
 

 خاک احساس قدم میگذارمبر 
 یباسمه تعال

 
 

 نفـــس.[ دویپناه،ام یبه معن یکرد ی]هانــا..:نام
ــند، پسر ار ـــ ــام..:رورمـ ــنهی]ارسـ ـــ ــارمـ ـــ ــ یوپدر و ـ ار خاندان  شتاسـ

 .[یهخامنش
 .[ــــلی]فرنــود..: برهـــــان ، دل

 :مقدمه
 عشق بودم یو شبها درون دلت مشغول کنکاش ذره ا رورها

واژه  یادامه  یرغبتم کرد برا یبودن دلت ار آنچه به دنبالش بودم ب یخال یول
 "..ی"رندگ

 یگرید زیجز خروار ها خاک چ یرا . . ول میرو شی, پ نگرمیم ندهیبه آ لیم یب
 نبود

 اشکم را شهیش شکاندیذراتش م یاهیکپه ها خاک بود که س میروبرو
 سر راهم کردم یشروع به چنگ ردن کپه ها امــا

 را. . میرو شیبنگرم پ تا
 خواسته دلم . . نیبرسم به آخر و

درون خاک  کنمی.. خواســته دلم را گم م زنمیاکنون که در خاک چنگ م یول
 سرد و خاموش . . ! یها
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 تا .. ناگاه . . رومیم
 ..کندیرا متفکر م دمینگاه نا ام ینور
 ..شودیم شتریو ب شتریبارتاب انوار رنگارنگش ب که
 ..گنجاندیرنگ نگاهت ، خود را درون دستانم م ییبای" به ری" الماسو
شده  نیبد و شقم را نور الماس گونه  یسان ،، من گم شق نگاه تو ،معنا  یع ع
 . . . کنمیم

***** 
 *فصل اول*

نایآروم تو خ آروم خال کردمیم یو ســع رفتمیراه م ابو  یار هر فکر یذهنمو 
 ...یالیار هر خ یکنم،ته
 ...شدینم کردمیم ی...هرکارشدی....نمیدعوت کنم. ول یالیخیبه ب خودمو

انه فکر نکنم تا اراد یچیذهنمو متمرکز کنم و به ه تونســتمیچرا اما نم دونمینم
 به هر سو پروار کنه!

درد و غم و  چیکه ه ییها یهام باشــم،مثل بچگ یمثل بچگ خواســتیم دلم
 نداشتم یغصه ا

ــدمیار کنار مغاره ها رد م یکه وقت ییهمون موقع ها مثل ــوق به  ش ،با ذوق و ش
ش نیتریسمت و سک فرو شم...با ذوق  یعرو سکا رو نگاه پر بک شوق عرو و 
و بهش  شــدمیمامانم م چیپاپ ومد،اونقدریخوشــم م شــونیکیار  یکنم و وقت

 بخره... مبرا خوامویکه م یزیچ ادویبرابرم کوتاه ب شددریتا مجبور م گفتمیم
راه  گزاگیر ابونایبه دســـت ار جدول خ یکه بســتن ییها یهمون بچگ مثل

 گوشم بدهکار نبود.. نییپا ایب گفتنی..و هر چقدر بهم مرفتمیم
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سمو م همه ستن دادمیحوا ستن نکهی..به اکردمیو جلومو نگاه نم میبه ب  زیتم مویب
 نشه... فیتموم کنم تا دستام کث

 ..شدیم یو رانوهام رخم وفتادمیدر اخرم و
 منم... نیا یول

ـــهیکه هم ی...منمن به حرف ه یخود را ش جز خودم گوش  یچکیبودم و 
 دادمیکه ار نظر خودم به صالحم بود رو انجام م ی!و هر کارکردمینم

 هنورم همون دخترم . من
ــجو 24 ینکوهش..... هانا هانا ــاله ، دانش ــته ادب یس ــد اتیرش ! فررند ارش

 منصور نکوهش!
 یو هرکس یزیار هر چ شتریرو ب هیسالشه،هان 16است.  هیکوچکترم هان خواهر

 دوستش دارم... ایدن یتو
 همهفیم شتریداره و حالمو ار همه ب ییود سن کمش درک باالکه با وج یا هیهان

مرحم دردام بوده  شــهیهم کهییتا جا کنهیخونوادم منو درک م یو بهتر ار اعضــا
 ..دهیوبه حرفام گوش م

 یو به حرف کســ هیمثل منه..اونم مثل خودم خود را هیهان یار خصــلتا یکی
 ...دهیگوش نم

صلت خوبه  نیا دونمینم ض یبد ول ایخ سرو  یبه هر حال در بع موارد جز درد
شته..ا یا گهید زیچ یبدبخت فارغ ار  یایبه دن گهیبار د هی شدیکاش م یبرام ندا

با تموم وجودم حســش  قهیدق 1..و تو اون قهیدق 1 یبرگردم..فقط برا یدرد بچگ
 کنم..تا بتونم اون رمانو لمسش کنم..
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بار ییایدن همون ـــک  غه ات عروس غد مام د خوردن تو  یبســتن..هیکه ت
 شدن سر رانوهات و به سرعت باد فراموش کردن اون! ی..رخمابوناستیخ
نم م کردمیآررو م دمیدیبزرگتر ار خودمو م یادما یکه بودم وقت کیکوچ ادمهی

چه ب خوامیخوام بزرگ باشــم، م یاالن نه.... نم یرودترمثل اونا بزرگ بشــم ول
 کنم....! یباشم و بچگ

نوهام تا ســر را نیرم فتمیبخورم و ب یبســتن ابونایخوام بچه باشــمو تو خ یم
 بشه.. یرخم

 ..رهیم ادتییشینداره بزرگ م  یمامانم رو موهام دست بکشه و بگه ع اونوقت
ل بزرگ ل ادمی یشـــدم..و بزرگ شـــدم و فت.. نورم اون دوران  ینر ه

 م..موند میدر حسرت بچگ ی..درسته که بزرگ شدم ولادمهینمویریش
سرت بچگاره صال چرا اررو خورمیم موی..من ح شدم.ا بزرگ  یکه چرا بزرگ 

 شدن کردم..
.. زنمیم ینیو لبخند غمگ کنمی..به اســمون نگاه مرمیگیم مب*غ*لتو  دســتامو

 .شهیم شتری.سرعت قطره ها بادیقطره بارون رو صورتم فرود م هی
 ..کنمیو به ادما نگاه م رمیگیم مب*غ*لگرفته..دستامو تو  بارون

ــ ییادما ــمت م هیبا عجله به  ایکه بعض ــرنیس ــ ای..بعض  گهید یناراحت..بعض
 ...فتهیکه قراره اتفاق ب یزیچ داریها هم ،مضطرب ،، شا یخوشحال..بعض

 ...امیبخودم م یطوالن یرو ادهیپ هیار  بعد
عت اه ـــا خدا س عت  8. ـــا به..ار س نه ب 4شــ مدم..ودارم فکر  رونیار خو او
مه رندگ کنمی..فکر مکنمیم ـــهیبارهم بر خالف هم نی.. و امیبه ه  یزیچ ش

 نشد! دمیعا
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ونم خودمو به خونه برس دیکه هرچه رودتر با برمیم یپ نیشدن هوا به ا کیتار با
 نگرانم نشدن نیار ا شتریتا ب
 به خونه بر گردم.. خوامینم یول
 اجباره زشیبر گردم که همه چ یبه خونه ا خوامینم
ــم که حت ییجا خوامینم ــم یباش خودمو  یبرا یریگ میخودم..خودمم حق نص

 ......یکنن...حت لیرو تحم زیباشم که بهم همه چ ییخوام جا یندارم..نم
ارامش داشته باشم که که منو بفهمن،به حرفام گوش بدن  ییجا خوادیدلم م من

 یلحظه فقط واسه لحظه ا هیفقط  خوامیم
ــونو ــته هام و چمن فرض کنن و به ح یجا خودش دختر  هیکه  ییزایرفام خواس

 ساله الرم داره توجه کنن..24
 لینه اجبار و تحم یتوجه یو ب ینه سرد خوامیم نویا من

 بار به حرف دلم گوش بدن. نیحداقل ا خوامیم
ــ ــاعتندارمیبهش م ینگاه هی ارمویدر م مویگوش ــون  9.5...س ــ  رو نش ش

 ...دهیم
ــ خوامیموقع که م همون ــله  ی..حتخورهیرنگ م بمیرو بذارم تو ج یگوش حوص

 ...زنهیداره رنگ م یک نمیهم ندارم که بب نویا
 ..فمیتو ک ذارمشیرو نگاه کنم م یگوش نکهیبدون ا یحوصلگ یب با

ــمیم یآه ــام رل م کش  یکیبرم که حداقلش  ییجا خوادی. دلم م زنمیو به کفش
 که فقط خودم باشم و خدا. ییجا هیباشه حرفم رو بفهمه. 

 امیم رونیب االتمیبار با صداش ار خ نیا خورهیبار دوم رنگ م یبرا میگوش
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بدم قطع م کنمیقصـــد م تا به  کنمیم ی..پوفشـــهیجواب  باره  و نقطه ت هیو دو
 .رمیفرو م یاهیو تو اعماق س زنمیاسمون رل م یکیتار
 ندارم.ب فمیبه ک ینگاه هی شهیو باعث م شهیبلند م میرنگ گوش یصدا بار

عالمت ســبز رنگ  یدســتم رو رو عیمثل دفعه قبل قطع شــه ســر نکهیار ا قبل
 ..دمیو جواب م کشمیتماس م یبرقرار

 ؟یجونم خواهر-
 هانا؟ ییکجا-هیهان

 مضطرب بود..نگران شدم صداش
 شده؟ یچ یهان-
بگم  یزیمن چ نکهی.و قبل ار اهیخونه،بابا بدجور عصــبان ایهانا فقط رودتر ب-

 رو قطع کرد یگوش عیسر
 نکهیم و ابر یبا تاکس خواستمیوقت ش  نم نیکردمو ار جام بلند شدم..ا یپوف

 نداشت تیامن نیهمچ
 اژانس گرفتم و ادرس مقصد رو بهش دادم.. هی ابونیسر خ ار
 م..دادم و چشمامو بست هیتک شهیشدم،سرم رو به ش نیوارد ماش نکهیمحض ا به
 ...میدیسخانم ر-
ساب رو ح هیمسن بود چشمام رو بار کردم.کرا بایمرد تقر هیراننده که  یصدا با

 شدم.. ادهیکردم و پ
ستم ش یبندارم و درو بار کنم ول دیکل شهیمثل هم خوا رو  ونفیشدم و ا مونیپ

و  شوکه نشن دنمیکنم تا ار د یبهتره..حداقل اعالم امادگ ینجوریفشار دادم...ا
ــتمیمطمئن ن نمی...که همچوفتهین یاتفاق اون  رویات اخ..با اتفاقوفتهین یاتفاق س
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...و االنم تماس مضطرب و  من یاومدن ناگهان رونیظهر و ار خونه ب تیوضع
 ...ادیب شیقراره پ یچ دونمینم گهی. واقعا دهینگران هان

رو به  در میکردیرو رد م اطیح نکهیکه به محض ا میداشــت ینســبتا بزرگ خونه
اشپزخونه بود و سمت راستم دوبلکس  ییرای.سمت چپ پذشدیبار م ییرایپذ

 خوابه 4خونه  هیباال.  رفتیو م خوردیپله م
هم  هگید یکیمال مامان و بابا.. اون  شمیکی..هیمال هان شیکیمال من.. شیکی
 بابام بود یکتابخونه  یکی

ــال 3 هی هیهان ــدیم یس م تو من ینجوری..بهتر..ادیوابخیاتاق م هیکه با من تو  ش
 ...کردیدلم گوش م یتنها نبودم و هم اون به حرفا یبزرگ نیاتاق به ا

درو بار کرده بود و مامان و بابا هم چون مشـغول  هیخونه شـدم..ظاهرا هان وارد
 صحبت بودن متوجه رنگ نشدن..پشتشون به من بود

 دمید هیهان یچشما یرو تو ینگران
 دوننیمن بهت رنگ ردما ..نم یوقت نگ هی-

 رو بار و بسته کردم گفتم نگران یردم وچشمامو به اروم یبخش نانیاطم لبخند
 کرد. فیرد که تمام دندوناشو رد یراحت لبخند التینباش خ

 گرفت :باشه بابا محفوظ کن دندوناتو. خندم
 سالم دادم که متوجه شدن و به طرفم برگشتن یبلند یبا صدا و
 .سالم.-

ــتام م بابا ــد و به طرفم اومد.دس ــوره گرفته بودم ، دیلرریار جاش بلند ش  و دلش
 االن! طی.حداقل تو شراکردیرو بهم القا نم یچهره بابا حس خوب
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 ؟یتا االن کجا بود-
 تونمیجوره نم چیه ســتمیکه اهل دروغ ن یدونیخودت کمکم کن...م ایخدا

 دروغ بگم ، کمکم کن...
باشــم گفتم  دهیکه شــک دارم خودمم شــن ومدیکه ار ته چاه در م ییصــدا هی با
 .رونیب

 داد رد و اومد طرفمو گفت: یبلند یصدا با
ـیب- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رونیرون؟تا ال

 ساعت چنده؟ یــــــــدونی؟میبود
 ..دیکه گوشام سوت کش دینعره کش بایچنده رو تقر ساعت
شمامو به رم نییانداختم پا سرمو شتباهه ول دونستمیدوختم..م نیو چ  یکارم ا

نداشــتم حق دار هیتوج یبرا یلیدل چیه یبگم وقت ینگفتم.چ یچیه ه کارام 
ص زنهیسرم داد  و  تادمسیا یاگه م رونیفکرم بود که ار خونه ردم ب یخوِد ب ریتق

 !دیکشینم انجیاکار به  دیشا کردمیتر با موضوع برخورد م یمنطق کمی
 بابا بلند شد: یصدا

 جواب منوبده. یرل بزن نیبه رم نکهیبه جا ا ستم؟یمگه با تو ن-
-......: 

 ؟یتا االن کجا بود گمیبهت م-بابا
باال و خ یلیخ یترس ول با بام چشــم  یلیاروم ســرمو اوردم  با به  مظلوم 

ساب یخدا یدوختم..وا صورتش ار حرص ح صه  یمن  شخ شده بود م سرخ 
 ..هیعصبان یحساب

 -اروم گفتم: ییصدا با
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 ......رویگفتم که..ب-
که  هنور بد جورم  هیحرفم رو تموم نکرده بودم  خت.. طرف صــورتم ســو

 سوخت..
به سمت چپ پرت شد و دستم رفت رو صورتمو تا خوداگاه چشمام بسته  سرم

 شد..
 یچند کلمه حرف و داد بود.. انتظار هر کار تشی،بابا اوج عصبان شدینم باورم

 بار رو من دست بلند کرد نیاما ا یکی نیارش رو داشتم اال ا
 هاناش دست بلند کرد. یبار....رو نیاول یبرا

ـــدن م یبد بغض ـــاس خورد ش  ی.حتکردمیبه گلوم هجوم اورده بود.احس
 ..نمیکدومشون رو بب چیه خواستمیکردم نم یچشمامو بار نم

لبهامو رو هم فشــار دادمو  نمیرو بب هیمامان و هان یترحم چشــما خواســتمینم
 یبد یلی.. حداقل االن..احساس خزهینر رونیاشک ار چشمام ب کردمیم یسع
 بود

 ی..ار شدت بغضم حس خفگدادیگلومو تو دستاش داشت فشار م یکی انگار
 بهم دست داده بود..

 که خطاب به بابام گفت: دمیبلند مامان رو شن یو صدا هی" هاننیه یصدا
 منصـــــــــــــــــــور!-

 تو ساکت مارال ،دخالت نکن.-بابا
 دوباره منو مخاط  قرار داد و گفت: بابا
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چه غلط چیســر ه رهیدختره خ- تایکنیم یدار یمعلوم هســـت  جا  ؟ االن ک
 صد دفعه تا االن رنگ ردم ه؟یصاب مرده پس برا چ یگوش ؟اونیبود

 یکجا بود پرسمیموقع ش  ارت م نیا
 رون؟هـــــــــــان؟یب یگیم

 منصور اروم تر ...چه خبرته. -مامان
 باهاش مشخص کنم... دیبا فمویتکل-بابا
 به من ادامه داد: رو
 ؟یدادیجواب نم ویچرا گوش-

ــاعت یلیدل گفتم؟چهیم یندادم..چ جواب ــتم؟بگم ار س مثل عالفا تو  4داش
هم  بلکه اوضــاع رو کردینه تنها خودمو بابارو قانع نم لمیدل نیبودم..ا ابونایخ

 .کردیبدتر م
 ستم؟یمگه من با تو ن-

ــور..ا-مامان ــه منص ــ نیبس  ارانکیا ی..تو که عاقلیجوونه نادونه..تو که بزرگش
 ه؟یچ گهید

صابم بود..کاش منم مثل اون م هیهان یها هیهق هق گر یصدا ستمیرو اع  تون
حال من دل  ؟تویکنیم هیبگم تو چرا گر خواســتمیکنم..م هیگر به  چرا 

االن منو بفهمه و  تونهینم یچکی؟هیکنیحال االن منو درک م ؟مگهیســورونیم
 ارومم کنه.

 د:بابا بلند ش یتنها.دوباره صدا یتنها بودمیفقط تنها م خواستیدلم م االن
 ؟بایودن کجا باال ؟نه؟تایخبر به ادم بد هی یستی؟بلد ن یگرفت یچرا اللمون-
 ؟یایم یبا ک یریم یچند وقته با ک ستین ؟معلومیبود یک
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همه  یخوایبچه جوونه غرور داره چرا م نیول کن تو رو خدا منصـور..ا-مامان
 ؟یکن یخال نیسر ا تویدق و دل

 تو دخالت نکن..رو حرف من حرف نزن.. گمیمارال بهت م-
ــتم ار  گهیتهمت و د نهمهیخدا تحمل ا یا ــتم ب هینداش بابا و  نیطرف هم داش

ــت م ــتم رو ی...همون جورکردمیمامان دعوا درس ــورتم بود همه  یکه دس ص
شتم و دو نیرو ار رو رم فمیقدرتمو جمع کردم تو پاهام با تمام توانم ک  دمیبردا

 سمت پله ها.
با کدوم گور-با چهیریم یبا توام  ثل موش م یکرد یغلط ؟ تو  یریکه م

 سوراخت؟؟!
 بابا تو روخدا ولش کن...-هیهان

 دمیکدومشون رو نشن چیه یصدا گهیتو اتاقم درو بستم...د رفتم
و رانوهامو تو شکمم  نیدرو بستمار پشت در سر خوردم رو رم نکهیمحض ا به

دادم..دســتامو دور پاهام حلقه کردم...تا  هیجمع کردم و ســرمو به رانوهام تک
که مدتها تو خونه اســـت رو  یجنگ اعصـــاب نیا دیبا گهیچه مدت د ؟تایک

 ادمم..احساس دارم..منطق دارم فهمن؟منمیتحمل کنم؟چرا نم
که تو شــکم  ینیباشــم، شــده بودم مثل جن یدارم خودم به خودم متک دوســت

 شهیمادرش جمع م
 خواســتمیبغض هم نم نیبا وجود ا یحت یول دادیگلومو فشــار م یبد بغض

 مو گرفته بودماشکا یکنم به رور جلو هیگر
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 یکن هانا نذار رو دلت جمع بشــه ...خودتو خال هیگر گفتیبهم م ییصــدا هی
 یکن دختر..خواستم به اون صدا گوش بدم و اجاره فرود اشکامو صادر کنم ول

با پشت دستم چشمامو  دیاشکم جوش یاحساس کردم چشمه  نکهیبه محض ا
 دمیمال

ار خودم نشــون ندادم..من  یضــعف چیکنم...تا االن ه هیگر دی"نه نه...من نبا
 ."کنمینم هیگر

 :دمیگرفتم رو به باال و نال سرمو
خه جوریچرا ا ایخدا ا ب ین چرا ار  مهیا نیشـــد؟ ه خاب  ن ت ن من ا ادم 
 رفت؟چهیم شیپ یو خوشــ یکه داشــت با خوب یچ ؟چرا؟؟؟؟؟همهیکرد

 تو کارنه اخه؟؟ یحکمت
ــبختانه تراس رو به  بلند ــمت تراس اتاقم رفتم درو بار کردم خوش ــدم و به س ش

 رو کرده بود... دنیکش ادیفر یپشت ساختمون بود...دلم هوا
ــدا د ی:ا خســـــــــته  ـــــــــــگهیخــــــــــــــــــــــــ 

 شــــــــــدم..
..ار همه کنترل صـــدامم دســـت خودم نبود.....دلم گرفته ار همه گهید یحت

 ن...بهم بقبولون لیکل کاراشونو با رور و اجبار و تحم خواستمیکه م ییکسا
ستم ش   یس هی نیسراغم اومده بود...ع یرو تختم...دوباره اون بغض لعنت ن

سط گلوم گ سرم به رانوم  ریو شتم  صله لباس عوض کردن هم ندا کرده بودحو
ــد و  هیتک ــتم در بار ش ــمام بس ــرم بلند نکردم بباومد تو.. یکیدادمو چش  نمیس
 جوابم خودش بره.گفتم: دنیداشتم با نشن دی...امهیک

 و ندارم. یاالن حوصله کس رونیب برو



wWw.Roman4u.iR  16 

 

 یوقت یدر رده ول یکس دمی...اول فکر کردم من اشتباه شنومدیدر ن ییصدا چیه
داده و با بغض داره منو نگاه  هیتک واریکه بع د دمیرو د هیســرمو بلند کردم هان

 .کنهیم
ــکاش ــف یاروم اروم ار گونه ها اش  ام هیبود گر کی...نزدمومدیم نییپا دشیس

 در اون وضع. خودمو کنترل کردمو گفتم : هیهان دنیبا د رهیبگ
داد  تیبود با عصبان دهی.انگار نشنکردیو منو نگاه م سادیوا یول رونیبرو ب یهان

 ردم:
کاشو با اش ؟یکنـــــیبر و بر منو نگاه م یسادیوا رون؟یبرو ب گمیبهت نم مگه
 .سادیپاک کرد و روبروم وا نشیاست

 ...م..من بودریبه هق هق افتاد و گفت : هانا....ه..همش..تقص دوباره
 ینجوریا یواســه من..واســه ک یزیاشــکارو نر نی..ازمیهانا قربونت بره..عز-

 کردمیدلم؟ لررش صدامو به وضوح حس م زیعز یکنیم هیگر
 .دیخند دیمنو د یرو ار رو شونم جدا کردم وقت هیربع بعد سر هان هی

 ؟یخندیچته دختر ؟چرا م-
 چشات شده قده دو تا گردو.-گفت: بالبخند

ــ  هان اون ــمیپ هیش براش گفتم درد دو دل کردم تا  میموند و باهم حرف رد ش
 هیبود.. نینصفه شبه سرم سنگ 2/5ساعت  دمیاروم شم..به خودم که اومدم د

 دمیخواب نیرم یبالش برداشتم و همونجا رو
*************************** 
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و فضارو روشن کرده بود..نورش چشممو  دیتابیار پنجره به اتاق م دیخورش نور
 رد..دستمو گرفتم جلو چشمام تا دوباره بخوابم

شد..  ری..دانشگاهم د9/5خدا ساعت  یو ساعت رو نگاه کردم وا دمیپر دفعهی
 امرورو ردم. دیق کردیچون سرمم درد م یار طرف یول

ساب شماموکه بار کردم هان دمیخواب یح سته بود و موهامو  هیو چ ش سرم ن باال 
 ..کردینوارش م

 .ریبخ ؟صبحیشد داریب-
 خانم خابالو. ریظهر بخ-هیهان-
 مگه ساعت چنده؟-
 دو ظهره.-
ار  به ســر و صــورتم بزنم یاب هیم خســته بودم..بلند شــدم بر یلی...خالیخیب-

 تا شد..4که رد شدم چشمام ار تعج   نهییا یجلو
ردم گرفت و د یکه حساب دمیبه صورتم کش یهنور تنم بود. دست شبمید یلباسا

 صورتم جمع شد..
باسامو ل رونیاومدم ب ییانقدر ناجور کبود شه.ار دستشو کردمیفکرشم نم اصال

 دکامل رفع نش یهم کرم ردم تابپوشونمش ول یعوض کردم و موهامو بستم کل
 باال؟ ارمیناهارت ب یخوایهانا م-هیهان

 ؟ینه واسه چ-
 ...حرفش قطع کردمو گفتم: ش ید دبخاطریا..اخه گفتم..شا-
 اون بابامه...حق داره..منم کم مقصر نبودم. یهان-
 ؟اره؟؟حق د یگیروت دست بلند کرد..هنورم..هنورم..م نکهیبا وجود ا یعنی-
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ه پرســ ابونایبله حق داره...مقصــر من بودم که تا اون موقع شــ  داشــتم تو خ-
 ..زدمیم
تو  ینه...ول ای یگیمن م یواســـه دلخوشــ یدار نارویا دونمی...من نمنیبب-

 کمتر اراونم بهم ینه ول شتریار مامان ب شهی...همیخواهرم
بت ـــهی..همیبود کمی..نزدینکرد مح با اونجور د دمید ی. وقتش ـــ یبا  ش

 نمیبابا بب یبخاطر خودخواه تونمیردت...خورد شـــدم..انگار من ردن..من نم
 ...یگینم یچیو ه یساکت

عه گفتم مقصــر من بودم االنم م هیبس کن ..- پا میریدف هارو  نییب نا و 
 بشنوم. یحرف خوامیهم نم گهی..دمیخوریم
 اخه.... یول-
 ..یول یب یول-
 ...ستمیاکت نمن س یاگه تو ساکت-
بعدم  به نیا ؟اریدیبابا با منه نه تو فهم ه؟هان؟مشــکلیمشــکل تو چ نمیبب-
 و تو. دونمیمن م یبهش کرد یاحترام یب نیکوچکتر نمیبب
س ی..ولدمی..خودمو دخالت نمکنمیبهش نم یاحترام یبغض کرد:ب-  یلیاون 
ــ ید ــ یحق من بود..اگه من د ش اون دوباره به بابا  زدم،اگهیبه اون رنگ نم ش

رنه شــد...وگ یدوباره بخاطر اون عصــبان ،بابایخوردینم یلیتو ســ زدیرنگ نم
 افتاد یاتفاق نم نایاالن هچ کدوم ار ا

شک نمی..نبزمیجون..عز یهان- سه من ا شماتو وا ص چی..تو هیکن یچ  یریتق
 نیوقت همچ چیه دونســتمیاگه م ی..مِن احمق ارت خواســتم رنگ بزنیندار
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حث رو بهتره تمومش کن نی...اخواســتمیو ارت نم یزیچ با  میب باور کن 
 کشمیفقط عذاب م شیاداوری

ساکت نم یول یدونیهر جور خودت م- ست نمیبب نمیشیمن  ست یبابا د داره  ید
 منتظرتم.. نیی..پاکنهیبدبختت م

به  فکر.. با هربار فکر کردن فقط ایدن هیمنو به فکر فرو برد ،من موندم و  حرفش
اهو نشون ر نیار خدا خواستم کمکم کنه و بهم بهتر نیبنابرا دمیرسیبن بست م

ا حاال ت شـــ یکه ار د نییرفتم پا یکشــمکش فکر یبده..باالخره بعد ار کل
 نخورده بودم و ضعف وجودمو گرفته بود یچیه
س یچ دونمیکه نم رفتمیم نییپله ها پا ار شمام  سرگ یاهیشد ،چ  جهیرفت و 

صله ا یبیعج سقوط فا ساس  یگرفتم! با  ست همون لحظه اح شتم که در ندا
ست ش یکردم د شد و منو به طرف خودش ک شتم تا فردیدور کمرم حلقه  د ..برگ

ما وقت نمیمورد نظرو بب ته  یچرا ول دونمینم دمشید یا ته پ به ت هول کردم و 
 افتادم:

 ..!ریس...س.سالم..صبح بخ-
ــت رو لباش..تاره فهم هیبابا جواب ندادو به جاش  یول ــس  دمیلبخند محو نش
 تر!..تو دخ ی..نترکریصبح بخ گمیظهر ار خواب بلند شدم تاره م2گفتم... یچ

صورتم چرخ نگاهش شد..همون لبخند محو ار لباش  رهیو به گونه ام خ دیرو 
بعد  یول نیاول خشــمگ ییجورا هیپاک شــدو حالت چشــماش عوض شــد..

 که کرده بود.. یار کار دیشا یمونی...پشزدیتو چشماش موج م یمونیشپ
سر م یحرف چیه یب شتم ول زیرفت  شتها ندا سرش.. ا شت  ست و منم پ ش  ین

دم هم مرغ واسه خو یبرنج و کم کمیام باالجبار  جهیکنترل ضعف و سرگ یبرا
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ش سر م دمیک شدم،  شغول  شد و ا ش یار بحث د یحرف نیکوچکتر زیو م  نین
بود! ناهارم که  نییمدت ســرم پا کرد،تمامیمنو در حضــور خانوادم معذب م

 گرفتم شیشد ، تشکر کردم و راه اتاقم رو در پ تموم
 هیشـــده بودم..قســمت من چ رهیبودم و به ســقف خ دهیتخت درار کشــ رو

 بکنم؟؟ دیخداجون؟؟چکار با
 تو؟؟ امیب-اومد تو اتاق.. هیدر بار شد و هان رهیدستگ

 .ایام نشستم:بج رو
 برن خونه مامان جون. خوانیم نایهانا حوصلم سر رفته..امشبم مامان ا-
 ...مییحساب امش  تنها نیجدا؟؟پس با ا-
 به ذهنم خطور کرد: یو گفت: اره.. همون لحظه فکر دیکش یاه
 مم؟؟بدیدو رو ره که فقط من تو باشــ یکیمســافرت  هی میبر یخوایم یهان-
 ه؟ی..نظرت چشهیعوض م مونیروح کمی...ستین

کن..ار اون گذشــته من مدرســه دارم  گهیفکر د هی ذاره؟؟نهیبه نظرت بابا م-
 !تونمینم
ست م- سم نبود..پس هر جا تو بگیگیرا ست داری..حوا ش  بر ی..دو  میام

 ؟ی،هرجا تو راحت تر دونمی..نمی..پارکیشهربار
 بام.-
 ؟؟یچ-
ـــت دارم..خ میبر- جا رو دوس خدا  دهیم ی..بهم ارامشــیلیبام؟؟اون که 
 م؟ی..بردونهیم
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قدر ـــت  کیبه هم نزد قمونیعال چ ـــه ارامشــش دوس بامو واس بود..منم 
 .میریامش  م زمیردم :باشه عز یدارم...لبخند

 ذوق دستاشو بهم کوبوند و گفت: با
 اد؟؟یهم بگم ب یبه ملود-

 ..:اره حتما بهش بگو..زدمیرنگ م تراینبود..منم به م یفکر بد
 ..من برم بهش خبر بدم..ی...خواهرــــــولیو گفت:ا نییپا دیرو تخت پر ار
 روده یلیاالن که خ-
 توجه گفت:من رفتم یب

 رل دیوبه ســقف ســف دمی..منم دوباره رو تخت درار کشــرونیاتاق رفت ب ار
 رنگ بزنم.. ترایبه م گهید قهیردم،تا چند دق

 الیهه فکر و خ نیار شر ا دیکوتاه رو هم فشردم تا شا قهیدق واسه چند چشمامو
 ...به محضکردمیبرعکس فکر م یراحت شم...ول

 یار فکر ها بود که به سرم هجوم اورد...ا یلیچشمامو رو هم گذاشتم س نکهیا
 خواب راحت داشــته قهیدو دق تونمیگرفتار شــدم که نم یبه چه رور نیخدا بب

 باشم...
ــتم..ا شیمبهم که پ یا ندهینگران بودم...نگران ار ا دائما اگه  که یا ندهیرو داش

 ..شدیتباه م گرانیبه دست د کردمینم یخودم کار
ستم...فکر و خ مجددا ش  هی دینداره هانا خانم...باالخره با دهیفا الیسر جام ن

 ...نابودتیشینابود م یدست ی...وگرنه دستیکن یکار
 ..!ندهیتو!.به خودم پورخند ردم..هه ا ندیتو...ا ی...خودتو...رندگکننیم
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ش شتم و به م مویگو صم هیخوبه که ادم  یلیرنگ ردم...خ ترایبردا ست   یمیدو
 بتونه روش حساب کنه.. یطیداشته باشه که تو هر شرا

کس  چیکه ه یناراحت نیکه بتونه حرفاتو بفهمه و درکت کنه...اگه ار ا یدوســت
 ..دردتهیباشه که بفهمه حرفت چ یکی فهمهیحرفاتو نم

 خوبه... یلیواقعا خ نیا ه؟یچ
ستان با م بایتقر شگاه ترایار کالس دوم دب ستم تا به االن که هم دان ست یدو  میه
 نیتر یمی...صممیرشته هامونم مثل هم انتخاب کرد یحت

 دوسش دارم.. هیکه مثل هان دوستم
ضع مال ار سطح ما بودن..ار تما شونینظر و خبر  ممیو پوک رندگ کیم جهم 

 بهم گزارش اتییمسائل رو با جز نی..کوچکترنطوریداشت...منم هم
 یستا به حال به ک دونستمیبود که م قیو دق زیاون ر ی! اما مسائل رندگمیدادیم

 منم ناخواسته متوجه شده بودم! ینزده حت یحرف
ود ب هیهم سن هان یجور بود..ار اون گذشته خواهرش ملود یلیخ هیبا هان ترایم

 بودن.. یو اوناهم همکالس
مل رو ار اون  صــبر که هرک یگرفتم..وگرنه من ادم ادیوتح  یهرکار ینبودم 

 ..صبورهی..دختر فوق العاده صبورادیبکنه و صدامم در ن خوادیم
 شاد.. و

 دوم: فصل
 اول بوق دوم..بوق سوم..بوق چهارم..بوق پنجم...: بوق



 23 خاک احساس قدم میگذارمبر 

 رونیکلمه حرف ار دهنت ب هی هی..فقط کافکنمیلهت م زنمینگو م یچیالو ه-
وشــه گ نیا ییبنده خدا هی یگ یمعرفت نم یمعرفت..دختره ب ی..نامرد..بادیب

سته بب روونیاحیدن ش سرگردون منتظر تو ن ..حاال ؟یکرد کاریاالغ چ یتو نهیو 
 غذا ینیبب یچند وقت رنگ رد نیتو ا ؟؟اصــالیگ یخودت به درک..منو نم
 رنده ام؟؟؟؟ ای..؟؟اصال مرده ام..کشمیخوردم نخوردم؟نفس م

 خدا سرم رفت..: یوا
د بع ادیب رونی..!بذار حرف ار دهنم برینفس بگ قهیچتــــــــه؟؟؟دو دق یواااا-

 کیبه فک خودت فکر کن..بعدم عل یســتیغرغر کن..فکر گوش من ن نیبشــ
 سالم..

ــیبه فرض که سالم..وا- ـــ ـــ به  یبود ؟مردهیبود یم گور ..هاناجونم..کدویـ
 !تیحلوا خور مییایب یخبرمون نکرد ؟چرایسالمت

 بگو..ثواب داره.. میدورار جون یربونم الل هیمرض..-
..نامرد اصــال کجا گم شــده نیدرســت کن ادیبرو بابا..من حلوا دوس دارم..ر-

نه رنگیایکه نم ؟کالسیبود نه ه ی.. ته ول کردیچی.. ند وق ه ب یرفت ی..چ
 امون خدا..

لررش  یبار خودمو کنترل کردم..ول یافتادم..بغض گلومو فشرد..ول رورید ادی-
 لررون گفتم: یدست خودم نبود..با همون صدا گهیصدام د

 ..لطفا.نمتیبب دیوقت نکردم بهت خبر بدم..با یبه جون هان-
 متوجه شد: عیشد..سر لیصدا تبد یصدام به هق هق ب لررش

 ؟یهانا خوب-
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گونه هام ســر  یصــدا ار رو یداد که ب ییخودشــو به اشــکا یهقم جا هق
 ..صدام خش دار شد:دیرسیچونم م خوردوبهیم
ه چرا ..اخدمیبر گهیخسته شدم..به خدا د گهی...دستمیاصال خوب ن تراینه م -

 بهم بگو.. یزیچ هیکن..تو  یکار هی..تو ترایتونم م یمن؟؟نم
 .کنهیم هیکردم اونم داره گر حس

خدازمینداره عز  یع- باالخره  ندگ ی.. با ر نا خودتو  ها  تیتوهم بزرگه..
نگ کن..رندگ ماه ـــهیهم یه  ی..رندگرهینم شیپ یخوایکه تو م یاونطور ش

 شیپ یطیشرا هیوقتا  یداره..گاه یبیداره..فرار و نش یبلند یداره...پست یسخت
ودش ادم اگر خ ی..ولســـتیســـاخته ن یار دســـت کســ یکار چیکه ه ادیم

 دی..بایببار دی..اونوقته که تو نبایببار دی..تو نبایتونی..هانا تو متونهی..موادبخ
 ..یرو ار دست ند دتیو ام ی..به خدا توکل کنیتحمل کن ویصبور باش 

 دیبا یاریبدســتش ب یخوایکه م یزینشــون نده..بجنگ..واســه اون چ ضــعف
 .کنهیکه ولت نم هیمونیعمر پش هیو  شیدیوگرنه ار دست م یبجنگ

ورتو ..حضــکنهیتلفنا و رنگا ارومم نم نیحرفا..ا نی..انمتیبب خوامیم ترایم-
 کردم. هی..و بلند گرخوامیم
ضــعف نشــون نده اونوقت تو  گمی..مگمیا..دختر مگه من دارم برات قصــه م-
 ..امیبگو کجا..االن م ؟؟فقطیکنیم هیگر یایم
 اشکامو با دست پاک کردم:-
 ؟؟یای؟؟میجد-
 ؟؟ی..کجا و چه ساعتامین شهیاخه مگه م-
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و ر یملود ی..راســتخوادیارامش م کمیبام..منم دلم  گهیهم گفتم م هیبه هان-
.منم دلم شهیجفتشون سرشون گرم م ینجوریتنها نباشه..ا هی..هاناریباخودت ب

 براش تنگ شده..
شم..بعد با حرص گفت:فقط -  رسمپیارت م یچ هیتو فقط امر کن..اونم به چ

 راستشو بگو..
 بگو؟-
 ؟؟یلیتو دلت واسه من تنگ شده بود اصال..؟؟؟نه خدا وک-
 وا رده به سرت؟؟معلومه که اره!-
رو..؟که دلت واســـه اون تنگ  یملود ای ینیمنو بب یخوای..میتو غلط کرد-
نو ادم م ؟؟اصالینیمنو بب یابج یکنیرو بهانه م هیهان گهیهان؟؟؟حاال د شهیم

ــاب کرد ــال گفت هی ؟؟بعدیحس  دهیدلم برات تنگ یکجا بود زمیعز یهفته اص
 بود؟؟

 شانس!!! یبه خشک یا
با ناخن  یکله حرف نزن..به خدا رو اعصــابم انگار دار هی زتیجون عز ترایم-
 !یکشیم
 بود رسم مرام و معرفت؟؟ نیباشه ..ا-

 اره بخند که حالم خنده داره.. -..:دمیخندیم زیر زیگرفته بود..ر خندم
 ..یگیکم کم شر و ور م یدار گهیبرو سر کارت د گهیبسه د-
..به تو اتاق دمیچپ یسره مثل چس  قطره ا هیشده.. فیامم تضع هیتاره روح-

 هوا.. رهی..بعدشم که چرتم مرونیب امیرا مم*س*تاب خوردن و  یهوا
 ؟؟یندار یکار دارم..تو کار ی..برم کلنمتیبی..مدمیخ  خ  ..باشه فهم-
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رو  یدیپا پر4 تیبا گوشــ ینداشــتم..تو اومد ینه قربونت..من ار اولم کار-
 من! هیگوش

 رو برات بخرم؟؟توروخدا تعارف نکن.. لویدو ک یخوایم گمیم-
 ..خرمی..خودم مشهینه رحمتت م-
 کار دارم...خدافظ! یبابا برو کل-
 !نمتیبی...می:باشه بادیخند-

 حاضر و اماده اومد تو اتاق..: هیهان
 االن..! ؟؟رودهیاماده شد یدختر تو ک-
جون من..بخاطر من بس کن..توروخدا انقدر خودتو  ؟؟هانایکرد هیبار گر-
 امش  ..باشه؟؟؟ هینکن..حداقل  تیاذ

باشه  هیبا اررش تر بود..سرمو تکون دادمو  یزیبرام ار هر چ ایتو دن هیهان یشاد
چه ب گهی..اون دفهمهی..؟؟معلومه که مگمیم یچ فهمهیم دونســتمیگفتم....نم

 کارش.. یبره پ یکه ردش کن ستین
 هیبود که  نیاالن ا طیتو شرا نهیگز نیشدم و به سمت کمد راه افتادم..بهتر بلند

 ..کنهیبرا فرهم م طویشرا نیممنونم که ا تراینفر کنارم باشه..وبارم ار م
 سوم: فصل

ضر سته بودمو تو حا ش شده بودم..افکار یو اماده رو تختم ن که  یافکارم غرق 
شون کنم..افکار تونستمینم  یب پارل پوچ و هیاول مثل  دیکه با د یار ذهنم جدا

 یب هگی..دشدندیم دهیپارل رو کنار هم چ نیا یها کهیت یوقت یبودن..ول یمعن
 دهیو محکم بهم چسب فتربط نبودن..بر عکس..انقدر س یب گهیمعنا نبودن..د
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پوچرو  براشون لفظ تونستمینم گهی..دشدنیار هم جدا نم ایراحت نیبودن که به ا
س  قطره ا شون و من ا یبکار ببرم....انگار با چ سبونده بودن  نیمحکم بهم چ

 ی..که بارم هر کاردادمیبا ذهنم تطابقشــون م دیکاره بودم..فقط با چیوســطه ه
گ افکار هماهن نیبا ا مویخودمو ..رندگ ســتمتونی..نه نمتونســتمینم کردمیم

هماهنگ  تیخودتو بار ندگ گهیم ترای..مگشتمیراه چاره درست م هیکنم..دنبال 
که بخوام به رور باهاشون کنار  نهی...و سخت تر ار اون ایکن...چه انتظار سخت

با امیب بال  هی... بار..من دن قان یزیچ هیبودم.. یمنطق لیدل هیاج عم که بتونه 
ختم رو که کنارم بود ت میگوشــ برهیکنه..و یبابا رو برام حالج ی..بتونه کاراکنه

ــم م ــ یکه رو ترایلرروند..به اس ــفحه گوش ــم دوختم..دلم ن یص  ومدیبود چش
نگ گوشــ یگوشــ عاشــق ر نگ خ هیبودم.. میرو بردارم.. و  تیال یلیاه

م به مه طیشرا نیتو بدتر یاهنگ حت نی...اروم و سرشار ار احساس...امیمال
 :دمیدکمه سبز کش یقطع شه دستم رو رو نکهی..قبل ار ادادیارامش م

 جانم؟-
 فوت کرد و گفت: یتو گوش نفسشو

 دی..بازنمیدفعه من رنگ م ؟؟؟هریادم ش یخوایم یمن موندم تو ک شییخدا-
ــ نیتا بوق اخر منتظر بمونم تا تو ا نگ ادم ار ر ؟بخدایوامونده رو بردار هیگوش

نا ام  و تو یکرد یگفتم حتما خود کشــ گهیدفعه د نی..اشـــهیم دیردن بهت 
 نهی.ا.شــهیتر م ادیر روررور به  ری...اخه نه که تعداد مرگ و مییایاون دن کیتراف

شلوغه د سگهیکه اون ورهم خطش  س لهی..و هم نداره که بلکه رودتر  هینقل لهیم
 برسه ادم..
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س خندم سا شر عمرا م نیا...یگرفته بود ا ستیب شو بند حرف ردن هی یجلو تون
 ...رهیبگ
شتباه گرفت- شت تل با نار و  نی...همچیدوما...رهر مار و جانم...منو با اون ا پ

شوه م شک افتادم و  گهیع ش هیجانم که به  ست د نمینگاه کردم بب مویدور گو ر
شتر دمیرنگ یکی ابهیگرفتم  شوه  سرش  یکه منتظر بوده طرف بهش بزنگه و ع

 کنه.. یخال
 ترا؟یم-
 هان؟-
 انا؟؟یت تموم شد اح یسخنران-
 ؟یفکرکنم اره حاال که چ-
شنا  یبدونم تو حرف ردنت با واژه ا خوامیفقط م یچیه- سم نفس گرفتن ا به ا

 اصال؟؟ یهست
شــمرده شــمرده و  یمثل جنابعال تونمیکنم نم یهانا جان..خفه..من هرکار-

ــــاس حرف بزنم! تا حاال خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بدتر گند  یکردم..ول نیهم تمر یلیباکل
 که ار خنده افتاده بودم رو تختم. زدیحرف م ی.. جوردنمیتو حرف زنمیم
سه بعدا الرمت م دنتیخند- سه ادم شهیرو بذار وا ..نگاه توروخدا..حواس وا

 رفتم.. یایب ری...دنییکه..گمشو پا یذارینم
 ..امیاالن م ی؟؟اوکیمگه تو اومد-
 نههههههههههههههه...-
 !ــه؟یو جا به جا کردم : بـــــار چ یگوش یکالفگ با
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زنن ار که تا بمبم ن یهست ییتو ار اون دسته ادما کهیی..ار اونجاوفتمیدارم راه م-
 یدبه خودت ب یتکون هی...گفتم رودتر اعالم کنم و شما یخوریجات تکون نم

 ی....هان..راســتیتختته! بلندشــ زنمیحدس م دهیمبارکت که ند یو ار اون جا
 گهیکه من وحشت کنم د یایمثل مرده ها ب یمثل اون سر یبگم..بلند نش نمیا

 ..هیبحال بق یوا
 گه؟؟یامر د-
من بدبخت جنگل انبوه  نیماشـ یچرخا ریتا علف ر ای...اهان رودتر بیچیه-

 امارون نشه..
 ؟یندار ی...کاریباشه..مخمو خورد باشه باشه-
ست یایچرا مثل ادم ن- صور م میو تقد کنمیم یکلتو خودم دود ..به مکنیعمو من

 ..یجون ملود
 اره؟؟یپ میجون ملود-
 دخالت نکن..فعال.. ستیکه به تو مربوط ن ییتو کارا-

نهید دختره به ک نیا دونمیتختش کم بود...من نم هی...وو  هی..برده بود یدختر 
خل و د ثل کردیم دادیتو وجودش ب یوونگیرگ  نه م مانش بود  ما ثل  نه م ..

که  ییوقتا یبود..شــده بود حت یمرد مهربون و خونگرم یلیباباش..باباش..خ
که  یپدردوســتم بخاطر داشــتن  نیتر یمی..به صــمکردمیحســادت م ترایبه م

ــاس پ ــده بود وقتارهیم شیانقدر با منطق و احس خوام که ب ییکه منم بابا یی..ش
با اجبار جلو بره...بابا ییحرف دلمو بفهمه...بابا من  یکه درکم کنه...نخواد 

اد..بابام د رشییبه کل تغ میاون دوســـال قبل رندگ یبود..ول ایدن یبابا نیبهتر
 بشناسمش.. نتونستموقت  چیکه ه یکی..شد گهیادم د هیشد 
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 قهیقکه د یبابام درکم کنه..منو..دختر بزرگشو..همون دختر خواستیدلم م منم
 دنیساعت نشون ار رس یکه عقربه ها یخونه..وقت ادیتا باباش ب کردیم یشمار

ش بشــه که بابا میکه کجا قا کردیم یزی،با ذوق و شــوق برنامه ر دادیباباش م
 کنه.. داشینتونه پ

اال رش که بخاطر تقال و ببو یدم موش یکجاست با موها دیفهمیباباش م یوقت
 زوونیهمون بابا و ار گردنش او ب*غ*ل دیپریم خوردیبهم م دناشیپر نییو پا

 دیپریم یادامس خرســ هیگرفتن  دیکه هر رور به ام ی.. ..همون دخترشـــدیم
 رفتگیممشــت ار باباش ادامس  هیکه  یوقت دادیم یفیباباش..وچه ک ب*غ*ل

 ..خوردشونیتو دهنش و ملچ ملچ م چپوندیهرچه تمام تر م ل*ذ*تو اونارو با 
شت...ول یی..باباخوامی...من اون بابا رو ممن ست دا شو دو  یکه هانا کوچولو

نداره..اگه داشـــت اونجور گهید نه  نداره.... نه   هیتمام  یرحم یبا ب ینداره..
 که گوشم بسوره... زدی..نمکردیمحکم به گونم نثار نم یلیس

بام پر ب هنورم با کار  بام  یلیود...خدلم ار اون  با به  چه حق رو  پر...گر
 تیعصــبان ی...اگر چه ار رورمیاش بگ دهیناد تونســتمی..بارم نمی..ولدادمیم

 نیار ا شتریفکر کردن شدم...نذاشتم ب الیخی..بیبغض لعنت نیبود....َاه..بارم ا
ار کردم و اب رو ب ریگرفتم..ش شیاتاقم رو پ ییفکرمو مشغول کنه.. راه دستشو

ار  شیب یتو صورتم..خنک دمیرو پاش خیمشت اب  هیبشه.. خی خیگذاشتم تا 
ــت د هیرو بهم منتقل کرد..  یحد اب حس خوب  یچ یرفت برا ادمی...گهیمش

تو  ی به هانا یچشـم دوختم...لبخند کم جون نهییتو ا رمیبغض کردم..به تصـو
 کردم.. نهییا
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 چهارم: فصل
 م؟؟یبر -هیهان

 ..سایوا-
 ــــم؟؟یبر-هیهان

 ..گهیصبر کن د قهیدو دق گمید..م-
 ؟؟ ـــــــم؟یهانــــــــا..بر-هیهان

 نرو.. بالیرو اعصاب من وال یکنم ه داشیپ سایتو سرتا..وا زنمیم یهان-
 ...اه...اصال به من چه من رفتم..ستی..هوا اونقدرا هم سرد نالیخیبابا ب-هیهان

شده بودم و دنبال کت پا کهیدرحال شتمیام م زهییتا کمر تو کمد خم  اد ردم: د گ
.. نینیبیجونت..حاال خوبه هر رور هررور همو م یاره برو بچس  ور دل ملود

بافتم رو ار ر داشیباالخره پ کت  باس کشــ ریکردم.. و  رونیب دمیخروارها ل
...وسط رونیو ردم ب رداشتمرو ب فمی. کنییهم احتماال رفته بود پا هی. هاندمیپوش

 رنگ و بارم ارامش من..! نیرنگ خورد..بارم ا میراه پله بودم که گوش
رو جواب  ی.."..با خنده گوشــیادم شــ یخوایم یافتادم "تو ک ترایحرف م ادی

 دادم..:
 ؟یبذار گریدندون رو ج قهیدق هی یتونیم نی..ببامیدارم م-
..نه خوبه..خوشــم یریگیم ادیفنون ادم شــدن رو  یچه عج !!..باالخره دار-

سیم ییجا هیبه  یادامه بد ینجوریاومد..هم  یکنی..چکار مگهید نیی.بپر پایر
 سه ساعت اون باال؟

ــ - ــم بص ــتیم رتیادم بودم..منتها چش ــت یکه جنابعال خواس ..اومدم ینداش
 .کردمینم داشی.پگشتمیباباداشتم دنبال کتم م
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 هانااااااااا..-
 رو ســرت یو صـــداتو نندار یبدم درســـت رفتار کن ادیمن اگه بتونم به تو -

 کردم! ارویکار دن نیبزرگتر
گفتن ترک عادت موج  مرض است ، در ضمن ،مثل ادم که  میار قد زمیعز -

مد هان؟نیاو مدی؟ مت کنم؟؟نب امیب یو ـــد نمیخودم اد ند ش ثل مرده بل  یم
 ..ایاومد

 م و فرصــت حرفقطع کرد عیبه فکت اســتراحت بده..اومدم و ســر کمیبابا -
داقل ح یایب یخوایم یوقت خوندیتو گوشم م یرو بهش ندادم. هرچ شتریردن ب

که نگن ار ســرد خونه در رفت هی ل  بزن  به خرجم  ی..ولیبرق  که  چه کنم 
 یرورا حت نی..ارفتیم شیدســتم به ارا ومدیکه حوصــلم م ی..مواقعرفتینم

سه به ارا صله خودمم ندارم.چه بر رو که رو  ییزایچ خوادیکردن..دلم م شیحو
 هیدلم مونده و تلنبار شــده رو بگم و خودمو راحت کنم..که شــبا بالشــتم ار گر

ه چ یدرد راحت کنم..کس نینشه ..که دلم ار غصه نترکه..که خودمو ار ا سیخ
رفم ح یبرا یذره ا یحت..خانوادم که به فکر خودشــون بودن..بابا که دیفهمیم

ئل نبود..م تیاهم به حرف ه هیبا خود رابا دونســتمیقا اال خودش  یچکیو 
صمدهیگوش نم شوی..ت  تونهیمامان هم نم یحرفا یگرفته ..حت گهید رهیکه بگ م

شه..مامان م سار با شکادیدیکار  صه هامو..ا ار همه  وییشبونه امو..تنها ی..غ
 کنهیم یتو خودش و سع زهیریچطور م که دمیدی..مزدیدم نم یول مویبدتر عاشق

صه م دمیدینکنه..م هیمن گر یجلو ...ذره ذره خوردیکه ان رورا مامانم چطور غ
ــمم م ــو به چش ــدنش ــ ی..ولدمیدیاب ش ــت کس بر  یخونه کار نیتو ا یار دس
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هم که داشــتم در برابر بابا کم  یبا وجود اون منطق ی..اال خودش..حتومدینم
کردم باهاش حرف بزنم و بابا هنور رو حرف  یچند دفعه ســع ی..وقتاوردمیم

ستم بر نم یکار چیش بود..هخود سکوت..م ومدیار د  تو اتاقم و هر رفتمیجز 
شم  ستمی...منیرم زدمیم ستاالمویار کر یکیدفعه ار رور خ سشک شک تن ..با 

 ستالیشکستن کر ینوا یکه جنون دارن وقت ییها وونهی.مثل دشدمیاونا اروم م
 کردن اروم قیکه بهش مواد تزر ی..مثل معتادزدیاونگ م گوشــمتو  نیکف رم

 سرجام.. نشستمیو م شدمیم
بار  ریر ایراحت نینبودم که به ا یهمه رور و اجبار..من دختر نیبودم ار ا خســته

نداشــتم طرف  ی..توجهجنگمیکه بخوام م یزیحرف رور برم..واســـه اون چ
مه .. مه ،ار خون پدر قابلم   تیبرام اهم یچی...هبســـتیفرد غر هی ایم

شت...فقط اون چ ستمیکه م یزیندا سل ایراحت نی..من به اخوا .. دمشینم میت
 !شتریب دیشا یبابا رو داشتم..حت ییرگ خود را هیظاهرا منم 

 جیرفت و ســرم گ یاهی..که چشــمام ســنییپا امیب خواســتمیاخر رو م پله
ــتم رو با گرفتن به نرده ها تک ــادمیاو هیگاه بدنم کردم..چند ثان هیرفت..دس تا  س

و ضــعف  جهیشــدم..اکثرا ســرگ فیضــع یلیرورا خ نیحالم بهتر بشــه..ا
سر گ یخبر گهیحس کردم د یدارم..وقت راه  هنکردم و ب ییاعتنا ست،ین جهیار 

 افتادم..
کردم  نییارو باال پ رهیدر قفل بود..دوباره دستگ یول دمیرو کش نیماش رهیدستگ

 :شهیقفل بود..ردم به ش ینه راست راست
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ما دا نیبارکن تو ا ترایم- نهی. دختره دزنمیم خیرم ســر باال  وو ند ابرو  ند ت ت
ر نشسته بود س لکسیهنور ر یکوبوندم ول شهیانداخت. با حرص محکم به ش

 ..:نهیجاش..اونم دست به س
باش دار- خانم !..ویکوفت نیبار کن ا ی.جون ملودرونیب میریم یبا ک میمارو 

 باالخره رضات داد درو بار کرد..:
دنت در قفل کر گهیتو...د دونمیمن م یکن یخرک یایشـوخ نیار ا گهید کباری-

 سرما؟ نی.؟اونم تو اتهیواسه چ
 اول سالم...دوم کالم..بار که توپت پره..و به راه افتاد..-
 به حرف اومد: ترایشد و اخر م یتو سکوت سپر یا قهیچند دق هی

فته اش رو بذار.. طبق گ دهیســف ید یهانا اون داشــبورد رو بار کن و اون ســ-
 ..ید یمخزن س ایداشبورده  نجای..اغمبریپ ایهمونکارو کردم..

ــف هی ــ نیا ترایبهش انداختم و گفتم:م هینگاه عاقل اندر س ــف ید یهمه س  دیس
 ..من کدومو بردارم اخه؟؟؟؟نجاستیا

چشــم  هی.. گمیا فرق داره..اونو م ید یبزغاله..با همه ســ ایگیاخ..راســت م-
س سا ش یغره ا شت ما شد اون دو تا پ شن ار  نیبهش رفتم که باعث  منفجر 

 خنده..
 ..تیترب یبزغاله عمته ب-
 کرد... فیتا دندوناشو رد 32رد که کل  یلبخند هیعمه ندارم و - ترایم
 دونستمینه؟؟؟ م یدار گهیگفتم..ااا؟ پس پسر خالته...خاله که د یبا بدجنس-

در عوض  یرو دوســت داره..ول ترایکه اســمش مهبد هســت م ترایپســر خاله م
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 دیما که نباحت ادیبدم م گفتیم دمیارش پرســ لشــویدل میارش متنفره..وقت ترایم
 داشته باشه.. یخاص لیدل

 هانا منظورت کدوم خالمونه؟؟-یملود
ار رور حرص سرخ شده  ترای.. مزمیخاله عاطفه ات عز-:یسمت ملود برگشتم

سر فرمون ب شو  ستاش  ی..جورکردیم یخال چارهیبود و حرص فرمونو با دو تا د
 فرمون در حال کنده شدن بود.. حتملیکه  دادیفشار م

ش میملود شت  یکه انگار دل خو به ابروش داد و انگار که  ینیچ هیار مهبد ندا
شــد و شــروع کرد  رهیخ یبه صــندل کنهینگاه م زیموجود نفرت انگ هیداره به 

 حرف ردن:
 سـبز نفرت یقورباغه لجن هیغاله هم کمشـه..اون ....بزغاله؟؟؟اون بزشیییا-

 لنگه نداره...چندششش.. ایکه تو دن زهیانگ
ــو-ترایم ــابمو باهات تس ــم اونو هکنمیم هیهانا بعدا حس جلو من  ی..حاال اس
 و تماشا کن.. سایجلو من مهبد مهبد کن...دارم برات..وا ی..هاریب

ضا یصدا یوقت ش یخواننده تو ف شد همگ نیما شد یپخش  ا ...بمیساکت 
ــن ــلوال دنیش ــدا حس کردم ارامش به تک تک س ــد..  قیبدنم تزر یاون ص ش

ش یصدا شد..حس  یکه مثل رود نشیاروم و دل ن رالل بود باعث ارامش من 
منو  طیشــرا تونهیکردم تک تک حرفا...تک تک جمله ها شــرح حاله منه..م

 یدابه ص ادم و ساکت و صامت گوشامو هیتک یبه صندل سرموکنه.. فیتوص
 اهنگ سپردم:

 یهســت...ت  چشــمات چشــمامو رو یهرجا که هســت شــتیهنور قلبم پ-
 بست یهست
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ـــت دارم....ارت چشــم بر نم خوامیم هات  گهی..ددارمیبرگردمو بگم دوس تن
 .ذارمینم

 تو ....اون که خوامیتو ارروهام تو تو نفسام تو خاطره هام تو اون که م امیدن همه
 تــــــو خوامیم

شبام تو وقت امیدن همه سام تو خاطره هام تو رورو  هام تو تن یتو.ارروهام تو تو نف
 تــو. خوایتو.اون که م خوامیهمه حرفام تو اون که م

 ..بابک جهانبخش(امی)همه دن
س باالخره صندل رهیکه خ ییجا نی..به اولمیدیر صندل یشدم همون  که  یبود..
جا زیعز یلیبرام خ با فرنود برا ییبود.. ندل یبار رو نیاول یکه   یاون صــ
ست ش ش  مثل پرده ار جلومین شمام عبور م ی..خاطرات اون  ..نگاه  کردنیچ

ــت ــاد قکه ربونم رو به حرکت دراوردم و بر یاون..وقت اقینگران من..اش و ت یش
شما صندل ترای..مزدیاون موج م یچ س ینگاهم رو دنبال کرد و به  ستمودیر  .د

 رهیبهش خ صالینشوند..با است یهمون صندل یاه خودش روگرفت ..منو همر
شو دورم  هیرو که گرفته بود  ییها یکیشدم..ذرت مکز ستا شت و د گوشه گذا

 حلقه کرد..
 بود. دهیاشک تو چشمام جوش چشمه

 میکه غصـــه گذشــته رو بخور میومدی..نمیکه حرف بزن میاومد زمیعز-ترایم
کن خودتو..نذار تو دلت جمع شــه و انبار بشــه وگرنه  ی..هانا جان بگو..خال

باد م هاش درد و دل کن یخوایرو م یکی..تو االن  یریگیغم با و حرف  یکه 
 .. یبزن
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 که با فاصــله ار مکتین هیرو  یو ملود هیهان دمینگاه به اطرافم انداختم و د هی
 ما قرار داشت نشسته بودند و مشغول حرف ردن بودند..

مت برگشــتم که پترایم ســ چه خوب بود  که منو  شــمی.. چه خوب بود  بود..
شک ار رو گونه ام هیبزنم  یحرف نکهیشدم..بدون ا رهی..بهش خدیفهمیم  قطره ا

ــده بودن ار ادیچک ــته ش ــکامم خس ــمام  نقدریا نکهی..انگار اش تو رندون چش
 کرده بودم..: رشونیاس
شه..دلم نم تونهیمن نم یکس جا چی..هترایم- ر من قرا یکس جا چیه خوادیبا

گه من چ ترای..مرهیبگ خه م چه ربون کاریا به  با  با که من دلم یکردم؟!..  بگم 
مگه من درک و شعور ندارم؟ بابا  ستم؟؟یبهم رور بگن..مگه من ادم ن خوادینم
با من نم یحت با ـــت.. نذاش به ک جاردوا خوامیبه نظرم هم احترام   یکنم..

ا ب خوامیر گرفتن اردواج کنم..من مکه برام در نظ یبا اون خوامیبگم؟؟من نم
شم..که منو بفهمه..اون حت یاون شته با ستش دا شم که دو صد ار کی یبا  در
ال ادم که تا حا هیبا  ی.تو بگو..من چه جورترایرو نداره م خوامیکه من م ییزایچ

 کنم..؟! یگسقف رند هی ریر دمشیند شتریدو بار ب
عمره..پس فردا بچه دار شــم  هی..ســـتیرور دو رور ن هی..بحث ترایم هیرندگ

 بدم؟!.. یجواب اون بچه ها رو چ
ــ شیرندگ خوادیبه حرف بابا گوش بدم؟چون نم دیمن با چرا ره بر فنا بره؟حاض

باشـــه ول یرندگ من  یتباه کردن رندگ متیق ؟بهیمتیبه چه ق یخودش اروم 
 ..ودنب ینجوریمن ا یبابا ترایگرفتن ارامش من؟اره؟؟ م متی..به قچاره؟یب

سم م ینجوریا یار ک دونمینم صور نکوهش ق سر من .. خوردنیشد..همه رو 
سه ارامش رندگ هیادم همون ادم نیا و رمان رو بهم  نیرن و بچه اش رم یکه وا
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ادم شــده ادم بده  نیشــد ؟کجا رفت؟؟االن ا ی؟چیاالن چ ی! ولدوختیم
 من.. یقصه ها

زنن تو بخوان به رور ب رفتیکتت م ؟نویقبول کن یتونســتیم یمن بود یجا تو
تو بکن و رو حرف بزرگترت حرف  یســرت و بگن الل شــو مثل بچه ادم رندگ

بایتونســـتینزن..اره؟م ناســـینم یکه حت یکســـ ؟  کارهی..چهیک شیشـــ
سه اون کارخونه و دم و  یبابا ه؟یجور ادم ن؟چهیست..خونوادش ک من داره وا

اهاش پ ریخودش منو ر ..داره به خاطر منفعتکنهیمنو داغون م شیلعنت اهدستگ
شهرتش هرکارکنهیله م سه کارخونه اش و  ضره وا ن م ندهیسر ا یبکنه ول ی.حا

 ..هشیقائل نم تیواسه حرفم اهم یانداره سر سورن یو حت کنهیم یشرط بند
شق ن یهانا رندگ یول-ترایم شق نبا نهی..منظورم استیهمش ع  همون دیکه ع

شق واقعادیاول بوجود ب صوص  ی..ع شق ..عهیینفره.. اونم اون باال هیفقط مخ
..االن میکنیم یرندگ میکه ما دار یدوره ا نیاونم تو ا شهیم دایبه ندرت پ ینیرم

شو م رسهیهرکس که ار راه م سم خود شق و معن ذارهیا کلمه رو به گند  نیا یعا
شهیم شد خوانیهمه م ک شق  شقن پس چرا  یول میبگن ماهم عا اگه اوناهم عا

 گه؟؟؟یادم د هیسراغ  رهیم معشوقشون سر دوماه
با  یبگ یخوایم- احمق و  نقدریا یعنیکردم؟؟؟ یقاط ه*و*سمن عشــق رو 

 ه؟یچ ه*و*سنفهمم که ندونم 
 ینجوریردم؟؟من ا یحرف نیهمچ یمن ک یشــیم یهانا چرا عصــبان -ترایم

 گفتم؟
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فت - کهیا یعنی؟یچ یعنیپس حر عد ار  ن نهیولم م یمدت هیاونم ب  رهیو م ک
 گه؟ید یکیسراغ 

ل ..تا به حال مثکردمینگفت..درکش م یزیانداخت و چ نییســرش رو پا ترایم
مه..ول نیب ینجوریمن ا که حرفمو بفه ته بود  نه قرار نگرف  یجورنیاون ا یمنگ

 نبود..با همه فرق داشت
ه چرا که ن الیخیشــده؟؟ ب التیخیپس هانا اگه واقعا دوســتت داره چرا ب -ترایم

 زنه؟یجلو مثل مرد حرفش رو نم ادیچرامحکم نم کنه؟ینم یکار
ت صداش رو بشنوه. دستم رو گرف یحت ستیحاضر ن یمتیق چیچون بابا به ه-

 و گفت:
 ؟یار دستم ناراحت-
 بگم؟ یزیچ هی ترایناراحت باشم.. م دی.. چرا بافهممتینه..م-
 بگو زیتو دو تا چ-
همش  گمیهمش عشــق و دوســت داشــتنه..نم یرندگ گمیمن نم ترایمن....م-

رو  نایربطه..ا یچرت و ب یلیخ زایچ نیو عشقم و تو فضا بودنه..اصال ا زمیعز
پدر من تحصــِی ا گهید زی..حرف من ســر چکنمیمن اصــال درک نم  لی... 

با ســواِد..داره تو دوره ا نهیم یرندگ یکردســـت.. به ر ک  ورکه علم داره رور 
 دونمیم..من نشنیقائل نم یتیکه واسه دختر اهم یدوره ا هی..نه کنهیم شرفتیپ

 کنه؟یو نشناخته قضاوت م دهی..اخه چرا ندهیحرف حساب بابا چ
 ؟یتونی..میرو حرفش حرف بزن یتونیهانا اون پدرته..تو که نم یول-ترایم

 شدم..: رهی..به دستام خنییرو انداختم پا سرم
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قت همچ چیمن ه- نم یکار نیو تاکنمیرو  نه  .. حال رو حرفش  به 
 مخوامینم یکاراش برام سخِت..نا مفهومه..ول یکه االن معن نهی..واسه ااوردمین

ست ست ید شم که بعدا خودمو  یاون ادم خوامیخودم رو بدبخت کنم..نم ید با
ــررنش کنم و بگم د ــه بود یانقدر ب یدیس ــت یکه حت یعرض ل ادم مث ینتونس

 دونیم هیباشــم که هررور خدا خونه برام بشــه  یخوام اون ی..نمیکن یرندگ
سمی..چون خودمو مدونمی..منمیبیرو دارم ار االن م زایچ نیجنگ..من ا .. شنا

 دستام گرفتم و هق هق کردم: نیسرم رو ب
 چی..هترایم شــناســمیکس رو نم چیه گهیخودمو که به کنار..د یاالن حت یول-

 کس...
و قبول ر یکه گفت ییزایچ نی..ادمی..فهممدونیهانا جون..قربونت برم..م-ترایم

شق هم ن ییار ادما یلیاالن خ یول زمیدارم عز ستن که عا دارن با  یول ستنیه
 یواژه عشق پافشار یکه رو یهست ی..ادمشناسمتی..من مکننیم یهم رندگ

جا  ادیخودش کم کم بوجود ب تونهیباور کن م ی.. ولیدار یبیعج و تو دلت 
ــقش  یتونی..تو هم میخودت بفهم یحت نکهیخوش کنه...بدوِن ا به مرور عاش

ش شازمی..هانا قبول کن عزیب شتته..تو که نم نیا دی.. سرنو باهاش  یتونیواقعا 
ش و اروم اروم باها یکه قبولش کن نهیا یکه دار یچاره ا ؟تنهایتونی..میبجنگ
 .یایکنار ب

 سرمو ار دستام جدا کردم: یکالفگ با
و ت یخواینه؟..چرا م یفهمی..تو هم منو نمیزنیرو م هیتو هم حرف بق ترایم-

 ؟یهم مثل بابا بهم رور بگ
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مثل بابات باشــم همون  خواســتمینزن واســه خودت..اگه من م خودیحرف ب-
ــته تحو ردن  تو حق حرف گفتمیو م دادمیم نایبابات ا لیرور اول تو رو کت بس

 ظور..چون منصور خان بزرگ امر کردند..منم مامورم و من یندار
 شدم.. رهیردم و بهش خ یکیحرفش لبخند کوچ نیا با
 و دستاشو پشت کمرم گذاشت..سرم دیش کشب*غ*ل..منو تو دیکش ینفس هی

 رو شونه اش گذاشتم
ــام اونقدراهم بد ن یول -ترایم ــتیباور کن آرس  که خوبه..ار کجا تشی..موقعس

س شه؟وگرنه ک شته با ست ندا هم  رهیخواد بمرو ن یکیکه  یمعلوم اونم تو رو دو
ن ســر او هیکه تو و هان ی..اونم با اون کارنشیبار دوم بب یبرا ســتیحاضــر ن

خت در اورد به فرض منیبدب به تو دارن رور م میگی.. به اون گنیکه  به مرد  ..
با  خنده و ری..پق رد رگنیم دیفکر گفتم شـــا یب گن؟یهم دارن رور م یگندگ

 گفت: یمسخرگ
ــام م- ــام ذلگهیاره مامان ارس ــ لی..ارس  یاگه نر کنمیرو حاللت نم رمیمرده ش

 خوردم زیمادر..غلط کردم..چ ی..واگهی..اونم میریدختر منصــور بزرگ رو بگ
 میدیدبلند بلند خن ییحرفش دو تا نی..با اشیخواستگار میفردا بر نیهم ایب

 پنجم: فصل
 .. وونهید-
شوخ- سر ک یهمه ادم..قحط نی..بابا ایشینم الشیخی..چرا بیهانا جدا ار  ه پ
 !ومدهین

 .یکنیدرک نم گمیم نهیواسه ا-
 ؟یدار یخ  چه انتظار-
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 .دمیاون موقع نشونت م ایکرد ب ریگ یکی شیهر وقت دلت پ-
 ریرو با ت گریهمد هیســا لیدرک کنم..شــما دو نفر اوا تونمیهانا اخه اصــال نم-
 ..دیته شدشما بهم وابس کنهیمن باشه فکر م یجا ی.هر کدیرد یم
 ونمتینم ی..ولمیرد یم ریهم رو با ت هیســـا ینرفته به قول تو چه جور ادمینه -

رو که  ی.هر کادیچشــمام نم یجلو یک چی..به جز اون هترای..دوســتش دارم م
د همه فرنو گمیخودم م شی..اخرم پکنمیاش م سهینا خواداگاه با اون مقا نمیبیم

شت من ا هیبهتر ار بق شیچ سرنو صم نهیست.. اگه   ماتیکه به خاطر بابا و ت
 رسم.ب خوامیکه م یزیتا به اون چ جنگمیبشم..پس باهاش م چارهیجاش ب یب

شت خودش جنگ یدختر؟ ک یشد وونهید- سرنو  شیکه تو دوم دهیتا حاال با 
 ؟یباش

کار- بدم م نیکه اول کنمیم یپس  باشــم..من   یخور یادم تو ســر ادینفر 
 .یبدون یبهتر ار هر کس دیبا گهیتو که دباشم..

 ..تو مگه عقلت کمه بچه؟یکنیام م وونهید یهانا به خدا دار یواااااا-
 خنده گفتم: با
 ؟یترسیم یتو ار چ ه؟؟یچ-
 ...ترســینم یزیمن ار چ-
 وسط حرفش: دمیپر
االخره .. بشــمیمن ار کارم منصــرف نم یایب نیی..پای..تو امشــ  باال برنیبب-

 نداره. یا دهیحرص بخور..فا یرو گرفتم حاال ه ممیتصم
 حرص تو چشمام رل رد: با
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شماتو ببرن..تو ا- شور اون چ  یسرتق یکدنگیسال عمرم ادم به  24 نیمرده 
 .دمیمثل تو ند یا وونهید یلجبار

 پا انداختم: یردم و پا رو چشمک
 ..ستمین شتریدونه ب هی ای..چون من تو دنزمیمسلمه عز لشیدل-
شروع کرد شیپ قهیتا دو دق- شابه  یرر ررت به راه بود..حاال  سه خودت نو وا

 بار کردن؟
 بکنه؟ یمن بار نکنم ک-

 گفت: طنتیو باش دیخند بدجنس
 پس؟ کارستیارسام جون چ-
 اخم نگاهش کردم با
ش  خوابم نم یخوب حاال..اونجور- شمات نگام نکن.. سهبرهیبا اون چ  .وا

 ستیکه هست..پولدار ن ستیمن فقط بلده ابرو گره بده. مگه چشه..خوشگل ن
 که هست..

ــهر رهیروبروم خ به ــاختمون ها خ یکیپام بود..به  ریکه ر یبودم..به ش  رهیار س
 شدم و گفتم:

و  زدیخنده..قهقهه م ریپق رد ر ترایکه هست.. م ستیاضافه کن..کچل ن نمیا-
 شده بود..: ریاشک ار چشماش سرار

 اخ...خدابا..مگه کچل کرده؟؟-
 همون حالت جواب دادم: تو
 .دهیکلشو تراش نکهی..مثل ادشیمدرسه د کیگفت نزد هیبابا ..هان دونمیچم-
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شت ول قهیدق 5.. دنیشروع کرد خند دوباره شت م ترایهنورم م یگذ  دیخندیدا
 کردم : ب*غ*لدستام و 

 .ایبسه توهم..چته بابا..جنبه ندار-
 فکر کن...ارسام کچل کنه..اخ خدا..-
 کرده؟ ریگ ششیتو گلوت پ ؟نکنهیکنیارسام ارسام م یه هیچ-
تشون لقد به بخ شهیم دایبراشون پ ییخواستگارا نینکنه؟ملت همچ ریچرا گ-
 خنده. ریعاقالنه رفتار کنم.و دوباره رد ر دی..حداقل من بازننیم
و کمال مال خودت..بذار ماهم  پس قربون دســتت..برش دار ببرش..تمام-

 ..میبکن مونویرندگ
 اش که تموم شد گفت: خنده

ست- ست یحاال را شم غره رفتم که بار دوباره  یرا کچل کرده؟؟ با اخم بهش چ
 منفجر شد..

 ششم: فصل
 اش که تموم شد گفت: خنده

ر قرا هی..گمایبودم..م دهینخند ادیانقدر ر ینجوریبده..تا حاال ا رتیخدا خ-
 ادیشــده..اگه بهش نم یکچل چه جور یاقا نیا نمیمنم بب ارشیباهاش بذار ب

 ..دنیبخره بذاره .دوباره شروع کرد خند سایکاله گ نیبره ار ا میبگ
ــو خودت رو جمع کن..به من م- ــخره..پاش ــر ند گهیهر هر مس ..تو اگه دهیپس

ست م شو خودت پ یگیرا سر منو رندگ شیپا ست ار  شو..د شبر میقدم  ما داره 
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قو بق ب نیور دل هم تا جون دار دیبه ظاهر عاشــق بتمرگ یدو تا هم مثل کفترا
 ..نیکن
 بود..دستم و گرفت: رهیبا لبخند بهم خ ترایم
نا دوســتم ن- با ملودی..خواهرمیســتیها ندار یفرق چیه ی... ..دلم یبرام 

که بگ یحرکت ایکنم  یکار خوادینم نهیمنو درک نم یکنم  من حرفا.. نیو ا ک
هم من عمو  یدونی..خودت خوب مرمیگیکار رو در نظر م یفقط جنبه اصــل

 هم خودت.. شناسمیمنصور رو م
ثل خودت مرغش  عمو جام  قایپا داره..دق هیهم م به ان مل  ثل خودت ع م
 ..ه؟یمخالفت باهاش شدن یکنی..تو فکر مکنهیم یاونو عمل رهیبگ یمیتصم

به اون چرو  میســع خوامیم ی..ولدونمینم- تا  خوامیکه م یزیبکنم  برســم..
 نتونستم و نشد..بعدا حسرتش رو نخورم.. یوقت هیحداقل اگه 

شا خوامیم یزیچ هیقربونت برم.. ییهانا- ش دیبهت بگم.. ق به قول تو هنور عا
و چند ساله ام  نیدوست چند یبدون من برا ی..ولیگیم ینشدم که بفهمم چ

راه هم  نیشــده باهات تو ا ی..حتکنمیم یهر کار کترهیکه ار خواهرم بهم نزد
بهم  یوقتقانعش کنم.. کنمیم یو ســع زنمیبا عمو هم حرف م ی..حتامیم

ماد کرد بهم گفت یاعت منو محرم اســـرار خودت  ی..وقتیو حرف دلتو 
 ..دمیالرم باشه برات انجام م ی..منم هرکاریدونست

شتم شما برگ شک یسمتش..با چ ار ته  حرفا رو نیا ترایشدم..م رهیبهش خ میا
صداقت تمام م ست..زدیدل و با  ش صداقتش به دلم ن ه جمله افتادم ک نیا ادی..

 نی...انهیشیبه دل م ادیب رونیکه ار ته دل ب یحرف گفتیم شهیمامان بزرگم هم
صف حال االن بود..لبخند قایجمله دق رو گونه ام  یشکدادم و ا لشیتحو یو
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سور ستش رو ب یسر خورد.. شک کرد..د شک رو گونم رو خ  شتریاومد..و ا
 م کرد:ب*غ*لفشار دادم..که اونم 

 دختر خوب؟ یکنیم هیچرا گر-
ار دهانم خارج  یهوا،بخار یســرد لیرو بار کردم که حرف بزنم..به دل دهنم

 .یشدم فقط تونستم بگم مرس
 ..ادم که ار خواهرش تشــکرســتیســاکت بچه..حرف نباشــه..تشــکر الرم ن-

 مدونیسرما..اخه من نم نیرد تو ا خیوامونده رو بخور.. نیا ای.حاال هم بکنهینم
 دختر پاره سنگ برداشته.. نیسرما عقل ا نیهمه جا تو ا نیبود..ا یجا قحط

رو برداشــت..قاشــقش رو پر کرد و به ســمت دهانم گرفت..دو  یکیمکز ذرت
 نداشتم لیم قتایحق یقاشق خوردم..ول

 آآبگو آآآآآ-ترایم
 ندارم.. لی..متونمینم ترایم-
 بگو آآآآ نار نکن. گمی..مگه دست خودته میکرد خودیب-
 ندارم.. لی..متونمینم گمیها..م یهست یعج  ادم-
قاشــق ذرت م- قاشــق  گه اون فرنود بوق  حاال ا ـــتیبه جهنم نخور..  ذاش

 !دیبلعیرو م وانشی..لیچیدهنت..خوِد ذرت رو که ه
نا نای..ببادیاشــکت در م یبه توق ی...چته...اه..تو چرا تقها  یزی..چنمت؟ها

 شده؟
رتم صو یبلند کردم که همون موقع شالم ار رو صورتم کنار رفت و کبود سرمو

 شده بود..: رهیخ یدهنش بار مونده بود و به کبود ترایشد..م انینما
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 ه؟ی..چنیهانا؟؟ا-
 هرگر نکرده!کرد؟کار  کاریچ ینیبیشاهکار بابام..م-
 کار رو کرده باشه.. نیعمو ا دهیتعج  گفت بع با
ودم جز خ یبه حرف کسـ گهید خوادیکه دلم نم نهیا یباورت بشـه..برا دمینبا-

 ..بچه ها رو صدا کن!می..بلند شو بر الیخیگوش بدم..ب
ته بود نیماشــ تو کت بود مینشــســ ـــا ها چمیو س که ســکوت رو  یزی..تن
ستیم صداشک شده بودم و  رهیخ رونیبود ..به ب یو ملود هیهان یخنده ها ی..

 نیا یکه اخر همه  نی. به ارمیبگ شیپ دیرو با یکه چه راه کردمیفکر م نیبه ا
ــهیم یماجراها چ ــام اردواج کنم؟...ار  هی..اگه ش ــم با ارس وقت من مجبور ش

 به بدنم نشست.. یفکرش هم لرر
 خ ..؟-ترایم

 ؟یسمتش: چ برگشتم
 ؟یکن کاریچ یخوایباالخره م-

 .ذارمیگفتم نم مصمم
 بهم رد و گفت: دیلبخند پر ار ام هی ترایم
رو  یکه اراده کن ی...مطمئنم کاریدنده ا هیلجبار و  یهمون هانا دونســتمیم-

 .یدیانجام م
 شدم و گفتم: ادهیپ نیار ماش میدیرس

ــ ترایم- ــ  موند نکهیار ا یمرس ــدیو به حرفم گوش کرد یامش  ی..باعث ش
 ..یگل یلیبشم..خ یخال



wWw.Roman4u.iR  48 

 

ار  یو منم واســه خواهرم هر کار ی..تو خواهرمســتیگفتم که تشــکر الرم ن-
 هانا.. ی..راستدمیانجام م ادیدستم بر ب

 : جونم؟برگشتم
 رو دراورد و بهم داد: ید یس
 ..یریگیارامش م یچه جور خونهیم یوقت دمیدی..مرشیبگ-
 پس خودت؟-
 من همه شو تو فلش دارم..ببرش..-
 باال.. میبر ای...بیمرس-
ــیوقته..مامان منو هم که م رینه قربونت..د- ــناس ــتش و ریش گلوش  ری..و دس

 گذاشت..
 ..یهر جور راحت زمی:باشه عز دمیخند

 کرد و رفت.. یخدافظ یتک بوق با
با  هیبودند..هان ومدهین نای..چراغا خاموش بود..هنور مامان امیخونه شــد وارد

 خودش رو رو مبل پرتاب کرد: یحال یب
 ..ـــــــشیاخ
 ن؟یاون همه حرف رد یچه عج  ..خسته نشد-

 و سرشو به عالمت نه تکون داد.. دیخند
االن ار  نیهم نکهیدســتام گرفته بودم..با ا نیتختم نشــســته بودم و ســرمو ب رو

سررفته بود..هان یاومده بودم ول رونیب صله ام  سوت و کور حو هم  هیتو خونه 
ــت چ دونمیکه نم ــکردیکار م یداش ده بهم دا ترایافتاد که م ید ی..نگاهم به س
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و لپ تاپم  نگشــتا نیرو دور انگشــتام چرخوندم..و نگامو ب ید یبود..ســ
رو بار  الیرو گذاشتم..فا ید یلپ تاپو بار کردم و س میتصم هیحرکت دادم..با 

سکرد شان شدم..خودمو هم  هی یم.. شغول گوش دادن  اهنگ انتخاب کردم و م
کار اف لیسرم گذاشتم.. بار هم من بودم و س ریرو تخت پرت کردم و دستم و ر

 کالفه کننده!
 یاومده..ک یک دمی..نفهمدهیخواب هیهان دمیتو جام جا به جا شـــدم که د کمی

 ..دیرفت و خواب
ش خم سف دمیشدم و لحاف رو ک سرش..گونه  شویرو  س د ..خودمم دمیب*و*
 برد.. یخوابم نم کردمیم یهر کار یلحاف..ول ریر دمیخز

شت داغون م تایغلت ردم که نها انقدر صابم دا  اردیب هی..ممکن بود هانشدیاع
 ره..تا خوابم بب نمیبیم ونیزیتلو کمی نکهیبشه..ار جام بلند شدم..حداقل ا

که  نییپا رفتمیشــ  بود..داشــتم ار پله ها م همین میو ن1ســاعت نگاه کردم.. به
 ..ومدین ییصدا ی..ولستادمیبه گوشم خورد..تو جام ا ییصدا
وشــم به گ یفیپچ پچ خف یو خواســتم برم اشــپز خونه که صــدا نییپا رفتم

صدا شته بودن..اروم اروم ب نکهیمامان بود..مثل ا یخورد.. صدا ب یبرگ ه سر و 
م ..خواســتکردنیرفتم..داشــتن باهم تو اشــپزخونه صــحبت م منیســمت نشــ

مامان تو جام متوقف شـــدم..ظاهرا  دنیباشــن یبرگردم..ول اســمم ار ربون 
ار ســتون ها  یکیراجع به من بود..نتونســتم برم..همونجا پشــت  ثشــونبح

 کردم زی. گوشامو تا حد امکان تستادمیا
 میخودش تصــم دیاون باهانا حق انتخاب داره؟ یکنی:منصــور فکر نممامان

 .رهیبگ
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 نداره.. ی..نه..نه اون حقدونمینم-بابا
ــور؟ا یگیم یدار یچ-مامان اونو ار  یخوایهانائه..تو م ندهیو ا یرندگ نیمنص

کنه هانائه..نه  یکه قراره رندگ یکســ ؟منصــوریمحروم کن شیداشــتن رندگ
 ؟یریگیم میبچت تصم یبه جا یتو..چرا دار

 یکار نیهمچ یدار ؟چرایکنیتباه م ندشــویا یکارت دار نیبا ا یدونســتیم
 ؟یکنیم

ست م یکار من رندگ نینه مارال..با ا-بابا سره شهیهانا در ..اگه قراره کنار اون پ
 یعمرشــو بگذرونه..من چه جور هیکنار ارســام بق دمیم حیکنه..ترج یرندگ

 بچمو بسپرم دست اون ادم؟
ــ- ــرار ن ــرجــ ســــتیمــنصــــور...ق ــو ت ــت ــد حی ــه چــ یچــ یب  یخــوب

 یدرســت.ول نمی..اســورهی..دلت براش مکنمی..درســت..انکار نمیبد..پدرشــ
 ه..تو کار باش لی..قرار نبود تحمیدیبه باد م یدست یبچه رو دست نیا یدار

 نمیبب تونمیمادرم..نم هی..من یکنیم یبا سرنوشت بچه ات بار یتو دار منصور
 زایچ نیا یستیمن ن ی..تو جاکنمی..درکش مکشهیرجر م ینجوریپاره تنم داره ا

 ..یرو بفهم
غصه  یورنجیکه دوستش داره داره ا یبه خاطر اون نمیبیم یوقت یبفهم یتونینم
منصور..رور به رور  کشمیهانا رجر م ی..منم پا به پاادی..ار خودم بدم مخورهیم
صوریدیبهم رس ی..مگه ما خودمون چه جورشهیکمرم خم م شتریب جان  م؟من

ــ ــن.. بذار هانا طعم واقعنییپا ایب طونیار خر ش ــبخت بش  ی..بذار باهم خوش
نذار ا یخوشــبخت نه.. تک ســلوالش حس ک تک  با  قده  زایچ نیرو  براش ع
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که  نه منصــور..تو  نه..اون جوو نار خودش حس ک بذار عشــقشــو ک بشـــه..
عاقلیبزرگشــ نذار رجر بکشـــه..بی..تو  پدر ای.. رو در حقش تموم  یو 

 بده.. تیکن..رضا
 :دیکشداد  بابا

 یزیحسرت چ دهیسنش که رس نیمگه تا االن من براش کم گذاشتم؟مگه تا ا-
تک تکتون ..تکون  نذاشــتم اب تو دل  هده  ـــا خدا ش مارال؟؟  رو خورده 

هت م مارال..دارم ب  یمن بهش ضــرر نم میتصــم نیا گمیبخوره..بس کن 
ش سونه..اگه تو مادر شم..فکر کرد یر سخت ن یبرا یمنم پدر  رست؟فکیمن 

بدترم.. ا ســتم؟؟بخداین انشمن نگر یکرد دو  نیا نیکه ب یزیچ نیمن ار تو 
 نیر اا شــتری..تا بکنهیمدت که بگذره فروکش م هیت  رود گذره.. هیتاســت..

شو گرفت..االن جوونه رده..ا دینرفته با شیپ ستگ نیجلو ارال..کم م هیحس واب
 ..شهیکم مختل م

؟من *سه*ومن و فرنود  نیعشق ب کنهیبابا واقعا فکر م یعنی..دمیشنیم یچ من
رو که عاشقشم فراموش  یمرد تونستمیاونو واقعا دوستش داشتم..من چطور م

 رفتن نداشتن.. یکنم؟پاهام نا
مان ته  یکار یچ یعنی..شــنیم داریاروم منصــور ..ب -ما نداشــ کارم  به 

حس رود گذر؟منو تو خودمون با  یگیعاشــق همن..تو م نایباش؟منصــور ا
همه مخالف بودن..چه  کیرفته ار بزرگ تا کوچ ادتی..میردعشــق اردواج ک

س نجایبه ا یجور شقمون..چرا م م؟بایدیر شش محروم  یخوایع هانارو ار ارام
 ؟یکن
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 هیبده.. صیبزرگ شده که خوب رو ار بد تشخ یهانا فرنود ..هانا انقدر ارامش
به  دنیکه دســـت و دلش با د ســـتیســـاله ن 14دختر  پســر بلرره..حاال خو

سیم سخت گ شیشنا سی..تو که فرنود رو میکنیم یریو انقدر  س چرا ..پیشنا
 ...یذارینم

سر رو جلو-بابا سم اون پ سی..من و تو نه اونو ماریمن ن یا صل و میشنا ..نه ا
 ارش رده بشه.. یحرف خوامینم گهی؟دیدینس  و خونوادشو.فهم

 مامان با اعتراض شروع کرد حرف ردن:-
صور جان چرا من هرچ-  یمنطق کمیسر خونه اولت؟. یریتو بار م گمیم یمن

جا ب مه  که ار ه نا  ها با یتر فکر کن.. بان نیا دیخبره..چرا اون   یوســط قر
نا هم د ـــه؟او ـــت دارن..مهم تر گریبش با یزیچ نیرو دوس ـــه  دیکه  باش

به دل هم افتاده..خانواده هاشــون وظ  فشــونهیعشــقشــونه..مهرشــونه که 
صور  میبد دیراه رو با هیبق یشون کنن درست..ولییراهنما شون..من ست خود د

نا حت نهینم یها فت م یتو چرا دار دو خال  ســـتی..انصـــاف نیکنیم
 ..کشهی..داره رجر مستیمنصور..انصاف ن

 ی..متوجه نبودم دارن بهم چاوردمیکلمه ار حرفاشــون ســر در نم کی اصــال
ــه؟ی..مگه.....مگه بابا فرنود رو مگنیم ــناس ــشیاگه م ش ــناس چرا مخالفت  ش
داره؟نکنه مشــکل ار منه؟تا  یرادیو ا  یع ی..نکنه....نکنه فرنود مشــکلکنهیم

که چه  دنید یعنی... دهیفرنود رو ند شــتریدفعه ب هیبابا  ادیم ادمی کهییاونجا
بابا اسم و نشون و ادرسش  یوقت یرور قبل ار مراسم خواستگار هیعرض کنم..

 شتریب و شتریبابا هر لحظه ب افهی..اون لحظه قدادمیمنم فقط جواب م دیرو پرس



 53 خاک احساس قدم میگذارمبر 

سر در نمشتریو ب شتریو تعج  من هم ب شدیسرخ م ون چه خبره که ا اوردمی..
ذار پسره ب گفتی..بابا مدمیخ به مبل چسبیرد که ار ترس مثل م یلحظه بابا داد

و  یرو خواســتگا قیتحق دیاون موقع ق یحرفا..ول نیو ا قیتحق رمی..بعدمادیب
 بابا هنور تو گوشمه: ین مونده بودم چرا؟صدارو رد..فقط م زیهمه چ

 ...نجایا انیحق ندارن ب-
 منصور؟ یگیم یچ-مامان

 ..کنمیقلم پاهاشونو خورد م نجایکه گفتم...پاشونو بذارن ا نیهم-
 ییاشنا انیکه..بذار ب ستین شتریب یخواستگار هیمنصور رده به سرت؟-مامان

واسه مردم حرف دراورد.. بابا دست مامان  شهیو نشناخته که نم دهیند میکن دایپ
رخ بابا سرخ س یچشما رونیاومدن ب یساعت وقت کیتو اتاق بعد ار  دیرو کش

ش  مات و مبهوت به در و د ش  تا  رهیخ واریبود و مامان تا اخر  بود.. ار اون 
گفته شد ..ار اون ش  بابا پاشو  ییتو اون اتاق چه حرفا دمیبه امرور هنور نفهم

که  هیتو کرد  که یمونیتا اخر عمرت مجرد م ای..گهید یکی ایکفش  ..منم 
ــتمینم ــق فرنود تموم دلم رو پر کرده بود..بماند چه رورا تونس  ییقبول کنم..عش

ش سردگدمیک شناس و  فتهگر ی..چقدر اف بودم و با هزار تا دکتر و قرص و روان 
 دیمنو د وضع نیا یبرگشتم..بابا هم وقت میبه حالت عاد کمی گهید زیهزار تا چ

 یخوشـبختت کنه..و اون فرد کسـ شـهیهم تونهیرو سـراغ دارم که م یکیگفت 
سر رف شرکا قیشف قینبود جز ارسام..پ س یپدرم..و جز  ه من ک یکارخونه....ک

و  کردمیســکوت م لینداشــتم..اوا یهزارم درصــد هم بهش عالقه ا کی یحت
ــت..غافل ار ا کردنیفکر م هیبق ــاس ــکوتم عالمت رض ــکو نیتو ا کهنیس ت س

که اگه ار  یرف..حارمیبه ربون ب تونستمینگفته داشتم که نم یهزاران حرفا یلعنت
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ــقم تو خونه م ــدمیمحکوم م زدمیعش کاش همون موقع  یکاش ...ا ی...اما اش
 ی..اگه اون موقع سرسختکردمی..کاش سکوت نماوردمیدلم رو به ربون م رفح
ضع دیشا کردمیم س یاالنم بهتر بود..ول تیو سدمیتر حرف  دمی..اون موقع تر

که داشتم سکوت بود..  یتنها راه نیهم یمحکوم بشم..برا شهیبزنم و مثل هم
 هیو  یبختنداره جز دردسر و بد یزیچ رشیتعب شهیسکوت که هم نیلعنت به ا

 عمر حسرت...
... 
 ی..معندیترکی..سرم داشت ار درد مزننیحرف م یدارن در مورد چ دونستمینم

برام مبهم و  کنمیحس م زی.. چرا همه چدمیفهمیار حرفاشــونو هم نم کلمه هی
 !دمیدارم عقلمو ار دست م ایخدا یانتخاب اشتباه؟وا هیفرنود  یعنیگنگه؟؟؟

سستین نطورینه ...ا یول شم اعتماد دارم..جز خوب ی...من به ک شق و  یکه عا
قت چ یمهربون ـــدا ند یا گهید زیو ص له مشــکلدمیارش  حا ته  ی..م داشــ

 نکرده که بابا نسبت یکار دونمیدارم که م نانیبهش اطم یباشه..محاله..انقدر
 ..کنمینمهمه مخالفت بابا رو درک  نیا لیدل یار طرف یباشه..ول نیبهش بد ب

ار همه  بهتر گهیچه خبره...تو که د یدونیندونه تو که بهتر م یمارال هر ک-بابا
ــ یمن چ یدونیم ــبا چه  یدونی..مدمیکش فراموش کرده بودم؟هرچند  یبتیمص

 یه ازیچ نجوریفراموش نکرده بودم..فقط ردشون تو ذهنم کمرنگ شده بودم..ا
ــنیوقت فراموش نم  ونی..ار میخاک هکر نیوقت..حاال چرا...چرا تو ا چی..هش

 یدیدســت بذاره رو دختر من؟..مارال تو که د ادیب دیپســر با نیهمه ادم..ا نیا
دســت دخترمو  امیب نکهی؟ایدار ی..حاال ار من چه انتظاردمیکشــ ییمن رجرا
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عمر با خون و دل بزرگش  هیکه  یپســره؟دختر نیصـــاف بذارم تو دســـت ا
ــمیکردم..بزرگش کرد ــو کش ار  همه رجر نیا دنید یکنی..فکر ممیدی..رحمتش
 ستی...به خدا نستیکه پدرشم راحته؟ نه ن یمن یبرا دنشیطرف دخترم..و د

صاف نا یمارال..به عل صاف ن ستین ار  رشتیب یلی..حق هانا خستیمارال..ان
ست..من نم سره  شه امو هم گریج ذارمیمارال..نم ذارمیاون پ الله  ینجوریگو

 بکشه.. شیبه ات میبسپرم دست اون که مثل پدرش رندگ یبختک
 .....یول-

 نوی..اذارمیهانا رو هم رو دوش اون پســره نم ینداره ...من جناره  یول-: بابا
ش یتمومش کن..به انداره کاف گهیبفهم..د ست پدر مادرش ک ود ..کم بدمیار د

شم؟؟من د امیاون همه رجر؟حاال ب سرش بک شتباه رو دو بار تکرار  هی گهیار پ ا
 بخوابم..خستم.. رمی..مکنمینم

ست م یلیخ-مامان شه..تو در ش ی..ولیگیخوب..با  هی..یشیم مونیبه خدا پ
ــ ــیم مونیرور پش ــ  رو گمیبهت م نارویدارم ا هیچه رور نیمرد..بب یش ..امش

مارال  ی..نگیبه من نگفت ینشون..فقط نگ نمیخط.. ا نیباشه منصور..ا ادتی
 ..یشیم مونیکردم..پش یچه اشتباه یغلط کردم..نگ

 :زدیکلمه بود که تو گوشم اونگ م هیبودم و فقط  سادهیهمون جا وا هنور
ــه امو هم گریج ذارمینم ــت اون که مثل  یبختک الله ینجوریگوش ــپرم دس بس

 بکشه.. شیبه ات میپدرش رندگ
که م یواژه ا نیتر یمعن ی" بدرک حالم توصــ یبرا تونســتمیبود   فیاون 

صندل شدم بابا  ش یکنم..متوجه  شد..من هنور همونجا ا دیرو ک  ادهستیو بلند 
سر سمت پله دو عیبودم.. شروع کردم به  صدا دنیبه خودم اومدم و  ا باب یکه 
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صدا شد.. سرم بلند  شت   ینگرانهمه  نیا لیو لررش..دل یمملو ار نگران ییپ
 ..:دمیفهمیرو نم

 وقت ش ؟ نیا یکنیم کاریچ نجایهانا..تو ا-
خدانه...اه هانا اخه االن چه  ی..وادیلرریحبس شــد..پاهام م نمیتو ســ نفســم

ت وق چی...هدمیباشــن حرفاشــونو شــن دهی..نکنه فهمســادنهیوقت فال گوش وا
نده بودم چ ســتمینبودم و ن یخوب یدروغگو بگم.. اون  یو نخواهم بود..مو

ست به دامن امام و پ شم!..تو دلم  یغمبریموقع د شده با سم تن تندنبود که ن د ا
 چه یبگم.. با ارامش برگشــتم..ول ی..خدا حاال چکردمیامام رمان رو تکرار م

 ؟یارامش
 برم اب بخورم.. خواستمی..بابا مزیچ-
 ؟یکرد هیگر-
 ه؟ی؟گریچ-

 ار غم و اندوه شد: زیکردم نگاهش لبر حس
 .. سهیصورتت خ-

 ..انقدر دستادینم ادمیکردم که خودم  هیگر ی..من کدمیبه صورتم کش دست
 :دیبه ذهم رس یزیچ هیدست کردم تا باالخره 

 هم اره هم نه.. یعنینه.. یعنیاره...-
چشمامو رو هم فشردم  شهیداره سه م یادیر دمی.. دکردیبا تعج  نگاهم م بابا

 درست فکر کنم: کباریکردم  یو سع
 اب بخورم.. نییپا امی..گفتم بدمیخواب بد د هیاخه ....اخه ....-
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 نگاه به سمت پله ها..: هینگاه به من کرد  هیبا شک  بابا
 باال؟ یدیدویم یاون وقت چرا داشت-
ت درســـ یخراب کار یســنت فقط بلد نیکه با ا کلتیگند بزنن به ه یعنی

 ..:یکن
 ..ارمیب فمیباال قرصم رو ار تو ک رفتمی..داشتم مکردیدرد م کمیاخه سرم هم -
 ؟یفردا کالس دار-
 هوم؟اوهوم..-
 گه؟ید یچ یعنیچه طرر جواب دادنه؟ هوم اوهوم  نیا-

 اره کالس دارم.. -دمیخند
 فردا.. یبلند ش یبرو بخواب بتون یقرص خورد-

ــر  دیفهم دونمینگاه خاص نگاهم کرد و رفت..نم هیتکون دادم..بابا هم با  یس
باشم  تا من دمیکه شده..لبمو گز هیکار گهیهم باشه د دهینه..فهم ایدروغ گفتم 

 به سرم نزنه.. سادنیفکر فال گوش وا گهید
جبران کنم به ســمت اشــپزخونه  مویگند کار نکهیا یباال انداختم برا یا شــونه

پا ..موهام دورم رو پوشــونده بود و نییرفتم.. اب که خوردم ســرمو انداختم 
 ..دمیدیاطرافم رو نم

 ؟یاب خورد-
 گفتم که وحشت کردم.. یبلند نیه هیرفت رو قلبم و  دستم

 شته؟یپ هیهان-
 ..دهیاره خواب-

 نگاه مرمور گفت: هیگفت با  نهیبه س دست
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 ؟یو خوردقرصت -
 ..ادیکردم نفسم باال نم حس

 نرفتم باال...فقط اب خوردم! گهینه...د-
 و رو بهم گفت : ستادیا رفتیم کهیتکون داد و در حال یسر

 ..ری.. ش  بخیسر هم کن یزیچ هی یکن که بتون نیحداقل قبلش تمر-
شدم..ر نیکردم با ا حس شک  ش  بخ ریحرف خ که گفتم که خودم  یریل  

 چه برسه به بابا.....!! دمیهم صداش رو نشن
نشــه.. ســاعت کنارم رو نگاه کردم  داریب هیدر اتافم رو بار کردم تا هان یاروم به
لحاف رو  ی.. گوشــه مونمیکه دوباره صــبح خواب م دونمیصــبح بود!! م 4

ورت ه صب گمیدستم رو شکمم بود وارنج دست د هی.. دمیپتو خز ریو ر دمیکش
مام .. لعنت بایقائم رو چشــ ـــ   حاال امش نه!  نم یخواب یرگ ب دی.. عود ک

 !غیدر یرو هم فشار دادم تا بلکه خوابم ببره ول شتریچشمامو ب
 هی زدیبا خودش حرف م یل  ه ریر بردیکه خوابش نم ییافتادم وقتا هیهان ادی

 سه ساعت با خودت؟ یگیم یچ دمیدفعه ارش پرس
تا جواب با اشــمارمیگوســفند م برهیکه خوابم نم ییداد وق  یفکر لبخند نی! 

 نی! اونم همچیا وونهیردم..بماند که اون رور چقدر سر به سرش گذاشتم که د
که د یتالف ندارم بهش بگم د گهیکرد  نهیجرئت  که ضــرر یا وو حانش  ! امت

 5گوســفند ... 4....ارهیگوســفند..خم 3گوســفند...2گوســفند.. 1نداره.. 
 اثر داره یراست یراست نکهی.. نه مثل ایبعد ارهیگوسفند...خم

 خوابم برد یک دمیگـــو.......... و نفهم 11گوســ...  10گوســفند.. 9
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.... 
و  یشــم!.. با کوفتگ داریکه ب کردیم یداشــت خود کشــ گهید میگوشــ االرم

 یگوش خراشش که مانند مته رو یتا صدا دمیبسته دستمو بهش کش یچشما
شد و منم با خ کردیمغزم حرکت م شبختانه قطع  شه.. خو  راحت الیخاموش ب

نشده بود که  قهیدق 5 یچقدر گذشته بود ول دونمیچشمام رو هم گذاشتم...نم
سش بار ر یصدا ستم بار قطعش کنم که در کمال  رینح شد.. خوا سرم بلند 

ـه....ساعت نه و ن ـ ـ ـ ـ ـ !!! مثل برق ار مهیتعج  چشمم به ساعت خورد...ن
 تو اتاق شروع کردم داد ردن: یو سر صبح دمیجام پر

ــهی...هانهیهان- ـــ ـــ ـــ بالش رو  دمیکه د رونیاومدم ب یی..بلند شو. ار دستشوـ
 ! تکونش دادم:هیگذاشته رو سرش و هنور خوا

 ..یشد.. هان ری..بلند شو مدرست دـــــــهیهانـــــ-
 بذار امرور رو بخوابم.. یدوس دار یولم کن جون هرک-
 ..یهان-
..خودم میکاریداد نزن سرم رفت اول صبح..امرور دو ساعت اول ب یاه هانا ه-
 ..دیفقط بذار بخوابم و دوباره جابه جا شد و خواب رمیم
 یکه مامان فردا مجبور بشــه برا یخونه داد و قال راه بندار یاین دونمیمن نم-
 مدرسه.. ادیتو ب ومدنین

ساعت میرو متر کن اطیمثل عالفا ح مییخوای...مگمیاهههه..نه نم- .حداقل دو 
 .خوابمیم شتریب

تو ســرش  یباال ســرت..نزن ذارمیم کنمیخوب..ســـاعت رو کوک م یلیخ-
 .یخواب بمون
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ـــاف کردم و هول هولک مقنعمو به ت ملیر هی یص  پیردم ...امرور رده بودم 
ق ل  به بر شـتریکه اصـال معلوم نبود و ب میمال یلیخ یرژ صـورت هی..یمشـک

و ..بگرونیو جزوه هام رو هم تند تند چپوندم و ردم ب فیشباهت داشت ردم..ک
ــ ید یریمیاخه م جزوه هات  نبالکه االن در به در د یکارار و انجام بد نیا ش

 !..؟ینباش
 رو ار رو اپن چنگ ردم: چییسو

 بردم.. نویمامان من ماش-
 :رونیتند ار اشپزخونه اومد ب مامان

 ..نیکار دارم با ماش یهانا کجا..من امرور کل... اِ 
 شده مامان رمید-
 لقمه بخور بعد برو هیحداقل صبر کن -
 ..خداحافظخورمیم رمیگیم یزیچ هی-
عابر  هیبود  کیدفعه نزد هی روندمیسرعت هر چه تمام تر به سمت دانشگاه م با

 دونمیبود تصــادف کنم..نم کی..و دو دفعه هم نزدرمیبگ ریبود رو ر رمردیکه پ
 دایجا پارک پ هی عیخودم رو رســوندم..ســر یچه جور میبا اون ســرعت نجوم

 کردم و رفتم.. همون لحظه حراست دانشگاه جلومو گرفت:
شــده  رمیبابا.. د مینیکوفت برو اونور ب ی.. ادیخانم لطفا موهاتون رو بپوشــون-

 ونمدیمون رسوندم ..من نمگفتم و با دو خودم رو به ساخت یچشم هی ی..سرسر
.. دو دفعه بهم اخطار داده بود مونمیاستاد خواب م نیچرا هر دفعه سر کالس ا

کالس رو ندارم..ار  بهو حق اومدن  ســتیدر کار ن یو گفت دفعه ســوم ببخشــ
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فت.. وا دهیبس دو ـــادمیبودم نفســم گر ـــت در کالس.. نفس نفس  س پش
ــ قی..جند تا نفس عمزدمیم ــدادمیکش ــرش و  ی..ص ــو انداخته بود رو س نکرش

 یو دو تا تقه به در ردم.. با صدا دمیبه مقنعه ام کش یبود.. دست سیمشغول تدر
ما یبفر به اروم دشی خودم  نمیبذاره من بشــ طخدا فق یبار کردم..ا یدر رو 
 گفتم: یمظلوم یبا صدا کنمیتا صلوات نذر م500

 تو؟ امیب تونمیاستاد م دیببخش-
 نگاه به ساعتش کرد و جواب داد: هینگاهم کرد  رهیخ هیثان چند

 ار وقت کالس گذشته باشه؟ قهیدق 45 دیکنیخانوم نکوهش فکر نم-
 و درستش کن..: ای..اه نکبت حاال بنییانداختم پا سرمو

 اومد.. شیبرام پ یبله استاد..شرمنده..راستش..کار-
ــم ا تونمیخانم دفعه قبل بهتون تذکر داده بودم..م- ــکل نیبپرس که هر  هیچه مش

سر کالس من براتون پ صداادیم شیدفعه  شد.. لعنت  ی..؟  خنده بچه ها بلند 
ار  شانس امرور ی..حاال شانس منه بکنمیرو م یبه تو..منو بگو دارم التماس ک

 بلند شد: یکی یدنده چپ بلند شده.. خواستم در رو ببندم که صدا
لت م- خا نده من د تاد شــرم ـــهیم یول کنمیاســ ند نیا ش ـــه رو   دیجلس

 ..شدیهانا به من مربوط م د؟مشکلیریبگ
که ار اول  ی.. تنها دوستدیمنو استاد همزمان به سمت صاح  صدا چرخ سر

د هم .. استاکنهیداره استاد رو قانع م شهیراه باهام بوده و تنهام نذاشته..مثل هم
 نگاه به من.. هیکرد و  تراینگاه به م هی

خاطر نیا- عه رو هم ب عه ا ی.. ولرمیگیفاکتور م یزدانیخانم  دف  ندهیار دف
 ..نیکنیدرس رو حذف م نیو شما ا ستیبخشش در کار ن
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 لبخند: با
 ..شهیشرمنده..تکرار نم-
 که برام جا نگهداشته بود.. ترای.. رفتم به سمت مدوارمیام-

 که استاد نشنوه گفت: یطور اروم
 ..شدمیدختر؟کم کم داشتم نگرانت م یکجا بود-
 رو گذاشتم کنارم و خودم نشستم: فمیک
گوســفند  ؟بایبودم. اونم چـــــــــــــــ داریتا صــبح ب شــ یخواب موندم د-

ــت م ــمردن..راس  دمزیکه حرف م ینیداره..ح ریتاث  ی..عجهیهان نیا گفتیش
 رو لباش..: دیکشیدستش رو م یه ترایم
رو  کار نیرود تر ا دمیتا گوسفند شمردن دو سوته کپ 10با  دونستمیواال اگه م-
و ار ته  زی..ســرش رو گذاشــت رو م اوردیطاقت ن گهیحرفم د نی..با اکردمیم

ستاد محب شد یدلش قهقهه رد.. همون موقع با تذکر ا که هم  ی..طورمیمواجه 
 ..:مو صاف نشستم سر جا یخنده اش بند امد هم من جد ترایم
 ی.. به درس هم که گوش نمدیاریم فیکه سر کالس تشر ریخانم نکوهش..د-
 تونانیاطراف نیحداقل بذار نیبه پاس کردن درس من ندار یلی..اگه شــما منید

 حواسشون جمع باشه ..
پا تو شــ کم با جفت   یچه جور دونمیده طبقش!!..من نم کمیمونده بود برم 

م ه قدردیف ن م واشیکه  ی..ا مه  مز هم  یصـــدا کردمیر خودم رو 
 ه کردم تا اروم بشم:...چشمامو بار و بستدمیشنینم
 ه؟یمبحث امرور درمورد چ نمیبب کردمیاستاد..داشتم سوال م خوامیمعذرت م-
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 چشم غره جوابم رو داد: با
.. برگشت و دوباره مشغول شد..ار نیشیخودتون متوجه م نیدقت کن یاگه کم-

منو  دنینداشــتم..اون هم چشــم د اروی نیار ا یاون اول هم دل خوشــ
 ..زینداشت..حاال چرا؟خدا داند! دستمو مشت کردمو کوبوندم رو م

 ..خورهیمردک حالم بهم م نیدرس و ا نیاخ اخ ار ا-
 بدم خدمتت؟ سهیک -طنتیش ترابایم
 دادمیرو م ترای..داشتم جواب مخوردمیحرص م یجور نیببند دهنتـــ.... هم-

س سرمو به چپ چرخوکنهینگاهم م یکه حس کردم ک ندم که نگاهم با دو تا ..
شم قهوه ا  ادمی..حرص خوردنم سادیلحظه قلبم وا هیمهربون گره خورد.. یچ

 هوارفت..حس کردم همون لحظه تک تک غم ها و مشــکالتم دود شــد و به 
شماش مثل هم ساس و ارامش رو بهم  ییایاروم بودن و در شهیرفت.. چ ار اح

 ارامش هانا فرنود"مامان افتادم" ش یجمله د ادی.. کردنیمنتقل م
 یادم احســاس راحت نی..حق با مامان بود..من فقط در کنار اگفتیم راســت

 ی..مشغله فکرایتو دن یزیشدن ار هر چ ی..احساس ارامش..حس خالکردمیم
ــ یمــواقــعــ ــرام ب ــ یکــه کــنــارش بــودم ب ــود..چــون خــودش  یمــعــن ب

شقش تو فکر و ذهنم جا خوش م شغ شدیو م کردی..حرکاتش..رفتارش..ع له م
 کنمینگاهش م رهیدارم خ دید یاحساس رو دوست داشتم.. وقت نیمن.چقدر ا

 یلبخند مچهیو رو کرد..منم در مقابلش ن ریلبخند مردونه رد که دلم رو ر هی
سالم تکون دادم. اونم در  یلیدادم و خ لشیتحو شونه  سرم رو به ن سوس  نامح

سوس شمک نامح سر تکون داد..چ سالمم  شاره کرد  طنتیشرد و با  یمقابل  ا
که حواســم رو به درس بدم.. چشــمام رو بارو بســته کردم..و مثل خودش 
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ــرش رو انداخت پا ــمک ردم..لبخند رد..س ــغول جزوه نو نییچش ــیو مش  یس
شـــد..با لبخند ســرم رو برگردوندم که در جا ســکته رو ردم.. اروم گفتم چه 

 ؟یدیمرگته؟ادم ند
م ات و چه کن هیرر ررت و گر یرسیه مبه من ک گهیبله د -با اخم و حرص ترایم

توئه االغه...با  یچه کنمت به راهه..سهم منه بدبخت ناله ها واشکهاو هق هقا
ند و تا بناگوش واشدت و لبخ شین یرسیکه م شونیسر به فرنود اشاره کرد: به ا

 ..!!نهیچشمک و...واسه ا
 گرفت: خندم

 ؟یدار یمشکل ایشه؟یم تیه؟حسودیچ-
جوهرش تا دو ســه صــفحه  یرو دفترش که جا دیرو با حرص کشــ خودکارش

 هم پخش شد: گهید
به باروم  ی...مشت محکمییکه مشکل داره تو یمشکل؟نه خواهر من..اون--

 ارم گرفت که نفسم بند اومد و کبود شدم: یشگونیرد و ن
ه اشــکت به راه باشــ یدیبه من که رســ گهیبار د هیبار..فقط  هی. هیفقط کاف-

ست زنمیم یجور کارم حظ  نیکه هفت جد و ابادت ار ا کنمیساقطت م یار ه
 کنن!!
 داد نزنم به دندون گرفته بودم: نکهیار رور ا لبمو

... به خدا تو یری.. رنجیمارســتانی..تیاریتمام ع یروان هی...تو و*ح*ش*ی-
کل دار باروم چیمشــ به  ل ک ینینب تیار رندگ ریخ یاله ترای..میدار کاری..

 حس شد.. یدستم ب



 65 خاک احساس قدم میگذارمبر 

 ادتیعد گرفتم تا دفعه ب نویکن..ا نیناله نفر ررنایپ نیبســه بســه کمتر مثل ا-
د گشا یواسه بعد کالس..نه تو ملع عام.. با چشما یباشه الس ردنت رو بذار

 شده اروم گفتم : دهییسا یشده نگاهش کردم، با دندونا
 ؟یرد یچه رر-
 انداخت:پا  ی..پا روکردیم دادیار تو چشماش ب طنتیش

سه وقت گفتم س یالس ردنت رو بذار وا ست..با بدجن م ابرو تما یکه هوا دو نفر
 انداخت باال...

بدجور ســرت در  شــویباشــه تالف ادتیبه حســابت.. زنمیحرفت رو م نیا-
 که نکردم تی..سالم کردم جناکنهی..بعدم خ  داره نگاهم مارمیم

 :نوشتیتند م تند
شقوالنه ب یسالما نیسر کالس ار ا یکنیتو غلط م- رت س ری.. بذار خیایع

 یســت..هان رانیبکن نیکه خواســت یجفتتون هر غلط نیکالس که تموم شــد بر
..مخصوص دو نفره هاست...البته هیدنج یمنم پشت محوطست..جا شنهادیپ

شت محوطه همچ  یداره کار به جاها نیدیاگه د ی.ولستینداره..بد ن دید نیپ
 ......کشهیم کیبار

ــم رو کوبوندم رو پاهاش و ناخناخوردیونم رو مخ خون ــگل و  ی...کفش خوش
هم  انایکه ک دیکش یغیشدمو با تمام توانم تو باروش فرو کرد..چنان ج کوریمان

..ســرم رو گرفتم زدیو بال بال م دی...ار جاش پردیکشــ غیوحشــت کرد و ج
شده بود ار خن گرمی..اهان حقته.جنییپا ستاد دهحال اومد...کالس منفجر  .. ا

 پرت کرد : زیم یرو رو نکشیع یبررخ یا افهیبا ق
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با داد استاد همه  ؟؟یـــــــزدانیچـــه خبره خانم  نجایســـــــاکت.... ا-
ــده بودن..ول  هیبگه.. یهم مونده بود چ ترای.. مدمیخندیم زیر زیمن ر یخفه ش

 یســیبهم انداخت ســرمو بلند نکردم و خودمو مشــغول جزوه نو یشــینگاه ات
ت و انداخ نیینداره..سرش رو پا یلیدل دیبدبخت هم که د یتراینشون دادم.. م

 شرمنده گفت: یبا لحن
 ...ی....ول یاستاد..ول خوامیمعذرت م-
 خانم؟؟ یچ یول-
 نیســوســک بزرگ ار رو پام رد شــد...با ا هیو تند گفت:  دیکشــ قینفس عم هی

ــتن ار خنده رم گهیحرفش د ــتاد هم که دزدنیرو گار م نیهمه داش  ترایم دی! اس
شده ، برا ست انیبحث رو به پا نکهیا یشرمنده  شونه و کنترل کالس رو بد  بک

 سرشو تکون داد و گفت: یعصب یبا حالت رهیبگ
شــه بار هم تکرار ب یاتفاق نی..اگه چنیزدانیســرکار  نینیخ ..بشــ اریبســ-

 گم؟یم یچ نی..متوجه شدنیسر کالسم بمون کنمینم ینیتضم
 دلم تکرار کردم : غرغرو ! تو

عاد جو گاه یکالس  ـــد ن که د یکه ش نداختم  ته خودکار  دمیبه فرنود ا با 
... متوجه شدم داره دیلرریم یشونه هاش کم ی.. ولکشهیم ینامفهوم یشکلها

ست و ا ترای.. مخندهیم ش شون رو به حرفا نین س  یبار همه تا اخر کالس حوا
 استاد دادند...!

بچه ها به تکاپو افتادن..اطرافم رو نگاه کردم متوجه  یمحب دیخســته نباشــ با
ــروع کالس چ ــده..چه جال ..نه ار ش ــدم کالس تموم ش نه ار  دمیفهم یزیش
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ــال تو  رهیخ مییروبرو زی! ار اول تا اخرش به مانشیپا ــم اص ــده بودم..حواس ش
 :دش دهیکالس نبود..سرم رو تکون دادم..و بلند شدم..مچ دستم کش

 برن..من با شما کار دارم خانم نکوهش. هیتا بق یونمیشما م-
 افتاد تاره حواسم جمع شد..خندم گرفته بود نرایم یبررخ افهیکه به ق چشمم

 ..رسهیم تمیبخند سرکار..نوبت گر-
 جون من ولم کن-
ــال برام مهم ن گهید یکیجون تو - ــتیاص ــف س ــابتو تص  هی..خودم امرور حس
حت م ینجوری..اکنمیم با صـــداشــمیمنم را که  بدم  مدم جوابش رو   ی.. او

 خودش دهنم بار نشده بسته شد
 ورا؟ برگشتم نیبه به خانم نکوهش...ار ا-
ــر رفت ب یادیگفتم ر-خنده با ــلم س  میتو روح یتنوع هی امیخونه موندم حوص
 کنم! جادیا

خانم خبر م یا- با  ند هی نیدادیبا  نیرم یزیچ یشــتر یگاو یگوســف
 شممون به جمال شما منور شد.و چ می..نمردمیزدیم
ثل چ ترایم پا پر یم ندار دیجفت  مت ن به رح ناب  دیوســط: خودتون رو  ج

الله ..ماشگهید ستین وونیهمه ح نیبه ا یاجیخودش اومده احت ی..وقتنیراست
 خالصه شده.. شونیتو وجود ا واناتیح نیا یژگیهزار الله اکبر تک تک و

 رو بار کرد. ششیرفتم که ساکت شد و ن ترایبه م یغره ا چشم
ارت بترسم..مگه  ستمین هینکن من هان ی:هان؟واسه من چشماتو اونجورترایم

 رو به فرنود گفت: گم؟یدروغ م
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فرنود خان؟ مغز داره انداره مغز گوســفند..رفتارش و حرکاتش هم  گمیم دروغ
نداره..اون ک یکه دســـت کم گاو   نهیش بره کاش هم که مامانش قربون نهیار 

ست؟؟  وونیبه ح یاجیچه احت یموجود نیبا وجود همچ گهیشتره..خ  د ها
 ..دیخندیفرنود م رفتمیمن چشم غره م

خانم فرنود با لحن اروم تریزدانی:  مه داد ا ی.. قدیادا  تشیخانوم منو اذ نیا ن
 ..نینکن

شقاترایم شدم ..عا تا  رونیب میرفت یبدبخت.. با خنده همگ ی: اخ اخ..دگرگون 
که  می.. تو محوطه بودمیوقت داشــت یســاعت مین بای.تقریشــروع کالس بعد

و  دیدستش رو بهم مال دیمنو که د امکی... سوستنیفرنود هم بهمون پ یدوستا
 با خنده گفت:

 ..میکرد دایشما رو پ دنیبه به هانا خانم..چه عج  ما افتخار د-
 ..نیبهره ببرافتخار  نیار ا نیتونیخان..پس تا م امکیسالم س-
محکم رد پشت کمر فرنود که من به جاش نفسم بند اومد و بهش  یکی امکیس

 گفت:
گفت ...عقـــشـــــت..منو  یلحن مسخره ا هیو با  دیخند دیمنو د نمی..اایب-

انداختم. رو به من ادامه  ریخنده که با شرم سرم رو ر ری.. همشون ردن ریکشت
 داد:

س- ستایتو رو جان   هی حداقل یایو چند رور ن یخبر بذار یب ی..دفعه بعد خوا
 چند رور بدجور افسار پاره کرده بود.. نیچاکت ا نهیخبر بده..عاشق س
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ــشیچرا انقدر ن دونمینم ترایم ــده بود..جور ش ــاد تر ش که  یار حد معمول گش
ــخص بود!!  ــم غره بهش رفتم و به پهلوش ردم که  هیدندون عقلش هم مش چش

 !گهید و*ح*ش*یگرفت.. شگونمین
 ..کردینگاهم م نجوریشده بود و هم رهیبهم خ فرنود

 ؟یفکر کرد شنهادمیهانا جان..به پ گمیم-ترایم
شت عیسر دیکه د منو ستم ندا ن که ..فکر کردزمیفکر نکن عز یگفت: خوب دو

 !یبه اسم تفکر اشنا باش یزیتو با چ دونمیم دی..البته بعستین یاجبار
ــزمیعز یداده باش یشنهادیپ ادینم ادمی- ـــ ـــ  که دمیرو با حرص کش زمی..عزـ
 تو عمرش حفط ابرو کنه کباری

نفره ها. فرنود غش  4چرا اتفاقا همون که گفتم مخصوص دو نفره هاست..نه -
 ..دیخندیغش م

جاره من برم -ترایم با ا ما چ رمیبگ یزیچ هیام پس   یزیضــعف کردم..شــ
 گفت: دید مکرر منو که یچشم غره ها ن؟یخواینم
ور دســـت ننت  یکه تا حاال موند یکنیکارا رو م نیکمتر ابرو گره بده..هم-
.. دیخندیم ینطوریفرنود هم یرفت..ول ترایهم همراه م امکی.. با اجاره! سگهید

 برگشت و گفت: ترایوسط راه م
شما فکر کن- شمارو دهیهانا که عقلش قد نم نی..ادیاقا فرنود حداقل  ..من بد 

صم  یلیامرور خ گهیو گفت خوش بگذره..د دیها...بدجنس خند خوامینم حر
فت. رو گر فمینگفتم خواســتم بدوام ســمتش که فرنود با خنده ک یزیداد و چ

 ..نمیبیجان من که شما رو م ترایبلند گفتم: م
 که حرصم بده: دیخند



wWw.Roman4u.iR  70 

 

واســه جامعه و  نیبرم..فعال شــما تنها باشــ ایبمونم  ســتی..معلوم نزمینه عز-
 مدن بهتره!ت

 حرص برگشتم: با
 بهش بگو.. یزیچ هی یهر هر بخند نکهیا یجا-

ــماش ــت..به راحت یمهربون نیدر ع چش ــق داش ــدیم یرنگ عش ار نگاهش  ش
 ار احساس رو خوند.: ییایدر
 .خوامیها..من رن رشت نم یشیکمتر حرص بخور..رشت م-
 رو رو دوشم جا به جا کردم: فمیک
 ..دهیخوبه واال..خجالت بکش..ار تو بع -

 نگفت.. یزیو چ دیخند
 سه ساعت؟ یرل رد یبه چ-
 به تو.-
 تحفه ام.. یلیاخه نه که خ-
 لبخند گفت: با
 شد.. رهیحرفش تو چشمام خ نیهمراه با ا ؟یومدین روریچرا د-

الن ا خواســتمیدروغ بگم..و اگر م تونمینم دونســتمی..منییرو انداختم پا ســرم
ــمام منو لو م یدروغ ــر هم کنم چش ــهی..همدادیهم به رور س فرق راســت و  ش

ــمام م ــرم پادیفهمیدروغ رو ار چش ــمام رو بار و  نیی.. همونطور که س بود چش
 بسته کردم..

 اومد فرصت نشد.. شیپ یکار هی-
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 ؟یخبر هم بد یتونستینم یحت-
ستمینم یدلم گفتم حالم انقدر خراب بود که حت تو س تون شم رو ب یبا ک ه رو ب

 دلخور جواب دادم:
 .کردمیکار رو م نیحتما ا تونستمیاگه م-
 ها. پشت چشم نارک کردم : یشد ینار نار یلیخ-
 گفتم؟ یمگه چ-

 لوس.. یکوچولو-دیخند
 عمته..-حرص با

سال پ-دیتر خند بلند شما.. لحنش رو عوض کردو با  شیدو  عمرش رو داد به 
 گفت: طنتیش
 کنم؟یفکر م یدارم به چ یدونیم
 ؟یتعج :به چ با
 گفته؟ یچ یچ ترایم دونستیتعج  کردم مگه م شتری..بترایم شنهادیبه پ-
م ردم به محک فمیکنم.. با ک شیعمل دیبا یکنینگام م ینجوریا یوقت گهینه د-

 باروش..:
 گفته؟ یاون چ یدونی..مگه تو متیترب یخجالت بکش ب-
..اولش دمی..خ  منم نا خواســته شــنگفتیخودش داشــت تو کالس بهت م-
 یوردنخ یلیخ یکنیگرد م ینجوریکه چشماتو ا ییار اونجا یشدم..ول الیخیب
 به حرفش عمل کنم. شمیمنم مجبور م یشیم
 گفتم:فرنـــــود! غیج با

 ..دیغش خند غش
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شجو نیکمتر ا- ست یمنو حرص بده اقا یدان سنیرا سم تو  شد..  حبس نهی..نف
 با شک برگشتم..خودش بود..

ــتاد ــر اس ــت م یناص ــرمو انداختم پادیخندیداش ..لبمو به نیی..: داغ کردم..س
 دندون گرفتم:

 سالم استاد.-
دو تا  ی...ناصریکن کمتر حرص بخور یسالم خانم نکوهش..شماهم سع-

 با خنده به سرشونه فرنود رد و رفت..
 !یبرد ؟ابرومویخواستیم نویهم ایب-
 اوممم..هوا مونم که دو نفرست هاا..-

 فرنود!--
 جانم؟-

 ..:سادیوا قلبم
 بسه..-
ــه عز- ــ مکتیرو اون ن میمن..بر زیباش ــمت نمینیبش  مکتی.. همراهش به س

 حرکت کردم.
 کن. فیخ  تعر-

 رو تو هم گره دادم: دستام
 ؟یار چ-
 ؟یخبر!..کجا بود ی؟بیچ روری..پریومدین رورید-
 خونه.-
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 ؟یچ-
شتم. فقط خدا م- صله ندا ستش....حو ستیخونه بودم...را سه هربار  دون وا

 نداشتم! نیجز ا یاما چاره ا شدمیم تیدروغ گفتنم چقدر اذ
 فت:اروم گ کنمیبه حرفش عمل م دونستیکه م یمکث کرد..با لحن هیثان چند

 .یایب یتو چشمام نگاه کن بگو حوصله نداشت-
قطه دروغ نگفتنم ن دونمیدســت گذاشــته بود رو نقطه ضــعفم. نم قای..دقیلعنت

 دم.. سرمو بلند نکرشهیم یمعن نجوریا طیتو اکثر شرا یول انه؟یضعفم بود 
 شد؟ یهانا جواب من چ-
 کردم و نگاهم به کفشام بود: یدستام بار با
 ندارم. طشوی...االن شراگمیبعدا....بهت ...م-

 شد: رهینقطه خ هیحرف به  یکرد و ب یپوف
 ؟یاریبرام ب لیدل هی یخوایتا من ارت نپرسم تو نم-
-..... 
 بابات بود...درسته؟ ومدنتیمشکل ن-

 بود..: دهی...فهمدونستیندادم..م یجواب
ســرت اومده  یینکنه بال دمیترســیچقدر نگرانت شـــدم..همش م یدونیم-

..همش جواب دادیکه بهم نم یجواب درســت و حســاب هی تراهمیم نیباشــه..ا
 نگران نباش.. هانا؟ گفتی..فقط مدادیسر باال م

 گرفتم باال.. سرمو
 بابات قبول نکرده؟نه؟-
 سرمو تکون دادم. ینشونه منف به
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 فرنود؟
 جانم؟-
 وقت قبول نکنه ... چیبابا ممکنه ه-
ست نم- شه من بارم تو رو ار د سال ددمیاگه بابات مخالف با شده تا ده   هگی.

 ادیب شیتا فرصتش پ مونمیت مهم منتظر
 لررون گفتم: ییصدا با
 ؟یمنتظر باش یخوایم یو.قت نظرش بر نگرده..تا ک چیممکنه ه یول-

 شد: رهیار دستاش جدا کرد و بهت رده بهم خ سرشو
 ه؟یمنظورت چ-
 کردم: یناخنام بار با
 نداشتم.. یمنظور خاص-
 ..رک حرفت رو بزن.. یدونی..خوبم میچرا داشت-

 به سمتش چرخوندم.لبامو تر کردم: سرمو
ــا قــبــول نــکــنــه...هــ- هــم قــبــول  گــهیــوقــت د چیــاگــه......اگــه بــاب

 بگم.. خوامی...مخوامی...مکنهینم
 حرفم رو قطع کرد: یعصب ییصدا با
 ارت دست بکشم؟اره؟-

 سرخ شده بود..: چشماش
 .....یبخاطر من.. ..تو دار گمیمن...فقط م-
 گفت: یبلند یصدا با
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 هانا؟ یگیم یدار یچ یفهمیم چیه-
 که خودم بشنوم رمزمه کردم نه.! یل  جور ریر
 کنار.. کشمیم یباشه اگه تو ارم خسته شد ؟اره؟ینکنه تو خسته شد-
 فرنود من....-
مائه هر  نیکه ب یزیچ یبه همه ثابت کن یخوایم ؟یهانا؟هان؟تو چ یتو چ-
 هست جز عشق؟ اره؟ یزیچ
 نبود نیمنظور من ا-

 :ستادیشد و روبروم ا بلند
منتظرت نباشــم  گهیکه د نهیبود؟خودت بگو؟ منظورت ا یپس منظورت چ-

 اره؟
 گلومو گرفت: بغض

خاطر من اذ ی..دارگمیمن فقط م- بار هم حرفمو قطع  یشــیم تیب فرنود.. 
 کرد:

 هیر هانا بذا نیاررش شــدم؟ بب یب گهیبرات د یبگ یخوایجالبه..م ت؟ههیاذ-
ا م هیهم بر عل ایرو همن جا برات روشن کنم. بابات که سهله..اگه کل دن یچز
س س جیب شن که ما بهم نر  یقول هیمن  ؟یدیهانا..فهم شمینم التیخیمن ب میب

 ریر یو بزن یبمون تقول یپا ی. حاال تو اگه نخواســتمیدادم تا اخرش پاش وام
 اون بحثش جداست.. یو خسته شد یهمه چ

شتم..منظورمو بد بهش فهموندم..کالفه  یکردم..حرف سکوت سه گفتن ندا وا
 تادسی.. صداش ار شدت خشم دو رگه شده بود..جلوم ادیبه موهاش کش یدست

 صداش بلند نشه گفت: کردیم یسع کهیو در حال
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 جوابمو بده. . ینیراست و حس پرسمیسوال ارت م هی-
 مسرمو تکون داد اروم

 یکنیتالش م میبهم برس نکهینه؟ واسه ا ای یمونینه؟ تا اخرش م ای یهانا هست-
 ..یبش یهمه چ الیخیب یخوایو م یخسته شد نکهیا اینه؟ ای
 ایاگه همه دن یبود ..من همه جوره تا اخرش باهاش بودم..حت یچه ســوال نیا

شو م تینخوان..من فقط اذ صت برا هیبابا  نکهی..ادمیدیشدن ها ات به اثب یفر
ت خودش رو به بابا ثاب تونســتیفرصــت فرنود م هیتو اون  دی..شــادهیفرنود نم

سه ا شه..من فقط وا صرف ب شه..ا تیاذ نکهیکنه..و باباهم من رجر  کمتر نکهین
 یطیراش چیتحت ه یرمان چیوقت و تو ه چیگفتم..وگرنه من ه ینجوریبکشه ا

 !دمیبدون اون ادامه نم
 ا تو ام...منو نگاه کن سوال من جواب داره.سرتو بلند کن..هانا ب-

 شدم. رهیسرمو بلند کردم و تو چشماش خ مصمم
 رد: ینیغمگ لبخند

 ؟یپس هنورم هست-
 کردمیم یشد سع شتریحرف نگفتمو ار تو چشمام خوند.. بغضم ب شهیهم مثل

 لررش صدامو پنهان کنم:
 بابا یجا یهمه مخالفت ب نیا لیکاش...دل یبودم و هســتم..فقط ا شــهیهم-

ستمیرو م ستمی...مدون شتم..م یرو بهش بزنم..ول یحرف خوا سیشک دا  دمیتر
 برداشت کنه و ناراحت بشه. با شک صداش ردم: یا گهیبارم ار حرفم جور د
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که بابا  هنی..منظورم انکهیا یعنی..بابا...تو...گمیفرنود؟ منتظر نگاهم کرد..م-
ــ ینجایا..و...به  دهیرو ارت د یزیچ ــت بند م دمیحرفم که رس ــم داش  ینفس

 .نگاهش کنم. دمیترسی..چشمام بستم.میاومد...ادامه دادم...تو به من نگفت
 هانا؟-

 گفتم: عیمات و مبهوت رل رده به من. سر دمیپر ار بهت بود..د صداش
..نکنه گمی..من فقط مســتین یکنیکه فکر م یزیبه خدا منظورم اون چ نیبب-

 تو ..
 ؟یبهم اعتماد ندارمگه -
 حرف رو که رد حرفم رو قطع کردم.. نیا

 ؟یکردیفکر م یچ یمن بود ی..تو جا یار جونم. ول شتریکردم: ب رمزمه
 ؟یباور کنم بهم شک نکرد-
من  ی..تو جاکنهیم یپافشــار لیدل یمن شــک نکردم. فقط گفتم چرا بابا ب-

 ؟تویستیشده...چرا متوجه ن دهیذهنم به هزار راه کش ؟یکردیفکر م یچ یبود
 ؟یکردیفکر م یچ یمن بود یجا

 داد: جواب
ه ک یوقت به عشــقم..به کســ چی....من هیکی نیاال ا کردمیفکر م یبه هر چ-

 وقت.. چیهانا..ه کردمیوقت شک نم چیدوستش دارم ه
به جوابت  دنیرس یمن..برا ینداشتم..تو خودت رو بذار جا یمن منظور بد-

 نه؟که قانعت ک یزیچ هی ؟دنبالیگردینم لیدل هی ؟دنبالیکنیفکر م یبه چ
راست بودم! ی.. ار دست خودم عصبکردمیبغض م لیدل یب ایچرا تارگ دونمینم
 رو برداشتم و بلند شدم فمیو لوس شدم.. ک ینار نار یادیر دی..شاگفتیم
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 مانتوم رو گرفت نیکه گوشه است رفتمیهانا.. داشتم م نیبش-
 ...ننیبیکن..بچه ها مفرنود ولم -
 .نیخوب پس بش یلیخ -

 نشستم.. اروم
ـــت.ا پشــتش فت و برگش قدم ر ند  به من کرد..چ کاش اون حرف رو  یرو 

 نانیبهش اطم گهیبا خودش م دی،شـــا کنهینم یخوب ی...مطمئنم فکرازدمینم
خ  هر کس د یکاف خ  ... ندارم .. جا گهیرو  فکر رو  نیمن بود هم یهم 

 ..کردیم
 یفرد نی... من کور بودم؟! عاشق بودم؟! چرا جز اکنهیعشق ادمو کور م گنیم

ستمیو نم ومدیکس در نظرم نم چیه ستادهیکه مقابلم ا فکر  یا هگیبه کس د تون
 کنم؟؟!

هوا حرف ردم  یبرم جلو و بهش بگم اشــتباه ار من بوده که ب خوادیدلم م چرا
ر با غرو گنیمرد؟مگه نم نیر ادر براب رمیگیم دهیغرورم رو ناد تونمیم ی!چجور

با ا هی ییدارا نیاررش تر حاضــرم اونو بشــکنمش..؟! ..  نیدختِر؟!پس چرا 
! بودم یدوســت داشــتن ادیصــ نیا دیبودم که صــ یار افراد یکیاوصــاف، منم 

 ار تورش حاضر به تالش کردن نبودم ییرها یکه برا یادیهمون ص
 : دی..دستش رو به صورتش کشدیباریار سر و صورتش م ی..کالفگبرگشت

 حق با توئه..-
 شدم رهیبهش خ متعج 

 .کردمیتو بودم همن فکر رو م یاگه جا دیمن رود قضاوت کردم..شا-
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 ندادم و ار جام بلند شدم. یجواب
 هانا؟-
-.... 
 هانا با تو ام..-

شتم ساختمون م برگ سمت  ستمی..مرفتنیسمتش..بچه ها به  الس االن ک دون
ضمو قورت داده بودم گلوم درد شهیشروع م ستم مقاومت کنم..انقدر بغ .. نتون

 گرفته بود..:
 ی..ولشــهیداره تموم م گمیخدا خســته شــدم..تحملم نم ؟بهیگیم یه؟چیچ-

 گه؟منی؟تا چند سال د یماجرا..تا ک نیهمه کش دار کردن ا نیخسته شدم ار ا
ـــک کردم..ه هیفقط  ســوال  هینگفتم..فقط ارت  یچیحرف ردم..نگفتم ش
ــ ــتم که خودم  ؟یدی..تو اون جور جوابم رو مدمیپرس ــک داش من اگه بهت ش

ـــال پ مه چ شیهمون دو س عد تو م یه من  یجلو یایرو تموم کرده بودم..ب
شک دارم؟تو جا یگیم یستیوام و ر ؟حقیکردیفکر م یچ یمن بود یبهت 

 .؟میون عذاب بکشهمه جفتم نیا دیبا لیدل یاخه چرا ب ؟یدادیبه من نم
 رمزمه کرد هانا.! دیباریوقفه م یاشکام که ب دنیار د متعج 
 پاک کردم و به سمت ساختمون حرکت کردم برگشت صدام کرد: اشکامو

 هانا-
 ندادم. یجواب

 هانـــا-
 و باهام هم قدم شد..: دیدو
 هانا خانوم؟-
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-... 
 لوس؟ یخانم-

 ندادم. یجواب بارم
بهت ابنبات بدم باهام  ایب ییاره کوچولو؟ عمو ؟یکرد ؟قهری؟لوســیخانم-

 ؟یکنیم یاشت
جان..عز- نا  نا من بگم غلط کردم راضــزمیها ها با  خانومم. عشــقم..اب  ی..
 ؟یشیم
 ..گهی!..بابا من غلط کردم قهر نکن دگهیبگو د یچ هیهانا -
 خنده برگشتم سمتش.. با
 ؟ینامرد قهر نبود-
 ..دمیاشکام خند ونیم

 گفت: یلحظه نگام کرد وجد چند
 زمیعز دی..ناراحتت کردم..ببخشخوامیمن معذرت م-

نشستم با حرکت  یصندل یکرد ..رو تیردم.. منو به سمت کالس هدا لبخند
 لبش رمزمه کرد: عاشقتم.

ت تا کالس ساک دیطول کش یا قهیچند دق هی! وونهیگرفت..رمزمه کردم د خندم
شه..ا ص اتیساعت ادب نیب ص شت یتخ صرمیدا ستاد نا ستادمون هم ا  ی..ا

رفت..!!استاد خوش رو و صد البته خوش  ششیپ اطیکه ابروم تو ح یبود!همون
ش یبود ..اکثر دخترا یا افهیق شکده   میگذرنار حق  شییاش بودن.خدا فتهیدان

مه چ حاظ ت یه چه ار ل حاظ ق پیتموم بود.. فهیچه ار ل حاظ  ا چه ار ل
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ص شتم..پا لیاخالق..تح ستش دا بود..وارد کالس  هیکرده هم که بود..!منم دو
بود  اانیک یبرا دنیخط و نشون کش دونمینم ایکه در حال حرف ردن  ترایشد..م

 نشست. جاشبا ورود استاد اروم حرفش رو قطع کرد و خانوم منشانه سر
 که انشالله؟ نی..خوب هستونیخوب خانما و اقا-یناصر
س یسوال همان و جار نیا دنیپرس صدا  لیشدن  سر و  جوابها همانا..همه با 

 شروع کردن حرف ردن:
 ...ی...چه خوشینه استاد..چه خوب-
 استاد... یچه احوال-
 ..شهینم نیبله استاد تووووپ بهتر ار ا-
 مینیهم گهیمسلما خانما هم خوب هستن...ماهم د نیاستاد شما روبه راه باش-
 ..گهید

صر س ینا س نمیسراغ کارمون..خ  بب میخ  ...بر اریبا خنده:ب ه مبحث جل
با  هیکنفرانس نداشت؟اصال مبحث امرور درباره چ یقبل در چه مورد بود؟کس

 شد.. رهیخنده به ما خ
 نایپرسیم یتخصص یفن یاستاد ..سواال-ترایم

 درس خودمون میندار ی..اصال ما با فن و من کاریزدانینه واال خانم -یناصر
 ..میرو بچسب

 بدم؟ شنهادیپ هیمن  شهیاستاد م دیببخش-انایک
 .د؟ییحتما..بفرما-
 نم؟یجلسه رو مشاعره ک نیا شهیاستادم-انایک
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شاعره با ا ای منم و حرف تک تک موافقتمون نیبهتره بگم ما دختراهم که عشق م
ست کم میاعالم کرد سراهم د شتن..همگ یالبته پ شق ادب یار ما ندا  و اتیع

 !یشعر و شاعر
اگه  ندهیجلســات ا ی..خانم کمالمیندار یادیبچه ها ما وقت ر یول -یناصــر

شد..حتما عمل ضد حال خورده بودمیکنیم شیفرصت   افهیبا ق می..هممون که 
 سرجامون.. میبق کرده نشست ییها
 اه..استـــاد..چرا...-کش دار یصدا هیبا  ترایم

ه ک یزی..چیزدانیخانم  ســتین یرو داد:مشــکل ترایبا خنده جواب م امکیســ
 سراغ مشاعرمون میریتموم شه ما م تونیعروسک.تا شما خاله بار ادهیر
 یشروع کرد با حرص بلبل ربون اوردیار جواب دادن کم نم شهیهم که هم ترایم

تا چرا ه نیا دونمیکردن..من نم به هر  ی..ســر هر کالســدنیپریبهم م یدو 
 ..!نداختنیم یجور هیرو باالخره  کهیکه شده ت ینحو

به رحمت نظر دادن شــما  ی..راضــینه خواهشـــا جناب ســـامان یوا-ترایم
شما لطف کن ش نینبودم.. سه محبوبتون بردار تونیکنترل نیاون ما و  دیرو ار قف

جواب دادن  نی..ار اکنمیواســه خودم م یفکر هیمنم  نیخودتون رو ســرگرم کن
 ممون نمونده بود..کدو چیدختر روده به دل ه نیا

کردن  یبار ی...فرصـــت برایســـامان ی...اقایزدانیبا خنده:خانم  یناصــر
 ..ساعت درِس!ادهیر

ستاد پا یمعذرت خواه هیبا  اوناهم شون.. ا سر جا ستن  ش تخته رفت و با  ین
 نوشت یمیسر تخته بسم الله الرحمن الرح بایخط ر هیو  کشیماژ
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 چته؟ ترایم
شاعره م- ستیدلم م کدوم ار بچه ها حس درس  چیه نکهی..نگاه کن مثل اخوا

 بود ترایبه کالس انداختم..حق با م ینگاه سرسر هیرو ندارن.. 
ــتاد ــت ..به تک تک نگاه کرد و بعد خ یار پا اس م رد و اروم قد یلیتخته برگش

 :ستادیوسط کالس ا
صر ساق هایا ای ایا-با لبخند ینا سان  یال شق ا سا و ناولها..که ع ول نمود اادرکا

 افتاد مشکلها یول
 گفتن.. ولیا ولیسوت و دست ا یکل کالس پر شد ار صدا دفعهی

 به منم برسه ها نشه مثل جلسات قبل.. نی..بذارنیخ ..شروع کن-یناصر
 شروع کرد.. ترایاول هم م نفر

بهار  تیگل رو یب ختیخرم ار فروغ رخت الله رار عمر بار آ که ر یا-ترایم
 عمر
 من شروع کردم: یبعد نفر

 دیگر برسدمصرفش گل است و نب فهیوظ دیمژده که امد بهار و سبزه دم دیرس-
 دیداد گمان مبر که بدان دل قرار بار ا یاو قرار نیکه با سر رلف یدل-انایک

قدر مد ان عد ار ه ند ب ند ت به پســرا فرصـــت  کردنیشــروع م گهیدخترا ت که 
.. بالفاصــله بعد ار تموم میدیخند زیر زیماجرا ر نیهم بابت ا ی..و کلدادنینم

ــدن دور اول دور دوم با ک ــیرو خوند ام تشیب انایهم ک یبود..وقت انایش  نیرحس
 یدو ســال یکیه یشــروع کرد..اتفاقا هم که  امکیفرنود و ســ یار دوســتا یکی
شمش دنبال ک ریکه ام شدیم ض یسع یقیبود و به هر طر انایچ نش کرد یدر را

 ..:شدینم میقم*س*ت یصراط چیما به ه یدوست کرمو نیا یداشت..ول
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س ریام ست ار طل  ندارم تا کام من برا -نیح سد به جانان  ای دید ان ج ایتن ر
ندن بدیر تن برا عد ار خو لت گر تشی....ب فت و همگ هیحا  یبه خودش گر

 نیبار سر کالس دست به کار شده.. ار ا نیماجرا ار چه قراره..ظاهرا ا میدیفهم
 ار خنده.. میکارش مرده بود

 کرد و گفت: اناینگاه به ک هیغصه نخور داداشم..-امکیس
نان  ای جا به  نت در مدیجان ر تن برا ایتن رســـد  جان ار ت ماال  که احت  ادی..

شم..ع س  یدادا صال چ ستین یکه رنگ یاهینداره باالتر ار   یزیداداش من..ا
 که فراوونه دختر..

 ..دنی..مسخره.. که همه خندــشیو کوله کرد :چ ل  و لوچه اشو کج انایک
صر شجو نیجان ار تن ا یخانم کمال-دیخندیهم م ینا ما درامد..هنورم  یدان

 ..نییسرخ شد و سرشو انداخت پا انایک چارهیپا داره..؟ ب هیمرغ شما 
 ریتا بعد ار کالس فرق ام گردهیم یســانت 20عروس دنبال کفش پاشــنه -فرنود

 رو ار وسط بشکافه..! نیحس
 فت:گ زدیکه دست م یار جاش بلند شدو همونطور دفعهیار پسرا  یکی اشکان

 خوووووووب ..پس مباااااارکــــه-
 فت:گ یبلند یو رو به اشکان با صدا دیار جاش پر ینیرم  یمثل س انای.ک
 شما واسه خودت؟ یگیم یو مبارکه..چ یچ یچ-

 مفتح االبواب.. ایدگر افتتح خانه بسته اند  یدر م-استاد
به اشکان و کل پسرا اشاره کرد و ار جاش بلند شد و شروع کرد دست  امکیس

 ردن:
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 مبارک بادا..الف بده اقا.. شاالیبادا بادا مبارک بادا ا-
شم ..؟نیدوریو م نیبریشما ..خودتون م نیگیم یچ نمیبب نیسیوا-انایک اخر

 ن؟یکنیتنمون م
شم شک اخر شک یک ستن به ناف ام انارویک یک س ریب شو نیح ستاد هم به ن ا

اد که .. اســتندهیجلســه ا یکرد برا ینیریبه شــ دیگفت و ســفارش شــد کیتبر
 ..انایرو سر ک میختیر یرفت همگ رونیب
ستگار-ترایم ونم ا ینجوریاال ا میبود دهید یهمه مدل ینگا نگا تورو خدا..خوا

 :و گفت انایرد تو سر ک یکیوسط کالس مشاعره!
 شانس خر.. خر

 برو بابا-انایک
ــتریب کمی..حداقل یکردیتحمل م گهید کمیبدبخت حداقل -ترایم ــن ش  یارکش

 یکردیصبر م کمیبله رو داد..خ  بدبخت  عیهول سر یبدبختا نیکنه..مثل ا
 !!!!یبود یبرنج ریام نیرو دست ننت..اول اخرش مال ا یدیترشیکه نم

 ...االن چند وقته..یداشت طفلک گ*ن*ا*هواااا..خ  -با نار انایک
 و گفت: انایرد تو سرک گهید یکی ترایم
 ..یانقدر رود وا ند گهیدفعه د نکهیواسه ا نمیا

 ل؟یورسبکه گ یلیدستات خ یسرم نابود شد..فکر کرد یچته تو روان-انایک
ــیام ــق  یزنیم یه یاورد ریخانوم...مظلوم گ ترایم یآ یآ-نیرحس ــر عش تو س

 عشق من ربون نداره؟ یمن؟فکر کرد
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سه کورتونو بابا..همچ نی..جمع کننیجمع کن-ترایم شق من نیکا شق من ع  ع
ته هر ک نداخ نه فکر م یراه ا نهیندو فه ات اررون ک  یچه خبره..عشــق تح

 ..دهیخاستگار ند یها دهیخودت..ترش
 .خوبه؟.کنمیم فیتوپشو رد هی..واسه تو هم ترایم یجوش نزن ابج-نیرحسیام
سه هم د-ترایم شد گهیشما وا بار  هیری..الرم نکرده بنگاه امور خهیکاف نیجور 

ــتمین ینجوری..خودم انیکن ــگل و پولدار و همه چ هی گردمی..مس  تموم یخوش
 ..کنمیم دایپ

 ..نمتیبی..میزدانیِا؟ باشه خانم -با خنده نیحس ریام
تا  نی..اون حدقه چشــماتونو هم حداالمکان بار کننیکنیم یاره کار خوب-ترایم
 ..نینیبب
 گفت: انایرو به ک ریام
 ؟ینبود تو باهاش دوست ش نیوجدانا ادم ربون درار تر ار ا یلیخدا وک-
 هم گارد گرفته گفت: انایک
 ؟یدار یشما مشکل-
 تر..! کیگردن ما ار مو بار نینه خانم من چکاره ام اصال..ا-ریام

ذ مشــارکت -تو انجمن ر یاول رندگ ســتیاقا..خوب ن نیحســ ریام یای:اقمن
 بگذره..اون موقع .. کسالی..بذار نایفعال داشته باش

 ..خورهیبهش بر م لیذل گمیبفرما..اونوقت بهش م-فرنود
ــ-ریام ــاره به فرنود ا نایاقاتون ا نیاونوقت ا نمیبیار راه م یهانا خانم بذار برس ش

 نه.. ایکرد حضور فعال دارن 
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 ..یاووووووووه تا اون موقع خدا بزرگه..فعال شما صدر جدول-
 یانایک یبرا رمیبم یکه به تو جواب مثبت داد..اله انایک فیواال بخدا..ح-ترایم
 .. چارهیب

 م؟یداشت ترایم یاو-ریام
 وسط: دیپر انایک
با هرچ یا- فت شــوگمینم یچیه یبا کث کرد و اروم گ ها گ ی..م  ریمنو تن

 ..!لیبخ یترایاونور..خصوصا تو م نیگمش دیاورد
 ..میدیاووووو کش همه

دور ار چشــم من بهم چرت و  ییجا هی نیعوووووق حالم بهم خورد..بر-ترایم
من..نه تورو  یدختر خاله پســرخاله شـــدنا شــو دهی..چه نرســنیپرت بگ

 خدا..حاال که نه به باره..نه به داره..
 داره.. اتفاقا هم به باره ..هم به-ریام

ش ی:اقامن صال  سط کالس و داد  یما چ ینیریبه بار و به دار...ا شد؟ رفتم و
 ردم:

ار  هیضق دنیهمه فهم ی. وقتاالی مییخوایم ینیریش االمای مییخوایم یرنیش ما
با ریرو ســر ام ختنیچه قراره ر ما شــ دیکچلش کردن ار بس گفتن   ینیریبه 

 ..میدیخند یجلوشو گرفت کل امکیبود در بره که س کینزد ری..امیبد
ــ ــ نیبب-امکیس ــم تا ش  راتیم نیبه جان هم یقوم مغول رو ند نیا ینیریداداش

..منم طرفدار حقوق قوم مغولم..خودت رونیب یپاتو ار دانشــکده بذار ذارمینم
 !!!یدونیکه بهتر م

 مگه؟ ی...جون منو ار سر راه اوردایترمز کن اقا س-ترایم
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 سرش طاس شد! یاول رندگ میشو رمیبم-انایک
سموننینخورده ها م نیخوب بابا..مثل ا لهیخ-ریام در  که خوامینم ای..ولم کن 

 اوردن..؟ نیماش ای..کیکن ریبرم..کم مونده قفل و رنج
ش همه سوت و هورا ک ست و  ش ی.. هر کدنید سر  ختیبود ر اوردهین نیکه ما

! سر من ختنیر یا هم گله ااورده بود....نصفه بچه ه نیکه ماش یا چارهیاون ب
بود وگرنه اگه به خودم بود..خودم و  شتریمن ار همه ب نیماش تیالبته چون ظرف

 سایخس نیل امث گفتیبهم م ترایمواقع م نجوری..بماند که امیرفتیم انایو ک ترایم
بود..که خسته  میو ن4اون رور هم تموم شد..ساعت  ی..باالخره کالسایمونیم

ش هیو کوفته رفتم خونه تا  شم برا رمیبگ یدو ضر  ش ! یبعد هم حا  یوقت شام 
 یراحت خودم رو رو مبل ولو کردم و دکمه ها الینبود..با خ یخونه کس دمیرس

ــرم کندم..موهام تو هم پ یکی یکیمانتومو  رده خو چیبار کردم..مقتعه امو ار س
ضع شفته ا تیبود و و موهامو بار کردم..موهام  پسیه بود..کلرو بوجود اورد یا

موهام فرو کردم و تو همون حالت هم  یرها شد دور شونه ام..دستم رو ال به ال
ــ ــهیش ــ رونیب خچالیاب رو ار  ی ش ــر کش ..چه تو دمیاوردم و قورت قورت س
 فیک یلیبخورم..خ خیعادتم بود اب  شــهیگرم هم ی..چه تو هوادســر یهوا

دونام دن ریو ر اوردمیدر م زریهم ار فر خی..خصوصا تابستونا..دو تا قال  دادیم
 داشت! یریوصف ناپذ ل*ذ*ت..کردمیخرچ خرچ خوردش م

بعد ار دو تا بوق جواب  هیتماس گرفتم، هان هیاتاقم شــدم..با شــماره هان وارد
 داد:

 بله؟-
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 ؟یهان ییسالم..کجا-
 ؟یا ؟خونهیسالم ..خوب-
 ؟ییاره..خونه ام..تو کجا-
 ..کنمیم میخونیدرس م میدار یمن اومدم کتابخونه..با ملود-
 مامان کجاست؟ یدونیاهان.نم-
 ومدیکار دارم..منم خونه حوصــلم نم رونیب رمیســر م هینه واال به من گفت -

 درس بخونم اومدم کتابخونه..
ــه...من - ــاعت د کیباش تا اون  ادیمامان نم .احتماال رونیب رمیدوباره م گهیس

 ..رونهیب ترایبگو با م دیموقع..اگه پرس
 ؟یبر یخوای:کجا مدیپرس طونیش
 ده؟یاالن شاخکات بهت امون نم-
 ؟یریکجا م یجون هان-
ــ یکیار - ــت ینیریار بچه ها ش ــقش و میخواس ــبت جواب مثبت عش ..به مناس

 ..دمیحرفم خند نیهمراه با ا
 ..میافتاد یعروس هی..پس ی..اخ ولیدرسته؟ا انایجون من؟ ک-
س انایاره ک - ست بب یگیم ی..چگهید هیچ یعرو سر در مامان  ..اگهنمیتو..برو 

 ها یرینگ مریبار دوباره الزا دیپرس
 .!وسط کالسورم. دمیقل  کش هینشونه هم گذاشتم.. نیبهش..بب گمینه م-
 ؟یندار ی..کاروونهید-
 نه ..اون شامم کوفتت بشه..-
 بچه پررو..خدافظ..-
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 ..یبا-
ساعت رو نگرونیدوش گرفتم و ترگل ورگل اومدم ب هیرفتم حموم  عیسر اه ..! 

ش سر نیبود..ا شیکردم  صندل عیمثال دوش  ستم رو  ش ت و توال زیم یبود!!! ن
 رونیهمراه با شال کرم ب یمانتو قهوه ا هیرو اغار کردم.. یمراحل خوشگل سار

موهامو  نکهیبدون ا شـــهی.. خوب بود..مثل همدمیاوردم و اونا رو هم پوشــ
نداختم..و برا رمیخشـــک کنم شـــال رو رو  بافتمو  یمحکم کار یا هم کت 
قرار  دونیم هی..ســر انایو ک ترایو رفتم ســراغ م رونیبرداشــتم و ار خونه اومدم ب

 میبا هم رفت ی..پســرا هم که اومدن همگمیکه همه با هم حرکت کن یگذاشــت
ار ما  تیو پسرا هم به تبع میو قهوه داد کیشاپ..دخترا سفارش ک یسمت کاف

 ه شام..واس میتا بر میتو شهر بزن یدور هی میگرفت میهمون کار رو کردن..تصم
 انایبلند مامان که فعال مال من بود شدن..ک یو دخترا هم سوار شاست میرا بود تو

نگ به قول خودش درست اه هیهم دنبال  ترایکرد و م ادیپخش رو تا ته ر یصدا
 بود.. یو حساب

هم بخونه که..ال اقل  یاهنگ درست و حساب هی یذاریکر شدم..نم ترایم یوا-
 صداشو کمتر کن..

شو ار اون حد هی.. بعدم رو کنمیم داینه االن پ- صدا ستپ کرد و   که یاهنگ ا
 ..میزدیحرف م گهیو با داد و هوار با همد دیرسیبود باالتر بود.. صدا به صدا نم

 ..شهیاون اول م یهانا تخته گار کن..با الک پشت مسابقه بذار -نوا
 ؟ی..با کیاوک-

 !گهیم یچ شنومیاون رو کم کن نم یصدا ترای..؟....اه میبا ک یچ-نوا
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 باشه؟ یکورس امش  با ک گمیم-
 نمشویرو هم ار دست دادم.. بق مییذره شنوا هیکه همون  دیکش یغیچنان ج نوا

 دست و سوت رو شروع کردن..
ــبنم ــ یکیگفت: با  یلحن خنده دار هیبا  ش ــش به کالس ماش  موننیکه کالس
 بخوره.

ست شمیخ  من ار کنارشون رد م- .. نیعالمت بد نیشما هرکردوم رو که خوا
 رد شدم.. امکیس نیاول ار کنار ماش

سمت  دیپریم نییتو جاش باال پا ترایم شاره اش رو هدف گرفته بود  شت ا و انگ
 :امکیس نیماش

 ..میکم کن نویا یرو دیاره ...اره..خودشه...با-
 ینــــــــــــــــه....بعد-دخترا

 درومد: غشونیبود که ج نیرام دیپرا یبعد نفر
 نـــــــــــــــــه!-

 فت:گ کردنیکه تو دلش خربزه قاچ م انایبود..ک نیحس ریام یایپرش یبعد
 میدیخند یو کل میمسخرش کرد یداره..همگ گ*ن*ا*ه..بچم نه

ــ ــ نیاخر که در واقع اول نیماش  نیفرنود بود..انقدرم که به ا 3بود..مزدا نیماش
 ..موندیبود و اسپرتش کرده بود مثل عروسک م دهیرس نیماش

سک به ا ادیدلش م یچه جور یوا-مایش شنگ نیعرو  نیرو با خودش ار ا یق
 ور به اونور بکشونه..؟

 م؟یومدیم دیعروسک هانا نبا نیماهم با ا یعنی-ترایم
 رد و گفت: یلبخند بانمک و موذ هی مایش
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 !ونهیحساب ما سوا ار اقا-
 ن؟یشد؟با فرنود راست  یخوب دوستان گرام تصو-

 ..!میگفتن:بزن بر همه
 به چشم..! یکردم تا بهش برسم: ا شتریرو ب سرعتم

 ییو اهنگ رو رد ار اول..اهنگ پس تو کجا نییپا دیهارو کشــ شــهیشــ انایک
بود..! تخته گار کردم.. ارشــون ســبقت گرفتم وبا ســرعت برق ار S2 نیشــاه

ش شدم ما سب نشیکنارش رد  شبنم ار عق  چ شتم.. ش دیرو جا گذا و  هشیبه 
 ارگکه اونا هم  دینکش ی..چون طولهیچ هیقض دنیکرد.. فهم یبا یباهاشون با

 و گفت: نییپا دیرو کش شهیدادن و با ما برابر شدن..فرنود ش
 ه؟یرو کم کن هیاس؟قضینجوریِا ؟ هاناخانم ا-
شمکاسینجوریخنده: اره هم با سرا  شتریردم و ب ی..چ گار دادم..هر کدوم ار پ
 ..گفتیم یزیچ هی یو هر ک نییپا دنیها رو کش شهیش

 نیچرا نشــســت نیگار بد نیرســتیکوچولو ها شــماها که م ین ی:اخه نامکیســ
 نامه داده؟ یبه شما گواه یپشت فرمون..ک

 اینابویتا حاال غول ب ی..اخه ار کنیتو رو خدا شــرمنده نکن ایبابا..اقا ســ یا-
 ؟یباش شیپشت رل که شما دوم ننیشیم

 ..!یکن..رن جماعت رو چه به رانندگ تویهانا پاشو برو عروسک بار-فرنود
 اقا فرنود.. نمتیبیم زیر-
 بدم خدمتت؟ نیذره ب-
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 یانرژ دنتیواســـه درشـــت د نمیبینم یاجینه خودتو به رحمت نندار..احت-
 ردم.. یمصرف کنم و گار دادم..و با بوق اهنگ عروس

 یپارک برا یکردن جا دایمشــغول پ یســفره خونه ســنت هیتو محوطه  یهمگ
ش شمیبود نامونیما اننده ما ر میو فقط موندشدن  ادهیپ نی..دخترا تک تک ار ما

ده و فرنود با خن نیحس ریو ام امکیشدم..س ادهیرو که پارک کردم پ نمیها..ماش
" ســرم تکون هیچ" ی..با ســرم به معنکردنیبودن و به من اشـــاره م ســـادهیوا

 نگفتن و راه افتادن. ار همون فاصله داد ردم: چیدادم..اونا ه
 محترم..؟ ونیاقا-

 برگشتن.. ینفر سه
 ..؟نیرو فراموش نکرد یزیچ هی-
س ریام شوند  نیح س هیبا لبخند اون دو تا رو ک ستش به م روبروم  ریطرف و با د

 اشاره کرد..
 نیهم به ا کمی.. یشیم لیمرد نمونه تبد هیبه  یادامه بد یجور نی..همنیافر-

 خانما مقدم ترن..!!! شهیدو تا دوستت امورش بده که هم
سفر یخنده همگ با شدوارد  سه تا تخت جا  ی...باالخره هممون رومیه خونه 

سفارش بختمیشد سرا هم  میداد یاری..ما دخترا  سفارش جوجه  یسر هیو پ
 ..یزیسفارش د گهید یکباب و سر

 خوردنه؟ یزیاخه ش  موقع د -انایک
 ..دمیو خند یقانعشون کن یبتون کنمیفکر نم-
 ..!نیحاال بب-انایک
 ر؟یام-انایک
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 جانم؟-نیحس ریام
 نایا ی..انگار که حالش ار حرفاکردینگاهشــون م یخنده دار افهیق هیبا  ترایم

 بهم بخوره
 یراشــد و ب مونیپشــ مشیانداخت و فکر کنم ار تصــم تراینگاه به م هی انایک

 گفت: ترایچزوندن م
 نگاه کرد.. ترایشده به م فیرد ی.. و با دندونا یچیه-

 ..دمیشروع کردم خند هیچ انیجر دونستمیم چون
 ؟یخندی: هانا چرا مامکیس

نا  خواســتم ها که گفت:   ب*غ*لاروم  اینزد یکلمه حرف رد هیحرف بزنم 
 گوشم گفت:

 ..یفرنود دار یبرا یبگم چه نقشه ا نیحس رینکن برم به ام یکار-
 هی ادینشد.. یچیبا خنه ادامه دادم: ه یخشم نگاهش کردم و ساکت شدم ول با

 خاطره افتادم..
 ..می:خ  بگو ماهم بخندامکیس

حال ییابرو نداختم و در  ندمیار نون رو م کهیت هی کهیباال و ا گفتم:  ک
 ..!هینچ..شخص

ش امکیس  سفارش هامون رو ینگفت..وقت یچینگام کرد و ه طنتیبا خنده و 
 می.. داشــتدنیغذاها درار کشــ یرده ها رو ینخورده ها مثل قحط نیاوردن ا

به  دنیپر ترایو م انایکه طبق معمول ک میکردیها جدا م یاریها رو ار بخت یزید
سته بودم و ک نیا نی.. من ما بگهیجون همد ش ست و م سمت انایدو نفر ن  ترایرا
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شون رو اورده بودن جلو و  سر ها شون هم   گفتیم نیا یکیسمت چپ..جفت
ه وش بســتدادم خودم رو ار بحثشــون که چشــم و گ حی..ترجگفتیاون م یکی
 بهشون نداشته باشم..! یسر و تِه جدا کنم و کار یب دونستمیم
ارم خواســتم بذ نکهیباال اوردم و به محض ا مویاریتکه ار بخت کیچنگالم  با

دهنم حس کردم کمرم ار وسط سوراخ شد..قشنگ نفسم بند اومد..چنگال رو 
 م..کار رو کرده بودچشم دوخت نیکه ا یبه کس نیتو بشقابم و خشمگ دمیکوب

 بدش به من.. گمیم -ترایم
 گذاشتم برات...برش داررر...!!!! -انایک
 بدش به من بگو چشم.. گمی..میبهم سر شب زیاعصاب منو نر انایک-ترایم
 پنبه دانه.. ندیدر خواب ب ترایم -انایک
 رو صدا رد.. انایبا حرص اسم ک ترایم
 جــــــــانم..؟ -انایک
 وسط حرفشون: دمیاومد حرف بزنه جفت پا پر تا
ه مرگتون د؟چهیداریهم دســت ار کل کل کردن بر نم نجای..انیخجالت بکشــ-

 شماها؟
 دو تا با حرص بهم رل ردن.. اون
 ال؟اصیدیبهش نم ؟چرایدار سمیساد انایک ن؟خ یکنیبحث م ی: سر چمن
 ؟یبد دیرو با یچ
 نوشابه!-انایو ک ترایم

ن بهشو هیعاقل اندر سف ینگاه ار اون نگاه ها هیشدم.. رهیساعت بهشون خ سه
 ادامه دادم: یمتریانداختم و با لحن مال
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 نوشابست..؟ یقوط هیکل کل ها فقط سر  نیا ینوشابه؟؟همه -
شک-ترایم شابه م ستمیرو م یمن نو مله رد مغول ح نینبود..ا شتریب یکی..خوا

 !رهینم نییا ار گلوم پاغذ یبهش...منم بدون نونوش مشک
 ؟یکشیواقعا خجالت نم ترایم-
قاشــ یلودگ با عدم کالس ن ندارم..ب مداد  خه   تونمینرفتم..نم یجواب داد: ا

 خجالتمو قشنگ بکشم..
ستمی.. چون مای..تو کوتاه بستین شیحال یچیه نیا یدونیتو که م انایک-  دون

سر هم ش   شابه دعوا و کل کل دار یقوط هی نیتا اخر  دوتا هم که  نی..امینو
 نوراده ار پشت بستن! یدست هرچ

توجه مشــغول غذا خوردن  یباال انداخت و ب یشــونه ا یتفاوت یهم با ب انایک
نوشابه رو ار  یخودم رو خم کردم و قوط کمیکنه.. یقصد نداره کار دمیشد..د

سرش گرفتم..درش رو بار کردم ..ک شت  شت دیتا فهم انایپ شو بردا شاب م تو نو
 کشون گفت: غیو ج دیجاش پر

 هانا..بدش به من..بدووووو یشعوریب یلیخ-
 ..یبرداشتم و گذاشتم تو قوط کیرو ار پالست یتا ن دو
 گفت: غیبا ج انایک
 ...نگاشون کن..نیحس ـــــــریام-
رو با  نیسح ریبلد نبود ام روریکن..تا د غیج غی..کمتر جنمیسر جات ب نیبش-

ــیالف م ــه من ام ای نینوس ــط  یبه راهه..قوط رشیام ریبا "ع"..حاال واس رو وس
 گذاشتم..:
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ار صــبح خروس خون تا  گهیبه جون همد نیبپر نیکه بلد ی..فقط تنها کار-
ش  کل کل کن شونی.. ار هنیبوق  شنیخجالت نم کل ش یقوط هی..به ک ابه نو

 هم رحم ندارن..!
سر من بود فکر کر یباال انداخت..ول ییتند تند براش ابرو ترایم شت  د چون پ

 ..برگشتم سمتش..:فهممینم
عداد ار ت داتیامار نا ام ز،نذاریامش  رو حفظ ابرو کن..کمتر کرم بر هی ترایم-

 بشه! شتریانگشت شمار ب
 بود انایدفعه نوبت ابرو باال انداختن ک نیا
 بــــــــــــــا جفتــــتــونـــــــم-:

-------- 
 کردم.. یبستن ه*و*سبچه ها من  -شبنم

ــون نگاه به ــته بود یا قهیچند دق هیانداختم.. یهمش ــس عد تا ب میرو تخت نش
 ..ظاهرا همشون موافق بودن..میبر
 ..می..اونم ار نوع کاکائوووووو..هانا پاشو بریوااااااا-نوا

ه جا ..خدا شاهدلهیتکم تمیظرف گهیجان خودم نباشه جان شماها من د -مهسا
 هضم بشه!! نیحداقل ا نیندارم..بذار

و  دنیشکیم یگرر مانندشون افتاده بودن به جون باروم و ه یو شبنم با دستا نوا
 :گفتنیگوشم م غ*لب*

 ..می..هانا.. برگهی..پاشو دمی...پاشو برپاشو
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ش باروم شون ک ست شدم..تند رونیب دمیرو ار د ش یو بلند  شامو پو و راه  دمیکف
صدا سرا خ ولیا یافتادم.. سفره خونه رو پر کرد..پ شون  گاهمون ن رهیخ رهیگفتن

 .. بعدش هم دخترا مثل جوجه دنبال منه مامان مرغه راه افتادن!کردنیم
 ..میپارک روبرو نشست یرو صندل میها رو که گرفت یبستن

 ..!دنیبدبخت هم بهم رس یدو تا عاشقا نیباالخره ا-نوا
 خودت درست صحبت کنا..بچه با بزرگتر ار  یاو -انایک

 رد و ادامه داد: یبه بستن یسیل نوا
ــقوالنه بردار دیتو االن با- ــه..چرا  نی..ایجان ی..نه جکیفار عش ــعش چه وض

سه طالقت  نیحس ریام یباش ینجوریا یانقدر خشونت..نچ نچ دو رور بخوا
 کرده فرستادت ور دل ننه بابات!!

 و بار کنن!دهن من یه توننیم نیغلط کرده با تو...استغفرالله..حاالبب ریام-انایک
قدم ردن تو پارک  یو بعد ار کم دیرســ انیما به پا یشــ  هم با خنده ها اون

شون راه شتن و خندوندن سر ملت گذا سر به  شد یو بار  هی.. میخونه هامون 
ــر..بچه ها همراه من اومدن. میگفت کیتبر انایو ک ریبه ام گهید ار .بر خالف اص

شون که م شون م گفتنیخود ش رنیخود سوندم ..در اخر ونمن قبول نکردم و ر
 شدم.. یخودم هم راه

*** 
 هفتـــــم: فصل
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شممو اروم بار کردم و تو جام غلت یال صدا بود....ا یچ سرو   نجایردم.چقدر 
م به کوبوندیو م کردیکمد ها و کشــوها رو بار م یدر همه  هیچه خبره؟ هان

 ..گشتیم یدنبال چ دونمیو نم گهید
 ؟یسر صبح یخوایم یچ هیهان-
 ..!کنمینم دایشده..خواب موندم..کالسورم رو پ رمید-

 ردم و چشمامو بستم..: یغلت
قدر د یخوب مجبور- ـــ  ان ـــ ی..؟همون دیبخواب ریش نامتو مرت   ش بر
 ..گهید یکردیم
.. دبریخوابم نم شــ یمامان بزرگ.. بعدم د یکن حتیمنو نصــ خوادیحاال نم-

ــ ــیتو هپروت و االنم به رور بلند م یرفت دهیخودت که نرس  ..تو مگه امروریش
 ؟یکالس ندار

شمام شد.. ول دفعهی چ ش یبار  شون و پتو رو ک ستم رو  مدیدوباره با ارامش ب
 سرم..:

 ..رمی..امرور نمادیحوصلم نم-
 :دمیتر پرم 6کمد رو محکم بهم کوبوند که  در
 چته تو؟-
 خندم گرفت..: ؟یدار ییبه اسم حناق اشنا یبا کلمه ا-
 شده.. رشیحاضر شو..حاال خوبه د ختنیبه جا ربون ر-

 چنگ رد و غر غر کنان در رو بار کرد: یار رو صندل کولشو
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تا هر وقت- بهیم خوادیکه دلش م یخانوم  لک رده خوا بدبخت ف ..اونوقت منه 
ه ندارن چون حوصل شونیبرم..اونوقت ا ادهیپ دیبا زییسور پا نیاول صبح..تو ا

 رخت خواب گرم و نرمشون بکپن..! ریر دیبا
 پتو داد ردم: ریر ار
 بخوابم.. خوامیکمتر نق نق کن..درو هم پشت سرت ببند م-

 ..:رونیو رفت ب دروکوبوند
 خداحافــــــظ!-
 در بار شد: دینکش هیثان به
نا م- نان م امیها خدافظایتو ســرت حظ کن زنمیچ  دیبا ویکنم ک ی..نخوام 
 ..؟نمیبب
بارم درو کوب با با حرص  نده جواب دادم:منو..  ند دیخ و  دمیبهم و رفت..خ

 چشمامو بستم..
رم مثل س ریاش ر برهیو یبرام بود..ول ییبلند شد..مثل الال میرنگ گوش یصدا

شماکردیمته رو مخم عمل م ستم رو به کل ی! با چ سته د ش دیب و  دمیکنارش ک
بار هم نم مد تو  دونمیخاموشــش کردم.. مان او ما که  ته بود  گذشــ قدر  چ

 اتاق..هانا...هانا بلند شو..
 شده؟ یچ-
 پشت خطه.. ترایم-

بســته جواب  یرو ار دســت مامان گرفتم..با چشــما یو گوشــ دمیکشــ ارهیخم
 دادم:
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 تو؟ یگیم یهان؟چ-
 :غیج ینفس گرفتن شروع کرد حرف ردن..اونم با صدادوباره بدون  بار
 هیتا  ایصفحه فحش تو اون روحت..پاشو گمشو ب هیمرض...درد...رهر مار..-

 به سرم نارل نشده..مگه قرار........... گهید یبال
ـــان عزترایم ترایم ترایم- ــــ ــــ ــــ ــــ کله حرف نزن..بدجور رو  هی زتی...جـ

 استراحت کنم؟ تونمیرورم ار دست تو نم هی..من یاعصاب
 یری..هر وقت من گفتم می..مگه دســـت خودته اســتراحت کنیغلط کرد-

ــتراحت م ــارده رو جمع کن ار  نیا ایور دل خودم..ب یای..نگفتمم میکنیاس ش
 اول کالس مخمو خورده..

 ه؟یک گهیشارده د-
 ..گهید ؟فرنودیگرفت مرمی..الزاذارمیرندت نم نمتیرد:هانا بب غیج

 گه؟یم ی:حاال چدمیکش ارهیخم
دو تا کتک ارش نوش جان کنم..پســره  ادیکم مونده بود ب دهیاول صــبح نرســ-

هانا  هینجوریهانا کجاست..هانا چرا ا کنهیلندهور..واسه من صداشو کلفت م
 به گمیمن ار دستش راحت شم..م رهی..هانا درد و مرض با هم بگهیچرا اونجور

رو سرش مگه  ندارهیواسه من صداشو مننه بزرگم ارش خبر ندارم.. یروح ننه 
ــهیم ــ ش ــته باش ــمتمون انگار دارن فیتو ارش خبر نداش ــتن س  لمی..همه برگش

..ا ر هیانمارستی..تهی..روانستیعاشق ن نی..به جان خودم اکننینگاه م یینمایس
شق ر شو بزنهیملنگ چل م یتو ادیع س نیا نیبب ای!پا شق  ه به چاکت چ نهیعا

سط کالس عاطف االغ رنگ بزنم..گفتم  یبه تو دهیرر رر اس م یرورم اورده..و
نهینداره..د یبه من ربط ثل خال ار کالس رد ب یروان ی وا مه مونده رونیم ..ه
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ار دست تو  کشمیم یکه هرچ یسقط بش یاله یامرور چه مرگشه..ا نیبودن ا
 رم ینجوریامرور ا نیا یذاشــتیخبر نم ینفهم ســه رور ب ی..اگه توکشــمیم

 ..ایبتعادل نداره..پاشو  نی..اکردینم
 ..بخدا حس ندارم..چونشیبپ یجور هیجون هانا -
ـــه من پ- نه..فقط م چوندنشیواس ثل اب خورد ار فردا جوون مرگ  ترســمیم

 براورده نشده دارم.. یبشم..من هنور جوونم هزارتا اررو
 ..دمیخندیبودم رو تخت و م افتاده

 ..زنمیباشه..خودم بهش رنگ م-
ثل ادم نیبب- خدا م ند االن ربون  زادیفقط تو رو  هاش حرف بزن..هرچ با

ه ب یدیوقت د هی!یدیاقا رو د نی؟ایدیدوسر د یوالی.هستین شیحال زادمیادم
 هااااا یچیه گهیتو منو کشت و اونوقت د یجا
 ..برو سر کالس...کنمیباشـــــــه...خبرش م-
جر- تم در  ف ـــ انیگ ه نیا یباش ل یچیاالن  کارســـتین شیحا  ی...

 !ی..بای؟اوکیبار
ــماره فرنود رو ار ب هیثان 30خنده تماس رو قطع کردم و بعد ار  با ــتیل نیش  س

 جواب داد: شویکردم.. بعد ار دو تا بوق گوش دایتماسام پ
 تو؟ ییجانم؟کجا-
 لبخند نشست رو لبم..: هی

 ؟یسالم خوب-
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ده رور  یایرور م هی..ارمیســالم...خوب؟هانا ار کارات اصــال ســر در نم-
که ســوال میدیخبر هم نم هی..یاینم عدا..ا یگیم پرســمی..ارتم  عدا  نیب ب
 منم بدونم؟ ؟بگوِی ک
 ؟یهست یتو چرا انقدر عصبان-
 رفتار کنم؟هان؟خودت بگو..؟ یچه جور یانتظار دار-
کن  ی..سعارمیب لیتو دل یتک تک کارام برا یبرا ستمیفرنود من مجبور ن نیبب-
 ..یدرک کن نویا

 رد: داد
ــنومیم دیجد یزایچ گهیبله د-  نویبگو تمومش کن و خالص..مگه ا دفعهی...ش

 ؟یخواینم
 یک ؟منیگیم گهید زیچ هیتو  زنمیداد نزن..من دارم باهات با ارامش حرف م-
 ؟یرودت بر دار یقضاوتا نیدست ار ا یخوایحرف رو ردم..؟چرا نم نیا

اصال کم  یسال و خورده ا2؟یفهمیکدوم قضاوت رود؟؟ خسته شدم هانا م-
ـــتین نا خس ها گاریتو چ ی..ولادهیر یلیمن خ ی..براادهیر یلی.. نه  ؟ان

شک م شد کنمیانگار..کم کم دارم  سته  شدیکه تو هم خ سرد  ..که ی..که دل
 چیبه خدا..تو ه ؟نهیفهمی..میبه ادامه ندار یکنار و عالقه ا یبکشــ یخوایم

 ..خودت به من بگو..کدوم قضاوت رود؟یفهمینم نویوقت ا
 ؟ ؟چتهیکنیحرکتارو م نیا یمن دار ومدنیرور ن هیسر -
 ادامه داد: یهمون لحن قبل با
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سر ریتو؟نخ ایمن چمه - سر ا ومدنتیرور ن هی.کاش دردم   یتتفاو یب نیبود..
ته..ســر ا یها له ات.. همش م 2 یها یالیخیب نیهر روره ا ـــا اروم  یگیس

 ؟یکـــــــــــ ؟؟هاااان؟تایاخه لعنت یباش..صبر کن..تا کـــــ
شرد..نم بغض ستمیگلومو ف  یفرنود به ایبدم؟به خودم؟ یحق رو به ک دیبا دون

مده بود..ول 3به  کیکه نزد پام او به  پا  ـــال  گه من مجبورش کرده  یس م
 یبود؟من ارش نخواســتم منتظرم بمونه..حت یوســط چ نیمن ا ریبودم؟تقصــ

شه..ول نویا شده کنار بک سته  ش یهم بهش گفتم که اگه خ  نیر اس یچنان واکن
 بهش فکر کنم چه برســه به تونمینم یحت گهیحرفم نشــون داد که تا عمر دارم د

شاارمشیبه ربون ب گهیبار د هی نکهیا ص دی..!  شا ریتق صر م دیخودم بود.. ن مق
 دیکرده بودم و اونو به شــک انداخته بودم...شــا ریســ یالیخیر با ببودم که انقد

صر خوده من بودم..ول تفاوت نبودم..خودم رو  یو ب الیخیوقت ب چیمن ه یمق
ــون م نطوریا ــت من نبودم..جزودادمینش ار رفتارم بود..کنار اون چهره  ی..دس

 میتفاوت یب نیهم نهفته بود و اون هم گهیچهره د هی یسر کش و خود را یهانا
ار دستم  یکار یکنم وقت یکار تونستمینم یبکنم وقت تونستمیم کاریبود..من چ

ــبر و تحم ــاخته نبود جز ص ــتمی..من که نملس ار  هر کدوم یبرا قهیهر دق تونس
ــ هیرفتارام  ــ نی..و با همارمیب حیتوض خودش  دیاونو قانع کنم..اون با حامیتوض
 دیاکاره ام..ش چیوسط ه نیکه من ا کردیخودش باورم م دی..فرنود باکردیباور م
 ی..ولکنم یو بتونم با حرف ردنم بابا رو راض امیحال همه کاره به نظر ب نیدر ع
کاره ام..مجبورم تحمل کنم و دم نزنم..اگه واقعا  چیهمه کاره بودنم ه نیدر ع
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ــه با ــته باش ــتم داش ارم  لیدل هیهر رور  نکهیمنو بفهمه و درکم کنه..نه ا دیدوس
 خودمو هر رور بهش اثبات کنم.. ندهیدر ا تونمیبخواد..من که نم

 همون بغض تو گلوم گفتم: با
ســط و بحث رو و ادیب شیپ یفرصــت هیکه منتظرم  یتفاوته؟من؟من یب یک-

تا  المیخیبکشــم؟من ب حرف بزنم؟اصــال اره  هیکه خودم رو به هزار در ردم 
ـــت م فاوت..من ب ی..من بیگیراس نه بالیخیت  رو الیخی..مجبورت کردن م

 ؟اره؟؟؟؟یتحمل کن
صــدام  یب یباور رســوند که اشــکا نیصــورتم منو به ا یرو یا یســیخ حس

ــتم بفهمه دارم گر ــت نداش ــورتم رو خط انداختند..دوس  تو ی..ولکنمیم هیص
 حسش کرد.. شدیحرف ردنم لررش صدام اشکار بود و به وضوح م

ــدا هیثان چند ــت و ص ــداومدین ییگذش ــدن در و بعد هم  ی..ص ــته ش بار و بس
 خودش که گفت: یصدا

 جملتو تکرار کن... گهیبار د هی-
 داد رد: ینزدم که بد تر و بلند تر ار دفعه قبل حرف

 ؟؟؟یگفتـــــ یبگو چــــــ گهیبار د هیبهت گفتـــــم -
 شد: شتریام ب هیگر
شنو نویهم یخوایمگه نم- شدم؟خ  ب یگینم ؟مگهیب سته   رو دنبال کارتخ

ــ ــک ر رهیروبروم خ یرو قطع کردم.. به تابلو ی.. و گوش ــدم و اش  هی..ختمیش
تم ...بالشــتم رو گرفشــدمیخفه م زدمیکرده بود..اگه داد نم ریتو گلوم گ یزیچ

 شدم.. ستهردم..انقدر داد ردم..که خ ادیدهنم و ار ته دلم انقدر فر یجلو
 لحافم پرت کردم و چشمامو بستم.. یرو رو خودم
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 .."شیریبگ ی"اگه تونست
 ..هانـــا"ذارمی"دستم بهت برسه رندت نم

 "ــــرشیجوووون...بگ یتی"جووووون دلـــــم م
 ..."ادیجون و رهر مار...بدش به من االن م یتی"م

ـووووونم..کور ار خدا نمینرگس خانم رو بب نیمشتاقم ا یلی"اتفاقا خ ـ ـ ـ ..ج
 "نایجفت چشم ب هی خوادیم یچ

به من اونو کمتر چرت و پرت بگو..او بدش  نک ی..هووووی..آی" ...االغ.
...ظرف به ی..هانا خاک بر ســرت نکن روانمیشــیبدبخت م شــکنهین...االن م
 خسارتش رو بدم" دیبا چارهی..من بیرو بشکون یاون قشنگ

مانتو و مقنعه تو رنگ با همون  به صـــدا درومد..   ترایخونه م اطیح در خونه 
به کوچه اشــون اومده بود و مادر  دیجد هیهم به دنبالم..همســا ترایوم دمیدویم
لد م ترایم که در واقع تو نذر ترابودیهمون رور   راتیم یســالمت تیبه ن یاش 

ار ار  تراتارهیم منوکاســـه اش رو پر کرد و بهشــون داد...اون رور  هیداشـــت..
شگاه اومده بود شقاب ها یکیسر  اطیو تو ح میدان هم  دنبال ترایمامان م یار ب

م ظرف رو ار دست کردیم یساکت شد و سع ترایرنگ در م ی..با صدامیدیدویم
شه..ول شماش برام خط  دادمیو بهش اجاره نم رفتمیمن عق  عق  م یبک با چ

 زی.....به ســمتم خنداختمیم االابرو ب طنتیو من با شــ دیکشــیو نشــون م
به  نهزیداره پشت در رنگ م یبرداشت..منم که اون موقع اصال حواسم نبود کس

گذاشــتم  رونیپامو ار در ب نکهیو درو بار کردم..به محض ا دمیســمت در پر
س میقم*س*ت ستمیکه نم یرفتم تو دل ک ستم اف یک دون شقاب ار د تاد و بود..ب
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ناس له شــده تکه شــد..ســرم هم که در اثر اصــابت با اون فرد ناشــ کیهزار و 
 بود..چشمامو بسته بودم و اخ و اوخم هوا بود..:

..اخ اخ ســرم داغون یناقصــم کرد ی..که ردینینب تیار جوون ریخ یاخ..اله-
به رور ســرم  یچ یپاره اجر بخوره تو فرق ســرت تا بفهم هی یاله یشـــد..ا

 م..سـرم رو اوردم باال و چشـمامو بار کردزنهینم یحرف چیه ترایم دمی..دیاورد
و حرف  نقطه هیگشــاد رل رده به  یبا دهن بار شــده و چشــما ترایم دمیکه د

 ..:زنهینم
جک و جونور م- ندش اونو االن توش  به چرهیبب به خودم ؟یرل رد ی.. تاره  ..

گفتم! با ترس سرم رو باال  ارویار دهنم درومده رو به  یاومدم متوجه شدم هرچ
که ار توشون  یقهوه ا یپسر قد بلند همراه با چشما هیاوردم که مقابل چشمام 

..با ترس اب دهنمو کردی..داشــت نگاهم مدیکشــیم رونیاتش ب یشــعله ها
 طلبکار گفتم: یلیقورت دادم و خ

 شما؟-
ــه و  یکاف نیهم ــره منفجر بش ــدا ایبود تا پس ــما یبلند یص " یجواب اون "ش

 طلبکارم رو بده!!
ردم ک راهنشیبه پ ی؟ نگاه یبه رورم اورد یچ نیاتو؟ببیبگم شــما  دیمن با-

و دستش تکه اش ت کیکه شکسته بود  ی!و اون بشقابیکیشده  کیباک دمیکه د
 !کیکوچ یلیفرو رفته بود..البته خ

سر منو داغون کرد یخوب اقا- شماهم  ساب  ی... پس بیبه ظاهر محترم  ح
 ..میشد

 بهت بدهکار شدم؟ یزیچ هی تمیمعذرت خواه یخوبه واال جا-
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 ..خوامی..هانا حواسش نبود..من معذرت منیراست یشرمنده اقا-ترایم
 یکیک راهنشــونوی..مگه من ار قصــد ردم پترایم یخوایمعذرت م ویو چ یچ-

 کنه.. یمعذرت خواه دیبا شونمی..اهیکردم..؟اگه قرار بر عذر خواه
 ...دمیتو به عمرم ند ییدختر به پررو-

 وابشو دادم:ج نهیبه س دست
 قبول..! ارتتونین؟ریکرد تیحاال؟رو یخ ؟که چ-
 اطیو منو به داخل ح دیدســتمو کشــ یاحتمال یار دعواها یریجلوگ یبرا ترایم

 خونشون پرتاب کرد..:
ــت یاقا خوامیمعذرت م من ــکر کننیراس ..با اجاره! و در رو نی..ار مادر هم تش

 بست..!
 ؟یکرد یمعذرت خواه یواسه چ-
باره خر اون مغز نداشــتتو گار گرفت؟دختر مرض دار- دعوا  یخوایم یبار دو

 ؟یداره بندار
کنم  ی..پســره رده ســرم رو داغون کرده..اگه قرار بود من عذرخواههیدعوا چ-

 ..کردیم یمعذرت خواه دیاونم با
صد ت ی..ردشتری...نه بنیفقط...هم ریالل بم قهیهانا دو دق- شقاب ننمو   کهیب

م بلبـــــــــ ... .......کم ک یسادیاشم رفت تو دست پسره بعد وا کهیت هی یکرد
 گرد شده داد رد: یدفعه با چشما هیحرف نزد.. گهیرفت و د لیصداش تحل
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ـاااااااااا......ق- ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب....هان ـ ـ ـ ـ ـیبشق ـ ـ ـ ـهیه ق م ـ ـ ـ ات  م
هم  هگیتا د شیدفعه من دو پا داشتم و ش نی..... و افتاد دنبالم اکنــــــــمیم

 "رونیقرض گرفتم و ار خونشون ردم ب
خندم  مکنیمنو فرنود باهم بود..هنورم که بهش فکر م ییاشنا نیمالقات اول نیا
سه رور بعد ار اون اتفاقات  هی نیمالقات ما به هم ی..ولرهیگیم شد.. بار ختم ن

شگاه رفت یوقت سر میبه دان ش یحرف دخترا ار پ شکده ما منتقل  ده بود که به دان
ست داده بود شده  دنیموفق به د میبود..و چون ما کالس اول رو ار د سر ن اون پ

 !میبود
شک یبعد کالس شجوها وارد  ترایشد..طبق معمول منو م لیکه ت اخر همه دان

شد ضع هی..اونم با میکالس  شده بودیو سرخ  شدت خنده  ..ار بس که می..!ار 
 ..میکرده بود یپردار الیعروف!خدرمورد همون پسر م

 تیترشــ یبلکه ار بو شــمیاگه خوب باشــه خودم دســت به کار م ترایجون م-
 ..میخالص بش

 ی! وقتیار من شــوهر الرم شــتری..نکن توروخدا..تو خودت ب یوا یا-ترایم
شست ستاد هنور ن مین شتم م ومدهیسر جامون ا رفشو ح ترایکه م دمیخندیبود..دا

ــتمو جلو ــد..دس ــورتش تکون  یقطع کرد و کم کم خنده رو لباش محو ش ص
 دادم:

 ..دمی؟خندیدق کرد ادیر ی..الوووو...چت شد..ار خوشیاووووو-
 !هیهمکالسمون ک نیبب ای..ب میهانا...نه...بدبخت شد یوا-ترایم
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ن ارم ..االمیخوشبخت شد یبگ دی..بایکرد دایپ ی..مشکل نگارشزمینه عز-
شکر کن که م ش خوامیت صه ک یدگیار تر شخ شهینجاتت بدم..بعدم م اهزاده ..

 توئه! دیسف دیسوار بر پرا
 ...نگاه کن!ستیدر کار ن یدفعه شوخ نیهانا جون خودم ا-ترایم

نگاهشو دنبال کنم و بار هم چشمم  ریبود و باعث شد مس یجد یلیخ لحنش
فت چشـــم قهوه ا هیبه  بام  یج ند اروم رو ل ج  گره بخوره..لبخ متع

باره ما  نیخودشــو به خشــم داد.. و ا ی..تعج  اونم جادیماســ برخورد دو
ست زیچ هیکه تهش به  یجنگ دوباره..جنگ هیشـروع  یبود برا یسـراغار  دو

شتن شتن کم نیکه در ع یزیشد..چ ختم یدا ست دا شن یدو  هم یتلخ یچا
 نبود..جز "عشق" یزیداشت..اون هم چ

سر اون سا یپ شده بود همون فرنود بود..همون هم شگاه ما منتقل   هیکه به دان
 یرو کیکه برخورد من باهاش باعث شــد ظرف ک ی..!همون پســرنایا ترایم
 بشه.. یتماما خامه ا راهنشیبشه و پ ریسرار راهنشیپ

که با تمام وجودم  ی...همونپرســتمشیکه بعد ار خدا .......م یپســر همون
ش سرک یکه تونست خو ی..تنها کسخوامشیکه ار ته دلم م یعاشقشم...همون

ــ نیمنو ار ب که به دلم..به قلبم..به روحم نفوذ کرد وتمام روحم  یببره..تنها کس
 شده... ریکه خودشم اس یخودش کرد..همون کس ریو اس ریرو تسخ

ــن کنه... ارش  یمعادله  هیبرام  خوامیهزار بار ار خدا م یرور مجهول رو روش
 ده..نجاتم ب یسر در گم نیمنو ار ا خوامیکنه...م لیتکم مویپارل رندگ خوامیم
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ــارت.. ته ا نیبهم بفهمونه ته ا خوامیم ارش ــتگ نیاس  یگدلداد نی.. ته ایوابس
 ..؟شهیختم م یزی...به چه چ

صال ست مثل همه وند؟یو پ و صه  ی...در شقا یق و  یی....تنهاای...ایدن یعا
 ...!یوصله ا چی... بدون هییجدا

..ســرم درد دمیبه صــورتم کشــ یلحاف بلند کردم و دســت یرو ار رو ســرم
وجودم  که رده بودم تو ییار حرفا یمونی..احساس پشدیکشیم ری..قلبم تکردیم
و که گفتم ر یبهش رنگ بزنم و بگم اصــال هرچ خواســتی..دلم مکردیم دادیب
ــو..ول الیخیب ــدادیاجاره رو نم نیرم بهم اغرو یش ــفحه گوش  یهنگا ی..به ص

ضم ب ستمیشد...م شتریانداختم و بغ ستنم ا دون ش ت..بلند س دهیفا یب نجاین
شرونیشدم و اروم در رو بار کردم که برم ب رنگ خورد..با  می..همون لحظه گو

سر نکهیفکر ا سمت گوش عیفرنوده  ستم و به  نگاه  یردم..حت رجهیش میدر رو ب
 جواب دادم: عیرو صفحه حک شده..سر یاسم ک نمینکردم بب

 ..اصال من.....گمیم یچ نیالو..گوش کن بب-
 گوش کنم؟ دیرو با یحالت خوبه؟چ-ترایم
 اه ار نهادم بلند شد: دنشیشن با
 ترا؟یم-
 ؟یچاکت اشت  گرفت نهی..بار منو با اون عاشق س ریپس نخ-
 ترای:مدمینال-
فت گ یاشاره ار سمتش بودم وقت هی ه؟منتظرینجوریصدات ا ؟چرایهانا خوب-

 گفتم: هینجوریچرا صدات ا
 ...یگند ردم به همه چ ترایم-
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 ؟یراه انداخت یچه خراب کار ؟باریگند ردم به همه چ یچ یعنی-
 بشه.. المیخیبهش گفتم ب-

 ؟ ؟؟؟؟؟؟یدادش گوشم رو کر کرد: چـــــــــــــــــ یصدا
 که... یدیشن-
 ؟؟یکرد کاریهانا تو چ-ترایم

 دستام گرفتم: نیرو ب سرم
صابم داغونه...ادونمینم یچی...هدونمینم- ش نوی..اع طع ق مویبهش گفتم و گو

 رنگ نزد.. گهیکردم..اونم د
ظار دار ریپس نخ- تت رو یکه بهش گفت یمزخرف نیبا ا یانت نه من نگ بز  ر

 بکشه؟
 کنم؟ کاری:چ دمینال هیگر با
ش دوارمیهانا ام- ـــیخ ی..ول یناراحت ن ــــ ــــ ــــ  تیدختر...خر یاحمق یلـ

به تو نگفتم اتی..خریکرد امرور اعصـــاب مصـــاب درســـت  نی..من مگه 
بارم  ؟بعدیبدترش کرد ی؟ردیکرد دشیتشــد ینداره..؟تو هم رد یحســاب

 بهت رنگ بزنه؟؟ یمنتظر
قت کردم..تو د تی...خردونمی...مدونمیم- ما مه ا شــتریب گهیکردم..ح دا

 کنم؟ کارینده...فقط بهم بگو چ
 ..یچیه-
 ؟؟یچیه یچ یعنی-
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کهیا یعنی- ندار ن بدون یکن یکار نیکتریکوچ یامرور حق  گه بفهمم  که ا ..
 یدونی..هانا تو که خودت مکنمیخفت م یخودم دو دست یکرد یاجاره من کار

 تمومش کن؟؟ یگیراست م یداره..تو هم اومد تیجمله حساس نیاون به ا
 شو.. الیخیب یمن نگفتم تمومش کن..گفتم اگه خسته شد-

 رد: داد
..تو یتو ارش خسته شد کنهیفکر م ؟؟؟االنیچ یعنیحرفت  نیا یخ  روان-

صال قبل ار ا سورن یحرف بزن نکهیا سر  الله  هنکیا ای؟یکنیهم فکر م یانداره 
 ؟یزنیهوا م یرو رو یحرف هی یبختک

 فکر رو کرد.. نیهم-
 ؟؟؟؟؟؟یــــچـــــــ-
ندار رو ســرت..م- نه خوامینم یچیه ترایاه..کمتر تو گوشــم صـــداتو ب ..

پام..بدجور ار دست  یراه کار بذار جلو هی..فقط یچینه ه یسررنش..نه دلدار
 ..تو بدترش نکن.. میخودم عصبان

 :دیکش یپوف
 االن؟؟ ییکجا-
 ...گهیباشم؟؟خونه د دیکجا با-
 گفت: یل  تند ریر
جمع کنم..هانا  دیتورو من با یها یمرده شورت رو ببرن که هر دفعه گند کار-

جات تکون نم به هامیتا ب یخوریار  ـــت   یکار چی..هیزنیهم نم یچی..دس
 ؟یدیفهم یکنینم
 ..مگه ادم کشتم؟یکنیچه خبره تو هم شلوغش م-
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و ر چارهیغرور اون ب یرد میقم*س*تکار تو.. نیواال کم ار ادم کشــتن نداره ا-
شست ینشونه گرفت تا  یکردیم دیبا کاریچ گهینکردم؟د یمن کار یگیم یبعد ن

 بشه اسمش رو کار گذاشت؟
 نزدم که گفت: حرف

ــو خودتو  هیو تو..عوض گر دونمیمن م یریبه جان خودم ابغوره بگ- کردن پاش
ــع فرنود بودم  ی..اگه من جایکن قبل ار حرف ردن اول فکر کن یجمع کن..س

 نداشته.. تی..برو نمار شکر بخون کارکشتمتیم ومدمیهمون موقع م
 داشت..: ییردم..با تک تک رفتار هام اشنا یلبخند

 االن؟ یی..کجاوونهیابغوره نگرفتم د-
سوار اتو نیهم- سر  یشدم..هانا اخه چرا ه ب*و*ساالن  سه خودت درد وا
شیم شیرجر م یدار ؟کمیترا هم خودتو  یاون حرف رو رد یبود ضی؟مریک

 رو؟ چارهیهم اون ب یبد عذاب
 ؟یهست یتو طرف ک-
 یکنم که کار تیار خواهر کله شــقم حما دیبا ی..ولچارهیطرف اون فرنود ب-

 جز دردسر درست کردن نداره..!
 ..؟شهیماجرا تموم م نیا یبه نظرت ک ترایم-
ادامه  ی..تا کشـــهیتموم م یک انیجر نیدلم ار خودم ســوال کردم..واقعا ا تو

..چرا کردمیم مویرندگ یکه داشــتم به خوب شــه؟منیم یداره..اصــال اخرش چ
سط رندگ نیشد؟ا یچ دفعهیاخه؟ ه گذشت یشد و همه  دایپ میطوفان ارکجا و
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ادم ی ممیقد یها طنتیار اون شــ یزیبا خودش برد که االن چ طنتمویو شــ
 ..؟کردمیم کاریگرد باد چ نی..؟من وسط اادینم
موم ت یک گهیبعد م کنهی..کاراشــو مامیســر جات تا ب نیشــ..بیوقت گل ن-
ر دست ار رفتارات ب یتو ادامه داره..هانا تا وقت یها ی..فعال که با کله شقشهیم

ست..تا وقت نیاش و هم نیهم یندار سه  خودت  یپا یرو یرینگ ادیکه  یکا
ست نم یچیه یسیوا سردگ یکه نخوا ی..تا وقتشهیدر ست د تنتگرف یار اف

ــ ــت نم یچیهانا....ه یچیه یبکش ــهیدرس ــتگ زی..همه چش به خودت  یبس
س یداره..رندگ شو نداره..ا یتو ماِل خودته..ک  دیاکه ب ییتو نیاجاره دخالت تو

ــم ــ دیکه نبا ییتو نی..ایریبگ میتص ــو ار حدش ف یاجاره بد یبه کس راتر پاش
هانا..نه من..نه  یی..فقط و فقط خوِد توســـارهیم ویکه همه چ ییتو نیبذاره..ا

پادر م نه  بات.. با نه  نت..ه یها یونیفرنود.. ما نا فقط  چیما ها کس..
 یادم تو ســر هیبه چشــم  یقل باش هانا..اراد باش..نذار کســم*س*تخوِدتو..

مه چ باش..تو اراده کن..ه نه..محکم  گاه ک کافشـــهیدرســـت م زیخور ن  هی..
.. شهیهم بسته م هقص نی..بقول خودت اشهیتموم م زیهمه چ ی..اراده کنیبخوا

و به ر دتید هیبودم و هستم و خواهم بود..فقط کاف شهیپشتتم.. هم شهیمن هم
ص زی..چیعوض کن تیرندگ شتت ب ستین یخا  ایهانا..فقط ار اون پوست گذ

 ..ستیسخت ن یکنی..به خدا اونقدرا که فکرشو مرونیب
 کردم؟یم کاریمن تو رو نداشتم چ-
 ؟یندار ی..کارمیزنیباهم حرف م امی..مرسمیدارم م-
 نه فعال...-
 فعال-
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ست و نام یکه قطع کردم با قدما مویگوش ستشو زونیس سمت د رکت ح ییبه 
فا ریکردم..شــ بار کردم حر که  نگ  ترایم یاب رو  نگ تو گوشــم ر ثل او م

 خور نگاه کنن" یادم تو سر هی.."نذار همه بهت به چشم زدیم
 ..دمیمشت اب به صورتم پاش هی

 قل باش"م*س*ت"اراد باش..
 دوم.. مشت

 حق دخالت توشو نداره.." یچکیتوئه...ه یرندگ نی"ا
 سوم.. مشت

ر ه یمن نبود؟مگه حق من نبود؟مگه رندگ یرندگ نیرو باال اوردم..مگه ا سرم
که کســ خوامیحق خودش نبود؟ پس چرا نم یادم ار خودم  ریغ یباور کنم 
که حرفا خوامیچرا نم ره؟یبگ میبرام تصــم تونهینم بهم رد  راتیکه م ییبفهمم 
ــع یعنیمحض نبود؟  قتیجز حق یزیچ ــت اراده ا فیانقدر ادم ض ــس  یو س

شم  یاریاخت یانقدر ادم ب یعنیشدم؟  ادم هیشدم که اجاره بدم همه بهم به چ
 رم؟یحق خودمو بگ تونمیالل نگاه کنن که نم

 بود؟ یچ یمن ار رندگ حق
صدا درومد..بدو ب فونیا در  یو درو بار کردم..خودم هم جلو نییدو رفتم پابه 

تا داخل ب  هریفقط نگاهش کردم..خ دیدر رســ یجلو ی..وقتادیمنتظر موندم 
ــو به عالمت چ یتا هینگاهم کرد و  نو مکرر م ینگاها یباال برد...وقت هیابروش

 ل  غر غر کرد: ری.. رارهیو خم شد که کفشاشو در ب دیکش یپوف دید
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سیبه بزرگتر م کتریکوچ یوقت مایاون قد- ساحو یکیعل یسالم هی دیر  یال پر
 ریبود..تو به خودت نگ می...البته اون قدکردیم
شوخش که اول نیدختر با ا نیا یعنی ص نیچهره بانمکش و اخالق  صو  تیخ

جذب م یبارر تو وجودش هســـت و هر کســ به خودش  نهیرو  حاال ک تا  ...
 نداشته؟.. یمشکل
نهام باهام موند و ت میرندگ طیشــرا نیو بهتر نیل تو بدترســا نیکه چند یدختر

 ریو خنده فکرمو ار مس یبا شوخ میسخت رندگ طیکه تو شرا ینذاشت..دختر
شــد تو خنده باهاش  یو باعث م کردیم تیهدا یا گهیبه ســمت د یاصــل
که کنارش بودم  یکه تا رمان یفراموش کنم..کســ تمویبشــم و موقع کیشــر

کنارش بودم ار همه  یحس کنم..وقت یلحظه ا یبرا یغم رو حت ذاشـــتینم
بلند  یابا صــد ابونیتو خ گرانیتوجه به د یباهاش بودم ب یاراد بودم..وقت ایدن
.. کننیفکر م یدر موردم چ هیحس کنم بق یا هیثان یبرا نکهیبدون ا دمیخندیم

شک کنم..ا شیوقتا برام پ یگاه ار  غیدر یهمه محبت ب نیاومده بود که بهش 
شه و در ع تونهیادم مگه چقدر م هیادم برام محال بود.. هی  نیشوخ و خنده رو با

گاه فادار.. تا پ یحال مهربون و و فادار نیا کردمیخودم فکر م شیوق  در شیو
ســخت بود..البته نه االن..اون  یلیباشــه..باورش برام خ تونهیم یزیچه چ یارا
ساال یزی..چکردمیم ریس یکه تو اوج نوجون یلی..اوالیاوا سن و   یحدود هم 

ته  9 یباوجود دوســت ترایم لیبودم..اون اوا هیهان ناخ ناشــ له اش برام  ـــا س
 یدرونم رخنه کنه که برا یحس مبهم و ترس ناشــناخته ا هی شــدیبود..باعث م

بت م غیدر یب نجوریا یزیچه چ ی...در ارایچ نهیمح به خودش هم  نوی..اک
 دفعهیعد و ب کردینگاهم م رهیخ قهیبهش گفتم تا دو دق که یگفته بودم..بار اول
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شد..و من مونده بودم  ریکه اشک ار چشماش سرار دیخنده..انقدر خند ریرد ر
ربِط..! خنده اش که اروم  یب یلیدر برابر حرف من خ یواکنشــ نیهمچ هیکه 

که اروم اروم  یشـــد..نگاه رهیبهم خ شییاروم بند اومد..با همون نگاه خرما
ن شد..! او دایبرق اشک توشون هو نهیکه در کمتر ار دو ثا یشدند..نگاه اقبر

..کل صــورتم رو ار نظرش ســتادیمن ا یدارم..اومد جلو ادیلحظه رو خوب به 
عد اروم منو تو  مد جلو..جلو و جلوتر ..ب ند او گذرو ش آ*غ*و*شـــکه 

ام کنم دست کاریچ دیبا دونستمیشونه هام گذاشت ..نم ی..سرش رو رودیکش
بدنم او ود تاده بود..نم زونیطرف   یچش شـــده بود..وقت دفعهی دونســتمیاف

شونم بلند کردم و صداش  یشد و حرف نزد سرش رو ار رو یسکوتش طوالن
 ردم:

 "؟؟یکنیم هیگر ی..تو دارترای...منمتی...ببترای"م
 گفتم..باور کن ار قصد نگفتم" یزیچ هی"دختر رده به سرت..حاال من 

 .."ی...حق داشتکردمیمن به تو شک م یکردیشک نم -"
ــت وندیاون رور به بعد پ ار ــاله مون قو 9 یدوس ــد و محکمتر جلو یس  یتر ش

ــمام به نما ــ شیچش ــخص ــاده ول تیدر اومد..ار اون رور ش حال  نیدر ع یس
ــت دمیدختر رو درک کردم...ار اون رور فهم نیا دهیچیپ ــت هی ترایم یدوس  یدوس

نظر  هقابل باور ب ریغ یلیخ دی..شایتوقع نیصاف و ساده ست..بدون کوچکتر
ــتیممکن ن ریغ یول ادیب ــده بود و ر یهمون جور جلو ترای..! مس  ریدر خم ش

 :زدیل  با خودش غر م
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کاســه چه کنم چه کنم  شیســاعت پ هیخوبه واال..بر و بر رل رده به ادم..تا -
 گرفته بود دستش..

چشمام شکل گرفت..  یجلوباهم بودنمون  یلحظه تک تک لحظه ها هی یبرا
که بودم  تان  مهیکالس ســوم دبســ بال هم م اطیتو ح اد  غیو ج میدیدویدن

شده  ی.. همه باالنیخورد و افتادم رم چی..همون لحظه پام پمیزدیم سرم جمع 
چ یه دیخندیکالســمون بهم م یار بچه ها یکی یشــده ول یچ گفتنیبودن و م

ظه رو  قت اون لح نان ســ یرفت جلو ترایکه م رهینم ادمیو  به یلیدختره و چ
 گوشش رد که دردش رو من حس کردم!!!

با گر اون به خواهر من خند هیرور  باشـــه  پاتو  یدیگفت دفعه اخرت  وگرنه 
 ..شکونمیم

که بودم پام شــکســته بود و تا چند وقت نتونســتم برم  ییاول راهنما کالس
سه..وقت شدم تک تک بچه ها یمدر رو مجبور کرده کالس  یکه رفتم..متوجه 
بدن..خودش هم در اخر باهام  ادیار درســـا رو بهم  یبخشــ هیکه هر کدوم 

 شتایلحظه تک تک حما کی ی..براکردیو اشــکاالم رو رفع م کردیم نیتمر
 چشمام رنده شد.. یجلو

ــ اطیتو ح یایبار طناب ــون..اب پاش ــون  گهیبهم د دنیخونش تو حوض خونش
س ستونا..تق ستن میتاب ش یخودش برا یها یکردن ب  میدهر دومون..بزرگتر که 

شون تو ح وانیا ریر دنیخواب صبح و حرف ردنامون  یموندنا داری..باطیخون تا 
 ...نداختیسرم م یخودش رو رو یاون پتو بردیمن خوابم م یو وقت

 ..:کردیبا اخم نگاهم م نهیرو باال اورد..دست به س سرش
 مثل گربه شرک ها.. ینکیواسه من چشماتو م ستمیمن فرنود ن نیبب-
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ـــت داد..کب*غ*لرو پرت کردم تو  خودم عادلش رو ار دس که ت ار  فشیش 
 ..نیرو رم میدستش افتاد و جفتمون افتاد

نهید-ترایم  تیحال یچیه یتو االن داغ نی..چته...خاک بر ســرم...ببیروان وا
ـــتین و پرش بزن ت ینجوریا یدیاونو د یبذار وقت ســتمیمن فرنود ن ی..ولس

 ش..ب*غ*ل
به شــونش ردم و گفتم:  یکیش کرده بودم ب*غ*لکه محکم  یهمونجور

 ساکت باش...دلم برات تنگ شده بود..
 ی..دل تو طاقت دوردونمیم دونمی...میدیاوووو چه خبره..چند سـال منو ند-

 منو نداره.. بلند شو خرس گنده کمرم درد گرفت..
 اومدم و گفتم: رونیش بب*غ*ل ار
 ؟یا دهیچیادم انقدر مهربون باشه؟چرا انقدر تو پ هی شهیاخه مگه م-
 هیتو  سیبنو ناروی..امیســتین یهانا جان..االن ســر کالس اســتاد ناصــر نیبب-

غذ وقت م ..خفیبا حس حرف بزن ینجورینره ا ادتی یکنفرانس داشــت یکا
 دختر..دستاتو ار دور گردنم بار کن.. یکرد

 م کرد..:ب*غ*لبار اون محکم  نیفاصله گرفتم که ا ارش
 هگیها..دفعه د دمید یاشــک مویاج یبار اخرت بود چشــما نکهیبخاطر ا نمیا-

 ..ینکن یمو اشک یاج یچشما یریبگ ادیتو سرت تا  زنمیدو تا م
و ار جام بلند شدم..اروم اروم شده بودم..حرفاش مثل  دمیبه صورتم کش یدست

ـــه چشــمم ن هی گاه میقرص مســکن ارومم کرده بود.. ار گوش بهش  ین
 یســرش بود..دکمه ها ریبود و دســتاش ر دهیانداختم..رو تختم درار کشــ
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سرش دراورده بود و رو شو بار کرده بود و مقنه اش رو ار  ت پر میصندل یمانتو
شــده بود..بدون حرف..پلکاشــو بســت..به ســمت  رهیکرده بود..به ســقف خ

سمت یشل و معمول یلیکش ،خ هیرفتم و با  زتوالتمیم ستم..بار به  ش موهامو ب
ر رو د نکهیردم و بدون حرف به سمت در حرکت کردم..قبل ار ا یرفتم..لبخند

 بار کنم دستمو گرفت..:
 یدهن خشــک نشــســت یکه اومد ی..ار موقعمیبخور ارمیب یزیچ هی رمیم-
 ..نجایا

 بابا.. نیبش ریام..؟بگ بهیمگه من غر-
 ..ارمیب یزیچ هی رمیم-
 هی رمیندارم..گرســنم شـــد خودم م لی..مخورمینم یچی..من هالیخیهانا ب-
 ..خوبه؟خورمیم یزیچ
 باال انداختم و نشستم رو تختم. یکم نگاش کردم..شونه ا هی

 اد؟یم یبابات ک-
 تعج  نگاش کردم: با
 چطور؟-
 !..کیکار کوچ هیتو فکر کن -
 ه؟یچ کتیکار کوچ نیاون وقت ا-
 گفت: طنتیبا ش-
ه..با خنده ار خند دیها ترک وونهی....مثل درهیمنو بگ ادیمخ باباتو بزنم ب خوامیم-
 محکم به شونه اش ردم: یکی



wWw.Roman4u.iR  122 

 

تر شد...خنده اش که بند اومد  دیشد ؟قهقهشی...واسه چ وونهیرهرمار...د-
 گفت:

به  من نخوام دیکنه؟شــایدخالت م یبتوچه بچه...مگه ادم تو کار بزرگترش ه-
 تو بگم؟

 اداشو دراوردم: یدهن کج با
حاال ننه بزرگمو داره... یننه  یننه  یبزرگتر انگار جا گهیم یجور هیبزرگتر...-

 ..ایهفته بزگتر هیخوبه همش 
نام ببرم؟ من  یخوایگوناگون داره..م دیعالمه فوا هیهفته هم خودش  هیهمون -
اب  یتگر وانیل هی.من تشــنمه تو برام .یکنیتو عمل م دمیدســتور م نمیشــیم

 ..یزنی..من گرممه تو بادم میاریخنک م
 قطع کردم: حرفشو

 اضافه کردم: طنتی.... باشیاوهــــــــــــــو...ترمز ابج-
 ؟یچ یهم داره اگه گفت گهید دهیفا هیاره -
وسر جلسه برگه منو  یخونیتو م یول خونمیمن درس نم نکهیاوممممم..ا-ترایم

 ..!یکنیهم پر م
 ...یریمیتو رود تر ار من م نکهی..با خنده ادامه دادم: ازمیعز رینخ-

سرار یدنبالم...ار پله ها افتاد  میکردیم ادیشدم..اون همه داد و فر ریخونمون 
مامانم بارهم وقتش رو تو  ادیچه خبرتونه..به احتمال ر گفتینم یکســ یول

 کردیپر م یمختلف باشگاه یکالسا
 ...یدیدستت به من بخوره شه-



 123 خاک احساس قدم میگذارمبر 

 ..سایخرما بدم..سر جات وا یعمرا به کس نمیتو رو نب یمن تا خرما خور-
مت اشــپزخونه رفتم..دور م به ثار روان  میدیچرخیم زیســ و چرت و پرت ن

گوشــه  هیو نفس نفس رنون  می..دســـت اخر خســته شـــدمیکردیم گهیهمد
 ..نیرو رم میسرخورد

 ..تشنمه..اریبلند شو برام اب ب-
ــت و پا که دار- ــِت..همت کن  خچالمی..یبه من چه..دس که کنار اون تِن لش

 تکون بده.. هیو  کلیاون ه
 ..دمیاب خوردن شد..منم سرخوش خند الیخیبهم رفت و ب یغره ا چشم
 نگاه کنه بهم رل رده بود...: وونهید هیکه به  انگار

 ؟یخوب-
 و گفتم: کردم شب*غ*ل

 کردم؟یم کاریمن تو رو نداشتم چ-
 ..!یرندگ-
 ..!گمیم یجد-
..فکر یندار اجیاحت ی..تو نه تنها به من به کســزنمیحرف م یمنم دارم جد-
 ..یکن یسپر تویکه تنها رندگ یعاقل شد یانقدر کنمیم
 ..شهیل  گفتم نم ریر-
 انقدر خودتو ؟چرایکنیم یسار یانقدر منف شه؟چرایهانا؟چرا نم شهینم یچ-

 ؟هان؟یریگیدست کم م
 تو خودتـــ........ حرفمو قطع کرد: ترایم-
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ــان؟ من چ یمن چ- ـــ ـــ ـــ  ویهانا؟مگه من خودمو نساختم؟من ک یهانا؟هـ
 افتاد: هیو به گر دیلرریداشتم؟هان تو خودت بگو؟ صداش م

مادر تیبودم؟تو چ یمن چ- ما یکه دار یار من کمتره؟  تتیکه ح
نهیم پدرک ـــا یدار ی.. نه..خواهر هیکه س باال ســرتو که مرحم  یدار یاش 

ته..من چ هان؟من چ یدل نا؟ ها مهیبودم  ندگ ؟ه طه م یبه ر  خوردنیما غب
داشتم که واسه رن و بچه اش  ی..پدردادمیداشتم که جونمو واسش م ی..مادر

که  یوقت ..تامیکم نداشت یچیکه بود ه یداشتم که تا وقت ی...پدردادیجونشو م
شت کمبود کوچب  یش چ..بعدمیحس کن مونیرو تو رندگ زهایچ نیکتریود نذا

شد؟معلومه  یشبه کل اون همه عشق و محبت بر باد رفت..بعدش چ هیشد؟
 میداشــتم..تو رندگ زیرفت.. من همه چ نیشــد..اون همه احســاس ار ب یچ

 ییخوشــبخت تر ار خونواده ما جا گفتمی..مدونســتمیســر تر م همهخودمو ار 
 ..چرا؟چونستیکس به انداره ما خوشبخت و شاد ن چیه گفتمینداره..م وجود

ــتم.. میبه رندگ انهیم دید هیاحمق بودم..چون  ــبه چ هیداش ــد؟؟تو چ یش  یش
 ..هیگر ریهانا؟تو چتــه؟تو چه مرگتــه؟ بلند بلند رد ر

ستم رو رو یشد..با ناراحت یاداوریافتاد..بار هم براش  ادشیهم  بار ونه ش ید
 اش گذاشتم و صداش ردم:

 ..ترایم-
 و پس رد و بلند شد: دستم

..حالم ار یبرام دل بســورون خوامی..نمادی...ار ترحم بدم مادیولم کن..بدم م-
داشــته  ؟چراینکرد ســـهیوقت خودتو با من مقا چی..چرا هخورهیترحم بهم م
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ــته ها ــهیمن مقا یهاتو با داش  ینجوریا امن چر یاون موقع بفهم ؟تاینکرد س
شده  ستم..؟؟! تاحاال  شته ها هیه شته هاتو با ندا  را؟چیمحک بزن نم یبار دا

 که ار من کمتره؟ یدار یچ ؟تویاریدر م یانقدر احمق بار
 به خدا....... نیبب-

 رد: داد
 یرنجویبهم ا یوقت ادی...ار اون چشمات بدم میقسم نخور...قسم نخور لعنت-

هســتم...قســم  یادم نیهمچ هیکه  خورهی...ار خودم حالم بهم میکنینگاه م
س یدونینخور..نگو ترحم نبوده که خودتم خوب م شده ار خودت بپر  یبوده..

 ذرهگیم زیار همه چ یچرا انقدر سرسر یبپرس اله؟شدهیخیادم ب نیچرا انقدر ا
شده...همه  زیچ چیو ه سم بخورم ن ضرم ق شده هانا..حا براش اررش نداره؟ ن

به باطن ادما نگاه کنن...همه وقت هی نکهی..بدون اننیبیدما ظاهرو ما  یلحظه 
شنگول م یکی شاد و  شحاله..چقدر  گنیم ننیبیرو  خوش به حالش چقدر خو
 یهمون ادما ی...ولهندار شیتو رندگ یدرد چی..خوش به حالش که هخندهیم

ادما  هیبق یکنه تا جا یکه اون فرد حاضــره هرکار دوننیبه اصــطالح ادم نم
داره  شیرو تو رندگ یخوشحال نیشتریکه ب یکس فهمهیکس نم چیباشه.. چرا ه

هــــــــــــــــــــــــ  مینگر یار همه بدبخت تره؟چرا انقدر ما سطح
ـان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تا ک ـ تو...خوده تو  یم؟حتیبر شیپ ینجوریقراره هم یـ

 ...یکنیرفتار م هیمثل بق یهم امرور بهم ثابت کرد
ــتمیکنم...م کاریبودم چ ندهمو ــتیتو حال خودش ن دونس  هیو گر زدی..داد م س

ــراکردیم ــد..حت یاور ادیبراش  طی..بار هم اون ش ــتم حرف  یش جرئت نداش
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ستمینم یبزنم..حت ه هر لحظه شده بود ک یانبار باروت ترایبگم اروم باش..م تون
 امکان منفجر شدنش وجود داشت...:

ط ...فقیچیهانا...ه ستمین یچیبودم؟من ه ی...مگه من چیا هیتو هم مثل بق-
شمینفس م سارم..؟بدون کوچک ستم خودمو ب ار  یککم نیکتری..مگه من نتون

ــت حماهیبق ــ نجایبه ا یچی..من بدون هیتی..بدون دس که  یینجای..به ادمیرس
شرا ؟توکهی..تو چینیبیم یدار ستیبرات مه طیهمه   یکنیم ر..چرا انقدر فکا

 ...؟؟؟؟؟؟؟؟ینفهم
ــداش اوج م- ــدیو بدتر م گرفتیهر لحظه ص ــتمی..تا مش حرف بزنم با  خواس

 یلیکنم..رفتم جلو ســ یکار چیه تونمینم دمی..دکردیرگبار حرفاش خفه ام م
 به گوشش ردم:. ینسبتا اروم

 ...کمیساکت شو.....اروم باش -
در  شـده بود..دسـتشـو رو گوشـش گذاشـته بود و صـداش رهیرده بهم خ بهت

 ..کردی..فقط هق هق مومدینم
ــه خودت کالبد  یزیردم؟؟من چ یمن حرف- ــته رو واس گفتم؟چرا انقدر گذش

 ؟یکنیم یشکاف
شو تو  هیگر ریبه خودش اومد..بلند رد ر نکهیا مثل .. م پرت کردب*غ*لو خود

 دلم براش سوخت..دستم رو پشت کمرش گذاشتم و اروم نوارشش کردم...:
به  راحته یلیخ یکرد ؟فکریســتین یچیگفته تو ه یاروم باش دختر..ک- ادم 
 دختر... هیبرسه اونم  نجایا

 هق هق گفت: با
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 ...بد.....بختم...یلیهانا...من...خ-
 نفهم؟ یحرف رو رده؟تو نیا ی...کشیش-
مهیکس نم چی...هکشـــمیم یچ یبفهم یســـتیمن ن یجا- چه  فه من 

که  یموقع یام...ول هیبق یها یها و خوشحال یشاد قیمرگمـــــــــه!.... من رف
 چی..هیچرا ناراحت گهینم یک چی.. هکننیدارم همشــون ولم م اجیبهشــون احت

ـــ یک پرس ن حاال ارم  قدر دهیتا  ن م یچرا ا ندیکه  گر هی یخ  هیبار 
نذاینکرد قت کســ چیه شــتم..؟!... نا...من خ نهیاشــکم رو بب یو  یلیها

 ...یلیبدبختم...خ
 یررو دلدا یکســ تونســتمی..من اصــال نمدمیبه ســرم کشــ یدســت یکالفگ با

تا خودش رو تخلزدمینم یبدم..حرف گار ار  هی..فقط منتظر بودم  نه..اونم ان ک
ــار ها ــته بود..هرچقدر فش ــال بهش وارد  نیا یرو که تو ییخدا خواس چند س

شت تخل سال منتظر کردیم هیشده بود رو دا رحم م اشونه بود ت هی..انگار چند 
ودش اشاره بود تا خ هیدست بود تا ارومش کنه..منتظر  هیاشکاش بشه..منتظر 

 کنه.. یرو خال
تا یتو دردت فقط فرنوِد...من چ- خالف نا؟تو دردت فقط م ته...من  یها با با
 رنده ام... یچ یبرا دونمی...من اصال نمیچیه ؟منیچ
ــت ی..تو اونترایبس کن م- ــبر گفتیکه هر رور به من م یهس ــبور باش..ص  ص

 ؟یه؟تو اون ادم بودکن..تحمل کن؟ار
 شدم...!.. ؟؟خستـــــهیفهمیخسته شدم ار صبر کردن..م-
اب قند براش درست  هی عیو سر یصندل یخودم جداش کردم نشوندمش رو ار

 د..رو خور وانیل یقلوپ ار محتوا هی...به رور دیلرریبود و م خیکردم..دستاش 
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 گذاشتم: زیم یرو رو وانیل
 بگو..-
 بگم؟ یچ-
که خســتت  یدلت...هرچ یرو که مونده رو ی..هرچیخوایرو که م یهرچ-

 کرده..
 رد: یتلخ لبخند

 خستم کرده؟ یچ یدونیم-
 کردم.. گفت: نگاهش

ندگ- ندگ نی..! ایر خانوادم؟ار  یر جاش برات بگم؟ار  خســتم کرده..ار ک
 که درون م؟انگاریبگم؟ار خودم؟ من ک یبهشــون چ دیبا دونمیکه نم ییکســا

 م؟یمن چ م؟یته باشه رمزمه کرد: واقعا من کخودش رف
 دستش گذاشتم: یرو رو دستم

ست یتو همون دختر- ست شهیکه هم یه ست یباهامه..تو همون دو که من  یه
 ؟یهست یک یکنی.. خودت فکر مترایم گمیبهش م

 ...یک چیه-
 تونه؟ی..مرهیاسمت رو ارت بگ تونهینم ی...کسییتراینکن..تو م یانصاف یب-
 !..دونمینم-
 ...تونهینم یدونی..خودتم متونهینم-
ش شیخودم رو به ات یرور هیمگه - ش شی... به اتدن؟ینک سمم که نب دنیک  دیاا

 باشه.. یبراشون کار سخت
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 ...تونهینم یکس یتا خودت نخوا-
 گفت: دیشنیکه فقط خودم و خودش م ییبهم رد و با صدا یلبخند

 ؟یگرفت ادیباالخره -
 ردم: یبهش لبخند متقابال

..پس تو ونهتینم یتا خودم نخوام کس ی...تو بهم گفترمیبگ ادی یکرد یتو کار-
تا نخوا مت رو ارت بگ هیبق یهم  نداره..  یجرئت نیهمچ یکســ رنیاســ

 ....یتک حرفاتو به خوردم داد ؟تکینیبیم
 ست؟یشعار که ن-
 شعار بگم؟ یداد ادیمگه تو بهم -
 گفت:بلند  بایتقر ییصدا با
 می..مگه من کیریبگ ادی یندادم...تو خودت خواســت ادی یزیچ یمن به کســ-

کرد باور  خودت  تو  بدم؟ تو درس  به  باور یکه  کردم  بورت  ج م من  ...
ست؟نهیکن سلما نه...تو خودت خوا شا انقدر نگو تو یبفهم ی...م ..پس خواه

 تو تو تو...
ستمیم شتم پ اجیارومش کنم..هر موقع که بهش احت دیاالن فقط با دون  شمیدا

پا قهیبود..هر لحظه و هر دق به  لحظه ار  هی یمشــکالتم اومده بود..برا یپا 
ش شرا ریکه به غ دمیخودم خجالت ک ساس کنارش نبودم..م طیار  ستیح  مدون

ــه...تا اون چ یکار دیاالن فقط با ــال رو دلش  10رو که  یزیکنم تا اروم بش س
 و جواب دادم: دمی.. لبمو گززهیبر رونیب نهکیم ینیسنگ

فاگمیباشـــه گلم...نم- طه  ی..خودم خواســتم بفهمم و حر تو هم واســ
 بود..خوبه؟
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 شیشونیپ یهم رنگ چشماش رو یها یسرشو تکون داد...چتر تیمظلوم با
 به دستش وارد کردم: یبود..فشار ختهیر
 ؟یبگ یزیچ یخواینم-

شو شما شو رو هیچند ثان چ ست و پلکا شار داد...انگار م یب ستیهم ف  خوا
شار شیکار رندگ نیسخت تر رو که بهش وارد بود رو حس  یرو انجام بده..ف

ستم چکردمیم صداش اروم و رمزمه وار  یزی..دهنم رو بار کردم و خوا بگم که 
 بلند شد:

ســخت  یبابا هیمامان مهربون و دلســور... هی...یداشــتم...همه چ یهمه چ-
سرد و با محبت.. هیو محکم.. کوش و  نیریش یخواهر کوچولو هیداداش خون

شتن ست دا بود .. همه به  نیرم یخانواده رو نی.. خانواده ما خوشبخت تریدو
ــادت م ی..همه به رندگخوردنیما غبطه م ــق ما حس ــار ار عش ــرش ... کردنیس

به  یساعت چ 24شبه... در عرض  هی... دفعهی دمیشد...نفهم یچ دونمینم
ــو ب ینبود...نه مامان گهیرورمون اومد... د ــکه برم کنارش و لپش م..نه  *و*س

بگم..نه  دیش و بهش خسـته نباشـب*غ*لبپرم  ادیار سـر کار م یکه وقت ییبابا
ش ستمو بگ یدادا شون  رهیکه ...که...د صه بگه.. هم شبا برام ق واب خ هی مثلو 

 نبودن... گهیار خواب بلند شدم د یبودن...وقت
ــتن...اطرافمنو ک- ــا انمیش ــتن...کس ــون م ییمنو کش .. .دادمیکه جونمم براش

نا رو ار گوشـــت و خون خودم م ییکســـا با ی..ولدونســتمیکه او  دین
ن اونا رو هم خو دیچون نبودن..نبا دونستمیاونا رو ار خودم م دی..نبادونستمیم
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نا نبودم..چون من ه چیچون من ه دونســـتمیخودم م قت ار او  یک چیو
 کس.. چی..همنبود

 ؟یهست یپس االن ک-
ه ک یکســ هی..کنهیکه داره تظاهر به خوب بودن م یادم هیمرده متحرک..  هی-

 ..گذرونهیرو م شیرندگ دنیداره فقط با نفس کش
 ؟ینبود ینجوری..؟تو ایدیچرا انقدر ار خودت نا ام-

 تا عمق مغزم نفوذ کرد: شیکه تلخ یرد..لبخند یتلخ لبخند
وجودم  یکه تو یندارم.. چون هرچ یرندگ یبرا یدیچون من..... من... ام-

 ییرو...ارروهام رو...ارروها ندمیرو...ا میرو ...رندگ دمیبود رو ارم گرفتن...ام
شون خ صبح برا شون بال و پر مکردمیم یپردار الیشبا تا  شون ..بدادمی..به ه

جاره گســترش م  یلی...خدمیفهم ..روددمیرو فهم یزیچ هی ی.. ولدادمیا
وقت به  چیه اهایرو نکهیدر حد همون اررو بمونن...ا دیارروها با نکهیرود..ا

ا رو اون یادم به همون ارروها رندست..و اگر کس نکهی..اشنینم لیتبد تیواقع
نه ا گهید رهیارش بگ یرحم یبا ب نداره..ا یرندگ یبرا یبهو ـــتیکردن   ناس

هاســت که  لیدل نی..بخاطر اکه عوض شــدم. زاســتیچ نیهانا...بخاطر ا
 ندارم.. یرندگ یبرا یدیام

 :دمیحرفش پر وسط
 ؟یچ یپس ملود-

 شد: نیتلخش ذره ذره جمع شد و نگاهش غمگ لبخند
 ..ستمی.. اون نباشه منم ندنمهینفس کش یمن برا زهی... انگیملود-
 ؟یکنیم ینگر ی...چرا منفیکن یهست که براش رندگ یلیپس هنور دل-
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ـــتین لیدل یملود- نا... ملود س ندگ یها ندگمهیر ـــه منم  ی.. ر باش من ن
اونقدر برام واضــح و  زیچرا؟چون همه چ یدونیم کنمینم ینگر ی..منفســتمین

داشته باشم.. چون سرم رو به هر طرف  یمنف دید تونمیروشنه که اگه بخوامم نم
ا ب...یتتو همون ادم بدبخ گهیم کنهیم یبهم دهن کج زیهمه چ چرخونمیکه م
 ادامه داد: یتلخ

ــخته که  یلیخ- ــا 9س ــال با کس ــبت چیکه ه یکن یرندگ ییس ــون  ینس باهاش
با  رهیگیشــکل م تتیداره هو ی...وقتتیســخته که تو اوج بچگ یلی...خیندار

بدتر نیبدتر به  هت بگن تو ه نیلحن ممکن.. کس  چیصــورت ممکن ب
صال ادم نیستین شت یلیسخته هانا..خ یلی...خیستی..تو ا سرش رو گذا ... 

 کرد.. هیرو گ زیم یرو
صورتم فرود اومدن...دستم رو سفت گرفته بود و  یمنم ناخوداگاه رو یاشکها

 ...:کردیهق هق م
چه بودم...خیلیمن...خ- بودم...حقم نبود...حقم نبود  کیکوچ یلی...ب
کار ن یتیبفهمم اصــال هو ینجوریا عد ار ســـتیدر  ســـال  9...حقم نبود ب

 9تو  نکهیبشـــه... ا لیتبد اسیبه  دمیهمه ام یســـال رندگ9عد ار ...برمیبم
صر تیسالگ  یچ یدونیکه خودتم نم یبخاطر کار نکهی... ایبهت بگن تو مق

به لحظه  دهبو ســررنشـــت کنن...حقم نبود..حقمون نبود...من هنورم لحظه 
 دارم ادی،کلمه به کلمه اون رور نحسو ب

بشنوم...هر دفعه به  خواستینزدم...گذاشتم تا اروم بشه..خودمم دلم م یحرف
م بزنه د نکهیسال بدون ا نی..چندکردیم یشونه خال قیگفتن حقا ریار ر ینحو
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به ه ختیر نزد.. امرور وقتش  یحرف نیکس کوچکتر چیتو خودش و 
 سالشو بشکنه و خودشو خالص کنه...: نیروره سکوت چند نکهیبود..ا

 ار ..مکث کرد و با ناله گفت شتریب ی...حتمردمیق عموم بودم... براش معاش -
 ار بابام دوست داشتم...سرشو اورد باال و گفت: شتریبابام...عموم رو ب

ست مثل تو...مثل تو- سه عموت م ییدر ... عمه ام رو هم به یدیکه جونتو وا
انم که مام ییتابود...وق زیبرام عز یلیانداره عموم دوست داشتم.. خاطرشون خ

تو عالم  ذاشـــتی...نمکردیمامان رو برامون پر م یخال یبود عمه جا ضیمر
مانمون غصـــه بخور یبرا یبچگ مانم بمیما ما خدا تداشـــ یقلب یماری..  ..

بدنمون به لرره در  یهمگ یچه جور گرفتیهر دفعه نفســش م دونســـتیم
ودمم خ رفتیهرجا که م شهی..هممیفرستادینم ییجا ییاونو تنها ی...حتومدیم

باشه... اون بند ن ییو دستمون به جا ادیسرش ب ییبال دمیترسی..مرفتمیباهاش م
 ت...حضور داش هامونکه با بودیم یزیچ نیاول دیبا یلعنت یربون ریر یقرصا
مه ـــهیهم ع بت  یهوا ش ثل خواهر خودش مراق ـــت و ارش م مان رو داش ما

... یا ییداشــتم نه دا ینه خاله ا نی... مامانم تک فررند بود و واســه همکردیم
ــت..ا یماریب نیهم شیپدر بزرگمم تو جوون ..به یلعنت یارث یماریب نیرو داش

 یهافشار ترور تو کوچه خلوت به عل هیکرده بود..پدر بزرگم  تیمامانمم سرا
ها ادیر کار مغشـــوش رگ  کش نبوده کم یو کســـ رهیگیقلبش م یو اف

سکته م سهیخبرش به مادر بزرگم م ی..وقترهیمیم کنهیکنه...همونجا  ون هم ا ر
رو  یکســ ی... من ار طرف خانواده مادرمرهیو م کنهی..ســکته مارهیطاقت نم

 فهممیرو م شیکه معن زنهیم ینداشتم..پورخند
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شش هم نیسخت تر دونمیم ستیبخ شار نکهی...انجا شو  یبا چه ف داره خود
 :کنهیم هیتخل

بچه ســه  هیه چهار ســالش..3حدود یزیبچه بود..چ یلیاون موقع خ یملود-
 کردن با عروسکاشه.. یکه مشغول بار ی...اونم وقتفهمهینم یزیساله که چ

بار یوقت ها  چه  ـــد ر میبا ب ـــدا  فتمیتموم ش مان رو ص ما مدم  که او نه  خو
ــ ــداش ردم.. بارم جواب نداد...ترس مثل بودم.. دهیردم...جواب نداد...بارم ص

احمق بودم که فکر  یلیبهم..خ کوبوندمیها در کمد و کشــو ها رو م وونهید
ــدا کردمیم ــه!! همون لحظه ص ــتن پارچ ا یمامان ممکنه تو کمد باش ــکس  رش

شد...نفهم شپزخونه بلند  سرعت دمیا شپزخونه رسوندم...  یبا چه  خودم رو به ا
جه نرم  دمیکه د دمیرســ یفقط وقت ـــت و پن با مرگ دس تاده و داره  مان اف ما

 درست نفس بکشه.. تونستی...به خس خس افتاده بود..نمکنهیم
ــتاش ــداش هم همدیلرریم دس ــزدیحرف م هیبا گر نطوری...ص جاها  ی..بعض

 :دیکشیو داد م دادیکنترل خودشو ار دست م
نا....نم تونســـتمینم- بال قرصـــا  کاریچ دیبا دونســـتمیها کنم...دن
ـــود.... وقتگ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ شده  دمیکردم فهم داشیپ یشتم..نبـ تموم 

ـم بر نم یکار چی...هتونستمیبود...نم ـ ـ ـ ـ ـ  ستمتونینم یاومد...حت یار دست
ـیاش رو ماساژ بدم.... م نهیقفسه س ـ ـ ـ ـ ـ من احمق اون موقع  ؟؟؟؟؟؟یفهم

دســتم ســـاخته نبود...راه تنفســش بســته شـــده بود و رنگش  را یکار چیه
خ نهیدا مکبود... قدر ترســ دو ظه چ خدا التماس  دهیاون لح به  قدر  بودم..چ

سا چه تا تو کو دمیکرده بودم پر یکه با بچه ها بار یخاک یکردم... با همون لبا
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 یشلوغ بود هانـــــا... هر ک یبود... رفتم ول ابونیکه سر خ یبرم داروخونه ا
مادر  دیفهمیکس نم چی..هدیدیکس من رو نم چی...هدیرســیبه کار خودش م

ـدهیمن...داره جون م ـ ـ ـ ـ ... به کردنیپرتاب م ی....!.. همه من رو به گوشه اـ
مرد رفتم..بســته قرص  هیجا دادم و به ســمت  تیجمع یرور خودم رو ال به ال

ت یرو نشـــون دادم ول بگ یوق نذاشـــت...م رمیخواســـتم  برم   یدونیو 
ن انقدر عجله داشــتم رفته بود با خودم پول بردارم...چو ادمیچرا؟؟چون..من 

ستمیکه نم شت برم و  یداروها دیخر یبرا دیپول رو با دون مامانم بردارم... نذا
نهیادم در م هیجون  دیفهمینم ظه من دارم چ دیفهمی...نمو  یاون لح

 !کشـــــمیم
که اونجا بود پول رو برام حســاب کرد...با ســرعت خودمو به  ییار مردا یکی-

مامان چشماش باره...صداش ردم مامان  دمیخونه رسوندم ..رفتم اشپزخونه..د
شتم  شو..جواب نداد...تکونش دادم حرف نزد...قرص رو تو دهانش گذا بلند 

سرار وانیبه رور ل سه بار...چهار بار بر ریاب رو تو معده اش   اشکردم دوبار..
ـداد.... د یدادم ول ـ ـ ـ ـا...جواب ن ـ ـ ـ ـ ـلیخ دمیرس ریجواب نداد هان ـ ـ  یـ

 !ــــرید
 :کردیم هیو گر زدیم غیج
احمق ار دســت داد...بخاطر  م*ر*ت*ی*ک*همامانم جونشــو بخاطر اون -

 ...دمیکش یچ یبفهم یچندرغار پول...نبود
 ب اوردم:ا وانیل هی...براش زدیم غیهمون جور ج ترایجام بلند شدم م ار
هاش رو  ترایم- نه  عه اب خورد...شـــو ند جر باش... چ بخورش...اروم 

 ادامه داد: ینیماساژدادم... و اون با لحن غمگ
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ســرم داد  دیفهم ی..وقتزدمیعمه ام اومد...من داشــتم کنار جناره مامانم رار م-
پام رو گم  به اورژانس...من اون لحظه انقدر دســـت و  رد..که چرا رنگ نزدم 

 هیخونمون کجاســـت...گر لیوســـا یجا دونســتمینم یکرده بودم..که حت
نگ رد مد چ یبه اورژانس...وقت میکردم...ر مه ا یزیاو فت..فقط ع با  منگ

 بار مامانم رل رده بود... یبه چشما ونیگر یچشما
ــ دمیمامانم مرده...فهم دمیمموقع فه اون ــده و  ژنیبه علت کمبود اکس خفه ش

نهینم یکســ گهید نه ول یکار تو نا م یبک جا یدونیها کهیا یبه  منو تو  ن
بدن و ارومم کنن  میدلدار نکهیا یکردن؟به جا کاریچ رنیشــون بگب*غ*ل

 کردن؟ با داد گفت: کاریچ
بود... عموم  کیکوچهم که  یکه تو حال خودشون نبودن..ملود الدیبابام و م-

... آخ خدا یرد تو صورتم و گفت تو باعث مرگ مادرت شد یکیاومد جلوم...
...گفت اگه همون لحظه یمن چقدر بدبختم...بهم گفت تو مادرت رو کشــت

م نگ  م یزدیر ن لف  ت قت رو  نس و و ـــم  یکردیبه اورژا االن رن داداش
بودم..مگه من چند ســالم  دهیبود...ترســ الدیبابام و م شی...عمه ام پمردینم

سن  نکهیه؟ایادیسن ر یلیسال خ 9بود؟ بهت بگن تو مامانت رو  یسالگ9تو 
ــت ــن کنن که تا عمر دار یقتی..ار اون بدتر هم حق یکش ده و رن یرو برات روش

و اون  یلیبچه بودم..حق من و ارروهام اون ســ یلینره..؟هانا من خ ادتی یا
 نبود!! قتیحق

فت و رفت... رفتم پ یچیبودم...ه دهیرســبه عموم گفتم من ت- مه ع شینگ
ستیام..دلم م ص یکی خوا شکال نداره ..تق  یلتو نبوده... و رینارم کنه و بگه ا
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رو نکرد.. عمه ام هم روره ســکوت گرفته بود و باهام حرف  نکاریکس ا چیه
دم عمه باهام حرف ید یهم که گفتن نداره.. وقت الدی..حال و رور بابا و مزدینم
م کرد و رفت... اونم ول یمن نبود..ول ریتقص ییبابام گفتم بابا شیرفتم پ زنهینم

م م الدیبا  ن فت....  نمیر بام  دو با بودم..  غون  بودم...دا خراب  جا...  ک
شت..وقت شت به بدتر یبرنگ شت...ا نیهم برگ عمه ام  کهنیصورت ممکن برگ
ن .. داداشتو جووی؟باباتو هم کشتیو با داد گفت راحت شد سادیاومد جلوم وا

االن  یشــدیتوئه...اگه تو باعث مرگ مادرت نم ری... همش تقصــیمرگ کرد
 گفتم: هیخودمون بودن... با گر شیداداشم و برادررادم پ

رد تو صورتم و گفت خفه شو..گفت تو هم  یکی یعمه من بابامو نکشتم..ول-
ود بابا تو جاده چپ کرده ب نیاش...چرا؟ چون میمامانتو هم باباتو داداشتو کشت

کردم؟ فقط نگاش کردم  کارینمونده بود من چ یخودرو باق یار اهنا یزیو چ
 ستم؟یو گفتم عمه مگه من برادر رادتون ن

تو و اون خواهر  دادمیاجاره م نایبه ســ دیبا داد گفت ار اون اول هم نبا عموم
شما دو نفر دو  ارهیحروم رادتو ب سر راهتو خونواده ما...   چی...هنیبود یتا بچه 

 ...نیستیو ن نیوقت برادر راده ما نبود
 یکردن رو تختم بود و وقت هیبودم ..داغون تر شــدم...شــ  و رورم گر داغون
ــم ــن و مارو اواره کنن من ار هم میتص ــهیگرفتن خونه رو بفروش بدبخت تر  ش

به جرم کار  نکهی...ادمیار اون شــ  رور خوش به چشــمام ند گهیشــدم... د
ـدا.....  یلی...خدوننینکرده تورو مقصر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ منو  چراسخته هانا..اخ خ

 ....یکشینم
 کردم: شب*غ*ل
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 ...یجان.. اروم باش خواهر ترایاروم باش م-
 گفت: غیج با
 اروم باشــم یشــبه بر باد رفت...چجور هی میرندگ یاروم باشــم وقت یچجور-

 ...هـــــآن؟؟؟؟میبچه سر راه هی دمیشبه فهم هی یوقت
نه؟!..  ای هیشــرع دنمینفس کشــ دونمینم یحت یاروم باشــم وقت یجور چه

ه ک ســتمین شیب یبدبخت و اواره ا هیمن  دمیفهم یاروم باشــم وقت یچجور
 رقم ردن؟؟ یطالعم رو با بدبخت

شکام ستمی...نمدیباریوقفه م یب ا شاد تا ا نیا دون خراب  حد نیدختر به ظاهر 
 یخودشو خفه کرده و به کس ینجوریسال ا14به  کینزد دونستمیو داغونه..نم

 تمتونســینم کنمیدختر...اعتراف م نیداره ا یچه دل دونســتمینزده...نم یحرف
ــرا نیهمچ یدرکش کنم..من تو ــخت طیش ــینم وقرار نگرفته بودم  یس  تمتونس

ــور کنم...فقط تنها نقطه ادراک ما ر ترایم یخودمو جا ــکامون بود  زشیتص اش
 یرخم خوردمون..! تاره به تک تک معن یدلها نیتســک یکه برا یی...اشــکا
ه خودشــو ب شــهیچرا هم دمی..تاره فهمگهیم یچ دمیبردم..تاره فهم یحرفاش پ

ــر زنهیم یالیبخ ــرس ــهیرد م زیار همه چ یو س  یو ب الیخیوقت ب چیه ترای..مش
شو به بتفاوت  صه ها زدیم یالیخینبود..خود ش یتا بتونه ار بار غ ش کم رو دو

 خودش رو جا گهید یجمع ادما ونیبتونه م یلحظه ا یبرا یحت دیکنه...تا شــا
 بده...



 139 خاک احساس قدم میگذارمبر 

ــتریب ــهیار هم ش ــت...ا اجیاحت آ*غ*و*ش هیبه  ش خوب درک  یلیرو خ نیداش
م...با هق هق به لباسـم ب*غ*لتو  دمشی..رفتم جلوش رانو ردم و کشــردمیمک

 ...کردیخودش رو اروم م ادیو با داد و فر زدیچنگ م
نا خ- نا...او نا خ یلیها مارو...  یب یلینامرد بودن... او فه بودن...منو... عاط

س شون رندگ9رو که  یک شون بروندن... حت یسال باها به  یکرده بودم ار خود
با ب مارو  ـــالمم هم نبودن... ـــه س نه و  یرحم یفکر خواهر س تموم ار خو

سال با 9 دمیفهم یشدم وقت یچه حال یدونی.. نمرونیخونوادشون پرت کردن ب
به  ییرو ار هر اشنا بهیعده ادم غر هیسال  9یبزرگ شدم..وقت نیدروغ یمحبتا

ــتمیم کتریخودم نزد ــدم وقت یدونی.. نمدونس  مامانم دمیفهم یچقدر داغون ش
ش شتم..عمه و عمو یمامانم نبود..بابام بابام نبود..دادا شون جو ییندا ن که برا

مه و عمو دادمیم قدر  یکنی..درک نمیفمهمیما نبودن...نم یاصــال ع چ
به کســ یبفهم یبعد ار چند ســـال رندگ نکهیســخته..! ا تعلق  یتو اصــال 

ـــی..نم یستین شتریب میتیبچه  هی...یندار ــــ ــــ ــــ من  ی...چون جایفهمـ
 ..!..ینبــــود

 شد... صداش ردم: نیبدنم سنگ یرفت و ورنش رو لیکم صداش تحل کم
 جان بلند شو.. ترای..مترایم-

بدبخت خیار حال رفته ... کل وجودش  دمیفهم با   شب*غ*لفراوون  یبود... 
ــ نیاول یکردم و رو ــتم تو نش و اب قند ر وانیخوابوندمش.. ل منیمبل کنار دس

شق وارد دهانش کردم.. ب زیار رو م عیسر شتم و با قا تند  بود...تند دهیفا یبردا
 ار کمدها رسوندم یکیافتادم..با دو خودم رو به  یزیچ ادی عیبادش ردم که سر
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به کوچ ا*ل*ک*لو  با پن ما یکیروهمراه  به  به رو   ا*ل*ک*ل عیبرداشــتم..پن
 گرفتم.. شینیب ریاغشته کردم و اروم ر

ود ب دهیهمون حالت خواب یتو هیچند ثان ی. برااروم چشماش رو بار کرد.. اروم
شتم م ا*ل*ک*ل..در کردیو به اطراف نگاه م ستمیرو دا شکام بار ب ... ندیکه ا

شمش که بهم افتاد فهم شتم هیچ انیجر دیچ ست ندا ..و با غم نگاهم کرد.. دو
خواســت.. ار بس ینم نوی..مطمئنن خودش هم اســورونمیدارم براش دل م نهیبب
 بود صداش گرفته بود:و داد رده  غیج
 ...نه؟ ینگاهم کن یکنیرغبت نم گهید-
صال دلم نم به سرم رو باال اوردم...ا ستیسرعت  شتباه ار  هی خوا شت ا بردا

 رفتارم داشته باشه.. لحن مظلومش دلم رو به درد اورد:
 ؟یگیچرا چرت و پرت م ه؟یحرفا چ نیا-
 بغض رمزمه کرد: با
هم چشــماتو ب یســتیحاضــر ن یحت گهیحد بدبختم د نیتا ا یدیفهم یوقت-

با خودش رمزمه کرد: منم جا ری... بعد ریبدور کار رو  نیتو بودم هم یل  
.. من ار همه جدا هستم... ستین هیمن مثل بق ینباشه رندگ ی... هر چکردمیم

 باشه.. هیجدا ار بق دیهم با دنمینفس کش یحت
 بغض سرش داد ردم: با
 ؟یگیم یچ یفهمیم چیخفه شو..ه-
تارا ییتو نی..افهممیاره من م- به  ی...ولیکنیخودت رو درک نم یکه رف من 

سمیحرکات رو م نیا یخوب س دونمی... مشنا .. یار من متنفر شتریب یار هرک
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ــت دروغ تا االن تحو هیچون  ــهیدادم...چون هم لتیمش به عنوان خواهرت  ش
 باهام یخوایم ی... االن به عنوان کیاالن چ ی..ولیکردیمن حســاب م یرو

 ..یباش
ــهیدهنت رو ببند...تو هم ترایم- ــت یبود هیبرام مثل هان ش  یرقف چی...هیو هس

 دیاب گهیافتاده که من د یداشت.. مگه چه اتفاق یو نخواه یهم با اون برام ندار
 تورو بزنم؟؟؟.. دیق

 رد: داد
ت- ن ع من  یل لوم  ع م جا  ک م هیار  ـــم.  باش ن میحروم راده  ه نهیف  ؟؟؟؟

 کرد.. هی... و با بغض گریچ یعنی یفهمی.... نمیفهمیبخدا....نم
ستام گرفتم...حق نیرو ب سرم صاب قتاید ست رفتاراش اع برام  یخودم هم ار د

 نمونده بود..:
عوض  یزیبه حال من داره؟؟؟؟؟ مگه چ ی.... چه فرقیکه هســت یهســت -

 شده؟؟؟؟؟
شده...همه چاره اره اره - شده..تا قبل ار ا زیاره...عوض  تو  یمن برا نیعوض 
.. ســتمین یچیاالن من ه یکه خونواده داره...ول یبودم..کســ یادم معمول هی

 ؟؟یبفهم نارویا یخوایندارم ... چرا نم یا ندهیندارم.. ا یخونواده ا
له شــق و د یترایمن همون م یچون تو هنورم برا- نهیک  یشــگیهم ی وو

ست شده... تو برا یزی...چیه ست قیمن همون رف یعوض ن شته هام ه .. یگذ
عوض نشـــده..تو هم  یزیمن چ ی.. خواهر االنم.. برامیدوســـت دوران بچگ

.. اصال یچندتا حرف خودتو ببار دنیبا شن ستی... قرار نیبفهم نویکن ا یسع
 معلوم حرفاشون راست باشه؟ جاار ک
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و ار خونه به جرم کار نکرده اش به کس پاره تنشو..هم خون خودش چیچون ه-
ــ ی.. وقترونیب کنهیجرم قتل هرگز نکرده اش ار خونه پرت نم د حرفش تموم ش

ــما ــک یبا چش ــت خورده بود..بدجور  تراینگاهم کرد م شیاش ــکس بدجور ش
 تدس هیشو باخته بود..بدجور منتظر  یروحش داغون شده بود...بدجور هست

که نوارشــش کنه و بگه تو هنورم  یدســت هیگرم بود.. آ*غ*و*ش هینوارش و 
 ...یوقت مقصر نبود چیبهش بگه تو ه نکهی..ایهست یشگیهم یترایهمون م

رو  الدیندارم... دلم م یمامان گهی...هرچند دمای..مثل قدخوادیدلم مامانمو م-
... دلم ستیهم ن ی..قصه استین یالدیم گهیکه شبا برام قصه بگه...د خوادیم

بده و مامانم بگه م خوادیمهربونمو م یبابا نو م یترایهق هق کرد: که قلقلکم 
م.. کنم تا خودم برنده ش یجررنکنم و بعدش  ینکن.. که با بابام منچ بار تیاذ
 ؟یبهم بد نارویا یتونیم

 نزدم... یحرف
 نکهی... انهیتفاوت منو تو هم ؟یکن دایو مامان بابامو برام پ یبگرد یبر یتونیم-

شونو نم یدار نارویتو ا سرت تک تک  ی..ولیدونیو قدر من ندارم و دارم تو ح
 یزیبهت شــک دارم چ یکه بهم گفت یچرا اون رور یدونی... مســورمیشــون م

تم و  ف گ لن مون رورب*غ* ه کردم؟ ت یت  ف گ هم  ب قدر  یکه  ن چرا ا
ــتیکردم؟ چون دلم نم هیت کردم و گرب*غ*لچرا  یدونی..م؟یمهربون  خواس

.. مثل عمه ام کردمی...اون لحظه حالت رو درک میحداقل تو بهم شـــک کن
 ادی..اون لحظه یاطرافته متنفر بشــ ینزدم تو گوشــت تا تو هم مثل من ار هر ک

حظه اون ل ار... یشد وونهید یبود که گفت نیا یکردم.. برا هیخودم افتادم و گر
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س یمن یاررش نداره..حداقل برا زیچ چیه دمیبود که فهم شتم... یکه ک  رو ندا
.. هیادیکه هم خونم نبودن توقع ر ییکه انتظار کمک داشــتن ار کســا دمیفهم

. ..دونستنیوقت منو ار خودشون نم چیوقت ار اونا نبودم و اونا ه چیچون من ه
 ..شتری...نه بنیبودم هم یسر راه هبچ هیاونا  یمن برا گذشتیهزار سال هم م

 ؟یخودتو داغون تر کن یخوای..چرا مکنهیداغون ترت م زایچ نیا یاور ادی-
سه؟در عرض  یقراره چه خبر گهیشه؟دیم نمیمگه بد تر ار ا- ته هف کیبهم بر

ادم  هیمن  دمیهفته فهم کی..در عرض دمیخانوادمو د یمرگ تک تک اعضــا
 هست؟ یزیچ ناهمیبدبختم..مگه داغون تر ار ا

-....... 
 سوال ارت بپرسم؟ هی-

 تکون دادم...: سرمو
مامان بابام...من  ؟دربارهیبخشــیکه بهت گفتم منو م یمه دروغبابت اون ه-
 تیهو هی یبفهم خواســتمیخواســتم،نمیبه تو نگفتم چون نم یزیوقت چ چیه

 ادیو ارم بدت ب میسر راه هیدارم که  نیدروغ
که  ییاد؟حرفایچرا حرفام باهم جور در نم یدیوقت ار خودت نپرســ چیه-

 خوندن؟یباهم نم گفتمیبهت م
 بگم؟ یزیچ هی..حاال من  دمیپرسیم -
 ...یتو جواب سوال منو نداد-
 کردم؟ یکه تو کارات فضول یبخشیمنو م-

 کرد: تعج 
 ؟یکدوم فضول-
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 سالم بود... 17 یخوندم...وقت شیوقت پ یلیمن دفترچه خاطراتت رو خ-
ر ا ریرو داشــته غ یزیانتظار هر چ دونســتمیار تعج  بار مونده بود...م دهنش

 ..یکی نیا
 ؟؟یدونستیتو....تو...م-

 ؟یبخشیسرم رو تکون دادم : م یباشرمندگ
 بزنم؟ یمن حرف نکهیار ا ؟قبلیدونستیرو م زیهانا تو همه چ-
..من بد بود. یلیکارم خ دونمیمنو؟م یبخشی..مدونستمیرو ار قبل م زیهمه چ-

 ردم.. ی...و چشمک یبودم و حس کنجکاو
 باتعج  گفت: مجددا

 ؟یو باهام موند یدونستیهمه سال م نیتو ا-
 کردم: مگه تو چنه که باهات نمونم؟ اخم

 م پرت کرد:ب*غ*لخودشو تو  هیگر با
 یلی...خیدوســتت دارم خواهر یلی... خدمیند ییمثل تو رو جا یتاحاال ادم-
 ...ادیر
خودمون خلوت  یبرا ییجا هیســاعت ار اون ماجرا گذشــته و هرکدوم  3-4

ــغول  هی..هانمیکرد ــاش مش ــو با درس ــه اومد و رفته تو اتاقش وخودش ار مدرس
ست هی ترای..مششیکرده..مادر بزرگم رنگ رد و مامانم رفت پ ش ه و گوشه اتاقم ن

شو دور رانوهاش حلقه کرده..ومن ب ستا شدم.. هر چند  رهیحرف بهش خ ید
باره ســرشــو زنهیو بهم لبخند م ارهیبار ســرشــو باال م هی قهیدق  تو اتاق ..دو
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 هرینوشــتم خ قیگوناگون شــعرم که با خط نســتعل یو به قاب ها چرخونهیم
 ... سکوت اتاق رو شکستم:شهیم
 ؟یچرا ساکت-
 بگم؟ یهمون حالت جواب داد: چ تو
 ؟یاالن بهتر-
 دوشم برداشتم.. یرو ار رو نیورنه سنگ هیانگار -
 ؟یشیسوال بپرسم ناراحت نم هی-

 تکون دادو گفتم: سرشو
 که... مادر پدر االنت...حرفمو قطع کرد: نهی...منظورم انایمامانت ا-
 باهاشون اشنا شدم؟ یچجور-

 تکون دادم که گفت: سرمو
 ابونیاگه چند ش  تو خ دونمیخوش شانس...نم یلیخ ایبدشانسم  دونمینم-

با  چه  هیها  له م 3ب ـــا ندمیس مدیبه ســرم م یچ مو ـــ  گرو  هی.. همون ش
..هانا فکرم انقدر ابونیوســط خ دیپر یشـــد که ملود یچ دونمی..نمکردمیم

 دکر هیو گر دیکش غیج یمشغول بود که به کل ار خواهرم غافل شده بودم.. وقت
..در نیماشـ هی یبود جلو دهیسـمتش.پر دمیپر هیشـده..با گر یچ دمیتاره فهم

 دیشبه سرم ک یدستشدن... رن  ادهیرن و مردنسبتا جوون پ هیبار شد و  نیماش
فت چرا گر مارو ببره کنمیم هیگ بدم  ...ارم خواســـت ادرس خونمونو 

قدر دلم پر بود هرچ ظه ان رو  دونســتمیو نم دونســتمیم یخونمون..اون لح
 سیکرد؟ پابه پام هق هق کرد... بردنمون اداره پل کاریاون رن چ یدونیگفتم.. م

به  ماه اونجا بودم هیهفته دو هفته  هیداد... لیتحو یســتیهم مارو به بهز سیپل
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رفته و من هنورم  میماه ار تابســتون دوســـت داشــتن هی دمیخودم که اومدم د
جام،یا که تو راهر 10حدود  ن ته بود  گذشــ با ملود ورور   یبار میداشــتم 
که  ره؛یگب یمارو به سرپست یکس نکهیشده بودم ار ا دیکامال نا ام گهیکردم،دیم

 دمینفهم دمیدادن رو د سیپل لیرو که مارو تحو یو مرد ار ته راهرو همون رن
ش و رو به همون مرد ب*غ*لتو  دیسمتم منو کش دیدو د،یشد رن تا منو د یچ

 که شوهرش بود گفت:
سن ا- ستن..نم یدخترا نایمح س ذارمیمن ه  ی...منو ملودرهیاونارو ارم بگ یک

 دی *و*سیش و تند تند مب*غ*لرو گرفته بود تو 
 شیمراحل قانون دیاول با یما هســتن ول یدو تا گل ها دخترا نیجان ا رایســم-
ــه بعد ار کل یط ــنامه برا هیبابام  یدوندگ یبش ــناس و  گرفت یمن و ملود یش

ــد لمونیفام مامان و  یبچه ها میرو به نام خودش کرد..ار اون رور به بعد ما ش
 یول دهکریدرمون م واســال د 10مامانم  نکهی..ادمیفهم یزیچ هیبابام...بعدش 

برام کم  یزیرود به ما وابســته شــد...هانا چ یلیخ نیهم یباردار نشــده..برا
ــت.. ار مادر خودم ب ــترینذاش ــت..خ یلیمارو خ یمراقبم بود..هوا ش  یلیداش

شونیمد ستم..هرکار ون .من .شهینم کردنیکه برامون م ییکنم جبران کارها یه
...اونا دونمیخودم م هیواقع یبابا..محســن رو دونمیرو مامان خودم م رایســم

شون مد یکار ش  مارو پونمیکردن که تا عمرا دارم به  نکردینم دای... اگه اون 
 یک موندم؟تایاونجا م دیبا یهانا؟تا ک شدیم یواقعا چ شد؟؟؟هـــان؟یم یچ
 قبول کنه! یمارو به فررند ادیب یکیتا  زدمیدرس و مدرسه مو م دیق دیبا
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تش دس دمی..رفتم باال سرش و شونه اش رو مالومدیباال نم هیار رور گر نفسش
 رو گرفتم:

 ..نهکیبرات بار م گهیدر د هیرو که ببنده  ی..خدا درزمیکار خدا بوده عز نمیا-
 تکون داد: سرشو

ار پدر  ترشی... بستمی..اونا نباشن منم ندمیرس نجایبخاطر اوناست که من به ا-
ــتن...مامانم هر رور درباره چ هیمادر واقع ــت  ییزایخودم هوام رو داش که دوس

ـــادیپرســیداشــتم ارم م ها...ار وس غذا نه مورد عالقم...ار  لی..ار  دخترو
ستام..ا صم نکهیدو ست  م کردم و گفت یعرفنه..تو رو بهش م ایدارم  یا یمیدو

نگ مییفقط تو فت ر مانش م زنمی... گ ما جاره اش رو ار  که  رمیگیو ا
باره من چ هی دمیترســ...ادیب قت بخواد در گه..بچگ یزیو هت ب بود  یب
بد تو  هی..ی..دســتمو گرفت و گفت تو دختر منگهید تا ا مادر رار دخترش رو 

شرمنده ترم کردارهیاش نگه م نهیس شون بودم.. شرمنده ا شبدن..  ه ک ی...اون 
مد ته؟یخونمون رو  یاو باهم شــ یهمون شــب اد قدر  نتیکه ان تا  میکرد ط

 ...لبخند ردم:
 کن... تیو گفت کمتر دختر منو اذ چوندیتا بابات گوش منو پ-

 شد: ریصدا رو گونه هاش سرار یاروم و ب اشکاش
 گهیادم د هیگرفتم  می...ار اون شــ  تصــمادتهیاره همون شــ ...پس هنورم -

 کننیبهم محبت م یچشم داشت چیرو که بدون ه ییگرفتم کسا میبشم..تصم
خانو بدونم...تصــم یاده واقعرو  .. یواقع یزدانی هیگرفتم بشــم  میخودم 

ــتن..ارمون..ار من و ملود یهمونجور ــیکه اونا ارم انتظار داش  هی  ...اون ش
ش  همه خاطره ها رو که با عمه و عموم و مامان  ییش  مهم برام بود... اون 
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شه قل  و ذهنم دفن کردم و به دن الدیو بابام و م شتم رو گو ور ج دمیجد یایدا
ــ  بود که کال ار رم یا گهید ــمون با اون چ نینگاه کردم..اون ش ه ک یزیتا اس

مه  ـــدم..ه عذابم م ییها زیچ یبودم عوض ش که  نوشــتم تو دفتر  دادیرو 
مم وقت چش چیخاطراتم...دفتر خاطراتم رو پرت کردم اون ته ته ته کمدم..تا ه

ور ر هیهمه هم  یبرا دونمید... مرور تاره بو هیاون رور برام  ی.. فردافتهیبهش ن
ش  م*س*ترور ار ر نیبود..اول دیجد سنامه  لدایون.. شنا ش   یتو  شد  من 

لدم...! شــب باره  یتو جد هیکه من دو لد  دایپ دیخانواده  باره متو کردم..دو
ــدم..ومکث کرد:با  ــم جد هیش ــدم.. دیاس  یدونیکه م دونمی.... ملدایمتولد ش

ارروش بوده اگه بچه اش  شهیهم گفتی...مامانم ملدائهیمن  یاسم شناسنامه ا
سمش رو بذاره  شده ا سال 9یوقت تونستمیمن قبول نکردم..نم ی...وللدایدختر 

بود  یصدا کنن..عادت سخت گهیاسم بزرگ شدم اجاره بدم منو به اسم د نیبا ا
ـــد  نیهم یبرام..برا مه ام فقط ش نا ناســ ـــدام  ترایم یول لدایاســم شــ ص

 ا نذاشتم اسمم رو عوض کنن؟خودش جواب داد:چر یدونی..مکننیم
ستمیچون م- بمونه تنها با عوض کردن  ادمی..تا میبمونه من ک ادمی شهیهم خوا

من  یتو رندگ یادیر یزهای..چرا عوض شــد...چشــهیعوض نم یزیاســم چ
شد موفق ص کردمیوقت فکرش رو نم چیکه ه یتیعوض  سمم ا یشد..ول بمین

 ..میبمونه من ک ادمیتا  موندیم دیبا
 ..یخوب یکه باش یهرجور شهیتو هم-
همه بدونن چه خبره  یار من ندونه..وقت یزیچ یکه کســ یاره فقط تا موقع-

ــون عوض م ــهیرنگ نگاهش ــهی..مش ــهیترحم..م ش ادم  هیکه دارن به  یجور ش
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اال ار تو...ح ری..به غخورهینوع نگاه بهم م نیمنم حالم ار ا کننیبدبخت نگاه م
 و شــدعوض ن یزیچ هیمن عوض شــد  یکه تو رندگ یهرچ کنمیرشــو مکه فک

مدت م نی..تو ایاونم تو بود مه  ظه هم د کیو  یدونســتیه به من  دتیلح
 عوض نشد..

 ترایم-
 ..لدای-
 ..؟؟!یچ-

 رانوهاش گذاشت...: یدور رانوهاش حلقه کرد و سرش رو رو دستاشو
رو  یزیامرور اون چ خوامی..میزدانی ترای..نه ممیزدانی لدای...من لدایبهم بگو -

 نمیاســم دروغ خوامیعذابم بود رو عوض کنم...م ی هیهمه ســال ما نیهم که ا
با اســم واق یزدانی لدای..ار امرور من رمیرو هم ار خودم بگ  عهیام..پس لطفا 

 ..لدایخودم صدام کن..بهم بگو 
 رد و گفت: خندیاسم اشنا نبودم.. ل نیتو...حرفمر و قطع کردم..با ا لدای-
ــال بهم گفتن م نیه؟ایچ یدونیم- ــدیو من باورم نم ترایهمه س ــمم م ش  راتیاس

ساله که اسمم  24 کنمیحس م یصدام رد میباشه..االن که با اسم شناسنامه ا
 ؟یا بهی..باهاش غرترای..!نه ملداستی

 صدات کنم.. لدای چرخهیاصال تو دهنم نم یلیخ-
هاش خ یول- با نا هســتم..ار ا یلیمن برعکس تو  عد بهم م نیاشــ  یگیبه ب
 .:ارمینگاهم کرد که نتونستم نه ب تیبا مظلوم یلدا؟جوری

 ..کنمیمن همون کار رو برات م یبخوا یتوهرچ-
 م کرد و گفت:ب*غ*لخواهرش  مثل
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 .. یخانم یلیکه بهم شده رو جبران کنم..خ ییلطفا تونمیکنم نم یهرکار-
ده ب ی. من رو دلدارترایبود..قرار بود م ی  رورفکر کردم که امرور عج نیا به
خودم رو فراموش  یبرعکسش شد..به کل ماجرا یکنه اروم بشم..ول یکار هیو 

 کردم
..بار هم مینگاه کرد گهیار اتاق بلند شـــد..با ترس بهم د هیهان غیج یصـــدا
 ادهســیوا دمی..در رو بار کردم و بدو بدو رفتم تو اتاقش دگهید غیج هی یصــدا

 ..با ترس گفتم:زنهیم غیتختش و ج یباال
 اون باال؟ یرفت ؟چرایزنیم غیشده ؟چرا ج یچ یهان-
 ترس و لکنت گفت: با
ـ...ک.... بگ- ـ ـ ـاش....با شنرشیس...سوس ـ ـ ـ ـ ـ اسم سوسک  دنی..اوناه

 اومد تو اتاق: ترای..مهیهان ب*غ*ل دمی..و پردمیکش غیناخواسته خودم هم ج
 چتونه شما دوتا؟-
 ..!ـــرشی:بگمیباهم گفت هیهان نوم
 رو؟ یچ-
 سوســــک!!!-
ـ- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ که گوش فلک رو هم کر  دیکش یغیدفعه ج کیو  ؟؟؟؟؟؟؟یچ

 کرد...:
ش- سک بگ یهانا..من چه جور یلعنت ب شوخ رمیسو صال   شمیاخه؟نه نه ا

 رشته..!
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من گوش بده با دو تا قدم بزرگ خودش رو به تخت  یبه حرفا نکهیبدون ا ترایم
 رسوند و کنار ما پناه گرفت..:

 نجا؟یا یاومد یواسه چ-
 پس کجا برم؟-ترایم
 بزن روش بکشش..! ییدمپا هی...رشیخ  برو بگ-
 گرفته؟من تا حد مرگ ار سوسک متنفرم.. تیشوخ-
 !؟گهیبه د میبچسب نجایا دیبا یخ  تا ک-

..چقدم گنده رفتیور به اون ور م نیافتاد که فرر ار ا به ســوســکه چشــمم
تم داره گف غیرو پرت کردم جلو و با ج ترای..مادیداره به سمت تخت م دمیبود..د

 ور..! نیا ادیم
 گفت: غیبدتر ار من با ج اونم

ست کاریخ  چ- ر صب ینجوری..اگه همشهینم دمیجلو ها..! د یکنم؟منو نفر
سکه رفتمیگرفتیباال پناه م نیا دیبا یمعلوم نبود تا ک میکردیم سو تخت  ریر . 

ــدم منتظر  هیهان یی... مثل جت دمپانییو خودم اومدم پا ــتم و خم ش رو برداش
دم به رو ر ییدمپا رر..با ترس و لومدیصــبر کردم ن ی..هرچرونیب ادیموندم تا ب

 گوشه تخت:
ئت داررونیب ای...بی...هوووویه- پا نیمبا ه نیبب رونیب ایب ی...جر  ییدم
 ..کنمیم کارتیچ

 ومد؟ین -هیهان
فتار ر متیبا مال رون؟هانایب ادیکه ب فهمهیربون خواهرتو م نیاخه مگه ا-ترایم

 هم بدتره..!!!! یاالن ار ببر رخم نیکن..ا
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لحظه  ... همونرونیب ایب گمیم ستمی...سوسسکه...مگه با تو نییی...هیاووو-
م تو دســت ییشــد..دمپا یچ دمینفهم گهی..درونیتخت اومد ب ریمثل جت ار ر

 ..هیهان ریتحر زیم یکشون رفتم باال غیپرت کردم و ج
 بکشش... گمیم یبه ک نیبب-ترایم
سمتش..با  یتو خودت جرئت دار- صا با  افهیق یاور ادیبرو  صو مزخرفش خ

 بزرگش لرر گرفتم.. یاون دو تا شاخکا
 ..رمیسمتش نم رمیمنم که بهت گفتم بم-ترایم

 ..میباال بمون نیکه تا ش  ا شهیم؟نمیکن کاریپس چ-هیهان
 تو اتاق خودم.. میبر ایبردار..دروببند ب التوی...وسایهان نی...ببزیچ
 ..رونیب ادیدر م ریهانا؟خ  ار ر یگیجک م-هیهان-
 ..؟میزیتو سمرون بر یاه پس چه خاک-ترایم
 ن؟یزیتو سرتون بر یچه خاک ویچ-

 :میدیکش غیهم جبا یهمگ ناخوداگاه
 ن؟یپناه گرفت نیگوشه رفت هیبسم ا.... شما چرا هرکدومتون -

 بابا بود..چشمامو بار کردم: یصدا
 ..ادیهم نم رونیتختم... ب ریسوسک گنده رفته ر هیبابا -هیهان
 سر منبر؟ نیرفت ینجوریسوسک ا هی یشما سه نفر برا-بابا

 ...یـــیگنده ست..وا یلیعمو جون اخه خ-ترایم
 رو داد باال: یگفت و خم شد و رو تخت یبا خنده الاله اال اله بابا

 ست؟ین یزیکه چ نجایا-
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 ست... هیتابلو بزرگه هان ریچرا بابا...ر-
سه نفر دیموقه اون موجود منحوس و چندش پر همون ش غیج یبرون   و میدیک

نارش که ک یا ییکردند..!! بابا با دمپا ب*غ*ل گرویهمد شــتریب هیو هان ترایم
 د!حرکت نکر گهیرد تو سر سوسک بخت برگشته..سوسکه هم د یکیبود 
 هی دنیتوروخدا..ســه تا دختر گنده ار د نیمارو بب تی... حکانییپا نییایب-بابا

مردم سوسک رو  ی..بچه هاکننیچه کار م ستیمتر هم ن یسانت5سوسک که 
 ..!رنیگیو تخت پناه م زیسر م رنیم نای..اکشنیم

 میدیو ار ته دلمون خند مینگاه کرد گهیبهم د رونیکه رفت ب بابا
 ..!یهان یراه انداخت یبار یچه کول نیبب-
 دنی..خوبه نترسشیکشت یرد یدراورد یشجاع بار یلیحاال نه که خودت خ-

 ..!میدیتورو هم د
 گهید گهیخ  راست م-ترایم
ست م یکیتو - ه اون رفت نی..همچشیکشتیتو خودت م یگیحرف نزن..اگه را

 ..دهید لیگور هیندونه انگار  یباال هرک
بحث کردن  ی..جانیدخترا اون ســوســک اژدها نما مرده..خجالت بکشــ -بابا

 یک دیترســ یافتاده ک ادتونی..حاال که تموم شـــده تاره نشیکشــتیم نیزدیم
 ..دینترس

 ادیر تخت با نکهیشد و افتاد دنبالم قبل ار ا یشیدراوردم که ات ترایم یبرا ربونمو
و در رو ار پشـــت قفل  رونیب دمیرو ار پشـــت در برداشــتم و دو دیکل نییپا

 دادشون بلند شد: یکردم..صدا
 ..ارمیسرت م ییچه بال نیهانا دررو بار کن بب-
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 در رو بار کن.. کشمتیهانا م-هیهان
 !نویبار کن ا ذارمیرنده ات نم رونیب امیدر ب نیهانا ار ا-ترایم

سرم رو  دی.. کلنییار پله ها رفتم پا باخنده سر خورد و رفتم دنبالش.. ستم  ار د
 .. :دمیچشمام د یکه بلند کردم بابا رو جلو

 سالم...-
گونه ام متوقف  یو رو دیها تاره ســالم کردم..نگاه بابا چرخ وونهید نیا مثل

کمتر شــده  یلیگونه ام که حاال جاش خ یرو یداره به کبود دونســتمیشــد..م
گاه م نهین فاق رو فراموش کرده بودم هک قت ادم ک چی..اون ات  نبودم و یا نهیو

ناراحت م هی لشینخواهم بود..فقط اوا  گذشـــتیم هک ی..کمشـــدمیخورده 
تاده بود و ن یهرچ فاق اف تادهیکه ات  شالیخیو ب کردمیبود رو فراموش م ف

رور رو ب می..ناراحتمکردیقهر نم یول شدمینبودم..ناراحت م ی..ادم لوسشدمیم
رو ناراحت  هیخودم نگهدارم و بق یهام رو برا یناراحت کردمیم ی..ســعدادمینم

 نکنم..بابا جواب سالمم رو داد..اروم گفتم:
 ...ییمکث....بابا ی....با کم یخسته نباش-

 خاص بود..مثل برق اشک..: ینگام کرد..تو چشماش برق بابا
 باباجان.. یدرمونده نباش-

مه کســم بود.. مپدر فا ادیبود..ه تادم"تو ا ترایم یحر و  یرو دار زایچ نیاف
ر " هسورمیمن ندارم و دارم تو حسرت تک تکشون م یول یدونیقدرشون رو نم

 دیهم که افتاده بود بارم پدرم بود..حق داشت..با یهم که شده بود هر اتفاق یچ
شه..اخت زدیم شم تا جاش کبود ب ست بابام بود..ح تمام و کمال ارمیتو گو  یتد
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 یمونیش...پادیمنو بزنه و صدام در ن تونهیکه م ییتا جا تونستیم خواستیاگه م
ــماش حس م ــنگدل تر یکه بود..حت ی.. هرچکردمیرو ار تو چش ادم  نیاگه س

با ا نیرم یرو پدرم بود..نم نیهم بود  بارهم   ریارش دلگ تونســنمیحال 
ش *شآ*غ*وجلو و خودم رو تو  تمباشم.. با بغض رف ریدلگ خواستمیباشم..نم

کردم..فراموش کردم چه  هیپرت کردم..دســتاش دور ســرم حلقه شــد و من گر
ت بردم حسر ادمیکوتاه ار  یلحظه ا یبرا دم،یتو اون دو سال کش ییها یسخت

ش نیا سال تو تک تک رورها و تک تک ثان یآ*غ*و* ا ها ب هیرو که تمام اون دو 
اون  یها همه  قهیدق ینشـــد!...برا دمیعا یزیو چ کردمیتمام وجودم تمنا م

بدون پرده خودمو  تونســتمیفکر کردم که م یبردم و به حال ادیعقده ها رو ار 
 ماراد باش دیکشیم دکیکه اسم پدرم رو به  یمرد آ*غ*و*شکنم و تو  هیتخل
 دل بابا.. زیجانم عز -بابا

 من بود.. ری...تقصدی...ببخشییبابا-
 نیا یوقت یدونیشــکســتم..م کتویام که دل کوچار تو معذرت بخو دیمن با-

 دم؟یکش یچ یزدیچند رور باهام حرف نم
س یگفتیکردم.. آخ بابا...کاش م هیگر شتریب ...کاش یرو بهم رد یلیچرا اون 
ت رو تو اون آ*غ*و*شـــ نی.. کاش رودتر ایکنیچرا انقدر مخالفت م یگفتیم

که االن بتونم عقده اون رورها رو ار دلم  یکردیم هیســخت بهم هد یرورها
که  سوافســ ی.. ولیارت بپرســم و تو جوابم رو بد تونســتمیپاک کنم ،کاش م

 فقط در حد "کاش" بود.. نایهمه ا
ــدا ــتنیو م دنیکوبیکه به در م ومدیاونا ار باال م یص  یدرو بار کنم.. تو خواس

 من بود.. ی هیگر یو فقط صدا دیلحظه صداها خواب کی
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 نکن دخترکم...بلند شو بابا.. هیگر -بابا
که با محبت داشــتن به ما  دمید لدایرو کنار ...... هیرو که بلند کردم هان ســرم
هشــون ب دیهســتن که ما با ییزایچ لدای...به قول لدای..اره گفتم کردنینگاه م

عادت کنم.. بهشــون  دیجد یلدایکم کم به وجود  خوامی..منم ممیعادت کن
رو دنبال  منگاه ریو با چشــم مســ دیب*و*ســلبخند ردم که بابا ســرم رو 

لحظه با حرص نگام کرد و ار  هی لدایبهشــون لبخند رد.. دیاونارو د یکرد..وقت
 شد: ریپله ها سرار

 و اونو هم باخودش همراه کرد.. دیرو کش هی... دست هانکشمــــــتیهانا م-
 دستش بهم برسه.. ذاشتمیو نم دمیدور خونه دو غیج با

**** 
 ..ارمیتا پارچ رو ب زیرو بذار رو م سید نیا ایهانا ب-
 .. امیاالن م-

شتم رو م میگوش ش لدایبه  ی.. هرچنییو رفتم پا زیرو گذا ش   صرار کردم  ام ا
شون راحت تره..منم وقت شمونیرو بمونه پ  دمید یقبول نکرد..گفت خونه خود

پلو رو ار دست مامان  سیاصرار نکردم..د ادیر خوادیدلش خلوت خودش رو م
 رونیب یصــندل هینشــســت.. زیبا پارچ ســر م هی.. هانزیگرفتم و گذاشــتم رو م

 دمیکش هیهان یرو پر کردم و برا ریو نشستم..کفگ دمیکش
 چه خبر منصور؟-مامان

 ..تو چه خبر..مامان خوب بود؟یسالمت-
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ــده - ــتیو نم کردیپاش درد م کمیبود..فقط اره بهتر ش .رفتم راه بره. ادیر تونس
 ..دمیبراش قرصاش رو خر

 ار شرکتا امرور بسته شد.. یکیبا  دیقرار داد جد یشکر..راست یاله-
 ..کدوم شرکت هست؟یبه سالمت-
ض- شده مرت سام هم گفتم  یباق یشرکت)....( قرار  شو انجام بده..به ار کارا

 نکرد.. یمخالفت
شن یوتریقطعات کامپ دیکارخونه تول بابام شت.. با  سام قا دنیدا سم ار شق ا

 ..ستادیغذام وسط راه ا
 هست.. ییپسر خوب و اقا-مامان

ستامو ر ناخوداگاه شار دادم..پا زیم رید شت کردم و ف شنه یچپم رو رو یم  پا
شار م یپا شتم و بهش ف ستم گذا ست خودم نبود..وقت یرا صب یاوردم..د  یع
سره مثال خوب  یاراد ریحرکتام غ نیا شدمیم سم اون پ بود..االن هم با اوردن ا

 دنیبار جو رقاشــق رو بردم تو دهنم..با هزا بتیشــدم.. به رور و مصــ یعصــب
س شتم.. لیشده بودم و م ریغذارو قورت دادم.. سم ستیرور ن هیبه غذا نا  که ا

سره تو ا ساس کردم اگه کم یخونه لعنت نیاون پ شه.. اح دامه ا شتریب یاورده ن
 بلند شــدم در زیتشــکر مختصــر ار ســر م هی..با دمیبدم کنترلم رو ار دســت م

 بشقابم پر ار غذا بود.. کهیحال
 ؟ینخورد یزیتو که چ-مامان

 ..یندارم.. مرس لیم-
نا ا- که مطمئنم چ یشــیمرض م یبر شیپ ینجوریها  یزیها..صــبح هم 

 چه وضع غذا خوردنه نی..اینون سر کرد کهیت هی..ظهرم که با ینخورد
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م مرگ هی دهی..مطمئن بودم فهمکردیو نگام م دیجویموشــکافانه غذاشــو م هیهان
سوس به معن شو نامح سر  نگاهش کردم و یچارگیتکون داد..با ب هیچ یشده..

رو تو  ونیزیمبل پرت کردم و کنترل تلو ی.. خودم رو رودمیکش یحرف پوف یب
نال هار کا بدون تمرکز  به جا مدســتم گرفتم..  به برنامه ا کردمیو جا  ه ک یو 

ه بودم و نشست زیسر م یینداشتم..با چه اشتها یتوجه نیکوچکتر شدیپخش م
ــده بود به کنار با ــتهام کور که ش ــام و خانواده اش رو هم  دیحاال اش بحث ارس

 ..!یا ی.. چه بدبختکردمیتحمل م
 بابا: یار صدا ریبه غ دمیشنینم ییصدا چیه
رنگ  ینتویبدم..م  یجشن ترت هیشرکت  نیبا ا یبه مناسبت همکار خوامیم-

 نا؟یا یبه مرتض یبزن
 ..زنمیرنگ م میحتما..فردا به مر-مامان

..فردا ادیخوشــم م نایمن ار ا یلیشــانس نداشــته من..خ نی..لعنت به ایه اکه
 حرف رو به نی..! مطمئنن اگر انجایا انیب رنیهلک هلک راه بگ خوانیشــبم م
 یگشیو جمله هم دمیبود ، لبمو گز یاوردم حبس شدنم تو اتاق حتم یربون م

 خداست"  یبابا تو سرم اونگ رد"مهمون حب
 رنگ ردم: لدایبه  عیباال و سر رفتم

ش میدیو د میبه به چه عج ..نمرد- شما رو گو شد؟بار چ یشماره   یما منور 
 ؟یخوایم
 کمک!-
 ؟یکاراتو خودت انجام بد دفعهی شهیکردم من..تو نم ریگ یعج  بدبخت-
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 ..هیاتیح یلیخ یکی نیا-
 ؟یفردا بهم بگ شدیخ  حاال نم-
 ..میتو؟فردا که کالس ندار یکنیم ریکجا س-
 بخدا..خ  بگو حاال.. یگیاخ راست م-
 کنم.. فیکال تعر دی...باشهینم یتلفن-
 ام؟ی..فردا بیباشه هرجور راحت-
 ...امینه خودم م-
 به اژدها؟ یرنگ رد یباشه..راست-
 ه؟یاژدها چ-
و انجام ر ایکار دن نیکج و کولتو صــاف کنم بزرگتر یدورار نیمن اگه بتونم ا-

 !یدو رقم ویکیخانوم ا گمیدادم..فرنود رو م
 اس دادم بهش... شیپ قهیاهان..اره چند دق-
 سط !..و نیراه انداختم ا هیریمور خافتادم من..بنگاه ا ریگ یبتیخوبه..چه مص-

 ؟یبار ی..کارنمتیبی: باشه پس فردا مدمیخند
 ؟یایقربانت..کار ندارم..بار دارم م-
 بود..! اهیس-
 ..دیوخند 2015نباشه  یهرچ دهیسف دشی؟نوکر اقام؟نه بابا ورژن جد یک-
 افتادم یک ریگ نیمنو بب-
 برووو بابا ار خداتم باشه-
 خداحافظ..-
 و خدافظ کارت دارم؟ یچ یِا..ِا..چ-
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 !دمیگوش م-
 ..برو واسه اون ارسام خودتو چس کن!!!!رهیگیبرو بابا چه واسه من خودشو م-
 ردم: ادیفر یبلند یصدا با
 ن؟یاریساعت اسم اون پسره مزخرف رو ن هی..یچیرورکه ه هی شهیبابا نم-

 ..!یالحق که عاشق و خل-دیخند
 تو..! یزیره به کرم رمن شرف دا یعاشق-
 .ماینداشت-
 ..خدافظ..میخوبم داشت-
 ...یخواهر من عاشــــق...بـــــــا گهید یعاشق-دیخند-

 تو دستم نگاه کردم:. یقطع شد...با خنده به گوش تماس
 !یدختره روان-

****** 
ه ار عرق شد سیتموم تنم خ زدمی..نفس نفس مدمیو ترسون ار جام پر هراسون

اتاق خودم هستم..هنور  یبه دور و برم انداختم..متوجه شدم تو ینگاه هیبود..
راحت شــده وبد که تو اتاق خودم  المینفســام منظم نشــده نشــده بود..خ تمیر

 بســتنبالشــت گذاشــتم و چشــمامو بســتم..به محض  یهســتم..ســرم رو رو
ــحنه جلو ــمام اون ص ــر یچش ــکل گرفت..س ــمام ش ــمام رو بار  عیچش چش

 و لبام کامال خشک بود.. سوختیکردم..گلوم م
رو پاهاش  ذارمی..ســرم رو مشــمیاومده پ امررمیمامان بزرگ خدا ب دمید خواب

ربون  به یکنم ول کاریچ گفتمیتو دلم م زدمینم یحرف چی..هکنهیموهامو نار م
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ـــه  یاوردم..ول ینم نه غص فت ن که حرفم رو بشــنوه گ گار  مان بزرگم ان ما
ــت م ــهینخور..درس ــو مش ــتش و با دلم  کنمیو بدون حرف نگاش م رمیگی..دس

هاش حرف م ب یحرف چی..هزنمیبا بونم  مادینم رونیار ر تو دلم   گمی..
ــت م گهی..متونمینم ــهیدرس ــ دیبا ش ــتریتوجه ب زایار چ یبه بعض ــون ن یش ش
شتت..بذار تقد گهی..میبد سرنو ست  سپر به د برات  که یهرچ رتیخودتو ب

شه..  گهید یرفت و من جا نیاون رمان..اون مکان ار ب کدفعهیرقم رده همون ب
شونیمثل دوتا دره که ب ییجا هیقرار گرفتم  یا س یادیشکاف ر ن شت..د ت دا

سفت گرفته بودم و م سیمادر رو  شکاف ب نیبخورم رم دمیتر تر  قیدره عم نیو 
بود که چهره اش معلوم نبود مادر  ســتادههیا یا بهیفرد غر هیبشــه..اون ســمت 

ت و ار دره پر ردپام ســر خو رمیگفتم نم شــشیرها کرد و گفت برو پدســتم رو 
ستم رو گرفت ولنییشدم پا ستم ار  ی.. همون مرد د شه باال..د ست منو بک نتون

 ینه با چشــما یول کردی..مادر نگام منییدســتش رها شـــد وپرت شـــدم پا
اه نگ مویختی..انگار که ار ســقوطم خوشــحال باشــه.. ســاعت کنار پاتیاشــک

 صبح بود.. 5کردم..
 ..دیرسیاذان ار مسجد محله به گوش م یصدا

جاده ..سدمیکش رونیجام بلند شدم..وضو گرفتم و سجاده ام رو ار تو کمد ب ار
 ..ستادمیرو وسط اتاقم پهن کردم و رو به قبله ا

 "اشهد ان محمد رسول الله"
 صلوات فرستادم یلب ریر

 الله" یول ی"اشهد ان عل
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س سجده که م تامود ستم..  شم رفتمیبردم باال و قامت ب شک تو چ سته ا ام ناخوا
ــدیجمع م ــجاده ام بوش ــگیعطر هم ی..س .. دلم براش تنگ دادیمادر رو م یش

 ..میستیو به نمار با میریشده بود..که مثل گذشته ها با هم وضو بگ
 یشگیمه حیتبرک شده ام رو تو دستام گرفتم.. همون تسب حیدادم ... تسب سالم

 ..گفتیهمراهش بود و باهاش ذکر م حشیهم تسب یداریتو ب یمادر .. حت
ــرم رو رو دمیکه د یبعد ار اون خواب دلم ــتم و ار ته  یگرفته بود.. س مهر گذاش

 دلم با تمام وجودم ار خدا خواستم کمکم کنه...
پخش شـــد.. ار مادر خواســتم برام دعا کنه..  مینیتو ب یشــگیعطر هم یبو
پاک ار دن دونســتمیجاش تو بهشــته.. م دونســتمیم  چیرفت که ه ایانقدر 

 به همراهش نداشته باشه.. ارش خواستم ار اونجا برام دعا کنه.. یگ*ن*ا*ه
شته افتادم که هروقت خوابم نم ادی ر دوران ش و برام اب*غ*لتو  رفتمیم بردیگذ

 ..کردیم فیتعر مشیقد
ستادم..بو هیسجاده رو به ر یبو ر عط هی ی...بودادیر تن مادر رو معط یهام فر

 خاص وجودم رو در بر گرفت.. یخاص..ارامش
و انقدر سر سجاده موندم  چوندمی.. چادر نمارم رو دورم پختمیاراده اشک ر یب

 و ادماش به کل غافل شدم.. ایهم افتاد و ار دن یچشمام رو یک دمیتا نفهم
 کن .. دارشیبرو ب-
به کارش  کاری.. چ گهید شـــهیم داریولش کن مامان .. خودش اگه بخواد ب-

 ؟یدار
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 یچشمام رو بار کردم.. صداشون ار اتاق کنار هیمامان و هان یگفتگو دنیشن با
 دیرسیبه گوش م

 مامان؟ -هیهان
 هوم؟-
 ؟یبا بابا صحبت کن شهیمامان نم-
 ؟یدرباره چ-

 من و من گفت: یبا کم هیهان
 هانا بشه.. خالی...ب ییجورا هی.. ام.. با بابا صحبت کن...خ ..که خ  -
 دخالت نکن ! ستیکه بهت مربوط ن یتو کار هیهان-
سجاده خوابم برده بود..برخالف رورا ار سر  شدم ..   یکه وقت گهید یجام بلند 
تمام تنم خسته و خورد بود امرور  شدمیو ار خواب بلند م دمیخوابیم نیرم یرو

سته کرده که  ینبود.. فقط کم ینجوریا ستمو بار و ب شده بود..د شک  ستم خ د
سب شدم..  یتو حیمتوجه ت ستم  سد سب یه اب*و* مار ردم و اروم تو جان حیبه ت

شتمش..به غ سرم بود  یار چادر ریگذا ضخ یپتو هیکه  سبتا  تنم  یهم رو مین
دم.. م بلند شتنم کنار ردم و ارجا یست..پتو رو ار رو هیکار هان دونستمیبود..م

 چادر رو ار سرم دراوردم و مشغول تا کردنش شدم
 ..!کنمیاتفاقا چون بهم مربوطه دخالت م-هیهان

 داره؟هوم؟ یداره؟به تو چه ارتباط یچه ربط-
 ن؟یکنیم کاریچ نیدار نیفهمیمامان م -هیهان

 ؟یدینه ما..فهم ییتو فهمهیکه نم یاون-
 خواهرم رو به وضوح حس کردم: یصدا بغض
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ست م - شما در شه..اره ..  که  ییشما ی.. من احمق .. من نفهم.. ول نیگیبا
 ن؟یکنیم کاریچ نیدار نیدونیم شهیبودنتون م میفه یادعا یلیخ
 تمومش کن ..با مادرت درست صحبت کن.. هیهان-

 یه چدم؟ مگکر نیکردم؟مگه بهتون توه یاحترام یمگه تا االن بهتون ب -هیهان
 گفتم؟

 مامان بود که اوج گرفته بود: یصدا
دخالت  ســـتیکه بهت مربوط ن یهان؟ چرا تو کار ؟یدونیم یِد اخه تو چ-
کاســه داغ تر ار اش؟ اخه به تو  ی.. تو شــد گهینم یزیهانا خودش چ ؟یکنیم

 داره؟ یچه ربط
شم -هیهان شده  سرتون واقعا که مامان...واقعا که.. چون هانا خودش الل  اهم 

..احترامت واجبه..بابا هم بابامه احترام یبرف؟ مادرم ریر نیرو مثل کبک کرد
تا االن کوچکتر بهتون نکردم.. مگه  یاحترام یب نیاونم واجبه..خداشـــاهده 

 ن؟یکنیبهش توجه نم ست؟چرایهانا دخترتون ن
 گفتم بسه ! هیهان-
 :دیبغضش ترک هوی

تا ک یتا ک- فه خون بگ یبس کنم؟  مانیریخ ما مه..دختر  م؟ نا خواهر ها
ـــت.. چرا جور ماس تار م یشــ گار ه نیکنیرف نه ان گار  فاق چیکه ان  یات

نا ها نا اون  ها مان  ما هان؟ تاده؟ ـــابق ن یاف ـــتیس  نو؟درکشیا نیفهمی..م س
شرا ن؟اونیکنیم سر شیسال پ 5 یبا هانا طشیاالن   یفرق کرده..هانا االن پ

س شما راه ر ست داره که  داره چه  نیدونیم چی.. هنیمنع کردبه اونو  دنیرو دو
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سر م ییهویچرا  ش ید نیدیفهم چیکنه؟هیرو تحمل م یفشار لند شام ب زیار 
شهیچپ؟ بابا داره رجر م یبه کوچه عل نیشد؟چرا خودتون رو رد ..خواهرم ک

س چیکه ه یراحته اردواج با مرد نی.. فکر کردشهیداره ذره ذره اب م  بهش یح
 ن؟ینداشته باش

 ...!ــــهیهان-مامان-
هان -هیهان با  عه  نا هم  نی... انیکنیگفتن خفم م هیهان هیهر دف ها به  کارتون 

ن م زنهیاگه اون حرف نم ســتمیحرف نزنم؟من هانا ن دیبا یکرده..تا ک تیســرا
ساکت کرد دونهی..خدا مشمیساکت نم ه ک نیبا چند دفعه هانا گفتن اونو هم 

بذار جازنهینم یحرف چیه گهیحاال د ..مگه تو خودت ونا ی.. مامان خودتو 
ــخت ینکرد فیهزار دفعه برامون تعر  لتونیفام یو مخالفت بزرگا یکه با چه س

 هاناهم به عشقش برسه؟ نیذارینم ن؟چرایبا بابا اردواج کرد
شا یلبخند ست..تو دلم گفتم  ض دیرو لبم نقش ب شه..با  یمامان را  یاور ادیب
 کی یبردم که بابا حت یپ نیبا تو اشــپزخونه به ااون شـــ  مامان و با یحرفا

ناخواســته  ی..لبخندم ار رو لبم پاک شــد..غصــه اشــهینم یدرصــد هم راضــ
ش یجاخوش کرد.. اه خفه ا کیکوچ یگوشه  هی،اعماق دلم..  شغولو م دمیک

مقابل  ینیریخاطرات شـ هیبودم.. رهیجمع کردن سـجاده شـدم.. به سـجاده خ
 چشمام شکل گرفت

 "کنن؟یم کاریا دارن چ"بچه ه
ضرت عل- شهادت ح سه  تو  خوانیسعادت نذر داره..بچه ها هم م یاقا ی"وا

 بشن.." کینذرش شر
 "م؟یماهم بر یای"م
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 "می"اره حتما ..بر
نمارخونه رو حاضر  یزدانیبه همراه خانم  نیتونیخانم نکوهش شما م-سعادت

 "ن؟یکن
 "حتما.."

 ...اون چادر هارو بده به من.."ترای"م
ــر کن..خخوامی"نم ــته و  یلی..چادر ها مال خودِم.. تو مهر هارو حاض ــکس ش

 پخش و پالست.."
هم  امکیبودم که فرنود و ســ کی"مشــغول جا دادن مهر ها تو هر جا نمار کوچ

 ."دنیرس
ستن..د نجایبچه ها خانما ا -"امکیس  میر..بمیما بمون ستین یاجیاحت گهیه

شون باهم در رفتن و م شون کم  ترایسر وقت خرماها...و هم که گفت حاال ار
 "کردن؟یکمک م شدیم

بت به سجاده نس نیو بزرگتر نیسجاده،که قشنگتر نیکه برقرار شد اخر مراسم
خرماها وارد  ینیکه همون موقع فرنود با ســ کردمیبود رو داشــتم پهن م هیبق

 .."ختیکرد و کل خرماها رو سجاده خوش نقش ر ریشد..پاش به سجاده گ
 "؟ی..مگه چشم ندارنیراست ی"حواستو جمع کن اقا-

 وسط راه.. من حواسم رو جمع کنم؟" ی"شما سجاده رو گذاشت
ون من ارت نیهم ی..برانیپاهاتون رو هم ندار ارینبود اخت ادمی دی"بله...ببخشــ

 " خوامیمعذرت م
 !"ینیبیبد م"خانم پا رو دم من نذار...



 167 خاک احساس قدم میگذارمبر 

 من ریشد که با اخم جوابش رو دادم"شرمنده..تقص یاداوریخودم برام  یصدا
 ریکه دم شــما همه جا ولوئه!..شــما دمت رو جمع کن تو دســت و پا گ ســتین

 نکنه"
به ســجاده نرم و  یاومدم..دســت رونیردم و ار خاطرات گذشــته ام ب یلبخند

ــ فمیلط غض ب شیچهره نوران یاور ادید..با که مادر برام ار مکه اورده بو دمیکش
 تر شد ! عیتو دلم وس

ش هیشب یزیچ یصدا با ستم ار حرکت ادهیک شدم کستادی..د ه .. ار جام بلند 
 :دیبه گوشم رس هیمبهوت هان یصدا

 مامــان..!-
 ســتیکه بهت مربوط ن ی.. هزار دفعه بهت گفتم تو کارهیهان رونیگمشــو ب-

 دخالت نکن..
 مامــان..-هیهان

بار کردم و وارد  مهیمامان و مرض..مامان و رهرمار.. در ن- تاقشــون رو  بار ا
 شدم:

 ؟یکشیفقط تو عذاب م یکرد ته؟فکریکه حال ییفقط تو یفکر کرد-
شک ر مامان ش زونیا ستم رو ک سمت من اومد..د قرار  هیو منو مقابل هان دیبه 

 داد:
گاش کن...م- .. دختر خواهر یگیکه تو بهش م ینی؟اینیبیم نوی..اش؟ینیبین

شه منه ..به تو چه ربط گریمنه .. پاره تِن منه .. ج  کاریداره که منو بابات چ یگو
 م؟هـــــــان؟؟یکنیم
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پر  یلیخ تمی..خســته شــده بودم..ظرفکردیو به ما نگاه م ختیریاشــک م هیهان
سال بود که ظرف کیبود..نزد سه  شده لیتکم لیتکم تمیبه  سته  بودم ار  بود..خ

..خسته شده شنیهمه رجر رو بخاطر من متحمل م نیخونوادم ا یاعضا نکهیا
کهیبودم ار ا مه حرف م ن تا کدیشــنینم یو کســ زدمیاون ه مل  دیبا ی.. تح

 کردم؟یم
 مامان اروم باش..-

 :هیبا گر مامان
شم؟چجور- شم؟فکر کرد یاروم با شت ییفقط تو یاروم با ست دا  نکه درد دو

 مثل من..؟ یبش دیمنم مثل تو بودم..چرا تو با ؟بخدایفهمیرو م
 گفتم: اروم

 تو نذار بشم مثل خودت..! -
 ..تونمینم ی..ولخوامیم-
 ؟یتونیچرا مامان؟چرا نم-
ــ- ــ یچون اون فرنود..کس ــقش ــ یکه تو عاش  ینجایکه....... به ا ِی همون کس

س شد  دیحرفش که ر به خودش اومد و حرفش رو قطع کرد...انگار تاره متوجه 
 رفت... رونی..ار اتاق بکنهیم یرو ادهیداره ر
خدایکه چ ِی کســ ؟؟؟همونیکه...؟؟چ ِی کســ همون  نیا یچ یعنی ای؟؟

ــت که من ارش ب نیتو ا یزیچ هیحرف؟مطمئنم  خبرم..مطمئنم..  یخونه هس
دستش رو گونه اش بود مات منو نگاه  کهیاش بند اومده بود و درحال هیگر هیهان

 ..دبرام روشن و واضح نبو یچی.. با بهت نگاهش کردم. روشن نبود...هکردیم
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 ی.. اون اتفاق چمیخبر بود یخونه بود که ما ارشــون ب نیار اتفاقا تو ا یلیخ
ستیم شه؟چه چ تون ستیم یزیبا  نینم تا ابابا،او یکدنگیمخالفت و  یبان تون

 حد بشه؟
 ؟یچ یعنیچشم دوختم... هی"رمزمه کردم و پر سوال به هان یل  "چ ریر
 اومد...: یبه دنبالم م هیرفتم و هان رونیدو ار اتاق ب با
 ..مامان با شمام..سایمامان...مامان...وا-
 ..سادیوا
 ؟؟یکه چ یاشو بگو...فرنود اون کس هیمامان حرفت نصفه کاره موند؟بق-
شغول کرده بود و جوابم  یتوجه خودش رو به کارها یمامان ب یول شپزخونه م ا

 ..:ستادمی...اشپزخونه رو دور ردم و مقابلش ادادیرو نم
 مامان...جوابم رو بده..-

ش رونیرو بار کرد و قابلمه اش رو با عجله ب نتیکاب در سدیک جوابم  ی.. چرا ک
 سوالم نبود؟ یپاسخگو ی...چرا کسدادیرو نم

 مامان..با توام..!-
 و گفت: زیرو م دیرو کوب قابلمه

 برو سرکارت..-
 ؟یکنیارمون پنهون م یرو دار یکجا برم؟سر کدوم کارم؟چ-
 داد گفت: با
کارت... تو چ گمیبهت م- بدون یزیبرو ســر  به حالت  یفرق چیه یرو هم 

 بذار منم به کارام برسم.. ؟برویفهمی...مکنهینم
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اطرافم  دمیفهمیم دیدادم..مگه حق من نبود؟مگه من نبا رو اردســـت ارمیاخت
قدر ال یعنیچه خبره؟ چه خبره؟بهم  دوننینم قیخانوادم منو ان که بهم بگن 

ا داد و ب زیرو م دمیار چه قراره؟ قابلمه رو ار دســتش گرفتم و کوب انیبگن جر
 گفتم:

ـرا نم- ـ ـ ـ ـرا؟ چ ـ ـ ـم؟؟؟میچ ـ ـ ـ ـم و خودتون  یبگ یخوایفهم ـ ـ نفهم
 خوادیمن رو هرجور که خودتون دلتون م یرندگ نیدار ـــــــــــــــن؟چرایعاقل

 خراب شده چــــه خبـــره؟؟ ــنیبه من بگه تو ا یکی ن؟؟بابایچرخونیم
 !یدیفهمیهمون اول م یاگه قرار بود بفهم-

 ردم و با داد گفتم: پورخند
بارم دارنینیبی....اره؟؟؟؟؟؟ منینیبیم- به رخم  تیعاقل نی... خودتون رو 
شیم ار  شتریب میو ماکه بزرگت یتو خر و نفهم نیبه من بگ نیخوای... بارم منیک

تو  کهیمن تا رمان اریبا ماســت...اره.. درســت ... اخت ارتمیپس اخت میفهمیتو م
ــت.. ول نیا ــماس ــت ش ــتم دس ــت  ندهیاو  یرندگ اریاخت یخونه هس من دس

 خونه چه خبره؟؟؟؟ نیبابا تو ا ــــن؟؟؟؟؟؟؟یدرک کن نویا نیتونیخودمه...م
که خودتون دلتون م له هرجور  ـــا ـــه س و تنم  نیدوریو م نیبریم خوادیچرا س

 من حق انتخاب ندارم؟ ستم؟مگهیمن ادم ن ن؟مگهیکنیم
 هم با داد مثل خودم گفت: مامان

 ؟یپرسیرو ار بابات نم زایچ نیچرا ا-
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ک چ هیبه خواسته خودش  دنیه واسه رسک یبابام؟...هه..اره بابا..همون کس-
شم و هرچ زنهیم سبت م خوادیکه دلش م یتو گو سدهیرو بهم ن ه ک ی..همون ک

 بهم جواب بده؟؟اره؟؟؟؟ دیبا کنهیم یکی یابونیخ یه هاه*ر*رمنو با 
 رفت: لیمامان تحل یصدا

 دخترم مییخوایهانا ما بدت رو نم-
بت رو ثا نیهم نیبا رفتارتون دار یول نییواقعا نخوا دی..شـــانییخوایم یول-
 نیاریب لیدل هی..فقط نیبگ لیدل هین؟یبهم بفهمون نییخوایرو م ی.. چنیکنیم

 تا من ار اون پسر دست بکشم..
 ..شهینم-
خه چرا نم - ـــهید ا تل کرده؟ درد ش ته؟ق کرده؟چرا  یمادر من... ادم کشــ

ن کرده تا م یاون چه غلط نی..به من بگنیاریب لیدل هی لیهمه دل نیشــه؟اینم
 خط قرمز بکشه..تا مــ.... هیدورشو 

 ..شهیتموم م زیهانا تمومش کن...امش  همه چ-
 بودم: رهیمامان خ یاشک یوبا تعج  به چشما دیتو دهنم ماس حرفم

 شه؟یم یامش  چ-
ش  همه چ- شدشهیتموم م زیگفتم ام شد؟حاال  التی؟خی..راحت  راحت 

 برو به کارت برس..دست ار سر منم بردار..
قابلمه  نگاهم  یکاســـه ا یتو زیرو م یموند... گردوها رهیگار خ یرو یرو 

ستام  کیکوچ ش  چ خیجمع بودن..د ست...ام سعیم یب  یکردم حرفا یشه؟
 ی.. امشــ  مگه چشــهیتموم م زیکنم..گفت امشــ  همه چ هیمامانمو تجز

 بابا افتادم ش ید یحرفا ادیبود؟
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 بدم"  یجشن ترت هی خوامی"فردا م
 ؟یچ جشن؟جشن
 قرار داد" دیی"به مناسبت تا

 نجا؟یا انیب خوانیهست که کل خانواده راد منش م یچه جشن نیا
 ار شرکتا بسته شد" یکیبا  دی"قرار داد جد

 ..."ی"به سالمت
شرکاپس سبت تا نیا ؟؟اگهیچ گهید ی... شن به منا ست پ قرار دییج س داد ه

 چرا فقط خانوداه راد منش..؟ شن؟؟یم یکارخونه چ یاعضا هیبق
 "؟یرنگ بزن نایا یبه مرتض یتونی"فردا م

 زیبشه که همه چ یعذابم نده... امش  قراره چ نیار ا شتریب ای...! خدانــــــــه
 ندارم.. گهیرو د یکی نیمن تحمل ا اینه خدا شه؟یتموم م
 :دادیرده ام و تکونم م خی یبارو یمامان نشست رو دست

 حرف بزن... ؟هانایهانا...هانا خوب-
 . گفت...چرا؟نویاره هم شه؟یتموم م زیهمه چ امش 

 هانا...با توام...حرف بزن..داد بزن...هاناااا...-
 یچیه یعنی؟یچ یعنی... شــهی... اره..چون تموم مشــهیتموم م زیهمه چ چون

 شه؟یمثل قبل نم گهید
ـــت بات وار ار رو دس مان رو ر تاقم رو در پ یما جدا کردم و راه ا  شیباروم 

شدم و ارخونه ردم ب یچجور دمیگرفتم... نفهم ضر  مانتوم رو  هی... هانرونیحا
 نرم... ییحالم جا نیبا ا خواستیو ار من م دیکشیم
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شباشدیبرام مهم نبود...چون تموم م یچینبود..ه مهم شبم مثل   هگید ی... ام
 نه مثل قبل.. ی...ولشدیو تموم م گذشتیم

 ...شدیتموم م ستمیهمه هست و ن امش 
 همش... ی همه
*** 

 هشتـــم: فصل
 ــه؟؟یک
 جواب دادم: دمیشنیکه به رور م ییصدا با
 منم..-
 باال.. ای؟بییهانا تو-

ستم و تک درو ستم..تا برا هیب شمام رو ب ش کی یام رو به در دادم..چ  دیالحظه 
ش  یارامش رو مهمون دلم بکنم.. تا برا یلحظه ا یبرا دیشا نکهیم..تا اراحت 

ــم ار ا هیفقط چند ثان یبرا نکهیا ــو نیراحت بش ــمام رو بار شیهمه تش .. چش
رد..بار هم چشمام رو  وسرم باال بود نور افتاب چشمام ر نکهیکردم.. به علت ا

 بستم
 "شهیتموم م زی" چون امش  همه چ
 که....." هی"چون اون پسر همون

 گذاشتم.. نمیس یرو رو دستم
 "شهی"تموم م

.. به گردنم چنگ ردم.. انگار راه تنفسم بسته شده ادینفسم باال نم کردمیم حس
هام کنم.. دست و پام سر شده  هیرو وارد ر ژنیاکس تونمینم کردمیبود..حس م
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 یور تونستمینم یچشمام رو بار کنم..ول خواستینداشت..دلم نم یبود و حس
پرت کردم..  نیرم یرو وام رو ار در گرفتم و اروم خودم ر هی..تکســمیپاهام وا

من که هر لحظه کمتر و  یبار و بسته شدن در اومد.. و بعد ار اون نفسا یصدا
ست دادم و  نیشد..تعادلم رو در ح یچ دمی... نفهمشدیکمتر م ستن ار د ش ن

حس  یزیچ گهیو د دیچیتو گوشــم پ یغیج ی.. صـــدانیکامال افتادم رو رم
 نکردم..

*** 
 گفت: یجان..با لحن اعتراض گونه ا ترایم-
 مامان...-
.... بهوش یتو بخوا یهرچ ی.. چشــم..باور کن ســخته برام..ولزمیجانم عز-
 ومده؟ین

 :نشیغمگ یو بعد ار اون صدا نشیف نیف یصدا
 شده... یبار چ ستی..معلوم نرمیبم ینه...اله-
بعد  ادیتا بهوش ب میصــبر کن دین دخترم..خدا بزرگه..باخودتو ناراحت نک-

 ار چه قراره.. هیقض میبفهم
ش یزیفرق کرده...چ یلی.. خسورهیم یلیمامان دلم براش خ-  یاقب طنتاشیار 

 نمونده..
ستیگنگ بود.. دلم م ی..هرچند برام کمدمیشنیرو م صداها شمام رو  خوا چ

لکامو ار پ یکی یام رو به کار گرفتم و اروم ال یحس نداشتم..سع یبار کنم ول
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شم بارم رو د یبار کردم.. وقت ستش رو پرت کرد رو م وانی...ل دیچ  دیرو پ زید
 م:ب*غ*ل

 ؟یشده ..خوب یمارو..چ ی...قربونت برم..تو که کشتزمیعز-
 کمرش گذاشتم: یاحساس ضعف داشتم..دستم رو باال اوردم و رو یکم

 خوبم..-
 شد و گفت: بلند

 شده؟ یچ-
..نگاهم رو بهش دوختم و لدای شیاومدم پ یچ یذهنم فشـــار اوردم که برا به

 گفتم:
ـــده.. چ زایچ یلیخ- نگ و مبهم.. م یزای...چ یغر  یعج یزایش  خوامیگ

 ..گهینم یزیکس بهم چ چیه یبدونم.. ول
 : کردیتعج  نگاهم م با
 ؟یچ یعنی-
 یچه انتظار هی..ار بقدونمینم یچی... من خودم هیحقم دار ؟نه؟یفهمینم-

 چه خبره؟ گهیکس بهم نم چیدارم.. چرا ه
 مگه چه خبره؟-
ست..چه خبره؟تو رندگ نیسوال منم هم- شته ما  یجا ست که  یزیچ هیگذ ه

 من ارش باخبر بشم.. خوادینم یکس
 تعج  گفت: با
 ؟یچــ-
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دم که ش زیخ میردم..تو جام با "سالم گفتن" ن یبه مامانش افتاد..لبخند چشمم
 سرشونه ام گذاشت: یدستش رو رو عیسر

 ..بخواب دخترم... راحت باش..زمیسالم عز -
 .. مزاحم شماهم شدم..دیببخش-
 باهم.. نیدار یخودم.. چه فرق یلدای.. تو هم مثل  هیچه حرف نیا-
که  ییفکر کردم..به تفاوت ها امونیانداختم..به دن نییخجالت ســرم رو پا با
اوت هرکس براش متف یکه تو رندگ یهامون حاکم بود..به اتفاقات یرندگ نیب

 اگر سـالها هم ی.. حتشـدنیم یمشـکل تلق هی شـهیکه هم یبود.. به مشـکالت
شتیم شکل حل م گذ سالها بعد با  شدیو اون م که  یطراتخا یاور ادیبارهم 

 کردنیم یاور ادیشکل رو برامون ناخوداگاهمون بود اون م ریگوشه ضم
هر کدوم به نوبه خودمون  ی.. ول میار جامعه قرار داشــت یســطح طبقات هیتو  ما
سائل هی شت یم شکل دن نیکه اونو بزرگتر میدا س نی.. ا میشمردیم ایم  هیائل م

 میکه ماهم تموم عمرمون رو صرف حل کردنش کرده باش شدنیتموم م یرور
*** 

 ؟یحرف بزن یخواینم-
 یداراده لبخن یبخوام ب نکهیبدون ا یقد نگاه کردم.. حت میقد و ن یبچه ها به

شده بود..خ یرو لبم نقش م ست.. دلم تنگ  سه بچگادیر یلیب پر  امی...دلم وا
خودم  ادی نییاومدن پا یکه ار ســرســره م ییبچه ها دنیبود .. با د دهیکشــ

که انقدر رود م ماســـت  تادم..رمان .. همون عمر   ری.. فقط چقدر د ذرهگیاف
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.. انگار شـــ  و رور  میبود منتظر فرداها بود ییهمون رورها یرندگ میفهمیم
 اول برنده بشه .. یباهم مسابقه گذاشتن که ک

 شهینفر که م هی..جز حرف یزیریبهم نم ینجوریا یبحث چیهانا..تو با ه -لدای
 نفره .. هیتو خودت .. چشم بسته مطمئنم مربوط به همون  یریمدتها م

 حدست درسته ..!-
 تو خودت؟ یزیریهمش م ؟چرایزنیخ  بگو ... چرا حرف نم-
ستمیاگه م-  سرم رو ار خوادی..دلم مومدمینم شتیوقت پ چیحرف بزنم ه خوا

 .. انی.. امش  مواریدستش بکوبونم به د
رو  یزیچ هی..گهیباال د یریم نکهیا تشی..؟ نها ی..تو چرا عزا گرفت انیخ  ب-
 ...؟یهانه کن مثل هر دفعه..اون پسره اررش داره که انقدر خودتو عذاب بدب

 ..یفهمینم-
 گفت: یشده بود با سر در گم جیکه کامال گ لدای

سر در نم یهانا جون بکن و بگو چ- صال ار حرفات   یگی..مارمیشده ..من ا
 به تو چه مربوطه؟ نی..اانی..خ  بانیب خوانیم

 ار دستش درومده بود: حرصم
به منه..نفهم یداره؟همه  یبه من چه ربط یچ یعنی- مگه  ؟اخهیدیربطش 

منعقد  ی..؟براانیگفته ب یچ یبابام برا یکرد الیمن بچه ام که نفهمم؟تو خ
 ونستمتیکه...... نم هیزیکه ....چ هیزیچ هی یاصل لی..دلریشدن اون قرار داد؟نخ

 ادامه بدم..:
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 بزرگه درست.. تا حاال با یلی.. بابام کارخونه اش خلدایه ست همش بهان نایا-
رکت شــ نیفقط ا ایتو دن یعنی..حیصــح نمیشــرکت قرار داد بســته ا یکیهزارو 

 م؟یریمعتبره که قراره جشن بگ
 :یجیبا گ لدای

 کیجشن کوچ هی.. هیهم منطق یلیخ  مشکلش کجاست؟به نظر من که خ-
 ساکت شد.. دفعهیدو تا خانواده که . .. . .  ونیم
 منفجر شدم: دفعهی

 سر تا پاش مشکله نی... اگهید نید هم -
 ....نکه،یمگه ا-لدای

 سرمو تکون دادم:-
 ؟؟؟یچ نکهیاهان مگه ا-
 مکتیو به ن دمیکشــ ینیتو راه باشــه.. نفس غمگ یا گهیبرنامه د نکهیمگه ا-

 دادم: هیتک شتریپارک ب یاهن
 تو راهه... یا گهی...بله..برنامه د یدیباالخره فهم-
 ؟یکنیفکر م ینجوریتو ا-
 ..مطمئنم..کنمیفکر نم-

 توئه..! یها یپردار الیخ دهیرا ناهمشیا دی؟شایدار نانیاطم قدر
 . .! ستین یپردار الیدارم که مطمئن باشم خ لیدل یانقدر-
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نگاه کن..به نظر من  هیقضــ یشـــدم..هانا به جنبه منطق جیمن که کامال گ-
 بده..اخه بابات به چه بهانه  یترت کیکوچ یدور هم هینداره که بابات  یرادیا
 اونا رو دعوت کنه؟ دیبا یا

 به سمتش: برگشتم
ــیتو منو م- ــناس ــم حرف نم یزیتا ار چ یدونیمگه نه؟م یش  ..زنمیمطمئن نش
ض یرنگا ه؟یچ لشیدل یدونیم شکوک اقا مرت ش یم  یابابا..پچ پچ ه یبه گو

 ه؟یچ یدونیاخر م ری!و تدیاریب فیحتما تشر نکهیبابا به ا
 سرشو تکون داد: یگنگ با

 .. اشک مهمون چشمام شد..شهیتموم م زیکردم:امش  همه چ رمزمه
 هان؟-
ش  همه چ ریت- ..اره شهیتموم م زیخالص حرف امرور مامانم بود که گفت ام

عروسک بودم  هی میسال رندگ 24 نی..منم تو اشهیمنم تموم م یمن..رندگ زیعز
ــتیدلش م یکه هرکس هرجور  نکهی..بدون اکردینظرش رو بهم قال  م خواس

همه  دیاب  تفاوت که امش نیخواسته دلم رو بپرسه..امشبم مثل همون شبا با ا
ندارم .. نهیارروهام رو دفن کنم..تفاوتش ا ی تو خونه  لدایکه حق حرف ردن 

قانون خ ظاهر زایچ یلیما  به  نهیفرق م شیبا جن قانون ک ..امشــبم ار همون 
..من حق همون اعتراض کننیاعتراض م خوانیرو که نم یزیچ هیهاســـت..بق

 یرور هیبشــمارم تا  مو یاراد یها هیو ثان نمیمنتظر بشــ دیرو هم ندارم.. با
 :دیحسرت نخورم..اشکام چک

ه ار دستت ساخت یتو هم کار فهممیتاره م یول..یکه کمکم کن شتیاومدم پ-
ــتین ــ ی.. بابا دس ــر م ش ــام پ زیعلنا حرف اونارو س ــ شیش ن که بگه م دیکش
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.که .دونستمیرو ار قبل م زیمن همه چ دوننیاونا نم یدعوتشون کنم..ول خوامیم
 تونمیمکه  هیشــب نیبردم.. امشـــ ...اخر یپ زیبه همه چ شـــ ید یبا حرفا

عد ار اون نم یب ینجوریا نه حرف بزنم..ب  شیقراره پ یچ دونمیپروا و ارادا
 ..ادیب

 "یتا رنم ش امیو م رمی"خودم انقد ر م
شکه..باکنمیبرو بابا من قبولت نم-" تا به من  یکن یط یسخت یکل دی..مگه ک

 "دم؟یبله رو بهت م یاسون نیبه هم ی..فکر کردیبرس
ستم صدا یرو جلو د س شتریام ب هیگر یدهنم گرفته بودم تا  شه..تا هر ک که  ین

 :دمیل  نال ریبهم چپ نگاه نکنه.. ر شهیرد م
همه  نی..بســـه امیکشــیم یســخت می..هردومون دارمیدی...کشــیدیکشــ-

 بود.. ادیر یلی..بسه..خیسخت
 هیام بلند تر ار حد معمول شده بود با گر هیگر یفرو رفتم.. صدا یآ*غ*و*ش تو

 داد ردم:
ـان؟؟؟؟؟ غلط کردم...فقط  یجوابشو چکنم؟ کارشیاونو چ- ـ ـ ـ ـ ـ بدم؟؟ه
 یلی...تحملش خادی..فقط بدمی..با ســر بهش بله رو م ادیب خوامی...فقط مادیب
 خوامینم یسخت گهیبود..د ادیر
 شهیکن...درست م هیکن..گر هیدلم..گر زیعز-لدای

 ردم: داد
 شهیدرست نم یزیچ گهیامش  د لدای...شهینم-
 یبهمش بزن دیبا-
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 بلند کردم: سرمو
 ؟یچحور

 مگه نه؟ یتونیجشن بهم بخوره.. م نیامش  ا دیفقط با-
 کنمیم یسع-
 دوخت و گفت: یا گهید ی...نگاهشو به جایتونیم-
 ست؟ین امکیاون...اون س-

عد ار ب یکه گفته بود چرخوندم..درست چند تا صندل یا گهیبه سمت د سرمو
 امکیبه ســ یادیر یلینشــســته بود که شــباهت خ مکتین یرو یما پســر

 ..:دیرسیکالفه به نظر م امکینشسته بود و س یداشت.کنارش دختر
 چرا فکر کنم خودشه..-
 ..مطمئن باش.. با تعج  گفتم:زمیفکر نکن عز-
 ..خ  حتما دوستشه.. یکنیم ینجوریوا..تو چرا ا -
 غلط کرده که دوستشه..-
 ه نگاهش کردم..:گرد شد یتعج  و چشما با
 ؟یگیم یمعلومه چ چیتو؟ه یگیم یچ-

 رو جا به جا کرد..: فشیشد و دسته ک بلند
ــال ب نهیگفتم..منظورم ...ممم..ا یچ هیهان..خ ..من...من -  الشیخیکه اص

 ...جی..دختره هوکننیهم رد و بدل م یهانا..اخ اخ نگاشون کن چه دل و قلوه ا
 لدا؟ی-
 هان؟-

 ردم و با چشمک گفتم: یطونیش لبخند
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 چه خبره؟ احساس کردم هول شد:-
باشــه؟ شــونه هامو باال انداختم و به  یخبر دی...چه خبره؟مگه ..بایچ....چ-

 تفاوت گفتم: یظاهر ب
 افراد به تابلو گفتن ررشک.. یسر هی..قتشیواال..حق دونمینم-
 منظور؟ -شد: زیت

 گفتم.. ی..کلزمینداشتم عز یمنظور خاص-
 ..؟یکرد یتو چه فکر-
بود که من فکر کنم که.....  یجور هینکردم..خودت رفتارت  یمن ؟من فکر-

 محکم به باروم ضربه رد: فشیحرفم رو نصفه کاره رها کردم.. با ک
 ؟یکن یچه فکر یکه رفتار من باعث شده جنابعال-
 گ؟سن ؟پارهیختیر یچ فتیها..تو اون ک یاخ...باروم نابود شد..جنبه ندار-
 ...دفعه اخرت بود ..یهرچ-
ص- ساعت روم م یخودیخودت بود..ب ریتق سه   رو اون یکنیگردن من نندار..

عدم ا ب ـــر.. جوریپس م ین هه  ب جایریگیج تو  بود ی.. کر  یچ یمن  ف
بزنه که چند نفر ار کنارمون رد شــدن..با حرص بهم  غی.؟خواســت جیکردیم

 بود.. رهیخ
 حرص نخورگلم..-
 شده گفت: دهییسا یدندونا با
... ار جام بلند ســتیکه وســط پارک جاش ن فیح رمیگیبه موقعش حالتو م-

برام تکون داد..منم  یو ســر دیانداختم که منو د امکیبه ســ ینگاه میشــدم..ن
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 یلیجواب ســالمش رو نداد...خ یول دشیهم د لدایمتقابال ســر تکون دادم.. 
 ..دایجد زنهیمشکوک م

 .:.میزدیرنون باهم حرف م قدم
ــ  تو هم پ- ــمیکاش امش ــتامو گرفت و پنجه هامونو تو هم قفل یبود ش ..دس

 کرد:
به ه- نه  به من.. نه  باور کن..تو  قدر نگو تو تو...خودتو   یا گهیکس د چیان

 ....یستیوابسته ن
 ..دمید یخواب هیاذان صبح  یکاینزد ش ید-
 کردم..: فیبراش تعر اتشیی.. تمام خوابم رو با جز ؟یچه خواب -
بار-لدای قدر ســر تق  کل من..ان قل  جان..خواهر ع نا  که اون  یدراورد یها

ا کن...ب یکدندگیبهت بفهمونه کمتر  یجور هی خوادیهم اومده و م امرریخداب
 :جیگ یحالت

 ؟یچ یعنی-
برات رقم رده  یانقدر واســـه خودت نبر و بدور.. بذار خدا هرچ نکهیا یعنی-

مبارره نکن..مانعش نشــو.. اصــال  رتینقدر با تقدا نکهیا یعنیهمون بشــه..
ــ ..الرم نکرده ا نیهم ــن بهم بخوره..تا اخر مجلس م نیامش ــیجش و  ینیش

 ..!یزنیحرف نم
نه - ـــدم.. مانعش نش که  مه تو کتم فرو  چیه یکی نیخواهش..ا لدایمن  رق

 بهم بخوره..حاال هرجور که شده! دی..امش  بارهینم
 جواب داد: یجد
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شکل گ یری؟جلوگیستیهانا چرا متوجه ن- ره با مبار یعنی یمهمون نیا یریار 
ــکل گ ــدن ار ش ــتت..مانع ش ــرنوش  نیکارات..با هم نیات..با هم ندهیا یریس

 تیاونو هدا یکنه..تو دار تتیهدا یذاریو نم یشــیمانع م یهات دار یلجبار
ا همه پ نیااگه  دیشـــا ؟یدونیرو..تو چه م نکاری..! نکن ارتی..نه تقدیکنیم

شار شاوفتهیب یممکنه برات اتفاق یکن یف  یگفت که ارش یمثل همون دره ا دی..
 ..نییپا یپرت ش

ضا تو سه ار شده م یکنجکاو یوا  ندهیمانع ار اتفاقات ا یخوایخودت هم که 
 ..نکن..باشه؟یات بش

ش  بب یعنی؟یچ یعنی- ست منو م نمیام سره و مث ذارهیبابا د ست اون پ ل تو د
ست وا شبم خفه خون بگ یعنیهمه رو نگاه کنم؟ سمیما ار ک ؟منیک رم؟تایام
 ..زنمیرو بهم م یمهمون نی..امش  اکنمیخودمو م

بارســـتیکار ن نیا- ندگی..هی..لج ی..خود راهیکد جا مهی خه تو ار ک  یدونی..ا
 کنن؟ یامش  حتما قراره اونا ارت خواستگار

صب ستش ب یع ستمو ار د ش رونیشدم..د صدا دمیک سع ییو با  نترل در ک یکه 
 کردنش داشتم گفتم:

امشـ   گمیچرا بهت م یبدون یخوایار کجا؟؟م یبدون یخوایار همه جا..م-
ستگار شا یخوا شن یمِن؟ چون خودم با جفت گو  نیا خوادی..بابا مدمیخودم 

ست فرنود ب ست رد کردنا چارهیکار رو کنه تا هم ار د شه..هم ار د  یخالص ب
خودش دســـت به کار بشـــه چون  خوادیچرا؟م یدیخواســتگارام..حاال فهم

س دونهیم نو به رور م خوادی..مکنمیار فرنود قبول نم ریرو غ یمن تا اخر عمرم ک
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ــر خودش بار کنه تا هم رابطه  ــت یار س ــ یدوس ــاله اش با اقا مرتض  یچند س
خانوادگ قامیکن دایپ یمحکم تر بشـــه هم روابط  به قول ا ر ا ینکوهش ک ی..

 تر..؟هانا به یارسام برا
 ..:ارمیب نییتا من رو اروم کنه و صدام رو پا کردیم تالش

 رو گفت؟ نایبابات ا یدیخودت شن یتر..تو خودت با گوشا واشیهانا..-
 داد گفتم: با
ه چه ..بدمیرو شــن نایا یبگم من اتفاق ی.. با چه ربونزدمیاره.. نفس نفس م-

من تو  ی.. ولســتمیمن خونه ن کردی..بابا فکر مدمیشــن شیبگم هفته پ یربون
 .. اردمیپشــت باغچه بودم.. در پنجره بار بود..ار اول تا اخرش رو شــن اطیح

به بهونه کارخونه ب نکهیا با هماهنگ کرده که امشـــ   قا نجایان ایبا ..چون ا
ـا  یهانا رو خواستگار خوادیکه ارسام م کردهیاصرار م یمرتض ـ ـ کنه..چون اق

ــ ــبح راغ س ــ  تا ص نه و ک یمخالفت تونهی.. بابام هم نمزدهینو چوب مم اهیار ش
و کار ر نیاون رور رد تو سرش که منصور ا یام هرچ چارهی..مامان بکنهیقبول م

ــهیمثل هم ینکن..ول ــت گفت ک هی من یمرغ بابا ش ــ یپا داره..برگش ام ار ارس
صلت ا دیهانا بهتر؟چرا با یبرا شم؟وقت نیبا و فت مامانم گ یدو تا مخالف با

شدست..هم شناخته شده..بابام  دهی..اون که هم دیکنیچرا فقط با فرنود لج م
 قی..تحقکردمی..مِن احمق اون موقع فکر ماریاســمش رو ن گهیهم داد رد که د

 هیشــدســت هم شــناخته شــده..نگو  دهیهم د گنیدرباره اش کردن که م یکل
حرفاشــون شــک به  شــهیخبرم..هم یهســت که من کال ارشــون ب ییزایچ
 یچرا اقا دمیهســت.. امرور فهم یزیچ هیامرور مطمئن شــدم  ی..ولکردمیم
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 کیهستن که  یکس شونیشده ست هم شناخته شده...چون ا دهیهم د نیراست
 چرا؟؟؟؟؟ یدیپنهون شده..حاال فهم شونخروار رابطه مجهول پشت سر

 با تعج : لدای
 ؟یفرنود رو بشناسه؟ار کجا؟چجور تونهیمحاله...اخه پدرت ار کجا م-
 یول دادی...مامان امرور داشـت لو مهیبدونم ک خوامی..مگمیرو م نید منم هم-

 ه؟یچ انیخودش رو گرفت.. درمونده گفتم ار کجا بفهمم جر یجلو
*** 

در کمدم چمباتمه  یجلو  *و*سع یا افهیو ناراحت همراه با ق جیگ یحالت با
دســتام گرفتم.. در اتاقم بار و  نیبســتم و ســرم رو ب رده بودم .. در رو با شــتاب

 بسته شد:
 نجا؟یا یهانا تو که بار نشست -مامان

 :دی.. رنگ ار رخ مامان پر امینم نییمامان من امش  پا-
 شدم: زی.. تیایب دیمادر؟ با یچ یعنی-
 پس امش  ستیمامان..من حالم خوب ن ستیدر کار ن یدیام؟بایب دیچرا با-

 ..امینم
االن دو .یحاضر بش دیبا امیکه م گهیساعت د مینزن دختر.. تا ن خودیحرف ب-

ــاعته دار ــت حرفم..م هیمنم  یکنیبحث م یس ــالم!... و ار یایکلمه هس ..وس
تاق ب بایلعنت یرفت.. لعنت رونیا بارم  نذاشــتن حرفمو بزنم..  بارم  خفه  دی..

 رانوهام گذاشتم که در بار هم بار شد: یبشم.. سرم رو رو
 ..مینکن ی..بهتره با اعصاب هم بارمیرسینم جهیمامان منو شما امش  به نت-
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با ه چیتو که ه- به نت چیوقت  باره غمبرک  یرســینم جهیکس  لجبار..چته دو
ش  برات لباس  یرد سمت کمد رفت..: من ام صت حرف ردن نداد و به  ؟فر

 ..کنمیانتخاب م
شت..ه دهیفا ستمیرقمه نم چیندا ش  اخر ای..خداتون شه من  نیاگه ام ش  با

ار  ترشــیحتما هســت..دلم گرفته بود..ب گفتیدرونم م ییصــدا هیچکار کنم؟ 
 ل  بار کردم: شهیشد..مثل هم یچ دونمی.. نمشهیهم
س درد بانگ مزن ! درد خود را به دل چاه مگو !... دو بار  یشکافد ، نفس نهیاگر 

له ا تا ا یجم به ذهنم خطور کرده بودم رو تکرار کردم.. کهیکه  بار  ن عد ار دو ب
 دوم جمله رو کامل کنم: مهیتکرار موفق شدم ن

ردم..جمله  ی...آه مگو.. تلخندیتو اگر آب کند آتش غم ، آب شو.ول استخوان
حافظه ام ســپردم تا برام نگهداره و ســر فرصــت بتونم وارد دفترم  یرو به دســتا

 کنم..!
ــه خودت؟ا ریر یگیم یچ -هیانه-  نیهم نه...اهان ا یکی نینه..ا نمیل  واس

 خوبه..
ــه؟خ نی؟ایکنیچکار م- ــعش ــله دارم تو هم ه یلیچه وض  زویبر یمن حوص

ر خودش نظ یو برا رونیبود ب ختهیکمدم رو ر یها لباسی ؟همهیکنیبپاش م
 ..!دادیم

 رو خاروند و ادامه داد: سرش
بهتر بود..و لباس رو به ســمتم گرفت..به کت دامن قهوه  هیار بق نیخ  ...ا-
 شدم..با اخم ارش گرفتم..: رهیتو دستش خ یا

 :گذاشت یه اب*و*سبره رو گونه ام  نکهی..برو.. قبل ار ایخوب...مرس لهیخ-
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ار دل من خبر  یشــدم.. ک رهیناراحت نباش .. و رفت.. به در بســته خ یاج-
ن م یناراحت دونستنیداشت؟اصال اونا م من خبر یها یار ناراحت یداشت؟ک

قائل بودند؟توقع داشتن همه  تیاهم یحرفم ذره ا یهست؟اصال برا یچ یبرا
قرار  یتوجه نکنن... ک هیخودشــون به خواســته بق یبه حرفاشــون گوش بدن ول

ه کت بشــه؟ب نیمن عج یامشــ  قراره با بدبخت یها هیبه ثان هیبود بفهمه ثان
 دامن تو دستم نگاه کردم..:

تو  ی..باالخره دفتر خوشبختیهمه ارروهات رو بزن دیق دیهانا خانم امش  با-
ته م ثل بقشـــهیهم امشـــ  بســ نت رو  هی..و تو هم م بار کردن ده رورا حق 

 ..به حال خودم پورخند ردم:یندار
 هیقاسته بامشبم ساکت باش و بذار خو یکه ساکت شد ییسالها یمثل همه -

 داشته باشه.. بذار امشبم بگذره...بغض کردم: تیبر خواسته تو ارجح
که به  ییسالها نی..مثل هه ایکنیم ریس یالیخیتو ب یبذار همه فکر کنن دار-
قطره سوران اشک..لعنت  هی...امشبم همون کار رو کن.. یدادیبها م تیالیخیب

اجباِر.. با بغض جمله امو تکرار کردم که  یاشــکه..لعنت به هرچ یبه هرچ
ش  رو ه صف حال  ینبرم..که جمله ا ادیوقت ار  چیام شبمکه و بود رو به  ام

 و گذر رمان نسپرم: یدست فراموش
- 

ستم برم پا درو ستم و خوا سرم ب شت  شته با  نییپ  یزیچ هیکه قدم اول رو برندا
 محکم برخورد کردم:

 آخ...-
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 بابا جلوتو نگاه کن..-هیهان
 ادشیفکر کرد تا  کمی ؟یخوایم ی..تو چشماتو بار کن..چیدار ییعج  رو-
 بگه که گفت: خواستهیم یچ ادیب

د که فرصت نداد و تن یاومده؟؟ خواستم ارش بپرسم ک یک یاهان...اگه گفت-
 ..! بانییاومد و بدو بدو رفت پا رونیب دینکشــ هیرفت تو اتاق بعدش هم به ثان

 باال انداختم.. یتعج  به حرکاتش نگاه کردم..شونه ا
 !گهید یومدیچه عج .. تا االنم نم-مامان

 یتیمعج شیپ امینزنم..من که ار خدام بود ن یبار و بسته کردم تا حرف چشمامو
شر یعالقه ا چیکه ه شون  شم..ب کیندارم تو بحثا سمت قابلمه  یبا حرف به 

شو بار کردم..بو ی شته  یغذا رفتم..در شپزخونه رو بردا سنجون کل ا خورش ف
برام  شــهیهم رغذا امشــ  ا نیا یمورد عالقه من..ول یبود.. فســنجون... غذا

 قابل تحمل تره.. در قابلمه رو بستم ریغ
کاهو ها رو خرد کن..ظرف کاهو رو به همراه چاقو مقابلم قرار  نیهانا ا -مامان

برداشتم و مشغول خرد کردن کاهو ها شدم..بدون تمرکز چاقو  یلیم یداد...با ب
شته بودم و تند تند کاهو ها رو ر ستام نگهدا فکر  نی..به اکردمیم زیر زیرو تو د

داشــته باشــم؟خواســته  هیبق مثل یعاد یرندگ هیاگه منم  شــدیم یکردم که چ
 دادن؟یتوجه بهم نشون م یخانودام کم یبود اگه اعضا یادیر یلیخ
نه.. سرم رو  ایخوب شده  نیخورش رو بچش بب یاونا رو که خرد کرد -مانما

 تو اشپزخونه: دیپر هیتکون دادم.. هان
 اد؟یقراره ب یک یمامان...مامان اگه گفت-

 رب انار به خورش بود: یمشغول اضافه کردن کم مامان
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 ؟یک-
شن نیاردالن اومده.. تا ا- ستم رو  دمیحرف رو  شد و با چاقو د ستم منحرف  د
 و برگشت: دیشن هیهان یگفتم ول یآخ خفه ا دمیبر
 ؟یکرد کاریچ-
 ..!!!!دهی..اگه اشتباه نکنم برینیبیم یدار-

 سمتم: دیهول شد و پر مامان
ار بگم و تو سالم ار پس اون ک یبار من به کار هی ؟شدیدیبار تو دستت رو بر-

 ؟شده یچ نمی..؟ببیایبر ب
 طنتی..با شــادیهم داره م ی...نگاهش کن چه خونیوا یوا -با خنده هیهان

 ..دیخند
 ..!با دستت یکرد کاریچ نمیاونور بب گه؟برویراست م هینم؟هانیبب-مامان

 هیشد..هان یاوا اب دهیرنگ م رییداره تغ ی..وادهیآخ آخ..منهتا خونش سف-هیهان
 ..دیخند ؟بارهمیدار یرنگ یتو بدنت جعبه گواش ها

 حوصله نداشتم..چاقو رو پرت کردم و ار جام بلند شدم.. اصال
متم رو به ســ یببندش ..پارچه ا نیبا ا ای..بشــهیم ی..االن صــورتســایوا -هیهان

 داشت نخنده.. یگرفت..و سع
 قه؟یرخمش عم -مامان

ست ستم..واقعا نم د شمامو ب شت کردم و چ شک  یچ دونمیارادم رو م بگم..
که  یانگشــت دنیبر هی ی..براکنمیشـــک م میوقتا به همه رندگ ی..گاهکنمیم

رفتارهارو ار خودشــون نشــون  نینداره ا یتیتوســط چاقو هســتش و چنان اهم
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 زنمیخودم م یاونا و خواسته ها یار رد خواسته ها یکه حرف یرمان ی..ولدنیم
 یندارم..ا ی..انگار که اصــال وجود خارجگردوننیارم رو بر م یتفاوت یبا ب

ــون م یکاش انقدر ــتم توجه نش  دنکریبه درونم توجه م دادنیکه به رخم انگش
 ..به احساساتم .. برگشتم:

 گوشه لبم نقش بست.. یاراده پورخند ی..بقهیعم یلیاره خ-
ش نجایا ایب -مامان شو اش بدم..وگرنه عفونت م نیب ست شکنهیش  دمی.. پرنی..ب

 وسط حرفش:
تعجبم  در نیوقته رخِم .. فقط ار ا یلی..عفونت کرده..خستیقابل شستشو ن-

و  زنمیحرف م هیمتوجه شـــد با کنا هی..! هانســـتیکس براش مهم ن چیچرا ه
 خنده اش رو لبش خشک شد..

 دختر؟ یگیم یچ-
به  زنمیعمره دارم حرف م هیمن  گم؟یم یمن؟ من چ- ها خودتونو  ما ..شــ

شن سالها دارم حرف م ی.. من مثل همه نیرد دنین من  شیسال پ3..زنمیاون 
مه گفتن  قیرخم شـــدم..رخمش هم عم گذره خوب  هینبود..ه مدت ب

شت..مدت رشهیم شت..ول یادی..گذ اون رخم رور به رور عفونتش  یهم گذ
اال بگه بذار برات پانسمانش کنم .. ح ومدیخونه ن نیا ینفر تو هی..شدیم شتریب

ــتریاون رخم ب ــده و قابل درمان هم نار حد معمول داغ ش ــتیون ش  ی.. حتس
شو اش داد.. اون موقع شهینم ست شماها کجا بود یش شد   ن؟یکه دل من رخم 

 ن؟یکه مرحمش بش نش؟یکه برام ببند
 هم ی..اشــک تو چشــماش حلقه بســته بود.. حرفکردیحرف نگام م یب مامان

 گفتن نداشت.. فقط رمزمه کرد: یبرا
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 دخترم..-
 رو ار دست دادم: کنترلم

رابطه اش با  یدخترم؟ هه جالبه...دخترم...کدوم دختر مادر من؟ کدوم دختر-
مادر ه؟ینجوریمادرش ا ها نم یکدوم  ار احوال داغون دخترش  یحال ادیمدت

ــه؟کدوم مادر ــاس ب دنیبا د یبپرس ــت  یتفاوت یرخم دخترش احس بهش دس
شه یمرحمش نم شهیم دیدرخم دخترش داره تش نهیبیم یوقت یمادر ده؟کدومیم

 تا رخمش رو درمان کنه؟
 ..:ختیریصدا اشک م یمامان ب

تا ب یکنیم هیچرا گر- ظار بودم  مدت چشــم انت مه  مان؟من اون ه  یایما
 رار بزنه منم نه شما... دیکه با یکس شم؟اونیپ

 ومدم؟یباالخره اومدم...ن یکردم برات...ول یدرسته کوتاه-مامان
لبام  یو به پورخندم اجاره دادم رو ختمیچشــمام ر حســرت هامو تو ی همه

 یخال گهیکه د رید ی....اونقدریاومد رید ی...ولیپخش بشـــه: چرا ...اومد
برقرار کردن رابطه  یبرا ییکه جا یاومد رید ی،اونقدریشــده بودم ار هر حســ

شت یقبلمون باق س یوقت یمامان ، ول ی...اومدیجا نذا سرت هاکه تن یدیر  ح
شتم، تو ار روح انیب یبرا یرو دلم حاکم بود و ربون ساس م هیحرفهام ندا ن ح

ــت ــ یهم جنس خودم بود ،یمادرم بود ،تویخبر داش ــتیکه م یتنها کس  متونس
 دهیکه آرارم م زاســـتیچ نی،ا یکرد یکوتاه یلیخ یباهاش اروم بشــم، ول

 وسوهان روحم شده.
 نگو.. ینجوری..امییخوایهانا ما صالحتو م-مامان
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 ردم: داد
صالح من تو بدبخت- صالح منو ا مه؟ارهیصالح؟چه جال ...  ینجوریشما 
چه ام ب یانقدر نینفهم؟کدومش؟فکر کرد ایمن احمقم  نیفکر کرد ن؟ینیبیم

بهونه  نیکه بگ نیمنو خر کن نییخوایه؟میچ یتدارک برا هیهمه ته نیکه ندونم ا
ــم کـــه ندونــــم امشـــ  مــــن انقــــدر نفهمـ یعنی؟ِی دور هم ی

 ــــه؟؟یخواستگــــار
 و به لکنت افتاد..: دیار رخ مامان پر رنگ

 ...ی..گی..م...میچ...چ-
 منو مامان در گردش بود: نیبا تعج  نگاهش ب هیهان

 ؟یگیم یهانا تو چ-
 ام ردم: نهیخودم اشاره کردم و با همون انگشت رخم به س به
 گهیبگم د خوامی..من فقط مزنمیمن دارم حرفمو م گم؟؟یم یمن؟؟؟من چ-
 بمالن..! رهیکه سرم رو ش ستمیساله ن 12دختر  هی

 گه؟یم یمامان هانا چ-هیهان
 :زیحرف بزنه انگشتم رو گذاشتم رو م نکهیار ا قبل

بو ..امشــزنمیحرفا رو م نیکه من دارم ا هیامشــ  چه شــب نینی..ببیباشــه..ول-
..اگه نیبدبخت شدم..مقصرش فقط و فقط تو و بابا هست باشه... اگه من ادتونی

و  ریکه خ یجز شــما دونفر دونمیکس رو مقصــر نم چیمن بدبخت شــدم ه
صباننییخوایصالح من رو م صت حرف ردن رو ندادم و ع رو  اقمراه ات ی.. فر

 یبهم..تا نشــون بده چقدر عصــبان دمیگرفتم.. درو پشـــت ســرم کوب شیپ
داشت..به سمت قاب عکسم  یفیستام لررش خفد تیهستم..ار شدت عصبان
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شکست و هزار تکه  یا شهیکوبوندمش..قاب عکس ش نیرفتم و محکم به رم
 گوشه پارکت ها افتاد.. هیشد..هر تکه اش 

تختم پرت کردم..به  یشد.. خودم رو رو قیارامش به بند بند وجودم تزر بارهم
 ل  با خودم تکرار کردم: ریشده قاب شکسته چشم دوختم..ر زیر یها کهیت

سورن- سر  سال تموم منو به  1 ن،یقائل بود تیمن اهم یبرا یاره..اگه به انداره 
ســال  1عقده اون  یبرام کم نذاشــتن.. ول یزی..! چ نیکردیحال خودم رها نم

شده..چون به فکر  کیدلم مونده بود.. حاال  یبدجور رو شون قلنبه  شبه محبت
.. اگه من  رنیگیم میمن تصــم یدارن به جا انخویمنن.. چون صــالحم رو م

 مییراهنما یرها کردن من، کم یســـال رو جا 1شــما مهم بودم .. اون  یبرا
شه  نکهیا ن،نهیدادیم میدلدار ی..کم نیکردیم ش  و رورم ب ست  هیهمدم  دو

گاه یزیکه برام چ ـــت ..  نذاش قات  یار خواهر کم  ند  بهیغر هیاو هر چ
. . یدونیکه اونارو ار گوشت و خون خودت م ییاشنا،شرف داره به هزارتا اشنا

فا ییکارا بهیهمون دختر غر که ه ییبرام کرد.. لط کدوم ار  چیدر حقم کرد 
 .. نیشماها برام انجام نداد

  ش یاهیسمت تراس اتاقم حرکت کردم .. در تراس رو بار کردم و تو دل س به
 میبود که اسمونش پرار ستاره ست .. لبخند ن ییار اون شباگم شدم .. امش  

شون برا ییستاره ها هم جا یردم .. حت یبند سمون شون دارن ..  یتو دل ا خود
ــمون رو دارن ..من حت رو  میپدر ی ونهحق موندن تو خ یحق موندن تو دل اس

به ا ندارم .. فکر کردن   رونی..ار تراس بکردیرو ار من دوا نم یدرد زایچ نیهم 
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صدا ستم..  شد .. به  یاومدم و درو ب شتاب بلند  سرم با  شد.. رنگ خونه بلند 
 ردم: یشدم..تلخند رهیساعتم خ یعقربه ها

شمر هانا .. د- صت ها گ نیار ا گهیب ش یاراد یها هی.. ثان ادینم رتیفر مر تو ب
سارت بود یکه وقت ش   یدر بند ا شمر که ار ام شون به دلت نمونه .. ب سرت ح

 خاطره پررنگ تو ذهنت نقش ببنده .. هی دیبا
*** 
ه ..استرسم هر لحظ میو منتظر استقبال مهمون ها بود میبود ستادهیدر ا یجلو
صب ی.. با حالت شدیتر م دیشد  رهیخ یو به در ورود کندمیپوست لبم رو م یع

 بودم .. به خودم تشر ردم:
سالمشون  ی.. اروم ..صدا یاروم باش دختر..چه مرگته .. چرا انقدر هول کرد-

.. خصوصا گل پسرشون رو ..!!دستام  نمشونی.. چشمامو بستم تا نب دمیرو شن
 ار ارسام نبود.. بابا: یخبر ی.. چشمامو بار کردم .. ول شدیتر م خیهر لحظه 

 جان ..ارسام کجاست؟ یمرتض-
 .. رسونهیاومد..گفت خودش رو م شیبراش پ یکار هی -یاقامرتض

شدم که اگه اون لحظه بهم م یحرف به قدر نیا دنیشن با شحال  و ت گفتنیخو
که  نی.. هم شدمیانقدر خوشحال نم یبرنده شد یونیلیبانک پول م یقرعه کش

ا ب یخودش نمار شکر داشت ..! با خوشحال ذاشتیخونه نم نیفعال پاش تو ا
..  داد رمهم سالم دادم که جوابمو گ یکردم و به اقا مرتض یب*و*سمادرش رو

ــت ــت میبر میخواس ــدا درومد .. مثل الس ــدم ..  کیداخل که رنگ به ص پنچر ش
ت گوشــ ی..؟ نفســام تند شــده بود.. انقدر انگشــتام رو تو دیرســ یعنی ایخدا

 دنیفهمیکاش م یدستم فرو کرده بودم که پوست دستم به گز گز افتاده بود .. ا
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سر متنفرم .. انقدر نیمن چقدر ار ا ضر ن یپ گاهم ن یا قهیدق یراب ستمیکه حا
گاهش تالق بدون ا یبا ن نه ..  کهیک پذ ن  شیرو در پ ییرایبهش توجه کنم راه 

 یار مبل ها نشستم که با چشم غره مامان مواجه شدم ..سمت یکی یگرفتم و رو
رو تو  یداشت .. دسته گل بزرگ دید یبه در ورود یکه من نشسته بودم به راحت

 دستاش گرفته بود
 رو به بابا گفت: رفتیبه من چشم غره م کهیدر حال مامان

 ..دستشون خسته شد..ریمنصور جان گل رو ار اقا ارسام بگ-
 پسرم.. یدیرحمت کش -بابا

 ..قابل شمارو نداره عمو جان..هیحرفا چ نیا -ارسام
ــ با ــره خود ش ــنیریانزجار رومو برگردوندم..پس عموجان عموجان راه  دهی..نرس

ته ..هم نداخ هام  یریخود درگ ونی..مدادمیو دلم بهش فحش مت یجور نیا
 به پهلوم رد: یسقلمه ا هیهان

 ..دیخند زیر زی؟ریدسته گل رو داشت-
 خودش و دسته گلش دوبله بخوره تو فرق سرش..-

 ادامه داد: طنتیبا ش هیهان
سه تو ا یجنتلمنانه ا پیحرفو... نگاه چه ت نینگو ا- رده  پیت ینجوریرده.. وا
 !یبهش بندار گاین هی

 با اخم غرغر کردم: نهیبه س دست
که اون  یکنن..جور فیبزنم که خودش و اجدادش ک پیچنان منم براش ت-

 ..! دایسرش ناپ
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شگرف در خانه ما رخ بده؟  دهیپد نیقراره ا یجـــان من؟؟؟؟ حاال ک -هیهان
 ثبتش کنن..!  یتو عجا دیبا
فاق م نیا یک یدونی..م دهیرخ م ؟نترسیچرا؟شـــک دار- بایات ته؟ نده  وف خ

 سرش رو تکون داد..گفتم:
ساب پیچنان براش ت رهیبم یرور مرگش .. وقت- شه !  شاد یبزنم که روحش ح

ــتش رو جلو دنیار خند یریجلوگ یبرا هیهان ــام  یدس دهنش گرفته بود.. ارس
 : ستادیمن ا یروبرو

شتاق د- س داریسالم هانا خانم..م ست به  سته بودم.. د نهی.. د ش  گهیبا اخم ن
س  افهیق هی. هان شدمیبود اگر بلند نم عیضا یلیبودن و خ دهیپدر مادرش هم ر

سام رو که د سر دیار سر شدنش بود.  شون ار منفجر  شد..ن سرخ   یچهره اش 
شد...با  شپزخونه   زیخ مین یلیم یبسالم کرد و به بهونه کمک به مامان وارد ا

 شدم..:
ــالم..خ- ــما.. من به گور بخندم احواالت تورو جو ممنون.. یلیس  ایاحوال ش

 .! ِی ار سر ناچار نمیبشم..ا
 دستش اشاره کرد: با
تو  ار هی.. منم ار خدا خواسته سرجام نشستم .. هاندیی..بفرما کنمیخواهش م-

شپزخونه رو  شدم و راه ا سته ار جام بلند  صدام رد..منم ار خدا خوا شپزخونه  ا
 گرفتم.. شیپ

 اروم رفتم پشت سرش: خوردیاشت اب مد هیهان
 ؟یگیم یچ-
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 نگاهم قهی..چند دقزیاب رو گذاشت رو م شهیش نیهم یاومدنم شد برا متوجه
 کرد و اروم اروم خنده اش شروع شد..:

 ؟یصدام کرد یخوایم یها..چ ومدمین نجایخنده ات ا یبرا-
 دونمی... مالیخی.. ب یار مبل محبوبت بلند ش خواستینگو که اصال دلت نم-

صله ندار ش  حو ست م یام ساالد رو در سس  ساالدیکنی.. تو  صفه کاره  ؟ ن
هتر ب یقبول کردم .. هرچند حوصله نداشتم ول یلیم یات رو کامل کردم .. با ب

 بود که برم تو سالن و چشم تو چشم ارسام بشم. . نیار ا
شدم..وقت مویو ابل ونزیما سس شغول  شتم کنارم و م شکر رو گذا ست یو   در
 :رونیگوشه گذاشتمش و خواستم برم ب هیکردم 

 بار کجا؟؟؟ -هیهان
 :دمیکش یار سر کالفگ یرو تو کاسه چرخوندم و پوف چشمام

سر من بر م - ست ار  ش  د ش  رو ب هی نینه؟هم ای یداریتو ام من  الیخیام
ست به  خوادیشو ..دلم م ست؟ د ستراحت کنم ...با مکث گفتم اجاره ه برم ا

 گفت: یجد نهیس
حس شــشــمت  اتیطبق معمول حدســ ایراســت بود؟ یکه گفت ییاون حرفا-

 که تمرکزکنم : کردیکار نم یبود؟فکرم اونقدر
 کدوم حرفا؟-
 کیحدودا  یگرفتم و برا نیی..! ســرم رو پا نایهم دونمیو چم یخواســتگار-
 دم:دادم و سرم رو باال اور رونیب یقیبودم ..اه عم رهیخ نیبه کف رم قهیدق
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شکل من تو ا یدونیم- ..؟  نشیو هم بزرگتر نیتنها تر ه؟همیخونه چ نیتنها م
 دستاش رو ار هم بار کرد:

 توجه بهش گفتم: یبه سوال من داشت؟ ب یچه ربط نیا-
ام ..! اگه ار همون اول نســبت به  یپردار ماهر الیخ کننیهمه فکر م نکهیا-

..... االن انقدر واسه  کردنیحساب نم یشوخ هیاعتماد نبودن و اونو  یحرفام ب
تا بتونم به همه بفهمونم کلمه به کلمه  زدمینم واریاثبات حرفام خودمو به در و د

تهیاش حق ظار ق ته ار تو هم انت فاارمند ی..! الب ـــه حر من  ی..فکرت واس
 کردم.. ی...مکث طوالنِی خال

م رو حرف امشب هیو مثل بق یباش یا گهیحداقل ار تو توقع داشتم جور د یول-
 که دستمو گرفت: رونی.. خواستم ار در برم ب یچرت نشمر

 حرفاتو قبول نداشتم؟برگشتم: یمن ک-
 نمزیرو که م یحرف نکهی.. فقط خسته شدم ار ا یندارم خواهر یمن ارت توقع-
واســـه دفعه دوم  بندنیدفعه اول دهنم رو م یصـــد دفعه تکرار کنم .. وقت دیبا

برام مهم  ادی....ردنینم تیبار دوم هم بهم اهم یبرا ی..وقتکنمیتالش م
 یزایچ ی.. ولشــون ریدرگ ادی..رالیخیدروغ .. ب ای گمیبفهمن راســت م ســتین

 ردم: ی..پورخند وفتهیامش  هم اتفاق م
رفتم .. یکنیم فیتو اتاقم ک ییو تنها یشــیتو هم باالخره ار دســتم راحت م-
 : دی..بابا منو د رونیب

 یخال یدخترشون..با چشما شمیمواقع م نجوری.. انیبش ایب یدخترم کجا رفت-
شــدم..صــورت بابا رنگ  رهیکه اســم پدرم رو داشــت خ یار احســاس به کســ
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به رو یتعج  گرفت ول رفتم کنارش  اوردیخودش ن یخودشــو حفظ کرد و 
 نشستم..مامان ارسام:

 هانا جان؟ یخوب-
 رور لبخند ردم: به
 ممنون .. یلیخ-

سام مامان ش-ار ش یرنده با سالمت با دادم  حیگفتم و ترج یکوتاه نیدخترم.. 
قا مرتضــ یحرف با و ا با ســرگرم حرف ردن شـــدند و مامدر ها هم  ینزنم.. 
سام ب ونیم نی..انطوریهم شون  یحرف به بحث ها یمن و ار سر بر صله  حو

جامعه  یو نرخ گرون اســتی.. طبق معمول بحث پدرها ار ســمیکردیگوش م
ــ ــال نگاه نکردم که بب یرنیبود!..چه بحث ش  یدرباره چ نمی..! به مادرم هم اص

 یلحظه ا یشــدم.. برا رهیخ ونیزیحوصــله به صــفحه تلو ی..بزننیحرف م
 شــده بود... رید یول رمینگاهم با نگاهش برخورد کرد..خواســتم نگاهم رو بگ

ود..اگه ب یسپرت و رسما ونهیم پشیچند لحظه سر تا پاش رو بر اندار کردم.. ت
با معذرت مکردمیدق م موندمیم قهیدو دق گفتنم نظرشــون رو جل   خوامی.. 

 کردم.. سر همه به طرفم برگشت
 بله دخترم؟ -یمرتض اقا
نداره تنهاتون  ی..مشکلستیخوب ن ادیشرمنده . راستش من امش  حالم ر-

 ینگاهم کرد..انقدر دیکشــیارشــون شــعله م شیکه ات یبذارم؟ بابا با چشــما
حوصــله جواب نگاه پدرم رو  یکه حت یبودم ار هر حس و احســاســ یخال

 جواب داد: ییبا خوش رو یاقا مرتض ینداشتم..! ول
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شکال- صدا یچه ا شدم که با  ستراحت کن.. ار جام بلند  ر ار پ یدخترم..برو ا
 :ستادمیتحکم بابا سرجام ا

ش- دخترم.. " هانا جان"  یتنها بذارمهمون هارو  ستی. خوب ننیهانا جان..ب
بدتر بود..جور یا تا فحش  بود و حرف  رهیتو چشــمام خ یکه گفت ار هرار 
شخص بود  زدیم سته ها دیجور تهد هیکه م ست..! د ستم ینهفته   مبل رو تو د

دونستم یم یبود..ول یچهره ام چجور دونمیامش  هم اجبار؟نم یفشردم..حت
 کرد: یونین ارسام پا در ماخمام توهم گره خورده..ماما یکم

 یحرف دیداره اقا منصور؟ برو دخترم..برو استراحت کن..بابا که د یچه اشکال-
 جواب داد: یگفت که اقا مرتض یگفتن نداره اخه ا یبرا
هســت؟رو به من با  یمنصــور جان..دخترم رنگ به چهره نداره..چه اجبار-

 لبخند گفت:
هم به بابا نگاه کردم..فکم رو ب یبرو بابا جان.. لبامو بهم فشــردم و با ناراحت-

یســـا با یجلو ی..حتدمی ما  ها هم نتونســـت بهم رور نگه..حت  هی دیمهمون 
.درو گفتم و تند تند ار پله ها باال رفتم. یاروم دیبود..! ببخش ی" تو کار میدی"با

ستم نفس عم سرم ب شت  ش عاون جم ییار رها یقیکه پ صنددمیمزخرف ک ل ..
 پرتاب و خودمو رو تخت ولو کردم.. یهامو هرکدوم به گوشه ا

که بواسطه اش بتونم خودم رو  ینوشتن ینوشتن داشت .. هوا یهوا دیشد دلم
 نویو خودکارم رو م دمیکشــ رونیب میپاتخت یرها کنم .. دفترم رو ار کشــو

شردم ..همه  شتام ف ستمیکلمه ها بهم هجوم اورده بودن .. نم یانگ ار کجا  دون
 کردم . کمسرم حجم  یشروع کنم .. چشمام رو بستم و ار بار کلمات تو
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 انیب ی..برا رندیبار ..واژه ها حق نیحرف .. اما ا ایدن کینوشــتن دارم و  حس
 دلم ..! ادیفر

و  نیتر یدنی..فقط شـن دیوجدانم به درد ا دیسـکوت خواهم کرد .. تا شـا پس
 است: نشیاخر نشیتر یخواندن

 ی..خواهد کوباند ..اما صــدا کوبدی..م دیمرا بارها و بارها در هم کوب یرندگ
 منم . . . "قهرمان خــودم" نی.. و ا دی..نخواهد شن دینشن یشکستنم را کس

شددوبار سه بار .. جمله ام رو خوندم .. صدا دی.. سته بود .. ش رنگ  یبه دلم ن
ش میاروم گوش سمم رخنه ک شد..و من هم دیبر ارامش ج  ورنطی..ارتباط برقرار 

 .:.یدر پ یپ ی..جز نفسهاومدینم یی..ار پشت خط صدا خوندمیجمله ام رو م
 قشنگه نه؟-
 ؟یکنیبهش فکر م ی.. ...بار دار ِی ..عال شهیمثل هم-
 دارم؟ یچاره ا-
 :دی.. صدام لرریدیفکرات فقط خودتو عذاب م نیبا ا-
به جا- کس هم  چی.. ه دمیکه خودم دارم خودمو عذاب م دهیکشــ ییکارم 

 حرفم رو بفهمه دفتر نوشته هاِم .. تونهیکه م ی.. تنها کس ستیبراش مهم ن
 االن اومدن؟-
 شدم: رهیدر بسته اتاق خ به
 نشستن .. نییاره..همشون پا-
 .. امیبهش فکر نکن..االن م ادیر-
 ؟یایتعج  گفتم: م با
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ض نمیبب امیب خوامیاره م- صال ق شا امیار چه قراره .. م هیا تونم پدرتو ب دیتا بلکه 
 ییا... با صد دمیکنم ..فعال.. ارتباط قطع شد..چشمامو بستم..ل  گز یراض

 لررون رمزمه کردم:
بذار ..جمالت دفترم رو ار  شیپ یراه هینه؟ ؟مگهیکنیکمکم م ایخدا- روم 

چقدر گذشته بود و تو حال خودم غرق شده بودم..دفتر  دونمیابتدا خوندم .. نم
شدم ..به محض ا ستم و بلند  شتم  نکهیرو ب سکته رو ردم خدا هیبرگ  نیا ایدور 

تو  یفرســتاد میقم*س*تکه منو  ؟تویپام بذار یجلو یخواســتیکه م یبود راه
 دستم رو دهنم بود با تته پته گفتم: کهیچاه!لبمو تر کردم و با ترس در حال

 ن؟یکنیم کاریچ نجای..ای...شما ..اش-
 ستیخوب ن ادیحالت ر نکهیا ؟مثلیخوب-
سر  ستیداره اخه .. حالم خوب ن یدلم گفتم به تو چه ربط تو صدقه  اونم ار 

ــــوب خوب خ میتو رندگ ادیوجود نحست ب نکهی..وگرنه تا قبل ار ا هیجنابعال
 جواب دادم: یبودم .!.. اخم کردم و رسم

ــما چجور نمکیفکر نم- ــه، ش ــته باش ــما ارتباط داش  نیاومد یحال من به ش
شدم که همون لحظه باروم ب*غ*ل.. و خودم ار  نییپا نیبر نجا؟بهترهیا ش رد 

ست ظیرو گرفت ..اخمم غل شاره کردم که همون لحظه ا شدبه باروم ا و ر نمیتر 
 گرفت:

برم و بهتره شــماهم  خوامی..ته جملم به رور اضـــافه کردم ..لطفا!منیول کن-
 ..نیرودتر بر
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شکل- سِر پررو چه توقع ؟یدار یتو با من چه م شت؟!.. نه انتظار دار یپ  یدا
ت ماچت هم ب*غ*لبپرم  یرو ارم گرفت شــمیخواب و خوراک و اســـا یوقت

 بکنم!!..با همون اخمم جواب دادم:
 ورخند:با پ نمیبیبرخورد دوستانه نم یبرا یلیندارم و دل یمن با شما مشکل -
ست- سرخاله بنده ه شم باشمی..نه برادرم..نه قوم و خونیشما که نه پ ر ..!با چ

 هم به دستش اشاره کردم:
ستم رو هم ول کن- ضمن نم ستیبراتون ن ی..اگه رحمتنید  دیارذیالبته..! در 

 ..!دیببر فیمن برم خودتون تشر
 ار پدرت اجاره گرفتم-
ـ.. تاره متوجه شدم چ- ـ ـ  هیکرد..همون  تیه مغزم شروع به فعالگفت..تار یم

 باتالق یکاخ ارروهام رو بشــکنه و منو هم تو یبود تا همه  یجمله کوتاه کاف
 هیغرق کنه..!شکست..تک تک ارروهام در هم شکست..فقط همون  یبدبخت

..! با بدمامو اردســـت  یهرچند واه یها دیام یبود تا من همه  یجمله کاف
 شدم: رهیشده با نگاهم بود خ ختهیکه ام یترس و تعجب

 ؟یچ یعنی...ی-
صل کار یاجاره  نکهیا یعنی- شاهزاده خانم ار ا شد..!  یورود به اتاق  صادر 

شم رنگ رد"ول لدای یصدا شده قرار بده  یتو گو اگه عمو تو رو تو عمل انجام 
ار رو ک نی..بابا انقدر سنگدل نشده که اکنهی" تو دلم رمزمه کردم نمشه؟یم یچ

 گفتم: ینسبتا بلند یکنه.. با صدا
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سه خودت اراج-  چیه ؟منیدی..فهمیبد لمیسرهم نکن که تحو فیانقدر وا
قائلم که بر یمن راه بده ..با تمام احترام میبابام تورو تو حر نمیبینم یلیدل ات 

ـان.. نسبتا خشمناک دستم رو ول رونیب یاالن بر نیهم خوامیارت م ـ ـ ـ ..ال
 گره خورده جواب داد: یکرد و همراه با ابروها

که  نیهم محکم تر ار ا یلیمحکم..چه دل لیدل هیداره.. لیدل هیچرا خانوم .-
،  یشــد..جد رهینه چندان دور قراره داماد پدرت بشــم بهم خ یا ندهیمن در ا

که صحتش منو وادار  یدیتاک د،یاکهمراه با ت یهمراه با خشم..و خشم یتیجد
 کرد: یبه نگران

نکن بعد ار اردواجمون هم  ؟فکریدیفهم ارمیباالخره من تو رو به دســـت م-
ــداتو برا دمیاجاره رو م نیبهت ا  نیی..اون موقع منم که تعیمن بلند کن یکه ص

 ..روشنه؟کنمیم فیتکل
..لبام دمیکشــیفس مبودم..تند تند ن دهیحرفاش به درجه انفجار رســ دنیشــن با

 ردم: ادیفر تیکامال خشک بود با عصبان
و راد منش شما ت ی،اقا ارهیاراده کرد منو بدست ب یکه هر کس ستمیمن کاال ن-

 همسر شما بشم یرور هیکه من  نینیبیخواب هم نم
که رو نیمن ا - ـــارت رو نکردم  بذارم  یجس کاال رو  ما اســم  اررش شــ

 یبه وقتش.. با ارامش زیمنتها همه چ یداریب یخواب ..تو ینه تو ی..ولنمیبی،م
 بود جوابم رو داد: دیکه ارش بع

نه مندا روریرو بزنم نگاه پ زیهمه چ دیداشتنت حاضرم ق ی.هانا خانم، من برا-
رل کنت یبرا ی.. هر کارارمی:باالخره خودم بدستت مکردیم یاش بهم دهن کج
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 نیت با تمام قدرتم همراه با شــتاب اســتنداشــ یا دهیانجام دادم فا تمیعصــبان
 ت دورگه شده بود:یلباسم رو ار مچ دستش خارج کردم صدام ار شدت عصبان

به اخالق و  یزیچ هیبذار  - نه  به تو  نه  ـــات فرو کنم من  رو خوب تو گوش
 چیکه به تو مربوط باشــه ه یا گهید زینه هر چ تتیرفتارات نه به مقام و موقع

.جفت  ونهمیمشترک نم یرندگ لیتشک یهم برا یلیدل نیندارم، بنابرا یعالقه ا
بهم  ناشــودســتش مهار کرد..ار شــدت خشــم دندو هیدســتامو گرفت و با 

 ..:دییسایم
 م:تا ار دستش راحت ش کردمیتقال م ،ینیبیهم بد م یلیهانا،خ ینیبیبد م -
رد محکمتر فش ..؟؟؟؟؟ دستامویکن یبه من امر و نه یکه بخوا یباش یتو ک-

وشم گ ریکه ر دمیگوشم اورد..سرم رو کنار کش کیکه اخم بلند شد..سرشو نزد
 :دیغر
تو هم  ارمیتا بدستش ب چنگمیکه بخوام م یزیچ یمن برا ،یشناسیتو منو نم -

ستم  یستیثنا نم*س*تقاعده  نیار ا صله مچ د شتاب ول کرد ..بالفا ستامو با  د
 رو مالش دادم:

شم شو ب-باخ  ی. جلو..ینیبیار اتاقم..تو اون رور رو تو خوابم نم رونیفقط گم
 برگشت: یعاد یلیخ ستادیام ا نهییا

ار  یتو چ دونمیمن نم ســتین یمناســب تیموقع نجایو ا ادهیبحث ر یجا برا -
 یراجع به من فرض کرد یرود هرچ ای ریبدون د نویا یول یمن تو ذهنت ساخت

ص یبعد ار کم شهیتماما خراب م ادامه داد: من اونقدرا هم  یمکث با لحن خا
. و نیچشــماتو بار کن و خوب اطرافت رو بب ســتم،ین یادم بد یکنیکه فکر م



 207 خاک احساس قدم میگذارمبر 

رار خودم تک یسر خودم و حرفش رو برا واریرفت . گوشه د رونیدرو بار کرد و ب
 بود؟ یکردم، منظورش ار حرف اخرش چ

 نهـــــــــــــم: فصل
شتم ا پله تر  کینزد یبه در ورود هیرنگ رد..چون من ار بق فونیاخر رو که بردا

 مشخص نبود: یزیر فتم..چ فونیبودم به سمت ا
 بله؟-
 .. دییصورتم پخش شد..:بفرما یرو یهاناجون منم..لبخند بزرگ-

ســرشــو  تیبود بابا؟ با همون لبخندم گفتم عمو اردالن.. بابا با رضــا یک-بابا
 رهیگدست یباال انداختم و دستم رو رو یگفت باالخره اومد.. شونه ا تکون داد و

س دمید یچرخوندم و در رو بار کردم.. وقت سش ا یک  دمی..پر ستین نجایحوا
 ش و گفتم:ب*غ*ل

 سلــام عشقم..-
 یگی..؟نم یســالم وروجک ..بار تو عشــقم عشــقم راه انداخت کیعل -اردالن
 و با لبخند: دمیب*و*سسرش هوو اوردم ..؟ گونشو  گهیرعنا م

 هب*و*س ی.. جا یپیو خوش ت یخوشگل نیبگه .. ار خداشم باشه هوو به ا-
 پاک کرد و اروم گفت: نشیام رو با است

ــم ن یکرد میمال یاه ..برو اونور بچه تف- ــت چش ــگونی..با پش  ارش یزیر ش
 مورد نداره؟ کنهیم تیجون تف مال کنم؟رعنایم تیگرفتم:حاال من تف مال

 اخه بچه؟ یرن ما دار نیبا ا یتو چه دشمن-دیخند
ابام دســت ب ســپرمتیم یجمله رو تکرار کن نیا گهیبار د هیعمو جونم.. نیبب-

 ها..!



wWw.Roman4u.iR  208 

 

..  میهانا ..! با لبخند وارد سالن شد ی..خشن شدزمیبرادر راده عز میمن تسل-
ــوب م نیاردالن اخر ــدیبچه و تنها عموم محس ــتم  یلیکه خ ش ــتش داش دوس

ــن ــت یا ی..چندان اختالف س ــم نیو ا مینداش ار اندارمون  شیب متیباعث ص
سمش که ا یعقد کرده بود با دختر یسال ار من بزگتر بود و به تارگ 10.. شدیم

نا بود..دختر که برا ی..وقتِی خوب و محجوب یرع  گمیبهش م یشــوخ یهم 
ه نســبت ب نکهی.. با ا خندمیبهش م یو من کل خورهیحرص م یعشــقم رعنا کل

ست  چیمن ه یساله ..ول 10کوچکتره و اختالفمون  گرانید یعموها وقت دو
صداش بزنم و هم سم  شتم با ا سم شوندیپ شهیندا ضافه شعمو رو قبل ار ا  ا

ه هم ک یگهگاه زنهیاردالن صداش م شتریبر عکس مِن..ب هیهان ی..ول کردمیم
 ..! عمو گهیباشه بهش م یو بخواد رسم رشیجو بگ
صف ست..عمو هم هر چند وقت  ن سمش ه ا ب ای کباریسهام کارخونه بابا به ا

ــر م ادیخودش تنها م ایرعنا  پدر  هیاردالن  یبابا برا قتی.. در حقزنهیبهمون س
و  هیهان نی..من بمینشست یهمگ ی...بعد ار سالم و احوال پرس شهیمحسوب م

سته بودم ..در ا ش سی..مکردمیرو حس م ینگاه ینیسنگ نیب نیعمو ن ار  تمدون
پررو  دیادم تا چه انداره با هیاوردم ..اخه  یســرم رو باال نم نیهم یو برا هیک

شه که م . . کردمیم یشالم بار یها شهیهمه ادم رل بزنه؟کالفه با ر نیا ونیبا
شاره م هیهان شده چون همش بهم ا شخص بود کالفه  در  یجور هی کردیهم م
 ..: میبر
 جمع رو ترک کردم.. یدیتو اشپزخونه ..و با ببخش ایلحظه ب هیجان  هیهان-

 .. کالفه شدم .. شاالیبده ا رتیخدا خ یا -هیهان
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شون کنم برون ..ح خوادیدلم م- ستن ..!و ل فیپرت اب رو پر  وانیکه مهمون ه
 کم اب بخورم.. هیکردم تا 

 ییست .. دوتا.. اب تو گلوم شک ادیپسره به تو خوشم نم نیا یار نگاها چیه-
و اون  دیاورد و قورت قورت سر کش رونیب خچالیعمو پارچ اب رو ار  میبرگشت

 به کمرم: زدیوسطاشم دوتا م
 حاال! یتر دختر..خفه نش واشی-
 ؟یدیتو هم فهم-
 ه:چشم غر ه؟بای..خبر طونیش نمی..!! بب دنی..امواتمون هم فهم یچیمن که ه-
 ..یرو خبر دار اریتا پ ریار س یدستت درد نکنه ..حاال خوب جنابعال-
تر  میمال کمی.. ترسهی.. خ  ادم ارت م یکنیبد بد نگاه م یخشن شد گمیم-

 چشم غره برو ..!
وسط  دیبار پر شیبهانه جور کنم با ن خواستمی..تاره م خورهیحالم ارش بهم م-

 حرفم:
 نکردن..! رن داداِش اعظم اجاره رو صادر-
شم م قایدق- شت رو م نیا ادی... خو سیداداش و رن دادا  ی..اخه مهمون یشنا

 به خودش گرفت: یمتفکر افهیق شه؟یم شییخدا شه؟نهیهم م یرورک
 خنده ریر میو پق رد میبهش نگاه کرد هی..با هان شهی..نم ینه حق دار-

 .. دیماخند ی.. خودشم پا به پایخندیم یبه چ یدار دونمیکوفت ..م -اردالن
کرد: اوا اردالن  یو تو دماغ غیبود؟اهان ندا ..صـداشـو ج یاسـمش چ- هیهان

بذار ..اهان بذار  نمی..ا یکشــی.. اوا چرا ســاالد نم یخوریجان چرا خورش نم
 ..ار خنده خم شده بودم و دلمو گرفته بودم ارمیرو هم ب یکیاون 
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 کردم شمادوتا رو اون ش  با خودم هم بردم ها یعج  غلط-اردالن
 اومد تو اشپزخونه و گفت: مامان

ار  میدیجمله رو شن نیشماها .. تا ا نیخندیم یاروم تر..ابرومون رفت ..به چ-
اق که تو ات یندا اخر شــ  موقع قایجمله رو دق نی.. امیخنده روپامون بند نبود

 به ربون اورد میشدیحاضر م میداشت
 لیسا..هانا و کمیاروم تر باش  یبزرگتر نای.. اردالن تو که ار انیبس کن -نماما

 شام رو حاضر کن ..
.. شــماهم رورت به من  میخاطره افتاد هی ادیبابا رن داداش خ   یا -اردالن

 ؟یریبه من چشم غره م نجایا سادهیوا تیابونیدختر غول ب نی..ا دهیرس
 ؟؟ِی ابونیغول ب یک-
! ییغلط کنم ...تو تاج سر ما ؟؟منیابونی..!من گفتم غول ب یـــزمیعز ؟یک-

ِس خنده ب گهید نکهیا یشد برا یمقدمه ا نیتکون داد و ا یمامان با تاسف سر
 و موقع حاضر کردن بساِط شاِم . . .

ست زیسر م یهمگ ش صا جا مین صو خودم بار کردم..  یکنار عمو برا یی.. مخ
شقابم روبرام پر کرد . ستمینم ی. حتعمو ب  یرم ..منبخو کیلقمه کوچ کی تون

ش  با د یکه غذا سنجون بود ام  تیحس کردم معدم ظرف دنشیمورد عالقم ف
ر کنا سامار میمشغول بود هیتحملش رو نداره .. موقع جمع کردن سفره منو هان

 من اومد گفت:
رو که دســتم بود دلم  یوانی..!! اون لحظه لکنمی..من جمع م دییشــما بفرما-
حرف  یبزنم تو ســرش ..چنان با خشــم نگاهش کردم که اروم و ب خواســتیم
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ــت کنار پدرش .. ظرف هارو با کمک هان ــس ــ هینش ــو نیداخل ماش  ییظرفش
 تو جمع ..! میو نشست میگذاشت

 حرف ردن بابا گفت: یار کم بعد
 یبا مرتض یمدور ه هی نکهیخ  جشن امش  دوتا بهانه داشت .. بهانه اول ا-

کرد  دوم ..سکوت لی..و اما دل میداشته باش دیقرارداد جد دییجان به مناسبت تا
دوم رو نگه ..ار خدا  لیدل کردمی..تو دلم خدا خدا م دمیلرریچرا م دونمی..نم

که کنارم نشــســته بود  عمو.. فتمیاون همه ادم پس ن ونیاونجا م خواســتمیم
 متوجه لررش بدنم شد ...:

نه تکون دادم ..عمو  یحرف بزنم. ..فقط ســرمو به معن تونســتمینم ؟یخوب-
 دستمو گرفت:

سته پذ- شو برو تو اتاقت .. ار خدا خوا سرده؟..پا ستات چرا انقدر  ..به  مرفتید
 بلند شدم بابا صدام کرد: نکهیمحض ا

ستمیکجا دخترم؟ م- سیکه م یزیاگه بمونم ار اون چ دون ومد ا یسرم م دمیتر
 کمکم کرد: زنمینم یحرف دی..عمو که د

 . .ستیخوب ن ادیر ادیمنصور جان بذار بره ..حالش ر-
دارم ن یتفاوت چیچوب خشـــک ه هیمطمئن بودم با  گهیبمونه. د دیاتفاقا با-

 داشته باشه؟ تونستیم یلیموندن چه دل یهمه اصرار برا نی..ا
 دهیا..بذار اسـتراحت کنه ..موندنش چه فسـتیمنصـور..حالش خوب ن-عمو

 شیپ ایدن ســمیوا گهید کمی کردمیکرده .. احســـاس م خیداره؟تموم تنش  یا
 موافقت کرد : یلی.. بابا با م شهی اهیچشمام س
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ــ- ــ اریبس حد حالت  نیاگه تا ا ی..ول گهیجان ادامه بحث رو م یخ ..مرتض
بهتر بود.. نه بابا..توروخدا ادامه  یلیخ یموندی.. هرچند اگه میبر یتونیبده م

رو  مدیفکر کنم تمام ام خوامیندارم..نم یراه چیه گهیفکر کنم د خوامینده..نم
دوختم و با دو خودم رو  عمونگاه قدر شناسانه ام رو به  نیار دست دادم.. اخر

ــوندم..اون هم جوابم رو تنها با لبخند ــتم فرو  یبه اتاقم رس ــرمو تو بالش داد س
 رنگ خورد..جواب مینکن..نذار..... گوش دمیتوکلم به توئه ..ناام ایخداکردم..

بار ..دیبار کشــ نیبار دوم رنگ خورد..بارم جواب ندادم..به پنجم یندادم...برا
 ..اس ام اس اومد:تمجواب گذاش یهم ب

ــتا- ــدم..توروخدا جواب بده .. با دس ــفه جون ش ــ ییهانا نص  مویلررون گوش
 جواب داد: دهیبوق نکش نیبرداشتم به اول

شم..اخه بچه م یریتو کوفت بگ یاله- ستت راحت ب عه چند دف یدونیمن ار د
دفــعــه ســــت دارم شــــمــاره تــو  1000 کیــســــت رنــگ ردم..؟نــزد

 جمله قرار دادم: هیدر چه حاله؟به رور کلمه هارو تو  ؟اوضاعیی..کجارمیگیم
 ؟ییخونه...منتظرت موندم ..کجا-
لحظه  ه؟همونینجوریام بودم..هانا چته..چرا صــدات اراهم..منتظر باب یتو-

ار اون ســمت خط به گوشــم  لدای یتو.. صـــدا دیدرو رو بار کرد و پر هیهان
 ..:دیرسیم
من تمام حواسم  یول ه؟ینجوریبگو..چرا صدات ا یزیچ هیهانـــا...د دختر -

 .. ابشــدیکه لحظه به لحظه گرفته تر م یبود..همون چهره ا هیبه صــورت هان
 دهنم رو فرو دادم:
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 .. قدم هاشو به سمتم حرکت داد.. ستیحالم خوب ن-
 شده هانا؟هانا تورو خدا حرف بزن.. یزیچرا ؟چ-لدای

شو پا -هیهان سر شتم ر نییهانا...بابا.. ستمو گذا ا چونه اش و ب ریانداخت.. د
ــدا ــده؟بابا چ یلررون گفتم چ ییص ــکاش رو  دمیدر کمال تعج  د ؟یش اش
 هیســاکت شــده بود و به مکالمه منو هان لدای...کننیم ییهاش خود نماگونه 

 ..داد ردم:دادیگوش م
ــویدقم بد یخوایخ  حرف بزن..م- ــماش ــت و تو  ؟چش  یلیجمله خ هیبس

 گفت: عیسر
 :زدمیبابا موافقتشو اعالم کرد.. انگار داشتم خودمو گول م-
به رور  دهیشـــک داشــتم صـــدامو شــن ؟یموافقت چ- باشـــه..خودم هم 

 .:سرم. یاوار شد رو شیجمله بعد دنیشن ؟ی..تکرار کردم:موافقت چدمیشن
رتورو نظ نکهیکرد..بابا هم بدون ا یتو رو واسه ارسام خواستگار یعمو مرتض-

برام نمونده تا نفس بکشــم..  یژنیاکســ گهیبخواد موافقت کرد.. حس کردم د
با مرگ  یکه تو اون عالقه نباشــه فرق ییتنفس نبود..هوا یبرا ییهوا چیه گهید

 :کر شدنم نمونده بود هب یزیانقدر بلند بود که چ لدای ینداره..!صدا یجیتدر
ــرم! چشمامو بار و بسته کردم و بغضمو قورت دادم..ول- ـــ ـــ ار  یخاک بر سـ

شمام پا شه چ سرمو روختیر نییگو صدا ی..  شتم و با   یاروم یلحاف گذا
 گفتم:

وره دلش یدیبهت گفتم..بهت ثابت شد همه اش درست بود؟ د یدی؟دیدید-
 یا صداشدم..ب چارهیب دیدیبدبخت شدم..د یدست یدست دیدینبود؟د یام الک

 گفتم: ادیبه فر هیشب یبلند



wWw.Roman4u.iR  214 

 

بهم  یالک یدید ــــــــــــشم؟یم چـــــــــارهیمگه من به تو نگفتم اخرش من ب-
 خش دار اسمم رو رمزمه کرد.. ییصدا ؟؟بایـــدادیم یدواریام
ـ- ـ ـ ـ ـیچ ـ ـ ـ ـ ـ ـاچ ـ ـ ـ سرم  دمیترسیکه م ی؟؟؟ باالخره ار اون ؟؟ی؟هان

ـ ـ ـ ـ یخوایم ؟حاالیاومد...حاال چ ـ ـ ـ ـ یبهم چ ـ ـ ـ  یلیسرم خ ؟؟؟؟یبگ
سرم گرفتم ول رفتیم جیگ دیشد ستم رو به  سرم مثل چرخ و ف ایدن ید لک دور 

 ینتونســتم حرف گهی..دومدیدر م ..چشــمام رو بســتم..صــدام به روردیچرخیم
 مطلق غرق شدم. . . ! یاهیو تو س بزنم
*** 

د ار در یا وانهی.. چون دکردیم یکالفه طول و عرض اتاق را ط یبا حالت فرنود
شمعدان ها یکی..دیچیپیبه خود م شت و ان را  زشیم یکوچک رو یار  را بردا

به د به گردنش دیکوب واریمحکم  فه  ـــد..دســتش را کال عدان پودر ش ..شــم
شیم سمادیک سرش را رو به ا نهاد و ار ته  ن..با خود رمزمه کرد :بزنم...نزنم ... 

 :دیدل نال
مادرش بلند  یهم فشــرد..صــدا یخودت بهم بگو..چشــمانش رو رو ایخدا-

 شد:
 .. فرنود ار اتاقش داد رد:گهید ایب ؟ییپسرم.. مادر کجا-
ـــامینم- ــــ سکوت یقی.. دقانی..تنهام بذار نیامان ..ولم کنم ـ ار و وانهید یبعد 

ار  یاطالع یهفته ب 2..یخبر یهفته ب2خانه را در حصــار خود فرا گرفته بود..
ار  یخبر یهفته تمام را در ب 2که  یبود..مجنون دهیهانا اتش به جان فرنود کشــ

هفته چه به رور مجنون  2 نیدر ا دیکس نفهم چیکرده بود و ه یســپر شیالیل
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 یمنطق یهینتوانست توج یرا فشرد ول شیها قهیقصه امده است..فکر کرد..شق
همراه خودش و دوستانش ار جمله  یهفته گوش2کند.. دایهانا پ یرفتارها یبرا

که فرنود  یدر خانه نبود..هر رمان لدایهفته بود که  2خاموش بود.. انایو ک لدای
س یجزوه ها شم  کردیم نهرا بها یکال شم در چ ار هانا  یشود و خبر لدایتا چ

 لدایر خانم،ماد رای..مادرش را فرستاده بود تا ار سمخوردیبه بن بست م رد،یبگ
سوس خبر ساردیار دخترش بگ یبه طرر نامح  یبودند.. ول هی..چرا که انان هم

 یمادر فرنود رن کم حرف کردیدوســتش" را بهانه م یخانم هربار "خانه  رایســم
 ...کردیم یموضوع فرنود را حرص نی..و همشدیمسائل نم چیو پاپ بود

مام ت یالیخیبا ب نکهیداشتند؟ا یار و یار جمله مادرش چه انتظار گرانید حال
ار ب یو برا دیبه سمت تلفن دو عیجهش سر کیخواهرش برود؟ با  یبه مهمان

 جواب دهد.. دیشا نکهیا دیکرد..به ام یریرا شماره گ لدایشماره  اردهمی
ـــدا ها یص  لیدل کیعذاب اور تر بود..او فقط  ییموجود ار هر نوا یبوق 

ستیم  یخود حالج یهانا را برا یکه با ان بتواند کارها یمنطق لیدل کی..خوا
 شیرانوها ینشــســـت.. ســرش را رو یکند..ناراحت و ســرخورده به کنار

ند کرد..قطرات ر که بل هاد..ســرش را  نه اش رســ زین چا به  ـــک   دهیاش
 هیکه گر یبار نیروان شــده..اخر شیاشــکها یک دیهم نفهم دشبودند..خو

 اورد..رمزمه کرد: ینم ادیکرده بود را به 
 ؟یکنیم هیدختر گر هی یبه رورگارت اومده که برا یچ نیچت شده مرد..بب-

د خو دیبا شهیخود ندارند..؟چرا هم یبرا یمرد ها دل نداشتند؟مگر خلوت مگر
 دهند؟خودش به خودش پاسخ داد: را مقاوم نشان
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 در یمنه..!وبا اسم هانا بغض ِی نبود..هانا همه رندگ یاون دختر هر دختر یول-
 جان تاره کرد.. شیگلو

 خودت ای..خداستیجا بند ن چیهفته ست دستم به ه 2تو دختر؟ ییاخه کجا-
نذار بال باش.. ته  نالادیســرش ب ییهواشــو داشــ با خود   یب یلیخ دی.. 

ستمی..نمیمعرفت صدایزنیجا م یرود نیبه ا دون ست که  یی..  ار درونش برخا
 را انجام یکار لیدل یکه ب ســـتین ی..هانا دختر ریبگ میعقل تصــم یار رو
 کارهاش داره.. یکننده برا هیتوج لیدل هی..حتما دهد

 اتاقش گره خورد..: وارید یرو میبه تقو نگاهش
ــکل قل  رو ونه..و به جوهرم*س*ترور ار ر نیفردا اول-  یقرمز خودکار که ش

 رد: ی. رهر خند ستیبود نگر دهیکش کیعدد 
با  امیب خواســتمینه..م ای کنهیقبول م ینداشــتم کســ یکار گهیدفعه د نیا-

 تیتا بابات رضـــا امیو م رمیم گهیبار د100 فتهیخانوادت حرف بزنم..پاش ب
پام ســنگ  یتو کارته که انقدر جلو یحکمت ه؟چهیحکمتت چ ایبده..خدا

شت وفته؟اخهیم شم چرا گذا شق ب طعم  نیبار ا ینوکرتم..اگه قرار بود دوباره عا
 چراه؟یعشــق چ یبشــه؟چرا دوباره بهم فهموند بمینصــ یعذاب لعنت نیتلخ ا

..رنگ تلفن خانه به صــدا دیکشــ یهانا دلم بلرره؟ســپس اه دنیبا د یگذاشــت
شد  الدی دیشا نکهیفکر ابا  یجواب دادن نکرد..ول یبرا یدرامد..فرنود تالش با
 ..دیبه سمت تلفن دو

 بله؟-
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چند وقته که پاتو ار  یدونیم ؟االنیومدین یچ ؟واسهیفرنود؟چرا خونه موند-
 نیا ارمیب رونیحال و هوا ب نیتورو ار ا نکهیواســه ا ؟منینذاشــت رونیخونه ب
  رمزمه ل ریر دویبه صورتش کش یدادم.. فرنود کالفه دست  یرو ترت یمهمون

 ..یشگیهم یکرد:بار هم همان حرفها
به ک یخواهر من من مهمون- بار هم  ینخوام  بگم اخه؟ فرنوش خواهر فرنود 

 را تکرار کرد..: شیحرف ها
 یومدی..نه به قبال که به رور مارمیکه ســر ار کار تو در نم ؟منیچ یعنیاخه -

 و گفت: دیکش ی..فرنود پوفرونیبه رور ار خونه ببرنت ب دیخونه نه به االن که با
 لحن فرنوش دلخور و پر ار حرص شد: ؟یندار یکار-

و به منه که سنگ تور ری..تقصاین یخوایم ایب یخوایاصال به من چه..م -فرنوش
ش یبا ک ستیمعلوم ن زنمیم نهیس سپس گو صدا یلج کرده و  شت..  یرا گذا

ممتد در گوش فرنود تکرار شـــد..فرنود قصـــدش رنجاندن خواهرش  یبوقها
دســـت خودش نبود..خودش هم ار دســـت  رشیاخ یرفتارها نیا ینبود..ول

صم دشیام یخودش کالفه بود..با ته مانده ها سش را برا میت شان بار  یگرفت 
شماره  سرعت   یبوقها نیرا گرفت..کالفه ار ا لدای یدواردهم محک بزند..به 

..ناگهان دیکشــیکشــدار م یدســتش گذاشــتو نفســها یســرش را رو یتکرار
 تاره گرفت.. یکه همزمان فرنود جان دیچیپ یدر گوش ییصدا
 بله -خسته ییصدا

 را در دستش فشرد: ی..گوشدیچه بگو دانستیبند امده و نم ربانش
 خسته و ناراحت رمزمه کرد: ییبا صدا لدای ؟ی..خودت ترایالو...م-
 خودمم.. فرنود ناگهان داد رد:-
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 یجند دفعه باهات تماس گرفتم؟پس اون گوش یدونی؟مییمعلومه کجا چیه-
 ترای...هانا کجاســت؟م؟هاناینگاهش کرد چیخوره؟هیم یبه چه درد تیلعنت

 یار صـــدا لدای.. یدار دونمیکه م ینگو ارش خبر ندار یاالن که جواب داد
 مزمه کرد:بلند فرنود جا خورده بود با خود ر

 ..:دیچیپ یداد فرنود در گوش یحق داره.. صدا-
 را ارام تر کرد: شیجواب بده... صدا ترایم-
خبر  یچی..بهم بگو هانا کجاســت..فقط نگو ار هدمیقســمت م زتیجان عز-

 گفت: لدای.. یندار
به... بار هم گمیکجاســـت..فقط...فقط م گمیقســم نده..نم- ....حالش خو

 فرنود داد رد:
ست؟با گمینم یگیهفته تاره م 2عد ب- ارت  ترای...مایوگرنه ...خدا یبگ دیکجا

 ..کنمیدارم خواهش م
خسته و مظلوم به درد  یحال رار فرنود را مجسم کرد،دلش به حال ان صدا لدای

 ...دیکش یامد..چشمانش را بست و سپس اه
**** 

 نیا یرو دنیندارم .. کارم شــده درار کشــ دنمیحوصــله نفس کشــ یحت گهید
خت و خ به د رهیت ـــدن  هان دیســف واریش به ا یبرا هی.. در  نیبار هزارم 

 رو تکرار شیشــگیهم یحرف ها خوادی.گوشــامو گرفتم..االن بار هم مکوبهیم
 ..کنمیدر رو قفل م ادیبه اتاقم ن یکس نکهیا یکنه..برا

 شکنمیدر رو م نیا یهانا به جون خودم در رو بار نکن-هیهان
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 کم جون ردم..: یلبخند میحال یب یهمه  با
 :دیبه در کوب یندارم! محکم تر ار قبل یمن حرف یتونیباشه..اگه واقعا م-
نکشــم..  رونیاگه تورو ار اون اتاق ب کنمی.. اســممو عوض میشــد وونهیتو د-
 یبوق ار تو کوچه اومد ..وبعدش صدا یدر پ یپ ی.. صدا ومدین ییصدا گهید

باشـــه؟با خودم گفتم  تونهیم یموقع رور ک نیارنگ خونمون.. تعج  کردم..
ا اشن ییها مقد یصدا قهیحتما اردالنه..چشمامو بستم و بعد ار حدود چند دق

 به گوشم خورد..
 ی..خدا تورو رسونده..به خدا با خودشم لج کرده..ار اون رورترایم یوا -هیهان

ــو ار اتاق ب ــده پاش  وونهیه.. د..هررور در اتاقش قفلذارهینم رونیکه مرخص ش
سالمت صداها تیاهم یبراش ب شیشده.. نامفهوم اومد و بعدش تق  ییشده.. 

 تق در..:
ندادم که بار  تیدر رو بار کن ..کارت دارم .. اهم قهیدق هیهانا جان ...منم -

 هم به در رد:
ار جام بلند  یحال یطول نکشـــه .. با ب ادیر دمی..قول مقهیدق هیهانا...فقط -

قفل چرخوندم ..برگشــتم که برم رو تخت درار بکشــم که  یرو تو دیشــدم..کل
نگاهم  یظیبود که با اخم غل لدایشــد.. دهیهمون لحظه دســتم ار پشــت کشــ

 ..:کردیم
ش یخوایم- ست ی؟اره؟ولیخودتو بک صال راه در  ی. با کیرو انتخاب نکرد یا

 افسرده ..ش  رو رورت شده یادما نیمثل ا یه؟شدیبق ای؟خودت؟یلج کرد
 :دمیکش رونیاتاق..دستم و ارتو دستش ب نیتو ا دنیدرار کش
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 هیول کن..حوصــله حرفاتو ندارم..کارت رو بگو و بعدم برو.. چند ثان لدای-
 داد رد: دفعهیساکت شد..

 اخه احمق چه مرگته؟ مثل خودش داد ردم:-
 ؟یگیم یچ گهیتو د ست؟یچه مرگم ن-

 تند سرش رو تکون داد: تند
شکل تو چ یدونیم-   ش یبدبخت..!فکر کرد یدیخودتو به باد م یه؟داریم

جمع  التویاالن وســا نیشــه؟همیتو جات مشــکلت درســت م یو رور بچپ
 کن..رود باش..

 ..امیجا نم چیکه ه یدونیاصرار نکن م-
ندون نیکه خودتو تو ا یای..نمیایکه نم یغلط کرد- تاق ر  گهید ؟یکن یا

 تحملم تموم شد داد ردم:
جایا خوامیاره م- ندون ن تاق بم نیتو ا خوامیکنم..م یخودمو ر به رمیا ..

به من بدبخت خوشــ یدونیتوچه؟هان؟م  ی..چون رندگومدهین یچرا؟چون 
شونم نم یرو شش رو ن شم؟چرا با ای رمیبم کنهیم ی....چه فرقدهیخو  دیرنده با

 ریقصنداره؟ت یتیاهم نیکوچکتر یکس یبرا یخودمو خوشحال نشون بدم وقت
ـه؟؟؟یمن چ ـ ـ ـ  دونمینم یشدم که حت یعاشق شدم؟؟؟عاشق کس نکهیا ـ

...دست چارهی..من بختیدیاصال اره..اقا من احمق..من ب ــــه؟؟؟یدردش چ
سور دل هیدا یبه حال تو داره؟شد ی..چه فرقنیار سرم بردار..همتون خستم کرد

شاجره ما نگ ستادهیتر ار مادر؟مادرم تو چارچوب در ا  دالی..کردیم اهبود و به م
 من رو به مادرم گفت: یتوجه به حرفا یب
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خاله ســاک هانا کجاســت؟و منتظر جواب مامانم نشــد و خودش به ســمت -
 کمد اتاقم رفت. گفتم:

ساکم  ی..الکامینم ییمن جا لدای- ساک و چمدون جمع نکن..  سه خودت  وا
 پام پرت کرد: یرو جلو

مه ادم نگران تو  نیا چارهی؟بیکنیم کاریبا خودت چ یدار یدونیم - ه
ه تن.. ـــ نیم چیهس ت یدو ق ـــ یچ یبود هوشیب یو  یدیدن؟دیکش

کمرش خم شـــده بود..حاال  یدیشــکســته بود..ند یدی...ندیدیپدرتو؟ند
 ......یگیم
ن- م نیا ینگرا چه درد من  به  مه ادم  چهیه رو ار من دوا  یدرد خوره؟
ــت یادم کنه؟همونیم ــمش رو گذاش ــ یکه تو اس  یا دهیه فاچ شیمونیپدر پش

ه ک ییادما نیجان..ا لدایبود؟ مونیبشــم هم پشــ ینجوریا نکهیداره؟قبل ار ا
منو کشــتن.. ار  میمنو کشــتن...ار همون بچگ کننیم یمن ابرار نگران یبرا

رفام ح یکه عقده  یکه تا خواستم حرف بزنم دهنمو بستن...ار وقت یهمون وقت
پدرم واقعا  شــه؟اگهیتو دلم جمع شــد منو کشــتن...من مرده ام..مرده رنده م

صم ینگرانم بود جا  نجایمنو ار ا یخوایم ؟تویخوایم ی...چگرفتینم میمن ت
ش رونیب شهیبک ت فقط باها شهیعوض نم یچیبدون ه ی.. ولامیباهات م ؟با
خاطر ا امیم کهیبه  مه بهم رور گفتن..تو  نیا ن مه ســـال ه که ه هم بگو..من 

ک بود که در یزیقدرتتو نشــونم بده.. تو چشــماش چ ایندارم..تو هم ب یقدرت
به ک ییبا تنفر و چندش ، ار حرفا ختهیام ییجورا هی.. نگام کرد.. کردمینم ه 

ادامه ندادم سرش  گهیبند اومد د مربون دمیربون اورده بودم ... نگاهش رو که د
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با لحن محکم و جد  شـــهیبدون لطافت و بر خالف هم یا یرو تکون داد و 
 گفت:

 رفت ونریو ب دیپاشنه پا چرخ یرو یحرف اضافه ا چیه یمنتظرتم.. ب نییپا-
ــرم ــتام گرفتم و رو نیرو ب س  یل  رمزمه کردم :گند رد ریتخت افتادم ر یدس

 یهانا..گند رد
مشــت لباس که بود و نبودشــون برام  هیهام جمع شــد.. لهیوســ هیکمک هان با

 صدام کرد هیهان نیینداشت..خواستم برم پا یتیاهم نیکترکوچ
 بله؟-
 لدا؟ی...یگیم ترایتو....چرا به م-
صــداش کنم..ســوال  ینجوریا خوادیهســت..دلش م شیاســم شــناســنامه ا-

 ؟یبعد
 طایح ریها ! توجه نکردم وساک به دست مس دایجد یاعصاب شد یب یلیخ-

 گرفتم.. مامان جلومو گرفت: شیرو در پ
 ردم: یمواظ  خودت باش مادر.. پورخند-
ش- شماها مراقبم بود ی..همونجور نینگران نبا ستم.. نیکه  ..مراق  خودم ه
 گرفتم.. ادیرو ار شماها  ینگهدار نیا

ــه تو هرکار یباور کن یخوایهانا چرا نم-مامان ! یدختر من کنم؟تویم یمن واس
 سرد گفتم:

 واستخی..خدافظ.. دلم نمکنهینم یبرام فرق گهی.. دنیکنینم یکار چیچون ه-
رو  شیاشــک یدســت خودم نبود..لحظه اخر چشــما یدل مادرمو بشــکنم ول
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عق  گذاشــتم و خودم جلو  یصــندل ینکردم..چمدونم رو رو یو توجه دمید
بهم  ینگاه مین لدای قهی..هر چند دقشــدیرد و بدل نم نمونیب ینشــســتم.. حرف

سش رو جمع رانندگ نداختیم شاکردیم یو دوباره حوا ستیدلش م دی..  خوا
به پنجره تک بروم چشــم  هیحرف بزنم.. دســتم رو  بان رو به اتو دادم و 

ه. . تا راحتم کن شهیمن که تموم نم ینداره...درست مثل رندگ ییدوختم...انتها
 ! دستش رو به سمت ضبط برد و روشنش کرد..:

 نههست که عاشق م شهیهم یکی
 زنهیپلک نم کنهیکه م نگام

 ذارهیتنهام نم یخودش ول تنهاست
 داره یعج  دل ستین یزیکه چ ایدر
 غمامو حل کنه ادیهام م هیگر با

 کنه ب*غ*لتا منو  شهیم کینزد
 تره نییپا یلیاسمون شهر خ ار

 که وا کنم خدا پشت دره درو
 بستم ار کنارش رد شدم چشمامو

 بد شدم نهیبسته تا نب چشماشو
 گذرهیارم نم کنمیم یهرکار

 شترهیماست ار عشق ب نیکه ب یحس
 کنهیولم نم یمتیق چیبه ه کنهیبا دلم نم ینامهربون

 بار درخشهیقطره اشکمو که م هی
 منو ببخشه بار کنهیم بهونه
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ــدا به ــ یخودم که اومدم ص ــر نیهق هقم ماش اهنگ رو  عیرو پر کرده بود ..س
 خاموش کرد..:

ــتمیرور انداختم..هانا باور کن نم نیکه تورو به ا رمیبم یاله- ــن دونس  دنیبا ش
 .. اشکام رو پاک کردم..:یشیم ینجوریاهنگ ا نیا

اروم  هیبا گر کنمی...حس مســتیتو نبود...دســت خودم ن ری..تقصــزمینه عز-
 نگام کرد: یپارک کرد با دلسور یرو گوشه ا نی.. ماششمیم
 نگام نکن...دلم پر بود.. یاونجور-
 اخه؟ یکنیم فیچرا خودتو انقدر ضع-
 ..افتیرو داره... راه ب هی..حکم تخلستیمن ضعف ن یبرا هیگر-
 بگم..و حرکت کرد.. یچ دونمینم-
 ..الهیخیب ی..ولنهیبی..اشکامو منهیبیخدا هم منو نم یحت-
 وونه؟ید هیچه حرف نیا-
 تورو هم ناراحت کنم.. خوادی.دلم نملدای الشیخیمحِض..! ب قتیحق-

*** 
ــر نجایا ــرس ــت؟ س ــده  ینگاه یکجاس ــرد ش به کل محوطه انداختم.. هواس

 بود...دستامو دور تنم حلقه کردم..
 من.. یالیدر انداخت و درو بار کرد: و یرو تو دیکل
 ؟یدار الیمگه و ؟تویچ-
 فی.برات تعرتو. میمفصــله بر انشی. .جردمیروره فهم3..دونســتمینه..نم-
 ..کنمیم
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که باهاش کلنجار  یا نهی..شــوممینشــســته بود نهیشــده بود وکنار شــوم شــ 
 ام حلقه کردم: ییتا روشنش کنه..دستم رو دور فنجون چا رفتیم
 جوابم رود داد: رفتیور م نهیبا شوم کهیسرد شده .در حال یهوا حساب-
 ..ستیسردن نمیوگرنه همچ یحتما سرماخورد-
 هست..-
 ..ستین-
 سرِد..! گمیم-
 گرِم..! گمیمنم م-

 :دمیکش یحرص نفس
 ..ییگرما-
 ..!ییسرما-
 سرتق..-
 دنده هی-
 لجبار..-
 مندانه لبخند ردم: روری.. پیاصال تو خوب-
 ..ستین یمن شک تیتو خوب-

بمونه..کاش  شهیته دلمون هم یخنده ها نی..کاش امیدیار ته دل خند ییتا دو
 نباشه..کاش. . ! یا یتو رندگ یوقت غصه ا چیه

.دلم .شدیتو سرم تکرار م ی..وجودم گرم شد.. سوالدمینوش موییار چا یا جرعه
که دوســت نداشــتم رو  یجواب خواســتیدلم نم یبپرســم..ول خواســتیم

 ردم: ایبشنوم..باالخره دلم رو به در
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شوم هوشیب یوقت- شت و کامال به  نهیبودم چه خبر بود؟ چنگک  رو کنار گذا
 طرفم برگشت:

 یبپرس یخوایوقت نم چیفکر کردم ه-
 بدونم... خوادیدلم م ی..ولخواستمینم-
که داشــت یخواب و خوراک رو ار هممون گرفت- ظه  هام  یدختر..اون لح با

چه  دمینفهم گهی..دکشـــهیم غیج هیو هان یغش کرد نکهیمثل ا یزدیحرف م
س یجور شلوغ بوده ج..ظاهرا در میدیر ضا  سته بوده و چون ف  هینها غیاتاقت ب
 یچ تگفیعموت در رو بار کرد..بابات م دمیخونتون که رســ دهینرســ نییبه پا

 متیار ترس ربونش بند اومده بود..برد هیبود!!هان یلمیف هی یشــده ..اگه بدون
ــتانیب ــن یمامانت حرفا ی..وقتمارس  گفتیاونم غش کرد..دکتر م دیدکتر رو ش

رو مختل  شیعصــب ســتمیبهش وارد شـــده و ســ یدیشـــد یلیشــوک خ
ست..م 60درصد بهوش اومدنت  گفتیکرده..م سه  گفتیدرصد ه ممکنه وا

باره یبود هوشیهفته تموم ب کیحرف بزنه..هانا  نتونه شــهیهم ..خدا تورو دو
 م کرد:ب*غ*لکس ش  و رور نداشت.. چیبهمون برگردوند..ه

بهم سخت گذشت.. دستم  یلیناراحتمون نکن..خ ینجوریوقت ا چیه گهید-
رم ا ؟یل  رمزمه کردم: بابام چ ریکمرش گذاشتم..چشمامو بستم و ر یرو رو

 فاصله گرفت حرف نزد دوباره حرفم رو تکرار کردم:
 هفته؟ هی نیکرد تو ا کاریبابام چ-

ــتم ار ربونش خارج  یحرف تیمن و من کرد و در نها یکم که انتظارش رو داش
 ومدید: نش
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داشــتم هر  دی.. امدمیترســیجواب م نیهم گرفت..ار هم یلیگرفت...خ دلم
چون دخترش بودم ،چون حالم بد بود حداقل  یول نهیچقدرم که نخواد منو بب

شه ، ام دنمیبه د کباروی شتم همه باورهام غلط ار اب در ب دیاومده با  یول ادیدا
ــال خوب نبود..انگار قلبم ال نطوریا ــد ،حالم اص به  کرده بود و ریمنگنه گ ینش

 گفتم: ی. خودم رو ارش جدا کردم با ناراحتدادنیرور فشارش م
 ومد؟یواقعا ن-

طاقتش رو ندارم هانا رو تو  گفتیرد: ناراحت نباش هانا...م یبند مین لبخند
ار  یدرت اونجورراستش ، خ ...حق داشت، تو بخاطر پ نم،یبب تیاون وضع
ناراحتیحال رفت ند می...  بام نقش  یرو یرو ار دســـت دادم و پورخ ل

نگاهم  یانبا نگر لدایشد به لبخند و لبخندم به قهقهه...  لیبست..پورخندم تبد
 :کردیم
 ؟یخندیچرا م-
اره؟چطور طاقت داره بزنه تو سرم و بگه  نهیکه طاقت نداره منو تو اون وضع بب-

فه شــو هرچ خاطر خودخواه یوقت یهســـت..ول گهیبزرگترت م که یخ  یب
 نه؟یخودش منو تو اون وضع انداخت دلش رو نداره هانا رو بب

 هانا رود قضاوت نکن..-
ضاوت نکنم؟مگه د یرو باالبردم: چ صدام هم مونده؟خودش  یرود گهیرو ق

به اون رور م عد م ندارهیبا دســـت خودش منو  قدیمنو بب تونهینم گهیب  رنه؟ان
 مردم؟ ای کشمینخواست بفهمه نفس م یسنگدل شده؟حت

تو ماهارو  کبارهمیخدا  یتو رو درک کنن؟ محض رضا دیهمه با شهیچرا هم -
 کدوممون خوب نبود! چیه تیدرک کن ،پدرت رو درکش کن..وضع
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مه خودشــون رو م خوامیمن م یچطور وقت-  یبه کوچه عل زننیدرکم کنن ه
مه  نجوریا یچپ..ول قا اصـــال درکش مواقع ه فا ظار دارن؟ات ار من انت

 ینجوری..خوبه ..ادنی..همونجور که اونا منو نفهمفهممشی..اصــال نمکنمینم
 میشیحساب م یهمه باهم ب

نا اون مرد- بارش حرف م ینجوریا یکه تو دار یها پدرته! بزرگت  یزنیدر
ــال رندگ 24با اون خانواده  یکرده ،جنابعال  یبا مرد یتو حق ندار ،یکرد یس

به ع شیکه نگران هت ا ،منیحرف بزن ینجوریا دمید نهیرو  جاره رو  نیب ا
 تو چشماش رل ردم: تی...با جد ی...بهتره رفتارتو اصالح کندمینم
ارشون خواستم  یمگه من دخترشون نبودم؟مگه همون مرد پدر من نبود؟وقت-

پام  هدن؟پابیکردن؟درکم کردن؟منو فهم کارمیقل باشــم چم*س*ت میتو رندگ
سال تموم ار من  کیکارهارو نکردن..اونا  نیکدوم ار ا چیکردن؟نه..!ه تمیحما

ــتن.. اون موقع میورندگ ــردگ یگذش ــت و پا م یکه تو افس  چیه زدمیخودم دس
شبام رو تو اون ک ومدنیکدومشون ن رف مزخ کینیلیاحوالم رو بپرسن ، رورا و 

 یمشت قرص و دوا ! کس هی ؟بای،اونم باچ کردمیم ینظر اون پزشک سپر ریر
کار  نیکنن اما ا تمیباهام حرف بزنه اون موقع انتظار داشتم خانوادم حما ومدین

س یرو نکردن...ول اون پزشک بود... من رور به  کرد تمیکه ظاهرا حما یتنها ک
اما با خانواده خودم جز با  کردمیحادم دســـت و پنجه نرم م یرور با افســردگ

که ار  ســتین ینداشــتم حاال به نظرت توقع مزخرف یکتریتلفن ردن ارتباط نزد
شن؟"درک" به حرف ن شته با وقع م نجوری..الدای ستیمن توقع درک کردن رو دا

شه من همون برخورد رو  یبا من هر کار ی.. هر ک خوادیها مرد عمل م کرده با
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و دســتامو تو هم قفل کردم: حاال هم فکر  دمیچرخ ی....کمدمیبهش پس م
 !دهیسوقتش ر کنمیم

شد ب یمرد هم حت اون ضر ن صور زدمی..هرچند حدس منهیمنو بب ادیحا ..ار من
شت  ینیچن نیا یانتظار ها دیخان...بزرگ خاندان نبا شت..دخترش دا  کیدا

 هی یحت شــونیالل بشــه بعد ا شــهیهم یممکن بود برا ی..حتدادیهفته جون م
ا ت نیرم یبرادر همون مرِد..ول نمی...بار به معرفت برادرش..اومدنیهم ن دارید

 اسمون باهم فرق دارن.
من حرف  یذارینم ی. حتیدوریو م یبریواســه خودت م یدار شــهیمثل هم-

 بزنم..
ستمیرو که م یزیمن اون چ- شتم با خودم کلنجار ی...به بدبختدمیشن خوا  دا
ــنوم  نیکه ا رفتمیم ــفانه  ایجمله رو بش ــدم اینه که متاس ــبختانه موفق ش  خوش

چه ادم پدرم  ـــت..! فهم یبفهمم   یکه مرده و رنده ام براشــون فرق دمیهس
 هیا من ب یمالقات دخترش برا ادیب کباری یکه حاضــر نشــده برا ینداره...کســ

 نداره. یفرق بهیغر
ــبان یحرف گهید  یب براش نقدریمن ا یعنی..دادمیپاهامو تکون م تینزد..ار عص

سوال شم؟هه...معلومه چه  سمیدارم م یارر شتم حداقل پر ..اگه براش اررش دا
ستگار ستیار من نظر م یش  خوا جرقه  یزیلحظه تو ذهنم چ هی ی..براخوا

صب شن یرد..داغ بودم..ع شده منو بب نکهیا دنیبودم.. ضر ن  یصبع نهیپدرم حا
 رو گرفتم ممیبدون فکر گفتم: من تصم نیهم ی..براکردیترم م

 ؟یچ میشتاب سرش رو باال اورد و گفت:تصم با
 تکون دادم: دییتند سرم رو به نشونه تا تند
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 رو گرفتم..نگاهش تواءم با استفهام بود...: ممیاره ..تصم-
 ؟یچ میتصم یبگ شهیم-
..کم زدینم ی.! دهنش ار تعج  بار مونده بود و حرفکنمیبا آرســام اردواج م-

 کم اخماش توهم گره خورد و لباش رو ار هم بار کرد:
 ؟یگیم یدار یمعلومه چ چیه-
شدم..د نیار ا گهیاره کامال معلومه...د- سته  شمکش خ همه  نیار ا گهیهمه ک
 ندارم.. ی..منم حرفخوادیم نویخسته شدم..بابام ا یتوجه یب

 نه؟یتا اخرش بش خواستی..عمه من بود مفهممیکارات رو نم یمعن-
 رو گرفتم..تمومش کن.. ممیمن تصم-
ع ار ق تو وا نا  ها ند شـــد: ل ب مجاش  ن میا  ه  کاریچ یخوایم یف
 که دلت ار دست بابات دونمیم نمی...ایهست یعصبان دونمی...مدونمی...میکن

 هانا ای..کوتاه بستین یقشنگ یاصال شوخ ندتیبا ا یبار یپر هست..ول
 وسط حرفم: دینه من...پر ییتو فهمهیکه نم یاون-
به من گفت نیقرارمون ا یول-  یکه بخوا یزیچ یبرا ینبود..تو خودت 
 ؟یزنیجا م ی..داریجنگیم
 یفیعض یشده.. باصدا لیتکم تمی..فقط ظرفزنمینبود..جا نم نینه قرارمون ا-

 گفت:
 شدم رهیخ نهیشوم شیبست .. به ات خینبود...! دستام  نیا قرارتون

 "؟یدیهمه مدت بهت گفتم..بهم قول م نی"حاال که بعد ار ا
 بدم؟" یچه قول-"
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حمل ..باور کن تیوقت ترکم نکن چیو ه یباهام بمون شهی"فقط بهم قول بده هم
مه چ گهیرو د یکی نیا ندل نیهم یجا..رو نیرو هم زیندارم. ه بهت  یصــ

 شیاول با صداقت پ نیار هم خوامیکنه..م دایگفتم..اگه قراره رابطه امون ادامه پ
 "یکه باهام بمون نهیبرم تنها خواسته ام ا

 "ذارمیوقت تنهات نم چیه گمیهت مب نجای"هم
 "؟یمونی"م
 !"مونمی"م

 گرفتم و با بغض گفتم: شیار ات نگامو
لقه که تو چشمام ح یانداختم و به قطره اشک نیینبود.. سرم رو پا نیقرارمون ا-

 بسته بود اجاره فرود دادم!
 ..یا وونهیتو د-
 ..!دونمیدست اشکم رو پاک کردم: م با
 !ستیذره عقل هم تو مغزت ن هی-

 !دونمیرو تکون دادم:م سرم
 ..یهانا تو واقعا عقلت رو ار دست داد-
 !دونمیم-
جای..من تو رو اوردم ادونمیم یگیم یه یچ یعنیِا. . . - ـــا ن  یتو دورار فض

سه خودت  یخونتون بتون صم هیوا ساب میت ست و ح  یو..بعد جلیریبگ یدر
ــیمن م  یاخویکه م یکار نیون مرد اردواج کنم؟بفهم ابا ا خوامیم یگیم ینیش

 ..ستیدرست ن یبکن
 ...!دونمیم-
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مار و م-  یدونســتیهزارم درصـــدم کی..اگه یدونینم یچی..تو هدونمیرهر
به ربون نم چیرو ه یحرف نیهمچ قت   نیبا خودت ا ی..چرا داریاورد یو

 ؟یکنیکارروم
 شــبه کیمن... ی..تو خودت رو بذار جاتونمینم گهید گمی؟میفهمیچرا نم-
 ..بعدشیکه ارش متنفر ی..همون کســادیقراره برات خواســتگار ب یفهمیم

سفند ردت م نکهیبابات بدون ا ساب کنه مثل گو ..انگار هریو م کنهیتورو ادم ح
شم  هی خوادیکه م سر خودش بار کنه..بعد شیهفته ب کینون خور رو ار  و  یهو

دم رو خو میتصم زارو؟منمیچ نیا یفهمیسر بهت بزنه..م هی ادینم یپدرت حت
شدم ار ا سته  صاب درست کردم.. یانقدر برا نکهیگرفتم..خ  هیخودم جنگ اع

 نمکیفکر م نیبالش بذارم همش به ا یســر رو تونمینم یشــ  درســت حســاب
 ..شهیم یاخرش چ

 بهت بگم.. تونمیم نویفقط هم یا وونهید هیتو -
*** 

 ـن ، مـ ِخــوب
 بمان میجا درون شعرها نیهم

 آدمها مرا با خود نبرد ِن یدروغ ِی دوستت دارم ها ِی وسوسه  تا
 دوِر احساس ؛ ِی ها نیسررم به

 انتها یکنم ب یم یهر رور با تـو عاشق نجایا من
 مانیمـا شدن دستها یبرا ستیمن بهانه ا شعرِ 

 میرا شکست ده ییجدا ِی  بانهیتکراِر غر تا
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 ب*غ*لاومدم و دفترم رو  نییپا میگذاشــتم..ار صــندل زیم یرو رو خودکارم
شتن جمله ها شق نو شق ادب یادب یکردم... عا  یخاطره  اتی..ادب اتمیام...عا

کرد باهام حرف  یســع یلیخ لدایســه رور  نیا یموندگار و محو ذهِن مِن..!تو
نه و منو ار تصــم نه..ول ممیبز  تونمینم گهیکه د دونمیخودم م یمنصــرف ک

صــاح  قلبت باشــه و تو به رور  گهید یکیادامه بدم..چه ســخته  ینجوریا
بت نم یبه خودت بقبولون یبخوا به درد قل کهی..اخورهیکه اون ادم  ور به ر ن
صل نیگزیرو جا گهید یکی یبخوا  سخت یار هر درد یقلبت کن یصاح  ا

واسه  فقط لبمبکنم..من تا لحظه مرگم ق تونمیرو نم یکار چنیمن هم یتره..ول
ــت  کیخاطرات اون  ی.رد پا تپهینفر م کی نفر هم انقدر محکم و پررنگ هس

جا گار کرده..من نم یکه  ند رو  یکســ تونمیخودش رو تو قلبم و ذهنم مو
 گهیمنطق شدم..م یب یلیرورا خ نیا گهیراست م لدای دیدلم کنم..شا نیگزیجا

شدم..خ یلیمن خ صم ونهردوتات یبرا گهیبهم م یلیخودخواه   ی.ول.رینگ میت
من با  گهیم لدای..خوادی..منم دلم ارامش مســتیحرفا ن نیگوش من بدهکار ا

 یوقت تونمی..نمگهیهم واقعا درســـت م دی...شـــادونمیلج کردم..نم ایهمه دن
تعلق داره نفر ســوم رو هم نابود کنم..هرچند  یا گهیعشــقم و قلبم به کس د

 ممیمقاومت کنم..درباره تصم هگید خوامینم یسخِت..ول یلیواسه خودمم خ
هامیفکر کردم. یلیخ با خاطر  لدا فت تو ب خالف بود..در اخر بهم گ م

ه م یکســـ تیخودخوا ن مینیبیرو  ن تم  خود نی.. ندگ یدو  یچ تیار ر
که میخوایم فت من  نداره حرف  یا جهیباتو حرف بزنم نت یهرچ دونمی..گ

.. ســرم رو نداره یخوب جهینت یکنیکه م ینکاریبهتر ار توئه..فقط ا واریردن با د
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داره نگام  شــهیمثل هم نهیکه دســت به ســ دمشیباال اوردم و تو چارچوب در د
 ..:کنهیم
 برم.. خوامیامرور م-
 ؟یفکر کرد زیبه همه چ یمطمئن-
 فکر کردم... نشست کنارم:-
 ؟یدروغ بگ یخوای... به من هم م یمردد یول-
 ..خوامینم-
 ؟یچ یخواینم-
 کنم...برام سخته... خ*ی*ا*ن*ت خوامینم-
 گهید یبه ارامشت انقدر اررش داره که کم دنیرس یعنی..  یهنورم خودخواه-

 کرده که دلش به تو خوشه؟ یگ*ن*ا*هچه  چارهی..؟اون فرنود بیمنتظر نمون
 خ*ی*ا*ن*تبه عشــقش  تونمی..چون نمکنمیکاررو م نیبخاطر اون دارم ا-

سپرده ..نم ست من امانت  سش رو د سا ساس  خوامیکنم ... اون اح در حق اح
 کنم.. یپاکش نامرد

 یربونم مو دراورد ...هرچ گهی..درینگ میتصــم هیهزار دفعه گفتم واســـه بق-
 کن . ب*غ*ل..پاشو حاضر شو..کمتر اون دفتر رو هررور  یدونیخودت م

 احساس.. یدختر ب هی ی.. احساِس ..احساساستیدفتر ن نیا-
 .. یاحساس یکه ب یپس قبول دار-
. . زنمیم شــشیفرنوِد ..که منه ســنگدل دارم ات یاحســاس ها نایقبول دارم ..ا-

 نره.. ادمیوقت  چیدفتر ثبتش کنم تا ه نیتو ا خوادیدلم م
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*** 
مدت رمان کم انقدر فکرم  نی..تو ا قهیکمتر ار دو دق دیشـــدم..شـــا حاضــر

نگاه رو به  نیخودم رو حاضــر کردم..اخر یچه جور دمیمشــغول بود که نفهم
 ..نه پورخند..! یانداختم..نه لبخند نهییروح تو ا یدختر ب

راره ق دونستمیاومدم .. م رونیسرو صدا ار اتاق ب یرو برداشتم و اروم و ب فمیک
ــراغم..ادرس و ادیب ــراغت..منم  امیرو بهش دادم و اونم گفت م لدای یالیس س

ر رو د نکهیمخالفت برام نمونده بود..به محض ا یبرا ی.رمقنکردم. یمخالفت
مزاحمم  ودماش مشــخص شـــد..ارش خواســته ب هیبار کردم ار راهرو ســـا

برام سخِت و به خواسته ام احترام گذاشت..در  طیشرا نیدرک ا دونستینشه..م
بار کردم و تو محوطه منتظر ا  ار دور نشیماشــ یقیتا بعد ار دقا ســتادمیرو 

به  و دمینشده بود..چرخ کیرنگ .. هنور نزد یمشک یایپرش هی..مشخص شد
ش قینفس عم هینگاه کردم.. یچمنها ستم کمکم  دمیار ته دلم ک و ار خدا خوا

صدا شیخوب پ زیکنه همه چ ش یبره.. سع نشیبوق ما شتم.. شد..برگ  یبلند 
 یکردم خودم رو اروم نشــون بدم..در رو بار کردم و ســوار شــدم..ســالم کوتاه

با خوش رو که جوابم رو  گاه ییدادم  با ن گذراچهره اش رو ار نظرم  یداد..
ندم..ق فهیگذرو کامال  هیبدم نبود..  خ یخوب نبود..ول ادیاش ر ا پســر 

بل ار همه  دی..شـــایمعمول هایا یاگه ق و ت یرییتغ تونســتمیبودمش م دهید ن
 تکامال ســاک نیماشــ یبود..فضــا ریکه د فیح یکنم..ول جادیاحســاســاتم ا

به موقعش  خواســـتیبود..دلم نم االن حرف بزنم..حرفامو نگهداشــته بودم 
 شــکســتیرو م نمونیب وتکه ســک یزی..تنها چگفتینم یزیبگم..اون هم چ
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ـــدا نگ ب هیار پخش بود.. یمیمال یص ز ..ترممیبود کیکالم... تو تراف یاه
 تو جاش جابه جا شد.. تهیو دست به س دیرو باال کش یدست

 ی.. با دستام باریزنینم یحرف یکه نشست یخ ..چه خبر ار اون موقع -ارسام
 بدم..: لشیتحو یزیکردم تا چ یکردم و سع یبار
 گفتن ندارم.. یبرا یزی.. فعال چستین یخبر یسالمت-
 چشمام رو بستم..: ؟یباهام حرف بزن یخواستیدرچه مورد م-
 دیکش نییشد..ترمز رو پا اراد کی.. ترافگمیمناس  بهت م یجا هی میبذار بر-

ستم رو گرفت و رو شت..ه یو راه افتاد..همون لحظه د س چیدنده گذا که  یح
ست نداد به کنار... ش ییجورا هیبهم د ساس پ ست داد..با  یمونیاح هم بهم د

که  رشــد..انگا شــتریشــدن به محل مورد نظرش تپش قل  من هم ب کینزد
ستیم شکافه..اون  نهیس خوا ستم رو رو یکیام رو ب شتم و خودم ید  قلبم گذا

مدام جمله  به ارامش دعوت کردم و تو دلم  باش دختر...اروم" رو  یرو  "اروم 
درونم  یظاهرم اروم بود..ول دیشـــدم..شـــا ادهی..با صـــداش پکردمیتکرار م

ستمیبود..نم ییغوغا شه..فقط  تونهیم یعکس العملش چ دون شو هیبا  یره ادل
جوره هم کنار برو  چیســتم باهام همراه شــده و هنشــ نیار اون اول که تو ماشــ

 .. ستین
نه قدم برم شــو نه اش  مه داشــتمیبه شــو وجودم ار واکنشــش  ی.. ه

بهش بگم...باهر قدمم صــلوات  خوامیرو نم یزیکم چ دونســتمی..مدیلرریم
ه به خودم مسلط بشم دست نکهیا ی.. برادیلرریقدم هام هم م ی.. حتفرستادمیم

 ..دمیرو محکم چسب فمیک ی
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 آخ !..-
رفتم..اون رو گ دیکه دستم رس یزیچ نینسبتا گود فرو رفت و اول یتو چاله ا پام

ــام بود.. اخه بگو دختره کم عقل مر ــیهم کت چرم ارس ــته راه  یض ــم بس چش
 !..؟یریم

 شد؟ یچ-ارسام
 پام تو چاله فرو رفت..-
نشــد؟حواســم؟؟ انقدر  تیمراق  باش..حواســت کجاســت؟ طور شــتریب-

اپ ش یگفتم و در کاف یهوش و حواسم برام نمونده!..نه کوتاه یکه حت رمیدرگ
 یکرد.. وقت تیرو بار کردم..دستش رو پشت کمرم گذاشت و منو به داخل هدا

 رونیب یار گرما صــورتم رو نوارش داد.. هوا یگذاشــتم هرم یقدمم رو تو کاف
ما برام  نیســرد بود و ا ـــت بخش ب ل*ذ*تگر دو نفره  یزایار م یکیود..پش

شاپ  یبه اطراف انداختم..کاف یاونم متقابال روبروم نشست.. نگاه موینشست
 جوون بود.. یپر ار دختر پسرا

 ن؟یدار لیم یچ-
 سرم حواسم به خودم جمع شد.. یار کارکنان باال یکیاومدن  با

 ؟یخوریم یهانا جان چ-ارسام
پا یچیاالن ه من هانم رو م نیره،همینم نییار گلوم  بدم  تونمیکه بزاق د فرو 

 باال انداختم: یشونه ا یتفاوت یشکر داره!!با ب یبارم جا
منم همون رو ســفارش بده..ســرشـو  یبرا یخوریخودت م ی..هرچدونمینم-

شو توهم گره دادو به  کیتکون داد و رو به مرد گفت دوتا ک ستا و قهوه لطفا.. د
 شد: لیجلو متما
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ش گهید قینفس عم هی ؟یشروع کن یخوایخ ؟نم- شمام  دمیک و مردمک چ
 چرخوندن اطرافم تو صورتش متمرکز کردم..: یرو بعد ار کل

ستش..م- ستمیخ ..را بگم  ی..چجوردونمی..نمیباهات حرف بزنم..ول خوا
.. 
کرده بودن..مونده بودم  زونیقفل او هیدر چه مورد هســـت؟ انگار به ربونم -

 و ار کجا شروع کنم.. یچجور
مد و قتشیبگم...حق خوامیکه م یزیچ نی..انیخ ..بب-: .. همون مرد او

 گذاشت..ارسام تشکر کرد و اون مرد هم رفت.. زیم یسفارشاتمون رو رو
مه نم- گهیدیپس چرا ادا خودم رو  میتصــم ؟یحرف بزن یخواســتینم ؟م

ــته بود..بکار ا گهی..دزدمیو حرفم رو م کندمیجون م دیگرفتم..با  دیار کار گذش
 زیاگه....اگه بابا بفهمه؟....اگه همه چ ی..ولکردمیهمون اول به جوانبش فکر م

ــت بابا بذاره اون موقع با ــاف کف دس  اما و اگر تو رتاکنم؟ هزا کاریچ دیرو ص
 شدیسرم جمع شده بودو مانع ار حرف ردنم م

 ؟یکنینگرانم م یشده؟دار یچ یبگ یخوایهانا...نم-
ود ب دهیکش ی..که کمزشیر یو کم یمعمول ییچشماش نگاه کردم..چشما تو

ش نی..و ا شا دهیک ص دیبودن  صو جذاب تو چهره اش بود..لبامو بار  تیتنها خ
 کردم:

ش ار سر و صورت ینداشتم..گنگ یراه یشدم..ول مونیفکر کردم..پش یلیخ-
 ..ادامه دادمدیباریم
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.. بهت ار چهره اش کنمیاردواج ماردواج گرفتم..باهات  یرو برا ممیتصــم-
جا فع شـــد و  ق یر بر به  ـــو  ق یخودش بر ماش داد.. ـــ ثل  یتو چش م

شحالیروریپ شتم حرف  یمحو رو یلبخند ی..حتی،خو ست..نذا ش لباش ن
 بزنه و دنباله حرفم رو گرفتم..

جور شرط.. اخم  هیبهت بگم..در واقع.. خواستمیرو م نیاما نکته مهم تر ار ا-
شونده بود..تو دلم گفتم اخمتو جمع کن..حاال من چه  یفیظر صورتش رو پو

 گفت: یجد یحرف بزنم؟ با حالت یجور
 گفتم: عیتند و سر یلیکردم و خ یبار یبا قهوه ام بار ی..! کمشنومیم-
 که راهمون ار هم جدا باشه.. یبه شرط-

شد: منظورتو نم ظیغل اخمش ساتم فوران کرفهممیتر  سا و  ده بود.. بار هم اح
جمله ها به مغزم هجوم اورده بود.. تو دلم تکرار کردم"بار هم همراهم باش..اما 

 ..نه شانه به شانه."هیبه سا هیسا
 تمرکز کنم..: یبتونم به خوب تیموقع نیسرم رو تکون دادم تا تو ا-
خودتو داشــته باش منم  یکه راهمون جدا ار هم باشــه..تو رندگ نهیمنظورم ا-

ت مش یار دستا تشوی..عصباندمیمو..به وضوح سرخ شدنش رو دخود یرندگ
شت..بهش حق م سعدادمیشده اش حس کردم..حق دا شو بلند  ی.. صدا کرد 

 نکنه:
 یعنیحرف  نی؟ایکنیواســـه خودت ســرهم م یدار یچ یچ یفهمیم چیه-
 ار هم جدان؟هـــان؟ یچه مدلشه؟کدوم رن و شوهر گهید نی؟ایچ

 منو ارسام ثابت بود....! یرو نیما جمع شده و نگاه حاضر زیهمه رو م حواس
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با دســتام به ارامش دعوتش کردم  دور و برم رو با اســترس ار نطر گذروندم و
 مثل انبار باروت منفجر شد: دفعهی کننی:ارسام اروم تر همه دارن نگامون م

 رو یزیچ ؟هریکن یچه غلط یخوایم یفهمیم چیبه درک..بذار نگاه کنن..ه-
خار گهیعکس العملش رو..د نیاال ا کردمیم ینیب شیپ ها یب  یار قهوه 

 :زیرو م دی..سرد شده بود...مثل وجود من ...دستاشو کوبشدیداغمون بلند نم
باال و منو نگاه کن...! تک تک ســلوالم..بند بند  ریمثل بچه ادم ســرتو بگ-

برام  راه نیبه جز ا یچاره ا گهینگهداشتم..واقعا د نیی..سرمو پادیلرریوجودم م
شا ستمیهم م دینمونده بود.. ست خودم نبود..ه ی..ولشهیم ینجوریا دون  چید

س شتم..نم یح سرم قبولش ک تونستمیبهش ندا  واستخی..دلم منمبه عنوان هم
سم رو هم امتحان کنم..هرچند من ار بدو تولدم با واژه ا نیاخر سم  یشان به ا

ــانس غر ــ هر یچرا ول دونمیبودم.. نم بهیش ــرم داد م یوقت کس اراده  یب زدیس
شمام جمع نم یول کردمیبغض م شک تو چ ض هی..فقط شدیا ا تو گلوم ج یبغ

فه شـــدنم هم پ کردیخوش م تا مرر خ فتیم شیو  ثل ر ..درســـت م
من بودم نه اون..با بغضـم  بارهیباخت و م شــویکه رندگ یاون دونســتمیاالن...م

 گفتم:
بگم ار  خواســتمیم یزیچه چ نکهیو ا ارســام......من..... بدون توجه به من-

گذاشـــت..با  زیم یپولش دراورد و رو فیپول ار ک یجاش بلند شـــد مقدار
 و امرانه بهم گفت بلند شو... یعصب یو حالت ظیغل یاخما
تم رو دور رد و به سم زیچسبونده بودنم ار جام بلند نشدم که م یبه صندل انگار

رو چنگ ردم و ناچارا  فمیاومد..دســتم رو گرفت و منو بلند کرد !لحظه اخر ک
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ــدم. اخه خدا ا ــت نیباهاش همراه ش ــرنوش  هیمن دارم؟!..چرا خودت  هیچه س
به  دونســتمیم ؟یســتدر هارو به روم ب یهمه  ؟چرایذاریپاهام نم یجلو یراه

ثل خ  بارم م ی..ولندارهیراه م دادیب داد و یبشم کل نشیوارد ماش نکهیمحض ا
 فمیار هر شــ  شــده بود..ار تو ک شــترینداشــتم..ســور هوا ب یهر دفعه چاره ا

 شد..: رهی..با خشم بهم خستادیبلند شد..ا میرنگ گوش یصدا
ش- .. یایا ب..منتظرم تیچونیمنو بپ یبه حالت اگه بخوا یمنتظرتم...وا نیتو ما

رو بار کردم..به  فمیک پیر یبلند ارم دور شـــد..با ناراحت یو بعد هم با قدما
 شدم. و ارتباط رو برقرار کردم: رهیچهره خندونش خ

 بله؟-
 االن؟ یینگرانتم..کجا یلیخ ارمیبه خدا نتونستم طاقت ب-لدای

 ..نشیبرم تو ماش خوامیم دونمینم-
 ؟یبهش بگ ینشون نداد؟اصال تونست یواکنش یعنی-
مراعات کرد مثال..االن که  کمیمردم  یراه انداخت..تاره جلو دادیبداد و  یکل-

 ..یچیه گهیکه د نشیبرم تو ماش
ار ســت! دهنم رو ب جهینت یکارت ب دونســتمی..مکنهیمن بهت گفتم قبول نم-

 انداختم..: ییکه ار دهانم خارج شد نگاه گذرا یکردم و به بخار
به  ولم کن. گهید یکیندارم..توروخدا تو  دنویاالن اصال حوصله سررنش شن-

ــم نکن.ک یانداره کاف ــررنش ــت..پس لطفا انقدر س مقصــر  یحالم خراب هس
 دونمیچه مربوط که نم چارهیبشـــه؟اخه به من ب ینجوریبود؟من خواســتم ا

ندگ گه من ادم ن خواد؟یم یار من چ یر خه م گهید ا خاب  ســتم؟م حق انت
 یل منه...حق منه...ســهمه منه..به کســما یکوفت یرندگ نیبگم ا یک ؟بهندارم
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به کســ یچه غلط خوامیچه مربوط م که م یکنم؟ برم تو  خوامیچه مربوط 
 انتخاب نکهیبا ســر برم تو چاه..فقط ا خوامیمن چاهه..من م ندهیا نیچاه؟اگه ا

ه ظاهر ب یرندگ نیچاه انتخابم غرق بشم بهتر ار ا نیرو به خودم بدن.. اگه تو ا
 ؟یفهمیکه منصور خان برام انتخاب کرده..مهست  یارامش بخش

شم نکن..انقدربرا یخوبه چ یانقدر نگو چ پس سررن س یبده..انقدر  فه من فل
 یخال چارهیب یلدایارسام رو سر  یها دادیداد و ب یاخالق نباف..داشتم عقده 

 . . .!میچه حال دونستیم دی..شاگفتینم یچی..اونم هکردمیم
شه عز-لدای  خوامی..تو خودتو ناراحت نکن..من معذرت مزمیهانا...اخه.....با

بان دونمیم مد تیعصـــ قت او باهم حرف  یو خواســـت یکردم..هر و
 ..فعال.نمتیبی..خوبه؟اروم باش..برو..بعدا ممیزنیم

پرشـــ به مت  گوشـــه ا ایســـ که  تادم..  یاش  ف بود راه ا پارک شـــده 
سخره..لعنت به تو سخره..م سخره..م سخر یم ار کجا وارد  ستیه..معلوم نم

ش یختیو همه برنامه هامو ر یشد میرندگ سته  نیبهم.. وارد ما شدم..در رو نب
ستگ ستم رو د شد..فرمون رو ب رهیبودم که حرکت کرد..د شک  ست نیخ اش د

 دونسـتمیسـکوت...م نیار ا دمیترسـی..سـکوت بود و سـکوت..مدادیفشـار م
 سوت قبل ار طوفانه...!

شده  یسرکار.. جوابش رو ندادم که گفت چ یایب گهیدو ساعت د یخواستیم-
 اون ربونت کوتاه شده... با خشم به طرفش برگشتم:

 ..یبر یتونستی..میسیوا یمجبور نبود-
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ــت دمیدوبار به روت خند-  یبگم که وقت دیاره؟جهت اطالع هم با یدور برداش
و  شــرط چی..هیرفتیتعهد هاتو پذ یهمه  یعنی یبا من اردواج کن یقبول کرد
ما و اگر بافیخودت خ ی..پس براکنمیرو هم قبول نم یا نکن.. من قراره  یال

ش هیار  لبتههمخونه بگردم..ا هیخودم دنبال  یبرا نکهیاردواج کنم..نه ا  یجودان
و داستانها ت ادیر کنمیکنه..فکر م یپردار ایرو نیهمچ ستین دیبع اتیرشته ادب

ت که هس یزیچ نیا یواقع یبگم رندگ دیجهت اطالعتون با ی..ولیکنیم ریس
 ؟یروبروته..روشن شد

گار حدســـ یعنیبهم برق وصـــل کردن.. ان مه  باه ار اب  اتمیه اشـــت
 یاون ته ها شــهیبارهم مثل هم ی..ولکنهیقبول نم دونســتمیدرومد..معلومه..م

 هیهام رو  دیام یدور همه  دیبا گهید نکهیداشتم..!مثل ا یدیام یکورسو هیدلم
 در یلو یفیضع یخودمو ببارم..رو بهش به صدا خواستمیخط قرمز بکشم. نم

 حال محکم گفتم: نیع
نار باهش ک یتونیو م شیریپذی..اگه منهیاردواج با تو هم یشــرط من برا یول-
و ما رو به ســالمت.. با داد  ری..اگر هم نه که شــمار و به خ یچیکه ه یایب

 برگشت سمتم:
ـایب یلیتو خ- ـ ـ ـ که  ی..تو قبول کردیذاریم یشرط نیهمچ هیکه  یکنیم ج

تو اون مغز پوکت فرو کنم..االن هم که در  دیبا یدیاگه نفهم یشــیرن من م
من  ی..پس بار اول و اخرت بود براشــمیحال حاضــر من نامزد تو محســوب م

 ..یــدیخط و نشون کش
ضافه م لحظه سرعتش ا سم ار دادش بند اومده بود..ار رو کردیبه لحظه به  ..نف

 ..:دمیجنگیم خواستمیکه م یزیاون چ یبرا یار بچگ شهینرفتم..چون مثل هم
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مزد ..نامینسبت به هم ندار یتعهد چیسر من داد نزن..منو تو فعال ه یخودیب-
شتم..پس اگر نم هی..من رهیتو کت من نم ناهمیو ا  تونمیمنم نم یتونیشرط گذا

 رد کار خودمون.. میدارم..پس بهتر که جفتمون برهم ن یو مشکل
ش ار شو رو پدال گار ب گرفتیسبقت م نایهمه ما شار م شتریو پا شت .دادیف .دا

که  ییبه سکته نداشتم..قهقهه رد..درست مثل کسا یزی..چکردیتارو رد م 150
 ندارن: یتعادل روان

..پس بذار یبود شرطت؟اوک نیشنوم...!هم ی؟بگو؟میچـــــــ گـــــهید-
سمت بره تو یار وقت یتو اون مغزت فرو کنم که جنابعال سنامه م یکه ا ن شنا

قانونا هرچ  یکبر ی..پس واســـه من صــغریکه هســـت رنم یشــرعا عرفا 
شنینچ سرعت ما صداش و  د ..دادادی..فقط گار مشدیم شتریهر لحظه ب نی..

 ردم:
 تر برو.. واشی-
سیزم؟میچرا عز یاخ- شق کردمیم ؟فکریتر ستم رو یجانیسرعت و ه عا .. د

گار قصـــد جون هر جفتمون رو کرده بود..ار  ته بودم.. ان  هیبه داشــبورد گرف
ــت .. مثل  یباربر ونیکام ــرعتش رو نداش ــد کم کردن س ــبقت گرفت.. قص س

ســـه  نیبه ال کی نیو ار ال دیکشــیم ییها ال نیماشــ یها ار ال به ال وونهید
 ردم:. غیبستم و ار ته دلم ج..حرکتام دست خودم نبود..چشمامو رفتیم
 تر بــــرووو واشی گمیبهت م یلعنت-

شت و ومدیدر نم کمیج گهیکرد..د شتریرو ب سرعتش ن و به نگاه به م هی..برگ
ستم که رو سخره رد.حت هیباروش بود کرد..و بعد هم  ید  دمینفهم یپورخند م
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ستم رو یک شد ول ید سرعتش کمتر   ستمدونی..مادینه ر یباروش قرار گرفت 
ش سرعت ما صورت ندارمرفته رفته  بعد به خودم  یشد..کم یعاد نیرنگ به 

 ؟یریم یکجا دار دمیجرئت دادم و ارش پرس
 گذشت و بار هم گفتم: قهیدو دق دینداد..شا یجواب

 دمیارت سوال پرس-
 مهمه؟-
صحبت نم چیاگه نبود ه- ضر به   رد و گفت ی. پورخندشدمیوقت باهات حا

 یفهمیبعد م
 درست جوابم رو بده..-
 ..یشیبذار متوجه م گریکم دندون رو ج هی-
نهینم یتا خودش نخواد حرف دونســتمیم که  گهی..دز جا  برام مهم نبود..هر
ه ارش بپرسم.سرمو برگردوندم و به منظر گهیبار د هیبره.حاضر نبودم  خواستیم
شتم هوا گرفته بود.رفته رفته قطره  یشدم.ار موقع رهیخ رونیب که پامو برون گذا

شا یلیخ لیبارون فرود امدن.اوا یها ه ک یدو قطره.کم یکیدر حد  دیکم بود 
شدت گرفت.ب شت باون  ش شهیش یوقفه رو یگذ  شهی..همامدنیفرود م نیما

ــق بارون بودم..  ــهیافتادم..هم لدای ادیعاش ــق بارون بودم  نکهیبخاطر ا ش عاش
سخرم م س ییایرو یلیتو خ گفتی..مکردیم سا ست یو اح  یخاطره ا ادی..یه

بود و قرار بود  یلبام نشــوند. تولد ملود یکه لبخند رو رو یافتادم..خاطره ا
 گرفته بود. یدی..اون رور هم مثل امرور بارون شدمیریلباس بگ هیهان یبرا

 ."میری.فردا صبح اول وقت باهم مدیخر میبر شهیاوضاع نم نیاالن تو ا هی"هان
 فردا؟" یگی..بعد مدی"من قرارمو با همه دوستام بهم ردم تا با تو برم خر
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ها غر کردیم یونیپا درم لدای" ما تو کتش  هیهان ی..ولنیســتین بهیکه شــ
.چون بهش قول داده بودم.اون با قهر روشو برگردوند..اون رور نه من نه رفتینم

ش لدای س شدیو تو اون بارون نم میودب اوردهین نیما  کردمیرفت..فکر م یبا تاک
 ....." میبرگشت کرد زمکه ع یموقع نیهم یقبول کرده که فردا ببرمش برا هیهان

 اومده خانما؟" شیپ ی"مشکل
نه چ قا خ هیهان ینبود ول یمهم ادیر زی" فا فت: ات هم مهم  یلیهمون موقع گ

 ستیمن ن یبرا یباشه ول تیاهم یتو ب یبرا دیبود..شا
 یول یار رو نرفت و گفت هانا تو قول داده بود ی. ولهیچشــم غره گفتم هان با

 رشیر یزنیم یدار
 ن؟یریم ییجا-فرنود

 نه.-من
بار تر و -هیهان نده تر ار خواهر من تو دن هیاره. لج نداره..چرا داره  اید وجود 

س گهیبعد ار خودم و خودش د یخودمم...ول صرار ار  ی.بعد ار کلستین یک ا
هان که اون رور وقت مناســب هیطرف  کار ار طرف من  نبود  دیخر یبرا یو ان

 دالیموقع هم  ناو میفرنود شد نیسوار ماش یشدم و همگ مشونیباالخره تسل
کردن خودشـون عق  نشـسـتن و در عق  رو قفل  یکیو خواهرمن دسـت به 

.. دنیندمن خ شیهم به ر ری..کل مســنمیکردن و منو مجبور کردن جلو بشــ
هاش تموم شــد ار فرنود تشــکر کرد و اون هم با  دیکه خر یموقع برگشــت وقت

 جوابش رو داد: ییخوش رو
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ــما هم ی..وقت من براکنمیخواهش م- ــهیش ــرش رو اروم به  هیاراده!. هان ش س
ــمت  ــن نایبرد و گفت ا لدایس ــتن؟من ش ــرعت به عق   دمیباهم دوس و به س

چرا  گمیگفت مگه دروغ م نکهیر نبود تا اکارسا یول رفتمیبرگشتم..چشم غره م
 ن؟یهست یمیانقدر باهم صم

 !یدوست اجتماع هی.یکنیکه تو فکر م ینه اون دوست یول میاره دوست-
 همه بهانه ست. ناهمیو ا یاجتماع نی..اگهیبرو بابا..دوست دوسِت د-هیهان

 فکر کن. خوادیهرجور دلت م-
 پس راسته-

 راسته؟ برگشتم: یچ-فرنود
گار گنج پگهیتو هم بس کن د- غه ان جاش م دای. جغج و  دیپریکرده بود تو 
 ار خنده کبود شده بود با اخم گفتم: لدایگفتم.  یدیگفتم د یدید گفتیم
 سر جات.! نیبش یدیحاال که فهم-

 ؟یدیرو فهم یچ-فرنود
 ."گهید گهیپررو ابرو باال انداخت و گفت د دختره

*** 
 با توام هانا.-

 حرف نگاش کردم. یبه سمتش چرخوندم ب سرمو
 حوصله جواب دادم: یدفعه صدات کردم. ب3حواست کجاست؟-
سمت پنجره چرخوندم اه- سرمو بارهم به  شدم.. ش یمتوجه ن س دمیک  ریو م

 .دمیکش شهیفرود قطره ها رو با انگشتم رو ش
 منو نگاه کن. زنمیباهات حرف م یوقت-



wWw.Roman4u.iR  248 

 

 اسمم رو صدا کرد: یبلند یندادم.. با صدا یجواب بارهم
 .؟؟؟؟زنمیمگه من باتو حرف نم-
ندارم.نه حوصــله خودتو.نه حوصــله  یعنی دمیجوابتو نم یوقت- حوصــلتو 

ــر من داد رد ــنم چی. فعال منو تو هیحرفاتو.بار اخرت بود س ه ب ای میندار یص
سنامه ات نرفته که هرجو شنا سم من تو  ر دلت بخواد رفتار قول خودت هنور ا

 .یکنیم
 دنده رو عوض کرد و گفت: تیعصبان با
شه و جوابم رو بد دیبا زنمیباهات حرف م یوقت- ست به من با  کهنینه ا یحوا

 .!یریبگ یالل مون
 ســای.واکنمیرمزمه کردم که گفت ربونتو به موقعش کوتاه م ییل  برو بابا ریر-

 و تماشا کن.
 نکهینزنم تا هم باهاش بحث نکنم هم ا یدادم ســاکت باشــم و حرف حیترج

ــش رو در ب ــکوت برا نیانگار ا ارمیحرص هر دومون بهتر بود.چون نه من  یس
 بحث و جدل. یبرا یحرف ردن داشتم.نه اون اعصاب یبرا یلیتما

ستم سمت بخار د ش شیپ یرو به  شنش کردم .. ش یها شهیبردم و رو در  نیما
سر شد..رو هیار ثان یک ش یبخار گرفته  شتم ق شهیهمون  ل  بخار گرفته با انگ
ش ش دمیک ش یار رو نیهمون لحظه ما ستم رو  شد و د ست اندار رد   شهید
 یطرو خط خ شهی. شدمیقل  شکسته شد. به قل  شکسته شده خند دویلغز

 شدم. رهیکردم و به روبرو خ
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به من  نیترمز کرد. ماشــ یمقابل خونه ا یار مدت عدی رو خاموش کرد و رو 
 شو. ادهیگفت پ

سع یها شهیش ونیم ار شتم بب یبخار گرفته و بارون رده  س نمیدا . میدیکجا ر
اپارتمان  هیدر رو نبســتم. یشــدم ول ادهیپ نی.ار ماشــنمیبب یزینتونســتم چ یول
 :دمیپرس بستمیدر رو م کهیمحله مسکوت! در حال هیطبقه بود تو 6
در اپارتمان رو بار کرد و تو همون حال جواب  دشیکجاســـت؟ با کل نجایا-

 داد:
حدســـا- کث کرد :تو.  نه من و...م خودم رده بودم.همراهش  شیپ ییخو

س یشدم.وقت شاره به من ارم میدیبه طبقه مورد نظر ر .در واحد رو بار کرد و با ا
ــم.با ترد ــت که اول من وارد بش ــتم دیخواس .در رو قدم اولم رو به خونه گذاش

ست.انگار قلبم ار جلش افتاد پا سته خنییب برق  دی.کلمدش رهی.با ترس به در ب
 نشست. یکاناپه ا یرو رد و رو

 .نیبش ای؟بیسادیچرا هنور وا -ارسام
 نجا؟یا یچرا منو اورد-

 رو ار تنش دراورد و گوشه کاناپه گذاشت: کتش
 تو هم هست..درسته؟ یچون خونه -
 تک نفره نشستم. یار کاناپه ها یکی یحرف رو یب

 نگاهش کردم. رهی. فقط خاریراحت باش.پالتوتو درب-ارسام
 ارم؟یب یخوریم یزیچ-ارسام

 .اب رو به سمتم گرفت وانیل هیبلند شد و  عیاب...لطفا. سر وانیل هیفقط -
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.تو ادیم شیهممون پ یبرا یمنتظره ا ریغ طیاوقات شرا یهانا،گاه نیبب-ارسام
شرا خوادی.دلم میستین یثنم*س*تقاعده  نیاهم ار   وانیل ه؟یچ طیبدونم اون 
 گذاشتم. زیم یرو رو
 .سکوتمیبا حرف ردن مشکل هارو حل کن میکن یاالن سع نیار هم ایب-ارسام

م رو به یشــنهادیپ نیهمچ هیباعث شــده تو  ینداره.بهم بگو چ یا دهیفا چیه
 ؟یبد
دستش رو  ؟یبهش فکر کن یستیحاضر ن یحت یداره وقت یا دهیگفتنش چه فا-

ش صورتش ک شده بود..خدیچند بار به  سبتا قرمز  صورتش ن ش رهی. مام تو چ
 گفت:

به  یمن حت یچیفکر که ه ؟یدار یانتظار نیتو واقعا ار من همچ-  یکیاگه 
نده اش م یزیچ نیهمچ تو ار من مرهیگیرو بگم خ قت   یخوای..اون و

 ســقف هی ریقرار باشــه ما ر ؟اگهیرو قبول کنم؟؟؟باالخره که چ شــنهادتیپ
 طوفشکل مع یا رهیدا زی..... حرفش رو ادامه نداد. نگاهم رو به ممیکن یرندگ

 ادامه داد: یزیر یکردم. با صدا
 چرا؟-
ندارم د یبرا یلیتما دید ی. وقتســـتیمهم ن گهید-  یاصــرار گهیحرف ردن 

 هیخونه بشــم. در اتاق هارو بار کردم. دنینکرد. ار جام بلند شــدم تا ســرگرم د
جا  بود.همه یقشنگ یامکانات. اتاق ها هیسه خوابه مبله با کل یمتر 150خونه
شو یوارینوع کاغذ د کیهم  ست  کیش یول یلهم معمو ییشده بود.حمام و د
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شده  نییسـوخته تز یبود که بادکوراسـون قهوه ا یبود..اشـپزخونه نسـبتا بزرگ
 بود. یکیبود..در کل خونه ش کیخونه هم دل بار و کالس یبود.فضا

 بوده؟ یک قهیها سل لهیوس دمانیچ-
 ؟یپسندیدکوراتورم. م یار دوستا یکی-
 و قشنگه. کیاره...ش-
 .میکنیعوضش م یدینپسند ایجور نبود  قتیبا سل یزیاگه چ-

رو  کل چهره اش هیر عرض چند ثانبود..د ستادهی..درست پشت سرم ابرگشتم
گه و عاقل. ا یحال منطق نیبود..در ع یو خوش پوش کیکنکاش کردم..پسر ش

ستیشک م یب کردیاردواج م یا گهیبا هر کس د سر ا تون اون  یبرا یال دهیهم
شا شه.  ستیم دیفرد با شبخت کن شهیهم یرو برا یا گهیدختر د تون ...  هخو

ست شیکه قلبم رو مدتها پ ینه من یول رده بودم. ک میتقد یا گهیبه کس د یدو د
نا.تو هم ها مام رو بســتم.بس کن  به فرنود فکر  یاالن هم دار نیچشــ

با  اون یول دمیچونه ام احساس کردم..سرم رو عق  کش ری.دستش رو ریکنیم
 گوشم بلند شد: ریداشت سرم رو بلند کنه.صداش ر یسماجت سع

 چشمات رو بار کن.-
.تو عمقش خواستیم یار جون چشمام چ دونمیقفل شد.نمتو نگاهش  نگاهم

مام به رار چش دمیترسیغافل بشه.م یلحظه ا یغرق شده بود و حاضر نبود برا
و پس ردم . دستش رگذرهیتو دلم م یکنکاش بفهمه چ نیبا ا دمیترسیببره.م یپ

سمت د سط راه ب یا گهیو به  ستم و ستا نیحرکت کردم که مچ د ش ا یوق ید
 .دمیقفل شد.نفسم بند اومد.چشمام رو بستم و لبمو گز
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ر .انگار که تو مشــتم بود.!به رودیتپیقلبم با ســرعت نور م ؟یکنیچرا فرار م-
 حرف ردم:

 .کنمیفرار نم-
 من؟ ؟اری..ارچ یکنیچرا فرار م-
که ار  یشــده .. مچ دســتم رو رها کرد..مثل پرنده ا کی..هوا تارمیارســام بر-

 در رو بار کنم صداش نکهید شده باشه به سمت در پروار کردم.قبل ار اقفس ارا
 بلند شد:

دستم رو در خشک شد. پاهام به صورت  ؟یکنیار من پنهون م یرو دار یچ-
کاناپه بود رفت و بعد ار اون در رو بار  ی. به سمت کتش که رودیلرریم یفیخف

 رهیبهم خ یه ســوالبودم ک ســتادهیکرد و خودش جلوتر خارج شــد.همون جا ا
 شد:

به خودم اومدم و همراهش ســالنه ســالنه  ؟یســیتا فردا اونجا وا یخوایم-
 ارخونه خارج شدم.

*** 
 شهیم ریرود د ای ری... د نجاستیهم ایدن اخر

 شهیم ریتعب ارودی رید میبود دهید ب*و*سکا یهرچ
 کرده ریغم پ نیکرده ... رودتر ار گذر عمر منو ا ریباختنت منو با دلهره درگ فکر
در به  یقصــه  اهویه یطواف ب نیشــد .. ا یســپر یقرار یمدار ب یرو میرندگ

 شد یدر
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 ایهمه دار و ندارم ..تو رو دارم  یکارم .. ا دهیبرگشــتن ندارم به جنون کشــ راه
 ندارم

 ؟یبهم بگ یزیچ یخوایهانا تو نم -
 ؟یتفاوت جواب دادم:مثال چ یب

 .یبهم بدهکار حیتوض هی-
 بفهمه. ادامه داد: دمیترسیسرد شد..م دستام

ام رو بر زیهمه چ دی.به وقتش خودت باخوامیرو االن ارت نم حیاون توض یول-
 .یکن فیتعر

دنده رو عوض  کهیبهم انداخت و در حال قینگاه عم هی ؟یگیم یچ فهممینم-
 :کردگفتیم
حال ... االن ه ؟یبفهم یخواینم ای یهمفینم- ..  خوامیارت نم یچیبه هر 
ــ یول  یادینگفته ر ی. مطمئنم حرفایبگ دیرو بهم با زیهمه چ دیوقتش که رس

گه ربون ی. حتیبرام دار کارش کن یا مات د یزیچ یان  دمیکه من تو چشــ
 خالفش رو بهم ثابت کرد.

*** 
 .کنمیدرمونده گفتم: ارسام ...خواهش م یحالت با
جا- تا غرورمو بمونهینم یباق یحرف یخواهش نکن.. جلوش  نیار ا شــتری. 

ش  دهیاف چیمرد ه نیشدم.التماس کردن به ا یم ادهیپ دینکردم با ریخرد و خاک
 بشم رو بهش گفتم: ادهیپ نکهینداشت. قبل ار ا یا

 وقت... چیمحکم نداشتم ه لیدل هی. من اگه یکردیکاش فقط درکم م یا-
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شما ادیچته؟  یگیاالن نم نی..چرا هملمیمنم منتظر همون دل- مهربونش  یچ
شتناش.. ادیافتادم.. سر گذا ضا زمیعز ادیسر به  ش یگفتناش. ف ار  شیب نیما

 ونســتمتیم موندمیم شــتریانداره برام خفقان اور بود.به خودم مطمئن نبودم اگه ب
 ای رمیچشمامو بگ ارونب یجلو تونستمیطمئن نبودم منه. م ایخودمو کنترل کنم 

ــر ــنییپا دمیدرو بار کردم و پر عینه.س ــتم به ماش م ار بود.مطمئن بود نشی. پش
.. نهیمنو واضــح بب تونهینم یکیتار نیبخار گرفته اش اونم تو ا یها شـــهیشــ

ام .تند تند اشکدادینشون ار رفتنش م سیخ یها نیرم یرو کاشیالست یصدا
تگرگ  یشباهت به دونه ها یوب دیباریم شهیترار هم دیبارش گرفت..بارون شد

شکا شکا ینبود.. ا سمون ترک یصورتم کامال با ا  یالیشده بود.مقابل و  یا
با کل لدای بار کنم..ول یدیبودم.. ه انقدر ک یکه بهم داده بود خواســتم در رو 

شــدم برش دارم..تو همون حالت  خورد خم زیار دســت ل دیدکلیلرریدســتام م
ستم کف رم ش شده ن سم مهم نبود.خداسیخ نیخم  کردم؟به  کاریمن چ ای.وا

سه ک یک س نیار ب یالتماس کردم؟غرورمو وا سه ک صدمم  کیکه  یبردم؟وا
رف با ح تونمیم کردمیبودم که فکر م الیخوش خ ســت؟چهیبرام اررش قائل ن

 کنم. ار جام بلند شدم. شیردن راض
 کفشامو هم دراوردم. کردمیاشکامو پاک م کهیبار کردم در حال درو

 ؟یومدیبا ارسام ن ده؟مگهیمثل موش اب کش یهانا پس چرا تو شد-
 چقدر نگرانت شدم.. یدونیتو؟م ی...عمرم..کجا بودزمیخاک بر سرم..عز-
م من نتونست یو با اخم نگاه کردم..ار پشت سرش شونه هاش رو به معنا لداری

 نگاه کردم. یکنم باال انداخت.. مامان رو با سرد یکار
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 ؟یاب شد سیخ ؟چرایخبر بهم نداد هی؟یچند وقته رفت یدونیم -مامان
 گفتم:مگه مهِم؟ یسرد با
سالمت یچ یعنی؟یگیم یچ-  هشی..!..می..!..دخترمیپاره تنم یمگه مهِم؟ نا 

 نگرانت نشم؟
 نین؟اومدیرور بگ شهیبهم مثل هم نیاومد ه؟بارینجا؟چیا یاومد یچ یبرا-

 ن؟یمنو با رور به خونه برگردون
 گفت: یناراحت با
 چیشــده..بدون تو ،تو اون خونه ه ضیهانا تورو خدا برگرد خونه..بابات مر-

 ..فقط کنارمون باش.میکن یرندگ میتونیکدوممون نم
 .گردمیبرنم

قدر مان ترســ نیا ان ما که  له رو محکم گفتم  ق   دیجم قدم ع ند  و چ
شما شده بود..ول لدای یرفت..چ شاد  شو نباخت و  یار تعج  گ مامان خود

 ادامه داد:
ناراحت دونمی..مزمیدخترم...عز- بات  با ما ا ی...ولیار دســـت  کار رو  نیبا 

 نکن.برگرد ...
ک داد تم؟؟ ح نارا ت یردم: ح نارا من  تو  ها  ما ـــ تم؟؟ش ح نارا ته  ف  یا یگ

 ..:دمین؟خندینیبیم
ما تو چ- ناراحت یهره من اثرشــ نهینیبیم یار  عاد ن؟؟ کامال  عادمی..من   ِی ..

 هم یلی..خنیگوســفند منو رد کرد هیمثل  نکهی..! اره ناراحت بودم..ار ایعاد
حت بودم..ار ا کهینارا  زین نی"اه؟یچ نیدونیم ی..ولنینظرم ارم نخواســت هی ن

ن ..وقتتو تلف نکن..ممانگرفتم..برو ما ادیکه ار خودتون  یجمله ا نیبگذرد" ا
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 یه اعالق چیاردواج کنم که ه ی.اره..من قراره با کسگردمیوقت بر نم چیه گهید
به ا منو مجبور  نواده خودم  خا که  ندارم.. برو  نیبهش  کردن.پس  کار 

 مدت و با خودم تنها باشم نیا خوامیمامان..م
سابرمتیبه رور م ای یگردیبرم ایکجا برم؟؟؟ -  لدای. ایجمع کن ب لتوی...بدو و

 دخالت کرد:
 ..نمکی...خواهش منیاریتاره داره.. فشار بهش ن طیمح هیبه  اجیخاله هانا احت-

ند مل  نیاالنم دار ی..حتنینیبیردم:م یتلخ ته خودتون ع به خواســ بار  با اج
 ..با اجبار به من..نیکنیم
 االن برگرد. ـــــنیهم گمیاگه من مادرتم بهت م-

م تا چسبونده بود نیپاهامو با تمام توان به رم دمییدندونامو سا فشردم و چشامو
 و یمونینکنم که بعدا پشــ لمیبر خالف م یخشــمم مســلط باشــم و کار یرو

 :مامان فقط برو...برو نذار حرمتا بشکنـــه.! ارهیحسرت به بار ب
ش هیثان به شن یصدا دینک شمامو اروم بار کردم ...رفت،،  دمیکوبش در رو  چ

 نیمر یبهم. خسته ار رور کسل کننده و پر تنشم همونجا رو دیو درو کوبرفت 
 نیســنگ یمثل توده  یزیحس کردم چ دمیپر ار حســرت کشــ ینشــســتم و آه

شد تا  شتریب هیبه ثان هی!وسعتش ثانکنهیم ینیام سنگ نهیچپ س ،سمتیسرطان
بار کردم،  اوردمین دنینفس کشــ یبرا یتاب کهییجا تا حد ممکن  ، دهانم رو 

ار البه الشون جوشش اشک  یهم افتاده بود ول ی...پکام رودمیرو بلع ژنیاکس
 کردمیرو حس م
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 نهیبلدا اروم پلکامو گشودم و دستم رو مشت کرده به سمت قفسه س یصدا با
وقفه اش  یب ی"قلبم" رو مالش دادم تا ار کوبش ها یســمت چپ بردم و رو

قل بهش مهلت م ادیپ ییرها گلوم رو فرو  یحرف بزنه. تلخ یدادیکنم: حدا
 شدم: زیخ میدادم و تو جام ن

بود...بخاطر خودش  ومدهیبرگردوندن من ن گفت؟بخاطریم یبارم چ یدیند-
رو مقابل صورتم گرفت  یمنو ببره.بخاطر ارامش خودشون. حوله ا خواستیم
: 

 شیکرد..دلم ر هیمن گر شیپ یلیبهتر بود..خ یکردیصــبر م کمیبه نظرم -
که بهم داد خشــک  یمادِر.. موهامو با حوله ا هیشــد.به اونم حق بده..باالخره 

 کردم :
سامون بدن..  گردمیبرنم گهیبه هرحال من د- سرو  شون رو  شون کارا تا خود
که من دو ســـال  ی..همونطورکشــنیبا نبود من چقدر عذاب م نمیبب خوامیم

انگار تو اون دو سال بودنم با نبودم  یول دمیکش کردم و عذاب یباهاشون رندگ
که من  یرطعم انتظار رو بکشــن .. همونجو کمی خوادینداشــت .. دلم م یفرق
 ...با تعج  گفت: دمیکش

 یدیچسب یسال رو ول کرد22 ه؟اونیچ نکارای؟ایهست یاخه مگه تو عقده ا-
دو سال؟ حوله رو کنار گذاشتم..مانتومو دراوردم تا راحت باهاش حرف  نیبه ا

 بزنم:
دو سال کم  نیا یحرفهارو تو دلم نگهداشتم..ول یلیسال هم خ 22نه .. اون -

شت..تو ا22ار اون سال خ نیسال ندا شت ..اونوقت  یلیدو سخت گذ بهم 
ــه ر تو اتاقم ومدین کباریکه اومده بود منو برگردونه  یمادر نیهم ــت بکش و دس
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همون  ورو بهم بگ خوادیدلت م یســرم بگه مادر محرم رار دل دخترشــه..هرچ
 پدرت حســاب یافتاد رو یبگه دخترم اگه اتفاق ومدیکه بهم ســر نزد ن یپدر

 یکس رو برا چی.. من هیبود شــمینگفت..فقط تو پ نارویکس ا چیکن..نه ه
دل خودشون  یخواسته هااطرافم هر کدوم فکر  یدرد و دل کردن نداشتم ، ادما
ش ست فرامو شا یبودن و منو به د ض یادیر یدار یبگ دیسپرده بودن، رو  هیق

 یلیتا ممکن شـــدن خ یمن نبود یجا یامکان نداره، ول یبگ ای یکنیبزرگ م
لمو د ی،پس ارم نخواه برگردم. بدجور یو باور کن ینیرو با چشــمات بب زایچ

 .شهیشکوندن .. حاالحاال ها دلم باهاشون صاف نم
 باهاش؟ یشد؟ حرف رد یچ یکرد بحث رو عوض کنه :حاال رفت یسع

 :دیکش ریتو سرم ت یزیچ هیاون موضوع  یاداوری با
 یبرام فرق گهیپاهاش له کردم.. د ریخودم ر یقبول نکرد.. غرورمو با دســتا-

 بشه! بشه ، خوادیم ی..بذار هرچ کنهینم
 حرص محکم رد تو کمرم و گفت: با
ــتان  یریبم یاله- ــم..چقدر بهت گفتم نگو..جو داس ــتت راحت ش من ار دس

شته به خرجت نرفت که نرفت..اخه ب  یردبهش التماس ک یرفت شعوریبرت دا
 بشه؟حاال مثال قبول کرد؟ یکه چ
شت. حداقل اونجور یشدم: قبول نکرد..ول بلند ضرر ندا  مالیخ یامتحانش 

 .رمیدوش بگ رمینذاشتم. م ینگفته باق یزیشد که چ یراحت م
ا که حوله رو مبل رو برداشت و ب رفتمینگفت..داشتم م یزیتکون داد و چ یسر

پا ندم گرفت چنییحرص پرتش کرد  مام شـــدم .. یزی. خ  هینگفتم و وراد ح
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تو ا گرم  تر یهوا نیدوش اب  نم*س* م یو جور  بیبد ـــ هوا دیچس  ی.. 
 ریمدت درگ نیخدا..انقدر ا ی..!! وا یمرور؟؟؟هشـــت د! ا؟؟؟یونم*س*تر

که حت خواهرمو هم فراموش کردم. هفت رور ار  نیتر یمیتولد صــم یبودم 
 !ستین الممیخ نیون گذشته و من عم*س*ترور ر نیاول

*** 
له با  دمیچیرو دورم پ حو ـــه ، دور تنم محکمش  هیو  به گوش جاق  ســن

ع اوضــا نیگرفتم و عطســه ردم..تو ا یکردم..خودمو رو تختش پرت کردم.لرر
سرماخوردگ صله  سر یحو شتم.. ش عیندا شوار رو به  دنیبعد ار پو س سهام  لبا

 برق ردم و شروع به خشک کردن موهام کردم..
..! ار لحنش خندم طونیش ی؟ایهست یکه درحال خوشگل سار نمیبیبه به م-

 گرفت:
 ..اجاره هست؟خوادیتنوع م کمیدلم -
ــله مهمون - ــگله..! حال و حوص ــت خانوم خوش ــماس ــت ش اجاره ماهم دس

 :دمیار سشوار کش ؟دستیدار
 هست؟ سرش رو خاروند: یمهمون؟ک-
 ..با همسرش..نجای..خ  عموت اومده ا دونمیمهمون که نم-
 ؟رعنا هم اومده؟کجاست االن؟ یجد-
ــا ییرایتو پذ- ــتن..گفتم ش ــس ــ دینش بهت  م..اومدینیرو بب یدلت نخواد کس

 اطالع بدم.
 دمیبرق ل  رو لبام کش هی.. سرشو تکون داد و رفت. امیخوب..االن م یلیخ-

پذ به طرفم  ییرایتا نگن دختره ار ســردخونه فرار کرده!! وارد  که شـــدم رعنا 



wWw.Roman4u.iR  260 

 

ــاومد..باهم رو ــت دادم.بعد ار کم میکرد یب*و*س حرف ردن  یو با عمو دس
تا وســـا لدای به دنبالش رفت..ارهیرو ب ییرایپذ لیرفت  منو  میموند..رعناهم 

 عمو..
 ؟ی؟بهتر یخ  ..چطور -اردالن عمو

 کالمم شد.: هیبهترم.متوجه کنا لدایبه لطف تو و رعنا جون و -
نت بود یلی.خدیپدرت هم کم عذاب نکشــ- نت بود.همه مون نگرا . مینگرا

 نگفت: یزیدستمو باالاوردم که عمو چ
مسخره  یتراژد نیواسه من ا ستیالرم ن گهی..شما دکنمیعمو جان خواهش م-

.عمو .ومدیمالقات م هی.. پدر من اگه نگرانم بود نیبار هزارم تکرار کن یرو برا
 به حرف اومد: یگفتن نداشت بعد ار سکوت یبرا یزیساکت شد انگار چ

ــور ندارم..خودتم م یهانا من کار - ــت  چیکه ه یدونیبه کار منص وقت دوس
حد بهت بگم که امکان نداره  نیدر ا یاش دخالت کنه .. ولتو کار ینداشته کس

منصــور تو منگنه بوده  دیفکر کن شــا نینگران بچه اش نشــه ..به ا یپدر چیه
شا شته ..به هرحال..بگذ یرو دمی.. شدن با تو رو ندا ه ک دونمی.. ممیرروبه رو 

مخالفت تو  لیســوال بپرســم. دل هیارت  خوامیشــد..م یاون شــ  چ یدونیم
سامیچ سر خوب ؟ار سرمو پا ؟بهمیکنی..چرا قبولش نم ِی پ شو بگو..  ست  نییرا

 شدم..اروم جواب دادم: رهیخ نیانداختم و رم
جا- بذار  نه .. نگفتم..تو خودتو  هت دروغ گفتم؟ حاال ب با  یتونیمن..م یتا 

 ؟یعمر تحملش کن هی یبهش ندار یحس چیکه ه یکس
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. الل یرنگ کن یتونیمنو نم گهی.!د. رهیگ یا گهیکس د شی... تو دلت پ رینخ-
 و گفت: دیخند دیسکوتمو د یوقت گفتم؟یم یشدم. چ

ل مب یدوماد خوشبخت؟ کنارم نشست و دستش رو باال نیهست ا یحاال ک-
 جواب دادم: یزیر یپشت سرم گذاشت..با صدا

 .کنهیکه بابام ادم حسابش نم یکی..کنهیم یچه فرق-
 چرا؟-
 چرا؟ یچ-
 کنه؟یچرا منصور قبول نم-
 نه! گهیکفش و م هی..پاشو کرده تو دونمیاخ خدا ار دهنت بشنوه عمو..نم-
 باهاش صحبت کنم؟ یخوایم-
که اخالق داداشــتو  خوامینم- کل خودم بکنم.خودت  تو رو هم وارد مشــ
 .یشناسیم
ع با نگاهش کردم و ب هی.. چند ثانرونیب یگفت رفت ؟دوستتیامرور کجا بود-

به تعر کث شــروع  به گفتن" د فیم ماجرا کردم..فقط  مه  محض  یوونگیه
 وارد شدن: لدای" اکتفا کرد.. رعنا و یکرد

 ن؟یبسار یچ نیشماها رفت-
منفجر  هیار ثان یتو دستشه..در کسر میگوش دمیاردالن نکن! برگشتم که د-رعنا

ش سا میوارد گالر دمیکه د دمیقاپ مویشد..گو سته جمع یشده وعک چه با ب ید
 . خم شدو باخنده گفت:کردهیرو داشته نگاه م یونی یها
 ..درسته؟نهیا-
 ؟یدیارکجا فهم-
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سب نیکه مثل ا ییار اونجا- سم نی! من اخرگهیبهم د نیدیتابلوها چ ت نفر ار 
 دلم براش تنگ شد .. به کدفعهینفر ار سمت چپ بودم.  نیراست و فرنود اخر

 عکسش نگاه کردم:
 اره خودشه.!-

 بود که همه ساکت شدن و فقط نگاهم کردن... یلحن صدام چجور دونمینم
ــت ــتادمیپنجره ا پش ــپ یو به دونه ها س ــم دوختم ... نگاه دیس ه ب یبرف چش

ــ ــرم رو  یرکینبود..با ر یاطرافم انداختم.. ظاهرا کس در پنجره رو بار کردم و س
بخار دهانم رو با چشــم دنبال  ریو مســ دمیکشــ قینفس عم هیبردم.. رونیب

ــد ول یکردم..کم ــردم ش ــتام رو بهم مال یس نفس  وبارهو د دمیتوجه نکردم دس
ش قیعم س دمیک سرخ بود .. رنگ  ش   سمون  سرخ اهی.. ا سمون  یش  با  ا
غ چرا ریبرف در مقابل ت یرنگ رو بوجود اورده بود ..دونه ها یارغوان  یترک

 کردم ..اوه اوه ...وضع گلوم داغون یه کوتاهسرف هیداشتند..  یباتریبرق جلوه ر
 دادش بلند شد: ینگذشته بود که صدا شتریب هیبود..!.. چند ثان

بار کرد یرفت یدیبار تو چشــم منو دور د- تا خودت نیا ای؟بیپنجره رو  و ور 
 !ینکشت

ــاح بود  باخنده ــدام افتض ــدت گرفت ..ص ــم مامان بزرگ. خندم ش گفتم: چش
سر شده بودم مثل پ ست دهیتاره به بلوغ رس یا.. کوتاه  نی..عاقبت گشتن با بلور ا

 نداشت..! یرو در پ یبعد ار حموم عواق  بهتر یونم*س*تر یاونم تو رورا
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واسه فردا صبح ..تورو خدا  رمیار سر کوچه چند تا نون بگ رمیهانا دارم م -لدای
نم.. تو رو بک یپرســتار نمیبشــ دیبا چارهیکار دســت خودت نده..اونوقت من ب

 :دمیخند
 یستیکن .. با نوراد که طرف ن حتیباشه بابا...برو کمتر نص-
خودم هم که  ی..و رفت .. واســه حفظ ســالمت ینورادهم بدتر هیواال تو ار -

 یرت ابش ییشده ار پنجره فاصله گرفتم.. به سمت کمد مشترکمون رفتم و سو
شرو باال  پشیحرکت ر هیرنگم رو تن کردم و با  ساعت رو نگاه کردم دمیک  .9 

سرماخوردگ شدم و دوتا قرص  شپزخونه  اب  وانیل هی اهمراه ب یش  .. وارد ا
دفتر و خودکارم بود ...حوصلم سر رفته بود...پرده  زیم ینوش جان کردم..!! رو

 دیفس ی..پنبه ها دمیپنجره نشستم و سر خودکارم رو جو یرو کنار ردم..روبرو
شوندنیرو م نیوتن رم فتنگریسبقت م گهیار هم د س ی.. چه منظره  پو ت دو
 .کرد . کین منظره احساساتمو تحریا دنیو د دیبود... کاغذ سف یداشتن ا

باران، ببار بر من و  ی.. مژده امدنتان در راه اســت، .. آه ا یباران یرورها یا آه
 یو باخود ببر، دلم کم یرا بشو میبخش .. بغض ها ــــــنیتن خسته ام را تسک

 ایعاشقان؟... اری..؟ دیاریباران تو ار کدام د یخدا،آه ا یخواهد،کمیسکوت م
 خش..!بب نیرا تسک میار تمناست...، تمنا زیسوختگان ..؟ چشمانم لبر ارید

ــ   نییرو پا خودکارم ــ  بارش بارون و تگرگ امش ــتم... بعد ار چند ش گذاش
 بارهیبارون م یتوق گفتیبابام م شـــهیهم ادمهی! دیبار یونم*س*تبرف ر نیاول

 ی.. نگاه کنهیبراورده م یار خدا بخوا یرحمت خدا به روت باره..هرچ یدرها
به ا یعنیبه اســمون کردم . با ا یبزرگ نیاســمون  دلتنگ  ،همه عظمت نی، 

 اس ام اس افتادم: هی ادی.. باره؟؟یم یچ ی..براشه؟؟یم
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ش  دلم  ست نوارش.. هیپناه .. هی..خواهدیم آ*غ*و*ش هی>>ام  یشانه ب هید
 <<؟ییا ینم نیامش  رم ایمنت ..خدا

هم رفت نون بساره ..! چشمم به در بار کمدش  لدای نیحوصلم سر رفت ..ا اه
شتیکه اکثرا نم کیکمد کوچ هیافتاد ... ش ذا رو  یا یطانیطرفش برم..لبخند 

درش  مکردینبود ... به سمتش رفتم .. دعا دعا م نجایلبم نقش بست..حاال که ا
رو  نجایبود..! اووووه ا ار..لبخندم پررنگ شد...بدمیرو کش رهیبار باشه .. دستگ

 خرت یسر هیو  یباطله و چند تا کاور مشک یباش..چه خبره .. پر ار کاغذ ها
تر ار  هل*خ*تش یعنینگهشون داشته ... یچ یبرا دونستمیو پرت که اصال نم

..  هیداخل کاور ها چ لحظه خواســتم بدونم هیدختر هم وجود داشـــت؟ نیا
 یرو هاش لهیرو که بلند کردم همه وس تهدسته بردم .. دس هیدستم رو به سمت 

ــقوط کردن...! ول ــرش هرکار یهم س ــار  هیاومد... ینم رونیب کردمیم یس فش
ش شدم ب دمیمحکم ک شارمشیب رونیکه موفق  ستم رو به کاور ک  دمی! با بهت د

ــت..ول..امزدیبود.. قلبم تند تند م ی.. خاک ــ هی یکان نداش  فتگیبهم م یحس
شه ..من ا شنا بود...چرخوندمش که شناختمیکاور رو م نیخود ...رنگش برام ا

کاور رو بار  پیشـــده بود خورد،ر دهیکه با چاقو کشــ یا یچشــمم به پارگ
ــ رونیکردم..ب ــتدمشیکش ــ ی.. دس ــتم دمیبه تنه اش کش ..خودش بود...تو دس

ست مشیتنظ س یکردم و د ش مهاشیبه  صدا دمیک شناش تو گوشم اونگ  ی..  ا
 رد ..

 .."نی...سرتونو خم نکندی" ستون فقراتتون رو راست نگهدار
 "نمیبینم مهارویکه س ینجوریا ی"ول
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 دیزنه ..باتا بتونه ب نهیبب مهارویســ دینبا ســتیتاریگ هیگفت" یا یلحن جد با
 قرار دارن." یتیاونارو درک کنه تا تو چه موقع

 "تونمیگفتم"نم یکالفگ با
 یورج دی...کاسه دستت با نی..افریمهابذاریس یعمود رو دی"انگشتات رو با

شتات با بق شه که انگ شه...حاال برا مهایس هیبا شته با  یبتون کهنیا یتماس ندا
شار ف یتوان دار کهییمورد نظر تا جا میس یانگشت اشاره ات رو رو دیبا یبزن
 .." بشه دیناخنهات سف ریکه ر یجور یبد

 سخته" یلیکه خ ینجوری"استاد انگشتم داغون شد ..بابا ا
 یسع دیار اندام بدنته .. با یکن جزو ؟فکریریکلنجار م تاری"چراتو انقدر با گ

ضمن بایباهاش ارتباط برقرار کن یکن س دی..در  سه  سمت باالش با قف ات  نهیق
 دستت؟" یبرخورد کنه ..مگه تمبک گرفت

سکوت نکن هم سر سم ...حال و هوامو درک کن   نیبار ا هی نیدرگمم ...دلواپ
 عادتتو ترک کن

 باس.. یفلز می.و به سه س میگیم لیبیتر یلونیاول نا میسه س به
 ییازیچ نیمن فقط هم یدردا سـتین یدیتو ام ریکن اروم بشـم..به غ یکار هی

 ستین یدیکه شن
 .یر، ال، م میبه باس هاسو  ،سلی،سی..منییپا میار س  یترت به
 هنور تو کار عشق تو موندم یپوشوندم ول هیرارمو با گر یعمر هی

ستفاده  ستت فقط به عنوان نگهدارنده ا ش شت  شار نده..ار انگ شتت ف "به انگ
 کن"

 یینجایبگو بفهمم ا یزیبهم چ ییو تنها یبارون دلتنگ نیا تو
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 بذار بعد انگشت اول"  یبه ترت ی"اول انگشت دو سه چهار رو
 کجام میک دونمیرورا نم نیکه ا ی..منامیکنار م میمن بمون با رندگ کنار

ــته ــدم نذار بدتر ار ا خس ــرم ب ادیب نیش  یمن ار تو ب یتر ار من گ*ن*ا*ه یس
 ترم.. گ*ن*ا*ه

 هنور تو کار عشق تو موندم یپوشوندم ول هیرارمو با گر یعمر هی
 .یینجایبگو بفهمم ا یزیبهم چ ییو تنها یبارون دلتنگ نیا تو
ــتاد راه انداخت یکاریب-لدای" ــتاد اس ــت گرفته  یچه جور یدیها..ند یاس ژس

 بود؟"
 بگم؟بگم فرنود جون خوبه؟" ی"خ  چ

 بگو" خوادیدلت م ی"اصال به من چه..هرچ
با  یوقت ادمهی.. ســوروندیدلمو م یگذشــته بدجور نیریشــ ایخاطرات تلخ  ادی

س یهمه لج کردم ..وقت سر گ یک صمو  شنوه همه حر ست حرفامو ب  تارینخوا
پاره کردم..بعد هم انداختمش  یام خال چارهیب با چاقو کاورش رو  کردم..اول 

ارم د ارسالچه قایاالن بعد ار دق ی.. ولوفتهیوقت چشمم بهش ن چیکه ه ییجا
 ...کنمیرو لمس م مهاشیس
ــمش رو بذارم؟تقد یچ ــرنو ریاس ــانس؟اقبال؟؟س ــت؟ش  یهزارتا کلمه  ایش
به اس ام اس نکردم .. دوباره همون  ییچشمک رد..اعتنا می..؟ چراغ گوشگهید

بار شد ..با خودم گفتم حتما اومد ..به وسط اهنگ که  الیاهنگ رو ردم .. در و
 بغض کردم. .تموم شد...اهنگم تموم شد... دمیرس

 بارم بزن ..-
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 نه ..اروم سرم رو چرخوندم.. ایبرگردم  دونستمینداشتم ..نم نانیگوشام اطم به
 ...بزن ..یقهر کرده بود ارتیوقت بود با  یلیخ ادمهی-
 ل  با بهت رمزمه کردم:بابا..! ریر
 لطفا بارم بزن ..-

ستهام رو رو بارم صدام لرر مهایس ینواختم..بارم د  ..کنترلشدیحرکت دادم..
ضتو با خوردن اب فرو  سخته بغ ستم...>>چه  شده بود ..ب شمام تار  کردم ..چ

 <<زهیبر نییار گوشه چشمت پا یول یبد
سرمو بلند کردم که گردنم گرفت. الل شده بودم ...تو  یجور ؟یدوسش دار-

شتم داد م شم..ول زدمیدلم دا شق ستش ندارم...عا .. دکرینم یاریربونم  یکه دو
ــ ــ یســــع ــردم ب ــک ــم چ ــو دل ــم ت ــون ــم ــه ــف ــش ب ــه ــام ب  یا چشــــم

 گوش شـــدیم یعنیکر کنه.. ارویکه گوش دن ی..محکم...بلند...جورگذرهیم
 برگرده؟ مشیار تصم شدیبده؟م

.. هیمنظورم چ دیبا اون...با اون ....نتونســتم ادامه بدم..فهم خوامیبابا من نم-
 ار جاش بلند شد:

 رعنا..حاضر شو.. شیاومدم ببرمت پ-
 ..چشماش سرخ بود..دیلرریم صداش

 باهاش اردواج کنم.. خوامیباهاش خوشبخت بشم..نم تونمینم-
 ..:دیگرفت و کف دستشو به چشماش کش نییپا سرشو

 گفتم: یبلند ی.. با صدامونمیدر منتظرت م دم
مشکل ..ستیاردالن ن یناراحت ایرعنا  ییمن تنها گم؟مشکلیم یچ نیشنویم-

ست.. شما .. لحنم نیفکر کن شتریکم ب هی کنمیبابا خواهش ممن فقط تو اجاره 
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شد یکه هزارتا حرف اماده کرده بودم تا وقت یملتمس بود .. من م با پدرم روبرو 
 ریتوجه به من ار اتاق خارج شــدو ر یبهش بگم همه رو فراموش کرده بودم. ب

سرم رو بلند کردم تا بگم چرا یل  اروم گفت"اخه چرا " تو دلم گفتم چ  چرا ..
شده تنها بود یلدایو  تارمیکه رفته بود..من و گ یچ شک  ار  یا هکیت ادی.. میخ

ه شد یی...تماشـاهیاهنگ بابک جهانبخش افتادم>>رورام بغض و شـ  و گر
 حالم<<

بود...کاغذ و  دنیمشــغول ســوال پرســ لدایبرف اروم تر شـــده بود و  بارش
 قابل خوردن نبود .. گهیسردم د یینشسته بود و چا زیم یخودکارم رو

**** 
 .. سایوا گمید با توام ...مگه نم-
 ...؟؟ یشنویهانااااا...مگه نم-
ــام رو  لدایتوجه به  یب ــمت کمد رفتم و لباس که داد و قال راه انداخته بود به س
 ..دمیکش رونیب

نذاشــت یبا تواماااااااااااااا ...اووو- رو ار تو کمد  فیک ؟؟؟یبار ســمعکاتو 
 .. دمیلباسام رو پوش یبرداشتم و تند

 گرفتم.. جهیسرگ ینیبش قهیدق هی شهیالوووووو ناشنوا م-
صبان با صدا -تیع ..ار رو هم  ریالل بم یعنی دمیجوابتو نم ینکرتو..وقت یببر 

 رهینم
 ا!ه ینذاشت یگذاشت رونیدر ب نی..پاتو ار ا یبه جان خودش اگه بذارم بر-
 ؟یدار یبرم...تو چه مشکل خوامی..حالم کامال خوبه .. م ستمیمن بچه ن-
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ــ نیا یفهمیبابا چرا نم- رده به  برف نی..بعدم االن تو ا میگرفت یترم رو مرخص
 بود گفتم: دیکه ار من بع ییکله ات؟؟ با صدا

 مونهیهم نم یحرف چیه یو جا رمی..من م یکرد یتو چه غلط ستیبرام مهم ن-
هم ار سر راهم برو کنار .. بدو بدو در رو بار کردم  یایبسم الله..نم یای..اگه م

 :سادیبا نفس نفس جلوم وا
 فت:گذاشتم که گ رونیصبر کن فقط ... ار در پامو ب قهیباشه...باشه ...دو دق-
تا جایبود ینجوریکاش موقع مدرســـه هام هم یا- همش نق  ادمهی کهیی..
درد فراق  نیرورگار ا یه یه ی.هرهیم عتری..حاال نگاش کن ار بنزم ســریزدیم
 !!کنهیچه کارا که نم زادیبا ادم اری

ستم ش ش ن شه پنج دق نیتا ما شت ول یا قهیگرم ب ش ومدین یگذ تک  شیبه گو
 ردم:

طع ق یادم؟؟داشتم به گوش گنیم نمیقطع کرد..اخه به ا ؟یموند یکدوم گور-
ستم کل ش هیکه با  گفتمیم راهیب بد و یشده تو د  هیرد ار ترس  تقه شهیضرب به 

بود و  دهیرو پوشـ ورشی...پلدمیکشـ نییرو پا شـهیو با خشـم شـ دمیکشـ غیج
 :دیلرریم دیب دیش گرفته بود..ار سرماهم داشت بب*غ*لدستاش رو تو 

امرور رو  هیاومد ... شیبرام پ یکار هی...یزمی..عزیهانا جووونم..قربونم بر-
 ؟ی..اوک امیبرو ار فردا خودم باهات م

 ..یار اولشم اوسگولم کرده بود-
شده ..خ  منم م شتری..بخدا منم بیخواهر- ستمیار تو دلم تنگ  ...  امیب خوا

 :دمیکردم و با تعج  پرس زیچشمامو ر
 به تته پته افتاد..: هوی ؟یک یبرا-
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بچ تنگ ؟؟یک یبرا یچ هان دلم واســـه برو خ ....دلم...ا  دهیخ ...
 ..دمشونیوقته ند یلی...خ  خ گهید نایو شبنم و ا انای..کگهید
شه بابا چرا هول کرد- سرده ..خودم م ستی...مهم نیبا ... دنده رمیبرو تو هوا 

 عق  گرفتم:
شمیکنیرو م بتتیغ یعوضش کل- ش شهی..!  رو  یوبا خنده بخار دمیرو باال ک

 روشن کردم ..
ثان پشـــت با  -256:کردمیشــمار تکرار م هیچراغ قرمز توقف کردم و تو دلم 

کنارم توقف کرد ... بعد ار  یا یمشــک یای..... همون لحظه پرشــ255-254
ش هیچندثان سرم رو چرخوندم... ش یها شهیاروم  شانس  یدود نیما بود ..ار 

ش نییرو پا شهیش یخوبم کم شدم چهره ا دیک  ..خودش نمیش رو ببو موفق 
 ..!بود

سرم رو چرخوندم وک با  فیرو چنگ ردم..تا حد امکان کلمو تو ک فمیسرعت 
شتمیم میدود نکیفرو کردم و در به در دنبال ع سر گ شکر   داشیپ عی..خدارو 

قابش بزرگ بود  یچشــمام رو پوشــوند ..چون کم هیار ثان یکردم و در کســر
 یول کردمینگاهشــو حس م ینی.. ســنگ پوشــوندیار صــورتم رو هم م یبخشــ

 چپ! یرده بودم به کوچه عل خودمو
ضا هیغش غش خنده  یصدا ش یدختر ف  تیموقع یرو پر کرده بود. ول نشیما

عاد ج   مال تع نگ هم وســط  یاخم یبود! حت یعاد یخودش در ک پرر
 یجا خوش کرده بود. واقعا به حال بابا تاســف خوردم ..پورخند شیشــونیپ

ــ الشیخ نیردم..بب ــ یبه ک خوادیراحته ..مثال منو م یار جان  چه کس پاره! بس
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به  هاش  دیو نبا دیغرغر هاش و با زنهیم هیل ا س هاش رو با بق رهیم واالخو
تا  دیدیم نویا دیصــحنه راســت کار باباســت..با نی..!ا ارهیم چارهیمنه ب یروبرا

 !هیبفهمه ارسام ک
اون ار کنارم رد بشه پامو گذاشتم رو  نکهیشکر چراغ سبز شد و قبل ار ا خدارو

سبقت گرفتم.تو ا س نهییگار و ارش   اقتتیبا من نبود ..هه..ل رشینگاه کردم ..م
باال نم هیابونیهمون دختره خ ناب راد منش..خودمو دســـت  من  یول رمیگیج

 ..!!!ادمیهم ر یلی..خادمیر یکیواسه تو 
کهیا یاور ادی با ها م ن مدت عد ار  م تو قلب ینیریشــ مینســ نمشیبب خوامیب
 یشــتری.. با ســرعت بدادیم زهیبهم انگ دمشیدیبعد ار مدتها م نکهی.ادیور

باالخره م که  نی...همنمشیبب تونمیکه م نی..همنمشیبیحرکت کردم ..امرور 
 اررش داره . . . ایدن هیبرام  کنمیمهربونش رو حس م یچشما

ــتم ــنش کردم..اهنگ غمگ دس ــبط بردم و روش ــمت ض ــا  ینیرو به س تو فض
گادیچیپ قت گوش کردن اهن قل امرور و حدا نه  نبود ..خواســتم  نیغمگ ی..

ستم رو  س دیلغز گهیدکمه د هیاهنگ رو عوض کنم که د کال خاموش  ستمیو 
 شد..

ــ یل  پوف ریر ــنش کنم.. دکمه پاور) دمیکش ــدم تا روش ( رو powerو خم ش
سرمو که باال اوردم مقابلم  شردم  شو رو ب دمیبزرگ رو د یلیتر هیف ست وق که د

ــته بود..ار طرف ــف یمزدا هی یگذاش ــرعت ار  دیس ــد..جب*غ*لبا س  غیم رد ش
رو  مزمقابلم برخورد کردم تمرک یلیو فرمونو چرخوندم که محکم با تر دمیکشــ

ست دادم که هم شد به دل نیار د ش لیباعث  رل رو کنت نیسرعت باالم نتونم ما
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پرتاب کرد.ســرم محکم به فرمون  یرو به گوشــه ا نیکنارم ماشــ ونیکنم و کام
 اصابت کرد..

سه  ریسرار میشونیار پ یگرم عیدرد گرفته بود...حس کردم ما یحساب نمیس قف
 ...دمینفهم یچیه گهیرفت و د یاهیرفت و چشمام س جیشد..کم کم سرم گ

 دهـــــــم: فصل
 && فرنـــــود&&

 ولم کن. ریام-
خوردت!خدا به داد  شهیاوووو چه خبرته بابا؟با صد من عسلم نم-نیحس ریام

 !وفتهیتو ب ریبخت برسه که قراره گ اهیاون نکوهش س
صبان با شدم و روبروش ا تیع دتر ب گمینم یزیچ ی.هرچستادمیار جام بلند 
انگشت اشاره امو  کنن؟؟یدرک نم ره؟؟چرای..چرا حرف تو گوششون نمکننیم

 وار جلو صورتش تکون دادم: دیتهد
 یبه ارواح خاک بابام کار یادامه بد یخفه شــو..فقط حرف نزن..بخوا ریام-
 گمیم ی؟وقتیمرد حساب ستین تی..!چرا حالیبش مونیپش تیار رندگ کنمیم

 نـــه؟؟؟! ای یفهمینه...م یعنینه 
 ؟هیچ گهید نکارای؟ایکنیم یفرنود امرور چه مرگته امرور؟چرا اب روغن قاط-
خاطر تو هیاره من - مه..اونم ب مه.! یمرگ نه ار ظهره  کیربون نفه کالم گفتم 
صله خودمو هم ندارم چه  ست؟؟منین تیبه پروپام..چرا حال یچیپیم یه حو

 حرف نیح ابونیاون سمت خ امکیمسخره تر ار خودت! س یبرسه به تو کارا
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با دو اومد  وکرد  یخدافظار بچه ها  هیبعد ار چند ثان کردیردن به من نگاه م
 سمتم:

 اشاره کردم: ریرو سرت؟ به ام یگرفت ابونویفرنود چته؟چرا خ-
 !هیباال انداخت و گفت همون قض یشونه ا ریمثال محترم بپرس..ام نیار ا-
چند  یفهمینگاه به خودت بندار..م هی..تو میگیخودت م یپسر ما برا -امکیس

داده! با   یخودت اونارو ترت هیروح رییتغ یفقط برا ری؟امیدیبر پیوقته ار اک
 و شمرده شمرده گفتم: دمیدستم رو به پشت گردنم کش یکالفگ

شه با هیاقا جان من نخوام روح- ستم ب گهید نم؟یبب ویک دیام عوض   شترینخوا
بگم بارم حرف خودشون  یمن هرچ دونستمیباهاشون بحث کنم چون م نیار ا

ش یرفمنتظر ح نکهی.بدون ازننیرو م سمت ما شم به  شون با رکت ح نمیار جانب
 کردم ..

 ..کارت دارم.ســـــایوا -امکیس
 شهیم ی.بدتر عصبانادیولش کن بذار با خودش کنار ب-ریام

ماشــ نیهم ماره مورد نظرم رو  موینشــســتم گوشــ نیکه تو  دراوردم و شــ
شترک مورد نظر خاموش م ستگاه م شدیگرفتم..جمله مزخرف د صابم با  رو اع

ـیشدم..اخه  یم وونهی.. داشتم درفتیم تیکاس ـ ـ ـ حدود پنج  ؟؟؟یچ یعن
تا ک قهیدق باشــم؟؟هنورم  دیبا یبه منظره روبروم رل ردم.. ته نرف ادمینگران 

ود ب نیکه اوردم ا یرو کتک ردم...تنها شانس یاشکان صالح یچه جور روریرپ
شگاه نبودم..وگرنه برا طیکه تو مح ..خون دهانش شدمیاخراج م شهیهم یدان

ار  خوادیم دمیفهم یاومد..بچه ها به رور مارو ار هم جدا کردن..وقت یبند نم
ــتگار ــت  رلمو..کنتدمینفهم یچیه گهیکنه جوش اوردم..د یهانا خواس ار دس
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ــمتش هجوم بردم تا جا ردمش..البته خودمم کم کتک  خوردیم کهییدادمو به س
..هانا ماِل منه..فقط ارهیب کس حق نداشــت اســم هانا رو به ربون چینخوردم! ه

با دن ی...ولمیخودم...اره خودخواهم...ار خود راضــ نا رو  ها عوض  ایمن 
 ..ستمیا یم ایندر برابر کل د ارمیبدستش ب نکهیا ی..براکنمینم

 دونستمینه..نم ایداره  جهیکارم نت دونستمیدوختم نم میبه صفحه گوش چشممو
نا ..فقط هاشکنهی... به جهنم که غرورم مستی!مهم نانه؟ی شکنهیبارم غرورم م

اســم فرنوش رو صــفحه  رمیخواســتم شــماره رو بگ نکهیبرام مهِم...به محض ا
 حک شد.. یگوش

 جانم؟-
 ؟یخوب یسالم داداش-
 چطوره؟ ییدا گریاخوبه؟جی؟پویتو خوب یسالم قربونت برم..مرس-
 ..رسونهیسالم م اهمیقربونت همه خوبن..پو-
 ..ریرو ار طرف من محکم گارش بگ ی.اون فسقلسالمت باشه.-
 که؟یبرو بابا بچمو به خاطر تو کبود کنم داداش کوچ-
اش پاک ابهت داد کیکلمه کوچ نی..اکهیصد بار بهت گفتم نگو داداش کوچ-

 :دی.. خندکنهیم یرو خنث
دلم برات  یلی...؟بخدا خشــمونیپ یای...فرنود م کهیبه چشــم داداش کوچ-

 ..یهم دار یانگار نه انگار خواهر ینامرد یلیتنگ شده..خ
 .رمیفرنوش جان منم دلم برات تنگ شده باور کن درگ-
 ؟یحالمونو بپرس یکنیوقت نم یکه حت یریانقدر درگ-
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 .امش  خوبه؟امیرو جفت چشام..بذار کارام سبک تر بشه..م-
 برات درست کنم؟ یدوست دار ی...چهیعال-
 :دیخند وقته کرفس نخوردم.. یلیخ-
 باشه؟ ایب7.ساعت یبرات بپزم انگشتاتم بخور یکرفس هی ما؟باشهیمثل قد-
 ش کن..فعال.ب*و*سباشه مواظ  خودت باش..اون جزغله رو هم -
 ..فعال خدافظ.نمتیبیم-

ــماره هام نگاه کردم..پوف دوباره ــ یبه ش ...عزمم رو جزم کردم و قبل ار دمیکش
ش نکهیا قطع  یبوق رده شـد و برا نیشـماره رو گرفتم.. اول عیبشـم سـر مونیپ

 شده بود! ریکردن..د
 د؟ییبفرما-
 کردم صدام محکم باشه..: یو سع دمیکش قینفس عم هی

 ..دی............ نکوهش! خسته نباش یسالم اقا-
 ممنون...شما؟ یلیخ-

نه نه همچ نک نه؟ گه بگم قطع ک حال فرنود تو ســـتین یادم نیا به هر !..
 باش: ی...تالشتو بکن..محکم و منطقیتونیم
 هستم.. نیراست-

 چشمامو بستم و سرم رو دیرو قطع کرده ..نا ام یفکر کردم گوش ومدین ییصدا
شتم..هم یرو صداش  یوقت ی!...ولایراه برام مونده بود..خدا هی نیفرمون گذا

 :دمیتو گوشم پخش شد انگار بهم برق وصل کردن تو جام پر
 بفرما.-
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رو لبم نشست.لبامو تر کردم و به ذهنم فشار اوردم تا  یرنده شد و لبخند دمیام
 بگم: یچ
ستش غرض ار مزاحمت م- ستمیرا صحبت کنم. خ خوا شک  یلیباهاتون  خ

 .شنومیگفت م
باهاتون حرف بزنم..پشت  یحضور خواستمیراستش..اگه امکانش هست م-

ضوع مهمشهیتلفن نم ستمیم ی.درباره مو صحبت کنم. با همون  خوا باهاتون 
 لحن سرد و خشک گفت:

االن کار واجبت  نیکار دارم و وقتم برام اررشمنده.هم یجوون .. من کل نیبب-
 که ...... یندار یرو بگو.اگر هم کار

شتم..خ یا چاره سر یکردم بهش خواهش نکنم..ول یسع یلیندا ستم.   عینتون
 گفتم:

شماهم  یهست.. مطمئنن برا یمهم.موضوع کنمینکوهش..خواهش م یاقا-
 مهِم!

صدا سکوت ست  یتنها  ضرب گرفته بودم د ستم رو فرمون  ضر بود..با د حا
 اخر گفت:

 ؟کجا؟یک
 ردم: لبخند

 هرجا شما.....-
 و کجا؟ یگفتم ک-
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  یقرار رو ترت 5ساعت  یادرس رو دادم و برا عیبشه سر مونیپش نکهیار ا قبل
ــکر کردم و خداحافظ ــا ایکردم.. خدا یدادم. تش ــکرت..ش بتونم خودمو  دیش

 ! استارت ردم و به سمت خونه حرکت کردم..اینشون بدم..کمکم کن خدا
++++ 

د بلند شد..کمربن میگوش یکه صدا کردمیحوله کرم رنگم سرم رو خشک م با
 رفتم: یحوله ام رو محکم کردم و تو همون حال به سمت گوش

 بله؟-
 کافه)....( ایب یفر-

 گرفت: خندم
 قرار دارم. یی..جاتونمیو درد...نم یفر-
 !هیتو خال یفقط جا می.!همه هستیستیوقت در دسترس ن چیخبرت که ه-
 ... کار دارم .. تونمینم ایجون س-
لت رف- مام رف قیبه درک... و قطع کرد... م عت میدار قیدارن.. با ســر  !!!..

شدم در اخر کم دنیمشغول پوش سام  ساعت مچادکلن ر یلبا  میدم و با بستن 
 یبرداشــتم و به ســمت محل مورد نظر حرکت کردم. وقت زیرو ار رو م چییســو
س س یا گهیجز چند تا روج فرد د دمیر سر  دهینبود...هنور نر  زایار م یکیبود..

ش ستم و با گو ش شد و  میبعد ار حدود ن نکهیور رفتم تا ا مین  هیساعت در بار 
 یرد خاصبود و با سر دنبال ف دهیپوش یبلند یمشک یکه پالتو یمرد نسبتا مسن

شتیم صله فهم گ شد...ار همون فا شه .. نگاهش رو من ثابت  دمیوارد  خود
 قایبه سمتم حرکت کرد..دق تدرمق یاخم قدمها یشد..ار جام بلند شدم..با کم

 باشم: یکردم رسم یمقابلم قرار گرفته بود..دستم رو جلو بردم و سع
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ــالم جناب نکوه- ــت داد و خس ــار یلیش.. ..باهام دس ــوس فش به  ینامحس
وس نامحس یلیدستم رو رها کرد.. فشارش خ هیدستام وارد کردو پس ار چند ثان

 تعج  کردم یشــدم.. کم یبودم فقط متوجه م زیکه انقدر ت یمن دیبود..شــا
 شدمو با دستم اشاره کردم: یکنجکاو الیخیب یول
 لطفا. دییبفرما-

ود و ب نییشد.سرم پا رهیبهم خ یجد یلیهم گره داد و خ و دستاشو تو نشست
سو شروع م نجایکه اگه االن ا یخال ایس ی..جاکردمیم یبار چمییبا   کردیبود 

 به چرت و پرت گفتن
 ...خ ؟در چه مورد؟یدار یباهام کار مهم یگفت-

ستم صل مطل ..هم نخوا سراغ ا ستاد  ینیتو مقدمه چ شهیار همون اول برم  ا
 بودم..پس ار مقدمه شروع کردم..

کهی...ممنون ار اقتشیخ  حق- قا نیقبول کرد ن  نیاول نینکوهش ا ی..ا
ــور ــتش من نم یمالقات حض ــت ..راس ــور دونمیماس ــما چه تص ار من  یش

 ....ی....ولید؟ولیدار
سخت تر ار اون  یلیمرد پر جذبه و با ابهت خ نیمن حرف ردن با ا یخدا یوا
! لبمو تر کردم و ادامه دادم..پس محکم و قاطع کردمیه فکرشو مهست ک یزیچ

 تو چشماش شروع به حرف ردن کردم: رهیسرمو بلند کردمو خ
تا مرد حرف بزن نجایمن اومدم ا یول- با هم مثل دو  .جناب نکوهش ما میتا 

 ..می..دو تا ادم بالغ هستمی.دو تا مرد هستمی..هممون انسانمیجنس هیهردو ار 
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 یمایمون تصم ندهیحال و ا یبرا یبه راحت میتونیکه م میهست ییما ادما یتا دو
باهاتون درباره...  نی..ارتون خواســتم دعوتمو قبول کنمیریو مهم بگ یجد تا 

حدود دو دق هاتون حرف بزنم..  با خانمتون  کل ق یب قهیدختر  فهیحرف   امو ا
شباهت عج زیانال شماش کپ یبیکرد ..هانا  شت..چ ص یبه پدرش دا ل برابر ا

ساس م زدمیباهاش حرف م یوقت کهیهانا بود..بطور شما کردمیاح نا ها یتو چ
ــما و مژه ها و هم رهیخ ــدم...حالت چش ــون باهم مو  ینیب نطوریش و ابروهاش
 ..!زدینم
 خ ؟-

قا یکوتاه مکث نا خانم رو  نیهســت انینکوهش در جر یکردم: ا ها که من 
ست دارم..در حق ش شونیکه در رفتار و کردار ا یمتانت قتیدو  ی تهفیبود منو 

 خودش کرد..
ــت ــ میخواس ــ میبا مادر و خواهر بزرگترم خدمت برس  هیکه دخترتون به من قض

سل شم..اقا یلیمن دل نکهیرو خبر داد...بدون ا یکن شته با شما دا  یار جان  
 من هانا رو دوست دارم... نیینکوهش باور بفرما

صادقم..مدهانم رو قورت دادم:  اب شقم  شم و تو ع شق  نیدونیکه م دونمیعا
 یکه باعث عذاب ماســت ..پافشــار یزیحس رو داره..فقط تنها چ نیاونم هم

 شماست!
تم هس یمن پسر ایبخوام..به نظر شما ا لیدل هیاومدم تا ارتون امش   نجایا من

ــبخت کردن دخترتون رو ندارم؟ا اقتیکه ل ــنم برا ایخوش ــ   یس اردواج مناس
دخترتون  ندهیشــماهم ا یبرا دونمیرو ندارم؟برام مهِم..م طشیشــرا ایســت؟ین

 :د.. باالخره به حرف اومنیرد نش یمهِم که ارش سرسر یانقدر
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 شی..فقط دســت ار ســر دختر منو رندگســتیکدوم ن چیکدوم پســر...ه چیه-
 بردار..

 شده باشه... زمیپنوتیمدت به چشمام رل رده بود!انگار که ه نیا تمام
قایچ ینعی- بد هینکوهش  ی؟ا نده بهم  قانع کن فا..درک کن نیجواب   نیلط

 جوش اورد: دفعهیخواهشا.. 
 گمیرک و پوست کنده بهت م ؟دارمیکنیدرک نم ویسخته برات؟هان؟چ یچ-

 ؟یفهمی. چرا نمرونیما بکش ب یپاتو ار رندگ
من سخته..من هانارو تا  یبرا نی... جناب درک کنکنمیخواهش م نیاروم باش-

ن مشترکمو یکه اونو تو سر کالسا نهیمن ا دیسر حد مرگ دوست دارم...تنها ام
 دومی...امرور هم نادی..چند وقته نمســـتی...که اونم متاســفانه ممکن ننمیبب

.. خواهرم کنمیبودن که چرا بهشــون توجه نم یخانوادم هم ار من شــاک ی..حت
 !..یتوجه ندار انتیتو به اطراف گفتی.مبود. یار مادرم ارم شاک شتریب

 رمزمه کرد: فرنوش؟ یتو چشمام با لحن اروم رهیخ همونجور
 رهیبار من متعج  و سرگردون به چشماش خ نی...!ادیحرفم تو دهنم ماس هیبق

 شــناخت؟؟؟؟یشــده بودم ...! فرنوش؟پدر هانا؟ پدر هانا فرنوش رو ار کجا م
 دونست؟؟؟؟یار کجا اسمش رو م

جا خوش کرد ..  میشــونیپ یکه نشــون ار تعجبم بود طبق معمول رو یخما
 بگم. . . ! ! خواستمیم یرفته بود چ ادمیچشمام گرد شده بود و کال 

تا جا هیمن  دونســـتیکس نم چیه  ادمهی کهییخواهر بزرگتر ار خودم دارم ..
 ..لی..اونم به دو دل هیاسمش چ دونستیهم نم یکس یحت
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 یعمرمون رو تو لندن ســپر ادیم ادمیکه بچه بودم و  یار وقت نکهیاول ا لیدل
ــ میاومد رانیهم که ا یوقت ی.. حت میکرده بود ــناختمیرو نم یکس وام که بخ ش

 دمیدیکار نم نیا یبرا یتیبدم و لزوم حیدرباره خانوادم بهش توض
وش فرن ی، ول رانیا میبعد ار فوت بابا من و مامان برگشــت نکهیدوم هم ا لیدل

هم که برگشــت ما  یرو همونجا موندگار شــد .. وقت یمدت ایپو یبخاطر کارها
ــا میخونه رو عوض کرده بود قطع رابطه کرده  ممونیقد یها هیو به کل ار همس

 .. حاال.........میارشون نداشت یو اطالع میبود
نگ عهیکرده بودم..  ه به خودش ب کدف که  گار  لد قبل یتو ادیان  فرو شیج

 ..کردیمن مسخ شده نگاهش م یرفت..ول
 ؟یزنیچرا حرف نم-
 د؟یدونیبپرسم شما اسم خواهر منو ار کجا م تونمیم دیببخش-

ضوع ستن ا مو شد..دون شم   اختشنیفرنوش رو ار کجا م نکهیقبل به کل فرامو
امکانش هســت که خانواده مارو ار قبل  نکهیا یعنی نینبود وا یتیکم اهم زیچ

 بشناسه؟
 نداره..به خودش مسلط شد: یجبخواهرت؟؟ تع-
 دخترم درباره خواهرت باهام حرف رده بود ..-

قه ب بخوام حد مام ار  نده بود چشــ تا  رونیب ادیبگم کم مو دروغ نگفتم..من 
 انیموضــوع رو در جر نیوقت با هانا ا چیوقت..ه چی..هادیم ادمی کهییاونجا

 شاپ بار مونده بود. ینذاشته بودم ..دهنم انداره در کاف
 وقت ...... چینکوهش من ه یاقا یول-

 وسط حرفم و گفت: دیتموم نشده بود که پر حرفم
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شده  هم که امتیق ومیاقا فرنود...اگه اسم من منصورِه..تا ق یپسر..هرچ نیبب-
 یابر گهیفکر د هیحاالبرو  نیدســـت تو به دخترم برســـه..پس ار هم ذارمینم

 یدختر...پس دســـت ار ســر بچه من و رندگ ادهیر که یزیخودت بکن.. چ
 هممون بردار..!

 کردم: یواقعا قاط گهیدفعه د نیا
شما منطق یاقا- شما مزنمیحرف م یمحترم من دارم با  کر برو به ف نیگی..بعد 

 یتنها درد من رن گرفتنه؟نه اقا نیکنیباش؟شــما فکر م گهیدختر د هیاردواج با 
نارو ..من فقط هادادمیخونواده م لیتشک نایتا قبل ار ا خواستمیمحترم من اگه م

ــرش هم بر نمخوامیم ــت ار س  ی..من امرور اومدم تا بدونم نظر منفدارمی..دس
ــما راجع به من چ ــالح کنم..ول ه؟تایش  نیگیم نویحاال که ا یبتونم خودمو اص

شنو نویپس ا سر هانا بر نم چیکه من ه نیهم ب ست ار  ...ار بس  دارمیوقت د
حرفا رو رده بودم به نفس نفس افتاده بودم. پدر هانا با تعج   نید و محکم اتن

 :کردینگام م
ـــداتو ب- چه جرئت ن،توییپا اریص  پســرِ  یزنیحرف م ینجوریبا من ا یبه 

 گستاخ!؟..
به تمام برنامه هات...!! پدرش ار  ی...گند ردیخاک بر ســرت ...گند رد فرنود

 دمیکش میشونیمشت کرده بود..دستمو به پسرخ شده بود و دستاشو  تیعصبان
 انداختم: نییو سرم رو پا

 .......نی.باور کنکنمیرو نم یجسارت نیوقت همچ چیشرمنده ..من ه-
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ست ..د ولش کن چ هیفرنود .. . دختر منم مثل بق-  یاخویار جونش م یدخترا
 گفتم: ه؟یاحساسش چ یبدون یخوایاخه؟م

دخترا بود من واســه بدســت اوردنش  هیاگه هانا هم مثل بق نییفرمایاشــتباه م-
شار شما چکردمینم یانقدر پاف ست که تو یزی.تو وجود دختر  خترا د هیبق یه

که  یمن عاشق هانا هستم.تا وقت ی..نظر شما محترم.ولنی.حرف شما متستین
من  و نیکرد رضبعد اگر شــما ع لیدل هی. فقط امیشــمارو ندونم کوتاه نم لیدل

هانارو  .. فقطنیمنو دار بزن نینستم خودمو اصالح کنم اون موقع اگه خواستنتو
 .نیریار من نگ
ساس نیپدر شماهم سبت به دخترش لط هی..اح شماهم با فهیپدر ن .مطمئنم 

 .نیعشق با همسرتون اردواج کرد
مام رل مزدینم حرف کت تو چشــ مرد  نی..کم کم داشــتم ار ازدی..فقط ســـا

 چرا همش مثل مسخ شده ها ساکته؟ دمیترسیم
ــاس هانا رو بدون یخوایم- ــگاه نم گهید ؟چرایاحس  یبدون یخوایاد؟میدانش

 ده؟یجوابت رو نم گهیچرا د
؟؟پدرش  دونســـتیاون م یعنی!نگران بودم..ه؟یحرفاش چ ی؟معنیچ یعنی

ســکوت کردم و فقط منتظر حرفش بودم.  دونســـت؟یجواب همه چراهارو م
 چشماشو بست:

ــتت نداره .. چون ا گهیچون اون د- ــق  نیدوس ــت ..چون به  کیعش طرفه س
 قراره اردواج کنه . چشماشو بار کرد. یرود
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 رو سـرم خیسـطل اب  هیدو طرف بدنم افتاد.تمام تنم شـل شـد.انگار  دسـتام
نا..قراره اردواج کنه؟دهنم خشـــک شـــد..اروم ؟یکردن. چ...چ یخال ها..  !
 و گفتم: دمیخند

 ن؟ییفرمایم یشوخ-
 وجه!.. چیبه ه«دوخته بود رمزمه کرد زیکه به م ییچشما با
 ی..خوشبخت باشیکن یخودت فکر یبرا یجاش بلند شد: تو هم بهتره بر ار

 پسر.
با تمام مجهوالت ذهنم.  رونیب رفت ..رفت و من موندم ..رفت و من موندم 

ست س شت فمیپول ار ک یمقدار یهانا؟قراره اردواج کنه؟با  شتمبردا رو  م و گذا
 رفتم. رونیب زونینام یو با قدما زیم

شوک بزرگ یشل م پاهام ضر بودم جونم رو دو  یمن..من یبود..برا یرد. که حا
ــت ــ میتقد یدس ــرما به بدنم نفوذ کرد..تالش ــقم کنم.س ــد یبرا یعش ن گرم ش

 تر ار اهیتر و ســ کیبه اســمون انداختم..ســرخ بود..دل من؟تار ینکردم.نگاه
 نســتدوی..بهش گفته بودم..مدونســتیونســت؟؟..بهش گفتم..م!چطور تریق

کار دونســـتی..مپرســتمیرو م دخترش  شیخوشــبخت یبرا یحاضــرم هر 
تموم منو بشــکنه و بره؟به رور خودم رو به  یرحم یبکنم.چطور تونســت با ب

..بلند و بلند تر..قهقهه دمیها خند وونهی..مثل ددمیرســوندم.خند نیماشــ
اشکام..باور نداشتم..خودمم رو هم  تیصدام و در نها لی..و بعدش تحلزدمیم

 رختم؟؟رایری..من؟اشــک مدمینداشــتم..با تعج  به گونه ام دســت کشــ رباو
 ردم...داد ردم:
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان  ن ـ  ـ ـدا.امک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه...خ ـ ـ ـ ـ ـ
ون فرم یوقفه رو ی.هانـــــــــاا مشتام بگــــهیندارهــــــهههه.اون دروغ م

 ..:کردمیحس نم یشد.درد یم دهیکوب
ــااااا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  یچ یبرا یتا اخرش باهاتم...اخه لعنت ی...تو که گفتهانـ

 ســرم رو ؟؟؟؟ییهویخبر؟؟؟ یبود؟؟؟ب نیبود؟؟؟قارا ما ا ؟؟؟رســمشیرفت
 دونمیاشکام گوش سپردم..نم یدستام گذاشتم و با تعج  و غم به صدا یرو

ساعت  سرم رو بلند کردم. شت.. سست 9چقدر گذ ستارت ردم و به  یش .با  ا
 خونه فرنوش حرکت کردم.. تسم
*** 

 ورا؟؟؟ نیچه عج  چشم ما به جمال شما منور شد؟ار ا-
 رور لبخند ردم: به
به ســخت- هاش  یخودمو ب یســالم خواهر گلم.. با فاوت نشــون دادم و  ت

سرو سته بود..پ یب*و* ش  دیکردم که اراد پر ب*غ*لرو  ایوکردم.مامان هم ن
 پام یجلو

 ...َس یداد-
 ش کردم:ب*غ*لبود که امش  حفظ ظاهر کنم.. نیام بر ا یسع

به تفت ی.. نشــوندمش روییســالم نفس دا-  یبایج شیپاهام..شــروع کرد 
شکالت یزیمنتظر بود تا براش چ شهیپالتوم..مثل هم سته  شم..ب رو  گرفته با
 دادم دستش..:

.قبل ار نهیمامانت نب نیکن ا مشیهم قا ییجا هیبرو  ریبگ نوی..ایینفس دا ایب-
 مامان. ب*غ*لو اونم بدو بدو رفت  دمیب*و*سبره لپش رو محکم  نکهیا
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 فرنوش بلند شد: یصدا
 ؟یبچه گرفت نیا یشکالت برا یفرنــــود..!بار تو رفت-
 ه؟یاره مگه چ-
من  یراب دنشیســاب کنهیورجه وورجه م یه ییکاکائو ی..با دســتاهیکوفتو چ-
 !مونهیم
 م نشسته بود:ب*غ*ل ای.پوزنهیغر م یل  گفتم اه..ه ریر
 خدا بهت صبر بده داماد جان.-

 و گفت: دیخند
 چه خبرا؟-
 ندارم..تو چه خبر؟ ی..خبریسالمت-
 ..درسته؟لهیوک قاتیار رف یکی یگفته بود ادمهی-
 درسته..چطور؟-
 خوادیار همکارام..م یکی یار شهرستانا هست برا یکیتو  ینیرم هی قتشیحق-

شه..ول نشیرم شهر م یرو بفرو شهردار اون  ست. تو  نشیرم گهیخورده به بن ب
ست و نم شهر ه سمت طرح  .گفتم به ارهیبهونه م یاون رو فروخت و کل شهیق

 ؟یکن یبراش کار یتونیم ینیتو بگم بب
 .دمیخبرش رو بهت م کنمیهماهنگ م یحتما...باعل-

شام. ار جام بلند شدم که مامان کنار  یگذشت و فرنوش صدامون رد برا یکم
ــرم رو پا ــماش نگاه کردم..س ــم گفت :حالت خوبه؟ تو چش انداختم  نییگوش
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رو  رینشــســتم..کفگ زیکنه ســر م چمیســوال پ نکهیدادم. قبل ار ا یفیتکون خف
 :دمیبرداشتم و برنج کش

ـــت پخ نمیبب خوامیخواهر بزرگه...م خ  نداره پدس چه ا تا  فتیتت   شــر
ست  نمیکرده..بب صال قابل خوردن ه  میوفتیب میریهول و وال نم نینه؟!..تو ا ایا

 رو دستم: دیرو دستتون! با مالقه خورش کوب
 ی!..حقته ش  رو گشنه سپریاصال الرم نکرده دست پخت منو نوش جان کن-
 !اقتیل یب یکن
ــت کن یبلد نبود یکه خونه بود ییخ  تا اون جا-  گمی..بد میتخم مرغ درس

 مامان؟
ش  غذا-فرنوش شکل ار منه که ام صال م ست کردم..با یا  دیمورد عالقتو در

 !یتا االن قدر بدون ذاشتمیتو سنگ م یجلو
مه دادم: پو با نده ادا خانوم  ایخ عه م هی.. ـــتیدف ـــت  خواس تخم مرغ درس

 شد!!.. یچه اوضاع یبود اگه بدون ختهیکنه..روغن نر
 خونه رو پر کرد.. اینده منو پوخ یصدا

شـوهر خوب خدا قسـمتش کرد؟خوب تر ار من کجا  هی یگیبه جاش نم-ایپو
 کرد؟یم دایپ

 نه من تورو.. یکرد دایفعال که شما منو پ-فرنوش
 خانوم!! میرد : اصال ما دربست نوکرت یچشمک ایپو

 تلخ تر بود. یزیکه برام ار هر چ یخنده ا ی..ولمیرو با خنده خورد شام
+++ 

 باهات حرف بزنم. خوامیم نیفرنود بش-مامان
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 کج کردم و کنار مامان نشستم. راهمو
 یه روب ای دیفرنوش نفهم دیبود..شا یبود؟خنده هات الک یزیچ هیتو امش  -

 .دمیمن فهم ی..ولاوردیخودش ن
 مامان. ستین یزیچ-
 بگو.. االیهست -
سرم رو به ستین یزیمادر من..چ ستین- ستاش گرفت و  .. چونه ام رو تو د

 سمت خودش چرخوند..:
ما- گاه کن بگو چ یتو چشــ فه ام ســـتین یزیمادرت ن ..بغض داشـــت خ
..حرف نزدم سرم رو به چپ و راست تکون دادم.چونه ام رو ول کرد و با کردیم

 گفت: یدلخور
ــ- ــم ــوای ــ یخ ــگ ــم دروغ ب ــن ــه م ــودیب ــرن ــزرگــت ؟ف ــم..ب ــادرت ــن م ..م

سمتیکردم..م شمات داره داد مشنا سمت یناراحت زنهی..چ سرم رو به  ..چته؟
شونه ام لرر ستم... شمام رو ب شکام رو پاک کردم دیمخالفش چرخوندم ،چ .. ا

 شده بود.. ریبود و د دهید ی..ولنهیتا مامان نب
 .دیلرریخودشم م یمادر؟صدا یکنیم هیگر ی..فرنودم...دارایخدا-
 یو اشکا رمیمن بم ی؟الهیزیریاشک م ینجوریا یشده مادر..واسه چ یچ-

 شده؟؟ ی..گل پسرم ..قربون قد و باالت بشم..چنمیتورو نب
اشکاشو  دیمن ناراحت شد دلم لرر یبرا ینجوریمادرم،همه کسم،که ا دنید با

 پاک کردم:
 وقت ار سرم کم نکنه چیتورو ه هیخدا نکنه مامان..خدا سا-
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 م؟دردیهم دار ریرو به غ یما ک ؟مگهیبه منم نگ یخوایشــده؟م یفرنود؟چ-
مادرت نگ به  هانیبگ یبه ک یخوایم یتو  .؟آخ..دســتش رو رو قلبش ؟

ــدم.. ــت.. هول ش ــتش رو گرفتم و  هیگذاش ــت و پامو گم کردم دس لحظه دس
مبل و شــروع به ماســاژدادن شــونه هاش کردم..مامان بعد ار  ینشــوندمش رو

ــفارش  ضیمر قلبشفوت بابا  ــده بود..عمل هم کرده بود و دکترش براش س ش
 براش حکم مرگ رو داره. یتیو عصبان جانیکرده بود که هر نوع تنش و ه

 ..حالت خوبه؟نمتیمامانم..تورو خدا بب-
 شده؟ یپسرم ... خوبم ...فقط بهم بگو چ خوبم

قا...نم هیگر فا تک ات تک   نیابا  دونمیکردم..براش گفتم...ار اون اول...ار 
ــت ــاع قلبش کار درس ــتمینه..فقط م ایکردم  یاوض رو  تحملش گهیدلم د دونس

 یبهتر ار مادرم..تنها کس ینفر بشه محرم دلم..چه کس هی خواستینداره دلم م
زار بودم سر م ختهیکه اشک ر یبار نیهامو باور نداشتم...اخر هیکه داشتم..گر

ــم ند ــک به چش ــتم..براش گفتم..ار پدرم بود..ار اون موقع تا حاال رنگ اش اش
 دستاش گذاشتم.. یامرور..ار شکستنم..ار اردواج عشقم... سرم رو رو

که اشک مرد خونه منو  یکس ارم،اونیقسم اشکشو در م نیبه امام حس-مامان
 دراورده.

 مامان!-
نگو..جرمت دوست داشتنه؟باشه..... بخاطر عشق  یچینگو فرنود..ه یچیه-
شک بر ینجوریا دیبا شو در م؟یزیا شک  نمکیم ی..اگه من مادرتم کارارمی...ا

 .. برو..برو استراحت کن..وفتهیهزاربار به غلط کردن ب یاون طرف رور
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رف ح یبودم که بخوام مخالفت کنم.ب یمقاومت نداشتم..خراب تر ار اون ینا
ســرم  ریگرفتم. با همون لباســام رو تختم افتادم..دســتامو ر شیراه اتاقم رو پ

صد شتم.  سرما به خوب یروره ها یاگذا سور  سیبه گوش م یباد و   یعنی. دیر
ــرش بار کنه همچ نکهیا یبرا ایداره؟ تیواقع ــرم درد  یحرف نیمنو ار س رد؟ س

 کیرو برداشــتم و  وانیبود..بدون توجه ل زمیم یار قبل رو یاب وانی...لکردیم
 نییپا یرو کم ورمیپل پیپالتوم رو بار کردم.ر ی..دکمه هادمینفس ســر کشــ

 و باالخره خواب به چشمام غلبه کرد... دمیکش
++++ 

شترک مورد نظر خاموش م- ستگاه م شدید شبا  رو پرت کردم ی.. با حرص گو
شــد... همه با ترس و تعج  نگاهم  لیتبد کهیکه وســط کالس به شــصــت ت

 :دمی.. دستم رو کالفه به گردنم کشکردنیم
 ن؟یدیند ه؟ادمیهان؟چ-
 مرگته؟ فرنود چه -نیحس ریام

شو ام-ردم: داد سا ی..! با قدماریخفه  سوندم..  ام هیبلند خودم رو به کنارش ر
باال با کم یرو  نا یســرش حس کرد..  به مع تکون  هیچ یترس ســرش رو 

 اشکار گفتم: یتیبهش مهلت حرف ردن بدم با عصبان نکهیداد..بدون ا
 کجاست؟-
 .:دیام رو به سمت خودش کش قهی نیحس ری...امدیداد من تو جاش پر ار
 ؟یمثل ادم حرف بزن یریمید اخه چه مرگته؟ م-
 :دمیبار غر نیبهت گفتم دخالت نکن.. ا ریام-



 291 خاک احساس قدم میگذارمبر 

 دوستت کجاست؟-
 لررون جواب داد ییبا صدا انایک
 ..دونمیبخدا نم-

صورتش ب ترس صداش و  سعکردیم دادیتو  شم..نفس عم ی..  یقیکردم اروم با
 :دوستات کجا هستن؟ دمیپرس یلحن اروم تربار با  نیا دمیکش

 بخدا منم ارشون خبر ندارم.-
 نهی. ردم تخت ســدونهینم یچیمثل همه ما ه نمیکه....ا یدیشــن-نیحســ ریام
 :ریام
هت هشـــدار م- پادمیدارم ب به پرو  قدر  پاچیمن نپ ی...ان  ی..وگرنه عواقبش 

ته. ا گاهم کرد و ار کالس ب کهیت نیخود با خشــم ن  رونیاخر رو داد ردم... 
 رفت..

ــ ــت به طرفم ب امکیس ــو کج کرد و به دنبال ام ادیخواس  رفت..همه ریکه راهش
 بشن .. به سمت عرفان رفتم..: کمینزد دیمواقع نبا نجوریا دونستنیم
اره به سمتم گرفت.. شم شویحرف گوش یاروم و ب شهیبده.. مثل هم تویگوش-
با ن؟چراینجوریچرا ا نایرو گرفتم.ا ترایم کارشــون دارم  قت   یگوشــ دیهر و

 المصبشون هزار بار رنگ بخوره؟
ــتم قطع کنم که که د دونمینم ــوره گرفته بودم! خواس ــدا گهیچرا دلش وق ب یص

شد.. ش هیپخش ن شده بود ول یدور گو صل   ییصدا یرو نگاه کردم..ارتباط و
 ..!ومدینم
 ؟یهست ترایالو..؟م-

 داد ردم: شدمیم وونهید داشتم
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 بگو...حرف بزن... یزیچ هی -
 به گوشم خورد: دیشد اون رو شن یکه به رور م یفیضع یصدا هی

 حرف تو جام نشستم.. یف...فرنود.. ب-
...تو دلم دادینم یخوب ی.. دلم گواههیگر ریرد ر دفعهیفـــــ..فرنود... -ترایم

 بود.. ییغوغا
مام حســ ای- نا چ ترای..منیا بایها فه کردیم هیگر نجوریتوام... هم ؟ ..کال

 کنم: کاریچ دیبا دونستمیبودم..نم
 حرف بزن..نصفه عمر شدم.. کنمیجان..خواهش م ترایم-
 :دینال هیگر با
صال خوب نستیفرنود هانا حالش خوب ن- صداستی..ا هق  ی.. و بعد هم 

 هاش .. هیهق گر
 شده؟درست حرف بزن؟ یچ-

 :دیبه سر شونه ام کوب عرفان
تر  بود..لبم رو ســتادهیســرم ا یباال یبا نگران انای؟کیزنیشــده؟چرا داد م یچ-

لدار دیبا یکیکردم.. قت من داشــتم م دادیم یخودم رو د رو اروم  ترایاون و
 :کردمیم
 شده؟ یجان اروم باش بگو چ ترایم-
ستانیب ایفرنود ب- شوک..حای)....( فقط رود بمار  رتی..و بعد هم قطع کرد..با 

چــه خــبــر  گــهیــدفــعــه د نیــا ایــنــگــاه کــردم..خــدا یرده بــه گــوشــــ
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ــتانیبود؟هانا...ب  دمیکمکم کن. به خودم اومدم ار جام پر ای..خ دای...وامارس
 رو اعصابم بود: انایک یردم. صدا رونیو با دو ار کالس ب

سر یشده؟ جواب شیزیشده؟هانا چ یچ- سمت  عیندادم..  ستارت ردم و به  ا
ستانیب سرعت رانندگ مار  چراغ قرمز رو رد کردم هی..کردمیم یحرکت کردم.با 

عابر کیکه نزد تانی.جلو در برمیبگ ریرو ر یبود  نت  مارســ توقف کردم.ل
 ا*ل*ک*ل زیتند و ت یشــد...وارد شــدم..بو دهیاســفالت کشــ یرو کامیالســت

تارزدیرو بهم م لمحا به پرســ نا  شــنیکه تو اســت ی. رو  ها نا... ها بود گفتم:
 نکوهش..

 بهم انداخت و گفت: ینگاه پرستار
 کو.بوندم: زیدستمو رو م ن؟یدار یچه نسبت ماریب با
 نکوهش کدوم بخشه؟ گمیبهت م-

 گفت: یبلند یبه خودش مسلط شد و با اخم و صدا یول دیترس پرستار
ستانهیب نجایچه خبرته اقا..ا- ضمن ما نممار رو  نمارمویاطالعات ب میتونی!در 

 .!میقرار بد یهر کس اریدر اخت
گاه که د یها ن نده ا دیمکرر منو  جاش قرار داد و تو  یبا اخم پرو رو ســر 
 سرچ کرد و بعد هم با اخم جواب داد: یزیچ وترشیکامپ

 !هیبستر وی یس یبخش ا-
 که به گوشم خورد تو جام خشک شدم.: وی یس یا اسم

ست؟ جواب نداد و- شون داد.. دختره لعنت کجا شغول ن شت  یخودش رو م دا
 با داد گفتم: اوردیکفرم رو در م

 کجاست؟ وی یس یا گمیبا توام م-
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م ته .طبقه ســوکنمیاالن حراســت رو خبر م نیوگرنه هم نییپا اریاقا صــداتو ب-
 راهرو.

 گفتم: تیخشم دور شدم..وسط راه برگشتم و با عصبان با
 نمیبار مالقات کنم.بب هیرو  مارســتانیب نیا سییر ایمشــتاقم هد نرس  یلیخ-

 یمردم بار یضایبا جون مر یاون موقع هم جرئت دار یشد کاریار کار ب یوقت
سار دختره پر ای یکن س دینه؟ رنگ ار رخ شم غره م  یرو ط وی یس یا ری..با چ

 کردم.
شدم ته راهرو م ار سورخارج  سان صندل یکی یکه رو دمیرو د ترایا س ایار  ش ته ن

ساژ  یار دخترا یکیبود.. شو ما شونه ها شت  سمون هم اونجا بود و دا هم کال
 :زدیکه شدم صداش واضح تر شدبا هق هق رار م کتری... نزددادیم
 بود اخه؟ یبتیچه مص نیخدا ا ی..اادیسرش ب یینذار بال ایخدا-
 ترایم-

 اش شدت گرفت: هیمن گر دنیرو باال اورد و با د سرش
ــد- ــادف کرده...دکترش ممیفرنود بدبخت ش ــع گهی..هانا تص  یلیخ تشیوض

داا.. خ ی..امیکن کاری..هان..چمیکن کاری..فرنود چمیبراش دعا کن گهی!ممهیوخ
همون دختره گذاشــت. اون  یکردو ســرش رو رو شــونه  هیدوباره بلند بلند گر

کرده بود  هی..انقدر گرســـتیدختره هم مشــخص بود حالش اصــال خوب ن
 نداشت. یفیکدومشون تعر چیسرخ سرخ بود.حال ه شماشچ

د کرده بو ب*غ*ل کشویخراب دختر کوچ یخورد به پدر هانا که با حال چشمم
و هانا رو صــدا  کردیم هیگر یقرار یبا ب هیشــده بود. هان رهیگوشــه خ هیوبه 
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 سر خودم و واریکه جلو تر برم..همونجا گوشه د دمیرو مناس  ند طی..شرازدیم
ست کردم د بمیبلند شد..تو ج بمیتو ج میگوش برهیدستامو رو سرم گذاشتم. و

شدم بدون ا یگوش دنی..باد ستم تاره متوجه  خبر بدم ار  هیبه بق نکهیعرفان تو د
 جواب دادم: یحال یاومدم. با ب رونیدانشگاه ب

 بله؟-
 ؟یمارستانیفرنود ب-امکیس
 ؟یپرسیچرا م یدونیتو که م-
 حالش چطوره؟-

 ..دونمی..نمامکیس دونمیبستم:نم چشمامو
 نگفتم. یزی..به خودت مسلط باش..! چوفتادهیکه ن یتو چت شده پسر؟اتفاق-
ست یزیفرنود..چ- شد منو تو باهم  ی..هرچدونمیچم یکرد ریگ یی..جا یخوا

 .رسونمیرنگ بزن خودمو هرجا باشم م هیبهم  عیها.سر میندار یسیرو در وا
 داداش..باشه.. یلطف دار-
 مواظ  خودت باش..فعال.-

ست ستی..دلم نمرفتینم یکار چیو دلم به ه د ستیخونه برم.دلم م خوا  خوا
ــه هم یتا موقع ــ نیکه خوب بش ــدانمیجا بش ــابم  ترایهق هق م ی. ص رو اعص

..ار شــهیحالش خوب م دادمیم یدواری.. همش به خودم ام نداختیخدشــه م
چقدر اون  دونمیپاهامو هم نداشــتم..نم اریبودم..اخت جام بلند شــدم..کالفه

اراده  ی.بستادمیا ییمقابل تابلو نکهیدادم تا ا یقدم ردم و به خودم دلدار اطراف
شته ها سمت  رهیتابلو خ یرو یبه نو شده بود و به  شدم.کلمه نمارخانه حک 
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ــتم و تو ج ــرم رو پا بامیچپ فلش رده بود.. دس اه انداختم و ر نییفرو کردم..س
 افتادم.
++++ 

 ادمیکه نمار خونده بودم رو  یبار نی.اخرسـتادمیمهر برداشـتم و رو به قبله ا هی
.قامت بســتم و با ســادمیمقابل خونه خدا وا ییاالن با چه رو دونمی. نمادینم

ــ ــالم دادم.کس ــوره حمد اغار کردم.....،س ــرم رو باال  یس تو نمارخونه نبود.س
 گرفتم:

باخبرخ ایخدا-  یاون تو چ یدونی.. خودت بهتر ار من میودت ار دلم 
دلم  مهر گذاشتم و به حال ی..سرم رو رووفتهیبراش ب ی..فقط نذار اتفاقگذرهیم

 یی..بعد مامان و فرنوش تنها دارارشیهواشو داشته باش.ارم نگ ای: خداستمیگر
خدا میبااررش رندگ ئه.!  نا بد کردم من خ ایها ها ار خودم یلیمن  فل  جا غا

. خداااا. نیبودم..تو ار من غافل نشو..هانامو نگهدار..فقط بذار سرپا بشه..هم
شونه هام ار ریارم نگ گ*ن*ا*ه یمثل اون ب نویرو به دلم نذار..ا یکی نیداغ ا ..

ته ام ســالمتدیلرریم هیرور گر ها خواســ  یادیر زی..چنیبود..هم شی..تن
 مهر برداشتم. ی..سرم رو ار روخواستمینم

ستمو ش مینیب ریر د شده ها بهم خ دمیک شک  شتم..مثل خ ه بود. شد رهیو برگ
 :خوردیبهم م دیلرریلباش م

ه ســرش ب یبا چادر رو دفعهی؟یکنیم کاریچ نجای؟ایدیتو...تو ار کجا فهم-
 خورد: نیرم
 به سرمون اومد..اخه چرا اون.... ییچه بال یدی...دیدید-
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 :کردیم هیو گر زدید حرف مبلن ینمار خونه افتاده بود و با صدا وسط
 ایمجارات بشــه..خدا دیبا ینجوریکرده که ا یمگه خواهر منچه کناه ایخدا-

 ..وفتهیبراش ب ینذار اتفاق
 خوب نبود..اروم رفتم کنارش: تشیوضع

 بلند شو... زمیجان..عز هی..هانهیهان-
شت و با گر یرو رو سرش  هیهان دنیبا د گفتیم ینا مفهوم یزایچ هیمهر گذا

ش شامو پو ستم خودمو کنترل کنم کف ضع نتون شدم..او دمیتو اون و ن و خارج 
شتم.. رو صورتم رو با  نیاول یدختر رو هم به حال خودش گذا ستم و  ش پله ن

ــوندم.اگه بال ــتام پوش ــر هانا م ییدس من دوباره  دنشی.. با دمردمیمن م ومدیس
ورتم به ص ی..دستمتولد شدم و با مرگش ...ار حرف خودم ربونم رو گار گرفتم

 رفتم.. نییو پا دمیکش
 دونمی..نمزدیاون رو باد م هیبا گر ترایار حال رفته بود و م یصــندل یرو انایک

ــد  یچ ــد و ار حال رفت.. نزد دفعهیش ــت ش ــس ــندل کیاونم س  یبود ار ص
سوفتهیب ستام نگهش  ی..ک سمتش بدوام و با د شدم به  اون اطراف نبود مجبور 

 افتاد!.. یم مارستانیب یکایدارم وگرنه با مغز رو سرام
..ظاهرا فشارش افتاده بود..حق داشت..شوک زدمیدست ارادم تند تند بادش م با

 هممون بود..: یبرا یبزرگ
 جان.. ترای...مترایم-
 رنگ ردم.. امکیو به س دمیدست کشنداره..ار باد ردنش  دهیفا دمید

 بله؟
 ..ایبدو ب ایس-
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 شده؟ یچ-
 ..ستین نجایا ی)...( کسمارستایب ایب-
 اومدم..اومدم..-
ش قهیده دق به سون تو راهرو د امکیس دینک ستم رو بلند کردم..با  دمیرو هرا د
 خودشو بهم رسوند...: دنمید
 چه خبره؟ نجایخدا ا ای-
 ..اریب یزیچ یدو تاشون غش کردن..برو کمک-
 بذار تمرکز کنم.! ریربون به کام بگ قهیاه دو دق-
ار  یتو هممون لحظه پرســتار نا؟یکردن ا داریب ایاخه االن وقت تمرکز توئه -

 اسانسور خارج شد..صداش ردم..به سمتمون اومد:
 دکنم؟یبا کاریار حال رفتن..چ نایخانوم ا-

 شهیاورد و ار در اون ش رونیرو ب کیکوچ شهیش هیروپوشش   یار تو ج پرستار
ــ یمقدار ــ عی..پنبه رو به مادیپنبه کش ــهیش ــته کرد و اونو ر ش  ترایم ینیب ریاغش

 ینیب ریاروم اروم بارشــد..همون پنبه رو ر ترایم یچشــما هیگرفت. بعد چند ثان
م دست وپام رو گ یلیقتا خیتکون داد..اونم خدارو شکر بهوش اومد..حق انایک

 کرده بودم.
ردنم به گ یافتاده.دســت یچه اتفاق دنیاطراف تاره فهم تیموقع نیدو با دد هر
 ادامه داشت؟ یتا ک تیوضع نیا یعنی..دمیکش

 .. و رفت..نیکنیم دایپ اجیرو به سمتم گرفت و گفت بهش احت شهیش پرستار
 رو تو دستم جا به جا کردم. شهیش
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 :ـمــــاردهــی فصل
شمم شت نگاهم م ترایبه م چ و نا  روح یرده بود..ب خی.نگاهش کردیافتاد که دا

 !دیام
نه...؟م شـــهیخوب م- گه  عدش  شـــهیخوب م دونمی...مدونمیم ...ب
..تو من میبدم....هممون هم هســت  یجشــن بزرگ ترت هی خوامی....مخوامیم
 شیشده راض یهرجور دی..بایایب دی..بعد...بعد تو بایونی یهمه بچه ها انایک

 ..مگه نه؟یکن
ستمی.مگهیم یچ دمیفهمینم ش که ار حرفا ستین یتیخودش هم تو موقع دون

ضا یدرک شه.ف شته با ستمیاونجا برام خفقان اور بود.نم یدا ش تون  طیراتو اون 
ــوندم و رو ــم خودمو به محوطه رس ــتم.  مکتیار ن یکی ینفس بکش ــس ها نش

 ورمعصر بود.با5شدم. ساعت رهیرانوهام گذاشتم و به ساعتم خ یارنجم رو رو
سرعت گذشته باشه. به دور دست ها چشم دوخته بودم و  نیرمان به ا شدینم

شیهمراه با اه م قیمدام نفس عم سو ی.اهدمیک  دایپ دیشا دیام یکه توش کور
 ..شدیم

 ..:دمیرو شن امکیس یصدا نکهیاونجا نشستم تا ا انقدر
 ...شهیبد راه نده...خدا بزرگه..اون خوب مبه دلت -

 .کشمیم یچ یبفهم یستیمن ن یردم: جا یپورخند
اق اتف نیدراورد و با فندک روشــنش کرد..: محکم باش...ا بشیار ج یگاریســ

 .یخودتو ببار دی... فقط نبا وفتهیب یهرکس یها ممکنه برا
 .وفتهیاتفاقا م نیمن ار ا یچرا فقط برا دونمینم-
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ود تا نگفتم.. منتظر ب یزیرد..چ گارشیبه س یتعج  نگام کرد..پک محکم با
 بگم.. یبه کس یزیچ خواستیحرف بزنم..دلم نم

 ه؟یمنظورت چ-
ستام رو ستی...مهم نالیخیب- ضربه ردم و د شونش  سر  شدم به  . ار جام بلند 

طه چرخ  یتو ج قدر تو محو قدم ردم..ان تار دمیپالتوم فرو کردم و   یکیکه 
تو  نکهینداشت خصوصا ا یا دهیفا چیه نجایمون رو در بر گرفت. موندنم ااس

ع میجلو برم..تصــم تونســتمینم طیشــرا نیا تا ب نه   یمار ک دگرفتم برم خو
 استراحت بار برگردم

+++ 
 یگیخونه؟نم یایشـــ  م 10 ی..ار ظهره رفتیرنگ بزن هی دی؟نبایکجا بود-

 ره؟یدل من هزار راه م
 :دمیب*و*سکردم و گونشو  شب*غ*ل

 رفت بهت خبر بدم. دنبالم اومد: ادمیشرمنده ام مامان...حالم خوش نبود..-
 شده؟ یچرا ؟مگه چ-

ال دلم رو ح نیبگم.با ا یزیبهش چ دمیترسی.مدمیرو چند بار به لبام کش دستم
 ردم: ایبه در

 .ستیمامان حالش اصال خوب ن-
 ؟یگیم ی؟چیگفت:حال ک ینگران با
ضربه اروم- شد..  صادف کرده... متوجه منظورم  به  یبراش دعا کن مامان..ت

 گونه اش رد:
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 خدا مرگم بده...حالش چطوره؟االن کجاست؟-
..مامان قلبت پاکه براش دعا کن خوب مارســتانهی..بســـتیحالش خوب ن-

 .ترسمیم یلیمامان..خ ترسمیبشه..م
ه ک ی..نگران نباش.الهســتین یزیدورت بگردم مادر..چ ینشــســت:اله کنارم
 مادر.. شهی..خوب مادین شیپ یمشکل

 ........نتونستم ادامه بدم.نمیگرفتم:مامان اگه ا دستاشو
چشــماش اشـــک حلقه بســته بود:خدا نکنه قربونت برم ربونت رو گار  تو
 ...شهینم شیزی..چریبگ
 .زنهیدعا کن مامان..دلم شور م-
ب ی..ار اون موقعدمینفهم یچیشـــام ه ار مدم  بل  یکه او حرف رو م

قرصــهاش رو خورد  نکهینشــســتم..چشــمم همش به ســاعته.. مامان بعد ار ا
شم ندارم.د ی. ولدیخواب ش گهیمن خواب به چ ستم اونجا ب  ی..اروم و بنمینتون

به موهام ردم وبعد هم  یهول هولک یشــونه ا هیســر و صــدا تو اتاق رفتم فقط 
 در رو بار کردم و خارج شدم. روما
 فتیرفتم..خدارو شکر ش یپرستار ستگاهیکه شدم به سمت ا مارستانیب اردو

گاه  یچجور تمیوضــع دونمیاون دختره نبود..!نم ج  بهم ن با تع که  بود 
 ندادم: یتی..اهمکردیم
 هستن در چه حاله؟ وی یس یکه تو ا یماریب تیخانم وضع دیببخش-
 .نیلطفا مشخصات رو بگ-
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عات هارو ر اطال نده  که دادم پرو با  دایپ یزیچ ی..ولکردیو رو م ریرو  نکرد..
ستم رو م سمت کامپ زید کرد  پیات یزیرفت و چ وترشیضرب گرفته بودم.به 

 همون موقع جواب داد:
 بدن. 8رو امرور ساعت  شاتیارما جهیقراره دکتر معالجشون نت-

ر کردم بود..اولش فک نشسته یصندل یکه رو دمیرو د ترایکردم و رفتم. م تشکر
 ار جاش بلند شد: دیسرش رو که چرخون و منو د یول دهیخواب

 ؟یینجایهنور ا ش ی...ار دنیبش-
 جواب داد: یحال ی.. با بزدیتو چهره اش موج م یخستگ

 منتظر دکترشم. ش ی.ار درونیپامو بذارم ب تونمینم-
شو برو خونه من میشیم ضیکه مر ینجوریا- سرش مونمی..پا ستش رو به  . د

 گرفت:
 . ادامه داد:شهیفرنود...اصرار نکن..برم بدتر حالم بد م تونمینم-
 ومده؟یدکترش هنور ن-
 موندن؟ ی.ار خانوادش کسادیم 8نه...گفت ساعت -
شون کردم برن..فقط مامانش خ- سه اون موند..وا کردیم یتاب یب یلیبه رور رد

ــتادمش بره نمار خونه ..ر ــتراحت فرس ــ ید چارهین باس ــد. تیاذ یلیخ ش  ش
ــ ید ــبح ب ش ــه؟ینم داریموندم..پس چرا خودش ب داریتا ص با بغض حرف  ش
 ..زدیم

 خسته شده. یلیخ دی:شادیلرر صدام
 .کنهیداره ما رو خسته م ینجوریا-دینال
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 ارره. یم شیبه خستگ-
 ؟یکه چ-
 شه..مثل قبل سرپا بشه. داریتا ب میکه منتظر بمون-
 وقت نشه؟ هیگفت:اگه  هیگر با
 رشن!ادم منتظ یما رو چشم انتظار بذاره. کل تونهیبشه..نم داریب دی..باشهیم-
 هق هق گفت:دلم واسه صداش تنگ شده. با

شماها که هر رور پ یکم رنگ لبخند  دلتنگش یرود نی..به انیهم بود شیردم: 
 ؟یشد

سخت نم ششیاگه هر رور پ دیشا- شتینبودم االن انقدر بهم   ..فرنود منگذ
 .تونمی.بدون اون نممونهیبهش عادت کردم..هانابرام مثل خواهرم م یبدجور
رفتنش رو دنبال  ریوارد بخش شــد .. مســ دیبا روپوش ســف یلحظه مرد همون

 7:45انداختم.. یکردم.. به ساعت بزرگ وسط سالن نگاه
ت هس یبار نی.. اولشنوهینم یچیه یباهاش حرف بزنم..ول خواستمیم یکل-

 .. دمشیکه چند رور تموم ند
 .. ادیانتظارمون داره سر م-
 !..؟یچ یعنی-
 .. شهیدکترش وارد شد ..مطمئنم خوب م-
ستار کدفعهی شد ..پر شد و وارد بخش  که همراه دکتر بود اون  یار جاش بلند 

 گفت: متیرو خارج کرد و با مال
 .. ارهیرو ب جهیمنتظر باش تا دکتر نت نجایهم زمیعز-
 خوبه؟! گه؟حالشید شهیخانوم خوب م-
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 باش .. و خودش رفت نجای..همزمیعز ستیمشخص ن یزیفعال چ-پرستار
 معلوم نبود گفت: یزیچ شهیپشت ش ار
 ..زنهیشور م یفرنود دلم بدجور-

سپر یکه تو یا قهیار چند دق بعد شد دکتر به همراه همون  یسکوت مرگ اور 
 دیترسیم ترایچجوره..؟! م تشیوضع نمیپرستار خارج شدن .. دل تو دلم نبود بب

بزنه با اضــطراب به من رل رد..دکتر پرونده رو تو دســتش جا به جا کرد  یحرف
 خواست وارد اسانسور بشه که صداش ردم

 دکتر-
 :بله؟برگشت

 ...؟ چطور بود؟ماریب تیوضع-
 هش؟خانوم نکو-
 بله!-

 صورتش جابه جا کرد و گفت: یبدون فرمش رو رو نکیع دکتر
ار گفت: عیســر ترایم ن؟یدار یچه نســبت شــونیبپرســم شــما با ا تونمیم-

 .میدوستانشون هست
 م.بذار ونیبا خانواده اش درم دیموضوع رو با نیا یمتاسفم بچه ها..ول-دکتر

 :با ترس به من نگاه کرد که ادامه دادم ترایم
 چطور بود؟ جینتا نیبگ کنمیدکتر خواهش م-

سر دیرو د ترایشده ار ترس م دیسف یچهره  یوقت دکتر رو  تکون داد..لبش ی..
 تر کرد و گفت:
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 !یکی نیار ا ریرو داشتم به غ یزیانتظار هر چ قتایحق-
شت با لکنت و تته پته پرس چارهیب دختر چرا؟..اتفاق :دیار ترس رنگ به رخ ندا

 نه؟ گه؟مگهید شهیاومده؟خوب م شیپ یافتاده؟مشکل یبد
 ادامه داد..: ی...بعد ار مکثشونیخودتو حفظ کن دخترم..ا یخونسرد-
 ..نیندارن.بهتره براشون دعا کن ینرمال ادیر تیوضع شونیا-

 حرفا؟ نیا یچ یعنی..گهیم یچ دمیفهمینم
 گفت: یکیستریبلند و حالت ه یبا صدا ترایم
ما یچ یعنی- گه جواب ار حالش خوب  یچ شــشیدکتر..؟م گه  بود؟م

 ــشه؟؟؟ینم
 شما دچار حالت اغما شدن..! ماریاروم باش دخترم..متاسفانه ب-
 دستام شل شد.. دمیحرف رو که شن نیا
 هانا... یعنی.. یعنی-ترایم

 ی.. برا تسیار دست ما ساخته ن یبه کما فرو رفتن..فعال کار شونیبله ا-دکتر
 یر خواهکردن با عذ جشیگفت که ار تو بلند گو پ نوی.. انیدعا کن ونشیسالمت
 رفت.. یکوتاه

.. به محض زدمیرل رده بودم و پلک نم وی یســ یخشــک شــده ها به در ا مثل
دش .خواســتم بلننیافتاد رو رم دفعهیگفت و  ی"ارومی"هانا ترایرفتن دکتر م

اومد  به سمتمون یار پرستار ها با برانکارد یکیکنم که متوجه شدم غش کرده. 
شک حرف دکتر بودم  یرو برد.. ول ترایو م ا گفت هانا به کم کهمن.... هنور تو 

 رفته..
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رو  ییاشنا یرسوندم. چهره  ایار صندل یکیو به  دمیکش نیرور پاهامو رو رم به
 پخش شدم ینکردم..رو صندل یی..اعتنادمید
به  شـــ یمن د ایخودم رمزمه کردم:خدا با چقدر التماســـت کردم؟!چقدر 

سالم برگردون ستم  سته  نای!اش؟یدرگاهت خواهش کردم؟! چقدر ارت خوا خوا
ـرا؟؟؟؟؟؟ ؟یریهم ارم بگ نویا یخوایبود؟!م یادیر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ !اخه چ

 ینجوریکردم که ا یگ*ن*ا*هکردم؟؟؟من چه  کــاریاخــــه مگــه من چ
 رو خواســـتم..چــــرا؟؟؟؟؟ شیت سالمتفقط ار ؟؟؟؟منیکنیم راتممجا
 مادر هانا .... غیاشنا .... ج غی... و سکوت ... ج غیج یصدا

 یلی... فرنود..به خدا اوضـــاع خــــــــــــــــــــســـایفرنود..تورو خدا وا-
 ...با تـــو ام..ــــــنیداغونه...راست

بلند خودمو به  یبه راهم ادامه دادم...با قدما ســـتیبرام مهم ن یچیگفتن ه با
 پشت در اتاقش رسوندم.

ثل ـــهیهم م با همون چهره معصــومش ..خواب ش کت ...  ـــا  دهی.. اروم و س
انقدر  یعنیاروم بود...اروم و معصــوم ..  یلیبود...خواب خواب بود. انگار خ

شده بود که ا سته  سا یداریهمه مدت خواب رو به ب نیار اطرافش خ  ییکنار ک
هره پر و به چ دمیکش شهیبا لررش دستم رو به ش د؟دایم حیکه براش مهمن ترج

 شدم.: رهیار ارامشش خ
که تو  هیسالم نیچندم نیا دونمینم گهی... بارم من اومدم. دیهانا ..؟ خانوم-

شد یگی! االن حتما میدیجوابش رو بهم نم سته ن شت  نیار ا یخ که هررور پ
ندادم؟ م یســـادیدر وا نیا بد یخوایو جوابتو  قصـــد جوابم رو  ؟اریعذابم 
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بارم  یحت یدونیخودت که خوب م یول ام؟ین نجایا گهیکه من د یدینم اگه 
 ...منامیم نجایمن بارم ا یاگه هررورم جوابم رو ند ی..حت یکن یمحل یبهم ب
 .. ستمیمیدر منتظرت وا نیهم نجا،پشتیبارم ا
همه  نیا ینشـــد ؟خســتهیهمه اســتراحت کرد نیا ی..خســته نشـــدهانا
 دختر خوب .. بلند شو.. سه؟بیدیخواب

ند شــو بب چه خبره.. بب نی.بل فت  ته و تو هنورم  نیاطرا گذشــ که  ته  ند وق چ
 ..یدیخواب

ــت5ماهه .. 5...اره خانومم... زمیاره عز ؟؟یچ ــماتو بس و  یماهه تموِم تو چش
شد ی..خانوم یدیکدوممون رو نم چیجواب ه سته  شو د میما خ سه  گهی..پا ب

 ..اشکم و پس ردم ..:
ه ک یار اون شــب نیدختر ....پاشــو بب یبه رور همه اورد یچ نیبلند شــو بب-

ست شماتو ب که مامانت ار حال  ستین ی.. رور یارامش رو ار همه ما گرفت یچ
 نره

..اره  تراهمی.. م زنهیحرف نم یک چیماهه روره ســکوت گرفته و با ه5 هی..هان
ــکه  هی تراهمی..خواهرت...مزمیعز ــمش اش ــمش خو هیچش  نین.. انقدر اچش
ختر همون د نیا شــهیباورت نم شینیو بب یشــ داریماه ار دســت رفته که اگه ب5
 سرمه..! ریو شاد گذشته ست .. هررور ر طونیش
ش  و 5گفتن نداره.. گهیبرات بگم؟حال منم که د یبگم؟ار ک یچ گهید ماهه 

 .:. دیدر خالصه شده ..نتونستم مقاومت کنم و بغضم ترک نیرورم پشت ا
رو به  میشونیمارو ...پ ی... پاشو کشتــــ یشـــــو لعنتــــــــــــــ بلنــــد

 دادم: هیرده تک خیسرد و  شهیش



wWw.Roman4u.iR  308 

 

ــه د-- ــتگ یلی..خگهیبس ــته یمن جا یعل ی..به وال یکرد یرفع خس  تو خس
ـــدم ..خ ـــدم ..چرا حرف نم ادیهم ر یلیش ته ش جوابم رو  ؟چرایزنیخســ

 !؟یکشیمنو م یدار ؟چرایدینم
ج  نکن ..ا هار فه  زهیریدارن م نجوریکه هم یینای..تع ـــه حر اشــکن ....س

 کنه؟؟ینم هیمرد گر گنیکه م یدیجمله رو شن نی..ا..ش..ک .. ا
و ارم ..ت یوقته مقاومتم رو ارم گرفت یلیخ ی.. مرد هســتم ..ول تونمیمن نم یول

 توئه ..فقط خوِد تو.. ری.. همش تقص شیگرفت
 یرار بزنه ؟!ول ینجوریدختر ا هیبخاطر  یرور هی نیبود فرنود راســت دهید یک

به حال صــبرم که دکنمیم هی..دارم گرنیحاال بب بدبختم ..   گهی..به حال دل 
 ؟؟یفهمـــیوقته سر اومده ..م یلیخ
عث شـــد تو اســـممو  یخوایم یکنم ...هرچ هیگر ینجوریمن ا یبا

بلند  یبهم بگو ول یخوایم ی...بز دل...هرچ ـــفیبذار...نـــامـــرد ...ضع
شمم به تقو شماتو بار م گمیگره خورده .هررور م میشو.. هررور چ و  یکنیچ

ده ش روریهررور بدتر ار د ی..ول شهیتموم م شهیهم یبرا یلعنت ب*و*سکا نیا
 یب ینجوریو ا ینیبیحال منو م ینامرد.. تو دار یلیهانا ..خ ینامرد یلی... خ
فاوت ـــاب مرده رو م نیا یها یقرار یو ب! ت؟یت  التمیخ نیو ع ینیبیدل ص

ـــت؟ین بدون تو رور  یلی..خ رمیارت دلگ یلی! خس ته .. رورام  ارت دلم گرف
 ختمی.. غمبـــــــــــــــاد گرفتم انقدر تو خودم ر ســتین ی..رندگ ســتین

 ـــنــــارو؟؟؟؟یا یفهمـــــی...م



 309 خاک احساس قدم میگذارمبر 

! چرا ؟ینکیبار درکم نم نی..پس چرا ا کنمیدرکت م یگفتیبهم م شهیکه هم تو
 ؟! یو همه کس چشماتو بست زیهمه چ یبار رو نیا

شو..بخاطر خواهرت و یشینم داریمن ب بخاطر ..بخاطر دل پدر مادرت بلند 
 ینتکو چیو ه یبخواب نجایا یخوایم یدوســتت بلند شــو..من به درک ..تا ک

 ؟ینخور
 سخت یلیانداختم و چشمامو بستم ..هق ردم ..سخت بود..خ نییرو پا سرم

ند چیکه ه یمن یمن ..برا یبود..برا ه ک یپســر یبود..برا دهیکس اشــکمو 
 سال به اشکش اجاره فرود نداده بود.. نیچند

ــ یبرا ــه هامو ر یکس ــهیتو دلم و هم ختمیکه غص ــون  یخودمو ب ش تفاوت نش
..؟من کشــمیدارم م یمن چ تدونســیم یار دل من خبر داشــت؟ک یدادم..ک

 یدگکس رن یبودم که تو اســمون تنها و ب یماه هیتنها .. مثل  یلیتنها بودم..خ
 .. زدیو به همه لبخند م کردیم

..  دیفهمیکس اونو نم چیشــده بود و ه ریاســ نیماه که تو اســمون رم هی مثل
که ار نوجوون به ابروم ن میســخت بود  ..چون من مرد خونه بودم.. اوردمیخم 

 چون چشم مادر و خواهرم به من خوش بود ..
 ادم چقدر هی..مگه تونســتمی..نم کردمیتظاهر به خوب بودن م دیحاال هم با و

 داره؟! تیانسان چقدر ظرف هیتوان داره؟مگه 
 وقت بود که سر اومده بود .. یلیمن خ تیظرف
 .بود . دهیوقت بود که ته کش یلیمن خ توان

پشــت دســتم اشــکامو پاک کردم ..ســرم رو باال گرفتم و با نگاه کردن بهش  با
 حرف ردم:
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..چرا بهم  کمیار  شــتریب کمیهم ارت داشــتم .. خ   کیکوچ یدلخور هی-
م تو غ یوقت بهم نگفت چیار ربون دوســتت بشــنوم؟چرا ه دی!من با؟ینگفت

با اجبار و  تیندگکه ر یارم پنهون کرد شــهی! چرا همه؟یچشــمات واســه چ
به من نگفت یکی لیتحم به خواســـت خودت نم یبوده؟! چرا   یخواســتیکه 

و  یســکوت کرد شــهیهم ؟چرایبه منم اعتماد نکرد ی! چرا حت؟یکناردواج 
ارت دارم..بلند شو بهم جواب بده  یادیر یبکشه؟چراها نجایکار به ا یگذاشت

دم من ار دروغ گفتن ب یدونســتی..میبهم دروغ گفت یچ ی..پاشــو بهم بگو برا
 !؟یتفاوت بود یو ب یدونستیم ناروی..؟ا ادیم

هم ب ترایکردم م یبوده .. هرکار یاون طرف ک نمیرو بهم بگو بب پاشــواســمش
شو خودت بهم بگو ک یزیچ  یبوده برم کبودش کنم ..تا برم ار رو ینگفت ..پا
 رو که به رن من چشم داشته.. یمحوش کنم کس نیرم
نا ..اره خودخواهم ..ب یفقط مال خودم ؟تویســتیمگه رن من ن ؟تویچ  یها

 . دمیکس نم چیمن تورو به ه یمنطقم ..ول
! که من برات اهنگ بخونم؟ یبود نیعاشــق ا رونیب میرفتیباهم م یوقت ادتهی

! منم عاشق خنده هات بودم ..هنورم هستم ؟یزدیبعدش تو ار ته دلت قهقهه م
االنم  ی.. دوست دار ایدوباره خنده هات برام شده اررو ..شده رو دنید ی.. ول

نگ بخونم و تو ب هیبرات  ند یشــ داریاه نه؟ید یبگ یبهم بخ !گوش وو
شهیدیم صدام خش داره  خوامی..فقط معذرت م خونمی..برات مزمیعز ؟با که 

ش سند دی..ببخ صدام  یدیاگه نپ شماتو ب ی..ول لررهیم کمی..چون  ار اگه تو چ
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خدا قول م چیه دمیقول م یکن به  قت نلرره ..  مت ار  هی.. فقط تو  دمیو عال
 ..:ونمخیبرگرد .. باشه ..باشه گلم..االن م ایدن نیخودت نشون بده ..فقط به ا

 .. ارمیساعت دووم ب هی یراحت حت شهینم-
 که داشتم دست تو دادم ینذاشتم هرچ تنهات

 برس به دادم میدی..تو رو ند دمیبر گهید
 وا شه .. یو بذاردوباره چشام تو چشا برگرد
 ار هم بپاشه میو نذار بدون تو رندگ برگرد
 یدل نبست یوبگو تو هم مثل من به کس برگرد
 .. یو بگو هست برگرد

 شمینگرانت م ینجوریا شم،بخداینگرانت م یارم دور یوقت
 یبرگرد یتونیم یدونی،خودتم م یدلمو خون کرد یکه رفت یشب ار
 تو ....... یو بذار دوباره چشام تو چشا رگردب
ار مرگ سخت.. یلیدادم.. سخت بود..خ هینتونستم .. سرم و به دستم تک گهید

ــخت تر بود .. رندگ یجیتدر ــت نابود م یهم س ــتم فنا  یمن داش ــد ..داش ش
 نکهیا دنینتونستم..د گهید یخودمو کنترل کردم ول یلیخ نجاشمی.. تا ا شدمیم

تاده و توان انجا یتخت ب هی یمن..همه وجودم رو زیعز  یکار چیه مجون اف
 هی بار نکرده و شویقهوه ا یمدتهاست چشما نکهی.ازدیم شیرو نداره به جونم ات

ــدام نکرده منو به حد جنون م ــوندیبارم ص ــونه ها رس ــتریمقاومم ب ی.. ش ار  ش
سرعت بدیلرریم شهیهم شکام با  ن هم .. ار جون دادختندیریم نییپا یشتری..ا

 برام سخت تر بود..:
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ـ- ـ ـد شو تا ک ـ ـ ـوایم ید بلن ـ ـ رور  10اگه تا  یدونی؟میبخواب ینجوریا یخ
 شه؟؟یم یچ یبلند نش گهید
گه هم یدونیم بد 10تا  یجور نیا مه  خاک یرور ادا تو ســرمون  یچه 
 شــــــــه؟؟؟یم

به قران نمیدونینم خه اگه م یدونی... حت و  ینجوریکه ا یدونســتی.. د ا را
 !!یبســــتیواسه خودت چشماتو نم نجایاسوده ا

دفعه  نیبلند شو ...هانــــا بلنــــد شو ...هانا به خدا ا ــــــــــــــــگمیم
ــوخ گهید ــتین یش ــتین یبار هی گهیدفعه د نی..ا س رور مونده  10..همش  س

 .. ــــمیشینم داریب گهیماهم د ینش داری..اگه ب
...پس بلند شــو..قول  شــهیهم ی...برایریمی...تو هم ممیریمیهمه با هم م ما
رو  نداشته باشم ..فقط چشماتو تیکار گهید دمینکنم..قول م تتیاذ گهید دمیم

سم نده؟ ا چیه یگفتیم شهیهم ادتهیبار کن.  ایدن نیبه ا دفعه  نیوقت جونتو ق
سمت بدم..به جوِن خودم...ا خوامیم سمت مدفعه به جون خ نیق ..تو دمیودم ق

 .. زتیشو. جان عز داریرو جان من ب
به شونه ام وارد شد..تاره به  یشونه ام نشست ..متوجه نشدم..فشار یرو یدست

 ستادمیخودم اومدم.. با همون حال داغونم برگشتم..صاف ا
 بود؟؟! یک نیا

 منصور نکوهش باشه ... تونستینم نی..انه
ــده ا ریادم پ نیا ــتادهیمن ا یکه روبرو یو کمر خم ش ــک  یبود ب س ــدا اش ص
ستینم ختیریم شه ..همون پدر محکم و پر ابهت..پر ار غرور  تون پدر هانا با



 313 خاک احساس قدم میگذارمبر 

به رور اون پدر محکم اومده؟!تو  یچ نیشــد ..بب شیاون مرد دلم ر دنی..با د
ــمام خ ــرار زدیبود و پلک نم رهیچش ــماش س ــک بود که ار چش  یم ریفقط اش

شــد.. انگار هر بار  یم رهیحرف به چشــمام خ یعه بچرا هر دف دونمیشــد..نم
شک  یشد..غرق حال خودش .. دهنش رو بار کرد و باربونش لبا یغرق م خ

 و ترک خورده اش رو تر کرد رمزمه کرد:
 من بود .. ریتقص-
شونه اش گذاشتم و  یش. سرم رو روب*غ*لتو  دیحرف رو که رد منو کش نیا

بدنش م هیگر ـــدا م ی..بدیلرریکردم.. حال خوب دمی.. فهمدیلرریص  یاونم 
 ..ادامه داد:کردیم هینداره..اونم داشت گر

 من بود .. با هق گفتم: ریاتفاقا تقص نیا یهمه -
ندارم  شیکار گهینشم ..د یدور و برش افتاب گهیکه د خورمیاقا منصور قسم م-

 رم.و ب نمشی..به ارواح خاک بابام فقط اومدم ببخوامیرو م شیفقط سالمت
 دستش به کمرم ضربه رد: با

 نیا کدوم ار چیشما قرار نگرفته بودم ..االن ه نی. اگه ب کنهیداره مجاراتم م خدا
..منم مثل خودش بودم..ما کردمیکرد..درکش م هی. گرومدیبالها ســرمون نم

شت هیجفتمون  شتراک دا شق هانا بود با ا میوجه ا ش نیو اونم ع ق تفاوت که ع
بود..براش ســخت بود  ردم هیعشــق پر ار درد...اونم  هیبود و عشــق من  یپدر

ـــک  یما بود ب یجا یا گهی..هرکس دنهیحال بب نیا یدخترش رو تو ش
 تو خودش .. زهیو بر نهیو دم نزنه ..بب نهیصحنه رو بب نیا تونستینم
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شد. م ارم شک ارم دور  شونه ام رد و با ا سر  صله گرفت به  ستمیفا  وادخیم دون
س ییبره جا شدنش رو نب یکه ک س هیکه  یی..جانهیخم  س ریدل   یرار بزنه و ک

 شدنش.. یخال ی. برانهینب
 قابل درک بود ی..نبودش به خوبدادیبدجور عذابمون م شیخال یجا

بود  ایدن نیجســمش تو ا نکهیدرد بود .. ا نینبود ،بزرگتر یما بود ول ونیم نکهیا
 ..کردیبود داغونمون م یا گهید یروحش جا یول
 ..اقا ارسام لطفا..دیصبر کن قهی..چند دقکنمیاقا...اقا ارسام..خواهش م-

تو  یجواب ی..ول زدیرو صــدا م یوکســ دیچیپیوقفه تو ســالن م یب ترایم یصــدا
 نمیا ببو برگشتم ت دمیبه صورتم و اشکام کش ی..دستشدینم دایخواهش هاش پ

 چه خبره.
شتنم فرد به  سوندریسمت م نیبلند خودش رو به ا یکه با قدمها یمحض برگ

جا  میونشیپ یرو یفی..اخم ظرمیبا هم نداشت ی.فاصله چندانستادیار حرکت ا
 خوش کرده بود ..

 همه ترس و تعج  نیا لیانداختم..دل ترایشده ار ترس م دیبه چهره سف ینگاه
 ..کردمیرو درک نم

 یدهانش گرفته بود و هرآن منتظر بود تا اتفاق بد یرو نا باورانه جلو دســتش
 .با ترس عق  عق  رفت.. وفتهیب

 رانیبرم ا خوامیپسر م یه
 موقع؟دست بردار.. نیران؟ایا

 عشق مامان وطنشه یدونیکه بهتر م خودت
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 یریم شهیهم یبرا
 کنم اره فکر
 ت کنمب*غ*ل ریدل س هیبذار  پس

 ایماچم کن ذارمینم یول
 .دیخنده رد تو سرم و منو به طرف خودش کش با

صوصداها سرم تکرار م ری...ت صوات گنگ تو  سر یها..ا که اخم  یشد.اون پ
 یکدوممون در نم چیشـــده بود و من به اون.صـــدا ار ه رهیکرده بود به من خ

 ی؟بیچ یار اونجا برم..برا دیبا اشـــاره بهم فهموند که با ترایم نکهیاومد..تا ا
کاررو  نیهم توجه به خواســته اش چهره اش رو کنکاش کردم ..اونم متقابال
ــما ــک و چش ــاره اش رو باال اورد و با ش ــت اش ــر انگش ــده  زیر یکرد.پس ش

شه ..ب نیگفت:ف...فرنود؟!ا شتم خود شک ندا  یحرف که ار ربونش درومد 
اصله ته فبا سک یزی..چوفتهی..کم مونده بود پس بدیچرخ تراینگاهم رو م اریاخت

شت..متعج  و گنگ رو  و مبهوت به ماتکنارش افتاد و  یصندل نیاول یندا
 شد.. رهیبود خ دهیش کشب*غ*لارسام که حاال منو تو 

 گفتم: ینیلبخند غمگ با
همه مدت  نیبتونم بعد ار ا ییجا نیهمچ هی کردمیارســام؟فکر نم یچطور-
 ..نمتیبب
به اقیرف یه- ار ب یگفتن برا یبا وا ترای...... م ؟یفراموشــم کرد یرود نی..

 و گفتم: دمیسوم نظرم رو به خودش جل  کرد..به سمتش چرخ
 افتاده؟ یاتفاق ترایم-
 هان؟...نه ...نه..-
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 ؟یمطمئن-
 اره ..اره من خوبم..!-
گت پر ده؟چراینشــون نم نویچهره ات ا یول- فاق یزیده؟چیرن ـــده؟ات  یش

 افتاده؟!
...همش  دیچرخیمنو ارسام م نیمردمک چشماش ب یانرو نداد و با نگر جوابم

م ..خواستم دوباره ارش بپرسکردیمنو کنجکاو تر م نی..و ایوا گفتیل  م ریر
ــر ــه؟که س ــوند تا  عیچش ــد و با دو خودش رو به ته راهرو رس ار جاش بلند ش

سط راه به چند نفر ار همراه ها تنه م دمیکامل ار د کهییجا شد.. و و با  زدیمحو 
نارشــون عبور م یدیگفتن ببخشــ ثل برق ار ک تاراش رو  ی..معنکردیم رف

ـــام خورد..ددمیفهمینم به ارس به م دمی..چشــمم  ج    رهیخ ترایاونم متع
رسام هم نشستم و ا یصندل یرفتاراش بشم رو هیتجز الیخیب نکهیا یشده..برا

ست..چقدر تغ ش سشده بود..پ رکرده بود..چهره اش مردونه ت رییکنارم ن تش و
شما رهیت شده بود..و چ سبتا ر یتر  شک زین س  جالب یو م صورتش تنا با  یتو 

 گفتم: هیخفه و دو رگه شده ار گر یکرده بود.. با صدا جادیپوستش ا رهیرنگ ت
 ؟یاومد نجایافتاده که ا یخ ..چه خبرا؟خدا بد نده..اتفاق-
 حرف من دستاشو تو هم گره داد و گفت: نیا با
 افتاده .. یاتفاق هی..اره..قتشی...خ  حق قیرف تیسالمت-

 :دمیپرس نگران
 شده؟ یچ-
 .. مارستانهیب نینامزدم ... تصادف کرده و تو ا-
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 :دمیپرس متعج 
 وفتاده؟یکه براش ن یجد ی..اتفاقنمی..بب؟ینامزد کرد یتو ک-

 رد: ینیدستاش گرفت و لبخند غمگ ونیرو م سرش
ــم- ــده ..ول یهنور رس ــهیم یکماهی بایخ ...تقر ینش ــتش من...تا  ش .. راس

من  شدیم یماه5-4 کیاطالع بودم ..چون نزد یب یخبر نیهمچ هیامرور ار 
ا رو ار پروژه ها و کاره یســر هیشــرکت بابا رفته بودم المان تا  ینبودم برا رانیا

نجا من او نکهیا الیخبهم نگفته بودن به  یچیسامون بدم..خانوادمم تا امرور ه
 خواستم بهش سر بزنم یپروار داشتم و امرور وقت ش ید نی..همشمیناراحت م

 ..ستیخوب ن ادیتصادف کرده و حالش ر گنیاتفاق افتاده ..م نیبهم گفتن ا
تو صــداش  زدیحرف م ی..وقتکردمیداره..کامال درکش م یچه حال دونســتمیم

م دســتم و پشــت کن یباهاش همدرد نکهیا یاشــکار واضــح بود..برا یبغضــ
 رمزمه کردم: نیغمگ یکمرش گذاشتم وبا لحن

 متاسفم..!-
شما یرو ار رو ارنجش شت و با چ شون موج  ییرانو هاش بردا که عمق غم تو 

 اون غصه هارو درک کنم گفت: یبه خوب تونستمیو من م زدیم
تا بب- مدم  ثل ا ی..ولنمشیاو کهیم ـــده.. فرنود  ن قات تموم ش عت مال ـــا س

ــه..هم نی..تو همرمیمیم...ار غم مدارم....دار  تونمیمن نم یاطرافه ..ول نیبخش
 سخته..! یلی..خنمشیماه بب5بعد ار 

 ..:ستادیا شهیجاش بلند شد و پشت ش ار
 !میار هم دور ایدن هیانداره  ی..ولمیفاصله ندار ادیجا..ر نی..همنجاستیا-

 داد و چشماش رو بست..با بغض گفت: هی.. به در تکستادمیا کنارش
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 ..نمیچهره هانا رو بب تونمیماه نم5که بعد  هیانصاف یب یلیخ-
به  یشــدم.. ول رهیبهش خ یبســت...با ناباور خیلحظه خون تو رگام  هی یبرا

شر ردم فرنود مگه فقط  سم هیخودم ت شابه ا شه؟ت لیدل تونهیم یوجه ت  نیو ابا
 نفر با اسم هانا باشن..! نیبخش ممکنه چند

شا یلیلحظه خ کیلحظه فقط  کی یبرا شه چهره  هیثان3به  دیکوتاه که  هم نک
 چشمام جون گرفت.. یجلو ترایشده ار ترس م دیسف

...اب دهانم رو به رور فرو ستادیخشک شد..قلبم ار حرکت ا نیرم یرو پاهام
ن یعنی... یعنیدادم.. نامزد ارســـام.... نه.. نه...ممک نه..دممک نهیه   یشـــد وو

نداره..پس..پس چرا م  دیچرخیما م یبا ترس نگاهش رو ترایپســر؟؟امکان 
ــد؟؟ نگاه یحرف چیبعدم بدون ه ــما یارمون دور ش ــا یبه چش ــته ارس  مبس

 صداش ردم..: بتیانداختم..انگار تو حال خودش نبود..با ترس و هزار مص
 ارسام..؟-

ماش ت چشــ ند  بدون حرف منتظر مو بار کرد و  ا حرفم رو بزنم..جرات و 
شکم  دمیرستی..مادیار اون چه که فکر کنم سرم ب دمیترسی..مدمیترسینداشتم..م

ــه..با همه ا لیتبد نیقیبه   ها عزمم رو جزم کردم یوونگید نیای..با همه نهایبش
 نبره.: یپ نمدرو یحرف بزنم تا به غوغا شهیکردم محکم تر ار هم یو سع

 هست؟؟؟ نجاینامزدت...ا یار همراها ی....کسیکس-
 جواب داد : یمکث طوالن هیکرد...بعد ار  مکث

ــت دنبالم م یدختر نیاره هم- ــدام م دیدویکه تو راهرو داش  هویبعدم  زدیو ص
 گذاشت رفت...اون دوستشه.!
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بند اومد... انگار الل شـــده بودم..با تعج ...مبهوت...گنگ..پر ار  نفســم
سر ابهام به چهره ارس سرا سرسوال.. صم یام رل ردم.. پ به  مقیرف نیتر یمیکه 

ساب م و من  زدی.. حرف مدمیشنینم یچیو من ه خوردی..لباش تکون مومدیح
شده بودم.. ب شت کردم.. تک تک خا یکامال کر  ستام رو م ر ا طراتموناراده د

 چشمام عبور کردن.. یاول تا اخرش جلو
نامزدش؟؟...گفت دخترنامزدش نامزدش..؟ همراه  گذاشـــت  ی..گفت  که 

 ی... همونتراستیکه اسمش م ی..همونزدیکه داشت صداش م یرفت...همون
ـــه...همون دختر نامزدش ـــت  ـــا یکه دوس ـــت..م هیکه همس  ترایما هس

که  بود یبود؟؟ک یدوست نامزد ارسام..نامزد ارسام ک نیتر یمی...صمیزدانی
که تصـــادف کرده و تو هم ین دوســتشـــه؟کیتر یمیصــم ترایم  نیبود 

شه؟؟هم ست...نه ...نه ..نه... خدا5که  یونبخ رو  یچ یخوایم ایماهه تو کما
کهی؟؟ایبهم بگ یچ یخوای؟؟میبهم بفهمون مه وجود  ن عشـــق من...ه

 با من یبهم بگو دار ایباور کنم.. خدا تونمی..نمتونمینم ایمن...نــــــــــــه..خدا
ــوخ ــایکنیم یش ماه نامزد 5...تا بعد نهیاومده تا نامزد خودش و بب م..بگو ارس

ارسام به  ی.. صداشمیم وونهیدارم د ایخودشو مالقات کنه..نه عشق منو..خدا
 گوشم خورد:

 گم؟؟یدرست م یشناسیرو م ترای...تو میراست-
سرم رو باال اوردم و نگاهش کردم.. با  یشباهت چیه گهیکه د ینگاه هیسرعت 

ها گاه  قا یبه ن بت..اون یقبل قید ..اون یمهربون نداشـــت...اون مح
هایا یرفاقت...همه  به حق یجا ن هام.. به اب به تنفر... ه ک یقتیخودش رو داد 

ستمینم شم...پر ار نفرت..ب تون ساس..ب یباورش کنم.. پر ار خ .. تو حرو یاح
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شما شک یچ شماش خوندم..ا شیم  یچه جور نکهیرل ردم.. تعج  رو تو چ
ــوال داد.. تک یجا قهیدر عرض چند دق ــو به س اش رو ار در گرفت و  هیخودش

 :دیتوام با استفهام پرس
 فرنود حالت خوبه؟؟-
ستا یب شما یاراده د شت کرده ام رو باال اوردم..با چ شون  ییم شم ار ککه خ

جوابش رو بدم به سرعت خودمو به  نکهیلبامو بهم فشردم..بدون ا کردیفوران م
 سمت اسانسور رسوندم..

نا منظم نفس م یرو ردم و حرکت کرد...عصــبان دکمه  یصـــدا دمیکشــیو 
 ..دیچیپیاسانسور م کینامنظمم تو اتاقک کوچ ینفسها
کرد.. صــورتم ار شــدت خشــم ســرخ شــده  یتالق نهییبا نگاه پســر تو ا نگاهم

 بگم؟؟؟چرا؟؟؟؟ یزیچ تونستمیبود..چرا؟؟؟؟چرا نم
دم روقفه استارت  یرو بار کردم..ب نیرسوندم و در ماش رونیدو خودم رو به ب با

صدا ست یگار دادم.. ش نیرم یرو کامیال س دهیک ر ..ار رودمیشد..به اتوبان ر
 ..زدمیخشم نفس نفس م

..دو تا دستامو به فرمون گرفتم و فشردم...نامزد ارمیاخر نتونستم طاقت ب دست
ــتم..نامزد بهتر ــتمو خال یقی..رفقمیرف نیدوس نکرد..چرا  یکه بعد مرگ بابا پش

 ؟؟؟یکنیکار رو م نیبا من ا یچرا دار ایاون؟؟؟؟؟؟؟خدا
مه ادم تو دن نیا ونیار م دیبا چرا ـــا نیا ونیار م ایه مه کس  یکه رندگ ییه

 .....عشقم باشــــه؟؟؟؟؟؟؟قمیرف نیبهتر کنن،نامزدیم
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سر همون نیا ست که م یپ سمش رو بهم نم ترایه که قرار  یگفت؟؟؟؟همونیا
 یکه مثل بختک افتاد وسط رندگ یونبود هانا به رور باهاش اردواج کنه؟؟؟هم

 منه؟؟؟؟ ِق یپسر همون رف نیما؟؟؟؟ا
ار  یقابل وصــف ریغ یبا ســرعت نجوم نیرو پدال گار تا ته فشــردم..ماشــ پامو

 جاش کنده شد..!!
 دیرا باچ دونستمی...نمرمیکجا دارم م دونستمیکجاست...نم رمیمس دونستمینم

من  یهمه اتفاق فقط برا نیا دیچرا با دونستمیباشه..نم ینجوریسرنوشت من ا
 ..شهیختم م یماجراها به چ نیاخر ا دونستمی...نموفتهیب یکی

ش ار ستم طاقت بگرفتمیسبقت م نیچند تا ما ست اخر نتون ستم ..ارمی..د نتون
توان رو گار  نیخودم هضــم کنم..پامو تا اخر یجا برا کیاون همه اتفاق رو 

ــه دل ـــ ـــ ـــ جون تو تنم بود نعره  کهیییم داد ردم...تا جافشردم و داد ردم..ار تـ
 :دمیکش

 یگ*ن*ا*هااااا....مگـــــــــــــــه مـــــن چــــه  خــــــــــــدااااااااااا
ـــدوم  ـــاوان ک ـــردم؟؟؟؟دارم ت ـــس  گ*ن*ا*هک ـــو پ ـــردم ـــک ن

رو  یچ یخوایــــــــــــــــــــدآآآآ آآآآآآآآآ م ـــــــدم؟؟؟؟؟خــــــــیم
 ؟؟؟؟؟؟یـــــــــریارم بگ

******* 
 بود و سکوت بود و سکوت... سکوت

 نشستم نیپرتگاه فاصله گرفتم و دو رانو کف رم ار
 تونمیماه نم5که بعد  هیانصـــاف یب یلیبراش تنگ شـــده ...نامزدم ....خ دلم»

 «نمیچهره اش رو بب
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ر تر ا وونهیکمکم کن ... نذار د ای..خداشمیم وونهیبه دادم برس...دارم د ایخدا
 بشم ... نیا

د مر هی نهیکه بب ســـتین نیســخت تر و درد اور تر ار ا زیچ چیمرد ه هی یبرا
..با احساس ار عشقش حرف شناسهی..که ار قضا مثل کف دستش اونو مگهید

س شقش ک سهم  یبزنه...و اون ع شق خودش..جز وجود خودش.. شه جز ع نبا
 خودش ... ستیخودش...همه هست و ن

 من؟؟چرا قیرف نیچرا ارســام؟؟چرا بهتر ؟؟یکنیم کاریبا من چ یدار ایخدا-
 هانــا؟؟ چرا؟؟؟

چند ساعته ار شهر خارج شدم و  دونستمیساعت چنده...نم دونستمینم یحت
 نیخودم کوچکتر ی..جز انعکاس صداکنمیم هیخودمو تخل ادیبا داد و فر نجایا

سیبه گوش نم ییصدا صدا یها هی..جز گر دیر شمم   گهیهق هق د یپر ار خ
 نبود..! یا
 خدا .. نیار رم یاب و علف...بخش یب ابونیب هینبود...جز  یچیه نجایا

.. چشــمام تو دل دمیدرار کشــ زهیپر ار خاک و ســنگ ر نیرم یرو یحال یب با
اسمون .. اسمون امش  پر ار ستاره بود .. ماه کامل  رهیاسمون قفل شد...دل ت

طبق قانونش ســر جاش  زیچ هیخودش بود...فقط  یســر جا زیبود . همه چ
 نبود..

و هوا غوطه ور بود ..هانا  نیرم ونیمعلق من که م یمن بود.. رندگ یرندگ اونم
نا نا یکه بود ول ییمن بو د.. ها  یکه تنها ســهم خوِد من بود ول یینبود .. ها
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شمم،تو رو یجلو ساله ام م قیمن،رف یچ  هکنیم فیمن تعر یار هانا ادیچند 
 .. زنهیار نامزدش حرف م ادی..م
ــتیم دلم ــکنم و تمام دندوناش رو بر خواس ــام رو بش  زمیاون لحظه گردن ارس

شق ار هانا حرف بزنه ...نه نه  ستهیمن نا یدهنش تا دفعه بعد جلو یتو و با ع
شم د صور ست که غ وونهینه..ت شه...  یا گهیار من کس د ریکننده  شق هم عا

سام سته بود کرده  یهر غلط شیتو نوجون و شناختمیکه من م یار که دلش خوا
 من نبود.. یارش رد شده بود سهم هانا یو سرسر ینفاوت یبود و با ب
 نی..استیهانا ن قیرو هم فشردم..دستامو مشت کردم..نه..ارسام ال چشمامو
 :دمیکش ادی.. فر ستیرسمش ن

 یلی..... اون خی.... عوض ــــــــــــــــــادهیار سرت ر یلیاون دختر خ-
 ...ادهیبرات ر
 .. کردیداشت خفم م بغضم

مه نهینم هیمرد گر گنیم ه باک نه.. ول هیگر دی..مرد ن با یگاه یک قات   دیاو
 ..ینک هیکه با تمام وجودت گر یمرد باش ی..اونقدریتوان داشته باش یاونقدر

 «دوستت نداره گهیهانا قراره اردواج کنه..چون اون د چون»
ممکنه؟؟؟نه..امکان نداره... خودش بهم  یعنیبه شــماره افتاده بود..نه  نفســام

 با من باشه .. شهیگفت..خودش بهم قول داد هم
فت فقط من تو رندگ خودش ـــام رو شــمیگ ـــاس ارس نا هم احس ها نه  ...نک

 هیوقت ها دلمو با  نیبودم؟؟نکنه تمام ا چهیمدت من بار نیداره؟؟نکنه تماام ا
 یخوش کردم؟ نه...معلومه که نه.. خود هانا بهم ثابت کرد...حت نیعشق دورغ

فت..حرفاش بو ترایم قت م یهم بهم گ ـــدا  فتخودش بهم گ ترای..مدادیص
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 شیجز سکوت پ یاجبار بوده .. خودش گفت که راه حل ی رهیهانا تو دا یرندگ
 خودش هم سکوت کرد؟؟ ندهیا یبرا یحت یپاش نبوده ..ول

شه؟؟؟اگه  خودش هم یرندگ یبرا سکوت کنه تا نابود ب شد  ضر   وقت هیحا
کنم؟؟؟وگرنه چه  یشــرف رو داشــته باشــه من چه غلط یاونم احســاس اون ب

تا ب تونهیم یلیدل باشـــه   یچیبگذره و ه هیقضــ نیتفاوت ار کنار ا یداشــته 
سکوت کنه و بذاره پدرش برا صم شیرندگ ینگه؟؟؟تا   شهیم هره؟؟مگیبگ میت

 ؟ینکن یخالص شدن ار دستش کار یبرا یرو که دوست نداشته باش یسک
صاف یب یلیخ گهیتو توانم نبود..د گهید یکی نیا درک اونم اون  ینعیبود ... یان

به  ینعیکه حاضر شده مهر سکوت رو لباش بزنه؟؟ خواستهیرو م یپسره عوض
سالها..تمام ا هیار بق ریغ ست  چهیسال من بار3 نیاون   هیودم؟؟؟دختر ب هید

 بودم تا به هدفش برسه؟؟ لهیوس
ند ؟؟عشــقیگیم یدار یمعلوم هســـت چ چیه یروان نا رو  تو  ؟غمیدیها

 شیکه پ ییزایچ نیبا همه ا ؟یدیکالمش رو ند ؟صــداقتیدیچشــماشــو ند
 ؟؟یبافیم سمونیاسمون ر یبارم دار یدیروت بود و د

به احســاســش شــک  یدار ؟چرایکنیعشــق پاک اونو خدشــه دار م یدار چرا
 ؟یکنیم

شمامو شماش...  چ شده تو چ سته  شک حلقه ب صداش... ا ستم..بغض تو  ب
 ی..من چجور هیلیخ یلی...خدا وکادهیر یلیماه خ5..کردیم وونمیداشـــت د

 کردم؟ یرنده بودم و رندگ یمدت؟؟چه جور نیدووم اوردم تو ا
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ــ نفس ــ ی...ولدمیکش ــمام  یار جلو ادشیکه تو هر دم و بار دمش  ینفس چش
 نبودم .. یچیشد من ه یهم محو م ادشیکه اگه  یشد .. نفس یمحو نم

********* 
شک ییسو شم گرفته بودم ..ب یمو رو یشرت م صدا کل یدو  یورو ت دیسرو 

 ار دستم افتاد..خم شدم تا برش دارم دیقفل چرخوندم کل
 «به من هانا بدش»
لطفا هم  هی ی..هانا نه و خانم نکوهش..در ثان نیراسـت یاقا یشـد پسـرخاله»

 «نیاول جمله اتون قرار بد
 ..«نکن...اون برگه رو بده به من  تیاذ هانا»
گار یایالرم نکرده ب اصــال» نه من  میخواســت لت ک باهم قبو با ل قبو یکی..

 «کنمینم
 «فه؟یضع یدست خودته که قبول نکن مگه»
 «کنمیم کارتیچ نیبب فهیبه من بگو ضع گهیبار د هی:»غیج با
 «فهیبه چشــــم ضع»خنده: با

********** 
 هگی..دســورمیم ایدن نیدارم تو جهنم ا ؟ینیبیم ؟منوینیبیم یخدا ...دار آخ

کات..کوچکتر نی..کوچکتردمیبر یراســـت یراســـت قات منو  نیحر فا ات
 کم اوردم پروردگار.. گهی..د ندارهیم ادخاطراتشی

خدا چه کاربزرگ؟خود یکنم  بکن.. هر  یبکن یخوایم یت بهم بگو؟ هر 
ـــه..فقط  خوادیم یچ بذار بش ـــه  ..ارم  نیخواهش ارت دارم..فقط هم هیبش
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شبخت رشینگ ضرم  شمی..من به خو شه ..حا کره  نیتو ا ییجا هیقانعم..فقط با
 بکنه.. یاسمون نفس بکشه و رندگ نیهم ری..ریخاک

شه..فقط ار من جداش نکن ..ارم نگ یحت ل ..تحمرشیاگه با من و کنار من نبا
 میراض مگیم ایبا من نباشه ..خدا کهیسخت تر ار بودنشه درحال یلینبودنش خ

ــات به هر چ ــمتمه ..فقط اونو ار ا یبه رض  دینبا دونمیجدا نکن..م ایدن نیقس
ــرط بذارم..نبا ــمت م یتو کارت دخالت کنم..ول دیش ..به  تیبزرگ ..بهدمیقس

 .. تیرحمان
 یشکا ؟قطرهیشنوی..م رشی..نفسم به نفسش بنده ..ارم نگ نیالرحم الراحم ای

ـ..خسته شدم ..خسته شدم ار ا ـ ـ ـه ـ ـ  نیلجوجانه رو گونه ام سر خورد..اه
شکا ضعفم .. اخه ک یا شدم ار  سته   دهید ینجوریتا حاال منو ا یمزخرف ..خ

ن جام تکو اربشــم و  رهیعکس خ هیبه  ینجوریبود من بخوام ا دهید یبود؟؟ک
 بود؟ دهید ینخورم؟ک

شده  ییپسر بچه ها هیمدت رفتارم تماما شب نیرو به خودم فشردم .. تو ا عکس
ـه  یاسباب بار نیتر زیبود که عز ـ ـ ـ ـه درک ..ب ـ ـ ـ ـ شون رو ارشون گرفتن..ب

عکس رو  ؟؟؟؟کـــاریچ خوامیرو م ایاون نباشه من دن یجهنـــــم .. اخه وقت
شردم و ار ته دلم داد ردم ...التماس کرد شه .. چند تا تقه  مبه خودم ف که فقط با

 به در اتاقم خورد .. :
ــرو ... ارم نگ یچکیبرو...حوصله ه- ـــ ـــ ـــ ـــ ــدارم...بـ ـــ ـــ ـــ  رشیرو نـ
 ؟؟؟؟یشنــــــویم
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شیخودتو م یفرنود؟تو رو خدا بس کن ..دار- شم .. چرا داریک  ی...نکن دادا
 ؟یکنیم ینجوریودت ابا خ

ستمیم س دون ستمی..م ستیخونه ن یک  که بخاطر من قلبش ستیمامان ن دون
 نداشتم: ییهام ابا هیار گر گهیداد ردم ...د یناراحت بشه ..بااشک ورار

...فرنوش مگه من کنــــــمی..! دارم ار نبودنـــش دق م ــــــدمیفرنوش بر-
مجارات  ینجوریمرتک  شدم؟؟خدا چرا داره من ا یچــــــــــــه جرمــــــــــــ

..به قران ســــــــــــتیانصاف ن ی...به عل ستی...به خدا انصـــــــــاف نکنهیم
 .. ـــدمیبر

 ..:دادیم میدلدار هیام با گر چارهیب خواهر
 ی..راضــنتتیبیکار رو نکن ..به خدا اون رنده ســت..م نینکن داداشــم..ا-
ــتین ــپر به خدا .. فرنود جون من...جون رو  یمن...همه چ زی..نکن عز س بس

 نکن داداشم.. هیگر ینجوریفرنوش ا
بسپرش به خدا..کو خــــــــدا؟؟؟؟سرمو  گنیفرنوش؟؟ همه بهم م یتا ک-

با  دارم؟؟یشنویصدامو م ؟؟اصالینیبیتـــــو؟ منو م یـــــیباال گرفتم:کجا
ــــ هی کنمی..ارت تمنا مکنمیعجز ارت التماس م ـــــ ـــــ ...پس یمعجزه کنـ

چه  یدونــــیم گهیکه د ؟تویـــدیشفاش نم ؟چرایــــی؟؟کجایکوشــــ
دور ار من...فقط  یبدون من ...حاضرم باشه ول یباشه حت مرگمــــه؟حاضرم

 کنه..نفس بکشه .. یباشه..رندگ
داره رورگـــــــــارش رو  یکـــــــــره خاک نیگوشه ار ا هیبفهمم  نکهیا فقط

 بسپر بهش ...؟ گنیکه همه م ییخدا نی!!... پس کجاست اگذرونــــهیم
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شدت گر نفس شد..فرنوش با ترس بلند ومدیباال نم هیفرنوش ار  ..در اتاقم بار 
 شد:

 ..سایلحظه وا هی ؟مامانیریمامان..کجا م-
 جماعت روشن کنم. نیخودمو با ا فیبرم تکل خوامیحرف نزن فرنوش..م-

سرت جوونه..تو د-فرنوش ش گهیمامانم پ صبور با  هی. نیچرا؟مامان تو رو خدا 
صدا صدا یدفعه  شد .. شد تا  یتر م کیو نزد کیدادش نزد یداد مامان بلند 

شک رو به فرنوش  ستادیتو چار چوب در اتاقم ا کهییجا شونه گرفت و با ا منو ن
 گفت:

ــر بع نیفرنوده؟ا نینگاه بهش بندار؟ا هینش؟؟یبب- ــر منه؟فرنوش من پس د پس
چشــمام پر  یدر عرض چند رور داره جلو نمیبزرگ نکردم که ببهمه ســال  نیا

..غصــه شــهیمنه مادر تباه م یچشــما ی..داره جلورهیمی!فرنودم داره مشــهیپر م
تاخودش رو محکم  زهیریهاش رو م نه. حت نک نارا تا منو   نشــونتو خودش 

 نیحال و رورشو؟پاشو..بلند ش نیاشکاشو؟بب نیحاال نگاش کن..بب یبده..ول
 .نی..رود باشمارستانیمنو برسونه ب تونیکی

 با هق هق: فرنوش
مامان  هوی ومده؟یدختر که هنور بهوش ن ؟اونیچ یبرا مارســتانیمامان ب-
 :نیرو پرت کرد رم فشیک
 گفت براش ینیپسر با ذوق و شوق اومد خونه با هزارتا مقدمه چ نیرور هم هی-

دم که پسرم داره سامون ..با جون و دلم قبول کردم،خوشحال شیبرم خواستگار
کنســـل  یپســر اومد گفت خواســتگار نیکه مرد شـــده. فرداش هم رهیگیم
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ـــده،چرا؟ب قد گهیفرنود ار اون رور د نی..چون هملیدل یش .ار بودن میفرنود 
فت تو الک خودش د ماش  گهیفرداش ر هم اون ذوق و شــوق رو تو چشــ

ــو ردمیند ــه هاش ــ  غص  یچ نشیببتو دلش و دم نزد..حاال  ختی..ار اون ش
ارش  خوادی،م رهیمیکه براش م یکه دوســتش داره ،کســ یکســ گهیم گه؟یم

برم  خوامیکنه.م وونهیاون دختر خودشــو د یبخاطر خوشــحال خوادیبگذره..م
پاشــو کج  ه؟مگهیمردم چ نیحرف حســـاب ا نمیبب پســرم چشـــه؟تا حاال 

رش ا ی..حاال اونا چدمیند یچیکردم که تا حاال ارش ه تیبچه ترب هینذاشته..
 داره؟ یبیپسر من چه ع دن؟مگهید

 به من گفت: رو
ـــ  ه- گه اون ش بار کن..ا ـــاتو  خاطر ا یچیتو هم گوش هت نگفتم ب کهیب  ن

ــده بب ــته و خورد ش ــکس ــتم ش ــکنم،نخواس ــتم غرورت رو بش  نمت،بهینخواس
شدم و ه !چون ینگفتم...چرا؟چون مرد خونم بود یچیاحترامت تا امرور الل 

شه ام بود گریج شایگو که  یزیار اون چ شتریدلت نخواد غرورت ب دی..گفتم 
 خوادیم دلت دیشا نهیدلت نخواد مادرت شکستنت رو بب دیبخوره.شا کشده تر

فرنود گوش کن..خوب گوشاتو  ی..ولیسیخانوادت سربلند و محکم وا یجلو
خاطر ندارم ب یکار گهیست،دیها ن یریار اون تو بم گهید یریتو بم نیبار کن ا

و ندارم غم و غصت یکار گهینه د ای یشکست یکرد هیخانوادت گر یجلو نکهیا
لت و دم نزد یختیر مادرت ه یتو د نه  به م ماِل  ینگفت یچیو  ،اون دختر 

ست نممونهیتوئه..ماِل توام م شق راحت به د ست اوردنش با ی..براادی. ع  دیبد
 ؟؟یدـــی.تا ار دستت نره. فهمیبزن شیخودتو به اب و ات دیبا یتالش کن
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مثل  حرفم مامان نیگفتم: فرنوش مامانو ببر برســون! با ا یگرفته ا یصــدا با
 شد: شیات یاسفند رو

ــو..خجالت بکش!خجالت بکش فرنود..ا- ــق نیبلند ش که ارش دم  هیاون عش
که دار یاون احســـاســـ نیا ؟یزنیم  ؟پسیدیبراش جون م یهســـت 

ار دستت  یکنیم یکار یدار یچ یدنبالش..برا وفتیپاشــــــــــــو..پاشو ب
 ــــــرد؟؟مــــــیکنیم میتقد گهید یکیبه  یعشقتو دو دست یدار یچ یبره؟برا

که حقتو ار  ییرورا نی..مثل همه ایکه مرد بود ییالهاســ نیباش..!مثل همه ا
 ..رو به فرنوش گفت:ری..پاشو حقتو بگیهمه گرفت

 ه؟یچ لشونیفام-
 ......- فرنوش

 ن؟یو کار دختره ک ه؟کسیچ لشونیبا توام..!فام-
ــتیار من م مامان ــم؟!  خواس ــق  یعنیمرد باش نبودم؟! معلومه که نه.!هانا عش

ماِل خودِم؟  که اره..حق من  مه  نه؟ معلو قه م نه؟ح جاره  چیمرد ه هیم قت ا و
مو حق رمینم کنم؟چرایمی!پس منه خر دارم چه غلط رن؟یحقشو ارش بگ دهینم
به  یشه؟دستیدرست م زیگه همه چم نجایا نمیاحمق فکر کردم بش رم؟منهیبگ

ش شما شهی..محکم تر ار همدمیصورتم ک شدم..تو چ  شدم رهیمامان خ یبلند 
 مرد: هیمحکم..مثل 

 .رمیحقمو بگ خوامیم-
که رنده ام  یمادرت حساب کن..تا وقت یپسرم..همه جوره رو کنمیکمکت م-

 مادرت حساب کن. یرو



 331 خاک احساس قدم میگذارمبر 

جاره م ذاشــتمیم نه..ا با شــترینصــف ب ی..ولدادمیکمکم ک خودم  دیراهو 
 بود..: نیبرم..شرطم ا

 نکوهش..-
هم  دمی..هم من ددیرنگ ار رخ مامان پر دمیبه وضوح د لشیاوردن اسم فام با

 فرنوش!
 !!؟یچـــ-مامان

 :دیبا تعج  پرس فرنوش
 شده؟ یزیمامان چ-

 ..نکوهش؟ی...گفتی..تو گفتنمیبب-مامان
 ش؟یشناسیاره..چطور؟م-
 تته پته گفت: با
 ه؟یچ ؟اسمشیکه دوستش دار یبود؟اون یاسم...دختره..دختره اسمش چ-
 شده بودم: جیکل گ به
 هانا..-
 .. فرنوش ار ترس دست و پاشو گم دنیکه گفتم دستاش شروع کرد به لرر نویا

 تر شد و شروع کرد شمردن: دیکرده بود.رنگ صورت مامان سف
 امکان نداره .. نیا ای..نه ..خدا24..ایخدا...24..24..10..دو چهار..کی-

.. دیشنینم یچی..هدیشنیمامان نم یول دادی..فرنوش تکونش ممیزدیم صداش
اطرافش نبود..با لررش و  تیخودش غرق شـــده بود..متوجه موقع یایدن یتو

ن ماما یار چشما یپر ار تعج  منو فرنوش قطره اشک یترس در مقابل چشما
 ی..فرنوش که حسابکردیل  تکرار م ریل  مدام اسم هانا رو ر ریشد ر ریسرار
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ــدو.. با داریاب قند ب وانیل هیبود رو به من گفت فرنود برو  دهیترس ـــ ـــ و به ..بـ
شپزخونه رفتم و ل رو پر ار اب کردم و توش هم چند تا حبه قند انداختم و  وانیا

شق چا سر در نم یخور یبا قا چه  گهید نی..ااوردم یشروع به هم ردن کردم..
ند یواکنشـــ مان  وانیو ل رونیب دمیپر یبود؟ ت ما به طرف  ند رو  اب ق

رو ار من  وانیو ل دیمامان کشــ یشــونه ها دنیگرفتم..فرنوش دســـت ار مال
شق رو دراورد و به رور ل ستاش  کیرو به دهان مامان نزد وانیگرفت..قا کرد.. د

 رو گرفتم و نوارشش کردم ..:
 ؟یخوب دفعه؟مامانیمامان..مامانم..چت شد -
ار اون لررش دســت و بدنش کم شــده  یانگار به خودش اومد تا حدود دفعهی

 بود که رو به من گفت:
خانوادش..؟پدرش؟مادرش؟؟اســمش ون؟؟خونشــون؟کجا هســتن؟فرنود -

 پسرم جوابمو بده؟االن کجا هستن؟
باش..ا- خدا اروم  مان تو رو  مه اســترس و ه نیما برات خوب  جانیه
 ..دونمی...بخدا نمدونمی..نمستین

در اسم پ نکهیبا وجود ا یحت دمیفهمینم یچیلحظه مغزم قفل کرده بود و ه اون
فقط احوال مامان  طیرفته بود..تو اون شرا ادمیبود بار هم  ادمیو خواهر هانا رو 

به  دمیستریکه م میبود هدی..انقدر ار واکنشش ترسیا گهید زیبرام مهم بود نه چ
االن ســکته کنه..  نیمامان هم لربونم ال ادیحرف ار دهنم در ب نکهیمحض ا

 تند تند با خودش تکرار کرد:
 ..!یدونینم یزیتو که چ ؟ی..تو ار کجا بدونیگی..راست میگیراست م-



 333 خاک احساس قدم میگذارمبر 

 دوباره کردیم ریخودش ســ ینبود..تو حال و هوا ایدن نیاصــال انگار تو ا مامان
 :دیپرس

 بود؟ یاسم پدرش چ یگفت-
 بار فرنوش دست به کار شد: نیا

.. اون لحظه دونهینم یزیاالن گفت چ نیمامان..تو رو خدا..اروم باش...هم-
 :دیار دهنم پر اریاخت یب

 منصور-
 یها..همه اون حالت ها یاون لررش ها..همه اون نگران یشــد...همه  تموم

شد و ا کیستریه صامت بدون ابار ما نیهمه تموم  ساکت و   یحرف نکهیمان 
صورتش به حالت عادکردیمنو نگاه م رهیخ رهیبزنه خ شت و ب ی..رنگ  دون برگ

 گشاد شده به من رل رد.. ییحرف با چشما
صوره؟ با نگران ی؟گفتیگفت یتو....تو چ- سم باباش من صور؟ا به فرنوش  یمن

م ارو یینگاه کردم و اونم سر تکون داد..دوباره به مامان چشم دوختم و با صدا
 گفتم:اره ..

شمادادیجواب نم گهیصداش ردم..چون د ادیفر با شک ار چ  ی...گوله گوله ا
.. در کمال تعج  مامان شــروع کرد به اشــک ختیریم نییقشــنگ خواهرم پا

 برد و لباسش رو چنگ رد:لباسش  قهیدستش رو به  دفعهی..ختنیر
جاش پر- جت ار  ثل  فت ســراغ  دیآخ...قلبم...ق...ل...بم... فرنوش م و ر

 مامان.. یقرصا
ستراحت دیو با ستیمامان حالش خوب ن نکهیا یما برا یرغم مخالفتا یعل  ا

ض شو تو  یکنه ،را شد و پا  نکهیعد ار ا..ب نمشیبب خوامیکفش کرده بود که م هین
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شـــد به  داریب نکهیرد و به محض ا یچرت کوتاه هی میقرصـــاش رو بهش داد
شو بر ش  برامیسمت ما اومد و گفت پا  مالقات بتنو ی..بهش قول دادم که 

و  تسیکرد که مامان حالش خوب ن دادیداد و ب ی.. فرنوش کل مشیبریم مارایب
ا که ممکنه اون اتفاق یطیمح مشیبعد ار اون اتفاقات االن ببر ســتیدرســت ن

 نیولا یبرا دیحرفا رو ار ربون فرنوش شــن نیمامان ا یرو براش تکرار کنه وقت
ه ام هنور رند یریبگ میمن تصم یبرا یبار سرش داد رد و گفت که تو حق ندار

ض متی.. فرنوش با مال وفتهیبرام ب یاتفاق چیه ستیو قرار ن داد  حیبه مامان تو
شد و گفت  یش اون حرفا رو رده ولخود یسالمت یکه فقط برا  ایمامان قانع ن
 ..ارمیکدومتون رو نم چیاسم ه گهید ای مارستانیب یبریاالن منو م

شونه اش تک ینگاه نهییا ار سر مامان رو به  ود و داده ب هیبه فرنوش انداختم که 
و  ختیاشک ر نیتو ماش مینشست یمشغول اروم کردنش بود..مامان هم ار وقت

 م؟یدینرس دیپرسیمدام م
 یک ه؟اخهیمامان چ یکارا لیدل دونســتمی..نمدمیفهمینم یچیه گهید واقعا

عهیزه؟یریبهم م ینجوریا بهیخانواده غر هی یبرا قه ا کدف تو ذهنم رده  یجر
 اشنا؟ هبیغر هی ایبه؟یغر یاشنا هی به؟یفراتر ار غر دیشا ای... به؟یشد.... غر

 میدیمامان..رس-
 یچشمش رو پاک کرد و با قدما یاشکا شی..مامان با گوشه روسرمیشد ادهیپ

 اروم حرکت کرد..بار هم چشماش رو پاک کردو دست فرنوش رو فشرد:
 هستن؟ ششیخانواده هانا هم االن پ-

 ..اره مامانم..هستن تو اروم باش مامان تورو خدازمیاره عز- فرنوش
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 یارک هی..فرنود نمیهانا رو ببفقط  خوامی..مامی..من تو نمامیپس من نم-مامان
 ..باشه پسرم؟نمیکن فقط هانا رو بب

بزنم..دل تو دلم  یحرفش حرف یلحن مادرم مظلوم بود که نتونســتم رو انقدر
 مکث موافقت کردم یبدون لحظه ا نیهم یاطرافم چه خبره..برا نمینبود بب

ــمت تابلو به ــمم بهش بود حرکت کردم "پذ ییس ــ ی"..وقترشیکه چش  دمیرس
 مطلع شدم.. تشیکه کردم،با دادن مشخصات ار وضع یکار نیاول

 ار خودشون نشون ندادن.. یعالئم نیهور کوچکتر شونیمتاسفانه ا-پرستار
ــمام ــخت بود ..توان  یرو رو چش ــت کردم.. س ــتام رو مش ــردم.. دس هم فش

 اسیبه  دتیباشــه ..ام جهینت یکه بعد ار ماه رفت و امدت ب نیا خواســتیم
شه ..کم کم ار همه چ لیدتب ش زیب صله بگ یسرخورده ب سختیریو فا بود  ...

ــتی..توان م نهایدرک ا ــن خواس  ونو التماس کردن به ا دنیو دم نزدن ..د دنیش
شم م یی..کاش نوا دمیشنیم یکاش حداقل جواب یا ی. .ولییباال  خوردیبه گو

.. 
 هستادیمامان ا گهیطرف و من طرف د کیبه مامان اشاره کردم..فرنوش  نیغمگ

ــک مامان خشــک  میرفت یبودم و باهم راه م ــمه اش .. ار اون موقع تا حاال چش
 یروبرو اوردمیطاقت ن گهیکرد .. د یم هینشـــده بود و مثل ابر بهار رار رار گر

 و گفتم: ستادمیمامان ا
به قران بخوا- مان  خونه ..د  میگرد یاالن برم نیهم یکن هیگر ینجوریا یما

ــخته ..  ؟بهیکنیداغون م یخودتو دار ینجوریا یچ یبرا من زیاخه عز خدا س
ن دل منو داغو ینجوریهات ا هیبا گر گهیسخت ترش نکن ..تو د گهیمامان تو د
 تر نکن ..
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ر تا .. فقط منو بب یتو بگ ی..هرچیتو بخوا ی..هرچزمیباشه پسرم ..باشه عز-
 .. دمیب*و*سش کردم و سرش رو با عشق ب*غ*ل.. نمشیبب

صور با قدما همون ساب گیر یلحظه اقا من  تو یراگ ار کنارمون عبور کرد..ح
 دور بشه صداش ردم: نکهیشده بود .. قبل ار ا رهیخ نیخودش بود و به رم

 ....یاقا-
سمش رو کامل به ربون ن هنور صدا اوردهیا ستیفرنوش ب غیج یبودم که   انمار

 رو پر کرد..:
 یبه چ ین تو رو خدا..فرنود...دار...مامان چت شـــد..مامایمامان..مامان-

 بکن ..مامان...مامان.. یکار هی؟یکنینگاه م
ر ا یکیبه ســمتمون اومد و با کمک  عیبود ســر رشیپذ یکه تو یپرســتار

مامان رو رو با ســرعت ار کنارمون عبور  یهمکاراش  گذاشــتن و  برانکارد 
 کردن..

.................... 
به  هیتک وارید به ها نگاه مرده بودم و  مد همراه   یچ دونمی..نم کردمیرفت و ا

ش شت  شتم و ار پ صداش کنم مامان ار حال رفت .. برگ ه ب شهیشد ..تا اومدم 
که  یبود نگاه کردم فرنوش داشــت به دکتر دهیتخت خواب یکه مامان رو یاتاق
سابقه ب یباال شون بود ار   رونیب دکتر یقیدقا ار..بعد گفتیمامان م یماریسر

 اومد:
 دکتر حال مادرم چطوره؟ یاقا-
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شکل جد- شکر ..م  ییجز یار حال رفتگ هی.. فقط  ومدهین شیپ یا یخدارو 
ــک اتفاقات ــابقه  یبوده که اونم در اثر ش ــده..ظاهرا س ــون وارد ش بوده که بهش

 یعدارن..ســ اجیاحت یشــتریوجود به مراقبت ب نیهم دارن..با ا یقلب یماریب
ضـع و نیا ی..اســترس برانیو اســترس دور کنرو ار هرگونه تنش  شــونیا نیکن

 ..ستین زیجا یعنوان چیقلبشون تحت ه
 ندارن؟ اجیکه احت یخاص یدارو-
ــا- ــرف م یینه همون قرص  گمیحال بارم م نی..با ا کنهیم تیکفا کننیکه مص
 ..نیباش شترمراقبشونیب

 حتما...ممنون..-
سته بود و هنور گر وارد ش شدم. فرنوش کنار تختش ن که  نی..همکردیم هیاتاق 

شت..برا ییایحال مادرم خوبه دن دونستمیم ار  فرنوش رو نکهیا یبرام اررش دا
 گفتم: یبا شوخ ارمیب رونیاون جو ب

سه د- شک و ار کجات م نی..تو اگهیب مثال  هیزیخوب چ ؟خجالتمیاریهمه ا
 ؟یکنیم هیررت ررت گر ینشست یبد یمنو دلدار دیبا
لحظه  هینم فکر ک تونمینم یفرنود..حت شــمیم وونهید وفتهیبراش ب یاگه اتفاق-

 کنارمون نباشه ..
 گفتم: ینیلبخند غمگ با
ه ... خدارو شکر کن کسادهیوا ریکه..مامان مثل ش وفتادهین یخواهر گلم اتفاق-
و ر یا گهیفکر د چیه یجا گهیکه ســـالمه د نی..هموفتادهین یاتفاق بد چیه

 .ذارهینم
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رد و با دســت ارادش دســت منو هم تو دســتش  ینیمتقابال لبخند غمگ اونم
 دستم رو نوارش کرد یاش رو دهیکش یگرفت و با انگشتا

***** 
ع ..همون موقکردیم یبار راهنمیپ یم نشسته بود و با دکمه هاب*غ*ل یتو اراد

و اونم خودش رو رســوند..پســره خل برداشــته بود بچش رو  میخبر داد ایبه پو
 ..!!!مارستانیهم اورده بود ب

ــ همش ــت تلفن با هول حرف رد که هر  نیا ریهم تقص خواهر من بود انقر پش
س یهم جا گهیکس د شوهر بدبختش بود تا ر ستانیبه ب دنیاون  ته رو سک مار

 شکر داره .. یخودش جا دهیکه سالم رس نیرده بود..هم
 بچه هم نیرو پس ردم که دوباره شــروع به ور رفتن با دکمه ام کرد..ا دســتش

 :کردیبدجور داشت کالفه ام م
 جون دکمه بدبختم کنده شد.. یینکن دا ؟خ ی...کرم دکمه دارییاراد..دا-

باره شــروع کرد به چرخوندن دکمه....الله اکبر..!! ا دیغش خند غش  نمیو دو
 !مثل فرنوش سرتق و لجباره

که  یحد کرد،بهیم هیدر شــرف اروم کردن رنش بود و فرنوشــم مدام گر ایپو
ــتمال ها ــدا یکاغذ یاطرافش پر ار دس ــده بود.... با ص  یتو دماغ یچماله ش

 گفت:
 اد؟ی.. خانم چرا مامانم بهوش نم گهیشو د داریمامان..ب-
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 رید یمک نیهم یکردن برا قیخانم..دکتر بهشون ارام بخش تزر نیصبور باش-
 یه صداگذاشت دوبار رونیپرستار پاشو ار در ب نکهی.. به محض اشهیم داریتر ب
 کالفه شده بود: گهیهم د چارهیب یایاش بلند شد پو هیگر
که طور- مان  ما باش.. جان..اروم  ـــتین شیفرنوش   یدکتر چ یدی..نشــنس

 ؟یدیخودتو عذاب م ی..چرا الکادیبهوش م رتریگفت؟پرستارم گفت د
 گفت: یتو دماغ یو صداهق هق  با
غش کرد...قبلشــم که رنگش شــده بود مثل گچ  یچجور هویکه  یدیاخه ند-
 خوامی...نمترســمیبراش م یلی...خایپو ترســمی...فرنود هم شـــاهده...موارید

سترس ها ست بدم..اونم فقط بخاطر ا ه ک یرندگ نیا یمامانو هم مثل بابا ار د
 نداره یقت تموم چیه

 ...یمامان-اراد
ــما یرو دیهممون چرخ یحرف اراد نگاها نیا با بار  یمامان.. فرنوش تا چش

 ه بارون کرد.:ب*و*سش و صورتش رو ب*غ*ل دیپر دیشده مامان رو د
 تیزی؟چی..خوبهوی یشــد یفدات بشــم من..قربونت برم مامانم چ یاله-
 کنه؟یدرد نم ست؟قلبتین

به فرنوش بو یا گهید یانگار حواســش جا یبه من نگاه کرد ول مامان د رو 
 گفت:

 .. سرشو به سمتم چرخوند: فرنود؟ستین میزیخوبم مادر..چ-
 جانم؟-
 بود؟ نییکه رد شد...خودش بود؟؟همون که سرش پا یاون....اون..اون مرد-
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مامان حلقه بست.متعج  و  یسرم رو تکون دادم. اشک تو چشما یحال یب با
 گنگ بودم.

 هانا دخترشه؟-
 بود؟من که هزار دفعه گفته بودم..که ادامه داد: ییچه سواال نایا

 یدختر همون مرد ؟یاالن هانا تو کمائه!؟ اره فرنود؟تو هانا رو دوســت دار-
 ریمامان بلند بلند رد ر هویکه ار کنارمون رد شــد؟ فقط ســرم رو تکون دادم که 

 !:هیگر
 همه سال؟ نیبرم..قربون حکمت و کرمت برم..بعد ا تیقربون بزرگ-

ان تا مام میمتعج  و سر در گم منتظر بود یفرنوش قطع شد و همگ یها هیگر
 بگه یزیکلمه که چ کیار  غیدر میکرد یهرکار یحرف بزنه..ول

****** 
 دواردهـــــــــم: فصل

رفتم که گ شیرو پ یرمق راه بخش یب یصبح گذشته بود. خسته ول 3ار  ساعت
ستمیم سته هم راه  نینقدر تو ا..ادهیاونجا خواب دون شم ب مدت اومدم و رفتم چ

ــخ ــدمیم صیرو تش ــ ی. کس ــتم رو به ش ــهیتو راهرو نبود.. دس ــ یا ش  وی یس
اثرات  بایتو بخش؟ به صورتش که تقر ارنشیتا ب شهی..پس چرا خوب نمدمیکش

 شدم: رهیرفته بود خ نیها ار ب یدگیرخم و بر
 خانومم.. ریصبح بخ-
 هانا؟؟-
 ؟یدیجوابم رو نم-
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نگ شـــده؟چرا د- بت ار ســ گه قل بار نم گهیچرا؟م ماتو  و نفس  یکنیچشــ
کن..هانا تو رو خدا انقدر باهامون بد  یشو هانا..بلند شو رندگ داری؟بیکشینم

ما همگ بدکرد یتا نکن.. هت گوش نکردمیبه تو  لت رو می..ب ..حرف د
 مجاراتمون نکن.. ینجوریتو ا ی..ولمیدینفهم

انا باور کنم که ه خواســتمیهانش متصــل بود نگاه کردم.نمکه به د ییلوله ها به
 !.. پنج انگشتکشهیاون لوله ها رنده ست و داره نفس م لهیب*و*ساالن فقط 

 بال اوردم و مقابلش گرفتم: گمیدست راستم همراه با چهار انگشت دست د
.اگه واقعا یمونده..اگه واقعا دوســتم دار گهیرور د 9رور..فقط  9عشــقم...-

همه احســاس ار دســت رفته منو بکن!..نگو ار من  نیپاشــو و جبران ا یعاشــق
 خواستم؟ یار خدا چ یدونی..میشد ریس

 وندم:چسب شهی.. سرم رو به شیشیاگه بدون من خوب م یخواستم بلند ش ارش
ــ یوقته منو ار رندگ یلیهانا خ- ــمات دنیوقته منو ار د یلی..خیکرد ریس  چش

 !..وونهید یگیوقته بهم نم یلیخ گهی.. دیمحروم کرد
و حرف ر یســـاکت و ب ینجوریقرار ترم نکن..ا یقرارتم؟ب یچقدر ب یدونیم
اهام ب مایسر به سرم بذار..مثل قد شهیتخت درار نکش..بلند شو..مثل هم نیا

 ساکت نباش..! ینجوریا یکل کل کن..اخم کن داد بزن ول
و پشــتم  یتنهام نذار وقت چیه ی..خودت بهم قول دادیخودت بهم گفت هانا

 ..ینکن یرو خال
ها همراه ب یکیتو  ار تاق مد و وقت رونیب یماریار ا با  دیمنو د تیوضــع یاو

ن م دوننینگاهم کرد..بذار دل بسورونن..بذار ترحم کنن...اونا که نم یدلسور
که نمکشــمیرو م یدارم چه درد  زیبار دوم ار همه چ یبرا یوقت دوننی..اونا 
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له بگ که یچ یعنی یرو بزن یرندگ دیو ق یریفاصــ نا   رو درک زایچ نیا!..او
 دل بسورونن.. خوادینکردن..پس بذار هر چقدر دلشون م

 :دیسمج چک یاشکا
 ؟ المص یفهمی..!میرودتر ار مــــن بــــر دی..!تو نبایبر ــــدیهانا تو نبا-

ردم و ســرمو  شــهیبه شــ یســکوت رو شــکســت..مشــت یهق هق زیر یصــدا
بود..چقدر خواهرش رو دوســت  هیبود..چقدر عاشــق هان هیچرخوندم ..هان

تا حرفش  ـــت..ار هر ده  هان9داش ـــک  سیبود..صــورتش خ هیتاش  ار اش
 ..هق رد:نجاستیهم ا هیهان دونستمیبود..نم

 معرفته؟! یچقدر ب یدیسرمون اومد؟د ییچه بال یدی؟دیدید-
ــور م انقدر ــنگ رو هم اب م گفتیجمله هاش رو با س ..من که کردیکه دل س

 سنگم نبودم.. بار با هق هق گفت: گهید
شه..قول داده بود  شهیبه...منم ..قول..داده..بود...قول داده بود هم- شتم...با پ

 کردم فقط ار اون کمک....بخوام.. ریگ ییاگه جا
 شمعرفته... با رانوها یانقدر ب دونســتمیانقدر بد قوله...نم دونســتمینم یول
 خورد..: نیرم
ستمینم- رفش ح یپا تونهینم ینامرد و حت نقدریسنگدله..ا نقدریخواهرم ا دون
ــهیوا  ریر یدیبه قولش وفا نکرد؟د یدی...د دی..پس به تو هم قول داده بود..دس

 همه حرفاش رد؟
 حالش ار همه ماها خراب تر بود..حق داشت.. چارهیسمتش رفتم..دختره ب به
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وت باشه؟ار تفا یب تونستیبه هانا وابسته بود..چطور م یار هرکس شتریب هیهان
 دختر بود.. نیهمه داغون تر ا

 هممون سخته. یبرات سخته برا دونمی.منیجان بلند شو ار رو رم هیهان-
سه چ- شم؟هانا که ن یوا ستمو بگ ستیبلند  مو  یمنو بلندم کنه..من اج رهید
هم رو ب اتمیادب یها هیکه ارا ییوقتا ی.. دلم براش تنگ شــده.. دلم براخوامیم

 یلیدرس بخونم؟ فرنود..خ یتنگ شــده..من بدون هانا چه جور دادیدرس م
 شوقت ار چیوقت به عشــقش شــک نکن.ه چیدوســتت داشــت.تو رو خدا ه

 به اثبات نداره.. یارینخواه عشقش رو بهت ثابت کنه..عشق هانا ن
شماش نگاه کن دیبا فقط سش رو بخون یتو چ سا مثل  دی..فقط بایتا عمق اح

 عشقش به تو قابل اثبات نبود.. یتا بفهم یمن ار دلش با خبر باش
ـــت دار فرنود عا خواهرم رو دوس گه واق ته دل م یا عا ار  گه واق و  شییخوایا

بم کردنش قل هیعشقش رو ار نگاهش بفهم مثل من...که با هربار گر یعاشقش
 دمیفهمیم شدیم رهیگوشه خ هیو به  نشستیوشه مگ هی ی..که وقتدیکش یم ریت

اکه خواهرم پ اس..ارش نخواه..نخواه بهت ثابت کنه..احسکنهیداره به تو فکر م
 پاکه...

رک د ینجوریبتونه خواهرش رو ا هیهان کردمیدلم هزار برابر شد..فکرشم نم غم
ه و هداربخاطر سن کمش هانا مجبوره حرفاش رو تو دلش نگ کردمیکنه..فکر م

 نی.. دستشو گرفتم و ار رو رمکردمیاشتباه فکر م یجز خودش نفهمه..ول یکس
ــد خودش رو تو  یبلندش کردم.وقت ــبلند ش ــم پرت کرد..اآ*غ*و*ش  یعتراض

بده..کســ دونســتمینکردم م ناه ببره و بتونه ارومش  یحالش  که بهش پ نبود 
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نه..معلوم نبود ار ک تانیب یک ـــه خورده..ب مارســ نده و غص  یحرف چیه یمو
 کنه. هیکنه و خودش رو تخل هیگذاشتم گر

 شرتم چنگ رد و با اشک گفت: ییسو به
شت که هم ادیانقدر ر- ستت دا سود شهیدو شد..هانا گفته بود  یم میبهت ح

 رد و با هق هق گفت: یجون یعاشق تو شد،مشت ب یفقط عاشق منه..ول
 نجایبعد تو اکه خواهرم تو رو تا حد مرگ دوســت داشــت... ادیارت بدم م-
 دیاراده اشــکم چک یعشــقش رو بهت ثابت کنه.. ب یخوایو ارش م یســادیوا

 ..دنمینفس کش یاراده بود..حت یمدت که همه کارهام ب نیمثل تمام ا
نا برا-  زیعز شـــهیتو رو دوســـت داشـــت و داره..تو براش هم شـــهیهم یها

 ..یمونیم زیعز شهیهم یمنم برا ی..پس برایبود
 معرفته.. یباشم که ب یکس زیعز خوامی...نمخوامینم-
نداشــت...!فقط ســکوت کردم و به  یفیکس تعر چیو رور ه گفتم؟حالیم یچ

شما سم،ام یچ سته نف شمیب صداش  یدوختم و برا دم،چ بار هزارم ار ته دلم 
 بده. انیهممون پا یرندگ ب*و*سبشه و به کا داریردم تا ب

بخش روح عذاب  نیتســک تونســتیوجودش..فقط جســمش بود که م فقط
شه . . . . . فقط ر 5خورده  ساش بود که به همه ام تمیماهه مون با  یرندگ دینف

ــماش و نگاهش بود که به تک تک مون نو یو رنده بودن م  دیداد. . . فقط چش
 داد . . . یم یرندگ
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صدامون رو نم یی..هانا کجا آخ صدایشنویتو؟چرا  خواهرت  یها هیگر ی؟
سا صمون کن ار امنو..تو  یرو..التما شنو و خال  ونیمعلق بودن م نیرو خدا ب

 قشنگت رو بار کن یو هوا...چشما نیرم
 زیدار چشــماته عز یو تاک نفســات و نگاه معن کیحال داغونم فقط ت مرحم

 کاش... ی.. ا یکاش بشنو یدلــم.. ا
 ار اشکش رو باال اورد و گفت: سیخ صورت

 ؟یدیبهم قول م-
 ؟یچه قول-
 ..!طیشرا نیدر بدتر ی..حتیوقت به حسش شک نکن چیه نکهیا-

 گفت: هیتکون دادم با گر سرمو
 ؟یکنینم یکه مثل اون نامرد ؟تویزنیقولت نم ریتو که مثل اون ر-
 وقت..! چیه-
 ؟یعاشقش بمون شهیهم یدیم ط؟قولیشرا نیدر بدتر یحت-
 ..زنمیحرفم نم ریقولم حساب کن..مطمئن باش ر یرو-
 خانم؟ ــهیهان-

 !دمید هیهان ی..اشکش بند اومد. ترس رو تو چشمابرگشت
با لررش اشکاش رو پاک کرد  ؟یکنیم کاریفرنود....چ ب*غ*ل...تو نجایتو ا-

تر ار  عیبگم که سر یزیکرد به خودش مسلط باشه..دهن بار کردم تا چ یو سع
 جواب داد: یمن با لحن جد

 به شما ارتباط داشته باشه..! کنمیفکر نم-
 تو هم گره داد مثل خودش گفت: دستاشو
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 قدم جلو رفتم و دخالت کردم: هی. ستیبه من مربوط ن یگیراست م-
 ؟یدار کاریچ هیبه هان-

 به نشونه سکوت باال اورد: دستاشو
 انتظار نداشتم گهیار تو د-

صدا میشونیرو پ یظیغل اخم ست..با  ش صبا یین ضوح به گ تینکه ع وش به و
 گفتم: خوردیم
 نکنم.. یکار چیه کنمینم نیدهنتو ببند ارسام وگرنه تضم-
 وسط حرفش: دمیفرنود تو ساکت باش چون..... پر-
ــون هانکنمیاتفاقا چون به من ربط داره دخالت م- ــ نیب هی. نگاه ترس ام منو ارس

 :دیمنو کش یدر گردش بود بارو
ضع رو خراب تر ار اکنمیاقا فرنود خواهش م- .. دیلرریصداش م دینکن نی. و

 :سادمیارسام وا نهیبه س نهیو س دمیبارومو ار تو دستش کش
 جان. هیهان شهینترس خراب تر نم-
 گفت: یپورخند با
ست یجالبه اقا- شما با "هان تونمی..منیرا سم  سبت هیبپر  ن؟اونمیدار یجان"چه ن

 یم هیم داشـــت گرب*غ*لتو  هیبود که هان یبه وقت ؟منظورشیکینزد نیبه ا
 کرد.

بزنم.تنها  ینداشـــت که ممکنه چه گند یاخر..برام اهمت میردم به ســ گهید
 یمدت انقدر نیداشـــت وجود هانا بود ..نبودنش تو ا تیکه برام اهم یزیچ

شار اورده بود که نم ستمیبهم ف س شیو ن هیکنا ینگاه ها و حرف ها تون ام دار ار
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س صم یرو تحمل کنم،ک شتم..ار  سر حد مرگ ارش نفرت دا  نیتر یمیکه تا 
 !قمیرف
به تو مربوط نم چیکه ه ینســبت- قت  ـــهیو بد ش ـــام وگرنه  نار ارس .بکش ک
سام ار تعج  بار  زیام دینگاهم هم تهد یبد..! حت یلی..خینیبیم بود. دهان ار

شقمه تعج   ریبه غ گهید یکی دمیفهم یمونده بود،....منم وقت شق ع ار من عا
 یهســت ر..اکنمیمرد رو نابود م نیمن ا یکردم،خورد شـــدم،نابود شـــدم..ول

 ...:کنمیم ستشین
 !؟یپسر..چته؟چرا افسار پاره کرد یه-
شــــاخــت رو  یواســــه مــن شــــاخ نشــــو ارســــام وگــرنــه بــدجــور-
 ...روشــــنه؟؟؟!شکونمیم
ش نیا شنه اخر رو داد ک شما دمیرو شد.هان یکه چ شاد تر  سام گ با لرر  هیار

 گفت:
شد.ارسام با ن- ساکت  ستام رو باال اوردم که   ندشخیاقا فرنود..تو ور خدا... د

 گفت:
ا مالقاتمون ت نی...ار اخریداشت شرفتیپ ینه...خوبه...خوشم اومد..بدجور-

چــــــــــه  تهیاخم کرد و مثل من داد رد حال دفعهی.. یکرد رییتغ یلیاالن خ
 مرگتــه؟

رو به  شدم و انگشت سبابه ام کشینزد شتریبلند تر بود..ب یمن ار ارسام کم قد
 ضربه ردم: نشیس
شو..هم دفعهی- شاخ ن سه من   هیاالن راهتو بکش برو تا  نیبهت اخطار دادم وا

 !..اوردمیسرت ن ییبال
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 فرنــ....-هیهان
 !ــــهیهان-

-که ار ترس رنگ گچ شــده بود انداخت و ادامه داد هیبه هان ینگاه مین ارســام
اره د نویاررش ا یرســتانیدختربچه دب هی. حاال یبود یار همه دخترا فرار ادمهی

 ؟یشخط و نشون بک قتمیرف نیتر یمیکه حکم برادرتو دارم و صم یمن یکه برا
 شده گفتم: دیکل یدندونا با
که اگه  4 ینه...ول یهر دختر- تار مو ار ســرشــون کم  هیتا دختر هســتن 

شه، شون بنداره،رم یکیب شتمو باالدورمیو رمان رو بهم م نینگاه چپ به  . انگ
 اوردم:

سش مکی سه: ادمی: مادرم که جونمو وا شاره  هیو به هان شونی. دو:خواهرم.  ا
 لباش پررنگ تر شد. : یکردم پورخند رو

 نیچون ا یخوب گوشاتو بار کن تا بهتر بشنو نمیبعد ار ا یدیشن نجاشویتا ا-
 .گنجهیکه تو خاطرت نم یانقدر زهیبرام عز یبدجور یاخر

" رو بشناسم. مثل خودش پورخند ردم و زیخانم "عز نیمشتاقم ا یلیخ-ارسام
 شدم : رهیبه چشماش خ

عکس العملت رو  گهید هیتا چند ثان خوادیدلم م یلی.خیفهمیعجله نکن..م-
 .نمیبب
 ابروشو باال داد و گفت: یتا هی

 منتظرم!..-
 : چهارگفتم
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خراب تر نکن.  نی..تو رو خدا اوضــاع رو ار اکنمیفرنود ارت خواهش م-هیهان
 بمونه. ینجوریهم زیفرنود بذار همه چ

 گرفتم: دهیرو نا د هیهان یبستم و صدا چشمامو
که  ی..کســهیبخش بســتر نیتو هم مارســتانیب نیکه تو هم ِی دختر یچهارم-

 کار رو نیکه اگه قرار باشــه جونمو براش بدم شــک نکن ا زهیبرام عز یانقدر
 .کنمیم

 شاهزاده خانم خوشبخت.؟ نیهست ا یک -ارسام
 ؟یبشنو یخوایم یمطمئن-
 گفت: صد در صد!.. نانیاطم با

نا ار جونمم برام عز پس ها بار کن  مه رندگ زیخوب گوشـــاتو   یتره.. چون ه
سه در ب وفتهینگاه چپ بهش ب هیمنه..کاف شمارو ار کا ه حال ب یارم،وایتا اون چ

س نکهیا شه هان یک شته با صندل هیبهش نظر دا ست و ب یرو  ش صدا  یکنارم ن
 کرد هیگر
 قدم ارش فاصله گرفتم: دو
شد- شن  سیهر یحاال که رو شرت کم! پورخند رو لباش ما ستاش  دی.. و د

شد و ق سما افشیاروم اروم ار هم بار  شد.اخم ظر هیشب ر سوال   یفیعالمت 
 نشست: شیشونیوسط پ

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی-
 همراه با تمسخر گفتم: نهیبه س دست

شما که با- شنا دیجناب راد منش  ش ییبا اخالق من ا شته با  هی که نیکامل دا
بار  یبار برا نیظاهرا مجبورم ا ی.ولکنمیتکرار نم کدفعهیار  شــتریحرف رو ب
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نامزد تو حســـاب م یدوم تکرار کنم که اون دختر  ِی تمام رندگ شـــهیکه االن 
ــ ــ ونیاون تخت م یکه رو یمنه..کس  نیا ونیم وجاخوش کرده  میاون همه س

ست و پا م ایو اون دن ایدن سام خودتو بکش  زنهیداره د سهم منه.. ار فقط و فقط 
 ؟یشد رفهمیکنارش
ک که اش یشد به حد لیش به قهقهه تبدرد..لبخندش به خنده و خنده ا لبخند

 دهیشده بود، اشک چشماش رو با انگشتش پاک کرد و بر ریار چشماش سرار
 ار خنده داشت گفت: ییصداش هنور رگه ها کهیدر حال دهیبر
سر..خ یعال- شنگ نقش بار یلیجال  بود...خ یلیبودپ ارت تو ..کیکنیم یق

 ..دو تا ضربه به سر شونه ام رد و با خنده گفت:زنهیحس گرفتن حرف اول رو م
 باحال سرگرم شدم.. یلیخ-

 تی..فکم ار رور عصــبانخوردی..خون خونمو مدمییهم ســـا یرو رو دندونام
شونه ام رو با  شده بود. ش هیمنقبض  سر خورد و  دمیحرکت کنار ک ستش  که د

ستیافتاد. دلم م نییپا شکنم. وقت نیهم خوا  یپ یگاه هان یاالن گردنش رو ب
 برگشت: یکم کم به حالت عاد دیو پرار خشمم رو د یدر پ

 ؟ قم؟درستهینبود رف یمگه شوخ-
لبخندش  نیگزیاخم جا ؟ینیبیم یار شــوخ ی: تو چهره من من نشــوندمیغر

 شد.. با بهت گفت:
 ؟ییکه عاشق هانا یبگ یخواینم-

 تند تند تکون دادم: دییرو به نشونه تا سرم
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رو تو اون مغز پوکت فرو کنم!..خوشــحالم که  نیدارم هم یچرا اتفاقا ســع-
 !.... یدیخودت فهم

تو  ام رو قهیبود با دو به سمتم هجوم اورد و  سادهیکه وا یار اون فاصله ا دفعهی
 هوار رد: مارستانیدستاش گرفت ، وسط ب

ند دهنتو -  یخوای؟میخوریم یچه .... دار یفهمیم چیه م*ر*ت*ی*ک*هبب
 یب ارمی،پدرتو در م ی.. ،.... مفت خوردیغلط کرد ؟توییعاشــق هانا یگب

شو ار  نکهیا یشرف!... به جا ستا شت محکم قهید تو دهنش  یام جدا کنم م
ــد و اونم  یحرکت من جر نیخوابوندم.با ا ــورتم  هیتر ش ــت محکم به ص مش

باال اوردم و ضــربه محکم راســتم یرد..پا  نکهیبه کمرش ردم قبل ار ا یرو 
سر یخودش بفهمه چ شو تو هم گره  هیار ثان یشد در ک ستا برش گردوندم و د

 :دمیگوشش غر ریدادم و ر
ــتن ه یار تو قو- ــتین یچیکنن..تو که در برابر اونا ه یغلط چیتراش نتونس  یس

 ارسام.. شونمتیم اهیبهت بگم که به خاک س نی..!!فقط ایعوض
م خالص کنه. تکون داشـــت خودش رو ار دســت یو ســع کردیتقال م محکم
 خورد و با داد گفت: یمحکم

ه ب یمحکم تر ار قبل یکی.. ار حرص دلم کشــمتیببند دهنتو اشــغال...م-
س ضربه ردم که حرف تو دهنش ما سنل بدیکمرش  ستانی. همه پر دورمون  مار

ــع ــده بودن و س ــتن تا مارو ار هم جدا کنن تا ا یجمع ش چند نفر ار  نکهیداش
ه ک ییار دکترا یکیو ما رو ار هم جدا کردن. دنیدو مســن به ســمتمون یدکترا

سمت ح شون به  شون ک ام ارس کردیم تیهدا اطیارسام رو گرفته بود اون رو ک



wWw.Roman4u.iR  352 

 

تا ا یی..بهش اعتنازدیو حرف م زدیهم تو همون حالت داد م ا ب نکهینداشــتم 
 گرفتم شیحرف اخرش ات

سام مثل  یها بچه اش رو به ادم یراحت نیپدرش به ا یبدبخت تو فکر کرد-ار
 ..کننیاونا تو رو سگ خونشون هم حساب نم ده؟یتو م
س سراغش که ا یک مه به بار ه نیرو که منو محکم گرفته بود رو پس ردم تا برم 

خواستم خودمو ار دستشون رها  گفتیم یچ هیسمتم هجوم اوردن و هر کس 
 کنم با داد گفتم:

شونش بدم چه رر نیولم کن- سام مر یتا ن شمتید ..ار شاهده به اک  نی..خدا
همه  نی..!، اعصابم ار اکنــــــمیجفت قلم پاهاتو خورد م یبش کیبخش نزد

 بودن خورد شد و با داد دستامو باال بردم: دهیکه به من چسب یکنه ا
چ یلیخ- مم.  من ارو یخوایم یخوب..بســـه.. من  نی به  نه  ک ثل  م

 ..نی...تمومش کننیدیچسب
اومده بودن پراکنده  رونیهارو که ار اتاقاشــون ب ماریب یکم دکترا همراه ها کم

 که منو گرفته بود گفت: ییار همون دکترا یکیکردن 
اونم تو ..یباش دادیاهل داد و ب دهی..ارت بعمارستانهیب نجایاروم باش پسرم..ا-
به کمرم ردم و عصــبانییجا نیهمچ هی و کالفه طول و عرض  ی.. دســتامو 
ستانیب ستمویم یرو ط مار سمت کردم،د سام ر یار کمرم جدا کردم و به  و که ار

 برده بودن نشونه گرفتم داد ردم:
 .کنمیم اهی..رورگارش رو سیعوض م*ر*ت*ی*ک*هزد؟یم یچه رر یدیند-

 کرد و خودش هم کنارم نشست: تیها هدا یار صندل یکیمنو به سمت  دکتر
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سمانش ار پرستارا بگم پان یکیبه  میبر ایاروم باش..گوشه لبت هم پاره شده ب-
 کنه!

شده  یو نگاه کردم دستم خون دمیحرف دکتر دستم رو به سمت لبم کش نیا با
شت کردم و لگد محکم ستمو م صندل یبود..د صله واژگون  یبه  ردم که بالفا

 کرد دیتول یبد یشد و صدا
ــه لبم برخورد کرد بدجور نیبتاد ــرد که به گوش ــوخت.. بعد چند ثان یس  هیس

کردم و  یرخمم رده شد و ار جام بلند شدم تشکر مختصر یرو یچس  رخم
..فکر ی..دســتت بشــکنه عوضــی..لعنتســادمیوا نهییبعد رفتن پرســتار مقابل ا

ام پاره  ونهچتر ار  نییپا یحد لبم پاره شده باشه..ار گوشه تا کم نیتا ا کردمینم
 شده بود..

 اوردم ، چشمم که به رونشیب بمیار تو ج یرص اشکاررنگ خورد با ح میگوش
 شاد و خندونش یصفحه دوخته شد تعج  کردم..ارتباط رو برقرار کردم،صدا

 :دیچیپ یتو گوش
 ..ایما رو فراموش کرد گهیمعرفت..خوب د یسالم ب-
شما؟اخت یسالم اقا- شما رو فراموش  شهیقربان مگه م دیدار اریفرران حال 

 کرد.خانواده خوبن؟
 یفرران؟ تک خنده کوتاه یســالم دارن خدمتت پســرم..بار که من شــدم اقا-

 کردم:
 جان؟ دیکرد..چه خبر سع شهیچه م گهیعادته د-
معرفت من در چه حاله؟مامان  یپســر ب نیا نمیحاال شـــد...گفتم بذار بب-

 خوبه؟خواهرت؟همسرش؟
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ا برام دع دیشلوغه..سع یسرم بدجور قتشی.حقشما همه خوبن. نیلطف دار-
 ..صداش نگران شد:ستمین یخوب تیکن اصال تو وضع

 افتاده؟ یشده فرنود؟اتفاق یچ-
ستش نم- ها به  همه در کنمیکنم..حس م کاریچ دیبا دونمیاتفاق که افتاده.. را

کردم به شــدت  فیرو براش تعر عیکوتاه ار وقا یروم بســته شــده. و خالصــه ا
 س تاسف کرد و گفت:احسا

همون اتفاق  یبارم دار نکهیهم برات خوشــحالم هم ناراحت.. ناراحت ار ا-
 ؟یندار یکه مشکل ی..فرنود جان ار لحاظ مالیکنیهارو تجربه م

 ..کنم کاریچ دیبا دونمینم گهی..دمارستانیب نیشده ا مینه اصال..رندگ-
 تی..تو اونجا خودت رو اذگذرهیم یو خوشــ ریبه خ یکه همه چ شـــاالیا-

گه م بت  یکیبا  تونمیمن م یبرگرد یخواینکن..فرنود ا هام صــح نا ار اشــ
 .کنهیهمه کارها رو درست م عیکنم..سر

 گفتم: دیچیالتماسش بارم تو گوشم پ یصدا دمیکش یقیعم نفس
سع- شو ندارم..بعد اون اتفاق قتونمی...نمدینه  شوی..جرئت  خوادیردم..دلم نم د

ار  نیدارم ا یواســطه ا چیه یرو ار دســت بدم.هرچند االن ب گهید یکیبارم 
 گفت: ی. با لحن محکم و جدکنمیدست دادن رو بارم تجربه م

ــناختمیکه م یفرنود نیتو چته؟ا- ــداش و حرفاش ا ش  یتنبود...گف ینطوریص
به  یکی نیا یقبول کردم ول یها بود نیار بهتر یکی نکهیکنار بکشم با ا خوامیم
بار شــکســـت رو قبول  آ*غ*و*شداره با  نیکه راســت رهیوجه تو کتم نم چیه
 کمبارم باش..مثل ســنگ..مح نی..ایســر ســخت بود شــهی..!تو که همکنهیم
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ــهینابودت کنه.اون دختر خوب م یچیباش..نذار ه  دیانقدر نا ام دی... تو نبا ش
ــ ــت یباش ــون بده راس ــر..به همه نش ــهیهم نیپس ا . بمونهیم نیمحکم و بهتر ش

 گرفتم: یقابل ملموس و مضاعف یحرفاش انرژ
سر ام هی..شهیار کنترلت خارج م زیاراده همه چ ییوقتا هی- سرا ور ر هی دمیرور 

 بدتر ار ادم شکست خورده.
 گفتم: یبا حواس پرت ؟یبرگرد خوادیفرنود واقعا دلت نم-
بلند جان..من کجا  نیجان..فعال که مامان و فرنوش هم دیکجا برگردم ســع-

 کشور تک و تنها ول کنم به امون خدا. هیکه دو تا رن رو تو  تونمی.نمامیشم ب
ار  یکیســر صــحنه ســت،فرنود جان  نجاینه منظورم لندن نبود..منظورم ا-

.... یبرگرد یمطمئنن اگه بخوا یو هســت یبود سینامه نو لمیف یها نیبهتر
 وسط حرفش: دمیپر
بهم  نایکه ار اون جر یارم برگردم..ضربه اند میتصم یول یتا ک دونمینه...نم-

قدر ـــد ان عد ا یقو یوارد ش که هنورم ب مدت ترســش رو فراموش  نیبوده 
شن..نم انمیفقط بخاطر من اطراف خوامینکردم..نم برام  یآن ادی خوامیهم نابود ب

 دوباره رنده بشه
صم نکهیبه محض ا ی..ولشهیعوض نم یچیه یتا خودت نخوا دونمیم-  میت

ــت گرفت ــتت به لندن ن یاجیفقط به خودم بگو..احت یبرگش ــتیهم به برگش  س
 .کنمیهمونجا کنار خانوادت برات کارهاتو درست م

سع- سال به گردن منو خانوادم  نیکه تو و خانومت ا یجان..لطف دیحتما  چند 
 ...کنمیوقت فراموش نم چیرو ه یدار

 به خانواده برسونبود پسرم...منم برم سراغ کارهام..سالم  فهیوظ-
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 ..خداحافظنطوریحتما...شماهم هم-
 در پناه حق..-

س شم...رو پا ادیکه بهم  یک ش نی..همسمیخودم وا یداد مرد با  یادم بود..گو
سرم رو بلند کردم: خدا بمیرو تو ج شتم..  ستمو ول نکن..مثل هم ایگذا  شهید

 یاور دایبارم برام  یروبروم و رخم لبم اون عوض نهییپناهم باش.. با نگاهم به ا
 شد..
و  یودب سینامه نو لمیف یها نیار بهتر یکی: "دیچیتو گوشـم پ دیسـع یصـدا

 "یهست
 یاداوریحرفش برام  نیافتاد اخر نییاروم اروم ار گوشه لبم سر خورد و پا دستم

 مراق  خودت باش یشد: هرجا بود
شردم...بخاطر من...فقط بخاطر من با س غم پلکامو رو هم ف ستش  یک که دو

شتم، ب صرف ب هگ*ن*ا* یدا شمنانش به  شیبا م سط د ار انداره مواد مخدر تو
با تهد لمیف هی....فقط بخاطر دیقتل رســ  یکه رمان ینهفته ا یها دینامه!.. 

 شده بود..! رید یلیکه خ دمیفهم
نفر مقابل چشــمام ار  نیبار هم بخاطر من دوم خواســتمینم گهیدفعه د نیا

 دست بره و من تنها مرگشو تماشا کنم!..
******** 

 رهیدلم بعد رفتنت بم ترسهی...مرهیتو رو سرنوشت ارم نگ یکاشک
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ن تباه شده..بهونم او زمیهمه بهونه و انگ گهیشدم.. د دینا ام میار کل رندگ گهید
 یرد..بد دبرهیدش ممنو هم مثل گرد باد با خو یو رندگ رهیکه که فردا م هیکســ

 سخت.. یلی..خهی..امتحان سختشمیرو دارم متحمل م
 تورو..ال اقل ار تو خاطره هام نـــرو.. ارنیم ادمیخاطره ها  اگه

مشــترکمون جزو  یمختلف با دوســتا یتو مراســما مونیدســته جمع یعکســا
عد رمیماه اخ 5 یها یرورمرگ ـــده.. عکس ب که م یش  شیدلم ات نمیبیرو 

سفرهیگیم صورت  شمام ظاهر م یشده ار برفش جلو دی.. که  ییو پالتو شهیچ
.خاطره . کنهیم یرو برام تداع نمیریشده خاطرات ش دیبرف سف زشیبه علت ر

 ...!یبرف رور هی ی
 واسه تو مثل منه... ی...اخه کزنهیمثل من واسه تو قل  شکستش م یک

.. صداش تو سرم میدیبود که ار ته دلمون خند یخندون بود..تنها رور نگاهش
ــهیتکرار م ــرما م وونهی" نکن دش ..بدجور..دلم دنی" بدجور عذابم مخورمی..س

 گفتم: یگرفته ا یاون رورا تکرار بشن. رو به اسمون با صدا گهیبار د هی خوادیم
امتحانم  یخواینه؟میرم یساعت رو 3مونده؟فقط  گهیساعت د 3فقط  یعنی-
 ؟یکن

تباه  ..لحظه هامکشــهیدل من فقط به بودنت خوشه...منو فکر رفتن تو م بمون
 .!تونمیتو نم یب اهیس میتو،رندگ یب

 :کردیاهنگ اعصابم رو خدشه دار م یصدا
ــ- ــرم نم یزیکردم نوکرتم!.. ار امتحان چ لیمن ترک تحص ــهیس  من ریار خ ش

 یم فشـــار مکه به روح ی..ار صـــدام..ار درد بد دمیلرر شـــهیبگذر! مثل هم
ستمیامرور رو م هیاورد..فقط  ساعت  تون شم.. ش  ه 4خفه با  چیصبحه..ام
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شده ماتم کده!..من تو اتاق ، فرنوش کنار  شت. خونه  شم ندا کس خواب به چ
وارد اتاقم شـــد اونم ار  ای، پو زنهینم یحرف شـــ ی، مامان هم ار د دارهیاراد ب

 چشماش سرخ شده بود: یداریب
سعفرنود خودتو عذاب - صه خوردن تو باور  یایکن باهاش کنار ب ینده.. با غ

 یتوشــه..مامان و فرنوش بدجور ی..حتما مصــلحتشــهیدرســت نم یزیکن چ
 .شنیم تیدارن اذ

ش  بعد ار اون د نیولم کن.فقط هم ایو س نمیشیتو خونه نم گهیام رو  یکه ک
غرش اسمون بلند شد  هیاتاقم رو روشن کرد و در صدم ثان یعذاب بدم!.. نور

فرنوش که تالش در اروم کردنش  یاراد بلند شد و بعد ار اونم صدا غیج یصدا
ش  و رور رندگ شت. قرار بود  ش یو ابر ادیبارون ب میدا شهبا و  دمی.. لباس پو

 مامان جلوم ظاهر شد: رونیرفتم ب
 یبر ییحالت جا نیبا ا ذارمینم-

با خودم خلوت کنم..راحتم  امخوی: فدات بشم مدمیب*و*سرو با اشک  سرش
 بذار

ــ یچ یهمه با خودت خلوت کرد نیا- ــد؟به کجا رس ــوار  ذارمی؟نمیدیش س
 مادر تو هم باهاش برو.. ای..پویبش نیماش

دستاشو به سمت اسمون  هیش  مونده. با گر هی نیهم کنمیمامان خواهش م-
 درار کرد:

شفا نمنیارحم الراحم ایشفاش بده - صوم رو  اون  ؟اریدی..چرا اون طفل مع
پدرش غم فررند رو  گ*ن*ا*ه یدختر ب نذار  نذار جوون مرگ بشـــه.. بگذر..
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فت بارم گ شهیپنهون کرد..مثل هم شیروسر نیدلش بمونه..نذار..و سرش رو ب
 پدرش!.

شد! ن دمیعا یجواب چیه یول یشناسیپدرش رو ار کجا م دمیدفعه ارش پرس هی
 رد! یهست.. بارم رعد و برق نیب نیا یه ارابط هی دونمیم

 یقدم رنون به صــدا دیباریشــدت م نیبود که به ا یبارون نیمدت اول نیا تو
 اهنگ گوش دادم:

تو داغون و  یخاطراتو فکرم ب نیا دهیو رجرم م یخال یجا نیا دهیعذابم م-
 اون نگاتو ادمیخستس کاش بره ار 

 عکس کهنه که ار نیو ا شه،منمیوقت پرنم چیتو ه یکه ب یخال یجا نیو ا منم
 شهیدلخور نم میگر

سم تو خال نینداره منم و ا یفیتو نعر یکه ب یحال و رور نیو ا منم  یکه ب یج
 ارهیکم م یتو ه

 بار کردم: دستامو
ها نیبه حق هم- نه  ماســـت م یدو نت...الت معجزه..فقط  هیفقط  کنمیبارو
 ..یچی..هخوامیارت نم یچیه گهی.. دیکی

ــورت فرنود فرود م یباران ب یها قطره ــو ص ــان رو  یوقفه بر س امدند و خودش
 !کوفتندیم نیشالق وار بر رم

 شید موهاداشتن گریکدیقصد مسابقه را با  ییتاختند،گویم یگریکدام بر د هر
ه اسمان ک یبا غرش بعد کرد،یشده بود و باران ار صورتش چکه م سیتماما خ

بار ار ته دل نام  نینشست و ا نیق بود، دو رانو کف رمش  غر شیدر گرگ و م
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صدا شیخدا سورناک هق هق مردانه اش ما  یاهنگ با نوا یرا بر ربان اورد ..
 بارش باران مخلوط شده بود نیب

 داشت.. یار درد خم شده بود.. دلش سور بد کمرش
سنگ را هم اب م هق شانه هاکردیهق مردانه اش دل   شهیار هم شتریب شی.. 

 .. صورتش را بادستانش پوشاند و به نبودنش فکر کرد..هرگز..دیلرریم
 ... اوردینبود بدون هانا دوام ب ممکن
 دهـــــم: ــــــــزیس فصل

 "ـــــلـــدای"
 دل مادر اروم باش .. اروم باش دختر گلم..توکلت به خدا باشه... زیعز -رایسم

به راحت هیار شـــدت گر لدای مد،حس م یباال نم ینفســش   یهوا برا کردیا
بدون وجود  یرندگ یکردن!.. برا یماندن و رندگ یاســتشــمام کم اســت،برا

خون  کیتن نبودند،ار  کیکه اگرچه ار  یســـاله اش، خواهر نیخواهر چند
تر بودند، مرهم دل هم بودند!..  کینزد گریکدیخواهر به  کیار  ینبودند، ول

 داد:با هق هق جواب 
 ....کار ...کنم...ی....چرهیما....مان...اگه بم-

سن،پدرش جا اقا سرش را در  یبرا لدایکنار  ییمح  آ*غ*و*شخود بار کرد و 
ش سد،یک شاند..  یپر ار محبت پدرانه رو یا هب*و* سسرش ن که  یه اب*و*

 داشت..: اجیانداره به آن احت یب لدای
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شکاتو پاک کن دخترکم...  شهیخوب م-  یساکت و ب یمدت لدایبابا جان... ا
خوش کرد..دستانش را دور کمر پدرش حلقه  یپدرش جا آ*غ*و*شحرف در 

 خواهرش فکر کرد. یرندگ یها یکرد و به سخت
 یپا یگریمشــتاق تر ار د کیو هر کردندیهم درد و دل م یکه برا ییرورها به

ستیصحبت ها م ش امد و  رونیپدر و مادرش ب آ*غ*و*شار  یحال ی..! با بن
اتاقش چشــم دوخت  یچوب یواریگرفت به ســـاعت د شیراه اتاقش را در پ

ــاعت نه و ن یعقربه ها رو ــمانش را بر هم  میس ــ  در حرکت بودند.. چش ش
 نیتنها دوارده ساعت به ماندن هانا و رنده بودنش در رم نکهیگذاشت و با فکر ا

 یبســته اش قطره ها یپلکها یفت..ار المانده بود غم ســراســر دلش را فرا گر
 نشستند.. شیگونه ها یو رو دندیاشک چک

 برخاست شیخانم ار جا رایبعد شال و کاله کرده ار اتاق خارج شد.. سم یمدت
 رونیبا دست به ب شیها هیهق هق گر انیم لدای ؟یری:کجا مدیپرس یو با نگران

شاره کرد..به محض ا سن پا در  رایسم نکهیا صد مخالفت کرد اقا مح خانم ق
 کرد: یانیم
 ...بذار اروم بشه...برو بابا جان.رایسم-
ها منتظر هم لدای گار تن پدرش بود..هم کی نیان بان  مه حرف ار ر  کی نیکل

ــمت در خروج یمانند پرنده ا لدایبود تا  یکلمه کاف ــده ار قفس به س  یرها ش
 پروار کند..

سه م بانیخ یسرانجام در کوچه پس کوچه ها یهدف، ب یب ستهازدیپر  شی..د
 ریسرار شیشرتش فرو کرده بود و ارام ارام اشک ار چشمها ییسو  یرا در ج

دلش  یهوا کردیل  رمزمه م ریل  اهنگ مورد عالقه هانارا ر ری!.. رشـــدیم
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 خواســتیدارند،نم یخانواده خواهرش چه حال دانســـتیتر شـــد.. نم یابر
ند،نم نا را برا توانســـتیبدا ها مادر  خانم  مارال  ظه ا یغم دل  تصــور  یلح

 قبلش نداشت.. یبه رورها یشباهت چیمدت ه نیکه در ا یکند..مادر
ــت،ح یبو ــامش را نوارش داش ــرش را  انشیپا یب یها هیگر نینم باران مش س

ابرها  یار باران نبود ول یچشــم دوخت ..خبر رهیبلند کرد و به دل اســمان ت
را  نیقطره ها رم زشیر گرید یتا ساعات دانستیداشتند..م دنیارامش  قصد ب

 است.. نیفکر کرد اسمان هم غمگ ی...با خو.دش لحظه اکندیتر م
در کجا حضور دارد..سرش را  دانستیچه انداره راه رفته..اصال نم دانستینم

سه ا را  الدی..انگار قل  دیبه رنگ ررد د یکه بلند کرد خودش را مقابل در مدر
ند..ب زیت یبا خنجر را  شیبرد و گلو بانشیاراده دســتش را بر گر یرخم کرد

ش را حال خراب توسع توانستینم هیفشرد.. بغض داشت و گر شیمشتها انیم
 :دیگرفته نال ییل  با صدا ریشامل شود.. ر ییبه تنها

ــت ادتهی- ــت داش ــابقه  یبارون یچقدر رورا ادتهی؟یچقدر بارون دوس باهم مس
 ..یبردیرودتر ار من مسابقه رو م شهیهم یکردیم یجررن شهیهم م؟تویدادیم

ش خاطرات شد و دلش رخم ادشیدر  رستانشانیدب نیریدوران   ادیتر..  یرنده 
ساندن ها یخنده ها سط امتحان ها.. یار ته دل و تقل  ر که تا  ییرورها ادیو

شت ار ذهنش پاک نم صدا یعمر دا سرما ییشدند.. با  و  یبهار یلرران ار 
 گفت: رستانیبه در دب رهیغمناک خ

ــ یوقت ب هی- ــنوم ها... گهید یمعرفت نش ــممو ار ربونت بش ت وق هینتونم اس
ها الیخ با تو خ ییتن نا من  ها ها... نه  به ســرت نز بدون من رفتن  کار  یلیو 
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ها ...و  یتنها بذار نجایوقت به ســرت نزنه منو ا هیحرف دارم..  یلیدارم..خ
 کرد. هیبلند بلند گر

ه ب یبه راحت شــدندینواخنه م یخاصــ تمیکه با ر ییطبل ها و ســنج ها یصــدا
سیگوش م سجددیر سمت م ستیکه م ی..به  حرکت  ستیکیدر همان نزد دان
صدا نیکرد..ا شته برا یرا  سجد و خاطرات گذ سبز رنگ م  شیطبل ها و نور 

 ..گفتندیم
ح با ..مدارســاندیرا در بلند گو به گوش م یســورناک یبود و نوا ســتادهیا ئتیه

ص شکها زشیو ر خواندیم یسور خا  لدای..دل شدیم شتریب شترویب لدای یا
ــه ا نیغمگ ــد و گوش ــجد ش ــمت رنانه مس ــد..وارد قس خلوت  یرا برا یتر ش
.. دگوش دا یداد و به مداح هی..سرش را به سنگ مر مر خنک مسجد تکدیبرگز
 ی..رنان حاضر با دلسورکردیم زشیوقفه ر یبسته اش اشک ب یپلکها یار ال

 ..کردندینگاهش م
با  نگونهیدر دل،ا یبدون وجود غم شــودیم مگر  یحال ادم یمداح کیتنها 

ــود؟!..تنها غم ــتیبزرگ م یدگرگون ش را منقل  کند.. رمزمه وار  یحال توانس
 گفت:

ــ ای- ــفاشیامام حس ــبا نیبه حق هم خوامیرو ار تو م ن،ش حق  زت،بهیعز یش
 رد: ادیو در دل فر دمیاصغرت قسمت م یعل زت،بهیعز یساعتا نیهم

ـای..خداخوامیشفاعتش رو ار تو م نیحس امام ـ ... کمکمون کن.. و هق هق ـ
 رانوانش گذاشت.. یکنان سرش را بر رو

ن بود که ا نیقصــدش بر ا ییکند،گو یخواهرش دل نم گانهی ریار تصــو هیهان
ــم ها ــو یچش ــته و ان تص ــهیهم یرا برا ریبس ــتان  ش در ذهنش حک کند..دس
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برگشت  یبرا یدیام یکس گری.. ددیکش وی یس یا شهیرا بر ش دشیکوچک سف
 هانا نداشت..

اتش بر دل کوچکش  ندیوقت خواهرش را نب چیممکن اســت ه نکهیا تصــور
ــم هانا را ر ی.. بزدیم ــدا اس ار  رونیکه ب یا یل  رمزمه کرد.. مانند ماه ریص

 .کردیتنگ افتاده باشد تنها دهانش را بار و بسته م
هدف به مدرســه  یبه شــدت افت کرده بود ب شیدرســها ریپنج ماه اخ نیا یط
 ..گشتیبار م مارستانیهدف تر ار ان،به خانه و سپس ب یو ب رفتیم

عات تر ار دف وسیهربار ما یول ندیچشمان خواهرش را بار شده بب نکهیا دیام به
ــدیقبل م ــمان خواهرش  دنید یبرا یراه چیه گری.. انگار دش مجدد برق چش

 کرد: هیفکر قلبش فشرده شد و گر نیوجود نداشت.. با ا
ــو..تو که هر دفعه م یهانا..اج جونم..جون هان- ــتم یلیخ یگفتیبلند ش  دوس

ر، بارم تنهام نذا نیا ،یذاریوقت تنها نم چیمنو ه یگفتیکه هردفعه م ،تویدار
ساب بکنم ،م یگفتیم شهی...تو که همیهانا...اج  شهیمه یگفتیرو کمکت ح

ات حرف باه ات یستین ؟چرایتا کمکم کن ییحرف دلم رو به تو بگم..پس کجا
ساگهید ایبزنم؟؟..خ  االن ب شو بهم بگو با در  ی..بدجور محتاج کمکتم..پا

 ی.. همه به فکر خودشونن،اجگهیبلند شو د یکنم؟؟هانا ، اج کاریمدسه ام چ
شو باهام حرف بزن..هانا همه  هی نیبار..فقط هم هی نیمه منو فراموش کردن پا

 دفعه!..
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نشست، برگشت و چشمان سرخ شده ار اشک رعنا و  هیشانه هان یرو یدست
بودند..  دهیرا شــن هیهان یلب ریر یحرفها ی..ان دو همه دیاردالن را مقابلش د

 و گفت: دیکش *غ*و*شآرعنا او را در 
 :دینال هیدلم.. هان زیعز میگفته تو رو فراموش کرد یک-
فت... د میاج- ـــدم.. د گردهیبر نم گهیر ها ش نا...تن حرف  یبا ک گهیرع

؟رعنا کنه یشــعر هامو معن ده؟برامیم ادی هیبهم ارا نهیشــیبرام م یک گهیبزنم..د
 ..نهیبی..مامانمم منو نمزنهی..بابام باهام حرف نمخوامیمن خواهرمو م

را نوارش کرد  هیرا فرو برد و ســر هان شیار هق هقش لبها یریجلوگ یبرا رعنا
و  دیکش انشیگر یبه چشمها ی.. اردالن دستستیاصل به اردالن نگرم*س*ت

فقان خ طیرا ترک کرد.. تاب مح مارســتانیب یبلند فضــا یپس ار ان با قدم ها
 را یساعدم یحار انها اوضاع رو کی چیه یبرا نیرانداشت و ا مارستانیاور ب

 بود.. اوردهیبه وجود ن
+++ 

بر ســرش در  دیهم چنان با چادر نمار ســف لدایصــبح بود و  5 کینزد ســاعت
جد هق م ماس م یو در دل برا زدیمســ نا الت ها ها  کردیبرگشـــت  به تن

ــت یمعبودش...برا بود.. انقدر پروردگارش را  کتریکه ار خواهر به او نرد یدوس
س سم داده بود، نشیبه جان ح سم داده بود که د شیفاطمه رهرا یبه ابروق  گریق

 ..!یهر حرف انیربانش قاصر بود ار ب
بود  هیکه تار ار گر یعاشــورا را گرفته بود و با چشــمان ارتیدســتش ر کی با
خندانشان  یرورها ادیبست و به  یچشمانش را م ی..گاهکردیرا نجوا م ارتیر

با کردیفکر م ـــد..درد  یها هیگر ادی.. نا دلش ار رور رخم و درد جمع ش ها
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شت عذابش م یخاطرات ضور دا  ینیریش ان..دادیکه در لحظه لحظه ان هانا ح
 ..!زدیها بر جانش شالق م

سرش را بر رو ارتیر شد  سل  یکه تمام  مهر نهاد و بار هم به پروردگارش متو
 شد. . .

ـــدا با ها یص ـــان ار خواب پر هیهان یفرد یقدم  ندل ودیهراس  یار صــ
ست،تمام تنش در ط ساعت نیا یبرخا شده  یدو  شک  که به خواب رفته بود خ

شمها نیبود.. با ا صرف  شیحرکت او رعنا هم چ ش  را  شود رعنا تمام  را گ
ــحبت و دلدار ــپر هیدادن هان یص ــو یس  یدیام یکرده بود و در دلش کور س

 نداشت... ینانیچندان اطم شیخودش هم به حرفها کهیبود در حال هکرد جادیا
ساعت بزرگ ب هیهان ستانیبه  ساعت  مار شم دوخت  صبح بود. دکتر هانا  8چ

تهوع  احساس کهییشدت گرفته بود تا جا هیوارد بخش شد استرس بر جان هان
 ..کردیم

ستیم دلش ش شودیکه دکتر ار در خارج م یوقت خوا خواهرش را  یاریخبر هو
 یرورها نیدر ا یرا بدون هانا تصــور نکرده بود حت یوقت رندگ چیبدهد ،ه

 بسته شده بود.. شیبه رو دیام یدر ها یکه همه  ریاخ
 بر لباس چنگ رد تا انرا ار خود جدا کند با ترس به رعنا گفت: اریاخت یب

 م؟یکن کاریچ-
که در ان لحظه انجام داد  یداشـــت تنها کار هیخراب تر ار هان یرعنا حال-

 رد و گفت: هیبه هان دیپر ار ترد یگرم ول یلبخند
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شه ا شهیم خوب سپس به گو رفت تا اردالن و خانواده اش را  یتوکل به خدا . 
 خبر کند..!

ناله  یپا به بخش نهاد..ار ان ابتدا یقرار یساعت مادر هانا با ب میکمتر ار ن در
 هکردند،همینگاهش م یرا ســر داد که همه پرســنل با دلســور یســورناک ی
 شــدکیغم نبود فررند را به دوش م یمادر چگونه دارد به ســخت نیا دانســتندیم

بودند..  دهیچشــم د بهپنج ماه همه  نیا یمارال خانم را در ط یها یقرار ی..ب
 رونیکرد و ار بخش ب یبه پرستار همراهش اشاره ا یناتیدکتر پس ار انجام معا
امد  یم دوخته بود..دلش نمگرفته به صورت هانا چش یامد..پرستار با چهره ا

سمت  سرعت به  صور به  صوم جدا کند.. اقا من ستگاه ها را ار ان دخترک مع د
 و به دهان دکتر چشم دوخته بود زدینم یحرف هیدکتر رفت هان

 ماالمال ار تاسف به اقا منصور انداخت و گفت: ینگاه دکتر
ساعات ا- ستگاه ها رو جدا م ندهیجناب نکوهش، تا  شمون  میکنید ، تمام تال

ساخته ن یکار میرو کرد ست ما   یتنها معجزه ا شتر،نهیادامه دادن ب ستیار د
 لیر تما. اگنیشیم تیاذ شتریبلکه خودتون و خانوادتون هم ب رهیگیصورت نم

و هم  نیباشــ هکرد یریتا هم کار خ دیعضــو رو پر کن یاهدا یبرگه  دیدار
..متاسـفم..خدا بهتون میاهدا کن ارمندندیکه ن یبدنشـون رو به کسـان یاعضـا

 صبر بده!..
ش یبلند غیج هیهان ش دیک امد فقط  یاش نم هی..گردیکوبیم وی یس یا شهیبر 
شه ازدیم غیج سرش نهاد و ار ته  ی.. پدرش به گو ستانش را بر  سر خورد و د

و  دیکوبیبر سر و صورت خود م هیو التماس و گر غیدلش رار رد.. مادرش با ج
ار حال  رد که غیانقدر ج هیکند، هان شــهیصــبر پ گرید یکم کردیار دکتر تمنا م
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 .. ارختیریو اشک م زدیم ادیگرفت.. پدرش فر آ*غ*و*شرفت و رعنا اورا در 
شدش، دختر  ست دادن فررند،ان هم فررند ار صه و غم..ار درد ار د درد..ار غ

 !..نشینارن
ــدا اردالن ــت ص ــ یکه پا به پخش گذاش ــنیها را م یو رار ها ونیش دلش  دیش

رن برادرش و برادرش و همســرش که ان طور  دنی... با ددادینم یخوب یگواه
شد که چه اتفاق زدندیرار م ستش خبر دار  ه چهره ..بشدیافتاده.. باورش نم یش

راده  برادرکه  شــدیشــد.. باورش نم رهیها غرق بود خ میمعصــوم هانا که در ســ
بار ها یدوران نوجوان یاش،هم به ا یجوان یاش،محرم رار  و  یراحت نیاش،

 نیبه هم دیکه هانارا با دیگنجیبا او وداع کند.. در خاطرش نم شـــهیهم یبرا
 شیها هیگر انی.. مستیاراده و مقطع گر یبسپارد... ب یبه دست فراموش یرود

شده،تدیخند شت که چه  شک اره..اگر تا به حال باور ندا شت  را که بهش  یدا
ــده بو ــت درک مکردید را درک موارد ش ــ کردی.. تاره داش بر جان او و  یچه اتش

 خانواده شان وارد شده .. .. ..
ردن بار ک یگرده بود که نا هیگر شـ یبا درد چشـمانش را بار کرد، انقدر د لدای

هانا  ادیکوفته چادر را ار سرش برداشت ناگهان به  یرا نداشت ..با تن شیپلکها
 تانمارســیبه ســمت ب یدربســت کیامد و با  رونیافتاد.. دســتپاچه ار مســجد ب

 حرکت کرد
صلوات فرستاده بود که دست  یلب ریراه انقدر با خود حرف رده بود انقدر ر در

 :دیاخر راننده پرس
 خانم حالتون خوبه؟-
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با دو  دالی ستادیا مارستانیمقابل ب نیرا بهم فشرد.. ماش شینداد دستها یجواب
 داد راننده بلند شد: یشد و در راه هم پشت سرش نبست صدا ادهیپ

 شد؟؟؟؟ یما چ هیخانوم کرا ی؟؟اهایریخانوم..؟؟کجا م-
سالمت دیشنیرا نم ییصدا چیه لش هانا بود..! د یاریو هوش یفقط منتظر خبر 
باشد وارد سالن بزرگ  دهیرا شن شبشید یها اریحداقل خدا رار و ن خواستیم
به گوشش خورد.. با لرر وارد اسانسور شد و  ییاشنا یکه شد صدا مارستانیب

 دکمه طبقه مورد نظر را فشرد..
ــت..مارال خانم را د رونیترس پا به ب با ــورت خود چنگ م دیگذاش  یکه بر ص

که جمع  یدر ارام کردن او داشـتند. به طرف افراد یانداخت و پرسـتار ها سـع
 :دیپرس نیار حاضر یکیشده بودند حرکت کرد و ار 

 کنه؟؟یم ینجوریخانوم ..چرا...ا نیا-
 ناراحت گفت: یبا چهره ا رن

ما بوده..ا وی یســ یکه تو ا یدختر - قت تو ک ند و ظاهرا چ رن هم  نیبوده 
ساعت د یکیکرده بودن قراره تا  دیمادرشه.. دکترا ارش قطع ام س گهیدو  تگاه د

جوون بود..خدا به خانواده  یلیو بکشن و بدنش رو اهدا کنن.. بنده خدا خهار
 خود رفت.. ضیبه به اتاق مر یاش صبر بده.. و با ناراحت

کلمات رفته  دنیحس کرد روح ار تنش جدا شـده..هانا مرده بود؟؟ با شـن لدای
 شد: یبلند تر م شیرفته صدا

جنون وار  ی... بلند شوووو.. با حالتهانا..هــانــا..هــــــانــ ـــــــــــا-
 .:زدیدوستش را صدا م ادیو با فر زدیهمه را پس م

 ...پاشــــو...یو بــــر یمنو تنها بذار یکنید بلنــــد شــــو... تو غلط م-
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شکها شدت ج ختیریمهابا م یب شیا صورتش ار  سرخ  یدر پ یپ یها غیو 
 ار پرستار ها با اخم امد: یکیبود.. 

نهیب نجای...اهیچه وضــع نیا- هارو بهم  ماریارامش ب یخانوم..دار مارســتا
 :کردیم هیگر لدای.. رونیب نشی.. ببریزنیم
نا تو رو خدا..مرگ من بگو رنده ا- نذار دســتگاه هارو ارت جدا یها نا  ..ها

به  یچ نی..هانا فرنود منتظرته..پاشــو ببمیوقته منتظر یلیکنن..هانا پاشــو خ
پاشــویرورش اورد نذار فکر کنن نفس ی..بهشــون بگو نمردشــعوریب .  ..

 ..هانـــــــــــــــ ـا...یکشینم
 تانمارسیکه ب دندیرا د لدایبا دو ار پله ها و ارسام ار اسانسور خارج شد  فرنود

ار هوش رفت..حال همه  لدایبار  نی. ازندیم ادیرا بر ســر خود گذاشــته و فر
 دورش حلقه رده بودند..

ه و اشــفت یو فرنود با ســر و وضــع کردینگاه م لدایبه  رتیبا شــوک و ح ارســام
افتاد ،سرش خم شد ارسام ناباورانه دستش را به در  نیدو رانو بر کف رم دهیژول

 شود.. نیاسانسور گرفت تا مانع ار پرتاب شدن خود به کف رم
 د؟یپرستیبدتر بود؟ فرنود که معشوقش را تا سرحد مرگ م یچه کس حال

سام ای صم وانهیکه د یآر شکوفه  میوار و ار اعماق و  شق هانا بر جانش  دل، ع
 رده بود؟

.. گشتیکه کنار هانا بود ار بخش خارج شد و دستپاچه دنبال دکتر م یپرستار
س شت.همه به  تیار موقع یدرک انچنان یک  ردندکیفکر م زیچ کیاطرافش ندا

 قابل باور هانا بود ... ریو ان مرگ غ
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 :رنـــــودفــــــ
شدت گر هیو گر غیج ترایم دمید یوقت د ش هوشیب هیراه انداخته و مادر هانا ار 

خاطراتمون تو دلم جون  تک  تک  ظه  تادم.. اون لح مل کنم و اف نتونســتم تح
خراب ب.د..چشمم به ارسام افتاد که گنگ سرش همه جا  یلیگرفت. حالم خ

 ..دیچرخیم
منو تنها گذاشــت و  شـــهیهم گرده؟؟واســهیبرنم گهیمن مرد؟؟هانا د یهانا

خه ب فت؟؟تو دلم گفتم: ا که ب یر فت تو  مه ادم رو  نیا یها یقرار یمعر ه
درک..به  به ؟منیتفاوت باش یانقدر نسبت بهشون ب یتونست یچه طور یدید

ستت..مادرت..پدرت...خ  رهانا.. را ینامرد یلیخاطر خواهرت..به خاطر دو
ست یرفت..هانا میردم..همه رندگ ستم رفت.. د ش یمن ار د  یو ار رو دیمنو ک

س نیرم ستمیبود نم امکیبلندم کرد  ش تون شم.. منو ک ش ب*غ*لو ت دینفس بک
 :زدیو محکم به کمرم ضربه م

 ..قمیاروم باش رف-
 یچه جور گهی..دم*ر*ت*ی*ک*هعشــقم رفت  ؟؟یاروم باشــم؟؟چه جور-

 شونه اش گذاشتم... یکنم؟؟ سرم رو رو یرندگ
 امکیکن.. س ی..حداقل تو به جاش رندگاریسخته..طاقت ب دونمی..مدونمیم-

 بود رفتم. اطیح یکه تو یمکتیراگ به سمت ن گیرو پس ردم و ر
 رو باال گرفتم: سرم

ار ب هی.. برش گردون...ســـتیخاک ن قیاون دختر ال ش؟؟یباالخره ارم گرفت-
ندگرمیمعجزه کن..م کتین ی..برش گردون.. ار رورمیم شی..ار ر ودمو خ م
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به نگاه ها یپرت کردم و ب نییپا با گر یتوجه  ه تو ک یو درد هیمتعج  مردم 
 بود رو به اسمون گفتم: نمیس
 نمیبیرو نم یوقت رنگ خوش چیه گهید دونمینبودم.م یبرات بنده خوب دونمیم

 یکی نیغم ا ،نذارینیبیخودت حالمو م یدار دونمیم نارویهمه ا یعل یبه وال
کنم.. داد ردم  یبه دلم بمونه نذار هر رورم رو تو حســرت خاطره هاش ســپر

کنارش گذاشتم.. به خاطر التماس  کایبخاطر مادرم بخاطر خواهرم به خاطر ان
ــهمه مهارتام رو  کردیم یقرار یمادرم که هر رور ب یها گذاشــتم  دمیب*و*س

 چـــــــــرا؟؟؟ گهید یکی نیکنار..ا
رو؟..باشـــه..هانامو  یم بذارم کنار؟؟رندگ *و*ســرو ب یچ دیدفعه با نیا

ــیگرفت  من بدون اون دختر یخودت.. ول شیپ یبرد مویرندگ ی..تنها دل خوش
ــــــــارمی...نمارمیدووم نم ـــــــــ ـــ ـــ ـــ به  گردمیدفعه برم نیا ؟؟؟یشنو ی. مـ

ــتم...د ــتیهم برام مهم ن گهیگذش  یزی. چون چیریارم بگ یخوایرو م یچ س
نباشه که ارم  یتا کس دمیدفعه راه قبل و ادامهم نیار دست دادن ندارم... ا هواس

شه.. ام س ریجدا ب سمتم دو دمیرو ار دور د نیح شت ر دیبه  شو گذا ست  ریو د
ســتم نشــ نشیتو ماشــ ی.. وقتنیباروم بلندم کرد..منو برد کنار خودش تو ماشــ

دا ص یکردم و ب بش پرتاب*غ*لرار اون هم افتاد.. خودمو تو  افهیچشمم به ق
کمرم  یرفته رفته دستش رو رو یاولش تعج  کرد ول نیحس ریکردم .. ام هیگر

 به حرف اومد: یا ینگفت..بعد ار سکوت طوالن یچیگذاشت و ه
 نیعادت کردن..هم یشده برا دهی..انسان افریعادت کن دیفرنود..با یتو هست-

 .میعادته، محکم باش پسر هممون پشتت هیخودش  یرندگ
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واسته طبق خ نیحس ریام نیماش ابونایهدف تو خ یگشت و گذار ب یار کل بعد
 ستادیمن مقابل در خونه ا

دنده بود گذاشــتم و دو تا ضــربه بهش ردم و ار  یدســتش که رو یرو دســتمو
 شدم ادهیپ نیماش

مان نان حرف نم یو فرنوش منتظر خبر ما ..رور زدمیار من بودن و من همچ
ــر  یبد یلیخ ــت س ــته بودم..باورم نمرو پش ــد بعد ار  یگذاش  ییماه تنها 5ش
 بشه.. دمیعا

شتم که تو  نویا دیام شهیهم شو بار م نیار هم یکیدا شما اره و دوب کنهیرورا چ
شمم دستام گرفتم چ نیمبل که نشستم سرمو ب ی... روغیدر یول کنهیم یرندگ

ــلوار خاک ــته بودند..به حال  راهنمیام افتاد به پ یبه ش که دکمه هاش تا به تا بس
سعت سرپ یبه رور خودت اورد یچ نیردم بب یرارم پورخند !... دلم تحمل و

 :دی.. دهن بار کردم ، صدام لرردمیترکیغم رو نداشت داشتم م نیا
شن ول چی...رفتن کنار هم تا هیآن شیرفت پ - شون تنها نبا دا منو نامر یکدوم
جایا م یرو ن ها نیر ن تو  ت کم رد  ح م فرنوش  خدا..  مون  به ا کردن  ول 

شربت ب شپزخونه تا برام  شن ارهیصورتش،مامان که رفته بود ا حرف  نیا دنیبا 
.. ستکش وانیپخش شد،ل نیرم یرو اتیشربت ار دستش افتاد و محتو وانیل

 من!... مامان با بغض گفت: یشده  کهیت کهیدرست مثل دل ت
 هانا رفت؟؟ سرم رو تکون دادم.. داد رد:-
 هانا مرد؟؟-

 ..ستیقلبت خوب ن یمامان تو رو خدا اروم باش..برا -فرنوش
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منصــور رو  ؟؟چرایکنیامتحان م ینجوریچرا دل عاشــق رو ا ایخدا -مامان
جارات م ینجوریا گاه کردم  ؟یکنیم هاش ن تار  مان و رف ما به  بار هم مبهم 

شاره ا صور ک نینگم..ا یزیکرد چ یفرنوش ا  کیکه مامان اونو انقدر نزد هیمن
 شناسه؟؟؟یمن پدر هانا رو ار کجا م دونه؟؟مامانیم

ناســـ  ن دمیفهم نزنم.. غم دلم  یدادم فعال حرف حی..ترجســـتیاوضـــاع م
ــار م یبدجور ــتیکه دلم م یاورد انقدر یبهم فش  شیو برم پ رمیمنم بم خواس

 یکه قول داد تا اخر راه باهام باشـــه و ولم نکنه ول یکســ شیعشــقم.. برم پ
 قولش بمونه!.... ینتونست رو

صورت خندونشو مقابل  شهیشدم،مثل هم داریچشمام خورد ب یکه تو ینور با
 .. لبخند ردم:دمیچشمام د

 . ری..صبحت بخیسالم هانا خانوم-
ثل مام ا م ته جواب کی نیت که حت یهف ندش بود  ها جوابم لبخ با  ینگرفتم تن

ند رنده نبود .. فقط  هیکه  فی..فقط حدادیم یرندگ دیبهم ام دنشید  هیلبخ
 پوستر بزرگ ار چهره اش بود و بس..

صورتم به خوردن  ار ستن  ش شدم و بعد ار  تفا اک یتکه نون خال کیجام بلند 
 کردم..

و من نه تنها  میرندگ یماجرا نیرهفته ار اون ماجرا گذشــته ..عذاب اور ت کی
من انتظارم  دیبه نبودش عادت نکردم بلکه دلتنگ تر ار قبل هم شـــدم.. شـــا

س کی یط خوامیباالست که م یلیخ سخ یهفته ک راموش کرد ف ریکه قلبم رو ت
 .. ستین گهیکه اون د نهی..مهم ا کنهیم یکنم .. چه فرق
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ــرم بخوره ار خونه م یباد نکهیا یبرا یمدت هر ار گاه نیا تو و  نرویب رمیبه س
خانم مادر  رایســم یکمک به نذر یشــ  تاســوعاســت و مامان برا زنمیقدم م

 یخبر ایندارم بهتره بگم ار دن یوقته خبر یلیهم خ ترایرفته اونجا.. ار م ترایم
ض ستا ی..هواکردیهاناش رو م یهوا یوقتا دلم بدجور یندارم ..بع  یگرفتن د

 رو.. فشیظر
شدم ا ار سع هیون رور به بعد  ه نکنم ک یکه کار نهیام بر ا یمرده متحرک تمام 

 .. برام سخته ..تونمینم تشیواقع یهم سخت بگذره ول هیبه بق
ــدم بب ریگیپ یحت ــمش چه جور نمینش ــد مگه م یمراس ــدیبرگزار ش و دلم ت ش

سپار سم خاک شرکت کنه و دم نزنه؟!.. حت یمرا صرار ها یوجودش  مامان  یا
س نکهیبر ا یهم مبن شتم ک شد و نذا سم یحداقل اونارو ببرم هم مانعم ن ت به 

ــت رهرا بره..در خونه با کل ــد با د دیبهش ــد و مامان وارد ش انگار  من دنیبار ش
سر یلیخ شد چون  شحال  صورتم رو ب*غ*ل عیخو سم کرد و  ه بارون ب*و*

صم ش یکرد ،ار د ش فکر مام بههفته ت کیکه نه  ش یرو گرفته بودم، د ممیت
 دمیترسیار واکنش مامان م یکرده بودم ول

 مامان؟ یخوب-
سرش  ردم یلبخند شیبهتره؟ به نگران ؟حالتیقربونت برم فرنودم .. خوب- و 

 :دمیب*و*سرو 
باهات صحبت کنم.  خوامی..انقدر نگران من نباش ..مامان مزمیمن خوبم عز-

 نشست و منو هم کنار خودش نشوند منتظر بود تا حرف بزنم گفتم: عیسر
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 یچ یدونیبدون اونم خودت بهتر م م،یروال رندگ نیمامان خســته شــدم ار ا-
همون پســر ســخت و  یکم کم بشــم همون ادم قبل خوامیم گذرهیداره بهم م

 کارم برگردم. یبه روال قبل خوامی،میجد
 حرف که ار دهنم درومد گفت: نیا

 کن!... رونیرو ار سرت ب یبذارم سرکارت برگرد نکهیفکر ا-
شه م ییزایچ هی،  ستین میار کار قبل یمامان خبر- هم  شتریب رمیبلدم الرم با
تا ک رمیگیم ادی بدم؟ب ینجوریا ی. هدف  یب گذرهیهدف رورام داره م یادامه 

شبم رو م ش دیمف تیفعال هی گذرونمیصبح و  شده درار ک  یرو دنیندارم کارم 
و تالش بوده  تیکارم فعال یکه عمر یمن واســه من یتخت ..خودتو بذار جا

و  ..بذار برگردم.. دستمو گرفتتونمیبگذرونم..نم یسخته بخوام ساعتام و الک
 بغض الود گفت: یبا لحن

هررور دل نگرون تو باشــم؟قراره هررور  نجایبشــه؟که من ا ی..که چخودیب-
 ؟یداشته باش دیمف تیره فعالجونم به لبم برسه که تو قرا

سرگردون د کاریب ینجوریمامان من ا- سع شمیم وونهیو   یهمه چ گمیم دیبه 
 رو برام درست کنه

..کم واســه بزرگ کردنت خون دل نخوردم که به دمی..اجاره نمذارمینم رینخ -
 اب خوردن ار دستت بدم محاله یراحت

ش به ست ک س دیسرم د سه تفر یخوایگفت:اگه م یو با لحن ملتم  یبر حیوا
ــغلت اول ــ نیبرو، بخاطر ش ــت یکس ــتش داش ــد،آن یکه دوس  یرو ب کایتباه ش

ــتن،اون ب گ*ن*ا*ه ــون هم نگز یرو الک چارهیکش ــوندن و ککش  دیبه قتل رس
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گه بخوا ها بر یحاال ا تک و تن باره  ـــتیمعلوم ن گهید یخودت دو  یچ س
ن ک یهردوتون رندگ یتو به جا یســخته ول دونمیرفت م هانا..پســر من شــهیم
 اتو نابود نکن مادر ندهی،ا
ــت،یار اون کار ن یمامان به خدا خبر- فرران، بهم  شیمدت برم پ هی خوامیم س

 دیبه واســطه ســع تونمیم رانیکه تو ا یالرم رو بده تنها شــغل ینظام یامورشــا
ضش ترکامیم رونیهم ب یار رورمرگ ینجوری. انهیادامه بدم هم ده شرمن دی. بغ

 :دمیب*و*سفتارم دستاشو ار ر
 نکن .. هیگر ینجوریمامان..غلط کردم ..شرمندتم..تو رو خدا ا-
ش یدیقول م- ستت رو بب تونمینم گهیدفعه د نیا ؟یمواظ  خودت با  نم،یشک
 نگم یچیو ه نمیضعفت رو بب تونمیبار نم نیا

 مدی. بهت قول م کنهیفرق م زیدفعه واقعا همه چ نی! ادمیهستم مامان، قول م-
***** 

ست م المیار قطع کردن تلفن خ بعد شده بود که کارهام در  دیسع شهیراحت 
با   یریادگی یتا در اســرع وقت برا کنهیار همکاراش صــحبت م یکیگفت 

 گذاشتم و چشمامو بستم زیم یرو رو یالرمه برم. گوش یامورشا
شفته وا برو...نچ نچ..دلم برا یآها»  هسوریخودم م یخوش خواب..کمتر مثل 

 «تحمت کنم دیعمر با هیکه 
 ؟یینجایسرعت سرم رو بلند کردم: هانا..ا با
مســکوت اتاق که فقط خودم اونجا بودم متوجه شــدم توهم  یفضــا دنید با

 بودنش به سرم رده..دلم گرفت.
 «یکنی..خوبم تحمل م یکنیم تحمل»
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 ..«بتیبا مص یول اره»
صگفتم شمام یخانوم کنمیرو من دارم تحمل م بتی: م ستام رو به چ !.. کف د
ــ ــم.با زشیتا مانع ر دمیکش ــکام بش .کنار .کردمیبه نبودش عادت م گهید دیاش

 .دادمیو ادامه م کردمی..خودمو هماهنگ م ومدمیم
ش عیسر س رونیو ار اتاق ب دمیلباس پو شپزخونه با دو تا ل امکیاومدم   وانیار ا
 خارج شد: ییچا
 ؟یریکجا م-
 !...گردمیرود بر م-
 بدم. دیجواب بزرگترت رو من با یخودتو گم و گور کن یدوباره نر-
ندار یالل کنمیفکر نم یحرف نزن ایســ- و رود  ییجا رمی...میو ربون 

 !..گردمیبرم
بهتر شــدن حالم خونه  یبرا هیاومدم. دو رور رونیخونه اش رو بســتم و ب در
 موندگار شدم. امکیس

س نیا دونستمیتوقف کردم..م دیسف یراج یبا نما یخونه ا مقابل  یساعت ک
..رنگ که شــنیمتوجه ورود من نم ادی..اگر هم باشــه به احتمال رســتیخونه ن

هان یردم در ورود بار کردم  که  ـــالن رو  ـــد در س ما یجلو هیبار ش  انیدر ن
ــال ــد..ش ــش کامال معمول یش ــرش انداخته بود و لباس  من دنیبود با د یرو س

 :دیپرس
 نجا؟یشما..ا-
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ش امیب شهیم- شو کنار ک شم.. خونه بزرگ دیتو؟ خود .خونه بود. یتا من وارد ب
شقم تو اون نفس م یا شیکه ع سالن ادیک سط   بودم که ار ستادهی.. همونجا و

 اومد و گفت: نییپا ترایپله ها م یباال
 نجا؟یفرنود..؟تو ا-
 ؟یاومد و گفت: تا حاال کجا بود نییدو پا با
 :ختینار عکسام.. اشک رتو گذشته هامون.. ک-
 افتاده؟ ییچه اتفاقا یدونیم چیه-
 اره!-
 :اره؟؟!دیتعج  پرس با
منو تو گرد باد  یامون رو با خودش برد..رندگ ندهی...هانام رفته...ادونمیاره م-

صداش...م شت و رفت من موندم و خاطره هاش و  سم ا شهیگذا اتفاق  نارویا
 ن؟ی... کجا خاکش کرد نجایاومدم ا زیچ هیگذاشت؟فقط واسه 

 شد؟ یچ ینیبب ی:چرا صبر نکردترایم
کهیخودمو بب یوونگیکه د کردمیصــبر م- ما نم؟ دن ب نمیخودم بب یبا چشــ

 کنن؟یعشقمو دارن اهدا م
 گفت: هیگر با
 ...هانا رنده ست...نیراست یکنیاشتباه م یدار-
شام اطم به ستمو به د ینانیگو شتم..د شوک نخور نیگرفتم تا به رم وارمیندا م..
 بهم منتقل شده بود.با بهت گفتم: یبد
 ؟یچ-
 و گفت: دیاشکاش خند ونیم
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 ..منتظر توئه...کشهیرنده ست..داره نفس م-
 ...کننیدارن دستگاه ها رو ارش جدا م دمی..خودم ددمیخودم د یول-
 یچینداشـــت..منم ه دیکس بهش ام چیمعجزه بود...خدا برش گردوند..ه-

ستار باال دمیبهوش که اومدم فقط د دونمینم ش یموقع گهیسرم م یپر تن که دا
مه ه نی..فکر کن..بعد ادهیعالئم ار خودش نشون م کردنیارتباطش رو قطع م

 هک کردیبه ذهنش هم خطور نم یکس حت چیکه ه یا هیمدت..درســت تو ثان
 میکردیبه نبودش فکر م میداشـت یهمه،وقت یدیبرگرده ، برگشـت!..تو اوج نا ام

دوســتش داشــته که بارم برش  یلیخدا خ یعنیمعجره.. یعنی نیبرگشــت...ا
 گردونده..

 ترا؟یم یکنیم یشوخ یدار-
 کرد؟ یموضوع شوخ نیبا ا شهیم-
ه ک یزیچ نیبهوش اومد اول یوقت یدونیهفته ســـت اوردنش تو بخش..م کی

 بود؟اسم تو رو صدا کرد.. یگفت چ
 ؟یداشتم..شوک؟تعج ؟خوشحال یاون لحظه چه حس دونمینم

 کرد: دایخودم بارها تو مغزم انعکاس پ یشد،صدا یاورد ادیبرام  ییصدا هی
 شیار رندگ شـــهیهم ی..برش گردون..برادمیفاطمه رهرات قســم م ی"به ابرو

 فقط برگرده" رمیم
 ...؟؟یناراحت ای

که فقط  اتریرفته بود..به دهن مفکر کردن رو ارم گ ییهنگ کرده بود و توانا مغزم
 اومد.. ینم رونیار دهنم ب یحرف چیو ه کردمینگاه م شدیبار و بسته م
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 برم تونمینم
 رفت : نیار ب شیخوشحال

 هاد؟مگیتا بهوش م ســتادیمیبود شــ  و رور وا یبه ســرت؟ک ؟ردهیچ یعنی-
 شش؟یپ یرفتیهررور نم ؟مگهیمنتظرش نبود

 مبل کنارم نشستم و گفتم: یرو
 شد: یبرم.. عصبان دی..باترایم تونمینم-
نهید- تا د ؟یگیم یچ یدار تهیحال وو ـــد  ها ار ص ما خدا شــ نهیبه  بد  وو
 !..سرم رو بلند کردم که غر غر هاش ساکت شد و با بهت گفت:نیتر
 با غم گفتم: ؟یاریسر خودت م ییچه بال یفرنود...تو..؟اونا ؟!..دار-
ــده تا حاال - ــده مثل من  یبخوا ییار اون باال یزیچ هیش ــه؟ش ــت بش و درس

ساب ؟یبکن یچه غلط تیبا رندگ یو ندون یتو دو راه یبمون ده بود ش جیگ یح
 ..ادامه دادم:دیبار ی..تعج  ار صورتش م

 ریبزنم ر تونمیباهاش بســتم..ار ته دلم بهش التماس کردم..نم یعهد هیمن -
 !ستیتو مرامم ن یکی نیعهدم..!ا

 !؟؟یگفت:چه...عهد دهیبر دهیبر
تا من برم!ار ســتادمیجام بلند شـــدم و ا ار :هانا رو ارش خواســتم ...برگرده 

 !شیرندگ
 کنمینم ؟درکیچ یعنیاخه  -هیهان

سب  اتفاقات رندگ یفکر کن یوقت- سون  برات زییمن بودم درک همه چ شیم ا
ـــهیم به ش ـــادف کرد.. خاطر من تص به  نا  ها پدرش  یخاطر من رو.. حرف 
شت  نیکرد..به خاطر من همه ا یستادگیا سرش اومد.. به خاطر من دا بالها 
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تا عمر داشتم خودمو  ذاشتیاومد و همه رو تنها م یسرش م ییبال مرد،اگهیم
شینم شون خودم بودم..ا دم،چونیبخ صر هم شتم د هی نیمق  یم وونهیهفته دا

همه بهش ســخت  نیفقط به خاطر وجود من ا نکهیشــدم!ار عذاب وجدان ا
ماجرا  نیفکر کردم و خودمو تو محور ا نایبه همه ا یگذشــت! شــ  اخر وقت

 برون بکشم! شیار رندگ شهیفقط خواستم برگرده تا پامو هم دمید
 ردم و گفتم: یخواستن حرف بزنن تلخند تا
شت و داره رندگ قتیاش حق ن؟همهیدید-  یهم رندگ دی..با کنهیم یبود..! برگ

 به بعد رو بدون من! نجایار ا یکنه ول
 یلی. خیو کنارش نمون یاگه بر بخشمتیوقت نم چیکرد: به خدا ه هیگر هیهان

 می؟اجیســتیذره به فکرش ن هی.. چرا یکنیفقط به خودت فکر م یخود خواه
 ؟اصــالیبراش راحته؟خودت چ یاش نکن..فکر کرد ونهی! درهیمیبدون تو م
 ؟یگیم هیچ نای؟ایکن یاروم رندگ یتونیخودت م

شا یلیخ ست م هی..هان یلیار خ شتریب دیناراحت بودم.. ه هانا نه من ن گفتیرا
 میونستتی!..نمدونمی.. خود خواه بودم؟!نممیکن یاروم رندگ میتونستیبدون هم نم

که ه یاروم و ب گار  نه ان گار  غه ان غد فاق چید مه چ یات تاده ه رو فراموش  زیاف
صر م یاره چچ ی..ولمیکن ستمیبود؟!من خودمو مق  هیاگه به قول هان ی..حتدون

 خودخواه باشم..!!
ست م- ار کجا معلوم اگر من بارم بمونم  ی... ولیگیم یچ دونمی..م یگیتو را

باشـــه هر رور کنار من رجر  اد؟اریســرش ن یا گهید یبال کجا معلوم قرار ن
 بکشه؟



 383 خاک احساس قدم میگذارمبر 

.. ستیمقصر ن یماجرا شو./..کس نیا الیخیفرنود تو رو به همون خدا ب -ترایم
 هشدار بوده تا حرفش رو قطع کردم: هیهمه مصلحت خودش بوده  نایا

 ..امیاره هشدار بوده تا من بفهمم و به خودم ب-
 یتو...اخه تو چکاره ا یپدرش..نه برا یهشــدار بوده برا هی رینخ -با داد ترایم
سط؟فرنود عذابش نده..هانا ار وقت نیا و رو سراغ ت نهیبیه تا منو مشد داریب یو
 .یکنیرجر کشش م ینجوری..استی..به قران انصاف نرهیگیم

چه غلط با خ  تو بگو  قســم  نیحســ یبه ابرو گمیکنم؟؟م یداد گفتم: 
باشــم نامرد  یمن هر چ یفهمینم ؟؟چرایفهمیم ـــــــــــــــته؟یخوردم..حال

اوردم  نییار کارم صدام رو پا مونیپش ؟؟یفهمی!باهاش عهد بستم...مستم؟ین
 :دمیو به صورتم دست کش

س نیتر زیار عز یکیفقط برام  نیسختش نکن ..بر- شو ب لهیو ..با عجز نیاریا
 ..تونمینم ی..ولستیمن راحته؟ن یبرا نی! فکر کردکنمی: خواهش مدمینال

 وسط حرفم: دیپر هیهان
 !؟یتونیموقع هم نم ؟اونیکنه چ یعروس ارویقراره با اون  یبفهم یوقت-

ستم..تند تند نفس م تند شمامو ب شیچ صورش هم د ی..حتدمیک  کردیم موونیت
 ...!تونمی!نمش؟؟یبارم امتحان؟بارم ارما ـــایخدا

 ..!تونمیاگه بدون من خوشبخت باشه چرا....اون موقع م-
سر رس یسنت یکه طرح ها دیسر رس هیبا  هیبعد هان قهیدق 5 شت اومد و   دیدا

 رو به سمتم گرفت:
ــه ا رفتیمجونش در - ــتش گرفتم و ورق ردم به جز  نیفقط واس دفتر... ار دس

 با اشک گفت: ترایتوش نبود م یا گهید زینوشته چ
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 تو بود یچون احساسا-
ستاره هم ن یعمر منو تو در محاسبات نجوم ندیگویم»  ستیدر حد پلک ردن 

 ید سالو ص نمیادم،بنش ییپرت افتاده تر ار تنها یتک درخت ریاما من حاضرم ر
 دمیخودکار ها دست کش یبه رو« پلک بزنم.. کباری
ها-ترایم ته  ـــاس توئه..م یهمش نوشــ ـــه..احس  تونمینم گهید دونمیخودش

 چیکه ه ،حاالیدیانجام نم لیدل یرو ب یکه کار دونمیم نمیمنصــرفت کنم،ا
 ونهوی..با بغض گفت ارش خوب مراقبت کن.. فرنود باور کن دســـتین یراه

نم ... مطمئیگردیبرم یر،ولید دی،شـــایگردیبر م یرور هی ،،جفتتونیشــیم
 ..یکن یرندگ یتونینم

 خودمو یجلو یو دلم رو ســبک کنم ول زمیقطره اشــک بر هیتا  مردمیم داشــتم
 گرفتم:

ست و نفس م یگوشه ا هی دونمیحاال که م- شهیه شمیمنم نفس م ک  نی..ار اک
 نیهم یباشه مطمئنم..برا میتو رندگ تونهینم یا گهید یبابت که به جز هانا کس

 خوامیم یبهش بگم ول شــهیفرصــت نم گهی...دکنمیم یرندگ ادشیبا  شــهیهم
که فکر نکن نا برا کنمیفراموشــش م نیاالن بگم  رور  دورور  هیمن  یها

 !... به قلبم اشاره کردمنجائهیهم ا شهیدوستش دارم ..هم یلینبود..خ
و تو ر نی..تو رو خدا..جون من بهش بگو..اصــرار کن..اقا فرنود نرلدای -هیهان

نداره؟قبول گهید میولت کرد رفت؟بگ میم؟بگیبگ یخدا..بهش چ  دوســـت 
 بهش بگم..! یسراغت..نرو..اخه من چ ادی..هانا مکنهینم
 ه؟یک گهید لدای-
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ما نم یبر یخوایمنم...فرنود اگه م لدای -ترایم بهش  میتونیخودت بهش بگو..
 ..خودت برو جلو..میتو احساس شما دخالت کن میندار ی..ما حقمیبگ یزیچ

 تکون دادم.. با تحکم: سرمو
ــه ــما..نه هگمیاالن دارم بهتون م نیهم ی!.. ولگمیخودم م باش احد  چی..نه ش

شتم..ا نیفکر کن نیندار یحق یا گهید ستش ندا تم تا خودتون گف یجلو نویدو
 بمونه.. ادتونی شهیهم
 :دیلرریجلوم صداش م دیپر هیهان

 ..بهتر ار کف دستم..شناسمشی..مکنهینداره؟بدون تو دق م یراه چیه-
 ..تونمیمنم بدون اون نم-
 ؟یکنیکار رو م نیپس بمون چرا ا-
سمونهیم نجای..تا ابدم انجائهیهانا ا- شو پر کنه..ا تونهینم ی..ک هت قول ب نویجا
وقت بهت دروغ  چیر طرف من مطمئن باش هداره .. ا لی.. رفتن من دل دمیم

 خواهر کوچولو..!! گمینم
 بار برو هی ی:پس اگه منو به عنوان خواهر کوچولوت قبول داردیچک اشــکاش

به خدا چشــم به راهته..منتظره تا تو  یبار ول نیمالقاتش..اگه شــده واســه اخر
شه؟حداقل هماری..رو حرف خواهر کوچولوت نه نیاون در رو بار کن  هی نی..با
 خواستم!باشه؟ یزیدفعه که ارت چ

گاه مین ترایم به هاش دق ین نداختم ســرش رو اروم تکون داد.. ابرو  یکپ قایا
 خواهرش بود..با رهر خند سرم رو تکون دادم

شت  ترایم .. طورنی... تو هم همادیخدا کنه بتونه باهاش کنار ب -هنورم بغض دا
 دارید دی...مراق  خودت باش...به ام نکهیا بگم فقط یچ دونمینم گهید
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 هدی..اونم شک دارم شنومدین رونیار دهنم ب یا گهیار خداحافظ حرف د ریغ به
 دادم: هینشستم سرم رو به فرمون تک نیتو ماش یباشن..وقت

هســتش...بهم صــبر بده  دونمی..حاال که مارمیخدا..کمکم کن طاقت ب آخ
 !...سمیخدا...حاال که برگشته کمکم کن سر حرفم وا

 "هـــــانــــا"
 فشار سنج رو ار دور باروم جدا کرد و با لبخند گفت: پرستار

خانوم- تا فردا مشــکلیخ   گه  ـــتیدکتر ترخ ادین شیپ ی..ا نهیم ص بک ا . 
 گفتم: یخوشحال

 واقعا؟-
 ؟یار دستمون خسته شد-پرستار

 ندارم. با خنده گفت: نجایبه ا یخسته شدم..حس خوب طیمح نیار ا-
 ؟ یخواینم یزی. چیشیراحت م گهیفردا د-
دادم و  هیرفت.. سرم رو به بالشت تک رونیتکون داد وب یممنون. سر یلینه خ-

سف سقف  سمون اب 5واقعا من  یعنیماه؟ 5رل ردم. دیبه   یماه تو کما بودم؟به ا
باره ام خدارو شــکر کردم.تنها  یل  به خاطر رندگ ریم و رنگاه کرد رونیب دو

 تخواسیبود.دلم م هیو هان لدای یسر باال یجوابا دادیعذابم م یلیکه خ یزیچ
 نه؟ ای دهیبهش گذشته؟اصال فهم یماه چ 5 نیبدونم تو ا

شه...ول دهینفهم شهیخودم گفتم مگه م به ود که ب نیا دادیکه ارارم م یزیچ یبا
با هان کردیبحث رو عوض م دمیپرســیدربارش م لدایهر دفعه ار  بســـاط  هیو
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ــوخ ــون  یچ رفتیم ادمیبه کل  کهی..به طورنداختندیو خنده رو راه م یش ارش
 ..کننیم یرو دارن ارم مخف یزیچ هی کردمی..حس مدمیپرس
که به بخش منتقل شـــده بودم آرســـام  یهفته ا هی نیتو ا نکهیگرفت..ار ا دلم
 یحت ی..ولموندیشــ  هم کنارم م فتیشــ یو گاه زدیدو بار بهم ســر م یرور

به ا یکه توســط دســتا یضــربه ا هیار  غیدر  یعنیدر برخورد کنه! نیفرنود 
ون ...نه..ادمیکه به ســرم رد مثل برق تو جام پر یفراموشــم کرده بود؟با فکر

دم ولم نبو ایکه تو دن یرمان نینکنه..نکنه...تو ا ی...ولســتیهم نامرد ن نقدرایا
 رفته؟؟ شهیهم یکرده و برا

 لدای.دمیبودم که با ضربه در ترس الیتا ضربه به در خورد انقدر تو فکر و خ چند
 با خنده سرش رو داخل اورد و گفت:

سمتش  یدماغو ضیتق تق تق.!..حال مر- شت رو به  ما چطوره؟ با حرص بال
 نشونه گرفتم که تو هوا بالشت رو گرفت و با خنده گفت:

پت پره... بار چشــماشــو کرد مثل چشــما-  یاوووو..خوب بابا..چقدرم تو
 گفتم: یبرات اوردم.. تند یچ نیبب ای..بایگاو..!ب

 برگرد و نذار یکه اومد یراه نیار هم ،یاورد یبار کمپوت بار کرد یاگه رفت-
 محترمانه بکشه!.. ریکار به برخود غ

 ه گرفتم:رو نشون کیاومد نشست و در رو بست.. پالست یمشک کیپالست هی با
 ه؟یتوش چ-
 ابرو باال انداخت: یبدجنس با
 تو؟ انیوقت سر رده ن هیپرستارا  نی..اگمیم-
 شه؟یم ی..مگه چانیخ  ب-
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 کرد: رو باال گرفت و بهش اشاره کیپالست
ستگ نیاخه اگه در ح- ست! بعد ار  رمونیارتکاب جرم د ساخته  کنن کارمون 

 گرد شده نگاهش کردم: یاورد با چشما رونیرو ب یبسته ا کیتو پالست
 رده به سرت؟-
 رده شده! یکه چه جور نهیمهم ا یار نظر ردن که رده!..ول-
ندارم!ک وونهیبه خدا د لدای- تو  که ارهیم پسیچ ماریب یبرا یتر ار تو ســراغ 

 دمیکشیم رونیرو ب یبعد یو بسته ها دمیرو ار دستش کش کیپالست ؟یشیدوم
شد!پفک..لواشک..دو بسته شکالت..ابنبات  یو هر لحظه چشمام گشاد تر م

 بسته ادامس! هی..! یچوب
شتم انقدر ا-اخم لدابای ستنرم ر یابک یکمپوتا نیبد کردم به فکرتم نذا  یو بفر

شکرت  ؟حاالیال؟حالت بهم نخورد ار بس کمپوت خوردتو خندق ب عوض ت
 ییو گفت:اصال نخور..خودم تنها دیرو کش کیبعدم پالست ؟یکنیغر غر هم م

 و با خنده گفتم: دمیرو کش پسی.چکنمیهمشو نوش جان م
 ..بسته رو بار کردم غر ردم:نمیبب نیبش ریبگ کنهیهم م یاووو چه نار-
 ساده؟-
بجن   !فقطادهیحالت ار سرتم ر نی؟با ا رمیبگ یسرکه نمک یخواینه پس..! م-

 یدار ی!چه صــبرنجایا یاخمو یپرســتارا نیاونم با ا رهیمچمونو نگ یکه کســ
 !یکنیتحملشون م
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ه هر ک ییهمه سر و صدا نیپرستارا بودم با ا یگذاشتم دهنم:اگه جا پسیچ هی
عه راه م فت م ینداریدف عه اول خ ظکردمیهمون دف  یتو ســر هیه . همون لح

 محکم خوردم با اخم گفتم:
 ؟یبار رم کرد-
تو  یررو بخو ینرم ابک ی: اصال حقته هر رور کمپوتادیرو ار دستم کش پسیچ
ست اقتیل ست که یمثل منو ندار یدو ش شت به من ن ! .. مثال قهر کرد و رفت پ

 بسته پفک رو بار کردم:
 لدا؟ی-
 ممنوع! یو کوفت!منت کش لدای-
 خواست منتتو بکشه!سوال دارم پروفسور! یبرو بابا ک-
 بپرس!-
 مقدمه گفتم:فرنود کجاست؟ یب
ه ســمتم ب یار دســتش افتاد و شــروع کرد ســرفه کردن.وقت پسیبســته چ دفعهی

سر شده بود.. سرخ  سرفه  شت ار  سمت  عیبرگ شه ات کیکوچ خچالیبه  اق گو
ارش .رفتکردمیدنبالش م. با چشمم فقط دیجا سر کش هیرو  یرفت و اب معدن

شتم به  یبود.اگر ذره ا عیضا یلیخ شک دا  یوقتاده افت یاتفاق دمیرس نیقیهم 
 :دیکش یقیداد و نفس عم هیتک خچالیبرگشت به 

 :دمیاون کجاست! مشکوک پرس دونمی..من چمیاله یریبم-
 شده؟ یچ-

 ..هول کرد و به تته پته افتاد:دیپر رنگش
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بشه؟ کامال تو جام نشستم و نگران  یزیشده؟مگه قراره چ ی؟چیهان؟چ..چ-
 گفتم:

 افتاده؟ ی؟اتفاقیچونیپیچرا م-
صور ا انقدر ست..ت شمام حلقه ب شک تو چ شو دور اتاق چرخوند که ا  کهنینگا

خندون  هیدر بار شد و هان کردیم وونمیافتاده باشه داشت د یممکنه براش اتفاق
 با بغض گفتم: هیهانتوجه به ورود  یاومد تو اتاق..ب

عه خودتو م- چه عل یزنیهر دف ند  یچپ فکر کرد یبه کو من احمقم؟ لبخ
بال جواب  لدای یرفت و ســوال نیار ب هیهان گاه کرد..مشــخص بود دن رو ن

ته م ی..هگردهیم بار و بســـ نه ول کردیدهنش رو  بز  یچیه یتا حرف 
 گفتم: یبلند ی..دستام به لررش افتاد..با صداگفتینم
شما دو نفر هر دفعه ار من  یشده..ول یزیچ هی دونستمی؟میزنیحرف نمچرا -

 ن؟یچونیمنو بپ نیخوایم ی..تا کنیکنیپنهون م
 :دیباریار سرو صورتش م یکالفگ

 هانا جان باور کن....-
 یبراش افتاده؟تصادف کرده؟ چ ی..اتفاقنیگیبهم دروغ م نیکنم،داریباور نم-

شو  کیخبر کوچ هیشـده که االن چند وقته  هم ارش ندارم؟ ولم کرده رفته؟ دل
 !نیحرف بزنه خوب..جون به لبم کرد تونیکیردم؟د 

خدا ه یاج-هیهان ـــده دار یچیبه  حالش یکنیم تیخودتو اذ یالک ینش  !
 خوبه..
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ست که حالش خوبه؟فرنود با که من  یلررش جواب دادم: حالش خوبه؟کجا
ــمیم ــناس ه ..امکان ندارادیادم محاله مالقاتم نحال افت نیبفهمه من به ا یوقت ش

با اطم یمنو ب ها  ما  که شــ ته  جا رف بذاره و بره..ک حالش  نیگیم نانیخبر 
ا کرد به پ اسر دو رور دانشگاه نرفتن من غوغ شناسمیکه من م یخوبه؟اون پسر

 ن؟یکنیم یارم مخف نیکه دار نیدونیم یحاال چ
شتم د لبامو شردم..دا عه دف نیا یشدم..هر دفعه کوتاه اومدم ول یم وونهیبهم ف

 لدای! زنهیکه به سرم م یمختلف یهمه فکرا نی..خسته شدم ار اامیکوتاه نم گهید
 کنارم نشست:

 یزی..ما چگهیبهت م یخودش همه چ ادی..مادیم یول ادیاالن ن دیهانا شـــا-
 ردم و با اشک گفتم: نشی.. بالشت رو به سمیدونینم
فه  کیســـوال نزد هیبا  یاون جور ویدونینم ؟؟تویدونیتو نم- بود خ

 ؟یرفط یبا چ یکرد ؟فکریکنیدست و پاتو گم م یجور نیو ا یدونی؟نمیبش
 یچ ینیبیم ی..داریبهم دروغ بگ یندار یحق ینگو..ول لدای رونیبرو ب

شمیم ش یچ یدی..دک . رونی..برو بیانکار کن یندار یحق ی...اگرم بدوندمیک
ــد ــرم رو به طرف پنجره چرخوندم..هان اروم ار جاش بلند ش  یب هیو رفت...س

 :کردیحرف نگام م
 تنها باشم! خوامی!مرونیتو هم برو ب-

به..ول میدونی..ممیگیبهت دروغ نم -هیهان و که ت ینه اون خوب یکه حالش خو
ار منو تو هم سالم تره! با  یار نظر جسم یغرق نشده!ول ی..تو خوشیکنیفکر م

 ربونش حرف بکشم: ریار ر تونستمیم دیبهش نگاه گردم شا دیام
 بهم بگو..؟ یدونیم یقربونت برم؟هرچ یدونیم ی...چی..اجیهان-
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 ســـتین یچیم؟هیکنیم یرو مخف یزیارت چ میدار یکنیچرا فکر م-
 ..هگیاون رور خودش بهت م ادی..به خدامشتیپ ادیرور ب هیهانا..بهش گفتم 

 رو که مثل خوره تمام وجودم رو احاطه کرده بود به ربون اوردم: یفکر
 اد؟یکه نم نهینامزد کرده؟اره؟واسه ا-

 تند تند شروع کرد حرف ردن: خوردیکه حرص م شهیهم مثل
ــه خودت؟؟نامزد کجا بود؟؟ب یگیم یچ- ــه تو  5 نیتو ا چارهیواس ماه ار غص

شد..اگه بب سینم شینیاب  ش  م ار بس الغر شیشنا شت ومدیشده! هر  در  پ
شو د هیبار گر نیاول یبرت گردونه..برا کردیبخش به خدا التماس م ..فکر  مدیا

هم دکتر  ی..وقتختیریاشک م یچه جور یهمون ادمه..اگه بدون نیا کردمینم
شمام د یگفت تو مرد شو به چ شدن شم که خودم غش کردم و دمیداغون  ..بعد

 نامزد کرده؟ یگی..حاال مدمینفهم یچیه
بامو هان هیتر کردم و  ل لک ردم.. خاطر یکرده؟برا هیگفت گر هیبار پ به   من؟

شو ند چیکه ه یمن؟ فرنود شک سر خم نکرده بود گر دهیکس ا  هیبود و تا حاال 
و هـم  یکـرده؟ هـمـزمـان دو تـا حـس بـهـم دســـت داد..هـم نـاراحـتـ

 ..دهیبه خاطر من رنج کش نکهی..ناراحت ار ایخوشحال
 چیه نکهیرو تو قلبم حس کردم ..حس ا ینیریشــ مینســ هی یچرا ول مدونینم

و و من ومدهیبود تا بفهمم م یجمله ها کاف نیفراموشــم کنه..هم تونهیوقت نم
شتم..ار مونمیخودش م یبرا شهیبود تا بفهمم هم ی..کاف دهیدیم ستش دا ..دو

هش نســبت ب هک یحســ نیبه ا تونســتمیوقت نم چیته دلم وبا تمام وجودم... ه
 داشتم، پشت پا بزنم.
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ش ار  و اروم دمیم رو گرفتند..خندب*غ*ل ریو مامان ر لدایشدم که  ادهیپ نیما
 گفتم:

 .!.دمیی..بچه که نزاامیخودم ب تونمیبابا..من خوبم..م نیکنیچقدر لوسم م-
 !دیرد تو سرم و مامان همراه با چشم غره بهم خند یکی لدای
له هم-لدای تا  نیخا نه..تو هم کمتر حرف بزن  بدو قدرمونو  تا  جا پرتش کن 

 ..دنینکردمت! همه خند مارستانیب یدوباره راه
شتم ا قدم سستادمیاول رو که بردا سه  ش ریام بدجور ت نهی..قف مان که ..همزدیک

سفند ب شد..به خون گو شمامو بار کردم حالم بد  که ار کنار پام رد  یا چارهیچ
 مو جمع کردم..:نگاه کردم و لبا شدیم
 ..چارهیداشت ب گ*ن*ا*ه-

 ی..خودمم ار لحن حرف ردنم خندم گرفت گوســفند هدیبابام هم خند یحت
 ی.وقتردم! یشخندیرو وداع گفت!ار فکرم ن یدار فان کهییتا جا زدیدست و پا م

به مشـــامم خورد و حس خوب یوارد خونه شـــدم بو قا  یاســفند  بهم داد.. ا
 ارسام به سمتم اومد: ،پدریمرتض

 هانا جان؟ یخوب-
 ممنون..بهترم. یلیلبخند جواب دادم: خ با

 ادی..رزمیعز ی..خدارو شکر که سالممینگرانت شد یلیارسام گفت: خ مامان
 ..استراحت کن حالت بد نشه...ستیهم سر پا نا

 چشم حتما.-
قل کن -لدای قت منت ند و تا چ نا رو  ها تاق  له ا نار  نییپا نیهم نیخا ک

 بره. با غر غر گفتم: نییار پله ها باال پا ادیر نیاشپزخونه..نذار
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وش ار بار یزیر شگونیکه.. با حرص ن ستین میبابا به خدا من خوبم..طور-
 درومد: غشیگرفتم که ج

 یربهت جینتا یتو هم اون دهن مبارک رو ببند شـواهد نشـون داده کمتر رر بزن-
 داره... .

ببرش جان.. لدای میمرخص بشــه اتاقش رو عوض کرد نکهیاتفاقا قبل ار ا-بابا
 همونجا.

 :گفتم یتخت که آخ بلند یپرتم کرد رو میوارد اتاق شد نکهیمحض ا به
 !ضمای..مثال من مر یشعوریب یلیخ-
ـــاب شیپ قهیتا دو دق- که بویخوب بود یکه حس بدو برو حموم  ند  ی.. گ
 ..اه اه حالم بهم خورد.یگرفت مارستانیب

 چشم غره: با
شتم!حاال ب نیخودمم هم ینطق کن یجنابعال نکهیار ا قبل صد و دا ت رحم یق
 تا به حمومم برسم. رونیتو ببر ب فیتشر

ساب- ست یح ساب هاااا..خوا شم سهیک هی امیبگو ب یخودتو ب . جانانه هم بک
 که گفت: کردمیهمونجور نگاهش م

با..ت- با ندار ادم م تیعصــبان پیریخ   صـــدام  یداشــت ی! کارگرخهیبر 
 رد و رفت!... یکن.چشمک

ون بهشــ یرفتم..موهامو که بار کردم دســت نهییرفت به ســمت ا رونیب یوقت
ــ ــون نگاه کردم..به  دمیکش  اجیمرت  احت یچیق هیو به حالت نامرت  و بلندش

 داشتن
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**** 
دســت ارادم حوله ســرم رو ســنجاق محکم کردم و با  هیرو با  نمیدور ســ حوله

ار  یم! کدمیاتاق رفتم و به صورت گل انداخته ام خند نهیینگهداشتم به طرف ا
 هیداشت و باعث شد  یخوب ی..بودمیمرطوب کننده رو به پوست صورتم کش

شک کردن موها قینفس عم شغول خ شوار رو به برق ردم و م س شم..  گره یبک
 و بعدم بار شد:خورده ام شدم!..چند تا ضربه به در خورد 

 تو؟ امیب-
 کجاست؟ میگوش ی؟راستیریگیچرا اجاره م گهید یتو که اومد-
 وقته خاموشه! یلیخ تی!..گوشیباشه لپ قرمز تیعاف-لدای

 دارم! ش؟کاریاریم-
رش ا یچیو ه رونیب دنشیکش نتیماش یاهنا یشرمنده..قبال ار ال به ال-لدای

نــمــونــده.بــا تصــــادفــت کــال داغــون شــــده! بــا بــهــت 
ـــام..ف؟پسیگفتم:چ مامونی..عکس نارو چل هام..!او مه اس ام اس   کاری. .ه

 کنم؟
..ار بابت عکسا هم ناراحت نباش همه رو دارم یواج  شد دیجد یگوش هی-
 نصف اس ام اسام هم ار خودته! ارمیتو فلش برات م زمیریم

شک کردن موهام همرا بعد شه اتاق رفتم و جاار خ  دید کهییه با لباس ها به گو
د.ار نشون شیارا زیم یصندل ی! دستمو گرفت و منو رودمینداشت اونا رو پوش

 نیا اکه ب ختیبهم ر دوموهاموی..دستشو تو موهام کشکردمینگاهش م نهییتو ا
 کارش حجم موهام دو برابر شد.:
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شون نم- م ک نکهی.هم اشهیم جادیهم تو چهره ات ا یتنوع هیهم  ؟یکنیکوتاه
 !یشون راحت یرو به گرما ار دست بلند میریکم م

ــون رو ق- ــرش ــونه ردن  یچینه فقط س ــغول ش ــت و مش ردم.. برس رو برداش
سته ار موها یشد..وقت شق یموهام رو خار کرد دو د  هیام گرفت و با  قهیکنار 

 یرهم چت میتقس یاونارو پشت سرم محکم کرد با شونه  یسنجاق سر صورت
 یکرد بهشون حالت بده.چند بار یو با سشوار سع ختیصورتم ر یهام رو تو

د کارش تموم شــ ی. وقتزدیکرد و هر بار لبخند م ینگاهمون باهم تالق نهییتو ا
 م پرت کرد:ب*غ*لکه نگام کرد خودشو تو  یو کم ستادیجلوم ا

 ؟یشد وونهید-
گه م- .. یماه تموم هممون رو دق داد5 شــعوری..بکردمیم کاریمن چ یرفتیا

 دستامو گذاشتم رو کمرش:
 حاال که سرومرو گنده نشستم جلوت!-
 میکرد داتیپ یچه جور یدونیدروغ نگفتم..م یبخوام بگم هممون رو کشـت-

ــادف کرد میدیو فهم ــگاه  ؟؟تویتص ــ یونی یار بچه ها یکیراه دانش  تونیماش
شخ سا صیت شنا  م به من رنگ رد و گفت به کدومکرده بود. بعد تییداده بود و 

 امم..تیخودت باشــ شــدیباورم نم دمتید یمنتقلت کردن..وقت مارســتانیب
تو  کردیفکر م دونستینم یداغون شده بود..هرک نتمیبود و ماش یصورتت خون

 مهیوخ یلیخ تتیهم که دکتر گفت وضــع ی..وقتیکورس گذاشــت ابونیخ
واقعا داغون  گهیتو کما د یرفت میدی.بعدشــم که شــنختیاوضــاعمون بهم ر

 .میمعجزه بود هینداشت هممون منتظر  دیبهت ام یچکی..همیشد
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 ..فرنود کجاست؟لدایخواهش گفتم: با
 فت:به سمتم گر شویخواستم جوابشو بدم که گوش ؟یپرسیچرا ار خودش نم-
 کجاست ار خودش بپرس. نی..بهش رنگ بزن ببری؟بگیکنیچرا نگاه م-

شتم و نگ دیترد ش نیاهم بدا ستش رو تکون داد  لدایو  یگو در گردش بود که د
 جانیووارد مخاطباش شدم.انقدر ه دمیرو ار دستش کش یحرکتش گوش نیبا ا

رو کنار  یو گوش دمیکش نیاف.راست یانگشتم رو رو دیلرریداشتم که دستم م
 یبوق ها هرهگوشم گذاشتم..استرس داشتم ..اب دهانم رو قورت دادم و با دل

 نکهیبوق چندم بود..هفتم؟هشتم؟دهم؟تا ا دونمیرو تو دلم شمردم.نم یتکرار
 ترا؟یجواب داد: بله م یخسته ا یصدا

سم شد.. نف ست ار اتاق ب لدایحبس  شتم رونیخوا شو گرفتم و نذا ست  بره که د
ضورش احت شه.به ح شتم تو ا اجیبلند ب . دادیبهم اعتماد به نفس م طیشرا نیدا

 ؟یترا؟هستیدوباره صدا گفت: م
 خشک شدمو ربون ردم: سالم. یلبا

شن انقدر شتم  شک دا شه ار اونور خط ه دهیصدام اروم بود که   ییصدا چیبا
 دوباره گفتم: الو...؟؟ نیهم ی..براومدینم
 هیچرا انقدر سرد؟چرا انقدر خشک؟  ی..ولدی..صداش لرردی... لررشنومیم-

 کردم.. خیصداش  یلحظه ار سرما
اصــال  زدمیمرخص شــدم؟ به رور داشــتم حرف م یدونســتی؟میومدیچرا ن-

 !گمیدارم م یچ دمیفهمینم
 دایگونه ام راه خودشــو پ یاشــکم رو ؟ی..بهترینتونســتم..نشــد..به ســالمت-

 بود؟ معترض گفتم: ینجوریکردچرا ا
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چقدر منتظرت  یدونی؟میانقدر سرد ؟چرایزنیحرف م ینجوریچرا ا فرنود؟؟
 ؟یی..کجایکنیبودم؟حاال هم که انقدر خشک برخورد م

 6 شاپ)...(.ساعت یامرور کاف نی. همنمتیبب دیتوجه به سوالم گفت: با یب
عد ار  یمنتظرتم.. حرف ایب که ب  دنیو نفس کشــ یســکوت طوالن هینزدم 

 ..فعال خداحافظ!نمتیبیگفت:م
سپردم..انق یبه بوقها متعج  سرهم گوش  شت  شده بودم که هپ شوکه   چیدر 

ــومدینم رونیار دهنم ب یحرف ــ نییرو پا ی..گوش ــفحه س اه نگ اهیاوردم و به ص
 انداختم ییگذرا

 ؟یزنیگفت؟چرا حرف نم ی؟چی: هانا خوبلدای
 حرف رد؟ ینجوریردم:چرا ا پلک

 ؟ی:چه جوردیپرس جیگ لدای
: انگار اصــال حوصــله مو نداشـــت..انگار که به رور داره حرف دیلرر لبام

ــک و جد یلی..خزنهیم ــرد بود...ا یخش ــدا نیبود. لحنش س اون فرنود  یص
..بعدم گفت امرور کردینبود انگار داشــت منو ار ســر خودش بار م یشــگیهم

 کرد. ی!اخرشم نذاشت حرف بزنم خودش خدافظنهیمنو بب خوادیم
 شش؟یپ یخودتم موند نجایا ارشیجان گفتم برو ب لدایمامان بلند شد:  یصدا
..... 

راه رفتم تا  کمیســـاعت رو دنبال کردم.. یعقربه ها ریبارمســ نیچهارم یبرا
واده رفت ار خان ادمی ی..انقدر فکرم مشغول بود که حت رونیار خونه ردم ب تاینها

 یگرفتم و ادرس کاف یدربســت هی عیکنم. ســر یراد منش بابت رفتنم عذرخواه
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شدم و م شتم.همه م الشاون همه ادم دنب ونیشاپ رو بهش دادم. وارد   زهایگ
ت نفر پشــتش نشــســته بود ثاب هیکه  یزیبود که نگاهم ســر م لیدو نفره و تکم

 موند.
قدمم رو به سمتش حرکت دادم. پشت  نیماه اول 5ماه؟بعد ار  5.چند وقت..؟

ــرش ا ــتادمیس ــاعتش نگاه م کالفه دیدی..منو نمس ــو تکون کردیبه س  و پاهاش
ــرش حرکت کردم و مقابلش ادادیم ــت س ــتادمی..ار پش ه که ب یزیچ نی..اولس

کرده بود..چقدر الغر تر شده بود..صورتش  رییبود..چقدر تغ رییتغ دیذهنم رس
 تر شده بود! دهیانگار کش

رو  یگفتن نداشتم. اروم صندل یبرا ینزد همونطور که من حرف یحرف دنمید با
و نشستم..هنورم محو بود! اروم سالم کردم که اروم تر ار من جوابم رو  دمیکش
 داد

 ؟یخوب-
ــرم ــتمیرو تکون دادم : بد ن س ــتی.. نمس  ی..خنده دار بود ولمیبگ یچ میدونس

مه حرفامون رو  گار هردومون ه تا ا ادمونیان ته بود.  کهیرف مد:  ن به حرف او
 هات حرف بزنم.با خوامیم
 ارم نپرس.. یچینگو..فقط گوش کن..ه یچیه

 ؟یمنتظرت بودم..کجا بود یلی: خدمیشروع کنه پرس نکهیار ا قبل
 .:دیبست و به صورتش دست کش چشماشو

 .رمیهانا من دارم م-
 صورتم جا خوش کرد. ادامه داد: یتفکر رو یار رو یفیظر اخم

 کنم. یاومدم ارت خداحافظ-
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 ؟یرب یخوایم ؟کجای:چکردمینگاه م شدیه به دهنش که بار و بسته مرد شوک
 گهی..بذار جور دیهست یا یدختر منطق دونمی..مستیبرم...دست من ن دیبا-
شکالت یسر هیوقتا  ی..گاهمیبه ماجرا نگاه کن یا س یم ستن که ادم رو ا  ریه

ارت  شــهیهم ی..منم االن جزو همون دســته ام. اومدم براکننیخودشــون م
 دیاوقت.شــ چیه دیشــا گردمیبر م یک دونمینم یبرم..ول دیکنم.با یخداحافظ

که  ریمدت هم درگ نیبرگردم.تو ا یرور هیهم  هام بودم.ببخش  کار همون 
 بهت سر بزنم. امیفرصت نشد ب

شمام پا یم رونیکه ار دهنش ب یهر کلمه ا با شکام ار چ  و ختیریم نییاومد ا
 ی.معنکنهیخنجر رو تو قلبم فرو م زنهیکه حرف م یبا هر کلمه ا دونســتینم

 یعنی..!؟ شــهیهم یاخه کجا؟! برا یبره؟ول خواســتی..م دمیفهمیحرفاشــو نم
 ترکم کنه..!؟ خواستیم
 فرنود؟ یگیم یچ-

حالت چشماش عوض  دیار اشکم رو د سیرو که باال اورد و صورت خ سرش
 هم فشرد و گفت: ی..پلکاشو رودیشد و حرف تو دهنش ماس

دســت من  یچیه یشــد..ول یا دفعهیمقدمه شــد.. یشــد..ب ییهوی دونمیم-
باســـتین به خاطر من  نیبرم. ببخش اگه تو ا دی.چه بخوام چه نخوام  مدت 

ش .. ببخادیباعث شدم اشک چشمات در ب شهی..ببخش که همیدیعذاب کش
 رهیخ رهیخ یهات رو ندادم. حاللم کن هانا..کم یها یکه جواب چشم انتظار

 و ار جاش بلند شد: کردنگام 



 401 خاک احساس قدم میگذارمبر 

ــیچیعز...ه خداحافظ ــبخت باش ــندلی..خدافظ..خوش رو ار جاش  ی. و ص
 رفت. رونیو ب دیکش

ــتامو  دمیفهمی..نمکردمیدهنم گرفته بودم و مات و مبهوت هق هق م یجلو دس
 شاپ خارج شد یتموم شد؟؟ ار در کاف یهمه چ یعنی..یعنیشد!.. یچ

 یار اونجا دور بشه با شتاب بلند شدم که صندل نکهی.قبل ار ابود. نییپا سرش
شد نگاه همه رو نیافتاد و محکم به رم شه.تو یبرخورد کرد باعث   من ثابت ب

داشــت به  دمیبود..به ســمت در دو زیچ نیتر تیاهم یبرام ب نیاون لحظه ا
ــمت د ــتم دورفتیم ابونیخ گهیس ــش قدم هب نکهیتا ا دمی..تا جون داش  شیش

شتم  یول سـتادیو ار همون فاصـله اسـمشـو داد ردم..وا دمیرسـ برنگشـت..دا
 بود؟! مقابلش رفتم: یکه گفت چ یینای..امردمیم

 ؟یبر یخوایم ؟کجایکنیم یشوخ -دمیخند
-......... 

..به دادیبهم امون نم هیگر ؟یبر یخوایبلند تر کردم: حرف بزن..کجا م صدامو
 نداشتم.. یدم توجهمر یدر پ یو پ زیام هیکنا ینگاه ها

 هانا سختش نکن..برو.-
دت همه م نیا ؟بعدیبرم لعنت یداد ردم:برم؟کجا برم؟کدوم گور ابونیخ وسط
شمام رل م یاومد ست تو چ ست را شد؟؟! قول و قرارمون  یگیم یزنیرا تموم 

 !؟یبـــر یخوایکجا م شه؟اصالیم یچ
 ..کننیهانا تو رو خدا اروم..همه دارن نگاه م-
ــدام گفتم:خ  به درک نگاه کنن..دار با راحت  یهمون هق هق و همون تن ص

تموم شد؟؟!  یگیم یسال؟؟اومد 4تو  میریم میسال؟؟دار 3 ؟بعدیزنیپسم م
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که  ســتمیمگه من ادم ن ؟یوســط تو فقط دل دار نیمگه دســـت توئه؟ مگه ا
ماه  5ســـال به درک..بعد  4!اون ؟یکنیخودتم تنم م یدوریو م یبریخودت م

 هام؟ یجواب همه چشم انتظار نهیا
سمت کوچه ا شونه سبتا خلوت هدا یهامو گرفت و منو به  شونه ام  تین کرد 

 ردم: غیو ج دمیکش رونیرو ار دستش ب
شـــد؟؟ دلتو ردم؟؟  ی! چ؟؟یبر یخوایم یبا توام ..حرف بزن..کدوم گور-

ندار له  باشـــهیحوصــ به خودم  یاجی..احترمی..م؟ به بهونه نبود.همون اول 
 و مزاحمت نباشم.! زونیانقدر او یگفتیم

.. خم شدن شونه هاشو دمیاشو د هی..گردمی..اشکشو ددمیدیتار م هیرور گر ار
ــتنش!ار دلدادگدمید ــتن و نخواس  لیو پس ردنش! دل ی.تعج  کردم..ار خواس
ــتمیم ــاد و تناقض رفتارش رو م لی..دلخواس ــتمیتض ــم ا ..درک وخواس  نیهض

رگ م مبردار نبود. ار اون گذشته تحملش برام حک یمسئله اصال اسون و شوخ
 رو داشت.. یجیتدر

ست من ن یچیهانا گفتم ه- سه چستید ... رانوهام خم ی..من مجبورم برم وا
 رمزمه کردم: هیباروم نشست با گر ریشد و افتادم..دستش ر

بذار یخوای؟میریم ی..دار؟یریم- هام  گهیتن بد منتظرم  ینگفت ؟م تا ا
ت وق چیه یباهات بمونم؟مگه نگفت شـــهیهم ی! مگه ارم قول نگرفت؟یمونیم

 شد؟همش حرف بود؟ ی.؟پس چکنمیولت نم
 هانا...!-
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و صــورتش رو ار نظر گذروندم. ناخوداگاه با بغض گفتم:  دمیباال کشــ موینیب
 !ییاقا یچقدر الغر شد

شکش  یحرف رو که ردم دونه ها نیا .. با ختندیریم نییپا یگریبعد ار د یکیا
ست د هی شت د ستش بارومو گرفته بود وپ شت یاش رو جلو گهید ه دهنش گذا

و رار  گرفت شیاشــکاش دلم ات دنیبودم.با د دهیفرنود رو ند هیبود.تا حاال گر
 ؟؟؟یردم:چــــــــرا؟؟! واسه چــ

 ....ینجوریا خوامی.نمنیرم ی..بلند شو ار روزمیهانا.... عز-
 رل ردم: ونشیشدم و تند با پشت دستم اشکامو پاک کردم و تو صورت گر بلند

که بهم بگ یرانو ردم؟ چ ینیبب ؟یچ یخواینم- نده  لت  ی!؟ هرچیمو د
 سرپام؟؟ ایافتادم  ینیبب کنهیم ی.چه فرقیخواست گفت

 هانا من خودمم.....-
 برم؟اره؟...برم؟-گفتم مظلومانه

سته کردم با بهت رمزمه سرش رو  یار مکث بعد تکون داد...ناباور دهنمو بارو ب
 کردم: واقعا برم؟

 گفتم: یبلند یرو بارم تکون داد.. ناباور همراه با صدا سرش
به خودت وابســته  نکهیار ا رون؟بعدیبرم ب تیمن ار رندگ یخوایم فرنود منو 

 رون؟یب یکنیپرت م تیمنو ار رندگ یبرم؟دار یخوایم یکرد
ش خوامی..مینجورینه ا یگفت: اره برو...ول هیگر با شبخت با من  ..بدونیخو

 شـــهیو هم یاحســـاس کمبود نکن یبدون من یوقت خوامی... میعذاب نکشــ
 .!حاال برو.یبر خوامیم ینجوری..ایخوشحال باش

 نفس بکشم: یبه راحت تونستمیرو ار دور باروم جدا کردم..نم دستش
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 ییوقت بدون من جا چیه خوامینم ی. گفت... به...بهم..گف..یرور هی ادمهی-
 ...یگیم گهید زیچ هی یاالن دار ی..ولیبر

ــتم ددمیگز لبمو ــدمیم وونهی..داش ه با چ یدونی؟میخوایارم م یچ یفهمی: مش
 یفهمیار االن که خودتم نم نمیبهت رنگ ردم؟اون ار طرر حرف ردنت ا یذوق
ن خو یکه طعم شــور دمیبرم؟کجا برم؟انقدر لبمو گز یگی!میگیم یچ یدار

ــکردمیرو تو دهنم حس م ــمام کش ــو به چش ــتاش ــکم رو پاک کرد  دی. دس و اش
 گفت: هیخودشم با گر

نکن..فقط برو..ارم نپرس  هیگر ینجوریدلم.. تو رو خدا به خاطر من ا زیعز-
ــک م رهیحرف فقط خ یبدون من برو! ب یچرا..ول ــورتش اش  یب .ختمیریتو ص

 یگیدلتم؟ مگه نم زیعز یگیاراده..! تو صــورتش داد ردم: مگه نم ی...بلیدل
 !؟هـــان؟؟؟یاریام رو در م هیگر یدار یچ ینکنم؟پس برا هیگر
ش هی تو ستا یشدم که گرما دهیلحظه به جلو ک شو حس کردم و د و که ر ییتن

ــد و منو به خودش م ــردیدور تنم حلقه ش ــتام به فش ــش چنگ  قهی..با دس لباس
 رو به اسمون داد رد: کردمیم هیو گر زدمیم
نگفتم ار  ســتم؟مگهیمن بهت نگفتم اهلش ن ه؟؟مگهیشــیچه ارما نیاخه ا-

ـم!! با دستاش سرم  ی!اخه من چه جورشه؟ینم میامتحان حال ـ ـ ارش دل بکن
 :دمزیاش مشت م نهیسرم گذاشت با دستام به س یرو گرفت و چونه اش رو رو

ــوخیلی..خینامرد یلیخ- ..تو ی..بگو چرت و پرت بهم گفتیکرد ی...بگو ش
با تونمینگو برم..من نم یرو خدا بگو..ول  یفهمیم یایباهام ب دیفرنود..تو هم 

 برم! تونمینم ؟؟منیلعنت
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 گفت: یلررون و گرفته ا یصدا با
خانومم...برو هانا..نذار ســخت تر  یتونینفســم..م یتونی..مزمیعز یتونیم-

شبخت باش. سام خو شبختشه!برو و با ار نه  خوامیم توی.برو گلم!..من فقط خو
 ..یکشیعذاب م یدار یاالنشم که با من نی؟همینیبیعذاب و اشکتو..م

بدون تو کدوم قبرســتونیدیعذابم م یردم:تو دار داد برم اخه؟!..ولم  ی..من 
 .تونمینم یدونی..خودتم متونمینکن فرنود من نم

 ش پنهون کردم:آ*غ*و*شتو  شتریو خودمو ب دمیکه ترس یرد جور داد
برو و بدون من درد نکش!..بـــرو.  دمی! پس حاال که دارم عذابت میتــونیم-

سرم افتاده بود پ شالم ار  شکا سیخ راهنشیمنو ار خودش جدا کرد  من  یار ا
 :دمیبود..به صورتش دست کش

 ..یباهام باش دیبرم..تو هم با ییبدون تو جا خوامیبرم..مگه روره؟نم خوامینم-
بدون من  دیبا گمی:هانا بهت مدیکشــ نییار صــورتش با خشــم پا دســتمو

 نو؟؟یا یفهمی..میباش
ضم شکام بغض کردم..گلوم بدجور ونیشد..م شتریب بغ  یسدرد گرفت.ک یا

ــت منو ار خودش م دادمیکه جونمو براش م ــتی..منو نمروندیداش  ی..چخواس
ستمیم سبوندم؟نمیبگم؟خودمو به رور بهش م تون سیچ  یور..اخالق م طتمتون

س سم م یبود که اگه هر ک س ی..ولکردمیترکش م زدیپ ..همه نبود یفرنود هر ک
 بود..همه وجودم بود..: سمک
.تو هم رمیجا نم چیبفهمم..من بدون تو ه خواممی..من نفهمم..نمفهممی..نمنه

 !؟؟یــدی..فهمیمنو پس بزن یندار یحق



wWw.Roman4u.iR  406 

 

له گرفت. جلو تر رفتم و خودمو تو  ولم فاصــ قدم ارم  ش ب*غ*لکرد و چند 
ــتمیبره..نم خوادیاون م دمیپرت کردم،فهم ــم.:تو  ینجوریا خواس ارش جدا بش

و رو ..تدی؟ببخشیکردم؟ار دستم ناراحت کارینرو..مگه من چ ینجوریرو خدا ا
 تترکم نکن.. بارم منو ار خودش جداکرد و به صــورتش دســ ینجوریخدا ا

ــک ــو پاک کرد..نم دیش ــکاش ــتیو اش ــدم..اخواس منو  گهیبار د نی..مطمئن ش
 ... هق ردم:خواستینم
 برم؟ محکم و قاطع جواب داد:اره! یخوایم-
..ناخوداگاه اشکام بند اومد و دمیدینم یچیه گهیسرم خراب شد..د یرو امیدن

همه مدت به  نیهم ســوخت..من ا یعق  عق  رفتم دلم ســوخت..بدجور
همه مدت غصــه خوردم؟به  نیا یخاطر ک کردم؟بهیم یســتادگیا یخاطر ک

س سرم رو تکون دادم..رو  ینجوریا یرور هیکه قرار بود  یخاطر ک ولم کنه؟؟.
 ..برگشتم.. سادمیهنور دو قدم نرفته بودم که وا ی..ولدمیپام چرخ شنهپا

ــماش ــماش بهم التماس م سیبارم خ چش ــد..چش ــم،کنارش  کردیش نرم،باش
دمو بارم خو دونستمی. دو دل بودم..نمگفتیربونش خالفش رو م ی...ولسمیوا

 :دمیو پر ار بغض پرس دینه برام مهم نبود..بار هم با شک و ترد ایبشکنم 
ل   ریچشــماش داد رد نه..! ر یبرم؟ ربونش گفت اره ول یجد یفرنود..جد-

ررشش ..لدیلرری.. چونه ام مکردیشدم منتظر نگاهم م کشیگفتم و نزد یباشه ا
بفهمه  نکهیرو کنترل کردم.صداش تو سرم پخش شد"خوشبخت باش" قبل ار ا

 ردم با اشک گفتم: یلیشد دستم باال رفت و محکم تو گوشش س یچ
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خوشبخت باشم..دستش به سمت گونه اش رفت  یخوایم نکهیبه خاطر ا نیا-
به خودش ن گاهم کردهنور  مدهیو مبهوت ن که  و  یمحکم تر ار قبل یکیبود 

 صورتش ردم: گهیطرف د
 همه قول و قرار هات. ریر یرد لیدل یب نکهیبه خاطر ا نمیا-

 یلیس ،یهمون قبل یدلم خنک نشد.. بارم جا یدرد گرفت ول یبدجور دستم
 گفتم: هیسوم رو ردم که سرش به طرف چپ پرت شد با گر

ساده بودن و حماقت خودم..که نفهم نمیا-  براتفقط  دمیبه خاطر خر بودن و 
س هی سر من که  ینجوریبودم و ا تیسرگرم یبرا لهیو ستم..خاک بر  بهت دل ب

شدم.. نگاه اخر رو به چهره غمگ یشعوریبه ادم نامرد و ب سته  و  نیمثل تو واب
ذهنم حک  یتورو  ریتصو نیا شهیهم یصورت سرخ شده اش انداختم تا برا

به ا گار دلم هم  بدون یپ نمشیبینم گهیکه د تیواقع نیکنم. ان  برده بود!.. 
صدا یلحظه ا شدم  سرم  دنیپا و دو یدرنگ، با دو ار اون منطقه دور  شت  پ

 باروم نشست و با شتاب منو برگردوند یکه رو یو دست ومدیم
سع غیکردم ج تقال ستاش که  شت چنگ ردم:ولم  یردم و به د در گرفتن من دا
و .. گمشــو برخورهی..ولم کن حالم ارت بهم مک*ث*ا*ف*ت شــعوریکن ب

ــو د ــت فطرت!..گمش ا جمله . تنمیاتو بب افهیوقت ق چیه خوامینم گهینامرد پس
اخر ار ربونم خارج شــد دســتاش شــل شــد و ولم کرد و حرف نزد به وضــوح 

ستفاده کردم و عق  عق  دودمیچهره اش د یرو تو یناراحت  مدی..ار فرصت ا
 و ارش دور شدم.. .

 ار مقابلم محو شد!.. شهیهم یبرا رشیکه مطمئن شدم تصو یانقدر
 گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم.. یا یتاکس عیسر
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ا نشــســته بودن. ب ییرایرو تو در چرخوندم و دروبار کردم هنور همه تو پذ دیکل
شاره ..با دستم انطوریهم هم هیکه بلند شد ارسام بود و بق یکس نیمن اول دنید

 کردم:
 استراحت کنم.. رمی..مستی...من حالم خوب نکنمیخواهش م نییبفرما

ــما دنیباد ــدا یاون چش ــ یقرمز و پف کرده و ص نزد در  یحرف یگرفته ام کس
سمت تختم دو شت  دمیاتاق رو که بار کردم به  و خودمو روش پرت کردم.به پ

صورتم رو تو لحاف پنهون کردم تا جا شک کهییافتادم و  شتم رار ردم..ا  توان دا
دهنم  ی..بالشـــت رو جلودمیکوبیف مجونم رو به لحا یب یو مشــتا ختمیر

شت رو ار خودم دور کردم و نال ـــرا باهام دمیگرفتم و ار ته دلم داد ردم. بال :چـ
 !؟یکرد نکارویا

ش پرت کردم ب*غ*لکمرم نشست سرم رو بلند کردم..خودمو تو  یرو یدست
..ار درد..ار غصــه ..ار دمیش لرر*غ*لبپناه تو  یو ب سیخ یو مثل جوجه ها

 یدرد داشت..که توسط کس یو پس رده شدن!..درد داشت..بدجور یپناه یب
 شیدل به حرف ربون دیبا یول یباور کن یکه حرف چشماشو بخوا یرونده بش

 . هق ردم و دهن بار کردم:گرفتیم شیداشت ات گرمی..جیبد
تا  مدی..چند بار ارش پرســخوادیمنو نم گهیبرم..گفت د شــهیهم یگفت برا-

هام شـــ با نهیم یوخبفهمم داره  بار م یشـــوخ یول ک فتینبود هر   گ
تاد..من نم خوامیبرو..برو..بروو..نم به رور منو فرســ ون ا یبرم! ول خوامیبرم..

سه هم ش شهیرفت..وا ستهولم کرد و رفت..انگار نه انگار منم دل دارم..دلم   ک
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 برم..به رور منو خوامی..دلمو شــکوند..من نمرمیگیم شی..اترمیمی..دارم ملدای
 ؟ شـــهیشـــه؟اره؟؟میفرستاد..گفت خوشبخت باشم..م

ـــردهیبر نم گهیاون رفت... د ی.. ول تونمی..!!من بدون اون نمشهینم ــــ ــــ !! گـ
 ..گر..ده!ی. بر...نمگردهینم

شکامو پاک کردم:  یچینزد..ه یرفت..حرف لیاروم اروم تحل صدام نگفت.. ا
 یفوقت حر چیبگه که ه نویبهم ا خوادیم یدونســتینه؟تو م ؟مگهیدونســتیم

 ..؟یکردیبود هر دفعه منو ار سرت بار م نی!واسه هم؟؟یزدینم
 چیه خواســتیبهت بگم..نم خواســتمینم یبودمش...بهم گفته بود..ول دهید-

 قبول کرد باهات حرف بزنه. هیوقت بهت بگه،به اصرار منو هان
 چرا ولم کرد؟ یدونیم-

 نه تکون داد. یبه معن سرشو
بردم و خاموشش کردم..بعد ار مدتها دلم خواست  یتر یبه سمت ام پ دستمو

ر قبل بدتر ا یحالم حت یبدم ول رییتغ یکم دیاهنگ بذارم تا بتونم خودمو شــا
 رانو هام گذاشتم.. یو سرم رو رو دمیم کشب*غ*لشد.. رانو هامو تو 

شما شهیهم مثل شکام اروم اروم ار چ  دمیفهم یم فرود امدند..وقتبدون اراده ا
ته حت شــمیهمراهم هم ار پ یدفتر رورها که ار من  یرف داغون تر شـــدم اون 

امو هم ارم جدا کرد!چرا احســاس  لهیوســ نیدلســرد شــده بود چرا با اررش تر
 !د؟یهامو ارم بر

ــتیهامو م ی.دلم بچگ ــدم و قدر رورهاخواس دغدغه  یب ی..من رود بزرگ ش
ستم بدون ا شم اونا رو تو  نکهیامو ندون شون  هیمتوجه ب ست پلک بهم ردن ار د
شتند،یتنهام نم یلحظه ا یدادم. خاطره هام حت ساس  ذا دلم پر بود.هر رور اح
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ام و شــ یحت خوردمیاررش رو داشــتم مدتها بود ار اتاقم تکون نم یب لهیوســ هی
تاق م هارم هم تو ا گاهخوردمین غذا نم ی. به  ل   قات هم اصــال  . دلم زدمیاو

 .خواستیم ییرورا تنها هیار بق شتریب
الن کرد ا کهیپاهاش هزار ت ریکه دلمو شکست و تکه هاشو ر یاون دونستمینم

بهونه قلبمو نابود کرده خودش داره  یوقت یعنی!.. کنه؟یم یرندگ یداره چه جور
ــ کنه؟یم یتو ارامش و رفاه رندگ ــتون ار راه رس  وقت چیو من ه دیرور اول تابس

ستونم ا نیاول کردمیفکر نم ش ینجوریرور تاب سط تهشروع ب و  میستماه ه ری!اوا
سال با کوله بار صه ها یام ستقبال تاب کنمیکه تو قلبم حس م ییار غ ستون به ا

ستون یرفتم..رورا ستون ها میداغ تاب سوران ت یسال ها یار تاب ر قبل داغ تر و 
 یقلبم به سوران بودن جسمم و رورها یشگیهم انیپا یب یغصه  نیهست و ا

 !زنهیهدفم دامن م یب
بسته ام قطره اشک سمج رو گونه ام سر  یپلکها یکه بستم ار البه ال چشمامو

س یقیخورد. آه عم ش نمیار ته  شدم و  دمیک ساعت بلند  و بعد ار نگاه کردن به 
 فت:تم رو گربه طرفم اومد و دس دیرفتم. مامان تا منو تو سالن د رونیار اتاق ب

با خودت ا زیدورت بگردم عز یاله- مادر..چرا  فدات بشــم  کار رو  نیدلم..
ارت نمونده  یچیدو پاره اســتخون ه ینگاه به خودت بندار.شـــد هی؟یکنیم

 قربونت برم.. یبخور ارمیب یزیچ هیتا برات  نی..بشنجایا نی..بش
 فی..روحم نابود شده..اگر جسمم تضعستین یزیشدم؟جسمم که چ فیضع

ــده روحم مرده!.. تا به خودم ب ــ امیش ــته  یا ینیس ــمش و پس پر ار گردو و کش
 چشمام گرفته شد.. : یجلو
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 همه رو بخورم. نیا تونمیمامان من نم -
باشـــه... ا- مدمیخودم بود نم ریمدت هم تقصـــ نیحرف ن  گفتمی. مو

نه..احت چه رورخودت نیبه خلوت داره...بب اجیجوو به  نداخت یو  مه رو  ؟یا ه
 ؟یدیتا تهش.فهم یخوریم
شتم ول هی یلیم یب با سته ار ظرف بردا سه تا دونه گردو و  شتریب یپ سته  هیار  پ

 اش ل  بزنم. هینتونستم به بق
 مامـ...-

تو چشــماش حلقه بســته بود. دلم گرفت.. بارم به خاطر من؟ رفتم  اشـــک
 :دیب*و*سش کردم که موهامو ب*غ*ل

به ق زیتر من..عزدخ- خودت  ینابود متیدلم..چرا؟اخه اررش داره؟به خدا 
به رور اون صورت قشنگ  یچ نیمن..نکن..بب یارره.نکن با خودت هانا ینم

ــد ؟انقدریاورد ــتخون ها یالغر ش ــورتت هم پ یاس ــتیص ..نکن دختر داس
 گلم..

با ن هیچشــم..تو فقط گر- با مده؟ینکن.. کاش کشــ یدســت و نه دیبه اشــ  :
مد اادیم گهیاالن د ی..ولزمیعز ـــام امرور او جای..ارس لت خوب ن حا ..گفتم 

 ..هانا به خدا..ستین
ــ  با بابا حرف بزنم..خ خوامیرو قطع کردم: م حرفش و ت رمیمهمه.. م یلیامش

ردم و بلند شدم؛همون  یه کوتاهب*و*ساتاقم بابا اومد صدام کن. به گونه اش 
 ...:دیلحظه در بار شد و بابا رس

 .سالم
 :دیب*و*سسرم رو  یجوابم رو داد و رو ییخوش رو با
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 بابا؟ یخوب-
 باهاتون حرف بزنم. خوامی...مستمیبد ن-

** 
 :دمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

ــتیخوب ن- ــتریب س ــون بذار نیار ا ش ــ  هم  هی.بحث میمعطلش ــ  دو ش ش
ست دارم رو کماهیبه  کی..نزدستین ضوع فکر م نیا یه م ه ش ی. دکنمیمو

شت دمیشن ض نیراجع به ا نیکه دا ستم بگم من حرفنیزدیحرف م هیق  ی. خوا
 .نیدونیرو هم هرجور خودتون صالح م شیندارم.باق

 :دادینشسته بود و به حرفام گوش م نهیدست به س بابا
 برگزار بشه؟ یچه جور ستیتو مهم ن یبرا یعنی-

 نداره. یبرام فرق یجواب دادم: مهم هست..ول اروم
 ؟یهست یمحضر ساده هم راض هیبه  یعنیداد:  تکون یسر

رم به فک داد؛یمثبت م یمعنا شــهیبار ســکوت کردم.ســکوتم بر خالف هم نیا
س یپورخند ردم..وقت سند ا ستا میریقراره  ضا کنم چه فرق یرو با د  یخودم ام

شه  هی کنهیم سم مجلل با سِم دِل که  هی یتو ایمرا ساده؟مهم مرا ضر کامال  مح
 ی همهگذشـته.. یو حسـرت ها یاراد یرورها یمراسـمش ختمه! ختِم همه 

ا رور که ب یی!.القاکنهیرو بهم القا م یتاره ا یایو دن کنهیم دایحس هام خاتمه پ
 مامان گفت: دنیسکوت منو د یو اجبار همراهه. وقت

صور..مگه م تشیاذ- ساده همه چ هیفقط با  شهینکن من ضر  شروع  یمح رو 
 کنن؟
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نظرش  ..خواستم فقطمیمحضر برگزار کن یجشن دخترم رو تو ستیقرار ن -بابا
 ؟یجوابت رو بگم؟خوب فکراتو کرد یرو بپرسم.پس من فردا به مرتض

داره خوب فکر  یفرق د؟چهییخواینم نوی: مگه شــما همدیاراده ار دهنم پر یب
شد و ه ایکنم  صورتش عوض  نگفت..ربونم رو تو دهنم گار  یچینه؟! حالت 

بد به وجود اورده بودم.کســ یگرفتم.جو   ری. ســرم رو رزدینم یحرف یرو 
 انداختم:

 رمی.خســته ام..منیبهشــون بگ نیتونیم ســـتین یمن فکرامو کردم مشــکل-
. ار جام بلند شدم و به سمت اتاقم راه افتادم درو که ریاستراحت کنم..ش  بخ

 ل  رمزمه کردم: ریپشت سرم بستم همزمان چشمام هم بسته شد ر
 یرندگ هی یفردا خودت رو برا داری.بایتموم شــد هانا..خودت تمومش کرد-

 رو مزه کردم. دیکه به دهنم رس یا ی. طعم شوریتاره اماده کن
 تو؟ اون یدیسه ساعت چپ یکنیمنتظرته..چکار م نییهانـــا...بدو دختر پا-

 اول انداختم دیبه صفحه جد ینگاه
سدیبه اتمام م  یغر ری"تقد سا هیسا  یقر ریو پس ار ان تقد ر " ماندیم ام هیبه 
رو بستم  دیدفتر جد خ،یو بعد ار نوشتن تار دمیام کش یریبه نوشته تحر یدست

 اومدم. رونیو ار اتاقم ب
 ؟یخواینم یزیمامان من رفتم..چ-
 شدم: سالم. نشیو وارد ماش دمینه ..برو به سالمت.. کفشامو پوش-
 ؟یسالم بانو..خوب-
 ؟یتو خوب یمرس-
 ؟یکه نخورد یزیمثل شما باشم و بد باشم. چ ییبایکنار خانم ر شهیمگه م-
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 یفحر گهیدو کلمه د یکیار  ری..نه نخوردم. در طول راه به غزیکمتر ربون بر-
ه . باهم ار پلمیشــد ادهیرو پارک کردو باهم پ نیماشــ میدیرســ یرده نشــد. وقت

 ، گفتم: ستادیرنگ خورد ا شیکه گوش میرفتیباال م شگاهیارما یها
 ؟یایچرا نم پس

 کرد: تمیپشت کمرم گذاشت و به باال هدا دستشو
بدون اامیم گهید قهیتو برو منم دو دق- رو  بزنم ارتباط یبده حرف اجاره نکهی. 

با اخم همونجا منتظر بودم تا  یا قهیوصــل کرد و ار راهرو خارج شــد..چند دق
ل  به  ری..رهیکالفه و عصــبان یاومد ،چهره اش مشــخص بود حســاب نکهیا

 :دیکه منو د بشیگفت و خواست بذاره تو ج یزیچ یگوش
 ؟ی..چرا نرفتیینجایتو که هنور ا-
 بود؟ یهمون اخمم گفتم:ک با
 چند تا سوال داشت.. ،یشناسیشرکت،نم یار بچه ها یکی-
 جواب دادم: یاوقات تلخ با
ــوال ا به ار مهندس راد منش  ریبه غ یعنی؟یختیبهم ر ینجوریخاطر چند تا س

 تو اون شرکت نبود تا ارش سوال بپرسه؟ یا گهیکس د
ثل ته اول صــبح م نا چ ها فت:  گهیخودم گ که منو امن  ؟م جایمتهمم   ن

رو  میگوش یتک تک رنگ خور ها دیبا ؟نکنهیکنیو سوال جواب م ینگهداشت
 شرح بدم؟ اتییبرات با جز

 ؟یبد دینبا-
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با  خوادیهمش دلت م نمیاصــال معلومه چت شـــد کله صــبح؟برو باال بب-
 !یکن یاعصاب ادم بار

ـــاب با تا  یاعص با حرص دو  ها رو  له  و بهش هم  رفتمیباال م یکیخورد پ
شتم.رو یتوجه نیکوچکتر سر یصندل نیاول یندا ستم و اونم  ش  یندلص عین

دوستانه  یینسبتا شلوغ بود.اروم کنار گوشم با صدا شگاهیکنارم رو پر کرد. ارما
 گفت:

 امخویمن رن رشت نم یشیتو هم گره بده رشت م ینجوریکمتر ابروهات رو ا-
 شدم. رهیخ دیسف واریرف به دح یها..بالفاصله اخمام ار هم بار شد و ب

 «ها خوامیمن رن رشت نم یشیحرص بخور..رشت م کمتر»
ــبح  ؟اونیکنیدختر خوب..چرا خلقت رو تنگ م نیافر- ــره احمق اول ص پس

صابمو بهم ر ارم پنهون ند یزیکه چ ؟منیکنیرفتار م ینجوریتو چرا ا ختیاع
 ارت!

 .دوباره صداش ورونیبزنم ب طیار اون مح خواستی.دلم مگهیم یچ دمیشنینم
شد.چرا هر کس هر حرف ادشی ا ب نداره؟چرایاون م ادیمنو  زنهیکه م یبرام رنده 

اش  دهینا د تونمیو عشــقمو شــکســت بارم نم تیغرور و شــخصــ نکهیوجود ا
خدایبگ جا ایرم؟  منو گهیبهش فکر کنم.اون د خوامیکمکم کن!..نم ؟ییک
 کنم؟ی!پس چرا هنورم بهش فکر مخوادینم
 هانا؟-
 بله؟-هول به خودم اومدم با
 دختر؟بلند شو نوبت ماست. ییکجا-
 اتاق! با چشمک و خنده گفت: یکیبرم تو اون  دی..منم بانجایبرو ا-
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 ؟یترسیار امپول که نم-
 برو خودتو مسخره کن!..-

رن خوش اخالق با چهره  هی.میاتاق شد هیتکون داد و هر کدوممون وارد  یسر
 بشاش و خندون گفت: یا

ش نجایا ایخ  عروس خانم..ب- ه سوراخت کنم.ناخوداگا خوامیکه م نمیبب نیب
 ار لحن خندونش خندم گرفت

ست- شزمیبده باال عز نتویا دور  ررد رنگ رو ی. به گفته اش عمل کردم و اونم ک
 کنه. دایباروم بست.دو تا ضربه به دستم رد تا رگم رو پ

 ؟یچند سالته خانوم-
 25تو  رمیماه م ید -

شده اش که اونا رو تو یموها ود ب یزیچ نیبود اول ختهیصورتش کج ر یرنگ 
ــورش ر ــرنگ یزینظرم رو جل  کرد س ــتم حس کردم . به س که ار  یرو تو دس

انداختم حس کردم حالم بد شد..سورن رو  ینگاه میخون من قرمز شده بود ن
 که ار دستم جدا کرد با لبخند گفت:

 حاضره. گهی. جواباتون هم تا فردا دزمیزپاشو ع-
ست یرو رو پنبه شتم و ا ستم گذا ش نییمانتوم رو پا نید دم دادم ار جام که بلند 

 گرفتم: واریرفت.دستم رو به د جیگ یسرم کم
 ممنون..با اجاره. یلیخ-

 .ی.خوشبخت باشزمیعز کنمیگفت:خواهش م بالبخند
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ش شبخت با  یادیر کنمی..حس مشنومیجمله رو م نیرورا چقدر ا نی" ای"خو
 شده. یا شهیبرام کل

 ادیسالن نشستم تا ارسام هم ب یها یار صندل یکی یاومدم و رو رونیاتاق ب ار
 اومد.: زد،یرو تا م راهنشیپ نیاست کهیبعد اون هم در حال هیچند ثان

 ؟یخوب
ــرم گ- ــگاهی. ار ارمارهیم جیفقط س ــد ش  کهکه با خنده گفت:اوف  میخارج ش

 ؟ینشد
 باره؟یداره ار سرو روم م یاوف ستیچرا..معلوم ن یوا یا-
 نیبش نیرو به سمتم گرفت: برو تو ماش نشیماش چیینثارم کرد و سو یا وونهید

ــکوک گفتم:تو کجا مامیتا ب ــکاک ؟یری.مش ــد و لبخند ار ر تمیمتوجه ش  یوش
 گفت: یلباش محو شد و کامالجد

 .یضعف نکن رمیبرات بگ یزیچ هی رمیم-
 چرخوندم : ابونیدهن بار کنه و من و ببلعه!.نگامو تو خ نیرم خواستیم دلم

م و رو رد ریباشــم درد گ یمنتظر حرف نکهی..بدون اای..تو هم برمیخ ..من..م-
تمام  نهینبود تا بب نجای.خوب بود ادمیسوار شدم.ار حرصم درو محکم بهم کوب

ــ ــم رو در ماش پام پرت کردم و  نییو با حرص پار فمیکردم.ک یخال نشیحرص
 تند تند پامو تکون دادم

 بلند شروع کردم با خودم حرف ردن: بلند
رو  یزیچ هیداره ارم  کنمیخ  به من چه...مگه دســـت منه..همش حس م-

مثل  یبپرسم؟ حاال واسه چ دیسوالم نبا زنهی! رفتاراش مشکوک مکنهیپنهون م
 ! با خودم گفتم رو تودمیطلبکارا باهام حرف رد..انگار ارثش رو باال کشــ نیا
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ــوال م نیبرم هانا..تو مثل ا ــکوکا ارش س ــیمش  یاونجور اچر یگیبعد م یپرس
 ارت پنهون نداره یزی!؟ حاال خوبه خودش گفت چزنهیحرف م

باال پر نیماشــ در  یفیخف غیو ار ترس ج دمیکه بســته شـــد دو متر تو جام 
 :کردیگرد نگام م یبا چشما چارهیبدم،یکش

 چته؟-
 رو دستم داد: کی! پالست؟یبندیم ینجوریچرا درو ا دمی؟ترسیاومد یک-
ستم..تو چ یمن که درو عاد-  کردمیبا خودت ار دور هم که نگات م یگیم یب

شت س ؟یزدیبا خودت حرف م یدا  صحبت رو ریلپمو ار داخل گار گرفتم و م
 عوض کردم:

 ؟یگرفت ی.. چنمیخ  بب -
حرف نزنم .  گهیدادم کل راه رو د حینگام کرد و اســتارت رد که ترج یجور هی

ــدم که گفت:  وهیابم ــغول ش ــه من بار کن. ب یکیرو بار کردم و مش  یهم واس
داخل  شویهمشو خورد و پاکت خال قهیدق3رو دستش دادم که سر  وهیحرف ابم

 شد: فمتوق نیکه ماش گذاشت. تو کف سرعتش مونده بودم کیهمون پالست
 شو. ادهیپ-
 :دمیباال سرم نگاه کردم با تعج  پرس یتابلو به

 خونه؟ سفره
 تو رگ. میصبحونه مفصل بزن هی مییخوایم-
که کنار فواره بود حرکت  ییار تخت ها یکیکرد و به ســمت  ادهیرور منو پ به

 داشت. یحس خوب یرور تابستون هیاب فواره اونم تو  یکرد. نشستن کنارخنک
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ستیمن اعتراض کنم تا م نکهیار ا قبل بحونه ص هیسفارش به قول خودش  تون
 تخت درار کرد: یمفصل رو داد و اخر هم پاهاشو رو

خوبه همش  ؟حاالیرو صــبحونه بد لیا هی یخوایهمه؟مگه م نیچه خبره ا-
 !میدو نفر

شستن خودمون نبود. ییجا گهیها رو که اورد د سفارش سه ن .تخم مرغ، اب وا
سل،نون بربر ار،یر،خیپرتقال، نون، پن سونه که رفت بایکره، مربا،ع بهت  . گار

 گفتم:
 مگه نه؟ گهید یخودت بخور یخوایهمشو م-
 ..میخوری..باهم مریجواب داد:نه خ لکسیر
.. همه.. نیا تونمیمن اصال صبحونه دوست ندارم گذشته ار اون اصال نم یول-
 وسط حرفم: دیپر
قا م- فا بایتونیچرا ات  یزیاالن ارت خون گرفتن و تو هم چ نیهم یبتون دمی..

 .یبخور دیپس با یسیسر پا وا یتونیو اونوقت نم یکنیضعف م ینخورد
 دوست ندارم. ه؟خ یگفتم:مگه رور یحرص

شو م با لقمه هم بهت ندادم  هی ی..وقت خورمیارامش گفت:خ  نخورخودم هم
جت م خوامیمنم م یبگ یاین مام ح هات ات با  الیخ ی! بکنمیها.دارم ار االن 

ش شغول ور رفتن با گو شدم که بعد ار ده دق یکه موقتا برا هیهان یم  قهیمن بود 
 یاون راه.ول هقارو قور شــکمم راه افتاد.خجالت رده خودم رو ردم ب یصـــدا

لباش نقش بســت.تو دلم با  یرو یزیام طنتیبود لبخند شــ دهیارســام که شــن
ا صـــد قهیدو دق یریمیتم:االن چه وقت قور قور کردن تو بود اخه؟محرص گف

بلند کنم.ار  میســرم رو ار گوشــ خواســتمیدوباره صــداش بلند شــد..نم ؟یند
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قدر هم موقع خوردن ملچ مولوچ م یطرف به  کردیان به  چه م وو  که  کردیچه 
برخورد کارد رو با  یناخونک بزنم. انقدر صـــدا خواســـتیناخواســته دلم م

ر نون درار ا کهیت هیو دستم رو به سمت  ارمیکه نتونستم طاقت ب دمیظروف شن
 کردم که مچ دستم وسط راه گرفته شد:

 ؟یزنیبه صبحونه من ناخونک م یشد؟دار یچ-
 گفته صبحونه توئه؟ یک-
 خودم!-
 ؟یسفره ا نیکه مالک کل ا یدیرس جهینت نیبه ا یاهان اونوقت چه جور-

ض یگفت:طبق همون قانون طونیش یول مرمور ست  ایکه بع صبحونه دو صال  ا
 سفره بندارن. نینگاه چپ هم به ا مین ستیبخورن و قرار ن توننیندارن و نم

 گفتم:شکم پرسِت تک خور! یحرص اشکار با
 من تک خورم؟-
رو ســفره درار  لینه پس من خودمو جهت مثال عرض کردم!نه که مثل گور-

 گقتم! نیواسه هم دمیکش
 دم؟یرو سفره درار کش لیحرص گفت:من مثل گور با
 !..ایخودت شک دار ؟بهیریگیبه خودت م گمیم یتو چرا من هرچ-
 ؟یرو گفت یک قایدق یبگ شهیهمون لحن گفت:پس م با
تخم مرغ گذاشــتم دهنم و جواب دادم:خودت رو  هیبا دســـت ارادم  لکسیر

 شدم. دواریباالئه..بهت ام تیهوش  ی..ضرنیگفتم..افر
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ش هیاب پرتقالش رو  وانیل سر ک  نگفت! خندم گرفت..حرص یزیو چ دینفس 
 به دلم نشست!..  یدادنش عج

*** 
 ساده ست.. یلیاون خ-
ستش ندارم. ار ال به ال یلیاونم خ یول- و ر یکیحلقه ها  یپر ررق و برقه..دو

 نشونه گرفت و گفت:
ــت نه خ یلیخ ه؟نهینظرت درباره اون چ- ــاده س دار..فکر کنم تو  نینگ یلیس

سل شه..با موافقتم درباره  شنگ ب ستت ق شد قهید س میاش، وارد مغاره  ام و ار
ــت و ــات حلقه پش ــخص ــنده داد تو ا نیتریمش مدت خودم رو  نیرو به فروش

 دستبندها کردم. دنیمشغول د
هاشم  نیگکارهامون هست..ن نیو پر فروش تر نیار بهتر یکی نی..ادییبفرما-

صله.. حلقه رو ار تو کاور ب انهیبرل ش رونیا شتم کردم ..کامال دمیک  و داخل انگ
 .ومدیم یلیخ فمیو ظر دهیکش یانداره بود و به دستا

 ه؟یخ  نظرت چ-
 ؟یگیم یقشنگه..تو چ-
شنگه،جفت مردونه اش هم خ یلیبه نظر منم خ- سند  کیش یلیق و مردونه پ

 بود..
شن میها رو که با نظر هم انتخاب کرد حلقه و  دیمغزم سوت کش متشیق دنیبا 

نگفتم و دوباره به  یزیچون و چرا مشــغول پرداخت مبلغ شــد.چ یارســام ب
گاه کردم..م نیتریو ها ن ند  ند ا ونیدســتب مه دســتب  شیکیمختلف  یاون ه

بود و  فیخاص بود..کامال ظر یجور هیبه دلم نشــســـت..مدلش  یبدجور
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تا در م یزیر یاه نهپروا رو دو برابر  شییبایشـــده بود ر زونیاو ونیکه ســـه 
 ..صداش کنار گوشم بلند شد:کردیم
شنگ و ظر یلیخ- ستت خفهیق ششهینار م یلی..مطمئنم تو د نده . بعد به فرو

 .ارهیاشاره کرد که اون رو ب
 من که.... یول-

 رو ار جعبه دراورد و دو رمچ دستم بست.: دستبند
 ؟یدوستش دار-

 ندارم!.. یاجیجواب دادم:من که به دستبند احت اروم
ــنده ــل یلیبگم خانومتون خ دیجناب با-فروش ــ قهیخوش س ــتن هر کس  یهس

ورن دار  ی..اکثر خانمها ســراغ دســتبندهارهیپذیخاص رو نم یمدلها نجوریا
 هاست.. نیار بهتر یکی شیو سادگ یفیظر نیکار در ع نیا ی..ولرنیم

..اجاره مخالفت کردن میبریرو هم م نیخ ..ا اریا لبخند گفت:بســب ارســام
 .میحلقه ها و دستبند ار مغاره خارج شد دیبهم نداد و باالخره با خر

ــت م یکه ار توجهش بهم حس خوب کنمینم کتمان داد، قرار بود خودمو  یدس
 دوستم داره! دونستمیکه م یبسارم،ار اول ،کنار کس

 نبود... یوقت...اما نشدن یلیخ دی...شابردیبود، رمان م سخت
 یتیاومد؟! موقع یم شیپ تیموقع نیو ا طیشرا نیدختر چند بار ا هی یبرا مگه

ار  دی.. چرا نباکباریجشــن اردواجش رو فراهم کنه...مطمئنن  یها دیکه خر
 گفتم: ی! با لبخنددادم؟یشوقم رو نشون م طیشرا نیا

 د نبود..دستبن دیبه خر یاجیبارهم احت یول-
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شمتو گرفته..همونجور- شخص بود چ د بو فی..حیشده بود رهیبهش خ یم
تاش رد و دستم رو تو دس ی..بهم لبخندومدیم یلیبه دستت خ گرفتمشیاگه نم

 نکردم و به راهم ادامه دادم یگرفت.مخالفت
 ..بارم ممنون..شمینم شییبایخ  اره منکر ر-
ستبند ؟ با شم غ تیوارد رندگ نکهیا ایخنده گفت:به خاطر د ره شدم.؟ بهش چ
 !فتهیل  رمزمه کردم:خود ش ریتر کرد ر دیرفتم که خنده اش رو شد یا

 .یگفت یچ دمی.شنمایحرف ردن نداشت یواشی یخانوم-
 !..گهید یا فتهی..خود شگمیارامش گفتم: خ  بشنو..جلو خودتم م با

*** 
 یکه کس دادیم نیرو تو در انداختم و وارد شدم.. سکوت خونه نشون ار ا دیکل

شستین سام رو تخت درار ک سته خ ی. انقدردمی. در اتاقم رو بار کردم و با لبا
 بودم که بعد ار عوض کردن لباسام بشمر سه خوابم برد...

مه ما ه عد ار گرفتن جواب ار ند. ب کاپو بود تاریو نبودن مشــکل شیدر ت  خی،
شخص کرد سم رو م سام ار اتاقمیمرا  گهیبه اتاق د ی..مامانم به همراه مامان ار

ــغول چ رفتندیم ــدیجهار بودند.نم دنیو مش تفاوت بودم به هر حال  یبگم ب ش
سا دنیبارم بود و ار د نیاول ش یکه برا یلیو ود نو ب زی..همه چتممن بود ذوق دا

ــنا رو ته  یغم هیها  یتارگ نیحال،با همه ا نیبا ا ی..ولاوردیو منو به وجد م اش
ــرم رو تکون دادم تا اکردمیدلم حس م ــاس ار ذهنم ب یب یفکرا نی.س  رونیاس

 همسر..! هیهمدم، هیک،یشر هیرو شروع کنم همراه  زیبره.قرار بود همه چ
 نت؟یتو کاب ای میهانا جان به نظرت ظروفت رو داخل دکور بذار-
 .شهینه داخل دکور قشنگ تر م-
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ــغول چ یاتاق به ــه رفتم و مش ــترکمون باش  شیالوارم ار دنیکه قرار بود اتاق مش
ارســـام  یها و خوشــحال یشــوخ ادی شیلوارم ارا دنیشـــدم. با د زیم یرو

 یپ نیبه ا میرفتیم دیبه مراکز خر لیوســا دیخر یکه برا یمدت نی..تو اوفتادمیم
ت لبته لفظ دسولخرج..ا ییجورا هیهست و  یبرده بودم که پسر دست و دلبار

س  تر بود،کاف  یورج نیشدم و هم یم رهیخ یزیبود به چ یو دلبار براش منا
 یرو ب لهیو بره اون وس رهیهوا مشغول ار نظر گذروندنشون بشم تا دستمو بگ یب

برام  شی.ار هر لوارم ارادادیچون و چرا برام بخره.حق اعتراض هم بهم نم
 ..داشتیحال اصلشو بر م نیو در ع نیبهتر
ــل ــت.تمام قهیس ــت  ییادکلن ها یاش تو انتخاب عطر حرف نداش که بر داش

 یبرا نقدریاون ا دمیدیم یشــدم وقت یاصــل فرانســه بود.ار خودم ناراحت م
 ارهیداره لبخند رو لبام ب یوسع دهیمشترک ذوق و شوق به خرج م یشروع رندگ

شه ب ثباع نکنم که یگرفتم کار میشدم.تصم یمن به رور باهاش همراه م یول
رو  یهر دختر تونســتیبود و م یال دهیشــک همســر ا یار دســتم برنجه..ب

شبخت کنه و اون دختر من بودم..رندگ س رییتغ هیبه  میخو سا شت تا د ارین یا ا
ــه..ا یروح یو ب یکنوختی نیار ا ــوح تو تک رییتغ نیخارج بش  بارر رو به وض

 کردم یحس م یخودمم حت یتک ابعاد رفتار
مه تاد خر کردمیکه فکر م یرودتر ار اون زیچ ه فاق اف عدون  نهییا دیات و شــم
 جشن من!.. تیلباس عروس و داماد و در نها دی،خر
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ل ک یبلند شـدم و با دسـتام دامن پف دارمو باال گرفتم.صـدا یصـندل یرو ار
 نهییو تو ا دمیو مادرش تو گوشــم اونگ رد..چرخ لدایو  هیمامان و هان دنیکشــ

 ....من.... امش  عروس شدم؟!... شدیدم،باورم نمخودمو نگاه کر
 ارسام؟!... عروس

با چهره خودواقع یا نهییدختر تو ا به فاوت ر میکه  ند یادیت ـــت لبخ  یداش
ــ نیکوچکتر زیچ چیردم.ه ــت..موها ینقص ــل ینداش ــده عس ام به  یرنگ ش

فاوت ت نیار بارر تر یکیباال سرم جمع شده بود و رنگ موهام  ونینیصورت ش
 داشت یبگم برام تارگ تونمیچهره ام بود که به جردت م یها

خوش رنگم قرار داده شــده بود..دو تا  یموها یرو ینیو پر ار نگ فی.. تاج ظر
شده بود وتور کوتاه بلند یتار ار موها شم فر   لیکه دور لبه هاش اکل یکنار گو

صورتم  میشده بود.گر یشتریب ییبایشده بود، باعث ر زونیداشت وار سرم او
به صــورت مل گاهمچهره ام رو معصــوم تر کرده بود.. یحیهم  تر  نییپا ن

 د،،یچرخ
شکمش جمع  یکار شده بود و رو لیهاش اکل نهیعروس دکلته ام دور س لباس

بود که تو نگاه اول باعث شــد چشــمم رو  میتر،دامن پرنســســ نییشــده بود. پا
سندم،اکل رهیبگ ساتنش بو یرو یها لیو اونو بپ رو دو برابر  شییباید که رتور و 
سم  کردیم شت لبا سبتا بزرگ رو ونیپاپ هیپ  یود و دنباله هاب فتهکمر قرار گر ین

 بودم. دهیند یمدل نیچن ییشد. ..جا یم دهیکش نیرم یرو ونیپاپ
 لباس رو یرادیذوق کردم ارســـام بدون حرف و ا یلباس کل نیا دنیبا د یوقت

صرار کردم که فقط برا ول نکرد قب میکن هیشبه و اونو کرا هی یگرفت..هر چقدر ا
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ندگار مو شهیعروسم لباس رو بخرم تا براش هم یبرا خواستمیم شهیو گفت هم
 باشه.
گرفت و با حرف فروشــنده که گفت شــنل  رادیا یار بار بودن لباس کم البته

هره چ دنیداد...ار د دیبه خر تیرضا پوشونهیوباروهام رو م نهیس یرو یکوتاه
 داشت.. یبرام تارگ شدمینم ریخودم س

همون ش  عروسم رو  خوامیگرفتم،م یماتیتصم مونی....واسه عروسیدونی"م
 ه؟ی..نظرت چمیول کن یرو تو خمار هیبدردم و بق

 قهقهه خودم بود که تو سرم پخش شد" یصدا
 شونزشیتو چشمام حلقه بست.چشمام رو بستم تا مانع ار ر یاشک ناخواسته

 !شدیامش !..چرا....چرا نم نیبشم..حداقل هم
شدن ارا یریجلوگ یبرا ستمال شمیار خراب  شه اش رو تو ید شتم و گو  یبردا

 گفت: شگریکه ارا دمیچشمام کش
ست  شـتیلوارم ارا- رو تماما ضـد اب اسـتفاده کردم پس هرچقدر دلت خوا

حرفش هممون  نیکن و نگران خراب شــدنشــون نباش.!.. با ا هیگر اخر شــ 
سر ار پا نممیدیخند سیو مدام منو م شناختی... مامان که  هم  هی..هاندی *و*

ــده بود و اما  ــهیهمو مدل موهاش نار تر ار  شیاون ارا ی.که تولداینار تر ش  ش
 شده بود؛بلند شد و به سمتم اومد با خنده گفت:

نا ب نیشــما ا یخانوم- ند نیما رو که هم ی ختهیر یها  ن؟یدیدو روبرا بود 
 و گفت: دیرو ردم تو سرش که خند یجعبه دستمال کاغذ

 ..!ستایمثل تو خوب ن یختیر یهمه خشونت اونم واسه عروس ب نیا زمیعز-



 427 خاک احساس قدم میگذارمبر 

 به نظرت خوب شدم؟-
ـــد- عالیخوب ش ـــد ی؟؟ که د هیدختر.. یش ظه  متیلح ـــد  د باورم نش

 یلیتکون دادم خ یچ ی... ســرم رو به معنافهممیرو نم زیچ هی..فقط یخودت
 اروم جواب داد:

ــیگرفته ا کنمیحس م ؟یچرا ناراحت- ــ ی!...کدوم عروس انقدر  شیرور عروس
 کم حرف و ارومه؟

 افتاد نییحرفش دستام شل شد و پا نیا با
اروم و ســراســر لررش کالم گفتم: بارم  دمشیکشــ یرو بســتم و به گوشــه ا در

 افتادم ادشی
و رو خدا اروم گفت: ت دیکش شیشونیبه پ یبعد دست یگرد شد لحظات چشماش

 بهش فکر نکن...به امش  فکر کن ...به خودت!
بشــم..!  میرندگ میاخرش...اخرش تســل کردمیوقت فکر نم چی...هیدونیم-
وقت!چشمام لبال  پر شد، سرم رو باال  ـــچیتصور نکرده بودم، ه شوینجوریا

شه با نوک یسر جا زیهمه چ دمیکه د ختهیصورتم بهم نر نمیاوردم که بب  خود
 دستمال اشکمو گرفتم.دستمو گرفت:

سخت نگ یاله- سه چ ریقربونت برم،انقدر به خودت  ش  توئه..وا ش    یام
 بود..اروم گفتم: ینجوریتو هم ا ریباالخره تقد ؟یناراحت

صور م شهیهم- ش  رو کنار اون ت  سورهیم نی..!دلم ار اینجوری..نه اکردمیام
رشم بودم اخ ششیپ خواستیبودم که هر وقت م یاسباب بار هیکه براش مثل 

سک هیکه مثل  شو ردم ار رندگ یعرو ست ا یلی. خرونیپرتم کرد ب شیکه دل ر د
 ..دمیگز و! لبمیدرکم کن یتونی،نم ادیارخودم بدم م لدایم،یخودم عصبان
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ــ ینجوریهانا..تو رو خدا با خودت ا-لدای ــ  عروس ــه چتهینکن..امش  ی.واس
چقدر خوشحال بود؟..به اون فکر کن و  یدیارسام فکر کن..د ؟بهیکنیم هیگر

ــحالش کن... به خاطر من  یا گهید ینذار ذهنت جا ــه .. تو هم خوش پر بکش
 به فشــردم که دییتا ی..باشــه؟ دســتش رو به معن ریانقدر به خودت ســخت نگ

 در رو چرخوند و در رو بار کرد رهیدستگ یاروم
ــرم رو که بلند کردم ارا اب ــگریدهنم رو قورت دادم و س که با خنده  دمیرو د ش

 گفت:
 ؟یرو راه انداخت تیریاالن ابغوره گ نی..ار هممیدار یا یچه عروس نار نار-

به طرف ما که تو  دنیشن نویکه ا هی..مامان و هاندیخند لدایشاگردش به همراه 
صورتش تغ هیاومدن. هان میصوص عروس بوداتاق مخ کرد و مامان  رییحالت 

 اروم گفت:
 با خنده گفت: لداینزدم که  یهانا بار چت شد؟ حرف-
سره اشکش دم مشکشه!..ار  کی یدختره تو دار نمیخاله جون...اخه ا یچیه-

سه رورا بگه بذار دو رور  ستین یکی..کنهیم هیسر خرش گر یب یاالن داره وا
 لدایحرف  نیور دل من رار بزن! مامان که با ا نیبشــ ایتو خونه ات بعد ب یبر

 و گفت: دیب*و*سقانع شده بود سرم رو 
نشـــده  یزیها عروس خوشــگل مامان.. چ ینکن هیفدات بشــم مادر..گر-

ــام ب ــو رنگ بزن به ارس ــو مامان..پاش ــراغت که هنور اتل ادیکه...پاش هم  هیس
ــعنینرفت ــر تکون دادم و س ــ  رو ب ی..! س ــم و یغم رندگ الیخیکردم امش  بش

 حداقل امش  که متعلق به من بود خوش باشم!..
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 الو ارسام..-
 ؟یجانم...حاضر-
 ؟یاره کارم تموم شد..تو حاضر-
 ..امی..االن مزمیاره عز-
 باشه منتظرم..فعال.-
 فعال گلم..مواظ  عروس خوشگل ما هم باش.-

 ..وونهی:ددمیخند
 .گهید میدونه اش هی نیهم وونهی..دمیمگه چند تا عروس دار-
 ..زیکمتر مزه بر-
 به چشم..فعال..-

 :لدایرو قطع کردم  یگوش
ــوورت چ- ــه منه..اون ش که  یبهت گفت ذوق کرد ینه بابا فقط رر ررت واس

 اش: نهیتا بنا گوشت باره؟ ردم به س شتیاالن ن
 کمتر چرت و پرت بگو..دستش رو گرفت جلو دهنش:-
رار رار عر  یداشــت شیپ قهیحاال خوبه دو دق گم؟؟ی..ِا..ِا..من چرت و پرت ماِ 
با هم حرف  یا قهیار خنده منفجر شــد. چند دق هیحرفش هان نیها! با ا یزدیم

ــگاهیوارد ارا لمبرداریف نکهیتا ا میرد ــ ش ــد و خبر رس ــام رو داد.بارم دنیش  ارس
 نییپا شــگاهیارا یباال رفت.. اروم اروم ار پله ها دنایســوت و کل کشــ یصــدا

ــگریاومد و ارا ــرم رو پا یهم تورم رو رو ش ــرم انداخت و به من گفت س  نییس
 ..رو به ارسام گفت:رمیبگ
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شاباش ند- صداکنمیرو نما نم نیتا  شن ی..  ه ک ییو پول ها دمیخنده اش رو 
 ..گرفتیپام قرار م نییو پا کردیهوا پروار م یتو

هم مثل  لدایو  هی..هانزدنیجوون ســوت و دســـت م یکه چقدر دخترا بماند
شتم وا وونهید شمردن  سادنیها پ سه و بعد ار اون تورم رو ار روکیو   ی..دو..

 صورتم برداشتن..
 که ســقف شیپ هیکس حرف نزد..خندم گرفت..نه به چند ثان چیلحظه ه هی

ست کرد توبود خراب  کینزد شگاهیارا سام د شه نه به االن!.. ار و  بشیج یب
 ..دوباره کل ها ار سر گرفته شدختیریسرم م یدوباره تراول ها رو رو

ــگاهیهم ار ارا با ــد ش ــمتم گرفت به  میخارج ش ــته گل رو جنتلمنانه به س و دس
 میشد عروس نیردم و دسته گل رو گرفتم..سوار ماش یلبخند لمبرداریدستور ف

 ..میحرکت کرد هیو به سمت اتل
ه بودن، ب ییبایر یهمراه با ژســت ها یار گرفتن عکســها که انصــافا همگ بعد

 .... میسمت مقصدمون که تاالر بود،راه افتاد
 .گرفتمشیم نویخوب شد لباست شنل داره وگرنه عمرا ا -ارسام

 قشنگه یلیخ نکهیا یحرفش گفتم: ول یار معنا یلبخند خجول با
ص با ست..ول یلبخند خا شنگ که ه شنگ تره..حاال که  یگفت: ق تو تن تو ق

م هت  ب قدر  ن چ ادیا گه  ه یبرا یزیو ا نداشـــت  ـــش  قت  چیپوش و
 فیبار اول ارم تعر یبرا نکهیار ا ؟ینار شـــد یلیخ یدونســتی.مگرفتمشینم
کردن با دســته گل  یانداختم و مشــغول بار ریشــرمم شــد و ســرم رو ر کردیم

 شدم.
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دود اســفند و  یکر کننده اهنگ و بعد ار اون بو یاصــد میتاالر که شــد وارد
به  لدایو  هیبود که نظرم رو جل  کرد.. هان یزیچ نیدســت ردن مهمان ها اول

 ..زدنیو دست م کردنیعنوان ساقدوش کنار ما همراه با اهنگ حرکت م
ن سرمو یدو طرف پارچه ساتن رو باال یو ملود هیو هان مینشست یصندل یرو

بعد عاقد اومد و  ی...کمدنییســایســرمون م یگرفتن و بزرگتر ها قند رو باال
شد.. قران رو رو شغول خوندن خطبه عقد  سوره نور رو  یم شته بودم و  پام گذا

 ..خوندمیم
ــ-عاقد ــرکار خانم هانا نکوهش بنده وکل زهیدوش  هیبا مهر میمکرمه محترمه س

سند کامل وو  نهیدست ا کی، یسکه بهار اراد 1400  یالیشمعدان،به همراه 
قا اسیشـــاخه گل  75رامســر و  به عقد دائم ا ارســـام راد منش  یشــمارو 

 ..؟اورمیدرب
 ..نهیبغض دار مامان بلند شد:عروس رفته گل بچ یصدا

قد ـــت...ا عا لت خواس هارو تکرار کرد و ارم وکا له  باره جم  لدایبار  نیدو
 .ارهیگفت:عروس رفته گالب ب

سوم م یانم برا:عروس خعاقد سمیبار  سام تو ج لم؟یبنده وک پر ست د بشیار
دامنم گذاشت...همه منتظر جواب  یرو یلفظ ریرو به عنوان ر یکرد و جعبه ا
 یرندگ هیشــروع  یعنی..میدوران مجرد دنیبه اتمام رســ یعنی نیمن بودن و ا

 پاهام گذاشتم: یو رو دمیب*و*ستاره..قران رو بستم و اونو 
 با اجاره پدرو مادرم...بله..-

بلند شــد..عاقد  یکوبیاهنگ و پا یســرمون کنار رفت و صــدا یباال پارچه
 ...میرو امضا کن ییرو مقابلمون گذاشت و ارمون خواست جاها یدفتر
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رو  کمیمقابلمون گرفته شد..انگشت کوچ هیار اونم ظرف عسل توسط هان بعد
 ..خندم گرفت:دیخندی..متو عسل فرو کردم و به سمت دهنش گرفتم

عســل رو مزه کرد هر لحظه  دیخندی. همونجور که مکنمایم تیاذ یکن تیاذ-
گار بگ نده ارهیمنتظر بودم انگشــتمو  باش بود دق ی..اون خ  نیمه قایکه رو ل

 یه اب*و*ســبا دســتاش انگشــتمو جدا کرد و لحظه اخر  ی.ولدادیرو م یمعن
 لحظه حالم دگرگون شد.. هینوک انگشتم نشوند.. یرو

ده شــ رهیخ نهییکرد و به طرفم گرفت..به ا یشــد و اون انگشــتش رو عســل خم
سع شت ا یبودم و ذهنم  س نیدا صدا لیرو تحل یه اخرب*و* خنده  یکنه.. 

 به خودم اومدم..ارسام ار خنده سرخ شده بود: دمیرو که شن هیهان
جا- ها ی؟رفتییک نده م هیهان یتو هپروت ؟!.. شــونه   دونمینم دیلرریار خ

 ار خنده غش کرده بود.. ینجوریبهش گفته بود که ا یارسام چ
شت سل انگ ن فکر کردم که حاال عرفا وقانونا ر نیفرستادم ..به ا رونیرو ب شیع

 یپررنگ رو رهیخط ت هیارسام شدم ،االن اسمش وارد شناسنامه ام شده بود و 
تک رورا با دهیکشــ میمجرد یتک  حاال ن ـــد..  یارش مخف یزیچ دیش

 یشـدم..ک رهیعمرم شـده بود..به چهره اش خ یتک تک رورا کی.شـرکردمیم
 رو بهش بگم؟! یهمچون موضوع تونستمیم

 ژهیو هگایتو جا میو به مهمان ها خوش امد گفت میرفت یزیسر هر م نکهیار ا بعد
 شــدن ر*ق*ص ســتیهم که وارد پ ی. نفرات اولمیعروس و داماد نشــســت

کرده بودند کامال  نیانگار که ار قبل تمر یو ملود هیســـاقدوش ها بودند..هان
 یونی یا..سرم رو که چرخوندم چند تا ار بچه هدندیر*ق*صیهماهنگ با هم م
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ــخدمید لدایروکنار  ــون رو تش ــتم چهره اش ه بعد ک یبدم ول صی..اولش نتونس
 یبخندل انایبه سمتمون اومدن شناختمشون.. ک لدایو نوا همراه با  انایشبنم و ک

 ش:ب*غ*لتو  دیرد و منو کش
 هانا.. یدلم..خوشبخت بش زیسالم عز-

 کی..نزد دمیکردم و ارش که جدا شدم برق اشک رو تو چشماش د شب*غ*ل
 ردم و گفتم: یحال لبخند نیبود ناراحت بشم با ا

 خوبه؟ ری...اقا ام؟ی..خودت خوبزمیعز یاومد یمرس-
 ..ومدیامش  ن یرو تکون داد: من خوبم..اونم خوبه..ول رشس
 یخوشگل شد یلی: خدمیکوتاه چشمام رو بستم صداش رو شن یلحظه ا یبرا

به  به دندون گرفتم و  نا..مطمئنن اگه.... حرفش رو خورد، لپم رو ار داخل  ها
 حالتم به سمت ارسام خم شد: دنیبا د انایدامنم رل ردم. ک

 ی.. و لبخندنیدوســت ما رو هم بدون نیراد منش..قدر ا یااق گمیم کیتبر-
و دســتمو  دیرد.. ارســام هم محترمانه ارش تشــکر کرد و با حرف اخرش خند

 گرفت:
 ..نیخوش اومد یلیرو ندونست..خ یجواهر نیقدر همچ شهیمگه م-

قســمت مردونه شــد وســر و صــداها  یگفتن بچه ها ارســام راه کیار تبر بعد
 کنارم نشست بهش گفتم: لدای. شتریب

 دن؟یبچه ها ار کجا فهم-
خبر داشـــت،اونم چون من ار دهنم در رفت و گفت امکان نداره  انایفقط ک-

 هم خبر داد و اونا هم اومدن.. هیبه بق امیهانا ن یعروس
 : اونم....دمیناله پرس با
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به ام ادیقول گرفتم فقط خودش ب انای..ار کدونهیجواب داد :نه نم عیســر  ریو 
ده بلکه ب یافتخار هیخوشگله..پاشو  الیخینگه که اونم خبر دار بشه.. ب یزیچ

 لدایفتم:گ رهیدستمو بگ نکهی..قبل ار امیر*ق*صیعروس م هیبا  میدار میذوق کن
 ؟یاریبگم نه نم زیچ هی

 بهم رل رد..گفتم: ترسون
 ؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا-
د ..بعدمی..خندیخواینم یا یمعمول یزیچ نکهیا یعنیطرر حرف ردن تو  نیا-

 سرم رو اطرافم چرخوندم و ادامه دادم: یار مکث
 ..باشه؟ایدنبالم ب ییدستشو رمی..مشهینم نجایا-
 .. ارمیاسمتو نم گهیها د یاریدر ب یخر بار یهانا به خدا اگه بخوا-
ول دفعه فقط. ق هی نی..تو فقط بهم گوش بده همکنمینم ینترس..کار خاصــ-
 ..وفتهین یاتفاق دمیم

ص نفس ش یحر سه چ دیک شماتو ببرن وا شور اون چ  یاونجور گهید ی:مرده 
 !امیم یجور هیخوب..برو منم  یلی؟خیکنینگاه م
منتظر  یا هی..چند ثانرفتمیم ییرو با دستم گرفته بودم و به سمت دستشو دامنم

 ن..با چشم غره درو پشت سرشگفتم در رو قفل ک عی..سردیرس نکهیموندم تا ا
 بست. گفتم:

 ؟یاورد تویگوش-
 ؟یواسه چ-
 نه؟ ای یاورد-
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 .دیکش رونیب شویرو بار کرد و گوش شیمشک یدست فیک در
 تواون سرته؟ یبار چه فکر-
 عجز گفتم: با
 ؟یچشماش گرد شد:به ک ؟یزنیبهش رنگ م-
 کردم:فرنود!... یناخونام بار با
ا تو؟شوهرت ب ایمنه  هیعروس ؟امش یگیم یچ تهیمنفجر شد: هانا حال دفعهی

عد تو منو ا له داره ب فاصــ قدم  ند  جایتو چ ند ن به  یگیم یکشــو رنگ بزنم 
 یردغلط ک یخواستیرونم چارهیکه اون ب ؟تویخوایم یچ یفهمیفرنود؟اصال م

له داد ی..غلط کردیقبولش کرد با یبهش ب حاال  تو  ناالخون واالخو دیکه 
ار  شهیمه یبرا دیتوئه!..فرنود رو با یجشن امش  برا نی...اایبشه! به خودت ب

 ؟؟یفهمیم رونیب یبندار تیرندگ
 :دیام گرفت و اشکام چک هیگر
با تونمی..به خدا نمتونمینم- با خواســـت خودم بهش دل نبســتم که حاال  ...

 یفراموش کردنش کار اســون یفهمیخواســت خودم فراموشــش کنم..چرا نم
ســال شــ  و رورمو رو با فکر فرنود 4 نیتو ا ه؟منیســال مدت کم 4ســت؟ین

 شبه بگم برو به درک..؟! هیحاال  کردمیم یسپر
دلم  یلیخودم خ یمنه..فکر کرد هیخدا هنور باورم نشــده امشــ  عروســ به
سر  نی.. خسته شدم ار اشهینم ی..ولخوامیبهش فکر کنم؟نه به قران نم خوادیم

ص. اون غرورمو یدر گم شخ شقمو ت تمویخورد کرد  ست ع رد ک کهیت کهیشک
 بهش فکر نکنم. تونمیبارم نم یول
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ــ  بهش رنگ بزن اگه د نیهم ــدا دمیامش ــحاله..اگه ص خندونش رو  یخوش
ش  همه چ نیهم دمیشن شم  دونمیچون م کنمیرو فراموش م زیام اونم فرامو

امش   نیهم ستین یا یناراحت نیکرده..به خدا اگه بشنوم تو صداش کوچکتر
 ..سورونمیهمه خاطره هاشو م

فت:نخ با ما هم االن مزنمیمن رنگ نم ریتحکم گ  شیپ ینیشــیم یری..شــ
 ؟یدیشوهرت....داد رد: فهم

 دادم و گفتم: هیتک یبهداشت سیرو به سرو دستم
 ایشــروع کنم  ییجا هیار  دیفراموشــش کنم با خوامیم گمی؟میفهمیچرا نم-

م ن نمینه؟ جوریا تو م شیپ ین ن گ خوامیبرم.. ند  خ*ی*ا*ن*ت میتو ر
 یبه بار مویتو رندگ یادما تونمی... من مثل اون نامرد نمســتمیکنم....اهلش ن

ساب  یو هرجور رمیبگ ش  متاهل ح شون رفتار کنم....من ار ام ستم باها خوا
م شـــمیم فر د هیبه  خوامین پ گهین کنم و جســـمم  شـــوهرم  شیفکر 

ه ب یکار گهیبشــنوم بعد د امشــ  صــداشــو نیفقط هم ؟بذاریفهمیباشــه..م
 نیارت...هم کنمی...خواهش ملدایکارش ندارم...دلم واسه صداش تنگ شده 

 خواسته ام باشه نیاخر دمیبار..قول م هی
ار  یگریبعد ار د یکی.اشــکام  کنمیکار رو نم نیدلت غلط کرده با تو..من ا-

روشن  شویگوش ینره. با ناراحت رونی..دستشو گرفتم تا بختندیریم نییصورتم پا
 ؟یزنیرنگ م یکرد و شماره رو گرفت..با دستم صورتم رو پاک کردم: دار

.و کشــمیار دســت شــما دو نفر م کشــمیم یاخم گفت:حرف نزن که هر چ با
به  یانداختم و دست یبه صورتم نگاه نهییرو کنار گوشش گذاشت. تو ا یگوش
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 افمیق ضد اب بود وگرنه شمیبود که ارا نیکه باهام بود ا یتنها خوب دمیتورم کش
 ل  گفت: ریبود!... ر یدنید
هانا خدا  یرو با خودم اوردم..ول فمیک شمیارا دیبه بهونه تجد یشانس اورد-

ش   دونمیمن م یبهش فکر کن نمیبعد ار ا یشاهده اگه بخوا و تو.. بعد ار ام
تا خواســتم حرف  ؟یدی...فهمیکن یاســمشــو هم تو فکرت هج یندار یحق

 صدا پخش شد: فونیا یاورد و گذاشت رو نییرو پا یبزنم گوش
 ترا؟یجانم م-

سم ستام به لررش افتاد..  نف شماش برام خط  لدایبند اومد ..د حرف نزد و با چ
 صدا دوباره گفت: دیو نشون کش

خنده اش پخش شـــد..انگار که  یصـــدا لنت؟ویرو ســـا یبار تو رفت ترایم-
ــحاله". دیقلبم فرو کردن..لبام لرر یرو تو یخنجر ــد"خوش . تو ذهنم تکرار ش

 جواب داد: یساختگ یبا تعجب لدای
 ؟ییِا..فرنود تو-
 باشه؟ یک یخواستیپس م-
ستمی..مزینه اخه..چ- شتباه یکیبه  خوا و شماره تو ر یار بچه ها رنگ بزنم ا

 ؟یگرفتم...حاال خوب
 صدا هست! سرو ؟چقدریی؟کجای..تو چطورستمیبد ن یمرس-
 گذره؟یار بچه هاست..اونجا هستم..خ  خوش م یکیمنم خوبم..تولد -لدای
ــداش رد:فر یکی  فیعرماجرا رو ت هیبرات بق خوامیکه م ای؟بیبار کجا رفت یص

مان صـــدا نده جمع یکنم و همز فت: م یتیخ ند شـــد..فرنود گ  امیبل
 هست؟ یبابا!..جدا؟تولد ک
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 ..مهیمیقد یار دوستا یکی..یشناسیتو نم-لدای
شد:فرنود...کجا یفیظر یصدا ص ایپو نی. ببییبلند  با  گهیئه دتو ریهمش تق

 رفت!.. یپر داد نویچرت و پرتات ا
صدا دنیشن با سمت گلوم رفت و بغض کردم... ستم ناخوداگاه به   هی یصدا د

صم یک نیدختر بود..!؟ا صدا م یمیبود که فرنود رو انقدر  ون ا زد؟یو خندون 
خنده اش هم  یشــده بود که صــدا یمیانقدر صــم یکجا بود؟!!با کدوم دختر

ره غ مبا چش لدایدهنم گرفتم..  یو دستم رو جلو دیشد؟ اشکم چک یپخش م
 گفت: یبه من تو گوش

مت نم - با شــمیبرو...مزاح ها صـــدام  دیســرت شــلوغه... منم  چه  برم ب
 .؟یندار ی.فعال کارکننیم
 ..باشه...خوش بگذره..یو مراحمت هینه بابا چه حرف-
 پس فعال خداحافظ..-
 ت:صدام گرف ختمیریو اشک م زدمیرو که قطع کرد پلک م یخداحافظ..گوش-
 لدایمن اورد؟  یرو هم جا گهید یکیفراموشــم کرد که  یرود نیبه ا یعنی-

 چشماشو بست:
شن- شو  شخصیدیبود...د ؟خوشحالیدیصدا ! قولت رو که هیبود مهمون ؟م
 ..!یفکرش رو هم نکن گهیصداش د دنینرفته؟ قرار بود بعد ار شن ادتی

...انگار نه انگار که قلبمو دیخند لدایتکرار کردم:خوشــحال بود.. کیســتریه
فراموشم کرده..!پس  لدایبدون من خوشحال باشه؟ تونهیم یشکونده..چه جور

 من انقدر االغم؟هان؟چــرا؟ کنم؟چرایچرا منه احمق هنورم بهش فکر م
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تو هم د یکردو رو مب*غ*ل کرد..:پس  نوارش  فکر  گهیکمرم رو  بهش 
شــو..به  الشیخیب گهی..دیدیخودت شــن ینکن..خنده اش رو هم با گوشــا

سام ش یفکر کن که تو یار شدم و  ر اب رو با ریسالن منتظر توئه.. ارش جدا 
 کردم و به صورتم اب ردم:

سورن گهید- سر  .من کنه. یرندگ تونهی..اون بدون من مستیبرام مهم ن یانداره 
 !ست؟یبراش مهم ن یوجودم ذره ا دمیکه فهم یچرا نتونم وقت

 ریتا ر دمیفرصت حرف ردن ندادم قفل در رو بار کردم ودامنم رو باال کش بهش
ستشو ریپاهام گ سمت جمع یینکنه..ار د شدم و به  سال یتیخارج  سط  ن که و

 :سادیمقابلم وا لدای نمیبودن حرکت کردم. تا خواستم بش یکوبیمشغول پا
 یســع یهنور عروس خانم به من افتخار نداده ها!.. چهره اش گرفته بود ول-

ــت به هر نحو ــتمو  یداش ــش پنهون کنه، دس ــاش ــت چهره بش حالتش رو پش
.. گرفتن شــد لمیرو روشــن کرد و مشــغول ف نشیهم دورب لمبرداری... فدیکشــ

 رو هول دادو داد رد: لدای هیکه خندم گرفت.. هان دیر*ق*صیم انقدر با عشوه
ش  . امدیم.. و دست منو کشر*ق*صب میخودم با اج خوامیم نمیبرو اونور بب-
 بودم...با خنده گفتم: یشاد م دیبا
 ؟یوسط نیار بس ا یهالک نشد-

شمک س میدار یرد:مگه چند تا اج چ صب شیکه عرو خودمونو  دیم؟بایر*ق*
مه دختراهگید میهالک کن قه ردن و من وســط بودم هر  ی! ه جوون دورم حل
 اومد. یبه سمتم م شونیکیدفعه هم 

شغول  موقع سام ار بس م شد...مامانم و مامان ار سام وارد رنونه  شام ار صرف 
 به مهمان ها بودند به کل خودشون رو فراموش کرده بودند. یدگیرس
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 دهیارســام رو ند یرو نیادا همراه بود.. تا به حال ا یخوردنمون هم با کل شــام
عقد مهر دو طرف تو دل هم  غهیبا خوندن صــ گفتنیکه م نیا دونمیبودم نم

سته  وفتهیم شد حس م نمونیکه ب یار رمان ینه؟ول ایرا  کنمیخطبه عقد خونده 
هش ب تونمیم کنمیرو بهش داشــته باشــم.احســاس م یاون ادم قبل دید تونمینم
بت بهش که تا قبل نســ یاون تنفر دونمیخوشــبختم کنه...نم تونهینم و مک هیتک

اره ار ت تیشــخصــ هیکه  بهیهم عج یلی..خبهیبرام عج یداشــتم کجا رفته ول
 منه..! االتیخ دهیهم همش را دیشا دونمی..نمنمیبیدرونشو م

باره اهنگ عروس مهتاب رو گذاشــتن و  یکم بعد مجلس مختلط شـــد و دو
 صر*ق* یبود تو کیسالن کامال تار کهیمنو همراه ارسام رو در حال لمبرداریف

ه دســتم گل رو نگهداشــت هیکرد. با  تیهدا ســتینور فرو رفته بود،به ســمت پ
 بود که یاهنگ طور تمیر کردمیهمگام با اهنگ حرکت م گمیبودم بادســت د

 یولد بو کیفضا کامال تار نکهی.با اکردیدعوت م یناخواسته ادم رو به هماهنگ
 :کردمیحس م یبرق چشماش رو به خوب

 صدا کی خوننیتموم عاشقا با ما م امش 
 ایعروس دن نیعاشق تر ییتو گنیم

 بردار و ببر،کوچه به کوچه شهر به شهر دلمو
 عروس دلبر یکه نذر چشمات ا بگو

 ییحلقه طال هیو  اهیجفت چشم س هی
 ییکه شد فدا یدل ییو الماس و طال اسیفرش  هی

 که بستم یعهد نیم با ام*س*ت م*س*تمن  اره
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 هستم ینپرس ار من ک یچشمات وا نهییاون ا شیپ
ه دومادو ب*و*ســناب امشــ  با صــد تا  یم یم*س*ت یعروس مهتاب ا یا

 ابیدر
شقت هست هیکه  ینگ پرستمیرو م ایکه با تو هستم دن حاال م. تا وقت نگفتم عا

 رنده هستم... ؟تایک
 عروس رو دست نداره نیا یو راست یم*س*تش  ما سحر نداره، امش 

 ارهیتو کم م شیخبر نداره ماه ش  چهارده امش  پ گهید یهمه ستاره ک نیا با
شت ر نیا شالله مبارکه ا دیبگ یچه کرده با ما همگ نیبب بایسرنو  یا شاللهیما

ه دومادو ب*و*ســـناب امشـــ  با صـــد تا  یم یم*س*ت یعروس مهتاب ا
 .ابیدر

م..تا وقت نگفتم عاشقت هست هیکه  ینگ پرستمیرو م ایکه با تو هستم دن حاال
 تا رنده هستم.. ؟یک
ص به سام خ دنیر*ق* شتن رهیار ست دا حرکت  یشده بودم کامال مردونه و دو
که رســ یبه اخرا کردیم نگ  با هم  دیاه نا  مه جوو نگ رو  کیه ـــدا اه ص
ص یول نمیسنگ یکم کردمیحس م نکهی.. با اخوندنیم اس تو اون لب ندیر*ق*

 !..شهیتر م فیحرکاتم ظر کردمیرو دوست داشتم احساس م میحج
ه ک یرمان قایدســتش گرفت و دق یدســتم رو تو هیدامنم رو گرفتم و  گوشـــه

دور چرخش  هیچرخ بزنم که بعد ار  هیخواست اهنگ تموم بشه وادارم کرد که 
 غیش جکار نی. با ادیب*و*س یپشت سرم قرار گرفت و گونه ام رو به نرم قایدق

شاباش بود.. ف سوت همه باال رفت..دور و برمون پر ار  شخص لمبرداریو  که م
 رفت.. یبه گوشه ا هیلبخند رد و با گفتن عال هیبود کامال راض
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شنلم رو  یاخرا گهید سام  سم بود و اکثرا عزم رفتن کرده بودن..طبق گفته ار مرا
 . دمیار قبل پوش

ضر سمتمون م نیحا سام هم  یم یراه کیدن و بعد ار تبراوم یبه  شدند..ار
ستش رو رو شته بود با لبخند ار مهمان ها  یکنارم قرار گرفته بود و د کمرم گذا

 سالن کامال خلوت شد مامان به سمتمون اومد: کهییتا جا میکردیتشکر م
شما جلوتر بر انیم کینزد یها لیفام- سرتون  نیخونه خودتون. شت  ماهم پ
 .مینشستم و به سمت خونه حرکت کرد نی. سر تکون دادم.تو ماشمییایم

ساعت  حدودا شت3تا  سم دا شد و همه رفتن  ی..وقتمیمرا خونه کامال خلوت 
ســرم رو  ینگام کرد رو یکرد و بابا جلو امد کم یب*و*ســمامان باهامون رو 

 :دادم هیاش تک نهی..دستام دورکمر پدرم حلقه شد ، سرم رو به سدیب*و*س
ر ا زیلبر یه اب*و*سدختر گلم.. منو ار خودش جدا کرد و  یخت باشخوشب-

 سرم نشوند.: یمحبت پدرانه رو
و صـالحت ر شـهیبدون من هم نوینبودم هانا..ا یخوب یببخش اگه برات بابا-
 دست من گذاشت: یارسام رو گرفت و تو خواستم،دستیم
مک ما ک یرو نیتونیهم م شهیدخترم رو به تو سپردم بابا...مواظبش باش..هم-

و . ارســـام بابا رکنمینم غیتو توانم باشـــه ارتون در کهیی..تا جانیحســـاب کن
 و بابا هم دو تا ضربه به کمرش رد و رو به من گفت: دیب*و*س

وده بابات پشــتت ب نجای..اگه تا ایکن یخودت ط دیبه بعد رو با نجایهانا ار ا-
ــتته!..با نیار ا ــوهرت پش .اگه گم،یبه هر دو تون م یکن هیبه اون تک دیبه بعد ش
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و با کمک هم مشکالتتون ر شهیهم دیتون دوام داشته باشه با یرندگ نییخوایم
 ..نیحل کن

ــما هم- ــهیش ــهی..منم همنیمن بود یچه خوب چه بد بابا ش ــ ش  یارتون راض
 نبودم.. یاگه براتون دختر خوب دیبودم..ببخش

ل نا مب*غ* ها فت: گ ه یکرد و  به چیمن  من  بوده.. ن بد  قت  نام  و ها
 بابا جان نیبخت ش دیمطمئنم..سف

نارش  یرو ـــل کرد کتش رو هم ک تاد و کراواتش رو ار دور گردنش ش بل اف م
ساعت نگاه کردم نزد شته بود...به  سمت  4 کیگذا رفتم  خچالیصبح بود..به 

 ختمیاب ر وانیل هیخودم  یاوردم و برا رونیاب روب یو بطر
و به  ختمیر وانیحرف اب رو تو ل ی! ب؟یدیهم به من م وانیل هیهانا -ارســـام

 .گذاشت زیم یرو رو یخال وانیو ل دینفس سر کش هیسمتش گرفتم اب رو 
ــنگ به ــت اون لباس س ــمت اتاق خواب حرکت کردم تا ار دس ــنجاق  نیس و س
که تا مغز سرم فرو رفته بود راحت بشم که ار جاش بلند شد و پشت سرم  ییها

ــته دلهره ــد حرکت کرد..ناخواس ــد.. وارد اتاق ک دیگرفتم و تپش قلبم ش ه تر ش
اوردم در سرمکه کردم تاجم رو ار  یکار نیتوالت رفتم . اول زیبه سمت م میشد

س  موها شده  دهیسرم خواب یکه رو یمختلف یموهام با وجود تافت ها و چ
 اومدند.. ینم رونیب یبود کامال خشک و ربر شده بود و سنجاق ها به راحت

سنجاقحرص تو با سرم جدا کردم وبا  سوراخ  یر رو ار  شت مغزم رو  رو که دا
ــگرهیبه ارا یل  کل ریو ر رفتمیکلنجار م کردیم ــام  مگفتیم راهیبد و ب ش که ارس

ــرم وا ــت س ــادیپش ــنجاق رو ار موهام ب س ــتم رو گرفت و خودش س  رونیدس
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ــ ــتش رو نگاه م نهیی..ار ادیکش ــش به جدا ککردمیحرکت دس  ردن.تمام حواس
 :دمیسنجاق بود..اب دهنم رو قورت دادم و چرخ

 جدا کنم. تونمیاش رو م هیبق-
شماش اجزا رهیحرف خ یب صله دیکاویصورتم رو م یبا چ ..جلو تر اومد و فا

شقدم پر کرد..حاال کامال تو  هیامون رو با  سرم روآ*غ*و*  یش فرو رفته بودم 
ضربان قلبش ر نهیس ضوح نامن ریاش بود، شم بود و به و شیر یظمگو رو  ونتم

 ت..منو ار خودش جدا کرد و با دســتاش صــورتم رو قاب گرفکردمیحس م
 یتر بشه که دستمو رو دستاش گذاشتم و ارش فاصله گرفتم،ب کیخواست نزد

 اراده اسمشو صدا ردم که جواب داد:
 جانم؟-

 چم بود..: دونمیکارهام نداشتم،نم یرو یکرده بود اراده ا خی دستام
 !االن...نه-

 زم؟یشده عز یو اروم گفت:چ دیب*و*سام رو  گونه
ب فیخف لررش به خو مام تنم رو  باکردمیحس م یت قت گفتمیم دی. ..و

 شدم..: یدل م هیبا خودم  دی..باتونستمی..نمخواستمیم
 آرسام.. خوامیوقت م-

 نشست: شیشونیپ یرو فیظر یاخم
 ؟یوقت چ-

ندارم..بهم وقت بده.. فکش رو که منقبض  شــویل  گفتم:من امادگ ریر اروم
 ؟یندار شویچرا امادگ-صورتش اروم بود..: یول دمیدیشد رو م
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 سردم رو تو دستاش گذاشتم و سرم رو باال اوردم: یدستا
 ..فقط رمان الرم دارمگمیرو بهت م زی..همه چگمیبهت م-

دارم  تمنسدویمدت منتظر جوابش بودم..م نیتو ا دیبار به لباش دست کش چند
 خواستمیادامه بدم..ارش فرصت م ینجوریا تونستمینم یول کنمیم یانصاف یب

ارم دور شد که دستام ار تو دستاش جدا شد،رگ گردنش متورم شده بود پشت 
 و دست به کمر گفت: ستادیبه من ا

 در کار نباشه؟ یاگه فرصت-
سم ش  نه...نال نف ض کنمی: خواهش مدمیبند اومد..نه..ام  حیفقط چند رور تو

 !دمیم
شت صدا برگ شم دوخت، کتش رو ار رو دیلرریمن که م یو به   یبا تعج  چ

 و محکم گفت: ستادیتخت چنگ رد روبروم ا
ــه م یرور دار 3 نیرور هانا..اگه بفهمم تو ا 3فقط - ــینقش  کنمیم یکار یکش

ــرش نا پ ــاب من باردایاون س ودتو خ ینه رندگ یکن ی..پس به نفعته نه با اعص
 ...یتلخ کن

شـــد لحظه اخر  یب*غ*لرفت و وارد اتاق  رونیکوتاه ار اتاق ب یار مکث بعد
 ...دمیشدن در رو شن دهیکوب یصدا

تادم وســرم رو ب یرو خت اف بارم خ نیت تام گرفتم..  یلیمرد بود..خ یلیدســ
هم دلش به  دیرور بهم مهلت داد شــا 3نزد تو گوشــم و  یکیکرد که  یمردونگ

بود که  نیها اصال برام مهم نبود..مهم ا دیشا نیلررونم سوخت..ا یحال صدا
 م.عادت کن دمیجد یو به رندگ امیمهلت داشتم تا با خودم کنار ب گهیرور د 3

 پانزدهــم : فصل
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مت ..به سـ دمیکشــ نییلباس رو که کنارم بود پا پیرو تخت بلند شــدم و ر ار
تا دوش مختصــر یحموم تاق بود رفتم   یو حالت موها رمیبگ یکه داخل ا

 ببرم. نیچسبون و خشکم رو ار ب
ه ارسام خواب دونستمیبود، تنم خسته بود.نم 5اومدم ساعت  رونیحموم که ب ار
که در رو ندارهیب ای تاقش رفتم  به طرف ا و  دهیخواب نیرم ی..رودمیبار د مهی.

جا به  ته بود.. ریبالش ر یکتش رو  گذاشــ ظه دلم براش  هیســرش  لح
هم روشن بود و اتاق سرد.مثل بچه ها پاهاشو تو شکمش  یسوخت..کولر گار

ــتم و  ــافرت یپتو هیجمع کرده بود.برگش ــتم و رو یمس تنش  یار تو کمد برداش
نداختم. چهره اش نشــون م با د دادیا ـــده  نحوه  دنیتو اوج خواب غرق ش

ــت عق  گرد کردم و ار ا یرو یلبخند دنشیخواب ــس دم اوم رونیتاق بلبام نش
 مدیبتخت خوا یرو یهمونجور نیحوصله خشک کردن موهامو نداشتم بنابرا

 و چشمامو بستم... دمیتنم کش یو لحاف رو رو
*** 

 به ساعت انخداختم یچشمامو بار کردم نگاه وانیبرخورد قاشق با ل یصدا با
نم  یشــدم وبه موها زیخ میدادند تو جام ن یرو نشــون م 10عقربه ها ســاعت 

. به رور بود. دهیچیبهم پ یحالت گرفته و بدجور یکه حساب دمیدارم دست کش
دم و ار اتاق ر مبه صورت یبستمشون اب یابشار پسیو با کل دمیموهامو برس کش

صبحانه خوردن بود نم یصندل یرفتم.رو رونیب شغول  شپزخونه م چرا  دونمیا
 :ختمیر یبرداشتم و چا وانیل هی. دمیکشیارش خجالت م

 ؟یشد داریب ی..کریصبح به خ-
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 االن. نیجواب داد:هم یمعمول
رم رو س کردمیحس م ینگاهشو به خوب ینیو نشستم ،سنگ دمیرو کش یصندل

مرتک  شدم..اروم  یی..انگار که خطاکردینگام م یجور خاص هیباال اوردم که 
 :دمیپرس

 شده؟ یزیچ-
و مشکوک نگام  یچشم ریهنورم ر دینوش یچا یو جرعه ا دیاش رو جو لقمه

ــکل ی..به خودم نگاهکردیم ــعم که مش ــر و وض ــت..چرا  یانداختم..س نداش
 کرد؟یبرخورد م ینجوریا

 .یکنیفرار م یگفت: دار یحلقه کرد و جد وانیرو دور ل دستش
 یتو گلوم و داغ دیحرفش پر نیرو به ســمت دهنم بردم تا بخورم که با ا وانیل

 گذاشتم: زیرو م وانیل عیلبم رو سوروند.!سر یچا
 ؟؟؟یچ-

تم ..خودیکنیفرار م یحالتشــو عوض کنه با همون لحن گفت: دار نکهیا بدون
 تو هم رهی...)سکوت کرد(.انکارش نکن که کالمون می. ار چیدونیخوب م

 گفتم:من فقط..... عیسر
 ی.گفت.یبهونه بتراش خوادبرامینگو..اصال دلم نم یچیجاش بلند شد: االن ه ار

به عنوان شــوهرت  کنمی..فکر میســیرو حرفت هم وا دیبا دمیم حیبهت توضــ
ــم که همون  اریاخت نیا ــته باش  نیا یرور رو هم ارت محروم کنم.ول 3رو داش

 نیهم خوادتوهمیچون دوســت دارم و بهت اعتماد کردم دلم م کنمیکار رو نم
 اتاق شد ،واردیکار رو کن
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 یردم ولخو ریلقمه نون و پن هیضرب گرفتم. زیجام نشستم و با دستام رو م سر
صال م سمت اتاق رفتم داشت  لیا صبحانه رو جمع کردم و به  شتم.ظروف  ندا
 تادمسیبلورش رو بست تو درگاه در ا یمتوجه من شد ،دکمه ها دیپوشیلباس م

 :دمیو پرس
 ؟یریکجا م-
 شرکت رمیسر م هی

 امرور؟-
 گردمیم رود بر-

 که گفتم:ارسام..؟ شدیرو برداشت داشت ار در خارج م نشیماش چییسو
 نزد: یحرف یول برگشت

ندار بهم ـــک  فت ول یزیچ ؟یکه ش تارهاش  ینگ لت چهره اش و رف حا ار 
شخص بود ارم ناراحته ،نم ستمیم شک و ترد یناراحت نیادامه ا خوا رو  دیبذر 

 دلش بکاره! یتو
ارت مهلت خواستم تا بتونم با  نیواسه هم گم،فقطیرو بهت م ی: همه چگفتم

نار ب ها خواهشــ امیخودم ک  یقضـــاوت نیکه کوچکتر نهیکه ارت دارم ا ی.تن
بارم ه یدرموردم نکن عد ار  یفکر چی؛ در گاه طوالن هینکن! ب  یبهم ســر ین

 کالمم دلش رو قرص کرد یتکون داد و رفت متوجه شدم که استوار
*** 
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 تونمینم یبکنم با کتاب اشپز یواسه اشپز یفکر اساس هی دیبا شهینم ینجوریا
املت ساده درست  هیدادم  حیببرم!همه مواد رو جمع کردم و ترج ییبه جا یراه

 ! تلفن رنگ خورد..: رمیکنم تا دستور غذاها رو به وقتش ار مامان بگ
 بله؟

 ؟یهانا شام که درست نکرد-
 کردم : نه هنور ..چطور؟ ینگاه مین یار مواد اشپز یخال زیبه م-
 یگفتم و گوش یباشه ا یرستوران.. با خوشحال میریحاضر شو اومدم خونه م-

شتم،خند سر جاش  رونیب خچالیکه ار  یوتخم مرغ دمیرو گذا اورده بودم رو 
 گفتم خچالیگذاشتم همزمان با بسته شدن در 

 ار شام امشبمون ..! نمی:ا
 رو بستم:جوجه.. منو

 ..خواستمیم دهیمن کوب یرد:ولجمع ک لباشو
 !کنه؟یم ی..چه فرقریبگ دهیخ  تو کوب-
ــمم دنبال غذا ینجوریاخه ا- ــمت دنبال غذا یهم من چش  یتوئه هم تو چش

 دهیتو امشــ  رو کوب ایمثل هم باشــه..با خنده گفت:ب میریبگ یزیچ هیمن..
 کردم. ه*و*سسفارش بده من 

 یکیشر ریبگ دهیجوجه کردم..تو واسه خودت کوب ه*و*س..من ری:نخدمیخند
 ..میخوریم
 ..چسبهیبهم نم یاخه اونجور-

 دهیخوب..واســه منم کوب لهی..خیریگیم رادیارســام چقدر ا یگفتم:وا کالفه
ــفارش ها رو که داد م ــفارش بده! س  نجایرد و گفت:ا دیدورو بر رو د یها زیس
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 یمشــتر ادیچرا ر دونمی..نمدمیشــن ادیغذاهاشــو ر فیتعر یچقدر خلوته..ول
 نداره!

 گفتم: میوار رستوران که خارج شد میرو تو سکوت کامل خورد غذامون
 خونه... مینر-
 چرا؟-
 .. رهی..حوصلم سر ممیبعد بر میدور بزن کمی-
 یشــی. چشــم غره اتگهید میدورمون رو هم رد میخنده گفت:خ  تا برســ با

 !میخوب بابا..تسل یلینثارش کردم که خنده اش شدت گرفت:خ
 شیها دراورد و با اون طرر رانندگ ابونیخ یکه تو یا یبار وونهید یار کل بعد

ــ  یرارق یپارک کرد..قلبم با ب نگیرو تو پارک نیدل و رودم رو تو دهنم اورد ماش
شو به د سر اومد..وار 3..باالخره دیکوبیم نمیس وارهیخود سور که رور  سان د ا

 تیبار کرد و منو به داخل هدا رودر واحد  دیشد....با کل شتریدلهره ام ب میشد
 شدم: رهیو به صورت سرخ شده ام خ دمیبه سمت اتاق دو یکرد.تند

نا..تو م اروم ها  که طرر یقانعش کن یو جور یبد حیبهش توضــ یتونیباش 
. دمیفکرش راجع بهت عوض نشه.. پاشو که داخل اتاق گذاشت دو متر باال پر

 .ادیجوش ب ییرو روشن کردم تا چا یکتر ریلباسام رو عوض کردم و ر
پا ونیزیتلو یروبرو باال  ناالرو  کا نارشکردیم نیینشــســـت و   ..کنترل رو ک

 نمیرش بشگذاشت و سرش رو به طرف من چرخوند.با دستاش اشاره کرد کنا
ستش رو رو یبرا یینکردم و اونم جا یمخالفت شت یمن بار کرد..د  کمرم گذا

 .:دیب*و*سو سرم رو 
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 ؟یخانوم یخیچرا انقدر -
 :دیباال انداختم. اروم پرس یحرف شونه ا یب

 ؟یحرف بزن یخواینم-
!انگار ربون زدمیاشـاره حرف م مایکرو الل ها با ا نیرو تکون دادم..مثل ا سـرم
 م!نداشت

به  ونیزیگرفت و مجبورم کرد بلند شــم..تلو دســتمو رو هم خاموش کرد و 
 سمت اتاق راه افتاد..

 ؟ینگام نکن ینجوریا شهیم-
 ؟یچجور-
 ..رهیم ادمیحرف بزنم.. تونمی..نمیشد رهیکه بهم خ یجور نیهم-

 کنارم. نیبش ایرو به طرف چپ چرخوند :ب سرش
تا روبروش بشــ ی..اونجوررفتم با نگاهاش قدرت  نمیراحت تر بودم  و اونم 

 لبمو تر کردم: رهیحرف ردن رو ارم بگ
کهیا رمیبگ یقول هیارت  خوامیاول م نیار ا - مه چ ن قت چیه زیبا گفتن ه  و

 نظرت نسبت بهم عوض نشه .چشماشو بار و بسته کرد شروع کردم
واحد  ترایهمون م ای لدایکه دانشــگاه قبول شــده بودم با  یاول یســاال همون

شت یهامون رو طور ش میبردا س هی دنید گفتنیها م م،بچهیکه هم کالس   یرپ
ص صد ادامه تح شده و ق شکده  ه ک کردنیم فیارش تعر یلیداره.خ لیوارد دان

 و فالنه. پیو خوش ت افهیخوش ق
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سا شدیهم م یبه چند ماه کینزد اتفاقا شده بود و  نایا لدای هیکه هم  هیعوض 
س شونینم ادیر یخانواده که ک شده بود  شناختن ار  تگفیم لدایوارد اون منطقه 

 خارج اومدن ...
 هیهمسا نیبا ا ییداشت و من باب اشنا یها ارتباط خوب هیبا همسا لدای مامان

نذر ینذر یوقت ای بردیاش م ایبراشــون  دیجد یها  لدای.. بردیم یداشــتن 
ور که ر هی..دهیار سه دفعه ند شتریاشون رو ب دیجد هیهمسا نیپسرهم گفتیم

سر هم م میدیچرخیم لدایخونه  اطیدور ح سر به  شتیو  شون  رنگ میذا در خون
خواست پس بده که  نارویا لدای یشون ظرف نذر هیپسر همسا نیرو ردن وهم

 باهاش برخورد کردم . یمن بدون خواست خودم و اتفاق
ــبان یرور کل اون ــتم عص ــد و د یار دس اونو  گهیکرد..بعد ار اون د دادیاد و بش
س نکهیتا ا دمیند ص اتیتو کالس ادب دیخبر ر ص سره جد یتخ  دیمون همون پ

ــت..اون رور با  ــوخ یکل لدایهم هس ــد میکرد یش  لدای میو وارد کالس که ش
ـــد وقت کت ش ـــا جد دمیپرســ یس فت اون پســر  ـــد گ همون  دیچت ش

.اسمش..اسمش... حرف ردن برام سخت شده بود..به صورتش .شونهیهمسا
 نگاه کردم: دادیو در سکوت به حرفام گوش م یکه جد

ست فرنود سرم رو باال اوردم که اخما نیرا شو د یبود.. . .دمیتو هم گره خورده ا
 :دستم نشست ینگم که دستاش رو یزیچ گهیو خواستم د دمیلحظه ترس هی

حرکتش دلم قرص شـــد که هنورم بهم  نی...با ادمیاشــو بگو..گوش م هیبق-
 کردم: یگرفتم و با انگشتام بار نییبار سرم رو پا نیداره،ا نانیاطم
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ضر جواب- سره بابت حا صبان یکل مونیمالقات قبل یها یاون پ ستم ع  یار د
ختیم کهیبهم ت یجور هی ایبود و  کهیا ای ندا رور  کردیم یســع یجور هی ن

 ستمتونیترم که گذشت نم هی یبودم ول تیاهم یب لیخوشم رو خراب کنه ، اوا
 نگم. یزیهاش چ هیدر برابر حرفها و کنا

شت تا ا نیا سات نکهیماجراها گذ ستیدلم م کردیم بتیکه غ یجل تا  بودیم خوا
ستمینم دمشیدیو م ومدیم یوقت یجواب کناه هاش رو بدم. ول زنم ب یحرف تون

من  یو وقت شدیکه اونم ساکت م نجاستی..جال  اشدمیو ناخوداگاه ساکت م
نداشــتم  یکار گهی.. دزدینم یاونم حرف گفتمینم یزیچ کارش   کهنیا تابه 

ــم ــتون تص ــ تاریگرفتم کالس گ میتابس بت نام کردم که ث یثبت نام کنم..کالس
ه ب لیهمه ذوق و شــوقم تبد دمیاســتادش رو د یفرد کالس داشــت..وقت یرورا

 دلهره شد...
ر تو کالس باهم کا لیبود که باهاش هم کالس بودم..اوا ینیهمون راست استادم

باهام همراه  لدایکردم و تیچرا خر دونمیرور نم هی ی..ولمیکردیم به رور  رو 
اشــون که همون اســتاد من بود و چند تا نت رو که  هیخونه همســا میکردم تا بر

بحث کرد که مگه  یکل لدایبده... ادیکالفه ام کرده بود ار اول بهم  یحســـاب
 و بذار تو کالس بپرس؛ قبول نکردم.. یحتما االن بفهم دیچقدر واجبه که با

ند داد...چ ادیارمون اســتقبال کرد و نت ها رو بهم  ییبا خوش رو میرفت یوقت
. انگار که همش کالفه میجور هی کردمیخونه حس م ومدمیم یوقت بعد وقت

 لدارویداشته باشم.و دوباره فردا  نیتمر یشتریساعات ب خواستیبودم ودلم م
شو مینرفت گهیبار د نیا یبا خودم..ول کردمیهمراه م ست نخونه   ادیب میارش خوا

ساعت  ی.. اونم بنایا لدایخونه   ومدیظهر م 2چون و چرا قبول کرد..هر رور ار 
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ش چند ســال امور یکه ط یتاریگ کهی..جورکردیکار م تاریباجفتمون گ 6و تا 
و  میگرفته بود ادیســال نســبتا همه اشــو  1داره ما در عرض یریگ ادیبه  اجیاحت

به خوب هی میتونســتیم نگ رو  که کالس داشــت یی..رورامیبزن یاه و ت میهم 
 .میکردیخونه رو م ینت ها نیامورشگاه تمر

بام م هیماه بعد  چند به  له جد گفتیرور دعوتم کرد  هســـت.روش  یمســئ
شتم م ستمیشناخت دا ..همراهش رفتم که همونجا گفت تسین یادم بد دون

 انیجر نیندادم..دوباره ا یکرد..جواب یکرده و ارم خواســتگار دایبهم عالقه پ
شد و ا ست نیتکرار  شک رد گفت ک فیکه دفعه قبل خورده بود برام تعر یبار ار 

ست ینفر نیاول ستم و اگه بمون یه به  اروی....دنیکه بعد ار اون دختر بهت دل ب
 نظر گرفتم: ریحرکات ارسام رو ر یچشم ری... ر زمیپات مر

شو ست صم درخوا ست یبار برا نیو ا هیجد مشیقبول کردم که گفت ت  یگارخوا
فت م ایخوادبیم که گفتم..قبول کرد فقط گ بام  با به  بارش رمیجلو..  قیتحق در

 همان..ار اون ش  به یکردن بابا همان و برگزار شدن خواستگار قیکنم ..تحق
پاشــو ک بام  با عد  که ه هیرد تو ب جاره نم چیکفش  قت ا مت تو  دمیو اون ســ

و بهتره فکرشــو ار  دهی..باهام اتمام حجت کرد که اجاره اومدن رو هم نمادیب
گار دونمیکنم..چراشــو هنور خودمم نم رونیســرم ب بام و  نیراره ب هی..ان با

 مامانم..چون فقط اونا خبر دارن.
ــ ار ــ  به بعد رابطه ما در حد همون دوس ــ یتاون ش موند و  یباق یو همکالس
ول نکرد قب یتالش کردم بابا رو منصــرف کنم ول یلیوقتم فراتر نرفت..خ چیه

 ادامه ندادم گهی..و االنم که...... د
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 ؟یدوسش دار-
صداش رده  هیافتادم .. شیش  پ 3 ادیلحظه به فکر فرو رفتم.. چند دختر اونو 
م. نه تکون داد یمن تو فکرشــم نبودم.... ســرم رو به معنا نکهیا یعنی نیبود ا

ش ار یکم هیچونه ام نشست و سرم رو باال اورد حس کردم عصبان ریدستش ر
 ظاهرم رو حفظ کردم: یول دمیترس

سوال م یوقت- سمیارت  ستش  زنمیو دارم باهات حرف م پر منو نگاه کن!..دو
 ؟یدار

 :نه..!دیلرر یدستش گذاشتم صدام کم یرو دستم
صبان فکش شتاب  تیار ع شد..چونه ام رو با  سرخ تر  صورتش  شد و  منقبض 

ار جاش بلند شــد و با  دفعهی..دیول کرد و چند بار دســتش رو به گردنش کشــ
 و خشم داد رد: تیعصبان

و  یندار ؟؟؟؟دوســتشی...دوســتش نداریــــــــگی؛ دروغ م یگیدروغ م-
شک م ینجوریا شمات پر ا صداشه؟؟؟یچ  یو خودم رو دمیدادش ترس ی! ار 

 چیواســه ه دادمیبود..بهش حق م یعصــبان ی..بدجوردمیتخت عق  تر کشــ
 نی... ازنهیحرف م شیبشنوه همسرش داره ار عشق قدم ستین ندیخوشا یمرد

 ه اشتباه!یبار عشق نه ، 
هدارم ار طرف تونســتمیبود؟نم یچاره چ یول فامو نگ بد تو دلم حر تا ا  یکه 

رود، ار  ای رید یرور هی دیبود، با دهیفا یود و انکار من بب دهیخودش هم فهم
 ...با بغض گفتم: دیشنیربون خودم م

 نسبت به من خراب نشه.. تتیقرار بود ذهن-
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قدم خودشو بهم رسوند که ار ترس پرت شدم رو تخت. روم خم شد و با  هی با
 اشکار گفت: یتیعصبان

ظار دار- نه انت بت ا ینک که رد ییحرفا نیبا ارت تشــکر بکنم؟داد رد  یهم 
 اره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 یبود یعاشق اون عوض یگیم یمن؛شوهرت؛ دار یضربه رد: تو رو نشیس به
مثل پخمه ها فقط نگات کنم؟؟؟ ار ترس گلوم خشک شده بود  یو انتظار دار

مدیار ربونم در نم یحرف چیو ه ته ار و تا چهره برافروخ مامو بســتم  ..چشــ
 . شونه هامو گرفت و تکونم داد با داد گفت:. نمیخشمش رو نب

عه گفتم وقت- هات حرف م یهزار دف ند زنمیبا گاه کن..ت بار  یمنو ن کامو  پل
متوجه شـــد  یبردم. وقت یارش حســـاب م یاعتراف کنم بدجور دیکردم..با

هم  یبود ..دندوناشو رو یهمچنان عصبان یکرد اروم تر باشه ول یسع دمیترس
 :دیگوشم غر ریو ر دییسا
ستش دار پرسمیبار ارت م نیاخر- ستشو بگو..دو شما ؟یبه من را که  ییتو چ
 اراده مظلوم شده بود: یرل ردم لحنم ب دیکشیشعله م شیات
من تاره  یچون رندگ ســتیبرام مهم ن گهیندارم..! د گهیداشــتم... به خدا د-

ستا شد د شده ... حرفم که تموم  شد ول یشروع  شده اش ار هم بار  شت   یم
 :گفت یهمچنان اخم کرده بود.ارم فاصله گرفت تو جام صاف نشستم و جد

همخونه  هیباهات مثل  یخواســتیها ارم م نیا یقبل ار همه  نیواســـه هم-
 باشم؟به خاطر اون؟؟؟ سرم رو تکون دادم :



 457 خاک احساس قدم میگذارمبر 

 دخوایاصــال دلم نم نکهیرو برات گفتم فقط به خاطره ا زیارســام اگه همه چ-
مه چکنمیرو پنهون م یزیدارم ارت چ یفکر کن بدون ی.ه تا  هت گفتم   یرو ب

ـــتیبرام مهم ن یزیچ گهید گهید اول ار ربون خودم  نیهم خواســتمیم س
بهش فکر هم  گهیتموم شـــد،به خدا د شـــهیهم یمن برا ی...اون برایبشــنو

ــکنمیمن  رو برات زی،بهت اعتماد کردم و همه چ ییکه االن دارم تو ی. تنها کس
تا اخر  که یتنها کس یخودم انتخابت نکردم ول لیکردم هرچند اگه به م فیتعر

 ...یفقط خودت یمونیراه باهام م
 نیترتو بد یخودم اســتفاده نکن حت هیوقت عل چیرو که بهت گفتم ه یینایا

رت ا کنمی..اره انکار نمبخشــمتیوقت نم چیه یکار رو کن نیکه اگه ا طیشــرا
سیچون م کردمیفرار م شته ام چه خبر بوده بهت گفتم تا ار  یهمبف دمیتر تو گذ

کار نیاونم هم یربون خودم بشــنو عدا نگ یاول  ـــتینمعلوم  یکه ب چه  س
کل رندگ ییزایچ ته  که برات تعر یینایمن هم یرو بهم نگف نه کر فیبود  دم 

 شتریکمتر نه ب
 کرد: یبار کالفه طول و عرض اتاق رو ط چند

جا بفهمم بهش فکر نم- گه نم یکنیمن ار ک گهیدوســتش داشــت یگیم  ؟م
 رونیاونو ار فکرت ب یوقت نتون چی..؟اگه هخواستهیاون اشغالم تو رو م یگینم
 ناباور گفتم: ؟؟؟؟یچ یکن
 شیپ یادم نیهمچ هیتو ار من  کنم؟یم خ*ی*ا*ن*تمن بهت  یگیم یعنی-

 یخونه رندگ هیباهم تو  میتو تو شــناســنامه منه.. ما دار ؟اســمیخودت ســاخت
شوهر به  میکنیم شتن  شدم که با وجود دا ست ن  هگیمرد د هیمن هنور انقدر پ

خدا که تو ا یفکر کنم!  هده  ـــا ـــه رور  نیباال ســرم ش بارمیس بهش فکر  ک
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نه ام لرردمنکر گه ادی..چو بار یکنیفکر م ینجوری:ا ندارم تحملم  یاج
ش یندارم به رور منو نگهدار ی..اجباریکن شته با شک دا من  یو هر رور بهم 

ــر زیهمه چ ــ میرندگ کیرو بهت گفتم تا ش ه هر لحظه ب یبخوا نکهینه ا یباش
ــمتم هجوم اورد و با  یفکر کن نیا ــتاشحرکت چونه ام رو تو د هیکه ...به س  س

 فشرد :
نا... حس  گهیکلمه د هیفقط - ها تا دندوناتو تو دهنت خورد کنم  حرف بزن 
 ولم کرد و گفت: شهیچونه ام داره خورد م کردمیم
اون  شیپ یتا برگرد دمیو طالقت م شــمیحرفات خام م نیبا ا یر کرداگه فک-

ند کار  یتحمل چی؟هیدی...فهمیمن یبرا یمال من ی.تو رن منیکور خو در 
ــتین ــتیهم در کار ن یاجبار س و هم ت فهی..وظ یدیانجام م فتویتو فقط وظ س

 فقط دوست داشتن منه..روشن شد؟
 که بهش یوقت دونســتمیدرد گرفته بود م یام رو مالش دادم چون بدجور چونه

اش تا باه دیکشیطول م دیشا ده،یعکس العمل رو ار خودش نشون م نیگفتم ا
نار ب نار م یول ادیک مدیباالخره ک که من االن  نیمهم ا و به  هیبود  هل  تا رن م

دلش قرص  تا دادمیخودم رو بهش نشــون م یتو رندگ دیو با ومدمیحســاب م
ــه که به غ ــتمی..مکنمیفکر نم یا گهیبه کس د ار اون ریبش ــ نیا دونس ئله نه مس

 شهیچندان دور براش ثابت م
ک تک ت یعنیکنم،  یســقف رندگ هی ریرو گرفتم که باهات ر ممیتصــم یوقت-

 التیار بابت من خ شهیست،همیبه تکرار ن یاجیبه عهده گرفتم..احت فمویوظا
 راحت باشه ــدیگفتم :بـا دیراحت باشه..با تاک
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ند قدم اول رو  یب یا قهیدق چ ـــد ، بار ش ماش ار هم  گام کرد اخ حرف ن
 ش فرو رفتم،چشمام بسته شد،دستاشآ*غ*و*ش،تو  دمیبار نترس نیبرداشت،ا

ــگرانه ال به ال ــر وجودم  تیموهام حرکت کرد ، حس امن ینوارش ــر تا س به س
 گوشم بلند شد: ریهاش گذاشتم،رمزمه اش ر نهیس یشد دستام رو قیتزر

 ...مال من باش.یمن یاناتو فقط ه-
 !.."ندهیا یدلم تکرار کردم:" خداحافظ دغدغه گذشته،سالم باورها تو

**** 
ستم ش د سمت گونه ام ک شمام گرم  دمیرو به  شت چ سرم رو چرخوندم...دا و 

ش مینیب ریر یزیچ هیکه  بردیو خوابم م شدیم شمام رو بار کردم و دهیک  شد چ
 با اخم گفتم: دمیصورت خندونش رو د

 گونه ام نشوند و با خنده گفت: یرو یه محکمب*و*س ؟یارار دار-
 ؟یبخواب یخوایم یخانم راد منش غرغرو!..تا ک ریصبح به خ-

شت صداگهید کمیو خواب الود گفتم: فقط  دمیبهش چرخ پ  خنده اش ی!... 
شت  شد و ار پ شو..نب*غ*لبلند  سر رفت..بلند  ته ساع میم کرد : حوصله ام 

 ی..بلند شــو.. تند تند تکونم داد. با اخم و اعصـــابیخواب کنمیرم نگات مدا
 داغون برگشتم:

 اد؟یمن بلند شم حوصله تو سر جاش م-
 همون خنده سر جاش نشست و گفت:چجوووورم!... با
بذار ده دق ای یکنیولم م - مامو  دمیبخوابم..چرخ گهید قهینه؟ فقط  و چشــ

رلزله  هیشد که حس کردم  یم نیلکام سنگداشت پ ومدین ییصدا گهیبستم..د
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 ریبالشت رو ار ر دمیو خنده اش رو که د دمیاومده. با ترس پر یشتریر نیچند
 سرم برداشتم و محکم ردم تو سرش:

 ..؟!یمن بست دنیتو چرا کمر به نخواب-
ات هم تموم شــد و حوصــله منم هنور سـر  قهیده دق گهیبلند شــو که د زمیعز-

ستم و تا م غی. با جومدهیجاش ن ش شده  خوردیتو جام ن ردمش...ار خنده کبود 
تام م یبود همونجور با دســ که صـــاف رفتم تو  دیدســتمو کشــ زدمشیکه 

 کرد، با خنده گفت: رمیش دستاشو دور تنم حلقه کرد و اسب*غ*ل
 ؟یکنیخودتو خسته م یواسه چ رسهیاخه جوجه تو که رورت به من نم-
 ولم کن خفه شدم-
 سرجاش!.. ادیه گفت:مگه جات بده؟حوصله منم تاره داره مخند با
حرف نزن  ..پسادیم ریبالشت بهتر ار تو کجا گ یگیگفتم: راست م طنتیش با

 !..یتا مزاحم خواب من نش
گفت: بچه پررو من بالشتم؟ چشم بسته سرمو تکون دادم  یحرص ساختگ با

صدا شت با موهام بار یکه  شد.. دا و  یکه بار خمار ردکیم یخنده اش بلند 
و حاضر  ومدیمن هنورم خوابم م یخواب به سراغم اومد دستش متوقف شد ول

خندونش رو  یصــورتم حس کردم و صـــدا یرو یا هینبودم بلند شــم ســـا
 دختر؟ یشد هوشی:بار که تو بدمیشن

 دمیشک یطوالن ارهیخم هیبلند شم  گهیگرفتم د میرو نگاه کردم و تصم ساعت
دســتمو گرفت و منو با دســتاش قفل کرد غر  کردیو بلند شــدم با لبخند نگام م

 ردم:
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شو؟خ  خودت نم یگیم یاون وقت ه- شت به من  نی. اگهید یذاریبلند  بال
 : دیب*و*س!.. گونه ام رو یکنیتو هم بدتر م زنهیچشمک م

 ؟یخوب-
 گفت با تعج  گفتم: یلحظه متوجه نشدم چ هی

!قهقهه اش رفت هوا..تاره به خودم ؟ی!!..تو چطورنمرســویمن؟اره ســالم م-
 ..!دهیپرس یچ دمیاومدم و فهم

 که... نهیمنظورم ا-خنده با
گامو تاق چرخوندم و تو دلم کل ن تا دور ا  عیبه خودم فحش دادم ســر یدور 
 گفتم:

نداره ـــدم برم ب ی..اره ..خوبم..ت ند ش فت:  رونیبل نده گ با خ ـــت  نذاش که 
 ؟ی..خوب ی!..گذشته ار شوخیرو نکرده بود اتویطونیش

فت و ر نیبار و بسته کردم و بهش لبخند ردم.با لبخندم خنده اش ار ب چشمامو
 کاشت ... میشونیپ یار محبت رو زیپر حرارت لبر یه اب*و*س

 فسنجون..!-
شدم. اب دهنم رو قورت دادم و خودم  یچیه سما پنچر  سنجون!.. ر هم نه و ف

 دم:نشون دا یرو عاد
 ه؟ینظرت با مرغ چ گمیم-
 گفت: چرا مرغ؟ یحالت مرمور با
 میاهان..خ  چون گردو ندار-
 همون حالت جواب داد: با
 .رمیگیم رمیاگه مشکل فقط گردوئه االن م-
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ـــه..اخه م- ــــ سنجون نم یدونینـ ستونه ف سبهیاالن تاب ... همون مرغ خوبه چ
 ..گهید
پا انداخت..با  یپا رو یا یفســنجون کردم. با لبخند مور ه*و*سمن  یول-

غذا درســـت کردن  ریحرص گفتم: اصــال تقصــ نه نظر تو رو واســـه  م
 .یبخور دیدرست کردم با ی..هرچپرسمیم
شت گفت: یسع یخنده ا با ست م ایدر کنترلش دا سنجون در  هیتا  ای یکنیف

 !کنمیهفته اعتصاب م
ــنگ هیتا  یحرص: وقت با ــد یهقته ار گش وت جل یهرچ یریگیم ادی یتلف ش

شتم بخور شتم هو خی. و با حرص مرغ یگذا  جیرده رو تو رود پز پرت کردم دا
 دور کمرم حلقه شد با خنده گفت: یکه دست کردمیها رو خورد م

 اعتراف کن...-
 !یاگه بذارم امرور تو غذا بخور ستمیهانا ن نمیبار کردم: برو اونور بب دستاشو

 اعتراف کن وخودتو راحت کن..-
 یاعتراف وجود نداره.صورتش رو جلو اورد و با لحن مثال ترسناک یبرا یزیچ-

 غی. با جخورمیغذا م یگفت: اتفاقا خوبم داره..اعتراف کن وگرنه خودتو به جا
 چندش.. نمیگفتم :برو اونور بب

ــتامو ــر چقدر خوش خنده  نی..ا دیخندیگرفت و منو چرخوند هنورم م دس بش
 بود خبر نداشتم:

دســت ار ســرم بر  دونســتمیمن..اعتراف کن تا ولت کنم.. م زیهانا جان..عز-
 : دمیکش یپوف یبا کالفگ دارهینم
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صال من هنور با ا یا - سنم بلد ن 24 نیبابا اره ..ا درست  یغذا هی ستمیسال 
رار ف یو براتلفن رنگ خورد  ؟یحاال راحت شد ه؟یدرست کنم..حرف یحساب

 ار دستش برداشتم:
 بله؟-
 ؟یسالم عروس گلم..خوب-
 خوبه؟ ؟بابایشما خوب یسالم مامان..مرس-
 ..؟کنهینم تتیپسر من که اذ نی..چه خبر ..امی..همه خوبزمیعز یمرس-

 : نه بابا...دمیخند
شش رو بپ تی: اذدیخند سه چونمیکرد به خودم بگو گو ..هانا جان رنگ ردم وا

 ..نجایا نییایناهار ب
 چقدر تو دلم ذوق کردم که ار غذا درست کردن راحت شدم: دونهیم خدا

 مامان جان میشیمزاحمتون نم-
 دمیدوست داره شن یلیفسنجون درست کردم ارسام که خ ه،اتفاقایحرفا چ نیا-

 مورد عالقه خودت هم هست یغذا
 شل شد: شمیاسم فسنجون ن دنیشن با

 !نیوفتیبه خدا به رحمت م ی..ولبله
 میحرفا نشنوم ها..پس ما منتظرتون نیبسه ار ا-
 میشیچشم..مزاحمتون م-
 دخترم؟ یندار یمزاحمتا،کار نیتا باشه ار ا -
 نینه سالم برسون-
 ..خداحافظتزمیحتما عز-
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شتم و هو یگوش شده رو تو  یها جیرو گذا شتم و  هیخورد  سته گذا ظرف در ب
 گذاشتم. زریتو فر

 مامان بود؟-ارسام
 اونجا فسنجون درست کرده. میاره گفت واسه ناهار بر-

 و گفت: دیچونه اش کش ریدستش رو ر یبا حالت با نمک ارسام
همون مرغه خودت ار صـــد تا فســنجون مامان  نمیبیم کنمیحاال که فکر م-

 :شده برگشتم زیر یکه دستم بود همراه با چشما ییخوشمزه تره ها.. با چاقو
 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی-

اتفاقا مامان کار  گمیم یچی؟من؟هی..:چ دیرنگ ار رخش پر دیرو که د چاقو
 کرده بودم. ه*و*سکرد دعوتمون کرد اخه بدجور  یخوب یلیخ

 کرد..حاال برو حاضر شو! یکار خوب یلیگرفت: اره..خ خندم
*** 

 خبر دختر گل من؟ خ  چه-
سالمت یحیمل خنده شغول خورد  یکردم:  ستش گرفتم و م شما...چاقو رو ار د

ست نزن ول شدم..اعتراض کردکه تو د که  هشیبا خنده گفتم نم یکردم کاهو ها 
ش شکر رو تو هی نمیهمش ب شد و بارهم  شه. ار جاش بلند  قابلمه خورش  یگو

 خورش ینیریارم خواست ش میزدیکار کردم هم باهم حرف م نی..در حختیر
 من نشست و به خورد کردن یبود. روبرو ینه..که عال ایخوبه  نمیرو بچشم بب

 کاهوهام نگاه کرد..:
 هانا بدش به من-
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شما همش کار کن شهیِا..مامان نم- ست کردن  نیکه  ضمن در ساالد  هی.. در 
 گفت: ینیمگه چقدر کار داره با لحن دل نش

 شده بمینص یعروس نیهمچ کنمیخدارو هزار بار شکر م-
 ..نیگفتم:شما لطف دار خجل

ستمیار تو بهتر کجا م زمیعز قتهیحق- سرم پ یبرا تون ست  شهیکنم..هم دایپ دو
شتم  شم  هیدا شته با سر... ول هیدختر دا ست خدا  شهیخ  چه م یپ کرد..خوا

شم..برا نیا شته با سام رو دا ستت م نیهم یبود که فقط ار ثل دختر خودم دو
 دارم

 کرد؟ینم یلبخند گفتم: ارسام ار تک بودنش اعتراض با
که بود ه- له..بچه  هام همه  زدیغر م یارســـام؟ اعتراض نکنه؟... محا من تن

ستام خواهر برادر دارن من ه شد کم کم باهاش  یچکیدو رو ندارم..بزرگتر که 
 برادر داشته باشه. هی ایخواهر  هی خواستیدلش م یلیخ  خ یکنار اومد.ول

 فتریحوصــلم ســر م یلیکه بودم خ کیمثل خودم بوده..منم کوچ قایپس دق-
 یلیخ نیوقتم رو باهاش گذروندم..واســه هم شــتریاومد ب ایکه به دن هیهان یول

 میبهم وابسته ا
 دمیه فهماونجا بود ک کردیم یقرار یب یلیخ یتو کما بود یگفت: وقت دیتاک با

 یب هیهان شــتریار همه ب ی..ولی..باالخره خواهرش بودچقدر دوســتت داره
 :دمیطاقت بود. پرس

 یزیباهاش رفت و امد کنه؟چ ادیکه ر ینداره؟کس یا یمیارسام دوست صم-
 مثل برادرش؟

 اورد و جواب داد: رونیب خچالیرو ار تو  مویو ابل ونزیما سس



wWw.Roman4u.iR  466 

 

سالش بود ما رندگ- شت  سام که ه  دهی... عقسیپار میرفت میجمع کرد مونویار
 ستین رانیو ات شرفتشیواسه پ ییارسام بزرگ بشه جا یبود که وقت نیا یمرتض

بچه  یلینداشــت و اون رمان خ یمیرابطه صــم یبا کســ رانیتو ا نیهم یبرا
پار ـــه پ ادیر حاتیتفر سیبود..تو  فتیتر بود..واس حل  شــر  یربهتکردن م

ــم ــت ص ــام اونجا چند تا دوس ــال پ یمیبود،ارس ــت که تا چند س هم  شیداش
فت و امد با اون ر شتریبود،ب یرانیا شونیکیاونا  ونیباهاشون ارتباط داشت ار م

 یخوب یلی.خانواده خمیکرد دایپ ی..ما هم کم کم رفت و امد خانوادگکردیم
کارا یار وقت یهم بودن..ول خاطر  باطمون رانیا میبرگشــت یمرتضــ یبه   ارت

 .میهم نشد رشونیگیپ گهیباهاشون قطع شد..د
 نداره؟ ویکس دونمیچم یقیرف یاالن کال دوست یعنی-
نان قیرف- ندان  شــترینه...ب یان چ نه چ با افراد شــرکتش هســـت،اونم 

 ارسام صداشو بشنوه گفت: کهیهمکارن.. بعد بلند تر طور شتریدوست..ب
ــتت چ- ــم دوس ــام،اس ار  یمنتظر جواب نکهیبدون ا هیبود؟..بعد چند ثان یارس

 جانبش باشه گفت:
ق چند بر یشوک قو هیحرف انگار  نیا دنی.. با شننیاهان..فرنود..فرنود راست-

گفتم و چاقورو پرت کردم..  یو اخ بلند دمیبهم وصـــل کنن تو جام پر یولت
 ارسام بلند شد: یصدا

 مامان؟ یدیپرس یچ-
ــبتا بلند گفت: چ مامان ــتش رد و نس .... نمیدختر؟بب یکرد کاریمحکم رو دس

 گفت: یتو اشپزخونه بابا مرتض دنیمامان پر یبابا وارسام با صدا
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 شد خانوم؟ یچ
شد وتو کاب عیسر مامان شتیم یزیدنبال چ نتایار جاش بلند  ا هول . ارسام بگ
 گفت:

 ؟یکرد کاریچ
شتم شو بر زدیسور م یبدجور انگ ست ..برو اونور بذار  دهیمامان جواب داد:د

 دور انگشتش... با هول باند رو ار مامان گرفت و گفت: چمیبپ نویا
چرا با دســتت؟ یکرد کاری..هانا چنمی..ببندمیبی..بده خودم براش مخوادینم-

 ستین یزی..لبمو رو هم فشار دادمو اروم رمزمه کردم چیدیبر قیانقدر عم
 یدیانگشتتو تا ته بر ی..ردستین یزیچ ویچ یچ-ارسام
باندو محکم ببند خونش بند  نیا ستین یزیسام جان چمداخله کرد: ار مامان

 .ادیم
ستمو شو ببرمت درمونگاه.. بابا و مامان ردن قهیعم یلیگرفت و گفت: خ د ..پا

با م ریر با  رد رو دهیبر دهیخنده هاش بر ونیخنده..خودمم خندم گرفته بود..
سام و گفت: ا شق یشونه ار سوره پدر عا سر.. ستین شیزی..چیب  هیدگیبر هیپ

 ...!لی..انقدر هول شدن نداره که ذلهیسطح
 .دمیانداختم و خند نییو رفتار ارسام، سرم و پا یخجالت ار حرف بابا مرتض با

 گفت: دیچیپیباند رو دور انگشتم م کهیدستمو گرفت و در حال مامان
 من شد..حواسش رو پرت کردم. ریتقص-

ود رو شده ب یکه خون یرفت تا قسمت نکیچاقو رو برداشت و به طرف س ارسام
 ینجوریا هویکه  نیزدیحرف م یبشــوره تو همون حالت گفت: اخه درباره چ

 شد؟؟حواست کجاست اخه؟
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ار اونچه که  ینگه ول یزیمامان چ کردمی.. دعا دعا مدیســـالمم لرر دســـت
 سرم اومد و مامان ل  بار کرد دمیترسیم
ــتا- ــتم ار فرنود م یحرف ار دوس ــد..داش همون که تو لندن باهم  گفتمیتو ش
اب قطع  ریشــ ی..صــدادیرد دســتش رو بر دفعهی... نیبود یمیصــم یلیخ

ــتم و لبم رو به دندون گرفتم..قلبم تند تند به د ــمامو بس ــد..چش ــ وارهیش  نمیس
 یو رونگاهشــ ینیســنگ یبود و مشــغول انگشــتم بودم ول نییســرم پا دیکوبیم

 :زدیحرف م توجه به حال من یمامان ب یول کردمیخودم حس م
 ؟یندار یارشون خبر گهیارسام د یراست-

به  اون نســبت ســـه  هی..من ارســـام فرنود...کردمیفکر م زیچ هیلحظه فقط 
مثلث قرار گرفته  نیمثلث که هر کدوم ار ما تو هر راس ا هیگانه..درســت مثل 

کهیا دنی. فهممیبود فرنود صـــم ن با  حالمو خراب  یمیارســـام  بوده 
با دمیفهمیکرد..نم ـــام و  انیجر نیمن ا یبرا دیچرا فقط  بده..ارس ها رخ 

 ی...رفت و امد خانوادگلدای...درســت مثل منو یمی..دو تا دوســت صــمرنودف
شتن..ول سط ب نیچرا من؟من ا یدا شونیو شمامو بار کردم  کردم؟یچکار م ن چ

ابروهاش حاکم  نیب یو اروم توام با اضــطراب ســرمو باال اوردم..اخم پر رنگ
رو،  دستش رو مشت کرده بود و چاقو هی.کردیم دادیت تو رفتار ثابتش ببود..به

کرش داره تو ف دونستمینم دمیلحظه ترس هیگذاشت و به طرفم اومد.. نکیرو س
و برداشـــت  کنهیفکر م یداره راجع بهم چه جور دونســتمی...نمگذرهیم یچ
که فقط خودش بشنوه ل  ردم:  یبشه..اروم جور ینجوریا خواستمی. نمکنهیم

 به خدا من.....
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ت و گذاشــ شینیرو ب یعصــب یســاکت با حالت یســبابه اشــو به معن انگشــت
نگاهش کردم  ی..با ناراحتدییسایهم م یمحکم چشماشو بست..فکش رو رو

ــپزخونه ب هیبعد ار چند ثان ــو بار کرد و ار اش ــماش رفت.حالم بدجور  رونیچش
 شد.گرفته شد..رور خوشم خراب 

سام؟کجا رفت-مامان شون خبر گهید ؟گفتمیار سام با گفتن ن ؟یندار یار ه ار
کر ارش تش یچیهمه رو وادار به سکوت کرد. اروم بابت باند پ یبلند و محکم

 کردم:
 !دیدستت درد نکنه مامان..ببخش-
 شوهرت شی..اشکال نداره، برو پزمیسرت عز یدخترم..فدا کنمیخواهش م -
 سگرمه هاش رفت تو هم.... بار چشه که نیبب
 اخه... یول-
س نطوریهم هم یخنده گفت: ار بچگ با ش گفتیبهش م یبود تا ک مت باال چ

ثل دخترا قهر م ئه م ـــده ار اکردیابرو حت ش نارا ماال  کهی..احت  شیبه نگران ن
ود. با ب یگیکه م یجور نی.. تو دلم تکرار کردم کاش همششی..برو پمیدیخند

 گفتم: یشرمندگ
 ..یشی.. اخه دست تنها مدیببخش-
من  نمیبب ..برویهسـت یبابا دختر تو چقدر تعارف ی:ارونیخنده منو فرسـتاد ب با

.بابا رفتم ییرایکردم و به طرف پذ ی..تک خنده اامیخودم ار پس همه کارام بر م
ــ ــته بود و اخبار نگاه م یمرتض ــس  ایفت:بگ ی..با لبخند مهربونکردیرو مبل نش

ظاهرم رو حفظ کردم و به  حال نیعروســم.. تو دلم غوغا بود با ا نمیبب نجایا
 من کنار خودش بار کرد که کنارش نشستم..: یبرا ییسمتش رفتم..جا
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 کرد؟ تتیپسر من اذ نیبار ا-
 تیگفتم:چرا اذ یخنده ا مین با
ــو  نیا یعمر هی..یچونیمنو بپ خوادینم گهید- ــش بچه رو بزرگ کردم..برم گوش
اب مملو ار اضــطر یردم..لبخند یکرد؟ فقط لبخند تیکه دخترمو اذ چونمیبپ

ستیبود.دلم م یی،تو دلم غوغا ض ششیبرم پ خوا ش حیو بهش تو تباه بدم داره ا
ــتمی..نمکنهیفکر م ــه و دربارم بد فکر  خواس ــو تفاهم بش برام  چون کنهدچار س

و رو پدرانه گفت: ب دیب*و*ســبابا متوجه شــد..ســرمو  نکهیمهم بود.. مثل ا
 گفتم و ار جام بلند شدم... یبابا..تو اتاقشه. ار خدا خواسته چشم ششیپ

ال بار بود.. درو هل دادم و وارد شــدم.پشــت به در کنار پنجره  مهیاتاقش ن در
ستم بهش تک رهیخ رونیبود و به ب سادهیوا سرم ب شت  دادم.  هیشده بود.درو پ

:برو تند گفت یلحن بد کرد و با یمن اخم دنیدر برگشت طرفم..با د یباصدا
 .رونیب

 یهم گرفت.هر لحظه امکان داشــت بغضــم بشــکنه برا یگرفت..بدجور دلم
شزدمینم یحرف نیهم شو کنار ک شتاب پرده اتاق ابلم و با دو قدم بلند مق دی. با 

 صداشو باال نبره تا مامان باباش نشنون.: کردیم ی. سعستادیا
 ؟یشنوی...مرونیبرو ب گمیم-
 .رمیهنور محکم جواب دادم:نم یکه ناراحت بود ول ییصدا با
ـرا؟؟که بش یتیعصبان با ـ ـ ـ گشت و ان ن؟یدق من؟با ا نهییا یاشکار گفت:چ

 رد.پرتش ک نییشدمو باال اورد و جلو چشمام گرفت و محکم به پا یچیباندپ
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فه خدا اونجوردمینال خ به  ـــتین یکنیکه فکر م ی:  بذار حرف بزنم س ..
 .رونیو برم ببعد...بعد... بگ

 صداش باال رفت: دفعهی دیدستشو به صورتش کش یکالفگ با
جور- چه  خایپس  ب هوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ک*ث*ا*ف*تطر اون  ه؟؟؟؟؟
ستتو بر ینجوریا شدم..نگو خانوم تو یدید ال و ح هی...بعد منه احمق نگرانت 

صالین یکنیکه تو فکر م یاونجور یگیبوده..بارم م گهید یهوا  ست؟؟؟؟؟؟ا
 ؟؟؟؟؟؟یواسه گفتن دار یچ

سام تو رو خدا اروم تر..مامان ادمیگز لبمو شتباه فک ی..دارشنونیم نای..:ار ر ا
 یکنیم
ــدا دفعهی ــنون... ار ص ــ یهوار رد:به درک بش قدم  هیو  دمیدادش بد جور ترس

. .زدینبض م شیشــونیعق  رفتم..صــورتش کامال ســرخ شـــده بود و رگ پ
 .وفتهیبراش ب یاتفاق تیانهمه حرص و عصب نیبا ا دمیترسیم
شم تو ذهنم  یلیخ هی..به جون هانکردمیبه خدا بهش فکر نم- سم صال ا وقته ا

مان حرف م می...داشــتارمینم ما  فی..اون...اون دا..شـــت..تعرمیزدیبا 
ــتات میم ــمگفتی..کرد..ار دوس ــتت بوده...با..با  نیتر یمی...گفت ص دوس

اشتباه  ی...به خدا دارنیشماها همو بشناس کردمیاسمش..هل شدم...فکر نم
 ..یکنیم

شمام ضح چ صدام لررش وا شده بود و  شک  شت.بر یپر ا حرف  دهیبر دهیدا
 ..دیترکیو گلوم داشت ار بغض م زدمیم

ص خودم ست رفتارام حر شو اروم تر کرد ول یار د صدا هنورم  یشده بودم.. 
 بود: یعصبان
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خاطر من دســتتو ا پس و *ث*ا*ف*تکتو هنورم اون  ؟؟؟؟یدیبر ینجوریب
ر انقد یخودتو؟؟فکر کرد ای؟ ؟منویزنیگول م یدار ویهانا..ک یدوســتش دار

 هگیکه د یفهمیم یاحمقم که نفهمم؟؟؟بهت فرصــت دادم گفتم حتما انقدر
شتباه فکر م یول یبهش فکر نکن بچه  هیر .. ایچی.هیفهمینم یچیتو ه کردمیا

 ،متاسفم برات! یهم بدتر یرستانیدب
ــبان با ــدا تیعص ــ یپر ار حرص گفتم: ندارم..ندارم..ندارم..به ک ییو ص م قس

ــتش ندارم..چرا نم ــش کردم..ار رندگ یفهمیبخورم دوس  پرتش میاخه؟فراموش
به رور م  نیمنکر ا کنم؟؟ارهیمن هنورم بهش فکر م یبگ یخوایکردم... چرا 

ش  و رور بهش فکر م 4 شمینم ستمو دفعهی... گهید یول کردمیسال  ش د  دیک
بند  درد گرفت که نفسم وارمحکمیدر اثر برخورد با د وار،کمرمیمنو کوبوند به د

ستش د هیاومد.. شت رو دهنم و د ستش و گذا شوید وار تو هوا تکون  دیتهد گ
 :دادیم
مه د هی یعل یبه وال- نان م یحرف بزن گهیکل که پر خون  زنمیچ نت  تو ده

که بهش  یکردیشــه..خفه شــو تا دندوناتو تو دهنت خورد نکردم...تو غلط م
ــدی..ار حاال به بعد فقط منم..فهمیکردیفکر م ـــ ـــ ــنیـ ـــ ـــ ـــ ـــ .. ؟؟؟؟مـ

تا نوی.شــوهرت..ارســـام...ا با دســ خودم  یتو اون ســرت فرو کن...وگرنه 
ــمتیم ــم اکش ــته بود کنمیکار رو م نی... به خدا قس ــله اتاق با.. در بس  و فاص

ضم نه...ار ترس بغ ایباش  دهیبود..شک داشتم مشاجرمون رو شن ادیر ییرایپذ
 و به سکسکه افتادم... دیترک
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ــتمینم  نقدریا را؟چینیبیمنو م ایدردمو بگم؟خدا یکنم..به ک کاریچ دیبا دونس
..؟تا مجرد بودم ار یگذاشــت یانقدر جلو راهم ســخت ؟چرایدیرجرم م یدار

صه ادامه داره؟تا کجا؟؟  ایسخت نیحاال که اردواج کردم هم ا خوردمیم بابام غ
دم نزنم تا  یک ه؟تابش بمینص یارامش درست حساب هیتحمل کنم تا  دیبا یتا ک

ــم؟خدا منم ادمم..منم دلم  یرور ب هی ــته باش راحت مثل  یرندگ هیدغدغه داش
 دیبا یارامش رو بده... تا ک نیبهم ا ؟پسیشــنوی؟مینیبی...مخوادیادما م هیبق

 ؟معطوف کنم؟ گهیبدم و دهنش رو به سمت د حیبراش بابت هر رفتارم توض
گاه بان ین که کم شیبه چهره عصــ نداختم  هنورم  یاروم تر شـــده بود ول یا

شمگ ستاش به موهاش چنگ رد...گر هیبود. نیخ صله گرفت با د  هیقدم ارم فا
 ه بودم:تر شد...دستمو جلو دهنم گرفت دیام شد

 ؟مگهیکنیواســه جفتمون ســخت م یرو دار ی...چرا رندگ یکنیچرا باور نم-
شما همو م کاریمن چ شتم که  سیکردم؟مگه من خبر دا بار بهت  هی.. ن؟یشنا

 مدیدیناراحته..م دمیدیگفتم من.... نتونســتم ادامه بدم..صـــدام گرفت... م
مت تو صــورتش موج ممونهیپشــ ندا مد... به طرفم ا زد،ی... جلوتر او  ومدتا

چه ا ثل ب بار کرد م تاشــو ار هم  بال  یدســ ناه م هیکه دن خودمو تو  گردهیپ
 گفتم: دهیبر دهیتو مشتم گرفتم و بر راهنشویپ قهیش پرت کردم..آ*غ*و*ش

 ارسام من بهت گفتم......-
 نگو... حرف نزن... یچی..هششیه-
 نیگم تو ابهت ب خوامیحرف بزنم..م خوامیســاکت باشــم.م خوامیچرا...نم-

سم ه کنمیم یکه دارم باهات رندگ یمدت کم سم خودت ا  گهیکس د چیجز ا
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ش بفهم که فراموشــ یمیفقط تو تو رندگ یبدون خوامی.ماوردمیرو تو فکرمم ن
 ...ادیار اسمشم بدم م گهیکردم بفهم که د

شو شم؟چرا اون؟؟؟ا نیاول دیاورد: چرا هانا...چرا من نبا نییپا سر همه  نیبا
 ادم..چرا فقط اون؟؟؟

 یوقتکن.. نانی..رفت..فقط باورم کن... به حرفام اطمستی...به خدا نستین-
ــتین گمیم ــتین یعنی س ــت..چون خودم  یعنی..س رفت..چون خودش خواس

ستم..چون دلم  ستیم یمعمول یرندگ هیخوا سترس هرروره..نه غم و  خوا نه ا
 .یط خودت هستفق یعنی یفقط تو هست گمیم ی...وقتشهیغصه هم

بهش اجاره فکر کردن  رتشیهم فشرد ..حق داشت....غ یمحکم رو چشماشو
سدادینم سرمو تو  شت واروم  یرو رو شیشونیپنهون کردم. پ نشی.. موهام گذا

عذرت م فت: م گاه اروم  زیعز خوامیگ ناخودا مد و  ند او که ام ب دلم. ســکســ
 باال گرفتم تا نگاهش کنم.: گم؟سرمویدارم راست م دیشدم..باورم کرد؟فهم

 تویوضــع نیهم یباورم نکن ی..ارســـام تا وقتیکن یمعذرت خواه خوامینم -
به بعد  نیارامش کنار خودت...ار ا هی. خوادیاروم م یرندگ هی..من دلم میدار

نیمد گه  یو ظه.. هیا ح ن هیل ن هیثا ک کر  هت  یف ب  خ*ی*ا*ن*تدارم 
 گهیه..د..بسمهیتو رندگ یا گهیبه جز خودت کس د یاگه فکرکن یونی..مدکنمیم

ــعو ادامه بد نیا خوامینم  خوامیبه حرفم بها بده.نم ی. اگه برام اررش قائلمیوض
ار جان  من شــک  خوامی..نمکنمیفکر م یدارم به چ یفکر کن نیهر دفعه به ا
ــ ــته باش  یار اعتماد خوامیخودمو بهت اثبات کنم نم هیهر ثان خوامی...نمیداش

رو تو ســرم  وعموضــ نیهر دفعه ا خوامیبشــم..نم مونیکه بهت کردم پشــ
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 مونوی...بذار اروم رندگنیفقط باورم کن بهم اعتماد کن ..هم ؟یفهمی..میبکوب
نابود نکن..من ممیبکن قدر خودتو داغون نکن منو  نار تو خودمو  خوامی...ان ک

 .میکش بد دیموضوع رو با نیفکر کنم تا چند وقت ا خوامیبسارم..نم
صداقت رو ار تو نگاه و  خواستمیشده بود..م رهیمدت به چشمام خ نیتمام ا در

سخت بود برام ا شه.کم نکهیلحنم بخونه.. شته با شک دا عد ب یهر لحظه بهم 
 جا گرفت ..: میشونیپ یسرش خم شد لباش رو

 باورت کردم...-
له برام دن هی نیهم ـــدم...ارامش  ییایجم ـــت.حس کردم اراد ش اررش داش

 گرفتم..صداقتمو ار چشمام خوند..با نگاه نمناکم بهش گفتم:
 تو...باشه؟ یمن..نه برا یوجود نداره..نه برا یفرنود گهید-

 یخند...لبدیب*و*سرد اشکم رو  یباشه بارو بسته کرد و رو یبه معن چشماشو
کردم و ن ی..اعتراضدیودش کشردم و ارش فاصله گرفتم که بار منو به سمت خ

 ش فرو رفتم.آ*غ*و*شتو 
سته بود یار خوردن ناهار همگ بعد ش شا مین شغول تما  ونیزیبرنامه تلو یو م
ــد که ممیبود ..رفتم کمکش و کارد و چنگال ها ارهیب وهی.مامان ار جاش بلند ش

شتم. وقت ست شیپ یرو بردا شو بار کرد که دمیهارو چ ید ست سام با لبخند د  ار
شبرم ک ض نمینارش ب شمک یکه بابامرت شم ارسام چ شاره ک یدور ار چ رد رد و ا

ش س ی..با خنده به طرف بابا رفتم. لبخند رو لبانمیکنار اون ب سام ما ومثل  دیار
 و گفت: دیبچه ها لباشو ورچ

 بابا؟ شیپ یچرا رفت-
 کردم... یگفت:بهش بگو خوب کار بابا
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 معترض گفت :بابا..! ارسام
شهیبابا و مرض..! خجالتم نم- سب ک س  چ ه ب دهیار اون موقع تا حاال مثل چ

ـــا گهیدختره..نم جالتم خوب  دیش بده!..اه اه..خ دخترم نخواد ور دل تو لم 
 ...می..مردم مردا قدهیزیچ

 ...ارسام لجوجانه گفت:میدیمامان و خودش خند منو
 خودم.. شیپ ایهانا ب-
 مگه روره.. ادیب خوادینم-
 ره روره..!ا-

 روره که روره..-بابا
صال خودت رن ندار یا -ارسام  ب*غ*ل..اونو ادیداره م ؟اوناهاشیبابا مگه ا
 کن..

 عروس خودمه به تو چه پسر..!-
 عروس شما همسر بنده ست ها..! نیا نکهیمثل ا-

 و گفت: دیدست مامانو کش طنتیبا ش ارسام
 رنه خودت..حاال رن منو پس بده... نمیا ایب-

 خنده دار ابروهاشو باال انداخت... یبا حالت بابا
 گفت: طنتیبا ش ارسام

شکال شمامونو میینداره بابا ا ش میبندی...ما چ شما خجالت نک ا خم ..بابنیتا 
 رو به سمتش نشونه گرفت که ارسام در رفت.. ییشد و لنگه دمپا
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 یهمون یشیادم م یریرن بگ می..گفتنوریا ایب ی...جرئت دارشعوریپسره ب -بابا
 ..!یکه بود یهست

 بودم که ار خنده سرخ شده بودم دهیخند انقدر
ــلوات- ــهیمنم خجالت نم یتو رو یپدر ص ــتم و کش ــس ... با خنده کنارش نش

 پوست کندن شدم.با چنگال دادم دستش:  یمشغول س
 ..ریبگ-
که به سمت ارسام  یرو ار چنگال  یشد و س ..همون لحظه بابا خمخوامینم-

 میدیداد ارسام درومد..هممون خند یو گذاشت دهنش. صدا دیگرفته بودم قاپ
 بابا....-
 امرور یبابا بابا راه انداخت یاه چته ه-
 ش؟یمنو خورد  یس یواسه چ-
 خوامینم یچون خودت گفت-
 خواستمشیم یاشتباه فکر کرد-
ستیم- سه  ینار نکن یخوا س  یس هی..وا همه  ای..بیاریدر م یبار سیانقدر خ

 وهیار تو م رو بایســ یکی یکی!بعد ســتمین سیمال تو..من که مثل تو خســ بایســ
ــام پرت کرد..انقدر خند یخور ــمت ارس ــمام  دهیبه س ــک ار چش بودم که اش
 شده بود! ریسرار

 ینکن مرتض تشیبا خنده گفت:اذ مامان
 نایارســام ار فرنود ا ی:راســت دیکه مامان پرســ میبود فیبعد مشــغول تعر یکم

 ؟یندار یخبر
 مامان!... یهم وسط انداخت یدلم گفتم به به عج  بحث داغ تو
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ست شم د د شه چ شونه هام بود ار گو شد و منو نا  دمیچپش که دور  شت  که م
سوس ب ستم رو بلند کردم و رو کیبه خودش نزد شتریمح ست د یتر کرد...د

حرکتم اخماش رفته رفته ار هم  نیدادم.. با ا یفیراســتش گذاشــتم و فشــار خف
نموند  نوپنه دشیردم که ار د یبار شد و انگشتامو با دستاش قفل کرد..لبخند

سته کردم...م شمامو بار و ب ستمیوبا ارامش چ سمش خ دون س یلیبه ا سا  تیح
رو  دلش دیبکارم باکه تو دلش بذر شـــک رو  کردمیم یکار دیکرده..نبا دایپ

 ..کردمیقرص م
 .رانیچرا...امدن ا-داد جواب

 ؟یاومدن؟ار کجا خبر دار ی؟کیگیم یگفت: جد یذوق با
 کرد: یشد و اروم اروم اخم رهینقطه خ هی به
 اومدن. یک دونمی..نمدمشید شیچند وقت پ-
ــتیکاش م- ــه نرگس و دخترش خ کننیم یکجا رندگ یدونس نگ ت یلیدلم واس

 شده.
س جهیسوال تمام فکرمو احاطه کرد. هرچقدر فکر کردم به نت هی شک  با دمینر

 یتکون داد..نتونســتم جلو هیچ یکردم ســرش رو به معنا ینگاه میبه ارســام ن
 روبه مامان گفتم: رمیوبگ میکنجکاو

 دختر دارن؟-
شه - ست ارسام با سرشون که دو سمش فرنوشه..ار  هیاوهوم...پ خواهر داره ..ا

مراســم  یکاینزد میبزرگتره..اون موقع که ما لندن بود یچند ســـال هیخودش 
 و ارتباطمون به کل باهاشون قطع شد. میبود..متاسفانه برگشت شیعروس
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شت؟کردمیتعج  م شتریلحظه ب هر خواهر بزرگتر؟پس چرا من  هی..خواهر دا
باینم یزیچ به تلو یشــونه ا یالیخیب دونســتم؟ نداختم و   رهیخ ونیزیباال ا

ه ابرو اروم گفتم: بار ک یلیکه بشنوه خ یارسام تو هم رفته بود..جور افهیشدم.ق
 گفت: یاقاهه...سرشو به طرفم چرخوند وجد یگره داد

 ...یدرباره اش سوال بپرس یه ادیخوشم نم-
 خوبه؟.پرسمیسوال نم گهی..باشه..دییکه چقدر تو اخمو یلبخند گفتم:وا با

ف بهم رل رد..اروم به پهلوش ضــربه ردم و حر یار هم بار شـــد وب اخماش
 گفتم:

شاتو شته..!خنده اروم شیدرو چ سرشو  یکن پررو..جلو مامان بابات ر کرد و 
ه ارش فاصله گرفتم با خنده گفتم: ارسام فاصل یتر کرد که کم کیبه گوشم نزد

 !توخودشونو مثال ردن به اون راه.. نایمامان ا نیحفظ کن..رشته پسر بب نجایاتو ا
 کن.. تیرعا

 خنده گفت:خ  بذار بزنن به اون راه...بهتره من!.. با
نه د با ـــدم و گفتم:  ـــد..بب گهیاخم ارش دور تر ش پررو  یدار یادیر نینش
 نگفت. یزیو چ دیب*و*س..برو اونور رشته...با خنده سرم رو یشیم

و پنبه ار کشـ هی..دمیتوشـون کشـ یاراد کردم و دسـت پسیار حصـار کل موهامو
ــمیاوردم و ارا رونیب ــ ش پاک کن پاک کردم..چراغ رو خاموش کرد و  ریرو با ش
کار  یکنیکوب رو روشــن کرد که معترض گفتم: چرا چراغو خاموش م وارید

و رو ر حافو ل دیبرق برخورد کنه منو کشــ دیدســتم به کل نکهیدارم..قبل ار ا
 سرم انداخت..:هانا بخواب..
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و با خنده با  دیســرم کشــ یبار لحاف رو رو..لحاف رو کنار ردم.ادیخوابم نم-
 گفت: یا یالت یصدا

 طرف هم خندم گرفته بود هم حرصم: هی...ار فهیضع نمیبخواب ب ریگیب د
 خودت بخواب ادی..خوابت میبه من دار کاریاه ولم کن تو چ-

شت شد و با خنده گفت:  نذا صورتم خم  شم رو   یکار هینکن  یکار هیبلند 
 :دمیخودمو کنار کش یها.. با دستم پسش ردم و تند ادیکنم صدات در ب

 ..!ادی..ی..بم..ن م؟خوایگفت یخودت چ یدی..فهموونهید-
 کیکه تعادلم رو ار دســت دادم و  دیخواســتم ار رو تخت بپرم دســتمو کشــ تا

 کهییاتاق رو پر کرده بود..تا جا یقهقهه خندم بود که فضــا یبعد صــدا هیثان
 یبودم برام نا نمونده بود..با لحن دهیانقدر خند گهی..ددادیتوان داشت قلقلکم م

 ملتمس گفتم:
 خوابمیغلط کردم..ولم کن...باشه.. باشه..م-

شد  ارم صله گرفت:اهان حاال  ستی!..میزیچ هیفا س میتون  میرودتر به تفاهم بر
ــتم رو ر ــت کردم و خواب ریها.. بالش ــرم درس ــا دمیس ــورتم  هیکه س اش رو ص

 ؟یگیم یچ گهیه چشمامو بار کردم: دافتاد..با خند
ا کنم جا به ج یمخالفت نکهی... و به باروش اشــاره کرد.. بدون انجای: ادیخند

ه ک یمثل بچه ا قایباروهاش جا گرفتم..دق ونیم دمیش خزآ*غ*و*ششدم و تو 
ــهیمادرش اروم م آ*غ*و*شتو  ــتش دور کمرم  هی..! رهیو به خواب فرو م ش دس

ـــت د ـــده بود و دس قه ش به ال گشیحل نه ال  هام حرکت  ینوارشــگرا مو
ست م یب کردیم یبا موهام بار یکی یوقت شهیکرد..همیم س وابم خ شدمیاراده 
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بهم دســت داد..حرکت  یو خمار یحالت ســســت نی..االن هم همگرفتیم
 :دیپرس دمشیدیسرم بود نم یدستش متوقف شد و چون صورتش باال

 بپرسم؟ یزیچ هیهانا -
 جواب دادم:اوهوم.. یداریحالت خواب و ب تو

 یستخوایپلکمو بار کردم: م یکرد که سـرم رو باال گرفتم ال یا یطوالن مکث
 ..دمیخند زیر زی..خوابت برد؟رایسوال بپرس

سبت بهش ب ست ن صدا شتری:ح وق ف یار من بود؟بعد خودش به خودش با 
عاده اروم مه..ســرم رو ار رو یال جدا کرد و رو یجواب داد..معلو  یباروش 

 ...!ری:ش  به خدیبالشت گذاشت و پشت بهم چرخ
مام بدنم رو رو ت به پهلو کم یورن  نداختم و  تام ا با  یدســ ند کردم  خودمو بل

پ به  بار  ند  چ فه  کال با دســـت ارادم  تارش  ف ج  ار ر ع نیت ـــو  میش
خدادمیکشــ خداای.. خداای.. بذار..دارم د شیپ یراه هی..ت و ای.. نهیروم   وو

 شــهیهفته ار هم 4 نیباهاش اردواج کردم تو اهفته ســت  4به  کی..نزدشــمیم
خدا فهکال جور ایترم.. مونم د یچه  ه ف ب هش  هم  یچیه گهیب م برام 

 بهش بفهمونم فراموشش کردم؟؟! یست؟چجورین
به من داره رو ار ب یا یحس شـــک و دو دل نیا یجور چه  نیرو که نســبت 

م بود..با نا منظ یقرار یو ب یببرم؟کامال تو جام نشستم.نفسام ار شدت کالفگ
..اگه تمبسیتوئه اگه بهت دل نم ری!همش تقصیدستام به موهام چنگ ردم..لعنت

سب  همه حس هام فقط تویشد ینم میوارد رندگ صر... میی..... م  یرندگ ق
متی...نمییمن فقط تو ندگ یذاریفرنود..چرا نم بخشــ که  مویر حاال  کنم..
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شت کردم حاال که دار ست خودم فرامو شمو براخودم به خوا پاک  یم تمام تال
 چرا؟؟..راحتمون بذار... گهی...حاال دکنمیار ذهنم م ادتیکردن 
خت ،به ت نییپا قایبود قرار گرفتم.دق دهیکه خواب یرو دور ردم و به ســمت تخت

 چهره ظاهرا خوابش رل ردم صداش کردم: ارسام
 نداد یجواب

شه..جواب نده. فقط م- سم برا خوامیبا  هسیخودتو باهاش مقا یچ یارت بپر
 ؟یکنیم

 سکوت.... بارم
 داغ بود،سرش داد ردم: تیمشت شد..نفسهام ار رور عصبان دستام

خدا فقط بب - عه د کی..نمیبه  ه یکار گهید یزنیارش م یحرف گهیدف ات با
 یســواال نیبگو چند بار ار ا ،خودتیهفته خســتم کرد4نیندارم..به خدا تو ا

ــ یب ــر و ته ارم پرس ــک دار ؟یدیس  کاریمدت چ نیبگو تو ا ؟خودتیبهم ش
 ؟یکردم که باعث شه تو بهم شک کن

شتم و هم بارم شتم رو بردا شدم..بال ستم که خو نیساکت بود..با حرص بلند  ا
 یا گهیراهمو سد کرد،سرمو به طرف د یو جلو دیار در خارج شم ار جاش پر

 چرخوندم و تو چشماش نگاه نکردم:
 .رونیرم بب خوامیبرو اونور..م-
 رونیب یاتاق بر نیار ا یندار یحق-
 اعصابمو خورد نکن نیار ا شتری..برو کنار برمیچرا..دارم..و م-
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 ســانت هیاتاق  نیپاتو ار ا یحق ندار گمیداد رد: بهت م یگرفته ا یصــدا با
 برو سر جات یاونور تر بذار

شتم سا یکیپرت کردم و تو تار نیرم یرو رو بال بود  هیاتاق به چهره اش که تو 
 نگاه کردم:

 یبزن خوادیکه دلت م یهر حرف یبگ یخوایکه م یهر چ یچطور تو حق دار-
شم؟حق ندارم  شته  یرندگ هیبعد من حق ندارم تو خونه خودم راحت با اروم دا

س شم؟حق ندارم با ک شوهرم رو  یبا سم  شهیم دکیکه ا حرف بزنم و جواب  ک
 هفته تمام ش  و کیارسام..خسته شدم ار دستت... یبشنوم؟؟؟خستم کرد

شغال رو م شده اسم  یبه هر نحو خوادی..فقط دلت میریگیرور بهونه اون ا که 
 . بابا به چهیو رورمو برام مثل رهر داغون و تلخ کن یارینحســشــو به ربون ب

برام مرد...اصــال من غلط کردم که  یمرد..اون عوضــ ؟؟؟یبگم بفهم یربون
تا  گفتم براتبرات حرف ردم..من غلط کردم که بهت اعتماد کردم و گذشــتمو 

شم. به خدا چند بار د یزیچ شته با و هم اون رمیم یادامه بد گهیارت پنهون ندا
ــرش م ییبال هی کنمیم دایپ ــمیهم خودمو م ارمیس ..چقدر کنمیو راحت م کش
چرت و پرتاتو بشــنوم؟حالم داره ار خودم و وجودم و تحمل کنم تا  دیبا گهید

 .رورمهیحال بهم رن تر ار د رمهررو خورهیو کوفت و رهرمارم بهم م میرندگ
 سرم داد رد: تیعصبان با
 ایرود نیبه ا یتونینم یفراموشش کن یتونی..نمیزنیخودتو گول م ینمرده..دار-
 ی..اره بهت شــک دارم شــک دارم که بامن باشــیکن نشیگزیرو جا گهید یکی

شت به ..با میکن یبا من رندگ یتونیم گهی..شک دارم که تا چقدر دینباش یول
 :دیکوب نشیس
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ــتو به جز من با نفر دوم یندار ی، حق یمن یتو فقط برا- ــ یحس ،  ینک میتقس
شمش دنبال رنمه.. گهید یکی نمیبب تونمینم شت گهید یکیچ شمش پ سر  چ

ر ار رورات بهت یبا اون پســت فطرت بود یوقت ه؟نکنهی..چچرخهیم نمویرندگ
 االن بود؟؟

 اراده ار دهنم در رفت: یخشم داغ کرده بودم ب ار
که داشــتم،حداقل کنار اون که بودم ار االن  یا ینکبت یاره حداقل اون رندگ-

ش هیهزار بار بهتر بود. به ثان شد و کل موهام  دینک  هیسرم به طرف چپ پرت 
تاب رو رمختیور صــورتم ر با شــ ـــت دادم و عادلم رو ار دس پرت  نی..ت

صورتم ب سته.. شک شدم و تمام دندونام تو دهنم   حس یشدم،حس کردم کور 
فکم رو  یحت تونستمیاومد..نم ینم رونیار دهنم ب یحرف نیشده بود..کوچکتر

 رد؟ دهی..رو من دست بلند کرد؟ به من کششدیتکون بدم..باورم نم
عادت کرده بود نگاه  یکیســرم رو باال اوردم و بهش که چشــمام تو تاربهت  با

 گفت: دواریو تهد یو عصب دیکشیکردم.. تند تند نفس م
ــاخ  یکرد فیتعر ک*ث*ا*ف*تمن ار اون  یبار اخرت بود تو رو- و برام ش

ش شونه ک  یادیر ی..بخوایبزن یادیحرف ر یندار یحق یرنم ی..تا وقتیدیو 
 شد؟؟؟ تیحال کنمیم یچیدمتو ق یبر

شم.. ناراحتدیلرریبند وجودم م بند شم  یو کم ی..ار خ ستام چ سترس..به د ا
م تا بار و بسته کرد یاوردم دهنمو کم نییگونم بود رو پا یکه رو یدوختم..دست

س یب ستمو به گوش شیبره که انگار لبم ات نیفکم ار ب یح ه لبم گرفت..با درد د
ش شرادمیک سورش با هم  ستمو که  ودرو برام به وج یبد طی..درد و  اورده بود.د
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با د نییپا با ترد دنیاوردم  کف دســتم رو محکم تر  دیخون وحشـــت کردم.
ش ستم خون نیکه ا دمیک صورتمو احاطه کرده بود  یبار کف د شد..موهام دور 
فته سرش گر یهاش که خونه رورو ادی. به داد و فرنهیچهره ام رو بب تونستیو نم
 باعثش بودم فکر کردم. دمکه خو یه بدبختتوجه بودم و ب یبود ب

ار  شده بود..حقارت کهیت کهیپاره شده بود..قلبم رخم خورده بود..روحم ت لبم
شک ر یب شتر؟یب نیا ستی. دلم مختمیصدا ا سعت ا خوا مه ه نیدلم رو ار و

ــرم پا یخال ییتنها ــمام رو نییکنم س ــکام ار چش  کف یپارکت ها یبود و اش
دســتم رو ســتون بدنم کردم و ار جام بلند شــدم  یاومد به ســخت یاتاق فرود م

شتم ار در خارج  جیسرم گ صورتم بود.تلو تلو خوران دا رفت هنور موهام دور 
ش یم سمت خودش برگردوند تال شتاب منو به  شوند یبرا یشدم که با  ن پو

 تیو عصبان یار اون سرخ گهید دمیکامال به سمتش چرخ یاشکهام نکردم وقت
ــماش لحظه به لحظه گرد تر م یاش خبرچهره  ــدینبود چش ــه لبم  ش و به گوش

 یجدو دمیکش رونیشده بود.با بهت رمزمه کرد: هانا.. بارومو ار دستش ب رهیخ
 گفتم:

ــتتو به من نزن انقدر لحنم جد- ــنه پا چرخ یدس به  دمیبود که ولم کرد رو پاش
 راه افتادم. ییسمت دستشو

شو دونمینم ست شم ییچه مدت تو د صورتم اب پا ..چقدر دمیوندم و چقدبه 
اومدم  رونیرو چرخوندم و ب رهیدســتگ دونمیهامو با اب پوشــوندم..نم هیگر

تو خونه بود.تو  ی.ســکوت بددادیشــ  رو نشــون م مهین 1 یواریســاعت د
سرش رو رو هیکه  دمیاتاق ارسام رو د یکیتار شسته بود و  اش رانوه یگوشه ن

 دیاتا ش دمیشدم و ار حرصم درو محکم بهم کوب یبود.وارد اتاق کنار گذاشته
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 یدســت نهییکنم. به رخم کنار لبم تو ا یار حرص هامو ســر در خال یبخشــ
 کردیم یروبروم بهم دهن کج زیم یرو میعروســ کیقاب عکس کوچ دمیکشــ

گاه کردم حت قدر  یتو یبه عکس خودم ن عکس هم مشـــخص بود چ
شن  سناراحتم..ج شت حداقل برابه تاره  یشباهت چیه میعرو  یعروس ها ندا

ندگ بارم کوچکتر یا یمن..و ر باهت نیکه  ندگ یشــ ها  یبه ر نو عروس 
 هکنیحد دعوا م نیدر ا شیچند هفته بعد ار عروس ینداشت..کدوم تاره عروس

 که لبش پاره هم بشه؟
ص با ش یدو قدم حر سمت قاب عکس تمام  وان ت کهییرفتم و تا جا یا شهیبه 

 ..دمیکوب نیداشتم اونو محکم به رم
گار ارام بخش بهم تزر کهیعکس هزار ت قاب نهیکردن..د قیشـــد..ان بودم  وو

گوشه سر خوردم و پاهامو تو شکمم جمع  هیبود. وونهید یرفتام تماما مثل ادما
ــه رورا اجینفر احت هیکردم..دلم به  ــت واس  ردمکیدرد و دل م هیکه با هان ییداش

 گوش بده. اونو  گفتمیبود تا براش م نجایا یکیبود..کاش تنگ شده 
شتم ول هیبود..با  زیم یرو میس یب تلفن صم کهنیقبل ار ا یحرکت برش دا  میت

ش رمیبگ شتم.ا هیشدم و تلفن رو  مونیپ شه گذا شکل خودم ب نیگو ود فقط م
مو  یارتباط نداشــت، رندگ یا گهیکس د چیبه ه میکردیحلش م دیخودمون با

 .ساختمیم دیخودم، با
اره ته دلم حس ت نکهیبود ا زیچ هیهم فقط  لشیبودم دل ریکارش بدجور دلگ ار
 دادمیم یشرویکه درونم بود اجاره پ ی..به حسکردمیرو نسبت بهش درک م یا

..با رضا و رغبت خودم به خوامیم یارش چ دونستمیم ینشده بود ول یهنور قو
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شکفته وجودم اجار نیا شد کنه و وجودمو دحس نو  و .. اگه ترهیبر بگ ره دادم ر
مدمیکرده بود کوتاه نم یکار نیهمچ یا گهید طیشــرا کارش رو  و و جواب 

ــرا یول دادمیم ــتم ار  کرد،منمیحالم به کل فرق م طیش ــاس داش ادم بودم احس
س نیسنگ نبودم که تو ا س یمدت هرچند کم به ک شم اونم ک سته ن مثل  یواب

سام شده بود و با اون  میرندگ اردعذاب دهنده و یها انیکه بعد ار اون جر یار
سام قبل تفاوت بارر شت!... تو ا یار تمام وقتم رو باهاش  شهیمدت هم نیدا

شوخ ریکه دلگ ییوقتا گذروندمیم سرحالم م یبودم با  د تو هرچن کردیو خنده 
که  فرستادمهزار بار به خودم لعنت  خوندمیپاسخ رو م یسوال ب یچشماش کل

 دیشــا زدمیکردم. اگه مهر ســکوت به لبام م فیرو براش تعر هیچرا اون قضــ
 نبود. ینجوریاالن ا تیوضع

به خودم پ ســردم ـــک.. مام تنم خش ـــده بود و ت گرم تر  یتا کم دمیچیش
تنم باعث شــد چشــمام کامال گرم بشــن و به  یگرم رو یزیبشــم.احســاس چ

 ار خواب فکر نکنم. ریغ یزیچ
تو صورتم برخورد کرد..تمام تنم خشک شده بود و کمر  میقم*س*تافتاب  نور

سع ستم و  ش شار ب یدرد گرفته بودم.تو جام ن  نیممن رو ر ارمیکردم به ذهنم ف
به پتو شـــ ید ادیکه  کنمیم کاریچ تادم.. گاه کردم رو یاف نارم ن تو من پ یک

نگ ردم حســ ـــه پتو رو چ ته بود؟گوش نداخ نه کرد..د یا لم مبهم درونم رخ
ستینم شم دلم م خوا ستیار جام بلند ب ش خوا اش تا باه نمیساعتها همونجا ب

نرم و در اخر هم  ایکه برم  رفتمیبا خودم کلنجار م یچشــم تو چشــم نشــم. کل
 ریر یدلم شدم..نرفتم و همونجا تو اتاق موندم. پتو رو جور میتسل شهیمثل هم

ــه و خز ــورت بالش هم باش ــرم مرت  کردم که به ص . دمشیچیدورم پو  دمیس
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 هنکیبودم تا ا دهیار جام تکون بخورم همونجا درار کشــ نکهیســـاعتها بدون ا
 چشمامو بستم و خودمو عیشد و در حرکت کرد سر دهیکش یبه اروم رهیدستگ

با بو دمیدیکم م یلیپلکام خ یبه خواب ردم.ار ال تاق شـــد  عطرش  یوارد ا
شدم باال ستش به گوشه لب یمتوجه  سته.د ش ش مسرم ن  اریاخت یشد که ب دهیک

 چهره ام جمع شد..صداش بلند شد:
 ؟یداریهانا ب-

 نمدوی: دســتم بشــکنه....هانا مدیندادم..که دســتش رو به گونه ام کشــ یجواب
ــت بهش چرخ یجواب یارم دلخور دونمی..میداریب ــون  دمیندادم و پش که نش

و گفت:  دیاون به ســمتم چرخ یندارم ول یلیحرف ردن باهاش تما یبده برا
 ..دش یچ دمی..نفهمیکرد می..به خدا دست خودم نبود..عصباندیهانا ببخش

سرد رونیممکن گفتم:برو ب یصدا نیسرد تر با صله حرفاتو ندارم. ار   یحو
نه امو  خیکالمم خودمم  ـــد و گو نده ام دیب*و*ســکردم،خم ش : شــرم

شزمیعز خوامیخانومم..معذرت م باهام حرف نزن..معذرت  ینجوری.ادی..ببخ
 دست من نبود مونمیخودمم پش خوامیم
 شــبتو؟یکار د ایچرت و پرتتو  یببخشــم؟ حرفا ویخشــم پتو رو کنار ردم: چ با

 ییچه هنرا گهید نمی..رو کن ببی...دســـت بزن هم که دارگمیم کیتبر نیافر
 به موهاش چنگ رد: ی. با کالفگیبلد

 ..یدونیخودته..خودتم م ریتقص
وسط  هنکیا ایکنم؟یم نانیاطم میرندگ کیکه دارم به شر نیمنه؟ا ریتقص یچ-

 شماها سبز شدم؟کدومش؟ یرندگ
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 ..اریهزار بار بهت گفتم اسمشو جلو من به ربون ن -
هت گفتم ب- عه ب ته ه یلیخ نمونیمنم هزار دف ـــتین یچیوق ش که گو هی.کس

 بده؟.
ــبان دفعهی ــد: د چرا نم یعص ــ نکهی..ایفهمیش ــور کنم قراره تو رو با کس  یتص

فکر کنم  نیبه ا دیبا قهیهر دق نکهیار ا شمیم وونهی..دکنهیم وونمیبشم د کیشر
 ندارم و اون داشته..با داد ادامه داد: یکه من چ

 که جلو یرد؟مگه تو بود یچه رر یدید یتو کما بود یجنابعال یمگه وقت-
 زد؟یبود و ار عشق دو طرفه اتون حرف م سادهیمن وا

 ؟یدونستیم زویبهت گفتم: تو همه چ با
.که .دونستمی: اره مفتادیار تک و تا ن یخراب کرده و خودش رو لو داده ول دیفهم

 ؟یچ
ستم دهنمو بار کنم و تا توان دارم دق و دل یحرف نم ک یسرش خال موینزدم خوا

شه لبم بهم ا ش نیکه رخم گو سمت ک ستم رو به اون ق  و ار دمیاجاره رو نداد د
نزدم که بارم روبروم نشست  یو حرف دمیدرد چشمامو بستم. پشت بهش چرخ

 د:دا دستمو به  دیکش رونیبود دسته گل رو ب زیم ریار پشت سرش که ر
 بگم...... نکهیو هم ا یمعذرت خواه یاومدم هم برا-

ــته گل نم یتند ــتتو کنترل کن ریبگ ادی..برو خوامیگفتم: دس که ...حرفمو  یدس
 م کرد:ب*غ*لقطع کرد و محکم 

..شرمنده ریارم رو نگ ینجوریدوست دارم ا یهانا به خدا دوست دارم..به عل-
 کنمیکن جبران م یبار و خانوم هی نی...همکنمیاتم..جبران م
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ستمینم شه، چه فا شترینار کنم و اون منتم رو ب یالک خوا ش یا دهیبک ت؟ ته دا
شحال بودم ار ا شتباهش رو  شمیپ یمعذرت خواه یبرا نکهیدلم خو اومده و ا

شتباهش رو پذ نیقبول کرده مهم ا شتم د رفتهیبود که ا  ش یبود. خودم قبول دا
 ییبه جا یکار یرکردم با لج و لجبا یرو ادهیمقصــر بودم و تو حرف ردن ر

هموار کنم. بعد چند  مویاومدم تا رندگ یاومدم ، کوتاه م یکوتاه م دیبا ردمینم
 گفتم: شرط دارم هیانث
 .کنمیباشه ،رو جفت چشمام ،قبول م یهرچ-مکث پاسخ داد  یب

ش گهیو د رمیم یارش گفت یزی..بشـنوم چیاریارش ب یاسـم یحق ندار- ت پ
جنگ اعصــاب  هیهررور واســه خودم با تو  تونمی.من نمکنمیســرمم نگاه نم

باشه  هیقبل  یهادرست کنم. نه حوصلشو دارم نه تحملشو .اگه قراره مثل دفعه 
 یاالن برا نیهم ایبه کارت ندارم.. یکار گهیخداشــاهده د یبگ یســرســر

 ای یذاریو شکت رو نسبت به من کنار م یشیم الیخیموضوع رو ب نیا شهیهم
 بزن. دمویق شهیهم یبرا
 یبودنت کنارم هر کار یکه حاضــرم برا خوامتیم یتعلل جواب داد: انقدر با

کارها دســـت من  یســر هیبه نبودنت فکر کنم درکم کن هانا.. تونمیکنم..نم
شــک دارم  ایتفاوتم  یبهت ب گمیموضــوع ندارم.نم نیرو ا ی..اراده اســتین

سبت بهت ب تونمیوقت نم چی..نه.. ه شم ، ه ین شک  هتب یرمان چیتفاوت با
ض یول اد،یر یلیهم نکردم ... بهت اعتماد دارم خ سمیندارم..م یبه اون عو  تر

سمی..مرهیتو رو ار من بگ ستت بدم..تا م شهیهم یبرا تر و بودن به کنار ت امیار د
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ــمیو ات ادیم ادمیفکر کنم حرفاش  ــت  خوامینم زنهیم ش ناراحتت کنم چون دس
 .. کنمیبه خاطر تو همه تالشمو م یول ستیخودم ن

ش گلبرگا ار یکیرر قرمز بود رو ار دستش گرفتم و با  یگلش که پرارگلها دسته
 یجز خودت و حرفات. برام مهم رهیمنو ار تو بگ تونهینم یکردم : کســ یبار

اســم حس رو  ادیکه برات مهمم ، حس قبل من ......،اصــال شــرمم م دونمیم
که با اون بتونم به  خوامیرو م ینبود ، من عشــق شیب یه*و*ســروش بذارم ،

 دو ه*و*سببرم،  ل*ذ*تکه راحت و آسـوده بتونم ارش  یتکامل برسـم عشـق
به چه درِد من م آجر بناش  نیاول نیخراب نکن ار هم مونویرندگ خوره؟یروره 

 گهیفقط باهم د یول میساریرو م
ــته گل رو پا یلیم کرد:نوکرتم هانا..خب*غ*لجلو  اومد ــت دارم. دس  نییدوس

بار  نیاول ی..براگذاشــتم و دســتامو دور کمرش حلقه کردم: منم دوســت دارم
شتم و برا نیاعتراف کردم،ا سام  نیاول یحس رو بهش دا بار به ربون اوردم..ار

 ایاد،یر یلیخ منبود،فرق کرده بود اون شیدوران مجرد یاون پسر لجبار و اخمو
رک کنم د تشویشخص خواستمیمن بودم که نم نیدر کار نبود ا یفرق چیه دیشا

سمش ا شنا شتن نیمن بودم که ار ا نیو ب ست دا ساس و دو سرک ح  شیپ یپ
که نســبت به فرنود داشــتم  یشــاخ و دم ســاخته بودم ،حســ یغول ب هیخودم 
صرافت ره. تادمیدیکس روجز اون نم چیکورم کرده بود که ه یانقدر شتم به   دا

شپزخونه پ ش  تو ا شونیحس ب گفتیکه به مامان م بردمیم یحرف بابا اون   ن
 نی... اکنهیت  رود گذره که به مرور رمان فروکش م هیگذراســت،  ه*و*س هی

 زیحرف عز یمنطق بودم ، که رو یچه قدر ب کردمیجمله رو االن داشتم درک م
شار نمیتر سم  سام. من آر کردمیو ناراحتش م یپا ف شناخته بودم و ح رو تاره 
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 نانیکرده بودم به اطم دایمدت ارش پ نیکه تو ا یهم بهش فرق کرده بود شناخت
حرفم تا اعماق دلم  ینیریخودم و خودش اعتراف کردم..ش زد،بهیحرفم دامن م

 نفوذ کرد
 یبگو؟ بهش لبخند پر محبت گهیبار د هی؟یگفت یار خودش جدا کرد: چ منو

ردم و تکرار کردم: منم دوست دارم..تنهام نذار..باشه؟ لباش به خنده بار شد و 
سر  سرا صورتم رو  سکل  سرموب*و* س ه بارون کرد...  شتم و با  نشیرو  گذا

شو با  ش هیبه ر قینفس عم هیتمام وجودم عطر تن دم شکر کر و. خداردمیهام ک
ــت بهم هد ینکرده و ارامش رو ب غیکه نگاهش رو ارم در  هیمنت و کم کم داش

 دادیم
بود که کنار گوشــم نجوا  ییعاشــقانه ها نیار ارامش من هم ایســهم دن تمام

شق .. به عالوه  ینانی..اطمکردیم شهمراه با ع پر ار عطر محبت تنها  یآ*غ*و*
سته من کنار تنها فرد رندگ شبختنیبود..هم میخوا ص نیمن تو هم ی..خو ار ح

...کم کم با لمس واژه  یخالصـــه شـــده بود...چه حصـــار دوســـت داشــتن
  یداشــت..حســش غر ینی.. طعم دل نشــشــدمیداشــتم اشــنا م یخوشــبخت

 یبختخوش نیام خالصه شده بود. و تاره داشتم امن کنار ارس ینبود...خوشبخت
ستمیرو قدر م سا کهیت هیمثل  قایتا با تمام وجود ارش بهره ببرم.دق دون که  یلما

ظاهر  ته  هیدر  با شــکافتن اون  یاررش چوب یکلفت و ب یپوســ هســـت و
سته،کم شندگ ییبایکم، به ر پو شه ها یو درخ .. حس یبریم یپ شیدرون یترا
شبخت س یخو سام مثل همون انوار رنگارنگ الما بود که هر لحظه بار  یکنار ار
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اب و بارت نیدل بســته ا ادیمن چه ر کرد،ویالقا م مونیبه رندگ یباتریتاب ر
 شکرت.. ایاش شده بودم ....خدا ینیریش

*** 
 ترم.. هی نیفقط هم-

. ه: نه.... اه پاس بدونیزیو تمام وجودش شده بود صفحه تلو شکستیم تخمه
 و کنارش نشستم: دمیکش یار حرص پوف

سام فقط - سمویترمه..بذار ل هیجون هانا..ار صفه  رمیبگ سان حداقل.مدرکم ن
 ست. مهین

د ال ش یاررش جونتو قسـم نده....د پنالت یب یزایهزار بار بهت گفتم سـر چ-
 مص !..

 کنترل رو برداشتم وخاموشش کردم صداش درومد: کردیم وونمید داشت
 ؟یکنیرو خاموش م ونیزیچرا تلو-
حواســـت به من باشـــه ..اصــال  زنمیدارم باهات حرف م یاخم گفتم: وقت با

 گفتم؟ یچ یدیفهم
 :دیگذاشت وبه سمتم چرخ زیم یتخمه رو رو کاسه

. وا هگیمنم گفتم که نه د یزنیحرف رو م نیا یبه دفعه هزارمه دار کیبله نزد-
 رفتم: اخه چرا؟

شو ست سمتم د شدرار کرد و در  به  شآ*غ*و* ص لی: دلدیم ک نداره. دلم  یخا
به چه درد م یهم من نخوام کار کن ی.وقتیکار کن خوادینم  !خوره؟یمدرک تو 

 ست؟ین یلیدل چیه ی: مطمئندمیباال کش یسرم رو کم
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من  بعدم ؟یپرســیچرا ســوال م گهید یدونیگفت: تو که م یقیار نگاه عم بعد
کارها با  نه و  خانومم وقتش رو تو خو ـــت دارم  با  یدوس تا  نه  گذرو نه ب خو

سرش نم یاجتماع ساب  سمیتورو بهتر ار خودت م شه،منیکه حرف ح  شنا
ساس و لط هیدلم ،روح زیعز سرو کله ردن با  فیح شم اجتماع و  تو تحمل خ

نداره .خودم رو ار  ممرد هار رانو رو دمیکشــ رونیش بب*غ*لرو  بل م یو چ
 لیبهانه هم همراهش داره دل یچاشن یکم زنهیکه م ییحرفا دونستمینشستم، م

اون فرض کردم  یخودم رو جا یلحظه ا یبرا یبود که وقت یا گهید زیچ یاصل
سلما د یب شد م شت  ستام م سمت موهاش که شدمیم وونهیاراده د .. نگاهم به 

ش شیشنونیپ یرو شده بود ک ستم رو بلند کردم و چتر دهیپخش  هاش  یشد د
شدم و  شیشنونیپ یرو ار رو سکنار ردم اروم خم  به گونه اش  یه کوتاهب*و*

 رمیردم: باشه نم
رو ار چشــماش و لبخندش  تیبار شـــد،رضـــا یاروم اروم به لبخند لباش

ــتمیم خوندمیم ــار یرو نکهیار ا دونس دون رو ب لشینکردم و دل یحرفش پا فش
ا اصرار ب دیحرفاش متوجه شدم خوشحاله نبا یار البه ال بگه میقم*س*ت نکهیا

حت م یب یها نارا ـــتیدلم نم کردمیجا هردومون رو   یارم برنِج. برا خواس
نم بارون به مشــامم خورد به ســمت پنجره حرکت کردم  یکوتاه بو یلحظه ا

 نشستندیم نیرم یبارون رو زیر یپشت سرم اومد. قطره ها
 داده بود: هیچونه اش رو به سر شونه ام تک بارون؟اونم وسط تابستون؟-
 ؟یبارون رو دوست داشت شهیتو که هم-
 رون؟یب میگفتم: بر یذوق بچه گانه ا با
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 : برو لباس بپوشدیذوقم خند ار
دنده گذاشــت با پنجه هاش دســتامو قفل کرد: کجا  یرو بلند کرد و رو دســتم

 م؟یبر
 میجا پارک کن قدم بزن هی-
 یخوریسرما م-
به. بدون ا نی.. همخورمینم- بهش فرصـــت حرف ردن رو بدم ار  نکهیجا خو

قطره ها بهم حس  زیر یداشــت صــدا یچه ارامشــ ایخدا رونیب دمیپر نیماشــ
 حضورش رو کنارم حس کردم دادیم یرندگ

سکوت قدم م شونه شونه هم در  شدت قطره ها بمیزدیبه  شار  شتری. شد و ف
نار بارون ک ریبهم دست داد ر ی.حس خوبنطوریدستام بود هم یدستش که تو

س شتم قدم م یک ستش دا هتر و ب نیار ا شتریب یل*ذ*تارامش و  زدم،چهیکه دو
 بشه؟ بمینص تونستیم نیار ا

 یتو فکر-
-.... 
 ؟یکنیفکر م یبه چ-
 بارون مخلوط شده بود جواب دادم:به تو! یکه با بارش قطره ها یزیر یصدا با
 بار اون سکوت کرد: نیا

 یدور باروش حلقه کردم و تمام توانم،تمام احساسم،تمام عشقم رو تو دستمو
ساس ب ختمیکالمم ر سطه ا نیحد و مررم رو بدون کوچکتر یتا اح  بهش یوا

دون ب تونمیکه حاال نم یجاتو تو دلم بار کرد یا دفعهی یمنتقل کنم: چه جور
 لحظه نفس بکشم؟ هیتو 
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م ب یدستم که دور باروهاش حلقه شده بود گذاشت و با صدا یرو رو دستش
نه ا ناب تر یو مردو ها رو بهم عرضـــه م نیکه  به  کردیحس  باالخره  فت:  گ

سمیکه مدتها دارم ار خودم م یسوال س پر سمتم چرخوند: یدیر شو به  سر ....
ــوال رو ار خودم م نیهررور ا ــم،میس ــمیپرس ــق نیار ا ترس که بهت  یهمه عش

ــمی...مدارم ــم بار کنم و بب هیکه  ترس ــراب بوده ا نمیرور چش  یب یرورها نیس
 همه عشقم نی...ار ایشد میتکرارم...من با تو عشق رو درک کردم...تمام رندگ

 ترسمیم
که  یسبود اعتراف به ک ینیریش کوبوند،حسیم نمیوار خودشو به س وانهید قلبم

 نیهم تو بهترحس رو به تو داشــته باشــه، اون  نیو اون هم هم یعاشــقشــ
باروهاش محکم تر  ری...رتیموقع رگبارِ رحمت خدا ، حلقه دســتم رو دور 

هم و  اکه ب ی: تا وقت دمیصــورتش پاشــ یبه رو یبخشــ نانیکردم و لبخند اطم
 یلیدوسـت دارم ارسـام...خ یلیترس وجود نداره ،خ یبرا یلیدل میپشـت هم

 ادیر
 ی...با مکث افزود:رندگ شتریرد: ما ب یچشمک

 شد قیبه جانم تزر ه،یار ثان یها در کسر یار خوش یلیس
*** 
*** 

سرم رو با  حوله شتم ودر قوط هیدور  ست نگهدا ر اب پ وانیل هیرو بارکردم. ید
 دمیکردم و سر کش

 ؟یشد داریب-
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س دنیشن ار ضربه به کمرم دیو اب تو گلوم پر دمیصداش تر ستش چند  .. با د
. با سرعت نور جعبه رو هل دادم و به خودم مسلط شدم هیرد اشاره کردم که کاف

 ! :دیرو د ی..قوطستادیمقابلم ا
 :کردمیهنور تک و توک سرفه م ؟یخوریاونم ناشتا قرص م یاول صبح-
 ؟یخوایم یزی.چکردیسرم درد م کمی..کمی-

در گردش بود دست  یمن و قوط نینگاهش ب کهیهول شدم در حال یکم دیفهم
 رو برداشت نفسم رفت...! یدرار کرد و قوط

 رو خوند و صورتش جمع شد با شک گفت: روش
 ه؟یچ نیا-

 کردیکردم لررش صدام رو کنترل کنم: گفتم که...سرم درد م یسع
 گرفت وگفت: نییرو پا یقوط

 ه؟یچ نی.هانا ایکردیار ژلوفن استفاده م شهیسردردت هم یبرا ادمهی-
ناکش خشم افهیق تونستمیجوره نم چیبودم و ه دهیهول شده بودم ترس یدجورب

شمام دور کنم مثل هم سیهم به ذهنم نم یجواب چیه شهیرو ار چ با ترس  دیر
 جواب دادم:

 گهیقرصه د-
 درد؟؟؟؟ ؟؟؟؟سریدستاش تکون داد و بلند گفت: قرص چ یرو تو یقوط

 حرف بزنم. صداش رو باالتر برد و گفت: تونستمینگفتم در واقع نم یچیه
 ـــه؟؟؟یقرص چ نیا گمیبا تو ام..م-

ته  کیحســـاب کردم  یانگشــت ســر ته دو هف که  کیهف ماه اخرش  ماه دو 
 !دیفهمیم ؟باالخرهیچ
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صدایریشگیپ-  کنهیاه منگ یمتعج  به قوط دمیسرمو بلند کردم د ومدین یی. 
: 

 حرف بزن ه؟درستیچ یریشگیپ-
 یار باردار یریشگیپ-

چهره اش جمع شد و اخماش تو هم گره خورد لررش دستام  هیار ثان یکسر در
عد بکنه.ب یمنتظره ا ریهر لحظه انتظار داشــتم کار غ شــدیلحظه هم قطع نم هی

 ار چند لحظه بلند گفت:
 خود هر ؟سریکنیقرصا رو مصرف م نیبدون مشورت با من ا یتو به چه حق-

 ؟یزنیکلمه هم حرف نم هیو  یکنیم خوادیکه دلت م یغلط
 من.....-
بهت اجاره داده قرص  ی؟کیخوریقرص م یبه چه حق گمیحرف نزن بهت م-

 ؟؟یگرفت میبدون مشورت با من تصم یچ یبرا ؟یبخور
 ترسم رو کنار گذاشتم و محکم جواب دادم: کردیهر لحظه بلند تر م صداشو

 بشه دایپ میبچه تو رندگ هی یپا خوادیچون دلم نم-
ــ داد توئه؟ مگه اون بچه فقط بچه توئه؟ تو  یمگه فقط رندگ ی: غلط کرددیکش

ست بکن یهر کار ستیهم خونه بابات ن نجایا یستیمجرد ن گهید  یدلت خوا
بدون ا نیار ا یریبگ یو الل مون عد بفهمم  کهیبه ب بد ن  یکار یبه من خبر 

 ؟نـــه؟؟ ـــای یدیتا برات بشه درس عبرت فهم ارمیسرت م یی..بال یکرد
ستمینزدم.م یحرف گهید صبان دون  ی.در قوطهشیبگم بدتر م یزیاگه چ تیتو ع

قرص رو هم با  یکرد .قوط یرو بار کرد و همه قرصــا رو تو ســطل اشــغال خال
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وسط اشپزخونه پرتاب کرد و کالفه تو موهاش چنگ رد. خواستم ار  تیعصبان
 دهیبکو واریت و محکم به دباروم نشــســ یکه دســتش رو رونیاشــپزخونه برم ب

 گفت: دواریشدم،با انگشت اشاره اش تهد
ــرف م گهیبار د هیاگه بفهمم فقط - ــغاال مص  یراب کنمیم یکار یکنیار اون اش

 ؟؟؟؟ی. گرفتیبش مونیار کرده ات پش شهیهم
بارومو گرفته بود خ یب به دســتش که محکم  تا دســتش رو  رهیحرف  شـــدم 

 نه؟ ای یدیاون محکمتر بارومو فشرد و بلند تر گفت: فهم یبکشه،ول
داد و ارادم کرد با دو خودمو به اتاق رسوندم و درو  تیتکون دادم که رضا سرمو

لحاف  نیتخت پرت کردم و صــورتم رو ب یهم ار پشــت قفل کردم خودمو رو
به  متخواسیبه اسم نوراد متنفر بودم نم ی... من ار موجودخواستمیپوشوندم. نم

صرف بچ هبار کنم و تو خون میبچه رو تو رندگ هی یپا یرود نیا ه تمام وقتم رو 
 کنم یدار
 نداشتم.... یا یامادگ نیمادر شدن کوچکتر یسالم بود.برا 24همش  من
رود بود تا دســت و پامو با  یلیکنم،هنور خ یجوون خوادیدلم م دیفهمینم چرا

 برسم... کیبچه ببندم و ار صبح تا ش  به اون موجود کوچ هی
دون .بدمیکش رونیموهامو خشک کردم و ار کمد مانتو و شالم رو ب یحال یب با

اق گذاشتم و ار ات فمیتو ک یشلوار و لباس راحت هیحاضر شدم و  شیارا یذره ا
شدم رو به پنجره ا شو تو ج ستادهیخارج  ستا ود ب شلوارش فرو کرده یبایو د

 ربونم رو تو دهنم لحا نیاشفته بود؛ متوجه من نشد با ا یموهاش کم تیوضع
 چرخوندم و حرف ردم:

 خونه مامانم رمیم-
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شت .... دلخور به سبت بهش ته دلم بوجود اومده بود ،باعث  یسمتم برگ که ن
 نگاهش کنم ار خونه خارج شدم نکهیبدون ا نیبگه. بنابرا یزیشد تا نذارم چ

ش کهییجا تا سرعت ما شتم گار دادم  س 160به  نیتوان دا با  دونمیبود.نم دهیر
 شدم ورنگ رو فشردم ادهیپ یول دمیسالم رس یچه جور میاون سرعت نجوم

 ه؟یک-هیهان
 بار کن. هیک یپرسیو م ینیبیعمه اته! حاال خوبه منو م-
ش یفیخف غیج صدا دیک شد. پامو که داخل ح یکیت یو در با  شتم گ اطیبار  ذا

 م:ب*غ*ل دیبار شد و بدو بدو پر یدر ورود
دلم برات تنگ شــده بود. تنها خواهرمو محکم به  یلیخ یهانا کجا بود یوا-

 تو. میبر نطوریخودم فشردم: منم هم
ــد اومد درو ــتم گفت: خوب ش ــتم دق م یکه بس ... پس اقا ییتنها کردمیداش

 ارسام کجاست؟
 ستن؟یخونه ن نایا ؟مامانییخودم اومدم... چرا تنها-
 مارستانینه رفتن ب-
 ؟یچ یل؟؟برایاونم رور تعط مارستانیب-
 دراوردم و رو تخت گذاشتم: مویمادرجون قلبش دوباره گرفته مانتو و روسر-
 ن؟یپس چرابه من خبر نداد-
شونم نفهم- شدن که خود شدن منم که تاره  یچه جور دنیانقدر هول  ضر  حا
 ؟یشد ینجوریچرا بار ا ؟یساعته بلند شدم. خ  خودت خوب هی

 ؟ی.چجورستمیبد ن-
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 .دیخند زیر زیر یکردیم یشیته ارا هیدختر حداقل -
 بمالم به صورتم شیمگه من مثل تو ام هزار جور لوارم ارا-
ردم تو  یکی. خندم گرفت با بالش هیزینشــونه تم شیمتفکر گفت:ارا یحالت با

 .دمیبه پاش خند سرش و خودمم پا
 هانا؟-
 همش بزن نسوره..هوم؟-

ها رو  ینیرم  یســ ؟یخوب یگفت: مطمئن زدیداغ هارو هم م اریپ کهیحال در
 :ختمیر تابهیتو ماه

 بد باشم؟ دیچرا با-
 ینکن منو گول بزن یسع-
 کار رو کنم.: نیا تونستمینم هینسبت به هان کردمیم میهرکس خودمو قا ار
 رو گول نزدم یمن کس-
 ..دعواتون شده؟کنمیکه باور نم یچیشده نگو ه یپس بگو چ-
 نه-
 ؟یپس چ-
 نجایبحثمون شد..منم اومدم ا-
 ؟یخبر داره اومد-
 بهش گفتم.-

 ردم تو سرش: رهیبا دستگ ن؟یزنیباهم حرفم م یباحال ی: چه دعوادیخند
 دعوا نه،بحث.-
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ب ی،اج یحاال هر چ- عدا  باش ب حت ن طه هم م نیه انارا با نیخوریرورا غب  .
و اون ادامه  دمیار اول صــبح حالم گرفته شــده بود ار ته دلم خند نکهیوجود ا

شدت خنده روهیدعوا نمک رندگ گنیداد: م ستم در حال یصندل ی. ار  ش  هکین
ــتم پاک م ــمامو با نوک انگش ــک چش فا هم حر نیگفتم: نه بابا تو ار ا کردمیاش

 کوچولو؟ لسوفیف یبلدبود
 یتو واســه چ گهیبود د ییدعوا هی.گمیم یگفت:مســخره نکن هانا.جد دلخور

 نجا؟یا یاومد یقهر کرد یررت
مسخره  یعادتا نیباشم: اوال دعوا نه بحث دوما من ار ا یجد یکردم کم یسع

ساعت هیتا  نجایحرفا ندارم،اومدم ا نیقهر و ا سوما  یچند  شغول کنم  فکرمو م
 تو رو تنگ کردم؟ یمگه جا

 یگفتم بهتر بود جا ؟منیمنو تنگ کرد یگفتم جا یمن ک یگیچرا چرت م-
 نیکردیو مشکلتون رو حل م یموندیم رونیب یزدیار خونه م نکهیا
نداره  یبه تو ارتباط یدونیکه م یجان تو مسائل هیشدم: هان یبار کامال جد نیا

 کار نکنم یکار کنم و چ یچ دونمیلطفا دخالت نکن.من خودم بهتر ار تو م
چرا امرور حرفامو جور  دمیتو رو نم یمن که به خودم اجاره دخالت تو رندگ -
 ؟یکنیبرداشت م یا گهید
با کنا ِن یچون منظورت هم-  حتیار نصــ یدونی.خوب مهیکنا یابی هیحاال 

 تمومش کن نجایبحث و هم نیا ادیخوشم نم
رو بستم و مشغول پاک کردن برنج به وجود اومده بود. در رود پز  یبد سکوت

ته بود. م و  ادیبدم م حتیار نصــ دونســـتیشـــدم.چهره اش دلخور و گرف
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جام داده بود دلم م نیا میقم*س*ت ـــتیکار رو ان جد خواس  میبا برخورد 
 چیکرده بود وگرنه به ه یرو ادهیر یکنم چون امرور کم یاور ادیرو  گاهشیجا

 و کنارم نشست: دیرو کش یوجه قصد رنجوندن خواهرم رو نداشتم صندل
 ؟ی،ار دستم ناراحت یاج -
 بگم اره؟-
 تو دلته بگو.. یهرچ-
 هستم-
صال ب یهانا به خدا منظور- شتم ا شه؟..به من چه تو م الیخیندا  یچ یخوایبا

 ..هوم؟یکار کن
 نیمن اصال اهل سررنش و ا یدونی: خودت مدمیار پاک کردن برنج کش دست
 هســت رو یو طرف صــحبتت ک یکجا هســت شــهیهم نکهیا یول ســتمیحرفا ن

ر خودتو بزرگت ینکن چون هرچقدر بخوا یوقت احساس بزرگ چیباشه ه ادتی
ــون بد ــتو کوچ ینش  ممکنه خام و یزنیکه م ییچرا؟چون حرفا یکرد کینفس

ش باعث رنج نیو ا یرد یحرف بزرگ یلیخ یو خودت فکر کن باشه دهینسنج
ردن ..  تو حرف ی.حتکتریخودت باش نه بزرگتر نه کوچ شهیمخاطبت بشه،هم

 .یاشتباهتو بهت بفهمونم که متوجه شد خواستمیفقط م ستمیارت ناراحت ن
سو لپم رو  دیپر شم د یاج ی: فدادیب*و* شم..چ ادم بزرگا  یادا گهیخودم ب

 خوبه؟ ارمیرو در نم
 چه خبرا نمیکن بب فیخودم.تعر طونیش هیهمون هان ی:حاال شددمیخند

 دیکش یپر سور اه
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رور خوش  هیار خونه برده  مویکه شــوهر شــما اج یبگم که ار اون رور یچ
ضر م ونه خ گمیکجا؟تا م گهیجلوم م پرهیخونت مامان م امیب شمیندارم..تا حا

 برم. یتا سر بقال ذارهیو نم کنهیقفله م شیهانا درو ش
 ؟یلحنش روده بر شده بودم ار خنده: واسه چ ار
 !!! یخبرت مثال تاره عروس گهی!..مگهیمامانه د دونمیحرص گفت:چم با

شو ش موها  ادب نیت،ایترب یدرومد: رهرمار!خجالت بکش ب غشیکه ج دمیک
 ؟یگرفت ادی یار ک تویجد

خواهر بزرگتر مثل تو داشته باشم  هی..گهید نیگفت:ول کن موهامو..هم غیج با
 ولم کن! ی...آشمینم نیبهتر ار ا

خانم ببه - مارال  گل و گ یدخترات چجور نیبب ایبه  به جون  تادن   سیاف
اس احس دمی.. چهره گرفته اشو دمیدیمثل ترقه تو جامون پر هی.!منو هانگهیهمد

حجم اون همه  دفعهی دونمیســـال عمرم دل تنگش بودم نم 24کردم به انداره 
شتو  دمیبه خودم اومدم که د یار کجا اومد،وقت یدلتنگ م گرفت یاش جآ*غ*و*

 .کنهیو موهامو نوارش م
 سالم بابا -
 بابا؟آرسام خوبه؟ یماهت..خوب یسالم به رو -
 بابا دلم برات تنگ شده بود-
 یبهمون بزن یچه عج  بعد دو هفته دلت تنگ شد که سر-

 ..:دمیب*و*سار موهام جدا کردم و  دستاشو
 بابا؟ شوهرت کجاست؟ یهانا خوب-
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ست.ن- ست چومدیخوبم بابا..خوبم...خونه   بگه مامان وارد یزی. تا بابا خوا
 م کرد.ب*غ*ل یشد و با خوشحال

*** 
 خوب شده بود؟-
 بود مامان دستت درد نکنه یدست پخت تو بد باشه؟عال شهیمگه م-
 لبخند:نوش جان..مادرجون چطور بود؟ با

ستیچطور م -مامان شه مادر... بار رگ ها یخوا ستر یبا شد.  یقلبش گرفته ب
ــاب ــمیگرفته و تو خودش بود: م یبابا حس ــکلش  ترس ــتمون بره.مش اخر ار دس

به خدا توکل کرد،همه  دیبا یول کنهی..امرور دکترش گفت تالشــش رو مهیجد
 خوامی... فقط ار خدا مزننیحرف رو م نیا کننیم دیقطع ام ماریار ب یدکترا وقت

ــه ، مرگ حقه، اگه م ــه همون بهتر که خدا  خوادینذاره عذاب بکش عذاب بکش
 بشه یارش راض

 ستین یزیچ شهیکه خوب م شاالیا-
 بود؟ ومدهیهانا... آرسام چرا ن ینگفت-

 با من و من گفتم: کردمیم یبرنج رو خال یته مونده ها کهیدرحال
 خوب نبود... ادیحالش...خ ... ر-

ر نظر ا شهیبود،مثل هماعصابم  یبود بدجور رو رهیبابا که به چشمام خ لبخند
 بودم! لیتعط چوندنیپ

حرکت اخر بدجور ار  نیگذاشــت و ســرشــو تکون داد با ا زیم یرو دســتاشــو
صب ست خودم ع شغول  ید شپزخونه بودم م شدم ظرف ها رو جمع کردم و به ا
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رد اب رو بار ک ریو ش ستادیبودم که مامان کنارم ا ییظرفشو نیجا دادن تو ماش
: 

 یبزن دست یزیبه چ یتونستیبهتر شده هانا..قبال نم یلیدست پختت خ-
ــ ذارمیباالخره.مامان م گهید رمیگیم ادی- ــو نیتو ماش  ..مامان با خندهییظرفش
 :دیپرس کردیدم م یچا کهینثارم کردو در حال یتنبل یا

 ؟یهست یهانا ار ارسام راض-
 تکون دادم: اره خدارو شکر! سرمو

 خدارو شکر... خ  چه خبر؟-
 ..شما چه خبر؟ ستین یخبر خاص-

 یکار ظرف ها تموم شـــد چا نکهیبا خنده قندون رو پر کرد و بعد ار ا مامان
 ..ریخ یو گفت: خبرا ختیر
 دادم: هیتک نتیابرومو باال انداختم به کاب یتا هیتعج   با
 ر؟یخ یخبرا-
 ؟یحدس بزن یتونی..مزمیاره عز-
 دیمو د یقرار یخنده گفتم:ِا مامان حوصــله ندارم..چه خبره؟مامان که ب با

 اهسته با لبخند گفت: رعنا بار داره!
 ؟یرده گفتم:چـــ شوک

شدن اردالن غش  کیرعنا بار داره  گمیتر دختر، م واشی- صور پدر  لحظه ار ت
 دمیغش خند
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م رو گرفتم و دهن یهانا چته..جوک که نگفتم برات!.. با دســتم جلو -مامان
اونا که هنور  یتاره حرف مامان رو درک کردم نا باور گفتم: ول هیبعد چند ثان

 عقد بودن!
 ارش نشستم: تیمنم با تبع دیرو کش یصندل مامان

 که شده! هیکرد!کار شهیچه کار م-
 حاال چند وقتشه؟-
قت پ- ند و ـــه...چ ماهش مدن ا شیدو  جایاو نه پن کارخو فت   شی..اردالن ر

غذا بهش خورد  یبود، اومد اشــپزخونه کمکم کنه هانا تا بو 12 یبابات،طرفا
ــو دیپر ــتش ــرخ و  یکل چارهیب ه؟دختری..با خنده بهش گفتم رعنا خبرییدس س

 شد سرشو تکون داد. دیسف
 گفتم:خ ؟ جانیه با
فت !گهینه موضوع جد دمید یول کنهیم ی.. اولش فکر کردم شوخگهید یچیه-

بگه.  یزیچ تونهینم یعنینگفته  یزیهنور به خانوداش چ دمیفعال فقط من فهم
س شش ر رهیوگرنه م دونهینگم..باباتم نم یزیچ یارم قول گرفت به ک و دار دادا

 د.یهم فهم هیداد و هان یسوت هیبار جلو هان هی! فقط زنهیم
 ن؟یکنیم بتیپشت سر من غ-

درباره رعنا  ؟داشــتمیشــیظاهر م هویدختر؟تو چرا مثل جن  هیچ بتیغ-مامان
 یدیهانا د یو گفت: وا دیهانا با شــوق دســتاشــو بهم کوب هوی. گفتمیبه هانا م

 شم؟یدارم دختر عمو م
 ؟یریگیم مریچه خبر الزا گمیبچه پررو اون وقت که بهت م-
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جان خودم - فت کال! ول ادمیبه  درس  طونویاردالنم شــ نیا مایخودمون یر
ندگدهیم نه ر با شــ ین یرفتن نن شــونی!هنور ســر خو ـــدن.و  نتیدار ش  ط

 رو بزنه که پشت سر من پناه گرفت هی..مامان با حرص خواست هاندیخند
ــداتم ب هیخجالت بکش هان-مامان االن  نییپا اری.. اردالن نه و عمو اردالن.ص

 شنوهیبابات م
 کرده من خجالت بکشم؟ گهید یکیبه من چه کارشو -هیهان

 دیمن چرخ یکشون دور صندل غیج هیشد که هان زیخ میتو جاش ن مامان
سر ا یکیهانا -مامان شه..ب کمیدختره بلکه  نیبزن تو  با خنده ! ایح یدرست ب

 دستمو بلند کردم وبه سمت گوشش بردم:
 یچ گهیگوشمو کر کرد..د غشیکه ج چوندمیپ شتریبه چشــــــم..گوششو ب یا

 ن؟یمامان؟فقط هم
و گوشم یارم دفاع کن نکهیا یخواهر؟! جا گنیم ولم کن نامرد..به تو هم-هیهان

 ولم کن یآ ی؟آیچونیپیم
 بسشه گهیولش کن د-مامان

شــد؟بار شــما مادر و دختر  یچ ییچا نیبابا بلند شــد:مارال پس ا یصــدا
 بردم. رونیرو ب یچا ینیو س دمیخند ن؟یغافل شد ایبهم ار دن نیدیرس

ه با خنده گفت:مژد زیر هیبلند شــد هان فونیرنگ ا یصــدا نمیخواســتم بشــ تا
.بدو برو .یمنت کش دیرس اهشیبا اس  س ارتمی اید،بیا یم یکه نفس حایمس

 یخفه ا غیار رو پاش رد شـــدم که ج ییمحکم با دمپا یدرو بار کن. حرصــ
 دیکش
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بر خالف دلم کنار نرفتم، قامت مردونه اش رو  یرو بار گذاشــتم ول یدرورود
 یفاصــله چندان شــدیم کترینزد یکه هر لحظه به درورود دمیار پشــت پنجره د

شت پنجره منو د شت که ار پ شنه پا  دیندا شو تند تر کرد،رو پا سرعت قدمها و 
اش  هیثان به هیعت،ثانچند ســا نیقرارم تو ا یدِل ب نهیکه برگردم ، تا نب دمیچرخ

شتش و م شو ؛ انتظار بارگ ش یلحظه به لحظه ا شدم ی، ول دیک شد ، موفق ن ، ن
 تفاوت نشون بدم و احساسمو ارش پنهون کنم... ینتونستم خودم رو ب

صله ش بالفا شت ک ستم ار پ ش دهید شد  قیکه بهم تزر ینیشد و حرارت دل ن
ش شیوجودمو به ات سلول  دیک ، ذره ذره وجودمو در مقابلش ذوب کرد ،بند بند 

سمش رو با تمام توان فر س زدندیم ادیهام ا صال  یمت در ورود... ق سالن ا به 
ر فاصله ا یمتر یتام داده بود و بدون سان هیپشت سرم تک وارینداشت. به د دید

خودم  ار یحال با خجالت اشکار نیو سراسر حرارت مقابلم قرار گرفته بود با ا
 جداش کردم:

ــویبیم نایمامان ا یگینم وونهید یکنیکار م یچ ــتاش ــرم به د نن؟دس  واریکنار س
 چسبونده بود:

جایا یدونیم یاوال خودت بهتر ار هر کســ- ما بب ن نداره..دو ما  ..خالف ننین
 گم؟ی! دروغ میرنم کنمیشرع که نم

 ستیخونه خودمون ن نجایدر هر صورت ا-
 خوامیاشتباه کردم ، معذرت م ؟یشیم یراض یبگم چ -

 برم خوامی،ولم کن م ستیحرف ن نیا یردم: االن جا پسش
 دارمینگهت م نجایهم یستیارم ناراحت ن ی، تا نگ کنمیولت نم-
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ــته بابا ا میزنیخوب بذار بعدا حرف م یلیخ- ــتن! با ا نای..رش ــالن هس  نیتو س
کرد و به عمق چشمام  شترینرمش نشون داد و فاصله اش رو باهام ب یحرفم کم

 نویحال توان ا نیحرارت نگاهش در حال ذوب شــدن بودم با ا ریشــد ، ر رهیخ
ل د شیقهوه ا نگاه ین یقدرت نداشتم ار ن ینداشتم چشم ارش بردارم ، انقدر

 دیتفاوت ار کنارش رد بشــم اونم حاال که به ســراغم اومده بود.شــا یبکنم و ب
 که همه رو به نگاهش ییساعتها تو حرفها یها و حت قهیاونجا نبود دق یاگر کس

 ماطرافم داشته باش تیوقعار م یدرک نکهیا شدم،بدونیواگذار کرده بود غرق م
 بلند شد یسالم و احوال پرس یصدا

تکون دادم بعد  یهانا برو واسه اقا ارسام شربت درست کن مامان. سر -مامان
ا نشــســتم. با باب هیمبل کنار هان یار درســت کردن شــربت به ســالن رفتم و رو

: ناهار دمیاروم پرســ خوردیداشــت شــربت م یمشــغول گپ ردن بودن. وقت
 ؟یدخور

با هان یزینه چ- و که ت یا مهیار ق یتو اشــپزخونه و مقدار میرفت هینخوردم. 
ار  هم یگه گاه ختمیقابلمه کنار گذاشــته بودم رو گرم کردم و تو بشــقاب ر

سرک م شپزخونه  شیا ستمیدر چه حاِل ... نم نمیبب دمیک ،  ومدیاگه االن نم دون
 خدشه انداخت افکارمتمام  یرو هیهان یصدا گشتم؟یو بر م ومدمیمن کوتاه م

که م یکرده،هرک می... چه اخمگاین افشــوی: ق تو دلت دارن  دونمیندونه من 
 چته؟ گهید دیهم رس اری سابن،یکارخونه قند رو م

 چمه؟ سرشو تکون داد یبدون یخوایم-
 ه؟یبه خفه کردن تو دارم ...نظرت چ یبیعج لیم شهیم یچند ساعت هی-
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..؟جوابش رو با نگاه ادیقاتل،آدم کش! دلت م ،و*ح*ش*ی وونه،یخشــن ،د-
سف شو رد دیدادم که خند یهیعاقل اندر  سر فیو دندون ها  یکرد...با لبخند 

بعد وارد اشــپزخونه شــد و  هیتکون دادم ارســام رو صــدا ردم ،اون هم چند ثان
 :دیرو کش یصندل

 هیجمع کرد:خواهر رن چ افشویبا چندش ق هیخ  خواهر رن ما چطوره؟ هان -
 !دهیساله بهش دست م 30 یرنا نیاه.ادم حس ا گهید

 بهت بگم؟خواهر خانم خوبه؟ ی:پس چدیخند ارسام
 ار گل قشنگتر غنضفر!..الرم نکرده همون خواهر رن بهتر بود-هیهان

*** 
امو تو که کنارم نشست ،دست کردمیم یتخت اتاقم نشسته بودم با دستام بار رو

 گشتام ار هم بار کرد:قدرتمندش جا داد و ان یدستا
 ؟یارم ناراحت-
 هستم-
 ؟یخودخواهانه عمل کرد یلیخ یقبول دار-

 داشتم؟خودخواه بودم؟ قبول
 کردم: قبول دارم.. مکث

 خ ؟-
 نگم یزی...مجبور شدم چ یکنیمخالفت م دونستمیچون م-
 ؟یکار رو کرد نیو بارم ا یدونستیم-

 میدار ادیصورتم رو پشت گوشم ردم:ما وقت ر یرو یموها
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. تنها یبدونم چرا سر خود دارو مصرف کرد خوامی.م هیا گهید زیحرف من چ-
داره که همون ان یریگینم میتصم میقراره داشته باش ندهیکه در ا یتو واسه بچه ا

ــ یتونیتو م ــم، حقمه که برا تونمیمنم م یمادرش باش چم وجود ب یپدرش باش
ــتیم نکهی،تو هم با علم به انظر بدم  ــ همن قراره چ یدونس ــون بد یواکنش م نش

 ...یبارهم لجوجانه کار خودت رو ادامه داد
 نداره یکه فعال وجود خارج یکردم:بچه ا اضافه

صا رو ا- صرف نم نیاگه تو اون قر ستیم یکردیهمه مدت م شته  تون وجود دا
 باشه.

ناراحت نیا با  به خودت،فکر  ایهم گفتم: حاال من خود خوا یبار  تو؟چرا فقط 
 ؟یکنیم
ــ یحت نکهیتو چون بدون ا گمیم هیاگه حرف خود خواه- ــ ینظر منو بپرس ر س

 ؟یدیار خودت نشون م یمن باش، چه رفتار ی...تو جایخود کارتو کرد
شتباه ار من بود،ول یگیتو درست م - ساده و پ هیارسام  یا سئله  ا افتاده پ شیم

ـــه  ما همش س قدر بزرگ نکن ... هه اردواج کرد-رو ان ما هار  تاره اول  م؛یچ
 شی..منم نه االن امادگمیدار ادیخانواده سه نفره ر لیوقت واسه تشک مونهیرندگ

 تحمل کنه .. تونهینوراد رو م هیحضور  طمیرو دارم نه شرا
ش یقیعم نفس شه خ دیک ستمو محکم تر گرفت: با سخوب.. یلیو د ت تو در

قت ریگیم مه چ نیار ا ی...ولمیدار ادی..و عد ه نا..من  یبه ب ها رو بهم بگو 
.. یکرد یشد.. هرکار یباشه... هرچ یارم مخف یزیچ نکهیار ا ادیبدم م یلیخ

ــتیبارم به نفعت ن یدونیاگه م یحت ــبت  یدونیاگه م ی... حتس اون  هبمن نس
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ش سرخود ه یکار دل خو شه؟ من بدون  یکار چیندارم بارم بهم بگو.. نکن با
نه نم ندگ تونمیتو، تو اون خو ها نیکنم ا یر موقع تو و  یب یحرف نزدن 

ــم ــتباه فکر کنم بهم  دهیبهم نم یهم حس خوب تییتنها ماتیتص ، نذار به اش
و  کیار جانبم باشــه بهم نزد یمنتظر جواب نکهی... و بعد بدون ایندار نانیاطم
ــله ب کینزد ــد و فاص ه دو نفره امون غرق شــد یایبرد.. تو دن نیار ب نمونویتر ش
ود فکر ب نمونیکه ب یکیگرما و نزد نیاطراف فقط به ا تیو فارغ ار موقع میبود

صار  میکردیم شح شتو  شتریشو تنگ تر کرد و منو بآ*غ*و* ا داد ش جآ*غ*و*
با  میهم هردو تونســته بود گهیبار د هیارش به دل نداشــتم  یناراحت چیه گهید

هم رفته رفته  کیکوچ ی، همون دلخور میحرف ردن مشکلمون رو بر طرف کن
شو به  شق و محبت ب ایدن هی،جا شگرانه ال به ال یع ستامو نوار  یانداره داد ..د

 مخمل موهاش به حرکت دراوردم که در اتاق بار شد:
 هانا راستــ... گمیم

 ستادیبه در ا و پشت دیارسام چرخ میسرعت نور ار هم فاصله گرفت به
 ..زهیمممم...ام.....چ-هیهان

 ه؟یشده هان یبستم و گفتم:چ چشمامو
!.با نی.. راحت باش یچیبد موقع مزاحم شدم..ه زه،یهم هول شده بود :چ هیهان

 اجاره!فعال!
 اونم داره دمیارســام فهم یبا نگاه به لررش شــونه ها یگرفته بود اســاســ خندم

 .خندهیم
 ابروم رفت!-

 گفت؟ یچ یدیبا خنده گفت:فهم دهیبر دهیبر ارسام
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 اونم دست و پاشو گم کرد! ی..طفلگهیتوئه د ری: تقصدمیگز لبمو
 سد؛احسایبلند خنده اش دلم بارم لرر یصدا دنیته دلش قهقهه رد ... با شن ار

 دراومدند انیتو رگهام به جر یرندگ
 سال بعد 1

 "فــرنـــود"
 خ ؟-

حرفش  هیمنتظر بق تیکوتاه باال اورد و نگام کرد با جد یا لحظه یرو برا سرش
 کرد.با یانداخت و با دســتاش بار ریســرشــو ر دیمنو د یبودم که تا چهره جد

 لکنت گفت:
 ... دونمی...نمیچی..هچیه-
 ؟ین؟مطمئنیهم-

تا خودم رو  دمیکشــ یقی. نفس عمدونمینم یزیچ گهیجواب داد:من د یتند
 !م؟یکنترل کنم،چند وقت بود که ما عالفش شده بود

 ؟یکنیم یاطالع یاظهار ب یریبه اسم داراب ش یار وجود فرد یبگ یخوایم-
 نداد..دستمو مشت کردم: یجواب

لت راســت منتق هیباشــه اگه  یمشــکل دینبا ؟پسیدونینم یچیه ارخ یبســ-
 کنم دادگاه. مگه نه؟

. ترس تو  کردیبارم چهره خونســردشــو حفظ م ید ولبو دهیترســ کهیحال در
 جواب داد: یبا گستاخ یول کردیم دادیچشماش ب
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شما  ییجا ستینکردم.. به خاطر کار نکرده ام هم قرار ن یمن کار- صال  برم!ا
 ن؟یکنیمنو بارخواست م یبه چه حق

بودنمو حفظ کردم بس بود با داد  یسر اومد،هرچقدر موضع اروم و جد صبرم
 گفتم:

پس  ینکرد ی!!اگه کاریدیفهم یدیو توفقط جواب م پرسمیمن سوال م نجایا-
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یدیخودتو د افهیق ؟یترسیم یواسه چ

ثل بده. د زیرو م دمیدســتمو کوب دیلرریداشـــت م دیب م  هگیو گفتم:جواب 
مدیصـــداش در ن کارو جا ی. امرورم  ه ک یکیکوچ نیدورب به میبردینم ییبه 

 هیندت برم گفتم:پرو رونیب نکهیکردم و قبل ار ا یگوشه اتاق نص  بود اشاره ا
رو  یت صندلی....با عصبان؟؟یدونیدادگاه حکمتم که بهتر ارمن م رهیراست م

 .رونیهل دادم، درو بار کردم و رفتم ب
. وارد اتاق شــدم کردنیبود که همه با ترس نگاهم م یچهره ام چجور دونمینم

نده رو رو م تام  نیپرت کردم و و ســرم رو ب زیو درو محکم بســتم. پرو دســ
ستامو رو م شتم و رو زیگرفتم،د صدا زیم یگذا شدم.  شدن  یخم  سته  بار و ب

 برنگشتم. یول دمیدرو شن
 ؟یخوب-
 گفتم: تیدادم با عصبان هیتک زیسرعت برگشتم و به م به
رش ســ ییبال هی رمیم ای میکنیدختره رو معلوم م نیا فیامرور تکل نیهم ای-
 !ارمیم

...شــرط اول یســتیتاره کار ن گهیســمتم اومد: اروم باش پســر... تو که د به
 ..ِی تو کار ما صبور تیموفق



wWw.Roman4u.iR  516 

 

 نیار ا شــهیجوره نم چیه شــمیم وونهیدر اشــاره کردم: آرش به خدا دارم د به
 اوردمیسرش م ییبال هی.اگه مونده بودم صد در صد دیعجوبه حرف کش

قدر رود جوش م-ارش من  یدیکه تو نعره کشــ ی؟اونجوریاریتو چرا ان
 !یچیه گهیکردم اون دختره که د سیخ توریپشت مان نیشلوارمو ار ا

 جوبه،عیاون بذار یاسم دختر که رو فینشستم با حرص گفتم: ح زیم پشت
 ست،عجوبه!

 گفتم: یقهقهه اش بلند شد با لبخند کم رنگ یصدا
 ار اون نعره هامم نثار تو کنم! یکینکن  ی...کار شتویمرگ! ببند ن-
فت: من هنور جوونم...هنور ننم اررو دهیبر دهیبر ماد شـــدنم رو  یگ دا

 ؟یجوون مرگم کن یخوایداره..م
 پرونده اضافه کردم: اتییبه جز ییزهایرو برداشتم و چ خودکار

شق تو ادیم یکدوم دختر- سر ب ریپ یعا ش دیبا گهیشه ...دپ ندارم برادر ب تویتر
 من!

خنده اش رفت  یتو هرگز داداش من . بار صــدا ی..بیخودتو ار قلم انداخت-
سلطان سرهنگ  شد و  سمون هفتم در بار  شد یا شد..با ارش بلند  و  میوارد 

 که فرمان اراد داد رو به من گفت: میداد یسالم نظام
 ؟یکن یکار یشد تونست یچ-
 نشد ...-
 ؟یقراره نگهش دار یک ؟تایچکار کن یخوایم-
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صم کنمیخبرتون م یبه رود دونمینم یزیفعال چ- شو ت میت ا فردا گرفتم پروند
 یارحاضر به همک یطیشرا چیکه معلومه تحت ه نجوریصبح بفرستم دادگاه،ا

س ستین سر یخب اری. ب شه که  ست خارج ب شت: عیگفت و خوا  نیه به ان-برگ
 فعال دادگاه روکنار بذار رینگ میتصم یرود

تمام تالشــمون رو  میدار کماههیبه  کیســرهنگ ما االن نزد ؟جنابیرود-
ــ نیکه ار ا میکنیم ــتم ار در  یا دهیفا چیه یول میدختر حرف بکش نداره.خواس

تر  نداشت ظاهرا ررنگ یا دهیربون بار کنه بار فا دیترسوندنش وارد بشم تا شا
ــت!فعال جز دادگا نیار ا ــت ما به جاحرفاس ــتیبند ن ییه دس  دیبار با نی..اس

 رهیبگ میدادگاه تصم
 نیباند واســـه ما بزگتر نیانداختن ا ریگ یدونیخودتم م نیراســت-ســرهنگ

سعمونهیشغل طهیتو ح تیمامور  دیعس یکرده و وقت دییتو رو ار همه نظر تا دی.
سرهنگ تا یعنیکنه  دییفرران تو رو تا ستاد اعم ار گروه بان گرفته تا مِن   دییکل 
باند رو  نیا یتو حســاب کردم.و تا تک تک اعضــا ی. من رومیشــده هســت

م بهتر ار خودت نویبالشت بذارم ا یش  راحت سر رو هی تونمینکنم نم ریدستگ
س سرم، به پاس تمام کارها ونم،ی.. من به خانوادم مدیدونیم یهر ک ه ک ییبه پ

 شــونییو نتونســتم انجام بدم.. بعد مدتها به کمک تو موفق به شــناســا کردمیم
چاره ا میشـــد بال راه  که شـــ  و رور فکرم رو مغشــوش کرده  ی...دن بودم 

تمون ار دســ یراحت نیبه ا میبذار دینبا میکرد دایبود،.حاال که چند تاشــونو پ
 .میرندان کن یراه یراحت نیاونو به هم میتونیما نم نیبرن..راست

 به ارش گفت: رو
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..ار اون خنده هات مشــخصــه روابط یکنیچکار م نمیدفعه رو تو برو بب نیا-
ست زنهیحرف اول رو م تیاجتماع ش ی. به لبم د  رمیخندم رو بگ یتا جلو دمیک

 گفت: یخنده دار افهیسرهنگ خارج شد .ارش با ق
 بشه؟ بمیعجوبه نص نیا دنیافتخار د دیمنم با یعنی-
 !!رمیخندم رو بگ ینتونستم جلو گهید

*** 
 ...هــــــــانـــــــا...

 ؟و*ح*ش*یدرومد:چته  غمیارم گرفت که ج یزیر شگونین-
ــ نویا- ــ   فی، ح یگرفتم تا ادم ش ــت وگرنه خودم امش ــوهرت نذاش اون ش

 !کردمیدرستت م
ــمت در هلش دادم:خ به ــد یادیخوب ر لهیس ــحال ش  گهید دنم،یار د یخوش
شو! ناخونا نیار ا شتریب صت متر یمزاحممون ن رو بار تو باروم ف نیرو ا شیش

 گفت: یبا لبخند ژکوند ادیکرد لبامو گار گرفتم تا صدام در ن
 ! و بعد بلند تر گفت:با اجاره اقا ارسامـــزمیمراحمم عز-
 طرفا نیا نیخانم، بارم سر بزن لدای نیخوش اومد-

ــدا ــ  هوار  خوامیکه خطاب به من گفت: اتفاقا م لدای زیر یص ار فردا ، هر ش
 شم سرتون!

 عارهیو ب کاریکه! خودش ب ذارهیواســم نم ی! رندگیارســـام راحت شـــد ایب-
 خراب شه رو سِر من ِ بدبخت! خوادیم
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سام ضورم  ریگفت: برو بم لدایو  دیخند ار شه خونه ات رو با ح ، ار خداتم با
 !ی...بــا نمتیبی....فردا ممنور کنم ..در هر صورت 

 ، ایخنده درو بستم : هانا ب با
 بله؟خم شدم سمتش-
 خم شدم: شتری...ب پهیکل نینظرت راجع به ا-
 قا؟یدق یگیکدومو م-

 ش :ب*غ*لکه افتادم تو  دیکش دستمو
 کار دارم یکل وونهی..ولم کن داِ 

شه من واج  ترم - صر اوم ایحرف نبا ستت ار ع شت دو کارات؟ اون دو د نذا
 !جاستیجات همن ی...جنابعالمینیخانممونو بب یدرست حساب قهیدق
ــام اذ چارهیخنده گفتم: خ  ب با ــر بزنه!ارس ــام  تیاومده بود س نکن ،هنور ش

 درست نکردم!
 ستیبه شام ن یاجیاحت یچکار تا تو هست خوامیشام م-

چرخ رد که جامون عوض شــد  هی دمیخجالت ار حرفش بلند بلند خند بدون
ستش رو ر ست د رید شت و با د شت قلقلکم بده.رو یسع گشیسرم گذا  یدا

شد و در حال سیصورتم رو م کهیصورتم خم  خنده  یرمزمه کرد:فدا دی *و*
 یلبخند پر مهر رو هیجاشــو به  کهییهات. خنده ام رفته رفته کمتر شــد تا جا

با  میگفتینم یزیش حلقه کردم چلبام داد. اروم دســتامو باال بردم و دور گردن
که  ییبود حرفا انشیکه ربون قاصــر ار ب ییحرفا میزدینگاهمون باهم حرف م

سعتش رو به دوش نم شدیربون جا نم یتو ستم ر هی. گرفتندیو جمله ها و و د
ــ ــت اروم به گونه اش کش ــت دس ــتمش،یم دمیجدا کردم و با پش  تمام اب خواس
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شوهرم بود رو م یوجودم.ار عمق وجودم مرد ستیرو که  ار  یچون تکه ا دمیپر
من تو حضور ارسام خالصه شده  یوابستش بودم..رندگ یوجودم بود..بدجور

ش شتریب ومدیبود ..ارسام خود من بود.دلم ن سرم رو جلوتر ک  دمیمعطلش کنم 
ستم، پ شمامو ب شدم و نزد شیو چ صله کهییشدم تا جا کشیقدم  و ار مون ر فا

ه ضــربان قلبم ب یعشــقشــو مزه کردم،صــدا ینیریام وجودم شــبردم با تم نیب
سیشدت به گوش م شویر ست شش کرد و  د،د سمت چراغ اباژور برد و خامو به 

ش  خودمو تو  یکیم کرد ،تو تارب*غ*لمحکمتر  شو عظمت  ش گم آ*غ*و*
 کردم.

ــتن بای، چه ر اریار جنس ن یهم نار من بود ونگاه بار ــت داش  نیا یبود و دوس
 ...!ترادف هم ترار

 عموت ؟ شیپ یظهر رفت-
 پسر بچه تپل و با نمک هیچقدر نار شده،شده  نیامیبن یاگه بدون یاوهوم، وا-
ــت دار- ــر؟ با جواب فرق ای یتو دختر دوس ــونیمن؛پ کنهینم یپس  قیمع مویش

،تو بود یسوالش چ لیدل دونستمیه رد.ناخوداگاه چشمام بسته شد..مب*و*س
هم چندان  لشیمدت متوجه شده بودم که ارسام عاشق بچه ست،حدس دل نیا

ــخت ــام تک فررند بود و تو تمام رندگ یکار س بزرگ  یبدون همبار شینبود ارس
ــده بود بدون خواهر  ــم یبرادر ایش ــاس ص  کنه به تیمیکه بتونه باهاش احس

ــا اون بچه، بچه ازدیبچه ها پر م یبود که دلش برا لیدل نیهم ــه اب ی.چه بس ش
پدر مادر شدن ما هنورم  یار نظر من برا یکه ار گوشت و خون خودش باشه.ول

 رود بود.



 521 خاک احساس قدم میگذارمبر 

سرگ یبرا ستم تا حالم بهتر ب یرو یا قهیگرفتم چند دق جهیبار دوم  ش شه مبل ن
 ی.بودیچرخیهمچنان مثل چرخ و فلک دور ســرم م ایدن یچشــمامو بســتم ول

شد ار جام  رشتیام ب جهیبو،سرگ دنیکل خونه رو برداشت.با شن اریپ یسوختگ
شدم تا ر ش یسوختگ یبار بو نیرو خاموش کنم ا تابهیماه ریبلند   اریار پ ینا

شپزخونه رو بار کردم و هوا  ست بده.پنجره ا شد تا حس تهوع هم بهم د باعث 
 هام کنم هیرو وارد ر ژنیتا اکس دمیرو نفس کش

 یول سهیوبن شیم تا برام ارماترس و لرر دکتر رفتم و ارش خواست یبا کل روری.د
 یو در اثر اختالل هورمون ها ســـتین یخاصــ زیبهم گفت چ نهیبعد ار معا

ــب ــفارش کرد جز موارد  نیالوده ا یهوا ای یعص ــت داده و س حالت بهت دس
شد.ول المیخ ینرم تا حدود رونیار خونه ب یضرور صال  هامرور ک یراحت  ا

باره نگران رونیب  یظه الح یه جونم چنگ بنداره.براب ینرفتم باعث شـــد تا دو
شد و حس کردم محتو سمت دهنم هجوم م اتیکل تنم داغ   ارهیمعدم داره به 

ودم بود تو دلم به خ دهیانداره امونم رو بر یب جهی.ســرگوفتادیاتفاق ن نیا یول
 کن! نیتشر ردم:کمتر تلق

 و؟تلفن رو برداشتم: ال یکه تلفن رنگ خورد با سست دمیدرار کش نیرم کف
 سراسر شوق بود ؟صداشیسالم نفسم خوب-

 شده؟ ی..نگران شد: چ ادینه ر سالم
 ؟یخوب یکرده..تو چطور وونمید رهیم جیگ یلیسرم خ -
 دکتر؟ میدنبالت بر امیب یخوایم-
 ستین یزی..چشمینه بابا خوب م-
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فتم بره؟منو باش گ جیسرت گ دیحاال امرور با یتو که منو دو هفته ست کشت-
 :دمیدلم ...خند زی... تولدت مبارک عزیکنیم غیج غیج یاالن کل

 ..ظهر زمیعز ی!...مرسادیم دفعهیخوب  جستیکه سرگ ستیدست خودم ن-
 گه؟یخونه د یایم
 ام؟ین شهیمگه م-
 پس منتظرتم-

 گلم..فعالخدافظ باشه
سرم بر نم دونمینم ست ار  شوره د شتیچرا دل شدم ماه دا و ر تابهیارجام بلند 
 و دیپرت کردم . به ســمت اتاق رفتم بعد ار حاضــر شــدنم کل نکیســ یتو

 ار خونه خارج شدم. عیپول رو برداشتم و سر یمقدار
نگاه  به سـاعتم کردمیاطرافم نگاه م یو به رنا کردمیم یدسـتم بار یکاغذ تو با

ه بلند گو اعالم کردند:شمار ی! پوف...همون لحظه توکیبه  قهیدق ستیکردم ب
شدم م 128 صلوات راه دمیترسیار جام بلند  سالم و   یقدم بردارم..باالخره با 

 که گوشه سالن بود شدم. یکیاتاق کوچ
 رم؟یجوابم رو بگ امیب دیبا یخانم من ک دیببخش-
 ه؟یفور نیگفت -
 بله-
 جوابتون حاضره. گهیپس تا سه ساعت د -

سترس رودو بود.. کینزد ساعت ساعت  یار ا سته بودم وبه پاندول  ش مبل ن
 برداشتم و شماره گرفتم: ویشده بودم.گوش رهیخ
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 جانم؟-
 ؟یایم یپس ک-

 ؟ی:منتظر کادوتدیخند بلند
 بابا تو خونه حوصلم سر رفت دمی..پوسرمیبه ابروم دادم :نخ ینیچ
سر نم گهید یگفت:پس چطور رورا طنتیش با صلت   نکهیار ا رفت؟قبلیحو

با محبت گفت: امرور  یحرف خونه ام  گهید 5 یکاینزد امیتر م رید کمیبزنم 
 خوبه؟

 پوف ،باشه ... -
 یمزه حاال ک یکادوتم ســر جاشـــه.. معترض گفتم: ِا لوس ب ینترس خانم-

 کردم یبا خنده خداحافظ تایو نها میحرف رد یمنتظر کادو!..کم
شد... به سمت  4ساعت تایخودمو سرگرم کردم تا نها کمی..شدینم نیار ا بهتر
 پروار کردم. شگاهیارما

 خانم نکوهش!-
 دیلرریم فی..دستامم خف زدیتو دهنم م قلبم

 بله..من هستم!-
رو بار کرد و بعد ار خوندن اون کاغذ رو به من لبخند رد ...اخه  شیارما پاکت

 !ادیاالن موقع لبخند ردنه..جونم داره باال م
 گمیم کیتبر-

 !ک؟یتبر یچ ک؟؟واسهیتبر
شما باردار با شه خانم نکوهش،  ..... متعج  به  نیلبخند ادامه داد: مبارک با

 شدم!باردارم؟؟من؟؟! رهیحرفو رد خ نیکه ا یدهن رن
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 ن؟؟یمطمئن-
داشــتم..انگار همه  یبگم اون لحظه چه احســاســ تونمیبله صــد درصــد..نم-

 کرده بود یبه سمتم هجوم اورده بود و منو خنث ایدن یحس ها
ــت ــتم و پاکت رو بار کردم و  پش ــس خودم خوندمش..  گهیدور د هیفرمون نش

مه پور یکه رو ینیحروف الت ته کل بل لیرو تشــک ویتیهم رف قا  داده بودن م
به  مام  ند .. ا ر*ق*صچشــ مده بود باردارم؟.. پس دل یعنی نیدرو  لیمن 

قط فقط و ف میبدن راتییتف لیدل شـــدیبوده؟باورم نم نیا یهام برا جهیســرگ
شده بودم؟ میبه باردار بوطمر  ؟شمیمن دارم مادر م یعنیبوده..چطور متوجه ن

ــتم رو رو ــ یدس ــکمم که کامال تخت بود کش ــک تو  ی..لبخند دمیش ردم اش
ه باشم داشت تونستهیمدت عمرم م نیکه تو ا یحس نیچشمام حلقه بست، بهتر

 شدم اونم درست رور تولدم. یبود که داشتم مادر م نیا
 لباســـام رو نی، بهتر یار شــوق رندگ یرینظ یخونه با حس ب دمیرســ یوقت

ض عطرهامو به نب نیار خوشــبو تر یکیرو کردم  شیارا نیو قشــنگتر دمیپوشــ
 ندیصبرانه منتظر رس یعصر بود ب 5 کیگردنم و مچ دستام هم ردم ساعت نزد

سام بودم..ن ستمیمار شدن رنگ  نیا دیبا یچجور دون خبر رو بهش بدم. بلند 
شون ار رس ستقبالش یبا ذوق در رو بار کردم و جلو دادیم دنشیخونه ن  در به ا

ست و محکم  دنی. باالخره اومد داخل.با دستادمیا شماش برق رد درو ب من چ
شو داخل موهام فر کرده بود و عطرمو نفس مب*غ*ل سر شیم کرد  ..منو ار دیک

 ش جدا کرد:خود
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ــ ــ ینجوریچون امرور تولدت بود ا طونیش که  دمیخند زی؟ریدیبه خودت رس
که هر رور  شــگونشیکاش هر رور تولدت بود! ن یگفت ا نه  گرفتم و گفتم: 

ــ پمیت نیا دنید یو اررو میهپل  یه او جعب دیبه دلت مونده! با خنده لپم رو کش
 ســاتوالب یردم:تا تو بر یچشــمک میرو به ســمتم گرفت :تولدت مبارک رندگ

 منم مقدماتو حاضر کنم یعوض کن
 م؟یدار زی:نه بابا؟سورپرادیخند

 چجــورم!-
 ریو رر شمیعطر فوق العاده خوشبو بود. پاکت ارما شهیش هیرو بار کردم  جعبه

ستاش رو دور کمرم حس کردم: بوشو دوست  شته بودم.حلقه د جعبه عطر گذا
 ؟یدار

 ی..مرسهی:عالبرگشتم
 نشیرم شیپ نیبمونه واســـه بعد ا تیاصــل یالبته کادو زمینداره عز یقابل-

که غش غش  ؟یجبرانش کن دیبا یکه چجور یدونیبود..م محکم ردمش 
 گفتم: ی..با لبخند مرموذدیخند

 خودم! وهی.به شگهیجور د هی یول کنمیجبرانش که م-
**** 

 .رونیب میبود که گفت: هانا حاضر شو بر شاشیمشغول ردن ر ییدستشو تو
 کجا؟-
 !فهیاونش به خودم مربوطه ضع-

 .شمی!.باشه االن حاضر موونهی:ددمی.خند
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شیربونش درمورد بچه حرف م ریکل راه ار ر تو ستمینم دمیک  یودر نیبه ا خوا
 !!!دیکه اصال نفهمه...که اصال هم نفهم یخودمو لو بدم جور

 باشه؟ یاسمش چ یدوست دار-
 ه؟ی...خبر نمی..تاحاال بهش فکر نکردم.ببدونمیاوم..نم-
 ؟یجواب دادم:مثال چه خبر لکسیر
ــکوک م هینگاهش به جلو بود و  هی ــم یزنینگاهش به من:مش .. مثال بچه و اس

 !گهید نایبچه و ا تیبچه و جنس
 برو بابا دلت خوشه ها.-

 !هیشد: واقعا؟من فکر کردم خبر پکر
 !ستیخبرا ن نیفکرا نکن، حاال که ار ا نیا راریقورت دادم:نخ خندمو
ه که دســتمو گرفت و ب میشــد ادهیپارک کردپ یرســتوران لوکس و بزرگ مقابل

سر م یسمت طبقه باال راه افتاد.اکثرا روجها سته بودند.  ش ه ار ک یزیجوون ن
 .میقبل خودش رررو کرده بود نشست

 چه خبر؟ نمیکن بب فیتعر خ 
. امی!ار جام بلند شدم :برم دستامو بشورم مگهی..همش خونه ام دستین یخبر-

 ایدم..خداش رهیخ نهییبعد ار شستن دستهام تو ا ییسرشو تکون داد. تو دستشو
ــ یچجور ــت کش ــکمم دس  یخفه ا غیار ذوق ج دمیبهش بگم؟؟دوباره به ش

امانتو م ولدمکه رور ت یقربونت برم مامان یو لبمو به دندون گرفتم:اله دمیکشــ
ود.بعد نب ییتو دستشو ی..خوب بود کسدمی!اروم با خودم خندیکرد زیسورپرا
شو قهیار ده دق ست سمت م مین یبا ن ییکه تو د ..تا حرکت کردم زیحرف ردم به 
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ش ستم ب سرم پا نمیخوا توجه بود م نیینگاهم به اطراف افتادچون تا اون لحظه 
 زیبادکنک قرمز رنگ قل  و م یاه تهپر شده بود ار دس زهایاطرافم نبودم،کل م

سف یها سهیخودمون هم با ر شده بود..هم متعج  بودم هم  نییتز دیقرمز و 
سون ها اومدند و با و سه تا گار اهنگ تولد مبارک  الونیذوق رده. همون لحظه 

بزرگ قل  بود که روش با خامه  کیک هیهم دســتش  گهید یکیرو نواختند...
 بودنم" لیدل بارکنوشته شده بود:"تولدت م

شغول ردن اهنگ  زیم یرو رو کیک سون همچنان م سه تا گار شتند و اون  گذا
ش ذوق رده نشم! ار جا نیار ا شتریدهنم گرفته بودم تا ب یبودند.دستم رو جلو

که نگاهشون رو  نیحاضر یبلند شد و به سمتم اومد..اهنگ تموم شد و همه 
ست ردن کردند..بادکنک ها رو به  زیم شروع به د ت و گرف سمتمما ثابت بود 

 دیب*و*سگونه هامو 
 خوشت اومد؟-
 .یرو کرد نکارایکه بخاطر من ا یرده شدم مرس جانیه یلیبگم خ یچ ،یوا-
ضرم جونم رو هم برات بدم. خند زیعز ستنین یزیکه چ نایا-  دمیمن...من حا

روبا  میســالگ 26تولد  کیک یو گفتم: خدا نکنه.چشــمامو بســتم و شــمع ها
سام فوت کردم...وارد  یاررو شبخت بودنم کنار ار شدم..! و  یسالگ 26خو

سرو یبعد ار اون جعبه ا سف یسیکه  شد یفیظر ِد یطال  شمام گرفته   مقابل چ
 رو دو برابر کرد جانمیه
سا میدیرو که بر کیک شق هی یکه تو رستوران بودن نفر ییبه همه ک . میاب دادب

بلند شــدن  ینا گهیخوشــمزه د کیکه خوردم و اون ک ییبعد ار اون همه غذا
 نداشتم.
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ش تو سته بود نیما ش م؟ بهش بگ یفکر بودم که چجور نیو من هنورم تو ا مین
 خونه.. میدیبعد ار دور ردن کل شهر رس دمیانقدر تو فکر بودم که د

سته رو ش شغول ف مبل ن شدممیبود دنید لمیبود و منم کنارش م و  .ار جام بلند 
اش و نگاش کردم بلند صد دمیکش رونیبه سمت اتاق رفتم پاکت رو ار کشو ب

 کردم:ارسام
 جانم؟-
 ؟یایلحظه م هی-
 : جونم؟ستادیچار چوب در ا تو
 نیبب لمتویبرو ف الیخی..مهم نبود بیچیگل کرد:هوم؟ه طنتمیش

 ؟یبگ یخواستیم یشد:چ کیتحر شیفضول رگ
 ..الشیخینبود ب یزیگفتم که چ-
به لحظه داره  زنهیچشـــات داره برق م ینجورینبود و ا یزیچ- خندتم لحظه 

 اد؟یکش م
 ؟من؟یک-

 ه؟یکرد : اون چ یاومد:نه پس من!به پاکت اشاره ا جلو
 ...یچیاون؟ه-
 سمتم اومد پاکت رو پشتم پنهون کردم: به
 ه؟ینکن اون چ تیهانا اذ-
ضول- شروع کردم دو یف سط پذ نکهیتا ا دیاونم به دنبالم دو دنیتو؟و   ییرایو
 انداخت و با دستاش قفلم کرد: رمیگ
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 ینیبیبگو وگرنه بد م ه؟بدویاون کاغذه چ-
ــه..ولم کن االن م- ــه..باش ــماش  ی. ارادم کرد که پاکت رو جلوگمیباش چش

 یچیمشــخص بود ه یو شــروع کرد به خوندن ول دشیگرفتم..ار دســتم کشــ
 بود حاال؟ یچ نیگفت:خ ؟ا یخنده دار افهیبا ق دهینفهم

 ؟یدی: واقعا که...نفهمدمیار دستش کش یساختگ تیعصبان با
 گفت:نه واال! جیگ

 ..ادامه دادم:گرفتیخندم م داشت
با یگ*ن*ا*هاخه بچه من چه - که  با ریگ دیکرده  تهویمثل تو ب یجیگ یبا  ف

 ؟یمثال مهندس ن؟یچ یبد صیتشخ یتونیهان؟ تو چند تا جمله رو نم
چه  هیپاکته چ نیا گمیکجا بود!من م ؟بچهیهانا رده به سرت نصفه شب-ارسام

 به مهندس بودن من داره اخه؟! یربط
ساختگ با سمت دیبود گفتم:واقعا که..ارت نا ام یحرص که بارهم   شدم.. به 

ــــا..وا هیاتاق خواب راه افتادم که بعد ار چند ثان ـــــ ــایدنبالم راه افتاد:هانـ  س
 .دیپاکت رو ار دستم کش عی..اون کاغذرو بده من و سرنمیب

شته ها دوباره شو باال  یشروع کرد نو سر شک  داخل کاغذ رو مرور کردن با 
 گرفت:

 نکن! تیمن اذ ه؟جونیچ نیا هی...قض نیهانا...ا-
ست س د ستم رو رو ستیهم ن یدو رقم وتیک ی:نچ نچ انهیبه   یمهندس..د

با بچه م شروع کردم  کردمینگاهش م یچشم ریر کهیشکمم گذاشتم و در حال
 حرف ردن و به سمت اتاق حرکت کردم:



wWw.Roman4u.iR  530 

 

شم ن کارشی! چگهید زم؟باباتهیعز ینیمب ست خود  ریثال خم ستایکنم خنگه! د
امان چه م نیها..بشو مثل مامانت...بب یوقت به بابات نر هیسرش مهندسه!تو 

به  برگشتم که درو ببندم نگاهم دمیفدات بشم فندقم! به اتاق رس یآ یدار یگل
سالن ا سط  سام که و  هگیبود افتاد..د ستادهیچهره مات و مبهوت و دهن بار ار

 !دمینتونستم خودمو نگهدارم و بلند خند
 ...تو..نکنه تو؟نمیکاغذه..بب نیاون...تو...ا-

 مهندس؟ یچرا هنگ کرد ؟حاالی:من چدمیپرس یسوال
 هانا تو... حرفش رو قطع کردم:-
قا- له ا به تو هم نم ین یمهندس خنگ!...ن یب چون فندق  دمشیخودمه که 

 یم کرد..:الهب*غ*لو محکم  دیمامانشـــه..خواســتم درو ببندم که با دو دو
 .دلم. زیقربون تو و اون فندقم بشم عز

..ولم کن تیخاصــ یله شـــدم..بعدم فندق تو نه و فندق من...خنگ ب یا-
 .یابلمبوم کرد

س نمیبب سایوا-ارسام خنگ  یگیمن م کال؟بهیراد ریر یبریمنو م یمدرک مهند
 ... دمیاالن نشونت م

ارروش رو  شــهیکه هم یو قربون صــدقه من و به ا دیخندیخنده ام م باهربار
 یانداره خوشحال شد...برا یب دیخبر پدر شدنش رو شن ی. وقترفتیداشت م

ــکر کردم که  ــ ینعمت نیهچ هیبار هزارم خدارو ش  یکرده...چه نعمت بمیرو نص
 بزرگ تر ار مادر شدن؟
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اره . تکردیم تمیصــبح اذ یخوب نبود حالت تهوع ها ادیبود که حالم ر یمدت
بود کم کم به  دهیحالت به اوج خودش رســ نیشــده بودم و ا یوارد ســه ماهگ

 امسال کنکور داشت هیهان میشدیم کیهم نزد دیار ع کماهیپشت سر گذاشتن 
 دبو یدانشگاه خوب با رشته عال هی یقبول یو سخت مشغول تالش برا

کدوم تو پوســـت خودشــون  چیه دیرســ نایبه مامان ا میخبر حاملگ ی،وقت
جاره نم دنیگنجینم که حق یذره ا یحت دادنیا تایکار کنم   متونســتیهم نم ق

شپز ه خون ایخونه مامان بودم  ای نیهم یخونه رو انجام بدم برا یکنم و کارا یا
شحال تر ار همه هان سامر، خو شت خاله م هیمامان ار شد.امکان  یبود که دا

 یکه حت یلیوسا رهینگ یزیواسه بچه ام چ رهیم رونیبا دوستاش ب ینداشت وقت
نگار هنور باورم نشده بود دارم مامان ا رفتیدلم ضعف م دنشونیخودم هم با د

 .شمیم
ــتم و وقت یدم،کلیرو د لدای یوقت ــرش گذاش ــر به س بهش خبر دادم اولش  یس

در کار  یشــوخ دیبعد که فهم ندارمیباورش نشــد و فکر کرد دارم دســتش م
 نیاخر دیبا شهینم دایمعرفت تر ار تو پ یو ادم ب یغر رد که نامرد یکل ستین

 ایم باردار منلحظه شک کردم  هیکرد که  ینفر خبردار بشم! و بعد ان چنان ذوق
 فتگیمثل من بهش م هیبگم که هر دفعه سر اسم بچم دعوا بود..هان نمیاون...ا

ــام ب گفتیم لدایفندق و  ــترینخود! ارس ــهیار هم ش ود تا ب یمراقبم بود و کاف ش
 عوام کنه!د یتا کل زدمیهرچند کم ورن م یا لهیدست به وس

شدم تو خواب  داریجمعه بود و طبق معمول با احساس تهوع ار خواب ب صبح
ه ب ینگاه شدمیشدم و به کل منقل  م یکه اطرافم بود حساس م یزیبه هر چ

ش ام شده بود.ار ج دهیچیصبح بود.پتو کامال دور ارسام پ شیساعت انداختم 
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 رونیب ییتشوار دس یبه صورتم بزنم تا حالم بهتر بشه.وقت یبلند شدم و رفتم اب
سط پذ شتم و و شتم رو بردا ش ییرایاومدم بال شتم و همونجا درار ک کم  مدیگذا

ود ب زیم یارسام که رو یگوش برهیو یکه با صدا شدیکم داشت چشمام گرم م
ش شد گو شمام بار  شتم با د دیلرریم زیم یرو یچ سم دنیبرش دا  یکه رو یا

 شده بود، ثابت تو جام نشستم... ویس صفحه
ار فکر کردن برداشتم و خواستم جواب بدم  ؟دستیچ یعنی؟یسیانگل ال؟ال

 نیشده اونم ا ویس یاسم رمز نیهم ا یکه قطع شد! کنجکاو شده بودم ار طرف
 کهنیلحظه ار تصــور ا هی..دمیفهمینبود..نم ندیبرام خوشــا ادیموقع صــبح، ر

سم  شه تنم لرر هیممکنه ا تم و انداخ نیرو رم ی؟گوشیلیا؟لیال؟لعی..لدیرن با
.ارســام ســتین یادم نیامکان نداره.شــوهر من همچ نیســرم رو گرفتم نه نه ا

ــت ن ــتیاونقدرا هم پس ــته ار همه اس ــهیاون داره پدر م نهای.گذش ه ب تونهینم ش
بود و ار کجا به  یفکرا چ نیا دونمیکنه.نم خ*ی*ا*ن*تو بچه اش  شیرندگ

فکرا به ذهنش  نیمن بود هم یهم جا یا گهیرده بود مســلما هر کس د ســرم
 !ینشونه ا چیبدون ه یسیکلمه انگل هی کردیخطور م

که به  ییمن اصــال خوب نبود...فکر ها طیرن تو شــرا هیکه بود واســه  یچ هر
شتیراحتم نم یلحظه ا دیرسیسرم م شماره رنگ بزنم و  ذا ستم به همون  خوا

.با شدم . مونیپش عیسر یلیخ یاساس راحت کنم ول یب یخودمو ار شر فکرا
 نمک یرو عمل یهر فکر تونستمینم کردمیبرخورد م یمنطق دیبا هیقض نیا

 فــرنــود
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دو تا ضــربه به ســر شــونه ام رد و گفت:من کارم رو بلدم  ؛یکنیچکار م نمیبب-
سنج حرارت سستمین یداداش.مثل تو که امپر ست به  ! دید میگفتم:خواه نهی! د

 که صداش ردم:ارش رفتیم ییداشت به سمت اتاق بارجو
شت، صبرت بده برادر.. خند برگ شت مان دیگفتم:خدا  ست توری..پ ش م ،ارش ن

 گوشم گذاشتم و یهارو رو یبا ترس بلند شد،گوش دیوارد اتاق شد که خورش
 کردم ادیحرف هاشون رو ر یصدا
ملق  به  یکمال دیهســتم.اگه اشــتباه نکنم خورشــ یســرگرد قاســم-ارش

 ...درسته؟یصباکاشان
 یچدادگاه.. نیکه گفت قراره پروندم رو بفرسـت یروریاون سـرگرد د-دیخورشـ
 ن؟یشد مونیشد پش

 که کردم صدارو کم کردم یکار نیرد که پرده گوشام پاره شد اول یداد چنان
خراب هسـت که  ینه ما به تو..سـابقه ات اونقدر یدیتو به ما جواب م نجایا-
 ینذاشــته باشــ یکرد ریکه توش گ یمنجالب نیواســه نجات خودت ار ا ییاج

 یکنیکارو م نیهم یهرچند که اگه عاقل باش یکن یپس به نفعته با ما همکار
ــ ــتمیم یمن هرچ-دیخورش هم به تکرار حرفام  یگفتم عالقه ا روریرو د دونس

 ندارم
 تشر رد: یبا داد و اخم غلظ ارش

 زیهمه چ هگیبار د هی دیبا ،پسیکن دینبا کاریچ یبکن دیبا کاریچ گمیمن م-
 روشنــه؟ یکن فیرو مو به موتعر

 ارش دوباره با همون لحن گفت: روشنــه؟؟ دیلرریم دیمثل ب دیخورش
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 ارش ار جاش بلند شد و کردیم یانداخته بود و با دستهاش بار نییرو پا سرش
نکردم ارش به  ین کاربغض دارش بلند شــد: م یکه صــدا زدیتو اتاق قدم م

 خم شد: زیسمت م
ش یخانم کمال- ساکت با ضرر خودتون تموم م نیهرچقدر  هنورم  شه،منیبه 

ا ما که ب یقائل بشــم فقط به شــرط فیبرات تخف تونمیســر قولم هســتم ،م
 یکن یهمکار
ها معجزه ا نهیجرمت چقدر ســنگ یدونیم خودتم نه تن رخ  یبا حرف نزدن 

شو م یخودت تیبلکه در نها دهینم ضرب ش یخوریکه  ستاش بار دی.خور  یبا د
ض شت را  یمانه*ر*رکه مهمون ما بود  یمدت نیشد،تو ا یم یکرد انگار که دا

ــتمیکه م ــدم بدجور یکنم متوجه م ییارش بارجو خواس ــهیم یش  هی یول ترس
شت چهره  نیا یجور رفتارهاش  کرد؛یبه ظاهر محکمش حفظ م یترس رو پ

شتند، لحظ یبیتناقض عج سون و ح یه ادا ستاخ یو لحظه ا رونیتر و  بعد گ
 هنکیا یو برا ترســـهیتا چه حد م دیفهم شـــدیپروا! فقط ار عمق نگاهش م یب

ستاش بار شو اروم کنه با د شفته م نیکرد،ایم یخود  کردیحرکتش منو بدجور ا
 نیو به اخر رفتمیار کوره در م کردیکار رو م نیمن ا یکه هر وقت جلو یحد هب

 ییمن ارش بارجو کهیبود تا رمان لیدل نیبه هم دمیرســیم تمیدرجه عصــبان
ر حاض کردیم ییاالن که ارش داشت ارش بارجو یول گفتینم یزیچ کردمیم

ــد..حداقل چون د ــ گهیبه حرف ردن ش ــت یکس ــرگرد راس ــم س ارش  نیبه اس
 تا اونو تا به حد مرگ بترسونه!.. کردینم ییبارجو
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 یحرفا رو با لررش خاص نیا شه؟یم ی:اگه من اعتراف کنم،عاقبتم چدیخورش
 گفتیم

 نهکیدادگاه معلوم م یبا اخم گفت:تو به اونش کار نداشــته باش اونو را ارش
به نفع خودته..حداقل خودتو  یکن یبارم بهت بگم هرچقدر با ما همکار یول

سکوت طوالن ستفاده کن. بعد ار  صتت ا  یا یبدبخت تر ار االن نکن...ار فر
 شروع به حرف ردن کرد که ارش حرفاشو ضبط کرد:

ه کرد ک یسالم بود که مامانم مرد، بابام بعد مرگ مامانم ار پا افتاد سکته ا 18-
اون  یمثل قبل نشد تموم دلخوش گهیبشه و د ریگ نیرم شهیهم یباعث شد برا

 گهید دنابود ش میاتفاق همه رندگ نیبا ا یبود که دانشگاه قبول شم ول نیسالم ا
با یدرس خوندن برام معن تک دختر بودم،  تار دینداشـــت  بام رو  یپرســ با

نهیم نه رو در  یجور هی دیبا میار طرف کردمیهم م یدار کردم،خو خرج خو
ــگاه رفتن به چه دردم م گهید نهایبا ا اوردمیم ــم که م خورد؟یدانش  رفتمیبه فرض

 !واریبه د کردمیمدرکمو قاب م دیاخرش با
 ن؟یرو نداشت یکس یاقوام یکینزد لیفام چیه یعنی -ارش

فامدیخورشــ ناب ســرگرد!  ها ج نده تو ا لویک لی: دلتون خوشـــه  دوره  نیچ
خونه مون هم رد نشـــدن  یمتر ســـتیار ب گهیکه د میمادر یالیرمونه!؟فام

 بابام خبر داشـتن تیبه کارمون نداشـتن چون ار وضـع یکار ممیپدر یالیفام
گردن اونا!هه اخر مرام و  فتهیبابام ب یرو و دواوقت خرج دا هینکنه  دنیترســیم

 معرفت بودن!
 ...ش؟یخ  بق-
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نده بودم چجور- ها دیبا یخودم بودم و خودم!مو بامو بخرم حت یدارو  یبا
پوالمو پس اندار کنم  یجور هیبارهم ار نون شـــ  خودم گذشــتم تا  نیچند

شو بخرم. شتم ار دوران دب هیبتونم دواها ست دا ستانیدو رور  هیم،یباهم بود ر
ــع ــد د تمونیاومد خونمون و ار وض ــتم چ گهیبا خبر ش رو تو خودم  یزینتونس

هدارم اون رور کل فتیبراش درد و دل کردم فقط م ینگ خدا بزرگه..اون  گ
شت تا ا انیجر شد بماند که  نکهیگذ شگاه قبول  ستم کنکور داد و دان همون دو

بدبخت یچجور با  مد  یاکی..نزد کردمیســر م یرورامو  که او بهمن بود 
سر مشمیپ شم بهم   یم ییمقدار مواد غذا هیاوقات با خودش  یو گاه زدی..قبل

 مشیکه امد پ یخبر داشت. اون رور میو پوک رندگ کیاورد ، فقط هم اون ار ج
 بهت یدیگفت د یخوشــحال بود بهش گفتم چه خبره؟ با خوشــحال یلیخ
کار پ یخدا گفتمیم که هم بتون دایتو هم بزرگه برات  باتو ب یداروها یکردم  ا

 ...یاریهم خرج خودتو در ب یبخر
 ؟یکرد دایپ یتارا؟کار چ یگیم یچ-

ش-تارا س یکی دیخور ضا ترم اخر امیار همکال ست!  هیکه ار ق ار اون خر پوال
کار هم هیبه  گفتیمغاره داره ماله خودشه م هیبگو خ !  شترهیسنشم ار همه ب

نم م میکن یمعرف مییخوایخودمون م ای میشــناســیم رو یداره اگه کســ اجیاحت
س نیاول س یک اونم  یارد اجیتبهش گفتم به کارش اح یتو بود دیکه به ذهنم ر

نه که  ی..فقط نگیکن یخودتو معرف یکارت مغاره اشــو بهم داد بدم بهت تا بر
 !کنمیساقطتت م ایار دن
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شم ن ادیر اولش سه  ومدیخو سر کار کنم خودم تو فکر کار کردن  هیکه برم وا پ
 واقعا به کارش یرن باشه ول هیصاح  مغاره مثل خودم  کهیدر صورت یبودم ول

 گرفتیرو ار من م یفرصت هر فکر نیداشتم و ا اجیاحت
 هست؟ یقابل اعتماد ؟ادمیشناسیادرسش کجاست؟اصال طرف رو م-

صه ار شینیبار بب هی هیاره بابا کاف-تارا شخ صالت کامال م ستن..  یخانواده با ا ه
سراغش. رور بعدش همراه تارا به  سرع وقت برم  ستش گرفتم تا ا کارت رو ار د

 دیتارا رو د یبهتر بود،وقت رفتمیچون تارا واسطه ما بود با اون م میمغاره پسره رفت
کرد و اون پســر هم بالفاصــله  یمعرفگرم باهاش برخورد کرد تارا منو  یلیخ

شت من که فقط به فکر حقوقش  یشیه لوارم ارامغار هیقبول کرد  سبتا بزرگ دا ن
س یسوال نیبودم اول شن نیا دمیکه پر شو که   دمیبود که حقوقم چقدره...جواب

 و قبول کردم براش کار کنم دمیند زیصبر رو جا گهید
با ک یعنی-ارش کهی؟ایکنیکار م یدار یاصــال برات مهم نبود  بل  ن قا ادم 
 باشه؟ ینانیاطم

مهم  یزایرد و گفت:مهم؟!..چرا اولش برام مهم بود اما چ یپورخند دیخورشــ
 باشن تیمن تو الو یهم وجود داشت که برا یتر

********** 
کنم که  هیبابامو ته یتا بتونم داروها ارمیخودمو بابامو در ب یخرج رندگ نکهیا

 هر ش  درد نکشه.
اتش اوق یاون دانشگاه داشت و کالس بود ،باق میشدیباهم روبرو نم ادیر لیاوا

ستاش م سر م گذروندیرو هم با.....با دو صه بگم کمتر به مغاره   همه زدیخال
دوش خودم بود. منم مجبور بودم خودم دســت تنها مغاره  یمغاره رو یکارها
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با اول ـــه خونه خر یحقوقم رفتم کل نیرو بچرخونم  ها ردمک دیواس  یو دارو
شدن  ترشیهام ب یبابارو گرفتم...کم کم که روش فروش دستم اومده بود مشتر

هش بود..ب ینفر همراهم م هی دیمغاره رو اداره کنم با ییتنها تونســتمینم گهید
شم کنارم وا ستانم ار اونجاسهیگفتم و قبول کرد که خود شد ک یی..دا ه شروع 

 خوشبخت شدم یادیر کردمیفکر م
 ""فصل شــانزدهم

 رونیب یپروار کردم...وقت ییحالت تهوع ار جام بلند شدم و به سمت دستشو با
 مبل نشسته بود: یاومدم ارسام رو

 ؟یخوب-
...فکرم مشــغول اون لیدل یجهت ..ب یاخم کردم..ب دنشیچرا با د دونمینم

 تماس مشکوک بود..
 بهترم..ار لحن خشکم تعج  کرد:-
 ؟یمطمئن-
 شم؟بد با دیچرا با-

 شده؟ یزی..چیخوب باش ادیر کنمیشد: من فکر نم شتریب تعجبش
ــمامو ــه  یمحکم رو چش ــرت؟چرا ار کاه واس ــار دادم ..هانا رده به س هم فش

 یرو ارت مخف یزیچ ایبه تو دروغ بگه  دیارسام با ؟چرایساریکوه م هیخودت 
 !کنهیکار رو نم نی..اون ایکنه؟تو مادر بچش

 ؟یدیبار کردم:نه من خوبم..چرانخواب چشمامو
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بخوابم..به سر تکون دادن اکتفا کردم و وارد اشپزخونه شدم تا  شترینتونستم ب-
 صبحونه رو حاضر کنم

به چشــمک گوشــ شییکردن چا نیریشــ مشــغول افتاد  شیبود که نگاهم 
ر ا زدیچرا قلبم تند تند م دونمینم زنهیرنگ م یکسـ گهید یا هیتا ثان دونسـتمیم

نال تلور کا به بهونه عوض کردن  ند شـــدم و   زیم یکنترل رو ار رو ونیجام بل
بلند شد تمام وجودم شد چشم و به صفحه  شیگوش برهیبرداشتم که همزمان و

هر لحظه  کردمیرل ردم..چشــمام تنگ شــد اخمام تو هم گره خورد و حس م
دستام کامال سرد شده بود..بار هم همون ال  ادیب رونیب نمیامکان داره قلبم ار س

 چه خبره؟! نجایا ایمشکوک..خدا یسیانگل
 ؟یهانا کجا رفت-

 داره رنگ تیدر اومدم و بلند گفتم: گوشـ سـتادهیبه حالت ا عیشـدم سـر هول
تادمیرو برداشــتم مقابلش ا ی..و گوشــزنهیم به ســمتش گرفتم..خدا  ســ و 
 یق بودم تا تماس رو جواب بده حتمشــتا شــتریمن ار اون چقدر ب دونســتیم

 : رو ار دستم گرفت شیار جام تکون بخورم..گوش یمتر یحاضر نبودم سانت
 هیک نمیبده بب-

ته بود تو دســـتش و حرکت یگوشـــ گاه مین کردینم یرو گرف به من  ین
 ..؟؟ یدیپس چرا جواب نم ه؟یشد:ک شتریانداخت..ترسم ب

ــد..به  لبش ــمت اتاق خواب رفت تا حرف بزنه رو تر کرد و ار جاش بلند ش س
سرش راه افتادم ول شت  شت..با حالت یکه پ سط راه برگ طع خاص گفت: ق یو

شه بار رنگ م الیخیشد..ب شته با صندلزنهیکار دا شغول ی! و رو  ست و م ش  ن
شد نم سع ترسهیم یبیبه طرر عج کردمیچرا حس م دونمیلقمه گرفتن   ارهد یو 
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رم پشت س واریکه شده پنهون کنه.حالم بد شد...به د یترس رو به هر نحو نیا
 شدم. یم وونهیدادم داشتم د هیتک

********* 
ــر م نیا با ــتم س ــس ــتم نکهیبه محض ا زیحال خودمو کنترل کردم و نش ــس  نش

ش سر شیگو شتم نم زیار رو م عیرنگ خورد.. ش یچ دونمیبردا ر رو ا یشد گو
ش ستم ک سرد که حرف تو دنم  یو چنان داد دید شرد  دیما دکمه خاموش رو ف
 طرف افتاد: هیپرتش کرد که هر تکه اش  نیواونو رو رم

 به درک که کار واج  داره به تو چه-
پخش شــده بود  نیرم یکه رو یگرد شــد و شــوک رده به قطعات فلز چشــمام

نتونستم خودمو  گهیکردم د یطیچشم دوختم، دستام رو هوا مونده بود اخم غل
 نگهدارم:

تر ار قبل و بلند تر ار قبل گفت اره به تو چه؟شــده تا  یبه من چه؟؟؟ عصــبان-
ــ امیبار ب هیحاال  ــم که حاال م تیتو گوش ــرک بکش تماس منو جواب  یخوایس

 ؟؟؟یبد
صبح نییپا اریصداتو ب- ست به یاول  صحبت کن مگه تا حاال د ست  ...در

 ردم؟ تیگوش
 یبزن ستیقرارم ن یهمون لحن گفت:نزد با
و  یگوش یاردواج کرد گهید یجنابعال زنمیم شتریبه بعدم ب نیار ا زنمیتفاقا ما-

ا ار صبح ت هیک یروان نی..ا رهیو کوفت و رهرمارم تو کت من نم یشخص میحر
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نگ م عه ر ـــد دف نهیحاال ص نهیقطع م ز خاطرش دار ک ســر من داد  یکه ب
 ؟؟؟؟؟یزنیم
ست...توحق ندار یهرخر- ش یکه ه ش یتو گو سرک بک منو  یسیو وا یمن 
 یکن میج نیس
تو به خودت  دیچک کنم.. شــا تویحقم دارم که شــ  و رور گوشــ نیرنتم، ا -

 زنه؟؟یار صبح داره رنگ م هیک اروی نیا گمی..میشک دار
 یشیم مونیپش دمیدستت م یکار هی زنمینکن...م وونهیهانا منو د-

صبان شو من ج یلوج زنهیکه رنگ م هیک نیا گمیتر ار قبل گفتم:بهت م یع واب
ش ؟؟؟؟؟؟؟یدینم شو ک ست ا داد ب نییبود رو پرت کرد پا زیرو م یو هرچ دید

 گفت:
 اوردمین سرت ییبال هیمنو باال نبر..برو اونور تا  ی...صداستیبه تو مربوط ن-
 دم:صورتش تکون دا یجلو دواریانگشتمو تهد ختیریاشکام م یطور عصب به
سام به قران به جون هان- شغال نیا یبچه نگ نی..به جون اهیار  که االن رنگ یا

 ..کنمیپشت سرمم نگاه نم گهیو د رمیبوده م یرده ک
 بود: یبه موهاش چنگ رد همچنان عصبان یبرگشت وعصب دفعهی

 !میزنیهانا ار جلو چشمام برو اونور بعدا حرف م-
 االن! نیگفتم:هم مصرانه

 ..معلومه که نه!!؟نهیشد ؟قانعیشناسیبود..م ممیقد یار دوستا یکیخواهر -
 ی؟؟؟ برا یجوابش رو نداد یچ یخواهر دوستت با تو چکار داره؟؟ پس برا-
 ؟؟یمن باهاش حرف بزن یجلو یترسیم یچ
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رفت و محکم در اتاق رو پشت سرش  دونمی....نمـــــــــ دونمینم دونمینم-
 نی. رو رمدی..اشــکام چکدمیشــدن در تو جام پر دهیکوب یبســت.ار صــدا

خورد  یتکه ها اد؟؟؟بهیداره به ســرم م یچ ایافتادم.موهامو چنگ ردم..:خدا
ش ستمو تک یرو شهیشده  شم دوختم..د گاه تنم کردم تا ار جام  هیپارکت ها چ

 یرو کف دستم حس کردم...قطعات گوش یقیبلند شم که احساس سورش عم
سرجا ش یرو  شتم و گو شنش کردم بار هم  یهم گذا شن کردم تا رو اون رو رو

 جواب دادم عیرنگ رو نشنوه سر یصدا نکهیا یرنگ ردبرا یال لعنت
پس؟الو؟ارسام؟صدامو  یدیده بار رنگ ردم چرا جواب نم کیالو ارسام؟نزد-
 ؟یشنویم

رن..! انگار روحمو ار بدنم جدا کردند  هیرن بود!.. هی یشــدم..صــدا ســســت
 اتش نیبه جونم انداخت، وســعت ا شیبه حرف اومد و با حرفاش ات کهیرمان

نداره ا به خودم م یبه ا که  باد رفتن رندگ دم،یلرریبود   م،یار ترس، ترس بر 
ــالینو پا که  یا یرتدگ ــکل گ شیب کس ــتیاون نم یریار ش ــتم توی! نمگذش نس

شا یعکس العمل شون بدم  ستمیته دلم م دیار خودم ن  نمیحرف بزنه تا بب خوا
 خنده اش پخش شد: یم ار جهنم بدتر کرده. صداکه رورم رو برا هیکدوم احمق

 تیخر گهید دیدلم..ببخش زیعز خوامیم ؟معذرتیارسام؟هنورم ارم دلخور-
 ؟یبخشیکردم...غلط کردم..م

به ســمت گلوم رفت و گردنم رو چنگ ردم  یدلم؟؟؟؟ دســتم ب زیعز اراده 
ساس م شق تونمینم کردمیاح شم  ش ریام ت قهینفس بک شن دیک رفاش و ح دنی، 

 ودساخته نب یکار نیاحساسم فراتر ار توانم بود ، ار اراده من چن یدرک اونا برا
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صنم نی!! دلخور؟؟ارسام با ازم؟ی..عز شت که ارش دلخوره؟!! بار  یرن چه  دا
 خنده اش پخش شد: یهم صدا

 یزیچ هیتا صبح خوابم نبرده..حداقل  ش ی..باور کن دگهید دیارسامم ببخش-
 زم؟؟ی..عزیستیار دستم ناراحت نبگو بفهمم 
سامم؟ا ض نیار ساس مالک یک یعو سام من اح ..؟؟به کردیم تیبود که رو ار

ــام من رو ارم بگ تیمالک میم دادیچه حق به خودش اجاره م ــمامیارس  ره؟چش
مزخرف داد  یدلبرانه  یسر اون صدا خواستی..دلم مدیدیرو دو تا م یهمه چ

رم دا نتا جو خواستی..دلم میاریاسم شوهر منو به ربونت م یبرنم به چه حق
ام ..نفســشــدیار گلوم خارج نم ییصــدا چی..هتوســتمینم یبهش فحش بدم ول

ش شده بود..گو شد پا یمقطع  ستم پرت  ستم رو به کابنییار د رفتم تا گ نتی..د
عسل سقوط  یا شهیکار طرف ش نینشم که با ا نیورنم رو نگهدارم و نقش رم

پخش شد، اتاق به شدت بار شد  یخورد شده اش به گوشه ا یها شهیشکرد و 
 و با دو به طرفم اومد:

بود..رد نگاهم رو دنبال کرد  نیرو رم یهانا؟؟چته؟هانا؟؟؟؟ چشمم به گوش-
ــ ــت وقت نیرم یرو ار رو یو گوش ــفحه تماس برقراره اونو کنار  دید یبرداش ص

 گوشش گذاشت:
 بله؟..اخم کرد..-

ه ب ؟یرنگ رد ییبه من رنگ نزن؟ با چه رو گهیه من به تو نگفتم درد:مگ داد
 ؟؟یچه حق

به گور خودم خندی... تو گوه خورد یتو غلط کرد- اون حرف رو  دمی... من 
 نگاهش به من افتاد.. دفعهیردم 
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 ..؟؟؟؟یبه رنم گفت یچ یعوض-
 ؟؟؟یبهش گفت یچ ک*ث*ا*ف*تاره رنـــم....-
 یکار یرد یادیخدا شــاهده بفهمم رر ر ندایخفه شــو...فقط خفه شــو..ل-
ـو...به خاک سیبش مونیار رنده بودنت پش کنمیم ـ ـ ـ  نمتشویم اهی...خفه ش

ـــ ــــ ــــ صدام رد:  ی! گوشیعوضـ ستاش منو گرفت نگران  رو قطع کرد و با د
 هیبهت گفت؟هانا تو رو خدا  یچ ک*ث*ا*ف*تهانا..هانا چت شــد؟اون 

 ای..دنوردمخیبارم پسش ردم..تلو تلو م بد بود یلیحالم خ نکهیا ابگو.. ب یزیچ
 :دیچرخیدور سرم م

 من دست نزن... به
 دمیم حیهانا صبرکن به قران بهت توض-
ط راه وس رونیو ار خونه ردم ب دمیپوش یزیچ هی یبه سمت کمدم رفتم سرسر-

 شد: دهیباروم کش
 سرما؟ نیتو ا نییپا یکجا سرتو انداخت-
 یارســام دســت به من نزن..دســت ..به من....نزن....ولم کن...به تو ربط-

 نداره یربط چینداره...به تو ه
رو رد:به  یخودش و قفل مرکز نیتو ماشــ دینداره؟؟ منو کشــ یبه من ربط-

 ربط داره؟؟هــان؟؟ یمـــن ربــط نداره پـــس به کــ
که فکر  یراروم بصــورت رمزمه گفت: اونجو یلیشــد و خ فیضــع صــداش

 کنمیم فی..بخدا برات تعرستین یکنیم
 ارت دور باشم خوامیمنو ببر خونه مامانم..م-بغض تو صدام گفتم با
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 ؟بهت گفته؟ یچ زیهمه چ یکالم بگو اون پست فطرت ب هید اخه ال مص  -
کل راه خ دمینم یجواب دید یوقت م خودمو گرفت یجلو یلیحرکت کرد.... تو 

 ...که خودمو حفط کنم و بتونم عاقالنه رفتارفمینکنه ضع اشکام نچکه، که فکر
تک تک اعضـــا بدنم ار  یداشـــت وقت یماجرا جا نیا یعقل کجا یکنم، ول

ساتم فرمانبردار سا بود که  یا اژهو نیتر یمعن یرفتار عاقالنه ب کردند؟یم یاح
ستیرن م هی شرا تون شه حت طیتو اون  شته با ستیاگر خودش م یدا  یتح خوا

سع کردیم نیاگر به خودش تلق س کردیم یو  ستشیبارهم  س یرو جلو ا که  یک
 حفظ کنه. خواد؛ینم

ر به رو یکرد ی:هانا به خدا اگه بفهمم کار احمقانه استادیخونه مامانم ا مقابل
ش نجایخونه..اوردمت ا گردونمیبرت م  یمونیرن منم م ی..تو رن من یکه اروم 

 شم دستمو گرفت: هادیدرو بار کردم که پ ؟؟یدیفهم
 ؟یدیخودتو عذاب م یبدم؟چرا دار حیبرات توض یستینمیچرا وا-
 خوامیبشنوم االن نم یچیه خوامینگو ارسام ..نم یچی..هسیه-
 بهت گفته؟؟؟ یبهت گفته؟؟؟چ یزیچ شعوریچرا؟؟؟ اون ب-

هت گفتم االن نم-به خونمون حرف ردم: رهیخ برنگشـــتم  یچز خوامیب
ئه کردن خودت م یفکر کنم برا خوامیبشــنوم....نم هام حرف  یخوایتبر با

در رو  شدم رنگ ادهیفقط فکر کنم..راحتم بذار دستمو ول کرد پ خوامی...میبزن
 یراب مبود در بار شــد وارد شــدم برگشــتم که در رو ببند ســادهیردم که هنورم وا

درو بســتم  دمیشــده بود رو د یگونه اش جار یبرق اشــک رو که رو یلحظه ا
 ..دیرکشیت ردلمی..ر



wWw.Roman4u.iR  546 

 

سالم یبو شدم درو  هیدادم و  یابگوشت خونه رو گرفته بود، ست وارد اتاقم  را
شون متعج  نگاهم م ستم و رو تخت افتادم ...همه  صداکردنیب اون رنه  ی.. 

 "زم؟ارسامم؟ی"عزشدیتو گوشم پخش م
سام شت،به ما،به من و  ار فقط مال من بود...فقط مال من.. اون به من تعهد دا

دم نتونســتم تحمل کنم..بلند ر گهید رهیبگ دهیبچش رو ناد تونســتیبچم ..نم
ــاعت چوبهیگر ریر ــ ی.. لعنتنییپرت کردم پا یار رو پاتخت موی..س ام فقط ارس

ه، شد تهگرف دهیادم ناد هیداشتم حس  ی... حس بدک*ث*ا*ف*تعاشق منه 
سات رنونه ام به غل سا سرم حجم تحمل ا انیاح رو  تیواقع نیدر اومده بود، 

م و افتاده باشــ نمیتر زیار چشــم عز نکهیبارنده باشــم..! ا دیشــا نکهینداشــت ا
 سقوط ارار دهنده ! نیبود ا یانجام بدم و چه حس بد ینتونم کار

ــد و مامان و بابا و هان در ــتاب بار ش ــت هیبا ش ــام اومدن داخل..دس امو رو گوش
برانه رو دل یتا اون صدا زدمیحرکاتم رو نداشتم فقط داد م اریگذاشته بودم..اخت

ار ناخوداگاهم پاک کنم ... بابا به سمتم اومد دستامو ار رو گوشام  شهیهم یبرا
شب*غ*لجدا کرد و منو تو  سر گ یچ دمینفهم گهی..ددیش ک  هجیشد....بارم 

 !یکیتار ایدن هیبود و  یلعنت
*** 

صداها رو م ینیف نیف یصدا ستمینم یول دمیشنیبه گوشم خورد  شمامو چ تون
سته کرده بودند، بار و ب زونیبه هر پلکم او ییلویبار کنم انگار دو تا ورنه صد ک

بذار اقا ارســام راحت  رونیب ایجان ب هیشــدن در بود و بعد ار اون مامانم: هان
 باشه.
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 د: اشکال نداره مامان، من راحتمو خش دار ارسام بلند ش فیضع یصدا
 میشــونیپ یرو رو هیهان فیظر یکردم گونه ام تر شــد دســت ها احســاس

 احساس کردم و بعد در اتاق بسته شد.
 کمکش کن ایفاصله ار سرم بلند شد:خدا یمردونه اش با کم ی رمزمه

به پردارش کرد کم کم  تاره ماس تلفن ادمیذهنم شــروع  مد ..اون ت ..ال یاو
 ما بعدم ار هوش رفتنم. یمشکوک..دعوا

 بله؟-
-..... 
 رمیگی..دارو ندارت رو ارت مزیهمه چ یب ذارمیبه قران رندت نم-
-..... 
 ؟؟؟ یبهش گفت ی. چشونمتیم اهیبه خاک س یتکون بخور یغلـــط کرد-
-..... 
هر  ســارمیبرات م یشــک نکن رندگ یوفتیبه دســت و پام ب کنمیم یکار ندایل-

 یمرگ کن یلحظه اررو
شو رو اروم سر شم نگاهش کردم  شه چ تخت کنار  یپلکهامو بار کردم ، ار گو

 میدگهم به رن ینفر سوم یپا یرور کردمیوقت فکر نم چیدستم گذاشته بود ه
 چشم دوختم. دیو به سقف سف دمیکش یقیبار بشه اه عم

شو بلند کرد وقت یصدا با سر شت  دمیروبروم رو د یصحنه  یاه من  دلم دا
 رو باور نداشتم دمیدیکه م یزیچ گرفت،یم شیات

 ؟یاومد بهوش
 ؟یکنیم هیگر یتعج  جواب دادم:تو...؟ دار با
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 م گرفت :آ*غ*و*ششد محکم در  بلند
 نکارویچرا با من ا یســه ســاعت؟اخه لعنت نیا یبه رورم اورد یچ یدونیم-
 ریفقط ارم رونگ کنمیمرو ادمش  یفقط ارم رو برنگردون اون عوض ؟هانایکنیم

ض ی..بذار اعتمادت همونجور رو بهت  یهمه چ دمیم حیبه من بمونه برات تو
ـمیم ؟؟نابودیفهمی..مشمیمن نابود م ادیسرتون ب یی..هانا اگه بال گمیم ـ ! ار ش

ر مرد رو ا هی ی هیسنم گر نیشدم تا ا یم وونهی..داشتم دکردیته دلش هق هق م
سه به بلورش چنگ ردم: ب دیاراده اشکم چک یبابامو! ب یبودم حت دهیند کینزد

 تو رو خدا بس کن
شمیداد : نم ادامه شمی..خودمو نمبخ ..به .یرور افتاد نی...تو بخاطر من به ابخ

 ..به خاطر من احمق!رهیبود بچمون بم کیخاطر من نزد
 ترس جداش کردم: بچم حالش چطوره مگه؟؟ خوبه ارسام؟؟ با
حالش خوبه ...ار منو تو  دمیپشت دست اشکاشو پاک کرد: اره نفسم اره ام با

..بگو مشیم وونهیهانا..بگو دارم د یستیهم بهتره.. بهم بگو...بگو اردم دلخور ن
 کنمیصدامو روت بلند نم گهیغلط کردم د یهنورم بهم اعتماد دار

گفتم که تا  فقط به اون اعتماد دارم ایگفتم که تو دن ستمیگرفتم و گفتم ن دستشو
ض هیگفتم که هنورم منتظر  کنمیم یفقط با اون رندگ ایاخر دن اون بهم  و حمیتو

مه چ فت ه نهیم فیرو برام تعر یگ که نم ک فت  ها ذارهی..گ ـــه   ندایل ینقش
 بهم بزنه . مونویرندگ

ار  عهفدی...چرا یفدات بشـم اج یگفت:اله هیتو با گر دیپر هیبار شـد و هان در
 ..حالت خوبه؟یهوش رفت
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 ..با اشک گفتیکنیم هیگر یدلم خوبم..واسه چ زی:اره عزدمیب*و*س سرشو
: 

 مردیخاله ش م شدیم شیکه ...اگه فندقم طور کنمینم هیبابا واسه تو گر برو
شمامو  دمیلحنش خند ار شو گرفتم و چ ست شت قبلش د سام تنهامون گذا  هیار

سته کردم با ا ستم رو  یکارم لبخند نیبار محکم بار و ب ست و د ش رو لباش ن
 فشرد ار اتاق خارج شد.

 گفت؟ یدکتر چ یدونیم -هیهان
 ؟یچ-

 کرد هیبود فندقم ار دست بره هانــا ..بار گر کینزد
 گرفت: حاال که فندقت ار منو تو هم سالم تره خندم

صــحت  یهم برا یســونوگراف هیدکتر  یپاک کرد و گفت: راســت اشــکاشــو
 فندقم معلوم شد تیانجام داد...جنس شیسالمت

ــن با فتم رده گ جانیفراموش کردم وه یا هیحرف تموم اتفاقات رو ثان نیا دنیش
 ؟یگیم یجد

 رمقربونش ب یگفت: فندقک دختره ، اله یریرد و با ذوق وصف ناپذ لبخند
 ررایوصف ناپذ ید حسبهم دست دا یحس خاص هیل  خداروشکر کردم، ریر

 دخترم! یخبر سالمت دنیشن
تو  بذاره المویرفت وســا هی..هان امیب نییو مامان کمکم کردن ار تخت پا هیهان

درهم مشــغول حرف  یکه با اخما دمیار اتاق که خارج شــدم بابا رو د نیماشــ
سرش پا سام هم  سامه و ار شتم  ی.. حس خوبزنهینم یو حرف نییردن با ار ندا
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سرش پا گفتیبهش م یبابا چ سرش خم  نییکه  شوهرم  ود؟؟ ب شدهبود؟چرا 
 من حرفش رو قطع کرد: دنیاروم به سمتشون رفتم بابا با د یبا قدما

 بابا جان؟ یخوب
 ن؟یخوبم..چرا حرفتونو قطع کرد-

 م؟یمداخله کرد: اگه کارات تموم شده بر ارسام
ــماش کامال غم یزیچ خوادیبودم نم دهیفهم ــده  نیگبهم بگه چش ــرخ ش و س

 نییایبودن. سـرمو تکون دادم و بابا گفت: مارال ابگوشـت گذاشـته، شـماهم ب
 میدورهم باش

شم پ یحواس پرت با سام بود بابا که  یسر تکون دادم تمام هو شده ار سر خم 
 گفت؟یبهت م یرفت گفتم: بابا چ

 میحرف رد کمینبود  یخاص زیچ-
 ن؟یگفتیبهم م ی..چگمیمنم همون حرفارو م-

عد ار مکث ینیغمگ نگاه ندونم خوامیگفت: نم یبهم کرد و ب باه و   بابت اشــت
 احماقانم ار دستت بدم یکار

 ه؟یمنظورت چ-
سم منو داد م یرفت گفتیبابات م-  دهیفهم یزدیخونه حالت خوب نبود مدام ا

....  یاشنب یاگه........اگه تو هم راض یحت گفتی.....مگفتیمنه م ریبود تقص
 .رهیگیطالقتو ارم م ادیسر نوه و دخترم ب ییاگه بال

 شدم طالق؟ رفته رفته اخم کردم: رهیدهن بار بهش خ با
 ؟یچ یعنی
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ــکار بود: - ــداش کامال اش  تگفی..مکنهیتو رو ارم جدا م نکهیا یعنیبغض ص
 ی... شدم سرتا پا خشم و ناراحتدهیبچمم بهم نم دنیاجاره د یحت
 نینگاه کن،،،ارسام منو بب منو

مارو نداره رن تو منم رن  یبلند کرد ادامه دادم: بابام حق دخالت تو رندگ سرشو
 مونمیتو هم م

 ...نگرانم ! نگرانم بابت یشناسیهانا جان اقا منصورو... پدرتو.. بهتر ار من م-
ــور  یکار ــالبت اقا منص ــررنش کنم، ص که ممکنه هر لحظه بابتش خودمو س
 ار تو کالمش هم مشخص بود یحت
درم پس کنم نه پ ی،من قراره با تو رندگ وفتهینم یاتفاق چیه دمیمن به تو قول م-

 .ستیجزتو در کار ن یانتخاب چیکه حق انتخاب داره منم که بارهم ه یتنها کس
**** 
 یزیچ نیهارو هم بخور وهیاســتراحت کن مامان ..ارســام جان اون م-مامان

 ارهیبگو براتون ب هیبه هان یخواست
 .دستت درد نکنهچشم.-

 ؟یکه خارج شد به حرف اومد:بهتر مامانم
هترم ب ی: تو باشــدیبراش بار کردم کنارم درار کشــ ییو جا دمیکنار کشــ خودمو

 ....ارسام؟شمیم
 جانم؟-
 رمیبگ یقول هیارت  خوامیم
 ؟یچه قول-
 اول قول بده-
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 چشم-
اشه اگه اون شخص بابام ب یحت نییپا یسرتو بندار یجلو کس یحق ندار گهید

و در  شهیهم دی... مرد من بانهیبه جز من اشک و سِرخم شدتو بب یکس خوامینم
باق حال محکم و مغرور  مه  ناراحت یبمونه امرورم برا یه که   تویبار اخر بود 

سرخم  گهیوقت د چی..قول بده که هدمید  دهی، قول  نمینب کردهتو رو ناراحت و 
 یبمون یهمه باق شیمحکم و سر بلند پ شهیهم
 گفت یل  چشم ریو ر دیب*و*سموهامو  یرو
 بال ... یلبخند گفتم:چشمت ب با

مبل دور هم  یار خوردن ابگوشــت که واقعا خوشــمزه هم شــده بود رو بعد
سته بود ش سام کم مین سنگ یرفتار بابا با ار ضوع ن نیبود ار ا نیسر اراحت مو

 در تک تک حرکتهام کامال اشکار بود یبودم و ناراحت
 دخترم حالت بهتره؟ -بابا

 اره بابا جان خوبم-
شکر ریر شکل هیبا کنا بایگفت و بعد تقر یل  خدارو شماها که م  یادامه داد:

 ن؟یباهم ندار
 م؟یداشته باش یمشکل دیارامش جواب دادم: چرا با با
ها رندگ نینیبب- چه  به خودتون مربوطه ول یب ما  مام حجت خوامیم یشــ  یات

باهاتون کنم پس با هردوتون هستم،خصوصا با شما ارسام جان،من دخترم رو 
اشه ب نی، اگر قرار بر ا یول شهیهم مادر م یدادم به رود لتیمثل دسته گل تحو
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خترم د دمینم ارهاج یدونیکه خودت بهتر م یا گهید لیدال ای یکه ناراحتش کن
 !گم؟یم یکه چ یفهمیاش رو عذاب بکشه!م هیهر ثان
 منصـور جان!-مامان
 بابا؟ هیچرخوندم به سمت بابا: منظورت چ سرمو

ست یتر ار قبل گفت: اول رندگ یجد ست،ب نیه  حیحص نمیا نیتجربه ا یدر
ر ه یهر بحث یهانا اگر قرار باشــه برا یول نی،ماشــالله هر دوتون عاقل و بالغ

 نینکن یکه اصال رندگ همون بهتر نجایا یایو ب یقهر کن عیسر یحرف
 مات و مبهوت به دهن بابا رل رده بود ،رو به ارسام ادامه داد: هیهان

شو بگ شیخوایاگه م- ست جدا  ارش شیخوایکن اگرم نم یباهاش رندگ ربروید
 نیریبگ ادی دی! بانجایا نییایو ب نیتون قهر کن نیب یهر دعوا یبرا دینبا یشو ول

ــورت بب نیا ری، !در غ نیبحث هاتون رو باهم حل کن ــتریهانا ب نمیص  نیا ار ش
 جان؟ بابا یدیفهم رمیگیخودم طالقش رو ارت م شهیم تیداره اذ

صب ار شم پاهام ع شت کردم،همه  خوردیتکون م فیو خف یخ ستام رو م  ید
سائل به ذهنم هجوم اوردند، اون تلفن لعنت سام که  یم شخص ار شته نا م ،گذ

 پدرم! نیســنگ یبا اون دختر داشــته و حاال هم حرفا یارتباط هیصــد در صــد 
ــم گفت :قربونت برم اروم باش تو رو  هیهان ــتمو گرفت اروم کنار گوش  داخدس

ار  نگو دستمو یزیهانا چ ،یشناسیتو که اخالق بابا رو م ست،یواست خوب ن
 گفتم: یو عصبان دمیکش رونیتو دستش ب

 ؟یگیم یدار یچ یبابا شما متوجه هست-
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 ستیساله ن 2ساله  1 یخاله بار ی! رندگگمیرو بهتون م قتیمن دارم حق-بابا
من به درک، حال مادرت و خواهرت رو  ؟یدیتو خودت حال امرور خودتو د

 ولت کنم به امان خدا!؟ یجور نیکه هم یندار ؟انتظاریدید
 دونمیماســـت ، درســته، م یرندگ نیا یگیم ی.... شــما خودت دار یول-

 .... یول خوام،یردم معذرت منگرانتون ک
ــح- ــه ص من فقط بهتون حرفمو گوش رد کرم بار  یخودتونه ول یرندگ ح،یباش

 رمیگیطالقت رو م کنمیم یماجرا تکرار بشه حرفم رو عمل نیدوم ا
 رمیمن با اجاره خودم اردواج نکردم که با اجاره شما طالق بگ -

ــر در ــکوت بد هیار ثان یکس ردم  که یخونه رو فرا گرفت. تاره متوجه حرف یس
 عوض شد! یو ارسام حالت صورتش به کل دیلبش رو گز هیشدم! هان

 هانا...-
بعد شــما حرف ار  ادیم ایبه دن گهیماه د 5گفتم: بابا ،دختر من تا  یناراحت با

عا چطور م ن؟یزنیم ییجدا با واق لت  ؟یبزن یحرف نیهمچ یتونیبا چطور د
ــنگه؟؟چرا هار  نقدریا ــاس منو درک نکرد چیس ــهیهم ؟؟؟چرایوقت احس  ش

 ارادخونه ادم نبودم؟ نیتو ا ؟منیو خودت تنم کرد یو دوخت یدیخودت بر
 نیا انه ت گهید یدســتت بود ول ارمیو اخت یپدرم بود شــمینم نینبودم؟منکر ا

اشــاره امو به  ؟انگشــتیکنیمجبورم م یاالن دار گهیحد! االنم که.... چرا د
 سمت ارسام گرفتم:

ــ یکه روبرو یمرد نیا- ــته همون کس ــس ــما نش که خودت برام انتخابش  هیش
ــبخت م نیتو فقط با ا یگفتیکه م ی،همونیکرد ــیمرد خوش ــماهایش  چیه ،ش
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 چیه م؟؟شــمایدیکشــ یچه قدر ســخت مونیما تا دوســه ماه اول رندگ نیدونیم
 شـــد؟چرا؟چونیرور بدترمما هر  یرندگ یبخاطر اون عوضــ نیخبر داشــت

تا ا شــوهر یمیدوســـت صــم نزدم چون  یحرف نیلحظه کوچتر نیمن بود! 
ستمیم شما میخودمون حلش کرد یکنیم فیتکل نییبارم خودت برام تع دون ..
 ه؟یچ دیواژه ترد یمعن نیدونیم

ه دخترم یمنه بابا یاالن همه رندگ یاگر ارسام ار اول انتخاب من نبوده ول یول
 میتصــم میواســه منو رندگ نیندار یحق گهیکس د چیشــوهر منه!نه شــما نه ه

به ه نیمن ا یعنین،یریبگ پارســـال اردواج کردم  دمیکس نم چیاجاره رو  من 
 میباهم دار یتالفاتدرســته اخ م،یهم راضــ یلیخ میبچه دارم ، ار رندگ هیاالنم 

 تو تونهینم یکس چیمرد هستم و خواهم موند ، ه نیمن همسر ا گمیاما بارهم م
 کنه... یکار نیکه بخواد همچ دمیما دخالت کنه مــن بهش اجاره نم یرندگ

سمش  نین؟ایباهم حرفاتونو بزن نینیشینم ن؟چراییایپس چرا باهم کنار نم- ا
 وتیرندگ ایحرفم هســتم  ،ســریو قهر کن ینار کن عیکه ســر ســـتین یرندگ

 رمیگیقتو ار همسرت مطال ای یچرخونیم
شتم با  ار سام رو ار اتاقم بردا شدمو پاک کردم لبا شک  شک خ شدم ا جام بلند 

 ارخونه خارج شدم و درو محکم بستم! یبلند یخداحافظ
ــ یجلو ــرب تکون م نیماش ــام ار خونه  دادمیپاهامو با ض و منتظر بودم تا ارس

ش یطول ادیب رونیب شد و درد گ دینک ستگ یمعطل یرو رد ب ریکه خارج  رو  رهید
انداره ار دستم خارج شده بود ارنجم  یو سوار شدم ... کنترل اعصابم ب دمیکش

ه دفعه . دو سدادمیفشار م وام ر قهیداده بودم و با انگشتام شق هیتک شهیرو به ش
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 رونیب الیمتوقف شد ار فکر و خ نیماش نکهیبهم انداخت تا ا ینگاه میارسام ن
 جدا کردم:اومدم دستم رو ار سرم 

 ؟یسادیچرا وا-
 و کمربندش رو بار کرد: دیرو باال کش یدست ترمز

 ؟یهوا بخور کمی یش ادهیپ یخوایم-
 به سمت پنجره چرخوندم جواب دادم:نه سرمو

 یدلکه صن دمیبردم و اهرم رو کش یصندل ریشد منم دستم رو ر ادهیپ نیماش ار
ش شد ، درار ک ستم رو رو دمیخم  شتم. فقط فکرم پ میشونیپ یو د اون  شیگذا

اراده ار دهنم درومده بود هزار دفعه خودم رو لعنت کردم که  یبود که ب یحرف
زنم،بعد ار اون یو حرف م کنمیچشــم بســته دهنم رو بار م شــهیچرا مثل هم

ساس م که  بودم میفکر یها یریدرگ ونیشده م ریارم دلگ یکم کردمیحرفم اح
 انویل هیکه  دمیکشــ نییرو پا شــهیشــ ســمت خودم خورد شــهیدو ضــربه به شــ

 رو مقابل صورتم گرفت: ییمقوا
 ه؟یچ نیا-
صابت اروم م ییچا- ستش گرفتم و وانیحرف ل یب شهیسبز، بخور اع  رو ار د
باهم عمق وجودمو  یو تلخ یبه محض مزه کردنش داغ دمیجرعه ارش نوش هی

 سوروند:
 چرا انقدر تلخه!؟ نیاه ا-
 میکم راه بر هی ایهوا خوبه ب ن؟ییپا یایها..نم هیاهیگفت: گ یخند مین با
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ستم رو دورش حلقه کردم که  رهیخ ومدیباال م وانیکه ار ل ییبخارها به شدم د
 یکنیم خیتو سرده  ایباعث شد دستم گرم بشه:حوصله ندارم تو هم ب

تا خواســتم اعتراض کنم در و بار کرد و دســتم رو  ؟یاینم ســتیســرد ن ادیر-
 :دیکش

 ستایبد ن یداشته باش یتحرک هیتنبل  نمیبب نییپا ایب-
ــع تمام رو  شیو دلخور ارهیب رونیقبل ب قیبود که منو ار فکر دقا نیاش بر ا یس

م خودش ه میباش الیخیوانمود کنه ب تونستینم کردیهم م یبپوشونه اما هرکار
 هیاساس بابا و حرف بدون فکر من  یب یبا اون حرفا میدونستیهم من خوب م

اروم و  یتو دلمون لونه کرده بود،همراهش قدم ها یو غصـــه خاصــ یناراحت
 به حرف اومد: داشتمیبر م کیکوچ

 ؟یناراحت-
 ؟یستیتو ن-
 بگم نه...دروغ گفتم-
 تمام عشقش رو نشونم بده یبا خودخواه دیبا شهیچرا هم دونمینم-
 یتند با پدرت برخورد کرد یلیار نظر من خ -
 نگم؟ یزیو چ رهیهمونجا طالقمو بگ سمیوا یانتظار نداشت -
نزدم باالخره اونم پدره ،نســبت به دخترش مســئوله تو که  یحرف نیمن همچ -

 یارش جدا کن شویاحساس پدر یتونینم
 خالصه شده؟؟ مونیرندگ یمن به گردن بابا تو نابود تیمسئول -
ه ن یکرد یســکوت م دیتو با گفتیهم که م یهانا جان، پدرت هر چ نیبب-
 یجوابش رو بد یو با تند یاریجوش ب عیسر نکهیا
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رو  چند سال خواسته هاشون نیا یبه انداره کاف ستمیارسام من مثل تو ن نیبب-
ندگ یکردن حت لیبه من تحم که ر بار هم هم یاالنم  کارو  نیخودمو دارم 

 ؟یانجام بده تا ک خوادیم
ش - شون بده به فکرته؟ منم کم تو ا خوادیبده م ،یتا ابد ،تو دختر ضوع  نین مو

صر نبودم پس هرچ شته اگر هم ما چ یمق  میبهش نگفت یزیهم که گفته حق دا
ــن یول ــته دو تا پ یباالخره س ــتریب رهنیارش گذش  ار منو تو پاره کرده حرف ش

 .. فهمهینگفته مونو م
ــت یندارم ،توجه اجیاحت یتوجه نیمن به همچ- ــ یکه بخواد هس  کنه اهیمو س

 یوقت یرفتار کنم ول یکردم منطق یســع یلیهمون بهتر که ار اول نباشـــه ،خ
فتیم قت رو م گ باشــم! رندگ رمیگیطال ندم و الل  ن م ینتونســتم دهنمو بب

ــ چهیبار ــت کس ــتین یدس ــ یحت س  میفرد تو رندگ نیتر کینزد یاگه اون کس
 م باشه! انوادهخ
 ،االنینجوریخود تو هم االن هم نهزیم یحرف هی تیتو عصبان یمن ادم زیعز-

 ی، خوب فکر کن هانا ،اگر فردا پس فردا ربونم الل برا یپدرت داغ یار حرفا
بار هم  ینیبپدرت رو ب یکه نتون ادیب شیپ یانیجر هیاگه  وفتهیب یپدرت اتفاق

 ؟یشیم یهم مثل االن عصبان ؟باریزنیحرفا رو م نیهم
-....... 
اون  ی! حتیکنینم یکار نیکه همچ یدونیم ؟خودتمیزنیحرفارو م نیبارم ا -

ــیموقع بابت تک تک حرفاش ارش ممنون هم م ــرر تو بوده  یش هر چند به ض
 باشه مگه نه؟
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ظه ا هی یبرا نه ه یحرف نیلح که رد تصــور کردم  قت نم چیرو   تونســتمیو
 چشمام ل  تا ل  پر شد: ستادمی..مقابلش ا

 ی؟حتیگفتینم یزیچ زدیباهات حرف م مارســتانیبابا تو ب یوقت نیهم یبرا -
 ؟یطرف مارو نگرفت

شو شتم رو یبه معن پلکا شو گرفتم گذا ست سته کرد د کمم که ش یاره بار و ب
 نسبت به قبل برامده تر شده بود:

گه - ـــام ، ا فاق برا نیهم یرور هیارس  کاریتو چ ادیب شیدخترمون پ یات
داده ؟حس تو هم مثل  کارارو انجام نیصــالح من ا یبرا یگینم ؟مگهیکنیم

 ؟یکنیم کاری..اون موقع تو چ یحس بابامه..تو هم پدر
ند ند مین لبخ نا یب ها ته  فاو تار هر کس مت ون بگم ا تونمیمن ، من نم یرد: رف

شق دخترمم ول یموقع چه رفتار سته عا اخالق من با اخالق پدر تو  یدارم ،در
 ...هست؟ستین یکیکه 

 ؟ی..اون موقع چهیطیشرا نیفکر کن االن همچ-
 دمیجواب داد: حق رو به بابات م یمکث طوالن هیار  بعد

 ادامه حرفش بودم: منتظر
ش ستیفکر کن ب- سال رحمت دخترت رو بک سال  ستیب یو چند  و چند 

 دنیو طاقت د یخواســتیصــالحش رو م شــهیکه هم نیباهم باشــ شــهیهم
شت شویناراحت که  یبرنجونه تا حدو دخترت رو  ادیب یکیسال  هیکه بعد  یندا

 رفتار اون موقع من کمتر ار بابات نباشه! دیشا یباشه حت شیبه ضررسالمت
 بد حرف ردم؟ یلیخ یعنیانداختم:  ریر سرمو
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پدرت بوده،اره خ شـــهیبه عنوان بزرگترت که هم- رف بد ح یلیمراقبت بوده و
ــتیرد ــکس ــوینیهانا،غمگ ی.دلش رو ش ــمام د یتو رفت نکهیبعد ا ش  دمیبا چش

 دیا؛خشم عقلتو ار کار انداخته بود ب یتند رفت یلیحس کردم ...خ شویمونیپش
 یکن یارش عذر خواه دی، با یاریدلش رو بدست ب یبر

 یراحت نیار تو و اون تلفن!به ا تونمینم یتکون دادم ، با اخم گفتم: باشه، ول سر
 میاهمه مدت ار من ق نیرو ا یتو گذشــتته که من خبر ندارم؟چ یبگذرم، چ

 ؟یکرد
 رو! گم،همهیمحکم رو هم فشرد: م چشماشو

 که در بار شد و بابا، خسته و یقدم گذاشتم! وقت میاون رور به خونه پدر یفردا
ــد و با د ــا دنیناراحت وارد ش ــت هزار بار ش ــس  دیما تعج  تو چهره اش نش

شده  یموقع یلعنت کردم به حرف ب شتر،خودمویب سب  رنجوندن پدرم  که م
ش سلول هام فر یمونیبود،حس پ که  یوقت ومد! دلم به درد ازدیم ادیتو تک تک 

ست پدرمو  شدم و د سخم  شب*و* شو عق  ک ست و منو تو  دیه ردم و بابا د
ش شد وقتآ*غ*و* شرده  شما یش جا داد! قلبم ف شک رو تو چ  ییبابا یحلقه ا

 هینکرده بود . .دل  غیبرام در یزیکرده و چ یو چهار برام پدر ســتیکه ب دمید
ستیپدر چقدر م شه که وقت تون ستم منو ببخ یبزرگ با جوابم  در شهارش خوا

بار ار خودم و رفتارم  نیهزارم یبابا" و من برا دمتیگفت" همون موقع بخشــ
 شرمنده شدم
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رو رو کنه،  زیبرام همه چ خواســتمیم یکم ار جنون نداشــتم وقت ندا،یاما ل و
 یباش ییحرفا دنیمشتاق شن نکهینبود..ا یزیاولش بارهم بحثمون شد...کم چ

 اشه...تو دلت برقرار ب دنشونیخواستن و نخواستن شن نیب یبیکه تضاد عج
 ؟یفهمیچرا نم-
 ام؟؟ بهیاحمق بودنمو؟؟ من انقدر واسه تو غر فهممینم ویچ-
نا ..وقت- ها بار کن یندار یحق یدونینم یچیه یحرف مفت نزن  و  یدهنتو 

 تمخواسیم یوقت یدونیچه م گمیم یمن چ یدونیتو چه م یبگ یخواست یهرچ
مه ه خواستمیم یوقت یدونیحرف بزنم برام ار جون دادن سخت تر بود تو چه م

تا چه  یدونیتو چه م کردیم وونمیبگم ترس ار دســـت دادنت د ویچ  حدمن 
م و نگاهتو ار ینم ار دستم ناراحت بشبا هر بار حرف رد ترسمیکه م خوامتیم

نداره  یدونیه؟میمن حســم بهت چ یدونی.... اخه تو میکن غیدر تا چه ا من 
تاچه حد عاشقتم که واسه  یدونی؟میگیم خوادیدلت م یدوست دارم که هرچ

 گذشتم؟ زایداشتن تو کنار خودم ار نصف چ
ــبان بعد ــداش تحل تیاون همه عص ــه ا لیص ــ نکهیرفت:واس ار  یناراحت نش

سه ا شتم،وا  یخودم نگهدارم و برا شینگاهت و تا ابد پ نکهیوجدان خودم گذ
با وجدان خودم دســـت و پنجه نرم کردم که جلو یلحظه ا  یارم جدا نشـــه 

ه اون هم یکنیم ینامرد یگفتم ارسام دار یبهت نگم ه یزیو چ رمیخودمو بگ
ته و تو دار زویچ هت گف هون پن یرنت دار ،اریکنیم یارش مخف تویرندگ یب

س ،اریکنیم یکار سیکه ار خودتم بهت نزد یک بارم  یکه وجودته! ول یکتره،ک
ستت ندم چون م شدم تا ار د شق تو الل  سه تو ،بخاطر ع ستمیوا ار  شیب دون

 یانداره حساس
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نده ا تک خاطر من؟؟؟ یخ خاطر خودت؟؟ خ ایکردم: ب به.... تو  یلیب جال
 !یواقعا خودخواه

ــت م اروم ــتباه بزرگیگیجواب داد: درس ــتن تو خودخواهم،اش ــه داش  ی...واس
 کردم!.....تو ببخش

ست بوده! معاون مال یدختر شوهر من دو سام، در لندن ، با  یکه رمان تجرد ار
ارسام  یحرفا دنیکه بعد ار شن یکه مال و مقام اونو کور کرده بود،کس یشرکت

س جهینت نیبه ا سر  دمیر س ه*و*سکه عالقش تنها ار  شا یبوده!ک سام ا دیکه  ر
شته ول ست دا  همکارشون،مهرداد،با  یمتوال یقرارها یط نکهیبعد ار ا یرو دو

به رفتن با مهرداد  میو تصــم شــهیبه قول خودش عاشــق مهرداد م شــهیروبرو م
ــخت بود برام وقترهیگیم یبیحب ــام ار عالقه ناچ ی! س  فیتعر اندیبه ل زشیارس

قه محکم کردیم ته خودش اگر عال مانع ار رفتنش  چیبود ه یطبق گف قت  و
 دنیسر ینبوده برا یرورمرگجز  یزیچ دیبعد ار رفتنش فهم یوقت یول شدینم

ست بود هر اتفاق داره،یبه من قدم بر م شته رو یدر داده  یکه افتاده بوده در گذ
 !وونهید دیو شا کردیم یبود، اما بار هم حس حسادت رنانم سرکش

صرفش کنم ،ول فاتشیتعر نیح سه بار تالش کردم تا ار ادامه حرفاش من  یدو 
ــر ربونم م  ارهدم،تیفهمیکه بود رو م یهرچ دی!بادادمیقورتش م ومدیتا حرف س

ستمیم سام رو درک کنم هنگام تون شتمو بار م یار ضم !قابل هکردمیکه منم گذ
ه گذشته من ب نسبتکه  یگرفته بود ، کس شیپ یپنهون کار یکه برا یلینبود دل

خودش  دی، با ختیریاشاره ار گذشته بهم م کیبوده و با  ریو سخت گ نیب زیت
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کار ارســام در نگاه من من  نی، و ا کردیم ادهیهم همون مرام رو نســبت به من پ
 غرور بود! دیو شا یاوج خودخواه

سا نیشدم ار چن متنفر شق رو با هر چ ییک شت یزیناچ زیکه واژه مقدس ع باه ا
 و کشن،یواژه رو به گند م نیا یو معنا دارنیو اسم خودشونو عاشق م رنیگیم

تان هندوســ ادی لشیف یبار دوم ار لندن برگشــته و به قول یبرا ندایحاال..... ل
ضاوت کردم و پ ستمیخودم هرچقدر م شیکرده! رود ق  ییفکر کردم، فکرا خوا

ــام م دیکه تنها خودمو ارار دادم،با ــت رو همون موقع به ارس و بدون  دادمیفرص
کهیا تادم،یا یبشــم پشــتش م تیاذ ن بگم خودم هم  تونمیبه جرات م ســ

ته وجودم  یبار هم دلخور ی...ولخواســتمیم یواقعا ار خودم چ دونســتمینم
 یزی! مگه چه چگفت؟یم بهم دیچرا نبا نکهیار ا یدوونده بود ، دلخور شــهیر
شونیب س چیه گفتی! مگه خودش نمکرد؟یمن پنهان م ار دیبوده که با ن با  یح
ست نم دنشید ض نهایو فقط من براش مهمم؟!پس چرا رودتر ار ا دهیبهم د  هیق

 کردم دستمو یها رو بهش گفتم و خودمو خال نیتموم ا یرو روشن نکرده؟ وقت
ش عرو رف ایدلخور شهیگرفت و مثل هم خداوند با عظمتش  دم،یکرد، و من بخ

 نبخشم تونستمی.... و من...نمد،یبخشیبنده هاش رو م یخطا نیبزرگتر
ار  زدمیبا دخترم حرف م کردمیکه م یکار نیاول شدمیار خواب که بلند م صبح
 یغذا مینداشــتم مامان مر یغذا هم مشــکل یخونه عاجز بودم ! برا یکارها

ــتیمارو کنار م ــام وقت ذاش ــرکت برم یو ارس ــتیار ش اورد  یبا خودش م گش
سام کارش ر ییرورا شتریب  فتمریم نسبا اژا ومدیو خونه نم شدیم ادیهم که ار

ــ یخونه مامانم ول ــر قبل ار رس ــتمیبابا برم دنیعص ــتم تو  گش هنورم رو نداش
بود نگاه کنم وبا کمال  دهیهمه ســال رحمتم رو کشــ نیکه ا یمرد یچشــما
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به ب فاوت یاظهار ب میاحترام یوقاحت نســبت  به گفته  یت کنم ، هرچند اگه 
 بود دهیخودش منو بخش

 هیخودم در رو بار کردم هان دیشدم با کل ادهیپ نیرو حساب کردم و ار ماش هیکرا
 :نییبا ترس ار پله ها اومد پا

 ؟ییتو یوا-
 ست؟ین یبه خونه انداختم:کس یسالم اره.. نگاه-

 دیکه گفت: نه مامان رفته خر دمشیب*و*سروبروم  اومد
 اد؟یم ی، بابا ک نطوریکه ا-
 عصر خونه ست شهیمثل هم-

 گفتم و لباسام رو دراوردم یاهان
 چه خبر؟-
 تو چه خبر؟درسات چطوره؟ ستین یخبر-
 کنکورم رو هم ثبت نام کردم یخوبه آرمونا-
ساب نیافر- سا یح سل یبخون، قاب عک  وارید یتمام رو قهیمختلف رو که با 

اون  هی:هاندمیانداخت پرســ میکودک یعکس ها ادیمنو  کردندیم ییخودنما
 کجاست؟ یدونیمن داخلش بود؟نم یبچگ یالبوم بزرگه بود فقط عکسا

فکر کنم ال به  یکه هســت دســت مامانه ،ول یکجاســت هرچ دونمینم قیدق-
 هیانبار یخرت و پرتا یال
 ؟یانبار-
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شو هم که البوم به اون بزرگ ستیتو کمدها که ن-  یباران مونهیم شهیجا نم یک
 دمشیوقته ند یلی،منم خ گهید

 ؟یتکون دادم: االن کار دار یسر
 امتحان دارم کیزیفردا ف-
 سراغش رمیباشه پس تو برو درساتو بخون خودم م-

س ختمیخودم ر یبرا ییهمراه با چا کیک کهیت هیگفت منم  یا باشـه مت و به 
 رفتم یانبار

بار ادیمامان ب نکهیقبل ا هیهان- بده ... در ان  نیرو بســتم و ار اول یبهم خبر 
 دنیکردم با د دایو امال کالس اولم رو پ ینقاش یکارتن شروع کردم که دفتر ها

فکر کردم که چقدر رمان رود  نیلبام نشــســت به ا یرو یدســت خطم لبخند
 کنه یرو ط راحلم نیا دیدختر خودم با ندهیچند سال ا یگذشت و حاال ط

مصرف  یرفتم که فقط توشون لوارم ب یو کنار گذاشتم و سراغ بعداول ر کارتن
رو بار کردم پر ار خاک بود و  یگذاشتم وبعد یشد اون رو هم گوشه ا یم دایپ

 رو خوردم ، ار ال به کمیار ک یالبوم من بود تکه ا شـــدینم دایکه پ یزیتنها چ
سا یال شه ا لیو شدم و گو ستم پر ار جعبه ه یرد  ش  یمیرنگا وارنگ قد ی ان

 یساعت کل انبار می! در عرض نخورنیم یبه چه درد دونستمینم یبود که حت
گ و هن جیار کجا رد بشــم! گ دیبا دونســتمیکه نم یبه انداره ا ختمیرو بهم ر

ــر اتاق بزرگ ــرتاس ــبتا جعب هی! کردمیکه پر ار کارتن بود نگاه م یکرده به س ه نس
شح دایرو بار کردم که البومم پ بهکردم در اون جع دایرو پ یبزرگ  یالشد با خو

 هام غرق شده بودم دستمو رو دلم گذاشتم: یتو بچگ زدمیبرگه هاشو ورق م
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شدم؟د یدید یمامان- شت؟  میچه قدر دوران بچگ یدیچه رود بزرگ  رود گذ
ار  یکی...  یشی، مثل من مامان م یشی،خانوم م یشیبزرگ م یرور هیتو هم 

 :دمیکش رونیبرگه البوم ب یعکسام رو ار ال نیتر یدوست داشتن
ضم گرفت  دمیسالش بود ، فرد کنارم رو که د5مامانت  نجایا ؟ینیبیم نویا- بغ

 ادامه دادم:
اراده  بود یچقدر منو دوســت داشــت کاف ی، اگه بدون یاونم بابا بزرگته مامان-
 ردم :! با سر انگشتم چهره بابامو نوارش کدیخریرو برام م ایدن کردمیم
اراحتت ن شهیگله کردم ، هم شهیبرات نبودم هم ی،دختر خوب ییشرمندتم بابا-
 ! کنمیکردم ، منو ببخش بابا ، جبران م یم

هامو پاک کردم البوم رو برداشــتم و خواســتم کارتن رو ببندم که نگاهم به  گونه
 دمیکشــ رونیپاکت مانند برخورد کرد. کنجکاوانه پاکت رو ب یجعبه کوچک

اخل د نکهیبودم! با ا دهیبارم ند هیپاکت رو  نیوقت ا چیبود تا حاال ه  یعج
س یکارتن بود ول ساله ک شخص بود چند  ست هم  یپر ار خاک بود م بهش د

 نزده!
ــدا ــبهاش رو کندم که ص ــ  بود چس ــت یدور تا دورش پر ار چس  ار یکیپالس

داخل رو دراوردم بعدش هم دســتهام رو چند بار  کیداخلش بلند شــد پالســت
 بره، نیدستم ار ب یرو یبهم ردم تا خاک ها

حس  هی یبود ول کیپالســت یتو یزیچه چ دونســتمی! نمیمشــک کیپالســت هی
 دم؟ید یم یخاص، چ یجور کنجکاو هیداشتم  یبیعج
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که حت هی مه عکس  باریطول عمرم  یمن تو یعال ند ک نا رو  بودم  دهیهم او
ستمینم ستن! چند تا هم کاغذ کاه یچ نایا دون شون بود  یه شده ال به ال ررد 

بار کردم عکس ار  یکی بود درخت و کوه و خونه!  ینقاشــ هیار کاغذ ها رو 
 پشت کاغذ نوشته شده بود :

 «یب یخونه باغ ب 1341»
پسر  هیدختر بچه  هیعکس هارو تو دستم گرفتم و تند تند ورقشون ردم  متعج 

ست در گردن هم انداخته بودن،عکس بعد شهیبچه که هم کنار  یکنار هم و د
ــن بار ــغول ش ــاحل مش ــتن تو گوش هم حرف م یبودن ، بعد یس ،  زدنیداش

سبتا ر هی یبعد شنا بایخانم قد بلند و ن شت ب ییکه چهره ا شونیدا گرفته  اررق ن
 دمیه درو ک ی؛ عکس بعد دنیب*و*ســ یبود و اون دو تا بچه هم لپش رو م

شدم ،اون پسر بچه تپل تو عکسها ، بابام بود!  رهیبعدار اون خ یناباور به عکسا
 اون پسر بچه، بابا منصور من بود!

شده بودم؟ اون دختر بچه ک یچ نایا شون ن ود؟! ب یبودن که من تا حاال متوجه 
 دونســتمیعکس ،چهره همون خانم قد بلند بود که م یتو یتنها چهره اشــنا

رو ورق ردم که بابا بزرگ تر شــده بود  یمادر بزرگم! عکس بعد ده،یهمامان نا
شــده بود  اکندهبلندش رو دور صــورتش بار گذاشــته و پر یاون دختر هم موها

 .دنیخندی،دست همو گرفته بودن و م
سر بچه و دختر بچه نبود ،  یعکس بعد خبر تو سر بزرگ و قد هیار اون پ بلند  پ

اخم  بود،اون پسر دهیعروس پوش دیبود ودختر هم لباس سف ستادهیا یگوشه ا
ــخص بود. گ شیکرده بود و ناراحت ــوح مش ــده بودم و تنها ب جیگ جیبه وض ه ش
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بار  کاغذ ها رو ار یکیبا عجله  کردمیتو دستهام نگاه م دیو سف اهیس یعکسها
 شد اونا رو خوند یم یکردم که به سخت

ــدم، وقت ــبخت تر ش ــبخت بودم خوش ــن بایر یخبر باردار ی"خوش تو  دمیرو ش
ست خودم نم نار و  دختر هیاومدن دو قلو بودن  ایبچه ها به دن یوقت دمیگنجیپو

به  یبرا بایو با نمک. ر یپســر کاکل رر هیمن و  یبایخوشــگل درســت مثل ر
ــد، م تیاذ یلیاوردن بچه ها خ ایدن بچه  ای میبد اترو نج بایر دیبا ای گفتنیش

شق ما بودن ول سته که بچه هامون ثمره ع برام ار هر  بایر یسالمت یها رو ، در
ــکر خبر اوردن که هم مادر و هم بچه  ایتو دن یزیچ با اررش تر بود ، خدارو ش

 یمن غرق خواب بود و دو تا نوراد یبایر نمیها ســـالمن. رفتم تا بچه هامو بب
کردم و  ب*غ*لترمو اروم بودن ، دخ دهیخواب یســرخ و چشــم بســته گوشــه ا

س سرمو! ر نیهم چن دمشیب*و*  یسوال نیبچه ها اول دنیشد با د داریب بایپ
س سم  دیکه پر سالمن! گفتم ا سالم  سالمن؟ در جوابش با لبخند گفتم  گفت 

 *لب*غدخترشــو  یوقت بایتو هم اســم دخترمونو ر کنمیپســرمو من انتخاب م
 *غ*لبنرگس پسرمو  ذارمیم شوو با لبخند گفت : اسم دیب*و*سکرد سرشو 

 منصور!" ذارمیگرفتم گفتم اسم گل پسرمو م
ــرم پر دنید با ــمها برق ار س ــور پدر  دیاس ــور؟؟؟!!! ..نرگس؟؟؟!! منص منص

با با مه  یعنیمن؟؟؟!  یمن؟؟! نرگس؟؟؟ خواهر منصـــور؟؟؟خواهر  ع
 چه خبره؟من که عمه ندارم!؟ نجایا ایمن؟؟؟!!! خدا

 رو بار کردم: یسرعت کاغذ بعد با
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شده بود که ر شون  شد ضیبدجور مر بای"نورادا ده رور ته گرف دیشد ت  و لرر 
ر ها شد دکت یمراق  بچه ها باشه رور به رور وضعش بد تر م تونستیبود و نم

ست هر رور ب یسرما خوردگ گفتنیم دادنینم یدرست صیهم تشخ  شتریساد
 ش  به من گفت: هی نکهیشدم تا ا یار رور قبل نگرانش م

افتاد مراق  بچه هامون باش ،نذار کمبود مادر رو  یمن اتفاق یاگه برااحمد -
ش  به ر شونیتو رندگ شون هست شهیگفتم تو هم بایحس کنن اون  منم  یمراقب

ستمینم یکنارتم ول ش  ر دون ص یبایاون  شت و   ش بای. رکردیم تیمن دا
صبح د دیخواب شد ؛ اجل حت گهیو  ش یبلند ن بچه  ندبهش فرصت نداد بزرگ 

شو بب سپارنهیها شد که انگار ار دن بایر ی! خاک سرعت انجام   ریس ایانقدر با 
داشت ن یمعن بایمن بدون ر یطرف بچه هام برم رندگ تونستمیبوده! تا دو ماه نم

 ندنخویتو گوشــم م یلیخ لیچکار؟! فام خواســتمیاون نبود بچه ها رو م یوقت
مادر  هی دیشــکشــون کنه باتر و خ دیبا یکی کنیبچه هات کوچ ریبرو رن بگ

شه تنها یباال شون با رفا هررور ح نی.ایایار پس دو تا بچه بر ب یتونینم ییسر
 نشیگزیرو جا یکیببرم و  ادیرو ار  بایبخوام ر نکهیشد و قل  من با ا یتکرار م

 کنم فشرده تر!
ــوهرش تو ات یرورا دختر خالم اردواج کرده بود ول اون ــور شیش و  رهیمیم یس

ــر ناهکیکوچ یبچه  هیبا  مونهیاون م ــد دی!حدود دو ماه بعد پس  ضیمر دایش
 الی.فامرهیمیبوده م فیاش ضع هیتجاتش بدن و بن تونستنیو چون دکترا نم شهیم

 ونهتیبرو با دختر خالت اردواج کن اون هم بچشو ار دست داده،م گفتنیهمه م
قدر بچه ها تو..! هر چ یبرا یبچه هات باشــه و هم رن خوب یبرا یمادر خوب
ــخت تر م یبزرگ تر م ــون س ــدن مراقبتش ــد  یش  مدیرور که فکر کردم د هیش
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ستگار دیتا ابد ادامه بدم ، رفتم ناه بایبدون ر تونمینم ردم که ک یو ار خالم خوا
 ســر میو رفت میباغ مادرم گرفت وســـاده ت یعروســ هیجواب همه مثبت بود..

و ار  ردکیعاشق منصور و نرگسم بود. با دل و جون بزرگشون م دی.ناهمونیرندگ
ه رو به بچه ها و بچه ها ب دیدو طرفه ناه یوابستگ کرد،ینم غیبراشون در یچیه

 شدم. یم دیعاشق ناه شتریو رور به رور ب دمید یرو م دیناه
ها عکس م قهیار هر دق دیناه چه  تاقشــون رو پر ار  گرفتیباهم بودن ب و ا

بچه ها رو هر  ،یب یب گفتیبه مادر من م دیختلف کرده بود.ناهم یعکســـا
ته م مه چیب یباغ ب بردیاخر هف کهیتا ا رفتیم شیپ یبه خوب زی! ه ها ب ن چه 

 ."شتریبزرگ شدن و مشکالت ما ب
شتن کاغذ بعد یرو گوشه ا کاغذ  گهینبود...د یبودم ول یانداختم و مشغول گ

غذ کاو یکا کارتن رو ســرار یبرا ینبود! ار کنج ماجرا  مه  مه  ریادا کردم و ه
ــا کردم  دایکارتن پ یار البه ال یکار کاغذ بزرگ نیکه با ا ختمیر نییرو پا لیوس

 خوندن ادامه دادم : بهو  دمینوش مییار چا  یبارش کردم، جرعه ا جانیبا ه
شــده بودن رور تولدشــون احســاس  یســالگ 16بود و بچه ها وارد  53"ســال 

س رو تو شد که نرگ یم یبود ، مدت ریسم تو خودشه ،گرفته بود دلگنرگ کردمیم
س ششی..رفتم پدمیدیحال م نیخونه با ا ست دمیو ارش پر نداد  بهم یجواب در

. هیاجرا چم پرسهفرستادم تا ارش ب دویدوستاش رو بهانه کرد ناه یبرا یو دلتنگ
ــاعت بعد ناه یکی ــه ا رونیب دیدو س برد بهم گفت : احمد،  یاومد و منو گوش

 شده. ینرگس عاشق عل
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که تو کل محل همه ارش  ی..پسریخشک شدم.عل دمیحرف رو شن نیا یوقت
س گفتنیبد م شتینم یو ک سته تو بف رونهیب یکه عل یدخترش رو در مواقع ذا ر

ابرو کردن دخترا تو محل معروف شــده بود  یکه با نام ب یکوچه! همون پســر
شده ب ستش  صبان یلیود؟! خدختر من دل ب  هرشدم داد ردم:غلط کرده دخت یع

دست  با ترس دی! ناهیچ یعنی یکنم عاشق شیتا حال رونیب ادی،ب دیچشم سف
دســت  مگه یرو بهت نگفتم که دخترمو بترســون نایمنو گرفت و گفت: احمد ا

 خودش بوده؟
گفتم: غلط کرده که دست خودش نبوده ادم قحط بوده عاشق اون خاک بر  بلند
سارت تمام  رونیشده؟؟! بر خالف انتظارم نرگس ار اتاقش ب سر اومد و با ج

 گفت:
 یکیرنش بشــم .کنترلم رو ار دســت دادم و  خوامیو دوســت دارم م یمن عل-

داشــت منو ار  یســع غیبا ج دیکه لبش پاره شــد! ناه دمیمحکم تو دهنش کوب
 نگیمزخرف م یو هق هق گفت: همه درباره عل هینرگس جدا کنه. نرگس با گر

ــ ــتیاون چ دونهینم یکس ــماها عادت دارکارس مردم  یبه چرت و پرتا نی.ش
ــتش دارم م نیبد گوش ــمتش خوامشیمن دو س ــتم به س ه ببرم ب ورشی! خواس

و  دیاهن یوقت کشمیگفت: احمد دستت به نرگس بخوره خودمو م غیبا ج دیناه
با داد گفتم: زدیحرفو م نیکه محکم ا دمید  یبخاطر ک ار نرگس جدا شـــدم 
ناه رهیدختره خ نیبخاطر ا ؟؟؟یخودتو بکشــ یخوایم  دیســر احمق؟؟؟؟ 

 برد تو اتاقشو درم روش قفل کرد. اومد رو به من گفت: سونرگ
محل هم عادت دارن پشــت  نیســال ار نرگس بزرگ تره ، مردم ا 4 یعل احمد

 ؟فقطیدونیخودت م کارست؟تویچ یعل دونهیچه م یسر هم حرف بزنن کس
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انگ بهش  دهیخونه ها رو م کیچون با دوســتاش ار صــبح تا شـــ  کشــ
سبوندن؟ک شه ...توهم  یکه دختر دهیرو د یتا حاال عل یچ رو بدبخت کرده با

سره الت  نیحرف مفت رن ا ردممثل م یشد سو به اون پ محل؟ گفتم من نرگ
ه دســته گلم رو بســپرم ب تونســتمیبود چطور م نی.حرفم هم هم دمیال قبا نم هی

 دیاههفته تمام ن کی نکهی! دو سه ماه گذشت تا اکار؟؟یپسر عالف و ب هیدست 
ساده ی. سرسختانه سر حرفم وامیبد یبه عل دینرگس رو با خوندیتو گوش من م
ناه که  ناراحت دیبودم  با  مد چرا  یکنترلشــو ار دســـت داد  فت:اح گ

رو  دیناه یهمه پا فشــار نیا لیاردواج کنه. دل یبا عل دیبا ؟؟نرگسیفهمینم
 یقتو یربونش حرف بکشم که موفق هم شدم ول ریار ر خواستمیم دونستمینم
 یجلو ن! خودیدور سرم چرخ اینابود شدم، کمرم خم شد، دن دمیرو شن لشیدل

شمام رو گرفته بود کمربندمو ب ش رونیچ سراغ نرگس .نم دمیک  دمیفهمیو رفتم 
جا کنمیم کاریدارم چ نجون تو تنم بود نرگســ کهییتا  با کمرب تک ردم  د مو ک

ــربه ها ــت خون باال م گهید زدمیمحکم بهش م یض اورد توان مقاومت  یداش
شت داد م صورتش چنگ  زدیم غیج دیشده بودم ناه وونهید زدمیندا سر و  و به 

 تمومش کنم؟ تونستمیم یچجور یتمومش کنم ول خواستیو ارم م نداختیم
دختر  هگینابود کرده بود ،دختر من د مویدختر من نابود شده بود! دختر من رندگ

 کف اتاق افتاده بود و سرو صورتش هوشیبه خودم اومدم که نرگس ب ینبود! وقت
شه د لوشرده بود گ غیار بس ج دیبود..ناه یخون وردم سر خ واریگرفته بود گو

نرگس و صــورت خون الودش شــونه هام  دنیو دســتامو رو ســرم گذاشــتم با د
شتم دیلرر ستامو گذا سرم  ،د سه بار، محکم م هیرو   دمزیبار ،ردم،دو بار،ردم، 
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 یاتفاق م نیا دیدختر نادون من با یکه چرابرا کردمیتو ســرم و به خدا گله م
شبا خواب ن شتمافتاد؟؟!  سراغم اومده بود ناه دا صبح دیعذاب وجدان به   تا 

ستار ستم ا کردمی؛ خودم رو لعنت م کردیحال خراب نرگس رو م یپر ر که نتون
بت کنم ر بایدختر ر گه ا یبایمراق جایمن ا فاق نیبود همچ ن تاد. اف ینم یات

اغ ســر گهید یموافقت کردم ..ک ینرگس و عل یبود که با عروســ دیع کینزد
و روره سکوت گرفته بود  زدیماه ها حرف نم نیمنصور تمام ا ومد؟یمنرگس من 

 .گفتینم یچیبه احترام من ه یاونم ار دست خواهرش ناراحت بود ول
س هیزیجه سم عرو شرکت تو مرا  یوقت شینرگس رو تمام و کمال دادم. بعد ار 

و منصــور باهاش اتمام  یو عل دیناه یجلو میهمه رفتن و فقط ما مونده بود
ش  به بعد د یحجت کردم بهش گفتم: با اردواجت موافقت کردم ول  گهیار ام

ار  شــهیهم یبرا ،یندار یخانواده ا گهیبه اســم نرگس ندارم تو هم د یدختر
 یمنم برا یرو رد یهمه چ دیق یعنی یشد یرن عل ی، وقت یارث محروم هست

. و بعد رفتم. منصــور هم نیخوشــبخت بشــ دوارمیام زنمیرو م دتیق شــهیهم
 گهیمن د نطور،یرو هم هم دیناه یناراحت دمینرگس رو د ی هیهمراهم اومد.گر

ستمینه م سمو،بد  تون شم نه نرگ  یده اخانوا بهکرد،  یخ*ی*ا*ن*تخودمو ببخ
ته بود یزیســـال عمرش براش چ 17 یکه ط نذاشــ  یخ*ی*ا*ن*تبد  میکم 

ــمو ا کردمیوقت فکر نم چیکرد.ه  ی.دختر.نمیتو لباس عروس بب ینجورینرگس
س نیارروم بود براش بهتر شهیکه هم شد. ار ینجوریا رمیرو بگ یعرو  عروس 

ش  به بعد د سم گهیاون  ش یا  د بدون نرگسید ناهار نرگس تو خونه ما اورده ن
بهش  یبر یتونیم شینیبب یخوایبهش گفتم اگه م شــدیرور به رور افســرده تر م

مادرشــ یســر بزن ته دلش ســرپوش  یول یچون  خاطر من رو خواســ ب
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م دل شهیهم ی.نرگس من تک دخترم بود ار خودم طردش کرده بودم ولذاشتیم
ــو م ــال  کردیهواش ــلوغ و پر ارحال و هوا 56. س بود  بانقال یبود همه جاش

ست! اون رور دلم بدجور گرفت  یکی، ار رورا برام خبر اوردن که دخترت حامل
 با ذوق گفت دیکه ناه یرور دیشدم . گذشت تا رس مونیار خودم و کرده م پش
امو  نوه خواستیعاشق دختر بچه ها بود ،دلم م شهیهم دیبچه نرگس دختره ناه

ــرط یول نمیبب ــته بودم نه راه یبا ش ــتمپس دا که گذاش ــال  دو شینه راه پ ش س
 دمیپرســ دیرور ار ناه هیبود  دهیامونمو بر یدو ســـال دلتنگ نیگذشـــت تو ا

ــم یاطالع یاونم اظهار ب کنه؟یم ینرگس کجا رندگ یدونیم فتم گر میکرد تص
رو رفع کنم. چهار رور  میو دلتنگ نمشیرور خودم برم ســراغش تا ار دور بب هی

ا خودم کردم که ب داشیپ یوقت یول کردم داشیپ گشــتمیتموم دنبال خونه اش م
 یکینرگس من تنها دختر من ، تو  کردمینم داشیوقت پ چیکاش ه یا گفتمیم

در خونه اش بار شد و  کردیم یوضع فالکت رندگ تیمحله ها با نها نیار بدتر
ساله  هیکه با  دمینرگس رو د ست اومد ب ب*غ*لبچه دو   . دلم گرفترونیبه د

ه بود رند بایاگه ر دونستمیکردن م هین و شروع کردم گریرو رم همونجا نشستم
و  . رفتم و تمام دار دیبخشــیکه با دخترش کردم نم یوقت منو بخاطر کار چیه

ر رفتم اون رو یبگم! فردا هیبه بق یزیچ نکهیندارم رو به اسم نرگسم ردم بدون ا
نه اش وقت ـــاب دیمنو د یدر خو ج  کرد و شــروع کرد گر یحس کردن  هیتع

ش سنگ دل بودم که  هیم و همراه دخترم گرب*غ*لتو  دمشیک کردم!من چقدر 
ــالها دختر تنهامو نم نیتو ا ــر م رفتمیار اون رور م دم؟یدیس ... دمزیبه نرگس س

رغم مخالفت خودشو شوهرش  یبهش گفتم که همه مالم رو به نام تو کردم عل
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رگسم ن دمیکوچولومو دانگار نرگس  دمینوه امو د یمجبورش کردم قبول کنه وقت
 اسم دخترش رو گذاشته بود فرنوش!

شد!...باور چ نامه سخت بود  ییزایتموم   یمن عمه ا یعنیکه خونده بودم برام 
ــت؟مگه بابا احمد نگفته که  ــمش نرگس بود؟!پس االن کجاس ــتم که اس داش

فر ن کی ادی  یعکســا رو دوره کردم عمه نرگس..منو عج گهید دش؟باریبخشــ
  یمنو عج نیو ا کردینم یرو تو ذهنم تداع یزیشــباهتش چ یلو نداختیم

همون ب یزیســالها چ نیمتعج  بودم که چرا بابا توتمام ا نی! ار اکردیکالفه م
 نگفته بود؟!

ها بود ..دســت خطش  یبار کاغذ نو تر ار اون قبل نیگشــتم ا ینامه بعد دنبال
شب شت  ست خط بابام بود..اره ا هیهم فرق دا شروع  نید خط بابائه! با عجله 

 کردم خوندنش:
 گهید زیچند ســال، مرورش به جز عذاب چ نیتو ا میدیکه کشــ یی"چه رنج ها

فت د یا با گ با فاق  عد اون ات نداره ب ندار دنیحق د گهیبرام  چمینرگس رو  ه .
 یزیار خواهر من ،دل کندن ار قِل من ار اون چ دنیمن دل بر یسـخت بود برا

ونمون خ گهیدفراموش هرگز!  یول میکردیت تر بود عادت مسخ کردمیکه فکر م
من صــرف  یتمام وقتش رو برا دیقبل رو نداشــت مامان ناه یاون رنگ و بو

 58نرگس مشخص بود. اواخر سال یبرا یبارهم ته چشماش دلتنگ یول کردیم
به  زیهمه چ بایخبر تقر نیا دنیبارداره! با شن دیمامان ناه میبود که خبر دار شد

سابق برم شتیروال  صاح   هیاومد  ایبچه به دن یوقت گ سر بود..من  برادر  هیپ
شت یدلم برا یشده بودم ول سمش رو گذا اردالن. اردالن رو  میقلم تنگ بود. ا

شق دختر سالها بود که عا شد...همون  ه ب یمن بزرگ کردم.اردالن با من بزرگ 
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 لمپیودر شــرف گرفتن د دکریکار م یاطیخ هیاســم مارال شــده بودم .مارال تو 
با گفت شیاطیخ با به  مارال  یاردواج کنم ول خوامیم مبود. با اردواج من و 

فت کرد م خال فتیم ما نم گ خانواده  به  ها  یلیما خ خورهیاون دختر  ار اون
ست  دیبار به مامان ناه نی.امیباالتر ست مامانم بود د گفتم ،رگ خواب بابام د

بام خوند که  با نذار  گفتیشـــد. مامان م یراضــاخر انقدر تو گوش  احمد 
ض نیسرنوشت ا شه. بابام را باال  یشد و بعد ار کل یدو تا حداقل مثل نرگس ب

ار داشــتن مارال خوشــحال بودم با تمام  یلیخ میرفتن جشــنمون رو گرفت نییپا
با هر  شـــهیاون هم هم ذاشــتمیبراش کم نم یزیوجودم عاشــقش بودم و چ

 هنکی. چند ســال گذشــت تا اطیشــرا نیدر بدتر ی.حتســاختیمن م تیوضــع
شد شناها همه م یلیخ شهیباردار نم رالما میمتوجه  شده بود ا  گفتنیناراحت 

م مارال من با تمام وجود ی. ولارهیبچه ب هیبرات  تونهینم یوقت یطالقش بد دیبا
 چیه یبدون بچه رندگ یگفت ول ستیبهش گفتم بچه برام مهم ن خواستمیرو م

 نیکردن اســمون به رم یهمه ادم بدون بچه رندگ نینداره. گفتم ا یکس دوام
 یابا حرفه نه؟باالخرهیا ریغ دهیبچه نار م هیوقت خدا بخواد بهمون  ده؟هریرس

ــ ــد ول یمن راض که بارهم بخاطر نبود بچه ناراحته.مامان  دمیدیته دلش م یش
 69سالمارال رو دوست داشت  یلیقدر رنت رو بدون خ گفتیم شهیهم دیناه

شتن هیسال  8خدا بعد ار  ست دا  یبه من و مارال داد برا یدختر فوق العاده دو
ــبخت ــونیخوش ــتم بر م یهر کار ش  لیمن دل ی...هانادادمیانجام م ومدیار دس

 ما بود... یخنده ها
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ــ یرمان میاتفاق رندگ نیبدتر ــ  نکش ــکته کرد و به ش  دهیافتاد که بابا احمد س
بزنه  یحرف تونســـتیهش وارد شـــده بود و نمشــوک ب دیفوت کرد،مامان ناه

ــدم که تمام دار و ندار بابا  یاردالن ار همه ناراحت تر بود. کم ــرافت ش بعد ص
سه!خ سم نرگ صبان یلیاحمد به ا ضعکه نرگس با اون  یشدم وقت یع واج ارد و

کرد شک نداشتم با دور و کلک ثروت بابا احمد رو بدست اورده و صد در صد 
عامل مرگ بابا احمد هم خودش بوده، شک نداشتم بابا رو نرگس سکته داده . 

باال اورده و  یبدهکار یکل یعل دمیاون موقع بود که فهم یرفتم ســراغش ول
 یبا پول یعل یها یبده سـتار د ییرها ینرگس هم همراه دو تا بچه هاش برا

س شون ر س گهیرفتن مطمئن بودم د رانیار ا شهیهم دهیکه ار بابا احمد به تم د
شون نم ود که بابا ب یها ییار دارا شتریب یلیخ یعل یها یبده نکهیو ا رسهیبه

دوم نرگس  . بچه ستیقابل نوشتن ن میدیکه کش ییبه نام نرگس شده بود رنج ها
سر سر بود پ شون ارش تعرم لکه همه اه یپ  یلیخ گفتنیو م کردنیم فیحل

ستیر سربا ضر نبودم پ ست فطرِت ن ِی اون عل یکه بچه  نمیرو بب ی..حا امرد پ
م بودم اون ه دهیفرنوش رو د کباری! من فقط بودیباشه،هرچند اگر خواهر رادم م

شباهت ب کیبود ،تنها با  کیکه واقعا کوچ یرمان به  یار انداره ا شیعکس که 
ن، راده م ن،خواهریاسم پسرش رو گذاشت فرنود ... فرنود راست شت،نرگس دا
به رور پدرش اورد و  یوقت نفهمه چ چینرگس ه دوارمی. امنیراســت یپســر عل

حماقت،  هیبه امون خدا ول کرد ، نرگس با  یضیمادرش رو با هزار مر یچجور
 تیخوشــبخت یاررو نهایما و خودش گرفت. با همه ا یرو ار رندگ یخوشــبخت

کار چیه یو دارم ولر خاطر  قت ب پدرم کرد یو با  مت  تونمینم یکه  ببخشــ
 نکهی،بخاطرایار خودت گرفت شـــهیهم یکه برا یتیخواهر من.... بخاطر هو
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ها  نیبه جمع راســت لتیو با عوض کردن فام یخودتو ار نکوهش ها جدا کرد
 ببخشمت " تونمیوقت نم چیه یوارد شد

اشک تو چشمام جمع شده بود و هر  دیلرریم دیار دستم افتاد.دستام شد نامه
حالختیرینم نییپا کردمیم یکار به د ی.در  بار واریکه  ودم داده ب هیتک یان

کو حرکت کنم فقط صداها مثل ا تونستمیسرخوردم . توان فکر کردن نداشتم نم
 شد: یتو سرم پخش م

پدرش مثل  ذارمیمارال ،نم ندارمیجناره هانا روهم رو دوش اون پســره نم من»
 «تو گوشات فرو کن نویبکشه ا شیبه ات مویرندگ

ه که در رو ب شهیمنصور؟ دختر پله مردم رهگذر نم یکنیانقدر مخالفت م چرا»
 «یتو گفت یبعد هرچ انیجلسه ب هیبذار حداقل  میهمه ببند یرو
ت  رودگذره ،به  هی نشــونهیهم که ب یحســ نیا ســت،یاالن داغه متوجه ن هانا»

 «کنهیمرور فرو کش م
 مگه خواهر داره؟-»
شه - ست ارسام با سرشون که دو سمش فرنوشه..ار  هیاوهوم...پ خواهر داره ..ا

مراســم  یکاینزد میبزرگتره..اون موقع که ما لندن بود یچند ســـال هیخودش 
 «و ارتباطمون به کل باهاشون قطع شد میبود..متاسفانه برگشت شیعروس

ستیسام کاش مار » سه نرگس و دخترش خ کننیم یکجا رندگ یدون  یلیدلم وا
 «تنگ شده

 ؟یکنیم یبا من شــوخ یدار ای!خدادم؟یفهم یدم؟چید ی..چ ای..نه ..خدانه
سال با نیبعد ا ست  دیهمه  سرد بود در سرد  ستام  بفهمم اطرافم چه خبره؟د
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لبم گذاشــتم تاره به تک تک  یســرد و لررونم رو رو ی! دســتاخیمثل دو قال  
سائل مجهول ذهنم پ سر جا کهیتاره هر ت بردمیم یم شون  یار پارل ذهنم  خود

ــام ، عمه من،  اوردنین لیبابا، دل ی، مخالفتا گرفتنیقرار م ــت ارس هاش، دوس
سر عمه ا ستمیوقت نم چیکه ه یپ شکم چک کیانقدر بهش نزد دون  دیبودم. ا
 طاقتم تموم شد: زیچ نیاخر یاداوریبود،با  دهینفسام کش

 ! لدای هیهمسا کردم،یصداش م نیکه خانوم راست یا تار،عمهیفرنود، کالس گ-
 یهم کارهاش رو انجام م نیکرد و در همون ح یمدام ار رعنا صحبت م مامان

بدون کمتر ینیداد ســ پاک  یتمرکز نیروبروم پرار برنج بود و من  ها رو  اون
صل نیمحکم تر نکهیا دیچرخ یمحور م هیفقط ذهنم حول  کردمیم  نیتر یو ا

ــن دایمخالفت اون مدت پ یبابا رو برا لیدل ــمم دنیکرده بودم با ش ون ار رب اس
 :دمیدست کش الیمامان ار فکر و خ

 بله؟-
 ؟یخوب-
 چطور؟-
صدات م- ساعت دارم  شده برو نمک  زنم،یدختر دو  اگه کار اون برنجا تموم 

 غذا رو بچش
 جام بلند شدم تکون دادم و ار سر

**** 
ا وارد ه یبه راه انداختن مشتر گذشتیار ورود به محل کارم م یسال هی بایتقر-

اون توســط من  شــدیم یمنو حامد تلق یمثبت برا اریامت هی نیشــده بودم و ا
ر که ار حامد داشتم وضعم بهت یو من بواسطه شغل شدیاعتبارش جا افتاده تر م
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مثل گذشته ها مغاره رو تنها به من  دیچرخیبرم مدور و  یلیبود که خ یچند وقت
رور بعد ار  هی نکهیتا ا کردیم یفروش باهام همکار یخودش هم تو ســپردینم
ــنهادیپا و اون پا کردن بهم پ نیا یکل ــت ش دم تعج  کر یلیداد اولش خ یدوس

ــناخت کردمیکه باهاش کار م یمدت نیطبق ا ــت اورده بودم  یو ش که ارش بدس
 یباشـه ار اون گذشـته منم دختر یبارکه دنبال دختر  سـتین یادم دونسـتمیم

شنگ تر ار من  شنهادینبودم که بخواد بهم پ بده اون رورانه هزار تا بهتر ار منو ق
اخم  یاون...بار اول با کل یدختر ساده بودم ول هیتو کارش برخورد داشت منم 

شر پ س تونستمیرو رد کردم نم شنهادشیو ت سمک یبه بابام تنها ک مونده بود  ه وا
ناد خ*ی*ا*ن*ت گذرون فیبه فکر ک رمیبگ دهیکنم و اونو  خودم  یو خوشــ

ــداش گرفت و درحال ــم ..ص رو  بشیاخرش فر یگفت: ول کردیم هیگر کهیباش
 خوردم سرش رو بلند کرد و اشکاشو پاک:

وقت  یخام کنه، وقت و ب دمنویبا یو ار چه راه یبود چجور دهیفهم حامد
ــرا دیخریبرام کادو م لیدل یو ب لیدل کرد،بایبهم محبت م بود  یمنم طور طیش

س س ارین  یعج یکه به محبت ک شتم و حاال ک کار  نیراه ا یبود که راه و ب یدا
بده،من احمق پ جام  اون  ندارمرو  اقتشیل گفتمیخودم م شیرو برام ان

داشــت  یرو خوردم و ســع زایچ یلیحســرت خ دونســتیتنهام م دونســتیم
ستم کنه و مو شد ولواب سم م یفقم  ستیتا اون لحظه نم خورمیبه خدا، ق  مدون

و ســ یتموم اون کارها رو برا دونســتمیمتاهل بوده،نم دونســتمینم ه،یکارش چ
 خوامیم دیفهم یوقت میکمتر باهم برخورد داشت گهید دادیاستفاده ار من انجام م

ـــهیهم یبرا حال ش ـــک کرد در  بدم بهم ش فا  کارم اســتع  یچیمن ه کهیار 
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هد دونســتمینم برام گرون تموم  یتیاهم یب نیندادم و ا یتیکرد اهم دمی... ت
ست،مجبوریچ دمیشد.. اونجا بود که فهم ستمیشدم،بخدا نم کار ا اونج خوا

ساد هی دمیبود که تاره فهم تم ! وهم گرفیقاچاقچ هی اتل،ق یروان هی ه،یسمیادم 
 بودم یبا چه ادم دمیفهم یوقت

 ؟یدیفهم یچجور
سه م یکردم...تو جاها بشیرور، تعق هی- سمت یچند نفر زدیخلوت پر  رو به 

و بعد هم  کردیم هوشیاون دخترا رو ب یچجور دمید یوقت دیکشــیخودش م
م دور اد نیکه ار ا ییلرر گرفتم...خواســتم فرار کنم برم جا کشــتشــونی......م

رش نکرد اخ یردم التماس کردم ولم کنه ول غیج د،ینشـــد منو د یباشــم ول
باهاش همکار دیتهد اگر فرار کنم اول دخل  ینداره ول میکنم کار یکرد اگر 

 ...گهیم ضمیمر یبه بابا ویهمه چ رهیبعدم م ارهیمنو م
 : کردیم دایانعکاس پ کیکوچ یهق هقش تو اون فضا یصدا

به  وونهید دمیه،فهمیکارش چ دمیکنم، اونجا فهم کاریچ دیبا دونســتمینم گهید
ست ول ستمینم یتمام معنا صل دمیبزنم فهم یحرف تون سم ا شته و ا  شیرن دا

 یشـــدم مجبور بودم برم دخترا ارشیداراب نه حامد!ار اون رور به بعد دســت
 یا !چاره کردیممنو اراد  دیرســیبه هدفش م نکهیبدم بعد ار ا  یرو فر چارهیب

 نداشتم نیجز ا
 ؟یرو چطور گرفت یتبار هی؟سایچ هیسا-
 یبانعص یلی...اون رور حامد خ هیدستاش صورتش رو پوشوند: اونم مثل بق با

سم ب سرم داد رد که برم ب هیسا هوشیبود تا ج  یچ مدونینم گهید رونیرو بردم 
 شد
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شته..م هیسا یرد: د لعنت داد ش یخانوادش چ یدونیشوهر دا  یدونیدن؟میک
سرش  دهیفهم نکهیشده و بعد ار ا وونهیشوهرش د شده و  ت*ج*ا*و*ربه هم

 ایبخاطر شما عوض ه؟؟فقطیبستر یروان شگاهیکشته شده االن تو اسا
شت و ار ته دلش رار رد:بخدا منم ب زیم یرو رو سرش ص یگذا م بودم،من ریتق

 بودم یقربان
 االن کجاست؟کجا هستن؟-

 !شیکنان جواب داد: ک هیرو بلند کرد و گر سرش
ش نیا دنیشن با شدم و ها ر یحرف گو سرعت ار جا بلند  شتم ،به  و کنار گذا

 رو دادم!... روهایدرخواست اماده شدن ن
**** 

 یبهشــون داشــته باشــم همه  یلیم نکهیبدون ا کردمیم یبار یبا غذام بار تنها
 ییخونده بودم جمله ها شیپ یبود که ســـاعت یکلمات و جمالت ریروحم درگ
 تنها سوتفاهم بوده که خانواده ها رو ار هم جدا کرده دادیکه نشون م

 دخترم؟ یکنیم یچرا با غذات بار-
ــق ــتم رو دور ل قاش ــوال ارت  هیاب حلقه کردم : بابا  وانیرو رها کردم و دس س
 بپرسم

 بپرس-
حرفمو  ی..خ ..اگر خواهر داشتیرور هیحرفم رو مزه مزه کردم: اگه... یکم-

و ســرفه کنان با چشــم و ابرو ارم  دیپر هیهان یا به گلونکده بودم که غذ لیتکم
 شم الیخیخواست ب



 583 خاک احساس قدم میگذارمبر 

اشت د یمامان برخورد کرد و بابا که سع دهیلحظه نکاهم به چهره رنگ پر هی تو
 تعجبش رو کنترل کنه

 :خ ؟بابا
 ؟یفراموش که نکرد دیخر میباهم بر یهانا قرار بود عصر یراست-

کامو مه دادم:حاضــر بود پل خاطر  یمحکم روهم فشــردم و ادا باه  هیب اشــت
 ....کیکوچ

 اون خبر رو هم... ینیری:قرار بود شدیحرفم پر ونیم بارهم
!ناراحت شد اما ظاهرش رو زنمیار دستم خارج شد، گفتم:دارم حرف م کنترلم

صحبت م یبار نیحفظ کرد اول  دهییاس یدندونا کردمیبود که با خواهرم بلند 
 !خوامی:معذرت مدادیم شیشده اش نشون ار اوج دلخور

 ش؟یاشتباه ببخش هیبخاطر  ی:حاضر بود
ــرد مامان ــت اما بابا با خونس تمام گفت: حاال که ندارم در  یرنگ به رخ نداش

 ؟یسپریم یسوال نیبهت بدم،در ضمن چرا همچ یجواب درست تونمینم جهینت
 یرندگ ایگوشــه ار دن هیکه  یواهرروح ار خ ینکردم چرا انقدر ســرد و ب درک

کار  داد،بودنشیجلوه م یعاد یلیو نبودنش رو خ زدیحرف م کردیم رو ان
 علت مرگ پدر بزرگم عمه ام بوده در کردهیبابا فکر م نکهیبخاطر ا کردفقطیم

 ؟یدیو پرسر والس نی...چرا اینبوده؟بابا سوالش رو تکرار کرد:نگفت کهیصورت
صور نکوهش،ال به ال رهیخ فقط صورت من شماش و حرکاتش دنبال  یبه   هیچ

سم خوردم اگر نفرت واقعا تو وجود پدرم ر یالیخ یب ش شهیبودم ق ه دوونده با
گاهشو ن یبا پرسشم دستپاچه شد ،وقت یوقت یبحث رو همونجا خاتمه بدم،ول

و  دستاشدستش رو به سمت پارچ اب برد و لررش  کهی،رمان کردیم یارم مخف
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شم خودم د شماش رو با چ شک حلقه رده تو چ سکوت کردم و چهره بابا  دمیا
ر هست! تار ت یدیتار شد...پس هنورم ام دمید زد،ینم یرو کنکاش کردم، حرف

 دمی...دکردینم یشـــد ...هنور نفرت تو قل  مهربون پدرم بطورکامل حکمران
شد و لررش قطره کوچ ه حرف منو ب باباو نگاه متعج   مینیب یرو یکیشفاف 

 وادار کرد:
 " بودیسوال" ار چ انگریبابا؟ و سکوتش ب یمطمئن
ش یخواینم ای؟یردم:ندار یمحو لبخند شته با بفهمم  دیسال با 26 ؟بعدیدا

 بود؟ یچ نیدور نگهداشتن من ار خانواده راست یبرا لتیدل
شک ار  نیا شد ا شک  ست پدرم رو هوا خ سقوط کرد و با  هیبار د شمش  چ
 ؟یدیب مقابلش مخلوط شد ل  رد:ار کجا فهما وانیل

بهت گفته؟رو به  ی؟کیدیفهم یچجور گمیرد:بهت م ادیندادم که فر یجواب
 خونه! نیخبر نداشت تو ا یار تو کس ریمامان گفت مارال کار توئه؟؟به غ

 !دمیبهم نگفته،خودم فهم یزیبابا...مامان چ-
ـط کرد یبابا بود که رو ادیفر و ـ ـ ـ یسرم اوار شد: خودت غل ـ تو  ،یدیفهم
 !یکرد ـــجایب

ضطرب مامان بود که م یصدا سه گفتیم صور جان تورو خدا اروم تر ..وا :من
 ستیقلبت خوب ن

ست لررون کاغذ ررد رنگ رو ار ج با سم دراوردم و رو  ید شتم  زیم یلبا گذا
 اروم گفتم:
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ــاوت کرد نیبخون نویا- ــون م نیا ،یبابا ...رود قض  نیکه من اول دهیکاغذا نش
ر که ا ییجا یب نهیشــما ک دم،یرو فهم زیام که اونو بارش کردم و همه چ یکســ

وقت  چیو ه نیببند قیباعث شد تا چشمتون رو رو همه حقا نیعمه به دل گرفت
 نی...من اول نینر دهو بابا جون بو دیکه ماِل...مامان ناه یســمت اون کارتن

س شما پدرم اتیبودم که به محتو یک ست ردم...  یسر من ،تاجیاون کارتن د
 که سـد گلوم ی،بغض لعنت نیکرد هیواسـه صـالح منو هان یکن می،شـما هرکار

 شده بود رو فرو دادم:
بت حق- با ما  ما مخف نیکه ا یقتیا ـــال ار  مه س قت ارتون  چیه یکرد یه و

...اگه .یکردی...اگه مخالفت نمیچون ...اگه شما نبود شمیو نم ستمیناراحت ن
رو  یخوشبخت نیوقت ا چیمن ه ،یشدیمنو ارسام بهم نم دنیرس یواسطه برا

ه داشــت تونســتمیهم که بودم نم گهید یو هرجا گهیکه االن دارم کنار هرکس د
 ..شدینم بمیوقت نص چیباشم....ه

صدا زیم ینامه ها رو ار رو بابا شت، با   انیرو به من گفت: ا یخش دار یبردا
 ه؟یچ

گرفتم و با تعلل، اروم تر ار حد معمول جواب دادم : جواب همه  نییپا ســرمو
ا احمد سکته و مرگ باب یوقت بان چیعمه ه ن،یکه تا االن داشت یاشتباه یفکرا

 بهتره بابا! ینطوری.... ا نینبوده،خودتون بخون
**** 
ــد همراه ــمت مقص ــرهنگ به س ــدیکردینامعلوم حرکت م یس که با  یم،مقص

ــوال کر ــکوت عاهربار س ــدیم دمونیدن تنها س ــش با تعج  به  دنمونی..با رس
 یبعض زدندیهمه شون پرسه م اطی! تو حنطوریشدم ارش هم هم رهیسرهنگ خ
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 یارار چیهم افسرده و بدون ه یسر هیرده ، رتیح گهید یها وحشت رده بعض
ا دختر ب هیاون همه ، ونینشسته بودند ار م یهمراه پرستار همراهشون ،گوشه ا

ــک تو  ــ چیبدون ه کردیش بهم نگاه مب*غ*لعروس مثل دو تا  ،نگاهشیحس
پا یرده،ســرد و ب خی ی لهیت ه ب یزیگرفت انگار چ نییروح بود! ســرش رو 

ه منظر نیا دنی..دلم به درد اومد..د دیو بعد بلند بلند خند گفتیعروســک م
 ناراحت کننده بود یهر انسان واسه
 ش؟یدیکنارم راه افتاد:د ارش

 اون دختر رو؟-
 !هیدختره ک گمینه بابا..سرهنگ رو م-
 میذاشتیبهتر بود تنهاش م-
 بود.. دهیفا یکه مقاومتمون ب یدید-
سف یراهرو با فرد تو شد..حتم  دیکه روپوش  صحبت  شغول  شت م به تن دا

 داشتم دکتِر!
 !میافتاد مونیمارو دنبال خودش کشونده...ار رندگ یحاال واسه چ-
 ؟یداریدست بر نم میکه راه افتاد یگوش من نق نق کن! ار موقع ب*غ*لکم -

کنم...من جلو  یدوســت بهتون معرف هی خوامیکنارمون حرکت کرد:م ســرهنگ
 رمیتر م
 انجیاومد ا نیگوشم رمزمه کرد:الله اکبر بار ا ب*غ*لار دور شدنش اروم  بعد

ستاد مثل خر عرعر م شت،تو  سگ  کنهیفار محبت بردا که با  رهیگیپاچه ممثل 
 نوش جانش کرد!!! شهیصد من عسلم نم
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 خنده و تشر گفتم:ارش! با
ـــرگ...هم- ــــ سته تحو نیمـ ست تو رو هم کت ب دکتره  نیهم لیامرور فردا

مامان جونتو  خورنت،جوابیم انیم نایمگه؟ انقدم نخند..ا گمیبدم...دروغ م
 بدم! دیبا چارهیمن ب

 یساله رو 27 دیار من شا کتریسر جوون کوچپ هیرو بار کرد یدر اتاق سرهنگ
ــته بود و به پنجره خ ــس ــ یبود اطرافم پر ار بوم ها رهیتخت نش  کید بو ینقاش

سر یسر دختر با حالت  هیهم با مداد تو همه هم چهره  گهید یبا رنگ روغن 
تخت کنار پسر نشست  یاتاق رو پر کرده بود سرهنگ رو یمختلف فضا یها

صدا ش یبا  سرتو بر نمانمیگفت:ک یمرتع شمام ار  ؟ینیپدرتو بب یگردونی.. چ
 ــان؟یتعج  گشاد شدک

 بهمون انداخت: دلت واسم تنگ شده؟ ییسرشو چرخوند نگاه گذرا انیک
 تنگ نشه شهیمعلومه پسرم..مگه م-
 ام تنگ شده هیمنم دلم واسه سا-

بود ســـا گهیدور د هیهارو  بوم خودش  کردم  گاه  بار هین عروس یت ..
 !انیرهنگ..همسر کس

خواب راحت داشته  هیهمه سال  نیبعد ا تونمی:اومدم بهت بگم فردا مسرهنگ
ــم،فردا م ــر راحت رو هی تونمیباش ــت بذارم چ یس نمونده تا باعث و  یزیبالش

 !رمیهارو بگ یبدبخت نیهمه ا یبان
 تا راحت باشه میارش اشاره کردم و ار اتاق خارج شد به
 اردواج کرده بوده! ستیار سه سال ن شتریب گفتیم-
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در بار شــد و ســرهنگ با  کردمیکه فکرشــو م هیزیجوون تر ار اون چ یلیخ-
شما ش ییچ صندوق ما شده به ارش گفت: تو  س نیسرخ  ش لهیچند تا و  ینقا

 و در و محکم بست! ارشیهست برو ب
 !!!میکن شیبستر میاریب دیبا نویداشت،ا دیام شهی:نظرم عوض شد به تو مارش
**** 
سوار در بارجو قاتل شتم و  ژهیو یها ییدوچرخه  گفت: من ار رن ها نفرت دا

 شیرن را پ نیمن گذاشــته بود او بارها چند یبود که پدر بزرگم رو یریتاث نیا
باد کتک گرفته بود و من ن به  و  را بشــناســم میکه مقتول ها نیبدون ا زیمن 

 ایافزود:' من تا رن ها  یردم. و یم تیما باشــد، دســت به جنا نیب یاختالف
شــد،  یشــدم، روحم راکد و برقرار نم یکشــتم راحت نم یدختر بچه ها را نم

گرفتم دست  یم میشدم و تصم یم یدرون کیدرخلوت و سکوت خودم تحر
سوار با  یکردم راحت نم یکار را نم نیبه قتل بزنم، اگر ا شدم. قاتل دوچرخه 

ــرد ــت م هحس ب نیکه بودم ا ادامه داد: در خانه یخونس  دیداد که با یمن دس
چوب  ،یآهن لهیها ار م تیانجام دهم، در همه جنا یبروم تا قتل رونیارخانه ب

ساعت  کی ایرور  کیگرفت اما بعد ار  یکردم روحم آرام م یو آجر استفاده م
کردم و  یو خودم را مالمت م دمیترســ یکرده ام، م یچه کار بد دمیفهم یم

ا ب یماه کیعذاب وجدان  نیانجام ندهم. ا یتیجنا گریگرفتم د یم میتصــم
گفت: قتل ها  یآمد. و یار قتل ها به ســراغم م ل*ذ*تمن بود اما بار حالت 

د و آم ینسبت به قتل به سراغم م یروح جانیکرد، بار همان ه ینم رابیمرا س
احســاس  یداد، بعد ار کشــتن هر رن و دختر یســوق م تیمرا به ســمت جنا



 589 خاک احساس قدم میگذارمبر 

ــان دنیکردم و د یم یتراح ــادش من  یبرا یو پنهان کردن آنها حس بهتر اجس
نزد  نهایا دیکردم و تصور داشتم با یرا پنهان م شانیلباس و طالها یبودند، حت

آورده و  رونیرفتم و همه را ب یشــده م یمخف یســراغ طالها یمن باشــد، گاه
 ژهیو ل*ذ*تکه تاره آنها را به قتل رسانده ام،  نیکردم، احساس ا ینگاهشان م

ود خ زهیها درباره انگ ییبارجو انیدر جر یری.داراب پس ار دســتگداشــتند یا
ر کردم. اما پس ا یکه ار رنان داشــتم به آنها حمله م ینفرت لیگفت: به دل زین

ــتگ ــم یریدس ــال رندان، تص ــدن به پنج س  گرفتم رنان را به قتل میو محکوم ش
 را در رندان مرمچند رن باعث شده بود من پنج سال ار ع تیشکا رایر برسانم.

م مه میبرا انیوجود ســن قربان نیکرد با ا یآرامم م یبگذرانم. قتل هر رن کم
س شت. طعمه ها تیآنها اهم تینبود. فقط جن صادف زیرا ن میدا صورت ت  یبه 

 یرورهارورانه و معمواًل  یکردم. پس ار تمام شــدن ســاعت کار یانتخاب م
ردم. به محض مشاهده رنان  یمشهر پرسه  یها ابانیبا دوچرخه در خ ل،یتعط

شه قتل را عمل  لهیشده و با م کیکردم. ابتدا به آنها نزد یم یو دختران تنها، نق
ردم. پس ار  یمحکم به سـر آنها م یهمراهم بود ضـربه ا شـهیکه هم یآهن یا

ساد قربان شانده و رو یرا به محل انیقتل، اج شاک م یخلوت ک  یآنها خاروخا
 .ختمیر

شنبه  گاهیمخف ار سحرگاه رور دو شده و اکنون در  شف  سلحه ک ضه ا او دو قب
 شد. یعمل زیدادگاه حکم اعدام او ن یمطابق با را

شتم باالخره ار خبر تبلت ضا نیبود که ا یرو کنار گذا  یجارم یرورا همه تو ف
بایارش حرف م ند یجز زد تا امرور جرات  یکردم،خبر دایپ اطالع اتی که 

قاتل دوچرخه ســوار بود!  نیحرف ار ا یخوندنش رو نداشــتم و هرگوشـــه ا
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سام خواب ب سوار!!... ار سناک و مرمور بود؛ قاتل دوچرخه  سمش هم تر  ودا
شدم تا چا شماره ا زمیبر یبلند  شنا بود با ا یکه تلفن رنگ خورد  حال  نینا ا

 دادم: بله؟قبل ار قطع شدن تلفن جواب 
 اومد یم قینفس عم یصدا فقط

 گفتم:الو؟؟ مجددا
داره به نفعته خودتو کنار  یو چه قصــد گذرهیم یتو فکرت چ دونمیخوب م-

 یبکش
ــخت یک نکهیردن ا حدس ــت خطه کار س ــم ار در اتاق گرفتم  یپش نبود ،چش

 تلفن رو تو دستم جا به جا کردم: یگوش
ص یاوال رندگ- صو ش یتو ک ایمن به خودم مربوطه،ثان یخ منو  یکه بخوا یبا

 ؟یکن دیتهد
صبان یکه رگه ها ییصدا با شت گفت:گوش بب تیع  ایمق!اح گمیم یچ نیدا

به  دست ای رونیب یکشیمن م یسرو صدا پاتوار رندگ یاروم و ب یلیخودت خ
هانا  ری...منو دســـت کم نگگنجهیوقت تو ذهنت هم نم چیکه ه زنمیم یکار

 نویا یول یدیکشــ یو چه نقشــه ا یارســامو خام کرد یچجور دونمیخانم،نم
 یلکنه و هیار طرف اون مثال شــوهرته که منو تنب یبار هی نایهمه ا دونمیم وبخ

...روشــن  دمیاونو ار دســتش نم یمتیق چیتو گوشـــات فرو کن من به ه نویا
 ؟یشد

ر که ه دونســتمیم یعذاب ممکن بود اما ار طرف نیحرفاش برام بدتر دنیشــن
رهه تو اون ب زهیریو بهم م خورهیحرص م شتریچقدر با ارامش برخورد کنم اون ب
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 نیکاربود بنابرا نیهم یداشـــت تالش برا تیکه برام اهم یزیار رمان تنها چ
 ادامه دادم:

ــد؟خ- ــام یمن نه برا یخوب!.. حاال تو گوش کن نه برا لهیتموم ش  یاون ارس
س یکه دار شو به  صدم مهم ن کی یزنیم نهیسنگ ساده  یگیم یچ ستیدر ،

نداره پشــ فات ا نداره...تکل یهم برا یزیبگم، حر که  فیما اررش  منم 
غارت تره  هیصــد من  یواســه حرفا دمیمشــخصــه،اصــال به خودم رحمت نم

بدبخت و حق نیار ا شــتریانقدر ب پسخورد کنم.. نده فکر ریخودتو   نشــون 
و؟.با جل یایو ب یخارج کن دونیمنو ار م یبه راحت یتونیکارات م نیبا ا یکرد

 گفتم: یخاص شخندین
مال و اموالشــون حاال  دنیتو گول ردن پســرا و باال کشــ یکه مهارت خاصــ تو

شق یکمی سا نیپِر ار ا ی...هرجارو هم نگاه کنیاومدن دار یهم تز عا که  ییک
هدر نده،مطمئن  نجای...پس وقتت رو ادنیتو جون م یساعت یعشقا نیواسه ا
ار  یرفح نتظرم نکهی...بدون ایرسیم جهی....صد در صد به نتیبگرد کمیباش 

ش شم گو سوده ا یجانبش با شتم و نفس ا ش یرو گذا ش ی...وقتدمیک تم با برگ
 دمیکش فیخف ینیه شیناگهان دنیبود ار د ستادهیاخم پشت سرم ا

 بود؟ یت:کبرافروخته ار خشم گف یچهره ا با
 مزاحم!-
ــتمینم- ــون م ینطوریمزاحما ا یبرا دونس ــیخط و نش رر رر  ی.......چ یکش

 کرد؟
 دیکه گفت...حرف رد ،جوابشم شن یهرچ-
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ــله ــماره گ بالفاص ــغول ش ــت و مش ــر یریتلفن رو برداش ــد س جلوش  عیش
 :ارسام قطعش کنستادمیا
کن  تلفن رو قطع گمی: ارسام بهت مدمی،دستش رو کش دیتوجه به من چرخ یب

 شد داد ردم: با توام! لیمتما یا گهیبه سمت د
باهاش روشــن کنم....الو...گوش کن بهت  فمویتکل دیمتقابال داد رد:با اونم

 شــمکیم شیبه ات تویرندگ یدردســر درســت کن میاخطار داده بودم واســه رندگ
ــنوم ا ای نمیبب هیکاف ــاهده کار یرنگ رد نجایبش حظه للحظه به  کنمیم یخداش

 یاررش ندار واسم می.......خفه شو ....تو انداره سر سورنیمرگ کن یاتو اررو
 نی،ا یدینفر جولون م هی ب*غ*لتو  قهیکه هر دق ییاشغال....... اره اشغال تو

 شــمیســاکت نم یکنیواســه رن و بچم دردســر درســت م یبار بفهمم دار
ــدیفهم ـــ و تو هنور من یوفتیتا اخر عمرت به دست و پام ب کنمیم ی؟؟؟کاریـ

 ار صدا و چهره سرخ دهیساره بچـــــم! تر دیبعد نعره کش ی......کمینشناخت
گوشام گذاشتم و ار  یمبل نشستم و چشمامو بستم دستامو رو یشده اش رو

 متربود، متوصل شد کیسرم و ار رگ گردن بهم نزد یکه باال ییته دلم به خدا
ذهنم حول اعترافات جنون وار  هفته محور کی نیهفته گذشــته بود و تو ا کی

 و دیخورشــ یحکم حبس ابد برا میاومد رونی،ار دادگاه که ب دیچرخیداراب م
ش یاعدام رو برا پرونده باالخره به اتمام  نیا نیسنگ یکارها دنیبر یریداراب 

س شدیر صال براش مهم نبود که چ یکمال دی! خور سر  یا  ندشیو ا خودشبه 
...بعد دوسال تموم باالخره دیدیعذاب م نیحق ام*س*تخودش رو  دیشا ادیم

 دیرس جهیبه نت تمونیمامور
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 ؟ یتو که هنور نشست-
 شدم: ساعت چنده؟ زیخ مین

 ؟یکنیبه داراب فکر م ی..دارمیوقت دار یساعت هی-
 بگم! باورش سخته! یچ دونمینم-
هم بهش فشار اورده و تماما ارش  طیشرا نیاعصاب داشته ، ا یسابقه ناراحت-
 ساخته، خ  حق داشته یادم روان هی

 و؟گ*ن*ا*ه یب یردم:حق کشتن ادما پورخند
ــ گهیبه جنبه د نیبب- ــ هیقض ونده که بزرگش کرده و براش م ینگاه کن، تنها کس

ه داشــته! حاال معلوم نبود فیتشــر وونهیادم د هیبوده پدر بزرگش بوده، که اونم 
شکلش با رن ها چ سبت به رنا بد ب نیا یبوده که ار بچگ یم سر رو ن کرده  نیپ

ــده ار هرچ ــه ، ول یو باعث ش ــق ادمو کور  ییجاار اون یرنه متنفر بش که عش
 به کنار! خ  نی! ارهیم ادشیو تنفرش رو  شــهیهم عاشــق م چارهیب نیا کنهیم

قد عد تو ار  زهیریبا دوســتش م رهیم شیهمســر ع نهیادم د هیرو هم!ب چه  وو
همسـرش رو  خ*ی*ا*ن*تدش با چشـم خودش خو نکهیولو ا یدار یانتظار

 باشه؟ دهید
 گفته بود؟ یبود که کمال ییزایاعترافاتش تو دادگاه همون چ-
حس جنون وار بهش  هی نهیبیهمســرش رو م یاره ...طبق گفته خودش وقت -

ست م ستهی،م دهید شده و چون ب گهید دون س شتریارش رده  ستش یار هرک  دو
  یرور همســرش رو تعق هی ره،یم نیداشــته تمام اعتمادش نســبت بهش ار ب

 شریر نیبا ماشــ ســتین یکســ نهیبیو م رســهیخلوت که م یو به جا کنهیم
 یکار نیهمچ کردهیداراب فکر نم ی،ول کنهی... اون که جا در جا تموم مکنهیم



wWw.Roman4u.iR  594 

 

س ح هی گفتیالبته خودش م دهیبهش دســت م یمونیحس پشــ ادیارش بر ب
شتم! د ل*ذ*ت زیجنون ام صم شهیم وونهید گهیهم دا  رن یهرچ رهیگیم میو ت

ش ساله ان...با ما شم مهم نبوده اونا چند  شه برا ست رو بک و ت نیدور و برش ه
به  دهیدیرو م ییتنها یدخترا ایرن  یو وقت زدهیخلوت شــهر پرســـه م یجاها

ــوارش م  ختهیریکننده م هوشیکه توش ب یا وهیو با دادن ابم کنهیبهونه کمک س
و جا در جا اونا رو  کنهیم ت*ج*ا*و*ر شــونیســر هی. به کنهیم هوشیاونو ب

ــهیم ــر کش ــنگ لهیهم با م گهید یبه س ــون م یاهن نیس ــرش رو  ناو او زدهیتو س
تهیم تهیپول و طال داشــتن رو کش م یو هرچ کشــ به رف ها رو  ار  یکی..طال

شون م یو وقت دادهیم قاشیرف ش دادهیم کردهیاب ستی. اونم نمدیبه خور  نیا هدون
شکنهیقبول م ادیهمه پول ار کجا م شقش م دی...خور  ندهبیو بهش دل م شهیعا

ستهینم یول ست..تا ا یو روان یقاتل جان هی دون ش هی نکهیه ه طور ب دیرور خور
فاق له خلوت عبور م هیار  یات با م نشیبیم کردهیمح ختر د یاهن لهیکه چطور 
ون ترس دیخورش رهیو طالهاش رو کش م کشهیم رو به قتل رسونده اونو یبچه ا

صم شهیم میقا وارید یال ستعفا بده م رهیگیم میو رور بعد ت  خوامیمن گهیم رهیا
صبان کنهیکار کنم که داراب قبول نم شو م یخون جلو شهیم یو ع شما  رهیگیچ

ــ ــهیم غیج دیخورش و  برهیمتروکه م یجا هی. اونو به دهیلوش م سیکه به پل کش
ندان عد ار ر به دختر ب یب نهیم ت*ج*ا*و*ر چارهیکردنش  رجر  یبرا یول ک

 یکن یتیشــکا یبزن یمن حرف هیاگه بر عل کنهیم دشی.تهدکنهینم یدادنش قتل
ــ زنمیم شیپدرت رو رنده رنده ات ــش چ دیو خورش  ینطوریا گهینم یزیار ترس

ر هم داشته...ب یار هشت بار سابقه خودکش شیکه ب شهیم یمجبور به همکار
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 دهکریم هوشــشــونیب یو وقت زدهیدختر بچه ها رو گول م شیباطن لیخالف م
تهیطالهاشــون رو م مد  گرف حا عدم  نارو  یلیهمون داراب خ ایب جنون وار او

 !یروان یریرنج تلقا هی قایدق کشتهیم
 دهیبه قتل رس ینطوریهم هم یتبار هی: پس سا دمیبه صورتم کش یدست

سفانه ....خودتو اذ- ست تیمتا شبختانه تون صد راه رو ط مینکن خو  یهفتاد در
 توکل به خدا شمیباق میکن
 شد؟ یگروگانا چ فیتکل-
 ..کننیم داشونیرود بچه ها پ ای رید یاونا ار شانس بد ما فرار کردن،ول-
ــدم تو باند گروگانگ یقاتیارش طبق تحق- رن هم  هی رایکه انجام دادم متوجه ش
 با داراب داره! یشک ندارم نسبت ،یریش ندایبه اسم ل کنهیم تیعالف

رش ا یکه بشــه اطالعات ییجا هی کرده،یکار نم یی.. قبل ار اون جانطوریکه ا-
 اورد؟ ریگ
بوده خودم  یظاهرا معاون مال کردهیشــرکت به اســم مهر اســـا کار م هیتو -

 ال..دو س یکیبه  کینزد دیوقته ار اونجا رفته شا یلیخ یشخصا سر ردم ول
 ! پاشــومیمونیپاشو که االن جا م ن،یشد...اخ اخ ساعتو بب سخت

 باند یرینبود جز دســتگ یزیجهت هنور هم نگران بود و اون چ هیار  المیخ اما
ص ییها ریگرونگاگ شخ ضا وجود  سم ل یکه ار ق  تمام معادالت یریش ندایبه ا

سبت فام نکهیحدس ا ختیریمارو بهم م شه و یلیممکنه با داراب ن شته با با  دا
 نبود.. یتو اون باند بخواد دست به انتقام بزنه کار سخت تیفعال

 هفدهـــم فصل
 سایوا صاف
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و تا ر کرد،سرشیناله م شتریدر واقع ب زدیل  با خودش حرف م ریکنان ر غرغر
 یبار ســوم داخل موها یگرفته بود ،برس رو برا نییامکان داشــت پا کهییجا

پا شیقهوه ا ل*خ*ت با ا دیکشــ نییفرو کردم ار عمد ســرش رو  کار  نیکه 
 زیم یموهاش ار دســتم ســر خورد کالفه به ســاعت نگاه کردم ، برس رو رو

 شونه هاش رو گرفتم و به سمت خودم چرخوندمش: دمیکوب
 !شهیم رمیکارمو کنم؟االن د یذاری.. چرا نم یکرد وونمیغزال د-

سکعر شرد و مظلومانه ل  بر  شتریش بود رو بب*غ*ل یکه تو یو به خودش ف
 گفت: یو با لحن کودکانه ا دیچ
 کنم یبار دیبا مهش خوامیم

 غزالم شهیم رمیمامان جون ، به خدا د ادهیر یوقت واسه بار-دمینال درمونده
 مگه شهیم یچ امیو گفت: خ  منم ب دیکوب نیرم یرو پا
ســرشــو  یرو دمشیکشــ آ*غ*و*شو محکم در  دمیمظلومش خند یصــدا به

که  شــگاهینکن نفســم، ارا یفدات بشــم چشــماتو اونجور ی: الهدمیب*و*ســ
 تیاون دفعه بردمت چقدر اذ ادتهی ،یشــیدلم، خســته م زیعز ســتیتو ن یجا

 ؟یشد
 امیبذار منم ب کنمینم تتیبغض گفت:مامان تو رو خدا ، اذ با

 ؟شتیپ ادیبزنم به خاله برنگ  یخوایو گفتم: م دمیکش یپوف کالفه
 :دمی..بلند خند کشهیهمش موهامو م هی..خاله هانخوامینم-
 مامان جون؟ شیببرمت پ یخوایپس من چکار کنم؟م-
 اونجا رهینه...مامان جون همش تو اشپزخونه ست حوصلم سر م-
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 خ  من االن چکار کنم ار دست تو؟؟-
ا کوچولوها م گفتیم دیمهش نم،یبب لدارویخاله  امیب خوامیگفت: منم م سرتقانه

 ش کنمب*غ*لخودم اول  خوامی...م میکن ب*غ*لعروس رو  دیاول با
 هیتلفن رو برداشتم:الو هان یتوجه به حرفاش گوش یب

 من افتاد؟ ریبار تو کارت گ-
 ...کارت تموم شد؟نمیحرف نزن بب-

ــدا ــد: من نم غشیج یص ــمیپ ادیخاله ب خوامیبلند ش ار غش غش  هی...هان ش
 :دیپشت تلفن به حرف غزال خند

 ..کنمیلقمه چپش م هیبه اون فندقت بگو دستم بهش برسه  -
 کار تو تمومه؟ گمی؟میاورد ریوقت گ هیهان-
 ..شتیپ امیاره تمومه..االن م-

سامم معلوم ن رمید یرودتر تورو خدا به انداره کاف فقط جا ک ستیشده. اون ار
 بچه رو تنها بذارم نیکه ا شهی!نمومدهیرفته هنور ن

 باشه اومدم-
سمتش رفتم که  تلفن شه چمباتمه رده بود و با خودش  هیرو قطع کردم و به  گو

 ش کردم:ب*غ*لبا لبخند ار پشت سر  زدیحرف م
سع گهیم یدل مامان چ زیعز- شو ار  یبا خودش .. خانم غرغرو،  شت خود دا

 دستم رها کنه:
 نکن دوست ندالم-
 مامان ار دست ناراحت باشه؟ یدار ؟دوستیچرا دوسم ندار-
 شگاهه؟یهر رور تو ارا نای..چرا تامیمنم باهات ب یذاری..چرا نمرمینخ-
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 ش کردم و دست و پاشو قفل کردم :ب*غ*ل محکم
مامانش باشــه و لپش رو محکم  شیپ دیو با شــگاههیمامانش تو ارا نایت چون

 دمیب*و*س
 وبه؟خ لیبرات بخرم؟هوم؟ پاست یدوست دار یچ-

نه ام رو محکم  یحرفم ذوق نیا با خت دور گردنم گو ندا کرد ودســـت ا
 دوست دالم مامان یلی: اخ جون خدیب*و*س

و تکونش دادم که کم کم خوابش برد ..به  دمشیب*و*ســم ب*غ*لتو  انقدر
هاشــو ار  یچهره معصــومش که تو خواب معصــوم تر شــده بود رل ردم و چتر

داشت  یدیشد لیشده بود و م یسالگ 5کنار ردم..غزالم وارد  شیشونیپ یرو
 .نهینفر بب نیاول شدیکه امرور عروس م لداشویخاله 
س امرور شجو ییلدایبود،  لدای یعرو قا ا شیدلش پ شییکه ار همون دوران دان

س یکرده بود و همه  ریگ امکیس شو فقط بخاطر  ستگارا و  ردکیرد م امکیخوا
ار  یکی قیار طر امکیس یاتفاق یلیخ شیتم! سه سال پمن هم خبر نداش یحت

خبر  نیا یوقت... شهیوارد شرکت ارسام م کردهیاشناهاشون که تو شرکت کار م
ــد و بعد  لدایرو به  ــک ش ــماش پر اش ــد رفته رفته چش دادم اولش باورش نش

 امکهیوقته دلباخته س یلیخ لدای دمیشدند... اونجا بود که فهم ریاشکاش سرار
سال ا س نیو چند  شه. وقت یعالقه رو تو دلش پنهون کرده تا ک  یارش خبردار ن

هست  یکس امکیس یتو رندگ همهبه ارسام سپردم تا بف دمیموضوع رو فهم نیا
شد و فهم تمیار ن ینه... وقت ای صرفم کنه م یسع یلیخ دیبا خبر   گفتیکرد من

رفش رو بزنه اصــال ار جلو و ح ادیمردونه ب دیبا امکیتو خودتو دخالت نده ســ
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ر ا تونســتمینم ینه..کامال حق با اون بود ول ایرو بخواد  لدایکجا معلوم اونم 
ــت چند ــالمو چند  نیدوس ــرا ییو کارا س  طیکه در حقم کرده بود و تو همه ش

 قیقتح یکردم، بعد ار کل لدایکارو فقط بخاطر  نیپشــتم بود، بگذرم..من ا
س شدم  ضا  امکیمتوجه  ست و ار ق ست داره ول لدایتنها  لیبه دل یرو هم دو

 لدایا ب ییروبرو یبرا یو بعد ار اتمام درســش پل ارتباط شیخانوادگ طیشــرا
ل قبو لدایداشــتم باهم روبروشــون کنم.. یوقت ســع ی، وقت و ب دهنکر دایپ

 وقت بهش برســم..اون چیه تونمیکرد گفت من نم هیگر دیفهم یوقت کردینم
ل ار هر کردم گفتم قب شیی...راهنما خوادیذشته من با خبر بشه منو نمار گ یوقت

با  یه ولار دســتش بد دیترســیم کردیقبول نم ،یکن فیبراش تعر دیبا یاتفاق
ا نه تنها پ دیرو شــن انیجر یوقت امکیمن باالخره موافقت کرد ، ســ یاصــرارها

که جلو رو دیپس نکشــ نا خانم من  ی، بل ها خاطر  لدایمن گفت  رو فقط ب
ــ ــخص ــه در  ی..هر اتفاقخوامیم تشیخودش و وجودش و ش هم که افتاده باش

شته بوده و مهم ا سر م یا ندهیگذ شت  سه میذاریکه با هم پ ...باالخره بعد ار 
 سال پر ار مشغله ، جشنشون بر پا شد و اون جشن امش  بود..

 هیبار کردم هان تختش خوابوندم و رفتم در رو یرنگ اروم غزال رو رو یصدا با
 چهره اش نشونده بود وارد شد: یرو یمیکم رنگ و مال شیارا کهیدر حال

 ده؟یخواب-
تو رو خدا فقط ســر به ســرش نذار، مراقبش باش .. پدرم و دراورد  یاره...هان-

ر ا یتکون داد و بعد خدافظ یشــده.. ســر رمید یامرور... منم برم به انداره کاف
 خونه خارج شدم.
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. سر بود. لدای یمشغول درست کردن موها شگری، ارا دمیرس شگاهیبه ارا یوقت
شروع کنه .. حدود  ستم تا کارش رو  ش شغول حرف  میساعت و ن کیجام ن م

ــر گفت خانم یار رن ها یکیکه  میردن و بگو بخند باهم بود ــ یحاض  یگوش
 خوره؟یشماست داره رنگ م

ت خط پش هیرو به سمتم گرفت هان یرن گوش نش؟یبد شهیرحمت م یبله..ب-
 بود:

 جونم؟-
 ه...هان...هـانـا-

 ته دلم سقوط کرد: یزیحس کردم چ دمیمضطربش رو که شن یصدا
 ه؟یشده هان یچ

 گفتم: غیو با ج دمیار جام پر دیرسیبه گوش م نیماش یبوق ها یصدا
 کجاست؟ ن؟غزالیی...کجاهیهان-

 ..دکرینگاهم م دهیترس لدایبودن  هدیو شاگردش دست ار کار کش شگریارا
 !هیگر ریدفعه رد ر کیهانا...غزال...غزال ... و -
 نییکجا ه؟؟؟؟یشـــده هان یچ ؟؟؟ی...غزال چنیامام حســ ایلرر گفتم: با

 شماها؟؟
 هانا! ستشی...نستیهانا غزال...ن-

 تو؟؟ ییمگه کجا ست؟؟؟ین ست؟؟کجاین یچ یعنیردم:  داد
و کنم... تو ر کاریچ دیبا دونمی...نمای...هانا غزال...تو رو خدا بابونمیســر خ-

 ..ومدیم هیهان ی هیگر یفقط صدا یخدا...تو گوش
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سترس نم ار ستمیترس و ا ار  صورتم یرو شیچکار کنم..با همون ارا دیبا دون
 ؟یریشده؟کجا م یار جاش بلند شد: هانا غزال چ لدای دمیجام پر

کام پا اشــ ند ار گونه ام  ند ت ندیچکیم نییت که حت د حالم خراب بود  قد   یان
پرت کردمو پدال گار رو تا ته  نیرو بدم ...خودمو تو ماشـ لداینتونسـتم جواب 

ش شردم ما صدا نیف شد.. ح یبیمه یبا  ش یرانندگ نیار جاش کنده  ه ب نمیما
ش صداها دهیمال یب*غ*ل یها نیما سیکه م ییشد و بوق راننده ها و  تنخوا

شرا  یخبر سالمت دنیبرام مهم تر ار شن یچیه طیبزنم کنار و نگهدارم..تو اون 
س یچجور دونمیغزالم نبود... نم ش ابونیسر خ یخونه ول دمیر و ر هیهان نیما

به  شدم و ادهیبود با سرعت پ یریو سرگردون مشغول شماره گ رونیکه ح دمید
 :دمیسمتش دو

 غزالم....غزال کجاست؟-
ــبان هیگر ریبلند رد ر دیمنو د تا ــدم و با داد بهش توپ یعص غزالم  گمی:م دمیش

 کجاست؟
جا  چون خوامیم لیمن ..نبود....گفت خاله پاست ریهانا...به خدا..من...تقص-

طول  هقیشد...ده دق یچ دونمینم رهیپارک نبود جلو مغاره بهش پول دادم بره بگ
 ریقصرفته...هانا به خدا ت وقته یلیسراغش مغاره دار گفت خ نییرفتم پا دیکش

 هیتک نیبه ماشــ نداشــتمن نبود.. ســســت شــدم ، پاهام تحمل ورن بدنم رو 
م: اراده سرش داد رد یکنم ب کاریچ دونستمیدادمو دستمو جلو دهنم گرفتم..نم

س تو مغاره؟؟؟ پ یفرستیبچه پنج ساله رو تنها م هیشعور ،  یاحمق ب یدختره 
 تر شد.. دیاش شد هیگر ؟؟؟یتو رو اوردم واسه چ ؟؟؟یچکاره بود نجایا

 لررون شماره ارسام رو گرفتم: یدستا با
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 ...ستیالو...ارسام..غزال ن-
 ست؟یغزال ن یچ یعنی-
وحشت  ترس و ارمیبخوام واژه ربوده شدن رو به ربون ب نکهی...تصور استشین-

شک گفتم: ن ست ..با ا ش صدانشی...دردستشیتو وجودم ن لند ب دشایفر ی..
شد..نفهم یک دمیشد..نفهم یچ دمیشد ..نفهم سط  دمیتلفن قطع  چقدر و

 ... مشیدیمنتظر موندم تا کنار خودم د ابونیخ
 شد: ادهیوحشت پ با
 شده؟ یتو؟؟چ یگیم یچ-

 با هق هق جلو اومد و گفت: هیهان
ـــد ، نفهم- ـــام ، من حواســم پرت ش قا ارس غاره ب یک دمیا  رونیغزال ار م

.. ومدین دمی...منتظرش موندم دســتشین دمید هویشــد... یچ دمیاومد،نفهم
حرفش که تموم شد سر خورد افتاد  ــایمن بود..حواسم پرت شد!. خدا ریتقص

 دیکشش به صورت ی. سرم رو با دستام گرفته بودم! ارسام اشفته دستنیکف رم
ها غاره  فت ار م غاره ر به طرف م کدوم  چیه یاطراف پرس و جو کرد ول یو 

 بودن! دهیغزال رو ند
مت نشستم و به س نیبه سرم رد ...به سرعت برق تو ماش یلحظه فکر هی یبرا

حرکت کردم داد ارســـام بلند شـــده بود که خطاب به من  یاگاه نیتر کینزد
ــاخته ن یکار دید ی. وقت یریم یکجا دار گفتیم ــتش س ــتیار دس  هیبه هان س

 راه افتاد، نیگفت و پشت سر من با ماش یزیچ
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پشــت ســرهم ،بدون وقفه به  لدای ســتادیا یار رنگ نم یتلفنم لحظه ا یگوشــ
انداخت ، برداشتم  یرنگش رو اعصابم خدشه م ی..صدازدیشماره ام رنگ م

 .ومدین ییصدا گهیو محکم به عق  پرتابش کردم که د
تاره  مرفتیبا دو داشتم م یشدم. وقت ادهیپ نمیترمز ردم و جلو اداره ار ماش محکم

 شده بود! ابونیکه وارد خ دمیارسام رو د
سالن رو م کهییجا تا شتم  س دمیدویتوان دا نه.. بودم تا کمکم ک یو به دنبال ک

 چیه یتماما خراب شده ول شمیارا دونستمیاومد...م یبند نم یاشکام لحظه ا
رو  فتریم یکه با لباس فرم به ســمت اتاق یار افراد یکیبرام مهم نبود..  زیچ
سمت اون اتاق پروار کردم.. فرد داخل اتا دمید ستم  قبه  ست.خوا شد و درو ب

 راهم سبز شد : یجلو یدرو بار کنم که کس
 کجا خانم محترم؟-
 :اقا تور و خدا..به دادم برس...بدبخت شدمدمینال هیو گر غیج با
 اون ی.خانم با شمام...مقاومتانی.. اروم باش نیوارد اون اتاق ش شهیخانم نم-

تاق نت یریجلوگ یمرد برا به اون ا مام توانم مرد رو  جهیمن ار ورود  با ت نداد...
 پس ردم و درو بار کردم :

م- هش  خوا قا  کن...ا کم  م ک ناب  نمیج کم ک م ک ترم... خ لم ...د غزا  ..
صو صو کباری دمیدیمقابلم رو تار م ریکن...ت شد.. ریپلک ردم ت  کباری.شفاف 

 شدشفاف تر  ریپلک ردم تصو گهید
ــا ای سیکه مات و مبهوت به چهره خ دمیدیفرد مقابلم رو م حاال ــ دیش  ار اهیس

 اشکم رل رده بود ، با بهت ار جاش بلند شد..
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اوردم..دســتم  ادیهارو به  ریمغزم شــروع به پردارش کرد...تاره تمام تصــو تاره
ســرم تکرار شــد،  یمحو وکم رنگ تو یالوگیدر خشــک شــد د رهیدســتگ یرو

 شکستت بود نیو بدتر نیکننده اخر یکه تداع یتکرار
 "نو؟؟یا یفهمی..میبدون من باش دیبا گمی"هانا بهت م

ستم ست سقوط کنم نییخودمم به پا نکهی، قبل ار ا نییسر خورد و افتاد پا د  ید
 طیاشر نیتو ا یمضطربش که حت یکمرم رو گرفت و مانع ار سقوطم شد صدا

 بود تو گوشم پخش شد:مسکن ارام بخش  نیهم برام بهتر
 ..تو رو خدا اروم باش...اقا لطفـ.... هانا

سبز مغز پسته ا واریار د ییبه جا نگاهمو شده بود معطوف کردم،  یکه با  رنگ 
س ارشیبه ربون ب نکهیاون هم حرفش تو دهنش قبل ار ا سش چندیما گ ! به لبا

شدت گرفت ، دکمه پ شکم  شردم و تو راهنشیردم و ا ستم ف اش  هنیس رو تو د
 هق ردم!

 گفت: یفیضع یرودتر ار هممون به خودش اومد و با صدا اون
 داخل! نییایب-

ارش ک نیدو ابروش حاکم شد که با ا ونیپررنگ م یو اخم ستادیثابت ا ارسام
صداش  بره که بلند رونیکرد.دستمو گرفت و خواست ب یستادگیمنو واردار به ا

 رد:
 تو. نییای: ب یفیضع یآرســام .......... با صدا-
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به ارســام  ترشــیتا درو ببنده که خودم رو ب ســتادیکنار من ا بایدو قدم بلند تقر با
ر کمرم شد و دستش دو م،متوجهیباهم نداشته باش یتماس نیفشردم تا کوچکتر

 حلقه شد
دوباره اشکم شدت گرفت و هق  تمی..با درک موقعمینشست یهم رو صندل کنار

بار دوم شکسته شدن غرورم ، اشکم رو  یهم شکستم...براشد..بار شتریهقم ب
 حرف بزنم...چشم ار من گرفت و رو به ارسام گفت: تونستمی! نمدید
 شده؟ یچ-
 ... دنیدخترم رو ظاهرا درد-
تاه تعجبش رو د هی ظه کو مه ر دمیلح فت "دخترت؟" و  ریو رمز که گ لبش 

ــر ینگاه ــام مقطع  عیمتعج  به من انداخت، س حالتش رو حفظ کرد ...نفس
 شده بود !

کمکون  یکه دوســت دار ی:کمکمون کن..تو رو خدا... تورو جون هرکدمینال
 ارسام پناه بردم. آ*غ*و*شکنم ...به  یرندگ تونمیکن من بدون غزالم نم

 ممکن در یصــدا نیتر فیرو به ســمتم گرفت با ضــع یدســتمال کاغذ جعبه
 حال محکم گفت: نیع
شاروم - شمونو برا نیبا . میکنیکردن دخترتون م دایپ یخانم نکوهش، تمام تال

 بشیپولش رو ار ج فیک عیارسام سر د؟یار دخترتون همراه دار یفقط...عکس
ــ رونیب ــه در چهار  یو عکس غزال رو دراورد. کم دیکش مکث کرد و عکس س

 مقابل ارسام گذاشت : یغزالو ارش گرفت برگه ا
به  دیرو که مربوط هســت وارد کن یهرچ یســن ، یتمام مشــخصــات ،ظاهر-

 میکنیاضافه رور و ساعت ربوده شدن دخترتون، منوهمکارام کمکتون م
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 برگ دستمال کندم و صورتم رو باهاش پاک کردم. دو
 ن؟یکنیم داشیگفتم:پ درمونده

 شده به چشام گفت: رهیخ
 میکنیم مونویتمام سع-

تا ب صــورتم با نگاهش تالق نیار ا شــتریرو چرخوندم  نکنه..حس  ینگاهم 
 نداشتم... یخوب

 هانــ...خانم نکوهش؟-
 ارسام بلند شد: ینگاهش کردم دهنشو بار کرد تا حرف بزنه که صدا یسوال

 .لداستیرو به من گفت  ،یبله؟اره هستش..گوش-
 ...لدایالو؟ -
شدم ب یهانا چ- شماره  ..ار اون موقع تا حاال دارم بهشعوریشده؟جون به ل  

 ؟یچرا خاموشش کرد زنمیالمصبت رنگ م
 غزالم لدای: دمینال-
 شده هانا؟تو رو خدا حرف بزن! یچ-
 یاگاه می... اومددنیغزالمو درد-
 ؟؟؟؟یچــــــ-

*** 
شک و گر سه شده ا سه روره تمومه خوراکم  شده ،  دایغزالم هنور پ ه،یروره،  ن

صال خوب ن شمیم وونهیدارم د ار  اد،یبند نم یهقم لحظه ا هق ست،یحالم ا
شبه که  شمیم وونهیسر درد دارم د سه  شم ندارم ،  ش  تمومه خواب به چ سه 
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صدا ستین شنگش بهم بگه مامان ب یبا  ص هیکن! حال هان یباهام بار ایق ال ا
شن  ستیخوب ن شتاد  نیتو ا زیبهم خورد ! همه چ لدای! ج صد و ه سه رور 

جه تغ ـــا کنمیکرده حس م رییدر با  یادیر یخونم برا یفض قان اوره،   هیخف
صم صدا رونیب رمیو م شمیار جام بلند م یناگهان میت سام هم توجه یبه   یار

 هی،  خوادیاراد م یدلم فقط هوا یریم یکجا دار پرســـهیکه اشــفته م کنمینم
 دغدغه یتنفس ب

سم،یسر پارک م به شکام ر ر سره ها  نیهم یغزالم رو کنندیم دایپ زشیا سر
غذا  دونمینم خوابه،یکجا م دونمیکجاســـت، نم دونمیو االن نم کردیم یبار
س دونمیانه،نمی شهیسردش م دونمیخورده، نم یچ صه  یک شبا براش ق ست  ه

ستامو حا ایبگه تا خوابش ببره  ص یکیصورتم کردم و کنار  لینه! د ها  یندلار 
ته دلم گر نیرم خدا هیخوردم ار  خدا ایکردم ،  بدون  ایغزالمو بهم برگردون، 

امتحان  ینجوریخـــــــــدا ! منو ا تـــــــــــــــونمینم کشمیغزالم دارم عذاب م
 یدید چیکه ه ییجا یصندل نینور چراغ کنار پرت تر ری.... رتــــــونمینکن!نم

ــت رانو ردم، تو ا ــهر بزرگ ار کجا پ نینداش ؟ کجا رو بگردم؟ ار  مکن داشیش
 مواظبش باش ... ـــایبپرسم؟خدا یک

ــعم خاک یلیخ ــر و وض ــدم تمام س ــته بود که ار جا بلند ش بود ،  یوقت گذش
ودمو خ تونستمینم دمیکشیم نیرم یو پاهامو رو خوردمیخونه تلو تلو م کینزد

 یضو بع یبا دلسور شدندیکه ار کنارم رد م یحفظ کنم و درست راه برم ، افراد
 کیت بود و تار، برام مهم نبود ! کوچه خلو کردندیها هم با تعج  بهم نگاه م

صدا ضا یو فقط  سکوت انعکاس پ یهق هق من تو اون ف ستمو کردیم دایم  د
 باال بردم تا رنگ رو بفشارم که بار هم صداش تو گوشم پخش شد:
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 ؟یبخر یبالم بستن یری"مامان بعدش م
 یکه به حرفم گوش کن یبه شرط-
 "کنمی: گوش م دیپریم نییو باال پا دیذوق خند با

خنده  متونستیبه سنگ سرد کنار در چسبوندم ،نم مویشونیسر خورد ، پ دستم
شیهاش رو تحمل نکنم بار صدا یگو شو فراموش کنم،  ه ب یفرد یقدمها یها

 یقیسرمو جدا کردم دست بلند کردم و رنگ رو فشردم نفس عم دیرسیگوش م
ش س دمیک سط ک شدم، جا خوردم و و تقال  یکه همون لحظه تو محکم گرفته 

 یبکشــم که همون لحظه دســتمال غیتا ار دســتش جدا شــم خواســتم ج کردم
شد ، بو ینیب یمرطوب رو سرم پخش و بعد یزیتند و ت یو دهانم گرفته  ار  تو 

 مقاومت نداشـتم،،، یبرا یتوان گهیاون دسـتام سـسـت شـده کنار تنم افتاد ،د
 و تار شد! رهیمقابلم ت یایدن
ــرما پلکامو بار کردم ، همه با ــاس س ــ زیچ احس ــمم به  اهیس بود ، کم کم چش

 هیا ب کیاتاقک کوچ هیدور ار نظر گذروندم ،  هیعادت کرد اطرافم رو  یکیتار
ونده پوشـ یبزرگ اهن یها لهیکه اطرافش رو با م یکیکوچ چهیودر یتخت فلز

ستام با طناب محکم تیبودن تاره متوجه موقع شدم د س یخودم  ود شده ب تهب
 ست؟؟ین نجــایا یکس یکمکم کنـــه ! اهــــا یکیداد ردم : کمــــک ...

سا شد و دو تا  شدن  هیدر بار  بود جلو تر که اومدند  یگریکوتاه ار د یکیوارد 
 تو جام جابه جا شدم یرنه ، با ترس کم هیکوتاه تر  هیمتوجه شدم سا

 ...داریبه به ...هانا خانم، مشتاق د-
 ؟یسشنایار کجا م ؟منویهست یاخم گفتم: تو ک با
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 ! میشی، اشنا م یکی یکی زم،یعجله نکن عز-
 خراب شده؟ نیتو ا یمنو اورد یچ ؟واسهیهست یتو ک گمیدارم م-

 رو به من ادامه داد: ارشیکرد و به مرد کنارش گفت: برو ب یاخم
قت بود منتظر ا یلیخ- قاتمون جور  نیو ظارم قرار مال رور بودم ، رودتر ار انت

که باالخره  هیعال یلیبودم، خ یلحظه ا نیشـــد، پنج ســـال تموم منتظر همچ
 کرد یدرسته؟خنده ا میباهم اشنا شد

 شد گلوم خشک شده بود با انزجار گفتم: یتر م دیلحظه به لحظه شد اخمام
 خورهیخفه شو ...حالم ارت بهم م-

شناختدیبلند خند بلند شبختم عز یلی؟خی: پس  ستش رو جلو ا زمیخو ورد د
 دستات بستست. نکهیو گفت اخ مثل ا دیبعد با تمسخر عق  کش

شد و اون مرد با پتو در شد انگار چ ییبار  ده بود ش دهیچیداخل پتو پ یزیوارد 
... 
به مرد  شینیکه بب یاجاره رو دار نیدل رحمم ا یادیکه من ر ییار اونجا- و 

 واستمخینم یول ادیر یلیبودم خ دهیکرد و مقابل من قرار گرفت .ترس یاشاره ا
شون بدم،م ست ضعف د ستمینقطه  شد و پتو رو بار خوادیم نویهم دون ! مرد خم 

سرار شکام  سرش ج ریکرد با کنار رفتن پتو به لررش افتادم ، ا ش غیشد  : دمیک
ـتی!....مبود یعوض ی،تو.....تو.....کار تو ک*ث*ا*ف*ت ـ ـ ـ ... بلند کشم

گوشــه  یاون مرد منو گرفت پورخند عیشــدم و به ســمتش هجوم بردم که ســر
 لباش جا خوش کرد:

باش عز- بار  هی نیپس ار ا یدار دنشــویبار اجاره د هی نیفقط هم زم،یاروم 
 یافضــ دنیاســتفاده رو ببر. چشــماشــو بار کرد تو جاش نشــســت با د تینها
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ضعف رفت گرافتاد دل هیبه گر کیتار  یکیارو ت ییار تنها شهیهم کرد،یم هیم 
 دیترسیم

ــتیاروم غزالم...مامان ا زم،یگفتم : اروم باش عز هیگر ــ نجاس  فدات ی..نترس
 نجاستیشم ، مامان ا

 ؟ییاش بند اومد با ترس گفت: مامان تو هیگر
و و خودش دیباالخره منو د نجامیمامان..ا زیعز ایب نجامیجلو..ا ایاره مامان ...ب-

سته بود و نمب*غ*لتو  ستام ب ستمیم پرتاب کرد د  یصدا ش کنم ،ب*غ*ل تون
بوش کردم و  دم؟یکشــ یچ یدونیمامانم؟م یهق هقم بلند شـــد : کجا بود

 خودمو بهش چسبوندم شتریب
 ...ترسمیالود گفت: مامان م بغض

 سمامانم ...نتر رونیب میری... م یترسی..چرا مشتهیپ ینترس غزالم ، مامان-
خ  خ  خ  ...تموم شد؟ اومد جلو و غزالو ارم جدا کرد ...غزال خودشو -

ــبونده بود و نم ــتیبهم چس ــه با گر ذاش  امخویولم کن ... نم« گفت هیرها بش
 برم...مامان...

 یگفتم: ولش کن عوض غیکنم با ج یکار تونستمیبسته بود و نم دستام
 به سمتم هجوم اورد و چونمو تو دستاش گرفت ار خشم سرخ شده بود: کبارهی

که ارســاممو ارم  ییتو ی، عوضــ یصــاح  شــد مویکه رندگ ییتو یعوضــ-
شون م یگرفت رو  یگرفتن حرف من چه عواقب دهینا د دمی،خودم ...من ، بهت ن

سام بردار ، گفته بودم پاتو ا ارهیبه دنبال م سر ار ست ار   یرندگ ر...گفته بودم د
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ـذار... رونیمن ب ـ ـا رو دم من ن ـ ـ ـودم پ ـ ـ ـه ب ـ ـ بچرخ تا  پسبکش ،گفت
 !میبچرخ
 کهیاون که،ینشسته بود ، چشم ارش گرفتم: خفه شو رن یگوشه ا دهیترس غزال

 یکرد فکر ؟یهســت یک یتو فکر کرد ،ییبرداره تو دیبا میدســت ار ســر رندگ
شه ا دونمینم سام ر یچه نق سه ار شه هات  ه؟؟ی؟چیبود ختهیوا چون همه نق

 یشونبن اهیارسام رو به خاک س ینتونست ؟چونیسوریم ینقشه بر اب شد دار
 ؟یریگیم شیات یدار ختهیو همه برنامه هات بهم ر

ــو ، ادمت مدیکش داد ـــ ارسام با دست خودش  کنمیم یکار کنم،ی: ببند دهنتـ
ست کم نگ ضا کنه ، بهت گفتم منو د  ایه خاب با خودتانت ر،یوکالت نامه رو ام

و دارو ندارتون ایکه ماله منه  یا یار رندگ رونیب یریبا دخترت م شــهیهم یبرا
 !هیک یعوض یفهمیاون رمان م رمیگیارتون م

 گفت: یغزال برگشت با لبخند چندش اور هیگر یصدا با
ند رورزمیعز یدونیخودت م- با توئه..در ضــمن چ خاب  ما  ی...انت مهمون 

طعم عذاب رو بچشه.. درست مثل من که ار  کمیشوهرت  ستی...بد ن یهست
 دمیهمه مدت عذاب کش نیا شیدور

ستم کمکم کنه خز هیسرد نک وارید به سرش رو ب*غ*ل دیدادم ار خدا خوا م و 
 ی..حتنمیتر زیعز یمخمل یرو موها دیگذاشـــت..اشــکام چک نمیســ یرو
وره امو رفع سه ر یدستامو دور تنش حلقه کنم تا با تمام وجود دلتنگ تونستمینم

ستمیکنم...نم شم  دیبا دون شم که  ایناراحت با شحال با شحال...خو  المغزخو
سالمه  حیصح شم ار ا ایو  سرم م یچ ستیمعلوم ن نکهیناراحت با . تو ..ادیبه 

 بود یدلم اشوب
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 قشنگش بلند شد: مامان سردمه یصدا-
 بهم بچسبون غزالم شتری، خودتو ب رمیبم یدار رمزمه کردم: اله خش
+++ 

ه واسه تو...ب نیگذاشت : ا نیرو رم ینیاومد داخل س یا ینیبار شد و با س در
 تو رو هم بهت بدم یغذا میبر ایسمت غزال اومد: ب

 مامانم باشم شیپ خوامی..مخوامینم-
 یزنیگفتم: بهش دست نم محکم

شو دختر خوب ار اون غذا خوشمز یب ست توجه به من گفت : بلند  ه ها که دو
 دمیبرات خر یدار

 ...مامــانخوامینم-
 ولــش کن گــمیتر ار قبل گفتم: بــا تو ام...م بلند

 دیگذاشت و با حرص بهش توپ نیرم یحرص تو چشمام رل رد غزال رو رو با
: 

 !یندار اقتتیل یب یار اون بابا یهم دست کم تو
 اون وجود نحس توئه احمق! اقتیل یمحض رفتنش داد ردم:ب به

 م...آ*غ*و*شبود و غزال تو  نییپا سرم
 مامان؟

 جانم؟-
 دمون؟یدرد-

 نداشتم: یخشک بود و حال مناسب دهنم
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 نه مامان جان-
خونمون ؟دلم واســه بابا  میبر ذارهیدوباره ســوال کرد: پس چرا نم کنجکاوانه
 تنگ شده

سرش  یبدم سرمو رو یورکودکانه اش رو چج یجواب پرسش ها دونستمینم
 : منم دلم تنگ شده عروسکمدمیب*و*سگذاشتم و موهاشو 

شته بود که ا شتریب هیثان چند ش نینگذ شد و گو شم  رو کنار یا یبار داخل  گو
 گذاشت:

س حرف شق   یچاکته.بهتره امرور ار نگران نهیبزن...با توام...منو نگاه نکن ..عا
 .میاریدرش ب

 و؟پخش شد : ال یخسته ا یصدا
ــیبه درد اومد و مهر سکوت رو لبام رده شده بود: الو؟ چرا حرف نم دلم ـــ .... ـ

 ؟؟ییهانا؟؟! تو
 م جا گرفته بودآ*غ*و*شــنشــه ...غزال تو  ریبهم فشــردم تا اشــکام ســرار لبامو

قطره  هیچشممو بستم و  دمیب*و*سچونمو رو سرش گذاشتم و اروم موهاشو 
 اشک رها شد

 !؟؟؟هانایحرف بزن...سالم یگفت: هانا؟؟؟تو رو به عل مضطرب
 ارسام شمهیرمزمه کردم:غزال پ لررون

د ار کنار گوشم جدا ش یتا خواستم حرف بزنم گوش ن؟؟؟؟ییگفت: کجا بلند
 پخش شد: فونیا یو صدا رو

 به به...مهندس راد منش! احواالت شما؟-
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دم خو یبا دســتا خورمی..قســم م..ذارمیدفعه رندت نم نی: به قران ادیکشــ نعره
 زمیچه ه ؟؟منیداری...حروم راده چرا دست ار سرم بر نمـــندایل کشمــتیم

 زنـــمیم شــتیبه اونا برســـه رنده رنده ات یبیبه تو فروختم ؟؟؟؟ اس یتر
اگه رن و بچت رو ســـالم  م،ییایباهم کنار ب یجور هی دیآ ...آ... نشـــد...با-
 ـــدیبا ؟یدی..فهمیگوش کنبه حرفم  دیبا یخوایم

 ینداشــته باش، هر کار یتو رو خدا با هانا و غزال کار ندایگفت: ل درمونده
 نداشته باش ی، فقط با اونا کار دمیبهت م یبخوا ی، هرچ کنمیم یبگ
ضر یعنیکه بخوام؟؟ یجدا؟؟ هر کار- ضریرنت رو طالق بد یحا  ی؟؟حا

گفته بودم چقدر دوســت دارم مگه  م؟بهتیتاره رو شــروع کن یرندگ هیباهم 
شتم باهم اردواج م یوقت ینه؟بهم قول داده بود سفرم برگ  یوقت ی...ولمیکنیار 

شتم چ شت هیو  یتو اردواج کرده بود دم؟ید یبرگ ضر...حاال یبچه هم دا  یحا
 زم؟یعز یرن و بچت با من اردواج کن یبخاطر سالمت

ــردم و لبامو گز پاهامو ــخت دمیبهم فش ــن..چقدر س حرفا و دم  نیا دنیبود ش
 نزدن، داد ارسام بلند شد:

ـه ـ  ،من کنمیه عوض نمه*ر*ر یرن و بچمو با تو یتار مو هیمن  ندا،یشو ل خف
 همه نیبعد ا یحق ندار ینداده بودم اشــغال ، تو خودت رفت یقول چیبه تو ه

 !یداشته باش یسال ار جان  من انتظار
ــ ندایل ــ چی: و تو هم هدیهم متقابال داد کش  دمهای ،یموندنم نکرد یبرا یتالش
 شم،یاون موقع نامزدت حساب م یگفتیم
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خبر داشتم ،  اتیکار ک*ث*ا*ف*تارههــــــهه ...جلوتو نگرفتم چون ار -
 رو هم.پس دهنتو ببنـــد یختیکه با مهرداد ر دمیچون د

ــ نیاخر ی...پس برانطوریخوب..که ا لهیجا خورده گفت: خ ندایل ر بار با همس
 یصداشو بشنو ستیقرار ن گهیحرف بزن که د زتیعز
ـدایل- ـ ـ ارو ک نی...اخورمی...قسم مزنمیم شتی.... دستت بهشون بخوره ات ن
 ــریارشون فاصله بگ کنمیم
شون  یسالمت گم،یکه من م ییبه جا یایب اردیلیبا سه م گهیاگه تا چهار رور د-

 نداشته باشم یباهاشون کار دمیصورت قول نم نیا ریشدست در غ نیتضم
 ارد؟؟؟یلیسست شدم، سه م کامال

 با اونا نداشته باش ی...فقط کارامیارسام بدون مکث جواب داد :م یول
باهم  نایرودتر ار ا میتونستیشد..م یشد: عال رهیبهم خ یمندانه ا روریلبخند پ با

 مییایکنار ب
***** 

 تو کفشت باشه ارسام! یگیبه حالت اگر ر یکن...وا ادداشتیادرسو -
 مو ار سرشون کم شده کارتو ساختم هی نمی... اگه ببریخفه خون بگ-

 مامان؟
 : جانم؟نییچرخوندم پا سرمو

 اد؟یبابا داره م-
 ادی..بابا داره مزمیم گرفتمش: اره عزآ*غ*و*شتو  شتریب
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، کرده کاریچ ستمدونیشد ...نم یالونک سرد سپر نیرور عذاب اور تو ا چهار
غزال بود که  میرو جور کرده ...تنها دلخوشــ اردیلیســه م یچجور دونســتمینم

 رمیبا وجودش ارامش بگ تونستمیکنار خودم داشتمش و م
 بلند شو-

 شمیرفتم: دست به من نزن...خودم بلند م یغره ا چشم
شو سا یرو دندونا شمال هی ادیبدت نم نکهی: مثل ا دییهم  ساب یگو ت به یح

دســتشــو بلند کرد تو هوا  نکهیکنه به محض ا کاریچ خوادیبدم حدس ردم م
 گرفتمش

 یتو رو من بلند کرده*ر*ر: بار اخرت بود دست دمیغر
 یطرف یبا ک دمینشونت م-
جلو تر منو هول داد و خودش پشــت ســرم حرکت کرد به ته باغ  یتنه محکم با

 جادیرو ا یزیوهم برانگ منظره انیخشــک شــده و عر ی...درختامیبود دهیرســ
ــدا ــرد ب یکرده بودند ...ص  تینها یغار غار کالغ ها تو اون مکان متروکه و س

ــو ب ــتریعذاب اور بود، غزال خودش ــدم و تو  ش ــبوند خم ش  مب*غ*لبهم چس
 گرفتمش: نترس غزالم...

 کنه؟ کارمونیچ خوادیمامان م-
جاع باش..باشــه ...فقط تو شــادی..االن بابا مکنهینم ی...کاریمامان یچیه-

 نترس یچیار ه شتهیغزالم؟تا مامان پ
 اومده.. زدمیحدس م دیبه گوشم رس یبسته شدن در اهن یصدا
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سریساک بزرگ ار دور د هی با ضعش ب دمش، شفته بود نزد تینها یو و تر  کیا
غزال به ســرعت ار  ،یســوال بود،شــدم ســراســر دلتنگ یشــد..تو چشــمام کل

ار اون مردا  یکیو با دو خودشــو به ارســام رســوند که  دیپر نییم پاب*غ*ل
شتم که  سمتش قدم بردا ستامو گرفت با گهید یکیگرفتش به  شت د ترس  ار پ

 :دمیلنا
 نیکن...دخترمو بذار رم ولش

 !ریبگ لیپوال رو بده دختر و رنت رو تحو -اومد: ندایل
 نجاستی...پوالت اندایبگو ولشون کنن ل-
 ؟ مییایباهم کنار ب میتونینم زمیاو ..او....عز-

شو شما سمون بلند  یمحکم رو چ سمت ا سرمو به  شم بستم و  شرد...چ هم ف
ــ یرو یلحظه حس کردم طناب هیلحظه ، فقط  هی یکردم برا ــت بوم کش  دهیپش

 شد یمخف یو گوشه ا دیچرخ یشد و کس
 ردمکیکه حس م یزینداشــتم تنها چ یترس ربونم بند اومده بود، حس خوب ار

ها و افرادش  گاردیباد یبه اطرافم انداختم، همه  یدلشــوره بود و بس ،نگاه
شمم به غزال خورد که بغض کرده به  دور تا دورمون رو احاطه کرده بودند... چ

 :دمیشده بود با عجز نال رهیارسام خ
کار ندایل- با تو  که  چه  تا  یبگو غزالو ول کنن ...اون ب مان ار دو  نداره همز

 دیچکچشمام اشک 
 کردمیمحکم گرفته شده بود که احساس م یتوسط فرد پشت سرم به حد دستام

ــده و خون ــک ش ــتم خش ــون جر یرگ دس نداره ، ارش ممنون بودم که  انیتوش
 مستینداشتم که بتونم سرپا با ینانیدستامو گرفته چون به خودم اطم
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فت فقط گ نهیک اتفاقات االنه!رو به ارسام با ی: اتفاقا اون بچه مسب  همه ندایل
...با پورخند رو به من ادامه نیینجایبخاطر حماقت باباشـــه که االن همتون ا

 داد: و همسر فداکارش
سمون رو یاهیس تقطه شت بوم فرود اومد ا یار ا شتباه ند نیپ امال .. کدمیبار ا

 ...به لرر افتادم دمید
گه االن ا ن،ی: جفتتون احمقندایل جایهم تو...هم ارســـام، ا خاطر  نیین فقط ب

ر و با دیدرد مویکه رندگ ییحماقتاتونه ...بار اول هانا، بار دوم،بارهم هانا!هانا
 مویکه نقشه هامو نابود کرد ، بخاطر اون دوست پسر احمقت من رندگ ییهانا

سه هم... رگ گرد نیشدیکه هالک م یباختم!اون شده بود  نوا سته  سام برج ار
 ندایداد رد: خفه شو ل

معشوقه گذشته همسرت  ؟بخاطریندار قتویحق دنیطاقت شنمهندس؟  هیچ-
ــت یرندگ ــرگرد راس ــد، اون س ــ نیمن تموم ش ــتگ یا یعوض  ریکه داراب و دس

حکم  ی، به راحت ذاشـــتیار خودش به جا نم یوقت رد چیکه ه یکرد،داراب
 ...خواستمشیکه بعد تو عاشقانه م یمنو گرفت،کس یاعدام پسر عمو

ست! نم سد شک ستمیگلوم  شو بفهمم...فرنود االن کجا تون من  یرندگ یحرفا
ار من  شــویانتقام رندگ ندایبا اون داشــتم که ل یداشـــت؟؟من چه کار یجا

 ! رو به من گفت:گرفت؟یم
شت دونمیبا خبرم...م تیار تموم رندگ من ست دا سرتو دو ست پ  ونمدیم یدو

ــام کرد ، ا ــوهر  دونمیم نمیپدرت تو رو مجبور به اردواج با ارس ــام ،ش که ارس
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 یار سر لجبار نکهیاحمِق تو واسه عذاب دادن من با تو اردواج کرد فقط واسه ا
 ... خوادیبهم ثابت کنه منو نم

ت و نداش یحرفاش شوکه نشدم برعکس کامال اروم بودم، حرفاش برام تارگ ار
 شدیم یتلق طیمن تو اون شرا یمثبت برا اریتنها امت دیشا نیا

 ساکت شــو ندایکرد:ل دایو اون باغ متروکه انعکاس پارسام ت ادیفر
ــاکت نم- ــمیس ــقم  یگی؟چرا به رنت نم یکنیمهندس! چرا اعتراف نم ش عاش

فر بودم ارم متن ختهیبه قول خودت رو هم ر قتیبا رف نکهیو فقط واســه ا یبود
 بهتر ار منم برات هست؟بهش بگـو یبه خودت ثابت کن یو خواست یشد

ــو باور نکن داره مزخرف م- ــتمی! من واقعا تو رو مگهیهانا حرفاش ،واقعا  خواس
ن حالم م ؟؟یلعنتــ ینداریم شیات میتو رندگ یچرا دار ندایدوستت داشتم ، ل

ـن  خوردیسبک سرانه ات بهم م یار تو و رفتارا ـ ـ ـ ـار مو هیم ـ ـ ـدهیگند یت  ـ
ـل تو عوض نم ـ ـا رو با صد تا مث ـ ـم،یهان ـ رفتنت رو نگرفتم چون  یجلو کن

ستمیم شم چون م خوا ـــت ب ــــ ستت راحـ ستمیرودتر ار د ه ک یستین یاون دون
 دنبالشم

ـــام،م ریهنورم د - ـــده ارس نا بشــ الیخیب یتونینش عوض  یلی...من خیها
 رد ی.... و بعد قهقهه بلندیلیشدم..خ

گفت: درســته،هم عوض  ندایدوخت و بعد رو به ل ییچشــمشــو به جا ارســام
ــد ــ یش ــیهم عوض ــال پ شی! تو جوابتو همون ش  نیا یمنم برا یگرفت شیس
... جامنیکفتار ا یخانوادم ار تو یفقط واســه ســالمت ومدمین نجایتو ا اتیچرند

 نه؟ ای یکنیارادشون م
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سمت سرم سوس به اون  سام نگاه م یرو نامح شه  کردیچرخوندم که ار ، ار گو
ستش رو به معنا شد...د شمام گرد  شم نگاه کردم ..چ  شینیب یرو سیه یچ

 یول دم،یچرخ وفتادهین یکه اتفاق یگذاشـــت و اشـــاره کرد برگردم اروم طور
ست شوب بود... فرنود را شده تو دلم ا شک   هنمبود،ار ذ نجایهم ا نیدهانم خ

 !هیگذشت که اون ساک خال
 :اول پوالندایل

 یریبگو ولشون کنن تا پوال رو بگ ؟؟یبرو چه حسا-
ار اون مردها به سمت  یکیارش.  ریرو بگ ارساکیگفتـــم اول پــوال...خشا-

چشماشو بست  یارسام رفت و ساک رو ارش گرفت ارسام با حالت درمونده ا
 ستیول نار پ یکه تو ساک خبر دمیرس نیقی... ،به دیبه صورتش کش یو دست

 یلیالار د یکیشده بود نامحسوس نگاه کرد،  یکه فرنود مخف یبار هم به سمت
خاصش به اون اتاقک کوچک پشت بوم شده بودم  یکه فقط من متوجه نگاه ها

هاش رو ر نیا تار  تک رف تک  که  باق نیذره ب ریبود  ته بودم و  مه افرا یگرف د ه
شون به پوال س ص ییحوا شونیبود که قرار بود ن شه!!... ل ب شر پیر ندایب  دیو ک

و اورد و با خشم داد رد: من اال، سرش رو ب گرفتیوقفه شدت م یضربان قلبم ب
 ؟؟؟؟؟؟؟یمسخـــــره کــــرد

 :کردمیبرداشت تو پاهام احساس ضعف م نیرم یسرعت اسلحشو ار رو به
 کس ار جاش تکون نخوره. چیدستاتو بذار رو ســرت! ه-

س پس شت بوم فرود م یکه رو یاهیاون نقاط  سام با  یپ اومدند توهم نبود، ار
 فرنود هماهنگ کرده بود!
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ــمت بق کی هر  خوابوندندیم نیرم یو اونا رو رو بردندیهجوم م هیار افراد به س
شدن غزال رو تو  ندایل ستفاده کرد به محض اراد  صت ا شم بهم ردن  هیار فر چ

 و گذاشت دیبه سمت خودش ار ترس چشمام گشاد شد، اسلحه رو کش دیکش
 شتمندا دنیتپ یبرا ینبض گهیسر غزال...دهانم خشک شد ... د کنار

 ....کنمیدفعه ولت نم نی..ا یارسام... اما کور خوند یبارم سرم کاله گذاشت-
ماشــ در بار شـــد و  له کم ریاژ سیپل یها نیباغ  فاصــ با  توقف  یکشــون 

شک یکردند..مزدا ش یرنگ یم  دلم طاقت دنشی...با دستادیها ا نیکنار اون ما
 داد رد: ندایکه ل دی... به سمتم دوهیگر ریو بلند ردم ر اوردین

 !نییایجلو ن-
سستادیجاش ا سر ستش رو امکی.. دا ص یدهانش بود و ب یگرفته بودش ، د

 گفت: هیبا گر ومدیغزال بند نم هیگر ی...صداختیریاشک م
 ...لدای خاله

اروم باش....بذار کنار  کنمی...ارت خواهش مندایبا وحشــت گفت: ل ارســام
 میزنیاسلحه رو....حرف م

 باهم! میندار یرد: حرف؟؟ما حرف قهقهه
 رد: بـــابـــا .. غیج هیبا گر غزال

تو رو خدا  ،یچنگ انداختم ضجه ردم: ولــــــش کن روانــــــ نیو به رم افتادم
 ولش کن

 نی: نگاش کن عشــقم... نگا کن... ادیبه ســمت خودش کشــ شــتریرو ب غزال
ار  مونیرندگ یعوض نیارسامم...فقط بخاطر ا نشیبچه ما باشه...بب تونستیم

 دیهم پاش
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سام شت رده گفت : اره اره.. غزالو بذار رم ار ... کنمی... خواهش مندایل نیوح
 ...میزنیباهم حرف م

 دکمرم حرکت کر یمهره ها یرو یعرق سرد دیبه سمتش کش شتریرو ب اسلحه
داد رد:  ندایجلو رفت که ل یداشــت، فرنود قدمجرات تکون خوردن ن یکســ

.؟؟...چه خوب..همه جمعن.. باالخره به نی... به به راستــــــایجلو ن گــــــمیم
ارروت هم براورده شد  نیو حاال اخر ؟یرو کشت ؟دارابیدیخواسته دلت رس

 انداختن من ریمگه نه؟ گ
 کرد:ار افرادش اشاره  یکیداشت حواسش رو پرت کنه و به  یسع فرنود

 نییداراب خودش مقصر کارهاش بود،بچه رو بذار پا-
شقمو م- صر مرگ داراب..انتقام مرگ ع ست رمیگیو تو هم مق شکنیارت را ... 

 بچه کار دارم نینکن..اما من با ا
و  دیفهم اندیحرکت کرد، ل ندایپوش با سرعت به پشت ل اهیار اون افراد س یکی

شد و رم ستش رها  شش غزال ار د شتم حرکت کنم  نیبا چرخ افتاد ، جرات ندا
اشنا روار کنارم  یعطر دنیدو تا پام سقوط کردم، دو یو غزال رو بردارم تنها رو
اراده  ی! دسـتام بدیچیگلوله بود که تو فضـا پ کیشـل یحس کردم و بعد صـدا

 :دمیکش ــغیگوشام فرود اومد جـ یرو
 نـــــــــــــه

**** 
 (یانیهجدهم) پا فصل

 اول:سالم گلبرگ
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 معرفت!؟ یب یدوم:چطور گلبرگ
 المیخیاســون ب یادیر ،یدیدل تنگتما ... راحت ارم دل بر یلیســوم:خ گلبرگ

 یشد
 ینیبیم یبرات ندارم،خودت دار یچهارم:خبر خاص گلبرگ
ـــا گلبرگ ـــد:داغونم...ش با فرود قطره اشــکم همراه ش داغون تر ار  دیپنجم 

 نامرد یبود شمیخرابه، کاش پ یلیداغون...حالم خ
به رور ارومش م یتابته،بعضــ یب یلیشــشــم: غزال خ گلبرگ  م،کنیاوقات 

........ تا اخر عمرم.... اشــکم شــدت گرفت خم ونتمیبگم،، مد یچ دونمینم
 سرد گذاشتم و ار ته دلم رار ردم: دیسنگ سف یشدم ،سرمو رو

ندگ- جا ی! داغونمون کردقی.......رفونتمیمد مویر ن یایب یی! ک  ینیدقتو ببف
ــده! کجا ــده... ...حالم خ زیهمه چ ینیبب یایب ییبزرگ ش ه خراب یلیعوض ش

 ارمون! یرود دل کند یلی...خلدای.....
فت بود یب یلیخ قمیرف  یزیچ تونمی... ار رور هق هق نمی..لی! ...خیمعر

 !نی...همیدل تنگتم خواهر یبدجور ،ینیبیحال خرابمو م یبگم! خودت دار
شونه هام نشست اروم سرمو بلند کردم تک و توک هق  یرو یکردم دست حس
 کردمیهق م

افسرده  ادِم الل و هیرفتنت  ست،بعدین امکیاون س گهید امکیهفتم: س گلبرگ
 شده.

رور  نیشــرمندتم که بخاطر من مهم تر ،یهشــتم: شــرمندتم خواهر گلبرگ
ندگ خورد ول تیر هم  تر یب هم  م ندگ نیتو  فاق ر ت هم میا ب باره   رو دو

 ...تا ابد...اشکمو با پشت دست پاک کردمونتمیمد لدای....یبرگردوند
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...باشـــه یوقت ناراحت باشــ هی ؟نکنهینهم: االن جات راحته؟خوب گلبرگ
شه...هم  یشکا گهیکردم: فقط بخاطر تو د یرر ررو! خنده تلخ یگفتیم شهیبا

 :ختیریم نیی.....مکث کردم همزمان ار هر دو چشمام اشکام پاستیدر کار ن
 کنهیم وونمیحرفات داره د یدل تنگ لدایدل تنگ صداتم، یبدجور یول
 مامان اوردم-
 زالمغ یرو ار دستش گرفتم و اشکامو با پشت دست پاک کردم :مرس شهیش

نت ...فراموش نم گلبرگ قت ..ا چیه یشــیدهم:درد داره فراموش کرد  نویو
رو بار کردم و عکسش رو با  شهیش کنه،دریمطمئن باش،فقط رمان کم رنگت م

تو  هشی: جات هم دمیاسمش کش یگالب شستشو دادم ،انگشتمو داخل حکاک
دو نفرمون،  یحرفاش، صـــداش، رورها ادی! .. وونهیقلبم هســـت .. دختره د

س دنشید س چیکه ه یتو لباس عرو ش  عرو ست  ش شیوقت نتون ه، اونو بپو
و  یســراســر شــاد یکردن هاش، رورا یمن همدرد یدادناش، پابه پا یدلدار

شرده م شک یو ثمره اش قطره ها کردیخنده مون دلم رو ف ه وقف یبودند که ب یا
 اومدند یفرود م دیسنگ سرد سف یرو
 کردیکوچولوش اشکامو پاک م ینکن ...با دستا هیمامان گر-

 غزالم کنمینم هیانداختم دور گردنش:گر دست
 نه؟یبیاالن خاله مارو م-
 نهیبیگلم...م اره-
 شنوه؟یبهش بگم دلم برات تنگ شده م یعنی-
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صدا شنوهیردم: م ینیلبخند غمگ-  ونشنوه،چیار ما م شتریتو رو ب یغزالم...
 دوستت داشت یلیخ

شد : خاله جونم خ د،یبرچ ل  سنگ خم  سمت  شده،  یلیبه  دلم برات تنگ 
 مینره ها،من خاله ملود ادتیوقت منو  هیخوبه،خاله  یلیجات خ گهیم یمامان

 یبه سمت سنگ خم شد و رو شتریدوست دارم ب شتریتورو ب یدوست دارم،ول
 مامان؟ می:بردیب*و*سرو  لدایعکس 

 دلم زیعز می:بردمیپاش یروش لبخند به
 ؟ی:اروم شدکردیحرکت م کنارم

 تکون دادم: شدم! سر
باهش  یدار یدل بزرگ- هامو  قدم  با یکیخانومم ...  مو ربون ردم: کردم و ل

 فقط بخاطر اون مالقات؟!
س- شد و ادامه داد:و تو هم هر  رهیبه روبرو خ ستین یاون مالقات کار هر ک

 یستین یکس
فرصت رو ارشون  نیجهت ا یب دیفرصت دوباره هستن،نبا هی قیهمه آدما ال-

 میکن غیدر
 بالها رو برامون بوجود اورده باشه؟ نیاگه بدتر یحت-
شتم: چ با ستاش گذا ستمو تو د سم بدتر یزیلبخند د من  وجود نداره، نیبه ا
! اون دونمی،مقصــر نم کنمی....حداقل االن که فکر مدونمیمقصــر نم ندارویل
ظر ن ریو ر یبســتر شــگاهیاگه تو اون آســا یبه درمان داره حت اجیو احت مارهیب

المت س صیتشخ دمع یکه گواه یا یروح ماریب ماره،یب هیباشه....بارم  سیپل
 صادر شده! شیروح
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 !یستین یتو هر کس گمیم زاستیچ نیپنجه هاش انگشتام رو قفل کرد:واسه ا با
 اونجا، میکه ادامه داد:مامانت رنگ رد گفت بر دمیخند آروم

 :مینشست نیماش تو
 برگشته، دوستش دارم یبه روال عاد یخوبه که همه چ-
 و؟یچ-
 ارامشو نیا-
 انم؟!خ میجیهو نجایوگفت: البد ماهم ا دیبه چونه اش کش یدست یبدجنس با

 یریگیرود مطلبو م ادی: خوشم مدمیخند
 م؟؟یداشت-

 ؟یستیمگه تو ارسام ن ،ییقرار گرفت:بابا یدو صندل نیار عق  ب غزال
 ؟یجوابش رو داد:چرا بابا ...واسه چ نهییا ار

 !جم؟یهو یگی:پس چرا مغزال
 خنده ام به هوا رفت کیحرف شل نیا با

 منیر،ایبگ لیحال خنده رو به من گفت: تحو نیو در ع تیجد یبا کم ارســام
 ار دخترت!

 خنده گفتم: دخترم باهوشه، به مامانش رفته! با
 خنگه مامان؟! ییبابا یعنی:غزال

: دیلررینتونستم خودمو کنترل کنم ارسام هم ار شدت خنده شونه هاش م گهید
 ن؟ینداریمادر و دخترمنو دست م رسما،یخونه حسابتو م میپدر سوخته برس
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ــ دیل  بر چ مظلومانه ــهیتمام مثل هم یو با چاپلوس ــدا  ش ــام رو ص با نار ارس
 یـــیرد:بابا

 افتوینکن ق یوکوفت، اونجور ییبابا -
 دمیبه حرفت گوش م یبخر یاگه برام بستن-

 سمنف خرمیم ی: خودم برات بستندمیب*و*سجلو و محکم لپشو  دمشیکش
ار  ییرها یغزال برا میکرد یب*و*ســورودمون همه بلند شــدند با همه رو با

ــت هان ــد که با ا غیج هیدس ــر بابا پنهون ش ــت س ــون پش هممون  نکارشیکش
 میدیخند

 ها یایخانم طرف گل دختر من نم هیهان-
ساله فروخت هیهان  !؟ غزالیهم با حرص جواب داد:بابا ،منو به اون جوجه پنج 

 بزغاله! یتمام گفت: جوجه خودت یربونش رو دراورد و با بلبل ربون
 با تحکم گفت: ِا...غزال بابا!؟ ارسام

 یخنده  یســرشــو تو گردن بابا فرو کرد که بار هم صــدا نیغزال هم شــرمگ و
 جمع بلند شد!

صورتش ب یسمت رن به شده بود و  شکسته   چیبه ه سنش انگریرفتم که کامال 
 :دمیب*و*سگرفت و با محبت  آ*غ*و*شوجه نبود سرمو تو 

 عمه زیعز یخوش اومد-
 عمه جون یردم: مرس یلبخند متقابال

 ییسالم ... دختر دا-
خار  با باالخره افت ج   چه ع مه، ند جوابش رو دادم: ســالم،....پســرع لبخ

 ار ما بوده؟ ی..کم سعادتنیداد
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 فت:بود گ ریکرد و همونطور که سرش ر یخنده ا تک
 کارهام بودم ، وقت اراد نداشتم ریدرگ ن،یدار اریاخت-

سام رو دنبال کردکه کنار من ا سرش شماش ار ق ،موف ستادیرو باال اورد و با چ
 ستادیو خواست بره که ارسام صداش رد، ا دیگفتم چرخ یکوتاه نیباش

ـــام گذرا یقدم ارس گاه  عد ار ن فت ب ش آ*غ*و*شــفرنود رو تو  ییجلو ر
ش صدا هیمونده بود که هان د،متعج یک ست ردن بعد ار اون   یشروع کرد به د

پر کرده بود،غزال و اراد ، ورجه وورجه  نشیبود که خونه رو با طن ییدســت ها
 ستفرنود باال اومد و رو کمر ارسام نش یدستها دند،یدویکنان دور خونه م

 قمیارت ممنونم........رف-
اما  ، یتا بشــنو یبودیم کشــونینزد دیارام بود که تنها با یاش به حد رمزمه

سام برا یحرف ها شن یاجیمن احت یار شت تنها با ل  خون دنیبه  م ه شیندا
طه انداره خوشحال بودم که بار هم راب ی".... بقمیحرفشو بشنوم..."رف تونستمیم

دو نفر  نیســر ا یحرف روشــن شــد، عمه اســفند رو باال نیبا ا نشــونیکدر ب
 رفتیو مدام قربون صدقشون م چرخوندیم

سر رانوم م ستادیا کنارم سیقدش به رور تا  شو به معنا دیر ستا بار  ب*غ*ل ید
و ت دمیب*و*ســکرد ، لبخندم رو پررنگ تر کردم بلندش کردم و گونه اش رو 

 گوشش رمزمه کردم:
 حد و مرر ،بدون مرر دوست دارم یایدن یتو

 ذارمیعمر واست عمرمو م هیبا افتخار  بدون
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که تو ظلمت ش  گم بود،همه  یبه سمت پنجره چرخوندم، به اسمون نگاهمو
 یا کهیت یخودش قرار گرفته بود ول یامش  سر جا زیبود ،همه چ لیتکم زیچ

به وضــوح کنارم حس  شیخال یجا داد،یگم شــده نبودش رو به همه نشــون م
 ادهخانو نیا ادیوقت ار  چیکه ه یدوست و خواهر نیبهتر یخال یشد ،جا یم

 !..شدیپاک نم
 ، خندنیوقفه م یچشام ب نمیبیتا که م ،چشاتو

ش ل*خ*ت یکارش موها نیم فشرد که با اآ*غ*و*شتو  شتریو خودشو ب دیخند
ستم و  ضربه رد پلکامو ب صورتم  شبه  ش یم رو به روآ*غ*و* مام که تو ت یارام

ها  یها و کاســت یفزون یهمراه با تمام یدنبالش بودم گشــودم، ارامشــ میرندگ
 کلمات نیا ونیخودش رو م یکه بار هم معن ییها یها و بلند ی...با همه پست

شا کردیگم نم شمام  یشگیهم یرو برا شیتعهد رسم دیو  ضا کرد، چ بودن ام
بود، با لبخند ادامه حرفم  سـتادهیبابا گره خورد که کنار خواهرش ا یتو چشـما

ل واژه د نیا یقیحق یقدم ار معنا نیاول یشــم برا شــواریکردم تا پ لیرو تکم
،،،  یارم ســاخت یچ نگمش کرده بودم :نگاه ک میکه تو ســراســر رندگ ینینشــ

 چقدر چشمات هنرمندن .
 "ستیهم چنان باق تیدفتر حکا نیا دیرس انی"به پا

 : نیبه شماها که گل میدر اخر تقد و
 خواب بلند کیارام است ، مثل ارامش  یرندگ
 رور قشنگ کی ینیریاست مثل ش نیریش یرندگ
 کودک نار کی یایمثل رو استیرو یرندگ
 غنچه نار کی ییبایمثل ر باستیر یرندگ
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 عقربه هاست نیچرخش ا یساعتهاست، رندگ نیتک تک ا یرندگ
 مثل رمان در گذر است یرندگ
 گذردیاست،روان م یاب روان یرندگ
 . . . گذردیمنو توست همان م ریتقد انچه

 

 
 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  f@rnoosh76از   با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


