
 

 را در قفل درب انداختم. دیکل

 یام م  ادهیراه به خانه پ  نیتر  کیحشمت خان ممنون بودم که در نزد  از

 کرد. 

 خوفناک بود.   یکوچه باغ ها کم  نی شب ، در ا  مهی هر حال ساعت دو ن  به

 ی که تراس را به اتاق سه در  ییو پله ها   نداختمین   اطیبه اطراف ح  ینگاه

 کردم. یط عیسر یلینمود را خ یم  یمنته

شکل    یکه از سقف تاق  یچراغ کم مصرف  دیمحض باز کردن درب ، کل  به

 بود را فشردم. زانیبلند ، آو یمیاتاق با س 

 را از پا بکنم.   م یجرات کردم ، کفش ها  ییروشن شد و من در روشنا  اتاق 

 ی نچندان مطلوب  ی مصادف شد ، با بو  میکفش ها و جوراب ها از پا  کندن

 بم یاستفاده از آن نص  یطوالن   یبودن کفش و ساعت ها   کیکه از قبل ف

 شد.  یم

 ی تر از باق  میلپ تاپ را مال  فی انداختم و ک  یو مقنعه را گوشه ا   مانتو

 دادم.  ه یتک واری به د یگوشه ا لمیوسا



شده بود را باز کردم و با شستن    هیتعب  یکه کنار درب ورود  یس یسرو  درب

 ام را گرفتم.  یخستگ ی، کم  میدست و رو و پاها 

 لک زده بود. خواب یاندک  یبرا دلم

توانستم تا    ی پروژه نداشتم و م  شیکردم ، مثل شب پ  یکه دعا م   آنقدر

 صبح راحت و با فراغ بال بخوابم. 

 ام در نه گفتن را خوردم.   ییعدم توانا  نی چوب ا  شهیچه کنم ، که هم  اما

پسرش مجبور شد ،   یبه خاطر سرماخوردگ  یبزرگ  یصبح که آقا  نیهم

را تا فردا برسانم  شیرا ترک کند و از من خواست کارها یزودتر دفتر فن

 .ردیگ یتمام شبم را م یبزرگ یآقا یکارها نیدانستم که ا یهم م

مالم  انیم  از رو  ینیظروف  انتها  خچال ی  یکه  قرارشان   ی کوچک  اتاق 

شدنم در برداشتم و با خم    یو کارد  یخور  وهیم  یدست  ش یداده بودم ، پ

 را مهمان ظرفم نمودم. یو گالب لی، شل  خچالی

 شام خورده بودم و حال گرسنه ام بود.  شیساعت پ دو

 هم داشتم. حق



و کلوچه اول صبح   رکاکائویش دی ام به همان شام و شا یییغذا  یها   وعده

 گرفت. یاتمام م 

گذاشتم و شلوار   واریداده شده به د  هیترمه تک   ی را کنار پشت  وهی م  ظرف

 اسلشم را پا زدم. یآن شلوار راحت یو جا دمیکش ورنیب میرا از پا نیج

که لپ تاپ    ینشستم و در حال  یبه پشت  ه یلپ تاپ ، تک   فیبرداشتن ک  با

ام    ختهیبه هم ر  یموها  انینمودم ، کش مو را از م  یخارج م  فی را از ک

 هم کنده شد. میکار چند رشته از موها نیو با ا دمیکش  رونیب

آوردم و با روشن کردن صفحه    رونیب  فیک  گرید  بیرا از ج  لیموبا  یگوش

 مامان ، لبخند زدم. غامیاش به پ 

 نخواهم شد. شیمثل سابق برا گری وقت د  چیدانستم ه یم

 شد. یبود که هنوز هم دل نگرانم م یحداقل او تنها کس  اما

 بود. دهیپرس شمیهفته پ یسرماخوردگ از

چهل درجه   یتمام و با تب باال  یچارگیکه من با ب  دیفهم  یرا هم وقت  آن

گرفته بودم را    یکه از عطار   یمجبور شدم ، راه درست کردن جوشانده ا

 از او بپرسم. 



 نداشتم.  پیتا حوصله

 میچت کردن هم برا  نیکار کرده بودم که هم  بوریصبح آن قدر با ک  از

 مکافات باشد.

سرفه مونده تو تنم که اون هم   ی...بهترم...فقط کم؟یسالم مامان ، خوب  "

 "خوبن؟ هی...بق؟ی...تو چطورهیفصل تیبه خاطر حساس شتریب

 .دیشد ، پرس ینم گریاز آن د شتریب

 داد. یاو پاسخ م نه

 من توان حرف زدن داشتم. نه

 یی دانشجو  یبند  تیو ش  یبزرگ   ی تمام آقا  مهیلپ تاپ و کار ن  نیاسکر

که   یزی از آن به چ  شتری اجازه نداد ب  گری شد، د  ی تا صبح تمام م  دیکه با

 فکر کنم.  دینبا

اتاق    انیم  یل یزندوک  یعل  یکردم و صدا   یتمام لپ تاپ را پل  مهین  کیموز

 وسعت گرفت.

******** 



بلند باال به روح   یصبح خود را آغاز کردم و صلوات  ییساقه طال  کی  با

 انداخت.  یم  یاز خواب زندگ  نطوریفرستادم که مرا ا  یبزرگ  یپرفتوت آقا

 درست درمان شود. دنینبود که با دوساعت خواب یزیمن چ ی خستگ

با  یب ل   د یشک  به چند  را  دفتر خودم  تا کم  یم  یچا   وانیدر   ی بستم 

 کند. دایپ امیالت میچشم ها ی خستگ

پله   یدادم و رو  ه یکنار درب تک  واریرا به د  یبزرگ  یلپ تاپ آقا  فیک

 اسپرتم شدم. ینشستم و مشغول بستن بند کفش ها  وانیا یها

 چرخاندم. اطیرا گرد ح نگاهم

بودند ،    فیکث  شانیشد گفت همگ  یکه م  یرنگ  ی ها  شهیش  یرو  آفتاب

 نداشت.  یجلوه خاص

خانه برسم ، اما  ن یبه ا  لمیتعط  ی از روزها  یکیدوست داشتم ، در    یلیخ

پ  یآنقدر خستگ و   ک ی بود که فقط استراحت شر  ی تنم جار  یدر رگ 

 شد. یفراغتم م یروزها

لپ تاپ را به دست گرفتم ، نگاهم به چند متر   فیجا که برخاستم و ک  از

 آن طرف تر افتاد.



قرار   یدرب اتاق پنج در  ینظم جلو  یب  ی اسپرت اسکچرز مردانه ا  کفش

 شد. یحدم م یوجود ، باعث تعجب ب نیشد گفت ا  یگرفته بود و م

خانه ساکن بودم ، حضور کفش مردانه برابر   نیکه در ا  یسه ماه   نیا  در

دست   کیکه حق ورود به آن را نداشتم ، به تعداد انگشتان    یاتاق پنج در

 .دیرس یهم نم

ام را چک کردم تا زمانم   یگوش   نیرفتم و اسکر  نییاز پله ها پا   الیخ  یب

 بزنم.  نیاتوبوس را تخم ستگاهیبه ا  دنیرس  یبرا

 اتوبوس ، کار هر روزم بود. ستگاهیتا ا  یرو  ادهیپ قهیدق ده

گذاردم   یاصل  ابانی که گذشتم و پا به خ  یکاهگل  ی کوچه پس کوچه ها  از

 ی دست تکان م  میبرا  ابانی، موفق شدم حسنا را که با پرپر زدن وسط خ

 کنم.  تیرو نمیبنش  ستگاهیا یصندل یبروم کنار رو داد تا

 یز یباره من چ  کیکوچک ، حضور    یلیشهرستان به مراتب خ  نیا  در

 بود. یبیعج

 سوت و کور. طیهم با آن شرا آن

 هم ک قربانش روم ، اصال مراعات در برنامه اش نبود. حسنا



 ر ی که نشستم و چشم غره ام را  حرامش کردم ، گفت : صبحت بخ  کنارش

 بداخالق.

 . ااااایذار یخل وضع...آبرو برام نم ریصبح تو هم بخ  -

 خوب بشه؟  تیروح نهیا میبده همه سع  -

کردم در سرم کج شده است را درست   یکه حس م  یتوجه مقنعه ا  یب

، تنم را کنار    دنیبنش   گرمیخواست سمت د  یکه م  یرمردیپ  یکردم و برا

 . دمیکش 

  ی داد ، اما پا رو  یدلم را مالش م  ابانیآن سمت خ  یینان تازه نانوا  بون

و   دهیکه معلوم بود چشم مادرش را دور د  ییدلم گذاشتم و رو به حسنا

اش صفا داده ، گفتم : منو    افهیو به ق  دهیخط چشمش را پررنگ تر کش 

 محبتات نکن دختر.  ونیمد نقدریا

 ی انداخته بود را سع  شی موها یکه رو  ی رنگ ییمویو شال نازک ل د یخند

 ، از خطر سقوط نجات دهد. دن یجلو کش  یکرد با کم

 تونم.  ی...نمگهیمهربونم د  -

 خرج کن.  ایمهربون نیبرو واسه همون صابر جونت از ا  -



 ی ساده و ادار   یکنار دکمه مانتو  زانیگفتم ، که نخ آو  یرا در حال  نیا

 داشتم به کمک زور انگشتانم جدا کنم.  یرنگم را سع یسرمه ا

 یکردم ، م  یاومد ورم داشت و من تو رو خط خط  یصابر جونم وقت   -

 ه؟یدست ک ایدن یفهم

نخ   ریبا ما فاصله داشت ، از خ  یاتوبوس که چند متر  دنی و به د  دم یخند

 گذشتم و از جا برخاستم. زانیآو

و حسنا در    میآخر را انتخاب کرد  یها  یبا حسنا صندل  شهیعادت هم  به

 ی چرک دارد ، با باال زدن مانتو  یم یچرم قد  یزد صندل  یکه غر م   یحال

 آن نشست.  ی، رو رشیحر دیسف

 ی پیت  شهی کار متفاوتم ، هم  طیبرعکس او مجبور بودم ، به خاطر مح  من

رسم  یادار شا  داشته  یو  و  هم  دیباشم  خاطر  که   نیبه   ، بود  موضوع 

 شدم. یو قر و اطوارم نم دنیبه خود رس ریآنقدرها اول صبح درگ

 ؟یرو انجام داد  کهیمرت  نیپروژه ا یراست  -

 بود. یبزرگ  ی آقا قایدق منظورش



مخالف صد    ییحسنا با مقوله پاسخ مثبت من به هر خواهش نابه جا  کال

 .دی کش  یدست نم یحرف و کار چ یراستا از ه نیدر صد بود و در ا

خ  ستمش ی نبود...س  نیسنگ  لشیفا  یلیآره...خ   - از   ی قو  یلیهم  تر 

شد تا آخر ماه حقوق معوقمو بدن بتونم برم   یماست...آخ اگه م  ستمیس

رو  هی و  س  ییدست  خ  ستممیبهس   ، م  یلیبکشم  شد    یخوب 

 کنه به خدا.  یداره جون م ستممیحسنا...س

که به   یداد و با اخم و تشر  نیاش را چ  یعمل شده دوست داشتن  ینیب

 که...  د یرنگش نشسته بود ، توپ یش یم یجان چشم ها

...هزار بار گفتم نذار حقتو بخورن...چطور پسره جلمبون یبسکه خر   -

 شیش یآزما  یش ی رسه هوار هوار آزما  یرو بده؟...به تو که م  هیداره پول بق

 به راهه؟ 

باشم...گفت با   ی ش یبود که دوماه آزما  ن یبابا از همون اول قرارمون ا   -

 یزود قبول م  نقدر یا  دیکنه...من نبا  یم  هیباره تسو  هیحقوق ماه سومم  

جستم گرفتمش...خب صابر   نجایا  شهینم  دایکردم کار پ  یکردم...فکر م

 نبود. ریتاث ی ...ب طشیهم که گفت خوبه مح



 نندازا. نایآقامون ا ری...تقص یاوهوک  -

 که به کار برد ، به خنده افتادم.  یلفظ از

پس فرداست...حقوقتو نداد به    نیام...آخر ماه هم  یکوفت...نخند...جد   -

 فرستم سروقتش. یخدا صابرو م

 مگه بچه ام؟   -

 وق زده ام او را به خنده انداخت. یها چشم

کنم چشم   یتعجب م  یگفت ، آنقدر وقت  یهمان سال اول دانشکده م  از

شود   ینم   دایپ  ی ، با عرض معذرت ، آدم خر  چیافتد که ه  یم  رونیب  میها

 نجات دهد.  یدگ یکه مرا ازخطر ترش

 کوفت...نخند.  -

 هم به خنده افتاده بودم. خودم

بهمن   - جلو  نکن  نطوریا  یتروخدا  کارمند   گه ی...مایتعجب  جا  دلقک 

 استخدام کرده. 

 زهرماااااااار.   -

 و من را هم به خنده انداخت.  دیخند



 بود که حسنا را داشتم.  خوب

 حاال قهر نکن.  -

 ی ساختمان ها   دنی کردنم به پنجره بزرگ اتوبوس و د  یکرد رو  یم  فکر

 گذشت ، نشانه قهر است. یکه از برابرم م یساز  یمیقد

 . ستمیقهر ن   -

 پس نگام کن.  -

 کردم.  نگاهش

 بود. بایز

اش از همه     ییخرما  یرنگ و موها  یش یم  دهیدرشت و کش   یها  چشم

و رژ خورده اش    یگوشت  یلب ها  شیای ح  یبرد و به قول خود ب  یدل م

 از صابر.

  میدی را د  گریکه در محوطه دانشکده دختران ، همد  یبار  ن یهمان اول  از

و آن گونه   ندازمیخواست دست ب  یشد ، دلم م  ختهیر  مانیو طرح دوست

 انگشتانم بچالنم. انیرا در م شی بایپر و ز یها

 هم نگاه. نیبفرما ا  -



دانستم با تمام مخالفت مادرش ، در آن دست   یکه م   یدخترانه ا   یابرو

اگه تا پس فردا حقوقتو داد که   یو گفت : بدون شوخ برده را باال انداخت  

 باهاش حرف بزنه.  گمیداد ، نداد به صابر م

 خودم مشکالتمو حل کنم.  رمیبگ ادی  دی با  -

  گه ید  خوادیکه نم  یدییتوئه گاو اونقدر چند قلو چند قلو برامون زا   -

 ی تومن  700رستوران با اون حقوق    ی...صندوقداریخودتو به زحمت بنداز

جون   یتونه کفاف خورد و خوراکتو اون هم نصف ماه بده...دار  یفقط م

با  یکن   یم دفترش  بده...وظ  دی تو  حرف   نای ...دوست صابره...افشهیحقتو 

رسه    یپروژه م   هیفهمن...در ضمن صابر گفت آخر ماه    یهمو خوب م

ن  ، حاضر  خوادی م  یکمک  رویدستش  بگم  بهت  از ؟ی، گفت  هم  من   ....

 طرفت قول دادم.

هم    بیمبارکش را که عج   شیو او باز هم ن  دمیآرنچ به شکمش کوب  با

 باز کرد. میخوشگل بود ، برا

******** 



که من   یاز طرح  جانیبود و با شور و ه  ستادهیا  یبهمن   زیم  یجلو  یبزرگ 

 زد. یزده بودم ، حرف م

 به نام خودش. البته

 نداشتم.  یگری د انتظار

خواست   ی دلم م  یلیآمد و خ  یلجم باال م  یآن رو  ییوقت ها  کیخب    اما

 ها. ستیخان آنقدرها هم خوب ن یبزرگ  نی، ا  میبگو یبروم به بهمن

کن و پول ما را بده    یو برادر  ایکنم مرد ، پس ب  یم  یمن چه جان  نیبب

 تا حسنا خانم مرا نکشته است.

 یو بهمن  یدردناکم را از بزرگ  یو چشم ها  دمینوش  یاز چا  گرید  یقلپ

 دوختم.  توری مان ید ی گرفتم و به صفحه ال ا

برد   یزمان م  گرید  قهیدق  ستیتنها ب  یدندانپزشک  کینی کل  تیزیو  کارت

کنم و بروم در   لی تعط  توانستم زودتر کارم را  یو من خوشحال بودم که م

 استراحت کنم.  ینمازخانه دفتر ، کم

که   دمیفرستادم و از گوشه چشم د  یتمام شده را به تلگرام بهمن  لیفا

 به سمتم انداخت. ینگاه یبهمن



 بود. یا   افهیجوان خوش پوش و به نسبت خشو ق پسر

 زد.  یذوق م یدرازش ، تو  یادیبه قول حسنا قد ز البته

 . دیکش   شیبه موها  یکه دست  دمیصدا زد و من آرام از جا برخاستم و د  مرا

مهم است ، چطور به   شیبرا  دا یسه ماه متوجه شده بودم که شد  نیا  در

 نظر برسد.

 ؟یبهمن ی، گفتم : بله آقا دمیکه رس زشیکنار م به

فردا طرح   یتون  یخوبه طرحت...م  یلیلبخند نگاهم کرد و گفت : خ   با

پرد بزرگ؟ی بزن  هم  سیکافه  نکنم  پرد  ی...فک  برا   ی کار  سی بتونه 

 ضمخته. یادیز خوادی که کارفرما م یزیچ یکنه...طرحاش برا 

 کم زودتر... هیتونم...اما اگه بشه امروز  یبله م   -

 .یدی زحمت کش  یلی هفته خ نیکه حتما برو..ا نیا  -

زحمت    ی فرستم...تو هم ب  یممنونم...پس من عکسا رو برات تو تلگرام م   -

 . زمیشماره کارتتو برام بفرست امروز حقوقتو بر

 نرسد. میجان کندم ، تا لبخند به لب ها یلیخ

 برم. گهیچشم حتما...با اجازتون من د  -



 تکان داد و لبخند زد.  سر

 اش چال افتاد.  گونه

 جالفت ها. چه

 وفتد؟ یدهد ، گونه مرد جماعت چال ب یم یمعن چه

 گذشتم و لبخند شادم را رها کردم.کنارش  از

 نداشت.  یمعن یخستگ گرید

کردم و به قول   یمهمانش م  یمشت   یبندر  کیبردم    یحسنا را م  دیبا

 انداختم.  یرا به راه م یباز یخودش آخرت ولخرج

 حسنا تکست دادم که... ی، برا لمی حال جمع و جور کردن وسا در

 "م؟یبخور  فیکث یبندر میناهار بر"

 جواب داد که... یآن به

 ".می، سرخر ندار ستی...صابر ننجایا ایبخر ب "

 کرد.  یخود م ی فدا شهی، مرا هم نوایصابر ب یعاشقانه اش برا اتیادب

***** 



  م ی دندان ها  یزیبه خودم انداختم و از تم  یگری نگاه د   یی روشو  نهیآ  در

 حاصل کردم.  نانیاطم

 عذابم بود. هیما شهیهم یخرگوش   یدندان ها نیا

کردند نمک صورتم است و نوجوان که   یکه بودم ، همه فکر م  کودک

دوران بلوغم است و در    یآن اقتضا  یشدم همه متفق القول بودند ، زشت

 داد.  ینم یکس جز حسنا درباره اش نظر  چی ام ه یروزگار جوان  نیا

 ی دندان ها کم   نی من به مدد ا  یینیلب پا  شهیحالت که هم  نیبه ا   انگار

 ام فاصله داشته باشد ، همه جز خودم عادت داشتند. ییاز لب باال

با    شمی لوازم آرا  فیو ک  دمیمال  م یلب را به لب ها  برق را جمع کردم و 

 زدم. رونیب یبهداشت سیام ، از سرو  افهیبه ق یینها ینگاه

 ی را رو   فشیکه ک  یبا آمدنم ، از پشت صندوق ، در حال  یمردان  خانم

شلوغ   یانداخت ، برخاست و گفت : فکر کنم امشب سرت حساب  ی ه مشان

 باشه.

 شلوغن.  شهیآره چهارشنبه و پنجشنبه شبا هم  -



مقنعه اش منظم    ریشود را ز  یرفت جوگندم  یکه م   ییزد و موها   لبخند 

 کرد. 

 برم...خدانگهدار.  گهی...من دیخسته نباش شیشاپ یپ  -

 کردم و پشت صندوق نشستم.  یخداحافظ

 قسمت به تمام رستوران مسلط بودم. نیا از

باک  رستوران  و  رستوران خوب  تنها  اما   ، نبود  بزرگ    نیا  تیفیآنقدرها 

 آمد. یشهرستان به حساب م

مشترکمان   زی، مهمان م  یکه خانم مردان  یبه بدنه گلدان کوچک  یدست

 فرستادم که...  ام یمامان در واتساپ پ یو برا  دمیکرده بود ، کش 

 "خوشحالم ی...کل رمیگ یحقوقمو م نی...امروز اول؟یسالم مامان ، خوب "

 رستوران ، صندوقدارم. نیبه مامان نگفته بودم ، دوماه است در ا البته

 یسنت  یو طرز فکر  دیعقا  دایخانواده من که شد  ی شغل ها برا  یسر  نیا

با مردان داشت ،   یادیکه تعامل ز  یطیداشتند و از کار کردن زن در مح

 داشتند ، اصال درست و به جا نبود. یاریواهمه بس 



بودم و بعد از آن کم کم ، حضور   ریام درگ  یبا صفحات مجاز  یساعت  کی

 رستوران ، وقت سر خاراندن را هم از من گرفت. انیمشتر

 نانیکارم اطم  تیفیو از ک  دیکش   یم  یآمد ، سرک  یم  یگاه  یمستوف  یآقا

 نمود. یحاصل م 

 برد. یمرد ، آدم لذت م نیا  یذات یمهربان  از

 ی چخماق   ی ها  لیمسلک با سب   یمرد لوت   ک ی،    یمستوف  یوهله اول آقا   در

 کشت.  یبود که جذبه اش آدم را م

قلمداد    ییاز شانس ها  یکیمن    یمرد ، برا  نیبا ا  یکیو نزد  ییآشنا  اما

 شده بود. بمی نص یمدت بدشانس  نیشد  که در ا  یم

 کرد.  یفراهم م تیکارمندانش امن یمرد برا نیا

پ  یم  فیتعر  یخانم مردان  نیهم   مثال ، سال  به    شی کرد  که همسرش 

دب دختر  دو  با  و  است  رفته  خدا  که   نیا  النیو  یرستانیرحمت  شهر 

 ی آقا  نی، شده است ، هم   یتا نقل محفلشان شو  یمنتظرند پا کج بگذار

 ی خانوادگ  یدر جنگ و دعوا  یبال و پرش را گرفته و حت   ریز  ی مستوف



برادرشوهرها آقا  نیهم  یوجل  شیکه   ، است  افتاده  راه  به    ی رستوران 

 به خرج داده است. یمردانگ یحساب ی مستوف

حواسش را شش   دیبودم که با  یمرد ، دختربچه ا  نیهم در نظر ا   من

 نشود. تیدفعه اذ کی د تا دا یدانگ به آن م

جا   خانواده از  احترامشان  به   ، گذشتند  رستوران  درب  از  که  کاردان 

 برخاستم. 

محترم   اریشهر بس   نیا  یخانواده برا  نیمدت متوجه شده بودم ، ا   نیا  در

 است.

 نبود. یهم از قائله مستثن  یمستوف یآقا

 بی اش با آن قد بلند ، ترک  یکاردان با آن قد کوتاه و همسر چادر  یآقا

 بودند. میبرا یمضحک

خوب از آب در  یتوان خدا را شکر کرد که دو پسرشان محصول ی م البته

 آمده بودند.



ب  تازه از برابرم گذشت و  توجه به سالم و خوش آمدم    یعروسشان که 

افتاده حر ا  یسع  د،یبلوندش کش   یموها  یرا رو  رشیشال   نی کردم به 

 هستم.  بایدختر ز نیموضوع فکر نکنم که چقدر زخم خورده خانواده ا

 شب در سکوت گذشت. ادامه

برا  یحت نشدم  مجبور   ، شکر  را  با    یخدا  ها  کاردان  کتاب  و  حساب 

 خودشان طرف شوم.

 خودش فاکتورشان را نزدم آورد و گفت بزنم به حسابشان.   یمستوف  ی آقا

خوش پوش که از قضا همسرش   ی خوش بر و رو  تازه عروس  نی ا  دنید

داشت ، حال خوش   شیَپِ  یو حواس جمع  دیخر  یهم نازش را م  یلیخ

 را ناخوش کرد.  یحقوق اولم از بهمن

************* 

راست کندم و نگاهم را به   یچپم را با پا  یپا  ی، کتان  یازروز کار   خسته

، نامنظم افتاده بود ،    وانیا  گری آن سوتر برابر در د  یکه کم  ییها  یکتان

 دوختم.



چند ماه ، عادت کرده بودم که چند شب در هفته ، حضور   نیدر ا  گرید

بار هم مالقاتش کنم ،    کی که    نی را بدون ا  واریبه د   واری د  هیهمسا  نیا

 متحمل شوم.

 بود. یسخت تحمل 

 داد. یگوش م کیصبح موز تا

 .دیکوب یم واری، به د سبالشیتوپ ب  با

 زدم.  یاندازه دست و پا م یعذاب ب کی ساعت ها را در   نیمن تمام ا و

 ی تمام قلبم چنبره م  یخوردم و حسرت رو  یگذشته و حال تاب م  انیم

 زد.

ا  فیک تاپ را گوشه   س ی خ  یکه جوراب ها   ی گذاشتم و در حال  ی لپ 

  یفم به در ارسکردم با کت  یکندم ، سع  یخورده از شدت عرقم را از پا م

 ضربه وارد کرده و آن را ببندم.

 سر داد و در بسته شد. یرنگ زده در قژقژ یلوال

 .دی کش  یانتظارم را م خچالی اتاق ،  یانتها



 ی دادم ، ب   یام ادامه م  یخوش خوراک  هیرو  نیقول حسنا ، من به هم  به

 شدم. یشک بوم غلطان م

کوتاه قامت سبز   خچالی اندک    ی قفسه ها  انیموجود را از م  بی س  تنها

  ه یکه دوال  ییپتو  یدورتر رو  یو کم  دهی کش   رونیام ، ب  یمیرنگ و قد

 قراره داده بودم ، نشستم.  شیرو یکهنه ترمه ا یانداخته و پشت

رساندن   یبرا  یتازه عروس کاردان ها اوقاتم را تلخ کرده بود و انرژ  دنید

 گذاشت. ینم یکارها تا فردا در من باق

 که فقط بلد بود با آن حقوق اندکش ، از من کار بکشد. یه بهمنب لعنت

نداشت   یگرید   ی ، جا  یشهرستان کوچک که جز دو دفتر فن  نیبه ا  لعنت

 حرام نکند. نقدریتا آدم برود و استعدادش را ا

 نداشت. یگریبه کارمند د ازیهنوز شرکتش نوپا بود و ن نیکه رام فیح

اثر گذاشته و مرا داغ    یتازه عروس کاردان ها رو  دن یواقعا د  انگار من 

 کرده بود.

  رون یب  بمیرا از ج  یواتساپ ، مجبورم کرد ، گوش  جیمس   دنیرس  یصدا

 بکشم. 



 بود. مامان

 فرستاده بود و... میرا برا یمحموله پست کیاز  ینیاسکر تنها

 ...نیهم و

 زد. یبا من حرف نم گریوقت بود که د یلیخ

 خواند.  میرا  می ها امیپ

 کرد. یرا گوش م میها سیوو

 .دید یفرستادم را م میکه  ییعکس ها و

 گفت. ینم  چیه اما

 زدم.  پوزخند

 شد؟ یکه با من حرف بزند ، تنگ نم  نی ا یواقعا دلش برا یعنی

 نه... انگار

ام از تمام آن چه که عادت کرده بودم ، متفاوت    یچندماه کوتاه ، زندگ  در

دادم ، توان آن را نداشتم   یکه بروز م  یزیبرعکس چ  شده و من در واقع

 آداپته شوم. طیشرا ن یتا با ا



  ی برنامه ها  ستی صفحه چتم با مامان خارج و وارد کلندرم شدم و در ل  از

 از اداره پست را هم مبذول کردم. یفردا ، گرفتن بسته پست

 ی کش کش  یفردا بودم که صدا  ی بر نامه ها  ستی کلندر و ل  ریدرگ  هنوز

 دوخت. ی، نگاهم را به در ارس  وانیاز ا

سا  نگاهم پرده چ  هیبه  تور  نیپشت  در    یها  شهیبه ش  دهیچسب  یدار 

کش کش به   یبه در خورد و باز صدا  ی، تقه ا  یماند و بعد از لخت یارس

بعد از جا برخاستم و   یچندماه ، کم نیو من به رسم تمام ا  دیگوش رس

شک   یبود ، ب  یگرید  تیکه اگر در موقع  یرش کهنه دست بافف   یاز رو

 یرا از رو  تزایرا گشودم و جعبه پ  یدوستش داشتم ، گذشتم و در ارس

 برداشتم.  وان یآجر فرش ا

زد دو سومش خورده شده   نیشد تخم  یم  دیجعبه را که گشودم ، شا  در

 است.

رفتم ، جعبه را در    یشک م  یبهتر بود ، ب   تمیزدم و اگر موقع  پوزخند

 .دمیکوب یصورتش م

 بود. یبهتر از گرسنگ طیشرا نیبه هرحال ، در ا اما



 .دمیکوب نمانیماب یف  واریبه د مشت

 تشکر از بابت محبت مزخرفت. یعنی نیا و

***** 

داده بود که حال و حوصله سر وقت ، سرکار رفتن را ندارد و   امی پ  حسنا

 نشستم.  یدر اتوبوس تنها م دیکه با یعنی نیا

جان جذابش بود ،    سیاش با رئ  یدوست  یاز حسن ها  گرید  یکیهم    نیا

 .گرید

اول  اصال همان  ح  یبار   نیاز  در  را  حسنا  دانشکده   اطیکه  درخت  پر 

، از    پ یخوش ت  یاد یو ز  بایدختر ز  نیدانستم ا  ی، م   دمی دخترانمان ، د

 برخوردار است.  یشانس خوب

 فکر درست هم بوده است.  نی نگذشت ، که باورم شد ا یکم و

 ت یخود کرده بود که از موقع  یدا یرا واله و ش  ی، پسر  یهفده سالگ  از

 برخوردار بود. یخوب یاجتماع 

آمد ، برابر دانشکده   یکه هربار که م  رمیگ  یهم فاکتور م  نیالبته از ا  و

 .میافتاد یبه غش و ضعف م مانیاز جانش ، همگ زتریدنبال دوست عز



دال  یک ی  اصال هم  تیمیصم  لیاز   ، حسنا  و  سل  نیمن  و    ی قگیخوش 

 خاصش بود. یانتخاب ها

 بودم. یوسواس من

 .... زیهمه چ در

 . شتریکه ب ل یکار و تحص در

آ   مانی استادها ا  میبرا  یخوب  ندهی،  در  حاال  من  اما   ، بودند   نیمتصور 

  ی برا  یکه اوج هنرش ، لگوساز  یدفتر فن  کیدر    دیشهرستان کوچک با

 دادم. یو سوپر مارکت بود ، عمرم را هدر م یقصاب

من است ، اما   ری دانستم که تقص  یدر اعماق قلبم م ییبود که جا درست

 به هرحال زور داشت. 

خانواده تازه عروس   یعنیاش ،    یعث و بانتنها به دامن با  میها  نینفر  و

 انداخت. یکاردان ها ، چنگ م

 نبود. یکاره ا  دیدختر شا نیا

خواستم   یزدند و م  یکه حال مرا به هم م  ستیز   یم  یدر خانواده ا   اما

 کدامشان نباشد.  چیسر به تن ه



که اتوبوس قرار بود از آن   یخلوت  ریاتوبوس نشستم و به مس   ستگاهیا  در

 شدم. رهیبرسد ، خ

 بود. بایز یلیکوچک ، خ  یادیشهرستان ز نی ا رییپا

 . یرنگ  یاز انار و برگ ها زیلبر

 من حال لذت بردن نداشتم. اما

کردم ، حال لذت بردن   ی که وانمود م  یآن طور  گریشد ، د  یم  یچندماه 

 نداشتم.

 بود. زیعز میشهرستان ، برا نیا یزمان

 .رادیو ا  بیشهرستان کوچک و پر از ع نیهم

 اما پررونق. رادیکوچک و پر ا یشهرستان 

  ن یهم نبود اما سنت در ا   قهیدق  ستی، ب  دیاش تا مرکز استان شا  فاصله

 داشت. یشتر یب داد یجا ب

توانست لوکس  یاش ، از مرکز استان هم م یبه واسطه ثروت اهال گرچه

 بود. شانیسنت دوست نیهم نحشای تر باشد ، اما مردم ترج



برا  یزمان گاها  ا   حیتفر  یکه  ها  نیدر  جاذبه  با   یستیتور   یشهرستان 

 بود. ایشهر دن نیجذاب تر  میشدم ، برا یمهمان م

 حال... اما

 و رو شده بود. ریدفعه ز کیبه واسطه اشتباه چندتن  میایدن

 .دیزردرنگ از راه رس  اتوبوس

دست ، مقنعه   کیکه با    ینشستم و در حال  فشیبه نسبت کث   یصندل  یرو

 را در گوشم چپاندم. ی، هنذفر دمی کش  یگوشم عقب م یرا از رو

هم دور نبود   یلیکه خ  یدر گوشم نشست و مرا به خاطرات   یچاوش  یصدا

 ، کشاند.

در    دی، با  میبود  یو هالک اب  میداد  یگوش م  یکه چاوش  یآنقدر  یعنی

 کردند. یثبتمان م نسیگ

  یبطر  ک ی شد با    یهم که اضافه م  فیرست ب  تزا یمجموع پ  نیبه ا   حاال

 روزگارمان بود. یخوش یانتها گریکوکا که د

، قرار است چندماه تمام   یپول  یگفتند ، از شدت ب  یروز به من م  کی  اگر

را   یگری و آخرش هم چند تکه مانده ظرف د  نیبزن  فی، لب به رست ب



م  یبخور آنقدر  قول    دمیخند  ی،  به  دکه   ، برا  گر یحسنا    چیه  یآبرو 

 گذاشتم.   یجا نم یدختر

 هیمضحک و وحشتناکم که ما  یآن خنده ها   یگفتند روز  یاگر م  اصال

 ی زیآبرور  یسپردم ، از خنده جا  ی م  یبود را به دست فراموش  یز یآبرور

 مردم. یم

 نشده بودم. نیغمگ من

 . دمیکش  یهم نم یآنچنان عذاب

 کرده بود. شهی در تمام تنم ر نهیک اما

 ی شدم ، لذت هم م  یکه گاها ناراحت م  یاستقالل همان قدر  نیاز ا  من

 بردم.

 خواند. یهمانطور م یچاوش

به چاوش  ادمی عالقمان  اوج   ، د  الیاز همان سر  یاست   دنمان یشهرزاد 

 شروع شد.

 بود که هممان را عاشق کرد.  ریتند و دامن گ الیسر  نیتب ا آنقدر



باال   یرا کم  میو من شانه ها  دیوز  یشدم ، باد سرد  ادهیاتوبوس که پ   از

 . دمیکش 

 دیرود . پس با  یم  یشهرستان ، زودتر هوا رو به سرد  نی دانستم در ا  یم

  ی رفتم و از سرماخوردگ  یفرستاده بود ، م  میکه مامان برا  یسراغ ساک

گرفت ، خودم را نجات    یدامن مرا م  انی از همه اطراف  شتریب  شهیکه هم

 دادم. یم

 گرفتم.  شی رو را در پ ادهیسنگفرش پ یفضا

و لوازم   یقرار داشتند ، چند کتاب فروش  فیرد  نیکه در ا  ییها  مغازه

به    یدفترفن  کیو    ریالتحر بودم  خورده  گره  متاسفانه  من  که  بودند 

 هم نداشت. یاش که حقوق چندان یدفترفن

از من کار    یغاتیشرکت بزرگ تبل  ک یبه قدر    یقول حسنا ، بهنام بهمن  به

 داد. یدفترش حقوقم م یکارگر خدمات کیو آن وقت اندازه  دی کش  یم

 داشتم.  نهیاو هم ک از



خراب   لی را دم تحو  شیح هاگفت ، طر  یدم گوشم م   طانیش  یگاه  یحت

 نیدوست داشتم کارم بهتر  شهیکه هم  فی شود ، اما ح  ختهیکنم تا زهرم ر

 باشد.

 دفتر را باز کردم. یا شهیش در

 شد. داریکه برابرم بود ، در نظرم پد یزیچند م  فیرد و

خانم ملک تاج که    یپر شده بود ، حت  گریتوسط کارمندان د  زهایم  همه

را قرق کرده بودم ، باز گشته    زشیاش من م  یهفته مرخص   کی  نیدر ا

 ی طبقه باال ، صبحم را عصر م  میخفه ن  ی رفتم در هوا  یم  د یو من باز با

 یزدم و خوشحال م  یحسنا غر م  یبرا  ایدن  کیرفتم    یکردم و بعد م

 لغاتم اضافه کند. رهیرا به دا دشی جد یا فحش ها نشدم که حس 

هم خوب   یاز برابر همه گذشتم و فکر کردم ، بهمن  یسرسر  یسالم  با

 داشت. یمخ اقتصاد

  ی اوراق تر   ی ها  یو صندل  زهایو م  دهیدستگاه درب و داغان خر  ییچندتا

رنگ   یآب  یها  یتا کفش توسط کاش  واریکه د  ییکرده و در فضا  هیرا ته

 کرد. یم یپر شده بود کاسب



 ی طراح   یمجموعه را هم با منت ، به شش عدد از پوسترها  نیا   نیزاید

 نموده بود. نیخودش ، مز

توانسته   زهایچ  نی، با هم  دیفهم  یگرفت که م  یباال م  ییکفر آدم آن جا  و

 شهرستان را از آن خود کند.  یلگو و بنر و کاتالوگ ها ی، تمام طراح

که   یا  ختهیبه هم ر  یباال رفتم و فضا  چیرنگ مارپ  اهیس  ی فلز  یپله ها   از

 متفاوت بود را از نظر گذراندم.   یها   زیرول کاغذ در سا  یاد یتعداد ز  ی حاو

 قراره داده شده ، محل کارم بود. یکه در قسمت غرب یزیم

 خارج کردم. فیو لپ تاپ را از ک  نشستم

زد ، برابرم بود و من    یم  یخاکستر  شتری، ب   یفیکه از شدت کث  یآب   وارید

 گرفتم.  یو زمان خرده م نیدانم امروز چرا به زم ینم

طبقه   می ن  نیبمانم و به ا  شتریب  یخودم قول دادم ، بعد از کارم ، کم  به

 سر و سامان ببخشم.  یوحشتناک ، کم 

که سمت راست  یگوش  نیاسکر یرو یام یرا که روشن کردم ، پ  ستمیس

 .دی، قرار داده بودم ، رس زیم

 بود. حسنا



 "فرستاده. یجا...مامانم برات قرمه سبز نیا  ایناهار ب یبرا "

 زدم. لبخند

 قول حسنا ، جان به جانم کنند ، بنده شکم هستم.  به

 اطرافم ، تحمل شود. فیکث یشد ، راحت تر فضا یم حاال

انتها  یم  یحت که  کاکتوس  گلدان کوچک  به  نزد  زیم  یتوانستم   ک ی، 

 .باستیز میقرارش داده بودم ، بگو وارید

و قلم مو و    پیونیام بود که  تمام    یسفال  یها  یاز آن ، جامداد   باتریز  و

 شد. یرا شامل م  میها یمدادرنگ

 نبردم. ادیرا اصال از   لیوسا ن یبستم ، کتب و ا یچمدانم را م یوقت

آورد که دل   یبه من فشار م یبه جانم بسته بودند و چقدر دلتنگ ها نیا

 .ینوک نمد  گریچند رنگ د دیخر  یبزنم و بروم پ ایبه در

 پله ها ، نگاهم را به پشت سرم کشاند. یبدنه فلز یرو ییقدم ها یصدا

به مراتب کم رنگ تر ، در   یو شلوار  یمردانه قهوه ا   راهنیبا پ  یبهمن

 بود. ستادهیپرش را به سمت باال شانه زده ، برابرم ا  یکه موها یحال

 کردم. زانیسرم م یجا برخاستم و مقنعه را ناخودآگاه رو از



 .ریسالم ، صبحتون بخ  -

توانست صورتش   یکه به قول حسنا ، م  یقدم برداشت و با لبخند   سمتم

...اومدم ریکند ، گفت : سالم صبح هم بخ  کینزد  ی ریچشم گ  ییبایرا به ز

 . نمیطرحاتو بب

که او مرا   دمیخم شدم و از گوشه چشم د  ستمیس  یتکان دادم و رو  سر

 کند. ینگاه م رهیخ

طرحم را باز کردم و با چشم غره به سمت   یاف حاو  ید   یپ  یها   لیفا

 ، نگاه انداختم. د یکاو یاش که تمام اندامم را م رهیخ یچشم ها

که به قول   یمرد  نیبه ا  ی ستیشده بود و با  دهیدر هم تن  یکم  می ها  اخم

کارمندم   کیکردم من فقط    یم  ینبود ، حال  یهم پسر خوب   ادی، ز  نیرام

 و نه کمتر.  شتری، نه ب

اش انگار در تمام   یی، اما پررو  دیانگار کارساز شد ، که نگاه دزد  می ها  اخم

خم   ستمیس  یاز من رو  یدوانده بود ، چون به فاصله اندک  شهیوجودش ر

 شد.



ند   چشم او  و  رفتم  هم  دیغره  مثل  ا  شهی و  مشغول  از   رادی،  درآوردن 

 شد. میکارها

 شه یشد ، امروز که اوقاتم تلخ تر از هم  یداده م   یاگر به من فرصت  یعنی

 ی م   ریسرش ، خرد و خاکش   یومزخرفش را ر  التیتشک  نیاست ، تمام ا

 کردم. 

هم بود به من   ی ...بادقت تر کار کن...مشکل فهی...حیدار  یتو ذهن خالق    -

 هم هستم. نیروشنه...آنال  میگوش شهیزنگ بزن...من هم

 داد.   یم ادیهم ز  نخ

 دادم.   ستممیاش گرفته و به س  رهیرنگ خ  یقهوه ا  یرا از چشم ها  نگاهم

بپرسم...در ضمن....برا  طی تو مح  نهیا  حمی ترج   -  طیمح  یکار سواالتو 

د هم  نم  گه یخونه  کار  یکار  اضافه  شدم  محسوب   یبرم...متوجه 

 کار بمونه. طیمح ی...پس بهتره که کار براشهینم

 خوبه.   -

 . نمینکردم تا حالت چهره اش را بب  نگاهش



که سمت پله ها رفت و قبل از حرکت به سمت   دمیاز گوشه چشم د  تنها

پا از ساعت    نییطبقه  قبل   : فا  ازدهی، گفت   ، بزن  اصالح  رو    لو یطرحا 

 بفرست تو تلگرام.

 نشستم و فکر کردم ، برگشتن به دوران اوجم بد هم نبود. یصندل یرو

کرد ، اما    یشد ، مثل آن دوران در رفاه و آرامش زندگ  ی نم  گری د  دیشا

 . رمیرا پس بگ تمیشد ، من یم

 ، را با هم دوست داشتم.  شی ها لتیو فض لتیکه رذ یدختر همان

 که خودش ، خودش را دوست داشت. یدختر همان

***** 

که   یو برنج را با قاشق در هم ادغام کردم و حسنا با انگشتان  یسبز  قرمه

  دی دست بند قاشقم کوب  یداده بود ، رو  نتیرا به الک سبز ز  شیناخن ها 

 . یکن ی م لیو م فی...غذا رو حنجوریو گفت : اه نکن ا 

را جلو دادم و چشم غره هم رفتم و   میو لب ها   دمیرا کنار کش   بشقابم

 که...   دمیتوپ

 جور دوس دارم خب....به تو چه؟ نی من ا  -



 ...اون از اون... یداد و گفت : جون به جونت کنن آشغال پسند  نیچ  ینیب

 کرده است. یرو  ادهیز دیفهم

 .دیمن فهم یاخم ها از

نکن...نه که خخوبه     - واسم هشت  ا  یلیحاال...ابرو  ،    نیکمه  ابروهات 

 .قهیهشتش هم بکن دم و دق 

 . دمیخند

بردم ،    یکه به قول حسنا ، تا دو روز دست به آن نم  ییبه ابروها  شهیهم

 کرد ، نتوانستم نخندم. یم  دای نمود ، پ شتریاز پاچه بز هم ب

 گم کردم خب. نموی موچ  -

با همان دهان پرش ، خند  انیرا م  قاشق :   د یدهانش چپاند و  و گفت 

 کم برو بزن به در خرج.  هی...یگداگشنه حقوقت هم که گرفت

را به دهان بگذارم ، چشمک   رمیدلپذ  یکه قاشق قرمه سبز  نی از ا  قبل

به تخته خورد و تونستم    یپس انداز کنم جوون...اگه در  د یزدم و گفتم : با

 بودجه داشته باشم. دیتهرون فوقو قبول شم ، با

 برو بابا.  یانجام داد ، به معنا  یدست در هوا حرکت با



به   یهلک و هلک بر  یپاش  یدانشگاه تهرون هم نشسته تو قبول ش   -

که   ی...اگه خر نبودی...خریبرش...اصال تو رو چه به تهرون؟...تو ساده ا

 ی .م که..  یکرد  ی منو نابود نم  یو قرمه سبز   یاالن وردل من ننشسته بود

  یونانیکه چرا ماستت    ی مامانت برات غذا بپزه و اُرد ناشتا هم بد  یرفت

 .ده یجا چک ستین

 آورد. یم میبه رو  قهیدم و دق حاال

رها   یرفتنش را دم  ورتمهیکم امروز اعصابم ، خراب بود ، او هم    خودم

 کرد. ینم

 تونم. یبرم...برم و حداقل به خودم ثابت کنم ، اصال م دیمن با   -

 ... ی...تو خریبر  دینبا ی ...ولیتون یتوسنتنشو که م  -

کردم و   یاف بود را با خم شدن ط  ید  میا  زیکه عرض م  نمانیب  فاصله

 . دمیشانه اش را در مشت گرفتم و کش   یرها رو یموها

 ..... ییییییییییییییییوحش   -

 کرد.حالم را خوش  غشیج

 ....حواست باشه.ستم یمن خر ن  -



 یرا رو  شی گردان نشستم ، موها  یصندل  یرا که رها کردم و رو  شیموها

 ی...خر وحش یستی گفت : نه تو خر ن  یشانه درست کرد و با چشم غره ا

 . یهست

 ؟  ادینم نیصرفا جهت سوزاندنش زدم و گفتم : رام یگشاده ا لبخند

 قرار داشت.... گفت با....با اون اسمشو نبر   -

تفاوت   یخوش رنگش ، با ب   یدر چشم ها  رهیرا جلو دادم و خ  میها  لب

 ی...برایاسمشو ببر   یتون  یآمد ، گفتم : م  یکه از دستم بر م  یحالت  نیتر

 . ستیمن مهم ن

اش بند    یرا باال آورد و کف آن را به لبه صندل  ش یباال انداخت و پا  شانه

کرد که برابر صورتش قرار   ییبند زانو  لهیوس  نیکرد و چانه اش را به ا

 گرفته بود.

 خر...  یخر وحش  هی ...یخر وحش  هی ...یگفتم که...تو خر  -

 . دمیخند

 بود.  دهی، پشتش خواب یحرص و ناراحت ایدن ک یکه  یی آن خنده ها از



 نی کردم و در ا  زانیآو  یصندل  یشد ، از پشت   یکه م   ییرا تا جا  خودم

رسانده بودم ، رها ساختم و گفتم   مهیکه به ن  یظرف  انی، قاشقم را م  نیب

 بره.  ادمیمن  یهم قرار ن ینگ ی: حاال تو ه

 جا برخاست و ظرفش را سمت آشپزخانه کوچک دفترشان برد. از

ها   یصدا جد  یکفش  رام  یدی اسپرت  ترک  نیکه  از  آخرش  سفر   ه یاز 

 بود. یخوش آهنگ  یرنگ کف ، ملود رهیپارکت ت یآورده ، رو شیبرا

که قبل اون اتفاق برات    یی مونه...مثل همه اون اتفاقا  ینم  ادتینه...تو     -

 .یرو رقم زد ینموند که اون اتفاق لعنت ادتیافتاد...

 از من از آن اتفاق متنفر بود. شتریب حسنا

 سوخته بود.  شتریب حسنا

 بود. ختهیاشک ر شتریب

 زدم.  یدست و پا م قیعم  یناباور کیر که من ، تنها د یحال در

 ی سالن بود ، م  یکه حدفاصل آشپزخانه و فضا  یکانتر کوچک  یورا  از

 است. یبرق یآب در کتر ختنیکه در حال ر دمشید

 خورم. یم نی سبز و دارچ یمن چا  -



 می خورده شده بود ، را برا  میرژشان ن  یکه به واسطه قرمه سبز  ییها  لب

 بود. اهی کج کرد و گفت : نوکر بابات ، س

 اون؟   شیرفته پ  یواسه چ  ن یرام  ی...نگفت یو چشم رنگ   دهی حاال که سف   -

 ی نشستم و به طرح پوستر   ستمشیتفاوت برابر س  یکرد و من ب  سکوت

 انداختم.  یآن بود ، نگاه  یکه در حال کار کردن رو

 داشت. یجزئ رادیا چند

 آمد. یبه چشم م شتری داد تا ب یم رییشماره فونتش را تغ دیبا

را گرد گردنم حلقه زد و گونه اش را به گونه ام   شیپشت ، دست ها  از

 چسباند.

بک گراوند هم   هی شماره فونتو باالتر ببر...ال  یطرحت خوبه...ول  یلیخ   -

 . ادیطرح به چشم ب شتریتر کن ب رهیت

ضمن...ایاووووووک   - حرف  الیدن  نقدری...در  ،    یهر  نبر  اسمشو  اون  از 

 نباش...خب؟

 دنبالش نبودم. من

 وقت بود. یلیخ



 نبودم. زیچ  چیدنبال ه گرید

 در دانشگاه تهران.  یجز پول و قبول  زی چ چیه

***** 

 ی امروز را چک م  یمنو  ستی، ل  توریو از مان  ستادهیکنارم ا  یمستوف  یآقا

 کرد. 

 باباجان؟  یندار یتو مشکل  -

 . دیسوال را از من پرس ن یبردارد ، ا توریکه نگاه از مان نی ا بدون

 رخش نگاه کردم.  مین به

  ی صندوق دار  ی، مرا برا   یسابقه کار  یو حت  یتییآشنا  چی که بدون ه  نیا

 ارزش داشت. م یبرا یلی بود ، خ  رفتهیپذ

 نه...  -

 دوخت. میکند و به چشم ها وریرا از مانت نگاهش

سل   - بر  مانیگفتم  رو  همه حقوقا  ز  نی...ازهیفردا  کارت  اضافه   ادیماه 

 بوده...انشاال شرمندت نشم. 

 شمام. ونیمد  یدشمنتون...من کل  -



، حسابدار رستوران   مانیکه آقا سل  نیهم گذاشت و به خاطر ا  یرو  چشم

 کرد ، از کنارم رفت. شیصدا

و داشت    کورنیونیکه طرح    یبیج  نهیجا به جا شدم و آ   میدر جا  یکم

هم نبود    المیخ  نیکردم و ع  یخرج م   ال یخ  یبود که ب   ییروزها  ادگاری

از ز ، را  ام   یکوله پشت  یپشت  بیکه پول درآوردن چقدر مشکل است 

 رنگ و حالم را در آن برانداز نمودم. یصورت ب یخارج کردم و کم

 ن یخورد که ا  ی، حرص م  دید  یو قر و فر م   شیهرگاه مرا بدون آرا  حسنا

 شم یلوازم آرا  فیشهرستان و تنها ک  نیبا خودم آوردم به ا  لیهمه بار و بند

 را فراموش کردم چرا.

رستوران   ییروشو  نهی، برابر آ  شیهفته پ  نیرا هم  شانیکه جلو  ییموها

، لقب   دنشانیکوتاه کرده بودم و حسنا هم به د  یمثال به صورت چتر

با سر دست مرتب نمودم و فکر کردم   یبست ، کم  یرا به نافم م  نیبزچ

ا  دی ، شا نم  ن یبشود حاال که مامان  بب  یروزها  و    ندیخواهد مرا  بروم   ،

 را آمبره کند.  میموها نییدامان حسنا شوم تا پا هدست ب



بزرگتر  یکی  یعنی ا  یآرزوها  نیاز  را دور    نیمن  ، که چشم مامان  بود 

مامان و خانواده   ینتبکشم ، اما خب فرهنگ س  می به موها  یو دست  نمیبب

که من دست به ابروها و صورتم   نیا  یو حت  دیتاب  یرا بر نم  هیقض  ن یاش ا

دانستند که   یدختر خوب و سالم م   کی بردم را بد و دور از شان    یهم م

هم   یکدامشان دختر اهل و باعقل و کماالت  جیمن در نظر ه  گری د  لبتها

 نبودم.

چند    دی خر  دیقرار دادم و فکر کردم در برنامه ام با   بوردیرا کنار ک  نهیآ

 هم قرار دهم. یش یقلم لوازم آرا

باز    دمیخوان ، فهم  شی زد به لبه پ  هیعزت اهلل که آمد و آرنجش را تک  آقا

 بزند. یمستوف یعالم غر از دست آقا  کی خواهد ،  یم

 قد خر کار کنااااا....بعد قدرتو ندونن. یعنی  -

زدم  ریز  دست ا  چانه  با خنده  ادامه صبحتش  به  فروخورده گوش   ی و 

 سپردم. 

 ن ی، کشتار امروز نبوده....بب  دمیکه صبح خر  یآخه به من چه ، گوشت   -

 جا. نیا میش ی، حروم م میماها دار یعن ی یخانم خرم



ا  و ، م  نیبه گفتن  ها به صورت فر   یکه حالت هنر  ییموها  انیحرف 

، لقب النه کفتر را به او    دید  یشده و اگر حسنا م  میاطراف سرش ، حج

 . دیساخت ، دست کش  ینائل م

نمود ،    یو با اصالت م  یم یقد  یادیعزت اهلل ، برعکس اسمش که ز  آقا

دانم چطور    یو تنبل بود که نم   ی قرت  دایشد  یمستوف  یبه قول آقا  یجوانک

 .دیایرستوران درب نیته به مقام کارپرداز ابه تخته خورده و توانس  یدر

لحن حرف زدنش   نیاش بود و ا  افهیبه خاطر ق  شتریباز شده ام ، ب  شین

 داشت. یدر پ یلوس بودن خاص کیکه 

به نسبت بزرگ ،   ینیگرد و ب  نکیالغرش با آن ع  یادیدراز و اندام ز   قد

 . یهم خنده دار بود و هم دوست داشتن

نبود ، اما    یبد  یاز رو  یوقت در زندگ  چی من به جنس مخالف ، ه  نگاه

ساده   یدوست  هیداشتم ، اصال قض   یکه در آن سکن یخانواده و شهر سنت

 .دی تاب یمرد را بر نم کیبا 



پسر   نیا با اشهر و فرهنگ خانواده ام نبود ، واقع  ن یمشکالت و ا  نیا  اگر

مانند   یال یخ  یو ب   یخودم بود و در تنبل  هیشب  شیکم و ب  اتشیکه روح

 شدم. یم یمیو صم اقیدوست ع ک یخودم لنگه نداشت ، 

 من کجاش خنده داره؟ یبدبخت  نیا یخانم خرم  -

با تمام سع  شمین ، کم  ییرا  جمع نمودم و    یکه در خود سراغ داشتم 

هم حق    یمستوف  یخندم...فقط خب آقا  یگفتم : نه به خدا...من که نم

 داره بنده خدا. 

 . رمیخنده ام را بگ یبار نتوانستم جلو نیغره رفت و من ا چشم

از   یمستوف  ایآق  تیبعد با رو  یام ، او را هم به خده انداخت و کم  خنده

 ، خنده هردومان متوقف شد. یی رایآن سمت سالن پذ

با   کبارهی دست اشک گوشه چشمم از بابت خنده را پاک نمودم و او به    با

 هی ،    یبودم ، گفت : خانم خرم  دهیکه کمتر در صورتش د  یجد  افهیق

ساله   یلی ...آخه خ؟یسلطان ، مستاجر  یب  یب  هیسوال... شما تو خونه حاج

، کس  نوش  نم  یجز  ب  رهیاو جا  وقت  هیحاج  یعنی...ادیو  رفته خونه   یاز 



جا...اجاره   نیا  ادینذرش تو محرم پاشه ب  یاگه واسه ادا  گهی، د  رشدخت

 داده خونه رو؟ 

 اوقاتم را تلخ کرد. یکه به آن دیپرس ییهمان سوال ها از

 دادم.  یشد ، دائم به آن پاسخ م  یم یکه چندماه  ییهمان سوال ها از

 پاسخ دهم.   دیدانتسم ، اصال چگونه با یکه نم ییهمان سوال ها از

 من اقوامشونم.  -

شلوار   بیرا در ج  شی به نشانه تعجب باال رفت و بعد دست ها  شی ها  ابرو

 ؟ی کن یم یاش فرو برد و گفت : تنها زندگ یسندباد نیج

 جا.   ن یاومدم ا  نی خونوادم سفرن....من نتونستم باهاشون برم...واسه هم   -

مان  نگاهم به  بر    تویرا  با  و  تر  یدوختم  ا  نیاحساس   ،  نیحالت ممکن 

 کردم.  انیحرف را ب

حاج    - بگم...نوه  خواستم  ز  هیآهان...فقط  راه  ادیخانم  به  سر   ی آدم 

 هاااا...اما...به هرحال مراقب خودت باش. هیلوت یلیخ یعنی ...ستین

 تکان دادم.  سر



، آدم سر به   میشب ها   ی بعض  واریبه د  وار ید  هیدانستم همسا  یم   خودم

 . ستین یراه

 نبودم. یآنقدرها آدم سر به راه گریالبته ، من هم د خب

******* 

 ی نگاه به اطراف ، سخت  یکردم بدون ذره ا  یکوچه گذشتم و سع  چیپ  از

 از سر بگذرانم. دنیقسمت را با دو نیا

اندازه رعب آور و هولناک    یبن بست ب  نی حجم از دار و درخت در ا  نیا

 .دیسر یبه نظر م

کوتاه   وارهیرا د  رمی بن بست ، در خانه قرار داشت و دو سمت مس   یانتها

از سکنه    یداد که هر دو هم جز آخر هفته ها ، خال  یم  لیدو باغ تشک

 بودند.

را   دیبه در ، کل  دنیو به محض رس  دمی نفس دو  کیبن بست    یانتها   تا

حال و    ی که کم  یهشت  انیدر قفل فرو کردم و چرخاندم و خودم را م

 بهتر داشت ، انداختم. یهوا



کم ، صبح قبل از رفتن ، چراغ را روشن گذاشته بودم و خب چراغ    دست

جفت کفش برابر آن نامنظم افتاده بود ، هم   کیکه    یروشن اتاق پنج در

 باشد. میقوت قلب برا یتوانست کم  یم

نمودم   یرا جمع م  لمیدادم و بار و بند  یبه حرف حسنا گوش م   دی با  دیشا

 کردم.   یم یاو و مادرش زندگ شیرفتم پ یو م

 . دمیترس یم اما

 ن ی که ا  یاو و مادر   ریشهر کوچک دامن گ  نیکه قرار بود ، در ا  یحرف  از

ها دست و پنجه نرم کرده بود تا    یو سخت  ماتی همه سال با تمام نامال

پدربزرگ مستبد حسنا   وغی  ریجا برساند و ز  نیو تنها به ا   کهیدخترش را  

 .دمیترس ینماند ، م

 .دمیترس  یهمان بهتر که گاها شب ها م اصال

کشت ، اما حرف مردم ، مادر آبرومند حسنا را قطع به   یمرا نم  دنیترس

 کشت. یم نیقی

ام را با زور هر   یکتان  یو کفش ها  دمیباال دو  را  وانیپله آجر فرش ا  دو

 اتاق پرت نمودم. انیدو پا کندم و در را باز کردم و خودم را م 



گفت   یکه آقا عزت اهلل م  یواریبه د  وارید  هیاز بابت همسا  المیخ  حداقل

 ، راحت بود. ستین ی، آدم سر به راه

 شد. یکه او بود ، ترس کمتر م ییها شب

 توانست داشته باشد. یمنفعت را م  نیآزارش ، حداقل ا یب  وجود

ل  هیتک  واریدم در به د  همان  ، با اهرم نمودن کمرم  خوردم و    زیزدم و 

 نشستم. 

 بودم. خسته

 کرد.  یم  دادیب انیم نیهم ا یگرسنگ 

 خواست. یم یعدس پلو با ترش  مانیبشقاب پر و پ  کی دلم  و

زدم که زنگ سوت   یام درست و پا م  ی و خستگ  یگرسنگ  یاس وانف  در

 خانه به صدا درآمد. یبلبل

ادا اطوارها نبود ، پس   نیخانم که اصال اهل باز کردن در و ا  هیحاج   نوه

که معلوم   یو در  مودمی پ  یمخوف در شب را م  اط یخودم باز آن ح  دیبا

را پنهان کرده است ، باز    یچه کس   گرشید  یوقت شب ، در سو  نینبود ا

 نمودم. یم



 جا برخاستم. از

  وانیا  یآورده بود ، را پا زدم و پله ها   میکه حسنا برا  یگلدار  یها  ییدمپا

 آمدم.  نییرا پا

 شدم. یشکل را پشت سر گذاشتم و وارد هشت لیمستط حوض

 ینم   شتری، ب  گریشک تا دو شب د  یزد و ب  ی، دل دل م  یچراغ هشت  نور

 توانست جان بکند.

 زان یسر م  یرو  یکه باز به صدا درآمد ، مقنعه عقب رفته ام را کم  زنگ

 کردم و گفتم : اومدم.

چند ظرف   یمحتو  ینیکه س  ی، مرد  یو در به رو  دمیقفل در را کش   زبانه

 مصرف را در دست داشت ، گشوده شد. کباری

توانستم آنقدرها خوب   ی، نم   یو روشن نور هشت  کیمرد را در تار  افهیق

 است.  یتیمعلوم بود ، آدم باشخص شی ما از وجنات و قد و باال، ا  نمیبب

 آوردم. یسالم...نذر  -

برداشتم و   یدواند ، ظرف  یم  شهیکه در جانم ر  ی باال دادم و با شعف  ابرو

 گفتم : نذرتون قبول.



...آخه جز نوه ن؟یساکن شد  دایعقب رفتم تا در را ببندم که گفت : جد  و

 جا... نیا یخانم کس   هیحاج

 .دمی مستاجر جد  -

اش   افهیدر گوشم نشست و من سر باال آوردم و ق   گریبمش بار د  یصدا

 کردم.   تیشده بود ، رو  دهیبه آن تاب یشتر یبار نور ب نیرا که ا

 هم نداشت. یآنچنان خوب افهیق

 و مردانه.  یمعمول

 خوب بود. یاد یز پشیت اما

 ثروتمند بودند. یادیشهرستان ، ز نیبه هرحال مردم ا خب

 ن؟یکن یم  یتنها زندگ  -

 از پشت سرم ، مرا از جواب دادن بازداشت.   یی، پاسخ دهم که صدا  آمدم

 محمود؟  یدار یکار  -

 عقب برنگشتم. به

، س  ستادمیا  میجا  در برابرم  نذر  ینیو آن مرد   : آورد و گفت  باال   یرا 

 وردار. ایآوردم...ب



 ...شب خوش.دهیساز شما به ما ر   -

اش مانده بودم ،   رهیکه خ  یمحمود نام ، سر تکان داد و رو به من  مرد

 ...شب خوش.نمتونیب یلبخند زد و گفت : م

ساکت   هیتفاوت از کنار همسا   یچندقدم دور شد ، در را بستم و ب  یوقت

 ی که به مدد باشگاه ها  یکلیو مرموزم ، خواستم بگذرم ؛ اما به هرحال ه

اجازه   نیرا پر کرده بود ، به من ا  یدرگاه هشت  یفضا  شتری، ب  یبدنساز

 داد.  یرا نم

 صورتش نگاه کردم. به

 داشت.  یحد  یکه بار اول ، رنگشان جلب توجه ب ییکهربا یها چشم

 اش هم در چشم بود. ینیب

اش   افهیکرد ، تا ق   یعمل م  دیشک با  یکه سه بار شکسته شده را ب   ینیب

 .ردیرا بتواند به خود بگ  یونانی ی آن حالت مجسمه ها

 نداشت. یانگار عالقه ا  اما

ته ر  یدست ت  دیکش   ششیبه  به  و  از صورتش گرفتم  ار  نگاهم   یو من 

 شدم. رهیداد ، خ یکه اندامش را بزرگتر جلوه م یشرت زرد رنگ گپ



 ...حواست بهش باشه.ستیآدم ن اد یز  -

 تونم رد شم؟   ی...حاال میحوصله لب و دهانم را کج کردم و گفتم : اوک  یب

 .دیرا کنار کش   خودش

کردم    یبلندم سع  ی گذاشتم و با قدم ها  نییپا پا   یپله کوتاه درگاه هشت  از

 رگ را پشت سر بگذارم. تر حوض بز عی، هر چه سر

 د؟یخورش  -

 .ستادمیا

 .دمیسمتش چرخ به

  یها  ب یرا بند ج  شی داده و دست ها  هیسمت چپش را به درگاه تک  شانه

 بود...بگو. ی رنگش نموده بود و گفت : مشکل یاسلش مشک

ب  پوزخند مشکالم  خواستم  اگه   : گفتم  و  بهت   شتر یزدم  حتما  بشه 

 ام. یزخم میقبل تی...فعال از خرگمیم

در پس زدنش داشتم ،    ی که سع  یاتاقم ، با بغض  انیبعد م  یو کم  گفتم

،   شیکه آرزو  ییبه جان ظرف عدس پلو  یکیبا قاشق پالست را داشتم 

 افتادم. 



****** 

فرصت نکردم ، به اداره پست سر بزنم و حال آمده بودم و باز هم   روزید

ه پست نداشت و تنها  ادار  کی از    ییکه اصال و ابدا نما  یط یمح  دنی با د

 نمود ، متاسف شدم. یمغازه م کی هیشب

 نیاز بزرگ تر  یکی  د یثروتمند بودند و شا  تینها  یشهرستان ، ب   نی ا  مردم

کشور را در دست داشتند ، اما    ی تجارت محصوالت کشاورز  یقطب ها 

 کردند. یشهرشان اقدام نم  یباسازیز یبرا یذره ا

بزرگ   دانیبزنم در م  هیاطالع  کی کردم ، بروم    یفکر م  نی به ا  یگاه   اصال

 نهیشهرتان ، هز  یباسازیز  یشما برا  ستین  ازیشهر که بابا به واهلل اصال ن

 تتانیکفا  یب  یشهردار  نی به ا  یانتقاد  کیو    دییایاست ب  ی؛ تنها کاف   دیکن

جا رخ   نیا  رد  یاتفاق مثمر ثمر  کیبه تخته خورد و    یدر  دیتا شا  دیببر

 داد. 

را خم کرده بودم    میزده و زانو  هیشده مثال اداره پست تک  یکاش  وارهید  به

 ی هنذفر   شی خرت و پرت ها  انیام شود و بتوانم م  یگاه کوله پشت  ه یتا تک

 .میام را بجو



شده و سمتش   الیخ  یرا ب  ی، هنذفر  یصدا زدن اسمم توسط متصد  به

 گام برداشتم. 

اف ، دکور شده   ینوع ممکن ام د  نیتر  که با نامرغوب  یخوان   شیپ  پشت

، امضا   زی م  ینشان داد را در برگه رو  یکه متصد   ییو جا  ستادمی بود ، ا

 زدم.

 هی ، مرا بر آن داشت که در اطالع  انیم  نی هم در ا  یکردن به متصد  نگاه

فرد خوش   کیهم    ینیچن   نیا  ی شغل ها  یمنتخبم ، ذکر کنم که برا

لباس   قهیچرک    دنیبرخورد و منظم استخدام شود ، بهتر است و واقعا د

 کچل ، کفاره دارد. القیمرد د نیا یآب یروز دیشا

 شه یکه بعد از در ش  یپله ا  میرا بغل گرفتم و از ن  نیسنگ  بایتقر  جعبه

 آمدم.  نییوجود داشت ، پا  یا

خواست و چند    ی م  میخدا برا  دی در دلم نبود که بسته را باز کنم ، شا  دل

 داشتم را مامان فرستاده بود. ازیکه ن یعدد لباس گرم و لوازم

 نیکه سنگ  ی بسته ا  ن یرد شدم و فکر کردم با ا  یآب با سخت  یجو  یرو  از

 خودم را برسانم.  نی بود، چطور تا دفتر رام



که مثال اداره پست در آن   یس یدالتاسیجد  بلوار  نیاتوبوس در ا  ستگاهیا  تا

 راه بود. یل یواقع شده ، خ

  ه یفاصله ، شب  نی که از ا  یاتوبوس  ستگاهی مسافتم تا ا  نیو دار تخم   ریگ  در

به نظر م  کی فام  دیرس  ینقطه  نام بردن  با  با صدا   یلی، بودم که   یام 

 به چندمتر آن سو تر نگاه انداختم.  ییآشنا

 ؟یخرم  -

، نگاه انداختم و او را در   دیاز آن به گوش رس  یبهمن  یکه صدا  یسمت  به

 نک یشد هم ع  یم  ادهیپ  درنگشیچهارصد و پنج سف  نیکه از ماش   یحال

 داشت. یبر م شیچشم ها  یرا از رو یدود

 را کم داشتم.  یکی نیهم

 سالم.   -

که دور    ی، مقنعه ا  میم با باد کردن گونه ها کرد  یزده گفتم و سع  هل

 به عقب برانم. یصورتم نامنظم شده بود را کم

 ؟یداشت یقدم برداشت و گفت : سالم...بسته پست سمتم



که در  نیا  ا ی ندیب  یکورت نم یچشم ها میخواست ، بگو یدلم م یلیخ

وقت روز ، هلک و هلک    نیخل وضع هستم که در ا  یل ینظرت ، من خ

 به دور است؟ زادیقسمت خلوت شهر که از آدم نی ا میایب

ماش  ا یب   - تو  بگ  نی بش   نیبرو  بستمو  من  تا    رمی،   هی ببرمت 

 .نورای نه اسنپ ا شهیرد م ی...حاالحاالها نه تاکس ییجا

 روزه یکتان ف  راهنیپ  کی در    دهیانداختم که پوش  شیبه قد و باال  ینگاه

 رساندش. یبه نظر م پ ی، خوش ت یسرمه ا نیو شلوار ج یا

 ن یشد که فکر کند ، در ا  یمتصور م  یالکچر  نقدریمرد مرا ا  نی ا  واقعا

 کنم؟  یخود  م  شکشیرا پ یام ، اسنپ و تاکس  یندار یوانفسا

 جالفت ها... چه

 . شمیباال دادم و گفتم : مزاحمتون نم ابرو

 ردم.جا به جا ک یجعبه درون دستم را کم و

ناغافل ، دست دراز کرد و دو سمت جعبه راگرفت و به سمت خود    یلیخ

 جا گرفت.   شیدر دست ها  یجدال نابرابر ، جعبه به راحت  ک یو در    دیکش 

 .نی تعارف نکن...برو بش   -



 ، قرار داد.  نشیعقب ماش یصندل یخود جلوتر رفت و جعبه را رو و

ناراحت هم بودم ، قرار گرفته   یکه از بابتش کم  یعمل انجام شده ا  در

 نداشتم.  شی و راه پس و پ

ها  ینم در چشم  بگو  شیتوانستم  و  بزنم  ا  میزل  راحت  نیاز  ات    یحد 

 که...  زارمیب

 امکان بروز داشت. ییمن هم تا جا ییبود به هرحال و پررو سمیرئ

 ن یاقدم برداشتم و او از کنارم گذشت و در حال    نشیسمت ماش  ناچار

 .ام یگذشتن ، گفت : زود م

 . دیاین اهشیخواستم صد سال س یم

  ایجلو    یکه در صندل  نی ، انتخاب ا  یام در همراه  یبدتر از ناچار  دیشا  و

نداشت   یشهر ، اصال نشانه خوب  نی، بود. جلو نشستنم در ا  نمیعقب بنش 

شهر   نیشد ؛ اما خب آبرو در ا  یم   یتلق  یاحترام  یو عقب نشستنم هم ب

هم از وجودش   ادیکه ز  یمرد  نی نسبت به ا  یاحترام  یبه ب   دیچرب   یم

 نبودم. یضرا

 هل دادم و کنارش نشستم.  یعقب را باز کردم و بسته را کم در



عقب سوار   دنیکه به د  دمیشد و د  نیسوار ماش  یبعد ، بهمن  قهیدق  ده

 درهم شد. شیاخم ها یدشنم ، کم

 سرم...  یفدا

 بودم. ی نگران خود ، م  دیبا من

ا  یسال  کی  نیا  نگران در  بودم  تا   نیکه مجبور  بگذرانم  روزگار   ، شهر 

 ییشهر و سنت ها و مردم حرف درآرش ، رها  نیبتوانم بروم تهران و از ا

 .ابمی

را تماشا   رونی، ب  نیماش  ی دود  شهیبه سکوت گذشت و من از ش  یقیدقا

 کردم. یم

 ؟یرو زد یمیدکتر نع یتا یزیکارت و  -

 نگرفتم و در همان حال ، پاسخ دادم. شهیرا از ش نگاهم

 .دمیم لتونیکم کار داره...فردا ساعت ده تحو هی  -

شرا  هیخوبه...   - که  هم هست  م  طشویبروشور  تلگرام  تو  برات    یشب 

 فرستم. 

 در خدمتم.   -



 یهم ب  نیرام  فینداشتم ،البته تعار  یمرد ، عالقه ا  نیادامه مکالمه با ا  به

 شهر ترسانده بود.  نیمرا از تمام مردان ا نینبود ؛ کال رام ریتاث

به    دیاست و با  ونیکرد ، به من مد  یفکر م  نوای؛ ب  دیترس  یهم م  خودش

 باشد. بانمیو پشت یبرادر ، حام کی مانند 

 ؟یریکجا م  -

م   - دفترفن  رمیمن  سمت  نم  ی...ولیهمون  شما   ن ی...اولشمیمزاحم 

 اتوبوس... ستگاهیا

 ردل؟یدفتر ش یریم  -

 بله.  -

د  از آ  دمیگوشه چشم  کم  نهیکه  را  لخت  زانی م  یجلو  از  بعد  و   ی کرد 

 را از سر گرفت.  بشیعج  یسکوت ، باز حرف ها

 ؟ یش ی قوم و خو ردلی با ش  -

 نه.   -

 هواتو داره. یلیآخه خ  -

 . مییآشنا  -



 ؟یخوبه...دوستش  -

قدر    نیدادم تا ا   یسوالش پاسخ نم  نینبود ، به ا  انیحسنا در م  یپا  اگر

 اش کفر درآر نباشد. یکنجکاو 

 .ریرا در کاسه چشم چرخاندم و گفتم : خ میها مردمک

 انیتا پا  گریحوصله و لحنم ، انگار کار خودش را کرد ، چون د  یب   جواب

 ن یموضوع که ا  نیاز ذهنم ا  یو من در گوشه ا  دینپرس  ی، سوال  ریمس 

است ، را نگه   سیخس   دا ی، شد  پشیمرد در تمام امور ، جز در مورد ت

 داشتم.

 قدر بدرنگ و بدبو؟  نیهم ا یروکش صندل آخر

رام  دنمانیرس  به و در حال  نیبرابر شرکت  بغل گرفتم  را  که   ی، جعبه 

 .نیدی، گفتم : دستتون درد نکنه ، زحمت کش  دمیکش  یرا م رهیدستگ

 ؟یخرم  -

 یادامه حرفش ، کم  دنیشن  یو برا  دمیکش   رونی، ب   لشیرا از اتومب   خودم

 ، خم شدم. نیدرون ماش

 شب تلگرامتو چک کن.  -



 که چه؟  خب

 قبلش ، نگفته بود ؟  مگر

 . دیخار ی تنش م مردک

 یلیگفتم و خداحافظم هم از آن هل تر شد و خ  یسرسر  "باشه    "  کی

  دم یرا شن  نشیگاز دادن ماش  یکردم و صدا   یرا ط  ابانیعرض خ  عیسر

 .دیرس ی به آسودگ یکم  المیو خ

 .گرمید  یمشکل ها یشد رو یم  یمرد ، آخر مشکل نیا

باال رفتم و از   یسنگ  یباز سبز رنگ را پشت سر گذاشتم و از پله ها   در

 ، لبخند به لبم آورد. نایشاد م یقهقهه ها  یفاصله هم صدا نیهم

 جانم آمده بود.... وانهید

،    نایخندان م  یحسنا و لب ها  انیگر  یرا گشودم و چشم ها  یچوب  در

 .دیکش  یانتظارم را م

کف ، به سمتم   دیسف  یها  کیسرام  یخودش را با پنج قدم بلند رو  نایم

و نرمش ، چنان   یگوشت آلود دوست داشتن  کلیپرت کرد و مرا به ه

 نماند. یباق  مینفس ، در رگ و پ گریچسباند که د



 ت ی نزار و مردن  افهیمن...دلم برا اون ق  یآفتاب  وااااااااییییییییییییی  –  نایم

که باز....حواسم باشه صورتتو درست   یپشم هم شد  شده بودا...پر  زهیر  هی

 درمون کنم برم. 

 داد. یگفت و فرصت پاسخ نم  یگفت و م یگفت و م ی م شهیهم مثل

 کرد.  یاش م یبود ، که دوست داشتن شیزهایچ  نیهم

که من از روز اول    نیجالب و باز و لوکسش هم در ا  یسبک زندگ  البته

 نبود.  ریتاث یعاشقش شدم ، ب 

که احاطه ام کرده بود ،    یحجم نرم  انیرا با هزار زور زدن از م  خودم

گذاشته و علنا زار   زیم  ی، سر رو   گریکه د  ییو رو به حسنا  دمیکش   رونیب

 ن؟یشده ا یو گفتم : سالم...چ ستمیزد ، نگر یم

 کنم با کپل جانم. یدلتنگ رفع دی که با یحسنا ، نگذاشت آن طور حال

شانه اش را افتاده  بود را از گرد گردن   یکه رو  ی رنگ  یشال خردل  نایم

فاصله داشت ، پرت    یرنگ که  دومتر  یمشک  ی کاناپه ادار  یو رو  دیکش 

 .هینمود و گفت : زرزر الک



سال گذشته از سمت   نی ولنتا  هی که هد  یش یعروسک خرس پول  پرتاب

آن باال    یکه در پ  یو غش غش خنده ا  نا یبه حسنا بود ، به سر م  نیرام

 موجب اوج گفتن کفر حسنا شد. شتریرفت ، انگار ب

 من... طی...اگه تو تو شرا یشعور عوض بی...نخند...زهرماااااار – حسنا

  ورش یبلند ، سمت حسنا    ی خنده اش را قطع نمود و با گام ها  یبه آن  نایم

حسنا را در مشت گرفت و من بهت زده   یبایو ز  دهیاتوکش   یبرد و موها

 ی همان حوال   یمبل ادار  ی و کوله ام را رو  ی، بسته پست  یعیدر حرکت سر

شد ، باز کردن مشت   میانداختم و خودم را به آن ها رساندم و تمام سع

 .نایم

همه سال پات نشسته...همه اُرداتو گوش   نیا  نرامی....خر  دختره  –  نایم

قم  یداده...هرچ و  خر  یداشت  شی قر  جون  به    یچ  هی...حاال  ده ی، 

 که.... یری م یخواسته...نم

 ی سوزاند ، مرا به خنده هم وا م  یکه دلم را م  یحسنا هم زمان  یها   غیج

 داشت.



، م  با از حسنا جدا    نایهزار زور و ضرب توانستم باالخره موفق شوم  را 

 سازم. 

 بود. نیهم شهیهم

 ریرفت ، اما کارد و پن  یهم در م  یکه جانشان برا  ینیدر ع  نایو م  حسنا

 شدند. ینم الیخ  یب یوبدنشان را ذره ا 

و    دیرا ازش جدا سازم ، از جا جه  نایکه توانستم م  ن ی، به محض ا  حسنا

 که... دی را ماساژ داد و توپسرش 

  خوام ی...خر...نفهم....اصن بلند شو برو نمی...عوض وحشییییییییییی  –  حسنا

 . نمیبب ختتویر

را رها    کلشیرفت و ه  یچرم  یاز کاناپه ها   یکیتفاوت سمت    یب  نایم

 تا حاال؟ یساخت و گفت : گمشو بابا...تو کجا بود 

 بار با من بود. نیصحبتش ا  یرو

دوبارشان راحت شده و سمت جعبه   یاز بابت عدم دعوا   المیکه خ  یمن

 ی ، درش را باز م  میام رفته بودم و داشتم با اعمال زور ناخن ها  یپست

 لباس گرم گذاشته باشد. میکردم که مامان برا ی نمودم و دعا م



برو     -  ، نکن  اداره پست...حسنا زرزر  بودم  ب  هیرفته  و بعدش   اریچاقو 

 شده. یآدم بگو چ نیع نیبش 

و من باالخره توانستم بسته   دیطول کش   هیده ثان  دیو آمد حسنا ، شا  رفت

 را باز کنم. 

بودمشان   دهینوروز خر  دی قبل از ع  یکه در حراج  یپالتو و کاپشن  دن ید  به

 ، لبخند به لبم آمد.

 ها و چند بسته خشکبار هم بود.   یها و نوک نمد پیونی

داشته باشم ، اما به   گریمثال مامان را د  یب  یتوانستم مهربان  ینم   دیشا

 نمود. یم یهم دوست داشتن شی خرده محبت ها نیهر حال هم

به د  نایم باز   دنیکه  را  را کنارم رسانده و آن  ، خودش  بسته خشکبار 

دختره    ن یتو و ا  یعنینموده و در حال مشت مشت تناولش بود ، گفت :  

 .نایآکله از مادر شانس آورد 

زن    دیبود ، اما خب نتوانسته بود آن طور که با  یخودش هم زن خوب  مادر

 باشد. یخانه و زندگ

 دور. شی بود و از بچه ها مانیو زا مارستانیب ریدرگ  شهی خدا ، هم بنده



دانشکدمان   یکدام از بچه ها   چیداشت را ه  نایکه م  یمال  شیعوض آسا  در

 نداشتند.

 هامان بود. یلی خ یجذابش ، آرزو تینها یب حاتیلوکس و تفر نیماش

،    دشیسف   زیگردان پشت م  یصندل  یچشم غره رفت و رفت رو  حسنا

 هم هست. ادینشست و گفت : تو مامانت از سرت ز

م  گرید   یتفاوت مشت  یب  نایم ر  انیخشکبار  تو    ختیدهانش   : و گفت 

 ووو..... بروو

 شده؟ ی...حسنا چگهیبسه د  -

ام را به آغوشم فشردم و با حرف حسنا  یدوست داشتن ی و پالتو  نشستم

 در بهت و غم فرو رفتم.

 جلو خونوادش ، خونواده بابا هم باشن...  دی ...باگهیم نرامی – حسنا

 من ، حرف زد.  یجا نای و م دمیگز لب

ساعت واس خاطرش اون عجوزه   هی...گفته اون  ربمی  برو  که   نگفته  –  نایم

 ها رو تحمل کن.



 ی ...من برم به مامانم بگم باعث و بان ؟یگیم  یچ   یفهم  می  تو   –   حسنا

  خوامیخونمون که من م  انیدعوت کن منت بذارن ب  تویچارگیو ب  یبدبخت

 خبر مرگم برم عروس بشم؟

 ناحق نبود. حرفش

 خدا که ناحق نبود. به

همه سال صبر و عشقش ،    نیهم حق داشت ، به پاس ا   نیخب ، رام  اما

 تقاضا را داشته باشد. نیا

 ی ، به هرحال ب   یلیبه ارتباط محکم فام  دشانیو عق  نیرام  یسنت  خانواده 

 شدند. یازدواج م نیشک مشکل ساز ا

م  یگاه ا  یفکر  در  ما   ، حال   نی کردم  در   ، رسومش  و  آداب  و  شهر 

 . میدنیپوس

 سنا قدم برداشت .سمت ح نایم

مورد لطف قرار    شیرا با مشت و لگدها  چارهیکه باز بخواهد ، ب  دمیترس

  یبازوها نایدهد ، پس از جا برخاستم و خودم را به آن ها رساندم ، اما م

که موجب شده بود ، خط    یانیصورت گر  یحسنا را در دست گرفت و رو



فهمم   یکند ، خم شد و گفت : م   دایچشمش به خط کل صورت راه پ

 ه ی  یرو بگرد  ای...تو دور دن خوادتیم  نیرام  نی...ببستمیسخته...خر که ن 

ا نم  نیمرد که  بخوادت  ایکن  دایپ   یتون  یقدر  انتخاب    ونیم  نی...حاال 

...پس انتخاب  خوادمونینم  یشکی...هگایبدبختو ن   دیخورش نیکن...من و ا

 ی...حسنا شوخنی ولنتا  یکادو   هیو تنها و در حسرت    یکن مثه ما باش

 کنم.  ینم

درهم ، قبل ازحسنا گفتم : من    ییو با اخم ها  دمیکوب  نایبه شانه م  شانه

 ؟یدارم عوض نی کجا حسرت کادو ولنتا

 ی جذاب نگاهش ، چشم غره رفت و گفت : اگه نداشت   یبس   یها  نهیسبز  با

 که... 

کنم...درد    یهمه کار م  نی...بابا ، من واس خاطر رامگهدی   بسه  –   حسنا

به ضرب و   شیکه پنج سال پ  یجماعت  نی ...برم بگم ، اچارمهیمن مامان ب

و   دنیزور پول و در خونه باز نشون دادن ، پسرشو سمت خودشون کش 

ا ب   نینذاشتن  بزنه رو خبر کن  یسر  ه یو    ادیهمه وقت  ب  میبهت    انیتا 

 کنن؟ یمن ، بزرگتر  یواستگارمراسم خ



 گفت.  یم  راست

 گفت. یخدا که راست م به

خاندان متظاهر متحجر    نیا  یالقلب  یکه حسنا از قص  یبار  نیهمان اول  من

 خواستم بروم و همشان را به توپ ببندم. یسخن گفته بود ، م

که معلوم بود ،    ییو با چشم ها  دیعقب کش   یخودش را چند قدم  نایم

متاثر شده اند ، گفت : دلم نه که واسه تو بسوزه اما مامانت حق داره...حق  

کار کن...زنگ بزن اون   هیو    ایمادره...تو ب   یاز هر مادر  شتر یداره چون ب

نامردت...نم م  یتون   یداداش  زنگ  مشکل  یمن   قط ندارم...ف  یزنم...من 

 بشه که حقش هم هست.  ینسناس قهوه ا رتیغ یکم اون ب هیممکنه 

حرف به مذاق حسنا هم خوش   نیآمد و انگار ا  م یتا پشت لب ها  خنده

، اجازه قهقهه مرا هم صادر    هیگر  انیباره اش م  کی   دنینشست که با خند

 نمود.

که جو را عوض کرده است ، خودش   نیخوشحال از ا   انیم  نیهم ا  نایم

تمام اعضا و جوارحش را درآورد    ی صدانوا پرت کرد و    یکاناپه ب  یرا رو



...نره ارهیب  رهیبگ  ی جعبه رولت خامه ا  هی  نیو گفت : حاال زنگ بزن رام

 آشغال بخره ها...بگو من حساسم رو خوراکم. 

 نا یو بعد نگاهمان ، معطوف م  میو حسنا هم زمان به هم نگاه کرد  من

در   شیشد و حسنا هم زبانش را غالف نکرد و موجب کشش مجدد موها

 بعد شد. یها  هیثان

 نبود آخه.  نیکه اوضاعت ا  نبودی حساس  – حسنا

******** 

 ان یم  نی از رستوران منتظرم هستند و ا  رونیداد که ب  یم   امیدائم پ  نایم

  ی زدم و نم   یخانواده کاردان ها سروکله م  یفاکتور بلندباال  نی، من با ا 

حساب هاشان هستم ، عروس   یدانستم که چرا حاال که من در حال بررس

بدتر از خودش   یو دوست ها   یفاخر لعنت   ینازپروردشان با آن لباس ها

و تمام تمرکز مرا بر هم   ندیمن بنش   یو برابر چشم ها  دی ایبخواهد ب  دی، با

 . زدیبر

: اگه خودش را خم کرد و گفت    یمستوف  یبلند ، آقا  شخوانیپشت پ  از

 کنم.  یم شیکار  هینداره...خودم  یرادیمونده برو دخترم...ا یلیخ



 ام وصله ناجور صورتم بود. یتصنع لبخند

داشت ، از جا بخاستم و کوله را چنگ زدم   یحال که نفسم عمق برم  در

و خوش پوش کاردان   بایعروس ز  یکه سخت بود ، نگاهم را از رو  نیو با ا

رستوران پهن شده بود   ی که در ابتدا  یفرش قرمز  یها برداشتم و از رو

 یو خلوت را گذراندم و خودم را در صندل  کیتار  ابانی، رد شدم و عرض خ

تر  قبع باال  نایم  ی مزدا  بلند  نفس  و  کردم  ب  ییپرت  دهان   رونیاز 

 فرستادم.

در هم   ییو من با اخم هاهر دو هم زمان به سمتم برگشتند    نایو م  حسنا

حرص   یکردنم ، هرچ  ریواسه د  نیدونتون نق بزن  هی  هیگفتم : فقط کاف

 کنم...گفته باشم. یم ی دارم سر شماها خال یو ناراحت 

 دیسر کش   یانداختند و حسنا شال افتاده اش را رو  یدو به هم نگاه  هر

 که من نشنوم گفت : باز سگ شده چرا؟ ی، مثال طور  نایو رو به م

: ا  نیتوجه ماش  ی ب  نایم که سگ بودن تو    نیرا به راه انداخت و گفت 

 خونشه.



و    دیکه خورده بودند ، به هوا رس  یبعد داد هر دوشان از پس گردن   یکم

 حالم بهتر بود. یمن کم 

المصبو کم کن ، باز    نیبه خدا...تو هم صدا ا   یشعور   یب  یلخی  –  حسنا

 . رهیگ یبفهمه بل م  نیرام نی، ا شنیمزاحممون م نایم

دوانده    شهیدر تمام من ر  یاز لجباز  یحالت   کیحرفش بودم ، اما    موافق

 بود.

به    شهی هم  یکه دوست داشت ، سرکش  یحالت  کی ام را  سرکوب شده 

 .اوردیانفعال درب

 کم تندتر.  هی...یرون یکه نم یبذار بخونه...تو هم گار  -

رو  نهیآ  نایم تنظ  یرا  به سمتم   می صورتم  و حسنا  داد  باال  ابرو  و  کرد 

که    دمیشن  دهیخواب   مهی و من نگاهش نکردم و در همان حالت ن  دیچرخ

 باز؟  ید ید ویگفت : تو چته امشب؟...ک

گرفتم و به صورت   شهیپخش شد و من نگاهم را از ش  یترک  دیجد  کیموز

 نگران حسنا دوختم.

 گرفت. یاش فاصله م  یذات یال یخ یاز ب یادیز یدختر گاه نیا



 ...دمی عروس کاردانا رو د  -

 کاردان ها...  عروس

 نداشت. یگناه چیه

 ... فقط

 ... فقط

 ... فقط

 فقط. نیبه ا لعنت

کرد و رفت   ادهیمرا برابر خانه پ  نای که م  یبعد از حرف من ، تا زمان   سکوت

 .دیحسنا و مادرش بگذراند ، به درازا کش یتا شب را در خانه باصفا

 آمد. یبه خانه من نم نایم

 جا خانه من نبود. ن یا اصال

 و خوفناک بودم.   یمیخانه قد نیفقط مهمان ا من

خانه    نیکه دوست داشت ، آجر به آجر ا  یمهمان ناخوانده و سربار  فقط

 .زدیرا بر هم بر

********* 



و    نایاعصابم و تحمل م  یمزاحم و رو  هیرا با نبود همسا  رمیدلپذ  جمعه

 نمودم.  ی م یحسنا سپر

آورد    یکفر ما را باال م  یقهر بود و دائم با حرف از دلتنگ  نیبا رام  حسنا

 رساند. یم یبه کبود نایم ی ها یلگد پران ریو تن و بدن خودش را ز

  ی رو  یز ییمهمانمان کرده بود ، در آفتاب کم جان پا  نایکه م   یاز کباب  بعد

 ییرایاز خودمان پذ  وهیو م  ینیریو ش  ی، فرش پهن کرده و با چا   وانیا

 . می کرد یم

که برابر صورتش   یگوش  نیمن گذاشته و به اسکر  یپا  یهم سر رو  حسنا

 شد.   یبازتر نم  نیشل شده اش از ا  شیو ن  ستی نگر  یم  ره یگرفته بود ، خ

کم بهتر   ه یو گفت : چته باز اخالقت    دیاو کوب  ی تپلش را به پا  ی پا  نایم

 شد؟

 درآورد . نایم یهم برا ی، زبان انیم  نیشد و ا پیتوجه مشغول تا یب

موهامو   خوامیگفتم : م  نایو رو به م  دمی لختش کش   یموها  انیم   یدست

 رنگ کنم. 



حسنا    نیب  نیبود و ا  دهیدهانش ماس   انیم  ینیر یکه کردم ، ش  نگاهش

 ضرب از جا برخاست.   کیهم 

 حرکت را نداشتند.  نیمن به قول خودشان ترسو و بزدل ، انتظار ا از

که دلم   یتوانستم آن طور  یمتفاوت شده بود و من م  تیخب ، موقع  اما

 خواست ،  بتازانم.  یم

 تیحالتشان زدم و گفتم : شما هم باورتون نشده موقع  نی به ا  یشخندین

کردم فقط خودمم که محوم..شما که رو منو    یکرده؟...فک م  رییمن ، تغ

 .نیکرد دیسف

  دیدهانش را جو  انیم  ینیریزودتر به خودش آمد و ش  شهی، مثل هم  نایم

ل حسرت زده ام ، گفت : چه  قبلم و حا  یو بعد بدون توجه به حرف ها

 پشم گوسفندات؟ نیحاال به ا یبزن یخوای م یرنگ

 زد. یم یکیدختر موج مکز نی در خون ا یفرهنگ یب

برداشت و کنارم نشست و گفت   م یپا یغره رفتم و حسنا سر از رو  چشم

 ؟ ی: مامانت چ

 گفت. یرا م رم یسخت گ یادیو ز یسنت مادر



 گرفت. یم  رادیا میکه از تمام کارها یهمان

آفتاب مهتاب   یادیدختر ز  کیکه دوست داشت ، من به مانند    یهمان

پ  دهیند که   یزیچ  ریباشم و درگ  میدرس خواندن و پروژه ها  ی، فقط 

 ذهنم را منحرف سازد ، نشوم. 

صورتم و    یرو  ادشیرا هم به خاطر حجم ز  لی که برداشتن سب  یهمان

 قبول کرده بود. یو آشنا در پانزده سالگ لیفاممضحک شدنم در جمع 

 ی م  یبدبخت هست که تو دلشو خال  نی به ا  ادشی  االن  مامانش  –  نایم

خدا؟یکن موها  یی...حاال  قشنگه...ح  یرنگ   هی   شهیم  ی...ولفهیخودت 

 . ارمیآمبره خوب برات درب

در   شتری، ب   لیتحص  یدخترش جا  دیفهم  ی، م  ی خانم دکتر قهرمان  اگر

 زد. یدارد که خودش را دار م ژهیتخصص و ی شگریآرا نهیزم

 تکان دادم. د ییبه تا یسر

 ، تحصص داشت. دنیبه نظر رس با یو ز ییبایبهتر از من در ز نایم

...من شب یلنگر هم انداخت  ی...کنگر خوردمیبلند شو بر  اوووی  –  نایم

 .میب یبرم خونه ب دیبا



نمود و بعد با تماس   زانیرا از بابت زود رفتنشان ،  آو   شی لب ها  حسنا

 شد. یراه نایکه گفته بود سر کوچه منتظرش است ، زودتر از م نیرام

 تم یو خر  یسبک زندگ  نی غر به جانم بابت انتخاب ا  یهم بعد از کل  نایم

 بود. ریکه دلگ یشد و من ماندم و حال  ی، راه

 جمعه را دوست نداشتم ، تنها باشم. یعصرها

 شد. یبد م یلیجمعه حالم خ یعصرها

 بدتر و بدتر. گریسه ماه که د نیا

********* 

از   ابانیبود که به قصد قدم زدن تا پارک کوچک سر خ  مینه و ن  ساعت

 زدم. رونیخانه ب

کفش   کی  دیدر برنامه ام خر  دیخورد و با  یبه درد نم  گریام هم د  یکتان

 نمود. یدرمان را لحاظ مدرست 

زن   بیو غر  بیتا نگاه عج  دمیجلو کش   ی رنگم را کم  یسدر  یرها  شال

 شهرستان ، موجب آزارم نشود. ن یا یها و مردها



را    یکودکان بود و احتمال هر مزاحمت  یباز  نیکه در به زم  یمکتین  یرو

هر چه بود    الیخ   یکه ب  ییبچه ها  یاهویداد ، نشستم و به ه  یکاهش م

 نگاه کردم.  رهیخود بودند ، خ یو نبود ، مشغول شاد

، از   مینموده بود  له یبه آن پ  یی بود ، سه تا  یکه مدت  یترک  کیموز  یصدا

که احتماال    دمیش یاند  یم   نینشست و من به ا  یدر جان گوشم م  یهنذفر

در خانه آقاجان گرد هم جمع شده  لیبه همراه فام دیمامان و بابا و فرش

در دانشکده   لیبافد که من در حال تحص   یو مامان دروغ به هم م  اند

 آورم. ی به دست م یاریبس  یها  تیدر تهران ، موفق   دم یدج

 سه ماهه ام بود.   یزندگ  نی نحس ا  تیواقعا بهتر از واقع  دی دروغ ها شا  نیا

که   یاش به سر و وضع  یکنار دستم و نگاه چپ چپ  یچادر  یزن  نشستن

 واقعا بد هم نبود ، حالم را ناخوش تر کرد.

 جا برخاستم. از

 ، بلند بود.  دمیپوش یکه سرکار هم م  یمعمول یمانتو

 .زانیهم درست و م شالم

 من تنها بودم. فقط



 بود. نی هم رادیو ا  بیع

خودش   یجمعه شب ، برا   ن یساله که در ا  یو اند  ستیدختر ب  کی   ییتنها

 آمده است پارک.

 به خانه ، واقعا بهتر بود.  برگشت

 بن بستمان شدم. وارد

 داد. یم  هیپارک شده ، خبر از بودن همسا دیسف یایزانت

 سلطان خانم. هیحاج  زیعز ینوه ناخلف ، ول همان

جمعه   نیموجود که بودنش در ا  نیا  دنیند  ازیسالم و صلوات و نذر و ن  با

 ی در قفل در اندختم و وارد هشت  دیود ، کلب  بیعج  یمن بس   ریشب دلگ

 شدم.

 را که پشت سر گذاشتم ، متوجه شدم من کال دعا نکنم بهتر است.  داالن

 نشسته بود. وانیا لبه

خوش حالتش ، در   شهیهم   یبود و موها  لیمتما  ن ییبه سمت پا  سرش

 برد. یفرم خود به سر م  نیبدتر



ا  ییو سو  شلوار بود و صحنه    ی تا رو  پشیکه ز  یشرت سرمه  باز  ناف 

رد کردم و    عایگذاشت را سر  یم  شی چندتکه بودن ، شکمش را به نما

 که کنارش قرار داشت. یخوش شکل یا شهیش یبه بطر دمیرس

 ... لعنت

به اتاقم قدم    یمنته  یشد ، سمت پله ها  یکه م  یحالت  نیصداتر  یب  با

قلبم را باال   یاو مرا در جا متوقف کرد و ضربان لعنت  یبرداشتم و صدا 

 برد.

ترسو  من ا  ییآدم  از  اما وحشت  ا  نینبودم  نام  یمرد که ذره   یخوش 

 نداشت ، شرط عقل بود.

 ؟ی...دوست دار؟یپلک یجمعه شب ، تنها...واسه خودت کجا م  -

 نمود. یم  شتریو به تمسخر آلوده اش ، دلهره ام را ب دهیکش  لحن

  یبه مقابله برخاستم و سمت اتاق قدم تند کردم که از رو  یسم کمتر  با

 و باز هم ترس به دلم انداخت.  دیپر نییپا وانیا

 .ستادمی من از قدم نا اما



و من به    دیاو تند تر و بلندتر از من بود و پر شالم را کش   ی گام ها  یول

که   یکردم ، درون حوض  یسمتش چرخ خوردم و اگر خودم را کنترل نم

 شدم. یکرده بودند، پرت م  نیآبش را مز ززدهییپا یگ هابر

وق زده ام را به صورت   یگرفتم و چشم ها  می را درون مشت ها  شالم

 اش که خون داشت ، دوختم.  دهی کش  یسرخ و چشم ها

 ولم کن.  -

 .میرا بگو نیتوانستم هم فقط

 کرد.  ولم

 .دینامنظم و بدفرمش کش  یموها انیم دست

 یاست سمت و سو  یکه نامرتب شده و معلوم بود ، چند روز  ییها  شیر

 زد. یاست ، در ذوق م دهیرا به خود ند شگاهیآرا

 یخورد و نگاه او کالفه همه سمت و سوها  یدر صورتش چرخ م  نگاهم

 . ستینگر  یرا م اطیح

 ؟ یکجا بود  -

 به هم نشست.  می ها اخم



 نداشت. یارتباط  چی او ه به

 نبود. یگریخانم سلطان ، کس د  هیو نوه حاج هیهمسا کی جز  او

 کردم. یحدش را مشخص م دیبا

 نداره. یبه شما ربط  -

 پشت کردم تا سمت اتاقم بروم. و

 حال خودش نبود. در

 پنداشتم. یرا مهم م شیحرف ها و کارها دینبا

که گفت : آرهههههه....ربط نداره...اصن من و تو    دیاولم به دوم نرس  قدم

 ...ببخش مزاحمت شدم بانو. ایدن  یآدما   نی...نامربوط ترمیمربوطنامربوط نا

 را کنترل کردم تا به عرصه وجود نرسد. پوزخندم

 لحن خرابش ، واقعا مضحک بود.  نیمرد و ا نیا

 دوم را برداشتم.  قدم

 شد. دهیباز کش  شالم

 اش نشست.  ینگاه براق و اشک  انیزده م انیبار عص نی ا نگاهم

 نگاهم را به هزاران زور سرجا نگه داشتم که پس نکشد. انیعص



 ... می...با هم حرف بزننیبش  ای...ب؟یبر یخوایم  -

و انگشت اشاره ام را برابر صورتش تکان دادم   دمیضرب کش   کیرا    شالم

 که...  دم یو غر

 دستت به من بخوره....  گهیبار د هی  -

...اصن می حرف بزن  نیبش   ایاصن...فقط ب  ی زنم...باشه...تو اخ  یدست نم   -

رو بخورم...فقط تنها    یکوفت  نی...من امیگوش بد  کی، موز  میحرف هم نزن

 .نی...فقط همنینباشم...هم

 . لعنت

 یی آمد و از تنها   یم   د یکه حال من گرفته بود ، با  یامشب  نی هم  قی دق  حاال

 گفت؟ یم

 .ستادمی نا گرید

و انداختن قفل ،  اتاق را گشودم و بعد از پرت کردن خودم به اتاق    در

 ام سر باز کرد. ییبغض تنها

 سوخت. یم شی برا دی نبا دلم

 سوخت. یم  یکس   یبرا دی خودم ، نبا یجز برا دلم



******** 

با پسر همسا  مالقات قبلم  را   هیشب  اول هفته مزخرفم   ، و حال بدش 

 تر نموده بود. یزهر

  دن یاتوبوس در حال انتظار کش   ستگاهیصبحم هم ، در ا  یابتدا  نیهم  از

ساده بود ،   یحال و احوال پرس  کی مامان که    امیآمدن حسنا ، به پ   یبرا

 . سمینگر یبا غم م

دنبالم و مرا با خودش ببرد   دیایدهد ،  ب   شنهادیخواست ، پ  ینم   یعنی

 خانه؟ 

 شوم؟ یدرست کند و من غرق خوش یزی کوفته تبر میبرا

 حالش مثل من نبود؟  یعنی

دانه دخترش ، آرام   کی  یاش برا  یکم و اندک دلتنگ  یها   امیپ  نیهم  با

 گرفت؟ یم

 نبودم. شیبرا یکه من دختر خوب رمیگ حاال

 خواست نشدم. یکه م یزیآن چ اصال

 که بودم...  دخترش



 که بودم... زشیعز

 نحس آورده بود. یایدن  نیکه مرا به ا  خودش

 شانه ام نشست و من به صورت درهم حسنا نگاه کردم. یرو یدست

اش پوشانده بود و    یصورت  یل روسرخدا   مشهی را بر عکس ه  شیموها

 اش نداشت. یبا روسر یهم خوان چیاش ه یآب یمانتو

 ی حالت ممکن به سر م   نیحال تر یو در ب شیهم که بدون آرا  صورتش

 برد.

 یحرف  چیداد ، دستش را بدون ه  ه یکه نشست و سر به شانه ام تک  کنارم

حال بد من ، حال   انیسکوت ، م  یا  قهیدستم گرفتم  و او بعد از دق  انیم

 .ختیر یبدتر

نگفت...دعوام    یچی...همارستانیحالش بد شد...بردمش ب  شبیمامانم د   -

گر شد...فقط  بد  حالش  د  یچیکرد...ه  هینکرد...فقط  اد  نگفت...سرم 

 ...نزد تو گوشم. دینکش 

داد و اشکم   د یحال بد جد  نیخودم ، دست به دست ا  ریگ  بانیبد گر  حال

 .دیچک



 خوب بود. یادیز مادرش

 دانستند. یبود و قدرش را نم  ایزن دن نیتر بینج

 رون یاومدم ب  یدرد کجاست؟...صبح داشتم از خونه م  یدون  یتازه م   -

 زنه.  یبرام ناهار گذاشت و گفت ، به اون حروم لقمه ها زنگ م

 نداشته باشد؟  نهیتوانست ک یچطور م مادرش

و بغض و حرص   نهیبودم ، از ک  دهیزن درد نکش   نیهزارم ا  کیکه    یمن

 مردم.  یداشتم م

 ی خواستم بروم باعث و بان  یزن رنج نداشتم ، م  ن یدرصد ا  ک یکه    یمن

 خود به قتل برسانم.  یحال غمم را با دست ها

 خوب باشد؟  نقدریتوانست ا یزن م  نی ا چطور

 از خود گذشته باشد؟  نقدریتوانست ا یزن م  نی ا چطور

 که واقعا توانش را نداشتم.  من

...دل مامانمو واسه خودم و عشقم  گهیام؟...بدم د  یمن آدم بد  دیخورش   -

 شکستم. 

 نداشتم.  یحرف چیه



 نداشت.  یحرف چیبه ه ازیلحظه ن نیا در ا حسن اصال

 ختنیر  رونیگذاشتم حال دلش را با ب  یکردم و م  یبا او مدارا م  دی با  فقط

 بهتر کند. یکم شی ها یدق و دل 

 مادر حسنا را داشت. یاز خودگذشتگ  ن یا اقتیل نیرام

 دانستم....  یم

 بودم. مطمئن

و   نیحسنا زم  یو برا  ختیر  یم   رونیمرد که عشق از تمام جانش ب  نیا

 حال بد حسنا و مادرش را داشت.  نیا اقتیدوخت ، ل یزمان را به هم م

****** 

 یکه در حال طراح یکاتالوگ یدستور داده بود ، بروم و در عکاس یهمنب

 شوم. لی اش بودم ، دخ

برا  یعکاس بابا  بود  قرار  و  داشتم  دوست  عال  نیدورب  کی  میرا    ی کنون 

شهرستان و دور ماندنم از خانواده    نیکند ، اما خب آمدنم به ا  یداریخر

 آرزو را ، محال ساخت. نیا



  ی ادیمهمانان ز  یرایهفته پذ  یکه قرار بود تا انتها   یمحوطه باغ مانند  در

شد ، قاب    یم  ییایمکان رو  نی چرخاندم ؛ در ا  یباشد ، با عالقه نگاه م

 .دیکش  ریرا به تصو ییبایز یها

 .دمیکش  یهم م نستاگراممیخاک گرفته ا جیپ ی به سر و رو یدست  دیبا

بود که با هنر   یبرگشتن به دوران  یگام برا  نیاول  دیباغ شا  نیاز ا  یعکاس

 نمودم. ی، خودم را غرق م تمیو خالق

هم بود و    یبهمن  کیبود ، صاحب رستوران که انگار از دوستان نزد  معلوم

درست درمان تر و صد البته نگاه   کل یو ه  پیو ت  افهیق  ینسبت به بهمن

 ی حجم از دکور و نورپرداز  ن یبابت ا  یگزاف  نهیهم داشت ، هز  یتر  بیعج

 جانانه انجام داده بود.

به تن داشت ،   یرنگ   یجذب طوس  راهنی صاحب رستوران را که پ  یهمنی

  ز یآمد و کنار گوشم ر  یکه م   یواقعا خال   نایم  یزد و جا   یصدا م  بیحب

 دل. بیهم هست ، آن هم حب  بیگفت ، بالحق که حب  یم زیر

 لبخند به لبم آورد.  نایم ادی

 ام راحت بود.   یکس   یاز بابت عدم ب  المیو حسنا ، خ   نایبا وجود م  حداقل 



و از   ستادمی که در پناه دو درخت محصور شده بود ، ا  زهای از م  یکی  برابر

  ی اش که مانند تخت ها  یو صندل   زیم  یو کنده کار  یسبک سنت   نیا

 بود ، لذت بردم. یمیقد

داد و   یکه حداقل سه نفر را در خود جا م   یلیطو   یصندل  یها  تشکچه

شب   یشک در نوپرداز  یقرار داشت به رنگ سرخ بود و ب   زیدو سمت م

 ی بانمک   یبه صورت حباب ها  یو صندل  زیم  نیکه آن هم چهار سمت ا

 کرد.  یم  دایپ یفوق العاده ا  یکار شده بود ، نما

 را گذاشت. ا یقرار عاشقانه دن  نیباتریجا ز  نیشد ا یم

دادم تا    یم  شنهادیپ  نیمکان را به رام  نیبودم در اسرع وقت ا  مطمئن

 .دیذهن و قلبش بشو را از یتلخ نیو زهر ا اوردیحسنا را ب

 دوست دارم. ی لیرو من هم خ  کهیت هی  نیا  -

نام مذکور که بالفاصله بعد از جمله اش ، متوجه شدم ، در فاصله   بیحب

 شدن بود.   یمیصم  یاست ، انگار در پ  ستادهیسمت چپ من ا  یمتر  کی

 شود. شتریعقب گذاشتم تا فاصلمان ب قدم



رنگش ، گرفتم و در   یقهوه ا  یخودمان  ی ادیرا از نگاه راحت و ز  نگاهم

نمود ، چرخاندم و    ینداشت اما جذاب م  یریچشم گ  ییبایکه ز  یصورت

 شانه باال انداختم و گفتم : قشنگه.

 که لبخند دارد.  دمیفهم یانداختم ، اما م نییرا پا سرم

 ست؟یبهنام کار کردن سخت ن  ش یپ  -

شک سخت   یزرنگ کار کردن ، ب  یادیو ز  زیو ه  سیآن مردک خس   با

 بود.

 شهرستان.  نیکار کال سخته...مخصوصا تو ا   -

 متاسفم.  طیشرا نیفهمم و واقعا بابت ا یم  -

  ی و لحنش ، شوکه ام کرد و نگاهم را باز به سمت چشمان قهوه ا  حرف

 شاند. مهربان شده بودند ، ک یادیدانستم چرا اما ز یرنگش که نم

 یجواب داد و گفت : باز هم خوبه نم   ینگاهم را با پوزخند ناراحت   سوال

 . شهیو آدم کمتر شرمندت م یشناس

 مرد.  نی ام کرد ، ا یسوال شتریب



...فقط مهمه میکن  یکنه...بعد با هم صحبت م  یبهنام بد داره نگاه م    -

 .م یکه صحبت کن

 .دمیفهم ینم شیاز حرف ها چیه

 چه بود؟  گرید نیا

از کنارم گذشت و سمت ساختمان    یشد ، با لبخند  کیکه نزد  یبهمن

که دم   یباغ رفت و من ماندم و تعجب و سوال انیم یمیعمارت مانند قد 

 شد. ی م شتری به دم ب

 
را   شیدرهم اُردها  ییسوال و تعجب با اخم ها  نیهم در ادامه ا  یبهمن

 درآورد. رادی ام ا یداد و دائم از عکاس

 را در صورتش بکوبم.  نیخواستم بروم دورب یکه م یآنقدر

 یی هم حس آشنا  بیکه عج  بیخاص جناب حب  ی ، نگاه ها  انیم  ن یا  حاال

 گذاشتم؟ یدلم م یکجا دیزد ، را با یدرونشان موج م
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که   یزده و در حال  هیکه اطراف خود پهن نموده ، تک  یبه سه بالش  نایم

  ی به حرف ها  یبود ، با شگفت  شیتزایبزرگ از پ  یتکه ا  دنیدر حال جو

 داد.  یمن گوش م

 ان ی، هم زمان م  تزایحرف و پ  انیم  ن یگرفت و ا  ی حالتش خنده ام م  از

 .دیماس یدهانم م

 خب؟   -

 و حالم را به هم زد. دیهمان دهان پرش پرس با

کچاپ کوچک را به سمتش پرت نمودم و گفت : کوفت ...با دهن   سس

 .ختیپر حرف نزن ، دلم به هم ر

  ن ی...بنال پس...ببیگفت  یدل من م  بیاز حب  ی...داشتیبس که سوسول   -

نبر  یونیمد  دیخورش هم   دی...باششا یپ  یمنو  دست  تو  دستمونو 

 ....من عاشقش شدم.یبذار

بار در   نی پرت کردم و خنده ام ا  ن یزم  یو خودم را رو  دیباال پر  میابروها

چشم   یشک فردا صبحش از شدت خستگ  یکه ب  یشب  مهین  کیساعت  

 .افتیاتاق انعکاس  انیشد ، م یباز نم میها



 کووووفت...چته؟  -

که داشت ، متفاوت از دوسال    یاضافه وزن  لویاش که با چند ک  افه یق  به

  نیدونم ا  ینم  گمی، نگاه انداختم و گفتم : من م  دیرس  یبه نظر م  شیپ

 ؟ یوسط که چ یندازیهست اصال...بعد تو خودتو م  یک بیحب

دراز   نیزم  ی جمع شد ، رو  شی تزایاز بابت اتمام جعبه پ  الشیکه خ   او

شد ، گفت : بس که   یم  رهیاتاق خ  یکه به سقف طاق  یو در حال   دیکش 

کنه؟....من    یپسندم نم  یچشه که کس   ی دوستم...حاال مگه چاق  هیلنگ  

 ام به خدا. یبالش نرم و گرم یلیخ

 ، لبخند به لبم نشاند. یبود و هم جد  یکه هم شوخ شی حرف ها نیا

شکم به قول خودش نرمش   یو سرم را رو   دمیرا به سمتش کش   خودم

 گذاشتم. 

گفت ،    یگفت و م یماضافه وزن نداشت ، اما آن قدر که    شتریب  لویک  ده

 .دیرس یچاق به نظر م یاد یدر ذهنمان ز

 .خوامتیخودم م  -

 .دی کش  میموها انیو دست م  دیخند



 موهات خوشگلن آخه؟   نیقدر ا  نیخورده ا یمادر تو سر تو چ یعنی  -

 سکوت شد. انمانیزدم و م لبخند

 چه خبره؟  نایاالن خونه حسنا ا یعنی  -

 سرم را کج کردم و منظره چانه اش را به تماشا نشستم.  یکم

 خروار غمه خب. هی خوش خوشان و تو دل حسنا  ن یتو دل رام  -

...حسنا حداقل دلش خوشه میدی...هممون کششهیشب هزارشب نم  هی   -

 رسه.  یبه عشقش م دنیکش  نیبا ا

 گفت. یهم نم راهیب

ا  حداقل  خوش  دل  م  نیحسنا  که  روز   یبود   ، ها  یتواند    ی در چشم 

مادرش را آرام   دهی و دل داغ د  دیاش بگو  یمادرش زل زند و از خوشبخت

 کند.

را با    نای آورد و م  رونیکه به در اتاق خورد ، مرا از عوالم خودم ب  یا  تقه

 ساخت. رهینگاه متعجب به من خ

 .دمیند نشویماش  -



 ادیم  ریکه در جانش نشسته بود ، چشم غره رفتم و گفتم : د  یاسترس  به

 شبا.

 کارت داره؟  یچ  -

 یقرارش داده بودم را رو  یپشت  ینماز رو  یکه برا  یگلدار  دیسف  چادر

مرد   نی که از ا  یینایو در اتاق را گشودم و خارج شدم تا م  دمی سر کش 

 .ندازدیراه ن یزیخود نشود و آبرور یبود ، از خود ب زاریب

را بند    شیزده و دست ها  هیکناره در اتاق تک  یو آجر  یکاه گل   وارهید  به

و    ست ینگر  یم  رهیرنگش کرده و به آسمان خ  یاسلش طوس  یها   بیج

داده شده ، روشن   نتیز  یسفال  وارکوبید  لهیکه به وس  یصورتش را چراغ 

 ساخت. یم

 قهیمرد ، چرا دم و دق  ن یدانستم که ا  یبلندتر شده و من نم  شیها   شیر

 اعصاب است. یرو  یادی ام ز هیکند که همسا یحال یخواست ، به م یم

 امرتون؟  -

به سمت   ی کم  میموها  یرو   چادر آسمان  از  را  نگاهش  او  و  سر خورد 

 نظر گرفت.  ریچادر را ز انیم رمیصورت من کشاند و نقطه به نقطه تصو



 .ادیچه بهت م  -

 را کج کرده بود ، گفت. شی که لب ها یلبخند  با

 که خسته بود ، گفت. ییچشم ها با

 من اخم به چهره نشاندم. و

 گفتم ، امرتون؟  -

  ی را با قدم  لیتقل  نیو فاصله اش با من کمتر شد و من ا  د یسمتم چرخ  به

 نمودم. رانی که به عقب گذاشتم ، ج

خواستم ، هرچه    یاسلشش بود و من م   ب یج  انی همچنان م  شیها   دست

 نیکه اول  یمرد  نیرا از خراب شدن سر ا  نایزودتر به داخل اتاقم بروم و م

 همراه بود ، بازدارم. شانی ها نیبا تصادف ماش دارشانید

 ؟ یکن  یچند وقته دفتر بهنام کار م  -

لحظه فهماندن   نی بود ، اصال مهم نبود ، مهم در ا  دهیکه از کجا فهم  نیا

 موضع به او بود. نی نامربوط بودن ا

مشتم گرفتم و نگاه از    انیم تر مخورد را محک  یم  زیکه دائم ل  یچادر

 اش گرفتم و گفتم : خب؟...بعدش؟ رهیخسته و خ یچشم ها



 نه؟  ای  یکن یکار م  -

  ن یمسببش را ا دیخورد ، با   یروزها چروک م  نیام اگر هم  یشانیپ  گرید

 نشاند. یدانستم که با حرف ها و حرکاتش مرا دائم به اخم م یمرد م

 به شما چه؟   -

اش افزوده    افهیبار اخم هم به مجموع ق   ن یداد و ا  لیفاصله تقل  ی قدم  با

 شد.

 سوالو درست جواب بده تا... هی  -

قد علم   انمانیم  ی و بدون روسر  الیخ  یکه ب   یینایشدن در اتاق و م  باز

 ما ماساند... یان هر دو ده انیکرد ، حرف را م

ام فرو رفت    ین یی، از شدت استرس در جان لب پا  م یباال  ف یرد  یها   دندان

 مشتم محکم تر شد. انیو چادرم م

د  نا یم  یها  دست  ، شد  زده  کمرش  به  ب  گری که  در  آبرو    ن یفاتحه 

 را خواندم. گانیهمسا

حضورم را حس نکند   یرفتم تا کس   یآمدم و م  یسر و صدا م   یکه ب  یمن

 کش و واکش ها را نداشتم.  نی، اصال حال و حوصله ا



دختر ما    ن یوقت ، مزاحم ا  یوقت و ب  ی تو عادت دار  اث غی   آقا  –   نایم

 ؟ یبش 

نشاند و چشم    شخندیرا به ن  هیپسر همسا  ی که گفت ، لب ها  ییما   دختر

 . یاز گشادگ یتینها یمرا به مرز ب یها

درآمد    انیدر نگاهش به غل  حیشد و تفر  نهیکه دست به س  هیهمسا  پسر

 نمود. شتر یخروشش را ب نای، م

 . ستیکس و کار ن بی...نشو مزاحمش – نایم

 .بودم

 یب  یانتها  یعنیگرفتند    ینم  یاز من سراغ  دیکه مامان و بابا و فرش  نیا

 .یکس و کار

 که؟ یانینداره کال...در جر ربطی هم تو به...داشتم کار باهاش  – اثیغ

اش که تمام   دهینخراش  یبودم و آن رو  نایامان م  یب  یها   غیج  منتظر

همسا پسر  به سمت  تنها  و  زد  هم  به  را  و   هیمعادالتم  برداشت  قدم   ،

،    شانیفاصله قد   انیابرو باال داد و در م  اثی کم شد و غ  یاد یفاصلشان ز



ها رو  شیشانه  فاصله   : گفت  و  نمود  تر  صاف  میرعا  را  کن   نا یت 

 . می خانووووووم....ما آبرو دار

را کش داد    میام ساخت و بعد لب ها   رهیحاصله از حرفش ، ابتدا خ  شوک

 لب ، به قهقهه نرسد. یکشسان  ن یجا نکندم تا ا انیم نی و من ا

و من   دیکوب  هیپسر همسا  نهیکه آتش گرفته بود ، دست تخت س  یینایم

 .دمیرا کش  شی رها ساختم و بازو میگلو خیچفت چادر را از ب

 ام ماند. رهیخ هیعقب رفت و نگاه پسر همسا چادرم

به تشر   نا یاش برگرداندم و رو به م  یقبل  ی کردم و باز چادر را به جا  اخم

 ...من خسته ام.گهیداخل...بسه د میگفتم : بر

اره دست راستش را رو  و انگشت اش  دیبا تشرم خودش را عقب کش   نایم

 تکان داد و گفت : مزاحمش نشو...حواسم بهت هست.  هیبه پسر همسا

را پشت   رهینگاه خ  نیکه داخل رفت ، خواستم پشت سرش بروم و ا  نایم

جلو گذاشت و دست به درگاه بند   یقدم  هیسر بگذارم ، که پسر همسا

 کرد و راهم را سد نمود. 

 ؟ یکن یبهنام کار م شی ...پیجواب نداد   -



کار کنه...به تو   رمیو گفت : گ  دیدستش کوب  ریاز آن سر در گاه ، ز  نایم

 ...پس حدتو بدون.یستیکه ن نیاز ا شتری ...بیچه؟...نوه صابخونش 

پسر   یو من لحظه آخر اخم ها  دیاتاق کش   انیدست مرا گرفت و م  و

 . نمیدرهم شده بود را توانستم بب شتریکه ب  هیهسما

***** 

کردم   یم   یکه سع  یبود و من در حال  رهیحسنا خ  نیغمگ  اقهیبه ق  نیرام

فونت منتخبم ، حواسم از آن ها   ریباشد و فکرم درگ  تورینگاهم به مان

 شد. یپرت نم

 داد.  یداشت کشش م نیرام

 شد. یم تیداشت ، اذ  حسنا

 در حال تلف شدن بود. شانیدست ها یعشق رو  نیا انی م نیا و

 رفته بود. شیخوب پ ی، خواستگار نیگفته رام به

 روان شده بود. شیَ حسنا در پِ یجمله را گفته بود و نگاه اشک نیا نیرام



که کنار دستم   ینیشد ، به رام  یجدا نم   وریکه نگاهم از مانت  یدر حال  آرام

نگاه کردن برو از   ینظر داشت ، گفتم : جا  رینشسته بود و حسنا را ز 

 .اریدلش درب

 .دیولوم ممکن به گوشم رس  نیتر نیی در پا شیصدا

 بکنه. یکار  چیه مونیواسه خوشبخت  خوادی چطور؟...نم  -

 داشت. یدخترک مظلوم شدمان ، برنم یهم که از رو نگاه

 حرفش زورم گرفت.  از

 کرد؟ یچه م دیحسنا با گرید مگر

د   - انتظار  گهیاالن  دار  یچه  به   ی....پا؟یازش  کثافتو  خونواده  اون 

کش  آقاباالسریدیخونشون  باز  ا   یبرا  اشونی...حاال  و  دختر   نی مادرش 

 در حق مادرش کردن؟  ییخونواده چه ظلما نی ا یدون ی ...م شهیشروع م

 حسنا جدا و به صورت من دوخته شد. یباالخره از رو نگاهش

ان...سختشونه   یشهر سنت  ن ی...همه ادیان خورش  یخونواده من سنت   -

 در مقام عروسشون بخوان.  شه یدختر رو بدون ر هی

 بود. یشهر سنت ن یا همه



 سنتشان سوزاند. یکه مرا هم به پا  یشهر ن یا همه

  ادیبودنتون به ما هم خورده...اما اون دختر ز  یسنت  نیآره خب...تنه ا   -

  یکار  ه یو و  تر از حدش برا عشقتون خرج کرده و اون جا نشسته...حاال بر

رام شو  بخنده...بلند  لباش  دلنیکن  حاال  تا  خوبش   لی...تو  حال 

  یشهر  نیشهر بسوزه...تو ا  نی...فقط نذار تو ایتون  یهم م  شی...بق یبود

 .نیهمه فرهنگ و سنتش مردساالره...برو رام که

 جا برخاست. از

 من لبخند زد.  به

 لپ داشت. چال

 که مرد چال لپ داشته باشد؟  یچه معن اصال

حسنا و ما    یخواستگار  د یایب  نی بود که رام  ارهی، اصال اشت   نایقول م  به

 خدمتشان.  میدیرس یو م  میدیخر یم ینیریگل و ش ستیبا یم

 بود. بیو آرام و نج فیپسر لط نیکه ا بس

 یهم داشت ، م  یمعقول و دور از ذهن  ر یخواسته غ  کی  انیم  ن یا  حاال

 . میخودمان ببخش  یشد به بزرگ 



رفت   شی پ  نیشد  و رام  شان یتراس شرکت نقل  یتوجه راه  یکه ب  حسنا

 فرستادم که...  ام ی در واتساپ ، پ  نایم یبه دست گرفتم و برا ی، گوش

 "ی رفت منت کش  ن یرام "

کردم   یپل  یس  ی را در پ ی عاشقانه ا  کیفرستاد و من موز  ک یال  یموجیا

را رو ام  برا  یو کوله  بدون حرف  و  انداختم  از   یشانه   ، عدم مزاحمت 

 زدم. رون یشرکتشان ب

ساختم تا شر   ی رفتم رستوران و خودم را آنقدر با کار مشغول م  یم  دیبا

مال  نیا ن  چیکه چرا ه  ییایخولیافکار  ا  ستیکس  و  را بکشد  نازم   نی تا 

 شستم.  یحرف ها را از ذهن و قلبم م

بود و من اهل    یرو  ادهیپ  قهیدق  ستی، ب  نیتوران تا شرکت رامرس  فاصله

 هم نبودم. یگرفتن تاکس  یبرا یولخرج

با وز  میها  یهنذفر شرت   ییسو  یزییباد پا   دنیرا در گوشم چپاندم و 

پ  یطوس تنم  گرد  ها  انیشجر  ونیهما  یو صدا  چاندمیرا  گوش   م ی در 

 انداز شد. نیطن

 فرستاده بود. امیپ میصبح برا مامان



را داشتم   یآدم  کیدانستم که چرا حس    یبود و من نم  دهیحالم پرس  از

 است؟ یکه در معرض سرماخوردگ

 خوردم. یسرما م دینبا

 نازکش نداشتم.  گرید

افتاد   یم  میاتفاق ناگوار برا  نیام کند و اگر ا  ینبود ، پرستار  یکس   گرید

که   یماریب  نیا  یی ، تنها  و در خانه   وفتمیب  ی، مجبور بودم از کار و زندگ

 هولناک تر بود را پشت سر بگذارم. ایدر نظرم از تمام امراض دن

 فرستادم که... امیمامان پ  یدانم چرا ، اما برا ینم

 "خورم یدارم سرما م  "

 ... نیهم

بود ،    دیمن و فرش  یاز کودک  یریواتساپش که تصو  لیبه عکس پروفا  و

 شدم. رهیخ

 بابا بودم. کدانهی یکی

 ... زشانی ارشد و عز فرزد



مادر و    یکارمند  یبه علت زندگ  شیکه با تمام حسرت ها  یا  نازپرورده

 پدرش، باز خوشبخت بود.

 حال... و

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد.  اصال

****** 

تر   انیکه در ذهنم به آن پر و بال داده بودم ، ع  یاز سرما خوردگ  یحالت

خشک هم خود   ی، به گلودرد و سرفه ها  ینیب   زشیشده و عالوه بر آبر

 را ارتقا داده بود. 

اندک بودند و من مجبور   یلیامشب رستوران خ  ی ها  یرا شکر مشتر  خدا 

 خود را مشغول سازم.   ادینبودم ، که ز

شبان  دیبا داروخانه  از  راه  در  روزحتما  رماخوردگ  یه  آنت   یقرص   یو 

ا  یم  یدار یخر  کیوتیب تا  ر  یسرماخوردگ  ن ینمودم   ، اش   شهیمزمن 

 کرد.  یشد و مرا پابند بستر نم یخشکانده م



که در حال سوزش بود    ییسرم ، چشم ها  یباال  یا  هیقرار گرفتن ، سا  با

و مکان   ت یموقع  نیکردم در ا  یکه فکر نم  یو در نگاه آدم  دمیرا باال کش 

 کنم ، قفل نمودم.  دارشیمجدد د 

، قرار داد و    یخودمان  یبس  یبلند به حالت  شخوانیپ  یرا رو  شیها  دست

 به سمتم خم شد و با لبخند گفت : سالم. یکم

 اش آزاردهنده نبود. یمرد مهربان ن یدانستم چرا اما ا ینم

 نداشت.  یبد یهم ذره ا نگاهش

م  ی حال  در بند درست کردن  را  م که دستم  ام  :   یقنعه  ، گفتم  نمودم 

 سالم.

م  ن یا   - کار  هم  ز ؟ی کن  یجا  نم   ن یا  ادی...من  هم  امیورا   نی واسه 

 شهر رستوران.  رون یب می ری...ما اصوال با بچه ها مدمتیند

 بود. یمهم م دیبود ، نبا دهیکه مرا ند نیا

صندوقدار پاره وقت بودم که بود و نبودم اصال به چشم   کیهرحال    به

 آمد. ینم

 خب...امرتون؟  -



 نکردم و لبخند او گشاده تر شد.  دایگفتمانمان پ  یجمله ، برا  نیاز ا  بهتر

بود خ   - گفت   یمستوف  ی...آقاالیخ  ی...ب یهست  یآدم سخت  یلیگفته 

ا کار  اذ  نیساعت  داره  م  یم  تت یجا  صندوقدار  واسه    وامخیکنه؟...من 

رفت و برگشت هم   سیرستورانم ، ساعتش هم هشت شب تا دوازده...سرو

خ ب  التی داره  پونصدتومن  هم  ا  شتریتخت...حقوقش   یجاست...م   نیاز 

 ؟یا یب یتون

 بود. یکه عال نیا

سپردم   یاش را به دست فراموش  ییبود که من جمله ابتدا  یآنقدر عال  اصال

 ی مستوف  یشد ، گفتم : آقا  یبه لبخند بدل م  میکه اخم ها  یو در حال

 گفتن؟...موافقن با رفتنم؟ یچ

 تو مهم تره.  شیخب براشون آسا یول یهست یخوب  یروین گنیم  -

 یجذاب م   یلیاش ، خ  یتکلف   یشدت ب  نیمهربانش و ا  یو صدا  لحن

  بیدلش به حق هم حب  ب ی، حب  د یو بگو  د یایکه ب  یخال  نایم  ینمود و جا

 است.

 ؟ی؟....موافق   هیچ  -



 .د یکش  رونیسرو تهم ب یمرا از افکار خنده دار و ب  سوالش

 در واقع... یعنیمن خوبه... یبرا  یلیخ  طتونی شرا  -

 ه؟ یحرفت چ گهیکنم...د یهم م  مهیب  -

 .یعال تیمن موقع یبود ، هم برا  یمنطق ریشدت اصرارش هم غ نیا

توانستم استراحت کنم و    یاز ساعت سه عصر تا هشت شب را م  حداقل 

 هم حضور به هم برسانم.  نیخوب شرکت رام یگاها در پروژه ها

 مه ی، ن  میو ن   کیبهتر از    یل یرفتنم به خانه خ  یدوازده شب هم برا  ساعت

 شب بود.

 کارمو شروع کنم؟ دیبا ی خوبه...من ک  -

که به صورت شلخته   ییگشاده تر شد و من فکر کردم مدل موها  لبخندش

 .دیرس یخوب به نظر م یادیآراسته بود ، ز

آ    - هفته  مندهیاول  که  هم  و    یکارا  ی...راستیدون  ی...مکان  پوستر 

با خودت...اون بهنام سل  کیگراف  ی پارت   هیخزه...خودت    یلیخ  قشیهم 

 کن آبرومونو بخر. یباز



اش و    قهیو بعد قدم عقب گذاشت و با گذاشتن دو انگشت کنار شق  گفت

 تکان آن ، رفت. 

بزرگ اشغال   ییمن جا  یزندگ  انیآمد و م  یو راحت  یسادگ  نی هم  به

 نمود.

**** 

 شد. دیدر من تشد یسرماخوردگ

شب که مامان تماس گرفت ، حجم بغضم افزون تر   مهیساعت دو ن   قایدق

 شد.  دتریو تبم شد شتریو گلو دردم ب

  ی و صدا  دیو اشکم چک  دمیرا شن  شیکه تماس گرفت و من صدا  یزمان

 . دیگرد انیشد ، تب در من نما یاو هم بغض

 تب داشتم ، هم سردم بود. هم

 ی م  یتنم به عرق نشسته بود و هم لرز در اعضا و جوارحم حکم ران  هم

 کرد. 

ها   یدانم چرا تمام دلخور  یگرفته است و من نم  میگفته بود صدا  مامان

 سپرده بودم.  یبه دست فراموش شی و قهرم را با صدا 



اندازه چندماه از او ، غم و ناراحت  یمن  ی در دلم بود ، حاال نم  یکه به 

 .اورمیکدام را به زبان ب چیتوانستم ه

کش   هیثان   یاز س  شتریبسنده کردم و او هم تماسش را ب  یبه خوبم  تنها

 نداد. 

 به من سر بزند. دیلمان گفت شامکا یانتها در

نهفته   یآمدن   چیدانستم در پسش ه  یآنقدر متزلزل بود که م  دش یشا

 . ستین

اش   یراه انداز  نایبا م  شیچند روز پ  نیکه هم  یبه بخار  یرا کم  خودم

 گرد تنم فشردم. شترینمودم و پتو را ب کی، نزد میکرده بود

و حسنا    نا یشک داغم به دل م  یمردم و ب   یگلودرد و تب م  ن یصبح با ا  تا 

 ماندو. یم

 فرستادم که...  ام یحسنا پ یبرا

 "خونم؟ یایب یتون یسرماخوردم...صبح م "

 نه ارسال شد ، نه خوانده. امیپ

 خواب بود.  حتما



 شد. یدور بود و آمدنش تماما با دلهره همراه م یهم که راهش کم نایم

 ابان یدو خ  کینینمودم و خود را صبح به کل   یتحمل م  یکم  دی با  پس

 رساندم. یتر م نییپا

 آوردم. یاگر تا صبح دوام م البته

خارج نمودم   نیلیس   یکلد استاپ و آموکس   گرید  ی خشاب قرص دانه ا  از

که کنار دستم قرار داشت   یا  دهیآب جوش  وانی و در دهان انداختم و با ل

 ، آن را فرو دادم. 

  ن یچشمانم به اشک نشست و لعنت فرستادم به اکه آتش گرفت ،    میگلو

 . یحد لوس بودنم در بابت سرماخوردگ

لحظه   نیآوردند در ا  یلوس و ناتوان بارم نم  نقدریاگر مامان و بابا ، ا   حاال

اشکم به راه نبود از بابت    قهیپرستار نبودم و دم و دق  کی محتاج    نقدری، ا 

 . یکس یب

 انداختم. یام نگاه یگوش نیرا چنگ زدم و به اسکر پتو

 کس نبود. چیاز ه یخبر

 آورد. ینم ادیانگار مرا به  یکس  اصال



راهش    میدخترخاله ها  هیگروه سه نفرمان که به همراه زهره و مرض  یحت

 ، هم سوت و کور بود. میانداخته بود

 خواست. ی را م یکی دلم

 بود. یمهم م شیکه حالم برا یکی

 داشتم.  ازیکه ن یاالن

به در اتاق ، نگاهم را   ییتقه ها  یبود که صدا  نیهمچنان به اسکر  نگاهم

 جدا ساخت. یاز گوش 

که   یبا بدن درد  یسکوت ، تکرار شد ، به سخت  یها که بعد از لخت  تقه

 ام افزون شده بود ، از جا برخاستم.  یبه مجموع سرماخوردگ

که دم  یکارم هنوز به تنم بود و تنها محبور شدم ، شال زرد رنگ  یمانتو

 سر بکشم.  یدست بود ، را رو

شد ، لرز تنم باالتر    دهی سرد به صورتم کوب  یکه گشودم و حجم هوا  در

 هم از توانم خارج گشت.  میکنترل به هم خوردن دندان ها گریرفت و د 



شرت و شلوار   یت   ک یها با  ، تن  وانینور چراغ ا  ریبه مرد برابرم که ز  نگاه

کمک   می، به به هم خوردن دندان ها  ستی نگر  یو مرا م  ستادهیاسلش ، ا

 نمود. یمضائف

 رنگ عوض کرد. دنمیکه اخم داشت ، به د صورتش

 را پر نمود. فاصلمان

قد  آنقدر فاصله  که  تا    مانیپر   ، کنم  خم  عقب  به  سر  کرد  مجبورم   ،

 .نمیصورتش را بب

 به زق زق افتاده بود.  میتاخت و استخوان و مفصل ها یبه تنم م درد

 ؟ی خوب  -

 .نبودم

 د؟ید ینم

کردم   یبود و داشتم سقوط را تجربه م  دنیکه تمام جانم در حال لرز  یمن

 د؟ ی پرس یجا را م  یسوال مسخره و ب نیکه ا  دید یرا نم

 یمدر اتاق بند نمودم و او ک  یعدم سقوط دست به چارچوب چوب  یبرا

 که. یداغون یلیجا به جا شد و گفت :تو خ



 تی مورد را رو  نی رنگش ، ا  ی قهوه ا  دهیکش   یشکر آن چشم ها   خدارا

 کرد. 

 ...من برم بخوابم.نی...کارتونو بگنینیب یم نیحالم بده...دار  -

انداخت ، موجب   یحرفم خط م  انیکه م  یخشک  یصدا و سرفه ها  نیا

 شد. دشی شد یاخم ها 

 حالت.  نیبا ا ی ریم یکاپشنتو بپوش ببرمت درمونگاه...تا صبح م برو   -

 ی تکان دادم و حنجره پر از دردم را به کار گرفتم تا مخالفتم را زبان  سر

شد   دهیکه به تنم مال   یکنارم زد و با تن   یتوجه کم  یهم ابراز کنم که ب

ه که کف اتاق انداخت  یشرت  ییها سو  یکی، وارد اتاقم گشت و از همان نزد

 . کردم یکه حال نداشت ، فقط نگاهش م یبودم را برداشت و من با حال

که سوز داشتند و انگار    ی کردم ، آن هم با چشمان تب دار  یم  نگاهش

 قصد بسته شدن نموده بودند.

خارج   یمن از آن حالت بستگ  یرا که در مشت گرفت و چشم ها  میبازو

  ی م   یدارد خودمان  یادیمرد ز   نی ا  دمیگشت و تبم باالتر رفت ، تازه فهم

 شود.



 دم یکوب  یاعتراض در تن و حنجره ام نبود وگرنه بر سر و صورتش م  جان

 کردم که حد خودش را نگه دارد. یاش م یو حال

مرا در مشت داشت ،    یکه همچنان بازو  یپا بند نبودم و او در حال  یرو

خوردم   یمن سکندر  یچندبار  انیم  نیو در خانه رد کرد و ا  یمرا از هشت

 نقدرینمود تا فحش به جانش بکشم که ا  یام نم  ییارایام    یتو حنجره لعن

 مرا با خود همراه ساخته است. ریاس کی  هیشده و شب یخودمان

اوضاع و    دمینشستم ، فهم  یرا که گشود و من از زور ناتوان  نشیماش  در

 .دمیش یاند یاست که م یزیاحوالم بدتر از چ 

را روشن نمود و دنده عقب گرفت و در تمام   نی جا گرفت و ماش  کنارم

شلخته اش   یکه به سمتش چرخانده بودم ، موها  یمدت ، من با سر  نیا

 . ستمینگر یرا م

  یکه از فضا  ییعطر آشنا  یاش بو  یاز کار افتاده ام با تمام ناتوان  شامه

 توانست ، حس کند. یخاست را م یبرم  نیماش نیا

 ... نیماش یجلو نهی آ  زیآو و

 ... لعنت



 بسته شد.  میکه به چشم خورد و او نگاهم کرد  ، چشم ها  ابانیخ  ینورها

 ******** 

 سخت باشد. میآنقدر درد داشتند که نشستن برا یلعنت یها آمپول

و آخر سر   میداروها  یکرد و مرا نزد پزشک برد و بعد رفت پ  دارمیب  یوقت

 مرد امشب خواب نما شده است.   نیا  دمی کشاند ، فهم  قاتیمرا تا اتاق تزر

 نذر داشت.  دی شا اصال

 . چارهیمفلوک ب کی کمک به  نذر

 نداشتم. یآمد را کار یو وجناتش نم افهیبه ق  حاال

همان خواب   دمیرد ، فهمک  یرا هم پل  کیساعت چهار دم صبح که موز  در

 نما شده است و تمام. 

 خاطره داشت. یادیاش که ز یآهنگ منتخب لعنت مخصوصا

 من نرود اوریاز دل من به سراغ نگار و  یعاشق یاگر قصه "

 نگاه تو با تو به سر نشود هیمن از رنج سفر به سرا یخستگ همه

 الفت ما ندینش  یاهیهجرت ما به س ی آخر جاده  اگر

 یو همدم من نشو اوریروم به فنا اگر  یفنا م  به



 "به خدا یمرهم غم نزن یدلم دم به

 ...چیکه نشد ه  مرهم

 هم شد...  درد

 گرفت. یکه دم م ییخاطره ها نیا

 نشست.  یبه بار م که

 گرفت. یکه باز پا م  یتب  نیشد و ا یکه صبح نم یشب نی لعنت به ا که

 ستین یاعشق تو چاره   ریمن غ  یواسه مرهم زخم ها"

 ستین ی ا هیکتاب و کالم مکتب من به جز اسم تو آ تو

 وقت سحر دیمن مثل خورش یبتاب به سراچه  تو

 جاده ببر یدیشب تار به سپ نی مرا زِ خراب ا تو

 "سفر مرا تا ته جاده ببر یحال و هوا  مثل

 خواستم سفر بروم...  یم

 بسازم.  خاطره

 .ریدلپذ یسفر

 آرزوش را داشتم. شهیکه هم یطور همان



 بودم. ختهیها ر برنامه

 ها داشتم. فکر

 .... لعنت

اش شده   یاو هم حال  دمیکه دست برد و قطعش کرد ، فهم  کیموز  انهیم

 است. یاد یلحظه ز نیا یبرا کیموز نیا

 انداخت.  یکهنه را دور م یفلش ممور نی ا د یبا دی شا اصال

فه بود و خسته ، گرفتم و به که کال  یرخ  میبازم را از ن  مهین  یها  چشم

 دوختم. ریمس 

شدن نمودم   ادهیقصد پ   می داروها  کیو من با پالست   میدی خانه که رس  به

شده بود ، گفتم :   نیکه انگار نفر  یو حنجره ا  دهینخراش  ی، با آن صدا

 فردا صبح براتون. زمیر  یشماره کارتتون که همونه؟...م

و نگاه متعجب به سمت صورتش   میشدن بازو  دهیپوزخند و کش   یصدا

 هم زمان شد.

 ست؟ین یادیز یکه راه انداخت ییشما شما  نیا  -

 ، امشب بود. یادیز



 بود. یم د یکه نبا  یامشب

 انداخت. یم  ادمی د ینبا که

از برابر   نمایخاطراتم را مثل پرده س  ک یبه    ک یکه    یشب  نی لعنت به ا  که

 گذراند. یچشمانم م

 ی ادیشدن ، گفتم : ز ادهیو در حال پ دمیام کش  یرا با تمام الجان میبازو

 دور. نشی ...بنداززهیآو نیا

خورد  یکه تاب م  یخرس قلب به بغل قرمز رنگ زینگاه را به آو نیآخر و

 ، دوختم.

 رفتم. و

از خاطره بود را با جان کندن   زیشد و لبر  یکه صبح نم  یشب  نیتا ا   رفتم

 بگذرانم. 

 یتوانستم کار  یداشت را نم   یکه دست از سرم بر نم   یخاطرات  ن یا  و

 کنم... 

قاشق سوپ را هم به اجبار درون دهانم    ن ی، مادر حسنا ، آخر  رایحم   خاله

سوخت ، رو به    یسوپ م  نیا  یاز داغ  م یکه گلو  یو من در حال  ختیر



کرد ، چشم غره   ینگاه م  رهیام خ  چارهیکه با خنده به حاالت ب   ییحسنا

 تم. رف یم

ام را به سمعش رسانده بود    یضیکه حسنا خبر مر  نیهم به محض ا  نایم

 ، راه افتاده تا خودش را به ما برساند.

بچمو جمع    ی، بلند شو لباسا  تگوشی   اون  پا  نشستن  جا  به  –  رایحم   خاله

 کن ببرم خونه بشورم ، حال نداره. 

ا  به با  افتادم  بر  نیسرفه  و  :   انیم  نی ا  دهیبر   دهیحرف  گفتم 

 ....نـ...ه...خ...ا...له...خو...دم.... یییوااااا....

و گفت : تعارف نکن دخترم...تو هم   دیبا لبخند دست به کمرم کش   خاله

 مثه حسنا برام.

لباس ها  سهیک آن  ی شدن  اعتراض   ی به  و  اشارات  تمام  با  توسط حسنا 

  د یاش را به سر کش یهم چادر مشک رایمن انجام گرفت و خاله حم  یها

 آبگوشت بار بگذارد. میشد برود خانه تا برا  یو راه

 .رمیخواستم بم یخجالت م از



 ی من ، حسنا باز سر در گوش  یو شروع غرها  رایمحض رفتن خاله حم  به

را به سمتش   یشدم که جعبه دستمال کاغذ   یفرو برد و من آنقدر کفر

دادن و ابرو باال فرستادن از آن سمت اتاق ،    یپرت نمودم و او با جا خال 

 موجب شد ، دلم بخواهد سر به تنش نباشد.

 برد.   یجانش در قهر به سر م  نی، با آن رام  روزید   نینه انگار که هم  انگار

، خاله    اط یتو ح  ادیب  اثیپسره غ  نیا  هوی  یگیخاک بر سر نم  یعوض    -

 ..بابا....؟ی...شعور دار؟ی ناراحت بشه؟...اصن تو عقل دار

صدا داغونت    نی ...با اایدار  یتو چه اعتماد به نفس   دیخورش  ییییییییوااااا   -

 .گهیم ی، بفهمم آقامون چ قهیدو دق ریتروخدا خفه خون بگ

 راند. یرا عقب م شی بایبلند و ز یگفت که موها یحال در

 مردشور خودتو و آقاتونو...   -

دهانم خشکاند و من بعد از چند    انیشدن ناغافل در اتاق ، حرف را م  باز

 رود. یجانم م  دم یکه د شتنیبه چشم خو هیثان

با من فاصله   یداد که خفگ  یم  یش چنان فشارحصار  انیعمال مرا م  نایم

 حالت.   نی حضور نداشتند در ا  تیموقع  یهم حت   مینداشت و سرفه ها   یا



 . یریگ یوا م وونهدی کن ولش – حسنا

 ن یغضبم بود ، اما خدا را شکر توانست به ا  ق یلحظه ال  نی که در ا  ن یا  با

 را از من دور کند. نایواسطه م 

  ی حالم را م  نیکه دور شد به سرفه افتادم و فکر کردم اگر مامان ا   نایم

لوس ، بار آورده   یادیدختر نازپرورده ز  کی   دیفهم  یشک م  ی، ب   دید

 ، انگار رو به احتضار است. یدگسرماخور  ک یاست که با 

 . رهیم  یکه داره م نای  – نایم

سنگکوب کرد...تا حاال داشت با    دیتو رو د  کلیه  نای  نترس  نه  –  حسنا

 کرد.  یاجرا م کیبرام کنسرت سمفون شیاون صدا خروسک

 ی که شالش را از سر م  یو در حال  دیرا در صورت حسنا کوب  فشیک  نایم

 دکتر؟  شی، گفت : حاال تو برد دیکش 

نداشت تا    یمانزجانش در صفحه چت ،    ن یکه به علت حضور رام  حسنا

عکس العمل نشان ندهد ، ابرو باال داد و    نایبه کتک خوردنش از سمت م

پهن و بدقواره گفت : نه    یادیز  یو با لبخند  دیکش  رونیب  یسر از گوش



عز  اثیجونم...غ  و  لوس  بردتش...نوه  سلطان   هیحاج   زکردهیجون  خانم 

 بزرگ. 

 در هم شد. شیسمت من برگشت و اخم ها یبه آن نایم

 ببرتت... یپسره رو انداخت نی به ا یتو رفت  -

 شد ، جمله اش را ادامه نداد. دتریکه شد میها سرفه

 داد. یشتری عمق ب  میشدن در اتاق ، به سرفه ها دهیکوب و

 ... لعنت

 ی قیطر  چیکه به ه  ناینا به هنجارِ بودن م  طیشرا  نیدر ا  قایدق  دی با  حاال

 ساخت؟ یم انیآمد ، او خود را نما  یخوشش نم  اثیاز غ

با چند قدم بلند خود را به در رساند و آن را گشود و من بکه جز   نایم

سر   رای، خاله حم  انیم  نی ،  خدا خدا کردم ا  دم ید  ینم  یز یچ  نایپشت م

 .ندینب نهیدو موجود را به ع نی ا ینرسد و دعوا

 ش؟فرمای – نایم

 . د یسکوت ، به گوش رس  یسلطان خانم بعد از لخت   هیحاج  زینوه عز  یصدا

 نه؟  ایبهتره  دیخورش نمی....اومدم ببییجا نیهم که ا شههمی  – اثیغ



  ی او خودش را رو گرید  یقی، مطمئنم کرد که دقا   نایخوردن اندام م تاب 

که   ی ا  هیهمسا  ن یا  یممکن ، موها  یپهن نموده و تا جا  اثیغ   کلیه

 .دیموجب نفرتش بود را خواهد کش 

خانم    شهینم  لیدل  یکن  ریبار خدا خواسته کار خ  هیحاال    نببی  –  نایم

خورش  ی خرم پسرخالگدیبشه  مادربزرگته....حس   ی ...مستاجر 

 کنم؟ تی حال ای تهی...حالرتتینگ

حسنا به   دنیعدم صدا با سرک کش   ن یسکوت و بعد شکست ا  یلخت   باز

 .ختیدر هم آم اث یغ قی سمت در و پوزخند عم

مثه خودت...حاال   قایچرخه...رو مخمه...دق  یتو دهنم نم  خرمی  –  اثیغ

 برم. نمشیبرو کنار بب

 درشت شد. تیبه غا  میها چشم

 ... زیحسنا ن یها جشم

 .دیگرفت و دست به صورتش کوب یش یحسنا پ  یحت و

 ند؟ یخواست مرا بب یم واقعا

 اوضاع و احوال؟  نیا در



واسطه   نی حسنا  ، موجب شد به سرفه افتم و به ا  دنیبه سر کش   یروسر

در کنار زد   یهل دادن ، از جلو  یاو را با کم  اثینگاه چرخاند و غ  نای، م

 ی حرکت به مرز  نیمن با ا  یاز کنارش عبور نمود و سرفه ها  یو به سخت

 .دیرس یاز خفگ

م  شانمیپر  یموها ذهنم جوالن  او  یدر  نگاه  و  زانو  ییداد  برابرم   یکه 

شب    یخواب  یکه از شدت ب  ییبود با چشم ها  دهیکوب  نی راستش را به زم

 .ست ینگر  یم رهیقبل سرخ بودند ، مرا خ 

 نیدانستم آخر  ی شد و نم  یگچ  وار یو پشت سرم د  دمیرا عقب کش   خودم

 ام. دهیبار شالم را کجا از سر کش 

 رهیخ  اثی غ  بیوحشت زده من که به نگاه عج  یچشم ها  دنیبه د  نایم

،   کهیمرت  ی و گفت : اووووو  دیشانه مرد درون اتاق کوب  یبود ، مشت رو

 ن یسه تا دختر تو ا  یفهم  ی...نم؟ ی...تو گاو؟یمگه من اجازه دادم وارد بش 

 اتاقن؟ 

او رو به من  یب   اثیغ نمودن   یدر حال زخم  می که سرفه ها  یتوجه به 

 ؟یبخور ارمیبود ، گفت : آب ب میگلو



که داشت و اخم    یو با تمام زور  دیرا کش   اث یشرت غ  یت   قهیپشت    نایم

 که... دیکه در هم بود ، توپ  ییها

برو...ممیدمی  آب  بهش  خودمون  –  نایم شو   ی ...بلند 

 . دهی...بسشه هرچقدر از دست تو کش ااااا ین کشی...برووووو...نزد؟یفهم

 ...نایجلو آمد و آرام گفت : م یکم حسنا

 اش را به حسنا دوخت و داد زد که...  ختهینگاه افسارگر  نایم

بدتر از خودشو    قیرف  نیا  ادیلندهور بگو ب  نیو مرض...به او رام  نامی  –  نایم

 ؟یفهم یجمع کنه...م

کوچک اتاقم رفت ،    خچالیتوجه سمت    ی برخاست و ب  که از جا  اثیغ

 را انگار آتش زدند. نایم گرید

م؟ی هست  روانی  تو  –  نایم ب  ای ب  گمی...دارم  تا  اذ  شتریبرو    تش یموجب 

 .ینشد

که شالم را   یبه سمت او و من  اثیغ  یدفعه ا  کی   دنیو چرخ   نا یم  داد

 ، در هم ادغام شد.  دمیکردم و به سر کش دایدورتر پ یمچاله کم

 شد. نیمن سنگ یماند و نگاهش رو اثیدهان غ انیم حرف



 ناباور  ماند. شیها چشم

گرفت و    ینم  انیکه پا  یسرفه ا  نیکندم و به ا  شیرا از چشم ها  نگاهم

 فرستاد ، لعنت فرستادم. یم رونیب انیدر م کینفسم را 

گذاشت    یقبل  ی بود را برابرم همان جا  دیکش   رونیکه ب  یآب  یبطر  اثیغ

 یکه هم چنان غر م  یینایتوجه به م  یکه خم بود ، ب  یو در همان حال 

  دی ، با   یاگه هم شد  ی...ولی باش  یاومد مذهب   یزد ، آرام گفت : بهت نم

 ... یمحرم...زنم ییییلی ...خیکه تو محرمم ارمیب ادتی

 .دیدر را پشت سرش به هم کوب نایو از در گذشت و م گفت

خاطرات   و و  ماندم  ا  یمن  تمام  به   ن یکه  تا  بودم  کنده  جان  ماه  چند 

 .اورمیخاطرشان ن

****** 

 "فصل دوم "

 "گاه نگذشت... چیکه ه یدو سال "

باشم و حسنا را در روز تولدش    یداده بودم ، دختر مودب و خوب  قول

 ناراحت نکنم. 



 شد.  ینم اما

تمسخ  گروه و  هاچتمان  پسر   شی ب  یر  حد  ند  یاز  حال  به  تا   ده یکه 

 در دلم کاشته بود. یقیعم نهیبودمش ، ک

انداخت که به شب نکش   نایم راه  آنقدر در گروه دعوا   ده یکه همان دم 

که   ختیر  ییرا به جان حسنا  شی ترک گروه کرد و بعد هم ترکش ها

 عضومان نموده بود.

اش هم پر از ابهام    یاعصاب که نام کاربر  یکه آن پسر ب  نیاما از ا  من

 داشتم.  یدست برنم میبکو نیبود ، را به زم

، دست به دست بند چانه    کیکافه به نسبت تار  زیاز آن سمت م  حسنا

کوب ا  دیام  غره  چشم  با  عظ  یو  ا  می بس   : غبغبت   نقدریگفت  به  باد 

 نندازاااا...مثال تولدمه...اخماتو وا کن تروخدا. 

 ینم  نایهم هست مثه م  اروی  نیا  ی...قبلش گفته بودنمیهممن    نیبب   -

 .زارمیمردک ب نیمن چقدر از ا یدون  یاومدم...واال انگار نم

 نشان داد و بعد نگاهش را به سمت در کافه چرخاند.  ییدست برو بابا با



به جانش   ز یانگ  جانیه  یریغافلگ  کی  نیدانستم منتظر است ، رام  یم

 . زدیبر

 حسنا...   نیبب  -

داده شده بودند را به نگاهم   نتیساده ، ز  یکه با خط چشم  ییها  چشم

که در معرض سقوط بود را درست کند    یدوخت و من اشاره زدم روسر

 و بعد ادامه دادم که... 

 بندمااااا...گفته باشم. یبزنه من دهنمو نم یادیزر ز ارو ی  -

باالتر برد و گفت    یرا کم  شیبار صدا  نی و ا  دیکوب  زیم  یمشت رو  حسنا

کرد شروع  تو  رو  دعوا  هم  اول  از  بابا  چاااای:  داشت   ی...پسره  بهت  کار 

 ن یبدتر از خودت گفتم پا تو کفش ا  ینایمگه؟...هزار بار به تو و اون م

اگه از اول   گهیم  نی...رامهی...بابا بنده خدا افسرده است...عصبنیپسره نکن

 اومد تو گروه. یگروه خودش نبود ، نم  نیهم ادم

 .کهیمرت رهیبم  -

 غره رفت و باز نگاهش را به در کافه دوخت.  چشم

 اش چرخ خوردم. یگالر  یام را گشودم و در فضا یهدف قفل گوش یب



 ی برا  یجالب  ل یداد ، متن پروفا  ینشان م  زیکه نفرت انگ  نیبا ا  مردک

 خودش انتخاب نموده بود.

نموده بودم ، گشودم و باز متن را از نظر   رهیرا که ذخ  لشیپروفا  ریتصو

 گذراندم.

 هست.  نای دو ناب ای در دن "

 . ینیب  یتو،که عاشق شدنم را نم یکی

 "!نمیب یرا نم یمن،که به جز تو کس  یکی

 پس؟ انیچرا نم  -

 گرفتم و به صورتش دوختم.  یگوش نیرا از اسکر نگاهم

 موندن.  کی حتما تو تراف  -

باشه....ا  هیمورچه چ   -  کشیشهر آخه تراف  نیکه کله پاچه هم داشته 

 کجا بود؟

من گوش تا    شیکه ن  یلحظه ا  نی لحنش ، به خنده افتادم و در هم  از

خوبش وارد شد و من نگاهم   تینها  یب  پیبا آن ت  نیگوش باز بود ، رام

که پشت سرش در حال قدم برداشتن   یاش به مرد  یاز وجنات عال  شتریب



اندام    ییبایخواست فخر بفروشد که ز  ی، انگار م  یبود و با آن ست ورزش

 کرد. ریکار است ، گ

که از او   ی هم نداشت ، آدم دلش خوش باشد کس   یدرست درمان  افهیق

 . باستیمتنفر است ، حداقل ز

 و مرد همراهش گرفت. نیآرام حسنا حواسم را از لبخند رام  یصدا

 رفته تولدمه؟ ادشینکنه اومده؟... خالی دست چرا – حسنا

 را از کنترل خارج گرداند. شمیبود باز هم ن کی، نزد شیصدا سوز

 و چشم و ابرو آمدم که...  دمیکوب شی سر پنجه به ساق پا با

تولدتو   هی...بنده خدا اون هم هزارتا مشکل داره...حاال  ااااینگ  یزیچ  هوی   -

 خوره. یبرنم ییبره که به جا ادشی

ام از   یبرد و من واقعا با تمام اخالق محمد  ورشی  شیبه چشم ها  بغض

 یبود ، باز دلم برا  مانیگروه مجاز  نیکه مثال ادم  یمرد  ن یا  دنی بابت د

 نگاه ناراحتش ، سوخت.



  د یگرم ، نگاهمان را به خود کش   یکه کنار حسنا نشست و با سالم   نیرام

کاناپه   یت من روکه دوست همراهش ، با فاصله سم  نی کردم به ا  ی، سع

 نکنم. ینشست ، توجه

 کرد. یشد خوب تلق یبمش اما هنگام سالم ، را م یصدا

 .زمیعز یانتخاب کرد یک تاری کافه چه – نیرام

ژست باال آوردن درست درمان   ک یآمد و    یکه م  یخال نایم  یکه جا  آخ

استفاده    کی کلمات رک  نیداد تا متوجه شوند در جمع از ا  یم  لشانیتحو

 .ندیننما

دزد  حسنا نگاه  کرده  حال  دیبغ  در  من  سع  یو  ارتباط    یم   یکه  کردم 

مرد کنار دستم هم   رهیبرقرار سازم ، متوجه نگاه خ  نیام را با رام  یچشم

 بودم.

حواله ام نمود و من   یکه دست آخر متوجه نگاهم شد و چشمک  نیرام

 حرکتش را با چشم غره پاسخ گفتم. نیا

 همراهم برخاست. زیجا برخاستم و نگاه حسنا و مرد کنار دستم ن از

 .امیو ب سیمن برم سرو  -



 ی گارسون دست تکان دادم و او لبخند   یفاصله گرفتم ، برا   زیکه از م  یکم

 .دیپاش میبه رو

 ی که بادکنک ها  یو من  یفشفشه ا  یو آن شمع ها  نیمنتخب رام  کیک

، به همراه موز  یقرمز رنگ را حمل م  یقلب تولدت مبارک ،   کیکردم 

ا  یب  یو شاد  ختنیباعث اشک ر  نیرام  انیم  نی حد حسنا شده بود و 

 ی خال   نایم  ی گرفت و جا  ی محصار  فرصت طلبانه چپ و راست او را در  

کارها نکند تا چهارتا    نیخواباند که از ا   یم  گوششدم    یک ی آمد  ،    یکه م

 خواست. ی مثل من و خودش دلشان م اری کس و   یآدم ب

  دیافتاد ، فکر کردم با  نیمرد همراه رام  یدر چشم ها  انیم  نیکه ا  نگاهم

 .میای کوتاه ب یاش کم ییبایاز آن موضع ناز

 بودم.  دهی کجا ند  چیو خاص را ه دهیکش   یچشم ها نیا

اش    هیکه من سا  یخاص  یها  سابقم که نشستم و مرد با چشم  ی جا  سر

 گرفت . یبزنم ، کنارم جا   ریرا دوست داشتم با ت

به   یو حسنا به راه انداخته بوددند کم  نی که رام  یو همهمه ا  یشلوغ  در

 . ییتو دیشد و گفت : پس خورش  لیسمتم متما



از بناگوش   شیو ن  یجواب به خوشحال  یگوشه چشم نگاهش کردم و ب  از

 شدم. رهیدررفته حسنا ، خ

 به سمت من داشت ، ادامه داد که...  لیکه تما یهمان حالت در

 .یتاب یم یادی...زادیبهت هم م  -

 شوم.  الشیخ  یب   قیعم  یکردم با نفس   یرا از حسنا برنداشتم و سع  نگاهم

کور حسنا جز   یسمت من بود و انگار چشم ها  هی  لشی اما تما  همچنان 

 .دید یرا نم  یزیچ نیعاشق رام یبزرگ و چشم ها هیجعبه هد

 ی گرفت   ی جد  یادیندارم دختر...تو هم نداشته باش...ز  یمن با تو مشکل   -

 .ویمجاز یایدن

 گفت.  یم  راست

 گرفتم.  یافکارم را جد یمجاز یایدن یادیز

 نگاهش هم نکردم. نیحسنا و رام یا ه یعاشقانه باز ی اما تا انتها من

رو به    ی سرسر  یاز جا برخاستم و با لبخند  دیکه با  یزی زودتر از چ  فقط

 . میشده...امشب خونه مادربزرگم دعوت رمید  گهیگفتم : من د نیرام



 ی زد و ذره ا  ی، لبخند   دید  یرا م   میکه انگار تازه چشم غره ها  حسنا

 نکرد. یماندنم اصرار یبرا

که تعارف زد برساندم ، با گفتن با اتوبوس راحت ترم ، او را کنار   نیرام

 ماندگار نمودم. زشیعز اری

 ی خدا را شکر مامان نم  دمیش ی رفتم ، اند  نییکافه هم که پا  یپله ها   از

دارد ، وگرنه   یو خوب  یحنتلمن  نیدوست پسر به ا  کیدانست که حسنا  

دست   ن یرهسپار کافه و ا  نایوقت با او و م  یگذاشت وقت و ب  یعمرا م

 مکان ها شوم.

را با او در    زیو طرز فکرش همه چ  تیتوانستم به خاطر حساس  ینم  یگاه

 بگذارم. انیم

 بود. قمیرف نیبهتر شهیکال مامان ، هم اما

  لیاتوبوس صد متر باالتر از کافه که نشستم ، به عبور اتومب  ستگاهیا  در

  ره یشد ، خ  یم  افتیوفور  قسمت شهر به    نیکه در ا  یمتیگران ق  یها

 شدم.



اتوبوس پارک شد ،   ستگاهیآن سوتر از ا  یکه کم  یلیبوق اتومب  ی صدا  با

 یزیزودتر از چ  یلیرنگ نمودم و خ  یمشک  یماینگاهم را معطوف ماکس 

ساختم تا    فمیدرون ک  لی نگاهم را گرفتم و خودم را مشغول وسا  د یکه با

به ماش ، اهل سوار شدن  پا  ستمین  نشیمتوجه شود  را   نیی و مزاحمت 

 دهد. 

اتومب  دنده گرفتن  ا  لیعقب  بدانم  موجب شد  آن دست   نی،  از  راننده 

 سمج و لجبازند. ی ادیهاست که ز

 ریرا خرد و خاکش   نشیماش  شهی بود که تا ش  یاز آن قسم  نایقول م  به

 .شد یماجرا نم  الیخ ی ، ب ینمود ینم

فرو بردم   فیسرم را در ک  شتری، ب   ستادیکه از حرکت ا  میبرابر پا  درست

اش شده   ی دود  شهیرفتن ش  نییکه متوجه پا  اوردمیخود ن  یو اصال به رو

 ام.

برسونمت...کبر  یخانوم...م  دیخورش   - هم   یب  ت یتونم  خطر 

 .ی....تو ام که منبع تابش ادیخوشم نم ادی تخت...از تابش ز التیهستم...خ



را   سشی پل  یدود  نکیاش که ع  افهیو به ق  دمی به درون دهانم کش   لب

 سر هل داده بود ، نگاه انداختم. یباال

 در صورت نداشت. یخاص  زیچ چی ه شیجز چشم ها واقعا

، دوختم و او باز    دیرس  یکه اتوبوس از آن م  یتوجه نگاهم را به سمت   یب

: هدف ن  ینداشتم...م  یگفت  اون دخترا  از  جا    نی...خواستم ای ستیدونم 

 ...تو هم مثه خواهرم.شنیمزاحم م اد ی...آخه بدجاست...زینش  تیاذ

را    نیشده بود ، موجبات ا  یقبل متفاوت و  کامال جد  یکه با کم   لحنش

 شوم. رهیاش خ دهیخاص و کش  یفراهم کرد که باز هم در چشم ها

 . ستین ی ازین  -

 قهیو دست به کنار شق  دیکش   نییپا  یچشم ها  یرا تا رو  نکیهم ع  او

 ...روزت خوش.یاش چسباند و سپس فاصله داد و گفت : هرجور راحت

 رفت. و

دادم که باز   یاحتمال را نم  نیا  یاحمق بودم که ذره ا  یلیمن خ  د یشا  و

 کنم.  تشیام رو یزندگ انیهم م

****** 



 ی اش را کم داده بود ، آن قدر کفر  یکه استاد ، نمره طراح  نی از ا  نایم

وگرنه که ما را زنده    میماند  یدم پرش م  د یزد که به قول حسنا ، نبا  یم

 ساخت. یبه گور م

 ی که نمره ثاپت کالس را من گرفته بودم و حسنا نظرش رو  مخصوصا

 مرا خواهد کشت. نایداد که م یموضوع مانور م نیا

ب   یها  یفرافکن  نی ا  البته ،    یبرا  شتریحسنا  بس  و  بود  آتش سوزاندن 

درس   نیا  یکه برا  یو رفت و آمد  نهیدق آن همه هز  شتر یب  نای وگرنه م

 متقبل شده بود ، را به جان داشت. 

  نا یرا دراز نمودم و م  می نمازخانه دادم و پاها  یسنگ  واریبه د  هیتک  خسته

 پیتا  یزیچ  عی سر  یلی اش خ  ی که در گوش  یتر از قبل ، در حال  یعصب

، رو به من گفت :    ینمود ، برابرم نشست و بدون نگاه کندن از گوش  یم

  دم زنه فقط با من مشکل داره...بابا من پروژمو دا  نیبه خدا سوز داره...ا

رام منیدست  من  به  گرفت...اونوخ  پول  ازم  نامرد  هم   ده ی...چقدر 

 . ستی شونزده...حق ن

 هم گذاشتم. یرا رو میشم هازدم و چ  لبخند



باشم که بتوانم آسوده   یپروژه سبب شده بود ، خسته تر از آن  یداریب  شب

 ی به کجا   نایم  یموضوع فکر کنم که چهار نمره کسر   نی و راحت ، به ا

 خورد. یقرار است ، بر م ایدن

را برابر صورتم   نیرا باز نمود و من اسکر  میتلگرام ، چشم ها  فینوت  یصدا

گروه   بی عج  نیکه ادم  ی، وارد صفحه شخص  یگرفتم و با زدن رمز گوش 

 ، خواستارش بود ، شدم. 

 سالم تابنده... "

 برام؟ یکن یطراح  تیزیکارت و یتون یم

 . رهیگ  یگرون م یلیخ نیرام

 . ستمیو اون ن نیدادن به ا  امفتیهم اهل پول  من

 هم درسته.  متتیگفت کارت خوبه ، ق  خودش

 "؟یتون یم

جمله اش مرا به اخم نشاند و بعد با خواندن ادامه جمله اش   یابدا  تابنده 

نشست    نایم  دهیبه د  یدنید  یلیام خ   افهی شد و انگار ق  دهیباال پر  می ،  ابروها 

 ؟یچِت کرد   نطوریداده ا  امیپ  یو گفت : ک  دیکوب  میران پا  یکه مشت رو



ناباور گفتم :   یا   افهیصورت او سوق دادم و با ق  یرو  نیاز اسکررا    نگاهم

 گروه چت. نیادم

 او بود که به سمت باال صعود کنند. یبار نوبت ابروها نیا

 زنه؟ یزر م ی....چرا؟...چ؟یچ  -

از مادر   یکامال شخص  یزیچ  کیشک    یب  نایم  تیترب ، وگرنه که  بود 

حجم از عدم کماالت   نیا  ستیبا  یاش قاعدتا نم  ختهیپزشک و پدر فره 

 شد.  ی، متولد م

 کنم.  یطراح تیزیبراش کارت و  خوادیم  -

 باتر یاش را ز  دهی کش   یخورد و چشم ها  وندییبه هم    شی بار اخم ها  نیا

 .دیبه رخ کش 

، کارت   قشیشف  قی دستش ناقص شده که رف  نیچه غلطاااا...مگه رام   -

 ؟ یکن یبده تو طراح تشویزیو

 یی دوختم و با لب ها  یرا به سقف گچ   م یباال انداختم و چشم ها  شانه

هم منو واسه  نی...خود رام رهیگ یگرون م نیرام  گه یجلو داده  ،گفتم : م

 کرده. هیکار ارزون ، بهش توص



:    باز گفت   ، باشند  زده  آتشش  م  یعنیانگار  همه   گهیراست  با  مردک 

 ی...پول خون جد و آبادشو از آدم مهیعوض  یلیخ  نهیرام  نی...ا  شینفهم

 . رهیگ

  ف ی حجم از تعار  ن یو ا  دیایب  یحسنا خال  ی خنده افتادم و فکر کردم جا  به

 را نسبت به عشق جانش بشنود. نایارادت مندانه م

بب   - به خدا...تو هم حاال  اگه   خوادیم  نینخند...سوختم  بده  پول  چقد 

کن...ه قبول   ، بود  نباشه    یچیخوب  بعدهات    کیهم  واسه  کار  نمونه 

 هست. 

 را داشتم.  میتصم نیهم ته دلم هم خودم

 نداشت.  یخاص زیاولمان ، چ برخورد

 شود. می هم نبود که به قول خودش بخواهد پاپِ یمرد

 کردم. یبا مامان ، هماهنگ م دیبا

گرفتم ، وگرنه   ی فاکتور م  دیمرد بود که با  کیام    یکه مشتر   نیاز ا  البته

 شد. یاصال و ابدا اجازه صادر نم

 با مامانم حرف بزنم.  دی با  -



برات وقت    شهیقرار داد و گفت : خوبه که مامانت هم  می پا  یرا رو  سرش

 . یپاافتاده ا شیپ زیچ  نیبرا همچ یداره...حت 

 نی از سمت جناب ادم  یگرید  امیکه نشان از پ   نیاسکر  یآمده رو   فینوت

 داشت ، نگذاشت پاسخ حرفش را دهم.

 ؟ی دی، جواب نم ی کن یم نیس "

 "کالست باالست. یلیاهلل ، تو خ وال یا بابا

جان گرفت و ناخود آگاه انگشتانم   میلب ها  یدانم چرا ، اما لبخند رو  ینم

 افتادند.   پیبه تا

 "کنم... یدارم فکر م "

 . دیشد و پاسخش هم رس نیس اممیپ  یآن به

 "؟یبه چ  "

بود    نشیصفحه چتش با پسرخاله آلمان نش   ریکه درگ  نایبه م  یرچشم یز

 کردم که...  پی ، نگاه انداختم و باز تا

 ب یپول به ج  ادیمثل شما که دلتون نم  ی س یکه کار با آدم خس   نیبه ا  "

 "نه. ای، اصال درسته  نیزیبر قتون یرف



شک از کار کردن با من منصرف    یحرفم ، ب  نیو فکر کردم با ا  دمی گز  لب

 خواهد شد.

  ی بودم که در گروه دائم او را به سخره م   یکه من همان دخترک  مخصوصا

 گرفت. 

 یزیمرد با آن چ  نیاصل واقفم نمود که ا  نیاز سمت او ، بر ا  دهیرس  امیپ

 تفاوت دارد.  ادریکنم ، ز یکه من فکر م

 . میپول زور بدم ، آره خس  اگه بدونم قراره "

دستته ،    نیرام  ی دونم کار تو خوبه و چندتا از پروژه ها  یم  یوقت   یول

 "ظلم کنم و کار به صرفه رو از دست بدم؟ بمیبه خودم و ج د یچرا با

 بود. یبیحق که مرد پررو و عج به

 "ن؟ یخوا یم یچه کار یبرا "

را    شیشکم قرار داده و چشم ها  یرا رو  یکه گوش  یینا یو به م  نوشتم

 بسته بود ، نگاه انداختم.

 اهل حرف زدن با جنس مخالف نبودم. من



بودم که به خودم ،     دهیترس  شی ها  یسال ها از مامان و نه  ن یدر ا  آنقدر

 دادم.  یهم نم  ی اجازه ا نیچن

قرار   یهر ارتباط  دمی، توسط حسنا در گروهشان ، فهم  تمیبعد از عضو  اما

 شود. دهیکش  راههیببه  ستین

، در حال   یمرد که در  صفحه چت شخص  ن یا  یول من حضور داشت 

مرد   کی مباحثه با    ی، در من برا  قیعم  ی حس کنجکاو  کیقلقلک دادن  

 بود.

که اصال در خاطرم هم   یتمسخر سهو  کیمرد ، همان روز اول با    نیا

حد من و    یو خشم ب  ینمانده از چه بابات بود ، در گروه موجب ناراحت 

 شده و ما را با خود دشمن ساخت. نایم

و سبک حرف زدنش در خفا ، موجب شده بود آن   یچت شخص  نیا  اما

 آورم. نییپا  یرا کم یشگیگارد هم

 .وریغ ل یاتومب شگاهینما یبرا "

 .وریغ اثی نام غ به

 تماسم هم...  ارهشم



 ".خوامشی...من حدودا تا آخر هفته م؟یبد لمیتحو یتون یم یک تا

دادم به    یکه پاسخ م  یو در حال   دمیام را به درون دهان کش   ین ییپا  لب

  یرا نشانه رفته بود ، نظر  م یچشم ها  نیی که از همان پا  ناینگاه متفکر م

 انداختم.

 "دمیبهتون خبر م "

 ؟ی کن ینگام م نجوریچرا ا  هیچ  -

 نمودم.  یام را خاموش م یداده گوش نرتنتیکه ا دمیپرس یحال در

 دونم اشتباه کردم.  یم ی...ولدمید یخاص زیچ هیتو چشات   -

دادم و آمدم    هیتک  یسنگ  واریتفاوت سرم را به د  یباال انداختم و ب  ابرو

: درگ  میچشم ها ببندم که گفت   ی دونم االن گارد م  ینشو...م  رشیرا 

 گمیدونم پسرا زبون بازن م  ی...اما کال چون مهیدادنتون کار  ام یکه پ  یریگ

 پسره هم جَلبه. نیکه حواست جمع باشه...ا

 زدم.  پوزخند

شوم   دوست  یکه بخواهم با کس   نی کامال فکر ا  تشیبا مامان و حساس  من

 را دور انداخته بودم.



 کند. ری نداشت که مرا درگ یخاص زیپسر هم آنقدرها چ نیضمن ا در

******** 

 .یخور یچرا غذاتو نم   -

به سمت   یرا کم  یخکیجلو دادم و بشقاب گل م  یرا با ناراحت  میها  لب

دوس ندارم...چرا برام پاستا    یاواسط سفره هل دادم و گفتم : من ماکارون

 ؟یدرست نکرد

ابروها  اخم لوس    ی به   : گفت  و  نشاند  کاتش  و خوش  کرده  نشو رنگ 

دو رقم دو رقم هم غذا بپزم که   نمیکار دارم اونوخ بش   یک ی...هزار و  نمیبب

 دخترمو همه لوس بارش آوردن. 

بهتره   ره یبم  یجلو دادم و گفتم : خب دخترت از گشنگ   شتریرا ب  میها  لب

 لوس باشه؟ ای

داشت ، گفت   یکه ظرف مقابل خودم و خودش را بر م  یو در حال   دیخند

  دیواسه فرش  ذارمی دست پختم که واسه تو درست کردم...م  فی: اصال ح 

 .هیکه بگرشت بوخوره...بچم عاشق ماکارون یاز مهمون

 روز به روز گنده تر بشه.  کمشیبهش بده بخوره اون ش نقدری آره ا  -



 بار نوبت من بود ، بخندم.  نیغره رفت و ا چشم

ف سکوت شد و مامان خودش را مشغول شستن ظرو  نمانیکه ب  یکم

 شام کرد ، گفتم : مامان؟

برا   نگاهش من  و  دوخت  من  به  و  گرفت  دستش  درون  ظرف  از   ی را 

اند  ن یهزارم برا  دمیش ی بار  او  فرش  ی ،  و  ز  دیمادر من  جوان   یادیبودن 

 است.

 بهم داده شده؟...به نظرت بزنم؟ تیزیسفارش کارت و هی  -

را از    ش یفشرد و دست ها  نیی را به سمت پا  ییظرفشو  نکیس  ریش  اهرم

به بدنه   شیپهلو هیو با تک دی دستکش خارج ساخت و به سمت من چرخ

اش گفت : تو    یآب  یساحل  راهنیساختن طرح شلوغ پ  انی و نما  نتیکاب

م کارت  درباره  که  باباتو  م؟یدون  ینظر  فعال  فقط درس    خواد ی...اون  تو 

واسه   یصت دارفر  یلی...تو خ؟یز یبه هم بر  یخوایم  هنتو...چرا ذیبخون

 . یخودتو خسته کن  ییبا چارتا پروژه دانشجو ستین یازیبازار کار...ن

 را نخواستم اطالح کنم.  ییمامان ، از بابت پروژه دانشجو اشتباه

 فعال دوست نداشت من در بازار کار با مردها کار کنم.  مامان



 کم است. یادیامور ز نیا یکرد سنم برا یم فکر

 بود که نظر مساعدش را جلب کنم.  نیحال مهم ا و

خودم بوده مامان...برام ارزش   بی دوس دارم حس کنم دستم تو ج   -

 داره.

م  شانه خودت   : گفت  و  انداخت  خسته یدون  یباال  خودتو  ...فقط 

 .یدون یباباتو که م یتاینکن...حساس

 ... یآر

 ام حساس بود. یمن و سالمت و راحت  یرو یاد یز بابا

 خانه بودم. نی ا زدردانهیعز من

و فکر کردم بابا    دمیجا برخاستم و سمتش رفتم و او را در آغوش کش   از

 کند. یعمل م یمامان ، به خوب یدر انتخاب عطر برا شهیهم

هم مرا با خنده پس زد و گفت : برو لوس نشو...هنوز دلخورم شامتو   مامان

 .ینخورد

 اتاق شدم. یتلنبار شده ام راه یو ابرو آمدم و به بهانه کارها چشم



خوب عود که از همه جا به   یو بو  یزیخانه و تم  نیآرام و دلنش   یفضا

 ی دلم برا  یداشت که واقعا گاه  یمرا بر آن م  ی، گاه   دی رس  یشامه ام م

 از سکنه بود ، بسوزد.   یخال شهیکه هم یو خانه ا نایم

ام را برداشتم و   یبزرگم ، گوش  ریتحر  زیم  یز رواتاق که شدم و ا  وارد

رو  شی فا  یوا را  ، خودم  نمودم  روشن  مرتبش   یتخت  یرا   ، مامان  که 

 نموده بود ، پرت کردم.

  م یرا باال فرستاد من در دم در جا  میدر تلگرام ، ابروها  وریغ  اثیغ  امیپ

حالت دارم را که بعد    ینشستم و در حال باز نمودن صفحه چتش ، موها

عقب  دست  با   ، بودم  ساخته  مرطوب  بادام  روغن  با  عصرم  دوش  از 

 فرستادم.

 "شد؟ یکارم چ "

داد ، نگاه انداختم و متوجه    یبودنش را نشان م  ن یصفحه که آنال  یباال  به

 است. پی شدم در حال تا

دختر...طاقچه    رهیگ  یلی...من کارم خیکرد  نیما رو س  امیچه اعجب پ  "

 "باال نذار. 



 باال رفتن نداشتند. یبرا ییجا گرید میابروها

 رو داشت. یادیمرد ز نیا

من کارتونو انجام    نیمطمئن  نقدری که ا  نیپرداخت داد   شی مگه شما ، پ  "

 "دم؟یم

 که... دیپاسخم رس یآن به

 "شماره کارت؟ "

 یزیوار  امیکه پ  دینکش   قهیوارد نمودم و به دو دق  عایکارتم را سر  شماره

 قابل توجه را شاهد بودم.  یمبلغ 

پ  نیا اگر اهل   ، ا  شی مرد  به  با    یبود که م  متیق  نیپرداخت  توانست 

 شد ، کار کند. یم یکار تلق  نیا یکه حرفه ا نیرام

 ".نیکمِ کارم با من کار کن نهیقرار بود به خاطر هز "

 مرا به خنده واداشت. شتری، ب  یراحتنا یاش جا دهیرس امیپ

پول بدم...کل پولو دادم...تا فردا   ست یقرار ن  نیاز ا  شتریکل مبلغ بود...ب  "

 ".خوامیهم حداقل سه تا طرح م

 تعارف بود انگار...  یپررو و ب یادیز مردک



 که اطرافم بودند. یی از تمام آدم ها  متفاوت

 نمودم که...  پی جان گفته بود ، تا میلب ها یکه رو یخنده ا با

 "فرستم. یم یدی آ نیبراتون به هم گهی...دو روز دشهیتا فردا نم "

 دمیش ینمود و من اند  شتریکه قرار داد ، خنده ام را ب  یچشم غره ا  کریاست

، چگونه توانست لبخند    ستیکه هنوز هم در گروه ، عذاب اله  یپسر  نیا

 اورد؟ یب میبه لب ها

 شست. می ارسال شده اش ، لبخند را کم کم از لب ها امیپ

که دادم بزنگ...خاموش   ی، به شماره ا  یداشت  ی ...کارگهیتا دو روز د  "

 "کنم تلفنو. ینم

 پاسخ خارج شدم. یصفحه چتمان ب از

مثل وسوسه ، قلقلکم   یز یچ  کی نموده بودم و    یرو   ادهیجا هم ز  نیهم  تا

 مرد.  نی با ا یخصوص یداده بود به بحث 

 مرد بود. نیطرفدار ا  شهی، هم حسنا



  قیقول داده بود که راز رف  نیگفت و انگار به رام  ی را اصال و ابدا نم  علتش

را باال   نایلج من و م  شتری موضوع ب  نیدوستش را برمال نسازد و هم  قیشف

 آورد. یم

 ی واقع  یبار تعجب  نی، موجب شد، ا  وریغ  اثیغ  یاز سو  یگرید  امی پ  اعالن

 . نمیتر را به تجربه بنش 

خساست به خرج   نقدرینداره که تو ا   یخرج آنچنان   ریشب بخ  هی واال    "

کم آداب و شئونات   هی...ستین  یمدار  یسبک مشتر  ن یدختر...واال ا  یدیم

 ".ریبگ ادی

 زیم  یگذاشتم رو  یگرفتم ، م  یقاب م  د یشئونات نام برده اش ، را با  آن

 .دیآ یبرم  ی، همه مدل سخن  بیمرد عج نیبماند ، از ا ادمیتا   رمیتحر

 ، موجب قهقهه ام شد. یناراحت یدانم چرا جا  ینم امشیپ

خنده وحشتناکم ، به هال و    یدهانم فشردم تا انعکاس صدا   یرو  دست

 .ابدیآشپرخانه راه ن

بود که راه و رسم در دست    اری به تمام ع  یپررو  کیالواقع ،    یف   مردک

 دانست. یدختر را م کی  ی گرفتن نبض کنجکاو



 ک یام از سمت مامان ، از رابطه با    یزندگ  یمن آنقدر تمام سال ها  اما

 شوم. زهایچ  نیخام ا دیمرد ترسانده شده بودم که بدانم نبا

فکر کنم   "زد ، نوشتم :    یکه در جانم موج م   یبا تمام حس کنجکاو  پس

...پس شبتون وریغ  ی وقت شب آقا  نیا  ستین  یساعت کار   نی، متوجه

 "خوش جناب آداب و شئونااااات دون.

از تلگرام   یکه دم به دم پررنگ تر م   یغلبه بر وسوسه ا  یبرا  و شد ، 

 خارج شدم.

دن  ینم  اما ب  ستاگرامنیا  یایدانم که چرا در  به   یفالوئرها  نیدر  حسنا 

 ور گشتم. یغ اثیاز غ  یدنبال رد

 بود. کی، صفحه اش پابل بمی نمودم و از شانس عج ش یدایپ

 ی همان فوتوگراف  ا یدوستانه و    حاتیتفر  ا یها تماما از خودش و    عکس

 شد. یم لی داد ، تشک یکه اکثرا بر رو آواتارش قرار م ییها

 داشت.  یخوب  لیاستا

  ی شدند ، بروند بقال  یکه انگار بلند م  ییها  پی، ت   نایهمان به قول م  از

 سر کوچه ماست بخرند.



، غبطه به جانم   ششیو آسا  یکه من دوست داشتم و راحت  ییها   همان

 که چرا پسر نشده ام. ختیر یم

هر پستش بودم   یو کامنت ها  ری تصاو  ریدانم چقدر گذشت که درگ   ینم

وقت اما  صدا  ی،  که  آمدم  خودم  تعر  دیفرش  یبه  تمج  فیو   یدها یو 

 .دیرس یچاپلوسانه اش از دست پخت مامان به گوش م

 گشتم.  یبه جمع خانواده ام باز م دیبا

  تیو جذاب  حیبدون تفر  یگاه  یادیکردم ، ز  یحس م  شهیکه هم  یجمع

 است.

**** 

نمانده و با    نایرا در خانه م  به خاطر مسافت نسبت دورترش ، شب  حسنا

  مان یها  ژامهیبا فراغ بال ، پ نایبه شهرستان بازگشته بود و من و م نیرام

  یکه پروژه ها  ی لم داده و هرکدام در حال  یو  یت  یو جلو  دهیرا پوش

را    نایمورد عالقه م  کیرمانت  لمی، ف   میکرد  یم  یعقب افتادمان را سرآور

 . می دید یم



 نیاز ا  نایبودم و م  وریغ   اثیغ  ل یاتومب  شگاهینما  تیزیکارت و  ریدرگ   من

 یساخته بود ، کفر  ریسراز  مانیبه چت شخص  امیحجم پ  نیپسر ا  نیکه ا

 نمود. یم

داشت ، چگونه   تیبلد  یجور ناجور  کیپسر ،    نی بود که ا  نیبر ا  نظرش

 .ردینبض فکر طرف مقابلش را به دست بگ

 هم موافق بودم. من

 ده یکه رس  یآخر  ام یکه دو پ  نی دلم از ا  انیم  ییبودم چون انگار جا   موافق

ل  نگاه داشته بودم ، هنوز قلقلک   م یچت ها  ستیبود و من نخوانده در 

 داشت.

،    نایم  یکه مورد پسند خودم و حسنا و با هزار چشم و ابرو   یطرح  سه

 ی که صحنه به قول خودش عال  یدر حال  ناینمودم و م  نییبود را باال پا

شاهدش باشد ،    یشتریگرداند که با دقت ب   یبه عقب باز م  یرا کم  لمیف

: تو چه فکر تاپت    نی ا  ی...اومد؟یگفت  بند اون لپ  اج واسه من فقط 

 ؟یباش

 



گفتن   یبرا  یکه ، من حرف  ن یا  ی گوشه چشم ، نگاهش کردم و او برا  از

و رو را بست  تاپش  ،  لپ  باشم  کاناپه ها    انیم  یا   نهیآ  زیم  ینداشته 

 قرارش داد. 

رو    نا یا  ارنیلپ تاپ دوختم و گفتم : تا شام ب  توریاما باز نگاه به مان  من

 .خوادیکدومو م نمی ، بب وریغ  اثیسه غفرستم وا یم

 ...نااااایا اثمی رقصاند و گفت : اوه اوه غ شانه

...مردک نااااایا  نیرام  اثیرا تاب دادم و گفتم : اوه اوه غ  میو موها  دم یخند

 جَلَب... 

، توجهش را از  لمیف گرانیشدن نظرش به صحنه بوسه عاشقانه باز جلب

 ، ارسال نمودم.  وریغ  اثیغ  یرا برا  ریمن برداشت و من در تلگرام سه تصو

عکس   تیو به محض رو  دیبه طول انجام  یشدنش کم  نیبرا زمان آنال  نیا

پ از  من چشم   ، پ  یقبل   یها  امیها  دو سالم  شامل  که  ،   یاپ ی اش  بود 

 برداشتم. 

 "به به...تابنده خانوم...چه اعجب... "



ا  و پ   یدمه کمدر  و  نمود  فاصله    یبعد  امیمعطل  به  را   قه یدق  کیاش 

 فرستاد.

، برام بزنه   نیرو بفرست واسه رام  ی...دومینه خوشم اومد...کارتو بلد  "

 "تو دستگاه.

 گروه؟ یاینمودم و او سپس گفت : چرا کم م پی تا "باشه  " کی شیبرا

که   یبود ، نگاه انداختم و ناخودآگاه با لب  لمیکه هنوز محو ف  یینایم  به

لپ تاپ به کار   بوریک  یرا رو  میافتاده بود ، انگشت ها  ریدندانم گ  ریز

 انداختم که... 

آدما   " واسه  کردن  حروم  هام    یوقت  برنامه  جزء   ، کن  خرد  اعصاب 

 ".ستین

جالب توجه   میشد ، برا   یم  ییکه بدون فوت وقت در حال پاسخگو  نیا

 بود.

باالت هم زطاق   " باهات کار دارم...دوتا    ی...ولایها...ن   ادهیچه  باز هم  من 

برا م  یبروشور  خواهرم  د  خوامیپروژه  هفته  مورد   گهیازت...تا  اطالعات 

 "؟یزن  یفرستم برات...م یم رم یگ یم ازشوین



توانستم واقعا ، از   یدندانم مانده و من نم  ریپول دست به نقدش ، ز  مزه

 پروژه خوب بگذرم. نیا

 خواست.  یدر وجودم حرف زدن با او را م ییجا  ییجورها کی  البته

 .ستیدانستم ، آدم امثال من ن یکه م ییزدن با او حرف

ن  نیکه هم  یمن  امثال با هزاران   قیدر خانه رف  یشب  مهیماندن  را هم 

 .اوردیو گوشزد توانسته بود ، به دست ب لتریف

 "کنم. یدر موردش فکر م "

 نمود. لیهم در پاسخ دادن تعج باز

اخالق داغونت    ن یهم درباره ا  یفکر  هی،    ون یم  نیخوبه...فکر کن...البته ا  "

 ".یمون یرو دست مامانت م یبر شیطور پ نیکن...هم 

 یشدت ، ب   نیکه پاسخ ا   میدانستم چه بگو  یگشاد شد و نم  میها   چشم

 اش شود. یادب  یو ب ی فرهنگ

مجلس   دی خر  یبرا  مامان دخترعمو  یلباس  بران  بله  در  بود  قرار   میکه 

  نیتریو  انیکه م  یکشانده و من در حال  دیبپوشد ، مرا با خود تا مرکز خر

 نمودم. یبودم ، به نظرات مامان ، مثال توجه خرج م النیو س النی ها و



 را آنقدر ها دوست نداشتم. دیخر

 با مامان نه. یداشتم ول یعنی

چرخ    دیمرکز خر  یو حسنا ساعت ها در فضا  نایدوست داشتم با م  من

با سس کچاپ    ینیزم   بیاسنک و س  نایبخورم و به قول م سرخ کرده 

ا و  نوش جان کنم  ع  انیم  نیفراوان  و  تمسخر  هزار  از  ا  بیبعد    راد یو 

 بخرم. یزیچ کی درآوردن از اجناس مغاره ها ، 

پسند نمود و وارد مغازه شد   یکه کت و شلوار خوش دوخت زنانه ا  مامان

مورد نظر مامان ،   کیکه در مجاورت بوت  ینقره ا  ی، نگاهم را بند گالر

 قرار داشت ، کردم.

و دار نگاه به آن ها چشمم   رینقره چشم نواز بودند و من در گ  یدستبندها

 به درون مغازه افتاد.

چانه    ریو دست ز  ستینگر  یمرا م  نیتریکه از پشت و  حیکه با تفر  یمرد

فضا    نیبا ا   یمنافات  چیاش ه  یابان یاسلش و خ  پیقرار داده بود و آن ت

قدم به سمت عقب پرت    کیرا گشاده نمود و مرا    مینداشت ، چشم ها

 کرد. 



مجاور افتاد و ترس در تمام تنم شره   کی ناخودآگاه به سمت بوت  نگاهم

 نمود.

دو هفته و در   نیا  یبار در ط  نی دوم  یمرد ، آن هم برا  نیا  دنی د  واقعا

 خواستمش. یبود که اصال و ابدا نم  یدور از ذهن  زیمکان ، واقعا چ نیا

سرعت  نگاهم با  و  چرخاندم  که  بوت  یرا  به  را  خودم   ، تصور    کیمافوق 

، راحت شد که از روبرو   طیشرا  نیذهن کند من در ا  الی رساندم ، انگار خ

 به عمل آورده ام. یریجلوگ اثیشدن مامان و غ 

 یم  جانی از ه  می هم چنان در اتاق پرو ، مشغول بود و من دست ها  مامان

بر علت شد تا ضربان قلبم باالتر    دیام ، مز  یکه زنگ خورن گوش  دیلرز

 برود.

 شد.  عمیام ، موجب پاسخ سر یگوش نیاسکر یرو نایم عکس

رفتنامر   - رفتد؟یخر  ید  عمو  ؟یدیخر  ی...کثافت  زدم  خونتون  ...زنگ 

 .دیخر نیگفت رفت

 زد. ینفس حرف م کی داد و  یهم نم فرصت

 جا؟   نیا یایب یتون یم  -



 ؟ ی...کدوم طبقه انگمیکه گفت : تو پارک دمیپرس یقدر جد آن

 . یاصل  دیسمت چپ وو یطبقه هم کفم...راهرو   -

 .هیجور ن یصدات ا نیچرا ا نمیبب امیم گهید نیپنج م  -

 نشونت بدم. یزیچ هی دیو مامانو رد کن بره...با  ایب  -

خارج از تصورش زده   ی، نشان داد که حرف  یو پس از آن قطع گوش  مکث

 ام.

که از ابتدا    یو به فروشنده خانم  دیکش   رونیکه سر از اتاق پرو ب  مامان

اش داشت ، لبخند زد و با چشم و ابرو آمدن مرا به نزد    یسر در گوش

 خود فراخواند. 

نشسته بود و من با    بایز  یلیرنگ در تنش خ  یسدر  یبایو شلوار ز  کت

داشته باشم ،    یهم عکس العمل خوب   یل یگذاشت ، خ  یکه نم  ی استرس

 .ادیبهت م یل یمامان...خ هیگفتم : عال

واسه زن   یلیر نمود و گفت : خت  زانیو آن را م  دیاش کش   قهیبه    یدست

 ست؟یعروس جلف ن یعمو



...اصال انگار واسه خودت دوختنش...موهات یجوون  یلیقربونت برم تو خ   -

 . شهیبهتر م یلیخ یرنگ روشن تر بذار هیهم 

انگار کارساز بود که سر تکان داد و لبخند زد و   اعتماد به نفس دادنم 

 .ایزیر یگفت : تو هم زبون خوب م

ا  یسع بزنم و در  لبخند  ، م  انیم  نی کردم  : مامان  هم داره   نا ی، گفتم 

 د یخر  میمانتو بخره...زنگ زده خونه ، بابا گفته اومد   خوادی...فک کنم مادیم

 ، اون هم اومده.

کرد ، گفت : خب پس    ی م  رونی که مرا از اتاق ب  یر حالتکان داد و د   سر

 سر بهشون بزنم.  هیتو بمون باهاش...من برم خونه مامان جانت 

 .دیباال پر یاز شدت ناباور میزدم و ابروها لبخند

 انجام دهم؟ دیخر نایبود که من با م رفتهیقدر راحت پذ  نیواقعا ا مامان

و به مامان که    ستادمینشود ، در راهرو ا  النیو س  النیو  نا یکه م  نیا  یبرا

 شدم. رهی کت و شلوارش بود ، خ  نهیدر حال پرداخت هز



شد که پشت   یم  ینگاهم بند مغازه کنار  یچشم  ری، ز  انیم  نیا  یگاه  و

  دیلوکس مرکز خر  یبا فضا  یمنافات  چینشسته بود که ه   یدخلش مرد

 نداشت.

آدم   ک یبود تا    هیشب  یبدنساز  یمرب  کی به درد    پش یت  شتریکه ب  یمرد

 . یتجارت و کاسب کار

، چادرش   یلوکس لباس مجلس  کیآمدن از بوت رونیکه در حال ب مامان

تونه   یکه م  نایبرم...م  یم  نوینمود ، گفت : پس من ماش  یم  زانیرا م

 برسونتت؟

 نداره؟ یرادیتعارف بزنم شب خونمون بخوابه...ا دیآره بابا...اصال شا  -

حال  از در  و  کرد  نگاهم  چشم  م  یگوشه  آمدن  لبخند  با  م  نایکه   یرا 

  ی...بچه تنها بمونه خونه که چی کن  یهم خوب م  یلی، گفت : خ  ست ینگر

 بشه؟

و خودش را بند آغوش مامان ساخت ، من باز هم نگاهم   دیکه رس  نایم

جالب   یل یدانستم ، سرنوشت ، خ  یشد که م  دهیکش   یمغازه ا  یبه سو

 بار سر راهم قرار داده است. نی دوم یمرد پشت دخلش را برا



دست گرد شانه   نایکه با تذکر تمام نکات ، ما را گذاشت و رفت ، م  مامان

 شده؟ ی ام حلقه نمود و گفت : خب...چ

گالر  با به  کش   یسر  هم  در  ابرو  او  و  زدم  اشاره  نقره    دینقره   : گفت  و 

 ؟یکه دست به سرش کرد یکادو بخر یخوای...واسه مامانت م؟یخوایم

 ... اثیباال انداختم و گفتم : نه...غ سر

با وجود همان چند ک  نهیبه س  دست فکر کردم   زی ناچ  یلویشد و من 

 دارد. یرینظ یب پی اضافه وزنش ، ت

 ؟ یچ اث یغ  -

 پ یجاست؟...همون ت  نیشد و گفت : ا  دهینگاهش به پشت سر من کش  و

داد   یم  ییآشنا  ن یو ا  دید  یاگه مامانت م  دیخورش  یاسلشه است؟...وا

 که... 

 و او را از ادامه صحبت باز داشتم.  دمیرا کش  شیبازو

 یورج  هی   دیبا  گمی...میایفکر کردم که خواستم ب  نایبه همه ا  قا یدق   -

 کنم که....  شیحال



چشم غره رفت و آمد در حال   میو جذابش برا  دهی کش   یآن چشم ها  با

نما  یزیچ  دنشیتوپ بارم  خ  دیهم  با  که  فاصله   رهی،  به  نگاهش  ماندن 

 .دیدهانش ماس انیدر عقب سر من ، سخن م یاندک

 سالم.   -

که در خاطرم ماندگار شده بود ، مرا به سمت   یبه نسبت خاص  یصدا

که با چند چروک     یخوش حالت  یچشم ها  دنیچرخاند و من با د  ندهیگو

 . ستمیگشاده نگر یبود را با نگاه  رمانیاطرافش ، خ

 گفتم : سالم... ناخودآگاه

را در   شی و پر قوا ناخن ها  ستادیرا چنگ زد و کنارم ا  میکه بازو  نایم  و

 به خودم آمدم. یمود ، کمگوشت تنم فرو ن

در معرض سقوط بود   گری که د  یشال  دنیدر هم و کش   ییبا اخم ها  نایم

 ش؟ی سالم...فرما کیسرش ، گفت : عل ی، رو

 ... اثمغی من  – اثیغ

 یخنده اش گرفت که با صورت  یسبک معرف  نیهم انگار مثل من از ا  نایم

 بازتر شده بود ، گفت : خب؟ ی که کم



پسند کرده بود    یزیچ  هی  من  داداش  مغازه  تو  دوستت  کنم  فک  –   اثیغ

  سه ی...با کدمیهم خوب م  فی...تخفستمی...ترسناک ندیگرخ  دیمنو د  ی، ول

 . شمیهم م ییداداشم حاتم طا 

به سمعمان رساند و دستش را   شی در انتها  یجمالت را که با چشمک  نیا

در بهت کامل من ، مرا  به   نایدراز نمود ، م  یبه تعارف به سمت گالر

فاصله چندمتر و  کشاند  گالر  مان یدنبال خود  ط   یتا  وارد    یرا  و  نمود 

 .میشد

وق زده ام را که به صورتش دوختم ، ابرو باال داد و گفت :    یها  چشم

 .میدو بخر...واسه  تولد مامانم  کادهیم  فیتخف

مرد  دمی گز  لب به  زده  و خ  یو خجالت  وارد شد   یلیکه عقب سرمان 

 نگاه انداختم. یرچشمی، ز ستادیمتواضع پشت دخل ا

  افه یتو تو ق  یتعارف مرا مخاطب قرار داد و گفت : هر چ  یب  یلیهم خ   او

 تعارفن. یب قاتی ، رف یا

و مرا از حالت دهان باز خارج نمود و رو به   دیشانه به شانه ام کوب  نایم

 جا؟  نیا یکن یم ی شاگرد  ایگفت : حاال واقعا واسه داداشته  اثیغ



 که اطرافمان را پوشش داده بود ، انداخت.   یو جذاب  دیبه دکور سف  ینگاه  و

از من و حسنا داشت ، موجب   یتکلف بود و فرهنگ متفاوت  یکه ب  یینایم

 بخندد. ثایشد باز هم لب بگزم و غ 

شاگردم...داداشم...تو   فشتخفی...کن  انتخاب  تو  –   اثیغ من...حاال  با 

 انتخابتو بکن.

که در گروه چتمان   یاثیبود که او هم از غ  بیهم لبخند زد و عج   نایم

 موجب نفرتش شده  ، خوشش آمده بود.

 ی نقره مشغول شد ، نگاه به نوک کفش ها   ی ساعت ها  یکه به بررس  نایم

 گشاد شد. می، باز هم چشم ها اثیآل استارم دوختم و به صدا زدن غ

 ش؟ یخوا ی...نمگا ین نوای  – اثیغ

به    شهیش  یدستش خارج ساخت و رو   ریز  نیتریرا از و  یف یدستبند ظر  و

 سمت من سوق داد. 

 ی دیاش خورش  انهیکه در دو سمتش چشم زخم و در م  فیظر  دستبند

 بزرگ تر داشت.



اما لبخند به لب ها  ینم  ،  ییبایاز ز  میو چشم ها  دیچسب  میدانم چرا 

 موضع داد. ریینوازش گونه تغ یدستبند به حالت 

و دست راستم را بند    دمی دستبند کش   یسبابه دست چپم را رو   انگشت

 رنگم نمودم. یقواره بزرگ طوس یروسر دنیجلو کش

افتادم...بعد د  ادی...خورد  چشمم  به  امروز  –   اثیغ گفتم حتما   دمتیتو 

 مال خودت باشه. دینشونه است که با

به چشم ها  با اثر    نیخاصش که چند چ  دهیکش   یبهت  بر  باز  کوچک 

پد اطرافش  در  ها  دی لبخند  انگار چشم  و  کردم  بند  نگاه   ، بود    ی آمده 

هم به مشارکت   شیخنده دار بود که لب ها  یادیمتعجب و گشاده من ، ز

 در آمد. شیچشم ها

ساعت   نی، بلند گفت : من از ا  اثیرو به غ  نای که م  میبگو  یزی چ  آمدم

 ؟یذاریم ییخوشم اومده...برام تو بسته کادو

را    اث ینشان داد و غ  یزیمت تر ، چسه متر آن س  ینیتری با دست در و  و

 .دیبه آن سو کش 



مشغول   نا یمدت ، م  نیزمان برد و در تمام ا  قهیده دق  دیماندنمان شا  یباق

کرد حاال    یدانست فکر م  یکس نم  چی بود و ه  متیچانه زدن بر سر ق

 پول هاست.  نیلنگ ا

رها شده و دلم را   نیتریو   یبودم که همان طور رو  یمن محو دستبند  و

 حد رسانده بود. نیبا خودش برده و ضربان قلبم را به باال تر

 هم چشمم بند دستبند بود و دلم با آن.  یخداحافظ  موقع

داشتم ، پس تنها با    ینگه م  دیتولد فرش  یبرا  دیکارتم را با  یموجود  اما

 که بسته را در   یخارج شدم و او در حال  نایهمراه م  یاز گالر  یخداحافظ

داد، گفت : پسره پررو هست   یبانمک پر زرق و برقش قرار م  یکوله پشت

 .نهیب یاصال منظور نداره...کال انگار ماها رو دختر نم  ی، ول

 حرف ناراحت شد. نی از وجودم ، از ا یی دانم چرا ، اما جا ینم

******* 

اش داشت ، چشم غره رفت و    یکه سر در گوش   یدیجان به فرش  مامان

حال  ع  یدر  رو  یمیقد  نکیکه  را  م  یاش  سر  یچشم  به   ال یگذاشت 



شد ، توجه نشان   یپخش م  مایبار هزارم از صدا و س  یجومونگ که برا

 داد. 

زدم ، گفتم : مامان جان    یرا گاز م  ینیزم   بیکه لقمه کوکو س  ی حال  در

 لمو؟یف نیا نیستی، حفظ ن 

سالن و در   یمبل آن سو  یرو  دهیدراز کش   دیکه به فرش  یغره ا  چشم

شما دوتا    نمیمن کرد و گفت : بش   یبار ارزان  نیحال چت ، رفته بود را ا

 لتونه؟یرو نگاه کنم که همش سرتون تو موبا

مغز تخمه آقتاب گردان از کاسه   یشده مشت  زیخ   مین  دیو فرش  دم یخند

 نم؟ییشما رو ب یاالیسر  مینیکنار دستش برداشت و گفت : بش 

 ن ی نمود و گفت : بش   شتریرا ب  دیجان چشم غره اش به سمت فرش  مامان

 نکن. تی اذ نقدریدرستو بخون مامانتو ا

و من   دیگفت که به گوش من و مامان جان نرس  یزیو چ  دیخند  دیفرش

حال  لقمه    یدر  م  گرید  ی اکه  دهان  ا  یدر  تو  ما   : گفتم   ،  ن ی گذاشتم 

 ن ی، مامان جان...مثال هم میرس یجا نم  چیمملکت از درس خوندن به ه



بهتره...من هم   یلیمارکتش خ  پریتو ها  سهیوا  ییبره وردست دا  دیفرش

 کنم. دای شوهر خووووب و پووولدار پ هی  د یبا شکه اول و آخر 

اش را دست   یروفرش  یطب  ییجمله آخرم ، دمپا   دنیجان به شن  مامان

 .دمی به قهقهه خند  دیو من و فرش دیگرفت و  به کمرم کوب

زن خوب    نیخانه و با ا نیحالمان در ا  یاز همان بچگ  دیمن و فرش  اصال

 بود. یو عال

بران دخترعمو  و بله  به  ا  مینرفتنمان  انتخاب  را    نی و  بابا  ، گرچه  مکان 

 . مینیو افاده بابا را نب سیکه خانواده پر ف دی ارز یناراحت کرد اما م

خواست از داماد پزشکش   ی، از ابتدا تا انتها زن عمو م  میرفت  یمثال م  االن

برا  فیتعر انشاءاهلل  بزند که  و آخر سر هم طعنه  ا  یکند  از    ن ی من هم 

 .دیایب شیموردها پ 

کنه...حاال انگار خونه شوهر   ی...شوهر شوهر مدهدری   چشم  –جان    مامان

 شده. زونیطور آب از لب و لوچش آو نیچه خبره ا

به آسمان رفت و مامان جان با غرولند از جا    دیهم قهقهه من و فرش  باز

 برخاست تا به تلفن پاسخ دهد. 



 دارم.  امیبه عمل آورد که پ  نیتلگرام من نشان از ا  کونیهم آ  انیم  نیا  در

تمام وجودم    انیپا  یاسترس ب  کیدانم چرا    یبود و نم  اثیاز سمت غ  امیپ

 . دیرا درنورد

  اث ی، غ  دمیرا شن  شیو حرف ها  دمی که دستبند را د  یاز آن روز  اصال

 من متفاوت شد. یبرا وریغ

 خاص شد. یمرد کم نی نمودم که ا یاعتراف م د یبا و

 را گشودم. امیپ

 " ؟یبندو دوست نداشتدست "

 داشتم. دوستش

 خواستم باور کنم ، اما دستبند را دوست داشتم.  ینم

 خواستم باور کنم ، اما دستبند را دوست داشتم.  ینم

 سم یدانستم چه بنو  ینگاه کردم و واقعا نم  رهیخ  یگوش   نیبه اسکر  یقیدقا

 شد. پیکه او باز مشغول تا

 باشد. نمانیماب یماندم او ادامه دهنده حرف ف منتظر

 "... یپس دوسش نداشت "



 ی را با انگشتانم آغاز کردم تا رو  یم یماندم و مبارزه عظ  رهی ، خ  امشیپ  به

 که من عاشق دستبند شده ام. سندیننو شیحرکت نکنند و برا بوردیک

فرستاد   امیوقفه ، پ  یمنجر شد که او بعد از زمان  تیام انگار به موفق  مبارزه

 که... 

 ".افهیتو ق دایشب خوش تابنده خانم شد "

و از صفحه اش خارج    دیکه به من اعطا نموده بود ، باال پر  یاز لقب  میابرو

 شدم.

از   نکیجان که صورت غرق فکرم ، انگار کنجکاوش نموده بود ، ع   مامان

 همه؟  چشم برداشت و صدا آرام نمود و بعد گفت : چرا اخمات تو یرو

 کردم ، لبخند بزنم. یسع

 خب... اما

 ، انگار دلم شکسته بود. یجور متفاوت  کی

تعارف خشک   کی که    نی ا  هیشب  یداشتم ، اما حس   یدانم چه انتظار  ینم

 به من شده است و تمام ، در دلم ماندگار شده بود. یو خال



شد به نسبت خوب   یکه م  یوضع مال  نی مرد با ا  ن یکردم ا  یفکر م  انگار

دستبند قابلم   ن یتوانست بزند که اصال ا  یتعارف م  کینمود ،    ادی ، از آن  

 را ندارد.

 نمود. یم دیو تمج فیتعر  یلیخ نیرام یحسنا که از دست و دلباز واال

 خوبم مامان جان.  -

خاست   یاز جا بر م  ی، به سخت   قشیکه به واسطه زانو درد عم  یحال  در

 .یو گفت : خدا کنه که باش، سرش را تکان داد 

 خواست که خوب باشم.  یخدا م کاش

******* 

مباد  مامان و  پوش  و خوش  دکتر  داماد  از  تعر  یدائم  عمو  و   فیآداب 

فتوشاپ   دی جد  یکه سرم گرم افکت ها   ینمود و من در حال  یم  د یتمج

 دادم.  یگوش م شی بود ، مثال به حرف ها

مرد فوق العاده همه    کی عالقه داشت که دامادش    نقدریدانم چرا ا  ینم

 خانواد سر شناس باشد. کی تمام و از  زیچ



  نیسن کم ، به ا  نیشدم که چرا به ازدواج من با ا  یاصال متوجه نم  و

 داد. یشدت عالقه نشان م

 ه یزیبه هفتاد درصد جه  بی و دامن گستر بود که قر  ادیعالقه ز  نیا  آنقدر

 خانه گرد هم آورده بود. نیزم ریدر ز کرده و  داریام را هم خر

که تماس   یدفتر خاص داشت تا هر خواستگار  کیراستا    نیدر ا  یحت

اش را هم در    یو اخالق  یو خانوادگ   یظاهر  اتی، تمام خصوص   ردیگ  یم

 کند.  دیآن ق

دانست ، فکر   ینمود که هر کس نم   یعمل م  یمدل   کی  دیقول فرش  به

 سال هاست که خوابانده اند.  یخمره ترش کی کرد مرا در  یم

 رون یقرار داد ، سر از لپ تاپم ب  زیم  یکه تخته برش گوشت را رو  مامان

 طلعت از همون اولش شانس داشت...   نیو او گفت : واال به خدا ا  دمیکش 

مرغ را به همراه چاقو کنار تخته قرار داد و    لهیف   یدر ادامه ظرف حاو  و

هم بپرانم   یمزه ا  ک ی  انیم   نیردم ، حاال انشست و من فکر ک  زیپشت م

 کند. یشک با همان چاقو تکه تکه ام م  ی، ب



رو  لهیف و چاقو کش   یرا  بار   دیتخته گذاشت  ادامه سخنان گوهر  در  و 

اول  شب  همون  از  پسره   : گفت  طلعت   یقبلش  دست  تو  موم  مثل   ،

دخترش قراره   نقدریدرگاه خدا کرده که ا  یدونم چه کار خوب  یبود...نم

 خوشبخت بشه.

از ظرف کنار دستم برداشتم و   یلواشک خانگ   یباال انداختم و تکه ا   ابرو

رو    ندهیبله برون همه آ   هی   نیجمع نمودم و گفتم : با هم  نهیزانو درون س

 ؟یکرد  ینیب شیپ

 که... دیرا به سمت من تکان داد و توپ  شی غره رفت و چاقو چشم

 یکی  یکیخوبتو    یخواستگارا  نیای،    یکن  ی خودت خون به جگر من م   -

 شوهر مردم هم نباش...  ل یبرن ، بخ یفرست یم

 کیگفتنش ، مرا چنان به خنده انداخت که مانده بود ، سرام  لی بخ  نیا

 . رمیکف آشپزخانه را هم گاز بگ یها

 نیکس در ا  چی ، ه  گهیدو صباح د  یبخند...وقت  یبخند...ه  یحاال ه   -

 . یفهم یخونه رو نزد ، م 



شک کفر   یام کم کم متوقف شد و شانه ام باال افتاد و لحنم که ب  خنده

 آورد ، خود نشان داد.   یمامان را باال م

در حد    یشکیمن حاال حاالها عروس بشم...آخه ه  ذارهیبابا جونم نم   -

 .ستیمن ن

 رار گذاشتم .، لپ تاپم را بستم و پا به ف ع یسر یلیخ انی م نیا و

 طور بود.  نیهم هم واقعا

خواست کنار درس خواندن   یخواست من درس بخوانم و مامان م  یم  بابا

  اد یز  دیشهر که سن دخترانش نبا  نیدر ا  یثیازدواج کنم تا حرف و حد

 .دیایب شیپ  میشد ، برا یم

 یمامان به گوشم م   یاتاق را که پشت سرم بستم ، هنوز غر و لندها  در

 . دیرس

حرکتم چک کردن گروه   ن ی، اول  شهیتخت نشستم و به عادت هم  یرو

 بود.

از ده عضو گروه را ترک کرده بودند و فقط من و    شتری، ب  ریدو روز اخ  در

 .مانده بودند نیاز دوستان رام گریو دو تن د  اثیو غ نیحسنا و رام



پسر بودند ، ممکن بود دردسرساز شود ،    تشیکه اکثر  یدر گروه  ماندن

 لمس ساده ، گروه را ترک کردم. کیبا  یحرف  چیپس بدون ه

نمود و جمعشان به همان دوستان   یشک گروه را ترک م  یهم ب  حسنا

 شد. یبسنده م کینزد

نشده بود ،     یخبر  وریغ   اث یاز غ  گر یدانم چرا ، از هفته قبل که د  ینم

 یشد به مرد  یدر من شکل گرفته و دائم موجب م  یو اساس  هیپا  یتوقع ب

 با من نداشت ، فکر کنم.  یتیسنخ  چیکه ه

 نبود. شتریساده ب یکنجکاو   کی اثیغ البته

 ی آن  یجان یو مرا دچار ه  فتادهیام ن   یوقت در زندگ  چیکه ه   یاتفاق   کی

 نموده بود.

نمودم ،    یام پل  یدر گوش  یسنت  کیو موز  دمی تخت که دراز کش   یرو

 بود. وری غ اثیاز غ یامیدر من منتظر پ ییانگار هنوز جا

 کردم. یم یدور  د یبا اما

 ی که مامان از آن م  یا   راههیشد تا من به ب  یکه منجر م  یزیهر چ   از

 شوم. دهی، کش  دیترس



نمود ، فکر کردم ، باز خوب    ییخودنما  یگوش   نیاسکر  یحسنا که رو  امیپ

 از نبودنم در گروه ، نگران شده است. یکیاست 

 "؟ی چرا لفت داد "

 ، صدا فرستادم که...  پیتا  یجا به

 "شده...حوصلشو ندارم. یخودیگروه ب یلیخ  گهید "

 نمود...   پ یاست که تا  نی کنار رام  یبود ، باز هم در حال وقت گذران  معلوم

  ن یتونم  بفهمم ا  یتو از گروه لفت بدم...نمکوفت...مجبورم به خاطر    "

 "کنن. یم یپسرا دارن چه غلط

را خاموش کنم و    یاز خنده فرستادم و آمدم گوش  یکری تنها است  شیبرا

  م ی، چشم ها  امیدوباره پ  دنیموردعالقه ام گوش دهم که رس  کیبه موز

 نمود. رهیخ نیحوصله به اسکر یرا ب

 ... اما

 گروه بود. ریاز سمت مد امی حسنا ، پ یبار جا نیا

 "نمونش... هیهم  نی...ایگفتم اخالق ندار "



 انیم  جانیرا به دندان بکشم و با ه  نمیریموجب شد لب ز  د،یجد   امیپ

 .  نمیتختم بنش 

که به   یو اساس  هیپایب  یمدت از سمت او و کنجکاو   نیدر ا  یخبر  نبود

قرار داده بود که   یدر حالت  سمتش داشتم، ضربان قلبم را باال برده و مرا

 اش ننموده بودم. گاه تجربه  چیه

پ  متوجه پرا خوانده  امیشد که من  باز هم   امیام، پس بدون فوت وقت 

 …فرستاد که

بهت    دممی  خبر  بودم   گفته…کارت؟    یبرا  یریگ یقدر پ  نیا  شهی هم  »تو

  ؟«یکن ییپرس و جو هی دنبای…واسه پروژه خواهرم

 . دیباال پر یبه آن میابروها

 االن شرق و غرب را به هم مربوط ساخته بود؟   واقعا

   ؟یا هیمدت زمان چندثان نیا در

من بروم درباره   دی کش یبه هم ربط هم داشت، واقعا انتظار م  رمی گ  اصال

 پول سازم؟  کی که معلوم هم نبود، از او بپرسم و خودم را سکه  یکار

 …شد، من هم به خودم آمدم و نوشتم پیکه مشغول تا باز



 …اوال که سالم  "

 …بمونم تیمیصم نی به ا یمن صالح ندونستم تو گروه  دوما

 "…دوئمیمن دنبال کار نم سوما

جواب درخور   نیاو اصال ا   یدادم اما انگار برا  یینظر خودم جواب به سزا  در

 …نوشت ربطینداشت که باز ب یتیمن، اهم 

اشتباه کردم،    ببخش…یمتفاوت   یل یبا سمیه خ  تو… گهیراست م  نی»رام

 دادم.«  امیبهت پ

 . نیهم و

 دادم.  یامینه من پ گرید

 … او نه

صاجبش   تیکه انگار تفاوت شخص  دیدر ذهن من شعله کش   یاسم   تنها

 بود.   ادیبا من ز

 و رو نموده بود.   ریو فکر مرا ز ختهیرا به هم ر وری غ اثیکه ذهن غ یکس 

** 



اعصابم متشنج   وریغ  اثیشب گذشته غ  یهاامی چرا آنقدر از پ  دانمینم

ا فقط  م  نیبود،  عموم  دانستمیرا  درس  ابتدا  ،یکه  در  هم   نیترییآن 

با صدا  استاد، م  یو رو  زیر  یاد یز  یساعت دانشکده،   توانست ی اعصاب 

 . ردیبگ امهیگر یحوصلگیمنجر شود، از شدت ب

  نمود یچت م  نیاز بناگوش در رفته با رام  یش یبا ن  انیم  نیهم که ا  حسنا

بر   دیمز  توانستیبود، هم م  دهی من دراز کش   یدسته صندل   یو کامل رو

 حال بدم باشد.   نیعلت ا

باز و    یگذاشته و با دهان   یدسته صندل  یهم که قربانش روم سر رو  نایم

موجبات چندش  ایدن  یتا انتها  شدیکه از آن روان بود و موجب م  یبزاق

 . دیدیدر وجودم را فراهم سازد، هفت پادشاه را به خواب م

برا  هدفیب صدا  یو  از  اسکر  یرو  اندازهیب  یفرار  استاد،   ن ی اعصاب 

 تلگرام شدم.   یرا باز نمودم و بالفاصله وارد فضا  ام یگوش

 رفتم.  وری غ اثیچرا العهد سراغ صفحه چتم با غ دانمینم و

م بو  داریب  نایم  کاش حرف  به  مرا  و  ا  گرفت ید  من  ب  نیو   جهت یقدر 

 . شدینم دیمرد تشد نی نسبت به ا امیکنجکاو 



اش  در صحنه  شهیدوست پسر هم  الیخیبار را ب  کی   ن یکاش حسنا ا  اصال

 . دیابییو مرا در م شدیم

 به حرکت درآمدند.   یگوش  بوریک یمن، رو اذنیب میهادست

کرده  یسوال  هی  شبید  از…»سالم مشغول  من   برای…ذهنمو 

  شما   اصال…  ستم؟یخانم شما ن  هیکه شکل سم  امبدی   آدم  من…مهمه

که دربارش نظر هم    نیشیمن م تشخصی  متوجه  چطور  برخورد تا  دو  تو

من   یوارد صفحه چت خصوص  جهت یداره ب  علتی  چه  اصال  و…  ن؟یدیم

   ن؟«یدلتون خواست بگ یو بعد هم هرچ نیبش 

 آمدکه یبه حساب م  شانیدر صحنه بودن انگار از صفات بارز رفاقت  شهیهم

 به من.   یپاسخ ده   یخوانده شد و وجودش به تکاپو افتاد برا  اممیپ  یبه آن

 شود.  تیرو اممیساعت پ  نیکرده بودم و اصال انتظار نداشتم که در ا هل

کامال پاکش کنم تا او    امیپ  نیبعد از نوشتن ا  خواست،یدلم م  دی شا  اصال

 هم متوجه نشود. 



شاد حسنا انداختم    یادیو ز  نایالمنظر م  هیهم چنان کر  افهیبه ق  ینگاه

است،    مانیپش   تینهایکه از کرده خودش ب  یآدم خطاکار  کیو به مانند  

 جمع و جورتر نشستم.  م یدر جا

 و قال   می که نخوانده او را بالک نما  کردمیدل دل م  د،ی که رس  امشیپ

من   یبرا  یمانیجز پش   یزیآخر و عاقتش چ  دانستمیکه م  یاهی قض  نیا

 به همراه ندارد، را بکنم. 

دختر   کیداده بود، نگذاشت    امیخب همان قسمت وجودم که به او پ   اما

را بعد از چند    امشیکه مامان انتظار داشت، باشم و پ  یسر به راه و خوب

 گشود.  هیثان

عال  »سالم، خورد  ماشاال…یمتعال  یصبح  گنجشک  کله  صبح    یاول 

 یلخی  تو…راحت  التخی…ضمن  در…  ؟یکن یم  ریج  ریج  نقدریا

ن  مشکل…یخوب پسند  خوب  که  آدم    در…ستمیمنم  من  ضمن 

 .« یکف دست یادیز  گهدی که تو…شناسم 

 هستم؟   دنشیمن لنگ پسند کرد، یفکر م مثال

 داشت.  یاژهیو  داد یمرد، ب نیاعتماد به سقف در ا واقعا



 که به جانشان افتاده بود، به کار انداختم.  یانیرا با عص  انگشتانم 

فقط    ی»برا پ  هیمن  بود  شیسوال  خوشم   سهمقای  از…اومده  شدن 

حد   ن یا  و… ادینم در  مطمئنا شما  کس   نیستین  یکه  هر  با  منو    ی که 

 .« نیکن سهیمقا

ا  بالک به خاطر  را  نکند، خ  نیکردن  فکر   ز ی هم مهم است، جا  یل یکه 

 یرا کامال خاموش نمودم و خودم را بند باز  نترنتیا  گریندانستم، اما د

 کردم.  امیجدول کلمات گوش

 شی آرا  یبا یز  یهانمود و نگاهم را تا چشم  میپهلو  بیکه سقلمه نص  حسنا

 اش کشاند، گفتم: هوم؟  شده

 ن یت: رام استاد، گف  تینسبت به موقع  یآورد و با نگاه   نیی را پا  شیصدا

 زنگ زده، سراغتو گرفته.  اثیغ گه،یم

 . کیبه هم نزد میهادچار تزلزل شد و اخم یقلبم، کم ضربان

 جوابشو داده؟   یچ _



حالت  شیهالب  حسنا همان  به  م  یرا  خر شرک   هیشب  گفت،یم  نایکه 

تو راه   اثغی  فقط…نگفته آقامون  یخاص  ز یاست، کش داد و گفت: واال چ

 جاست.  نیا

 کنم.  انیدرباره حالم ب توانستم،یبود که م یاتفاق نیترکم ،یزدگ بهت

 کنم.  انیدرباره حالم ب توانستم،یبود که م یاتفاق نیترکم ،یزدگ بهت

  ؟ یحالت ممکنشان قرار داشتند، گفتم: چ  نیترکه در گشاده  ییهاچشم  با

بود که حسنا هم چشم گشاد کرد و با استرس   میوخ  یلیانگار خ  حالم

   کرده؟ اضافه غلط…  اد؟نی چرا…گفت: من فکر کردم واسه کاره

 انداختم.   امیبه ساعت گوش یو نگاه دمیگز لب

 تمام بود و استاد هم در حال بستن مباحث.  گرید  کالس

را درون کوله هل دادم و در حال برخاستن از جا، رو به حسنا    کالسورم 

رو هم    نامی…ندارم  رو  کالسا  حوصله  امروز…خونه  رمی: من دارم مگفتم

مامان سوت جلو  پرس  یملتفت کن  مامانم  اگه  ا  نیبگ  دینده،   ن ی کالس 

 مرده.  یننه قمر هی مثال…نشده لیهفته تشک



 خواستم یکه م   یمن   نیرا عقب راند و از جا برخاست و به آست  اشیصندل

  چرا  تو…  نتت؟یبب  خوادیم  یواسه چ  اثیبروم، دست بند کرد و گفت: غ

  ؟یازش فرار کن یخوامی

 است.  وونهید  اروی…ی چیه -

پسر به    کیکه    نیکه از قبل تفکر به ا  یجانیضربان نامنظم قلب و ه  و

م داشت،  من  چ   نیا   آمدیم  د،یکوبیخاطر  شهر،  از  دورافتاده   ز ینقطه 

 بود.  یبیعج

طبقه دوم را به    ی هاو از در کالس گذشتم و پله  دمیرا با اکراه کش   دستم

 .  دمی دو نییسمت پا

رو  امیاعتبار  کارت از  بودم  کرده  فراموش  صبح  پس   زیم  یرا  بردارم، 

 . گشتمیبا اتوبوس به خانه باز م دیکرد و با یولخرج شدینم

 …چرا دانمینم

 زده بودم.  جانیه اما



مرد    کیکه از تمام تصوات من در مورد    اث،یخاص غ  ط یدر شرا  یپسر

 ی سازمن شفاف  یرا برا  یموضوع  کیو    دیایب  خواستیآل دور بود، م  دهیا

 .  دینما

 …دمیترسیمن م و

 …خودم  از

کس  یخود  از حال،  به  تا  حساس  یکه  خاطر  ترس   یهاتیبه  و  مادر 

 بگذارد.   اشیخودش، نتوانسته بود پا به زندگ اندازهیب

 یاتوبوس ضلع جنوب  ستگاهیدانشکده به سرعت گذشتم و در ا  اط یح  از

 پر از درخت، به انتظار ماندم.   ابانیخ

  کرد، یم  ابانیخ  ی ها و ابتداانت   ر یخرج مس   ینگاهم کنجکاو  انی م  نیا  و

در ذهنم جذاب بود،    یکم  دیو شا  بیعج  میکه برا  یآدم  لیاتومب  دی تا شا

 کند.   تیرا رو

اتوبوس و نزد  یصدا انگار جا  کیبوق  ناراحت   ییشدنش،  در وجودم را 

 کرد. 

 عمل کند.  امیقبل یبر خالف رفتارها یکه دوست داشت، کم ییجا



پ  ستگاهیا  یفلز  مکتین  یرو  از فاصله کوتاه  و  تا کف   ادهیبرخاستم  رو 

که صد متر تا من فاصله داشت،    یکردم و به اتوبوس  یرا آرام ط   بانیخ

 نگاه انداختم. 

 …اما

اندک  مایماکس  یمهابایب  ستادنیا فاصله  با    یدر  من،  زدن   کیاز  دور 

 . دیگنجیاصال رد ذهنم نم ییلحظات انتها نیبود که در ا یزیجانانه، چ

باز و بدنه    مهیشد و در فاصله در ن   ادهیکه پ  یو مرد  لیزده به اتومب  بهت

سرش فرستاد و سپس آرنج   یموها  انیرا م  یدود  نکیوع  ستادیا  لیاتومب

 و وق زده نگاه کردم.  رهی داد، خ ه یدست راستش را به سقف تک

خاص و خوش حالت و و خوش    بیکه عج  ییهاباال فرستاد و چشم  ابرو

 . دی رنگ بود را به رخم کش 

 ها خانه داشت. چشم  نیدر ا طنتیش

 ستگاه یمرد در ا  لیاتومب  ستادنیکش دار اعتراضش را به ا  یبا بوق  اتوبوس

 . دیاعالم نمود و از کنارمان گذشت و نگاه من را به همراه خود کش 

 اتوبوس مهمون من.  طیبل هی…نترس -



  شوم؟یهمراهش م کرد،یفکر م وافعا

 یخود   دیبه گردنشان است و با  یت یمسئول  دند،یخدا را شکر فهم  میهااخم

 نشان دهند. 

عقب رفته   ادیکه ز  یادر دست فشردم و مقنعه  شتریرا ب  ام یکوله پشت  بند

گفتم:    ر،یپذتی مسئول  ی هاو با همان اخم  دمیجلو کش   می موها  یبود را رو 

 داشته باشه؟  تونهیم یلیچه دل سادنتونیجا وا نیاالن ا

 م یهاخلوت داد و بعد آن را بند چشم  یادیز  ابانیرا به اطراف خ  نگاهش

خاص بودنش را به اعتراف نشست، گفت:   شدیکه م   یکرد و با لبخند 

 …که خوردمو یبذارم حرف جوابیعادت ندارم ب

شود،   اشی حالتم را به گوشش رساندم تا حال  یزدم و از عمد صدا  پوزخند

 مضحک است.  میبرا

 مسخره است.   یادزی واال … ن؟یکاریقدر ب  نی واقعا ا -

 رون یب  نیپوزخندم را تکرار کردم و او خودش را از فاصله در و بدنه ماش  و

 . ستادیرا دور زد و برابرم ا   لشیبلند اتومب  ییهاو در را بسته و با قدم  دیکش 



در   یکردم و او گفت: گفت  ادیبلند به سمت عقب، فاصلمان را ز  یگام  با

   ته؟درس…که بتونم دربارت نظر بدم  ستمی ن یحد

 کردم و گفتم: صد در صد درسته.  پایچل نهیرا درون س میهادست

جمع نمود    نهیرا به مانند من درون س  شیهاداد و دست  هیکاپوت تک  به

 کال …دربارت نظر نداد   شهنمی  چون…چرا…نظر بدم   تونمیو گفت: م

ن  یلخی…تو مخش   یریم  نتتیب می   آدم خبرا   نای…نه…ایستیخاص 

 داره.  یول شولی…ولی…ست ین

 …حفر شد یادلم حفره انیم

 …م یعظ یاحفره

فرو برده   بیعج  یاکه مرا در خلسه  یجمالت  نی در پاسخ ا  دانستمینم

 . میبودند، چه بگو

 .  گرفتینم انیدر ذهنم جر یحرف اصال

درهم و   یهاو اخم  ناینگاهم به سمت م  دنیو چرخ  میشدن بازو  دهیکش 

آسوده بود که توانست،    الیخ  کی پف کرده از شدت خوابش،    یهاچشم

 نجات دهد.   یمرا از آن حالت بهت زدگ یکم



   کنه؟یکار م  یجا چ  نیا ن،ای… ؟ینکرد دارمیچرا ب - نایم

 . نمودیاو را برانداز م ح یداشت که با تفر یاثیکه گفت، اشاره به غ ینیا

زده به   هیتک  الیخیزودتر از من به حرف آمد و با همان حالت ب  اثیغ

  ی بش   یخوامی  هم  تو…گفت: خودش چل و چار متر زبون داره  لش،یاتومب

  ش؟یوص لیوک

شدنش، تلخ بود، از    داری از ب  اث،یاز حضور غ  شتریکه انگار اوقاتش ب  نایم

 ی وص   لینگاه انداخت و گفت: وک  اثیشکل به غ  یاگربه  یهاگوشه چشم

و    یربگی  راتو  بهتره  هم   تو  حاال…مامور منکراتش هستم   ولی…ستم ین

 . یپهن کرد ییبد جا تورتو…یبر

 و مرا دنبال خود روان ساخت.  دیرا کش  م یبازو و

 اما باعث شد، نگاهم به سمتش بچرخد.  اثیغ  یصدا

 . دمیم امپی بهت…منتظرم باش  -

 داشت.  یاژهیبه نفس و اعتماد

  نداشت؟

 کرد.  بشینص یفحش ناموس ک یلب  ریز نا،یداشت که م حتما



****** 

با    نشیآمده و مراکشان کشان در ماش  ، یوقت  از انداخته و در تمام راه 

لحظه که    نیاز حسنا هم گفته بود، تا هم  یسکوتش جرات حرف را حت

بستن در  هم  خ  یفروش  یبرابر  بود  ترنیی پا  ابانی دو  من   م،ینشسته 

 را چه دهم.  شیهاجواب اخم  دانستمینم

 نگران من و حسنا بود.   ی ادیز شهیهم او

م  کال کل  عقل  را  خودش  حسنا،  قول  سرسخت   دانستیبه  مخالف  و 

 زودگذر بود.   یها رابطه

نسبت   یخاص  یدشمن  کی  شناخت،یرا نم  نیهم که هنوز رام   ل یاوا  آن

شد، توانست   نوایب   یبه او در دل داشت، اما به مرور که متوجه قصد جد

 دوستانش جا دهد.  رهیاو را در دا

کرده   رهیکه انگار استغفراهلل گناه کب  ستی نگریم  یاهم که مرا گونه  حاال

 ام. 

 بود.   ره یواقعا گناهم کب دیشا

 . گرفتی که در دلم داشت، پا م یگناه



 . شناختمینمرا   وریغ اثیغ من

که   یدلم جا به جا شده بود، آن هم با جمالت  انیم  یزیو چ  شناختمینم

نوا  شد،یاز چند و چونشان مطلع م  نا یاگر م که   نیا  یدر گوشم دائم 

 .  انداختیمخ زن بالفطره است، راه م کیمردک 

 انمانینشسته بود و دائم م  زیم  ی در ضلع شرق  نهیکه دست به س  حسنا

 جفتتون چه مرگتونه؟  قایبه حرف آمد و گفت: االن دق چرخاند، ینگاه م

حسنا روانه    یجانانه و در نوع خودش، قابل تامل به سو  یاچشم غره  نایم

که تو، تو   هینون  نیدر کنترلش داشت، گفت: ا  یکه سع   ییکرد و با صدا

 چلچراغ  توش …به چشاش کن  گانی…  ؟یدختره خل گذاشت  نی دامن ا

 . بازهیرو م  هیبدبخت داره قاف دیبد  دندی دختره…روشنه

 من بود؟   منظورش

 من؟

 ی ادیواسطه مقنعه ز  نیاخم به هم بکشانم که سمتم براق شد و به ا  آمدم

عقب موگشادش،  دسته  و  رفت  بفر شده  یتر  ق  ختیر  رونیاش    افه یو 

 . دی کش  ریبرابرم به تصو انشیاز عص یتروحشتناک



  ی رصد فک کن مامانت بو ببره، تو دارد  ه ی  تو…ا ینزد  یحرف زد  -  نایم

تو دانشکده، از    چارساله…یش یهم کالم م  ینفر از جنس ذکور، حت  ه یبا  

از آدم   کننیو همه فکر م  یهم نکرد  لکیپسر سالم ع  هی ترس مامانت با  

که   یابون یپسره معلوم الحال تو خ  نیبا ا  یبدو بدو رفت  حاال…یبه دور

  تو …ی ریگیقلوه گرو م  یدیدل م  نتتون،یبب  یهر کس و ناکس  نهممک

م کن  نیا  یکنیفکر  نگاش  تو  که  آدمه  داخل  اصال  باز  زبون    ؟ یپسره 

 دهیجا کوب  نیبکنه که راه افتاده تا ا  یچه غلط  خوادیم  یمعلوم ن   نای…

 اومده. 

اش را جلو داد و رو به من با رژ زده  یهاو لب  دیخودش را جلو کش  حسنا

 کراش  روش…گشاد شده، گفت: روت کراش داره؟    تی به غا  ییهاچشم

   ؟داری

کرد و دادش    تیهدا  زیبه جانش بست، او را تا وسط م  نایکه م   یگردن  پس

 دهیاطرافمان، به سمتمان کش   زی نگاه چند م  لهیوس  نیرا باال برد و به ا 

 شد. 



من و   نیب  یچهی…بسه  یم و گفتم: مسخره بازبرخاست  میاز جا  ناراحت

 . ستی ن اثیغ

که هنوز در حال غر زدن بود، نگاهش را سمت من چرخاند و گفت:   حسنا

ب  شپی  روز  دو  تا…  اث؟غی…جونم؟   برسر  خاک  لندهور   شعور یکه 

خودش هم   به…اث یغ  یشدم گفت   یحال  هی  اصن…قربون  اثتوغی…بود

  ؟یگیم ینطوریا

 …د یتوپ نایدوش انداختم که م یام را رو رو گرداندم و کوله  یعصب

 .  گمیم  توواقعی  دارم…خودتو لوس نکن نیبش  - نایم

 کار کنم.    یچ  دی با  مهحالی…رد شدم و گفتم: من خودم عاقلم  زیکنار م   از

 هم به دنبالم برخاست و حسنا هم بعد او.   نایم

عااااقل  -  نایم مد   مینببی…باشه    نیا  یمزاحمتا  یکنیم  تیریچطور 

 معلوم الحالو.   کهیمرت

م  مانیهایفیق  یبستن  با خارج  مغازه  از  نه   دانستمیم  م،یشدیکه  من 

 …عاقل هستم نه به فکر

 بود.  اثیغ  امیدر دلم منتظر پ ییجا  چون



******* 

  د یمن را درباره آمدن خواستگار جد   یاز سر شام که مخالفت علن  مامان

رد و   یکه از قضا خاله هم معرفش بود ، مشاهده کرد ، در قهر به سر م

برعکس هم به   یمنت کش   یبه جا   شه یمن هم   ، و قبول خواسته اش 

اعتصاب برخواسته و درون اتاقم به بهانه پروژه ، خود را محبوس ساخته  

 بودم.

مامان خود را    نیزبینگاه ر  ریتا از ز  بود  ی عال  زیدست آو  ک ی  نیواقع ا  در

اجازه   شی و دخترانه ام که بابا سال پ  ینجات دهم و در اتاق دوازده متر

  اث یاز جانب غ  یامیرا خودم رنگ بزنم ، در انتظار پ  شیوارهایداده بود ، د

 زبان باز ، بمانم.  نایبه قول م

ردک دغل م  یفرستاده بود که خام حرف ها  امیاز همان ظهر دائم پ   نایم

 باز نشوم.

داند ، راه و   یپسر آن قدر دختر اطرافش بوده است که م  نیبود ، ا  گفته

 . ستی کردن ، چ یرسم دلبر



پسر ، درونم حس    نیبه ا  قیعم  یش یگرا  دیو شا  ی کنجکاو  کی من    اما

 کردم. یم

 گذاشت ، آن دختر خوب و به حرف مامان باشم.  یکه نم ی ش یگرا

 اشتباهم را انجام دهم.  نیخواستم ، اول  یم من

 عزم ناخواسته و البته جذاب. کی

با موز   انتظارم از گوش  یکیرا  م  یکه  آرام م  یپخش   ، و    یشد  ساختم 

 شد. یاز صفحه چتمان جدا نم ی نگاهم لحظه ا 

ر نشست و حالم مقلب افت فشا  یشدنش ، به تنم سرما  نیمحض آنال  به

 شد.

 "؟یتابنده خانم هست "

 .دمیگز لب

 گرفت ، هم خنده. یتابنده خانمش هم کفرم م از

 "هیمن خرم یلیفام "

 نمودم. پیبه دندان گرفته ، تا یلب با

 "ندارم...اسمت جذابه که اون هم تابنده است. تیلیبا فام یمن کار "



 انگشتانم به کار افتاد که...  باز

 "ن؟ی ...رو اسمم حساسم...متوجهدهیاسم من خورش "

نبا  یاش را هم دوست داشتم و هم م  یآن   جواب داشته    دیدانستم که 

 باشم. 

نزن   هیمن    " حرف  شما  ا مینفرم...شما  خ  نی...و  اسمت   یلیکه 

خ  یقشنگه...اون  یلیقشنگه...خ کرده  انتخاب  سل  یلیکه   قه یخوش 

چشات   دق  یبرق  ه یبوده...وسط  نور   نیع  قا یهست  اسمت...مثه 

 "شهیم رشیزنه...آدم درگ ی...چش آدمو مدیخورش

 بودم. دهیحرف ها را نشن نی کس ، ا چیتا به حال از ه من

مامان   یها  یریآمدم ، چون با سخت گ  ینم  یدانشکده به چشم کس   در

از چشم  لیاستا  شهیهم دور  و  حت  یساده  و  به خواس  یداشتم  تگارانم 

 گرفتند.  یتماس م شهی بابا هم  یو شغل یخوب خانوادگ تیواسطه موقع

 ی را که در سن حساس  یخود ، من   یتوانست ، به خود  یحرف ها م  نیا  و

 و حسنا برابر چشمانم بود ، مغلوب کند.   نیبودم و دائم رابطه عاشقانه رام



که او باز    رهیمات زده ام به صفحه خ  یشد و چشم ها  یانگار طوالن  مکثم

 نوشت که...   میدست به کار شد و برا

مختو   خوامیساده و جالب...من نم  یلیدختر خ  ه ی...یتو جالب  دیخورش   "

و    دمتی بعد از  امروز که اومدم د  خوامی...من فقط مزایمدل چ  نی ا  ایبزنم  

، بگم دوست   دمیحالت ممکن د  نی تر  کی تو نزد  تویا  نهینگاه صاف و آ

 ی...تو هم اونقدر ساده اخوامی...من دوست دختر نممیهم باش  قیدارم رف

نبااااا  باش  دیکه  داشته  پسر  میدوست  هم   ییتنها   کی شر  میتون  ی...ما 

 "م؟یتون ی...ممیهم باش قی...رفمیباش

که بارها    یحروف  انیم  میکرده ام ، رها شد و چشم ها  ریبه دندان گ  لب

 خواندم، ماند.

 د؟ید یدوست م کیفقط مرا به چشم  او

 صاف و ساده...  ییچشم ها با

 ... نیهم

 بودم.  امدهیچشمش ن به



حالت   کی با    یتعارف  چیآن قدرها منقلب نبود ، بدون ه  گریکه د یحال  با

 لج گونه نوشتم که... 

 " ؟یبا من دوست بش یخوایچرا م "

 بار نوبت او بود که مکث کند. نیا

  نیگذره...با خواهرم ا  یم   یدختر چ  هی بفهمم ، تو فکر    خوامیچون م  "

 ".ستمیقدر راحت ن

التهاب و تپش نبود ،    ریدرگ  گریکه د  یجلو دادم و در جوابش با حال  لب

 نوشتم که... 

 "؟یدخترو بدون  هیفکر  یخوایم یچ یبرا "

همه عشق و خواستن   نیدختر از ا  هیکه    شه یم  یبدونم چ   خوامیچون م  "

 "گذره...  یم یکی

  ک یوجود دارد ،    اثیگفت ، درباره غ  یکه حسنا م   یآن اتفاق شوم  پس

 عشق ناکام بود. 

همه پوئن   نیبا ا  یپسر  نیتوانست از چن  یدختر م  کی واقعا چطور    و

 کردن بود ، بگذرد؟  فتهیکه مرا در حال ش  یمثبت



 پس خود دست به کار شد و نوشت که...  حرفش نداشتم ، یبرا یپاسخ

 "نباشه یو دلخور نهی ک خوامی ....مم؟ینیفردا همو بب "

 .نبود

 داشت.  انیاحساس از ابتدا شکست خورده در من جر  کیمثل    یزی چ  فقط

 "قبول نکردم. تویدوست شنهادیکه هنوز پ  نیمتفاوته...و ا طمیمن شرا "

 فرستاد که ... میبرا بالفاصله

متفاوت نباشه...صبحونه مهمون من...ساعت هشت   طتیفردا رو بذار شرا  "

 "...شبت خوش. دمتیکه امروز د یاتوبوس ستگاهیا

 شد و مرا بهت زده بر جا گذاشت. نی بالفاصله آفال و

 دنبال من؟ دی ایخواست ، واقعا ب یهشت صبح م ساعت

 ر یغ  جانیه  کی،    یم خوشعد  نیخوش نبود و کنار ا  گریکه حالم د  یمن

 دواندن بود؟  هیقابل وصف در تنم در حال ر

 را به در اتاق دوختم.  نگاهم

ام را    یو انگار که تمام نافرمان   دی رس  یمامان واضح تر به گوش م  یغرها

 داد.  ی داشت مو به مو به مادربزرگم گزارش م



 . دیفهم یم دیزن نبا نیا

 دانست.  یم ایکار دن نی پسر نامحرم را بدتر کیزن رابطه با   نیا

 .دیفهم یم دی زن اصال نبا نیا

******* 

  ینشسته بودم و حت  ستگاهیداشت ، در ا  شهیکه در جانم ر  یاسترس  با

و حسنا    نایم  یبرا  هیام را سر آتل  هیدانستم چگونه نبودن دوساعت اول  ینم

 کنم.  هیتوج

شده بودم    داریتوانسته بودم همان ساعت شش که از شدت استرس ب  تنها

 .میآ یبه دانشکده م رتریبفرستم که د ام یحسنا پ ی، برا

کرد در   یرا هر لحظه فراهم م   تمیکه امکان رو  یستگاهیا  نیحال در ا  و

  اقهیام از چند و چون ق یگوش کی تار نینشسته و در اسکر یدرخت هیسا

 ردم.ک یحاصل م نانیام اطم

کرده بودم به مدد فرمژه   یام را سع  یبه قدر نعلبک  نایبه قول م  یها  چشم

پهن و دست    یابروها   هیسا  ریخوش حالت کنم ، اما به هرحال ز  یکم

 بود. ریامکان ناپذ ینخورده ام ، امر 



 مسائل نبودم. نی و ا شی که تا به امروز اصال در فکر آرا مخصوصا

آزاد   یآرزو  تنها در  رنگ جد  یمن  کردن   یبرا   دیعمل  مرتب  و  موها 

 ام ، بود.  یبه پاچه بز گفته است زک نایبه قول م  یابروها

زد که مامان در سال ورودم    یچشم را م  میها  لیخوب بود ، حجم سب  باز

 کنم.  یشانه خال شنانیبار وزن سنگ ریشد ، از ز یبه دانشکده راض

در    یبوق  یشدن بودم که با صدا  دهیو استرس ند  افهیشش و بش ق   در

 دهیکش   نییپا  شهیش  یکه از ورا   یو مرد  مایام ، نگاهم به ماکس   یکینزد

 ، افتاد. ستینگر یمرا م یدود  نکیبا برداشتن ع

 اش کنم؟ یخواستم همراه یم واقعا

 ؟یچه فکر با

 شناختم. یمرد را نم نیکه ا من

  ازمندیداشت ، که ن  انیو لجاجت در من جر  میتصم  کیبه هرحال ،    اما

 بود. نینو  یجانیتجربه و ه

انکار من    نیریز  یها   هیکه در ال  هرچند با تمام  حس خوش   کیقلبم 

 داشت. ان یمرد ، جر نیاز ا  قیآمدن عم



که به قول خودش دوستانه بود    یچشم ها و لبخند دنی قلبم با د ضربان

 ، باال رفت.

 جا برخاستم. از

 برداشتم. نشیرا سمت ماش نمیسنگ یها  قدم

او و    یدوباره به چشم ها  یرا با تعلل گشودم و با خم شدن و نگاه  در

 سالمش ، نشستم.  دنیشن

نگاه  در بدون  و  آرام   ، بستم  که  خ  یرا   ، هاش  به چشم  به   رهیدوباره 

 سالم.داشبورد ، گفتم : 

نگاهش را    ینیتوانستم سنگ  یبه راه انداخت که من م  یرا در حال   نیماش

 حس کنم. 

 ؟ی خوب  -

 خوب؟ 

 بودم. یمان یخجالت و پش   کیغرق  شتریب

 چه؟   دید یما را با هم  م  یکس اگر

 دونم.  ینم  -



 ؟یدون یو راست گفتم و او گفت : چرا نم رک

 حاال...اصال......خب...من تا ی عنیترسم... یمن م  -

نگاه هم به دور و   هیشلوغ ببرمت... یجا  ستیدونم...من هم قرار ن یم  -

 ی ببرمت چا  ندازمیدارم از کوچه پس کوچه م  ی ش یمتوجه م  یبر بنداز

 دارم. دمویجد قیرف ی خونه...من هوا

 با ذهن و قلبم را خوب بلد بود. یباز

 .دیرس یبه نظر م  یعال یاد یهم ز شیصدا تیامن

 .دیشد از آن چشم پوش یکه نم ییقوت قلب و گرما کی

به لب    ی و او هم لبخند  ندازمیگرما باعث شد ، نگاهم را به سمتش ب  نیا

 براند.

 معلوم نبود.  دشیمدل جد  یها  شیو ر   لیسب  لیخ  ریز  شیلب ها  البته

 آمد.  یمدل خوشم م نیا از

خوش   بیترک  نی شکسته اش هم به ا  ین یکردم ب  یاعتراف م  د یبا  ی حت  و

 نشسته است. 

 هم نگاهم کرد. او



 نگرد.  یم طانیدختر بچه ش کی که انگار به  یلبخند و حالت با

 ؟ یدیپسند   -

 ابتدا تعارف و خجالت را گذاشته بود ، کنار.  نیمرد واقعا از هم نیا

ن ...مدهینپسند   دیکه با  یاش گفتم : اون  یدانم چطور اما با تمام سخت   ینم

 کاره ام. یچ

 کرد. نگاهم

 بار بدون لبخند.  نیا

 غرق در فکر. و

 به زهر آغشته بود. یام انگار کم یتعارف یب

انگار عذاب وجدان گلو  ینم اما  برا  دیرا محکم چسب  میدانم چرا   ی که 

 فضا ، گفتم : ناراحتت کردم؟ ریسکوت دامن گ نیا  فیتلط

بودم و    زاریب  یپوچ ، از همان کودک   یاحترام ها  انیدست و پا زدن م  از

ام را راحت   یپدر  لیفام  یموضوع که من پسرها  نیبه خاطر به ا  شهیهم

 ی شد و حال وقت   یزدم با مامان بحثم م  یصدا م  شوندیو بدون پسوند و پ

  د یکه پد  یامکان  نیتوانستم ا  یخواسته بود با او راحت باشم ، نم   اثیغ



که دوست دارم ، صدا    یبار ، او را طور بود تا به دور از هرگونه اج  آمده

 بزنم ، چشم بپوشم. 

باغ رستوران   کیو برابر در    دیچی باالشهر پ  یحوال  یکوچه پر درخت  در

را پارک   نی، ماش  دیبار  ی م  یکوچک و جمع و جور که از وجناتش خلوت

که کجشان نموده بود ، گفت   یینگاه انداخت و با لب ها  میکرد و به سو

 یییلیتابنده...خ  یخوب  یلی...تو خ؟ی، عذاب وجدان گرفت  ی : متلکتو انداخت

 به خدا...مراقب خودت باش. یفی...حیییخوب

که از حرف ها و لحنش ، مات زده    ن یشد و من هم با ا  ادهیپ  نیاز ماش  و

 کردم به خودم بجنبم و از او عقب نمانم.  یبودم سع

 بیج  انی، دست م  دمیآب که گذشتم و به او رس  یجو  یلزپل ف  یرو  از

 ؟یخور ییبرد و گفت : چا شیها

  ی شتریب  یلحظات حضورم کنارش ، با راحت  نیام را نسبت به اول  کوله

حال  یرو در  و  نمودم  جا  به  جا  م  یشانه  نگاه  کوچه  سرتاسر  به   یکه 

 انداختم ، گفتم : فراوون.



من   نیام شد ، که گفت : برو داخل رو اون تخت ته باغ بش   ینگران  متوجه

 . امیسفارشو بدم ب

 از او وارد شدم. جلوتر

بانمک بود و مرا لحظه   یل یباغ خ  انیو حوض آب م  اهیپر از گل و گ  یفضا

 . ستاندیاز حرکت باز ا یا

فوق فوق    نایو به قول م  بایهمراهم بود ، تا بک عکس ز  نایم  نیدورب  کاش

 گرفتم.  یم نستاگراممانیا  یبرا یفوق هنر

کم  یمرد  البته ا  یکه  م  ستادهیدورتر  مرا  ت  ست ینگر  یو   چ یه  پشیو 

 ن ی در  ا  یمحو و جالب  نهیتوانست پس زم  یبا فکر من نداشت ، م  یمنافات

 فضا باشد.

 ش ی که چند جا  ی فرش  میگل  یکه اشاره زد ، رفتم و رو  یسمت تخت  به

 سوخته بود ، نشستم.  انیبه خاطر زغال قل

با مرد خوش    متیو با صم  ستادهیخوان ا  شیاو که دورتر و پشت پ   به

جا باشد   ن یخورد ، صاحب ا  یکه به وجناتش م  یپوش و خوش چهره ا

بعد سمتم قدم برداشت و کفش   یق یزد نگاه انداختم و او دقا  ی، حرف م



تخت نشست و دستانش را در   گریاش را از پا کند و سمت د  یکتان  یها

 نیبه من گفت : انگار از ا  رهیکنارش دراز نمود و خ  یتپش   ییقسمت باال

 جا خوشت اومده.

داشت را به زبان    انیکه در ذهنم جر  یحرف  ینیراست و حس   شهیهم   مثل

 آوردم.

ن  اد یآره...بابام ز   -   نیا  ادی...ما هم بخاطرش زستیاهل رستوران رفتن 

نم جاها  ممی ایجور  با  اگه  ب  نای...کال  حسنا  خاطر   میایو  به  هم  اون  که 

 . میریدانشگاه م کیهمون نزد یعالقمون به بستن

باغ چرخاند و گفت   یاز غم داشت ، نگاه گرد فضا  یکه حالت  یبا لبخند  او

سم و  من  هممیاومد   یم   اد یز  ه ی:  بگم  که  ها...نه...خونش   شهی...نه 

که   یجا فاصله داره هست...اون وقت  نیتا ا   قهیدق  ستیشهرستان...که ب 

، اون    یون ی...بعدش که من اخراج شدم از  میاومد  یم  میبود  یهم دانشگاه

 .ومدیدانشجو مهمان دانشگاه آزاد شهر خودش شد...ن گهیهم د

 شد؟ یچ جا به جا شدم و گفتم : بعدش  میدر جا یکم



که انگار به جان    یباغ گرفت و به من داد و با پوزخند  یرا از فضا  نگاهش

 بست ، گفت : دوماه بعدش نامزد کرد. یخاطراتش م

 ؟یخواستگار یو گفتم : تو چرا زودتر نرفت دی باال پر میابروها

 کردم.   انیجمله را ب نیا یاز ناراحت یدانم چرا ، اما با حالت ینم

دستش چرخاند و گفت : من از اول گفته بودم   انیرا م  لشیموبا  یگوش

م غزل...خواهرمو  نگگمیتا  ازدواج  جه  رهی...مراسم  نشه   لیتکم   شیزیو 

 خورد. یبرنم ییازدواج ندارم...شش ماه صبر کردن به جا طیشرا

 کرم رنگ دادم. یکدر شده قال  یتکان دادم و نگاهم را به گل ها سر

 ناراحتت کردم؟  -

 یداختم و در همان حال که نگاهم بند فرش بود ، گفتم : فکرباال ان  سر

 اون هم مجبور شده... دیشدم...شا

موقع   - نشده...پسره  خونوادگ  یمال  ت ینشده...مجور   ی لیخ  شیو 

زورم گرفت رفتم   دمی...روز اول که فهمستین  ی...مثه من پر مشکل هیاوک

 رن یگل و بلبل با هم دارن راه م  یلیخ  دمیبدم ، بعد د  یپسره رو گوشمال

 ..دست تو دست...خوشحال... ابونیتو خ



بودند    یکه حامل پوزخند دردناک  شیباال انداختم و نگاهم را به لب ها  ابرو

 ، دوختم.

طور    نی...چون اگمایم  نطوریا  دیبوده...ببخش  خود یب  یلیپس رابطتون خ   -

 ی...خب تو پسر جالبستین  ی...به نظر من منطقعیسر  نقدریبوده...وگرنه ا

ازت    حی...خب واسه تفرد یشا  ایلی ...کال به نظر من نهااااا....به نظر خیهست

 .گه ید بدوستت نداشته خ یعنی ...نه...یاومده...وگرنه زندگ یخوشش م

ا  سبک و  م  نیحرف زدنم  را   ی که  و قلبش  خواستم درد کلماتم ذهن 

 کار ممکن بود. نینخراشد ، سخت تر

پوزخندش را گرفت ،   یکه جا  ی بود و لبخند تلخ  میبه چشم ها  نگاهش

 دلم را سوزاند.

از طرفش بپرسه   خوادیم  ییوفتا  هیآدم    یدونم...ول  یدونم...همشو م  یم   -

...آدمو شهیم  مونه...سخت  یآخرش تو آدم م  یچرا  نیا   یعنیچرا آخه...

تا حاال...نذار هم که داشته   ی...تو نداشهی حال بد  هیکنه...  یناک اوت م

 ی لیطرفه خ  ه ی... عشق  یتجربش کن  ذارمیاگه بشه و بتونم نم  یعنی ...یباش

 درده.



 در هم کرد.  یرا کم  شی ، پس زبانم به کار افتاد و اخم ها  مینگو  نتوانستم 

نبود   - عاشقش  تو هم  من  نظر  ولت یبه  اون  که  گرفته  زورت  ...فقط 

 ... نیکرده...هم

 دوختم.  ش یبابت رک بودنم را چشم ها  جانمیگشاد شده از ه  یچشم ها  و

 بود. ساکت

 ماند. ساکت

تخت   یسفارشات را رو  یگارسون با هزاران تعارف و چاپلوس  یوقت  یحت

 . وفتادی لحظه ن  کیخان از زبانش  اثیو غ  دیچ

زدم و    یکه برابرم بود ، با قاشق ضربه م   ییمرویقرمه ن  یبشقاب حاو   به

ق غ  افه یبه  فکر  در  م  یرگیو خ  اثیغرق  نگاه  برابرش  بشقاب  به   ی اش 

 کردم. 

 نداشتمااااا... یمن منظور          -

 .مینگو نتوانستم 

نظر   نیو ا  میشناخت  یرا نم  گریهم همد  ادیمرد ز  نیهر حال من و ا  به

 توانست اشتباه باشد. یمن ، درباره احساسات او م



 یخاص   ییبایز  شیزد ، فکر کردم چشم ها  یکه کرد و لبخند مهربان  نگاهم

 دارند.

 محشره.   مروشی...قرمه ن؟یخور  ی...چرا صبحانتو نمستیمهم ن           -

راندم و گفتم : من   یاز گوشت را به کنار  ی باال دادم و با قاشق تکه ا  ابرو

از خوردن   ادیز  ی...ول ستماااااین  نی...وجتر ستمیاهل گوشت خوردن ن  ادیز

 ...حاال چرخ کرده باز بهتره. ادیخوشم نم  یگوشت تکه ا

از گوشت که او به   فیخنگ شده بود ، درباره تعر   یادی ام انگار ز  افهیق

  ادیچشمش برد تا تصنع خنده اش ز  یخنده افتاد و دست به گوشه ها

 .دیایهم به چشم ن

 شه ینداره...من عادت دارم...هم  ی ، مشکل  یبخند  یخوایاالن م           -

 .حتیکنه...مامان بابام هم دائم نص یمنو مسخره م دیداداشم فرش

 ود.ب یخوب زیخنده اش انگار چ  یو صدا  دیخند

 ساخت.  رهیبود که نگاه مرا به خود خ یخوب زیچ

 ی بانمک چا  یکی دهم و با فنجان سرام  انینگاهم را پا  یرگیکردم خ  یسع

 بود ، خود را سرگرم سازم. ختهیر م یکه برا



خور   ی...کارات...حرفات...چاافتی...اسمت...ق ایهست  یدختر جالب           -

چتیی بودنت...بدغذا بابات  دادن   لیتحو   یلوس  زی ...مامان  جامعه 

 . ماااایخودمون

م  چشم ام درست  بار د  انیغره  را  او  و  به خنده   گریچشمانش نشست 

 انداخت. 

دل تنگت   یپسرخاله شو و هر چ  عدی،    میبخور  یحاال بذار چا            -

 خواست بگو.

 ی دست موها   کی که با    ی اش ادامه دار تر شد و بعد از آن در حال  خنده

شد و با    لیمتما  یراند ، به سمتم کم  یاش را عقب م  یشانیدر پ  ختهیر

 ون یبه اون کلکس   دیهم با  یجنبگ  یاثرات جا مانده خنده اش ، گفت : ب

 اضافه کنم. 

که   ییزدم و با لب ها  هیتک  یو به پشت  دم یاو ، خود را عقب کش   برعکس

: به اون کلکس   یسع   ی دلسوز  ونیدر کش دار شدنشان داشتم ، گفتم 

 از حد هم اضافه کن...دلم سوخت باهات اومدماااا. شیب

 . می ارواح همه عمه ها آره



 و بعد چشمک زد و ...  دی خند باز

 به چشمکش...  لعنت

 به تمام وجناتش اصال... لعنت

**** 

که دست بردار نبود ، تمام   یصورتم را در بالش فرو کرده بودم و با بغض

م  یسع کار  به  را  ها  ی خود  تا صحبت  ، در حال خرابم م  ی بستم  امان 

 نداشته باشد. یریتاث

  گه یکنم ، د  یجهت خواستگار رد م  یو ب  خودیهمه من ب  نیبابا ا           -

و    بیالبد ع  گنیبعد بگو نه...م  ان یزنه...بذار ب  یخونه رو نم   ن یدر ا  یکس 

 نقدر ی...تو که ادی...لج نکن...خورشانیتوک پا ب  هی   یخواینم   یدار  یرادیا

اذ ایکرد  ینم  تی منو  ا  نای...البد  اون  اثرات  تلگرامته   نستاگرامیهم  و 

 نوبره.  یسرخود نقدری...وگرنه اگهید

 که نسبت به همه دوستانم ، سر به راه تر بودم. من

او ازدواج کنم ،   ی سن و سال و با انتخاب ها  نی خواستم در ا  ینم   حاال

 ؟یشد سرخود یم



 خواستم.  ینم یزور یخوشبخت من

داشت ، اما    هیعال  التی، شغل خوب و تحص   دمی که خواستگار جد  رمیگ

او  یب ز  ییشک  از  ه  یلترهایف  ریکه   ، بود  شده  رد  از    چ یمامان  کدام 

 مرا نداشت. یفاکتورها

 کنم.  یوانگیخواستم که بتوانم با او د  یم یمرد  من

 .یرو  ادهیپ  میدهد ، برو شنهادیکه شب ها خودش پ یمرد

 یشبانه روز  یشب ، هوس بستن   مهیکه مانند خودم ساعت دو ن  یمرد

 به سرش بزند. دانیم یرو

گوش بدهد و فاز بردارد و چپ و راست   کیکه مانند خودم موز  یمرد

 کند. یهم بخواهد هم خوان

 خواستم که مرا بخنداند.  یم یمرد  من

 بود. نیمن ا یبرا یخوشبخت

 دار. ندهی و شغل خوب و آ التی تحص نه

، آدم عروس   شیلترهایمامان و ف  نیکالم ، من حاال حاالها با ا  خالصه

 شدن نبودم.



ب  صورت بالش  از  تروخدا...بذار   دمیکش   رونیکه  مامان   : گفت  ناله  با   ،

ل چشم...مرمیبگ  سانسمویحداقل  ب  ذارمی ...بعد  هم  ...اصال ادیخواستگار 

بتون  اااااد ی ب  ذارمیم   نقدریا گال  دسته  با  کن   ی گلفروش  یکه  با    یباز  و 

 ...خوبه؟یقناد  اشینیریش

عصبانت  یصورت  با فر  شیکه  رو  یم  ادیرا  از  اتاقم   یصندل  یزد  گردان 

 ن یرفتن ، گفت : حاال انگار دختر اتول خانه...بش   رونیبرخاست و در حال ب

 خونه رو بزنه. نیدر ا گهید یتا کس 

 شد. شتریرفتتش ، بغضم هم ب به

 دوست بود. میبرا شهیهم مامان

 که من وارد دانشکده شدم. یتا زمان شهیهم

،    میرفت وآمدها  ی من و بررس  یشروع کرد به چک کردمن دائم  یوقت

 مثل سابق نشد. گریرابطمان د

 یعذاب م  ری، من درگ  دیفهم  یرا نم   می حال که حرف ها و خواسته ها  و

 شدم.



آمدم و   یخودم م  ییدر تنها  نای کردم کاش مثل م  یفکر م  یحت  یگاه

 ام نبود. یدر زندگ یقدر حواش  نیرفتم و ا یم

 حرف بزنم.   یکرده بود تا با کس   جاد یدر من ا  یمبرم  ازین  رمیدامن گ  بغض

 تکست دادم که... نایم یبابت برا  نیهم از

 "؟ی هست "

 ن یتولد خواهرزاده رام  دیخر  یبرا  نیدانستم با رام  یهم م  حسنا  .نبود

 قرار دارند.

 شد.  اثیام غ نهیگز نیآخر خب... و

 "سالم "

 پاسخ داد که...  قهیکرد ، اما بعد از دو دق  یم  دیهم داشت مرا ناام او

 "یسالم نوران "

 ی کلمه طوفان   نیمرد با ا  نیبردم و ا  یحالت خودم به سر م   نیتر  کیتار  در

 ترم کرد.

 نوشت که...  می بود که باز او دست به کار شد و برا یبه کلمه نوران نگاهم

 "دلت گرفته؟ "



 د؟یکجا فهم از

 که ندادم ، باز نوشت که...  پاسخ

 "منو نینکن خودتو...بب تیجان...اذ یکلهمش دو روزه نوران ایدن "

 بغضم لبخند زدم و نوشتم که...  انیو م دمیرا گز لبم

 ". یستین یدنید "

 خنده فرستاد. یموجیا میبرا

 شد. یساز ریاش در ذهنم تصو خنده

 من به خنده افتادم. و

 کرد. یخود احاطه م یبرا ییمن جا یمرد داشت ، در تمام زندگ نیا

 .کینزد یاز کم جنبگ یشد و دل من به مرز یمحکم م شیپا  ی جا او

 "م؟یفردا همو ببن"

 دادم. یپاسخ منف یمعطل  یب

 را. گرید سکیر کی وقتش را داشتم ، نه توان  نه

 نشست. میلب ها یفرستاد و من لبخند رو  تیمظلوم یموجیا میبرا



با بچه ها پروژه گروه  ینم  "  م یباش  یونی  دیبا  میدار  یتونم...فردا صبح 

دوستم بخوابم...آخر   نای...احتماال من شبو هم خونه ممیکارو تا عصر برسون

 "هفته هم ورکشاپه کال سرم شلوغه.

مکالمه را   یریو بعد با شب بخ  تیموفق  یفرستاد و آرزو  یاوک  کی  میبرا

 داد. انیپا

 خودم پرت شدم. یایدن انیداد و من م انیمکالمه را پا او

کردم ، فاصله اش با مادرم که افکارش محدود شده    یکه فکر م  ییایدن

 است. ادیز یادی، ز ستی ز یه در آن مک  یطیبود به مح

کردم اما به هرحال   یگفت و من اشتباه م  یمامان درست م  دی شا  اصال

 ی سوق م  ی حس درک نشدن بودم که مرا به سمت لجباز  کی  ریمن درگ

 داد. 

******* 

حرکتش   انویفابر  یمقوا  یهدف رو   یقلمو را به مرکب آغشته کرد و ب  نایم

 داد. 



تعار  یسخن  یوقت برابر  ا  فمیدر  اخ  نیاز  روز  نشن  ریچند  او  با    دمیاز   ،

 ه؟ یو گفتم : نظرت چ دمیاسترس پوست برآمده لبم را با انگشتانم کش 

را در نگاهم نشاند و گفت : اون حرفشو رک   شیجلو داد و چشم ها  لب

 ی تون  ی...م یی...مهم حاال توخوادیم  قیو پوست کنده بهت گفته...فقط رف

 یش یرابطه م  ریپسر درگ  هی باره با    نیاول  یوقت   یتون  ی...م؟یباش  قیفقط رف

از ا؟یعاشقش نش  مدل رابطه ها    نی ...واسه من آسونه...چون دور و برم 

 تو...شک دارم بهت. ی...ولادهیز

 هم شک داشتم. خودم

شناختم   یدر خودم را م   ییماجرا بود ، من جا  ینی شک که خوش ب  اصال

 باخت. یمرد دور از تصوراتم دل م کی به  یجی که داشت تدر

 دوخت. یگوش  نی، نگاهم را به اسکر  جیمس  فینوت یصدا

 "....پروژت در چه حاله؟یسالم ، خسته نباش "

 به من بود. حواسش

 ام بود. یبه خستگ حواسش

 خواست ببازد. یرا هم م مانشی و ا نیخاص در وجودم ، د یهمان جا و



 به حرکت در آمد. بوردیک یرو دستم

 ".میموند نایرفته ناهار...من و م نی...حسنا که با رامیسالم...مرس  "

 را داد.  می که جوا  دینکش  قه یدق به

 "ن؟یناهار خورد "

 انداختم و لب جلو دادم و نوشتم که...  ینگاه پسیپاکت تمام شده چ به

 "فعال. میخورد پسیچ "

چشم و    نایمدت م  نیو در ا  دیپاسخ دادنش طول کش   قهی بار چند دق  نیا

 ابرو آمد که... 

 .هیباحال قیحواسش هم بهت هستااااا....ازش خوشم اومد...رف  -

 افتاده بود. شی کج شد اما ذهم به تشو میها لب

 خودم داشته باشم؟ یرفاقت نوپا را برا نیتوانستم ا یم یتا ک من

را در دم به    میدوخت و چشم ها   نینگاهم را باز به اسکر  جیمس   فینوت

 حد ممکن رساند. نیگشادتر

دادم...پ  " سفارش  ناهار  ن  کیبراتون  د  میتا  دم   ارهیم  گهیساعت 

 "زنگم. یدارم...بهت م ی دانشکدت...حساب شده...مشتر



  ام یو پ  دیاز دستم کش   یرا کنجکاو کرد که گوش  نا یار  ممتعجبم انگ   نگاه

داره   دی ...خورشهیلوت  یلیخ  نیناباور ، گفت : بابا ا  یرا خواند و با خنده ا

 . ااااااادیازش واقعاااااا خوشم م

 را نگاه کردم.  نا یم تنها

 خوشم آمده بود.  اثیهم از غ من

 خوشم آمده بود.  یلیخ

 فراتر از خوش آمدن ، در من به وجود آمده بود. یزیچ

******* 

 که...  د یبه من توپ یفتوشاپ را بست و عصبان  د یجد ریال نایم

  گا یشک داشتم ، حق داشتم...ن  هتی...؟یزن  یو هشت م  شیتو چرا ش   -

پسره جز رفاقت ، بخواد با تو    ن یا  رمی...اصن گیهست  یچه حال  یاز عصر

بشه...گ رابطه  بش   رمی وارد  هم  میعاشقش  رابطه  درد  به  تو   ی...اصال 

 کنن؟ ی...خونوادت قبول م؟یخور

در جانم   ش یکه از حرف ها  یتوجه به حال بد  ی و ب  دمیدر هم کش   ابرو

 . ستم یجنبه ن  یهم ب  نقدرای...اشمیدواند ، گفتم : من عاشقش نم  یم   شهیر



 .بودم

 دا که بودم.خ به

 جنبه بودم. یقدرها هم ب  نیاز  ا شتریب

 .دیپاش می فکرم بود که به رو نیهم نشانه هم نایم  پوزخند

  ا ی  یدوست دار  مروی، گفت : ن  رودیجا که برخاست تا سمت آشپرخانه    از

 املت؟

 درست نکن.  یزیمن چ یبودم و گفتم : برا ریظهر س ی غذا از

 آمد که...  شیخارج شده بود ، اما صدا   دمید از

 .یخور یکنم ، تو هم م یدرست م  -

 خنده ام بلند شود. ینگذاشت ، صدا اثیغ امیپ

 هی  یول  ستمی....لنگ تشکر واسه ناهار نستاااایطرفش جالب ن  هیرفاقت    "

 "بپرس سر جدت یحال

 ی بودن احساساتم در آن لحظه م  قیرق  زانینکرده بودم ، چون از م  تشکر

 .دمیترس

 با مکث نوشتم که... شیبرا



 ".یکه من نخواستم برام غذا بفرست  یانیخب در جر یممنونم ول "

 آنا نوشت که...  میبرا

 "؟یدار تشو یتونم زنگ بزنم؟...موقع یم "

 تماس گرفت.  ی بله کوتاه نوشتم و او به آن کی

 لبم تماس را برقرار کردم. دنیگز با

 .یاریاز زبون کم نم ادیخوشم م یعنی _

شانه    یافتاده رو   یمو  چاندنیکش آمد و انگشت اشاره ام به پ  م یها  لب

 ام مشغول شد.

 فقط. گم یکه درسته رو م یزیمن چ _

 . دیخند

 خنده اش زد. یرسازیهم ذهنم دست به تصو باز

 شدم. یم ییایح یذهن ب  ر یداشتم درگ من

 .یخوب یل یدختر تو خ  -

 خونه دوستت؟ ستی و با مکث گفت: سختت ن  دیباز خند و

 داشته...باباش هم سفره.  فتیتنهاست...مامانش امشب ش  نایم  -



 مشکوک بود. یدوباره اش ، کم مکث

 ی م   ایبا دوستت ب  رمیگ  ی...شام نخوردم...شام منمت؟یبب  ام یب  شهیم   -

 .هیی...بهتر از تنهامیخور یم ابونیلب جدول خ مینیش

 یی نایموضع دادم و به م  رییتغ  زیخ  میکاناپه به ن  یرو  یحالت لم دادگ  از

با آن شلوار گشاد گل    عایداشت ، اشاره زدم واو سر  یکه سمتم قدم بر م

باز گفت   اث یام چسباند و غ  یاش سمتم پا تند کرد و سر به گوش  یمنگول

 که... 

م   - فک  اگه  ن  یکن  یحاال  درست  و  نداره...حق    یمشکل  ستیسخته 

 داره.  فی...غذا خوردن با تو کنمتیگفتم بب ی....ولیدار

نم  نایم من  و  آمد  ابرو  و  اما    یچشم   ، چطور  :    کیدانم  گفتم  دفعه 

 کنم برات. یم جی ...آدرسو مس ایب

بود که   یز یام چ  ی و بهت خودم از حرکت انتحار  نایوق زده م  یها  چشم

 گذاشت. یشد ، به آن وقع ینم طیشرا  نیدر ا

 خت یساز روبرو بر سر من ر  مهیشد ، مشت مشت خاک از خانه ن  یم  تنها

 ام.  یذات یجنبگ  یو ب یشعور  یب  نیبا ا



 ی رو  کلشیبا تمام ه  نای که تماس را قطع کردم ، م  یکوتاه  یخداحافظ  با

 که...   دم یرفتم ، نال یکه در کاناپه فرو م  یزد و من در حال رجهیمن ش

 .دیبه خدا از دهنم پر  -

فشرد و با تمام حرصش گفت : خاااااک    شتریصورتم ب  یرا رو  شیها   دست

نه نگفتنت...به خدا آخرش    نیبا ا  ریخاااااک تو سرت...بم  یعنیتو سرت...

 .ی کش  یخودتو م 

که عقب سرش   یاز هوا برداشتم و در حال  یقیبرخاستنش ، نفس عم  به

 .دمیکشم...قول م یکردم ، گفتم : خودمو نم  یسمت اتاقش حرکت م

 من بعدها ، بارها خودم را کشتم.  اما

 ... یا لهیهر وس به

 ...یهر خاطره ا با

جان کندن نتوانستم   نی بارها کمر به قتل احساس خودم زدم و به ا   من

 .مینه بگو



را گشودم و همراه او از در    نایخانواده م  ییالی با تماسش در خانه و  یوقت

 هی دو روز تک  نینسبت به ا  یمتفاوت  نیکه به ماش  دم یرا د  یگذشتم ، مرد

 غذا در دست در انتظار ماست. یزده و پاکت کاغذ

مرا هل داد و    نا یو م  دمیبه گوشه مقنعه ام کش   یاسترس دست  یرو  از

 اثیغماجرا کرد و با برداشتن دو قدم بلند به سمت    مهیچشم غره هم ضم

 تو؟ ی، گفت : رستوران دار

 . دیخند اثیغ

توانستم لحظه به لحظه اش را    یکه من بارها و بارها م  ییآن خنده ها   از

 کنم.  یدر ذهنم بازساز

 گرفت. لمیف شیشد ، از خنده ها  یکاش م اصال

 تاخت. یکه غم با تمام توان به جانم م یاوقات یاش کرد ، برا رهیذخ

سرآشپز  قیرف  هی  ولی...نه  که  رستوران  –   اثیغ دوره  رفته   ی دارم 

 نونم تو روغنه. گهی...برگرده دنهیبب

 . دیخند نایم



خوش   کی   شیچشم ها  انیتوانستم م  ی، م   اثیاش به غ   ینیهمه بدب  با

 .نمیرا بب اثی، نسبت به غ قیآمدن عم

 به من افتاد. اثینشست ، نگاه غ ابانیکه لبه جدول خ نایم

م   یمن را  وجناتش  تمام  فاصله  همان  از  و  نشده  دور  خانه  در  از    ی که 

 . ستمینگر

برق   رینور چراغ ت  ریو من ز  دهیپوش  یو زرد رنگ  یخاکستر  یورزش  ست

 . دمید یم شیمحو از چشم ها ی ا هیکوچه ، سا

 ؟ یای!...چرا نم؟نورانی  – اثیغ

  نا یدر کنار م  یکوتاه   یرا با زبان تر کردم و با برداشتن قدم ها   م یها  لب

پ به  غ  ادهیرو  و  به کوچه نشستم  ا  اث یرو و پشت  فاصله  با   ی س   یهم 

 گرفت.   یدر کنار من جا یسانت

 ی جذاب  یمرد بو  نیکردم ا  یداد ، اما حس م  ینم   یادوکلن خاص  یبو

 دارد.

 که انگار فقط مختص او بود.  ییبو کی

 خونتتون؟ یریچرا؟...چرا نم یخور یم رونبی مشا  – نایم



 یما سپرد و قوط  یرا به دست هر دو  یبا روکش کاغذ  چیساندو  اثیغ

 شیگفت : از سه سال پ انی م نیمن قرار داد و ا ینوشابه را کنار پا یها

 .ستیکه اون ن نمیبش  یکه بابام رفت ، سختمه سر سفره ا 

 مگه؟ رفته کجا  بابات – نایم

 رخش گره خورد. میمکث کرد و نگاه من به ن اثیغ

 . یباق  اردی  – اثیغ

د  از م  دمیگوشه چشم  م  یچ یساندو  نایکه  دهانش  را    یکه سمت  برد 

 چ یبزرگ به ساندو  یبود که گاز  ی اثیتمام توجهم به غ  یگرفت ، ول   نییپا

 خورد. میعظ یتکان  شیزد و گلو

بزرگ را    یبغض  د یجا به جا شد و من فکر کردم شا  شی در گلو  یزیچ

 بلعد.  یهمراه لقمه در دهانش م

 که به جان تن من هم نشسته بود. یبغض

 آرام گفت : متاسفم...خدا رحمت کنه. نایم

 به سمتمان نگاه انداخت و لبخند زد. اثیغ

 زد. یآن ها که به چشم آدم زخم م از



 . میخوب بزن ی...حرفانیراحته...شامتونو بخور الم یآمرزه...خ می  – اثیغ

 حرف را سرلوحه شبش قرار داد و شروع کرد. نیهم ا نایم

سرش   یبر  یندار   یا  گه ید  قی، رف  یبر  یخوا  نمی  خونه  حاال  –  نایم

بش  خورش؟یخراب  با  دوبار  کرد  دی...کال  برخاست  و  دل  ینشست    ل ی، 

 که.  یپسرخاله بش  نقدریا شهینم

 .دیبود ، همان جا ماس دهیکه تازه به دهانم رس  یو لقمه ا دیخند اثیغ

 نداشت.  یخاص خنده

 . یمعمول ییبا صدا یخنده معمول کی

 ... اما

 من...  یبرا

 ، خاص بود. ی جنبه لعنت یمن ب یبرا

 مرد را خاص کنم.  نیخواستم ا یانگار خودم م  من

 حرکتش را...  هر

 خنده اش را...  یحت



گرمابه گلستان دارم    قیفت ، گفت : دوتا رف گر  انی که خنده اش پا  اثیغ

هم رفته   ییکیتحت خدمت دوست شما حسنا خانومه...اون    شونیکیکه  

 یآخر هفته م  یها  ینیرفقا هم فقط به درد شب نش   ه ی...بقنهیدوره بب

 خورن. 

پا   چ یساندو را  م  نییدر دستم   ، منتظر شدم  و  د  نا یآوردم   یگریسوال 

 بپرسد. 

 خواست بگذارد. یهم قربانش بروم کم نم نایم

 ن؟برادری خواهر  چندتا حاال  – نایم

 هیواسه اونه...  یتر از خودمه...نقره فروش  کیداداش دارم کوچ  هی  –  اثیغ

  کیخواهر هم دارم هم سن و سال شماست...عقد کرده است...داره ژنت

 خونه...شوهرش هم حسابداره. یم

 ه؟ چی اسمشون  – نایم

ا  ینگاه  اثیغ و  انداخت  جانبمان  من  یچشمک  انیم  نیبه  که    یحواله 

بنده    اثیکردم ، زد و گفت : غ  یمظلومانه و در سکوت نگاهش م  یلیخ

 ام...غفور داداشمه...غزل خواهرم.



حرکت   یابرو باال اندخت و سرش را در جهت عمود   میبه نشانه تفه  نایم

 ؟یه اکار ی داد و با فرو دادن لقمه اش ، گفت : خودت چ

نگاه انداختم و او با بستن هر دو چشمش و نشان   اثی غ  یچشم ها  به

 کرد.  ریبه قلبم سراز یبیغر یدادن توجهش به من ، حال

 که وصفش در توانم نبود. یحال

به حرکت مجبور   یشتریو با فشار ب  ستاندیکه قلبم را در لحظه ا  یحال

 ساخت.

به   یبود و حت  تینها  یکه نگاه گرفت هم باز قلب من سرعتش ب  اثیغ

 کمرم هم افزون شده بود. رهیحال ، راه گرفتن عرق سرد در ت نیا

 دارم. نماشی بنگاه  – اثیغ

 .دیرا فهم نشیماش یعوض شدن آن  لی شد دل یم حاال

 دوست داشتم.  شتریو شش ب ستیرا نسبت به دو  مایمن ماکس  البته

خوب و   ی مزدا تر  هیواس من    یتون  ی...مولللللی زد و گفت : ا  یسوت   نایم

 ؟یکن ، باشه جور کن یکه بابا راض زی تر و تم



با هم صحبت کردند    لیدرباره اتومب  اثیو غ  نایبعدش را م  قیتمام دقا  و

که با   یبه صورت مرد   نقدریا  میو من تمام تالشم را کردم تا چشم ها

 نشود. رهی اندک کنارم نشسته بود ، خ یفاصله ا

 دادم.  یداشتم بند را آب م من

 گرفتمش. یمحکم م دیبا

 بود. یسخت کار

 مجبور بودم ، انجامش دهم. اما

خانه شد و    یبه خاطر تماس مادرش زودتر راه  نای، م  یوقت خداحافظ 

 من ماندم تا تشکر کنم. 

 ب ی شدم و او دست در ج  رهینور چراغ کم جان کوچه ، به صورتش خ  ریز

 .دیپاش یبه صورتم لبخند م

با زبان خ  می ها  لب از چشم ها  سیرا  را  نگاهم  و  و    شیکردم  برداشتم 

 .یدیگفتم : ممنون...زحمت کش 

داشتم...حداقلش تنها ننشستم   یمن ازت ممنونم...به خاطر تو شب خوب    -

و   اونقدر   هیبه سمتو خونه مادربزرگم  فکر کنم....شام خوردم...حاال هم 



برسم خونه خواب ام که  ب   گهی...ددمی خسته  ا  ی خودیفکر  نداره   ن ی وجود 

 . ونیم

 . ردیو جان کندم تا دلم نگ دمی را به دهان کش  میها لب

 . یبدون  یل یخ دیقدرمو پس با   -

مهربان    یکه لبخند  شیلب ها  ینگاهش شده بود ، رو  ریکه باز درگ  نگاهم

 به جانشان نشست ، ماند.

....با تو  یروز نباش  هیاگه    یدونم...حت  یرفاقتو م   نیمن قدر ا  ایتا ته دن   -

 . یحالم خوبه نوران

 شد و رفت. نشیکرد و سوار ماش یجمله خداحافظ نیبعد از ا و

 من ماندم. و

 رهگذر.  یکوچه ب  ک یماندم و  من

 ه بود.نماند گریکه د یماندم و دل   من

****** 

 آمد و در روزگار من ماندگار شد. اثیغ



 تیخود به مالک  یو مهم تر از آن در قلبم برا  یدر زندگ  یخاص  ییجا

 درآورد.

آدم ساده لوح که به   ک یبود و من در واقع    یبه قول خودش مرد بازار  او

 و پوچ به تاراج گذاشت. چیاش را در مقابل ه  ییدارا یسادگ

که آخر همه آن    ییقلبم را دادم و در مقابلش شدم همدم درددل ها  من

 .هی به نام سم دیرس  یم یها به آدم

مضمون شکست   ک ی، تمامش    می داد  یهم که گوش م  ییها  کیموز  یحت

 .دیکش  یم ری خورده دردناک داشت که دل مرا هم با خود به ز

دارم   ازیکه حواسش نبود ، من هم ن  یدمر  یها  ییبودم ، همدم تنها  شده

 حرف بزنم. 

 بود ، اال دل من.  زیکه حواسش به همه چ یمرد

 .نشیتر اپردازیماجرا بود و حسنا رو نی آدم ا نینگران تر نایم و

رفت ، پرت   یکه م  یو حواسم را از دل  ستادهیسفت و محکم کنارم ا  نایم

 ن ی گفت و در ا   یم  یعشق و عاشق  یایگوشم از مزا  ریکرد و حسنا ز  یم

 نمود. ینوش جان م نایاز سمت م یتو دهان  کی یراستا گاه



 یو تالش ها  ی، تنم از دو روز کم خواب   دمیرا که کش   نیدر ماش  رهیدستگ

 ر ی، خرد و خاکش   رمانیرساندن پروژه به دست استاد سخت گ  یبرا  یینها

 بود.

  دم یدادم و چشم بستم و نال  هیتک  یصندل  ی نگاه ، سر به پشت  یو ب  نشستم

 که... 

خدا سر تخته بشوره ، من و   نویاون رام  یعنی...لهم...اثیخسته ام غ   -

از   میاگه بذار  نای...بعد از اون هم  ، خاک تو سر من و ممیراحت ش  نایم

 بشه.  مونیبه بعد ، حسنا هم گروه نیا

 شود و گردنم را نرم به سمتش چرخاند. را گ  میخنده اش ، چشم ها  یصدا

با چشم ها  ه یتک  نیبه در ماش  او  ی مهربان و خنده اش م  ی زده و مرا 

به جان   یبیحال عج  کی نگاهش    نیو لعنت به دل من که با ا  ست ینگر

 .دیخر یم

 بودم. یجنبه ا ی، من آدم ب نایبه قول م کال

 ی مقابلم دوختم و به نور  شهیرا آرام کش دادم و نگاهم را به ش  میها  لب

 خلوت دانشکده حاکم بود ، نگاه انداختم.  ابانیکه از قِبَل غروب ، بر خ



خواباند ، گفت : حاال   یرا م  یکه دست   ی را استارت زد و در حال  نیماش

 زون یبر بدن ، تو حالت م  میزن  یم  یمشت  یرکاکائویو ش  کیک  هی  میریم

 کم حالم خوش بشه.  هی..من هم خسته ام ، نگات کنم بشه.

 شد؟ یبا نگاه کردن به من خوش م حالش

 آمد؟  یحرف به پرواز در م نی ، قلبم با ا دیآن وقت من نبا و

قدر مهم نپنداشته بودم ،    نیکس تا به حال ا  چ یکه ه  ی دیبد  د یند  من

 حق داشتم ، مشتم را باز کنم و بگذارم دلم سر خورد.

 داشتم به واهلل...  حق

به س  دست ، حال آهنگ جد  ستمی که  ،    دیبرد  خواننده مورد عالقمان 

 برد. غمایحال خوشم را به 

  یکه داشت یمن ، هر چ یبه پا  یداد "

 یخونه جاش ن  نی ا یبه من چرا ، تو  لعنت

 قبلمم  ریمن گ یشق منعا تو

 "قلم  نیدستمه ، اشکام ا   چشمام



 انیکه م  یبا اشک  زییپا  ر یدادم و به شهر درگ  یکنار  شهیرا به ش  نگاهم

 شدم. رهی نشست ، خ میچشم ها

 تو  یمن رو به حال من ، سخته برا  "

 تف به تمام من ، کارت تمامه تو  

  ستم ین گهیمن د یمال تو ، ول من

 " ستمیبا  د ی، با ستمیبا دی با نجایو من ا دی بر دیبا

 توانستم بروم؟ یم

 یکرد را ، م  یخودش م  یکه داشت ، ذره ذره تمام قلب مرا برا  ییاو

 توانستم رها کنم؟

 شدم. یداشتم معتاد م من

 بودنش....  معتاد

 .... دنشی د معتاد

 .... دنشی نفس کش  معتاد

  هیاون ، موهاش مشک یروز هی  ادیم "

 هیبهش ک گمیبپرسه ، من م یک هر



 رفتمه هیخاطراتمه ، روزا اون

 "دفتره  یشعرا نیتموم ا یاون معن 

 گشت.  یباز نم کاش

 گشت.  یمرد مانده بود ، باز نم ن ینام که در فکر ا هیآن دختر سم کاش

که   یرفتند و در قلب آن  یم  یخداحافظ  یکه ب  ییبه تمام آدم ها  لعنت

 ساختند. یحفره م کی مانده 

 کرد.  یمرد فراموشش م نیرفت که ا ی م یحداقل طور کاش

 .میشد یهم نم ریدرگ نقدریا   اثیکاش من و غ اصال

 شدم. یمن معتادش نم کاش

 گرفت. یرفاقت پا نم  نی ا کاش

 ، من بعد رفتنش  یعنیتو بعد من  "

 دنشبادا آور  د ی که باد برد ، شا یبرگ

 هات مرد  زهی و تو گم ، انگ رمیم من

 "گردنش  حیبه عکس ، با اون تسب یشد رهیخ

 شدم؟  یمرد ، چه م نیبعد رفتن ا من



 شد؟ یتر م یمن ، چقدر خال یخال یایدن

 غمه  نیا ری از همه ، دلگ رمیدلگ "

 عاشق توام ، تو عاشق همه  من

 قلب من رو برد ، من قلب تو   اون

 " زنه یچرخ م یرو هوا نگاه ، ه بیس یول

 د؟یش یاند  ینم انتشیبه خ چرا

 توانست؟ یم چطور

 اش...  یریدرگ نیبه ا لعنت

 .یخداحافظ ی ب یبه حق که لعنت به تمام رفتن ها و

 آمد. یمن ، که بند نم  ی لعنت به اشک ها انی م نیا و

 ی لیو من خ  میدی ، رس  میکه بار قبل در آن صبحانه خورده بود  یکافه ا  به

را قبل از   میروشن غروب کوچه ، اشک ها  کیشدم و در تار  ادهی پ  عیسر

 زدودم. اثیبه سمت غ دنیچرخ



اعطا کرده   ادیز  یلیکه خدا به من خ  ییاز آپشن ها  یکی ،    نایقول م  به

لحظات   هیاز گر  ی گاه آثار  چ یتوانست باشد که ه  یم  ییبود ، چشم ها

 کرد. ینم دا یرا هو ششیپ

و من   دیپاش  می، لبخند به رو  ستادمیرا که دور زدم و کنارش ا  نیماش

هم از   : بگم...چا  نیگفتم  قورخوامیم  ییاول  همون    ی فنجونا   ی...تو 

 ، به مامانم گفتم تا هفت  ی...شانس آورد خوامیهم م  کیبامزه...ک  یک یسرام

 بود. شتریوگرنه انتخابام ب ستی ن شتریکالسم ب

 شدم. رهیو من به تمام وجناتش خ د ی به عقب خم شد و خند سرش

که به عقب انداخته بود و خنده   یشلوارش و سر  بیدر ج  یها  دست

توانم بارها قسم خورم ،    ی و به واهلل که م  یهر دختر  یصدادارش ، برا

 کند. یتوانست دلبر یم یهر دختر یبرا

 بودم.  دهی که مرام و اخالق خوبش را د یمن یبرا مخصوصا

که با او مهم بودن را تجربه کرده بودم و حال دلم با حس بودنش   یمن

 شد. یخوش م

 .میهم بود قیماه رف کیبه  بیو او قر من



 بود.  ادیکم و کوتاه و حرف زدن در آن ز دارشیکه د یرفاقت

ت   ما از  تا صبح  ها  روحشب  و  نظرات  م  یبرا  اتمان یمام   یهم صحبت 

 توانست مرا وابسته کند؟ یم نیاز ا شتریب یزی و چه چ میکرد

 بودم. یبا نام رفاقت هم راض یحت اشنایی نیبه ا من

 یبگذارد ، اما من نم  یخودسوز  ک یتوانست نامش را شروع    یم  نایم  حاال

 مرد را کنار بگذارم. نیتوانستم ا

 مرد بود. یادیمرد که ز نیا

 بود. زی مرد که حواسش به همه چ نیا

 دانشگاه خواهرش...  به

 شغل برادرش... به

 مادرش...  ییتنها به

 حواسش به من بود. یحت

 شد...  یپرت هم م یحواس جمع گاه نی ، هم انیم نیکه ا رمیگ

 کرد...  یپرت که دل مرا فراموش م آنقدر

 مرد بودم.  نیا ری، من درگ ریتفاس نیبا همه ا اما



با سخت  میها  چشم از در چوب  یرا که   ، برداشتم  بزرگ   یاز خنده اش 

  م ی که بار قبل نشسته بود  یگذشتم و حوض و فواره را رد کردم و لبه تخت

 ، نشستم. 

  ره یرنگم خ  یمشک  یها  یرا لبه تخت تاب دادم و به نوک کتان  میپاها

 شدم.

 شدم. یداشتم کم کم عوض م من

 کردم. یم دای پ جرات

 بافتم. یهم دروغ به هم م یگاه

باشم که هم   یتوانستم کنار مرد  یجرات و دروغ بود که م  نیبا هم   اما

 کرد ، هم نابود. یزمان هم حالم را خوش م

 ؟یتو چه فکر  -

 دهیکش   ی ها  لیدار و سب   شیتا صورت ته ر  میرا از نوک کفش ها  نگاهم

 و گفتم : تو فکر...  دمیکاتش باال کش  و خوش 

رفت ، فاجعه   یکه م  یتوانستم حرف  عیسر  یلیکه خ  "تو"  میبگو  خواستم

 شود را درست کردم. 



 تو فکر پروژه اون هفته...استادمون انگار با ربات طرفه...خسته شدم.  -

 زانیرا آو  یکیتنش جمع کرد و آن    ر یا ز  شی پا  کیتخت نشست و    لبه

 نمود و به مانند من به تاب دادن وا داشتش.

 ش بره دور دور؟ تکمکتون کنه...فقط بلده با دوس نیبگو رام  -

به چهره نشاندم و صورتم را به سمتش چرخاندم و گفتم : اسمشو   اخم

 ...از دستش شکارم. ااااایارین

 زد. لبخند

 بود. بی که عج ی لبخند

 نداشت. ییلحظه ، جا نیکه در ا  ی لبخند

 رفت. شیاو لبخند زد و دل من با لبخند لب ها اام

 ؟ یش یم یقدر ، قشنگ عصبان نیهم شهی هم  -

 شده از قِبَل لبخندش شدم. کیبار یچشم ها  رهیزده ، خ مات

 گفت؟ چه

 قشنگ؟ گفت

 شدم؟ یم یعصبان قشنگ



انگار ز  اقهیق  ، ام  مضحک بود که لبخندش را به خنده   یادیمات برده 

 کشاند. ی به گنگ شتریمبدل ساخت و باز من مات زده را ب

 که خاص بود. ییهمان سر به عقب خم شده و صدا با

ا   ی عنی  ینوران   - ک  نیعاشق  م  یجور  هیبودنتم...  لومتریصفر   یتعجب 

م  ینیبب  دیبا  یکن آدم  حرهیخودت...دل  خدا  ...خر یدیخورش  یفی...به 

هماینش   ی شکیه هم   نی ...تو  با  معصومت   یچشا  نیطور  و  شفاف 

چیقشنگ فقط   دی...بایانگار   یهست   ینی...عروسک  طاقچه  سر  بذارنت 

که واسه نگاه    یکنم تو اونقدر قشنگ  یفک م   ییوقتا  ه ی  ی نگات کنن...حت

کرد  ،گذاشتت تو    چت یشد بقچه پ  ی...کاش میادیچارتا الشخور هم ز

 گنجه خونه.

 هم زمان برد تا مرا به حرف بکشاند.  جمله آخرش ، یشوخ

 ...انگار عصر حجره. ؟یچ گهیکندم تا گفتم : د جان

 نبودن.  ینوران نقدریا دایتو عصر حجر هم خورش  یحت  -

 حق مردم. به

 جمله آخر...  نیا با



  یجنبه ام ، با تمام جمله ها  یب   دایابراز کرده بود ، که شد  نایکه م  یمن

 مردم.   یآخر ن یقبل جان کندم و با ا

 خدا که مردم. به

  ی حاو  ینیکه س  یو به گارسون  دمیبه گوشه مقنعه ام کش   یدست  یعصب

 آورد ، نگاه انداختم. یسفارشاتمان را م

قرار داد و رفت ، نگاهم را   انمانیرا م  یمس  ینیکه با لبخند ، س   گارسون 

 دوختم.  یکیسرام یقور یخانم رو  دیبه طرح خورش

 ی ک یو    ختیر  یبه دست گرفت و در دو فنجان چا   یخم شد و قور  اثیغ

 از فنجان ها را به سمت من سوق داد. 

 تو لک؟ یشد؟...رفت  یچ  -

  ش یکه به سمتم هل داده بود ، گرفتم و به چشم ها  یرا از فنجان   نگاهم

 دادم. 

 اش نبود. یمرد حال نیا

 کرد.  یمن چه م یاش نبود که با قلب لعنت یحال



 یاردو  گهیکنم هفته د  یتونم مامانمو راض  یکنم م  یخوبم...دارم فک م   -

 مشهدو برم با بچه ها؟ 

 بود. یبحث ، حرف عال ر یمس  رییتغ یبرا

 وقته مشهد نرفتم...دلم لک زده. ی لیمن هم خ  -

و گفت : خوبه را به لب برد    شینگاهش را از من برداشت و فنجان چا  و

 ...بودنتو دوست دارم.دیخورش یکه هست

 به باال انحنا گرفت. میها لب

 را دوست داشت. بودنم

 بود. یزد ، عال  یکه زار م یقلب یهم برا نیهم

******* 

رقص را بردارم تا    ی داده بود که حواسم باشد ، فلش آهنگ ها  امیپ  نایم

 . میبترکان  یدر قطار و خوابگاه تا صبح به قول 

 ی م  هیته  د یکه با  ییها  ی خوراک  ستیل  میهم از آن طرف دائم برا  حسنا

 فرستاد. یکردم ، را م



درشت شده بود که مامان حوله   تی خواسته اش ، چشمانم به غا  نی آخر  با

قرار داده تخت    یکه رو   یبه دست وارد اتاق شد و سمت چمدان کوچک

 بودم ، رفت و حوله را داخل چمدان گذاشت. 

 گه ی ...مگهیم  یبه خدا حسنا چ  نیتخت که نشست ، با خنده گفتم : بب  لبه

ترسه پوستش خراب   یگلخونت دو تا برگ بکنم ببرم...م  یبراش از آلوئورا

 .ده یبه خدا بع یدختر قرت  نیبشه...از اون مادر ، ا

و زن بودنش   ییبای خوبه...به خودش و ز  یلیزد و گفت : اتفاقا خ  لبخند

از دست   تیکه جوون  نی و ا  ندهیآ  یکم برا  هی...کاش تو هم  دهیم  تیاهم

 .یخورد ینره غصه م

زم  ناالن م   یو گوش  دمیکوب  نیپا  لبه  مامان   زمیرا   : و گفتم  دادم  قرار 

 یبگ  یهر خواستگارچندماه بگذره...از تابستون قبول...  ن یتروخدا...بذار ا

آدمادیب  ذارمی...اون هم فقط مادیب  ذارمیم باشه هم   ی ...تا  که هم فکرم 

 . میکن یتحمل م

بذار   گمی، بدم...من م  دی از راه رس  یتو رو به هر کس   ستمیمن که امل ن   -

 باشه.  ادی انتخابت ز نهیگز



را کنار زدم و با    میبا نمک ، موها  یزدم و با چشمک  شی به رو  ی لبخند

لباس ز  به  آرا   بایاشاره  :   یمیمال   شیو  ، گفتم  بود  بر چهره نشانده  که 

 .یخوشگل کرد

 ی که سمت در اتاق م  یآمد و از جا برخاست و در حال  ی غره ناز  چشم

بر تا   : گفت   ، برگرد   یرفت  م  یو  دهنم...خ  ادیقلبم  مواظب   یلیتو 

 ترسم. یهمش م  یی.. بس که سر به هوادیخورش  ی...گم نش ایباش

بچه   نقدریو گفتم : ماماااااان....ا  دمیکوب  یشانیخنده افتادم و دست به پ  به

به خدا...نترس..بذار   مهیهمه اپ رو گوش  ن یدرصد گم هم شدم ، ا  هیام؟...

 یدون  یمسافرت...م  رمیهمه سال دارم با دوستام م  نیبهم بچسبه...بعد ا

 چقدر ذوق دارم؟

رفتنم را   یتی، نارضا  شیچشم ها  نهیدر پس زمشد    یم  یزد ، ول  لبخند

 . دید

از سمت    یگرید   امیام بردم تا اگر پ  یاتاق که خارج شد ، دست به گوش  از

رو  را  است  آمده  با مس   تیدخترها  ه  اثی غ  جیکنم که  به جانم    جانی ، 

 کارم نشستم.  زیگردان م  یصندل  ینشست و رو



 "ازم. یریگ ی...خبر نم؟ییکجا "

  ن یکوتاه از ا  یامی کرده و بعد با پ  جکتیکه او تماسم را ر   شیدو روز پ  از

ندهم تا مزاحمش   یامیکردم پ  یکه سرش شلوغ است ، گفته بود ، سع

 نباشم. 

کوتاه اعالم کند که باز   یامیتوانست با پ  ی خواست ، م  یاگر خودش م   او

 ام راه گرفته است.  یدر زندگ

 هم ، طاقچه باال گذاشته باشم.  یرا با زجر کنار گذاشتم تا کم یگوش

 . دیآ ی در چشم باشد ، اصال به چشم نم ادیکه ز ی، دختر نایقول م به

 ی گوش  امیپ  گریام را درون چمدان قرار دادم و با آالرم د  یراحت  یها   لباس

به در بازمانده اتاق انداختم و آرام و بدون جلب توجه ، سمت   یام ، نگاه 

و   دمیکش   یقیحرکت ، نفس عم  نیدر حرکت کردم و آن را بستم و با ا

به    یرعادیغ  یکه کوبشش کم  یهم گذاشتم و دست به قلب  یچشم رو

گردانم نشستم و نگاهم را قبل    یصندل   یو باز رو   دمی، کش   دیرس  یمنظر  

چسبانده بود ،   زیم  یباال  واریکه به د  یکاغذ رنگبه    یگوش  نیاز اسکر

 دوختم.



 ".یایبرب  یزیاز پس هرچ یتون یو م یهست  یقو یل یتو خ "

 نوشته بودم. شی نوشته را ماه ها پ نیا

 من بود. ینوشته دروغ زندگ نیا

کنترل ضربان قلبم   یحت  یزیچ  چ ینبودم و از پس ه  یقو   یذره ا  من

 آمدم. یبرنم

دود    میصفحه چتمان که نگاه دوختم ، تمام طاقچه باال گذاشتن ها  در

 شد و هوا رفت.

حواسم هست   ی کردم...ول  یمعرفت  ی...چند روزه بیجواب ند  یحق دار  "

شده بود   زونیمامانم بودم...باز فشارش نام  ری...درگیدیتو هم حالمو نپرس

به    نامیاز ماش  یکیمجبور شدم خونش بمونم...از اون ور هم    ی، چند روز

 "تو رفت و آمدم. یو چهار ستیمشکل خورده ب

 داد. یم  توضبح

 دهد. حیمهم بودم که نبودنش را توض شیقدر برا آن

 به حرکت درآمدند. یتاچ گوش بوردیک  یاجازه من ، رو یب میها  دست

 "مامانت حالشون خوبه؟ "



 فرستاد که...  میبرا یآن به

 "؟یکن  یر مکا ی...چ؟یمامانم خوبه...تو خوب "

از   یکیبه    دنیو نگاهم را به چمدان دوختم و باز شعف رس  دمی گز  لب

 در وجودم موج برداشت.  میآرزوها

 یاردو  می قراره بر  یونی  یکنم...فردا با بچه ها   یهامو جمع م  لهیدارم وس  "

 "مشهد.

 نداد.  یبود ، اما پاسخ نیآنال

 "مامانت گذاشت؟ هویچطور  "

که با دو متر فاصله در سمت چپم قرار داشت ، نگاه    یوارکوبید  نهیبه آ 

، رو  دنیکه ثمره رس   یانداختم و لبخند شاد  ام بود  لب   یبه خواسته 

 کرد. دا یپ یجلوه ناب تر میها

  ی ل یکنم...خ  شیو حسنا تونستم راض  نایبا کمک م  ینود  قهیدق  گهید  "

 "...رو  ابرام.اثیخوشحالم غ

 لبخند فرستاد و تمام. یموجیا میبرا

 بود ، آمدنش؟ نیا



 نشد. دایپ یشدم ، اثر یگرید امیشب منتظر پ یتا انتها  هرچقدر

کردم تا    میها  یهم خودم را بند چمدان و گروه چندنفره هم کالس   من

 جهت رفت ، پرت شود. یکه ب یاثیفکرم از غ

از بار مسافرت بدون خانواده رفتن را    کی   یتوانست شاد  ینم  زی چ  چیه

 .ردیمن بگ

 .بشیو کار عج اثیغ یحت

******** 

 ن یدر ا  یدادم و از شدن خوشحال   یرا تکان م  میهمراه بچه ها شانه ها

ساعت   هم  آن   ، م  مه ین  کی جمع  در  قطار  انیشب  د  یکوپه    گر یکه 

پا نم   یحالت ممکن به سر م  نیتر  لیدر تکم  تشیظرف از   ی برد ، سر 

 شناختم.

 ی فرو م  یاش ، سر در گوش  وانهیکه دائم وسط رقص د  ییبه قول حسنا  و

  رون یرا از پنجره قطار ب  کمان یکای و    دیایب  یبرد ، االن ها بود که خانم ربان

 اندازد.



، صدا به    دی کوب  یبه هم م  یرا به حالت بندر  شی که کف دست ها  نایم

 من رساند و داد زد که.... 

 خوره.  یوردار دو ساعته کنار من داره زنگ م تویگوش نیا ابی – نایم

  دند یرقص  یکه درست وسط کوپه م  نیتن حسنا و نسر  ان یرا از م  خودم

از دستش   نا یخاص م  یرا با چشم و ابرو آمدن ها   ی، رد کردم و گوش

اختصاص داده بودم    شیبرا  یموجیکه چند ا  اثی نام غ  دنیو به د  دمیکش 

با کش  رو  دنی،  ام  افتاده  ها  سر    یشال  بچه  متلک  به  و  در گذشتم  از 

همه    چاندنیدهد که در پ  یینایگذاشتم پاسخشان را م  و ننمودم    یتوجه

 داشت. یطوالن دیانسان ها 

را با وصل    یدادم و گوش  هیواگن تک  یبزرگ راهرو  شهیام را به ش  شانه

 تماس به گوشم چسباندم.

 الو سالم.          -

انگار   لیر  یقطار ، رو   یشدن چرخ ها  دهیکش   یاهو یه  انیدر م  میصدا

 شد.  یگم م

 ؟یسالم...خوب          -



 بودم؟  خوب

 بودم. یعال

 ام بود. یسفر مجرد نیآخر دیو شا نیاول

 را زهر کند. رینظ یب شیع نیتوانست ا ینم زی چ چیه

 ام. یعال          -

 تنم بکاهد. انیم یتوانست از حجم انرژ یخسته او هم نم   یصدا

 ؟یکن ی کار م یچ یاالن؟...دار ییخوبه...کجا          -

  دم یانداخت ، انگشت کش  یآن م   یام رو  شهیش  کیکه دهان نزد  یبخار  به

 . میداشت ینیو گفتم : تو قطارم...با بچه ها شب نش 

که بچه ها به راه انداخته بودند ،    ییسر و صدا  ان یرا از م  قشیعم  نفس

 .دمیهم شن

 گذره.  یبهت خوش م یلیپس بدون من خ          -

 او؟ بدون

ا  می توانست  یو من مگر چقدر م  او ب  نی به  ادامه   هیپا  یرفاقت  و اساس 

 .یکیآن  یدر خوش گذران گری از نبود همد میکه گله کن میده



 ی ، تنها دو خط مواز   یوار  یلعنت  یلیخ  یلیکه به صورت خ  ییو او  من

 .میاو بود  دیدر د

را با سر انگشت   اثی، نام غ  شهیبخار ش  یرا با زبان تر کردم و رو  میها  لب

 نوشتم. 

به اون در...حاال    نی گذره...ا  یبهت خوش م  یلیتو هم بدون من خ           -

 تا االن.  یرفت یخواب م دیبا  نهیا شی ...منطق؟ییکجا

 . دیخند

 فشرد.  یخسته دلچسب که قلب را م  یآن خنده ها از

 ناباورانه به اشک نشست.   یدلتنگ  ک ی از شدت    میرا فشرد و چشم ها   قلبم

...برو خوش  شمیفکر هم نکنم تا صبح بتونم بخوابم...مزاحمت نم           -

حساب بعدش  تا  گذرون  یبگذرون  خوش  فرصت   نیبشم...ا  اتیمزاحم 

 چندساعته تا فردا مال تو.

بلغزد را گرفتم و    گونه ام   ی رفت رو  یانگشت دانه اشکم را که داشت م  با

 ذارمت یکه لحن خسته و جذابش به جانم نشانده بود ، گفتم : م  یبا لبخند 

 . ی...مزاحمم نش ستیتو بلک ل 



 برو...برو دختر...شبت قشنگ.           -

 با صدا او قشنگ تر هم شده بود.  شبم

ام را   یداده بود که گوش  ریگ  نیجمع دخترها که بازگشتم ، نسر  انیم

 چرخم.   ی آورد که با از آن ها بهتران م  یدر م  یچک کند و حسنا لوده باز

 ...نایم و

 ...ناینگران م یکه از دست چشم ها آخ

*** 

 ی ا   افهیکه با ق  یینایتشک تخت پرت کردم و به م  یخسته خودم را رو

گرفت   یم   رادیفاضالب ا  یبو  زیدر هم، از حمام ساده و به قول خودش لبر

 نشان ندهم. ینمودم توجه ا  یم ی، سع

را گشودم و او   میاز چشم ها  یک ی،    دیاز تختم کوب  زانی آو  یکه به پا  پا

 که...  دیتوپ

دوش    هی...حاال حداقل برو  یدیکپ  یمرده شور برده از صبح اومد  –  نایم

...بلند  میمشهد که همش بخواب  میومدیهم بکن...ن  ارتیغسل ز   ه ی...ریبگ

 شو بلند شو. 



 یاضافه شد و باال   نایبود ، هم به م  شیموها  دنیکه در حال اتو کش   حسنا

 آخه؟  یقدر تو عشق خواب  نیو گفت : دختره خرس...چرا ا ستادیسرم ا

توجه به    یبرداشته و ب  یپاتخت  یرا از رو  یاز جا برخاستم و گوش  الجان

  ز ی را از بابت همه چ  الشیبا مامان تماس گرفتم و خ  شی و غرولندها  نایم

 راحت کردم.

 نمود. یجالب تر م میبرا زی از همه چ اثیغ   امیپ و

 "منتظر مزاحمتام باش.  "

 بود. شیساعت پ کی یبرا امشیپ و

  نایدوش انداختم و سمت حمام رفتم و م  یباال انداختم و حوله رو  ابرو

 . ارااااایدرن یقدر لش باز نیراه گفت : زودباش...ا انهیم

 روانه اش کردم و حسنا را به خنده انداختم.  لبریز یفحش 

 یراه  ارتینماز مغرب و عشا و ز  یدخترها برا  یبعد که همراه باق  یساعت

 داشتم.  یبی، حال عج میشد یحرم م

 شد. یدر جانم دائم تراوش م یدلشوره و حال خوب کی



و با   دیاش را جلوتر کش  ی چادر عرب نای، م میکه گذشت یورود یبازرس  از

 شی ناخونام کاشته؟...جونم دراومد تا حال  دیفهم  یاخم گفت : چرا زنه نم

 کردم. 

هم بغ کرده نگاه گرد صحن جامع چرخاند و گفت : مجبورم کرد    حسنا

 رژمو پاک کنم.

بودن مقنعه    زانیام از م  یگوش  نیبه هر دو رفتم و در اسکر  یچشم غره ا

 حاصل کردم. نانی، اطمسر  یام رو یو چادر عرب

 .ارتیتو حرم ز می...بعد برمبخونی نمازو – نایم

م  حسنا صحن  گرد  نگاه  چنان  ها  یهم  چشم  من  و   ر یگ  میچرخاند 

 گلدسته ها و گنبد بود. 

 حلقه زده بود.  میچشم ها انیم اشک

بار هم حال دلم متفاوت   ن یآمدم ، اما ا  یبار پابوس آقا م   کیدو سال    هر

 بود ، هم حال آمدنم.

 ام افزون تر شد.  یو خوش شتری، دلشوره ام ب میستادینماز که ا به

 احساسات با هم. نیبود ، داشتن هر دو ا یبیعج  حال



 . دمیاحساساتم رس یبه فبها گریسجده آخر، د  در

تا به پنجره   می، خودمان را رد کرد  یانسان  کیتراف   انیاز نماز از م  بعد

 . میبرسان یفوالد دست

داشت و   یدر پ  ی پ  یبود و تماس ها  یحسنا حواسش دائم بند گوش  و

و    صالیاخم و است  نیکه با ا  دمی شن  یهمهمه نم  انیرا در م  شیمن صدا

 زد؟ یچرخاند ، با که حرف م یکه گرد م ینگاه

 بود. نیبا نسر دیشا

 بم ی، ترغ  تیجمع  یادیاز بچه ها خودم را برابر در حرم رساندم و ز  زودتر

و    نمیکه در صحن پهن بود ، بنش   یی فرش ها  یکرد که با وجود سرما رو

 کنم.  ارتیفاصله ز نیاز هم

صحن برداشتم و بعد    انیم  اریاز قفسه س  ییاز نشستن ، کتاب دعا  قبل

اند ، هم   دهیو حسنا مرا د  نایکه م  نیو از ا  دمیخلوت را برگز  یگوشه ا

 جمع شد. المیخ

آشنا را   یزدم و و بسم اهلل را خواندم که حضور و عطر  هی تک  واریبه د  سر

 اندک کنار خودم حس نمودم. یاز فاصله ا



حجم    شان یکه سرخ  یکتاب دعا تا کاسه اشک آلود  یاز خط ها  نگاهم

 نشاند ، کشاندم. یبه نظر م باتریرا ز انشیعسل م

 .زد لبخند

 ام آرام گرفت. دلشوره

 هم گذاشت. یرو چشم

 ام افزون شد. یشاد

 شره کرد.  میاشکم ها

 دام چرا؟  ینم

 شره کرد.  اما

 دست من خارج شد. از

 . ختمیچسباندم و اشک ر میبه زانو یشانیپ

 کرد؟ یچه م چارهی، داشت با من ب یحجم انسان نیا

 خواست رفاقت کند؟ یم

 ن؟یهم  فقط

 کرد.  یخدا که داشت ظلم م به



 شد.  یظلم ها ، حال دلم خوب م نیبودم که با ا یمن مظلوم و

که واقعا اومدم ، مزاحمت بشم بغض    نی...از ا؟یکن   یم  هیچرا گر           -

 ؟یکرد

 .دیام لرز هیگر انیاز خنده م می ها شانه

باز م  سر را  زانو برداشتم و نگاهم  :   شیچشم ها  انیاز  دوختم و گفتم 

 ؟یچطور اومد

 ی نبود ، من هم دلم هوا   یاوک  نشی...ماشادیخواست ب  یم   نیرام           -

اش   یکردنات بشم...همراه  یحرمو داشت و دوست داشتم مزاحم خوش

 کردم. 

چادر بهت کش آمد و او نگاه گرد صورتم چرخاند و گفت : چه    میها  لب

 .یتر ینوران یلیکه خ  یجور نی...اادیم

 خی   ی به پمپاژ خون ها  یشتریکرد و بعد با سرعت ب  ستی در لحظه ا  قلبم

 بسته ام مشغول شد.

 دل من بود و بس.  یرانیمرد ، رسالتش انگار و نیا

 کردم. میو بند کتاب دعا دمیدزد  شیاز چشم ها نگاه



 د؟ یفهم یحرف دلم را م خدا

توانست ضامن شود ، خدا مهر مرا به   یبود ، م  ییایرضا که ضامن دن  امام

 ندازد؟یدل مرد کنار دستم ب

 دهیکه پوش  ینگاه مرد  ین یو سنگ  ختمیبه خط دعا خواندم و اشک ر  خط

نمود ، را دم به    یم  شهیاش ، در نظرم جذاب تر از هم  ی در کاپشن باد

 .دمیدم به جان خر

 شی و درشت متلک ها  ز یر  شهیو باز مثل هم  وستیکه به جمعمان پ  نایم

دو به قول خودش شنگول   نیحسنا از آمدن ا  دمیکرد ، فهم  اثی را بار غ

 و منگول خبر داده است.

هتل  یبرا به  نزد  ی بازگشت  در  دانشگاه  برا  یکیکه  نظر   مانیحرم  در 

 میرو  یازار مگرفتهب ود، مدتمان محدود بود و قرار شد فردا صبح که به ب 

 ، پسرها همراهمان شوند.

 کردند. مانیهتل هم همراه تا

 یرفتنم را نظاره م  بیکه دست به ج  اثینگاه آخر غ  شیمن دلم ماند پ  و

 کرد. 



 روانه ام کرد. یلحظه آخر چشمک یماند وقت دلم

 ماند و برنگشت. دلم

** 

 ام یکه به پ  یهم انداخت و رو به من  یاش را رو  دهیکش   یپاها  نینسر

 .ایزن یمشکوک م یدار یلیدادم ، گقت : تو خ یپاسخ م اثیغ

موها   نگاهم تا  کش   یخرگوش  یرا  باال  اش  را   دمیبسته شده  لبخندم  و 

 ن یمبارکش نمودم و گفتم : ا  یچشم ها  می گشاده و در طبق اخالص تقد 

 بار هم من...  هی...یهمه تو مشکوک زد

 یش یباعث شد ، ن  نایهم زمان و چشم غره م  نیا و نسرحسن  دنیکش   هو

و حواسم را جمع   میجمع و جورتر نما  یرا کم   دی ایرفت کش ب  یکه م

 که به حسنا زد ، دهم.  نایسقلمه م 

در جانم   نایکه چشم غره م  یرا در شکم جمع کردم و با ناراحت  میپاها

اش    یقبل   امیکه اعالم عدم پاسخم به پ  اثیغ  گرید  امینشانده بود ، به پ

 بود ، نگاه انداختم. 

 دوسته؟  هقضی –  نینسر



صبحانه   زیم  یکه رو  ییاز لبه تخت برخاست و سمت فالسک چا  نایم

 چهار نفره اتاق قرار داشت ، حرکت کرد. یخور

 نوشتم که...  اثیغ یبرا

 "...االن سرم شلوغه...دمیم امیبهت پ "

 نده.  امیپ گریکه د نیا یعنیسه نقطه آخر  و

 .میدیرخ یزمان م یزیهر چ  یبرا  دیبا

و    دیت  یاندذعهز م  یکه داشت ب  یکه داشتم و قلب  یحال خوش  نیا  یبرا

 نگران تر از هر لحظه شود. زمیعز ینایشد م یموجب م

 است. یرفتن اثیدانستم غ  یم من

که مادر و پدر    یشد باز آن  یهم م  یدانستم بر فرض محال اگر ماند  یم

 شد.  یمن قبولش کننند نم

 سوختم . یم انیم نی من بودم که ا ن یهر حجال ا به

 گرفتم.  یدرد را م نیا یجلو ییجا کی  دیبا من

 م ی، ن  یزیهر چ  ای رابطه بود    نیاتصال دردناک ا  دنیاگر چاره اش بر  حاال

 افتاد.  یاتفاق م  دیدانستم اما با



 اث یتا آتش رفتن غ  دمیخر   یقطع رابطه را به جان م  نی درد ا  دیبا  من

 جانم را نسوزاند. 

که   نیرا بر سر ا  نیرا به دستم داد و غرغر نسر  یبزرگ چا  وانیکه ل  نایم

است ، به راه انداخت ، از فکر خارج شدم و    ختهینر  یچا  هیبق  یچرا برا

 لبخند زدم. نایاخم م انیبه چشمک م

 نبود.  قیرف نایم

 بود. یخود یادیز

  ی خود  ییلیمن ، مرهم باشد ، خ  یدردها  انیتوانست م  یدختر که م  نیا

 دوست بود. کی تر از 

 ؟ی ، دوستت دلتو نزد ، عوضش کن ننسری بگو تو – نایم

 ما به بوالهوس معروف بود. انیم  نینسر

 ی در زندگ  یرهگذر بعد  نیماش  تیفیبه ک  دوستی  کیاش در    یماندگار

 داشت. یاش بستگ

، حسنا بالشت سمتش پرت کرد و گفت : مرده شورتو   دی که خند  نینسر

 ببرن که دلت سنگه.



 دل من سنگ بود. کاش

که پرتاب بالشت به سمتش ،    یو از حالت افتاده ا   دیهر هر خند  نینسر

  یخوب روزگارو تونست  ه یداشت ، به حالت نشسته درآمد و گفت : حاال تو  

روز دو    ه یون باشن که...اگه اونا دنبال  همه مردا انس   شهینم   لیدل  یتور کن

با اونقدر  نباشم؟...اوووووه  چرا  من   ، بار    یروزا   دیروزن   ی کی  باکسالت 

 بگذرونم که کفره اگه االن تنوع رو از دست بدم.

و شانه   دی خند  نیبه حالت نفرت در آمده بود که نسر  یاد یصورتم ز  انگار

 ه؟ی نظر تو چ نایبه شانه ام کوفت و گفت : م

اتاق   ی، بر  یلشتو جمع کن  نهیو گفت : نظرم ا  دیتخت دراز کش  یرو  نایم

 .م یما بخواب یخودت بذار

  نایاز جا برخاست و بالشت حسنا را سمت م  یناراحت  یبدون ذره ا  نینسر

 ...حواسم هست.ایجواب دادن دررفت ریپرت کرد و گفت : ز

 ت.رف و



جا داد و گفت : من هم دوست دارم نظرتو    نایاما خودش را کنار م حسنا

حست بهش   یتا حاال نگفت  ی...ولیحرف  یبا پسرخالت م  یلیبدونم....تو خ

 ه؟ یچ

 شد چشم غره اش را حس نمود.   یاما م  نم یرا بب  نایتوانستم صورت م  ینم

غ   هیدوسته...واقعا    هی   من  برا  اون  –  نایم مثه  واسه   اثیدوسته...نه 

 ی وقت  نهی ....واسه همستمی ن  دی...نه...واقعا دوست...من مثه خورشدیخورش

مثه   دیترسم...چون خورش  یمن م  اث یبا غ  دوستیسمت    ی دیتو هلش م

برام راحته...نداشتم اونقدر حس    دنی...من دل کندن و دل برستیمن ن

فرق   دی...اما خورشیچ  یعن ی  یکیکه بدونم درد نبودن    می زندگ  وت  یقیعم

...نگاه به هارت  ؟ی فهم  یبه کاکتوسش هم دلبسته است...م   دیداره...خورش

 یاون تن لشو نگاه م  یاست...وقت  چارهیب  ی لیخ  دی و پورتش نکن...خورش

 . دیبود خورش چارهیچشات ب یلیاست...امشب خ چارهیب یلیکنه خ

 اثیکه غ  ییت و من فکر کردم ، تمام روزهاآخر را رو به من گف  جمله

 گذراندم. یچارگیام پا گذاشت را به ب یدرون زندگ



 نی ، ا  شیبایشده با آن تاپ و شلوارک ز  زیخ  مین  یو حسنا  دیچک  اشکم

 گرفت. یو نگاهش رنگ دلسوز  دیصحنه را د

*** 

کرد و من نگاهم   یچک م  یگوش  نیخط چشمش را درون اسرک  حسنا

 چرخاندم. ی م نیو رام اثیغ  یدر جستجو تیازدحام جمع انیرا م

 قهره؟ نیکنار گوشم گفت : با رام نایم

هفت و هشت شد و نگاهم در چهره ناراحت و پر از اخم حسنا   میابروها

 خط چشمش بود ، نشست.  ریکه هم چنان گ

 خورد. یطور م  نیوجناتش ا به

 تماس حاصل کرده بود. نیتا حاال صدباره با رام وگرنه

گوشم ، درست   یکیدر نزد  اثیغ   یصدا  دنیجلو داده ام را به شن  ی ها  لب

ز نگاه  در  نگاهم  و  چرخاندم  صورت  و  نمودم  درمان  او    کینزد  یادیو 

 نشست. 

صبح با خود    یها  یکیتا نزد  شبیمهربانش ، تمام آن چه د  یها  چشم

 برد. ادمیکرده بودم را از  نیتمر



 سالم.           -

 اطرافم بردارم. یاز هوا  یو من توانستم نفس دیزد و سر عقب کش  لبخند

مهربانش برداشتم ، توجهم سمت دسته گل بزرگ  یکه از چشم ها نگاه

 ی قرار داشت و چشم ها   نیسرخ جلب شد که در دست رام  یرزها  ی حاو

 کرده بود. یحسنا را چراغان 

م  نگاهم سمت  به  و    نا یبالفاصله  شد  جلب  صورتش  بار  رقت  حالت  و 

مرد اطراف من   نیالواقع با اختالف عاشق تر  یمرد ف  نیکه ا  دمیش یاند

 است.

 . می گرفت یمراسم عزا م نایدور با م  ک ی دیبا

عشق داده بود    یدارو   نی که به رام  یآدرس رمال  د ی، با  نایبه قول م  اصال

، نوش جان   میخواست  یکه م   یآن   میددا  یرا م  شیو دارو  میجست  یرا م

 شد .  یکرد و عاشقمان م یم

گوشم   یحوال  ییباز دهانش را به جا  اثیزارم به دسته گل بود که غ   نگاه

 ؟یکرد و گفت : تو هم گل دوست دار کینزد



ها  نگاه چشم  در   ، نگاهم   زده  ماتم  حالت  با  و  و   یچرخاندم  مهربان 

خ دخترا  رهیشوخش  همه   : گفتم  د  ایدن   ی،  دوست   دنیمحبت 

اون سمت  از  اگه  عاشقشن...کم  یدارن...مخصوصا  که  مهم   تشیباشه 

 . شهیم ری که تو دلشون سراز هی...مهم اون حس خوبستین

من ، روانه    یمدت با حواس جمعش برا  نیکه او ا  یتمام احساسات  مثل

 دلم ساخته بود.

 دن یپوش  یکه جا  نیاز ا  یتیو نارضا  ییغذا  یچک شدن وعده ها  مثل

 . رمیگ ی کاپشن ، آن را دست م

کالم و نگاهش محبت   انیبود ، اما آنقدر م  دهینخر   هیهد  میمرد برا  نیا

 ساخت. یخود م فتهیداشت که مرا ش انیجر

بازار راه افتاد و گفت :    یسمت ورود   نایو م  دیزد و سر عقب کش   لبخند

 ترو قرآن قسم.   اتونویلوس باز نیا نیجمعش کن

با دست اشاره زد من اول حرکت   اثیبه خنده گشود شد و غ   م یها  لب

 سوز هوا هست.  شتریکنم و سپس گفت : کاپشنتو بپوش...تو بازار ب

 را با لبخند تن زدم. دمیسف کاپشن



 . یعاد ی لیخ ینگران نیخوش بود و من با ا  شی با گل ها حسنا

 آمد.  یجا به چشم م نیطرفه هم کی عشق دو طرفه و  کی  تفاوت

 مه ی! تو همسفر نم؟یگو  ی، چگونه هنوز از تو م  یاشتباه من  یتو آه من  "

 "!  م؟یگو  ی، چگونه هنوز از تو م یراه من

 مبتال شده بودم. من

 یرزشساده و راحت و  یکه با لباس ها   یمرد بلند قامت و خوش اندام   به

 من نداشت.  ی اهایبا مرد رو ی منافات چ یاش ه

 که حواسش به من بود. یمرد

 به من تنه نزند. یکه در پناه وجودش ، کس  نیبه ا یحت

 ی ب  یکه زمزمه ات مانده در گوشم گناه من  یگاه من  هی تک  یگناه من  "

 "که بار غمت مانده بر دوشم  یگناه من

 .ستادی ا یمغازه ا برابر

اش    یزییگرفت که نقش و نگار پا  یو او دست به روسر  ستادمیهم ا  من

 برد. یدل م



اش نمود و دل و نگاه   یداریخواست و با نظر من خر  یخواهرش م   یبرا

 یخرج م  تی خوان جذاب  شیماند که در مرکز پ  یست گل سر  شیمن پ

 کرد. 

 . دمشیخر یهنگام برگشت ، م دیشا

 .میدیخر یپارچه لباس مانیمادرها یبرا

 و زعفران را او حواسش بود. زرشک

و    دیخر  یرا چندبرابر م  ی رنگ  یرنگ  یو نبات ها  ی لیزنجب  ی نبات ها  آب

 اظهار داشت که از اوجب واجبات هستند. دایشد

گرداند    یموضع م  ن یا  الیخ   یآورد و مرا ب  ی، لبخند به لبم م  شیکارها

 .نندی بما را با هم ب مانیسرپرست ها  ایدانشکده  یاز بچه ها یکیکه 

 کنار او خوب بود. زی چ همه

 هم به همراه داشت. یدلتنگ گرچه

 باز هم خوب بود. اما

خوش   الیخواهم خ  یم  هیمن گرفته دلم گر  یمن بغض خانه    یبهانه    "

 "راهم  نیآخر ییتو شهیمن هم یعاشقانه 



بودم    ستادهیکه ا  ییجا  نیدانستم اما من ا  یشد را نم  یراه چه م  ن یا  آخر

دواند ،    یم  شهیکه داشت در جانم ر  ییها و دردها   یرا با تمام خودخور

 دوست داشتم.

اتاق   یرا برا  کورنیونیو درشت    زی ر  یو حسنا که عروسک ها  نیرام   کنار

انتخاب م  با د  یو من نم  میستادیکردند ، ا  یحسنا  اما   ،  دنیدانم چرا 

 کردم. یدار یخر اث یغ نیماش ی، آن را برا یخرس کوچک بانمک

 هرچند کوچک از من داشته باشد. ادگاری کیخواستم  یم

 نیتر  بهیغر  یام رو به خاموش  یبر  یتوام تو که م  ی توام پا به پا  ی صدا  "

 " یفراموش نیکشدم ا یتوام که م یآشنا

 .میهم بازار را قدم زد یبه پا  پا

به    نایو م  میدیو لرز  میخورد  یبستن  جیاستخوان سوز ، آب هو  یسرما  در

خند  یها   افهیق کرکر  شدمان  دلسوز  دیسرخ  جهت  و   رکاکائویش  یو 

 را با ولع نوش جان کرد.  کشیک

 میاز آن ها جدا شو  میخوردن ناهار مجبور شد  یبرا  یبرگشت وقت  هنگام

 زد. م ی، صدا



 .ستادمیا برابرش

تا رو  یمن  به ،    ده یکش   نییپا  یشانیپ  یکه کاله خزدار کاپشن را  بودم 

 لبخند زد.

 سمتم گرفت.  یرا با لبخند پاسخ دادم و او بسته ا لبخندش

خانوم گل سر   دیخورش  دمی که نگاهش کردم ، گفت : تا حاال ند  یسوال

چشا م  یروبرو  دیخورش  یبزنه...اما  هوار  داشت  سر   دیکش   یمن  گل 

 ...مبارکت باشه.خوادیم

 هم گذاشت. یچشم رو و

 حواسش به من بود. چقدر

 بودم. میبه چشم ها حواسش

 تنم بود. یبه سرما حواسش

 به گذر عابران کنارم بود. حواسش

 ... اما

 به دلم نبود. حواسش



کش دادم و تشکر   شتری شد ، لبخندم را ب  یکه خون تر م  یمن با دل  و

 کردم و خرس کوچک را سمتش گرفتم. 

  ه یکرد به    رتیخواست پاگخدا    دی...شانت یهم واسه ماش  نیا           -

 . نیماش

 .د یانگشتانم کش  انیو خرس را از م  دیخند

 شدم. ریپاگ  دیشا          -

 من نه...  ریخرس شد اما پاگ  کی ریپاگ  دیشا

و بگو فکر حال    ایدر گلو دارم ب  یبد  یچه بغض  ینا تمام من  یتمام من  "

 "که هنوز آرزو دارم  نی بب یمن

 . میکرد یخداحافظ  یبه جان تنم نشست وقت بغض

 زد؟ یمن رقم م یروزگار بهتر از امروز برا یعنی

 روزگار بهتر ، وجود داشت؟ اصال

 کردم. ینم فکر

** 



، رو   یبه آن استخوان سوز م  نایکه م  یی صحن در سرما  انیم  ی گفت 

نگاهش به گنبد و    اثی خواندم و غ  یو من دعا م  میفرش ها نشسته بود

 گلدسته بود.

 بود. بایحضورش ز تیامن نیا

 شتر یکرد و هر لحظه مرا ب  یخودش جا باز م  یدل من برا  انیکه م  نیا

 بود. بایساخت ، ز یخود م فتهیش

ا  من ته  اگر  بودم  امام رضا سپرده  به خدا   یراه خوشبخت  ن یبه   ، است 

 .ندازدیمرد ب نیبسپارد که مهرم را به دل ا

 امام رضا وعده نذر داده بودم.به  من

 عاشقشانش را...  یخدمت برا نذر

 ...د؟یخورش گمیم  -

 رخش کردم. میاز خطوط دعا برداشتم و رهسپار ن چشم

 رنگ بود. ییطال  یهم چنان به گنبد و گلدسته ها  نگاهش

 ؟ یچ  -



خوبه...خ   - حالم  ه  یلیمن  با  حالم  بود  نم  زیچ  چیوقت   ی خوب 

بار   نیاول  ی حالم برا  یگردم ول  ی...االن خوبم...امشب دارم بر م یشد...ول

 نی هم  ونیتونم دل بکنم...سخته...دلم م  یخوبه...نم   یلیبعد از مدت ها خ

ا  ی...میدونم...ول  یمونه...م  یصحن م تو   ، بگم...ممنونم...تو    ن یخواستم 

تو   ی...ممنون که اومددینقشت پررنگه...ممنون خورش   یل یخوب ، خ  حال

 . میندگز

 .ستیبه لبخند گشوده شد و دلم خون گر میها لب

 ها مگر نبود؟   یرضا ، امام مهربان امام

 کرد...  یخدا نم  ش یوساطت عالم و آدم را پ مگر

 چرا؟ پس

 آخر...  چرا

با هم نداشتند  و خدا را    یمنافات  چیتر و لبخند گشاده ام ه  یها  چشم

 اتفاق نشد. نی متوجه ا اثیشکر که غ

...خوب گهید   نهیخداروشکر...خداروشکر حالت خوبه...کار دوستا هم هم   -

 .گهی کردن حال همد



 ن یتوانستم ا  یگاه م  چیه   گری، د  دمیش ی را بست و من اند  شیها   چشم

 را تجربه کنم؟ الیخ یو راحت یفرصت خوشحال 

 را؟ بایز ارتیو ز رینظ  یب دیخر نیا

 مرد را کنارم داشته باشم؟ نیحضور ا گریتوانستم د یم اصال

 د؟یخورش  -

 بله؟   -

 . میدل زدم تا جانم نگو دل

 .دیآ ی، جانم به پرواز در م یی گو یکه م دیخورش م ینگو تا

 نکنم.  یدل زدم تا جان به کالمش قربان دل

 ارت؟یز میایباز هم با هم ب شهیم یعنی  -

 دلم را تازه تر کرد.  داغ

 دونم...   ینم  -

 آتش دلم ، اشک شد و جان صورتم را شست.  و

 .ندیرا نب  میها هیچسباندم تا گر می به زانوها یشانیپ

 .ندیننش  شیبه چشم ها شترمیخرد شدن ب تا



 ...تا

دونم االن   ی...میدیدونم قول م  ی ...م؟ید یبهم م  یقول  هی  دیخورش   -

ع  یگیم بده  نشو...قول  عاشقم  اما...اما...اما  به سقفم  اعتماد  اشقم چقدر 

 .یدیدونم قول م ی...مخوامی...جواب نمیش ینم

 که نخواست.   یبه جواب لعنت

 که خواست. یبه قول لعنت

 به من...  لعنت

 قبل تر عاشقش شدم. یلیبه من که خ لعنت

**** 

 دست گرد شانه ام انداخته بود. نایگذاشته و م میپا یسر رو حسنا

 شده بودم.   رهیفاصله خ  نی من از پنجره هتل به گنبد و گلدسته حرم از ا  و

همون دختره است...همون   اقتشینداره...ل  اقتلی  اصن...درک  به  –  حسنا

دختره   نی ...اصن من موندم ایریکبیزشت و ا  هیکه ولش کرد...همون سم 

ا آوازش    نیبا  شد...اونقدر  عروس  چطور  ما  شهرستان  تو  خرابش  آوازه 



 ی لیخواهرش خ  ی خواستگار  انیخواستن ب   یم  یخراب بود که کاردانا وقت 

 و جو کردن.  پرسو   قیتحق

 حسنا؟  – نایم

 بله؟ – حسنا

 آروم باشه.  نیالل شو بذار ا  قهیدو دق - نایم

حبس کرد و    اش  دهیآغوش خواب  ان یگفت و بعد دستم را م  یش ی ا  حسنا

 به پشت آن بوسه زد.

  د ی ...چون ندشمی م  ریدرگ  یادیمن خوبم بچه ها...به خدا خوبم...من ز   -

االن   ی...ولستیمن ن  یآرزوها  هیشب  اثیخب سخته...غ  ی...ول ی....ولدمیبد

 منه. یتمام آرزو

 . میکن یبحرانو رد م نای  هم با ما – نایم

و گفت : آره   دیگونه ام را بوس  زیخ  میسر باال آورد و در آن حالت ن  حسنا

 .ایدن ی...با هم...اصن گور پدر همه پسرامیکن یرد م

کم بگذره بعد باز    هیآخر اون بنده خدا    کشی  منت  اون  از  بذار  –  نایم

 . اریدر ب یلوس باز



 آمد. میبه لب ها  لبخند

 را داشتم.  میها قیرف من

 گذشت. یم بحران

 افتادم.   یتب و تاب م از

 ، دو طرفه بود؟  ای دن یهمه عشق ها مگر

 داشت؟ دنیهمه عشق ها ، رس مگر

 بودند؟  زانیکه همه از آن گر  دیکش   یم  دکی  یبیچه ع   ییمگر تنها  اصال

ام ،   ییخلوت و تنها  انیها م  قهیتوانستم روزها و ساعت ها و دق  یم  من

 خوش باشم. اثیبا فکر غ 

 دانست. یخودش نم رمیگ حاال

 .دیفهم یخودش نم  رمیگ

 شد. یغم فشرده م ی نیسنگ  نیبار ا ریز ییاصال شانه ام به تنها رمیگ

 ... اما

 ... اما

 ... اما



 شد ، ادامه داد.  یم اما

 توانستم.  یم من

 را داشتم.  نایم من

 را داشتم. حسنا

 را داشتم...  خدا

 کرد. یم یدل من کار یامام رضا برا  دیشا و

 ...دیشا

****** 

 سوم ...هم چنان گذشته فصل

و تمام تالشم را به کار بستم تا اعصاب    دمییکو  یشانیدستم را به پ  کف

به    غیاز حرف ها و نظرات مسخره اش بود را به صورت ج  یخرابم که ناش

 سمع و نظرش نرسانم. 

صد من   یبود که از حرف ها  غیتر از ج  ی کار  یلیکالفه ام انگار خ  افهیق

زد و با حالت    هیگردانش تک   یصندل  یدست برداشت و به پشتغازش    کی

 ؟یستیلم داد و گفت : تو با نظر من موافق ن  یمآبانه ا سیرئ



بلند باال ، سر در لپ   یرا در کاسه چشم چرخاندم و با پوف  میها  مردمک

  : بردم و گفتم  ا  قهیسل  یعنیتاپم فرو  تو  شش ماه    نی صفر...من موندم 

 چطور تحملت کردم. 

...در یماهو وردلم بود  شیش  نیو گفت : نه که ع  د یکش   انیبه م  یپوزخند

 هم خوبه. یلیمن خ قهیضمن...سل

هم  اثیغ  هههههههییییییییآرههههههه...عال   - با  تو  خدا...اصن    ن ی به 

 الملل.  ن یتو سطح ب  یبش   کیطراح گراف  نیبهتر  یتون  یفرمون برو جلو م

 دنیرا سمتم پرت کرد و من با عقب کش   زشیم   یو خودکار رو  دیخند

 نمودم. یریسرم ، از اصابت آن به خودم جلوگ

 .... یوحش   -

 ی به من  رهیداد و خ  هیاش تک  یصندل  یو بعد سر به پشت  دیهم خند  باز

قرار داده بودم ، گفت :   بوردیک  کیلپ تاپ ور در نزد  یکه چانه ام را رو

 .یدر آورد   ی، باز رون یب میبر دمیسه ماه هربار برنامه چ نی چرا تو ا 

کنار تو بودن ،    ی که همه روزها و ساعت ها  نی ، از ا  میخواستم بگو  ینم

 ام. یدارم ، فرار  یمیچه درد عظ ینباش  یبگذرد ، که وقت شهیاند نیبه ا



را هم بستم    میاز چشم ها  یکیجلو داده ام را به لبخند گشودم و    ی ها  لب

هم سه   دنتی...گفتم سه ماه ندادیخوشم نم  افتی گفتم : از ق  طنتیو با ش

 ماهه.

 سه ماه بود. یآر

 مااااااااااااااااااااااااااه.... سه

 ک یو تلفن به هم نزد  امی پ  قیاز طر  شتری، ب  دمشیکه اگر ند  یماه  سه

 .میشد

هم سر در   یو بم افکار و زندگ  ری از ز  میکه با حرف زدن توانست   یه ما  سه

 .میاوریب

اش منتشر    یکه در صفحات مجاز  یی را با عکس ها  دنشیکه ند   یماه   سه

 کردم. یجبران م  یکرد ، کم یم

چرخدارش را سمت من کشاند و من سر  بلند کردم    یو بعد صندل  د یخند

 هی  قیخط نستعل  ییبه صفحه باز شده فتوشاپ گفت : خدا  رهیو او باز خ

 . گستید زیچ



نص  چشم هم  باز  را  ام  ا  بشیغره  که  اوال   : گفتم  و  طرح   نینمودم 

 ی زنه که وقت  یحرفو م  نیا  یکی...دوما...ادینم  قیمدرنه...بهش خط نستعل 

 نیا  هیچه رقم  نینکنه که ا  یمور بانک آب و روغن قاطما  سهینو  یچک م

 نوشته. اروی

زد و با گفتن   شیصدا   لشیاتومب  شگاهیجواب دهد که شاگرد نما  خواست

 رفت. ن ییطبقه  پا مین  یطلبم ، از پله ها یکی

وقت صرف کرده بودم و آخرش    ی چند روز  دشی جد  تی زیکارت و  یبرا

 کشاند.   شگاهشیبود به نما یهم مرا به هر زور و ضرب

فضا  شگاهینما  یفضا کم  یاز  نزد  یشهر  و  که   یشهرستان   کیدور  بود 

 و خانواده اش در آن ساکن بودند.  هیحسنا و مادرش و البته سم

 یاتیتزئن  چیبود و ه  دیتماما از سنگ سف  شیوارهایکه د  طیمح  نیا  در

 داشتم.  ینداشت ، حس خوب لیجز چند پوستر اتومب

دراور قرارداشت ، رفتم و در    یکه رو  یساز  یجا برخاستم و سمت چا  از

 .ختمیر ی خودم چا یرنگ ، برا دیسف یک یفنجان سرام



،    یخواستگار بود  افتاده  اتفاق  مامان  اصرار  روزها  از  بعد  که  قبل  شب 

 ی پسر   یتمام نشدن  یل هااز من گرفت ، مخصوصا سوا  یوحشتناک  یانرژ

 که اسمش را به خاطر نداشتم.

سوال که اگر همسرم بخواهد حجابم متفاوت خواهد شد ، چه   ن یا  آخر

 معنا داشت؟

 بودم؟  یشب باز  مهیمن عروسک خ مگر

 خلوت؟ ایشلوغ دوست دارم   ی پرسش که مسافرت را در جاها نیا ای

 داشتند؟ یکسانی قه یمگر آدم ها همه عمر سل خب

 وان بودم.ج من

م  جانیو ه  یو شلوغ  یشاداب بود سال ها  یول   دمیپسند  یرا   یممکن 

 ی سوال کجا  ن یباشم و واقعا ا  ی ا  ژهیو  یو روان  یآرامش روح  ازمندین  گرید

 توانست ، آرام کند؟ یفکر خواستگارم را م

 .میبود ، از حق نگذر یمعقول مرد

هم داشت ، اما پدرش از همان ب بسم   یا  ژهیو  یو شان خانوادگ  پیت

شب که آن   ی، سر در گوش مادرش فرو برد و من انتها  د یاهلل که مرا د



از من   یها به خانه رفتند و تماس گرفتند و مامان خودش بدون پرسش

 چه بوده است. شانیرا رد نمود ، متوجه شدم که نظر ا شانیخواستگار

همسرشان   یما مقبول ماست ولخواستگار فرموده بودند که دختر ش  مادر

 شان یفرموده اند ، اگر دختر چادر به سر کشد و به شان و منزلت خانوادگ

 قدم رنجه کنند. یاساس  یصحبت ها یباشد ، برا  بندیپا

 مامان... و

 آتش شد. یاسپند رو مامان

  د یگفت و من و فرش  راهیو زمان بد و ب   نیصبح در خانه راه رفت و به زم  تا

 خوشحال ساخت. دا یرا شد

 . می از شر خواستگار و مزاحم در امان  یبابت که مدت نیاز ا خوشحال

 زر یکه از قبل آن ها به فر  یخوشمزه ا  یها  ینیری، ش  دیبه قول فرش   البته

 یبد   ادیز  زیما تمام شد ، چ  یبود و تا صبح توسط هر دو  دهیخانه رس

 هم نبود.

خانواده که   یصد البته به سخره گرفتن ادا و اطوار هر کدام از اعضا  و

 توانست ، روحمان را شاد کند. یم یمدت



با ازدواج من مخالفت   دایبود که شد  مینوایب  یفرد بابا  نی ناراحت تر  البته

 .ندازدیمرا ب یخواست ترش یم دیداشت و به قول فرش

 از بابا ممنون بودم. من

 خانه شا بماننم. شیشت در آساکه دوست دا نیا از

وجود   یباالتر از خانه پدر   یمامان  یهر دختر  یدانست ، برا  یکه م  نیا  از

 ندارد.

خودم    یرا هم برا  یفنجان چا  نینشستم و دوم  ییدر تنها  قهیدق  ستیب

با دست کش   ختمیر و  آمد  باال  ها  پله  از  قدم    شیموها  انیم  دنی که  و 

م بستن  زیبرداشتن سمت  بره  فرستادم  محبو   : آبم  ی گفت   رهیبگ  وهی و 

 ؟یخور یم ییهوا چطور چا نی...تو اارهیب

قلپ  شانه لذت  با  و  انداختم  چا  یباال  دوست   دمینوش  میاز   : گفتم  و 

 دارم...دوووووست دارم.

دوست   یکه آمد ، مسخره ام کرد و بعد نشست و گفت : ناهار چ  ییادا  با

 ، سفارش بدم؟  یدار



خونه باشم...االن هم به بهونه پروژه   دی..ناهارو باگهیساعت د  هیتا    رمیم   -

 کنه.  ی...مامان شک مرونیزدم ب نایبا م یگروه

ام شد و    رهیگذاشت و با کج کردن گردنش ، خ  زیم  یرا رو  شی ها  آرنج

 خواستم باهات حرف بزنم.  یمگفت : 

 ؟یمورددر چه   -

 . نیدرباره رام  -

 شد و بعد گفتم : من هم ناراحتم از حسنا.   زانیآو  یاز شدت نارحت  صورتم

تو مونده...موندم چرا    قیرف   نیمرده که پا ا  یلیپسره به خدا خ  نی بابا ا   -

دونن    یم  نیرام  فهیو طا   ل یهمه ا  یعنی...شیبرن خواستگار  ذارهیحسنا نم

 فشاره پسره.  ریخاطر خواهه به خدا....ز نیا

 شیخونواده پدر  خواد یو ناراحت گفتم : حسنا نم  دمیبه صورتم کش   دست

باشن...ول  مجلس  رام  یتو  خونواده  وجود  با  امر   نیا  نیخب 

کنه...حسنا   یاون هم درک نم  ی...ول گهیبد م  نیرام  گمی...نمنی...ببهینشدن

کش   یلیخ آدما  اون  دست  نددهیاز  هاست  سال  ...مادرش دهی...داداششو 

...متنفره از اون آدما...اونا داداششو گرفتن...ارثشونو دهیکش   یسخت  یلیخ



اونا تو مجلسش باشن؟...به نظر من دنیباال کش  ...خب حق نداره نخواد 

ول بده  بودن  با  نیا  یبرا  ییخدا  یمنتظر  بمونه   د یموضوع  منتظر 

حسنا   ی...ولوفتهی اتفاق ب  نیقبول کنه ا  منتظر بمونه تا حسنا  دی...بانیرام

...اگه دوسش داره رهیاجازه بگ  رمردیحسنا از اون پ  مجبورهپدربزرگشه...

م با  یکه  داره  بمونه...حت  دیدونم  با  یمنتظر  ماه  چهار  منتظر   د یسه 

  ی شدنش م  یواسه راض  میو مادرش همه تالشمونو دار  نایبمونه...من و م

 مشت و لگد گرفت. ریسنا رو زح گهید روزیکه د  نای...م میکن

 از بعد مشهد...خوبه؟ دمیو گفت : اونو هم ند دیجمله آخرم خند به

 خوب بود. نایم

 تر از من و حسنا... خوب

 خوب تر... یلیخ

 مرد نشده بود.  کی ریدرگ چون

مرد   کی   ریکه درگ  یخوبند تا زمان  ایدن  یبه نظر من ، همه زن ها  اصال

 شوند. یم

 حاال حاالها راه داشت ، تا حالش بد شود... نایم



 باخبر شد ، شروع کرد به صحبت. نایاز حال م یوقت

ضربه   لیبده از فک و فام  یلیحق داره دختره...حق داره به خدا...خ   -

ضربه خوردم...دومادمون   یلی...من هم سر عروس شدن خواهرم خیبخور

و    هییایرو  یلی...خواهرم خست ی...خوب هم نستیفقط بد ن  ی ...ولستیبد ن

م  یی زای...چی گوگول روح  خواد یکه  جور   هیبا  شوهرش  مزخرف 

کرد شوهرشو...گفتن خوبه...گفتن خونوادشون وضع   یمعرف  لی...فامستین

ما...ای...ولهیاوک  شون یمال با  ما   ن ی...متفاوتن  نگفتن...نگفتن دختر  تفاوتو 

 ر یس شده گوشه گعرو  ی...حواسشون نبود...از وقتدهیوقت نه نشن  چیه

شده...ول گر  داره...م  یشده...پرخاش  دوست  بد  گمیشوهرشو  ...پسره 

گور    گمیم  ییوقتا  هی...ستیخواست ، ن  یم  خواهرمکه    یاون   ی...ولستین

زمان ، مرد هم کف خودشونو   یخودشون تو ط   دی...دخترا بارتیپدر غ

خوره؟...حداقلش اگه   یم  یآخه به چه درد  یازدواج سنت  نیکنن...ا  دایپ

انتخاب   نی زنن که ا  ینم  نو یبا انتخاب خودشون هم بدبخت بشن جز ا

خواهرم دست از پا خطا کنه...دستش   ذاشتیمامان من نم  یبود...ول  هیبق

 ک یواسه کوچ  دیبا  شهی...همدهینفهم  ویخواهرم مزه زندگ  یدرد نکنه...ول



با همه مشورت کنه...  نیتر  ن یاد زدم...همبار سرش د  هیخواسته هاش 

...به یچه که تو لباس اسپرت دوست دار  ی...گفتم به کس شیچند وقت پ

اون    ری تقص  ی...ول شگاهیآرا  یر یکجا م  ای  یپوش  یم   یچه که تو چ  یکس 

ا   ری...تقصستین زنا  هیجامعه  ا  یکه  به  داره  رو  م  نی ما   یسمت 

مادراشون   از  م  ادیکشونه...مادرامون  زندگ  خوانیگرفتن...بعد   ی تو 

...خواهر من االن ستیبه خدا درست ن  ی دختراشون هم اعمال کنن...ول

کارمند    روسکه چون متدرشوهرش ع  نی نه ا  رونیبا دوستاش بره ب  دیبا

بره سرکار چون تو خونواده شوهرش  فتیخواسته صبح و عصر دو ش یم

 ...مثه خواهر من یشنو  یتابنده جون از من م  یکار کردن زن افتخاره...ول

 نشو...خب؟ میشد...تو تسل میبه بعد تسل ییجا هینشو...خواهر من از 

 کردم. یو غمش را درک م  اثیغ

 ... اما

شدنشان هم حالشان   میدر تسل  یزن نبود تا بداند زن ها گاه   کی   اثیغ

 خوب است.

 کند...  انیتوانست عص یم خواهرش



 توانست نخواهد... یم

 ... یول

 گفت.  یدرست م  اثیهم غ دیشا

 درد و دل خواهرش ننشسته بودم.  یپا من

ناراحت  اثی غ  یحرف ها  یپا   تنها که از قبل ازدواج خواهرش    یبودم و 

 داشت.

 ... ااااثییغ  -

 کرد. نگاهم

 . شهیهم گذاشتم و با لبخند گفتم : درست م یرو چشم

داد و گفت : درست که حتما   هیاش تک  یصندل  یزد و سر به پشت   لبخند

 ...کاش داشتن تو تموم نشه. ی کنم...ول ی...نشه هم من درست مشهیم

 به کلمات... لعنت

 به جمالت...  لعنت

 به حال من...  لعنت

 گذاشت. یم یران یمرد رو به و نیکه با هر کلمه و جمله ا یحال



 .دارشیآوردم از د یدر م یباز زانیبه مانند سه ماه گذشته ، گر کاش

 ... کاش

 شد. یعشقش نم ییحد دلم هوا نیتا ا  کاش

****** 

که در حال تمام نمودن بسته   یسوم را هم تن زد و به من  یمانتو  نایم

 پاپ کورن  بودم ، گفتم : چاق ترت کرده.

 که....  دمیدر هم توپ ی و من با اخم ها دیپشت دست در صورتم کوب با

با اضافه وزن    یپلنگ صورت   هی...خب معلومه توش شبهیبابا رنگش صورت   -

  ام یبا تو ب  گهیبابا...اصن خاک تو سر من اگه بار د  ی...اگهید  یش ی حاد م

 .دیخر

 یکه همان حوال  یکت چرم کوب  مین  یرا با چشم غره بست و من رو  در

 پاسخ دادم.  اثیپرو فروشگاه قرار داشت ، نشستم و به تماس غ  یدر فضا

 سالم...  -

...من مشکل غفورو حل کردم  ن؟ی.کدوم فروشگاهالسالم تابنده جون..   -

 بر بدن. میزنی یزیچ یا موهیآب هی میبا شما بر ام یزود ب



به   میروبرو  یسراسر  نهیجا به جا شدم و در آ  میدر جا  یاسترس کم   با

 آشفته خودم نگاه انداختم و گفتم : االن؟ یلی خ افهیق

 ؟ییکجا ی...نگفت شگاهینما رمینم گهی...من هم دگهیآره د   -

با دست   یمقنعه ام جا خوش نموده بود را کم  یکه رو  ییکورن ها  پاپ

 ... کی...بوت مینیی و گفتم : طبقه پا ختمیر نییپا

 االن.  امی...میاوک  -

پاپ    یها  زیقدم برداشتم و خرده ر  نهیقطع نمود و من هل زده سمت آ  و

آل زده    ه یشب  نایکه به قول م  ییکورن را کامال با دست کنار زدم و موها

 بود را با دست داخل فرستادم. ختهیر رونیمقنعه ام ب یها از باال 

فروشگاه   نهی، توانستم از آ  دمیکه کش   می رنگ و رو  یب  یبه گونه ها   دست

 داشت. یکه سمتم قدم بر م نمی، او را ببب

در آن حضور   نایکه م  یلحظه در اتاق پرو   نیهمو در    دمیسمتش چرخ  به

 داشت ، باز شد.

  دا یخاص رو پ   یو گفت : آخرش اون مانتو  ستادیا  نایم  دنی به د  اثیغ

 ؟یکرد



با خنده به من نگاه انداخت و من   اثیناراحت از کنارش گذشت و غ  نایم

روانه نمودم که اهل    نیشانه باال انداختم و به تمام وجود خودم لعن و نفر

اسب از اصطبل    هیشب  ناینبودم و به قول م   فمیدر ک  شیقرار دادن لوازم آرا

 زدم. یم رونیاز خانه ب  ختهیگر

 . ستادیکنارم ا  اثیبرداشتم و غ مکتین  یام را از رو یپشت کوله

 . ها نداره اعصاب کال  – اثیغ

 ...نداره امروز. یگفت...ول شهیکال که نم  -

 . دیخند

 خنده اش ، من را به خنده واداشت. با

 ...نایم و

 ...من گشنمه.   می بر  نیایباز و هر و کرتون تموم شد ، ب   یشانی  اگه  –  نایم

جلوتر از ما راه افتاد و نگاه متعجب فروشنده را به سمت ما کشاند و   و

 خنده اش را باالتر برد.  یصدا  اثیمن در جا از خجالت آب شدم و غ



،    ن ییطبقه پا  یو از همان در فرع  میزد  رونیهم که از فروشگاه ب  همراه

اومده؟...از بودن من   شیپ   یگفت : مشکل  اثی، غ  میشد  نگیوارد پارک

 نا؟یته مناراح

جور نشده...از   شونیباال انداختم و گفتم : نه...برنامه سفر خونوادگ  شانه

 .هیدست مامان باباش کفر

 اون؟  ای  یبا من دیبود ، گفت : خورش دهی رس نشیکه به ماش نایم

تو که صدا  میبگو  خواستم به دو دختر   یفیظر  یبا  را  با   ی، نگاهم  که 

 بودند ، کشاند. ستادهیا اثیفاصله پنج متر از من و غ 

 خوش پوش و خوش چهره و خوش صدا ، سمتمان قدم برداشت.  دختر

 بود.  بایسبزرنگش ، ز یها چشم

 بود.  بای ز یادیداشت ، ز شیکه آرا یسبزرنگ یها چشم

 ... اما

 گرفتم.  ینم یچشم ها حس خوب نیاز ا من

 ...اث؟یغ  -

 گوش نواز بود. دایکه گفت شد یاثیغ



 صورت من قفل شده بود.  یرو اثیغ نگاه

پنج متر   یدانستم فکرش در همان حوال   یمن بود و م  یرو   شیها   چشم

 دورتر.

  جاد یا  نگیکف پارک  یرو  ییبایز یپاشنه دارش ، نوا  یبا کفش ها  دختر

 کرد. 

 شد. یم کی که دم به دم نزد یینوا

 ؟ی...خوبدمتیوقته ند  یلیخ  -

 شد. یکرد و من حالم داشت ، بد م یهم چنان به من نگاه م اثیغ

 دانم چرا...  ینم

 دانم از چه رو... ینم

 را مشت کرد. میاز پشت ، بازو یدست

 شناختم.  یرا م نایدست م یگرما

 نگاهم کرد. دختر

 هم نگاهش کردم.  من

 نشاندم؟  یصورتم نم یرو شیچرا آرا یبه راست من



 بود؟  یعاد انقدری میچشم ها چرا رنگ اصال

 را صدا زد...  اث یباز غ یهم چنان نگاهش به من بود ول دختر

 .دیبه سمتش چرخ اثیغ گردن

 ... اث یغ یها چشم

 ... اث یغ یکه چشم ها آخ

 ... اثیغ یلعنت یها چشم

 ... دیرا کش  میبازو نایم

 من را دنبال خود کشاند. نایبود اما م  نیکوب زم خیم  میپاها

 .دی بود ، چرخ بایکه بس ز یو دختر اثیبه سمت غ گردنم

 خشم نداشت. اث یغ یها چشم

 فقط اشک داشت. اث یغ یها چشم

 من هم اشک داشت. یها چشم

 تنم بغض داشت.  تمام

 انداخت.  نشیمن را در ماش نایم یوقت

 بست.  میدر رو یوقت



 ی را از کنارشان عبور داد و نگاه من ، باز هم بند چشم ها  نیماش  یوقت

 ماند.  اثیبغض دار غ

 تن من بغض داشت.  تمام

******* 

وارد   یزد ، از در شوخ  یزد ، تشر م  یآمد ، حرف م  یرفت ، م  ی م  نایم

 شد و من...  یم

 به من . لعنت

 نداشت. دنیحال بار میکه فقط بغض داشتم و چشم ها یمن به

،    یدر صحن آزاد  قایکنار آمده بودم ، دق  شیوقت پ  یلیبا خودم خ  من

گفت عاشقم نشو ، با تمام دلم به   یحرم ، وقت یبرابر گنبد و گلدسته ها

 نشستم.  یسوگوار 

 حال حرف زدن هم در تنم نبود. اما

تخت نشست    یرا داشت ، برابرم رو   یچا  یها  وانیکه در دو دستش ل  نایم

چند ماه حضور   نیچسبانده بودم و تمام ا  میزانوکه گونه به    یو به من

 کردم ، نگاه انداخت . یام را دروه م یدر زندگ اثیغ



 متورمم ، به حرف آمدم. یگلو با

 . ینگرانم باش ستین یازین  نایم  -

ترحم   یکه بدون ذره ا  ییها را به سمتم گرفت و با چشم ها   وانیاز ل   یکی

 ام دوخت. یخال ی، نگاه در مردمک ها  انی، تنها مهر داشت و عص

پاها  یچا  وانیل  . از دستش گرفتم  تنم به هم گره زدم  و    ریرا ز  میرا 

 زد.  یگوشم م  ریکه کاش ز دمیش یاند

 اتفاق داشتم. نی به ا یدیشد ازیواقع ن در

 . رونیزنه ب ی، جونت از چشات داره م دیخورش یر یم یم ی دار  -

 می گلو  شهی به ر  شهیبردم و هم چنان بغض ت  می را به لب ها  یچا  وانیل

 زد.  یم

 . رهیگ یم شینخور داغ داغ ، گلوت آت  -

، گفتم   نایم  یدر نگاه عاص  رهیکه در دهانم بود را فرو دادم و خ  ییچا  قلپ

تو گلوم   ی خیغده    نیا  دی ، شا  نایخوردم م  یم  شیتونستم آت  ی: من اگه م

 شد. یآب م

 دعوت شد. نایو سرم به بزم شانه م دهی دندان کش  ریلبم به ز و



 یروزامون هم م  نیبه ا  گهی، چند سال د  دیروزا خورش  نیگذره ا  یم   -

 .میخند

قطره اشک   کیکه حداقل    یبود ، آنقدر  ی داغ هم کار  یچا  نیهم  انگار

 عبور دهد.  میچشم ها ریاز سد شکست ناپذ

 .نایبدتر باشه م هیترسم خندم از گر یم  -

 درد حاال حاالها با من است.  نیا دمی که سرم را نوازش کرد ، فهم او

****** 

تا از رو  دست را    اثی که تماس غ  یلیموبا  یصبحانه ، گوش  زیم  یبردم 

 پشت دستم زد و خود زودتر پاسخ داد.  نایحامل بود ، بردارم که م

هم  قلبم ها  شهیبرعکس  وقت  در  غ  یکه  نور   اثیتماس  با  ، سرعتش 

 بود. دهیرس یبه حد  یداشت ، به کند یبرابر

 الو سالم.  -

-  ... 

برن دورهم  شوینه گوش   - امروز  با خونوادش  بود  قرار   ،  یجا گذاشته 

 . شونیلیفام



 کردم ، اخم نمود. یکه غم زده ، نگاهش م یبه من  و

-  .... 

، تو   میمزاحمت نش   میگفت  دیمن و خورش  شبی ، د  اثیدونم غ  ینم   -

 .یاون خانوم بود دنیتو شوک د  یلیخ

-  .... 

 ی حرفش برخاست و از در پشت  مهیاز ن  نایچه گفت که م   اثیدانم غ  ینم

 آشپرخانه پا به تراس گذاشت.

مشت   انیلحظه ام بود را م  نیعصر تا به ا  روزیکه تنها قوت د  ییچا   وانیل

 گرفتم. میها

توانست   یم  اثی که هر حرف و حرکت غ  ی، از جرقه ا  دیترس  ی م  نایم

 فاعلش باشد و مرا به باز شدن زبانم برابرش بکشاند.

 شناخت. یانگار مرا نم اما

 گفتم.  یاز عشقم نم  من

 گفتم.  یرفت ، از عشقم نم  یهم م سرم

 قول داده بودم. من



 هستم.  یفکر کند که آدم خوش قول  اثیگذاشتم ، غ  یم دیبا

کوچک آشپزخانه نشست ، گفتم :    زیکه بازگشت و برابرم پشت م  نایم

 خوب بود؟ 

 باال انداخت. شانه

 ، حال تو مهمه. ستیحال اون مهم ن  -

 زدم. شیبه رو یتلخ لبخند

نم  یجا م  یبغضم خوب  و حس  گلو  یشد  هنوز  تورم   ریدرگ  میکردم 

 است.

 گفت؟ یم  یچ  -

 ریکه درگ  یو او دستم به پشت دست  دمیپرس  می چا  وانی به حجم ل  رهیخ

 بود ، چسباند. وانیل

 افتاده. ادشی، تازه  نیرفت یخداحافظ یگفت چرا ب  ینگرانت بود ، م  -

 .دی کش  یقیجمالتش افتاد و بعد آه عم انیم مکث

 ی ، کاش حرفمو گوش م  ینش   رشیجز زدم درگ  یلیمن خ  دیخورش   -

 . یداد



 .دمیاو باال کش  ی، تا چشم ها ی را از چا نگاهم

 کرد.  یم ریداشت تمام قلبم را تسخ غم

  ی رشیکه درگ  یبه چش اون  نهی ، سخت ا  ستیسخت ن   ی ریدرگ  نا یم   -

 .یاین

 تر. میحج  میگلو انیم ی خیشد و غده  یمشت م دلم

 از خودت. ری غ یکس  یبرا ینی، غم چشاشو بب نهیسخت ا  -

 . دیدر ی را م میداشت گلو یخ ی غده

 . یبگ یو تو هم نخوا  ینفهمه عاشقش  نهیسخت ا  -

 .دیدست به صورتش کش  یعصب

به غم   چیکه ه  ییاو  یچشم ها  قایاشک داشت و دق   شیها  چشم گاه 

 داد.  یاجازه ابراز نم

 . یکه گفته عاشقش نش  دهی، فهم یدوستش دار دهیاون فهم  -

 اش از جا برخاست و به سمت من خم شد. یاشک یچشم ها با

 ی م  رونیب  میشد و از چشم ها  یکه بغضم داشت آب م  یسمت من  به

 .ختیر



حال و    نی تو ا  قای، وگرنه رف  دهیکه نگران رفتنت شده ، فهم  دهی فهم   -

 . ستیهوا ، حواسشون اونقدرا هم به هم ن

 اشت. ند  دن ید  یبرا  ییجا  گری، د  میآب شده گلو  خیاز شدت    میها  چشم

 دلم... و

 دلم...  یب دل

 که دلم...  آخ

***** 

نگاه آخر   به و فکرم جایی حوالی  نگاه می کردم  اسکرین گوشی خیره 

 غیاث بود.

 بعدی غیاث ، فکرم را کمی متمرکز نمود. پیام

 "هستی خورشید؟!چرا سین می کنی ، جواب نمیدی؟!  "

به پیام سالم و احوال پرسی قبلش بود و منی که نمی دانستم   اعتراضش

از ناراحتی ام وجود   تا اثری  در برابر حروف فرستاده اش ، چه بنویسم 

 نداشته باشد.

 به سختی روی کیبورد به حرکت درآمدند. انگشتانم 



خوبم غیاث ، تلگرام دسکتاپم آنالینه ، من هم دائم حواسم درگیر پروژه   "

 "رامین خواسته انجام بدم.جدیدیه که 

را خواند و مکث طوالنی اتفاق افتاد و من جان کندم تا سرم گرم   پیامم

 طرح پیشنهادی حسنا برای کارت ویزیت مطب دندانپزشکی شود.

 نمی شد.  متمرکز

چقدر جان می کندم ، باز هم ذهنم از حوالی غیاث و مکثش ، دور   هر

 نمی شد.

 نوشت و من همه چشم شدم. برایم

انتظار   " اصال  واقعیتش   ، میخوام  معذرت  روز عصر  اون  بابت  خورشید 

حضور سمیه رو نداشتم ، از بچه ها شنیده بودم دوماهه از شوهر عقدیش  

جدا شده اما خدایی فک نمی کردم دیگه چشمم بهش بیوفته ، یه کم 

 "شوک شدم ، حالیم نشد رفتنت.

 خود شکستم.  در

ی دانستم اما فهمیدم این جمله درد دارد  به حال معنی این جمله را نم   تا

 ، مرگ دارد ، آخ که زجرهای ممتد دارد.



درگیر چشم های سبز شده بود و من به عینه دیدم و نمی دانم که چرا   او

 درد این که اعتراف خودش به جانم بنشیند ، بیشتر زهر داشت ؟ 

 عوض شدن موزیک لپ تاپم ، به دردم دامن بیشتر می زد. و

 وزبه بمانی برای درد دل من حنجره می دراند.ر انگار

 روز از خودم  هی رمیچشاتو بگ "

 کنم!؟ دیصداتو چه با  صداتو،

 شهر یتو هر جا رمیراه که م اصن

 کنم!؟ دیهواتو چه با هواتو، 

 روز از خودم هی رمیبگ  هواتو

 کشم یدور قلبم قفس م دارم

 دارم عطرت تو اون نقطه هست نیقی

 " کشمیهر جا که راحت نفس م تو

 در جان و پیم ریشه داشت.  عطرش

 در قلبم ریشه داشت و من تمام قلبم را به خودم بدهکار بودم.  عطرش

 روی کیبورد لغزید. دستم



 خورد. سر

 نداشت چیزی بنویسد. جان

 وجود من درگیر دردی الیتناهی بود. همه

 ام ییتنها  یتوفکر کنم  یبه چ  "

 شب حواسم نره  کی سمت تو  که

 سرد یبپوشم تو روزا یرخت چه

 لباسم نره ی عطر تو تو که

 فکر کنم  یبه چ  دی از تو با ریغ به

 هیکه بارون یچالوس وقت  تو

 ها جاده نیتو لعنت به ا بدون

 " هیهر چهار فصلش زمستون که

 و او سفر رفتیم . من

بی اندازه برایمان خاطره داشت و من در ذهنم روزها تصویر سفر   مشهد

 به دریا را با او می پروراندم.



اما دست هایم به تکاپوی نوشتن می   کاش جان و دلم تمام می شد ، 

 رسید. 

 برم ییبعد تو جا ستیدلم ن "

 بگم!؟ یاز خودم، از تو به ک برم

 مشت زوج خوشبخت که هی ونیم

 بگم!؟ یچ برم شناسنیرو م  تو

 از خودت ریبه غ یاز فکر هر ک من

 از اضطرابم پر از دلهره  پر

 ادیتو اتاقم ب  یکه کس  نیا از

 " خورهیخونه حالم بهم م  نیا از

 آرزو داشت ، ما با هم پیوند خوریم تا رفت و آمدهامان ابدی شود. حسنا

 من...  و

دوست داشتم جای خواستگاران متعدد ، او بیاید و برابرم در این اتاق    من

 بنشیند و از آینده رویا به هم ببافد.



روزها و هفته ها و ماه ها رویا بافتم و حال دانه به دانه تار و پودهایش    من

 را باید از هم می گسستم. 

 تمام شد. جانم

 خدا که جانم تمام شد تا نوشتم که : به

داره صدام می زنه غیاث ، از احساساتت تو اون لحظه بنویس ،    مامانم  "

 "میام می خونم ، شبت خوش . 

 به من که رفاقت به جا می آوردم. لعنت

به من که می خواستم در اوج نخواستن از احساسات تماشای دختر   لعنت

 چشم سبزش بدانم.

 به تمام جان و تن من.  لعنت

** 

وی میز گذاشتن و خیرگی به صفحات اندیشه اسالمی را با سر ر  کالس

 مجازی بدون ذره ای توجه می گذراندم.



که شانه به شانه ام کوبید و اسکرین گوشی اش را برابرم گرفت ، با    مینا

لختی شوکگی ، در جایم از حالت خوابیده خارج شده و گفتم : واسه چی  

 به تو پیام داده؟! 

و به مانند من با ولوم  چشم غره و عصبانیت از گوشه چشم نگاهم کرد با

پایین صدایش ، گفت : دو روزه دست به سرش کردی معلومه شک می 

کنه خب؛ یا عین آدم حالیش کن از زندگیت بره یا جوابشو بده نفهمه تو 

 دنیای شکست عشقیت داری دست و پا می زنی.

 توجه به نصیحت هایش ، گفتم : بنویس تا دو مین دیگه پایینم.  بی

تم و با سر تکان دادن استاد از کالس خارج شدم و فرصت باال گرف  دست

 هیچ عمس العملی را برای مینا باقی نگذاشتم. 

که تا دانشکده برای دیدنم آمده و کار و معامله هایش را بی خیال   این

بطالن می  های من خط  و خودداری  تصمیمات  تمام  روی   ، بود  شده 

 کشید. 

گذاشتم ، زانتیای پر خاطره اش را  نگهبانی رد شدم و پا که به خیابان    از

 دیدم و او هم انکار مرا دید که چراغ داد و من سمتش قدم برداشتم. 



 چنان بغض در جانم بود. هم

 چنان یک دختر عاشق در من وجود داشت .  هم

 هم چنان من نمی توانستم به مهربانی های غیاث پاسخی منفی دهم. و

 روزها و هفته ها و ماه ها رفاقت خرج هم کرده بودیم. ما

 جداییمان سخت بود ، چون بد و خوب هم را می شناختیم.  ما

 ما حتی از عشاق هم سخت تر می نمود. جدایی

 برای من که اینگونه بود. الاقل

دست های لرزان در سمت کمک راننده را گشودم و بی نگاه به مردی   با

 که دنیا دنیا دلتنگی در جانم می ریخت ، روی صندلی نشستم. 

فضا بوی عطرش را می داد و من داشتم جان می کندم تا دهان    تمام

 بگشایم. 

 اما زودتر اقدام کرد. او

 ...سالم ⁃ 

 ش بود.سالم گفت اما دنیا دنیا حرف پشت سالم فقط

 خروار گله و شکایت. خروار



 من بیچاره وار می خواستم دلجویی کنم.  و

 ...سالم ⁃ 

 هم سالم گفتم و پشت سالمم از یک دنیا بیشتر گله بود. من

 آخرین دیدار منحوسمان یک ماه می گذشت.  از

بهانه   یک به  من  و  دیدارم شده  غیاث خواستار  بارها  و  بارها  که  ماهی 

 سم دست به سرش کرده بودم.زیادی کالس ها و در

دست چپش را به فرمان تکیه داد و به سمتم چرخید و نگاه گریزان   آرنج

 من به دام نگاه دلخورش افتاد. 

 به   باید   حاال  ،   خودت  از  اال  داشتم  انتظار  دنیا   همه  از  ،   مریزاااااد  دست   ⁃ 

 نگفتی   شدی  آفالین  چت  وسط  دیشب  ببینمت؟  بیای  بگه  بسپرم  مینا

 .میشه نگران پسره

هایم را به درون دهان کشیدم تا بغض دلتنگی ام برای چشم های او    لب

 ، رسوای دو عالمم نکند.

 .خودت فقط معرفت  بی رفیق ، باشی  هم باید  ای؟ شرمنده ⁃



شوخش همراه چشم های ناراحتش ، ترکیبی بود که پتانسیل کشتن   لحن

 من در آن لحظه را داشت.

 این مرد...  اصال

 مرد و چشم هایش... این

 مرد و صدایش...  این

 مرد و تمام بودنش...  این

 کشتن من در هر لحظه را داشت. پتانسیل

خودت  را که به راه انداخت ، بدون انتظار برای پاسخ من گفت :    نیماش

جواب نمیدی حداقل به اون رفیق شفیقت بسپار اخالقشو یه کم درست 

 درمون کنه. 

 گزیدم و نگاهم را از نیمرخ غرق در اخمش گرفتم.  لب

 . ساکتی خوب چیه؟  ⁃ 

گوشه چشم نگاهش کردم تا حجم دلتنگی ام از چشم هایم سر نرود و   از

 روی جانش نریزد.

 مدت. این بوده شلوغ سرت هم  تو بگم؟ چی ⁃ 



 به سراغم می آمد. کم

 حرف می زد. کم

 من در این کم بودن ، کم می شدم. و

 من کم می شد. تمام

 سبز   سررام  بیراه  و  راه  سمیه  ور  اون  از  ،  کرده  فکریم  هام  معامله  چندتا   ⁃ 

 . مرگشه چه دونم نمی ، میشه

 داشت دختر زیبای چشم رنگی.  حق

 از این مرد ، کار آسانی نبود. گذشتن

از این مردی که چنین مردانه پای هر چیزی می ایستاد ، ذره    گذشتن 

 ای راحتی نداشت.

 میذاری؟ باال  طاقچه چرا  حاال  بود، برگشتنش آرزوت که  تو ⁃ 

 نگاهش را روی نیمرخم حس کردم. سنگینی 

صدایم لرزیده بود و این میان جز جواب او چیزی برایم قابل اهمیت   و

 نمی نمود.



اومده ا  کاغذی   دستمال  من  ⁃  حاال   ، انداخت  دورم  خورشید؟  مگه  م 

 مچالمو پیدا کنه؟

به حال در این بیست و اندی سال ، هیچ کس چنین زیبا ، خورشیدِ    تا

 نامم را هجی نکرده بود.

ت روی لب هایم جان بگیرد ، گفتم : دلت با  من با لبخندی که می رف  و

 منطقت هم عقیده است؟

را عوض کرد و با جمله تک کلمه ای که گفت ، لبخندم را در نطفه   دنده

 سر برید. 

 .دونم  نمی ⁃ 

خواست به چشم   یزد و م  ی، در جانم چرخ م  شی جمله تک کلمه ا  درد

 نگذاشت. نایم امیبرسد که پ میها

جلو دانشگاه ،    ارهی، مامانت اومده برات ناهار ب  می بدبخت شد  دیخورش  "

 ".یشد اث یغ نیسوار ماش دهید

 ... بهت

 ... ترس



 ... سرما

 احساساتم بود. تمام

 را خواند. امی ،پ دیاز دستم کش  ی، گوش دیفهم اثیغ

 .دیاش کوب  یشانیدو دو زد ، مشت به پ شیها چشم

 داد.   یدلدار

 کردم. یمادرم فکر م یاما تنها به چشم ها من

 اعتماد نداشت. گریکه د ینگاه  به

 که داده بودم و عمل نکردم. ییقول ها به

 پس ، برابرش در جانم داشتم.  نیکه ز یشرمندگ به

 .دمیترس یخوردن نم یلیاز س من

 .دمیهراس ینم ادش یداد و فر از

 انداخت.  یمرا از پا م یدرد شرمندگ  اما

گذاشتم   یام کرد و من پا به اتفاق  ادهیدانشگاه به خواست خودم پ  کینزد

 بود. میایدن رییتغ ل یاز دال یکیکه 

******** 



 .ختیبه قلبم ر می، مستق دیکه مامان به گونه ام کوب یضربه ا درد

افتادم و هق    هیتختش دو زانو نشسته بودم ، به گر   نییطور که پا  همان

 اتاقش ، رها ساختم. یمتر ستیب یرا در فضا  میها

 هم اشک داشت. او

 .دینال یبه صورت گرفته بود و م دست

 .دینال یم یچون من لعنت یداشتن دختر از

 ، دل بسته بودم. خودیکه ب یمن

 که دروغ گفته بودم. یمن

فکر ممکن   نیراحت دروغم فاش شده و مامانم را به بدتر  یلیکه خ  یمن

 رسانده بودم.

 ساده بوده است. مانیاش کنم که دوست یحال   جان کندم تا چقدر

 .ستیاو عاشق ن که

 از آنم شد. ی لیس نیگفتم تنها من عاشقم ا یوقت که

 سوخت. دلم

 آتش گرفت. قلبم



 به سوگ نشست.  میها چشم

 مادرم حق داشت.  اما

 .ردیمن آتش بگ اری یدل رفته و قلب ب یحق داشت ، برا  مادرم

 شدم. یخون بارم باروت آتشش م یمن با چشم ها یداشت وقت حق

 زدم. یکرد و من هق م  یم هیگر مادرم

 نیفرستاد و من تمام خودم را به نفر  یو زمان لعنت م  نیبه زم  مادرم

 بستم.  یم

 نشست.  ن یزم یرو برابرم

حد و حصرِ چشمان   یب  یرا از صورتم جدا کرد و با عصبانت  میها  دست

 که : دی اش توپ یاشک

عاشق    ی، غلط کرد  یشد  ینم  نی کردم ا   یولت کردم ، ولت نم  یاد یز   -

 ی، شده باشه دانشگاه نذارم بر  ی، غلط کرد  یندار شد   یچیپسر ه  هی

 کنم.  ی، آدمت م دیندازم خورش یفکر غلطو از سرت م  نیا

 .اثیغ یب اثیغ گرید

 عشق تمام.  نی ا گرید



 تنها تر.  یمن لعنت گرید و

******* 

گذاشت و من نگاه از چشم غره   نایمن و م  انیرا م  یچا  ینیس  مامان

 .دمیمامان دزد

 حتش یدختره ، نص  ن یاز ا  شتریبگو ، تو عقلت ب  یچ  هی  بهش  تو  –  مامان

 کن به خدا. 

 ی از جا برخاست و دست پشت کمر مامان گذاشت و در حال دلدار  نایم

 رفت. رونی دادنش از اتاق ب

ام را   ی، مامان گوش   دیفرش  شد که دور از چشم بابا و  یم  یهفته ا  کی

 ستانده بود.

مثال امشب   نایو م  دهیاز دانشگاه هم بر  می شد که من پا  یم   یهفته ا  کی

که از پس    یامتحانات  ی، حداقل برا   یانیآمده بود که با وساطت و پادرم

 .اوردینظر به دانشگاه ببرد و ب ریشد ، مرا با خود و ز  یفردا شروع م

 بودم. ریدلگ

 و زمان. نیزم از



 عالم و آدم.  از

 . شتریب اثی خودم و از غ از

بلند کردم و    میکه بازگشت و در را پشت سر خود بست ، سر از زانو  نایم

 نگاهش کردم. نمیغمگ یبا چشم ها

 ؟یمرده شورتو ببرن ، هنوز هم خر  -

 شکست.  یبه سخت می کش آمد و بغض گلو یبه تلخ  میها لب

 هنوزم.  -

 قدم برداشت.  سمتم

 . دیکش  رونیشلوارش ب بیاز ج یگوش

 را برابرم گرفت. آن

تمومش   ینگاهش شدم و او گفت : بهش زنگ بزن ، با خداحافظ  رهیخ

 کن. 

 اش نگاه انداختم. یگوش به

 و بعد... دی طول کش  قهیچند دق دیشا مکثم



که به گوشم چسباندم و تماس بعد از دو بوق متصل شد ، حس    یگوش

 دل تنگ من  ،کوچک است. یاتاق برا یدر فضاکردم که چق

 نا؟ یم  -

 .دمیگز لب

 دادم.   هیبه زانو تک سر

 ؟ییتو دیخورش  -

 گفت؟  یتابنده نم چرا

 زد؟  ینم میصدا ینوران چرا

 آورد؟  یکفرم را باال نم چرا

 د؟یگفت ، خورش یلحظه آخر م  نیا چرا

 با؟یشدت ز نیهم به ا آن

 سالم.   -

 .دیخراش یرا م می، صدا میگلو بغض

 .دی او هم به درازا کش  مکث



نواخت   یهم با سوز م   یداشت ؛ لعنت  بی عج  یتمیقلب من کوبشش ر  و

 .دیکوب یو هم با درد م

 از شدت...  ادی به سر من م یچ یگیهفته ، فقط سالم؟ نم هیبعد از   -

 ... اث یغ  -

 .دمیدرد نال  با

 کرد. یرا زخم م میکه گلو یبغض با

 جونم؟  -

و سر به آستانه اش   ستادهیکه لبه پنجره اتاق ا   یینایو به م  دمیگز  لب

 کرد ، چشم دوختم.  یداده بود و با غم نگاهم م هیتک

 فقط زنگ زدم بگم...   -

 ؟ یکن یخداحافظ  یزد یزنگ  -

 از سر اجبار بود. ینشانه رضا سکوتم

 من گفت :  ی جا او

برات تنگ م   - بد تنگ م   دیخورش  شهیدلم  باعث   خوامینم  یول  شهی، 

باشه ،    نیغمگ  نقدر یشنوم ا  یهربار که صداتو م  خوامیدردات باشم ، نم



،    دیدارم خورش  ادیبهتر از داشتن با غمته ، غصه ز  یلینداشته باشمت خ

داشته   نی غمگ  مویشاد  هی ما  خوامی ، نم  یبود   یشاد  هیواسه غصه هام ما

 باشم. 

 

 .دیلرز یاو هم انگار م یصدا

 .دی لرز یبه شدن تمام وجوذ و قلب من ، اما م نه

 .دیکش یهم زمان درون من درد م ی زیچ و

 به اسم تمام من. یزیچ

 اث؟یغ یمراقب خودت هست  -

داد و من تنها گفتم :    انیهستم پا  کیرا با گفتن    شیا  ه یچند ثان  مکث

 کنم.  یفراموشت نم

 دادن که شاخ و دم نداشت. جان

 دادم و گفتم.  جان

 من هم.   -

 گرفت. دنیبار میها چشم



 .اثیخدحافظ غ  -

 به زلزله نشست.  میصدا

 .رانهیوجودم به و  تمام

 گرفت. انیجمله پا نی که با بدتر ییمکث او و

 خداحافظ.   ی، ول دیخورش  یبه قولت عمل نکرد  -

 گفت. انیپا  تماس

 .ختیر رونیب  میها از گلو هق

 اش گرفت. نهیسرم را به س نایم

 .دیرس یکاش امشب به صبح نم  و

 یشکسته برد یکه رفته با خود ، دل  یا "

 یبه طوفان ، تن مرا سپرد نی چن نیا

 به دفتر من یکه مهر باطل زد یا

 "چه ها که بر سر من  امدی تو ن بعد

********* 

 حال یچهارم....حال ب فصل



 داد. یفحش م  رلبیرفت و ز یهم چنان درون اتاق راه م نایم

 و زمان... ن یزم به

 کرده و ناکرده...  به

 لحظه کشانده بودم. نیکه تا ا می ها تیمن و جد و آباد احساس و خر به

  د ی بکوبد ، شا   واری خواست سر در د  یسرسام گرفته ، م  چارهیب  یحسنا   و

 .ابدی یالصخ نایامان م یب  یحداقل آن دنیا از دست غرها

تند از برابر نگاهم گذشته  یادیز لمیف کی گذشته به مانند  یروزها تمام

در نگاهش اتاق را    ی، آرام و با بغض  نینش   هیپسرک هم سا  یبود ، وقت

 ترک گفته بود.

 .ضهیمر  یمردن   نی ، مثال ا  ریخفه خون بگ  قهدقی  دو  جدت  سر  ترو  –  حسنا

حجم   نینشست وگرنه ا  یلبم نم  ینحس ، رو  یبا مرور آن روزها  لبخند

 بود. یام ستودن یالجان طیشرا نیدو به من ، در ا نی از مهر و عالقه ا

 ؟  جان  مینا ⁃ 

سمت منی که میان تشک با چشم های آب دارم نشسته بودم خم   مینا

 شد و با غیظی که میان تمام رفتارش موج می زد ، توپید که:



مینا جان و درد بی درمون ، هی میخوام زور بزنم ، منطقی فکر   -  مینا

تو  بکوبم  میخوام   ، زنمی  گفت  وقتی  میاد  یادم  این چشاتو  بعد   ، کنم 

 دلم حال بیاد.  نه بیرون ،زدهنت خون ب

تماس افتاده روی گوشی حسنا ، که از سمت مادرش بود ، سعی کردم    با

بغض این تو سری خوردن ها را با تمام قوا فرو دهم ، اما این گلوی پردرد 

 یارای درد سهمگینی چون حقارت نبود.

مامانم اومده ، من میرم درو باز کنم ، این میون باز هار نشی   -   حسنا

 پاچشو باال بریا.

لبم   گام به  رنگی  لبخند کم   ، فرار حسنا  و  مینا سمت حسنا  برداشتن 

 نشاند.

 هم چنان حجم بغضم ، پا به جفت میان حنجره ام چنبره زده بود. اما

 حسنا آمد. مادر

 دلچسبی برایم پخته بود. سوپ

بغض من به مانند اسفنجی که آب به جان می خرد ، وزن می حجم    و

 گرفت. 



 مامان را می خواست. دلم

 های او را.  سوپ

دست هایش را می خواست وقتی که برای چک کردن میزان تبم ،    دلم

 روی پیشانی ام می نشست. 

 دلم بابا را می خواست. من

 ست.احوال پرسی ها و آبمیوه به جانم بستن هایش را می خوا دلم

 فرشید را می خواست. دلم

 فیلم دیدن و پی اس بازی کردن با برادرم را می خواست. دلم

*** 

می خواست ، امروز را هم می شد بی دغدغه در رخت خواب می   دلم

خوابیدم و با پرستاری های مادر حسنا ، کمی بهتر می شدم ، اما بهمنی 

ود که کارهایم و پیامی که خیلی رک و پوست کنده در آن بیان کرده ب

را حتما سر موقع بابد تحویل دهم ، مرا باز به این نیم طبقه شلخته و بی 

 کرده بود. تبعیدنظم 



چهل و هفتم را به پوست نازک شده و زخمی بینی ام کشیدم   دستمال

و چشم های درگیر تب و اشکم را به مانیتور دوختم و تمام نفرین و فحش  

بود را روانه جد و آباد و تیر و طایفه    هایی که در زندگی به گوشم خورده

 بهمنی کردم.

 با اُردهای ناشتایش ، دهانم را آسفالت کرده بود. مردک

 وجدان هم نداشت که دلش به حال قیافه نزار و داغان من بسوزد.  اصال

کارت ویزیت استخر مردانه را که به اکانت تلگرام بهمنی فرستادم    طراحی

، چندباری دستم کشید که چند فحش آبدار هم ضمیمه کنم ، اما نیاز  

 شدیدم به پول ، نگذاشت.

دقیقه ای زمان برد تا صدای قدم هایی روی پله های فلزی بشنوم و    پنج

 آرام گرفتند.در این فاصله چشم های تب دارم کمی با بسته شدن ،  

در جایم صاف و منظم تر نشستم و با ایستادن و فشار به پاهای بی   کمی

جانم به بهمنی که در آستانه ورود به این نیم طبقه ایستاده بود ، نگاه 

 انداختم.

 و شلواری که پوشیده بود ، بهتر از همیشه نشانش می داد.  پیراهن



سر گفت : بشین ، خسته درون سینه چلیپا کرد و با لبخند و اشاره    دست

 ای.

 کوتاه شدن حرف هایش ، گفتم : راحتم ، بفرمایید. برای

 شب   فردا  تا   ،  مریضیت  پای  میذارم  ،   نبود  عالی  ولی  بود  خوب   طرحا   ⁃ 

 . کنی کار منه پرسنل شان در که  طوری اون داری فرصت

 داشت که مینا بود و به قول خودش ، بوم غلتانی لهش می کرد.  جا

 چلغوز تازه به دوران رسیده خسیس. مردک

 . کنم می درستش ⁃ 

 حالی گفتم که فحشی نبود که در ذهنم به جانش ننشسته باشد. در

 که   اتوبوس  حالت  این  با   ،  رسونمت  می  بمون  دیگه  ساعت  نیم  ،  خوبه  ⁃ 

 . بشی سوار تونی نمی

 شدن دو خونش بود انگار.  پسرخاله

 .دنبالم بیاد قراره رامین ، نیست نیازی ⁃ 

از این حرف زیاد خوشش نیامد که لبخندش ، پاک شد و بی هیچ    انگار

 حرفی از پله ها پایین رفت.



 را میان بلبشوی زندگی ام کم داشتم فقط. بهمنی

 ...واال

انگار آفتاب مهتاب ندیده بودم و متوجه نخ دادن های طناب وارش   حاال

 نمی شدم.

و حسنا به دنبالم آمدند و من عمال جنازه ام را عقب   نیاز کار که رام  بعد

با نگاه    دهی، به حالت درازکش درآوردم ،حسنا به عقب چرخ  نیرام  نیماش

رن تو راحت بب  ویبهمن  افه یبرات من ، مرده شور ق  رمیگفت : بم  ی دلسوز

 . یش

 ه؟یچه حرف   نیا زمیحواله حسنا نمود و گفت : عز یچشم غره ا نیرام

 مردمک در کاسه چشم غلتاند و سپس چشم و ابرو آمد که : حسنا

 کم وا بده .  هی المصب ،  آخه ادبتم اون کشته – حسنا

  ی را به راه م   نی که ماش  یبه تاسف تکان داد و بعد در حال  یسر  نیرام

: خورش گفت   ، د  تتیاذ  دی انداخت  ،   گهیدوماه  بشه  جور  وامم   ، است 

 آوردمت دفتر خودم.



در دستم   ونینیپول طرح م  فیتر نشستم و با ک  زانی، م  میدر جا  یکم

 .دمیبه خود کش  نهیزدم و نگاه او را از آ نیشانه رام یرو

 ه یازینه ن  یونی، نه بهم مد  یکم نذاشت  یتو تا حاالش هم از برادر            -

دختره سر   نیباش ، ا  یبه عذاب ، فعال فکر مراسم عروس  یخودتو بنداز

 .هیما رو نخوره برامون کاف

ام آنقدر خنده دار بود که حسنا به تکه آخر حرفم توجه    یخروسک  یصدا

 به تمسخرم بپردازد. رینشان ندهد و تا آخر مس 

 قش یشف  قی ، رف  بی االحداث حب  دی را برابر رستوران جد  نیکه ماش  نیرام

 و به من نگاه انداخت.  دیچرخ یپارک نمود ، حسنا کم

دور مهمونت   هی، قبلش    یجا شاغل بش   ن یاز فردا قراره ا  مگفتی  –  حسنا

 .یبا فضا آشنا ش میکن

 زدم. لبخند

 ام ، دلتنگ بودم. یضیچند روز مر نیتمام ا من

 مادر و خانواده ام.  دلتنگ

 اش بودم. ییای دلتنگ خانه مادرجان و گلخانه جذاب و رو یحت من



دل المروت ، از عاشقانه   نیباز شدن گره کور ا  یبودم و حسنا برا  دلتنگ

 ی وصالش را داشت م  یا ی سال ها رو  نیکه تمام ا   یبا مرد  شیتنها  یها

 داد. یگذشت و مرا به خلوتشان راه م

 به زحمت...  یراض به خدا           -

  اده یشدن ، گفت : پ  ادهینگذاشت ، حرفم را ادامه دهم و در حال پ  نیرام

 شو دختر ، خودتو واسم لوس نکنا.

 دهیاتو کش   یبایز  یکردن موها  زانیهم چشم و ابرو آمد و در حال م  حسنا

،    دمیرس  یبه خودم م  ی گاه  یشد و من فکر کردم اگر کم   ادهی اش ، پ

 آمد. یخدا را خوش م دیشا

شدم و سوز هوا جانم را لرزاند ، شانه باال فرستام و با    ادهیکه پ  نیماش  از

 که :  دم یکرده بود ، نال شانیکه وزش باد ، اشک  ییچشمک ها

 سرده که. ی لیخ یییییواااا          -

باغ که انگار   یدست گرد کمرم انداخت و هم قدم هم وارد فضا  حسنا

 .میکرد ، شد  یم ممانیدر طبق اخالص تقد شتریسرما را ده برابر ب



  التیکرده ، خ  نهیهز  یحساب  بیداره ، حب  تریه  وسکاکی  همه  –   نیرام

 . یگرم  وسکیتو ک میدیتخت رس

 غر زد که : نیرام  یآرام کنار گوشم در جواب همه حرف ها حسنا

هستن   ی، کال چهار پنج تا دگور  دهیهم م  قشرفی   پز  چه  حاال   –   حسنا

گفتنش که اون از آب دراومد ،    اث یغ  اث ی، اون از غ  گهید  قاشیرف  نیا

  قیرف  نیبعد عقد پاشو از ا  دیکنه ، کال با  ریختم به خ  ویکی   نیخدا ا  گهید

 ببرم.  اشیباز

 که بد نبود. اثیغ

 آدم من نبود. فقط

 .دندیفهم یرا م نیو حسنا ا نایم کاش

از زمان    یتنها چاره ما در بازه ا  یگیشدند که هم سا  یکاش متوجه م

 است.

  اده یپ  طانیاز خر ش  اثیداد و مادر غ  یم  تیمن رضا  یکه بابا  یزمان  تا

 .میبود اریاج  نیشد ، ما مجبور به تحمل ا یم



چقدر هم از وردل تو جم    چارهیبابا تو هم ، حاال انگار ب   الیخ  یب            -

 خوره. یم

 نداشته باشد. یمنف یریتاث میصدا  یام رو یکردم افکار لعنت یسع

پشت پلک نازک کرد   می شده اش ، برا  ش یو آرا  بایز  یبا چشم ها  حسنا

 و من لبخند زدم.

 که تمامش نقاب بود و بس.  ییاز آن دست لبخندها البته

 ی زد و داد م  یم   یتو دهان  کیلبخندم    نیشک به ا  یبود ، ب   نایم  اگر

 ام را. یلعنت ییایخول یکه بس کنم افکار مال دیکش 

 .میمستقر شد نی باغ به اشاره رام انیم ی ها وسکیاز ک یکی در

قرار   وسکیکلبه مانند ک  ی که گرداگرد فضا  ییها  شهیمفروش و ش  یفضا

 ی باغ ، حال خوب  رینظ  یب   یویکرد و و  ی که گرممان م  یتریداشت و ه

 داشت.

 .دیبخش  یم یی بودم ، رها رشیمرا از آن چه درگ یقیدقا  یبرا

 را نبرده بودم. یلذت واقع یزیچ  چیماه ها بود که از ه دیمن شا و



 یپا  یاش و حسنا سر رو  یباز  قیرف  یرفته بود به قول حسنا پ  نیرام

 ی نوران  یها  سهیباغ که با ر  یها به فضا  شه یدراز شده من قرار داده و از ش

 .ست ینگر  یم رهیهم به خود گرفته بود ، خ  یباتریجلوه ز

که او   یبه منظره ا   رهیو خ   دمیزده از شالش کش   رونیب  ی به موها  دست

 تهش؟ شهیم  یبود ، گفتم : به نظرت چ رشیهم درگ

 ؟یته چ          -

 را از منظره گرفته و به صورت من دوخته بود. نگاهش

 کردم.  یمن هم چنان به باغ نگاه م اما

  م؟یعذاب هم باش  هیما  دیبا  یکردن ، تا ک  ینقش باز  نی ته ا           -

کدوم   ی، االن جلو  اثیمادر غ  ای؟    هیمن طرز فکرش چ  ی االن مثال بابا

تونه منو   یم  یکه افتاده سر لج ، تا ک  یاث یگرفته شده؟ االن غ  ییآبرو  یب

 ست؟یکدومشون حواسشون به من ن چیشهرستان کنه؟ چرا ه نی پابند ا

 برداشت. میاز پا سر

نگاهش ، نگاه مرا به خود    نیشده اش اشک داشت و ا  شی آرا  یها  چشم

 . دیکش 



دور   زشونیرقلب بخشندت ، ب  نی لعنت بهت دختر ، لعنت به ا           -

  ن ی نشد ، ا  شونیکه حرف حال  ای لعنت  نی دور ،  ا  زیآدما رو بر  نی ، همه ا

 نیهم  یشنو  ی دور ، اصال اگه از من م  زشونیآدما که باورت نکردنو بر

 نویهم  یدونم ، ول   ی، دوست ، شوهر ، نم  هیبچسب ، حاال همسا  اثویغ

اونا  چسبب از همه  ، ولت   شترهیب  یکه پشت سر گذاشت   یی، معرفتش 

،   دینکرد ، نذاشت دست روت بلند کنن ، خودش کتک خورد ، درد کش 

 ... یول

 چسباندم ، تا ادامه ندهد.  شیبه لب ها  انگشت

 خاطراتم را نداشتم. نیمرور بدتر طاقت

بهش فکر کنم   شم یتر م  ضی، مر  ضمیطور مر  نیبسه ، نگو ، هم            -

برگردم ، دلم واسه خونمون   دیادامه بدم ، با  د یبشم ، با  فیضع  خوامی، نم

 تنگ شده.

 شه یش  ییشدن در کشو  دهیکه کش   دیبگو  یزیکرد و خواست باز چ   اخم

 نی رام  یآب  نیدر بافت کرم و شلوار ج  دهی، نگاه ما را به قامت پوش  یا

 کشاند. 



 خان هم بود. بی سرش حب عقب

 شباهت داشت. اثیبه غ یلیو سبک پوششش خ  لیشما

 قدر راحت و آسوده وار. همان

انگار متوجه اوضاع    نیخدمتمان عرض نمود و رام  یی سالم بلند باال  بیحب

 شده؟ یزی متشنج شد که گفت : چ یکم

خواهد به   ی، اعالم کرد که م  شی سر باال انداخت و برخاسته از جا  حسنا

 یرا هم به دنبال خود راه  نی، رام  لهیوس  ن یبرود و به ا  یبهداشت  سیسرو

 نمود.

 .بی ماندم و حب من

 ره ی، نشسته و به من خ   یا  شهیآستانه کلبه ش  یکه همان حوال  یبیحب

 کرد. ینگاه م

 نداشت.  یدر پ یعذاب نگاهش

 اما... دیبگو یزیشش و بش نگاهش بودم که دهان باز کرد چ در

انتظارش    یکه ذره ا  یو حضور کس  پشت سرش  شهیشدن در ش  دهیکش 

 را نداشتم ، نگذاشت. 



 .دمیمن بود ، نگاه دزد رهی که تماما خ ییلب به هم فشردم و از چشم ها

 باال گذاشت. پا

داشت    نیو باکالسشان را همان رام  یادار  یلیخ  پی، ت  قی در سه رف  یعنی

 و تمام. 

ا  وگرنه ، پوش  نیکه  برابرم  رنگ و وارنگ و    یها  یدر هود  دهیدو مرد 

 دادند. یبه خود نم  یسخت یاسلششان ، ذره ا یشلوار ها

رو  انیم  ن یا  حاال ا  بیحب   یهود  یطرح چاپ شده  در  را    ن ینگاه من 

 بود. دهیبلبشو به خود کش 

طرح ،که   نیبه دست بود  ا  انیشاه قجار و قل  نیاز ناصرالد  یکاتوریکار

ناصر داف باز و    کی هم    یتولد و فوت زده و به عنوان معرف   خیتار  رشیز

حالت   نیمرا به گشادتر  یرا مکتوب ساخته و چشم ها  یجرمش تک خور 

 اوضاع درآورده بود. نیممکن ، در ا

توانست   یلحظه م  نیاتفاق ممکن در ا  نی حرکت ، جالب توجه تر  نیا   واقعا

 باشد.



 امدیانگار خوشش ن  بیحب  ی من به هود  یرگ یخ  نیاز ا  اثیکه غ  یآنقدر

 زد. میو اخطار گونه صدا

 !د؟خورشی  – اثیغ

سر به سمتش باال   بیگفتنش ، آنقدر مالکانه بود که حب  دیخورش  لحن

 گرفت و من اخم به چهره نشاندم.

 سر آشپرخونه. هی برم من – بیحب

 .برو حتما  – اثیغ

 یکرد که در واقع مضمون نرو  انیرا ب  یجمله دو کلمه ا   نیا  یگونه ا  به

 اندازمت را در خود داشت. یم رونیب یبا اردنگ 

 نشست.  بیحب  یرفت و او جا بیحب

 لم داد.  یپشت به

 داد. یو راحت لم م میرفت یکه سفره خانه م ییهمه آن روزها مثل

را دراز نمود    شینشست و پاها  کمانینزد  یای همان روزها و دن  یآسودگ  به

 من ماند.  رهیو خ

 گفتن بود. یبرا یحالمان ، عدم حرف  تفاوت



 نمودم. یمکان را درک نم نیلحظه و در ا  نیمن بودن او در ا اصال

چند ماه که   نینمودم به مانند تمام ا  یرا با زبان تر کردم و سع م یها لب

 بگذارم. یقرار فکر نیگرفتم ، االن هم مبنا را بر ا یم دهی وجودش را ناد

 ؟یبهتر          -

دوختم ، گوشه گلسش شکسته بود   یخاموش گوش   نیرا به اسکر   نگاهم

 کردم. یحالتش مدارا م نی تا آخر ماه با هم د یو با

 ؟ ینذر کرد          -

 دور و نگاهم را به تصرف خود درآورد.   یام را کم  یتفاوت   یدومش ، ب   سوال

ها  نگاهم چشم  گوشه  و  داد  انحنا  را  هابش  لب  ا  شی،  خنده  از    ی را 

 انداخت.  نیفروخورده چ

 که در حالت خنده...  شیلعنت به چشم ها

 دادم.  یمن که به وجودشان بال و پر م یلعنت به فکرها اصال

 ؟ینذر چ           -

 داد.  ییخنده اش اجازه شکوفا به

 است.  ستادهیمن فکر کردم که انگار زمان ا و



 من و او.  انیم

 . یا شهیکلبه ش نیا انیم

 . ینوران یها سهیسرمازده با ر یباغ انیم

 بود. ستادهیما ا انیم زمان

 گونه بود.  نیمن که ا یبرا حداقل 

 خواسته بود. داری، د دنشیکه که بارها و بارها دلم در ند  یمن یبرا

 اصال. می به من و تمام خواسته ها لعنت

 کوباند.  یدر گوشم م یک ی کاش

 بود.  نایم کاش

 ساخت. یفرو م میایح یداغ در چشمان ب خی آمد و س یم نایم کاش

در نگاهم گفت   رهیشد و خ  لیگرفت ، به سمتم متما  انیاش که پا  خنده

 .یهم توبه کرد دی؟ شا یبا من حرف نزن ی: نذر کرد

 یدل وامانده را غضب گرفت و خواستم جواب  نیتمام احساسات ا  یجا

را باز کردند و من به چشم   ییو حسنا در کشو  نیدندان شکن دهم که رام



ساخت ،    یم  فیرد  شخندین  می، برا  انیم  نیکه ا  ییبرق دار حسنا  یها

 چشم غره رفتم. 

 دختر. نی در دهان ا یکی کوباند و  یدر گوش من م یکی بود  نایم کاش

موضوع دل آتش    نیاخم به چهره نشاند و ا  ی، کم  اثیغ   دنیبه د  نیرام

 خنک کرد. یلبخند گوش تا گوش حسنا ، کم دنیگرفته مرا از د

 ؟ یکن  یکار م  یجا چ  ن ای تو – نیرام

 داشت.  یو سوالش ، سقلمه حسنا و چشم غره اش را در پ لحن

گفت قراره   بیمن ، گفت : حب   رهیتوجه و هم چنان خ  یب   یلیاما خ  اثیغ

 جا. نی ا نیایب

نشستند و حسنا در    وسکیک  یو حسنا ، تنگ هم در ضلع شرق  نیرام

 شیداد ، گفت : بابت چند شب پ  یم  هیتک  نیرام  یکه سر به بازو  یحال

 درمونگاه. یبرد دویممنون که خورش

  ن یجانش کند و البته در ا  زیبود که سقلمه نثار عز  نیبار نوبت رام  نیا

 ی ا  ژهیام به غضبش کمک و  یرلبیراستا ، من هم با چشم غره و فحش ز

 نمودم.



کرد و    سهیابتدا ک  نیبود که ماستش را از هم  یاد یخشم نگاهم ز  انگار

 جانش فرو رفت.   ن یرام  ه حصارب  شتریپشت چشم ، ب  یبعد با اعمال اندک

هم دلشان   انیم  ن یکردند و ا  ینم   تیرا هم که ابدا رعا  یاسالم  فاصله

هم چنان در جانم بود ،    تریکه سرما با وجود ه  یاحوال  ضیمن مر  یبرا

 سوخت. ینم

 شعور.  یعاشق ب یها یلعنت

 را داشت ، هنوز. رتیشعور و فرهنگ و غ یاندک نشانیرام البته

بعد    هیاحواله    ضیمر   یذاشتمی  –  نیرام بشه  بهتر  حالش   ادشیکم 

 .اشویبدخت ینداختیم

کنج طاقچه ، بس که   یگذاشت  ی، م  یگرفت   یقاب م  دیرا با  نیرام  اصال

 .زد یر یم  نشییشعور و متانت و فرهنگ و هنر از باال و پا

 . دی، نگاهم را به خود کش  اثیغ  پوزخند

 من بود. رهیاو هم خ یها چشم

 ، من. نیرام یصحبتش جا   یرو و



زه که هزار برابر از اون اندا  ی، ول  یرو خوب اومد  بدبختی  باعث  –   اثیغ

 زتریعز یعنی گمیکه م زی، عز زهیمن عز یشما مهمه  برا  یدختر برا نیا

اونا ، باعث بدبخت  یکه هستن و به سرشون قسم م   ییاز همه   ی خورم 

 تونم دل نگرون حالش نباشم.  ی، اما نم   زممیعز

 شد. یقلبم کنده م انیم یا حفره

 از اندوه و غم.  زیلبر یا حفره

 نداشت. یشاد

 ...اصال

 ...ابدا

 حفره ماالمال از حسرت و درد بود.  نیا

 هم درآورد.   یگیمرد بودم ، اما روزگار ما را به همسا  نیا  یزندگان  ز یعز  من

مرد نسبت به   نی مرد بودم اما خدا بذر عشق را در جان ا  نیا  ز یعز  من

 من نکاشت.

 اگر...  که

 من. یبه اگرها لعنت



کارانش به احداث   مانیپ  یلعنت به دل و قلب من که با هر حرف  اصال

 زدند. یدست م دی جد یپروژه ا

 بود.  نایکاش م اصال

خواباند    یم  اثیماده در گوش غ  یکینر در گوش من و    ی کیبود    نایم  اگر

نگاه من سوزش به همراه   یکه داشت برا  یلعنت  یاتصال چشم ها  نیتا ا

چندماه    نیتوانستم به مانند تمام ا  ینمود و من م  یآورد را قطع م  یم

 المیبدزدم و خ  ده یرد و بدل نگشته بود ، د  یحرف و سخن  انمانیکه م

من است ، در    ی ها  یمرد را که از قضا باعث بدبخت  نیراحت باشد که ا 

 گذارم. ینده ام جا میآ انیم

نشست و رو    اثی که تنگ غ  بیو حضور حب   یا   شهیشدن در ش  دهیکش 

خارج    نیداد ، باعث شد جو از آن حالت سنگ  لی به من لبخند گشاده تحو

 شود.

 قات؟یبه رف  ید یم اتومشتری  همه آمار – نیرام

چرخاند و بعد باز لبخند گوش تا    نیو من و رام  اثیغ  انینگاه م  بیحب

 گوشش را تکرار نمود.



مردک هم برود ، تا    ن یگفتم جفت پا در حلق ا  یبود ، م   نایکه اگر م  آخ

با آن کارها  تیکامپوز  یقدر دندان ها  نیا  یشده اش را به رخ نکشد 

 اشتباه و بچگانه اش.

** 

و    میه بگوام به سوپ قارچ سرآشپز نتوانسته بودم ن  ییاشتها  یتمام ب   با

 انی، م  زیخوش طعم و گرم و دل انگ   یغذا   نیشده از بار ا  نیحاال سنگ

 دادم.  یحوصله گوش م  یب اثی و غ نیرام  انیسرد باغ ، به بحث م یهوا

 را ادامه دهند؟  یبحث مزخرف و لعنت ن یا ایخواستند تا ته دن یم واقعا

ا  ه،یچقدر هم همسا  هر منطق موضوع  تا هم  نیاما  جا هم    ن یبود که 

 و حسنا شده بودم. نیمزاحم خلوت عاشقانه رام یادیز

 ان یکه خودم را باز م  یاز یبود ، چه ن  یک یام    هی با همسا  رمیمس   یوقت  و

 .ندازمیب نیآن هم ، از نوع شبانه حسنا و رام یعاشقانه ها

 رم یمن م  نیپرخاطره که قدم برداشتم ، گفتم : رام  درنگیسف  ایزانت  سمت

 . ، شب خوش.شه یشده ، خاله نگران م  رشیحسنا د ،



باز کردن در سمت کمک راننده و نشستنم و بستن    و   ی با  یبا  کیبا 

و لبخند گوش تا گوش حسنا و    نیکارها ، اخم رام  نیلوس تنگ تمام ا

 .دمیرا به جان خر اثینگاه مهربان غ

من   فیحر  دید  ن یو آخر که رام  د یطول کش   یا  قهیهم چنان دو دق  بحث

منتظر تماس من است که سالم به خانه   گریربع د  ک یشود ، گفت تا    ینم

 نیگاز گذاشت و غضبش را ا  یپا رو   اثیغ  گرید  انیم  نیام و ا  دهیرس

 کرد. هیطور تخل 

  یفضا  نیاز حجم ا  یو من عاص  دیطول کش   یا  قهیدو دق  انمانیم  سکوت

 نی کردم به اول  یبردم و سع  نشیماش  یآشنا   ستمی، دست به س  نیسنگ

 پخش شده گوش دهم. کیموز

نشد با شاخه هام بغل کنم تو رو نشد نشد نشد برو برو برو اراده داشتم   "

گوشه بند   هیداشتن که عادتت بدم    شهیبدونِ کاشتن که عادتت بدم به ر

 " یبه مبتال شدن عالقه مند ش یش

 .دمینکش  حصارگاه در  چی را ه اثیغ من

 مس نکردم.را هم ل شی دست ها یحت



 داشت. شه یدر من ر ییعالقه که هنوز ، جا  نیبه ا لعنت

 لیم  یاش گاه  شهیام باز هم ر  نهیبه تمام من که با وجود همه ک  لعنت

 گذاشت. یبه سبز شدن م

 ی نشد که از دلم جدا کنم تورو نشد نشد گلم برو برو برو نشد که ب  "

شناسنامه   یهر گل  مایدهن صدا کنم تورو تمام حرف من برو برو برو قد

 "و بازم ادامه داشت   شدیداشت تموم م

 مرد. نینام ا ریام آن وقت ها مال خودم بود و حال درگ شناسنامه

 .دیمرحله رس نیمن به ا  نیمادر او و والد  یکه با تمام قساوت قلب یمرد

 .میعالم و آدم بود ذهن شکاک آن ها که ما گناهگار با

عابرا همون   بیها تو ج  یگالب تو شعر شاعرا تو گل فروش  شهیتو ش  "

نشد که از دلم   دنتیادامه م  الشونیخ  یتو  دنتیکسا که از تو باغچه چ

 "جدا کنم تورو نشد نشد گلم برو برو برو 

 .میبود یکه ما در زمان نادرست ، در مکان اشتباه ختمیچقدر اشک ر

ناله سر داد که به خدا و پ   اثیغ   چقدر ، من تنها    غمبریکتک خورد و 

 او را داده ام. یتاوان دردها



 زد. یلیبابا ، بد به صورتم س چقدر

 سر داد. نیمامان نفر چقدر

 ، حرف بارش کرد. مانیعقد سور یمادر او برا  چقدر

 به همراه داشتند. یجی ، مرگ تدر قی عم یچقدر زخم ها و

از    یدهن صدا کنم تورو تمام حرف من برو برو برو تو دار  ینشد که ب  "

به رسم   یبرو برو ول  یکنیم  کاریهات چ   شه یبا ر  یدار  یکن یخودت فرار م

 شناسنامه ات رو تو خونه جا بذار ” ادگاری

 کرد. یدرد م قلبم

 . یجسمان  یاز آن درها نه

 ... نه

 بود. زانمیاز عز ید یمن ماالمال پر از رنچ ناام قلب

 از چشم افتادن بابا و مامان بود. ی دهی من رنج د قلب

 نیزم  یرو  میکه برابر پاها  یمادرم بود و تف  یلیمن زخم خورده س  قلب

 انداخت. 

 ست؟یسردت که ن          -



دستم گرفته و با همان اشک ها به بخار گرفته کنار    شهیرا از ش  نگاهم

 صورت او دادم. 

او را با راهنما    یرا در هم و پس از لخت  شی، اخم ها  میچشم ها  اشک

 کرد.  ابانیکنار خ ستادنی به ا بی، ترغ  نیزدن ماش

 .دیسمتم چرخ به

  رهیداد و من با همان گردن کج شده ، خ  هیتک  نیرا به در ماش  کمرش

 اش شدم.

 ن یدانستم ا  یزدم ، ته ته وجودم م  یهر چقدر هم خودم را گول م  من

 خورده آن اتفاق شوم است.  یمرد هم  ، باز

،    دمیگفت : تباهت کردم خورش  یبود ، وقت  یاو هم انگار اشک  یها  چشم

، من لعنت ، من کثافت   ی ، کاش م  ، من آشغال  یبه غروب رسوندمت 

 گرفت. یدلم آروم م یکم دی تو صورتم ، شا یزد یم  یاومد

چسباندم و با تمام جانم   می به زانوها  یشانی کندم و پ  یصندل  یاز پشت  سر

 زدم. ه یگر ریز

 تمام هق و بغضم.  با



 شده بودم.  ضیمر

 محبت بودم. محتاج

 مادرم نبود که بفهمد. و

 خواست. یم حصار دلم

 خواست. ی اتاقم را م دلم

 خواست.  یرا م دمیشناسنامه سف دلم

 خواست.  یرا م اثیبا غ ییقبل از آشنا یاصال تمام روزها دلم

 ر یکه هنوز از شب قبل ، دامن گ  یو من با سردرد  امدهین  یامروز بهمن

که ارد داده بود ،   د یجد  تیزیکارت و  یبود ، با دو طراح   میتمام کارها

 کردم. یدست و پنجه نرم م

 نینشسته بودم تا ا  ستمیو پنج طرح را از صبح که پشت س  ستی ب  یباال

 اش را چه بگذارم.   یدانستم اسم لعنت  یکه نم   یلحظه رد کرده بود ، مردک

اشک   یتماس حاصل نموده و با ارادت و کم   یهم با رستوران قبل  صبح

 م.حساب کرده بود هیچشم ، تسو



هم خودشان شخصا تماس گرفته و فرموده بودند ، رستوران    بیحب  جناب

 کردم حتما به سراغشان بروم. دا یشود و اگر بهبود پ یآخر هفته باز م

رساندم   نایبامزه اش ، را به سمع و نظر م  متیصم  زانیصحبت و م  لحن

 .شبید  هیالبته با سانسور از قض

 . میتلخ فرو رفت یراه بازگشت ، هر دو در سکوت یکه باق یشبید

 .میختیهم نر یهم به جان دردها  یکه خداحافظ یشبید

آگاه شد ، اعالم نمود آخرهفته   دمیکار جد  یکه از چند و چون ماجرا  نایم

خدمت    ینیریو صاحب کار نو ، حتما با گل و ش   دی محل جد  تی رو  یبرا

 رسد. یم

داشت    نیآگاه کردم ، او هم نظر بر ا  نایم  ی را هم که از حرف ها  حسنا

و صاحب کار نو   دیآخر هفته هر دو را به خاطر کار جد  د یکه اصال من با

 مهمان کنم.  یو سوخار یپپرون تزای، به صرف شام آن هم پ

ارسال کردم ،    یبهمن  یو طرح آخر را برا  دمیکه به صورتم کش   دست

 رفت. پیدستم به تا



ا  گهید  یبهمن  ی آقا  " از  نوع  نی بهتر  نم  یرو من  ،   ی،  بدم  انجام  تونم 

که   یاز حد  شتریدست شما ، من تالش خودم رو ب  یملتفت کردن مشتر

 "انجام دادم ، روزتون خوش . نی دیو شما به من حقوق م دیبا

رفتن از پله ها از همکارانم   نییکه برخاستم و در جال پا   ستمیپشت س  از

 . دیرس  امیپ یام از سمت بهمن یگوش ی کردم ، برا یظخداحاف 

که    یانداخته  و ذهن  نیچ  ینیرا برابر صورتم گرفتم و با ب  یگوش  نیاسکر

 از فحش به جد و آباد داشته و نداشته اش بود ، متن را خواندم. زیلبر

  ی شهرستان هم بهتر از من کس  ن ی، تو ا  یدیام مجان  یدار  فتویشما وظ  "

دختر خوب ، حاال راه اومدنم    امیدارم باهات راه م  یلی، من خ  دهیحقوق نم

 ".یکه تو سوء استفاده کن دی داره ، نبا یشخص لیدل

خواستم وسط   یرا م  سشیخس   تیبا آن شخص  یچندش ناک لعنت  مردک

 سلطان خانم ، دار بزنم.  هیخانه حاج   اطیح

دهم تا جسارتا خشتکش   نایبروم راپورتش را به مگفت ،    یم  طانی ش  اصال

 سرش بکشد.  یرا رو



در صحنه اش ،   شهیسپردم تا به سوپرمن هم  یبه حسنا م  د یهم با  دیشا

 ی بهمن  نیا  یدرست حساب  یگوشمال  کیسوسل خودمان ، بسپارد    نیرام

 الدنگ را دهد. 

بود که بدون فوت وقت ، او را بر سر    اثیگل و بلبلم با غ  یآن روزها  اگر

 کردم. یخراب م یبهمن

  ک یرو نزد  ادهی به دست ،گوشه پ  وهیآبم  اثیکه منتظر غ  یآن روز  مثل

 مزاحمم شده بود. ینیبودم و ماش ستاده یدانشکده ا

 چه بر سر راننده آورد. اثیکه غ آخ

 مردک چقدر سوخت. ی غلط کردم گفتن ها یبرا دلم

 ی که زده شد ، توجه  یبوق کشدار  یتم و به صداگذاش  ابانیعرض خ  از

 نشان ندادم.

 بودم. یبهمن امیهم ناراحت پ هنوز

 کرد؟ یفرض م دشیمرا برده زرخر او



  ا یوار خود نشان داد و نگاه مرا به زانت  یهم سمفون  گریکشدار ، بار د  بوق

با اخم از پشت   شینداشت و راننده آشنا  یکه تا من فاصله ا  یرنگ  دیسف

 ام بود ، افتاد. رهیفرمانش ، خ

 نیمرد در ا  نی داشتم ، اما ا   میانتقام حرف ها  یرا برا  یحضور بهمن  انتظار

 دلم جا دهم.  یدانستم کجا یلحظه را نم

بشقاب یکبار مصرف لبو و شلغمی که روی پایم قرار داشت ،خیره نگاه   به

 می کردم.

خاموش و روشن شدن تابلوی نئونی که از آن بر می خاست ، زیر    بخاری

یک مغازه از ورای شیشه جلوب ماشین ، صحنه جذابی برای شکم گرسنه 

 من بود.

گوشه چشم به او که بی خیال ، ظرفش را به اتمام محتویاتش نزدیک  از

می کرد ، نگاهی انداختم و با دودلی چنگال پالستیکی را به دست گرفتم  

 ردم.و در شلغم خوش عطر کوچکی فرو ب

 را که درون دهان ، گذاشتم ، او بدون هیچ مقدمه ای پرسید: شلغم

 میده؟ حقوق ، خسیس مرتیکه این اصن ؟ میده حقوق بهت چقدر  ⁃ 



 شک منظورش بهنام بهمنی بود ، از مردک خسیسی که به لب راند. بی

بار جویدن    شلغم با چند  را  بود  ماسیده  دهانم  میان  که  خوش طعمی 

کوتاه ، پایین فرستادم و در حالی که گردن به سمتش می چرخاندم ،  

 سعی کردم لحنم هیچ لغزشی به خود راه ندهد. 

واده هامون قول خون  به  که  طور  همون  ،  باشیم  همسایه  فقط  ،  بود  قرار  ⁃ 

یم ، پس یه همسایه از اون یکی  دادیم ، همون طور که به هم قول داد

نمی پرسه حقوقش چنده ، کل مراودشون می تونه یه سالم و علیک ساده 

  ، یکیه  ، چون مسیرمون  تو ماشینت نشستم  ، االن همسایتم که  باشه 

قبول کردم چون همسایه ها نون و نمک همو می خورن ، پس   وتعارفت

 بیا همسایگیمونو خراب نکنیم. 

غضی که داشت می رفت ، حضورش را اعالم کند ،  برای افشا نشدن ب  و

 تکه لبویی در دهان چپاندم .

کاش تمام مشکالت من به بهمنی و خساست و وجود نحسش برمی   اصال

 گشت. 



اگر جان داشتم و این بغض نبود ، با پیام بهمنی سروقت رامین می   یعنی

نی می رفتم و او را مطلع می نمودم و با فکل موهایش او را در جان بهم

 انداختم.

خسته و خش دارش نگذاشت ، در دنیای کتک های رامین و بهنام   صدای

 غوطه ور شوم.

  تو  با  من  ،  همه  از   تر  خودی  ،  همدمی  تو  ،  نیستی  همسایه  من  واسه  تو  ⁃ 

 حاال   ،  جنسیتمو  میره  یادم  تو  با  ،  بزنم  حرف  دری  هر  از  بشینم  تونم   می

  تو   با  من  اما  ،  مختاری  رو  ناحقه  حرفم  یا  میدم  شعار  کنم  فک  میخوای

  بیام  بتونم  که  خوره  می  جرقه  یه  وقت   همه  این  از  بعد  وقتی  ،  خوشه  حالم

سمتت ، نمی تونم بشینم و این جرقه رو شعله نکشونم ، تو می تونی از 

من بیزار باشی ، می تونی منو باعث بدبختیات بدونی اما من حالم با تو  

می کنم ، من با تو خودم هم فراموش  خوشه ، من با تو همه رو فراموش

 می کنم ، من با تو فقط تو میشم .

پر و خالی شدن عجیبی در حوالی سینه ام آن هم سمت چپ ، اتفاق    یک

 افتاد. 



 حالم با هر حرفش هم خوش می شد هم بد. من

 در گیر و دار درد و زجر میان هجای حروفش ، دست و پا می زدم. من

 ش دادم.را باز هم به سمت نگاهم

ریشش بلندتر از همیشه بود و این موضوع به پختگی چهره خسته و    ته

 غم دارش کمک ویژه ای می نمود.

 را به در ماشین تکیه دادم.  کمرم

 او کامل به سمتم چرخید. و

 در نگاه هم دیگر بودیم . خیره

 انگار می خواست بایستد. دنیا

 روی شانه کج کرد. سر

 داشت ، باز می گشت . بغضم

  ،  کنم  می  بد  حالتو  که  تویی  با  حالم  ،  خورشید  خوشه  باهات   حالم   ⁃ 

 .خوشه

 چشم بست.  و

 من هم میان گلویم نشست. بعض



، لب به سخن باز    شیو در پاسخ حرف ها   دمیام کش   یشانیدست به پ

 کردم. 

چون ما   شهی، عوض نم  شهیعوض نم  نی ، ا  میا  هیمن و تو همسا           -

 م یقبل تر از اون شب از هم جدا کرد  یلیقبل از اون شب ، خ  رمونویتقد

  ادت یکه تو    می دیبر  قی ، اونقدر عم  اثیغ  میدیبر  مونوی ، ما رشته دوست

  دم ، من اما به مو بند بو  امیدن  نی ا  یرفت من هستم ، حالم چطوره ، کجا

، که درد   میاون رشته ، بند بودم که االن تو هچل  یتا اون شب ، به مو

اومدم ،   یبهتر بود ، که اگه نم  یلیاومدم حالمون خ  ی، که اگه نم  میدار

با    یجلو  ی تو نشسته بود ظرف شلغم و لبو و از محاالت حرف   هی من 

  وندم، اما از اون شب به بعد من جا م  اثیبودم غ  ی، من آدم مهربون  یبزن

  ی بار بود به تورم م   نیکه اول  ییآدما  ینامروت  ونیروزگار ، م  یتلخ  ونیم

پام انداخت و تو    یکه جلو  یتف  ونیمامانت ، م  یناینفر  ونیخوردن ، م

 شتر یمامانم ب  یبابام و زجر حرفا  یلی، که به خدا اون تف از س  یدینفهم

که تو   یدرد داشت ، که ناحق بود ، که به خدا اگه ببخشم هم تا عمر 

 کنم. یطالعم هست ، فراموش نم



 یی لبو به دهان گذاشتم تا بغضم ، جا   گر ید  یتکه او پر درد ،    نیغمگ

 عرصه وجود نداشته باشد. یبرا

را برداشت ، نگاه   می بزرگش که درون ظرف من رفت و تکه آخر لبو  دست

 .دمیباال کش  شیتا چشم ها

 که اشک داشت.  ییها چشم

 بودم. ده یند انیگر یگاه با چشم ها چی را ه اثیغ من

 سرخ بود و غرق اشک. شیچشم ها کاسه

 شد. یخون م دلم

 تمام نگاهش. با

 .ختیر یتنم م یرو  شیکه در جان چشم ها یتمام درد با

 .میمرد ، در مکان اشتباه ، در زمان اشتباه با هم آشنا شد نی و ا من

ا  من درگ  نیو  اشتباه  زمان  در   ، اشتباه  مکان  در   ، شوم   ریمرد  اتفاق 

 .میشد مانیزندگ

 چشمانش.  یایدر یبستم روو چشم  دمیگز لب



دردو از هر طرف   یبهم گفت  اتیدلتنگ  ونیروز ، م  هی  ادته ی           -

دن  شهیم  سن یبنو  ، نبودم  آشنا  تو  با  من  سخت   ایدرد؟  تموم  و    اشیبا 

گذر بود ، با تو آشنا شدم ، اونوخ تو خودم شدم ، نه که شعار   هیفشاراش  

 و کرم ، مسکن دردام   دا یبدم ، نه که حرف قشنگ بزنم ، من با تو مسکن پ

 شد. یآروم م تایمن با حرف زدن از واقع ی ، دردا

 ن یو ماش  دیچرخ  شی، در جا  ختیکه گشودم و قطره اشکم که ر  چشم

 را به راه انداخت. 

با ته خنده    شیغرا   یو بعد از سخنران  دیکش  شیه چشم هاپشت دست ب  با

حالت ممکن به جان غرق   نیخش دارش را در دلبرانه تر  یکه صدا  یا

کنه ،    ینم  هیمرد گر  گنینشاند ، گفت : م  یم  شی بهت من از حرف ها

 زنه. یقدم م

 گرفت. دنیبار شتریب م یو اشک ها دمیگز لب

صورت من   بیرا نص  شی از نر و ماده ها   یکیآمد    یکه م  ی خال  نای م  یجا

 کرد.  یم



اول  نایم در  مرا   ، مثال  تا  بود  کار  نیآمده  در رستوران حب  ی روز    ب ی ام 

 ی ل یدانستم که او خ  یکند و به قول حسنا اصال و ابدا هم من نم  یهمراه

 .ند یرا بب اث یجناب غ قیشف قیکنجکاو است تا رف

 
 . میکرد ینگاه م رهیو به سقف خ میبود دهیدراز کش  نیزم یهم رو تنگ

 زد. یحرف نم نشیمدت ها بود که از پسرخاله خارج نش  نایم

و حساب   چی ه  اصال م  یوقت درست  اما من   ، بود  نگفته  او  دانستم   یاز 

 ان داشته اشت.یجر انشانیم ی از کودک یادیز یکینزد

 ی حت  نایو عدم صحبت م  گاهشانیگاه و ب  یکم شدن چت ها  نی حال ا  و

 بود. بی عج یکم میبه کم هم از او ، برا

 خودم بودم که از دوستانم غافل شده بودم.  ریروزها درگ  نیآن قدر ا من

 م یبه ن  رهیسر جک زدم و خ  ریو دستم را ز  دمیچرخ   نایپهلو سمت م  به

ا او که  ، خ  میروزها به خاطر رژ  نیرخ  ،   یلیو باشگاه  الغرتر شده بود 

 نا؟یگفتم : م 

 گفت و گردن به سمتم چرخاند.  رلبیز یهوم

https://www.instagram.com/romanbookir/


 ست؟ین یپسرخالت ازش خبر  -

 ی سر جک زد و با حالت   ر یو دست ز  دیهم به مانند من به پهلو چرخ  او

کرده ، با   دا ینداشت ، گفت : اون دوست پ  یو دلتنگ  یناراحت  یکه ذره ا 

 هم هم خونه ان ، وقت منو نداره.

 کردم.  ورشیپل یاسک قه یجلو دادم و نگاهم را بند  چانه

، من اگه تو بودم ، اگه   یش یو تلفن وابسته نم  امی چه خبره که تو با پ   -

به کم هم   ینبود ، اگه حت  نیکم هم شده مثل تو بودم ، اوضام االن ا  هی

 نبود. نیدل رحم نبودم باز اوضام ا

 ، به خنده افتادم.  دیسرم کوب انیکه م یدست با

 میغم ها  انیمن ، م  یبود که موجب شاد  دهیرا انگار خدا فقط آفر  یلعنت

 شود.

کرد و من   یم  دایشکل انعکاس پ  ی خندمان ، در اتاق با سقف طاق  یصدا

 نموده بود. لی، فردا را کال تعط  یبودم که بهمن نیدل خوش ا

م  انیم  نی ا  حاال قول  ا  نایبه  مادرش   یذره  مادربزرگ  فوت  بابت  هم 

 ناراحت نبودم.



 .دیمرا ببخش  خدا

طرف از حضرت نوح ، دو سال کوچک تر بوده و   گری، د  نایبه قول م  اما

شده که با مرگش هم موجبات   ی نام برده م  شانیدر زندگ  یحتما آدم خوب

 و خنده ما را فراهم کرده است. حیتفر

  ش یرا در جا  نایبه در ، م  یی، که تقه ها  میبود  مانیو دار خنده ها  ریدر گ 

 . دیکش   میدندان ها انینشاند و لب مرا م

ا  از اخ   نیصحبت  بودم و م   نایبه م  یزی، چ  اثیبا غ  رمیدوبار   ی نگفته 

 ن یا یها یتمام بدخت یبکوبد ، باعث و بان  میکه باز به رو نیاز ا دمیترس

 ت. مرد اس نی سابقه ام در مقابل ا یب یلحظه ام ، دل رحم

، از جا برخاستم و چادر گل دار   نایو ناراحت م  ی توجه به نگاه شاک  یب

، آرام   نایبرداشتم و در حال سر زدن ، رو به م  یپشت  یدر را از رو  کینزد

 تروخدا. میگفتم : دعوا راه ننداز ترو سر جدت ، بذار بره راحت بخواب 

 یچشم بستم و آرام در را گشودم و سوز سرما  یکه داد ، عصب  یفحش   با

 .دمیرا به جان کش  ی زمستان



از   یبود و خستگ  ستادهیدر دستش ، ا  ییمقوا  سهیکه برابرم با ک  یمرد

 لبخند زد.  می، به رو ختیر یتمام صورتش م

بسته در دستش و صورتش چرخاندم و او با همان لبخند    نیرا ب  نگاهم

 .ستیتو کارت ن هگیخسته ، گفت : سالم هم که د

شد ، اجازه    یباال انداختم و به لحنش که داشت موجب لبخندم م   ابرو

 ندادم.  یشرویپ

 ؟ی...نذر دار؟ی، سالمت کنم بر یاومد   -

 . دیخند

 خاصش. یهمان خنده ها از

، دل    شانیشک به خاطر حضور لعنت  یگفت ، ب   یم  نایهمان ها که م   از

 من رفته است.

 سر خورد. میموها یرو یدستم شل تر گرفتم و کم انیرا م چادر

 گرفت. انیمن پا یاز موها یبه اندک یرگیخنده او رفته رفته با خ  و

 .دمی نداشت ، اما من چادرم را باز جلوتر کش  ی حس بد چیه نگاهش

 ...من شوهرتم. ؟یر یگ یمن حجاب م  یچرا...چرا جلو  -



 را به من نداد. یحرف  چی ، اجازه ه اثی، بر سر غ نایآوار شدن م و

بودم ، گذاشت    ستادهیاز کنار تن من که در آستانه در ا  یکه به سخت  نایم

، او را به عقب هل داد ، چشم   اثیغ  نهیکف دستش تخت س   دنیو با کوب

 دعوت کرد. شتریب یدگیهم به در اثیمرا از جمله غ یها

 ی مسببش م  نایم  بودم که  یدفعه ا  کی اتفاقات    نیکه من خراب ا  آخ

 شد.

 ن ی ...هزار و شونصد بار تو صورتت داد زدم که با اکهیمرت  اووووووی  –  نایم

  ز ی در نکن ...شوهر شوهرت هم جمع کن بر   هیحرفات دختره رو از راه  

 ؟ یواسه خواهونش...ملتفت

، داشت مرا هم به خنده   دیلرز  یکه م  ییو شانه ها  اثیخندان غ  صورت

 کرد.  یدعوت م 

من   یتا وقت  د ید  ی حسنا هم به چشم م  د یرا با  نایم  یها   یالت باز  نیا

 نخندد. شمی، به ر نایگفتم ، مرد فقط م یم

دق  گممی  بهت  دارم...داره؟  خنده  کجاش  ،  کوووووفت  –  نایم و   قه یدم 

 دختره نشو.  نیمزاحم ا



 یرا باال گرفت و در حال تاب دادنش ، گفت : سوخار  ییمقوا  سهیک  اثیغ

 ...باز برم گم شم؟نیکه دوس دار ییگرفتم از همون جا

 واداشت. دنی، لبم را به گز نا یگوشه چشم م دنیپر

 فروخت. ی، چه مرا هم راحت م یلعنت یشکمو دخترک

، سمت اتاقمان رفت ، به    اث یکه پاکت را چنگ زد و بعد پشت به غ  نایم

 که : دیمن توپ

 تو اتاقااااا...بشمر سه. یایم یکرد خدافظی  – نایم

 .اثیرفت و باز من ماندم و غ نایم

 داشت. ی بار کمتر خستگ نیکه لبخندش ا یاثیغ

قدم   ک یکج شده ،    یشلوار اسلشش گرفت و با سر  یها  بیبه ج  دست

 به جلو برداشت. 

 ؟یر یگ ی...چرا جلو من حجاب م ینگفت   -

 از چشمان خندانش ، گرفتم. نگاه

 خورد. یرشته باز داشت به هم گره م نیا

 .ردیشکل نگ یبار ، تا اتصال  نیزدم ا یدست به تبر م  دی من با و



نامحرم   - تو  تو شناسنو  ه ی...یچون  اون هم وقتاسم   ، بعد طالق    یمه 

م محرم شدن  شهیحذف  محرم یستین  ی،   ، من  ذهن  تو شرع  ...حداقل 

تو   یزور  ی ...نه وقتیوقت نخواستم تو شوهرم بش   چی...من هستین  یشدن

 به بله گفتن. میاون محضر با چوب و چماق نشست

 ، دل کندم. اثیشده غ نیغمگ  یاز چشم ها و

قارچ   یکه مشت  یینایم  رانیکندم و در بستم و پشت در ، برابر نگاه ح  دل

 .ختمیدر دست داشت ، فرو ر یسوخار

***** 

 یی را باالتر برد و در حال قر دادن سمت ما  یدست  کریاسپ  یصدا   حسنا

م بند  زنج  زانیکه  د  ریکردن  کنار  رفته  رو  و  رنگ  دوچرخه   واریچرخ 

 ، قدم برداشت. میبود اطیح ییانتها

، نکنه خدا خواست و تو    نیکم برقص  هی  نیا یچرخ داغون ، ب  نیبه جا ا   -

 دوتا ننه دوماد ، چششون شما رو گرفت.  نیرام  وونهید ل یفک و فام نیا

از کل جمله اش    شتریکرد ، ب   یم  یقاط  ندیفرآ  نیکه مرا هم در ا  نیا

 خنده داشت. 



 شناخت. ینم ت یار به رسمرا انگ اثیکس ازدواج من و غ چیواقع ه به

کش   نایم دست  حال  در  و  کرد  راست  پ  دنیکمر  به   یشانیبه  رو  اش 

اندازه خنده    یکه با مانتو و مقنعه و قر مانده در کمرش منظره ب  ییحسنا

 هی داغون    لیبود ، چشم غره رفت و گفت : کال تو اون فک و فام  یدار

بذل و بخشش   خوادیافتاده ، نم  یتوئه ناحساب  ر یبوده که گ  یآدم حساب

 .یایشدتو واسه ما ب  لیمعجوج شوهر ذل جقوم اعجو

 . دمیرا به راه انداخت ، خند نایم غیو ج  دیپر نایکه عقب کمر م حسنا

 شمارم هم مرا بخندانند.   یب یغم ها انیبودند که م نیها استاد ا  یلعنت

با    یمتر برخرابه ، دو    ن یگفت : دختر ا  نا یدوچرخه که شدم ، م  سوار

 غسالخونه هااااا. متیببر  دیجمجمه له شده با

 با دوچرخه راه گرفتم.  اطیح  انیتوجه م یب

 .دیخر یدوچرخه نم میبرا بابا

مرا   یکوچک شهرمان ، کس   طیدر مح  دیآ  یخوشش نم  ادیگفت ز  یم

 .ندیدوچرخه سوار بب



خانه مادرجان دوچرخه   اطیدور از چشم بابا در ح  د یبا فرش  یمن گاه  البته

 . میکرد یم یبابابزرگ را برداشته و سوار یمیقد

 را پا زدم. پدال

 داشت.  یگری ، نور د دیخورش

 بود. یگرید طور

 . دیتاب یقشنگ تر م  انگار

 شد. یدر باد شناور م میموها

 کردند. یکلکل م نایحسنا و م و

 از سر گذرانده ام. ییزهایلحظه مهم نبود ، چه چ نی ا دیشا

 داشته ام. ییترس ها چه

 که داشتم.  ییلحظه انگار فقط خودم بودم و آرزوها نیا

 رفتم.  یبه تهران م  من

 دادم.  یهدف قرار م لی ادامه تحص یکه دوست داشتم را برا یدانشگاه

 ...و



که از پس آن از حنجره   یغیآب به صورتم و ج  یاد یشدن مقدار ز  دهیپاش

شد که شلنگ   یینایبه جان م  می بایز  ی، باعث فحش ها   دیجه  رونیام ب

 شده بود.   م یها  یاپردازیحوض را به دست گرفته و موجب قطع رو  کینزد

در موضع   نایحسنا را هم با فحش جواب دادم و هم چنان م  یها   خنده

 بود. یخودش باق

 .یشدم عوض سی خ  -

 عه قطع شد.دف کیحسنا  یها  خنده

 گرفت. نییهم سر شلنگ را پا نایم

 کارساز بوده است. دادمیمن چقدر خوشحال شدم ، که داد و ب  و

 ... اما

 پشت سر من ، باعث شد گردن بچرخانم. یبه کم ناینگاه م جهت

 و دست به قلبم گرفتم.  دمیکش نیه دهیترس

 ... اما

 ...او



بود و مرا   ستادهیخانه ا  یکه به فاصله چندمتر کوتاه در آستانه هشت  ییاو

 کرد.  ینگاه م یخوددار یو بدون ذره ا رهیخ

 ...او

 عالم نبود. نیانگار در ا او

 کرد.  یم ریس یگرید یجا  انگار

 آمدم. نییدوچرخه پا  یرو از

 مرد ، نلرزم. نیا رهینگاه خ ریکردم ز یسع

 دادم و سمت اتاق پا تند کردم. ه یتک واری را به د دوچرخه 

که از شب قبل بافته بودم را    ییموها  دیامروز هم من با  ن یالعهد هم  حاال

 گذاشتم؟ یباد م ریکردم و در مس  یباز م

******* 

 .هیشلوغ تر از انتظارمان شده بود در روز افتتاح یلیخ  بیحب رستوران 

 ی غر م  میبرا  زیر  کی هم که تنگ دل من پشت صندوق نشسته و    نایم

زد که اگر بخواهم به کارم ادامه دهم و شام مورد عالقه او ، تمام شود مرا  

 برد. یسر م



 اما هنوز...  من

 منگ بودم. هنوز

 .اثیغ یرگیخ منگ

فاصله در کنار  نی حاال که از ا یحسنا ، حت ی چشم و ابرو آمدن ها منگ

صندوق    کینزد  ی ها  وسکیاز ک  یکیاش در    ندهیخانواده خود و همسر آ

 ساکن بودند.

 نا؟ یم  -

 حواس گفت : هوم؟ یاش برداشت و ب  یاز گوش سر

 ... گمیم  -

 نگو.  -

 قاطع گفت. یلیخ

 هستم.  خودی ب یها یاپردازی رو ریدانست ، درگ یشک م یب

 هستم.  اثینگاه غ لیلیتح ریدرگ

 نامش هستم.  ریدرگ

 کچولو بگم.  ه ی یخب بذار  -



 .ینگو تا تو جمع کتک نخور  -

حساب سفارشش آمده بودم   یکه برا  یبعد   یغره رفتم و به مشتر  چشم

 کردم. یدگی، رس

ا   ی، فضا  یرانیا  یشاد سنت  کیموز و  بود  را گرفته  که   ییتکاپو  نیباغ 

 انداخت.  یم اثیا غب میتمام رستوران رفتن ها اد یداشت ، مرا به  انیجر

 .میکوچک خودمان خوش بود  یایدر دن  ما

 شد هم مهم نبود. یاو عاشقم نبود و نم  حاال

 . می هم بود  قیرف ما

 .میزد یحرف م یهم از هر در یها برا ساعت

 بودم. یقیرف نیبا چن  یحرف زدن طوالن  کیچقدر من محتاج  و

 نا؟ یم  -

 بنال.   -

من انداخت و به سمتم   یادار  زیم  یرا رو  یغره رفتم باز و او گوش  چشم

 که :  دیتوپ یجد یلیو خ  دیچرخ



که امروز   ی...دردت درد منه...اون پسر...اونهیدونم دردت چ  یخب من م   -

 ...وگرنه.... یبرگرد د ی...اما...تو باستیگذشته ن اثیمحو تو بود غ

 نشست. یبه باورم نم  شیها حرف

 نگاهمان خط انداخت. انی، م بیحب  یصدا یننشست وقت و

 مزاحم شدم. دببخشی – بیحب

ا  به ، جا داشت که در  را   یش یپ  میوانفسا بگو  طیشرا  نیقول حسنا  تو 

 . یملوس نقدریبخورد که ا

 .دییکنم ، بفرما  ی نشست و گفت : خواهش م  شیدر جا  ک یش  یلیخ  نایم

که به وجنات پوششش   یمودب طور ، جور  یلیزد و خ  یلبخند  بیحب

 خورد ، پاسخ داد که : ینم

 یپ  یآ  ی و  جپکی  ها   بچه  گفتم  ،   شد  پرت  شما  از  حواسم  من  –  بیحب

 امشبو براتون آماده کنن ، اما اگه...

از حد به وجودش فشار وارد کرده بود ،   ادیانگار ز  یکه گرسنگ  یینایم

 . ستین  یبدون فوت وقت گفت : مشکل

 هم رساند. شی، لبخندش را به چشم ها بیو حب  دمیگز لب



 ی، دل من شاد م  دیکوب  یم  نایدر دهان م  یکی که اگر حسنا بود ،    آخ

 شد.

توانست ، آدم   یکوچک م  یخوراک  شنهادیپ  کیدختر فقط با    نیا  اصال

 هم بکشد.

 م ی که در جان چشم ها  یکه رفت ، از جا برخاستم و با چشم غره ا   بیحب

نبود ، فقط مثه من   یخاص  زیتو چشاش چ  اثی: اوال که غ  بود ، گفتم

 رمیلحظه م  هیشکمو نباش...سوما ، من    نقدریدلتنگ رفاقتمونه...دوما ، ا

 گردم. ی، برم یبهداشت سیسرو

و    میبرا آمد  ابرو  و  د  مهیضم  یفحش   کیچشم  کنار  از  من  و   واریکرد 

 داشت ، راه گرفتم.  بایز یجلوه ا یرنگ یها سهیکه با ر  یکاهگل

 را باور نداشتم.  نایم یها حرف

 ...اثینگاه غ اما

 بودم. ده یند رانیشدت ح نیبه ا ی، نگاه اثیتا به حال از غ من

 هم تفاوت داشت. هیاش به سم  یرگیبار با خ نی نگاهش ا اصال

 .ستادم یراه ا انهیم



 بودم. خسته

 خورد. یکه داشت ، تمام جانم را م یافکار خسته

 ، دلتنگ هم بودم. انیم نیا

 مامان و بابا.  دلتنگ

 شدم. یپنج شنبه دلتنگ تر م یها شب

ج  یگوش از  م  دمیکش  رونیب  میمانتو  بیرا  عکس    یگالر  انیو  به 

 شدم.  رهیبود ، خ یشدر سال پ دیکه مربوط به تولد فرش مانی خانوادگ

 کردند. یور ممامان و بابا حرفم را با کاش

 ... کاش

 د؟یخورش  -

 .دیبا بهت و ترس به سمت چپم چرخ نگاهم

 بود. ستادهیها ا سهیو روشن نور ر  کیدر تار اثیغ

 ، همان نگاه ظهر را داشت. شیها چشم

 دل وامانده بگذارم. نیا  ینگاهش را کجا نیا یدانستم معما یمن نم  و

 .دمیسمتش چرخ به



 آوردم. نییرا پا یگوش

 ، گفتم : بله؟  شیدر چشم ها  رهیخ و

 داد.  لیرا تقل فاصلمان

 از آن که فکر کنم.  شتریب یلیخ

 تکان نخوردم.  میجا از

 ن یشمار و قلب گرفته ام ، به ا  یب  یها  یدلتنگ  انیلحظه ، م  نیدر ا  دیشا

 داشتم.  ازین ییکینزد

 .ستادیاز من ا یسانت یفاصله س به

 .میهم بود یچشم ها رهیخ

 ؟ یخسته ا  -

 بودم. خسته

 . یلیخ

 . ییوسعت چندماه تنها به

 .یکم  -

 که حناق نبود. دروغ



 من هم خسته ام ، دلتنگم....دلتنگ تو.   -

 زدم.  پوزخند

 گرفتم و از کنارش گذشتم.  نییپا سر

 اما پر شالم را گرفت.  او

 .ستادمیا

 مخالف.  یاما در جهت دوشادوش

 د؟یخورش  -

 بله؟   -

 نکردم. نگاهش

 ؟یخوشگل  یلیبودم ، تو خگفته    -

 قلب من سقوط کرد. و

***** 

نگاه   رهیداد ، خ  یگوش م  نی، به او که فرزادفرز  نیمحدود ماش  یفضا   در

 کردم. یم



 ی گذراند و من به بهانه خستگ  یبه اصرار حسنا ، شب را خانشان م   نایم

 نرفته بودم. ینیشب نش  نیبار ا ریز

ضبط کنم   مانیپر و پ  سی مامان ، چند وو  یخواستم بروم خانه و برا  یم

 .میکه گذشت بگو یبفرستم و از هفته ا شیو برا

داد که با هم به خانمان   شنهادی بعد از رفتن دخترها ، پ  اثیغ  یوقت  و

 ، قبول کردم.  م یبرگرد

 خواستم با او هم حرف بزنم. یم

 خواهم.   یاجبار و ترحم نم  یاش کنم ، من عالقه از رو  یخواستم حال  یم

 خواستم.  یمن محبتش را نم اصال

 من تمام شده بود.  یمرد برا نیا

بود او بفهمد که   ازیدانستم ؛ اما ن  یحرف ها را نم  نیدروغ بود پ ا  حلال

 . ردیگ یپا نم  یمهر  شهیما ر نیب گرید

 اث؟غی ⁃ 

روانه ام کرد    یداشت ، نگاه  یکه تمام امروز ، حال متفاوت  ییچشم ها  با

 و گفت : جون؟ 



کردم   یرنگم را جلوتر آوردم و سع  یو شال طوس  دهیبه صورتم کش   دست

نشان   یزده از شالم بود ، توجه  رونیب  یبه نگاه او که بند موها   انیم  نیا

 ندهم.

 ... امروز تو ⁃ 

 کالمم قطع شود.و باعث شد ،  دیچی ناآشنا پ یکوچه باغ در

کوچه متوقف شد و او چراغ درون اتاقک را روشن کرد   یدر انتها نیماش

 .د یو کامل به سمتم چرخ

آوردم و او انگار ذهنم را خواند که گفت :   یسر در نم  شیکارها  نیا  از

که تو   شهینم...نشه مثل همبزبعد من بتونم حرف    یخواستم حرف بزن

 . شهیو نوبت من فرار تو م یزن یحرف م

در صورتم   رهیلبش جا گرفته بود ، خ  یکه گوش   یدر ادامه با لبخند  و

 ادامه داد که :

 ...من امروز...یگفت یم داشتی ⁃ 

 تر شده ام ، بند شد. یرا با زبان تر کردم و نگاه به لب ها میها لب

 کرد.  یم یداشت مرا عصب شیکارها نیا



 روزه عوض کرده بودند. کی مرد را انگار  نیا

 .زمیدانستم از دستش به کجا بگر یمن نم  و

...من  شهی...نگاهت داره کم کم آزاردهنده میتو امروز عوض شد  اث غی  ⁃ 

 ، تحمل کردم و   یو تو سکوت رفت و آمدتو به اتاق بغل  دمتیچندماه ند

 راحت هم بودم...اما... 

 یب  اون دورانو  دیبا  دی...شامیاون روزا برگرد  به  ستیقرار ن  گهیا حاال دام  ⁃ 

 . میبش  الیخ

  بشیبا حال عج  یو کالم قاطعش ، باعث شد نگاهم که از چشم ها  لحن

 اش کنم.  رهیبود را خ یفرار

 ؟ یچ یعنی ⁃ 

 .دیرا جلو کش   خودش

 که من با عقب رفتنم مقابله کنم.  یجلوتر از آن یلیخ

  یرفته ، در حال  لیو او در همان فاصله تقل  دمیدر سمت خودم چسب  به

با صدا  دیکش   یرا به رخ قلبم م  شیکه عطر نفس ها :   یی،  آرام گفت 

خوشگه   ی لیرفته زن دارم ، که زنم خ  ادمیکه ، من اگه چندماه    نی ا  یعنی



ل داشتنش  که  ن  گهی ...دخوادیم  اقتی،  تکرار   ستیقرار  اشتباهم 

ایبشه...خوشگل نبود  حواسم  خوشگل  ن ی...من  منه...کو  ی همه  ر مال 

 شدم...  داریبودم...کر بودم...خواب بودم...اما ب

 نفس شد. یمن ، ب وانهی برداشت و قلب د نمانی ب ی از هوا قیعم  ینفس  و

 خوش نبود. حالم

 خواستم.  یم یگرید  یحرف ها من

 بود. زیهدفم گر من

 .. مرد. نیا اما

 مرد عوض شده...  نیا

 عوض شده...  یلیخ یلیخ

 .ختیمعادالتم را به هم ر تمام

 را باالتر برد. نشیماش ستمیس یرا که به راه انداخت ، صدا نیماش

 حنجره دراند. انمانیباز هم م نیفرز فرزاد

 ی حسرت خال  ایبه دن  ایکه از دن   یکه بند قلبم بود و فکر  یمن با دست  و

 گوش سپردم. کی، به موز یشب زمستان مهین نی شد ، در ا ینم



 ره یبعد تو دلگ  ابوناشیشهرو خ نیا “

 رهیگیهمه خاطره هاش از تو جون م چون

 عشقم  یکرد شه یقلب من ر ی کجا تا

 ره”یتاث یب  گهید یچقد دور بش  هر

 رفتم.  شگاهشینما یتا حوال دنشیبار د  کی  یبارها و بارها ، برا من

 کردم. شیدور تماشا از

 ماندم. یادی خاطرات داشتنش ، ز انیم من

 قدر ماندم تا خودم را نابود کردم. آن

 ادتم ینفس نفس کنارتم با هر نفس به  “

 عادتم  شهیروزو ترک نم هیعاشقت شدم  من

 وقت دلت هوامو کرد توو بارونا قدم بزن هر

  زهیخاطرت عز شهیهم بدون

 من “ اد یتو قلب و  مونهیم و

 بود. زیحاال هم عز یحت خاطرش 

 خواستم ، باز دل ببندد به ماندنم. یکه نم زیقدر عز آن



 ... یمن رفتن به

 خانواده ام بود. شیکه دلم پ یمن به

 من همونجا موندم گذرنویلحظه ها م “

 سوزوندمیهمون لحظه که عشق تورو م تو

 یگرفت هر قدم دور شد شیآت قلبم

 ”یمجبور شد یول یخواستینم دونستمیم

 دادم. یبه ترک من مجبور شد و من به ترکش تن م او

 ما بود. ری تقد نیا

 من قول داده بود. یبه راحت او

 قول داده بودم.  مانیبه خانواده ها  من

پرت   رونیبه ب  نی را برابر در پارک کرد و من تمام تنم را از ماش  نیماش

 کردم. 

 دمیرا لحظه آخر شن  شی را به قفل در رنگ و رو رفته انداختم و صدا   دیکل

 که: 



 قول...دادم  قول  خودم  به  امشب  من  بدون  اما...کن  فرار  امشبو...کن  فرار  ⁃ 

 دلم محکمه. ونیکه حواسم نبود چقدر جا پات م تویی...رو تو

 خوب نبود. حالم

 شد. یهم نم خوب

 ، نتوانسته بودم چشم به هم برسانم.  یخستگ نی شب قبل را در ع تمام

 بود. یجانم عصبان تمام

و هم تا صبح  اتاقم که  انگار ا   پاری به د   واری د  هیاز دست مرد همسا  یعصبان

فرستاد و من   یم  ام یو به واتساپ من پداد    یگوش م  کی بود و موز  داریب

 همان هم دم اول بالکش کردم.

 بود. ختهیاش ، ذهن مرا به هم ر یلعنت  یبا حرف ها او

  ی کردم ماه هاست ،  تنفرم نسبت به عشقم به او م  یکه فکر م  یمن  ذهن

 .دیچرب

 شدم. ی داشتم م وانهید

 شد. ی، تمام م یچندماه ازدواج اجبار نی ا کاش



 یاد یکه ز  یمرد  ن یدرس خواندن و فکر ا  یرفتم پ  یم  یمن لعنت  کاش

 کردم. ی م رونیآورد ، را از سرم ب یدرم یباز ی، داشت خودمان

کم شده بود ،    کشیموز  یشد ، صدا  یم  یکه ساعت  یفرار از مرد  یبرا

 زدم. رونیآفتاب نزده از خانه ب

 زدم.  یبه خانه ،  با او حرف م نایقبل از برگشت م دیبا

 شدم. یم یخال  دیاب

 کشت. یها مرا م یخودخور نیکه ا وگرنه

 یی نای، به م  یفلز  مکتین  یپارک و نشستن رو  ریقرار گرفتن در مس   با

 دادم که :  ام یرا نخواهد خواند ، پ امم یدانستم حاالحاالها پ یکه م

 دارم.” ازیخونم...بهت ن کیپارک نز ایب “

فحش دادن   یبا تماس و کم  نایاز دوساعت منتظر ماندم که م  شیب  دیشا

 نشست. مکتین یبه جد و آبادم ، کنارم رو

ناراحت  معده طاقت فرسا   یکه داشتم ، به درد  یام از شدت استرس و 

 بود. دهیرس

 خب؟  ⁃ 



 و طلب کارانه اش چشم غره رفتم. الیخ یخب گفتن ب  به

 گفتم. شبیاس را که داد ، آرام و ناراحت از تمام د یبعد فحش

 اول بالک کرده ام. امی را از همان پ اثیکردم که غ دیتاک یحت

 ... اما

 دست من نبود. یکدام از اتفاقات بعد  چیه

 شدن درد معده ام ، هم دست من نبود. ادتریز یحت

 راه انداخت.  یخانه عربده کش  اطیکه در ح نایم

 .د یدو رونیبکه خواب زده  اثیغ

 که با مشت و لگد به جان غباث هاج و واج افتاد. نایم

خندان و   اثیرا از غ  نایداشتم م  یکردم و سع  یم   هیکه از ترس گر  یمن

 جدا کنم . الیخ یب

 خنده دار بود. تینها یاتفاق ب کیشکل   تمامش

 کننده. یدار و عاص  خنده

 گذاشتم.  یم ان یایجماعت سر به ب نی از دست ا  دیاصال با من



، بعد از دقا   نایم ب  وانیلبه ا  یقیکه نفس زنان   ینشست ، توانستم تن 

 ام را لبه حوض فرود آورم. دهیجان و ترس

دانستم   یبه راه بود و من نم   اثیغ   یخنده خاص و لعنت  یچنان صدا   هم

 کتک خوردن خنده داشت. یکجا

 . اثیکشمتا غ یم امی...مشویکووووفت...ببند اون ن - نایم

 از من لبه حوض نشست. یهم به فاصله کم  اثیغ

به حال خود    شتریشلخته اش ، دلم را ب  یو با موها  یش زآن ست ور  در

 سوزاند. یم

 کار کنم؟  ینخندم چ  - اثیغ

ا  شییهوا  -  نایم بر  نینکن...بذار  شه...بزار  تموم  چهارماه  دنبال   نی سه 

 تو ذهن داغونته. یتون...تمومش کن هرچخود

 کشاند.   شیرا تا چشم ها  میرخم ، چشم ها  مین  یرو   اثینگاه غ  ی نیسنگ

 ؟ینخوام تموم شه چ  - اثیع

دلش برا تو سوخت...اومد مثال بهت   یشب  هیدختر    نی...ایبخوا   دیبا   -  نایم

، به    ختیگشت افتاد ، آبروش ر ری، بعد گ  مارستانیکنه ، ببرتت ب  یخوب



و برزن نبره   یخاطر مادر شما که پسرش شالق نخوره و آبروشو تو هر کو

ه زنت...حاال  نم  یچی، شد  اون    نیا  نهی...نه کشهیعوض   شب دختر...نه 

 نحس...پس آدم باش...

 ی من ، رو  ی که برخاست و نگاه مرا با خود کشاند و سپس برابر پاها  اثیغ

انگار از قلبم کنده   یزی، زانو زده نشست ، چ  اط یح  ی سطح آجر فرش ها

 شد.

 داشتم ، در ذهنم جلوه اش دهم. یماه ها سع نیکه تمام ا یا نهیک

 دادم.  یمرد ، دل از دست م نیا یباز هم داشتم برا من

 شد. یم دهیهم قلبم داشت به قهقهرا کش باز

 باز هم...  و

 ؟ یدار نهی؟... ازم ک گهمی  راس ⁃ 

 نگاه کردم.  صالی که چشم و ابرو آمد ، با است یینایم به

دارم اصال لب از لب    ییتوانا  طیشرا  نیکرد ، من در ا  یفکر م   نایم  واقعا

 باز کنم؟



ام گرفته بود را   ییایخولیانگار تمام اطرافم را افکار مال  شبیکه از د  یمن

 چه به حرف زدن؟

 د؟یخورش  - اثیغ

 زد. یم می همان تابنده صدا کاش

 ی به گوش نم  بای، ز  رشینظ  یب  یصدا  انیاز م  دیقدر خورش  نی ا  کاش

 . دیرس

 نبود. وانهیقدر وجود من د نی ا کاش

 حسرت نداشت.  نقدریا کاش

 .وستیپ ی قوع نمبه و یآن شب لعنت کاش

 ؟یدار نهی ...کدیبگو خورش  - اثیغ

 .داشتم

 و زمان. نیزم از

 عالم و آدم.  از

 پدرم... از

 مادرم... از



 مادرش....  از

 همه را...  یکردند ، آبرو یآن مامورها که بوق و کرنا م از

 داشتم. نهیاز همه ک شتریب اثیاز غ من

 ام بود. یکه ندانسته باعث نابود یاثیغ

 دارم. ⁃ 

م  میصدا ا   انیاز  پاش  یحنجره  مرگ  را خاک  تمامش  از    دهیکه  بودند 

 . دیرس یآن شب نحس ، به گوش م ی ادآوری

 جا برخاستم. از

 .دیدست دراز کرد و انگار حالم را فهم نایم

 را گرفتم. دستش

 پله ها باال رفتم.  از

 نشان ندادم.  ی، توجه اثیگفتن غمناک غ دیبه خورش و

 ی زندگ دیفصل جد

 . میدینقطه رس نی، اشتباه به ا  اثی و غ من

 و عالقه من. یاو و دل رحم یسهل انگار با



، پاسخ    اثیاز غ  یخبر   یو ب  یبعد از هفت ماه دور  یبه تلفن ناشناس  من

 دادم. 

  نایم  یتیداده بود ، با تمام نارضا  اثیکه مرد ، خبر از حال بد غ  یمکان  به

 رفتم. 

 خانه لوکس ، با حال بدش نشسته بود. کی رونیب

، اعصاب    دیرس  یکه از خانه به گوش م  یکیموز  ی گفت و صدا  یم   انیهذ

 کرد. یم شتر یمرا ب صالیو اشک ها و است

 زد. یلبخند م میبه رو اثیغ

دهانش   بی عج  یو بو  دهی ام با لحن کش   یمعرفت  یو ب  دنیهفت ماه ند  از

 گفت. یم

  چ یمحله باالشهر بدون ه  ن یبود و ا  اد یز  یلیدرون خانه خ  کیموز  یصدا

 . یگذر

 درون خانه کمک بخواهم. یاز اهال دمیترس  یم

 .رمیرفت که تماس بگ یشماره ناشناس هم بدتر دلم نم با



  یخاست و حرف ها  یمن هم از جا بر نم   یبا التماس و اشک ها  اثیغ

 زد. یم  خودیب

 انداختم. شیبازو ری، دست ز  دمیعقا یتمام پا گذاشتنم رو با

 کند.   بیترغ  ستاندنیتوانست ، او را به ا  یجان مثل من م   یکمک ب  انگار

 و دست گرد شانه ام انداخت. ستادیا

 .دمیکالفه کش  نفس

 بودم. زاری حالت ب  نی،  در ا یکینزد نیا از

خ  التماسش به  تا  بردارد  قدم  برا  می برس  ابانیکردم   یتاکس   کی  شیو 

 . رمیبگ

 زد. یدهانش داشت حالم را به هم م یبو

که عاشقش بودم و از   یآدم رها کردن مرد  یوانگیمن هم با تمام د  اما

 بود ، نبودم. قمیرف نیبهتر  یآن مهم تر روزگار

کوتاه و نا   یلیخ  یزد و قدم ها  یسر و ته م  یب  یهم چنان حرف ها  او

 داشت. یبر م یاستوار

 توانستم سه متر از در آن خانه دورش کنم ، اما... دیشا



 .دیگشت رس نیماش

 من...  ییآبرو ی، شد سرآغاز ب دنیرس نیا و

 ... اث یغ یکتک خوردن ها سرآغاز

 ...مانیالتماس ها سرآغاز

 بردند. یرا به کالنتر ما

خبرمان   یاز همه جا ب  ی، با خانواده ها  میاشک و التماس ها  ان یم  در

 تماس گرفتند.

من   یرا بدون توجه به گفته ها  مانی، اوضاع همراه  دنشانی محض رس  به

 کردند. انیحال ممکن ب نی، به بدتر

 .مینامحرم بوده ا گفتند

 . میچه غلط ها کرده ا ینبوده است ، در آن مهمان معلوم

 .شی خواستند مرا بفرستند آزما یم

 لحظه نبود کنارم تا دفاعم مند. نیدر ا  نایم

 .تیسرخ شده بود ، از شدت عصبان بابا

 حالتش قرار داشت.  نیدتری مامان در نا ام و



 داشت. مانیا شتریاما از همه به پسرش ب اثیغ مادر

 هم صورت گرفته از سمت من بوده است.  یگفت اگر غلط یم

ا  وگرنه  ، ب  نیدختر درست درمان  کرده   یم  یخانه چ  رونیوقت شب 

 است.

 به خودش آمده بود.  گری د اثیغ

 کرد. دفاعم

 آورد.  ورشیمامور بود ، که به سمتم  یاما داغ حرف ها بابا

 شد. میسپر بال اثیغ

 خورد. یلیس

 خورد. مشت

 خورد. لگد

به نجات   یرجهت پر بود که بعد از ابدالده  یمامور انگار دلش از ما ب  و

 برخاست.  نوای ب اثیغ

 کرد. نمانینفر اثیغ مادر

 لعنت ها نشاند. نی را به بدتر پدرم



 من انداخت. یبه رو تف

 ندارم. یکه به خاک پدرش من گناه دیکش   یداد م  اثیغ و

 بود.  یجد شیآزما هیقض

 ی گفت رو  یندارد و مامور م  یگناه  چیگفت پسرش ه   یم  اثیغ  مادر

موضوع مخصوصا با وجود پدر مادر   نیا  یخوردن چشم بسته اند اما رو

 بندند.  ی من ، چشم نم

 است. ادیکفت کفاره گناه پسرش ز یم

 میو فردا هم عقد کن  مینامزد بود   مییاست بگو  نی گفت تنها راهش ا  یم

 کند و به دادسرا نفرستد پرونده را. رشیتا ختم به خ

 داد. یم  یمغز یشستشو شیو مادرم را هم دم به دم با حرف ها پدر

 کنند به جرم اغفال دخترشان. تیگفت شکا یم

کف اتاق    ی ها  ک یجز سرام  میو ناباور بودم و چشم ها  ختمیر  یم  اشک

 . دید ینم یزیچ

 کرد. ی پسرش همه کار م شی آسا یاما برا  اثیغ مادر



  یدختر ب  ن یهم زبان چرخاند که ا  شیها و لعنت ها   نینفر  انیم  یحت

 کنند. یرا صدقه سر پسرش عقد م دهیچشم در یایح

 بهت زده بودم. من

 ناباور بود.  اثیغ

گذشت و آفتاب نزده با زور   یشب تا صبحمان در همان اتاق کالنتر  و

محضر و   یو سکوت غمناک مادر من ، راه  اثیمادر غ  یها   نیپدرم و نفر

 .م یو بعد عقد شد شیآزما

 ام با داد بابا داده شد. بله

 مادرش به جان من...  نیبا اشک و نفر  اثیغ بله

 . می زد اضام

 .ختمیر یهم چنان اشک م من

 داشتم.  بهت

 است. خودیمشت کابوس ب کی ها  نی کردم همه ا یفکر م  و

 شوم. نشی، پدرم دستور داد سوار ماش میدر که خارج شد از

 به خروش آمد. اث یبار غ نیا اما



 .دیمرا کش  دست

 زنم گفت.  زنم

 به راه انداخت. یو آبروربز نگذاشت

 . دیکش  یبه صورتش چنگ م مادرش

 و باکالسش. دهیو اتو کش  کیش مادر

 من اما همچنان ساکت بود. مادر

 سوختم. ی من در سکوت و عدم اعتراض مادرم ، داشتم م و

 که از پدرم خورد ، همراه کرد. یلیمرا با وجود س اثیغ

کرد ، چندماه   یبابا که اعالم م  یشدم و به دادها  یم  دهیکش   دنبالش

 دادم.  ی، گوش م ردیگ یطالق مرا م گرید

 همراه شدم. اثیبا غ من

 اش شدم.  هیهمسا

 موضوع آگاه نشد. نیاز ا مانیکس جز دوستان و خانواده ها چ یه و

 تهران شده ام. یدرس راه یکردند ، من برا یفکر م  لیفام و

 .میبود یاجبار یگیهمسا نیما دائم به انتظار تمام شدن ا و



 من و او افتاده بود. یاتفاق جهان برا نیمسخره تر  دیشا و

  د ی جد  یمن از حرف ها  یناراحت  انیم  یو حت مانده    شتری بار را ب  ن یا  نایم

مبسوط    یتماس با مامان گرفته و از اوضاع و احوال من ، خبر   کی ،    اثیغ

 زد ، داده بود. یکه با من حرف نم یبه مامان

بود   یاز ابهام و ندانستن و ناباور  یکه تمامش را در هاله ا  یخاطرات  من

 .ختیر یمرا به هم م شتریتماس ب نی را مرور کرده بودم و ا

 توان خوردن عذا نداشتم.  یننده ام حتک  وانه یخوش اشنها ، با افکار د  من

 دادش به آسمان رفت. نایم گریدم رفتنم به رستوران ، د عصر

غر و حرف تلخ   ای به دن  ایکنارش نشستم تا دن   یمن مات مانده ، با منگ  و

 .زدیو حق به جانم بر

 د؟خورشی  چته ⁃ 

 شد.  میدوباره مهمان چشم ها اشک

 به خودم.  لعنت

 به خاطرات. لعنت

 به عدم اعتماد. لعنت



 چمه؟ یدون  نمی ⁃ 

 اش چسباندم. نهیدست دور شانه ام انداخت و من سر به س  ناراحت

 هق شود. میاشک ها  گذاشتم

 کند. زشیدرد تلخ حقارت ، از جانم ر نی آنقدر ببارم تا ا گذاشتم

 . یبش  خالی  تا بگو...بگو ⁃ 

 شدم. ینم یخال

 یچندماه به انکارش نشسته بودم ، خال   نیکه هر روز ا  یدرد  نیاز ا  من

 شدم. ینم

 . یقانون  یبردنم ، پزشک می  کاش ⁃ 

 .دمینال  نایم یخودم و نوازش ها  یهق ها انیم

خواهد ، مهرش را بگذارد پشت گوش و    یم  یعنی  ن یو ا  دیآه کش   نایم

 باز کند.  ق یحقا ی چشم مرا به رو

مو به مو   نیمن و حسنا و رام  ی برا  اثی، همه اون شبو غ  دخورشی  ⁃ 

بود   یکرده...م   فیتعر تو منگ  نگاه میگفت  گفت   ی...میکرد   ی...فقط 

رو    هیحرفا داشته قض  نی و ا  یمامانش با پارت  یدوونده ول  یماموره موش م



گفت   ینبوده...م   ازین  یهم حت  یقانون   یگفت پزشک  یکرده...م  یدرست م

ون از نگاه بابات  گفت فقط...فقط ا  یکرده...م  یم   ونش یتعهد هم راض  هی

گفت   ی ...مادیکه اون شب به خاطرش سر تو ب  ی...از هرچدهیبه تو ترس

 گفت... یجلو بابات...م یباز یزده به هوچ

 رساندم. شی را به لب ها میها سرانگشت

 کشت.  یمن که مرا نم یبابا

 کرد. یکه نم خاکم

 بود. یلیس  کیپرش  خانه

 حبس شدن دراز مدت در اتاقم بود.  کی آخرش  دست

 شد. یتمام م لیفام ریارتباطم با غ یشد ، چندسال یکه بد م یلیخ

 کرد؟  عقدم چرا ⁃ 

 .دیآه کش  باز

نممهمی  براش  چون  ⁃  بب  ی...چون  آس  یکس   نهیتونه   یم  بیبهت 

آفتاب   یزنه...حت  نزد   یخودش...چندماه جلو چشات  نشد...چندماه حرف 

 برات زجر داره. دنشیدونست د یباهات...چون م



 .ختمیهم اشک ر باز

 ده؟یطالقم م کی  پس ⁃  

  و یدفترخونه که با پول همه چ  هی بود تو    د یدونم...قرار بابات قبل ع  نمی  ⁃ 

 ... یول ندازهیسر و صدا راه م یب

 ؟یچ یش کنده شدم و گفتم : ولحصار از

که چندماه به خاطر    یباز کرد که ادامه دهد و مرا از خواب خرگوش  دهان

به   یکند که تقه ا  داریکرد ، ب  یاش ، به فکرم خطور نم  یزجر و ناراحت

 در خورد.

 چشم و ابرو آمد و سمت در قدم برداشت. نایم

 .دمیکش سمیکردم و دست به صورت خ زانی م یرا کم شالم

 بود.  زیه چهم یایشک گو یاما ب میچشم ها حال

، از جا برخاستم و   دمی در آستانه در اتاق د  شانیرا که ناراحت و پر  اثیغ

که   یو شال رنگارنگ  ستادمینصب کرده بودم ، ا  وار یکه به د  یا  نهیبرابر آ

 سر درست کردم.  یبا دلم نداشت را به هدف رو یمنافات چیه

 ؟یخوب  - اثیغ



 خوب؟ 

 را به حق منظورش بود که تا من فاصله ها داشت.  یخوب  یمعنا  اگر

 بود. زیهمه چ یا یخوش رنگش کردم ، گو یکه روانه چشم ها ینگاه

که  یشانه انداخت و رو به من یاش را رو  ی، کوله پشت انیم نیاما ا  نایم

منتظرم   نیاشاره زد که در ماش  کیندارم    یدانست ، امروز حال عاشق  یم

و رد شدن از کنارش ، ما را تنها    اث ینه اش به غشا  دنیاست و بعد با کوب

 گذاشت.

 ؟یکرد هگری چرا ⁃ 

اتاق ، رخ   یپولم را در کوله ام انداختم و در ورود فیو شارژر و ک یگوش

 م؟ی ریگ یطالق م ی و گفتم : ک ستادمیبه رخش ا

 حرف را نداشت. نی انتظار ا

زده ام   انیعص  یچشم ها   رهیبا نگاه مات زده اش ، خ  یکه لحظات  نداشت

 شد.

  ده یکه تمام روز بار  ییدهانش را قورت داد و من منتظر با چشم ها  آب

 شدم. رهیخ شی بودند ، به او و عکس العمل ها



 شد. یتمام م  دیبا یمسخره باز نیا

 .میشد  یاز هم جدا م  یاتفاق   چیمحضر دور و پرت ، بدون ه   کیدر    د یبا  ما

سپر کردنش در آن شب بود    نهی س  یادی پسر و ز  ن یا  یها   یلجباز  اصال

 سوق داد. شتریکه بابا را به شک ب

 لحظه ام بود.  نی ا یخودم باعث و بان من

مهلکه به کار   نی تمام جانم از ا  دن یکش   رونیب  یهم عزمم را برا  خودم

 بستم.  یم

 گرفتم.  یبا مامان تماس م یحت امروز

ماه ها جرات نکردم درباره اش حرف بزنم ، سخن   نیکه تمام ا  یتیواقع  زا

 گفتم . یم

 ارشد قبول شوم. یخواندم تا دانشگاه تهران را برا یدرس م شتریب یحت

 ؟ یچ یعنی ⁃ 

کرد   یبسه...بابا  گهید  یعنی  ⁃  لج  تو  من...مادر  با  کرد  لج  من 

 م یشناسنومه کوفت  خوامیبرم خونه...م   خوامیباهات...بسه...تموم بشه...من م

بشه...م پاک  تو  اسم  اس  خوامی از  قسمتزمیبر  دیگذشتمو  تو   ی...اون  که 



اس  یبود بشه...مزمیبر  د یرو  بشه...تموم  پ  خوامی...پاک    یبرم...برم 

بابام...مدل مام  یبرم پ  خوامی...مندمیآ از   خوامیدرس بخونم...م   خوامیان 

 بودم. یببرم که چقدر دختر بد  ادشونی

 کم کم در هم ادغام شد. شی اخم ها

 بودم. دهی ند ادیمرد را با اخم ، ز نیا من

 من مهربان بود.  یبرا او

 داشت. آرامش

 ی رفتارش به چشم نم  انیگاه م  چ ی از من ، ه  ی،ناراحت  بی حس عج  نیا  و

 خورد.

را به قفل   یکنارش گذشتم و در اتاق را به هم زدم و قفل کوچک کتاب  از

 در زدم. یباال

 ی شهر کوچک شناخته م  نیهرحال او تنها نوه صاحب خانه من در ا  به

 شد و بس.



برنامه   هیروان شد ، باز گفتم :   می آمدن و او پ  نیی که پا  وان یا  یپله ها   از

آشنات که راحت عقدمون کرد بگو راحت هم طالقمون   نی ، به ا  نی بچ  یا

 .دمیکنم ، پولشو م  یکار م  شتریب  ستین  ی بده...حرف پول هم باشه مشکل

که به مانند کف دست   ییاو  یاز صدها هزار فحش برا  دیحرف شا  نیا

 شناختمش ، بدتر بود. یم

که   ییوو باز  دمیرا شن  دیدو  می، که پ  شی قدم ها  یبود چون صدا  بدتر

 را حس کردم. ختیدرد به جانم ر یو کم دیکش 

 که :  د یو او توپ ستادمی در رخش ا رخ

 ی مه از کار کردن کنار اون بهمن  تلعنتی  پول ...پووووولت  سرم  تو  بخوره  ⁃ 

نبرم...اصن    زیه  کهیاگه پاتو از دفتر اون مرت  ستمی ...که آدم نادیدرم  یعوض

 داره؟ یبرام کار ی...فک کردیبر ذازمیهم نم  بیرستوران حب

 نداره. یکار یکرد دیشهر زور گفتن و تهد  نی ا مردای واسه...نداره ⁃ 

 داد گفتم.  با

 .د یرا ناباورتر به رخم کش  شیکه چشم ها  ی داد با

 د؟یخورش یطور شد نای چرا تو  ⁃  



  شتر یب  ازین  ارمی...صدام نزن...حالمو از اسمم به هم نزن... دخورشی  نگو  ⁃ 

 .ارین ادمی...ینوه صابخونه هست هیاز 

 بغض گفتم.  با

 او را به اشک نشاند. یکه چشم ها یبغض

 من هق شد.  یکه برا یبغض

 فاصله داد.  میجان از بازو یکه دستش را ب یبغض

 خانه تند کرد. یرا به سمت در خروج میکه قدم ها یبغض

 به گوشم رساند. یاو را بغض ی که صدا یبغض

بابات...از لج هر ک  ج ...از لدیخورش  دمنمی  طالقت   من  ⁃   یمادرم...از لج 

 .دمی...از لج خودم و خودت...من طالقت نمارهی ب ادتیشبو به بخواد اون

 لرزانش...  یبه صدا لعنت

 ...شیبایز  یبه صدا لعنت

 به من...  لعنت

 به تمام من...  لعنت



  رد یگونه ام راه بگ  ی رفت ، رو  یکه م  یکه نشستم و اشک  نایم  نیماش  در

 را با نوک انگشت برداشتم. 

 گف؟  چی ⁃ 

 .نبود مهم ⁃ 

 . معلومه   اشکت از آره ⁃ 

محسن نامجو ،    یرا به راه انداخت و گذاشت من در سوز صدا  نیماش  و

 که تنها گذشت ، فکر کردم. ییبه روزها

 اتوبوس نشسته بودم. ستگاهی هدف در ا یب

شهرستان را تا به حال    ن یاش در ازده ظهر و آفتاب سرمازده  ادو  ساعت

 اجبارب تماشا نکرده بودم. ق ی قدر با دقت و توف نیا

و حالم را   رمیساعت روز نداشتم ، با او تماس بگ  نیکس را هک در ا  چیه

بود   یاز دفتر بهمن  میو استعفا  دیشد  یدعوا  جهیکه نت   یمدل مگس  نیاز ا

 .اوردیرا درب



  ی چا  می رفتم خانه مامان جان و او برا  یاگر شهر خودمان بودم ، م   حاال

گذاشتم و او با دست   یم  ش یپا  یو من بغ کرده سر رو  ختیر  یتازه دم م

 داد. یم ییحال بد رها  نیو مرا از ا دیبخش  یرا نوازش م میموها شیها

 ی لعنت  یچون بهمن  یاستفاده گرسو  یاز وجود آدم ها  ا یکاش دن  اصال

 شد. یکثافت پاک م

 گدا صفت.  تیخاص یب مردک

مراسم عقد آخر هفتشان نبودند ،    ریو حسنا درگ  نیخدا که اگر رام  به

 گفتم حسابش را کف دستش بگذارند. یم

 جلمبون خاک برسر گدا صفت. مردک

قلم مانده بود که به   کی  نی، هم  میروزها  نیا  یمگس  یایدن  انیکه م   آخ

 مددش جفت و جور هم شد.

 گشتم.  یکار باز نم نیبه سر ا گرید

 .نمیخواستم بب ینحسش را نم یرو گرید اصال

 کردم. یهم صحبت م بیبا حب دیبا



برا   یم  صحبت تا  رستورانش    یکردم  در  ها هم   م یبرا  یکار  کیصبح 

 جفت و جور کند.

 گرفتم.  یخودم گردن م دی را صبح ها با میو ذها  ابیا البته

 ک یاالف شود تا    یساعت  کی  میشب برا  مه یمجبور شد ، ن  شبید  چارهیب

 و مرا به خانه برساند.  دیایب ریآژانس با راننده خانم گ

آن ، فکر کردم ،    یمیو قد  یخال  ی با آمدن اتوبوس و نشستن درون فضا

 فردا صبح را کامل به حسنا اختصاص دهم. دیبا

 .نم یسفره عقد بچ شیحرف بزنم و او مرا مجبور کند ، برا شیبرا

 شد. یطور بهتر م نیحالم ا دیشا

 رفت. یم ادمی دیشا

 را... یبهمن

 را... اثیغ

 و ظلمات را... کیشب تار آن

  نیخواست از آخر  ی، دلم مبه خانه که راه گرفتم  یکوچه باغ منته  انیم

و سفارش دهم و ناهار    به عمل آورم   یبودجه ماهم دست و دلباز   زانیم



وقت نتوانستم از آن   چیکه ه  یخانه بانمک وانیا  انی،  آن هم م یدرخور

 لذت وافر را ببرم ، نوش جان کنم. 

 خانه.  یمشکالت را بگذارم پشت در چوب یخواستم ساعت یم

 و خودم... بمانم  خودم

 که ماه ها به آن بها نداده بودم ، وقت بگذرانم.   یدیخواستم با خورش  یم

 در قفل در انداختم. دیکل

 گذشتم.  یهشت از

 خانه گذاشتم.   اطیح  انیم پا

 از  آب بود را گذراندم. یکه خال یحوض

 کیداشتند    ازی، ن  ر ینظ  ی ب  ینارنج و شمشادها  ی ها با درخت ها  باغچه 

 شوند. یدرست و حساب یاریآب

 گذاشتم.  وانیام را دم ا کوله

 .دمیاز سرم کش  مقنعه

 کوله ام انداختم. یرا رو مانتو

 نداشت. یآن چنان  یدم ظهر ، سرما یهوا



 ی هوا را م  نیموس هم کفاف ا  یکیبا طرح م  دیشرت ساده سف  یت  کی

 داد. 

 سبز رنگ را از لبه حوض برداشتم.  شلنگ

 باغچه ها راه گرفتم.  انیم

 شد. یآب در هوا پخش م قطرات

 برد.  یم  ادم یرا از  زیهمه چ دینور خورش  انعکاس

که داشت تمام جانم را   یحال  نیا   دنیشد ، به د  یمن حالم خوش م  و

 کرد.  یتازه م

 گرفت.  یکه جان نداشت ، داشت جان م یجان

و دنیبود  رینظ  یب  یتابلو  هی...تو  دمتیکه د   یبار  ناولی  از  ⁃   یا ی...تو 

و  ن  چیه  هی ...شبکتیکوچجالب  همون ی...خودتیستیکس  م   ی...تو   ی که 

 را خوش کنه. یتونه حال هر کس 

 داشت. یآن یچرخش  یبه آستانه هشت گردنم

 .دییکو یدر دهانم م قلبم



نارنج ، سمفون  ی برگ ها  یقطرات آب رو   ی صدا  و  یسرما زده درخت 

 لحظه بود.  نیدر ا یجالب توجه

 اش راه گرفته بود. یشانیپ یاو هم شلخته رو  یموها

 داشت. یهشت وار یبه د ه یاش تک شانه

 شلوار اسلشش بود. یها  بیبند ج یها  دست

 نگاه و لبخندش سمت من.  و

 خواهم پشت در بگذارم. یرا م زیبودم ، همه چ گفته

 را...  زی چ همه

 او... اما

 آمد. یم شهیهم او

 شد...  یرد م یهر در از

 ... یهر در از

 از دروازه ذهن من... یحت

 را لبه باغچه انداختم. شلنگ

 رفتم و برداشته از پله ها خواستم باال بروم. میکوله و مانتو سمت



 .ستادیاو برابرم ا اما

 کم...  تینها یب یفاصله ا به

 شد. یصورتم پخش م یگرمش رو یکه نفس ها یآنقدر

 شد. یم بیکه حال من عج یآنقدر

 . خانووووم تابنده....بشه گرم دلم بذار...بمون ⁃ 

 .ختی دلم ر و

 دل....  نیلعنت دو عالم به ا و

 .کنار برو رام جلو از ⁃  

که ثمره خراب شدن حال خوشم بود ، خواستم از    یدرهم  یبا اخم ها  و

اندک برابر من کشاند و با    یکنارش رد شوم که خودش را باز در فاصله ا

در نگاه    رهیعدم تکان خوردن من ساخت و خ  یبرا  یحائل  شیدست ها 

فراموش   ویامروز همه چ  هیام ، گفت : نرو...بمون...بذار    یناراحت و عصبان 

 امروز.  هیمن...فقط  یایدن یباشم ، تو نوران اثیغامروز ، من  هیم...یکن

کرد   یم  ینیدستم سنگ  یکه رو  ی دست برد و کوله و مانتو و مقنعه ا  و

 گذاشت.  وانی از قدرتش ، گرفت و باز لبه ا یرا با اعمال اندک



 شد. یگشوده نم می ها اخم

 در واقع جان بحث هم نداشتم.  اما

 خسته بودم. من

 خواست. یآرامش م دلم

 خواست. یم یالیخ یو ب ییتنها یکم دلم

سواستفاده گر شروع کرده بپدم    یمرد هوض  کیصبحم را با دعوا با    من

 برد. یم نی توانم را کامل از ب گرید  یو بحث

 قبوله؟ ⁃ 

، داشت باز مرا به   بایز  یمهربان و ملتمسش با آن رنگ لعنت  یها   چشم

 کشاند. یخود م  یجادو

رو  یم  کاش پا   ، نزد  نی ا  یتوانستم  از  که  المروت  بنا   یکیدل   ی او 

چشم ها را از کاسه   نیو ا   ندازمی گذاشته بود ، بگذارم و دست ب  یناسازگار 

 و راحت شوم از ضرب اهنگ کوبنده قلبم. کشمرونیب

 . یگ یزور م  داری ⁃ 

 زد. لبخند



  ی کم کرد که کس   یصورتم ، فاصله را به قدر  یخم کردن صورتش رو  با

 . دیرس یبه ذهنش م یفکر منکرات کی ، هزار و   دید یا را مم

 . یکن یجور نگام م نای فقط  تو چون  ⁃  

 بود به خدا وانهید

 نواخت. یکردم و قلبم هم کوبنده م یتر که نگاهش م وانهی من د و

ها  یرو  یلبخند  انگار ، که خند  میلب  بود  را   دی راه گرفته  فاصلمان  و 

 یدوس دار   یکرد و به سمت شلنگ آب رفت و گفت : ناهار چ  شتریب

 سفارش بدم؟ 

 خواست.  یغذا م  ایبه دن ا یدن دلم

 امیالت  یشدم و ذهنم مشغول ، تنها با خوش خوراک  یم  یعصب  یوقت  یعنی

 کردم. یم دایپ

 ی شرت تنم و موها  یت  نی و خودش و ا  یامروزم از دست بهمن  تی عصبان  و

داد ، داشت معده ام را از شدت    یکه برابر او ، خود نشان م   یدم اسب

 کشاند.  یبه سوراخ شدن م یگرسنگ 



پاسخ ماند که نگاه از شمشادها گرفت    یب   یادیانگار مدت زمان ز  سوالش

 و به من داد. 

 ؟ یهست عصبی باز ⁃ 

 شناخت. یپسر ، مرا به مانند کف دستش م نیا

 .ایدن نی در ا یاز هر کس  شتریب

مرد از خودم گفته   نیا  ی، برا  ا یدن  نیدر ا  یاز هر کس   شتریمن ب  خب

 بودم.

درهم رفت ، به    شتر یکه ب  ییکه به سمت باال جمع شد و ابروها  ی ا  چانه

باور را داد که نظرش درست است و با انداختن دوباره شلنگ لبه   نیاو ا

و به گوس چسباند و سمت   دیکش  رونیب  بیاش را از ج  یباغچه ، گوش

 داد.  هیتک وانیام ، به ا یکیباز قدم برداشت و در نزد من

 شانه ام بود.  یحوال ییحال سفارش غذا هم نگاهش بند جا در

 آجر فرش نشستم.   وانیاش ، لبه ا یاز او فاصله گرفتم و در دومتر

 کرد. یخورده ، داشت باز حالم را بهتر م سی خوش خاک خ یبو



،    یآورد و بعد از لحظات  نییرا پا  یدادنش تمام شد و بعد گوش  سفارش

 کشاند. شیهم را تا چشم هااکه پخش شد ، نگ  یکیموز ینوا

 ارمی شب دووم ب هیمحاله بعد از تو  “

 از حال خودم خبر ندارم ینباش

 از کنارم “ ی اون روزو که رفت نمینب

 .ستادیا

 قدم برداشت.  سمتم

 .ستادیا برابرم

 را زد. میعقب بردم و نور کم جان آفتاب ، چشم ها سر

 بستم.  چشم

 کرد یدنیسکوت تو بغض منو شن “

 کرد  یدن یتو حال منو خر نگاه

 درد “  نیاز ا رمیمیرها نکن که م منو

 شانه ام را حس کردم.   یدستش تا رو حرکت

 گشودم. چشم



انگار از جهان   یشانه ام را با نگاه  یافتاده رو  یدستش که دنباله مو  به

 شدم. رهیبرد ، با بهت خ یکنده شده ، به سمت صورت خم شده اش م

 یمن یها هیتو حق گر “

 یمن یتو صدا بغض

 تو بهشت تو قفسم “ ینباش

 نفس برداشت.  می تار موها انیم از

 ...قیعم

 ...قیعم یلیخ

 .دیکه نفس من بر آنقدر

 ی آخرم ی“ تو آرزو

 لحظه بگذرم نفسم  هیمن  محاله

 ایدر ییبایز هیشب یبیعج ییبایجور ز هی

 دیهر روز واسه تو مرد و نفهم شهیم که

 یاز خاطره هام یی جا هی

 هم درد  یهم عالج من که



 “  دی دائم از تو زخم خورد و نفهم شهیم که

 کشت.  یداشت مرا م  یناباور

  یشلخته مرا با چشم ها  یبسته که دسته موها  یمرد با چشم ها  نیا

 نبود. اث یغ هیبسته اش به صورت چسبانده بود ، شب 

 پاساژ حواسش نگیکه در پارک یاثیغ هیشب

 شد ، نبود. یاز رفتن من پرت م 

 از بودنش نبود. یموقع چیه هیشب

 بود. یمرد جور ناجور نیا

 د. دا یتر سوق م بیعج یدنیکه دلم را داشت به کوب یجور

 جا برخاستم. از

 گشود. چشم

 کنارش رد شدم. از

 . دیدستش لغز انیاز م میموها

 مشتش ، گرفت. انیرا م مچم

 به سمتش چرخاندم. گردن



 به شانه ان چسباند. یشانیپ

وقته به دلم قول   یلیعطر موهاتو خ  دنینفس کش   ولی ...ببخش...ببخش  ⁃ 

 دادم. 

 را گرفتم.  نگاهم

 انداختم. ریز به

 .دیاشکم چک و

 . دیشانه ام ، اشک دردم چک یاش رو یشانیپ نیاندازه بار سنگ به

 .دیکش  یزمان به درازا م

 اشک داشتم.  من

 داشت. یاز شانه ام بر نم یشان یپ او

 شد. یگرفت ، سرد م یم دنیکه وز یهوا انگار با باد  و

 خوام یآمد ، گفتم : م  یکه در نم  ییبا صدارا با زبان تر کردم و   میها  لب

 برم. 

 مکث سر برداشت.  با



نبود که من توان مبارزه   یزیچ  ش یگرفتم تا بروم ، اما التماس صدا  فاصله

 با آن را داشته باشم. 

 . مبخوری ناهار  حداقل...بمون ⁃ 

 حداقل؟ 

 گذاشت. یمرد که سر به شانه ام م نیا

 داشت. یبه دم بر م مفاصله ها را د که

 من نبود. چارهیحواسش باز هم به دل ب که

 کند. نیبا من چن دی من محتاج محبتم و نبا دیفهم ینم که

 مرد... نیا

 زد؟ یاز حداقل م حرف

 متفاوت داشت. ییمن و او ، انگار معنا یبرا حداقل 

 ؟یمون می ⁃ 

ام   ی، با همان نگاه اشک  شیدر چشم ها  رهیکردم و خ  شتریرا ب  فاصله

 پاسخ دادم که :  

 ، آره. یکن ترعای رو فاصله اگه ⁃ 



 باال آورد.  میرا به نشانه تسل شیها  دست

 . یتو بگ  هرچی ⁃ 

خر   یفبها  گریکرد که دختر تو د  یحرامم م  یل یس  یکی اگر بود ،    نایم

 . یشدن

 ... اما

 مرد برابرم...  نیقول هم به

 . میریبه خودمان آسان بگ میتوانست یبار را م کی نیهم  دیشا ما

 . می نشست وان یهم لبه ا باز

 .گریمتر از هم د کیفاصله  با

 داشت. یشمشادها بودم و او نگاه از من بر نم رهیخ من

 واسه ارشد. یدانشگاه هنر تهرون قبول بش  یخواست می ⁃ 

 تکان دادم.  سر

 خواستم.  یم

 .شهیهم

 شد.  ینم اما



 درس خواندن نداشتم.  یتوان ذهن من

 رون یپا ب  گریگذاشت د  یدانستم ، با برگشتم به خانه ، بابا م  یم  دیبع  اصال

 از خانه بگذارم.

 ؟ی کن ی...اصن وقت م؟یخون می درس  ⁃ 

 وقت؟ 

 واقعا. نداشتم

شد پشت صندوق    یگذراندم ، م  یرا هم در رستوران م  می اگر صبح ها  حاال

 بها داد. یبه خواندن درس هم کم

 کنم.  یدربارش م یفکر هی   حاال ⁃ 

...بذار فکرت آروم بشه ، سال ستی خوب ن  تروحی...نده  کنکور  امسال  ⁃ 

 . شترهی ...آرامشت مطمئنا بگهید

 شد. دهیاز شمشادها تا صورتش کش  نگاهم

 نذاره اصن درس بخونم.  گه یبابا د  دشای ⁃ 

 شد. دهیدر هم کش  شیلفظ بابا از دهانم ، اخم ها دنیشن با

 براش مهمه. ندتی...آذارهمی ⁃ 



به هم فشرده اش ، مرا  یدندان ها  انیکند تا از م یکه جان م دمید یم

 دهد.   یدلدار

 ... اما

  دی که شاهد بودم آن شب چگونه از پدرم کتک خورد و حرف شن  یمن  اما

ها    نی ذهن بابا را به سمت بدتر  شیکرد و با حرف ها  یو در آخر لجباز

 از خانواده ام دارد.  نهیچقدر ک  دمیفهم یسوق داد ، م

 یازم ناراحت نم  نقدری...اگه بود استین  یبه من اعتماد   گهدی  اما...مهمه  ⁃ 

دنبالم...که به همه بگه واسه درسم رفتم تهران...اگه    ادیمدت ن  نی شد که ا

 . یقانون  یبردم پزشک یبود واسه اون شب م

 از جا برخاست. ناراحت

به    و کند  باز  دهان  خواست  که  موقع  هاهمان  مطمئنا    یحرف 

 در خانه به صدا درآمد. ی، زنگ بلبل ندشیناخوشا

 سی خاک خ  یخانه رفت و من ماندم و بو  یسمت هشت  تکان داد و   سر

 خورده.



ها  با ، ز  یظرف  اتاقش  از  به سرعت  و  بازگشت  ،    ریغذا که  آورد  انداز 

 نشست.  میلب ها یرو یلبخند کوچک

 هم بود.  زیفکر همه چ به

 رانداز یمجنون ز  یلیل  یم یپهن کرد و من به طرح قد  وانیا  یانداز را رو  ریز

 لبخند زدم. شتری، ب

رو  کی   سفره را  رستپرانرستوران  سمت  از  شده  فرستاده  مصرف   یبار 

 پهن کرد. راندازیز

 بودم. رهی خ شیکارها به

 نیبا ا  ین یو هم نش   میذا بخورغباهم    میتوانسته بود  یچندبار  اثی و غ  من

 داشت. یحال خوب شهیمرد هم

سمت سفره قرار داد ، نگاهم کرد و من از پله غذا را که دو    یها  باکس

 آرام باال رفتم و برابرش نشستم.  وانیا یها

 کرد.   یقبل ، لبخند خاص خودش را ارزان  یکم  ی اخم ها  ی ،  جا  میرو  به

نوران  ⁃  میممنونم  ماه  چند  از  بعد   که  غ   یذار ی...ممنون  آرامش  ذا  تو 

 بخورم.



 گفت. ینم  یمرد ، کلمات خاص نیا

 بلد نبود. بیو غر بیعج  جمالت

 ...شیحرف ها اما

 ... شینوا

 داشت.  سحر

 من منتظر جادو بودم انگار. و

 حرفا رو نداره. نی...اگهیناهاره د هی ⁃  

 گذاشت. یم شی را به نما تینها یب یلرزش  می گفتم که صدا یحال در

 زد و گفت : سردته؟  لبخند

انتظار  و ، راه  دییتا   یبرا  ی بدون  از لح   ی من  با    یاتظاتاقش شد و بعد 

و من   ستادیآمد و پشت من نشسته ، ا  رونیدر دستش ، از اتاق ب  ییپتو

 ی نشست و پتو را با دقت رو  شیدوزانو  یکه رو  دم یبا چرخش گردن د

 بند کرد.  میبه شانه ها شتریب یقرار داد و دستش را کم می شانه ها

 . ممنون ⁃ 

 . ندیو باز برابرم بنش   زدی، او را مجبور ساخت از جا برخ  میتک کلمه ا  جمله



 کار مشغول شدم. نی را گشود و من هم به هم شیغذا باکس

نگاه او    ی نیکه سنگ  یو در حال  دمیخود کش   یسوپ را زودتر جلو  ظرف

ظرف   انی، قاشق م  دمیکش   یب نداشتم ، را به دوش مکه حجا  یمن  یرو

 فرو بردم.

 میکارپ کروک...حال  نیکردم ، بهتر  ی، من اون شب فکر م  دخورشی  ⁃ 

اذ  ، میش یم  تینبود  فقط  نر  ی...من    دمی ترس  یخونتون...م   یخواستم 

 ی بر   یکه تو مجبور بش   وفتادهین   یاتفاق  چیدونستم ه  ی...م یکتک بخور

از نگاه بابات...از   ی دونستم...ول  یتعهد ساده حله...م   هیو با    یقانون  یپزشک

اشکات...م  وتسک جردمیترس  یمامانت...از  باباتو  بودم  مجبور   ی ...من 

...به خدا که فقط دیراه چاره جلو پام نذاشت خورش  نیکنم...ذهنم بهتر از ا

 شدنبا تموم  هیدونم برگشتت به خونه مساو  ینگران تو بودم...حاال هم م

دونم مامان   ی...من مشهی هم  یکه بهشون دلخوش بود  یایهمه خوشبخت

عاشقتن...االن دلخورن...حق هم دارن....اما...اما من هم دوستت   باباتو  

 هیشدن شناسنامت...با    دیکه با طالقمون...با سف  ن یترسم از ا  یدارم...م 

که تمام عمرت بشه زجر مسلم...دوستت دارم   یسقف  ریز   یخواستگار...بر



کش زجر  هزاربرابر   چون  دارم  م   دنیدارم...دوستت  زجر  من   ،  یتو 

 کشم... یکشم...حسرت م  یکشم...درد م

 اتیمحتو  انیمن در تمام مدت حرف زدنش به مانند خودش ، قاشق م  و

 چرخاندم. یظرفم م

 مرد برابرم غم داشت.  یصدا

 هم غم داشتم.  من

 انم غم داشت. ج  تمام

 غم دلسوز و مسخره.  کی

 ن ی...امیحرف از طالق نزن  ای، ب  وفتادنین  ادمونی  به  هامون  خونواده  تا  ⁃  

تر ب  نیبزرگ  کنار  با خودم  منه...بذار  باامی خواسته  بفهمم  چه   دی...بذار 

و خودت حل کنم...بذار   دردو تو خودم    نی...بذار ازمیبه سرم بر  یخاک

 بهت بفهمونم... 

از ادامه حرفش باز   شد ،   دهیاش ، باال کش   رهیخ یکه تا چشم ها  نکاهم

 ماند.

 را با زبان تر کردم. میها لب



 به نظر رسم.  فی، ضع طیشرا نیا انیخواستم م یداشتم ، اما نم بغض

طور هم سخت هست...فک کردن به   نی...هماثغی   نکن  ترش   سخت  ⁃ 

 .نی ناهار بخور...هم ایسخته...ب یلیخ  ندهیآ

 تکان داد.  سر

 قاشقم   اتیدهانم گذاشتم و بغضم را همراه محتو  انیسوپ م  یمن قاشق  و

 ، قورت دادم. 

 .شهیقشنگه...آدم مسخش م ییییلی ...خنورانی قشنگه موهات  رنگ ⁃ 

 مرد...  نیبه ا لعنت

 به لحنش... لعنت

 . میزیگذاشت ، دو لقمه غذا در خندق بال بر یاگر م الحا

تسل  یعاص  نکاه نشانه  به  باال گرفت  بود که دست  انگار کارساز  و    میام 

 زنم.  ی گفتم : باشه بابا...اصن حرف نم

ظرف بزرگ را گشودم و خواستم مشغول   ل یقاشق سوپ خوردم و فو  دو

...که موهات باز  ی ، که باز گفت : اون روز که رو دوچرخه نشسته بود  شوم



بادت به    در   یخواستم بهت بگم...بگم...بگم موها  ی رفت...م  یبود...تو باد م

 بادم داد.

 شد. یام خال نهیس حفره

 شد. یواهلل که خال به

 دهانم بسته ماند. که

 . دیند ی زیجز نگاه او چ  میچشم ها که

جز چشم   دیحالت ممکن به نظر رس  نیرنگ تر  یانگار در ب  زیهمه چ  که

 او.  یها

 د؟ ید یخدا مرا م که

 د؟ یفهم یدل شکسته ام را م نیا

 د؟یشن یکه مدت ها بود کنده بود را م یا شهی دل شکسته عاشق پ نیا

 است؟ ییدل ، هوا نی ا دیفهم یم که

 ند؟ ینش  یدل شده ، منطق به جانش نم یدل ب نی که ا دیفهم یم

 بافد؟ یم  ایرو که

 ...دیفهم  یم اگر



 مرد بود... نیصالحم به کندن از ا  اگر

 . دیمش  ینم رونیب یلعنت یفضا نیگرفت و مرا از ا یدستم را نم چرا

 رفته بود؟  میچرا جان پاها که

 که گذشت...   یقیدقا

 که کندم... جان

 ...زمیبرخ توانستم

 بروم...  توانستم

 در اتاقم سست شوم...  پشت

 ...زمیفرور

 تنش داشت ، به جان کشم.   یبو تینها یاو را که ب  یو پتو زمیفرور

 است.  کینزد ندهیرود ، آ ادمیجان کشم و  به

کردم و  مثال حواسم را   ینگاه م  یچشم  ر ی، ز  بییدرهم ح  یبه اخم ها

 . توریداده بودم به صفحه مان



...عصرا همون شش میستی ن  شتری هم ب  ازدهیجا...تا    نیهم  ابی  هم  صبحا  ⁃ 

 اث ی...غستین  ی...آدم درستستتیبذار تو بلک ل  ویبهمن  ن یکال ا  ی ...ولایب

 بشه.  یچ یمعلوم ن ره یپسره بگ نیهم پرش به پر ا

 داشت؟ یچه ربط اثیمثال به غ حاال

تا  سر ها  دییبه  از صندل  شیحرف  او  و  دادم  من   یتکان  کنار  چرخان 

 صندوق ، ادامه داد که :   زیبرخاست و در حال دور زدن م

 . یکنم زودتر ببندم...خسته نش می  یسع هم شبا ⁃ 

 پسر ، به قول حسنا خود فرشته بود. نیا

ا   یموضوع مانور م  نیا  ی نظرش رو  شتریب  نایم  البته از    نیداد که  مرد 

 است. دهیرس یمرحله از مخ زن  نینسوان ، به ا تیشدت تماس با جمع

زدم ،    هیام تک   یسرم ، به بدنه صندل  یکه ترک کرد و من در خلوت  مرا

مدت ، راحت   نیتم در ا  یمقدار کوچک از زندگ  کیاز    المیتوانستم خ

 شود.

 من سخت بود. یبرا یپول یب

 داد. یانجام م دیخر می برا اثی اول ، غ یروزها



 گذاشت. یدر اتاقم م  پشت

 مردم.  یمن قبول نم اما

 کم ، تمام شد.روند کم نیا و

  دمیام دخالت کند و من فهم  یاز زندگ  یاتفاق  چیدر ه  دیمتوجه شد ، نبا  او 

 سخت است.  ی لیکه داشت ، خ ی، استقالل نسبت به حروف

 ، دلم را باز به لرزه انداخت.   ام  یگوش  نیاسکر  یآمده رو  امی، پ  انیم  ن یا  و

 کنه.”  ی، رنگ چشاتو خوشگل تر م تی“ روسر

 .دی باال پر میوهاابر

 .میبود دهیرا ند گری،  سر ناهار همد  روزید از

 است. یحوال نیا ییجا یعن ی،  امشیپ نی حاال ا و

که برابرم قرار داشت ،  ینمودم ، کتاب تست  یرا پاک کردم و سع امشیپ

 را مشغول کند.تمام ذهنم 

 را در نطفه نابود ساخت. می تصم نی اما ا یبعد  امیپ

 خانوم؟”  یپره ، نوران یحاال چرا گوشه چشت م “

 . دیاش رس  یبعد  امیناخودآگاه به چرخش گرد باغ مشغول شد که پ  نگاهم



 تونه مشغولم باشه.” یپس فکرت م “

اخت  دهی در هم کش   می ها  اخم با  من  و  فکر  اریشد  را    یام گوش  یتمام 

 خاموش نمودم.

 کرد؟ یم یخودش چه فکر شی پسر واقعا پ نیا

 خواست ، دل مرا بسراند و حالم را ناخوش کند؟  یم باز

 باشد؟ میو غصه ها  ییتنها کیخواست ، باز ماه ها فکرش شر یم

 شود؟  یکه من و او نم دیفهم ینم

 خواهد؟  یکه خدا هم ما را با هم نم دیفهم ینم

که در   ییسرم ، نگاهم را تا صورت دختر ها  یباال   هیگرفتن دو سا  قرار

 ، کشتند. نداشتم یلحظه انتظارشان را ذره ا نیا

 نیخانوم ، در ا  ه یسم  یعنیعروس کاردان ها و خواهر معروفش ،    حضور

ا و  ا  نیلحظه  به  مرا  واقعا  م  نیمکان  م  یباور  و رساند که  از شانس  ن 

 برم.  ینم یبهره ا ای دن نیاعصاب خوب در ا

از لحظات  میها  لب انداختم و رو به عروس کاردان ها ،    یرا بعد  به کار 

 گفتم : سالم ، در خدمتم. 



هاک  عروس چشم  با  مرا  که  خواهرش  از  بهتر   ی م  شدهکیبار  یاردان 

 ، به حرف آمد و گفت : ست ینگر

رو واسه تولد آخر هفته رزرو    ا یا  شهیاز اتاقک ش  یکیخواستم    یسالم ، م 

 کنم. 

 ی خوش پوش به نظر م  و   بایز  ی ادیکه ز  یا  هیشده سم  کینگاه بار  ریز

 ، تمرکز سخت بود. دیرس

 د؟ی، بگ  د یلطف کن  شهی، فقط تعداد مهموناتون رو م   ستی ن  مشکلی  بله  ⁃ 

 نشست.  یبه عرق م میداشت و کف دست ها فیخف  یلرزش میصدا

 ناتییو تز  کیباشه...عصر ک  زیسوپرا  خوامی...بعد ممنفری  دوازده   حدود   ⁃ 

با پ ...مهمونا و خودمون هم حدود ساعت ده   یبراتون م  کیرو  فرستم 

 . میایم

و سع  سر دادم  رو  یتکان   ، با دست خط  یکردم  برابرم  که   یدفترچه 

 م. نمود ، اطالعات وارده عروس کاردان ها را ثبت کن یوحشتناک م

ها رو انجام   ی، من هماهنگ  دیمن بذار  برای   رو  تماستون  شماره  فقط   ⁃ 

 بدم.



مشغول نوشتن   به سمتش فرستاده بودم ،  خم و  زیکه لبه م  یکاغذ  یرو

 به حرف آمد: هیشماره اش شد که سم

 من آشناست.  یبرا  یلیخ  افتیق  - هیسم

 بود. تشیخود ، نشان دهنده شخص یو برخوردش به خود لحن

من در صدد برآمدم به مانند خودش پاسخ لحن و سوالش را دهم که   و

 نگذاشت. اثیغ  یصدا

 ظاهرشون برات آشناست.  نهیواسه هم دیهمسرم هستن...شا  - اثیغ

 .دیچرخ یبه آن هیسم

 هم. خواهرش

 داست.  انیانگار عص ه یبود و سم دهیخواهرش پر رنگ

 تو؟!...همسرت؟!  - هیسم

ز  ضربه از غ  یکار  یاد یانگار  نگاه  او  نم   اثی بود که  تمام    یبر  و  داشت 

 سخنش ، دو کلمه بود.

کفت : پس   عیسر  یلیکاردان ها کاغذ را به سمتم هل داد و خ  عروس

 با شما. یهماهنگ 



 .هیسم میو گفت : بر دیخواهرش را کش  یبعد بازو و

 رفت. یه شمار مجمع ب نیعضو ا نیتر دهیانگار ترس و

 ترسان تر و لرزان تر از من. یحت

برداشت   اث یبه سمت غ  یو قدم   دیرا از دست خواهرش کش   شیبازو  هیسم

 ن؟یییی...با ا؟یو گفت : تو ازدواج کرد

 اث یغ  یشک من بودم و موجب شد هم زمان اخم ها  یکه فرمود ب  ینیا

 و من ، در هم شود.

 منه. یهمه زندگ دی مواظب حرف زدنت باش...خورش  - اثیغ

 گفت؟ یم مرا

 ام شده بود؟  یکه به واسطه بردن اسمم ، نگاهش هم ارزان یمن

 عوض شده بود. یادیمرد ز نیا

 زن فلجش کرده بود.  نیا دنی ، د شی ها پ ماه

 حال... و

 دختره کجاش در حد توئه؟ نی...آخه ایگیدروغ م یدار  - هیسم

 که :  دیتوپ یعصبان اثیگفت و غ هیسم ن، ناال  خواهرش



حد    -   اثیغ در  که  منم  ضمن  باش...در  زدنت  حرف  مواظب  گفتم 

 مثه توهه.   یبا وجود زن  اهمیهم به خاطر کارنامه س  نی...استمین  دمیخورش

 ... یلعنت

 دوباره سقوط کرد. قلبم

 .شیتر از دفعات پ میعظ ی سقوط

 نماند.  ی قلب گری که انگار د میعظ درآنق

 ادبش رفتند. یکاردان ها و خواهر ب عروس

 ، باعثش بود. اثیکه حرف غ یسکوت  در

را ستون کرد و خم شده   شیمن دست ها  زیم  یبه رفتنشان رو   اثیغ  و

  بیعج  تینها  یب  طیشرا  نیکه در ا  یبه سمت نگاه ناباور من ، با لبخند 

 جان کرد. ی، با کالمش جانم را ب دیرس یبه نظر م  بیو غر

 .یامروز خوشگل شد یلی، خ  اثغی همسر ⁃ 

 رفت. یلحظه ا یبا مکث  و

 من هم رفتم.  و

 .دیکوب یدر مالج دلم م  یکیبود ،  نایکاش م و



دست و پا کردم و غر و لعن هر دو    ییخودم ، جا  یبرا  نایحسنا و م  انیم

 .دمیرا به جانم خر

سر جک زد و   ری دستش را ز  نایشدم و م  رهیشمل اتاق خ  یسقف طاق  به

 ست؟ین  یهمساده خبر  یگفت : از آقو

 ی آقا  ینبرد ، دو روز است با حرف ها  ینگاهم پ   انیبستم تا از م  چشم

 است.  دهی، دلم باز لرز  هیهمسا

 من مشدم. گریمن د،   هیاز روز آمدن سم که

 گرفته بود.  انیفکر کردن به خانواده ام ، پا  یحت که

همه روز به جان   نیبار بعد از ا  نیاول  یبودن ، برا  هیهمسا  یهمسر آقا  که

 بود. دهیقلبم چسب

 ... یخبر -

 .ی هست...هست که چشاتو واسه من بست -نایم

  گرمیحسنا هم مشتاق ، سمت د  و   دمی را گشودم و لب گز  میها   چشم

 از من:  ییشتافت در بازجو نایساخت و به مدد مسرش ستون  ریدست ز

 ن؟یکرد یی...حاال چه غلطایذارینم ونی...با ما درمیکلک شد  - حسنا



شده به همراه داشت و     کی بار  یچشم ها  جمله اش لحن مرموز و  یانتها

 .ختیچشم غره من به جانش ر

 بود. نیخودش و جناب رام یها یالوترکان غلط

 ...واال

 .دیچسب ی وصله ها نم نی ا هیهمسا  یمن و آقا به

 م؟ییجم کن....مگه ما مثه شما شتونی...کوفت ⁃ 

که   رغصبشیم  افه یبه ق  دهیو من ترس  دیجه  نایحسنا ، م  یحرفم ، جا  به

 شدم. رهیبرد ، خ یبه سر م ظیشک در کظم غ یب

تو و اون لندهور    یاونوخ؟....از ک  ی...ماااااا؟!....از کدمیجونم؟!...نشن  -   نایم

 ماااااا؟!  نیشد

از چشم ها اما حسنا به خنده   دهیترس  نایم  یمن به قدر مرگ   ، بودم 

 افتاد. 

 ریهم درگ  نایاتفاق لحظه ام بود و انگار م  نیاش شوکه کننده تر  خنده

 . دیمن به حسنا کش  یحس شد که نگاهش جا  نیا

 چته تو؟  - نایم



کنترل کرد و باز خودش را   یبود را کم  شی صدا  انیکه م  یخنده ا  حسنا

 که پهن نموده بودم ، پرت نمود. یدر تشک

کرد...حاال بر    ی...دختره داش سکته م یمنکر بدتر   ریبابا تو از نک  -  حسنا

 بده؟ شی، چ  ادیبه وجود ب ییفرض هم ما

نشست ،   یداشت ، سر سفره عقد معشوقش م  گریکه دو روز د  ییحسنا

ز نم   یادیانگار  که  بود  وار شده  پروانه  ما   دیفهم  یافکارش  ما شدن   ،

 تمامش مشکل است. 

 خواست.  یما را با هم نم چکسیه که

 من عبث بود. یدو روز برا نیهم در ا  ش یایرو یحت که

و دادشان به هوا رقت ،   غیحسنا پرت کرد و ج  یکه خودش را رو  نایم

 مرده و دور بود ، دورتر شد. یآرزو کی هیفکرم ازحرف حسنا که شب

 یب  دادشانیداشت و داد و ب  یمرا به خنده وا م   شانیها  یباز  وانهید  نیا

 نمود. یجذاب م تینها

 ام صدا داشت. خانه

 داشت.  حرف



 من تنها نبودم. و

 نمود. ی، خوب م ییعدم تنها نیدانست که چقدر ا یخدا م  و

امان حسنا    یب  یو خنده ها   نایبعد با آرام گرفتن م  یقیدقا  مانیخوشحال 

 گرفت. انیپا

کننده به سراغ    وانهیکه هر دو به خواب رفتند و باز افکار د  دیینپا  یرید  و

 من آمدند.

 بردم و به محض یدست به گوش ییرها یبرا

باعث شد باور کنم ، جهان در   هیهمسا  یآقا   امی، پ  نیروشن شدن اسکر 

 است. یابد میحال گردش است تا من بفهمم حسرت در زندگ

 سالم خوش خنده...چقدر خوبه صدا خنده هات.” “

 خانه آمده بود؟  مگر

 .دیرس یاش در واتساپ هم آن  یبعد  امیپ

 .دیرشنم خوزامشب برات حرف ب خوامیم “

 .یبد یتو جواب ستین یازین

 . یکن تی ، خودتو اذ ستین یازین



 من چقدر برات ارزش قائلم.  یبا حرفام بفهم خوامیم فقط

دختر بهش نگاه   هیکه من به چشم    یبود  یدختر  نیتو اول  یبدون  خوامیم

 نکردم.

 .یبود قیاز همون اول ، رف تو

 .یبود همراه

 زدم. ی، خودمو گول م دمیوقته فهم یلیمن خ یول

 بودم. رتی درگ یلیخ من

 شد. یتو نم  یب

 نفر ، همه رو کم داشت.  هی یانگار جا امی دن ینبود یوقت

 .یهم خونم شد یوقت

 . یمنو نخواست  شتریب یوقت

 تر شد. کی تار ایدن

 .دمیفهم ینم

 کردم. یم انکار

 . تمیپا خر بذار



 کنم.  یهر روز نگات م حاال

 .نمتیب یم

 . نمیب یخواستمو م یکه ماه ها م یزیچ

 د یخورش  نیاز تو چشم برداشت تابنده تر  شهیپرسم ، مگه م  یاز خودم م  و

 من؟” یایدن

که کنار دخترها در رستوران   یسیتا صبحانه سلف سرو  شبید  امیپ  از

موضوع برسم که من دل    ن یتوانستم به ا  ی، م  می تناول کرده بود  بیحب

 باخته بودم. گریرا بار د نمیو د

 در انکار احساسم داشتم.  یوافر یمن سع اما

عدم اعتماد دوباره   یتوانستم به خودم اجازه دهم ، باعث و بان  ی نم  من

 خانواده به خودم باشم.

 خواستم ، برگردم.  یم من

 .نمیخواستم مادرجانم را بب یم

 را داشته باشم.  اتاقم

 موردعالقه ام را بپزد. یغذا  میبرا مامان



 سر به سرم بگذارد. دیفرش

 گرفت. یم انی ازدواج پا نیها ، فقط با تمام شدن داستان ا نی تمام ا و

 نمودم.   ی م  فی، تعر  تشانیرا در عدم عصبان  زیمامان و بابا همه چ  ی برا  من

 رکدند. یآن ها مرا باور م و

 داشتم.  مانیبه باور پدر و مادرم ، ا من

 منصرف کند. ممیتوانست ، مرا از تصم یلحظه نم نیدر ا  زیچ  چ یه و

 کم نظم قلبم.  ی تپش ها یحت

همه زحمت   نیمن ا  ندهیغذاتو؟...شوهر آ  یکن  یچرا کوفت نم  -  حسنا

 .گهینکن د لی و م فی مهمونت کرده ، بخور خب...ح دهیکش 

امشب عقدش   نی ، هم  گر یدو شب د  یاش ، کاش جا   ندهیشوهر آ  نیا

 .میراحت شو وانهید نی کرد که ما از دست ا یم

 ...واال

 هم کرده بود. یانگار ، شوهرجانش چه کار شاق حاال

کردم   یکه خودم هر روز صبح ، در آن صبحانه نوش جان م  یرستوران  در

 بود. دهیرا هم به جان خر نای، ما را به صبحانه دعوت کرده و متلک م 



 شیکه در پ  یک یکتوژن  بیو غر  بیعج  م یرژ  نی، با ا   دمی جد  ینایم  البته

کم کرده  هم نتوانسته بود    زیسا  یهفته به صورت فاحش   کیگرفته و در  

 بتراشد. نیرام بیاز ج  دیو شا  دیبه آن صورت که با یا  نهی، هز

جر   ونیم  نیتو خودتو ا  گهیکرده...د  نهیدوزار هز  نیرام  ن یحاال ا  -  نایم

 نده.

راه گرفت  م یلب ها  یرو اثیشب قبل غ یخنده ، پس از حرف ها نیاول

سر   یکه در معرض سقوط بود را رو  یکش دار ، شال  شی ا  کیو حسنا با  

 که: دیو توپ دیکش 

  ل ی شووووووهر من که شما رو تحو  نیا  ف یصفر...اصن ح  اقتیل  -   حسنا

 ...واال. رهیگ یم

رو  خنده ها  یباز  ا  م یلب  و  اتاقک    بیبا حب  نیرام  انیم  ن ینشست  به 

 شدند. ریو برابرمان جا گ دندی، رس می که ما ساکنش بود یا شهیش

 .ختیر یاز تمام وجناتش م  یلبخند به لب داشت و مهربان بیحب

 به حسنا نشسته بود ، تعارف زد که : دهیکه باز هم چسب نیرام و

 ه؟ی...چرا ظرفاتون خال ن؟یشما دوتا چرا تعارف کرد - یرامن



 نوایجانب پسرک ب  یرا به لب برد و با چشم غره ا  شیفنجان چا   نایم

 پاسخ داد.

 ؟یآخه صبحونه هم شد وعده که ما رو دعوت گرفت - نایم

 هم پشت بندش. نیبه خنده افتاد و رام بیحب

 .دیکش  نا یم کلی بس جانانه به ه یحسنا چشم غره ا و

 ا نداشتم. و حسنا ر نایم یحت گری، د  یبا برگشتم به خانه پدر دیشا

 ... اما

 درد داشت. شیاما

 که نداشتم ، خواهرتر بودند. یاز خواهر میدو برا نیا

 بودند. جانم

 بودند. هواخواهم

به شمار   یروزها ، اتفاق تلخ  نیپس از ا  یایشک در دن  ینبودشان ، ب  و

 رفت. یم

 ... اما

 گشتم.  یباز م  دیبا من



 گشت. یگشتم تا اعتماد بابا و مامان باز م یم باز

 گشت.  یرفته ، باز م یگشتم تا روزها یم باز

 گشت.   یآرزو داشت ، باز م  میکه مادرم برا  یروشن  ندهیگشتم ، تا آ  یم  باز

شانه به شانه   نایحسرت زده بود که م  یادیبه هردوشان ، انگار ز  نگاهم

 حالم شد. یایو با نگاه ناراحتش ، از من جو دیام کوب

 کردم. یخودم را جمع و جور م دیبا

 ک ینزد  یکه به مرز تازه عروس  ییحسنا  ی ایکردم تا دن  یو جور م  جمع

و م  یم م  شهیکه هم  یینایشد  ت  ستادیا  یمثل کوه پشتم  تار   رهی را  و 

 نکنم. 

برا  نایم  به و  است  خوب  حالم  که  دادم  سرو  یعالمت  به   س یرفتن 

 ، از جا برخاستم.  یبهداشت

 شدم. یخلوت ، خوب م یکم با

 گرفت. یتپنده ام آرام م قلب

 شد. یو حسنا ، بهتر م نایم  دنیند حسرت

 شدم. یام م  یمن باز دلتنگ خانه پدر   دیشا و



  ی اثیبروم ، رخ در رخ غ  سیکه راه گرفتم تا سمت سرو  یکاهگل   وارید  کنار

 لحظه ،  انتظار حضورش را نداشتم.   نیشدم که در ا

 داد. یمن هم رخ نشان م یانکارها انیم  یمرد ، حت نیا

 زد.  یاش ، دامن م یفراموش یموضوع به عدم توان من برا نیا و

 یزیو سد نمودن راه من ، چ  یکاهگل   واریشانه اش به د  هیو تک  لبخند

 الواقع انتظارش را نداشتم.  یبود که ف 

 خانوووووم.  ینوران ریصبح بخ -

 گرفت. دنشیپ یت یباز بنا قلبم

 .رشینظ یب یمرد و لحن و صدا نیلعنت به ا و

 مرد.  نی خدا که لعنت به ا به

، خواستم   یرلبیز  یریمهربانش برداشتم و با صبح بخ  ینگاه از چشم ها

 ز تنم رد شد.ولتاژ باال ا یبرق انیاز کنارش بگذرم که جر

خ  به  ، بود  دستم  بند  که  تن  رهیدستش  و  ا  یشدم  به   ی ک ینزد  نیکه 

 . دیکش   ی حد نشان داده بود ، تمام ذهن مرا به سمت خود م  یب  ی واکنش 



بود که تمام هم و غمم را   یینوایمرد سلطان شوک دادن به من ب  نیا

 اش. یفراموش یگذاشته بودم برا

 هم مراعات کردن در قابوسش نبود. اصال

 نهیکه در س  یزیچ  نیا  یکند ، آخر مرد حساب  یبه او حال   دیاینبود ب  یکی

 تپد ، نامش دل است.   یمن م

 یاش م  شهیبه ر  شهیت  کی   ییآ  یکه چپ و راست ، م  ستیپاره ن  آجر

 . یزن

نر و ماده خرج آن صورت   کی،    نای، به قول م  دی کش  یکاش دلم م  اصال

 قه یو دم و دق  دیای کردم تا حساب کار دستش ب  یدارش م  شیته ر  یلعنت

 دست مرا ، مثل بند تنبان دنبال خود کش و واکش ندهد.  نیا

و به سمت صورتش که تا    دمیرا با تمام عدم توانم ، از دستش کش   دستم

 هم نداشت ، براق شدم که : یصورتم راه

ه  یچ  یعنی  - م  به  یتو  اجازه  بکش   یدیخودت  منو  ...اصن ؟ی ، دست 

م اجازه  خودت  به  بش   یه  یدیچطور  من  آرامش  چه ؟یمزاحم  ...اصن 



 هی...اصن  یغاز بزن  هی...حرف صدمن  ؟یبد  ام یبه من پ  یداره تو ه   یلیدل

 تکرار بشه...  گهیبار د

 . دیخند

 . دیاز حد محکم و استوارم خند شیبه نظر خودم ، ب  ی دهایتهد انیم

 است. نیی جوک دست پا کیتمسخر  هیشب شتریآن مدل ها که ب از

اش    یلعنت  یو آن چشم ها  ندازمیخواست ، چنگ ب  یدلم م  یمن به آن  و

 را با خود برده بود ، را از جا درآورم. نمیکه دل و د

 . دیخند  یداد و م یکرد و جز م ی، مرا تمسخر م یلعنت مردک

بازوکه    آخ زور  هم  نایم  یاگر  در  که  داشتم  ها   نیرا   وار ید  یکاهگل 

 گرفتم.  یکنارمان ، قابش م

به دلم گذاشت ، راه گرفتم تا بروم که باز ،    یحد  یاش که سوز ب  خنده

را به تنم متصل ساخت و مرا پر خروش به سمت   شیبرق ولتاژ باال  انیجر

 خود چرخاند. 

 مگه بهت نگفتم ، دست به من نزن؟!



را   شی، باز او را به خنده انداخت و دست ها  دمی که بر سرش کش   یداد

 سر خود گرفت. یبار به تمسخرش افزود و باال نیهم ا

 شد. یبه م ینزدک تی به خدا که خونش به حالل گرید

هم بگذارم و   یه تا صالة صبح نگذاشته بود ، چشم رواز شب قبل ک  آن

 مرا بکشند. الیفکر و خ 

حرص   یمسخره و خنده ها   شی نما  نی هم از صبح فوق العاده ام با ا  نیا

 درآرش.

محرم  - واقعا...خب  ا  ده یناد  شه یبهم...نم  یببخش....ببخش    ن یگرفت 

موارد   هیکنه ، بق   یم  کیکل  یچ  هی...رو  هی موضوعو...ذهن من هم تک بعد

 پره.  یم

 تمسخر به دوش داشت. ییجمالتش هم بار معنا نیا یحت یلعنت

 گرفتم.  یقابش م دی با واقعا

و آنکادر شده اش هم شباهت به نسل قاجار    یچخماق   ی ها  لیآن سب  با

 رفت.  یبه شمار م بیحب یمیدر باغ قد  یاثر هنر کیداشت و 



 رهیت  یو شلوار خاکستر   یهود  که با  شی فاصله گرفتم و به سرتا پا  یقدم

 انداختم. ی کاور شده بود ، نگاه یا

شک   ی، ب  دید  یاش را م  یمثال داماد اجابر  پیت  نیکه اگر مامان ، ا  آخ

 گذاشت. یم انیایسر به ب

خوشم آمده و    یمرد  نی چن  نیشد ، من از ا   یاگر مامان متوجه م   اصال

اتفاق   نیکم تر  یوانگیکرده ام ، درو از جانش ، د  اهیروزگارم را بابتش س

 شد. یمحسوب م شیافتاده برا

 .یباورت شده انگار...باورت شده اون عقد الک -

اش جبران   یکیکه من به کوششش برخاسته بودم را ، با نزد   یا  فاصله

 کرد. 

 جان. یان بره ، نور ینم نیاز ب تویانکار تو واقع -

باور رساند که   نیبه جانم بست و مرا به ا  شخندیابرو باال انداخت و ن  و

ا  یدپاشیاس پاره  واقعا ز  یدر   ، به   تیحرکت ممکن بشر  نیباتریمواقع 

 رود. یشمار م



زحمت    یاست...پس ب  رهیلعنت گناه کب  گنی...مم یلعنت کن  دینبا  گنیم  -

کنم   یکار کنم...لعنت  لعنتت  نکن 

کنم...ول  خوام یخودتو...اومدنتو...رفتنتو...موندنتو...نم  یدار   ی لعنتت 

م م  یگاه  ی...حت یکن  یمجبورم  لعنت   ی کن  یمجبورم  خودمو   ،

پ نگاه    نمدادم....لعنت ک   امتویکنم....لعنت کنم که جواب  که تو چشات 

 ره یاسم رفاقت شانداختم...لعنت کنم که خامت شدم...لعنت کنم که به  

 به من نموند... ی ...که اعتمادی...که آبرو برام نذاشتیدیجونمو کش 

  کیاش ،    یاو حاال همراه مهربان  ی نفس نفس افتاده بودم و چشم ها  به

 داشت. یتناهیغم ال

 .زدیر یهمان ها که آدم دلش م از

 تر بودم. رانی من خودم و اما

چندقدم متزلزل به سمت عقب برداستم ، حس کردم    یکه وقت  یآنقدر

 گرفتم. واریاست و دست به د کیسقوط نزد

 بود. الیس شهی ما هم نیماب یف  یفضا

 داشت.  یشاد



 داشت. غم

 داشت. مهر

 داشت. انیعص

 ، انگار. میحالتمان بود نیتر الیحاال در س و

 نذار لعنتت کنم...تروخدا نذار.  -

 تا بروم. دمی چرخ و

 .دیاما باز دست مرا کش  دمیچرخ

 و من چرخ خوردم. دیکش 

 خوردم و سنجاق شدم. چرخ

 کرد.  ریام گ نهیس انیشدم و نفس م  سنجاق

 کرد و ضربان قلبم باال رفت ریام گ نهیس انیم نفس

 .دیچسب یبا ضرب آهنگ قو یا نهشاقلبم باال رفت و سرم به  ضربان

 .ستادی انگار جهان ا و

 .ستادیو نفسم ا  ستادیو قلب من ا ستادی ا جهان



ملتهبش ، مهر   یام با لب ها  قهیکه شق  ی، وقت  دیجهان کم کم فروپاش  و

 شد.

 .دمیهم فروپاش من

 .دیجانم فروپاش تمام

 .دیچ یمن پاو مالک وار تر ، گرد  یدست ها و

 سرم جا خوش کرد. یرو وسرش

 ی بازدم منته   یب   ی دم هاحالت ممکن ، به    نیتر  ق یدر عم  شینفس ها  و

 شد.

هم   نیرو هزار بار لعنت کن...البته به لعنتات ا  یلعنتم کن...من لعنت   -

 ی کشه...ازت دست نم  یمرد که ازت دست نم  نیاضافه کن که لعنت به ا

کشم...از   یزنه ، دست نم  یبرات م  یا  گهیکه قلبم جور د  ییکشم...از تو

که اشک    یی کشم...از تو  ی، دست نم  یکن  یزده م  جانی که منو ه  ییتو

درم  نم  یاریمنو  دست  ا  ی،  همدم  تو   ، بدون  کن...اما   نی کشم...لعنتم 

 . یهست یلعنت نی...تو عشق ایهست یلعنت نی ا زی...تو عزیهست یلعنت

 ؟ یکرده ا یبه حال انفجار قلب را تجربه ا  تا



 تجربه کردم. من

 گذاشتند. تینامیرا انگار د قلبم

 شد. منفجر

 تکه اش انگار فرسنگ ها دورتر افتاد.  هر

 تنم.... و

 گر گرفته ام... تن

 .دیرس ی که باور نداشت ، انگار کم کم به مرگ م یتن

 اما... دمی رس یمرگ م به

 ... اما

 اما... نیبه ا لعنت

 اما که حال خوش به همراه داشت. نیا

** 

م دوشادوش  عقد  اتاق  تصو  یصندل  یرو  نایدر  به  و   یبایز  رینشسته 

رام  دهیپوش  یحسنا و  لباس عقد  م  زهیخجول کنارش خ  نیدر   ینگاه 

 کردم. 



در اطراف من بود و بالطبع ، من   یهر دختر  یسبک عقدها ، آرزو  نیا

 بهره نبودم. یسبک آرزو ب نی هم از ا

 خب... و

و بعد از به خود آمدن   دهی کش   حصارمرا در    روزیکه د   یمن با مرد   عقد

 ه یاز جانب دست من نوش جان کرده بود ، اصال شب  یمحکم  یایمن س

 نبود. م یاهایرو

 .میهم نداشت یلبخند خشک و خال  کی یحت ما

 و بپاش. زیبه دنبا بر  ای رسد ، دن چه

 کردند. یو ناسزا راهو لعن  نیرا با نفر ما

 ما در نطفه مُرد. یبرا یخوشبخت یآرزو و

 ...انگار نه انگار پنج ساله با هم رلن.نویرام نیا  گانی ⁃ 

، خجالت    دیکش   یهمهمه در گوشم داد م  نیا  انیکه م  یینایم  منظور

 من بود. یایپسر خوش قلب دن

 ی کشم و لبخند رو   رونیحسرت ها ، خود را ب   کیتار  یای کردم از دن  یسع

 لب بنشانم. 



 باز در گوشم داد زد که :  نایواره بود که مق  یب یادیانگار ز  لبخندم

 ؟ی، بغ کرد روزدی از مرگته چه ⁃ 

 شد و هم... یبود که هم درد م یمن ، مرد مرگ

 ؟! درمان

 ... نه

 توانست...  ینم

 ...دینبا

 کردم.  یشماتت م دیمرد با نیمن ذهنم را قبل از ا  اصال

 ذهن که حواسش نبود... نیا

 ...دیفهم ینم که

 کردم.  یاش م یحال  دیبا من

مرد پررو و    نیا   قی ، صفت درد فقط ال  دیفهم  یکردم تا م  یاش م  یحال

 نزاکت است. یب

حسنا   یمهم و به صدا   یعدم موضوع  یتکان دادم به معنا  نایم  یبرا   یسر

با اجازه مادر و روح   ان یکه م ، بله اش را تنها  انتق  همهمه وحشتناک 



شد ،    یپررنگ م  م یلب ها  یکه داشت رو  یکرد ، با لبخند  انیپدرش ب 

 گوش سپردم.

 دست و کل باال گرفت. یصدا

 خوردم.   یبه هم ، غبطه باورنکردن  نیمن به نگاه غرق عشق حسنا و رام  و

 وردم.خ یلحظه غبطه م  نی ا یتمام عمرم برا دیشا

 گرفت.  یراه نم یام ، عشق یدر زندگ گری د دیشا

 مدتم. ن یا یها یدردها و دلتنگ  یبود ، رو یلحظه حسرت نیا و

 رونیهوا از اتاق عقد ب  یذره ا   یبرا  نا یاز حد شلوغ بود و من و م  اد یز  فضا

 .میآمد

و    ریز  یمجلس آماده شده بود را با نگاهم کم  یکه برا  نیرام  یپدر  باغ

 نشستن.  یکنم برا دایپ یخال یزیرو کردم ، تا م

،    یکه فکرش را هم نم  یو مرا به سمت  دیاما دستم را کش   نایم کردم 

 یلحظه فکرش را هم نم  نیکه در ا  یبعد برابر مرد  یکشاند و من لحظات

 کردم ، نشسته بودم.



بزرگ و   یمهمان  کینداشت و به صورت    یکوبی عقد ، رقص و پا  مجلس

 مختلط ، برگزار شده بود.

ارکست ، مجلس را به دست گرفته بودند و من تمام نگاهم را به آن   گروه

 .ندیحد مرد برابرم بنش  یب یرگیدر خ  میها داده بودم تا مبادا چشم ها

هر دو    ت یبا جد  نقدری، در چه باره ا  انیم  نیدانم ا  یهم نم  بیو حب  نایم

 زدند. ی،  حرف م دهیبه هم چسب

از   یامان  ی پوست گرفته ، که برابرم قرار داده شد و لرز ب  ی ا  وهیم  ظرف

شوخ   مهربان و و    ب یاز ظرف تا نگاه عج  می سرما در تنم نشست ، چشم ها

 شد. دهیکش  اثیغ

نگاه که تمام حسرت چند ماه گذشته   ن یا  دنیدر قلب من ، با د   یزیچ

 شد. یام بود ، آب م

  یکه بود و داشت جان و نفسم را م  یزیچ  نیکندم به ا  یمن جان م  و

 ندهم. ییگرفت ، بها

منطق    ک یکه وابسته خانواده ام بود ،    یا   ندهیآ  یبود ، برا  ازیهر حال ن  به

 ماجرا حراج کنم.  نیرا وسط ا مهینصفه و ن 



که مجلس    یمرد برابرم تکان دادم و به گروه ارکست  یبه تشکر برا  یسر

 شدم.  رهیرا به دست گرفته بودند ، خ

جان   بیحب   نیچه با ا  یعن یرا بکشانم کنار که    نایخواست ، م  یم  دلم

و با حالت صد من اخم در حال مذاکره   کیدر ج  کیگونه ج  نی جانان ا

 ؟ یا

با  دیشا ب  یم  دیهم  با کتک  عقد  اتاق  آن  از  را  ، حسنا   یم   رونیرفتم 

جز   شیها  یها و دوست  ی نامزدباز  نیعمر ما را با ا  کیکه بفهمد    دمیکش 

 کند. یامشب آبرودار کی داده ، 

 کردم.   یم دیشد ، با یم یهر کار االن

نظر   رینشسته و مرا ز  زیکه آن سمت م  یمرد  رهیتا از نگاه خ  ی هرکار

 . زمیداشت ، بگر

 در برنامه ام نداشتم.  گریرفتن را هم ، د ییجا تنها

را در خود    اث یامکان حضور غ  ییبه من ثابت کرده بود ، هر تنها  تجربه

 داشت.



داشت ، پا را   گری که د  یمرد  نیمعلوم نبود ، آخر و عاقبت ما دو نفر با ا   و

 شد. یگذاشت ، چه م یاز حدش فراتر م 

شد ، دهان به گوش من چسباند و عمال    بیجناب حب  الیخ  یکه ب  نایم

: من دشور  یحنجره دران  یصدا  انیم ، گفت   ی خواننده گروه ارکست 

 ؟ یدارم...تو ندار

 ادب هم بود. یب

نم  کی احتمال  ا  یدرصد هم  با   ، غ  رینف  یصدا  نی داد   ، و   اثیکشش 

از ماحصل گفتمانمان چ  یکه رو  یبیحب  ، بودند    دشانیعا  یزیما زوم 

 شود.

 دوست داشت. تینها یرا هم ب یوانگیبود و د وانهیدختر د  ن یا اصال

و مرا از  د یتوجه به شاخ و شانه ام ، دستم را کش  یغره رفتم و او ب چشم

 و دنبال خود روانه کرد. زاندیجا خ

 . زدی و دلم باز بر  نمیرا بب  اثیو چشمک غ  خندبتنها لحظه آخر توانستم ، ل

قرار داشت ،    یم یقد  یبهداشت  سیسرو  کیباغ ، که    ییقسمت انتها  در

 داده ، نق زدم که : نیچ ین یو من با ب میستادیباالخره از راه رفتن ا



 جا؟  نیا  یبر یخوا یم          -

 ن یکرد ، گفت : ا  یم  زانیسرم را م  یکه شال رو  یزد و در حال  پوزخند

هم   کتی ...نزدنیکن  ی...پس دست از پا خطا نمدمیآوانسو دارم بهتون م

کنه...خب؟...فقط   ی ، ناکارش م  یدون  یکه م  ییهمون جا  یزن  یشد ، م 

 .نیوقت دار نیهم ده م

نافهم  و از گفته ها  یدر کمال  تازه    شیمن  ، قدم عقب گذاشت و من 

 .نمیبود را بب ستادهیکه چند متر دورتر ، ا یاثیغ  ریتوانستم ، تصو

شلوارش فرو   یها  بیدست در ج  اثیچشمم کنار رفت و غ  یاز جلو  نایم

 برده ، سمتم قدم برداشت.

 شد. ینم  باورم

 داده بودند. یباز مرا

 اصال درست نبود. نیا و

 رفت ، درست نبود. یکه به سمت سقوط م یدل یبرا

کرده   ضی، روش منتخب شادشان را انگار تعو  انیم  نیارکست هم ا  گروه

 آرام و عاشقانه مبدل گردانده بودند. کیموز ک یو به 



م  ا یدن  " ب  یتاب یب  هیتو چشمات چشما  شهیخالصه  من    یای دن  دارهیکه 

 "دوست داره   وونهیمردِ د نیا یدون یو م یبود

 مراسم درست نبود. نیا یبرا کیموز نیحق که ا به

 ره یتوانست باشد که خ  ی من کور شده م  یاز آن نادرست تر ، چشم ها  و

 به قامت مرد برابر مانده بود.

به کفش ها  شیکه نوک کفش ها  یمرد و راه  یرا  تا    یمن چسبانده 

 صورت من که به سمت صورتش باال گرفته شده بود ، نداشت. 

 من بوده  یشب هاو لبخند آرومت آرامش  یخند یم "

 "رفتنت زوده   یحاال برا  رمیدلگ  هیروزا ی دلگرم 

 خواند. یبار او بود که هم نوا با گروه ارکست م نیا و

 شده بود.  وانهید

  وانه ی، هر لحظه ممکن بود ، د  تمانیکه امکان رو  طیشرا  نیخدا که در ا  به

 شده بود.

عاشق    دهیتو رو م  یکوچه ها بو  نیگردم ا  یشهرو که م  نیا  یهر جا   "

 " دهیتو تاب  یبه موها  دیخورش نمیب یکه م یترم وقت 



زده از شالم را به دست گرفت و    رونیب  یکه جلو آورد و دسته مو   دست

 یوانگ ی، به د  دیبسته بو کش   یاش برد و با چشم ها  ینیسپس به سمت ب

 آوردم.  یقو یمان یاش ا

 خودم...  یوانگ یالبته به د و

 آمد.   یانگار داشت ، خوشش م  یباز  نی بود و از ادامه ا   ستادهیکه ا  یخود

 که حالش دست خودش نبود. یا  وانهید

مردِ    نیا  شهیم  یبگ  یدلم قرصه گفتم که تو هر چ   یگفتم که تو باش  "

 " شهیم  یوا سه تو مرد زندگ ینیبیکه م وونهید

 باشد. یداشتم مرد زندگ دوست

 ، دوست داشتم.  شی ها پ ماه

 ام بود. یتمام دل خوش فکرش

 حال... و

 ... طیشرا  نیا در

 باغ... کی  یانتها

 ... قمیمراسم عقد رف در



 
 ... گرمید قیرف  یهم دست با

 بود. یتناهیوهم ال کیانگار  نیا و

ز  " م  ییبایمن محو  تو م  یوقت  شمی تو  از عشقه  وا    یکه  خونم موهاتو 

 "اونم  ی وونهیعمرِ من د کی دم یو فهم یکرد

 یها  یدستش بود که چشم گشود و با آن عسل  انیهم چنان م  میموها

به نظر   شهیازهم  باتریقسمت از باغ ، ز  ن یو روشن ا  کیکه در تار  یپر آب

 شعر رو زمزمه کرد. نی ، مصرع آخر ا دی رس یم

 .رمیمرد ، و به مدد خودم بم نیشک قرار بود ، به دست ا یمن ب و

 مردم.   یم من

 یرساند ، م  یم  ییماورا  ی که قلبم را به سرعت  یحس  نی ا  افتنیادامه    با

 مردم. 

 ی مرد با چشم ها  نیمرد و ا  یفوران احساس م  نیداشت از درد ا  دلم

 زد. یاتفاق دامن م نیپر آبش ، به ا یبایز
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، نگام   یبود  قمیکه رف  ییبار مثل اون وقتا  ه یکار کنم تا تو    چی  من  ⁃ 

 ؟ یکن

 در خود داشت. یان یپا یب صالیاش ، التماس و است جمله

 یم  میشوک عظ  کیکه قلب سوق برداشته به مرگ مرا ، دچار    یالتماس

 کرد. 

و او را در حجم تنش حبس    دیبگشاحصار  خواست    یرفته من ، م   دل

 کند.

د  نیا داشت  ر  یم  وانهیدل  ته  گونه  به  دست  تا کف  مرد   شیشد  پار 

 برابرش بچسباند.

 که اشک داشت و لحنش ، حال بد دلم را خراب تر کرده بود. یمرد

 ...اثغی ⁃ 

 .دمینال

 و گفتم.  دمینال

 داشت ، گفتم.  انیکه در جز به جز تنم جر یتمام عجز با



 انشیکه خشِ افتاده م   یی، صورتم را قاب گرفت و با صدا  شیدست ها  با

 افزود ، به نالشم پاسخ داد که :  یآن م شتریب تی، به جذاب

اسم ضمخت    نی که ا  اثیغ  یگی؟...تو چطور م   اثی...جون غاث؟غی  جون   ⁃ 

 شه؟یخوش آهنگ م نقدریا

 شره کند.گونه ام  یبار نوبت اشک من بود که رو نیا

نگات   نمی  من  ⁃  با گرفتن  به نداشتنت فکر کنم...به رفتنت...من  تونم 

 ...من...چطور.... شمیم نهووی...دشهیحالم خراب م

 نگذاشت ، او ادامه دهد : نایم ی و صدا

 . اثیغ ینش  کی نزد ادیمگه نگفتم بهش ز - نایم

 که : دیبه من توپ اث یبعد با کنار رفتن غ و

 کجاش دختره خنگ. یشد بزن کتیبهت گفتم که اگه نزد - نایم

 ستاده یا  نایسرخ شده از خنده با فاصله از م  یکه با صورت  یبیحب  حضور

 ی ام شد و من در جا از خدا مرگ   یبود ، باعث اتمام تمام آن حال انقالب

 را خواستار شدم. یآن

 آبرو نداشت. یدختر ذره ا نیا



 بماند. یمن هم دو مثقال یگذاشت برا یو نم نداشت

 یپرآبش را خنده گرفته ، را چشم پوش  یچشم ها  یکه جا  یاثیغ  اصال

بست و    یکه خنده از صورتش رخت بر نم  یبیشد از حب  یکردم ، م  یم

 شدم ، گذشت؟ یهر روز هم چشم در چشمش م

زد و کرا دنبال خود به    میبازو  ر یدست زکه سمتم قدم برداشت و  نایم

 که :  د یتوپ اثیسمت مجلس کشاند ، رو به غ

 .نبود زنی مخ قرارمون ⁃ 

،    اثیغ  یکیباغ در نزد  یتا مجلس کشاند اما من تا ابد انگار در انتها  مرا

 کردم.  ری به نگاه اشک بارش ، گ رهیخ

 دادم.  یخاطره جان م  نیگذشت ، در ا یاگر سال ها هم م من

 شب ، گره خورده بودم.  نیدر ا گریمرد بار د نیبه ا من

 وصال ، قلبم را نشانه گرفته بود. نی خورده بودم و درد ا  گره

گذاشت تا فکر مرا منحرف کند ، هم   یرا هم م  شیتمام سع  نایم  حاال

 نداشت. یریتاث

*** 



بازگشته بود اتاق به حالت کز   میاز مراسم  و من در بهت و فکر گوشه 

 کردم. ینگاه م رهی خ ینشسته و به نقطه ا

 یو همان طور ب  دیکش   ونریاز تن ب  زیو شوم  دیکوب  میکه پا به پهلو  نایم

 و تشر زد که : ستادی من ا یگونه برابر چشم ها ایح

 .دیتو فضا چش سف ی، رفت  یجنبه شد یباز که ب          -

 زدم.  پوزخند

 ماه ها بود که در خودم نبودم. من

 کردم. یم یزندگ معلق

 . ستیحال دست خودم ن  نیخواست ، باور کند که ا ینم یانگار کس  و

 کشاند. یروز م نی به ا طیشرا مرا

گماشتم ، باز از   یهر چقدر هم عذاب وجدان و عدم باور در خودم م  حاال

 شد. یکم نم یزیماجرا چ   تیواقع

 گذاشت. یتنها م  اثیمرا با غ نایم

حضورش له له زدم   یکه من ماه ها برا  یاو امکان جرات ابراز احساسات  به

 داد.  ی ، را  م



 رفته من ، نرفته باشد.  چارهیبعد انتظار داشت ، دل ب و

 بود؟  یمنطق

 .نبود

 خدا که نبود. به

 رم یقلب را بگ  نی وار ا  وانهیتپش د  یهر کس از من انتظار داشت ، جلو  که

 به دور بود. تی ، از آدم

و بعد  یتنهامون نذار یتونست  ی...م یتنهامون نذار یتونست یم          -

 یجنبه ام تو م  ی...اگه منب بنای م  یتونست  ی....مینر  االن بهم چشم غره

 . یریحالو بگ نی ا یجلو یتونست

 .دیشرت راحتش را هم به تن کش  یت انیم نی زانو زد و ا  برابرم

فقط مهر داشت و   شیقاب گرفت ، چشم ها  شی را که با دست ها  صورتم

 .ی دلسوز

 آغوش مهربان بودم. کی شک محتاج  یو من ب

 مخمو زد تو رو ببرم ته باغ. ب یحب          -

 که: دمی و نال دمیبه شانه اش کوب مشت



...بعد از من یخور یرو م یعظمتت گول اون بچه قرت نی تو با ا          -

 نشم با اون چشااااااش؟!   اثیخر غ یخاک بر سر عاشق انتظار دار

 . دیخند

شد و    یم  ریحال بدمان ، دامن گ  یوکه وسط بلبش   ییآن خنده ها  از

 کرد.  یقهقهه را فراهم م یقیاستارت دقا

 . دمیهم خند من

 تر بود. زیهم غم انگ میها هیخنده ها از گر نیا و

  یبود ، تلق  رهیکه بر من چ  یمن از حال بد  صالیخنده ها نشانه است  نیا

 شد.  یم

گرفت و   انی، پا یگوش نیاسکر یبا تماس افتاده مامان رو مانیها  خنده

قرار داشت ، ابرو باال داد و گفت :   شیکه کنار پا  یگوش  دنیبه د  نایم

 تو.  یامشب انگار تموم شدن نداره برا

 هم...  نداشت

مامان را   ی به گوش چسباندم و بعد از مدت ها صدا یگوش یوقت  نداشت

 .دمیشن



گرم با مادرم   یشدم تا خلوت  اطیح  ی، راه  زیعز  یصدا  نیضبط ا  یبرا  و

 داشته باشم. 

 را به خود نگرفت.  دیکه با ییمکالمه آن سمت و سو اما

 گفتم و مامان از بازگشتم.  یاز دلتنگ من

پنج سال به   یچهار ال  یگفتم و مامان از مهاجرتمان برا  یریاز دلگ  من

 .دیفرش لیو هم ادامه تحص   ابیافتادن آب ها از آس یتهران ، هم برا

ام گفتم و مامان از اشتباهات من که او را برابر بابا    یاز سرماخوردگ  من

 سرافکنده ساخته است.

سر به راه بودنم تا    یمامان برا  ماتومیمن و اولت  شتریب  یریو تماس با دلگ

 گرفت. انی زمان موعود ، پا

 شانه ام ، قابل تحمل شد. ینرم رو ییسرد با قرار گرفتن پتو یهوا

 ه یشد ، گفتم :    رهیخ  مرخمیو به ن   ستادی که شانه به شانه ام ا  یمرد  به

  هیاتفاقا    ن یتمام ا  دم ید  یکردم و م  یکاش چشامو باز م   گمیم  ییوقتا

 خواب بوده.

 مامانت بود؟           -



 .دیرا پرسسوال   نیتوجه به جمله ناراحتم ، ا یب

گرفته  یبابا کاراش رو درست کرده انتقال گهیآره...مامانم بود...م          -

 نیراحت اون جا بره دانشگاه...واسه ا  دی که فرش  نیواسه تهرون...واسه ا

آبا از آس  ی زندگ  یکه  باهاش سرسنگ  گهی...م وفتهیب  ابیمن  ...از نهیبابام 

  گه یدونه...م  یمغلط من    تیبابا اونو مقصر ترب  گهی...منهی ب  یچشم اون م

 ... گه ی ...مشمیمن باعث سرافکندگ

 .دمیچرخ  اثیسمت غ به

 به من. رهیو خ بیدست در ج اثیغ

ها  یاثیغ زالل  شیکه چشم  دقا  یهمچنان  برابرم   یق یآن  که  داشت  را 

 مهر خرجم کرده بود. ایبه دن ایو دن  ستادهیا

از   یتون  ی...مد؟یخورش  یتون  ی...نگام کن...م ؟یتون   ی...م؟یبر           -

 ؟یمن خراب بگذر

 کرد. یو رو م ریز  شیرا باز داشت با چشم ها دلم

 ستاند. یاز کفم م اری کرد و اخت یو رو م ریز

 سمتش برداشتم . یقدم



، گفتم :   میدر صدا  یدر نگاهش و بغض  یرگیبا کج کردن گردنم و خ  و

ازدواج مرهیم  ادمونی...اثیغ  میکن   یفراموش م ازدواج یکن  ی ...تو  ...من 

  د یهم شا  میاز کنار هم رد بش   ابونیاگه تو خ  یکنم...سال ها بعد حت   یم

قدر سخته...تو   نی...هماثیغ  بهی قدر عج  نیهم  ای...دنمی ارین  ادیهمو به  

 سخت ترش نکن.

  ی و باز مرا به جا  دیخواستم از کنارش رد شوم که او مچ دستم را کش   و

 داد ، برگرداند. یم  هیبغض به تنم هد ایه دنب ایکه دن یقبل

تموم بشه...من عاشقت شدم...بدجور عاشقت شدم...تو   ذارمینم           -

، فقط   یقبل  یکه همه حسا  نیداد  ادیکه به تو دارم به من    یو احساس

  ام یآدم م  نی...اصن عیبر  ذارمی...من نمیدم دست  زیچ  هیتوهم بوده...فقط  

...من ری....تو فقط منو ببخش...باز مثل قبل شو...نگاتو ازم نگتیخواستگار

 رو برات...  ایدن

شد ، دست باال گرفتم و از ادامه دادن    یم  شتریکه دم به دم ب  یبغض  انیم

 کردم. یریجلوگ شیحرف ها



...باز ی...من بخوام...تو بخوا میش ی ...بسه...من و تو ما نماثیبسه غ           -

 ق یو من عروس ال  یستیداماد موردعالقه مادر من ن   ...چون توشهیهم نم

 ا ی...پس بمی...چه نخوامی...چه خودمون بخوامیش یمادر تو...من و تو ما نم

 . میسخت ترش نکن

اتاق   یدستش گذاشتم و راه  یسر دادم و رو   م یشانه ها  یپتو از رو  و

 شدم.

 یکه تو به خاطرم اشک م  ی...وقتمیش یاو دم آخر گفت : من و تو ما م  و

 . میش یمن و تو ما م یعنی ...یزیر

 بود. یشب بلند و

 و سخت. بلند

 آمد. ینم میاز شدت قلب پرتپشم ، خواب به چشم ها چون

*** 

  یینایو م  بیبا بهت از پشت دکور قسمت صندوق ، شاهد بگو بخند حب

تا به حال   یجنس مذکر  چی بودم که به قول حسنا پاچه ه را نبود که 

 نگرفته باشد.



 آمد. یما نم  ینا یجالفت ها به م یسر ن یا اصال

بود و من و حسنا    ادیز  ی ادیوزن و حجم تنش ، ز  ینزول  ریکه س  یینایم

 کرد.  یم ینگران ریرا هم درگ

با ا  نی ا  اصال  ، انگار تازه در زندگ  دیاراده و اخالق جد  نیدختر  ام   یرا 

 بودم. افتهی

 ن ی چشم دوختم و ا  نایشدن م  کی جا به جا شدم و به نزد  میدر جا  یعصب

 بازش کشاندم. شیرا هم به رخ ن  میشاخ و شانه ها انیم

 که : دمی که نشست ، توپ کنارم

 چه هر و کرتون هم هوا بود.           -

، پاسخ    شیچانه زده ، در حال رقصاندن چشم و ابرو  ریو دست ز   دیخند

 داد که : 

 . ستمین نایاگه مخشو نزنم ، م یعنی ...وتهیک یلیخ          -

چرخانش به سمتم   یبهت گردن به سمتش چرخاندم و او هم در صندل  با

 محق ادامه داد که : یلیو شانه باال داد و خ  دیچرخ



پسر دکتر   بیبح  نیا  یدونست  یتو مچشاتو اونجور نکنا...اصن             -

...من تا  نگهیج  قیبابام با باباش رف  یعنیدونستم...  یحقانبه؟...من هم نم

خونه ،    یم   یجز دخترش که داره پزشک  یبودم دکتر حقان  دهیحاال نشن

  د یفهم  ونهم داشته باشه...بعد تازه االن که ال به البه حرفام  یا  گهیبچه د

 ام ، گفت بهم.  یک

گفتم    ی را غنچه وار جلو دادم و با حال هم چنانم غضب وارانه ا  م یها  لب

 هی رو    یکنه؟...تو به هرحال دار  یم   هیرو داره توج  یچ  لی دال  نی : االن ا

پ  یپسر در  یکن  یم  دای کراش  اونو   ، اصال خونوادت  نم  که   یشانشون 

 ه ی  توکه واقعا مامانت حق داره...  نهیمثه من...بعد فرق تو ا  قایدونن...دق

کرد لج  نخواست  یزیباهاش...اون چ  یعمر  رو  اون خواسته   گه ی...دیکه 

 بنده خدا.  ادی مورد کوتاه ب نیفک نکنم واسه ا 

باغ  یها یشد که با دو تن از نظافت چ یبیحب رهیباال انداخت و خ شانه

 صحبت بود. ری، درگ

...باباتو  ی...تو تمام عمرت مامانتو داشتدیمن با تو فرق دارم خورش           -

داشتیداشت  دوی...فرشیداشت ولی...اقوامتو  تنها   شهیهم  ی...من 



...خونواده  ستنیمملکت ن  نیکدوم تو ا   چیبودم...خونواده مادرم با مامانم ه

مبا و  ارث  سر  دعوا  خاطر  به  قطع    راثیبام  کردن...بابام اشنایی  باهاش 

ب  شهیهم و  مطب  دائم   ، داشته...مامانم  عمل  و   مارستان ی کنفرانس 

که تو و    نیتنها بودم...تا ا  شهیبوده...خواهر برادر هم که خب نداشتم...هم

 ت یمیصم   نی...قبلش هم دوست داشتم اما به امیتو زندگ  نیحسنا اومد

 چ یتو ه  ااون   یبهم حق بدن که من بخوام راه خودمو برم...وقت  دینه...پس با

تصم از  فاز   یزندگ  ماتیکدوم  که  تو  مثه  من  هم  نبودن...بعدش  من 

پسره خوشم   نی ...من از اایباز  وونهید  نی...عاشق بشم و استمین  یازدواج

پسر  دنبال  نه؟...همه  داره  نشده...خنده  دکتر  اومده...چرا؟...چون 

 .ادی، خوشم م ستیکه دکتر ن نیکترن...من از اد

 انگار. میبود ی ، جماعت خنده دار نایمن و م

اشتباه    ی ادی، ز  مانیزندگ  انیآمد که م  یخوشمان م  ییدو از آدم ها  هر

 بودند.

 حاال...  یکرد حتیمنو نص  نقدریا          -

 بازم. یراحت دل نم نقدریمن با تو فرق دارم...من ا          -



 نداشت.  فرق

 باختن ، دست خودم آدم نبود. دل

 ما نبود.  انتخاب

 ی اتفاق عمرش ، م   نیزتریبه چالش برانگ  وستنیشک در حال پ  یب   نایم  و

 از ذهن مرا هم ، نگران به سمت خود بکشاند. یخواست گوشه ا

ت که گردنم را به سم  امدیبه مذاقش خوش ن  ادیپکر من ، انگار ز  افه یق

ام چسباند و کنار گوشم با خنده ، گفت   قه یبه شق  یخود کشاند و بوسه ا

و    لی به استرس واسه اومدن ا  نیواسه من ، بش   تیخرج نگران  ی: به جا 

 جوووون.  هیطبار اون سم

 ی سپرده بودم و ب   یگفت را انگار به دست فراموش  یکه م  یجان  هیسم

 استرس شوم. ریشک امشب قرار بود ، من باز درگ

 مفرطم برسم.  ینیبه خودکم ب باز

 غی وحشتناک برسم و خواب را در شب از خودم در  اسیق  کیباز به    و

 کنم. 



و متانت و   ییبایو من به ز   دیاز راه رس  هی فکر ها ، خواهر سم  نی با هم  و

 خوردم. میعظ  یالبته غرور نگاهش ، غبطه ا

 نبود. هیسم  هیشب او

 شهرستان بود. نیمعروف ا   یعروس کاردان ها او

 خودش داشت. یبرا یحد و حدود خاص او

خانواده اش   یاز اعضا  کی   چیه  هیاصال شب  هی، سم  اثیبه نقل قول از غ  و

 نبود.

کردم لبخند به لب برانم ، اما به واقع   ی، سع  ستادی خوان که ا  شیپ  برابر

 شد. ینم

 سالم.           -

  نا یو برنده م  زینگاه ت   ری مکالمه ز  ن یدادم و تمام ا  لشیتحو   یآرام  سالم

 رفت.  یم شیپ

رستوران   ه یخواستم ، رزرو امشبو کنسل کنم...در واقع    یمن م           -

انتخاب کردم...م  گهید اگه هز  یرو  بدونم  پرداخت   دیبا  یا  نهیخواستم 

 کنم.  می، خدمتتون تقد یکنم بابت کنسل 



 ی من پاسخ داد و تمام پول کنسل   ی جا  نایخواستم لب از لب باز کنم که م

کرد که   ی رفتن راه  یستاند و بعد او را برا  نوایرا تا قران آخر از دختر ب

رفتار سم  یبایدختر ز بابت   : به من گفت  رو  تنها لحظه آخر    هیبرابرم 

م با  هی ...سمخوامیمعذرت  همسرتون  و  اخالقشه...شما   د یکال 

 د...روزتون خوش. یببخش 

را اگر در    اثیفکر که غ  ن یسرعت آمدنش ، رفت و مرا با ا  نیو به هم 

 شد ، تنها گذاشت. یمتفاوت م  میایدن د ی بودم ، شا دهید یبهتر طیشرا

** 

ب  ییجشم ها  اب ، به الست  رونیکه در شرف  بود  از حدقه  که   یکیزدن 

اش غبطه   یوانگیکردم و به حجم د   ی، پنچر شده بود ، نگاه م  نایتوسط م

 خوردم. یم می عظ یا

 . یا وانهی تو د  -

  تیکه با رو  ییکوباند و به سمتم چشم غره رفت و با صدا   میبه پهلو  بازو

 نده. ی...سوتسی، گفت : ه دیرس یبه گوش م نیی ولوم پا یلیخ بیحب



دختر انتظار   نیشد و ا  یم  ریدر سلول به سلول تنم داشت ، تکث  خنده

ا  ، رو  یحرکت  نیداشت  هم   شینوایب  نیماش  کیالست  یکه  من  را  زد 

 رم؟ی بگ ددهیبتوانم نا

درب و    کیو نگاهش به الست  ستادیشد و کنارمان ا  کمانیکه نزد  بیحب

 داغان افتاد ، با بهت گفت : پنچر شده که... 

 خونه. میبر می ریبگ یتاکس  دبای  حاال...آرههههه – نایم

  نا یلحظه از م  نیکه تا به ا  یپر ناز  یکردن و صدا  ینقش باز  نیا  گرید

 رساند. یبودم ، داشت خنده را در جانم به مرز انفجار م دهینشن

حرف   ن ای  –  بیحب تاکس   نی!...اه؟یچه  آخه  شب  درست   یوقت  اصال 

راحت   المیخ  ینطوریرسونمتون...ا  ی...راننده هم که رفت...خودم مستین

 تره.

 بود. انیاو هم کامال ع تی ، رضا نایاز بناگوش در رفته م شین نی با ا واال

 .شهمی زحمت آخه – نایم

 غلط ها... چه

 و تعارف؟! نایم



 ی برا  نیزیعز  یلیخانوم و شما خ  دیحرفو...خورش  نیا  ننفرمایی  –  بیحب

 من. 

 به خدا ته غلط ها بود.  گرید نیا

 . زدینر رونیکندم تا خنده ام ب یاگر نبود من جان نم  که

و نشستنش در   نایم  بی و عج  دیبع  یخنده فرخورده من و لبخندها   با

 . می خانه شد یجانش ، راه بیجلو کنار حب یصندل

کم کرد و به حرف افتاد    یرا کم  کیموز  یصدا  ر یمس   انهیکه در م  بیحب

 را از حسنا هم بهتر بلد است.  یمخ زن   یروش ها   نای، مطمئن شدم که م

که من از دختر دکتر صافات انتظار داشتم   یزیبا اون چ  یلخی  –  بیحب

 . ی، متفاوت 

 خب. آره

ادب که چپ    یدختر ب   ن یآدابم را چه به ا  یو مباد  تیبا شخص   عموجان

 گرفت؟ یو راست ، من و حسنا را به باد کتک هم م

 آدما ارث خونوادشونه...اخالق و منششون مال خودشون.  افهقی – نایم



 ن یکه ا  نمیتوانستم به تعجب بنش   ی، م  میبود  یبهتر   تی اگر در موقع  حاال

 درآمده است؟ نایسخنان گران بار ، چگونه از دهان م

شب ،    مهین  نیدر ا  نایم  یبه کش دار بودن صدا  شتریلحظه ب  نی در ا  اما

 داد.  ی ذهنم واکنش نشان م

 ناز و کرشمه ها؟  نیرا آخر چه به ا نایم

،    انیدائم در مواقع عص  کلشیآمده بود که با ه   ایبه قول حسنا دن  نایم

 . دیو ما را له نما وفتدیما ب  یرو

 رفت. یدختر هم به شمار نم  کیاصال تا به حال در نظر من ،  نایم

، م  ی، باعث م  الشیخ  یو استقالل و راحت  او از دختر   یرا ورا  نایشد 

 .نمیبودنش ، بب

 شد. یمن باز م یحاال کم کم داشت ، چشم ها و

 شناختم.  یکه او را م  یپنج سال نیتمام ا  به

، دلش را شکسته   میها  یبا حرف ها و شوخ   دیشا  یحواسم نبود ، گاه  که

 باشم. 

 دختر نازک دل ، پشت اخالق خاصش داشت.  کیاو هم  که



 ه یما ، فکرش شب  یتو جماعت خانواده ها  یکی  حداقل ...خوبه  –  بیحب

 منه. 

 ته غلط ها بود. ییخدا گرید نیا

 شدند. یم کیدر ج  کی داشتند هم با هم ج چه

که سمت    یینخ و طناب ها  ن یانداختم ، وگرنه با ا  یخودم را وسط م  د یبا

  بیحب  یخانه من ، به همراه  یشب را جا   نایم  د یشد ، شا  یهم روانه م

م  یم و من  و د  یشتافت  تنم    ینیماندم  و عمو در  به خاله  که نسبت 

 داشت. انیجر

 ن؟یعوض کن کویموز شهیم گمیم          -

به   یبه آن  نایو گردن م  نهیاز آ  بیربط بود که نگاه حب  یب  یلیخ  سوالم

 .دیسمتم چرخ

 داشتند؟  یانتظار چه

 گذاشتم به حال خود باشند؟ یم

 . یساکت یلخی امشب هم شما...حتما چشم – بیحب

 که. نیدیماشاال امون نم          -



 ماند. یم میگلو خی گفتم ، حناق وار ب ینم

 ی من چشم و ابرو م  یو برا  دیکش   ی شاخ و شانه م  نایهرچقدر هم م  حاال

 رقصاند ، مهم نبود.

  ب یحب  درنگیسف  یآذرا  یجلو  یلحظه حضور او در صندل  نیدر ا  مهم

 شد.  یمن م یبود که موجب آزرده خاطر

 . دیخند بیحب

 که مکش مرگ ما نام داشت. یی آن خنده ها از

 .ردیبم  شی قائل شوم تا برا  فی، تخف  نایم  یتوانستم برا  یهمان ها که م  از

 خانوم. دیاز دستت بناله خورش ییوقتا هی قمرفی داره  حق – بیحب

 گفت؟ چه

 کرد؟ یخبط  چه

 د؟ ینال یم اثیغ

 اصال... بنالد

 تا اموراتش بگذرد. بنالد



مرگ خنده   شیدادم ، پ   یرا م  قمیشف  قیمن که داشتم رف  فی ح  اصال

 مردک زبان دراز شود. ن یا یها

 ...واال

 ض یاد و با تعود  انیبود که خنده اش را پا  یبرزخ  یادی ام انگار ز  افهیق

 ، سکوت کرد.  کیموز

م  تا  و  بود  ، سکوت حاکم  م  نای خانه  اگر حرف  یهم   ، از    یدانست  بزند 

 مواجه خواهد شد.  شیاز پهلو یشگون یعقب ، با ن نیهم

شدم   ادهیکردم و زودتر پ   ی سرسر  ی هم من خداحافظ  دنیمحض رس  به

 . میتا در را بگشا

کند و    یگره خورده بود که دل نم  یهم انگار با چسب به آن صندل  نایم

 خانه شوم. یساخت ، زودتر راه یرا محبور م یمن کفر 

که کنار حوض زانو زده و دست   دمی را د  یاث یکه گذر کردم ، غ  یهشت  از

به نسبت سوزناک ، از   یهوا   نیآب بود و در ا  رهیلبه آن ستون کرده ، خ 

 کرد.  یکه م قطره قطره آب چ شیموها



متعجب و به دلشوره افتاده ام را حس کرد که سر باال گرفت و   حضور

 ، ماند. میدر چشم ها رهیخ

 صی ، تشخ  دهییگرا  ی، به سرخ  اطیح  یها   وارکوبینور د  ریرا ز  نگاهش

 نبود. ینشانه خوب نی دادم و ا

 شد.  یم یکم عصبان یلیخ  اثیغ

 کرد.  یاش م  وانهید یزیاندک ، چ  یلیخ

 من...  و

 . دمیبلع  ی سرخ شده م  یام بود ، با چشم ها  رهیرا که خ  ییبا نگاهم او  یمن

از هوا  یکه دست رو  نایم  ، ام گذاشت  کنده   اث یغ  یچشم ها  یشانه 

 کرد. امیق اثیشدم و غ 

 ...سیاو خ یسرد بود و موها هوا

 رفت.  یبه اتاقش م  کاش

 .وارمی به د واری همان اتاق د به

 سرما نخورد. دیشا ینیشد که با خوش ب یراحت م المیمن خ  و

 ! اث؟غی – نایم



 به لب راند.  نگونهیرا ا اثیهم ناباور بود که نام غ نایم

از حد   شتریب  انشیکه خش م  یی، تنها با صدا  نایاما بدون نگاه به م  اثیغ

 باهاش تنها حرف بزنم.  خوامی...منایمعمول بود ، گفت : م

 بود. یجد  لحنش

 داشت. انیعص نگاهش

 ...نایم و

 ، ما را تنها گذاشت. یسوال چ یبار ، بدون پرسش ه ن یاول یبرا نایم

 سمتم قدم برداشت. اثیغ

 . دیام رس یقدم کی به

 سرخ بود. صورتش

 سرخ تر...  شیها چشم

 کرد.  ی، هم چنان آب چکه م شیبایپر پشت و ز یاز موها و

 . دمیرا از سرم کش  یبردم و روسر دست

 ناخودآگاه...  یلیخ

 او انداختم. یموها  یرا رو  یروسر و



 بود. رهیزده او خ انیکه هم چنان به نگاه عص ییچشم ها با

 ناباورش کرد.  حرکتم

 کرد که از التهاب نگاهش افتاد.   ناباورش

 ، مشت کرد. یاز روسر ییرا قبل از جدا میکرد که دست ها   ناباورش

 که : دینال را باال گرفت و میکرد که دست ها   ناباورش

نوران           - خونه  م  یلی...خیدلم  حت  یخونه...امشب  آدم   یتونم 

 بذارم...  ابونیتونم سر به ب یبکشم...م 

 کرد. ی حنجره اش ، خانه خرابم م انی م بغض

 ام... وانهی د شیالتهاب دست ها و

 داغش گرفت. یرا رها کرد و صورتم را در بر دست ها میدست ها 

 حرارت ، از توان جان من خارج بود. نی ا تحمل 

 ه ی   ی ...کاش جای...کاش کشته بودمش نورانگهی...م گهیبهم م           -

 ...کاش...یمشت ، ده تا زده بودم نوران

 راستش را ناباور گرفتم.  دست

 گونه ام جدا کرد...  از



 مشت برساند.   کیتر از آنب بود که مرا به باور    یمدستش زخ  یرو  پوست

 ... یبه هر کس حاال

زخم   نیبود ، وگرنه که ا  دهیمشت کوب  یبتن  یواریشک در د  یمرد ب  نیا

 نداشت. یگرید هیها توج

 شده؟ یچـ...چ           -

 ام چسباند. یشانیبه پ یشانیپ

 .دیرقص یدر تمام نگاهش م درد

 ی عاشق م   گریبود که قلبم را بار د  یبی، ترک  انشیمرد و غم و عص  نیا

 کرد. 

 که وجود داشت.  یتر از تمام لحظات عاشق

دونم چطور   یکه نم  ی...به منی...به من عوضرتیغ  یبه من ب           -

 ... ی...کاش اللش کرده بودم نورانگهی...مگهی...مگهی سکته نکردم...م

 اراده من ، صورتش را در بر گرفت. یب میها  دست

 .دی لرز یمرد داشت ، م نیا

 .دیلرز یبا هر لرزش جانش ، قلب من هم م و



 شده؟ یچ  اثی...غاثیغ          -

 . دمیبود ، پرس ختهیکه از او به تن من ر یبغض با

...چرا ره؟ی از من سراغ تو رو بگ  ایب   دیبا  ی...چرا بهمنیچرا بهمن           -

بشه و بخنده   رهیزل زل تو چشام خ  دی...چرا با؟یبدونه که تو زن من   دینبا

ت خوب  بگه  خورشیهست  یا  کهی و  آتدی...آخ  داره   ی م  شی ...آخ...قلبم 

 .... رمیم  ی...دارم مرهیگ

 فرو افتاد.  شیناباور از گونه ها میها  دست

 ... یلعنت یبهمن

کس تا من   چیکس...به ه  چیشوهرتم...به ه  یکس نگفت  چ یبه ه           -

 عالم بشم...تا من...تا من...  رتیغ یب

 به بغضم نشاند. شتری که دادش ، ب آخ

 ،  تمام جانم را مچاله کرد. صالشیاست نیا که

خود    تمیعصبان  ی دوا  نهی ام...اما...اما دردم ا  یازت عصبان  دیخورش           -

رفیالمروتت توییتو  قم ی...که  تویی...همدمم   رتمیغ  لی ....دلیی...زنم 

 ... دی....آخ...آخ خورشییتو



 .دیچک شیاشک ها و

 . دیمن چک یاشک ها و

 .دیچ یگرد گردنش پ میدست ها و

 شانه اش نشست.  یسرم رو و

 در جانم طلوع کرده بود. گرید یدیخورش ییلحظات ، گو نی تمام ا و

 ...دیچیکه گردم پ شیها  دست

 ... محکم

 لرزش...  یذره ا بدون

 آرام گرفت. قلبم

 کردم.  شیرها

 کردم. رهیکه تمامش را در جانم ذخ  یاز لحظات بعد

 او سخت دل کند. و

 من از کنارش گذشتم.  و

 . دیتر کش  نییاش پا ینیب یرا تا رو یکه روسر   دم یو د گذشتم

 ...ببخش...اثیببخش غ          -



 . می دانست که من و او چقدر به هم بدهکار یفقط خدا م و

** 

 را هم زابراه خود کرده بودم. نای و م دهیخواب از سرم پر

 ن ی...ا؟یازش بپرس  یحال  هی  یبر  یخوایفرو برده ، گفت : م  یدر گوش  سر

 نکنه ، شانس آورده. هی ذات الر

 از زبان دل من حرف زد. انگار

چادر    دنیخاستم و با کش که در جانم بود ، از جا بر  یاسترس و غم  با

کوتاه  یرو  یرنگ نگاه  انداختن  با  و  م  یسرم  سمت  برا  یینایبه    ی که 

 هم گذاشت ، از در گذشتم.  ی، چشم رو نانیاطم

زده ، لرز   انیعص  اث یغ  اد ی  نشست و   یزمستان ، به تنم م  لیسرد اوا  سوز

 کرد.  یم یسرما به جانم ارزان  نیاز ا ی شتریب

 به در اتاقش زدم. یسرد برداشتم و تقه ا یاز هوا یقیعم نفس

 گرفتم.  یآوردم ، آرام نم یحال مساعدش ، سر در نم از

 دوم را زدم. تقه



ضامن کوچک قفل   کیکه با    یدو ضربه ، باعث شد در  نیپاسخ ا  عدم

برابرم ،    ختهیروشن اتاق در هم ر  کیتار  انیشد را هل دهم و از م  یم

را با وحشت   دیلرز  یم  ییپتو  چی هکه در خود جمع شده و بدون    ییاو

 بنگرم. 

 . دمیدو سمتش

 .دی لرز یم

 را بسته بود. شیها چشم

 اش نشست ، از فرط حرارت آتش گرفت. یشانیپ یدست من که رو و

 .دمی به سمت اتاق خودم دو ترسان

 کشاندم. اثی را تا اتاق غ نایم

 .دیهم ترس او

 غرق در خواب ، تماس گرفت. بیبا حب یشب  مهیکه ن دیترس

 مشتم گرفته بودم. انیرا م اث یدست غ من

 با توپ و تشر مرا فرستاد ، آماده شوم. نایم

 .دیکش  اثیتن غ یپتو رو  خودش



 .دمیلرز یم من

 . ختمیر یم اشک

 حالمان ، من بودم.  نیشک مسبب ا یب و

اگر عشق    یمن نم  کیکه  به جانم  ، دن  یطرفه  ا  مانی ایافتاد  جا    نیبه 

 شد. ینم دهیکش 

 آمد. بیحب

 .میبکشان نشیرا تا ماش اثیکرد ، غ کمک

 شانه ام قرار گرفت. یرو  اثیعقب نشستم و سر غ  یصندل من

مشتم ،    انیاز م  یرا لحظه ا   اثینداشتم و دست داغ غ  یهق زدن راه  تا

 کردم. یجدا نم 

 جان من ترس رخنه کرده بود. در

 .اثیغ دنید بیآس ترس

 ده ید  بیکه تمام روح و جانم به خاطر حضورش ، آس   یمرد   دنید   بیآس

 بود.

 اش کردند. ی، بستر کی نیکل در



 خوردم. یکنارش تکان نم از

 بود. یعصب نایم

 رفت. یو م ختیر یبه جانم م یآمد ، توپ و تشر یم

عج   کی  بیحب ها  یبیاحساس  و حسرت  شیدر چشم  غم  که   ی داشت 

 .ردیتوانست نام گ یم یتناه یال

 ...اثیغ و

 گشود....  یچشم م یکه گاه یاثیغ

 راند. یوار نام مرا به لب م انیگشود و هذ یم چشم

 کرد. ی گشود و دستم را محکم تر مشت م یم چشم

 توانستم دوست نداشته باشم.  ی، را من نم اثیغ نیا

 توانستم...  ینم

 توان من خارج بود. از

*** 

ام به اسارت    نهیس  انیکه م  یآمد و من توانستم نفس   نیی ، پا  اثیتب غ

 افتاده بود را آزاد کنم. 



 هم آمدند. نیو رام حسنا

 .میشلوغ کرده بود یرا حساب  ک ینیکل

 مشت من بود. انیهم چنان م اثیدست غ و

نوازش  با  ، شستم  گندم  یانگشت  پوست  پشت  راه   ینرم  دستش  رنگ 

 انداختم.

 نگاهم را تا آستانه در کشاند.  نیرام ی، صدا انی م نیا و

غ  نهیا  م یزندگ  ی مونیپش   نتری  بزرگ   ⁃  تو    اثیکه  افتاد  به واسطه من 

مقمه ی...رفتیزندگ براش  جون دمی...جونمم  رفاقت  تو  ...چون 

 ی...از وقتنمیب  یبا اشک م  یجور  نیچشاتو ا  یاز وقت  ی...ول ی...ولذارهیم

دن از  شاد  دختر  ا  امونیاون   ، پش   نی رفت    خیب  یمونیحس 

داره...مخرمو داره...سم  یگرفته...دوستت  ا  هیدونم که دوستت   نطوریرو 

ب خاطرش  واسه  که  نداشت  نداشت...دوست  بعد    وفتهیدوست  و  تب  تو 

ب داره...ولمارستانی تخت  ا  ی...ول ی...دوستت  ن  نه یدردم  قرار  هم   ست یبا 

 .نیخوشبخت بش  ستیهم هم قرار ن ی...بنیخوشبخت بش 

 بود. سیداشت که صورتم تماما خ میعظ یشک بارش یب میها چشم



 آرام هم با حال ما به حرف آمده بود. نیرام

کرده و از آن   لیبود که همه خود را در آن دخ  یما به گونه ا  یای دن  اصال

 .دندیکش  یرنج م

 . می هم باعث درد هم بود ما

 ... انمانیباعث زجر اطراف هم

 انگار...  میلعنت شده بود اثی و غ من

نگذاشته بود ، پاسخش را    شیبرا  یکه هق هق ، جان  یحنجره ا   انیاز م

 دادم که : 

نیندار  یرتقصی  تو  ⁃  آدم  دست  داشتن  دوست  و  ...حاال ستی...عشق 

 ... میداد سخن بد  یه  مینیبش 

 شد.  میهق ها ریاس میباز نفس ها و

 اتاق آمدند. و حسنا به  نایرفت ، م رونیافتاده ، ب  یکه با شانه ها نیرام

 بود. نیهم غمگ نایم

 کرد.  یم نشیغمگ  اثی غ دنید

 . افتمی یدر م شیرا از چشم ها نیا



 قربونت برم. زیاشک نر نطوریبرا چشات...ا رمیبم  - حسنا

 .دیسرم را در آغوش کش  و

 . ستینگر  یرا م  اثی، غ  نیو غمگ  یو عصب  ستادهی اما همان کنج اتاق ا  نایم

که   دهیتو آزارم م  ییتنها  نقدریا  ییوقتا  هی  یام...حت  یازش کفر  -  نایم

وقت  خوامیم امشب  داره...من  کنم...اما...اما دوستت  لهش  دستاش   یبرم 

م کردم...دوستت   دی لرز  یداشت  باورش   ، بود  اشک  چشاش  تو  و 

 ...کاش...اون وقت.... دیخورش دیرس یحس م  نیداره...کاش زودتر به ا

 وقت... چی...هنای م ستین  ریوقت د چیه  - حسنا

 بود. رید اما

 احساس ما. یبود برا رید

هم تدارک    یهزاران برنامه ب  مانیلعنت  ندهیآ  یکه خانواده هامان برا  ییما

 بودند. دهید

 .مینداشت یگاهیکه در خانواده هامان ، همراه هم جا ییما

 که...  ییما

 شد.  یکه ما نم ییما



ب   انیم  دست آن  یدستم که  ، نگاهم  به سمت   یجان ، دستم را فشرد 

 برد. ورشی اث یباز غ  مهین یچشم ها

 جان... یباز بود و لبخندش ، ب  مهین شیها چشم

 کی...نزدهی، با من ؟...همراه و همسا  ی؟...تو با من  دارمیا بیخوابم    -  اثیغ

 .... رهنیتر از پ

 کرد. یام م وانهیشعر د نیخش برداشته و بمش ، با ا  یصدا

 .افت یکرد که اشک نگاهم جان تازه  یام م وانهید

 را به نگاه تب دارش وصله زدم. سمیخ یلب تر کردم و چشم ها

 بکشد. شیکارها نیشعر و ا نی صدا و ا  نیخواست مرا با ا یمرد ، م نیا

 بود. نیهم مشیخدا که تصم به

...دراز به دراز کردی  خودت  معطل  آدمو   تا  پنج...خودتو  کن  جمع  –  نایم

...بزنم بکشمت ، هممون راحت  ؟یخون  یو واسه من شعر هم م  یافتاد

 م؟یش

 . دیحالش ، خند یبا صورت ب اثیغ

 که داشت. یحال یو قلب من به درد نشست از حال ب  دیخند



 مت یجان؟..آخه دکتر گفته سرمت تموم شد ، ببر  اثیغ  بهتری  –   حسنا

 خونه.

 من بود ، پاسخ داد که: رهیکه هم چنان خ یدر حال اثیغ

 ن؟یچرا اومد گهدی شما.... خوبم  – اثیغ

 شدم. رهیمشغول تعارف شد و من به اتصال دستمان خ حسنا

، دست مرا در پوشش امن خود ، محکم نگاه   اثیبار دست  بزرگ غ  نیا

 داشته بود.

اون دختره هم   چارهیجمعت کنن...دست ب  انیب  قاتیرف  نیا  گممی  –  نایم

 ول کن ، از جا کنده شد.

 از در گذشت.  و

 . دیخند اثیغ

 هم...  حسنا

 شدم. نیمن غمگ اما

 شتریتلخ ما ، ب  ندهینشست ، از آ  یدر ظاهر به جنگ م  اثیکه با غ  یینایم

 از ما آگاه بود.



 ، وارد اتاق شدند. یاندک یهم به فاصله زمان  نیو رام بیحب

به هم متصل    یمهربان ، دست ها  بیاخم داشت و حب  ای به دن  ایدن  نیرام

 .ستینگر یما را م

که از وجود    یمحکم تر به گونه ا  اثیو غ  دمیخجالت زده دست کش   من

 نمود ، دستم را فشرد. یم دیبع ضش یمر

 . مونیانداخت یاز خواب و زندگ یسوسول شد شبی نصفه – نیرام

 سمت ما آمدند. نیو رام بی و حب دی گونه خند ضیمر اثیغ

که از    ییو با پاها  دمیکش   رونیب  اثیدست غ  انیدستم را از م  یسخت   به

 ، از جا برخاستم.  دی لرز یشدت افت فشار م

ام   قهیدادم و او شق  ه یدست گرد شانه ام انداخت و من به تنش تک  حسنا

 .دیرا بوس

 ی رو  نیو رام  بی که به کمک حب  یاثیکردم لبخند به لب برانم اما غ  یسع

 ، لبخندم را در دم خفه کرد. یخت نشست با چشمکت

 نشاند. ینداشته تنش دلم را به سوز م رمق



 ی آمد و در صندل  کینیتا محوطه کل  نیو رام  بیو با کمک حب  یسخت  به

 شد. ریجاگ بیحب نیعقب ماش

 ی که سع   یلحظه آخر در حال  نی تشکر کردم و رام  نیاز حسنا و رام  من

غ  شیداشت صدا گوش  بهش   اثیبه  حواسمون  ما   : گفت   ، برسد  هم 

 برس. تیهست ، تو به کار و زندگ

فرو خورده   یبا خنده ا  ضشیخش دار و مر  یبا صدا  اثی و غ  دمیگز  لب

باشه غ  : باشه...ولرررررت یگفت  بهم  ب  ی ...حواست    د یبا  شتریحواس زنم 

 بهم باشه.

آن  یرلبیفحش ز  نیرام به  در صورتش و حسنا    دمی لب گز  یداد و من 

 کوفت.

را   زشیشوهر عز  ی، بازو  دیترس  یم  اثیو غ  نیکه از برخورد رام  حسنا

از خنده   ی، ذره ا  انیم  نیهم ا  بیکشاند و حب  لش یگرفت و او را تا اتومب

 افتاد. ینم

 .دیکش  یرا به خود م  نایم یصد البته چشم غره ها  و

 .میشد سوار



 جلو. یدر صندل نایو م اثیکنار غ من

 یکه به آن رو گردانده بود ، باعث معذب شدنم م  یدیو حال جد   اثیغ

 شد.

 دستش گرفت. انیراحت ، م یلیدستم را خ یول

 افتاد. یاز لبخندش نم یشاهدمان بود و ذره ا نهیهم از آ  ب یحب و

 مردم.  یمن امشب از خجالت م 

 کرد. یام م وانه یشک ، د یکه ب یخجالت  از

 که :  دیتوپ اثیدستمان ، به غ دنیو با د د یبه سمتمان چرخ نایم

 کنم.  یپاره م کهتی رو  تو من خدا  به – نایم

 . دیخند اثیغ

 بدتر از او. بیحب

 .رمیخواستم ، همان لحظه بم یمن م و

لبخند    ای...به دن می گوش بد  کیبا هم...موز  میمهربون باش  نیابی  –  بیحب

 . میبزن



م  آخ اگر  ا  نا یکه  ب  بیحب  نیبا   ، نداشت  تعارف  جانان  با   یجان  شک 

 کرد.  یرا تکه تکه م بی، حب  هیجمالت در نظرش کر نیا دنیشن

 را نداد.  ی ریگونه درگ چی امکان ه کیموز یصدا

موز  و در  غ  یکیما  را  احساسش  استارت  نمودن   اثیکه  باز  محض  به 

 . می چشمانش ، زد ، غوطه ور شد

 رهن یتر از پ  کینزد  هیبا من همراه و همسا  یتو با من  دارمیب  ایخوابم    "

 دستاتو ”  بیتن سوز نج ثارینه هرم نفس هاتو ا  ایباور کنم 

سوخت   یکه از شدت اشک م  ییرا محکم تر فشرد و من چشم ها  دستم

 را به نگاهش وصله زدم.

 شد؟ یم باورم

 نگاهش را؟ انیاحساس نشسته م نیا

 را؟ قانمانیحرف و اعتراف رف نیا

خوابه تا ابد بذار بخوابم بذار آفتاب شم و تو خواب از   هیفقط    نیاگه ا  "

عاشق مرگه   رهیاس  یتو چشم تو بتابم بذار اون پرنده باشم که با تن زخم

 " رهیدست تو بم یتو دیکه شا



 مردم. یخواب م نی اگر خواب بود ، من در ا کاش

 شدم. ینم  داریب

 کردم. یم  یامشب را هزار بار زندگ نیهم

 . دمید یار بار منگاه را هز نیهم

 یبرا  ابی اومده از خواب آغوشتو وا کن قلب منو در    یا  دارم یب  ایخوابم    "

 " ریعشق دامنگ یبا من مدارا کن ا ریتعب نیبهتر یخواب من ا

 ی، فاصله ف   یچند سانت  یفضا  نیامشب در هم  نی شد ، در هم  یم  کاش

 ماندم.  ی، تا ابد م اثیخودم و غ  نیماب

 شد...  یم کاش

 ... کاش

مثل    یبارونم ا  ریاس   یزخم  ی تو اندوه سرد زمستونم  پرنده ا  یمن ب   "

خوب   یا  نیبهتر  یمن محجوب بمون ، بمون با من ا  یمن عاشق ، همتا

" 
 کرد. یبلند تر همراه اث یآخر را غ تکه

 که به گوش من برسد.  یقدر آن

 . دیایباال ب نیماش نیو جانم کف ا وفتدی که قلبم به تالطم ب یقدر آن



  ای رو  نیکه تمام ا  یوار دستش را بفشارم و به صبح  وانهیکه د  یقدر  آن

 . شمیندیساخت ، ن یرا نابود م

را م  کی  نیهم  من تا آخر  یشب   ، ا  ه یثان  ن یخواستم    نیماندن درون 

 کنم.  ی، زندگ نیماش

*** 

 ان یو من به خاطر کمک ، از مهمانان تخت م   امدهیاز گارسون ها ن  یکی

 کردم. یگرفتم و در تبلت ثبت م یرستوران سفارش م

 ی در پالتو  دهیبود که پوش  یاثیهم از گوشه چشم حواسم به غ  انیم  نیا

 رهیکانکس صندوق نشسته و خ  کینزد  یها  مکتیاز ن  یکی  ی، روشیبایز

 . ستینگر یمرا م

 سوخت. یرا در تب م شینه انگار شب پ انگار

حب  از همراه  ا  بیظهر  آمد  ن یبه  روجا  و  و   مکتی ن  نیهم  ی ه  نشسته 

 صحبت کرده بود. لشیهم با موبا یگهگدار 

 نصبحت و آغوش تنها گذاشت. ایدن  ک یهم صبح رفت و مرا با  نایم

 داشتم. ی حد یب یدنیمن قلبم تپ  حاال



 مرد...  نیهرنگاه ا با

 هر لبخندش... با

 هر سرفه جان سوزش...  با

 داشت.  دنیمن تپ قلب

 برد. یکه دلم را م  یدنیتپ

گشت و   ی شک برا  یکه ب  ییبایگرفتن سفارش از سه دختر جوان و ز  با

گذشتم و چشمک   اثیشهرستان پا گذاشته بودند ، از برابر غ   نیگذار به ا

 . دمینرمش را به جان خر

 قلب تپنده...  نیبه ا لعنت

که در    یی به آشپزخانه ، به کانکس صندوق بازگشتم و به او  یسرکش  با

 شدم.  رهی کرده بود ، خ  پایچل  نهیشب ها ، دست ها را درون س   نیا   یسرما

 اش شوم. یسرماخوردگ  الیخ ی توانستم ب ینم

 گذاشت. یقلب تپنده ، نم  ن یا اصال

ام در صفحه باز   یخشک شده ام را با زبان تر کردم و در گوش  یها  لب

 کردم که : پی تا شیبرا یامی شده ، پ



 ".ییچا یم شتریتو کانکس ، هوا سرده ب ایب "

به   یاش ، با برق نگاهش ، آن  یگوش   نیکه نگاه گره خورده به اسکر   دمید

 سمت چشمانم روانه شد. 

 جا برخاست. از

 اش ، سمتم قدم برداشت.  یو خوش رنگ طوس  یدر کاپشن باد دهیپوش

 را گشود. یا شهیکانکس ش در

 به خلوتم گذاشت.  پا

م  یگردان  یصندل  یرو  ، قبل  تا شب  م  یرو  نایکه  ، جا   یآن  نشست 

 گرفت. 

بودم    رهیکه به حرکاتش خ  یبه سمت من  یاش را اندک  یصندل   یها   چرخ

 ، هل داد.

 .دیبه هم چسب مانیزانوها

 کرد.  یاز حد گرم م شی فضا را ب تریه

 آورد. رونیاو کاپشن را از تنش ب

 گردنم فاصله دادم.  ریاز ز یچانه مقنعه ام را با انگشت اشاره اندک من



  می، در گوشم ها  یقربان  رضایاستاد عل  یحنجره دران   انیاو در م   ی صدا  و

 خوش نشست. 

 باشم.  دواریتونم ام یپس م           -

 ؟ی به چ          -

 .دمیپرس ناخودآگاه

کم شدمان ،    یاد یو او به سمتم خم شد و با فاصله ز  میپرسد  ناخودآگاه

 پاسخ داد که :

 تپه. یبه قلبت که هنوز برام م          -

 و او گردن کج کرد و ادامه داد که : دمیدزد  شیاز چشم ها نگاه

هتر...تو ب  یلیشناسم...خ ی، من تو رو بهتر از خودت م  دیخورش          -

تو رو   یروزا  نینشناسه؟....من بدتر  قشوی رف  نیکه بهتر  هی ...کیبود  قمیرف

 ر یگ  هی...به سمدیکردم خورش  ری...من به تو گیدیمنو د   ی...تو هم برادمید

 ی وقت م  ستامو با دو  دمیخند  ینکرده بودم که راحت م  ر ینکرده بودم...گ

گرفت  ری گذروندم...گ چشممو  تو  که  بودم  گرفتینکرده   ی ...چشممو 

  ی رفاقت بود...نم  هیحرفا ، قض  ن یکردم و ا  یانکار م  ی...حاال هدیخورش



...حاال یبه چشمم نشسته بود  ی....عاشقت نبودم...ولیش  زونیخواستم گر

روزش...هر   هر...می کش   یخونه...نفس م   هی...تو  وارید  هیبه فاصله    یاما...وقت

 ... ینیش ی...هر لحظش....به دلم مشیثان

 شکار نگاهش شد. میها چشم

 آبدارم. یها چشم

 از من را دامن داد.  یاو جان ستان و

 عاشقت شدم؟ یک یدون  یم          -

 از نم گذشت. میها چشم

 بود. دهیحد ، کارش به کوبش در تمام تنم رس یب پدنیاز ت قلبم

 ی ...تا اون لحظه نم یاون روز درو باز کردم تو سوار دوچرخه بود           -

 ی باشه...نم   یقدر صحنه دلچسب  نیتونه ا  یم  یدونستم ، دوچرخه سوار

ا  دیدونستم ، رقص آب رو صورت خورش انگ  یقدر م  ن ی،   زیتونه سحر 

 باشه.

 بستم.  چشم

 .نمیبستم تا نگاه آب دارش را نب چشم



 شد.  یهم کر م م یگوش ها کاش

 جذابش را نشنود. یخش دار و سرماخورده ول  یشد ، تا صدا  یم کر

 تر نشود. وانهیتا دلم د نشنود

 نینور ا  ریز  یکه چشاشو ببنده ، حت  دی چشاتو باز کن...خورش           -

 ... شهیم  کیتار  امیهمه چراغ ، باز هم دن

 که : دمیام را بستم و نال یاشک یها چشم

 ... ترو به مقدساتت قسم نگو...اثی نگو غ          -

 .دمیدو یبهداشت سیاز جا برخاستم و سمت سرو و

  یو به چشم ها  ستادمی را پوشانده بود ، ا  واریکه کل د  ییها  نهیآ  برابر

 شدم. رهیسرخم خ

شهرستان کوچک    نیکه پا به ا  یدیخورش  هیشب  دم ید  یکه م  یدختر  نیا

 گذاشت ، نبود. 

 یکه تمام وجودش را ماالمال از نفرت و ناراحت   یدختر ، آن دختر  نیا

 توانست باشد. یکرده بودند ، نم 



 یناسازگار   یبود و قلبش بنا  سیاز اشک خ  شیدختر که چشم ها  نیا

 باشد. نوایب  چارهیتوانست آن دختر ب یگذاشته ، نم

 عبث پر بود. یدیاز ام شیچشم ها نهیدختر برابر آ نیا

 تنها درد است و درد است. شیدانست انتها یکه م یدیام از

 حکم مرگ را داشت. نهیدختر در آ یکه برا یدیام از

، نگاهم را به قامت   سیدادم و باز شدن در سرو  هیپشت سرم تک  وارید  به

 کشاند. اثیغ

 او هم نم داشت. یها چشم

 وار.  وانهید ی دگشرمن کی و

 شد. یم تیها درونش به وضوح رو یکه تازگ یاحساس  و

 انداخت. ریداد و سر به ز هی آستانه در تک به

 اجازه ابراز وجود دادم.  می بار به هق ها نی دوباره اش ا دنی با د من

 وار بود و او را شوکه کرد. وانهیام د هیگر

 کرد که سمتم قدم برداشت. شوکه

 ش به دام انداخت.حصار ی چند وجب یکرد که مرا ناغافل در فضا شوکه



 .دیاش چسب نهیکرد که سر من به س شوکه

با  شیکرد که دست ها  شوکه از آن چه  تر  قرار   د ی محکم  ، گرد کمرم 

 گرفت. 

منه؟...چرا االن مشکل کجاست؟...مشکل منم؟...مشکل حضور             -

...من حالم زیطور اشک نر  ن ی...دِ آخه قربون قد و باالت ا؟یکن  یم  هیگر

 بدترم نکن. گهیخوره...تو د یبه هم م یطور  نیاز خودم هم

 گرفت. یآرام نم می ها هق

 رساند. یحد م یب یخش افتاده او قلبم را به تپش  ی صدا و

دارم...اصن دوستت اصن من غلط کردم به تو گفتم دوستت             -

 باباااااا. ی...اگهینکن د هیندارم...خوبه؟...گر 

 ی از شدت ناراحت  دم یکوب  ش یبه ساق پا  می دانم چطور ، اما با نوک پا   ینم

 که مرا دوست ندارد. نیبابت گفتن ا

 ن یکردم و ا   یتازه داشتم حالوت عشقش را با گوشت و خونم حس م  من

 ساخت. یحرفش مرا ناراحت م



 یم  ورتمهیاحساساتم    انی، چهار نعل م   ندهیهر چقدر هم ترس آ  حاال

 حالوت شده بودم. نیا ر یرفت ، من باز هم درگ

 ؟ یزن ی...چرا مه؟یچ          -

 کردم. یم یوانگید ریرا به مانند خودم داشتم درگ چارهیب

نشست برداشتم و نگاه   یکه کم کم در جانم م   یاش با خجالت  نهشااز    سر

 .نداختمین شیهاهم به چشم 

 از گرد تنم فرو افتاد. نهیاو هم با طمان یها  دست

 نداشته باشم. ندیفرآ نیبه ا یمن جان کندم تا اعتراض و

افتاده مرا برانداز کرد و   ری، صورت به ز  نییفاصله از پا  یشد و  با کم  خم

 شد. شیچشم ها ریجا بود که نگاه من درگ نیا

 ...بگو نه ترو سر جدت.یکن هیگر یخوا  یباز که نم          -

نزد  افهیق  ، م  کیترسانش  مرا  خنده   یاحساس  یبلبشو  نیا  انیبود  به 

 .ندازدیب

نمودم با    یم  یکه سع  ی جمع و جور کردم و در حال  عای خودم را سر  اما

 ، گفتم : من خوبم. می را بزدا م یاشک ها ییکنار روشو یدستمال رول



 . یییییییییخوب ییییلیآرررررره...خ          -

ام را به سمتش روانه کردم و او   یلحنش ، نگاه اشک  نی بهت از بابت ا  با

به من با   رهیداد و خ  هیتک  سیسرو   یکی سرام  وارهیبه د  دن یدر حال خند

مهر درونش النه داشت ، باز به حرف آمد که   ایبه دن  ایکه دن  ییچشم ها

: 

 ی کنم...م   حصار  یبهداشت  سیتو سرو  دی...زنمو بانایما رو بب  یزندگ           -

 .میدار  یمسخره ا ازی...چه دن؟ینیب

که اجازه ندارم ببوسمت...که   هیو او باز گفت : مسخره تر وقت   دمیلب گز

 .نهیبهش دست زد...مسخره تر ا د یکه نبا  یعروسک سر طاقچه ا

 جا گذاشت و رفت. سیسرو یفضا انیمرا م ی ا هیچند ثان یبا مکث  و

 خورد. یزنگ م بمیکه در ج یمن ماندم و گوش و

جر  من به  احساسات  و  رو  انیماندم  که  مامان  نام  و   ن ی اسکر  یافتاده 

 خط انداخته بود.   یگوش

شک تمام حالوت دوستت   یکه ب  یماندم و احساساتم و پاسخ به تماس  من

 ساخت. یرا نابود م دنیدارم شن



 .دمیمامان را شن یو بعد از مدت ها صدارا به گوشم چسباندم  یگوش

 داشت. انیتنم جر یدر رگ و پ یدلتنگ

 ... شتریشک ب یب یدلخور  و

 سالم مامان.          -

 سالم...          -

 نداشت. یو انعطاف  ی مهربان شیصدا

 کشاند. یم یزدگ خیموضوع ، قلب تپنده مرا به سمت  نیا و

 و بابا خوبن؟ دیمامان؟...فرش  یخوب          -

داره    دی...زنگ زدم بگم که...بگم که بابات گفته تا ع میما خوب           -

تهران...تا اون وقت بهتره دختر    میکنه که بر  یدرست م  شویانتقال  یکارا

...من دیبابات سرافکنده نکن خورش  شیپ   نیاز ا  شتری...منو بیباش  یخوب

تو چشاش نگاه    شهیحاالشم روم نم  نیهمحاالشم شرمنده باباتم...  نیهم

بار اومده    دهیو چش در  ای ح  ینکردم...دخترم ب  تیترب  یبندازم...دختر خوب

کوتاه  شکست  شیو  داشتم...دلمو  بهش  اعتماد  که  بود  من  سمت   یاز 



با من   یبدتر دلم ازت گرفت...چطور تونست  دمیدختر...االن هم صداتو شن

 ؟یکارو بکن نیو بابات ا 

 نداشتم.  ختنیر یبرا یاشک

 بود. ختهیقلبم ر زشی من از بابت ر یها  اشک

 ماند. ینم یاشک غم گرید و

 بودم. ختهیحرف ها و سرزنش ها اشک ر نیا  یماه ها برا من

 نمانده بود.  یجان  گرید و

پف کرده   یچشم ها  ریبه تصو  نهیقطع شد و من در آ  نمانیماب  یف   تماس

 شدم. رهیگل انداخته ام خ یو لپ ها 

 نداشت. یاسطوره ا ییبایز نهیدر آ دختر

 بود.  یمعمول

 خواست.  یهم نم یادیز زیچ ا یاز دن و

از عشق ، رفاقت خرجش   شتریخواست که ب  یرا م  یمرد  نهیدر آ  دختر

 کرد.  یم

 بود. چارهیب یلیخ  نهیدرون آ دختر



**** 

داشتم   یشدم ، هم زمان سع  یکه در رخت خوابم پهلو به پهلو م  یدر حال

شد و سخنان   یم  ریام سراز  یکه در واتساپ سمت گوش  ییها  امیبه پ

 توجه باشم. یسرشب مامان ب

و    اثیبود و حضور غ  بیآمدن به خانه که زحمتش با حب  ریتمام مس   من

، سع  یفضا خط م  انیکه گاهش م  یسرفه ها  یدر فراموش  یانداخت 

 مامان داشتم. یحرف ها

را   یآمده ، روشن شد ، گوش  امیاز پ  یگوش  نیکه اسکر  ستمیبار ب  یبرا

وار جمع    نیپتو در خودم جن  ریکه ز  یبه دست گرفتم و در همان حالت 

 گشتم.  رهی، خ اثیاز سمت غ دهیرس  یها امی شده بودم ، به پ

 ؟”یخواب “

. 

 ”یستیدونم خواب ن یم “

 . 

 پس بذار برات حرف بزنم”  “



. 

 تو چشات خونه کرد.” یغم بد هیامشب  “

. 

 من نبود.” یدونم از حرفا یم “

. 

 ی آوردم و بعد ازت جدا م  یمن بود که امشب از دلت در م  یاز حرفا  “اگه

 شدم.”

. 

 د؟” یخورش “

. 

 .” می...ما که همو دوست دارم یبش  هیبق الیخ  یب ایب “

 ک ینرم بار  ی از خنده ا  می، چشم ها  دمیکه رس  ش یها  امی پ  یجا  نیا  به

 شد.

 . یلعنت یپررو مردک

 گفت.  یهم از عشق من به خودش ، سخن م نانیبا اطم چه



 ؟”یبخون  امامویپ ی خوایتابنده جونم؟...نم “

. 

م   نیبب  “ کن  ایب  گمیمن  فمیفرار   یروستا  هی  می ری...ملمای...مثه 

 ی و عشقو م  یستی ...ساده زمیخر  یدورافتاده...چارتا گاو و گوسفند هم م

 .”میچسب

 مسخره اش کرده بود.  یحرف ها مهیخنده هم ضم یموج یا و

 بود. لمی ف کی هیما به واقع هم شب یزندگ

 .”یخارجک میشی ...مگهیکشور د هی میریاصن م “

 داد. یداشت رخ نشان م گریام د خنده

به    گای کنم...ن  ی رو قبول م  یتو بگ  یتو فقط بله بده ، من هرچ  نیبب  “

 .” لمیزمختم نکن...زن ذل افهیق

 بار خنده ام صدادار شد. نی ا گرید

 مامان ، فراموش شد. یها حرف

 طفلک و ساده دل زمام تنم را عهده دار شد. دیخورش و

 تابنده خانوم؟’  “



. 

 جان؟”  ینوران “

. 

 ...ما رو دور ننداز.”میستیهم بد ن نقدریما ا “

. 

 گوشه چشم ما را بس است...”  کی “

 به رقص....  نی از ا شی آمد و قلبم ب یکش نم نیاز ا شتریب میها لب

 یو بگ   یا یو ب  یمرحمت کن  دیشا  نمیدم اتاقت تا صبح بش   امیب  خوامیم  “

 .”یمون یباهام م 

  ام یپ  نی که در ا  یتیگرفتم ، از جد  ی، که کناره م  شیها  یمسخره باز  از

 شد. یخانه داشت ، نم 

توئه...به مامان   ریبستم تقص  خ یتا صبح    نم،یدم اتاقت بش   امیمن دارم م  “

 بگو من تو راه عشق مردم.”

که به   یاثیغ  هی، سا  شهیش  یبه سمت در اتاق که پرده رو  ینگاه من آن  و

 ، افتاد. دیکش  یم ری داده بود را کامل و با تمام وضوح به تصو  هیدر تک



 به تمام معنا بود. وانهید کی به حق  اثیغ

 بودم. وانهیهم د من

 یی و سو  دمیسر کش   یمامان ، شال رو  یبودم که با وجود حرف ها  وانهید

 ز یناچ  یل یخ  یبه فاصله ا  اثیشرت تن زدم و در اتاق را گشودم و کنار غ

 سرد نشستم.  نیزم ی، رو

 . دمید  یرا از گوشه چشم م لبخندش

 چه بود. وانهیقلب د نیدانم درد ا  ینم و

 شکافت. یام را م  نهیبود که داشت ، س چه

 ، پس...  یدوسم دار          -

 نداره. یربط          -

 را به زبان برانم.  یجمله دو کلمه ا نی کندم تا ا جان

سر   ییبال   هیوردلم تا باز خر نشم و    یداره...داره که اومدربط             -

 .ارمی خودم ن



 ی خود بود را به سمت شانه ها  یکه رو شانه ها  یبزرگ   یپتو  انیم  نیا  و

م حلقه  و خودش را عمال به من چسباند و دست هم گرد  دیمن هم کش 

 کرد. 

 گذاشت.  یشتریب یناسازگار یقلب المروت من ، بنا نیا و

...درست زهیر  یهم اشکت م   گهید  قهی...دو دقیدی...االن هم لرزگاین             -

 خت یقلبت ر  یدیاومدم حرم آقام امام رضا...اون جا هم منو د  یمثه وقت

 ی...ولدیرو گونه هات...من اون جا دلم لرز  ختیوسط چشات...از چشات ر

ا بودم  تعب  نیخر  رفاقت  به  رو  لرزه  دل  و  ضعفه   یکردم...م   یم  ریدل 

هم خوب    یشناسمت...اگه من و تو برا  یچقدر خوب م  ینیب  ی...م ؟ینیب

تو   یبرا   ی...کمیستین و  خوبه؟...من  هم    ییما  واسه  داره  جونمون  که 

 ی ...اگه برام یکن  ی...که واسه هم ، همه کار م میش ی ...که نگران هم مرهیم

 م؟یخوب یک ی...برامیستیهم خوب ن

 .دیچک اشکم

 به تنم...  دهیکس به اندازه مرد چسب  چیبه واقع ه و

 ام... ییمانده در تنها مرد



 نبود. یمن کاف یبرا

 قلب وامانده ، بس نبود. نی ا یبرا

 ی...اشکات منو خونه خراب مزه؟یر   یگفتم ، اشکات م  ید ید           -

،   ی، در کنار خونه خراب  زهیر  یعشقمون م  یبرا  یوقت  یکنه...قبول...ول

داره...خورش هم  خوب  برا  دیحال  برا  ی من   ،   ی لحظمون...برا  نیا  یتو 

مشیموندگار چطور؟...چدمی...جون  م  ی...تو  ...پشتم  ؟یکن  ی کار 

میبش   ت یاذ  خوام ی...نمیبجنگ  خوامی نم...؟یمستیوا پشتم   خوامی...فقط 

خورم...اما....اما   یخورم...من کتک م  یجنگم...من فحش م  ی...من میس یوا

 ؟یستیمیبدونم تو پشتم واخوام  یم

 .دی لرز یبه گوشم م دهیچسب یقلبم از لحن خاص و هرم نفس ها

به سمت آغوشش سوق   شتری، تنم را ب  میبه پهلو  دهیاو با دست چسب  و

 داد. یم

...تو دیخورش  دمیبمونم پات...قول م  یطی تو هر شرا  دمی...قول م  دمیم  قول

 مونم پات. یمن م یقول نده...ول



من   یاشک ها  انیبعد که در م  یو خش دارش ، لحظات  یبغض  ی صدا  و

 اوج گرفت که...  انمانیگذشت ، باز م میبه زانو دهیچسب یشان یو پ

 مست ، صبح خمار من یها هیشب گر لیاص ییِبا ی، ز لیدل یلبخند ب "

، راه فرار من    ییهام تو  هیکنار من ابر بهار من ، از گر  ایو ندار من ، در  دار

" 
 بود و هم لبخندم. م یاشک ها لیهم دل اثیحق که غ به

احساس پا گرفته   نیزدم باز ا  یم  واریهر چقدر هم خودم را به در و د  من

 کرد.  یشد ، نف  یرا نم انمانیم

 کند. شیتوانست نف یکس نم چیه

 یمن ی، تو صدا یمن ینفسا یمن یبا یحالم خوبه با تو ، ز "

 ی قرار توام ، تو قرار من یب یو ، تا کنار منخوبه با ت حالم

 شد؟ یخوش م حالم

 نداشتنش؟ بدون

 دنش؟ یند  بدون

 بودنش؟ یدر هوا دنی نفس کش  بدون

 شد...  ینم



 شد...  یخدا که نم به

 مردم.  یشد و من م ینم

، دلشوره    شهیقلب هم  " هزار رنگ ، دست منو   ی قشنگ مو  یسنگ 

 ، زخم منو ببند ریبگ

 تو  الیمن ، من تو خ الیخ  یتو سرم ، عشق محال تو تو ب  افتاده

 .ختیگر یرفتم ، فکر او از سرم نم یهم که م ایدن ی جا هر

 رفت. یجانم نم از

 خورد. یخش برداشته اش داشت قلب مرا م یلعنت یصدا نیا و

 حال منه هنوز ، وصله به حال تو پس الاقل بگو ، پس الاقل بخند "

 .ختیر  ی شد و جانم کف دستم م   یمرد دگرگون م  نیا  یحالم با صدا  من

  ی م بایز یشب لعنت نی مرا به ا یی ، هر صدا و آوا  اث یشک پس از غ یب و

 کشاند. 

 یمن یتو ، صدا  یمن ینفسا یمن یبایخوبه با تو ، ز حالم

 ی قرار توام ، تو قرار من یب یخوبه با تو ، تا کنار من حالم



،    دیکه رس  شیبا یخش دار ز  یاوج صدا  ی جا  نینگاه اشک دار من به ا   و

آرزو    شهیاش ، گفت : هم  ینگاهش شد و او هم با چشمان اشک  رهیخ

 ن یخوندم...اول  یکس گفتم نه برا کس  چیداشتم خواننده بشم ، اما نه به ه 

 من.  ی...نوران دمیکنه خورش یبارم بود...عشقت داره منو عوض م

 صورتم خم شد. یصورتش رو و

 نگاهم دو دو زد. انیم  شیچشم ها و

 شد.  چیفاصلمان ه و

 .دندیمن انگار به ساحل امنشان رس  ی لب ها یشد ، وقت چیه

 قلبم آرام گرفت. یشد ، وقت چیه

 .ختمیگر اثیمن از غ

قلب پر ضربان ، بسته بود ،    نی ا  یوار کمر به نابود  وانهیکه د   ی اثیغ  از

 . ختمیگر

آرام بخش با دوز باال به   کیکه    یآدم  هی، شب  بیو غر  بی و عج  ختم یگر

 فرو رفتم.  قیعم یشده ، به خواب قیتنش تزر

 داشت.  ایکه رو یخواب



و آسمان   دهیکه دوشادوش هم در ساحل دراز کش   یاثیغاز من و    ییایرو

 . میستینگر یرا م

 ان یبه من ، آرام م  لیسرش ستون کرد و متما  ریدست ز  اثیکه غ  ییایرو

مرغان در  یصدا و  د  ییایامواج   : به ساحل    یدی، گفت  ما هم  آخرش 

 جااااان؟!  ینوران م یدیامنمون رس

 .دمیمن از خواب پر  و

 .نایواسطه تماس م به

 .دی کوب یکه ساعت را در صورتم م یینایم

  ینگاه ها  انیم  ناینداشتم و آمدن م  یآن چنان   م یسرکارم تا  یمن برا   و

زد ،    یشک شش و هشت را با افتخار م  یو حال من که ب  اثیغ   دیجد

 نبود. یخوب زیچ

 آمد... یباز م نایم

 کرد. یها را در چشمان من فرو م تی آمد و واقع یم

تاسف است که خانواده ام را آالخان    هیچه اندازه ما  دی کوب  یم  میرو  به

 رفته ام. هودی احساس پوچ و ب کی یرده ام و خودم پکواالخان  



گرما زده ام ، ذره   یلب ها  انیم  ن یکردم ، ا  یم  ی هرچقدر هم من سع  و

 کرد. ینم ی، دور اثی غ یار خاطره لب ها یا

همان خورش  من  ، بودم  م  یعاشق  یروزها  دیشده  لنگ  برا  یو   ی زدم 

 .اری از سمت  یگوشه چشم

 .دیفهم یموضوع را م نیا اثیشک غ یب و

 را به دست گرفته بود. ختهیاحساس لجام گس  نیکه افسار ا دیفهم یم

 آمد. نایم

 . انیبار گر نیاول یو ناراحت و برا یعصب

 من...  یبرا نه

 خودش. یبار برا نیا

 نشست و حرف زد. کنارموسکیکه از ب بسم اهلل آمد ، در ک یخود

 غصه و ترس بر دلم نشست.  ،یمن با هر کلمه ا و

 بود. ی، بد ترس نای نداشتن م ترس

 نم؟یبب  ویک  دیکنم ، با  یمادربزرگم زندگ   شیپ  رازشی  برم  نخوام  اگه  من  ⁃ 



، ذهنم به شب   قمیغصه رف  انیکردم م  ی، دستش را فشردم و سع   ناراحت

 قبل سر نخورد.

 .نامی  ماهه پنج چهار  فقط ⁃ 

که منو ، دوست   یو دو ساله که چهار پنج ماه هام رو تو خونه زن  ستبی  ⁃ 

 گذرونم.  ینداره ، دارم م

که به   ییفاکتورها  انیذهنم را م  دیبا  بی بود و من به آمدن حب  یعصب

 کردم. یم  میناراحت ، تقس  ینایاش به م   یرگیدستم سپرده و خ

 ناخانم؟یشما حالتون خوبه ، م -  بیحب

از شکالت زهرمارش را گاز   یجا به جا شد و تکه ا  شیناراحت در جا  نایم

 گفت : نه. بیبه حب یزد و بدون نگاه

 ب ی و حب  ردیمن شکل بگ  یلب ها  یکه گفت ، باعث شد ، خنده رو  ینه

 متعجب نگاهش را به سمت من دهد.

شعورانه دهان   ی، ب  یش یبه سمت مثبت اند  نایکشاندن ذهن م  یمن برا  و

 باز کردم که :

 . میبرنامه رو دار نی...ما هرسال همستین یاص خ موضوع ⁃ 



 وسک یکه از ک  یناراحت از جا جست و کوله اش را برداشت و در حال   نایم

 که :  دیرد ، به من توپ یم رونیب

 . یک شی من خرو بگو ، اومدم پ - نایم

 رفت. و

و خودش    نمیاشاره زد ، بنش   بیبروم که حب   شیاز جا برخاستم که پ  ناباور

 رفت. نایم یپ

 شدم. رهی خ نایم یپ بیو من ناباورتر ، به رفتن حب

 برابرم قرار گرفت.   یبهمن  قامت بهنام  یناباورتر شدم وقت   انیم  نی البته ا  و

 .دیو وجودم از نگاه رذلش لرز دیبه هم دو  یآن می ها اخم

استعدادتو هدر   طیشرا  نی جا تو ا  نیا  یا ی،  ب  کردی  ول  منو  شرکت  ⁃ 

 ؟ یبد

 مرد بود. نی رفت ، بهتر از کار کردن با ا یهم که م نیاز ب استعدادم

 امرتون؟ ⁃ 

دروغ    ی ، اومدم بهم بگ  دمیشن  ییزایچ  ه ی  اثی...از غنمببی  رو   تو  اومدم   ⁃ 

 که منو از تو دور کنه. نی گفته فقط واسه خاطر ا



جا به جا شدم و دست به مقنعه ام   می، در جا  یادیو با عذاب ز  یعصب

با  یبا بهت  یکنار بهمن  اث یگرفتم و به قرار گرفتن غ از آنچه  ،   د یفراتر 

 شدم. رهیخ

 ؟یکن یم یجا چه غلط  نیا  - اثیغ

 کرد.  یو رو م  ریفروخورده و صورت سرخش ، قلبم را ز خشم

 . رمیدعوا را بگ هر احتمال خشونت و  یتا جلو دمیدو رونیب وسکیک از

 برد. ورشی، سمتش  یبا حرف بهمن اثیشده بود که غ ریانگار د اما

گفت  هیاالن    -  یبهمن بهم  دروغ  کار  یمشت  و  کس  شده  باورت   ، 

 ؟یدیخورش

لرزان   یلب ها  انینشست و از م   یصورت بهمن  یگره کرده اش رو  مشت

 به اطراف ساطع شد. غیمثل ج ییمن آوا

اش شدند    یقو  یمات برده ام ، به خروش افتادند و بند بازو  یها   دست

 زده به آتش نشستند. انیمرد عص نیو از حرارت تن ا 

 . فتیاسمشو رو دهن کث گه یبکش...نشنوم ددهنتو آب   -



تا    دادش  را به کار گرفتم  باالتر برد و من تمام زورم  را  ، حرارت تنش 

بود ، را    ریکه خون از کناره لبش سراز  یشدنش به بهمن  کینزد  یجلو

 . رمیبگ

...االن ؟یدیجر م  قهی  یکه االن اومد  یبود  گوری  کدوم  حاال  تا  –  یبهمن

مثه االن    یتون  یاون وقت هم م  نمیسراغش...بب  رمیم  گهینشد، دوماه د

 ؟یبخور یادیگوه ز

 کنترلش در توان من نبود. گرید

م  یورشیو    شیبازو  یآن  دنیکش   با ،    یکه  قتل شود  به  توانست منجر 

شدن   دهی، چند گام به عقب پرت شدم و با وحشت به کش   یسمت بهمن

 گشتم.   رهی، خ اث یتوسط غ یبهمن قهی

اون خوندی  کور  –   اثیغ منه...زنمه...دهن  ب   ی...مال  رو    ادیکه  بزنه  زر 

سرو  یم  سیسرو رو  تو  چشم   یم  سیکنم...دهن  من  زن  کنم...به 

م   فتویکث  ی...چشما؟یدار مرت  یکور  م کهیکنم  کورت  خدا  کنم    ی...به 

 بهنام... 



 ن ی خواباند و او را پخش زم  یدر چانه بهمن  یجمالت ، مشت  نیپس از ا  و

 کرد. 

 کردم. شیبازو زانیرساندم و خودم را باز آو میبه پاها روین

 ... اث ی...تروخدا....ولش کن...مرگ من...مرگ من غاث یغ  -

کنده و به صورت   یآش و الش بهمن  افهیخون گرفته اش از ق  یها  چشم

 .دیمن رس انیگر

 ...شیدست ها و

 ... شی که دست ها آخ

 آتشش... زیلبر یها  دست

 دست ها که معجزه داشتند انگار ، گرد صورتم حلقه زدند. نیا

 از مرگت نگو...  گهی...دگهدی...نگو  – اثیغ

 رم؟یدانه به دانه حروفش بم یمن حق نداشتم برا و

 خدا که حق داشتم...  به

 واهلل که حق داشتم...  به



و    دیاز کجا رس  نایدانم م  یباز هم سمتمان قدم برداشت که نم  یبهمن

که بدبخت چهار پنج   دی کوب  یبهمن  نهیچنان با دو دست ، تخت س  کهوی

 افتاد. نیزم یبه عقب پرت شد و سپس با ماتحت رو یمتر

که با    یینایم  یو سپس رو  اثیصورت غ  یناباور من ابتدا رو  یها  چشم

 رفت ، ماند. یم یگره کرده سمت بهمن یمشت ها

 خت یر  یش خشم مطرف  ک یکه از    ییاوضاع بلبشو  نیا  انیم  رلبی ز  اثیغ

داد ، گفت :   یکه کم کم خود نشان م  یش یسمتش عشق ، با ن  ک یو از  

 شود... یم وااااانهید نایم

که دست به کمر زدن   وفتمی، به خنده ن  م یاشک ها  انیکه م  دمیگز  لب

 تالش را نابود کرد. نی، ا ستادنیا یسر بهمن یو باال نایم

و قصدت چزوندن   یزد  یزر م   یکه تو االن داشت  نیبه ا  ی من کار  -  نایم

رف رف  قمیشوهر  شوهر  و  خودت  ندارم...گور   ، با    قمیبود  اصن 

من   قیاز رف  یکه خودت باش  یخر   نهویهم...اماااااا...توئه خاک بر سر ع

 ی ...بعدش هم که اون چشایبرج حقوقشو داد  هیط هم  ق...فیدی کار کش

 نیجا...وسط ا  نیاال اگه من همترت زر زر کردن...ح  فیو دهن کث   یکوفت



مشتر هنوز  رو  امشبه  شکر  رو  خدا  که  چالت   ی باغ  زنده  نداره...زنده 

هااااا...ول نم   یکنم...کمته...کمته  توئه لجن   گم یکنم...و م  یوقتمو حروم 

 تا نزدم بکشمت.   یگم ش

لب    ریز  نایبه م  رهیبار خ  نیبود ، ا  ستادهیمن ا  گریکه سمت د  یبیحب

 .ادیازش خوشم م  شتریگفت : روز به روز ب

 هم شد. رهیبود که بهت زده خ اثیبار نگاه من و غ نیا

 ، انگار...  می کرد یم یرا باز یاهیس یکمد لمیف ما

به خنده   یزیو بعد دائما هرچ  ختیر  یمشکالت و غم م  مانیسر و رو  از

 داشتمان! یوا م

 رفت. نایو صد البته م ب یو حب  اثیبه هر حال با شاخ و شانه غ یبهمن

 ش یاز سر و رو  یبهمن دن ید یام بود و ناراحت  رهیکه خ ی اثیمن برابر غ و

 .ستادمی، ا ختیر یم

 شد.  یبود به من و اخم از صورتش جدا نم دهیهم چسب نایم

 خانوم؟ نایاالن مشکل کجاست ، م  - اثیغ



که   یکن  یم  گاین  نویزل زل ا  یسادی...تو هم واییتو  قایمشکل دق   -  نایم

 بشه؟ یچ

که دست به   دمیکه در جانم به خروش افتاده بود ، د   یرا با خجالت  بیحب

 . دیلبش کش  یگوشه ها

 .ردی، تا خنده پخش شده در جانش آرام گ دیبه گوشه لبش کش دست

 که :  دیو او چشم غره رفت و توپ دمیکوب نای من با آرنج به شکم م و

 گم؟یمگه دروغ م - نایم

وافرش پوشاندن غم وجودش بود ، گفت : نه   یکه سع  یبا خنده ا   اثیغ

 . ییفرما ی...درست میشما عالمه دهر

 روان شد. یبهداشت سیبه من ، سمت سرو یرگیدر خ یبا مکث  و

 ناراحت شد؟  - نایم

 ی و پ  دمیسر باال برد و من لب گز  یبه نشانه نف  یریعدم دلگ  یبرا  بیحب

 رفتم.  اثیغ

 مرد به خاطر من دعوا کرده بود. نیهرحال ا به

 به خروش افتاده بود. رتشیغ



 تالطم شده بود.  ریجانش درگ و

 راه افتاده بودم. یباز نیمقصر ا من

 .دیشن یحرف ها را م  نی ا دیشک نبا یب  اثیغ و

 . دیایب اثیدادم تا غ هیتک سیدورتر از سرو یکم  یکاهگل  وارید به

 و من از دلش درآورم.  دیایب

 نداشت. یجان آن چنان  میپاها

زانوها  واری به د  هی تک  پس با  ،    نهیکه درون س  ییداده  بودم  جمع کرده 

 نشستم. 

 آمد. یقی بعد از دقا اثیغ

 .دید مرا

 آب بود. سیخ رتشوص

 به شانه ام نشست.  شانه

و برابر صورتش   دمیکش   رونیکاپشنم را ب  بیدرون ج  یکاغذ  دستمال

 .یتاب دادم و گفتم : خشک کن صورتتو...هنوز خوب نشد

 دستم دستمال را گرفت. از



 ... یا زهیدانم با چه انگ  یمن نم  و

 اصال چرا...  و

 ... اما

 شانه اش گذاشتم.  یرو سر

 شدن نفسش را حس کردم. حبس

 گذاشت. یناسازگار یقلبم بنا و

 ... شببخ  ⁃ 

 را به زبان راندم. یجمله تکه کلمه ا نیا یسخت به

 ببخشم؟ وچی ⁃ 

 که :   دمیرا با زبان تر کردم و نال میها لب

شدم...که تو اون گروه عضو شدم...که اومدم   تزندگی  وارد  که  ببخش  ⁃ 

 ی ...من هم تو رو ماثیجواب دادم...ببخش غ  اماتیتولد حسنا...که به پ

 بخشم... 

 باز به حرف آمدم که :  یرا حس کردم و بعد از چند قشیعم نفس



نداشته    ییفردا  گهید  دینباشه...شا  یفرصت  گهی د  دشای  کن  محصار...⁃ 

ا  دی...شامیباش ...چون هم من اثیغ  ....ره یعشق رو دستمون بم  نیقراره 

 ، من هنوز عاشقتم.  میدون ی....هم تو ...م

 گشود. حصاردستش گرد شانه ام 

 شد. دهیام بوس یشانیپ یرو  ختهی ر یموها یرو

 کرد. سیام را خ یشانیپ یقطره اشک گرم و

 .دمیرا د  شیعقب بردم و چشم ها سر

 …د یبود که با یاز آن  باتری ، ز کیفاصله نزد نیکه از ا ییها چشم

 شد. خم

 .دیهر دو چشمم را بوس یرو

 برداشت. انیمن سر به طغ یها  اشک

 مرحمت داد.  شی را با لب ها میها گونه

 من بود. یمقصد آخرش ، لب ها  و

 …ق یعم

 … تبدار



 …ب یعج ی حالت با

 …من و

 ی م  شهی که هم  یزیکه ضربان قلبم ، دست خودم نبود ، نابلدتر از چ  یمن

 اش کردم.  ی، همراه دمیش یاند

 . دیچیگرد گردنش پ میها  دست

 را چنگ زد. میاو ، پهلوها یها  دست

 محکم کردم.  شیموها انیانگشتان متزلزلم را چنگک وار م من

 نشستند. یعقب نم انشانیمن از طغ یلحظات ، اشک ها نیدر تمام ا و

 …غم داشت که

 …لرزاند ی رو ، م ش یپ ندهیجانم را از تجسم آ که

 بردم. یتمام قلبم لذت م با

 …ندهیآ یبرارا بگذارم ندهی، آخواستم یآن لحظه م  من

 که مرا در بر گرفت ، حل شوم. یخواستم در مرد یفقط م من

 خواستم.  یرا م  نیفقط هم من

*** 



 کرد. یبودم ، نگاه م رهیرا که به سقف اتاق خ یمن نایم

 شود. یم نیدانستم از غمم ، غمگ  یم

 …وانهیکه داشتم ، د یاز حال عاشق و

به   رهیو خ  یکه بدتر از من فکر  یاثیخودم و غ  نیب  انیاز جر   یپسحرف

 .اوردمین انیبه م یمن تا آخر شب بود ، حرف

 د؟ خورشی ⁃ 

 را به چشمانش دادم. نگاهم

رو   یانتقال  یکنم با بابات حرف بزنه ، کارا  یتونم بابا رو راض  یم  من  ◦ 

ش بفرسته  من  با  رو  تو  جاش   ، کنه  قبول   بابات…رازی کنسل  بابامو   ،

 رازی، آزاد ش  سراسری  جا  به…خودت هم بهتره  برا…شهی م  راضی…داره

م دانشگاه  مگه…می دیامتحان  چه  از  التحص   ی مهمه   ل ی فارغ 

 ی گرد  می   بر  بعد…بخشتت  ی، بعد بابات م  نی مون  یم  دوسال… میبش 

 .زشون یعز دیهمون خورش یش یم

 زدم.  پوزخند



 یم  شهی، در جانم ر  دمی رس  یحل معما م  کیهمان ها که هر وقت به    از

 دواند. 

د  ن ای  مشکل  ⁃  من  که   زشون یعز  دیخورش  خوامینم  گهیجاست 

 مساله…ستین  اثیمساله فقط غ  گهیجاست حاال د  نای  مشکل…باشم

منم  نیا  ، قهرمان   بابای…دادم  دست  از   بهشون  باورمو  من…بار  من 

بود  یزندگ خبر   من…شههمی…من  وقت  ناموس   یم  یهر  از  خوندم 

ن  ،یکش  قرار  بابام  بود  قرص  حروم   یپادخترشو    ستیدلم  ناموس 

من بلد شدم   حاال…تمویامن  مامانم…خت یمنو ر  مانای  بابام   اما…کنه

دونم   ی.م…یچ  یعنی  یپول  یب  دمفهمی  من…کنم   یچطور تنها زندگ

کنن   یکه همه از باال بهت نگاه م  یرستوران  هیشب تو    مهیکار کردن تا ن

 تلخ. یلخی…تلخه  نی ا و…نای دونم م می …هیچه حس 

 سرم را در آغوش گرفت. نایم

 ام ینداشتم ، گفت : پسره پ  ختنیر  یهم برا  یکه من اشک  انیم  ن یا  و

 وردلش. برو…اطیرو ح  یچا پاتیداده اومده با دو تا ل

 و نگاهش کردم. دمیگز لب



 که :  دیهم گذاشت و نال یرو چشم

هرچ  بذار…رمبگی  جلوتونو  چطور  ⁃   حاالتونو…بشه  خوادیم  یتهش 

چ  رمبگی  ازتون که  بچسبه  خرمو  عذابش  بعدش  برو   بلند…؟یکه  شو 

 ی برم انتقادا   دیبره باز با  ادمیجا کپمو بذارم نکنه    نیهم ا  من…ششیپ

 تند مامان بزرگمو تحمل کنم. 

 .دمشیبوس

 کردم. یم رهیخودم ذخ یلحظه را برا نیا د یگفت که با یم  راست

**** 

 زدم. یلبخند خجل شیو من به رو د یچیرا گرد تنم محکم تر پ پتو

 برم؟ افتقی قربون ⁃ 

که درونش آتش به پا کرده بود ،    یشکل  یو او در ظرف حلب  دمیگز  لب

 شه یکه صورتش را جذاب تر از هم  یچوب انداخت و از پس نور  یتکه ا

 ، ادامه داد که :  میدر چشم ها رهی ساخت ، خ یم

 ؟ یدیقول بهم م هی ⁃ 



گرفت و   میچه گفتن بود و او نگاه از چشم ها  یتکان دادنم به معنا   سر

  ی بود ، گفت : تا وقت  داری پددر صورتش ،    یقیعم   یکه ناراحت  ی در حال

لحظه واسه   نای…، باشه؟  می زن  ینم  یوقتش نرسه از خونواده هامون حرف

 ولی …دمنمی  دستت  از… کنم  ی درست م  ندهی رو آ  ندهآی…من و توئه

ا تو  روزایتنششو  م  یین  دارم  تازه  عاشق  یکه  ،    یچ  ی عنی  یفهمم 

 اث؟ یغ ینقطه زندگ نیتر ینوران شهبا…دم؟یخورش باشه…خوام ینم

و    ختی ر  ی چا  یوانیل  می را با زبان تر کردم و او از فالسک ، برا  م یلب ها

  یبار تو لحظه ، زندگ  هی به دستم داد و من با دل دل کردن ، گفتم : من  

 درد  همش…زجر  بود و  یتلخ  همش…اثیکردم..،چوبشو هم خوردم غ

 زندگی  لحظه  تو  انتخابم  هم   باز  االن…االن  اما…کوفت  سر  و  بود

لحظه رو    نای   اما…دونم اما   می…دونم  می…اشتباس  ابمانتخ…کردنه 

 .خوامیم

 مهربانش را دوست داشتم.  لبخند

 ؟یستیموای  پام تهش تا…بحث تموم  نیو ا  گهیسوال د هی _

 را با زبان تر کردم.  میلب ها باز



کرد ،   یرا هم به مانند قلبم گرم م  م یدست ها  یچا   وانیکه ل  یدر حال   و

 پاسخش را دادم که : 

وا  هی  من  ⁃  پات  وا  پس…اثیغ  سادمی بار  دوباره  هم   سادنیجرات 

 ؟ی تو چند مرده حالج نهای موضوع…دارم

 ا برخاست.ج از

 را دور زد. آتش

 که داغ بود و تر ، به پاسخم مشغول شد. ییکنار گوشم با لب ها و

 یم   ستونبی…تو  عشق  به…خاطر  به…تو  پای…تو  برای  من  ⁃ 

سخت   ه بقی  با…کنم کار  ن  یدرافتادن   ی وقت   ستنی…ستیبرام 

ا  ینم  یقانون   چیه   وقتی… یزنم در  از  رو  تو  ب  نی تونه   رون یخونه 

 ی قانون هم اجازشو داشته باشه ، من به هر ترفند   ی وقت  ستنی…بکشه

م  یوقت  ستنی…ذارمینم خودم  با  تو  خاطر  به   جنگم  یبه  برسه  چه 

هامون آسمون   یکنارم  یوقت   ستنی…خونواده  تا  قلبم  ضربان  و 

 ی تو اومد   ی وقت  ستنی…ه یا  گهی عشق با تو رنگ د  یوقت  ستنی…رهیم

 م بوده.تفاه سو میقبل یو همه رابطه ها 



  ده یی گونه ام سا  یکه رو  ششیر  ته  شد.  یگرم م   صورتم  شد.  یقلبم گرم م

 . وجودت مثه…و او باز گفت : دوست داشتنت قشنگه  دمیشد، لب گز

 زدم. لبخند

 . دیو لبخندم را دشد  خم یاو کم  و

 کندم. یلبخندتو از جا م وگرنه…سم یمطمئن ن ای ذره خودم از ⁃ 

 وا رفت. میلب ها یرو  لبخندم

 به آتش نشست.  میحد ، گونه ها یب یخجالت  از

 بار نوبت او بود که بخندد.  نیا

 و از تنم فاصله گرفت.  دیخند

 خواست. یفاصله از او را نم دلم

 …بودنش دلم

 …ماندنش

 خواست. ی به تنم را م دنشیچسب



م  یگوش ها  انیاش  د  شیخنده  با  و  خورد  رو  دنیزنگ  افتاده   ی نام 

نگاهم گفت :   رهی به گوش چسباند و خ  ی ابرو باال انداخت و گوش  نیاسکر

 …بگو غفور

 شد. دهیدر هم کش  شی روهایا

 ه؟یسر چ  دادبی  و داد باز ⁃ 

 ماند. میچشم ها رهیو خ دیکوب نینوک کفش اسپرتش را به زم ناراحت

 گه؟ینم یزچی چطور…کنه؟ یم هیگر یواس چ  االن…؟ یچ یعنی ⁃ 

 ام یداد و ناراحت گفت : م  یو نگاهش را به آسمان ابر  دیکش  یقیعم  نفس

 االن.

 .دیکش  نییتلفن را از کنار گوشش پا و

 اث؟ ی شده غ یگفتم : طور یو با کنجکاو  دمیگز لب

 من مهر داشت ، پاسخ داد که :  یکه برا یو با نگاه دی در هم کش  ابرو

 کنه.  یم هیغزل ، داره گر گهمی غفور…برم خونه مامان د بای ⁃ 

 .گرفته دلش حتما  ⁃ 



دانستم   یو من م   دیکوب  نیزد و باز هم نوک کفشش را به زم  پوزخند

 مسخره بوده است. یلیام خ یدلدار

 گردم. یزود بر م رممی ⁃ 

 شد. دهیزده از شالم توسط لبان گرمش بوس رونی ب یموها یرو و

 شدم. رهیرفتنش خ یخال  یمن به جا و

 …نبودنش به

  ی ، پسرش عاشق من است ، چه م  دیفهم  یمادرش اگر م  دمیش یاند   و

 کرد؟

****** 

  اثیکه غ  یآخر  امیاشک گوشه چشمم را با نوک انگشت برداشتم و به پ

 شدم . رهیفرستاده بود ، خ میلحظه ، برا نیساعت تا ا زدهیبا اختالف س

 .« شتمپی نشده شب تا…شدهدلم برات تنگ  »

 بودم. نیغمگ

 .یاپیبعد از دو روز پ دنشیند از

 آمد سروقتم. یکه ، بابا فردا م نیبر ا یتماس مامان مبن از



 .دیخواست بگو یدانستم چه م ینم

 بزند. ادگاریخواست  یم  میزخم ها یرو یدانستم چه زخم ینم

 …اث یغ دنید یدانستم که ب یمن م اما

 …آن نگاه دیام یب

 ی ام م  ینیوجودم موجب دل چرک  انهیکه آن م  یبا مرد  یایرو  ییتوانا

 شد ، را نداشتم.

 .دیایب  اث یخواستم ، غ  یم من

 داشت ، نجات دهد. شهیکه در جانم ر یو مرا از درد دیایی

 شانه ام نشست ، به صورتش نگاه انداختم. یکه رو نایم دست

 من نبود. ی، از برا شیچشم ها ینگران

 شناختم.  یرا از خودش ، بهتر م قمیرف من

 شده؟  چی ⁃ 

 . میبپوش بر گهیم بحبی  ⁃ 

 .دمی در هم کش  ابرو



داستان ،    دنی، اما به محض شن  یدانم چطور و با چه حس تلخ  ینم  و

 شدم. بیحب نیوار سوار ماش وانهید

را که به   یو من  دیچرخ  یجلو به سمتم م  یدائم از صندل  نوایب  ینایم

 . ستینگر یافتاده بودم را م هیگر

 هم به غصه افتاده بود. چارهیب بیحب

 غصه افتاده بود که به سخن درآمد: به

دو روز هم با    نای …شده  ریکه با شوهرخواهرش درگ  نی مثه ا  -   بیحب

 . ستین  اثیغ رتقصی  کال…هم بحث داشتن

 دانستم.  یم

 شناختم.  ی، م  دمیپرست یرا که عاشقانه م یکس من

 عشقش را داشتم.  یبود که ادعا یام از مرد یخبر یاز ب دردم

نگم  -  بیحب بهت  رو   ی بدون  دبای …ومدنی  دلم  اما…گفت  چقدر فشار 

بار مسئول   ی بدون  دبای…شونه هاشه برا  تیهمه  باز  و   یخونوادشو داره 

 ن یهرحال ا  به…ی بدون  دبای…زنه  یزمان مو  نیداشتن عشق تو به زم

 حق توئه.



 …دمشید

توانستم   یفاصله هم حال زار و ناراحتش را م  نیکه از ا  مادرش  همراه

 دهم. صیتشخ

ماش  سمت ح  زیخ  نی در  که  چرخ  بییبرداشتم  :   دیبه سمتم  گفت  و 

 نی دونه ا  می  خودش…کنه  راهی  مادرشو  بذار…خانوم االن نه  دیخورش

 .ی بش  نشیسوار ماش ییکوچه باال قراره…ییجا

  گرید  یرا به راه انداخت و کوچه ا   نیپر باران من ، ماش  یبرابر چشم ها  و

 متوقف شد. یدرخت ری، ز

 آمد.  اث یبعد ، غ قهیدق ستیب

 با صورت کبود آمد.  اثیغ

 . شانیپر یموها  با

 …پاره یلباس با

 رونی، بغضم از پوسته اش ب  ستادمیا  نی در ماش  یبرابرش جلو  یوقت  و

 و هق شد.  دیجه



قابل    زیچ  چیلحظه حس کرده بودم ، با ه  نیکه من در ا  یو ناراحت  تنش

 نبود. اسیق

 …زیچ  چیه با

 م گرفت.حصار در

 .بیو حب نایم  یجشم ها برابر

 گذاشتند. مانیتنها نایو م بیحب

 شدم.  نی، سوار ماش  دمیتنش را به جان کش   یبوکه    یمن بعد از لحظات  و

 نشست.  کنارم

او  کوچه و  ،    ییخلوت  بود  دوخته  با غم چشم  من  ناراحت  نگاه  به  که 

 . میزد یرا رقم م یدردناک بیترک

به تماشا   قیعم  ی و احساس  یو الجان  ینگاهش که نگاهم را با خستگ  به

  چ یه  یدانم چرا انگشت سبابه ام ب   یو نم  ستمینگر  یم  رهینشسته بود ،خ

 ، به زخم گوشه لبش بند شد. یاذن

 را گرفت.  دستم

 کرد.  شی چرخاند و شاهرگم را بند لب ها یدهانش به نرم برابر



 .دیلرز  قلبم

 ترم ، تر تر شد. یها اچشم

 ادن من به سخن در آمدند. یب زین میها لب

 .دتیقربونت بره خورش -

 به جانم بست که : یدر هم ادغام شد و تشر قلب لرزان شی ها اخم

 بشه. ی، نوران رمیت   یای...تو فقط باش...باش که دنزای چ نیگو تر ان -

مقنعه ام تا دنباله    ریبند شانه اش کردم و اودست از ز  یشانیو و   دمیگز  لب

روز   نیاتفاق ا  نیباتریزحصار    نیشک ا  یکشاند و ب  کیموها  یدم اسب

 ام بود. یزهر

 .یسبک شد دیبرام حرف بزن...شا -

 داشتم کم کنم.  ی، سع شیدرد چشم ها  ازحجم

 . یمشکالت خونواده من بش  ر یتو درگ ستین  یازین -

 .بود

 توانست قاتل جان من هم باشد. یداد ، م  یرا آزار م اثیکه غ یزیهرچ

 دستم را کف دستش گذاشتم و او دستم را مشت کرد. پس



 ...بگو تا غمت کم بشه.اثی بگو غ -

 .دیکش  یقیعم آ

 . دیجانم را درنورد غم

 اش. نهیبا آه س رمیخواستم بم یم

 خودمون.  ی...با دستامیبدبخت کردخواهرمو  -

 و غم در جانم سر به شورش گذاشت و او ادامه داد که : دمینپرس یزیچ

زد مامان و خواهرم از ترس حرف مردم ، گفتن   ی، هر زر  فیکث  کهیمرت  -

...زده...زده  د؟یخورش  یفهم  ی...مچشم...تا حاال سه بار خواهرمو کتک زده

 ...آخ... دیبهم بگه...آخ خورش یزیو مامان من نذاشته غزل ج

اش که   قهیرگ شق  دنیو من از د  دیکش   یشانیبست و دست به پ  چشم

 بود ، وحشت به جانم نشست. یدر مرز پارگ

 .دمیاش کش  قهیبه شق دست

 .دمی به صورتش کش  دست

 . دمیبه قلبش کش  دست

 گرفت. یعضالتش ، کم کم آرام م و



از   دیخورش  - تر  خواهرمه؟...مهم  ناز  صورت  از  تر  مهم  مردم  حرف   ،

 ندشه؟ی...مهم تر از آ تشه؟یشخص

 .دیو اشکم چک دمیگز لب

 راه گرفته بود. یبی جانم غم عج در

 زمانه قرار گرفته بود. وی چنگال د ریخواهر نداشته ام ، اس ییگو

ب  دیخورش  - غزل  صم  روزیرپ  چارمی،  دوست  خونه   یمیبا  تو  خودش 

گرفته  یمجرد کن   یوضع  نبدتری  تو…مچشو  فکرشو   غزل…یکه 

 ذاشته نمی  پسره …کرده   فرار  خونه  از  و  خورده  کتک…کرده  دق… مرده

و   نیبه زم  نقدری شب ا  مهنی  غفور…ترس  از  نزده  هم  حرف…حرف بزنه

ز  از  زده  کش  ریزمان  بزنمش؟  حق…دهیزبونش   ندارم   حق…ندارم 

 .دیرس ینم سیاگه پل دمیبر می سر رو بزدل پسره…بکشمش؟

 ی را هق هق   شیخاموش شد و جا  گریبغضش ، د  زیلبز  یصدا   ینجا یا  و

 مردانه گرفت.

 را در آغوش گرفتم.  سرش

 .دمیبار یم شیو من پا به پا دیلرز یم شی ها شانه



 بود. یلعنت شب

 …ریدلگ آسمان

 …ریدلگ  شهر

 … ریدلگ کوچه

 . …ریدلگ اثمیغ

 …ریدلگ من

*** 

 افتاده بود.  میشانه ها یسرش ، چادر نمازم رو ینشسته بودم باال 

انعکاس   یرنگ  یها   شهیجانماز گذاشتم و از ش  انیرا کنار مهر ، م  حیتسب

 شدم.  رهیشد ، خود نشان داده بود ، را خ  یم  ینور طلوع آفتاب را که مدت

 .میرا نگذرانده بود یخوب شب

 بود. دهی، عذاب کش  اثیغ

 بود. دهیاتاقش گذاشته و عذاب کش  انیم میپا یرو سر

 پاسخ گذاشته بود. یاش که همه از خانشان بود را ب یگوش یها تماس



و مرا فرستاده   دهیدر تمام شب ، تنها در اتاق مجاور خواب  نوایب  ینایم  و

امروز ، با حضور   دنیبه محض رس  میدانست  یکه هر دو م  یمرد  یبود ، پ

 گرفت. یم  یشتری بابا  ، نداشتنش قوت ب

 .دمیکش یقیعم نفس

رو  پتو غ  یرا  باالتر    نیکه جن  اثیتن   ، بود  در خودش جمع شده  وار 

 . دمیکش 

 را جمع کردم. جانماز

 .دمی صبح را به تن کش  یجانسوز ابتدا یرا ترک گفتم و سرما اتاق

 شوم.  ماریخواست ، ب یم دلم

 .ندیدر جانم بنش   هیخواستم ذات الر یم

 تمام شود. زی خواست همه چ یم دلم

 خواست. یخواب م دلم

آرزو  من غ  یبه  مهر  د  دهیرس  اثیداشتن  و  در وجودم   یآمال  گریبودم 

 نمانده بود.



، که از    ار یو غم بس   یدی ناام  کی  هیشد    ی م  یاحساسات من ، منته  یباق

 خورد. یقبل وعده خانواده هامان رقم م

پ  به ، م  کیپارک نزد  یحوض مرکز  یدادم که در حوال  امی بابا   یخانه 

 .مینیرا بب گریهمد میتوان

 . می دیرا د گریهمد

 سپردم. یداشتم جان م دنی د نیمن در ا و

 را انگار سال ها به جلو کشانده بودند. بابا

 ننده یاحساس را به ب  نیاش ، ا  یشان یپ  قی و خطوط عم  یجوگندم  یموها

 .داد یم

 شده بودم. ریهم پ من

 درون. از

 بابا... یول

 بابا. یبرا رمیبم آخ

 بودم. دلتنگش

 هم بودم. ریدلگ



 رفتم.  یاز احساسات نامتعارف به شمار م یاصال مجموعه ا من

 نشست.  مکتین یفاصله کنارم رو با

 خواست.  یآغوشش را م دلم

 کرد. غیدر اما

 کرد. غیمن در یکه اعتمادش را از چشم ها شی مثل چند ماه پ درست

 سالم.           -

پارک وصله    انیبودم که شروع کردم و او نگاه هم چنان به حوض م  من

 زده بود.

 برنداشته شروع کرد که : نگه

دکتر   شبیهمه راه که باهات اتمام حجت کنم...د  نیاومدم ا           -

چند ماه   نایمنصرف بشم و تو رو با م  یانتقال...گفت از  نایم   یزنگ زد...بابا

 ی لیمادرش...اصرار کرد...خ  شی پ  رازیبفرستم ش  یهم چند سال  دیشا  ای

ا کرد...گفت  ک  ن یاصرار  م  نهیطور  آروم  نرهیگ  یهامون  که   ی م ...آروم 

با   یکه تو چه کار  ادیم  ادمی  وفتهی...تا هرجا من چشم به چشمت برهیگ

آبرو و  کرد   یاعتماد  شا...ایمن  و   دنتیند   دیما  من  واسه  باشه  درمون 



ب  دیمادرت...شا آرامش  تو  بخونه...شا  یشتر یبرادرت  درس  برا    دیبتونه 

 . یدور باش یهممون بهتره تا تو چند صباح

 جا به جا شدم. م یدر جا

 شدم. ینشد ، نم  ختهیبه جانم ر یکه اعتماد یناراحت تر از آن روز من

 بعد. یاشک و آه و ناله را گذاشتم برا پس

 دادم. یم د یکه با یپاسخ یخواستم برا یحد م  یب  یقوا ک ی فعال

 به حرف آمدم که : میبا بغض صدا پس

 نایم  شیهممون بهتره...من هم با رفتن پ  یبرا  یبدون شک دور           -

کار   تونم  یهم م  رازی...شستیموافق ترم...به هرحال سخت تر از االنم که ن

ا  دایپ ماه   دیجا...شا  نیکنم مثل  باشم   یچند  نون شبم هم محتاح  به 

...اما من وفتمیخسته بشم...از درس و دانشگاه ب  دی اما...باز خدا هست...شا

 وقته که من فقط خودمو دارم بابا.  یلیخودمو دارم بابا...خ

 از جا برخاستم. و

 شدم. یدور م دیبا

 . رمیآن که بابا را در آغوش بگ بدون



 .زمیکه اشک بر نی ا بدون

 به زبان برانم. یکه کالم دلتنگ نی ا بدون

 نبود. نیمن ا حق

 رفتم.  یم  د یبا اما

 نکرد. ینرفتنم کار یبرداشتم و بابا برا قدم

 بابا افتاده بودم. یاز چشم ها من

 افتاده بودم. کی تار یبه قعر جهنم انگار

 همان طور که گفتم خدا بود.  و

، در انتظارم    نیداده به ماش   هیپارک ، تک  ی را در ورود  اثیبود که غ   ییخدا

 بگذارد.

 کند. ی، مرا با لبخند با وجود غمش ، همراه اثشیبود که غ  ییخدا

 حواسش به من باشد. اثشیبود که غ  ییخدا

*** 

 کردم. ینگاه م رهیرخش را خ میداده و ن هیتک  یصندل یسر به پشت

 مرد... نیا



لحظه کنارم   نی، بودنش در ا   یمرد که در معادالت من با هر روش  نیا

 شد. ی م زتریدر قلبم لحظه به لحظه عز  تینها یاشتباه محض بود ، ب

را به لب برد   شی چا   یکاغذ  وانی اش برداشت و ل  یکه سر از گوش  اثیغ

 ک ی مرد فراتر از    نیمن داد ، حس کردم ا  رهیو نگاهش را به چشمان خ

 است. زیعز

داد و رخ در رخم شد    هیتک  یصندل  یسرش را به پشت  مهیمانند من ن  به

 و او لبخند زد.  دمیو من لب گز

 ه؟ یچ          -

 ؟ی ، باز دلتنگش بش  یباش یکیشده تا حاال کنار           -

 زبانم شره کردند. یاز من ، رو  یاجازه ا چی ون هبد کلمات

 واضح تر. شیگشاده تر شد و خطوط کنار چشم ها لبخندش

کمتر   تی کنم دلتنگ  یکار  هیتونم    ی...م؟یاالن دلتنگم  یعنی           -

 بشه ها.

 جان ببخشد. می، باعث شد لبخند به لب ها لحنش

 کرد. یرا عمل شیاو ادعا  و



 جا داد. شی در پناه دست ها مرا

  ی بن  چیکه گذر ه  ی، در کوچه باغ  یغروب آفتاب زمستان  انیمن درم  و

 ش جا گرفتم. حصارحجم  انینبود ، م یبشر

 داشتم.  یتنش نفس بر م یگرنش جا داده و از بو یرا در گود  صورتم

 خواستم به بابا فکر کنم.  ینم

 فکر کنم.  ندهیخواستم به آ ینم

 فکر کنم.  یزیلحظه به چ  نیخواستم جز ا ینم

 .اثیمن عاشقتم غ          -

 شدن نفسش را حس کردم. حبس

 گرد تنم را هم. شیتر شدن دست ها  محکم

 یجان...کفره ول  یپرستمت نوران  ی...م دیپرستمت خورش  یمن م           -

 پرستمت. یم

 برداشته بود. یب یخواستن عج یکه قلبم نوا آخ

 خواست ببوسمش. یکه دلم م آخ

 که...  آخ



دست کشم و با   میاش ، باعث شد ، از خواسته ها  یخوردن گوش  زنگ

 . رمیاز تنش فاصله بگ نه یطمان

 پاسخ داد.  یاش افتاده و او به آن یگوش نیاسکر یغفور رو نام

 آن لحظات خوش در تملک خود داشت.   متیکه دست مرا به غن  یحال  در

 بگو غفور.           -

برد و پشت    شیبرادرش به سمت لب ها  یحرف ها  دنیشن  انیرا م  دستم

 .دیدستم را نرم بوس

 قلبم بال زد. یپروانه رو  هیشب یزیچ

 جا. نی ا نیای...بنیایب          -

 قطع کرد.  یتماس را با خداحافظ  و

رفتا...وگرنه شب غزل   نایگفت : خوب شد ظهر م  دینگاهم را که د  سوال

 . دیخواب یکجا م

که دست من را به همراه   یو او با خنده در همان حال  دیباال پر  میابروها

 خونت. انیداشت ، گفت : برادرشوهر و خواهرشوهرت دارن م

 ... بی عج یها نسبت



 از ذهن...  دور

 ... یواقع  اما

 کردند. یشوکه م مرا

  ی لنگه به لنگه چا  یها  وانیهر چهارنفرمان ، در ل  یکهنه ، برا  سازیاز چا

 را به دست گرفتم و از اتاقم خارج شدم. ینیو س ختمیر

نشسته و به   وانی ساده ، لبه ا  یدر کاپشن  دهیدر خود فرو رفته پوش  غزل

 کرد. ینگاه م رهیروشن کرده بود ، خ یدر ظرف حلب  اثیکه غ یآتش 

تنها    دنمید  یابتدا   از ه  ک ی،  بدون  و  گفته  ح  یحرف  چیسالم   اط یدر 

 ماندگار شده بود.

 روانه ام کرده بود. یاما خوش و بش محجوبانه ا غفور

کم سن و سال   یل یخ  یفر بانمکش از او پسر  یتپل و موها   بایتقر  اقهیق

 ساخت. یم اثیو متفاوت از غ

که ثمره ترسم   یگذاشتم و با خجالت   وانی غزل لبه ا  کیرا نزد  یچا  ینیس

 ن؟یندار ازین یزی..چ .دیبود ، گفتم : ببخش  اثیاز خانواده غ

 گرفت و روانه صورتم کرد.  اطی کف ح ی حواس نگاه از آجرفرش ها یب



شب  رهیخ  یلحظات  : گفت  و  کرد  تماشا  را  مامانم   یفایتعر  هیصورتم 

 . یستیها ن تهیعفر هی...شبیستین

 خواند.  یم تهیمرا عفر مادرش

 دردناک. چقدر

 نشست ، باز لبخند بزنم. م یکه به گلو یکردم با بغض یسع

 . دمیمن خورش          -

  ک ی به هم نزد  اث یگفت تو و غ  ی تکان داد و در جوابم گفت : مامان م  سر

دوستت نداره...اما داداشم امشب هربار نگات کرد    اث یگفت غ  ی...منیستین

 با چشاش داد زد که حواسش به توئه.

 نگاه انداختم. اثیچرخاندم و به غ گردن

 من بود. رهیگفت ، خ  یطور که غزل م همان

 .دمیلبخند پاش شیرو به

 . میبا هم باش  یتا ته هر سخت میهم قول داده بود به

 من عاشقشم.           -

 ؟ی کش  یچه جالب...تو از ابراز عشقت خجالت نم          -



 خجالت بکشم؟ دی چرا با          -

 باشه. ا یح یب نقدریقباحت داره ، دختر ا گهیمامانم م          -

 ی لیناراحت بشه...اما به نظر من ابراز عشق خ  دیمامان من هم شا           -

 .ستین ییایح یمقدسه...ب

 را به هم فشرد. شی ها لب

 تر شد. شیها چشم

 که : دینال و

فهمه بغلم    یکه منو م  یکی  خوادی...دلم م؟یکن  یمنو بغل م           -

بزنم...دلم فقط هم مرده   گه ی...مامانم مخوادیم  نویکنه...من براش حرف 

  خوامیم   یبرن...من ول  ی سرشو م  گنینداره...داداشام م  رادیلغزه ا  ی پاش م

 بذاره که به حرفام گوش نده...  خوادیم  ویک یفقط سبک شم...دلم االن فقط  

 من حرف بزنم. 

 گشودم. دست

 ناخودآگاه. یلیخ

 در برم گرفتم. او را  و



 . ندیایو غفور خواستند ، سمتمان ب اثیغ

باشعورانه با رفتن درون اتاق   یلی و آن ها خ ندیایدست اشاره زدم که ن با

 گذاشتند. مانی، تنها اثیغ

 هم نگم.  یچیه  دمی...قول مدمیحرف بزن...من گوش م          -

 افتاد.  هیگر به

 که : د یناراحت نال یافتاد و با آن صدا  هیگر به

تونه درک    یکس نم  چیسخته ...ه  یلی...خدمشونیمن خودم د           -

طور باهاش برم  چکنه...بعد من چطور ببخشمش؟...چطور بگذرم ازش؟...

مرد  هی  ریز کنار  شبا  رف  یسقف؟...چطور  کنار  که   قم یبخوابم 

کنه؟...من جدا    یمو درک نم فهمه؟...چرا حال  ی...مامانم چرا نمده؟یخواب

ب حالم  که  باشم...چهترهبشم  ن  شهیم  ی...مطلقه   ستیمگه؟...بهتر 

 ست؟ی...بهتر ن د؟یخورش

 بود. بهتر

 خدا بهتر بود. به

 ست؟یز یآدم چندبار م مگر



 تاب داشت؟ چقدر

 دل غزل...  چارهیب

 شناخت پناه آورده بود. یکه نم ی، به من یکس  یکه از ب یغزل

 دلش...  چارهیب

سرما  سوز  یدر  نزد  یاستخوان  ب  لدایبه    مانیکیکه    ی م  انیع  شتری را 

 نشستم.  وانیساخت ، لبه ا

لب نزده   یهمه دم کرده بودم و کس   یکه برا  یکهنه ا  یخودم از چا   یبرا

 بودم. دهیبرگز میفکرها یخلوت برا  کیو مثال  ختهی بود ، ر

 گرفت. یداشت آتش م دلم

 ، دلم آتش بود. دی لرز یکه جانم م  ییسرما  نیا در

 .دمشید یبار بود م نیکه اول یدختر یبرا

 بود.  دهی حد خواب یب ییها هیحال بعد از گر که

درد دل گفتن بود و سبک   یخانه دراندشت ، برا  نیاتاق من در ا  انگار

 شدن. 

 کرد. یاتاق اشک چکه م نیا یوارهاید از



از دردها  یار یبس   ی اتاق شاهد دردها  نیا  ، م  یبود  تا  و    نایمن گرفته 

 غزل. یحسنا و حت

، گردنم را به عقب   اثی را به لب بردم که باز شدن در اتاق غ  یچا  وانیل

 چرخاند. 

، در را پشت سر بست و کنارم   یخواب   یسرخ از ب  ییبا چشم ها  اثیغ

 م چسباند و دست گرد تنم حلقه کرد.نشست و شانه به شانه ا 

 قلب من گرم شد. و

 آرام گرفت.  یآتش دلم اندک و

 ؟ ینشست رونیسرما ب نیتو ا  یچرا اومد          -

 برد. یخوابم نم          -

 من هم.           -

 ام چسباند. قهیبه شق قهیشق و

عم  یصدا آه  و  از س  یقیگرفته  م  نهیکه  بر  و   یاش  غم  اوج   ، خاست 

 نشاند. یاش را در جانم م یناراحت

 درد؟  نی کار کنم با ا ی...چ ؟یکار کنم نوران یمن چ           -



 . یکن  یکار دی تو نبا          -

 ام جدا کند.  قهیاز شق قهیباعث شد ، شق پاسخم

 من ادامه دادم که : و

ه...اگه االن وا  ...بجنگرهیبگ  میتصم  د یغزله...اون با  یزندگ  نیا           -

به  عمر  آخر  شما...تا  دوش  رو  بذاره  شوهر  انتخاب  مثل  االن  بده...اگه 

فقط   یا  گهیهر کس د  ا یخودش بدهکاره...به غزل بدهکاره...دخالت تو  

کنه...اون فقط   یخدشه دار م  شوی فکر  تی ...امنزهیر  یذهن اونو به هم م

 .نی...فقط همیطی...پشتش باش...تو هر شرااثیغ  خوادیم تیامن

 ام زد. قهیشق وندی اش را پ قهیتر کرد و باز شق لب

...انگار ید ی...چشاشو دیترکه نوران   یکنم ، دلم از درد م  ینگاش م           -

 کشتن خواهرمو.

 نشست.  میبه گلو بغض

 داشت . حق

 قلب غزل را کشته بودند.  تمام



کرد ،    یاز تمام جانش شره م  ید یو ناام  ختیر  یدختر که اشک م  نیا

 زنده نبود.

 یکنه...بذار واسه خودش زندگ  هیبذار بهت تک  گمیم  نیواسه هم           -

 .یکار چیکنه...مجبورش نکن به ه 

 .ختیر نییاشک پا شیبه آسمان بلند کرد و از گوشه چشم ها سر

 .دمید من

 
 .دمی د اطیح وارکوبینور کم د ریز

 .دمی که جانم بود را د یکس  اشک

 .دمیو تنش را در آغوش کش  دمیپر نیی پا وانی لبه ا از

 .دیلرز یشانه ام گذاشت و شانه ها  یرا رو سرش

 .ی نوران شمیدارم خفه م          -

 .شیآن چشم ها یبرا رمیبم

 .میگونه در آغوش هم ماند نیرا هم یساعت ما

https://www.instagram.com/romanbookir/


برا  اثیغ من  و  کرد  سبک  را  دلش  ،   یم  که  ییروزها  یداغ  دانستم 

 داد ، توشه خاطره جمع کردم.  ینداشتنش را در پ

**** 

به حق    ب یو حب  میبه صرف صبحانه دعوت شده بود  بیدر رستوران حب

و حت بود  تمام گذاشته  وقت  ی سنگ  م  یخودش   ی خواستم کمک  یمن 

، مرا کنار کش  ا  دهیدهم   ، من    یمدت خودش به کارها  نی و گفته بود 

 را تنها نگذارم. اثیکند و بهتر است ، من غ یم یدگ یرس

 داشت.  یقیشف  قیرف  نیکرده بود ، که چن   یریچه کار خ  اثیدانم غ  ینم

  جشیغزل گرفتم و برابر نگاه گ   یاز املت معروف رستوران را برا  یا  لقمه

 تکان دادم.

 ی م  یکه سع  یمن کشاند و من با لبخند   یرا از لقمه تا چشم ها  نگاهش

 کردم ، بشاش باشد ، اشاره زدم که :

دوستم   نای...منجایاملت ا  هیبه جا غصه خوردن ، املت بخور...عال           -

 گذره.  یجا م  نیسخت داره ، از املت ا میرژ هیکه  نیبا ا



لبخند کش داد ، از دستم گرفت و    یکه مثال به معنا  ییرا با لب ها   لقمه

 .دی کش جلوتر  گرید یمقنعه اش را با دست

 د یدختر بع  نی، واقعا از ا   زیسحرانگ  ییبایز  نیعدم اعتماد به نفس با ا  نیا

 بود.

 کرد. یمرا غصه دارتر م و

 به آن صورت نداشتم.  یهم اعتماد به نفس  من

توانستم به   نهیو کم کم و با طمان   ستمیز  یکه مستقل م  ییماه ها  نیا  اما

خواه برخ  یحق  دختر  زمیخودم  من  از  شا  دیجد  ی،  و  بود    د یساخته 

 بود. ازی ن یهر زن یاستقالل برا

 ن؟طراحی شما – غفور

 زدم. لبخند

 بانمک خواست با من حرف بزند. یپسر خجالت نیا  باالخره

همون   شتری...اما بدمیهم دوره د  یخوندم...نقاش  کیمن گراف           -

 نی...ادمیرو انجام م  زایچ   نجوریو بروشور و ا   یس ینیزیب  یکارت ها   یطراح

 مدته مجبور شدم بذارم کنار.  هیداره...البته  یشتریهم چون بازار کار ب



 نداشت. تی که شعور و شخص یهم به خاطر مرد آن

برابرش ، باز مرا مخاطب قرار   یمرویبه تابه قرمه ن  رهیغفور لبخند زد و خ

 داد که : 

مزاحمتون بشم واسه کارت   اثیغ   قیخواستم از طر  یم  یل خی  من  –  غفور

 مغازم اما گفتم زشته... 

 ت ی، مرا به رسم  اث یخانواده غ  یاز اعضا  یکیکه    نیزدم و ناباور از ا  لبخند

 شناسد ، با ذوق به حرف آمدم. یم

و    دیرو ارسال کن  تون یکار  طیمن شرا  ی...برا ه؟ینه چه حرف           -

 ن یگرفته شده از کاالتون...اگه هم ندار   یکه به صورت حرفه ا  یر یتصاو

 .میدیبراتون انجام م می ش یروز مزاحم مغازتون م هیمن و دوستم 

افتاد که   اثینگاه من به غ  انیم  نیزد و مشغول صحبت شد و ا  لبخند

 .ست ینگر   یافتخار ، مرا م  هیشب  یحس خاص  کی داده ، با    یبه پشت  هیتک

 که داشتم ،  به من افتخار نکرده بود. یرکس به خاطر هن چیه

پ  یم  یوقت   بابا آنقدر مخالفت کرد و مرا   ، بروم هنرستان   ش یخواستم 

 انواع و اقسام مشاورها برد تا کوتاه آمد.



کردم ، گله    یرشته پرداخت م  ن یکه بابت ا  یا  نهیهم دائم از هز  مامان

همسرم   ندهیکه اگر در آ  دیکش   یم  شی موضوع را پ  نی داشت و دائم ا

 نه؟یهمه هز نیخورد ا ینگذارد بروم شاغل شوم ، به چه دردم م

 ی ، به من افتخار م  یآموزش  یاز فضا   ی بود که جدا  یآدم  نیاول   اثیغ

 کرد. 

 بست. یهم به نام من ، هنرمند م  شیصحبت ها یالبه ال شهیهم

 من. ینگاهش برا نی بود ، ا  یرینظ یب حس

دوخت    ی طراح  یلیدنبال هنر...من هم خ  رفتی  که  خوب  چقدر  –  غزل

 .یرفتم حسابدار یخودیب یدوست داشتم...ول

ن   مشکلی  –   اثیغ ها ستیکه  م  شویآکادم  ی...دوره  نام   م یکن  یثبت 

 برات...برو حتما. 

 غزل نشست.  یلب ها یرو یواقع یاز لبخند یکمرنگ رد

 یدلگرم   نی ا  دییکرد ، با لبخند ، بابت تا  یکه نگاهم م  یاثیغ  یمن به رو  و

 چشم بستم. 

** 



فشردن   شتریکردم با ب  یم   یخانه برپا بود را سع  اطیکه در ح  ییسر و صدا

 کمتر کنم.  شی تن غزل به خودم ، برا

 ، تمام خانه را برداشته بود. رتشیشوهر خوش غ یها نعره

در   یسعو معلوم بود    ختیر  یآمد که اشک م  یهم م  اثیمادر غ  یصدا

 داماد و پسرش دارد. نیکم کردن مجادله ب

 که : دیاش نال دهیام برداشت و با صورت رنگ پر نهیسر از س غزل

  ی...کاش خفه مدیزنه خورش  یصداش هم حالمو به هم م   یحت           -

 شد.

 ترساندم. یو تن سردش ، داشت م دهیرنگ پر صورت

که در   یگذاشتم به خاطر دختر  یپنهان شدن را کنار م  دیهرحال با  به

 شده بود. زیعز می کم ، برا یمدت

 .امیمن االن م          -

 که : دیو نال دیرا کش  دستم

 که...  نتتیآخه؟...مامانم بب یری کجا م          -

 االن.  امیم          -



بود    شدن به زمستان  کیکه ثمره نزد  یدر اتاق را گشودم و سوز سرد  و

 تنم نشست. ی، رو

 .دی شانه اش افتاده بود ، مرا د یرو یکه روسر اثینفر مادر غ نیاول

 در هم شد. ختنیاشک ر انیم شی ها اخم

 پر از خون بود ، به من خورد. شیکه چشم ها یثیبعد نگاه غا و

 شهیشد نگاهش و من چند قدم به جلو برداشتم و آرام گفتم : م  یسوال

 ...غزل گناه داره.ن؟یتمومش کن

بود ،    کلیو بده  افهیدرشت جثه و در نظر من بدق  یغزل که مرد  شوهر

 شد.  دمیوارد مرکز د

داداشاش پر کردن   نیطور مغزشو ا  نی...هممیبر  ادیصداش بزن ب           -

 مثه تو هم نشست و برخاست کنه.  ییرجادختر ه هی واجب نکرده با 

 شکست.  قلبم

، هجوم وحشتناک   شمی ندیکه بتوانم به قلب شکسته ام ب  نیاما قبل از ا

جهش   نییبه پا  وانیا  یبه سمت مردک باعث شد ناخود آگاه از رو  اثیغ

 کنم. 



را   اثیغ نامش   ، بودم  نداده  به خودم زحمت  اصال  را که  ، شوهر غزل 

و با ضربات مشت صورتش را مورد مرحمت   دهی کوب  نیزم  یبپرسم ، رو

 داد.  یقرار م

 در جدا کردنشان داشت.  یسع  غفور

 کردم. یهم کمکش م من

شک ،    یکه ب  شیها  نیو ناله و نفر  اثیمادر غ  ی اشک ها  انیم  نیا  و

 انداخت. یعصابم خط ما یمن بود رو  یبرا

 . میجدا کرد یرا به سخت اثیغ

 ی زندان م  یرا راه  اثیکه غ  ن یا  د یهم با تهد   ایح  یو ب  رتیغ  یب   مردک

 کند ، رفت.

ل  یبرا   غفور راه  یوانیآوردن  غ  یآب  و   اث یاتاق  التماس  با  من  و  شد 

 نشاندم. وانی را لبه ا  اث یخواهش ، غ

 زد. ینفس م نفس

 اش ، در مرز انفجار بود. قهی شق رگ

 .ختیریحالش بدتر از قلب شکسته ام ، به هم م   ن یا دنیاز د  دلم



 ؟ یخوب          -

 توانستم بپرسم.  یبود که م یزیلرزانم تنها چ ی صدا با

 او به حرف در آمد که : ی، جا اثیمادر غ  و

لذت؟یعذاب   هیما  نقدرای  چرا  تو  –  مادر بدبخت   یبر  یم   ی...چه  بچه    یاز 

  ی خوای...حاال می...خودتو بهش انداختی...دور کردی هام؟...پسرمو ازم گرفت

درب  یخوشبخت دستش  از  هم  ش؟یاریدخترمو  به   یطانی ...تو 

 .طااااانیخدا...ش

 نگاهش کردم. یناباور  با

 .رمیتوانستم بپذ ی گفت ، را م یچه به من م هر

 .رفتمیپذ یهمان اندازه که حرف خانواده ام را م به

 ام کرده بودند. چارهیقلب ب بیرا نص نیام بدتر از ا خانواده

 رفت.  ینم یکه انتظار بهیغر از

کند که    یبود و مادرش جان م  ان یاش ع  یچارگی بود که ب  یمن غزل  درد

 را وصله بزند. یوحشتناک و سم چیز  نیا



برا   دهان بودم  نکرده  باز  غ   یحرف   یهنوز  رو  اثیکه  ام   ی دست  شانه 

توانستم ، درک کنم چگونه با آن    ینم  یکه من ذره ا  یگذاشت و در حال

 دهد ، به حرف افتاد.  یبا آرامش پاسخ مادرش را م نیچن انشیعص

زندگبتی  برام ...دارم  دوستت...مامان  –  اثیغ ما   توی...همه  فدا 

بچگزهیمن همه چ  یدختر...برا  نیزن...ا   نی ...ای...ولیکرد   ی هرچ   ی...از 

در بق  یخواستم...هر  غفور    هیزدم...واسه  بود...واسه  غزل  بود...واسه 

  هبار واس  هیاالن فقط واسه منه...من    دیبود...واسه تو بود...اما...اما خورش

...ناحقه؟...تو دوست اده؟ی...زخوامیدخترو واسه خودم م  نیفقط ا  شهیهم

دارم...حقمه  ستین  ی ...مشکل ؟یندار دوست  واسه    زویچ  هیبار    هی....من 

 خودم ، دوست داشته باشم. 

اش از من   یمادرش به اشک نشسته بود اما هم چنان نفرت و ناراحت  نگاه

 بود. انی، ع

 ، عاشق تر شد.  اث یغ یقلب من با حرف ها اما

 .افتیتر  یرا حام  اثیتر شد چون غ عاشق



گرفت و در حال گذشتن از کنار مادرش ، کالم   و دست مرا  ستادی ا  اثیغ

کن...حرف تنهاست...بغلش  غزل   : گفت  هم  را  نزن...عقل   یآخر  بهش 

زن طالق گرفته ،   هی...رهیگ  یهم خودش م  مشیداره...شعور داره...تصم

 .نیاست...برو بغلش کن مامان...فقط هم چارهی زن بدبخت ب هیبهتر از 

 نشسته بودم. نیبعد ، من کنارش در ماش یلحظات  و

راند و من   یخلوت با سرعت باال م  یشد و در جاده ا  یاز شهر خارج م  او

 است. یتناهیمرد ال نیا یدانستم که فشار روان یم

 گرفتم. نیدنده ماش  یرا رو دستش

 کردم. نوازش

 نرم نرم باز شد. مشتش

 را باال آوردم. دستش

 .دمیدستش را بوس کف

 .دمیکه ثمره مشت دستش بود را بوس شی چنگ ها یجا

 گرد شانه ام انداخت. دست

 کرد. کی به خود نزد مرا



 را گوشه جاده متوقف ساخت. نیماش

 م گرفت. حصاردر  کامل

 .دیلرز شیبعد شانه ها  یو کم دیرا بوس  میموها رستنگاه 

 گرفت.  یآتش م دلم

، دلم   دمید یو حسرت م یدرد و ناراحت ریرا درگ مانیجوان نقدریا یوقت

 گرفت. یآتش م 

فهمن تو   ینم  هی...ببخش که بقی...ببخش نوراندیببخش خورش           -

 . یهست یچه فرشته ا

 قاب گرفتم.  میرا عقب بردم و صورتش را با دست ها سرم

 دانستم.  ینم یزنانگ  من

 مرد را آرام کرد. کیشود  یدانستم چگونه م ی نم من

دلم    یمن...برا   ی ...براهیکاف   نی...همیهست  ی...تو مرد خوباااااثیغ           -

 . هیطور که هستم بخواد...برام کاف  نیکه منو بفهمه...منو هم  ی...مردهیکاف

 . دیخند

 .دیخند  شی اشک ها انیم



 دختر من عاشقت شدم.          -

 . دمیخند

 .دمیخند م یاشک ها انیم

 پسر من هم عاشقت شدم.          -

 ام چسباند. یشانیاش را به پ یشانیپ

 در نگاهم آرام لب زد که :  رهیهامان کم کم آرام گرفت و او خ خنده

تر           - قشنگ  دن  نیتو  وجدان  ...بدبختت  دیخورش  ییای عذاب 

زندگ تو  گذاشتنم  پا  بودنم...با  دادم...با  خودم  تیکردم...آزارت  ...اما 

خوبه...خ حالم  دوسش   یلیخوشبختم...خودم  وجدانه...اما  بدم...عذاب 

 عذاب وجدانو دوست دارم. نیدارم...من ا

 .دمیگز لب

 دلم قند آب شد. در

 بود اما در دلم قند آب شد. مسخره

  ی کی  یکه وقت  نیشدم...از ا  مونیپش   یلیشدم...خ  مونیمن پش            -

ها   دنبالت...ماه  اومدم  بده  زد که حالت  زنگ  بهم  اون شب  از دوستات 



افتادم...اما واقعا االن تو    یبه فکر خودکش   ی...حتاثیکردم غ  تیمو اذخود

 نت، ماما  ست ی...مهم نشهیم  ی، فردا چ  ستیلحظه حالم خوبه...مهم ن  نیا

ب نداره...ازم  نزارهیدوسم  نم   ستی...مهم  من  هم   ذارنیخونواده  با  ما 

امیبمون آشت   نهی...مهم  قلبم  تو  عشق  خودم...با  با  ها  ماه  از  بعد   ی من 

پ ممکنه  نباش  شیکردم...فردا  دمیهم  پ  گهی...هفته  هم   شیممکنه 

 باحالمون    میهست  یحداقل تا وقت  ای....اما بگهی....سال دگهی...ماه دمینباش

به مامان و بابام و مامانت فکر نکنم...تو   دمیهم خوب باشه....من قول م

به خاطرت بجنگم...تو    دمی...من قول میط به من فکر کنهم قول بده فق 

لحظه عمرم عاشقت   نیتا آخر  دمی....من قول میس یمن وا  یهم قول بده پا

 . یبغل نکن نطوریکسو جز من ا چیباشم....تو هم قول بده ه 

قلبم   یکه رو  ییگرد تنم را محکم تر کرد و من از بار حرف ها   یها   دست

 مانده بود ، آسوده شدم.

جنگم ، هم   یتونم بهت قول بدم که هم به خاطرت م  یمن م           -

کسو لمس    چی، هم جز تو دستم تن ه  امی، هم دنبالت م  سمیمی پات وا 

 رو بغل کنه. یکنه چه برسه که کس  ینم



 . دمیخند

 .دیو خنده ام را بوساو خم شد  و

 را تجربه کرد. یضربان متفاوت قلبم

 .ختیر نیچنگ شد و جانم کف ماش شیموها انیم دستم

** 

 آمد. یکش م شتریغزل ، ب دنیشده ام با در آغوش کش  فیاعصاب ضع

 شد ، آزاردهنده بود. یکه به جانم روانه م ییها نیتوه

 گفتند. یهمه درست م دیشا

 .دیچرب ینم زهایچ  نیعشق به ا یرویواقعا ن دیشا

 گذاشت.  یدردها اثر نم نیا به

 ، انگار شرمنده بود. غزل

 مادرش. یحرف ها  شرمنده

: مامانم آدم بد  شرمنده  ساال    نی ...فقط چون تو ا ستین  ی بود که گفت 

بوده... م م  یتنها  بدبخت شدنمون...از حرف مردم...  ترسه...    یترسه...از 

برگردم    گهیداره...اگه م  ی...اما دل مهربونیمیقد  یلی... خهیمیقد  دش یعقا



تو    وهیآدم مطلقه و ب  دهی ، به خاطر خودمه...چون د  یاون آدم عوض  شیپ

م  نیا و  ز  نیا  ونیشهر  م  ریآدما چقدر  بدحرف  تو  با  زنه   یفشاره...اگه 

 |چون... 

 ...بخواب به کم. یکن تیخودتو اذ خوادیغزل... نم ستین مهم

ا  ی... ازدواجم... من مدیخودم بود خورش  ریتقص مرد عاشق   نیدونستم 

کنم...گفتم عاشقش  یدونستم... گفتم سر به راهش م یایه... م  گه یزن د

نبود عشق زور  یم اون  شهینم  یکنم... حواسم  نبود خونواده  ... حواسم 

نبودکس  حواسم  منن...  مامان  از  ا  یبدتر  م  نیکه  ما   یوسط  سوزه 

 نبود. واسم...حمییدوتا

 از اتاق خارج شدم.  اثیغ امیو من با پ دیخواب غزل

 شدم. یآرام م یکم  دیبا

 آتش داشت. دلم

 نشسته بود. میگلو انی م بغض

 شد. ییاث ، مرهم م غ  دیشا و

 شمار بودند. یکه ب ییدردها مرهم



 دوشادوشش نشستم.  وانیا لبه

 دادم.  ه یبه شانه اش تک شانه

را    شیو لب ها  دیاو دست گرد شانه ام انداخت و شقیقه ام را نرم بوس  و

نگاه داشت. چشم بستم و قطره اشک   یدر همان نقطه به مدت طوالن 

 راه گرفت. دلم شکسته بود. یگونه ا یرو ی آواره ا

   دیکه با یبدتر از آن  یلیخ

 شکسته بود چون تاوان تمام احساسم را داده بودم. دلم

 ...شیخواست برگردم به چند ماه پ یم دلم

 گونه که االن دوستم دارد ، دوستم داشته باشد. ن یهم او

 یارخواستگ دیایب

، من جفت پا را در   دندیورز   یوقت هر چقدر هم خانواده مخالفت م  آن

 مرد.  نیکردم که االو باهلل که فقط ا یکفش م کی

 گذاشت. یسرش م یآن وقت مرا رو مادرش

 شد. یبارم نم نیتوه



 کردند. ینگاهم نم ییهرجا یچشم دختر به

 داشتم.  عزت

 داشتم.  احترام

 اگر...  دیشا

 ؟یمامانم ناراحت از

 باشم؟ دینبا

 .یدار  حق

 .ندارم

 .ستادمیسر از شانه اش برداشتم و تن از تنش جدا ساختم و برابرش ا و

 نداشتم.  یکه سن من

 در ارشد بود. یقبول شیبودم که همه آرزو میدختر لوس مامان بابا من

 کند. ریدا یغاتیآرزوداشت ، شرکت تبل که

 جا دهد؟  دی حجم ، غم را کجا با  نیدانست ا یدختر چه م نیا

 کدام نقطه قلبش؟ در



 نگاهم شد. رهیخسته و ناراحتش ، خ یچشم ها با

 نور من. ی ... حق داردیخورش ی. حق دار

 .نداشتم

 نداشتم.  یحق  چیبودند ، ه  شیایدن  شیکه بچه ها یبرابر آن زن من

 عاشق توام   من اگه  یکن  یکه فک م  نی... اگهیجاست د  نیاشتباهت هم  -

تموم شده که اومدم دم اون   یدارم...اما ندارم...حق من وقت  یادیز  حق

ا تو  تو...چون  دنبال  اون شب  معن   نیخونه  ، عشق   ی نداره...معن   یشهر 

بزنن با پشت   دیدنبال عشقش... که با  وفتهینداره دختر هلک و هلک راه ب

 اشیته دن  دیدختر با  نیدست تو دهنش...که اگه نزنن هرزه است... که ا

م   برسه درمون...  درست  خواستگار  به  واسه  انتظار  غیاث    ی نیب  یبه 

ه  حت   یحق   چی؟...خورشیدت  نداره  حرف   یبرا  ینداره...حق  خواهرت 

 شهر مثه  نیبده... چون حرفاش هم تو نظر مردم ا یبزنه...دلدار

 ی ...من پر از گمراهنمی...بباثیغ  اره یم  یدختر گمراه  نیحرومه...ا  نفسش

...هر چقدر من عاشقت باشم... یام...حاال هرچقدر تو منو دوست داشته باش

تو رومون تف   لی ...ته تهش فاممیته تهش من و تو خار چشم مادر پدرمون



کم   مدو سه ساله...ک  میاریدووم ب  میبتون  یلی...ته تهش خندازنیهم نم

... عشق من تموم شهی...دوست داشتن تو تموم ممیش ی...تموم مم یبر  یم

 و یجز هم کس  ستیحواسمون ن  گهی...اون وقت دادی...از هم بدمون مشهیم

کس نشو...تو خونوادتو از دست   یکسم...تمومم...تو ب   ی... من االن بمیندار

نداره...ازم   وست، منو د  نمیم بش نده....مادرتو از دست نده...اون زن تا ابد ه

هم من هم تا ابد    دیکرد... تف انداخت تو روم... شا  نمی...مادرت نفرزارهیب

 بمونم. زاریازش ب

 را زدم. میها حرف

 را باال رفتم.  وانیا ی ها پله

 نکند.  جاد یا یمرد ، در وجودم خلل نیکردم اشک نگاه ا یسع و

 با او نتوانسته بودم. من

 او هم نتوانم. یب  گرینبود د مهم

 بود او بتواند مهم

 خوشبخت شود. بتواند

 .دی باال پر وان یا یسکو از



 .ستادیا برابرم

 ملتهب تب زده اش قاب گرفت.   یار با دست ها صورتم

 نبود. شیچشم ها یزندان گرید شیها  اشک

 راه گرفته بود. ش یگونه ها یرو

 اشک ها را نداشتم. نیا دنیجان د ومن

 بود. یامشبم کاف یخدا که برا به

 .دیلرز یتنم م  تمام

 .دیتنش کش  ان یم مرا

 اش چسباندم. نه شارا به  صورتم

 را محکم تر کرد. شحصار

تونم... حاال دو سه سال بگذره ...از عشقم کم بشه رو   یتو نم   یمن ب   -

ا  ینم مهم  ب  نهیدونم...  من  نم  یاالن  مشهیتو  ...اگه یبر  یخوای...اگه 

بار   نی...اامی...برو تو... من م  ینداره نوران  یرادی... ایدی...اگه ترسیدیلغز

  ذارمی....اما نمیواسه عاشق  دمیبار من تقاص پس م  نیدنبالت... ا  امیمن م



حواسم به دلش    دی... مادرمو نبخش... من بچه مادرمم...من بایاز دستم بر

 ی .....تو دل من... تو زندگینکن خودتو...تو فقط باش نوران  تیباشه...تو اذ

دنبالت... من شهرو   امی، من م  یبابات اومد دنبالت و تو رفت  رمیمن...حاال گ

برنت...    یدونم م  ی.. م..ی ریم  ونمد  یواسه داشتنت... م  زمیر  یبه هم م

 بهت.   دمی...قول مامیاما من م

 . ختمیتنش اشک ر انیم یساعت

 .دیبوس یمرا م او

 .دییبو یم

 .میقرار بود از هم دور شو  ییکه گو  ییروزها  یبرا  ییکرد گو  یام م  رهیذخ

سرد   یبود. هوا  سیهم اشک داشت که شانه من از طراوت گونه اش خ  او

 تنش مانده بودم.  انیزمستان را م

 بودنش. انیم

 است.  کینزد یلیو نبودنش خ دنیدانستم ند ینم و

* * * * * * 

 آمد.  بابا



 صبح همان

 آمد. نایم با

با نگاه غمگ  ی ب  نایم  انیکرد و من م  یرا جمع م  لمیوسا  نشیحرف و 

 بود. ستادهیاتاقم ا

نرفتن   یبرا   یدفاع  چ یهم ه  اثیداشت که غ   نیحیاط نشان از ا   سکوت

 من ندارد.

 دو روز ، سمتم آمد. نیتر از تمام ا  نیغمگ غزل

 رهیخ  شیگرفت و من به موج بلند موها  شیدست ها  انیرا م  میها   دست

 شدم.

 یم  انت یبود ، خ  یاش ستودن  ییبایکه ز  یدختر  نی آن مردک به ا  چطور

 کرد؟

 باشد؟  نیو ننگ فیکث نقدریتوانست ا یم چطور

 ی فهمم دق م  ی کنه...من م   ی... غیاث دق م؟یواقعا بر  یخوایم  -  غزل

...اما واقعا  میداشته باش  تیکه ما حس امن  هیقو  دهیکنه...داداشم نشون م



م  دارم  نازکه..تازه  دن  زوی چ  هی  نمیب  یدلش  داره...چرا    ایتو  خودش  برا 

 د؟یخورش یبر یخوایم

 رفتم.   یم دیبا

 گرفت. یشد و دلمان آرام م یدرست م ای

 ماند. یشد و حسرتش به دلمان م یدرست نم ای

 ی مانده بود ، کار   مانیدست ها   یعشق که رو  ن یبرا ا  د ی و غیاث با  من

 . می کرد یم

 آمد. یبر نم  اثیغ از

 گذاشتم. یباز پا جلو م دیاما با  من

 .دمیخر یرا به جان م  درد

 کردم.  یرا نوش جان م ریتحق

 .دمیکش  ی م اضتیعشق ، ر نیماندن در ا یبرا و

 شد.  یلحظه بهتر م نیسال ها بعد ، حالم از ا دیبا

 باشم.  شیبه غیاث قول داده بودم تا انتها من



م  رمی گ  حاال خانواده  با  نرمم  مبارزه  با   یانتخابش  نرمش  مبارزه  شد. 

 شد.  یمادرش م

 بود. نیما ا  انتخاب

 . میساعت ها درباره اش حرف زد شبید

را در آغوش کش   دمیکش   یقیعم  نفس ابا اشک   دمیو غزل  و گونه اش 

  ندت یآ  ی برا  یجور   هیگوشش گفتم :    ری، ز  نمییپا  یو با صدا   دمیبوس

 یی...تورن یم  هی... بق یکه دو سال بعد االن شرمنده خودت نش   ریبگ  میتصم

 نشو...شرمنده غزل نشو. ...شرمنده خودت یمون  یکه واسه خودت م

 رفتم. و

 غیاث نگاه نکردم. به

 . دیلرز یم دلم

 شد. یسست م میپا

نور   دمیشن  فقط یهو  نشه  باش...خاموش  من  پرنور  مراقب   : گفت  که 

 چشاش.

 .ختیر دلم



را گرفت و مرا به سمت در   میبارو  ریز  نایدامن گستراند. م  شتریب  اشکم

 که : دیکشاند و رو به غیاث توپ 

چشاتو   یدنبالش و چشم انتظارش بذار  ی ایاحد و واحد ن  یبه خدا  -  نایم

 ...به جون خودش قسم.اثیکنم غ  یکور م

 م یاشک ها  یرو  یکنترل  چیه  گری باعث شد ، د  اثیغ  نیخنده غمگ   یصدا

 نداشته باشم. 

* * * * * * * 

 سکوت کرده بود. بابا

 چسبانده و چشم بسته بودم.  نایهم سر به شانه م من

 شکست.  یخواننده م  یرا صدا انمانیم سکوت

  ی جان   گریکه د  زندیآنقدر بر  می را فشردم و گذاشتم اشک ها  نایم  دست

 .ردیآرام گ ینماند و دلم کم میدر چشم ها

 ،  یپر ایدن  نیاز ا یوقت "

 چشات یتو نهیش یم غم



 ی ش ی م یعاشق عاشق

 اگه دلت نخواد  یحت

 به آن دل بردن نه

 دل کندن نی به ا نه

 عشق  یا یبه جانم کرد جان

 بود  ی دلم راض کاش

 زود  ی رفت ینم کاش

 "عشق یا یدارم کرد غصه

 رفتم.  ینم کاش

 .دمشید ینم کاش

   "خواب بود.   زیهمه چ کاش

 ممنوع ی.. عاشق دگر

 ممنوع است دگر بعد تو حال خوش ممنوع یوانگی ممنوع د یزندگ

 خوش ممنوع فال



 "ممنوع است یدلدادگ

 حرام است.  زیهمه چ میبرا

 غیاثم.  بعد

 من بود. یکه آزاد یغیاث  بعد

 بود. پرپروازم

 مستقلم کرد.  بودنش

 داد.  اد یمن پول نان شب  به

 داد. یمن جربزه مبارزه با ناحق به

 شد. می ایگرچه بد وارد دن غیاث

 رفت. گرچه بد باز بازگشت.  می ایبد از دن گرچه

 مرا بزرگ کرد. حداقل 

نبودم که تمام هم و    یآفتاب مهتاب ندیده خانه پدر  دیخورش  گرید  من

 پهنش بود. یادیز یغمش ، ابرو



 ی فقط ناراحت  نشییباال و پا  ینبودم که ندانم ، زندگ  یدیخورش  گرید  من

 است. یدر خانه پدر یاز نبود آزاد

 بودند. دهیبودم که خانواده از او بر یحال ، دختر من

 ...ایخودش از دن  و

بزرگ   یبعد آن سخت  گریبودم. د  دهیعمرم را د  یروزها  نیسخت تر  من

 توانست وجود داشته باشد. ینم یتر

 عشق اگر بود چه کم بود "

 رود زود  یم  یرفتن

 پر از خاطرم  من

 ام با خودم  مانده

 تو باورم بود. چشم

 من نیحان و ا نیا گفتم

 فاطلم نیبا دلم غرق ا یشد وقت رفتن بد شد یگفت

 "از دل شکستن خسته



 شکست. اثیغ دل

. اما ما قرار دمیآخرش شن  نیغمگ  یخنده ها  انیرا... م  شیصدا  دمیشن

. بعد مینیبه تالش بنش   یگریبا هممان را جور د  نده یساختن آ  میگذاشت

  نایو من چشم گشودم. م  ستادیاز حرکت ا  نی، ماش  قهیاز چهل و پنج دق 

ها م   یهم چشم  پاک کرد.  با دست  را  ا  نایترش  به   ی روزها  نیرا هم 

 بودم. اندهکش  نمیغمگ

 . می خانه مادرجان بود برابر

 .دیبده خورش تویبه سمتم برگردد ، گفت : گوش نکهیبدون ا بابا

از ج  یگوش مدمیکش   رونیب  فمیک  بی را  ، گوش  ی.  از من   یدانستم  را 

 خواهد گرفت.

 ، دادم. نیدست دراز شدنش به سمت عقب ماش به

...باز  زویدونه همه چ   یمونی ، مادرجونت م  یجا م  نیا  ی چند ماه  -  بابا

جا   نیکنن ا  یم  یزندگ  یا  گهی شهر د  ت ییخدا رو شکر کن خاله و دا

 کنم.  یدارم تحمل م یکه بفهمن من چه خفت ستنین

 با تمام توان شکست. دلم



 . یغمى ال یتناه  با

 . شهی خراب تر از هم  یحال با

 شدم. اده یپ نیماش از

 گفتم و تمام.  یلب خدانگهدار ریز تنها

 برسد که من و بابا ، دلمان با هم صاف شود؟  یشد روز یم  یعنی

 از بابا نترسم؟  گریمن شد، من د یعنی

 کرد.  یکار خوب اثیغ

بابا    |گفت.  ی. راست ممیداشت  hakhddکرد که گفت ما با هم    یخوب  کار

 زده بود که ممکن بود مرا بکشد و خود قاتل دخترش شود.  انیآنقدر عص

 . ندهینسبت به آ ی د ید چی ه بدون

 شد. یتلخ م  نیا و

 کرد. ی. غیاث کار درستمشانیشناخت یکه م ییهمه آدم ها یبرا

 برابر کار اشتباه من. در

 اشتباه من. عشق



 کرد یحداقل کار درست او

 .دی کش  یدر آستانه در با آن چادر گلدارش ، انتظارم را م مادرجان

 قدم برداشتم.  سمتش

 .د یآغوشم کش  در

 آغوشش حل شدم. در

 او مواخذه ام نکرد. حداقل 

 همچنان دوستم داشت. او

 دانست.  یرا بد نم یعاشق  او

 یبه من؟...چرا نگفت  یزنگ نزد  هیمن برات مادر... چرا    رم یبم  -  مادرجان

 ردن؟چه بر سرت آو

 کرد. شتر یرا ب  میبغضش ، هق ها سوز

زد و من از آغوشش جدا شده ،    شیبه داخل خانه کشاند و با با صدا  مرا

مدت   ن یمبل سالن خانه نشستم و در تمام ا  نیاول  یاز راهرو گذشتم و رو

 دوشادوشم بود. نای، م



و گفت : من   دیرا دم در گذاشت و مرا در آغوش کش  لمی ساک وسا  نایم

بابات حساس    رمی...االن مامی... زود به زود مامی...اما مدیبرم خورش  دیبا

 نده...خب؟ ریبهت گ شتری بابات ب هوی رمی نشه... م

 بود. یحجم درک و شعورش ، ستودن نیا

  فروش پوش نشستم و  یپله ها  ی، رو   یورود   یهمان ابتدا   نایرفتن م  با

 رهیآمد، خ  یاز پله ها باال م  یکه با زانودردش به سخت  یبه آمدن مادرجان 

 شدم.

با نگاه    ستادی بود. مادرجان در آستانه در ا  دهیخشک  میاشک ها  گرید و 

 یچندماه حال  نیکه ا  نیا  هیو گفت : گال  دیلبخند پاش   می، به رو  نشیغمگ

 کنم اما... یرو نم یازم نپرسد

 انداختم از خجالت  نییپا سر

نبا مادربزرگت  من  مگه  خوب...  دختر  اما  رفت  یم  د ی.  خونه   یدونستم 

 بخت؟ 

 بخت؟ خانه

 رفتند خانه بخت؟ ی م یآنطور مگر



 ؟یشدت خفت و خوار نیا با

 ؟یستیبود مادرجون. . مگه عاشقش ن یبخت اهیخونه س -

 انداختم. ریزده سر به ز  خجالت

. 

 مادر پدرت؟ دی و نبا دی رو با یبه خاطرش پا نذاشت مگه

ام را با زبان تر کردم و او در حال گذشتن از کنارم ،    دهیخشک  ی ها  لب

وس بلند شو   : رفت  لهیگفت  گذاشتم...  کوفته  برات  اتاق...  تو  ببر    یهاتو 

حداقل دو پره گوشت داره   نای... دلم خوش بود می دوباره استخون برگشت 

 اطر غم تو آب شده.که اون هم به خ 

 نشاند. میبه لب ها  یآخرش ، لبخند کوچک جمله

 دانست.  یرا م یعاشق مادرجان

 دانست.  یدل را م داغ

 ده یبه وصال هم رس یبود به من که عاشق حاج بابا بوده و به سخت گفته

 اند.



عمرش ، برخورد خانواده حاج بابا با مادرجان   یمامان که تمام سال ها  اما

 بود. زاریبود ، از عشق ب دهیرا د

 درست بود که در آن عزت و احترام و ثروت باشد. ینظرش ازدواج به

  یم  انیهم پا  یشروع شود با سخت  یکه با سخت  یزیبود چ  نیا  نظرش

 .ابدی

و زندگ  یمن سخت  اما به زندگ  یعشق  را  و مادرجان  بابا   ی لیخ  یحاج 

 دادم. یم حی روزمره مامان و بابا ترج

 دادم. یم حیترج یکنار غیاث را به هر خوشبخت یسخت زندگ من

 مامنم بود. شهی، هم اط یرو به ح اتاق

 . یهمان کودک از

 خورد. یام به چشم م یکودک یها ی گوشه کنارش ، اسباب باز یحت

 نوه ارشد خانواده بودم. من

 رفتم.  یبه شمار م نیزتریعز

 ... اما



 ی خودش م  لیدور به وسا  یکه با نگاه  یا  بهیغر  کیحاال شده بودم    اما

 .ست ینگر

 .اثیخو گرفته بودم به اتاق خانه مادربزرگ غ من

 سخت طیهمان شرا به

شرت   یرا سبک کردم و با ت   می عوض شده بودم. لباس ها  یلیانگار خ  من

 گرفتم.  شی ام ، راه آشپزخانه بزرگ مادرجان را در پ یلوار راحتو ش

 کیرفت در    یکردم ، مادرجان با آن پادردش کاش م  ی فکر م  شهیهم

زحمت به   نقدریخانه ا  نی ا  یکرد و برا  یم  یآپارتمان جمع و جور زندگ

 داد. یجانش راه نم

 حاال... اما

غ  حاال مادربزرگ  خانه  پرپر  دلم  م   اثیکه  م   یرا  و    اد ی   دمیفهم  یزد، 

 .دیشو یاست که درد زحمت را م واریبه در و د دهیخاطرات چسب

را برابرم   یچا  وانینشستم و مادرجان ل  یصبحانه خور  ز یم  یصندل  یرو

 ی بود ، همراه   یکه چندسال  ی و آه و ناله ا  یگذاشت و خودش با سخت



با    یکوتاه رنگ شده اش را کم  یموها  |کرد ، برابرم نشست.    یاش م

 دست نظم داد و گفت : از شوهرت بگو.

 که: دمی و خجالت زده ، نال دمیگز لب

 .مادرجووووون

 گرفت. زیم ی و دستم را از رو  دیخند

 ن؟یدیشن ی. . از کدهیبرات یقه چاک م  یلیخ دمی. شن

 الاته.   یلیخ گهی... مدهیورپد نایم نی . از هم

 نه به خدا.  -

 . دیخند یلوحانه گفتم و مادرجان حساب ساده

لب   شتری. بتی...چه به عاشقی. خدا نکشتت دختر... آخه تو هنوز بچه ا

 و مادرجان ادامه داد که :  دمیگز

 ...ماشاال خوب قد و باالیی داره. دمی. عکسش هم د

 .  ستیکرده ن لی تحص -

 رفتن دنبال درس و کتاب؟   ایمگه همه دن-



 حداقل درآمد داره مادر.   -داره.  نیکارش هم آزاده... بنگاه ماش -

 . دیدرآمدش خوبه. باز ساده لوحانه گفتم و باز مادرجان خند -

که هشت حاج بابات گرو نهش   نیاز ا  شهی داره...هم  یبیعج  دیعقا  مامانت

سر   راثشونیم  عموهاش ارث و  یگفت چرا باق  یم  شهیچزید... هم  یبود م

صدقه    ن یزم  کهیوقت بوده و حاج بابات نه...تا زد و بابابزرگش به دوتا ت

 بینبچه هاش داد به حاج بابات و دل مادرت آروم گرفت... االن ن  یسر باق

دا داره  مغازه  دهنه  خوبه...دوتا  خالت    نی...نبتییوضعمون  و  مامان 

بچه هام... چوب    دنیکش   یسخت  ی لیحسابشون از ارث حاح بابات پره...خ

پ  رفتن  رو خوردن...اما...همشون  ما  م  یخوشبخت  یعشق   ی خودشون... 

در بزنه...حاج بابات که بود   یکیچشم راه بندازم    دیاالن تنهام ؟...با  ینیب

 رو نداشتم...چون   نایغم ا

 ..همرام بود.  ایهمه دن اندازه

 و بعد ادامه داد که : دینوش شیاز چا یحرفش ، قلب یجا  نیا به

...  زنی... بچه ها میخودت نش   ونیکن که بعدش مد  یزندگ  یهم طور  تو

و   یذاریم  نی...اما آرامش خونت...شب که سر زمشهیتموم م  هیحرف بق



مهم تره...پسره دوستت داره...دوستت   یقرص باشه... از همه چ   دی دلت با

وا که  برگرد  ساده یداره  نذاشته  و صبح  اون شب  بابات  رو  اون    یتو  تو 

داره...مادرت   جایداره...تعصب ب  خودیشناسم غیرت ب  یباباتو م  منخونه...

 یگشت   یکرد...بر م  یرفت خون به پا م  یچادرش عقب تر م  لی اگه اوا

کار   یلینبود...تو خ  یزی ...کم چدیکشتت خورش  یاون شب خونه ، بابات م

چ  نای...میکرد  یاشتباه بزرگ  زویهمه  اشتباه  چه  گفته...گفته    یبرام 

مرده... کتک خورده...تو   یلیکارت غلط بوده... اون پسر خ  یلی... خیکرد

وا مادرش  زمسادهی رو  به  کرد  نی ...  ولش  تو  حاال  زده...  زمان  و    یو 

کردیاومد بای...خوب  جا  دی...  به  بهت   یی از  االن  اما  بشه....  درست 

 کنم.  ی...االن اتمام حجت مگمیم

 خورد. یچا  وانیاز ل گرید  ی، قلب شیتر شدن گلو ی. برا

. 

دوستت   یتا عمر دار دی ... شایخونواده شوهرت نش  زیوقت عز چی ه دیشا

ه ممکنه  خودت  بزنن...خونواده  زبون  باشن...زخم  برا   چ ینداشته  وقت 

که ته تهش شب   نیهم بب  نی... اما انیرو بب  ناید نکنن.... اشوهرت تره خر



که کنارت باشه   یک ی  ای  یتنها باش   یدوست دار  یذاریبالش م  یکه سر رو

 .دهیکه برات یقه جر م یانیشناسیش یا غ یکه اصال نم

 نهیس  می کردم که برا  یرا انتخاب م  یائیها ، غ  یشک من با تمام سخت  یب

 داد و جانش من بودم. یحرم قهی کرد و  ی سپر م

 بار درست ، درست نیدرست بشه.... ا دیمادرجون من اومدم که شا -

...حاال که جز شما  م یچندماه...حاال که عاشق هم  دمیکش   ی... من سختبشه

 کنه...اومدم تالش کنم که  یدرکمون نم  یو چندتا از دوستام کس 

بابام    گهیه ندونه...دمامانش منو هرز  گهی... دی.... درست و اصولمیبش   درک

  خوام یمامانم نگاه نگردونه ازم...من فقط م  گهیما رو تف سر باال ندونه...د

 درست بشه...درست تر بشه. 

  م یکه صدا  یو خجالت  یشانیپ  یرا با عرق نشسته بر رو  میحرف ها  تمام

 لرزاند ، گفتم.  یرا م

 کرده بود. خ ی میچا

 انگار عشق در من شجاعت حرف زدن به ثمر نشانده بود. و

 بودم. دهیترس شهی، هم  شی ها تیکه به خاطر مامان و حساس یمن



 کرده بودم. یکار یمخف شهیهم

 بود.  دهیدلم لرز شهیهم

 فراتر نرفته بود. یحد  کی از  میخواسته ها شهیهم

 . دیخورش ادهیحرف ز یبذار ناهارو بکشم...وقت برا حاال

 را باز نکرد. میموردعالقه ام هم اشتها ناهار

که امکان ندارد ،    میدیش یاند  نی در خود فرو رفته شدم و به ا  شتریب  تنها

 درست شود. یزی چ چیه

 هم مرا به حال خودم گذاشت. مادرجان

* * * * * * 

بوران و سرما  انیبود که در م  یشب  نیدوم و  از   یباد   ، استخوان سوز 

با    یهم خانگ ییپشت پنجره اتاق ، چشم به بارش برف داشتم و دلم هوا

 پروراند. یرا در سر م اثیغ

 بودم. دلتنگ

 بودم یعاص



 .ندهیاز آ  دیناام و

 نشده بود. یخبر چیه

 بود. امدهیمامان هم سراغم ن یحت

 کشت. ی، داشت مرا م یخبر یو ب  ییتنها  نیا و

 زده بود. یاش خاموش  نهیریگذشته و مادرجان به رسم د ازدهیاز  ساعت

 ام داده بود. یدو روز دلدار نیا در

 نبود. یدرست شدن گری من ، د  یچشم ها یدی ناام اما

 .میدیرس یشدن م نیدو روز ، به واقع ب نیدر ا من

 .دمیچ یم ویخودم سنار یبرا

 کردم.  یم نییو پا باال

 زدم. یم یهر راه به

 شد. ینم باز

 شد. ینم اثی من و غیاث ، من و غ باز

 گرفتند.  یرا از هم م ما



 مرد. یم مانی دست ها یرو عشقمان

 بود. نیراه هم نیا ته

 رون یب  میاز حال و هوا   ده یترس  یدر هال ، باعث شد اندک  ی تقه ا  یصدا

 ده یکش 

 .شوم

 گرفتم.  شی هال را در پ راه

 هال روشن بود. هالوژن

 ، باز مرا ترساند. یبعد  تقه

 شد. دهیمشرف به کوچه کش  شهیسمت ش نگاهم

 مرا آن سمت کشاند. یتقه بعد دو

 کاناپه باال رفتم.  از

 داشتم.  بی عج دی ام کیبودم اما   دهیترس

 ضربان قلبم باالتر رفته بود. انگار

 گشودم. یپنجره را به سخت  یبازشو



 .دمیکش  گردن

 زد. ینم یقلبم حرف اشتباه ضربان

 آمده بود. او

 سرما آمده بود. نیلباس کمش در ا با

 ، تکیه برداشت. نیاز ماش دنمید به

 به تابنده خانوم. به

 داشت. یدلتنگ شیصدا

 بود. یمن ماالمال از خوش  قلب

مرد ،   نیکه از شدت مهر ا  ییدهانم گرفتم و با چشم ها  یجلو  دست

 |که : دمیممکن نال یصدا  نیتر  نییده بود ، با پااشک جوانه ز انشان یم

...امشب  یدیهم اومدم... نفهم  شب ید  ؟ی کن  یکار م  یجا چ  نیا  وونه ید  -

 ضرباتو باالتر بردم.

 من.  یدوست داشتن وانهید مرد



اومد  نی. آخه تودا ننه   -  ؟یکه چ  یسرما  تو خونه  دلم تنگته...حداقل 

 سخته. یلیخ لومتریچند ک نیبود...االن ا وارید هیفاصلمون  یحاج

 باعث شد در خودش جمع شود. سرما

 ...گمیم -

 ی ند مترچقامت مادران در    تینزده بود که رو  رونیحرف از دهانم ب  هنوز

 کوچه باعث شد از ترس سکته کنم.  انی، م اثیغ

ان رو به من  جو مادر  اندیان کش جام ، نگا غیاث را به مادر  دهیترس  نگاه

 که دیتوب

 ببند اون پنجره رو خونم پر آب شد. - مادرجان

 . دمیو پنجره را بستم و سمت در دو دمیپر نییاز مبل پا دهیترس

نرس  به ز  دهیدر  به  غیاث سر  و  مادرجان  د  ری،  در  آیتانه  رد   ده یگرفته 

 شدند.

 دست به دهان گرفتم.  دهی و ترس ستادم یا م یجا در

 مادرجان در هم بود. یها  اخم



 آمد. یباال نم اثیغ سر

 درباره برخورد مادرجان نداشتم.  یتفکر  چی من ه و

 نی االن حکم امین مامان و بابا را داشت و ممکن بود به خاطر ا  مادرجان

 موضوع دل غیاث را بشکند.

 که : دیی که از کنار من گذشت ، باز تو مادرجان

 .نیزابرامون کرد ی دم بذار ، نصفه شب یبرو چا - ادرجانم

تک چراغ  یرو و  نشست  که  نشستن    یمبل مخصوص خودش  از  قبل 

غ از  نگاه  و  آمدم  خود  به  تازه   ، کرد  ا  اثیروشن  راهرو   ستاده یگوشه 

 برداشتم. 

گفت : چرا اون جا که مادرجان    دمیآشپرخانه پا تند کردم و شن  سمت

ا  نیای...بن؟ی سادیوا کس   نیتو...تو  لباس  ال  به  با   ی م  رونیب  یسرما 

لب   یرو  ی. لبخند کوچکن یبه کم گرم ش  یبه بخار  نیبچسب  نیمونه؟...بر

 نشست.  میها

 را دوست داشت.  اثمی، غ مادرجان



  ی جوش در کتر  یکرد. آب را که برا  یخرجش نم  ینداشت ، نگران  دوست

که منتظر   یاثی، تا آستانه در آشپرخانه خود را کشاندم و به غ  ختمی ر  یبرق

 شدم. رهیخ یبود ، با نگران رهیبه در آشپرخانه خ

شق و رق نشسته و معذب بودن از تمام وجناتش   یلیخ   یبخار  یجلو

 .ختیر یم

شب تا صبح سر کردن   مهیبه شما بگم؟...با ن  ی االن من چ  -  مادرجان

 شه؟یعروستون م دیجلو خونه من ، خورش

 کار کنم؟  یچ  دیدونم با یمن نم -انداخت. غیاث  ری، باز سر به ز غیاث

 یمحض رضا  نیمن بگ  هی...اصن  یکن  ی خونوادتونو راض  دی با  -  مادرجان

 ما هست؟ دیکس تو خونتون موافق خورش چی خدا ه

س  غیاث و  آورد  باال  کرده    نهیسر  خودش سپر  جون  به  بله   : گفت   ،

 قسم...داداشم...خواهرم... از همه مهم تر مادربرگم که منو بزرگ کرده.

داره...   یشتریمن تو خونه شما طرفدار ب  دیخوبه...باز خورش  -  مادرجان

 . یندار یخونواده انگار پشتوانه ا نیتو ا دیجز خورش یشما ول

 همه کافیة. یجا دیخورش  - غیاث



دم کردن و    یچا  ی اشاره زد ، بروم پ  یبرق  یآالرم کتر  یبا صدا   مادرجان

باز از م انگار در ا  یکار  نیآشپزخانه در ح  انیمن  لحظه سخت   نی که 

 گوش دادم  شانیرفت ، به حرف ها یبه شمار م ایکار دن نیتر

...بحث خانواده هاتونن.... نیستین  دیبحث االن ، شما و خورش  -   مادرجان

 یدلشون نرم بشه و با عزت و احترام بفرستنتون ب  نتویی که قبل از جدا

 .ندتونیآ

 . رهیو از من بگ دیتونه خورش ینم یقانون چیه  - غیاث

...نشد... نی..شما چندماه تالش کردمیدینم  یخودمونو که باز  -  مادرجان

راه  هاتون  به جبر خونواده    د یبا  نیخوا  ی...اگه منیشد  ییجدا  یتهش 

اگه تا آخر عمرش عروس    دیسراغ دختر ما... خورش  نیدرست... با عزت... ا

بمونه   یشدت خفت و خوار   نیکه با ا   نهیهم نشه باز شرایطش بهتر از ا

 .هیعشق و عاشق یدل زده بشه از هرچ گهیو چند سال د یزندگ هیوت

 .دمیگز لب

 .ختم یر  یمادرجان و غیاث چا   یبرا  نیب  نیسکوت شد و من در ا  یقیدقا

 هال شدم. وارد



 تعارف کردم و بعد غیاث. یمادرجان چا یجلو

بودم را    دهیسر کش   یکه رو  یکه گوشه شال  دمیکه خم شدم ، د   برابرش

 .دیآرام به دست گرفت و بوس

 گرفت.   دنیمن تپ قلب

 حد. یب  یدنیتپ

در... با بزرگت بیا غیاث    نیا یجلو  یایب یخواست یدفعه بعد -  مادرجان

 خان.

 گرفت.  شیمادرجان راه اتاقش را در پ و

 گذاشتم.  نیزم یرو اثیغ ی را که بست ، زانو برابر زانوها در

 قاب گرفت.  شی را با دست ها صورتم

 ی ایمرد دن  نی، جذاب تر  زشیعز  شیرنگ ، با ته ر  یآن دورس شکالت  در

 من 

 .بود

 . می داد هیهم تک یشانیبه پ یشانیپ



 نم داشت. شیها چشم

 من.   یمثل چشم ها درست

 . دیپام بمون خورش یقول داد-

 مونم.  یم -

 . دیکنم خورش یدرستش م -

 دونم.  یم -

 دوستت دارم نور من.  -

 .  شتریمن ب -

 . تیچه کنم تو دلتنگ-

 .دیدونستم اون وقت دوا برا خودم هم بود. گونه ترم را بوس یکاش م -

 دمیترش را بوس گونه

 .نواخت. یم بیعج قلبم

 او رفت. و

 تنها گذاشت و رفت. یبخار یهال ، برابر شعله ها ان یم مرا



 را درست کند. زیهمه چ دیتا شا رفت

* * * * * * * * * 

 که : دیاش را برابر صورتم گرفت و توپ یگوش نایم

دونه خودشو گذاشتم تو    یشناسه... م  یبه خدا شب و نصفه شب نم  -

ل بپرسه...د  یم  بیاز حب  یاز گوش  ی...ه ستیبلک  رو  تو   گهیزنگه حال 

نداره...مگه حال  دمیتوپ  شبید بم آفت  بادمجون  ...  شه؟یم  شیبهش که 

بشه...اون   تیمرگ  ه ی  اد یخونه اگه زلزله ب  نی تو تو ا   گهینگران... د  رمیاصن گ

 ره یم یخودش هم که جا به جا م  ادیزلزله ب اگههم 

تخت   یدست جفتتون. حسنا با خنده ، خودش را رو   شمیراحت م  من

، من   ستادیدر آستانه در ا  وهیخواب پرت کرد و مادرجان که با ظرف م

 را داد. نایمن مادرجان ، جواب م یبرخاستم و جا  یی رایدر صدد پذ

 .دهیدختر ما ورپر  شیکنه پ   یم   ریروز کارت گ  هیحاال تو هم    -  مادرجان

لرز  یها   شانه خنده  شدت  از  رو  دیحسنا  به  من  لبخند    یو  مادرجان 

 .دمیپاش



برداشت و در حال گاز زدن   وهیاز ظرف م  یکه رفت ، حسنا سی  مادرجان

رام  : پ   اثیغ  گهیم   نیگفت  افتاده  چون  شلوغه  سرش  طالق   یاالن 

کرده... خونواده   دای شوهرخواهره رو پ  یا  غهیزن ص  یجا  گنیخواهرش...م

که فقط   دنیرو دارن م  هیشوهرخواهره هم از ترس آبروشون ، نصف مهر

 بشه.  یطالق رسم

 ابرو باال دادم. ناباور

 چه خوب. -

 بد بود.  گر، یاز بعد د اما

 شد. یشهر فقط عذاب را متحمل م  نیغزل در جامعه ا گرید

 شد. یقلبش م یفقط غم راه گرید

کس حق نداره از   چیاتمام حجت کرده که ه  اثیغ  گهیم   نیرام  -  حسنا

 گل نازک تر به غزل بگه.

 زدم. لبخند

تونه    یاصن م   مینیواسش؟... بب  یه  یکن  یشل م  شتویتو چرا ن  -   نایم

 ت؟یخواستگار  ایکنه ب ی اون مادر فوالزره رو راض



 تونه. یتونه... به خدا که م یم  - حسنا

- 

 وقت منو دوست نداره. چ ی... مادرش همی به هم برس رمیگ

... رفتن...مگه همشون مونیهمه آدم اومدن تو زندگ  نیفداسرت... ا  -  نایم

 داشتن؟...اون لندهور دوستت داشته باشه ، جا همه کافیه.دوسمون 

 لندهور جد و آبادته.. غیاث...تلفظ کن دهنت عادت کنه. -

 ی چنان خودش را رو   نایو م   دیام ، از خنده پاچ  ی حرف جد  نیبه ا  حسنا

ام   یعارضه جسم  نی، کوچک تر  ه یاز چند ناح  یمن پرت کرد که کوفتگ

 رفت. یبه شمار م

 بود. خوب آمدنشان

 تنها شدم. یادیز  گریرفت ، د اثیکه غ یاز آن شب بعد

 گذشت. یهفته از آن شب م دو

کس نبود. مامان و بابا هفته گذشته آمده بودند و بدون    چ یاز ه  یخبر

که طرف   نیکه تمام مدت در اتاقم بودم ، با مادرجان سر ا  یمن  دنید

 برخورد کرده و رفته بودند. ن یمن را داشت ، سرسنگ



 ... نیهم

 غیاث. یزد برا یپر م دلم

 باغ حبیب. یبرا

 حرف زدن.  یبرا

 از ما. یزیهر چ یبرا

* * * * * 

پارچه نمدار خوابانده بود    یرو  دیسبزه ع  یکه برا  ییگندم ها  مادرجان

را با فکر   ردیرفت رنگ بهار بگ  یکه م  یرا با دقت چک کرد و من باغچه ا

 دادم.  یآب م  رمیدرگ

. 

 مادر؟  دیخورش

مادر؟...دارن    یشنو  یرا چرخاندم سمت مادرجان و او گفت : نم  نگاهم

 زنن.  ی زنگ م



 فونیباال رفتم. آ  وان یا  یآب را درون حوض انداختم و از پله ها   شلنگ

 و از راهرو گذشتم.  دمیمادرجان را به سر کش   یخراب بود و چادر دم دست

 یرا با نگاهش وجب م  م یکه سرتا پا  یرزن یرا که گشودم ، با چهره پ  در

 |. شدم زد ، روبرو

کوزت   هی که شب  ی خوب عطرش ، از من  یخوش پوش که با بو  یرزنیپ

 ی جوان تر به نظر م  یلیخ  یلیاز صبح در خدمت مادرجان بودم ، خ  نوایب

 . دیرس

 سالم-

 سالم.  -

 ی حرف با من تا م   یب  نگونه یشناسم چرا ا  یکه نم  یزن  ن یمانده بودم ا

 کند.

   ن؟یداشت یامر -

 مادربزرگت خونه است؟  -

 . دییبله...بفرما -

 .ستیدر کنار تا من رد بشم ، بد ن  یاز جلو یبر -



 .دمی و خودم را کنار کش  دمیگز لب

 مادرجان بود. انیاز آشنا دیشا

  شگون ی، گوشت تنم را با ن   دید  یمرا م  یها  یشعور  یب  نی اگر مادرجان ا  و

 کرد. یآب م شیها

قرار داد و در حال در   یدو پله ورود   یدستش را همان ابتدا  یچوب  یعصا

  ی من با عصا  ریدست منو بگ  ایساده اش ، گفت : ب  یطب  یآوردن کفش ها 

 تو خونه مادربزرگت.  امین فیکث

 چشم. -

پ  چادر را در   دیو دست سف  چاندمیرا گرد کمرم  و چروک خورده اش 

 دست گرفتم و آرام او را از دو پله باال بردم.

  اطیبشینین من مادرجونو از ح  نجایخانه گفتم : شما ا  لیمبل است  کینزد

 خدمتتون.  انیصدا بزنم ب

 من هم ببر حیاط. -

 را قربان ، قربانت شوم. تیرو میو بگو ندازمی داشت که ابرو باال ب جا

 بودمش.  دهید نه



 شناختمش. یم نه

 هم ازب بسم اهلل به جانم بود. شیناشتا یاردها

به در صدا    دهیکردم و نرس  یهمراه  اط ی تکان دادم و آرام او را تا در ح  سر

 بلند کردم که :

 مادرجون؟ -

  ی را نم  بیکه مهمان عج  دمیدر آمد و در نگاهش د  یتا جلو   مادرجان

 شناسد.

و قدم جلو گذاشت   اوردیخود ن   یبه خاطر اخالق مهمان دوستش به رو  اما

 . نی...قدم رنجه کردنیخوش آمد یلیو گفت : سالم حاج خانوم خ

 سالم... ممنونم...باعث زحمت. -

 داد؟  یبه من ارد م فقط

 د؟ یپاش یبه مادرجانم لبخند م چطور

سر مرا فرستاد    راه دست خانم باکالس را گرفت و با اشاره  مه یاز ن  مادرجان

و او چشم غره رفت.   ستیک  یعنی. سر تکان دادم که  ییرایپذ  لیوسا  یب



اوضاع نداشتم ، راه آشپزخانه را   ن یکه واقعا در ا  ی و با حال  دمیکش   یپوف

 گرفتم. 

 ییها  یفنجان  کیزود دم دادم و ک  یلیبرق خ   سازیچا  لهیرا به وس  یچا

بود پخته  مادرجان  با  صبح  مس   میکه  ظرف  در  مادرجان    ی را  محبوب 

 .دمیچ

 قرار دادم.  یلنگه همان ظرف مس  گریها را هم در ظرف د  وهیم

بزرگ مس   ینیدر س   ینیریرا با قندان و ش  یچا  کیکمر بار  یها  استکان

 قرار دادم و رهسپار حیاط شدم. 

 بود.  دهیپر صبحتشان را قطع کردند. رنگ مادرجان دندیکه د مرا

تخت قرار دادم و مادرجان بی حواس گفت : برو    یرو  انشانیرا م  ینیس

 خرد کن ینیزم بیو بعد برو واسه شام س اریهم ب وهیم

 باال انداختم. ابرو

 وقت شام پختن بود اصال؟  چه

 دلش طلب کرده است اهیبود نخود س معلوم

 .سر تکان دادم و از پله ها باال رفتم.



 بچم..حق داره 

 من ینش   انهیانداختم و رفتم. هنوز م  ینگاه  میباکالس گفت و من ن  رزنیپ

مبل قرار داده بودم را    یکه رو   ی خانه بودم که باز زنگ در خورد. چادر

 رفتم.  نیی گرفتم. دو پله را پا شی و راه در خانه را در پ دمیباز به سر کش 

 را گشودم. در

توانست باعث   یه بود ، هم نم که برابر قامتش گرفت  ی.... دسته گل بزرگو

 شود من نشناسمش.

 .ختیر دلم

 .ختیر دلم

 .ختیهزار بار ر دلم

اتفاق   نیناباورانه تر  میلحظه حضور داشت، برا  ن یجا ، در ا  نیکه ا   نیا

 امروز بود.

 بزرگ بود. یاد یگل بزرگ در دستش ز دسته

 من سر خورد. یموها یچادر از رو و



 شد و لب زد که : کیمهربانش ، مهربان تر بار یها چشم

 |.قربون موهات برم من. 

 .ختیر دلم

 .دمیبرچ لب

 ش حل شوم.حصارخواست در  یم دلم

 خواست ، ببوسمش. یم دلم

 جانش را ببوسم.  تمام

 بکشانم.  می ها هیتنش را به ر یخواست بو یم دلم

 تنش شود. ی، بو  میخواست تمام هوا یم

 دادم تا سقوط نکنم و او گفت : قربون مهمون دعوت  هی شانه به در تک -

 دختر. کردنت

 .دمیگز لب

 کنار رفتم و او جلو آمد و در را پشت سرش بست. یکم

 . یتوه یش ی. چقدر الغر م



 .دیو بوس دییبو یو طوالن قیرا عم می موها یخم شد و رو  و

 بوسه اش مردم. در

 مادربزرگا کجان؟  -

 هوم؟  -

را از   کشی و ش  کیکالس  ی اش بودم و او کفش ها  محو و مات بوسه  هنوز

 پا کند و تازه نگاه من به قامتش افتاد. 

آراسته   ییبایکه به ز  ییو کراوات و دسته گل و موها  یو شلوار رسم  کت

 شده بود.

  یها در فقر و فالکت م  هیکه در خانه تنارد  یکوزت   هیوقت من شب   آن

 الم یبودم و به خ  ستادهیشده اش ، ا  ک یو پ  کیش  یاد یبرابر قامت ز  ستهیز

 کردم. یاز جانش هم م یدلبر

 سلطان خانوم من کجاست؟...مادرجون تو کجاست؟  هی.حاج

 مغزم به حپجوش و خروش افتاد.  تازه

 کف دست باز شد. کی به قاعده   دهانم



 جهید. رونیب انشیاما از م یاصوات

 !؟ی .چ...چ

و اشاره زد که قبل از او وارد شوم و من شوک شده راه گرفتم تا    د یخند

 سالن. انیم

 را اشاره زدم. اطیسراغ مادربزگش را گرفت و من با دست ح باز

که نشانش داده بودم ، خم شد و لب    یاز راه گرفتنش به سمت راه   قبل

 قشیو بوسه کوتاه و عم  دیکش   یلب ها  انیبه م  رانهیغافلگ  یلیرا خ  میها

 گذاشت. می را لرزاند و بعد تنها میا به جانم نشاند و زانوها ر

 ی م   هیبا بق   موی و گفت : من چا  دیچند قدم رفته ، به سمتم چرخ  البته

 .خوامیم قییییمرحله رو عم  نیا ازیخورم... امت

 رفت. و

 من ماندم. و

 رفتم.  یرا انگار در خواب راه م یساعت بعد کی که تمام  یمن

من در آن وضع ،   دن یکه مادرجان به محض حضورش در سالن و د یمن

 و با غرولند کشاندم تا حمام. دیدستم را کش 



 به جانم که : د ییکه مادرجون تو یمن

ها  هیچ- زده  فلک  وا  ی شبیه  ...دوش   ن یا  یسادیشوهرندیده  ؟  وسط 

 رون یاز اتاقت ب  گهیهم صدات نزدم د  ی... لباس خوب بپوش...تا وقتریبگ

 .این

 ی خانه مادرجانم فکر م  انیم  اثیدوش آب به بودن غ  ر یرفت و من ز  و

 کردم. 

 بودن مادربزرگش به

 . دیخند  ی م  شیمادربزرگ خودم که در پس تمام استرسش ، چشم ها  به

کش   حمام سشوار   ، پوش  میموها  دنیکوتاهم  دامن  دنی،  و  که   یکت 

 .دیطول نکش  شتریربع هم ب کی تخت گذاشته بود،  یمادرجان رو

در اتاق را بی هوا گشود و نفس نفس زنان خودش در اتاق   نایم  یوقت  و

 .ستیفقط از آن من ن یناباور نی ا دمیانداخت ، تازه فهم

شده   دایکه به شوهرت توم پ   ی عالقه ا  نی بزن تو صورتم تا ا  ایترو قرآن ب-

ا بپره...  سرم  چر  نی از  ه  ی م  هیچ  یکیکارا  م  یکنه  داداش    یدل  بره 

 المصب ما؟



 شد. دهیناباور کش  میها لب

   نجان؟ی. چرا ا

 . انیهمه دارن م -

 چرا؟  -

 بستونه. یکرده شما رو واقع  تیچون آقا غیاث ن -

 تخت نشستم.  لبه

 زانو زد.  میپا نیی پا نایم

 را در دست گرفت. میها  دست

 .دیمن چک اشک

 . شنینم یراض -

 .شن یم -

 نه به خدا.-

 به خدا.  شن یم -



پسره لندهور   ن یدونم...بابات زنگ زد...گفت ا  یمن هم م  -دونم.    یمن م   -

 داره چه 

کنه؟... من هم گفتم عاشقه...گفت غلط کرده...گفتم حاال که    یم  یغلط

نگفت بعد    یچیکم ه  ه ی...گفتم باشه...  رسمیحسابشو م  امیکرده... گفت م

قط من که نه...همه عاشق دخترمه؟...گفتم واال ف  یگفت ...گفت مطمئن

 مطئنن.

 دست من نبود. گرید میچشم ها بارش

 .شهینم یمامان اون راض -

غیا  - د  یثواال  من  ا  یلیخ  گهید  دمیکه  اومده  پس   نیخوشحال  جا... 

 راحته.  الشیخ

م  و با تشر  به   نم یبنش   نهیآ  یکه مجبورم کرد جلو  نای بعد  را  و صورتم 

 دست برداشتم.  ستنیاز گر ی، کم دیارای خودش ب قهیسل

 شدت استرس رو به مردن بودم. از

 شود. یچه م اثیمن و غ  یدانستم که ماجرا ینم

 عشق من خواهد ماند.  اثی ، غ ایدانستم که تا ته دن  یرا م نیا اما



ا  قهیدق  ستیزنگ در به فاصله ب  یصدا که از پشت در به    ی و همهمه 

 افزود.  ی اتاق م انیمن م ی، به قدم رو دیرس یگوش م

 داشت. ییباال یانگار صدا همههم

 بحث کوتاه. کی  دیشا

 شدم. یمتوجه نم ادیز من

 گذاشت.  ینم نایم چون

 زده بود.  خی تنم

 از پشت کمرم راه گرفته بود. یسرد عرق

  پ یتا  یزیاش چ  یمستاصل گوش به در چسبانده و دائم در گوش  نایم  و

 کرد.  یم

 | نا؟ یشده م یچ -

 اومدن...خونواده غیاث...خونواده تو...خاله ها...عموها...همه.فعال که همه -

 و نشستم.   واریخوردم گوشه د سر

 شود؟ یم  یزیگفت آبرور یچه جمع کرده بود؟ نم یهمه آدم را برا نیا



 .اد یعروس ب  گنی...اووووه... مستین  ی. فعال که حرف  نا؟یم  شه یم  یاالن چ -

 جا جهیدم. در

با آن    شهیاز هم  باتریکه ز  یتق در آمد و من بعد از روزها مامان  یصدا

 . دمیام د یبود را با نگاه اشک ستادهیخوش رنگ برابرم ا یچادر و روسر

 داشت. یزیر اخم

 سالم خاله. - نایم

 د؟ی...خورشزمیسالم عز - مامان

 . سالم مامان. نگاهم کرد.

 وار بود. چارهیب یادیانگار ز حالتم

 ...زشته منتظرن. مامان؟رونی ب ایسر کن ب تویسالم... روسر -

 قدم برداشت.  سمتم

 سمتم دراز کرد.  دست

 لمس کردم. یرا با ناباور دستش

 لب بردم. به



 .دمیبوس

 دلتنگ مامان بودم. من

 بغل گرفتنش. دلتنگ

 .دیرا کش  دستم

 . برخاستم

 آغوشم گرفت. در

 .دمشیبوس

 داشتم و تشر زد که : اشک

...فعال که پسره انگار قشون ؟یخواست  ینم  نوینکنیا...مگه هم  هیگر  -  مامان

...پررو پررو هم سر مجلس نشسته...مادربزرگش بدتر از خودش...از دهیکش 

 ی هست  یدونم دلخوش چ   ی...نمگهیم  یهمه کماال داشته و نداشته نوش ه

 تو؟ 

 و لبخند من هم زمان شد. نایم خنده



  یرنگ را رو  یآخرش را که به کار بست ، شال گلبه  یدهایتاک  مامان

 سالن شدم.  یو راه دمیکش  میموها

 به انتخاب خودش در اتاق ماند. نایم

 .دمیکش  یقیبه سالن در راهرو نفس عم دنیاز رس قبل

 ام گرفتم. نهیبه س دست

 زد. ی با سرعت هزار م قلبم

 به خدا پا به سالن گذاشتم.  دیام با

 لحظه همهمه با حضور من آرام گرفت. کی

 شد. دهینگاه ها به سمتم کش  همه

 به پنجاه نفر در سالن خانه مادرجان گرد هم نشسته بودند. بیقر

نشست و بعد   اثیغ  زواریمهربان و ه  یبدون اذن ابتدا در چشم ها  نگاهم

 گذر کرد تا نگاه بابا.  یاز مکن

قبل   اثیداشت. آرام رو به جمع سالم گفتم. مادربزرگ غ  یزیاخم ر  بابا

 نیبش  نجایا ایاز همه گفت : سالم دختر قشنگ..ب



 .دخترم

سالن نشسته    گریمادرجان که سمت د  یبا استرس در چشم ها  نگاهم

 خانم.  هیکنار حاج نم یبود، نشست و مادرجان اشاره زد که بروم بنش 

 یم  انشانیم  د یمبل سه نفره نشسته بود و من با  ریغیاث سمت درگ  مادر

 نشستم. 

 اتفاق ممکن بود. نیبدتر  نیا

 نی شد. ا  شتریب  شی قدم گذاشتنم سمتشان ، اخم ها  یاز ابتدا  اثیغ  مادر

کرد. حاال هر چقدر هم که   یگاه مرا به عروس بودنش ، قبول نم  چیزن ه

زن انگار قرار نبود از نفرت به من دست   نیشد. نگاه ا  یهموار م  زی همه چ

 بردارد.

 . نشستم 

غ  ی نیسنگ ها  اثینگاه  دست  از  شد چشم  ام   یباعث  نشسته  عرق  به 

 نگاهش کنم.  یچشم ریبردارم و ز

بودند ، چشمک   یتعارف و حرف ها  ریغفلت همه که درگ   در مسخره 

 به جانم زد. یزیر



 انحنا برداشت.  یکم میها لب

سوال مادرجان درباره   انیم  اثی مادر غ  ی وقت  دیی نپا  یر یانحنا د  نیا  اما

 ، به حرف آمد. اثیشغل غ

 حرفی بزند. دمیترس  یچون م دمیلرز ی. مدیلرز یم تنم

 .زدیبر مانیآبرو

 بافته من پنبه شود. ی اهایتمام رو و

 ی ل یخوبه...ما خ  یلیخ  شی داره... وضع مال  نیپسرم بنگاه ماش  -  اثیغ  مادر

 . میآرزوها براش داشت

 قلبم چنگ انداختند.  به

 انداختم.  نییپا شتریرا کف دستم فشردم و سرم را ب میها  ناخن

که منظور مادرش از آرزوها ، زن    دندیمجلس نفهم  یآدم ها  یباق   دیشا

فهم  ستیبهتر من  حاجدمیاما  فهم  هی.  هم  خانم  سرفه   دیسلطان  که 

 ه :کرد و در ادامه حرف دخترش گفت ک یمصلحت

 ک نزدی  هم  به   رو  آدما   قلب  خدا   کاش   که  البته   – سلطان خانم    ه یحاج

م  وگرنه که همه  نگهدار   یکنه...  به خاطر  ندار من  و  دار   ی دونن همه 



 یمال  ندهیاز بابت آ  التونیبرسه...خ  اثیغیاثم از من قراره به غ  یشگیهم

بد  دیخورش پسر  باشه... پسرم هم  نخوند... ستین  یجان راحت  ...درس 

کنه...دکتر بشه... مهندس بشه...اما نشد...چون   لی بود تحص  نیا  ام  یآرزو

...دست رهیبال و پر خواهر برادرشو بگ  ری داشت و خواست خودش ز  رتیغ

دراز کن راکول شروع کرد و خودش تون مهره دار که کتکم   یجلو احد 

که کمتر   ییپول شروع کرد و خودش تونست برسه به جا  کمینکنن...با  

حواسش   شتریخودم ب  یهست... واال غیاث از اوالدا   الشتو سن و س  یکس 

 بامحبته. یل ی... خهیبهم هست... بچه بامحبت 

 .دیبگو  اثشیبا افتخار از غ نقدری داشت که ا حق

 بود.  ای آدم دن نیبه حق که با محبت تر اثیغ

 نیقلب تر خوش

 نقاب. کی پشت

خونمون بوده...   دی...رو سر ما جا داشته...خورشزهیعز  یلیدختر من خ   -   بابا

 نور خونمون بوده...متوجهین که؟

 نشاند. م یبابا بغض به گلو حرف



 همه را شکانده بودم.  دل

 همه را خون کرده بودم. دل

 ها را دشمن کرده بودم.  خانواده

 مسخره نشسته بودند. شی نما کی انگار در  وهمه

 یخورد و من گردن به سمتش چرخاندم و به چشم ها  یغیاث تکان   مامان

 شدم. رهیپر آبم خ یام بود با چشم ها رهیناراحتش که خ

خانم به حرف در آمد که   هیماند و بعد قبل از حاج  ینگاهم لحظات  رهیخ

: 

 . شهی مونه و نور خونه پسرم م یانشاال نور خونه شما م -غیاث  مادر

 را حس کردم. اثیخوردن غ تکان

 .دمیغزل را د لبخند

 زد. یرا. قلبم انگار نم شی با استرس غفور به موها دنیکش  دست

تضم  -اثیغ هر  برا  ازین  ین یمن  خانم   دیخورش  یخوشبخت  یبشه 

 . ینی...هر تضمدمیم



 حرف در آمدن غیاث باعث شد نگاه به سمتش بدوزم به

 آرام بود. شیها چشم

 .دیکش  ی انگار راحت تر نفس م و

 بود. دهیهم ترس او

 .دمیفهم یم

 .دمیفهم یرا م اثیتمام غ من

 بودنش را. تمام

 .دهیهم م  نیبخوا ینیپسرم هر تضم گهید  -سلطان خانم   هیحاج

 با لحن شوخش ، همه به خنده افتادند. و

 ارمیب  گه ید  یچا  هیهل زده از جا برخاست و گفت : پس من برم    مادرجان

 خدمتتون. 

ب  دیبی زحمت خورش  -سلطان خانم    هیحاج ب  ارهیجان  ما   شتریکه  به 

 .ی چا نیبچسبه ا



و    دیچرخ  اثیمادر غ  یخانم ماند و بعد رو  هیحاج  یلحظه رو  کی  نگاهم

 حرف مادرش را داشت.  دییتا زشیاخم راو با همان 

 گرفتم.  شی در پ یآشپزخانه را با اجازه ا  راه

 آشپزخانه شد. یهمراهم راه مامان

ا   دهیاسترس گوشه ناخنم را به دندان کش   پر  ستاده ی، گوشه آشپرخانه 

 کی کمربار  یخوشرنگ نصیب استکان ها  یبودم و به مامان که با دقت چا

 بودم.  رهیکرد ، خ یم

 کردم مهم باشه.  یخ...خب... فکر نم  -داره.    نیماش  شگاهینما   ینگفته بود.  

 کرد. اخم

 ...مادربزرگش شاعر. هیمادرش فرهنگ ی. نگفته بود

 کردم مهم باشه.  یخ... خب فکر نم-

  دیکشاند و توپ   ریرا به ز  شی و دست به کمر زد و صدا  دیسمتم چرخ  به

 که :

 مهمه؟   یتو نظر تو چ -



 دش.خ...خب....خو  -

 ناست؟ یاز ا  یتر گفت : مگه خودش سوا   یشد و حرص  شتریب  شی ها  اخم

کف آشپزخانه دوختم و پاسخ دادم که   کیو نگاهم را به سرام  دمیگز  لب

 داره...خودش ی: . آره مامان... خودش غیاثه...خودش قلب مهربون

 دوست یدوست دارم...چه گل ییهست من چه غذا حواسش

که اون جا تو سالن   یهمون  یعنیدوست دارم...خودش    ی...چه آهنگ دارم

م دو  دو  چشاش  بب   ینشسته  منو  غ نهیزنه   ، خودش    اثی...مامان 

 ن یداهر... زم  نیماش  شگاهیقشنگه...حاال من بگم خونوادش الن...بلن... نما

 ی ...من م شهی... نمشه؟یم  دایپ  یداره...خونه داره...تو اصل عشق من توفیر

مهمه که   نی...اما برام ادهیته شده...بلند شده...جنگمرد ورشسک  نی ا  مدون

 ن ی ... به خاطر خواهرش... برادرش... به خاطر ادهیبه خاطر خونوادش جنگ 

پاساژ شهر واسه داداشش...نه خودش...خواهرش   نیکه مغازه بخره تو بهتر

وقت نشنوه  غ  ینه  خود  من  خودش...  نه  داره  دوست   اثو یخواسته 

که   یببرم...همون  یکه منتظره من چا  یکه تو سالنه...همون  یدارم...همون

  اثو یغ  نیپا گذاشتم تو سالن نگاش از روم برداشته نشده... من هم  یاز وقت



که فقط احترام   یان یکه شوهرم بود و دست بهم نزد...غ  یان یدوست دارم...غ

 که عاشقمه. یاثیکه مواظبم بود... غ یان ینصیبم کرد...غ

 صورت مامان شد. یکف کنده و راه یها  کیبا خجالت از سرام نگاهم

 اخم داشت. مامان

 . نمیرا بب شیتوانستم لبخند پس چشم ها یمن م اما

  ؟ یعاشقش  یلیخ

 . یلیخ

 دوستت نداره. مادرشوهرت

 غیاث دوستم داره.  -

 . تیزندگ شهیسخت م -

 .شه یآسون م اثیبا غ-

   ؟یمطمئن

 مطمئنم. -

 را زدم. میها حرف



 بودم. آرام

 را ببرم. ینیتشر زد س مامان

 را گرفتم.  ینیهمه س یبود. جلو نیسنگ

 برداشت. دیبا لبخند و ام غزل

 الغر شده بود. اریبس 

 هم با چشمک برداشت.  غفور

 عزیزم بود. برادرشوهر

 . دیخند یور کی خانم   هیحاج

 داد. یاش روح م خنده

 نگاهم نکرد. اثیغ مادر

 آوردم. یرا به دست م دلش

 نگاهم نکرد. بابا

 آوردم. یرا به دست م دلش

 با اشک شوقش برداشت. مادرجان



 شد. یاش ماالمال از خوش یاز خوش قلبم

 کردند. یخوشبخت یافراد جمع آرزو یباق

 |بود.  بایز

 .ستادمیا اثیغ برابر

 باال گرفت.  سر

 استان را برداشت و لب زد که : نیآخر میچشم ها رهیخ

 .مبارکمون باشه.

 شد. ینم  باورم

 .زیدرست شدن همه چ ی دفعه ا  کی نیا

 بود.  ایرو کی هیشب  زیشب درست شدن همه چ کی در  نیا

 نشستم.  میلحظات سر جا نی از تمام ا  ناباورتر

 .دیکش  رونیب ی، جعبه کوچک فشیخانم از ک  هیحاج

 عروس قشنگمون.  یهدیه ناقابل ماست برا  نیبه بابا گفت : با اجازتون ا  رو

 .دمیگز لب



 انداختم.  نییپا سر

 شد؟  یم مگر

 امکان داشت؟ مگر

 . میکن یما جبران م  یالبته انشاال تو جلسه بعد -غیاث  مادر

 نرمش نبود. شیدر صدا گرچه

 بود. زاریاز من ب گرچه

 مجلس احترام قائل شده بود. نی ا یبرا ییگو اما

 خانم تشرش زد ، احترام قائل شده  هیحاج  یوقت از

را در انگشتم انداخت و نگاه من بی   روزهیف  نیخانم انگشتر با نگ  هیحاج

 شد. دهیاذن سمت غیاث کش 

 بود.  دهی که انگار روزها دو یاثیغ

 بود. دهیکش  یسخت روزها

 بود. دهینقطه امن رس نیبه ا تا

 البته من یه سری شروط دارم.  - بابا



 نشست. شی باز باال رفت و شق ور ق در جا اثیمادر غ گارد

 .دییبفرما -خانم   هیحاج

ما به شما    نینبود ب  یکنم...اگه مساله ا  یبا خود آقا غیاث صحبت م   -   بابا

 .دهیاطالع م

 تکان داد.  دییبه تا  یخانم لخند زد و غیاث سر  هیحاج

 افتاد تو دامنم.  یگفت : چه نون رلبی اما آرام و و ز مادرغیاث

 شکست.  دلم

 چندماه دلم شکست.   نیبار در ا نیهزارم یبرا

 .زمیکندم تا اشک نر جان

نم  جان تا  مرمیکندم  تا  کندم  جان  ز  یمجلس   انی.  مجلس   نی باتریکه 

 .اورمیبود ، تمام دردم را باال ن میایدن

خانم و    هی هم حاج  انیم  نیگذشت. ا  ییمجلس به گفتمان و آشنا  یباق

و آچمزگونه من و غیاث را فرستادند   بایز   یهم دست  کیمادرجان ، با  

 صحبت کوتاه.  کی یبرا اطیح



 تخت نشستم ، آرام دستم را گرفت. یغیاث که رو کنار

 برد. شیرا به لب ها دستم

 .دیبوس

 انگشتر نشانم را. یحوال همان

 من فدات بشم؟   -

 خدانکنه.-

 نم داشت. شیها چشم

مس  تو  رفتم  روز  هر  روز  زدم...دل  ری.هر  آوردم...منت    یلی بابات...حرف 

جا باشم...کنار تو...دلم آروم    نیکه االن ا   دیارز  ی.... م دیارز  ی...اما مدمیکش 

 ازم.  رتتیگ ینم ی...کسیمن دیخورش گهیباشه که د

 .دیبار یم میها چشم

 بودم. شیچشم ها خیره

راض  - چطور  قسمش   ؟یکرد  یمامانتو  بابا  خاک  دادم...به  قسمش   .

 یوقت قسمش نم چیدادم...ه



 . دادم

 .دیلرز دلم

 من خرجش کرده بود. یخاک پدرش خط قرمزش بود. برا قسم

 من...  یبرا

 جون غیاث تابنده من؟ . دوستت دارم. -. غیاث؟  

 و در پاسخم گفت که : دیکش  قیعم یبست و نفس  چشم

 ی ... من با تو همون نمیمن ولی از دوست داشتن گذشته... من با تو بهتر-

 .دمی... من عاشقتم خورشخوامیام که م

 لرزاند. شتریکه گفت ، دلم را ب یدمیخورش

 ت کنم. حصارشد  ی. کاش م

 زد. چشمک

 . دیخند

 خب. . شوهرتم خب. یشوهرم   - کمیکن  ایاوه اوه ح -



  یگفت که من هم نفس   یالیخ  ی جمله را با چنان آرامش و آسودگ  نیا

 ق یعم

 . دمیکش 

 کم وقت رفتن شد. کم

دادن  توی...اگه گوشنمتیب ی، آرام گفت : م  یغیاث لحظه خداحافظ

 شب.  مهیتا ن دارمیزنگم بزن...ب

 زدم و چشم بستم.  یآرام لبخند

و دم گوشم گفت که : . خوب دل   دیخانم هم دم رفتن مرا بوس  هیحاج

 ما که  ی... حق هم داره بچم... مراقب نور چشمایبچه منو برد

 باش...خداحافظت مادر.  یخودت

 برابرم ، جمع شد.  اثیبود با حضور مادر غ میکه رو لب ها  یا  خنده

صحبت   د یمشهود بود که مادر غیاث گفت : با  یادینگاهم انگار ز ترس

 . رمیگ  یدنبالت... اجازتو از مامانت م  امیا مبا هم... فرد میکن



گذر کرد. غفور هم  یچشم. دست سر شانه ام گذاشت و با خداحافظ -

با لبخند و شبت خوش زن داداش ، مرا به لبخند نشاند و غزل مرا 

 محکم در آغوش گرفت و کنار گوشم گفت که : 

 کردم...دعام  بهترم...دعاتون   یلیخ گهیروزا حالم بهتره... امروز د نیا

 و رفت.  دمشیبوس

اش که خبر از شب  ژامهیهم با ست پ نایو م یاز مهمان خال خانه

داد از اتاق خارج شد. مامان در حال جمع و جور کردن  یماندنش م

  چی ، گفت : ه دی پرس یسوال م زیر کیکه  یینای، رو به م ییرایسالن پذ

 رفت.  مینشده خاله جان...دخترو داد زیچ

 خوش حال خندید.  نایم

 . دمیهم خند من

 اما تشر زد که :  بابا

 . میدیو نبخش  دیولى ما هنوز خورش  - بابا

 شد.  زانیمن آو  یهمراه بارش چشم ها  شیمینا لب ها

 آخه عمو.  - نایم



مبل تک نفره نشست و خیره صورت ناراحتم  یرو نایتوجه به م یب بابا

و زمون   نیپسر با اومدن و رفتن و به زم نیکه ا یاونقدر یعنیگفت : 

...وگرنه که تا ابد دلم باهاتون صاف خوادیزدنش نشون داد تو رو بد م

...دخترم به ما دروغ گفت...از اعتماد ما  نهیشد... االن هم دلم چرک ینم

 دیخورش یبش  یانتظار داشته باش دیاال ها نبااستفاده کرد...حاال ح سوء

 . یمثه شوهرت منت بکش   یایب یبر د یبابا... حاال حاالها با

از خنده سرخ شده از پشت بابا رد شد و مامان را هم به خنده   نایم

 انداخت. 

 بود.   ا یاعظم دن دلقک

 تا عمر دارم شرمنده و ممنونتم بابا.   من

بود ، به کمک مامان  زیسرر یکه از خوش یتکان داد و من با قلب سر

 شتافتم. 

و مادرجان در حال   می قرار داد ییظرفشو نیدر ماش  نایها را با م ظرف

 راهنیپ  بیرا از ج لمیموبا ی، گوش ابانیسفارش غذا به رستوران سر خ



قرار داد و گفت : بابات داد بدم   نتیکاب یو رو دیکش  رونیبلند ش ب

 بهت. 

 . دیمن درخش  یرقص گردن آمد و چشم ها نایم

 که :  دیکش   نییهم صدا پا مادرجان

مادر... وقت   یشب پسر مردمو از خواب ننداز   مهیحاال تا ن - مادرجان

 کارا.  نیواسه ا ادهیز

 .  دمیو من مادرجان را در آغوش کش  دیپر شتاب خند نایم

 . یها اشک داشتم از خوش  انوسیاق امشب

 مادرجون... ممنونم واقعا.  ممنون

پسره که بد    نی...واال ایصبر داشته باش دیگفتم با ید ی د - مادرجان

 نهیهوا که مادربزرگشو واسه زم یجاشو تو دل من باز کرده... اصال ب

 یاستیخوب س ی...ولختیفرستاد دلم ر شییهوی یخواستگار ینیچ

 ازش.  ادیه...خوشم مدار

 زدم. لبخند



را   میدست ها یغرق خوش  نا یزد ، م رونیمادرجان که از آشپزخانه ب

 . میدیگرفت و هر دو چرخ

 .  دمیخند یم

 . میدیرقص  یم

 دل من قرص بود.   و

بمیرم من...  -جونم تابنده جون؟... بگو که هالک خوابم.  -. غیاث؟  

مامانت گفتن فردا   -تو بگو حرفتو من بعد با صدات بخوابم.   -بخواب.  

دنبالم. . اوه اوه...طلعت جون پس قراره از فن جر استفاده کنه از  انیم

 همین ب 

باهات بره  دخوایکار کنم؟... مادرشوهرت م یاهلل. . غیا ث؟ . خب چ بسم

  نهیدور دور بب

 . غیاااااااث؟   ؟ییایچطور

 .... مهربونه...گرچه حرف ستی ن ی... مامانم آدم بداث؟یجوووووون غ -

 براش مهمه...اما اگه دوستت داشته باشه...باهات   یلیخ مردم



بگو.. من بخوابم...دلم   ییمسخره. . حاال الال -...تو دلش جا باز کن. خوبه

 پات ،  یرم رو تنگ شده سر بذا

 کنم خوابم ببره.  نگات

 . میحرص خوردن ها انیزدم م لبخند

توانست هزاران احساس و عشق را به من هم  یدر آن واحد م اثیغ

 زمان بدهد.

تونم تا خود صبح بهت بگم عاشقتم... .   ی م ی...ولستمیبلد ن ییمن الال -

 من هم...   -دوستت دارم...  -من هم...   -بگوووو. . دوستت دارم. 

 .  دیچیپ یدر گوش قشیعم  ینفس ها یبود که صدا  ستمی بار ب و

  بیکه در عج یینایو تماس را قطع کردم و به م دمیکش یقیعم نفس

  نیتر

بود و دهان به   ده یبشر امکان خواب داشت ، خواب کیکه  یممکن حالت

 تونل گشوده ، نگاه انداختم.  ک یقاعده دهانه 

 تنش مرتب کردم.  یرا رو  پتو

 بود.   یفرار میخواب از چشم ها امشب



 سالن.  انیگرفتم م راه

 خواست.  یپختن م کیک دلم

 بود.  یکه به قول مامان داشتم و عال  یهنر تنها

 زمان گرفت.  یکرد دوساعت هیکه ته یو گاناش ییکاکائو کیک

 گذاشتم.  خچالیسرد شده را در ظرف مخصوص درون  کیک

 بردم.  یم  یغیاث چند تکه ا یبرا فردا

 داشت.  دوست

. حسنا که انگار حالل زاده بود که دمید یرا هم م نی حسنا و رام دیبا

 افتاد.   نیاسکر یرو امشیساعت چهار صبح پ

   "؟؟؟؟ی دااااریب دیییییخورش "

 خنده تماس گرفتم.  با

 آمد.   ی م نیرام ی. صدادیکش  یم غیج

 گفت.  یم کیخواب زده اش تبر  یهم با خنده و صدا او



و گفت  دی را از دستش کش  یحسنا ، گوش یها  دنیکش  غیج انیم یحت

   د؟ی: خوبی خورش

...غیاث  شهیدرست م میدونست یم یعن یخوبم. . خدا روشکر...  یلی. خ

 تالش   یلیخ

و زمان  نی... به زمی...رفت...اومد...نذاشت بفهمکرد

  دهیعاشق و شاد ند نقدریدوستت داره... تا حاال ا یلیزد...خداروشکر...خ

 بودمش. 

 .  دمیگز لب

 از اشک تر شد.  میها چشم

 یممنونم.... ممنون که باعث شد  -.  هیواقع یلیواقعیه؟ . خ نیرام -

که  نی از ا ییروزا هیخودمو لعنت کردم... ییبه روزا -باهاش آشنا بشم. 

 باعث حال بدت  

... انگار همه دیخوشحالم خورش ی لیشدم...اما االن خ زاری از خودم ب بودم

 قشنگه.  یلیخاطره دوره... االن خ هیاون روزا 

 زدم.  لبخند



 .  نیرام ممنون

 بار تو   نیکنه... ا یهمه رو خوشبخت م اثیخوشبختش کن...غ -

 کن.  خوشبختش

 .   دیرا قاپ  یزدم و حسنا گوش یخند بغض دار تک

  هو؟یشد  ی...چد؟یشد خورش یچ -

 دونم.  ینم-

 گفت به من.  یدونستا...نم یموزمار م نیرام نیا-

 . یخوبم حسنا...فقط کاش تو هم بود یلیاالن خ  -

 . نمتیبب امی ...مامیصبح م -

 . ییبرم جا دی...صبح با مامان غیاث با ایعصر ب  -

 اوه اوه. -

 ودقیقا اوه اوه.  

ضربان قلبم را از لحظات   ستاد،ی ا میرنگ که برابر پا دیسف  یآزرا نیماش

 بردم.  رهیباالتر برد. دست به دستگ شیپ



 شدم.   سوار

 خوش پوش و با حجاب کامل ، پشت فرمان نشسته بود.   اثیغ مادر

 گفتم.  یآرام سالم

  -. نه.  ؟ی. ممنونم. . صبحانه که نخورد ؟یتو خوب  - ن؟یسالم. . خوب -

 خوبه. 

 شد.  یپخش م  یکیموز

مدت ،   نیدر حرکت بود و من در تمام ا   یقیدر سکوت کامل دقا نیماش

 .  ستمینگر یم رهیبودند ، خکه به عرق نشسته  ییبه دست ها

نگه  نیبودم ، ماش دهیاسمش را شن رایکه اخ  یصبحانه خور کی برابر

 داشته 

 شدم.  ادهیپ نیاشاره زن همراهم ، از ماش با

را عمال زنان اشغال  شیزهایکه تمام م  یوارد صبحانه خور همراهش

 کرده بودند ، شدم.  

 .  میبرابر هم نشست یاه دو نفر زیم پشت



 ؟یدوست دار یعدس

 بله. 

 و مخلفات داد.   یکه سمتمان آمد ، سفارش دوکاسه عدس یبه گارسون

 بودم.  رهیخ میبه دست ها همچنان 

شد و تا   دهیباال کش  میام؟ نگاهم از دست ها  یتو نظرتو من چطور زن -

در هم شکسته بودش.  یکه غم زندگ ییبایصورتش راه گرفت. صورت ز

 زد.  یکه در نگاهش موج م یت یریقد بلند و مد

 مادر نگران.   هیمادر... هی

من که با مکث گشوده شد،   یلب ها انیجواب را از م نی ا انتظار

 نداشت. 

  تیبچه هامو اذ یادیکه من ز نیا یعنی -واقعا.  - نه؟ی. واقعا نظرت ا

شما   گهیم اثی. نه...نه چون... چون غ ومده؟یکنم ، به نظرت ن یم

 شهر  نیچندساله تنها تو ا

هستن   یا هیحاش نیتر کی...با حرف هزارتا آدم که دنبال کوچکیکوچ

شما   یمن هم اگه جا  د ی...شانیزاری...از من بنی، مواظب بچه هاتون بود



خواستم  یشما رو داشتم نم طیاگه شرا دیبشم..شا زاری باشم از خودم ب

 دخترم هنوز ازدواج نکرده برچسب طالق بخوره به 

تونه..اما فقط    یکس نم   چیشما باشم... ه  یتونم جا  ی...من نمشیشونیپ

هم   ییوقتا   هیاما    میکن  یاشتباه م  ییوقتا  هیدونم که ما جووونا    یم  نویا

که عاشقشمو   یگرفتم کس  می... من اون شب تصم  میریگ  یم  میبهتر تصم

شد نجات    یم  شیکه باعث بدتر شدن اوضاع روح  یمهمون  هی  ونیاز م

دونم...اما   یبود و نبودو نم  اریبود و نبود ، شانس باهام    یموقع  بدبدم...

که عاشقشم به خونوادم دروغ بگم...بابام   یمرد  یگرفتم برا  میمن تصم

بود که   نیشکست...مامانم نگاه تو روم ننداخت...اما سخت تر از همش ا

 مامنداره... من ت  ی رادیمن باعث تمام رنج و غم غیاثم... ا  نیشما فکر کرد

کنم... اما االن که   یکردم رو فراموش م  یرو که با زجر ط  ییماه ها  نیا

  چ یه  دیدونم که شا  یم  نوی... انیبرابرم  |جا نشستم... االن که شما    نیا

نشه... اما من قراره دوستتون داشته باشم... به   وقت دلتون با من صاف 

ه من  مامان  بخورم...  بشم...غصتونو  نگران  براتون  غیاث  وقت    چیاندازه 

بچگ  یخوب  یلیخ از  من  نداشت...  بابام  خونواده  با    میبا  داشتم  دوست 



شما    دیکنم...شا   یداشته باشم...تالشمو م  یخوبدوستی  خونواده همسرم  

 کنم.   ی... اما من تالشمو مادین شتونوقت از من خو چیه

 شد.   جادیهمه حرف در من ا نی دانم چطور توان ا ینم

 دانم که جنگ اول را به از صلح آخر انتخاب کردم.  یم اما

 حرف   دیبا من

 زدم.  یرا م میها

 شدم.   یم ونیشک تا آخر عمرم به خودم مد یزدم ب ی نم اگر

 . دیبه درازا کش  نمانیب سکوت

 را آورد.  مانیغذا گارسون 

با حرف مادر غ  انیقاشق م  من و  ام چرخاندم  نگاهم غرق   اثیکاسه   ،

 صورتش شد.  

 همه است... اصال غیاث همه قلب منه...غفور   یمن سوا یبرا  اثیغ -

 یلیمن بوده...براش خ یزندگ لیدل شی از بچگ اثیغزل چشمام...غ و

خواستم   یکنه...خوش بخت بشه...م لیخواستم تحص  یآرزوها داشتم...م 



نظریو ندارم حداقل بچم   چیحق ه امرزمیشوهر خدابتو خونواده  یوقت

همه  شیحرفام تره خرد کنه...غیاث تا قبل اومدن تو به زندگ یبرا

برام...اما تو خط  رهی م یم ریبرام کرد... االن هم بگم بم یکار

که من مخالفشم و او خواسته...اگه درس نخوند   یزی...تنها چی قرمزش 

کردن و  یباباشو خاک م یواسه فوت باباش بود...چون مجبور بود وقت

واسه بهتر شدن  سهیتنه وا هیزدن اون  یطلبکارا در خونمونو م

همه نوه هاشو دوست داره   ادرم...غیاث نور چشم همه هست....مطیشرا

رادرام...دوسش دارن...اما خونواده ...خواهرام... بدشهی اما غیاث همه ام

 یبودنش بدشون م زیبودن... از عز اثیمنتظر شکست غ شهیشوهرم هم

دارم...ندارم؟... تا حاال   ترسم به خاطر تو سرافکنده بشه....حق یاومد... م

 کس نتونسته  چیسرش باال بوده... تا حاال ه

...اگه ؟ینم چ...اما... . اگه خوش بختش کیبگه چرا فالن کارو کرد بهش

  رهیباال بگ شتریباعث بشم سرشو ب

کنم....همون طور که  یمن همه تالشمو م - ؟یچ ی. اگه نتون ؟یچ

اون  -... یلی . خ ؟یدوسش دار یلیجون کندم تا عاشقش بشه. . خ

 و پشت سرت  یتو نبودن تو باشه بر شیکه اگه خوش بخت  یقدر



اگه من  -. رمیطوره م نیحس کردم ا یروز هی. اگه  ؟ینگاه نکن هم

 .  رمیبگم االن برو؟ . اگه خودش بگه م

 زدم.  یشد حرف م یم شتر یکه دم به دم ب یمدت با بغض تمام

 . ردی شد قلبم درد بگ یکه باعث م یبغض با

  اثیغ زی بخور...به خودت برس...عز -ندارم.  لیم  -خوبه...غذاتو بخور.  -

  ز یبه خودش برسه...چون عز دیبا

 . ماست

 تر شد.  میها چشم

 نگاهش کردم.  ناباور

 مبارکتون باشه...مبارکمون باشه...از ازدواج غزلم که شانس  -

 . میاری... انشاال االن بمیاوردین

 زدم.  لبخند

 . برخاستم

 خم شدم و در آغوشش گرفتم.  یرارادیغ



 .دیکمرم کش  یرا نوازش وار رو دستش

 حق داره غیاث عاشقت بشه. -

 . دمیخند

 .  دمی، خند ختیر یکه م ییاشک ها انیم

 .  دمیچ ییبایبه ز سیبرش زده را درون د یها  هندوانه

 تراس قدم برداشتم.    یتو زیم سمت

 شد.  لیتکم زمیم

 .  آجیل

 . کیک

 . وهیم

 وارمر بود.  یهم رو یچا یو قور یکتر

 با اندام الغر شده اش از درگذشت.  نایم

 بودم ، برق زد.  دهیکه چ یعصرانه ا زیم دنیبه د شیها چشم



 یبه خودش سخت نم  یلیخ گریمعده اش ، د ویبعد از عمل اسل از

 گرفت.  

 بلند کرد که :  صدا

 .  دهیتراس...تابنده خانم برامون تدارکات د نیای بچه ها ب - نایم

 کرد.  یام م یروزها سر زبانش افتاده بود ، کفر نی که ا یا  تابنده

  نیاتفاق مسخره تر نی شک در ا یآورد و ب یغیاث را در م  یادا  مثال

 بود. 

 از درگذشتند.  بیو حب نیو رام حسنا

 ابرو باال انداخت که :  نینشست و رام زیپشت م یبا خوشحال  حسنا

 . دیبه داد ما رس یکیخدا  یا - نیرام

 اش انداخت.  ینشست و دست پشت صندل نایبا خنده کنار م بیحب

بود که نگاه هم به صورتش  شتریب یلیاز حبیب خ نایم یناراحت

 .نداختین



را   یروزها روزگار خوب نیو روابط عاشقانه ، ا یبعد از سه سال دوست

 .  گذراندند ینم

مدنظر آن ها رفته  یدختر یبه اجبار خانواده اش به خواستگار بیحب

 گذشته نبود.  ینایم گریاز همان روز د نای بود و م

 کرد، باشد.  یم  یسع

 نبود.  اما

 داشت.  نیاز ا یگری د انتظار

 پررنگ نبود.  یادیدر آن ز  بیکه حبسال  3 نیا از

 بودم.  ناراحت

 هم از حبیب ناراحت بودم.   من

 هنوز به خانه بازنگشته بود.  غیاث

 سالن کرد.  یحورا ، حسنا ورامین را راه هیگر یصدا



  نای تعارف تر بود که دست گرد گردن م یب یلیانگار با من خ حبیب

خواست گونه اش را   یانداخت و او را سمت خود کشاند و با مسخره باز

 دستش زد.  ریز نایببوسد که م

 که :   دی توپ نایو خواستم از تراس بروم که م دمیکش یقیعم نفس

   ؟یریم کجا

 . دیحرف بزن کمی رمیم

 حرف زدن نداره.  گه یکه تموم شده د یزی... چ ستین یازنی –  نایم

اشاره  بیبرداشت. حب لیبادام از ظرف آج یخم شد و مشت الی خ یو ب

را سمت خود چرخاند و   نایرفتم صورت م یکه م یانی م نیزد بروم و ا

 . نمیبب شانی دعوا یچه مرگته تو؟ نماندم تا باق  -که : حبیب  دیتوپ

 .دمیرا شن نایاما داد م  نماندم

گذاشت توجه   یو نم دیکش  یم غی خداراشکر که حورا با تمام قوا ج

 لب شود. به سمتشان ج نیحسنا و رام

شده بود   نتیام کاب قهیمطابق سل  قایکه دق یدر آشپزخانه بزرگ  ناراحت

 . ستادمی، ا



 غزل بود.  کاش

را آرام کند. اما ماه  نای آرام بخشش م  یتوانست با حرف ها یم دیشا

دلتنگ  یشده بود ما را حساب شتریب م یماه و ن کیاز   قایکه دق یعسل

 ساخته بود. 

که  یغم انیاش ، م شهی مجلل و شوهر مهربان و عاشق پ یعروس ادی به

 دامنم را گرفته بود ، لبخند زدم.  نای حال م دن یاز د

در آن ماه ها بود ، مشغول به کار شده و   نایبود که م یشرکت سیرئ

 اش را نداشت.  ی اصال انتظار خواستگار

 راحت شد.   الشیمامان طلعت از بابت غزل خ چقدر

 . دمیراحت مامان طلعت نفس راحت کش  الیاز خ چقدر

و   ختیو اشک ر دیغزل ، مرا بوس یمامان طلعت ، شب عروس چقدر

 که بودنم افتخارشان است.  دینال

 دادم.   ه یرنگ تک دیو به بدنه کانتر سف دمیناخنم را به دندان کش  گوشه

 را گشاد کرد.  میبرابرم ، چشم ها اثیباره غ کی حضور

 رسد.  یحرف ها م  نیاز ا رترید یلیبود خ گفته



 گرفت.  یم یاز او انرژ یروزها حساب  نیساخت و ساز و بنگاه ا پروژه

شده بود زحمت   گریهم د نایشرکت من و م دی جد ونی دکوراس یطراح

 مازادش. 

 زدم.  لبخند

 زد.  لبخند

 ام چسباند. یشانیبه پ یشانیپ

 بند کرد.  میدست به پهلوها

 -قربونت برم من.  -...نور بپاش به مغز خستم. یبده نوران یانرژ -

 ... بمون برام. خودیب

 . دمیخند

 . دیام را بوس خنده

 . فدا خنده هات. 



آشپزخانه کشاند و غیاث با اخم  یحورا نگاهم را به سمت ورود غیج

و با   دمیجغجغه رو آوردن؟...خودشون کمن؟ خند  نیگفت : باز ا

 ، نگاهم باز پر از استرس شد.  بیو حب نایم ی ادآوری

هم هست؟  بی. مگه حب |وحبیب...  نای م -شده قربون چشات؟  یچ -

ابشو داره صاع نای... االن مخوووودیتو گروه دعوت گرفتم از بچه ها. . ب -

  شیمن؟... بره به خواستگار ای

 تراس شد.   یو پشت به من راهرا به زبان راندم    اثی. ناراحت نام غبرسه

روزها به مدد باشگاه بهتر هم شده بود ،   نیکه ا یو اندام  بایز پیت

 لبخند به لبم نشاند. 

 راه گرفتم تا تراس.   دنبالش

 بودند.   ستادهی و حسنا هم در آستانه رد تراس ا نیو رام حورا

رد   انداختم و بعد یو به دهانش که باز بود نگاه ستادمیحسنا ا کنار

زانو زده و جعبه حلقه را به سمتش  نایبرابر م  بینگاهش را گرفتم. حب

 گشوده بود. 

 زد. غیج  حسنا



 من جیغ زدم. 

 ناباور نشسته بود.   نایم

 . میش گرفتحصار در

 .  دیخند حبیب

 . دیشانه اش کوب یمشت رو غیاث

 خانه شد.   یکرد و حورا به بغل ، راه بمانینص ی ا وانهید نیرام

 کرد.  یم داینمود پ شتریمن ب ی هر لحظه در زندگ یخوشبخت و

 بود. دهیبر من تاب یخوشبخت
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