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 «دینام آنکس که روح عشق را در جان بشر دم به»

 

 

 

در خاطر  ای یشو یبود، فراموش م یخواه ایدن نیا یو کجا دیچطور خواهد چرخ ایسال بعد دن نیدانم چند ینم

به چروک  ،یستادیا نهیآ یجلو .یکن یبا حسرت نامش را صدا م ای یبوس یرا با عشق م دخترکت ماند. یخواه

تنها  ،یمیقد یآهنگ یناگهان نوا یکش یم یآه یکن ینگاه م تیموها یالبال ینقره ا یهاچشمت و تار یگوشه 

 ایدانم آن زمان جانسوز است خاطراتت  ینم ،دور ییاست که تو را با خود ببرد به روزها یچشم بر هم زدن کاف

 !بایز یلبخند

 

 **یهست**

 

از  یا قهیدق ستیانداختم ب یام نگاه یبه ساعت مچ و اتوبوس ها کالفه ام کرده بود، نیهمهمه و بوق ُممتد ماش

پاشنه پا  یسالم آراَمش از پشت سرم رو یصدا دنیکه با شنباز کردم  را  یگوشقفل  گذشت. یساعت قرارمان م

نامرتب بود از آن لبخند  یکم شهینگاهش کردم. برعکس هم یو با تمام دلتنگ ستادمیُرخ به ُرخش ا دم،یچرخ

کردم  یاش بدتر شد اما سع افهیق دنیاز صبح دلشوره داشتم که با د نبود. یاش خبر یان عسلو برق چشم یشگیهم

 دستش را با لبخند فشردم. آرام باشم

 .یکرد ریچقدر د یخسته نباش زمیسالم عز -

 نیا یاذوق بر یتعجب کردم بعد از مدت ها با کل م،یانداخت و با سر اشاره کرد حرکت کن میبه سر تا پا یکوتاه نگاه

 .ه بودرا بر باد داد میاما رفتار االن او تمام نقشه ها ؛آماده شده بودم دارید

 یانداخت، لبه ها یخط م تیبهار بود اما سوز هوا مانند چاقو بر استخوان ها کینزد نکهیبا ا میداشت یقدم برم آرام

 یبا لحن شاد یشگیشاپ هم یکاف دنید باتنها حاکم افکارمان بود.  سکوت ریطول مس در کردم. کیپالتو را بهم نزد

 باال انداختم. ییو ابرو ستادمیا شیروبرو

 .یبد رکردید مهیجر دیاون طرف که با میبر -

با  م،یدو نفره نشسته بود زیپشت م یشگیدنج هم ی گوشه .حواله ام کرد یتفاوت یباز شد نگاه ب یبه کج خند لبش

را مزه مزه کردم که  وانیل اتیاز محتو یکم د؛یاز ذهنم پر کش شیپ قهیچند دق یها یشکالت داغ تمام ناراحت دنید

 .اش شدم رهیخ امدمین نییمعروفش با پوزخندش مواجه شدم، از موضعم پا یلبخند و جمله  یبه جا

هات غرق  ینکنه ِکشت یو چشمات ستاره بارون شد هووم؟ اصالً چرا تو فکر یدیتو باز کاکائو د یچرا نگفت نمیبب -

 شدن؟

 .دیرا از فنجان قهوه گرفت با لحن سردش که لرزه به جانم انداخت لبخندم خشک نگاهش

 کنم. یرفتارت رو درک نم نیا ،یتر و خانم تر بود نیقبالً مت ؟یعوض شد نقدریکنم که تو چرا ا یفکر م نیبه ا -

 آب دهانم را قورت دادم. دیناخودآگاه باال پر میابروها

رفته من فقط  ادتیام. اصالً تو چته؟ هان؟  یشادم دوست داشتن یوقت یگفت یم شهیهم تو که ؟یگ یم یمعلومه چ -

 ؟یکن یتلخ م یدار زویچرا همه چ رونیب میام هستم، اردالن بعد از مدت ها اومد یتو خود واقع شیپ

از  یسر هی دیاما خب منم با؛ امیخواستم ب یاول بخاطر اصرار تو م هیچ یدون یم ،یخوبه کار منو راحت کرد -

 فکر کردم. یلیخ چند وقت نیا ،حرفامو بگم
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 با حفظ ظاهر سکوت کردم تا حرفش را ادامه دهد و منتظر چشمانم را در نگاهش دوختم.، شستند یدلم رخت م در

 یبه نظرم ما دوست ها ستمیخسته شدم، من اصالً راحت ن یاما از طرف ؛من هنوزم دوستت دارم !یهست نیبب -

تونه سربلندم  یخانواده ات نم طیشرا تونم به ازدواجِ با تو فکر کنم. ینم میخور یبهتره به درد هم نم میباش یمعمول

اش رو  یکی یزده شد جانیه یدین پسره رو داون روز که او هیمثل دختر بچه هاست مثل قض تتیکنه، تو شخص

 ..ننیخانواده ام بب

 شقورت، سرد منتظر سقوط بود یمانند بهمن بغض ،بودم گرید ییایبُهت زده در دن دمیشن یرا نم شیحرف ها ادامه

با من که بارها گفته بود بخاطر  یکس کند. یها را اردالن بازگو م نیشد ا ی! باورم نمیا شهیدادم، همان جمالت کل

ذکرش فکر و  م،یوقت مشاوره داشتو  میباهم لباس و حلقه پسند کرده بود شیجنگد و قول داده بود. ماه پ یم ایدن

داشت را با دست گرفتم.  زشیدر ر یکه سع یقطره اشک بود. زیاز هرچ دتریبع میحرف ها برا نیحاال ا ؛من بودم

 بزنم که با باال آوردن دستش مانع شد. یخواستم حرف، اش شدم رهیخ زدم و پوزخند

 بهیبه اون ج بیج نیاش از انکنم. همه  شرفتیاالن  پ یام، باعث شد یکه با دخالت کردن تو کار و زندگ یتو بود -

 دونم چرا با طناب تو رفتم تو چاه. ینم سود ندارم.

 شده ام گفتم: دیکل یدندان ها انیاز م یو عصب دیپر رونیب سبالیمانند توپ ب چشمانم

االن  یو فکر کن یکن یمنو احمق فرض م نمیبب تونمینم گهیاما د بسه، سکوت کردم یگفت یاردالن هرچ نیبب -

 یدفترو بزن؟ چون حاال بازار تو رکوده م نیکنم، مگه من چاقو گذاشتم رو گلوت گفتم ا یقبول م یبگ یهرچدوباره 

 شهیچرا هم ؟یستیو دنبال حل کردن مشکالتت ن یریپذ یکاراتو نم تیهم شده مسئول کباریگردن من. تو چرا  ینداز

 کنم. یفتخار منداره من بهشون ا یمشکل چیمن ه یمقصرن؟ بعدشم خانواده  گرانید

از گارسون  یکیما بودند و  ی رهیجفت چشم خ نیو کشدار شده بودند، به اطراف نگاه کردم چند یعصب مینفس ها

 :دیپرس یکرد، حتماً از خودش م یشناخت با تعجب نگاهمان م یها که ما را م

 یمثل سگ و گربه بهم م نجایهمه مدت اومدن ا نیشده بعد از ا یبودن، حاال چ کیتو ج کیج شهیها که هم نیا"

 "پرن؟

مطبوع بود اما از درون رو به  داخل گرم و نکهیشدم، با ا یرا کالفه فوت کردم و با انگشتان دستم مشغول باز نفسم

 کردم.می اما ماهرانه کنترلش  دیلرز یکرد، چانه ام از بغض م یبر ستون فقراتم چکه م یبودم و عرق سرد انجماد

 یاز طرف، دمید یرا در خودم نم دنیقدرت دل بر دند،یکش یر پشت سرهم در تونل ذهنم سوت ممانند قطا سواالت

ناگهان همه  نقدریشد ا یو آسمان معلق بودم مگر م نیزم انیم برود. نیاز ب شتریدوست نداشتم غرور له شده ام ب

 ام رو به مرگ بود. یزندگ یها یسکوت و ناگهان نیاز ا حالم کند؟ رییتغ زیچ

کرده ام نشست، ُگنگ نگاهش  خیدستان  یانگشتان گرمش رو یغرق در فکر بودم که متوجه نشدم چه زمان قدرآن

توانستم نگاهش را  یبار بود که نم نیزد؛ اول یموج م یمانیهم پش دیشا ای یناراحت هیشب یزیدر چشمانش چ .کردم

 یاشاره بودند را پس زدم آه کیمنتظر  میاهکه پشت سد پلک  ییشکل گرفت اشک ها میلب ها یرو یبخوانم. تلخند

 م.چشمانش شد ی رهیخ ،دمیکش

که  دمیخودم و دوستام جنگ، بخاطر تو با خونواده ام یلیخ یدون یم ،بدون تو برام سخته یدون یخودت خوب م -

 یدون یاعترافات سختن، م نیچقدر ا یدون یبُت من، نم یشد. نمیهات رو نب یثابتت کنم، کور و َکر شدم که بد

 نفسم... اردالن بدون تو برام روزهام جهنمه

 یشگیهم یگرما بکشم که محکم تر آن را گرفت و رونیدستم را ب خواستم گذاشت ادامه دهم. یکه نم یمیسنگ حج

 شد و گفت: رهیپوستم را قلقلک داد. لبانش را با زبان تر کرد در چشمانم خ ریحضورش ز

 هیبودن ما کنار هم نشدن میمن و تو هم سن، ن برام راحته اما قبول کنفکر نک ،مبخدا منم دوستت دار یهست نیبب -

 شه اصالً اشتباهه. ینم

ها طاقتم را طاق  ینیجلو آمدن ها و عقب نش نیکرد، ا یخواست رفتار م یکردم هرطور که م یم یخفگ احساس

 داده بودم. حیترج یکرده بود و من فقط سکوت را به هر حرف
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 نیاول یرساندم، برا یاصل ابانیخودم را به خ عیبلند و سر یبرخاستم به سمت در رفتم و با قدم ها یبدون معطل

خودم را در آن پرت کردم و اجازه ندادم باز هم ضعف بر من غلبه کند و اشک  ستادیا یدست تکان دادم وقت یتاکس

 یقینداشت. نفس عم ییبودن معنا فیبه سرم آمده بود پس ضع نیکه بزرگ تر از ا من آن را نشان دهند. میها

جمله در گوشم  کیکردم و تنها  یها و آدم ها نگاه م نیدادم به رفت و آمد ماش هیتک یصندل یسرم را به پشت دمیکش

 خورد. یزنگ م

 «!م؟یدیرس نجایشد که به ا چه»

راننده به خودم آمدم  یصداکردند، با  یافکار مختلف ذهنم را هدف گرفته بودند و آن را ترور م ریتمام طول مس در

 قدم زنان به سمت خانه راه افتادم. هیبعد از حساب کردن کرا

. 

. 

. 

شکوفه  دم،ینفهم زیچ چیعاشقش بودم ه شهیکه هم یبهارو  التیاز تعطاما من  بود؛ دیسال جد نیپانزدهم فرورد

 گریاز اردالن و طرف د یخبر یب یاز طرف .دیچینپ ینیفرورد یها ابانیخنده ام در خ یبر سر نگذاشتم و صدا یا

از درد به خودم  .اورندیقصد داشتند مرا از پا درب یمیبا دوست قد ییروبرو یبرا ب،یعج یجانیهم ه دیشا ایواهمه 

 کردم و مثل زهرمار تلخ شده بودم. یشد، از عالم و آدم فرار م یو فراق روز به روز جانسوزتر م دمیچیپ یم

 برداشتم. زیم یرا از رو یه گوشاز طرف اله یامیپ یبا صدا

کم توپول  هیآتنا  م،یعصاقورت داده ا یهمه مهمون آقا، میباالخره بعد مدت ها دور هم جمع شد هیخال یلیخ جات»

 شده.

 «.ستیشدن راهش ن ایاما تاِرک دن یومدیدونم چرا ن یبخدا دل همه برات تنگ شده نم یهست

شکل گرفت، من هم  میلب ها ینسبت داده بودم رو الیه خودم به دانک یاز اصطالح عصاقورت داده ا یمحو لبخند

 یو نم بودحالم را خوب کند که ن ست توان ینفر م کیفقط بود که   بیعجاما ؛ تک تکشان یدلتنگ بودم برا

 باشد. ستخوا

تفاوت  یبخواستم  یاما هر چقدر م؛ تولدم کیبود و نزد بهشتیگذشت ارد یاز تمام ماجراها م گرید یسه هفته 

 یخواست احوال بپرسد اما من ب یمرا کالفه کرده بود. مثالً م گاهشیگاه و ب یها و تماس ها امی، پشد یباشم نم

 یآمد بدون مالحظه  یطاهر یآقا داریبه د التیبعد از تعط یوقت زدم. یتلخ م یفقط پوزخندها زیجواب به همه چ

مسخ شده  یآدم ها هیاش صحبت کرد و من شب یخواستگار راحت از مجلس یلیچه بر من خواهد گذشت، خ نکهیا

کمکش کردم کردم ؛  یفقط آن را تماشا م دمیشن ینم یزیچ گریچشمانم گذشت د یاز جلو لمیمانند ف گذشته. بودم

 بشیکارمندش رق دیترس یبود م یناراض یطاهر یکند چقدر خوشحال و سپاسگذار بود، آقا یدفترش را راه انداز

راحت  یلیخ یکند، ول شرفتیپو  فتدیغلطک ب یرو شیهمه شناخته شود و کارها نیتالش کردم ب  اما من ؛شود

 می دانست. اش یدر زندگ شرفتیشد و مرا مقصر در عدم پ زیُمنکر همه چ

دانم با  یاستعفا داده بودم، نم یتقاضا یبه خودم آمدم که شبانه و تلفن یبود وقت یزیاز هر چ یخانه مغزم خال تا

پا  کیاما مرغ من  ؛میایکرد و خواست کوتاه ب یمهربان رمیمد چقدر که روزگار؟ ایم لج کرده بودم، اردالن خود

 به رفتنم شد. یکه باالخره راض دیچه در چشمانم د یطاهر یدانم آقا ینم تی. در نهاداشت

ها پَرسه  ابانیاما آنقدر در خ ؛هم مثالً به دنبال کار بودم تا مدت ها مهمان و همدمم بودند و آن روز الیو خ بغض

 .به خودم آمدم میزدم که با ذوق ذوق کف پاها

امانم را  یکرد و دلتنگ یروح و روانم را نوازش نم شیزد، صدا یدر نگاه سرگردانم دو دو نم یدو چشم عسل گرید

 نفر کرده بودم. کی ام را منوط به یزندگ یگرفت که لحظه لحظه  یخودم لجم م از بود. دهینه بلکه نفسم را بر

 کرد. ینم میداد و رها یکه تا مدت ها، هرشب ذهنم را آزار م یسوال اما
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 «رابطه از دستم در رفت و سرنخش ُگم شد؟ نیکالف ا یزمان چه»

 

 بود. شیشدم، هوا هنوز گرگ و م داریب یکه با سردرد بد دمیخواب آشفته د نقدریا

 .خرداد روحم را نوازش دهدآخر  یروزها میرا باز کردم تا نس پنجره

 اش عادت نکرده بودم. یطوالن ریو مس دیگذشت. هنوز به محل کار جد یهم م یاز پ روزها

 شوم. هوشیبه بالشت ب دهیدانم چرا آنجا را انتخاب کرده بودم که هر شب سرم نرس ینم

 شدم. رهیکم جان اول صبح خ دیخورش به

 رم،یفاصله بگ یو از گذشته ام کم میایبعد از سه ماِه سخت، با خودم کنار بکردم که باالخره توانستم  یفکر م نیبه ا

 میگلو یشدم، گاه یها مواجه م نیزودتر از ا تیبا واقع دیبا یتفاوت باشم ول یتوانستم نسبت به او ب یهنوز هم نم

 . ودمداشت با آن هم کنار آمده ب یاز بغض خراش برم

که تمام روح و  یاست رفتن کس یقیعم چه درد جانکاه و د،یبِکر بود که فهم یعاشق با احساس یزن دیبا دیاما شا »

 «خاطراتت جامانده است. یجانت بود و عطر دستانش البال

 

. 

. 

. 

 

 رفتند.گ یسبقت م گریها از همد هیند و ثانشتگذ یهم م یاز پ روزها

 رفتنید اما خب پذیپرس یم یاحوال یم گاه، هنوز هگرنگارن زییو احواالت من هم مانند پا بود زییاول پا یروزها

و  دهیبه انتها رس زی، چرا که همه چبود یاش خوش کرد هم کار دشوار یحال و احواالت بهار نیدل به ا دینبا نکهیا

 شت.وجود ندا یدور برگردان

 .میکرد یپشت تلفن بحث م الیدان با

 بذار بخوابم. یخسته ام جون هست ،فردا جمعه است -

 جواب داد: یآن حرف بزن یرو یتوانست یکه نم یحن جدهمان ل با

 .یایب دیبافردا رو  گهید شهینم ،یهر هفته بهونه دار -

 را باز و بسته کردم. چشمانم

 !دیبا یگ ینشم شما م داریخوام زود ب یروز جمعه م هیخسته ام  د؟یآخه چرا با -

 در ُمجاب کردنم داشت. ینرمش سع یبار با کم نیا

 .ینبود معرفتیتو که ب دمت؟یند یچند وقته  اومدم و هنوز درست حساب یدون یم یهست نیبب -

 .لبانم نقش بست یرو یو لبخند محو دیباال پر میابروها

 نرمش گرفته. یاون طرف موثر بوده لحنت کم یخوبه آب و هوا -

 را فوت کرد. نفسش
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 نه؟ .کنه یکار م طیتو رو هر کار کنن زبونت در هر شرا -

 گفتم: یو با لحن سرخوش مدیخند

 زبون نداشتم که ُکالهم پس معرکه بود. یکار یکجا -

 همان نرمش ادامه داد: با

 .یایفردا م یاز پشت بستلجباز، دست الهه رو یامان از دست تو -

 دانست چطور دلم را نرم کند. یم شیها یتمام بداخالق با

 .کالمش شدم میهم تسل آخر

 .امیباشه م -

که بد  یمیسر به سر گذاشتن دوست قد یاما کم؛ میخواست دورهم جمع شو یهم مدت ها بود که دلم مهرچند خودم 

 نبود، بود؟

 را به لب دارد. کباری یسال یلحنش مشخص بود از آن لبخند ها از

 ؟یایفردا با پسرا م یدختر خوب، راست یحاال شد نیآفر -

خبر  انیپرسم اگه خواستن ب یکار داره، حاال باز م ییماالً جامحراب دانشگاهه مهران هم احت ،انینه فکر نکنم ب -

 .دمیم

 دربند منتظرتم. دونیباشه فردا ساعت هفت م -

 .نداشتم صدایم را مظلوم کردم یاصال"حس رانندگ

 شه.... یم گمایم -

 .دیاش حرف در دهانم ماس یجد یکه با صدا

 دنبالت. امینکن هفت آماده باش م هیباشه گر  -

 خودم. یهمه تنبل نیگرفته بود از ا ما خنده

 که. میچقدر دوست یدون یم -

 .ریزودتر بخواب شب بخ ز،یباشه زبون نر -

از  شتریبود من ب یجد خشک و شهیهم الیدان نکهیدانم چطور با ا ی!  نمقهیساعت نگاه کردم چهل و پنج دق به

 زدم و تماس را قطع کردم. یلبخند کردم. یهرکس با او صحبت م

ُمدام  نمی دانستم چراچشمانم گذشت،  یاز جلو لمیمانند ف الیام با دان ییصحنه آشنا نیهم گذاشتم اول یرا رو چشمانم

 م.ردک یم ریدر گذشته سِ 

 داخل انتشارات دانشگاه بود. یبرخوردمان سال دوم کارشناس نیاول

هم عجله داشتم تا جزوه را برداشتم  یکالس بعد یخواستم، برا یمدیریت را م یدرس تئور یاستاد محمود ی جزوه

 گفتم: سریع، نبود جز دانیال یآن قرار گرفت و کس یهمزمان یک دست دیگر هم رو

 برمش. یمن عجله دارم م -

 :جواب دادکه مسئول انشارات 

 بعد هفته آینده آماده میشه. یآخرین جزوه است و سر -
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 چه بد، حاال چه کار کنیم. -

 .اکت بودکه تا آن لحظه س دانیال

 و آرام گفت: نیمت یبا لحن

 ن؟یخون یسالم شما هم مدیریت م -

 سالم بله. -

 و بعد بهتون برگردونم. یمن جزوه رو از شما بگیرم بدم بیرون کپ دیلیپس اگه ما -

 .هیبله فکر خوب -

کم کم رفتار  .کرددانیال سال دوم بود و اوایل در درس ها کمکمان مي ، ما بود یساده آغاز دوست یهمین ماجرا و

نبود اما همه  یاهل شوخ نکهیدوستان و همراهانمان شود، با ا نیاز بهتر یکیمتانتش باعث شد  خاص و آرامش و

عازم آلمان شد  یمدت یبرا یگرفتم. وقت یم یژداشتم با وجودش انر یهر زمان احساس بد. به موقع بود زشیچ

 نگاهم کرد. یمحکم و جد یلیشد خ رهیدر نگاه بغض آلودم خ یروز خداحافظ

 باش قول میدم زود برگردم. یمثل همیشه قو -

 حاال هم برگشته بود اما ....

 لبانم شکل گرفت. یاز خاطرات دور آن روز رو یمحو دلگرم کننده ا لبخند

 

 «روز مبادا. یبا ارزشند برا بتیج یچقدر خاطرات انتها »

 به خودم آمدم.در ما یصدا با

 م.جان بیا شا یهست -

 .نداشتم اما اگر باز هم نمي رفتم دلخور مي شد، دستانم را شستم و کنارش نشستم میل

 چه عجب ما شما رو دیدیم خانم! -

 زدم. لبخند

 ماهت خوشگلم. یعجب به رو  -

 بریم کوه.، میاد دنبالمدانیال صحبت مي کردم صبح  با

 ؟یر یچه خوب با بچه ها م -

 ده کنم جواب دادم:مامان را آسو الیخ نکهیا یبرا

 .یشما خال یبله همه هستن جا -

 من و مامان گوش میداد. ینشسته بود و به حرف ها میروبرو محراب

 درآوردم و گفتم: شیبرا یشکلک

 ؟یکن ینگاه م ینطوریچرا ا هیچ -

 .دیچشمانش خند با

 .یچون با خنده قشنگ تر -
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 زدم . یلبخند

 قا.خواد آ یم رتیخوشگلم چشم بص شهیمن هم -

 بر منکرش لعنت. -

 ُکلفت شده گفتم: یبه غبغب انداختم و با صدا یباد

 بشمار. -

 خانه را در بر گرفت. یخنده بود که فضا یصدا

، تا بیدار شدن برایم سخت نشودرفتم خواب  یبرابا مامان صحبت کردم و زودتر  یاز شام ظرف ها را شستم کم بعد

 خانه نباشم. یتا مزاحم خواب اهال به دانیال پیام دادم رسید تک زنگ بزند

. 

. 

. 

آخه؟ تو  ادیچطور دلت م م،یگرفته بود میامون با هم تصم ندهیآ یما برا ؟یموضع داد رییراحت تغ نقدریچرا ا آخه»

 بود آخه چرا؟ گهید زیکه اول حرفت چ

 یهلک آن فضا، سکوت مُ کردنگاهش تا مغز استخوانم رسوخ  یشود و سرما یام م رهیخ یخیبا چشمان  چرا؟

 «.ستشک یترسناکش است که م یمن و قهقهه ها یضجه ها یوحشتناک را صدا

 نید، انعکاس اگنجشک مي ز انند. قلبم مشدم داریاز خواب ب میگلو ریکو یبا احساس سوزش چشمانم و خشک

 بود. رخنه کرده میاهایدر رو شد و یجواب تا مدت ها در روح و روانم پخش م یب یچراها

آن قدر فکر کردم تا کم کم  .شد یبودم مانع م دهیکه د ییایاما رو ؛کردم بخوابم ین آب خوردم و سعلیوا یک

 لیرا تکم شمیبرق لب آرا کیبا . صدا آماده شدم یآالرم بیدار شدم، آرام و ب یچشمهایم گرم شد و صبح با صدا

همرنگش را با  شرتییو مانتوسو یا مهشال سور دمیبه خودم رس یبعد از مدت ها کم. کردم فرق کج باز کردم

 را هم برداشتم. نمیو کوله سنگ یمشک یتن کردم، کتان یشلوار اسلش مشک

و شیطنت بود، فقط دو  یپر از برق شاد یکه روز یشیم یآن چشم ها از، نگاه را در آیینه به خودم انداختم آخرین

لب شده بود، افکار تلخ را کنار زدم و با تک مسخره که باز بر من قا یجانیمانده و ه یاحساس باق یب یخی یگو

 .پا تند کردمبه سمت پایین زنگ دانیال 

با ، اسپرت هم جذاب بود پیدر ت یمحکم و باصالبت حت شهینشسته بود، مثل هم لیبه روبرو داخل اتومب رهیخ دانیال

 لبخند در را باز کردم و نشستم.

 .یمیو دوست قد قیسالم رف -

 شیو خط اخم وسط ابروها یچشمان مشک نیچقدر دلتنگ ا دمیفهم ،شد رهیت و در نگاهم خکه سمتم برگش یزمان

را به قلبم  یمیقد یاش خاطرات و آرامش یجد و گرم، آرام یصدا بود.خوش و ناخوشم  یروزها قیرفهستم، 

 کرد. ریسراز

 گذره؟ یخوش م ینیب یمنو نم ؟یخوب تیریارشد مد یدانشجو! یسالم خانوم تهران -

 زدم. یبخندل

 دنیپرس یمعناست، چون جواب سوالت را دان یو ب کیدوست تار یب ایدن رو هم بدون نیا انیرضائ یخوبم آقا -

 خطاست!
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شد، حرکت  رهیدر چشمانم خ دستان گرم مردانه اش فشرد ودر دستم را  ،در چشمانم خیره شد و نفسش را فوت کرد

اش باعث شد از  زمزمه کند. قیتزر میون سرخ شرم را به گونه هاو خ فتدیاش باعث شد قلبم به تقال ب یناگهان

 جدا شوم و مجبور به غرق شدن در همان جمله شوم. زیهرچ

حس بودن لبخندت، نگو از قلبته که  یچشمات، ب یسرد نیا .یو عوض نش یباش یقو یتو به من قول داده بود -

 کنم. یباور نم

 یاما نم؛ شود نیچن نیکردم ا یخودم هم فکر نمام. انست چقدر شکسته د یسکوت بر لبانم زده بودند، چه م ُمهر

توانست  یکه نم دندید یرا م یمشک یچشمانم فقط دو گو میدانستم چه بگو ینم کامش را تلخ کنم. امدهیخواستم ن

 را در آن بخواند. زیچ چیه

قفل آن را بشکنم فقط  ه بودمنتوانست وز. تا آن رام بود یزندگ یتنها رمز ناگشوده  بی انتهای زیبا آسمان شب نیا

 .دمید یهم ستاره را در آن م یمحبت و گاه یخشم، گاه یگاه

خورد، چشمانم از  یگوشم م یبه الله  شینفس ها ه بود،اش مشامم را پر کرد یشگیخودم که آمدم عطر هم به

 اند.اش مرا به عالم اکنون کش یلحن جدشده بود.  سبالیتوپ ب یبه بزرگ جانیشدت ه

 شد بچه ها منتظر ما هستن. ریکمربندت رو ببند! چرا ماتت برده؟ د گمینکن دو ساعته م منگا ینجوریا -

 قبل برگشت و کمربند خودش را هم بست و راه افتاد. تیوضع به

ش رخ میباال انداختم به ن یبود، شانه ا بیو عج رمنتظرهیغ زیاز موقعیت پیش آمده سردرگم بودم، آنقدر که همه چ

با هم راحت  شهیکردم که چطور شد؟ ما که هم یفکر م نیا به بود. یانداختم تمام حواسش به جلو و رانندگ ینگاه

هم با  م آنبودشده  زییپا ی؟ چرا مثل هواه بودمن از کجا سر در آورد یها یستیها و رودربا یباز وانهید نیا میبود

 ام! یمیدوست قد

به گردنش  یام شد دست رهینگاهش کردم، خ یاسمم به خودم آمدم سوال دنیبا شنشالم مشغول بودم که  یها شهیر با

 .دیکش

 ؟یخواهش کنم و نه نگ هی شهیم -

 ه؟یچه حرف نیحتماً ا -

 .دیکش یقیعم نفس

خوام که   یاما بعداً م؛ بد فکر نکن یزایکنم به چ یخواهش م م،یدوِرهم خوش بگذرون میامروز بعد مدت ها اومد -

 کارت دارم. میبزنباهم حرف 

 تا متوجه شود چقدر باز هم ممنونش هستم. زمیکردم حسم را در چشمانم بر یزدم و سع یلبخند

 راحت. التیکردم خ یفکر نم یزیباشه اما من به چ -

 و زمزمه کرد: دیکش شیموها یالبال یدستم زد دست یرو

 .یعالمت سوال بود هیکارت داره شب یچ یدیفهم یگفت کارت دارم، تا نم یم یکس شهیهم یعوض شد یلیخ -

 زدم. ینیغمگ لبخند

 شه ازش فرار کرد. یکنه نم یآدما رو عوض م طیشرا -

دوست داشتم از ذهنمان خاطرات  ،داد یخاطرات گذشته را م یمقصد سکوت بود که بو تا دستم وارد کرد. هب یفشار

و  دیرس یبود که به گوش م ییشد تنها صدا یکه از صبط پخش م یتاریکالم گ یب یقیموس یصدا خوش عبور کند.

 کرد. یم بایسکوت دلخواه را ز نیا

 شود. یاِکو م میجمله در گوش ها کی تنها



10 
 

 «باز هم خوشبختم و قدردان لحظاتم من»

 د دوست.بخشد وجو یم یتسل زیچ کیکام تلخ مرا فقط  و

 «است دوست ییبایز و تیپر امن یچه واژه  و»

 به بدن خسته ام دادم. یکش و قوس دمیکش یقینفس عم ،از ماشین پیاده شدم

 در کنترل خنده اش داشت گفت: یکه سع یچشمهایم قرار گرفتند، با صدای یدست ظریف جلو دو

 ام. یمن ک یبگ یاگه تونست -

 زدم. یو لبخند دمیالهه را گرفتم به سمتش چرخ دستان

 زشته. یبزرگ شدآخه مادر؟  هیکارا چ نینگرفتم که ا مریالهه جان آلزا -

 خودش و اشکان ، افسانه و رضا فضا را پر کرد. یخنده  یصدا

اش مرا در  یاما افسانه با آرامش همیشگ ؛کرد یچهار ساله چالند و توف مال یمن را مانند بچه ها یحساب الهه

 آغوش کشید. زیر گوشم زمزمه کرد:

 دلم برات تنگ شده بود. یخوب شد اومد -

 .دمیاش را بوسزدم و گونه  یلبخند

 .منم همینطور -

 اوضاع بر وفق مراده؟ یخوب -

 هم گذاشتم. یآره همراه با یک لبخند پررنگ آرام رو یدادم. چشمانم را به معن رونیرا آه مانند ب نفسم

 را مکدر کنم. زانمیخاطر عز نیاز ا شتریخواست ب یدلم نم

 یباشم و ابرها یکردم عاد ید کیفم بود را حس کردم. سعدستم که بر بن یرو ییآشنا یکردم گرما یهمه احوالپرس با

ارم مش و تنها رازدختشن یکه سالهاست م یدانم آن َشرم از کس یِمه آلود را کنار بزنم که موفق هم شدم. اما نم

 بود. بیعج میابر یفاصله و دور آن ! می آمدبود، از کجا 

همراه بچه ها   «میکم کم بر» یشدم با صدا یمشغول باز میپا ریز یها زهیانداختم و با سنگر نییسرم را پا کالفه

 .میآرام آرام به سمت باال رفت

 .میرفت یجلوتر راه م یما دخترها عقب تر و پسرها کم

پر از شور و شوق، پر از  شهیهمخره با الهه نامزد کرده بودند، ما در دانشگاه بود که باال یها یاز همکالس اشکان

 بود ازدواج کرده بودند. یو افسانه هم که یک سال رضا مع بود.ج یو منبع انرژ طنتیش

 ...کردم که  یحس م یاش را فقط من یخال یاما جا؛ بود یو همدل یپر از دوست یمیگرم صم شهیما هم جمع

 یبود که بر زخم ها یمانند نمک حضورش خال اما جهت دهم، قول داده بودم. رییرا تکان دادم تا افکارم را تغ سرم

 .شد یم دهیروحم پاش

 

 **دانیال**

 

و  یشد. پر از زندگ یروزش شاعر م نیاز اول شهیکه هم ی! همان پاییزبود یاول مهر و هوا واقعاً عال یروزها

که به جنگ تن به تن با  ییترسانَد. جنگجو یمرا م یلیکه خ ه بودمشدحس روبرو  یو ب یتوخال یبا آدمرنگ، اما 
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 یم، تنها سالحش سکوتبود نگرانشمش و ختشنا ی. مختیر ییک قطره اشک هم نم ی، حتبود احساسش رفته

اما  جان، یهرچند ب مدآ یخنده اش م یباز هم صدا« چرا؟» دهیبار  نپرس کی یحت زی، در برابر همه چبود نیسنگ

 د وز یحیمل ، لبخندشددر یکدیگر قفل  مانینگاه ها هیچند ثان یبرا انداختم  ی. به عقب نگاهبودخوب  بازهم

 !بود شدن ها از کدام ناکجاآباد ذهنش سر درآورده دیسرخ و سف نیا ستمدان ی. نمش را دزدیدنگاه نیشرمگ

 یکه جلو یبا تکه سنگ بود. بایتیره باز هم ز یساده  یم، به اینکه با لباس هاکردو باز به او فکر  دادمتکان  یسر

، به فکر می کردم کنم یسفرم به آلمان خداحافظ یبرا یم از هستکه مي خواست یم. به روزردک یم یبازبود پایم 

 همراه دوستان دامون و آتنا بودیم.

 گفت: یآرام یکرد و با صدا یاز جمع عذرخواه یرا که خوردیم هست شام

 میشه چند دقیقه با دانیال تنها باشم؟ -

 در جوابش گفته بود:دامون  یهمه موافقت خود را اعالم کردند حت

 .ده یبه اجبار داره تن م، ستیموقت ن یدور نیبه ا یراض خانم، مامانم یهست یشما منصرفش کن مگر -

برد، خودش نشست من  یخال یدو نفره  یاز میزها یُکتم را کشید و به سمت یک نیزد آرام آست یلبخند خجول یهست

می عمیق  یها نفس کرد. مي یازهم به تبعیت از او روبرویش قرار گرفتم. سرش پایین بود و با انگشت هایش ب

در مهار کردن بغضش دارد، تمام حاالتش را مي  یکشید تا به خودش مسلط شود. خوب مي دانستم با این کار سع

 شناختم.

 شروع کرد: یلرزان و لحن مظلوم یمن خیره شد و با صدا یکشید در چشمها یآه

 دانیال. -

 دل گفتم: در

 اال که دم رفتنمه دست دلم رو بشه.خوام ح ینم ال،ینگو دان ینجوریا -

 شدم. شیو خونسرد منتظر ادامه صحبت ها یظاهر کردم، عاد حفظ

 نیاما خب بهتر ؛یرازدار ندارم درسته تو پسر گهید یدلتنگت مي شم، مي دون یمن خیل یاگه بر یمي دون -

 دو......

 را پایین انداخت. را در مشتش جمع کرد و سرش یزیصحبت کردنش شد، روم یمانع ادامه  بغض

 دیاز او ساخته بود. مروار ییبایز یکه صورتش را قاب  گرفته بود و آرایش مالیمش نقاش یآسمان یآب یروسر

 باز بود. میکه روبرو یکرد، باز هم کتاب مبهم یم دمیغلطان چشمانش کالفه ام کرده بود و عطر گرمش دچار ترد

 یبرایش پیش بیاید. از خودم م یناراحت یخواست از طرف من ذره ا اما محکم، من دلم نمي بیپر فراز و نش یدختر

 ادا کنم. ستهیرابطه را به نحو شا نیا تیوقت نکند نتوانم بار مسئول کیکه  دمیترس

 کشید تا بلکه بغضش را فرو خوَرد. بلند مي ینفس ها مدام

 .شتمسردش گذا دستان یو دست رو ختمیر شیبرا یآب وانیل

 نگاه کن.به من  !یهست -

را ساخته بود. دوباره به دستانش  ییبایز ینواخت فضا یکه نوازنده پیانو ماهرانه م یکالم زنده ا یب یموسیق

 .تر یجد یبار با لحن نیآوردم ا یفشار

 به من نگاه کن.! یهست -

 در مهار اشک هایش داشت. یسرش را باال آورد و لجوجانه سع آرام

 در دلم تکان خورد. یزیدیدن همان چند قطره اشک چ با
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 شروع کردم به صحبت کردن دستش را محکم تر گرفتم و در چشم هایش خیره شدم. آرام

همه اش دو ساله  که من مي شناسم به هیچ کس احتیاج نداره چون فقط از خودش توقع داره، دوما'' یاوال'' هست -

از جعبه جدا  یهش مي کنم بغض نکن، دستمالاز طریق ایمیل و إسکایپ با هم در ارتباطیم خوا. سفر قندهار نیست

 کردم و به دستش دادم.

 اشک هایش را پاک کرد. ،دورگه شده بود شیصدا

 همه این ها رو مي دونم اما از االن دلتنگت شدم دانیال. -

 و حسش را به من منتقل کند. یقصد داشت با دست و چشم هایش تمام دلتنگ ایدستم را فشرد گو صمیمانه

 میلب ها بود که به یزیاما ُمهر سکوت تنها چ؛ میدنیا را بساز گریکدیگویم منتظرم بماند تا برگردم که با ب خواستم

 .بود تمام احساسش زدهاو بر که  یخورده بود، همان وندیپ

 

 «زند. یکه ُمهر سکوت بر چشمانت م یدیسخت است ترد چه»

ل احساسم از دستم خارج شد، اگر دست خودم بود زمان را چند لحظه کنتر یبرا یو دور یبعد از آن همه دلتنگ وقتی

 اشکان به خودم آمدم. یبهتر شود، با صدا یحت ایماندم تا مثل قبل  یهمان جا متوقف مي کردم و آنقدر آنجا م

 پسر با توام اینجا خوبه؟ -

آمدن  عیر یک نفس و سرکه به خاط یکه مقابلمان بود نگاه کردم، رو به اشکان با صدای یجمع و جور یباغچه  به

 دو رگه شده بود، گفتم:

 صبر کنیم دخترا هم برسن. -

منتظر  ی. با چشم هادیکش یو نفس عمیق دیزودتر رس یها با سر موافقت خودشان را اعالم کردند. هست بچه

 .دندیکه به نفس نفس افتاده بودند رس قه،یو افسانه هم بعد چند دق الهه نگاهمان کرد.

 نفسش جا آمده بود، گفت:الهه که تازه 

 .نیکه هر روز باشگاهم کم آوردم آفر یدختر، من یخوب نفس دار یخدای -

 به جمع زد. یلبخند

 کار دارید چرا همه با هم ایستادین؟ یبه نفس من چ -

 لب باز کرد: ،یکه تا آن لحظه ساکت مانده بود، رو به هست اشکان

 ت؟سیخوردن صبحانه ن یبرا یقشنگ یبه نظرت جا -

 بریم سمت آبشار. بعد

 کرد. یتکان داد و نچ نچ یسر یهست

تنبلید شما میخواید  ییک ربع شده ما راه اومدیم؟ خیل یهمین بود؟! خدای کوه، میاین همه مي گین بریم دربند، بر -

 بهشت هم باصفاتره هم قشنگ تر. ینیست، اما من و دانیال میخوایم بریم باغچه گلها یاینجا بشینید حرف

 .زد یو چشمک دیمن چرخ متس

 مگه نه دانیال جون. -

 .د از آن الهه طبق معمول شروع کردخنده مان به آسمان رفت، بع کیبامزه جمله را ادا کرد که شل آنقدر

 راهه. یبهشت خیل یتوروخدا تا گلها یهست یوااا -
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 او با آرامش ادامه داد: اما

و همه جا خزون زده است، اونجا سرسبزه و مثل  زهییکه پا االن یدر عوض یه صاحب خوش سلیقه داره که حت -

 ت.سین ادیز دینکن ی. ارزش داره تنبلبهاره

افسانه و  ،ی. این بار من و اشکان، الهه و هستمیحرف حساب جواب نداشت، همه پذیرفتند و دوباره حرکت کرد

 شانه ام را فشرد. اشکان رضا دو به دو مي رفتیم.

 ؟یفکر مي کرد یبه هستداداش بازم  نمیبب -

 نگاهش کردم. یاخم مچهیو ن یسوال یچشم ها با

قیافه ات . من کنارت بودم ،یحرف زده بود یاومده بودم ُکلن واسه دیدن عمه ام، اون شب با هست یرفته وقت ادتی -

این همه تردید  ،شهیم شتریتر و ب قیهمه فاصله که داره عم نیرو خوب یادمه انگار غم دنیا تو وجودت نشست، از ا

 یاما نمیتونست ؛یبراش افتاده  کنارش بود یاتفاق هچ یدیفهم یوقت شیچند ماه پ نییادت رفته هم ؟یخسته نشد

 دست دست نکن. اینقدر مهمه، من به قبل کار ندارم اما االن ؟یبگ یچیز

 ند.و دستش را کشید و هم قدم شد رفت به سمت الهه، کرد زد چشمانش را باز و بسته یلبخند

 .می. رفتم کنارش و هم قدم شدرفت یدو دستش را در جیب هایش گذاشته بود، غرق در فکر م یهست

 .نگران نباش، نامه اش ای ادیخودش م ای -

 زد. ینیغمگ لبخند

 راحت. یلیتموم شد خ ادشوینه نامه اشو، نه  خوامینه خودشو م -

 .زدیبر رونیکار افکارش را ب نیاخواست با  یم ایشد سرش را تکان داد، گو رهیروبرو خ به

 را کنار گوشم آورد آرام و با لبخند گفت: سرش دادم. رونیرا ب نمیرا ُمشت کردم و نفس سنگ دستم

 میگم دانیال بیا یه کار کنیم. -

 چیکار؟ -

 .میکن هیرو تنب نایا -

 اش نگاه کردم. یلبخند فروخورده چشمان جد با

 ؟یچطور -

 .زد یچشمک

 من بلدم. میزنب انبوریم -

 تنگ شده بود، موافقت کردم. طنتیش یهم که مدت ها بود دلم برا من

به راست رفتیم و بعد هم از یک راه باریک شیب دار شروع کردیم به باال  یکه بچه ها حواسشان نبود، کم یوقت

نمي داد جواب بدهم. تا خورد اما اجازه  هایمان مدام زنگ مي تلفن رفتن، تمام شلوار و کفشم پر از خاک شده بود.

 .میدیاینکه بعد از ده دقیقه به مقصد رس

 زد. یکشید و چرخ یهایش بخاطر تند راه آمدن گل انداخته بود، نفس عمیق لُپ

 زد و جواب داد. یبریم داخل.  همزمان تلفن هر دویمان زنگ خورد، چشمک یاوم بَه بَه عجب هوای -

 :کرد بلند شروع یپشت خط بود با صدا الهه

 معلومه کجایید دلمون هزار راه رفت. ؟یهیچ معلومه اون گوشیه یا خروس قند -
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 کردم. ینگاه م میباال رفته به دختر خونسرد روبرو یبا ابروها

 گهیاتون بود تا د مهیجر نیا ن؟یبهشتیم بعدش هم مگه بچه ایم نگران شد یما گلها اریصبر کن خواهر جوش ن -

 . استینجوریا دینکن یتنبل

 رفت سمت من برگشت. یبه سمت حوض م کهیو در حال دیخند لندب

 ُغر ُغرو. یحقشونه تنبال -

 من انداخت. یبه سر تاپا ینگاه

 .بریم دستامون رو بشوریم توام خودت رو بتکون نگاه خودش رو چه کار کرده، انگار از جنگ برگشته -

 کرد. ید شد، احوالپرسداخل صاحب آنجا که ما را مي شناخت به احتراممان بلن رفتیم

 یدنج را انتخاب کردیم، هست ی. یک تخت در گوشه ااز شستن دست هایمان بچه ها هم با سر و صدا رسیدند بعد

کرده بود و  یطراح یاما صاحب خوش سلیقه اش آنجا را طور ؛باغچه در دل کوه بود راست مي گفت با اینکه

 .بود نجا همیشه بهاره بود که گویا آگذاشت یزیبای یگلخانه ا یگلها

پر از درختان کاج،  یزیبا بود و روبرویمان کوه و پشتمان دره ا یکه انتخاب کرده بودیم کنارش پر از گل ها یتخت

 بود. یقشنگ یجا

 گفت: یسفارش که آمدند هست یبرا

 لطفاً. وانیو چند تا ل یفقط چا -

شدم باز هم مثل همیشه به فکر همه  متعجب یر بود.پن یو مقدار گردو اش را که باز کرد نان، عسل ،خرما، کوله

 اش کم نکرده بود. قهیاز عادت ها، منطق و سل یماجراها و اتفاقات کم نیچیز بود، تمام ا

 ییتوجهم به الهه جلب شد که هنگام بازگشت از دستشو د،یچسب یلیاشکان خ یها یاز صبحانه که با دلقک باز بعد

 یمسیر نگاهش را دنبال کردم منم دست کم یکند. وقت نگاه مي ید شده به هستران گبا چشم تخت ایستاده و یروبرو

 ام گذاشتم. ینیب یخونسرد باشد دستم را رو نکهیسکوت و ا یاز او نداشتم، به نشانه 

. وسایل را جمع کردیم و میرفتن شد یسرمان  بود، با بچه ها  کم کم آماده  یباال یحواسش به مرغ عشق ها یهست

الهه  یساکت شد، نفس در سینه  هیچند ثان یدر فضا پیچید هست یبلند یخنده  یداد، که صدا یم یا دهیکس اهر 

                     به سمت تخت روبرو رفت. و دیرا پوش شیکفش ها یهست میحبس شده بود. تا به خودمان بیای

سرد  یخونسرد با چشمان یتخت ایستاد خیل یکردند. روبرو یم یباهم شوخ نازنین بود و یاردالن بر شانه  دست

 شیتخت روبرو نییشروع کرد به کف زدن.  یک مرتبه هر دو ساکت شدند اردالن زودتر خودش را جمع کرد، پا

 گفت: یقرار گرفت و با لحن حق به جانب

 ه؟یچ یدست زدنت برا ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -

 انداخت. نییکه کالفه شد و سرش را پا یکرد، طور شیسردش را قفل چشمان آدم روبرو نگاه

 و شمرده شمرده شروع کرد: دیکش یقینفس عم یهست

کنم، نتونستم از قلبم  یازت خداحافظ یهنوز نتونستم درست حساب ،یلعنت میریگ ینگو ما هنوز از هم خبر م یهیچ -

 بندازمت بیرون اون وقت تو!

 اشاره کرد. نیدست به اردالن و نازن با

 آفرین این بود دستمزدم؟ ''واقعا -

 اما با جمله یبعدی اردالن تمام وجودش به آتش کشیده شد.
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برام؟ انگار  یکرد کاریچ یداشت یچ یکن یفکر م. خوشگل تر و لََوند تره یلیخ ،بهتره یلیباشه از تو خ یهرچ -

 یاومد و تو از خوشحالهمون روز که  نیدیاتون رس یمیبه عشق قد نمیب یم ؟یهست یک یصاحبم بوده هه. فکر کرد

 هست. ییخبرا هی دمیفهم یم دیبا ،یدیپر یم نییباال پا

رنگ نگاهش  کبارهیاردالن بردم که  ی قهیآتش بیرون مي زد اما هیچ چیز نگفت. من دست به  یهست انچشم از

 ملتمسانه گفت: کرد و رییتغ

 .کنم یخواهش م میارزشش رو نداره بر ال،یدان -

بودم، دلم مي خواست گردن این پسر نفهم را بشکنم. تا  یعصبان یرفت و از باغ بیرون زد. خیلبه سمت کیفش  آرام

 یهمه با چشمان نگران اطراف را نگاه م. میباغچه بود رونیبچه ها وسایل را جمع کرده بودند و ب میایبه خودم ب

سکوت و  نیبود و ا دایتک تک حرکاتش هودر  یدیناام .فتاددر کمتر از ده دقیقه ا دیاین اتفاقات شا یکردند. همه 

 نداشتند. افتنی انیقصد پا ایفاصله گو

 

اش و با ُهرم  یریتنگ در آغوش بگ یرود، و تو نتوان یم یکه رو به خاموش یشمع چشمان دنیسخت است د چه»

 «. یاش بخش ییدوباره روشنا تینفس ها

کدام از یک سمت به دنبالش بودیم، هرچه تلفنش را مي اما نگران بودم. هر  ؛دور نشده ادیدانستم ز یم نکهیا با

سمت باال مي رفتم که پشت درخت ها پیدایش کردم. به اشکان خبر دادم و خواستم  به جواب نمي داد. میگرفت

در خودش جمع شده و سرش  رو به دره نشسته بود. یتنهایمان بگذارند، آرام به سمتش قدم برداشتم بر تخته سنگ

 اینداد، روبرویش قرار گرفتم انتظار داشتم چشم هایش از گریه سرخ شده  یصدایش زدم اما جواب آرام پایین بود.

 یپاهایش سه نخ سیگار کشیده شده افتاده بود، تعجب کردم هست یباشد، اما عمیق در فکر بود. جلو سیصورتش خ

 !گار؟یو س

 گفت: یدو رگه ا یاآن را بگیرم که کالفه و با صد خواستم نخ هم در دستش بود، یک

 دانیال! خواهش میکنم. -

 روبرویش نشستم.

 یرو ثابت کن یبا این ژست و وضعیت چ یمگه قرار نشد امروز باهم حرف بزنیم؟ االن مي خوا ،یقول داده بود -

 ها؟

 کشید. یعمیق آه

 ما.....ام بده ، مي دونم اشتباهه ا یلینداره خ یخودم خوب مي دونم سیگار کشیدن دخترا جذابیت -

 آب دهانش را به زور قورت داد. دیکش یکالفه ا نفس

ناراحتشون کنم. ازشون خجالت  خوام یکم آروم شم، حاال که بعد این همه مدت با بچه ها اومدیم بیرون نم هیبذار  -

 ارزش رو خاکستر کنم. یب یاحساس مسخره  نیقلب، ا نیا شیآت بذار .یدیند یکشم تو نبود یم

 به سیگار زد. یبعد پک عمیق و یتلخ پوزخند

 یکاش موافقت نم م،یرفت ینم یلعنت یشده بودم دلم مي خواست سر خودم فریاد بکشم، کاش به آن باغچه  یعصب

در الک خودش . توانستم انجام دهم ینم یکار چیو دستانم را پشت سرم قالب کردم، کالفه بودم ه ستادمیا .میکرد

 یرا نابود م میتک تک سلول ها شیبود که سرما میرو شیسرد پ ی، زمستانآمدن نداشت رونیرفته بود و قصد ب

  کرد.

ام را در چشمانش  یبرزخ یها چشم. نگاهم کرد یسوال یدستش کشیدم، با چشم هااز تمام شد پاکت را  سیگارش

 دوختم.
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بسه  ،یمن حرف بزنبا  یتون یم بازم. عوض نشده رازدارتم یچیه المیمن هنوز همون دان م،یزن یحرف م !یهست -

 نکن. یاینقدر خودخور

 زد. یتلخ لبخند

 نبود. یلومتریافتاد فقط ک نمونیکه ب یشه، فاصله ا ینم .عوض شدم یلیاما من خ ؛یتو عوض نشد دیشا -

 حالت چقدر سخته. نیتو ا دنتید یدون یبوده تموم شده، نم یاشتباه هی یهست -

 شدم. رهینشست و به روبرو خ میابروها انیم یردم، اخمرا بغل ک میانداختم و بازوها نییرا پا سرم

 

 «برو، اما نگو دوستت نداشتم من از تو نه از قلبم گذشتم. یاگر با او خوشبخت»

 

 ی**هست**

 

اما ؛ قلبم نابود شده بود دمیکش یقیترم کرد، با خودم عهد بسته بودم. نفس عم یعصب تیدانیال در آن وضع دنید

ارزش  ییایمشخص بود دن فمیو تکل دمیکه با چشم خود د نیحماقت محض بود، هم زانمیکردن عز تیاذ یلحظه ا

 بلند شدم خاک شلوار و لباسم را تکاندم کیفم را بر شانه هایم انداختم. نزدیکش شدم و صدایش کردم: سریع داشت.

 ه.که گوشت َکر ش نقدریکنم ها ا یم هیگر ،یاگه قهر کن نیدانیال لطفاً جواب بد یآقا -

 شانه اش گذاشتم و فشردم. ینداد دست رو یجواب

 که..... ینداشتم اگه توام باهام حرف نزن یمنظور ،بد صحبت کردم ،دونم تلخ شدم یم -

 اش بود که غرقم کرد. یبار زالل نیشد، ا رهیرا باال آورد در نگاهم خ سرش

 نه! ینجوریکن. اما ا هیهوار کن، گردونم حرف بزن، داد و  یحالت خوب باشه. نم خوادیما فقط دلمون م -

 زدم. ینیغمگ یلبخند

 .باور کن ستیام ن یکنه، حرف یم فمیفقط ضع هیگر -

 کرد. ریینگاهش تغ رنگ

 بچه ها منتظر و نگرانن. می. االنم بلند شو برمیما هست ینباشه؟ هروقت بخوا یشه حرف یمگه م -

 ندارم با قیافه آویزون و فکر مشغول برم خونه.دوست  رم،یبگ یانرژ یخواد کم یدلم م میباشه بر -

آرام  یمرا کم یآمد که روح آتش گرفته  یم یخنک مینس م،یاشکان را گرفت و همقدم به سمت باال حرکت کرد شماره

 کرد. یم

 ...؟ای یو تنها باش یکن بتیدست در ج یدان یبه سمتم دراز شده بود، اما نم تیمیکه با صم یدست»

 «.یچه کن دیهمراهت است با شهیاش هم هیکه سا یته ابا گذش یو ندان

 :دیو مردد پرس ستادیباز که نشان از تعجبش بود به سمتمان آمد کنارم ا یبا لب ها الهه

 م؟ینگران شد ؟یخوب تو -

 حلقه کردم. شیرا دور شانه ها دستانم

 .دمیفهم یم دیها با نینداره الهه قبل از تمام ا یآره چرا بد باشم؟ بعد هم نگران -
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 .بوددرست  یدانست چه کار یم شهیچند قدم دور شد و به سمت اشکان رفت، چقدر ممنونش بودم که هم الیدان

 شانه ام را فشرد و کنار گوشم زمزمه کرد: افسانه

 .قیهرچه ال قینداشت. خال رو اقتتیارزش نداره ل، ها ینکن هیگر -

 انداختم. نشایشانه ها یبودم، دستم را رو شانیهر دو نیب

که  میبر دیپس راحت باش المیخی. من بمیخوش باش رونیب میقربونتون برم من خوب خوبم، امروز بعد مدت ها اومد -

 .شهیم ریداره د

 

 «در انتظار است. یمیعظ لیچه س میپشت چشم ها یدان یخندم و تو نم یم»

 

 ناب ثبت کردند. یقیباز هم دقاخاطراتم  ی نهیگنج م،یبا بچه ها لحظات خوب را گذراند یتا ظهر کل

 .میذهنم آرام بود، در راه برگشت هر دو ساکت بود یکمتر بهانه گرفت و در النه  المیخ گوشیباز ی پرنده

 کردم: یمحمد علیزاده پخش مي شد و زمزمه م یپخش ماشین صدا از

 شکسته ام قیقا هیام، مثل  خسته»

 بسته ام ایچشم رو درد دن که

 منو؟ یغصه  نهیب یم یک تو یبسته  یچشما

 کوله بارو بسته ام گهیام که د خسته

 مونه رو دستم یتو م غم

 ها و غصه خوردنو هیجواب گر یبد داد چه

 یحس تازه تر بساز هیبرام  ینخواست بمون دلت

 «یبباز یدیترس یهمه اش م ،یخطر کن یاینخواست ب دلت

 ..ایباخته بودم  من

ها عمیق در فکر،  یخندان بعض یخیابان خیره شدم عده ا به و روز من شبیه بود.خسته بودم، چقدر به حال  چقدر

 خودش را داشت و دارد. یدغدغه ها یبود. هر کس به نوع  نیهم یزندگ

 .به خودم آمدم شیداشتند. با صدا گریهمد یبه افتادن رو یدیشد لیشده بودند و م نیهایم سنگ پلک

 بله. -

 نگاهش کردم. منتظر

 .را قورت داد دهانش آب

 ؟یچکار کن یمي خوا یگرفت یچه تصمیم -

 سوالش جا خوردم چشمانم ِگرد شد. از

 کار کنم؟ یرو مي خوام چ یدقیقا'' چ -

 کار کند تا کمتر تلخ شوم. فیام ضع ییرایدادم قوه گ یم حیترج، خسته بودم و خواب آلود
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 سر داد. یبلند یکه خنده  دیام چه د افهیدانم در ق ینم

 رفت؟ یشد وونهینکنه کالً د ؟یآلزایمر گرفت یبینم تو دوباره خوابت میاد یا تو جوونب -

 حرصم گرفته بود. دمیرا جو نمییپا لب

 جواب دادم: یسرتق با

 مهربونت خل شده من سالم سالمم. یبعدشم عمه  رن،یگ ینم مریآلزا چوقتیاوال'' فرشته ها ه -

 پشت دستم زد. آرام

 ؟یفراموش کرد سرعت اتفاقات صبح رو نیبه ا یبگ یخوا یم یعنی ،یبزن حرف یقول داده بود -

 یالیخیبه در ب. آنقدر همان روزام با اردالن، تا اتفاقات  یآشنای یچشمانم شکل گرفتند از ابتدا یتمام صحنه ها جلو

                                     .ستین یزده بودم و خوب تظاهر کرده بودم، که خودم هم باورم شده بود خوبم و مشکل

سکوت را طلب  شهیو دلم مثل هم دیصاحب روح و روانم شد، خنده ام خشک شیو تشو دیآرامش از وجودم پر کش

 کرد.

 کردم. یاز همه پنهانش م دیام است اما با زکردهیمهمان عز یدانستم تا کِ  یکه نم یشده بود و بغض رانیکه و ییایدن

 اش شدم. رهیخودم آمدم خ و سردش به یعصب یصدا با

 شه؟ یحالت دگرگون م ینطوریا ادیاونقدر ارزش داشت که تا اسمش م یعنی -

 :دیاش غر دشدهیکل یدندان ها نیرا گرفت و محکم تکانم داد. از ب میبازوها

فکر چند سالته که  مگه شه؟ نیسنگ نطورینفس هات ا به خاطرش ارزش داره، که اقتیل یآدم ب هی! واقعاً یهست -

 زنن؟ یچرا چشمات فقط غم رو داد م ؟یدیبه آخر خط رس یکن یم

 

قهار شرق دور هم نتوانستند آن را بند  یبندزن ها ینیاز چ چکدامیدلش شکست و ترک برداشت که ه ینیآنقدر چ »

 «بزنند.

 میبرا الیدان بزند. درک رفتار رونیکردم هر لحظه امکان دارد از کاسه ب یشد و حس م ینم نآگردتر از  چشمانم

 .سخت بود

 .دمیکش رونیدستان قدرتمندش ب انیرا از م میبازوها

 گفتم: یعصب

 ندارم. ،یشکل نیاونم ا یبه دلسوز یاجیمن احت ریبگ ادی -

 کردم. دیندارم تاک یِ رو

 باال رفته ادامه دادم: ییاش شدم و با صدا رهیخ یحس چیه یچشمان ب با

از مادر  زتریعز هیبازم به خودم مربوطه دا دمیکردم، اصالً فکر کنم به آخر خط رس یفکر نم یاحدالناس چیمن به ه -

 .زاریب زارمیخوام، از ترحم ب ینم

انداختم مشغول کندن پوست کنار ناخن  نییزد. سرم را پا یم رونیحرارت ب مینفس نفس افتاده بودم از گوش ها به

 شده بودم. یکم طاقت و عصب بیعجشدم.  میها

از آن متنفر بودم حالم را بدتر  شهیکه هم یخفقان آور یاش بود. سکوت و فضا ینشان از کالفگ شیس هانف تمیر

 کرد.
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 هیچ...؟یمعلومه چیکار میکن چیه ؟یشد ینطوریبهم نگاه کن، تو چرا ا !یهست -

دست کشید دستان سرد من را در  شیخرمن موها انیم یکردم، دست ینگاهش م یرچشمیرا کامل نکرد ز حرفش

 گرفت.

 حق با توئه. دینداشتم شا یمنظور ،نکن یخودخور نقدریا -

 نشست. میابروها نیب یفیبرگرداندم، اخم ظر شیداشت را سرجا یکه هوس آزاد یاشک دانه

 چقدر دوستش داشتم تو...... یدون ی. تو نمشهیخواد، باورم نم یم یخواب طوالن هیدلم ، الیخسته ام دان -

به  رهیبرگرداندم و خ یزخم َدلَمه بستٔه دلم بود. رو یرو یکرد، فقط نمک یدرمان نم یفتنش دردگ یندادم وقت ادامه

 شدم. رونیب

 ادامه دادم: همانطور

زنم  یناراحتم ساکتم و حرف نم یوقت یدون یکنم، خوب م یرو م انمیاطراف یچقدر مالحظه  یدون یخودت خوب م -

 شدم. دیار بدجور تو امتحان تجدب نیاما انگار ا ؛ستمین تیاهل گله و شکا

 بکشم که آن را محکم تر نگه داشت و مجبور شدم نگاهش کنم. رونیدستم را ب خواستم

 میخوام. یزیچ هیباشه امروز حرف نزن، اما ازت  ،یصبر کن هست -

 حوصله گفتم: یب

 تونم بهش عمل کنم. ینخواه، نم یچیه -

 .یانجامش بد ینیست مي تون یکار بد -

 باال انداختم. یا شانه

 از کجا معلوم؟ -

 مطمئن باش. ستیچون سخت ن -

 تکان دادم. یسر

 باشه. -

 حرف بزن باشه؟ یهروقت صالح دونست -

 بود. اما قول دادم که صحبت کنم. انیع زی! همه چمیخواستم بگو یم زینبود، مثالً از چه چ یحرف هرچند

 .ام زد ینینوک بانگشت به  با

اهل فن کمکت  هیخانووم، من مطمئنم صحبت با  یهست یش یمشاوره م یاگه برختر خوب و د یحاال شد نیآفر -

 .یریاز گذشته ات فاصله بگ دی! بای. هستیکن یم دایکشمکش نجات پ نیکنه و از ا یم

 ام چه یپرتالطم زندگ قیاین فکر مي کردم قا به روبرو بودم. یباال انداختم، خیره  یزدم شانه ا یجان یب لبخند

 یو چراها دوباره در روح و روانم مانند ناقوس زنگ م بیکشد؟ افکار عج یساحل آرامش را در آغوش م یزمان

 خورد.

جواب خالص مي  یب یبا دانیال بود باید با یک مشاور صحبت مي کردم، خودم را از این همه سوال و چرا حق

 یبه اندازه  یفرستادم. گم شده بودم و من واقع ونری! نفسم را کالفه با؟یکردم  یفراموش م ایرا هم  گذشته کردم.

 .فاصله داشت یحجم نبودن ها از هست

 دانیال به خودم آمدم. یصدا با
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 خودش رو کشت. تیدوباره! باتوام گوش یکجای یهست -

 و بدون نگاه کردن به اسم مخاطب تماس را پاسخ دادم. دمیرا بیرون کش یگوش سریع

 بله؟ -

 ؟یخوب ،یسالم هست -

عاشقانه اش  یکه با نجوا یباران ایبار که دستانم را گرفت  نیاول همه چیز زنده شد. شیصدا دنیبود، با شن اردالن

کردم که گذشته را  یفکر م نیبه ا مثالً بود،  تیواقع نیتلخ تر نیشده بود. من هنوز هم دوستش داشتم و ا باتریز

 نبود. یزیبالم بود و راه گربه دن یوحش یکه مانند درنده ا یفراموش کنم در حال

 کرد. دایجرات پ دیرا که د سکوتم

برات بهتر شد.  ینجوریباور کن به نفعته ا هیعال ،یهست گهید یکیکه با  نیبگم، هم کیتماس گرفتم بهت تبر -

 حا...... یلیخ نینگرانم نباش منم با نازن گهید

 مید را به جان کندن آرام کردم و پشت سد پلک هابودن انیکه رفته رفته منتظر طغ ییشدم، بغض و اشک ها یعصب

 شده ام گفتم: دیکل یدندان ها انینشاندم. اجازه ندادم ادامه دهد، از م

ندارم.  یبه تو ربط گهی. من دی. متاسفم که هنوز منو نشناختستین یخوبه، چ یچ یالزم نکرده تو به من بگ -

 ؟یدیفهم

 زد و گفت: یصدادار پوزخند

اومده  یمی. عشق قدشه یاموراتتون به از ما بهترون مربوط م رفته باال نقدریدونستم کالستون ا ینم !یدیاوه لِ  -

 نبود. ادمی

 قتیشد و حق یبه اصطالح آدم! لحظه به لحظه حالم خراب تر م نیموضع! قصد جانم را کرده بود ا رییتغ بازهم

هنوز هم به طرز احمقانه  من سوزاند. یشد و م یم دهیوببه صورتم ک یلیخواهد مانند س یمرا نم گریاردالن د نکهیا

 دادم. یگوش م شیبه صدا یا

تمام  یبر رو نیسنگ ی، نفس هایم منقطع بود وزنه ابا سرعت باد مسابقه گذاشته بودند میخون در رگ ها سرعت

بودم که  یدر عصبکوره بیرون مي زد. آنق یبه گرما یخنک از صورتم حرارت یام بود. در آن هوا یتنفس ستمیس

 د.وبهتر ش ،یباد به صورتم خورد تا حالم فقط کم یرا پایین دادم کم شیشه شده بود. یرارادیغ میتمام واکنش ها

 زدم، دستم را بر گلویم کشیدم بلکه راه تنفسم باز شود با حرص گفتم: یپوزخند زد. یهمچنان حرف م اردالن

 .نمیخوام شماره ات رو بب ینم گهید -

 را قطع کردم. یلرزان سریع گوش یبا دستان ،یادامه دهد و بدون هر حرف اضافه ا منگذاشت

 

 «ستیتو ن یکه نفس ها ییدر هوا رد،یگ یم نفسم»

 

 .دیبه گوش رس نیماش یها کیالست غیج یاز دستم صدا یبا افتادن گوش همزمان

 ییکردم ِخس ِخس تنها صدا یاز و بسته مدهانم را ب یماند، مانند ماه یراه م انهیدر م دمیکش یم قینفس عم هرچه

 .خواهد خفه ام کند یگذاشته و م میدست بر گلو یکردم کس ی. حس مشد یخارج م میبود که از گلو

 سرش را بر فرمان گذاشته بود. دانیال

 را تکان دادم، متوجه شد و تا صورتم را دید فریاد زد: شیتمام توانم بازو با
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 !؟یچي شده هست -

فایده بود، هول کرده بود  یماساژ داد اما ب ین وحشت به گلویم اشاره کردم، متوجه شد ابتدا پشتم را کمچشما با

 .دیکش شیخرمن موها انیم یدست یعصب

 به آرامش داشتم. اجیمانند همان شب که پدرم رفت و احتبود،  یدانستم واکنش عصب یخوب م خودم

 یو جلو دیکش رونیب یکیپالست ی سهیاز داشبورد ک عیخواباند، سر را یاما صندل دیدانم از کجا به ذهنش رس ینم

 دهانم گذاشت، دستانم را در دست گرفت و شروع به نوازششان و زمزمه کرد:

تمرکز کن همزمان با من هوا رو بده داخل  دنیرو نفس کش .یش یاالن خوب م فتادهین یاتفاق ش،یییآروم باش ه -

 .ستین یچی، بازدم. آروم باش ههات آروم آروم خارجش کن دم هیر

 سوخت. یاما سرم به شدت درد گرفته بود و چشمانم م دم،یو صدادار کش قیعم یرفته نفس ها رفته

 لب تکرار کرد: ریز د،یحال بهتر شده ام را د یکرد وقت نگاهم

 شکرت، شکر. ایخدا -

 اش شدم. رهیرمق خ یچشمان ب با

 دختر. یام داد سکته دمیترس یلینکن، خ ینجوریا گهید -

 زدم. یتلخند ناخودآگاه

 ؟یدونست یرو از کجا م نای. اما تو ادیببخش یشد تیاذ یلی، خباور کن دست خودم نبود دیببخش -

 .زد یکج لبخند

 دفعه از جلو نظرم گذشت انجامش دادم. هی دم،ید لمیتو ف -

 فتم:ماساژ دادم، بلکه سوزَشش کمتر شود و همزمان گ یرا کم میپلک ها پشت

 .خورد یدرد هیبه  دنید لمیخوبه باالخره ف -

در آن به رقص در  یکه نگران یخودم خنده ام گرفته بود، به شدت گرفته و خسته بود. باز هم آسمان شب یصدا از

 آمده بود و من چقدر ممنونش بودم.

 ؟یکن ینگاه م یچرا اونجور ه؟یچ -

 جواب دادم:قبل بازگردم  تیه وضعب انیع یکردم با آن لرزش ها یم یکه سع همانطور

 همه زحمت. نیکنم که چطور ازت تشکر کنم با ا یفکر م نیدارم به ا ،یچیه -

 .دیکش یقیرا درست کنم نفس عم یکرد صندل یکه کمک م همانطور

 چقدر سخت و بَده. یدید یتا م یمن بود یکاش جا ،یمن گوش بد یحالت خوب شه و به حرف ها نکهیا -

 

 «.دید یعاشقان وصال م یاما کاش حداقل برا ده،یاو د یبرا یداند روزگار چه خواب ینم چکسیه»

 

گذاشتم، خواستم کمربندم را ببندم اما چشمانم  میپا یبرداشتم و رو نیحس کردم از کف ماش میپا ریرا که ز یگوش

 :دیپرس دیرا د تمیوضع یوقت الیبود. دان دهیفا یکردم ب یو هر کار م دندید یتار م

 .میفتیراه ب یمنتظرم کمربندت رو ببند شده؟یچ -
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 را تر کردم و آرام گفتم: میانداختم با زبان لب ها نییسرم را پا خجول

 تونم ببندمش. یفکر کنم فشارم افتاده، دستام ِکِرخته نم -

 .دیراه خشک انهیاسم اردالن دستش م دنیام و د یگوش امیزنگ پ یزد و خواست کمک کند که با صدا یلبخند

 و آن را باز کردم. دمییرا بر هم سا میها دندان

 .شهیهم یکنارش خداحافظ برا یکنم، خوشبخت بش یها رو آرزو م نیبرات بهتر -

لرزش از رفتن اردالن و  نیدانستم ا ی. نمدیلرز یکرده، تمام بدنم سرد بود و م ریبودم که در بوران گ یکس هیشب

 !نمییفشار پا ایاست  ییتنها

 یروز در خوابآن تا  ایاما گو؛ تمام شده بود شیشش ماه پ زیرا خودم هم نمي دانستم، همه چبدم  ن حالدلیل ای

 بود.  نیا دمیفهم یکه نم یزیم، تنها چه بودشد داریبودم و تازه از آن ب قیعم

 « افتاد؟ یاتفاقات م نیا الیدر حضور دان دیچرا با» 

را  نیشدم به زحمت بدنه ماش ادهیم، کالفه په بودکرد تیاذ یلیخ همبود و او را  یخسته کننده ا یروز پرماجرا

در  ستادیکنارم ا .کرد چشم دوختم یاش را جمع م ییطال یکه کم کم موها دیزدم به خورش هیگرفتم و به آن تک

شانه دستانش را دور  یحرف چیه یب د،یحال و روزم را د یدر حال وقوع بود، وقت میعظ یزلزله ا ییگو میزانوها

کردم  یگذاشتم. سع میزانو یحلقه کردم و چانه ام را به رو می. دستانم را دور پاهانمیم حلقه کرد و کمک کرد بنشیها

 یمرا م یاز هر حس یو خال یآشنایش گوشم را به نوازش گرفت، هرچند جد یصدا کنم. یخال زیذهنم را از هرچ

دانستم حرف اردالن چقدر  یرازآلود. نم یبا آسمان شب یتداشتم، ح اجیدوست احت کیلحظه به  نآاما در  ؛خواند

بر  ینازک شرتییوکه س دمیلرز یدرموردمان درست بود، اما پر از حس ضد و نقیض بودم با مرد روبرویم. هنوز م

ً یشانه هایم قرار گرفت و دانیال هم کنار من نشست و تقر  د.دا هیاش تک نهیمرا به س با

 .یکن ینابود م یچیخودت رو واسه ه یدار -

 یرا جلو گاریآنها را گشودم، پاکت س عیسر یِخش ِخش یصدا دنیچشمانم را بستم که با شن مینداشتم که بگو یحرف

 با سیگار کشیدنم مخالف بود! شیصورتم گرفته بود از تعجب دهانم باز ماند. دانیال که تا چند ساعت پ

 .اش شدم رهیبُهت خ با

 دفعه؟ هیپس چي شد  ی؟ تو که  مخالف بودسیگار بکشم! یمي گ یتو دار -

 در آن موج مي زد گفت: یکه کالفگ یصدای با

چاره  یآروم تر مي ش یرو مي کش یکنم؟ این لعنت کاریچ یگ یفاصله است م نمونینمي تونم آرومت کنم ب یوقت -

 خونه. یحال بر نیخواد با ا یدلم نممونه؟  یبرام م یا

 شد و ادامه داد: رهیرو خنفسش را فوت کرد به روب کالفه

 ستین فیح ؟یچ یعنیحال  نیشده. ا ی. حاال چاوردیکم نم ومد،یراحت از پا در نم نقدریشناختم ا یکه من م یهست -

 ؟یزن یم شیلحظاتت رو آت ینطوریا یدار

 خارج کردم و آرام شروع کردم: نهیرا از س آَهم

جا خوندم غم عشق  هی. تلخم کنه نقدری. اارهیسرم ب ییبال نیکه عشق! همچ دیگنج یخودمم نم لهیباور کن تو ُمخ -

رو  زهایچ یلیتنهام، خ یلیده. خ یزهرمار م یشراب ناب مزه  یرو دوست ندارم به جا نیاما من ا نه،یش یبه دل م

 به حرفت گوش دادم و رفتم مشاوره. دیتونم بگم بهم فرصت بده، شا ینم

 چرخاند. خودش یرا گرفت و مرا روبرو میها شانه

 .شهیهم یهست یخواد حالت زودتر خوب شه و بش ی. دلم مامیمنم باهات م ،یر ینه، حتماً م رمیم دیشا -
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 .زدم یصدادار پوزخند

خواد درست  یشه؟ اعتماد چطور م میخواد ترم یقلب و غرور شکسته چطور م هی. امرزتشی! خدا بشهیهم یهست -

 شه؟ چطور ...

 خودم سوخت. یانداختم؛ دل خودم هم برا نییتمام ماند و سرم را پا مهین نشست، حرفم میگلو خیب بغض

 :جواب دادکه حس کردم بغض آلود است  یصدای با

 شه. یباور کن درست م یسخت مي گیر یدار  یلیاما بدون تو خ ؛مي دونم سخت بود یهست -

رتم به چه شکل در آمده بود که دانم صو یو خواستم روشنش کنم، اما نم دمیکش رونیاز پاکت ب گارینخ س کی

بازش کرد دوباره  عیشکالت کاکائو درآورد و سر یفندک را از دستم گرفت. بلند شد و از داشبورد بسته ا عیسر

 نشست و با تحکم گفت:

 شده رنگ گچ. ترتدونم با تو! صو یوگرنه من م شیخوریاالن م نیهم -

 .شد آن را در دهانم گذاشتم که صورتم جمع یحرف چیه یب

 بود گفت: شیکه در صدا یتعجب با

 .یشد؟ تو که عاشق کاکائو بود یچ -

 دادم گفتم: یرا ماساژ م میها قهیکه شق همانطور

 شن. یکشن. آدما عوض م یکه قبالً دوستشون داشتن دست م ییزایبودم، آدما از چ یگ یم یخودت دار -

 .دیاما زمزمه اش به گوشم رس دمیکرد نشن فکر

 کاکائو. نیالقه ات به اون ادمم دست بکش. مثل همپس از ع -

 شدم خاک شلوارم را هم تکاندم. یکه بلند م همانطور

 شده و مامانم تاحاال نگرانم شده. رید م؟یبرگرد گهید شه یم -

 کردن لباسش پشت فرمان قرار گرفت. زیبلند شد و بعد از تم یحرف چیه یرا به سمت من گرفت ب دستش

 

 «خواهد. یهمدرد م یهمدم، کم یآغوش امن، کم یم کمدل یگاه چقدر»

 

 و هیچ کدام قصد شکست سکوت را نداشتیم. میدر افکارمان غوطه ور بود دو عمیقا هر

 پخش شد. لذت بخش بود میکه برا یدانیال به سمت ضبط رفت و آهنگ دست

 هرجا برم، مهر تو بند جونمه یتو با من »

 تخونمهنمیره از سرم، تو پوست و اس عشقت

 دم اگه، نبینمت یه دنیا دل تنگت میشم یه

 آتیشم یرو یدریایيِ تو، آب نگاه

 ام یات دلم واسه ات تنم واسه ات تمام زندگ واسه

 تو دوباره من شدم از
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 ،یتو تموم شد خستگ با

 نم بارون چشمام گواه عشق پاکمه نم

 نفس قسمت من، دوستت دارم یه عالمه هم

 تو و از تو گفتنهخاطره هام با  نیتر قشنگ

 تو شنفتنه یوجود من صدا آرامش

 ات دلم واسه ات تنم واسه

 ام یات تمام زندگ واسه

 «ام یتو دوباره من شدم با تو تموم شد خستگ از

 

 دوستش داشتم. یلبخند زدم مثل همیشه، خیل یاز پایان موسیق بعد

 یکم یعنینگشتش بر لب هایش بود و این ژست سمت دانیال کشیده شد، یک دستش را به در تکیه داده بود. ا نگاهم

 اتفاق افتاده. ییا چیز دیگر بود داشتم بدانم به خاطر من دوست فکرش مشغول است. نکهیا ایاسترس دارد 

از او  یو تردید را کنار گذاشتم اما من هم مضطرب بودم و دست کم دمیکش یقیدل بودم بپرسم یا نه. نفس عم دو

شالم شدم. سرم را باال گرفتم که دانیال هم من را با نگاهش غافلگیر کرد. هر دو  یشه هاری ینداشتم. مشغول باز

 هم زمان نام هم را صدا زدیم.

 .کش آمد مانیهر دو یلب ها

 اول تو بگو. -

 من هم تعارف را کنار گذاشتم.

 افتاده؟ یو مضطرب؟ اتفاق یچرا تو فکر -

 .دیشد فهم یم باالرفته اش راحت یجا خورد از ابروها یحساب

 .زدم یلبخند

 نه؟ ایحال دگرگونت رو بفهمم درسته  هیعیهست دوستیم، طب یهفت سال کینزد نکهیتعجب نداره، مثل ا -

 بود گفت: نهیو حواسش به آ دیکش یرا م یکه ترمز دست همانطور

 مطمئن باش، حالم خوبه. ستین یزیچ -

 بود. ستادهیکرد کنار داروخانه ا رونیه بو با سر اشاره ب دیرا باز کرد سمت من چرخ کمربندش

 .نگاهش کردم یسوال

بلکه تا خونه  ؟یکن یاستفاده م ینگام نکن از زور سردرد چشمات شدن رنگ خون، معموالً چه ُمسِکن یاونجور -

 .یبهتر ش یکم

 .زدم یلبخند از ته قلب ناخودآگاه

 ....یدونم چطور ازت تشکر کنم، منم خوبم باور کن ه ینم -

 .دیو اخم کمرنگش حرف در دهانم ماس یجد افهٔ یق دنیا دب

 .رینُوافن برام بگلطفا ً نگاه نکن،  یاونجور ،باشه باشه -
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 .گذاشت میپا یبازگشت، آنها را رو وهیپاکت آبم کیبا دو بسته قرص و  قهیشد و بعد از ده دق ادهیپ عیسر

 شه؟که مامانت نگران تر  یخوا یباز کن و بخورشون، نم عیسر -

در خانه توقف کرد، تمام حس  یساعت بعد جلو مین حالم را بهتر کرد. وهیآبم یقرص را در دهانم انداختم خنک عیسر

 چشمانش شدم. ی رهیو خ ختمیتشکر را در چشمانم ر

 ممنونم. منو ببخش. زیبابت همه چ -

 د.کر تیبه جلو هدا یشالم را کم یها لبه

 به همه سالم برسون. کن، خودیب ینکردم کمتر فکرا یکار -

 .حرارت داشت ایاست گو یجور کیحس کردم نگاهش 

 گفتم: آرام

از او دستم را مشت کردم و به یاد  تیکنم، توام سالم برسون. دستش را ُمشت کرد که منم به َطبع یم یباشه سع -

 قدیم به مشتش زدم.

 بیاورم.دانیال مانع شد آن را پایین  یدر رفت که صدا یدستگیره  یرو دستم

 نگاهش کردم. یبه سمتش و سوال دمیچرخ

 نامم را به زبان آورد. بایز یلیخ

 ..یهست -

 :دیاز دهانم پر ناخودآگاه

 جانم!؟ -

نگاهش  جی. گدیکش یم قیعم یطاقت است، نفس ها یکردم ب ینگاهش کردم. دوباره دستم را گرفت حس م منتظر

 دورگه زمزمه کرد: ییام چسباند و با صدا یشانیبه پاش را  یشانیکه پ میبگو یزیکردم و خواستم چ یم

 نترس. یچیعوض نشده. مراقب خودت باش و از ه یچیبه نظر من ه .یهنوزم قدرتمند ،یبا ارزش یلیتو خ -

 یشده بودم و تا گذشتنش از پیچ خیابان با چشمانم بدرقه اش م ادهیکنم پ لیتحل هیو بخواهم تجز میایبه خودم ب تا

 کردم.

 

 «ترسم، حسود است آخر. یم ایدن نی! گفته بودم چقدر بودنت خوب است. اما من از ایتراس»

 

 ن**ینازن**

 

 آمد. یرفت و م یم میچشم ها یپاندول ساعت جلو هیاش به تنگ آمده بودم، شب یکالفگ از

 .اضافه کردم میناز به صدا یرا تکان دادم کم میپاها یعصب

 ؟با خودت ینک یم ینطوریچرا ا نیبش ایب زمیعز -

 را هدف گرفت. جانمیمانند سوزن بادکنک ه زش،ینگاه ت اما



26 
 

 .بودمو تاب  چیپدر یمانند عروس ماه در خیالم که در دلم برپا بود بگذرم، یمیتوانستم از جشن عظ ینم یول

 یار مدربند قر یکه برا دمیرا شن الیدان یشدم، صدا یکتابخانه رد م یخاله ماهرخ ناخودآگاه از جلو یخانه 

 گذاشت.

دانستم  یخوب م یلیرا به خاک بمالم. خ بیدختر ظاهرفر نیتا بتوانم دماغ ا دنیهمانجا شروع کردم به نقشه کش از

 یم یعکس العمل بچه ها که هر کار نیکوچک تر یداشتمشان. حت رنظریوارد شدند ز یوقت عادتش را می شناختم.

 را خراب کرد. زیم همه چاحمقه ی پسرخال الیاما دان؛ کردند حالش بهتر باشد

ه رفت شیخوب پ زی، چقدر همه چبود اش ثابت و از بند آزاد شده یگناه یبود که ب یدر بند ریمن حالم مانند اس اما

 . بود

 حوصله گفتم: یاردالن لبخندم جمع شد و ب یام بودم که با صدا یدر سرخوش غرق

 .یکن یصدا م ینطوریسکته کردم، چرا ا -

 .بودو کالفه  ریکه چقدر ذهنش درگ ،زد یراهنما م از دور هم شیدرهم و صدا یچهره از  یشانیپر

 دو بار صدات کردم حواست نبود خب. -

برادر  ن؛یبنجام ادیبغ کرده چقدر مرا  افهیق نی. با ادیکش یبور دست م یها یآن فرفر ینشست، مدام البال میروبرو

 گذاشت. یخواهرش سر به سرش م یاو شده بود وقت هیبانداخت. درست ش یام م یمیکوچک سارا دوست قد

 شد. رهیو در چشمانم خ دیکش یقیعم نفس

 ؟یچرا مثل مرغ سرکنده ا زمیعز شدهیچ -

 .دمیتاب دادم خند یگردن .فتدیبه قُل قُل بمتعجبش باعث شد ناز در چشمانم  نگاه

 داره. یادیمثبت ز راتیطرف تاثگفته بودم که، باالخره بزرگ شدن اون  رمیگ یم ادی زویمن همه چ -

 زد و آرام شروع کرد. یبند مین لبخند

 یتو بارون مونده م یشد با تمام وجود مثل پرنده  زیکردم کافه، چشماش لبر فیاون روز تعر یناز یدون یم -

 شم اما امروز..... یکردم اگه بشکنمش آروم م یتو چشماش بود فکر م یبرق هی. اما هنوز دیلرز

 مانع شد و ادامه داد: میلب ها یکه با گذاشتن دستش رو میبگو یزیخواستم چ د،یکش یپرسوز آه

تمام وجودش  . اماو ذوق کرد دیپر نییو مثل دختربچه ها باال پا دیرو بعد مدت ها د الینگو اون روز که دان یچیه -

 یا قهیخاموش شد و چند دق نزیر یروش آب م عیشعله ور که سر شیمثل آت دی. تا اخم منو دچشم بودبه خاطر من 

 شهیاشون شد. هم یکرد که همه حسود منگا یشوق هیاعتراض، دست منو گرفت با  یصحبت کرد و بدون ذره ا

 شم. مونیزود پش نقدریکردم ا یشد، فکر نم یجور هیپشتش خم شد حالم  دمیبود اما امروز د یگاه محکم هیتک

که بر شانه ام افتاده بود را دوباره سر کردم.  یبند میو شال ن دمیکش یدوخت، پوف کالفه ا نیرا به زم نگاهش

                                               ام شود. رهیو خ ردیدستم را بر شانه اش گذاشتم که باعث شد سرش را باال بگ

هنش را در دست ذ ی ختهیرا در صورتش فوت کردم، خوب بلد بودم چطور آراَمش کنم و افسار از هم گس نفسم

 هرگز بلد نبود، فقط بلد بود توجه جلب کند. شهیکه آن دختر مثالً عاشق پ ی. کاررمیبگ

دختر  نیمن بود و ا ینگاه مردان متاهل رو ی. حتباشداز من بهتر  یکس نمیتوانستم بب یبودم، نم نطوریهم یبچگ از

گردونه خارج شود. در ظاهر دوستش شدم اما  داد. وقتش بود از یجوالن م یاعصاب خورد کن مثالً محجوب، حساب

 دنیداد. د یم شیکه جانش را برا یکس، نا شدآش النبا ارد نکهیداشته باشد تا ا یخواست نقطه ضعغ یدلم م شهیهم

 سرجا آورد. یطوالن یحالم را بعد از مدت دشینگاه سرد و ناام
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 هم افکارم به هرجا که دلش خواست سفر کرد. باز

 کیو  ستیمادرش باشد. بعد از ب کیخواست نزد یبه خاطر پدرم که دلش م م،یداشتم که مهاجرت کرد دو سال تنها

کرده بودم، دوستانم،  یکه در آن زندگ ی. چقدر دل کندن از فرانسه کشوردیرس یسال دوباره آهنگ کوچ به گوش م

 یمشت عکس با ژست ها کی ایم بود دهیف شنیسخت بود. از اقوام و دوستان فقط تعر سیپار یعالئقم و شب ها

د سال که ص میکن یزندگ یمشت عقب مانده برگردد. در کشور کی انیکرد م یدانم چرا مامان اصرار م یمزخرف، نم

 .مبود زاریب شیکشور و آدم ها نی. چقدر از ااز همه جا عقب تر بود

 یالی. من به دانمیدر افکار خودمان بودهر کدام غرق ، داده بودم هیرا فوت کردم و همانطور که به اردالن تک نفسم

 .بودچند چند با خودش  یباز نیاردالن هم مشخص نبود در ا نتوانسته بودم به خودم جذب کنم و یترفند چیکه با ه

کردند.  یجمع شدند و مثالً رفع دلتنگ لیگرفته شد که تمام فام یبزرگ یچند روز بعد مهمان میبازگشت رانیبه ا یوقت

و  دیمن نچرخ یکه نگاهش رو یخاله ماهرخ بود. تنها پسر یکه آرام و محجوب بودند، خانواده  یده اتنها خانوا

متانت، نگاه سرد و غرورش بود که مرا وادار کرد بخواهم سر از کارش  نیبود و هم الیبرخورد کرد دان یجد اریبس

. ستیچ گریدختران د ایاز من  یدور لینظر گرفتمش، بلکه بفهمم دل ریباشم ز کشیکردم نزد یم ی. سعاورمیدر ب

 از همه با او و دوستانش مراوده داشت. شتریبود. چرا که ب یهست دمیکه رس یبه تنها کس

دانم  یگذاشت تنها باشم. نم یبود که نم او ال،یبعد از رفتن دان یآنها باز شد. حت یها یمن هم به دورهم یکم پا کم

. او هم تمام هوش دمیمان د یقرار گردش گروه نیاش در اول یین را بعد از آشناکرد. اردال یم یمهربان لیدل یچرا ب

چطور  نشانیب دمیفهم یآورد. وقت یُکفر من را در م هیقض نیلوس بود و ا یدخترک مظلوم نما نیو حواسش به ا

به نفع  چیه کیشد  میآخر را زدم. لبخند دوباره مهمان لب ها یشکرآب است اردالن را خام کردم و امروز ضربه 

 من!

 نگاهم کرد. یرا گرفتم و بلند شدم، سوال ام هیتک

 .زدم یپرناز لبخند

 م؟یدرخت پر از حشره رو سنگ، خب مگه مجبور ریز نجایا میهمه جا اومد نیتمام تنم کوفته شد، ا -

 زد و نگاهم کرد. لبخند

 ؟یخند یچرا م هیچ -

 شتریب یا لهیمن وس یخورد، او برا یتکان نم یذره ا شیدلم برا مدیفهم ینم خسته اش را به چشمانم گره زد. نگاه

 ییکنارش بودم که از تنها نیا یبرا دیکردم. شا ینم دایدوست داشتنش پ یبرا یلیکردم دل ینبود. هر چقدر فکر م

 حوصله ام سر نرود. وگرنه مرا چه به......

 .دیقاشق نشسته وسط افکارم پر مانند

 رو دوست داره؟ یواقعاً هست الیدان ،یگم ناز یم -

نداشتم  یو به موقع بود. جواب قاطع یرپوستیز شهیهم الیدان یدانستم، محبت ها یسوال را نم نیهم جواب ا خودم

 آمد. یخونم به جوش مبود  الیکنار دان یهست نکهیاز ا شهیاما هم

 .یبا توام ناز -

 افکارم را از هم جدا کرد. یرشته  یچیدوباره مانند ق و

 تکان دادم و پرحرص گفتم: یشکل گرفت کالفه سر میابروها انیم یفیظر اخم

پناهه حتماً  یب یمرتبه حس کرد نیاول یتا االن بروز نداده. به قول خودت امروز برا یچیه الیدونم چون دان ینم -

 هم حال تو رو داشته که پشتش دراومده. الیدان

 باشه تکان داد. یبه معنا یسر
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 برد؟ یدلش را نم هایم ییبایزچطور  مانده بودم .دید یمرا م دیباشد، او با نیهمخواست  یم دلم

 ینیب ،یبه لطافت برگ گل، لبان قلوه ا یدیدرشت زمرد، پوست سف لهٔ یدو ت دمیکش رونیب فیام را از ک نهیآ

من  اهانش نبود وچرا خو د،یکش یرا دنبال خودش مانند آهنربا م یا نندهیکه چشم هر ب ییطال یو موها یعروسک

اردالن هم هنوز تمام هوش و  یحت هداشت ک زیچه چ یدختر شرق نیسوختم. مگر ا یمتوجهش  در تب و تاب  دیبا

 او بود؟ یِ حواسش پ

 شد. یهم باز نم زیت یچیافتاد که با هزار ق انشیم یکور یدرهم و برهم گره  یکالف هیشب افکارم

 ن به سمت خانه حرکت کردم.کردن اردال ادهیو بعد از پ دمیکش یپوف

 شدم، باز هم همان خواب مسخره! داریاز خواب ب یسردرد بد با

همه جا را پر کرده بود. به دنبالش بودم که  مانیخنده ها یصدا م،یکرد یم یباز فلیبرج ا رینادر برادرم ز همراه

 یدم االن است که نگران باالکر یخوردم. فکر م نیآرام با کف دست زمو  یو چگونه سکندر یچه زمان دمینفهم

نداشتم با آن سن کم وحشت را با تمام  شتری. شش سال بدمیاما سرم را که چرخاندم نادر را ند ؛باشد ستادهیاسرم 

کرد. وجب به  یم دادیترس در چشمانم ب کهیشد. در حال یام م هیدر درونم مانع گر یزیوجود حس کردم، اما چ

 نییباال پا میدر گلو ستونیکه مانند پ ینبود. کم مانده بود بغض چکدامشانیاز ه یما اثررو کردم ا و ریوجب آنجا را ز

 کرد. ریرا به وجودم سراز یخوشادر گر م خیتوب یشد، سوت بکشد که صدا یم

 ادیآره؟ از برادرت  یکن یخرابکار هی دیبا شهیچقدر بگم حواست رو جمع کن. هم ؟ییدختر احمق معلومه کجا -

 هست. زیش به همه چحواس ریبگ

شد.  یم دهیهمه جا نازم کش شهیکه هم یکرد، من یبر قلبم نشست و من را زخم ریچطور ت دیبه او بود و ند پشتم

                 کنم که نگاه ها را به دنبال خود بکشم. یکار شهیمن تا هم یبزرگ برا یشد عقده ا خشیتوب نیآخر

تب کردم و تا خود  یبیچرا که آن شب به طرز عج د،یه من کمتر از خانم بگوب یهرگز اجازه نداد کسپدربعد از آن 

 گفتم. انیصبح هذ

 برش داشتم. زیم یحوصله از رو یب دم،یام دست از کند و کاو در گذشته کش یگوش امیزنگ پ یصدا با

 بود. اردالن

 «شد آخه؟ ینطوریاعوض شده. چرا  یلیجواب نداد. عوض شده خ شهیباهاش صحبت کردم، مثل هم یناز »

گرفت که به قول خودش  یاش دهم! خودش مدام از من راهکار م یدلدار نکهیداشت؟ ا یزدم، چه توقع یپوزخند

 !یود متعجب کردن او رییرا از سرش باز کند. حاال از تغ یهست

 !یه و دوست داشتنمعقوِل موج یآمد تا پسر یکم عقل م یا وانهیبه نظر د بیکردم، عج یواقعاً او را درک نم یگاه

قشنگ  زییپا زیکردم، چه چ یفکر م نیکردم و به ا ینگاه م زییکم جان غروب پا دیباال انداختم و به خورش یا شانه

 .جز تکرار و تکرار دبودنن یزید؟ از نظر من روزها چبودنکه همه عاشقش  بود

 م.دان ینم وانه؛یمشت د کیکشور  نیا یآدم ها ایعاقل بودم  یادیمن ز ای

 .کند اریسکوت اخت ام یسردرد لعنتضرب باال رفتم بلکه  کیو  ختمیر اکیُکن کیپ کیداخل اتاقم  نیتریو از

 نیخوردم، دستم را گرفت تا زم یکرده بودم و تلو تلو م یرو ادهیکه مثالً ز یشب الیآوردن دستان گرم دان ادیبه  با

جواب داده بود، هرچند  شهیر لبانم نقش بست،. نقشه ام مثل همب ینخورم که مبادا مسخره ام کنند، لبخند پر عشوه ا

 را بشنوم. شیهم که شده صدا یاحوالپرس یبه بهانه  مگرفت میو تصم دیاسمش لغز یناموفق. دستم رو یکم

 

 

 



29 
 

 **دانیال**

 

کرد،  ینگاهم مکوچه  چیکردم. مات و مبهوت تا پ یخداحافظ یاز پیاده شدنش پایم را بر گاز فشردم و با تک بوق بعد

 وجودش زدم. یبر سادگ یخنده ا

نفس کشیدن دست و پا مي  یبرا یچند ساعت قبل که مثل ماه یکرد. صحنه  یقلبم او را طلب م یتک سلول ها تک

شود و  یدر قلبم پمپاژ نم ی. آن لحظه حس کردم خوندیکش یشد و وجودم را به آتش م یچشمانم زنده م یزد، جلو

برد. آن می مرا  یوانگیآرامش تا مرز د یو ذره ا یزندگ یذره ا ینفس بکشم. بال بال زدنش براتوانم  ینممثل او 

 .بود بایو ز که هنوز هم بِکر یقدر مقاومت و سکوت کرد که آخر شد آن حال، آن سقوط جسم و روح

را در آغوشم حل خواست جسم با ارزشش  یاز اینکه بهتر شد حالم دست خودم نبود، کالفه بودم چقدر دلم م بعد

 قلبم را. نیسرزم یکشم مهربانو ریکنم، روحش را با عشقم به زنج

کنم و  یاز واکنشش از اینکه ناراحت شود، حس کند ترحم م اما گفتم تنها نیست و عاشقانه مي پرستمش. یم کاش

ر در دستانم فشردم حق را بیشت فرمان برد. یناکجاآباد جنون م یها نیبرود نگذارد دستم به او برسد. مرا تا سرزم

ماشین را  یکشید، زیپ سوییشرت و شیشه  یاز گوش هایم زبانه م حرارت و مضطرب بودم. یبود عصب یبا هست

 پایین دادم و دستم را تکیه گاه کردم انگشت هایم بر لبانم گذاشتم.

 اجیبه کمک احتیداً شدخودم هم ، یک مشاور خوب مراجعه مي کردیمغرق در فکر شدم، حتما'' باید به  دوباره

ام مرا از فکر بیرون کشید خواستم بیخیال شوم که دو مرتبه صدایش بلند شد از  یزنگ پیام گوش یصدا داشتم.

 پیام اول را باز کردم. ،یاسم هست دنیداشبرد برش داشتم با د یرو

گ خوِن. چرا امروز کنم. گونه هام رن یشونه هام حس م یشد؟ هنوزم عطرت رو رو یدفعه چ هیدانیال،  سالم»

 «بود؟ بیعج نقدریا

 کرد. یم یخوب با کلمات باز شهیزدم هم یلبخند

 را خواندم. یبعد امیپ

 «.زیشم. ممنون بابت همه چ یشرمنده م شتریکنم ب یفکر م یهرچ م،یامروز رو فراموش کن ایب »

 دم،یکش یرا به دوش م شیها . غصهدمیبوس یبود و چشمان مظلوم تبدارش را م نجایخواست االن ا یدلم م چقدر

هرگز  گریکنم که د میتوانستم آنقدر حجم بودن را عظ یطاقت غم نداشت. کاش م نیاز ا شتریب فشینح یشانه ها

 نلرزد.

. یافتنیدست ن شهیهم ب،ینج شهینبود. هم یاین دختر عوض شدن ،زدم یپارکینگ را زدم و باز هم لبخند ریموت

 یبود که فقط خودش م بایز ،خاص یمیاسل یو نقش ها ابینا یپر از گل ها یدلش گسترده مانند باغ نیسرزم

. سوار آسانسور شدم و کلید طبقه هفده را فشار ام پارک کردم یمشک یرا کنار پرادو ماشین توانست آن را بکشد.

شده  دهیو چ دهیاو خر ی قهیبا سل لشیکه وسا نجایبهتر از ا ییو چه جا یخواستم از جنس هست یم یدادم. آرامش

 بود.

 

 ینور رانهیتا از دل و دیرس رید دیبا یبه جا مانده. اما گاه یا رانهیکه فقط و ریآنقدر د م،یرس یم ریچقدر د یگاه »

 «.یرا با تمام وجودت حس کن دیبتابد که ام
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 بود. شیخانه هنوز هم پر از عطر نفس ها یرا چرخاندم هوا دیکل

و فرش  یسرمه ا یها یو راحت یآسمان یبه رنگ آب لیشد، چشم چرخاندم، مبل است برق را زدم همه جا روشن دیکل

 گرد به همان رنگ، باز حس همان روزها به سراغم آمد. یها

 حضورش را می خواستم.کردم،  یرا حس م وجودش

 گفتم: دیرا آوردند با ترد لیوسا ی. وقتمیبحث کرد لیو وسا وارهایسر رنگ د چقدر

 ؟شهیزشت نم ؟یهست یرنگ نیحاال چرا ا -

 من شک نکن. قهیشه. تو سل یمطمئن باش قشنگ م یشما پسر مجرد -

ً یتقر یا خانه گرفتند. آشپزخانه سمت چپ و سمت راست سه  یم ینفر جا ستیآن راحت ب ییرایبزرگ که داخل پذ با

ً یتقر یراهرو کیخورد که بعد از  یپله م  قرار داشت. یبهداشت سیسه اتاق خواب و دو سرو کیبار با

 رونیرا ب شهیرفتم، ش خچالیگرفت. سمت  یهوا جان و نفست را م یرا گرفتم تابستان بود، گرما نجایسال که ا آن

 .دیرس یاعتراضش به گوش م یکه صدا دمینفس آب آن را نوش کیو  دمیکش

 آب! شهیش هی نیو ا میی! ماالیدان-

 .حرص نگاهم کرد پر

 بشه. تیجا جمع هست بهداشت رعا هی یتاختراع کردن که وقرو  وانیل -

 مرتبه رو ببخش. کی نیخانوم بهداشت حاال ا -

باز هم  م،یشد نهیبه س نهیبزنم که س رونیشده بود. از آشپزخانه خواستم ب دهیچ قهیبا سل لیچرخاندم تمام وسا چشم

 کرد ببوسمشان، اما افسوس! یرنگ گرفت که بدجور وسوسه ام م شیگونه ها

 بازگشت. یبه سمت کتابخانه رفت و با بسته ا ریو سر به ز دیخند خجول

 .بچه ها را صدا کرد بلند

 منه. یهم باشه نوبت کادو ینوبت -

 هیبه آ نیمز یکوچک یشده  یقلم کار یشده را باز کرد، تابلو چیکادوپ یبسته  دیدرخش یم یاز خوشحال چشمانش

 .بود« اال بذکر هللا تطمئن القلوب» یبایز

را زد و جلوتر نرفت، اما افسوس از حرکت  ستیا یشد همانجا دکمه  یام خارج شد. کاش م نهیاز س یسوزپر آه

 !یزندگ یرو به جلو شهیهم

چشمانم گذاشتم. به هیچ چیز فکر نکردم به  یپرت کردم، ساعدم را بر رو ونیزیتلو یجلو یراحت یرا به رو خودم

 :یشدت خسته بودم. به قول هست

 «بود؟ بیعج نقدریرا امروز ادونم چ ینم» 

 یخواند که صدا یم ییکرد و الال یخواب روحم را آرام آرام نوازش م بیشده بودند و زن دلفر نیسنگ میها پلک

 داد. یاو را فرار لیتلفن خانه مانند سور اسراف

 روح و روانم کرد. یخشم را مهمان ناخوانده  نینازن یصدا

 یچرا جواب نم ام؟یتا منم باهاتون ب یچرا امروز نگفت معرفتیب ؟یکن یم کاریاونجا تنها چ طونیالو دانیال، ش -

 .ییدونم اونجا یم ؟ید

 کلید شده ام غریدم: یزور تعجب و خشم تمام وجودم مي لرزید از میان دندان ها از

 .یلعنت بهت دختره احمق، بسه خودخواه موذ -
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آرامش بر من حرام شده بود، تن خسته ام  اینستم بخوابم. گونتوا گریکردم د یشاخه تلفن را کشیدم، هرچقدر سع دو

 را به قطرات آب سپردم داخل وان حمام دراز کشیدم و چشمانم را بستم.

 هفت  پر کشید به المیخ یپیانو را گوش مي دادم، پرنده  یکالم تک نواز یب یرا روشن کرده بودم و موسیق پخش

 سال قبل.

کتاب  یترم ساعت بعد فصل ها انیامتحان م یو برا مینشسته بود تیریمد یدانشکده  یروبرو ،یچمن ها یرو

 .میکرد یو رو م ریرا ز تیریمد یتئور

 شانه ام زد. یرو اشکان

 ؟یدانیال اون دختر رو میبین -

 نگاهش کردم. یچرخاندم و سوال چشم

 ؟یگ یکدوم رو م-

 .را کالفه باز و بسته کرد چشمانش

 .هیرتش روشنه چشم و ابرو مشکیه. مانتوش قهوه ابابا همون قد بلنده، صو -

 ه؟یشده؟ خبر یآهان آره دیدمش، خب چ -

 باال انداخت. یا شانه

 خبر که آره هست، اما نه خودش. -

 نگاهش کردم. که ادامه داد: یسوال

 .یبهش بگ یخوشم اومده. مي خوام تو برخیلی دارن شیطون و بال از اون  یدوست صمیم هی شونیا -

 گفتم: یکور افتاد و عصب یگره ا میابروها نیب

 دارم آخه به من چه! ی. من چه صنمیدون یمن برم؟ اشکان خوبه اخالق منو م -

 .دش زانیو لوچه اش آو لب

 آخه...-

 نگذاشتم حرفش کامل شود و با غر و لُند گفتم: که

 رو بگو.ره. خودت ب یآخه و کوفت نه اون منو مي شناسه نه من اون رو. تو َکتم نم -

 یکامالً شرق یرنگ معصوم گره خورد. دختر یشیچشمانم در دو جفت نگاه م هیچند ثان یبرگرداندم که برا رو

 نیکرده بودند. مثل ا ینقاش شیبر لب ها ایکه گو بایز یمتناسب و لبخند یو بین یمعمول یلب ها ،یپِر کمان یابروها

و عرض اندام کرد.  دنیشروع به قد کش آهستهآهسته  کچیمرموز مانند پ یشناسمش، حس یبود که سال هاست م

 خواست که او را بشناسد. یدنبالش بود و دلم م میناخودآگاه چشم ها

 

 «.ینشد رونیو ب یکه بر قلب من نشست بهیغر یا یبود لهیکدام قب از»
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 یاز من طلب م کنجکاومبود. ذهن  شیجو مدام در جست و میچشم ها رمیاحساسم را بگ یشرویپ یتوانستم جلو ینم

 .میدرباره اش بگوو اش کنم  هیکرد تا تغذ

کرد، فهمیدم تک دختر است  یرشد م یشتریجوانه در وجودم با سرعت ب نیپرسیدم ا یبیشتر در موردش م هرچه

. برعکس من یخودش دانشگاه قبول شده در سن هفده سالگ یدو برادر دارد. یک سال زودتر از هم سن و سال ها

 و من بیست و چهار ساله. بودم، او هجده ساله ه بودمعطل کرده بودم و بعد پایان خدمتم قبول شد ییلکه خ

جزوه بود. داخل انتشارات برخوردمان هم  اولین خودش را داشت. یدخترانه  یکنار متانت و وقارش شیطنت ها در

چه زمان  دم،یاش بود که نفهم یر طلب هم صحبتد به آن نداشتم. اما آتقدر دلم یکه  قبالً گرفته بودم و احتیاج یا

 .گوش دادم شیو من فقط به صدا شماره اش را گرفتم

 کند. یاست که آرامم م یجلوتر مي رفتیم بیشتر متوجه مي شدم که در چشمانش گاه آرامش خاص هرچه

ما همیشه تنهاست. هر دارد ا یو صدایش مانند مرهم است، محبتش خالصانه و بدون توقع است دوستان زیاد کالم

 گذشت روح بزرگش را بیشتر مي شناختم. یچه زمان م

 میچهره اش برا یگاه، خبر بودم یمن ب دور آمده و یآورد. گویا از سالها یو سکوتش همیشه مرا به وجد م صبر

 است. یمینیاتور یها یدخترکان نقاش یکننده  یتداع

اما  ؛ماند تا بازگردم یمنتظر م د،یآ یماند. هرگز از پا در نم یم یباق طورانهم زیکردم همه چ یرفتم فکر م یوقت

 کردم. یبه پا م یآهن یکفش دیبود با میرو شیپ یطوالن یراه من کند. یمتوجه شدم گذر زمان آدم ها را بزرگ م

 .ه بودبودم که باز هم به من فرصت داد میسپاسگذار خدا چقدر

 پیانو تمام شد. ینواز تک

که از زبان  یاما همان آهنگ ؛اش کم بود ینیرینواختن کرد که باز هم مسافر زمان شدم، هرچند ششروع به  یآهنگ

 داد. یمرا کامل شرح م یدل من بود. حال و هوا

 کردن اتاق بودم و زیرلب با خواننده زمزمه مي کردم: زیکوچکم مشغول تم تییسو داخل

 نیست یهیچک یداره که تو چشما یآرامش چشمات»

 نیست یهیچک یقلبت به جز من جا یکه تو میدونم

 داره که دورم میکنه از غم یآرامش چشمات

 بهم میگه دارم عاشق میشم کم کم، یاحساس یه

 یبخشید یآرومت بهم خوشبخت یبا چشما تو

 ییاد منم مید یرو دار یو خوب یخوب خودت

 یدست تکون دادتو بودم که واسه من  یتو رویا یبا لبخند شیرینت بهم عشُق نشون داد تو

 تو کل رویاهام یمیخوام باش یبس تو خوب از

 امید فرداهام یجون بگیرم با تو باش تا

 داره که پابند نگات میشم یآرامش چشمات

 چشمات دوباره کیش و مات میشم یتو باز ببین

 کن یامو با نگاهت آسمون یو زندگ بمون

 کن یو عاشق من باش بمون و مهربون بمون

 یبخشید یومت بهم خوشبختآر یبا چشما تو
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 ییاد منم مید یرو دار یو خوب یخوب خودت

 یبا لبخند شیرینت بهم عشُق نشون داد تو

 یتو بودم که واسه من دست تکون داد یرویا تو

 تو کل رویاهام یمیخوام باش یبس تو خوب از

 «امید فرداهام  یجون بگیرم با تو باش تا

 مد.پیغام اسکایپم آ یکه تمام شد صدا آهنگ

 ساعت به وقت ایران از یک نیمه شب هم گذشته بود پیغام را باز کردم. دیباال پر میبود، ابروها یهست

 باید باهات صحبت کنم یه اتفاق افتاده ازت مشورت مي خوام. یوقت دار ؟یسالم بیدار -

 دادم: پاسخ

 آره بیدارم. -

 که نوشت: دینکش هیثان به

 پس وب َکمت رو روشن کن مفصله. -

 باشد. داریوقت ب نیباعث شده تا ا زیکردم منتظر که بدانم چه چ روشن

 آهنگ را چندبرابر کرد. ییبایو بعد تصویر خندانش بود که ز یشاد هست یدوباره از ابتدا پخش شد، صدا آهنگ

 

 «جانکاه من است. یمن است، چشمانت درمان دردها آرام جان تیبخند که خنده ها »

 

 و شاد شروع کرد: یپر انرژ شهیهم مثل

 ؟یسالمت ؟یخوش ،یهوا چطوره، خوب ؟یتو دور یپلو میخور یسالم دانیال چطور -

 خندید. ریز

 شده از شالش. ختهیر شانیپر یآن تارها یمن دلم ضعف رفت برا و

شب چي شده ساعت یک بعد از نصفه  نمیحاال بگو بب ر،ینفس بگ هیباال  ایسالم خانوم خانوما خوبم. ماشاهللا ب -

 خانم هنوز نخوابیده؟ یهست

 .ریز خندید دوباره

 ساعته یک نصفه شبه؟ یجلل الخالق تو از کجا میدون -

 اش. یرپوستیز یها طنتیهم ش باز

 ما اینیم دیگه. -

 .شد ام رهیباال انداخت و با چشمان گرد شده خ یا شانه

 ؟یحالت تهوع نگرفت یآرامش بهنام رو گوش مید یبازم که دار -

 باال انداختم. یا شانه

 خب چون حرف دِل خانوم. -
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اما او هم مانند من استاد ؛ اش شده یچند لحظه درهم شد، خوشحال شدم چون فکر کردم حسود یاش برا چهره

 یکه برا دیکش یشد. آه رهیبه خودش گرفت و با لبخند به ِوب َکم خ یچهره متفکر عیدادن حالت بود. سر رییتغ

 .را صاف کرد شیبزرگ در قلبم رخ داد. صدا یمرتبه زلزله ا نیصدهزارم

 یغریبه شده ببینم نکنه یه دختر بور،سفید خوشگل و آلمانیه؟دانیال کِ  یهست؟ دیگه هست یخب شیطون طرف ک -

 دلم تنگ شده. یبرمي گرد

ون او م، بددش یاز روز قبل دلتنگش م شتریهر روز ب مه بوددیگذاشته بودم، فهم بهیکشور غرآن پا به  یوقت از

 ی. مدت ها بود دست دست مدیارز ینم شرفتید به هزاران پیکش یکه او در آن نفس نم ییم. هوادآور ینفس کم م

 جوابش گفتم: دررا اعتراف کنم  زیخواستم همه چ یاو رو کنم، م یکردم تا قلبم را برا

یک سال  یخوبه خودت میدون دلت تنگ شده؟ یبگ ؟یکن یکار واجبت این بود که از من بازجوی ینصفه شب نمیبب -

 من یه سوال ازت بپرسم. یدیگه مونده اگه تو کارت رو نمیگ

 .آورد رونیرا لوچ کرد که بامزه اش کرده بود، زبانش را ب چشمانش

 ؟یچه سوال -

 همیشه عجول بودنش زدم. به یمنتظر من ماند که حرف بزنم. لبخند مشتاق .دیباال پر شیهم ابروها همزمان

بعدشم خانوم ها  ،یعجول شهیهم دونم که تو ی. مییه چیز مهم بگ یشمات داره داد مي زنه مي خوا! چیهست -

 مقدمن پس اول تو بگو.

 کشید تا بر اوضاع و کلماتش مسلط شود آرام شروع کرد: یِمن ِمن کرد و نفس عمیق یکم

نگاه ها و لبخنداش  یبه من هست، گاهاوووم دانیال یادته گفتم یک ماه پیش یه پسره اومده شرکتمون که حواسش  -

 ؟رسم یم جهیدارم زود به نت یگفت یبَرم داشته، م االتیخ یبهم خاصه زیر نگاهش ذوب مي شم. تو مي گفت

 گفتم:. دلم مي خواست حرفم ثابت شده باشدتاب بودم و  یرسیدن به آخر ماجرا ب یآوردم و برا یکه سر در نم من

  ؟یخب چي شد به حرف من رسید -

بود من پنجاه ساعت گذشته  یبرا ایکه گو هیدادم. بعد از چند ثان یرا تکان م میگفت، پاها یدوست داشتم همین را م

 ادامه داد:

ببین دانیال دیروز بهم پیام داد که  ،. با تو از همه راحت ترمیاما تو از همه چیز من خبردار .نمي دونم بگم یا نه -

 قتش نمي دونم چطور بگم؟باید من رو ببینه و امروز حقی

 دستم را ُمشت کردم تا بر خشمم غلبه کنم.، همه چیز بود یسخت نبود صورت ُگر گرفته و خجولش گویا حدسش

 

 «چشمانت من؟ یچه کنم با سرگردان اکنون به غم ایبه چه باختم تو را؟ به غرورم  »

 

م را در برگرفت. حسادت را با تک تک سلول تمام وجود یاز دستش دهم، خشم ناخوانده ا یراحت کردم به ینم فکر

دست دست د. خودم مقصر بودم که ردنک یدر تمام بدنم سوزن فرو م ایکردم، حالم دست خودم نبود گومی حس  میها

 :فتمگ یمدام م رلبیجهت، غرور کاذب. ز یب دیکرده بودم. ترد

 لعنت به من لعنت. -

 را کنترل کردم. پرسیدم: میصدا یسخت به

 ؟یهست یدوستش دار توام -

 گرد جواب داد: یچشمان با
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جنبه نیستم اما خب نمي تونم بگم بهش فکر نمي  یشده. ب یدلم از حرفاش یه جور یهنوز نمي دونم، مي دون -

 کنم.

در قفس خودش را به در و  یکه مانند پرنده ا یقلبم. قلب بود بر یاز او حرف مي زد و هر کلمه اش تیر اقیاشت با

خودم که آمدم فنجان قهوه  به و به سمت صاحبش پرواز کند. دیایب رونیام ب نهیخواست از س یو م دیکوب یم وارید

 از دست داده بودم. یاز زور خشم در دستانم تکه تکه شده بود، نمي توانستم باور کنم فرصت را به راحت

 که از دهانم خارج شد. نگران پرسید: یزیآخ ر یصدا با

 ؟یبچي شد؟ دانیال خو -

باز هم غرورم را به احساسم ترجیح  من چشمانش روحم را نشانه گرفته بود. اقیبفهمد. اشت یمي گذاشتم چیز نباید

 .زدم یدادم لبخند

 شهیمن هم یهم بخوا یفکر کن هر کمک یامیر یآقا ی. به حرفاینگران باش یخواد الک ینیست نم یچیز مهم -

 .یاش مي شه برو بخواب صبح خواب مي مونباید کم کم برم االن اشکان پید من هستم.

 کند؟ ینم هیگفت مرد که گر یبود م یبغضم را فرو خوردم چه کس یسخت به

 کشید. یاز چشمانش مي بارید خمیازه ا خواب

 شب خوش. یمن هستم باهام حرف بزن ی! باشه هروقت خواستیفکر نکن نفهمیدم پََکر -

 قطع شد. تماس

زدم که تمام  یخفه ام کند، فریاد ستخوا یگذاشته و م میدستانش را دور گلو یکس ایبد بود که گو یبه قدر حالم

من را در آن حال و روز دید با چشمان  یزنگ خانه به صدا آمد اشکان وارد شد وقت یبعد صدا یخانه لرزید. کم

 پریشانم و دستم در گردش بود پرسید: یکه بین چهره  ینگران

 ه؟یچه حال و روز نیتاده؟ ااف یاتفاق یسالم داداش خوب -

 .ان مردانه شانه ام را فشردرا برایش تعریف کردم اشک ماجرا

کنم  یکنه. من حس م یمنطقیه حتما'' به حرفات گوش مي کنه و فکر م یخیل یهنوزم دیر نشده بهش بگو. هست -

 .یباهاش رفتار کرد ضیضد و نق یلیاونم دوستت داره اما خب توام خ

 جواب دادم: یعصب

 بست. یاگه دوستم داشت راحت به اون پسره دل نم -

 :دیکش ادیبلند سرم فر یکرد با صدا یهمانطور که دستم را بانداژ م یاشکان با اخم پررنگ که

همه اش تو لفافه.  یرپوستیهمه اش ز ؟یبه زبون آورد کباری ؟یدوستش دار دیفهم ید آخه المصب از کجا م -

 جمع کن بابا، أح.

 .ستادیپشت به من ا دیکش یاالرفته نگاهش کردم که پوف کالفه اب یابروها با

 .یاش رو تماشا کن. خود دان یاز دور خوشبخت ستایوا یبهش بگو اگر هم جراتش رو ندار یاگه عاشقش -

 .میاز هم دور شودادم  یکاش به حرف اشکان گوش مي دادم، اجازه نم یا که

 

 «تا که بگذرم از من. ایمعنا ندارد، تو بو من  چمیتو ه یدانستم ب یکاش زودتر م »
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آتش  یرفتم باز هم وسط کوره  یم یبودم که از هر راه یردن گذشت، در برزخ ُپنج ماه با جان کندن و م چهار

 خوردند. یکه مانند خوره روحم را م ینبود، جز خاطرات یزیراه گر چیشدم. ه ینداشتنش بودم و خاکستر م

 د که گرما طاقت فرسا که نه جانکاه، بود.اواسط خردا یروز بهار کی

 پیام داد: یهست

 .«نت باهات کار واجب دارم  یدانیال میشه بیا »

مي کردم فاصله بگیرم، کمرنگش کنم اما مدام خاطراتش در ذهنم مرور مي شد حاالتش، خنده  یرا ندادم سع جوابش

برق چشمانش هنگام  ش،یها یباز وانهیدبلندش،  یکودکانه با صدا یخنده ها نش،یریش یها یلج باز شیها

 .شد یپخش ممانند فیلم چشمانم  یمدام جلو زیخوردن شکالت داغ، همه چ

که تمام وجودم را در برگرفته بدون  یچکیپ نیااز استخوان درد هم سخت تر است. بودم نداشتنش  دهیفهم تازه

را باز برنامه اسکایپ  ،یکمتر کردن دلتنگ یبرا شب شود. یدارتر و با غم دل من تنومندتر م شهیصاحب نامش ر

 داشتم. یشدنم فقط ده پیام از هست نیکردم که حال خانواده را بپرسم. به محض آن ال

 دانیال؟ یالووو کجای -

 بیا. -

 بیا دیگه. -

 به کمکت احتیاج دارم. ؟یچرا جوابم رو نمي د -

 دانیال بیا دیگه. -

اعتراض آمیز و  یبود. خواستم جوابش را بدهم که تصویر و بعد صداگذاشته  یدر آخر هم یک شکلک عصبان و

 .دیکالفه اش به گوش رس

کار  یمگه چ ؟یاز ساعت چند منتظرت هستم؟ چرا باهام قهر یده بار پیام دادم، هیچ مي دون یهیچ معلومه کجای -

 کردم؟

 شدند. یصدا جار یسیل وارش که ب شیبعد اشک ها و

قلبم رفتم و  ییشده بودم با آن قیافه کالفه و مظلومش تا مرز از دست دادن صبر و رسوا که متعجب و دستپاچه من

 گفتم: یآرام و عاد ینانوشته، باز هم مهر سکوت بر قلبم زدم و با صدای یبرگشتم.  اما طبق قانون

 شده؟چیداداشا خوبن؟ با اردالن دعوات  مامان و ؟یافتاده چرا گریه میکن ی! اتفاقیهست -

 یبود بر قلبم و هق هقش سوهان یهر قطره اشکش آتش، رفت و این بار آرام هق هق مي کردگریه اش شدت گ باز

 مي کردم نلرزد گفتم: یکه سع یکردم خشمم را کنترل کنم. با صدای یتمام وجود سع با بر اعصاب نداشته ام.

 گیرم. چي شده یا مي رم، حاال حاالها هم باهات تماس نمي یبسه! یا میگ یهست -

 که تمام روح و قلبم بود. یرحم شده بودم! آن هم با کس یسنگدل و ب یآمد از کِ  ینم یادم

 :لب زد، هق هقش را خفه کرد و با بغض . ترس در چشمانش النه کرددیام را د یشگیهم تیجد یوقت

 باشه؟. ام کن یدانیال خواهش مي کنم تا آخر حرفام ساکت باش و راهنمای -

 که بر گونه اش خشک شده بود کشیدم. یپریشان و اشک های به تصویر یدست

 باشه حاال بگو. -

 .دیرقص یدر چشمانش م یغلطان چه برق یدهایدر کنار آن مروار
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 «جان. وانهید ییبایتو، خودت ز ا؟یگرفتن دن یتو را چه به جد د؟یآ یبه تو م شتریب یباز وانهیبودم د گفته»

 

 رنگ گرفته و شرمگین شروع کرد: یوبرو بود با گونه هابه ر رهیساکت و خ یا هیثان چتد

 یببین دانیال حاال  که چهار پنج ماه گذشته، منم رفته رفته با اردالن آشنا شدم. فهمیدم چقدر دوستش دارم نمي دون -

ره بره اما اما مي ترسم که اگه حقیقت رو بفهمه بذا .میفهمه ، منوروز تولدم چکار کرد سنگ تموم گذاشت. مهربونه

کنده مي شه. من طاقت دوباره از دست دادن دوباره افتادن رو ندارم.  هدانیال قلبم دار یسواستفاده کنه. نمي دون ای

هم دوست محراب من رو دیده مي  یاما از طرف؛ کرده مي گه پسر خوبیهاردالن تمام قلبمه. مامان هم باهاش صحبت 

موندم نمي دونم چکار کنم دارم دیوونه  یاب اصرار داره. تو بد برزخ، اما محر«نه»من گفتم  یخواد بیاد خواستگار

 یراه چون گفت: هر کار م مهین قیمي شم دیشب که با اردالن صحبت مي کردم بحثمون شد بهش گفتم نامرد رف

یام داد پیام بدم اما بازم اردالن پ یمحکم زدم بهش. از خجالتم روم نشد حت یلیس هیشدم  و  یبکن. منم عصبان یخوا

گوش نداده بحثمون سر همین خواستگاره بود. خب راست هم مي  مو گفت اشکال نداره اونم مقصر بوده که به حرف

گه، باید همدیگرو بشناسیم یا نه؟ همه اش یک سال از من بزرگ تره یه کم بهش حق مي دم. اما باز هم نمي دونم 

 یمدوست داشتن و توجه رو  ی. تازه دارم معناقرارمیقلب ب گهیطرف خونواده ام، از طرف د هیباید چکار کنم. از 

 فهمم.

کردم  یآرام کردنش لب باز م یکاش به جا یچطور هزاران تکه شدم. و ا دیو ند گفت سرش را پایین انداخت. مغموم

 گفتم: یو م

 زیو من خام چه چ بکشه. شیجلو. نه که با دست پس بزنه با پا پ ادیرو بخواد، مرد و مردونه م یدختر یاگه پسر"

 "به اصطالح مرد کردم؟ کی میقلبم را تقد یکه تکه تکه  دمیناز یبودم؟ به چه م

 شروع کردم: یسخت به خب باید به او آرامش مي دادم آخر او تمام وجودم بود. اما

نه تنها که حقیقت رو بشنوه  یدوستت داشته باشه زمان ی! اشکاتو پاک کن. اگه اردالن همونقدر که مي گیهست -

ناراحت نمي شه و نمي ره، بلکه خوشحال و ممنونت هم مي شه. در مورد خواستگارت آخرین تصمیم گیرنده 

 یترین دختر ینگو دیوونه شدم تو منطق ممحترمانه باهاش صحبت کن و بگو نه. اینقدر ه یبذار بیان و خیل، یخودت

 یدونم تو آخر کار خودتو م یت بکش سرتق. من که مکه خجال یبیست و سه سالته بچه نیست ،که تاحاال دیدم یهست

 .یکن

آرام شده بود لبخند  یحرف هایم کم با !کباری یسال یش با تمام وجود لبخند زدم. به قول خودش لبخندهایبه رو

 .کشید یزد نفس عمیق یشیرین

 ده.ممنون جناب عصاقورت دا ن،یداد لیو از اون لبخند خوشگال تحو نیافتخار داد نمیب یم -

که به  ییداد. لبخندها یشمال را م یشرج یهوا یکه بو ییحجم نبودن نفس ها نیکردم و دلم گرفت از ا یکمرنگ اخم

 شد. یرا پناه م شیها یکه سخاوتمندانه خستگ یشد و آغوش یم دهیپاش یگرید

 به خودم آمدم. شیصدا با

شه با ده تا دست  یترسه. نم یآدم م یاخم کرد نیکردم، همچ ی. بابا شوخیش یگم بداخالق ناراحت م یبعد بهت م -

 گره رو باز کرد. نیتنومندم ا

 .خندید با کلماتش بایز یباز نیبه اچشمانم 

 یکه چقدر دلتنگ قربان صدقه رفتن ها کردم اش فراموش یشگیهم یپاره کردن ها کهیو تعارف ت ریاز شب بخ بعد

 تکرار می شد.در ذهنم  زیچ کی فقط م.پدر بود ین هادانا و اخماتو باز ک یها ی، چقدر الغر شده ادرما

 «ام! یهست و هست یبرا قرار،یب یناتمام و دل یدلتنگ»
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در  دمشیدور، در آغوش کش یها فاصله  لومتریاما از ک دمشیشب بخیر گفت و  خوابید. بوس یشب گرم، هست آن

مختلف از او گرفته بودم را نگاه  یادر ژست ه یواشکیکه  ییمان و تک نفره ها ی. عکس هاي دسته جمعالیخ

. هرچقدر دنبال نشینمک یآب شد از خنده ها مقند در دل لویک لویدر دلم آن شب راه افتاد. ک یقشنگ یکردم، چه باز

 .میدست و پا یکردم جز غرور مزخرِف ب ینم دایپ یزیدلیل تردیدهایم گشتم چ

ه، همانطور که من گفته بودم نه تنها ناراحت نشده بود بلکه بعد هم خبر داد که همه چیز را به اردالن گفت هفته

 یکرد که برا یآنها گذاشته باور نمي کرده و فکر م یکه فهمید خواستگار پا به خانه  یخوشحال هم شده بود. زمان

می را  ی، چون اگر تصمیمبودترسناک  یدادن هست سترا از دست داده. حق هم داشت واقعا'' از د یهمیشه هست

ستاره باران بود و  بایچشمانش آن روز چه ز د.یکش ید و از موضعش عقب نماایست یآن م یحتما'' بر رورفت گ

 کرد. یم ینورافشان

 د.رک یو از چشمانم چکه م هم تلنبار یروبود و  در قلبم ماندها که سال ه یو حرف های ه بودمماندمن 

 م چگونه باید آن را در هم شکنم.تسمي دانو ن بود دور خود کشیده یکه دیوار بلند یسرسخت دختر

م، ردنگاه مي ک بود انداخته یکه مرا یاد هست یکه از فنجان قهوه بلند شده و تلخ یو به بخار یدمکش یوف کالفه اپ

نبود و  یجان نمي گرفت. احساس ینبود شعر یم که اگر زنرد. به این فکر مي کبودچون نداشتنش مثل قهوه تلخ 

 م:ردي کزیر لب زمزمه م

 «بیا شاعر و دیوونه شدم هرچند مي دونم که روحت هم خبر نداره. یتو با من چکار کرد یهست آخ»

 .دیچیپ یم میو مانند دار به دور نفس ها شتگذا یدلم م یقرارش داغ رو یچشمان سرد و نگاه ب یاد

سنگین تر و سفت تر شده بود و  ایگلویم گو سیب در پیش داشتم. یطوالن یرا مي خواستم راه یتمام وجود هست با

 بود. میدم و بازدم ها نیب یسنگ

 

 «من است. یگفته بودم نفست جان من است؟ هر نگاهت خنده به لب ها »

 

 ی**هست**

 

خود گونه  ییپروا یب از به خاک باران زده؛ مست کننده. هیشب یزی. چدیرس یبه مشام م شیعطر نفس ها هنوز

 م.بودکرده  رییتغم چرا ستدان یرنگ خون گرفت، باز هم نم میها

با دارچین درست کرد و من تنم را به قطرات  یبرایم چا درچشمانم کمتر شده بود. ما یطاقت فرسا و قرمز سردرد

 بهتر شده بود. یلیسپردم. بعد از دوش مختصر، حالم خ خیآب 

 ینجواها یشنونده  م،یها ییزدم و به پناهگاه تنها یام را پوشیدم. چرخ یو شلوار مشک یسبز عروسک تیشرت

مالیم  یآب یبا پس زمینه  یانداختم. کاغذ دیوار یشبانه ام نگاه یوقفه  یب یها و بغض ها هیعاشقانه ام، ناظر گر

و کمد و میز  ییاس ییک مبل تک نفره  ،یبا ترکیبات آب ییاس یپرده و رو تخت ،ییاس یو شکوفه ها یآسمان

از عطر  یآرامش مي داد. کشو لوازم آرایشم را باز کردم و کم یدند؛ همیشه بوتحریرم که با تخت خوابم همرنگ بو

بیخیال شدم، پرده را کنار زدم و  خانه نمي شد. ما داخل اتاق وا؛ سیگار را کرده بودم یتلخم زدم. عجیب هوس تلخ

از خجالت قطره قطره آب ز قبل با یساعتاتفاقات  یادآوری با اتاقم بود نشستم. یآینه قد یکه درست روبرو لمب یرو

اما خب شرم دخترانه هنوز هم در  ؛نبودم دهیدر گوشم بود. دختر آفتاب مهتاب ند شینفس ها یشدم، هنوز صدا

 بود. یوجودم مانند آب روان جار

 ی هیکه هد ستالیفرشته کر یبه مجسمه  چشمم فکر نکنم. ریبه اتفاقات اخ گریکردم د یم یتکان دادن سرم سع با

 ن بود افتاد و باز ذهنم هوس مرور خاطرات و دار زدن من را کرد.اردال
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 یمزاحم زندگ»به من گفت:  یکه اردالن بدون هیچ دلیلامان رابطه  ه، اولین تیشه بسال گذشته اش بود دمردادقیقاً 

مدام ، دم. خسته بورفتمیپذ یمقاومت نیدارم من هم بدون کمتر ادیکرد. خوب به  یراحت خداحافظ یلیخ« اش هستم

. من هم نمي خواستم خودم را به او دمقاومت ندار گریزد که بخاطر من با خانواده اش سر جنگ دارد و د یطعنه م

 نگرفته بودم. یتمام هیچ تماس یبسوزد. یک هفته  میدلش برا ایتحمیل کنم و 

د با من حرف بزند، رفتم و بود. تا اینکه خودش تماس گرفت و گفت بای هیو خوراکم دور از چشم همه فقط گر خواب

بوده و پشیمان از ناراحت کردنم  یکرد. توضیح داد که عصب یشروع به عذرخواهن مایپش یتا من را دید با چشمان

 است. من اما بدون او بودن را یاد گرفته بودم!

مي وجود  با تماماول  یروزها مثل در گرم کردن رابطه امان کرد و من باز هم خام حرف هایش شدم. یسع باز

 .خواستمش

قلبم « ها دنیکش شیبا دست پس زدن ها و پا پ» نیداشتم از ا دیرفتارها تکرار شد، من حس ترد نگونهیبازهم ا اما

 یجوون ینذاشت یهست». بود در گوشم شیچگونه کمر بست بر قتل احساسم، هنوز صدا دمیکورم کرده بود و ند

 انتظار داشتم عشق معجزه کند. دم،ین غرورم را نشنخورد شد یصدا دم،یو من باز پا پس نکش« کنم.

مشاوره را هم رفتیم و  یجلسه  نیاول یو حلقه دیدیم حت میبا اصرار من، رفت اش سال گذشته زییپا یروزها نیآخر

خواهد  یخاطراتمان و م زیدرخت عز یبرداشته برا شهیاو ت نکهیخوشحال بودم! غافل از ا یمن به طرز احمقانه ا

نماند، احساس و اعتمادم  یاز آن باق یزیکه چ کنددر قلبم به پا  یمیحت برود. با حرف هایش آتش فشان عظرا یلیخ

 یحس یب ریدر کو نکهیندارم و ا یحس چیتمام شده ام، ه یاما من به تلخ دهینرس انیبه پا ایدن ی. آررندیباهم بم

 مرگ. یعنی یباش

 به آنها بدهکارم. یلیکه خ یبدوم، بخندم، تالش کنم به خاطر کسان دیخواهد برود اما من با ی! که باز نفسم میوا

 !زمیهمدم عز ییو تنها یدائم یناتمام، بغض یمن ماندم و خستگ حاال

 

 «تو هم؟ ایتو هم؟ همدم من اشک و درد، اما آ ایاما آ دم،یرس انیبه پا من»

 

                   . بودند دهیبهم چسب میها هیر ایبه خس خس افتاده بود و گو میبه خودم آمدم که نفس ها یوقت 

بود با  یبه غذا نداشتم. اما نرفتنم مساو یلیرا گرفته بود و م بانمیشام صدایم مي کرد، باز سردرد گر یبرا مهران

خودم را آرام کردم و فکر کردن را متوقف  دم،یکش قیعم ی! نفس هادرما یانتها یب یها خیو توب میتمسخر برادرها

 "!ییتنها ییتنها ییچه تلخ است تنها"خورد.  یمدام در گوشم زنگ ماما نداشت.  یفایده ا چون

 کرد. یاتاق را باز کردم، که مهران شروع به لودگ در

ام را  یما هم دل داریم و بین یتو اتاق نمي گ یچپید یاالنم که چشمات خمار و قرمزه، رفت یاز صبح که نبود -

 کشید. 

 را دادم:  یشگیو جواب همزدم  یمصنوع لبخند

 .ادیصبح زود بیدار شدم؛ خب خسته ام، خوابم م -

بخورم و ظاهرم را حفظ کنم، مبادا حال  یدو لقمه ا یکردم یک یبه کمک مامان رفت. سع د،یام را که د یحوصلگ یب

 نیاز ظهر با من عج که یمکرر و سردرد یاما با خمیازه ها؛ دمیسلاير کسل کننده د یکند. بعد هم کم میخرابم رسوا

ام، چشمان خسته ام را به دست  یلباس خواب صورت یدنو بعد از مسواک و پوش نمینتوانستم بنش گریشده بود، د

 رویا و خواب سپردم.

دربست  یبودم، بدون معطل یخرداد کالفه و ُکفر یاز گرما یبود و من هم که حساب امدهیساعت آخر استاد ن»   

 .دمیرس عید و سروها خلوت ب ابانیا را شکر خگرفتم به سمت خانه. خد
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را زمزمه مي کردم که  یخودم زیر لب آواز یخانه نیست وارد خانه شدم. برا یانداختم و به خیال اینکه کس کلید

به مشامم رسید. سریع کفش هایم را درآوردم و نفهمیدم چطور خودم را به  یشبیه سوختگ یبد یناآشنا یبو

 آشپزخانه رساندم. 

فریاد  یصدا با دیدم کامال'' شوکه شده بودم، تا دو دقیقه نفس کشیدن و حرف زدن یادم رفته بود.  یکه م یچیز زا

 بابا به خودم آمدم.

 ؟یتو اینجا چکار میکن یهست -

 با تته پته ادامه داد: و

 !؟یب.........بینم م......م...گه امروز کالس نداشت -

 کلید شده ام گفتم: یدندان ها یآمد؛ از البال یرفت و نم یکه فقط م یهایلرزان و بغض آلود و نفس  یصدا با

 یشاهکارت رو نبینم؟ بابا به من بگو چرا؟ من رو قانع کن. چرا؟ دوباره چرا؟ چ یمي خواست ؟یهه چرا هول شد -

یاد دوباره و با جیغ و فر ینر یسمت این زهرمار ،یجون منو قسم خورده بود یبرات کم گذاشتیم قول داده بود

 پرسیدم:

 «بااااابااااا چراااااا؟؟؟ -

 

 «.زدیر یو به قلب من دست نزن به خدا که فرو م ایتََرک ها هم مثل من کهنه شده اند، ب نیا »

 

نفس کشیدن تقال  یشده بودم، برا یموج مي زد! بعد از جیغ عصب یشاید هم پشیمان یچشمانش ترس و نگران در»

 اد. حالم که بهتر شد با حرص پرسیدم:آب به من د یمي کردم، کم

 به من جواب بده.؟ چرا فقط بگو -

 چشمانم خیره شد. در

 ندارم. یجواب -

 جا برخاستم و فریاد زدم: از

 !یلیخ ینامرد یلی. خیضعیف النفس و پست شد یمردم پدر دارن منم دارم! خیل -

 « و جوابم شد یک کشیده. 

 

ه، که ن یلعنت یبرداشته بودند. خواب ها یبا من سر ناسازگار می، نفس هازدم ینفس نفس م دمیپراز خواب  یوقت

بدنم عرق کرده  تمام . میها یهشدار خطر ِسقط شاد یشده ام دوباره شروع شده بود، به معنا نینفر یکابوس ها

رونم را کم خنک التهاب د یهوا ی، یک لیوان آب خوردم پنجره را باز کردم تا کمزد یچنگ م میبر گلو یبود خشک

 م.  ه بودام افتاد ینداشتم فقط یاد کودک یکند، هیچ حس

بابا مي نشستم و او با حوصله موهایم را خشک مي کرد و شانه مي زد. برایم  یآمدم بر زانوها یحمام که م از

 کرد و مي بافت. یزمزمه م یآواز

 گفت:  یم شهیهم

 من به موهاشه.  یدونه  هی یکی یموهات رو کوتاه نکن قشنگ چوقتیتا من زنده ام ه -
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هروقت خسته مي شدم، مامن آرامشم آغوش پدر عزیزم بود. عاشق پدرم بودم تنها قهرمان  یسالگ کیبیست و  تا

 بود.  یزندگ میهمه اش برا ش،یام، عطر تنش، خستگي ها یزندگ

د از تولد بیست و یک یک هفته بع درست کردند. یحسادت م لیکردم، تمام دختران فام یم یمادر شیبرا بیعج

با  یرا از سر گرفته، بدون هیچ بحث یلعنت ونیام آن اتفاق افتاد، بعد از اینکه من فهمیدم باز هم مصرف اف یسالگ

 زنده نبودم. ت. اگر محراب نرسیده بود من من لباس پوشید و رف

که با او جر و  دمیر رویاهام مي داش را تَرک کرد. اما همیشه د یپادشاه قلبم امپراطور یآن روز ُمردم؛ وقت چقدر

 . زده بحث کردم و به من کشیده

به گردنم کشیدم پنجره را بستم و  یدسترا خاموش کردم، فشارم باز هم افتاده بود و بدنم به لرزه افتاد.  سیگار

و صبح با  کم چشمانم گرم شد کم  ابند؟ی یم انیپا یدوباره زیر پتو خزیدم و به این فکر کردم این کابوس ها کِ 

 آالرم بیدار شدم. یصدا

. بعد کردم شملس دلچسب یهوا ریه ام را پر از !بود به من هیشب پاییز دیگر. ییک هفته  یشنبه! باز هم ابتدا روز

مي شود که از  یآمد، یک سال ادمی یطاهر یآقا یدوستانه  امیپ دنیشدم و با د یمختصر، راه یاز خوردن صبحانه 

دیگر  یاستعفا دادم و جای ماسرا به من آموخت، با الت یمن تغییر کرد و فصل تازه ا یزندگکه  یشرکتش همانجای

کردم،  یمي کرد، اما با اتفاقات روز قبلش حس م یآرام و یکنواخت را ط یام تقریبا'' روند یزندگ  مشغول شدم.

 . تازه در راه است یماجراها

 .رمیاز برهوت فاصله بگ یکم دیتا شا جانیخواست ماجرا و ه یم رییدلم تغ چقدر

 

 «لنگد؟ یتو م یام ب یزندگ یدان ینم ؟یکجا پنهان شد یهرچه گشتم نبودرا ورق زدم،  یزندگ »

 

آمد؛ تصمیم گرفتم قدم زنان تا ولیعصر بروم.  یغروب بود. نم نمک باران م کیو نزد یاز پایان ساعت ادار بعد

را گوش مي دادم. نزدیک ایستگاه اتوبوس بودم که حس کردم بند  یمقدی یاز آهنگ ها یهدفون در گوشم بود و یک

 ؛دست یا صورتش بکوبم یکیفم از پشت کشیده شد. به خیال اینکه مزاحم است دستم را مشت کردم و خواستم رو

 باشم یا متعجب!  ینمي دانستم عصب میاما با دیدن شخص روبرو

 زدم و پرسیدم:  یعصب پوزخند

 ؟یو مهم تر از همه، با من چیکار دار یچیکار میکن اینجا یمي شه بگ -

در جیب لباسم بود، منتظرش ایستادم و به صورتش  یکه یک دستم بر بند کیفم و دیگر یدر حال یچشمان سوال با

 موج مي زد. ینگران ینداشت و در چشمانش کم یهمیشه هیچ آرایش برعکس دقیق شدم.

 .کشید. من همچنان با چشمان منتظر نگاهش کردم یکالفه ا دستم قرار داد، نفس یسردش را بر رو دست

دونم چرا  یجوابم رو نداد، باور کن سوتفاهم شده. من نمدانیال که  ؟یباهم حرف بزنیم هست یمي شه اجازه بد -

 شد. یاونجور روزید

 ینشان م خط و شیاش شدم، در دل برا رهیخ ینگران و ملتمس به من چشم دوخت. با چشمان برزخ ینگاه با

 یرا م زیواقعاً چه چ نکهیا» شد. یجمله تداع کیشکل گرفت و در ذهنم  میلب ها یرو ی. ناخودآگاه پوزخنددمیکش

سکوت  ی. وقتفوت کردم کالفهنفسم را « ندارد. یتیاهم نیمن کوچک تر یبرادیگر  یدهد؟ وقت حیخواهد توض

 کرد. دایدوباره جرات پ د،یام را د یطوالن

 . من دوستت دا.....یگرفت یبه دل نم نهیو ک یمهربون بود شهیتو که هم یمگه نه؟ هست میوستما هنوز د -

 و سرد گفتم:  دمیپا چرخ یپاشنه  یرو دم،یکش یقیماند. نفس عم مهیمن حرفش ن یعصب یبا خنده  
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بندازم. این  نیزم روتو مبه توضیح نیست، اما دوست ندار ی. نیازیینجایفهمم چرا ا یکنم نم یدو دو تا م یهرچ -

 نزدیکیا یه کافه هست بریم بشینیم صحبت کنیم.

دنج که پشت تئاتر شهر  یکافه  به بدون اینکه منتظرش بایستم به آن طرف خیابان رفتم. نازنین هم پشت سرم آمد.  

ظر ماندم، لب منت ینازنین نشستم و با چشمان سوال یبود رفتیم، طبقه پایین را انتخاب کردم که راحت باشم. روبرو

 باز کند.

                 .  دیچپم ناخودآگاه باال پر یداد! ابرو یالکل م ینامحسوس بو شیقرمز بود و نفس ها یلیخ چشمانش

 را صاف کردم و شمرده شمرده پرسیدم: گلویم

 ی. حرف نمیکن ینگاه م ! ده دقیقه است بِر و بِر منویپس چرا روزه سکوت گرفت ؟یخوا یم یرلفظینازنین ز -

 برم؟ ؟یزن

 باالخره سکوت را شکست. ،یساختگ یو بغض یشینما یها نیف نیف با

 باشه؟  .یبه حرفام تا آخر گوش بد بدون قضاوت شهیهمقول بده مثل  یببین هست -

 به تکان دادن سر اکتفا نمودم. یجد یکنم با قیافه ا یحوصله تر از آن بودم که بخواهم قضاوت یب هرچند

 لب زدم: یعصب دمینوش یرا م ظمیتلخ غل یکه قهوه  نیبل نگاه متعجب نازندر مقا و

 بابا! یا ،یحرف بزن تو چقدر ناز دار -

 

 «.غسل تامید بدهاست، تو در زالل نگاهت مرا من گناهم  یتلخ »

  

  یمحتو شکر داخل فنجان ختنیاز ر عدب نداشت. یا دهیچانه ام زدم. خونسرد نشستم حرص خوردن فا ریرا ز دستم

 نیاش لب به تحس ییبایهمه ز نیبابت ادل در  شد و من باز هم رهیسرش را باال آورد. در چشمانم خ ش،ینویکاپوچ

 گشودم. 

 .دیکش یقیعم نفس

 .یتا آخر ذهنمو بخون یخوا یکنم م یحس م یکن ینگاه م یاونجور -

 زدم. یپوزخند

 و ندارم.ندارم تا آخر ذهن تو رو بخونم، حوصله اش ر یاجیاحت -

ام شد و  رهیخ یشد. جد یهوا ابر یا قهیجنگل چشمانش چند دق در ام خارج شد. نهیاز س یقیباز ناخواسته آه عم و

 ادامه داد:

 ات چیه؟ یتفاوت یو ب یما سه چهار ساله باهم دوستیم، دلیل این همه سرد یهست -

! دیفهم یانجماد را به وضوح م یکردم معن یه ممعنا بود. به هرکس نگا نیو به ا دیچهار رس یچشمانم به منف یدما

 در چشمانش خیره شدم و شمرده شمرده گفتم:

رو بگم. به قول خودت تو  زیچ هیاصل موضوع رو بگو. اما بذار قبل از اون  الیخیکنن، ب یم ریی! آدما تغنینازن -

داشته باش رفاقتم مثل قبل برات ناراحت شدم. انتظار ن دمتید دمیکه ازش دست کش یکنار گذشته ا یوقت ،یدوستم

 شدم. دهیمارگز گهیباشه، من د شیآت یکوره 

نداشت. قهوه  یواکنش نی، مثل مجسمه نشسته بود. نفسم را در صورتش فوت کردم، کوچک تراش شدم رهیخ منتظر

 رهیخ ین سوالام کامل سرد شده بود بلند شدم که به صندوق بروم، اما دستانم را گرفت. دوباره نشستم و با چشما

 اش شدم.
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 زد: لب

 ؟یپس دانیال چ -

 چشمان گرد شده پرسیدم:  با

 منظورت چیه؟ باشه من به دانیال توضیح مي دم.  -

  ِمن ِمن گفت: یپس از کل ،یکه با نارحت 

 !؟یدوستش دار نمیمنظورم این نیست، مي خواستم بب نه -

 جمله از دهانم خارج شد. نیدانم چرا ناگهان ا ینم

و ربط داره. سر و گوشت  ینه، به خودم مربوطه. همونطور که روابط شما به خودت بستگ ایستش داشته باشم دو-

 دخالت کنه. یکس دی. نبایروشن فکر و آزاد یگ یجنبه و م یبا همه م

از آن کشش بحث  شتریب نبود. رییبود که زده شد و قابل تغ یهم از جواب تلخ خودم متعجب شدم. اما حرف خودم

اجازه دهم  نکهیباال انداختم و بدون ا یتفاوت شانه ا یبفهمد؟ ب ایخواست ثابت کند  یرا م زیچه چ نیداشتم، نازنن

 کردم و از کافه بیرون زدم.  یبدهد، سریع خداحافظ یگرید حیتوض

دم و با اما بغض نکر ؛برخورد کردم نیبا نازن یخیمجسمه  هیتفاوت و شب یگلویم دست کشیدم، امروز هرچند ب به

 زدم و آهسته به سمت یک ایستگاه باالتر قدم برداشتم. دنلبخ .دمیآوردن اسم اردالن نلرز

 

 «سکوت تا کجا مرا پُر خواهد کرد؟ نیاما ا افت،یخواهند  انیقرار پا یب یبغض ها نیا »

 

 نیهم بر ا میم سعهرشب عادت کرده بودم. تما یگذشت. به کابوس هامی اتفاقات  از تمام ماجراها و یهفته ا کی

بلند  یشباهت به داستان ها یام ب یگرفت، زندگ یاوقات خنده ام م یدهم. گاه رییام را تغ یفکر ریبود که مس

 تلخ!  یانیعاشقانه نبود، با پا

تلفنم مرا از عالم هپروت  یدادند پوزخند زدم، صدا یکه در سرم جوالن م یدیبودم و به افکار جد ستادهیا نهیآ یجلو

زدم و  یلبخند مچهیداد، ن ینشان م یخود ن،یپاورچ نیپاورچ یگاه ادشیکه  الینام دان دنید با. دیکش نرویب

 .تماس را  لمس کردم یبرقرار

 ؟یسالم چطور -

 پاسخ دادم: نهیو با طمأن آرام

 ؟یکرد یمیقد یاز رفقا یادیشده  یسالم خوبم، شکر. چ -

 کرد. ییدر گلو ی خنده

 عجب! ،میکاِرت باهم صحبت کرد یدو ساعت برا روزیدبدجنس! ما که  یا -

 کنه؟ تتیخواد اذ یم یمن بدجنس نباشم، ک -

 .دیکش یقیعم نفس

 کنن. تیراحت هستن، بخوان اذ التیخ -

 . حقتو خوردن.ید ی، اصالً جواب نمتوام که مظلوم یاله ،یاله -

 که. یاریاز دست تو! ماشاهللا کم نم -
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 مه؟ی. تفهیبخوا یزورک دیبا یخوا یبخواه، نم یاخو یکه هست! م نیهم -

 نره. ادمی. کارم لحظه ساکت هی! از دست تو دختر، یوااا -

 اش. یگرم جد یرا فوت کرد و من منتظر صدا نفسش

 ار،یرو ب نتیفرستم. زحمت بکش ماش یراحت کارشو بلده. آدرس رو برات م التیبرات از مشاور وقت گرفتم، خ -

 طرحه. ارمیپژو رو ب یدا اون سمتتونم فر یمن نم

 و گفتم: دمیخند

 ...یخودم م یممنونم، دوماً آدرس رو بد نکهیاوالً ا -

 محکم و نسبتاً بلندش زبانم بند آمد. یبا صدا

 لجباز نباش. نقدریا ام،یخوام باهات ب یم -

 آخه.... -

 فعالً. ر،ی. عصر بخنمتیب یفردا م ار،یدر ن یمظلوم باز یالک -

 .پس سخن را کوتاه کردم .میبگو یزیشد چ ینم گریحرف زد که د یطور

 . مواظب خودت باش.یباشه، مرس -

پنجره  ینواخت. روبرو یبتهوون، م یها یاز سمفون یباتریز یقیموس ابان،یباران در خ تاللو .را قطع کردم تماس

داد، از هر  یاز جنس خدا به من م یبیصدا آرامش عج نیدادم. ا شیتمام حواسم را به باران و صدابودم،  نشسته

 .دمیکش یقیشد. چشمانم را بستم و نفس عم یتر حس م کیلحظه نزد

 .مرا به خودم آورددر ما یدر و بعد صدا یصدا 

 ؟یخوریم یچا یهست -

 .دمیلبخند پاش شیرو به

 بگذرم؟ یگل میمر یخوشمزه  یها ییاز چا شهیمگه م -

 تخت نشست. یگذاشت خودش هم بر رو رمیتحر زیم یا رووارد شد و آن ر یچا ینیبا س درما

 یکرد، نگاه انداختم و در دل خدا را شکر کردم که مادر یم ییخودنما شیموها یکه البال ینقره ا یچند تار مو به

 را بر چشم گذاشت. شیکف پاها دیباالتر، که با یدارم از جنس فرشته و حت

 چشمانم نوازشش کردم و گفتم:  با

 کنن؟ ینم تینم معلم چه خبر از بچه هات اذخب خا -

 با لبخند شروع کرد: شهیهم مثل

. کنن یَشل و پَل م گرویزنن همد یکنن. م یم یگوشیباز دم، مدام یدرس م ! باز صد رحمت به شماها! دارمتیاذ -

 به کنار دختره هنوز دوازده سالش نشده دنبال شوهر و ازدواجه. نایا

 ام شد. رهیبا تعجب خ مادر .دمیبلند خند ینتوانستم خنده ام را کنترل کنم و با صدا رگید دیکه رس نجایا به

 زد گفت: یخنده در آن موج م یکه رگه ها ییبا صدا

 دختر؟ جوک گفتم؟ یخندیم یبه چ یشه بگ یم -
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ه و شاگرد ما فرق داشت. ما دنبال درس و دانشگا یمامان! خب قربونت برم دوره  یبامزه گفت یلیبه لحنت، خ -

 .یبامزه گفت یلیخ ییان، اما خدا ینجوریا نای. امیبود نایو ا یاول

ً یشدم. دق قیدق اشزدم، به چهره  لبخند  خوش قلب و مهربان. یمعلم قا

خوام که به  ی. اما بازم مزدلمیازت ممنونم عز ،یاوردیخم به ابروت ن یبود یقو یلیخ نجایدونم تا ا یم یهست -

 .میرو ندار یکس گهیبه خاطر من و برادرات، ماها جز همد ،یپا پس نکشو  یتالشت ادامه بد

 .دمیکش یقیفرستادم. نفس عم میها هیبلند شده بود را به ر یکه از چا یعطر

به  دی. بانیکرد. بعدش هم قلب من، عشق من، شما سه تا هست خیرو بخور  یدیکه خودت زحمت کش یاوالً چا -

 .دونیم نیا روزیم و پخاطر شما هم که شده سرپا باش

 و در دلم گفتم: دمیرا نوش یاز چا یا جرعه

 "ندارم. نیجز ا یاز خودم بگذرم، راه دیمن با"

 : دیام شد و پرس رهیخ

 د؟یکم خر هی میبر یایفردا م -

 است. شانیآشفته و پر نقدریخواستم متوجه شود که حالم ا یجلسه مشاوره ام بود. اما نم نیاول

دونم  ی. بعدش هم من فردا کار دارم نمیش یخسته م یحساب ،یکار دار یز هفته است و مطمئنم کلرو نیفردا اول -

 .میر یبرسم خونه انشاهللا آخر هفته باهم م یکِ 

 

 «است. زیهرگز، سکوت من خود هزار سّر مگو دارد که از چشمانم سرر میاز راز دلم با تو نگو »

 

 اش نگاهم کرد. یبا آرامش ذات مامان

 .رشیز یبه حالت بزن یوا ا،یاشه قول دادب -

 . رشیزنم ز ی. چشم نمیشناس یخوب منو م -

 کرد گفت:  یرا برداشت و همانطور که پرده را مرتب م ینیس

 .ادیصداشون در م میشام ندار ننیشام درست کنم؛ برسن بب ومدنیبرم تا داداشات ن -

ً یرفتنش تقر رونیداد چقدر خسته است، قبل از ب یاش نشان م افهیق  زدم: ادیفر با

 صبر کن خوشگلم، شام امشب با من. -

 گفت: یو با لحن ناراحت دیسمت من چرخ به

 نزن. غیزهرمار، صدهزار مرتبه گفتم ج -

درست کنم.  یخواستم ماکارون یرفتم م خچالیبه سمت آشپزخانه راه افتادم. سراغ  عیزدم و سر ییدندان نما لبخند

 .دمیو خر نییرفتم پا عیسر م،یتقارچ و فلفل دلمه نداش

با دوستان چت کردم، الهه باز هم با اشکان بحث کرده  یمادر صرف شد. کم یبرادرها و ُغر و لُندها یبا شوخ شام

بلند خواب مدام در  سوی. زن گمینتوانسته بودم نه بگو شه،ی. من باز هم مثل همبود و دست به دامنم که کمکش کنم

 سپردم . ایرو ،گوششیبه دست دخترک کوچک باز ابعد از مسواک تن و ذهن خسته ام رزد.  یچشمانم قدم م
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 یرا به وضوح م میبهم خوردن دندان ها یدر وسط سرما! صدا یبه سوله ا هیبود، شب کیهمه جا سرد و تار »

 . شروع کردم به حرف زدن با خودم:دمیشن

  ست؟ین نجایا یکس که؟یتار نقدیکجاست؟ چرا ا گهید نجایخدا ا یا -

 مامان

 محراب

  مهران

 د؟ییکجا

 .دندیچسب نیبه زم میپاها ایمتوقفم کرد، گو ییزدم که صدا یقدم م همانطور

 کردم: زمزمه

 کنه؟ یم کاریچ نجایا نیامکان نداره. ا نینه، نه ا -

آمد اما  یان مبار یکرد. صدا یم ییشد. و حس تعجب من پررنگ تر از ترس خودنما یتر م کینزد هیگر یصدا اما

 اردالن! یکرد و بعد صدا یم شتریترسم را ب

 بد کردم بد. مونمیبعدش بود، پش یبلند شده  یعاشق بارون و بو -

 زدم و زمزمه کردم: یپوزخند

 نداره. یبرام فرق گهینداره، د دهیفا -

 را صدا کردم. میکردم به راه رفتن، دوباره مادر و برادرها شروع

 .دمیبه خودم شن کینزد ییاپربغضش را از ج یصدا

 .رونیب می. دستت رو بده باهم برستین یکس نجایداد نزن، ا ؟یینجایتوام ا -

 :دمیکش غی، اما جسراغم آمد یضیکردم. حس ضد و نق یرا حس م شینفس ها یچپم صدا سمت

 به من دست نزن. -

 هیشب یزیو بعد چ دمیشن یر ُشر آب مشُ  یشود. کم کم صدا یکردم هوا مطبوع تر م یکردم، حس م دنیبه دو شروع

از جنس  یتیخودش را به حس امن یدستم را گرفت. ترس جا یآشنا و دوست داشتن ییبا گرما یبه نور. که دست

ً ی. تقردیداد. مرا به دنبال خودش کش ییاعتماد خالص طال به  کینزد ییبود. جا یحس خوب یلیکردم، خ یپرواز م با

 « به خاک باران زده! هیام حس کردم، شب ینیب کینزد یشمانم را بستم. اما عطرنور چشمم را زد و چ ،یخروج

بودم.  شهیبار ناراحت تر از هم نی. انمیرا ببام  یم ناجه بودم. نتوانسته بودشد داریچشمانم را باز کردم، از خواب ب

بود و  یمن چه کس یناج نکهیابودم فکر کردم،  دهیکه د ییای. به رودمیپتو خز ریو دوباره ز دمیآب نوش یجرعه ا

 .هم افتادند یخواب به رو یباز چشمانم در پ وبود؟ هوا هنوز روشن نشده بود  بیآشنا و غر نقدریچرا ا

رو به کارگاه کوزه  یبِکر، در ناکجا با پنجره ا یجا کیکلبه وسط  کیخواهد، مثالً  یم بیعج یدلم پنجره ا یگاه»

 «.یگر
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را هم  الینبود. دان کیزدم، خدا را شکر تراف رونیساعت زودتر ب کیود. از محل کارم مشاوره ب یجلسه  نیاول 

خواستم از  یمرتبه بود که م نینگران بودم اول یداخل، کم می. رفتمیدیربع زودتر رس کی نیسوار کردم و با ماش

به  تظر نوبتم. اتاق انتظارش و من میواقعاً سخت بود. نشسته بود میصحبت کنم، برا یکس یام و احساساتم برا یزندگ

 یراحت یمبل ها ،بود ایدر لگونیو ساحل ن عتیچشم نواز از طب ییشده با تابلوها نیخوشرنگ و مز میرنگ کرم مال

 بیترک نیشده بود. همچن دهیچ قهیما به رنگ کرم بود واقعاً خوش سل یهم روبرو یمنش زیم ،یبه رنگ سبز ِسدر

 طیبود و آرامش بخش. مح زیدل انگ اریبود عطر نبود اما بس دهیچیدر فصا پ یخوش ی حهیداشت را یعال ینگر

 باعث شده بود اضطرابم کمتر شود. 

که قرار بود رد و  ییکردن با انگشتانم. به حرف ها یو شروع کردم به باز دمیرنگم کش یبه لباس فرم قهوه ا یدست

زد و بر دستم  یلبخند میم را باال گرفتم. به رودستم گذاشت، سر یگرمش را رو دست کردم.  یبدل شود، فکر م

 گوشم گفت:  ریآورد، ز یفشار

 . فتهیب یاتفاق بد ستیآروم باش قرار ن نجام،یهم فکر نکن. من ا یزینگران نباش به چ -

شرکت آمده بود و با لباس  از لبخند زدم و چشمانم را آرام باز و بسته کردم، قدرشناشانه نگاهش کردم.  متقابل

 دهیاندام مردانه و کش یکه کامالً اندازه اش بود. به خوب یرنگ دیسف یمردانه  راهنیو پ یکت شلوار مشک ،یسمر

پهن و چشمان  یابروها یرانیا افهیبا ق یشده بود. پسر شهی. پر غرورتر و جذاب تر از همدیکش یاش را به رخ م

ً یتقر یشانیو پ یپوست گندم یمعمول ینیب ونافذ پر رمز و راز. لب  یمشک  بلند. با

حساس و  نقدریدانستم چرا ا ینگاهش کند. نم یرچشمیمرتبه ز کی قهیچند دق ،یخواست دخترک منش ینم دلم

 یشدم که دستش را البال الیباز محو دان دم،یو نوش ختمیآب ر یوانیحسود شده بودم. از آب سردکن داخل سالن ل

 .دیکش یاش م یخوش حالت مشک یموها

 خودم آمدم. به شیصدا با

 اسم تو رو گفت. یداخل منش میکردن بنده تموم شده، بلند شو بر زیاگه آنال -

انداختم و به سمت اتاق دکتر راه  نییرا پا سرم نگاه کنم. رهیرا آنطور خ یآمد کس یم شیچون کمتر پ دمیکش خجالت

 افتادم، پشت سرم خواست وارد شود، که گفتم: 

دونم همه  ی. میش یدونم معطل م ی. میاومد نجایتا ا یا با دکتر صحبت کنم. مرسخوام تنه یکنم، م یخواهش م -

 تنها باشم، ازم ناراحت نشو. دیاما با یدون یرو م زیچ

 زیزد. چشمانش را ر میبه رو یلبخند آرامش بخش الیدان اش شدم مبادا ناراحت شود. رهیمضطرب خ یبا چشم ها

 کرد.

 یراحت حاال هم برو داخل من منتظرت م التی. من ناراحت نشدم، خنیآفر یهست یو منطق یقو شهیدونستم هم یم -

 مونم.

 گوشم زمزمه کرد: ریکرد و ز تیبه داخل هدا مرا

 رو بگو. زی. همه چیایتو از پسش برم -

 بود لبخند زدم. ستادهیکه به احترام من ا میو به مرد روبرو دمیکش یقیعم نفس شدم و پشت سرم در را بست. داخل

 سالم کردم که او هم، متقابالً لبخند زد و سالمم را پاسخ داد.

 

 «غل و غش، چند آغوش و بوسه فاصله است؟ یب یکه من هستم تا آرامش، تا خنده ها نجایاز ا »

 

 

 



48 
 

 

روشن  یمتوسط صورت یبا قد میروبرو مرد کرد. یپرتقال در فضا پخش بود، آدم را َمست منارنج و هیشب یا حهیرا

 راهنی. پدیپاش یآرامش م میکه به رو لیسب شیبدون اخم و ر یبود و صورت ختهیسرش ر یجلو یاز موها یکه کم

 بود.  پیخوش ت یواقع یرنگ به تن داشت. به معن یمشک یبا شلوار یآب یمردانه ا

 زد و گفت:  یباز هم لبخند میهنوز سرپا هستم به رو دید یوقت

 دخترم؟ ینیش یچرا نم -

 بود نشستم و منتظر شدم تا دکتر شروع کند. زشیم کیکه نزد ینفره ا مبل تک یرو بر

ً یاتاق نگاه کردم تقر به لبه  یاتورینیتفاوت که چند گلدان م نیبود. با ا رونیمانند ب لیو وسا واریبزرگ و رنگ د با

 ادیبود و آدم  نجایاخوشبو از  حهیآن رادکتر قرار داشت.  زیم یپنجره گذاشته شده بود و چند شاخه گل رز هم رو ی

کرده بودم  دایکه پ یو خودبخود، بخاطر آرامش دمیکش یقی. نفس عمدافتا یم النیسرسبز گ یروستاها و باغ ها

 صورتم زدم. یبه پهنا یلبخند

 گفت:  دیمرا به آن شکل د یقتسرش را باال آورد، نگاهم را شکار کرد، و دکتر

 !؟یخند یم نطوریشد که ا یزی! چییبایچه لبخند ز -

  .م، آب دهانم را قورت دادمانداخت نییسرم را پا شرمزده

 یروستاها ادیده، آدم  یآرامش م یبو نجایبه وجد اومدم، ا ییبایو ز قهیهمه ُحسن سل نیاز ا فتادهین ینه اتفاق -

 حرف زدم. ادیز دی. ببخشفتهیم زییتو فصل پا النیگ

 .اش را صاف کرد نهیود سساکت ب یا هیهم متقابل لبخند زد، چند ثان باز

با کدوم خانم شاعر رو  ییهستم، افتخار آشنا رزادهیدختر. خب من محمدرضا پ یکرد انیچه خوب احساست رو ب -

 دارم؟

 شکل گرفت. میلب ها یرو یلبخند محو ناخودآگاه

 ام. یتهران ی. منم هسترانمیا یدفعه شد، آخه من عاشق روستاها هیشاعر!  -

 ؟ی. چند سالته خانم تهرانستین میونقدرا هم وخخوبه پس، حالت ا -

 و شش سالمه دکتر. ستیدونم. ب ینم طه،یشما و مح ریتاث دیشا -

 .  راستش باال رفت یابرو یتا ناخودآگاه

 ؟یازدواج اومد یمشاوره  یخوبه برا - 

 خبر بود.  ی، اما خب بگفته باشند شیاز شرح حالم را برا یکردم کم یجا خوردم چون فکر م یگرد شد، کم چشمانم

 دادم. رونیرا ب نفسم

 ایخوام ازدواج کنم  یم ایتونم  یاصالً م نمیمشکلم رو با خودم حل کنم. بعد بب دینه دکتر، ازدواج فعالً نه من اول با -

 .ازدواج سینه؟ بعدش هم کو ک

 

 «تابستان! یرگبار وسط چله  کیبه  هیخوب است آمدنت، درست شب چه»
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 هم کرد.نگا یسوال

 پس اون آقا که همراهتونه ؟ -

 .دیچشمم پر پلک

 .یمیو دوست قد یهم کالس هیو  انیرضائ یآهان اون آقا، آقا -

 یبخاطر آقا یعنیبوده.  شونیکرده دوست ا یکه شما رو معرف یکس ایچون، گو ه؟یهم کالس فقط دوست و یمطمئن -

 ؟یومدین نجایا انیرضائ

 !یل سختدادم. چه سوا رونیرا ب نفسم

 .یِ میدوست صم هیفقط  الیام که حرف حرف خودمه. دان ییمن از اون دسته آدما م،یبله فقط دوست -

 باال داد. ییابرو دکتر

رو بگم که  نیقبلش هم ا نجاست؟یا یچ یخانم برا یهست نمیسر اصل مطلب، بب می. خب برمی! تسلیاوه چه عصبان -

تو رو کشونده  یخودمونه، خب حاال بگو چ نیگفته شه فقط ب نجایا یزیبا من راحت باش و مطمئن باش که هر چ

 ی. در حالمیذار یمرحله آخر م یرو برا مشاوره شهیها هم یرانیچون ما ا ؟یبه مشاوره گرفت میشد تصم یچ نجا؟یا

ن سراپا . ممی. خب فعالً بگذرادینم شیاز مشکالت برامون پ یلیخ م،ینفر که بلده مشورت کن هیکه اگه از اول با 

 گوشم.

 دادم و آرام شروع کردم:و آب دهانم را قورت  دمیکش یقیعم نفس

 یخوام حالم بهتر شه و سع یدونم م یرو م نیا یدونم از کجا شروع کنم. ول یراستش نم نجام،یبه خاطر خودم ا -

 خوب باشم. کنم یم

 را فوت کرد. نفسش

 یلذت رو ببر. از هرجا که راحت تیاز لحظاتت نها ،یباش نکن خوب ی. سعیینجایخوبه که به خاطر خودت ا یلیخ -

 کنم. یگوش م یصحبت ای یداور شیپ چیشروع کن. من تا آخر بدون ه

بود که  یراه گفتم یم دی. گفتن از گذشته چقدر سخت بود! اما باستادیبست، زمان ا خیلحظه  کیتمام وجودم گویا 

 د و شروع کردم: آه مانند از دهانم خارج ش یبازدم آمده بودم.

بهش فکر کنم  گهیخوام د یکه از فکر کردن به گذشته خالص شم. نم دیتا کمکم کن نجایدکتر اومدم ا یراستش آقا -

 تونم.  یکنم، خوشحال باشم نم یم یسع یهرچ

 اش را در نگاه آشفته ام دوخت. ینافذ طوس چشمان

سال قبل، دو سال  کی شه؟یمنظورت از گذشته چند وقت پکنه؟  یافتاده که ناراحتت م یخب تو گذشته ات چه اتفاق -

 قبل، چقدر؟

نشسته بود.  میدو نفره روبرو یبه اصل موضوع دکتر بر راحت میبود دهیشد، رس یهم آه بود که از دهانم خارج م باز

 .ر کردم و باالخره دهان باز کردمبا زبان لبانم را تَ 

ً یدق -  یاز همکارام آشنا شدم اول قرار بود بشناسمش، اما هرچ یکیه من با شه. ک یقصه از دو سال قبل شروع م قا

ذاشتم. از  یشدم. مدام ترس داشتم نکنه از دستش بدم، همه جوره براش وقت م یمن وابسته تر م میرفت یجلوتر م

وب بود خ یلیخ زی. همه چطرف هیطرف اونم  هی ایدنکردم همه  یکردم. فکر م یتمام احساس و زمانم براش خرج م

رفتم فقط من بودم که داشتم  یجلوتر م یخراب شد. هرچ زیتفکرات من بود. چون همه چ نیا دیاما خب شا ،یلیخ

 شد. یم شتریو ب شتریکرد. فاصله مون ب یکردم، اون فقط تماشا م یتالش م
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شود از هر  یم یکند ذهنت را، قلبت خال یکند به هرچه حال خوش است، منجمد م یم یگاه گذشته دهن کج "

  ".یدیام

 

 زدم و ادامه دادم:  یپوزخند

جرات کرده بود  نکهیخوب بود، ا زیکرد. اول همه چ یم تیداد، من رو اذ ینشون نم یعکس العمل چیاون ه نکهیا -

ذاشت، با خانواده ام با خانواده اش صحبت کرده بود، اما خب رفته رفته  یو ابراز عالقه کرده بود. برام وقت م

کنم به طرز احمقانه  یفکر م ی. متاسفانه گاهکه بره بودهمه اش تصورات ذهنمه. اون دنبال بهانه  نایشدم ا متوجه

 ست،ین یو اضطراب خبر شیاز اون تشو گهیارتباطم باهاش کم شده. د نمیب یم یدوستش دارم. اما  وقت یلیخ یا

 خوام که فراموشش کنم. یشم و م یم مونیکنه، پش نیبهم توه ستین یحالم بهتر شده، کس

 بغضم را فروخوردم. نیصدهزارمبرای انداختم و  نییرا پا سرم

 بود. نیهم نجایتا ا - 

 یرا با مشت گرفته بودم، وقت میگل انداخته بود. مانتو میگرمم شده بود و لپ ها یکم جانینگاهم کرد، از ه قیعم

تعارف  یرا صاف کرد و به من چا شیقرار دادم. گلو میزانو یدستم را رها کردم و بر رو دمیاش را د رهینگاه خ

 میبردم و تمام حواسم را به مرد مهربان روبرو هیبود را به ر دهکرد. فنجان را برداشتم و عطر ِهل که از آن بلند ش

 دادم.

 ؟یاون آقا روابط سکچوال هم داشت با و صادقانه جواب بده. حیسوال بپرسم صر کیحرف بزنم  نکهیخب قبل ا -

 کامل جواب دادم:  نانیاطم با

 امروز چطوره، اما خب استثنا هم هست.  یدختر پسرا نیدونم روابط ب یدکتر، م ینه آقا -

 ؟یباهاش باش یخوا یخب، هنوزم م یلیخ -

   خواستمش.  یبهش اعتماد نداشتم. هرچند سخت اما نم گهیبودم، من د یبا احساسم صادق م دیرو بستم با چشمام

 . دیلرز یکردم و م یبخاطر بغض کنترلش م یه به سختک ییصدا با

 گفتم:  آرام

 تونم. یخوام با اردالن باشم، نم ینم گهیدکتر د ینه آقا -

 .دمیاز آن نوش ینگاه کردم و جرعه ا یبخار بلند شده از فنجان چا به

 باز شروع کرد:  دکتر

تونه عاشق بشه. چون  یزن نم نیاما بب ،یعاشقش بود یکنم که سخته، دوستش داشت یجان درک م یهست نیبب -

درست  دیبا ایمعشوق عوض بشه اون رابطه رو عاشق و  یکرده، اگر جا یزن بوده که ناز م نیخلقت ا یاز ابتدا

تو کم نشده. در عوض  یاز ارزش ها یچی. هرهندا یرادیا چینخواست، ه فاتحه اش رو خوند. اون آقا تو رو ایکرد 

 بهت گفته دوستت دارم؟ یبار کِ  نیآخر ادتهی نمی. ببیبد رییو استانداردهات رو تغ یبدون شتریرو بقدر خودت  دیتو با

ً یداشتم، دق ادیزدم خوب به  لبخند  سه ماه قبل بود. قا

اگه  ینداره حت یبرام فرق گهیرو به من منتقل نکرد و من در جوابش گفتم د یحس خوب چیاما ه ادمه،یبله خوب  -

 خوامت. یشه؛ نم یما، من بازم نظرم عوض نم یجلو خونه  یکن جیکل شهر رو بس

 

ها را به  یکه تمام تلخ نیریآنقدر ش ،یشو روزیو پ یو با تمام تصوراتت مبارزه کن یبه جنگ خودت برو دیبا گاه»

 «.یبر یم ادیاز  یراحت
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 شد.  رهیو به چشمانم خ دیکش یقیعم نفس

 .یداد یجوابش رو نم نطوری. وگرنه اشهیتو داره عوض م یاستانداردهاخب کار من راحت شد چون  -

 ً  با چشمان سوالی نگاهش کردم.. دمیفهم یکرده رو نم رییگفت استانداردهات تغ یم نکهیمنظور دکتر را از ا واقعا

 فهمم. یاستانداردها رو نم رییتغ نیمنظورتون از ا -

. هم یفکر کن دیکه باهم داشت یونه به اون اتفاقات خوبخ یخوام امشب که رفت یم ازت دخترم. یشیکم کم متوجه م -

 دی. به رابطه ات از دیریاز اون درس بگ دیگذشته به پشت سرت تعلق داره. فقط با یبدون ،یخودت و اون رو ببخش

 یصندل یاز رو یکن دایپ رو. اشتباهاتت یداور نگاه کن یهست دیبلکه با د ،یکه کنار اردالن بوده نگاه نکن یهست

 هیکم نشده. برعکس  یاز هست یزیکنم چ یم دیجلو چشمت نباشه بهتره، بازم تاک اشمیادگاری. یهم بلند ش یربانق

 .کوه تجربه بهش اضافه شده

 زدم. یتلخ لبخند

 تفاوت که تجربه اش تلخه. نیبا ا -

 .دیکش یقیعم نفس

 . به حرفام خوب فکر کن.میامون رو بدون یتلخ الزمه تا قدر داشته ها و زندگ یتجربه ها یگاه -

 را آرام باز و بسته کردم. چشمانم

 هست؟ یمن کِ  یوقت بعد نیچشم، حتماً ممنون که برام وقت گذاشت - 

 . ریوقت بگ ییبود از خانم توال فهیانجام وظ -

ود به گشتم اما نب الی. با چشم دنبال داندمیکش یو طوالن قیعم یآمدم نفس رونیکردم، ب یتشکر و خداحافظ ازش

ً یتقرشد و دهیکش فمیمشاوره را حساب کنم. کارت عابر در دستم بود که بند ک نهیرفتم تا هز ییخانم توال زیسمت م  با

آمد.  شیپ هیو در عرض چند ثان عیحرکات سر نیا مکردم، تما یبه سمت عقب پرت شدم. ضربان قلبم را حس م

 یبزند که با لحن عصب یکردم و خواست حرف یاخمباز ماند.  با دیدن دانیال دهانم نیمهبزنم که  یبرگشتم عقب حرف

 آرام گفتم:  اریاما بس

 !وونهیاز ترس سکته کردم د یکنیم کاریمعلومه چ چیه -

 اخم و تَخمم، از حرکاتش خنده ام گرفته بود. انیرا بر قلبم گذاشتم. م دستم

 کرد. دایجرات پ دیرا که د لبخندم

 حاال سگرمه هات رو باز کن.  دیبترسونمت ببخش ایخواستم ناراحتت کنم  ینم -

 کردم. زیر چشمامو

 شد.  رید میکه دفعه آخرت باشه من برم حساب کنم، بر یبه شرط -

 زمزمه کرد:کرد و کنار گوشم  یاخم وحشتناک الیدان که ،یمنش زیافتادم سمت م راه

 .یکن ینم بتیمرد باهاته دست تو ج هی یتا وقت -

حالشون  وونهیدو تا د نیا»گفت:  یکرد. حتماً با خودش م یهاج و واج به ما نگاه م یود چون منشام گرفته ب خنده

 «ده. یجواب نم نجایا مه،یوخ

 لبانم شکل گرفت و گفتم:  یاز طرز فکرم رو یلبخند

 آخه نم..... -

 رفتم گفتم:  یدر م . نفسم را فوت کردم و همانطور که به سمتدیحرف در دهانم ماس الیدان یجد افهیبا ق اما
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 .یمرس ریرو هم برام بگ یو دور بزنم، وقت بعد ارمیرو در ب نیماش رمیپس تا من م -

 

 «از روزگار. یروح نوازش، اما وا یماندنت همانقدر دلچسب است که نماز دم صبح و حس سبک »

 

 

 **الی*دان*

 قبل از بستن در لب زد:  

 .امیتونم ب یباشه م یروز هر -

 کرد.  ینگاهمان م یدار یخند معنبا لب یمنش

 گفتم:  نهیکردم و بعد از پرداخت هز یمصلحت ی سرفه

 ان؟یب یهفته بعد یتونن برا یم یک یخب خانم تهران -

 انداخت و گفت:  ینوشت نگاه یدر آن وقت ها را م ایکه گو یدیسررس به

 امون پره. گهید یساعت خوبه؟ چون وقتا نیهم ندهیشنبه هفته آ -

 . مرا فوت کرد نفسم

 .شمیممنون م دیهم به من بد کیوقت نزد هیممنون، فقط اگه  بله -

 گفت:  قهیانداخت و بعد از پنج دق دیبه سررس یباز نگاه

 د؟یاریب فیتشر نیتون یوقت پنجشنبه ساعت پنج بعدازظهره، م نیتر کینزد -

 اجیرانم. اما خب من هم به مشاور احتو دوستان وقت بگذ یخواست با هست ینداشتم و دلم م یبرنامه ا هرچند

 رساندم. نیخودم را به ماش یداشتم، وقت را هماهنگ کردم و بعد از خداحافظ

در فکر بود. در را باز کردم نشستم و کمربندم را بستم و  قیبود، عم رهیفرمان و به روبرو خ یدو دستش بر رو هر

 .دمه کرکه تازه به خودش آمده بود نگا یبا لبخند به هست

 تون به ِگل نشسته؟ یبار ینکنه کشت ؟یتو فکر شدهیچ -

خواست چشمان تب  یام شد. چقدر دلم م رهیکرده بود، خ یتر از هر زمان یاش را خواستن افهیچشمان مظلوم که ق با

 که دستانم بسته بود.  غایدارش را ببوسم، در

 بود واسه خودش. یک شدم، اما خب جون کندنسخته. درسته سب یلیصحبت از گذشته خ الیانگار کوه کندم، دان -

به  شتریب دنشیکه با هر بار د یخواستم قلب و احساسش را تصاحب کنم. آن هم کس یچون تازه م دم،یفهم ینم

 .با زبان لبانم را تر کردمو فقط تماشا کنم.  نمیتوانستم ساکت بنش یبردم. اما نم یم یام پ یوانگید

 .دمیقول م شه،یدرست م -

 ارت زد.است

 خوام که بشه. یو م شهیحتماً درست م -

 زد، لبخند زدم.  لبخند

 :دیاز سرعتش کم کرد و رو به من پرس یاصل ابانیبه خ دنیاز رس بعد
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 خب حاال کجا برسونمت مهندس جان؟ -

 .زدم یلبخند مچهیبامزه بود ن لحنش

 .هییشم، سرکار ِعل یاز خدمتتون مرخص م یچهارراه بعد -

 گرفت. یخوش فرمش جا یابروها انیکرد م یپررنگ اخم

حرف گوش کن  یتو زحمت انداختمت. پس مثل بچه ها یلی. خیاز ساعت چنده عالف من ،یو نساز یاومد نیبب -

 هم با من نکن. خودیبرسونمت بحث ب ؟یریبگو کجا م

 .داد که عذاب وجدان دارد یم امیشوم. وگرنه تا صبح مدام پ ینم فشیدانستم حر یم

 روش بندازم. ینگاه هی دیشرکت؛ چندتا سنده که با رمیم -

 راند آرام گفت:  یکرد و همانطور که به سمت بزرگراه م نگاهم

 . دیببخش ،یبابت امروز واقعاً ممنونم، از کارت هم افتاد -

 کرد. شتریپدال گاز گذاشت و سرعتش را ب یرا بر رو شیپا

 .دمیکش یقیعم نفس

 ساعت شد. نیشنبه هم ندهیهفته آ یوقتت براهم تشکر نکن،  نقدرینکردم که ا یکار -

 .یباشه مرس -

 . فکرم را به زبان آوردم.دیبود، عطر وجودش دلم را گرم کرد و جراتم بخش رونیبه ب نگاهم

 شدم؟ بهیغر ی. از کِ میهم بود کیتو ج کیما که ج م؟یاز هم دور شد نقدریشد که ما ا ی! چیهست -

 ز و بسته کرد.را با درد با چشمانش

 دونم. ینم یچیدونم، ه ینم-

 بود و سکوت. سکوت

 

 «کرده است. خی نجایا یریتو بغض گلوگ یبه داد من برس، ب ایب»

 

 انداخت و با دقت دنده را عوض کرد. ینگاه نهیآ به

رده بود. و بوسه زدن بر آنها قصد جانم را ک فیخواست، هوس گرفتن دستان ظر یم ادیدانست چقدر دلم فر یم خدا

گرم بابک  یکردم. دستم به سمت پخش رفت و آن را روشن کردم که صدا یدست از پا خطا م دیاما خب نبا

 انداز شد:  نیطن نیجهانبخش در ماش

 دست تو بود ابر رو آورد هیاگه بارون چشمام»

 اخم تو بود خنده امو برد  هیتو دلم زندون غم

 چشم تو نه قسمت من شهیتر نم اهیس نیا از

 کننیم یکه  بازم چشمات به من حسود بهیعج

 بهتره یلیخ ینجوریا یبر دیبرم با دیبا
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 نبودنت قشنگ تره یبودنت ول قشنگه

 خط فاصله بذار هی نمونیب گهیحاال د از

 اریخاطره هامو پس ب یول یکه بر وقتشه

 که مال منن ییدوست داشتن تو دستا عادت

 دل بکنن توننیکه ازت نم ییدله ها دل

 عادته نه عشق اگه چشمام هنوز تره یرو از

 «تو چقدر قشنگ تره. یب یزندگ ینیبب یستین

 

 .کر سیگوشه لبانش بود با زبان آن ها را خ یپوزخند دمیبه سمتش چرخ یوقت

دل  یحرفا هیچقدر شب نمیب یم دم،یآهنگ گوش م نیامروز که با دکتر صحبت کردم، حاال که به ا الیدان یدون یم -

بِکر  نیدخترانه هاشون مونده و سرزم ایمن با سراب عشق دخترانه هاشون رو به باد دادن؟  هیتا دختر شبمنه! چند

دختر مثل من تمام روحشون رو خرج که نه حروم  چندتا مثل من عذاب بکشن؟ دیبا یروحشون نابود شده؟ تا کِ 

 شه؟یم میقلب ترم اعتماد و نیا یکنه؟ کجا و کِ  دایادامه پ دیچرخه با نیکردن؟ تا کجا ا

 گرفت و باز ادامه داد: ینفس

 رو برام انتخاب نکنه.  یکس ییمراقب باشم که تنها دیبا نکهیاشتباهاتم کجا بوده و ا نمیبب دیواقعاً با -

 زمزمه کرد: آرام

 وقت بود نبودنت قشنگ تر بود اردالن، من کور بودم. یلیخ -

 «از او فکر کند؟ ریغ زیواست تمام شود و به هرچخ یم یک»باز هم اردالن!  دمیکش یکالفه ا پوف

 .میراه را ادامه داد یسکوت باق در شکل گرفت. میابروها انیم ینزنم، اخم کمرنگ یتا حرف دمیجو یرا م لبم

بروم تا به اعصابم  ادهیام کند تا چند قدم پ ادهیدو کوچه مانده به شرکت، خواستم پ میبود ردامادیخودم که آمدم م به

 شد. رهیبه چهره ام خ قیکشاند و دق یرا به گوشه ا نیماش شوم. مسلط

 

 «قدر خودت را بدان دل من! یتوان ی. تا مجز خودت ست،ین یماندن چکسیه »

 

 ...... ندهیممنون خصوصاً امروز هفته آ زیجان بابت همه چ الیدان -

 .سکوت باال آوردم یرا به نشانه  دستم

 .امیتو. در ضمن بازم باهات م یکن یچقدر تشکر م. یبگ یزیخوام چ ینم ش،یییه -

 .یفتیمونه، تو زحمت م یکارات م ینجوریاما آخه ا -

 به خودم آمدم. شیبا صدا ام محال بود. ینیعقب نش گریفاصله بس بود. د گریبر چهره ام نشست، د یاخم ناخودآگاه

 .ات ترسناک شده افهیق م،یریخب، اخم نکن باهم م لهیخ - 

 برم. گهیدختر خوب، من د یحاال شد نیآفر -

 .زد یچشمک
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 .یشد تیاذ رسهیرخش شما نم یببخش لگن ما به پا -

 تر کرده بود. یاش را خواستن افهیزد که واقعاً ق ییدندان نما لبخند

 شده. رتیبرو د گهیعجله نکن، د یشیشما هم صاحب رخش م -

 مت شرکت راه افتادم.و به س میکرد ی. خداحافظشهیرا باال آوردم، مثل هم مشتم

 .بود خم و چیپر پ یناشناخته ا نیهنوز هم سرزم کهیخورد. در حال یدر گوشم زنگ م شیراه مدام حرف ها در

 افراد بودند. نیآخر م؛یشرکت مش رح یکارمندها رفته بودند، دامون و آبدارچ ی همه

کاغذها جست و  نیبود و ب دهیهم رس دیجد تا اسناد مورد نظرم را بردارم. فکس رفتم زدم و به سمت اتاق یلبخند

خنده بود همانطور که سرم  یاش کم یکه چاشن ییبود با صدا میمش رح شهیکردم. در اتاق زده شد عادت هم یجو م

 بود گفتم:  نییپا

 .یمشت یخواد در بزن ینم ستین بهیکه غر نجایا -

را  شینبود. او عادت داشت پا میمش رح یپا یصدا هیتعجب کردم شب دم،یرا که شن شیشدن قدم ها کینزد یصدا 

و کوچکم دانا؛ که دانشگاه  زیعز برادر . سبز خندان گره خورد یبکشد. سرم را که باال آوردم چشمانم در دو گو

بود. دانا  امدهیشد که تهران ن یم یماه پنج ششآالت قبول شده بود. شوکه شده بودم!  نیماش یاصفهان مهندس

 ودش آمد.زودتر از من به خ

 . دوردودنه ت زیعز یخود خودمم دانا ،یدیروح ند! داداش جونم -

 تنگ شده بود. شیدلم برا بیعج دمش،یآمدم و در آغوش کش رونیب زیپشت م از

 ت مردونه تر شده.  افهیق شیته ر نیدلم برات تنگ شده بود، با ا -

 بلند گفتم: یصدا با

 اومده!  یک دینیبب دیایدامون ب ،یمشت -

 خنده. ریبلند زد ز یبا صدا

 . منم دلم تنگ شده بود. ومدمیم نایطرفدار دارم زودتر از ا نقدریدونستم ا ی! میکن یبسه چقدر شلوغ م -

 .میرا گذراند یانیو خنده ساعات پا یو دامون هم به اتاق آمده بودند و با شوخ میمن، مش رح یسر و صدا از

 

 «.یکه نباز یا انتخاب کنرفتن ر دیماندن و رفتن با نیگاه ب »

 

را  گریهمد یهوا شهیو هم میرفت ی. همه جا باهم ممیبه سه تفنگدار معروف بود لیما، در فام دنیآمده بود د دهینرس

 .دمیجا دادم، عقب نشسته بود به سمتش چرخ نیرا داخل ماشش چمدان . میداشت

  هیلیمامان امشب تو کوچه نندازت خ -

 به من نگاه کرد. متعجب

 خودتونه. یکنم. عواقبش پا یم کاریچ دیدون یوگرنه خودتون م د،یگ ینم یچیشماها ه -

 .میزد یو چشمک میبه هم انداخت یو دامون نگاه من

کنم. فقط قد  یدر گوشم را فراموش نم یزدن ها پوریاول صبح و ش یکردن ها سینبود، هرگز خ دیبع ریچ چیهاو از

 م نشده بود. ک شیها طنتیبود وگرنه از ش دهیکش
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 کند. شانزیخواست را سورپرا یآمده. م مییکرد نگو دیمامان جواب دهد دانا تاک نکهیخانه را گرفتم قبل از ا شماره

 ادیگذاشت ز یبودند، هرچند نم دهیرا چ زیو آتنا م درخانه را برداشته بود. ما یقرمه سبز یبو دمیخانه که رس به

پر  مانیآن را برا یاما آتنا جا می. ما خواهر نداشتمیشد یعمو م میما داشتداشت و  شهیکار کند. هرچه بود بار ش

دانا را  یصداوقتی  فاصله داشتند، واقعاً مادر بود. لومترهایک که پدر مادرش با او ییآتنا یبرا هم در. ماکرده بود

 دانا گفت: یارم. اما وقتگذ یصدا سر به سرش م دیابتدا اعتنا نکرد و فکر کرد باز من هستم که با تقل د،یشن

  ؟یبه پسرت نگاه بنداز یخوا یمامان! نم -

 یرانیا یدر دل باز هم اعتراف کردم مادرها .دیو او را در آغوش کش دیبه دانا رس یک میدینفهم دیاو را د یوقت

صورتش  یدگیکش و لب و مو، تنها تفاوتش ینیهمان چشم و ابرو، همان ب مادر است. هینمونه ندارند. دانا کامالً شب

 بود.

 . شانیهردو بیو دامون ترک پدر هیکامالً شب من

 کرد به آتنا و گفت:  رو

پس؟ دلم براش از االن غش  ادیم ایدن یعمو ک ی پدرسوخته نیآوردم. ا ی! از همون گزا که دوست داشتیخب آبج -

 . رهیم

 و تشکر کرد.  دیرنگ گرفت، خند عیآتنا سر یها گونه

 . غذا از دهن افتاد.میکن فیاش رو بعد شام تعر هیبق نیایب اد،یخره مدختر منم باال -

آتنا و دامون به ساختمان  ،یدانا و رد و بدل کردن سوغات یها یو بعد از دلقک باز مینشست یاز شام کم بعد

کردم  یگاه مدوازده بود، داخل اتاق اسناد را ن کینزد ساعتخواب رفتند.  یبعد هم مامان و بابا برا یخودشان و کم

 در آمد.  یکه صدا

 شدم و گفتم:  رهیگرفتم در چشمانش خ یجا شیتخت نشست، من هم مبل روبرو یرو دانا

 خب گل پسر چه خبر؟ -

  ؟یگرد یکه برنم ایزود نیبه ا ی. راستیچقدر خوب شد اومد -

 به من انداخت و شروع کرد:  ینگاه

خالص کنم. حاال  یتو هپروت. اومدم  بلکه تو رو از مجرد یریم هویو  زنهیشماست که چشمات برق م شیخبرا پ -

 . رمینکنم، نم یگردم. تا تو تنت رخت داماد یحاالهام برنم

 زد. یچشمک

 ینم جهیکردم، اما به نت یم لیتحل هیرا تجز شیبودم و حرف ها رهیبه روبرو خ یا هیتعجب کردم، چند ثان یکم

 .دمیبه سمتش چرخ یمرنگبا اخم ک می. بعد از صاف کردن صدادمیرس

خورده تو سرت؟  یزیچ زنه؟ی. من تو هپروتم و چشمام برق مارمیاز حرفات سر در نم چیه ،یبد حیتوض شهیم -

 آخه؟ یبه ازدواج من دار کاریچ یوجب میکنه؟ تو ن یفکر م یبشنوه چ یکی

اتاق را گرفت. اتاق ما باال بود،  یکل فضا شیخنده اش به هوا رفت و صدا کیآن لحظه ساکت بود، اما ناگهان شل تا

 : دمیزد، پرس ینفس نفس م کهیکمتر شد در حال شیخنده ها یپس اجازه دادم راحت خنده اش را سر دهد.  وقت

 .. خب حرف بزنیشد وونهیفشار آورده بهت د ییتنها دمیرفته، آره؟ شا یخل شد ؟یخند یم یبه چ یبگ شهیم -
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 به من کرد. یخنده اشاره ا با

که داخل شلوارته، موهاتم  یرپوشیبا ز ستیتنت ن رهنیپاته پ ی. آخه شلوار رسمخندمیبه سر و وضع و لحن تو م -

 ......هیشب یزد یبعد با اون ژست که حرف م هیدنیات د افهیق شون،یپر

 خودم هم  خنده ام گرفت.  دمید نهییخودم را در آ افهیق ی. وقتدیادامه بدهد و باز خند نتوانست

 دلقک ها شدم. هیآره شب -

هم به  یرنگم را برداشتم و پشت به دانا لباسم را عوض کردم. دست یسرمه ا شرتیکشو را باز کردم، شلوار و ت در

  ش نشستم.تخت کنار یو رو دمیکش میموها

  م؟یصحبت کن یجد شهیخب حاال م -

 به نشان تاسف تکان دادم. یکرد. سر نییباال پا دییسرش را به نشان تا یشگیپاسخ دادن به عادت هم یجا به

 شنوم. یاز دست تو خب بگو م ه؟یپنج َمن یسخت تر از تکون دادن کله  یمثقال میزبون ن نیاستفاده از ا یعنی -

 و شروع کرد:  دینوش وانیاز آب داخل ل یا جرعه

خودت خوب  شتر،یب یحت .میرو تجربه نکردم ما برادر زهایچ یسر هیترم،  کیدرسته از همه کوچ !الیدان نیبب -

 ینگو تا حرفام تموم شه، ابروهاتم نده باال. م یچیاز داداشه. ه شتریاز همه با تو راحتم. حسم ب شتریب یدون یم

 هم نکن. یداور شیصبر کن حرفام تموم شه. پ یدونم تعجب کرد

 شدم. شیحرف ها یلبخند منتظر ادامه  با

 ه داد: شد و ادام رهیدر چشمانم خ دیکش یقیعم نفس

 یهروقت از حست به هست ادمهیاما نه مثل امشب از ته دل.  یدیخند یم ،یبرگشت ینرفته حالت رو وقت ادمی الیدان -

که  یاونم در مورد هست یدیجواب سرباال م ؟یکن یم نطوریسوال بود چرا ا شهی. برام همیرفت یطفره م دمیپرس یم

اول ازت ناراحت شدم، اما خب بعد که فکر  دمیرو شن زیچ هاشکان هماز  نکهیها با ما بود. تا ا یو ناخوش یتو خوش

که باهم  شیسال پ شی. از شستیمهم ن یزیاصالً هر چ ای. دمیفهم یم دیبوده که من نبا یزیچ هی دیکردم گفتم شا

با اونم . هرچند یکن یبرخورد م گهید یهم مثل دخترا یکردم که با هست یفکر م لیو شناختمش اوا میرفت یم رونیب

کنم. اما خب نگاه  یکردم اشتباه م یلبخندات مشخص بود برات فرق داره. فکر م مچهیاما ن ،یکرد یاخم صحبت م با

 ات از چشمم پنهون نموند. یرکیز ریز یها

 

 «.یپنهان میکتاب شعر جهان است، هرچند در تمام شعرها نیاترینگاه تو گو »

 

رستوران. فکر  امیکنکورم بود. اون شب نتونستم ب کیباشه نزد ادتیان. آلم یبر یخواست یگذشت، تو م نکهیتا ا -

 ینه خبر دمیاما د ؛کنه فیتاب تعربا آب و ادیخونه منتظر بودم دامون ب ی. اومدیزن یآخرو اون شب م ریکردم ت یم

نگرم و مهربون، خو شهیبرقرار بود. مثل هم ی. ارتباطم با هستیتو هم نبود گهیاشتباه کردم، د دیشا گفتمنشد. 

بودم که  انیهم در جر شیدو هفته پ نیحال من و مامان بابا بود. تا گفت با اردالن آشنا شده من تا هم یایجو شهیهم

. خنده هات به قول میدو ساله ات شد، دو سال و ن ی رهفهمم چرا دو یاون نامرد باهاش چکار کرده. اما تو، حاال م

 یهست ی قهیرو با سل لشیکه تمام وسا یمون یهم تنها تو همون آپارتمانت م شتری! بیشده هر صد سال نور یهست

و  دیهمه تنها باش نیا دینبا گهیاما د ن،یرو پشت سر گذاشت یسخت یهر دوتون روزا !الیدان نیبب .یدیو چ یدیخر

 یو خنده ها یخوشحال لیبوده، مطمئنم دل یهست شیت تا چند وقت پ یناراحت لی. اگه دلدیریبه خودتون سخت بگ

سه تا  نجامیا یسه هفته ا من شک ندارم اونم دوستت داره. من ؟یبهش بگ یکن یهنوز هم جرات نم چرااالنتم اونه. 

 ان. یدرسام که عموم هیبق ه،یترک ناریبرداشتم رفتن سم یتخصص یاز استادام که باهاشون درس ها
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برن مشهد. حاال  ییخوان دو تا یشمال، خانم و آقا م میبا مامان بابا صحبت کردم بر لهیشنبه تعط گهیدو هفته د  

 .یو راحت تر فکر کن شتریب ه؟یشمال نظرت چ میمن و تو و دوستات بر یاگه دوست دار

 ام را فشرد. شانه

 نگاه نکن جوابم رو بده. یمنو اون طور چقدر حرف زدم حاال هم یوا -

 

 «کن. ام ییزگشارم مورخ باش وتو جهان،  ی بهیکت نیمن ناخواناتر »

 

هم  یبوده. چند مرتبه ا قیحرکاتم دق یهمه رو نیجالب بود که او ا میبودم، برا شیدر بُهت حرف ها یا هیثان چند

دادم. به  رونیرا آه مانند ب نفسملبم نشست.  یخاطرات گوشه  یادآوریاز  یگفته بود. لبخند هیکنا یبه من و هست

 وقفه شروع کنم. یرا صاف کردم و نوبت من بود ب میشدم. گلو رهیکرد، خ یم که با چشمان منتظر مرا نگاه ییدانا

همه  نیچرا ا نکهیمثل تو دارم. در مورد ا یخوشحالم که داداش یلیخ ز،یازت ممنونم بابت همه چ یلیخ نکهیاول ا -

اونم مطمئن بشم بگم که مردد بودم دوست داشتم که از حس  دیاز حسم بهش نگفتم. با یدست دست کردم و به هست

ً یکردم، دق یداشتم. خودخواه دوست شتریبغرورم رو یوقت غرورم نشکنه. به طرز مسخره ا هیتا   یکه م یزمان قا

. یخبر ندار زهایچ یلیبذارمش. اما دانا اشتباه کردم تو از خ یشده بود. نخواستم تو دوراه ریخواستم بگم، اون درگ

 یدون یپاکه. نم ی. هنوزم همونجوریگل پاک و دوست داشتن هیا شدم. سالش بود که باهاش آشن جدهیمن ه یهست

کنم. سرعت  یکنارمه تپش قلبم رو تو گوشام احساس م ینفسام گرمابخشه، وقتو  یواسه زندگ قدرحضورش چ

 یاش وقت یسالگ کیو  ستیداشته. تولد ب ادیز بیاش فراز و نش یتو زندگ نجایرو هزار. اون تا ا رهیگردش خونم م

 رهی. باباش مکنهیداره مصرف م مکه باز ه نهیبیگاز م یفرداش با چشماش باباش رو پا کنه؛یفوت م شمع هاش رو

 گهیمن د برمیم امیم دیمن رو آماده کن لیتمام وسا گهیم رن،یگ یباهاش تماس م یوقت شهینم یسه هفته ازش خبر

مادرشون رو  یحت نکهیوقاحت اون ها رو بدون ا خجالت بکشه با کمال نکهیا یگردم. پدرش به جا یاونجا برنم

با پدرشون  رنیو برادرش مهران بارها و بارها م ی. هستکنهیترک مبده،  یا فقهبه بچه هاش ن یحت ایطالق بده 

دانا،  یدون یشما رو به دوش بکشم. م تیتونم مسئول ینم گهینه من د گهیکنن که برگرده، اما پدرش م یصحبت م

 سخته. یلیخ مسئله نیکه باشن ا یهر سن بچه ها تو یکل داشتن. اما خب در هر صورت برامامان باباش مش

 گریزده. ج یهاش رو م شی. اما مادربزرگش همچنان نشنیبعد از دو سال پدر و مادرش رسماً از هم جدا م باالخره

بدو بدو کنه تا من بذارم  دید باخوا یپدر م یروز ازدواج کنه، اجازه  هیبخواد  یکه اگه هست کنه یرو خون م یهست

اش کرده. خواسته تونسته  یزندگ ی. اما تمام تالشش رو براستجامعه ا نیدانا، اونم دختر هم نیپسرم اجازه بده. بب

گلستون بوده؟  زیمدت همه چ نیتو ا ی. بارها به روحش چکش زدن و دم نزده، فکر کردستهیخودش با یرو پاها

اش خبر  یزندگ تیبه تعداد انگشت دست دوستاش از وضع ی. حتگهینم یچیه یهستدونم چه خبره.  ینه، من م

بد کردم. اون شب تو رستوران با  یلیبه کنار منم بهش بد کردم دانا، خ نای. همه استیدل ندارن، اصالً اهل درد و 

خوامت  یت دارم و مدوست یفقط رفتم. حداقل بهش نگفتم هست ،ینرو. اما من بدون هر حرف زدیتمام وجودش داد م

دونم پسره  ی. تا با اردالن آشنا شد، نمخوادش یوار م وونهیهست که د یکی. بلکه دلگرم شه و بدونه امتیق امیتا ق

 نیمنو شکست، بخاطر هم نیگفت و ا یتمام فکر و ذکرش شد اون. دائم از اون م یدر گوشش گفت که هست یچ

 دم،یو اردالن رو دست تو دست د یبرگشتم، هست نکهیا ات و هضم کنم.ماجرا ر نیآلمان موندم تا ا شتریماه ب شیش

که حاال نفساش بند به اون بود عوض شه. اما خبر  یبه هست دگاهشیخواستم اردالن د یسوختم و سکوت کردم. نم

 .زیهمه چ ریبکشه ز تیخواد کبر ینداشتم که اردالن م
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همه حرف تو دلت  نیا»گفت:  ی. حتماً با خودش مسخت بود شیراب میهضم حرف ها ایناباور نگاهم کرد، گو دانا

 «گه؟ینم یچیهمه غم تو دلش هست و ه نیساکت ا شهیهم ی؟هستیبوده و نگفت

 بر شانه اش آوردم. یفشار

 تا به وقتش. مونهیخودمون م نیحرف ها ب نیتموم ا -

 شد. من یحرف ها یتکان داد. مشتاق منتظر ادامه  دییتا یبه نشانه  یسر

 ام را صاف کردم و ادامه دادم:  نهیس

اما از درون ؛ ختمیر یم یتفاوت یگفت. من تو نگاه و کالمم ب یرو بهم م زیبا من راحت بود، همه چ شهیهم یهست -

 فتن،یُ دو تا از هم جدا م نیا یبا اردالن براش خواستگار اومد که سه هفته ا شیدوست لیشکستم. اوا یهر لحظه م

 اردالن..... دنید رهیم یوقت کنهیپسر رو رد م یهست نکهیا تاگرفته.  یتماس م یبا هست تمام یبا دلتنگ اردالن مدام

سخت  میبرا فشیتعر یچگونه تاب آورده و گوش داده بودم؟ فکرش و حت تابینفسم بند آمد، من ب دمیکه رس نجایا به

و دستانم را مشت کردم. تا از التهاب و  دمیکش یقیعم نفس شوم. یگفتم تا خال ینفر م کی یبرا دیبود. اما خب با

 آن بود ادامه دادم:  یخزان زده نما اطیاتاقم که ح یرو به پنجره  کم شود.خشم درونم 

 رن،یازش بگ از جونش رو کهیت هیخواستن  ی. که انگار مرهیگیمحکم بغل م رو یو هست کنهیم هیاونقدر گر -

و  گذرهیناراحت بشه و ازش جداش کنن. م یهست ذارهیبجنگه هرگز نم ایه با دنشد یحت ده؛یقول م یهمونجا به هست

 تشیرو شخص کنه،یموارد کمک م یتو همه  دالناز روز قبل. به ار شتریهر روز ب شهیکم کم دلباخته اش م یهست

. خالصه دهیرو بهبود م زشیهمه چ دنینوع برخورد، نوع صحبت، لباس پوش میرمستقیغ یلیبهش خ ذارهیم ریتاث

بزرگ نشست و برخاست  یخودشون بود، حاال با تاجرا کیکه روابطش محدود و معطوف به شهر کوچ یآقا اردالن

بوده. تا  یراض زیآقا از همه چ ستهیمیمثل کوه پشتش وا شهیهم ی. هستزنهیدفتر م کنهیکنه. خودش رو گم م یم

باشه.  گهیو اردالن از خدا خواسته م یازدواج کن دیبا خوننیگوشش م ریخانواده اش، کم کم ز دنید رهیم دیع نکهیا

هم  یقول داده. به هست گهینفر د هی. انگار نه انگار به رهیپذ ینه و اون م گنیو خانواده اش م یهست گهیم کباری

 .گهینم یزیچ

 :دیام شد و پرس رهیتعجب خ با

 گفت ها.  یم گهید زیرفتار پسره چ ؟یمطمئن تو -

 .دمیکش آه

جور دل اون دختر رو  هیدرست کردن هر روز  یکرد. به جا فیتعر یهست یبرا زویخودش با وقاحت همه چآره  -

 بشیدفعه غ هیداد،  یمرو بهش نشون  کردنیکه براش انتخاب م یی. با حرفا و کاراش عکس دخترادیکش شیبه آت

 گفت. یکه رفته بود براش م ییها یو از خواستگار ومدیو بعد م زدیم

 

 «سکوت!  یانتها ی. ایمن یایرو نیتر نیریهنوزم ش م،یو مبتالبه ت »

 

تو اصالت  ،یما رو ندار یخانواده  اقتیتو ل یراحت برگشت و گفت هست یلیخ التیکه بعد تعط نمیامسال فرورد 

 شکست و ی. بازم هسترنتیپذ یخانواده ام نم یبا من دوست بود ه،درضمنیمعمول یلیات خ افهیق ،یندار یخانوادگ

 کرد. یخورد م اون بود گردن پسر رو یسکوت کرد، هرکس جا

 د.ود با زبان لبش را تر کرب یتعجب و ناراحت نیزد، رنگ نگاهش ب ینم یشوکه بود و حرف دانا

سفر، خودم  میبر یبا هست ایاصالً ب گمیگفت. م ینم یچیخوبه. از غماش ه زیگفت، با اردالن همه چ یم شهیهم -

هم  یلنگه  وونهی. شما دو تا دکنمیاش م یران نباش وقتش برسه خودم برات خواستگار. توام نگگمیبهش م

 .نیهست
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 به ساعت نگاه کرد. و دیکش یا ازهیخم

 یقدر منو بدون وگرنه غمباد م یاذان صبحه نمازم رو بخونم و بخوابم. خوب شد دلت رو سبُک کرد کینزد -

 .یگرفت

 زدم. یلبخند

 بگو دم درآورده واسه من. ونیکم هذ یبرو پدر صلوات -

 .هم بعد از نمازم، تن و ذهن خسته ام را به دست خواب سپردم من

بود. تمام ذهن من پر  نیا قتیو کار اما حق دیروز جد یشدم، آماده شدم برا داریآالرم زنگ ساعت ب یبا صدا صبح

برق و باد گذشت و پنجشنبه ساعت پنج  به سرعت هفته داد. یم زیلبخند و همه چ ،ینفر بود، که به من انرژ کیاز 

دانا همان  نکهیا یادآوریدر اتاق منتظر نوبتم بودم. با  پشت .دیکردم رس یتر از آنچه که فکر م عیبعد ازظهر سر

بر لبانم  یقیلبخند عم دیایسفر ب نیبه ا محراب را گرفته بود. تا با یهماهنگ کرده بود و موافقت هست کشنبهیروز 

 نشاند.

کردم  یمصلحت یشد به خودم آمدم. سرفه ا یم نییچشمانم باال پا یکه جلو یدست دنیغرق فکر بودم، که با د آنقدر

 لب باز کرد: ییو لبخندم را جمع کردم که خانم توال

داخل، دکتر منتظرتون  دییطور صداتون کنم. لطفاً بفرما نیمجبور شدم ا د،یدو دفعه صداتون کردم توجه نکرد -

 ورود داخل شدم. یکردم و بعد از اجازه تشکر  هستن.

 زد. در نگاه اول باعث شد آرامش به وجودم رخنه کند. یدست من را فشرد و لبخند مهربان یبا مهربان رزادهیپ دکتر

 

 «آواره ام. نینچنیرفتنت، که ا ایگناه بود  دنمیرس ریدانم د ینم»

 

 .دیکش یقینفس عم دکتر

 ؟ یشروع کن یخوا یخب نم -

 دادم و شروع کردم:  رونیرا آه مانند ب نفسم

 .دیکن تا کمکم نجایاومدم ا -

 بود و نافذ. رایشد، نگاهش گ رهیخ در چشمانم قیمن نشست دق یروبرو یراحت یزد و رو لبخند

  اد؟یاز من برم یدارن، اما چه کمک اجیبه کمک احت انیم نجایهمه ا -

 کرد. یکمرنگ اخم

 ات آشناست. افهیق -

 ا صاف کردم.ر میصدا

بتونم از عالقه  دیخوام که کمک کن ی. مشونهیمنم ا یبودم. مسئله  دهیشنبه خدممتون رس یمن همراه خانم تهران -

 .یلیاشتباه کردم، خ یلیچند ساله ام نسبت بهش بگم. من خ ی

 شد. رهیو با لبخند در نگاهم خ قیدق دکتر

 ساده است. یرابطه  هیو  یگفت شما فقط دوستش یجالبه خانوم م -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم
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از دستش  شهیهم یترسم که برا یغرورم بشکنه نذاشت بگم، االنم م نکهیامون ترس ا ییآشنا لیمنه، اوا ریتقص -

 .گمینم یزیبدم، چ

 شده. یچ نمیکن، بب فیخب تعر یدون یمخوبه اشتباهت رو -

 میبرا یچقدر هست نکهیو ا زیام، از خانواده ام همه چعالقه  گفتم. از خودم و شیبرا زیخالصه از همه چ یلیخ

 و منتظر به دکتر نگاه کردم.  دمیکش یقینفس عم میاست. بعد از اتمام صحبت ها زیارزشمند و عز

 و رو به من گفت:  دیرا نوش یاز چا یبود، جرعه ا شیبر لب ها یقیعم لبخند

 گهیبه همد هیاتون شب یکالم و یرفتار یاز فاکتورها یلیجالبه که خ ست،ین یشک چیه یدوستش دار نکهیدر ا -

شد، همه رو  ینجوریو ا یچرا زودتر بهش نگفت نکهیگذشته رو فراموش کن. ا گم،یجان به توام م الیدان نیاست. بب

کار  زشیو اعتمادش و همه چ رشیرو پذ دی. باندارهرو  دیحس جد هی رشیدختر پذ نیبدون االن ا نمیدور. ا زیبر

کار بشه  یرو احساس و ذهن هست دیان با یکه خانم ها احساس یدونیم . یو عجله نکن یو شما هم صبور باشبشه 

 رو انجام بده. دمیکه م ییها نیکنم. حتماً تمر یکمکتون م

 

 «نمانده که بدهم. یدل ییتنها یبرا گریبمان، د نجایا شتریب یکم »

 

رو بدون در برابر اون  نی. اما ایهست یمشخصه که آدم مغرور ! از نشستن و صحبت کردنت، کامالً رعاملیمد جناب

 الیدان نی. ببیباهاش رفتار کن کرنگی و احساست،  یخودت باش دیاون با کنار. دهیغرور معنا نم یکه دوستش دار

هر  . قبل ازیخودت رو بشناس یکن یسع دیبا ،یموفق باش یذار یقدم م یکه با خانم تهران یتو راه یجان، اگر بخوا

رو  گهینفر د هی یتون یم ؛یریخودت و اشکاالتت رو بپذ ی. هر زمان بتونیریخودت رو با تمام نقصات بپذ ،یزیچ

رو  گریاشتباهات همد گه،یهمد یتفاوت ها رشیپذ یعنیبلکه تفاهم  ست،یبه هم بودن ن هیشب یعن. تفاهم به میریبپذ

. تو به شهیکم کم حل م زیمطمئن باش همه چ یا عمل کنو به اون ه یمن خوب گوش بد یپوشاندن. اگه به حرف ها

 .یرسیخواد م ینچه که دلت ماو

 .دمیکش یقیعم نفس

کوتاه  شهیهم یکه در برابر هست دیمطمئن باش هم نوی. اکنم یو به اون ها عمل م دمیحتماً به حرف هاتون گوش م -

رو هم که  ییها نیتمر ن،یممنون برام وقت گذاشت .کردهیفرق م شهیاومدم، رنگ نگاهم و رفتارم در برابر اون هم

 .دمیحتماً انجام م دیگفت

 رونیدو هفته بعد از دفتر ب یو گرفتن وقت برا یگرم دستانم را فشرد. بعد از خداحافظ اریبه همراه لبخند، بس دکتر

 درشاد ما یا فشردم صدااتصال ر یکه دکمه  نیرا از پارک درآوردم، تلفنم زنگ خورد هم نیماش نکهیاز ا بعد زدم.

 .دیچیپ

 خوب دارم. یلیخبر خ هیپسرم مشتلق بده که برات  الیدان -

را  شیخودم حرف ها شیکه پ نطوریخوشحال بود! هم نقدریا افتاده بود که یچه اتفاق یعنیو واج مانده بودم  هاج

 دانا بود که مرا به خود آورد.  یکردم، صدا یم یحالج

 یبهت بگم برم دیبا یهنگ کن نکهیت کرد. از دست تو! قبل ا یکار شهینم ،یجیخدا گ ی شهیماتت نبره عمو! هم -

فرشته هاست منتظر  هیناز که شب یدختر کوچولو هی. مارستانیب یایو م یریگیبزرگ م ینیریسه تا جعبه ش یدار

 خان عموشه. 

 :دیچیم پمادر یصدا دوباره

 مادر. ایتوام ب میینجایاومد همه ا ایآتنا فارغ شد، دخترش به دن الینچه طرز صحبت کردن و خبر دادنه؟ دا نیدانا ا -
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 یتوانستم جلو یدختر ناز کوچولو. نم کیبه جمع ما اضافه شده بود،  گرینفر د کیلحظه واقعاً خوشحال بودم  آن

 گفتم:  یشاد و مملو از انرژ یی. با صدارمیرا بگ قمیعم یلبخندها

 بعد. یحرف ها باشه برا هیبق ام،یباشه مامان جون االن م -

 نکنم. میشد لحظات شادم را با او تقس یشماره را لمس کرد، نم کیمکالمه، دستم فقط  انیاز پا بعد

 

 «صورتت؟ یبایز یمنحن دنیصورتم، د یرو تینفس ها ییشود؟ جز رها یمن در چه خالصه م یشاد »

 

 ** هستی **

 

. از برایم با مهران هرگز فرقی نداشته. دمشید یدوباره مشد بعد  یهم در شوک تماس دانا بودم، باورم نم هنوز

چهارشنبه اش  ندهیهفته آ نکهیهفته مانند برق گذشت، به لطف ا کیزد.  یصدا م یمن را آبج مبودیشده آشنا  یوقت

بودم.  میدهایکل یبودم و در جست و جو دهیرس یماندم. تازه پشت در ورود یادار ساعتاز  شتریو پنجشنبه نبودم، ب

سرخوش و شادش در گوشم  یجواب دادم، صدا عیسر الیاسم دان دنیو با د دمیکش رونیب بمیتلفنم زنگ خورد از ج

 من هم لبخند بزنم. یکه باعث شد با وجود خستگ دیچیپ

 .ادیز یلیخوشحالم خ یلیشده! خ یچ یاگه بدون یهست -

سر به سرش بگذارم،  یگرفتم کم می. تصمنمیتوانستم بب یام گرفته بود، چون لبخندش را از پشت تلفن هم م خنده

 .را صاف کردم میصدا

انقدر  یدیخانم رو ند نیگرام، نازن یرفت؟ دوماً احتماالً دخترخاله  ادتیو  یزده شد جانیباز تو ه !اوالً سالم -

  ؟یخوشحال

 یدر آن موج م یکه هنوز شاد ییبا صدا الیطرف خط دان آن از او ندارد. یدانستم دل خوش یچون م دم،یخند زیر

 ادامه داد:  یزد با لحن پرحرص

که  نهیحال خوبم ا لیکندم. اما دل یخوشحالم و حالم خوبه، وگرنه کله ات رو م یلیکه خ فیسالم! ح د،یخب ببخش -

 دوست داشتم به توام خبر بدم. مارستانمیاومد. االنم تو راه ب ایباالخره عمو شدم، دختر دامون به دن

 به من القا شد.  یادیز یو شاد قیبه خود لبخندم عم خود

 امیرو بده من فردا حتماً م مارستانیبگو. آدرس ب کیمبارکه، از طرف من به آتنا و آقا دامون تبر یلیخ یوااا -

 مالقات.

 اش. ینیبیم یایحاال بعداً خلوت شد م ،یخواد زحمت بکش ینم -

 ً خواسته ام را به زبان آوردم. بعد از گرفتن آدرس  یبدون معطل پس .نمیدوست داشتم آن فرشته کوچولو را بب واقعا

 تماس را قطع کردم. مارستانیب

رنگ بلند و  یرا با دامن آب میلباس هاو مهران دادم.  دربه ما ییپله ها را باال رفتم و سالم بلند باال یسرخوش با

خوش  یچا وانیل کیمامان  شهیزدم. مثل همبه دست و صورتم  یبلند بنفش رنگم عوض کردم، آب نیآست شرتیت

به مامان  قیدق ی. نگاهدمیکه خنک شد آن را مزه مزه کردم و کم کم نوش یچا بود . ختهیر میطعم با خرما برا

 شدم. رهیدستانش را در دست گرفتم نوازش کردم و در چشمانش خ کشیناراحت بود. رفتم نزد ایانداختم، گو

 مامان خوشگلم ناراحته.  نمی. نبریبگ لیکرده ها؟ عکس بده جنازه تحو تیاذ من رو یگل میمر یک نمیبب -

 .ستم را از دستانش جدا کردباز شده بود د یبه لبخند که لبشدر ما
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 خواد برم سرخاک بابام. یدلم گرفته دلم م ستمیناراحت ن ،یا وونهیالحق د -

 را صاف کردم. دیلرز یم یکه از غم کم ییصداشست. ن دراز غم بر چشمان من و ما یپدربزرگم حاله ا یادآوری با

 .مارستانیخوام برم ب یمن فردا م یراست .متیبر یمهران م ایمن  فردا غصه نداره که مامان خوشگلم، -

 

فرشته ام.  یا یکن یوجودت خودش معجزه است، اما باز هم معجزه م ،یدار یچه عطر ،یدار یچه دستان »

 «مادر!

 : دیپرس یو با نگاه نگران دیباال پر شیابروها 

 اش شده؟  یطور یافتاده؟ کس یاتفاق -

 به چهره و لحن نگرانش زدم.  یلبخند

 . دنشیخوام برم د یاومده، م ایفرشته کوچولو دن هیمامان خوشگلم،  ستیاتفاقات بد ن یبرا شهیکه هم مارستانیب -

نم. چرا توانستم درک ک یظه داشت را آن لحظه نمکه آن لح یکرد، حس فیآمدن مرا تعر ایدن یگفت و قصه  یآهان

 .که هنوز مادر نشده بودم

 برد.  یکه هوش از سر آدم م یکه آمد شام آماده بود، فسنجان محراب

بر من غلبه کرد و  یخستگ شهیاز شام قرار شد صبح زود محراب مامان را به مزار پدربزرگم ببرد. مثل هم بعد

 .دمیخواب

بود و هوا پر از گرده  بهشتیشد که منتظر اردالن بودم. ارد یم یا هیزدم، پانزده دق یدم ُغر ملب مدام با خو ریز »

 پاسخ دادم:  عی. باالخره تماس گرفت سردیایشد مدام از چشم من اشک ب یگل که باعث م ی

 یکن یم دیعوض شده از صبح هم مدام تاک ختمیتمام ر ؟یکاشت نجایساعته منو ا کی ییچه عجب معلومه کجا -

 ستم؟یوا ابونیگوشه خ ینجوریا دیکارو کن اون کارو نکن. بعد با نیمقنعه سر نکن، ا ا،یبا لباس فرم ن ا،یخوشگل ب

 کنم. یپشت سرمم نگاه نم رمیم یباش تهقانع کننده نداش لی. دلرمیو اشکم رو بگ ینیآب ب یتازه شم ه

. به سرعت نور دمیاردالن را از پشت سرم شن یخنده  یاصد .به نفس نفس افتاده بودم، تند صحبت کرده بودم آنقدر

 و با اخم گفتم: چرخیدم به سمتش 

 بخنده؟ یک یبله؟ بخند تو نخند -

 انیخوردم و م یبردارم که سکندر یام شکل گرفت. خواستم قدم یشانیبر پ یظیخنده اش باالتر رفت، اخم غل یصدا

 را گرفت.  میقدرتمند بازوها یو هوا دست نیزم

 آرام گفت: یگوشم با لحن نارک

بوده.  یچ لشیدل یفهمیکافه ستاره. م میبر یامروز رو غر بزن ستیغر نزن. خوب ن نقدریا زمیعز ،یخانوم سیه -

 یزنم م یمهربون شده و من غر م نقدریتاحاال اردالن ا یاز ک»خودم گفتم:  شیمتعجب شدم و پ د،یسرم را بوس آرام

 « خنده؟

 یکرد و من هم لبخندها یاز عشق براندازم متم و با او همقدم شدم، تا کافه اردالن با نگاه مملو باال انداخ یا شانه

 ینم ه؟یاوک زیاش زنگ خورد و فقط گفت همه چ یدادم. چند قدم مانده بود تا کافه، گوش یم لشیگل و گشاد تحو

 پس.  بهبود که در پاسخش فقط گفت خو یدانم آن طرف خط چه کس

 یکلوش م یکه تا زانو قد آن بود و از کمر کم یبنفش رنگ یآن روز من مانتو میکرد یمانده را هم ط یققدم با چند

بودم. اردالن هم  دهیو کفشم ِست بود، پوش فیکه با رنگ ک یسرمه ا یشال به همان رنگ، شلوار لوله  کیشد با 

 یرا کامل م پشیکفش همرنگش ت بنفش رنگ داشت و شلوار و یکه رگه ها یکوتاه سرمه ا نیآست شرتیت کی

باز کرد تا من اول وارد شوم، کافه به  می. داخل کافه که شدم اردالن در را برامیزدم باهم ِست شده بود یکرد. لبخند
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. خواستم عقب گرد کنم ستین شهیاش مثل هم ییجلو رفتم که متوجه شدم، روشنا یخلوت بود. چند قدم یبیطرز عج

و با سر و صدا آب دهانم  دمیترس یچشمانم را گرفت، اول کم یبر است؟ اما دو تا دست جلوچه خ بپرسمو از اردالن 

خانم است.  کیگفت که دست  یرا قورت دادم. دستانم را آوردم باال و دستانش را لمس کرد ظرافت و لطافتش م

 الهه کنار گوشم گفت:  زمیدوست عز یآشنا یکردم که صدا یم یرا حالج تمیموقع

 رو. یمهم نیبه ا یبره؟ اونم روز ادتیکردم  یفکر نم یهست -

 

 «ات. نهیگردن و س نیماب ییشوم. جا یکشم، مست م یمتولد شدم که هربار بو م ییمن همانجا »

 گفتم:  یبلند یچشمانم بردارم با صدا یکردم دستانش را از جلو یم یکه سع نطوریهم

 ار زود باش.دستت رو برد ادیچه خبره؟ الهه بدم م دیبگ شهیم -

 . دیافسانه به گوش رس یبار صدا نیا

 بهشته؟یبکش و بگو امروز چندمه ارد قینفس عم ؟یشد یعصب نقدیتاحاال ا یدختر خوب تو ک -

 گفتم:  عیسر

 . بهشتهیخب معلومه نهم ارد -

 بود. نینازن یصدا بعد

  ه؟یچه روز بهشتیو نهم ارد -

دهانم، تا از  یکنند. دستم را گرفتم جلو زمیسورپرا نطوریبچه ها ا کردم حواسم نباشد که تولدم است و ینم فکر

 . دیرس ینزنم. بعد آهنگ تولدت مبارک بود که به گوش م غیج جانیشدت ه

به بچه ها بودم. چشمانم  رهیخ نطوریو دانا بودند هم نیو برادرش نادر،الهه و اشکان،افسانه و رضا، نازن اردالن

 نیموبور با ا یدرویپسر سف نیا»دانم گفته بودم:  یمن. نم یایروزها شده بود دن نیا که یعسل یقفل شد در دو گو

 «من. دیشده شب و روز من، شده ام طنت،یپر از ش یچشم ها

چند  ی. برادیبلند پر کرد، مرا در آغوش کش یکه چند قدم فاصله را با گام ها کردم یتشکر م ینگاه قدرشناسانه ا با

را گرفت و من  میبود، بازوها شیکه سرم بر شانه ها نطوریودنش، عطر حضورش. هممست شدم از ب هیثان

 کرد.  میآهنگ صدا نیباتریانداختم. با ز نییرا پا نییآمده، سرم پا شیپ تیاز موقع نیشرمگ

 باال. اریدخترم! سرت رو ب زم،یعز یهست -

 زدم.  یگرفت. لبخند پر رنگ یگفت دخترم خنده ام م یم هروقت

بزند. با چشم  خی. لحن و نگاه سردش باعث شد تا مغز استخوانم میمکان سرد بود کیا باال که گرفتم، در ر سرم

 زدم: یم ادیزدم، فر یاش ضربه م نهیچشمانش شدم و با مشت به س ی رهیپر از اشک خ یها

 شمیم زیهمه چ شوهرت، هم پدرت، شمیهم م یبرات کم گذاشتم؟ مگه خودت نگفت یآخه چرا؟ مگه چ یچرا لعنت -

 برات. 

 زدم: غیج

 اردالن بگو چرا؟ ؟یام که باهاش کامل شد یمن همون یگفت یم یمگه خودت نبود -

 یحس م نیاش جدا کرد و محکم به عقب هول داد، خوردم زم قهیپاسخ دادن به سوال من دستانم را از  یجا به

ام را گرفت و بلندم کرد، محکم به  یمشک یانتوم ی قهیمن نشست  یکمرم جا به جا شد. جلو یکردم تمام  مهره ها

بودم سرم  دهیکه تا بحال از او نشن ییصدا نیلندتر. با بدمیرا شن میترق توروق استخوان ها یفشارم داد، صدا وارید

 : دیکش ادیفر
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 «.ایدنبال من ن ،یمن رو ندار اقتیتو ل -

 برهیکه دستگاه و یکسان هی. شبدیلرز یم وجودم مشدم، تما داریتلخ ب یای. از آن رودیچیکه در سرم پ یدرد با

آمد دلم  یزدم. هرکس مدنظرم م یحرف م یکیبا  دیبهشان متصل کرده اند! به ساعت نگاه کردم دوازده شب بود. با

 کنم. تشیداد که آن وقت شب اذ ینم تیرضا

 

 «؟یبا طناب خاطرات خودت را هر شب دار بزن نکهیجز ا ست؟یجنون و مرگ مگر چ »

 

 که قصد گرفتن جانم را کرده بودند.  یخوابم افتادم و باز مرور خاطرات لعنت ادی

داخل  مهیست نقره که پالکش دو قلب که از ن مین کی میبرا هیکردند. هد زمیتولدم با اردالن، با بچه ها سورپرا نیاول

ً یبودند و دق گریهمد کوچک به هم  یبا قلب ها ف،یرظ ریزنج فیکار شده بود، به همراه سه رد نیوسط آن نگ قا

کردم  یو سه شاخه گل رز سرخ. سع ستیهمراه ب هبه همان سبک، ب یمتصل شده بودند با گوشواره و دستبند

 میام، داغ دلم را تازه کرد. مدام بر گلو یشانیبوسه اش بر پ ادیاما  دم،یام کش یشانیبه پ یخاطرات را پس بزنم دست

را پشت گوشم زدم  مینشستم، کالفه موها میدر جا یبود. عصب دهیفا یرود، اما بب نییتا بغضم پا دمیکش یدست م

کشاندم. آنقدر فکر کردم  رزادهیدکتر پ یمتکا پرت کردم، افکارم را سمت حرف ها یآب خوردم، خودم را رو یوانیل

 .دیخواب به چشمانم دو یچه زمان دمیکه نفهم

 باکرده بود، گفتم.  داریکه اول صبح مرا ب یبه کس ییناسزا لب ریشدم. ز داریام ب یزنگ گوش یبا صدا صبح

 آمد جواب دادم:  یکه به زور درم ییچشمان بسته با صدا

  ؟یبه ساعت نگاه کرد چیه ،یوقت نشناس یلیبگم خ دیبا یسالم هرکس هست -

 .دیچیپ یبلند دانا داخل گوش یخنده  یصدا

 ت: گف دهیبر دهیرا از گوشم فاصله دام که بر یگوش

کردم، خدا به دادم برسه. اول صبح کجا بوده؟ ساعت هشت و  دارتیباز از خواب ب ه،یاوه اوه تو االن اخالقت مگس -

 صبحه تنبل خانوم! مین

 ام گرفته بود، دانا هم اخالق من دستش آمده بود.  خنده

 دادم:  جواب

 ذرم.گ یشرط از خونت م هیکنم، اما به  یات نم مهیجر یچون تازه عمو شد -

 .رمیپذ یباشه با جون و دل م یهر شرط م،یتسل -

 را کنار زدم و نشستم. پتو

 کارمیحواست باشه. حاال چ ،یکن یم داریاز خواب ب لیدفعه آخرت باشه من رو صبح روز تعط ز،یبسه کم زبون بر -

 محل؟ یخروس ب یداشت

 تازه کرد. ینفس

 دلم برات تنگ شده. ،یآبج نمتیبب خوادیدلم م ؟یایحتماً امروز م نمیخوام بب یم -

 اش زدم. یبه مهربان یلبخند

 .امیحتماً م زمیآره عز -

 ها پاشو. یفعالً، نخواب نمتیب یخوبه پس م -



66 
 

 از دست تو باشه، فعالً. -

 . زدم رونیاما هرچه پهلو به پهلو شدم خوابم نبرد. لباس خوابم را عوض کردم و از اتاق ب دمیدراز کش دوباره

 یم یام را عمل یجد میتصم دیبود، با یکاف یتلخ گریکنم. د داریگرفتم همه را ب میسکوت مطلق بود، تصمدر  خانه

تمام فضا پر از عطرش  دمیرا روشن کردم، اول به اتاق مامان سرک کش یکتر ریکردم. دست و صورتم را شستم ز

 بود.

 «.پرت کنم رونیشد خاطراتت را مچاله کنم و از ذهنم به ب یکاش م »

 

 یها هیمامان با حاش دیسف ی. به تخت نگاه کردم، مرتب بود رو تختام از عطرش پر شد هیر دم،یکش یقیعم نفس

 شده بود.  دهیکش شیبه همان رنگ مرتب بر رو یبزرگ یبنفش و گل ها

 زیو کمد م یو صندل ریتحر زیسوخته. م یبه رنگ قهوه ا یبا واالن ینبات ریحر یاتاق را نگاه کردم، پرده  دکور

نفره عوض کرده بود.  کینفره اش را با شد که تخت دو یهم م ی. دو سالیبه همان رنگ قهوه ا یشیلوازم آرا

 دادم. رونینفسم را آه مانند ب

ً یکه دق میسراغ اتاق برادرها رفتم هنوز خوابند،  نکهیا الیبه خ دم،ینشن یاتاق من بود. در زدم جواب یروبرو قا

 دادم، سرم را داخل بردم و بلند گفتم: نییادر را پ ی رهیدستگ

 ......دایسالااام ب -

با دکور  یتخت محراب نشستم، اتاق پسرانه ا یام مثل ِمه باال رفت. رو یتمام خوش ،یخال یتخت ها دنیبا د اما

که  زیم کیهم  شانیتخت ها وسطمهران بود.  ها پر از پوستر و عکس محراب و وارید یکه گوشه  یو مشک دیسف

 آن قرار داشت.  یآباژور رو

دو فرش گرد شش  ،یکرم زرشک هیو رو ییطال یدست مبل سلطنت کیانداختم که با  ینگاه ییرایزدم. به پذ رونیب

کرم رنگ و تابلو  واریبه رنگ کرم و د یها یو راحت ییکرم با طرح طال ریبه همان رنگ مبل ها، پرده حر یمتر

 یخانه بو نیمرتبه گفتم ا نیهزارم یر لب برایانداختم. ز یشده بود، نگاه لیکتابلو و گلدان تش یفرش و تعداد

که  میس یرا دم کردم، خواستم با تلفن ب یداد. چا یخبر از جوش آمدن آب م یتق تق در کتر یداد. صدا یم یزندگ

برداشتمش دست خط   بود افتاد. دهیچسب خچالی یکه بر رو یچشمم به برگه ا رم،یاُپن بود با مامان تماس بگ یرو

 مامان بود. 

 دلم ،یبود دهیکنم. اونقدر ناز خواب دارتیسر خاک. صبح خواستم ب میریدخترم، من و داداشات م ،یهست سالم»

 هیواسه ناهار هم  ی. دوست داشترشیز یاما بازم زد یقول داد دیخر میریکنم. از اون طرف هم م دارتیب ومدین

 «درست کن. یزیچ

 «لطفاً. هیالو»ط خرچنگ قورباغه مهران بود که نوشته بود هم دست خ رشیز

 لب گفتم: ریبه جمله آخر کردم و ز یا خنده

 «شکر مبتال شدم.که خدا رو رم،یبگ یفقط کم مونده بود فراموش »

گرفتم  مینداشتم، تصم هیهد دیخر یاجاق گذاشتنم. فرصت برا یپخت رو یرا برا هیالو لیاز خوردن صبحانه وسا بعد

بزنم  یپیگرفتم ت میهم هستند، تصم ییدانستم آقا و خانم رضا ی. چون مرمیبگ یا هیفعالً پول بدهم تا سر فرصت هد

ام  زهییپا یانداختم. مانتو کت میبه لباس ها یکردم و نگاه بازباشم. در کمدم را  کیبا وقار و ش ،یآراستگ نیکه در ع

 ام یمشک یو شلوار راسته  ییرمانتویرنگ بود را با ز دیزانو سف آن تا نییرنگ و پا یآن تا کمر شکالت یکه باال

 . دمیکش رونیرنگم را ب یو شال شکالت یو کفش مشک فیبرداشتم. ک

 یو هزار تکه شد. همان فرشته  نییکه داخل قفسه بود خورد، افتاد پا یفیظر ستالیکر یمانتو به مجسمه  ی گوشه

 یچشمانم مانند رقاصه ا یگرفته بود. باز خاطرات جلو هیهد میاردالن برا روز تولدماش بود که سال گذشته  یخندان

 : تآن را باز کردم گف یجعبه  یماهر شروع به حرکت کردند. وقت
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 توئه. هیشب یلیصورتش مثل تو معصومه خنده اش خ یهست نشیتو افتادم، بب ادی دمشید یوقت -

اش را با جارو. دوباره  هیکردم و بق سته با دست جمعبزرگش را آه یها تکه لبم نشست. یگوشه  یتلخ لبخند

 ِکشدار شدند. مینفس ها چنگ انداخت و میبر گلو نیسنگ یبغض

 

 «؟یمن دست و پا زنم و تو تماشا کن یمرا با خود غرق کن یخواه یم یتا کجا؟ تا چه زمان »

 مصمم کرد. ممیمانند جرقه مرا به تصم یفکر در آن حالت بودم. اما ناگهان قهیدانم چند دق ینم د،یلرز یبدنم م تمام

خشک  یعروسک، گل ها ،یست نقره، دستبند، روسر مین ش،یها هیلرزان، تمام هد ینامنظم و دستان ینفس ها با

مانتو و  عیبزرگ انداختم. سر ی سهیک کیداخل که نوشته بودم را جمع کردم و  یشده، تمام خاطرات دوست داشتن

را داخلش  سهیک دمیسطل زباله که رس نیبه اول یپولم را برداشتم. بدون معطل فیکو  دیتن کردم کل یشال

 گرفتم. ونزیسس ما یبزرگ ی شهیسرم را هم نگاه کردم، از مغازه ش پشتانداختم.

دهانم گذاشتم،  یرا بستم، پشت در ُسر خوردم دستانم را ُمشت کردم و جلو یکه در ورود یرفتم باال و زمان عیسر

 یام مشت م نهیبود را با حرص گرفتم، به س یکه در حال سرسره باز یدست خودم نبود. قطره اشک سمجحرکاتم 

 گفتم: یلب م ریو مدام ز دمیکوب

 . یاونو بخوا یحق ندار گهینداره که. نخواستت توام د یباز یتموم شد. کول ر،یآروم بگ -

 گذاشتم. خچالیردم و داخل را آماده ک هیبه دست و صورتم زدم الو یکه آرام شدم آب یکم

و رنجور!  فیضع نقدریمن نبودم، ا نهیخودم نگاه انداختم، فرد داخل آ ریقرمز شده بودند. به تصو یحساب میچشم ها 

 بود. یضعف کاف گریزدم. د یزهرخند

 خی یتکه ا خچالی از پاک کردم. عیمربوط به اردالن را بدون نگاه کردن سر یتابم را روشن کردم، پوشه  لب

 نبض گرفته بود. ام از زور درد  قهیبر چشمانم گذاشتم، مثل کوره آتش بودند، شق قهیچند دق یبرداشتم و برا

 نبود. یخبر میو برادرها دردوازده بود و هنوز از ما کیدرست کردم و خوردم. ساعت نزد یو تلخ ظیغل ی قهوه

 

 «زند؟ یمن پرسه م الیهر شب در خ ادتی ،یوقت د؟یآ یبه چه کارم م یادگاری »

 

 بهتر. یگرفتم، حالم بهتر شده بود. سردردم هم کم یساعته ا مین دوش

 خودم فرستادم. یبرا یبه خودم زدم و بوسه ا نهیدر آ تیاز سر رضا یبلندم را خشک کردم، لبخند یموها

 زمزمه کردم: لب همراهش ریکردم و ز کیکل« خراطها دیعشق مج»آهنگ  یتابم را دوباره روشن کردم و رو لب

 

 سهیهات همون بالشت خ یخوابت همون بدخواب یقرص ها عشق،»

 سراغت امیب یگیم امهیهمون پ عشق،

 سهینویات نه م واسه

 قمیخوابمم رف یبا قرص ها گهید عاشقم،

 ام قهیشق یموها شنیم دیسف یعنی عاشقتم

 قمیرو زخم عم یشیچه با نمک م ،یعاشقم
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 عاشقتم  عاشقتم،آآره

 اون روبروته یگلوته وقتبغض  عشق،

 یحرف هاتو خورد یعنی

 «ینباشه ُمرد یول یضیباشه مر یعنیاون اضطرابه  عشق

 زنگ در آمد. یبار از ابتدا تکرار شد و با لذت گوش سپردم باالخره صدا چند

دم. بعد از نهار را آماده کر ل،یوسا ییزدم و بعد از جابجا شانیبه رو یمن با سر و صدا وارد شدند. لبخند زانیعز

 زد. میصداادر . خنده ام گرفته بود که مدندیخواب عیخوردند، سر یهوشیب یدارو ایآن  مهران و محراب را که گو

 جان! یهست -

 جانم مامان؟ -

 کارت دارم. نجایا ایب -

م داد و که پوست گرفته بود را به دست یکنارش نشستم، چند پَر از پرتقال ونیزیتلو یروبرو یراحت یرفتم رو عیسر

 : دیکرد و پرس زیچشمانش را ر

 ؟یکرد هیگر شبیراستش رو بگو د -

 .گرفتم یحق به جانب افهیق

 یزنیحرف ها م دمیاز همه اتون زودتر رفتم خواب شبی! اون وقت چرا؟ بعدشم مامان خانوم! من که ده؟یمن و گر -

 ام مونده؟ هیندارم، فقط گر یکار چیها. ه

 

 «کس نداند راز پنهان دلم.زنم تا  یخنده بر لب م »

 

 نگاهم کرد: زشدهیبا چشمان ر دوباره

 حالت خوبه؟ یحال و قرمزه مطمئن یبعدشم چشمات چرا ب !یکرد یاما اومدم صدات کنم ناله م-

 یکاف یدیناامکردم. ضعف و یاز لحظاتم استفاده م دیبه خودم قول داده بودم، با یکردم، از طرف یم یماست مال دیبا

 بود. 

بلند افتادم و پام شکسته، نگو که رگ پام دوباره تو خواب گرفته. بعدشم حمام بودم  یجا هیاز  دمیدم صبح خواب د -

 ؟یایبا من نم یراست فتمیراه ب دی. من برم حاضر شم باگهیچشمام قرمزه د نیواسه هم

 باال انداخت. ییابرو

سوال در  یسر هی دیکم بخوابم بعدش هم با هی امیه نم. نیگیباشه که م نطوریکه رگ پات گرفته بود؟ خدا کنه هم -

 مراقب باش زود هم برگرد خونه. رم،یاز دخترا امتحان بگ ارمیب

 .دمیاش را محکم بوس گونه

 نده توروخدا، بعدشم چشم مراقبم مادر من! ریگ نقدیا -

 یحالت یب نکهیا یبرا دم،یرا پوش میبزند پا تند کردم به سمت اتاقم. لباس ها یگریحرف د اجازه بدهم نکهیا بدون

را  ملیچشمانم زدم. ر ریز دیسف ی هیسا هم یکم دمیپشت چشمانم کش یکیچشمانم مشخص نشود خط چشم بار

و  میمال یرژ قهوه ا کیرا با  شمیشد. آرا ترو به خودم گفتم حاال به دمیکش میدو بار بر مژه ها شهیبرعکس هم

را در دست گرفتم.  فمیسرم بستم بعد از مرتب کردن شالم کفش و ک یمحکم باال را میبژ کامل کردم. موها یرژگونه 
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ً یمحراب دق یای. زانتنگیرفتم به سمت پارک عیسر میکفش ها دنیرا برداشتم بعد از پوش نیماش چییسو کنار پژو  قا

د از بستن کمربندم کردم. بع تیهدا رونیرا به سمت ب نیرا باز کردم و ماش نگیپارک بود. در پارک من یمشک ۴۰۵

که داخلش پر گل  یسبد یاز گل فروش دنیبه سرعت به سمت مقصدم راه افتادم. قبل رس نیو بنز نهیو چک کردن آ

 یگذاشتم. از فروشگاه هم کم یتومانپاکت کوچک هم گرفتم و داخلش دو تراول پنجاه  کی. دمیبود خر میرز و مر

. دمیه سمت بخش زنان رفتم و از رزروشن شماره اتاق آتنا را پرسب نی. بعد از پارک ماشدمیخر وهیکمپوت و آبم

 داریصحبت کرده بودم، اما خب د یاضطراب داشتم، بارها تلفن یکم الیمالقاتم با پدر و مادر دان نیبخاطر اول

 دم.محکم به سمت اتاق راه افتا یو آب دهانم را قورت دادم و با قدم ها دمیکش یقیعم. نفس تفاوت داشت یحضور

 

 «.یا دهیچیمانده در گلو به تمام احساسم پ یگذرد. مانند نفس یتو نم ادیگذشته ها گذشت ، اما  میگو یهر چقدر م »

 

به  یدامون، در را باز کردم و با دو قدم بلند داخل شدم. بعد از سالم و احوالپرس دییبفرما یدر زدم با صدا آهسته

داد که  ینشان م شیجواب سالم دامون حواسم را به او دادم. چشم ها یاو دانا چشم چرخاندم. با صد الیدنبال دان

 مرتب و آراسته بود. شهیاما مثل هم ده،یخوب نخواب

 .زد یلبخند

 .میبه زحمت نبود یراض ؟یدیخانم شما چرا زحمت کش یهست -

 زدم. یمقابل لبخند در

 حرف رو، قدمش مبارک باشه.  نیا دیزحمت کجا بوده؟ نگ -

به سمت تخت رفتم و بعد از  عیبود. سر دهیرنگ پر یشد. صورتش کم دهیآتنا نگاهم به سمت او کش یصدا با

 گفتم:  یقیزدم و با لبخند عم یدستانش را در دستم گرفتم و بر صورتش بوسه ا یکنار زیم یگذاشتن گل رو

 خوشحالم.  یلیمبارکه برات خ یلیخ زمیعز ا،یمامان دن نیبه خوشگل تر سالم

 فت:گ آرام

 .یلطف کرد یلیخ ،یممنون اومد -

 نیو ا امیدوست داشتم ب ستیاصالً هم لطف ن میوقته دوست یلیپاره کن، من و تو خ کهیخانوم کم تعارف ت هیکاف -

 .نمیفسقل خاله رو بب

صحبت با آتنا بودم که از تخت  غرق داخل اتاق نبود. یگرفته بودند، چرا که جز آتنا کس یاتاق خصوص ظاهراً 

 بود انداختم، با لبخند گفتم:  ستادهیبه دامون که کنار تخت مستاصل ا یبلند شد، نگاه هیگر یارش صداکن

 . فهیجاش کث ایگرسنه است  ایحتماً  ؟یپدر چرا اون شکل شد یآقا -

 یور یبوسه ا زد قرار گرفتم. آهسته بغلش کردم و یکه دست و پا م ییآتنا را دور زدم و کنار فرشته کوچولو تخت

 کردم به آتنا گفتم:  یخوردنش نگاه م ریکه به ش نطوریدستش زدم و او را به آغوش مادرش دادم و هم

 فکر کنم مزاحم خلوتتون شدم نه؟ -

 .زد یخسته ا لبخند

 خوشحال شدم دختر. یلیخ ه؟یچه حرف نینه ا -

 .دییشما دو نفر تنها ستین چکسیآخه ه -

 به حرف آمد.  دامون



70 
 

آتنا فارغ شده  دنیآخه تا فهم ارهیرفته مامان آتنا رو ب خونه، دانا هم میار من مامان رو فرستادبا اصر قتشیحق -

 کردن! دایپ طیدونم چطور بل یرسوندن تهران. نم شبیخودشون رو د

 :دمیتعجب پرس با

 کجاست؟ الیخب اگه دانا رفته، پس دان -

 نیی. سرم را پازد یم رونیحرارت ب میز گونه هاکردم. ا یم یبگیاحساس غر یبدون او کم دم،یخجالت کش یکم

 و با لبخند جواب سالمش را دادم. دمیپاشنه چرخ یرو ال،یسالم خندان دان یانداختم که با صدا

 

 «را؟ تیخنده ها دیربا یاست حسود که م یزن ایگفته بودم گاه دن »

 

 کردم.   شیبه سر تا پا یقرار گرفت نگاه میبلند پر کرد، روبرو یمن و خودش را با گام ها نیب یفاصله  الیدان

 یمشک ی زهییرنگ و کت پا دیسف یمردانه  راهنیبه همراه پ یکالج قهوه ا یو کفش ها یشلوار کتان شکالت کی

 به خودم آمدم. شیشد. با صدا یتر م قیکردم و لبخندم عم ینگاهش م رهیتن کرده بود. خ

ها  نیدامون ا گمیدامون، من م ایآتناست  هیخانوم خانوما شب نیا گمیبه من؟ م یحواست رو بد شهی! میهست -

 کنن. یقبول نم

 یبود لب و دهان کوچک و پوست یو آب یرنگ طوس نیب شیبه او انداختم چشمها یقیطرف نوزاد رفتم و نگاه دق به

 مانند گل.  دیسف

  .دمیسمت هر سه نفر چرخ به

دوم  شه،یهستن. تا بزرگ شن صدجور شکلشون عوض م گهیهمد هیشبهمه  انیم ایبچه ها که تازه دن نکهیاوالً ا -

چشماش به مامانش رفته هرچند رنگ چشم پدرش هم روشنه اما حالت چشماش مثل مامانشه. به نظر من که  نکهیا

 .وچولوشک یدست و پا نیفسقل برم با ا نیاز هر دوتونه. من قربون ا یبیترک

 اقیکرد، اشت ینگاه م دیکش یم ازهیبا لذت به فرشته کوچولو که خم لایدان اش نشاندم. یشانیبر پ یبوسه ا 

 وصف بود. رقابلیچشمانش غ

 : دمیآتنا نشستم، پرس کنار

 بچه که. ایفسقل  میبهش بگ شهینم د؟یبذار یچ دیخوا ینازخانوم رو م نیاسم ا -

 زد. یلبخند

 . میدیاسم به توافق رس هیر و باالخره س میبا باباش فکر کرد یدختره کل میدیفهم یاز وقت -

 «نازهیو اون اسم آ»دو همزمان گفتند:  هر

 شدند. رهیبه هم خ محبت با

 :میهمزمان گفت هم هر دو الیو دان من

 ! اسمش مثل خودش قشنگه. قهیچه با سل -

از کرد که تر بود در را ب کیکه نزد الیدان د،یاز پشت در به گوش رس یکه همهمه ا میدیچهار نفر با هم خند هر

 اریدست مانتو شلوار کرم رنگ بس کیکه  یسال خوش لباس انیآمد. بعد از آن خانم م یسالم و احوالپرس یصدا

بدون لک،  دیسف یوارد شد. پوست داشتبه سر  یبه همان رنگ و شال قهوه ا یخوش دوخت به همراه کفش طب

را دو چندان کرده بود. با  شیبایز یچهره  کوچک یقلوه ا یخوش فرم و لب ها یقلم ینیدرشت، ب یآب یچشم ها
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. به احترامش از جا بلند شدم سالم کردم و دست دادم. به سمت دخترش باستیز نقدریهم هم او رایزد، ز یآتنا مو نم

 بغل دخترش شد. فیبه قربان صدقه رفتن موجود نح شروع یرفت و به زبان آذر

 

 «دلت سر کنم؟ زیی. به من چگونه با پابیشک و غرخ ریکو هیگاه شب ف،یو لط یباران هیگاه شب »

 

بر  یریآفتاب سوخته بود. گرچه گرد پ یجاافتاده، خوش لباس و کم یپدر و برادرش وارد شدند پدرش مرد بعد

و  او یداشت. بعد از سالم و احوال پرس یمهربان و دوست داشتن یحال چهره ا نیچهره اش نشسته بود با ا

 تنا رفتند.برادرش به سمت تخت آ

را پشت  یو خوش و بش بودم، شخص ییرایهمانطور که مشغول پذ د،ینوبت به خاله و دخترخاله اش رس هم بعد

 .ستیگفت که ک یحضورش م یسرم احساس کردم گرما

 ،یسبز مهربان دوست داشتن ینگاهم در دو گو دمیپا چرخ یپاشنه  یگذاشتم و رو زیم یرا بر رو ینیریش ی جعبه

 یبَم یبا صدا داد و یکشاند و مچ دستانم را فشار یتمام صورتم را گرفت دانا مرا به گوشه ا یلبخند .گره خورد

 گفت: 

 پوستت چه یدیکش یماشاهللا هزار هللا اکبر، بدم اسفند دودت کنن چه قد یبزرگ شد نمیب یخانوم! م یبه به هست -

 که؟ یزنیجوش نم گهیخوب شده د

 گفتم: دهیبر دهیسرشانه اش زدم و بر یرو دم،یندخ یم زیر زیکه ر همانطور

 شده بود. برات تنگ یلیدل من که خ گذره؟یاصفهان خوش م ؟یخوب ز،یبسه بسه کم زبون بر -

 کرد. یاش م یزد. چند خط کوچک کنار چشمش افتاد. که خواستن لبخند

 اوضاع بر وفق مراده؟ ؟یبخوشگلم، اصفهان هم خوبه شکر. خودت خو یدلم برات تنگ شده بود آبج یلیخ -

دانم  یرا از دست داده بود. نم شیمعنا یو راحت یزدم، وفق مراد. با آن آشفته بازار ذهن من اصالً خوش یپوزخند

 چقدر در فکر بودم.

 :دیبه پشت دستم زد و پرس یضربه ا دانا

 شد؟ یتو فکر؟ چ یسوالم سخت بود؟ رفت - 

 زدم. یا مهینصفه ن لبخند

 محل! یخروس ب ،ینکن داریصبح زود ب یمنو اونجور گهیکنم که د هتیتنب یفکر بودم چطور نیبم تو انه بابا، خو-

 انداختم. د،یکش یخط و نشان و م میکه برا طنتشیبه چشمان پر از ش ینگاه بدجنس 

 گفت:  یرا مظلوم کرد و با لحن مظلوم چشمانش

 ؟ی، منو بکشبرات کشمیبرات آب حوض م خرمیمن که نون م اد؟یدلت م -

خنده ام از حد معمول باالتر نرود. اما دانا  یخودم را کنترل کرده بودم تا صدا یلیباشم، خ یتوانستم خنث ینم گرید

 :دادیهمانطور داشت ادامه م

 صبحا صدا نکنه.  گهید رمیعلفا و گال رو نخورم، جلو دهن خروس رو هم بگ دمیقول م -

را گاز  نمییبا دندان لب پا دمیخند یباالتر رفت، همانطور که م یخنده ام کم یخودش منفجر شد و من هم صدا ناگهان

 خنده ام باالتر نرود. یگرفتم تاصدا یم
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 گفتم: دهیبر دهیبر

 زشته، دانا توروخدا. سیه -

 باعث شد خنده مان کمتر شود. ییصدا ناگهان

ما هم  دیهست بگ یخنده دار زی. خب اگه چشهیملبتون پاره  نیبا دندوناتون فشار بد گهیکم د هیخانم! اگه  یهست -

 .میبخند

 «نخورده پسرخاله شده؟ ییکه چا هیک نیا» رخم به سمت دانا بود، در دل گفتم:  میهنوز ن دمیرا درهم کش میها اخم

 یم یزیبدهم. اما شخص مقابلم برادر آتنا بود، دور از ادب بود اگر چ یبرگشتم خواستم جواب دندان شکن یوقت

 لجم گرفته بود. یاش حساب ییاما از پررو؛ ر صورت مهمان بودم. در هگفت

 بود.  شهیشل شد، اما چشمانم سردتر از هم میاخم ها یگرچه گره  رم،یبگ یا افهیتوانستم ق ینم

کرد با ابرو  یبود که فکر م ییشدم. از آن دسته پسرها رهیاش خ یبر لبم شکل گرفت، به چشمان خاکستر یپوزخند

چندش آور شده بود با آن بازوها  یلیبه نظر من خ کهیشود. در حال یدلرباتر م یلیخ دنین و لباس جذب پوشبرداشت

 تنش را داشت. راهنیپ دنیکه قصد در یو اندام درشت

را که بلند کردم را احساس کردم، سرم  ینگاه کس ینیکردنش، سنگ زیبه من بود و من هم مشغول آنال رهیخ همانطور

 بلند از اتاق خارج شد. یبزنم، با قدم ها ی. تا خواستم حرفگره خورد الیدان یگاه طوفاندر نچشمانم 

آتنا به  یباال انداختم. خاله و دخترخاله  یا شانه بودم که چرا من حساس شدم؟ نیناراحت شدم و متعجب از ا یلیخ

 کردند. یهمراه پدرش خداحافظ

 آتنا به خودم آمدم. یصدا با

 ؟ یایظه ملح هیجان  یهست -

 زدم و به سمتش رفتم. یزورک لبخند

 جانم مامان کوچولو! -

 از تمام ُمَحسناتت گفتم. ازت خوشش اومده، منم یلیخ د،یبابا! مامانم از تو پرس یمن کجا کوچولوام! ا -

 زدم.  یبند مین لبخند

 ممنونم. نیمحبت دار یلیخ. شما هم یآتنا جان به من لطف دارن خانم محمد ستم،ین فیآن چنان هم قابل تعر -

 د.یپاش میکرد به رو یاش را چندبرابر م ییبایکه ز یلبخند مادرش

 ی. دخترم حق داره و با گرمنمیب یم دمتیبرام گفته امروز که د ادیهم خانوم. آتنا از شما ز ،ییبایز یلیدخترم هم خ -

 دستم را فشرد.

 انداختم. نییرا پا سرم

 .بگم یها چ فیتعر نیدونم در برابر ا یعاً نمواق د،یبه من لطف دار یلیخ -

 کنارم قرار گرفت و گفت:  دانا

 .قتهیحق نیهمه اش ع ستین فیتعر -

 

 «.دیبن بست ترد ،ییآشنا یغرور، کوچه  چیما باشد سر پ قرار»
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 آرام و مهربان گفت:  یبا لحن یزدم که خانم محمد یلبخند

 مال خودمون. یکاش بش -

 زد در چشمانش نگاه کردم. یدر آن موج م یتعجب و کنجکاو یکه کم یچشمان با

 ؟یچ یعنی. شمیمتوجه منظورتون نم دیببخش -

 کرد. یمعنادار ی خنده

 دخترم، عروسم. یبش یعنی  -

که به اندازه توپ  ی! اصالً انتظارش را نداشتم، با چشمانحیصر نقدریلحظه حس کردم دود از کله ام بلند شده. ا کی

چند  ینبود، برا یهم که خبر الیدان ازاز من نداشت.  یسمت دانا انداختم. او هم دست کم یبود نگاهشده  سبالیب

 واقعاً قفل کرده بودم که با حرف آتنا واقعاً خونم به جوش آمد. هیثان

وادت خون طیتو؟ شرا یبهتر از داداشم برا یکبهتر از تو؟  یداداشمه، ک یوقته دنبال دختر خوب برا یلیمامانم خ -

 .یایدر م ییخوبه از تنها تو هم یبرا دیمدت باهم باش هی .شهیمثل قبل نم اننیرو هم که کامل در جر

 ً  را ناراحت نکنم. ینکرده باشم و کس ینیکه توه یکند. طور دایبحث خاتمه پ نیتا ا میچه بگو دیدانستم با ینم واقعا

 و غرق در افکارش بود.  نییبه دانا نگاه کردم. سرش پا مدییسایرا بر هم م میرا با حرص فوت کردم دندان ها نفسم

 مسلط شوم. یتا بر اعصاب مغشوشم کم دمیکش یقیعم نفس

 .دوختم یچشم در چشمان خانم محمد یسرد و خنث ینگاه با

هم از لطف شما و دختر گلتون  بعدش ست،یحرف ها ن نیا یبرا یمناسب و وقت مناسب یاصالً جا نجایا نکهیاوالً ا -

 ممنونم، من حاال حاالها قصد ازدواج ندارم.

 گفت: دخترم قصد ناراحت کردنت رو...... یبا لحن مهربان دوباره

 .دمیحرفش پر انیم

 . لطفاً.دیتمومش کن ست،ین یاما و اگر چیه یجا پرمیحرفتون م ونیم دیببخش -

 گفت:  یو گله مند زیآم هیبار آتنا با لحن کنا نیا

 کن بعد جواب بده از من گفتن. فکر .شهیم دایکم مثل اون پ هیپسر خوب یلیخ نیآبت ؟یهست یکنیناز م یدار -

آرام  یبار صدا نیناراحت بودم. ا تینها ی. کم آورده بودم و بمیدانستم چه بگو یرا کالفه فوت کردم، واقعاً نم نفسم

در سرش بود  ییوفا یب اری یواکند را قورت دهم. دلم ه میرفت بزرگتر شود و رسوا یکه م یدانا باعث شد بغض

 که....

 

 «.تر است کینزد زیخاطره از هرچ زشیخطر ر ،ییتنها زیظلمت وهم انگ نیدر ا و»

 

 برداشتم. با خودم راام دست از کلنجار یمنج یصدا با

فکر  ،یدونم شاد یدستته. م اخالقش ؟یدیادامه م نجوریهم یدار ،یدونیرو  م یهست یروح طیآتنا جان! شما شرا -

بعد بگو و اصرار کن. من تو  اد؟یجور درم یمثل هست یبرادرت با کس قیاصالً سال نیجاش باشه. اما بب دیشا یکرد

خودش  یناراحت شده و به رو نمیب یدارم م زه،یدختر مثل خواهر برام عز نیهمه اتونم اما ا کیجمع کوچ نیا

 .ارهینم
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 چرخید. به سمت مادر آتنا

 نه.  گهیمن م یکه چرا آبج شدیبراتون روشن م دیاما خب با د،یاحت نشخاله جان از ما نار -

 رو کرد به من و با همان لحن مهربان و گرم گفت:  یمحمد خانم

پسرم هم مهندسه،  ،یشد یراض دیمن فکر کن. شا یکن. رو حرفا نیببخش ناراحتت کردم، باز سبک سنگ دخترم -

 خوره، مطمئن باش.  ذاره آب تو دلت تکون ب یهم خونه داره. نم

 دستش را در دستانم گرفتم. دم،یسمتش رفتم و گونه اش را بوس به

 کنم. ی. باشه رو حرفاتون فکر مادیم شیپ یهر دختر یخب بهرحال برا ه؟یچه حرف نیا -

 .دیام را بوس یشانیپ

 .یهست یدختر عاقل -

 .دمیپاش شیبه رو یبند مین لبخند

 نازیپشت دست آ یود، سردرد دوباره به سراغم آمده بود، خم شدم و بوسه اممکن نب میبرا گریآن فضا د تحمل

افراد حاضر،  هیاز آتنا و بق یسرش گذاشتم. بعد از خداحافظ ریغرق خواب بود، زدم. پاکت را ز نیریکوچولو که ش

 بود.   یپر از قدرشناس نگاهم به سمت دانا رفتم.

 ....زین بابت همه چشد و ممنو ینجوریباعث دردسر شدم ا دیببخش -

 به همه سالم برسون. ی! اصالً هم دردسر نبود، ممنون از خودت که اومدسیییه -

ام رو  یکه مرخص بگو میریاگه نم شه؟یبرنامه شمال چه طور م ینکردم داداشم. راست یکنم، کار یخواهش م -

 کنسل کنم.

 بر چهره اش نشست. بایز یاز آن خنده ها دومرتبه

 .دمیم ونم خبرش رود یوهللا نم -

 .نمشونیسالم برسون، امروز هم قسمت نشد بب یلیباشه پس منتظرم، به مامان و بابا خ -

 گرد کردم و از در خارج شدم. عقب

 

 «کند. یرا مصلوب م یشکست، عالم نیجانم شده را بشکنم، که ا یسکوت که خوره  نیمن مخواه ا از»

 

باال انداختم و به  ینکردم. شانه ا دایرا پ الیدر راهرو چشم چرخاندم دان آرام به سمت پله ها رفتم، هر چقدر آرام

 آسانسور را نداشتم. یانتظار برا یروانه شدم، حوصله  نییسمت پا

را زدم، خودم را بر  ریدزدگ ه فریاد می خواست.ن هیبه خس خس افتاده بود، دلم گر میسوخت و نفس ها یم چشمانم

 .آسوده نفس بکشم یبتوانم کم اورم،یها را باال ب یدلتنگ نیخواست تا بتوانم ا یم ادیپرت کردم دلم فر یصندل یرو

که داخل  یاز آب یاز سردردم کم شود. کم یُشل کردم، بلکه کم یرا کم میرا از دور گردنم باز کردم، کش موها شالم

بود،  الیدان یشمان سرد و عصبچ ریتصو نیدادم، اول هیتک یصندل یرا بستم و به پشت چشمانم بود خوردم. یبطر

فرمان  ی. سرم را تکان دادم تا افکار مزخرفم دور شوند سرم را بر رویهنگام خداحافظ نیبعد نگاه معنادار آبت

 دایبرات کجا پ رهیخونواده ات رو بپذ طیبهتر از داداش من که شرا» آتنا در گوشم زنگ خورد:   یگذاشتم. صدا

  «شه؟یم
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قورت دادن ها قصد جانم را کرده  هیها و گر تیعصبان نی. افتدیبود تا معده ام به جوش ب یجمله کاف نیهم تکرار

 بودند. 

 ً  خودم گفتم: شیرا نداشتم پ یتاب هر حرف گریتحملم کم شده بود، د واقعا

 از دوست! نمیا -

معرفت  یاردالن ب از هر زمان آغوش و عطر شتریب جمع شده بود. نهیلبم نشست، قلبم در س یگوشه  یتلخ پوزخند

 خواست.  یرا م

 و آرام گفتم: دمیآن مشت کوب یرو

 اون تنگ بشه. یدلت برا دینه نه احمق، نبا -

 نیتنه به جنگ ا کی. ستیسخت تر از جنگ با درونت ن یجنگ جهان چیبا خودم با تمام قلبم در جنگ بودم و ه 

 خواهد. یهمه احساس رفتن َمرد م

اما در  یمانیزنده م ای یریمیم ایچرا که در جنگ  د؛یجنگ و عشق، جنگ را برگز نیکه از ب تلریبحال ه خوش»

 «.یریمیعشق هر روز م

 

 **الی**دان

 

دست  یکس ایگو ن،یبه سمتش برداشتم. اما با حرف آبت یقدم دم،یرا د نیمادر آتنا و چشمان مشتاق آبت فیتعر یوقت

 گذاشت و راه نفسم را بست. میبر گلو

دانستم  یشده. م یزد چقدر عصب یلبخند تلخ و نگاه سردش، داد م ،یعکس العمل هست دم،یرا شن شیحرف ها یوقت

را  یسابق نبودم. هست الیدان گریکم طاقت شده بودم، د یلیدهم. خ یکار دست خودم مو دیآ یبمانم خونم به جوش م

 اجیتازه احت یزدم، به هوا رونیتاق باز ا عی. سردمبرداشته بو یسر ناسازگار زیخواستم، با همه چ یخودم م یبرا

 یبروم باال و حرف دمیترس یمهم  یبود، از طرف یفکرم مدام با هست یقدم زدم، از طرف اطیداخل ح یساعت میداشتم. ن

 نداشته باشد.  یا دهیفا یمانیبزنم که بعد از آن، پش

 : دیچیپ یدانا در گوش یکالفه  یصدا ام مرا به خود آورد.  یگوش یصدا دادم که یرا تکان م میپاها یعصب

 داداش؟ یدیرو د یهست -

 لحن و سوالش جا خوردم. از

 شده؟ یزیمگه کجا رفته؟ چ دمشینه ند -

 را فوت کرد.  نفسش

 .گمیحاال بهت م اینشده، رفت خونه ب یچینه، ه -

 لشیسمت اتومب بهشد. افتاده خارج  یآهسته و شانه ها یبا قدم ها دمشیافتادم به سمت ساختمان، از دور د راه

 ینگاه متعجبم، خودش را رو مقابلکردم متوجه نشد. مشخص بود فکرش مشغول است.  شیحرکت کرد، صدا

 نه؟ ایآورد  یرا به حرکت در م نیماش نمیمنتظر شدم بب قهیدق چند پرت کرد. یصندل

رانندگان،  یو متَلک ها نیق ماشچگونه با آن همه بو دمیزد. نفهم ینشسته بود و عق م یلب جو میایبه خودم ب تا

 به سمتش پرواز کردم. 

 زدم: شیبا بُهت صدا د،یکوب یاش م نهیس یرو

 !یهست -
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لب  یشده بود. از صورت دیبست، صورتش مانند مهتاب سف خی میرا که باال آورد حس کردم خون در رگ ها سرش

 نبود. یو آن چشمان خوش حالت خبر شیها

 گفت:و آرام  دیکش قینفس عم چند

 از اعصابمه. ست،ین یزیخوبم چ -

نشست.  یصندل یرا باز کردم، کمک کردم بلند شود و رو نیبزند، در ماش یگریاجازه دهم حرف د نکهیاز ا قبل

 گرفتم. یکنارش پشت فرمان جا

 

 «.یکن یاخم م شیتابد و تو برا یکه به تو م یبه آفتاب یمن حسودم، حت »

 

 زدم: شی. دستان سردش را گرفتم و صدادیلرز ین مانده مدر بارا ی دهیگنجشک ترس مانند

 !یهست -

وار خودش را به قفس  وانهیبود. قلبم د یشانیو پر یچشمانش پر از خستگ نیریش یچشمانم نگاه کرد، قهوه ا به

 آب دهانم را قورت دادم.  د،یکوب یم

 ؟یسُرم بزن هی میبر گمیم -

 زد و آرام گفت: یجون یب لبخند

 خوبم. ست،ین میزیدونم ِچمه، بعدشم چ یخودم م -

 را کالفه فوت کردم. نفسم

 .میبر ایلج نکن، ب -

 به من انداخت. ینگاه برداشت و در دهان گذاشت. یگرفت، از داشبورد شکالت یاش را از صندل هیتک

 خوبم. تعارف ندارم. یعنیخوبم،  گمیم یوقت -

 سقف همان اتاقک همنفسش شدم. ریر زشدم که د ییداد، من غرق هوا هیتک یرا به پشت سرش

 شد. ینم یکردم، در آن شلوغ یاو را به حرف وادار م دیشد. با یرفته رفته شلوغ تر و سرسام آورتر م ابانیخ

 م؟یخلوت صحبت کن یجا هی میبر -

 کنم.توانستم در ذهنش رسوخ  یکردم، کاش م یدوخت، در دل آرزو م ابانیباال انداخت، نگاهش را به خ یا شانه

 .دمیکش یقیعم نفس

 سکوت عالمت رضاست. -

 دیآب نوش یکم .ستادمیا یکنار پارک ،یفرع یاز کوچه ها یکیداخل  مارستانیجلوتر از ب زدم و حرکت کردم. استارت

نفس  تمیرا بسته بود و ر چشمانش .مهر سکوت بر لبانش زده بودند ایاما گو ؛میبود ستادهیبود ا یا قهیچند دق

 . ه بودبرگشت یبود. رنگ صورتش کم کم به حالت عادآرام  شیها

 .فرستادم رونیرا پر از هوا کردم و ب میها لپ

خنده و  ،یدیو ناام دیام ز،یپُره از همه چ یلیکهنه که خ یسبو هیمثل  یشد ؟یسکوت رو تموم کن نیا یخوا ینم -

  ؟یکن یکار م یبا خودت چ ی! داری. هستیستیو ن یهست ه،یگر
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 «به ترس. یآور یم مانیا یهم باش امبریپ وسفیشود، که اگر  یم کیو تار قیگاه آنقدر عم یینهاچاه ت »

 

 . دیاز اعماق قلب شکسته اش کش یآه

 .دیآرامش به گوش رس یبود، صدا به روبرو نگاهم

 .نیکه. فقط دلتنگم، هم ینیب یمن خوبم، آرومم م الیدان -

 فرستادم. رونیحرص نفسم را ب با

 همه ش نقابه. ،یستیتو خوب و آروم ن ینه هست ست،ین تو هیشب دروغ -

 با چشمان بسته ادامه داد. همانطور

آدم مثالً آروم  هیکنه.  یرو َکر م یسکوت، اگر بشکنه عالم یسبو هیسبو،  هیشدم  ،یگیراست م دیدونم شا ینم -

 نشه. داریاد بره تو ُکما و حاال حاالها بخو یخسته که دلش م هی بره. یم لیرو س یشه عالَم زیکه اگه صبرش لبر

 یصندل یبه پشت شتریرا ب سرش کردم. یرا حس م نیا یبه راحت ،یقراریب یداد، قلبش بو یبغض م یبو نفسش

 فشرد.

 ؟یو حرف بزن یچشماتو باز کن یخوا ینم -

 بود. نشیدانم چند صدهزارم یو نم دیکش آه

 هی. اما زشیتولدم، سورپرا نی. اولدمیخواب اردالنو د شبیکشم. د یزنم، ازت خجالت نم یراحت حرف م ینجوریا -

پرت  اشویادگاریصبح  یمدت هاست اتفاق افتاده. وقت یداریکه تو ب یشد کابوس، کابوس امیدفعه طوفان اومد و رو

 و خواست. کرد، دلم فقط اون یآتنا ازم خواستگار مانما یاز وجودم رفت. وقت یا کهیکردم تو سطل آشغال، انگار ت

بود. چقدر از آن غافل بودم. فرمان را در دستانم  نمانیب یقیعم یکرد، عضالتم منقبض شده بودند، چه دره  سکوت

 .دمیکه دورگه شده بود به سمتش چرخ شیبه روبرو بودم با صدا رهیفشردم، خ

 یبرا ه،یما هنوز روحم زخمکنم، نه. ا یدونم چقدر، اما زمان الزم داره تا خوب شم. تو گذشته کنکاش نم ینم -

 دارن. اجیآروم احت یهست هیبتونم تنها ادامه بدم. خونواده ام به  دی. باَمرد شم دیبا امشیالت

 گفتم: یعصب

 آخ...... ی. هستیاز خودت بگذر یخوا یم یتا کِ  ؟یپس خودت چ -

 بماند. مهیحرفم ن را ماساژ داد. که باعث شد شیها قهیدوباره چشمانش را بست و شق د،یکش ریت سرش

 خودم را کنترل کردم تا به آغوش نکشمش و در حجم بودنم حلَش نکنم. یلیخ

 یجور هی دیکردم. با تشونیوقتا اذ یلیکه دارم. من بخاطر اردالن خ ییاونا خونواده ام هستن، تنها کسا الیدان -

 جبران کنم.

 باال رفت. یکم میصدا

به  یدار یلیسخت شن، خ یکنن تا مرد روزا یبدون همه آدما اشتباه م منیکنن؟ ا یم تیاونا هم رعا ؟یاونا چ -

 .یریگ یخودت سخت م

 .میتوانستم حرف دلم را بگو یسخت بود که نم چقدر
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 «.یقیارزشمند دوستت دارم را فقط تو ال یفاش شود. جمله  دیکه با یراز ،یراز قلب کوچکم نیتو بزرگ تر »

 

 یبعدش را نم ینگاهش را نداشتم، حادثه  یرگیدر قلبم است. تاب خ ییغوغا دانست چه ینگاهم کرد، نم متعجب

 .دمیکش میموها انیم یدست کالفه کنم. ینیب شیتوانستم پ

 نفسش را فوت کرد. یعصب

 یخوب باشم، حت دیشده با نمونده. اما اونا هستن ، پس بخاطر اونا هم ازم یزیچ گهی! من دالیاونا قلب منن دان -

 نقاب.شده با 

. دستانش را محکم گرفتم و کامل به سمت خودم چرخاندمش. با نگاه دمییسا یهم م یرا رو میحرص دندان ها از

بودند که  یشد. مطمئن بودم چشمانم طوفان رهیاز حد بزرگ شده بودند، در نگاهم خ شیکه ب یبُهت زده و چشمان

 یلیلحنم آرام و با نرمش باشد. خ ،یدر اوج ناراحت کردم یام را فوت کردم سع یداغ عصب نفس بود. دهیآنگونه رم

 درد بود. نیبود و نبود، بدتر کمینزد نکهیچشمان تبدارش بودم. ا دنیبوس قراریب

شاد بودن  یتو برا ،یخودت تپهیکه م ینفر نیاول یقلبت برا نیبب ست،یمهم ن ایجز خودت تو دن چکسیه! یهست -

کرد؟ باباش رفت بعد  یکه غصه ها رو قصه م یکجاست اون هست ا،یودت ب. به خیندار اجیاحت یخاص لیدل چیبه ه

 مینوجوون چمدون بست؛ اما سرپا موند و درست تصم یاز سه ماه سرپا شد، بارها تو خونه بحثش شد، مثل بچه ها

 نکرده. رییتغ یچیه ،یگرفت. تو هنوزم همون آدم

 .دیاش لرز چانه

 کنم. یرو م میدونم سع ینم -

 شدم و آرام گفتم:اش  رهیخ

 حالت خوب شه، مطمئنم. یخوا یم ،یدون یهم خوب م یلیخ -

 زد. ییبایلبخند ز دیکش یقینگاه سراپا متشکرش تا مغز استخوانم را گرم کرد، نفس عم یگرما

 ما چقدر شد؟ یخب حق مشاوره  -

 کرد. ییدر گلو ینگاهش کردم، خنده  یسوال

 .یصحبت کرد رزادهیخب مثل دکتر پ -

 .دمیاش را کش ینیب کنو

 منه؟ یگوش دادن و فکر کردنت به حرفا یجا -

اما  ؛متحول شدم قهیدر عرض چند دق گمی. نمگهید یزنیمثل دکتر حرف م گمیبه حرفات گوش دادم که االن آرومم م -

 ان. یبودن و چقدر قو یک اره،یب ادشونینفر  هیآدما الزم دارن تا  یبهم داد. گاه یحرفات حس خوب

پوستم جوالن  ریکه ز یبارها! غرق در عسل خنده اش و حس خوب کیتمام وجود لبخند زدم، از همان صد سال  با

 .دیکش رونیام ب یدوست داشتن یام  مرا از خلسه  یگوش یداد، شدم، مست از بودنش. صدا یم

 لب گفتم:  ریز

 بر خرمگس معرکه لعنت!  -

 ا آه از نهادم بلند شد.اسم دان دنیآوردم و با د رونیب بمیاز ج عیسر

 زم؟یجانم عز -
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 «هم سرشته اند. ینبوده و از ابتدا ما را برا یهرگز گذشته ا ایگو کینزد نقدریا هیشب نقدریمن توام؟ ا ای یمن تو»

 

 بلند گفت:  یو صدا یعصب یلحن با

 رو واسه..... نایمرض برو ا و زمیجانم عز -

 .دمیحرفش دو انیم

 ؟یناراحت نقدیو؟ چرا اشده داداش کوچول یچ -

ً یتقر  زد:  ادیفر با

 تو أح. ییکجا ،یمنو معطل کرد ساعته کیبعدش هم  یاوالً کوچولو خودت -

 زدیغر م نطوریکه هم ییرا از من گرفت و به دانا ی. گوشدیخند یم زیر زیداد و ر یگوش م یمدت هست نیا تمام

 گفت: 

 م،یای. االن ممیهست کینزد نیکنه، هم رید الیث شدم دان. من باعشهیخشک م رتیداداش جان آروم باش، ش -

 .ستی. کم حرص بخور واسه پوستت خوب نایماشاهللا دست خانوم ها رو از پشت بست

 آمد.  یدانا م ی. صدادیبلند خند بلند

 خندن! یدارن به من م ییسبز شدم، دوتا نجایهر دوتون دارم من ا یبرا -

 جوجه.  یستین یعدد -

 برد. یصد برابر دلم را میش ها و خنده ها طنتیشست لپش را بکشم، با خوا یم دلم

 سمتم برگشت. به

 نکرده. ربارونمونیتا داداشت ت میزودتر بر -

 نبود. شهیمثل هم یبهتر شده بود ول شیو رو رنگ

 راحت.  التیخونه خ رمینم یشکل نیحواسم هست، ا -

 دختر خوب.  یحاال شد نیآفر -

 شیمن پا نیکنار ماش یدانا که عصب دنینگه داشتم که هردو با د مارستانیب یدرآوردم و جلورا به حرکت  نیماش

دانا بوق زد. توجهش به سمت ما جلب شد و با  یپشت فرمان قرار گرفت و برا ی. هستمیضرب گرفته بود، لبخند زد

 بلند خودش را به ما رساند.  یقدم ها

 شروع کرد. یهست

 یدار ینجوریدانا راستش رو بگو نکنه باهاش دعوات شده؟ ا یا دختره بهم خورده، وااوووه فکر کنم قرارش ب -

 بابا. میبردار ببرش نخواست ایساعت داداشت رو قرض گرفتم ب می. حاال نیکن یم یسر ما خال

 به من زد. یرا برگرداند و چشمک شیاش را قورت داد، رو خنده

 ت: گف یبه ما بود که باز هست رهیهمچنان خ دانا

 نکن.  فی. خون خودت رو کثرمیترسم نه از رو م یمن نه م نیبه ما؟ بب یبابا چرا مثل وزغ زل زد یا -

با نمک شده بود. باعث شد من و دانا بلند بلند  یلیاش خ افهیکردم خوددار باشم، ق یدانا شکلک درآورد. سع یبرا

 ما در گردش بود. نیبود و نگاهش ب ی. خودش همچنان جدمیبخند
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 «.میرا کم کن استیهرچه غم در دن یبخند تا رو »

 

 گفت: یبا لحن معترض نشست و شیابروها انیم یاخم کمرنگ 

 یدانا خان! حاال به م یمنو اعدام کن یخواست یکه م شیپ قهیتا چند دق ن؟یخند یمگه من دلقکم که م! هر هر -

  ؟یخند

 را به سمت مخالف برگرداند. شیرو

 .میکرد شی. همزمان صدامیانداخت یم نگاهو دانا متعجب به من

 !یهست -

 سمتمان برگشت که صورتش از خنده سرخ شده بود. به

 گفت: دانا

 جان! یهست یا وونهیواقعاً د -

 کرد و گفت: نییرا باال پا سرش

 .هیُمسر هیوونگید نیا یتازه خبر ندار -

 .باال انداخت ییجمله اش تلفنش زنگ خورد ابرو انیاز پا بعد

 طبق معمول منزله.  -

 کرد و جواب داد: یبه صفحه انداخت، با چشمانش اشاره ا ینگاه

 بله منزل به گوشم. -

-.......... 

 ماهت مامان خانوم. یسالم به رو -

-.......: 

 .رسونن یهمه خوبن سالم هم م -

-........: 

 خونه ام فعالً. گهیساعت د میتا ن، شد چشم چشم رید دیببخش -

فقط سکوت  هی. چند ثاندیچرخ یعقب نشسته بود، م یصندل یمن و دانا که رو نیتماسش چشمانش ب انیااز پ بعد

 سکوت را شکست. یبود، هست طیمح یتنها صدا مانینفس ها یبود و صدا

 دینکن هیگر دنتون،ید امیزود ب دمیاما خب قول م شه،یاز من سخته و دلتون تنگ م ییدونم جدا یخب بچه ها م -

 من.  زانیعز

 در جواب گفت:  دانا

 . ریبگ لیکم خودت رو تحو هی -

 که هست.  نیهم ،یهست هیلشگره و  هی -
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 که تا آن لحظه ساکت بودم، گفتم:  من

 . دیکن یبچه ها بسه، چقدر کل کل م -

کل کل  رنقدیا میشیبعداً جمع م حاالکه مامانش زنگ زد.  یدی. دانا دنید یتون نداشته باشن تا صبح ادامه م یکار

 . دیفعالً آتش بس اعالم کن د،یتا خسته ش دیکن

 دستانش را باال آورد. یهست

 .میباشه تسل -

 کرد و رفت. یتک بوق، خداحافظ کیبا  میشد ادهیپ

 .دمیرا روشن کنم، به سمتش چرخ نیماش نکهیدرهم بود. قبل از ا یدانا کم افهٔ یق م،یگرفت یجا نیماش در

 خته؟یبهم ر نقدیا تورو ی. چیخوب بود شیپ قهیچند دقپسر چته؟ تو که تا  یه -

 به من بود. رهیخ یا هیفرستاد و چند ثان رونیرا آه مانند ب قشیعم نفس

 شده؟ یبود. چ ختهیبهم ر یلیرنگ به رو نداشت؟ خ یچرا هست ؟یپَکر نقدریچرا ا -

که مانند دار به دور گردنم  شیو آه هافروخورده اش که قصد جانم را کرده بودند. سکوت  یگفتم از بغض ها یم چه

کرد. تا  یم وانهیکرد و سلول به سلولم را د یتصورش مو بر بدنم راست م یکه حت یقیعم یشده بود. دره  ختهیآو

 .ندیبب بیگفتم، مبادا آس یکردم و نم یتحمل م دیکجا با

 سر و ته اکتفا کردم. ینداشتم. پس به گفتن جمالت ب حیتوض ی حوصله

 .ذاشتیهم سر به سرت م د،یخند یکه هم م یدیخوبه، د یا! هستدان -

 زد. یپوزخند

نگو، اما چشمات  ینگ یخوا یاش کامالً مشخص بود چقدر حالش خوبه. م یالک یحال و خنده ها یب یاز چشما -

 به من دروغ نگو. ،یچقدر داغون زنهیداد م

 .من بود یها یهم تاوان خودخواه یو دلتنگ یدور نیرا فوت کردم، حرف حق جواب نداشت. ا نفسم

 یابروها انیم یزد اما رفته رفته اخم پر رنگ یبند میشانه ام به خودم آمدم، لبخند ن یقرار گرفتن دست دانا رو با

 شده اش گفت:  دیکل یدندان ها انیگرفت و از م یخوش حالتش جا

 کنم. یخودم خفه م یرو با دستا نیمن آخر نازن -

نداشت تعجبم را صدبرابر  یبا کس یجمله آن هم از دهان دانا، که کار نیا دنیبود، شن دهیچسب میابه موه میابروها

 : دمیمنتقل شده بود پرس زین میکه حاال به صدا یو تعجب یکرد. با کنجکاو

 داره؟ یچه ربط نیبوده، به نازن نجایامروز ا یهست شده؟ یچ یبگ شهیدانا جان م -

 آرام شود. یچشمانش را باز و بسته کرد تا کم د،یکش شیت در موهارا کالفه فوت کرد دس نفسش

 سکوت شروع کرد: هیاز چند ثان بعد

 مامان آتنا رو گفت بهت؟ یخواستگار هیقض یهست -

 را تکان دادم و منتظر به دهانش چشم دوختم. سرم

هم  یهست د،ینبود و نشن گهیکس د میخدا رو شکر فقط خودمون بود»رفت دامون گله مند رو به آتنا گفت:  یوقت -

 دونمیمنم هست. م یبرا زهیهمونقدر که واسه تو عز نیآبت زم،یعز نیعاقالنه و موقر رفتار کرد. بب شهیمثل هم

 «.یکرد یمشورت م هی. اما کاش با من یدوست دار یلیرو خ یهست
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و  نیکردم، با آبت یم یآتنا معرفرو به مامان  نیمعمول نازن یو خاله اومدن، بعد از سالم و حرف ها نینازن بعدش

شده؟ مامان  یچ ؟یآتنا جون چرا َپکر»گفت:  ینیریکرد که صداشو نازک کرد و واسه خودش یخوش و بش م هیبق

 «یخوشحال باش دیبا یشد

 نداشتم، تو دلم گفتم آخه به تو چه؟  حوصله شو اصالً 

 شده بود. پوزخند زدم و گفتم:  شتریب تعجبم

 ؟یناراحت نیوست داره با ادا و اطفار نگاه بخره، واسه همد شهیاونکه هم -

 : دییرا بهم سا شیها دندان

شد. مامان بزرگش بغلش کرد و داد دست آتنا. چشمش خورد به  داریاز سر و صدا ب نازیبود، آ نیهم هیکاش قض -

 هیبه همراه  یراول پنجاه تومنباز کرد دو تا ت خبر بودن. پاکت رو که یهمه ب دیسرش بود از ما پرس ریکه ز یپاکت

 که نوشته بود:  کیکارت تبر

موفق  شهیو هم ینامدار باش دوارمیام گم،یم کیبازم به پدر و مادرت تبر رو نینزولت به زم کوچولو ی فرشته»

 معنا باشه.  یبرات ب یسخت نه،ینب یقشنگت جز خوب یپدر و مادرت چشما ی هیسا ریز

 « .یهست دوستت دارم یلیخ

 بلند رو به جمع گفت:  هیکار هست دیفهم یو وقتجمالت رو خوند  یبلند همه  یآتنا با صدا مامان

 من نه گفت. نیکه به آبت فینداره خوش به حال مادرش ح رینظ ه،یواقعاً دختر مهربون -

 « بوده؟ نجایا یآتنا جون مگه هست»گفت:  یمشخص بود با لحن لوده ا نینازن یحسادت تو چشما برق

 «که ما رو هم شرمنده کرده. ینیب یآره م»و آتنا همزمان گفتن:  مامانش

 دیاون با دیشما چرا شرمنده باش»بودم برگشت گفت:  دهیکه تابحال ازش نشن ییبا لحن ناآشنا نیدفعه نازن کی

 « شرمنده باشه

 نیا یچ یعنیرزشه با ا یلیاومدنش خ نیمراقب حرف زدنت باش هم نینازن»شدم و گفتم:  یسرحد مرگ عصب تا

 «حرف؟

 « ماهه یلیخ یندارم. هست یتوقع یمن از کس گه،یآره دانا راست م»هم گفت:  آتنا

 « .دیزن یم نهیسنگشو به س نقدرینداره ا یزیکنم. چ یفکر نم ینجوری! من که ا؟یعال»زد و گفت:  یپوزخند نینازن

خانم  یاسترس برا ه،یلطفاً کاف»افتاد وسط و گفت:  آتنا هم ناراحت شده بود. دامون ومد،یخونم در نم یزدیم کارد

 «.ستیمن خوب ن

 

 «لحظه آرامش من با تو. کی یدارد، برا یسر ناسازگار زیدارد، چقدر همه چ یبر م یچه دشنه ا ایگاه دن »

 گوشه  هی دمشیکش یخداحافظ وقت

پشت سرش  ینجوریفروخته که ا بهت یتَر زمیمگه چه ه رون،یبکش ب یپات رو از کفش هست نینازن»گفتم:  بهش

 «؟یگیم

    « ماهاست؟ ی کارهیاومده؟ مگه چ یبا چه حق ه،یغربت یهم که پاش تو کفش منه اون هست یاون کس»: گفت

 خودم رو کنترل کردم نزنم ناقصش کنم. یلیخ

 م،یلیکنم فام ینگاه نم گهید یرو ناراحت کن یهست گهیمرتبه د کیاگه فقط »رو گرفتم تو دستم و گفتم:  بازوش

 یکه م یدونیم یمرگ کن یهزار بار آرزو یکه روز ارمیسرت م ییبندم و چنان بال یم زیهمه چ یچشممو رو
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قدم زدم بعدش هم که با تو تماس گرفتم  یکم «کنم. یم من کار خودم رو»گفت:  ییاما با کمال پررو دیترس« تونم.

 و....

 .بودم یعصبان یواقع یبه معن دمیشن یدانا را نم یصدا گرید

 کردم داخل کوره ام.  یزده بود، حس م رونیکرده بودم و رگ دست ها و گردنم ب مشت

 لب گفتم: ریز

 جوابش؟ نهیکرده. بعد ا یدختر بهت خوب نیاون همه ا ن،ینازن یپَست یلیخ -

 .دمیداشبرد کوب یو محکم رو دمیکش میموها انیم یدست کالفه

 

 «.نمیمن به تو، نفس به نفس عاشقت هستم معشوق ترداند از حس ناب  یم یچه کس »

دستم،  ی. با قرار گرفتن دست برادرم بر روکم نکرده بود تمیاز عصبان یاما ذره ا؛ کرد یاز درد زوق زوق م دستم

 .دمیقطره اشک را در چشمش د کیشدم و برق  رهیبه چشمانش خ

 را تَر کرد و گفت:  لبانش

حواست بهش باشه.  شتریب یخوا یرو م ی. اما اگه واقعاً هستیالبته حق دار ،یبش یانرو بهت نگفتم که عصب نایا -

 شکنه.  یم یلیرو به گوشش برسونه خ نیامروز نازن یاگه باد حرفا یحت

را روشن کردم و به سمت آپارتمان خودم راندم، تا آنجا هر دو  نیماششد.  نییباال و پا شیگلو بکیچطور س دمید

 دادند. یچشمانم جوالن م یجلو شیها یو دلبر نینازن یدام حرف ها. مُ میسکوت کرد

و انگشتانم را  ختمیرا بهم ر میکرد. کالفه موها یبه قول خودش، به دام انداختن من استفاده م یبرا یهر ترفند از

 دانا با چشمان متعجب نگاهم کرد. ستادم،یبرج ا یجلو یوقتگذاشتم.  میلب ها یرو

 .ستمیراحت ن نایبا ا ام،یوض کنم االن ملباسم رو ع رمیم -

چشمم به دخترک چهار پنج  دیایب نییآسانسور را زدم، تا پا یرساندم. دکمه  یخودم را به الب عیشدم و سر ادهیپ

 یام، خوب که دقت کردم با بچگ دهیلحظه حس کردم قبالً او را د کیبود، افتاد.  یکه مشغول باز یخندان یساله 

به سمت اتاق  عیهفده را فشار دادم. سر یدکمه  دم،دخترک دست تکان دادم و سوار ش یزد. برا یمو نم یهست یها

 قهیبلند  نیآست شرتیت کیهم  رشیز دم،یکش رونیهمرنگش را ب شرتییو سو یخواب رفتم، شلوار اسلش توس

 یکردم، حس م زانشیآو شدم. داخل کمد مانیاما پش ندازم،ی. خواستم لباس ها را در سبد بدمیرنگ پوش دیهفت سف

شده بودم!  وانهید بایو من چه ز باستیز دیایهرگاه به سراغ آدم ب یوانگید ده،یچیپود لباس پ وکردم عطرش در تار 

بود،  زیم یرو یکه از هست یشدم، چشمم به قاب عکس میمشغول درست کردن موها نهیآ یزدم و روبرو یلبخند

را  یروز خوب یلیها. خ چهاز ب یکیَکن، باغ پدر  میشد، رفته بود یکه مربوط به سه سال قبل م یافتاد. عکس

 دهیرنگ تن کرده بود. از بس دو یشال آب کیساده به همراه  یکاربن یمانتو شلوار آب کی. آن روز میگذرانده بود

بود که در آن لحظه تر شده  یخواستن اش چند برابر و ییبایبا آن لبخند از ته قلبش، ز گل انداخته بود، شیبود لُپ ها

 .دمیچشمانش کش یناب را شکار کرده بودم. دستم را رو یحواسش نبود، من هم آن خنده 

 شود. شتریب نمانیب ینگذارم فاصله  گریو باز با خودم عهد بستم، د دمیقلبم کوب یرو

 

 «من به تو. وستنیپ یایشود، رو یم یقتیحق بایچه ز »

 

 

 



84 
 

 **یهست**

 

 نهی. از داخل آستادمیاطراف خانه ا یاز بوستان ها یکی کیام جمع شده، نزد قهینم در شقکردم تمام ضربا یم حس

 خودم زدم. به ت،یاز سر رضا ی. لبخنددمیبه آن کش یبه صورتم زدم و دست یام انداختم، آب افهیبه ق ینگاه

 باشم، ضعف را کنار بگذارم. یهم عهد بستم قو باز

 لب زمزمه کردم:  ریز

و اون نخواست،  یتو خواست ارن،یو در م کننیسخته، انگار تو قلبت هر لحظه چاقو م دنینفس کش یدرسته گاه" 

بهتر از  دی. بخاطر خودت و خونواده ات هم که شده، بایهم داشت نیسخت تر از ا ینره تو روزها ادتی. اما یشکست

 ".یتون یتو م ،یادامه بد شهیهم

مامان پشت خط  شهیهم مثل ام به خودم آمدم. یزنگ گوش یبودم، با صدا رهیخودم خ ریبه تصو قهیدانم چند دق ینم

 جواب دادم.  عیسر بود.

 بغلتم.  تو گهید قهیخونه ام، ده دق کیسالم مامان خوشگلم، نگرانم نباش. نزد -

 نترس بادمجون بم آفت نداره. اصالً 

 .ریو کره بگ ریپن ینییکوچه پا اتیاز لبن یایم یدار ر،ینفس بگ قهیدق هیدختر  یوا -

 ...یمنو باش فکر کردم نگرانم شد -

 .ایکم حرف بزن، زودتر ب -حرفم آمد.  انینگذاشت ادامه دهم، م که

 باشه اومدم. -

نسکافه  را عوض کردم، داخل اتاق میها لباسخودم را به خانه رساندم.  عیزدم، دنده را عوض کردم و سر استارت

 دنیبار قراریچقدر تبدار و ب دم،یکش میبه چشم ها یدست کردم. یم را مزه مزه مخودم درست کرده بود یکه برا یا

 انیکردم کمتر فکر کنم، خودم را به جر تالش به پا کنند. میعظ یخواستند، تا طوفان یم یبرق رعد و ایبودند، اما گو

 بسپارم و از شنا در آن لذت ببرم. یزندگ یرودخانه 

 

 «تو گذشت. یکه ب مینفس ها یتو، تو بخند به جا یم بغض هاتما یکنم به جا یم هیگر من»

 

         .دمیرس رزادهیزدم، درست به موقع دفتر دکتر پ رونیمشاوره ام بود، ساعت پنج از شرکت ب یجلسه  نیدوم

است که خو ییدکتر در را باز کرد، با خوشرو یبه در زدم، آبدارچ یتقه ا دم،یکش یقیپله ها باال رفتم و نفس عم از

 وارد شوم.

در مورد اعتماد به  یگرفتم. بعد از خواندن مطلب یمبل تک نفره جا یرو ،ییبا خانم توال یاز سالم و احوالپرس بعد

 کرد و داخل اتاق رفتم.  میبود، دکتر صدا زیم یکه رو ینفس از مجله ا

 : دمیمعمول بدون مقدمه از دکتر پرس یاز صحبت ها بعد

نشم، راحت  یبودنمه، دوست دارم زود به زود عصبان فیکاالت خودم رو رفع کنم؟ منظورم ضعاش دیدکتر چطور با -

 بره باالتر. رشمینترسم و از همه مهم تر پذ رم،یبگ میتصم

 گوش داد. میمدت با لبخند به حرف ها تمام
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 و شروع کرد: دیکش یقیعم نفس

بهت  یخوا یو م یینجایو ا یگرفت میقاطعانه تصم یوقت. یکن یم یدر مورد خودت کم لطف یخانوم! دار یاوالً هست -

 یعنی نایهمه ا ،یکن ی. آرامشت رو حفظ میکن یرو ناراحت نم یاما کس؛ یتو کشمکش با خودت نکهیکمک بشه. با ا

. البته خانوم ها بخاطر ساعت شتریب یکیکمتر،  یکیحاال  م،یش یم یما آدما عصبان همهٔ  .ینصف راه رو رفت

گذشته رو  یآرامش هفته  ؟یگذشته، االن بهم بگو تو چرا ناراحت نای. از همه اشتریکم ب هیدنشون ب کیولوژیب

 کرده؟  و رو  ریشده که تو رو ز ی. بهم بگو چیندار

 فرستادم،  رونیرا آه مانند ب نفسم

 کردم. فیبه تعر شروع

رها کرد.  یخانواده اش ما را به راحت یبانیداد و با پشت حیرا به ما ترج یلعنت ونیرفتن پدرم، که چگونه اف از

که مدام در آن ها به دنبالش بودم و با  ییبودند، خواب ها دهیاردالن که خواب آسوده را از چشمانم دزد یکابوس ها

که واهمه داشت از دل بستن و  یرفته بود و قلب نیکه از ب یکردم و در آخر از اعتماد یچشمانم التماسش را م

 . یوابستگ

 یترس از برقرار گهینکردن، از طرف د هیطرف گر هی. از هیچه زجر بزرگ دیدون یترسم، نم یم یلیدکتر خ -

 زمویشناسم. انگار همه چ یکنم خودمو نم یوقتا حس م یکنم بعد رفتنش گم شدم. بعض یارتباط با آدما. حس م

 .دهیدزد

 کیحرف زدن در مورد نقاط تار یب بود، گاه. اما درونم پر از آشودمیکش یقینفس عم میاز اتمام حرف ها بعد

 سخت تر است. یاز هر کار یزندگ

 به دکتر چشم دوخته بودم. منتظر

 .کنهیم خیات رو بخور  ییچا -

من قرار گرفت، دستانش را رو بر  یبردم. دکتر روبرو یکردم و از عطر آن لذت م یرا مزه مزه م یکه چا همانطور

 چشمان من گفت: در  رهیقرار داد. خ شیپاها یرو

 یزیبا رفتن آدما چ گمیکه در گذشته برات اتفاق افتاده سخت بودن. بازم م یدونم مسائل یجان! م یهست نیبب -

 ،یهست ی. دختر منطقمیتا آخر عمر تاوان پس بد م،یشد یچون عاشق آدم اشتباه ستی. درضمن قرار نشهیعوض نم

     .یایب رونیپخته ب شیآت نیسازن. توام قراره از ا یها رو م ها هستن که آدم یکه سخت یدونم که قبول دار یم

. میریبگ میهم تصم یبجا میتون ی. نممیبهم کمک کن میتون یم ا،یریگ میما فقط تو انتخاب ها و تصم زم،یعز نیبب

ا غلط، فقط ت ای. حاال درست رهیرو گرفته، انتخاب خودش رو کرده، راهش رو م مشیکه فرد مقابل تصم یزمان

باهاشون  ادیز میتون ی. در مورد پدر و مادر، ما بچه ها نممیگوشزد کن ای قیتشو م،یبهش کمک کن میتون یم یحدود

که اون انتخابش رو کرده، به  یریرو بپذ نیا دیمورد پدرت، با در بهشون احترام گذاشت. دیچون با م،یکلنجار بر

 گذره. یسخت تر م ،یریسخت تر بگ یببخشش. هرچ یباشخودت آرامش داشته  نکهیا یانتخابش احترام بذار، برا

 

 

 «قلبت است و درست همانجا را شکسته. ی مهیکه ن یکس دنیگاه چه سخت است بخش »

 

 هم گذاشتم.  یرا رو میزدم و آهسته پلک ها شیبه رو یلبخند

 به ساعتش انداخت و رو به من گفت: ینگاه دیکش یقینفس عم دکتر

افتاده تموم شده. مهم  یجلسه قبل هم بهش اشاره کردم. هر اتفاق نطور،ی. اردالن هم هممزیعز نینکات آخر، بب -

 . یستیمرد ن یاردالن م یکه برا سابق یهست ،یکرد رییعمل ها و عکس العمل ها تغ یسر کیکه تو بخاطر  نهیا
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 هی. تو یخودت رو ببازکه  شهینم لیدل نیهست، اما ا یبرقرار کن یخوا یکه م یاش در روابط هیمدت سا هی تا

 تیمسئول ،یرو باال ببر رشتیپذ ،یاطرافت فرصت بد یبده به آدم ها قول .ییبایو ز لکردهیدختر با وقار، تحص

 زی. همه چستیو به صورت صد در صد ن هیجهان نسب نیتو ا زیباشه، همه چ ادتی شهیهم نوی. اریاشتباهاتت رو بپذ

 نترس به تالشت ادامه بده. ،یخالف جهت شنا کرد یوقت هی . اگهرهینم شیپ میخوایاونطور که ما م

 بر دلم نشاند. یبیآرامش عج شیبر لبانم شکل گرفت، حرف ها یقیعم لبخند

 شدم. رهیخ شیدر چشم ها نانیبا اطم دم،یکش میبه مانتو یدست

 .نیمنون که وقت گذاشتکنم. م یکنم، به حرفاتون خوب فکر م یکار م شتریو اعتماد به نفسم، ب رشیحتماً رو پذ -

 شانه ام جابجا کردم. یرا رو فمیشدم و ک بلند

 هم بلند شد و با لبخند گفت:  دکتر

 می. ما انسانیو نترس یبه مشکالت که نه مسائلت، لبخند بزن شهینره هم ادتیبود،  فهیکنم، انجام وظ یخواهش م -

 . میحلش کن میتون یم و

 یبه چشم ها یمرتبه نگاه نیآخر یباز کرد، برا میکه در را برا یکردم. زمان نییسرم را باال پا دیینشانه تا به

 رونیرفتم، بعد از پرداخت حق مشاوره و گرفتن وقت ب ییخانم توال زیبه سمت م یمهربانش کردم. بعد از خداحافظ

 زدم.

 رونیب فیام را از ک یگوش یصندل یگرفتن رو یو بعد از جا دیاتوبوس رفتم، که همان موقع رس ستگاهیسمت ا به

 داشتم. الیاز طرف دان امیپ کی. دمیکش

 « کنم. یانشاهللا جبران م دیبودم ببخش نازیآ یکارا ریدرگ امیشرمنده امروز نتونستم ب ،یسالم هست »

 جواب دادم:  عیسر نداشتم. یگرد شد، من از او انتظار چشمانم

اخالق من  یدون ی. تو که خوب مگماینم یچیه بهت گهید یکن یم ینجوریا ؟یزن یم هیچه حرف نیا سالم»

 «رفتار نکن که دلخور شم. یپس طور ه،یچطور

 یناشناس از خط ثابت بود. معموالً شماره ها ی. شماره ادیدر دستم لرز یگوش ال،یبه دان غاممیپ دنیبا رس همزمان

ندادن،  ایجواب دادن  یدو راه نیب از بچه ها باشد. یکی دیبا خودم گفتم، شا یدادم، از طرف یناشناس را جواب نم

 گذاشتم، که دوباره زنگ خورد، همان شماره بود. بمیرا در ج یشانه ام را باال انداختم و گوش الیخیقطع شد. ب

 لب گفتم و جواب دادم: ریز یالله بسم

 .دییبله بفرما -

........... 

 .دییبفرما اد؟یالو سالم صدا م -

........... 

 را قطع کردم. ی. آب دهانم را قورت دادم، گوشمداین ییهم صدا باز

 شدم و به سمت خانه حرکت کردم. ادهیرا زدم و پ طمیخانه بودم. کارت بل کینزد

 

 «بر قلبم گذاشته است، رفتنت. یرا نفس، چه سنگ میکنم و بغض ها یرا آه م میها نفس»
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دوباره قصد ساکت شدن و استراحت نداشت.  ایفت. گوبلند شد، خنده ام گر یگوش یدر را انداختم که دوباره صدا دیکل

 را باز کردم:  امیزدم و پ یصفحه نقش بسته بود، لبخند یرو الیاسم دان

 « خودت باش. مواظب .ستیوارد ن یخوام تنهات بذارم. اعتراض یسالم خانوم خانوما، نم »

زد.  یزنگ م در گوشم شیصدا ستاده،یا میخودش روبرو ایگرفتم. گو یحس خوب امشیتر شد، از پ قیعم لبخندم

 شده بودم. پاسخ دادم: بیتکان دادم، عج یسر

 «.بایتو هم مراقب خودت باش، شبت ز چشم م،یتسل»

 شهیچشمانم را باز کرده بودم، هم ی. از وقتمیتوانستم به خودم دروغ بگو یرا دوست داشتم، نم الیدان شهیهم من

 خواست کنارم باشد. یدلم م

که  یهمان روز ادیچشمانم رد شد،  یگذشته مانند باد از جلو ادیدادم.  یآسانسور را فشار م یه دکمه ک همانطور

خواست مخالفت کند، چون عقل و دل من  یچقدر آن لحظه دلم م م،یکرد یدر مورد رابطه ام با اردالن باهم صحبت م

 یدیجد یایکرد فاصله را باور کنم، پا به دن زد و مجبورم ممیبه تصم یدییشناخت. اما سکوتش مهر تا یفقط او را م

 کیتوانستم نزد یداشت که نم یواریغرور و د شهیاما هم ؛دوستم دارد دیکردم شا یفکر م یبگذارم و دل بدهم. گاه

 تداشتم، طاقت شکس یقدم برم اطیبا احت دی. اما بامیکرده بود رییتغ یلیگذشته بود، هر دو خ یادیتر بروم. زمان ز

 .را نداشتمدوباره 

                   .نه ایرا عوض کردم، متوجه نشدم سالم کردم  میلباس ها یچه زمان دمیدر فکر بودم که نفهم آنقدر

شد، اما با  یپخش م ییبایکالم آرامش بخش ز ینشستم، آهنگ ب ونیزیتلو یجلو یراحت یبه صورتم زدم و رو یآب

 .دیم پر کشهمان شماره تمام حس خوب یافتادن دوباره 

 

 بخوان. یمثنو کی یساده، تو به بلندا سمینو یم »

 تومار بخوان.  کی یبه بلندا کوتاه، تو سمینو یم

 فقط دو کلمه است. ،یآر

 حس، پنهان است.  ایدن کیحرف،  ایدن کیپشتش  ،یدان یتو نم اما

 «صدا بدانش. دوستت دارم. نیو تو بلندتر میگو یم آرام

 

 یدادم، جز سکوت و صدا یهم تماس گرفت و هروقت جواب م گریشماره دو سه مرتبه دگذشت، آن  یچند روز

 مطمئن شده بودم آشناست.  گریشد. د ینم دمیعا یزیفرد پشت خط، چ ینفس ها

. در واحد را که باز کردم، مامان و محراب را مشغول پچ دمیکار، به خانه رس یبود و بعد از ساعات طوالن دوشنبه

 لبخند زدم. د،یسالم من، سر هر دو به سمتم چرخ یصدا. با دمیپچ د

 طونا؟یش دیکش ینقشه م نیدار یواسه ک ن،یمادر و پسر خلوت کرد ن؟یجلسه گرفت ینطوریچه خبره شما دو نفر ا -

 به من انداخت. ینگاه مامان

 کنم. فیبخور تا برات تعر یچا هی ایآب به دست و صورتت بزن، ب هیبرو  -

را داغ داغ خوردم و تمام  یچا نکهیاز ا بعدو برادرم در گردش بود،  نفس کالفه ام را فوت کردم.  مادر نیب نگاهم

 صبرانه به مامان چشم دوختم و گفتم:  یدهانم سوخت، ب

 زود باش! گهیشده؟ بگو د یخب مامان چ -

 کرد. یرا مزه مزه م شیراحت نشسته بود و چا یلیخ مامان
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 بود، معترض گفتم:  ونیزیتلو ی رهیدرم آرام و راحت خاما ما ؛دمیکش قینفس عم چند

 !گهید شدهیخب بگو چ ؟ینشست لکسیتو ر رم،یم یم یإإ مامان من دارم از فوضول -

 زد و شروع کرد: یقیعم لبخند

 که دختر داره. یخونه ا یدون یواسه خودت. خوبم م یشد یماشاهللا خانوم زدلم،یعز -

 زدم و در ادامه گفتم: لبخند

 !یو از شرم خالص ش یشوهرم بد یخوا یخواستگار داره. پس م -

 به پشتم زد. آرام

 .یازدواج کن دی. باالخره بایستیاما بچه ن ،یریهم خ یلیتو خ -

 هست پسره؟ یخب حاال کدوم بخت برگشته ا -

 کرد. یقشنگ ی خنده

 .از تو خوشش اومده یلیخ ده،یعکست رو د یخانم حامد -

 نگاهش کردم. یو سوال سرم را خاراندم یکم

  ه؟یک یخانم حامد -

 حرفمان آمد و گفت:  انیم محراب

 .گهیمامان! بگو د ه،یدونه چه اعجوبه ا یخوبه خودشم م -

 آب دهانش را قورت داد. مادرم

 یبرا انیب یدو سال از تو بزرگ تره. گفتم اگه موافق یکیپسر داره  هیهمون که گفتم  گه،ید رمونیمد یخانم حامد -

 .شتریب ییآشنا

 بلند شدم و قاطعانه گفتم: شیحرف ها انیدادم، بعد از پا یمامان گوش م یمدت به حرف ها تمام

رو به زور مامانش خوندن، کارش  پلمیآقا تا د نیا یکه خودت گفت نهیا لشمیدل کلمه است، نه. کیجواب من فقط  -

و هفت هشت  ستیآقا االن ب نی. اهیهمونجا راض اش براش فراهم کردن و به ییکه مامان و دا هیهم سوپر کوچک

 چیکه ه علومهش م یگرفته؟ مامان از طرز زندگ یمیکرده؟ چه تصم یخودش تاحاال چه کار یبرا نم،یسالشه. بگو بب

 خونه، لطفاً بگو نه . یجوره با من نم

 بلند گفت:  یمرتبه محراب با صدا کی

دو  ،یگفت یو دروغ م یچوندیپ یبود بخاطر اون اردالن ما رو م . تاخورهی؟ هه، به من نم یهست یک یفکر کرد -

به من  یگیو م یذاری. حاال هم کالس میسه نفرم که لطف کرده بودن و ازت خوششون اومده بود رو رد کرد

 ! یجمع کن خودت رو هست خوره؟ینم

 کرد و فقط گفت:  یانیپادر م مادرم

 .دنیها شن هیمحراب آروم تر داد نزن. همسا -

فکر  نیآغوش امن پدرم را کرده بود. به ا یبه شماره افتاده بودند. دلم هوا میبود و نفس ها نییآن لحظه سرم پا تا

 .دمیپر میداد محراب در جا یبا صدا امده؟ین یکردم چرا به من آرامش و خوش یم

 اته؟ یتو زندگ یدوباره ک ؟یکن یرو پنهون م یدوباره چ ستم؟یمگه با تو ن -
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 «از آب! رونیب یماه دنینفس کش هیشب ت،ییهوا یشود نفس در ب یچه سخت مگاه  »

به خودم مسلط  ،ی. با هر جان کندندم و بازدم را فراموش کرده بودند میها هیبکشم، اما ر قیکردم نفس عم یم یسع

 . ستادمیمحراب ا یشدم. روبرو

خواد ازدواج کنم، فکر نکن  ینم دلم ودم هستم.خ رهیگ یم میکه برام تصم ینفر نینره من بچه اولم، آخر ادتی -

 ام سر من داد نزن. گهی. دیریمن رو دستت بگ اریاخت یتون یم ستیچون پدر باال سرم ن

 با پوزخند گفت: قدم عقب رفتم، کی ستاد،یا میضرب روبرو کی

 یی. وگرنه جایرف ما باشگوش به ح دیبا ،یمخالفت کن ادیز یتو حق ندار نی! زبونت دراز شده. ببنی! آفرنیآفر -

 .یخونه ندار نیتو ا

 یم شتریب یبرابر با ناراحت شتریدانستم ادامه دادن ب ینشان دهم. م یدانستم چه عکس العمل یگرد شدند، نم چشمانم

 رفته زمزمه کنم: لیتحل ییرا دارد. فقط توانستم با صدا میگلو دنیبزرگ، قصد در یکردم سنگ یشود. حس م

 که پدر نداره عزت نداره. ی، دخترگفتن میاز قد -

شد محراب به  ی. باورم نمدندیکش یطرف صورتم سوخت، در گوشم سوت م کیکه گردنم کج شد و  دینرس هیبه ثان 

 یم شهیوار شاخه ها را به ش وانهیبه اتاقم پناه بردم، در را قفل کردم. باد د یحرف چیزده باشد. بدون ه یلیمن س

در  یمیعظ یدرونم سونام ایدر حالم اثر نداشت. گو یاهم، ذره  یحس باد وحش یز کردم. حتپنجره اتاق را با دیکوب

ناخن و پوست  دنیآب خوردن، جو وانیل وانیل م،یباز و بستن چشم ها ،یدر پ یپ قیعم یها نفس. بود حال رخداد

و آتش زدم.  دمیکش رونیب گاریس نخ کیدرز اتاق ملحفه گذاشتم،  ریز. آرام نشدم یافاقه نکرد، ذره ا چکدامیلبم، ه

 تکرار گذاشتم و چشمانم را بستم. یرو پیدایش کردمحرف دلم را بزند،  خواست که یم یآهنگ دلم

 

 چه زود زود نیخودتو بب نهیآ یتو»

 کنه رتیغصه اومد سراغت پ یجوون یتو

 غبار غم یکه تو اوج جوون نذار

 کنه رتیگ نیو زم ریپ هویرو دلت  نهیبش

 ستیاون تنها ن گهینباش د منتظرش

 ادیاون نم یآخر عمرت هم تنها باش تا

 رهیم ذارهیم یروز هیگفت  یم خودش

 ...ادیگفت خاطره هاتو ببر از  یم خودش

همراهش  گر،ید ی. نخدندیرقص یدود م انیشد، خاطرات م زهیبه سنگر لیشده بود، تبد میکه سد نفس ها یسنگ

 زمزمه کردم:

 ن  م یدل من دل ساده  آخه

 وار؟ید یبه عکس رو یبمون رهیخ یخوایم یک تا

 «ادیاز  برهیروز خاطره هاتو م هیگفت  یمن خودش م ی وونهیدل من دل د آخه

 یبدون همدرد سر م دیبا یروزگار؟ تا چه زمان ایلج کرده بودم؟ خودم  یبا چه کس»را آتش زدم،  گارینخ س نیششم

   خوردند. یبودند که مانند خوره ذهنم را م یسواالت« گرفتند؟ یم را مجان ایدادند  یم جهیکردم؟ سکوت و صبرم نت

آمد، چقدر به آسمان  یم ییآسا لیشده بود، باد کمتر شده بود و باران س یخال گاریخودم که آمدم پاکت س به

 بود. دهیچشمان من مدت ها بود که رنگ آب ند ریام شد. کو یحسود
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 «.مییمن و تو تنها ر،یآرام بگ دل ی. ایهمدرد ،یمرا همنفس ستین »

 

بر لبانم نقش  یاست، لبخند محو باتریشهر ز یدانستم صبح حال و هوا یآسمان دل کندم. م یباالخره از آشفتگ

 داد، پنجره را بستم. یشب را نشان م مهیبعد از ن کی یواریبست. ساعت د

 یدوباره مانند بمب ساعت سرمورتم زدم. به دست و ص یخواست! آب یَملَس چقدر دلم دوش آب سرد م یآن هوا در

 یلباسم، تن و روح خسته ام را به دست زن دلربا ضیاز تعو بعد آب خوردم. یوانیکرد. مسکن و ل یتاک م کیت

 خودم قول دادم، صبح حال دل من هم بهتر باشد و ماجرا را فراموش کنم.  به خواب سپردم.

. 

. 

. 

 یاسم دانا، بدون معطل دنیام زنگ خورد، با د یکردم که گوش یمزه مزه م را میسند، غذا نیبعد از زدن آخر ظهر

 جواب دادم.

 .ریگل. اوغور بخ یبه به سالم آقا دانا -

 اش پاسخ داد:  یشگیهم یهمان انرژ با

 ؟یریاز ما بگ یخبر دیخانوم. چه خبر؟ من زنگ نزنم تو نبا یماهت آبج یسالم به رو -

 ام را قورت دادم. لقمه

 .یجز سالمت ستین یخواستم زنگ بزنم. خبر یور کن سرم شلوغه، اتفاقاً بعد از ناهار مبا -

 عجب! بد موقع که مزاحم نشدم؟ ،یزنگ بزن یخواست یم -

 ه؟یچه حرف نینه ا -

 را فوت کرد. نفسش

 ن؟یایب نیتونیم ست،ین یمسافرت مشکل یهنوزم برا گمیم -

 گفتم:  یدیترد چیه بدون

 .انیمن ب نیبا ماش میشد یبا الهه هماهنگ کردم، قرار شد رفتن م،یایآره که م -

 کرد. یخنده ا تک

 .میایخب حاال توام، انگار شوماخره. ما هم م -

 .نایبود زبانیدست فرمونم بده. خب شما فکر کنم م یبگ یخوا یم یعنی -

 ست.کند، لبانش را جمع کرده ا تیخواهد اذ یکه م ییبودم مانند تمام زمان ها مطمئن

 رسه. ینم ییدانا رضا یاما به پا ست،یاوووم بدک ن -

 فرستادم. رونیرا محکم ب بازدمم

 جوجه. مینیب یم یدیخر نیهروقت ماش -

 :و ادامه داد دیخند
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 .ادیرو بدم، هما هم م یرفت خبر اصل ادمیآخ اصالً  -

 شد. قیدلم شوق تزر به

 اد؟یم یک گهیدخدا! چقدر دلم براش تنگ شده.  یوا اد؟یهما م یجد -

 ناراحت بود. یکم شیصدا

 روز مهمونمونه. هیفقط  ن،ینازن -

 اند، ناباور گفتم: دهیاشتباه شن میکردم گوش ها حس

 !ن؟ینازن -

 . مشیارینم میچونیپ یم یآره بخوا -

 جهت ناراحت باشم، به خودم قول داده بودم.  یخواستم ب ینم

 تفاوت گفتم: یب

 شمال متنفره. یگفت از هوا یآخه م نه بابا، فقط تعجب کردم، -

 گفت: یلحن بامزه ا با

 .گریاست د نینازن -

 و کجا؟  یفردا چه ساعت م،یحرفا، قراره خوش بگذرون نیا الیخیب -

 ساعت دو اول جاده مخصوص. -

 .نمتونیب یباشه، م -

 سالم برسون فعالً. -

 اجیاحت یرفع خستگ یفقط کم یسفر برا کیه دانست چقدر ب یبر لبانم نقش بست، خدا م تیاز سر رضا یلبخند

 و آرامش بودم! یلحظه خوش کی ریداشتم، چقدر فق

 

اش. تا به  یبخواندت بخوان ،یقلبت را بشنو یشوند، تا تو صدا یگاه تمام پنجره و درزها بسته م ،یدان ینم تو»

 «است او. نیو دلرباتر نینخواهد کرد. امن تر تیرها ،یهر جا رو ،یهر چه کن ،یآور ادی

  

 موافقت شد. عیام سر یبا مرخص

به خانه، مشغول جمع کردن چمدانم شدم، بعد از اتمام کارم حمام رفتم، آب را ولرم کردم، بلکه  دنیمحض رس به

که  ییپلو یباقال یبو دم،یدر جمع حاضر شوم. حوله ام را پوش یبهتر هیکم شود، که با روح میها یاز خستگ یکم

 محبوب من. یغذارست کرده بود، تمام واحد را برداشته بود. شام د یمامان برا

 وهیچکاپ داشتم و دوازده ساعت قبلش، فقط آب و آبم شی. اما من صبح آزمااوردیرا در ب شبید یخواست تالف یم

 به مامان انداختم:  ینیتوانستم بخورم. نگاه غمگ یم

 ه بعد.تونم بخورم، انشاهللا دفع ینم فیبانو، ح میمر یچه کرد -

 .دمیرا محکم بوس صورتش
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ناشناِس آشنا تماس گرفت، در اتاق را بستم و پاسخ  یرا خشک کنم.  دوباره همان شماره  میاتاق رفتم تا موها به

 دادم.

 دیی:بله بفرما-

...... 

 ؟؟؟یکنار و جواب بد یها رو بذار یمسخره باز نیا شهی:م-

.......... 

 گفتم: یکنترل شده ا یشده بودم با صدا یببود، واقعاً عص شینفس ها یصدا فقط

 .......یمزاحم ش گهیبار د کیاگه فقط  -

 شدم. رهیخ یفرد پشت خط، کامل الل شدم، ناباور به گوش یبا صدا که

خواستم مطمئن شم تو  یشد؟ فقط م یدفعه چ کی! حاال یداد یقبالً شماره ناشناس رو جواب نم ؟یالو سالم خوب -

 .ینبود یکه نشون داد یزیچ

 فرستادم. رونیرا محکم ب میرا از حرص بستم، بازدم ها چشمانم

با روح و روان  ؟یثابت کن یخوا یرو م یچ ؟ی. تو رو هم سرکار گذاشته بودم، که چمیحرفه ا گریباز هیآره من  -

 داره؟ یکردن چه نفع یمن باز

 .یحرفات هیشب چقد نمیخواستم بب یفقط م ،یچیه -

 .دمییهم سا یرا رو میم، دندان هاکرد یعصب یا قهقهه

 !زمی، عزحرفامم هیمنم همونقدر شب یحرفات هیهمونقدر که تو شب -

 ادا کردم. هیرا پر حرص و کنا زمیعز

 ! زنگ زدم که....یهست -

 .دمیحرفش پر انیم

 نمونده. یمزاحمم نشو. حرف گهیوقته تموم شده، د یلیخ زیما همه چ نیجناب اردالن ب -

                       .گذاشتم اهیس ستیکند، تلفن را قطع کردم و شماره را در ل یگریاجازه دهم صحبت د نکهیا بدون

 یمطالعه، سع یبعد از خواندن نماز و کم دم،ی. لباس خوابم را پوشرمیگفتم تا آرام گ یفرستادم و ذکر م یم صلوات

 .دمیپتو خز ریکنم و ز یخال شانیکردم ذهنم را از افکار مزاحم و پر

 

 «!یصبور بای. چه زینگفت یزیچ و یخنده ات زهر هالهل بود، اما تبسم کرد یبگو تا چه مدت بو تو»

 

 .شده بودم داریب یبا سردرد بد شانم،یپر یدوباره بخاطر خواب ها

کردم. صورتم شالم را سر  یرو میمال شیآرا کیخورم را تن کردم. بعد از نشاندن  پیز یقهوه ا زهییپا مانتو

 راه افتادم. شگاهیرا برداشتم، به سمت آزما لیو وسا چییسو

. 

. 
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با کاکائو خوردم، سردردم به خاطر دادن  ظیغل یچا کی ،یبه شرکت بعد از مختصر صبحانه ا دنیمحض رس به

هران هم با بچه ها، همزمان م یرا انجام دادم. بعد از خداحافظ میظهر کارها تا الُکل بدتر شده بود.  یخون و بو

 گرفتم، کنارم نشست. یپشت فرمان جا عی. سردیرس

رفت که  نیام را به چشمانم زدم و راه افتادم. دستم به سمت پخش ماش یآفتاب نکیمنتظرمان بودند، ع نیدیو آ الهه

 : دیمقدمه پرس یمهران ب

 ؟یباهاشون قهر ؟یتو از مامان و محراب ناراحت یهست -

 .دمیرا کشبه برادرم زدم و لپش  یلبخند

بهمون خوش  یبود تموم شد و گذشت. قراره حساب یبعدش هم هرچ کنه،یبا خانواده اش قهر نم چوقتیآدم ه -

 .یخوش یبه سو شیبگذره. پ

را  میشاد خواننده پا یصدا دنیچیدرآورد. با پ شیفلش را از ج د،یخند شهیکه برعکس هم ختمیرا بهم ر شیموها

  پدال گاز فشار دادم. یرو شتریب

از  الیدان یمشک یمانده بود، که پرادو یتا دو باق یا قهیهنوز چند دق م،یجاده مخصوص بود یبعد ابتدا قهیدق چهل

شدند، به همه سالم دادم بعد از دست  ادهیپ نیما ترمز کرد. همه از ماش یجلو هیاز ثان یشد و در کسر انیدور نما

 یاش، لب ها یخاکستر یرایو چشمان گ یآن صورت مهتاب اب هما را سخت در آغوش گرفتم. هما! ن،یدادن با نازن

 دوست تمام عمرم.  نیشد، بهتر یجدا نم شیکه هرگز از لب ها یو لبخند یقلم ینیب ک،یبار

 در گوشم گفت:  آهسته

 .دنمید یومدیدلت تنگ شده م نقدریاگه ا معرفت،یب -

 .دمیرا بوس صورتش

 تش را پشت کمرم زد، آرام در گوشم گفت: کنم. دس یشرمنده حق با توئه، جبران م -

 هما اسمت رو آورد.  گهیاگه د نیبب ا،ین یاومد جرات دار ایفسقلم دن یوقت -

 چشمان گرد شده نگاهش کردم. ناباور لب زدم: با زد. ییدندان نما لبخند

 شم؟یمن دارم خاله م ؟؟یجد -

 که عاشقش بودم را زد.  یلبخند همان

 پرستارش خانووم. یبش یایب دی. بایبله، جد -

 به چشم، من قربون مامان هما و فسقل خاله. یا -

 دانا که پشت سرمان بود، بلند شد. یصدا

 مظلومم، بدبختم، سه سر عائله دارم.  د،یقربون صدقه اتونو خرج من کن منم محتاجم، خب ون،یآقاخانم ها و -

  جمع از حاالت بدن و صحبت کردنش به خنده افتادند. تمام

 ام شد، شروع کردم: رهیرا لوچ کردم که خ چشمانم

 .رمیکمک کن نم رم،یاس رم،یمنم فق -

ها  نیسوار ماش شد و همه مانیشده است، پش ریکرد د یکه اعتراض م الیدان یاما با صدا ؛خواست جواب دهد دانا

 .میبه سمت مقصد حرکت کرد و میشد
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 «تا نترسد. رد،یتا نپوسد، تا نم د،یرا سفر با یآدم »

 

 **نینازن**

 

 بود. رفتم کنار گوشش و بلند گفتم: شیبه اسناد روبرو رهیدفتر اردالن رفتم، خ به

 سالاااام. -

 سالمم را نداد. جواب

 !زیسالم عرض شد، جناب اردالن عز -

 . دیباال پر میمواجه شدم. از تعجب ابروها نشیسرش را باال آورد، با چشمان سرِد غمگ باالخره

 ؟یشد یشکل نیاردالن؟ چرا ا هیه چوا -

 زد. یپوزخند

 .شهینم ینجوریتونست راحت بهم پشت کنه؟ ا یهنوز نگاه سردش رو مغزمه. آخه چطور -

بود؛ من توجه همه  نیرا چنگ زد. او هم مثل من مرکز توجه بودن را دوست داشت، تنها تفاوتش ا شیموها کالفه

 را. ین هستاو دوباره در توجه بودخواستم و  یرا م

 شانه اش گذاشتم. یرا رو دستم

 . ایکنار ب تیبا واقع شن،یخب آدما عوض م -

 دلم تنگشه! ،یتونم ناز ینم -

 به حالت قبل برگشتم. عیاما سر ؛گرد شد چشمانم

 است در رابطه. یعاد زهایچ نیاردالن! ا -

 دم.شانه اش ز یرو ام زد و سرش را تکان داد. مهینصفه ن یبه لهجه  یلبخند

 اون طرف هستم. یخب چه کار کنم؟ من بزرگ شده  -

 یلهجه دار صحبت م یگاه یطناز ینگاهش کردم. خبر نداشت فقط برا شهیسرش را تکان داد، سرد مثل هم دوباره

 .کردم

 خانوم؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ یطرفا ناز نیاز ا یشد اومد یچ -

 زدم. یپر عشوه ا لبخند

 .بگم یسافرت، اومدم خداحافظم میریم میدار -

 عادت ها ندارم. نیدانست من از ا یم زد. یاز تعجب پوزخند صدادار 

 ؟یریخوش بگذره، حاال کجا م یبسالمت -

 نوبت من بود. حاال

 .میریشمال م -

 ادامه دادم: .بروز نداد یزیحرف ها بود، چ نیاما مغرورتر از ا دم،یخوردنش را به وضوح د کهی



95 
 

 هم هستن. یهست و الیمرطوب متنفرم، اما خب چه کنم که دان یهواهنوزم از  -

 .ردیبگ دهیتوانست مرا ند یتا آخر عمر نم گریلذت بخش بود، د اریاش زدم. بس یبه چشمان متعجب عصب یچشمک

 وصف بود. رقابلی. حال خوبم غدمیشن یهم م یرا رو شیشدن دندان ها دهییسا یصدا

 گفت: کلمه کیو فقط  دیرا پوش کتش

 .میبر -

از غروب گذشته بود.  یدو سه ساعت میام به دنبالش راه افتادم. در را قفل کرد، به آسمان نگاه کرد یشگیناز هم با

 سیاز خ شهیبا چندش صورتم را جمع کردم، هم شهینشست و مثل هم ابانیسنگفرش خ یباران رو یقطره ها نیاول

 .نشدن متنفر بودم. شروع کردم به غر و لند کرد

 اردالن! میبر ر،یبگ نیزودتر ماش -

 رفت. یاش را در دست گرفته بود و م یگوش الیخیاو ب اما

 .رفت یراه م عیسر یلیکردم قدم به قدم همراهش بروم. خ یدادم و سع رونیحرص نفسم را ب پر

 نگاه کردم. یگوش یبه صفحه  یبا کنجکاو م،یشد باالخره هم قدم

از  یبود. لبخند یشکالت کیدر چال گونه اش، صورتش پر از ک یان بود و دست هستتولد بود، اردالن خند عکس

 .دیکش یگرفت. آه یبر لبم جا شانیمضحک بودن هر دو

 کردم. کیساعت قشنگ برام گرفت. خودم صورتشو پر از ک هیدونست عاشق ساعتم،  یتولد پارسالمه، م -

 نگاهش کردم. گنگ

اش شدم،  رهی. با تعجب خسیخ سیبودند، هر دو خ ستادهیشد. کنار هم ابه صفحه  رهیخ ،یعکس بعد یرو رفت

 نبود. ایدن نیدر ا ایاما گو ؛دوباره شروع کرد

          «.یوا میبر ایشدم ب سیاردالن خ»گفت:  یبارون، مدام م ریز میاول بهار بود، به اصرار من رفت یروزا -

 یاما م؛ شهی. اون روزم مثل همدمیبوس یم شهیگشتش رو همانگشتش تو چال لپم بود همون ان دمیخندیوقت م هر

 کنم.  تشیخواستم اذ

 «.نهیماشتو فتیکه ک یدون یخونه، م یبر ادهیپ دیبا ای یدیمسابقه م ای »

 غر زد: و  داد رونیپر حرص ب نفسشو

 «مسابقه دادن؟ هیچه َمَرض یبازیم یدون یدونم، تو که م یمن نم آخه»

 .زدم قهقهه

 «.مینیب یم»

 باال انداخت و کشدار گفت:  ییابرو

  «مینیبیم »

 . دنیبه دو میهر دو شروع کرد یشماره سه هست با

 انیچشمام به خط پا یجلو هیاز ثان یشد، زبونش رو در آورد و در کسر کمیبه گز گز افتاد و ازم جلو زد. نزد پاهام

 که دیپر یم نیی. باال پادیرس

 «.دارمیدماغ سوخته خر یریام یهورا هورا بُردم، آقا »

که خاطره اش  می. عکس انداختدهیموش آب کش می. شده بودقهقهه ام به هوا رفته بود طنتشیورجه وورجه و ش از

 بمونه. شهیهم
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 م،یو فکر بود ییکرده است. آنقدر غرق خاطره گو هیداد، گر یتندتر شده بود اما چشمان سرخ اردالن نشان م باران

انداخت و در را باز  دیافتاده کل ییبا شانه ها دمیو د میکرد ی. خداحافظمیخانه اش بود کینزد میبه خودمان که آمد

 کرد.

آدم  یکه فقط سر تا پا یقطرات لعنت نیا زیفکر کردم، چه چ نیبه ا ریگرفتم، آدرس خانه را دادم. در طول مس یتاکس

آنقدر راحت خودشان را به دستش سپرده بودند. از و اردالن  یو جالب است؟ که هست زیانگ جانیکنند ه یم سیرا خ

 مسخره. یها یبازبچه  نیدارد، نه ا تیجذاب شینظر من دختربا ناز و ادا

مزخرف قطرات باران  یام را در آوردم و آهنگ مورد نظرم را گوش دادم تا از صدا ی. هندزفردمیکش یکالفه ا پوف

 خالص شوم.

 مادر و پدرم را نداشتم. یشگیهم یبحث ها یم، حوصله بعد از خوردن شام به اتاقم پناه برد

شکل گرفت. البته مجبور  میلب ها یهستم رو الیکنار دان نکهیاز ا یرا از دو روز قبل آماده کرده بودم. لبخند چمدانم

و  ییتنها نیا را. یوجود نچسب هست نطوریرا هم تحمل کنم، هم یمرطوب شرج یو هوا ییکذا یبودم آن عروس

داشت،  لیدل کی. اگر با اردالن هم بودم فقط میایب الیدانبودم تا به چشم  یفرصت بود. دنبال هر فرصت نیت بهترخلو

 ی. دست از تالش برنممیایب الیدر گذشته اشان. تا بلکه بتوانم من هم به چشم دان یزیهر چ ایکردن نقطه ضعف  دایپ

 یگوش یصفحه  یکه رواز خودم  یبرداشتم چشمم به عکسام را  یخواستم. گوش یم تیموفق یمتیداشتم، به هر ق

 ییبدجور خودنما دم،یپوست سف یکرد افتاد. مربوط به سال گذشته بود، تاپ و شلوارک قرمز جذبم رو یم ییخودنما

 پرواز کردم. میو به سمت ُکُمد لباس ها دیبه ذهنم رس یکرد، ناگهان فکر یم

انداختم، مانتو و شال سبزم، رنگ چشمانم را  نهینگاه را به خودم در آ نیآخرمانده بود،  الیبه ماندن دان قهیدق ده

زدم و  تیاز سر رضا یآمد. لبخند یبه چشم م یزیاز هر چ شتریب میقلوه ا یلب ها یکرده بود، رژ قرمز، رو باتریز

 یخودم م ی رهید را خکه زن و مر یمن تمام کرده بود، طور حقرا در  ییبای. خدا زفرستادم یخودم بوسه ا یبرا

را  می. دندان هاکه قصد از پا در آوردن مرا داشت ال،ینگاه دان میاز ن غیکردم. عاشق نگاه خاص مردان بودم. اما در

 . پا تند کردم اطیدل کندم و به سمت در ح نهیمامان از آ یبا صدا دم،ییسا گریکدیبه 

 رهیکرد خ یم میرا تنظ نهیکه آ الیه جوابم را دادند. به چشمان دان. به همه سالم کردم کسوار شدم ام یشگیناز هم با

 عشوه اضافه کردم. یکم میشدم به صدا

 سالم گفتم، پسرخاله جان. -

 سالم. کیعل -

 کردم لبخند بزنم.  یسرد و خشک، سرم را تکان دادم و سع شهیهم مثل

 یلیتوجه و نگاهش. خ یاز ذره ا غیدم، اما درکر یبردم و با ناز و عشوه صحبت م یرا باال م میصدا یکم عمداً 

شوم. حوصله نداشتم، اما با صدا  ادهیخواستم پ ینم ستاد،یا نیکالفه شده بودم. چشمانم را پر حرص بستم که ماش

 یبا احترام و مهربان شهیجلو آمد، مثل هم یکردم. هست یا مهینصفه ن یشدم. با همه احوالپرس ادهیزدن دانا پ

 و کنار گوشم زمزمه کرد: دیباز شد. خند مهین میشد، لب ها یاز حد م شیکه تعجبم ب شهیمثل همبرخورد کرد. 

 .رمیبه دل بگ نهیک ایبا دوستام بد باشم  ستمیبلد ن -

 زد و به سمت هما رفت. یچشمک

 یپوزخند« ت.اس وونهیواقعاً د ایاحمقه  ایدختر  نیا» بودم و با خودم گفتم:  رهینامعلوم خ یزده به نقطه ا بهت

 شکل گرفت. میلب ها یرو
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 ** الیدان **

 

کردم  یفرصت نم یکه حت م،یکوچولو بود نازیآ یکارها ریآنقدر درگ دمش،ید یبعد از پنج روز دوباره م باالخره

 احوالش شوم.  یایجو یتلفن

دهد.  ینشان م یچه عکس العمل دنیرا بب الیو یدانستم وقت ینم م،یشد یمامان و آتنا باالخره راه ادیز یاصرارها با

 یبود، که با صدا میلب ها یگوشه  یلبخند شده بود. دهیزد، چ یحرفش را م شهیاست که هم یچون به همان سبک

 پشیو ت شیآرا دنیجوابش را دادم. با د دمیشن یکه خودم هم به زور م ییصدا با آن را جمع کردم. نیسالم نازن

 اش کردم. سهیمقا یرد و با هستدرهم گره خو میناخودآگاه ابروها

ً یشدم تقر ادهیپ عیترمز کردم، سر شیپا یجلو یساعت وقت میکمتر از ن در  یبیبه سمتش پرواز کردم. شوق عج با

 هم منتقل شده بود.            میداشتم که به صدا

 ! یسالم مادمازل هست -

 اش پررنگ تر شد و در جواب گفت: خنده

- hello Mr danial. how are you todayامروز حالت چطوره؟(الی? )سالم آقا دن . 

 .دمیکش یقیعم نفس

 چطورن؟ هیبق ؟یخوبم، شما خوب -

 .میشد یهمه خوبن، چه خوب شد که رفتن -

 .میباالخره راه افتاد قهیدق ستیاز ب بعد

شانه همسرش خواب  یبر رو یرعلیمشغول صحبت بودند، ام یحساب نیبود، هما و نازن کیتراف یجاده کم یابتدا از

 بود. 

را از ساحل تماشا  دیبود، غروب خورش نیمان بر ا یسع تمامپشت ما در حرکت بود.  یکم یهم با فاصله  یهست

 .میکن

 را جابجا کردم و به اجبار با سرعت کم به راه ادامه دادم. دندهشلوغ بود.  یخب همه قصد شمال کرده بودند و کم اما

. 

. 

. 

. 

 یجاده  یکالج گرفتن و گاز دادن دو ساعت بعد از غروب، ابتدا یفوت کردم، باالخره بعد از کل کالفه ام را نفس

 .میروستا بود

روستا  عتیکه طب چرا . رمیشدند من آنجا را بگ یروستا راض یخواهش و التماس، اهال یافتادم که با کل یروز ادی

را از همان  نیکند. ا یتعجب م یلیآنجا خ دنیاز د یستبودند، مطمئن بودم که ه یروستا همه بوم تیبِکر بود و جمع

 کردم. یفاصله هم حس م

 

 «من است. یجان که خنده ات نفس ها و نبض زندگ وانهیبخند د »
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 یدادم. با لذت هوا هیدادم آرنجم را لبه پنجره تک نییرا پا شهیروستا چند برابر شده بود، ش ییبایز زییبا وجود پا

 گفت :  یبه خودم آمدم که با ناز م نینازن یبا صدا دم،یکش هیپاک را به ر

 خودتون؟  یالیو یریچرا نم م؟یریم میکجا دار الیبا توام دان -

 : دیدختر نُنُر به گوش رس نیا یباز صدا چد،یهم بپ یزدم راهنما زدم تا هست یپوزخند

 جواب بده، نرو تو هپروت. پرسنیازت سوال م یوقت -

 داد هیکت یصندل یحرص به پشت با

 چفت شده بودند.  میدندان ها شدند. داریهمه از خواب ب شیصدا از

حلقه به  غالم دیهمه با نمیشما باشه، بب یطبق خواسته  دیبا زیمگه همه چ اوالً با بزرگ ترت درست صحبت کن، -

پس  ،یسفر شبا ما هم یخواد. خودت خواست یدلت م ینه اونجا که جنابعال یشمال ول میریگوشت باشن؟ گفتم م

 ُغر نزن، سر منم داد نکش. یالک

 گفته بودم خفه شود. میمستق ریغ

واقعاً  دم،ید یبچه ها م یرا در چشم همه  جانیوارد روستا شدم، ه یزد. وقت یبه من کرد و چشمک ینگاه خندان دانا

 ی. نمامیدیرس الیانه، به واز رد کردن خ بعد نداشت.  یبود که تا ساحل فاصله ا نیروستا ا یبود. خوب بایز عتشیطب

 بود. یروانیبا سقف ش یساده و چوب ییروستا یآن همانند خانه ها

کردند.   یشدند و با لذت به اطراف نگاه م ادهیباز کرد. همه پ مانیزدم محمد آقا، باغبان مهربان در را برا بوق

 ، آب دهانش را قورت داد.من شد چشمانش را در نگاهم قفل کرد کیزودتر از همه به حرف آمد نزد یهست

 قشنگه.  یلیخ نجایا یدوست داشتم! وا شهیکه من هم ییهمون خونه ها هیمال خودته؟ شب نجایا -

 .دمیپاش شیبه رو یقیشدم، لبخند عم یغرق شاد جانشیه از .رمشیخواست آن لحظه در آغوش بگ یدلم م چقدر

 قابلت رو نداره خانوم.  -

 .میدمان آمدمهران به خو یُسرفه  یصدا با

  . نیداخل، دو ساعته ما رو سرپا نگه داشت میشده بر اگه صحبتاتون تموم -

 کرد. یخواهرش اخم

 بعد بگو خسته شدم. ن،ییپا اریکم غر بزن، چمدونا رو از صندوق ب -

 یانه هاساختمان همانند همه خ یبود. جلو وهیپر از درخت م اطیشد، داخل ح یجدا م اطیبا چهار پله از ح ساختمان

و  یبا پشت یمیقد یبه سبک خانه ها ییرایپذانداختم و از بچه ها خواستم وارد شوند.  دیکلداشت.  وانیا یشمال

 رفت به حرف آمد.  یم یهمانطور که به سمت پشت یفرش دستباف دکور شده بود. باز هست

 چقدر قشنگه!  نجایا ایرو نگاه کن، خدا یطاقچه و چراغ نفت نیا یوا -

 شد. رهیمانم خچش در

 .الیدان یا قهیبا سل یلیخ -

 . دیروانم خط کش بر روح و نینازن یچشمانش بودم. صدا یشاد مسخ

 . اتاق ها کجان؟ دهینم م یبو ست،یاصالً هم قشنگ ن نجایا -

 ام را صاف کردم. نهیس

 تو چشم تک تک بچه هاست. تیکه رضا ینیب ینکرد م یاز شما نظرخواه یکس -
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 .دمیا چرخسمت بچه ه 

جدا  یبهداشت سیتخت ندارن، اما باال چهارتا اتاق خواب مجهز و سرو چکدومیکه ه گهیاتاق د هیو  نهییاتاق من پا -

 .نیبمون نیهرجا خواست نیتون یداره، م

 

 «.است شده مینفس ها لیمرگ من و خنده ات دل تیکنم،  بغض ها یم زانیآو کادیات و أن  یبه شاد »

 گفت:   یبا ذوق بچه گانه ا مهزودتر از ه یهست

 تشک. اینداره تخت  یرو بشنوم، برام فرق ایدر یخواد صدا یمونم دلم م یم نییمن پا -

 شروع کرد. یزد و با لحن مسخره ا یقهقهه ا نینازن

 شود. یچه صبح ال،یو دان ایدر یصدا گه،یآره د -

 کرد. یانیبزند که هما پادرم یخواست حرف دم،یرا د یوضوح لرزش هست به

بچه ها بهتره  ؟ی. پس چرا ناراحتیبخواب نیرو زم یتو که عادت ندار ؟یپرون یم کهیجان مشکل کجاست ت نینازن -

 . میبه حال شام کن یباال و فکر میبر

 شروع کرد. دانا

 کار نداشته باشه اونجا مخصوص من و مهراِن. یبه اتاق آخر یقبل باال رفتنتون گفته باشم. کس -

 یبزنم، به نشانه  یاتاق من بود، خواستم حرف یروبرو ید و همه به سمت باال راه افتادند. اتاق هستز یچشمک

 سکوت دستش را باال آورد.

 تنها باشم. قهیخوام چند دق یم -

آهش، قلب خسته ام را به تقال  جگرسوز یاش و آه ها یعصب ینفس ها یکه صدا دینکش هیاتاق را بست به ثان در

 .جان فرسا بود کینزد یدور نیقت اوا داشت، طا

 .ستادمیبود، کنارش ا رهیخ اطیحرا باز کردم، به  در

 ه؟یا افهیچه ق نیا ؟یعادت نکرد نینازن یها شیمگه هنوز به حرف ها و ن -

 زد، خودش را بغل کرد. یتلخ لبخند

 امو نداره!  یلحظه خوش هی دنیچشم د ایکنم چرا دن یفکر م نیها عادت کردم، به ا هیو کنا شین نینه به ا -

 و چه کنم. میدانستم چه بگو یانداخت. نم نییداد، سرش را پا رونیپر بغضش را ب نفس

 به من نگاه کن. -

 .شد رهیچشمانم خ در

 .الیخیب ره،یغصه نخور. فردا م نقدینباش من کنارتم ا یچینگران ه -

 . میدانا به خودمان آمد یبسته کرد، با صداباشه چشمانش را باز و  یرا باال داد و به معنا شیها شانه

 . دیرس یبه گوش م یرعلیمهران و اشکان و ام یصدا

 هشت شبه. الهه زودتر به حرف آمد. کیما گشنمونه. ساعت نزد -

 . ارنیرستوران غذا م میزن ینداره، االن زنگ م یکار -

 به جمع انداختم.  یشرمنده ا نگاه
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 . رستوران نداره نجایشرمنده ا -

 

 «.افتمیرا در نگاهت  یزندگ یشوند، تازه معنا نیریگس من ش یتو بخند تا لحظه ها »

 

 را تر کرد. شیبه جمع انداخت، با زبان لب ها ینگاه یهست

 کنم. یدرست م یرزاقاسمیاالن براتون م د،یغصه نخور -

 برق زد.  چشمانم

  .میکن یم هیته کسر بود بگو هست، اما اگه کم و زیهمه چ -

 لباسم رو عوض کنم، به الهه بگو به تعداد برنج بشوره. رمیپس تا من م -

 اش به نظر من چند برابر شده بود.  ییبایها به پشت گردنش گره زده بود، ز یاش را مانند شمال یروسر

. دمیکش یقیرفتم، نفس عم اطیرا تکان دادم و به ح سرمدانا نگاهش کند، حسود شده بودم.  یخواست حت ینم دلم

 یمجنون نشسته بودم، شال دیب ریتخته سنِگ ز یدانم چه مدت بود که رو ینم کالفه بودم، از سکوتم، از سکوتش.

 قرار گرفت. میشانه ها یبر رو

سبز  ینشسته بود، به عقب برگشتم که چشمانم در وحش میشانه ها یبر رو یفیظر یخودم که آمدم دست ها به

خوش تراشش را آزادانه به  دیسف یبود که ساق ها شیپا یشلوارک نینازن دی پرباال میگره خورد، ابروها نینازن

 شیشانه ها یآزادانه بر رو شی. موهابوداش باز و زننده  قهیجذب کوتاه قرمز که  یشرتیگذاشته بود، ت شینما

 بود.  ختهیر

 ؟شتدا ییهمه خودنما آن به یجایاحتبود که چه  نیکم نداشت، اما تعجبم از ا یزیچ ییبایدختر واقعاً از ز نیا

از حرکتش بهت زده  یا هیرفت، چند ثان میموها یتوسطش شکار شد و دستش البال میلب ها یچه زمان دمینفهم

 دیکل یدندان ها نیرا گرفتم از ب شیخورد. بازو نیاش که زم نهیکردم زدم تخت س شیاز خودم جدا عیبودم. اما سر

 گفتم: یشده ام عصب

 هیکارو بکن تا  نیا گهید کباری ؟یخودت فکر کرد شیپ یدختره احمق؟! هاااا؟ چ یدیمنو بوس یتو به چه حق -

خودت رو راحت به حراج  ی! وقترانهیا نجایبعدشم کوچولو ا ،یریاز خجالت سرت رو باال بگ یکنم نتون یکار

 برو لباساتو عوض کن.  کنن،یروت باز م گهیحساب د هیهمه  یگذاشت

پربغضش مانع از  یبرداشتم، که صدا یقدم و لبم را پاک کردم. دمیبر صورتم کش یردم، کالفه دسترا رها ک شیبازو

 ام شد. یقدم بعد

بابا اون  ؟ینیبیرو رو نم ییبایهمه ز نیچطور ا یلعنت ؟ینیبیمنو نم کنمیکم دارم؟ چرا هر کار م یمگه من چ -

 داره؟ یچ بندهیخودش رو به شماها م استیندار که داره با س یچیدختره ه

 بردم، دستم را دور گردنش حلقه کردم و نگذاشتم ادامه دهد. ورشیبه سمتش  

 گفتم:  نییاما با تُن پا یشمرده و عصب شمرده

 یبهش ب یماهاست. حق ندار یمحوت کنم، اون دوست همه  نیمحمالتت رو تکرار کن تا از رو زم گهید کباری -

 .یکن یاحترام

به دست و صورتم  یآب رفتم، آب ریشام، هلش دادم. به سمت ش یمهران برا یبا صدااش بودم که  رهیخ یعصب

 زدم.
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 «.میشود اگر من و تو ما بشو یچقدر تنگ م ایمگر دن نند؟یتو بگو که چرا چشم ندارند مرا کنارت بب »

 

غذا تمام خانه را  یوارد شدم، بو ی. با اخم کمرنگدمیکش قیبودم، قبل از باز کردن در چند نفس عم یهنوز عصب

 . برداشته بود

به  م،یاز شستن دست ها بعد .دیام پر کش یو باعث شد تمام ناراحت دیپوستم دو ریز ،یهست ییاز هنرنما ینیریش حس

 نفر الهه بود، پارچ بزرگ دوغ دستش بود. نیدور سفره نشسته بودند، رفتم. آخر نیزم یسمت بچه ها که رو

 .گهید نیبش ایچرا ماتت برده؟ ب -

 کو؟ یاما هست ؛باشه الهه جان -

 مهران جواب داد.

 صداش کن غذا سرد شد. ییسفره رفته با مامان صحبت کنه، حاال که سرپا دنیبعد از چ -

 دادم و وارد شدم.  نییدر را پا رهیرا به سمت اتاقش کج کردم، در زدم اما جواب نداد. ناچار دستگ راهم

 کردم اما جواب نداد، چراغ را روشن کردم.  شیصدا بود. اطیاش نور ح ییروشنا بود، تنها کیکردم اتاق تار تعجب

 داده و چشمانش را بسته بود.  هیتک یرا به پُشت سرش

 میخوشمزه ات بخور یغذا نیاز ا میپاشو بر یآشپزباش ؟یدیکنم جواب نم یزنم و صدات م یوروجک حاال در م -

 از دهن افتادا.

 یجابجا شد، تازه از صدا شیدر جا یداد کنارش نشستم، شانه اش را تکان دادم. کمنشان ن یواکنش نیتر کوچک

 منظمش متوجه شدم، غرق خواب است. ینفس ها

پهن کردم، کمک  شیبرا یتشک شد. یم تیاذ دیخواب یشکل م نیشده بود، اگر تا صبح به ا یتر از هرزمان یخواستن

. آرام دمیکش یلحظه هم دست نم کی شیو از تماشا کردمیمتوقف مبود زمان را  . اگر دست خودمکردم دراز بکشد

 انداختم. شیرو ییمتکا گذاشتم پتو یسرش را رو

 گوشش زمزمه کردم: کنار

 من با خداست. یروزها نیچشمان تب دارت حاجت ا دنیبوس -

 

 یم نیریش یاهایرو تیو تا صبح برا دارمیتو گذشت، من ب یایرو یکه ب میها یتمام شب زنده دار یبخواب جا تو»

 «بافم.

 

 در اتاق را که بستم، همٔه سرها به سمت من برگشت.

 ام را صاف کردم: نهیزدم س یبند میلبخند ن

 خسته بود. یلیخ نکهینشد، مثل ا داریصداش کردم ب یهرچ -

 مهران و دانا نشستم، هما گفت:  نیب

 .هیخال یلیخ مونیآشپز باش یشده، جا یعال یلیخ -

 شیزدم و مشغول شدم، که صدا یپوزخندعوض کرده بود.  شسته بود، نگاهم به لباسش افتاد،من ن یوبرور نینازن

 شد بر آرامشم. یسوهان

 . دیپرس یدوست ندارم. کاش نظر منم م ریحداقل آشپزخونه داشت، من س ایرستوران  نجایکاش ا -
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 بار الهه بود که کالفه جوابش را داد.  نیا

دوست  ریباشن س ییدونست ممکنه تو جمع کسا یم یهست ،یریگ یدختربچه ها بهونه م مثل شهیهم نینازن -

 درست کرده، دوست من واقعاً کدبانوئه. ازیمقدارش رو با پ هینداشته باشن. 

و  یرعلیرا با تمام لذت خوردم. ظرف ها را هم ام غذا !یآمد، دخترک از خودراض یزدند خونش در نم یم کارد

 .برای استراحت رفتند شانیچند روز، همه به سمت اتاق ها حیتفر یبرنامه برا دنیو چ ید از چااشکان شستند. بع

خواست؛  یقدم زدن کنار ساحل را م بیشب مانده بود. دلم عج مهیتا ن یدر سکوت مطلق بود، هنوز ساعت خانه

 داشتم. یم آرام قدم برمبعد کنار ساحل بودم آرا یقیگرفتم. دقا شیرا پ یرا برداشتم و راه سنگ شرتمیسوئ

 یرو دمیکش یقیکرد. نفس عم یرا عوض م یهر آدم هیعکس آسمان در آن روح برخورد آب با صخره ها و یصدا

 یهرچه زودتر حرف دلم را با هست دیفکر کردم با شیپ یحلقه کردم، به ساعت میشن ها نشستم دستانم را دور زانوها

 دست دست کنم.  نقدریاتوانستم  ینم گریگذاشتم. د یم انیدر م

 افتادم.  رزادهیحرف دکتر پ ادی

هر روزتون رو  ونیم نیو ا یصبور باش دیاما با ،یترس و غرورت رو کنار بذار دیبا یرو دوست دار یهست اگه»

رو با  فتیو روشنش رو؟ تکل کیتمام نقاط تار یرو قبول کن تشیهمٔه موارد شخص یتون یم ینی. ببیورق بزن

 « .خودت روشن کن

تاب تر  یب یداشتنش از هر زمان ی. برامیتوانستم دروغ بگو یبه خودم نم دم،یکش میموها یرا کالفه البه ال دستم

 بودم 

 «خودت کمکم کن. ایخدا»لب زمزمه کردم:  ریز

 را تکاندم و به سمت ساختمان حرکت کردم. شلوارم

 

 «.تیمن به دست ها دنینورس. اضطراب رس یانارها دنیِخش ِخش برگ ها، رس و زییپا»

 

 

  **یهست**

 

 تیشدم. لحظٔه اول موقع داریو ضعف از خواب ب دیاما با احساس معده درد شد؛ از شب بود یدانم چه ساعت ینم

 ادمیتازه  د؛یبه مشامم رس اینم باران و در ینور ماه، بو ینشستم وقت میبرده بودم، در جا ادیرا از  یو مکان یزمان

 آمد کجا هستم.

افتاد شب  ادمی. تازه دمیکش میموها یالبال یبود، بازش کردم و دست دهیچیاز سرم افتاده بود و دور گردنم پ یرروس

 نشسته خوابم برده بود زمزمه کردم: تیان وضعمقبل با ه

 نجا؟یمنو گذاشته ا یبرام تشک انداخته؟ ک یک - 

درست  یبود که غذا یدو روز یساب سرانگشتح کیقار و قور شکمم درآمد، با  یباال انداختم که صدا یا شانه

ام را سرم کردم و به سمت آشپزخانه راه افتادم، سالن  یروسر دمیبه لباسم کش ینخورده بودم. بلند شدم دست یحساب

باز بود،  مهیشد درش ن دهیکش الیبه سمت اتاق دان مآنجا را روشن کرده بود. نگاه یکم اطیبود و فقط نور ح کیتار

سر  نیکهنه را مهمان قلبم کرد. بدون کمتر یبودم، بغض دهیتمام شن مهیکه ن یو آن بوسه و بحث شیعت پچند سا ادی

 که مانده بود را گرم کردم و خوردم.  ییو صدا غذا
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 :لب با خودم نجوا کردم ریز

 !یفرار کرد یکردن از قحط یوگرنه فکر م ستین داریب یبرو خدا رو شکر کن کس یهست -

 ام افتاد، خاموش شده بود.  ی. نگاهم به گوشدمیکش یبه پهلو شدم خوابم نبرد. نشستم، پوف کالفه ا پهلو هرچقدر

 خودم زمزمه کردم: از طرف اردالن آمده بود با حرص با یامیمحض روشن کردنش، پ به

 ".کنهیکه فقط تماسا رو بالک م یگوش نیلعنت به ا"

 شد که بازش کردم. ادیز یمانعم شد. تعجبم زمان ینخوانده پاکش کنم اما حس خواستم

 «دلم برات تنگ شده یهست»

 زدم و جواب دادم: یپوزخند

 «دلت تنگ شده؟ اصالً به من چه؟ یگیشد نشد حاال م یتنگ م دیموقع که با اون درک، شده که شده. به»

 شدم، پاک کردم و دوباره نوشتم.  مانیارسال رفت، پش نهٔ یگز یرو دستم

 «کنم؟ کاریچ ؟یکه چخب  »

را  میتا طلوع آفتاب مانده بود حوله و لباس ها یرا حالت پرواز گذاشتم. دو ساعت یشدم، گوش مانیهم پش باز

آب تن خسته ام را به قطرات آب سپردم، باعث شد سرحال  ریش میبرداشتم و به سمت حمام راه افتادم. بعد از تنظ

 شوم.  

و  یبا طرح گل به رنگ قرمز و آب یچهارده متر بود، با دو فرش گرد شش متر د،یدور تا دور اتاق چرخ چشمانم

 م،یمال یبه رنگ آب ریحر یرنگ و پرده ا دیسف یوارهایشده بودند. د دهیبه همان رنگ که دور تادور چ ییها یپشت

 یرفش هم مطرفش رختخواب بود و آن ط کی. دشده بو چیپ نیبزرگ که به زم یو کمد یکنار در ورود یقد نهیآ

 شد لباس گذاشت.

بود.  الیشناختمش متعلق به دان یخورد، خم شدم ساعت مردانه بود؛ خوب م یزیبه چ میسمت پنجره رفتم که پا به

ً یشدم، دق جیگ کمک کرد  یداریب که در خواب و یکس نکهیتشک افتاده بود. نفسم را فوت کردم، از فکر ا کینزد قا

 ن،یجمالت نازن یادآوریرا قلقلک داد. اما با  پوستم ریز یندیه، حس خجالت خوشابود الیدراز بکشم دان میدر جا

 شد.  یم نیسنگ میناخودآگاه نفس ها

به وجودم  یوصف نشدن یاذان گوشم را نوازش داد، وضو گرفتم نمازم خواندم و آرامش یخودم که آمدم صدا به

 شد. قیتزر

 

دلداده  دو نیا داریعشق ما فرصت د یگرما دیشا ،یدی. خدا را چه دلدایپوش  کیآذر، کنار پسر ش یانتها قرارمان»

 «کرد. شتریرا ب

را  میها بود نشستم. پاها یکیکه همان نزد یتخته سنگ بزرگ یاتاق را مرتب کردم، راه افتادم سمت ساحل رو

. دیپوستم دو ریز ینیریس شبود.  احسا یو عال ریکردم. هوا دلپذ یخال یآزاردهنده ا زیکردم ذهنم را از هرچ زانیآو

 نگاه کردم. ایبه در

 ادیسرش است. کاش ما آدم ها هم  یباال شهیکه عاشقانه تا هم یکه بدون منت بخشنده است و آسمان یکران یب یآب»

 «.میکنار هم باش شهیو هم میمنت ببخش یب میریبگ

آمد درست  یکم کم باال م دیود، خورشدر وجودم رخنه کرده ب یبیآرامش عج دمیکش یقیرا بستم و نفس عم چشمانم

 گفتم:  یبلند یو با صدا ستادمیصورتم را گرفت ا یمثل قصه ها، لبخند بزرگ

 ات چقد مهربونه که تو رو به ما داده.  نندهیو آفر یخانوم، خوشگل خانوم، شما چقدر لذت بخش دیسالم خورش -
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داشتم تا  اجیسکوت و سفر احت نیبه ا دیدانم شا یمآورد، ن یها من را به وجد م ییبایز شهیخودم نبود هم دست

 حالم دگرگون شود.

 

بود فقط نان تازه  زیهمه چ خچالیگاز گذاشتم، داخل  یرا پر آب کردم و رو یشدند، کتر یم داریب دیبچه ها کم کم با 

دانستم. تمام  یمرا خوب  انییرسد، عادت روستا یاز درختان م یکیآقا محمد به  دمینبود. رفتم داخل باغ که د

را  یی. رفتم کنارش و آدرس نانواه بودشد یبود سپر مدهآ ایکه مادرم به دن ییام در روستا یبچگ یتابستان ها

من، آدرس را گرفتم و پس از دم کردن  یبود که خودش برود. اما پس از خواهش ها نیر بر اصخواستم، ابتدا م

 رفتم. ییبه سمت نانوا یچا

. 

. 

. 

. 

. دمینشن یشده بودند به جز مهران و دانا. پله ها را باال رفتم، در اتاقشان را زدم، اما جواب داریهمه ب م،دیرا چ زیم

تخت مچاله شده  یاتاق را روشن کرده بود. سرم را بردم داخل، مهران رو یدادم، آفتاب همه  نییرا پا رهیدستگ

 زده بود. رونیاز پتو ب شیپاها شهیبود، مثل هم

آقا دانا  نیکه بله، بخاطر ا دمیرا که چرخاندم د نگاهمباز بود.  یبود، دهانش کم دهیکاناپه خواب یباز رو هم طاق دانا

به سرم زد،  طنتیش یکنند. هوس کم یباکس باز کسیدغدغه ا یمال من و مهران، که بتوانند ب یگفتن اتاق آخر

بود. سرم را  جهینت یبلندتر، اما باز هم ب ینداد. کم نشان یواکنش چیکردم، ه شیسر دانا و آرام صدا یابتدا رفتم باال

 بردم کنار گوشش و داد زدم.

 شووووو. داااریدااانااااا ب -

 یباز نشسته بود و سرش را م مهیکرد مهران هم با چشمان ن یَمنگ به من نگاه م قهیو تا دو دق دیفنر از جا پر مثل

 دانا که گفت: یدورگه  ینده ام را نگه دارم نشد که با صدابود، هرچقدر خواستم خ یبامزه ا ی صحنه خاراند. 

 افتاده؟  یشده! اتفاق یچ -

 من و خودشان در گردش بود که مهران گفت:  نینگاهشان ب دمیبلند خند یشدم و با صدا منفجر

  ؟یخند یِهرِهر م یما رو َزهره تََرک کرد یکوفت اومد -

 ش و از همانجا به دانا غر زد.سر یو پتو را انداخت رو دیدراز کش دوباره

 شده. وونهیدوباره د نیبخواب ا ریبگ -

 

 «.ییگو یدو رگه کنار گوشم سالم م ییشود، هر روزش بهشت است آن لحظه که با صدا یم یصبح چه»

 

 . دمیبه مهران انداختم، سمت دانا رفتم، گوشش را کش یثینگاه خب

. حاال ستین یاز صبحونه و ناهار خبر دینباش نییپا گهیساعت د مین د،یکن یباز دینیتا نصفه شب نش دیشما باش -

 . دیبخواب دیریبگ د،یخود دان

 معترض گفت:  دانا

 مهران شد م...... ریکنده شد، ول کن بخدا تقص یگوشم، آبج یآ -
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 که گفتم.  نیشناسم. هم ی! من جفتتونو مسییییه -

 گوشش پچ پچ کردم: کنار

 . زیآب سرد بر نشد روش داریاگه مهران ب -

 رفتم.  نییزدم و پا یچشمک

 آمد:  یهما م یصدا

  ؟ی. موافقمیناهار کباب بزن ایبود. قراره امروز کنار در یخال شبیکدبانو. جات د یفرما شد فیچه عجب! تشر -

 گرفتم، جواب دادم:  یم یجا نیخودش و نازن نیزدم، همانطور که ب ییدندان نما لبخند

 جمع قبول کردن، منم موافقم. یهرچ زدلم،یزاز خودته ع یخانوم -

 . دیمعترض اشکان به گوش رس یصدا م،یمشغول بود همه

 نمونده بود؟  شبیبچه ها مگه از شام د -

 جوابش را داد:  الهه

 چرا تو بخچاله برات گرم کنم؟  -

 جواب داد:  یپنج ساله شده بود، با لحن بامزه ا یپسربچه ها هیاش شب افهیکه ق اشکان

 زده بوده. یدرآورده، فکر کنم قحط تهشو نینفر همچ هیزحمت نکش  -

 قرار داشتم. نگاهش به من افتاد. شیخودم را کنترل کردم که نخندم، درست روبرو یلیخ

 .هیکار ک یدون ی! از خنده ات معلومه میهست -

 گفتم:  دهیبر دهیدست خودم نبود، جمع هم به خنده افتاد. همانطور بر گریخنده ام د کنترل

 یو بس. بنده خدا اگه من غذا رو نم یخوریخدا در و تخته رو جور کرده، فقط تو به درد الهه م ییاشکان خدا -

 روزمینخورده بودم. د یدرست حساب یساعت غذا شیو پنج، ش ستیب کی. نزدیخورد یحلوامو م دیخوردم االن با

 .دمیرس نجایزنده ا یخون ازم گرفتن، در عجبم چطور شهیدو تا ش

 پس کله ام زد.  هما

 ؟یداد یدور از جونت درست صحبت کن. خون واسه چ ؟یباز چرا غذا نخورده بود -

 ام را قورت دادم. خنده

 وقته باهامه. یلی. عادت غذا نخوردنم که خشهیمثل هم گه،یبود د یمعمول شیآزما شم،ینزن خنگ م -

 و لبخند زد. دیت من چرخکه تا آن لحظه ساکت بود، سم نیزد. نازن یچشمک هما

 نه؟ ای یگرفت یماریاز اردالن ب ینیبب یداد شیآزما یجون خدا بد نده، نکنه رفت یهست -

             دهانم خشک شده بود. کیمبهوت نگاهش کردم. دستم نزد هیمتوجه منظورش نشدم، اما بعد چند ثان ابتدا

 یپشتم ضربه ا الیدان ست،یکردم هوا ن ی. حس مرمیرا باال بگتوانستم سرم  یزور شرم به سرفه افتاده بودم و نم از

بزند، التماس را در  نیبه نازن یبازگشت. با چشمان برافروخته نگاهم کرد و خواست حرف میها هیزد. هوا به ر

 و خواستم سکوت کند. ختمیر میهاچشم

 شدم.  رهینگاهم در چشمانش خ نیسردتر با
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از  نمی. اشبتید یها کهینه به ت شت،یسه چهار هفته پ ینه به معذرت خواه ؟یچند! معلومه با خودت چند نینازن -

و از  یبافرهنگ بزرگ شد یجا هیتو  شهیادعاتم م ؟یکن یتو قبل حرف زدنت فکر م نمیاالنت. بب یحرف مسخره 

 .یفهم یم شتریما ب

بودم. خدا  نیواقعاً شرمگ الیو دان یرعلیمقرار گرفته بودم، از اشکان، ا یبد یلیخ تیانداختم در موقع نییرا پا سرم

گرفت و  یبودند. هوا بود که باز لحظه به لحظه، از من فاصله م امدهین نییرا شکر کردم که دانا و مهران هنوز پا

 .دیکش یآتش در وجودم شعله م

 

 «.میدور از همه در آغوش هم جان بده من و تو ییروز جا کی دیشا ،یدیرا چه د خدا»

 

 تعجب کنم. ایدانستم بخندم  ینم ن،ینازن یحرف بعد اما با

 گفت:  یمظلوم یصدا لحن و با

قربونت برم.  ،یمن زیدوست عز توفکر می کردم اینجا هم اینجور چیزا عادیه. . زمیعز نداشتم یباور کن منظور -

 خوام. یمعذرت م یعادت نکردم. هان نجایا یبودم، هنوز به آب و هوا یکم عصب هی شبید

با  فشیفرض کرده بود! اصالً تکل زیدراز شود، واقعاً من را چه چ میکردم هر لحظه ممکن است  گوش ها یم حس

کوتاه جمع را ترک کردم. با  یعذرخواه کیکور شده بود، با  میاشتها .دمیکش یخودش مشخص بود؟ پوف کالفه ا

 بلند خودم را به اتاق رساندم. یقدم ها

 زدم. یرا بغل کردم، پوزخند میانوهانشستم، ز یچوب یپنجره  لب

 شد! یو چ میکرد یفکر م یچ م،یخوش بگذرون میمثالً اومده بود -

 در آمد. یدادم که صدا رونیرا کالفه ب نفسم

 . دییبفرما -

 یا هی. چند ثانمینشست نیزم یشد، با لبخند سمتم آمد. دستم را گرفت و با هم رو انیچهارچوب نما انیهما م قامت

 خوش حالتش نشسته بود. یابروها انیم یشد، اخم کمرنگ رهیانم خدر چشم

  ؟یچرا صبحونتو کامل نخورد ؟یکشیخجالت نم ،یچرا مثل بچه ها قهر کرد نمیبب -

 زدم. یلبخند

 شتریب لمیگفته باشم. بعدشم قربونت برم من دل قهر کردن ندارم، م ادایُغرُغرو، بهت نم یمامانا هیشب یاز االن شد -

 که خورده بودم هنوز سِر دلمه. یی. غذادین نکشاز او

 انداختم، هما چانه ام را باال گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم. نییرا پا سرم

 افتاده که...... یاتفاق ؟یشد ضیبود؟ نکنه بخاطر اردالن مر یچ یبرا شیافتاده؟ نگران شدم، آزما یاتفاق یهست -

 .دیدر دهانش ماساش شدم حرف  رهیبا چشمان ناباور خ یوقت

خودمو عذاب بدم؟  اقتیل یب هیبخاطر  ؟یفکر کرد یشم؟ در مورد من چ ضیبخاطر اردالن مر ؟یشد وونهیهما! د -

سوالت منظورتو متوجه شدم. من با  ازبس.  و نی. هممیدینه عمرا،ً  بابا چکاب بوده هر سال چهار تامون انجام م

 .دمیکردم. البته بهت حق م یظ منداشتم، چهارچوبا رو حف یاردالن رابطه ا

شکمش  یعوض شود دستم را رو مانیحال و هوا نکهیا یسکوت تنها حاکم سرسخت اتاق بود، برا یا هیثان چند

 . با خنده شروع کردم:دمیکش

 .دو سه جواب بده جوجو. آخ قربونت برم کیالو  ؟یایم ایدن یک نمیچه خبرا بب ؟یالو فسقل خاله خوب -
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 گوشم گفت: ریو مرا محکم  به خودش فشرد، ز را گرفت دستم

 نداشتم. یمنظور ،یمهربون نقدریقربونت برم که ا یاله -

 تا ناراحت نشود. اوردمیخودم ن یبودم و پربغض، اما به رو ریدلگ

 باال انداختم و لبخند زدم. یا شانه

 پسر؟ ایدختره  اد؟یم ایدن یفسقل من ک یخب نگفت -

 

رعد کوچک  کیدر انتظار  میعظ یخنده ها ابر نیخندم و پشت ا یخورم و م یم، زخم مخند یکشم و م یدرد م »

 «است.

 

 زد. ینیریش لبخند

 درصد هم پسره.۹۵هفته اشه سالمه سالم، به احتمال هفده  -

 شکمش گذاشت. یزد و دستش را رو یبرق چشمانش

. 

. 

. 

 ییکردند. الهه و هما گرم صحبت ها یم یکم بازو اشکان حُ  یعل ریدانا و مهران، ام م،یساحل نشسته بود کنار

 نداشت. یتیجذاب چیمن ه یبودند، که برا

از  دیام لرز یمانده بود. گوش رهیآن دو خ یدانم چرا چشمانم رو یبودند، نم ستادهیهم دورتر از ما ا الیو دان نینازن

 از طرف اردالن است.  یغامیباز پ دمیکه د دمیکش رونیب بمیج

 «؟یستین شمیپ گهیدلم برات تنگ شده چرا د ؟یتاحاال سنگدل شد یک یگذره؟ هست یش ممن خو بدون»

 زدم و زمزمه کردم: یتلخ لبخند

 . دمشینمبه تو دیگه ندارم. داشته باشم هم  یدل گهیمن د ،یتو که از دلم خبر ندار -

 افکارم را پاره کرد.  یالهه رشته  یصدا

. میدست کت شلوار و ِست کمربند چرم گرفت هیمنه، کادو هم با اشکان  یها کیتولد بابامه، عاشق ک گهیهفته د -

 من قلبشم. گهیم شهیهم ده،یچقدر زحمت منو کش یدون ینم

 .زد یچنگ م قرارمیافتاده بودم. بغض بود که بر قلب ب معرفتمیپدر ب ادیدادم، باز  رونیرا ب آهم

حلقه شده بود.  الیدان یدستانش دور بازو نیشد، نازن دهیکش نیو نازن الیچشمانم دوباره به سمت دان ناخودآگاه

 بود. ستادهیبه او ا کینزد متنفر است، نیگفت از نازن یم شهیهم الیشد، دان یرا باز و بسته کردم باورم نم چشمانم

با قدم و  دمیرا پوش میها کفش .دیاست، هر لحظه است که نفسم بند آ زانیبه قلبم آو نیسنگ یکردم وزنه ا یم حس

 ام زنگ خورد، هما پشت خط بود. یرساندم، گوش الیخودم را به و نیسنگ یها

 را صاف کردم.  میصدا

 جانم مامان هما. -
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 کرد. یزیر ی خنده

 ؟یدفعه کجا رفت هی -

 را کنترل کردم. میصدا لرزش

 .امیهست ب یاومدم استراحت کنم اگه کار کنه،یکم سرم درد م هی -

 استراحت کن. ستین یکار زمینه عز -

 صفحه نقش بست. یاز طرف اردالن رو یغامیدادم، باز پ رونیرا ب نفسم

رفته؟ واقعاً  ادتیخوبمون رو  یروزا یزود نیبه ا ؟یدیجواب اردالنت رو نم گهی! حاال دی! خانوم تهرانیهست»

  «شه؟یدلت تنگ نم

و آلبالو را رد  بیدنج، چند درخت س یجا کیو کالفه تر شده بودم، راهم را به سمت باغ کج کردم. به دنبال  یعصب

گذر آب که با سنگ  یبود که صدا یکیبار یآنها، تخته سنگ و جو یکیدر نزد دم،یکردم. به دو درخت بلند گردو رس

 .نشستم مانجاداد. لبخند زدم و ه یکرد؛ روح را نوازش م یها برخورد م

 را انتخاب کردم. یگوش ستیآهنگ داخل ل نیاول

 

 «!راهنتیپ یدکمه  نیشوم مخصوصاً نسبت به اول یچقدر حسود مگاه  »

 

 چشمانم را بستم و گوش سپردم.

 

«Dualar eder insan  

 انسان ها دعا میکنند 

Mutlubir omur icin  

 شاد ییک زندگ یبرا

Sen،ver san her yer huzur  

 یتو باش یجا آرامشه،وقت همه

Hozurlar yen ar icim 

 زدمیسو ،درونمینباش

Cok sukur,bin sukur,senibene verene 

 که تو رو به من داد یشکر کس شکر،هزاربار

Yazmasin tek gunu sensiz kadere 

 یمن را ننویسد،تو سرنوشت من یروز بدون تو برا یک

Ellerimiz bir gonullerimiz bir 

 است یها و قلب هایمان یک دست
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Nadaglar nadenizler engel bir sevsne  

 کوه ها،نه دریاها نمیتوانند مانع عشقمان شوند نه

Busakri kalbimin tek sahibine 

 تنها صاحب قلبمه یآهنگ برا این

Omurluk yerime gonul esime 

 ام،همسرم یهمیشگ یار

Bahar sensin bana gulusun cennet  

 لبخند تو بهشته ،برایمیتوی بهار

Meleklar nur sacsim،askim yuzune 

 «توست عشقم. یفرشتگان چهره  یمو نور

 

 ترجمه اش را گفته بود. میدانستم، اردالن برا یرا م شیکه معنا یآهنگ

 ش.ت. دوباره پرت شدم به دو سال قبلگرف یلبم جا یگوشه  یتلخ یخنده  باز

 . دمیبا لبخند به سمت اردالن چرخ »

 کنم. فیتونم ک یاما من نم ده،یم فیک یلیتابستون شمال خ -

 . دیکشرا  لپم

 افتاده؟ یمگه چه اتفاق ؟یچرا نتون -

 : را مظلوم کردم میصدا

 .یکن عمیو ضا یاز من ببر یکل بنداز یخوا یم بعد تو ستم،یچون من شنا بلد ن -

 را سمت پنجره چرخاندم. صورتم

 .دیبلند خند بلند

 .غصه نداره نکهیا دمیم ادتی. خودم شمینم ریاز دست تو، من با تو پ یوا -

 .  با چشمان گرد شده نگاهش کردم و دمیبه سمتش چرخ عیسر

  ؟یبد ادمیمونده تو  نیهم ؟یچ گهید -

 گفت:  دهیبر دهیو برزد  قهقهه

لقمه ات کنم، فدات شم، منظورم  هیخواد االن  یدلم مآخ من قربون اون نگاهت برم.  ؟یمنحرف نقدریدختر تو چرا ا -

 .یاریکم ب یزیتو چ دینبا ی. خوشگل من تا منو داردمیم ادیبهت  ییزایچ هی ایبود که همونجا تو در نیا

دستانم را  د،یرا بوس سرم یشدم. مرا سمت خودش برگرداند و رو رهیرنگ گرفتند و به روبرو خ عیسر  میها گونه

 در دست گرفت، در چشمانم نگاه کرد. 

 کنم. یتجاوز نم متیودم، من هرگز به حروج ی مهیام، ن یمن، زندگ یِ هست ریوقت از من رو نگ چیه -

 . دمیکش یآسوده و لذت بخش نفس
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 زدم: لب

 «.زیممنون بابت همه چ -

 بود را گرفتم.  یکه در حال آزاد یآقا محمد دانه اشک یصدا با

 .شهیبدنت خشک م ا،ینخواب نجایدخترم ا -

 را صاف کردم. میصدا

 . نجامیا دیبردم. بچه ها سراغمو گرفتن بگ یهوا و سکوت لذت م نیفقط داشتم از ا دارم،یب -

 زد.  یخسته ا لبخند

 .نجامیمن هم یخواست یزیچ شم،یپس مزاحمت نم -

 .یهمه مهربون نیممنون بابت ا دیشما مراحم -

 اش را برداشت و به سمت خانه اش راه افتاد. یدست چوب

 

 «لبخندت بودند؟ یر گل ها وابسته رفته عط ادتی یعنیشوند.  یتمام گل ها پرپر م ،یکن یبغض م یوقت»

 

 **دانیال**

 

اما فقط  کند یخواست عذرخواه یهم مثالً م نیاما نبود. نازن ؛گشتم یبا نگاهم دنبال هست دم،یبه سمت بچه ها چرخ

 یبودند. سراغ هست یبه سمت بچه ها راه افتادم. همه مشغول باز دم،یکش رونیدستانش ب انیادا بود. دستم را از م

 رفتم که هما جوابم را داد.را گ

 .ادیاستراحت کنه، م یبخاطر سردرد رفته کم -

دانا  یام. سمت ساختمان راه افتادم، صدا اوردهیآمد با خود ن ادمیآشوب بود خواستم به تلفنش زنگ بزنم که  دلم

 را بردارم.  یمانع شد قدم بعد

 شده گفت: کنترل  ییو صدا یمواخذه گر نگاهم کرد، با لحن عصب ینگاه با

اصالً من  ؟یرو با خودت آورد یچرا هست نیدل و قلوه بد نیبا نازن یخواست یاگه م ؟یکنیم کاریمعلومه چ چیه -

 ؟یگفت یم یرفته چ ادتیحواست بهش هست؟  ینطوریدعوتش کردم درست. ا

 نگاهش کردم. متعجب

 کردم؟ کاریتو ؟! کدوم دل و قلوه! مگه چ یگیم یچ -

 . دیکش را در هم شیها اخم

 گهیدو تا چشم د دی. حواست بود شایکرد یو دم گوشش پچ پچ عاشقانه م یکرد یرو بغل م خانوم نینازن یوقت -

 هم نگات کنن؟ 

 شدم. رهیخ گرید یبه نقطه ا ناراحت

 .یشناس یمطمئنم منو خوب م ست،ین یکن یاونجور که فکر م -

 . دیکش شیبه موها یدست کالفه
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روستا رو  خوانی. بچه ها ماریدرب ینده. برو از دل هست حی، ازت متعجبم. به من توضشناسمت یهمون چون م -

 هم زودتر برو.   . تودنیرس شبیمامان باباش د الشون،یو میبر یم رو نیبگردن. من و مهرانم نازن

به در زدم، اما  تازه کردم، چند تقه یدر اتاقش نفس پشت به سمت ساختمان راه افتادم.  عیاش را فشردم و سر شانه

 یکردم، اما خبر شیشدم. چند بار در سالن بلند صدااش روبرو  یخال یدادم که با جا نییرا پا رهینداد. دستگ یجواب

رون یراه افتادم، آقا محمد تازه از خانه اش ب اطیگرفتم در دسترس نبود. به سمت ح ینبود. شماره اش را هرچه م

 به سمتم آمد. عیول کرد، سره یکم دیام را که د افهیزده بود. ق

 افتاده؟ یاتفاق ؟یشده بابا چرا هراسون یچ -

 زدم گفتم:  یکه نفس نفس م همانطور

 دونم کجا رفته. یشناسه، نم یرو هم نم یی! جاستین یهست -

 زد. یمهربان لبخند

 بود.پشت درخت گردوها نشسته  شیساعت پ میدور و براست. ن نینرفته هم یینگران نباش بابا، جا -

 فرستادم و راه افتادم. رونیرا ب نفسم

 ۰«کند من را. یدر چشمانت که جادو م یختیبه تپش افتاد از نگاهت، چه ر قلبم»

 

حال  تیوضع نیشد، ا یم ادیبود و شدت باد کم و ز یرفته باشد. هوا ابر رونیکرد، مبادا از باغ ب یم یقراریقلبم ب

را پرت کردم، که  میپا یسنگ جلو یگفته بود راه افتادم، اما نبود. عصب که باغبان یکرد. به سمت یمرا خراب تر م

 د صدا پا تند کردم.یبه سمت منبع تول عیشکستن چوب آمد. سر هیشب ییصدا

پربغضش  یصدا یسقوط کرده بود. وقت شیزانوها ی. رودمیشن یرا واضح تر م شیرفتم، صدا یتر م کیهرچه نزد

 مینفس ها یرو یقدم از قدم بردارم. سنگ کرده بودند، نتوانستم زانیآو میه پاهاب یفلز یدو گو ایگو دم،یرا شن

 .دمیآنگونه تکه تکه شدنش را شن ی، وقتگذاشته بودند

 کرد. یخودش درد و دل م یرا شکسته بود و مظلومانه با خدا سکوتش

جاها  یلیله کردم، فراموشت کردم، خوقتا کم آوردم، گ یلیدونم خ ی! مایخدا ؟ینیب یمنو م ؟یشنو یخدا صدامو م -

کرد، اما مامانم به من  هیچرا. محراب بعد بابام به مامانم تک دمیبابام رفت نپرس ،یبد بودم. اما نه اونقدر که نگام نکن

گفتم چشم. خودم رفتم سرکار  ،ینباش یمتک یبه کس و رونیب یخودت رو از آب بکش میگل یریبگ ادی دیگفت تو با

کنه  یرو من دست بلند م ،یخونه ندار نیتو ا ییجا یاگه با ما مخالف گهیاما باز داداشم م ؛م رو گرفتمخواست یهرچ

پام  شتمهخورد تا آخرش پ یاشم، تورو قسم م یخورد زندگ یپرسم چرا. اردالنم که رفت همون که قسم م یباشه نم

راحت رفت. اون  یلیش از دست دادم، خ. تمام احساس و قلبم رو براش خرج کردم. دوستام رو بخاطرستهیمیوا

حس که قلب شکسته  نیخوام. ا ینم گهیدرو  یکنم. دلتنگ یدوستامم که موندن، بهم شک دارن. اما بازم سکوت م

دلم واسه بابام تنگ  شه؟ی. چرا دلم سبک نمترکهی! دلم داره مخداخوام.  یکنه رو نم یکنه، حسودم م یگرم مامو 

 خدا. ی. آشده

 ق هقش کل فضا را برداشته بود، باالخره شروع به بارش کرده بود.ه یصدا

بلند  یهاآوردم؟ با قدم یآب شدنش را تاب م و دنیکردم؟ چطور زجر کش یسکوت م دیرا لعنت کردم، چرا با خودم

ش دلم ا یام شد، چشمان باران رهیخ متعجب پاک کرد. عیرا سر شیهااشک  د،یرا که شن میپا یبه سمتش رفتم، صدا

 و رو کرد.  ریرا ز

 باز کرد:  لب

 کنم برو. تنهام بذار. یتنها باشم، خواهش م خوامیلطفاً برو، م ؟یکنیم کاریچ نجایا -
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 زانو زدم. شیبود، روبرو تینها یدرونم ب غم

 حرف بزن. شده؟یچ یهست ؟یبا من حرف بزن ؟یزیرو تو خودت نر یچیه گهید یمگه قول نداده بود -

 دو جهت تکان داد.را به  سرش

 ،یدوستم دونمیم ؟یچیپ یمن م یبه پر و پا نقدری! برو اصالً چرا االیتنها باشم دان خوامیندادم، م ینه، من قول -

 اما......

 گذاشتم. شیلب ها یدستم را رو یعصب

 نگو، ادامه نده. یچیه گهید ش،یه -

 گفت:  غیفت و با جبلند شد. نگاهش رنگ خشم گر عیلبش برداشت، سر یرا از رو دستم

 .......یوقت یبه من دست نزن وقت گهید -

دانستم  یشکست. خوب م یسکوت مرگبار فضا را م شیضجه ها یکرد، صدا دنیادامه دهد شروع به دو نتوانست

 .دمیبه دنبالش دو عیبگذارم، سر شیبود تنها محال قلب و روحش در آتش است.

 

 «آغوشم. حجم تینها یدر ب نجایبودن را معنا کنم، درست هم بگذار»

 

را گرفتم و به سمت خودم چرخاندمش، محکم دستانش را گرفتم. تقال  شیبه نفس نفس افتاده بودم. از پشت بازوها

 صبر کردم تا آرام شود. یا هیاست، چند ثان یدانستم عصب یکنم، م شیکرد که رها یم

 گوشش زمزمه کردم: کنار

 بدم، باشه؟ اجازه هست خانوم خانوما؟  حی. اما بذار توضیحق دار یبگ یهرچ -

 داد. با حرص جواب داد: یکه مچ دستانش را ماساژ م همانطور شدم. رهیرا رها کردم، در چشمانش خ دستانش

. غرغر میو به سمت ساحل راه افتاد دمیکرده بود، دستش را کش یرا هم عصب من .ستیالزم ن یحیتوض چیه رینخ -

 کنان گفتم:

 .یشنو یم ای یگیم ای. میدیاونجا که رس ،یلج کن یل حق دارفقط تا ساح -

. دستانش را محکم میتر بود، نشست کینزد ایکه به در یبزرگ یصخره  یروبه سمتم پرتاب کرد.  یحال یب نگاه

 کردم هر لحظه است که برود.  یگرفتم، حس م

 ! بگو، حرف بزن.یهست -

 ز کرد: گرفته لب با ییبود، با صدا سیاز اشک خ صورتش

تنها باشم.  خوامیکنم کم آوردم. م یکردم. خسته ام، حس م یخالص م ریبغض نفس گ نیخودمو از ا دیباالخره با -

 . یدیبهم چسب ادیولم کن، بدم م

 زد. ینی. لبخند غمگدیاش را باال کش ینیب

 کمتر بشه. دیبا ندارامویکنم فاصله مو باهات حفظ کنم. د یم یبه بعد سع نیا! لطفاً برو، از الیدان -

 .دیکش یجگرسوز آه

 تن.... شهیقسمت منم هم -
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 ادامه داد:  دهیبر دهیحال بر نیشد. با ا یخارج م شیهق هق بود که از گلو باز

 یاما تو گفت ؛کردم. من، من بهت وابسته بودم یآلمان؟ گفتم نرو. با چشمام بهت التماس م یبر یخواست یم ادتهی -

 یشناخت یکه م یاز اون هست یچیبدون تو نتونستم، گند زدم و ه نه،یا قتیباشم. اما حق یقو یتونم، گفت یمن تنها م

 اندام، خانواده. اما من، من...... افه،یق هیالاز همه لحاظ ع نی. نازنیتو حق دار الینمونده. دان

 تاد. فرس رونیکند و بعد، من صحبت کنم نفسش را ب یساکت شد، ساکت ماندم تا خودش را خال باز

 ی. البته حق داریستین لیم یتو رو دوست داره، تو هم بهش ب نی. نازنمن و تو اشتباهه یرابطه  ن،یبب الیدان -

 شم،ی. من دارم مانع منیدیبوس یم گرویکه با لذت همد دمید شبیبگذره. د تونهیعروسک نم نیاز ا یمرد چیه

 .شه تیاذ یدوست ندارم کس

 دانستم چگونه.  یکردم، اما نم یآرامش م دیبا پر از آشوب بود.وجودش  د،یکش رونیرا ب دستش

 گفتم:  یبردارد که با تحکم و جد یقدم خواست

 که. شهینم ،یو دوخت یدی. خودت بریبشنو دیحاال با ی. گفتیخور یاز جات ُجم نم -

 ام شد و منتظر چشمانش را به نگاهم دوخت. رهینشست، متعجب خ دوباره

 . دمیکش یو طوالن قیعم نفس

  ؟یفهمیمن دوستت دارم م یهست ،یزنیم شیمنو آت یچشمات دار نیها و ا هیگر نی! با ایهست -

 زد. یپوزخند

 االن من مربوط به خودمه نه تو.  ی. اما ناراحتشمیمنم دوستت دارم، ناراحتت کنم ناراحتم م -

 را کمرنگ کند و ادامه داد: شیکرد حرص صدا یسع د،یکش یقیعم نفس

 .یدوست دار شتریرو ب نیا نازنام -

 .بود نیریش وانهیمن د یکرد، چرا که خاموش شد. چقدر حسادتش برا هیاش را تخل یجمله تمام انرژ نیا ایگو

 

 «شوم. یتو مامن م یبرا یاست وقت نیریببار، ش لیمن س یشانه ها یات تلخ، اما رو هیگر»

 

 فرستادم. رونینفسم را ب

ً  .یدون ینم رو زایچ یلی! تو خیهست امات شده.  یحسود ،یدونم ناراحت یم - کن و  یتا آخر حرفام صبور لطفا

 ساکت باش.

 باشه باز و بسته کرد.  یرا به معنا چشمانش

! من از همون روز اول که یتو گلوت بود. بخاطر اشتباه منه. هست یاگه بغض سنگ ،یناراحت ینجوریاگه تو االن ا -

 .یبود دهیچیتمام احساس و قلبم پ یاما به خودم که اومدم به پا یکِ  دمیعاشقت شدم. نفهم دمتید

بزند، با  یحرف خواست شد. سرش را به دو طرف تکان داد. یاز اشک و سرما م یام بود، چشمانش پر و خال رهیخ

 ُگر گرفته بودم. دم،یکش یقیعم نفس باال آوردن دستم به سکوت دعوتش کردم.

اردالن  یاون شب که گفت ،یدون ی. میزنگ یزنگ ای یروم یروم ایبگم.  دیبودم، اما با اشتباه کردم تا االن ساکت -

حراجت گذاشتم،  ی. به چدمیاحساس و قلب پاِکت رو د یبرگشتم، جنازه  یُمردم، خاکستر شدم وقت یرو دوست دار

 ! ام یلعنت یبه غرور مسخره 

 شد. ام رهیبا چشمان سرد خ یچنگ زد وقت میبه گلو یبد بغض
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 .یدون ی. خودت خوب مزارمیها؟ من از ترحم ب ؟یفکر کرد یدربارٔه من چ الیدان -

آشکار  میبلند شدم، دستانش را گرفتم. لرزش او به من هم منتقل شده بود. بغض صدا عیسر ستادیا شیپاها یرو

 شد. به زور آب دهانم را قورت دادم. 

دونم  ی. میایب رونیب یلعنت یاز اون رابطه  نا،یردم زودتر از اک یکمکت م دیبد رفتار کردم، با یلیدونم خ یم -

! گذشته یمغرور برات ساختم. اما من نفسام به خنده هات بنده. هست یسرد سنگ وِ یلج کرده بودم. از خودم د یالک

 .میرو جبران کن زیچ همهو  میادامه بد م،یکنار هم باش میتون یتموم شده. ما م

 در آن به خروش در آمده بود نگاهم کرد.  یانچشمان نمناک که نگر با

که بخواد اعتماد کنه؟ کدوم جادو روح منو  شهیدرست م یمن چطور یقلب شکسته  ال؟یباورت کنم دان یچطور -

 ....یقول اردالن کدوم خونواده ا به خونواده ات قطعاً باهاش موافقن، ؟یچکار کن یخوا یم نوینازن کنه؟یبِکر م

 . بودسخت  شیها برا یدانستم چقدر حرف زدن از آن تلخ یشد، محاکم  یتلخ سکوت

 را فشردم با آرامش گفتم: دستانش

که  رنینظ یتو ب یفرق نکرده. بعدشم، خونواده  یچیه یناب با مناعت طبع بلند یِ هنوزم همون هست باور کن تو -

 . یچیه ستین یچیه نمیدارن. نازنمثل تو  یدختر

 .ششیپر تشو یادر هو دمیکش یقیعم نفس

 ییتنها یکردم، وقت یصبر م یدکتر گفته بود صبر کنم. اما چطور ،یدون ی. منهیب ینم رو یمن جز تو کس یچشما -

 مثل خوره افتاده به جون روح و روانت؟

 را با دستانم قاب گرفتم. صورتش باران زده اش را قفل چشمانم کرد. نگاه

 م. یهست ،یمن یهست ،یتو قلب من یهست -

پمپاژ  میوار خون را به تمام رگ ها وانهیحل کردنش در آغوشم د یبرا قرارمیاش را غرق بوسه کردم. قلب ب یشانیپ

 یم د،یلرز ی. مدمشیبود. بدون تعلل محکم در آغوش کش قراریب شیکرد. چشمانش را بسته بود، نفس ها یم

 دو رگه زمزمه کردم:   ییبود. با صدا دهکر سیدانم چرا، اما اشک صورتم را خ یبه خودم فشردمش. نم دمیلرز

ناراحتت کنه.  یکس ذارمینم گهیکنارتم. د ایذارم، تا آخر دن یکنار هم مقلبت رو  یها کهیخودم ت ،یمن زیهمه چ -

 فقط منو ببخش.

 یشانیداغم را پاک کرد. پ یآهسته با دستان سردش اشک هاو دیام شد. لب برچ رهیرا از من جدا کرد، خ خودش

 فوت کرد.  ام چسباند. نفس پر بغضش را در صورتم یشانیبه پ رااش 

دونم چه  یکنم، منم دوستت دارم، نم یفکر م یوقت زه؟یریدوستت دارم و تو دلم غم م یگیکه م هیریچه تقد نیا -

. شهیتنگ م شیچهار سال پ الیو دان یاون هست یکنم، دلم برا یبا خودم خلوت م یوقت الیطور اما دوستت دارم. دان

 .میکرد یهرچند با توپ و تشر باهم برخوررد م

 هقش دوباره اوج گرفت. هق

من  اماداره، احساس تو خالصه پاکه. عطر خاک بارون زده داره.  یناخالص ه،یاما من قبالً احساسمو باختم، زخم -

 ؟یچ

 

 «ام. وانهیکشم، محبوب قلب د یرا با تمام وجود به دوش م غمت»
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که به صورتم  شیبودند. نفس ها یرارادیدر تمام من در حال وقوع بود، کلمات و حرکاتم غ میو عظ بیعج یانقالب

 یهنوز هم م شیها چشمشد، لذتبخش بود آرام گرفتنش در وطن آغوشم.  یو رو م ریخورد حالم دگرگونم ز یم

 .دیش رسآراَمش به گو یصدا هی. بعد از چند ثانقلبم گذاشتم ی. سرش را آرام رودندیبار

 زنه، حالت خوبه؟ یچقدر تند م -

 زدم. لبخند

توئه چه تند تند  کینزد یوقت ینیب یم ؟یشنو ی. صداش رو میبرس داتیخوام به جواب تموم ترد یاوهوم م -

 گهیقلب د نیا ینباش قهیدق هی! اگه تو یتو بغلت. هست ادیبزنه و ب رونیام ب نهیخواد از قفسه س ی. انگار مزنهیم

 دمیاما قول م ،یسکوت کرد شهیزخم زدن. تو هم بهت ادیز ،یدید ادیز یدونم نامرد یکشم. م یمن نفس نم ،زنهینم

 لبخند به صورت ماهت دوخته شده باشه. شهیبه بعد، هم نیاز ا

 را باال گرفت و لب زد:  سرش

  ست؟یگذشته ام برات مهم ن ؟یقبولم دار شهیهم یعنی -

 شدم.  رهیچشمانش خ در

 قبولت داشتم.  شهیگذشته به پشت سر تعلق داره، من هم رزادهیل دکتر پبه قو -

 زد. هیگر انیم یمحو لبخند

 .ینیزتریعز -

 .را کنترل کند شیکرد بغض و لرزش صدا ی. سعدیکش یقیشد، نفس عم رهیخ ایدر به

نکن بذار  دارمی، اگه خوابه بباشن ایخواب و رو نایهمه ا نکهیا ایازم جدات کنن.  نکهیترسم، از ا ی! من مالیدان -

 بخوابم.

 . دمیرا بوس شیموها یشانه ام گذاشتم، رو یرا رو سرش

 خدا هم ما رو از هم جدا کنه. یذازم حت یادامه داره. نم ینیریش نیتا ابد ا ،یداریمطمئن باش ب -

 .کند، با لبخند گفتم رییتغ یکم شیحال و هوا نکهیا یبرا

 . خوامی. زن مقتدر مخواما یگفته باشم من ابر بهار نم اد؟یه اشکات بند نمشما کجا متصله ک ریش نیا -

 .دمیو چشمان تب دارش را بوس دمیرس میام شد. به آرزو رهیخ نیریش یرا باال گرفت، معصومانه با لبخند سرش

 تونم خودمو کنترل کنم.  ینگام نکن. نم ینجوریمعصومت برم، ا یقربون اون چشما -

 یقیبود. نفس عم دهیخجالت کشنداخت. ا نییلب نثارم کرد. سرش را دوباره پا ریز ییزد و پررو میومشت به باز با

 یخواست کم یشدن را دوست ندارد. دلم م دهیدانستم بوس یصورتش را باال گرفتم و غرق بوسه کردم. م دم،یکش

 اعتراضش بلند شد. یکنم، باالخره صدا تشیاذ

 پررو.   یپسره  ،یردام ک یأأح چه خبرته؟ توف مال -

 ادامه داد:  غیج با

 .ادی! بدم مالینکن دان گمیم -

 .دمیخند بلند

 نیهم یخانوم خودم ،ی. مال خودمیکنینم یستیبا من رودروا گهیاز االنم بگم د ،یخوشمزه ا نقدریخودته ا ریتقص -

 که هست.

 نشست.  ایزد، رو به در یاز ته دل لبخند
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 کرد: زمزمه

 ازت ممنونم. ای! خداباستیبت هم زغرو یحت ایخدا -

 با صخره روح نواز و آرامبخش بود. ایبرخورد موج در ی. صدامیو از کنار هم بودن لذت برد میرا بست چشمانمان

 .دیبار ی. آسمان هم مثل ما به شوق آمده بود و مدیقطرات باران روح و جسممان را جال بخش نیاول

. تا به وقتش همه یگینم یزیبچه ها چ شیپ گه؟ی. حواست هست دمیشیم ضیداخل مر میبر زم،ی! پاشو عزالیدان -

 .میبگ زویچ

 موضوع را نگفته ام. نیتر یآمد اصل ادمیکه ناگهان  میزد یهم قدم م یبه پا پا

 

رنج و  یات کرده بانو وانهیکه مرا د زهاستیچ نی. همیاما قدرتمند شد ،ی. رنج بردیشد بایاما ز ،یدیرا کش درد»

 «من!درد 

 

 زدم: ادیعجوالنه فر بلند و یبا صدا

 .ستای! وایهست -

 .ختمیتمام صداقت را در چشمانم ر دم،یزدم دستش را بوس زانونگاهم کرد.  یو سوال ستادیا متعجب

 و همه جا باهات باشم. شهی. همخوشبختت کنم دمیقول م ؟یکن یبا من ازدواج م یهست -

شد، اما  یزانو زد، باز چشمانش ابر میام شد. روبرو رهیخ هیودند، چند ثاناز حد درشت شده ب شیکه ب یچشمان با

 داد. رونیام شد. نفس پربغضش را ب رهیکرد و خ نییبغضش را قورت داد. سرش را باال پا

 خانومم؟ هیچ یات برا هیگر -

 خجالت سرخ شد. لب زد: از

 شونه هامه؟رو کم،ینزد یباور کنم خوشبخت -

 .یحرفا معتقد بود نیاز ا شتریتو ب آره چرا که نه؟ -

 دونم. ینم -

 آروم باش من کنارتم. اتفاقات خوب در انتظارمونه. -

خندانش به خودم  یصدا با خواست بگذرند. یکه دلم نم یلحظات م،یبود رینظ یلحظات ب نیغرق ا قهیدانم چند دق ینم

 آمدم.

 . میزودتر بر ده،یموش آب کش میشد -

. 

. 

. 

 

 شیبه رو یوارد شد، لبخند وهیو م یچا ینیس کیبا  یبودم که در اتاقم زده شد، هست میکردن موها مشغول خشک 

 . دمیپاش
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 خجالت؟  ایبخورم  ییخانوِم کدبانو! من چا -

 آورد. نییرا پا شیکرد. صدا ینینمک ی خنده

 نوش جان. -

 شده بود.  ایدختر دن نیتر یخواستن میرنگ و شال همرنگش. برا یآن سارافون زرشک در

 را گرفتم، کنارم نشست.  دستش

تونم خودمو کنترل کنم. عقل و منطقم کور  ینم ،یشیخوشگل م نقدریا ،یکمینزد نقدریا یمن، خانومم، وقت یهست -

 شد و لبخند زد.  رهیخ قیکنم. در چشمانم عم کسرهیکارو زودتر دست به کار شم  دی. باشهیم

 ود. سرش انداخته ب یرا رو شیصدا الهه

 !یقرار بود برنجو دم کن گهید ایب ؟یچرا موندگار شد یبد ییچا یتو؟ رفت ی! کجا موندیهست -

 کرد.  یزیر ی خنده

 . زنهیخدا چقدر ُغر م یوا -

 رفت. رونیاز اتاق ب عیسر

رات داد به من ج نکهیسجده گذاشتم. خدا را بخاطر ا یسجاده ام را پهن کردم و اقامه بستم، بعد از سالم سر بر رو 

 . دیآرام دانا به گوشم رس یرا که بلند کردم صدا سرم و باالخره حرف دلم را زدم شکر کردم.

 قبول باشه خان داداش!  -

 لبخند سرم را به سمتش چرخاندم.  با

 ؟یاومد یقبول حق باشه، تو ک -

 نشست. میروبرو

من  گهیپرسم م یازش م یهرچ زنه؟یرق مکه چشماش ب یگفت یبه هست یچ الیدان نمیبب شه،یم یا قهیدو سه دق -

 شده؟یتوام فرق کرده راستشو بگو. چ یشدم، اما حال و هوا وونهید

 شانه اش. یرا پنهان کرد، زدم رو یزیزلزله چ یشد از دانا یام گرفته بود، نم خنده

 دادم. حیبهش توض زمینشده. باهاش صحبت کردم، همه چ یچیاز دست تو، ه -

 نگاهم کرد. طنتیشمملو از  ینگاه با

از چه  هیخوب بگو قض یفروشم. پس مثل پسرا یبلبل م یجا کنمینکن، من خودم کالغ رنگ م اهیمنو س زمیعز -

 .ذارمایقراره وگرنه آبرو برات نم

 .....ای یگیم ای شمارمیسه م تا

 

 «.دافتنیمن تولد دوباره  ینفس ها تیلحظه بود، همان دم که در حجم خنده ها کیهمان  ایدن»
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  کی

 دو

 سه

 ها! بچه

 دهانش گذاشتم. یرا جلو دستم

 ! یشی. بزرگ نمیا وونهیبچه، کالً د شیإإإ ه -

 و ادامه دادم:  دمیکش یرا بستم و نفس کالفه ا چشمانم

 کردم. یخواستگار یاز هست -

 رفتم.  شیبرا یکرد دستم را بردارم، چشم غره ا اشاره

 .یکن یدرست رفتار م -

 زد.  یی. لبخند دندان نماساکت بود یا هیکرد، چند ثان نییپا را باال سرش

 ؟یچونیپ یباز م یدار ای یراست گفت -

 کردم.  اخم

 ه؟یچ چوندنیها! دانا پ شهیم تیزیچ هیتوام  -

 درست کرده بود فرار کنم. میکه چشمان پر سوالش برا یاز مخمصه ا خواستم

 سمت در رفتم که با عجله گفت: به

 صبر کن. کجا؟؟؟صبر کن،  -

 نگاهش کردم.  یسوال

 .یفرار کن یتون ینم -

 کنار دستش اشاره کرد. به

 نکن. تیجون داداش کارت دارم. اذ ن،یبش نجایا ایب -

 .دمیکش میموها انیم یبود، دست یسخت طیشرا

 زلزله.  دییبفرما -

 ام شد. رهیخ قیعم

 گفت؟ یچ یخب هست -

 قبول کرد. -

 هم منتقل شده بود. شیدااش به ص یو ناباور تعجب

 قبول کرد؟! -

 خنده جوابش را دادم:  با

 کرد؟  یقبول م دینبا آره مگه -
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 باال انداخت. ییابرو

 . امیتا ب نیبش قهیدق هی -

 کجا دانا إ؟! -

 در سرش را داخل آورد.  یال از

 .امیاالن م نیبش س،ییه -

 خودم زمزمه کردم: با

 جغله.  هینگاه کن توروخدا، شدم عالف  -

 آمد. یم یمعترض هست یصدا

 إإ دانا! مچم درد گرفت. از دست تو بچه! -

ً یتقر  . در را پشت سرش بست. دیکش یرا به دنبال خودش م یهست با

 کالفه گفت:  دیمال یهمانطور که مچش را م یبودند، هست ستادهیمن ا یدو روبرو هر

 .نجایا ارمیبه زور م کشهیکار دارم. دستمو م گمیت دارم، مکار ایب گهیباعجله م وونهید نیچه خبره؟ ا نیبگ شهیم -

 سر داد.  یخنده ا دانا

 بدتره. نیخونه اتون از ا امی. بیمن عادت کن یکارا نیبه ا دیجان از االن گفته باشم، با یهست -

 یغره امن و دانا در گردش بود، دستش را گرفتم و کنار خودم نشاندمش. چشم  نیچشمان گرد شده نگاهش ب با

 رفت.  میبرا

گنده دماغ بداخالق  نیا ،یخودتو بدبخت کرد یدست یدختر دست ؟یجواب مثبت داد وونهید نیبه ا یی! خدایهست -

  ؟یداشته بهش بله داد یچ

 زد.  میبه بازو یمشت یعصب یهست

 !الیدان یتو قول داده بود -

 مظلومانه گفت: دانا

 ؟ یمن شدم کس ،یدستت درد نکنه آبج -

 انداخت. نییرا پا سرش

 نه، اما خب آخه...... -

 حرفش را قطع کرد.  دانا

 شهیَمن عسلم نم هیداره؟ با  یبداخالق چ نیا ییخدا ؟یعروس ما بش یخوایم یجد یآخه. تو جد یآخه، ب -

 خوردش.

 اعتراضش درآمد. یصدا یهست

 ایبزن یبهش حرف نمینب گهیآقاست. د هم خوش اخالق و یلیخ ،یگیم خوادیدلت م ی. هرچگمینم یچیه یإ توام، ه -

 .یوگرنه با من طرف

 باال انداختم.  ییابرو

 بسوزون.  شیآت یتونیآقا! اگه م ریبگ لیتحو -
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 دستانم گذاشت. یگره  یحلقه کردم، و او دستش را رو یهست یرا دور شانه ها دستم

 لب باز کرد:  یدانا با سرتق باز

خوشگل، بچه  المیتو خوشگل، دان نکهیکنم؟ به ا یفکر م یبه چ یدون ی! برات متاسفم. اما خب، میهست یوا -

 اتون چه شود! آخ عمو به قربونش.

 اش پنهان کرد. قهیباز قرمز شد، سرش را در  یهست

 

 «!یزییملس پا یلحظه ها یبانو استیعسل دن نیتر نیرینجابتت ش »

 

 شدم. رهیبه دانا خ یعصب

 تو! از دست د،یخانومم خجالت کش نیبب -

 گوشش زمزمه کردم: ریلباس هم مشخص بود، ز یاز رو یگرفتنش حت ُگر

 نفس من! دنت،یخجالت کش یمن فدا یاله -

 فشردمش و نجوا کردم: به خودم شتریب

 زد. ییدر چشمانم نگاه کرد و لبخند دلربا رهیجز تو؟ خ خوامیم یچ ایمگه من از دن -

 بابا. نیکن تیآدم مجرد نشسته ها. رعا نجایإهم إهم، ا -

 با خنده جوابش را داد: 

 . ستیواسه ات خوب ن رون،یپاشو برو ب ،یخودته که نشست ریتقص -

 . دیهما به گوش رس یبدهد، که صدا یخواست جواب دانا

 شام آماده است . دیایب ن؟ییبچه ها کجا -

. 

. 

. 

 گذره. یکه خوش نم ینجوریا د؟ینر شهیحاال نم -

 .نجاستیوگرنه منم دلم ادفعه شد،  هیجان  یهست -

 بره تو بمون. یرعلیخب ام -

 انداخت. یبه هست یمملو از مهربان ینگاه

 .تنهاش بذارم، انشاهللا دفعه بعد تونمینم -

 .دیلب برچ یهست

 .دیباشه به سالمت مراقب خودتون باش ،یگفت ادیدفعه بعدا ز نیاز ا -

بودند، دانا و مهران  هوشیب یبود. الهه و اشکان از زور خستگ خانه ساکت شده ،یرعلیکردن هما و ام یاز راه بعد

 بودند. یهم سخت مشغول باز
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شانه  یروز عمرم بود، انگشتانش رو نیزدم. بهتر یآشپزخانه بود. چشمانم را بستم و لبخند یمشغول کارها یهست

 صدا، وجودم را به نوازش گرفت. نیباتریام نشست و با ز

  ؟یرخوینم یجان چا الیدان -

 و من نخورم؟  زهیبر یخانوم چا یهست شهیمگه م -

 پوست کنده را به دستم داد. بیاز س ی. برشمیبرد یملس لذت م یاز سکوت و هوا وانینشست، داخل ا کنارم

 ! الیدان -

 و زنده شم. رمیهزار بار بم دیکه من با یکن یصدام م ینجوریا ال؟یجان دان -

 نگاهم کرد.  متعجب

 صدات کردم؟ یمگه چه طور -

 .دیکردم، خند نگاهش

 سوال بپرسم؟ هی شهیم -

 .دمیرا کش لپش

 دو تا بپرس. -

 کرد.  تیرا به داخل شال هدا شیموها

از چه  هی. قضدهیخونه جد نیفقط ا ،ییتو نکهیان. تنها فرد غرببه مثل ا یهمه بوم نجایا دم،یتا اونجا که فهم -

 قراره؟

 کردم. یاعتراف م دیرا با ینیریش قتیدادم. حق هیتک یجابجا شدم و سرم را به پشت یکم

خواهش و اصرار  یدوستم بود. بعد از کل یمال بابا نجایا نیزم قتشیحق دم،یرو به عشق تو خر نجایاولش بگم ا -

و اونا هم  کنهیباباش فوت م نکهیرفت و آمد داشت. تا ا ادیز نجایا رستانیقبول کرد بده به من، دوستم تا مقطع دب

تو  ادیمنو  شهیهم شیکردم. صفا و سادگ شیبازساز قطبود من ف یشکل نیخونه هم نی. اانینم نجایا ادیز گهید

. تاحاال وقت نکردم میو صبح رفت میشب موند م،یدفعه قبل که آماده شد با دانا اومد ام،یم نجایباره ا نی. دومنداختیم

 بهشت هم بدون تو صفا نداره. یحت. میچرخ یم یحساب میریروستا و جنگل رو بگردم فردا م

 

 «که دوست دارد به همه جا بدود. یشوم پسرک چهارساله ا یدارم من از خنده ات، م یشوق چه»

 

 دستش را گرفتم. دم،یسمتش چرخ به

 قیانداخت چانه اش را با انگشتانم باال دادم عم نییسرش را پا د،یپوستش دو ریز یهم حس خجالت و شرمزدگ باز

 شمانش شدم.چ ی رهیخ

 من! یبایز یخانوم، هست یقرار شد از من خجالت نکش -

 زد. ینیریلبخند ش  

 خوام احساسمون به ...... یپر از احساس؛ نم میباشه هر دوتامون جوون یهرچ ست،یدست خودم ن -

با چشمان  دم،یماند. آب دهانش را قورت داد، نفسش را کالفه فوت کرد. بلند خند مهیحرفش ن دیمتعجبم را که د نگاه

 متعجب نگاهم کرد.
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  ؟یخندیم یبه چ یبگ شهیم -

 جواب دادم: یتُخس با

 منحرف!  یبه تو -

 . دیو لب برچ دیام کوب نهیبا مشت به س یعصب

 که صدام چقدر بلنده. یدونیکشم. م یم ریبه بعد انگشتت به من بخوره آژ نیاز ا ،یخودت منحرف -

 را برگرداند.  شیکرد و رو اخم

 زدم:  شیمانده بود، صدا میکه در صدا یته خنده ا با

قربون ناز کردنت برم  یعادتا نداشت نی! تو که از ایقهر کن ادیدلت م ال،ینفس دان ،یخانوم خانوما، زندگ ،یهست -

 من.

 را مظلوم کردم.  میجواب نداد، صدا باز

 یقسم. نم الیکنم، به جون دان یم تیرو رعا کنم. اعالم صلح کن. حدم ینم تیاذ گهید خوام،یمعذرت م میباشه تسل -

  ؟ینگام کن یخوا

 دو رگه ادامه دادم:  ییشد و با صدا یدلم ابر یو هوا حال

 ! ی. هستبرهیو تا مرز جنون م ُکشهیمن رو م ،یکن غیروز نگاهت رو ازم در کی یحت نکهیفکر ا -

 م حس کردم. لب زدم: صورت یدستش را رو یدادم، گرم رونیرا بستم و نفسم را ب چشمانم

روح از تنم  ژنیکم اکس هیواسه  ،یزد یبال بال م ی! اون روز که اونجوری. هستستادیمیوا نجایکاش زمان هم -

دوست داشتم همونجا تو  بهت نرسه. چکسیجا که دست ه هیو ببرمت  رمیرفت. دوست داشتم همونجا دستت رو بگ

 . ارمیتونم طاقت ب ینم ت رو یدور مونم،یچقدر پش یدون یحلت کنم. آخ! نم خودم

 اش شدم. رهیخ قیعم یمانیمملو از پش یحس با

 چقدر دوستت دارم، چقدر نفسا..... یتا بدون یستیمن ن یجا یفاصله بندازه، هست نمونیب یچیه دمیاجازه نم گهید -

 پربغض گفت: یگذاشت، با صدا میلبها یرا رو دستش

بذار لحظاتمون  رم،ی. من هنوزم با خودم درگفتمیگذشته م ادی یوقت ادید مبس کن. قلبم به در الی! دانشییه -

 قشنگ بمونه. ینجوریهم

 گونه اش ُسر خورد. یروکرد،  یم یکه سرسره باز یقطره اشک

باال رفته و  یشده. با ابروها سیشدم. که ناگهان حس کردم صورتم خ رهیرا قاب گرفتم در چشمانش خ صورتش

 .میو اطراف را نگاه کرد می. همزمان شوکه بلند شدمیآب شد سیکه هر دو خ م،یکرد یگاه مچشمان گردشده بهم ن

 

 «چشمانت؟ یخوانا ی بهیکجاست؟ جز کت خیکجاست جز آغوشت؟  تار وطنم»

 

 . میدیدانا فضا را پر کرد، با تعجب به سمتش چرخ یخنده  یناگهان صدا

 نگاهش کرد.  یبرزخ یبا چشمان یهست

 از دست تو..... یواااااا یروان وونهٔ ید ؟یبود کرد یچه کار نی! دعا کن دستم بهت نرسه، مسخره! ادانا! دانا -
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 دهانش گذاشتم و کنار گوشش لب زدم. یرا جلو دستم

 .شنیم داریاالن همه ب وونه،یدخترٔه د شیه -

 .را باال انداخت شیابروها د،یخند یم نهیهمانطور دست به س دانا

. استادم نیباهاش صبح گوشم رو نوازش داد یبود که جنابعال یغیج یتالف نی. تازه ایعادت کن دیبازنداداش!  یآبج -

 .  ختمیرو بهم ر تونیباز کیداد رمانت یچه حال ی. وایخودت

شدن  داریدانستم برداشتن دستم برابر با ب یکرد. اما م یتقال م یلیدهانش بردارد، خ یکرد دستم را از جلو یم یسع

 مظلوم و یلیکردم تا خنده ام را قورت بدهم، به چشمانش که خ یکه خودم را کنترل م همانطور ه است.اهل خان

 شده بود نگاه کردم.  یخواستن

 لب زدم:  آرام

 ؟یو داد راه ننداز غیج یدیقول م -

 کرد.  نییرا به نشانه مثبت باال پا سرش

بود، رفت. با انگشت شصت و  دهیپر رونیاز پنجره ب به سمت دانا که  ،یببر زخم کیرا که برداشتم مثل  دستم

 دانا صورتم جمع شد. یرا در دست گرفت، من جا شیسبابه اش گوشت بازو

 کنار گوشش زمزمه کرد:  یکنترل شده ا یصدا با

 یستیمیفال گوش وا ی. تو مگه خواب ندارادایبدم م ینجوریشدن ا سیمن از خ یدونیو کوفته، م یزنداداش آبج -

 گرفته. ادیاز من  گهیام داره، م ییرو! چه الینگاه دان! پررو؟بچه 

 : دینال تیکرد که دانا با مظلوم شتریانگشتانش را ب فشار

 .یدار ی. ماشاهللا چه زوریگوشتمو کند یغلط کردم، جون هست یآ -

 را برداشت و با حرص گفت:  دستش

 اره.من رنگ ند شی. حنات پحقته، چشماتم مثل گربه شرک نکن -

 گفت:  ی. دانا رو کرد به من و با لحن بامزه ادمیخند یگر بودم و فقط م نظاره

ناقصت  زنهیچشم، ُکالت پس معرکه است، م ی. از االن بهش نگنهیما دستش سنگ یآبج نیدلم برات کبابه داداش، ا -

 . کنهیم

 .میزد، از لحنش هردو به خنده افتاد  ییدندان نما لبخند

 گفت:  یما در گردش بود، با لحن تُخس نیب یهست نگاه

 من کجا دست بزن دارم!  ن،یرو آب بخند -

 نازک کرد و ادامه داد:  یچشم پشت

 یداداشتون خواستگار یخانوم رو برا نیهمون نازن دی. برهیهم خانومم واقعاً که، اصالً آقا من جوابم منف یلیخ -

 .دیکن

 زد و شروع کرد:  یکردم که چشمک ی. به دانا نگاهرا برگرداند شیرو یدلخور با

 رفته باال، بدان به طور هم زمان چهار پنج تا شماره داده و اون باال فرار کرده. یاز درخت یجوان یدیاگر د -

 ناینیمثل نازن ایقشنگ تر از افاده ا یآ

  ا،یوقت قهر نکن هی
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 رو دستمونا فتهیم کنهیسکته م الیدان

 .یوااا یواااااا حاال

 به هوا رفت. مانیخنده  یکردم، با صورت قرمز به سمتمان برگشت و صدا یدم رو کنترل مزور خو به

. 

. 

 

همه جالب  یهمه جا برا میعصرانه داخل روستا رفت یاز گشت و گذار در جنگل و رفتن کنار چشمه، بعد از چا بعد

و  یسادگ یان و مردان، بوزن یهمهمه  یصدا دند،یدو یدغدغه م یبچه ها که دنبال هم ب یخنده  یبود. صدا

 داد. یم یزندگ

تر از مسجد بود. دستش را گرفتم بعد از  نییپا یرا گرفتم، خانه اش کم میو سراغ حاج ابراه ستادمیمسجد ا مقابل

 م،یخانه اش بود یجلو قهیپنج دق

 شد. انیدر نما یجلو ییمهربان خوشرو رمردیشد و قامت پ دهیشن یکس یپاها یکه صدا دینکش یزدم طول در

 گفت:  یشمال نیریش یلحن و لهجه  با

 .دییسالم بفرما -

 نگاهم کرد، لب زدم:  یبا چشمان سوال یهست

 .یفهم یصبر کن، م -

 زدم. لبخد

  مه؟یخونه حاج ابراه نجایا -

 . میتعارف زد وارد شو ییخوشرو با

 ته. داش یچه حکمت نجایاومدنت ا نمیداخل بب ایحاج بابا پسرم، ب گنیبه من م -

با شوق  یگوساله ا یصدا دنیبا شن یسمت چپش بود که هست یا لهیطوداشت  ییباصفا اطیح م،یهم وارد شد با

و گوجه سبز بود. حاج بابا دعوت  یپر از درخت نارنج نارنگ اطیمرغ و خروس هم سمت راست؛ ح یالنه  د،یخند

 . میکرد تا به داخل برو

 گفت:  ییبا خوشرو یهست

 .شترهی. صفاش بمینیشیم وونیتو ا نجایهم م،یدیزحمت نم ادیز -

 .ارمیب ییمنم برم چا دینیشیدخترم، تا شماها م یهرجور راحت -

 : میگفت همزمان

 .دیزحمت بکش خوادینم -

 به عجول بودنش زدم. ینگاهم کرد لبخند یبا چشمان سوال یزد و داخل رفت. هست یلبخند

 کم صبر کن. هی دم،یشن یلیخ فشویتعر -

 نشست. مانی. روبرودیسر رس یحاج د،یبگو یزیخواست چ تا

  د؟یبیغر نجایپسرم ا -
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 بله. -

 ؟یدار یگم کرده ا ای یبابا جان؟ مشکل ادیاز من برم یچه کمک -

 آرامش لبخند زدم. با

 ادیزشما رو  فی. تعردیبخوام که من و خانومم رو دعا کن نجایحاج بابا اومدم ا قتشیکردم، حق دایگمشده ام رو پ -

 دلمون از نفس گرم شما قرص شه. خوامیم دم،یشن

 زد. ییبایبابا لبخند ز حاج

 به من لطف دارن. یاهال -

 شدم. رهیو مهربانش خ یچشمان نوران در

کنم. اما خب اسم شما که  کسرهیکار رو  دیبا میتهران که برگشت م،یماجرا بهم ابراز عالقه کرد یما بعد کل قتشیحق -

 . نهیشیم یآرامش خاص هیمه تو چهرٔه ه ادیم

 ام را فشرد، نفسش را فوت کرد. شانه

 .دینش ریاز هم س یول دیش ریهم پ ی. به پادیش ریامان از شما جوونا، انشاهللا خوشبخت و عاقبت بخ -

 گفتم: دیدهانم را قورت دادم و با ترد آب نشست. مانیبر لب هر دو ییبایز لبخند

 د؟یکن یشما عقد ما رو جار یعنیتون، دنبال امیواسه عقدمون ب شهیم -

 کرد و سرش را تکان داد. یبلند ی خنده

 بود، چشم. یخب از اول حرفتو بزن پسر جان، اگه عمر -

. 

. 

. 

 

 زد. میرا بستم، صدا اطیدر حمن شوکه بود.  یباز وانهیاز د یهست ایگو م،یهر دو ساکت بود الیبه و دنیرس تا

 جان! الیدان -

را با آرامش عوض کرده بود. لبخند  شیخاص چشمانش جا طنتیمسخ صورتش شدم، ش دم،یچرخ پا یپاشنه  یرو

 زدم. یبدجنس

 نگام نکن پدرسوخته.  یقربون صدا زدنت برم عمرم، اونجور -

 گفت:  یباال انداخت و با تُخس ییابرو

 .شهیم یصدا کنم چ ینجوریاوووم، مثالً ا -

 قدم عقب رفت. کی

 وروجک!عواقبش با خودته،  -

 وارینداشت. به د یراه فرار گرید کهیرفت طور یعقب تر م رفتم او یکرد. هرچه من جلوتر م ینگاهم م همانطور

 یکمتر از دو انگشت بود نفس ها مانیصورت ها یگذاشتم، فاصله  وارید یسرش رو یخورد کف دستانم را باال

 شد. یزده اش در صورتم پخش م جانیه
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 «ت؟یدنج وسط دشت آرامش نفس ها یکلبه ا و تیخواهم؟ جز نگاه دلربا یمچه  ایدن نیاز ا مگر»

 

 را تَر کرد.  شیبا زبان لب ها

 خودته ها، از من گفتن. یپا شدیهر چ -

 باال انداخت، سرم را تکان دادم و در دل گفتم: ییابرو طنتیش با

 .ینکن طنتیش یدارم برات خانوم خانوما. تا تو باش -

دانستم چقدر  یبدنش به حرکت در آوردم. م یرساندم، انگشتانم را رو شیبه پهلوها شیبازوها یورا از ر دستانم

را برداشته بود.  اطیح یبه التماسش کل فضا زهیآم یقهقهه ها یکه صدا دینکش قهیاست، به دق یحساس و قلقلک

 گفت: دهیبر دهیبر

 ...ال! نکن، تورو....خدا!یدان -

اش  یشانیام را به پ یشانیبه نفس، نفس افتاده بود.  پ و دیبار یم شیز سر و روام گرفته بود، عرق ا خنده

 چسباندم. کنار گوشش زمزمه کردم:  

ام ممنوع،  یمال منه. لجباز طنتتیپر از ش یاون نگاه ها ،ینگاه کن یاونجور یمرد چیبه ه یحق ندار گهید -

 .ینکن طنتیش یخودته تا تو باش ریتقص

 کرد: یو ُغرُغر م دیکوب یام م نهیش را به سجان یب یها مشت

 .یبدجنس یلیخ ،یبد یلیخ -

 .دمیباال دادم و مشتش را در دست گرفتم و بوس ییابرو

. 

 . 

الهه و اشکان همانجا ماندند.  ،یسوغات دنیآستارا و خر یبایگذار در شهر ز بعد از گشت و م،یهمه چمدان بست صبح

 شد.  یدو روز بعد آماده مکه الهه سفارش داده بود،  یلباس

 آمدند. یهست نیمهران و دانا آنها با ماش ادیدلخور از آنها دل َکند، با اصرار ز یهست

 .دمیپاش شیبه رو یگرفت، لبخند یکه جا کنارم

 .زدلمیسفر عمرم بشه، ممنونم ازت عز نیسفر بهتر نیکردم ا یفکر نم -

 زد. یخجول لبخند

 بگم!  یدونم چ ینم -

 رفت گفتم:  یکه دستم به سمت پخش م همانطور

 . هیکاف یهست نکهیهم ،یبگ یزیخواد چ ینم -

 کردم. یهمخوان شی. با خواننده براختمیر میعشقم را در نگاه و صدا تمام

. 

. 
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  ینیبهتر از تو که بهتر یک»

 ینیزم یرو یبایماه ز تو

 یمن باش تا که بفهم کنار

 ینیشیدلبرانه به دل م چه

 بود یدنیخشب هاتیبد یحت

 بود یدنیتو چشمات بوس شرم

 شمیحواست جا مونده پ همه

 شمینم یبه کم از تو راض من

 من باش تا باورت شه یجا تو

 من  ای یعشق تو هست ی وونهید

 ینیچشم من باش تا که بب تو

 تو چه کرده با من یچشما که

 دعامو دیشا دهیشن یکس اموییکردم تنها بدرقه

 بوسه خواه تو یو کجا لباماه ت یرو نیمن و ا کجا

  ینیبهتر از تو که بهتر یک

 ینیزم یرو یبایماه ز تو

 یمن باش تا که بفهم کنار

 ینیشیچه دلبرانه به دل م 

 بود یدنیهات بخش یبد یحت

 بود یدنیتو چشمات بوس شرم

 شمیحواست جا مونده پ همه

 شمینم یبه کم از تو راض من

 من یتو خونه  یذاریپا م تو

 من یشونه  رو یشیعاشق م تو

 من و تو نیقراره ب هی نیا

 «من و تو نیع ستیعاشق ن یکس
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و  میبه دست و صورتمان بزن یتا هم آب میاز رستوران ها نگه داشت یکی م؛یبود کیتراف ریشد که درگ یم یساعت سه

اش در صورتش  ییخرما یاز موها یغرق خواب افتاد، دسته ا یرفع شود. نگاهم به هست مانیپاها یخستگ یکم

 کردم:  مهکوچولو شده بود. زمز نیریمظلوم ش یبود، مانند دختربچه ها ختهیر

 . زمیعز یشیتر م نیریبرام ش گذرهیم یهرچ -

 خواب آلود گفت:  یچشمش را باز کرد و با صدا کی

 . شمایقربون صدقه ام نرو، پررو م نقدریا -

 تماشا کنم؟ واقعاً که! خوابتو یکنارم نشست نیتت بزن، تو ماشآب به دست و صور هیپاشو  یپررو ش خوادیحاال نم -

 به بدنش داد. یو قوس کش

 . نمیشیراهو م هیُغر نزن، من بق -

 من که از خدامه. -

 .میراه افتاد سیهر دو به سمت سرو ریلب نثارم کرد و بعد از زدن دزدگ ریز ییپررو

. 

. 

. 

. 

درهم  شتریب میسگرمه ها میشد یتر م کیهرچه به مقصد نزد م،یدیاز غروب گذشته بود که به تهران رس یساعات

 به من انداخت و شمرده شمرده گفت:  یقینگاه عم ستاد،یکنار بزرگراه ا نیشد. ناگهان ماش یم

  ه؟یاخم ها بخاطر چ نیدرهم، ا ی افهیق نیا ال؟یچته دان یبگ شهیم -

 زدم. یبند مین لبخند

 واکنش خونواده هامون از........  یطرف! از یهست شهیدلم برات تنگ م -

 دستم قرار داد. یرا رو دستش

مرد  یگر همسفر ره عشق شد»به قول اون شعره  م،یکه توش قدم گذاشت هیترسم؟ اما راه یمن نم یکنیفکر م -

باز کن،  نره.  االنم سگرمه هاتو ادتی نویمنم باهاتم، ا یستین تنها « سفر باش هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش!

 بدم فکر نکن. یزایتموم شه. به چ یبذار سفرمون به خوش

 از ته دل زدم. یلبخند

 خانومم بگه. یباشه هرچ -

 و استارت زد. دیخند نیریش

بود که دانا  نمانیسکوت ب یا قهیگرفت. چند دق یمهران، دانا کنارم جا و یشدن هست ادهیو پ لیوسا ییاز جابجا بعد

 آن را شکست.

 .شمینم یراضتور ایران گردی  هیو  بیگفته باشم من به کمتر از نا م؟یبخور ینیریش یاماد کخب شاد -

 چشم. یبه رو م،یدیشما روهم م ینیری. شهینظر مامان بابا چ نمیدانا جان! اما اول بذار بب ییماشاهللا خوش اشتها -

 ساعدم قرار داد.  یرا رو دستش
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 کنم. یتوکل به خدا، منم کمکتون م نیدار گرویقبولش داره، شماها همد دهیاونقدر خانومه که مامان ند یهست -

 کرد. قیآرامبخشش، باز هم آرامش را به وجودم تزر شهیچشمان سبز هم با

 .یدیته چشمات به آدم آرامش م شهیو زلزله، اما هم یطوونیهرچند ش -

 .گهید مینیما ا میچه کن -

 

 «از  برادر بهتر؟ میرم کننده تر دارتر و دلگ بانیپشت ایدر دن یمگر واژه ا »

 

 ** یهست **

 

شده بود  بایتن کرد، آنقدر ز یهم گرفته بودم. وقت یدست لباس محل کی ،یو خوراک تونیمامان عالوه بر ز یبرا 

کارشده، که  یدست شطرنج چوب کیمحراب هم  یام شد.  برا یکه قرار بود دلش را ببرد حسود یکه به مرد

 تخته نرد داشت گرفته بودم.  یازب یداخلش هم فضا

پوستم  ریز ینیریباز هم حس شرم ش ال،یکردم، از بوسه ها و آغوش دان یدوش آب به تمام اتفاقات سفر فکر م ریز

     کرد.  ریرا به قلبم سراز یقابل وصف ریاعترافش؛ حس غ نیری. حس دوست داشتنش، خواستنش و لحظٔه شدیدو

 دیهمه ترد نیشد. آنقدر دوستش داشتم، که با وجود ا یمدند و چشمانم ستاره باران مآ یکش م میخودآگاه لب ها نا

 بود. قراریب شیباز هم دلم برا

 یزیکردم و چ یبودم، ستاره ها را نگاه م ستادهیسالن ا یاز دوش آب دل کندم. کنار پنجره  یمامان ناراض یصدا با

 کردم: یرا زمزمه م

 

 من،  یبه وقت دلتنگ ساعت»

 از هراس و همهمه پر

 از تو!  پر

 از زمزمه پر

 پر از ابهامم  من

 جواب، یاز سوال ب پر

 دلتنگم، شتریروزها ب نیا

 عطر تو مي پیچد باز   ،یهر دلتنگ بعد

 مي شود آغاز   میعشق برا دوباره

 نفس  نفس

 است.           نیریش شیمن پر از تشو ییاد تو هوا به

 احساس یک بغض کهنٔه ناتمام پر  شروع

 برهم مي گذارم، تصویر تو آغازگر رویاهاست. چشم
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 عشق، دوباره

 تو!  فقط

 «. انیپا ییک آغاز ب دوباره

 

گرفتم، در چشمانم نگاه  یمبل جا یفرستادم، دست گرم محراب بر شانه ام قرار گرفت. کنارش رو رونیرا ب نفسم

 کرد.

 مسافرت خوش گذشت؟  -

 را باز و بسته کردم. چشمانم

 بود. یخال یلیه جات خآر -

 سکوت بود. باالخره من آن را شکستم. یا قهیچند دق د،یخند

 کنه، سر به سرتون بذاره، مگه نه؟ تینبود اذ یکس گهیبگو، من نبودم خوش گذشت؟ د حاال تو -

 . دیلپم را کش دیخند

  ؟یستیبا من که قهر ن نمیخونه سوت و کوره، بب نیا یتو نباش -

 !زایال بچه چهار ساله هاست. من و قهر؟ چه حرفا، چه کارا، چه چنه بابا! قهر م -

 .دیو صورتم را بوس دیخند بلند

 .میما شرمنده ت شهیو هم یستین یا نهیخوبه ک -

 .نیمن هست یزایکردم، شما عز کاریمن چ یانگار گهیم نیهمچ -

 .مینشست زیشام دور م یمامان همه برا یبا صدا د،یبگو یزیخواست چ تا

. 

. 

. 

 

هم  الینامه ام بودم. دان انیپا هیاول یشرکت و کارها یگذشتند، سخت مشغول کارها یهم م یهفته از پ یروزها

 یینمایس لمیف یبرا یتنقالت و بستن یکم دیبود، بعد از خر پنجشنبه بود.  یمعامالت مهم ریمشغول شرکتش که درگ

 آن نقش بست. یاسم آتنا بر رو رفتم. تلفنم زنگ خورد و یشب، قدم زنان به سمت خانه م

 پاسخ دادم: عیسر

 خاله خوبه؟ گریج ؟ی. خوبایمامان دن نیو کوچولوتر نیبه به سالم به خوشگل تر -

 کرد. یا خنده

  ؟یریسراغ منو بگ دیمعرفت! نبا یماهت خاله خانوم ب یسالم به رو -

 فرستاد، جواب دادم:  یم میرا برا ازنیمختلف آ یگذارد، چون هر شب عکس ژست ها یدانستم سر به سرم م یم

 .نمیفرشته کوچولومو بب امیمن به قربون جفتتون، خونه تون دوره. وگرنه دوست دارم هر روز ب -
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 «.یده یم ادمیسورٔه عشق را  هیآ هیشانه به شانه ات. و تو آ ا،یو رو تیزنم در واقع یم قدم»

 

 آتنا نفسش را فوت کرد.

وگرنه  ،یدیجا قول نم چیآبان. ه ستمی! اما از االن زنگ زدم واسه بمیدختر! تسل یاریکم نمماشاهللا قربونت برم،  -

 نه من، نه تو! گهید

 خنده در آن بود گفتم:  یکه رگه ها ییصدا با

 چه خبره؟ نمیواسه آتنا خانوم گل. حاال بگو بب ،یخال ستمی! چشم بیزنیخب حاال چرا م -

 کرد. یخنده ا تک

 .ینیری. به صرف ناهار و شمی، جشن گرفتدخملمه یچله  -

 از لحنش قنج رفت. دلم

          ام؟یب یخوایکمک نم یراست ام،یجونم، باشه حتماً م یإ -

 جواب داد:  یلحن بامزه ا با

 کنم. یم رونتیب لیوگرنه با ب یایتنها ب ی. پا نشایحتماً با مامان و داداشا ب یخودش کمکه. راست یایشما ب -

 زدم. یا قهقهه

 یاوخ اوخ، اگه م ؟یریگ یگاز نم نمیبب ؟یتو چرا خشن و خطرناک شد شه،یمهربون م شهیآتنا! آدم مامان م یوا -

 بنده خدا آقا دامون! یریگ

 جواب داد:  دهیبر دهیبر آتنا

 ن.سالم برسو یلیخ نمت،یب یشه. جمعه م داریدختره ب نیاز دست تو! االنه ا ایح یخدا نکشت، دختر ب یوااا -

 گفتم:  میته خنده در صدا با

نکن. شما هم سالم  یستیرودروا یناناز خاله گناه داره. بازم کمک خواست ا،یریبرو به بچه برس، گازش نگ -

 برسون.

 بلند گفت:  یصدا با

 بدبخت شوهرت دختر، قربونت. خداحافظ. -

 واحدمان را زدم. مامان در را باز کرد. زنگ

 کارت دارم. ایکن، بلباساتو عوض  عیسالم، سر -

 تعجب گفتم:  با

 سالم! چه خبره؟ کیعل -

 .آمد رونیبا عجله از اتاقشان ب محراب

 چه خبر شده. یفهم یانجام بده، م عیکاراتو سر -

 کرد. یاطالع یسرم را تکان دادم، او هم ابراز ب« شده؟ یچ» یمهران به معن یبرا
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 صورتم کنار مهران نشستم. تند کردم به سمت اتاقم، بعد از شستن دست و  پا

به تک تک ما نگاه کرد و  ق،یتک نفره نشست، بعد از چند نفس عم یراحت یآمد و رو یچا ینیس کیبا  مامان

 باالخره شروع کرد: 

 .دیرو بگ متونیبعد تصم دیخوب فکر کن د،یهر دوتا تون تا آخر حرفام خوب گوش کن -

 . مامان ادامه داد: میتکان داد« باشه» یرا به معنا و سرمان مینگاه کرد گریکدیو مهران به  من

. ی. اما اسمش روشه، مستاجرمیینجایپنج ساله ا شه،یموعد قراردادمون تموم م گهیکه تا دو ماه د نیدونیم -

 . نیخسته شد یخونه به دوش نیاز ا ،یمطمئنم شما هم از مستاجر

 دینگفتنش ترد ایدر گفتن  ایگو د،یکش یقینفس عم اد وانداخت، آب دهانش را قورت د یمکث کرد به ما نگاه یکم

 داشت. محراب با تکان دادن سرش خواست که ادامه دهد.

پس انداز کم و پول  نیداده، با هم شنهادیرو بهش پ یخونه ا هیمحراب  یاز دوستا یکی شیدو ماه پ قتشیحق -

تره  کیکوچ یلیخ نجایکم دوره، از ا هیشگاهتون . از محل کار و داندمی. من رفتم خونه رو دمشیبخر میتونیم شیپ

محراب  م،یداشت نمیسخت تر از ا ی. ما روزامیتحمل کن دیاما خب با شه،یسخت تر م طمونیو داخل مجتمعه. شرا

 نه؟ ای دیکنیکمک م نیتا هستشما دو نمیبب خوامی. حاال ممیکم پول کم دار هیرو گذاشته بنگاه عوض کنه،  نشیماش

و زحمت  یسخت یدر زندگ یاندازه کاف و محراب به مامان .میو لبخند زد مینگاه کرد گریکدیباز به  و مهران من

 .میبودند، دور از انصاف بود که مخالفت کن دهیکش

 . نمیخونه رو بب نیا دی. فقط فردا منم ببرمیشیباالخره خونه دار م ن؟یبهتر از ا یچ -

 داد. رونیکرد. نفسش را ب یمن نگاه بهبود زدم،  نییمهران که سرش پا یپا یرو

 .میشیخونه دار م میخوبه دار یلیموافقم. خ یبا هست ام،یمنم فردا باهاتون م -

 

 «شود، اما عشق  در لبخند من و توست قطعاً. یدر عشق معنا م یزندگ »

 

رداشتم. کنار محراب را ب چمییرفتم، سو یدیرا گرفته بودم. سمت جاکل ممیتصم اورد،یب ینیریش یمامان رفت تا کم

 نشستم.

هم  یاما و اگر چیفروش. ه یبذار بنگاه برا نمیفردا ا م،یخونواده ا هینداره. اما ما همه باهم  یادیهرچند ارزش ز -

 .ارین

 گفت:  یبا دلخور مامان

 . شهیسختت م خواد،یمامان جان! نم یتموم کرد نویماش نیتو سه ماهه قسط ا -

 . دمیخند

 . بگو باشه.میرو، گفتم که اما و اگه ندار یو حمل و نقل عموم ازدهیداره خط خدا زنده نگه  -

 ما اتفاق افتاد. یباز هم در زندگ نیری. لحظات شدمیاش را بوس یشانیغرق اشک شد، پ چشمانش
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بود.  روشن نیماش یهوا، بخار یتا وقت مشاوره ام مانده بود. به خاطر سرد یساعت مینشسته بودم، ن الیدان کنار

 کرد، به من لبخند زد. یم یهمانطور که با انگشتان من باز

 کن. فیخب تعر -

 برداشتم و نگاهش کردم. یصندل یرا از پشت سرم

 رو؟ یچ -

 کرد. یزیر اخم

 !؟هیچه شکل یقرار بود بگ دتون؟یخونٔه جد دنید ینرفت روزیمگه د -

 شدم. رهیجابجا شدم و به چشمانش خ یکم

. واحد ما هفتاد و پنج متره، دو تا اتاق هیاه نکنم ده تا بلوک داره. بلوک ما ده طبقه و پنج واحدتو مجتمعه، اشتب -

 جیشه. پک یبند نتیو کاب یزیرنگ آم دیکار داره تا شکل خونه بشه، با یو بالکن. کل ییرایخواب داره، به اضافٔه پذ

 .میریو کولرشم بگ

 زد.  یلبخند

 امانت راحت شد. م الیعوضش خ ،یمبارکه بسالمت -

 .دمیپاش شیبه رو یلبخند

که ارزشش رو داشته  یکس ی! اما برایشکستن سکوت لذت بخشه هست ستن،یلحظات سخت موندگار ن یدید -

 باشه.

 .تر بود یاتیح میبرا ژنیشدم که از اکس ییو غرق نفس ها دمیتمام قلبم خند با

 .شهینوبتت م گهید قهیچند دق میبر -

به  ینتیز یگل ها شهیلب پنجره بودم، هم یاتورینیم یگل ها رهٔ ی. خدمیکش یقینفس عم ،یاحوالپرس از سالم و بعد

 دکتر از گل ها دل کندم و حواسم را به او دادم. یخانه ام مد نظرم بود. با صدا یشکل برا نیا

 خوش گذشت؟ التیخب چه خبر؟ تعط -

 .یشما خال یبود، جا یعال یلیخ -

را  مینفس ها ایکردم  یم یباز میگفتن اصل موضوع مردد بودم، مدام با انگشت ها ی. برادی پرابروانش باال یتا کی

 .دیکه با یینشست جز آنجا ی. پرندٔه افکارم هرجا مدمیدزد یفرستادم، نگاه م یم رونیبا شدت ب

 .کردم ذهنم را متمرکز کنم یسع شیصدا با

 نکن.  دیحرفتو بزن، ترد -

 اهش کردم.چشمان گرد شده نگ با

. پس، بگو و خودتو یرو بگ یمهم زیچ یخوایتعجب نداره، از حالت چشمات و دست دست کردنت مشخصه م -

 خالص کن.

 زدم. یبند مین لبخند

 .نیهست یزیآدم ت یلیشما خ -

 کن. فی. خب تعرلهیاما خب تجربه ام دخ د،یشا -

 کردم: باال انداختم، آب دهانم را قورت دادم و آرام شروع  یا شانه



134 
 

 نه، اما ایدونم درسته  ینم قتشیحق -

 ..اما

 گفتم:  عیسر یلیخ« هرچه باداباد.» انداختم. در دل گفتم:  نییرا فوت کردم، سرم را پا نفسم

 شد که... ییهوی نقدیا زیمنم بهش جواب مثبت دادم، همه چ بهم ابراز عالقه کرده و الیدان -

 نشست. میوبروماند. ر مهیخندٔه بلند دکتر حرفم ن با

 . گمیم کیبرات خوشحالم، به هردوتون تبر یلینداره، نگران نباش. خ یاشکال چیه -

 ممنون. -

 . یو جواب بد یمن با دقت گوش کن یکه به سواال خوامیخجالتشو خدا! خب حاال م -

 . دمیکش یقیعم نفس

 حتماً. -

 ه؟یچ لتینه؟ اگه نه دل ای یکنیم سهیرو با اردالن مقا الیمدت، دان نیا تو نمیخب بگو بب -

 فکر کردم. یا هیثان چند

هم داشته  هیشب ییزایچ هی دی. شاستنیهم ن هیآدما شب اله،یدان المیاست. دان گهید یکیمعلومه که نه، چون اردالن  -

 کردن آدما رو هرگز دوست نداشتم و ندارم. سهیباشن، اما من مقا

 ؟یداره که به ابراز عالقه اش جواب مثبت داد یچ الیبدونم دان خوامیحاال م ،یخوبه کارو راحت تر کرد -

 از نظرم گذشت، شروع کردم:  الیرا بستم تمام صفات خوب و بد دان چشمانم

 هیشب شییزایچ هی نکهی. ا. غرورش برام ارزشمندهشناسهیمنو م فهمه،یکه منو م نمیبیمهربونه، تو چشماش م -

. خوشحالم دهیانجام م ینه کار زنهیکنم، بدون فکر نه حرف م یآرامش م. کنارش احساس چسبهیخودمه، بهم م

 دارمش.

 

 «ت؟ینفس ها یخواهم، به جز آرامش مطلق، به جز هوا یاز بودن کنار تو چه م من»

 

 شد.  رهیدر چشمانم خ

 .یو بهش فکر کرد یخوبه به حرفام گوش داد یلی! احسنت! خرییهمه تغ نیا -

 زدم. لبخند

 کمکش کنه. یکس تونهیدتون تا آدم خودش نخواد، نمبه قول خو -

 .نیدارن و شما اونو به من زد اجیآدما به تلنگر احت یممنونم. گاه یلیاز شما خ درضمن

 در نگاهش قفل شد.بار قربان صدقه اش رفتم. نگاهم  نیهزارم یلبخند وارد شد، در دل برا بارا هم صدا کرد. الیدان

 دستش را فشرد. دکتر

 ؟ینگفت یزیچرا پنجشنبه چ نمیعجول! بب یآقا یر بود صبر کنقرا -

مثل مار دور  ییاز تنها نمیبب تونستم ینم گهینه. دکتر د ایبراش مهمه  نمیبب خواستم خودش بگه، یم قتشیحق -

 .چهیپیخودش م
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ما  نمیب ینم، مک یبه گذشته، به رابطه امون، فکر م یداره. وقت یبرام تازگ شهی. هر روز، همم یعاشق هست من

 گرویاما خب، بازم همد م،یداشت ادی. اشتباه زمیقبول داشت گرویهمد میزد یکه به صورتامون م یبا وجود نقاب شهیهم

 . میدار

 دستم را محکم فشرد. ش،یو لحن صدا و دلم ضعف رفت از اعترافات دیپاش میبه رو یلبخند

 . دیکش یقینفس عم دکتر

 دینیبب د،یخوب فکر کن خوامیاز هردوتون م زی. قبل هرچشهیدرست م زیکم کم همه چ د،یبدون نویخب! اما ا لهیخ -

خوب و بد  اتیچطور؟ تمام خصوص یهست شناسه؟یچقدر خودش رو م الیدان. نیشناسیکه چقدر خودتون رو م

 ،یملت باششخص مک یاگه جا ،یبد رو دار ایاگه اخالق خوب  دینی. بعد از اون ببنیریخودتون رو در نظر بگ

نه مقابل،  نیمکمل هم هست شما نه؟ ای یبد رشییتغ یتونیم نیاگه آره که خوب، اما اگه نه بب ؟یتحمل کن یتونیم

 اتی. تمام جزئدیعجله نکن د،یکن نی. تمرتا جلسه بعد نیرو انجام بد نیا فعالً  .دیکامل کن گرویچون قراره همد

 .زویهمه چ د،یکه دار یتهمٔه اطالعا د،یریرو در نظر بگ تونیاخالق

 الیخندان دان یکردم. با صدا یدکتر فکر م یمدام به حرف ها دم،یکش یقی. نفس عممیآمد رونیب یچه زمان دمینفهم

 به خودم آمدم.

 نقدرمیزود باش! ا ،یدیلباس کم پوش شهیحواست کجاست؟ دو بار صدات کردم. سوار شو لپات قرمز شدن، مثل هم -

 .ستین یزیچفکر نکن، آروم باش 

نفر مدام  کی یاست، وقت یحس خوب»داد.  یبم مردانه که آنطور روحم را نوازش م یآسمان ها بودم از آن صدا در

 «.را از بَر است زتیچرخد، همه چ یمتو  یحواسش پ

 یگرید زیو گرما چ یکه جز مهربان یگرفت، همان دستان تگرشیدستان حما انیزد و دستانم را در م استارت

 بودند. موختهاین

 ! یزنیم خیزود  چقدر تو -

کنار گوشم، نگاهم را باال  قشینفس عم یصدا دنیشدم. با شن فمیکردن با بند ک یانداختم، مشغول باز نییرا پا سرم

 شهاب باران از جنس عشق و مهر!  یبلکه در آسمان ایگرفتم و غرق شدم، نه در در

 خبر! کیاما  و .رهیبرات ضعف م یدلم چجور ،یکشیخجالت م یوقت یدونینم -

 .دیچشم دوختم. خند شیرا باال دادم، با نگاه منتظر به لب ها میابرو یتا کیزدم و  لبخند

 عجول! شهیهم طونِ یش -

 نگاهم کرد و ادامه داد: قیعم

. شهیت معاشق نتتیکه مامان بب جمعهش با خدا. مطمئنم  هی! من با بابا حرف زدم، دانا هم کنارم بود. بقیهست -

 .یکنیبا رفتارت مسخش م شهیمثل هم دونمیم

 

 یچه لذت یدان یشدند. نم یاز دلهره، پر از تو. باور کن عاشق ُمردن م یمانند تو بودند، خال اهایتمام در کاش»

 «دارد، مغروق بودن در موج چشمانت!

 

 یعصب ینفس ها دنیه بود. با شنغرق شوم. اما صورتم به رنگ لبو درآمد یدر خوش ایدانستم خجالت بکشم  ینم

 اش، متعجب نگاهش کردم.

 بود. شیابروها انیم ی. اخم پررنگدیرا کنار کش نیماش

 گفتم. یمگه چ ؟ینش دیسرخ و سف نقدریا شهیم -
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 دهانم را قورت دادم. آب

 .دیدست خودم نبود. ببخش ،یچیه -

 را فوت کرد. نفسش

 بهم بگو. می. فقط مستقیکن تیخودتو اذ ستین ازیتباه کردم ناش ییکنه، جا تتیاذ یزیچ گهیدوست ندارم د -

 چشمانم را بستم. آرام

 ام همون دختر س..... یمن هست ستم،ین فیخب آخه، اونقدرام قابل تعر -

 دهانم گذاشت. یرا رو دستش

در چق یتا بدون یستیمن ن ی. جایکن یو هرکس فرق م زیبا هرچ یفرق دار ایمن با دن ی! براسیه س،یه -

 خوشحالم که دارمت.

 .دمیکش ششیته ر یرا رو دستم

 .میچقدر خوشبخت -

 دانست چقدر زنده شدم بعد از آن همه مردن. یخدا م فقطقلبش گذاشت.  یو رو دیدستم را بوس کف

. 

. 

. 

 

 شد. یم کیبه قدم نزد قدم یمعامله شد، خوشبحت دمانیخانٔه جد باالخره

 نی. آستدیکش یبه رخ م یام را به خوب دهیرنگ که قد کش یاسیمانتو دامن راسته  کینگاه کردم  پمیبه ت نهیآ یجلو

و کفشم بود را  فیکه ِست ک یبا طرح سنت یدوستش داشتم. شال سورمه ا یلیبود، خ زیر یبا طرح گل ها شیها

به  یژ کالباسر کی با را فرق وسط باز کرده بودم، به قول دوستانم چهره ام معصوم شده بود. میسر کردم. موها

 دادم. انیپا شمیآرا

دلم را برده  ینُقره فروش کیگرفتنش، مغازه ها را گشته بودم. باالخره در  یافتاد چقدر برا زیم یبه جعبٔه رو نگاهم

 شیقلم کار شده بود و رو اهیکه با س ییکوچک تر، گل ها یگریبزرگ و د یکی گر،یبودند. دو دستبند مشابه همد

عطرم را درما یصدا باداشت.  ریبود و ادامه اش زنج ددبود. تعداد گل ها هفت ع اقوتی و کوچک زمرد یسنگ ها

 گذاشتم و به سمت آسانسور پا تند کردم. فیزدم، جعبه را داخل ک

 دنیباز شد، از د یکیت یسبد گل را در دست گرفت. زنگ را زدم که در با صدادر را پارک کرد، ما نیماش محراب

متنوع رنگارنگ. به دقت و  یگل ها ،یرز و شمعدان ی. پر از گل هاغرق لذت شدم اطیح ییبایصحنٔه روبرو از ز

 خورد. استخر هم، سمت چپمان یجا به چشم م مهچنار ه ،یزیمجنون، کاج، تبر دیمنظم کاشته شده بودند. درخت ب

  شد. یجدا م اطیبا پنج پله از ح د،یو سف اهیسنگ س یعمارت با نما ساختمان بود.

 

 «.شتنمیو جهان خو یاز هست یپر از تو و خال من»
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 « داخل. دییبفرما»گفت:  یکه م یمهربان خانم یصدا با

 نیدانا با ا هیشدم، کامالً شب یابتدا فکر کردم خدمتکارشان است. اما چشم در چشم خانم م،یرا تندتر کرد مانیها قدم

سبز مانند  ریو شال حر یا روزهیخوش دوخت ف کیش داشت. در آن کت و دامن فیگرد و ظر یتفاوت که صورت

 دستش را جلو آورد. یی. با خوش رودیدرخشیم ینینگ

 .دییبفرما ن،یخوش اومد یلیخ -

 .دیفشرد و صورتم را بوس یرا به گرم دستم

 جان! احسنت به مادرت. یهست یخانوم! واقعاً برازنده ا داریمشتاق د -

 را نتوانستم کنترل کنم. لب زدم:  میوجش در صداچشمانم را مهار کردم، اما م تعجب

 !؟ انیخانم رضائ نیشما منو از کجا شناخت -

 زد.  ییبایز لبخند

 کنم.  یم یریاحساس پ یکن یصدا م یبه من بگو ماهرخ، اونجور نکهیاول ا -

 . یاومد یدیزحمت کش زمیپسرا و دخترم آتنا شناختمت. عز فیتعر از

 کرد، گفتم:  یم تمانیطور که به سمت مبل هدازدم، همان ینیشرمگ لبخند

 ادیماهرخ جون، اصالً بهتون نم دیشون. خانوِم، ببخش یبرازندگ نیمشخصه هوش پسراتون به شما رفته، همچن -

 خوشحالم.  یلیخ دنتونیاز د نیهست بای. واقعاً جوون و زدینوه داشته باش

 دو ِکتفم زد. نیب یآرام ضربهٔ 

 ارف؟تع ایحرف دلت بود  -

 شدم.  رهیصداقتم را جمع کردم و در زمرد چشمانش خ تمام

 صادقانه بود.  -

 تکان داد. یسر

 . امیم دیش ییرایتا پذ -

هم  رونیبودند، کنار مامان نشستم. در سالن چشم چرخاندم، از ب یرعلیصحبت با دامون و ام و محراب گرم مهران

 بود.  باتریز

با رگه  دیسف تیِکِرم. کف سالن سنگ گران یها هیرنگ، رو یمشک یا رگه هاب ییرنگ طال یدست مبل سلطنت چهار

ً یرنگ و تقر روزهیف یها  بایز اریچشم نواز، دو لوستر بس اریبس یرنگ، با طرح یا روزهیف شمیپنج فرش گرد ابر با

. خانه شده بودند نیزم یآب یِکِرم با واالن ها یها دهبزرگ که پر یچهار پنجره  تیدر نهابود و زانیکه از سقف آو

 سالم هما که کنارم نشست حواسم را به او دادم.  یگشتم، با صدا یدکور شده بود. با چشم دنبال آتنا م قهیواقعاً با سل

  ؟یسالم مامان هما! چطور -

 .دیرا بوس صورتم

 خانوم خوشگله مامانته؟  نیا نمی. ببیام، چقد خوب شد اومد یعال -

 شگل فقط منم.خو مای! نداشتیآ یآ -

 کرد. ینینمک یخنده  هما

 حسود! یآ -
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 .گهیمن به مامانم رفته د یخب خوشگل ستم،یحسود ن -

کردم، مادرش هم به جمع ما اضافه شد به احترامش بلند شدم. او هم معلم بازنشسته بود  یو هما را بهم معرف درما

 گرم صحبت بودند. مادرمو با 

 .دیمادربزرگش به گوشم رس ی،که صدا دمیا بغل کردم دستش را بوسر نازیهما به سمت آتنا رفتم آ با

 .یدی. زحمت کشزمیعز ی! خوش اومدنمتیب یسالم مادر چقدر خوشحالم م -

 زدم. یمستاصل لبخند

 .دینکردم. شما به من لطف دار یخانوم، کار وشیکنم پر یخواهش م -

                 شد، دلشوره به جانم افتاد. ید. ته دلم خالنگاهم کر یدار یکنار گوشش گفت و با لبخند معن یزیچ آتنا

 پچ هما کنار گوشم حالم را بدتر کرد. پچ

 مرغا!  یقاط یریم یکنن، فکر کنم دار یمادر و دختر م نیکه ا یبا  خنده ا -

 گرفتم و با حرص زمزمه کردم: یزیر شگونیرا ن شیبازو د،یخند زیر

 پووووف.  ستن؟یدادم، چرا ول کن ن یر جواب منفبا کی. من یُهما! رو آب بخند -

 . دیبر اعصابم خط کش نیآبت یصدا

 .نی! خوش اومدبایخانوم ز یسالم هست -

که نازک شده  ییرا داشتند، ابروهاآن  دنیو قصد در گذاشته بود شیکه تمام عضالتش را به نما دیسف شرتیآن ت با

زدم و با  یکردم بر اعصابم مسلط باشم. لبخند مصنوع یسع دم،یکش یقیعم نفس کند. یخواست دلبر یبودند. مثالً م

 گفتم:  یلحن کامالً سرد

 . نیممنون، لطف دار یلیخ -

را رها کرد و  میبازو یگرید ریرفتن دادم. اما او به تعب یبه معنا یکه در دست هما بود را تکان نامحسوس میبازو

. آرام شدن نداشت الیخیقصد ب نیتا بروم اما آبت دمیپاشنه چرخ یکنم، رو یگرفتم خودم اقدام میلبخند زد. تصم

 شروع کرد: 

 ! دیکن یفرار م دمیشا ای ن؟یبریم فیتشر نیبود که دار نیسنگ نقدریقدم من ا -

 گوشم زمزمه کرد: ریز هما

 !ریبگ لیاونم دوقلو. تحو د،ییگاوت زا -

 دم:کنار گوشش زمزمه کر ،یعصب یمانند خودش با لبخند پرحرص

 یاز کنار منم ُجم نم ،ینیش یحاال م ؟یدیم لمی. لبخند ژکوند تحومیبهونه جور کن بر دم،یزهرمار دستمو تکون م -

 .یخور

 منو! یباشه! باشه. حاال نخور -

  .کرد ینیریشروع به خود ش یبا لحن لوس نیآبت دوباره

 نه؟یسنگ نقدریقدم من ا نینگفت ستا،یتو جمع خوب ن یدر گوش -

 یکردم خونسرد باشم. همانطور که م یم یسع یلیگوشت دستم را سوراخ کنم. خ میبود، با ناخنها کیحرص نزد از

 داشتم، در جوابش گفتم:  یبرم ینیکه به سمتم دراز شده بود را از س یشربت نشستم و

 م.در خدمتتون هست نجایا یا قهیکنم. چشم چند دق یاحوالپرس هیخواستم با بق ه؟یچه حرف نیا -
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باال  ییانداخت ابرو یراستش م یپا یچپش را رو یپا ینشست و با ژست خاص یمن م یکه روبرو همانطور

 مضحک بودند تا جذاب! شتریب شیانداخت. ژست ها

 چه خبر؟ گهیخدمت از ماست د -

 زد و جواب داد:  یلبخند هما

 . یسالمت ،یچیه -

آتنا به سمتش پرواز کرد. مادرش هم مشغول  د،یرس یگوش مبه  نازیآ ی هیگر یُگر گرفته بودم. صدا تیعصبان از

 تا از آن جو دمیرا مناسب د تیکرد، من هم موقع شیخوش و بش با مهمان ها بود. همان موقع برادر هما صدا

 دوباره نشستم. نیآبت یشده بودم، اما با صدا زیخ میتحمل خالص شوم. ن رقابلیغ نیسنگ

 لحظه وقتت رو به من بده. دچن کنم. یجان! خواهش م یهست -

 .دمییسا یرا برهم م میدندان ها د،یباال پر میابرو یتا کی

 دادم.  رونیرا کالفه ب نفسم

 .دییجان. بفرما یخانوم، نه هست یهست -

معذب  یلیشد. خ رهیگستاخانه در چشمانم خ ست،یحواسش به ما ن یمطمئن شد کس یرا نگاه کرد و وقت اطرافش

 داد:  ادامه شده بودم.

. امیب رونیتونم ب یازت خوشم اومده، از فکرت نم یلی. من خسر اصل مطلب رمیپس م ستم،ین ینیمن اهل مقدمه چ -

 یاز قبل برات احترام قائلم، خواهش م شتریب یشکستن، حت دلت رو یآتنا شدم تا باالخره گفت چطور چیاونقدر پاپ

 کنم به من ن....

 که قرمز شده بودند، جواب دادم: یبا چشمان د،یانش ماسباال آوردن دستم حرف در ده با

 فکر کنم. لطفاً. یا گهیتونم به َکس د یست. نم گهید یکی! قلب من متعلق به نیکنم آقا آبت یبسه! خواهش م -

 کرد، چرا که گفت:  یگریبرداشت د او

 مونم فقط به من نه نگو من.... یمنتظر م یباشه، من تا هروقت بخوا -

 من در آن لحظه شد. یناج الیدان یصدا که

 کارت دارم. ایلحظه ب هیگردم.  یدو ساعته دنبالت م ؟یینجای! تو ایسالم هست -

 بلند به سمتش رفتم. یبلند شدم، با قدم ها عیسر

 زد. یدر آن موج م یو کالفگ یشدم. ناراحت رهیلب سالم دادم، در چشمانش خ ریز

ً یتقر  رگرم صحبت بودند.   س ای ناز،یهمه حواسشان به آ با

که  م،یبگو یزی. خواستم چستادیا یپشت ساختمان کنار درخت تنومند کاج م،یرفت اطیبه ح عیسر دیرا کش دستم

 گذاشت.  میلب ها یدستانش را رو

 من. فقط ،یتو فقط مال من یخوام بدون یدونم. اما م یم زوی! خودم همه چسیه -

 سراغ نداشتم. باتریاز آن ز ایدر دن یتیمالک چیکرد و ه دیمن تاک یرو

 بود. ادامه داد: دایهو شیصدا لرزش

 بهت برسه. یچکسیذارم دست ه یجا، نم هیببرم  رمیشده دستت رو بگ -

 . دمیچ یچشمانش ستاره م یآسمان شب ابر از
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آمد.  یخورد و قلقلکم م یکالفه اش به صورتم م یام چسباند، نفس ها یشانیاش را به پ یشانیرا بست، پ چشمانش

 کردم، چشمانش را باز کرد. یزیر یخنده 

 !ه؟یچ - 

 . قلقلکم اومده.یچیه -

 .دیخند

 که قلقلکت اومد؟ -

 . دیکردم، لپم را کش نییرا باال پا سرم

 . یت کوالک کرد یذات یامروزم با قشنگ ،یخوشگل شهیهم -

 زد.  یام ضربٔه آرام ینیب نوک

 .شهیاالن آب م م،یاریب کویک ادینفر ب هیبودم بگم . اومده یذار ی! حواس برام نمنیآخ بب -

 . میراه افتاد دمیرا کش دستش

 .گهید میبریباهم م نت؟یماش غصه نداره، کو نکهیا -

. 

. 

. 

 

 فیقفل ها ظر یخوششان آمده بود. خصوصاً که رو یلیشد. از دستبند خ یلبخند از لبانم جدا نم هیدادن هد موقع

 من را شرمنده کرد. شهیربع سکه داد. مثل هم کیود. مامان هم که شده ب یاسم هر کدام حکاک

 ماهرخ جان کنار گوشم زمزمه کرد:  یخداحافظ قبل

 دختر خودم. یشیبه بعد، م نیاز ا -

 .دیپاش میرو به ییبایتعجب نگاهش کردم. لبخند ز با

 پسرم حرف نداره. قهیسل -

 ام پنهان کردم. قهیسرخ شدم، سرم را در  دوباره

 میمامان که صدا یرفت، اما با صدا فمیدستم به سمت ک یگوش امیپ یبودم که با صدا میموها رهٔ یباز کردن گ مشغول

 کرد؛ حواسم را به او دادم.

 تو؟ امیجان! ب یهست -

 کنم. ی. دارم لباسا رو جابجا مایب یگل میآره مر -

 تخت نشست. یرو

 کارت دارم. ن،یبش نجایا ایب -

 زد. یو تعجب موج م ینچشمانم نگرا در
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زده شده بودم. آب دهانم را قورت دادم و با نگاه منتظر به مامان  جانیاما بازهم ه ست؛یچ هیدانستم قض یم هرچند

 زد. میبه رو ینیریچشم دوختم، لبخند ش

 ینگاه ب یشد، اول فکر کردم نامزدن. اما وقت زونیآو الیبه دان خواهرزادٔه ماهرخ خانوم اومد و یامروز وقت -

ماهرخ  نکهیکرد. تا ا یتعجب کردم، آخه اون دختر پر شور و حرارت رفتار م دمیو پوزخند مادرشو د الیتفاوت دان

 هیمادرا به  یکه بچه ها برا یدون یم ،یشما مادر»: کردپا اون پا کردن، شروع  نیخانوم نشست کنارم و بعد از ا

کرده مستقل بار  یسع اتره،یمحفوظ به ح المیمن هستن. اما دان یند. من سه تا پسر دارم، باعث سربلزنیاندازه عز

ل یکه اون اوا نی! نازندنیبُود مانند د یکِ  دنیبودم، اما خب شن دهیدخترتون رو شن فیمن فقط تعر قتشی. حقادیب

 یآرزو دیچهره اش، خونواده اش، طرز برخوردش با آدما شا تیاز خدام بود که عروسم بشه. جذاب رانیاومده بود ا

بخاطرش پسرم رو تحت فشار  یگاه نکهیاشتباه کردم. از ا دمیشناختمش فهم شتریب یباشه. اما خب هرچ یهرکس

نگاهش که کردم، فکر کنم از چشمام  زنهیحرفا رو به من م نیتعجب کردم مادر، که چرا ا یکم «ذاشتم ناراحتم. یم

 زد.  یخوند لبخند

خانوم، هم شما هم ما بخاطر بچه هامون و  میمر قتشی. حقمیحرف اصل یبراباشه  یرو گفتم که مقدمه ا نایا»

 دیکه رس نجایا« نه. ایدونم گفتنش درسته  ی. نممیشناس یدورادور م گرویساله همد شیپنج ش کینزد شونیدوست

 قتشیحق» کرد بعد دست من رو گرفت و گفت: هنگا نیدیخند یحالت خاص به تو که با الهه و هما آروم م هیاول با 

بگم  ،یشون. اما خب بگم نادون ییاز همون اول آشنا ییجورا هیکرده،  ریگ یهست شیوقته دلش پ یلیمن خ الیدان

رو از دست  یمدت به قول خودش هست هی نکهیدونم. در هرصورت حسش رو از همه پنهون کرده. تا ا ینم ،یجوون

 تیموقع هیدوست داشتم تو  قتشی. حقارهیبه دستش ب. االن هم عزمش رو جزم کرده شهیمبراش درس عبرت  ده،یم

 هیپسر ما عجله داره. نه به اون همه دست دست کردنش، نه به االن که پاشو کرده تو  نیبهتر مطرح کنم، اما ا

که باز  میساکت بود ون، هر دوتامبگم یدونستم چ ینم قهیتا دو د« کن. یرو خواستگار یاالن هست نیکفش که هم

 یعاشق سادگ دمیرو د ی. من هستمیجمع کرد م،یهم کار کرد یمن و همسرم پا به پا»م به حرف اومد. ماهرخ خانو

پسرمم  یعجله  لی. دلدختر منه نه عروسم دی. درضمن مطمئن باشدارن یبیو متانتش شدم، چشماش کشش عج

 ! الیو حرص خوردن دان دمیرس ارد نگاهش رو گرفتم که به برادر آتن«  .دمیفهم

 «ام دخترم مال خودمه. یسرسخت بیاما بگم من رق اد،یسمت م نیمامان آتنا داره ا»گوشم گفت:  ریبازوم زد و ز به

بگم زبانم قاصره. اجازه  یچ دونمینمهمه لطف و محبت،  نیممنون از ا»رو شکر کردم تو رو دارم و گفتم:  خدا

و  ترس«.رهیموافقه انشاهللا خ دخترم» .دنیخند چشماش «بگه خوبه؟ یهست یبا دخترم صحبت کنم هرچ نیبد

کنارم  یگذشت که حس کردم کس قهیدونم چند دق ی. خالصه نمیتنم یپاره  ،یقلبم ،یدلشوره به جونم افتاد، دخترم

 .دمیخانوم رو د وشیبلند کردم پر سرمو نشست.

زد.  یبخش نانیدهد، لبخند اطمشدم آب دهانم را قورت دادم، با استرس منتظر بودم که ادامه  رهیچشمان مامان خ در

 دستش بر شانه ام گذاشت.

بهت  میتون یما نم ،یعاقل ،یبود. تو بزرگ زیهمه چ یایگو الیگفته، چون نگاه تو و دان یمامان آتنا چ ستیمهم ن -

 ه؟یخب حاال نظرت چ ست،ین یحرف گهی. اگه انتخابت اونه دمیکن کتهیرو د یزیچ

 ریکردم. دست مامان ز یفکر م بود و نییبودم. سرم پا دهیاما باز هم خجالت کش ؛راحت بودم درمبا ما شهیهم من

 شد. رهیدر چشمانم خ یچانه ام قرار گرفت و سرم را باال آورد. با لبخند مهربان

 خجالت! و یهست ؟یکشیاز من خجالت م -

 متعجب نگاهش کردم. د،یبلند خند بلند

 .فکر کنم دیبگم، با یدونم چ یخب آخه نم -

 دانم آن لحظه چرا آن حرف ها را زدم. نفسم را کالفه فوت کردم. ینم

 دست دست نکن، راحت حرفتو بزن دختر! نقدریا -
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 «نوشت، سهم من را تو و لبخند نوشت. یسرنوشت را م میخوب آن لحظه که خدا برا چه»

 

 ادم:جواب د یقیهم فشردم و بعد از نفس عم یرا کنار گذاشتم، چشمانم را رو خجالت

 !نیرو دوست دارم. هم الیمامان! من دان -

 فرستادم. رونیو سخت ب نیبودم، نفسم را سنگ دهیدو لومترهایک ایگو

 .دیبوس یام را با مهربان یشانیپ مادر

 .رهیمبارکت باشه، انشاهللا خ -

 ام بلند شد. یگوش امیپ یصدا دوباره

 .دیگوب کیخواهد تبر یخودم فکر کردم حتماً م شیبود، پ آتنا

 رفت. یدر هم م شتریب میهر لحظه اخم ها امیپ یمحتوا دنیاما با د ؛لبخند بازش کردم با

 زی! به من نه نگو. به نفعته. من هرچیهستبدم.  امیش پ یکردم بتونم با گوش یراض به زور آتنا رو نم،یآبت سالم»

 «.ینیب یحاال م ،ینداره مال من یکار گهیرو خواستم به دستش آوردم. تو که د

 تا به خودم مسلط باشم. دمیکش قی. نفس عمدمیترس یبدهم؛ اما از عواقبش م یجواب خواستم

 بود. نیسوال پررنگ ذهنم ا تنها

 «ست؟یدست بردار ن نیچرا آبت »

 

. 

. 

. 

. 

  

صحبت  یبرابا خانواده  الیترم من، دان انیشده بود بعد از امتحانات پا نیماه مانند برق و باد گذشت، قرار بر ا کی

در راه، اما  گرید یبود و زمستان انیرو به پا زییپا برود. شیپ عیسر زیهمه چکردم  ی. فکر نمندیایب یینها یها

از سفره خانه ها تخت  یکی. محراب میسنگ تمام گذاشت شیبود، برا ادرمبود. تولد م باتریز یمن از هر بهار یبرا

مامان  نکهیبدون ا . باالخره با هزار ترفند و کلکمیا سفارش داده بودو گل ر کیهم ک الیرزرو کرده بود، من و دان

 هم چشمانش را.  الیدان. دست مامان را گرفتم ومیدیبه مقصد رس الیدان نیمتوجه شود با ماش

 و تعجب گفت:  یکالفگ با

 ! نکن پسرم.الیدان ؟یچ یعنی د؟یکن یم کاریبچه ها! چ -

 .دیکم صبر کن هیرفته،  یبه ک یبودن هستعجول  دمیمامان جون! االن فهم -

 یو قدردان یبا خوشحال در. مادیچیتولدت مبارک در فضا پ یماندن ادیآواز به  م،یدیکه به تخت رس قهیاز چند دق بعد

 به افراد روبرو نگاه کرد.

 شد. یحس م یلیدانا خ یجا فقط
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 . دیو شام نوبت به کادوها رس کیاز خوردن ک بعد

قبول نکرده بود.  میریبگ اصرار کرده بودم باهم کادو الی. هرچه به دانمیگرفته بود دیطالسف سیسه نفر سرو ما

 یشاملو را. ابتدا امتناع م یهم دو جلد از کتاب ها الیسکه و گل گرفته بودند، پدر و مادر دان میدامون و آتنا هم ن

 .رفتیماهرخ جان پذ یکرد، که با اصرارها

 با لبخند گفت:  شیدادند. بعد از صاف کردن صدا دعوت کرد، همه توجهشان را به او جمع را به سکوت الیدان

 جونه.  میشاداماد مر یام باشه نوبت کادو یخب نوبت -

خورد قاب باشد، با  ی. به اندازه اش مدیکش رونیرا ب یتخت برد و بسته ا ریدستش را ز م،یدیبه حرفش خند همه

 کامالً مشخص بود. شیآن را باز کرد. خنده و تعجب، در چشمان و صدا درکردم که ما ینگاه م یکنجکاو

 !یا قهیخوش سل یلیچقدر قشنگه. پسرم خ نی! االیدان یوا -

 با خنده در جواب گفتم: من

 هست؟ یچ نمیاست. مامان جونم حاال بب قهیمعلومه خوش سل -

 یمامان در روستا یاز عکس ها یکیطرح آن  بود، که یشمیتابلوفرش ابر الیدان هیرا به سمت جمع چرخاند. هد آن

 نوازش بود و ماهرانه بافته شده بود. چشم عتیزادگاهش با طب

 .دیرا بوس دردست ما الیدان

 . نیکمه. شما نور چشم ما هست میشما انجام بد یما هرکار برا دیبدون دیبا د،یاگه منو به عنوان پسرتون قبول دار -

 

 یاضیشود. پلک زدنت چه دارد که تمام معادالت ر یبدانند، عشق در نگاه تو معنا م اینخندم تا همٔه د یآن قدر م »

 «زد؟یر یرا بهم م

 برد. نیو به سمت ماش دیدستم را کش الیدر مشغول خوش و بش با ماهرخ جان بودم. دان یجلو

 با خانومم اختالط کنم. قهیخوام دو د ی! مه؟یچ -

 نازک کردم. یچشم پشت

 زشته. هیقآقا! جلو ب -

 .دهیکه آمار م هیرزنی. زشت پستیاصالً زشت ن -

 . دمیخند بلند

 شیاز عطر نفس ها پرو مشامم  دیام را بوس یشانی. پستیحواسش ن یمطمئن شد کس یرا نگاه کرد، وقت اطراف

 .شد

 .دمیکش یقیعم نفس

 .ستین چکسیه هیشب ده؟یخاک نم زده رو م یگفته بودم نفس هات بو -

 ام شد. رهیخ دهیباالپر یابروها با

 با حرفاش عاشقم کنه. ستیمثل تو بلد ن یچکیچه قشنگ! ه -

 تنگ تر کرد. میدستانش را دور بازو حلقهٔ 

 خوام.  یشدن با تو رو م یکیآخه؟  شهیدور موندنا تموم م نیا یکِ  -



144 
 

 کم مونده.  هی میهمه صبر کرد نیا ن،یزتریعز شهیتموم م -

  اش چسباند. نهیرا به س سرم

 ن..... گهیقلب د نیا ینباش گمیدونم قبالً هم گفتم اما بازم م یم -

 دستم را بر لبش قرار دادم.  

 نکن. یتاب یب نقدری. اگهید شهی! بس کن تموم مالیدان س،یه -

 .دیرا بوس انگشتم

 ؟یزن یصدا نم ینطوریرو که ا هیبق نمی. ببیکن یچقدر قشنگ صدام م ،یگیمتو  یچشم هرچ -

 .یمن نیزتریراحت. فقط تو عز التیحسود خان! خنه  -

 .ختیما را بهم ر یمحراب خلوت دو نفره  یصدا

 زشته دل و قلوه دادن. ستاده،یمجرد وا نجای. بعدشم اگهید دیدل بکن میزد خی! ما زیعروس دوماد عز -

 زد. یچشمک الیدان

 ....با پر.. شبیر بگم د. اما نذانمیب یداداش! انشاهللا حال و روز تو رو هم به وقتش م -

پس بده وقت خوابش  مویآبج شهیجان! رازنگهدار باش. اگه م الی. دانمایمن غلط کنم عاشق بشم، بعدشم نداشت -

 گذشته.

 .میبه سمت خانه رفت ی. بعد از خداحافظدمیمحراب با چشم خط و نشان کش یبرا

. 

. 

. 

. 

 کردم به مهران که دنبالم آمده بود.  رو

 معجون مهمون من. ک،یبهار تراف میامتحان. بر نیآخر نمیا ش،یآخ -

 .دیچیزد و به سمت مقصد پ راهنما

 زدم. شیدر فکر بود. صدا قیچهره اش نگاه کردم، درهم و عم به

 بزن کنار زود باش! -

 تعجب نگاهم کرد. با

 چرا؟ -

 جواب دادم:  یسرتق با

 تنگ شده. ی. دلم واسه رانندگنمیخوام بش یبزن کنار، بگو چشم. اصالً من م گمیم یوقت -

 دستش گذاشتم.  یکرد و خواست کمربندش را باز کند، دستم را رو ترمز

 بده. حیتوض عیزود، تند، سر شده؟یچ ؟یچرا دمغ -

 . دیکش یقیزد، نفس عم لبخند
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 نکهین اازدواج تو، بدو د،یجد یعوض شد. خونه  زیکه چطور در عرض دو ماه همه چ رهینشده، فکرم درگ یزیچ -

 .میمنتظرش باش

 یدونم از خونه  یبره. م شیخوب پ زیهمه چ شهی. دعا کن همستین ینیب شی. قابل پنهیهم یداداش گلم! زندگ -

 یاما خب آدمها نجان،یسخته. دوستامون ا هیواحد و همسا یتر با کل کیخونه کوچ هیتو  یزندگ ،یستین یراض دیجد

. فکر میکن بر شیهستم. حاال آت ذارمیتنهاتون نم ،نخور، من ازدواج هم کنمتو راهه. غصه  دیجد یو تجربه ها دیجد

 لحظه ها. نیهم یعنی یرو نکن، زندگ یچیه

بودم، سرم به  داریب روقتیاز شام بخاطر امتحانات تا د بعد قشنگش را زد و حرکت کرد. یاز آن لبخندها یکی مهران

 .خواب شد یبارویدستان زن ز ریروح خسته ام اس دهیبالشت نرس

 

 «آزاد شد. ریپ ریو پرندٔه اس یتو لبخند زد یشد، وقت ریتعب بایچه ز قتیحق »

 

 ام انداخت.  افهیبه ق یبود. نگاه ی. دور لبم پر از خامٔه بستنمیرفت یم دیبه سمت مرکز خر ن،یداخل ماش الیدان با»

 . رمیعکس ازت بگ هی. بذار یشیتو بزرگ نم ست،یبهت ن یدیام ینه هست -

 . دمیخند

 ت؟!  یبده. حاال شدم سوژه عکاس یحواستو به رانندگ -

 لبم را پاک کرد.  یشصت گوشه  با

 .ی. فقط سوژه منینمکدون من گهیآره د -

 سر دادم. یبلند قهقههٔ 

 را جلو آورد که مرا ببوسد. به عقب هلش دادم. صورتش

 !الی! دانایباقال تو میری! االن مالیإ دان -

 فاصله گرفت گفتم:   یصورتم فوت کرد، وقترا در  نفسش

 مگه نگفتم تو صورتم فوت.....  -

 زد. یاردالن الل شدم و با چشمان گردشده نگاهش کردم، پوزخند دنید با

  ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا هیچ -

 لکنت لب زدم:  با

 !؟نجایا یاومد یکجاست؟ اصالً تو چجور الیپس دان -

 کرد.  یوحشتناک ی قهقهه

 «.یذارم به اون بچه سوسول برس ینم -

. 

. 

. 

. 
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. دیکوب یام م نهیس واریعرق بود. قلبم از شدت ترس خودش را به در و د سیشدم، تمام بدنم خ داریکابوس که ب از

پتو رفتم. هر  ریصلوات فرستادم و دوباره ز یآب خوردم. کم یجرعه ا رد،یآرام بگ یگذاشتم تا کم شیدست بر رو

 کیرفت. در  ینم رونیلحظه از ذهنم ب کیبودم  دهیکه د ینداشت. فکر کابوس دهیشدم، فا یپهلو مچقدر پهلو به 

خواب آلودش گوشم را  یشدم؛ که صدا یم دیرا گرفتم، کم کم داشتم از پاسخ دادنش ناام الیدان یشماره  یآن میتصم

 نوازش داد: 

 انصاف! یب ،یزد یاذان صبح زنگ منامرد الاقل دم  ؟یهست یکدوم مزاحم -

 پر از استرس و بغض بود. آرام گفتم:  میزدم اما صدا یجان یب لبخند

 !نیزتریعز ال،یدان -

 جواب داد: عیشد، سر اریهوش

 ؟یچرا صدات نگرانه؟ چرا بغض دار شده؟یچ ؟یجونم هست -

 نشود.  داریزدم تا مادر ب رونیاتاق ب از

 نشده. یزیچ -

 را کالفه فوت کرد. نفسش

 شده؟ یحاال بگو چ ؟یکن یم هیگر یشده که دارن یزیچ -

 کردم. فیتعر شیبودم، برا دهیکه د یشده بودند. از خواب سیخ میگونه ها یچه زمان دمینفهم

 خوابم برد. ییرایپذ یراحت یآرام شدم. رو شیباالخره با سر به سر گذاشتن ها و حرف ها 

 

 

 قهیقرار داشتم، دوست داشت به سل الیبود. با دان یرسم لیزدم، چهارشنبه تعط رونیساعت زودتر از شرکت ب کی

متوقف شد.  میپا یجلو ینیگشتم که ماش یم یزیدنبال چ فمیبودم، داخل ک یخودش لباس بخرم. منتظر تاکس ی

 بود. گفتم:  نییهمانطور که سرم پا

  م؟یمستق -

چه مدت  نکهیاما خود اردالن بود. حساب ا شک کردم؛ میسرم را باال آوردم، ابتدا به گوش ها عیراننده سر یصدا با

 از دستم در رفته بود.  دمش،یاست ند

 در دلم تکان خورد، دلشوره به جانم افتاد. آب دهانم را قورت دادم و لب زدم:  یزیچ

  ؟یکن یم کاریچ نجایتو! ا -

 زد. یلبخند

 برسونمت. یریترمز کردم. اگه باال م دمتیکار داشتم، د یطرف نیا -

 گفتم:  یختل با

 هست. یالزم نکرده، تاکس -

 گفت:  یکرد و با کالفگ اصرار

 یحرف دمی. قول مستمین بهیغر م،یدوست بود یزمان هیکنم، فکر کن منم راننده م. بابا ما  تتیخوام اذ ینترس نم -

 . ینزنم که ناراحت ش
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 در گوشم زنگ خورد. الیزدم، نفسم را کالفه فوت کردم. حرف دان یپوزخند

 «صحبت کن. یتلفن ای نشیبرو بب ای ی. هروقت تونستیکن یحقته از اردالن خداحافظ وت »

روشن تمام وجودم  یکرد. با وجود بخار ینم میلحظه رها کیاما اضطراب  ؛در را باز کردم و کنارش نشستم آهسته

 کرده بود. خی

 

 

 «!یا دهیو سنگ را بوس یپا گذاشته ا یقلب یرو یعقب بازنگرد وقت به»

 

 **نینازن**

 

بر  یمات شیآن تا زانو بود، با ساپورت همرنگ، کفش و شال مخالفش تن کردم. آرا یکه بلند یلباس یروز مهمان 

 چهره ام نشاندم. 

 دایپ یمعصوم و شرق یچهره ا ت،یال شیو آرا یکه با آن رنگ روسر یهست یوارد سالن شدم، چشمم بر رو یوقت

 کرده بود ثابت ماند.

 الیبا خاله ماهرخ، دنبال دان یدارد. بعد از سالم و احوالپرس ییرایچشمان معصوم اما گ یراف کردم، هستهم اعت باز

 یخواهم؟ مطمئن بودم رنگ ِسدر یم شهیآنطور که هم ایکند  یخواستم بدانم، باز هم با تمسخر نگاهم م یگشتم. م

به دست وارد شد.  کیک یبه همراه هست الیدان ساعت کی ازچشمانم را چند برابر کرده. باالخره بعد  تیشال جذاب

 کردم.  یاحوالپرس سالم و

رساندم.  یاو م رفت، خودم را به یاحترام و لبخند برخورد کرد، از فرصت استفاده کردم. نامحسوس هرجا م با

 کوتاهش کالفه ام کرده بود. یکردم. اما جواب ها یسرصحبت را باز م

 . دمیخاله و مادر هما را شن یصحبت ها سیم بازگشت از سروبود. هنگا اریبخت با من  ایگو

 وقتشه ها. گهید ؟یزن بد الویدان یخوا یزنداداش! نم نمیبب -

 جواب داد:  خاله

 گلناز جان.  یانشاهللا بزود -

 مش؟یشناس یهست؟ م ی! کیخب بسالمت -

 .کیآشنا و نزد یلیآره آشناست. خ -

معنا نبود.  یب الیمهربان دان ی. پس نگاه هاآنجا نبود یتر از من کس کینزدآشناتر و  دم،یگنج یپوست خود نم در

با  یناراحتش وقت افهٔ یق دنیداشت د یشد. چه لذت یشده بود. لبخند از لبانم جدا نم میها ییبایهم مجذوب ز باالخره او

 دادم. یم یناز و منت جواب منف

راحت شود. گرم  المیخواستم خ یگرفتم. م یتماس م الیبا دان ای رفتم یآنها م یخانه  یآن روز به هر بهانه ا از

 کرد.  یبرخورد م

دمغ و گرفته  یلیخاله ماهرخ را دعوت کرده بود؛ اما رد کرده بودند. خ یشام خانواده  یپنجشنبه مادر برا روز

 میکرد، گوش ها یمامان که با تلفن صحبت م یصدا دنیدر فکر بودم. با شن قیتاب نشسته بودم و عم یبودم. رو

 شد. زیت

 بگو.  کیدانا جان. از طرف من بازم تبر یماهرخ جان! انشاهللا عروس یبسالمت -
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 کردم. شنگاه چشمان گردشده به  با

 چه خبره مامان؟  -

 زد. لبخند

 بود؟ آهان هس..... ی. اسمش چهی. همون دختر چشم و ابرو مشکیرفتن خواستگار الیواسه دان -

 ای نهیدستم بود را به سمت آ یجلو زیرا شکستم، هرچ لی. به اتاقم رفتم، تمام وسادمیشن یرا نم شیحرف ها ادامهٔ 

شد همٔه  ی. باورم نمدمیکش یم گاریو پشت سرهم س دمییسا یهم م یرا رو میکردم. مدام دندان ها یکمد پرت م

 کردم. یم دایپ یراه دیبا رد،یوصلت شوم سر بگ نیگذاشتم ا یم دینبا .همه نقش بر آب شدند مینقشه ها

آمدم.  یاز پسش بر نم ییرفتم. به تنها دنشیاردالن تماس گرفتم و به د با م.شد داریب یبا سردرد وحشتناک صبح

 .سرعت به منزلش رفتم نیزدم و با آخر یجان یلبخند ب

 

هم قرار بود با هم به شد همراهشان شوم. آن روز  یراض الیرفته بود، دان شیخواستم پ یهمانطور که م باالخره

 . میبرو دیخر

 اردالن فرستادم.  یساعت و محل قرار را برا یلبخند مرموز با

 متیشده به ق یشه. حت تیکن اذ یکار هیاش کن،  وونهیکن، لمسش کن، د نیرو سوار ماش یهرجور شده هست »

 « بهش. یدست دراز

 تا همراهم شود.اما خودش خواسته بود،  ؛شود یبودم اردالن مستاصل م مطمئن

 گفتم و او در پاسخم چه گفت. یزیچه چ الیبه دان دمیشد. نفهم یم نییام باال و پا نهیس جانیه از

شب مانده بود.  مهیتا ن یساعت کیبود تا اردالن خبر خوش را به من بدهد. به ساعت نگاه کردم،  یبه گوش چشمانم

کم کم داشت از پاسخ ندادنش خونم به  دم،یجو یست لبم را مشماره اش را گرفتم. ُمدام پو زدم و ایدلم را به در

 . دیچیپ یکالفه اش در گوش یآمد، که صدا یجوش م

 .دمیکش یقیعم نفس

 ! چه خبر؟زمیسالم عز -

 .ستین یچه خبر باشه؟ خبر یخوا یم -

 .دمییهم سا یرا رو میدندان ها دم،یرا کش میموها

 شد؟ یچ ؟یکار کرد یچ یبا هست ست؟ین یخبر یچ یعنیاردالن!  -

 را فوت کرد. نفسش

 .یکنم، االن حوصله ندارم ناز یم فیبعداً برات تعر -

 اش کنم. یراض یکردم با لحن نرم تر یسع

 اردالن! لطفاً. -

 .دیکش یقیعم آه

 کنم. یم فیخودتو لوس نکن. تعر یباشه. اونجور -

 منتظر ماندم تا شروع کند.زدم و یلبخند
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 دیو شال سف یمشک یچقدر دلتنگشم. با اون پالتو دمیتازه فهم دمشید یز زدم، تعجب کرد. وقتپاش که ترم یجلو -

 تمام خاطرات پارسال برام زنده شد. باالخره با اصرار سوار شد.

 به خودم آمدم. شیقصه بودم. با صدا یانتها تابینداشت و من ب تیاهم یپر از بغض بود، اما ذره ا شیصدا

 ز؟هنو ییالو، اونجا -

 شنوم. یآره، آره بگو م -

 استرس داشت، نتونستم سکوت رو تحمل کنم و گفتم:  یکم -

 «. مبارکه.یازدواج کن یخوا یم دمیشن»

 ش رو زد. یتفاوت ینقاب ب شهیهم مثل

 «! انشاهللا قسمت شما بشه.چهیپیچه زود م خبرا»

خواستم هرجور شده  ،یآن میتصم هیودم، تو شده ب وونهیاز دستش بدم. د یراحت نیکردم به ا یفکر نم ،یدون یم 

 نفس باال رفتم. کیرو  یداخل بطر اتینذارم به خواسته ش برسه. محتو

ً یزدم، دق یا روزمندانهیپ لبخند  یم فیبود و تعر یگرید یایهمانطور که خواستم شده بود. اردالن در دن زیهمه چ قا

  کرد.

 گفت:  یداد با لحن معمول ینشون نم یول د،یترس یاش داد کم ینیبه ب ینیتند الکل شده بود، چ یمتوجه بو -

 « .میدیشم. رس ادهیخوام پ ی. میرد کرد ابونویخ»

 : دیکش غیداد، ج یندادم و پامو رو پدال گاز فشار دادم. تند تند آب دهنش را قورت م یتیاهم

 «بذار برم. شهینگرانم م االن الیدان ؟یریاصالً کجا م ؟یکن یم ینجوری! چرا اینگه دار لعنت گفتم»

 دیلرز ی. مش به داشبرد خورد. سرش خون اومد یشونیرو ترمز زدم. پ یدفعه ا هیاون بچه سوسول  اسم دنیشن با

 . دیبهم توپ گفت. تا دستمو بردم جلو دستمو پس زد و ینم یچیه و

 «برو اون طرف. ،یمن دست نزن روان به»

 . و زدمر یخواست درو باز کنه، قفل مرکز تا

 رفته باشد. شیپ یخوب نیبه ا زیشد همه چ یزدم، باورم نم قهقهه

 کنم؟ یم فیمگه برات جوک تعر -

 قشیسرهم کردم و به گفتن ادامٔه ماجرا تشو ی. دروغمیزودتر به اوج داستان برس نکهیا یشده بود. برا یعصب

 کردم.

 دلخور بود، اما ادامه داد:  یکم لحنش

 گفتم:  -

 «.یر ینم ییوام، جاتا من نخ »

 گفتم: ی. کله م داغ بود. با لحن کشدارش کرده بودم. لذت بخش بود کالفه

 «حاال حاالها کارت دارم. ،یکن زیزخمت رو تمو  ارمیآب ب بذار»

 .اون موقع دلم واقعاً خنک شده بود یناز یدون یمثل گچ شده بود، نم صورتش

 بودم. اید دنموجو نیطرف من هم سرخوش تر نینداشت ا خبر
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 خب بعدش؟  -

 آب و چسب زخم گرفتم. یبطر هیشدم،  ادهیپ نیاز ماش -

 کرد. یبرگشتم خونسرد نگام م یوقت -

را  میاز موها ینکنم. دسته ا یباف یکردم منف یبود. سع ینداشت، برعکس عصب جانیه گرینظرم لحن اردالن د به

 .دمیچیدور انگشتم پ

 ؟ نداره. درسته یبود راه فرار دهیفهم یعنی -

 .فوت کرد یرا کالفه تر از هروقت در گوش نفسش

. دمیزخمش کش یرو کردم و سیدستمال خ هی. جا خوردم یموضع دادنش کم رییصبر کن دختر جان! از تغ -

. بعد از چسبوندن چسب زخم، ای. دلمو زدم به درخواست گردنمو خورد کنه یبودن. انگار م یچشماش برزخ

 ش کردم و گفتم: صورتشو نواز

 «.یشی. امروز مال من مرمیم یچقدر دلم برات تنگ شده؟دارم م یدون یم»

 :دیکش غیشد. دوباره ج رهیو با نفرت بهم خ دیچسب نیدر ماش به

 «.ی. جراتشو نداریبه من دست بزن یکن ی. انگار شهر هرته. غلط میبه من دست نزن عوض  »

شده بود. خواستم بغلش کنم، اما بخاطر مشروب بدنم سست بود که  شهیتر از هم یش خواستن یعصب افهیاون ق با

 نکرد و ُمحکم هولم داد. یاونم نامرد

 فرستادم. یرا به پشت گوشم م میموها ُمدام

 اردالن! فرار کرد. -

 فرستاد. رونیرا ب آهش

 نه، اما.... -

 .تخت بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن یرو از

 ؟یاما چ -

 اومد. لایدان -

 زدن از کاسه شان است. رونیکردم از زور تعجب چشمانم در حال ب حس

  شه؟یمگه م ؟یچ یعنی -

 . دیکش یکالفه ا پوف

شو از پشت  قهی عیو سر دمیبه خودم جنب دنییشد و شروع کرد به دو ادهیپ نیاز ماش عیهولم داد سر یوقت -

 : دیکشیم غی. جدمیچسب

  «؟یخوا یاز جونم م یچ ! خفه شدم،وونهیولم کن. د »

دهنشو گرفتم. ُمدام دست و پا  ی. با دست جلو. حرکاتم دست خودم نبودنیدراومده بود. کوبوندمش به ماش اشکش

حالم خراب تر شده بود. دستمو   بدنش یالکل، از گرما ریتار مو بود. از تاث هیزد. فاصلٔه بدنامون اندازه  یم

تو  الیُمشت دان امیو ازش جدام کرد. تا به خودم ب دیکشمو  قهینفر از پشت محکم  هیبرداشتم تا لباشو ببوسم، که 

 صورتم خورد.

 زدم. ادی. فردیکه رس نجایا به
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 اردالن؟ یچ یعنی شه؟یشد آخه؟ مگه م داشیاز کجا پ الیدان -

 بود. یگریحوصله تر از هر وقت د یب شیصدا

 خبرش کرده بود.زنگ زده بود و دیفکر کنم اون موقع که رفتم خر -

 بستم. یرا عصب چشمانم

 .یپا چلفت. من رو تو حساب کرده بودم. پسرٔه دست ویلیخ ،یاحمق یلیخ -

 تخت رها کردم. یرا بدهم تماس را قطع کردم و خودم را رو یگریاجازٔه هر حرف د نکهیا بدون

 

 **الیدان**

 

درختان خزان زده که آماده  یبودم، منظره  ستادهیره ااتفاق بود. کنار پنج نیبهتر میچشمان مامان برا تیبرق رضا 

 شانه ام قرار گرفت.  یکه دست گرم پدرم رو دمیکش یقیبود. نفس عم بایشدند، ز یم یخواب زمستان ی

 ؟یشد مونیشده پسرم؟ نکنه پش ی! چیتو فکر -

 را فشردم. دستش

پدر  یشما رو دارم. به قول هست یکنم همه  یم خوشحالم بابا! من خدا رو شکر م یلیباشم، خ مونیخدا نکنه پش -

 آدمهاست.  یاتفاق برا نیخوب داشتن بهتر

 ادامه داد:  یضربه به کمرم زد و با لحن شوخ چند

 خودته ها! یگفته باشم همه خرجا به پا زه،یر یم یچه زبون یپدرصلوات -

 ؟یزن یبابا! ضدحال م -

 باال انداخت. یا شانه

 که گفتم. ینیهم -

 کنارمان قرار گرفت. درما

 نکن.  تی! پسرمو اذریاردش -

 .دمیرا بوس صورتش

 ؟یخواستگار میبر یقربون مامان خوشگلم بشم من، حاال کِ  -

 .دیمتعجب آتنا بود که به گوش رس یبار صدا نیا

 م؟یا بهیخونه فقط ما غر نی! تو ایبسالمت -

 به خسته کردن ذهنم داشته باشه. ازین دنشیهست؟! هر چند فکر نکنم فهم یعروس خوشبخت ک نیا حاال

 گفتم:  یخاص طنتیش با

به هدف، مطمئنم  یزد شهیشد، خبر بدم. بعدشم شما هم یقطع میوهللا دو سه ساعته مامان صحبت کرده، خواست -

 وسط خال. یزن یبازم م

 نازک کرد. یچشم پشت
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 خودمون. نینازن گهیمعلومه د ه،یعروس خانم که صد در صد راض -

 زد.  یلبخند نماما

موقر و با اصالته؛ اما  ن،یمت با،یباشه، ز یفقط دختر خواهرمه. نه که دختر بد نینازن زم،یعز یاشتباه حدس زد -

 دم،یپسرم پسند یمثل خودت رو برا یرانیو ا یبا رفتار کامالً شرق یدختر خاک هیخوره. من  یما نم یبه خانواده 

 تر از خواهرت. کیآشناست، نزد

 َشک گفت:  با آتنا

 تر! کیدوست خودم! از خواهر نزد -

 زده زمزمه کرد: جانیهسکوت کرد آرام و هیثان چند

 منظورتون منظورتون.... یوا -

 . ادامه داد: دیشدن گردنم را که د نییبه من انداخت، باال پا ینگاه

 نیحرف نداره. پس بگو چرا به آبت ه،یواقعاً دختر خوب یکرد. هست دست دلشو رو الی! باالخره دانای! خداه؟یهست -

 مبارک بادا.        شاهللای. بادا بادا مبارک بادا ایکرد یچپ چپ نگاه م

خدا را شکر کردم  یزندگ یها بیوجود تمام فراز و نش با .دیدامون محکم در آغوشش کش م،یدیلحن شادش خند به

 و آرامش. یخوشبخت نیبخاطر ا

 یزد، وقت یرد تماس دادم. دامون چشمک ینقش بست. جلسه بودم، ناراضصفحٔه تلفنم  یرو یخندان هست عکس

دستم به  ره،یمد ئتیه یکرد. بعد از رفتن اعضا یموضوع را جمع بند قهیدر کمتر از پانزده دق دیمن را د یقراریب

 رفت که دامون بر شانه ام زد. یسمت گوش

 تازه ست. یریرو هروقت از آب بگ یه. اما خب مایکرد یزودتر اقدام م یقرارشیب نقدریتو که ا -

 زدم. یبند مین لبخند

 برام دعا کن.  -

 تکان داد. میبرا نانیبه نشانه اطم یچشمان مملو از آرامش سر با

 را گرفتم. یشمارٔه هست عیسر

 ؟یخودم خوب نیزتریسالم عز -

 «. یکن یبا حرارت نگاهت ذوبم م یشوم وقت یچه آرام م »

 زدم.  یته دل لبخند از

 چرا صدات نگرانه؟ ؟یسالم خانوم! شما خوب -

 را فوت کرد. نفسش

 خسته ام. ستم،ینه نگران ن -

 . دمیاش خند یتُخس به

 امان از تو دختر، وروجک لجباز! -

 جواب داد:  یسرتق با

 . یمنو تحمل کن یهمه جوره  یریبگ ادی دیکنم بسه. با تیفقط تو رو اذ ستم،یلجبازم ن رمینه خ -
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 زدم.  طنتشیبه ش یا قهقهه

 .یزیو عز نیریبر ُمنکرش لعنت، اما خب! تو همه جوره واسه من ش -

 .دهیدونم، کالً خدا منو تو دل برو آفر یخودم م -

 . فدات شم.یاریخدا رو شکر کم نم -

 گفت:  دهیبر دهیبر

 !الیدان گمی. مارمیب دمیاوالً خدا نکنه، دوماً نبا -

 از لحنش گرم شد. قلبم

 .الینجون دا -

 توئه. ریزنگ زد دعوام کرد. همه اش تقص شگاهیآزما یبال، امروز منش یجونت ب -

  ه؟یوسط گناه من چ نیدعوات کرده؟ ا ی! حاال واسه چشگاه؟یآزما -

 .دیخند زیر

 .یتوئه که هوش و حواس برام نذاشت ریآماده شده. تقص شیده روز پ رم،یرفته برم جواب چکابمو بگ ادمی -

 .دمیکش یقیعم نفس

 !؟گهید یکن یم یدلبر یاالن دار -

 کنه؟  یدلبر ینکنم ک یخب من دلبر ،ییزایچ نیهمچ هی -

 شگاه؟یآزما یریخودت تنها م طون؟یش یرو بگ نایهم یحرف حق جواب نداره، زنگ زده بود -

 جواب داد: طنتیش با

 ؟یایب یخوا ینم یعنی ،گهید میباهم بر ایهمه اش بهانه بود که باهات حرف بزنم، ب نایا رمینخ -

 زبون باز، شما جون بخواه. چشم ساعت پنج منتظرم باش. یاز دست تو یوا -

 .ییآقا یلی. خیمرس یلیخ -

 .دمیخند بلند

 نکن. طنتیش نقدریبرو پدرسوخته! ا ایب -

 

 

 «کند؟ یلبخندت چه دارد که دلم را شهاب باران م طنتیش »

 

 دستم گذاشت.  یستش را رود عیخواستم کمربندم را باز کنم سر تا

 . امیم رمیگ یخودم زود جوابو م ،یایخواد تو ب ینم -

 .گهید رمیبذار برم بگ ده،یپر یرنگ و روت از خستگ -

 زحمت دادم. نجاشمیتا هم ،یخودت که از من بدتر -
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 اش زدم.  ینینوک ب به

 پاره کن.  کهیبرو، کم تعارف ت -

 یا قهیفرمان گذاشتم پانزده دق یرا رو رفت. سرم یموقر و خانمانه راه م شهیشد و داخل رفت. مثل هم ادهیپ عیسر

 با خودم گفتم:  امد،یگذشت اما ن

 بره؟! یگرفتن چقدر زمان م شیجواب آزما هیمگه  -

 جواب داد: دهیشماره اش را گرفتم به بوق سوم نرس یگذشت، بدون معطل گریربع د کی 

 .امیم گهید قهیدو د -

مثل دو قرن گذشت.  میبرا قهیفکر به ذهنم آمد، دو دق کیبه جانم افتاد. هزار و  یود، ترس بدناراحت ب لحنش

حس  یب میبه جانم افتاد، دست و پا یافتاده بودند. دلشورٔه بد شیو شانه ها نیسنگ شیآمد، قدم ها رونیباالخره ب

 را بست. آرام با بغض گفت:  نیشده بودند. در ماش

 .الیدان میبر -

 قورت دادم. یانم را به سختده آب

 افتاده؟ یاتفاق ؟یشد یشکل نیچرا ا -

 . دیرس یبه گوش م مانینفس ها یفقط صدا یا هیچرخاند. چند ثان شهیرا به سمت ش سرش

 . دمیکش میموها یال به ال یدست کالفه

 شده؟ ی! چیهست رمیم یدارم م ستم؟یمگه با تو ن -

اش  قهیشد. به سمت خودم چرخاندمش. سرش به  یم لیتبد نیقیت به َشَکم داش گرید دند،یلرز یم شیها شانه

 شدم. رهیبود، سرش را باال گرفتم و در چشمانش خ دهیچسب

 ! با توام.یگفت!؟ هست ی. دکتر چیجون به لبم کرد -

 شروع کرد: یدهانش را قورت داد و با لحن آرام و مظلوم آب

 .یذار یاول قول بده تنهام نم -

 . دمیتم و پشتش را بوسرا گرف دستانش

 حرف بزن.  رم،یم یم ینفس کنارتم، دارم از نگران نیمن تا آخر -

 راستش، دکتر گفت.... -

 اش شدم. رهیزد. کالفه نفسم را فوت کردم. ملتمسانه خهزار فکر به سرم  هیثان یبود، در صدم ها مردد

 . نگران نباش.زمی! بگو عزیهست -

 شده بود. شهیتر از هم مظلوم

 وقت ندارم. ادمیگرفتم، ز یسخت یماریگفت ب -

 دادم. هیتک یصندل یتمام شده سرم را به پشت ایلحظه فکر کردم دن کی .دمید یرا م شیحرکات لب ها فقط

 .               هی! بگو شوخی! نه دروغه، هستنیامام حس ای -



155 
 

به شماره  میتوانستم باور کنم. نفس ها یاش شدم، نم رهیدست خودم باشد چشمانم پر شده بودند. خ نکهیا بدون

صورتم گذاشت و  یداد. دستش را برو نییها را پا شهیش د،یکش رونیآب را ب یبطر فشیاز داخل ک عیافتاده بود. سر

 گفت:  یبا لحن نگران

 آبو بخور، مرگ من. نیا ایب ؟ی! خوبالیدان -

 گذاشتم.  شیلب ها یرا برو دستم

 نگو... نگو.  گهید شیه -

 را صاف کردم. میکه آرام شدم صدا یبغلش کردم، کم محکم

 دکتر درست گفته؟  یحاال مطمئن -

 ام بود. نهیس یرو سرش

 .یشیتََلف م ینرس ارتیو اگه زودتر به  یآره گفت مرض عشق گرفت -

 کرد. ینگاهم م طنتیاش شدم. با چشمان پر از ش رهیکردم، متعجب خ شیخودم جدا از

 ناراحت. ایباشم دانستم خوشحال  ینم

 ست؟یت ن یچیتو ه یعنی -

 را باال انداخت. شیابروها یتُخس با

 باشه!؟ میزیچ هی یدوست داشت ینی -

 گفتم:  یعصب

 !وونهیکردم. د یبهت بگم. داشتم سکته م یدونم چ ینم -

 انداخت. نییرا پا سرش

 . یهست یریبم یبگو اله ،یچیه -

 شدم. رهیو شرارت بود، خ طنتیکه پر از ش ششیآال یه صورت ب. سرش را باال گرفتم، بدمیسمتش چرخ به

 « ست. یلیکشد که به وسعت جنونم ل یکنارم نفس م ینیریچقدر خوشبختم، ش »

 ِجغله بچه منو گذاشته سرکار هیکنم؟ نگاه توروخدا!  کارتیمن چ -

 باال انداخت.  ییابرو یتُخس با

 .یگرفت یآبغوره م یکه داشت یبچه خودت -

 نکنم. یشد تالف یرفت. اما نم نیام همان لحظه از ب یناراحت تمام .دیبلند خند بلند

 .یاش رو بد مهیجر دیبا دمت،یفکر نکن بخش -

 . مید یاش هرچقدر باشه م مهیباشه جر -

 زدم.  یبدجنس لبخند

 .یپرداختش کن یتون ینم ایراحت نیبه ا گه،ینه د -

 کرد. زیرا ر چشمانش

 خدا! ایاش باالست؟  نهیهز نقدریا یعنی -
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 زدم و دنده را جابجا کردم.  استارت

 گفت. شهی. نمستیجاش ن نجایحاال، ا یفهم یم -

 باال انداخت.  یا شانه

 باال انداختم. یی. ابروستادمی. خلوت بود، کنار چند درخت ادمیچیپ یداخل فرع دانیاز م بعد

 ! ییشما وروجک استثنا ی مهیخوبه. حاال جر نجایخب، ا -

 انداخت.  رونیبه ب یتعجب نگاه با

 !ایزنی. مشکوک منه مغازه هست، نه فروشگاه نجایآخه ا -

 به سمتم، ادامه داد: دیچشمان درشت شده چرخ با

 قض...... الیدان -

 .دیمن حرف در دهانش ماس طنتیبا نگاه پر از ش که

 چشماتو ببند. - 

 خوام. ینم -

 .مینیش یم نجایرنه تا خود صبح هم. وگیرو پرداخت کن مهیجر دیببند با -

 هم فشرد. یچشمانش را رو ی. ناراضدیکش یکالفه ا پوف

 یگرید زیاما هدف من چ؛ . از خجالت دوباره سرخ شده بوددندیلرز یم شیصورتش بردم، لب ها کیرا نزد میها لب

 از صورتش گرفتم. یمگاز محک ی. بدون معطلدیکش یلُپ قرمزش گذاشتم، نفس آسوده ا یرا رو می. لب هابود

 . آخ.! کنده شدالی! دانیآ -

داد. با  ی. همانطور که صورتش را ماساژ مبه زور مرا از خودش جدا کرد آمدم. یکرد و من کوتاه نم یتقال م او

 :دیبود. نال شیابروها انیکه م یاخم کمرنگ

 ! بدجنس.ینامرد یلیخ -

 زدم. یبلند قهقههٔ 

 .ینکن طنتیش ینجوریا یتا تو باش -

 بدجنس! ،یبدجنس -

 

 «.ستین یزیاز گذشتٔه پوچ چ یقدم بزن در خاطرم، خاطراتم قبل تو، جز ُمشت ایتو ب »

 

بگذارم. داخل سالن  انیپدرش را حتماً با او در م هیاز من خواست قض یرا گذاشته بود، هست یقرار خواستگار مادر

 کردم به بعد.  یموکول م دیپرس یم یاز پدر هست هروقت نم.ک ینیب شیتوانستم واکنشش را پ یزدم. نم یکالفه قدم م

خوب  زیخواست همه چ یکاناپه نشسته بودم. دلم م یمان باشد، رو یدر زندگ یمبهم یدوست نداشت نقطه  یهست

 به خودم آمدم. شیبرود. با صدا شیپ

 ؟یو کالفه ا شونیچرا پر ؟ینشست یکیجان! مامان چرا تو تار الیدان -

 ال گرفتم.را با سرم
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 ن؟یدیسالم، شما از کجا فهم -

 زد.  یقشنگ لبخند

 مادر.  یحرف بزن راحت ش ؟یزنیحواسم بهته، چرا حرف نم یمن مادرتم، از سر غروب که اومد -

 سکوت کردم. یا هیرا کالفه فوت کردم، چند ثان نفسم

 م.ازم خواست خودم درباره اش بهت بگ ،یدر مورد هست هیزیچ هی قتشیمامان حق -

 ام شد. آب دهانم را قورت دادم.  رهیشد و منتظر خ یجد صورتش

 گمیم، یبگ یهرچ شهیمثل هم دی. بدوننی. تا آخر به حرفام گوش بدنیبا منطق بهم جواب بد شهیخوام مثل هم یم -

 .هیدر مورد پدر هست هیچشم. قض

 .دیکش یقیمبل جابجا شد، نفس عم یرو یکم

 . دیپس باالخره بعداً رس -

 آزاد کردم. یحبس شده ام را به سخت سنف

 سوال بپرسم. هیاول ازت  شهیم -

 کرد. نیینشانٔه مثبت سرش را باال پا به

 به مشکل بخورن، به نظرتون بچه ها چقدر مقصرن؟ یخانواده ا هیاگه پدر مادر  -

 سکوت مطلق بود، با زبان لبانش را تر کرد. یا هیثان چند

 کنن. یداره بعدش چطور راهشون رو انتخاب کنن و زندگ یلبته بستگندارن، ا یگناه چیبچه ها ه -

 نشست. میلب ها یرو یمحو لبخند

 خب؟! -

پشت  نکهیا یکالً باهاشون قطع رابطه کردن. بجا یهست یپدر یازدواج مجدد کرده و خونواده  یپدر هست قتشیحق -

 . رهیگ یطالق مخانوم  میمر نکهی. تا استادنیعروس و بچه هاش باشن، مقابلشون ا

 درهم گره خورد. شیابروها دم،یخوردنش را د کهی

 عجب!؟ چه سخت!   -

 تازه کردم. یمنتظرش مرا به ادامه دادن وادار کرد، نفس چشمان

 رنیتماس نگ گهیخواد که د یبچه ها م ی. حتکنهیم یها شونه خال تیبار تمام مسئول ریراحت از ز یلیپدرشون خ -

سازن.  یشون رو م یدوباره زندگ یخانوم و بچه ها کم کم به سخت میرو داشته باشه. مرش  یتا اون راحت زندگ

 تیت شد. خودش امروز ازم خواست تا تمام واقعیاذ یلیخ یرو از سر گذروندن. هست ییبایچه فراز و نش دمیمن د

 ،یکن یره، نه دعوا ماگه مامانت مخالفت کرد حق دا»باشه. گفت:  یپنهون زیخواست چ یرو به شما بگم. دلش نم

 ی. بهش هم بگو من همه جوره دوستش دارم و بهش احترام میرو با جون و دل انجام بد زشیهمه چ دینه قهر، با

 «ذارم.

آمد. در  یم نییپا میدادم، از شدت استرس قطرات درشت عرق از سر و رو رونیرا بستم نفسم را تکه تکه ب چشمانم

 کنج لبان خوش فرمش بود. ییبایچشمانم را باز کردم، لبخند ز شیبود. با صدا بیعج ییدرونم غوغا

 یکنم؛ وقت ی. تازه غم چشماش رو درک متیترب نیاحسنت گفت به ا دی. باینفس همه رو گفت هیماشاهللا چه  -

 تونست فقط به ما بگه پدرش جدا شده و ازدواج کرده، یدختر ساده و روراسته. م نیکرد. چقدر ا ینگاه م رویاردش

 . یبگ زویاما از تو خواسته همه چ
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 زدم. لبخند

و خونواده  یهست یبرا دیماجرا رو که شن نیدونه. ا یم زویشما و باباست، بابا همه چ یقلب تیرضا یشرط هست -

 قائل شد. اما خواست نگم تا به وقتش. یشتریاش احترام ب

 ام را فشرد.  شانه

 .دیش ریهم پ ی. بپادیخت شبهش بگو رو چشم من جا داره، انشاهللا خوشب -

 را غرق بوسه کردم.  صورتش

 مخلصتم ماهرخ بانو! نوکرتم به موال! -

 «مادر. نم،یبهتر یدهم، تا تو عاشقانه نفس بکش یم تیرا برا میوار نفس ها مجنون»

 ینیسرا به من منتقل کرده بود. لبخند به لب با  یبیآرامش عج شیاتاقش نشستم، دکور و فضا یمبل راحت یرو 

 گذاشت. زیم یداخل شد، آن را رو ینیریو ش یچا

 شهیقطرات باران پشت ش یصدا یا قهیشدم. چند دق رهیو به چشمانش خ دمیکش یقیتخت نشست، نفس عم یرو

 شکست. یرا م قمانیدقا زیسکوت دل انگ

 . دیی. بفرماشهیم خی! نیزتریعز -

 قبلش افتادم.  قهیچند دق ادی

 ه؟ راستشو بگو بدجنس! فلفل ندار گهید نکهیا -

 کرد. یخفه ا ی خنده

 .یبود شده بود، خوب قرمز شده یدنیات د افهیف ییخدا یچسبه. ول یهوا م نینه نوش جان کن، تو ا -

 را برداشتم کنارش نشستم.  یچا

 نگو چرا. یطونکیش گمیم -

 . زمزمه کردم:دمیرا با تمام وجود بلع شیدلچسب نفس ها یزد، هوا یچشمک

 .یفرشته ها شد هیاصالً شب ،یمحشر شد یریکت شلوار ش نیتو ا اد،یبهت م دیدر رنگ سفچق -

 .ونیعذاب آقا یاصوالً خانوما همه فرشته ان، منتها فرشته  -

 . دمینازک کرد، آرام خند یچشم پشت

 .یقلب من یدونم، اما تو فرشته  یرو نم گهید یخانوما -

 . میحرف بزن میمثالً اومد -

 شد رهیدر چشمانم خ د،یبه سمت من چرخ د،یرا نوش یز چاا یا جرعه

 ای. بمیرو قضاوت نکن گرانیو د گهیهمد یبا حرف هرکس م،یبهم اعتماد داشته باش شهیهم میبهم قول بد ای! بالیدان -

 یچی. من همیعاشق هم باش شهیهم شهیهم م،یپنهون نکنرو یزی. چمیکنار هم باش طیشرا نیسخت ترتو  میقول بد

 خوام جز خودت.  یازت  نم

 .دمیدستش را بوس پشت

 به تو اعتماد دارم.  شتریاز دو تا چشمام ب ،یقلب من یملکه  شهیتو هم -

 .ییمن خود تو یناراحتت کنه، خوشبخت یچیذارم ه ینم
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 «.نیخواهمت بهتر یبخوان. م ایقلٔه دن نیمرتفع تر یاما تو به بلندا م؛یگو یم کوتاه»

 

 آرامش بست سرم را کنار گوشش بردم و نجوا کردم: را با  چشمانش

و پنهونش  یو من منکرش بودم، عشقم بود یکرده بود ریتسختو روحم رو  ،یمیاتفاق من تو زندگ نیو تو بهتر -

 زنم عاشقتم. یبه بعد همه جا داد م نیکردم؛ اما از ا

 . دیخند

 . رونیب میبر گهی. دهیدونم کاف یکه خودم م نیهم ست،یالزم ن -

 .ستادمیا شیبه سمت در رفتم که با صدا دمیبه لباسم کش یشدم دست بلند

  ؟یکن پیجذاب مردونه ات فقط واسه من باشه؟ فقط واسه من خوش ت یخنده ها نیا شهیم الیدان گمیم -

 .دمی. خندنشیریش یضعف رفت از خودخواه دلم

 چرا نشه؟ ،یشما بگ یچشم هرچ -

. 

. 

 

 . قول مردونه جوجه خروس.شهیانجام نم یکار چیه یایتا تو ب گه،یدادم دچشم دانا جان! قول  -

 یشد، اخم کمرنگ انیدر چهارچوب نما نینازن قامت رفت. نییپا رهیمن دستگ دییبفرما یبه در خورد، با صدا یا تقه

 نشست. میابروها انیم

 یبند میشد. لبخند ن رهیر چشمانم خاز تشکر کوتاه نشست د بعد .را پاسخ دادم و به نشستن دعوتش کردم سالمش

 زد.

 ورا! نیچه عجب از ا ،یخوش اومد -

 خوبه؟ یسر بهت بزنم. چه خبر؟ هست هیگفتم  ومدم،یاز کالس م -

 را فوت کردم. نفسم

 ام خوبه. ی. هستیکرد یکار خوب -

 .دیش چرخفرستادم، باالخره زبان در دهان رونیرا ب قمیعم نفس کرد. یبود و مدام دست دست م ساکت

 بود. شهیروزها ساده و آرام تر از هم نیا

 !الیدان گمیم -

 بله؟!  -

 شه؟ی.... مشهی. مگمیم -

 .دمیکش میموها یرا ال به ال دستم

 بگو. شه؟یم یچ -
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منم باهاتون همراه  شهیم ن،ی. حاال که شماها تو تدارک جشنتون هسترهیتو خونه سر م یلیروزا حوصله م خ نیا -

 شم؟

موضعش  ریی. هرچند تغمیبود، آنقدر موقر شده بود که نتوانستم نه بگو یاز هر حسادت یلحنش عار شهیهم برعکس

 گفت: یم یهست شهیبود. اما هم بیعج یکم

 «.میآدما رو ببخش میریبگ ادی دینگر بود. با یمنف دینبا»

 من. یآره حتماً. من خواهر ندارم توام مثل خواهر کوچولو -

. 

. 

 

 

در تار و  یها خلوت و  لغزنده بودند. حس بد ابانیز زمان قرارمان گذشته بود، به خاطر برف آمده خا یا قهیدق ده

است نفس حبس شده  یهست نکهیا الیزنگ خورد، به خ یفرمان ضرب گرفته بودم. گوش یبود. رو دهیپود جانم دو

تواند همراهمان  یشده و نم ضیه گفت مرآه از نهادم بلند شد. جواب دادم ک نیاسم نازن دنیدادم. با د رونیام را ب

 شود. 

 جواب دادم:  عیکه خودش تماس گرفت، سر رمیرا بگ یشمارٔه هست خواستم

 نگرانتم.  ؟ییخانومم معلومه کجا -

 و پربغض بود. دیلرز یم شیصدا

 ام. یمشک یایپرش هیبه تئاتر شهر. من سوار  دهینرس ،یکوچه بهار شمال ایب عی! سرالیدان -

 گفتم:  عیسر

 شده؟  یچ ه؟یاونجا چرا؟ صدات چرا اونجور -

 من به شماره افتاد. یفرستاد، نفس ها رونیرا پر اضطراب ب شیها نفس

کنه. بخدا من  یبار باهام حرف بزنه و خداحافظ نیآخر یخواد برا یاصرار کرد سوار شم. گفت م د،یاردالن منو د -

رو  نیگفت. در ماش اتیچرند یسر هی ستیرو خورده االنم ن یمشروب داره ، نصف بطر نشیماش دونستم تو ینم

 . توروخدا! ایب الیترسم دان یقفل کرده. من م

 موفق نبودم. ادیرا کنترل کنم تا نلرزد و باال نرود. اما ز میکردم صدا یم یدلم غوغا بود، سع در

 باش.ذارم. فقط تو آروم  ینترس. زنده ش نم امی! االن مزدلمیباشه، باشه عز - 

 یاش جلو دهیکردم آرامش را به جانش بازگردانم؛ اما صورت رنگ پر یم یچطور دنده عوض کردم، سع دمینفهم

 دیبا یلعنت یلغزنده  یها ابانیکنده شد. در آن خ شیاز جا نیربود. ماش یرا م زمیگرفت و همه چ یچشمانم شکل م

 دیهم مز کیو تراف ی. لغزنذگدمیرس یم زیهمه چ ین باردال به حسابو  دمیرس یسالمت م دیرفتم، با یم اطیبا احت

 .برسم رتریو د رندیبر علت شده بود تا جانم را بگ

را  یاردالن هست دمیرنگ بودم که د یمشک یایدنبال پرش دم،یاسترس داشتم که دوبار کوچه را رد کردم. رس آنقدر

چشمانم را گرفته  یزده بود، خون جلو رونیب میکرد. رگ گردن و دستها کیخودش را به او نزد د،یکوب نیبه ماش

 یصورتش کردم، او کم یُمشت را حواله  نیاش را از پشت گرفتم، اول قهیسرعت خودم را به آنها رساندم،  به .بود

 نقش تر بود. مشت دوم را هم زدم.  زیاز من کوتاه تر و ر
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 زدم: ادیفر

 کثافت لجن رو برسم. چیز  همه یب نیشو تا من حساب ا نی! برو سوار ماشیهست -

 

 «.یزن یکنار لحظاتم نفس به نفس لبخند م یفرد جهانم، وقت نیتر آرام»

 

 اردالن جدا شد.  قهٔ یاش دستانم از  یصورت رو به کبود دنید با

 : دمیکش ادیفربلند کردم چند ضربه به صورتش زدم،  نیرا از زم یهست

 دا!! توروخی. نفس بکش. هستنجامینفس بکش! من ا -

 برگشتند.  شینفس ها قیبلند و عم یزدم، باالخره با صدا یمحکم تر یلیس

 .دمیکش یآسوده ا نفس

 ؟یخوب -

 جواب داد: دهیبر دهیکرد، بر یم سرفه

 آ...ره، خوو....بم.   -

 خم شد تا حالش بهتر شود، چشمانش به خون نشسته بودند.         یا هیثان چند

 گوشش زد. ریمحکم ز یلیس کیناموزون به طرف اردالن رفت،  یبا قدم ها ،دیکش رونیرا از دستم ب دستانش

 کرد. یواج نگاهش م و هاج

پست و کم  نقدریزن از ذهنت نگذره، برات متاسفم که ا ایدختر  هیبه  یفکر دست دراز یحت یریبگ ادیزدم تا  نویا -

 . یارزش

 .دیسمت من چرخ به

 ! الیکنم دان یاهش مببر، خو نجایلطفاً منو زودتر از ا -

 درهم شد. میبودم و اخم ها یعصب

 !؟یکن تیازش شکا یخوا ینم -

 کنم.   ریارزشش رو هم نداره خونواده امو بخاطرش درگ فته،یچشمم بهش ب گهیلحظه د کیخوام  ینم -

 زد.  یالتماس موج م شیصدا در

 .میبر الیکنم، دان یخواهش م -

را  شیشدم دستم را پشت کمرش انداختم. اردالن دست ها کشی. نزددندیلرز یبود، دستانش م دهیکامالً پر رنگش

 صورتش گرفتم. یجلو دواریرا تهد زدم، انگشتم یمشت کرد، جرات حرف زدن نداشت. پوزخند

 کنم. یم اهیروزگارتو س ،یش کیبه زن من نزد گهیمرتبه د کی هیفقط کاف -

نگاهش کردم، تازه  قی. دقمیساکت بود . هر دومیشد سوار .دیرس یبه گوش م یراحت به شیدندان ها دنییسا یصدا

و  دیمانند برق گرفته ها پر دم،یبه آن کش یزده بود افتاد. دست رونیخون از آن ب یکه کم یچشمم به چسب زخم

 بود.  یگرید یایدر دن ایام شد. گو رهیخ
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 !الیدان -

 شتریرا ب یشده بودند. بخار سیخ شیلباس ها د،یلرز یهق هق خودش را در آغوشم رها کرد. تمام وجودش م با

 گفتم:  یکردم، پشت کمرش را فشار دادم و با لحن آرام

 کنم. ینکن خواهش م هی. قربونت برم، گرنجامیشد، من ا . تمومشیه ش،یه -

 ام شد.  رهیاش خ یچشمان اشک با

 سوار...... دینبا دیببخش -

خواست سرزنشش کنم؛ اما وقتش  یه دهد. هرچند حرف دلم نبود و دلم مخودم فشردمش نگذاشتم حرفش را ادام به

 نبود. 

 که تو دلت نمونه. بهش فکر نکن.  یباهاش حرف بزن یحق داشت ،یتو بهش اعتماد کرده بود -

 معصومش با نمک شده بود.  افهٔ یبه آن انداخت. ق یو به دستش دادم. نگاه دمیکش رونیب یداخل داشبرد شکالت از

 .یور، ضعف کردبخ -

 زد.  ینیغمگ لبخند

 .یکه به فکرم یمرس -

 :  دمیو پرس دمیاش را بوس یشانیکرد. پ یم ییزخم خودنما یکردم، جا نگاهش

 ؟یدرد ندار -

 بغضش را فروخورد.  دند،یلرز شیها لب

 ادامه داد:  یومباشم. با لحن مظل تو شیخوام پ یدوست ندارم امشب خونه برم. م ال،یدان کنهیفقط روحم درد م -

 تو باشم. شیخوام پ یترسم. م یخودمم م هیاز سا یترسوند، اما االن تو نباش یمنو نم یچیه مایقد -

آرامش را  یقیحق یاند وگرنه معنا دهیجهان است، تو را ند یجا نیآرام آرام تر انوسیاق ندیگو یاست م دروغ»

 «کردند. یدرک م

 زدم. یقیعم لبخند

 فقط مامان بابا رفتن...... ،یکنارم باش شهیو هممن که از خدامه ت -

 جواب دادم:  عیتمام ماند، دانا بود، سر مهیحرفم ن یبا زنگ خوردن گوش 

 سالم داداش! -

 پاسخ داد:  کالفه

. نجایا ادیخواد ب یم تیرفته مامور ری! دو ساعته خونه تنهام. هما زنگ زده امن؟ییمعلومه کجا چیسالم! ه کیعل -

 َدَرن دشت حوصله ام سر رفت.  یخونه  نیتو ا ستیخونه ن چکسیمنتها ه

 .دمیکش یقیعم نفس

کنِسل شد  طشونی. دامون هم بخاطر هوا بلانیشد. مامان بابا رفتن دماوند، صبح م رید دیاومد ببخش شیپ یمشکل -

 من، مهمون دارم. یخونه  نیای. به هما زنگ بزن بانیفردا انشاهللا م

 ؟یدونه مهمون دار یم ی! هستطونیش ؟شدهیباشه، چ ریخ -

 آرام بود. شهیبرعکس هم یهست
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 .نیفتیکنم. اتفاقاً خودش کنارمه، زودتر راه ب یم فیتعر ایحاال ب -

 

 «شود. یما خالصه م یدر غم ها یو خدا گاه »

 

 شام خوشمزه.  هیخونه و  یبه سو شیدرست شد، پ زیخب! همه چ -

 ا زدم.برق ر دیواحد را باز کردم، کل در

 به سالن انداخت.  ی. نگاهیرو خوب بلد نجای. خودت که ادنیبچه ها رس ،یریتا تو دوش بگ -

. إإإ نگاه دهیازت بع ،یبود ونیدکوراس ریی! تو که عاشق تغالینکرده. دان یرییتغ چیه نجایچند سال گذشته اما ا -

 که من داده بودم، همونجاست.یی هنوز تابلو

 گذاشتم. شیشانه ها یرا رو دستم ستادم،یسرش ا پشت

 تو رو داره. یدستا و نفس ها یشده. هنوزم بو دهیتو چ ی قهیچون با سل کنه،یکه منو آروم م ییتنها جا نجایا -

 . دیسمت من چرخ به

 نکنن. گهیوقت بچه ها فکر د هی گمیاما من لباس ندارم. م ز،یممنون بابت همه چ -

 .شهیشفاف م زیهمه چ م،یبد حیتوض یرار شد فقط هما و دانا بدونن. وقتکنن. بعدشم، ق یاوالً بچه ها غلط م -

برو  ذارمیتو رختکن هست. لباسم من برات م زیمانتو شلوارتم بنداز تو سبد. حوله تم ،ییخشکشو میکه داد پالتوتم

 .گهید

 . دیخند زیر

 بداخالق! چشم، رفتم. یمثل باباها یشد -

 آرام به سمت حمام رفت. یقدم ها با

 املت شستم و کنار گذاشتم. یاجاق گذاشتم و گوجه ها را برا یرا رو یکتر

 رفتم داد زدم:  یزنگ آپارتمان به صدا درآمد، دانا و هما وارد شدند، همانطور که به اتاق م یصدا

 لباس بدم. یمن به هست دیزیر یم ییتا شما چهارتا چا -

 «دور از دل ها. شد، لبخند ما و غم ها یخالصه م نطوریا ایدن کاش»

 .نمیتوانستم بب یبسته هم م یمتعجبشان را از پشت درها چشمان

که پنج سال قبل  یسه گوش آب یچهارخانه همرنگش به همراه روسر کیتون ،یُکمد را باز کردم، شلوار ِلگ آب در

تا  ستادمیشت در اداد. پ یآمدنش م رونیآب خبر از ب ریکردم. بسته شدن ش شانیجدا زیجا مانده بود. از رخت آو

 که با تعجب اسمم را صدا زد. نگذشت یا قهیمشخص بود. دق شهیام از ش هیسا نم،یعکس العملش را بب

 ممنون، اما فکر نکنم اندازه ام باشن  یلیخ یوا ؟یرو نگه داشته بود نای! تو االیدان -

 . یوب خشک کن سرما نخورراحت. بپوش بچه ها اومدن، موهاتم خ التیاندازه اته. خ گه،ید مینیما ا -

 .امیباشه چشم، االن م -

با دو جفت چشم متعجب پر از سوال مواجه شدم. دانا زودتر به حرف  دنمیسمت سالن راه افتادم، به محض رس به

 آمد.
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  ه؟یچ هی. قضیاومده، مهمون دار شیمشکل پ یچه خبره؟ به من گفت نجای! االیدان -

 زدند. یپلک نم هیبه او ماندند. چند ثان رهیدانا و هما خ یهست سالم یبزنم که با صدا یحرف خواستم

 زمزمه کرد: دانا

صورتش اخم  دنیاما با د دم؛یچرخ یدلت اومد؟  متعجب نگاهش کردم ، سمت هست یش آخه؟ چطور یچرا زد -

 درهم شد. میها

 کنم. کهیت کهیبرم اون کثافت نامردو ت دیبا -

 : دیپرس یت، با چشمان سوالبلند به سمتش رف یبا قدم ها دانا

  شده؟ی! راستشو بگو چیهست -

 شما دو تا چتونه؟ نیبگ شهیواه!! م -

 گفت:  ینیکه تا آن لحظه ساکت بود، با لحن غمگ هما

  ده؟یرنگت پر نقدریات باد کرده، کبوده. چرا ا یشونیپ ؟یدید نهیدختر خودتو تو آ -

 رساند. نهیتوجه به ما خودش را به آ بدون

 .کردند دایراه خودشان را پ شیکرده!  دوباره اشک ها کارمیچ وونهید نیوروخدا ببت -

 مبل نشاند.  یبلند خودش را به او رساند، دستش را گرفت رو یبا قدم ها دانا

 . میشد جیما گ شده؟ینکن. بگو چ هیجان! گر یهست -

. میکرد فیرا تعر زینشستم. باهم همه چآنها  یروبرو تیسکویب یشکالت داغ و کم وانیبه دست با چهار ل ینیس

 اش داد. یرا بغل کرد و دلدار یهما هست

درهم  یبا اخم ها یداد. هست یرا تند تند حرکت م شینشسته بود. پاها شیاخم ها نیب یگرٔه کور یاز ناراحت دانا

 نگاهش کرد. 

حالم بهتر  نجایواقعاً که دانا! اومدم ا ؟یکن یم ینجوریو سالم جلو چشمتم، چرا ا حیُسر و ُمر و گنده صح نجایمن ا -

 .یکن یبدترش م یباشه، تو دار

 انداخت.  نییسرش را پا دانا

 خواد برم گردنشو خورد کنم. ی. دلم میزیبرام عز یلیخب، خ -

املت  میگذاشتم بهتر شده. حاال بر خیکه ُکمپرس  ینیبیخواد االن همه حالمون خوب باشه، م یدونم اما دلم م یم -

 .میپز رو بخور یو هست الیاند

 

زدم،  رونی. دانا کنارم غرق خواب بود. از اتاق بدمیشن غیج هیشب ییصدا تازه گرم خواب شده بودند، میچشمها

 در اتاق مهمان را باز کردم صدا از طرف هما نبود. ینگران ال

عرق بود، نفس  سیتش خگفت. صور یم انیو هذ دیلرز یدر خواب م یدر اتاق خودم را باز کردم، هست عیسر

 بود. نیسنگ شیها

 به من دست نزن آشغال! ولم کن، گفتم ولم کن.  م،یندار یبهم ربط گهیمن و تو د -

شانه  یکه برو شیرا گرفتم، تازه متوجه موها شینشان نداد، کنارش نشستم. دست ها یکردم عکس العمل شیصدا

آرام گرفته  نکهیا الیغرق خوابش شدم. با خ یبه چهره  رهیخ یا هیبود، شدم. نوازشش کردم، چند ثان ختهیاش ر

 اش اتاق را برداشته بود.  هیگر یکه آنها را محکم تر گرفت. صدا بکشم رونیخواستم دستم را از دستانش ب
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 ! ییترسم. برگرد، توروخدا تنهام نذار، بابا یبابا! من م -

 کردم. شیرا تکان دادم و صدا شیشانه ها عیسر

کنار چشمش را کنار زدم.  یآب دستش دادم، موها یوانی. لندیرا باز کرد، کمکش کردم بنش شیلک هاپ یال آرام

 شد. آب دهانش را پر سر و صدا قورت داد. تشیتازه متوجه موقع ایصورتش را نوازش کردم، گو

 ندارم. ی! من روسریوا -

 کردم. یانداخت، خنده خفه ا نییرا پا سرش

  ؟یاتیو حالت خراب بود. حاال نگران روسر یگفت یم ونیاب هذتو خو شیپ قهیتا چند د -

 بود. دهیاش چسب قهیبه  سرش

 ؟یختیبهم ر نقدریبسه! گردنت شکست. منو نگاه کن. چرا ا -

 .سرش گذاشت یبند رو مین اش را از کنار تخت چنگ زد و یروسر

 اون عو..... نیاگه امروز سوار ماش ست،یدست خودم ن دیببخش -

 گذاشتم. شیلب ها یرا رو دستش

 کنارتم. شهیمن هم فتهیب یبدون هر اتفاق نمیدرست تموم شد. ا ای! حاال اشتباه یکرد. هست ی! غلط مسیه -

 شدم. تیاذ یلی. امروزخیهست شهیدونم هم یم -

 سخت و آسونه. یلحظه ها نیهم ی. زندگشهیتکرار نم گهیاما د ؛دونم یم -

 به من شد. رهیمرتب کرد و مردد خ . پتو رادمیاش را بوس یشانیپ

 .میکار دار یبرو بخواب که فردا کل ،یبدخواب شد -

 .یمونم تا بخواب یکنارت م نجاست،یبره. بعدشم کارم ا یدونم خوابت نم ینگام نکن خانوم موشه! م یاوالً اونجور -

 رفت.نشستم، دستش را گرفتم و آنقدر صورتش را نوازش کردم تا باالخره آرام گ کنارش

 

 «.یحوال نیسر تک تک مردم ا یرو یشود، باران خوشبخت ریتعب نگونهیا تیاشک ها یایبگذار رو »

 

 **یهست**

   

 ینشستم. نگاهم رو یراحت یرو د،یایجوش ب یبودم آب کتر منتظر شوند، نان گرفتم. داریهمه ب نکهیازود قبل صبح

 نیرد، دو عدد گل کنار هم قرار داشتند. وسط هر کدام دو نگو ز دیاز طال سف یبی. ترکانگشتر دست چپم ثابت ماند

رنگ  یلین فتم،که به انتخابشان گر یراهنیپ م،یبه بازار رفت الیآن روز به اصرار دانا و دان یبود. فردا فیظر انیبرل

 یربدربه حالت ض نهیس ریکه از سر شانه تا ز و لَخت داشت فیلط یها و دامنش کلوش بود. پارچه ا نیبا آست

 داشت.  یصورت زیر یشکوفه ها

کردم. ساعت دو بعدازظهر زنگ واحدمان زده  یِچک م نهیبا تمام وجود استرس داشتم، مدام خودم را در آ پنجشنبه

از گل وارد شد. با آن کت  یبا سبد بزرگ الیو عمه اش، دامون آتنا، دانا و در آخر دان ییشد، مادر پدرش، دا

به  یبود. قرار شد عقد و عروس شدهشهیاز هم رتریمن نفس گ یبرا دیسف یمردانه  نراهیو پ یآب نیاسپورت ج
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 الیدان ی. تا آن زمان هم قرار بود خانه میروز تولدم قرار بود عقد کنبرگزار شود،  بهشتیهفته در ارد کی یفاصله 

 م.باش دهیو چ دهیرا خر  لمیکند و من هم وسا رییاش تغ یزیشود، رنگ آم راتیتعم یکم

زد. به درخواست من، پدرش  یکنارم نشست، دست سردم را در دستانش گرفت لبخند آرامش بخش الیدان یوقت

 . دیام را بوس یشانی، تا راحت باشم. انگشتر را در دست چپم انداخت، پرا خواندعقد  مانیبرا

 جان رو کرد به ما و گفت:  ماهرخ

 «که. شهینم ینجوریا گل دختر من چقدره. نیا هیمهر نیخب آخر نگفت »

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  آب

بشه شروع نشه بهتره من  دهیپول سنج یکه بخواد بر مبنا یو شماهاست، زندگ الیمن وجود دان هیمهر »

 «.......چیه

 .دیحرف در دهانم ماس الیدان یبا صدا که

 « .شهینم ینجوریجان! ا یهست »

 را فشردم و ادامه دادم:  دستش

من ارزش داره  یبرا ایاش، متعهد بودنش، به اندازه تمام دن یمعرفت و وفادار ال،یقلب دان خوام،ینم یچیهمن »  

 «.نهیمن ا یقلب یحرف بزنن اما خواسته  دیدونم عروسا نبا یم

 انداختم و گفتم:  نییُگر گرفته سرم را پا ییگونه ها با

 «کردم. ییپرگو دیببخش »

 

 «که هنوز قلبت را خوب نشناخته ام. دیبع کینزد دیشا ایم چقدر دور کنمیگاه فکر م »

 کرد گفت:  یاشکش را پاک م کهیجان کنارم نشست، در حال ماهرخ

اخم  یروز الیبگم؛ اما اگه دان یدونم چ یمهربونته، من نم یا شهیدونستم صداقت چشمات بخاطر اون قلب ش یم »

 « بزرگش گوششه. کهیت ارهیبه صورتت ب

 زدم.  یخجول لبخند

 « به من مامان جون. نیلطف دار »

 شب تمام ُعمرم شد. نیدانا و مهران، بهتر یها یکار نیریشب با ش آن

زنگ واحد آمد. ساعت نُه صبح بود با تعجب به سمت  یرا که دم کردم صدا یبه خودم آمدم، چا یدر ِکتر یصدا با

 در رفتم. 

 باال انداختم.  ینبود. شانه ا فونیآ یجلو یکس

  "حتماً اشتباه زدن!"

 گفت:  ییصدا که

 کردن آب حوض؟ یواسه خال نیخانوم شما کارگر سفارش داده بود -

 .دانا بود یصدا

 زلزله؟! یکن یم کاریچ نجایتو ا -
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 داد. رییرا تغ شیتر آورد صدا کیرا نزد صورتش

 خسارت ما رو بده. این باز ک ای. خواهر میکن یم زیتم شهیش م،یکن یم یآب حوض خال م،یزن یپنبه م -

 خنده جواب دادم: با

 .نوبره وهللا ییپررو نیهم به ا میبخوا م،یخوایما کارگر نم -

 کنارش قرار گرفت. الیدان 

 بچه؟  یکل کل راه انداخت ومدهیباز ن -

 را باز کردم.  در

 دیع کی. نزدمیتم را خورددوستش داش یلیکه من خ یمیو خنده حل یشدند. با شوخ داریآنها، همه ب یسر و صدا با

کنار  دیکنم و سال جد هیتسو یقرار شد با شرکت قبل الی. به درخواست دانیتهران کامالً بهار ینوروز بود و هوا

 خودش مشغول به کار شوم.

 کردم، دستانش را دور شانه ام حلقه کرد. یرا نگاه م میپا ریزپنجره، تهران که  از

 خانومم تو فکره.  نمینب -

 شانه اش گذاشتم، چشمانم را بستم.  یسرم را رو دم،یپاش شیبه رو یلبخند

 شده بودند ضیتعو ای ریها تعم شهیقفل در و ش رها،یش م،یرسانده بود ازمندانیخانه اش را به دست ن لیوسا تمام

 .   میهم گذاشته بود ریدزدگ ستمیس

 خود..... یایفردا ن یخوایم یخسته شد یلیامروز خ -

 ام گذاشتم. ینیب یرورا  انگشتم

 ی. تا لباس عوض ممید یادامه م گهیبا همد می! باهم شروع کردنیزتریبار رو دوش تو باشه عز یهمه  شهینم -

 کنه.  یم خی. فسنجون مامان میآب به دست و صورتت بزن زودتر بر هیکنم 

 گونه اش به سمت اتاق عقب گرد کردم. یرو یاز کاشتن بوسه ا بعد

. 

. 

. 

  

 بعدش. ایبذار واسه قبل  دهیکه ع یدون یم ستنیهمه ن نی! آخه پنجم فروردیسته -

 را کالفه فوت کردم.  نفسم

 مزه نداره. گهید میریبعد از اونم بگ میهمه تو اسفند گرفتارن. بخوا یدون یمن تو که م زیخب عز -

 هست. نمیآره خب ا -

اگه  یکردنشه، حت زیاشکال نداره. هدف سورپرا ومدمی، نهرکس اومد قدمش رو چشم میکن یدانا، ما دعوت م گمیم -

 .میخودمون باش

 .سکوت کرد یا هیثان چند

 ذارم. یم انیرو در جر نایمامان واشی واشیباشه پس من  ،یگیراست م -
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و  یعصب یبه سمت شرکت رفتم. در باز بود، منش عیسر ،یتاکس هیاز حساب کردن کرا بعدتماس را قطع کردم و 

 کرد. یرو م و ریرا ز زیم یرو یرگه هاکالفه ب

 سکوت سود. یا هیباعث شد چند ثان الیدان یعصب یصدا

 شد؟  یچ یی! پس چامیمش رح -

 .کردمینگاه م میروبرو یو واج به صحنه  هاج

 

تو  یخنده ها یتو. اشک شوق تو. اصالً  صدا یتو، خنده برا یبرا یشد، شاد یم میتقس نگونهیا ایکاش دن »

 «را. میایرد کل  دنبردا

 به دست به سمتم آمد.  ینیس میرح عمو

 . برم به مهندس بگم.نیبش یستادیچرا وا ،یسالم دخترم خوش اومد - 

 زدم و در پاسخش گفتم: یبند مین لبخند

 چه خبره؟ نجایا ن؟یسالم خوب - 

 سرش را به سمت من چرخاند.   یمنش

 گمیم انیرضائ یاست. شرمنده االن به آقا ختهیکم بهم ر هیاع متوجه نشدم. اوض یخانم تهران دیسالم! ببخش -

 .یاومد

 بلند خودم را به او رساندم.  یقدم ها با

 .یخسته نباش روقتهیاتاقش، شما هم جمع کن زودتر برو، د رمی. میبگ خوادینداره، نم رادیا -

 ی. در را بستم. از پشت دستم را روبود رهیخ یبه در زدم، پشت به در غرق در افکارش به نقطٔه نامعلوم یا تقه

 کنار گوشش زمزمه کردم:  ستادمیپنجه پا ا یشانه اش گذاشتم، رو

 .یاونقدر ارزش نداره بخاطرش ناراحت باش ای! دنریمد یآقا ادیبهت نم یبداخالق -

 حلقه کردم. شیرا دور بازوها دستانم

 شده؟ ی. حاال بگو چمیکن یدرستش م گهی. باهمدنیزتریحرص نخور عز -

 گره دستانم گذاشت. یرا رو دستش

که  یکار کرد ی! تو با من چیداشتم. هست اجیدونم االن واقعاً به وجودت احت یخوام بگم؛ اما م ینم یچیفعالً ه -

 من. شیآب رو آت یشدبهت معتاد شدم؟  نقدریا

 یام صورتم نبض گرفته بود. ناشبار بود، تم نیرا شکار کرد. اول میلب ها یحرکت ناگهان کیو در  دیسمتم چرخ به

 شیموها ی. چشمانم را بستم و ناخودآگاه دستم را البالدیبوس یچه کار کنم. خشن م دیدانستم با یبودم و ناوارد. نم

جدا شد، محکم مرا در  هیبه کمرم آورد و بعد از چند ثان یارکرد نه عقلم. فش یم تمیفرو بردم. قلبم بود که هدا

با چشمان تبدارش  د،یکوب یاش م نهیو محکم خودش را به قفسه س عیدونده سر کیانند آغوش گرفت. قلبش م

 زد. یام شد لبخند خسته ا رهیخ

 است. یمعن یدانستم شرم و خجالت در برابرش ب یم

 وروجک من!  ایطونیتوام خوب ش -

 اش پنهان کردم.  نهیس نیرا ب سرم

 !کشهیخجالت م عیچه سر -
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 اش زدم. نهیبه س یترا باال گرفتم، مش سرم

 !یبدجنس یلیخ -

 ام زد.  ینیب یرو چشمان مظلوم نگاهش کردم. با

 .دماینگام نکن، کار دستت م ینجوریا -

 رفتم.  یغره ا چشم

 ! ییایح یب یلیخ -

قامت  دشییبفرما یبه من زد، بعد از صدا ی. چشمکمیاز هم فاصله گرفت ی. در زده شد کممیدیخند یدو آرام م هر

 .مینشست یراحت یمبل ها یدعوت دامون همه رو با شد. انیدر چهارچوب نمادامون 

 داد. حیاز مسئله را توض یو خالصه ا دیکش یقینفس عم الیدان

 «.یمرد روزگار نیمردتر ،یستادیا تیقول ها و حرف ها یپا یزن فرق ندارد، وقت ایمرد  »

 

 به دامون انداخت او هم کالفه سرش را تکان داد. ینگاه

خوبشان را از  یها یاز مشتر یلیشد خ ینم نیشان تام هیبود. اگر مواد اول یسخت طیکردم، شرا یفکر م خودم اب

 .دمیکش یقینفس عم م،یهمه ساکت بود یا قهیدق چند دادند. یدست م

نه ها رو کارخو یتا آخر سال همه  ادیخونه. فعالً که شماها به احتمال ز میو بر میفکر نکن یچیبهتره االن به ه -

کنم  یبا تجربه ام مشورت م دیاز اسات یکی. با اجازه اتون من با ستیآخر سال ن یبرا ی. پس مشکلنیکرد نیتام

 هست.  یحتماً راه حل

 .دمیچرخ الیبه دان رو

 هست. یراه شهیهم ست،ین ینگران یجا -

 دلم را برد. شتریزد که هزار برابر ب یلبخند

. 

. 

. 

کردم. دستم را  تشیاز آن را خورد. به سمت تخت هدا یمیغر و لُند ن یمزه کرد، بعد از کل گل گاوزبان را مزه وانیل

 از کنار تخت بلند شدم.  دم،یکش ی. نفس آسوده ادیو نوازش کردم تا باالخره خواب دمیرا کش شیموها  نیب

 : دیام شد، پرس رهیاش خ یزد، با چشمان زمرد میصدا دانا

  ؟یشد آبج یخب چ -

شرکت رو گفتم. قرار  تیاز وضع یرو گرفتم، براش شرح مختصر یاز بچه ها شماره استاد موحد یکی قیراز ط -

 غصه نخور. شهیو دامون همونجا جلسه بذاره، درست م الیشد دوشنبه با دان

 را فوت کرد. نفسش

 امروز کوالک کرده. شده که  یچ نی. ببستین دادیاهل داد و ب ادی. زدیخواب یاالن با سردرد م یاگه تو نبود -

 زدم. یخسته ا لبخند
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 کردن. یدبه م یداخل بیبخاطر رق دیها هم نبا ندهیخب اون نما -

 باال انداخت. یا شانه

 .رهیداره از سر و کولت باال م یشم. برو بخواب که خستگ ینم یتاجر خوب چوقتیمن ه -

. با چشمان گرد شده در اتاق را دمیصحبتش را شن یراه افتادم، صدا الیزدم، به سمت اتاق کنار دان رونیاتاقش ب از

 یتوانستم ناراحت یچمبره زد، نم میزد. بغض بر گلو یبودنش در خواب حرف م یخودم بخاطر عصب مثل باز کردم.

 .دندیرقص یصورتش م یدرشت عرق رو یمردانه اش بود، دانه ها یابروها انیم یپررنگ اخم .نمیاش را بب

 

 «. وقت ما شدن است امروز.میادهیرس ییبلوغ تنهاما به اندازٔه خود بهبغلم شعله بکش،  در»

 

 رهیبه من خ یآرام آرام چشمانش را باز کرد کم هیصورتش گذاشتم. بعد از چند ثان ینشستم، دستم را به رو کنارش

 شد، دوباره چشمانش را بست. 

 . شماینشه بدبخت م شه؟یدرست م یمطمئن یهست -

 . دمشیو محکم بوس دمیکش قیچند نفس عم شیگلو ریگل کرده بود. ز طنتمیدانم چرا ش یام گرفت، نم خنده

 نگاهم کرد. جیرا باز کرد، گ شیها چشم

 .یزد ی. تو خواب حرف میشد یم داریب دینگام نکن. با ینجوریا -

 زد.  یداد. لبخند بانمک هیچشمان خمار نگاهم کرد. به تاج تخت تک با

 بودم. بدجنس کوچولو! خواب -

 گذاشت. میپا یگرفتم، سرش را رو یرا به باز انگشتانش

 .یناراحت یفقط کم نمیب یم شمینابود م -

 نه؟یجز ا ی. مگه زندگیکنارم ینجوریا یخوبم وقت -

 اش چسباندم. یشانیام را به پ یشانیپ

 پاهاتو دراز کن. -

 گذاشت. دستانش را دور شکمم حلقه کرد. . سرش را کنار سرمدیکش نیینگاهش کردم. کمرم را گرفت، مرا پا جیگ

 آهان، حاال شد. -

منظمش  ی. نفس هاشیام پر شد از عطر هوا هی. ربود یزیحلقٔه دستانش گذاشتم، سکوت دل انگ یرا رو دستم

اش  رهیپنج ساله شده بود. آنقدر خ نیریش یپسربچه ها هیغرق خوابش شب یبود. چهره  قشیعم خوابنشان از 

 .دش رایجسمم را پذ سخاوتمندانه روح و یخواب چه زمان دمیشدم که نفهم

. 

. 
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 یکلبٔه عشقمان را م الی. به قول دانستادیا ینم چکسیبود و زمان منتظر ه انیدر جر یها زندگ یوجود تمام نگران با

 یشمیابر یِکِرم رنگ کارشدٔه چشم نواز، فرش ها یه بودند. مبل هارسیدچوب، فرش و پرده ها  سی. سرومیدیچ

زدم  یکرده بود. در سالن چرخ جادیدر فضا ا ییبایز یهارمون لیو ِکِرم وسا یآب بی. ترکریدست بافت گرد، پردٔه حر

 و غرق لذت شدم. دستان مامان بر شانه ام نشست. 

 قشنگ شده!  نجای. چقدر ادیانشاهللا خوشبخت ش -

 .دمیرا بوس دستانش

 توئه فدات شم. دارم از یمامان خوشگلم. هرچ یعمرم -

 را جذاب تر کرد. نشیریش افهیزد که ق یلبخند

 برو اتاق خوابو سر و سامون بده، بدو. نمیچ یدونه ام. تا من بوفه رو م هی یکیت ندارم  یجز خوشبخت ییآرزو -

 به دست و صورتم زدم.  یکرد. داخل َمستر اتاق آب یم تیاذ یرنگ کم یسمت اتاق رفتم، هنوز بو به

 خسته شدم. یها نه من وا الهیدان یکارا نایا ؟یچکار کن یخوا یم نمیبب ایپس؟ ب ییکجا! یآبج -

 تکان دادم. شیبرا یلُند دانا بود. سرُغر و یصدا

 بدو!  ،یپرده رو بدم نصب کن هیچارپا یجلسه داشته. برو باال یدوباره با استاد موحد کم ُغر بزن! خب اونم -

 لب زمزمه کرد:  ریز

 دوستت دارم. که فیح -

 .یمنم دوستت دارم پسر -

   زدم و به پنجره اشاره کردم. ییدندان نما لبخند

 یها یتخت و راحت ش،یلوازم آرا زیبود. م یو ِکِرم به رنگ روتخت یاز رنگ زرشک یبیاتاق خواب ترک پرده

 د. بو یو دوست داشتن ریدلپذ میخانه برا زیدادند. همه چ یم لیدکور اتاق را تشک یزرشک

 یراحت یتابلو را نصب کردم، خسته خودم را رو نی. آخرمیرا جابجا کرد لیوسا هیدانا که تمام شد تخت و بق کار

اتاق دراز  میگل یچشمم که به ساعت خورد چشمانم گرد شد، ساعت دو بعدازظهر بود. دانا رو دمیکش یانداختم. نفس

 به بدنش داد.  یبود، ِکش و قوس دهیکش

 ی. بعدش کار اتاق مهمون و کتابخونه رو تموم منیکم بش هی رمیناهار بگ رمیجونم. تا من م یهست یخسته نباش -

 زدم. ی. لبخند خسته امیکن

 یال به ال یبرف گرفته بود. دست یکوه ها میروبرو یباز کردم. منظره   یبرداشتم. پنجره را کم از سرم رایروسر

 فرستادم.  میها هیرا به ر یبهار سرد یچشمانم را بستم و هوا دم،یکش میموها

 تکان داد.  یبلند خودش را به من رساند سر یبود. با قدم ها ستادهیمحراب ا میروبرو دم،یپا چرخ یپاشنه  یرو

 شد دخترم؟ لیزا یهم که داشت یعقل مچهیاون ن -

 .دینگاهش کردم که خند جیگ

 .یکنم. خدا رو شکر خنگ هم شد یدو ساعته دارم صدات م -

 گرمش گفت:  یکه صدا میبگو یزیرفتم و خواستم چ شیبرا یغره ا شمچ

را  میمحراب نازک کردم، بازو یبرا یپشت چشم ؟یصداش کن ی. مثالً اومدیکن تیداداش! قرار نبود خانوم منو اذ -

 ُهلم داد. الیگرفت و به سمت آغوش دان

 تفحه خانومت.  نمیا ایلوس! ب ش،یا -
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 باال انداختم. یرفت. شانه ا رونیدر ب از

 حالش خوب بود؟ نیواه! ا -

 .دیکش یقیبست نفس عم یهمانطور که در را پشت سرش م الیدان

 خوبه. یلیحال من خ یدونم ول یاونو نم -

 

 «.یزیر یکبوترها گندم م یبرا یمن در دستان تو خالصه شد، وقت ییتمام دارا »

 

 .طنتیخاص بود. پر از ش نگاهش .مینشست یراحت یگرفت رونگاهش کردم، دستم را  یبا چشمان سوال

تهران صحبت  انیب شگاهینما یبرا گهیکه قراره هفته د ینگام نکن، به کمک استاد با شرکت آلمان یاونجور  -

 راحت شد. المیخ م،یکن دیاز خودشون خر میمستق دیسال جد بهشتی. قرار شد از اردمیکرد

 

 

 یقرارداد جلسه داشت، دو ساعت یبرا یعامل شرکت آلمان ریمد با مانده بود.  نیدن زمهفته تا سال نو و زنده ش کی

داشتم.  یبیرفته بود اما کالفه بودم و دلشورٔه عج شیخوب پ زیهمه چ نکهیبود که داخل اتاق کنفرانس بودند، با ا

باز شد  اقدادم، در ات یتکان م را میتوانم بخوانمش. ُمدام پاها ینم است که الیدر چشمان دان یزیکردم چ یحس م

 پاسخ دادم: عیاسم دانا سر دنیهمزمان تلفنم زنگ خورد. خواستم رد تماس بدهم اما با د

 الو! جانم؟ -

ً یانجام شد. تقر تیبا موفق تیمامور ؟یخوب ،یسالم آبج -  یکادو م یبرا انیم یپنجاه نفرو دعوت کردم که قطع با

 ؟یچکار کن یخوا

 زدم. یخفه ا غیج

 آماده شده.  میریگ یم لیتحو میریاش هم م هی! هدهیعال -

 گره خورد، آب دهانم را قورت دادم. الیدان ی خگرانهیرا که باال آوردم نگاهم در چشمان توب سرم

 .رمیگ یمن بعداً تماس م زهیچ -

 تماس را قطع کردم. عیدانا، سر یتوجه به الو الو گفتن ها بدون

 کرد. یکوتاه یآمد، از او خداحافظ یمنش زیو دامون به سمت م الیاز دان یفظشان بعد خداحا یآلمان دوست

 لبخند گفت:  یآلمان ظیرو به من با لبخند با لهجٔه غل 

 .یکنم. چشم شما سرشار است از زندگان یم یخوشبخت یآرزو الیدان یشما و آقا یروز خوش، برا بایخانوم ز -

که خودم هم به  یینفسم حبس شده بود، کوتاه و آرام در جوابش با صدا بود، الیدان یابروها انیم یوحشتناک اخم

 جواب دادم:  دمیشن یزور آن را م

 .دیممنون از لطف شما، خوش آمد -

 به طرف در رفت. یخداحافظ کیتکان داد و با  یسر

ت اتاقش برد. در را و به سم دیرا کش میبلند خودش را به من رساند، بازو یدادم، با گام ها رونیرا آهسته ب نفسم

دادم.  یبودم، آب دهانم را تند تند قورت م ستادهیا فیمحکم پشت سرش بست، وسط اتاق دستم را رها کرد. بالتکل
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 یشد و من عقب عقب م یم کیکردم. قدم به قدم به من نزد یاش نگاه م یبرزخ یهراسان و متعجب به چهره 

اش  یداغ عصب یمماس با بدنم بود، نفس ها الیبود. بدن دان وارید نبود و پشت سرم فقط یراه گریرفتم. آنقدر که د

 .دیلرز یشد. تمام وجودم م یصورتم پخش م یرو

 « و گم شدم. دایلهجٔه بم مردانه ات پ انیمن م» 

 شده اش گفت:  دیکل یدندان ها انیرا دو طرف سرم قرار داد، از م دستش

من روت حساسم چرا  یدون یکه از اون طرف آب اومده، م یم کساون ؟یرفتار کرد ینطوریها ا بهیچرا جلو غر -

و  یبراش لبخند زد ینجوریکه ا یزد یحرف م یهان؟ اصالً با ک ؟یزد غیچرا مثل دختربچه ها ج ؟یکن یمراعات نم

 راستشو بگو! ؟یکرد یخوشحال

ه بودند و هق هق هم به آن شد یباران یدانم چه زمان یکه نم ی. با چشماندمیپر یزد، کم واریدستش را به د کف

 اضافه شده بود، لب زدم: 

اما  خوامیدونم اشتباه کردم معذرت م یزده شده بودم. دوستم پشت خط بود. م جانیبه جون خودم حواسم نبود، ه -

 ....نطیتو چرا ا

 واریه دشدم، سرم را ب نیو نقش زم دیلرز میفاصله گرفت، زانوها یمحکمش، ساکت شدم. کالفه کم سیگفتن ه با

کردم. با چشم دنبالش گشتم،  تیزده ام را به داخل هدا رونیاز شال ب یرا پاک کردم. موها میدادم اشک ها هیتک

شدم؛ اما قدم دوم را برنداشته  بلندنداد.  رازدم که جوابم  شیپشت به من با دستانش سرش را گرفته بود. صدا

 یبه سمتم برگشت با گام ها عیخارج شد. سر میلب ها انیز ما یخوردم. آخ آرام نیتا شد و با ضرب زم میزانوها

 نگاهم کرد. یبا چشمان سوال نم،یها بنش یاز صندل یکی یبلند خودش را به من رساند و کمک کرد رو

 نگاهش کردم. سیچشمان خ با

 .دیببخش -

 آب قند برگشت. یوانیبا ل قهیرفت و بعد از چند دق رونیحرف ب یب

  گفت: یلحن دستور با

 نگو. یچیفعالً ه ،یخور یتا آخرش رو م -

از نفس  نیسنگ یرا جرعه جرعه به گلو وانیل اتیکردم محتو یرا بسته بود، سع میمثل سنگ راه نفس ها یزیچ

 برسانم. میها

 

 «پرسوز تو معنا کرده. یها هیتنها را  گر یقو نیبه گمانم لهجٔه غمگ »

 

ناراحت است. سرم را  گرید ی. مطمئن بودم از جااوردیجوش ب نطوریم؛ اما نه آنقدر که اداشتم اشتباه کرد قبول

کردم اتفاقات پشت چشمان بسته ام را فراموش کنم، تا سر  یسوختند. سع یگذاشتم، چشمانم به شدت م زیم یرو

 .میفرصت با هم صحبت کن

شد. لبخند  انیدر چهار چوب نما یرفت. قامت منش نییپا رهیدستگ دشییبفرما یدر به خودم آمدم، با صدا یصدا با

 زد. یبند مین

 .جان! آقا دانا منتظرته یهست -

 دادم.  رونیانداختم، نفسم را کالفه ب الیبه دان یخفقان آور بود، نگاه میبرا فضا

 . ممنون.امیم گهید قهیلطفاً بگو تا چند دق -
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 . آرام شروع کردم: ستادمیا شیگذاشتم. روبرو قلبم یاز رفتنش دستم را رو بعد

 کنم. فعالً خداحافظ.  یدقت م شتریخوام، رو رفتارم ب یمن معذرت م -

 دستش گذاشتم. یدادم، دستم را رو رونیبود. نفس پر بغضم را ب نییسرش پا همچنان

 برنگشتم. دیحداقل نگام کن، لحظه ها کوتاهن شا -

 به عقب رفتم.  یبلند شد که قدم عیسر چنان

 . نایخونه مامان یاینگات کردم. با دانا م! ایب -

 را نداشتم. یبحث و مخالفت چیو حوصلٔه ه فرصت

 باشه. -

انگشتش  یاز گوشٔه چشمم رو یدستم نشست. قطره اشک ینداده بودم،  دستش رو نییدر را پا ی رهیدستگ هنوز

 . دیچک

 نگام کن! -

 بودم. پربغض جواب دادم: یمرز خفگ در

 .میکن یشب اومدم صحبت متونم، بذار  ینم -

 کالفه بودند. شیام چسباند، نفس ها یشانیاش را به پ یشانیپ به سمت خودش چرخاند.  مرا

 .دیایخوام از دستت بدم. مراقب خودت باش. زود ب ینم ،یو تمام وجود من زیتو همه چ -

 بزرگ در دلم برپا کرد. یها و لحنش زلزله ا حرف

 .ادیبرو االنه که صداش درب .نگران نباش م،یکن یصحبت م -

در  یو متوجه نشدم چه زمان دمیدانا نفهم یاز حرف ها یزیمشغول. چ یزدم؛ اما با ذهن رونیتکان دادم و ب یسر

 گرفتم.  یجا نیماش

 .دمیبلند دانا به سمتش چرخ یصدا با

 شده؟ یتو؟! چ ییکجا -

 .نجامیهم ،یچیه -

 درهم نگاهم کرد. یاخم ها با

 ؟یمطمئن -

 زدم. ینباشم. نگرانش نکنم. لبخند پررنگ یباف یکردم منف یسع

 بگاز به سمت مقصد. -

 من هستم. یتونم دخالت کنم. هروقت خواست یشده، اما نم یزیچ هیدونم  یم -

 .یدونم، شما سرور یم -

 کرد. شتریو سرعتش را ب ادیآهنگ را ز یصدا

 یدر فضا یکاش یخندان، رو الیاز دان ییبایز یبزند، نقاشتوانست پلک  ینم قهیکه به تابلو افتاد تا دو دق چشمش

 جمالت نوشته شده بود: نیا قیسرسبز بود. کنارش هم با خط خوش نستعل
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 شعر ببافم  یخواهم اندک یم»

 و پودش خنده و عشق تار

 ناب وفا شمیاز ابر قابش

 با،یعشق قلبت ز ی اندازه

 است هیو قاف فیرد یب شعر

 اتیاب نیتک ادارند تک  عیترج اما

 « تو» 

 ادگاریاز من  انیم نیباشد ا زیچ کی

 دارمیم دوستت

 از هرچه دوست شتر،یب

 است   زیچ کیشعر فقط  نام

 «.تو

 

 ام شد. رهیسبزش خ لهٔ یدو ت با

 قشنگه.  یلیبه حال خودش. خ یشدم وا زی! من که سورپرایخوش ذوق یلیدختر! خ -

 زدم.  یلبخند

 نکردم. ی. کارنهیبیقشنگت، قشنگ م یچشما -

. 

. 

. 

بخورم. دلشوره و  یزینتوانستم چ  نینازن ییمادر و زندا نیگرسنه بودم اما به خاطر نگاه سنگ یلیخ نکهیا با

 به سمت باال راه افتادم. یکوتاه یبودند. با عذر خواه دهیسردرد امانم را بر

بهم  یرا باز کردم. با صدا کمیتون ی. دکمه هاشال را از سر برداشتم دم،یکش رونیام را ب یداخل کشو لباس راحت از

 گره خورد. الیدان ی. نگاه هراسان و متعجبم در چشمان برزخدمیپر میدر جا واریخوردن در به د

را بستم؛ اما با  میکردم، حرکاتم دست خودم نبود. با دستان لرزان دکمه ها کیرا بهم نزد راهنیپ یلبه ها عیسر

 شد.خشک  راهنیپ یحرفش دستم رو

 

 «عشق! یدارد به تلخ یات را، که داغ یسرد اورمیچگونه تاب ب »
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 ** نازنین**

 

خوب  یلیتا همانجا هم خ شاد. به نظرم ایباشم  یدانستم عصبان یخورد، نم یاردالن در گوشم زنگ م یها حرف

در کف  دیحس گزگز و درد شد با راه رفتم. دانم چقدر فکر کردم و ینم شدم. یتر م کیبه هدفم نزد بود. قدم به قدم

 به سمت ساختمان خانه راه افتادم. میپاها

تخت پرتاب کردم.  یزدم، خودم را رو یگازسرخم  بیباال انداختم. به س ینامرتبم نگاه کردم، شانه ا شهیاتاق هم به

سرم گذاشتم و  یفتم، بالشت را روگ ییلب ناسزا ریآمد. ز یگوش امیپ یچشمانم تازه گرم خواب شده بود که با صدا

 رفتم. نیریو ش قیدوباره به خواب عم

 

 !نینازن - »

 هووم؟!  -

 هوم نه بله. -

 .گمیمن دوستت دارم، صادقانه م -

 . باور کن.میخوشبخت ش میتون یم

 نداشتم. شیاز حرف ها یآشنا بود؛ اما حس خوب شیرا بر گرداندم، صدا صورتم

 «بود. دهیفا یب نمینش را ببکردم تا چشما یسع هرچقدر

 کنم. دایسر و تهم پ یخواب ب یبرا یهر چقدر فکر کردم نتوانستم ربط دم،یاز خواب پر میدست و پا یحس کرخت با

و رو کردم؛ اما  ریکنار تخت را ز زیم لی. چشم بسته وسادمیاز خواب پر یزنگ گوش یصدا دنیبا احساس شن صبح

واضح  شی. اما دوباره صدادمیگرم و نرمم خز یپتو ریشده ام دوباره ز یاالتیخ نکهینکردم. با تصور ا دایپ یزیچ

محل  یبه خروس ب ییکردم. ناسزا شیدایلباس ها پ نیتخت ب نییپا ل،یو رو کردن وسا ریز یشد. بعد از کم دهیشن

خواب آلود قبل از  ییا صدابازم کامالً باز شدند. ب مهینام اردالن چشمان ن دنیدادم. اما با د لیاول صبح روز تعط

 تماس قطع شود پاسخ دادم: نکهیا

 اونم روز جمعه؟  یشده اول صبح یالو! سالم. چ -

 را فوت کرد و آرام شروع کرد: نفسش

  ؟یچرا به من نگفت ؟یدونست یتو م نینازن نمیسالم، بب -

 جمع کردم. رپایقرمزم را ز یتخت نشستم روتخت یبود. رو دهیکامالً خواب از سرم پر گرید

 خسته است؟! نقدریدونستم؟ اصالً تو چرا صدات ا یرو م یچ ه؟یمنظورت چ -

 .دیکش یکالفه ا پوف

 بودم. نجایبه خودم اومدم ا یسرگردون بودم، وقت ابونایتا صبح تو خ روزید -

ً یبعداً اونجا دق -  کجاست؟  قا

چشم  نگیشدم. رفت پارک داریب ونیکام یشد صبح با صدا نیصبح چشمام سنگ یدم دما نا،یا یدم خونه هست -

 رفتن.   نجایمال همون واحدن. اونا از ا دیجد یآدما دمید ستادم،یکه وا یپرده نداره. کم یاتاق هست دمیچرخوندم د
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 نفسم را فوت کردم.  دمیجو یناخنم را م ی. عصبدیکش یظیغل آه

کرد؟  یبه تو م یداشتم دونستنش چه کمکهان؟ بر فرض من خبر  ؟یستادیتا صبح اونجا وا یخب تو واسه چ -

 هووم؟!

 گفت:  یبا لحن شاک 

ازش  نمشیخواستم بب ی. م. با طناب تو االن تو چاهمستمیچون مثل تو ن نجامینکن، اگه ا میج نیمنو س نقدریا -

 کنم. کالفه ام دختر، وجدان درد دارم، بفهم! آرامش ندارم. یعذرخواه

 یسع کنترل کنم او بود. یاحساس بدم را کم که کمکم کرد یکس تنهام چشمان پر دردش را تصور کنم. توانست یم

 مهربان به آرامش دعوتش کنم.  یکردم با لحن

 نه؟  ای یکدبانو و خونه دار هست نمیبب خوامی. مشتیپ امیخب! آروم باش، امروز من م لهیخ -

 .دمیخند ینمک

 زد. ی. لبخند خسته اامیخوشمزه هم درست کن، تا من ب یغذا هی ر،یدوش بگ هیاالنم برو خونه،  -

 برات فرستادم. خواستم، آدرسم  نویهم شبمیاتفاقاً د -

 پس دل به دل راه دارد، راست است.-

 راست است. طونیآره ش -

 .  دمیکش رونیب ام ر یزرشک یتاپ جذب قرمز و شلوار برمودا 

بودم، به محض ورودم با  دهینفهم یزینظر داشتم. از نهار که چ رین را زنشسته بودم، حرکات اردال یراحت یرو

هم آنقدر با غذا  زیآمد. سرم یبدم م یدلسوز ایکردن  . از ترحمشدم مانیاز آمدنم پش که دیدر آغوشم کش یچنان غم

 عوض کنم.  یرا کم شیهواتوانسته بودم حال و  یطناز یکل باکور شده بود. اما باالخره  میکرده بود که اشتها یباز

بود که ُهرم نفس  یصورتش طور ینشست. فاصله  میبازوها یکردم که دستان اردالن رو یرا مزه مزه م میچا

خودم هم گرم و کش دار شده بود.  ینشست. غرق خاطراتم با جاناتان شده بودم. نفس ها یگردنم م یرو شیها

صورت  یاش کردم. دستم رو یمراهمانم را بستم و با لذت هسرخم شکار شد. چش یکه لب ها دیبگو یزیخواستم چ

از هم  یداد. فاصله را به صفر رسانده بود، وقت یاردالن به رقص درآمد، او هم کمرم را فشار م یموها یو ال به ال

. میبودهم  رهیخواست. هر دو با چشمان تب دار خ یم یطوالن رابطٔه گرم کی. دلم میکه نفس کم آورده بود میجدا شد

انداخت، من هم دستانم را دور گردنش  میپا ریکش آمدند. دوباره صورتم را غرق بوسه کرد، دستش را ز میلب ها

 حلقه کردم و به سمت اتاق خواب راه افتاد.

 اردالن غرق خواب بود، دستش را از دور کمرم باز کردم. یبازو یسرم رو

 گرفته بودم. یبید، بعد از مدت ها آرامش عجناخودآگاه ِکش آمدن میها لب

به صورت مرد کنارم انداختم، از سرما در خودش مچاله شده بود.  یدادم، نگاه یبدن خسته ام کش و قوس به

 یداشت، افتاد. دست یبیکه شکل عج شیزانو یمرتب کنم، چشمم به زخم باال شیکنار رفته را برا یخواستم پتو

 داد. شیبه پا یه بود تکان. قلقکش آمددمیآن کش یرو

 زد. یخواب حرف م در

 . نیخوام فقط منو ببخش، هم ی! معذرت میهست -

 تا سرحال تر شوم. رمیبگ یگرفتم دوش کوتاه میتصمکنار دستم را مشت و نفسم را فوت کردم.  ی ملحفه

  رید شوم که مچ دستم اس. خواستم بلندیچیدر بدنم پ یندیخنک کف اتاق خورد، حس خوشا یها کیکه به سرام میپا

 تخت افتادم.  یشد و دوباره رو
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 باال انداخت.  ییابرو اردالن

 خودمه. شیکجا خانوم خوشگله؟! جات فعالً پ -

 ：انداخت. کنار گوشم زمزمه کرد میرا قفل کرد، دستش را دور شانه ها میپاها شیپاها با

 کنارم باش، بذار آروم شم. -

 .دیکش یظینشست، اردالن آه غل همان زخم یناخودآگاه رو دستم

 : دمیشده بودم. پرس کنجکاوتر

 دستم محکم خورد رو پات؟  ؟یکشیآه م هیچ -

 زد. یتلخ لبخند

 ش.... یبود اما حاال تلخ نیریافتادم، ش یخاطره ا هی ادینه  -

 کردم. یچشمان گردشده نگاهش م با

 .دیرا بوس لپم

 عروسکم. الیخیب -

 شدم.  رهیدم و در چشمانش خز مرتبه با ناز پلک چند

 فیبرات تعر زویدم سر فرصت همه چ ی. قول مادیاما االن خوابم م ؛یریم یم یاز فوضول یدونم االن دار یم -

 .میبرد تا باالخره هر دو غرق خواب شد میخرمن موها یو آن قدر دستش را ال به ال دیام را بوس یشانیکنم. پ

 .بودم زیپرمفهوم و گرم اردالن مدام در گر یاما از نگاه ها شود؛ یکردم رابطه مان بهتر م یم حس

 

 

 **الیدان**

 

زدم؛ اما به  یُمدام طول اتاق را قدم م یشگیکله شق پول پرست، کالفه بودم. با آن اخم هم یاز بحث با آن آدم ها بعد

اهل  شهیبودم، من که هم ی. منتظر چامیشترفتار را ندا نیتوقع ا یهمه همکار نی. بعد از ادمیرس ینم یا جهینت

 بودم که داد زدم:  یاحترام به بزرگ تر بودم آنقدر عصبان

 شد؟! یچ ییپس چا -

 میرا متحمل شو ینیو ضرر سنگ میرا از دست بده انمیمشتر نکهیفکر ا م،یبرس نجایتا به ا میبود دهیزحمت کش یلیخ

 یلحظه ا یآرام بخشش برا یدادم، صدا رونیرا ب نمیبودم، نفس سنگ ستادهیبه پنجره ا رو کرد. یام م وانهیداشت د

 داد. هیآرامش را به روح و جسمم هد ایدن ایاش دن یبرد. حجم حضورش و همراه نیها را از ب یتمام ناراحت

ت را گرفتم، با سرع یمورد عالقه هست یِ لینارگ ینیریش یکار خودش را کرد، بعد از جلسه با دکتر موحد شنهادشیپ

تازه بود.  لیرنگ و وسا یکرد بو یکه جلب توجه م یزیچ نیبه سمت خانه راندم. در واحد را که باز کردم اول

 نقدریا ست،یخودم ن یحس کردم خانه  یا حظهکرد، ل یم یچشم نواز اریبس طیو رنگ مح لیوسا یبایز یهارمون

زد  یچشمش به من خورد. لبخند دیداد، تا چرخ به بدنش یکش و قوس میکرده بود. مامان مر رییتغ بایز زیکه همه چ

 بلند خودم را به او رساندم. یبا گام ها

 را گرفتم. دستش
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 بانو! یمهربون! چه کرد میماه مامان مر یسالم به رو -

 خنده جواب داد: با

 نکردم که. ی. کاریسالم پسرم، خسته نباش -

 .دمیاش را بوس یشانیپ

 .نیهست نعمت نیترما حفظ کنه. شما بزرگ یرو براخدا شما  ن،یدیام زحمت کش یلیخ -

 .دیمعترض محراب به گوش رس یجمله ام صدا افتنی انیپا با

 مامان جون خودمه.  ریازش فاصله بگ ،یش یمامان ما رو هم صاحب م یدار نمیب ی! م؟یاومد یإ تو کِ  -

 .دمیخند بلند

  ؟یتاحاال حسود شد یکِ  -

 .یدوست ندارم. فقط به فکر اون وروجک یلیگمن نار گه،یام داره د یحسود -

 کجاست؟  ی. روِلت هم گرفتم مخصوص شما، راستیدونم دوس ندار یداداش من م ایب -

 باال انداخت. ییابرو

 که  اتاق خوابه و..... یدون یآخه خطرناکه. م یکنم. تو بر یتو اتاق خوابتونه، منتها! خودم صداش م -

اعتراض مادر به  یحرکت کردم. محراب هم با صدا یبهداشت سیدم، به سمت سرواز خجالت قرمز شده بو یحساب 

متعجب  افهیق  دنیبا د ستادم،یمحراب به سمت اتاق رفتم. در چهارچوب در ا یصدا دنیسمت اتاق پا تند کرد، با شن

 فروخورده گفتم:  یمحراب، با خنده ا یو حرف ها یو با نمک هست

 .یکن تیاذ منو یداداش! قرار نبود هست -

را  زیهمه چ یبود، وقت رهیبه دهان من خ یو کنجکاو اقیمبل کنار خودم نشاندمش با اشت یاز رفتن محراب رو بعد

 .دیکش یکردم نفس آسوده ا فیتعر شیبرا

 شه و غصه نداره.  یگفتم درست م یدید -

ا با دستانم قاب گرفتم و غرق شده بود. صورتش ر یخواستن یلیخسته، خ شیبا آن صورت بدون آرا دم،یرا کش لپش

 بوسه اش کردم.

 گفت:  معترض

 . شی. اادیبدم م یدون ی. خوبه میکرد ی! باز منو تُف مالالیدان یوا -

 جواب دادم:  یزدم و با سرتق یا قهقهه

 .یو خوشمزه ا یخوردن نقدریخودته که ا ریتقص -

 

 «چند خسوف و کسوف راه است؟ دنیبه آرامش رس. تا دنیتا کجا نجوا و اشک چک دن،یدو دیبگو تا کجا با تو»
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 نازک کرد.  یپشت چشم 

  ؟یکش یذره خجالت نم هیخب حاال توام!  -

 سکوت کرد.  یا هیدر چشمانم چند ثان رهینگاهش کردم. لبانش را جمع کرد خ یسوال

مرتبه واسه دل  کیبه خرج دادم.  قهیلس دم،یهمه زحمت کش نی. ایاحساس یغلظت ها، ب نیبا هم یلیخ یلیخ -

 ! چه قشنگ شده!  یوا یمنم شده نگفت یخوش

 به خودم فشردمش.  د،یلرز یم میرا برگرداند، از شدت خنده شانه ها شیرو

 گرٔه دستانم گذاشت.  ی! دستش را روزمی. عزیمیدختر تو تمام زندگ نیتر نیریتو ش -

 گوشش زمزمه کردم:  کنار

 نه. بهشت م نجایا -

 

. 

. 

. 

باران  یعطر باغچه  دم،یکش یقیکردم. نفس عم یمادر بزرگ نشسته بودم. به عکس ماه  نگاه م اطیحوض ح کنار

 بود، کنارم نشست.  شهیبلند خودش را به من رساند، آرام تر از هم یبا گام ها نینازن. دمیکش هیزده را به ر

 مزاحم که نشدم؟  -

 زدم. یکمرنگ لبخند

 ت باش.نه، راح -

 را تَر کرد. شیبا زبان لب ها دیچیرا دور انگشتش پ شیاز موها یا دسته

 ومده؟یخوبه؟ چرا ن یاوضاع روبراهه؟ هست -

 کردم، خوبه؟ یکه معرف دیجد یگریکالس باز ؟ی. تو چرهیآخر سال و درگ یخوبه. روزا زیخدا رو شکر، همه چ -

 خوبه ممنون. یلیآره، خ -

 .دیکش یقی. نفس عمسکوت کرد یا هیثان چند

 خب؟ - 

 مدت خوب بوده؟ نیتو ا زیواقعاً همه چ گمیم -

 .یتا بفهم یعاشق ش دی. بایلیآره، خ -

 عاشق شدم اما.... -

 .دمیرا فوت کردم. به سمتش چرخ نفسم

 .رهیسر راهت قرار بگ قتهیاونکه ال دوارمینپخته است ام یعشق نوجوان یدون ی! خودتم خوب منینازن -

 باال انداخت. یا شانه

 تونم جاناتان رو فراموش کنم. یحق با توئه اما نم دیدونم، شا ینم -
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 ؟یتاحاال کنجکاو نشد یتو در مورد گذشته هست نمی. ببمیبگذر

 نگاهش کردم. یسوال

 نگام نکن، منظورم رابطه ش با اردالنه. یاونجور -

 قبول دارم.رو  ی. من همه جوره هستنیکه تموم شده، تموم شده نازن یزیچ -

 گفت. ییزایچ هیآخه اردالن در مورد اون روز  -

 نشست. میابروها انیم یکمرنگ اخم

 کدوم روز؟ -

 دهانش را قورت داد. آب

دلتنگ بوده و با  یکرد. که هست فیتعر ییزایچ هی. یشد ریشدم. تو با اردالن درگ ضیهمون روز که من مر - 

 خودش... تیرضا

 ام شد. رهیخ خونسرد بودن باال گرفتم. یمهمالت است دستم را به نشانه کاف شیادانستم ادامه حرف ه یم خوب

 رشییذاره و ممکنه تغ یم ریتاث یلیت خ یینها میکه رو تصم ییزای. چیدون یرو نم زایچ یلیخ دم،یبهت قول م -

 بده.

مه دهد به سمت ساختمان راه ادا شتریدوست نداشتم ب و رو شد. ریجمالتش را ادا کرد که قلبم ز نانیبا اطم آنقدر

 عشقمان راندم. یرا  برداشتم و به سمت کلبه  چمییسو ،یسرسر یافتادم و بعد از خداحافظ

را  امیخودش است با لبخند پ نکهیا الیام بلند شد. به خ یگوش امیپ ی. صدادمیعکسش دست کش یبودم، رو قراریب

 شد. یم دهیدر خم کش شتریب میهاهر لحظه اخم  نینازن امیپ یمحتوا دنیباز کردم با د

اونطور که  زیکرده. همه چ فیرو برام تعر زیاردالن همه چ دم،یبهت قول م یشیم مونیرفتارت پش نیروز از ا هی" 

 بخشمت." یهرگز نم گهیو اون روزه که من د یشناس یرو م رکاهینبود. باالخره اون آب ز یدید

حالم بدتر  نینازن یو با حرف ها دمید یآشفته م یبود مدام خواب ها یچند وقت دم،یچیپ یمار به دور خودم م مانند

 .دیدزد یخورد نگاه از من م یسر به هوا بود و تا تلفنش زنگ م یبود هست یشده بود. خصوصا" که چند روز

به صدا در اتاق کنفرانس  ینداشتم. داخل یرا باز کردم ، آنقدر فکرم مشغول بود که تمرکز چندان راهنمیآخر پ ی دکمه

 رینفس گ ی قهی. بعد از چند دقمیکرد یو سوتفاهم ذهنم را حل م میکرد یصحبت م دیآمد و خبر از آمدنش را داد، با

 یرفت. با صدا یخانم مهدو زیفشرد و به سمت م یرا به گرم ستمد ویإست یتمام شد. آقا یبه خوب زیباالخره همه چ

چشمانم گذشت.  یاز جلو لمیبه او، خواب شب قبل مانند ف ویاست ی رهیو نگاه خ یهست یزده  جانیکوتاه و ه غیج

خواستند  یکه م یرفت. درست لحظه ا یم یبه سمت مرد یبا لوند بانهیسرخ و لبخند دلفر یدر خوابم با لباس

 یرد م( کاویاست ی)آقا یبودم. کالفه چشمانم را بستم، با حرف همکار آلمان دهیاز خواب پر رندیرا بگ گریهمد اندست

مشغول صحبت با تلفن  یدامون به بدرقه شان رفت. مهدو یبودم و بعد از خداحافظ یآمد.  عصب یزدند خونم در نم

 یهق هقش به خودم آمدم . قلبم از ناراحت یصدا بابه سمتش رفتم. حرکات و رفتارم دست خودم نبود  عیبود، سر

 بودم. یجهت عصبان یاش در دهانم بود؛ اما ب

 

 زند." یمن غم موج م یزهر دارد در نفس ها ینگاهت بو ینگو چرا وقت" به من 
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 ینم یرویقفل بودند. مغز و قلبم از هم پ میاش شدم. دست و پاها دهیافتادنش تازه متوجه رنگ پر یصدا دنیبا شن

سرد  شیغم زد. عطر نفس ها یبو با یام لبخند محو ینگران دنیبودمش، با د دهیبود که ند شتریهفته ب کیکردند. 

 .دیکش یو نگاهش آتش به جانم م

ِکز کرده  یساکت گوشه ا ییخاله و زندا نینگاه ذره ب ریاست. ز فتادهین یاتفاق چیه ایرفتار کرد که گو یطور شب

رو به مادر  ییبودند. زندا تیموقع نیهمه منتظر هم ایگو باال رفت. عیبود. کالفه بلند شد، سردرد را بهانه کرد و سر

 نازک کرد. یپشت چشم

تو  ستینبود؟ معلوم ن فیح ن؟یجان در نظر گرفت الیدان یرو برا یدختر معمول نیماهرخ جون چطور ا گمایم -

 .نیدیند لمونویخوب فام یدخترا هیموندم چطور هیدست و پا چلفت یلیبزرگ شده. خ یچطور خانواده ا

 به سمت من برگشت. خاله زد. یکمن چشم یرا نوازش کرد و برا نینازن دست

 .  دهی!  حتما" ماهرخ صالح دالیناز هیچه حرف نیواه ا -

 دخترش را پشت گوشش داد و با پوزخند گفت:  یموها

 دم. ینم لیمن که دخترم رو به فام -

نکنم  ینیهتو نکهیا یبرا دهد. یبه آن ها م یمطمئن بودم مادرم جواب دندان شکن دمییهم سا یرا بر رو میها دندان

اش را کم کنم. در  یاز دلخور یمدت ها به دنبالش بود، بتوانم کم یکه هست یبه سمت کتابخانه رفتم، تا با بردن کتاب

 زد. یپشت در بود. لبخند نیبه سمت در رفتم. نازن عیو سر دمیکش یقیکردم. نفس عم شیدایاز قفسه ها پ یکی

 طول نکشه.  ادیز دمیقول م کار ندارم، شتریب قهیتو؟ چند دق امیب شهیم -

 کردم. تشیکتابخانه هدا ریتحر زیم یتکان دادم و به سمت مبل روبرو یسر

 خب! -

 .ستمیراحت ن ینجوریمن ا ؟ینیبش شهی_ م

 نشستم. شیبه ناچار روبرو -

 رانیلدت ا! من توالی. داندیتو سال جد میدلخور بر نجوریا ستیکنار. خوب ن یها رو بذار یکه تمام دلخور خوامیم -

 گرفتم. هیاما خب برات هد گمیم کیتبر شیشاپیپ یزی. قبل از هرچ ستمین

 ادامه داد :  ی. همراه با پوزخنددیخونسردم را که د نگاه

 . اووم برنامه تلگرامت رو باز کن.یشیم زیسورپرا یلی_ مطمئنم خ

 تعجب نگاهش کردم. با

 فهمم؟  یداره؟ نمبه تلگرام  یچه ربط هی. هدیبود ادمیممنون به   - 

 هم گذاشت. یرا رو شیها چشم

 .یفهم یحاال باز کن م -

از طرف خودش اشاره  یصوت لیبود. به فا ستادهیسرم ا یباال انداختم و برنامه را باز کردم. باال یتفاوت شانه ا یب

. هزاران سوال شد یم یاز تعجب و ناباورگذشت، نگاه و وجودم پر  یم شتریپخش گذاشتمش هر لحظه ب یکرد، رو

 زد :  بتمام شد کنار گوشم ل یرفتند. وقت یو چرا در ذهنم رژه م

 ماند پشت ابر. واقعا" هم نماند. یماه نم دیگیمواقع م نجوریخانومتون باخت. ا یباالخره هست -

ا شدت باز باال رفتم . در را آنقدر ب یکیبدون توجه به چشمان متعجب مامان  پله ها را دو تا  عیزدمش و سر کنار

 کرد. جادیا یبد یخورد و صدا واریکردم که به د
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 سکوت شعله زد بر دودمان من." تی" چند قدم تا ما شدن نمانده بود، افسوس که کبر

 

 

لباسش را بست. اما با حرف من  یدکمه ها عیام بود، قدم اول را که برداشتم به خودش آمد،  سر رهیهاج و واج خ

 شد. رهیدر چشمانم خ یآخر خشک شد. با بهت و اخم کمرنگ یدکمه  یودستش ر

 تکرار کن! گهید کباری شهیاگه شرمت نم ؟یگ یم یدار ی! چالیدان -

اش را در دست گرفتم، از  قهی کدام از حرکاتم عاقالنه نبود. چی. هستادمیاش ا نهیبه س نهیزدم، با دو گام س یپوزخند

 گفتم:  شده ام دیکل یدندان ها انیم

 آره؟  ؟یشیمسلمون م یرس ی! به من میکش یمن جانماز آب م یفقط برا -

 کرد. دنیآره ام از ترس چشمانش را بست و شروع به لرز ادیفر با

 دادم:  ادامه

 یم یها رو باز سهیمن نقش قد یبهت دست بزنم؟ برا دیمن نبا نهیمگه نه؟ واسه هم ینامرد تو هنوزم عاشق اون -

 ؟یدینارش خوابچطور ک ؟یکن

 رهیدستان مشت شده ام مشخص بود. ناباور در چشمانم خ ریاش ز دهیدستانم گذاشت تپش قلب رم یرا رو دستش

 آوار شد.  نیزم یرفته رو لیتحل ییرویشد. با لحن غمبار و ن

نقش  ین کم ان؟یدن و از کجا م یم یحرف ها چه معن نی. ایکن یم ینطوریدونستم چرا امروز ا ی! کاش مالیدان -

 دم؟یخواب یام؟ با ک یکردم؟ من عاشق ک یباز

از  می. گفتن کلمات برادمیبه صورتم کش یدست یرا در دستانش گذاشتم، با چشم اشاره کردم. عصب یبا پوزخند گوش 

 شدم. یگفتم خفه م یجان دادن سخت تر بود؛ اما اگر نم

. پچ یدیدزد ینبود نگاه از من م خودیخانوم! ب یهستمونه  یاما ماه پشت ابر نم ؛یدیتو با اردالن جونت خواب -

 پچت مدام به راه بود. من چقدر ساده ام!

 زدم. یضربه ا یگوش یرو

 زود باش! ؟یکن یمظلومت مثال"  دلبر یبا چشما یتون یبازم م نمیرو گوش کن. بب لیمدرک، فا نمیا-

 :دیکش ادیبلند شد ناباور فر شیاز جا عیسر

 ! یگ یم ونیهذ یدار ست،ی. حالت خوب نیشد وونهیبه خدا د دم؟یبمن با اردالن خوا -

 را با خشم فشردم. شیبازو

رو باز کن. زود  یکوفت لیدست روت بلند نکنم. حاال هم اون فا دمیقول نم گهیحرف دهنتو بفهم، وگرنه دفعه د -

 رفته. نیمن از ب زیباش! همه چ

 اشاره بود. کیشمش منتظر چ یدرد صورتش جمع شده بود، قطره اشک گوشه  از

 :دیچیاردالن در اتاق پ یرا باز کرد.  صدا لیبا دست لرزان فا 

 شهیکه با کارش شوکه شدم. هم میخوش گذشته بود. فقط من و اون بود یلیبود، تا اون ساعت خ روزید نیهم»

لباسش نو  نکهیکرد با ا یم نگام یو شرمزدگ یشد با نگران کیبهم نزد یمخالف بود، باالخره اون اتفاق افتاد. وقت

. انگشتام رو ال به یوونگیدوست داشتنه و د ودشبود اما خودش پاره اش کرد. تعجب کرده بودم؛ اما خب به قول خ
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پام قرار گرفت داغ شد. از  یدستش رو یانگشتاش قفل کردم تا کمتر بلرزه و راحت کارش رو انجام بده. وقت  یال

بار بود  نیداد. اول یکارش رو انجام م یخوب و حرفه ا یلیزد. خ ینفس نفس م حالش غرق لذت شدم. به خاطر من

. دمیاش رو بوس یشونیکنار خودم نشوندمش و پ دمشیتموم شد باال کش یاومد. وقت شیبراش پ یتیموقع نیهمچ

 «داشت. یبود. آخ که چه لذت دهیخجالت کش

 یعیرتبه شروع به قدم زدن کرد. حاالتش اصالً طبم کیکرد.  یزمزمه م ییزهایبود و چ رهینقطه خ کیبه  فقط

 دستانش گرفت و از ته دل زار زد : انینبود، وسط اتاق  نشست. سرش را در م

خودت کمک  ایدروغه. خدا یدون یم ،یتو که شاهد ایبودم. خدا یمن چطور یدون یخدا! چرا من؟ چرا؟ تو که م -

 کن.

 شد. یجگرم داشت تکه تکه م ام شد. رهیمن زانو زد با بغض خ یپاها یجلو

 پستم؟ نقدریمن ا یکن یفکر م ؟یتو باور کرد یعنی -

 لب زدم:  یکردم عصب بلندش

 بوده هللا و اعلم.  روزیاردالنه، کجاش دروغه؟ ها؟ حاال کدوم د ینکن. صدا یباز لمیف یالک -

 نگاهم کرد. یدیناام با

 دکتر. خوبه؟  میری. فردا میبهش اعتماد دار شتریهمون که از دو تا چشمات ب ،ی! منم هستالیدان -

 چشمان به خون نشسته نگاهش کردم. با

 ؟ینکن یکیاشتباه کردم اعتماد کردم. از کجا معلوم با دکتره دست به  -

 چشمش را گرفت.  یدستانش گرفت. قطره اشک سمج گوشه  انیُسر خورد، سرش را م وارید کنار

 ادامه داد:  یلحن آرام با

 ی. اِیدیو حکم م یقاض ی. خودت شدیقدرت دفاع رو ازم گرفت ی. با حرفا و کارات حتیکردم منو شناخت یفکر م -

 خدا! 

 لحظات عمرش است، خاموش شد و نفس من هم رفت. نیکه آخر یشمع مانند

 ماساژ دادم. یرا کم میها قهیدادم. شق یرا تکان م میتخت نشستم، پاها یرو

 کردم. شیصدا

 جواب داد:  ینید با لحن غمگسرش را بلند کر 

 پستم! یدروغگو هیهرزه ام  هیآره! من  ؟یمونده بارم نکرده باش یچ ؟یبگ یخوا یم یچ گهید -

 به صورتش زدم.  یلیس کیبه سمتش رفتم  عیسر

 از کاسه چشمانش بود.  دنیاز زور تعجب، در حال پر چشمانش

  .یو درست صحبت کن یحرف تو دهن من نذار یتا تو باش -

 ...یشدن منه کار د زیخوبه! امروز روز سورپرا -

 ماند.  زمزمه کرد:  مهیجان، حرفش ن زیاش و افتادن اسم عز یگوش یصدا با

 وسط؟ نیخواد ا یم یرسد! ماماِن بابام چ یم یباغ بر نیهردم از ا -

 آمد. یامیقطع شد که پ زنگ
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 «.لطفا" جواب بده ه،ی. موضوع مرگ زندگهیکار ضرور هی یهست»

 جواب داد:   عیدوباره به صدا درآمد، سر یگوش

 ن؟یبطلب تیحالل دیخوا یو م مارستانیگوشه ب نیدوباره افتاد نمیسالم بب -

 

 «به چشم حسود روزگار نیبا جان تو را طلب کردم، نفر»

 

 ام شد. رهیخ شهیکه حرف زدن را فراموش کرد.  ناباورتر از هم دیدانم چه شن ینم

 و نفسش را فوت کرد. دیاش کش یشانیبه پ یدست کالفه

 ؟یچرا زنگ زد -

 ه؟یچ گهید یام گند زد یبه زندگ یاندازه کاف به

 تخت نشست.  یرو

 ! یلیخ ینامرد یلیدروغ گو! خ -

داد. کنارش نشستم از من فاصله  یفرد پشت خط گوش م یساکت به حرف ها دند،یبار یاجازه م یب شیها اشک

 .را پاک کرد شیگرفت. اشک ها

که فکر کردم مادربزرگمه، جواب دادم. اما تو چرا پشت من دروغ  نهیرفته بود شماره ات رو پاک کنم، ا ادمی - 

 ؟یکرد کاریچ یفهم یام نابود شد. م یزندگ دم؟یبا تو خواب یکرده بودم. ها؟ من ک کاریمگه چ ؟یگفت

 :دیچیاردالن باز پ یصدابلندگو گذاشت و  یرا رو یاش بودم. گوش رهیگره خورده خ یابروها با

بار که دستتو  نی. اولیدونم تو از گل پاک تر یحرفا رو زده؟ همه اش حرف مفته من م نیا یتو؟ ک یگ یم یچ -

 .یفتادیپس م یگرفتم از زور خجالت داشت

 ام شد. رهیخ یچشمان باران با

 باور کنم؟ رو  یمن چ گن؟یم یچ لیفا نیحرفا تو ا نیپس ا یدونست یرو م نایاگه تو ا -

 را دوباره پخش کنم و لب زد:  لیمن اشاره کرد، فا به

 . یهوامو داشت شهیکه مثل هم یشکرت، مرس ایخدا -

 :دیاردالن پرس لیاز تمام شدن فا بعد

 چرا ناقصه؟ دهیاز کجا رس نیا -

 گفتم: آرام

  نینازن -

 زد که باز اردالن به حرف آمد. یتلخند

 

 «تبر زدم؟ رحمانهیو ب یدیبه من بگو چگونه فروپاش »
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 بود. دهیپامو د یکن، زخم رو فیپس بگو چرا دوباره به من گفت اون خاطره رو تعر -

 کرد. یمحو اخم

 کدوم زخم اردالن؟!  -

 خورد. هیو چندتا بخ دیبر زیافتادم با سنگ ت یهمون که بخاطر دنبال کردنت، تو پارک حقان -

 رفته. دتای یراحت نیبه هم یعنی

 چشمان اشکبارش دودمانم را غارت کرد. تیمظلوم

 ادامه داد:  یو با لحن آرام دیکش یقینفس عم اردالن

 نیتو ماش میگذاشته بود زویهمه چ ادتهی. یو به حرفم گوش داد یبارت بود لج نکرد نیاول ادتهی. یالبته حق دار -

شد و افتادم. از  یپام خال ریدفعه ز هیکه  یه ها شده بودمثل دختربچ یدیدو یتو تند تند م م،یآب  داشت یفقط بطر

و به  یرو پاره کرد دتیلباس جد یکه مسلط شد خودت. به یختیر یبود. گوله گوله اشک م دهیترس رنگت پر

 یش، من از شرم دخترونه ات غرق لذت شدم، ُمدام معذرت خواه یتا ببند یشد دی. هزار بار سرخ و سفیزخمم بست

 .یکرد یم

 ادامه داد: نیکرد و با لحن غمگ یتلخ ی ندهخ

 یزدم که عذرخواه یمختلف زنگ م ی! با شماره هایزنگ زدم. هست نیاز دست دادم، واسه هم ویفهمم ک یاالن م -

منو ببخش و اگه برات راه داره به من  یهست ،یکردم امشب جوابمو بد ی. فکر نمیکنم. بخوام بهم فرصت بد

 ...یفرصت بده ب

 حرفش رفت: انیم عیسر

 تموم شه امکان نداره شروع شه. خدانگهدار. یزیمن چ یرو از پات درازتر نکن. برا متیگل گهی! دنیبب -

 ام شد. رهیسوزاند خ یچشمان سرد که مرا م با

 خورد. یسوال در ذهنم زنگ م نیبودم. ُمدام ا رهینقطه خ کینوبت من بود بُهت زده شوم، به  حاال

 «خوام شک کردم؟ یم شتریکه از جونم ب یراحت به کس نقدریا لیفا هیو  نیرف نازنبا چهار تا ح چرا»

 ی. جاستادمیا شیبه سمتش رفتم، روبرو عیرا جمع کرده بود. به سمت در رفت سر لشیخودم که آمدم تمام وسا به

 کرد.  یم ییانگشتانم بدجور خودنما

  گن؟یم یکه دستت هستن چ نایا ؟یریکجا م -

 را صاف کرد. شیشد صدا رهیو سرد در چشمانم خ یعاد یلیخ

 گفتم؟  یبه اردالن چ یدی. شنمیما بهم قول داده بود الیقبلو فراموش کنم؟ آقا دان قهیچند د ینکنه انتظار دار - 

 که برام تموم بشه، محاله... یزیچ

 .دندیبار یچشمانم م یگذاشتم، در کمال ناباور شیلب ها یدستم را رو عیسر

 و نگو.نه! نگ -

 زده اش دستم را از لبانش جدا کرد.   خیدستان  با

. قرار بود همه ینکن یقرار بود پشتمو خال ،یاعتماد داشت شتری! مثالً شما از دو تا چشمات به من بالیبس کن دان -

 دونستم اشتباهم کجاست. کاش حرف یکاش م ؟یاومده بود و ساکت نشست شی. تو سوتفاهم برات پیبه من بگ زویچ

 .یریبا من نگ یتماس چیکن ه ی. سعیرو تموم نکن زیکه امشب راحت همه چ یزد یم

 رفت. نییافتاده پا یو با شانه ها دیکش یظیبود. آه غل دایاشک در چشمانش هو بلور
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 کوه سوال. کیماندم و حسرت به آغوش گرفتنش و  من

 م. پله ها رساند نییخودم را پا عیسر دم،یکش میموها انیم یدست کالفه

 حرکت کرد، مادرم زودتر به حرف آمد.  نیدانا به سمت ماش با

 بود، تو چشمام نگاه نکرد.  نییرفت؟ چرا سرش پا شونیپر ینجوریدختر ا نیشده؟ بحثتون شد؟ چرا ا یپسرم چ -

مادر  یشانه  یرو به من دستش را رو یبا پوزخند نیمبل نشست. ناز نیاول یقلبش گذاشت و رو یرا رو دستش

 اشت و کنارش نشست. آرام شروع به صحبت کرد:گذ

شده. فقط  یمظلوم مخف یپشت اون چهره  یثابت کردم چه مار خوش خط و خال الیخاله جون، من به دان یچیه -

 ها رو..... سهیقد یادا

اش  رهیکردند، با چشمان به خون نشسته خ یهمه شوکه به من نگاه م دیمن حرف در دهانش ماس ادیفر یصدا با

 دم.ش

 .هیاحترامت رو نگه داشتم کاف  ی. هرچیبر یخفه شو! دهنتو آب بکش. اسم زن منو م -

 یدختره  ینیب یدور و بر من نباش، بد م گهیکن. د یبعد بلبل زبون  یدیزخم اردالن رو کجا د یبگو کجا جا اول

 احمق. 

 زدم. رونیخفقان آور سالن ب یهمه از فضا ینگاه بُهت زده  مقابل

 

 «همه غم نبود، حق من از صبر ماتم نبود. نیاز سکوت احقم  »

 

 ** هستی**

عمرش را رقم  زیسورپرا نیلبم نقش بست. امروز قرار بود بهتر یبا طعم زهرمار رو ینگاه کردم، خنده ا میبه تقو 

 من.  یدوباره برا ی. بهار و شروعیماندن ادیبه  یبزنم، تولد

به چند درخت کوچک تازه  وانیا یکرد. رو یم. از تک تک لحظاتم بغض چکه مفرستاد رونیرا کالفه ب نفسم

. مشاجره دمید یهم باز کابوس م یداریاما در ب رمیبگ یرا بستم تا نفس چشمانم انداختم. ینگاه اطیح یشکوفه زده 

 انم گذشت.چشم یاز جلو یتراژد لمیف کیروحم مانده بود، مانند  ریتلخ آن شب، که طعم َگسش ز یو حرف ها

 یبا چشمان ب یاتفاق خوب آن شب، سکوت دانا و خواب بودن اهل خانه بود. تا صبح چشم برهم نگذاشتم وقت تنها

کردم تا  فیتعر ییزهایصبحانه آماده شدم با سه جفت چشم متعجب روبرو شدم، سربسته چ زیرَمق و خسته سر م

جا مثل  چیو فکر کردن داشتم. ه ییبه تنها اجیدم، احتراه افتا یمادر یبه سمت روستا بعدازظهر نگران نباشند.

 کرد. یمادرم آرامم نم یها یبچگ یخانه 

بود. از  نجایام تلفن ا یرا گرفته باشم، تنها راه ارتباط ممیبرگشتم حالم بهتر شده باشد. تصم یداده بودم وقت قول

دادم تا مبادا سالم را با  یمدام بغضم را قورت م تنها بودم و لیتا آشفته تر نشوم. سال تحو دمیپرس ینم یزیچ الیدان

 که تمام وجودم به نامش سند خورده بود، از هزار بار مردن سخت تر بود. یاز کس یاشک شروع کنم. دور

واهمه داشتم. عقل و قلبم  یو دلتنگ دیهمه ترد نیگذشتند و من از ا یشود، لحظات ُکند م نطوریا دیگنج یباورم نم در

به شکست عادت کنم  نکهیاز ا دمیترس یکرد، م یهم روحم را اغنا نم ییبودم و تنها خسته کردند. ینم یوریاز هم پ

 ادیخواستم قدرت من را ز یسکوت بودن حال مرگ داشتم. فقط از خدا م یبغض. از سبو یدر پِ  یبه فروخوردن پِ 

 نگذارد. میکند و تنها

چند لحظه  میاشخاص روبرو دنیچشمانم را باز کردم. با د اطیح یسنگ ها یها رو کیالستشدن  دهیکش یصدا با

 خشکم زد.  یا
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دونستم ناراحت  یکنه. م یفقط نگاه م ستادهیوا ینجوری. همارهیبال در م نهیدختر منو باش! گفتم االن ما رو بب -

 .میومدینم یشیم

 هیو عطرش را با ولع به ر دمیشلبم شکل گرفت، به سمتش پرواز کردم. مامان را در آغوش ک یرو یپر رنگ لبخند

 فرستادم.

هفته شد. کمتر فکر کردم و از بودن با خانواده ام لذت بردم و راحت تر  دو نیخوب ا یاز شب ها یکیشب  آن

 اقوام گذشت. داریرفتن و د ایگذار، کنار در به گشت و ی. چند روزدمیخواب

 «که به نگاهت بند بود؟ یینفس ها اوردیچگونه تاب ب»  

. میزانوها یبودم و چانه ام رو ختهیر میشانه ها یرو میبودم. موها نهیآتش داخل شوم یبه رقص شعله ها رهیخ

ها و  امیپ لیبا س رم،یرا روشن کرده بودم تا با دوستان تماس بگ یبودم، بعدازظهر که گوش شانمیغرق افکار پر

 امیال بود، هر روز بارها تماس گرفته بود و پیفرد دان نیاز دست رفته مواجه شده بودم. پررنگ تر یتماس ها

بلند شدم و به سمت  میرا به شماره انداخته بود. کالفه از جا مینفس ها رینفسگ یگذاشته بود. بغض  مانند سنگ

من هم  یکرد، کار راحت تر بود. دغدغه و ناراحت یساده م یعذرخواه کی امشیاگر در پ دیحرکت کردم. شا وانیا

 ییآن شبش جا یبود. اما هضم رفتار و حرف ها رفتهیگذشته ام را  پذ نکهینه ا مگرکرده بودم،  جشد. ل یکمتر م

 کرده بود. ریمغز و قلبم گ نیماب

 

 «دارم. انهیبال دور از آش یب یو من حس کبوتر ییتو میها هیتک تک ثان یوقت میبگو چه»

 

کم را به حبس محکوم کردم. دست مادر بر شانه ام نشست، در چشمان قهوه چشمانم را با درد بستم، اشک پشت پل

. میانداخت مانیکه دستش بود را دور شانه ها یی. پتومیداد هیتک یشدم. دستم را گرفت، به پشت رهیروشنش خ یا

 .دیکش یقیمامان نفس عم

 یآرامشت منو م نیو هم یآروم بود یایب نکهی. قبل ایو نگران یعصب نقدریکه ا شدهیکن. چه خبر؟ چ فیخب! تعر -

 ترسوند.

 زدم، دستان لرزانم را بهم قالب کردم. یپر درد لبخند

 ....الیتونم به آرامش برسم؟ دان یمامان! خسته ام. چرا من نم -

خاموش و سرد  زند،یآن آب بر یکه رو یمانند چنگک بر حنجره ام چنگ انداخت، مانند آتش یزیآوردن نامش چ با

روز صاف شده بود؛ اما من آشوب تر  کیو  ستیشدم، باالخره بعد از ب رهیخ میآسمان پر ستاره روبرو به شدم.

 بودم.

 را فشرد. میبازودر ما

چشمات دستتو  یاریرو درب الیخیب یآدما ی! هرچقدر ادایکنن. هست یاومدم، چشمات دارن ازم سوال م یاز وقت -

 کنن. یرو م

 نگاهش کردم. متعجب

کرد. با تمام وجود شرمنده است. به  فیتعر زویبعد رفتنت اومد و همه چ الینگام نکن، من مادرتم. دان یاونجور -

 یمشترکتون رو شروع م یبعد پازل زندگ نیکرد یاول پازل گذشته رو حل م دیبا دی. شادیباهم صحبت کن دینظرم با

. تا هروقت میکنارت شهیبدون ما هم نمی. ایریگ یرو م میتصم نی. مطمئنم بهتریو هست یبود ی! تو قوی. هستنیکرد

بدون طبق  نمیرو گرفته باش. قول بده. ا میتصم نیبهتر شهیمثل هم یبرگشت یبمون؛ اما وقت نجایا یخوایهم م

 .....ی. ولمینگفت یچیازت ه الیخواسته ات به دان

 نگاهم کرد. مردد
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 مامان؟ یچ یول -

 دهانش را قورت داد. آب

 ه پاتوقش شده دم خونه ما. ک مونهیاونقدر پش -

 زدم. یپوزخند

 فکر کنم. دیدونم، با ینم  -

خان و ماهرخ خانوم هم بدجور  رینکرده. اردش یدلتنگته، اونکه گناه یلی. خریباشه فکر کن. فقط با دانا تماس بگ -

 . کننیتو م یدلتنگ

 تم.به سراغم آمده بود، نگاه تارم را به مادرم دوخ یسردرد چه زمان دمینفهم

 .یکه هست یدردسر و عذابتم مامان. مرس هیببخش که فقط ما -

 به شانه ام زد. یآرام ضربه

 خودتو عذاب نده. خودیب یبا فکرا نقدریکدوم دردسر آخه؟ ا -

 . دیام را بوس یشانیرا کنار زد. پ میشانه اش گذاشتم، موها یرا رو سرم

 .ستایبد ن یریبگ لیولو منم تحوکوچ هیخانوم  می! مرنایمادر و دختر خوب خلوت کرد -

 دخترم نشستم؟  شیپ قهیدو د ینیبب یچشم ندار م،یبر میخوا یپسرم؟ فردا م یحسود شد نقدریا یمحراب! از ک -

 .اسودیمحراب خان! خان داداش حسود هرگز ن -

 نشست. میو روبرو آمد

 الی. به دانیکن تیخودتو اذ کهنیشه؛ جز ا یعوض نم یچی! به من نگاه کن. به خدا با غصه خوردن هیهست -

کنه. به خدا هم به  یاتاقت و مدام لباساتو بو م نهیشیم رهیخونه امون. م ادیدو سه بار م یهفته ا الیفرصت بده. دان

 .یکن یظلم م یخودت هم به اون دار

 را فوت کردم. نفسم

 .دایریم نیزود دار یلی. خهیر زندگعم کیباهام صحبت کرد؛ اما بحث  یلیکنم. مامان خ یچشم به حرفاتون فکر م -

 .دیرا کش لپم

 دی. بهت خوش گذشته، مامان شنبه بانهیخواهر جان! کالً حساب روزا از دستت در رفته ها. فردا چهاردهمه فرورد -

 کار دارم. یمدرسه باشه و منم کل

 خود به خود گرد شدند. چشمانم

 چقدر زود گذشت! ؟یگیم یجد -

 

 «ندارد. ییرنگ و بو گریرا با کدام قلم نوشته اند که د وفا یروزها قصه  نیا»

 مادر موهایم را نوازش کرد.

 .یو ما رو تا ترمینال برسون یخوشحالم بهت خوش گذشته. ما واسه پنج صبح بلیط داریم، باید بیدار ش -

 بین ابروهایم نشست. یمحو اخم

 نفر خبردار شم؟! چرا من باید آخرین ؟یبلیط! واسه چ -
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 خندید. محراب

 خوام، بمونه اینجا دستت. یمن تا یک ماه ماشینو نم -

 حوصله ات سر میره. یدونم تنهای یم

 یاما من خوب م ؛یدوستش دار یبگ ،ینکن. هرچقدرم طول و عرض این روستا رو بر یاون شکل چشماتم

 شناسمت.

 را در آغوشش انداختم. خودم

 ه چیز.ممنون، ممنون بابت هم -

 ：پشتم را نوازش کرد و کنار گوشم زمزمه کرد آرام

 فقط زودتر برگرد، این عذاب رو واسه همه تموم کن. -

 داده ها و نداده هایش شکر کردم. یتب دارم را بستم، باز هم خدا را برا یپلک ها آرام

 ا نگاهم بدرقه شان کردم.که از پیچ جاده بگذرند ب یرفتنشان، تا زمان یخود صبح بیدار ماندیم و لحظه  تا

 تمام لحظاتم را پُر کرده بود. یو دلتنگ یکالفگ

بود  یآمدند. ذهنم خال یرفتند و م یکشید. موج ها آرام م یدریا م یاش را به رخ آب یرنگ؛ زیبای ینارنج خورشید

 و به آهنگ گوش سپرده بودم.

 کردم یمن اونو کاج م یگفت ی))تو از یک برگ م

 کردم  یرو زیاد اغراق م کمترین ها همیشه

 در کنار تو حضور من دو حالت داشت  همیشه

 جونم این وسط بود و یا احساسم دخالت داشت یا

 میگم وقت صعودم هست ییه قله نشون مید تو

 تا پیش مرگت شم توانش در وجودم هست  بگو

 اونقدر اومدم با تو نمیتونم که برگردم من

 بغل کردم  تو رو محکم یاینجور یاز یک ترس من

 بندم یآغوشم دور تو دارم دیوار م به

 بندم یرگبار م یتو چشمامه بر یابر چه

 میخوام برم یه گوشه تنها شم یبگ یروز شاید

 اما بعیدم نیست همون دور و برا باشم برو

 میگم وقت صعودم هست ییه قله نشون مید تا

 تا پیش مرگت شم توانش در وجودم هست بگو

 تونم که برگردم یا تو نماونقدر اومدم ب من

 تو رو محکم بغل کردم. (( یاینجور یاز یک ترس من
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به پاکت مچاله شده  یاز گلویم خارج شد. آخرین پوک را به سیگارم زدم، نگاه یبغضم را خفه کردم، آه کوتاه نطفه

 اش انداختم. ذهنم پر کشید به شش ماه قبل تر.

 ل خوردم دستم نوچ شد.بابا یادم رفت دستمال بگیرم، پرتقا یإ -))

 خندیدم. بلند

 خواهر النگوهاتون نشکنه. یوا -

 صدایش را نازک کرد. دانیال

 نه عزیزم، شوهرم نمي ذاره آب تو دلم تکون بخوره. -

 ：زدم، بریده بریده گفتم قهقهه

 دیوونه شدیم رفت. تو کیفم دستمال هست، بردار.  داخل کیفم دست برد. -

 بابا کجاس... یحجازه. إ یرجین شترهاماشاهللا کیف نیست، خو-

 خیره ام شد.  یشد. با غم عجیب یشد، اخم هایش را درهم کشید. آسمان چشمانش ابر ساکت

 پلک هایش کشیدم. یدهانم را قورت دادم. دستم را رو آب

 شده عزیزترین؟! چشمات؟ یچ -

 کالفه اش را فوت کرد. نفس

 . یزن یاگه ُمردم دیگه بهش لب نم یحت -

 زدم. بخندل

 چشم، قول.(( یدور از جونت. صد و بیست سال زنده باش -

 

به دور افکارم پیچید. یک پاکت را در آن دو سه  یزدم؛ اما عذاب وجدان مانند زنجیر از این عهدشکن یتلخ لبخند

به سمت روستا کران شب دوختم و  یب ینگاهم را به دریا آخرین ساعت تمام کرده بودم. گویا با تمام دنیا قهر بودم.

 حرکت کردم.

 

 اکنونم چگونه تاب بیاورد جزرت را؟" یگذشته را، دریا ی"آنقدر غرقت شدم تا یادم رفت حوضچه 

لبانم نقش  یرو یاینکه شب دانا مهمانم بود، لبخند عمیق یخرید کنم. با یادآور یبعد از زیارت تصمیم گرفتم کم

 مادر یادم داده بود، را درست کنم. یکه خاله  یمحل یاز غذاها یبست. تصمیم داشتم یک

بود، توجهم را  ینادعل یکه مزین به دعا یچشم نواز معرق کار یاز تابلوها یگذشتم، یک یکه از بازار م همینطور

پیام  دیدگانم نقش بست، باالخره طاقتم تمام شده بود و یکه ِورد زبانش بود. نقش چشمانش جلو یجلب کرد. دعای

 داده بودم "زود میام، باید حرف بزنیم. اما..."

 فروشنده به خودم آمدم. یرا خاموش کرده بودم. با صدا یاینکه منتظر جوابش باشم گوش بدون

 خانوم! رسید و کارتتون. -

ا تکان از گلویم خارج شد. تولدم بود و قرار بر این بود عقدمان باشد. سرم ر یرسید آه غمگین یدیدن تاریخ رو با

 دادم، صندوق ماشین را باز کردم و با دقت خریدها و تابلو را جا دادم.
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سنگ ها پاهایم را نابود کرده بود.  آنها را از پا بیرون کشیدم،  یراه رفتن رو ،یپاشنه پنج سانت یآن کفش ها با

 ام شده بود، گره خورد. که مانند خودم متعجب خیره  یخاکستر یکمرم را که صاف کردم، نگاهم در یک جفت گلوله 

هر کس را  یدهانم را قورت دادم، چشمانم را کالفه بستم. دوست داشتم زمین دهان باز کند و مرا ببلعد. حوصله  آب

 داشتم جز آبتین!

که بخت با من یار نبود، به سرعت  یماشین را باز کردم تا به سرعت از آنجا دور که نه فرار کنم؛ اما از آنجای در

 ویم قرار گرفت.نور روبر

  ؟یتو! اینجا! باورم نمیشه. پس چرا سر سفره عقدت نیست -

 تحویلش دادم. ینیم بند لبخند کالفه ام را بریده بریده بیرون فرستادم.  نفس

 گرد و کوچیکه.  یسالم آقا آبتین، چرا باورتون نشه؟ زمین خیل -

 زد. یلبخند

 ؟یچرا اینجای ینگفت ببخشید، سالم. -

وجودش بین  یخبر است؛ اما از طرف ینامعلوم دوختم. در دل خدا را شکر کردم که ب یدانم را به نقطه اسرگر نگاه

 مرگ آور بود.  یو دلتنگ یآن همه کالفگ

 چشمات گود افتاده؟  ی! چرا پایبا توام! هست -

مصمم در نگاهش خیره  را باال گرفتم و سرم داشتم که بگویم. چه گرفته بودم. یزیر پایم را به باز یها سنگریزه

 شدم.

 کنیم، مطمئن باشید. با اجازه اتون باید برم عجله دارم. یجشن حتماً دعوتتون م یپیش اومده. برا یفعالً یه مشکل -

 زد. یپوزخند

 درست جواب منو بده. ببینم نکنه دانیال جا زده؟ آره؟  -

 ام را به چشمانش دوختم. یعصب نگاه

 نباشه. یدخالت نکنید. دیگه هم حرفمن  یلطفاً تو مسائل خصوص -

 پا چرخیدم. یپاشنه  یبزند، رو یاینکه اجازه دهم حرف دیگر بدون نزدیک تر شود، خواست

 کلید شده ام گفتم. یدر چشمانش خیره شدم، از میان دندان ها یعصبدستش بند کیفم را کشید. با

 لطفاً دستتون رو بکشید، گفتم عجله دارم. -

 را محکم تر کشید.بند کیف  خونسرد

 .یکنم تا جوابمو ند یول نم -

که از من  یسیل یکشد. به خودم که آمدم صدا یکردم از گونه هایم آتش زبانه م یخشم منفجر شدم، حس م از

سوار ماشین شدم، دنده را جا به جا کردم، از  سریعدو سه نفر رهگذر را به خود جلب کرده بود. توجه خورده بود 

 ：گفت یبلند یچند قدم دنبالم آمد و با صداآیینه بغل دیدم که 

 خوامت. اگه..... یمن هنوز سر حرفم هستم، م -

 یحوصله بحث قدیم اصالً  پدال گاز فشردم. یمزخرفاتش را بشنوم، پایم را تا آخرین حد ممکن رو یتا ادامه  نماندم

کردم. تا خود روستا یک پاکت  یلماشین خا یو مسخره اش را نداشتم. تمام حرصم را بر سر کالج و گاز بیچاره 

ریختم.  یبه خانه رسیدم و میوه ها را داخل سینک ظرفشوی یسیگار را باز هم تمام کرده بودم. متوجه نشدم چه زمان

 چند نفس عمیق کشیدم تا بر اعصابم مسلط شوم. 
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قرمزم با پوستم  یروسرکشیدم،  یپیراهنم دست بهشده بود.  ینگاه را به اتاق انداختم، مرتب و گردگیر آخرین

            زد، دوست داشتم دانیال هم همراه دانا آمده باشد.  یعجیب شور م دلمایجاد کرده بود.  یجالب یهارمون

 تک بوق دانا به سمت در پا تند کردم.  یافکارم بودم که با صدا غرق

 

 د رسید."برگ و درخت. اما دل من شکوفه زد افسوس که پاییزش زو یزیباتر از قصه  ی"چه قصه ا

 

اش  یلبخند همیشگ با به شماره افتاده ام مسلط شوم.  یکردم بر نفس ها یماشین چشم چرخاندم؛ اما نبود. سع در

 به سمتم آمد.

 قشنگم تولدت مبارک! یسالم! آبج -

 صورتم را پوشاند.  یعمیق لبخند

 سالم! برادر عزیزتر از جان! ممنون عزیزم. -

 ام شد.سبز زیبایش خیره  یدو تیله  با

 قراره تا صبح اینجا وایستیم؟  یچقدر دلم برات تنگ شده بود. راست -

 هستم من. ی! ببخشید چه میزبانیوا-

 ها را از دستش گرفتم و از پله ها باال رفتیم. بسته

 بَه بَه چه کرده این خواهر من! دست مریزاد. -

 

 ن."پاییز همیشه زیبا بود، اما دل من مرد از این برگ ریزا ی"قصه 

 

دانست چقدر به حضورش احتیاج داشتم. با  یبه اعماق قلبم فرستادم، خدا م یام را به سخت یعصبانیت و ناراحت

 کوچکمان رفتم. ییدانا به سمت پذیرا یصدا

 ! یحاال بیا اومدم دو دیقه ببینمت، هست -

 زدم. یمحو لبخند را روبرویش گذاشتم. یچا یسین

 .یه چقدر شبیه دانیال صدام کردیه لحظ -

 دیگر چرخاند. یغمگینش را به سو چشمان

 نداشتم. یدانا! منظور -

 ً  به من نگاه کن. لطفا

 بگم. یدونم چ ینم -

 را آهسته بیرون فرستادم. نفسم

 هرچیز که اتفاق افتاده رو بگو. -

 د.به بدنش دا ینوشید، با نگاه منتظر خیره اش شدم. کش و قوس یچا یا جرعه

 ! حقیقتش ....یهست -
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 دهانم را قورت دادم. آب گفتن و نگفتن مردد بود. بین

 بگو، راحت باش. -

کنه، بیقراره. بابا هم باهاش  ی. مامان با دانیال صحبت نمختهیهمه چیز بهم ر یکه رفت یاز وقت ؟یدون یم -

 سرسنگینه، همه دلشون برات تنگ شده.  

 سردم را در دست گرفت. دستان

بعد زنداداش. خود دانیالم شده  یکنم. اول خواهرم یدق م یکن ینگام م یمنتظرت برم، اونجور یبون چشماقر -

گم حقش نیست؛ اما شده از اون دانیاِل لجباز و  یحالش بده. نم یمرغ سرکنده، به خدا هیچ جا آروم قرار نداره. خیل

و پاکت! حقیقتش بهش نگفتم اینجا میام. ترسیدم د یزکشه؟ اونم رو یمغرور صد درجه بدتر. باورت میشه سیگار م

 اعصاب شده. یب یبیاد یه چیز بگه بدتر شه. جدیداً خیل

 از عمق قلب شکسته ام بیرون آمد. یآخرش زدم. آه سوزناک یبه لحن و جمله  یغمگین لبخند

و بکوبه تو سرم و بهم شک اگه قرار باشه مدام گذشته ام اما راه نفسمو بسته.  یمنم آروم و قرار ندارم، دلتنگ -

دونه فقط اینجا رو دارم. تا االن به هیچکس  یشه. اگه بیقراره و دنبالم گشته، چرا اینجا نیومده؟ اون که م یکنه، نم

 . تو...یگله نکردم، سکوت کردم؛ اما تو فرق دار

 نفس هایم را به شماره انداخت.  بغض

 ش صحبت کن، بذار سنگ و دیوارا برداشته شه.. اما باهایبا خودت این کارا رو نکن، حق دار -

 زدم. یسابق نبودم. لبخند نیم بند یرا بستم، کم طاقت تر شده بودم و هست چشمانم

 که کنم، صحبت با اونه. یگردم و اولین کار یبهش گفتم دارم میام، حتماً تا آخر هفته برم -

 خندیدند.  چشمانش

 لب سوز بریز با این کیک داناپسند بخوریم.  یرو دو تا چایدختر خوب. اینا که یخ زدن، ب یحاال شد -

گرفته بود که حرف "د" و "ه" در یک  یخندیدیم و لحظات خوب ساختیم، هدیه برایم گردنبند پالتین یصبح کل تا

 یتهران شد، چرا که قرار بود برا یشده بودند. ظهر فردایش هم راه یدایره به شکل کره به طور ماهرانه طراح

 خوشحال بودم.  یآماده شود.  برایش خیل یکار یحبه مصا

کشیدم و عطر خاک نم زده را به ریه کشیدم، چقدر شبیه عطر نفس هایش بود و  یبارید، نفس عمیق ینم باران م نم

 کرد. یم یتاب یقلب من ب

. 

 . 

ا دانیال؛ به دیدن هما و پسر گرفته بودم. قرار بود پنجشنبه به تهران برگردم و بعد از صحبت ب یهمه چیزهای یبرا

 تازه از راه رسیده اش بروم.  

ساحل  یلمس شن ها یدو روز مانده بود، دلم آشوب بود. نزدیک طلوع آفتاب کنار دریا ایستاده بودم، وسوسه  تنها

بودم و داد. کفش هایم را درآوردم و آرام آرام به سمت دریا حرکت کردم. تا کمر داخل آب  یزیر پوستم را قلقلک م

بر من غلبه  یو خستگ یداد.  آنقدر ایستادم که حس کرخت یبه ذهن و روح خسته ام م یبرخورد موج ها حس خوب

 کرد و از آب بیرون زدم. 

بود خواب بر چشمانم حرام شده بود؛ اما بعد از  یهایم که خشک شدند به سمت روستا حرکت کردم. چند شب لباس

وسایل را داخل صندوق چیده بودم، بعد از  تمامهمدیگر داشتند.   یافتادن رو به یپلک هایم  میل عجیب ،یآب تن

بر من چیره شد و کنار شومینه پلک هایم ِچفت هم  ینهار  خستگ یخاله برا یرغم اصرارها یعل یدوش مختصر

 شدند. 
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 عشق تلخم! یا ،یهایم هم، شیرین ترین رویا هست ی" در بیدار

 

کوبید. فکر  یمطلق بود. قلبم مانند طبل در مغزم م یخود را ُگم کرده بودم، اتاق در تاریک یو مکان یزمان موقعیت

به صورتم بخورد؛  یکرد. یک لیوان آب خوردم، پنجره را باز کردم تا باد یخواب پریشانم یک لحظه هم رهایم نم

در اِیوان پرید، ناخودآگاه  یوحشتناک یدرخت با صدا یرواز  یکاهش یابد. ناگهان گربه ا یبلکه التهاب درونم کم

نُه شب را نشان  یقلبم گذاشتم. حالم بدتر شده بود، ساعت دیوار یجیغ کشیدم. سریع پنجره را بستم، دستم را رو

 یها را روشن کردم.  سیل پیام ها و تماس یرا از من ربوده بود.  سریع گوش یام قدرت هر کار یداد.  پریشان یم

 یام روانه شد.  آب دهان نداشته ام را قورت دادم، آخرین پیام متعلق به آتنا بود. با دستان یدست رفته، بر گوش از

 خیس و لرزان بازش کردم. 

 توروخدا جواب بده.  دانا و دانیال.... " ؟ی!  کجایی" هست

همه تماس از دست رفته داشتم. با حال مرگ گرفته بودم. از طرف  یخبر یچرخید، از این ب یدور سرم م اتاق

 ：پریشان و گله مند پاسخ داد یدامون را گرفتم، اولین بوق نخورده با صدای یلرزان شماره  یدستان

  ؟یدار یدختر؟ چرا تلفن المصب اونجا رو برنم یکجای  -

 ：. نگران لب زدمخواستم هیچ چیز مانع استراحتم شود و از پریز جدایش کرده بودم یاز نهادم بلند شد، نم آه

جوشه.  آتنا چرا نصفه حرف زده؟  یشده؟ دلم مثل سیر و سرکه م یخواب بودم از برق کشیده بودم. داداش!  چ -

 نصف عمر شدم.  ؟یدانا و دانیال چ

 کالفه اش را فوت کرد.  نفس

 دانیال عملش خوب بوده، تا یک ساعت دیگه بهوش میاد. اما دانا....  -

 یشنیدم.  به خودم که آمدم وسط جاده بودم و با آخرین سرعت سمت تهران حرکت م یش را نمادامه حرف های دیگر

داد و گفتن بد و بیراه  یدادند.  با کل یورود نم یکردم، اجازه  یکردم. آفتاب تازه درآمده بود که از پذیرش سوال م

است، دنیا مقابل چشم  یویژه بستر یبخش مراقبت ها اناگفت د یباالخره رضایت داد و به بخش هدایتم کرد. وقت

از  یدانستم چرا آن اتفاق افتاده.  به سمت اتاق دانیال پا تند کردم، عرق سرد یشد، نم یهایم سیاه شد. باورم نم

زد.  روبرویش  یکرد. دامون پشت به من بود، پدرش هم کالفه و سر به زیر قدم م یتک تک سلول هایم چکه م

 و صدایش کردم.  مایستاد

 بابا اردشیر!  -

 فروغ آغوشش را برایم باز کرد. به سمتش پرواز کردم.  یلبخند غمگین و چشمان ب با

 ! کمرم شکست. یشدن. هست یبابا جان. ببین پسرام چ یتو که بیمعرفت نبود -

د جرعه که دامون آورده بود، به اصرار من چن یآب لیواننبود. کمک کردم بنشیند.  یرا فرو خوردم، وقت زار بغضم

 نوشید. دستان سردش را گرفتم. 

 بابا جان! آروم باشید قربونتون برم.  -

 در اتاق دانیال خیره شد. به

 دانیالمو میدي.  یبو ،یچه خوب اومد -

 آرام گرفت.  یرا آنقدر نوازش کردم تا باالخره کم دستانش
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 کشیدم.   یرا گوشه ا دامون

 شده؟ یآقا دامون چ -

 صادف کردن؟افتاده؟ ت یاتفاق چه

 کردم لرزش بدنم را کنترل کنم.   یم یسع

 ：گفت یکشید و با لحن غمگین یعمیق نفس

زنه. به تو زنگ زد به مامانت،  یگفت دلش شور م یرفت و میومد م یم یدیشب مامان مثل مرغ سرکنده بود، ه-

کنه و  یتا اینکه شرکت پیداش م داد. دانا رو فرستاد دنبالش یزد، جواب نم یبه همه. به دانیال چند مرتبه زنگ م

 یشنون. دانا زودتر از اونا خودشو م یدعوا م اکنه بیان خونه، موقع بیرون زدن با مش رحیم، صد یاش م یراض

کارو اذیت کنن.  یاز این پسربچه ها یخواستن یک یرسونه، نزدیک غروب بود و خیابونا خلوت. چندتا زورگیر م

زنن.  دانیال که  یهم به دستش م یکیچاقو نزدیک طحالش  و  هییریزن سرش و رسه و اون نامردا م یدانا سر م

زنن. زخماش هم عمیق  یدو تا از دنده هاش مو برداشته. به دست و پاشم چاقو زدن م زنن یرسه، کتکش م یم

 و... دهیخون از دست م ادیدانا تا رسیدن آمبوالنس ز یبودن. اما زود خوب میشه، ول

شش  یرو ییلویصد ک یوزنه  ایخورد. گو یدانا در گوشم زنگ م یصدا دم،یشن یرا نم شیف هاحر یادامه  گرید

شده بود. دامون متوجه  لیکشنده، تبد یبه خس خس مینفس ها یتوانستم نفس بکشم. صدا یگذاشته بودند. نم میها

 ی. نمدیایخورم و حالم جا بقند داد تا ب آببه زور چند جرعه  نم،یها بنش مکتیاز ن یکی یحالم شد. کمک کرد رو

 الیاتاق دان وارداصرار و خواهش پدر و دامون را به خانه فرستادم.  یو فقط تماشاگر باشم. با کل نمیتوانستم بنش

ریختند. دیدنش  یپایین م شیدرشت عرق از سر و رو یبرد. دانه ها یاش جان از تنم م دهیشدم، صورت رنگ پر

کردم و  یاش را نوازش کردم. هق هق م یروان مبدل ساخت. پیشان یرا به رود در آن وضعیت، بغض چند ماهه ام

 ICUراحت شد تب و درد ندارد،  به بخش  المیخ یوقتکردم.  یخنک م یصورت و سرش را کم سیخ یبا دستمال

 یها زد. با چشم یدست و پا م یمرگ و زندگ نیکه ب دهیآن دستگاه ها با آن صورت تک ریدانا ز دنیرفتم. با د

آن  دیگنج یدستگاه ها و خطوط کج و معوجش بودم. هق هق و آهم دست خودم نبود. در باورم نم یخیره  یطوفان

 در تالشند. یزندگ یقطره ا یشده اند و برا بسته بایدو جنگل ز

 

 

 از دور" یلبخندشان حت یکه قلبت هستند و تماشا زانتیرا، بودن با عز یراز زندگان میگو ی"من به تو م

 

 یپیشان یالغر شده بود. اخم رو یرنگ پریده اش نگاه  کردم. صورتش خیل ینشسته بودم، به چهره  یراحت یرو

 یدقیقه های یدانم چقدر خیره اش بودم، به خودم که آمدم ساعت دیوار ینمدرد دارد.  یداد هنوز کم یاش نشان م

 داد.  یگذشته از نیمه شب را نشان م

 زمزمه مانندش به سمت تخت رفتم. یصدا اب

 پشیمونم. یدیگه هیچ جا نرو. من، من خیل ؟یاومد ؟ی! اینجاییهست -

بزنم که با چشمان بسته اش مواجه شدم. در خواب باز هم حرف  یانگشتانش گذاشتم، خواستم حرف یرا رو دستم

کند. با چشمان تب دارم  یدانستم حسم م یمگرفتم،  یرا کنار تختش گذاشتم. انگشتانش را به باز یصندل زد. یم

 ：خیره اش شدم و زمزمه کردم

خواد تا  ینفس هات رو م یام، چقدر دلم جادو یمشک یغرق شدن تو اون دو تا گو یدونه چقدر تشنه  یخدا م -

 رسیم دانیال؟ یبه آرامش م یآروم بگیرم، کِ 

 یسرزمین رویا مانند دزد فرار یهم چشمانم از زن دلرباهایم از دستم در رفته بود، باز  یخواب یاینکه ساعت ب با

 یهمه بود. پا یاذان صبح به سمت نمازخانه پا تند کردم، ذکر و زمزمه ام فقط دانا و صبر برا یبود. با شنیدن صدا
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 یلعنت یلرزیدند و به آن شیشه  ینحیفش م یکه شانه ها یدمکشاند، از دور ماهرخ جان را د ICUدلم مرا به سمت 

زمردینش کدر رنگ و پژمرده بودند،  یبلند به سمتش رفتم. دو گو یچسبیده بود. بغضم را فرو خوردم و با گام ها

 اش بدهم. یکردم محکم باشم و دلدار یخودش را در آغوشم انداخت و آنقدر گریه کرد تا آرام گرفت. سع

 دیدم.  یوس مخواب فقط کاب یاستراحت به خانه رفتم؛ اما به جا یاصرار او برا به

مرد مرا از پا  یقو یبود، مسکن ها یکه به بیمارستان رفتم باز هم دانیال خواب بود. آسیب دنده هایش جد شب

آن روز که به اصرار آتنا به خانه رفته بودم دانیال با  یفرداکرد.  ینباید زیاد حرکت م یانداخته بود. دو سه روز

 و رضایت خودش مرخص شده بود.  یلجباز

به سمت در چرخیدم، ماهرخ  یافتادن چیز یاش مواجه شدم آه از نهادم بلند شد. با صدا یخال یرفتم و با جا یتوق

 زمین افتاده بود و چشمانش بسته بود. یجان رو

 کمک کنه. یقربونت برم؟ پرستار! یک یشد یمامان! چ -

 اتاق پر از دکتر و پرستار شد. یچشم بر هم زدن در

 شد. یباید مهمان بیمارستان م یشده بود و چند روز یعصب یله جان دچار حم ماهرخ

دیدن  یکردم زیاد استراحت کنم یا حت یاصرار خودم، من به عنوان همراه تمام مدت کنارش ماندم. اصالً فرصت نم با

 یم خورد دلم یپزشک دانا که در گوشم زنگ م یدانیال بروم، گویا همه چیز به همدیگر گره خورده بود. حرف ها

 خواست زار بزنم.

 ：بود گفته

 "اگه زودتر هوشیار نشه وضعیتش خطرناک میشه."

خوابید. نفس کالفه ام را بیرون فرستادم، به  یو ساعت را فراموش کرده بودم، ماهرخ جان به زور آرامبخش م روز

را بسته بودم، زیر لب  رفت. چشمانم ینم یکرد، میلم به هیچ غذای یاعصابم حرکت م یخاطر ماهانه گویا هزارپا رو

قلبم به تقال افتاد، چشمانم را که باز کردم،  یپای یصدا نکردم. با شنید یخواندم و خدا را التماس م یامن یجیب م

 یزدم، اولین قدم را که برداشتم با شنیدن صدا یخسته و کالفه اش گره خورد. لبخند خسته ا ینگاهم در سیاه ها

 متوقف شدم. گرفته و نازک نازنین و مادرش

 دانا! یوا یخواهرم! إ یبود؟ وا یخدا این دیگه چه بالی یوا -

 به من زد و وارد اتاق شد. تا خواستم قدم دوم را بردارم، با دیدن صحنه روبرویم خشکم زد.  یتنه ا مادرش

ود، رفتم. به من تنها ب یکه مثل این روزها یسریع خودم را به راه پله رساندم، به حیاط سمت درخت یقدم ها با

قلبم گذاشتم،  یفایده بود. دستم را رو یمنظم شدنش ب یخاطر سرعت زیادم به نفس نفس افتاده بودم؛ اما تالشم برا

 تپید.  یسریع تر از همیشه م

 اشکت با من." ی"فقط چند قدم مانده تا برف دلت آب شود، دستم را بگیر شکستن یخ ها

حق نداشت  یشد. آغوش دانیال که بهشت من بود و کس یچشمانم دور نم یدانا یک لحظه از جلو یو خنده ها چهره

بار هزارم فقط ِخس ِخس بودند، دیدم لحظه به لحظه تار  یپرید. نفس هایم برا یدر آن پا بگذارد. پشت پلکم ُمدام م

اش اکسیژن بود؛  فرو رفتم که عطر نم زده یشد، پاهایم تحمل وزنم را نداشتند. در حال سقوط بودم که در آغوش یم

 مطلق. یاما فقط یک ثانیه بود و بعد از آن فقط سیاه

  د؟یکن ی"چرا گریه م

 ماهرخ!  مامان

 ؟یبه دیوار خیره ا چرا

  ؟ی! چرا پریشونعزیزترین
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 ...نا! دانا حالش خوبه؟دا

 جواب منو بده. ییک

 جیغ ماهرخ جان رعشه بر تنم انداخت.  یصدا

 دانا رفت. پسرم رفت. -

 همه جا سیاه شد." دوباره

 نگران سرخ خودش را به تخت رساند. یتخت نیم خیز شدم، دانیال با چشمان یرو

 باالخره قهر چشماتون تموم شد بانو جان؟ ؟یبیدار شد -

 زد. قلبم قصد شکافت سینه ام را داشت.  یکردم، از صورتم آتش بیرون م یچشمان گرد شده به اطراف نگاه م با

حس سوزش باعث شد دوباره ره دستانش را باز کنم، ردم، تا گداد. دست چپم را بلند ک ام را به خودش تکیه

 سرجایش برگردانمش.

کنم؛ اما نفهمیدم  یشنیدم. خواستم موقعیتم را حالج یتپش قلبم را م یکوبند، صدا یکردم در سرم طبل م یم حس

 چرا چشمانم دوباره چفت هم شدند.

 آب حیات گل بارانش کنم.""با من از کویر دلت بگو تا با 

 

 **دانیال **

 

 چشمانم بود. یپیامش مدام جلو یمحتوا

دور نمیرم؛ اما اونقدرم نزدیک نیستم که راحت چشم  ی"میخوام فکر کنم، به زمان احتیاج داریم، هم من هم شما. جا

 تو چشم شیم."

 تا مرز جنون رفته بودم. ترسیدم سرم بیاید، یکه م یکردم از چیز یفکر نم هرگز

رفتم، هوایش قصد جانم را کرده  یوسایل اتاقم را شکسته بودم، آرام و قرار نداشتم. به آپارتمانمان هم که م تمام

زد.  یاز شب بود؛ اما پرنده هم پر نم یدانم چه ساعت یپدال گاز فشار دادم، بام تهران بودم. نم یبود. پایم را رو

اول  یسبک شدم. از داشبرد پاکت سیگار را برداشتم، روزها یکم تاعمق دلم فریاد زدم آنقدر شهر زیر پایم بود، از 

کردم باشد، سرک  یداد. هرجا که فکر م یتسکینم م یبود که کم یکردم. اما تنها چیز یکشیدم مدام سرفه م یکه م

تمام آنجا را زیرپا گذاشتم  یفته مادرش هم رفته بودم؛ اما آدرس دقیق نداشتم. یک ه یروستا یکشیده بودم، حوال

 یمیان موهایم کشیدم، ثانیه ها کش آمده بودند. به قول دامون، بدون هست یمیان دریا شده بود. کالفه دست یقطره ا

تکیه ام را از  یزنگ گوش یکم داشتم. دانیال همیشه نبودم. نفسم را تکه تکه بیرون فرستادم، با صدا یگویا چیز

 نا پشت خط بود.نرده ها گرفتم، دا

پرتش کنم که با دیدن  یصندل یمردد بین پاسخ دادن و ندادن آنقدر دست دست کردم تا قطع شد. خواستم بیخیال رو 

 پیامش شرمنده شدم. یمحتوا

ما  ی. همه یاطرافیانت رو ناراحت نکن یگرفت یکاش حداقل ازش یاد م ،یچرخید ی"داداشم! این همه با هست

 ین جواب ندادنا؟ "ا یچ ینگرانتیم. یعن

بر لبانم نقش  یسوار شدم و کمتر از نیم ساعت به خانه رسیدم، با دیدن ماشین پدربزرگم لبخند کمرنگ یمعطل بدون

 بست.

 دانا کنجکاو نگاهم را در سالن چرخاندم. یآویزان کردم، با صدا یجالباس یرا باز کردم و سوییشرتم را رو در
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 میگین نه. شازده تشریف فرما شدن. بزن کف قشنگ رو.  بفرمایید! میگم من کارمو بلدم -

به سمت  یباال انداختم، اولین قدم را برداشتم که با دیدن کیک تولدم در دستان آتنا، با لبخند قدر شناسانه ا یا شانه

 عزیزانم رفتم.

  ：ار گوشم زمزمه کردزیبا کردند، آخرین نفر دانا بود. در آغوشم کشید و کن یتبریک گفتند و برایم آرزوها همه

. یتولدت مبارک. اما ِحیفم میاد نگم. قرار بود امشب بزرگ ترین سورپرایز عمرت باشه. حیف که خرابش کرد -

 . یجبران کن یامیدوارم بتون

به پشتم زد، بغض مانند سنگ به گلویم چسبیده بود. به زحمت صدایم را صاف کردم و مانند خودش  یا ضربه

  ：زمزمه وار گفتم

 همه چیز رو به راه میشه، زود زود. قول میدم. -

 از خوردن شام و کیک، دامون صدایش را صاف کرد و ایستاد. بعد

 شیرین کادوهاست. یام باشه، نوبت قصه  یخب نوبت -

 کادو چیه؟ مگه بچه ام! همین که یادم بودین کافیه. -

 به حرف آمد. آتنا

 ییتش رو انجام بدیم. چقدر جاش خالیه، چقدر برنامه چید. چه لباساز مامور ینیست ما کم یبذار حاال که هست -

 گرفته بود.

 ینگذشته بود؛ اما هر یک روز مانند یک سال م یاز سینه ام خارج شد. با اینکه زمان زیاد یآه غلیظ ناخودآگاه

به سمتم آمد. با اخم  یگذشت. همه کادوهایشان را دادند، خواستم بلند شوم و به خلوتم پناه ببرم دانا با بسته ا

 نگاهش کردم. یکمرنگ

 . این دیگه چیه؟یتو که کادوت رو داد -

 زد، صدایش را صاف کرد. یموج م یچشمانش ناراحت در

 زنه.  یتو ذوق م یاش خیل یخال یصاحب جشن امشبه که نیست. جا یاین کادو -

 خواسته حتماً به دستت برسونم. ازم

نظیر بود و چشم نواز. خودم را نفرین کردم که چگونه  ییع بسته را باز کردم، بقصد جان مرا کرده بودند. سر همه

 که تمام نفس هایم بود. یشکستم کس

 

 دارم بیشتر از هر چه دوست." ی"فقط یک چیز باشد این میان از من یادگار، دوستت م

آمد و  یتم کجاست. دانا شب نمدانس یگرفتم، تولدش بود و نم یکودکان که از مادرشان دورند مدام بهانه م مانند

 سوختم. یآنجاست. در حسرت به آغوش کشیدنش مانند شمع م یرفته که هست یگفت همانجای یحسم م

 سنگ فرش ها به سمت حیاط پرواز کردم.  یدانا رو یالستیک ها یشب بیدار بودم، با شنیدن صدا تمام

 سالم.  -

 .یبود یمطمئنم پیش هست ؟یکجا بود -

 اش گواه بر حسم بود. یچشمان طوفانبود و  مردد

 حرف بزن دانا! -
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منتظرت بود. توقع داشت  یسفره عقدش باشه. دانیال! هست یآره تولدش تنها اون سر دنیا بود، در حالیکه باید پا -

 . یو نازش رو بکش ی. پیداش کنیزمین و زمان رو بهم بدوز

 نکن. یرمیاد. فقط دیگه خرابکا یبازم کوتاه اومده و بزود اما

 بلند به ساختمان رفت. یقدم ها با

 قرارتر شده بودم. یلبانم شکل گرفت؛ اما ب یرو یلبخند

 

 خرد لبخند چشمانت!" یم یرسوایم، چه آبروی یها ی"میان دلتنگ

 

ساعت سرم در دانم چند  یکردم. نم یم یقراریشد کمتر ب یکردم، حواسم که به کار پرت م یم یحساب ها را بررس

 در اتاق به خودم آمدم. نگاهم در چشمان نگران دانا گره خورد. یترازنامه و قراردادها بود. با صدا

 .ستیپاشو، دل تو دل مامان ن ؟یساعتو نگاه کرد چیه ؟ید یچرا جواب تلفن نم ،یکشت یما رو که از نگران -

همکف را زدم، اصال"  یزودتر رفته بود. دکمه  در را بست. دانا میآماده شدم. مش رح یحرف و اعتراض چیه یب

 نداشتم؛ خدا را شکر کردم که دانا را فرستاده بود. یرانندگ یحوصله 

 .شهیپسرم، توکلت به خدا. درست م یتو فکر -

 کرد. انینما شتریکنار چشمش را ب قیعم یزد که چروک ها ییبایز لبخند

 د. در چشمانش بو یاش را فشار دادم. چه آرامش شانه

 اشتباه کردم. یلیدل تنگم، خ -

 .میبرج بود یدر ورود یجلو

 هنوز... نویپس دانا کجا موند؟ چرا ماش -

 .دیحرف در دهانم ماس میمش رح نیحس ای یدانا و زمزمه  ادیفر یصدا دنیام تمام نشده بود، که با شن جمله

مچاله شده بود،  یرساندم. دانا گوشه ا یاصل ابانیچگونه خودم را به خ دمی. نفهمدیکوب یوقفه م یمحکم و ب قلبم

کردم. رنگش لحظه به  یحالم دست خودم نبود، مشت و لگد بود که پرت م گریبود. د یخون از شکمش جار یجو

به  ییاز غفلتم سواستفاده کرد، از پشت چاقو هااز آن یکیشد. دو نفرشان را کنار زدم؛ اما  یم دیسف شتریلحظه ب

فرو  میدر پا گرید یچاقو کی میایکردم. تا به خودم ب یحس نم یزیارش زدم بدنم داغ بود و چکن یدستم زد به سخت

 رفت.

 ن؟یبچه سوسوال اوف شد -

 دونه بچه هاشون کار بد کردن؟  یم مامانتون

 اش شدم.  رهیخ یفرستادم، با چشمان برزخ رونیام را ب یعصب یها نفس

 . منو نخور.دمیترس یواا -

شده بودند. دستم را  دیام جدا کردم. کنارش زانو زدم، لبانش سف قهیهم افتادند. دستشان را از  یچشمانش رو دانا

 دورگه گفتم: ییاش چسباندم. با صدا یشانیام را پ یشانیزخمش گذاشتم، پ یرو

 داداشم؟ یکار کرد یدانا! چشماتو باز کن. با خودت چ -

 و کش دار شده بودند.کند  شیرا باز کرد. نفس ها شیپلک ها یال یسخت به
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 یبه دسته  هیشب یوجدان ها با چوب یاز آن ب یکی میایبلند شوم؛ اما ضعف بر من غلبه کرد و تا به خودم ب خواستم

 نیهم افتادند. آخر یرو میو گردنم ضربه وارد کرد. ضعف کامال" بر من غلبه کرده بود، پلک ها نهیمحکم به س لیب

 مطلق. یکیبود، بعد از آن تار ادیهمهمه و فر دمیکه شن ییصدا

 یوزنه ها ایگو میتوانستم بدنم را تکان دهم. به پلک ها یآتش روشن کرده اند؛ اما نم یشعله  رمیکردم ز یم حس

 وصل کرده بودند.  یصد تن

 یب یایشد و دوباره به دن یم یبه بن بست منته میاند، تمام تالش ها دهیام بهم چسب یصوت یکردم تارها یم حس

ام بود. لبخند  رهیخ یبا نگران یشد هست یباز کردم، باورم نم مهیفرو رفتم. با حس تابش نور چشمانم را ن یبرخ

همه  نیو ا یاز ناتوان دم،ید یرا م شیلب ها کتآمدند. فقط حر یرفتند و م یم یبه سخت میزدم، نفس ها یمحو

 هم افتادند.  یرو میکسالت لجم گرفته بود که دوباره پلک ها

به رقص درآمده بودند، چشمانم را باز  میموها یکه ال به ال ییآشنا یدانم چقدر گذشته بود؛ اما با حس گرما یمن

 کردم.

 .دیخند نیغمگ مادر

 مادر! ،یشد داریباالخره ب -

 کردم. سیرا خ میلب ها یسخت به

 آب! -

درد در گردن و  دنیچیجا شوم، که با پجا به  ی. خواستم کمدمینفس سر کش کیپر کرد و به دستم داد.  یوانیل عیسر

 کمرم اخم کردم.

 تکون نخور قربونت برم. ادی! زالیدان -

 شده؟ من کجام؟ یچ -

 .دیلرز یاز بغض م شیصدا

  ؟یباش یخوا یکجا م -

 .مارستانیب

 چشمانم گذشت. یتند از جلو لمیمانند ف زیهمه چ مارستانیکلمه ب دنیشن با

 به؟دانا! دانا کجاست؟ حالش خو -

 مقاوم باشد. شهیکرد ماهرخ هم یم یبود؛ اما سع دایدر چشمانش هو غم

 اونم خوبه، استراحت کن. -

 

 قلبم نوشت." یرودخانه  ریدر دست گرفت که تو را در مس ی" قلم سرنوشت را همان

 

 متعجب نگاهش کردم.

 واقعا"! حالش خوبه؟  -

 چقدر اوضاع خراب است.  داد ینشان م نشیزمرد یتاللو اشک دو گو

 قورت دادم. یرا به سخت بغضم
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 شه؟یخوب م -

 طوفان زده اش را در چشمانم دوخت. نگاه

 خوب بود. زیشد؟ همه چ ینجوریدفعه ا هی. چرا نهییپا یلیاش خ یاریهوش ال،یدعا کن دان -

 را نوازش کردم. دستش

 کنه ماهرخ بانو! یخدا داره امتحانمون م -

 .یزن یمحرف  یمثل هست -

 دونم دلش خون بود، خون تر شد.  یکنه؛ اما من م ینم هیروز آب شده. به خاطر ما گر هی نیام تو ا بچه

تمام  یلحظه ا یبرا د،یپوستم دو ریز ینیریحس ش ده،یکنار من نفس کش نجایبوده و هم نجایا یهست نکهیفکر ا با

 رفت. ادمیاتفاقات 

 بودم. یخبر ین ها باز هم در عالم بدوباره آمده بود؛ اما به خاطر مسک شب

 مارستانیب یآوردم. به اصرار خودم مرخص شدم، فضا یاز دلش در م دیخواست، با یخلوت با صاحب قلبم را م دلم

 خفقان آور بود. میبرا

 ماندم، حق حرکت نداشتم.  یتمام مدت در خانه م دیبا هرچند

سمت سالن  اطیبلند شدم. با احت میبود، پکر از جا امدهین یهسترو به غروب بود.  دیرا که باز کردم، خورش چشمانم

آهسته به  ی. با قدم هادیتلفن به گوش رس یبرنداشته بودم، صدا شتریرفتم، خانه در سکوت مطلق بود. دو قدم ب

 سمتش رفتم.

 د؟ییبله؟ بفرما -

 .دیچیپ یگله مند دامون در گوش یصدا

 ه؟پسر؟ چرا تلفنت خاموش یی! کجاالیدان -

 حتما" شارژ نداشته. -

 افتاده؟ یاتفاق ن؟ییکجا

 .میایم میاز خونه هما بردار نازویآ م،یمن و آتنا تو راه -

 نه. اینفسم را فوت کردم، مردد بودم بپرسم  کالفه

 ومده؟ین چرا ؟یخبر دار یتو از هست -

 .زهیچ یهست ،یهست -

 .دمیپشت لبم را جو یعصب

 ؟یچ یسته ؟یکن یبابا چرا من من م یا -

 .گهید بگو

 مامان. شیمونده پ یهست -

 .دندیباال پر میابروها

 مارستانن؟یمامان! مگه هنوز ب شیپ -

 آره. -
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 فرستادم. رونینفسم را ب یتو دلم نبود. به سخت دل

 ؟یزنیحرف م هیدانا خوبه؟ دامون چرا نس -

 مامان! -

 ؟یمامان چ -

 باشه. یدو سه روز بستر دیمامان با -

 شد.  یگذاشته م شیآزما یبه بوته  شتریصبرمان هر لحظه ب ایگو دم،یشن یرا نم شیه حرف هاادام گرید

 یبرا دیگذشت. با کمک آتنا آماده شدم. با یبود، چند روز پر استرس و نگران دهیچیدلم پ یبه تمام دست و پا یکالفگ

 رفتم. یم مارستانیروند بهبودم به ب

 . دیکش یپر م شیود، قدم برداشتم، دلم براب یکه مادر بستر یبه سمت بخش آهسته

. دیرس یو کالفه به نظر م دهیداده و چشمانش را بسته بود. رنگ پر هیتک واریبود، به د ستادهیدر اتاق مادر ا یجلو

 . دینگاهم را که حس کرد، چشمانش را باز کرد. به سمت من چرخ ینیبود. سنگ پیمرتب و خوش ت شهیاما مثل هم

اتفاقات آن شب  دم،ییهم سا یرا رو می. دندان هادیچیو خاله در راهرو پ نینحس نازن یه برداشت، صدااول را ک قدم

 چشمانم گذشت; یاز جلو

  ؟یزن یم نهیداره که سنگشو به س یهرزه چ نیا -"

 " نمتینب گهیبرو د ،یدیبغل اون خواب یکه رفت ییهرزه تو -

ام بود. انزجار تمام وجودم را  نهیس یشد، سرش رو زانیگردنم آو ام بود. به خودم که آمدم از یشب زندگ نیبدتر

با چشمان ناراحت  یهستخودش را به من چسباند.  شتریکنم؛ اما ب شیگرفت. شانه اش را گرفتم تا از خودم جدا

 رفت.  نییاز پله ها پا عیسر م،یایام شد و تا به خودم ب رهیخ

 

 ."رمشیگ یاما به دست م یهست یدیبع کیختص به من است، نزداز غربت چشمانت که فقط م می" چگونه بگو

 

 :دیبه عقب هلش دادم. زمزمه اش به گوشم رس ن،ینازن یها یتوجه به عشوه ها و پافشار یب

 ....یدختره  نیبازم ا -

 سرش زدم. یالبا یحرفش تمام شود با کف دست ضربه ا نکهیرو به انفجار بودم، قبل از ا تیفرط عصبان از

 ببر صداتو. -

 به سمت اتاق رفت. یحرف چیه یکه ب دیدانم در نگاهم چه د یام شد؛ اما نم رهیچشمان گستاخ خ با

 یبلند خودم را به هست یبود. با قدم ها ستادهیا یچرخاندم، کنار درخت چشم .دمیسرعت بخش میبه قدم ها یسخت به

زد و چشمانش بسته شدند.  یآمدند. لبخند محو یمرفتند و  یم یبه سخت شیرساندم، صورتش قرمز بود. نفس ها

بود. مانند پر کاه سبک شده  دایبسته اش هم هو یاز پشت پلک ها یبود. غصه حت دهیفا یکردم ب شیهر چقدر صدا

به سمتمان آمد. صورتش به رنگ مهتاب در آمده  یبغلش کردم و سمت اورژانس راه افتادم. پرستار عیبود، سر

 یرو یبودم، با حس دست ستادهیسرش ا یرفت. باال یمن بود که م یتمام نفس ها ایگو  ژنیماسک اکس ریز بود،

 گر نگاهم کرد. اخذهپزشک معالجم مو یدکتر طاهر دم،یشانه ام به سمت صاحبش چرخ

 ساعته منتظرتم.  کی ؟ییمعلومه کجا -

 .میدادم و به سمت اتاقش راه افتاد یمختصر حیتوض
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 دادم. یدکتر گوش م یها هیبستم و به توص یرا م راهنمیپ یدکمه ها 

 ات هست. هیحواست به استراحت و تغذ ،یکن یبلند نم نیسنگ یزایکنم. چ یم دیبازم تاک -

 زدم. یتلخ لبخند

 طرف خودم، از اون طرف دانا. مامانم... هیبهم گره خورده. از  زیدونم چرا همه چ ینم -

 شانه ام را فشرد. 

 . غصه نخور.شهینباش، انشاهللا برادرتم بهتر منگران  -

 خودم را به تختش رساندم. عیچشمان برافروخته اش سر دنیاتاق مادرم رفتم، با د به

 چشم من دور کن، دخترم کجاست؟ یرو از جلو نایا-

 را فشردم. دستش

 کنه. یماستراحت  آروم باش تاج سرم، داره -

 .دیکش یبود که بر اعصابم پنجه م نینازن باز

 .میداره که ما ندار یاون چ م،ی. ما هم خونستایرسمش ن نیخاله جان! ا -

 صشیترخ یشدن دستم، کنار مادر نشستم و صورتش را غرق بوسه کردم. کارها دهیبزنم؛ اما با کش یحرف خواستم

آن دستگاه ها  ریز شهیراه افتادم. از پشت ش  ICUبه سمت  قراریب را انجام دادم و با دامون به خانه فرستادمش. 

نا  یداخل بروم، دست سردش را گرفتم. قطره اشک قهیقلبم در چرخ گوشت بود، با اصرار اجازه دادند پنج دق ایگو

 .دیآن چک یخودآگاه رو

. توروخدا زودتر چشماتو یبود یکم داره. داداشم تو که از خواب فرار زیچ هی امیانگار دن یدانا! پاشو. تو نباش -

 شو. داریشه ب ینم ینباش یکنه. ته تغار یتوئه که آرومم م یفقط چشما یدون یتو که م آشوبم،باز کن. 

پرستار که با  ی. با صدادمیاش را بوس یشانیزمزمه کردم، پ شیرا برا ینادعل یدست خودم نبود. پنج بار دعا حالم

 شمیتشو یهوا یکم شینفس ها یهوا راه افتادم، بلکه در یسمت اتاق هست به دل کندم . یزد، ناراض یتشر حرف م

 آرام شود. 

را نوازش کردم. آنقدر غرقش شدم، که  شیخورد، پر حسرت پلک ها یفیمعصوم تر شده بود، تکان خف شهیهم از

شدم. هوا گرگ و  داریام از خواب ب نهیس یقفسه  ینیبسته شدند. با حس سنگ میچگونه با آرامش پلک ها دمینفهم

به سمتش رفتم؛ اما  عیزدند. سر یم وتخت نشست و وحشت زده چشمانش دو د یخوردم. روآب  یوانیبود، ل شیم

بعد از گرفتن وضو همانجا جانماز پهن کردم و به  د،یدوباره به خواب رفت. خواب از چشمانم پر کش میایتا به خودم ب

 کند و خوب امتحانم را پس بدهم.  ادیدرگاه معبودم التماس کردم تا صبرمان را ز

تمام روح و جانم را  دنشینگاه کردم. تب داشتن و آغوش کش میکه سبک شد، به فرشته غرق خواب روبرو دلم

 خاکستر کرده بود.

 

 با من قهر کنند." م،یبارش برا یاما چشمانت ب ؛یباش کمیتو نزد یعنی"تناقض 

 یشانیام را به پ یشانیو پ دمیرا بوس شیشت پلک هابود. پ دهیفا یرا نوازش کردم؛ اما ب شیکنارش نشستم، مو ها

بود تا در خودم حلش  یام را به جنون کشانده بود. دوست داشتم راه وانهیقلب د شینفس ها یاش چسباندم. هوا

 کنم. زمزمه کردم:

ه کردم، . اشتبادمیجون م اتینگاه ی! چشماتو باز کن. مرگ من! دارم از بیمدت مردم. هست نیا ،یآخ! اگه بدون -

 کنم. خانومم! یرو برات بهشت م ایبار منو ببخش، دن کی نیخوام. ا یمعذرت م
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 زند. یپربغضش ابتدا فکر کردم باز در خواب حرف م یصدا دنیشن با

 دانا.... -

 چشمان بازش لبخند زدم. دنید با

  ؟یشد داریب -

 . دندیبار یاجازه م یب چشمانش

 ن... کجام؟رفت؟ آره؟ من... م شمونیدانا از پ -

 . دمیخند بلند

 . ییرفته کجا ادتی. مگه به سرت ضربه خورده که تهیکجا بره؟ فعال" تو همون وضع -

 شد. رهیدر نگاهم خ مردد

 ؟یگیراست م -

 سردش را در دست گرفتم. یدستان مشت شده  -

 .ی. از حال رفتاطیسمت ح یدییاومده بود. دو نیرفته؟ نازن ادتی -

 شروع کرد: دهیبر دهیاش باز شدت گرفت. بر هیگر یچشم چرخاند ول د،یکش یوده اگفت و نفس آس یآهان

 تو... تو... ،یمعرفتیب یلیخ -

 اما دلخور رو برگرداند.  رم؛یسرش را در آغوش بگ خواستمشد.  یگم م شیهق هق ها انیم حرفش

 م چرخاندمش. چانه اش با اصرار به سمت خود ریاش پنهان کرد. دست گذاشتم ز قهیرا در  سرش

 خواد تموم شه؟  یقهر نگاهت نم -

 انداخت. یو در جان من زلزله م دندیلرز یم شیها لبام شد.  رهینگاه باران زده اش خ با

 راه متوقف شد. انیکوچکش را باال آورد؛ اما در م مشت

 بکن؛ اما بعدش به حرفم گوش کن. یخوا یهر کار م -

 ود.ب نییرا کنارش انداخت. سرش پا دستش

 تونم... یذره ذره مردم. اما نم ،یتو منو کشت -

 دوباره اش بود. ی هیکشدارش نشان از گر یها نفس

 ؟یاما چ -

 ام شد.  رهیخ

دونم  یهم نم ی. از طرفشهیتونم ساکت باشم. دفتر دلم بسته نم ینم گهیهم د یتونم ازت دل بکنم. از طرف ینم -

 .شمینه، تو آت ایببخشمت 

 را در مشت گرفت. راهنمیشردمش، پبه خودم ف محکم

 نکردم. تو... تو... یچند ماه زندگ نیتو ا -

کنه. قول  تتیکس اذ چیو ه زیچ چیذارم ه ینم گهیمرتبه رو ببخش د کی نیدونم، غلط کردم. فقط ا یم شیه -

 .دمیم
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 .دیال کشاش را با ینیزد. ب یموج م دیشد، در نگاهش ترد رهیرا از من جدا کرد و در چشمانم خ سرش

 تر از قبل بشم؟  رونیقبلت؟ که و یمثل قوال -

 شد. نییباال پا میگلو بکیس

 مرتبه. کی نیهم یراحت. به شرافتم قسم. هست التیقولم قوله، خ -

 را پاک کردم. شیبا انگشت اشک ها 

 بار منو ببخش. کی نینکن، ا هیگر -

 .گرداند یبر م یبرد و زندگ یآرامش، هوش و حواس م ی زمزمه

 دوستت دارم؟  یلیکار کنم که خ یچ -

. میدر هول کرده از هم فاصله گرفت یام را آزاد کنم؛ اما با صدا یدستانم را به دورش حصار کنم، دلتنگ خواستم

به من  ی. نگاهدیسرم را از دستش کش تشیوضع یقرمز شده کرد. بعد از بررس یبه هست ینینمک یخنده  پرستار

 انداخت.

 هست بهتر از همه مواظب و نگرانته. یکیخونه،  یبر یتون یم گهید -

 بود. کنارش نشستم  نییسرش پا نیرفته بود و او هنوز شرمگ رونیب پرستار

 کردم. داتیپ رونیب ایسوک سوک! ب -

 زد. یمحو لبخند

 خونه ات، کار دارم. میبر شهیم -

 ؟یکن یآشت یخوا یخونه ام! نم -

 حاال. میبر -

 لجباز! -

. 

. 

. 

آشپزخانه با کارتن وسط خانه  لیمن و سالن در گردش بود. تمام وسا نیواحدمان را باز کردم. نگاه متعجبش ب در

 و با چشمانش به خانه اشاره کرد. دیبودند. سمت من چرخ

 کردم. تشیجلو هدا به

 نرفت. یکار چیدست و دلم به ه یخب تو نبود -

 ت.باال انداخ یتاسف تکان داد و شانه ا یاز رو یسر

مونو تموم  مهیتا بحث ن امیدم.  برم حمام ب یم مارستانیالکل و ب یکنم هنوز بو یروشن کن، حس م جویلطفا" پک -

 .میکن

 

 شوم." یم یکند و تا ابرها راه یکه ملتهبم م یختی" چه در نگاهت ر
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 یب شیصدا دنی. غرق افکارم بودم، با شنکردم دایها را پ وانیل یبه سخت دم،یکش رونیساز را از کارتون ب یچا

 خورد.  میباز روبرو نتیحواس سرم را چرخاندم، که به در کاب

 .ریخوب شن، بعد انتقام بگ ایبذار زخم قبل -

 زد.  یموج م ینگران شیسرم گذاشت، در صدا یکرده به سمتم آمد، دستش را رو هول

 درد گرفت؟ یلیخ د،یشه. ببخش ینجوریخواستم ا ینم -

سرش جمع کرده  یرا گرفته بود و باال شیتنش بود، نم موها یرنگ آزاد یآب شرتیاش شدم. ت رهیخ  صانهیحر

 خودم بودم. یاش بودم، برا یشانیو پر ینگران نیبود. چقدر دلتنگ ا

 ؟یکن ینگاه م یچرا اونجور ؟یخوب -

 نگات کردم؟ یمگه چه جور -

 کرده بود. افتاد که با نمکش شیابروها انیم یکمرنگ اخم

 حالت خوبه؟ -

 کشم. یبد باشم؟ باالخره دارم نفس م دیبا ،یینجایتو ا -

. اما دمیاش را بوس یشانی. فاصله را به صفر رساندم دستانم را دور کمرش انداختم و پرحرارت پدمیکش یقیعم نفس

 یبرا یدر قلبش حت یحس بد ایدوباره دور شود،  یکیخواستم از نزد یقصد کار انداختن قلبم را داشت. نم یتابیب

 یقرار گرفت. مانند سراب میلب ها یرو شیلب ها رم،یگذر کند. کالفه چشمانم را بستم و خواستم فاصله بگ یا هیثان

سرش را  رهیشد. گ رابیدلم زنده شد و از باران مهرش عطش وجودم س ریمحض بود. کو قتیبود؛ اما حق نیریش

خواست. مگر از در آغوش معشوق  یدلخواهم. دلم توقف در همانجا را م اهیدر جنگل س دمیباز کردم و نفس کش

که باالخره ازهم جدا  میگذشته بود؛ اما هر دو نفس کم آورده بود قهیدانم چند دق ینم م؟یدار یباتریمردن، مرگ ز

سرم زد. کردنش به  تیام پنهان کرده بود. مانند بچه ها شده بود. هوس اذ نهی. از خجالت سرش را در سمیشد

 زمزمه کردم: 

 . یبه عواقبشم فکر کن دیخونه پسر مردم، با یایتنها م یوقت -

 .دمیچشمان گرد شده اش، خند دنید با

 بانو جان؟ هی. نظرت چمیباش یبه فکر عروس دیبا م،یکردم. اما به نظرم تا بابا مامان نشد ینخور منو، شوخ -

را  شیموها یبود. بغض دوباره مهمان چشمانم شد. رو تیامن و نیریبودنش ش چقدر به کمرم زد. یآرام ی ضربه

 .دمیبوس

تو فقط تو وطن آغوش خودمه. آدم که از وطنش دور  یهرگز ازم دور نشو. جا گهیشدم. د هیتنب یبه اندازه کاف -

 . رهیگ یوگرنه رنگ و غربت م شه،ینم

 لب زد:  یدو رگه ا یداشت. با صدا یحالت خاص نگاهش

 ....رویاز اونجا ب وطنم؟ خودت -

 .دمیحرفش پر انیم

 اشتباه کردم. -

 زد گفت: یدر آن موج م طنتیش یکه کم یو با چشمان دیخند

 من اثرات مثبت داشته. یدور نمیب یم -

 سرم را تکان دادم. یسوال
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 یلیخ ؟یخلق کن یشاهکار جهان هی دینشم. با شرفتتی، مانع پ رمیخوام جواب بله ام رو پس بگ ی. میشاعر شد -

 !یجهان ی سندهینو انیرضائ الی. دانشهیخوب م

 کردم.  ینگاهش م متعجب

 ! یهست -

 اش به هوا رفت. قهقهه

 . فهیتوص رقابلیات غ افهیق تیجذاب ییخوبه. خدا یلیکردنت خ تیاذ یوا -

 باال انداختم.  ییابرو

 ! نطوریکه ا -

 .استینجوریبله ا -

 گرفتم. از گردنش یگاز محکم دیایبه خودش ب تا

 .  برو اون طرف.شهیاالن کبود م وونهید یآ -

 . یاریدر ن یخوشمزه باز یتا تو باش -

 قهیزده از  رونیب ریداد. محو حرکاتش بودم، چشمم به زنج یآورد و گردنش را ماساژ م یمن را درم یادا رلبیز

 انداخت. هیوباره بر نگاهش سااشاره کردم. ابر غم د یبا چشمان سوال دمش،یکش رونیاش افتاد. دست بردم و ب

 که دانا واسه تولدم گرفته بود. هیکادوئ -

 رفت. رونیو ناراحت ب گرفته

بود و  رهیخ یرنگش را تن کرده بود. به نقطه ا یرا عوض کردم و به سالن رفتم، مانتو و شال سرمه ا یچا

 حواسش به اطراف نبود.

 نشستم، دستش را فشردم. کنارش

 طمئنم غصه نخور.م شه،یدانا خوب م -

 را بست. شیچشم ها آرام

 ذره شده.  هی. دلم واسه ماهرخ جون میو بر میمونو بخور ییانشاهللا. زودتر چا -

 آتش بس؟ قهر تموم؟ ز،یقبل هر چ -

. من از دوست داشتنت میومدیبه خودمون م دیالزم بود. با یدور نیقهر کار بچه هاست، ا ستم،ی! من بچه نالیدان -

 دست بکشم. تونم ینم

 

 عاشقانه ات." یگاه به گاه پلک زدن ها ییهوا یاز ب د،یآ ی" نفسم باال نم

 

بال زدن کبوترها، آرامش را به  یداشتم، صدا یبیحال عج ارتیها گذشته بود. بعد از ز نیریماه از تمام تلخ و ش کی

به سمت  یفرستادم، با تک زنگ هست حیالمم را رو به ضرس نیکرد. مملو از حس خوب بودم. آخر یم ریقلبم سراز

 امامزاده صالح رفتم. اطیح

 لب من هم زمزمه کردم. ریکرده بود. ز باتریروز جمعه را ز یمعنو یفضا یمرحوم آغاس یصدا
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 دو سه تا کوچه ز ما دورتر ی" ا

 تو از همه پر شورتر  ی نغمه

 .یفاصله را کم کن نیکه ا کاش

 یرا کم کن قافله نیا مهنت

 تو نائل شود  داریکه به د هر

 شبه حالل مسائل شود. کی

"...... 

 داد. کنارش نشستم. یچرخاندم، چشمانش را بسته بود، کنار حوض دستش را در آب حرکت م چشم

 ؟یشیفرشته ها م هیشب دیگفته بودم با رنگ سف -

 زد. ینیریش لبخند

 .ستین فیتعربه  اجیمن خوشگلم کامال" مشهوده. احت نکهیا -

 . میشد گریهمد رهیاش زدم. خ ینیبه نوک ب یآرام ی ضربه

 کنم. یم یحس سبک -

 کردم.  کیچادرش را بهم نزد ی. لبه هامیجمله را گفت همزمان

 .مایندار دنیشه، وقت نفس کش داریب م،ینیمونو بچ یخونه زندگ میکنه. پاشو بر یروزا چشماشو باز م نیدانا هم -

 شن؟یتموم م دلهره ها یعنی -

 سردش را فشردم. دستان

 اش باال رفته. یاریو سطح هوش هیخوب یو گفت دانا جنگجو  میبا دکترش صحبت کرد روزیخوبه د -

 چرا نشه. مثبت فکر کن. بعدشم

 کرد. یآرامش چشمانش را بست و باز هم دلبر با

داشبرد خاموش و روشن  یام که رو یگوش یصفحه  دنیآسانسور را زدم. با د یغذا را برداشتم، دکمه  یها سهیک

 به حواس جمعم فرستادم. یشد، سالم یم

 جواب دادم. عیاسم مادر سر دنید با

 کردم. یداشتم قطع م گهید ؟ییسالم پسرم کجا -

 و پربغضش درونم را پر از التهاب کرد. آب دهان نداشته ام را قورت دادم. نیسنگ ینفس ها یصدا

 ده؟!ش یزیچ ؟یسالم! مامان خوب -

 شروع کرد: هیگر با

 نشده. یزینه مادر، چ -

 ه؟یات واسه چ هیپس، پس گر -

 جواب داد:  دهیبر دهی. بردیاش خند هیگر انیم
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کنه. زودتر  یحالت خوبه باور نم میگیم ی. هر چرهیگ یباالخره چشماشو باز کرد، از صبح مدام سراغ تو رو م -

 .نجایا نیایب

 لبخند تمام صورتم را گرفته بود. دمیکش یقیتر شدند. نفس عم میگونه ها یانچه زم ادینشدم از شوق ز متوجه

 را باال گرفتم. سرم

 . پاک کن اشکاتو.یبخند دیفقط با گهی. دزمیمامام عز میفتیشکرت، باشه، االن راه م ایخدا -

 صفحه افتاد. یرو یمحض قطع تماس شماره هست به

 خورد. رو کهی؟ روده بزرگه روده کوچ یکجا موند -

 خوب تو راهه. یگفتم اتفاقا یدی. ددیدعاهامونو شن یبده خانوم خانوما. باالخره خدا صدا یمژدگون -

 . مردد اسمش را صدا زدم.امدین شینفس ها یصدا یلحظه ا یبرا

 ؟ی! الو. الو خوبیهست -

 کرد. یبلند هق هق م یصدا با

 شد؟ ردای..... دانا بیعنی..... یعنیجون من؟  ؟یگ یراست م -

 .نییپا ایآره دروغ کجا بوده زود ب -

 

 ."یمهربان تینها یکنم ب یدهد و من باز فراموش م یرخ م تیمعجزه ها یدارد دلم، وقت یی"  چه غوغا 

 

 ینیریبه پرستار ها ش دندیبار یکه از شوق م یاتاق با چشمان رونینبود، مادر ب فیقابل توص یزبان چیحالم با ه

 کرد. هیانداخت و بلند بلند گر یخودش را در آغوش هست دیکرد. آتنا محو حرکات مادر بود، تا ما را د یارف متع

 خوشحالم. یلی. خشهیباورم نم یباالخره تموم شد. وا -

 . خدا رو شکر.ستیبرات خوب ن هیمامان خانوم گر شیه -

دستم را گرفت  دیبه اتاقش پا گذاشتم، پدرم تا من را د لرزان یدر آرام کردن آتنا و مادر داشت، با قدم ها یسع یهست

 و به سمت تختش برد.

 وقته منتظرته. یلیبابا جان! خ ایب -

 را تکان دادم. سرم

 داداشم حالش خوب شده؟  نم؟یب یخواب نم یعنی -

 جان مرا تازه کرد. فشیضع یصدا

 جون. یدان شتمیر خیاتو نخورم ، ببچه ه یعروس ینیری. تا شیاز دستم خالص ش ایزود نیعمرا" به ا -

 . صورت و دستش را غرق بوسه کردم.دمشینشستم و محکم در آغوش کش کنارش

 .یش داریتا ب یصاحابش. پسر! ما رو نصفه جون کرد شیر خیمال بد ب -

 .یکم برو اون طرف خفه ام کرد هی. اما نجامیحاال که سر و مر و گنده ا -

 شدم.  رهیبخشش خ یزندگ نیزمرد یوکردم، به دو گ شیآغوشم جدا از
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 ذره شده بود زلزله. هی طونتیش ینگاها یدلم برا -

 نگاه دانا را به سمت در کشاند. یهست یزده  جانیه یصدا

 .ایما رو نترسون ینجوریا گهی. دیشد داری! حالت خوبه؟ چقدر خوشحالم بیداداش -

 ه شروع کرد:باال رفت یما انداخت. با ابروها یبه هر دو ینگاه دانا

 ریقائله ختم به خ نیشد بدون ضرب و شتم ا ینم د؟یکن یتا شما دو نفر آشت میشد یناقص م دیبا یمن و دان یعنی -

 بشه؟ 

 شد. رهیبا چشمان گرد شده در نگاهش خ یهست

 منه؟  ریمگه تقص -

 .دنیگز یمرتاض گونه تو شرکت کنج عزلت نم شونمیا ،یکرد یتو قهر نم گهیآره د -

 انداخت. نییسرش را پا یهست

  ؟یاریبه روم ب دیحاال با -

 نکنم. تیرو اذ یتو و دان گهیبده تا د ینیریش -

 چه جورشه؟ گهید نیواه ا ؟یدان -

 صداش کنم. یفرشته اومد دم گوشم گفت که دان هیکما که بودم  ده،یمدل جد -

 جواب داد: یبا لحن با نمک یهست

 ؟ی. اوکالی..ی. دا..نلنایدان شونیکرده. ا خودیفرشته ب -

 .میپدر همه ساکت شد ی. با صدامیدیسه نفر خند هر

 چه وضعشه؟ نی. ایدانا جان! دکتر گفته استراحت کن -

 جواب داد. یسرتق با

 جبران کنم. دینکردم. االن با تیمدت نبودم اذ هیخوام،  ینم -

 م؟یجان کجا بود یخب هست -

. از زبونت هم یساقدوش داماد بش دیاستراحت کن، زودتر خوب شو. با  یتسینوچ، نوچ، نوچ، نوچ. تو آدم بشو ن -

 .یدار اجشیکمتر کار بکش احت

 .میفهم یاست و ما نم یکینزد نیمان هم یسرمست شدم. گاه عطر خدا در حوال شیدادمش، از هوا هیام تک نهیس به

 

 **نینازن**

 

برد. دوباره گرفته و پکر بود،  یدرست کرده بود، هوش از سرم م که مادر یکتلت ینشسته بودم، بو یراحت یرو

حوصله بودم، پدر دستش را دور کمر  یب بیدانستم دلتنگ تنها برادرم نادر است. عاشق کتلت بود. عج یخوب م

دوباره در ذهنم  یشگیکردم. سوال هم یمحسادت  نشانی. چقدر به حس خوب بدیرا بوس شیمادر حلقه کرد و موها

 رو دوست داشته باشم؟"  یشاد باشم و کس تونستمین داد.  " چرا من نمجوال

 کرد به سمت آشپزخانه راه افتادم. میشام صدا یمادر که برا یصدا با
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 چند روزه اخالقت عوض شده. ؟یزن یتاحاال ناخونک م ی! کنینازن -

 .دمیرا جو ینیزم بیس یمابق

 ه؟یدفعه دلم خواست، مگه چ هی -

 .می. مشغول شددیغذا کش میمادر آمد و برا یبرا ییروچشم و اب پدر

معده ام به سمت دهانم هجوم آورده  اتینداده بودم، که احساس کردم تمام محتو نییلقمه ام را کامل پا نیاول هنوز

 رفتم. رونیبه دست و صورتم زدم و ب ینگران مادر آب یاند. هرچه خورده و نخورده بودم همه را برگرداندم. با صدا

 دکتر. می! رنگ به روت نمونده لباس بپوش برزمیعز -

 کردم خونسرد باشم.  یداشتم؛ اما سع یبیعج ی دلشوره

 دادم: جواب

 احتماال" دوباره معده ام سرما خورده. ست،ین یزیچ -

 یبه جا م را جا لمیمادر ندادم. وسا یگفتن ها نیبه نازن یتیبه سمت اتاقم راه افتادم. اهم یکوتاه ریگفتن شب بخ با

ام گذشته  انهیتوانستم باور کنم دو هفته از ماه یماند. نم رهیخ میتقو یکردم، دنبال قرص معده ام بودم. نگاهم رو

. دیکوب یام م نهیبرده بودم. قلبم مانند طبل در س ادیکه خود را از  د،بو یو هست الیدان ریبود و من آنقدر ذهنم درگ

 ممکن بود. ری. غمراقب بودم شهیامکان نداشت من هم

تخت نشستم، با باز و بسته کردن  یجواب داد، رو دهیاردالن را گرفتم، بوق دوم به سوم نرس یشماره  عیسر

 نلرزد. میکردم صدا یگفت. سع ینم یزیکردم متمرکز شوم. اردالن چ یچشمانم سع

 ؟یچرا ساکت ؟یالو اردالن! هست -

 ؟یموقع تماس گرفت نیشده ا یآره، آره هستم. چ -

 .دمیچیرا دور انگشتم پ میاز موها یا دسته

 ؟ی. خونه انمتیحتما" بب دیفردا با -

 زد. یموج م شیدر صدا تعجب

 شده؟ یزی. چایآره هستم، ب -

 .ری. شب بخمینیب یم گروینه. همد -

 اش را نداشتم. یبه جانم افتاده بود. اصال" آمادگ یحدسم درست باشد، استرس بد نکهیا از

 عبور کرده بود. میاز رو ونیکام کی ایکه شدم، گو داری. بدمید شانیفقط خواب پرخود صبح  تا

 زدم. رونیندادم و صبحانه خورده نخورده از خانه ب یتیتعجب نگاه مادر و پدرم اهم به

 را گرفتم. ازمیمورد ن لهیاردالن از داروخانه وس یبه خانه  دنیقبل رس

 را فشردم.دستان لرزان زنگ  با

 ریعطرش ز یبو دنیچی. با پدیام را بوس یشانیدستان سردم را در دست گرفت، پ د،یام را د دهیپر یرنگ و رو یوقت

 معده ام به سمت دهانم هجوم آورد. اتیام دوباره محتو ینیب

 .دمیدو سیسمت سرو یمعطل یب

 .نمیبنش یراحت یزد. کمک کرد رو یدر نگاهش موج م ینگران
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 ؟یشد ضیمر زم؟یزشده ع یچ -

 را از صورتم کنار زدم. میموها

 فرستادم، آب دهان نداشته ام را قورت دادم. رونیب نیتمام وجودم را گرفته بود. نفسم را سنگ اضطراب

 نپرس. یچیفعال" ه -

 یکیخواست  یتست را دوباره نگاه کردم، حدسم کامال" درست بود. دلم م ی جهینت

از  یشناخت  چیو بدون ه رانیاما ا ست؛یدرست چ میدانستم تصم یگر فرانسه بودم مچه کار کنم. ا دیبود که بگو 

 بود. یسخت میتصم شیفرهنگ و آدم ها

 شده؟ دیچرا رنگت دوباره سف نینازن -

 .یکه دوست دار یبرات نسکافه درست کردم، همون طعم ایب

 را به دستم داد. وانیمبل نشستم. ل یرو یدر خال بودم، به سخت ایگو

 ؟یلرز یچرا م ؟یعشقم! خوب -

اشکم بدون اراده بر چشمانم  یکه از شب گذشته با هزار مکافات حبسش کرده بودم، آزاد شد و قطره ها یبغض

 آرام شدم. یسرم را در آغوش گرفت. آنقدر نوازشم کرد تا باالخره کم دهیهجوم آوردند. ترس

 ! نینازن زم؟یشده عز یچ -

 جواب دادم: دهیبر دهیبر

 اردالن؟ -

 زم؟یجانم عز -

 شم. حاال چکار کنم؟ یمن...م...ن دار.....م مادر م -

 جدا کرد، شروع کرد به قدم زدن. میشد. دستانش را از بازوها رهیاز خودش جدا کرد، در چشمانم خ مرا

 توانست به یبود که م یزیچ نیها بدتر کیسرام یرو شیقدم ها یبر فضا حاکم بود. صدا یخفقان آور سکوت

 گوش برسد. 

 .ستادمیا شیروبرو دم،یرا در هم کش میها اخم

  ده؟یتو پر یچرا رنگ و رو ؟ینیبش شهی. میریراه م یساعته دار میبسه ن -

 اش را پنهان کند.  یکرد ناراحت یم ینشست. سع کنارم

 ن؟ینازن یچکار کن یخوایم -

 کردم محکم باشم. یسع

 دارم. یبچه امونه، معلومه نگهش م -

 زد. یبیبرق عج شچشمان

 .دیکش شیموها یال به ال یدست

 ...دیبا دیبا یعنی -

 ؟یزنیچرا حرفتو نصفه م -
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 زد. یدر نگاهش موج م دیترد

 ! آره؟میباهم بزرگش کن دیبا یعنی -

 دانستم. یدانستم واقعا" نم ینم

 شدم. میبا انگشت ها یانداختم و مشغول باز نییاشک بر چشمانم هجوم آورد، سرم را پا دوباره

 کرد زمزمه کرد: ی. همانطور که نوازشم مدیام را باال گرفت و محکم در آغوش کش چانه

 .ستی. استرس برات خوب نشهیآروم باش، درست م -

ر هم د دیو آسمان بودم، شا نیزم نیب ایدادند. گو یاز آن ماجرا گذشت، هزاران فکر در سرم جوالن م یهفته ا کی

خواست و گاه از او متنفر  یاردالن را م تیبودند. گاه دلم حما دنیبهانه منتظر بار یبردم. چشمانم ب یخال به سر م

 شدم.  یم

           .میاینم رانیحس انزجار داشتم، دوست داشتم زمان به عقب باز گردد و هرگز به ا الیو دان یبه هست نسبت

خواست هر طور شده زهرم را به آن دختر از  یگفتم. دلم م یو زمان ناسزا م نیرفتم و به زم یاتاق راه م در

 ینم گریاردالن د یشده بود. رو یرانیاحمقانه اش مثال" سمبل دختر ناب ا ی. با آن رفتارهازمیبر یخودراض

قطعا" آرام  اورمیخواستم را به دست ب یکه م یزیبود چ یبود. فقط کاف دهیتوانستم حساب باز کنم، کامال" پا پس کش

 .رمیبگ میام تصم ندهیآ یتوانستم برا یگرفتم و بهتر م یم

را  دنیلحظه حس کردم نفس کش کی  دمیآخر که رس یپله  به به سمت راه پله پا تند کردم. اطیمامان با احت یصدا با

 یروکرده بود، مدام  سینادر را خ راهنیپ میاشک ها لیفراموش کردم. قدرت پلک زدن نداشتم. به خودم  که آمدم س

 ها و بودنش بودم. تیدانست چقدر دلتنگ حما یکاشت. خدا م یسرم بوسه م

 !ی. نازمیباهم بود شی. خوبه سه ماه پینبود ینازک نارنج نقدریتو که ا سیه -

 شدم و با بغض لب زدم: رهیاش خ یچشمان عسل در

 بهت وابسته ام.دوستت دارم و چقدر  یدون یکمه. خودت م یهرچقدر کنارم باش -

 آمدم. رونیاز آغوش نادر ب ییزندا یصدا با

 ؟یشد ضیجان؟ مر یناز یتو چرا پوف کرد -

 هم به حرف آمد. مادر

دکتر  میبر گمیباال. هرچقدر هم م ارهیداره گالب به روت م ایخوره  یداره م ایخوابه  ایدونم چشه. همه اش  ینم -

 کنه. یقبول نم

جواب بدهم. نفس  شهیکردم مثل هم یافتادن فشارم را حس کردم. سعشد. به وضوح  رهیمشکوک در چشمانم خ نادر

 را پشت گوشم فرستادم.  میموها دم،یکش یقیعم

رفته من بهارا  ادتی. مامان دیبزرگش نکن نقدریفصله. ا رییبهاره بخاطر تغ یکم خسته ام. آخرا هی ست،ین میزیچ -

 .دینگرانش نکن یهترم. داداشم تازه اومده الکمعده ام سرما خورده بود االن ب یخوابم. چند روز شهیهم

گفتند که  یاما چشمان نادر م دم؛یکش یزدم. نفس آسوده ا یا مهیهمه سر تکان دادند. لبخند نصفه ن دیتائ یمعنا به

 .توانم از دستش فرار کنم یبا من کار دارد و نم

به شماره افتاده  مینفس ها دمیپله ها که رس یاتاقم رفتم. به باالام به سمت  یبرداشتن گوش یبعد از نهار به بهانه 

 یم نشیزبیکردم تمام ذهنم را با آن نگاه ت یپرسشگر نادر در حال ذوب شدن بودم. حس م ینگاه ها ریبود. ز

ل موجود کوچک درونم حاص دم،یبه شکم تختم کش یدست مپزشکم بود. لبخند زد یزیتجو یها نیتامیخواند. زمان  و

قرص از  یو قوط دمیپر مینادر در جا یمهم بود. با صدا میدوستش داشتم و سالمتش برا تینها یعشق نبود؛ اما ب

 دستم افتاد.
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  ؟یچرا در نزد دم،یداداش ترس -

اش  ییخرما یموها انیم یاش بودم. دست رهیخ یبا خونسرد مندر گردش بود.  یمن و قوط نیب نشیزبیت چشمان

صورتم با چشمانش به آن اشاره  یبرداشت، جلو نیزم یرا از رو ی. خم شد قوطستادیام ا نهیبه س نهیس د،یکش

 کرد.  یدادم. نگاهش تا مغز سرم نفوذ م یتند آب دهانم را قورت م تندکرد. 

بگو تا با  یضیچت شده؟ اگه مر یرو داده؟ ناز یقو نیتامیو نیدکتر ا یگن برو دکتر، بعد خودت رفت یهمه م -

 دکترا رو داره. نیببرمت اونجا بهترخودم 

 کردم. تیرا به پشت گوشم هدا میموها

 کجا بود؟ یضینه... نه مر -

 ... من.... من

 . نگران شدم.نیدرست حرف بزن نازن ؟یتو چ -

 فرستادم. رونیرا آهسته ب نفسم

بدنم  ینایتامیو تا از ود یکینگران شه.  یبزرگ شدم. نخواستم کس گهیکم سردرد و حالت تهوع داشتم. من د هی -

 کنم. یکم بود دکتر دارو داد. منم دارم استفاده م

 بود. یکار دشوار یبود و پنهان کردن موضوع به آن بزرگ یپرستار ینگاهم کرد، دانشجو مشکوک

 گه؟ید یگ یراست م یدار -

 .....التیآره خ -

 پاسخ دادم. عیسر نیاسمیاسم  دنیماند. با د مهیام حرفم ن یزنگ گوش یصدا دنیشن با

 ؟یکن یکار یشد؟ تونست یالو سالم چ -

 زده ام گرد شده بود.به سمت تراس اتاقم رفتم.  جانیرفتار هنادر از  چشمان

  ؟یکن یکار یتونست ن؟یاسمیشد  یچ -

 را فوت کرد.  نفسش

 .یمدام رو تکرار یدختر مگه ضبط صوت -

 .خرداد کالفه کننده بود یرا کنار زدم، هوا میموها

 نه؟ ای یکن یکار یشد؟ تونست ی. چستیسر به سر گذاشتن ن یبرا ی! زمان خوبنیاسمی -

 کرد. یزیر ی خنده

 بده تا جوابتو بدم. یمژدگون -

 نشست.  میلب ها یرو یمحو لبخند

 ؟یکار کرد یحتما". حاال بگو چ -

 کرد.  دایعموش رو پ یاش شماره  یدوست برادرم از رو شماره قبل -

 بودم. دهیشد به هدفم رس ی. باورم نماورمیبال در ب خواستم یم

 یو با احساس سبک دمیاش را بوس یشانینادر غرق خواب پ دنیبه داخل رفتم. با د نیاسمیصحبت با  یاز کم بعد

 .خواب مهمان چشمانم شد یچه زمان دمیتخت کنارش رها کردم و نفهم یخودم را رو ،یاز حد شیب
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 **یهست **

هفته  کی یشدم. چقدر با هست رهیکرده بود، خ رییمرتبه صورتش به طور کامل تغ نیاول یکه برا یبه دختر نهیآ در

 یلیخ زی. همه چدیبود. ذهنم به چند هفته قبل پر کش میمشغول جمع کردن موها شگریقبل فاصله گرفته بودم. آرا

 رفته بود. شیپ عیسر

 دانا! بمون استراحت کن.  -

 . شهیگرم نم یکمکتون کنم. وگرنه از شما اب دینه، نه با -

 سرتق لجباز. -

 !یخودت -

 میبرا تینها یمتحرک بودم، ب یمانند مرده  میعقد به دادگاه رفته بود یاجازه  یبرا ی. وقتیخنده بود و شوخ مدام

 شانه ام را فشرد کنار گوشم زمزمه کرد: الیسخت بود. دان

 کنهیرو دوا نم یدرد چیشده ه ینجوریکه چرا ا نی. غصه خوردن و گفتن امیهستکنار هم  نجایما االن ا نهیمهم ا -

 اما... -

 گذاشت. میلب ها یرا رو دستش

 نکن. تیکنم خودتو اذ یعاشقته خواهش م ریمن هستم. بابا اردش نیسخته. اما بب یلیدونم خ ی! مسیه -

با کت و شلوار نوک  الیبودند، دان دیسف میلباس هابود. تمام  دهیکردم رس یعقدم زودتر از آنچه که فکرش را م روز

خواستم بله دهم دستان سردم را در دست  یکه م یبرد. زمان یدل م شتریب یکه تن کرده بود از هر زمان یمداد

سفره عقد  ییبایشدم. ز رهیخ دندیساب یسرم قند م یبه چشمان شاد مادر، الهه و افسانه که باال نهیگرفت. از آ

 ان و محراب چشم نواز بود.مهر یسفارش

درست  د،یرس الینوبت به دان یلرزان بله را  داده بودم. وقت ینترس. با لب ها یچی. از هیمال خودم شد گهید -

 به پا کرد. میعظ یطوفان یمنحوس یساحل آرامش را لمس کرده. صدا یشن ها میکردم پاها یکه فکر م یزمان

 ؟یبله بد یخوایم یک یاجازه  با نمی. ببدمیخدا رو شکر به موقع رس -

آب دهان نداشته ام را  یشوم بود، به سخت یحد ممکن گشاد شده بودند. مانند کابوس نیچشمانم تا آخر مردمک

 قورت دادم.

 تن لرزانم را به خودش فشرد. الیدان

 بزرگم به سرعت خودش را به ما رساند. مادر

 .یراحت ازدواج کن ذارمیمن گفته بودم نم -

 بر فضا حاکم بود. یحشتناکو سکوت

 .یکنیو دروغ ازدواج م ییبا مظلوم نما یتو پدرت زنده است و دار ؟یچرا ساکت ه؟یچ -

شد،  یم دهیپچ پچ از همه طرف شن یکرد. کم کم صدا یچکه م میبه شماره افتاده بود. عرق از سر و رو میها نفس

 .دیلرز یم تیبند وجودم از عصبانکرد. بند  یم ینیسنگ الیمن و دان یدار همه رو ینگاه معن

 ؟یگذاشت نجایپاتو ا یک یبا اجازه  -

 .یکن یم یادیغلط ز یکه تو دار یبا همون اجازه ا -
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 دیچیام پ ینیب ریچرخد. خواستم جوابش را بدهم که عطر خاک نم زده اش ز یکردم کل سالن به دور سرم م یم حس

 مطلق. یاهیو بعد از آن س

دانستم چه کرده بودم که او  یبوده است، نم نیکار نازن دمیحالم بهتر شده بود فهم نکهیا بعد از مارستانیب در

 کرد. یم نگونهیا

 به خودم آمدم. شگریآرا یصدا با

 کنم. یاست صدات م قهیپنج د زم؟یعز ییکجا -

 حوا... د،یببخش -

 .یخودتو نگاه کن ذارمی. برو لباستو بپوش بعد میبگ یزیچ خوادینم -

مزون ها گرفته  نیاز بهتر یکیاز  دم،یکرد. به کمک آتنا و هما لباسم را پوش تمیزد و به سمت اتاق هدا یچشمک

 اری.  جنسش بسریحر یها نیو کلوش بود با آست زیر یبود، پر از شکوفه ها ستادهیبودم، دامنش بدون فنر پوف ا

کرد و  کسیسرم ف یبا سنجاق رو شگریرا آرا کوتاهمسبک بود و قسمت باالتنه ماهرانه با سنگ کار شده بود. تور 

آتنا سوت زد و هما از من چشم  دم،یبه سمت بچه ها چرخ یگذاشت. وقت میموها یاز سنگ را ال به ال یتاج کوچک

 کردم. یداشت. تک خنده ا یبرنم

 .نایدار فیچشم چرون تشر یلی. خنیتموم شدم بابا! خوبه شما دوتا مرد نشد -

از تعجب دهانم باز مانده بود. با  دمید نهیخودم را در آ یچرخاندند. خودم هم وقت نهیا به سمت آو مر دندیدو خند هر

 کرده بودم. رییتغ یبه کل شیباز و بسته، آرا ونینیش یآن مدل مو

 زد. یچشمک هما

 احسنت گفت. دیبا الیدان ی قهیخوشگل خانوم. به سل میحق داشت یدید -

 نازک کردم. یچشم پشت

 . گهیکه خوشگلم. رو هوا زدنم د یچ بله پس -

 خنده هر سه نفرمان به هوا رفت. کیجمله ام شل افتنی انیپا با

 کمتر شد. مانیخنده ها شگریآرا یصدا با

 آقا داماد اومدن! -

 لب قربان صدقه ریچرخاند. ز یو بند آن را بستم. هما تند تند دور سرمان اسپند م دمیام کش ینیب ریشنلم را تا ز کاله

 رفت. یام م

 .دمیخند زیخواست بند شنل را باز کند، ر الیدان تا

 .ینیتا عروستو بب یحاال حاالها صبر کن دیآ آ آ، آقا دوماد  با -

 کرد. یجذاب یبود را به دستم داد و تک خنده  میکه پر از رز و مر یگل دسته

 !طونیش ی. آاستینجوریکه ا -

 .میدانا که بدون سقف بود حرکت کرد یشده  نیتزئ نیماش را جلو آورد و آرام آرام به سمت شیبازو

کرد. باز خواست بندش را باز کند که با  یدامنم را جمع کرد، نفس داغش با وجود شنل هم وجودم را خاکستر م 

 گفتم: یزیاعتراض آم یصدا

 باغ، چشم. می. بذار برسیعجول نبود نقدری! شما که انیزتریعز -

 کرد. یخشک پرحرص ی هسرف
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 کنم.  یتو؟ تا اونجا که من دق م یگرفت ادی یکنه، اووه از ک یچه صداشم لوس م -

 زدم. یا قهقه

 نترس، بادمجون بم آفت نداره. -

 از پشت دستم گرفت. یشگونین

 دارم برات! -

 ال،یدان یکننده  شد و عطر مست یاز ضبط پخش م یکالم آرامش بخش یب یقیپدال گاز فشرد، موس یرا رو شیپا

دنده بود  ینظر داشتم، دستش رو ریکرد. با شوق تک تک حرکاتش را ز یم قیآرامش را به وجودم قطره قطره تزر

 انگشتانش قفل کردم. با تعجب نگاهم کرد. نیسرد شده بود، انگشتانم را ب یو به خاطر استرس دستش کم

 خوش بگذره.  یلیبهمون خ دیمنم استرس دارم، نگران نباش، امشب با -

 مانیباصفا بود، عکس ها اریقرار بود پشت ساختمان که بس م،یدیبه باغ رس قهیبر دستم زد. بعد از چند دق یا بوسه

شدن. بعد نوبت ماهرخ جان و  دهیجلو آمد و دوباره دود اسپند بود و فشرده شدن و بوس می. مامان مرمیریرا بگ

 .دیبه گوش رس الیاعتراض دان یبود که صدا رشیخ یدعاها

 بشه آخه؟ یچ دشیچلونیم ی. هنیبابا! زن منو بد -

 جان با خنده جواب داد: ماهرخ

 پسر حسود من!  یآ- 

با چشمان گرد شده حرکاتش را  د،یشنل را از سرم کش ییبایبرد. با خشونت ز یدستم را گرفت و به گوشه ا محکم

 کردم. ینگاه م

 مطلوبم قفل شد. اهیدر آسمان س چشمانم

 ام چسباند. یشانیاش را بر پ یشانیپ

 ارم؟یتا شب دووم ب یآخه چطور ؟یخوشگل شد نقدریچرا ا -

 کردم و مانند خودش نجوا کردم: سیلبانم را با زبان خ دم،یخند زیر

 و هزار دردسر. یخوشگل -

 نگاهش کردم و ادامه دادم: مظلومانه

 !گهیامشبو تحمل کن د هیخب  -

 کرد. یو رو م ریدل من را ززد از همان ها که  یلبخند

 کنما. یلقمه ات م هینگام نکن  ینجوری، ا یکن یبدترش م یدار -

 انداختم. ریحرفش داغ شدم، با شرم سرم را به ز از

 یمختلف و مسخره باز ی. با ژست هامیکه آماده شده بود رفت ییبه فضا م،یدیبه سمتش چرخ لمبرداریف یصدا با

شب فقط خنده  یها مهیمهمان ها آمده بودند. تا ن ی" همه بایباالخره تمام شد. تقر یاسعک میآورد یکه ما در م ییها

 .دیرس یاز خانواده ام داشت فرا م نم ییجدا یو لحظه  یکم کم هنگام خداحافظ ،یکوبیبود و پا

 .میبه داخل ساختمان رفت الیدان یاشاره  با

 شده؟ یچ -

 .زهیام نپرس. سورپرا یچیو بپوش، هکه تو اتاق گذاشتم یی. لباسامی_ قراره بر
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 عوض کرده بود. یاسپرت پیرا عوض کردم.کت و شلوارش را با ت میلباس ها عیباال انداختم و سر یا شانه

 .میباغ رفت اطیدر دست هم به سمت ح دست

با تمام و عطرشان را  دمیکرده بود. هر سه نفرشان را با تمام وجود به آغوش کش ریگ میگلو یگوشه  ینیسنگ بغض

کردند. اشک آنها باعث شد سد بغض من هم شکسته  یم هیگر میفرستادم. هما و آتنا مانند خواهر برا هیوجود به ر

و  یجا داد. بعد از خداحافظ نیها را پشت ماش مدانکنم. دانا چ هیگر ریشود و در آغوش ماهرخ جان و بابا اردش

ها  ابانیشب، تمام خ مهی. اول هفته بود و نمیحرکت کرد الیگرفتن سفارشات الزم به سمت مقصد مورد نظر دان

. لبخند میدیبود رس ریدر شب هم چشم گ یچالوس، که حت یبایز یجاده  یساعت به ابتدا کیخلوت بودند کمتر از 

 زدم. یقیعم

 دوست دارم. یچ یدون یم شهیهم -

 را فشرد. دستم

 ؟ییایموج در یبا صداشدن  داریاما چه کنم که عاشق ب یتو خودت موج آرامش -

فرنچ شده و بلندم مدام پوست لبم  یرخنه کرده بود.با ناخن ها میتک تک سلول ها ریاسترس ز م،یروستا بود کینزد

 کندم. یرا م

 .دمیپر میدر جا الیدان یبا صدا 

 بدبختو!  یکند ؟یکن یم ینجوریبابا! دختر چته تو؟ چرا ا یا -

 آنچه که در ذهنم بود را به زبان آوردم. یفکر چیورت دادم. بدون هدهانم را ق آب

 کم واسه امشب استرس دارم.  هی -

 که زده بودم شدم. یدارش، تازه متوجه گند یجمله ام و لبخند معن افتنی انیپا با

شد و  رهیم خچانه ام گذاشت؛ در چشمان ریرا پارک کرده بود، دور زد در سمت من را باز کرد، دستش را ز نیماش

 زمزمه کرد:

 ینه بال میقراره آروم جون هم باش یتو خانومم زم،یکنم عز ینم تتیمن هرگز اذ ینداشته باش یتو آمادگ یتا وقت -

 کالفه کننده است. نجایا یشرج یباال. هوا میشو بر ادهیجون. پ

 گریکدیرا به  یهم زندگ نیریراف ش. همانجا که با اعتمیزدم، دستش را گرفتم، به سمت ساختمان راه افتاد یلبخند

 .میداده بود هیهد

 .دمیبه سمتش چرخ الیدان یزده  جانیه یبود که با صدا رهیدستگ یرو دستم

 . ستای! واستایوا -

 گوشم لب زد: ریچشمانم را گرفت و ز یدست جلو با

 . زهیگفتم که سورپرا -

چشمانم  یدستش را از جلو یبود. وقت میز و مرر یکرد عطر گل ها یکه جلب توجه م یزیچ نیمحض ورود اول به

 .دمیو نرم گونه اش را بوس دمیقابل باور نبود. خانه پر از انواع گل بود. چرخ دمید یکه م یزیبرداشت، چ

 .یمرس ،یمرس -

 مرا به خودش فشرد. 

 نکردم خانومم. یکار -
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قرمز قلب  یگل و شمع ها یبا گلبرگ ها . ییبایبود و ز زیباز هم سورپرا م،یرا گرفت به سمت اتاقش رفت دستم

 کرد. یم ییخودنما Hو  Dحروف  میوسط تخت درست کرده بود، وسط آن با گل مر یبزرگ

 .استی. مثل روشمیعاشقت م شتریدارم ب قهیبه دق قهی! دقنیزتریبگم عز یچ دونمینم -

زبانم بند  گریرو به آن رو شد، د نیخودم و خودش حالم از ا یعکس کودک دنیچرخاند که با د گریبه سمت د مرا

 آمده بود. با دستانش صورتم را قاب گرفت. 

 تونستم انجام بدم.  یبود که م یکار نیفکر نکن شق القمر کردم. کمتر -

انداختم، صورتم را رها کرد و با  نییحرارت نگاهش در حال ذوب شدن بودم. سرم را پا ریشد، ز رهیچشمانم خ در

 ت:گف یآرام ۀدورگ یصدا

 . امیدست نزن تا ب لمیلباساتو عوض کن. وسا رم،یگ یتا من دوش م -

سر خوردم، تا  واریکشد. کنار د یکردم از تمام بدنم آتش زبانه م یرفت حس م رونیگفتم، از اتاق که ب یآرام چشم

 یقرمز رنگ بهم خوردن در حمام به خودم آمدم. مانتو و شالم را با تاب و شلوارک جذب یفکر کنم، با صدا یکم

بودم که  ریزدم، آنقدر با خودم درگ رونیب پزخانهاز آش یرا شانه زدم. بعد از دم کردن چا میعوض کردم، موها

 شدم.  نهیبه س نهیس الیچگونه با دان دمینفهم

کرده بود.  جادیا یپوستش تضاد جالب دیبود که با رنگ سف دهیپوش یرنگ یتوس یحلقه ا نیهم شلوارک و آست او

 . دیرس یقلبم تا آسمان م یهاتپش 

فاصله را به صفر رساند  و تا به خودم  الی. دانمیدر حال انحالل بود گریکدیدهانم را قورت دادم، هر دو در نگاه  آب

را  میشکستن استخوان ها یکردم صدا ی. محکم مرا در آغوش خود فشرد، حس ممیاز وجود هم سرمست شد میایب

 .دمیشن یم

کردم. چشمان  یبود که تجربه م ینت و رقص نیباتریز شیبدنم و نفس زدن ها یجا یجا یرو شیدست ها رقص

شده بودند و آماده  داریخفته ام ب یرا به هوا فرستاده بود. تمام حس ها میتب دار و پر از خواهشش تمام مقاومت ها

تخت گذاشت، دست  یمرا رو اتاق برد، نرم متدست بلندم کرد و به س یرو دیچشمانم را د تیرضا یبه خدمت، وقت

 .دیکش یبلند و تب دار م یداد و نفس ها یرا دو طرف بدنم ستون کرد، آب دهانش را تند تند قورت م شیها

 ام! د..... یمن! زندگ یهست -

 .دیحرکت من حرف در دهانش ماس با

بلکه از سر عشق بود. نه از سر هوس  یمن با تمام وجود و خواستن یبار همراه نیا دم،یبوس قیرا عم شیها لب

 .یاز زندگ یگریو ورودم به فصل د یدخترانگ یصورت یایمن با دن یشب خداحافظ

 

 پنج سال بعد

. 

. 

. 

 

کرد، شرط گذاشته بود در  ینم یصحبت چیماه با او ه کیمتوجه شد دخترش باردار است تا  یوقت نیمادر نازن

دوانده بود  شهیر نیکه در وجود نازن یش را سقط کند؛ اما بخاطر مهر مادرکند که فرزند یبا او صحبت م یصورت

که گرفته بود جواب  یرفت؛ اما تنها جواب یستگاراردالن بارها به خوا نکهینتوانست از فرزندش دل بکند. با وجود ا

ش شانس بود که برادرش او را طرد کردند؛ اما او آنقدر خو نجایبه خاطر جو و فرهنگ ا نینه بود. پدر و مادر نازن



221 
 

 ه. هرچند باوردیب ایپسرش را به دن یو دوباره او را به فرانسه بازگرداند تا بتواند به راحت ستادیپشتش ا میرمستقیغ

 کند. یو بدون نام پدر او را بزرگ م ییتنها

 بودم و هستم. نهیآرام و بدون ک یزندگ کی قیچرا که ال دمیو اردالن را بخش او

 شود حواسم را به او بدهم. یباعث م دیآناه یصدا

 خوام. یمن شکالت داغ م ایمامان! ب -

کارم. دخترم  یم شیموها یبر رو یدهم بوسه ا یخودم عاشق کاکائو است. ماگ کوچکش را به دستش م مانند

 به برکت خانه ام وصل است. می. نفس هاگوشیزبان و باز نیریپدرش است. ش هیکامال" شب

و پررنگ  باتریو عشمان ز یآورده. با وجود او زندگ هیهد شیبرا  شیاست که خاله هما یسکبا عرو یباز سرگرم

 تر شده است. 

 . ردیگ یپشت سرم قرار م الیکه دان سمینو یجمالت را م نیو آخر رمیگ یقرار م زیپشت م دوباره

 گذارد. یشانه ام م یرا رو سرش

 تموم شد؟ -

 زنم.  یماش  یشانیبر پ یزنم، بوسه ا یم یچشمک

 ! نیزتریاوهوم باالخره تموم شد عز -

 کند: یبوسد و آرام زمزمه م یچرخاند. دستم را م یرا به سمت خودش م یخندد، صندل یم

 .یارز یم نشیریدر عشق من و تو گرچه بالها بود؛ اما تو به تمام تلخ و ش -

 

 انیپا

 

 از رد شدن خاطره هاست یمبهم یهمهمه  یزندگ

 آنجاست. یهرکجا خنداندم، زندگان م،یدیجا خندک هر

 آرام. تیها، لحظه ها یتلخ یهمه  الیخیب

 

 

 


