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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 فیاضنام رمان : 
 والفتحیبفاطمه اه : نویسند

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

   Roman4u@ تلگرام :کانال 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

 



 

 فیاض

 فاطمه ابوالفتحی

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 فیاض
 یباسمه تعال

 
 

 :مقدمه
 طلب دارم ایکه از دن یزیبانو همه چ یمن یآرزوها تمام

 هم دست بردارم یلحظه ا یکه تو رو داره برا یشه از جهان ینم
 شمینور و عطر و ابر یبانو یبانو آها یمن یآرزوها تمام

 شم یتلف م یبردار هیلحظه سا هیعاشق باش  یایدن نیگرما گرم ا تو
 پاک نابودم یریلحظه رو بگ هیشم  یتلف م یلحظه سر بچرخون هی

 بودم اهیس یمرد روزا شهیهم ایکه تو نگاه مردم دن یمن
 پاک نابودم یریلحظه رو بگ هیشم  یتلف م یلحظه سر بچرخون هی

 بودم اهیس یمرد روزا شهیهم ایکه تو نگاه مردم دن یمن
 آب رفتم درد و دل دارم دمیگرفتارم بر ییتنها انوسیاق تو

 مونده به گل دارم قیعالم قا هیباد موافق راهمو وا کن  بزن
 پاک نابودم یریلحظه رو بگ هیشم  یتلف م یلحظه سر بچرخون هی

 بودم اهیس یمرد روزا شهیهم ایکه تو نگاه مردم دن یمن
 «آذر رضایعل»

 ٭٭٭٭
 «رخصت یاله»
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شمعدون نگاهم شت پنجره م یشده  فیرد یها یرو از   یو به نگاه ب رمیگ یپ
 دوزم. یرحم دخترک رو به رو م

 باور کنم. دیبرام سخته اما مجبورم و با باورش
باورش  یکیکنه. کاش  یداد م یشتته و ب ت تو گلوم ب یهام مشتتت م دستتت

حال منتظر جواب دخترک داستتتان  نیبا ا نطوریم رور حاال ا اضیبشتته اون ف
 مونده.

 حرف آخرته؟ -
صه هام همه  یتو دلم دعا دعا م یگم ول یم شاهزاده خانم ق شه، که  کنم که نبا

شوخ نیا ی شاهزاده خانم د یحرف ها رو به  شه؛ اما  سابق  میمر گهیگفته با
 .ستین

 گه: یکنه و م یچشم هام نگاه م به
 حرف آخرمه! -

سر ا یچرخه و پتک م یچرخه و م یم حرفش خسته، نابود و  اضیف نیشه تو 
سرد به خدا  یها شهیش نیافته و از پشت ا یعاشق! نگاهم به آسمون م یادیز
 گم: یم

 مونه؟" یکه م ادتیگه حرف آخرمه  یم ا؟یخدا یدی"د
 گم: یکنم و م یشه و تموم عزمم رو جذب م یمشت م دستم

 مبارکت باشه. -
به حال. از ح یبچگ یها یتموم خاطر خواه ونیگذرم از م یم خونه  اطیتا 

 خانم جون
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خاطره هاستتت که تلخم کرده، که بال و پرم رو  نینفهمه ا یگذرم تا کستت یم
 دردا. نیشکسته که غصه دارن ا

 ...گذشت
 که شدم مجنون

 من ُمرد یلیل
 که شدم وُسفی

 مرا خورد گرگ
 زدم شهیت من

 ناَمرد ی  خسرو
 وسوسه با
 مرا برد. نیریش

 گذشتن ها حالت رو بهتراز موندن ها کنه. ییوقت ها هی دیشا
 یاریخودت ن یبه رو یکه تلخه و ستتخته و تو هر قدر که بخوا ییها گذشتتتن

 ره. یشه. دستم به سمت ضبط م ینم
هفته ست که دل داغونم هنوز نتونسته خودش رو جمع و جور کنه و مجبورم  هی

 کنم. یخوشبخت یرفته آرزو امیکه از دن یاون یبه دروغ برا
 یچشم هام باشه و من تظاهر به ب یباشه جلو ایدن نیشه که اون تو ا یم چطور

ست اون رو تو دیکنم؟ چطور با یالیخ ستش م یهروقت د شکنم نمیب ید و  ن
 چطور خدا؟ زم؟یمرد باشم و فرو نر

 گلم یش یعروس م یدار دمیور اون ور شن نیا از
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 یباشه ول مبارکت
 دلم نیگرفته ا شیآت
 یکردم با من یم الیخ

 ...یمال من یمن عشق
 یروز هیکردم  ینم فکر

 .یازم دل بکن راحت
 یکردم بخوا ینم باور
 یتنهام بذار یراس راس
 .یدوستم دار یعمر همش بهم، گفته بود هی آخه
 یمون یعشقم م یبه پا یعاشقم یبود گفته

 ینیب یخودت رو با من م یهرجا که باش یگفت یم
عاشق بودم و  ادیره که اشک ماتش کرده. من ز یم ییبه سمت چشم ها دستم

 !ستین ریخود کرده را تدب
سبز شده و  یپشت سرم به گوش م یها نیبوق ممتد ماش یصدا رسه، چراغ 

 کنم: یهمراه با آهنگ در حال پخش زمزمه م رلبیمن قصد رفتن ندارم. ز
 و برات تیعروس تاج

 خرم یم هیهد خودم
 برم ینم یکس شینخور حرفات و من پ غصه

 گم یبپرسه بهش م یهرک
 ازش خواستم بره خودم

 بهتره یلیخ ینطوریهردومون ا یگم برا یم
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 رو. نیغمگ یتراژد نیکنم ا یسه باره، چهارباره مرور م دوباره،
 اون. یمن همپا ایکنه  یم هیمن گر یدونم آسمون هم پا ی... نمادیم بارون
 یم ونریامواج تلخ من رو ب نیاز هپروت ا شهیبه ش یشدن دست دهیکوب یصدا

 کشه.
 گه: یم ادیخشن رو به روم با فر مرد

 ؟یزد یچ ؟یر ینم مردک نشئه چرا -
 برام. هیخوب یلینشئه صفت خ مردک

 زدم؟ یچ
روز  نینبود دو نخ دوستتت داشتتتن و دو پک عشتتق صتتادقانه به ا یادیز زیچ

 انداخت من رو.
 گه: یتلخ تر از قبل م مرد

 .گهیبرو د ؟یکن یمنو نگاه م یسادید چرا وا -
 یکنده م نیاز زم نیو ماشتت رهیگ یپدال گاز قرار م یفهمم پام چطور رو ینم

 کنه. ینم ریت  یزیچ یشه؛ ول
شته و کمر من  یکنه، آهنگ هنوز پخش م یم هیکنم، آستمون گر یم هیگر من

 خم تر.
 شه. یسرم اکو م ی" مدام تویگه: "تاج عروس یکه م یخواننده وقت یصدا

 خودم و اون عشق ... یعرضگ یبرم، از ب یهمه م از
به خاطر از دستتتت دادنش گر ستتتتین یحق ماتم بگ هیکه بخوام  و  رمیکنم، 

 کنم... یسوگوار
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 خودم باعثش بودم . من
 نیا شم از یکنم. خسته م یم شتریره و صداش رو ب یبه سمت ضبط م دستم
 کنه. یم شتریآروم که سوز دلم رو ب یملود
 کنم. یبلند تکرارش م یها باصدا وونهید مثل

طم خ هیتاج عروس یکه پ یو درشت زیخوام افکار ر یخوام فراموشم بشه، م یم
 بره . ادمیبشه به آهنگ و مکان از 

 غرق بشم. دیبا یبره امشب تو چه وضع ادمی که
 بره امشب... ادمی که

اون  یاز همه  یبا جستتم نیو برخورد کاپوت ماشتت کیالستتت غیج یصتتدا
شه و پرتم م یم رونمیفرارکردن ها ب سم نیجا... با هم نیکنه به هم یک که  یج

 باهاش برخورد کردم.
 کنم. یحس م یشم. لرزش دست هام رو به خوب ادهیپ نیترسم که ازماش یم

 مونم. یو تو بهت کارم م زهیر یم نییپا میشونیشرشر از پ عرق
 شم اما مواظبم. یم ادهیپ نیکنم و از ماش یلرزونم در رو باز م یدست ها با

باره زم نیکه من  زم مواظبم به ستتمت جلو نیخورده دو  ینخورم. آروم آروم 
 یقیرسم نفس عم یسرش که م یترسم. باال یدارم و بازم م یقدم برم نیماش

 نشده باشه. شیخوام که طور یکشم و مات و مبهوت از خدا م یم
 که هنوز زنده ست. ارهیبه لبم م یگفتنش لبخند یآ یآ

 گه: یم یفیضع یو با صدا نهیش یصورتش م یرو یاخم
 ...یآش و الشم کرد یزد کهیمرت -

 کنه: یده و به زور کلمات رو ادا م یرو با دست ماساژ م پاش
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 ؟یزن یلبخند ژکوند م یستادیسرم ا یبعد باال -
واد خ یشم م یکه م کشینزد رهیگ یگه و لبش رو به دندون م یم یبلند تر آخ

 شه. یم هوشیبزنه که ب یبازهم حرف
 دیکشتتم تا بفهمم االن با یم یقیزنه، نفس عم یم خیترستتم! دستتت هام  یم

 کنم کاریچ
ضش سمونمارستانیببرمش ب دیبا فهیضع یلی. خرمیگ یرو م نب  ینگاه م . به آ

 کنم
 ندارم یکه چاره ا ینیب یم ایخدا -

ذارمش. کف دستتتم از استتترس  یعقب م یصتتندل یکنم و رو یم ب*غ*لش
 شه و بار دوم... یباراول روشن نم یزنم. برا یعرق کرده، استارت م

 یعقب رو نگاه م یکنم. گهگدار یحرکت م مارستتتانیستترعت به ستتمت ب با
 !هوشهیکنم، بازم ب

ستانیبه ب هیبا هرجون کندن بالخره سم و فور یم مار کنم  یم دایپ لچریو هی یر
 رمش.ب یو به اورژانس م

بشتته  شیکنم. اگه طور یستتاعته که پشتتت در اتاق عملم و فقط دعا م چند
بهشتتون  دیزنم، با یبدم؟ کالفه تو راهرو قدم م یجواب پدرو مادرش رو چ

بدم. از ک و  ارمیم رونیتلفن همراهش رو ب کشیکوچ یدستتتت فیخبر 
 به جز پنج نفر. ستین یکنم. کس یرو چک م نشیمخاطب

 شوهرش باشه. اینامزد  دیرسم، حتما با یم وانیاسم ک به
 ه:د یجوابم رو م یخواب آلود یداره و با صدا یاز سه تا بوق تلفن رو برم بعد
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 هوم؟ -
 الو سالم -

 مبهوت مونده یحرف چیخورده که بدون ه کهیکنم  یم فکر
 کنه؟ یم کاریتلفن خانم من دست شما چ -
 آقا دینیبب -

 زبون نفهمه. یفهمم از اون دسته آدما یکنه. م یرو قطع م حرفم
 کنه. یم کاریزن من دست تو چ یگم گوش یم کهیمرت -

 شمکنم آروم با یم یکنم و سع یکنه، نفسم رو باحرص فوت م یترم م یعصب
 محترم من... یآقا -

نگم که به  یزیخوام آروم باشتتم و چ یکنم. فقط م یو داغ م ادیحرفم م وستتط
 ضررم تموم بشه.

 کنه؟ یم کاریتو چ شیپ شیگوش ینگفت شته؟یاالن پ ه؟یخودش کدوم گور -
 جانیاالن کجامو ا نکهیشتته و بدون توجه به ا یزبونم از دستتتم خارج م کنترل

 کشم: یم ادیفر مارستانهیب
 بگو. فیاراج یگم بعد رگبار یم یچ نید مردک اول گوش کن بب -

 یزیچ نیدونم که اونم همچن یرسه و م یتندش به گوشم م ینفس ها یصدا
 شنوه. یرو م

 :چهیپ یشه، لحن پر از تمسخرش تو سرم م یآروم م صداش
 .یگفت یم یداشت -

 یدهنش خورد م یکنم که اگه االن دم دستتتم بود دندون هاش رو تو یم فکر
 کردم.
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 که مقصرم و مجبورم ساکت و آروم رفتار کنم. فیح
 .میتصادف کرد -

 شنوم: یپربهتش رو م یصدا
 ؟یچ -

 تم.نگرف نشیرو از مخاطب یا گهیفرستم که شماره کس د یبه خودم م یلعنت
 گم: یم تیشه و باعصبان یلحنم از خنگ بودنش تند م بازم

 .می... تصادف کردیچیآرپ -
 ؟یبا چ ؟یچطور -

 ره. یم ورتمهی دایکشم. رو اعصابم شد یم یپوف
 کنه؟ یم یدرمون چه فرق یبا خر، گاو، شتر، موتور، کوفت و درد ب -
 ؟یطلب کارم هست یزنمو داغون کرد یدرست حرف بزن زد ؟یچ یعنی -

 نکنم. یقاط نکهیا یفرستم فقط برا یم صلوات
 زدم به خانم شما ... نیآقا من با ماش نیبب -

 کنه: یداد زدنش قطع م یرو باصدا حرفم
 .یکرد یادیغلط ز یلیخ -
 .ادیبه من نم تیهمه اعصبان نیرم. ا یآرومم فرو م یپوسته  تو

 چرخه به پشت سرم، سمت در اتاق عمل. یم نگاهم
 زنم: یمردک زبون نفهم م نیآخر رو به ا یو حرف ها ادیم رونیاز اتاق ب دکتر

 _ ( )مارستانیب ایپاشو ب یشاخ باز یجا ینگران زنت یلیخ اروی نیبب -
 رم یکنم و باعجله به سمت دکتر م یم قطع
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 شد؟ یدکتر چ یآقا -
 ره. یده و م یندازه و سرش رو تکون م یپر از تاسف بهم م ینگاه
 جوشه. یخونم م یتو ینگران
شون ب یکه نگران ییشه. با قدما یاز اتاق خارج م یبعد دکتر کنه به  یم دادیتو

 رم. یطرفش م
 خشم چرا. یتاسف نداره ول نگاهش

 .دیدکتر؟ تو رو خدا جواب بد یاقا شدهیچ -
 به نخاعش وارد شده. یضربه بد -

 شه توسرم یپتک م صداش
 کنه. میحال یکیره؟ دا یچه معن ؟یچ یعنی... نیا

 دوزه: یبا نگاه شماتت بارش چشم هاش رو بهم م دکتر
 ست. دعاکن ! گهیدوساعت د یعمل بعد -

ست صورتم م ید سم رو فوت م یبه  شم و کالفه نف ساس م یک نم ک یکنم. اح
 کردم؟ کاریچ شیمن بازندگ ایآزاد دارم. خدا یبه هوا اجیاحت

 .ادیهمراهم به صدا در م تلفن
 ست، مجبورم جواب بدم: خونه

 بله؟ -
 ؟ییمعلوم هست کجا چیداداش ه -
 رونمیب -
 ؟یاینم -
 نه -
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 خان عمو گفته... یول -
 تموم و کشش نده. یعنی امیگم نم یخان عمو واسه خودش گفته. م -
 از دست تو یوا -

 :چهیپ یتو گوشم م زینگران عز یصدا
 ؟ییجان پسرم معلومه کجا اضیف -
 مامان رونمیب -
 مادر. ایخوره تو رو خدا ب یپسرم خان عموت داره خون خودشو م -

 زهیر یمادر اعصابم رو بهم م اصرار
 ولش کنم نجایا یتصتتادف کرده االن تو اتاق عمله انتظار ندار قمیمامان رف -

 اونجا امیخودم ب
 ..اضیآخه ف -
 ... امیکالم نم هیآخه ماخه نداره  -

ام که دور باشتتم از اون  یبهونه ا هیدونن دنبال  یرم؟ نم یدونن چرا نم ینم
 ؟یمکان؟ از اون شب ازدواج؟ از اون تاج عروس

شک نمه شم هام م یتو یا صادف هم  نیشه. ا یو باب ت همراه م نهیش یچ ت
 داره ! یحکمت

 دم نزنم. نمویتونم بب یدونه طاقتش رو ندارم، نم یم خدا
 کنه. یتلفن رو قطع م ی"باشه" گفتن با

 ها رو گنگ تیکه شتتخصتت ینیغمگ ی... تراژدشتتنامهینما نیتو ابهامات ا بازم
 خوب یکنه گاه یم فیتوص
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 بد یگاه
 عاشق یگاه
 ..شن. یم یناگوار یکه عقده ها گاهیاز عشق فارغ و هزار گاه و ب یگاه

ندارن که  یعضتتو تپنده ستتت، کار نیکه کارشتتون خنجر زدن به ا ییها عقده
تارو پود.  ینه؛ فقط م ای یتاب و توان دار به  تار و پود  رن جلو خط به خط و 
 چیگم: ه یرحمانه م یدوزم و ب یو به آستتمونش چشتتم م ارمیستترم رو باال م

 .ینبود اریوقت باهام 
 یخوام خودم رو گول بزنم، م یدونم که فقط م یگم، م یدونم که دروغ م یم

بال  که فقط دن که هرچ هیدونم  تا  گمیم ینفرم  بذاره بگم  نده؛ فقط  جوابم رو 
 آروم شم.

 کنم یرو نگاه م رونیاز حصار محوطه ب یکیالست غیج یصدا با
ش یو زن مرد صل یم ادهیپ نیاز ما ساختمان ا سمت  سرعت به   یم یشن و به 

 دون.
 یراب مارستتتانیب نیمرگ. ا یعنیمن  یو برا یدغدغه و نگران یعنی مارستتتانیب

ست یبو یعنیمن  شت گردنم م یمرگ پدرم. د ساختمون م یپ شم و وارد   یک
 شم.

 یصدا ون،یش یکردن دکتر ها، صدا جیپ یسرم، صدا یچرخه تو یم صداها
 شه . یم نییاعصابم باال و پا یکه رو گهید یهمهمه و هزار تا صدا

ستم نگاه یتو یساعت مچ به  یساعت تا عمل بعد کیندازم. هنوز  یم ید
که اتفاق  دوارمیرستتونم و ام یمونده. آروم آروم خودم رو پشتتتت در اتاقش م

 شوهر زبون نفهم. هیمونم و  یچون اون موقع من م وفته؛ین یخاص
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 ستادنیپشت در ا دمید اطیح یکه تو یو مرد زن
 پرسم: یرم و از دختر م یم جلو

 ؟ نیدار یاتاق نسبت نیا تیشما بامر -
کردنش نشتتون از آشتتنا  هیکه نفهمم گر ستتتمیکنه و اونقدر ابله ن یم نگاهم

 ده. یبودنش م
حرف  یبرا یاشتتک هاش امون زشیده و دوباره ر یتکون م هیرو با گر ستترش

 ده. یزدن بهش نم
 :گهیم شه و یجوون تو جاش جابه جا م مرد

 ؟یا کارهیبه تو چه؟ تو چ -
 زبون نفهمه یاعصاب مشخصه که همون آقا یمردک ب نیوجنات ا از

 گم: یم زنمویتو موهام م یچنگ
 فکر کنم من باهاتون تماس گرفته بودم. -
 شه یم یشه تو صورتمو نگاهش برزخ یم رهیخ
 واریچسبونتم به د یو م رهیگ یدستش م یرو تو قمی
که هم یم  یدم خال یزنم و اجازه م ینم یتونم بزنمش ول یحاال م نیدونم 

 داشتم. یاون بودم االن حال بدتر یاگه من به جا دیبشه؛ شا
سه ا یده و داد م یکنه و محکم تکونم م یرو ول نم قمی  فرو رفتم یزنه، تو خل

 و سکوت مطلق قهینگاه عم کیصورتم تنها  یاون خلسه تو یکه چاشن
 جواب بدم. دیخواد و من ساکتم، با یده و جواب م یم تکونم

 اما قانع کننده! ارمیب لیدل
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تا از نگهبان ها م نهییپا نگاهم برنش  یکنن و م یو از من جداش م انیچند 
 .رونیب
 زنم یموهام م یتو یکنم و چنگ یکتم رو صاف م ی قهی

 کنه یافته که با بهت نگاهم م یبه دخترک م نگاهم
 شوکه ست یباز مونده و انگار مهین دهنش

شه تو صورتم با پشت دست اشک هاش  یم زیشه و ت ینگاهش عوض م رنگ
 گه: یکنه و م یرو پاک م

 بهش؟ یتو زد -
 جواب مثبت. یکنم به نشونه  یذارم و باز م یهم م یهام رو رو چشم

 گه: یو م ادیم جلوتر
خروار  یدون یچقد خودش مشکل داره؟ م یدون ی. میکرد خودیب یلیتو خ -

 مشکالتش؟ یرو یخروار بار اورد
 حرف ها من بودم؟ نیکنم طرف حساب ا یتعجب نگاهش م با
 ؟ید یبا توام چرا جواب نم ؟یکن ینگاه م یچرا اونطور هیچ -
 :گهیکوبه و م یم شیشونیپ یکف دست رو با
 ... بدبختیبدبختش کرد -
 کنه. یم هیدوباره شروع به گر و

 بگم. یچ دیدونم با یکنم نم یمن م من
 من... من... -

 شه تو صورتم: یم زیت بازم
 مینینب افتویبروکنار فعال ق -
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 گه: یو م رهیگ یصورتم م یوار تو دیاشاره اش رو تهد انگشت
لت اگر بال یوا - حا کاتب ادیستترش ب ییبه  با کرام ال بت   نهیاونوقت حستتتا

 مفهومه؟
 یکه پهن شتتده رو یبرم و بانگاه شتترمنده ا یفرو م بمیج یهام رو تو دستتت

 ذارم. یکنم و تو محوطه قدم م یساختمون رو ترک م نیزم
 نیفرستم که باعث تموم ا یبه خودم و افکارم م یکشم و لعنت یم یقیعم نفس

 مشکالت شدن.
 به تاالر برده باشن. شگاهیاز آرا دیشده و االن حتما عروس رو با کیتار هوا

 ... ستمیلب هاشه من کنارش ن یلبخند رو یاالن وقت یعنی نیا
 ه؟یمن االن کنارش خال یجا
 مناسبه. یحساب نمیگزی! جا نه

نار نیا لیدل فقط جایدونم. ا یرو نم یبرک حاکم  ییدارا ن قام  حاکم نبود و م
 بود...

شق من بود دلش رو به  یکه روزگار یلیوک دخترک ض هیع و  باخت یجوون قا
با فت. من االن  با دیر بازم  نگ لعنت دیافستتوس بخورم؟   یرو برا یاون اه

 بار گوش بدم؟ نیهزارم
بانه فاق  نیهم دی! االن  که ات خدا بخوام  گه دارم و از  بت ن ثا کارم رو  جا اف

 شم. یخودم و خدام م یکه شرمنده چون اون وقته  اد؛ین شیبراش پ یناگوار
 کنم یگردم و بهت زده نگاهش م ی. بر منهیش یشونه ام م یرو یدست

 گه: یم م موم
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 ندارم. تیکار نیبش -
 گه: یم یوبا لحن تلخ نهیش یم وکنارم

 بود. مونیعروس گهید یهفته  -
 ذاره. یدلم م یو داغ رو هیرو که مربوط به عروس یزیکنم هرچ یم لعنت

کشه و  یم شیروش بحثش و پ هیچرا هرکس با ه؟یهمه جا حرف از عروس چرا
 کنه. یم وونمید

 گم: یدم و م یلب هام و تکون م یسخت به
 نبود. یعمد -
 کنه: یزمزمه م رلبیز
 .ینامرد یلیخ -

 سرم که من نامردم! من نا...م..ر..دم ؟ یشه تو یبودنم اکو م نامرد
شته حواس پرت یکجا شق بودن،  یادیز ،یقانون نو ست خوردن،  هویعا شک

 ه؟یشدن جزاش نامرد نینقش زم
ست یم پوزخند سخره کننده  یموهاش م یتو یزنه و کالفه د شه و با لحن م ک

 حرفم رو : کنهیتکرار م یا
نمونده  مونیتا جشتتن عروستت یزیچ ؟یزد یچه گند یدون ینبود! م یعمد -

 بود.
 ...ترکهیدلم داره م زارم،یب یعروس یهرچ از

 گهیلباس عروس کنار کس د یرو تو میمر ادیدونن استتم عروس که م ینم چرا
 کشم. یم یکنم و چه درد یتصور م یا



wWw.Roman4u.iR  20 

 

صحبت کردن  یکنم اونقدر خسته ام که نا یکنم، حس م ینگاهش م درمونده
 .نمیکنم پازل کلمات رو کنار هم بچ یم یندارم و بازم به زور سع

 شرمنده م -
 یم یعصتتب کیریهستتت یبه خنده  لیزنه و بعدش تبد یم یپررنگ تر پوزخند

 زنه: یم ادیبلند فر یشه و با صدا
 شه؟ یحل م یزیچ یباشرمندگ -

 که نه معلومه
 شه. ینم یشه ول یگن درست م یشه، همش م ینم حل

شکالت حل م یم همش شکالت م ینم یشن ول یگن م مونن و از  یشن. م
 شه یآرن و خروار خروار بهشون اضافه م یپا درت م

 یشتته ستتالمت یم یشتته حرف بزن، شتترمندگ یجواب نم یبا توام! اللمون -
 ش؟یشه مراسم عروس یواسش؟ م

 مردک زبون نفهم از کوره در رفته نیا دوباره
 دارم یشم و بدون اونکه جوابش رو بدم گام بر م یجا بلند م از

 ادیصورتم فرود م یتو یمحکم یلیشه و س یم دهیاز پشت کش دستم
 جوابش رو بدم. دیکنم اما با یخوتم دعوا کنم، گردن کلفت ینم

 یکنم، دلش رو با دو دستتتت م یم ادهیکه دارم رو روش پ یاز مهارت یکیتکن
 کنه یو ناله م رهیگ
 شیشتتم و بازهم کالفه تر از پ یتوجه به ناله کردن هاش وارد ستتاختمون م یب

 دارم به سمت اتاق. یقدم برم
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 نهیبه س دست واریبه د هیو تک ارمیبود رو دوباره به دست م دهیکه پر کش یآرامش
به دخترک م که  یدختر نیا یقصتتته  یجاکنم ک یدوزم و فکر م ینگاهم رو 
 تونه باشه؟ یبختش مثل من شومه م

 یم یزیلب چ ریکنه و ز یبا اخم به چشتتم هام نگاه م ارهیرو که باال م ستترش
 گه
نگاهش رو ازم جدا  یبا چشم غره ا انیکه از سمت مقابل م ییدکتر ها دنید با
 کنه یم

 برن . یرو به اتاق عمل م زنن و دخترک شوم بخت یها کنارمون م دکتر
 پرسه: یره و م یدنبالشون م یناشناس حال با زار دختر

 شه؟ یدکتر حالش خوب م یآقا -
رن و از سمت  یذارن و م یاز ابهام سردر گممون م ایدن هیدکترا با  شهیهم مثل

سمش ک یهمون مردک ب گهید صاب که ا شده و  یکه کم یدر حال وانهیاع خم 
 گه: یم رگوشمیو با اخم ز ادیدست به کمر به سمتمون م

 من ماست چقد کره داره هیدم  ینشونت م -
با  یمن باال رفت از بس همه کره هاشتتون رو نشتتونم دادند؛ ول یخدا چرب آخه

 بذار بچرخن و بچرخن. ست،ین یحال بازم باک نیا
 شه یبلند م میزنگ گوش یو صدا نمیش یم یصندل یرو
و بازم زنگ  ستتتیدم؛ اما ولکن معامله ن یاستتم مخاطب رد تماس م دنید با
 زنه یم
 دم: یحوصله جواب م یب
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نه تو ینم ایده حتما دوست نداره  یجواب نم یکی یوقت ؟یتو هنوز آدم نشد -
 ؟ شعوریجواب بده ب

 کارم واجب بود جناب ادب خان -
 دیبگو امحوصله ندارم فقط زود  -
 دست حسام شکسته -
 تهیبانو عص هیگال یکه از رو ییکوبم و با صدا یم میشونیپ یکف دست رو با
 گم: یم
 تو ؟ یستیچرا مواظب ن -
ه دمیدادم رفتم اونور برگشتتتم د نیتمر هیمواظب بودم  اضیجون ف - ا بچه 

سر ستانیب مشیاورد عیدورش جمعن  ساز و دهل که  یصدا یی. تو کجامار
 ؟یستین یمگه عروس ادینم

 کنم به خودم مسلط باشم: یم یتر از قبل و درحال انفجار سع کالفه
 مارستانمینه ب -
 چرا؟ مارستانیب ؟یچ -
 تصادف کردم -
 ُمرد؟ -
 ؟یک -

 گهیباهاش د یمن! همون که تصادف کرد ی_بابا
 خدا نکنه اهیببند دهنتو سقه س -
 ؟یمارستانیکدوم ب -
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 ) _ (مارستانیب -
 عه منم همونجام که -

 ... ینابود بش دیام ی_بترک
سرو کله زدن با ا یکنم و م یرو قطع م تلفن  گهیرو د یکی نیدونم که حوصله 

 ندارم.
که  ی  که شکستن دست حسام سمن رامونشمیپ یامروز و قصه ها ریدرگ اونقدر

 هام ُگمه. اسمنیتو 
 کشم . یدوزدم و انتظار م یراهرو م یرو به انتها میپر از خستگ نگاه

سمنیکه  هرقدر شن، هرقدر که درگ ادیها ز ا شم، هرچقدر که به پ ریبا و  چیبا
 ره. یاز خاطرم نم یگره بخورم اون تاج لعنت یتاب زندگ
س ینم فراموشم شب عرو ساعت ازشب عروس و داماد  نیو تو ا شهیشه که ام

 رو بخورن. شونیشام عروس دیبا
 ؟ من

 برام خوشمزه تره یزهرمار از هر شام امشب
 شه . یمشکالت م نیبود و نبود ها باعث ا ییوقت ها هی. ستین یا هیگال
ن کنه و م یم تینقطه حکا نیبودنم رو تو ا م،یعال مر دهیا گاهیمن تو جا نبود

تش دوس الوگیو مدام دباشم  نیغمگ یو تراژد تیحکا نیا ینقش اول تو دیبا
 ذهنم مرور کنم. یداشتم رو تو

 پا بمونم. ینداره، مجبورم تا آخرش رو یا دهیفا
شم و از فردا  مجبورم شب درد بک شب و اتفاقاتش رو فقط ام  دیدج اضیف هیام
 بسازم .



wWw.Roman4u.iR  24 

 

 دونه. ینم دنیبر یکه شکسته ول اضیف هی
 ره . یدرد دادن تو کتش نم یکه پر درده ول اضیف هی
بازه که ن یاال بختک یکه مثل پستتر بچه ها مواظبه که دلش رو به کستت اضیف هی

 .ستیقصه که آخرش خوش ن هیتلخ و  یشاهنامه  هیآخرش بشه  تیحکا
 !نمیآمدنت را خواب بب دیکه با یدور شد آنقدر

 ستین یالیخ
 قصه هر شب من است یدلتنگ
 برد یآن خوابم نم بدون
 یراست

 ؟یهست کجا مرا جا گذاشت ادتی
 را همانجا جا گذاشتم زمیهم همه چ من

شوم بخت رو ارم،یسرم رو باال م اد،یتند م یقدم ها یصدا  تخته و یدخترک 
 برنش. یبه اتاق م

به  منتظر بود که دخترک دیتلخ تره و حاال با تشیکه استتمش از عمق واقع یاتاق
 . ادیهوش ب

سمتمون م انهیقد م هیبا یمسن دکتر  ییها یتلخ هینگاهش  یو تو عمق آب ادیبه 
 هست
 . میر یبه طرفش م هرسه

 پرسه: یچرخونه وم ینگاهمون م یرو تو نگاهش
 . کیاز بستگان نزد یکی ایهمسرش  -



 25 فیاض

 :گهیکنه و م یشه دستش رو بلند م یهول م دختر
 م...من دخترعموشم -

 :دکتر
 مادرش؟ ایپدر  -

 :گهیو م رهیگ یم یهاش رو به باز انگشت
 کنه . یم یفوت کردن با من زندگ -

 :گهیدوزه و م یو نگاهش رو به دختر م گهیم یخب اریبس دکتر
 . ایآروم باش و همراهم ب -

 ره یده و دنبال دکتر م یدست پاچه سرش رو تکون م دختر
جد میدواریو ام میر یفرو م یپراز نگران ییایدر دن وانیو ک من فاق   یکه ات

که  یلشوره اد نیتفاوت باشم نسبت به ا یتونم ب یباشه؛ اما نم وفتادنیبراش ن
 کنه. یداره خفم م

 و نتونم جواب بدم. ادیترسم از اون بال که سرش ب یم
 .نمیش یمنتظر م یصندل یو دوباره رو رمیگ یدو دستم م نیرو ب سرم

 زنه . یکالفه قدم م وانیک
صدا یرو درک م شیرو، نگران شیقراریعمق ب فهممیم  یهمهمه  یکنم و بازم 

 ذاره. یخشخاش اعصابم م یرفت و آمدا مته رو
 و منتظر دخترم. رمیگ یپارکت ها ضرب م یکف پا رو با

 ادیم رونیاش برام خود  ترس و دلهره ستتت از اتاق ب هیمدت که هر ثان هیاز  بعد
 رسونه به سمتم . یو دوون دوون خودشو م
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 طورنیا ادیکردن ز هیکه از درد  گر ییصتتورتم با صتتدا یشتته تو یم زیت نگاهش
 زنه: یم ادیخش دار شده فر

 کهیمرت یراحت شد؟ کار خودتو کرد التیخ -
 گه: یکشه عقب و م یدستشو م وانیسمتم که ک ارهیم هجوم

 شده؟یچ -
 یدادن من م نینفر یه فقط زبونش روباشتتت گهید یایدن هیانگار که تو  دختر

 چرخه.
 شه . یگه بازم قلبش آروم نم یم یهرچ

 شکست و انهدام  من باشه. ن  یکه ع ریاتفاق جبران ناپذ هی! نگران نگرانم
 پرسم: یآروم م رلبیز

 شده؟یچ
 زنه: یگوشم زنگ م یتو ادشیفر دوباره

س یتازه م - شه،  .یداغونش کرد یزد شده؟یچ یپر مردنش بهتر از زنده بودن
 ؟یفهم یم
 ده یو تکونش م رهیگ یشونه هاشو تو دست م وانیک
 گالره حرف بزن . شدهیچ -

 رهیگ یو سرش رو بادست م نهیش یم نیزم یرو سست
 کنه: یبلند تکرار م یصدا با
 بدبخت شد.-

 گم: یزنم و م یزانو م کنارش
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 افتاده؟ یچه اتفاق -
 گه: یم ادیزنه و با داد و فر یصورتش م یتو
 شد. نینش لچریبدبخت شد! و -

کنن آرومش  یم یشتتن و ستتع یزنه. پرستتتار ها دورش جمع م یم ادیفر بازم
 وجود نداره. یفهمم آرامش یم یکنن ول

 من؟ یخدا یچ یعنیقطع نخاع؟  یعنی ن؟یلچرنشیخورم! و یم کهی
 وقت هامم. ی شهیتر از هم وونهیکنم د یرم و حس م یبهت فرو م تو
ها یهم دستتتت کم وانیک با چشتتم  جب کرده و  نداره. اونم تع  یاز من 

 کنه. یکه اسمش گالره ست رو تماشا م یپرسشگرانه، دختر
 منم! مقصر

 اتهام به سمت منه. یانگشت ها یشه. همه  ینم ارمیقدر که بخوام بهونه ب هر
 داره ومطمئنم بازم از کوره در رفته. یگام به سمتم بر م هی وانیک
سته  دیبا نباریرو حق داره، ا نباریا شک سرم  سه کوزه ها  شن و کا کوره ها داغ ب

 بشن.
 تا آخر عمر جواب پس بدم. دیبا نباریا

و رو  ریباره ز کیرو به  میام که زندگ یچند ستتاعته ا یماجرا نیگنگ  ا هنوزم
 کرد.
 داره چشم هاش پر از تعجب  و اشک یدوم رو بر م گام

کنه  یسع دیمادر که با هیدارم مثل  یبد یلیافته. االن حس خ یم نییپا نگاهم
 رو آروم کنه و من مجبورم دل پر اضطرابم رو آروم کنم. ضشیمر یبچه 
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ستش م یرو تو رهنمیپ ی قهیداره  یسوم رو که بر م گام س یول رهیگ ید ته تر خ
 کنه. یبتونه کتک کار ایوا بخواد که دلش دع هیاز اون

شه اما کار یام تو قهی ست شم هام از  یشدنش تو رهیخ نیکنه و هم ینم ید چ
 برام شکنجه آور تره. یهر کار

ستش شت م د شک یم سر م یاز پا یشه و قطره ا شمش  به  شهیخوره و ت یچ
 زنه. یغرورش م ی شهیر

. چند ادیاز دستتتم بر نم یداره اما ُگمم و کار یکنم چه حس و حال یم درک
س ضربه ها یام م نهیضربه تخت  ستن  یب یخوره  شک رد م هیمرد،  هیجون از 

باور ا هیکنه،  یم دایرو داره پ هیکه دلش ُپره و چشتتم هاش راه گر  نیمرد که 
 مرد که... هیمسئله براش اونقدر سخت هست که تکلم نداره، 

نفرت  یومده. رنگ نگاهش بوشتتم ظاهرا تازه به خودش ا یم دهیکوب وارید به
 .ادیچشمم فرود م یپا یره و مشت محکم یگرفته. دستش باال م

 ده. یدفاع نم یبهم اجازه  یشرمندگ نیام و ا شرمنده
 دوم... مشت
 سوم ... مشت

 دستتت یمرد که جلوم به زانو افتاده و ستترش تو هیو پر از درد،  قیعم ادیفر هی
 دلش جا خوش کرده. یهاشه، شکسته و درد تو نقطه نقطه 

 یرزم یها نیتمر یکنه، درد داره ول یم کهیچ رهنمیپ یرو مینیب یاز رو خون
 کرده. یامر رو برام عاد نیکه داشتم ا
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مرد شتتکستتت  نیبودن درد قلب ا قیهرچقدر درد داشتتته باشتته به عم هرچند،
 .ستیخورده ن

 م! واقعا گنگدونمینم
 دلم. یعذابه و داغ  رو ه،یکه دارم شرمندگ یحس

 استوارت را سد کردم ی"شرمنده ام اگر قدمها
 دمیپاش تیگام ها یبه رو یکه مهر خاموش اگر
 گرفتم تیم*س*تمر را از پاها یکه هزاران آرزو اگر

 دار کردم حهیام اگرغرورت را جر شرمنده
 را پوچ کردم یهمراه یعشقت برا یام اگرقدم ها شرمنده
 ام" شرمنده

 که نهیو االن کجاستتت، مهم ا هیتو چه حالت ستتتیکنه، براش مهم ن یم هیگر
 مشکل داره. هیکه دوسش داره  یاون

ما ا اد؛یخواد که ب یهم نم دیشتتا ادیکنه و به خودش نم یم هیستتاعته که گر مین
 داره یتلخ یمرد چه معن هیدونم اشک  یفقط من م

 حالت شده: نیزده باعث  درک ا شیکه دلم رو آت یسوختن
 مرا بدجور تنها کرده است ییتو تنها ی"ب

 کرده است دایومجنون وش وانهید یعاشق
 کند ینبود تو زمان هم با دلم لج م در
 کرده است لدایشام  هیشب من را شب هر

 راز باشد در دلم میتا دردها خواستم
 من افشا کرده استمعرفتم راز  یب اشک
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 ها مرتب شاعر شعر تو را یقراریب
 اغما کرده است یراه تهایب انیم در

 ولی یپرشدم از عشق تو روز یخال دست
 تو من را دست تنها کرده است یخال یجا
 که ندارد بار بر دوش من است یعشق بار
 کرده است" دایپ وانهیکس همچون من د چیه

با حرص ب نفستتم بازم گر یم هیتک واریبه د وانیدم، ک یم رونیرو   یم هیده و 
 کنه.

رو که  یو ل*خ*ته خون نمیش یخوره و کنارش م یسر م وارید یام از رو هیتک
 .دکنمیم زیدماغمه با دستمال تم یرو
 :کنهیبلند تر و بلند تر تکرار م زنه،یلب حرف م ریز
 کنم. یت م چارهیب ارمیپدرت رو درم -

 یاظهار کنم؛ ول دیدونم تاستتفم رو چطور با یره و نم یهم م یهام رو چشتتم
 یهر مجازات یآماده ام برا

 .یستیبا یکه کرد یکار یدپایبا نهیمرد بودن هم تیخاص
شک هاش رو پاک م یم نیف نیشه و ف یجا بلند م از ست ا شت د  یکنه. با پ

 کنه
 لرزه. یدست هاش از شدت استرس م اره،یدر م بشیهمراهش رو از ج تلفن

 ؟110 سیالو پل -
 .ادیبه سرم ب ییچه بال دیکار کردم و با یده که من چ یم گزارش
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 یهر اتفاق یدونه که من برا یزنه و نم یپوزخند پر رنگ به چشم هام زل م هیبا
 خودم رو آماده کردم.

 رمیگ یرو م زیعز یدارم و شماره  یهمراهم رو بر م تلفن
 اول بوق
 دوم بوق

 بوق اخر تینها و
 .رمیگ یرو م مایفر یزنم و شماره  یموهام م یتو یده! کالفه چنگ ینم جواب

ده، چقدر دردناکه که االن اونجا هلهله به پاستتت و خواهر و  یجواب نم اونم
 هلهله سوهان روح منه. نیدونن ا یمادرم نم

 کنم: یبراش ارسال م یامیپ
 "نیچند روز مسافرتم نگرانم نش هی"

ه از ک نتمیبب ییها لهیخوام مادرم پشتتتت م یکه نم یمتیبه ق یگم ول یم دروغ
خوام مادرم و خواهرم  یرو داره. نم یمن حکم آزاد یبرا ینظر اونا زندونه ول

 .تیرضا یکس و ناکس برا یسرکج کنن جلو
 کنم: یارسال م دیبه ام یا گهید امیپ

 زنم. در دسترس یبرنم بازداشتگاه برم اونجا بهت زنگ م یداداش دارن م دی"ام
 باشگاه و بچه ها هم داشته باش" یچند روز هوا هیباش! 
 یداصدا از ص نیتو گوشم. به نظرم ا چهیپ یم سیپل نیکش ماش ریآژ یصدا

شون و بوق بوق ها سبز پوش بهمون  یعروس ک شنگ تره. چند تا مامور  اونا ق
 نیشتتکش ما ریگنگ آژ دیکت بستتته ببرنم؟ االن با دیشتتن. االن با یم کیدنز
 نم.ستادیرو پا ا یکمک بخوتم برا یازک دیخودم رو گم کنم؟ االن با سیپل
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 سرده وجودش. کمی نه،یش یدستم م یدستبند رو
 شنوم . یرو نم صداهاشون

 و آنتن نداشته باشم. رنیدور باهام تماس بگ یجا هیکه از  انگار
ش سمت کالنتر نیما ع صورتم موق یکنه. نگاه گنگ دختر رو یحرکت م یبه 

 .نهیش یبردنم م
 نگاه نامفهوم! هی

 یکنم و فکر م یرو نگاه م رونیره و من کالفه تر از همه وقت ها ب یم نیماشتت
شوم بخت، به با شت دخترک  سرنو  دش،به بع نیاز ا یها دیها و نبا دیکنم به 

ر و مقصتت ادیم شیکه براش پ یها تیکه قراره پس بدم، به محدود یبه تاوان
 منم. ایمنم، شرمنده منم و داغون تر از تمام دن

 ٭٭٭٭
 اسم ؟ -

 گم: یو غمزده م ارمیرو باال م سرم
 اضیف -
شوم بخت بودم. اط ا تیف یبه معن اضیف  یزندگ نیدهنده و من از اول عمرم 

 شدم. یکس تیبردم و نه باعث ف یضینه ف
 ل؟یفام -
 توکل -
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سر حاج هیاون حاج آقا توکل گفتن ها به پدرم فقط  از سم پ به  دیبودن رو با یا
 دکی دیام و استتم حاج توکل رو با یدوش بکشتتم و خطا نرم؛ چون پستتر حاج

 بکشم.
ست ها یو خودکار جلو کاغذ ستم قرار م ید ه گ یو مامور با تحکم م رهیگ یب

 .سیبنو
س ؟یاز ک ؟یچ از  کیاز خودم که  ایباره رفت  کیکه آروم آروم اومد و  یاز ک

 رو نابودکردم. شیشدم که زندگ یکس یباره وارد زندگ
 رهیگ یچارچوب در قرار م تو

 زنم: یم صداش
 جناب سروان؟ -

 گرده سمتم. یبرم
صورتش رو پر جذبه تر م یاخم با شه و  صوص خود  یکنه نگاهم م یکه مخ

 کنه.
ست سته م م ارمیهام رو باال م د ست ب شاره به د  یفهمه که نم یکنم و م یو ا

 .رمیدستم بگ یتونم خودکار رو تو
وده ب یکنم طناب دار یکنه تا دستتتبند رو باز کنه، حس م یرو صتتدا م نگهبان

 نگهبان پشت در اتاقه رم،یگ یدکار رو تو دستم مکه از دور گردنم آزاد شده. خو
 رسه. یبه ذهنم نم یزیکشم و چ یبرگه م نییپا یکوچک و ممتد یو خط ها

م به ذهن یزیو باز هم چ رمی. گیخودکار ضتترب م یبرگه با انتها یبار رو چند
 رسه. ینم

 از تفکراتم رو فعال کنم. یفکر کنم و ذهن خال مجبورم
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 اتفاق شدم؟ نیکجا باعث ا من
 درحال حرکت بود نیماش ارمیم ادی به

 کردم یآهنگ گوش م هیداشتم  من؟
 خرم" یم هیبرات خودم هد توی"تاج عروس

ست هام م یرو تو سرم شک یو قطر رمیگ ید ستن غرور  یا شک  کیازجنس 
 افته و تمام... یبرگه م یخوره و رو یگونم سر م یمرد از رو

 رو داشتم که بگم . نیهم من
 ی. دستتت رودیقطره اشتتک به ذهنم رستت هیکلمه و واژه فقط  ایدن ایدن ونیم از

 ده. یکشم . چقدر دردش پوستم رو قلقلک م یبرگه م یرو دهیاشک چک
 کنم. یذارم و دوباره فکر م یهم م یرو رو چشمام

 د.ش ابونیوارد خ ادهیرو که از عابر پ یکس دمیبود ند ادیضبط ز یصدا
 به خودم بودم. گهید زیچ هیکردن  یحال ریچون درگ دمینفهم

 اون آهنگ بودم. دنیشن ریرو چون درگ کیالست غیج یصدا دمینشن
 !یشگیآهنگ مضخرف هم همون

 :گهیو م رهیگ یقاب در قرار م یشه و جناب سروان تو یباز م در
 ؟ینوشت -

 عجله داره. نقدریچرا ا فهممینم
 شه . یم نییباال و پا دیسف یبرگه  یندازم و نگاهم رو یم نییرو پا سرم

 ؟یجواب بده نوشت -
 دم. یتکون م ینف یو سرم رو به نشونه  کنمیغمدارم بهش نگاه م یچشم تا با
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ست بند رو دوباره مثل حلقه  ادیسمتم م به ستام م یو د و  چهیپ یدار به دور د
 گه: یم
 بلندشو-

 کنه؟ یرو جارو م نیشم، نگاه پرغرورم چرا االن داره زم یبلند م ازجام
 ؟ َقمهیَ  یباال بوده چرا االن تو شهیکه هم ییباال  سر

 گه: یره و م یقدم راه م چند
 یاز مدست هات ب خی ی. چندشب که بازداشتگاه سر کنیستیتو حرف بزن ن -

 شه.
کوت س یشه؛ ول یتر مفکر کنم اشک چشم تام گرم  شتریشه! هرقدر که ب ینم
 ام. یا ندهیکنم چون خسته تر از هر شنونده و گو یم

 افتم. یراه م دنبالش
ست به کمر ا نمیب یراهرو م یرو تو وانیشه و ک یاتاق باز م در و  هستادیکه د

 زنه . یبازم پوزخند م
ل لگپ کردن م ینم چرا  مونه؟ یفهمه پوزخند زدن هاش برام مثل گ 

بردنم به بازداشتتتگاه و  یستتپره برا یستتروان من رو به دستتت نگهبان م جناب
 شه. یم وانیخودش مش ول صحبت با ک

 .هیشب قشنگ امشب
هاشتتو  یکه عروس کشتتون و شتتاد نیهم دمش،یلباس عروس ند یتو نکهیهم
 از خدا ممنونم. دمیعاشقانه اش رو به دوماد رو ند یکه لبخند ها نیهم دم،یند
 شم یشه و وارد م یه باز مبازداشتگا در
 .هیعروس یر*ق*ص نور المپ ها یها یقشنگ تر از قشنگ یول کهیتار
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 یخان عمو تو گوشتتم م یکنم و صتتدا یو پاهام رو دراز م نمیشتت یم یکنار
 :چهیپ

 و تمام" کنهیازدواج م میبا مر اضیف قهیکه گفتم صد نی"هم
 کشه: یسرم داد م ادیاعتراض کنم با فر امیم تا
 خوام؟ یصالحت رو م یفهم یبچه تو چرا نم -

 ده: یو با اخم ادامه م ادیکوبان به سمتم م عصا
 .اوردمیوگرنه دخترم رو که از سر ن -

پا ستترم باره فر ینم یزیندازم و چ یم نییرو   یگوش رو کر م ادشیگم و دو
 کنه:

 اوردم؟ -
سر راه ن یدونم چ یجواب که نم یسوال ب هی  یاوردیجواب بدم بهش؛ اگه از 

ه زن یکشتته و نعره م یم ادیبازم فر ؟یازدواج دار نیاستترار به ا نقدریپس چرا ا
. ستین یو اربده کش ادیبه داد و فر یمردونگ یبگه مرد حساب ستیهم ن یکس

 هی یدارم ول دمیهستتت! من هستتتم اما توان مقابله باهاش رو ندارم شتتا یکستت
وت کرده و عمو نذاشته آب تو دلمون تکون بخوره مجبورم احترام ساله که بابا ف

 نگه دارم.
 کنه: یرو تکرار م سوالش

 ؟ید یاوردم؟ چرا جواب نم -
شم سا یکنم دندون هتم رو یو حس م رهیهم م یخام رو چ شه.  یم دهییهم 

هرقدر که بزرگ باشه و احترامش واجب باشه حق نداره غرورم رو لکه دار کنه. 
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زنم  یحرف م یندازم؛ ول یم نیکنم و بازم نگاهم رو زم یهام رو باز م چشتتم
دونم" و  ینمگم " یهاش. م ییخدشتته به غرورم نزنه زورگو نیاز ا شتتتریکه ب

 یکوبش عصتتا رو یشتته و صتتدا یشتته، متعجب م یچشتتم هاش گشتتاد م
صدا کیسرام سام آور یها  سر ست به  زیکنه. عز یم جادیا یبلند و  با کف د

شه. خان عمو بازم داره با بهت نگام م یم یبلند نیکوبه و ه یصورتش م  یک
 کنه
سته  یرو ازرو کتم ص یهوا هی. رمیم رونیدارم و از خونه ب یمبل برم ید  هیخا

هوا که مال خداستتت و مثل بنده  هینداره،  ییزورگو یهوا که بو هیخونه  رون  یب
 ذاره. یهاش منت نم

 شتریکنم و ب یو به اطراف نگاه م نمیش یخونمون م کیپارک نزد مکتین یرو
 ییچون مادرم از زورگو هی! خالهیپدرم خال یکنم چقدر جا یحس م شهیاز هم

ه ب دیبا مایچون فر هیخان عمو خسته شده، خال ینشوندن ها یو حرف به کرس
 شدم" رتیغ یب یلیچون من... خ هیاجبار چادر سر کنه، خال

 .نمیش یداشتگاه سر جام مباز یباز شدن پنجره  یصدا با
 جناب سروان کارت داره. رونیابیب -
 کنه، یرم. نگهبان جلوتر از من حرکت م یم رونیشتتم و از در ب یجا بلند م از

 یم یصندل یجناب سروان رو ی. با اشاره میش یو وارد م میزن یدر اتاق رو م
 . نمیش

 .رهیم رونیذاره و ب یاحترام م فهیطبق وظ نگهبان
کنه  یو همونطور که مطالعه م ارهیدر م یکه جلوشتتته برگه ا ییبرگه ها یال از
 گه: یم
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 کنه سند جور کنن. یصادر م قهیبرات قرار وص یزنگ بزن تا فردا که قاض -
 بگم سند خونه رهن بانکه دیبا یدونم به ک ینم من

 تلفن بزنم؟ هیتونم  یم -
 رمیگ یرو م دیام یفکر شماره  ایدن هیده و بازم با  یرو تکون م سرش

 :چهیپ یگوشم م یتو دیخواب آلود ام یصدا
 د؟ییبله بفرما -
 اضمیف -

 گه: یم هویکه جاخورده باشه  یانگار
 رو کردم. ریو ز مارستانیب ؟ییکجا ؟یداداش خودت عه
 ام سند الزمم، سند باشگاه کجاست؟ یکالنتر -
 .ریاونو که اومدن بردن صبحت بخ -
 اومد برد؟ یک -

 گم: یم دیام یاز دست رفتارها کالفه
 نشه کرد؟ یغلط چیکه ه یگ ینود به آدم م قهیچرا مسائل رو دق دیام -
با مر مهین نکهیا یبرا -  نیا یداد یرد تماس م یه یخانوم دربند بود میاول 

 نود گفتم. قهیشد که د
 حواسم پرت  بودنم بشه. یشه چند لحظه ا یباعث م میبازم اسم مر و

 شه: یپخش م یغم گرفته اش توگوش یصدا
 داداش حواسم نبود. دیببخش -
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شم ست اوردن خود  دوباره ام باز م رهیهم م یهام رو چ  نیشه. از ا یو با به د
بشتته دل  من  دیبا یشتته ول یدونم نم یخوره. م یخط م میاز زندگ میلحظه مر

 همه عذاب رو تا آخر عمر نداره. نیطاقت ا
 د؟یکنم ام کارینداره سند رو چ یبیع -
 حاضر باشه؟ دیتا فردا با -
 آره -
َشم  -  کنم یم شیکار هیرو چ 
 دمت گرم حسام چطوره؟ -
 بهتره -

کنه،  یدستتتش اشتتاره م یافته که به ستتاعت مچ یبه جناب ستتروان م نگاهم
 م.کن یگم و قطع م یم یخداحافظ آروم

 ؟یسیبنو یخوا یهنوزم نم -
ستند از خودم ندارم  هیاونقدر بدبختم که  دهیحاال که د دیتر شتده شتا مهربون

 دلش برام سوخته
 .سمیبنو یچ دیدونم واقعا با ینم -

 گه: یبه چشم هام م رهیذاره و خ یم زیم یهاش رو رو دست
ض یگم پرونده ت فردا م یخودت م یبرا نیبب - سرا قا  پرونده ت اگه یره داد

ض شه م یرا ش هی یبرا قهیبا وث یتون یب دنبال  یو بر یمدت تا دادگاهت آزاد با
 باشه. یکاف یپروندت اندازه  یالبته اگه اظهاراتت تو تیرضا
سرد کن اتاق پر  وانیشه ل یذاره و از جا بلند م یرو جلوم م برگه آب رو از آب 

 گه: یذاره و م یم زیم یکنه و رو یم
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 که اتفاق افتاده یهرچ سیبنو -
 یلو سمینو یدوخط م یکیفکر کنم. ناچارا  دیره و باز هم با یم رونیاتاق ب از
ذارم، جناب  یم زیم ینه. ستترم رو رو ایمجاز بوده  ریکه ستترعتم غ ادینم ادمی

م دار یبر م زیم یگرده و با اومدنش سرم رو از رو یربع برم کیسروان بعد از 
 کشم. یاز آب رو سر م یو جرعه ا

 گه: یو م نهیش یم زیم پشت
 تموم شد؟ -

 ذارم یرو جلوش م برگه
 :گهیدازه و م نیبهش م ینگاه

 خب امضاش کن. اریبس -
ضا صدا کردن نگهبان بلند م یم ام سمت در م یکنم و با   رم، بازم یشم و به 

شوم  یدرش باز م یبار وقت نیا یول کیاتاق تار هی سم به حال دخترک  شه حوا
شش م سر یکه خرابش کردم هر چ یزندگ یخوام. برا یبخته و از خدا بخ  به 

شکا ادیب شم، گاه یو گله ندارم. دراز م تیحقمه و حق    یگاه نم،یش یم یک
 یکنم که زندگ یفکر م نیوقت به ا هی. ادیرم و خواب به چشتتم هام نم یراه م

 انویکه مال ک ییکه خراب کردم، آرزوها یندگبه ز یو گاه یچ یعنی میبعد مر
 و دخترک شوم بخت بود و خرابش کردم.

 ٭٭٭٭
ده که ش چمیپاپ نقدریا یخوام برم ول ی. منهیش یم میشونیپ یرو یظی" اخم غل

 شه ینم
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 گه: یکنه و م یچشم هام نگاه م یتو
 حرف بابام حرف بزنم. یتونم رو یمن نم -

ص یزنم و باخودم م یبه جمله اش م یپوزخند شته تح سر ر  و یلیگم چطور 
 .یدفرمان پدر جانت ش عیمط دیکه رس نجایا یتون یم افتیو ق پیدانشگاه و ت

به موقع حرف  یکم حرف بودن ول اض  یف تیخاصتت نیگم ا ینم یزیچ یول
 زدن.

 ه:گ یو م رهیگ یرو م فمیخوام رد شم که بند بلند ک یگم و م یم یاجازه ا با
 اضیفآقا  -

ستش که به ک یرو نگاهم صله م فمید ستش رو برمنهیش یو  یلیداره و خ ی. د
 گم: یم یجد

 بله؟ -
 گه: یکنه و م ینگاهم م مردد

 ن؟یدار یموضوع مشکل نیشما با ا -
 نیمن و خان عمو سرا نیهمه جنگ و جدل ب نیدونه که ا یدونه که دارم، م یم

ضوعه و باز م سه. م یمو سه تا تو یپر  یندنگاه ت یبگم نه ول یستیرو دروا پر
د و من پاتن ادیدنبالم م انیگو اضیگذرم. آقا ف یندازم و از کنارش م یبهش م

 شم یکنم و ازش دور م یم
 " روزیگفتنش تا د اضیپوزخند بزرگتر به اقا ف هی" 

دم تا فقط ازش دور بشتتم، دور  یبلندم ادامه م یکشتتم و به قدم ها یم یپوف
بادا حرف تا م بازم  یخان عمو دهن لق شیبزنم و پ یباشتتم  نه و   یریدرگ هیک
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و لعنت به اجبار  شمیدور م اد،یب شیمن و خان عمو پ یقصه ها ونیاز م دیجد
 فرستم" یم
شدن پنجره  یصدا با شتگاه از حالت درازکش خارج م یباز   شم و یدر بازدا

 یمن گهید ارهیستتند ن دیها. اگه ام زیچ یلی. نگرانم بابت خنمیشتت یتو جام م
 .ادیبه سر خودم که نه مادرم م یدونم اونوقت چ

 گم: یشم و م یجابلند م از
 بله؟ -
 رونیب ایب -
و با دستتتبند ازشتتون  ارمیشتتم و دستتت هام رو جلوش باال م یدر خارج م از
 یو خستتته  دمیعمره نخواب هیشتته و انگار  یم دهیکنه پاهام کشتت یم ییرایپذ

 رم. یو به سمتش م نمشیبیخستم. تو راهرو م
 گم: یشم م یکه همراه نگهبان از کنارش رد م همونطور

 ؟یاورد شدیچ -
 سند مادر بزرگم رو کش رفتم. نیرفتم ورام شبیسالم. آره د -

 گم: یزنم و م یم یلبخند
 کنم. یجبران م -
 گه: یخنده و م ریزنه ز یم
 .ییحرفا نیَپچول تر از ا یعنی یستیحرفا ن نیتو آدم ا -
 شم. یشعور " و از کنارش رد م یگم:"ب یم رلبیز
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بازنشتتتده االن  یکه پام به کالنتر یرستتم. من یم یهم به همون اتاق لعنت باز
 ...نجامیا

از  هم دستتتت میرفتنت از زندگ رونیلحظات ب نیکه تو آخر میبه تو مر لعنت
 .یسرم برنداشت

 شم. یآروم وارد اتاق م یکه باقدم ها یدر توسط نگهبان و من یضربه رو چند
کنم که ستترپا  یجناب ستتروان نگاه م یو تو چشتتم ها ارمینگاهم رو باال م

 کنه . یکه جلوشه رو نگاه م یو پرونده ا ستادهیا
 گه: یسرش رو باال کنه م نکهیا بدون

کنه  صادر قهیبرات قرار وث یفرستمت داد سرا که قاض یپرونده ت حاضره م -
 ؟یسند جور کن یتونست

 گم: یم دمویابروم رو باال م یتا
 بله -
 ببرش یاریخوبه! اسفند -
 .میستیا یو پشت در م میر یم رونیاتاق ب از
 گه: یو م ادیبه طرفم م دیام
 سازه ؟ یبهت نم نجایا یقضا یرامصب چقدر الغر شد -
 گم: یکنم و م یتشر نگاهش م با
 کوفت ندادن بخورم که بخواد بهم بسازه -
 ده: یگه و ادامه م یم ی" بلندی"وااااا یلودگ با
 جووون بفهمه. زیاگه عز -

 رم . یهم بهش چشم غره م باز
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 گه: یندازه و م یم دیبه ام ینگاه سرباز
 حرف نزن آقا. یبازندان -
 گه: یم رلبیو ز رهیگ یلبش رو گاز م دیام
 آش خور چه شاخ شده یپسره  -

 گه: یو م رهیگ یمن ٌبل م یاز خنده  ره،یگ یم م خنده
 اد؟یم یقپ نقدیچند ماه خدمته ا -

سر یقدم نگهبان م هم سبک  شتگاه و به  سمت باز دا  یم دیام یشم و بازم به 
 خندم

 ٭٭٭٭٭
 میمن نگاه مر یهست ی همه

 میمنتظر و چشم به راه مر نمیش یم
 ایرسونه به تموم رو یم منو

 میقشنگ و مثل ماهه مر ی چهره
 قراره یآروم نداره ب دلم
 ارهیاخت یهرشبم ب ی هیگر

 دارو ندارم یهمه  میمر گل
 گم: یم ادیو بافر نهیش یگلوم م یتو ب ت

 رو یبسه خاموش کن اون لعنت -
س نگاه ش یراننده تاک صورتم پا سمت  یم دهیهاج و واج تو  ستش به  شه و د

 گه: یم نهییکنه از آ یره و خاموشش م یضبط م
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 ؟یآشفته ا نقدریشده جوون چرا ا یطور -
 گه: یزنه و م یم یلبخند دیام
 نداره. یمرخص شده حال خوش مارستانیاز ب-

شروع م یندازه و م یرو باال م ابروهاش  یو گرون یضیکنه از مر یگه آهان و 
 یتکرار م رلبیدوزم و ز یاز پنجره م رونیگه. نگاهم رو به ب یو قاچاق دارو م

ل که گ زنمیم بیدارو ندارم" بالفاصتتله عقلم به قلبم نه یهمه  میکنم: "گل مر
م ش یم رهیکشم و خ یدست م مباتو نداره. از افکار یربط و رابطه ا چیه میمر

 .کهیکه پر از تراف یشلوغ ابونیبه خ
کنم. من سخت عاشق شدم  یب ت م ادیم میاسم مر یوقت ستیخودم ن دست

 حقم نبود. نیآسون شکستم و ا یول
کنه انگار با اون چشتتم  یم دادیصتتورتم ب یخان عمو تو تی" نگاه پراز عصتتبان

ر تفاوت باشم اما پ یکنم ب یم یگلوم گذاشته و من سع یپا رو نیخشمگ یها
 اجبار نیاز دردم از ا

 کنه حرمت نگه دارم یکه مادرم مجبورم م یاجبار
 چقدر؟ گهید

 یدود تو هوا پخش م یکنه و ته مونده  یخاموش م یگاریجاس یرو تو گاریس
 شه.
 گم: خان عمو یو م رمیگ یرو باال م سرم

چشتتم  یگه: قرار شتتد من حرف بزنم تو فقط بگ یکنه و م یرو قطع م حرفم
 رفته؟ ادتی

 به پدرم نگفتم. یرو حت یزیچ نیرفته چون چن ادمیکه  معلومه
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 یشه و ادامه م یم دیهم کل یشه و دندون هام رو یهم جمع م یهام تو اخم
 ده:
 ست؟یمگه قصدت ازدواج ن تو
 که ... یبا کس یگم: بود ول یاخم م با
 بند و باره؟ یکم داره؟ درس نخونده ست؟ ب یدختر من چ ؟یکه چ یبا کس -

به خودت م و من  ادیچند تا خواستتتگار م یستتتال یدون یَبر و رو نداره؟ خو
 کنم. یردشون م

 اصرار... نقدریپس چرا ا -
س یرو قطع م حرفم ه: گ یزنه و م یم شیدومش که کنج لبش  رو آت گاریکنه و 

 لیبه چند تا دل
 شه بدونم؟ یم -

 ندازم و گوش هام منتظره جوابه. یم نیتندم رو زم نگاه
سر برادرم - شد یاز بچگ میتو و مر یتو پ س ینم نیباهم بزرگ  که  یخوام ک

 تو رو نشناسه و باعث شکستت بشه " یشه خلق و خو یم تیوارد زندگ
 خوره. یچشمم سر م یاز گوشه  یزنم چون قطره اشک یم پوزخند

 تایخود خواه یکه نشکستم و نابود نشدم لعنت به تو خان عمو باهمه  چقدم
 .میو لعنت به تو مر

شق م هی! مگه نه سه اون یعا سش داره... تلخند یتونه وا لب هام  یرو یکه دو
 دوستش داشته بد بخواد؟ یروز هی ای... نهیش یم
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ن ه و قلب مبر رونیو خاطرش ب ادیحروم   گهیکه د یقلب و دل نیاز ا دیبا یول
 ییها و تنها یو حس و حالم بمونه و حوضتتش ... من بمونم و حوض دلتنگ

 هام
ست رو هی دیشا شم و داغ بذارم رو نیزانوم بذارم از ا یروز د دل  یداغ بلند ب

صه خوردن هام؛ ول نیتموم ا ستن ابد دیتا اون روز با یغ ش دخترک  ی  جواب ن
 شوم بخت رو بدم.

 داداش؟ یش ینم ادهیپ -
پرستتم:  یابروهام م نیاخم ب مچهیو با ن نهیشتت یم دیرو صتتورت ام نگاهم

 م؟ییکجا
 خونتون -
 رم یخونه نم -
 آخه... یول -
 باشگاه. میدور بزن بر دینکن ام ادهیو اما اگر و آخه پ یول -

 کن شیآت یهاشم ابونیخ میر یگه: آقا م یبه راننده م رو
 بابا یا -
 مایدربست گرفت -

ش راننده شن م نیما صدا یرو رو گه:  یشنوم که م یرو م دیام رلبیز یکنه و 
 ده یم یُارد هی قهیسوار  خر باباش شده انگار هرد

 نیبه تردد آدما از ا رهیکنن و خ یلب هام جا خوش م یخند و تلخند رو زهر
گذره اما  یستاعت م هیدوزم.  یم رونیشتلوغ نگاهم رو به ب یشتهرک مستکون
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که  ییشم و به جا یم ادهیپ نی. از ماشمیرس یم یفهمم ک یغرقم که نم نقدریا
 دارم. یآرامشگاه  منه قدم برم

 دنیشتتم. وارد شتتدنم همانا و شتتن یزنم و وارد م یدر بازه، پرده رو کنار م یال
و  هیصدا آرامش بخشه، چقدر دوست داشتن نیبچه ها همانا... چقدر ا یصدا

 درداش جدا کنه. یایتونه آدم رو از دن یم
و  یکنم. حواستشتون فقط به مرب   یذارم کنار تشتک ها و نگاهشتون م یم قدم
 .ناشونهیتمر
 گه: یکنه و بعد با ذوق م یافته اول تعجب م یکه بهم م ایبرد نگاه

نستتتت -  یس 
 گفتن هاشون تنگ شده... یسنس یدلم برا چقدر

رو  رسه کمرم یبه زور تاکمرم م و با اون قد کوتاهش که ادیو به سمتم م دوئهیم
 گه: یچسبه و م یمحکم م

 .یاینم گهیدلم برات تنگ شده بود فکر کردم د یکجا بود-
باز م دستتتت باره  یکنم و جلوش زانو م یهاش رو از دور کمرم  باز دو زنم، 

نه و من هم ب*غ*لش م یمحکم خودش رو پرت آغوشتتم م  ریکنم و ز یک
 گم: یگوشش م

کنه ها آقا  یرو ترک نم نیزم شیمرب یاجازه  یوقت ب چیپستتر خوب ه هی -
 ایبرد

 کنه یبداخالقه همش دعوامون م یولش کن سنس -
 .ایعه برد -
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 گه: یده و م یبهم فشار م شتریرو ب خودش
 دلم برات تنگ شده. نقدیباره که ا هی نینکن هم تیاذ یسنس -
 یشرمندگ یاز رو یلبخند رمیگ یمحمد رضا سرم رو باال م یسرفه  یصدا با
 گم: یم زنمویم
 سالم -
 ؟یچطور مطور قیسالم رف -

 گم: یصدا م یو ب آروم
 خوبم -
 .ستیفقط خوبم و حال درونم خوب ن یول
 رهیگ ینم لیمارو تحو گهید یسنس -

ستن جلو یبچه ها م یرو نگاهم صف ب صدا یافته که   که متعلق به ییروم و 
 شارمانه

 گم: یرم و م یشم و به سمت بچه ها م یجا بلند م از
 مردان کوچک من چطورن؟ -
 فهمونن که خوبن. یلبخند هاشون م با
 فقط میگه خوب یم ونشیدرم یکی ینازک و دندون ها یبا اون صتتتدا نیامیبن

 دلمون تنگ شده بود برات.
 منم دلم تنگ شده بود. -

و  ادیم قدم جلو هی. ستادهیا نهیافته که پشت سرم دست به س یم دیبه ام نگاهم
 گه: یدرهم م یبا اخم ها
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ودتو خ هیخودم که سه روزه االفتم به جهنم کرا هیکرا یچ ندر آدم بود کهیمرت -
اونور پول کجا بود  نوریگردم ا یرو م بامیج یه هیگه کرا یم یمرده ه یداد یم

کارتخوان دار با آخرش گفتم عمو  کارت  یکارت بکشتتم گفت نم یبا خواد 
 دم. یپس م یبده هروقت پولمو داد تویمل
 . دنیخند یکرد و بچه ها م یم فیتعر یبا لحن با مزه ا دیام
 یم دربستتت یکن یغلط م یلیکنه خ یم یقمه کشتت بتیتو که شتتپش تو ج -
 . یریگ

 گه: یو م ادیجلوتر م ادیدرم حرصش
 ییتو قمیخاک توسرم که رف یخاک توسر من که دستم نمک نداره ا یا -
همه و چقدر  یبرا هیروح یعنی نجایبه ا دیخندن، اومدن ام یبازم بچه ها م و

 رو دوست دارم. یتو مواقع ناراحت دیام یدادن ها هیروح نیمن ا
 شم . یبا بچه ها م نیکنم و مش ول تمر یهام رو عوض م لباس

 . هانیدونم تونستم فراموشش کنم  یدونم هنوز نم ینم
 قصه به حمل خاطره محکومم... نیا یدونم تا کجا ینم

 ٭٭٭٭٭
 یاز هستتت یاریب ویستتر به تنش نباشتته استتم تاکستت خوامیبه جان عمم که م -

 ساقطت کردم .
 گم: یزنم و م یم یلبخند

 نداره؟ یمشکل ایشکم تو آ مچهیندارم اون ن یرو ادهیبا پ یمن که مشکل -
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 یدونم که دست رو یرم. م یکنم و بافاصله ازش راه م یقدم هام رو تندتر م و
 .هینقطه ضعفش گذاشتم و چقدر عصب

 گه: یو م ادیحرص جلو م با
 بکوب تو سرم خوب؟ یذره شکم منو ه هی نیا ونیقل ین -
 ... اما کوتاه.خندمیم

 یترسم از صدا یخندم، م یباشه که م یبار نیآخر دیترسم که شا یم یانگار
 خنده هام

 د؟یام گمیم -
 ها؟ -
 . میمسابقه بد یا هیپا -
 پاهام از کار افتاد ریبگ یتاکس هیبدو  ستمین هینه پا -

 لب هام. ینشستن رو یکنه برا یلبخند محو که پا به پا م هی بازم
تا چندستتاعت تحمل گند   یعنی دیموضتتوع شتتکم ام دنیکشتت شیدونم پ یم

 هاش. یدماغ
دارم و ذهنم  یداره منم گام برم یکه برم یشه و حاال با هرگام یهام آروم م قدم
 .ینینش لچریشه از و یپر م

 گم: یم قیآه عم هیکنم و با  یجفتمون نگاه م یپاها به
و  ادیقدر قدم هات رو بدون از فردا که صتتبب بشتته و دختره به هوش ب دیام -

با یبخواد رو تهیپا کیشتتته منم. ا یواقع م نیکه مورد نفر یو نتونه اون ستت  هن
سته اش رو یفهمونه که درد قدم ها یباهرنگاهش بهم م ش  یزانوها یمطلق ن
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جازات و برام م نهک هیخدا گال شیپ نکهیترسم از ا یم دیکنه. ام یم ینیمن سنگ
 بخواد.
 فهمونه که پشتمه. یبرادر بهم م هی نیشه و ع یهاش دورم حلقه م دست

 گه: یکنه و م یاز لب باز م لب
صر ن - شت هر ماجرا اضیف یستینو مق ست داداش. تو به  ییپ حکمت خدا

 . اضیف یحکمت خدا دچار شد
ظه ا یهام برا چشتتم لبیره و ز یهم م یرو یلح چار  یتکرار م ر کنم "د

 حکمت خدا"
 قیغر چیخودم که ه یایبه خونه. اونقدر غرقم تو دن میرستت یم یدونم ک ینم

 ینم یزیچ چیخودم گمم که ه یبده، اونقدر تو َته و توتونه نجاتم  ینم ینجات
دم و  یزنگ در فشتتار م یبکشتته. دستتتم رو رو رونیچاه ب نیتونه من رو از ا

م غنج و دل چهیبپ متو گوش مهیاون که ماوا بخش زندگ یمونم تا صدا یمنتظر م
 بره از بودنش

 رو تو قفل دیعمو هستتتن. کل یحتما خونه  گمیو باخودم م ادینم ییصتتدا یول
سرش خودم وارد  یتعارف م دیچرخونم و به ام یدر م شت  شه. پ کنم تا وارد ب

 یکنم و وارد خونه م یشدن از آسانسور در دوم رو باز م ادهیشم و بعد از پ یم
به ستتکوت دارم و  اجیدونه که احت یم یعنینزده  یتا االن حرف نکهی. امیشتت

 .ضهیضد و نق شیشناس تیهاش با موقع یوونگید
 کنم و یساز رو روشن م ییرم. چا یو من به آشپزخونه م نهیش یکاناپه م یرو
 یم دایپ خچالیظرف غذا تو  هیگردم که گرم کنم و  یدنبال غذا م خچالیتو 
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 ی. چشتتم هام رویشتتام عروستت یعنی نیکنم توش کبابه و ا یکنم، بازش که م
 کوبم، یم نتیکاب یکنم و ظرف رو رو یره و نفسم رو باحرص فوت م یهم م

 گه: یو بابهت م ادیمتعجب به آشپزخونه م دیبلندش ام یبا صدا
 اض؟یف -

 رم. یساز که جوش اومده م ییزنم و سراغ چا یتو موهام م یچنگ کالفه
خورد  دیام یجلو مهیغرور نصتتفه و ن نیکنم. تا ا یکنم، خدا خدا م یم ب ت
 نشه.

 گه: یکنه و م یظرف رو نگاه م یذاره و تو یبه آشپزخونه م پا
 ؟یختیبه هم ر نیبه خاطر ا -

سم با کوچکتر یساکتم. م یدم ول یرو تکون م سرم مرد  هیب ت  یحرف نیتر
 بشکنه.

 خوره؟ یغصه م نهیب یخاک توسرت کنن آدم کباب م -
 .ارهیحال و هوا درب نیخواد من رو از ا یم دمیشا انهیکنه  یدونم درکم م ینم

 یاز کباب که رو یا کهی. به تستادهیچرخونم با چنگال جلوم ا یرو که م سرم
 کنم. یچنگاله نگاه م

 گه: یکه صداش ب ت داشته باشه و از ب ت بلرزه م یانگار
 نیاالن بکش، بخور و واسه ا نیرو هم یکه دار یاحساس نیبخور، بخور و ا -

کن  تمومش گهیاز فردا د یبخور ول ریکنو براش ختم بگ چیاحستتتاستتو کفن پ
 چون گ*ن*ا*هه چون ناموس مردمه.

 ها. زیچ یلیخورم زه خاطر خ یکباب رو م کهیبرم و ت یرو جلو م سرم
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چرخونم ستتمت مخالف و  یستترم رو م ادیقفل م یتو دیکل دنیچرخ یصتتدا
 کنم. یچشمم درحال قل خوردنه رو پاک م یکه از گوشه  یقطره اشک

شمام شون جا خشک  یکنم تا رد یارم و باز مذ یهم م یرو رو چ شک َدر  از ا
 نکرده باشه.

 یفیخف غیج دیمن و ام دنیشتتن و با د یغر غر کنان وارد خونه م مایو فر زیعز
 کشن. یم

 گه: یقلبش گذاشته م یکه دستش رو رو یدرحال زیعز
 یداد یم یزیچ ییندا هیمادر  دمیترس

 گم: یم زنمویم یلبخند
 سالم -

 دن. یجواب م ییده و باخوشرو یسالم م دیسر من ام پشت
 چیدونم چرا اما دوستتت ندارم ه یاتاق. نم یکه بره تو مایکنم به فر یم اشتتاره

 خواهرم باشه . یبرادرمه رو نیکه ع دیام یحت ینگاه
 یها یروشن فکر یجور چیرو هنوز دارم و ه رتمیباشم اما غ ریسخت گ دیشا

 ره. یتو کتم نم یامروز
 گه: یو م ادیبه آشپزخونه م زیعز
 تو آشپزخونه. نیکه تجمع کرد نیمعلومه شام نخورد -
 .مینیخودتونو بب میتک پا اومد هیجون  زیعز هیحرفا چ نیگه: ا یباخنده م دیام

 رمایم زیچ هیاالن  دینیپستتر بشتت زیگه: زبون نر یزنه و م یم یلبخند زیعز
 .نیبخور
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 حاج خانم هیکارا چ نیا میکرد یرفع زحمت م میداشت گهی: ددیام
ستش سمت م یرو م د شم  ش یو م یناهارخور زیک س نقدیا نیگم: ب  یچاپلو

 نکن.
به ظاهر گرچه م یرو لبخند ندر ستتکوت یخندم ول یلب هامه.   یتلخ م یا

 .میگر
گه :کدوم دوستتتت تصتتادف  یکنه م یگاز رو روشتتن م ریکه ز یدرحال زیعز

 جان؟ اضیکرده بود ف
 .یشناس یگم: شما نم یندازم و م یم زیم یرو رو نگاهم

 بود . یخان عموت چقدر عصبان یاگه بدون -
 فهمه. یم دیزنم و عمق نگاه دردمندم رو فقط ام یم پوزخند

 .هیخدا عصب ی شهیخان عمو هم -
 نشه. یحرمتیمادر که بهش ب یومدیکاش م -

ش یم ب ت صالبه ک  نیبا ا نطوریدونه و ا یشم و نم یم دهیکنم و از درون به 
 شه. یحرف ها سوهان روح بچه ش م

 دونه. یدونه نم ینم
شو براتون ب نیجون اون فلفل ها که گفت زیگم عز یم - ونه اوردم ها خ ارمیتخم

 ست
عوض کردن  یدونم برا یزنه و م یم زیچشمک ر هیکنم. لبخند و  یم نگاهش
 دهیکش شیموضوع رو پ نیبحث ا

 بده پسرم رتیخداخ ؟یگ یعه راست م -
 مادر میارادت دار -
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 میش یمش ول م زیم یقرار گرفتن بشقاب ها رو با
پا یچیه رو نگران نکنم چند  زیعز نکهیا یناچارم برا یره ول ینم نییاز گلوم 

 بخورم یقاشق
 کنم یشم و تشکر م یبلند م زیم ازپشت

کنم و بازم غرقم،  یرو روشتتن م ونیزیشتتنم و تلو یکاناپه م یرو ییرایپذ تو
چه خبر بوده و امشتتب چه  شتتبید ادیب ادمی یکه منتظرم با هر تلنگر یانگار

 بعد چه خبره. یخبره، از فردا شب ها
 کنارم دیام یدونم ک یزنم و نم یمتالطم افکارم دستتتت و پا م یایتو دن بازم

 نشسته
شپزخونه م ینگاه ستانیب مینبالت برد امیگه: فردا م یندازه و م یبه آ  نمیبب مار

 انهیپسره روزد  اروی نیمخ ا شهیم
زانوهام  یشم، آرنجم رو رو یکشم و به جلو خم م یصورتم م یرو تو دستام

 شه یمن برم بدتر م دیگم: االن داغن ام یذارم و م یم
تازه  ؟یآب خنک بخور یبر یخوا یدادگاهته م گهینداره ده روز د خیداغو  -

 تا ولت کنن یبش ادهیپ یونیلیچند م هی دیبا ستین نیفقط هم
 کنم؟ کاریچ یگ یگم: م یدوزم و م یکالفه و خستم رو بهش م نگاه

ستانیرم ب یفردا هم خودم م - سر بزنم تو  رمیآمار بگ هیهم  مار سام  هم به ح
 گهیهم برو باشگاه محمد رضا کالفه شده د

 شهکنم: با یزمزمه م رلبیدم و ز یرو تکون م سرم
 ٭٭٭٭
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ابنده ب امیب نیخانوم گفت یکنم: بله آبج یکشتتم و نگاهش م یم یقیعم نفس
 بود؟ یامر

 یخودش هم رو ن،یگه بشتت یکشتته و م یرو عقب م رشیتحر زیم یصتتندل
و امروز کجا  روزیگه: د یکنه و م ینگاهم م نهیدستتت به ستت نهیشتت یتخت م

 داداش؟ یبود
 مایفر یفرار از محاکمه ها یبرا یدونم که راه یو م نمیشتت یم یصتتندل یرو

 ندارم
 ده یصورتش بهم آرامش م یبا اون اخم کج رو دنشیکنم و د یم نگاهش

 منتظر جوابم -
 هنیش یهاش کنج لبم م یدنده گ کیلبخند از  هیندازم و  یرو باال م ابروهام

 از دوستام... یکیگفتم که  -
 یدروغ گفت یول -

 و باز شرمنده بشم ارمیب ادیخوام به  یره. نم یهام تو هم م اخم
 ینفر زد هیچون دوستت تصادف نکرده بود و خودت به  یدروغ گفت -

ره و دندون  یزنه و اخم هام تو هم م یکنم که پوزخند م ینگاهش م متعجب
 گفته؟ دیپرسم: ام یم تیشه و با اعصبان یم دیهم کل یهام رو

 نه -
 پس از کجا؟ -
جا ول - خوام برم مستتتافرت؟  یم یگ یکنم داداش چرا م یک نمدر یاز هر

 دروغ به خواهرت؟ به من که تورو فوت آبم؟
 ما؟یبهت گفته فر یگم: ک یشه و م یهام مشت م دست
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ض یصدام وادارش م تحکم ست  یکیپرونده ت  یکنه که جواب بده: قا از دو
شن یها ستش  قرار  انیبود منم درجر دهیآقا مهران داماد خان عموئه. اون از دو

 داد
سرم. جنون وار از جا بلند  یرو ختنیسطل آب ر هیحرف انگار  نیا دنیشن با
 خوام که از در اتاق خارج بشم. یشم و م یم
 .سایداداش وا -
 کنم یو نگاهش م ستمیمیچارچوب در وا تو

 داداش رمیگ یم تی: خودم برات رضا
شتتدن در اتاق تن  دهیکوب یاتاقم و صتتدا یرم تو یپوزخند محکم و م هی بازم

 بیاون باخت حقم بود رق یعنی نیشتتکستتت، ا یعنی نیلرزونه. ا یخونه رو م
 تر بود یاز من قو یلیخ
 شم یدر اتاق از جا بلند م یصدا دنیشن با
 گم:. بفرما یو م نمیش یم

چارچوب در قرار م زیعز نم ک دارتیگفتم ب ریگه: صتتبب بخ یو م رهیگ یتو 
 مادر یخواب نمون

 یگم: خوب کرد یم زنمویم یلبخند
بعد  صبحونه بخور نییپا ایگه: حاضر شو ب یزنه و م یم یطبع از من لبخند به

 برو
 گم: به چشم یذارم و م یهم م یهام رو رو چشم
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صورتم رو م یم رونیاتاق ب از ست و  شدن برم یشورم و برا یرم. د ضر   یحا
 شه یدر بلند م یگردم تو اتاقم که دو مرتبه صدا

 گم: بله؟ یبندم م یرو م راهنمیپ یکه دکمه ها همونطور
 ارویبه د نهیدستتت به ستت ره،یگ یتو چارچوب در قرار م مایشتته و فر یباز م در
 نهینگاهش به زم یده ول یم هیتک
 ما؟یبله فر -
 راستش ... داداش... من... -
 دایز بیزنم اگه رق یم یزنه. لبخند ینگاهش تو چشتتم هام زل م تیمظلوم با

ن*ا*ه گ* فمیشکست خورده و ضع یادیاگه من ز ه؟یچ مایفر ریبود تقص یقو
 .ستین مایفر
 ؟یامروز کالس ندار -

شم ستم که چرا فر یزنه و من به خودم لعنت م یهاش برق م چ  که تموم مایفر
 نگاه تلخ هیکنم هرچند با  یم تیرو اذ هیبه من تو زندگ دشیام
 به نظرت چطوره ؟ یگم اتوب*و*س گرد یم -

گه:  یزنه و م یو دستتتاش رو به هم م نهیشتت یصتتورتش م یرو یپهن لبخند
 داداش عاشقتم

 .میحاال بدو حاضر شو که از اتوب*و*س جا نمون یآباج شتریمن ب -
 به چشم فرمانده. -
 بزرگه. یسخت نیا یکنم. امروز روز اول فراموش یره و نفسم رو فوت م یم

 ٭٭٭٭٭٭
 به دروغه... یلب هام ول یکه پهن  رو یپشت سرهم و لبخند یها قدم
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 یه گهیتوئه د ریگه: تقصتت یکنه و م یشتتونه اش جابه جا م یرو رو بندکولش
 د؟شیچ یدیواستا کفشامو پاک کنم، د یگیم یه رشدید میبر ایگم ب یم
نم و با ز یم یکنه لبخند یتره نگام م نیریش یاخم که به نظرم از هر عسل هی با

 نمیبب ایُغر نزن ب نقدیگم؛ ا یکشم و م یرو م شینیدو انگشت نوک ب
 شه . یکشم و باقدم هام همراه م یدستش رو م و
که مظلوم با  یستتوال هیشتتته  یگه: داداش م یباره م یازش م تیگردن کج 

 بپرسم؟
خوام ناراحتش  ینداره و نم یبیستتوال از خط قرمز ها اما ع هی یعنیحالت  نیا

 کنم
 گم: بپرس یبرم و م یفرو م بمیج یرو تو دستام

 ؟یرو دوست داشت میتو... تو مر -
 و... ستمیا یشه تو جام م یشه و حرکت برام سخت م یسست م قدمم

 ؟یرفتار کن ینطوریا یخوایم یتا ک اضیف -" 
گم:  یم ادیکنم و با فر یپامه رو محکم پرت م یکه جلو یسنگ کهیت باحرص

 ن؟یدار یچرا دست از سرم بر نم
 نهیش یم شیشونیپ یرو یفیو اخم ظر ستهیا یخوره سرجاش ثابت م یم کهی

 دیگم: ببخش یزنم و م یتو موهام م یچنگ کالفه
 چشتتم توشتته و  یبلند م مکتین یاز رو هیو بعد چند ثان رهیگ یرو ازم م روش

آدم  یهمه  یکن یچرافکر م ؟یمهم یلیخ یکن یگه : چرا فکر م یچشتتم م
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چرا؟ نه واقعا جالبه برام به درک  ؟یم رور نقدیخاطرخواهتن؟ چرا ا ایدن یها
 به جهنم... یخوا یکه نم
 گه: َاه یداره و بلند م یقدم برم چند
 میزنم: مر یکنم آرومتر بشم، صداش م یم یسع

 گه: بله؟ یگرده و با اخم م یبرم سته،یا یم
 رسونمتیم سایوا -

 نهیش یصورتش م یلبخند محو رو هیکشه و  یاز چهره اش پر م اخم
داشته  تونستم دوستش دیراجبش فکر کنم شا یا گهیجور د هی رمیگ یم میتصم

 باشم"
ه ک ییگردم به جا یشتتم و برم یداداش گفتنش از گذشتتته ها جدا م یباصتتدا

 ستادمیاالن ا
 .هیا گهیکنم نگاهم درمونده تر از ه*ر*زمان د یکنم، فکر م یم نگاهش

 کنم: داشتم یلب زمزمه م ریز
با حرص م یصتتورتم تکون م یرو جلو دستتتش تو  یریگه: چرا م یده و 

 شد رمیهپروت؟ د
 .رمیگ یآرومم رو از سر م یکنم و قدم ها یهام رو باز و بسته م چشم

 انه؟ی یحاال داشت -
 شد ریبدو که د مایگم: فر یندازم و م یدستم م یتو یبه ساعت مچ ینگاه

 یکنم که دست به کمر با اخم نگاهم م یگردم نگاهش م یدوم. برم یآروم م و
 خان اضیطلبت ف یکیزنه:  یکنه و بلند داد م
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وقفه  یب ابونیگردم و تا سرخ یروز ها همه از من طلب دارن. برم نی... اطلب
ساب یدو هیالزم  که  ییوقتا هیدوم.  یم ش یح شته با تا  یوقتا الزمه بدو هی ،یدا

ش سرته، از هرچ یاز هر چ یجدا ب شت  شته ها م ادیکه تورو به  یزیکه پ  یگذ
 ندازه

 ٭٭٭٭٭
سر م وانیذارم و ل یرو تو دهنم م قرص سرم رو ب یآب رو  شم.  ست  نیک دو د

شق رمیگ یم شار م قهیو  . دهیامونم رو بر یسر درد لعنت نیدم. ا یهام رو آروم ف
 نمیب یگردم و محمد رضا رو لبخند به لب م یبرم نهیش یشونم م یرو یدست

 ؟ یبهتر -
 گم: اوهوم یدم و م یتکون م یسر

افتادم. از  ریبد و بدتر گ نیهستم که ب یتیمن معنا نداره حاال تو وضع یبرا بهتر
 نیو ا رمیبگ تینتونستم رضا هنکیدخترک شوم بخت گرفته تا ا ومدنیبه هوش ن

 یاز کجا جور کنم. از ظهر که متوجه  دیدونم با یرو نم یونیلیچند م ی هید
 ایکنم. خدا یم یدارم سپر االنعمرم رو تا به  یلحظه ها نیخبر شدم بدتر نیا
 شد؟ دایسرو کله اش پ میبود که وسط زندگ یچه اشتباه و چه تاوان نیا

 یبچه ها منتظرن ها سنس -
 امیگم: باشه االن م یکنم و م یرو آروم فوت م نفسم

 نیا اضیف یگه: گرفته ا یو م رهیگ یخوام برم که با دستتتش دستتتم رو م یم
 یخودت طوفان یوقت یآروم بود حت شتتهیشتتناستتم نگاه تو هم ینگاهت رو نم

 یبود
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شت ها یو م هیتی  موقع بد ر شده اش به دو دهیچیپ یخوام ازش فرار کنم اما انگ
 ذاره یدستم نم

 ستمیخودم ن گهیوقته د یلیگم: خ یدوزم و م یم نیرو به زم نگاهم
زنم رو ب ییبازم الزم بود که حرف ها دیگفتن بود، شتتا یبازم حرف برا دیشتتا

 ادیز برو هی دیشه و شا یلبم از لب باز نم ستیتاسبک بشم؛ اما دست خودم ن
 یاز درد و دل هام رو به دوش م ینیحجم سنگ رو که ییکه بتونم بزنم حرف ها

 کشن
 ٭٭٭٭

 یعنیشتتم. قبول شتتکستتت  یچرخونم و وارد خونه م یقفل در م یرو تو دیکل
ساز دیشا نکهیقبول ا شه از نو خودت رو ب هم  کتیکوچ یتالش ها یعنی ؛یب

 شن یبرات با ارزش م
 زخانوم؟یصاحبخونه؟ عز -

گه: بله مادر؟ خستتته  یو م ادیم رونیدستتتکش به دستتت از آشتتپزخونه ب زیعز
 ینباش

 . شل م برادر کجاست؟یگم: زنده باش یزنم و م یم یلبخند
 ادیاالن هاست که ب ومدهیهنوز که ن -

ش کفش سمت اتاقم م یم یهام رو تو جاکف  رهنمیپ یرم. دکمه ها یذارم و به 
 افته به... یکنم و نگاهم م یرو باز م

 دیاشه که ب یم یسرنوشت اون یشه وقت یم دهیفا یب ندیجنگ ییوقت ها هی" 
 نداره. ریتقد یتو یریباشه و خواستن و نخواستن تو توف

 ؟ییخان کجا اضیف یآقا -
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 بانو میجا مر نیگم:. هم یدوزم و م یرو با لبخند بهش م نگاهم
 گفتم االن یگه: پس زود باش بگو چ یکنه و م یم زیرو ر چشماش

 نکرده بودم نجاشویگم: فکر ا یندازم و باخنده م یرو باال م ابروهام
 یگه: پس محکوم به مجازات یکوبه و م یرو با شوق به هم م دستاش

 آخ آخ کارم در اومد -
 یزنم حواست رو جمع کن یمن حرف م یوقت یچجورشم! تاشما باش -

 انهیکه دوستتتش دارم  ستتتمیدونم و مطمئن ن یعقل و دلم هنوز نم نیب رمیدرگ
 که نسبت بهش داشتم رو االن ندارم. یمنف یحس ها یول
 کنم هتیکه تنب میبلند شو بر -
 یشه االن بخوابم عصر به اشد مجازات محکومم کن ینم -

 خودش نیکه نذارن بخواب نیگه: شتتما مردا رو هم یزنه و م یم یثیخب لبخند
 عجله دارم یلیبراتون اشد مجازاته پاشو پاشو که من خ

 زنم یحرف م لمیمن فقط در حضور وک یول دایببخش -
 یکن یم خودیشما ب -
 عه! -

شاره م یرو باال م ابروهاش شم. از جام بلند م یندازه و ا شم و  یکنه که بلند 
موج هارو  یو چون عصتره باد تند ادیم یستوز سترد هیرم،  یم رونیاز چادر ب

 ده یحرکت م شتریب
 تو چادر میبر ایب یخور یسرده سرما م میمر -
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ستشه د نمیماش یجلو ینشسته و عروسک چوب یتخته سنگ یکه رو دنشیباد
 شه یچشم هام گرد م

 ؟یکن کارشیچ یخوا یگم: م یشم و بالکنت م یم حول
 بندازمش تو آب دیشا یدونم ول یگه: هنوز نم یکنه و م یتهش م سرو
که  هیادگاریکنم اون تنها  یخواهش م میگم: مر یزنم و م یتو موهام م یچنگ

 از بابام دارم
که  نهیکنم خواهش نکن هم یگه: خواهش م یره و م یهاش تو هم م اخم

 هست
 زمیجان عز میمر -

 ایگه: جلو ن یو م ستهیا یتخته سنگ م یرم و رو یقدم جلو م چند
 عروسک یگه: بابا یچرخونه و م یرو تودستش م عروسک
تخته  یهو از رو کیدوم ستتمتش که  یره و م یبه ستتمت آب باال م دستتتش
 نشد؟ تیگم: طور یو م نمیش یره. کنارش م یهوا م  شیافته و ج یسنگ م

 کنه یگه: درد م یکنه و م یدست راست به دست چپش اشاره م با
 یدرد م یلیگه: ولش کن خ یو م ادیبرم ستتمتش که باز دادش درم یم دستتت

 کنه
 شکسته باشه" دیشا

 گم: بله؟ یو م رمیگ یم یدر اتاق نگاهم رو از عروسک چوب یصدا دنیباشن
 تو؟ امیمادر ب اضیف -

 نییگم: بفرما یم نمویشیتخت م یرو
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ست هم به جوراب هام که  نهیزم یکه نگام رو یشه و درحال یاتاق م وارد و د
 ز؟یگم: جانم عز یم ارمیدرشون ب

ده. یم حس  کنم مرد 
 کنم یگم: جونم بگو گوش م یم نانیکنم و با اطم یم نگاهش

مم... خ -  مادر فردا شب عموت دعوتمون کرده یا 
سش سودگ نف سر آ  یرو فیاخم ظر هیکنه.  یجمله فوت م نیگفتن ا یرو از 

 نهیش یم میشونیپ
 رسم یم بیبا عمو به رق یو بعد احوال پرس رمیگ یرو م ازش

 بهتر از منه دیشا یظاهر که کم از من نداره وح ت در
ده که گم! شرمن یم کیگم: تبر یکنم و با لبخند م یرو به سمتش دراز م دستم

 کنم داینتونستم تو مراسم حضور پ
ستم ست هاش م یرو تو د شمنتون  یلیگه: خ یو با لبخند م رهیگ ید ممنون د

 شرمنده
 کنه یسردش نگاهم م یو چشم ها صورت که پرشده از پوزخند هیبا  میمر

 گم دخترعمو یم کیگم:. تبر یو م رمیگ یرو به سمتش م گل
 ارهیدختر عمو اخم به چهره اش م یکلمه  یرو دمیتاک

 ینمهمو نیکه ا یانگار رهیگ یبا ب ت رو ازم م زیافته و عز یم زیبه عز نگاهم
هم که شتتده  زیبه خاطر عز یشتتدن من بر پا شتتد؛ ول دهیدرهم کوب یفقط برا

 بهم بزنن یذارم زخم ینم
 ٭٭٭٭٭
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سالن م ینیس هیو زن عمو با  مینیش یم ییرایپذ تو نگاه  شه. از یشربت وارد 
 حرف نیمن بزرگ وار تر از ا ز  یعز یول زارمیفخر فروشتتانه اش به مادرم ب یها

 هاست.
 دیتکون نخورده شتتا بیاز کنار رق یلحظه ا میمر میکه وارد شتتد یلحظه ا از

از  مینه وارد شتتدنش به زندگ یمنو؛ ول یانتقام پس زدن ها ره،یگ یداره انتقام م
و مات شتتتدم اما  شیزود باخت دادم و ک یلیهمون ابتدا هم هدف دار بود خ

 شم یهمونطور که زود باختم،زود سرپا م
 انهیتونم  یدونم م یتالش کنم نم کمی دیبا فقط

 یب نقدیا یاز ک میپرسم مر یو از خودم م ماریهواش سرم رو باال م یسوال ب با
 رحم شد؟

 د؟یبازداشتتون به کجا رس انیپسر عمو جر -
 کنن. یکه اونجان با بهت نگاهم م ییو اکثر آدم ها مایو فر زیعز

شا نهیش یم میمر یلب ها یرو یروزیپ لبخند شم که  دیبا دیو  شحال با خو
 دمیبهش نرس

جان مامان دستتت تنهاستتت  میگه: مر یکنه و م یبهش م یبا اخم نگاه بیرق
 سر به آشپزخونه بزن هیشما 

صتتورتم  یمتمرکز  رو یشتته. تحمل نگاه ها یزنه و از جا بلند م یم یپوزخند
 رم. یم اطیگم و تو ح یم یو با اجازه ا شمیرو ندارم از جا بلند م

 یدست هام م ونیو سرم رو م نمیش یم قیآالچ ریز اطیگوشه ح یصندل یرو
 رحم نبود یمن ب میکنم: مر یو زمزمه م رمیگ

 تتتتتبیگه: بگو س یکنه و م یصورتم ثابت م یرو رو نی" دورب
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مونه و اون موقع از ثبت لحظه هام  یعکس که م هی کیلیو چ بیگم ستت یم
 خوشحالم و االن؟

که ا نیکنم ا یفکر م باخودم قدریدختر  هاش فرار ن با بودم چطور  یاز بودن 
ش سل نیریخط به خط لبخندش برام  ستم م نی. دوربهیتر از هرع ده و  یزو به د

 گه: حاال نوبت شماست شوهرخان یم
بود و نبودم من و مرد  یتو نکهیاز ا نهیشتت یشتتوهر خان چقدر به دلم م ی واژه

ست م نیدونه، دورب یخودش م م کن یصورتش متمرکز م یو رو رمیگ یو به د
ه ک ییخوشرنگش، چشم خا یبه صورتشه و نگاه من به چشم ها نینگاه دورب

 . گهیثبت د هیو  کیلیچمن و بازهم چ یآبه و سرسبز هیبه زالل
 ینظرم باشه ول یچشم نا جلو نیخوام که تا آخر عمرم ا یلحظه از خدا م اون

 قدر برام سخت نباشه" نیخواستم که دل کندن ازشون ا یکاش نم
 ینگاه م مایم موم فر یگردم و به چشم ها یو بر م نهیش یشونم م یرو یدست
 کنم

 خان عمو... ایرو جمع کرد پاشو ب هیداداش آقا مهران قض -
 میبر مایگم: ولش کن فر یدوام و م یحرف هاش م ونیم

 یو خنده ها میمر یهاش، باپوزخند ها یگذره با تمام تلخ یهم م امشتتتب
 بیسرخوش رق

 ب؟یگم رق یهم وجود داره که مدام م یرقابت گهید ب؟مگهیرق
شون که ب یاز خداحافظ بعد ست فر یو م چییسو میایم رونیاز خون و  امیدم د

 امیم گهید کمیکار دارم  ییخونه من جا پیگم:شما بر یم
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شه چون لبر دیبا یول دهیرفتارها از من بع نطوریکنن ا یبهت نگاهم م با  زم،یبا
 غصه ها یچون درد دارم، چون ُپرم از همه 

 گذرم . یزنون از کنارشون م قدم
 ...یول دیجد یها طیشرا نیبرام ا سخته

 دمیپارک رس هیو چند ساعته که راه رفتم و االن به  یدونم ک ینم
 خلوت . یلیدوازده شبه و خ ساعت

 کردن هیگر یگم: خلوت برا یم رلبیکشم و ز یم یقیعم نفس
خواستتتم عشتتق رو ستترکوب کنم  یکه م ییفرق دارم با تموم وقت ها شتتبام

 کنم هیخواد گر یباشه دلم م دهیاوراق ترمز بر نیماش هیکه قلبم مثل  یانگار
سمون منمیش یم مکتین یرو سم: چرا  یدوزم و ازش م ی. نگاهم رو به آ پر

کتاب  هیکه بود؟ چرا دلمو با  یرحم بود؟ چرا گذاشتتتت از هرچ یقدر ب نیا
 قطور از غصه ها رج زد و رفت؟

 و چرا و چرا؟ چرا
 یشه و اشک به چشم هام م یم ادیبه فر لیچرا گفتن ها تبد نیا یدونم ک ینم
 نهیش

 کنه یم هیکه گر مرد
 خوره یکه غصه م کوه

 هنوزم عاشقه یعنی
 پره یلیدلش خ یعنی

 که زخم قلبو با آدم
 کنه یدوا نم نمک
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 خلوت یتو عشقشو
 کنه" یصدا نم شما

 دونست یستم چون خدا م یاز رفتنش ناراحت ن گهیشن د یم قیهام عم هیگر
 .هیرفتن

صدا سم ام یبا شمک م یرو دیزنگ تلفن همراهم که ا زنه از  یصفحه اش چ
از  یکوتاه یدارم و باخداحافظ یبرم یصندل یشم. کتم رو از رو یبلند م زیم

 شم یخونه خارج م
 گم: بله ؟ یدم و م یرو جواب م تلفن
 اض؟یف یی: کجاچهیپ یتو گوشم م دینگران ام یصدا

 شده؟ یزیچ رونیخونه تازه از در زدم ب -
 مارستانیب ایکن ب شیآت -
 گم. یم شدهیچ یجون به سرم کرد دیام -

 گه: دختره به هوش اومد یشه و م یهاش آرومتر م نفس
 واقعا؟ -
 تسیپسره ن اروی نیتا ا اضیگه: بله واقعا. زود باش ف یم تیاعصبان با

 کنم. یروشنش م یو با بسم الله  مینیش یم نیماش پشت
که ب کیهمون  فقط به حرکت در اوردم و  یبار بود  هاش رو  خدا چرخ  اذن 

 دمیاش و هم د جهینت
نه اگه توانش و داشته باشه بز دیشا ستیو دل تو دلم ن ادیبه حرکت در م نیماش

 گوشم یتو
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 دیو شا دیو شا دیفحشم بده شا دیشا
 یراه جبران دیکه مقصرش منم و بازهم شا یدیهمه شا نیاز ا رهیگ یدرد م قلبم

 درمان پاهاش نباشه یبرا
 دارم یلرزون به سمت اتاق قدم برم یقدم ها با
 بزنه نمیترسم که زم یچشم هامه، م یکه تو یاز واکنشش از شرم ترسمیم

 رسم یم هیچ قایدونم اسمش دق یو نم دمیکه اون روز د یهمون دختر به
 کنم یسالم م و

 کنه و بعد از پاک یم نیف نیکنه ف یچهرم رو کنکاش م ارهیرو که باال م سرش
 ؟یکن یم کاریچ نجایگه: شما ا یکردن اشک هاش م

 نمش؟یبب تونمیگم: م یتوجه به سوالش م یب
 ؟ینیبب یخوایم ویچ یتون ینم ریگه : نخ یم یصورتم و با تند یشه تو یم زیت

 ؟یکنیم کاریچ نجایا یبازداشت باش دیاصال مگه تو االن نبا
گاهش م مظلوم و  نمشیخوام بب یکنم م یگم: خواهش م یکنم و م ین

 .رمیبگ تیحالل
 دیگه: از دکترش با یملتمستتم م یچشتتم ها دنیبعد با د یزنه ول یم پوزخند

 .یبپرس
 زنه: آقا. یکنم .که صدام م دایگردم برم تا دکترش و پ یبرم

 پرسم بله؟ یکنم و با نگاهم م یم نگاهش
 ه.ور نیتاق دکتر ا نور،یگه: ا یکنه و م یدست به اون سمت سالن اشاره م با

 یم یقینفس عم .ستتتمیا یاز اجازه گرفتن از دکتر حاال پشتتت در اتاق م بعد
 شم. یو وارد م زنمیبه در م یکشم و تقه ا
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الره خوام گ یگه:. نم یم فیخف یلیخ یو باصدا دهیصورتش کش یرو رو پتو
 خوام برو ینم یچیه
 ستمیگالره ن -

 دوزه یو نگاهش رو به نگام م ارهیم رونیپتو ب ریرو از ز سرش
و من ر نهیکنه بب یداره مرور م دیگه شا ینم یزیو چ نهیش یبه چهره اش م اخم

 دهیکجا د
 منه. یتوجه یدراثر ب بتاشیمص یدونه همه  یهنوز نم دیشا
 کنم،حرف زدن برام سخته . یمن م من

 و چند قدم ... گهیقدم د کی
شرمزده پا ستمیا یکنار تخت م نکهیا تا ض رمیگ یم نییسرم و  که تو  یو با ب 

 ؟یکن یگم: حاللم م یگلومه م
 .نهیش یبه نگام م نگاهش

خوره و با  یچشمش سر م یاز گوشه  یکنه قطره اشک یلحظه که نگام م چند
 گه: چرا؟ یم هیگر

 دونم هنوز چرا؟ یشه تو سرم. نم یگفتنش اکو م چرا
 دمیکه ازش دست کش یتکرار مکرر خاطرات یعنیچرا  نیا

 زهیر یصدا فرو م یمنم ب یاز چشم ها اشک
 که من شکسته شدن رو بلد شدم نهیمهم ا ،یچه کس یکنه جلو ینم یفرق

 گم: ببخشم که تلخش کردم یزمزمه وار م رلبیز
 صدا یکنه ب یم هیگر
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لحظه به لحظه  ونشیده فقط نگاه گر یزنه ،فحش نم یزنه، داد نم ینم حرف
 زنه یم شمیچشم هام داره آت ین یتو ن

م عذاب نطوریا یول یبخشتت یرو خدا حرف بزن تروخدا داد بزن و بگو که نم تو
 نده
شدت باز م در صبان وانیشه و ک یبا  ادیرو باف رهیگ یتو چارچوب در قرار م یع
 ؟یکن یم یجا چه غلط نیگه: تو ا یم

 ست دهیفا یحرف زدن باهاش ب یگالره برا تالش
 ونیفقط باز هم نگاه گر ستتتتیکشتتته برام مهم ن یو دستتتم رو م ادیتر م جلو

 آخر برام مهمه یدخترک شوم بخت تو لحظه 
 میستیا یو تو محوطه م میر یم رونیدر سالن ب از
 ش؟ینیبب یرفت یگه: واسه چ یم ادیکنه و با فر یصورتم نگاه م تو

 دم ینم یجواب
شم هام نب ی انگار شنوه و چ  انویک ینش هااز واک چکدومیه نهیکه گوش تام ن

 ستیبرام مهم ن
بده لعنت گهیشتتته و م یم دهیچیام پ قهیهاش دور  دستتتت چرا؟  ؟ید جواب 

 کنم یچاره ت م یب ؟یمن بخند شیو به ر ینیبب شویبدبخت یاومد
 کنم یت م چارهی: بگهیم یبلند تر یبا صدا و

 دم یکنم و به عقب هولش م یام باز م قهیهاش و از دور  دست
 هاش حوصله ام رو به سر برده و کالفه ام کرده. یباز بچه

 اعصاب من نرو. ی,روگمیبهت م شهیهم یبار برا کی_
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بااخم غل زنهیم پوزخند  یزنیحرف م یادی:زگهیو م ادیبه ستتمتم م یتر ظیو 
 . کهیمردت

مت در خروج یب به ستت جه بهش  باز صتتتداش رو  دارمیقدم برم یتو و 
 . نی.حاال ببکنمیم چارتی:بشنومیم

 . تسین یهستم ،الزم به تالش کس چارهیگم؛بیم رلبیو ز زنمیم یپوزخند
 گردم باشگاه. یو برم شمیخارج م مارستانیدر ب از

++++ 
 ""می""تسن

 . دوزمیکنه م یم یکه رو به رو مه و داره بهم دهن کج یلچریرو به و نگاهم
 .کنمیکنم و ب ت م یم نگاهش

ستن رو یانگار ش شه و مثل  لچریو نیا یکه ن شته با شه ؛درد دا برام دردناک با
 به بعد هم دردمه هم درمونم . نیاز ا لچریو نیشکنجه باشه.اما ا

 ....؟درمون
بان االتیفکر و خ نیفرار از ا یبرا یکالفگ با  وانی:گالره کگمیم تیبا عصتت

 کجاست؟
...راستتتش...تلفنش  زهی:چگهیو با من من م ارهیپاچه ستترش رو باال م دستتت

 خونه . امیمن م نیزنگ خورد رفت گفت شما بر
 . یهق هق طوالن هیو مواظبم که ب ضم نشه  رمیگیدو دستم م نیب سرمو

 خودم . یکس یب یسوزه برا یو م رهیگیدرد م دلم
 . نمیبش لچریو یکنه که رو یو کمک م ادیم جلو
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 زنمیو لب م رستتتهیباالتر تا به عرش م رهیو م شتتتهیبه ستتقف دوخته م نگاهم
 و خدا ...ندارم . نی:دوست ندارم ا

 زنم . یدسته اش م یرو یبا دستم ضربه ا و
تهیا یم جلوم نهیو زانو م ستت با ب ت م ز باره خوب  کهی:خواهر کوچگهیو  دو

سر پا م یشیم صب یتراپ ویزیدکتر هم گفت با ف یدید یشی؛ شک ع حل  یو 
 . شهیم

 ... شهی...نم شهی...نم شهی:گالره درست نم لرزهیم صدام
 رو باختم . می،زندگ من

 نیاول یعنیرو هم باختم .و اشتتک  هیقاف نیکه ا دهیلرزش لب هام نشتتون م و
 شکست

و بعد  رهیگیو پشت سرم قرار م شهیاشک هاش رو از جا بلند م نمینب نکهیا یبرا
 ارهیرو به حرکت در م لچریاز چند لحظه و

 به اسم "تابوت متحرک" یصندل دیشا
 خونه . میگردیو بر م میریگیم یتاکس

 مرده ام که قراره فقط راه بره و نفس بکشه . هیبه بعد  نیاز ا من
 شمیو خاکستر م شکنمیو م رمیمیم

 . هیبه بعد خسته تر از هرخسته ا نیکه از ا یباقدم ها کشمیم درد
 . ارمشونیبه حرکت در ب تونمینم یکه حت اونقدر

ست م یرو شمیپاهام د شون بدم ول یتکون کنمیو بازهم تالش م ک  شهینم یبه
 . یخود یتالش ب نیاز ا شمیکشم و خسته م یتونم .عذاب م یو نم
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؟چرامن ؟چرا  بودمیم یکوفت نیاون ماشتت یجلو دیچرامن اون لحظه با ایخدا
 چرا چرا؟

ثاث یک فهممینم و ودر من پ ی هیو گر ادیبا فر نهیآ یجلو ی هیتموم استتباب ا
 شنیم

 من  شکست خورده من ساکن جلوش خار بشم . خوامیرو نم نهیآ خوامینم
 شترهیجراحت قلبم ب یول برهیم دستم
ن تابوت م یکس خوامیکه بره و نم خوامیم ادیو بافر ادیبه اتاق م مهیسراس گالره

 نهیرو بب نینش
شه جلو م شیتا آت مونهی،م رهینم رونیاتاق ب از ستا ادیبه روحم بک به خون  یو د

وزاد که ن کی؛مثل  رهیگیمن آروم نم یقرار یو ب رهیگیدست م ینشسته ام رو تو
 بشنوه . یزیخواد چ یو دلش نم کنهیگوشش درد م

 . کنمیم هیو گر کنهیم صدام
 دلم هستن . یرو یمیاز درد عظ یو حاک زنیریکه فرو م ییاشکا
 . زمیعز،آروم باش  می_تسن

 بشم . وونهیتا باز د هیجمله کاف کی نیهم و
 آروم باشم ؟تو بگو؟ یتو بگو ، تو بگو چجور ی_چطور

 قدر خرابه؟ نیاوضاعم ا یعنی. کنهیم هیهم گر اون
 قهیرو جواب بده و چند دق فونیتا آ شهیاز کنارم بلند م شهیبلند م فونیآ یصدا

 پرسه کجام. یکه م ادیم وانیک یبعد صدا
 .ستی:تو اتاقه ،حالش اصال خوب نگهیم هیگالره باگر و
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و  ادیبه سمتم م وانیو همون لحظه ک ارمیرو به سمت در به حرکت در م لچریو
 ؟یکرد کاریچ گهیاتاق آشفته بهت زده م دنیباد

 تونم ،تو نخواه. ی:نمگمیزمزمه وار م و
 ادیفر شهیو م رهیصدام باال و باالتر م یک دونمینم
 تونمیبگو نم شهی،آروم باشم تو بهش بگو نم تونمی.نم تونمینم
 وانیبگو ک تو
 رهیگ یو صورتم و با دستاش قاب م زنهیکنارم زانو م و
 نکن . هی.االن فقط گر دونمی:مگهیم و

 ه .توئ ریتوئه ،همش تقص ری:تقص گمیم ادیو با فر زنمیپس م دستاشو
 :من؟گهیو م شهیتعجب از جا بلند م با
اون  ریبرم ز خواستتتمیتو .من م ی:اره لعنت گمیو م رهیگیام اوج م هیبازم گر و

تهی.رمیکه بم نیماشتت عارش م یتو گفت اد ته  مان جونت گف  یکه من ب ادیما
 خانواده عروسش بشم

شمیم داد شمیم ادیو فر ک صدا ک س یو  ستم و بر شنومیرو نم یک  یب و دمیخ
 . زمیر یمهابا اشک م

 یدکر کاری:چگهیزمزمه وار م وانیو ک شهیم دهیت هردوشون پاشتو صور بهت
 ؟

هاش م یچنگ نهیتو مو له در م یو مشتتت ز نه صتتتداش اوج م یحوا و  رهیگیک
 . مونیبازندگ یکرد کاری:چگهیم

 . شهیسکوت م ادمیفر
 . انیاشکام بند نم اما
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بود  مونیعروستت گهید یهفته  ی:لعنتگهیم ادیو بازم بافر زنهیتو اتاق م یچرخ
 . یبود که کرد یچه غلط نیا

 به درک ... زنمیم لب
رو  یکه قراره عروس زخم زبون نداشتتتن پدرو مادر و جهاز آنچنان یعروستت
 حقشه !! ادیبال سرش ب نیبخوره ا

.نگو خانم خودش  شمیم قهیدس به  کنمیدعوا م ارویبااون  رمی_من  خر و بگو م
 هندستون کرده . ادی لشیف

 فهمم . یفهممت نم ینم میتسن
 :کجا .گمیم هیو با گر ستهیا یقاب در م تو

 . گردمی:بر مرهیو م دهیکلمه جوابم رو م هی فقط
 شنوه. ینم زنهیدلم و که اسمش و با ضجه صدا م ادیو فر رهیم
 قلبم و یمونیپش یشنوه صدا ینم رهیم
 و ... رهیم
 نداره. یرفتن برگشت نیو ا رهیم
 . شهیمونم مثل هم یو تنها م رهیبهونه دستش دادم .م دونمیو خوب م رهیم

 .شهیهام تموم م ییتنها کنمیکه فکر م المیخوشخ چه
 . شهیسهم من هم م یخوشبخت کنمیکه فکر م المیخوش خ چه

وسالم و با نامه همه  یعنیدرخونه.که  ادیحلقه م هینامه و  هیبعد  یو هفته  رهیم
 شد تمام . یچ



 79 فیاض

ش یسال بدبخت سه ست دود م هیو زخم خوردن به خاطر  دنیک  رهیم شهیآدم پ
 هوا.
 من مونده و حوضم بازم
 دلش . یمونده و داغ رو میتسن بازم
باهاش  شویرج به رج آجر زندگ دیاشک و ماتم که با ایدن هیمونده و  میتسن بازم

 کنه. یکار مانیس
 و ... میتسن بازم

و نگاه غمزده ام رو به  کشمیجا دراز م یومده رفته .توا یبوده هرک نیاول هم از
 .دوزمیباد گمشده م یاهویکه تو ه یپرده ا

 موقع عاشق شد . یکه ب یبه دل فرستمیو لعنت م زمیریمهابا اشک م یب
 ده؟یشاهزاده و گدارو باهم د یعروس یک اخه

 فقط مال قصه هاس ... اونها
 هاست. یفقط مال بچگ دیاسب سف یایرو و

 کنم یمعرفت رو صدا م یب اریلب اسم اون  ریو ز رهیگیدرد م دلم
 که برم و دنبالش بگردم . ستین اری پاهام

ب ریو تحق نیبا هزار توه وانیمادر ک یتلفن خاموشتتته وقت یوقت ه روم تلفن رو 
 خودش رو خط زده. وانیک یعنی نیا کنهیقطع م

 ؟ وانمی_ک
 ... دیست؟شایمسخره ن تیمالک میم نیوانم؟ایک

 که نه حتما. دیشا
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نفر خط به  کیکنم .کاش ستتواد نداشتتتم و  یکه دستتتمه رو باز م ینامه ا یال
 کرد. یم نیرینامه رو با به دروغ برام ش نیخط ا

 کشم. یکشم و آه م یجمله هاش دست م یرو
 ""سالم
 جان جانانم. ی:سالم اگمیدلم م یو تو کنمیم ب ت

 .زمیعز میحالت خوب باشه تسن مدواریام
 شه؟یتو؟مگه م یحال خوب؟ب دمیجوابش رو م بازم
 ؟یکرده ات رو تنها گذاشت زیپس چرا االن عز زتمیعز زت؟اگهیعز

 یداشتتتم ؛ من آدم شتتجاع یا گهید لینبود.دال یمعرفت یب لشیدل یرفتم،ول
 و... نمینبودم .من نتونستم تو رو نشسته بب یاز بچگ یعنینبودم،
 زنمیو زار م کنمیدستمه مچاله م یکه تو ی،نامه ا ارهیبه چشمام هجوم م اشک

 بلند! ی؛باصدا
 نه ... یول

 خونمینامه رو م نیو خط اخر ا کنمیدومرتبه بازش م اروم
 .کنمیم یخوشبخت یو برات ارزو یمنو ببخش دوارمیام
 کشم یم ادیفر
 متنفرم ازت ... فیرذل نامرد کث یدروغگو ینباش خوامی:مزنمیضجه م و
شمی.من ازش متنفر نگمیمنم دروغ م نه شق همه  نیکه بعد از رفتنش ا ستم،عا

 کشم. یدرد م
 دارم خداا دوسش
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 .کنمیم هیبلند گر یبازهم با صدا و
 یمخف رشیکشتتم روم و ز یپتو رو م ادیتو قفل در که م دیچرخش کل یصتتدا

 .شمیم
 ارم دل گالره رو خون کنم.که د یوضع نیخوام باا ینم
 گالره هم منو ... تیوضع نیکه باا ترسمیم دمیشا
 بهش فکر کنم. تونمینم ایخدا نه
 ت و ن م یم  ن
 مجبورم. یول

 .میزندگ کیبمونم که بشه شر لچریو هینبود بره و من با  قرار
 کشم. یسرم م یرو رو پتو

 .کنمیبا پشت دست اشکام و پاک م و
 .زنمیبه خواب م خودمو

 .رمیپتو فرو م ریز شتریشه؛بیاتاق باز م در
 یو زمزمه م نهیشیتخت کنارم م ی،و رو چهیپ یاتاق م یقدم هاش تو یصدا
 کل ساختمون ،صداتیداریب دونمیکنه:م

 برداشته بود. رو
 شه. یتر م قیعم ب ضم

 فقط مواظبم که نشکنه و بشکنم. و
 .م،بسهی:بسه تسنگهیو م زنهیصورتم کنار م یرو از رو پتو

 که رفت ،گور باباش که رفت،تموم شد. رفت
 دلم بزاره. یبه بعد داغ رو نیشروع شده .تازه قراره از ا تموم؟نه،تازه
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 کنم. یو فقط نگاه م کنمیچشمام رو باز م یال
 همه اضطراب و استرس. نیو بدنم خسته شده از ا تن

 .رهیگ یو به سمتم م ارهیم رونیرو ب ی، کاغذ رهیم فشیسمت ک دستش
 دادگاهه هی_احضار

 بده. بیدوزم و منتظرم توض یپر از بهتم رو بهش م نگاه
 .یکه بهت زد،شنبه ساعت هشت صبب دادگستر ارویاز همون  تتی_شکا

 ندارم. یتی_من شکا
 ؟یریبگ هید یخوا ینم یعنیگه: یو م نهیش یم شیشونیپ نیب یفیظر اخم

 .برمیپتو م ریو دومرتبه سرم رو ز گمینه بلند باال م هی
نار م و هان پتو رو از روم ک  یچ یدار یفهم یم چیگه:ه یکشتتته و م یناگ
 ؟یخواینم هیکه د یچ یعنی؟یگیم

 خوام. ینم هیفهمم من د یگم:اره م یتفاوت م یو ب آروم
 مقدار پول دارم . هی
 کنم یخونه اجاره م هیجهازم کنار گذاشتته بودم، ی:برادمیبا حسترت ادامه م و

 که سروارت نباشم.
 فکرگم؟یبه خاطر خودم م یگه:تو فکر کرد یکنه و م ینگاهم م تیعصتتبان با

خاطر خودت  ؟بهیشتتناخت نطوریقرون دوزارم؟نه واقعا منوا هیمعطل  یکرد
ست لچریو نیکه اگه رو ا گمیم ش سوزه که  ین ر مفت مفت د ارویحداقل دلت ن

 رفته.
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تاوانش و از اون گمیو م کنمیم ب ت حاال  :بستتته گالره مقصتتر خودم بودم .
 .رمیبگ چارهیب

 دیبا شیوقت پ یلی:کارهات و خگهیو م شتتتهیکشتتته و از جا بلند م یم یپوف
 . یرو دراورد یاسد یصدا یداد یم لیتحو

 حاضرشون کن . زودتر
 وانیک هید یاسد الیخ یب گذارمیهم م یرو چشمامو

 رمیخواب فرو م به
 +اضی+ف
 یراکشه ب یکنه؛دلم پر م یغمبارش ،با ب ت تبدارش که نگاهم م یچشما با

 .شیمادر یمهربون
 یم یو به ستتخت دمیبم م پنهون شتتده رو قورت م ییکه پشتتت صتتدا یب ضتت

تموم  یدوستتته ماهم چشتتم رو هم بزار نینکن ا هیگر اضیف ز،جانیگم:عز
 .شهیم

:چطور مادر؟اخه چطور؟درد و بالت گهیو م دهیتکون م نیرو به طرف ستترش
 توسر مادر پسرم.

 کنه. یپلکم چکه م یاز ال یقطره اشک شهیو باز م رهیهم م یکه رو چشمام
 تینشده که بنده خدا رضا یز،طوری:خدا نکنه عزگمیحاال شکسته و دمق م و

 ها حقم بود. نیاز ا شتریداد و گرنه ب
ستتوار  لچریصتتورت دمق دخترو یماتم زده اش به چرخش در مباد و رو نگاه

 :طفلک ...گهیو م نهیش یم
 .کنهینفسش رو آه مانند فوت م و
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 .می:برگهیکنه و م یم ینگهبان تک سرفه ا افسر
 نهیش یکنج لبم م یکج لبخند

 .زی:خداحافظ عزگمیو م زنمیم زیعز یشونیپ یرو یا ب*و*سه
 گه:سفر به سالمت پسرم. یالتماس  نگاهش مو با کنهیم نگاهم

 تو حول و وال . فتهیو دلم م یازش،اما به سخت رمیگ یم نگاه
که ازش خواستم امروز نباشه تا شکستنم  ییمایفر یشه برا یبراش تنگ م دلم

 .نهیرو بب
 ها حاضر کرده بودم ،اما... نیسخت تر از ا یرو برا خودم

 کجاست . وانیک دونمیهمه اس اال ،خودم نم ریحواسم درگ ی همه
دونم روحش به  یکه حاال م یداد.دخترک تیستتوار چرا رضتتا لچریو دخترک

 "میاسمشه "تسن یمعن یزالل
 در بهشت که در قران هم بهش اشاره شده. ینام چشمه ا مین:تسن پ

 +می+تسن
به مادرش م نگاه پا م یتموم حستترت ها ندازمیکه  به   یجهان تو دلم ولوله 
 ادیصتتورت گرد و مهربون م هیو  یمادر با چادر گل گل هیاز  ریتصتتو هیکنه،
 المیخ یتو گوشم و وقت کنهیاسممو پژواک م زنهیصورتم و بهم لبخند م یجلو

 کشه. یپر م شهیاز بودنش راحت م
 .میکه کار هارو انجام بده و برگرد مونمیو منتظر گالره م ندازمیم نیرو پائ سرم

به ول ایدن ایبرام دن لچریو نیا قل فهم یعذا لب ادم  قیهرکس ال دمیحدا ق
 .ستین
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سمتم م نمشیبیم صو ادیکه به  شک ریهمون ت اما  یهمون لبخند فقط با چادر م
 اشک. لیو س سیصورت خ هی

 !هیکار سخت ختنی،چقدر مقابل اشکاش اشک نر رمیگیرو باال م سرم
 .ستین نی،چقدر قشنگه که نگاهش بهم از باال به پائ نهیشیپام م یجلو

 :شرمندتم دخترم.گهیو با ب ت م رهیگیدستاش م یرو تو دستم
 نیچشمام خودشون رو به ا یا شهیاشک پشت حصارش ایدن هیو  زنمیم لبخند

 کوبن. یم شهیش
 ا چرا؟:دشمنتون ،شمگمیو م دمیتب و تاب گرفته ام رو قورت م ب ت

 .دوزمیاش م دهیچروک ینگاهم رو به دستا و
 ممنونتم مادر. ایدن ای:دنگهیو م گذارهیصورتش م یرو رو دستم
که انجام دادم  یو ممنون بودنش دلم رو قرصتتتر از صتتحت کار زنمیم لبخند

 .کنهیم
 بود حاج خانم. فمی_وظ

شد هیگر ستش جدا م شهیم دتریاش  ستم از د ستش رو رو شهید  سرش یو د
 ذارهیم

 یاکچه خ اضیف ینبود،حاال ب فتی:وظکنهیلب زمزمه م ریو ز شهیجابلند م از
 سرم کنم... یتو

 بدم ؟ یخواهرش و چ جواب
 بدم؟ یتوکل و چ یحاج جواب

 بچه نگه داشتنت. نیهاشا به ا گهینم
 . ینگه داشت امویدستت درد نکنه خوب برام امانت گهینم
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 .شهیهمونطور زمزمه وار دور م و
 مادرم... یها یدلنگرون یبرا کشهیپر م دلم
 مانع . هیسقف و چند ال هیکه نه  کنم؛آسمونیبه اسمون م رو

 گوله جا براش نبود؟ هی یبزرگ نیبه ا ای:تودنگمیخدا م روبه
 .فتمیصوت قران مراسم ختمش ن ادیکه  رمیگیلبم رو گاز م و

 .فتمیسر در خونمون بودن ن ییو پرچما وارشیرو د ی هیاعالم ادی که
 و باز برگردم به اون روزا ... فتمیمادرم ن یها یپدرونگ ادی

 احترام. ایدن هیاحترام خانم و  هیبود و  نیماش هی که
 کردنش. یسرما کاسب یو تو نشیپشت ماش یترش یتا دبه  چند

 هاش و... یریها دست به خ یمردونگ
 .شهیخودم رو نگه دارم و قفل چشمام شکسته م تونمینم

 نبره... یپ میاز رنگ رخسارم به سر درون و داغون یتا کس ندازمیم نییرو پا سرم
 م؟ی:بر پرسهیکنه و م یم دایسرم حضور پ یباال گالره
 .شهیو بازم زخم به روحم زده م دمیرو تکون م سرم

 دونم. یتونم حرکت کنم و خودم و مقصر م ینم گهید نکهیا
++ 

 کنه... یضبط رو کم م یصدا
 ببرم یکه نه، بزار گوش بدم و به حماقتم پ گنیبند وجودم م بند

 ... یریم ی"چقد راحت دار
 ... نهیقصه غمگ نیا چقد
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 ...یداریتو ب یحت چشام
 ...نهیبیکاب*و*س م داره
 اشوبم ... ریدرگ دلم
 ... رمیگیم جهیسرگ دارم

 ... یبا دلم کرد یکار هی
 ..."رمیاز خودم س یحت که

فس ن هی.انشهینفس که درد شر هیکشم؛یم یقیو نفس عم رهیهم م یرو چشمام
 از امتدادش. رمیو س شهیم نییکه توتب و تاب درد باال و پا

 م؟یتسن-
 :هوم؟گمیوار م زمزمه

 ؟یستین مونیپش-
 ؟یچ :بابتگمیو م زنمیم پوزخند

 ...اخهگهید تیرضا-
نه،تو زندگگمیلحن مصتتمم و محکم م هیبا بود که ازش  یتنها کار نی؛ا می:

 ام. یراض
 ؟یگیسوال بپرسم راستش و م هی-
 بپرس..-
 اون پسره؟ نیماش یجلو یتو اون روز چرا،خودت رو انداخت-
شم هام و باز م یال  یخوا ی:واقعا مگمیو م ندازمیبهش م ینگاه میو ن کنمیچ

 ؟یبدون
 داره بپرسم. یلیچه دل خوام،وگرنهی:معلومه که مگهیو م ندازهیباال م شونه
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 کنم یو مرور م کنمیم ب ت
سم:چرا اون روز د یروز و از خودم م اون ستم خودم رو از  وونهیپر شدم و خوا

 ببرم؟ نیب
که  یکافه ا نمش،همونیداد که برم بب امی:بهم پگمیوار با همون ب ت م زمزمه

 رفتم... میرفتیم شهیهم
 یادوستت که تو دست نیبهتر یدستا دنی:ددمیکشم و ادامه م یم یقیعم نفس

 ده؟یبهت م یهمسرت بشه چه حس گهیکه قراره چند روز د هیکس
 .کشهیم یبلند نیو ه ذارهیدهنش م یرو رو دستش

 دم؟یفهم یچ یدونی:مدمیادامه م و
 .ستین یزینگاه پر از بهت چ کیجز  جوابش

رو بهم ارستتال  امیاون پ وانیک یکه ترمه با گوشتت دمی_گالره ،من اون روز فهم
 یلوبازنده نباشتتم ؛حداقل ج نکهیا یاما برا دمی،منم رفتم و د نمیکرده تا برم بب

شکل شد حرف وانیبا ک ی،کل امیاومده و نم شیبرام پ یاون زنگ زدم و گفتم م م 
 .رو باختم هیوقته قاف یلیخ کهبهم فهوند  ناهمهیبهونه هاش غر غر کردناش ا

 نخواستم باور کنم. یشدم،ول وونهیروز د اون
تا  مونهیم ایرو کیاتفاق براش مثل  نیکه ا دونستتتمیرم،نمیبم خواستتتمیم فقط

 کنارم بزنه.
د ش نینبود گالره ا یسوءتفاهم بود ول هیدخترونه  یرمان ها یمثل همه  کاش

 بهونه براش.
 :خوب شد که شناختمش.گمیو م زنمیم یلبخند
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 !یتو خال هیسرخوش کی یخنده از رو هیخندم؛یم هیتو گر و
 .یعشق پوشال کیاز داغ  هیگر هی و

 یینای:همه اگهیو رو بهم م دارهینگه م ابونیکنار خ یرو با ترمز محکم نیماشتت
 راسته؟ یگیکه م

 :کاش دروغ بودگمیو م ذارمیهم م یو رو چشمام
تو گوشتتش چرا  ی:چرا نزدگهیو م زنهیفرمون م یرو یکف دستتت ضتتربه ا با
 ؟یو مثل ماست نگاه کرد یسادیوا

شک هام اروم فرو م قطره سنگ روگمیو م زنیریا شم؟م خی:بگم که  که  مگفتیب
اگه به اجبار  دی.شتتا کشتتمیبهم بخندن ؟گالره من تو روغن خودم ستترخم ؛نم

 کرد. یهم شونه خال هیتنب ریاز ز یحت یبراش،ول هیتنب شدیموند م یباهام م
 .کنهیو روشن م نیو ماش زنهیم استارت

 دارد هنوز! درد
 نگاهی که نمی فهمد، سنگینی

 اتفاقات ، بعضي
 برگهای پاییزند؛ مثل

 می افتند.. ناگزیر
 دستهای تقدیر !، از
 از دست های تو... نه

 "مونا پرستش"
و  رخهچیکه تو سرم م ییو آدماست،به برنامه ها ابونیو نگاهم به خ رهیم نیماش
 کنه. یهام با چند روز قبل فرق م ایرو گهیکه د یبه بعد نیاز ا
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 +اضی+ف
 رو به رو در افکارم غوطه ورم دیسف واریبه د رهیخ
 کیقرن برام گذشتتته فقط  کیاش  هیدوماه تلخ و عذاب آور که هر ثان نیا از

 عمرم. یسال ها یهفته به اندازه  کی نیهفته مونده و ا
 مایرف یبرا ز،دلمیعز دنید یکه ستتاعت مالقات بشتته و باز پر بزنم برا منتظرم

شده؛اما نم صه هاش رو تو آدم یهم تنگ  شت ا نهیبب یخوام قهرمان ق  نیکه پ
 هاست. لهیم

شت دخترو ریرم،درگیدرگ شت یو روزها ونشیسوار،نگاه گر لچریسرنو ه و گذ
 اش. ندهیآ

 .دوزمیو نگاه به صورتش م ارمینگهبان سرم رو باال م یصدا با
 .یدار ی_مالقات

ست شمیتخت بلند م یرو از صورت و ر یو د سر و  شده ام  یها شیبه  بلند 
 .کشمیم

 .شمیو با نگهبان همراه م رمیم رونیدر سلول ب از
سمت اتاق د شهیبر خالف هم نباریا و ست من و به  ست بند به د ز ج یا گهید

 .برهیاتاق مالقات م
زده  بهت دنشیو باد چرخونمیاتاق م یو نگاه کنجکاوم رو تو شهیاتاق باز م در

 زارم. یچارچوب در م یو رو ستیدستبند ن ریکه اس یدست
 .نهیشینگاهم م ینگاهش تو ارهیو باال م سرش
 :سالم.گهیو م شهیلب هاش پهن م یرو یغمزده ا لبخند
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 :س..سالم.گمیو زمزمه وار م شمیاتاق م وارد
 .فتمیهست که به لکنت ب بیاونقدر برام عج دنشید

 .ستمیا یجا م یو بابهت تو کنهیدستم و باز م نگهبان
 .نینیبش رم،لطفایگیوقتتون رو نم ادیز-

 نجا؟ی:شما؟اگمیو م نمیشیم یصندل یرو
شتاش باز با ستش مگهیو م کنهیم یانگ ستمی:را قبل  یباهاتون چند کلمه ا خوا

 از رفتنم صحبت کنم.
 .زنمیموهام م یتو یو کالفه چنگ فتهیم لچرشیچرخ و یرو نگاهم

 جمله تو ذهنم؛که من مقصرم. نیا شهیبازهم تکرار مکرر م و
 یکردن با کلمات م یو شتتمرده شتتمرده شتتروع به باز ارهیو باال م ستترش

 .نیازتون بخوام که حاللم کن خواستمی؛میزیکنه:راستش...راستش قبل از هرچ
 بده. بیتوض شتریو منتظرم که ب کنمینگاهش م گنگ

 مقصر داشت و اون هم من بودم. کیتوکل،اون تصادف فقط  یاقا-
 صداش گرفته شده. کنمیو حس م ندازهیم نییو پا سرش

که درحق خودم و عشقم شده  یشده بودم.به خاطر نامرد وونهیمن اون روز د-
 .بود

 نداشت. یبرام فرق یو زندگ مرگ
 کنه،باخودمیو با پشتتت دستتت اشتتکاش و پاک م نهییکه ستترش پا یدرحال

 حالت ها! نیهمون روز من بوده ا هی:چقدر شبگمیم
بزنه  شونیکی کننیتردد م ابونیخ یکه تو ینیهزار تاماش نیبا خودم گفتم از ب-

 ...ینکبت.ول یزندگ نیبه من و من خالص بشم از ا
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 .نیتوکل.حاللم کن یاقا شرمندتونم،
صبان دیاالن با دونمینم شم  یع اون روز و اون حال خودم  یاداوریبا یول انهیبا

 درکش کنم. تونمیفقط م
 تلخ خند داره . کیشباهت به  شتریکه ب یزنم،لبخندیم یلبخند

 نیهم دیاز شتما ندارم.شتا یوگله ا تیشتکا چیراحت باشته .من ه التونیخ-
 مشترک بوده که باعث شده نتونم حواسم رو جمع کنم. یحالت ها

 دادگاه رو. ۵تو روز وانینبودن و محاکمه نکردن ک لیدل فهممیاالن م و
رفته گ تی:خواستم قبل از رفتنم حاللگهیو م کشهیسرش و جلوتر م یرو چادر

 باشم.
 _رفتنتون؟

 .کنمیم شه؛مهاجرتیهم ی_بله.برا
ندار ی:ممنون که گله اگهیو م کنمیتعجب نگاهش م با من  ی ن،پروندهیازم 
 هست. اهیس یکاف یخدا به اندازه  شیپ

که تو چارچوب دره و پشتتتش به  یو درحال ارهیو به حرکت در م لچریو چرخ
 :خدانگهدارتون.گهیمنه م

 .کنمیمتعجب رفتنش و نگاه م یهم چنان با چشما و
ستم ستبند در م د سارت د و به  میریم رونیهمراه نگهبان از اتاق ب ادیبازهم به ا

 کنه. یدستام و باز م میرسیسالن مالقات که م
 .نمیب یبه رو به رو م رهیو خ زیرم؛عزیقدم جلوتر م چند

 .چرخونهیدستش رو م یتو بیو تسب زهیریصدا اشک م یب
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 ه!قطب جنوب خبندونیکه از جنسه  نمیشیم یها شهیو پشت ش یصندل یرو
 نهیب یکنم.نگاهش به منه اما من رو نم یم نگاهش

 .رمیگیضرب م شهیش یرو چندضربه
 کنه یو پاک م دزده؛اشکاشیبا همون نگاه غمزده ازم نگاه م ادیخودش که م به

 .میداریو همزمان باهم تلفن رو بر م
 خانوم. زیسالم،عز-
 گذره. یبهم سخت نم نجایلبخند که به دروغ نشون بدم ا کی و
 پسرم؟ یدو بالت به سر مادر خوبسالم،در-

 کنم. یم ب ت
 .رهیب ت کردنا و ماتم گرفتنام از دستم در م وحساب

 تابم. یگفتن هاش ب ییقصه گفتن ها و الال یهام برا یبچگ مثل
 خوبه؟ ماین؟فری.شما چطورزیخوبم عز-

 .دهیو فقط سرش و تکون م دهیامونش نم هیگر
مونده ن یزینکن،چ هیگر اضی:جان فگمیکنم و م ینگاه م شیبارون یچشما به

 ور  دلتونم. گهید یهفته  هیکه 
 انشالله مادر...-

*** 
 +می+تسن

نده مه رو جلوش م یکه تو ییها پرو قاگمیو م رمیگیدستتت  نی؛ا یاستتتد ی:ا
 .دادمیم لیتحو دیکه با ییکارا نیآخر

 ن؟ی:چرا آخرگهیو م شهیسرگردون م نگاهش
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 شمیبا انگشتام م ی،و مش ول باز رهیگ یرو از دستم م پرونده
 نمونده. یتا رفتنم باق یزیچون ،چ-

 کنه:رفتنت ؟کجا؟ یتر نگاهم م یو جد رهیتو هم م اخماش
 قصد مهاجرت دارم.-

 ت؟یوضع نیا ی:االن؟توگهیو م ندازهیباال م ییابرو
 دارم. ازیش نبه یاز هروقت شتریگم:اتفاقا االن ،ب یکنم و م یم نگاهش

 ؟یچ هیسرما-
از دوستانم درخواست دادم.انشاءلله برم ،همون  یکی قیمقدار دارم،از طر هی-

 دم. یجا کارم رو ادامه م
شد،بهزاد به کار تو عادت کرده  فیح یگه:ول یزنه و م یرو ورق م صفحات

 بود.
شق کنار هم م ییعادت کرده بودم.نت ها منم شونیچیکه باتموم ع  رو فقط دم

 کنه. تیترب تونستیبهزاد م
ساز ها نی:تو اگمیم یگرفته ا یصدا با با  یلیکه از من خ ییشهر پره از آهنگ

سر یآقا یترن،حتما برا یتجربه تر و حرفه ا ساز باتجربه پ هیهم  یک  دایآهنگ
 شه. یم

گه:روز  یشتتته و بالبخند م یو از جا بلند م رهیگ یها رو به دستتتت م پرونده
 خوش.

 .رهیبه سمت در اتاق م و
 .نیخوش اومد-
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 دارم. یبیکنم و چه حس غر یاتاق نگاه م واریو به در و د رهیم و
سخته؛دل کندن از چ دل سخته و  ییزایکندن  ذاب ع کیکه بود و نبودمه،واقعا 

 کنه. یم لیدردناک رو تمث
 مجبورم. اما

 همه رنج و عذاب و خاطره. نیبرم که دور باشم از ا خوامیم
 نگاهم نهیو دستتت به ستت ستتتهیا یو گالره تو چارچوب در م شتتهیاتاق باز م در
 .ی:باالخره کار خودتو کرد کنهیم

شبه   یدختر عمو نیچشمام ؛چقدر ا یتو شهیم زیعالم سر ر یغصه ها تموم
 خواهر رو دوست دارم.

خته و چقدر بدون اون که برام خرج کرده ستت ییها یاز مادرونگ یدور چقدر
 .چمیه

فهممت  یمن واقعا نم مینگاه نکن،تستتن ی:اونطورگهیو با اخم م ادیم جلوتر
شده االن مهم تو یهر اتفاق خودت و تو غربت آواره  یخوایچرا م ییبوده تموم 

 ؟یکن
 سوال! نیدر مقابل پاسخ ا کنهیو ندونستم اللم م دونمینم

 .؟کالفهیفهمی_کالفه ام ازت ؛م
 .ارهیو بازهم ب ت به گلوم فشار م دزدمیو م نگاهم

شم که ه ییجا هی خوامی.فقط م فهممیروز ها خودمم ،خودم رو نم نیا رد  چیبا
 از گذشته اونجا نباشه... ییپا

 +اضی+ف
 .نمیب یم واریو چادر به سر کنارد زیو عز چرخونمیم چشم
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کنم و قدم هام و به ستتمتش تند  یشتتونه ام جابه جا م یو رو کمیکوچ ستتاک
 .کنمیم

 . وارهیبه درو د رهیقبل خ یها یمثل سر بازم
.بازم که تو زخانومی:ستتالم عزگمیو م دمیصتتورتش تکون م یو جلو دستتتم

 .یفکر
صت ش نیخوام بفهمه که تو ا ی.نم کنمینگاهش م یو با سرخوش زنمیم لبخند
 .دمیکش یبه سرم اومده و چ یروز چ

 دلش . یم تو صدام غم بکاره توغ خوامینم
و مگه اون ت اضیکه ف کنهیم نییداره تو ذهنش باال و پا دیگنگه ؛شتتتا نگاهش

 نبود ،چرا حاال؟
قدیا یاز گرفتگ دونمیکه نم ییصتتتدا با مه  ن هت م ایارو :ستتالم گهیاز ب

 مادر. یپسرم.خوش اومد
 .کارمیروش م یو ب*و*سه ا رمیگیاغوش م یو تو سرش

 عاشقانه اس. یب*و*سه ها یه که شب  هفته همه ب*و*س هی
 .ایدن یحس ها یتر از همه  عاشقونه
که خستتته باشتته و  یکنم که قدم بر داره ،انگار یو کمک م رمیگیو م دستتتش

 خوره. یپاهاش جسم خستشو نکشه تلو تلو م
 قربونت برم؟ ی،خوب زیعز-

 کشه. یو چادرش و جلوتر م دهیو تکون م سرش
 . رهیگ یو محکم تر م دستم
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 ترسه که بازم نباشم. یم دیشا
 نگام کن زیعز-

 .شهیب روبه رو م رهیکنه و با بهت خ ینم نگام
ه خونه .نکن امیو ستتالم کنارتم.حالم خوبه و دارم م بیصتتح نیزخانوم؟ببیعز-
 شده؟ شیطور مایفر

 . کنهیکنکاش م نیصورتم و از باال به پائ یتو چرخهیم نگاش
 .شهیمادر...باورم نم شهی:باورم نمزنهیم لب و
 اضتتم،اومدمینگام کن ف زیباورت بشتتته مادر من.مگه چندوقته اونجام؟عز-
 .شتیپ

*** 
 برادر . یآب خنک خوش گذشت اقا-

 خانم  خواهر. یشما خال یگم:جا یو م زنمیم طنشیبه ش یلبخند
 شیییا گهیم رلبیو ز چرخونهیم روشو

 .خندمیم و
ق یاز دوماه خنده رو بعد ل   .کنهیم یلب هام بدق 
 .کنمیرو اروم صدا م مایتو آشپزخونه اس و فر زیعز
 :هوم؟گهیکنه و م ینگاهم م یچشم غره ا با

 _هوم نه،بله.
 :بله؟گهیم یکج بادهن

 نجا؟یا ومدین دیام-
 چرا،اومد.-
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 نگفت؟ یزیاز اون چ-
 دختره؟-

 _اره
 .یریگفت باخودش تماس بگ یچرا اتفاقاگفت.ول-

ستکان سر م ییچا ا شم از جا بلند م یو   دیمبا ا دیرم،بایشم و به اتاقم م یک
 صحبت کنم.

باشتتم،چشتتم  دهیرو ند نجایکه هزار ستتال باشتته،ا یشتتم؛انگاریاتاق م وارد
 .شمیو مسخ م چرخونمیم

 ها با هر وجبش بزرگ تر شدم. یاتاق که از بچگ نیا مسخ
 یم یو بعد به عروستتتک چوب نهییو نگاهم و ابتدا به آ نمیشتت یتخت م یرو

 دوزم.
 هیه،دوثانیثان کیمونم؛یم رهیخ
ه شتتم و ب یاز جا بلند م شتته،یذهنم زده م یکه تو یو تمام، باستتوت قهیدق کی و

 رم؛ یسمتش م
 .ذارمیاون رو توکشو م دنشیدارم و بعد از ب*و*س یبرش م نهییکنار آ از
 که از پدرم دارم. هیادرگاریکه تنها  نهیا یبرا ب*و*سه فقط نیا
 و بسوزونم و حاال ... میگرفتم که خاطرات مر ادی

و بعد از چند  رمیگ یو م دیام ی؛شتتماره ا ارمیم رونیهمراهم و از کشتتو ب تلفن
 ده. یبوق جواب م

 ؟یاض،خودتیالو ف-
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 .رهی امگینه پس,پ-
 .یخبر نداد ؟چرایاومد یپسر؟ک یخوب-
 ها چطورن؟ ؟بچهیخونه.خوبم تو خوب دمیکه رس شهیم یدوساعت یکی-
 نمت؟یبب امیب یهمه خوبن،دلم برات تنگ شده داداش.خونه ا-
 گه؟نه؟ید نایچتر و ا-
 دلم برات تنگ شده. اضینه جون ف-
 !،فعالیایخواستم باهات صحبت کنم،بهتر که خودت م یم-
 رسم. یم گهیساعت د میفعال،تا ن-

 کشم. یتخت دراز م یکنم و رو یقطع م و تلفن
 دارید نیآخر یروزها نیبه آخر کنمیم فکر
 کنم. یزنه و من فقط گنگ نگاهش م یتموم حرف م یرحم ی"با ب

 .ستیشه ن یوسط شکسته م نیکه ا یگه و فکر قلب یگه و م یم
بودم که خان عمو اجازه بده دانشتتگاه دلخواهش  لهیوستت کیمن فقط براش  که

 رو بره.
 کنه. دایپدرش نجات پ یها یریبودم؛که از سخت گ لهیوس هیمن فقط  که
 بودم. چهیباز کیمن فقط  که

 کنه. یم یو خوشبخت تیموفق یزنه برام آرزو یو که م حرفاش
 شم؟ یچرا ازش متنفر نم ایخدا
 نم؟یب یبازم عشق م کنمیبه چشماش نگاه م یچرا وقت ایخدا
شمم نم چرا ستم چرا از ق ریکه تحق فته؛حاالیاز چ شک ند و ب دیشدم،حاال که 

 شه؟ ینم دهیدلم بر
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 دلم و بده ؟ یداغ  رو نیعمو االن کجاست که جواب ا خان
 .نهیاحترام گذاشتن هامون و بب ی جهیکجاست که نت مادرم

 من قدم برداشته. االن تنهام و پشت به چرا
 یرفتنش و م یو با کالفگ رمیگیدستتتام م ونیزنم،ستترم و م یزانو م نیزم یرو

 " نمیب
 اشه.که گفتم مبارکت ب یتلخ تر از وقت یبود حت دارید نیتلخ تر دارید نیا

 .گفت حرف آخرمه یحرف آخرته و با تلخ دمیکه پرس یتلخ تر از وقت یحت
 کنه. یزنگ از افکارم دورم م یصدا

که نستتبت  یکنم که االن از اون و احستتاستت یفکر م نیا نم؛بهیشتت یجا م یتو
 بهش داشتم متنفرم.

 پرت بشم و دور بشم و برام تموم بشه. خوامی؛فقط م ستمینه ن یول
 ادیاتاق با چند تقه به صدا در م در
 کنم. یو در و باز م شمیجا بلند م از
 ... دیپر از اشک ام یاز چشما شمیمتعجب م و

سال ها م؛مثلیریآغوش هم فرو م یتو از هم دور بودن،و  یادیز یدو برادر که 
 .یقرن دور کی یعنیما  یاز هم برا یهفته دور کی

*** 
 ؟یمطمئن-

 .ادیگم:ز یدم و م یو تکون م سرم
 .هیعمر زندگ کی ست،ین یالک اضیف-
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 .دیدونم ام یم-
گاه یچهره  دنید با گه:د  یو م ندازهیبهم م یکالفگ یاز رو یمصتتمم ن
کن  تو ول رهیگیم تیازت حالل ادیگه خودم کردم.م یداره م اروی،بابا  یدونینم

 ؟یستین
 .مخوایم هیو بگه د ستهیتونست محکم با یم د،وگرنهیام تشهیاز انسان-

 ؟یباشه چ ی:اگه جوابش منف گهیزنه و م یموهاش م یتو یچنگ
 .رهیتو کت من نم یجواب منف-
 ؟یکرد لهیپ نقدریچراا-
 پرسم چرا ؟ یکنم،از خودم م یخودم فکر م با
 رسم. یم جهینت کیفقط به  و

 .ارمیوار حرف دلم و به زبون م زمزمه
 .ستیرحم ن یب میکنه.مثل مر یچون فرق م-

 ببخشه... تونهیمعصومه،نگاهش مهربونه.م چشماش
 مت؟یتصم هیچقدر جد-
 .یلیخ-

 ؟یگب یخوایم یچ زیبه عز یگه:فکر کرد یکشه و م یصورتش م یتو یدست
 یخودش گفته حق کس زیباشم.عز ریپذ تیداده که مسئول ادمیخودش  زیعز-

 .امیشکل بار ب نیخودش خواسته که با ا زیو ناحق نکن.عز
 اد؟یبرم یگه:از من چه کار یو م رهیگ یضرب م یقال یپا رو با
 آدرس.-
 کنم.فعال خدانگهدار. یگه :تالشم و م یشه و م یجا بلند م از
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 کنه. یلب هاش جا خوش م یلبخند محو رو هیو  زنمیم لبخند
 :به سالمت.کنمیلب زمزمه م ریز

 بنده. یره و در و م یم رونیاتاق ب از
سقف م نگاهم صم یو به  کار  نیکنم که گرفتنش بهتر یفکر م یمیدوزم و به ت

 .استیدن
 کنه. یافکارم و پاره م یدر اتاق، رشته  یبعد؛صدا ی قهیدق چند

 :بله؟گمیشم تو جا و م یم زیمخین
 کنه. یو نگاهم م ستهیا یتو قاب در م نهیدست به س زیشه و عز یباز م در

 ز؟یگم:جانم عز یو م نمیش یتخت م یزانو رو چهار
 یکه هستتت ،بو ینه،هرچی،ناراحته،دلچرک هیدونم عصتتب ی؛نم بهیعج نگاهش
 ده. یرو نم شیشگیهم ینگاه ها

 گه؟ یراست م مایفر-
 شه متعجب بشم. یمقدمه صحبت کردنش باعث م یطور ب نیا

 ؟یگم:راجب چ یزنم و م یموهام م یتو یچنگ
 .نهیش یتخت کنارم م یو رو ادیدر هم جلو م یاخما با

 و اخمش ... ش،جذبهیا یشونیپ یرو یها تعصبش،خط
 اندازه. یحاج آقا توکل م ادیمن و به  چقدر

به کوچه  گه،خودشیکردم؛دروغ نم تیکه من ترب یپستتر- چپ  یعل یو 
 .ارهیخواد به زبون م یرو که م یزیو مردونه چ زنه،مردینم
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من  یچشمام و ادامه م یشه تو یم رهیدوزه؛ خ یو به نگاهم م نگاهش ده:پسر 
 ؟یدی...پسرحاج آقا توکله.فهم

 .یاسمش باش قیال دیبا
 ...ز،منیعز-
 گه؟ یم ماراستیحاال بگو،فر-

 گم:بله. یدم و زمزمه وار م یو تکون م سرم
سته...فکراتو کرد- س ی هیپا یکه بخواد رو یمن؛زندگ زی؟عزیپس را  یوزدل 

 بنا بشه،همون بهتر که نشه.
بادا تا تق   یبر یترحم بخوا یاز رو م  یبخورد،بکو یبه توق یجلو وفردا روز ؛

 گذاشتم. شیتوسرش که دلم برات سوخت پا پ
 !ستمیام ،نه،ن یراض بگم

در  نی.اما از امی،برو جلو همراهت هست ی،حرف زد اضیمرده و حرفش ف یول
 هگی.چون اون موقع د یبرگرد گهید یدنبال خواستتته ات...حق ندار یکه رفت

 شم برات ! یم ستم،کاب*و*سیمادرت ن
با اون عز زیکنم .عز یبهت نگاهش م با گفت"حرمت خان  یکه م زیامروز 

 تا آسمون فرق کرده. نیحفظ بشه"زم دیعمو با
 شم. یشم و گم م یم جیگ
از  یکوتاه یکنم و با خداحافظ یشتتم ،لباس هام و عوض م یجا بلند م از

 رم. یم رونیخونه ب
شه و  هیرم  یم س ادیب ادمیجا که مرد بودن رو به رخم بک  یکه مردونگ یاون ک

 داده. ادمیرو 
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 راه و محکم تر قدم بر دارم. نیپاهام قرص تر بشه و ا تا
شمام و رو یم یقیعم نفس شم؛چ شت یهم م یک سرم وبه پ  مکتین یذارم ،

 .دمیم هیپارک تک
 شهیآقاجون مدام توسرم اکو م یها حرف
 کل عالم. یعنی"مرد،

 و شیشتته،باس اونقدر معرفت داشتتته باشتته که همه ک یکه مرد م یآدم وقت هی
 ماتش بشن.

 گم؟ یم یکه چ تهینمونه باشه ،حال یمرد باس تو مردونگ هی
کالم ؛روحرفت  کی یده:مرد که شد یکشه و ادامه م یهاش م شیبه ر یدست

 یحت یستیا یکارات م یپا یموقوف،الف ممنوع مرد که شد یو قپ فیسا،قیوا
 "رنیشده جونت و بگ

 یکه دلم برا ییکجا یکنم:حاج یزمزمه م رلبیکنم؛ز یتصتتورش م کنارم
 هات تنگ شده. یپنج شنبه ات و مردونگ یشب ها یدرس ها

صدا ش یبا  یشم ،از همه  یم دهیو بر ارمیدر م بمیو از ج میتلفن همراهم؛گو
 شه. یذهنم،مرور م نیکه تو باال پائ یاالتیخ
 ز؟یبله عز-
 مادر؟ ییکجا-
 گردم. یرونم،برمیب-
 خواد باهات صحبت کنه. یمادر،خان عموت اومده م ایزودتر ب-
 ؟یخان عمو؟چرا؟راجب چ-
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 . ایدونم مادر زودتر ب ینم-
 اومدم.-

 گردم. یآشفته به سمت خونه بر م یکنم و باذهن یم قطع
 یخان عمو نم ی؛اخم و غرغر ها یحت زیچ چیشتتم،ه یباد گم م یاهویه تو

 .رهیکه دارم و ازم بگ یو سرخوش یتونه سردرگم
خان  یکنم حالم خوبه ،ستترو کله  یکه حس م یدونم چرا؛درستتت زمان ینم

 .شهیم دایعمو پ
 باره اش. کیشدن به  دایپ نیکنه ا یم جمیگ و

تونستتتم  یدردونه دخترش نم یبرا یخواد ثابت کنه،که مرد خوب یم دیشتتتا
 باشم.

رو بارمون کنه که صتتد  ییو عصتتا کوبان ،حرفها ادیخواد بازهم ب یم دیشتتا
 حاج توکل جرئت گفتنش و نداشته. یبار،جلو

 کنم... یدونم و قدم هام تند تر م ینم
 حرص داده. یکاف یرو به اندازه  زیاالن هم ؛عز نیکه تا به هم دونمیم

ستم شار م یرو رو د صدا یو چند لحظه  دمیزنگ درف از ،ب یکیت یبعد؛در با 
 شه. یم

س مایرم؛فر یباال م یکیهارو دوتا  پله ست به  بااخم  و ستادهیتودرگاه در ا نهید
 شده؟ ی: چپرسمیرم و بابهت م یکنه،جلوتر م ینگاهم م

 .دهیچ دیجد یخان عمو برات برنامه -
 شه. یگردونه ،وارد خونه م یرو برم روش
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و با  شتتهیشتتم؛خان عمو از جا بلند م یشتتم،وارد خونه که م یروون م دنبالش
 پسرم. ریبه خ دنیاض،رسی:به به آقافگهیلبخند م

 توقع داره االن لبخند بزنم؟ چرا
 رم؟یبگ دهیداره گ*ن*ا*هش رو ناد چراتوقع

 ممنون. یلی:خگمیم یجد باصورت
شک م یرو لبخند  یکاناپه م یبازه؛رو یشه،اما خودش رو نم یلب هاش خ

 خوام باهات صحبت کنم. یعموجان،م نیبش ایگه:ب یو م نهیش
مه. شیب تیشه،از عصبان یم دهییهم سا یرو دندونام  از حد 
رام احت یکنم،بسه هرچ یندازم و نگاهش نم یم نیو پائ نم،سرمیش یم کنارش

 که تا به امروز بوده. یزورک
 نه؛یش یشونه ام م یرو دستش
 .چرخهیتو حول و محور دستش م نگاهم

 دروغ. یعنیمحبت  نیا فهممیفهمونه،م یکه بهش م ینگاه
داره و  یشتتونه ام بر م یاز رو یبرداشتتتن استتتکان چا یرو به بهونه  دستتتش
 بره. یم ینیسمت س

 کنم. یخان عمو،گوش م نیبفرمائ-
 گردونه و یبر م ینیکنه ،استکان و به س یم یسرفه ا تک

 تو شاهرود.. نیزم هیگه: یم
 گم:خوب؟ یو م خورهیتو هم گره م اخمام
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گاهش مام م ن مه م یرو تو چشتت ته...ق یدوزه و ادا پدر مرحوم  متیده:ارث 
 داره. یهنگفت

 .میخور یم کهیباره  کیو من به  مایو فر زیعز
 هنگفت؟ ی هیو سرما اقاجون

باهام صتتحبت کرد راجب ش،قرار شتتد کار ها که  شیپدرت چند ماه پ لیوک-
 .میصحبت کنشد با تو  یرسم

از هم ستتوا  یزیچ یخان داداش؟من و حاج یچ یعنی:گهیم دهیبر دهیبر زیعز
 .مینداشت

 شهی.دستم مشت مبرتمیمادرم،تا جنون م یعمو به سادگ یلب ها یرو پوزخند
 شه. یم دهیزانوم کوب یو اروم رو

 بره. یسوال م ریبشه که حرمت مادرم و ز دهیکوب ییجا دیمشت با نیا
شده و هروقت که  یکارا نیگه:زم یلب م یهمون پوزخند رو با سندش جور 

 .یو به نامت بزن یبر یتونیم یبخوا
 نیاز ا یزیگه:چرا تا به االن چ یشتته تو صتتورت خان عمو و م یم زیت مایفر
 ن؟ینگفت نیزم

که وقت ستتکوت  دهیهم فهم مایکنه،فر ینگاه م مایخورده فر کهیعمو  خان
 بابت خوشحالم. نیا ست،ازین

 خوب....خوب...کاراش حاضر نبوده.-
 حرف نزده بوده؟ اضیآقاجون با داداش ف لیچرا وک-

 داشد؟یپ نیزم نیا یچطور سر و کله  اصال
 ن؟یدونست ییرایپذ قیشد شما بعد از دوماه مارو ال چطور
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 ما؟یگه:فر یندازه و م یم مایبه فر یبا عجز نگاه زیعز
 .ادیم شیگه،پیاله دجون؟سو زیبله عز-

 برم. دیگه:من با یچرخونه و م یما م نیعمو دست پاچه نگاهش رو ب خان
صتتورت خان  یرو، تو زیشتته و بازهم همون نگاه تند و ت یاز جا بلند م مایفر

نه؛ا یعمو پهن م  یعنی مایفر نیُپره ،ا یلیکه دلش خ نیا یعنی، مایفر نیک
داداشتتش و  یکنه که خودش و غرور آش و الش شتتده  یشتتکستتته و تالش م

 جمع کنه.
مائ یخان عمو،مرستت- به فکر  داداش  یکه از وقت میممنون یلی.خ نیکه 

 یغم و غصتته  نیآب تو دلمون تکون بخوره .ممنون که نذاشتتت نیرفت،نزاشتتت
ماهم شتت ن؛باالخرهیبستته،به فکرمون نباشتت گهید ی.ولزهیبر زیعالم؛ تو دل عز

 .نیخودتون و دار یمش له ها
صبان خان سمت در م یازجا بلند م تیعمو باع  تهسیا یو تو درگاه در م رهیشه،

 اون از دیند ینطوریگه:خوب شد توکل ُمرد و بچه هاش و ا یبلند م یو باصدا
 رو قورت داده. ایاز دخترش که ح نمیپسرش که سابقه دار شد ا

 یو با نگاهم بهش م رمیگ یره که بازم حرف بزنه ؛دستتتش و م یجلو م مایفر
 فهمونم که بسه!

 .چهیپ یشدن در تو کل ساختمون م دهیکوب یبنده ،صدا یو باشدت م در
صورتش خ یم مایتند خودش و به فر یبا قدم ها زیعز سونه و تو   یم نگاه رهیر

 ؟یکن یاحترام یدادم که به بزرگ ترت ب ادتیگه:من  یکنه و م
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سه عز- سه ،ه ز،تویب سه ب یرو خاک بابا ب سه برو آ خان  که ایاحترام احترام.آ
 عمو شاخت نزنه .

 شده؟ یچ یدون یم
 ادیب رشیگ نیزم نیاز ا یزیچ هیدخترش و فرستتتاد جلو که  ش؛یوقت پ چند

 شیو زندگ اضیف الیخ یگفته ب یبهتر از خواستتتگار قاضتت یچ دهیحاال که د
 چنده. ییلویک اضی،اصال ف

صون گهیددر  هی از شما م یاومده جلو گربه ر*ق* شم  یگیکنه ، شم؟چ خفه 
 .میمیتیو ما  ستیکه به رومون اورد بابامون ن ییشم ,مثل همه وقتا یخفه م

حرف ها برام  نیا یهضتتم همه  گذرمیو از کنارشتتون م دمیقورت م ب ضتتمو
 سخته و تحملش و ندارم.

 کنم. یشب و تماشا م یو منظره  رونیو ب ستمیا یرم و م یتراس م تو
 ته,..اف یافتاده و م میزندگ یکه تو ی...چه اتفاقات دردناکیشب مفتضح چه

 کنم یو وصل م تماس
 د؟یام شدیالو،چ-

 هی، یکیعل ،نهی؟نه ستتالم یاومد ایگه:چند ماهه به دن یکنه و م یم یا ستترفه
ه م  چلو شد . میدیآبشو کش یچید؟هیام شدهیچ یپرسیکل 

، خوب یلی:خگمیم تیعصتتبان ره،بایگ یحرصتتم م دیام یوقتا از لودگ یگاه
 شد؟یچ نمیسالم !حاال بفرما؛ بگو بب

 من. ابرادریندار یتعادل روح-
 د؟ی:ام رمیخشم م با
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که طرف چجور  دمیمحل پرستت یچشتتم،عرضتتم به خدمتتون که رفتم از اهال-
 .میاقازاده خدمتشون برس یبرا میخوای؟م هیدختر

 محلشون؟ یکه رفت یتو ؟اصال مگه آدرس داشت یگیچرت و پرت مچرا -
عجز و البه کردم تا از پرونده آدرس دادن.رفتم  نقدینه نداشتتتم.رفتم دادستترا ا-

 یلیگفتن دختره آهنگستتازه و دختر خ دمیکه پرستت هیمحلشتتون از در و همستتا
 از کشور خارج بشه. خوادیهم م گهی!تا چند وقت دهیخوب

 .نمشیخوام بب یم-
 ام؟یب یباشه ،ک-
 کنم. یخبرت م-

**** 
 بزنم و با دیکه ،با ییبار هزارم حرف ها یدوزم و برا یبه در بستتته ،م نگاهمو

 کنم. یخودم ،مرور م
 یسوار به همراه گالره ،ازساختمون خارج م لچریشه و دخترک و یکه باز م در

 .زنمیم یو تک بوق برمیو چند قدم جلو م نیشن.ماش
 پشتتت دنمیشتته و باد یتوستتط گالره باز م نیآژانستته ،درماشتت نکهیا الیخ به

 .شهیخشک م رهیدستگ یفرمون،دستش رو
 نجا؟ی:شما؟اکنهیزمزمه م رلبیز

 خانم حرف بزنم. میخوام با تسن یگم:م یزنم و م یموهام م یتو یچنگ
 نداره. یخانم،باشما حرف می:تسنگهیخوره و م یتوهم گره م اخماش

 ...قهیدق کنم،چندیخواهش م-
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 عجله داره.-
 خواهش کردم.-

 یبشتتتم رو یننگ گهیخوام د یکنم.نم یو خواهش م گمیوار م متلمس
 .یمردونگ
وباز جل یبعد در صندل ی قهیو چند دق رهیگالره م شهیبه روبه رو م رهیخ نگاهم

 .نهیش یم یصندل یرو لچری،دخترک باکمک گالره از و شهیم
 هنوز هم ؛به رو به رومه. نگاهم

 حاکمه! ونمونیسکوت م یکنم،چند لحظه ا یاش و حس م رهیخ نگاه
 شکنه. یاون م یباالخره قفل سکوت و لب ها تا
 ؟ینیپشت فرمون بش یتونیشما م-

 کنم... یشده از سوالش نگاهش م شوکه
 رد بشم. ابونیتونم از خ ینم گهیمن د یده:ول یادامه م قیآه عم هیبا  و

 درد بزرگ! نیره از حس کردن ا یهم م یرو چشمام
 +می+تسن

 گم،کالفه شدم از نتونستن. یم یفهمم چ ینم
ستن شت،کالفه ام و نم ینتون شش رو ندا که  یفهمم زخم زبون یکه باعثش ارز

 دل خودم! یرو شهیزخم م هیزنم، یم
 خواد. یآرامش م هیام و دلم  کالفه

اونم دلش پر از زخمه ومن نمک روش  فهممیذاره،میمهم  یو که رو چشماش
 !دمیپاش
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تونم کنترل کنم خودم و  یزم،نمیروزا لبر نی:اگمیندازم و م یم نیرو زم نگاهم
 !دیحرفام و ببخش

 .دمیمن هنوز خودم و نبخش یکنه:ول یشه و نگاهم م یباز م چشماش
 .میگ*ن*ا*هکار م،یکن یما فکر م یشه ؛هردو یقصه برام بازم مرور م نیا

 ...نیباهام حرف دار نیگفت-
 دارم-
 عجله دارم. ن،منیشه زودتر بگ یم-
 رسونمتونیم نیریکجا م نیبگ-
 شم. یممنون،مزاحم نم-
 کجا؟ نین،بگیستیمزاحم ن-
 یمولو-

ش شن م نیما شب یفکر م نیشه و به ا یرو  کی هیکنم،که چقدر حرف زدن ما 
 مشاعره است.

 دار! یمعن انیساده اما باب یحرفها
 گهید زیهرچ ایترحمه ، یاز رو نیخوام فکر کن یقراره بزنم که نم ییحرفا هی-
 . یا

 هر کلمه اش ؛ساعت ها فکر کردم. یو برا هیهام جد حرف
 . ادیم رونیب نجایکه از ا ییحرفا

 ره. ینفسم بند م ذارهیقلبش م یرو که رو دستش
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گاهش م با جب ن مه مکنم،اد یتع بگم  ن؛منیخوام خوب فکر کن ی:مدهیا
 .یکه شمام باش خوامیخدا هستم! م ی شهیهستم،هم

دوزم هضتم هر کلمه برام ستخته که  یشتم و فقط به لب هاش نگاه م یم جیگ
 .هیها اصل مطلب چ هیحاش نیبدونم پشت ا

 .نیخوام خواهش کنم که باهام ازدواج کن یم-
 یمن اد،پلکیو باال نم رهیبند م یلحظه ا یم برا مونم،نفسیو مات م زنمیم خی

 کنم! یزنم و شوکه زده فقط نگاه م
رده گ یکنه و برم یو متوقف م نیبگم ماشتت یزیلب از لب باز کنم و چ امیم تا

 سمتم.
گاه م تو مام ن نه و م یچشتت رو از  لیقب نیاز ا یزیهرچ ایگه:فکر ترحم  یک

 ادم ستابقه دارم که تا مدت هیترحمه منم که  قهیکه ال ی.اوننیکن رونیسترتون ب
 تونم بر گردم سرکار. ینم یادیز
 دونم که.... ی.م ادهیمن و شما ز یده ساله  یدونم تفاوت سن یم

 ن؟یهست دهیادامه م قینفس عم هیو با  رهیگ یازم م نگاه
 یبگم چه واکنشت دیبا یدونم چ ی.نم زمیر یلحظه اشتتک م نیمن فقط در ا و

 کار کنم. یبدم و چنشون 
 . زمیر یصدا اشک م یکنم و ب ینگاه ازم گرفته اش رو نگاه م یچشما فقط

 هق هق! بدون
 شم . یتر م ریو درگ رمیدرگ

 ؟ هیچطور عذاب نی؟ایچ یعنی نیا
 اسمش عذابه؟چرا من؟ اصال
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 خوام برم. ی:مگمیو م رمیگ یدست م یو تو سرم
 رو که اون اونجاست. ییخوام نباشم،جا یدونم کجا،فقط م ینم

 شه یبازهم روشن م نیماش
 کجابرم؟-
 خونمون.-

 کنند. یشهر رو تماشا م یکه تردد ها یسر در گم یها نگاه
 طاقت! یتا ادم خسته و ب دو

 گنگ و اون مطمعن! من
 گذره یگذره و م یم زمان

 بشم. ادهیپ دیو با میخونه ا یفهمم جلو یتو خودم غرقم که نم اونقدر
 گه:من یکنه و م یکنه،لب باز م وونمیخواد که با حرفاش و نگاش د یم بازم

 بهش ندارم .شما... یحرفم هستم ،مطمعنم و شک یرو
 ؟ی،هست یگه:شما چ یکشه و م یبه صورتش م یدست کالفه

ار قفس فر نیمنتظرم که از ا نه؟چرایب یدوزم ،چرا چشتتمام تار م یبهش م نگاه
 نه؟یسنگ نقدرینم،به اتاقم پناه ببرم و زار بزنم؟چرا حجم بودنش اک
 دونم. ینم-

رقم  میزندگ یکردم تو یکه من فکر م یادامه ا میتصتتم نیدونم ،ا ینم واقعا
 .ستیخوره ن یم
 ست؟یترحم ن نیباور کنم که ا دیبا
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و تنها بعد از  رمیگ یگالره رو م یو شتتماره  ارمیدر م فمیهمراهم و از ک تلفن
 .کنمیقطع م نیپائ ایگفتن ب

 بگم. یزیتونم چ یاالن نم-
*** 

 کنم. یپنجره رفتنش و تماشا م از
 زد و فراموش کرده. یکه ازش حرف م یمشابه تیزود موقع چقدر
 کجاست که االن کمکم کنه و دلم کجاست؟ عقلم

 ؟یو فراموش کرد وانیبشه ،تا ازش بپرسم ؛ک دایدلم پ دیبا
 ؟یتپیبراش م بازم
 افته؟ یبراش لرز به تنت م بازم
 کشه؟ یم شتینبودنش به آت بازم

 نداره! ینقش میتو زندگ گهید وانیکنم،ک یهام و پاک م اشک
 تونه ،پس چرا دلم براش بلرزه ...؟ ینگفت نم مگه

 مه؟یزندگ یکجا اضیف اما
ضرب گرفته م یرو سط گالره  شم؛انگار یم شه،خجالتیدر اتاق تو ه ک یک

 موضوع باخبرن. نیاز ا ایتموم دن
 تو ایگم:ب یپاچه من من کنان م دست

 ؟ی:چطور گهیکشه و باخنده م یشه و گالره به داخل اتاق سرک م یباز م در
 :خوبم.گمیم جوامیکه ناخونام و م یحال در

 یتخت م یرستتونه و رو یو با چند قدم خودش و به تخت م شتتهیاتاق م وارد
 ؟یگفت یگفت و چ ایچ نمیکن بب فی:خوب تعرنهیش
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 کنم. ینگاهش م یدلنگرون با
از گفتنش احستتاستتمو  یحستت هی دیشتتا یدونم چرا ول یکه بگم ،نم ترستتمیم

 .دهیقلقلک م
 نگفت. یزیچ-
ل زد یچینگفت و تو به خاطر ه یزیچ-  ؟ی،سه ساعته از پنجره بهش ذُّ

 لو بره. ششیپ میخوام دستم و بخونه و دو دل ینم دزدمیو ازش م نگاهم
صورتم و قاب م با ست  شمام م رهیو خ رهیگ ید شماره تلفن خونه رو گهیبه چ :

 . ریامر خ یگرفت که بده به مادرش برا
 :خودش گفت؟گمیکشم و م یم یبلند نیه

 :ن پس من گفتم!گهیشه و باخنده م یاز صورتم جدا م دستاش
 ؟یداد-
 نه-
 چرا؟-
 دادم؟ یم دیبا-
 عادت گالره اس. نیکه ا ادیم ادمیجواب بدم  امیم تا
 !یکش رزبونیز
 .یشعوریب یلیگم:خ یم فیاخم ظر هی با
 ان؟یب یخوای،تو م یگه:جد یو م خندهیم

 یوقته نم یلیگم:خ یو م ارمیو به ستتمت تراس به حرکت در م لچریو چرخ
 خوام. ینم یو چ خوامیم یدونم چ
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 وقته درست و غلط و گم کردم. یلیخ
 وقته ... یلیخ

 دونم! یدونم گالره،نم یگم:نم یدم و م یم رونیب قیبازدم عم هیو با  نفسم
 و به تراس ببرم. لچریکنه و یو کمک م ادیقدم جلو م چند

 کنه. یو رو م ریکه دلم و ز یسبک عصرگاه مینس هی
ش فردا حرفا ترسمیگالره،م ترسمیم یول ستیترحم ن یگه؛از رو یخودش م-

تن راه نرفتنم و رف یکنم،هنوز با قصه  یتونم زندگ یچماق بشه تو سرم .من نم
 ... ومدمیکنار ن وانیک

 ... من
باهاش  روزی،د جمی:گالره من گ زمیر ینتونستتتن ها اشتتک م یاز همه  خستتته

عد ک شتتمیکنم و معلول م یتصتتتادف م  یو م ادیو امروز م رهیم وانیروز ب
 م؟کار کن یچ یگی: تو مگمیدوزم و م یه...نگاه به اشک نشسته ام و بهش مگ
 ! نهیهم ی؛زندگ کهیگم،اماخواهر کوچ ینم یزیمن چ-
 .ادیتو جور در نم یبا دودوتا چهار تا ،ییزایچ هی ،ییوقتا هی
 ! یوقتا قراره سردرگم بش هی

 هزار تا راه! ونیراه و م ،شاهیکن دایتا راه خودت و پ یبش سردرگم
گرم نباشته  نیکه فردا روز پشتتت به ا یو جلو بر یفکر کن دیکه با ییوقتا تو هی

ر فالن  !یگم:تو گفت یو م رمیگ یرو م یکه اگه کم اوردم خ 
 و خودت یوقتا خودت هی
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عمد مقصتتر اونه که تو االن  ریغ ایعمد  ادیخوشتتم نم اروی نیکه از ا درستتته
 خواد باشتته تا جبران کنه بزار یگذاشتتته و م شیپاپ .اما حاال کهینینشتت لچریو

 باشه.
 .ادهیباخودت ،فکراتو بکن وقت ز بازم

 شم. یو تاب باد گم م چیپ یاهویره تو ه یم رونیتراس و بعد از اتاق ب از
 !ایکنم:خودت راه و نشونم بده خدا یم زمزمه

 +اضی+ف
 بانو! زیعز یگم:چه کرد یم قیدم عم هیوبا  نمیش یم یصندل یرو

 گه:بخور نوش جونت مادر. یزنه و م یم لبخند
 .ستین یچند روزه بهم فهمونده که پر از غصه اس و راض نیا

 .ارهیخودش و من نم یبه رو اما
 حاج توکل و لکه دار کنم. یکار شل بشه و آبرو نیتا مبادا قدمم واسه ا ارهینم
 مونه. ینم یزیاز من و قول و قرارم چ گهیاگه بشه د تا حرفم دوتا نشه ،که ارهینم
صداش  یحداقل به اندازه  نکهیا یو بازم برا نهیش یم یصندل یرو چند کلمه 

 گرده؟ یبرم یک مای:فرگمیو بشنوم م
 و درشته سفره است. زیر یشنوه بازم گم شده و گنگ گل ها ینم
 ز؟یعز-

 مادر؟ یگه:چ یو م ارهیو باال م سرش
تام و قفل هم م یبشتتقاب م یو تو قاشتتق گم:چرا تو  یکنم وم یذارم دستت

 کنه رو؟ یم ینیکه رو دلت سنگ یاون یگ ینم ؟چرایخودت
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کنه و نگاش آوار  ینگاهم م یبارون یشتته چشتتماش ؛باهمون هوا یتر م بازم
 شه تو سرم. یم
 برات آرزو داشتم مادر.-

 ند نشه.هاش بل هیگر یتا صدا رهیگ یدهنش م یو جلو دستش
 ؟یرس یمگه االن ُمردم که به آرزوهات نم-

ستش چه  نیگه:ا یم یکنه و با ناراحت یداره نگاهم م یدهنش بر م یو از رو د
 مادر؟ هیحرف

قه،عز- مادریحرف ح با میمن،نور چشتتم.مر زمن، که  بود  یم دیهمون بود 
 پاهاش راه بره! یرو تونستیبود که م نی؛حداقل ا

ما به جهنم اگه جر ا نداشتتتت،معرفتش  شتتتاهرود نبود  نیاون زم انیمعرفت 
 اومد. یطرفمم نم

 !رهیجلو نرفتم که جا بزنم ،دلم گ یحساب ترحم و دلسوز رو
 هی ریبار واستته هفت پشتتتم بس بود دلم گ هیعاشتتق باشتتما نه همون  نکهیا نه
 نبردن . ییازش بو میاس مثل آدم بودن که امثال مر گهید یزایچ

 .رمیگ یکنم و دستش و تو دستام م یدراز م دست
 هی،فقط خنده گر میر ینوکرتم.تا فردا شب که م یخواد ناراحت باش یدلم نم-

 ز؟یموقوف باشه عز هیمر
دن ش یگه:چقدر مرد زندگ یو م دهیزنه و دستم و تو دستش فشار م یم لبخند
 !ادیبهت م

م که هست یاون نکهیشم ؛از ا ی،سر م*س*ت م نهیش یلبخند کج کنج لبم م هی
 باشم خواستیمادرم م
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م به ش یم رهیو خ رمیگ ی،سرمو باال م ادیتو قفل در که م دیکل دنیچرخ یصدا
 قاب در.

 یگندت بزنن ،مردک خرفت؛ه یشتته:ا یُغرُغر کنان وارد آشتتپزخونه م مایفر
 گه بدوش. یم یگم نره ،ه یم
 گه: ااااااه. یم یکشدار یکوبه و با صدا یم نیزم یبعد پاشو رو و
 شوره . یو دستاش و م ستهیا یم ییظرفشو یکنم،پا یخنده نگاهش م با

 کنه. ینگاه م زیگرده و به من و عز یبر م قهیاز چند دق بعد
 .د،سالمیگه:عِـته ببخش یزنه و م یم یپهن لبخند

 !رینفس بگ هی،یزن یمادر حرف که م-
 زیعز یگه:وا یذاره و م یتو دهنش م یشور اریو تکه خ هنیش یم یصندل یرو
 امروز چقدر حرص خوردم. یدون ینم

ند هم بازم جا خوش م یرو مایفر یشتتگیهمون لبخ نه و م یلبش   یک
 ،مگه نه؟ گهید هیگه:فرداشب خواستگار

کهیا یدر تالش برا زیعز به دل من هجوم ن ن ند و  ارهیباز هم غصتتته  با لبخ
 گه:بله. یم یمهربون

پونصتتتد  هیبازار  میبر یکن یجمع م یمن لباس ندارم، خان داداش عصتتر-
 .افتاد؟یشیم ادهیپ یتومن

 ! یگم:رو چشمم آباج یکنه و م یچشمم و لمس م یگوشه  انگشتم
 +می+تسن



 121 فیاض

باز م یبرا نامه رو  فال به حافظ  لیدونم چرا دخ یکنم،نم یبار هزارم  بستتتنم 
 نداره! یکه سر در گمم ،تموم ییوقتا
 خواه و گل افشان کن از دهر چه مي جویي مي
 گفت سحرگه گل بلبل تو چه مي گویي این

 به گلستان بر تا شاهد و ساقي را مسند
 گیري و رخ ب*و*سي مي نوشي و گل بویي لب

 خرامان کن و آهنگ گلستان کن شمشاد
 سرو بیاموزد از قد تو دلجویي تا
 غنچه خندانت دولت به که خواهد داد تا

 شاخ گل رعنا از بهر که مي رویي اي
 که بازارت پرجوش خریدار است امروز

 و بنه گنجي از مایه نیکویي دریاب
 شمع نکورویي در رهگذر باد است چون

 هنري بربند از شمع نکورویي طرف
 طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد آن

 وییش ز خوش خویيبودي اگر بودي ب خوش
 مرغ به دستاني در گلشن شاه آمد هر

 به نواسازي حافظ به غزل گویي بلبل
 فال ریتعب

در کنار  زیهمه چ دیگرد یم یزی. به دنبال چه چدیخواه یاز خدا چه م گرید
ان در کنارت ییاز معرفت و دلجو یگلستتتان دیشتتماستتت، چشتتمانتان را باز کن
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وگرنه فردا  دیگنج عشتتق طلب کن دیتوان یم دیدار یداریهستتت. امروز که خر
 تاندل ینوا نیاستتتت و ا گرانیتان باعث جذب د یاستتتت. خوش اخالق رید

 کند. یم قیتشو ییهست که حافظ را به غزل گو
 .ذارمیقلبم ،م یبندم و کتاب رو رو یرو م فالنامه

 نزار شکست بخورم! ایگم:خدا یکنم و م یبه آسمون م رو
 نرفته بود االن نوعروس بودم! وانیزنم ؛اگه ک یم وزخندپ

شک قطره رانه به گوشه  یا س  سب یکه ُم شمم چ ست پس م دهیچ م و زن یرو با د
 بودنت تنگه مامان! یکنم:دلم برا یزمزمه م

کنه رو  یسرش و مرتب م یرو یکه روسر یشه و گالره در حال یاتاق باز م در
 ؟یحاضر بش یخوا ینم ،تویینجای:هنوز که اگهیبه من م

 گم:حاضرم. یزنم و م یم یخند تلخ
 !اناراحتیلحظه ،خوشحال باشم  نیا یدونم ؛االن تو ینم
 نه ! ایکار  نیدونم درسته ا ینم
باخت ندارم،باخت هام رو دادم و منتظر دور برگشتتتم که  یبرا یزیمن چ یول

 !ارمیب شیجفت ش دیشا
 یکه تو یداره ،روستتر یرنگم رو از ستترم بر م یمشتتک یو روستتر ادیم جلو

 شد! نیگه:ا یکنه و م یسرم پهن م یدستاشه رو
 لرزه:گالره؟ یو لب هام م کنمیم ب ت

 گه:جان  دل  گالره؟ یکنه و م یآغوشش غرقم م یتو
 کنم؟ یم یدارم کار درست-
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صحبت کن ادیبزار ب فتادهین یهنوز که اتفاق- صم ن،اونی؛ ست م میموقع ت  یدر
 .باشه؟میریگ

 .یکه هست یکنم:مرس یلب زمزمه م ریدم و ز یتکون م سرمو
******** 

 +اضی+ف
 شه. یم نییذهنم باال پا یکه تو یدوزم و افکار یم نیکه به زم ینگاه

 زنه . ینم یکس حرف چیه
 اس . گهید یایهم مثل من غرق تو دن دخترک

 .میکن یفکر م میتصم نیما، به ا یهردو
 شکنه. یکه مهر و موم ،سکوت رو م زهیعز نیسر انجام ا و
ادر م یخانم صاحب مجلس میخوب ،گالره خانم ؛شما به عنوان بزرگتر تسن-
. 

 هست بگو دخترم. یزی،چی،شرط یثیحد یحرف
 نیگه:والله حاج خانم،من که اونقدرام عقلم به ا یکنه و م یستتر بلند م گالره

 یو م شیخواهر بزرگ فقط خوشتتبخت هیبه عنوان  یرستتته ،ول ینم زایچ
 خودش. لیباشه طبق م زاهمیچ ی هیاش و بق هیخوام.مهر

شمام نگاه گذرا یبلند م سر ش یندازه و م یم ییکنه و تو چ  یه نمک دیگه:ببخ
 .ارمیرسومات توش مرسومه ب نیکه ا یساده تو مراسم ییچا هی یتونم ،حت

 کنه. یار هارو نمک یلیخ یاری نم؛پاهامیمن ا اما
 شه. یخواسته ها و آرزو ها با من نم یلیخ

 زانوهام بکشم. یتونم رو یرو نم ینصف بار زندگ یحت من
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 ... من
شک تو یرو با ب ت و حلقه  نگاهش شماش به م یا دوزه  یروبه روش م زیچ

 .نیشب مونیکه فردا پش نینکن یکه دارم رو قبول دارم.کار ی:ضعفدهیو ادامه م
 نطوریبشتتته و ا یخوام نگاهش بارون یکشتتم نم یخورم و زجر م یم حرص

 کنه. یاظهار ناتوان
و  بگه؛دستم یزیکنه تا چ یلب از لب باز م زیشه و عز یهمه گرفته م صورت

ش یو م رمیگ یباال م شما رهی. و خزیعز دیگم:ببخ م دخترک که حاال به یبه چ
شک ندار یینایگم:به ب یکنن م ینگاه م ا م یشما ظواهر و برا م،کهیخودمون 

 .دیکن یم فیتوص
شکش پر رنگ تر م یاندازه حلقه  یم نیو پائ سرش  یزیخواد چ یشه و م یا

 . نیاتاق بزن یحرفاتون رو تو ی هیگه:بهتره بق یبگه که گالره م
 اندازه یم میبه تسن ینگاه و

 .رهیگ یو گاز م ولبش
 طرف. نیگه:از ا یو م هدیو فشار م لچریو یدسته  یرو یدکمه  میتسن

 شم. یشم و پشت سرش وارد اتاق م یجا بلند م از
 . نمیش یتخت م یبندم و رو یرو م در

 و بازهم نگاهش رو به ستهیا یکه چند قدم باهام فاصله داره م یشیارا زیم کنار
 دوزه. یکف اتاق م یقال
 خوب...-
 !ارمیگفتن کم م یحرف برا و
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 گه:خوب؟ یندازه و م یکنه ابرو باال م یم نگاه
هارو تو یهم م یچند لحظه رو یرو برا چشتتمام  یذهنم م یذارم و جمله 

 .نمیچ
 پازل! کی،مثل  کنارهم

 ذهنم مرور کردم. یکه هزار بار تو ییزایکنم به چ یفکر م و
 گفتنش. یمصمم بشم برا دیحاال با و
جامیخانم؛من اگه االن ا میتستتن- باز هم م ن بار گفتم  نه از رو یهزار   یگم،

 نه از عذاب وجدان . هیدلسوز
 :چرا؟ گهیکشم و م یموهام م یتو یدست کالفه
 ؟یگم:چرا،چ یو م نهیش یم میشونیپ یرو یفیظر اخم

 چرا من؟-
از  یخودت به هرک نه،شمایره که به دلش بش یم یکس هیخوب آدم خواستگار-

 .یگیراه برسه که بله نم
شمام نگاه م یشه و تو یبازم لرزون م نگاهش ضم ا یچ  یجمله برا نیکنه ه

 خودم هم سخته!
 دلم نشسته؟ رفتارش ،نگاهش،آروم بودنش... به
 مشابه شما بودم. تیموقع هیگفته بودم ؛قبال تو-

 و دوست داشتم ... نامزدم
 هیکردم فقط دوست داشتن کاف یفکر م اما
 ست؟ین-
 گم:به نظر شما هست ؟ یخورم و م یهواش جا م یسوال ب از
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 گه:نه! یزنه و م یم پوزخند
 دوزم. یرو به روم م واریو به د رمیگ یو از چشماش م نگاهم

 طرفه اش! کی.حداقل ستین یدوست داشتن کاف-
شما م هیکنم  یافکارم فرق کرده فک م االن  هیتونه  یجفت ادم از جنس من و 

... 
 کنه یلبم جا پهن م یرو یمحو لبخند

کنم ؛ستترش  یچون نگاش که م دهیجمله رو فهم یزنم که ادامه  یحدس م و
 .دهیم لمیو همون لبخند محو تحو ندازهیم ریو به ز

 !یقیبا اشکال موس ییها یچرخونم نقاش یاتاق م یها وارید یو رو نگاهم
 ؟یندار یزیچ یگم:شما شرط یبالبخند م و
 دارم.-
 ...نییبفرما-
 هم نشو... مونینکن ،پش مونمیپش-

 .دمیکنم:قول م یشه و نگاهش م یلب هام خشک م یرو لبخند
 پاها... نیگه:من باا یزنه و م یم لبخند

 ادیموضوع و به  نیهر لحظه ا ستیگم:بسه ،قرار ن یکنم و م یو قطع م حرفش
 ! یاریخودت ب

 ده. یو سرش و تکون م رهیگ یگاز م لبشو
 ...ستین یا گهی:اگه حرف دگمیشم و م یجا بلند م از
 .مینه،بر-



 127 فیاض

 ...ستین یقرمز و آب انیتفاهم م ی"زندگ
 ...ستیشانه به شانه راه رفتن ن یزندگ
د همان باش تواندیکه م یخوان یکه تو در نگاهش م ستیگاه آن لحظه ا یزندگ
 !دیکه با
 شود. یلب جار یدو لبخند است که همزمان رو قیعمق عم یزندگ
ها یزندگ گاهیاستتتوار ن یقدم  ها ستتتت؛ مده  یقدم  با چرخ ب حرکت درآ

 دارد! ز،جانین
اهم ب توانیهم م یرکیز ریز یباهمان نگاه ها ست،گاهین نیدو عشق آتش یزندگ
 بود"

 "ی"ماهور ابوالفتح
 +می+تسن

 حجم مهم بودن. نیا یبرا رمیم یو م لرزهیم دلم
اونقدر  یو از ک نمیهم شتتدم که به دلش بشتتنفر اونقدر م کی یمن برا یک از

 نفر ازم دلزده بشه. کیخوار شدم که 
 !ستیپول و خونه ن ست،سرکارویجهاز ن ست،سرین هیسر مهر یبحث
ص یلبم جا خوش م یرو یخند تلخ شخ دختر  رمان ها  یها تیکنه؛من مثل 

 ام کم باشه. هیطرف مقابل، مهر ادیتونم بگم به خاطر دوست داشتن ز ینم
 ،طرد شدن و دوباره مردن. رشدنیترسم ؛از تحق یفقط م من

تونم  ینم یحت ینخواد وقت یباشتته که با بودنم بستتازه ازم دوندگ یکی خوامیم
 چند قدم راه برم.

 قرار... یزنه ؛آرومه و ب ینم یحرف اضیف
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 رفتارش تضاد دارن! یقرار ینگاهش و ب آرامش
 کنه... یبه فرداها فکر م دیشا

**** 
دونم چطورراه  یکشتتم که نم یم یو اشتتکال رمیگ یدستتتم م یرو تو خودکار

 منن! ی نهیس یتموم ب ت تو یکشن ؛وقت یم یقیخودشون رو به موس
 نت اول شهیتو ذهنم حک م وانیک ریبندم و تصو یو م چشمام
 نت دوم نم؛یب یو ترمه رو م شهیبسته م چشمام
 ؛قطعه تموم! نمیب یو م اضیفو  شهیبسته م چشمام
 . نمیب ینم یا گهید زیبه خودش و چ شهیختم م نگاهم
بشم  کنم گنگ یبهش فکر م یشده که وقت دایموضوع پ هی ایاز تموم دن یانگار

 بشه! بیو حالم عج
 خواد که کنارش باشم؟ یم چرا
 تلخم بسازه؟ یخواد با من و قصه  یم چرا
 کنم؟ ینم مونتیمونم و پش یگه م یم چرا
 نفر من و بخواد برام سخته! کی نکهیا باور
شق واقع کیها  آدم سن  یباره که نم کیشن،چون فقط؛همون  یم یبار عا تر
 رو ببازن! اشونیدن نکهیاز ا

 که ... ترسمیترسن ،مثل من؛م یاون به بعد م از
 .رمیگ یدستم م یخودکار رو تو دومرتبه

 شه که تا آخر عمر سروار گالره بمونم. ینم
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 برم...مجبورم که برم. دیبا
 کنند! یمن در بطن کاغذ رشد م یبچه ها بازم
 کنم. یم ادهیکاغذ پ یاشکال رو رو نیهم ا باز

 کنم. میکه برم و درد هام و با غربت تقس ستیالزم ن گهید پس
 سال .... صدیس یخواد به بلند یخواب م هی دلم

 که با خودم به پا کردم! یشم و کالفه از جنگ یم خسته
 !راه دارم ،رفتن کیکردن من نداره ومن فقط  ریجز درگ یا جهینت چیجنگ ه نیا

***** 
 کنم. یسرم مرتب م یرنگم رو رو دیرسفیحر یروسر
 اون چشمارو. نمیگه:بب یو م ادیخندون جلو م یبا صورت گالره

 کنه. یم دیرنگم رو تمد ینقره ا ی هیبار آخر سا یبندم و برا یو م چشمام
 دلم؟ یبمونه رو دیلباس عروس دنباله دار با هیمشوشم؟چرا حسرت  چرا

 زنم ! یم پوزخند
 عروس دنباله دار... لباس

 ؟یشگیقرار هم نیبه ا جمیکنم بازهم گ یم چراحس
 کنه؟ یسرم درد م چرا
باز م در تاق  حاال فهم اضیتر ف کیشتتته و خواهر کوچ یا استتمش  دمیکه 
 شه . یوارد اتاق م ماستیفر

 کار کرده! یسرکار گالره چ نیگه:بب یکشه و با خنده م یم یصوت
 و خشیگم:خودم خوشتتگلم ستترکار گالره فقط اون َپد  یو م نمیچ یبر م لب

 تو صورتم. دیمال یم
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 دست... نی:بشکنه اگهیکنه و م یشده نگاهم م زیر یبا چشم ها گالره
 پاش پرتقال ریز زیگه:حاال داداشتتم به جهنم ،عز یم یبالبخند بامزه ا مایفر

 سبز شد.
 شباهت داره. زیو بعد عز اضیزنم؛چقدر صداقت نگاهش به ف یم یلبخند

 !یپوزخند و نه ناراحت ره،نهیچشماش نه تحق یتو
 .نهیصورتش دلنش چقدر

 ؟یزن یم دید ینجوریداداشمم ا-
 یو با لبخند ادیشتته چند قدم به ستتمتم م یکنه و وارد اتاق م یدر و باز م زیعز

 مادر. یگه:خوشبخت بش یب ضه م ایدن کیکه پشت بندش 
 خانم. زیگم:ممنون عز یزنه و م یو ب*و*سه م سرم
که قراره بشتته همستترم و مرد من دستتت به  یم؛مردیر یم رونیاز اتاق ب یهمگ

 شده. رهیخ وارید یعکس ها ب؛بهیج
 ! من مرد  

 تونه سخت باشه... یلحظه چقدر م نیا یجمله تو نیا هضم
صلحت یسرفه  یصدا با همه و بعد  ینگاهش رو رو ادیبه خودش م مایفر یم

 .رمیگ یو لبمو گاز م شمیپرچم نگاهش ذوب م ریچرخونه.ز یمن م
ما نه ،چرا نم ینم یحرکت چیه ا به  یک نه االن  نده ن هیدو ند دلگرم کن  ازیلبخ

 دارم؟
 گه. یم یدونم چ ینم یبازهم همون نگاه که پر از حرفه ول ادیقدم جلو م چند
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مه م ریاول ز رهیگ یستترم قرار م پشتتتت نه:پشتت یگوشتتم زمز  ینم مونیک
 کنه. یهم نم مونتیشم،پش

 گرما! نیبندم از ا یم خی
گم:مرده  یزنم و م یگذره لبخند م یکه م کمیدوزم و  یو به رو به رو م نگاهم

 و حرفش.
که من بودن  ییبه ستتمت جا میدار یو قدم بر م ارهیو به حرکت در م لچریو

 . رهیگیهامون و ازمون م
**** 

 سابن. یسرمون قند م یباال
 !اضهیکس و کار من و ف یسه نفر همه  نیهم م،فقطیندار مهمون

 . لمیگه وک یبار سوم م یعاقد برا یوقت
 رم؟یاجازه بگ یاز ک دیااالن ب مونمیم

 دوتا ُمرده؟ از
اجازه گرفتن  نیکنم،مگه چند بار قراره عروس بشتتم،که حستترت هم یم ب ت

 دلم. یساده بمونه رو
 هی یدستت ها ونیکه دستتام م نمیب یشته و م یبه دستتم وارد م یفیخف فشتار
 مرده!

شه پدر و مادر و خواهر  نیخرج کنه و از ا یبرام مردونگ دیمرد که با هی به بعد ب
 .میو برادرو تموم زندگ

 گم:بله! یکنم و م یدونم اما لب از لب باز م یغلط نم ای درست
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ه اسم به همراه" با"که ب ممیتسن گهیبودنم و ازم گرفت و حاال د میکه تسن یا بله
 .دهیچسب اضیف

 هنوز هم تو دست مرد قصه اس. دستم
 .میبه زندگ یگه:خوش اومد یزنه و م یکه به روم لبخند م یمرد
 مرد فرق داره با تموم مرد ها! نیا شهیو رو م ریدلم ز بازم
 کنه. یره.با زبون خامم نم ی؛به دروغ قربون صدقه ام نم وانیک مثل
 م.که گفت ینگاهش و بهم بدوزه تا هزار بار مطمئن بشم از بله ا هیکاف فقط

 .شمیو تو آغوشش گم م ستهیا یوم مرو به ر زیعز
 ده. یمادرم و م یآغوش بو نیگم ا ینم

 استتتیدن یو مادر بودن تو یمهربون یاز هرچ دیحس جد هیآغوش  نیا بلکه
 کنه. یبهم القا م

 .نیبش ریهم پ یمادر،به پا یگه:خوشبخت بش یگوشم م ریز
 ب*و*سه . یو سرم و م شهیآغوشم جدا م از
 ینم ادتیگه:قول و قرارت که  یگوشتتش م ریو ز رهیگ یآغوش م یو تو اضیف

 ره مامان؟
 کنم. ینم اهتی.روسزیمونه عز یم ادمیگه: یزنه و م یم لبخند

 .یگه:خوشبخت بش یزنه و م یم یسرشونه اش و ب*و*سه ا زیعز
 شه . یو گالره که تموم م مایبا فر یروب*و*س

 رونیب یکیکوچ یجعبه  بشیکنه و از ج یوارد م یفیبه دستتتم فشتتار خف بازم
 .ارهیم
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 کنه . یو دستم م دیطالسف فیظر یکنه و حلقه  یجعبه رو باز م در
 شه. یدستم زده م یکه رو یاز ب*و*سه ا رمیم یچقدر م و
 !ادینم یهمه مهربون نیچهره ا نیا به

 اش جا داده! نهیرو تو س یهمه مهربون نیدونم چطور ا ینم اما
 .استیدن ایدن قدردانشم،تا

 .هیکنارش نشستم برام کاف یا لهیاالن با چه وس ارهیکه به روم نم نیهم
 ارزه! یبرام م ییایکه با وجود نقص بزرگم،من و قبول کرده به دن نیهم

 جور شد. وانیرفتن ک یکه به خاطرش؛بهونه  ینقص همون
نم ک یکنم و ثبتشتون م یاندکم نگاه م یاطرافم ،به صتورت َمردم،به مهمونا به

 نره... ادمیوقت  هیتو ذهنم که 
*** 

 بپوشم . دیبا یدونم چ یخوام لباس عوض کنم اما نم یم
 کشم. یکه شوهرمه خجالت م یمرد آسمون نیا از

س یعقد کن یهفته نامزد کن کی ی،ط سخته صله ف نیتو ا تیو نها یکن یعرو ا
ساعت یبار برا کی س دیخر یشام و چند  ش یعرو و االن بهش  یرو کنارش با

 .یعادت کرده باش
 کنم و چه مرگمه . یدونم چرا ب ت م یشم و نم یم رهیخ نهییآ به

خونه  یچطور کارها دیدونم با یکه نم نهیتر از عادت کردن به شوهرم ا سخت
 ام رو انجام بدم.

 یکه اگه لون روز باترمه دست تو یوانیوانه؛کیست،کین اضیمن ف یپاها مقصر
 دست نبود االن سرپا بودم!
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شته  یخر شتدم.مگه م وانیک یمن  ستاده لوحم که با قربون صتدقه ها مقصتر
 که نخوانت! یباش یخانواده ا ونیم

پدرش ،خواهر و برادرش ه وانیک مادر کس من و قبول نکرد و بودن اون  چی،
 جا اشتباه محت بود.

 خورم. یم کهیکنه ، یو نگاهم م ستادهیتو قاب در ا نهیکه دست به س دنشید با
 ندازم . یم نیو سرم و پائ رمیگ یو گاز م لبم

 لرزونه. یرنگ ش ،دلم و م ینافذ مشک نگاه
اون ستترخ آب  الیگه:ا یم یو با اخم تصتتنع نهیشتت یتخت م یو رو ادیم جلو
 . یمان نکرده ا یرا پاک کن تا عصب دابتیسف

که باهام  یکنم:مرستت یکنم و با نگاهم هزار بار زمزمه م یلبخند نگاهش م با
 !یهست یمیصم

شه و م یدرهم م شتریو ب اخمش کوند ؟لبخند ژ فهیضع میستیگه:مگر با ن یک
 ؟یریگ یمارا به سخره م لیو سب یزنیم

 .و اخمش طنتشینگاهش ،ش یبرا رهیم یو م رهیشه.دلم م یم شتریام ب خنده
گه:حاال  یزاره و با لبخند م یزانوهاش م یشه و آرنجش رو رو یجلو خم م به

از  دیاالن با ای یدرستتت کن یزیچ یاملت ییمروین یخانم،شتتما بلد میتستتن
 فتم؟یبه غلط کردن ب یگشنگ

 .ر،بلدمیگم:نه خ یکنم و م یم زیو ر چشمام
 تبارک الله .-
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شتتورم شتتما هم لباس  یگه:پس تا من گوجه ها رو م یشتته و م یجابلند م از
 .ایهات رو عوض کن و ب

 صداش کنم؟ اضیف دیبا االن
شا ینم یدونم چرا ول ینم شم و  یبازهم از اون نگاه نافذ خجالت م دیتونم  ک

 اض؟یگم:آقا ف یزمزمه وار م
 گه:جانم؟ یگرده و م یم بر

 حرف زدن ی...تو اوج معمول ستتتتیتا بناگوش باز ن شتتشیزنه ،ن ینم لبخند
 هاش قشنگه! یمردونگ

 یو عشتتقم به دروغ و آب و تاب برام م زمیش به هزار عز یگفتن معمول جانم
 ارزه.
سالمت.غذا تو  یندازو م یم نییو پا سرم ست.عز خچالیگم:جونت  و  زیه

 گالره ...
 و بخورم . المیخوام دست پخت ع یمن م یگه:ول یکنه و م یو قطع م حرفم
نه گاه م رنیگ یهام گر م گو مه  یو فقط ن  شتتنیجون و تنم م یکنم و ه

 کنه با تموم آدما! یکه فرق م ینگاه کردن به مرد یچشم؛برا
و  لچری. چرخ و الیموقوف ع یگه:تنبل یبلند م یره و با صدا یم رونیاتاق ب از

 بندم . یکنم و در و م یم تیبه سمت در هدا
 کنم . یلب زمزمه م ریکوبه و ز یوار م وانهیزارم که د یم یقلب یبه رو دست

ساب کرد و به ا یشه رو یکنه،حداقل م یفرق م وانیباک  یزندگ نیحرفش ح
 بود! دواریام

 کنم . یعوض م لباس
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 ترم. یمیشوهر صم یآقا نیکنم با ا یحس م حاال
 از پس تموم مشکالتم. امیبر ب دیبا یسخته؛ول

 باشم. یقو دیتر شده،با نیبرام سنگ یزندگ ی فهیامروز وظ از
ز اون کنم که بعد ا ینگاه م یرم،با نگاه ماتم گرفته به ستتقف یم رونیاتاق ب از

ست و با ب ت ز سخته و  یگم:دلم م یلب م ریخدا  قیدرد عم هیخواد راه برم.
 رو لمس کنه. نیتونه زم یکه پاهام نم

 حرکت کنم. لچریخدا با و ی شهیکه هم سخته
 تهسیا یزانو م یچرخ ها رو نیا یجلو ادیو به سمتم م ادیم رونیآشپزخونه ب از

 هی یخوام حت ینم یصتتتدام کن یداشتتت یبه بعد قراره هرکار نیگه:از ا یو م
 . ینشستنت رو بخور یلحظه قصه 

به خدا حال خرابم و خراب تر  یدل با خودم م یو تو نمیچ یبر م لب گم:ترو
 نکن!

 فه؟یرا ،مفهوم است ضع تیصدا میدیننش-
شش برا به ش رونیب یتال ست یاز اون حال خراب لبخند م دنمیک شک  زنم که 

 کنم:باشه. یلب زمزمه م ریتالش و ز نینخوره ا
مرده  نیتونه کمکم کنه .فقط هم یمرده که م نیقبول کنم از امروز فقط هم دیبا

 نداره. یکه محتاج کمک هاشم و کمکش منت
 یم تشیو به سمت آشپزخونه هدا ستهیا یم لچریشه و پشت و یجا بلند م از

 کنه.
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 یعقب م یخودش کنارم صتتندل یداره و برا ینگه م یناهار خور زیم پشتتت
 .الیگه:بسم الله ،ع یزاره و م یکشه.ظرف گوجه رو جلوم م

 ؟یخوا یاملت م یگم:شما مطمئن یزنم و م یهام و باال م نیآست
 هم دارم؟ یا گهید یمگه چاره -

هنر هاش و اول بسم الله رو  یهمه  دیگم:نه ،آدم که نبا یزنم و م یم یلبخند
 کنه.

 . یگه:پس هنرمند یزنه و م یم لبخند
 .یگم:بله پس چ یم یو با نازک کردن پشت چشم رمیگ یازش م چشم

 شم. ینگاه ش ذوب م ریندازه و ز یباال م ابرو
 کنه. یم ینیتنم سنگ یرو ی؛اونقدر که حت نهینگاه سنگ نیا

 نیم ابهش بفهمون نکهیا یزنم فقط برا یو به نگاهش لبخند م ارمیو باال م سرم
 نگاه رو درک کردم.

قات نیا فا گاه حکم مرور ات تاده و نت ین که اف مدن ا جهیرو داره   نیبه وجود او
 لحظه اس.

 بشه؟ مونینکنه که پش خدا
 قول ش بزنه؟" ریز شهیکنه:"نه قول داده،مگه م یدلم خودش رو آروم م و

گاه و به دست یم یآخ  کنم. یشده نگاه م دهیگوجه بر یکه جا یگم ،نا خودآ
قدر حواستتم پرت شتتتد که نفهم یک قدرت  نقدریکه ا یزیچ نیا دمیاون  با 

 کنم دستمه ،نه گوجه! یم یحرص م و روش خال
 .مریگ یکنم و لبم و گاز م یشدم حلقه م دهیشت برسالمم رو دور انگ دست

 ه .گرد یبر م یو با چند برگ دستمال کاغذ رهیشه ، م یجابه ضرب بلند م از
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 .چهیپ یو دستمال رو دور انگشتم م رهیگ یدست م یو تو دستم
 خون،قصد بند اومدن نداره! نیا

 لهیزخمت نگه دار تا وستت یگه:دستتتمال رو رو یم یکنه و با نگران یم م نگاه
 .میپانسمانش کن ارمیب

 دارم. یزخم نگه م یدم و دستم رو رو یو تکون م سرم
 قه؟یقدر عم نیچرا ا یزخم لعنت نیا

 کنم ،درد داره ! یم ب ت
 دستتت یگرده و دستتتم و تو یبر م هیاول یبعد با جعبه کمک ها ی قهیدق چند

 ؟ یگه:چرا مواظب نبود یداره و با اخم م یدستمال رو از روش بر م رهیگ یم
شتتم."توقع اخم ندارم َمرد من  یم دنیبار یو آماده  رهیگ یم شتتدت م ب ت

 مهربان تر" ی،کم
تاد کمی به م یو رو نیب عد رو زهیر یپن بالحن یزخم م یو ب حاال  یذاره و  که 

 !"یکار کرد یبا دستت چ نیگه:"بب یآروم تر ازقبل شده م یلیخ
 کار کردم! یدونم با دستم چ ینم
 !قیزخم عم نیخلسه بود ،ا هی ی جهیکار کردم؟فقط نت یچ

ه  هیو آخرش و  چهیپ یرو دور دست م م باند  زنه. یم زیر یگر 
 ؟یگه:درد دار یکنه و م یم م نگاه
 کنم. یب ت م بازم
 قدر دل نازک شدم؟ نیا چرا
 دم. یجواب مثبت تکون م یو به نشونه  سرم
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ست یگه:ول یشه و م ینگاه ش عوض م رنگ ست پختت و  میآخرشم ما نتون د
 .میو گالره خانم متوسل بش زیعز یبه همون غذا میها .بر میبخور

 موقع ام. یدرآوردن ب یباز یدست و پا چلفت نیشم از ا یم شرمنده
 خوام. یگم:معذرت م یدوزم و م یم یزیرو م یم و شرم زده به گل ها نگاه

ه بهون ریال،تقصتتیع هیچه حرف نیگه:عه ا یو م رهیگ یدستتت م یو تو دستتتم
 موقع منه. یب یریگ

 .رهیگ یکه مقصر منم و خودش گردن م نیلرزه از ا یم دلم
 کنه با تموم مردا. یمرد فرق م نیتکرار مکرر که؛ ا بازم

 ویتو ماکرو ارهیم رونیب خچالیآماده رو از  یشتتته و ظرف غذا یجا بلند م از
 ذاره تا گرم بشه. یم
با نی.از انهیچ یم زیم یمخلفات رو رو ی هیبق و عد  و  میچطور زندگ دیبه ب

 اداره کنم خدا؟
 خرج کنم ؟ یتونم بلند بشم از جا و زنونگ ینم چرا
 م و به رخ بکشم . یتونم بلند بشم و کد بانو گر ینم چرا
 خدا ،چرا؟ چرا
 .رمیگ یدستام م نیو ب سرم

 خبر هاست ها. نیهرشب هرشب از ا یفکر نکن حاج خانم-
 کنم. یببر م ارویامشب فقط ب نیهم

 کنم. ینگاه ش م رهیشم و خ یم مبهوت
 کنه. یخونه و در مون ش م یذهنم و م درد

 توسط من اعتماد داره . یزندگ نیا یبه اداره  یعنی نیا
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 کمک کن اعتمادش و نشکنم . ایخدا
 ... دیباشم که با یکمک کن اون ایخدا
 پاهام جون نداره به دستام رمق بده! اگه

 جلوم قرار گرفته. یفهمم بشقاب ،ک یقدر گنگ و گمم که نم نیبازهم ؛ا و
 گم :ممنون. یو بالبخند م ارمیو باال م سرم

خوردن  زیکه دستتتت پخت عز الیگه:نوش جان.بخور ع یزنه و م یم لبخند
 داره.

 "تیها یو مهربان یکه تو باش ی"خوردن دارد،به شرط
 درست بوده. ممیفهمم که تصم ی؛م میشب اول زندگ نیهم

 خوام به شونه هاش اعتماد کنم. یو م ستمیدودل ن گهید
شده منم م بهم شم تو ا یحق هیتونم  یثابت  شته با راش که جونم ب یزندگ نیدا

 در بره.
 پا بودم و همقدم باهاش... یکاش رو یول
 ؟یخور ینم-
اره که رو د یفوتبال نیبشتتقاب حکم زم نیکنم؛ا یدستتتم نگاه م یقاشتتق تو به

 برم. یم نیبه اون ور زم نیور زم نیمدام مهره هاش و از ا
 خورم. یم-

 برم. یذارم و قاشق اول و به سمت دهنم م یرو کنار م الیو خ فکر
 . رهیبگ یدیهم مزه و طعم جد میکنه زندگ د؛خدایجد یمزه  هی
 مزه که تلخ و تند نباشه. هی
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کشم،بعد از شونه کردن موهام برس  یموهام م یدستمه رو ،رو یکه تو یبرس
 دم. یبه گردنم م یذارم و کش وقوس یم نهییآ یو جلو

 دوزه . یو نگاهش و به من م ستهیا یتو قاب در م بازم
کوتاه به همون  یو بعد از لحظه ا نهیشتت یتخت م یشتتته و رو یاتاق م وارد

 کشه. یتخت دراز م یحالت  کج، رو
 کنن. یدلم، دل شوره به پا م یمدام تو ییحس ها هی

سمتش و نگاه به چهره  یبر م سردرگم شم  یخستش م یگردم  کنم که آروم چ
 هاش و بسته!

 .الیع نجایا ایب-
 کنه. یش دراز م نیداره و به طرف یاش بر م نهیس یدستش و از رو و
 آغوش مال منه؟ نیا
 .میها تموم شد تسن ییکنه که تنها یگوشم تکرار م یآغوش مدام تو نیا
 هست که باشه ودلت بهش قرص باشه. یکی

د چه گفت؟لبخن تیشو یدینشن فهیگه:ضع یکنه و م یچشماش و باز م یال
 رم . یزنم و جلو تر م یم

 .تحرک حرکت کنمتابوت م هیمدام با  یهفتاد متر یخونه  هیسخته تو  برام
و التماستتش کنم که تکون بخوره  یصتتندل نیستتخته که مدام بچستتبم به ا برام

 کنم. یچند ساعته رو حفظ م یزندگ نیندارم با چنگ و دندون ا ی.چاره ا
سمتم دراز م یجا بلند م از ستش و به  تخت  یکه رو یکنه و کمک م یشه د

 .نمیبش
 !یاز تبار ناتوان یدرد هیکمک ها درد دارن  نیا
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 و رو قول مردم حساب کنم. ارمیبسازم و تاب ب دیبا
 .نمیش یدم و م یم هیتخت تک یپشت به

 کنم. یکنه و نگاه م یم نگاه
 ... قهینگاه عم نیا
 تر! قی؛عم نهیش یم میشونیپ یکه رو یب*و*سه ا و

 کنه . یده و پاهاش و دراز م یم هیتخت تک یبه پشت کنارم
 .رهیگ یشونه اش قرار م یکنه و سرم رو یو دور شونه هام حلقه م دستش

 آرامش. نیالزم باشه ا یچند ساعت دیشا
 .میدیآغوش رو چش هیما که طعم  یهردو یبرا دیاغوش جد نیا درک

 نیرکه پوچ ت نیخبر از ا یاست،بیدن یجا نیامن تر میکرد یکه فکر م یآغوش
 بود. ایدن یجا

 .میهامون رو درک کن یزندگ دیجد تیقعکه مو میدار ازین
 تورا فراموش" ادمی:" میو بگ میجناق بشکن هیگذشته رو با  و
 .میها دار ازین یلیبه خ ازین
 هم نتونستن. یباهم بودن و ب ازین
 رو پرکردن. گهیهمد ییتنها ازین
 قشنگ ساختن. یاهایباهم رو ازین
 به نام عشق! ازین هی و

** 
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شم؛کورمال کورمال دنبال ش  یم داریزنگ تلفن همراهم از خواب ب یصدا با
 کنم. یم داشیبالشتم پ ریگردم و بلخره ز یم
 دم. یکشم و جواب م یم یگالره پوف یشماره  دنید با
 جانم گالره؟-
 اش رو حس کنم. انهیتونم لبخند موذ یجا هم م نیهم از
 عروس خانم؟ یخوب-
 ؟یممنون،خوبم.تو خوب-
صبب ع شبینه ،د- شوهر دادن همش م ییمادرا نیتا  شون و   یبودم که دخترا

 بود. یگشتم.جات خال یرفتم تو اتاقت بر م
 مادر. یعنیکنم ؛گالره  یم ب ت
 مادر؟ یکرد کارایگه:تو چ یکنه و م یلرزونش رو صاف م یصدا

 گم:گالره؟ یحرص م با
 باشه غلط کردم.مزاحمت نباشم؟-
 مواظب خودت باش. زینه عز-
 ؟یندار یباشه فعال کار-
 فعال زمینه عز-

 ذارم یبالشت سرم و م یذارم، و دوباره رو یکنم و تلفن و سرجاش م یم قطع
 بندم. یو چشمام و م

ه با ک یینبود.آشنا شدن ما یعروس یشب ها یمثل همه  شبیو نبود؛د ستین
 بره! ی،زمان م میا بهیهم غر
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 یخواد که به رو یکنم و اما دلم نم یتخت حس م یجا شتتدن ش رو رو جابه
 .ارمیخودم ب

 رفته. یعنیبسته شدن در اتاق  یصدا
 رم. یدوباره به خواب م نمیب یکنم و نبودنش رو م یچشمام و که باز م یال
شتتم و  یم داریشتته،ازخواب ب یم دهیصتتورتم تاب یظهر آفتاب که رو یدما دم
 .نمیش یجا م یتو

ساعت موبا نگاه ساعت د یکه م لمیبه  شون  یتالیجیندازم و  عدد دوازده رو ن
 .رهیگ یاز خودم شرمم م یده ،حساب یم

ست سمتم م لچریکنم و و یدراز م د شم و م یو از کنار تخت  خوام که با  یک
 افتم. یم نیزم یشم و رو یو موفق نم نمیکمک عصا روش بش

 کنه. یم زیلخ،تموم وجودم و سر رحس ت هیو  رمیگ یو گاز م لبم
ب در شه و تو قا یگبرم تا بلند شم ،دربه شدت باز م یتخت م یبه لبه  دست

 . ستهیا یم
 تیکه واستتته حما یحام نیکنم از ا یکنم وتو دلم گله م یب ت م دنشید با

 کنه. یم یکم کار
شش مثل  یو تو ادیزده جلو م شتاب شنه به محبت مادر یبچه  هیآغو رار ق یت

 .رمیگ یم
 ضعف! نیاز ا زمیر یم اشک

 که خودم به پا کردم. یشیالتهاب سوختن تو آت نیا از
 و جمع کردم! زمشیه خودم
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 بلند! یهق هق  تلخه،باصدا هی، ستیصدا ن یاشک ب هی حاصلش
 یوکنه سرم و ت یو صورتم با بالشت بر خورد م امیتخت فرود م یرو یآروم به

 درد. نیزنم از ا یبرم و زار م یبالش فرو م
 ! یو تلخ یحجم ناتوان نیا از

 کنم. جادیکه بخوام وسط ش ، وقفه ا نیزنم ؛بدون ا یم زار
 لبم نزنه!به ق شتری،ن شتریخواد با هرکلمه؛ب یم دیگه؛شا ینم یزیکه چ بهیعج

 شم. یکشه،آروم تر م یموهام م یشم؛هر بار که دست رو یم نوازش
 کنم! یتخت حس م یکشه ؛تکون خوردنش رو رو یم دراز کنارم
 ده. یآرام بخش ادامه م نیا قیبه تزر بازهم

 شدم ؟ ینازک نارنج نقدریا یک از
ت از محب زیآتش فشتتان لبر هیتونه  یکه حس کردم ؛مرد من ، م یاز وقت دیشتتا

 باشه.
 و نگاهش کنم . ارمیخوام صورتم رو باال ب ینم
 تموم عالم قهرم! با

 ی،زمزمه م ییالال هی یشتتم؛کنار گوشتتم آروم مثل ستتمفون ینوازش م بازهم
 به خدا خانم ! فهیاشک ها ح نیکنه:ا
 کن... نگام

 ! دهیکنم اما نه چندان با فا یم مقاومت
 منو... نیبب-

 لبالب از اشک. یکنم اما با چشم ها یو نگاهش م ارمیسرم و باال م آروم
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 میشونیپ یکه رو یشم از ب*و*سه ا یو داغ م رهیگ یو با دست قاب م صورتم
 زاره. یبه جا م

،  یاشتتک هات و هدر بد یحق ندار گهیگه:د یکنه و م یچشتتمام نگاه م به
 افتاد؟
 کنم:ببخش اگه برات َکمم ! یلب زمزمه م ریذارم ز یهم م یهام و رو چشم
س یشم تو یم غرق سرم و به  شش  شار م نهیآغو  نیا هگیگه:د یده و م یاش ف

 نینشنوم ا گهی!د یارز یم ییایمن  آسمون جول دن یها.تو برا یزن یحرف و نم
ش یطور نیخوردنت ا نیبه خاطر زم نمینب گهیحرف هارو! د ر .فک یناراحت ب

 . میخور ینم نیزم مینکن ما که سالم
 !یکه ،از زمونه بخور نهیبهتر از ا یلیخوردن خ نیزم

 کنم و نگاه ! ینگاه م فقط
شته و دستتم دور کمرش حلقه  یکنه .هق هقم قطع م یم وونهیمرد من و د نیا
 بودن و... نیآغوش و ...ا نیخوام ا یآرامش و با تموم وجودم م نیشه ،ا یم

ش مرد بودن یرو ایمرد که دن هی.قوله ؛قول ستیوالف ن ستیکه دروغ ن یبودن
 کنه. یحساب م

 یاون آغوش ،که با صتتتدا یگذره از غرق بودن من تو یدونم چه قدر م ینم
 .امیزنگ در به خودم م

 زنم. یتخت غمبرک م یشه و بازم رو یجا بلند م از
 .امیم رونیحالت ب نیاز ا اضیف یکشه که با صدا ینم یطول اما
 .میدار ال؛مهمونیع-
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 . ادیذاره و به اتاق م یو باز م ییرایپذ در
 کنه. یوسرم م ارهیم رونیب یرنگ یا روزهیف یکشو روسر از
 هم همراهشونه. دیام-

سش به همه چ یمرد رتیشه که دلم غنج بره از غ یباعث م نیهم  زیکه، حوا
 هست.

 .نمیکنه روش بش یذاره و کمک م یم کمیو نزد لچریو
اندازه و خارج شتتتدنمون از اتاق  یپاهام م یرو رو کیکوچ یمستتتافرت یپتو

 شه با ورود مهمون ها. یمصادف م
 شن. یگونه هام سرخ م زیمهربون عز یچهره  دنید با

 یکاناپه م یرو یشتتن و بعد از احوال پرستت یهم وارد م دیو گالره و ام مایفر
 . ننیش

 .شهیکردن من م زیمش ول آنال قهیچند دق گالره
ستند و عز اضیو ف دیام صحبت ه ش ول   تو دلم یدونه چ یکه م یانگار زیم
گه:غمت نباشتته  یگوشتتم م ریو ز ادیشتته ؛به ستتمتم م یگذره از جا بلند م یم

 مادر ،حواسم هست.
 کنن. ونهیمادر و پسر رسما من و د نیکه ا ر،قرارهیره .نخ یآشپزخونه م به
 شن . یم رهیو هردو بهم خ ننیش یو گالره کنارم م مایفر

 .نیزن یم دیبز من و د نیگم:چتونه ع یم یساختگ بااخم
خوشتتگل تر  شتتتبیگه:به نظرت از د یبه گالره م یمرموز یبا خنده  مایفر

 نشده؟
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 لپ هاش گل نقدیگه:اره به نظرم قبال ا یزنه و م یم مایبه فر یچشتتمک گالره
 نداخت. ینم
رو حفظ کنم و نخندم موفق  یو ساختگ فیخوام اون اخم ظر یکه م یحال در
 شعور ها. یگم:ب یشم و م ینم
سم  یکنه و م یم یباز نگاه شیبا ن دیام ستم تو مرا شرمنده زن داداش نتون گه:

مو هم زودتر خبر ندادکه کارا شعوریب نیباشم امروز صبب از خرمشهر برگشتم.ا
 کنم. ستیراست و ر

 جانیکه تا ا نیدشتتمنتون شتترمنده .هم نیدار اریگم:اخت یزنم و م یم یلبخند
 .نیلطف کرد نیاومد

 .میکرد فهیگه:انجام وظ یپر محبت و مهربون م یچهره  باهمون
 کنه . یاز آشپزخونه حواس همه رو به خودش جلب م زیعز یصدا

 ؟ یایم قهیدق هی،مادر  میتسن-
 .ادیمهمونام ضعفم به چشم ب یکشم جلو یم خجالت

 حرکت کنم. یبااون تابوت متحرک لعنت و
 ره. یشه و به آشپزخونه م یاز جا بلند م اضیف

 .زمیعز یایخواد ب یگه:نم یزنه و م یم یلبخند زیعز
 یم اضیگذره زودتر تو فکرف یتو دل من م یکنم که هرچ یخدا روشتتکر م و

 گذره.
 یباز هم ستتربه ستتر من م مایدوزه و گالره و فر یم ونیزینگاهش و به تلو دیام

 ذارن.
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 ! ناراحتم
 ها ... زیچ یلیخ از
تدارک  یجلو ییچا ینیستت هیتونم  ینم یکه حت نیا از بذارم و  هام  مهمون 

 .نمیناهار بب
 یشه و ناخواسته نمک رو یبه دست از آشپزخونه خارج م ییچا ینیس اضیف

 پاچه . یزخمم م
 یمن که م یچرخونه و دست آخر جلو یرو م ییکنم .چا ینگاهش م نیغمگ

 م؟گفت یچ شیپ قهیکه نرفته چند دق ادتیگه: یم فیاخم ظر هیبا  رهیگ
 .کنمیو من فکر م نهیش یرو به رو م یکاناپه  یرو
ناراحت  خودیگفت حق ندارم سر مسائل ب ای...اینکنم، هیگمونم گفت که گر به

 بشم.
 .ستین یخود یب یکه مسعله  نیا اما
 .باشم لچریو یاگه رو یحت ستمیمجبورم که با یزندگ نیحفظ ا یبرا من

**** 
قشنگ تر از اون  یلیغروبه و غروب از پشت بوم خ یکایها رفتن و نزد مهمون

 تر هاست. نییپا
 آخرش میدون یغروب و نم نیبه ا میشتتد رهیخ میبزن یکه حرف نیبدون ا هردو
 .میرس یم یبه چ

 م؟یتسن-
 . ممیتسن شوندیکه بدون پسوند و پ هیبار نیاول نیا

 خاطرم بمونه. یلحظه تو نیا دیبا پس
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 بله؟-
 ؟یمسافرت چند روزه چطور هیگم با  یم-

شتتدم که انگار  کیقدر بهش نزد نیدوروز ا نیشتتم ؛توهم یچهره اش م غرق
 شناسمش! یهزار ساله م

 ؟یباشمام خانم،هست-
 .ستمین یهمسفر خوب من

 .ستیضعف که قابل جبران ن نیخوره از ا یبه هم م حالم
 یگم:من همستتفر خوب یباانگشتتتام م یباز ونیندازم و م یم نیرو پائ ستترم

 .ستمین
 رهیگ یکنه .دلم م یشه و تند نگاهم م یم دهیبه عقب کش لچریچرخ و یتند به

 نگاهش . یاز تند
 شده از ضعفم؟ خسته
بتم مح یتشنه  ستیمعلومه از بس مثل بچه ها رفتارکردم .دست خودم ن خوب

 . کنمیم یضعف ،وقت کش نیکشتن ا یبرا
خوام خودت رو کم  ی.نمنمتیبب فیخوام ضتتع یگم؛نم یکه م هیبار آخر-
 من باارزشه نه قدمات . ی.محبت تو برا ینیبب

 . یتو زندگ دنتییبودنت مهمه نه دو همپا
سفر و دونده  من شه و معرفت  یرو م یکیخوام . یماراُتن نم یهم خوام که با

 و محبت سرش بشه.
 گن؟ یم یمزاحم چ یاشک ها نیا ایخدا
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 کنم؟ ارتشیذارن با چشمام ز ینم چرا
 شده. نیبا چشمام بهش بفهمونم که آرامش درونم با اون تام ذارنینم چرا

شش گم م تو ستوار برا نباریشم ا یآغو  نکهیا ینه آروم و نه با نوازش محکم و ا
 محکم بودنم حساب کنه. یچطور استوار باشم که مرد من رو رمیادبگی

 +اضی+ف
 دارم. یشم و تلفن همراهم رو بر م یسرو صدا از جا بلند م یب

 "نمیپائ ایده:"ب یجواب م یوقت رمیگ یو م دیام ی شماره
 رم. یم رونیمدارکم از خونه ب فیکنم و با برداشتن کت و ک یرو قطع م تلفن

 رسم. یهمکف م یدونم چطور به طبقه  ینم
 رم. یم دیام نیشم و به سمت ماش یساختمون خارج م از
باز م در خل  نه و وقت یجلو رو از دا  یچهره  هیبا  نمیب یصتتورتش رو م یک

 گه:سالممم هم وطن ... یبشاش م
 چه مدل سالم کردنه ؟ نیکه،ایدرجواب بگم سالم و زهر مار مرت دیاالن با و

 گم:سالم. یکه حال خوبش رو خراب نکنم م نیصرفا به خاطر ا یول
 امروز؟ میکاره ا یگم:چ یو م نمیش یم یصندل یرو

ستارت ش یزنه و درحال یم ا  یگه:تو رو که نم یم ارهیرواز پارک در م نیکه ما
 کارم. یاالف ب هیدونم ،اما من مثل هرروز 

 ارهیمن و در ب یادا یکن یم یکه ستتع یکنم با لحن یچپ که نگاهش م چپ
ست از لودگ یخوا یم یک دیگه:ام یم صدا یبر دار ید  یم یکش دار یو با 

 ها حوصله ندارم. یباز شروع نکن دیگه َاااااا مرگ ام
 مارو؟ یبر یاستاد ؟کجا م یگم:نگفت یخندم و م یش م یوونگید به
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به عموم  شبیگه:د یشه و م یتو جا ،جابه جا م یشه کم یتر م یجد افشیق
ه ک به کار داره موردتم گفتم ازیاز دوستتتام ن یکی یچند ماه هیزنگ زدم ؛گفتم 

ار ستترک یبرگرد یتون یرو نم یچند وقت هیبه خاطر تصتتادف و ستتوء ستتابقه 
 خوام اما... ینم رویخودت .گفت تو دفتر که ن

 ؟یاما چ-
 .... یعنیکاره... یاز دکه هاب یکیگفت  یداداش به خدا من شرمندت ول-

 یدکه  هیستتهم من چرخوندن  ایدن ی.از همه  نهیشتت یلبم م یرو یپوزخند
 !هیروزنامه فروش

 م؟یر یاالن کجا م-
 ؟یناراحت شد-

ستم خارج م کنترل آرومه ،من چه قدر  یگم:نه .همه چ یشه و م یصدام از د
دکه  هی ایکه؟ پستتر  حاج توکل فقط ستتهمش شتتده از دن ینیب یخوشتتحالم م
 رو چرخوندن. یروزنامه فروش

س یسرم از بچگ ریخ سن شم  شم آقا یسگ دو زدم که ب خودم و حاال  ی،که ب
 میکنه همه چ یداده و قانون ول نم تیتصادف که طرف رضا هیخاطر  ؟بهیچ

 !دهیماس
 ؟یر یم یگم:االن کدوم گور یبلندتر م یزنم وباصدا یموهام م یتو یچنگ

 ...گهیدفتر عموم د-
 الزم نکرده ،بزن ب*غ*ل نگه دار .-
 ...ابویبذار برسم سرخ-
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 گم نگه دار! ید  م-
 کنه. یپارک م ابونیخ ی گوشه

 حاج توکل... یآرومه ...به آروم اضی.فستمیمن ن اضیف نیا
زنم،من  یره .من دردامو عربده نم ی،من صتتدام باال نم ستتتمیمن ن اضیف نیا

 که بتونم از داغشون بلند بشم. نمیس یکنم رو یدردام و نقره داغ م
 یهمه  ینیتا بب یستتتی.خوبه که نیستتتیخوبه که االن ن یکنم،حاج یم ب ت
 سر همون خان داداشته... ریز امیبدبخت

ا رو ه یقانون شکن نیرم .ا یخودم فرو م یکنه و تو پوسته  یو روشن م نیماش
 کنه! یخودم خراب م یدوست ندارم.چون تصورم رو؛از خودم،برا

دراز نشه و ننگ نشم رو اسم  یکس یتونم کنم خدا؟که دستم جلو یکار م یچ
 حاج توکل؟

گاه افکارم پله پله به عقب بر م و  یکه عمو اومده بود ب یگردن و شتتب یناخودآ
 هی نیمز کهیت هیبشه بااون  دیشه .شا یبندازه تو ذهنم مرور م ادمیو  میجربزه گ

 کرد... یکار
 .شیذهن پرتشو نیدم بلکه آروم بشه ا یباانگشت فشار م یهام و دوران قهیشق

 .رمیگ یهمراه عمو رو م یو شماره  ارمیدر م بیهمراهم رو از ج تلفن
 شه که جواب بده یم یباالخره راض یاز چند تا بوق متوال بعد

 اض؟یف ییتو-
 ینه داماد شدنت مبارک ینه مبارکا باشه ا یکینه عل یزنم ،نه سالم یم پوزخند
 اض؟یف ییتو نیفقط هم

 سالم.-
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 سالم و...الله واکبر..-
ستتالم چه عجب آدم حستتاب  کیگه:عل یده و م یم رونیو کالفه ب نفستتش

 .یپسر حاج یکرد
گم:ممنون خان عمو  یوار م هیدم و کنا یهم فشتتار م یهام و از حرص رو لب

 .کاتتونیتر ممنون،بابت تبر ادیز یلیخ ی.راستمیبه لطفتون خوب
 یکنم ،دلم خنک م یبر افروخته اش رو از پشتتت تلفن تجستتم که م ی چهره

 بهش دادم. که یشه از جواب
نظر از ما  هیکه  ی...ستتبحان الله ...تو مگه مارو آدم حستتاب کردیپستتره -

 ؟یکن یم کاتیطلب تبر یپدرت بودم حاال اومد یمثال جا یبپرس
 !دهیقبرستون خواب ی نهیکه س هینداره .همون نیگزیخان عمو ...بابام جا-
،بعدم صتتابتون به تنمون خورده  یفهمم شتتعار نده تورو عل یو فقط من م نیا

 عمو جان.
 و... لیدختر فلج و عل هی یکه چه؟که رفت یاالن زنگ زد-
 بسه !-
هت وام یکه م یادیفر تاا اضیداره .ف یکشتتم خودم رو ب حد خط  نیو 

 حد خط قرمزاش و بشکنه؟ نیتاا اضی؟فیشکن
 المصب و شکستم. نی خوب رو خط قرمزم راه رفته که ا  د

 زنم . یموهام م یتو یدم و چنگ یم رونیرو پر صدا بم  نفس
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جا م یو تو میگوشتت به  جا خان  یکنم و م یدستتتم  گم:دخترت ستتتالم بود 
که رو اوردم  دمیند یریت خ یاز پدرونگ دمیند یریعمو...من از ستتالمش خ

 جا حسابمون صاف ! نیتاا ،پسیپدر یبه ب
شت بارم کن زنگم شکنم.زنگ زدم آدرس اون زم نینزدم که در  و نیو حرمت ب

شه اون ادتی یول رمیگ یم یحاج لیزنم از وک یکه زنگ م رمیازتون بگ که  یبا
افظ نباشه.خداح یا هیکه گال ،گفتمیکرد من نبودم و شما بود یحرمت یامروز ب

. 
ا ب دیدم که ام یدستتتم محکم فشتتارش م یکنم و اون قدر تو یرو قطع م تلفن

 .یرو داغون کرد یچت شده؟گوش اضیفگه: یترس م
 افته. یم یکف صندل یکنم و گوش یو رها م دستم

 .مینیآدم که بعد بابام نذاشته خواب خوش بب نیُبرم از ا یم
 .مینذاشته آروم باش که

 دونه و ... یو محق م خودش
 ...ی...وای...وا یوا
 ؟یخوب-
 خوبم ،برو خونه.-
 ...یمطمئن-
 ینکن هلیقدر پ نیشه ا یگم:م یزنم و م یم میشونیبه پ یکف دست ضربه ا با
 برم. ینگه دار با تاکس یبر ید؟نمیام
صبان یزنه م یو دور م دونیزنه و م یکه راهنما م یحال در  رو تتیگه:تاحاال ع
 واسه خودت ناقال. یهست یبودم چه پلنگ دهیند
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 ... ینقاب پوشال نیخستم از ا پلنگ؟
 کرد... نیزنم توه به
سمون تو زندگ یفرشته ا به شق نکبت  میکه از آ شد تا فراموش کنم اون ع نازل 

 رو.
کنه  نیکه به نفستم توه یکنه.نفست نیکس حق نداره بهش توه چینداره ،ه حق

 کنم. یرو قطع م
 اون خونه برام حکم آرامش گاه رو داره. یانگار

دوروزه که دل خوشتتم بهش  یدگزن نیهم دیکه بخوام آروم بشتتم با هروقت
 آرومم کنه.

 جاذبه باشه که جذبم کنه. هیکه تواون خونه  انگار
 زنم. یلبخند م میتسن یچهره  یادآوریبا

 !هیچهره اش هم آسمون یحت
سرت درد نکنه،خر خودته چه قابل یداره و م یخونه نگه م یجلو  یگه:داداش 

 داره؟
 باال... ایگم:ب یزنم و م یلبخند م شیلودگ به
 شم جون داداش . یگه:مزاحم نم یم انهیلبخند موذ با
 شو ناز نکن. ادهیجون عمت مردک ،پ-

سمت خودش رو باز م یحال در سو یکه کمربند  ش یرو از رو چییکنه و   نیما
کرده که از  یبدبخت من چه خبط یعمه  نیدونم ا یگه:من نم یداره م یبر م

 نداره. شیدست تو و ننم آسا
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 دم. یو فشار م فونیرم و آ یشم. زودتر به سمت خونه م یم ادهیخندم و پ یم
 :هوم؟چهیپ یم فونیتو آ مایخواب آلود فر یصدا

 هنوز؟ نیهوم و بال کله ظهره خواب-
شته خواب  هیگه:کله ظهر چ یلحن خواب آلود م باهمون ساعت ه برادر  من ،
 ؟ینما شد

 خودتون و. نیباال جمع و جور کن میای.تا ب میمهمون دار نیش داریب-
 ه؟یمهمون ک-
 دیام-
 یآستتمون جول تو مگه کار و زندگ قیرف نیگه:َااااا ا یم یکش دار یصتتدا با

 نداره؟
نده ا دیگرفتن ام باقرار تک خ نارم، نده م دیکنم و ام یم یک  مایگه:فر یبا خ

 پامون سبز شد. ریزحمت علف ز یب نیدرو بازکن نیخانم ا
 ...نیی...بفرما نیگه:بفرما یبا عجله م مایفر

 دیشتتم.و ام یخندم وارد ستتاختمون م یکه هنوز م یکنه و درحال یباز م درو
 شماها موندم. تیبااون همه کماالت...تو ترب زیگه:عز یم
 خنده. یهم م دیخندم و ام یبازم م یخوام اخم کنم ول یم

 شه... یآبه ،ناراحت نم هیبه زالل دلش
 بوده برام! اری یاز بچگ قیرف نیا

 که بگه بازم رفاقت همون رفاقته. یکه بگم هرچ یهرچ
 میرستت یخودمون م یکه به طبقه  هیو بعد از چند ثان میشتت یآستتانستتور م وارد

 .میش یم ادهیو پ ستهیا یآسانسور م
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 .رمیگ یدر ضرب م یگم و چند ضربه رو یم یکوتاه االلهیورود بازه؛ در
 .میش یوارد خونه م میتسن یبا بفرما و

شسته و با چهره ا یجلو لچریو یرو  یلبخند م دهیکه هنوز بادش نخواب یدر ن
 ن؟ی.کجا بودریگه:سالم ،صبب بخ یزنه و م

شما هم  یم ارهیکه کفش هاش و در م یدرحال دیام صبب  سالم زنداداش  گه:
 .یکله پز میرفته بود ی.جاتون خال ریبخ
 گه :سالم . یو م ادیم رونیاز اتاق ب دهیژول یبا ظاهر مایفر

 ره. ینگرفته به آشپز خونه م جواب
 .مینیش یکاناپه م یرو دیام همراه

سن شپزخونه به حرکت در م لچریو میت سمت آ دونه که چه  یو خدا م ارهیو به 
 .دنشیکشم از زجر کش یقدر زجر م

ه ذاره و بازم ب یرو جلومون م ینیو ستت ادیم رونیبه دستتت ب ییچا ینیستت مایفر
عد از چند دق یآشتتپزخونه بر م که بر یصتتتدامون م مایفر قهیگرده .ب  میزنه 

 .میصبحونه بخور
 .میر یو به آشپزخونه م میش یجا بلند م از
ا ب دیذاره ام یچونش م ریدستش رو ز نهیش یم یصندل یخواب آلوده رو مایفر

 .نایتعارف نکن دایخانم تروخدا اگه خوابتون م مایگه:فر یم یلودگ
 گه. یم ی"کوتاه شیلب "ا ریکنه و ز یم زیچشماش و ر مایفر
 کم شده ... تمیحساس از
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 یا گهیکس د یرو دیهام ؛حس کردند با تیکه حستتاستت نهیبه خاطر ا دیشتتا
 حساس باشن.

 زنم. یواقع شده م تیمورد حساس نیبه صورت ا یلبخند
باال م ستترش تداع ارهیو که  به طبع لبخند یم ینگاهمون  زنه و  یم یکنه و 

 دوزه . یم زیدوباره نگاهش رو به م
 قدر معصومه؟ نینگاه ا نیچراا
 هیکرده به  اهیدختر طماع ،که چشتتم ستت کیکنه با نگاه  ینگاه فرق م نیچراا

 ارث کلون؟
 اسمشه؟ یقدر به زالل نیا میتسن چرا

 +می+تسن
 شم ... یتر م قیدم و عم یو تاک ساعت گوش م کیت به
 ؛ُنت اول کیت

 دوم تاک؛ُنت
 ...کیت
رج زدنا به اون نت که داره از اتاق به  نیگه ا یکه م ادیم ییصتتدا هی یانگار و

 رسه. یرسه ،نم یگوش م
گه :جمع کن کاستته  ینت ها کنار هم با پوزخند م دنیقشتتنگ با چ یصتتدا هی

 .یکوزه اتو کم اورد
 دن... یبهم نم یحس نیهمچمحمد هم  یآوردم؟خوندن ها کم

سمت اتاق حرکت م لچریو سته ؛جلوتر  یصندل یدم .رو یو به  ش تو بالکن ن
 ...ادیرم درب بالکن بازه و صداش م یم
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 ... انیم نیچشام دونه دونه پائ یتو دنیها صف کش قطره
 یآستتمان تر م یدانم همپا یکه نم یچشتتمانم ؛چشتتمان تیاستتت حکا نی"ا

سمان هم پا ایشوند  شمانم  ستنیگر یآ شمانت به چ ست،درد  غم چ آن ها
 من باشد!" یفقط َنقل چشمان به اشک نشسته  تیحکا نیبگذار ا

 ...انیو بند نم زنیر یم
 آخ چقده سرده دلم ... رهیگ یغصه ام م یبدجور

 بگم درد دلم... یک به
ته آتش گرف ادش،یز یادر دلم ُسرانده که از سرم یکه نگاهت بهمن می"به که گو

 دل!" نیا
 خوام... یحرف منه که تورو م نیزنه نبضم و ا یتند م آخه

شود  ینبت پر عطش تمام وجودم را نام تو قبضه م نیُکشد ا یزند و م ی"تند م
 دل..." نیبر ا
 ...امیبرو تمومه دن یاگه تو بگ ستیتودلم ن دل

 ..."رمیم یسر م کیدهم  یبه رفتن نم بینباش ترج ییبگو ی"اگر روز
 ...ریو ببند ... دستام و بگ چشمات

 ...ریتو بودن و از دلم نگ با
 از یدل خستتته به بودنت که گرم شتتود، اگر روز نیوجود را،ا نینکن ا دی"ناام

 برد جهان را" یم البیشود س یشود آب م یسرما آدم برف
 لحظه ها نیتوا نیو بب عشقم

 گاه! هیتک ی...هست میتو زندگ آخه
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 ،نترسانم از نخ کش شدنش..." تیرا کوک زده ام به شانه ها می"و شانه ها
 خوام. یحرف منه که تورو م نیزنه نبضم و ا یتند م آخه
 .امیبرو تمومه دن یاگه تو بگ ستیتو دلم ن دل

لخ را ت ایبا نخواستتتنت...کام دن میبرا ایدن نیشتتود ا یشتتو و تمام م ی"و تمام م
 ام" ینکن محبوب خواستن

 !ستمیخورن ن یکه از گونه ام ُسر م ییاشک ها متوجه  
 وقته قطع شده و من هنوز مسخم! یلیکه خ هییتموم  من حواسش به صدا فقط

 کاغذم و ُبُکشم. یرو یخوام که تموم ُنت ها یم
شن رو یم یادیز نفس ست که  یاز من بهتر یسازنده  یکاغذ وقت یک هم ه

 باصداش آدم و مجنون کنه...
 خونه؟ یمن م یبرا ایخدا اما

 قشنگ مال منه؟ یحرف ها نیا ایخدا
 !تسیکه رفته ن یزبونش آورده و مال اون یمن رو ادیآهنگ و  نیبگو که ا ایخدا
که  یرحالکنه ؛د یسرکج م دنمیو با د ادیم رونیشه و از بالکن ب یبلند م ازجا

 ؟یودب نجایگه:ا یُکش "م میلبخند "تسن هیبا  ختهیر شیشونیپ یموهاش رو
 و من نباشم؟ یشه تو باش یم مگه

 دن"بودم مرد  من" یگونم پاسخ م یخورن رو یکه ُسر م ییصدا یب یها اشک
 و ُمردم و زنده شدم. بودم

 کنه ... یو تو چشمام نگاه م ادیم جلوتر
 کنم ... یم نگاه

 چشمات ! قینزن با عمق عم شمیآت
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 جنبه رو! یدل ب نینکن ا آب
 نکن! یُکش عاشق
 !دل خسته رو نیدلم به دلت بنده و نفسم به نفست نکش ا دمیکه فهم حاال
 ! یزود هنگام هیچه عاشق ایخدا

 .رهیکه نگاه از نگام بگ نیزنه بدون ا یزانو م جلوم
ستم و تو هی ست م ید ست د رهیگ ید شت د  یاش گونم و نوازش م گهیو با پ

 کنه ...
ل ُکش بازم  کنه ! یم یداره د 

 ... یمهم یلیبه بعد برام خ نیاز ا یخوام بدون یگه:م یزنه و م یم لبخند
 . یو آرامشم یزمیعز

 شه. یم نیآرامشش فقط از تو تام یزندگ نیا یخوام بدون یم
 ... یخوام بدون یم

شش غرق م تو شک م یآغو  نیا وانیهزار بار ک ی.اگه روز زمیر یشم و بازم ا
 . دیلرز یزد دلم مثل االن نم یحرف هارو بهم م

از  یحستت چیچون صتتادق نبود ه دمیشتتا ایبلد نبود ... یرستتم دل دار وانیک
 عاشقانه گفتنش نداشتم.

زنه  یم یخالص و به قلب ریکنه و ت یلرزه و آروم پشتم و نوازش م یهام م شونه
 که آروم و قرار نداره

 دوستت دارم. یلی...که خیخوام بدون یم-
 سرم"دوستت دارم" یشه تو یم اکو
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 بار... چند
مرد من و دوستتت داره  نیذهنم حک بشتته که ا یکه تا آخر عمر تو یقدر اون

 اشم. وونهید شتریومن ب
قلبمه که از حرارت عاشتتقونه  شیآت یآب رو هیدارم گفتنش مثل  دوستتتت

 گفتنش آب شده.
 و دوستت دارم. یگه ؛آرامشم ی،فقط م یمی،زندگ یگه نفسم ینم

 ! هیکاف نیهم
از عشق  زیاز صادقانه گفتنش دلم لبر یخوام ،وقت یبه دروغ نم یصدقه  قربون

 کم ندارم. ایتو دن یچیشه و انگار که ه یم
 مرد فرق داره با تموم مردا! نیا
 سر و ته! یب یشده نه پشت اخم ها یمخف شیمرد غرورش پشت مهربون نیا
 رسونه. یمن  مجنون رو به جنون م ارهیمرد اگه خم به ابرو ب نیا
 برام! ادهیمرد ز نیا

 رو بهم داده . شیکمبود داشتم خدا تالف یهرچ یانگار
 !هیقشنگ هیتالف خدا

 .دمیکه کش ییها یمادر یها و ب یپدر یبه ب دیارز یم
 مرد کوهه ،گرمه استواره. نیا

 شه. یم شتریکه مردم رو در بر گرفتن دور کمرش ب ییدستا فشار
 نداده. ادمی یقشنگ بزنم چون کس یحرف ها ستمیبلد ن من
 فقط بلدم با دستام بفهمونم که منم عاشقتم . من

 داشتنت. یشکر بهم واجب شده؛ برا یتا سجده  هزار
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 من؟ مرد
 ستمیبلد ن یادیز یها حرف

 دمیتنها چشمان تو را د من
 دیرا دزد میاز لبخندت که حرف ها یگوشه ا و

 دانم اما دوستت دارم ینم یزیعشق چ از
 یتر از آنچه فکر کن کودکانه

 زنه . یشه و لبخند م یم رهیکنه؛ به چشمام خ یآغوشش جدام م از
 کشه ! یلبخند من و م نیشه تو ذهنم ؛ ا یهزاره تکرار م یبرا

 شم. یلبخند جون به لب م نیاز تکرار مکرر ا من
و به ستتمت  رهیگ یقرار م لچریزنه و پشتتت و یم یب*و*ستته ا میشتتونیپ یرو

 ده. یجلو حرکتش م
 یگه:خانم آهنگ ستتاز ، به نظرتون اون قدر یداره و م یدر تراس نگه م یجلو

 نه؟ ایمن حساب کرد  یصدا نیا یشه رو یم
ست ست یرو د سته ،م یکه رو ید ش  نیدار اریگم:اخت یذارم و م یشونه ام ن
 جناب!

 باشم؟ دواریام یگ یپس م-
 +صد البته.

 ش ل بدم . رییت  دیپس با-
 !ادیبودن بهت نم ی...رزم یو مهربون یهمه آروم نی+تو باا

 بانو! ادیم یروزا به همه ،همه چ نیکنه:ا یشه و کنار گوشم زمزمه م یم خم
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 کنم. یگردم و با تعجب نگاهش م یم بر
ُنت  ی،تو غم و غصتته هات و ال به ال یدون یگه:م یزنه و م یم یمحو لبخند

 ضربه هام. ی،من رو یکن یم ادهیپ یساز یکه م ییها
ست ندارم  ریز شیگرفتم آت ادی شاک و دو شم ...جلز ولز خارو خا ستر با خاک

 اره.موندگ شهیخاکستره با آرامشش هم ریکه ز یشی.اما آتستیچون موندگار ن
 لب هام . یرو نهیش یم لبخند

 یکارا خوب یزایچ دنیدوستت دارم.ببخشش فقط کار توئه!بخش یلیخ ایخدا
 خوب! ی؛آدما یخوب و حت

 +اضی+ف
 .رمیگ یبا پاهام ضرب م نیزم یاعصاب متشنج رو با

ست شد ستیخودم ن د ضطراب  شده ا یدیا سر  نیکه دارم باعث  حرکت ازم 
 بزنه .
 دم . یم هیتک یصندل یزنم و به پشت یتو موهام م یچنگ کالفه

شم و با چند قدم خودم رو بهش  یشه از جا بلند م یم دایدکتر از دور پ باالخره
 رسونم. یم
 دکتر. یسالم آقا-
 ه؟یچ یبرا یهمه آشفتگ نیسالم پسرم .ا-
 ...نیآخه زنگ زد-
 خوب دارم. یخبرا-

 شم. یکنه و پشت سرش وارد م یاتاقش رو باز م در
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نار و ک فشیپوشتته،ک یرنگش م یقهوه ا رهنیپ یرنگش رو رو دیستتف روپوش
 یکله پز یگه:مگه اومد یو با لبخند م نهیشتت یم یصتتندل یذاره و رو یم زیم
 .نیمرد مومن ؟بش یزود اومد نقدیا

منتظر  ترشیگم:نشد ب یو م رمیگ یم یانگشتام و به باز نم؛یش یم یصندل یرو
 هم نذاشتم. یتا صبب پلک رو شبیبمونم.د

 .ی،پسرحاج یدار یتوکل یحاج یاخالقا نیاز ا ینگفته بود-
قند که  ایدن ایدن یعنیمن با بابام؛  اسی.ق نهیشتت یلبم م یگوشتته  یکج لبخند

 شه. یدلم آب م یتو
گه:پرونده اش که  یذاره و م یم زیم یکنه آرنجش رو رو یو قفل هم م دستاش

 همراهته؟
شه ا یفیک از سمتش م ارمیم رونیب یکه همراهمه پو له گم:ب یو م رمیگ یو به 

 هست.
 .کشه یم رونیو پرونده رو ب رهیگ یرو از دستم م پوشه
انتظار و ستتکوت دارم  نیبار ا ریفهمه که ز یکنه و نم یبه برگه مرور م برگه

 شم. یم یصالخ
 نیگه:بب یکه به هم گره خوردن م ییذاره و با انگشتتتت ها یرو کنار م پرونده

 کم. یمثل خانم شما درصد بهبود هست ول یجان؛تو موارد اضیف
 شیبراش پ ینخاع ی عهیضا هیهمسر شما قطع نخاع نشده وفقط  خوشبختانه

حاصل نشه  یکه با عمل بهبود نیامکان ا یاومده ممکنه با عمل خوب بشه ول
 هم هست.
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 هم هست... گهیراه د هی
 یکشته م ونیم نیهستن که ا ییمرگه و مسبب مردنم زمان ها هیمکث برام  هر

 شن.
 ؟ یچه راه-
 یباشه که مجابش کنه رو یکه اونقدر قو ی.شوک یقو یلیخ یشوک عصب هی-

 یخوب یلیخ ی جهینت شتتهیم یتراپ ویزیو ف یبعد از اون با توانبخشتت ستتتهیپا با
 .انهیموضوع رو داره  نیا لیکه پتانس دید دیگرفت .فقط با

مه ا با ند کل نت چ جار یرو یلک هام  با...شتتتهیم یلب  کار  یچ دی:من ...
 ...کنم؟

 . انتیشوک به کمک اطراف نیا جادیا-
 نیا ستکیر یاز طرف یعمل اقدام کرد ول یحاال برا نیشته هم یپسترم م نیبب

 کنم. ینم هیعمل باالست و من توص
****** 

سنگ یها قدم سنگ یبر م نیاروم و  سرم  ام بر دنشیکنه عذاب د یم ینیدارم .
 .هیاوج ناراحت

کتین یرو قت پ نمیشتت یپارک م م ند و به چ و  میکنم؛ مر یتر فکر م شیو 
 خاطراتش...

 و خاطراتش... میتسن
 .اگر کوتاه باشن یارزن حت یم ییایدن برام دن یصداقت م یکه بو یخاطرات
شما یمهربون سن یچ شق پوچه و درد نگاهش از  هیبرام هزار بار باالتر از میت ع

 قلبم. یرو هینتونستنش نقره داغ



wWw.Roman4u.iR  168 

 

 .رمیگ یم شیشم و راه خونه رو در پ یجا بلند م از
کارم و شتتروع کنم وقت ز یزمان تا بازهم بتونم  دونم  یمونده و نم یادیکه 

 کنم. یمدت رو سپر نیا دیچطور با
سابقه ا حکم  یزندگ هیچون  هیبرام بامعن بیپروندم خورده عج یکه رو یسوء

 داده. هیرو بهم هد دیجد
 ریستتازه.مستت یرو برام م یدیجد یبا تموم خوب و بدش قصتته ها یزندگ نیا

 کنم . یم یونه رو طخ
 .شهیتر از هم یطوالن

با خودم فکر م یم یشتتته؟لبخندیهم ند ا یلیکنم خ یزنم و  پاب  خونه نیزود 
 شدم.
 کشم. یزنگ نزده دستم و عقب م رهیگ یقرار م فونیآ یکه رو دستم

 و ؛بتراشم. شیناراحت یخوام بازم بهونه  ینم
 رم. یکنم و از پله ها باال م یباز م دیوبا کل در

پا در م یهام و جلو کفش باز کردن درب ورود واردخونه م ارمیدر از  با   یو 
 شم.

 ال؟یکنم:ع یبلند صدا م یبا صدا نمشیب ینم یوقت
 جان؟ میم؟تسنیتسن

شه  یخونه م یشنوم تو ینم یجواب نکهینگران از ا و شپزخونه یچرخم و گو  آ
 .نمشیب یداده م هیتک واریکز کرده و به د
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 یگم:چ یرم و با تعجب و ترس م یبه ستتمتش م کنهیتلخش نگرانم م حال
 شده حالت خوبه؟

 چهارمم خراب شد. ی:دفعه گهیزمزمه وار م یحال یو ب فیضع یصدا با
 .حمیکنم و منتظر توض ینگاهش م یشتریتعجب ب با
 شده باشه. شیکه طور نیشه از ترس ا یدلم ولوله به پا م تو
 .رهیگ یدست م یو سرش و تو هیگر ریزنه ز یم یطور ناگهان به

 ال؟یشده ع یگم:چ یو م رمیگ یو قاب م صورتش
شکش نگاهم م با صادق پر از ا صوم م یکنه و مثل بچه ها یهمون نگاه   یمع

 آبکش کردم اما خراب شد... یگه:چهار دفعه ماکاران
 ! دمیرس رید
 یشتتد از بس تو ریرو بچرخونم و بهش برستتم هر چهار دفعه خم یلعنت نیا تا

 آب موند.
 کنم . یزده نگاهش م بهت

 کردن داره؟ هیگر نمیگم:ا یدم و م یسرم و با تاسف تکون م و
ت وقت دس چیکه ه نهیگه:بله که داره .کم کمش ا یکنه و م ینگاهم م یتند به

 .یخور یرو نم التیپخت ع
 شه . یدوباره چشم هاش پر از اشک م و

 تونم بخورم؟ یگفته نم یگم:ک یزنم و م یم لبخند
 خندم. یکنه و م یم یلب دهن کج ریو ز رهیگ یازم م نگاه

 بودنش. اقیو ع الیحرص خوردنش...به ع به
 ؟ یخند یگه:چرا م یصورتم و م یشه تو یم زیت
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 خندم. یخندم و م یم بازم
 ؟یخند یگم؛چرام یشه:م یتر م زیت نگاهش

 .یطور نیگم هم یکنم و م یو جمع م خندم
گه:رو  یکنه و م یو با پشتتت دستتت اشتتک هاش و پاک م رهیگ یو گاز م لبش

 .یآب بخند
 خنده. ریزنه ز یم یخورم ،ه یمن حرص م یه
 دارم. یو جلوش نگه م لچریشم ،و یجا بلند م از

 زنم. یم یکنم و چشمک یبه طرفش دراز م دست
ستش ستم که م یو تو د ش لچریو یکنم رو یذاره کمک م ید  یو روبه رو نهیب

 دارم. یو نگه م لچریگاز و
 دم. یو به دستش م قاشق

 کنم. یو روشن م رشیذارم و ز یاجاق م یکنم و رو یرو پر از آب م قابلمه
 .رمیگ یو جلوش م ارمیم رونیب نتیرو از کاب یماکاران ی بسته

 گم:نگفتم یندازم و م یباال م ییخواد .ابرو ینگاه پرستتشتتگر ازم جواب م با
 و بخورم؟ المیتونم دست پخت ع یم

 شه تو جون و تنم. یلبخند خون م نیزنه و ا یم لبخند
 !دیجد یزندگ کیاز  دیجد یخاطره  هی بازم

.آب  ادیکه آب جوش ب میمون یگاز و منتظر م شیذارم کنارش پ یم یصندل هی
م انگار عظ نباری.ا زهیریآب م یو تو یماکاران ادیجوش م قهیکه بعد از چند دق

 .هیمن براش شده روح دنیش رو جذب کرده که شکست نخوره و د
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کاران ند م یکه نرم م یما جا بل  یگم من آب کش م یشتتم و م یشتتته از 
 ! گهیکاره د میکنم،تقس

 داشتم. میبا مر اهامیتو روکه  یکنه با زندگ یفرق م یزندگ نیچه قدر ا و
 ی  خواست نبودم .خوشحال یکه اون م یدر حد زندگ م،منیگفت مر یم راست

 هیتو پختن  میتستتن ی  بود و خوشتتحال یخارج یتو ستتفر به کشتتور ها میمر
 شوهرش . یساده برا هیماکاران

 کنه نگاه ها . یتا آسمون فرق م نیزم
 . یرس ینگاه مال توئه و حق توئه و بهش م هی
اون  ،امایشتت یم یشتتاک رتشیگ یخدا ازت م یو وقت ستتتینگاه مال تو ن هی

ش یو تو یستیبا دیلحظه با سمتت  رو قتیتا خدا نگاه ال یسکوت منتظر ب ق
 کنه.

 .باینگاه ز نیچه قدر خوشحالم از داشتن ا و
*** 
 زیم یورو ر الی.بشقاب پف نمیش یکاناپه م یشم و کنارش رو یم ییرایپذ وارد

 ؟یکن یترک مگه سر و ته هم دارن که نگاه م یها لمیف نیگم:ا یذارم و م یم
صفحه  یبرا یبهونه ا لمیفهمم که ف یشه . م ینم متوجه شم دوختن به   یچ

 و فکر کردن. ونهیزیتلو
 کنم. یم تشیندازم و به سمت آغوش خودم هدا یدور شونه اش م دست
 بنده. یچشم م ذاره و یبازوهام م یرو آروم رو سرش

 .نیرینگاه حالله و ش نیکنم و ا یصورتش نگاه م به
 ارزه. یبرام م ییایصورت معصومانه که از حاال دن هی
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که چشماش  اوردمیزنم.هنوز صورتم رو باال ن یگونه اش م یرو یا ب*و*سه
 مونه. ینگاهم م یتو رهیشه و خ یباز م
 ؟یمشابهت روفراموش کرد تیگه :موقع یم آروم

دم به  یم هیکشتتم وتک یخورم صتتورتم رو عقب م یهوا جا م یستتوال ب نیا از
 کاناپه. یپشت

 نه...-
 گه:نه؟ یبهت و تعجب م با

 گم:نه فراموش نکردم،اما ... یزنم و م یموهام م یتو یچنگ
 کنه. یم یانگشتاش باز رهیگ یرنگ غم م نگاهش

 دیاب نمیب یکنم ،م یم سهیمقاگذره تو رو که بااون  یم مونیهرروز که از زندگ-
 کنم چون تو رو بهم داد یشد .فراموشش نم یخراب م تیاون موقع

 ... شهیتو هم باهاش فراموش م یها یکنم چون خوب ینم فراموشش
 +می+تسن

 من  عاشق" یبرا نیدندان شکن تر از ا ی"و چه جواب
 پراز احساس مال  منه؟ یزندگ نیو ا دارمیاالن ب یعنی ایخدا
س یعنی ایخدا گردم  یشم و بر نم ینم داریخواب ب ره؛ازیبگ شگونمین یاگه ک

 پشت سرم؟ یبه جهنم ها
سبک بال ایخدا شه.من از صحاب کهف با خواب  نیا ی  اگه خوابه بزار خواب ا

 ترسم! ی،م
 ؟یتو فراموش کرد-
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ته و ک یکردم؟روز فراموش گذشتت به  بار  خدارو از  یبر م وانیهزار  گردم و 
 کنم. یداشتنت شکر م

 چشماش یخاص برا یها فیکنم ؛اغراقه اگه بخوام توص یچشماش نگاه م تو
 خرج کنم.

 براش. هفیتوص نیقشنگ تر شیو ساده اس و سادگ یفقط مشک اضیف یچشما
مه با  زمز ما هیوار  که از جونم براش  ند   یگم:فراموش نم یذارم م یم هیلبخ

 یشتتته .به طبع از من لبخند یتوهم باهاش فراموش م یاه یکنم؛چون خوب
 زنه .جنس لبخندش ؛از جنس لبخند منه! یم

سته  ریتعاب نیدونم ا ینم ست و غلطم و ینه ،فقط م ایاز رفتاراش در  دونم ؛در
 گم کردم...

 کشم ... یخجالت نم گهیرم،دیگ یبازوهاش قرار م ونیم بازم
لب و ذهنم  راه به ق چه آ*ش*غ*ا*ل گرنفوذ  بهتر از  یآ*ش*غ*ا*ل شتتتده و 

 اضیف
 پشتمه. ایدن یپشتم بهش گرمه ،انگار یکه وقت یبهتر از کس یک
 که قراره باشه و بمونه و مسافر چند روزه نباشه... یبهتر از کس یک
 کرده؟ وونهیمن و د نطوریمرد که مرده و فقط تو دوروز ا هیبهتر از  یک

گاهش م فونیزنگ آ یباصتتتدا هت زده ن به  یب جب  کنم صتتورتش رنگ تع
 م؟یبود یگه:منتظر کس یو م رهیگ یخودش م

 نه.-
فهمم که  یمکالماتش م یره و از رو یم فونیشتته و به ستتمت آ یجا بلند م از

 هستن. مایو فر زیعز
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کنه و مهمون ها  یو در و باز م ادیبه صتتتدا در م یبعد درب ورود قهیدق چند
مهمون هام  شوازیتونم پ یکه نم گهیخجالت د هیشن و با زهم حکم  یوارد م

 برم.
س یم ییرایپذ وارد  زیعز و ننیش یکاناپه م یرو یشن و با تعارفات و احوالپر

 یرس هی میگه:حوصلمون سر رفته بود گفت یم ارهیکه چادرش رو در م یدر حال
 م؟یمزاحم نشد میبهتون بزن

کار یلین،خیجون مراحم زیعز هیچه حرف نی:امیتستتن  نیکرد یهم خوب 
 .میخوشحال شد یحساب

 ندازه! یمادرم م ادیلبخند ها من و  نیزنه به گمونم ا یم یلبخند
 ! دهیصورتم لبخند مادرونه نپاش یرو یوقته کس یلیخ

 خوشحالم. دیجد یخانواده  نیقدر از داشتن ا وچه
اش کردم مگه از خونه  یگه:به زور راه یو م نهیشتت یکاناپه م یکنارم رو مایفر

 ...ادیم رونیب
گرم  یجا هیخواد فقط  یمادر ،آدم دلش م گهید هیریگه:پ یهم باخنده م زیعز

 که. ستیداشته باشه و شکر خدا کنه،به فکر گشت و گذار ن
داداش  آقا نیگه:بش یشه و م یزودتر بلند م مایشه که فر یاز جا بلند م اضیف

که ن مدم چترم و پهن کنم بخوا یکی.من میستتتیمهمون  از االن ازم  یکه او
 بخوام برم پوستت کنده اس. یتا وقت یکن ییرایپذ
 ما؟یگه:فر یبااعتراض م زیعز
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در چه ق یدیپسرتو که د نیا زیکنم عز یم ی:شوخمیخند یخنده و م یم مایفر
 ری.از جونم که سترهینم یشتته آدم بمونه خونه اش از گشتتنگ یمگه م ستتهیخستت

 نشدم.
شم و ابرو م مایفر یو برا رهیگ یلبش و گاز م زیعز نگار ا میخند یو باز م ادیچ

 مون. هیروح یبرا هیبزرگ یلیکمک خ طیشرا نیتو ا مایوجود فر
شپزخونه ف مایفر  نیا یه براش ی.تودلم ولوله به پا م نهیش یکنارم م اضیکه به آ

 َجمعه! ادیمرد حواسش ز نیکه ا
سش صه خوردنم وقت ییع به من و تنهاجم حوا و عاجز  ادیمهمون م یهام و غ

 شم. یم
 مرد ساخته شده که فقط پادزهر باشه! نیا یانگار

 ؟یندار یخوبه دخترم؟مشکل یگه:همه چ یکنه و م یبه من م ینگاه زیعز
.به لطف خدا و شتتما همه یجون چه مشتتکل زیگم:نه عز یزنم و م یم لبخند

 خوبه. یچ
 .چونمیکرد بگو گوشش و بپ ینره که اگه کار ادتیخداروشکر دخترم،فقط -
 واسه ما زن بابا. یواسه همه مادر ز؟شمامیعه عز-

 و جون داره. ی...از اون نگاه ها که قو یکنه با صالبت و جد ینگاه م زیعز
 یعنیکه پا به خونت گذاشتتته  یدختر از روز نیدختر فرق داره پستترم...ا نیا-
 افتاده. تمیبودنش به گردن من و ترب نید

ش دیبا پس شه  ریمن ز نیو د تیتا ترب یخوب با سوال نره.حجت من خراب ب
 ماجرا رو که...؟ یکنم .دار یآقت م یعل یبه مرتض
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صالبت و محکم نیا از  هیره .خوش به حالش که مادرش  یدلم غنج م یهمه 
 بوده . یزن قو
 قشنگ بلد نبود . یبود ...فقط حرف ها یمنم قو مادر

 یلع ی...به همون مرتضزیگه:دارم عز یو م رهیگ یدست م یدستم و تو اضیف
 دارم.

بفهمم که قستم خورده !به روش  یعنیکنه ؛ یکه به دستتم وارد م یفیخف فشتار
 یفهمونم که م یزنم و با باز و بستتته کردن آروم چشتتمام بهش م یم یلبخند

 دونم حرفت حرفه مرد من...
***** 
 کشم. یدوزم و آه م یو به سقف م نگاهم

 دلچسبه . یول هیدونم از چ یآه که نم هی
 مراده! دهیگن؛نطلب یکه م یآب مثل

 چه قدر سوز دار !-
گاه به رو دراز کشتت یکه رو مایبه فر ین په رو نا  یگم:ب یکنم و م یم دهیکا

 چسبه. یدونم چرا م ینم یمنظوره ول
گه:خدا درو تخته رو باهم  یکنه م یم یکه با موهاش باز یخنده و در حال یم

 بانهیاد ریتعب هی یزیهرچ ی.برا لهیخودت فستت نیداداش منم ع نیجفت کرده ا
 کنه. یم دایپ
 پروا حرف زدنش... یخندم! به ب یم

 .ستیزنه و انگار خواهرمه و خواهرشوهر ن یکه م ییحرف ها به
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آدم  یو عارفانه برا زیچ هیقدر  نیوقت ها ا یگم .بعضتت یم یبه خدا جد-
 بره. یده که آدم خوابش م یم بیتوض

 مونیشکال پ یکن یکار هی یتون یم نیگه:بب یکه م ادیاز اتاق م اضیف یصدا
 بشه بالگرفته.

ند زده م ینیقلب مثل چ نی!ا یبه شتتوخ یمرد  من ،حت نه،نگو  یمونه ؛م یب
 ترسه از دوباره شکستن!

 جز سوخت و ساز نداره. یکه کرده چاره ا هیگه:غلط یخنده کنان م مایفر
 .رهیگ یخنده ام م مایفر یراحت از
خوب  یلیکه باشتته رستتم زود دل دادن و دل گرفتن رو خ یخانواده هرچ نیا

 بلده.
 ؟یزنه :دوسش دار یدوزه و لب م یو به من م نگاهش

 باهم. میش یم ریسوال درگ نیو ا من
 یدل دل زدنا و ولوله به پا کردنا برا نیاگه دوسش ندارم ا!که کاریپ هیجنگ و  هی

 .هیچ
 آره . ایبگم نه  دیدونم با یدوزم نم یم نیو به زم نگاهم

دوستتت نداشتتتن  یبرا ییمرد جا نیبه دروغ !ا یبگم آره ...شتتده حت دیبا یول
 نگذاشته یباق

 زبونم بند اومده! ادت،یز ی؛از مهربون ایخدا
 ... کمیبهت نزد شتریب یلیکنم خ یروز ها حس م نیا ایخدا
 !هیریدل س ست،سر  ین یریشکم س َسر  

 ترم ! کیاز عشق که بهت نزد رهیو دلم س چششم
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 !هیزبونمه ،نه شکوه و گال یُشکرت رو ُمدام
*** 

زنم.دور شدن ازش اللم  ینم یزنم و حرف یپر از اشک بهش ذل م یچشما با
 کرده و گنگ!

 نی.افهیضتتع گهیگردم د یرم .زود بر م ی.صتتفر قندهار که نممای،نداشتتتعه -
 ه؟یآب وره گرفتنا چ

و  لیس یسد جلو هیشه با  یمگه م یب ت ول نیکه نترکه ا رمیگ یو گاز م لبم
 گرفت؟

 افتم. یترکه و به هق هق م یم هوی ب ضم
 ازم. یو دور باش یخوام بر ینه،نم

نام ،گ یفهم ینم نه گرفت نام، برا ریبهو نارم  یکه ؛دلم نم نهیا یداد خواد ک
 ؟ینباش

 لچریو ی،جلو ادیذاره و به سمتم م یمبل م یکه به دست گرفته رو رو یراهنیپ
 نرم؟ یخوا یگه:م یزنه و م یزانو م

 من ستتتین میزیگم:نه،نه!چ یم یدم و به تند یب ضتتم و قورت م یمونده  ته
 فقط...

 ماند. یم یناگفته ا یسه نقطه چه حرف ها نیداند پشت ا ینم یکس و
 عاشقم... یفقط کم من
 دلتنگم ... یفقط کم من
 درمانده ام... یفقط کم من
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 ندارم. ییتاب جدا یمن فقط اندک ذره ا و
 مبارکم باد! ریبهانه گ د  یمن  جد نیا

کنه  یکه به چشمام نگاه م ییشه تو دستاش و چشما یکه قاب م یصورت بازم
 . زهیر یو عشق به چشمام م

خدا برا- جان  یبه  به  به  ما واج بذارم و برم ا ته ،نوعروس گلم رو  منم ستتخ
 ...اضیف

ست کنم:جان ما  یلب زمزمه م ریو ز نهیش یلب هاش م یرو اریاخت یکه ب ید
 جانت رو قسم نخور...

 ستتفر هیدم  یگه:برم و برگردم قول م یزنه و م یانگشتتتم و ب*و*ستته م ستتر
 حله؟ ادیها در ب نیا یهمه  یببرمت که تالف

 و ُمنحل باشد؟ ییبگو یزیشود تو چ یزنم.مگر م یم لبخند
 تیاآب وره ه یگه:کاسه کوزه  یو م نهیش یم شیشونیپ یبازم رو یتصنع اخم

 راهم جمع کن.
 .الیکند ع یدماغت باد م ییگر یم یوقت

شکام و پاک م یپهن تر م لبخندم شت ،ا سر انگ  هی میگه:بر یکنه و م یشه با 
 ؟یموافق میبزن یزیچ یشام

 نوشم!جام زهر ن تیاگر پابه پا ستمیبگو کنارت باشم به صرف زهرمار،زن ن تو
هام و  یره .قراره اوقات تلخم یو به آشتتپزخونه م ارهیو به حرکت در م لچریو

 کنار بذارم و امشب زن باشم.
 نشسته . ی ستادهیزن ا هی
 هاش . یها و بچه باز یزن مقتدر که خسته نشه شوهرش از کج خلق هی
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 برام عذابه. رفتنش
 نشه از همپا نبودنم. دیزنم که ناام یدم نم یعذاب که مصادفه با مرگ ول هی

 ام. ستادهیزن ا هیو باز  میخور یو م شام
 خرج نکرده. یهفته از ازدواجش گذشته و هنوز زنونگ هیزن که  هی

 خوام که واقعا زن باشم. یرفتنش م قبل
 شدم. میدخترونم قا یپشت ضعف ها یهرچ بسه

 یلبم و گاز م دنشیکنم و با د یپلکم و باز م یموهام ال ینوازش دستش رو با
 .رمیگ
 کشم. یشوهر به واقع شوهر خجالت م نیا از
 ؟ یال،خوبیع ریصبب بخ-

 گم:خوبه . یذارم و م یهم م یو رو چشمام
 شوم. یم ایدن یها یتمام حال ندار ؛کاسب  یدروغه! تو که نباش اما
 خوام برم ،اما نگرانتم. یم-

 گم:خوبم. یم نانیاز اطم یکنم و با لبخند یو باز م چشمام
 . رمیگ یقرار م لچریو یو با کمکش رو نمیش یجا م یتو یآروم به

 تو تب و تاب   تموم جونمه. عجز
 تابوت متحرک برام سخت و عذاب آوره. نیباا یزندگ

 یب ت م ادیو ناهار و بعد از ناهار بازم استتم رفتن که م میخور یم صتتبحونه
 کنم .
 ...نبودنش ! سخته
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 برام. نهیآفر یکه چقدر زندگ دمیو تازه فهم بودنش
 هرچند کوتاه. یدور نیحاال تب کردم از ا و

 ترم کنه. ونهیکنه که د ینگام م یجلوم زانو زده و با مهربون بازم
 زنم فقط به اجبار! که حال خرابم حالش و بدتر نکنه. یلبخند م یمجبور

 نبره از درون چقدر داغونم. یپ که
شم م ریکنه و ز یم ب*غ*لم ش یگو ذارم  یو م نیگه:مواظب خودت باش ،ما

 نیزم ی.کارایچند روز تنها نباشتت نیکه ادنبالت  ادیب مایفر نایا زیعز یخونه 
 .امیدر م یگردم و از شرمندگ یکه تموم بشه بر م

 ریب*و*ستته و بازهم ز یشتته به صتتورتم گونه ام و م یم رهیره خ یتر م عقب
 کنه مواظب خودت باش. یگوشم زمزمه م

 طور. نیشه:تو هم هم یاز گلوم خارج م نیفقط چند کلمه با ب ت سنگ و
 از نون تا ت نبودنت. یعنی. و درد میشونیپ یرو قیعم یب*و*سه  هی بازم

سته م در سرم  یشه و آجر به آجرش رو یآوار م هی یشه ؛انگار یخونه که ب
 .ادیفرود م
 زنه. یم یلیهق هقم تو گوش خونه ،س یترکه و صدا یم ب ضم

 کنم ...سخته ...سخته ...سخته! یم هیگر تلخ
 کوتاه! یحت
 یگذره که با صتتدا یدونم چند ستتاعت م یکنم ؛ نم یم هیکنم و گر یم هیگر

 .امیزنگ در به خودم م
به ستتمت آ یب یمرده  هی مثل به حرکت در  یتابوت لعنت نیا فون،یروح  رو 

 .ارمیم
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 گم:بله؟ یرمق م یب یصدا با
 .یبازکن گل مامیفر-

 کنم. یرو باز م یدم و در ورود یو فشار م فونیآ ی تکمه
 مونم. یُبق کرده پشت در منتظر م یهمون چهره  با

 شه یآسانسور باز م در
 یااوااا-گه: یخنده و م ریزنه ز یم دنمیو با د ادیلبخند زنون به ستتمتم م مایفر

 و... افشیمن؛ق ی  خدا
 ایگم:ستتالم،ب یم یحوصتتلگ یرم و با ب یدر کنار م یخنده از جلو یبازم م و

 تو.
 .میگه:بپوش بر یو م نهیش یکاناپه م یشه رو یخونه م وارد

 ام؟یشه ن یگم:م یو م رمیگ یم یو به باز انگشتام
 شه. ینم رینخ-
 زنه. یم ییلبخند دندون نما و

 شم. یگم:االن حاضر م یکنم و م یم زیو ر چشمام
 .ادیکنم ، دنبالم م یسمت اتاق که حرکت م به

شونه م یدرحال شه و رو یم رونیب ییزنم ازکمد مانتو یکه موهام و  تخت  یک
 ذاره. یم

 کنم. یبندم و شالم رو سر م یو م موهام
 دارم. یو بر م کمیکوچ یمانتو و حاضر شدنم ،ساک دست دنیاز پوش بعد
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 یتر عذابم م شیخونه ب نیکردن خونه ام برام جهنمه اما نبودن شوهرم تو ا ترک
 ده.

 دم یو قورت م ب ضم
 ...میگم:حاضرم ،بر یم و
 .میش یو وارد آسانسور م ارهیو به سمت در به حرکت در م لچریو
 اعصاب منه؟ یقدر رو نیچرا ا میآهنگ مال نیا

 ذاره. یمته رو خشخاش اعصابم م شتریداره ب چرا
شتتته و از ستتتاختمون  یقطع م یآهنگ کوفت نیقه؛ایباالخره بعد از چند دق و

 .میش یخارج م
 یکنه و صندوق عقب م یو جمع م لچری؛و نمیش یم نیتو ماش مایکمک فر با

 ذاره.
ه ک میگه:بزن بر یزنه م یکه استارت م یشه .درحال یم نیخودش سوارماش و

 .یمخ راحت یشعبون ب نیچند روز از دست ا
ستتوگ  خوام تا ابد به ی،م هیهفته ناراحت کی نیتو ا میقشتتنگ زندگ یاتفاقا اگه

 !نمیبش یناراحت نیا
 مخم! یب هیمخ بودنه ،من محتاج  یهاش ب یمهربون اگه

 .میرس یم یفهمم ک یاون قدر غرق شدم تو نبودنش که نم بازم
 هرکار محتاج کمکم . یکه هرلحظه و برا نیعذاب بکشم از ا دیبازم با و

 کمک کردن ها. نیشم از ا یکشم و خسته م یم خجالت
 ؛حکم ترحم و برام داره. اضیف ریکردن هرکس غ کمک



wWw.Roman4u.iR  184 

 

د هرچن یکمک ها نیکنه از ا یکه ناراحتم نم زمهیعز ی  و صادقونگ یزالل قطف
 تلخ.
لوم بازهم ب ت به گ دنشیو با د ادیبه استقبالمون م زیو عز میش یخونه م وارد

 زنه. یچنگ م
ص خوب شب هیمن چ ریتق شماش  شما هیکه چ ضهیف یچ  یگم مدلتن شتریو ب ا
 کنه؟

 شم . یو تعارفات وارد خونه م یاحوال پرس با
 کنه. یم تمیاذ نجایبودن ا بیغر

 ...بمینباشه انگار غر اضیکه باشم و ف ایدن یهرجا
په م یرو مایفر باکمک نا با لبخند م نهیشتت یکنارم م زینم،عزیشتت یکا  یو 
 مادر؟ یگه:خوب

 دم. یتونم صدام و از گلو آزاد کنم و با ب ت سر تکون م ینم
 ...یخودم یها یجوون نی:ع گهیزنه و م یلبخند م بازم

 شتتد اشتتک و یهفته خوراکم م هیکار بندر تا  یرفت برا یکه م یوقتا حاج هی
 نداختن... یدستم م لیفام یکردم که همه  یم هیناله ،اون قدر گر

 ...!یدون یمادر،نم دمیکش یچ یبعد فوت حاج یدون ینم
ده:االن به زور  خاطره هامونه که  یو ادامه م نهیشتت یتو عمق صتتداش م ب ت

 زنده ام.
 ...میسرگرم ش ارمیگه:برم آلبوم و ب یشه و م یجا بلند م از
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شتته و به  یآلبوم به دستتت از اتاق خارج م قهیره و بعد از چند دق یاتاق م به
 بیکنه از اول آلبوم ورق زدن و توضتت یو شتتروع م نهیشتت یکنارم م ادیستتمتم م

 دادن.
 به خودش رفته. اضمیامرزتش،فی،خداب هیحاج یها یعکس جوون نیا
 مونهیعکس عروس نیا

رو  گهیکه همد میستتالش،دوتا بچه بود ستتتیب یستتالم بود...و حاج چهارده
 هم. یزندگ میو شد میبزرگ کرد

س آه سو شه و م یم یپر اف شق کردن و از پدرش  اضیفهمم که ف یک سم عا ر
 عاشق پدرشه. نطوری،که مادرش هنوز هم ا ادگرفتهی
 باردار بودم ؛دوسال بعد از ازدواجمون خدا فرهاد و بهمون داد... نجایا

 دیگه:شتته یزنه و م یکنم و اشتتک به چشتتماش حلقه م یتعجب نگاهش م با
 شده...

سف نگاه با صفحه  یتا س یبعد م یبه عکس  ضیکه نه ف یندازم .به ک و نه  ها
 .زیعز یصورت به مهربون هیلبخند و  هیجوونه و  هیپدرش فقط 

 ...ااومدهیتازه به دن اضیکه ف نجامیگه:ا یزنه و م یبعد و ورق م ی صفحه
 کرد . تیبچه چه قدر من و اذ نیخدا ا یوا

 دراوردن. یو تو شب زنده دا شیتالف مایو فر اضیفرهاد آروم بود ،ف یهرچ
 نداشتم. شونیساله گ کیشب خواب راحت تا  هی

 رهیرسه که بهت زده به آلبوم خ یم ییبعد تا به جا یبعد و صفحه ها ی صفحه
روز اول دانشتتگاه  مایکه فر نمیا-گه : یزنه و م یورق م یتند زیشتتم .عز یم

 انداخته.
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 تو عکسه. اضیکنار ف یدختر چشم رنگ شیذهن من هنوز پ اما
 بود... یاون ک زیکنم:عز یعجز زمزمه م با

 مشابه! تیدونم ،همون موقع یو م جواب
 سرمه نباشه. یکه تو ینیخواد که جواب ا یدلم م اما

 مادر... ستین یزیگه:چ یو م رهیگ یو گاز م لبش
 تروخدا... زیگم:عز یوجودم م ی  خواد از جا بلند بشه که با تموم ناراحت یم

دختر  میبود؛مر اضیگه:نامزد ستتتابق ف یو م رهیگ یدستتتت م یو تو دستتتم
 عموش.

 دوستش داشت؟-
 ؟ اضیف-
 دم یب ت سر تکون م با
شتر تو ینگاه یناراحت با ستم م یبه انگ شت،ا یندازه و م ید ستش دا ما گه:دو

و  اضیدوست داشتن ف اقتیل میخواد .مر یم اقتیمادرجون دوست داشتنم ل
 نداشت.

 ...!وانیمنه و ک یچقدر مشابه گذشته ها تیموقع نیا و
که - نامزد بودن  مه چ ریزد ز میمر هویهنوز  به  یه ما بهترون جواب  هیو  از 

 مثبت داد.
 اضیکه ف ینیزم نیخواست به اصرار باباش محت هم یو نم اضیاولشم ف از

 بله داد. اضیرفته دنبالش به ف
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حرمت هارو  ماستتهیبهش م شتتتریب یدوماد قاضتت هیکه از  دید یوقت آقاشتتم
 شکست و ...

 یکنه و م یصتتورتم و با کف دستتت لمس م نهیشتت یلب هاش م یرو لبخند
 اگه اضی،ف استتتیدن ایدونم تا دن یکه م ییمادر،مهم االن تو ستتتیگه:مهم ن

 عاشقت باشه بازم کم گذاشته. شهیهم
 .ستیباشه کم تر ن اضیاز ف شتریب اتیمهربون اقتیدونم ل یم

 و خودش و جمع کرد... یمادر که تو اومد خوشحالم
 عشق تو چشماتون و ... نمیب یم

 باشه مادر. اورتونیو  اریگه:خدا  یزنه و م یگونم م یرو یا ب*و*سه
تاق ب مایفر ماچ م یو م ادیم رونیاز ا ما عز یگه:منم   نیکن ا ز،ولشیخوا

 عروس تحفتو .
 .ارمیو براش در م زبونم

شب کم آو یشه و م یاز جا بلند م زیعز صبب تا   یزونمیگه:خوبه ،خوبه .از 
 یو نم یرستت یاجل معلق ستتر م نیکنم ع یبارم که با عروستتم خلوت م هی

 .یذار
 .نهیش یو کنارم م ادیم زونیآو یبا لب و لوچه  مایفر

شتته و باز هم به اتاق بر  یشتته از جا بلند م یتلفن همراهش که بلند م یصتتدا
 گرده. یم

کنارم  یکاناپه  یو رو ادیم رونیلبخند گل گشتتاد از اتاق ب هیبعد با  قهیدق چند
 .نهیش یم

 .ندازم یباال م ییابرو رمیگ ینم یا جهینت نکهیکنم و از ا ینگاهش م مرموز
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**** 
 خوابم. یهفته است که فقط شب ها کنارش م کی

شتتده که انگار از آغوش مادر برام  دهیبه قلبم کوب یمهر آغوش گرمش طور اما
 آشنا تره.

 دوزم . یاتاقش م وارید یبه قاب عکسش رو نگاه
 .نهیش یلب هام م یرو لبخند
 بودنت زود پررنگ شد... چقدر
 زنم. یجا م یتو یکنم و غلت یخواب و خاموش م چراغ

 تخت... نیا یبودنش حک شده رو یبو
 خودشه ! ی...بو ستیعطر تلخ ن یبو
 .هیمعرفت و مردونگ ایدن هی یبو

 یم هیات ستتا یزنند ،اما عطر وجودشتتان بر زندگ یمرد ها عطر نم ی"بعضتت
 گستراند.

 ی وانهیکه م*س*ت و د چدیپ یدر مشتتامت م شتتانیها یمردانگ یقدر بو آن
 !ستندین یوقت یحت یبودنشان شهیهم

شان م ییمرد ها همان ها نیا شق عطر وجود بلک  تانینه کاپ یشو یاند که عا
 ها ..."
قشتتنگ تو  یوقته که اون قدر نواها یلیذارم.خ یگوشتتم م یو تو یفر هندز
 زمزمه شده که آهنگ گوش کردن و کنار گذاشتم... میزندگ

 با نبودنش تو سکوت مطلق فرورفته. میزندگ یامشب نوا هی اما
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 خونه. یم یو چ هیکه بدونم از ک نیکنم بدون ا یم یرو پل آهنگ
 ،یو تو به من نشون داد دیام یعنی یزندگ-
 ،یو تو به من نشون داد دیرسه صبب سپ یم

 به دست از ابتدا و پا به پا تو جاده ها و دست
 .یمارو...با توام تا انتهارو،تو به نشون داد یواژه  یمعن

 ،یو تو به من نشون داد دیام یعنی یزندگ
 ،یو تو به من نشون داد دیصبب سپ رسهیم

 چطور سر پا بمونم. یبه من نشون داد تو
 تونم. ی،پاشم چه آسون م نیخوردم زم اگرهم

 از عشق ،بخونم. یچجور یبه من نشون داد تو
 دونم. یراهش و نم یدونست یم احتماال

 ه؟ی؛دوست دارم ،چه رنگ یبه من نشون داد تو
 . هیقشنگ یعاشقتم ،چه جمله  ی جمله

 ه؟یچ یشگیعهد هم یبه من نشون داد تو
 ه؟یک یاصل و شرط،قهرمان دیق یب عاشق  

 . یو تو به من نشون داد دیام یعنی یزندگ
 .یو تو به من نشون داد دیرسه صبب سپ یم

 چشمات جمع شده مرد من. یتو ارویدن یها یخوب یهمه  ینشون
 . یگنجونیشکسته ام م یو تو قدم ها ستادنیا

 .میذار یچشمات م یرو یول رمیحق
 تارم. یتو شبا یشد طلوع
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 هام. یدیناام یهمه  یرو یشد دیام
عاشتتقانه  نیو ُمردم از ا یدوستتتت دارم و تو عمق چشتتمات نشتتونم داد ی  آب

 از اغراقه. یکه خال ییگفتنا
شک قطره شه  یکردن ها هیبه غلظت تموم گر یا ُسر م یعمرم از گو شمم   یچ

 خوره .
 "دلتتتتمت برات تنگ شده"

*** 
 شم . یم داریسرم از خواب ب یباال مایفر یسر و صدا با
 یکنم و م یچشتتمم بستتته اس نگاهش م یکیکه اون  یچشتتم درحال هی با

 ؟یر یگم:دانشگاه م
پوشه  هیتروخدا دنبال  دیکردم.ببخش دارتیب یگه:آره ،وا یزنه و م یم یلبخند

 کنم. ینم دایام پ
 .یکردم ،فعال بابا دایگه:آهان پ یکنه م یکه دوباره کشو رو باز م یدرحال و

 . زکمیگم:خداحافظ عز یزنم و م یم یلبخند
 کار کنم. یچ دیپف کرده با یو چشم ها یخواب یحجم ب نیره و با ا یم
ق تا و هر بو رمیگ یاش و م رم؛شمارهیخودم و بگ یتونم جلو ینم نیاز ا شتریب

 سرم. یپتکه تو چهیکه صداش تو گوشم بپ یزمان
 جانم؟-

 جانم گفتن ... نیره از ا یغنج م دلم
 بال ،آرام  جانم" ی"جانت ب
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 ؟یجان ،هست میتسن-
 ده! یدم و طعم تلخ نبودن م یو به زور قورت م ب ضم

 سالم ...-
 .ریسالم خانم صبحت بخ-
 صبب تو هم ...-

 ریبخ-دم: یدم ادامه م یکه دوباره قورتش م یو در حال ادیب ضم باال م بازهم
 فه؟یخوبه؟چرا صدات ضعحالت -
 خوبم...-
 زبان از دروغ  خوب بودن. نیشود ا ستم؛اللیخوب ن و

 ات نباشد و خوب باشم؟ ی،لبخندت نباشد ،مهربان یشود تو نباش یم مگر
 باشد!" میتو اگر خوب باشم ، مرگ سزا یب

 ؟یتوخوب-
 نه!-

 کنج لبم . نهیش یلبخند م هی نه؟و
 ه؟افتاد یچرا ،اتفاق-
وب شتته خ یاتفاق تلخ که باعث م هی یعنی نیدورم ،ا میاز خونه و زندگ یوقت-

 نباشم.
 ؟یدارشدیاالن ب چرا

 شم. یوجودم و آروم م شیآت یشه آب رو یم صداش
 خوابم نبرد... گهیشدم ،د داریب-
 بشه. داریب زیتا عز یخواب یدختر خوب م کیو مثل  یگرد یاالن برم-
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 چشم آقا.-
 ؟یندار یقربان شما خانم ،کار-
 نه فقط،مواظب خودت باش .-
 چشم خدانگهدار. یبه رو-
 خداحافظ.-

ند هام م یرو لبخ که قراره از ا هی شتتتهیلب ها  نیقاب عکس  دلخوش بودن 
 باشه. یشگیهم

 خوابم. یذارم و م یهم م یکشم؛چشمام و رو یجا دراز م یتو دومرتبه
*** 

 . نمیشیدر تو جا م یتقه  یصدا با
 مادر؟ یشد داریگه:ب یشه و م یوارد اتاق م زیعز

 گم:بله،ساعت چنده؟ یکنم ؛م یکه لبام و با زبونم تر م یآلود  در حال خواب
 ده .-
 تااالن خواب بودم؟ یوا-
 شتتتریکالس ب هیهم دوشتتنبه ها  مایصتتبحونتو بخور،فر ایمادر ب ای.ب گهیبله د-

 بشه. داشینداره.االناست که پ
 .نمیکنه روش بش یذاره و کمک م یو کنار تخت م لچریو و ادیتر م جلو

 .میر یم رونیاز اتاق ب و
**** 
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سمون آب نگاه ست وارد تراس م ینیس مایدوزم و فر یم یبه آ و  شه یقهوه به د
 .نهیش یم یصندل یرو

ست م یو به نقطه ا نگاهش  ینگاه م یگه:به چ یدوزه و م یکه نگاهم اون جا
 ؟یکن
 دوزم. ینگاه م مایو به فر رمیگ ینگاه م یامتداد آب یب از
 آسمون.-
 ،دوست داشتن قشنگه؟ میگه:تسن یزنه و م یم یلبخند مایفر
 نیا ینیریچند ماه گذشتتته و شتت یتلخ یخورم و ل یم کهیهواش  یستتوال ب از

شتن دار یشه ؛فور یهفته باعث م ست دا س میزبون بازکنم و بگم:دو ت تا دو
 داشتن.

 شه ؛اون وقته که ضربه داره ... یوقتا دوست داشتن اشتباه خرج م هی
 یقلب که مرحم م هیشته  یاش م جهیضتربه به ستر و نت هیضتربه به قلب و  هی

 ترسه از باز اعتماد کردن... یسر که م هیخواد و 
ش نکردم که به دایو پ یگه:من ...کستت یزنه و م یچونه م ریدستتتت ز مایفر

 حرف تو دلم و بگم ...
 تونم به تو بگم؟ یم

 .یدون یگم:چه خوبه که قابل م یزنم و م یم لبخند
 حرفات یگوشم برا بگو

نم دو ینم-گه: یدوزه و م یگرفتشتتون م یکه به باز ییو به انگشتتتا نگاهش
 نیکشتته .ع یته م ایدن یانگار تموم حرف ها نمشیبیم یوقت ی،ول هیعشتتق چ

 کنم. ینگاش م ستمیم یگنگ ها فقط وا
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 یکه عاشق یا وونهیقدر د نیعشق مبارک... ا نیا -گم: یخندم و با خنده م یم
 خوره . ینم زادیکردنتم به آدم

مثل مستتخ  وانیک یزنم.منم جلو یخودم و گول م دمیگم،شتتا یدروغ م دارم
 کنن . یم دایها باهم تفاوت پ یعاشق یگنگ بودم .تجربه  یشده ها

 .یشیو دچار م هیحست چ یدون یاول نم بار
چار  یباور کن یخوا ینم یول یچ یعنی یدون یحس و م نیدوم؛ا بار که د
 .یشد

 یم جهیبه نت ستتت،کمترین یکه حستت یکن یم نیبه خودت تلق شتتتریهرقدرب
 .یرس

 شه. یبخور سرد م-گه: یقهوه م یزنه و بااشاره به فنجون ها یم لبخند
 پرسم:آشناست؟ یو م رمیگ یو به دست م فنجون

نکنه -گم: یستتمت همون پستترک شتتوخ طبع وزمزمه وار م رهیگیذهنم پر م و
 ده؟یام
عقل  نیریشتت یترو خدا نگو اون پستتره  یگه:وا یکنه و م ینگاهم م یشتتیآت

 اصال مگه آدمه؟
 یابر نیبود یا دهیپد نیدیشیشد شما باهم جفت م فیگم:ح یخندم و م یم

 خودتون.
ند نه و م یم لبخ به عز یروم نم-گه: یز  ادیخواد ب یبگم م زیشتتته 

 طور نی...داداش هم همیخواستگار
 من بگم؟ یخوا یم-
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 ؟یگ یواقعا م-
خدا زده پس  و یبست یدل به ک نمیگم :مشتاقم بب یدم و بالبخند م یم سرتکون

 . یکدوم بدبخت یکله 
 گه:از خداشم باشه. یو م ندازهیباال م ابرو
 گم :بله ...بله...! یخورم و م یقلپ از قهوه ام م خیندازم و  یباال م ییابرو
 یه کب دیدونه با یکه م نیکنم به ا یکنم؛فکر م یرو دومرتبه که مزه مزه م قهوه

 دل ببنده؟
 بشه... یپوچ هی ریوقت نشه اس هی
 من شکست بخوره . نیوقت نشه ع هی
فه از ا و با خودم م نیکال ها  عاقل مایگم:فر یفکر کردن   نطوری،ا هیدختر 
 ...ستین

 . نهیش یم یصندل یشه و رو یهم وارد تراس م زیبعد عز ی قهیدق چند
 شده؟ یزین،چیگه:ساکت یندازه و م یم مایبه من و فر ینگاه مشکوکانه

سف مایفر شر ب نیپره و من در عجبم ا یگلوش م یشه و قهوه تو یم دیسرخ و 
 ه؟یدونه خجالت چ یمگه م

 .زیبه عز مایفر یگفتن خواسته  یباشه برا یاالن وقت خوب دیشا
 فهمه . یم یکنم و فور یبهش م یا اشاره

 جون . زیعز ارمیشما ب یقهوه هم برا هیگه:برم  یشه و م یجا بلند م از
 خواد مادر... ینم-:زیعز
 .گهید ارمینه م-:مایفر
 بچه چه زرنگ شده. نیگه:ا یبا لبخند م زیره و عز یم رونیتراس ب از
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 شده؟ یزیپرسه :چ یخندم و مرموز م یم زیر زیر
 باشه و مادر نفهمه؟ یزیچ شهیکنم مگه م یفکر م و
 جون... زیگم عز یم-

 هست... یزیچ هیگفتم  یدیگه:د یشه و م یپهن تر م لبخندش
ستگار داره روش نم یدم و م یتکون م سر شما و ف یگم:خوا ه بگ اضیشه به 
... 

 هست طرف. ی...خوب کنهیگه:پس ا یندازه و م یباال م ابرو
 اس . کارهیو چ هیک نینیبب نیدونم،نگفت.شما باهاش حرف بزن ینم-
 .زمیباشه عز-

و  نهیشتت یشتته و ستترجاش م یبه دستتت واردتراس م ینیستت مایفر قهیدق چند
 کنه. یسرگرم م شیخودش رو با گوش

پرستتم  یو من با تعجب م میکن یمهرستته به هم نگاه  فونیزنگ آ یصتتدا با
 اضه؟ی:ف

 هیک منیگه:گمون نکنم مادر بذار برم بب یشه م یکه از جا بلند م یدر حال زیعز
. 

 یبه گوشتتم م ییآشتتنا یزنونه  یبعد صتتدا قهیره و چند دق یم رونیتراس ب از
 آشنا . یصدا نیا یکشه برا یرسه و دلم پر م

کنه و  یآغوشتتش و باز م ادیکه به ستتمتم م یشتته و درحال یوارد تراس م گالره
 شم. یپرت آغوشش م

 من . شعوریمعرفت ب یسالم دخترک نامرد ب-
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 شناسم یشم و سر از پا نم یم یخوش غرق
 شما. یها یخوبم مادر با معرفت ،البته با احوال پرس-

چقدر دلم برات تنگ شده بود  یدون ی،نم میتسن یگه:وا یشه و م یجدا م ازم
. 

 طور. نیمنم هم-
 .یگه:خودت یکنه و م یشده نگام م زهیر یچشم ها با

 . ییرو به رو یو هم صندل زیو عز نهیش یم یصندل یرو
 من . شیپ یومدیرفته مسافرت .ناراحت شدم چرا ن اضیآقا ف دمیشن-

اره ند یگه:منزل خودتونه گالره خانم.فرق یکنه و م یبا محبت نگاهش م زیعز
 مادر...

 .زخانمیشما عز نیبزرگ-گه: یزنه و م یم یبه طبع لبخند رهگال
 .شمیاورده بودن پ فیمافوقتون تشر-:گالره

 ه؟یگم:مافوقم؟مافوقم ک یو متعجب م فیاخم ظر هی با
 .گهید یاسد-

 گم:خوب ... یتر از قبل م متعجب
ست که بهت بگم هنوز هم برا یمهاجرت نکرد دهیفهم-  ازیکار بهت ن ی،خوا

 داره.
 تو عادت کرده. یبه کارا محمد
 زنم. یگم:بهش زنگ م یزنم و م یم یلبخند

 .ارمیب ییگه:برم چند تا چا یشه و م یاز جا بلند م زیعز
 .نیخانم زحمت نکش زینه تروخدا عز-:گالره
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 .امیمادر االن م یچه زحمت-:زیعز
 یم دهنش یتو یقند کهیت شیشگیره وگالره مثل عادت هم یم رونیتراس ب از

 کجاست؟ مایگه:فر یذاره و م
 جا بود. نیدونم ،االن ا ینم-

 اونم اومده بود درخونه.-گه: یگوشم م کیو نزد ارهیو جلو م سرش
 ه؟یاون ک-
م گوشتت کیگرده ستتمتم و دوباره نزد یندازه و بعد بر م ینگاه به در تراس م هی
 .گهید وانیگه:ک یم

 کنم که اومده بوده. کاری:به درک ،چگم یکشم و م یو توهم م اخمام
 رهیبگ تیاومده بود حالل-

 !!؟ت؟یکلمه رو...حالل نیکنم چند مرتبه ا یزنم و تکرار م یم پوزخند
 هی یبهش گفتم ازدواج کرد یناراحت بود وقت یلیخ مینگو تستتن یاون طور-

 شد که نگو یحال
 گم:حتما ناراحت شد؟ یو همون پوزخند مشهود م یتفاوت یب با
منم گفتم تکه و لنگه نداره خوشتتحال شتتد و  دینه برعکس از شتتوهرت پرستت-

 رو نداشتم. اقتشیگفت من ل
 . دهیرس جهینت نیخوبه که به ا-
 ... گهید م،ببخشیرحم نباش تسن یب-

 گم:ببخشم؟ یمتعجب تر از قبل با بهت م بازم
 گه:اره ببخش... یزنه و م یم لبخند
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 دیاو ببخشم؟ب رمیبگ دیکه درحق خودم و عشقم شد رو ند یظلم دیواقعا با من
 ترمه از ذهنم پاک بشه. یقفل شده اش به دستا یدستا ریکور بشم تا تصو

 و فراموش کنم. دمیکه شن ییکر بشم تا، دروغا دیبا
 دیبا و

 درحق خودم و دلم شده ! یبره چه ظلم ادمیبشم که  خر
 ببخشم؟

 کنه و حقشه. هیداره که گال ازیال حاال ها ندل حا نیا
 ره . یم یکوتاه یو بعد با خداحافظ نهیش یم یساعت مین

 بلک! تانیعطر کاپ ر  یعطر غ هیعذاب و  هیو  گهیشب د هی بازم
 . یو دلتنگ گهیشب د هی بازم

کنن به نبودن ها ؛هزار ستتتالم که بگذره اون زخم تازه  یوقتا آدما عادت نم هی
 صفته! انهیاس و مور

 کنم ... یو لمس م میگوش یصفحه  یرو عکسش
جا م یرو یا ب*و*ستتته به  مه م یعکس  کاش زودتر  یذارم و زمز کنم:

 ...یبرگرد
قدر دلم م و که ب یچه  عا  نیبشتتم ا داریخواد شتتتب بخوابم و صتتبب  د

 م*س*تجاب شده باشه!
 ندارم. یو من باز حال خوش میخور یم شام

ر و ته به س یها الیسر دنید یبرا یو حوصله ا مینیش یم ونیزیتلو یتماشا به
 ندارم. یتکرار
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 هیدراز بکشتتم و بو بکشتتم  شیخال یتخت ،کنار جا یخوام رو یمن فقط م و
 رو ... یعطر نامرئ

 شده باشه. یکیعطر که با خون و جونم  هی
 کنم. یرم و چراغ و خاموش م یبه اتاق م یکوتاه ریشب بخ با

 شم. یم رهیو به آسمون خ ستمیا یاتاقش م یپنجره  پشت
 . امیکوتاه به خودم م امیزنگ پ یصدا با
 رم؛یم یم یاز خوش امیپ نیکنم و بابار اول خوندن ا یو باز م امیپ

 حوصله ات که بگذرد یاز حوال زییپا
 شوم یزرد م من

 شود یرفتنت جفت م یتا کفش ها و
 مانم یم بیغر

 دوستت دارم لوفرانهین و
 کنند ینشخوار م زهیغر یکه عشق را از رو یمثل مردم نه

 درست مثل خودم من
 شهیو هم هنوز

 دارم دوستت
از قبل  شتتتریخونم و ب یرو م یعاشتتقونگ نیلرزه و هزار بار ا یو دلم م دستتت

 شم. یعاشق م
نه با ک یمرد فرق م نی؛که ا ویسنار نیمن تو ا یتکرار الوگیمثل قبل د بازهم و

 تموم مردها !
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ش هی انگار شه خوابم ب یم قیبهم تزر یآرام ه ش یاما خدا م ادیشه که باعث ب
 نم؟یخوابش و بب

** 
 کنم؛ یبرخورد م یچرخم که با جستتم یخورم و به پهلو م یجا م یتو یتکون

 رو خبر کنم . مایو فر زیخوام که داد بزنم و عز یشم و م یاز ترس زهره ترک م
شتش که رو اما شم م نهیش یلبم م یانگ صداش که تو گو  یم چه؛آرومیپ یو 

 شم.
 ،منم! شیه-

که ا ینم باور عا اول نیکنم  عا نید گذر کرده و  یید که فقط از ذهنم  بوده ،
 م*س*تجاب شده!

ست م یلحظه ذهنم از هر فکر کی تو شش  ید شه و فقط خودم و پرت آغو ک
 کنم. یم

که ه ینه ،فقط م ایکنم  یم هیدونم گر ینم من  یبه اراده  یحرکت چیدونم 
 .ستین

 گهیشه و دست د یم دهیچیاز دستاش دور شونه ام پ یکیشه و  یباز م دستاش
 کنه. یاش موهام و نوازش م

 د!کنه:دلم برات تنگ شده بو یگوشم زمزمه م ریکه ز ییصدا و
 رسه. یمن نم یهر قدرم که بوده باشه به حجم دلتنگ یبود،ول

 ...شتریمن ب-
 ...شتریمن ب رینه خ-
 ... شترینه ،من ب-
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 من ...-
 من...-

 رم. یکنه که از آرامشش به خواب م یم دایجر و بحث ادامه پ نیقدر ا اون
مام باز م چشتت که  گاه م نهیکنم ا یکه م یکار نیکنم اول یو  نارم و ن  یکه ک

 سرم . یشه رو یم ختهیو ر خیسطل آب  هیشه  یم اضیف یخال ینم؛جایب
 خواب بوده خدا؟ یعنی

س نمشیب یشه و تو قاب در که م یاتاق که باز م در سودگ ی؛نف سر آ  یم یاز 
 زنم. یکشم و لبخند م

 ،بانو! یمتعال یگه:صبب عال یزنه و م یم یلبخند
 آقا! نیهمچون-

 .نمیبش لچریو یکنه رو یو کمک م ادیم جلو
 کمک کردن هاش تنگ شده بود. یکه چه قدر دلم برا آخ

صبحونه در حال بعد سا یاز   وارد اتاق زیکنم،عز یرو جمع م المیکه تو اتاق و
 گه:چشمت روشن عروسک. یو م نهیش یتخت م یشه و رو یم
 ؟یچ یگم:چشمم؟برا یکنم و م یلبخند نگاهش م با
 .گهیتون از سفر برگشته دآقا -

 گم:چشم و دلتون روشن. یندازم و م یباال م ییابرو
 ...میگم تسن یم-
 ز؟یجانم عز-
 حرف زدم. مایبا فر-
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گاهش م یستتتاک م یدستتتم و تو یتو رهنیپ باشتتوق ن  یکنم و م یذارم ؛
 گفت؟ ایگم:خوب،چ

سر خوب یم- سره خودش هم  هیگه پ ستبافه .پ ،خانواده داره.باباش تاجر فرش د
 شده. شونییخواهره باعث آشنا نیداره که هم مایفر یخواهر هم قد و قواره  هی

 اس ؟ کارهینگفت چ-
 خونه فکر کنم . یم یمعمار-
 دانشجوئه؟ یعنی-
 ارشده. یگه سال آخر کارشناس یم-

 که مبارکا باشه. استیرنجویگم:اگه ا یشه و م یپهن تر م لبخندم
سه اومدم خواهش کنم که با ف-  یحرف بزن اضینه مادر زوده هنوز به اونجا بر

باشه برادر بزرگشه ،حکم پدر براش  ی.باالخره هرچ انیکه ب یریازش اجازه بگ
 داره.

 چشم. یگم:به رو یکنم و م یباز و بسته م چشم
 بال. یچشمات ب-
 سر به غذام بزنم. هیگه:برم  یشه و م یجا بلند م از
 کنم. یفکر م مایفر یره و به خواستگار یم رونیبعد ب و

 نه؟ک یباهاش صحبت م ینطوریا اضیکه ف هیک نی،ا میمون یو مبهوت م مات
 .ستهیا یم یبه در ورود رهیشه و چند قدم جلوتر خ یکنارم به سرعت رد م از
 یم ریکه چرخش گ ستتتی؛کنجکاوم و حواستتم ن ارمیو به حرکت در م لچریو

 شم. یم نیو چند قدم جلوتر نقش زم یکنه به پادر
 شم. یو الل م نمشیب یمونه و م یدر باز م یگرده سمتم .ال یبر م اضیف
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 .دنید نیاز ا رهیگ یم شیو تا عمق وجودم آت نمشیب یم
 !رهیم یو م رهیگ یم دلم
 چندماه؟ نیم تو همزن یکرده ،پوزخند م رییقدر ت  چه

 کنه . یگنگ و مات به من نگاه م اونم
 گرفته شده . اضیحرکت از ف قدرت

 هم مبهوته ! زیعز
 شده که ما ها ،ماتمون ببره . یزیامشب فقط برنامه ر انگار

 شدن؟ سیگونه ها خ نیا ی،ک ادیبه سمتم م زیعز
 خوردم جلوش؟ نیمن زم چرا
 ؟ ستادمیسرپا ناا چرا
 گوشش بزنم؟ یرم جلو و تو ینم چرا
 کنه . یم یبهم دهن کج یزیچ هیخوب بشه باز  یهمه چ ادیچرا تا م خدا
 وان؟یبشه ک مایچرخ بخوره و چرخ بخوره و خواستگار فر دیبا ایدن چرا

 شه. یتو بهت غرقم و باورم نم هنوز
ن و نامزد م یتو گلو بیبشه مثل س شیا یگرد یلعنت یایدن نیشه ا ینم باورم

و هفته اس حرفش ت هیخواهر شوهرم که  یسابق من بشه خواستگار ناشناخته 
 خونمونه.

مک عز با گه م یول نمیشتت یم لچریو یرو زیک گاه رو  نیتونم بر دارم ا یم ن
 ازش؟
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گار داره تو ذهنش حالج ینم اونم نه ؛ان نه من ا یم یتو جایک  یکار م یچ ن
 کنم.

 ده و درمون و درمون!درد بو اضیدونه ف ینم یول
 م؟یکش یدست از تعجب نم چرا

 یدهنش گذاشتتته نگاه م یکه دستتتش رو رو یدر حال واریزده به د هیتک مایفر
 کنه .
 بزنه. اشیبه رو شیسکوت آت نیو توقع نداشته ا بهیعج براش

ش یمادرش رو م یبازو وانهیک ادیکوتاه م یالل باز نیکه از ا یاون باالخره ه و ک
 نیدختره ا نیشتتتد؟ا یچ وانیک-گه : یبره و اون زنک عجوزه، باتعجب م یم

 . کردیکار م یجا چ
-گه: ید مبلن یبا صدا اضیکه وارد آسانسور بشن و در بسته بشه ف نیاز ا قبل

 !نی.خوش اومد نیگن خانم،با همسر من درست حرف بزن یبه درخت م نیا
 دونم که اون زنک االن سخت مبهوته! یم و

 ره . یم مایدر هم به سمت فر یبا چهره  اضیشه و ف یخونه بسته م در
 کنه . یکز م وارید یمچاله تر ازقبل گوشه  مایفر
 کرد؟ یم یجا چه غلط نیا اروی نیا-
 شه ! یدونه چرا داره مواخذه م ینم یگنگ و مبهوته .حت مایفر و

 .هیخواد بفهمه که قصه چ یچرخه و م یم زیمن و عز نیب نگاهش
جوون  دختر یپسرم،وقت گهیگه:خواستگاره د یره و م یم اضیبه سمت ف زیعز

 تو خونه هست...
 !ادیو بهش نم ادهیز یلیُتن خ نیره ،اما ا یباال م صداش
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شتتته  یم نیخونه هم نیتو ا نید یرو راه م یهر ننه قمر یز،وقتیولم کن عز-
 .گهید

مونده که  یمات چ مایفر یکردن ها ول یکردن از زندگ شتتمیماتم چون ک من
 و بگه چرا؟ ادیصداش در نم

ش نیا چرا ش یهمه نفس کش م نی...؟چراایهمه اربده ک  نیداداش؟چراا یک
 داداش؟ زتیره باال رو عز یهمه صدات م

 یبنده و باز م یم یلحظه ا یزنه و چشماش و برا یتو موهاش م یچنگ کالفه
 کنه.

 کوبه. یره و در ومحکم به هم م یبه اتاقش م و
 کنم . یم تیهدا مایو به سمت فر لچریو

 نگام کن ...-گم: یو م رمیگ یدست م یو تو دستاش
 . نهیبه زم رهیکنه و هنوز خ ینم نگاه

 کنم . یبرم و صورتش رو با خودم رخ به رخ م یچونه اش م ریز دست
 زنه. یماش وول ممثل اشک تو چش یزیچ هیکنه و  یچشمام نگاه م تو
 به تو مربوطه.-

 منم همون قصه اس. یچشما تی؛به گمونم حکا نهیب یمنم تار م یچشما
 گم. ی،برات م میبر ایب-گم: یدم و م یتکون م سر

 . مینیش یکاناپه م یو رو میر یم
 .میمون یره و تنها م یبه آشپزخونه م زیعز
 شد . رشیگم براش از اون روز که دلم گ یو م ازشیتا پ ریس
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 داشت . یپسرک که زبون چرب و نرم هی ریگ
 پسرک شوخ طبع دانشگاه! ریگ

شش نم مامانش ستگار یازم خو شب خوا اومده  یمعلوم بود که زورک میاومد 
و  میبود نامزد شتتتد یبود.به هر زور رینگفتم چون دلم بد گ یچیکرد ه ریتحق

 !نیو سکوت کردم تا قصه شد ا دمیهاش از خودم رو د یاواخر خستگ نیا
 ره . یبه اتاق م یکنه و با سر تکون دادن یتر از قبل نگاه م جیبازم گ مایفر
 .رهیدلش رو بگ یفهمم که رفته عزا یره و م یم
 فکر و ذهنش یره که آش غصه بپزه برا یم
 ذهنش رو به آخر برسونه. یایتا دن رهیم

 .نبود خدا.. حقش
 ؟ یزندگ یقال نیداره تو ا یپررنگ نیبه ا ینقش وانیچرا ک خدا

 رم . یم اضیسمت اتاق ف به
که  یناموستتش وستتط بوده و اون یکه پا نیدونم که غرورش شتتکستتته از ا یم

 ازش متنفره.
 ننیمرد ها هم ی؛همه  گهید مرده

 و ناموسشون! جونشون
 شم. یزنم و وارد اتاق م یم در
 رزایم-زنم: یرم و صتتداش م یجلو م دهیدراز کشتت کیتخت تو اتاق تار یرو

 قلمدون؟
 ببخش... اضیجان ف-گه: یکنه و م یحال نگام م یکنه و ب یباز م چشم

 قا؟یرو دق یچ-
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 کنه . یو دستاش و رو به من دراز م نهیش یم توجا
نکرده که من  یکار یکس-گم: یذارم و م یدستش م یرم و دست تو یم جلو

 کرده ... یباز وانیبخوام ببخشمش ...فقط بازم ک
شه که جنازه - شت رو یرو رو مایفر یاز رو جنازم رد ب شش بذارم .انگ  یدو

 حرفا نزن. نی...از اشیگم:ه یذارم و م یلب هاش م
 گه. ینم یزیکنه و چ یم نگاه
به که نم نیهم بارون و  ریخورده ز سیخ یکاه گل وارید هیگه من حکم  یخو

 دارم که منتظر ضربه اس که آوار بشه و نابود شه و نابود کنه!
 که به سرم اومده. ییها یندارم و خسته ام از باز کشش

 رام.داره ب یحس تلخ هی ختنیاز فرو ر دنیبودن و هر لحظه ترس یکاه گل وارید
 ...زیعز شیگم:برم پ یکشه و م یتخت دراز م یرو
 رم. یرم و به آشپزخونه م یم رونیاتاق ب از
 کنه به گذر آب ! یبه دست فقط نگاه م ز،بشقابیآب بازه و عز ریش
 فکر غرقه. تو
کوچک تر ها و  انیطلبند،غرق شتتتدن م یرا م نیروز ها فکر ها فقط هم نی"ا

 !"شانیبزرگتر ها
 ...زیعز-

 غرقش کردن. ادیتر از ز ادیز یلیشه ؛افکارش خ ینم متوجه
 بندم . یآب و م ریتابوت متحرک و ش نیبرم ا یم جلوتر

 ز؟یعز-زنم : یو دومرتبه صدا م رمیگ یو از دستش م بشقاب
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هی  بانو ؟ ییکجا-گم: یکنه و م یخورده نگام م ک 
 یچ-گه: یداره و م یهمون جا نگه م یپشتتتت چشتتماش و به ستتخت ب ت

 ...شیدید یمادر وقت یدیکش
 !یچیه-گم: یزنم و م یم لبخند

باتموم وجود ن نیا یگم ول یدروغ م دمیشتتتا  نیدارن که از ا ازیخانواده االن 
 قشنگ بشنون که نگرانم نشن. یدروغ ها

 من ،مادر  من ... ز  یعز-
ر رفتنش تشتتک یبرا وانیخواد برم از ک یاالن اون قدر خوشتتبختم که دلم م من

 کنم.
 که رفت و من موندم و حوضم ! نیاز ا ستمیناراحت ن من

 اومد؟ رمیگ یبا حوض موندنم چ نیعوض ا یدون یم
کرد ،پس فکر  یاز ستترخوشتت زیو لبر ییحوض تنها نیبارون اومد و ا هی!عشتتق

 !مایرف یترسم از اومدنش به زندگ یحالم بده و ناراحتم از رفتنش .اما م نینکن
 ه...من تکرار بش یپر غصه  یترسم که اون قدر مرد نشده باشه و بازم قصه  یم

 دل آشوبم. نیخدا که فقط از هم به
 شم. یو محکم ُگم آغوشش م ارهیکش هاش و در م دست
صال شون که هروقت گم م نیا ا ش سر جادو داره آغو دلم  گهیشم ؛د یمادر و پ

 بشم. دایخواد پ ینم
**** 

 چرا نه؟-
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 یخواد داد بزنه بر خالف ُخلقش م یدونم ،بازم دلش م یکالفه شتتتده م بازم
 دونم .

 هی ونیبار شتت هیشتته ،مرگ  یدونم اما نم یم رمیخواد که خفه خون بگ یم بازم
 بار!
 به پا کرد که! میشه هرروز بساط ترح ینم
دلمه که  یحرف ها رو یلیخوام باهاش صتتحبت کنم،داغ خ یمن م اضیف-

 نم.حرف بز شهیهم یبار برا هیبذار باهاش  میشه غمباد.جان تسن یاگه نگم م
 کیخوب ،فقط  یلیخ-گه: یده و با حرص م یهم فشتتار م یرو رو وناشدند

 ساعت.
 ساعت... هیاز  شتریبه خدا اگه ب میتسن

به  یشتتته.قول م ینم- تاده  که مثل ُخره اف له  که نشتتته .جواب چند ستتوا دم 
 گردم. یبرم رمیجونم.جوابش و بگ

 بخورم. ییهوا هیرم  یم-گه: یداره و م یمبل بر م یدسته  یرو از رو کتش
خبر داده که  وانیشتتم.از قبل با گالره حرف زدم و به ک یره و منم حاضتتر م یم
 ... نمشیخوام بب یم

*** 
رها  بار مثل کی قهیزنم،هرچند دق یشاپ ضربه م یکاف زیم یدو انگشت رو با

 !ریاز هفت ت ریکردن ت
 برم. یحرف بزن یخوا ینم-:وانیک
 عجله دارم. شتریمن ب-
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 پس وقتمون رو هدر نده.-گه: یده و م یم هیتک شیصندل یپشت به
 چرا-
 ؟یچرا چ-

 قفل شده ات به دست ترمه،چرا؟ یدستا-گم: یکشم و م یو تو هم م اخمام
 یم لچریو یدستتته  یزنم و رو یکنه پوزخند م یم رییبه ستترعت ت  رنگش

 تقاص همون قفله ،چرا ؟ یلعنت نیا-گم: یکوبم و م
 ... نیبب-
 ؟ چرا-
 خوب ...من...-
سمون ر- و  نیا یتون یخوام بدونم چرا و بس،م یفقط م وانینباف ک سمونیآ

 ؟یبفهم
 نهیش یشه م یآزاد نم یازش بخار گهیوقته د یلیرو فنجون قهوه که خ نگاهش

 ندارم. یحیتوج-گه: یو م
 یرکه دا ینکبت بار یزندگ نیتف به ا-گم: یشم و م یچشمام پر م ی کاسه

... 
 وقت ! هینشه  ادتیز مای،ترمه و حاال فر من

صال  یدختر احمق چرا خودش و پرت کرد جلو نیا یدیاز خودت پرس نمیبب ا
پاهاش و باخت داد؟قدماش و باخت داد؟آرزوهاش و باخت  نیماشتت هی و 

 ! یبزرگ ش یخوا یو نم یچون بچه ا یدیداد؟نپرس
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 یاومد یو ستتراغ  من کس و کار نم یکرد یبه حرف مامانت گوش م کاش
شه ظرف جیکس و کار افل یب نیا یبا معرفت نگفت ی،ول شه  یپر م تشیهم که ب

 کنه؟ شیکه هوادار ستین یو کس
 مثال مرد... یشد دینامردا روسف یایننداز ،شرمنده نباش !تو دن نیزم سر

شمام م ارهیو باال م نگاهش شرمندگ نی،ا زهیر یو به چ شم ها  رن؟پلک دا یچ
 ده یو نشون م نیافتاده اش و رنگ قرمزش که ا یها
 ؟یبخش یم-

 گه؟ید-گم: یزنم و م یم پوزخند
 ادیبهت نم دنینبخش-
.من رو حستتاب نداشتتتن تو ادیبهم م یلیدستتت و پابودن خ یاحمق و ب یول-

 کردم و تو... یم میجونم و داشتم تسل
 !یکه چه حماقت یوا یوا یوا-گم: یو زمزمه وار م رمیگ یدستام م نیو ب سرم

 دوسش دارم.-
 الف نباشه. نمیاز کجا معلوم که ا-
 ...ستین-

 .ستیبه ارواح خاک داداشم ن-ده: یکنم و پرب ت ادامه م یم نگاهش
 واقعا دلش و باخته . یعنیخاک داداشش و که قسم بخوره  و
 بخشمت...فقط ... یم-
 ؟ یفقط چ-
 . مایفر یخواستگار یناراحت نبودم که تو اومد نیمن از ا-
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.من  ینباش میاز زندگ ییجا چیاون قدر کامل شده که تو ه میزندگ یها یناقص
 خواهرم... یخائن اومده بود خواستگار هیناراحت بودم چون 

 بار و مرد بمون و بزرگ شو . نی.ا وانی،مرد باش ک ستین یداشتن کاف دوست
 ممنونم.-گه: یذاره و م یهم م یرو زنم و چشم یم لبخند

 خداحافظ.-
 یذارم و جلو یم زیم یزده رو رو خی یمونم و پول قهوه ها یجواب نم منتظر

 میبر-گم: یکنم و م یو تلخ رو نگاه م نهیدستتت به ستت اضیرستتم ف یدر که م
 حرف بزنم. مایبا فر دی،با زیعز یخونه 

 کنه از در خارج بشم . یو کمک م ادیم جلو
 جاها پله ندارند که من دلشکسته تر بشم! یقدر خوبه که بعض چه
شم و ک نیقدر خوبه ا چه ست که تنها نبا  یرو ای؛بعد از اون دن نهیبب وانیمرد ه

 سرم خراب نشده
 هست که مراقبم بمونه. یکیکه بعد از اون  بدونه

با  مایپرستتم فر یم یو وقت میر یم زیعز یخونه  به که  یلحن هیکجاستتتت 
 کنه. یبه سرش اومده به اتاق اشاره م یتا به حال چ شبیمعلومه از د

 شم . یزنم و وارد اتاق م یدر م یضربه رو چند
 مونم. یتخت م یبدن کز کرده اش گوشه  مات

 که همه رو داغون خودش کرده؟ هیمرد ک نیا
که ه یتر م جلو قدر غرق خودش شتتتده  جات قیغر چیرم ؛اون  تونه  ینم ین

َتُه و تو قدر تو  بده و اون  جاتش  که ه ین ته  نه تو ینم یم ن چیخودش فرو رف
 بکشدش . رونیب
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 جانم؟ مای... فر مایفر-
 ز؟یبله عز-گه : یکه حواسش باشه م نیگرده و بدون ا یبر م مهیسراس

 کنه. یکنه و با دستمال اشکاش و پاک م یم نیف نیمن ف دنید با
 سالم خانم.-گم: یزنم و م یم یلبخند
 ندازه . یم نیگه و سرش و پائ یم رلبیز یکوتاه سالم

 یهاتو کجا غرق کرد یو کشت افشیق-گم: یبرم و م یو سمت تخت م لچریو
 بانو؟

 زنداداش من...-
 ینطوریو ا افتیق یخور یرو م یچ یغصتته -گم: یکنم و م یم زیر چشتتم

 ؟یکرد
 جواب بده؟ یچ دیاالن با و

 شق تلخ و ؟ع هی ی غصه
 قابل اعتماد و که قبال نارو زده؟ ریآدم غ هی ی غصه
 زنن هنوز دوسش داره... یچشم ها داد م نیا نکهیا غصه

 قبل... اناتیبودمش تو جر دهی،من ند هیدونستم ک ینم-
 فته؟یب یاتفاق خاص دیبوده ،با یک یاالن که دونست-
 که اون... نیاز ا یستیتو ناراحت ن یعنی-

ناراحت بودم و  زیچ هیفقط از  ش،منیه-گم: یذارم و م یرو لبش م انگشتتت
 بس ...
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که باز به عزم دل شکوندن،الف  نیکه اون مرد نشده جلو اومده باشه .به ا نیا به
 ادی،اگه مرد باشه و بازم ب مایاالن قصه فرق داره فر یبرات زده باشه .ول یعاشق

 شم. یجلو من ضامن آدم بودنش م
 کنه. یو ناباورانه نگاهم م ارهیبه چشم هاش هجوم م اشک
 ! میقدر خوب نباش،تسن نیترو خدا ا-گه: یزنم و م یم لبخند

ش کنه کنه فرامو یهرکس فقط سع ستم،اگهیمن خوب ن مایفر یکن یاشتباه م-
 بشه. دایمونه که خوب بودن بخواد هو یو بگذاره و بگذره بد نم

 ؟یگه:باهاش حرف زد یهزار زحمت م دوزه و با یم نیبه زم نگاه
سم خورد ،وقت-گم: یدم و م یم سرتکون شش و ق شش  یخاک دادا خاک دادا
 شناسمش یمونه ...م یاگه از هم بپاشه رو قسمش م ایدن یعنیخوره  یو قسم م

 !مایگم فر یکه م
 ز؟؟یداداشم ،عز-

فاز دپرس  نیشه ،فقط پاشو از ا یدرست م-گم: یذارم و م یهم م یرو چشم
 .ادینم افتیکه اصال به ق رونیب ایب یباز

 .ادیدرب یاز نگران زیبخور عز یزیچ هی میبر ایب االنم
 شه . یکنم و پشت سرم از اتاق خارج م یم تیو سمت در هدا لچریو

 ؟یتو دست و بالت دار یغذا مذا چ زیعز-گم: یبا لبخند م زیبه عز رو
 کنند . یا لبخند نگاهم ماول با بهت و بعد ب زیو عز اضیف

 .ارمیاالن م نینیبش-گه: یشه و م یدست پاچه از جا بلند م زیوعز
ند و بوده و حاال که شکسته لبخ یشکستنش کار سخت لهیدخترک چموش پ نیا

 کرده . هیبق یمهمون لب ها
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 نشکستم ... لهیبودم ،من پ نطوریا یوقت هیمنم  دیشا
 بند زدم ! ینیچ نیخودم و شکستم و جمع کردمو ع فقط

 یول دمیر*ق*ص ایاتفاق ها افتاد که من شکسته ،به ساز بشکن بشکن دن یلیخ
 شده مهمه . زیپر غصه ام سر ر یایکه از دن یاالن قصه ا

 ایرو از دن نیهاش و من فقط هم یمرده و پشت پناه هیخانواده دارم ؛ هیکه  نیا
 خوام. یم

 یفهمم چشما یو م میگرد یبه خونه بر م مایو فر زیاز بهتر شدن حال عز بعد
شون رو من بب نیکنن از ا یکه مدام فرار م اضیف  .نمیکه غم َدر 

 نیکه هستتت ازش متنفرم فقط به خاطر ا یدونم ؛اما هرچ یغم و نم نیا لیدل
 کنه! یم غینگاه ازم در اضیکه ف
 ره. یهم به آشپزخونه م اضیرم ،ف یم و به اتاقمون میش یخونه م وارد

 کنم. یتنم عوض م یتخت بوده رو با لباس ها یکه از قبل رو ییها لباس
دم،چون  یم یرو انجام بدم ول یستتخته که بدون کمک کار یلی،خ ستتخته

 .ستیسست بودن من ن یزندگ نیا اقتیل
 کنه. یغرق تو فکر به روبه رو نگاه م اضیرم و بازهم ف یم رونیاتاق ب از

ش ییدونم افکارش به چه ناکجا آباد ها یکنه و م یم نگاه رو  نیو ا دهیکه پر نک
 گه. یزش م یم یرو یمشت شده  یدست ها

 یتتابوت لعن نیبگم خدا،که من از ا دیبا گهیبرم ،چند بار د یو جلو م لچریو
 .زارمیب
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 یدارم؛دستتتت رو یاز حرکت نگهش م یورناهار خ زیرم و کنار م یم جلوتر
 کنه . ینگاهم م یزنم ،با لبخند محو یذارم و صداش م یدستش م

کنه و دست  یم یکه جزء به جزءش رو بررس دهیصورتم د یتو یدونم چ ینم
 یلیخ-گه: یکنه و م یبه قلبم حمله م تلریبه ستتبک ارتش ه یآخر تک نفره ول

ت دارم.  دوس 
 عادت نداره " ییهوی یتر ،قلبم به جمله ها واشی کمی؟ی"دوستم دار

 منم!-تونم لب بزنم: یفقط م و
 کسم ! یقلب  ب یبرا نهیچقدر دل نش ییهوی یدوست داشتن ها نیا

ستم رو تو رهیگ یازم م نگاه ست م یو د  میا کارهیشام و چ-گه: یو م رهیگ ید
 ال؟یع

 براش ندارم. یدونم من که برنامه ا ینم-گم: یزنم و م یم لبخند
 م؟ینیبراش بچ یبرنامه ا هیو  میبزن یدور هی میبر میپاش یگم؛موافق یم-

 چرا که نه .-گم : یندازم و م یباال م ییابرو
 . الیپس حاضر شو ع-
 کنم. یعوضشون نم ایناب که با دن یلحظه ها نیا نهیش یچه قدر به دلم م و
 جا نداره ... یتوقصه غرور ب یآدم ها نیست،عین لیمرد تخ نیا

ش غرورش ست نداره دست  یها رتی؛از اون غرورها و غ نهیدل ن مردونه که دو
 به ناموسش بخوره. یکس

 تیقشتتنگ که از دل واقع یبا اتفاق ها یزندگ هین؛یهم یعنیقشتتنگ  یزندگ و
 !انیم رونیب
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حت برام رابار شوق دارم و انگار  نیا یمجبورم لباس عوض کنم ؛سخته ول بازم
 .استیدن یکار تو نیتر
نه ب با که م میر یم رونیکمکش از خو جا  خدادرد داره هر  ی  لعنت نیرم ا ی،

 اعصاب خورد کن هم همراهم باشه!
و  رفتن رونیاز ب ایکنم که آ یفکر م نیذاره و به ا یو صتتندوق عقب م لچریو

 کشه؟ یمن خجالت نم دنینعش کش
 که من دارم؟ یچه زندگ نیدل زمزمه کنه ا یبا خودش تو شهینم خسته

 یدم و رو یم تختیشلوغ پا یها ابونیدم وفکر و حواسم و به خ یتکون م سر
 کشم . یپنجره تو آذر ماه خطوط درهم م یبخار گرفته  ی شهیش

 !میشه و آروم یپخش م نیتو ماش یمیمال یقیموس
 برامون ارزش داره! ایدن ایآرامش دن نیا

 یبا گفتن "زود بر م نیداره و از ماشتت ینگه م ابونیستتاعت کنار خ میاز ن بعد
 شه . یم ادهیگردم"پ

 کنم. یشده نگاه م زونیآو نیماش ی نهیکه از آئ یره و به گردنبند یم
 یه شتتد کیعکس کوچ نمیگردنبند و نگاه کنم و بب نیدل ا یخواد تو یم دلم

 توش جا گرفته. یک
و  رمیگ یکنم و بعد تو دستتتم م یآزادش م نهییکنم و از دور آ یدراز م دستتت
 زنم! یخودم لبخند م دنیکنم و با د یبازش م

 و خودش و تمام ... من
 .هیکه تو خاطر و خاطره اش باشم برام کاف نیهم
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 ذارم و نگاه یداشتتبورت م یگرده گردنبند رو تو یکه بر م قهیاز چند دق بعد
 دوزم. یبهش م

سوار م یباز م درو ستاش رو به هم م یکنه و  ست  یشه و د مالونه و امان از د
 !ینیب شیقابل پ ریغ زیپائ نیا

 خودش جا داده... یفصل ها رو تو یهمه  انگار
-ه:گ یداره و م یپارک نگه م هیتر کنار  نیپائ کمیکنه و  یرو روشتن م نیماشت

 ؟ الیگم،ع یم
 جانم؟-

 .زهیر یکنه و عشق به چشمام م یم نگاهم
ام جا ش نیهم ستین یمشکل ادیخوشم نم ایسوسول باز نیمن از رستوران و ا-

 .میبخور
شم م یم لبخند سول باز نیا یدوزم و معن یزنم و نگاه به نوک کف  ینعی یسو

 !نهیکنن رو بب ینگاه م لچرمیبه و یمن وقت دنیخواد خجالت کش ی؛نم
 ؟یگرفت ایچ ،حاالیهم عال یلینه خ-
کار ن دمید- که  ما ب ستتتتیفعال  تون درخدمت تزایفالل و پ هی م،گفتمیکار یو 

 تا بعد خدابزرگه . میباش
 !هیگم عال یکوبم و م یهام و با شوق بهم م دست

** 
ش یباره ، هوا خود به خود فرق م یکه م بارون  ندیکنه با تموم هوا ها و نفس ک

 . شه یاز نو شروع م یا گهیطور د هی دنتیها ،انگار با اومدن بارون نفس کش
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ص هی بارون ص گهید تیخا کنه و  یها که حالت رو عوض م تیداره ؛از اون خا
 یبرف پاک کن که با قطره ها هیو  یشونه بخواد که روش سر بذار هیدلت فقط 
 کنه ! یبارون باز

ستتر  ایدن یکه تو یخواد هر ُنت یخاص که دلت م یصتتدا هی، هیحال هی بارون
 !یسیو فقط و فقط از سرود بارون بنو یپاک کن چشمه گرفته رو

 فقط با بارونشه که قشنگه ! زیپائ
 غرقم؛تموم بشه! یحاال که تو اوج عاشق نیهم ایدارم دن دوست

 زنده بودنه! یاز هرچ رمیقدر خوشم که س اون
 ؟ میتسن-زنه : یوار اسمم و صدا م زمزمه

جواب دارم که بدم ،بگم جانم و حاضتتر باشتتم جونم و  هیمن  عاشتتق فقط  و
 کنم ! میتقد

 جانم؟-
 ؟یمونیپش-
 نه !-
 چرا؟-
 عمرم بوده ! میتصم نیبهتر میتصم نیکنم ا یچون حس م-
 ؟یستی...ن یچ تو

سم ول دیترد سه ب یدارم که بپر شق بودن مجبورم دل به در شتریوا بزنم و  ایعا
 که باشه ،باب دلمه ! یبپرسم ،دلم و صابون بزنم که جوابش هرچ

 ... یبود مونیبودم که تو هم االن پش مونیاگه پش-
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 یدل م یشتته و آ یم داریپد نیماشتت ی شتتهیزنه و لبخندش تو شتت یلبخند م و
 لرزونه!

 . میگرد یکنه و به خونه برم یو روشن م نیماش
 یگه غذا یم یبود ،ک یآنچنان نیستتوار ماشتت دیگه واستته شتتاد بودن با یم یک

 رستوران لوکس سرو بشه ؟ هیکه تو  هییخوشمزه ؛غذا
 غذا خوش مزه بود و چه قدر امشب خوش گذشت... نیا چقدر

*** 
شما یبلند م سر  یلب زمزمه م ریکنم و ز ینگاه م زیمبهوت عز یکنم و به چ
 ممکنه؟ یآخه چطور-کنه:

ستش و تو یم لبخند ست م یزنم و د جون ،به جان  زیعز-گم: یو م رمیگ ید
 گم . یکه دروغ نم اضمیف

ش هی خودم س یدونم که چه مزه  یم دمیبار دردش و چ داره .به خداکه اگه  یگ
ذاشتتتم از صتتد  یآدم نشتتده بود و خاک برادرش و قستتم نخورده بود خودم نم

 هم رد بشه ... مایفر یفرسخ
برگرده  ییجا هیاز  دیبخشتتش داره .باالخره با یاونم آدمه ،اونم جا زیعز یول
 .گهید

که رفته ناراحت  نیبه خدا از ا-دم: یوادامه م رمیگ یدستتت م یو تو دستتتش
صله اش  یزندگ نیچون حق دادم بهش که ا ستمین رو نخواد ،حق دادم که حو

شه که من و نعش کش  کنه . ینک 
 دادم که ... حق

 ...زیرو حرفم حساب کن عز-گم: یدم و م یو قورت م ب ضم
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 ...اضیبگم آخه ف یچ-
 بمونه ! ریگ رهیگ مای.بذار حاال که دل فر زیبا من عز اضیف-

کنه از جا  یده و همون طور که افکارش رو دو دوتا چهار تا م یتکون م ستتر
 ره . یشه و به آشپزخونه م یبلند م
ام و اون قدر دلم پاک و صاف و ساده اس که ناراحت  سهیاگه بگم من قد دروغه

 وصلت . نینشم از ا
شحالم برا اما شون ،حداقل به  یهمون قدر که ناراحتم هزار برابرش و خو جفت

 داشتم. وانیکه تو گذشته ها با ک یخوب یحرمت روزا
تا ف یم منتظر مدام درگ نیبرگرده ا اضیمونم  کاره ول دایپ ریروزا   نیا یکردن 

 بشه . دایبراش پ یذاره که کار یمگه م یلعنت یسوءسابقه 
و داشتتتن و  یبلند یآدم ها پر شتتده از پستتت یهمه  یماهم مثل زندگ یزندگ

 . میچطور قانع باش میما بلد ینداشتن ،ول
که حاال ستته تا حالت مختلف  ییمایرم ؛فر یم مایبه اتاق فر اضیاومدن ف تا

 دهیرو چش
 عشق اول
 به دست آوردن عشق ! د  یز دست دادن عشق و سوم شوق و امترس ا دوم
در  یجلو یها یپادر زیشتتم ؛چه قدر خوبه که عز یزنم و وارد اتاق م یم در

 نشم. نیزم یاتاق هارو جمع کرده که مدام نقش رو
-:گه یدوزه و با لبخند م یو به من م رهیگ یم توریمان یرو از صتتفحه  نگاهش

 خدا قوت .
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ند حال یم یلبخ  نیهم چن-گم: یبرم م یرو جلوتر م لچریکه و یزنم و در
 . ندهیعروس خانم آ یکن یم کارای،چ

 یادیز گهیامروزه د یجوون ها تیخاص زی،به قول عز شنیهاش سرخ نم گونه
 رو دارن !

سن-گه: یزنه و م یگالره م یلبخند خواهرونه از جنس لبخندا هی شقت میت م عا
 جبران کنم . دیدونم چطور با ی،نم

 گم برات. ینشو بعدا م رشیدرگ ادیجبران هست ز یبرا یادیز یحاال راه ها-
 ها! رهیگ یخدا موش نم یگفتم گربه واسه رضا-گه : یخنده و م یم
 حاال ؟ یکرد یم کارایچ-گم: یدارم و م ینگه م شیو کنار صندل لچریو

ستم درس بخونم ؛ا یم-گه: یو م رهیگ یو گاز م لبش تونم !همش  یما نمخوا
شم بگه نه ،اگه عز یفکر م نیبه ا ض زیکنم که ،اگه دادا شه چ یرا  ادیم شیپ ین

. 
 شه؟ یم ینشه چ یراض زیبگه نه و عز اضیاگه ف واقعا
 !مونه و خالص یبه جا م مایاز فر شیچند وقت پ یَسر خورده  میتسن هی فقط

تو گوش  اضیف یبعد صتتدا ی قهیشتته و چند دق یدرب ورود،بلند م یصتتدا
 اد؟یبه سرم م یچ چهیروز تو گوشم نپ هیصدا  نیاگه ا ای؛خدا چهیپ یخونه م
 َست...الم!-گم: یو دست پاچه م رهیگ یزنون تو قاب در قرار م لبخند

 ی؛تمام کلمات و حروف از ذهنم پر م نمیب یکه م ستتت،تورای"دستتت خودم ن
 چشمان توست ...؟ ریکشند.تقص

 دلم؟" ییدست و پا یب ای
 و احوال؟ ال،حالیسالم ع-
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لب هام .با نگاهم ستتر تا پاش و  یشتته رو یم دهیمهر کوب هی نیبازم ع لبخند
 .یخوبم ،خسته نباش-گم: یرم و م یقربون صدقه م

چرخه و  یم مایخواد که جوابم و بده اما نگاهش ستتمت فر یو م ادیم جلوتر
 کو ؟ ؟سالمتیبز به ما ذول زد نی؟ع هیچ-گه: یم

ستا مایفر سالم ،واو دادا تو چه -گه: یکنه و م یچونه زده نگاهش م ریز یبا د
 .یکیقد رمانت

 ؟ ادیبهم نم-گه: یزنه و م یم ییلبخند دندون نما اضیف
 !ادینم التیبیبه س-
 زهرمار ،بزمجه .-گه : یره و م یوا م اضیخنده .لبخند ف یبلند م یبا صدا و
 کشه . یدراز م مایتخت فر یو رو ادیم

 نشد؟ دایپ-پرسه : یم مایسمتش و فر میگرد یبرم مایو فر من
نه بابا ،کار -گه: یچشتتمش باز م هیچشتتمش بستتته و اس و  هیکه  یدرحال
 شه . یم دایکجاپ

 طال گرفت؟ دیمرد و نبا نیا یتا پا سر
 . شیزندگ شیذاره واسه آسا یکه جون م یمرد
 یاله-گه: یم رلبیز دهیکه دراز کشتت اضیف دنیشتته و باد یوارد اتاق م زیعز
 بچم! یبرا رمیبم
 شام . نیایب نیپاش-گه: یبلند تر م و

 خونه . میگرد یشه و بر م یخورده م شام
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سه  یبه ذهنم نم نیغمگ یُنت ها گهیهام ،اون قدر که د ییشدم از تنها جدا ر
... 
 نه .ک یم نیکشه و کنترل به دست کانال ها رو باال و پائ یکاناپه دراز م یرو

 ... اضیف-زنم: یو آروم صداش م رمیگ یقرار م کنارش
 کنه . یکنه و منتظر نگاهم م یبلند م سر

شه،خط قرمز ها نیترسم حرف بزنم ،ا یم  ییمرد هرچه قدر هم که مهربون با
 خطوط. نیا یترسم از عبور رو یداره و من م

ن م رمیگ یبه دندون م لب ن م   کنم. یو م 
ست سرم و ب یکه نم نیآخر کالفه از ا د ستم م نیتونم حرفم رو بزنم ،  یدو د

 .رمیگ
 . نهیش یکنه و تو جا م یو خاموش م ونیزیتلو

 شده؟ یچ-گه: یکنه و م یدستامرو از دور سرم باز م قفل
 ؟ یناراحت یزیچ از
 کنم ،م موم ! یچشماش نگاه م به

 !ادیکوتاه ب وانیک یاز غرورش بخوام که جلو سخته
 دم . یتکون م یرو به عالمت نف سرم

 ؟یشونیقدر پر نیپس چرا ا-
 تونم. یخوام حرف بزنم ؛اما نم یم-
 ...الیکه ع میحرفا رو ندار نیراحت باش،ما باهم ا-

 ...وانهیراجب ک-گم: یکنم و م یبندم و به سرعت باد لب باز م یو م چشمام
 . نمییکنم و تا عکس العملش رو ب یچشمم و باز م یال آروم
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به خودش م یچهره  هی نب و اخمو  جا به  فکر کردم -گه: یو م رهیگ یحق 
 تموم شده! شهیهم ی،بحثش برا شینیتا بب یکه رفت یروز
مهمه -گم: یدوزم و آروم م یم نیو نگاهم و به زم رمیگ یلب به دندون م بازم

 که بگم ...
م دل یخوام صتتداش بلند بشتته و بار رو یزنم ؛فقط نم یترس و لرز حرف م با

 نکرده از من خسته شده باشه . ییکه نکنه خدا نهیبش
 دوست ندارم صحبتش باشه ...-
!من دوستتت ندارم موضتتوع  ید ینم ای ید یبه حرفم گوش م اینداره ، یول-

 باشه . وانیمن و تو ک نیصحبت ب
-گم: یدونم با کدوم جرئت م یره و نم یبه سمت اتاق م شه و یجا بلند م از

 خاک داداشش و قسم خورد که دوسش داره .
قستتمش و باور دارم -دم: یگه و ادامه م ینم یزیچ یول ستتتهیا یحرکت م از

 یهم قستتمش و نم رهیخوره ،اگه بم یقستتم م یدونم وقت ی،شتتناختمش ...م
 شکنه .
 زنه: یم پوزخند

 شیشناس یخوب م یلیخ -
ش یذاره، تلخ م یدلم م یشه و داغ رو یم تلخ  یم دنمیشه و نفس از نفس ک

 زنه. یم شیشه و همون پوزخند روح و جونم رو آت یتلخ م ره،یگ
 بشناسم، دوسال از دمیشناسمش. خوب با یگم م یم یندارم وقت یتلخ توقع

 ارم.ند یخشناختنش گذاشتم؛ اما توقع پوزخند ندارم، توقع تل یعمرم رو پا
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مزه  یکه تلخ باشه؛ وقت یتوقع نداشته باش یخور یبادوم م یکه دار یوقت مثل
غصتتته داره، غصتتته داره چون تو توقع  ی... آچهیپ یزبونت م ریتلخش ز ی

 .ینداشت
 امشب تنها بمونم؟ دیشه و من با یم دهیاتاق کوب در
خورم ب ضتتم رو  یقلپ از آب م هیآب بخورم.  وانیل هیرم تا  یآشتتپزخونه م به

 دم. یقورت م
 انویکشتتته و به ل یته م وانیل یکنم که آب تو یعمل رو تکرار م نیقدر ا نیا

 ده. یامون نم یبعد
 ترکه. یم ب ضم

 کنم. یم هیذارم و گر یم یناهار خور زیم یرو رو سرم
شک بر دیگفت نبا خودش شکنه و بگ یخودش گفت نم ،یزیا  ره،یذارم دلت ب

 کنم. هیگر خودیمسائل ب یخودش گفت حق ندارم برا
کنم و چرا در اتاق رو بسته  یم هیدارم گر شهیتر از هم یخودیخوب االن که ب د  

 م؟یلعنت یاشک ها نیا ستیو مهم ن
 ٭٭٭٭٭

به زور مسکن مهارش کردم از  شیسردرد وحشتناک که چند ساعت پ هیبا  بازم
ش دهیروبه رو خواب یکاناپه  یکه رو اضیف دنیشم و باد یم داریخواب ب م چ

 شه. یهام از تعجب گرد م
 .نمیبش لچریو یکنم که به کمک عصا رو یم یزده سع بهت

 رم یم جلوتر
 نکنه سردش بشه؟ ستیروش ن یزیچ
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 فراموش کار یادیهم ز دیاحمقن. شا یادیز نه،یزن ها هم تیخاص
 رن،یگ یم مریو جوون نداره همه از دم آلزا ریوستتط پ ادیعشتتق که ب یپا اصتتال

 کنن . یها رو فراموش م یها و تند یو تلخ رنیگ یم مریآلزا
 تهاف یهم از کار م یتو زندگ شونییشن حس چشا یعاشق م یزن ها وقت اصال

تاق م به ندازم رو یدارم و روش م یتخت بر م یرم و ملحفه رو از رو یا  یا
سل ست م کهیت هیکنارش  یع سمتش و م یکاغذه.د خوام بخونمش؛ اما  یبرم 

 تونم. ینم یکیتار یتو
کاغذ رو  یکنم و متن نوشته شده رو یرم و چراغ رو روشن م یآشپز خونه م به
 خونم؛ یم

 جدا از هم بخوابن" دیقهر هم نبا یتو یگه زن و شوهر حت یم شهیهم زی"عز
 نیحرف گوش کن بودن او  زیعز تیاز ترب نهیشتت یلب هام م یرو یلبخند
 آقازاده!

کشتتم و  یکاناپه دراز م یبار فقط رو نیگردم و ا یخورم و بر م یم یمستتکن
 خواب هیثان کیاز  غیدر

 شه. یکنم که هوا روشن م یمونم و اطرافم و نگاه م یم داریقدر ب اون
بندم و خودم  یچشم هام رو م یشه فور یم داریخوره و ب یم یکه تکون اضیف

 زنم. یرو به خواب م
 تونم فراموش کنم. یقدر که عاشق باشم دل خور بودنم رو نم هرچه

 کنه. یفنر کاناپه اعالم م یرو صدا نشستنش
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فهمونه که  یقدم هاش بهم م یمونه و بعد صتتدا یبه همون حالت م هیثان چند
 به آشپزخونه رفته.

 .یداریهم فشار نده مشخصه ب یچشماتو رو -
 .ارمیمورد هم جلوش کم م نیا یتو یحت رمیگ یرو از حرص گاز م لبم
شم هام و باز م یال سن ز یچ سمت کاناپه  ریکنم و کو ستم و به  رو به رو  ید

 کنم. یپرت م
شه  یگل گاو زبون بخور اعصابت آروم م وانیل هیصدمه نزن پاشو  لمیبه وسا -

 دارن؟ یچه گ*ن*ا*ه واریدر و د
و به ستتمت  رمیگ یقرار م لچریو یو بعد رو نمیشتت یجا م یکمک عصتتا تو با

 .ارمیآشپزخونه به حرکتش در م
سکن د هی شد هیو  گهیم شنج از رفتار  گه،یسر درد د دیحجم  صابم هنوز مت اع
 .اضهیف شبید

و چه قدر  میمنطق عمل کرد یفهمم چه قدر ب یکنم م یکه بهش فکر م خوب
 .میکن یم یاون پا فشار یمنطق رو یب

از خاطرمون فراموش  شتتتبیبزنم تا اتفاق د یحرف هیگردم ستتمتش که  یبرم
 خی سطل آب هیرسه انگار  یبسته شدن در خونه که به گوشم م یبشه؛ اما صدا

 کردن روم. یخال
 مونم. یو مبهوت م مات

 ٭٭٭٭٭٭
به و هنوز ن دوازده دونه  ینم یکستت ینگ زدم ولز مایو فر زیبه عز ومدهیشتت

 . ومدهیکجاست و چرا ن
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 بره فقط پشتتت پنجره یره و نه خوابم م یم نیاز گلوم پائ یزیاستتترس نه چ از
 مونم. یمنتظر م

 کنم. هیکم مونده گر ینگران از
بار هزارم "مشتتترک مورد نظر در  یو برا رمیگ یبار هزارم تلفنش رو م یبرا

 باشد " یدسترس نم
که بهم فشار اورده قابلمه  یادیاز حرص ز ارمیگذره و کم م یم گهید دوساعت

رو  زیم یرو یکنم و بشتتقاب ها یم یخال یغذا رو تو ستتطل آ*ش*غ*ا*ل ی
 شکنم . یکنم و م یپرت م نیزم

 مونه؟یپش ایفکر مثل خوره به جونم افتاده که خدا هیشدم و  خسته
 یب نیاز ا پناه ببرم یبه ک دیکنم؟ با کاریچ دیباشه و من و نخواد با مونیپش اگه

 ؟ یپناه
اش  جهیدونم نت یکنم که م یم هیقدر گر نیذارم و همون جا ا یم زیم یرو سر

 خونه! یدوتا چشم  کاسه 
 دفعه ؟ هیشد  یچ ایخدا

کنم و  یبلند م زیم یستترم و از رو ادیقفل که م یتو دیکل دنیچرخ یصتتتدا
 کنم یبرم و فقط نگاهش م یم رونیو از آشپزخونه ب لچریو

صدقه اش م رهیاحمق بودنم به عقلم چ بازم شم هام قربون  رم و  یشده و با چ
 چرا نبودنش رینه دلگ دنشمیچند ساعت ند نیفقط دلتنگ ا یانگار
 گه: یبا بهت م دنمیو با د ادیم جلو

 ؟یبود داریب-
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 ادیو خواب به چشم هام ب یبه خواب برم اگه تو نباش خواب
نت م ادیدم. توقع دارم قهر کنم و ب ینم یو جواب رمیگ ینگاه ازش م یدلخور با

 داشته باشه. داریتوقع دارم ناز کنم و نازم خر ،یکش
 ینیریستتراستتر تلخم ندارم و دلم شتت یاز زندگ یها پر توقع شتتدم. توقع یتازگ

شدن در اتاق  هیبازم  یدونم حرومه؛ ول یخواد که م یم ییها سته  صدا مثل ب
 کشتم. یو م رهیگ یجونم رو م

 تره هم برام خورد نکرد. ؟یمنت کش ؟یزنم! نازکش یم پوزخند
 ومده؟یوقت شب ن نیچرا نگفت کجا بوده و چرا تا ا اصال

 نخواستم و مثل احمق ها منتظر محبت بودم؟ بیچرا توض دم؟یمن نپرس چرا
 ادینم ییزنم صدا یدر ضربه م یرم و محکم رو یسمت اتاق م به

 زنم: یم صداش
 اض؟یف -

 .ادینم ییصدا بازم
 یفهمونه که کستت یشتترشتتر آب از تو حموم بهم م یکنم و صتتدا یرو باز م در

 برم غاز بچرونم دیو با ستیپاسخگو ن
 نیه اکنم ب یکنم و فکر م یو روشنش م نمیش یم ونیزیتلو یکاناپه جلو یرو

 نبوده تیمسئول یتوجه نبوده، ب ی. تلخ نبوده، بیماه زندگ کی
 از نتونستن هام خسته شده. دیاز منه شا رادیا حتما

 نهیش یکاناپه م یو رو ادیم رونیشونه اش انداخته از اتاق ب یکه رو یحوله ا با
 شه . یو با تلفن همراهش مش ول م
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کنه  یباهام تا م یطور نیبوده که ا یمگه چند کالم حرف من چ رهیگ یم دلم
 ؟
 یخور یسرما م -
 حجم احمق بودن نوبره نیا

شم هام نگاه م یبلند م سر شمدهاش ب یکنه و به چ تفاوته؟ چرا  یکنه. چرا چ
 برق سابق رو نداره؟

 کردم یادیز یکنه حتما قبال فلسفه باف ینم یآدم که فرق چشم
 هوم؟ -
 یخور یگم موهات و خشک کن سرما م یم -
 شه. یده و بازم با تلفنش مش ول م یتفاوت تر از قبل سر تکون م یب

 ؟یشام خورد -
 .رمیس -

 ره" ینم نیمن پائ یمعرفت بدون تو زهرمار از گلو یکنم "ب یم ب ت
 ؟یکجا بود -

 گه: یکنه و م یصورتم م یتفاوت رو حواله  یهمون نگاه ب بازم
 ه؟یسوال ستیبابا ب یا -

 کشه. یکاناپه دراز م یدزده و رو یمونم و نگاه ازم م یو مبهوت م متعجب
 رو ندارم شترشیب نیبه خودت قسم طاقت از ا رم؟یشه بم یم ایخدا

 بشه . نیشم اگه تلخ تر از ا یمتحرک م یکه مرده  یدون یم
 کنم یرو خاموش م ونیزیتلو
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 شه چرا؟ یسرم اکو م یبار تو نیهزارم یبرا و
شتتته و خوراک من تو تموم  یزهرمار تر از قبل م یگذره و زندگ یهفته م کی

 و هق هق هیشه گر یطول روز م
گرفته شتتدن رو ندارم و  دهیناد هویستتقوط کردن رو ندارم، طاقت  هوی طاقت
 دوباره رو ندارم نیشکست سهمگ هیطاقت 

 نداره . یتموم میتو زندگ یبلند یحجم پست نیشم از ا یم کالفه
 ییسر باال ای هیبیسراش ایهمش  یزندگ نیا

شه که من فقط تخته گاز برم و جاده  یدست م کیجاده صاف و  نیا یک ایخدا
 رم؟یتموم بشه و بم

 چرخونم . یگاز م یرو یقابلمه  یکنم و قاشق رو تو یهام رو پاک م اشک
 بسه، ناله بسه هیگر گهیامشب و د هی
 یقتمگه تا و یول رهیدوباره پا بگ یزندگ نیخوام تالش کنم که ا یامشتتب م هی

 ست ممکنه؟ دهیخودم خم یزانوها
شن رو دهیچ زیم شمع رو  بار نیکنه که نکنه ا یم یبهم دهن کج زیم یشده و 

 تشدس یتو هیلعنت یو غرق بشه تو اون تکنولوژ رمیبگه س ادیم یهم وقت
 کنم . یرم و لباسم رو عوض م یاتاق م به

 بندم. یسرم م یکنم و دوباره باال یرو شونه م موهام
 بده؟ جهیشه نت یدم و خدا م یکار ها رو با ب ت انجام م نیا ی همه
س س یعنیگن  یکه م ریا ست و پام  یزندون اهچالیمن نه تو  ام نه در بندم نه د

ست ول سته  ست و پا یب ست و درب یچرا؟ د سته  ه جفت نگاهم ک هیند دلم ب
 تفاوت. ینگاه پر از عشق بهم بدوزه نه نگاه ب
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 چند روز نیتو قفل در مثل ا دیچرخش کل یصدا بازم
 ده به استقبالش برم. یاجازه نم یکه حت نیبرام ا سخته

 گم: یرم و م یم رونیاتاق ب از
 سالم -

 ده یندازه و سرتکون م یبهم م یکوتاه نگاه
رش و و س نهیش یکاناپه م یکنه و کالفه رو یپرت م زیم یرو رو دشیکل دسته

 رهیگ یدو دست م نیب
 گم: یرم و م یم جلو

 شده ؟ یطور -
 نشده ها شباهت داشته؟ یچند وقت به طور نیا یزندگ یکه شده کجا معلومه

ده و چند لحظه بعد که آرومتر  یم رونیکنه و نفسش رو با حرص ب یبلند م سر
 گه : یشه م یم
 ؟ید یآب به من م وانیل هی-
ه و از کن ینگاه م لچرمیتمسخر به چرخ و تیرو بچرخونم با نها لچریو امیم تا

 ره یشه و به سمت آشپزخونه م یجا بلند م
 من؟ یعنیگن  یکه م ینازک نارنج ارهیبه حنجره ام هجوم م ب ت

 دووم اوردم. یکوفت یزندگ نیبار ا ریز نجایفت که تا اپوست کل دمیشا
م که کن یفکر م نیهم به وجناتش اضتتافه شتتد و به ا نیبلد نبود که ا تمستتخر

 ازدواج. نیشم از ا یم مونیکرده و دارم کم کم پش یبدقول
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 یچند روز گذشته م نیکنه با لحن سرد هم یکه صورتش رو خشک م یدرحال
 گه:

 .رونیب ارشیکتمه ب بیج یپاکت تو هی -
برم و  یکاناپه ستتت م یدستتته  یکه رو یلرزونم رو به ستتمت کت یها دستتت

 کهیت هی نیا یتو هیچ نیتونم حرف بزنم و بپرستتم ا ی.نم ارمیم رونیپاکت رو ب
ه ضجه ب لیترسم از شکستنش که تبد ینوشته؛ چون ب ت دارم و م یکاغذ چ

 شه. یم
 .ارمیم رونیکنم و کاغذ داخل پاکت رو ب یلرزون بازش م یدست ها با
ه م یقطره اشک و دودقطره و سه قطره رو هی  کنه یکاغذ از چشمم چک 

 کنم یرو باز م الش
 بودم. دهیرو دست بهاره د یکاغذ نیهمچن قبال
 هیخواهرش گالره مونده بود و  یبچه خونه  هیرفته بود و بهاره با  دیستتع یوقت
 خونه. اومد در نیهم نیع یزیچ

 طالق! هیاحضار
 م.ش داریزنم بلکه از خواب ب یکنم و چند بار پلک م یبهش نگاه م بابهت

 ستیکاب*و*سه و خواب ن یلعنت نیا یول
 کنم : یو ناله زمزمه م هیب ت و گر با
 قرار نبود. -

 گه : یم یزنه و به سرد یتوس موهاش م یچنگ
 میخسته م تسن-
 ینش مونینشم و پش مونیقرار بود پش ؟یزود نیماه؟ به هم کی نیتو هم-
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 .میتسن ستیدست ما ن ریتقد-
ست ما ن رید  زهرمار و تقد- س نیبه ا ستید شد مدل  دیجا که ر شنفکرانه  رو

 یداد یقول م یزد یوار حرف م یحرف زدنت؟ قبال داش مشت
 کنم : یشم و زمزمه وار تکرار م یکه روون شده آروم م یاشک البیس با
 یقول داده بود ،یقول داده بود -
 متاسفم -
ه خودم و زده ب شیکه آت یکاغذ کوفت نیتو بگو االن با ا یبه جهنم که متاستتف -

 کنم؟ کاریچ میزندگ
 گم: یم ادیفشار و با فر نیاز ا رمیم یکنم و م یزنم ناله م یم ضجه

سرم ب یچ - شد هیچرا  ؟یلعنت ادیقراره به  شد یدفعه عوض   یو ع*و*ض*ی 
 هان؟

داره  یبر م لچرمیو یرو جلو نیزم یشه و کت رها شده اش رو یجا بلند م از
 گم: یو با ب ت م رمیگ یخواد بره که دستش و م یو م

 شده بود رسمش نبود یزندگ نیا رهیحاال که دلم گ اضینکن ف زیجون عز -
 گه: یمرتعش م یدزده وبا صدا یو ازم م نگاهش

سا ادیبه گالره زنگ بزن ب-  شیپ برو ییتا روز جدا یرو جمع کن لتیکمکت و
 گالره.

 گم: یکشم و م یو م نشیآست
 ؟یراحت نیبه هم -
 راحت نبود -
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نه اون پست نبود الف نزد دروغ نگفت عاشق نکرد  یول یتوهم مثل اون پست -
ه ستتال ب یتو نگفت یتونم ول یزد اون مرد بود که مردونه گفت نمقولش ن ریو ز

 کنم یداغونت م دهینکش
داره و فقط  یچند قدم بر م یو با همون نگاه فرار ارهیرو از دستتتم در م دستتتش

 گه: یم
 خداحافظ -
 «اضیف»
 خرابش کنم دهیجا رس نیتونم حاال که به ا یاما نم ارمیفشار کم م نیا ریز

 زونمینگاه پر از اشکش گر از
 تالش کردم بشه کشک یترسم وا بدم و هر چ یچون م زونمیگر

 کنم : یدارم و زمزمه م یو چند قدم بر م ارمیم رونیدستش ب یاز تو دست
 خداحافظ -

 یرو تا بتونه رو یباز اهیستت نیجواب بده ا ایکنم از عمق وجود که خدا یم دعا
 ستهیپا با

 دارم یروم قدم بر مبندمو آ یم چشم
 زنه و االن وقت برگشتنه یم صدام

 یلب تکرار م ریکه برگردم چند بار ز یجمله رو تا زمان نینکن" ا دمی"خدا نا ام
 کنم.

 خدا یعمرم رو برآورده کرد یخدا تموم آرزوها هیکاف نیهم ستادهیدو پا ا یرو
 بهش وارد شده . یادیلرزه و معلومه فشار ز یم زانوهاش

 خوره . یم نیره و زم یم جیداره سرش گ یاز قدم که بر م قدم



wWw.Roman4u.iR  238 

 

 رم . یشتاب به سمتش م با
ع حاال رف ازین نیبوده وا ازیبوده اما ن نیبراش ستتنگ یادیشتتوک ز نیدونم ا یم

 حاجت شده
 از هوش رفته رمشیگ یآغوشم م یتو
 کنم یتموم وجودم تو آغوش غرقش م با

 نگاه زنده موندم ؟ نیآغوش و ا نیچند روز بدون ا نیا چطور
 نموندم با هر قطره اشکش مردم . زنده
 نگاه سردم تب کردم و سوختم باهر

 دمیبه جنون رس میتفاوت یباهر ب و
ضربه  یم صداش  ادیکه به هوش ب نیا یصورتش برا یآروم رو یزنم و چند 

 نداره . دهیزنم و فا یم
 فهیو ضع رمیگ یرو م نبضش

ندازم و  یموهاش م یرو یبراش افتاده باشتتته شتتتال یکه اتفاق نیترس از ا با
 برسونمش مارستانیرم که به ب یم نییپا یکنم و فور یتنش م ییمانتو

باهاش تصتتادف  نیکه با ماشتت هیهمون لحظه ا یکننده  یلحظه برام تداع نیا
 کردم و باعث سر پا نبودنش شدم.

شوره  دیتجد نیشه و ا یاون روز برام زنده م یبه لحظه  لحظه خاطره گرچه دل
 کنه. یو برام زنده م دارید نیاول ینیریش یوا زهیانگ

زم شم و م  یم ادهیپ نیرسم و از ماش یم مارستانیبه ب یسرسام آور باسرعت
 و رمیگ یآغوش م یکنم و اون رو تو یفکر نم لچریاون قدر کند شتتده که به و
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ماشتت با ر نیدر  به اورژانس مکنم و دو یقفل م موتیو   یون دوون خودم رو 
 رسونم

 ٭٭٭٭٭
 ستیاز خطره که ممکنه باعث ا یوحشتناک ینشونه  نیا دهیبه پنج رس فشارش

 بشه یقلب
کنم که چرا با دکترش  یدارم و خودم رو لعنت م یستتالن قدم بر م یتو کالفه

 راجب امشب حرف نزدم.
 گم : یرم و م یبه طرفش م مهیسراس ادیم رونیکه از اتاق ب دکتر

 حالش چطوره دکتر؟ -
 گه: یاندازه و م یشماتت بار بهم م ینگاه

 ؟ رهیقرار بگ ریحد تحت تاث نیباعث شده تا ا یچه مسئله ا -
 رم از جواب دادن : یبرم و طفره م یموهام فرو م یتو یچنگ

 حالش چطوره ؟ نیدکتر بگ یخب...در واقع ...آقا -
 تحت مراقبت باشه و استرس براش سمه دیبا یرفع شده ول عالئم خطر -
 نمش؟یتونم بب یم -
 .شینیو بب یکوتاه بر یچند لحظه  یتون یفعال نه هر وقت به هوش اومد م -

 گم : یدم و م یتکون م سر
 ممنون. -
 رم . یبازم پشت در اتاق رژه م یدل مش ول ایدن ایو با دن رهیم

 ردم "م یافتاد م یبرات م یکنم:"اگه اتفاق یبار تو دلم تکرار م نیهزارم یبرا
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 نیزم نیکنم و متر مکعب ا یرو با قدم هام متراژ م نیصبب پشت در اتاق زم تا
 یاون تخت لعنت یباعث شتتتدم االن رو یوقت نهیستتنگ یلیقدم هام خ یبرا

ستم برا یکه نم یبخوابه و باز هم لعنت به من ردن محکمتر ک یدونم چطور تون
 رو جور کنم. یلعنت هیاون احضار یشب باز مهیخ نیا

 ادیخوام که ب یو ازش م رمیگ یتماس م زیشه با عز یصبب که م یها کینزد
و  بشه شیمن دچار تشو دنیبا دوباره د ادیبه هوش م یخوام وقت یجا و نم نیا
 شینماز صتتبحش رو خونده و ستتماورش رو آت زیوقت صتتبب عز نیدونم ا یم

 کرده
 شه. یعادتش ترک نم نیسال هم که بگذره ا هزار

ش یشه منتظره که حاج یم داریب یوقت هرروز سنگک داغ خاش خا  یتوکل با 
 و صداش بزنه و بگه : ادیب

 ؟ید یاز وسط سماورت به ما م ییچا هی، الیع -
شب ها  یرو م یو دلم حاج نمیش یم یصندل یرو شنبه  ساط پنج  خواد و ب
بورم و مج ستیاما ن رم؛یپارک، که اون بگه و من بشنوم و درس بگ مکتین یرو

 .میزندگ یخودم تالش کنم واسه پاس کردن درس ها
 «میتسن»

به  نجامیکجاستتتت و چرا من ا نجایکنم که ا یکنم و تو فکر م یباز م چشتتم
 رسم. ینم یا جهینت

شتته و به گمونم  یتاق موارد ا دینفر با روپوش ستتف هیشتته و  یاتاق باز م در
 پرستاره اما چرا؟
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 که مردم به خاطرش یرسم به اتفاق یم تیچرا چرا ؟و در نها چرا
 نجا؟یخودش من رو رسونده ا یعنی

 االن کجاست؟ پس
 ولم کرده و رفته نکنه

 گه: یندازه و م یبهم م یبا نگاه خسته اش نگاه پرستار
 ؟یبه هوش اومد -

سم که ر یم جهینت نیکنم و به ا یکه مگه از هوش رفته بودم؟ فکر م نمیا گنگ
 رفت و اسمش رو صدا زدم برگشت و نگاهم کرد. یداشت م یرفتم. وقت

سرمم بدون حرف از اتاق ب با را کنم چ یفکر م نیره و به ا یم رونیچک کردن 
 ؟یمدوبه هوش ا زمیتو قصه ها به روم لبخند نزد و نگفت "عز یمثل پرستار ها

 هم نذاشت به خاطرت" یتا صبب پلک رو شبیشوهرت د
 یزن مطلقه  هیبه بعد  نیشتتوهر از ا یزنم تموم شتتد. شتتوهر ب یم پوزخند

کار کنه و خرج خودش رو  یخراب شتتده ا چیتونه تو ه ینم یبدبختم که حت
 .ارهیدر ب

سرم رو به طرف یم ونهیتفکراتم د ادیحجم ز از  الیچرخونم، به خ یم نیشم و 
تکونم و از دستتتشتتون خالص  یشتتده به ذهنم رو م زیآو االتیخودم فکر و خ

 شم. یم
 یبه پا شتتده تو شیآب رو آت دنشیشتته و د یوارد اتاق م زیبعد عز قهیدق چند
 دلمه
 زنم: یره و با ب ت صداش م یچشم تام از دستم در م اریاخت

 ز؟یعز -
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 یصدام جا دادم که دلم به حال خودم م یهمه درد و تو نیدونم چطور ا یونم
 سوزه

 گه: یو با اشک جمع شده تو چشم تاش م ادیدرگاه در جلو م از
 دردتو مادر نمینب ز؟یجان عز -

 گه: یو م رهیگ یدستش م یشه و دستم رو تو یم کمینزد
 ؟یبهتر -
 به سر دلم اومده . یچ یدون یبدتر نم زیبدترم عز -

 گه: یکنه و م یاشکش رو با دستمال پاک م قطرات
 بهم گفت مادر! -
 گم: یکنم و م ینگاه م زیبهت به عز با
 کاغذ گذاشته کف دستم؟ کهیت هیبهتون گفت که حقمو با  -

 گه: یده و م یتکون م سر
 گفت. لشمیدل یگفت ول -

 گم: یشه و م یم یلب هام پهن م یرو یخند تلخ
 جا هم خوب کنار اومده . نیحق داره تا ا زیعز هیمنطق لشیدل -
 یدون یو نم تیحرف و دختر تو واقع نینگو ا -

 . انیکه بند نم ییذارم و امان از دست اشکا یهم م یرو چشم
 ستیجز کشتن من و احساسم ن یتیکنم واقع یم سکوت

 م؟یتسن-
 زنم : یکنم و لب م یچشم تاش نگاه م به
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 جانم؟ -
سترس برات خوب ن یمادر؟م یخوب - د حالت ب ینکن الیفکر وخ ستیگن ا

 بشه.
 نکرد! الیشه فکر و خ ی،مگه م زیدلم سوخته عز -
 اد؟یبگم خودش ب ایخودم برات بگم  -
 گم : یکنم و م یوحشت نگاهش م با
 ترسم! یرحمش م یاون نه من از نگاه ب -

 گه: یکنه و م ینوازش م یرو به گرم دستم
شه دخترم نم - شه مادر با ست  چیه یمادر یول ادیروش و نداره که ب ادیبا حوا

 ؟ یستیدو پا با یرو یبوده که تونست
 گم: یخورم و م یم کهی

 امکان نداره -
مادر تونستتت - فت  یرو یوقت ؟یچطور از هوش رفت یکن یفکر م یداره  ج

 یو صدا کرد اضیو ف یبود ستادهیپاهات ا
 ده: یکنم و ادامه م یبهت و لرزش به پاهام نگاه م با
 نیتو که الحمدالله مثبت بوده و از ا یشتتوک بوده برا هی اضیرفتارو گفتار ف -

 . یستیپاهات با یباز رو یتا بتون یبا همت خودت جلو بر دیجا به بعدش با
 گه: یزنه و م یم لبخند

 سراغم . ادیبرم االنه که پرستار ب دیبا -
 مونم . یره و تو بهت م یم

 شدن . اریکه واسه چند لحظه  ییبهت پاها تو
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مرد از آستتمون  نیا دمیمرد بودن مردم و تو بهت خودم که نفهم یادیبهت ز تو
 ستیاومده و شکستن بلد ن

 !ایخدا
به که چطور نفهم ریقفله و نگام زنج زبونم تا پاهام و دلم تو تب و   نیا مدیبه 

 یشتته ؟ اصتتال مگه ب یرحم م یچطور ب ایدن یکه فرق داره با تموم مردا یمرد
 تو دلش جا داره؟ یا گهید زیچ یمهربون ریرحم بودن هم بلده؟ اصال مگه غ

 ٭٭٭٭٭
قدم بر م با قدم بهم  اضیدارم و ف یکمک واکر  با هر  تا کمکم کنه و  کنارمه 

 ده. یم یانرژ
 خالص شدم . یت متحرک لعنتکه از دست اون تابو خوشحالم

 یکه رو ییقدم ها نیو دکتر رفتن حاال ا یتراپ ویزیماه با ف شیاز گذشت ش بعد
تا  اضیف یبا ارزشتتته و با ارزش تر از اون همراه یلیآن برام خ یفرود م نیزم

 امروزه.
شم. از پارچ آب یم یقیو نفس عم نمیش یکاناپه م یرو  وانیل زهیم یکه رو یک
 گه: یده و با لبخند م یو به دستم م زهیر یم یآب
 یبدو یتون یم ندهیتا ماه آ یگرفت شیکه تو در پ یروند نیا -

 گم: یزنم و م یم لبخند
 آقا یکرد الیخ یپس چ -

شن م ونیزیو تلو نهیش یم کنارم سرم رو رو یرو رو  ذارم یشونه اش م یکنه. 
 گم: یاندازم و با خودم م یو موهام رو پشت گوشم م
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 بوده که دلم بهت گرم بوده نیاگه تونستم فقط به خاطر ا -
 پرسه : یو م میکن یشه به هم نگاه م یکه بلند م فونیآ یصدا

 م؟یبود یمنتظر کس -
 گم: یاندازم و م یباال م ییابرو

 .ادیب ی. نه قرار نبود کس-
سم و ف یرم برا یو من به اتاق م میش یجا بلند م از  یراب اضیعوض کردن لبا

 یذوق زده به تند زیو عز مایفر یبعد با صتتدا قهیو چند دق فونیجواب دادن آ
سر سر م میرو سالم م یرم و با لبخند رو یم رونیکنم و از اتاق ب یرو   یلبم 

مات و  تنشتتون یمشتتک یلباس ها دنیبا د یکنم؛ ول یم یدم و احوالپرستت
 پرسم : یمونم و م یمبهوت م

 شده؟ یزیچ -
 گه: یم وانیرن و ک یاز جواب دادن طفره م زیو عز مایفر
 داماد خان عمو فوت کرده . -
 گه: یکنه و م ینگاه م زیخورده به عز کهی اضیف

 م؟یشوهر مر ز؟یآره عز -
 ایو  یعصب ایفهمم که ناراحته و  یده و نگاهش رو نم یسر تکون م زیعز
 گه: یم یتفاوت یبا ب مایفر
 گهید میبر نیحاضر بش نیپاش -

 گم: یلرزه و م یم چونم
 امیمن نم -

 گه: یکنه و م ینگاهم م زیعز
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 چرا مادر؟ -
 از من ستتر تر میترستتم که مر یترستتم که با پوزخند به واکرم نگاه کنن، م یم

صفر. ف شه  سم ب شه و اعتماد به نف بار  کی هیهنوزم گنگه و فقط چند ثان اضیبا
 ریو ز ادیشتته و به ستتمتم م ید ماز جا بلن زیزنه. عز یموهاش م یتو یچنگ

 گه: یم یشگیگوشم با همون اقتدار هم
و با  رمیخان عموش باال بگ یخوام ستترم رو جلو یبرو حاضتتر شتتو مادر م -

مه معرف به ه خار  که نم تیافت نگ رو  یجلو یخوا یکنم.تو   خیعموش ستت
 بشم؟ هوم؟

 یمشتتک یرم و لباس ها یو به اتاق م رمیگ یدم و لبم رو گاز م یتکون م ستتر
به  یراضتت اضیدوماه تمام رفت و اومد تا ف وانی. کارمیم رونیرنگم رو از کمد ب

 ازدواج شد . نیا
مت م لیاوا فاق برا یمدام خودش رو مال گه اون ات که ا ته  یب مایفر یکرد  اف
 تماما خودش وانیچهار ماه ک نیتو ا یاونم بذاره و بره مستتببش منم؛ ول وانیوک

ه فقط ب وانیخورم نه به خاطر نداشتتتن ک یوقتا حستترت م هیکرد و  رو ثابت
س شان  ینم یرو دارم ول اضینبود. حاال ف اریوقت خدا باهام  چیکه ه یخاطر 

کنم اما آرزو دارم  یم یناشتتکر دیتونم از با اون بودن تموم لذت رو ببرم و شتتا
بدون اون لعنت یروزا کردم.  یم یاعصتتتاب خرد کن زندگ ی  اول ازدواجم رو 

 نهیش یتخت م یشه و رو یهمون طور مات و مبهوت وارد اتاق م اضیف
شک راهنیپ ستش م ارمیم رونیرنگش رو از کمد ب یم  یدم و کنارش م یو به د

 گم : یو زمزمه وار م نمیش
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 حالت خوبه؟ -
 گه: یبره و م یموهاش فرو م یتو یده و چنگ یم سرتکون

 کنم یباور نم -
 که افتاده هیاتفاق -
 افتاد. یم دینبا یول -
 یکن ینم نییو تع نیتو ا -
 دونم. یاوهوم م -
 ؟یچرا ناراحت -
 ؟یخوش حال بود وانیک یتو چرا برا -
خواد تو چشم هاش نگاه کنم و  یسوال و دلم نم نیشم از ا یو مات م شیک و

سال خاطره و به حرمت ا سال تو رو نکهیبگم به حرمت دو  پدر یبه خاطرم دو
 .ستادیو مادرش ا

 کاناپه منتظرش یرو ییرایکنم و تو پذ یشتتم و اتاق رو ترک م یجا بلند م از
 .نمیش یم
 .ادینم رونیگذره و از اتاق ب یساعت م مین
 گه: یم زیخوام برم صداش کنم که عز یم
 خواد مادر خلوتش رو به هم نزن. ینم -

 رو میمر یکنم که چرا ناراحته و چرا غصته  یفکر م نیو به ا نمیشت یم سترجا
 خوره یم

 ها "حسادت زنانه". یلیبه قول خ ایمنه  هیاحمقانگ ای اسمش
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 یاره و مد یبر م یدیرو از جاکل دیو دسته کل چیسوئ ادیم رونیاز اتاق ب باالخره
 گه:

 میبر -
شه؟ چرا ناراحته برا چرا صدا و نگاه س یغم تو  شا که یک به  دیترکش کرده؟ 

 که اونم مثل من تجربه کرده هییحرمت همون خاطر ها
 ٭٭٭٭
با  اضیف یشده نشستن و خان عمو دهیدور تا دور چ یمبل ها یها رو مهمون

صا ست گرفته باال یلیکه خ ییع صالبت به د سته و ما منت یبا  ش ظر مجلس ن
ست میمر سل میه شه و بهش ت ساعد ب ن پر از مهمو. خونه میبگ تیکه حالش م
شونیکه تا به حال ند هییها ستن.  اضیف یاما همه عمه ها و دختر عمه ها دم ه

شون عج یادیواکر ز نیکنم ا یبا خودم فکر م شون نم ست؟ین بیبرا  یباخود
شون  نیدلخوش کرده؟" ب لیدختر عل نیا یبه چ اضیگن "ف شون من رو ن خود

 دن و بهم بخندن؟ ینم
 گه: یو م نهیش یکنارم م مایفر
 ؟یبانو؟ غرق نش ییکجا -

 اتفاقات انوسیاق ریهام آش و الش شتتدن و ز یوقته کشتتت یلیدونه که خ ینم
 غرق شدن.

 جام. نیهم -
 که تنهات گذاشتم. دیببخش -

 گم: یزنم و م یم یتلخ لبخند
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دونستتتم وجود من باعث کثر  یاومدم اما نم اضینداره من به خاطر ف یبیع -
 شه یشانش م

 گه: یو م رهیگ یدست م یدستم و تو مایفر
 آخه هیچه حرف نیا -

 گم: یو م ارهیبه هنجره ام فشار م ب ت
 نه؟ زمیترحم برانگ یلیخ -
 گه: یکنه و م یبهت نگاهم م با
 مانهیپستتر عمه پ شیپ رونیداداش فقط ب ؟یزن یکه م هیچه حرف نیا وونهید -

ست بچگ شه و خ یدو  زیزکه نرفته ع ادتیبعدم خانم  دتشیوقته که ند یلیها
 بهت گفته؟ یچ

 گم: یدم و م یرو قورت م ب ضم
 حواسم هست نه

 گه: یزنه و با حرص م یم یلبخند
 .یکن یرو چطور کم م یریکبیا یاون دختره  یرو نمیخوام بب یم -

غصه دار هست که رو کم  یبه اندازه کاف یریکبیا یزنم اون دختره  یم پوزخند
 و پوچ باشه. چیمن براش ه ی  ُکن
 هیداره و  یقدم بر م یبه ستتخت ادیم رونیبه همراه چند دختر که از اتاق ب میمر

صه  شه. درد داره رو یتو قیعم یغ شم ها ساخته به ا ییایچ ها  یزود نیکه 
مقصر نبودند سرنوشت هم مقصر نبود مقصر  میو نه مر وانیبشه. نه ک بیتخر

 .میدل بست که اشتباه میبود اضیمن و ف
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بازوش رو  ریاز دختر ها که ز یکیبه همراه  میشتتن و مر یاز جا بلند م همه
 ره یخان عمو م شیمجلس و پ یگرفته به سمت باال

 گه: یو م ادیم مایبه سمت من و فر زیعز
 . نیپاش -
سمت مر میش یجا بلند م از ستن و انگار  هیبق م،یر یو خان عمو م میو به  ش ن

اضتتافه  یپاها نیو چقدر قدم برداشتتتن با ا مییمجلس ما یمهمون ها نیآخر
 .زمیر یُشرُشر عرق م یسخته وقت تیجمع نیا ونیم

 .ستادهیپا ا یرو یاز جا بلند شده و به سخت رمیگ یقرار م میمر یرو روبه
 قفله . یحرف از دهنم خارج بکنم ول یخوام کلمه ا یم

با خان عموئه و فر زیعز ما ن مایمشتت ول حرف زدن  به  به  ستتتتینگاهش  و 
 مادرشه.

شم ها مقابل  یکنم حتما االن با خودش م یو فکر م ستادمیا میمنتظر مر یچ
 بودن الل هم هست" لیدختره عالوه بر عل نیگه: "ا

 گم دختر عمو یم تیتسل -
 کنه. یدلم و قرص م یا گهیصداش مثل هر وقت د دنیشن

 گم: یلب م ریز
 غم آخرتون باشه. -

 .ستیصورتش ن یاز پوزخند تو یرد چیهاش م مومه و ه چشم
 گه : یلب م ریز
 ممنون -
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 جهیو با سر گ ستهیاون قدر سخته که نتونه سر پا با اریفهمم از دست دادن  یم
ا و صد یاما ب زه؛یر یو اشک م یشه به سمت یم رهیو خ نهیش یم یصندل یرو

 مبهوت مونده ش انجام بده . یتو چهره  یرییت  چیکه ه نیبدون ا
فا و یدختر ب نیا یسوزه برا یدلم م یاشک ها مثل بارونن و لحظه ا نیا انگار

 وفاش مونده یکه حاال تو عزا
 ٭٭٭٭٭

 افته. یو باد خنک رو پوستم به دوران م ارمیم نیرو پائ نیماش ی شهیش
سپار رفتن سم خاک مادرم  دمیکه د یبرام دردناک بوده مثل وقت شهیهم یبه مرا

 دمیکوب یسر و صورتم م یقبر گذاشتن و من با تموم وجود تو یتو چیرو کفن پ
 یکس یرفت و من تو اوج ب یکردم که "نره"؛ ول یزدم و التماسش م یو ضجه م

 موندم.
ش ینگه م یخوره. کنار یهمراهش زنگ م تلفن شه و  یم ادهیپ نیداره و از ما

کاو ن یفنش رو جواب متل طب  نیا یبرا ستتتمیده و من کنج خا بدونم م که 
 . هیپشت خط چه کس

 یزیچ یعنیده  یتلفن رو دور از من جواب م یهر بار بهم ثابت شده وقت چون
 شه. یهست که باعث غصه دار شدن من م

 کند. یم ریکه منطق آدم را خرد و خاکش یو دلداگ یاز دلتنگ امان
 وانهید ای یشو یبچه م ای یتنگ که باش دل

ش ایدن هیبازم  و صلش  یسرخو شت ا هیکه حا شقه و پ شق  نیع ه مرده ک هیع
 هست. زیحواسش به همه چ
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 نیشه و ا یم نیلب هاشه سوار ماش یکه لبخند رو یبعد درحال ی قهیدق چند
 .نهیش یتازه اس برام و به دل م یلبخند چه قدر مثل نفس و هوا

 گم : یوار م زمزمه
 آقا؟ هییخبرا -

فرمون ضتترب  یکه با دوانگشتتت رو یو در حال ارهیرو به حرکت در م نیماشتت
 گه: یگرفته م

 خوب. یبله خبرا-
 یکه به سمت مرگ و خاکسپار یزنم تموم افکار یاندازم و پس م یباال م ابرو

 ره. یم
 گم : یزنم و م یم لبخند

 ُخب؟ -
شگاه زنگ زدن پدرام گفت بخور - شنبه بااز با شده از  رگردم ب دیبخواب تموم 

 سرکار
 گم: یکوبم و م یو با شوق به هم م دستام

 واقعا؟ -
 گه: یده و م یم سرتکون

 خدا نوکرتم -
سخت یلیخدا خ و شقتم بابت  ش ییها یعا  یاج نیو حاال ا نجایتا ا دمیکه ک

 قشنگه یادیز یزندگ
 ٭٭٭٭
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وارد  یکوتاه یدارم و با عذرخواه یبه ستتمت اتاقک ضتتبط قدم بر م باعجله
 دم. ینشسته سالم م یصندل یکه رو اضیشم و به ف یاتاقک م

 گه: یده و م یو بالبخند م جوابم
 ؟ یصداش دراومده کجا موند یحساب -
 ایگم با اون نامزد آستتمان جولت ب یم یکنه؟ ه یگالره از آدم دل م نیمگه ا -

 کشه یجور شوهر تو رو م دیگه ام یم دیخر
 ینگاه کوتاه اضیذارم به ف یگوشم م یو هندفون رو رو نمیش یم یصندل یرو

 زنم یاندازم و لبخند م یم
 میکن یشروع به خوندن م یاحمد یاشاره آقا با

 زبون، هم دل و هم نوا هم
 شب تو خواب وقت سحر هی"

 کمر نیزر یا شهزاده
 دیبر اسب سف نشسته

 اومد از کوه و کمر یم
 زد نگاهش یرفت و آتش به دلم م یم
 زد نگاهش یرفت و آتش به دلم م یم

 بشه ایدلم رسوا بشه در یکاشک
 دو چشم ُپر آبم نیا

 اربشهی یکه بختم باز بشه، ب یروز
 اومد به خوابم. اونکه

 ییتو دیمن شا یایرو ی شهزاده



wWw.Roman4u.iR  254 

 

 تو ییتو دیکس که شب در خواب من آ اون
 دمیناگه پر نیریخواب ش از

 کنارم به خدا گرید دمیند اورا
 از غصه بر لب دهیرس جانم

 و هرشب در انتظارم به خدا هرروز
 دوچشم پر آبم نیبشه ا ایدلم رسوا بشه در یکاشک

 بشه اون که اومد به خوابم اری یکه بختم باز بشه ب یروز
 زد نگاهش یرفت و آتش به دلم م یم
 زد نگاهش" یرفت و آتش به دلم م یم
 اش یواقع یها یاست باتمام مردانگ یمن مرد یایرو یشهزاده  و
 و غرور باد کرده. ینگیدوپ یها یمردانگ نه
 

 
 

ی رمانبابت نوشتن این  عزیز  فاطمه ابوالفتحیاز  با تشکر  باز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


