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نفس   ریو سرنوشت و تقد  ی که با لجباز ی تمام!!!! خدا نکند برسد روز  یاز نوع نفس ....هرکدام نباشند زندگ  ی خالصــــه عشق  

 گره بخورد ..... یا  بهیبا نفس غر یکی

 

 رمان اولم رنگ عشق   سمینویکه م  یرمان دوم  نیا ادی.... که خوشتون ب شاایا نیو منظور منو بفهم  د یبخون د یبا 

 

 ....عاشقانه  نیغمگ  ی خنده دار ....کم ی:کمژانر

 

 ارام است  یــــــه:: زندگ مـــــــقــــــدمـــــــ

 ،  گذردیم ی زندگ د یگویدوستم م 

 آب روان ...   ک ی مثل

 ست،،ین  بایز ی زندگ م یگویبه او م من

 ی روز  ی کنارم تو نباش  گر

 از عمق وجود  یول  

 شعور   یاز رو  یول  

http://www.romankade.com/
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 دمیغافله فهم ن یاز ا من

 ستیجهان ن  نیکه ا 

 که درحال عبور است   

 به   م یمن و تو رهگذر بدان

 Aylin 81: قلـــــــــــــم

 

کردم. اخم   دای الخره  رو پگشتن ب یتختم حرکت دادم و بعد از کم  ی دستم رو رو  یاز خواب بلند شدم. کم م یزنگ گوش  یصدا با

 خواب آلود جواب دادم:»بله.«  یو با صدا  دمیهام رو در هم کش

خراب پشت سر هم تند تند   ی وی از کنار گوشم دور کردم. مثل راد عیرو سر ی گوش  د، یداد سحر خواب به کل از سرم پر  یبا صدا 

 .«  یگ یم  یچ نم ینفس بکش بب ه یبلند شدم و گفتم:»سحر  میزد. از جا ی حرف م

  یکه کشتمت خبر دار  اینازکش گفت:»ب ی. با صداد یجو یخوره، اگه کنارش بودم خرخره ام رو م  یبود داره حرص م  معلوم

 .«  ید یخواب یساعت چنده!؟ مثل االغ گرفت 

 خدا مرگم بده! من چرا خواب موندم؟   ی ! وامیانداختم دوازده و ن  یساعت نگاه به

که دست و صورتم رو بشورم از    نیو قطع کردم. تند تند لباس هام رو تنم کردم و بدون ا ی به سحر بدم گوش  ی که جواب  نیا بدون

 اتوبوس رفتم.  ستگاهیو به طرف ا دم یمون رو دو ک یبلند و بار ی زدم. کوچه  رون یخونه ب

  دایپ یخال  یجا ه یو  دم یباال پر عیاتوبوس اومد سر دهینکش قه ی شد. به پنچ دق یم  الی کردم واو ر ید د یفهم یرستوران م  ریمد   اگه

 کردم و نشستم.  

. سر و  عدمیظهر رو با تمام وجودم بل ی خنک و تازه  ی کوچک اتوبوس رو باز کردم و هوا ی  شهی اومد. ش  ی به زور در م نفسم

 ! ویبلند راد ی کردن و از اون طرف هم صدا  یطرف زن ها پچ پچ م  نیداخل اتوبوس سرم رو به درد آورده بود. از ا یصدا

 دفعه اخراجم!  ن یا گهیشده بود. حتماً د رم ید  یل یظهر بود، خ ک یخود خدا!  ایانداختم.  ی نگاه میبه ساعت گوش  
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به   رنگ و رو رفته بلند شدم و زن ها رو یصندل  یهام رو با دست هام ماساژ دادم. از رو  قهیدادم و شق   رونیرو کالفه مانند ب نفسم

 . دمیاومدم و نصف راه رو دو نییکه نگه داشت پا نی. همسادمیدر اتوبوس وا ی زور کنار زدم و جلو

  یگرفته، رو زانو هام خم شدم و نفس تازه ا  ش یکردم صورتم آت ی زدم حس م ی نفس نفس م دمیرستوران رس  ی که به جلو  یوقت  

  یعنی ستیازش ن  یاخراجم رو امضا کنه. االن که خبر  ی در منتظرم بود تا برگه   یرستوران اومده بود جلو  ر یگرفتم. اگه مد 

 !  ومدهین

که مخصوص کارکنان    یرو رد کردم و به اتاق آخر  ی بلند و طوالن یرفتم راهرو  نیزم ریتو هوا زدم و به ز ی از خوشحال یبشکن

 رستوران بود رفتم.  

رنگ و رو   یام رفتم و مانتو  یاز سر لذت زدم و سمت کمد فلز  یخنک صورتم رو نوازش کرد. لبخند  یوا باز کردن در اتاق ه با،

ام رو دور کمرم محکم گره زدم و   یمشک شبند یپ دم، یرو پوش  دمیکوتاه سف ی خودم رو از تنم در آوردم و به جاش مانتو ی رفته 

 اختم.  کرد به گردنم اند  ی ان میکارتم رو که روش اسمم و عکسم نما

کنار گوشم گفت:»به پا    یکی هویشدم.   ره یمغنه ام رو صاف کردم و به خودم خ ی و لبه ها سادمی کوچک اتاق وا ی  نه یآ یجلو

 .« یغرق نش

 به سحر انداختم و گفتم:»نگران نباش، شنا بلدم.«   ی نگاه نهیاز آ 

 شلوغه.«   ی لیکه رستوران خ  اینکن. ب ی رفت و گفت:»بلبل زبون یغره ا  چشم

 !؟«  ستیشلوغ ن یسمتش برگشتم و گفتم:»مگه ک  به

 .« یشد  ی وگرنه اخراج م ومدهین ریکه مد  یرفت گفت:»شانس آورد   یکه به سمت در م ی جور ن یباال انداخت و هم ی ا شونه

 بود.«  اریدر آشپزخونه رو باز کردم و گفتم:»آره به خدا شانس با من  

 خب، من برم کار دارم.- 

 فتم و چشم هام رو دور تا دور آشپزخونه چرخوندم، همه مشغول کار بودن.  گ  ی باشه ا 

 کرد و...   یگوشت سرخ م   یکیکرد،   یتند، تند ساالد خورد م  یکی

 .  دنیفهم  یکدوم شون نم چ یاومد ه یاگه زلزله م یعنی

رو جلوم   یتوت فرنگ  ی و کاسه   زی م یزد. رفتم و نشستم رو  یبهم چشمک م ی که بدجور  یتازه و قرمز  ی ها یتوت فرنگ   دنید با

 که خواستم به دهنم بزارم!   نیو با عشق نگاه شون کردم. هم دمیکش
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براتون   نیخوا یم  نیوقت خسته نش ه یو گفت:»نگار خانوم جاتون راحته؟  د یاخم هاش رو در هم کش دنمی)گارسون( با دحسن

 !؟«  ارمیقهوه ب

  ی کوچولو  ازیاش پ ی کنار ز یم ی .« مثل لبو سرخ شده بود. از روار ینباشه ب ی م و گفتم:»اگه زحمتحرص در آور زد یلبخند 

 زدم.   یدادم و قهقه ا   یرو برداشت و به سمتم پرت کرد که زود جاخال ید یسف

 .  نمیغذا ها رو ببر بب ن یا ایکوفت، ب-

 !؟«هیکارت چ  ها رو تو دهنم گذاشتم و گفتم:»خب، خودت برو. مگه یاز توت فرنگ  یکی

  ی که از رو د ی خوش مزه و خوش بو بود جلوم گذاشت. از دستم محکم گرفت و کش ی که روش پر از غذا ها  یچرخدار ز یحسن م 

 افتادم.   نییپا زیم

 کرده!   ر یگم که امروز هم د یم  ریرم به مد  یم  یببر اگه نر  ستمیب ز یرو به م  نایبدو، ا-

 .«  رمیگ  یکنه اون وقت حالت رو م  یم  ریکارت گ سایوا  ؟ی کن ی م دمیبهش رفتم و گفتم:»تهد  یغره ا  چشم

 .« ینخور ن یزد و گفت:»مواظب باش مثل اون روز زم یپوذخند 

خوش رنگ انداختم و آب دهنم رو   یبه غذا ها یاومدم. نگاه رون یرو هل دادم و از آشپزخونه ب زیبهش زدم و م یمحکم یتنه   

 کرد.    یآدم رو مست م   رنشیش  یبو  قورت دادم. 

 هر و کِر شون همه جا رو پر کرده بود.   یبود. صدا ی سوسول باال شهر یرفتم. پر پسرا ستم یب زی سمت م به

کرد. تو دلم   ی م  تمیاذ ینگاه تک به تک شون بدجور  ی نی. سنگ دمیچ زی م ی رو یکی  ،یکیغذا رو  یدادم و بشقاب ها ی آروم سالم

 منتظر تماستم.«   یتوش گذاشت:»چشم آب یکاغذ   هی از پسرا پرو، پرو دستم رو گرفت و  یک ی هویبه حسن دادم.  یفوش 

 فرهنگ.«   ی صورتم داغ، داغ بود. کاغذ رو به صورتش پرت کردم و گفتم:»منتظر تماس ننه ات باش ب تیاز اعصبان 

در هم   شتریخنده هاشون بلند شد. اخم هام رو ب ی . صداو از کنارشون دور شدم دم یکوب  زیم  یبرنج رو محکم رو س ید نیآخر

 . دمیحسن خط و نشون کش یو تو دلم برا دمیکش
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اومد   ی داد، بدم م  یاتوبوس رفتم، سوارش شدم و به خونه برگشتم. سکوت خونه عذابم م  ستگاهیزدم. به ا م یشب از رستوران ج نُه

  یدادم و بغضم رو به زور قورت دادم. لباس هام رو با ست مشک رون یبودن. نفسم رو آه مانند ب م یتیاومد از  یبدم م ، ییتنها نیاز ا

 خودم شدم.  یو مشغول بررس  سادم یشکسته ام وا ی   نهیآ ی ام عوض کردم. جلو

به زور   برداشتم و یقهوه ا  ز یم ی کالهم رو از رو یمشک  یو کاپشن رنگ و رو رفته   یگشاد، شلوار ساق بلند مشک یمشک  شرتیت 

بهش دادم که   ی ام شدم و گاز یاومدم و سوار موتور کراس مشک رونیجا دادم. از خونه ب رش یام رو ز یبلند و پر کالغ یموها

  ی رو بهم م  یجور حس قدرت، حس زندگ هی دوست داشتم   یلیصدا رو خ نیرو لبم آورد. ا یبلند و کر کننده اش لبخند  یصدا

 داد.  

 به موتور دادم و به بام شهر رفتم.    یاومدم و گاز بلند تر ونریدر به داغون ب   یکوچه   از

من هنوز   یگذره ول  یکه ده سال از وفات پدر و مادرم م ن ی. با انمیبش ر یدل گ  یتونستم تو اون خونه    یهر شبم شده بود، نم کار

 شون عادت نکرده ام.  یبه دور 

 اومدم.  نییام رفتم. موتور و خاموش کردم و پا یشگ یهم یو به جا دم یپر سوز کش یآه

نشستم و زانو هام رو بغلم   نیزم یشد. رو  یم  قیبود که تو وجودم تزر ی آرامش نیبهتر  نیهمه جا رو فرا گرفته بود. و ا سکوت

  یبرد. تمام بدبخت ی بود. آدم رو تا سر حد مرگ م ر یشب ها چه دل گ نی شدم. ا ره یپاهام خ ر یگرفتم. و به شهر بزرگ و چراغون ز

 کرد!    یم  یآور  اد یرا بهت  تیها

بعد از سوم پدر و مادرم من رو به    زمیعز ی که عمه   ییهام، به روز ها ی شد به بچگ  ده یزانو هام گذاشتم. فکرم کش ی رو، رو سرم

 !  یزی! چقدر تلخ و غم انگ یریتو چقدر نفس گ  یکرد. زندگ  ر یتو گلوم گ  یاون روزا بغض بد  ی آور ادیاون پرورشگاه نحس برد. با 

 بزرگ شدم طعم داشتن پدر و مادر رو دلم موند!  ییتنها ی که از ده سالگ  ی سوزه!؟ به من ی دلت به حال من نم خدا

ندارم که موهام رو شونه کنه و   ی ندارم که پزش رو به دوست هام بدم، مادر ی کنم، پدر ه یرو ندارم که بهش تک یخدا من کس 

 برام بپوشونه.   یرنگ  ی رنگ  یاس هالب

 داشتم.  یگاه ه یداشتم تک ی دخترا خانواده ا ی  ه ی من هم مثل بق کاش 

 د یبشکنم با د ینشون بدم. من نبا فیخواستم خودم رو ضع ی نم زهیخواستم اشک هام بر ی نم یکرد ول  ی بغض داشت خفه ام م 

 ادامه بدم!   ز ینفرت انگ  ی زندگ نیبزنم و به اام رو به چهره ام  ی نقاب خوشحال د ی باشم. با یهمون دختر سنگ 

 . دمیهام کش هی خنک رو به ر یهوا دم،یکش  یقیجام بلند شدم و نفس عم از
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هم اونجا نشستم و بعدش به خونه برگشتم. به زور چشم هام رو باز نگه داشته بودم. لباس هام رو در آوردم و به رخت   ی کم 

 خوابم پناه بردم. 

 

راست به حموم رفتم و   ه یکرد از جام بلند شدم و    یدرد م  ی بلند شدم! سرم بدجور نمیدونم ساعت چند بود که از خواب نازن ینم

ام گرفتم و با   ی گل گل ی . نم موهام رو با حوله کوچولوسادمیوا  نهیآ یاومدم و جلو  رون یربع ب  هی فتم. بعد از گر ییدوش سر پا  هی

  یاومدم سوار موتورم شدم و به باال رونی پولم رو برداشتم و از خونه ب  ف یهام رو تنم کردم و ک س کش مو محکم بستم شون. لبا

 شهر روندم.  

 خلوت بود.   باًیبود و پارک تقر نگه داشتم. ظهر یپارک جنگل یجلو

  هی اومدم و  رون یتو پارک قدم زدم که با قار و قور شکمم از پارک ب یکاسکتم رو از سرم در آوردم و شالم رو سرم کردم. کم  کاله 

چونم گذاشتم و به   رینشستم. دستم و ز ی دنج  یجا ه یپر شده بود. رفتم و  باًیها تقر ی صندل یراست به فست فود رفتم. همه  

نقشه   یاون پر از کاغذ ها زیبود که رو م ن یفرقش در ا ی پسر بود که اونم مثل من تنها نشسته بود ول هی اطرافم نگاه کردم. فقط 

تا    نکهیآماده شد بعداز ا تزامیساعت بعد پ  میگذاشتم و چشم هام رو بستم. ن   زیم  ی. سرم رو، رو یخال هی بود و مال منم خال یکش

 .  مدماو  رونیو از اونجا ب  دمیوردم نوشابه ام رو سر کشتهش خ

 جلو باز به شدت متنفر بودم. یباز بود. من که از مانتو ها باًجلویبود. همه مانتو ها تقر یکه کنار فست فود   یسمت پاساژ رفتم

 رو خوب بلد بودم.   یاطیهم خ یل یکردم. و خ  یکار م   یاطیخ ه یخواستم پارچه بخرم و، واسه خودم مانتو بدوزم. قبالً کنار  ی م 

 . و بعدش رفتم سوار موتورم شدم و به خونه برگشتم. ساعت ده شب شده بود. دمیخر ی پارچه فروش رفتم و دو متر پارچه مشک به

نگار به  -  ؟«یام زنگ خورد:»جانم سحر  یگوش   ارمیام رو در ب  یرونیب یکه خواستم لباس ها  نیانداختم و هم ز یم ی پارچه رو، رو 

 تخمه هم بخر.   لو یک  هی  یو اومدن ایپارک ب

 باشه.  -

 به پارک پر خاطراتم رفتم.   ادهیو بعدش هم پ  دمیخر اه یتخمه س  لوی ک ه ی اومدم. از مغازه  رون یرو قطع کردم و از خونه ب یگوش 

. قدم هام رو تندتر برداشتم و کنارشون رفتم.  زدنیحرف مو داشتن  ی صندل ی دسته   ینشسته بودن رو  دم یها رو از دور د بچه

 کردم.   ی به هشون زدم و سالم بلند  یلبخند 

 ها!«   یمحو شد  دمون یآرامش بخشش زد و گفت:»سالم بر نگار زلزله از د  یاز لبخندا شهیمثل هم می گفت ی م ی که بهش اب  ابلفض
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 .«  نیستیو گفتم:»نه بابا! من هستم شما ن دمیخند 

 .« می:»ما هم هستیعل

 .«  نیکن یسحر :»باشه بابا کم هستم، هست 

 !« یجا پالس  نیا شهیهم  ؟ یندار یبرگشتم و گفتم:»بچه تو زندگ  ی سمت عل به

 بابا! «  ی من کنارمه.« صورتم و جمع کردم و گفتم:»حالم و بهم زد ی سحر و محکم بغلش گرفت و گفت:»زندگ یعل 

 زبونش رو تا ته برام در آورد و گفت»حسود. «  

  ینگاه ی!؟« ابنیدعوا رو شروع کرد  نید ی کرد و گفت:»باز شما دوتا هم رو د ی دست ش یخواستم جوابش رو بدم که سحر زود پ 

 بهم کرد و گفت:»کو تخمه؟« 

خاطرات گذشته   ی برا ی مشت تخمه برداشتم و لبخند  ه ی ش پرت کردم و به زور خودم رو کنارشون جا دادم. و سمت لون ینا سه یک 

 مون رو !؟«   ییروز آشنا ادته یزدم و گفتم :»سحر 

 کنه که منم فراموش کنم!؟«    یاون دعوا رو فراموش م یکرد و گفت:»ک یخنده ا  سحر

چند تا کتک   هی تون رو از دست هم جدا کردم. تو اون وسط من بدبختم ها سیسر داد و گفت:»به زور گ یبلند  یخنده   یاب

 خوردم!« 

 

 شده بود که!؟«   ی گفت:»مگه چ ی که عل می کرد  یتامون هم خنده ا سه

 !؟«  یگفتم:»بهش نگفتتعجب به سحر نگاه کردم و   با

 باال انداخت و گفت:»نه بابا.«  یی ابرو سحر

 شده بود؟«  ی چ نمیبب نیبه همه مون انداخت و گفت:»واقعاً که حاال بگ  ینگاه چپ هی  یعل 

 کرد.  ف یرو تعر یماندن اد یو با آب و تاب اون روز به سحر دست هاش رو به هم گره زد   

ل  خوشگ  یلیدختر قد بلند و انصافاً هم خ  هی  دم یکه د  میزد  ی مثل هر روز تو کوچه ها دور م ی صبح من و اب یروز  ه ی سحر:»خب،  

  ی براش حسود یجور  ه یخوشگل و خوش اندام بود.  ی ادینگاه اول ازش بدم اومد چون ز ه یکنه. من که تو  ی م یاسباب کش

 کردم.  



 ی زندگ نیا گذره یم

9 
 

 کنه!«    یم  یما داره اسباب کش ی دختر تنها به محله   هی  یواسه چ  ؟یهست یرفتم و گفتم:»تو ک  ششیپ به

 شد.«  دایانداخت و گفت:»دنبال فضولش بودم که پ ینگاه چپ هی بهم  دختره 

 .« مینبود فکر کنم تا حاال زنده نبود ی اگه اب م یباعث شد که دعوا کن نی اون و ا یکیمن گفتم   یکی 

 شه؟«  یخوب، با دعوا شروع م  ی ایگن دوست ی گفت:»درسته که م ی کردم که عل یاون روز خنده ا  یآور   ادیبا  

 من و تو هم با دعوا شروع شده بود.«    یچون دوستو گفت:»درسته.    د یخند  یاب 

هم سطح   ی از نظر مال  ی که دهنم کف کرده بود. با سحر و اب ی جور می حرف زد ی ور  یو از هر در  م یآخر شب تو پارک نشست تا

  نیکرد به خاطر ا  ینم ی ما هم زندگ  یپولدار تر از ما بود و تو محله  ی تر هستم. اما عل نییطبقه از اون ها پا هی من   یول میهست

 اش توجه نکرد و باهاش دوست شد. ی که عاشق سحر شده بود به وضع مال

 

  رون یچشم هام رو باز کردم. با غر غر از جام بلند شدم و لباس هام رو تنم کردم و از خونه ب یبه زور ال  م یبا زنگ گوش  صبح

 اومدم. 

 دادم!   ی برج پولش رو م صاحب خونه جلوم رو گرفت. با تعجب نگاهش کردم. من که هر سر 

 باشه؟ «  ر یخ یبهش زدم و گفتم:»سالم حاج ی لبخند  

   ؟« یکن  یاسباب کش یتون ی م د یبهم زد و گفت:»سالم دخترم ببخش یلبخند آرامش بخش یی بال یحاج 

   ن؟«ید یاز من د ییشده ؟ بد  یز یکنم چ ی من که پول خونه رو هر سر ماه پرداخت م یتعجب گفتم:»حاج با

  یبه همون خاطر م  اد یمون ب  شیخواد به پ  یپسرم م ی . انگاریهست یهم دختر گل  ی لیتو خ ی زن یم   هی اون چه حرفنه دخترم -

 گم.« 

 شن!؟«  ی جا چطور جا م ن یبا تعجب نگاهش کردم و گفتم:»پسرت با پنج نفر آدم ا 

 جا رو از نو بسازم. دخترم شرمندتم.   نیخوام ا ی م- 

 کنم.    دایتا خونه پ نیدشمنت شرمنده. بهم مهلت بد -

 هفته خوبه!؟   هی-
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 ممنون.   یلیآره خ-

 ! د یباز هم ببخش- 

 کنم.  ی خواهش م-

 . دمیاز ته دل کش ی گذاشتم و آه بم یاز جلوش رد شدم دست هام رو تو ج 

ممنون که هر،   ی لیم خونه اجاره کنم!؟ سرم رو باال گرفتم و تو دلم گفتم:»خدا خخود یبرا  یکنم؟ با چه پول  ی م کاریمن االن چ 

 !« یکن  یروز بدبخترم م

دادم و بغضم رو به   ه یتک شه یسوار شدم. سرم رو به ش  ی و ک دمیاتوبوس رس  ستگاهیبه ا یدونم ک یبود که نم ر یانقدر ذهنم در گ 

 شه.   ی متموم   یروز  ه ی ها هم  ی بد بخت نیزور قورت دادم. ا

 از کدوم سمت در اومده!؟«  د یاومد و گفت:»چه عجب! خورش  شمیپ  دنم یاومدم و به رستوران رفتم. سحر با د نییاتوبوس پا از

 کردم.    ضیسحر و نداشتم کنارش زدم و لباس هام رو تعو ی ها ی اصالً حال مسخره باز 

 اومد و گفت:»تو چته؟« کنارم

  ازیبغل ن  نیشونش گذاشتم االن به ا یبغلش کردم و سرم رو، رو  هو یندادم که تکونم داد و گفت:»نگار با توام ها؟«  یباز هم جواب 

 کرده؟«   تت یاذ ی شده؟ کس ی ز یداشتم سحر آروم، آروم کمرم رو ماساژ داد و گفت:»چ

 قدر بدبختم؟«    نیاومدم و گفتم:»سحر من چرا ا رون یبغلش ب از

  فیو من هم کنارش نشستم تو چشم هام زل زد وگفت:»تعر د ینشست. دستم رو کش ی فلز  یها یصندل  ی رو گرفت و رو دستم

 !؟« یحرف و بزن نیباعث شده تو ا  ی چ نم یکن بب

 

پسرش  -آخه چرا!؟«  ؟ یو گفت:»چ د یکنم. سحر با دستش به صورتش کوب  هی اومد گفت که خونه رو تخل یی بال یسحر صبح آقا-

 واسه خودم خونه اجاره کنم؟    یخواد خونه رو از نو بسازه. سحر من چه طور با چه پول  یکنه م یاسباب کن  ششیخواد به پ یم

.«  یکن ی م  یما زندگ ش یپ یایم  ینکرد دایشه اگه خونه پ ی حل م ی ... همه چشاایبغلم کرد و گفت:»ناراحت نباش. ا سحر

 کنه.«   یاون که تو رو به زور تحمل م   زت؟ی عز یبه حرفش زدم و گفتم:»با اون نا پدر یپوذخند 

 بود.«  یعل یمون مثل زندگ ی و گفت:»کاش ما هم زندگ د یکش  یآه سحر
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  ی از کارمون ب نهیب ی م ی فیاالن شر میپاشو به باال بر ال یخ یو لبخند احمقم رو، رو لبم نشوندم و گفتم:»ب دم یکش ی قینفس عم 

 کنه.«  ی م کار

 صبا به سمتش برگشتم و گفتم:»جانم صبا؟«  ی. با صدامیبلندش کردم و به آشپزخونه رفت یصندل یدستش و گرفتم و از رو  

 ؟«یچهلم ببر  ز یها رو به م وهی آب م نیشه ا یبال. م  یزد و گفت:»جانت ب یصبا لبخند  

 .«  یکرد  ییمظلوم نما ی لیکه خ نیبه خاطر ا یبرم ول ی رو از دستش گرفتم و گفتم:»باشه م ینیس  

 چهلم رفتم.   ز یاومدم و به م رونیگفت از آشپزخونه ب   یو باشه ا  د یخند 

  وهیدادم و آب م ی کنه. سالم ی زد که به زور داره تحمل م ی از دور هم داد م ی پسره حت ی  افهینشسته بودن ق ی دختر و پسر  هی

  یکه خواستم برم پسره محکم دستم رو تو  نیزد. هم ی تند تند پشت سر هم فک م ی جور نیگذاشتم دختره هم زی م ی ها رو، رو

 دستش گرفت. 

 

  ین یب یخانوم هم که م  نی! ایدونستم امروز تو رستوران هست یکردم که با تته و پته گفت:»عشقم من نم  یتعجب نگاهش م  با

 هست!« یمهمون کار  هی فقط 

 زاشت. یدهنم م  یبگم که دستش رو جلو  یز یخواستم دهن باز کنم چ یکردم و م ی تقال م یتو بغلش محکم گرفته بود و ه 

تو    یبدم ول حیخواستم بهت توض یزد و گفت:»م یپوذخند  الی!؟« دانیچ  یعن ی ه؟یک  نیا الینازکش گفت:»دان ی دختره با صدا 

 منه نگار!«   یخانوم زندگ نیا ی داد  یاجازه نم

 ده« یکارتت د  یجان از رو  جیتو دلم گفت:»گ  ی کی هویدونه    یاسم من رو از کجا م ن یا نمیبب سایوا

 ام کرد!   ونه ی د یو جسم   یخدا فشار روح ی وا 

 بود.  ده یهنگ کرده بودم که کلمات از ذهنم پر ال یدان ی از حرف ها ی دختره به خودم اومدم جور  غیج با

  دم یکش رونی. دستم رو از دستش بد یکش رونیکردم. از دستم گرفته و دنبال خودش از رستوران ب یفقط هاج و واج نگاه شون م  

 ؟« یچ ی عنیحرف ها  نیبرادرم ا یو گفتم:»ه

 کن!«  میهمراه اط ینگو فقط تا ح یچی و گفت:»ه  د یدستم رو کش 
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دست هاش   الیبگم که دان یزیبهش زل زدم خواستن چ تیو با اعصبان  دمیکش  رونیدستم رو از دستش ب م یرفت ی پشت اطیبه ح 

 دختره راحت شم!«  ن یجا تا از شر ا  نیا سایرو باال برد و گفت:»وا

دختره رو، چرا براش   نیوضع ا  نیبرگشتم و گفتم:»بب الیبه سمت دان ت یاومد با اعصبان رونیاز رستوران ب ه ی دختره با گر  هوی 

 ...« کروبیآدم چقدر م هی  یکن  ی م یات همراه  له یح یهنوز اون به کنار منو هم تو  یایم  لهیح

  ..***.. 

و    د یصورتش زدم. انگشت شستش رو، کنار لبش کش یرو ی محکم یلیس  هی بهش زل زدم و  تیبه زور ازش جدا شدم و با اعصبان 

 مدل باالش شد و رفت.  نیسوار ماش 

 جلوم ظاهر شد. یفی که برگشتم به داخل رستوران برم شر نیهم 

 .«ایبه اتاقم ب  عی درهم گفت :»سر  یرنگ و روش چرا قرمز شده؟ با اخما نیخود خدا! ا ای 

و گفتم:»نگران  زدم  یکرد لبخند مسخره ا  ینگاهم م  یبه رستوران رفتم. سحر داشت با ناراحت یفیگفتم وپشت سر شر  ی باشه ا 

 نباش.«

در اتاقش   ی. از پله ها باال رفتم و جلو یر یم ی م ی باال رفت مثالً دوتا پله رو باال بر ی سوار آسانسور شد و به طبقه  ی فیشر 

 اومد   رونی از آسانسور ب یفی شر سادمیوا

 .« ایگفت:»دنبالم ب و

هات رو   ینظم  یب  نیتونم ا ی نم گه ینحسش بلند شد:»نگار د ی. صداسادمیگنده اش وا  زیم  یپشت سرش تو اتاق رفتم و جلو 

 !« یبوس  یرو م  یحاال به روش مشتر  یا یتحمل کنم! سر وقت که نم

 برد!«   اطیاون به زور من رو به ح دمیام رو مظلوم کردم و گفتم :»اما من که اون رو نبوس  افه یق 

 هان!؟  یزن  یم  یلیس  ی رمضان ی به اقا ی حق ! تو به چه هی کاف ی من و رستوران رو برد یتو؟ آبرو  یگ  ی م یچ-

نتونستم خودم رو نگه دارم و به   گهیبهش زدن رو نداشتم!؟ د یلیس  ه یمن به خاطر اون کار زشتش حق   یعنی! یعجب آدم نفهم 

 رو هم داشت.«  ی لیاز اون س  شتر یحق ب ی زن یکه در موردش حرف م   ی رمضان ی آقا ؟ یگ  یواسه خودت م  ی سرش داد زدم :»چ

. حاال هم  نیحرف بزن ی جور نیبا من ا نیو صداش رو به سرش انداخت:»شما حق ندار د یکوب ز یم  یدستش رو، رو  ی فیشر 

 !«  رونیب

 پرت کردم.   نیزم  یو رو  دم یدر حال فوران بودم کارتم رو از گردنم کش تیاعصبان از
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بند رو از دور   ش یبهم زد که مانند آتش فشان انفجار شدم! پ یند :»رستورانت به سرت بخوره.« پوذخ دمیدندون هام غر ی از ال 

 .دم یکمرم باز کردم و گلوله کردم و با شدت به صورتش کوب

کردن همه شون برگشتن و    یکه کار م  ییبد در گارسون ها یکردم. با صدا  یدر خال ی اومدم و تموم حرصم رو، رو رون یاز اتاق ب  

 سرتون تو کارتون باشه.«  ه؟یسرشون داد زدم که حس کردم حنجره ام پاره شد:»چ ی با تعجب و ترس نگاهم کردن. جور

 

زد که در کمد   یرفتم و لباس هام رو عوض کردم. سحر پشت سر هم تند، تند حرف م   نیزم  ریاومدم و به ز نییاز پله ها پا عیسر

 ؟« یکن  ی و گفتم:»سحر بس م  دمیرو محکم به هم کوب

 گفت.«  ی چ نم یسحر از شونه هام گرفت و گفت:»خب، باشه. آروم باش بگو بب 

که خواست   ن ی.« سحر همیبزن یلیبهش س  یگه تو حق نداشت یکوله ام رو انداختم به شونم و گفتم:»اخراجم کرد. بهم م  

 .« میزن  ی بعداً حرف م ستیدهنش رو باز کنه دستم رو جلوش گرفتم و گفتم:»سحر وقتش ن 

 . سادیبه دست جلوم وا شبند یبا اون صورت سرخ و پ ی فیاومدم شر رونیاتاق ب از

 خوام برم.«   یدرهم نگاهش کردم و گفتم:»برو کنار م  ی با اخم ها 

 ؟« یکن  یم  یاحترام  یبهم ب ی بلند گفت:»تو به چه حق ی توجه به حرفم با صدا بدون

که بهم   یی. دوماً تو کتاب من کسایمن بلند کن ی صدات رو، رو یانگشت اشاره ام رو به سمتش گرفتم و گفتم:»اوالً تو حق ندار 

 . حاال هم برو کنار.«  ننیب یکنن بدتر از اون رو هم م  ی م ی احترام یب

 . دنی اومدم شروع کردم به دو رونیزدم و از رستوران ب کنارش 

نشستم نفسم   ابون یکنار خ  یصندل ی که بالخره خسته شدم و رو دمی. انقدر دودمیدو  ی شد فقط م ی ب م وقت که اعصابم خرا هر

  یدارم عذاب م  نیبب ؟ یکن  یگرم بود. سرم رو به آسمون گرفتم و با بغض گفتم:خدا حال م یلیاومد. هوا هم خ ی به زور در م

روز هم کارم، هم    هی کرمت رو شکر تو  ؟ی کن  یم  روزمیاز د  بدبختر  یزن   یچرا م ؟ یدار  یمن بر نم ی   قهیکشم چرا دستت رو از 

 خونه ام رفت. 

 

و    ختمیر یکوچک  ی ساک دست هی کنم لباس هام رو تو  ه یخونه رو تخل  د ی. امروز بایکردم نه خونه ا دا یپ یهفته گذشت نه کار هی

 اومدم.  رونیاز خونه ب
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 هام خدافظ. یی تنها  قیرحمانه من رو از تو جدا کردن رف یمن و تو خراب شد چه ب  ی به خونه انداختم. چه زود دوست ینگاه کل  

موتور از خونه    یمنتظر من بود چون با صدا  ینگه داشتم. انگار یبالل  ی در آقا  یاومدم جلو  رونیسوار موتورم شدم و از کوچه ب 

 ونه رو به سمتش گرفتم  خ د یبه زور زدم و کل ی اومد لبخند  رون یب

 .  نمیتو خونت بش  یهمه سال گذاشت نیممنونم که ا  یلیخ ی سالم، حاج-

 دخترم.«   د ینگاهم کرد و گفت :»ببخش ی با شرمنده گ ی بالل یحاج

باهاش  نیتون   یخواد م یکه دلتون م یخودتونه هرکار  ی خونه  ؟یحاج ی دستش گذاشتم و گفتم:»اون چه حرف ی رو تو د یکل 

 !« نیحاللم کن نید ید  یو خوب   ی. هر بد نیکن

 حاللت بابا جان.   یهمه چ- 

 به سالمت خدا پشت و پناهت.  -موتور شدم و براش دست تکون دادم:»خدافظ.«   سوار

 ترکه.   ی خدا مغزم داره م یبمونم؟ وا یمن کجا برم؟ تو کدوم خونه ا  االن

 ؟« ییحوصله گفتم:»سحر کجا ی رو برداشتم و به سحر زنگ زدم. ب یم. گوش کش  ینم  گهیهمه عذاب. خسته شدم د نیا گهید بسه

 گفت:»پارک.«  نیغمگ  ی سحر با صدا 

نگاه شون کردم سه تاشون   رهیخ ره،یبه موتور دادم و به پارک رفتم. جلو پاهشون ترمز کردم و خ ی رو قطع کردم و گاز ی گوش  

 قدر دپرس؟«   نیبه زور زدم و گفتم:»چرا ا ی هم غم زده بودن لبخند 

  یو گفتم:»به نظرت چ  دمیکش  یآه  ؟«یزن  ی حالت باز هم لبخند م نی با ا ؟ یهست ی ک گه یسرش رو باال گرفت و گفت:»تو د یعل

 شه کرد؟« یم  یا  گهیکار کنم؟ مگه جز لبخند زدن هم کار د 

 ول...  یناراحت باش  ی تون  یچه بدونم! م - 

 خواست ادامه بده که سحر نزاشت   یعل 

 ؟ی گ ی م ی جور ن ی. اون کم درد داره توهم بهش ایبسه عل-

 گفتم؟«  یو گفت:»مگه چ  د ی اخم هاش رو درهم کش یعل

  یخونه    امون یمثل بچه گ م؟ یکار کن ی زدم و گفتم:»مثال چ ی!« پوذخند می کن ی فکر ه ی د یبا ستی:»بچه ها وقت دعوا نیاب 

 ؟« یش  یبگم ناراحت نم یچ ه ی:»من یعل ؟« ی چ ای می درست کن یسفال
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 نه بگو؟  - 

 ما!«  یخونه   ایب ی کرد  دایکه خونه پ ی :»تا وقتیعل

 ممنون از درخواستت.«    یلیشم، خ  یکس نم چیباز محتاج ه رمیم ی وگفتم:»من اگه بفهمم م  دمیاخم هام رو در هم کش 

 ؟ ینگار مگه من گفتم تو محتاج من یخر  یلیخ-

 ! الیخ ی نه. ب- 

 

.  ادیدادم و گفتم:»دپرس شدن اصالً به ما چهار تا نم رون یشون سکوت کردن و مظلومانه نگاهم کردن. نفسم رو کالفه مانند ب  همه

 کنم خب؟« ی م ی کار  هی من  نیبش  الیخ ی پس بحث من رو ب

   دم؟« ینشنندادن که صدام رو باال بردم و گفتم :» یجواب 

 ها؟«  ی وگفتم :»کم حرف شد   یگفتن برگشتم سمت اب  یتاشون هم باهم خب سه

 ناراحتم!  - 

 چرا نگو به خاطر من!؟ -

 .« دمیرو د ناش ی وگفتم :»بابا من بدتر از ا دمی چپ چپ نگاهم کرد و گفت:»آره به خاطر تو!« خند  یاب 

 کرده بودم.   ر ید یلی کردم شش بعد از ظهر بود تا االن هم خ یبه ساعت نگاه 

 باشه!؟   نیتون نبر یگرام ادیمن رو از  چوقتیه یشما ها رو، ول  نم یکم بب د یبرم شا گهیخب، بچه ها من د-

 ؟« ی کرد دایمگه خونه پ ؟ یری اخم هاش رو در هم کرد و گفت:»کجا م یاب

 نم؟یجا بش نیا ی الک ی خوام برم بگردم واس چ ی م  ینه ول- 

 ما!«  ی خونه  ایاصال ب ؟یمون  ی م ی شهر بزرگ چه جور نی تو ا یی:»نگار تو به تنهایاب 

 بچه ها خدافظ.«  ه، ی کاف یاخمام رو درهم کردم وگفتم:»اب 

خودم رو نباختم دستم رو به کمرشون زدم   یبلند شدن و اومدن بغلم کردن بغضم گرفته بود ول یصندل  یتاشون هم از رو  سه

 .« امیزود به زود م نینترس  رمیکجا م ی وگفتم:»خب بابا انگار
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 شه!« ی ها دلم برات تنگ م یای ب شوریسحر با بغض گفت:»ب 

 !؟« می پر کن ی تورو باک  ی:»جا یعل

 ده!«  ی ما رو نم  ی  ونهی نگار د ی کس جا  چی:»هیاب 

 رشب ور دل تونم خدافظ تا بعد!« ه ی بهشون زدم وگفتم:»مثل عل ی لبخند  

 کردن.  یتاشون هم دست تکون دادن و خدافظ  سه

 اومدم.  رون یبه موتور دادم و از پارک ب یبهشون زدم و گاز یگنالیکاله کاسکتم رو سرم گذاشتم و س  

 چطور بدون کار و خونه زنده بمونم؟  ییکار کنم؟ تنها ی خدا! من چ 

ساعت بعد  می ه زور چشم هام رو باز نگه داشته بودم راهم رو کج کردم و به بام رفتم نزدم ب  یها پرسه م  ابون یتا شب تو خ 

 .  دمیسرد انداختم، به پهلو دراز کش نیزم  یموتورو پارک کردم و ساکم رو از روش برداشتم و رو دمیرس 

 هم گذاشتم. ی نکردم و چشم هام رو، رو یتوجه ی بدنم رو به درد آورده بود ول نیزم ی رو ز یر یها سنگ

 ول گرد چشم هام رو باز کردم.   یسگ ها یصبح با صدا 

 بلند شدم. ن یزم ی کرد به زور از رو ی بدنم درد م ی همه جا 

 از درد بدنم کم بشه!  یکم  هی قدم زدم تا  ی کم 

 

 اومدم.   رون یسرم گذاشتم و به سرعت از بام ب ی موتور شدم و کاله کاسکتم رو، رو سوار

 نشستم. ی صندل ه ی ی ها رفتم و رو ی کیها رو گرفتم و بعدش به پارک اون نزد یازمند ین  ی مغازه فروش روزنامه  ه ی از

شون  بودم به کار پلمیکه د  یخواستن. من  ی م سانسیل  ای سانسیهفته باز هم به روزنامه نگاه کردم همه شون فوق ل ه ی ن یمثل ا 

 . ومد ی ینم

خانه   ی کار گر  یخانوم مجرد برا هی متن خورد »  هی چشمم به  هویرو نگاه کردم   شیبعد  یو صفحه   دم یکش ی قینفس عم 

 !« میازمند ین

 که نوشته بود زنگ زدم.   یرو برداشتم وبه شماره ا  میبهتره! گوش  کهی چ یاز ه 



 ی زندگ نیا گذره یم

17 
 

 بله -. د یچیپ ی زن تو گوش   هی  یبوق دو بوق صدا ه ی 

 ها زده بو... ی ازمند یسالم تو ن- 

 .« نیجا باش  نیوسط حرفم وگفت:»فردا سر ساعت هشت ا د یامان نداد ادامه حرفم رو بزنم پر 

 . نیلطفا آدرس رو بگ  ام؟ یکجا ب-

 . نییبفرما فیتشر یرمضان الیبه شرکت دان-

 چشم. - 

صبر   ی! االن تافردا چه جورییر کردم عجب آدم هارو از کنار گوشم دو ی . با تعجب گوش د یچیپ یگوش بوق ممتد تو  یصدا هوی

 کنم؟ 

 شه رفت!  یکهنه هم نم یلباس ها  نیبا ا 

 بود.   ده یخواب یگوش   ی رو یبوق نخورده برداشت انگار ه یبه سحر زنگ زدم و   

   ؟یخونه ا یالو سحر -

 ؟ یسالم خوب -

 . امیدارم م  یخونه ا  نایا الیخ ی ب- 

 نه تو رستورانم. -

   ؟ی گرد یبرم  ی عه باشه ک-

 ساعت دو چه طور!؟ -

 تونم برم.    یلباس هم نم  نیکنن با ا ی قبولم م  نمی برم بب د یکردم فردا با دایکار پ   هی  یگم من انگار ی م- 

 کنم.  یخونه ما، من حلش م ایباشه ب-

 افتم.    یقربون تو. االن راه م  یاله- 

 ؟ یندار ی باشه کار-
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 نه خدافظ. -

 فعالً. -

 شهر رفتم.  نییام رو خوردم و بعدش سوار موتور شدم و به پا وهیوآبم ک یعجله ک با

 . خدا کمکم کن قبولم کنن.  دمیگنج  یتو پوستم نم ی از خوشحال 

 .  دمیدراز کش ی صندل ی شده بود به پارک رفتم و رو کیهنوز تازه ساعت  دم یساعت بعد رس  دو

 سرم گذاشتم و به آسمون صاف نگاه کردم.   ریرو، ز  دستم

حرف و   نی*د من غلط کنم از ایر*  م یشونیپ ی گنجشک اومد وصاف رو ه ی هو یصاف بود.  یجور نیکاش دل مردم هم ا یا

 سخن ها بگم.  

 *د تو سر من بد بخت!یهم نتونست حرفم رو تحمل کنه و ر*  گنجشک

 به من چه اصالً دل شون صاف نباشه کج باشه!  

 که خواستم برم.   نیبلند شدم و هم یصندل  یرو پاک کردم و بعدش از رو  م یشونیغرغر پ با 

 خوردم. از سر تا پا گِل شده بودم.   نیزم یکرد و با سر رو   ریگ  یبه صندل  پام

 کردم؟    یم کاریچ  رانیشانس نداشتم. اگه من شانس داشتم تو ا نیبه ا تف

 !؟«  یکردم :»کجا موند  یجام بلند شدم وبه سحر زنگ زدم و حرصم رو سر اون خال از

   ؟ییخونه ام تو کجا ریحاال گاز نگ -

 گازت گرفته؟   یک  یباشه سگ شد -خوام حموم برم.   یاومدم برام لباس اماده کن م -

 عمت!- 

 رفتم. نایسحر ا یرو قطع کردم. سوار موتور شدم و به خونه   یبده و گوش  یجواب نزاشتم

 داد زد :»چته؟«  فون ی. زنگ در و پشت سرهم زدم که سحر از پشت آدمیرس  دهینکش قه ی به دو دق 

 باز کن.  - 
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  ی برام لباس حاظر کن م ی وگفتم:»رو آب بخند  دم یخنده اخمام رو در هم کش ری زد ز یپق  دنمیباز کرد. رفتم تو. سحر با د درو 

 خوام برم حموم.« 

 !؟«یوضع خودت رو انداخت  نیتو.« سحر:»چرا به ا  اید وگفت:»باشه ببه زور خندش رو کنترل کر  

 کنم. حموم کدوم سمته؟«   ینشدم که خودم رو گِل  ض یچپ چپ نگاهش کردم و گفتم:»هنوز مثل تو مر 

 .« یبه سمت چپ اشاره کرد وگفت:»در اول 

 .اریباشه من رفتم تو هم برام لباس ب- 

سفره رو پهن کرده   دمیرفتم که د رون یو ب دمیکه سحر گذاشته بود وپوش   ییاس هااومدم. لب رون یدوساعت بعد از حموم ب 

 ومنتظر منه. 

 زم؟« یدوست عز   ید یکش  یزدم وگفتم :»چرا زحمت م ی لبخند  

 !یمردم از گشنگ   م یبخور ایباو ب یچه زحمت- 

 ؟ ی تو رستوران نخورد- 

 بود که وقت نکردم.  ادینه بابا کار انقدر ز - 

 باشه . -

که   نی. بعد از امی خورد ی ناهار م م یبود ما داشت شی. البته ناهار که چه عرض کنم ساعت ش مینشستم و ناهار خورد شش یپ رفتم

 ظرفا رو جمع کردم وشستم بعدش به اتاق سحر رفتم.  میغذا رو خورد

 ؟ ی ریباشه. فردا ساعت چند م-بده فردا بپوشم.  یلباس درس حساب  هی سحر برام - 

 جا باش.« نی تختش و گفتم:»خانومه گفت ساعت هشت ا ی نشستم رو 

 باشه. - 

 ی کفش سرمه ا  فی وک  یومغنه سرمه ا یشلوار مشک هی برداشت با  یمانتو مشک  هی رفت سمت کمدش و 

 . یپوش  ی م نارو یا ایب- 

 دلم.  ز یعز یمرس -
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 فداتم.-  

 بودم.  دهیبالخره صبح شد شب اصالً نخواب 

 رژ لب زدم. یساعت شش ازجام بلند شدم وموهام رو شونه کردم وبافتم شون بعدش کم 

 مغنه رو هم رو سرم درستش کردم.  دمیلباس هارو پوش  

کردم    یم یولش احساس خفگ کردم ا  ی بارم بود که مغنه سر م نیاول یبهم ها برا  ادیانداختم نه مغنه م پمیبه ت  ینگاه ه ی نه یتو ا 

 اومدم.  رونیواز خونه ب دمیشد. کفش هام رو پوش  یبعدش عاد ی ول

 شدم و دربست به شرکت رفتم.   یسحر زودتر از من رفته بود سوار تاکس 

 که روبه روم بود نگاه کردم.    یشدم و به شرکت بزرگ ادهیپ نی. از ماش دمیپولم درست راس هشت رس  نیبه ا فیه

 ( ی رمضان ال ی. )شرکت وادرات و صادرات داندمیکش  ی سوت کشیش  ی نما دنید با

 

 اعصاب! ی ب رمردیپ ه یدونه    یخدا م نم یبیم  رویمرده پ ه ی االن

 اصالً به من چه آخه!  ال؟ یاسم دان ادیجان بهت م  رمردیآخه پ ی وا 

 همه پله هارو باال برم؟   نیا ی خدا من چه جور ایطبقه هفتم!  دم،یو پرس  ی اتاق رمضان یاز نگهبان 

هفت و فشار   یرفته بودم. ترسم رو کنار گذاشتم و به ناچار سوار شدم و طبقه  قه یترس از آسانسور نداشتم االن تو دو دق  اگه

 دادم. 

ال  دادم. ضربان قلبم رفته رفته با هی آسانسور تک ی  وارهیبا حرکت کردنش چشم هام رو محکم رو هم فشار دادم و دستم رو به د 

 رفت.   یم

 . نفسم رو فوت کردم.دمیکرد رس   یزنه که اعالم م  یصدا با

 ها شده بودم.   ت یم هیتر شده بود و شب  د یسف دم، یصورت سف دم یو به مغنه ام دست کش دم یچرخ نهیبه سمت آ 

 گرفت.   ی سالن آرامش م دن یآدم با د ،ی کیش  یچه جا  ی اومدم. وا رونیآسانسور ب از
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  وار یمبل ها به د  یهم روبه رو یبزرگ یو   یت  هی شده بود.  ده یچ یقد   یها شه یش  یجلو  یرنگ به شکل خوشکل یاس ی ی ها مبل

 خوشگل وقت گذاشتن.  یاثر ها نیا ی شده بود معلوم بود چه قدر رو  ی طراح یکه به قشنگ  یینصب بود. و چند تا تابلو ها

زد و گفت: »سالم.   ی ها بلند کرد و متقابل بهم لبخند  برگه ی دادم که سرش رو از رو ی خوشگل رفتم  وسالم ی منش شیپ 

   د؟« ییبفرما

 جا باشم. نیساعت هشت ا ن یاومدم. گفته بود نیکه زده بود ی آگه ی برا د یببخش-

 .«نی.فرم رو بدم پر کننینیبش نییزد وگفت :»بله بفرما ی لبخند  

 چشم. - 

 کرد!   یآدم رو جذب م  شی که مهربون ی خانوم نیداد، نه به ا ی که پشت تلفن درسته آدم رو قورت م ی نه به زن 

من    نیو پر کن  نیکاغذ و خودکار تو دستش اومد. کاغذ و خودکار و سمتم گرفت و گفت:»شما ا  هیبا  ی منش دهینکش قه ی به دو دق 

 خبر بدم.«  یرمضان یبه آقا

 نشستم و مشغول پر کردن فرم شدم.   ی راحت یمبل ها ی روکاغذ و خودکار از دستش گرفتم و  

 رفتم و گفتم:»خانوم فرم رو پر کردم.«  یجام بلند شدم و به کنار منش از

 منتظرتونه.  یرمضان   یآقا  د ییخب، بفرما- 

 و دو تقه به در زدم.   دمیکش ی قیرفتم نفس عم د یگفتم و به سمت در سف  یبا شه ا  

 به خدا کردم و  به اتاق رفتم.  ی ردم و توکلسرد رو تو دستم فش ی  رهیدستگ 

 که سرم رو باال گرفتم، چشمام تا حد ممکن بزرگ شد ودهنم مثل غار باز شد!   نیهم 

 کنه؟ اونم مثل من هنگ کرده بود.   یم کاری جا چ نیا ؟ یرمضان  یآقا نیا

 !؟« یکن  ی م کاریجا چ ن یو گفتم:»تو ا  دمیاخم هام رو در هم کش 

 نم؟« یسوال و ازت بپرسم. خب بفرما بب نیمن ا  د یجا شرکت منه. با نیزد و گفت:»ا ی پوذخند  

 اومدم.«   نیکه زده بود ی آگه ی فرم و تو دستم تکون دادم و گفتم :»برا 
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  یتون  یاشاره کرد و گفت:»خوب، م  زش یم  یپوذخند بود با دستش به مبل رو به رو  ه یشب شتریزد که ب  یطرفه ا هی  لبخند 

 .« ینیبش

 مبل نشستم.  یام رو تکون دادم و رو  دهیچسب ن یبه زم یاهاپ 

  یرستوران کار نم یگفت:»تو مگه تو   یکرد و همون جور کاغذ یو بهش چشم دوختم. سرش رو تو   زش ی م یفرم رو گذاشتم رو  

 ؟« ی کرد

 اخراجم کردن.«  یپرو پرو نگاهش کردم و گفتم:»به خاطر جناب عال 

 آورد و با تعجب گفت :»به خاطر من!«  رونیسرش رو از برگه ها ب ی رمضان 

 .«نی دار  فیپرو تشر یلیو گفتم:»خ دم یاخم هام رو درهم کش 

 .«یدار  ف یتشر مرو ین ی لیزد و گفت:»تو هم خ  یشخند ین 

 ممنون.«   ی لیخ دمیمغنه بردم و به حالت مسخره گفتم:»خند  ر یموهام رو ز 

 .« یذت گفت :»نگفتم که بخند داد و با ل   هی اش تک ی صندل به

 کردم و جوابش رو ندادم.  ی دندون قروچه ا 

رنگ بود و آدم دلش   ی اتاق مشک لیوسا  ی اتاق خفه کننده بود همه  رون ی جا برعکس ب نینگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم. ا 

 گرفت.  یم

و دو سالته، پدر و مادرت فوت کردن و    تسی، ب  یسرم رو چرخوندم و به دهنش چشم دوختم:»نگار تهران یرمضان یبا صدا 

 .« یپلمید

 .« نیبلند بخون  یکه با صدا ستیدونم الزم ن  یها رو که خودم م نیمشهورم زدم و گفتم:»ا یاز لبخند ها  

 درهم نگام کرد و گفت:»خانوم خوش خنده چرا خانواده تون فوت کردن؟« ی با اخم ها 

 تصادف فوت کردن.«   هی دست هام رو تو هم گره زدم و گفتم:» تو  داره؟  ی اخمو به تو ربط یتو دلم گفتم آقا 

   ه؟« ی چ یدون   ی:» خدا رحمت شون کنه. خب، کارت میرمضان

 ه؟یدونم خونه ک  ینم ی ممنون. بله کارم تو خونه اس. ول -
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 من.«  یضرب گرفت و گفت:»خونه   زیم  یبا خودکارش رو  

 ؟« یچ ی عنیبلند گفتم:»جان  یاز تعجب چشم هام درشت شد و با صدا 

 . یهم اون جا بمون  یتون یو م  یکن  یهمه تعجب نداشت. خونه من کار م  نیخب ا- 

 دارم.  اج یکار هم احت نی به ا ی کار کنم؟ ول  یچه جور پسر مجرد  ه یمن تو خونه  

 باد آباد.   یهرچ الیخ  ی !؟ بیچ ارهیسرم ب  یی اگه بال ی دونشون ! ول ر یت ه یکردم هم کار با  دایهم خونه رو پ 

 باشه.  -

  م یون  ونیل یم  کی . حقوقت یاز فردا کار کن یتون  ی . مهیبرداشت و امضاش کرد و به سمت من گرفت و گفت:»خب، عال یکاغذ 

 گه؟« ید  ی . مجرد هم هستهیتو ی هست. کار خونه فقط به عهده 

هم کرد  تو فرم نوشتم.« اخم هاش رو در  نیزدم و گفتم:»بله اگه دقت کن یطرفه ا  ه یکاغذ و خوندم و امضاش کردم لبخند  

 ه؟« یوگفت:»خواستم از خودت بپرسم مشکل

 . نینه راحت باش - 

 راحتم. - 

 خوبه! - 

 بپرس. ی کارا رو از منش ه یبق  -

 مبل بلند شدم و گفتم:»باشه ممنون  ی از رو 

 

». 

 .  یگفت ی کنم م  یخواهش م  ه ی ی مرد یاومدم. مثالً م  رون یاز اتاق ب  

بعد تموم   قهیزنه. بالخره پنج دق یحرف م  ی معلوم بود که داره با رمضان زد. از طرز حرف زدنش یداشت با تلفن حرف م  یمنش

 .« میبر نیبلند ش  ی زد و گفت:»خانوم تهران ی کرد. رو بهم لبخند 

   م؟« یکجا بر د یبا تعجب گفتم:»ببخش 
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   ؟«یرمضان ی بلند شد و گفت:»خونه آقا زش یپشت م از

 شما خانوم؟ ی آهان باشه. راست-

 تو تنها سارا بگو.«  یول  ، یقشنگش زد و گفت:»سارا موسو  یها  خند یباز از اون ل 

 

 به روش زدم و گفتم:»باشه سارا جون.«   ی لبخند  منم

معلوم   دنمیو زد خودم رو مشغول حرف زدن باهاش کردم که از ترس  نگیپارک ی شم! سارا طبقه  یخدا باز هم سوار آسانسور م  ای

 نباشه.

 کنم.  یونم معلوم بود که دارم از ترس سکته م لرز یاز صدا یول  

 .دمیکش  یقی اومدم و نفس عم رونیبا نگه داشتنش زودتر از سارا ب 

 . می رفت ی رمضان  یو به خونه  میسارا شد  یگریج  شیش  ستیدو  نیماش  سوار

 خونه دهنم باز موند. زود خودم رو جمع جور کردم و به خونه دباره نگاه کردم. دن ی. با دمی د یساعت بعد رس  می حدوداً ن 

اون طرف تر دوتا، تاب بزرگ گرد   یبود. کم یشکل بزرگ  ل یاستخر مستط ه ی  اطیبزرگ، سمت چپ ح  یلیخ اط یبا ح الی و ه ی 

 روبه رو هم بودن.  

  یبا کوسن ها یرنگ  د یست کامل مبل سف هی  ال یو  یکیدهم داشت. نز  بانیبود که روش سا ی دوازده نفره ا  زیم  هیراست  سمت

 بود.  یخوشگل یرنگ  یرنگ   یبلند و گل ها  یدرخت ها  اط یداشت. و دور بر ح یرنگ 

 . میو خوشگل بود. با سارا داخل خونه رفت  کیش  ل یبود. خ شه یکه فقط ش   ییالی انداختم و ینگاه ش یالیو  یبه نما 

  ی چرم با جلو مبل یمشک ی نصب شده بود مبل ها وار یبه د یبزرگ زنیکوچک تلو  ی ادیبزرگ نه ز  ی ادینه ز ییرایسالن پذ  ه ی 

  یعال ونشیدکوراس  د یسف یبا پرده ها د یو سف  ی مشک ی ها یواریکرد. کاغذ د  یم  ییخود نما ی که روش گل رز قرمز د یبزرگ سف

 بود. 

خورد   ی م یچ یمارپ ی که آخرش به پله ها  یراهرو طوالن ه یرد  اردک دنبالش افتادم. در و باز ک  ه یسارا سمت در رفت و منم مثل  

 کرد.   ی م ییروش هنر نما یخوشگل یداشت که طرح ها ی در ابعاد مختلف یی راهرو هم پراز تابلو ها



 ی زندگ نیا گذره یم

25 
 

بود. و به سمت   ی عال یل یخ نیبود و ا اطیتو آشپزخونش رو به ح میپله ها بود رفت. در و باز کرد رفت  کیکه نزد ی سمت در به

اتاق   م یسارا به خودم اومدم و بهش چشم دوختم:»بر یبود. با صدا شهیکال ش   اطشیبه سمت ح واریدر داشت البته د  هی هم  اطیح

 .«  نیها رو هم بب

 باشه.-

  الیرد. اتاق داناز درهارو باز ک  یکیهم داشت  ی . دو تا در رو به رومی باال رفت ی چیمارپ ی و از پله ها میاومد  رون ی از آشپزخونه ب 

 داشت. ی چه اتاق عال ی خان بود وا

 شد. ی م ده یچه خوب د اطیباال ح ن یرفتم از ا  شیقد  ی به سمت پنجره  

 بود. یچرم مشک ی اتاق تخت سه نفره  ی گوشه   یتخت بزرگ دو نفره مشک ه یبزرگ بود تو وسط اتاق  ی لیاتاقش خ 

 هم اتاق کارش!    ی شکیخونه اش م نیعالقه داره هم دکوراس  ی همه به مشک ن یپسر چرا ا ن یدونم ا ینم

 بود.   یی اش رو باز کردم حموم دستشو ی کیهم تو اتاق بود رفتم در  گهیتا در د   دو

  ایجا مغازه لباس هست  نیخدا! ا ایاتاق دهنم باز موند  دنیدر و بازش کردم که با د  یکیرفتم سمت اون  ه؟ی چ یکیاون   پس

   شده بود.  زیها آو ز یاش هم شلوار و بلو گه یشده بود و سمت د زیآو ی مختلف ی با رنگ ها یهاسمت کت  ه یتو  ؟یچ

اش هم   گع ید ی کیو   یآفتاب نکیاز عاش پر  گه ید ی کیاش پراز ساعت  یکیتا کشو بزرگ هم اون وسط بود رفتم بازش کردم  چند 

 چرم.  یکمربند ها

 هم اون تو بود که درش باز بود و داخلش پراز کفش بود.  ی کمد بزرگ ه ی 

 کنن.    یپولدارا م نیوفقط ا  یکاش منم پولدار بودم زندگ  یجا چه خوبه!  ا نیا 

 .« نیاتاق خودت رو هم بب میسارا به سمتش برگشتم :»خب بر  یصدا با

 . میبر- 

توالت   ز یهم بود با م ی د یسف ی واریکمد د  هی . د یسف ی ت هاو بالش یاس ی ی تخت تک نفره با روتخت  هیداخل اتاق روبه رو   م یرفت 

 خونه رو بهت بگم.«  ن یا یقانون ها نییپا می داشت. سارا :»خب بر یخوب  نیدر کل دکوراس  د یوسف  یاس ی یها  یوار یوکاغذ د یاس ی

 داره!؟«  یخدا چه قانون ایو با تعجب گفتم:» دم یپام چرخ ی رو پاشنه  

 آشپزخونه.«  م یبر ایبه حالتم زد و گفت:»ب ی لبخند  
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چونم و   رینشستم و سارا هم رو به رم نشست. دستم رو زدم ز یصندل  ی . رومیو به آشپزخونه رفت م یاومد  نییبا هم از پله ها پا 

 شدم.  رهیبهش خ

کدوم شون   چ یاز ه ایض کرده  ماه کم کمش ده تا خدمتکار عو ه ی نیتو ا  ال یدان یسخته آقا  یلیجا کار کردن خ نیسارا:»نگار ا 

 خودشون فرار کردن!«  ای ومده یخوشش ن

 

کار    نیکنه. معلومه که تو هم به ا ی اخراجت م نه یبش نایا زیخاک رو م ی کم ی عنیاز حد حساس و وسواسه  ش یب الیدان  یآقا-

شه   یکه گفته م  ییاون غذاها د یزنه. با ی م  خجالی در   یو رو  سه ینو ی هفته اش رو م  یمنو غذا الیدان ی آقا نیبب  ،یدار  اجیاحت

 سر ساع...   د یپخته بشه. با

  یماه ده تا خدمتکار عوض م هی تو  یک   ه،ی جور ن یچرا ا الیآقا دان نیا ی برم. ول یحرفتو م  دایوگفتم :»ببخش دم یرو بر حرفش

 کنه!؟« 

 دونم که. خب کجا بودم خوب گوش کن ها؟«  یکرد و گفت:»نم ی سارا خنده ا 

 سرم رو تکون دادم و گفتم:»باشه ادامه حرفت رو بگو.«  

 امروز بهم داد.  الیدان  ینگاه بنداز اقا ه یخب برنامه رو من بهت بدم - 

 برنامه نداده بود!؟«   ی تا حاال به کس  یعن یابروم رو باال انداختم و گفتم:» یتا 

 باال انداخت و گفتم:»نه واال خودم هم تعجب کردم.«   ی ا شونه

 کنه.   ریخدا آخر و عاقبتم رو بخ  ه یچ نم یباشه. بده بخونم بب-

 . یمرس -در آورد و به سمتم گرفت.   فشی از ک یکاغذ  

ولرم   د یبا یعنی . آبش ولرم باشه خوبه. یکن  ی کاغذ رو باز کردم چه خوش خط نوشته شده بود »ساعت شش صبح وان رو حاظر م 

حاظر   اطی. ساعت هفت صبحونم تو حیکن  یوآماده م  یزن  یخوام بپوشم و اتو م ی که م  ییکه من حمومم لباس ها ی باشه. تا وقت

رو که من    ییشه. و غذاها  ی م زی. هر روز همه جا تمید  ی خونه رو انجام م ی تو کارا و رم  ی باشه. بعد از صبحونه من سر کار م

 باشه.   اط یاونم تو ح یکن  یغذام رو آماده م  ام ی. ساعت دو از سرکار میپز  یگم م یم
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  اد یبدم م  ینظم یاز ب  ی خونه ا شیسر ساعت ش  ی. ول یبر یتون یم  ی هرجا خواست ی لیبعداظهر تعط شیساعت چهار تا ش  از

ساعت دوازده شب   ی کن ی ساعت نه هم شامم وحاظر م ی کن  یقهوه تلخم رو آماده م  مینظم نباش. ساعت هفت و ن  یخواهشاً ب

 به رضا باغبون بخره.«  ید  ی م ی سینو یرو م  ستشیل ی تموم شدن خونه ی که خوراک ها ن یحرف آخر ا ی اریتلخم رو م  یقهوه  

  یر یهمه سخت گ نیحرص دادن من ا ی دونم اون برا ی شدم . من که م یم  د یخوندم از حرص سرخ و سف ی که م  یبا هر خط  

 ندارم.«  یدم. رو به سارا کردم و گفتم:»من مشکل ی اگه منم نگار هستم بهش نشون م ی کنه . ول یم

 خونه است.« د یکل ن یا ایزد و گفت :»چه خوب، ب ی سارا لبخند  

 جا بمونم.«  نیتونم ا  یرو از دستش گرفتم و گفتم:»االن من م د یکل

 . اریهات رو ب لیآره برو وسا- 

 ه ممنونم.« زدم و گفتم:»باش  یاز خوشحال ی لبخند  

  یرمضان ینداخت البته آقا  یم  کریغول پ ادیبود که آدم و   سادهیوا  گارد یدوتا باد اط ی. جلو در حم یاومد  رون ی با سارا از خونه ب 

 بود.  ی انقدر گنده بود ها البته اندامش ورزشکار یخودش به غول گفته بود زک 

 هر رفتم. وای خدا ساعت پنچ بعد از ظهر بود! چه زود گذشت.ش  نییشدم و به پا یکردم و سوار تاکس  یجلو در با سارا خدافظ  

   ن؟«ییگفتم:»سحرخانوم کجا یشاد  یبوق خورده نخورده برداشت. با صدا هی رو برداشتم و به سحر زنگ زدم  م یگوش  

 .می تو پارک ؟ یزن ی چته شاد م-

 گم فعالً.  ی بهت م ام یم- 

گوشاشون    ی که پسرا دستاشون رو، رو دم یکش ی بلند  غی و ج دمیبه سمت شون دو یقطع کردم و به پارک رفتم با خوش  یگوش 

 گذاشتن. 

 . د یکش غ یبلند شد. محکم بغلم کرد و اون هم همراه با من ج  یصندل ی کارم جور شده. از رو  د یکه فهم سحر

 .«نیجا باغ وحش؟ خجالت بکش نی کرد و گفت:»ا  ینچ نچ یعل 

 پاره شد.«  مید ی :»کشمیو همراه باهم گفت می کرد ی بلند  ی با سحر خنده  

 ه؟«ی بابت چ تون یخوش حال نی تونم بپرسم ا ی کرد و گفت:»خب، م ی تک خنده ا یاب 

 کردم.«   دایدو نشون. کارم جور شد هم خونه هم کار پ  ریت  هیو گفتم:»با  ی نشستم رو صندل 



 ی زندگ نیا گذره یم

28 
 

   ؟« یکرد   دایو گفت:»مبارکه. هنوز کجا کار و پ د یدستاش رو به هم کوب  یعل 

 پسر مجرد... هی  ی چونم زدم و گفتم:»تو خونه  ر یرو ز دستام

 ها!«  ی پسر مجرد کار کن هی زارم تو خونه  یمن نم ؟ یدرهم گفت:»چ  یوسط حرفم و با اخم ها  د یپر یاب 

مگه   ؟ ی کن ی درضمن چرا زود منحرف فکر م  ؟یشناس  یمن رو نم ؟ یگ ی م  یچ ی و گفتم:» اب دم یاخم هام رو درهم کش 

 .«  طشیکنم. هم حقوقش خوبه هم مح دایکار پ ن یبهتر از ا تونستمیم

 !«یباش  د یترسم مواظب خودت با ی . من فقط میناراحت شدم از حرفش گفت:»باشه خواهر د یکه د  یوقت یاب

 زدم و به شونش زدم و گفتم:»نگران نباش.«   ی لبخند  

 ؟« یر ی م ی ::خب، کسحر

اومد   نییپا یهام رو جمع کنم.« سحر از رو صندل  لیمن از خونه وسا می خوام برم. پاشو بر ی به ساعنم نگاه کردم و گفتم:»االن م 

 .«  میو گفت:»باشه پاشو بر

 فرو بردم.   بمیکردم و راه افتادم دستام رو تو ج ی خدافظ ی وعل یاب با

 گرفت.  ی م ی بود همه جا هم ساکت بود و آدم دلش بدجور یکیهوا رو به تار دم یکش یبه آسمون نگاه کردم و نفس  

 

شد منم خانواده   ی م ی منم داشتم؟ چ یرمضان  الیاز ثروت دان کهیت  هی خورد  ی اومد از غروب ها. خدا مثالً به کجات برم ی م بدم

بغض راه گلوم   خته؟ یها رو سر من بدبخت ر ی همه بدبخت نیدادم!؟ چرا ا ی رو از دست نم خانوادم  یشد تو بچگ  ی م ی داشتم؟ چ

 وقت فکر کنن کم آوردم.  ه ینکردم که  ه یدم نزدم گر  شهیمثل هم ی نفس بکشم ول یتونستم درست حساب ی ر بسته بود نم

 .  ارمیرو به دست ب  یهاش رو تحمل کنم تا خوشبخت یسخت د یجنگم با ی م ی زندگ ن یمن با ا 

  یشورم. بهت بر م  یمن لباس هات رو م  ی. رو به سحر کردم و گفتم:»خواهر مید یرس  یک  چیدونم ه یرو باال گرفتم. نم  سرم

 گردونم.« 

 .« یپوش  ی خوام خودت م ی نم ونهیو گفت:»نه د د یاخم هاش رو درهم کش 

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:»سحر!«   

 .  یستین ی خوردن-رو گرفت و گفت:»باشه بابا باشه نخور.«  منظورم 
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سرم گذاشم و موتور   یکردم و وسوار موتورم شدم کاله کاسکتم رو، رو  ی تو خونه ساک لباسم رو برداشتم با سحر خدافظ  میرفت

 روشن کردم چند بار گاز دادم. بعدش حرکت کردم. 

 مردم نه ناهار خورده بودم نه شام.   یم  ی. از گشنگ دمیرس  ینرمضا الیدان  یساعت نه شب بود که به خونه   

درهم گفت:» با   ی با اخم ها افتادم.  یکارتون ی غول ها نیا ادی دنشینگهبان گنده در و باز کرد با د  ه یرفتم زنگ در و زدم که  

 ن؟« یداشت  یکار  یکس

 هستن؟«  ی رمضان یآقا  زهیاز طرز نگاهش لکنت گرفتم. با لکنت گفتم :»چ هوی 

 ن؟یداشت  یبله کار - 

 اومده. ی نگارتهران نیبهش بگ - 

 خود خدا!  ایگفت وبعدش گذاشت داخل برم.  یی زایچ ه ی م یس  یباشه. با ب - 

همه   نی خونه وا نیداشته باشه با ا د یبابه پس کلم زدم وگفتم معلومه که   هویداره.  گارد یهمه باد ن یجمهوره ا س یرئ یانگار 

 ثروتش! 

و به   دمیترسم آروم آروم رفتم و به در خونه چسب  یکه از سگ م  ییسگ اومد منم از اونجا یصدا هوی دم یبالخره به در خونه رس  

 سگ خان کجاست؟ نیا  نم یکردم که بب ینگاه اطیح

 بغلم گرفت.  ی کیدر خونه باز شد و از پشت به داخل پرت شدم. از ترس چشم هام رو محکم روهم گذاشتم حس کردم   هوی 

 قورباغه شد. ی چشم هام اندازه چشم ها د یچک ی که از سر و روش آب م  یرمضان الیدان دن یبا شوکه چشم هام رو باز کردم. با د 

 ودم اومدم. قطره آب از موهاش به صورتم به خ ه ی ختن یبا ر 

  شهیچشم هام رو بستم و پشتم رو بهش کردم، مثل هم عیلپام داغ شد. سر عتشیوض دن یبا د هویاومدم.  رونیاز بغلش ب زود 

دونم تورو   ی با تعجب گفت:»جان؟خونه خودمه خودم م یرمضان  ی **؟ آقان، ینیب ی شما من و نم-زبون درازم به کار افتاد.  

 سننه؟« 

 ***!؟  یچ ی عنیچه آخه، غلط کرده به من  گه یگه د ی راس م 

 دختر ***.«    هی  شیپ ن یتون ینم ی رو گاز گرفتم و گفتم:»بله درسته خونه خودتونه ول لبم

 .ستیمعلوم ن  مییمن که جا ؟ یحاال تو چرا پشتت رو به من کرد-
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 حوله رو هم بردار استغفرا... نی ا اینه ب  سیمعلوم ن یز یگه چ  یبعد م ساده یلخت جلوم وا یبا ،باال تنه   نیپرو، رو بب 

 با حرص گفتم:»خب شما ** 

 .«  دمیزد گفت:»برگرد لباسم رو پوش  یخنده توش موج م  ی که رگه ها ییبا صدا 

 بازم لخته.  دم ی. که د دمیطرفش چرخ به

 تنم باشه.«   رهنیتو خونه پ ادیخوشم نم یعادت کن د یزد و گفت :»با یی دندون نما لبخند 

 نگفتم و بر و بر نگاهش کردم.  ی زیزد. چ رون یاز حدقه بچشم هام  شییاز پرو 

 کرده.   شینقاش  بایز ینجور یخدا افتاده بوده که ا یخوشحال  ی بود *** المصب موقعه  ی ا که یعجب ت یول  

 خودت رو جمع کن نگار خانوم.  دم یاز پام گرفتم و به خودم توپ یشگونین هوی

 که دور گردنش انداخته بود رو برداشت و با مهارت موهاش رو خشک کرد.   ی از دم در کنار رفت و منم تو رفتم. حوله ا 

 افتم.  یشم رو دستت م یهوش م  ی نکن دل من رفت االن ب المصب

  ی دون  ی هستش ممن  ی شه اتاقتم اتاق روبه رو ی با صداش به خودم اومدم:»امروز رو استراحت کن. از فردا کارات شروع م 

 گه؟« ید

 دونم با اجازه.«  ی ناخنم رو با دستم کندم و گفتم:»بله م 

 از کنارش گذشتم و به اتاقم رفتم .  

 تخت انداختم.   ی. خودم رو، رو دمیلباس هام رو از ساک در آوردم و به داخل کمدم چ 

 بود.  شمیکجا مثل ابر  نیچه نرم بود.تشک سنگ من کجا و ا شیآخ 

 که به در خورد.   یشدم. و به فکر رفتم با تقه ا  رهیبه سقف اتاق خ 

 اومدم و تو اون حال گفتم:»بله؟«   نییتخت پا ی به خودم اومدم و زود از رو 

تخت بلند شدم.   یگفتم و از رو  ی.« چشمایب نییپا ی اگه نخورد یاز پشت در به گوشم خورد:»شام خورد ی رمضان ی آقا یصدا

 ختم که معلوم نشه. بلوزم اندا ر یموهام رو بافتم و ز

 بود.   زیرو م تزاینشسته بود و دوتا پ ی غذاخور ز یاومدم. تو آشپزخونه دور م نییشالم رو هم سرم کردم و از پله ها پا 
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 کرد.    یم  لیم  یعنیکرد.  ی انداخته بود و داشت کوفت م نییرو به روش نشستم انگار نه انگار من اومدم سرش رو پا رفتم

  دنشیخورد و آدم با د یمعدبانه غذا م یل یپاک کرد. خ یدستاش رو با دستمال کاغذ  یشدم، با وسواس خاص ره یرفتاراش خ به

خوش رنگ و خو ش بو رو   یتزای باز پ ی. و با اشتهاختمیسس ر ی و روش کم دم یرو جلوم کش تزایشد. پ یاشتهاش باز م

 . کردملیم

 

الزم و سارا   ی دم. فکر کنم تذکر ها یالبته مِنو رو خودم بهت م  یپز ی ا خودت غذا مرو بهم کرد و گفت:»از فرد یرمضان یآقا

 بهت گفته!«  

خدا   ی  شهیکه هم ی کرد با اون پوذخند  یآدم رو کور م  یچه زود اشتها  نیغذام رو زهر کردم. بب ی  هی گفتم و بق  یحرص بله ا با

. بعدش به  ختمیرو جمع کردم و تو سطل آشغال ر تزا یپ ی . ظرف هارفت اط یکه غذاش رو خورد به ح ن یلبش بود. بعد از ا ی رو

 اتاقم رفتم. 

که   نیرفتم. دست صورتم رو شستم، بعد از ا ییشد به دستشو ی که به زور باز م یی صبح از خواب بلند شدم و با چشم ها شیش  

و در   نییسرم رو انداختم پا ییصدا دنیزدم. با نشن ی رمضان ی قه به در اتاق آقارفتم. و چند ت  رون یلباس کردم. از اتاق به ب  ضیتعو

. به حموم رفتم و، وان رو پر از آب ولرم کردم.  دمیپر نمیمن بدبخت از خواب نازن دهیهم خواب قشنگچه   نیاتاق رو باز کردم. بب

 رفتم.  ششیبعدش  پ

هم   نیا یوا   یا ال یبرخورد کنم. پس رفتم سمت دان ی همه رسم نی گم؟حسش نبود ا ی م ی! من چرا بهش رمضانیآقا رمضان 

 خوبه!   نیاره ا  ال یشد. بهتره بگم آقا دان  ی خودمون ی لیهم خ نینشد ا

کنم شروع کردم به تند تند   یکه بهش نگاه ن یرفتم و صداش زدم. که زود چشم هاش رو باز کرد. بدون ا ال یسمت آقا دان به

 وان و حاظر کردم. االن لباس ها...  ال یدان یآقا ری صبحتون بخ-حرف زدن.  

 بسه خفه شو. منم خفه شدم. ی عنیدستش رو باال آورد که  

 رو اتو کن.«  میگفت:»برو ست لباس مشک  یکرد. به حالت دستور   یخودش سخنران 

 چشم. - 

 تو باال شهر مده!    پیت  نیزنه. البته ا  یم یمرده ست مشک  یچه کس یانگار

  نییرو از تنش در آورد که بازم از خجالت صورتم گل انداخت. زود سرم رو پا شرتش یاز تخت بلند شد و بدون توجه به من ت هوی

 ا؟یح ی همه ب ن یانداختم. آدم هم ا
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و کفش و کمربند   ی و ساعت چرم مشک ی رداشتم با بلوز مشکاش رو ب  ی به اتاق لباس هاش رفتم. کت شلوار مشک نییبا سر پا 

 کردم.   زش ی که لباس هاش رو اتو کردم با حوصله آو ن ی. بعد از ایمشک

. و بعدش به  دمیچ زیم  یرو  قه یبردم. با سل اطیصبحونه رو آماده کردم و به ح لیاومدم و به آشپزخونه رفتم. وسا رونیاتاق ب از

 شدم.  الیآشپزخونه برگشتم و منتظر آقا دان

 رفت. منم مثل جوجه اردک خوشگل به دنبالش افتادم.   اط یساعت آقا حاظر و آماده اومد و راست به ح می بعد از ن 

 داره ها!  ی ریعجب خود درگ نم یپوذخند زد و صبحونه اش رو خورد. ا ه ی هویو روش نشست.   د یرو کش یصندل

 انداخت و رفت!  نییکنه سرش و مثل بز پا یتشکر  ه یکه   نیصبحونه اش رو کوفت کرد. از جاش بلند شد و بدون ا نکهیبعد از ا 

  یکه رو  یخونه رو سر و سامون دادم. و به منو ا  ی ظرف ها رو به آشپزخونه بردم. کم ی ا هی و با حرص پاک کردم و بق  زی م یرو  

 جات بود.  یکه تو طرز پختش فقط سبز  بیو قر ب یعج یغذا ه یکردم.  ی کاغذ نوشته بود نگاه

 آشپزخونه باز شد.   یا  شهیدر ش  هوی متفاوت زدم. و مشغول پختن غذا شدم. غرق در فکر بودم که   یخدا یآقا  نیبه ا ی نچ 

و چاقو رو به سمتش گرفتم. دستاش   دمیکش  ی غیشخص ناشناس ج دنیسرم رو بلند کردم که گردنم رگ به رگ شد. با د یجور

بلند گفتم:»تو   ی !؟« اخم هام رو درهم کردم و با صدایکش ی م غ یج یباال برد و گفت:»آروم باش بابا واسه چ  م یرو به حالت تسل

 ها!؟«   یچوند یاون همه نگهبان رو پ ی گم! درضمن تو چه جور  یوگرنه به نگهبان م  رون یبرو ب ؟ یهست یک

 درسته؟«   ی هست ی. تو فکر کنم نگار تهرانریترمز بگ  قهی دق ه ی »بابا کرد و گفت:  یا خنده

 ؟« یشناس  ی ابروم رو باال دادم و گفتم:»تو از کجا من رو م یتا

 گفته.«   یزد و گفت:»چون دان  یشخند ین 

 ه؟« ی ک ی با تعجب گفتم:»دان 

 خودمون.«  ال یهمون دان  یتو دان  یج یو گفت:»عجب گ د یبا دستش به سرش کوب  

 

 ؟یاومد  ی خوب االن واس چ آهان

 گفته رو بردارم.«  الیکه دان یشما اومدم پوشه ا  ی گفت:»با اجازه   یبه حالت مسخره ا  

   ؟«ی هست ی رمضان ی به صورت زشتش زدم و گفتم:»اون وقت من از کجا بهت اعتماد کنم که شما دوست آقا ی پوذخند  
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 !« یزنم اوک  ی زنگ م یبه دان و گفت:»االن د یدستش رو به صورتش کش  کالفه

 تا منم صداش رو بشنوم.«   یزن ی م کر یرو اسپ یگذاشتم و دستام رو تو هم گره زدم و گفتم:»باش ول   نیچاقو رو زم 

 !ییباشه باشه عجب دختر پرو-

 بود.  ریش  ه یه عجق وجق بود. البته گردنش هم تتو داشت ک یجوابش رو ندادم و برندازش کردم. دو تا ساق دستش پر از تتو ها 

شد با تکون دادن دستش جلوم به خودم   یم  لیصورتش تکم یاجزا شی ته ر  هی و با  ی مشک یمعمول  یکوچولو و چشم ها ی نیب 

 !« الهیرو به سمتم گرفت و گفت :»دان یاومدم وگفتم:»بله؟« گوش 

 .«یرمضان ی کنه گرفتم و گفتم:»سالم آقا دایکه دستم با دستش تماس پ نیو بدون ا ی گوش  

 اومده؟« ش یپ یگفتم:»سالم مشکل ی خشک و جد  یبا صدا 

 ؟« یچ ایآقا اومده پوشه کار شمارو برداره دوست شماس  نیبه اون پسره کردم و گفتم:»بله. ا ی نگاه مین 

 آره دوست منه بزار برش داره خودم گفتم.  - 

 چشم خدافظ.-

 فعالً.  - 

 !«  یفتاح ان یگفت:»درضمن من پو یلبخند پت و پهن  ه یرو به سمت پسره گرفتم. با دستش به خودش اشاره کرد و با  یگوش 

 !یفتاح  ی آهان خوش لختم آقا-

 . یجا موندگار باش  ن ی... که اشاایا نیهم چن- 

 و گفتم:»شما نترس موندگارم.«   چپ چپ نگاهش کردم  

 . گهید  نمیبب-

 ن؟یخب پوشه رو برداشت- 

 زد و گفت:»آها بله بله من رفتم.«  ی لبخند  

کردم که   ی م  نیشده بود داشتم غذا رو تزئ م یون  کیرفت منم مشغول پخت و پز شدم ساعت  انیپو  نکه ی! بعد از اییعجب پرو 

 .  دمیکش  یخفه ا غیدر اومد. از ترسم ج یصدا هوی
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 دوست و صاحب خونه قصد سکته دادن من رو دارن.!   ن یا امروز

 ؟«یکش  یم  غی ج ی:»واسه چالیدان

 ن؟یایصدا م  یچرا ب  دمیخب ترس - 

 .« گهید د یبه حالت مسخره گفت:»ببخش 

 کنم خدا ببخشه.«  یزدم و گفتم:»خواهش م  ی لبخند مسخره ا 

 .« عی سر اریب اط یو گفت:»غذام رو به ح د یهاش رو درهم کشحرص خورد ابرو ی وا 

بزرگ   یبردم. به آشپزخونه برگشتم و از پنچره   اط یرفت منم غذا رو آماده کردم و به ح اط یکه به ح ن یگفتم و بعد از ا ی باشه ا 

 کرد.   یم  لینگاهش کردم. آرام داشت غذاش رو م

 .  سادمیوا نکیس  ی باال انداختم و جلو یتموم کرده بودم. شونه ا قهی اگه من به جاش بودم تو پنچ دق 

  نیبعداظهر وقت استراحتم بود، حوصله هم نداشتم از ا شیبود مشغول شستن شون شدم. از ساعت چهار تا ش  ف یظرف کث دوتا

 بچه ها.   شیجا بکوبم و برم پ

 بود به جز کاکو!  کی لوازم ک ی انداختم همه  خجال یبه  ینگاه هی م درست کنم. مشهور  ی ها  ک یگرفتم از ک  میتصم

 اومدم.  رونی تنم کردم و از خونه ب  یبه اتاقم رفتم و لباسم رو سر سر 

به خونه برگشتم، و   دم یرو خر ازمیکه لوازم مورد ن نیبود رفتم. بعد از ا الیدان  یتر از خونه   نییکوچه پا  هی که  ی به مغازه ا 

 خوشمزه شدم.    ک یول درست کردن کمشغ

  خجالی  ی شده بود. با عشق نگاه شون کردم و بعدش تو یعال یلی خ نشیکارم تموم شد. تزئ  می و ن  شیراس ساعت ش  درس 

 خسته شده بودم.   یگذاشتم. حساب

 قهوه درست کردم.  الیدان  یآقا یگذاشتم و برا  ییرو تو ظرف شو ف یکث ی ها ظرف

به   یدونم چه عالقه ا ی بردم. نم اط یخودم پز گذاشتم و به ح کیو کنارش از ک  ختم یر  د یفنجان سف ی ربع قهوه رو تو  هی بعد از  

 جا پالس بود.   نیخدا ا ی  شهیداشت که هم اطیح نیا

   دم یدادم و فنجان قهوه رو به جلوش گذاشتم. خواستم به آشپزخونه برگردم که صداش رو شن ی آروم سالم

 . اریخورم برو حوله ام رو ب یقهوه نم-
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 گفتم، و خواستم فنجان رو بردارم که بازم گفت:»نظرم عوض شد. بزار بمونه.«   یبا حرص چشم 

سخت   نیاشتباه گفته ا ی ! ولرهیسخت گ  ی ادیارا گفته بود ها ز! س ارهی خواد حرص من رو در ب ی م ه؟ ی جور ن یچرا ا نیخدا ا یه

 اومدم.  رونیخواد حرص بده. با صداش از فکر ب ی فقط م ست ین ریگ

   ؟ید یرو از کجا خر کیک  نیا- 

 خودم پختم.   دمینخر-

 ؟« یپخت ی تفاوت نگاهم کرد و گفت:»آهان ک ی ب یول  دمی د ی رو تو چشماش م تعجب

 .شیساعت پ م ین- 

 .اریخوبه برو حولم رو ب- 

. و با سرعت به  دمیرو از اتاق برداشتم و باحرص در، رو به هم کوب کشیبه خونه برگشتم و با حرص پله ها رو باال رفتم. حوله کوچ 

 برگشتم.   اطیح

ش در آورد و  رو از تن  شرتشیچه زود کوفت کرد! حوله رو به سمتش گرفتم که بدون توجه به من به سمت استخر رفت. ت نیا عه

 به سمت من پرت کرد که به صورتم خورد. 

.  د یتو استخر و آب به سر وصورتم پاش  د ی پر هو یرو از صورتم کنار زدم و تو مشتم فشردمش.  راهنی داغون پ  یبا حرص و اعصاب 

 بهش بگم! ی زیتونستم چ ینم  ی خورد ول ی خون خونم رو م

 

اومد و   رونیآب ب ر یشده! از ز د یکنم موهام مثل دندونام سف ی جا اومدم انقدر حرص خوردم که دارم حس م نیکه ا  یوقت  از

 .« ید  یبهم م ی حولم رو خواستن سایجا وا ن یگفت:»هم

 که آقا شناش رو کنه.   سادم یگفتم و وا یدندونام چشم ی از ال 

 اومد. رونیساعت که منو مثل درخت اون جا کاشته بود، از آب ب ه یاز  بعد 

 حوله رو به سمتش گرفتم.   د یچک ی آب از سر وصورتش م 

از   شگونین ه ی هو یرفت.  ی داشت! آدم دلش براش ضعف م یی چه عضله ها یمشغول خشک کردن موهاش شد. وا  یژست خاص با

 . از اونجا دور شدم و به خونه رفتم. * دمیخودم گرفتم و تو دلم به خودم توپ
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هر، روز   انیدوست عجوبش پو ن یا یول  دم،ینکش ی سخت اد یز ی لیروزا خ  نیکنم. تو ا ی کار م الیه دانشه که تو خون  ی ماه م شیش  

 . زهی ر یو اعصاب من رو به هم م   ادیم  الیبه خونه دان

 رو به اون رو شده. نیاخالقش از ا ی عنیده،   ینم  ریبهم گ گه یباهام خوب شده. مثل قبل د الیشش ماه اخالق دان نیتو ا 

هست   الیدان ی خونه  کیخوب شد چون خونه شون نزد ی لیمن هم خ  یبرا نیازدواج کردن. ا شی ماه پ هی  نیهم ی سحر و عل 

 رم.   یم  دنش یهر، روز که بخوام به د

 . زنیر یتشت آب داغ به روم م  هی  یشم انگار  ی داغ م  نمشیب یم   یدارم، وقت  ییحس ها الی فکر کنم به دان گهید ز یچ هی

هست که چند وقته تو   یی دونم چه بال یشه، نم  یحس م  ی کوبه، دست و پا هام ب ی م نم یوار خودش رو به قفسه س  وانه ی قلبم د 

 ! هی باشه حس خوب یهرحس یدلم افتاده! ول

 دونم من عاشق نشدم.  ی. مسخرس میگه عاشق شد   یگم سحر م   یبه سحر م 

  ی! هالیدان دن ینه وقت د یبش ی اون جور شهیهم د یهست با یماری تو مغزم گفت اگه ب   یکی هوی تال شدم مب  یماریحتماً به ب 

 شدم.  ونه یخدا! د

 آوردم.   اط یرو برداشتم و به ح مینقاش  لیاومدم و بعدش به اتاقم رفتم. وسا نییزنم! از رو تاب پا  یدارم با خودم حرف م 

 داد.  ی بهم آرامش م یبدجور اط یح نیا یو منظره   سکوت

و   د یتاب ی صورتم م ی رو اطیدرختان بلند ح ی از البه ال د یکوچکم نشستم. خورش  ی  هیچهار پا ی و رو ن یزم ی بوم رو گذاشتم رو 

 بودم.   د یعاشق خورش  یلذت بخش بود. از بچگ  یلیخ نیا

 . دمیبوم کش ی زدم و رو یکردم و قلم رو به رنگ مشک  یها رو با مهارت قاط رنگ

 رو باز کردم.  ال یآوردم و عکس دان رون یشلوارم ب بیام رو از ج ی گوش  

دادم و مشغول   رون ی . نفسم رو کالفه مانند بد یکوب یم  نم یس  ی  وارهیوار خودش رو به د  وانه ی چشم هاش باز هم قلبم د دن یبا د 

 عکسش بودم.   نیشدم، عاشق ا دنیکش

شده   ره یخ ن یداد و به دورب  یاش رو خشن نشون م یمشک یگره خورده که چشما ی داده بود و با اخما  هی تک ی واری به د الیدان

 بود. 

 جذاب شده بود.  یل یخ یکرد بهش نگاه کنه. ول ی آدم وحشت م 
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  یبرا  بوم رو برداشتم و به اتاقم بردم، قه یگذاشتم و با سل  ن یزم ی با درد دستم قلم رو، رو دمشیبکوب کش م یو ن شیتا ساعت ش  

 به اتاقم نره.  هویدر، رو قفل کردم که  نانیاطم

 

 اومد. باز هم مثل هر بار تپش قلبم رو هزار رفت و بدنم داغ شد.   رون یهم از اتاقش ب  ال یکه برگشتم برم، دان نیهم

تو    یکی هوی  ه؟ یکه من گرفتم درمانش چ ی درد ن یشم؟ ا ی م ی جور ن یا دنشی! چرا با هر بار دادیبه سرمن م  ی خدا داره چ یه

  یممکنه دعوا با افکارم رو کنار زدم وبه چشم ها ر یغ یعن ی شمیعاشق نم چوقتیمن ه  دمی. به خودم توپیدلم گفت عاشق شد 

 شدم.   رهیمثل شبش خ

ت:»سالم نگار قهوه ام رو  رفت گف یم نییکه از پله ها پا  یجور نیبهم انداخت و هم ی نگاه مین الیدادم. دان  یآروم سالم یصدا با

که   نیبردم. هم  یی رایو حاظر کردم و به حال پذ   الیرفتم. قهوه تلخ دان نییگفتم و پشت سرش به پا  ی.« چشماریب نییبه پا

   سادم یسرجام وا صداش خواستم به آشپزخونه برگردم با 

 کارت دارم.  نینگار بش-

 ؟« یبر رون یامروز از خونه ب یتون  ی :»مالینشستم و به دهنش چشم دوختم دان شیمبل رو به رو یرو  

   ؟« یبا تعجب گفتم:»واسه چ 

 .یبش تیخوام اذ ی نم ان یخوان ب ی که دوست هام م ن یواسه ا-

 و ندارم برم.«   یا  گهید  یو منم جا ستیفرستادم و گفتم:»سحر تو خونه اش ن   رونینفسم رو ب 

 باشه؟ یکن  ی در، رو از پشت قفل ماتاقت و  یر  یباشه. پس م -

 الزمه آماده کنم؟ یز یباشه. چ- 

 .  هی کاف ی گذاشتم اون ها رو درست کن ز یم  یرو، رو ستش یاره ل- 

 مبل بلند شدم و گفتم:»چشم پس من برم کارام رو انجام بدم.«  یرو  از

 .«  انی:»نه شب مدمی دادش رو از حال شن یبه سمت آشپزخونه رفته که صدا 

 انداختم.  یکه نوشته بود نگاه  یستیگفتم. به ل  یمتقابل بهش داد زدم و باشه ا منم
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رو سرم کردم. اول   م یها رو تا نه چه طور درست کنم! با غر غر موهام رو باالسرم بستم و روسر نی چقدر نوشته من ا نیبب ی وا 

 . ادیرو گذاشتم تا جوش ب  ایالزان ی رو درس کردم و بعدش برگ ها ایمواد الزان

 غذا ها رو...  ه ی جور بق  نیو هم آماده کردم و به داخل فر گذاشتم. بعدش مرغ و گذاشتم بپزه و هم  کی مواد ک 

شده بود، االن    میشون. ساعت هشت ون  دمی چ زیم  یرو  قه ی و با سل  ختمی که کارم تموم شد. همه رو مرتب تو ظرف ها ر ن یبعد از ا 

برخورد کردم سرم محکم به قفسه   الی با دان امیب رون یواستم از آشپرخونه بکه خ  نی. دست هام رو شستم و همانیهاست که ب

 اش خورد.  نهیس 

 ها!«  ی نیب ی با خنده گفت:»دختر حواست کجاست جلو چشمات رو نم الیتند سرم رو باال گرفتم که دان 

  یاگه کار دمیچ زیم  یتو فکر بودم. غذا رو درست کردم و رو  د یگفتم:»ببخش ی انگشت هام رو به هم فشردم و با دست پا چلفت 

 من به اتاقم برم!؟«  نیندار

 .  یدستت درد نکنه واقعاً محشر کرد-چشم هاش برق زد   هو یکرد که   زینگاه به م  ه ی 

 ام بود.«   فه ی کنم وظ ی زدم و گفتم:»خواهش م  ی قیکرد لبخند عم  یبار تشکر م نیاول ی کردم برا تعجب

 باشه؟   این رون یبرو اتاقت. در، رو هم از پشت قفل کن و اصالً هم ب-

  یبار دوست ها ه ی  یگفتم و از کنارش رد شدم و به اتاقم رفتم همبن طور که گفته بود در و از پشت قفل کردم. ماه یچشم

 کردن. یاومدن و تا خود صبح بزن بکوب م  یجا م  نیا الیدان

 دفعه از شانس بدم به مسافرت رفته بودن.   ن یا یرفتم ول یم  نایسحر ا یخونه  اومدن به  ی که م یقبالً هر وقت  

هنوز بزن   یدوازده بود ول   کیام شدم. ساعت نزد مهینصفه و ن ینقاش  دنیو مشغول کش  دمیکش  رونیرو ب یتختم بوم نقاش   ریز از

تونستم    ینم  یجا بود که تشنه ام شده بود ول  نیا ی رفت. بدبخت یرو مخم رژه م یآهنگ هم بدجور  ی کردن صدا ی و بکوب م

 برم. نییپا

رفتم   ی کنم اگه م  کاریرفتم اول دست و صورتم رو شستم و بعدش آب خوردم. خب چ ییتختم بلند شدم و به دستشو ی از رو 

 کردم.  ی مرگم رو امضا م ی برگه  د یبا نییپا

قفل   اله یکه دان  نیخورد از جام بلند شدم و به سمت در رفتم با فکر اکه به در  ی تو اتاق سر رفته بود! با تقه ا  یحوصله ام حساب 

 و تو در چرخوندم و در و باز کردم.  

 و گفتم:»امرتون؟«   دم یاخم هام رو درهم کش ان یپو دنید با
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 برات تنگ شده.«  یدلم حساب  نم،یدلم اومدم تو رو بب ز یگفت:»عز دهیبا حالت مست و کش انیپو

 که با پشت دستم محکم بهش زدم.  د یدستش رو به موهام کش 

 که مست بود زود دستش به کنارش افتاد.   نیبه خاطر ا 

 بلند گفتم:»بزن به چاک بچه جون«   ی زد که با صدا ی ا قهقه 

 بزرگش در، رو هل داد.   ی در گذاشت و با اون دست ها ی که خواستم در، رو ببندم پاهاش رو ال نیهم

 بخورم که به زور خودم رو نگه داشتم.   ن یدلم رو حفظ کنم و محکم به عقب پرت شدم کم مونده بود به زمتعا  نتونستم

لحظه نفسم قطع شد چشم هام    هی چسبوند. از درد کمرم  واری به سمتم اومد و از شونه هام گرفت و محکم به د یلبخند چندش  با

 .  زهیهم فشردم تا اشکم نر ی رو محکم رو

 هم تکون نخورد.   ی سانت هی اش گذاشتم و به عقب هلش دادم که  نه یس  ی چسبوند دست هام رو، رورو به هم  خودش 

 دست هام رو دور گردنش انداختم.  هو یآورد که  کمیزد. سرش رو نزد   یترسم قلبم مثل قلب گنجشک م از

تر   ک یباز هم سرش رو نزد به همون خاطر ستمین  لیم  یخودش فکر کرد که ب ش یزدم پ ی با تعجب نگاهم کرد که لبخند زور 

 آورد. 

 . دمیحساسش کوب یبسته شد پام رو باال آوردم و محکم به جا ان یپو یکه چشم ها یوقت  دم یخودم رو به جلو کش 

 هلش دادم و از اتاق ی دادش در اومد و خم شد، به کنار 

 

 رفتم و در، رو از پشت قفل کردم.  الیبه اتاق دان یفکر  چیاومدم و بدون ه رون یب

 کنم.  ه یگر  نمینبودم به خاطرش بش یف یدختر ضع یبود ول  دهیقلبم تو دهنم بود. درد کمرم امونم رو بر یانگار 

 شدم.  رهیو به عکسش خ  دمیدراز کش  الیتخت دان ی گذاشتم. رو ز یم ی در برداشتم و رو ی رو، از رو د یکل 

 هام فرستادم.   هی سردش رو به ربغلم فشردم و عطر  ی بالشتش رو تو 

سرم   ریو ز دم یکش  رونیکنم!؟ خاک تو سرت نگار! بالشت رو از بغلم ب  یم  یجور  نیچرا من ا اد؟یداره به سر من م   یخدا چ یا

 گذاشتم.
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 چشم هام رو بستم و به خواب رفتم.  

 

 کرد نگاه کردم.    یوهام رو نوازش م که م  ی شد چشم هام رو باز کردم و با تعجب به کس یم  دهیکه رو موهام کش ی دست  با

کنه؟ آروم   یم  ی! چرا قلبم داره خودکشنمی ب  یداد. من دارم خواب م یکه به زور جواب سالمم رو م   یالی! همون دانالهیکه دان نیا

 .  یلعنت ریبگ 

 .  د یکش رون یموهام ب ی شدم دستش رو از ال دار یب د یکه فهم ی وقت

روبه رو خورد.    واریچشمم به د هوی ستیجا که اتاق من ن  نیتخت بلند شدم عه ا ی بدون اجاره من چرا تو اتاقم اومده؟ از رو نیا

 افتاد.  ادمی روزید  یتموم اتفاق ها هوی! الهیکه عکس دان نیا

کرد و کم مونده بود   ر یلحاف گ اومدم که پاهام به  نییتخت پا  ی! خدا لعنتم کنه. زود از رودمیاتاق خواب  نیمن چرا تو ا ی وا 

 گرفتتم.  الیکه دان وفتم یب

که سراغم اومده بود   ی اومدم و با لکنت زبون رون ی از بغلش ب ع یفوت کردم سر رون یتو چشماش زل زدم و نفسم رو  ب 

 ...به اتاقم اومد. منم از اون جا فرار کردم و به اتاق شما اومدم.«ان یپو شبی...دد یگفتم:»ببخش

تختش خوابم گرفت؟خدا   ی وسواسه من چرا رو ی لیخ ن یکنه. ا ی اخراجم م وستیپ نیقی شکم به  گه یهاش رو درهم کرد د اخم

 . دمیخودم کش ن یلعنتت کنه نگار! با صداش دست از نفر

 ؟  مگه من بهت نگفتم در اتاقت رو قفل کن!- 

در، باز   نییکه شما  نینصف شب در اتاق زده شد منم با فکر ا یهام رو تو هم گره زدم و گفتم:»چرا قفل کرده بودم. ول  دست

 کردم.« 

 نکرد که؟« تت یبه خون نشسته گفت:»اذ یو با چشم ها د یدر هم کش شتر یاخم هاش رو ب 

 بهش دادم .«  یدرس حساب  یول بدون فکر زود دهن لقم رو باز کردم و گفتم:»چرا به سمتم اومد،  

 مگه؟«   یکرد   کاریبا تعجب گفت:»چ 

 حساس...«  یهم دهن لقم رو باز کردم و گفتم:»با پام محکم زدم به جا باز
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به قهقه شد انقدر   لیاون لبخند تبد  هویلباش لبخند اومد و   ی. رو دمی دهنم کوب ی و با دوتا دستم محکم رو  دمیکش  یبلند  نیه

 که اشک از چشم هاش اومد.  د یخند 

  یلیخ افتی خنده اش گفت:»ق ع ی! با ته مایر یدهنت رو بگ   یجلو  یتون ی نم قهیدق ه یعقل. نگار مرگ حقته  یخاک تو سر من ب  

 بود.«   یدنید

 در، رو قفل کرده بودم.«    ! من کهنیبه اتاق اومد  ی شما چه طور یعنی  یبه اتاق اومد  یو عوض کردم و گفتم:»تو چه طور  حرف

 .« دکی د یرو تو دستش تکون داد و گفت:»با کل د یرو جلو صورتم گرفت و کل دستش

 .  دمیدهنم کوب   یمن تو اتاق لخ... باز هم محکم رو  د یشا ی کن ی آهان. شما فکر نم- 

با   د یانداختم و زود گفتم:»ببخش نییکه سرم رو  پا  رهیخواست خنده اش بگ  یدم؟باز هم م  یم  یهمه سوت نیچم شده چرا ا من

 اجازه.«

 .د یباز هم به گوشم رس  الیدان  یقهقه  یزدم و در و بستم که صدا م یاز جلو چشم هاش ج 

دم! با غر غر به اتاقم رفتم و به سر و صورتم   ی م ی سوت قه ی من چم شده دم به دق ایخنده!  یم  قهیامروز چش شده دم به دق نیا 

 اومدم.   نیی دادم و بعدش به پا یسامون

 .دمی چ ز یم ی رو قهیبردم. و با سل  اط یخونه بود. صبحونه رو حاظر کردم و به ح  ال یجمعه بود و به خاطر همون دان امروز

 . میاومد با هم شروع به خودن صبحونه کرد الیکه دان ن یبعد از ا 

بود که به بام شهر نرفته   یحوصلم سر رفت. چند وقت که آخر سر  دمی چرخ ی ول تو خونه م  یجور  نیتا ساعت هشت شب هم 

اون   ادی  هویتنگ شده بود.   یلیخ ی موتور سوار ی مونده بود. دلم برا نگیتو پارک   یجور  نیکه موتورم هم  نیبودم. مهم تر از اون ا

شده   یکرد. عجب خوردن  یبودبا بهت و شک که نگاهم م ی دنید یلیمن موتور دارم، چشم هاش خ  د یفهم ال یافتام که دان ی روز

 بود! 

 کنه؟  ی م  رییگم چرا رفتار هام داره نسبت به اون تغ ی م ی خدا! من چ یه دمیدهنم کوب  ی دستم رو تو  هوی 

و    دمیهام رو پوش  یدر هم به اتاقم رفتم و ست لباس مشک  یاش رو تحمل کنم! با فکر ها یتونم دور   یلحظه هم نم ه ی ی چرا حت 

 کردم.  ش یصورتم آرا ی کم رو یلیخ
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  الیبردارم. دان زیم  یام رو، از رو  یرفتم تا گوش  ییرایاومدم و به حال پذ  رون یکاله جا دادم و از اتاقم ب  ر یبلندم رو به زور ز ی موها 

  ایب ی ایکاپشنم گذاشتم و گفتم:»آره م بیج  یام رو تو  ی گوش  ؟« یر  یم  ی گفت:»باز موتور سوار دنمی که با د  د ید ی م لم یداشت ف

 .«  میبر

 .« میمبل بلند شد و گفت:»بزار آماده بشم بر  یرو خاموش کرد و از رو ی و  یت

 منتظرمت.   اط یتو ح  یاوک- 

و رفتم سوار   دم یزد دست هام رو با ذوق به هم کوب ی رفتم. موتورم برام چشمک م نگ یبه پارک می اومدم و مستق رونیخونه ب از

 اومدم.   رونیب نگیاز پارک یسرم گذاشتم و با گاز بلند  ی شدم. کاله کاسکت رو رو

بود. کاله کاسکت رو به سمتش گرفتم   دهی اسپرت پوش  یکردم اون هم سر تا پا مشک ینگاه پش یاومد به ت الینشده دان قه ی دق  ده

 به سمت بام رفتم.  می که به سرش گذاشت چند بار گاز دادم و مستق  نیبعد از ا

 آتش انداختنم.  ی تو کوره  ی دور کمرم حلقه شد. انگار  الیدان  یدست ها  هوی 

 

 ام بشکافه.  نه یزد و قصد داشت س  یام م  نهیس  واریوار خودش رو به در و د وانه ید  قلبم

  ن یکنه؟ اصالً من چرا داره به ا  یکار ها رو م  نیکرد چرا ا  یم تیکه با من فاصله اش رو رعا نیکرد؟ ا  یجور  نیا هو یچرا  نیا 

 کنم!  ی اتفاق ساده فکر م

 فرق داره.   ی لیخ نیتو دلم گفت ا  یکی هو یبرام داره!؟  ی چه فرق ی مثل عل یهم مثل اَب نیا 

آوردم   یرو به پاتوقم م  الیبارم بود که دان نیاول مید یساعت بعد رس   م یبه حس درونم گفتم و به راهم ادامه دادم. ن ییشو خفه 

 فرق داشت.   نی ا یهام راه نداده بودم ول ییرو به تنها یتا حاال کس یعنی

کنم سکوت همه جا رو فرا   ی عوض نم جا  چ یجا رو به ه نیفرستادم و موتور رو پارک کردم. آرامش ا  رونیرو کالفه مانند ب نفسم

 فضا رو دل چسب تر هم کرده بود.   د یوز یکه م  ی گرفته بود و باد خنک

اومدم و بهش چشم   رون یاز فکر ب الیدان  یشدم. با صدا رهیخ ینشستم و به نقطه ا  نیزم ی اومدم و رفتم رو نییموتور پا از

 جا کدوم سمت بامه؟«  نیو گفت:»ا نشست و دست هاش رو تو هم گره زد  نیزم  یدوختم کنارم رو 

فکر   یبرا  ه یخوب ی ورا، جا نیا ادینم ادیز  یکس  یپرت یکه جا نی جا فقط پاتوق منه. به خاطر ا نیزدم و گفتم:»ا ی لبخند  

 کردن.«  
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 .«  یآرام بخش یروشن شهر چشم دوخت و گفت:»آره واقعاً جا یزد و به چراغ ها ی کم رنگ  لبخند 

کرد    یم  ییرو  ادهیز یل یدل من خ ن یخوش آوازه اش رو بشنوم. ا یخواست صدا یخواست فقط باهاش حرف بزنم. دلم م ی م دلم 

جا رو   نیا یدون  ی که تو گلوم لونه کرده بود گفتم:»م ی و با بغض دمیکش ی و سوزناک  قیتونستم جلو دارش باشم. آه عم  یو من نم

  یجاها ی ول  م، یاومد  یجا م نیکه پدر و مادرم بودن هر جمعه به ا یردم. البته وقتک دایپکه پدر و مادرم رو از دست دادم  ی وقت

 گذروندم.« ی جا م نیهم اون ها رفتن روز و شبم رو ا یجا رو دوست داشتم. وقت نیا یلیخ  ی از بچگ  ی جور هیشلوغش! 

 فوت شدن؟« ی زد و گفت:»پدر و مادرت ک ی نیلبخند غمگ  

  ی عنی یوجود پدر و مادر تو زندگ دمیفهم  یکه تازه م ی که ده سالم بود، وقت  یکه قصد داشت خفه ام کنه گفتم:»وقت  ی با بغض 

 داشتم.  اج یاحت گه ید ی از زمان ها شتریکه به اون ها ب  یوقت ،یچ

 داشتم.«  یگاه  هی تک ه یاالن  د یبودن شا شم یاالن پ د یشا می اگه نرفته بود م یکردم که به مسافرت بر  یکاش اون روز اصرار نم 

 تصادف کردن؟  - 

 آره. -

 ؟«یموند   یکه اون ها فوت کردن تو کجا م ی . وقتامرزشونیسمتم برگشت و تو چشم هام نگاه کرد و گفت:»خدا ب به

 اون روزا زدم و گفتم:» معلومه پرورشگاه!« یآور  اد یبا  ی پوذخند  

 !؟« ینداشت یل یبا تعجب گفت:»فام 

نزاشتن سوم مامانم و   یمعرفت بودن که حت   یاون ها انقدر ب ی دارم. ول ی خاله و عمه ا هی تر شد و گفتم:»چرا؟  قیپوذخندم عم 

ور گفت داداشم ارث من رو خورده االن هم من ارثم رو ازش    نیبابام بگذره شوهر عمم گفت بابات به من قرض داشت عمه ام از ا

  ی پول ی  ه یو بق م یبابام قرض شوهر عمه ام رو داد لیبه کمک وک ی شد ول ی ام نم یها حال زیچ نیخوام. من هم بچه بودم و ا یم

 .« ییآدم ها نیچن ی فوت کرد و گفت:»متاسفم برا   رونی.« نفسش رو به بختی که مونده بود تو حسابم ر

 

 پدر و مادرت کجا هستن؟« ی. تو چ الیخ یلب هام نشوندم و گفتم:»ب   یرو  ی زور بغضم رو خوردم و لبخند مصنوع به

 کنن.«  یم  یکرد گفت:»پدر و مادر من  استانبول زندگ یم  یبود، باز نیزم یکه رو   یزی ر ی که با سنگ ها  یدر حال 

کنن. به   یم   یکه پدر و مادرش تو خارج زندگ  نیرو خوردم نه به خاطر ا ال یدان ی لحظه حسرت زندگ  هی بابا پولدار  ،یبابا خارج 

 ها از هم دور اند. لومتریک  یو مادرش سالم هستن ول که پدر  نیخاطر ا
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 کردم.  ی وقت پدر و مادرم رو ترک نم چیبودم ه الیدان  یاگه من به جا 

 آهان. - 

 ؟«ی:»تو تا حاال عاشق شد دمیمون شد که نتونستم تحمل کنم و خود به خود پرس  ن یب یمدت سکوت  ه ی 

 سقوط کردم.   یبلند  هی از  یتو دلم شکست انگار یز یچ ه ی یبا حرفش انگار 

 شد:»آره«  یتو مغرم اکو م  صداش 

 ؟« یو گفتم:»باهاش در ارتباط  دمیکش ی نفس 

 خبر نداره که دل من رو با نگاهاش برده.«   یزانو هاش گذاشت و گفت:»نه. اون حت  ی سرش رو، رو 

 اون هم عاشقته!«   د یشا ی گ  یزدم و گفتم:»چرا بهش نم ی زور لبخند 

 رم!  یم  ران یاون اگه من رو پس بزنه، از ا یدونم ول  ینم-

همه عاشق دختره که تحمل پس زده شدن رو   نیا ی عنیکردم   یدست هام رو حس نم خت، یفرو ر  یز یچ هی  یتو دلم انگار هوی 

 نداره.  

 نده شدم!  گلوم نشست؟ چرا با کلمه به کلمه اش مردم و ز  یتو ی بغض لعنت ن یباز هم ا چرا

 نگاهش باختم.  ه یبه  یانکار کنم من دلم رو به سادگ گهیتونستم د ینم

 طرفه اش!  کی بار لرزوند. باورش سخت بود که عاشق شدم اون هم از نوع  ن یاول یاش دل من رو برا ی مشک یها چشم

بلند شدم، پشتم   نیزم یشدم. از رو  یهوا خفه م نیخواستم برم داشتم تو ا یبود هرچه زودتر فقط م ده یحس و حالم پر گهید

 رو خورد.    کهیفست فود که روده بزرگه کوچ  هی  می باشه. اول بر-.«  میپاشو بر الیرو تکوندم و در همون حال گفتم:»دان

 !« نیو گفتم:»شما پسرا چقدر شکمو هست دمیخند 

 آقا؟« ی د  یه بود کردم و گفتم:»افتخار نمشد  رهیسوار موتور شدم و رو بهش که بهم خ 

 افتخار ها.« نیو اومد سوار شد و گفت:»تا باشه از ا د یمردونه خند  
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فست   هی  یساعت بعد جلو  م یاز بام شهر دور شدم. ن ییرو چرخوندم. با سرعت باال جیسرم گذاشتم و سو یکاله کاسکت رو، رو  

  نی. بعد از امیدونفره نشست ز یم ی و کنار پنچره رو می به داخل رفت الیر. با داننگه داشتم. داخل پر بود از پسر و دخت یکیفود ش 

 اومدم.   رون ی رفت حساب کنه و منم ب  الیدان م یخوش مزه رو خورد ی ها تزایکه پ

سوار شد راه افتادم و داد زدم که صدام   الیکه دان ن یموتوقف کردم. بعد از ا  الیدان ی موتور شدم و روشنش کردم و جلو پا سوار

 بهش برسه 

 م؟ی کورس بزار  یا  هیپا ال یدان- 

 ها!«  یبر  ی آبرومون رو م  یباز ی کار ها! م ن یاون هم مثل من داد زد و گفت:»دختر و چه به ا 

 ! یترسم که سکته کن  یم نی . فقط از امیباز ی نترس نم-حرفش رو گفت   نیبامزه ا یل یچون خ دمیاز ته دل خند  

 نه بابا!- 

 زدم و گفتم:»زن بابا.«  ی لبخند  

 رفت بابا.« م یزد و گفت:»طالقش داد ی ا قهقه 

 تا حاال!   ی از ک- 

 در اومد.   رانسلیکه ا  یاز وقت-

 .« میآقا کم آورد می باال بردم و گفتم:»تسل میزود دست هام رو به حالت تسل 

 ها؟  میکن  ی نگار االن تصادف م- 

 هاش در اومده بود.  کیالست  غی که ج ی به موتور دادم جور ی شتریو سرعت ب دمیخند  

کاله   ی  شه یسه تا موتور کنارم نگه داشتن. ش  هو یپشت چراغ قرمز نگه داشتم و گاز دادم صداش همه جا رو برداشته بود.  

زدم و   ی من همه شون کپ کردن. پوذخند  دن یتا پسر بودن که با د شیکاسکتم رو باال دادم و به اون ها چشم دوختم. ش 

 ن؟« یکورس هست  هیگفتم:»پا

 به شونه ام زد و گفت:»نگار!« الیدان 

 .«  یستیحرف ها ن نیاز پسر ها گفت:»مال ا یکیکه خواستم جوابش رو بدم  نیهم 

 دختر!«   نمتیب ی م زید و گفت:»ر ز  یقهقه ا  شیکی
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 هست.« زه ی ر یشه ک  یزدم و گفتم:»االن معلوم م  یق یپوذخند عم 

   ک یسه...دو...- و به شمارش چراغ چشم دوختم.  نییرو دادم پا شهیش  

 دادم و به سرعت حرکت کردم اون سه تا هم دنبال سرم.  ی محکم گاز

 

 .« الیدان نیدادم و جلوتر زدم. داد زدم و گفتم:»محکم بش ی از من جلو تر رفت که گاز محکم تر شیکی

محکم دور کمرم گره خورده بود و حالم   الی دان  یزد دست ها یکه داشتم ترمز گرفتم که موتور دور خودش چرخ  یبا اون سرعت 

 کرد.  ی رو دگرگون م

  ی کردن. پوذخند   ینگاهم م رتیکه با ح  ییم در آوردم. به صاحب اون موتور هاموتور و خاموش کردم و کاله کاسکت رو از سر 

 بود؟«  زه یر ی زدم و گفتم:»خب ک

 ؟« یهست  یک  گه یکه اون حرف رو برام زده بود گفت:»تو د  یهمون 

  ی الً در نماص ال یدان  یبود که صدا بیزدم و موتور رو، روشن کردم. بدون توجه به هشون به سمت خونه رفتم. عج ی شخند ین ه ی 

 باهات بزنه.  ی حرف یخواد واسه چ  ی اون که تو رو نم دم یبه خودم توپ هویاومد 

 است. گه ید ی کیکه مال   یو اون هم عاشق کس نیعاشق شد  ا یدن نیبار تو ا ه یخدا مرامت و عشقه  

 نگاه کردم.  ی به شونم زد که بهش حالت سوال  الیدان دمیربع بعد رس   هی و به سرعتم افزردم.  دم یاز ته دلم کش یآه 

 خوام برم سوپرمارکت.   ی نگه دار م- 

  ی بردم کاله کاسکتم رو در آوردم و رو نگ یاومد موتور، رو به پارک ن ییکه پا نیگفتم و موتور و نگه داشتم بعد از ا  یا باشه

 گذاشتم.  یصندل

  ی مبل ها  ی کاپشنم گذاشتم. رو بیج  ی رو در آوردم و توام  یمشک یدست هام عرق کرده بود به همون خاطر دستکش ها 

. چشم هام رو،  ادیزد باعث شده بود خوابم ب یکه به صورتم م   یخنک ی شدم. هوا  ره یو به آسمون پر ستاره خ  دمیدراز کش اطیح

ود و دستش رو  مبل نشسته ب  یرو  الی. داندمیمبل نشسته از خواب پر  ی رو  یکه کس نی. با احساس ادمیهم گذاشتم و خواب ی رو

 کردم؟«   دارتیکه متوجه شد چشم هام بازه سرش رو بلند کرد و گفت:»ب ی سرش گذاشته بود و به من چشم دوخته بود. وقت ریز

 گفتم:»نه بابا. ساعت چنده؟«  یگرفته ا یصدا با
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 دوازده. - 

 .« د یخواب من که کالً پر اد؟ یمبل بلند شدم و گفتم:»خوابت نم ی از رو 

 .«ادی موهاش برد و گفت:»نه منم خوابم نم ی دست هاش رو ال 

 ها! برو بخواب خوب.  یبش دار یب د یفردا صبح با- 

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:»به جهنم.«   رم؟«یاجازه بگ  د یهم برد و گفت:»از تو با ی اخم هاش رو تو 

. با  ختنیدورم ر شون یرم برداشته شد و موهام پرکالهم از س  هویشدم.  رهیخ نیهام رو، دو طرف صورتم گذاشتم و به زم دست

 !؟«  یگفتم:»مرض دار الیتعجب سرم رو بلند کردم و به دان

 کرد و گفت:»آره چه جور هم!«   یا خنده

 ؟« یکار به من دار  یچپ چپ نگاهش کردم و گفتم:»پس برو دکتر چ 

 نکنه.  ی غلط اضاف به دلت بگو-کنم.«   تتیخواد اذ یداد و با لذت گفت:»دلم م ه یبه مبل تک 

 زنه؟«   ی حرف م یجور  ن یا سشیابروهاش رو باال انداخت و گفت:»آدم با رئ 

 کنم!«  ی کار  ه یخواد  ی م ی رو ندادم که گفت:»دلم بدجور جوابش

 خواد!«   ی م  ینصفه شب چ نیبا تعجب گفتم:»اون وقت دلت ا 

 . ینیب ی االن م-

 مبل بلندم کرد  ی از جاش بلند شد و من رو به زور از رو 

 !  یکن  یکار م   یعه چ- 

  یرفت که تو ی به طرف استخر م د یکه باز هم خند  دم یکش ی غیپاهام گرفت و بغلم کرد. ج ر یاز ز هو یو جوابم رو نداد و  د یخند 

 بغلش دست و پا زدم. 

 ولم کن!   ال یدان- 

 آب پرت شدم.  ی که تودست هاش رو باز کرد    یجواب  چیه بدون
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کرد. منم از حرص کبود شده بودم. با داد    ی . با لبخند داشت نگاهم مدمیآب کوب ی و با دست هام محکم رو دم یکش یمحکم غیج

 !« یز یچ یسر وقت ببرمت دکتر  د یبا یکن  ی باور نم یضی گم مر ی م ؟ی کرد ی جور نیگفتم:»چرا ا

 هان!؟«   یرفته بخور  ادتیزد که با حرص گفتم:»داروهات  یقهقه ا  

 باال انداخت و گفت:»نه بابا تموم شده پول هم نداشتم بخرم.«  ی ا شونه

نتونست   دمی .« دستش رو سمتم دراز کرد که محکم به سمت خودم کشامیباال ب ر، یدستم رو به سمتش دراز کردم و گفتم:»بگ  

خورد. چشم هام رو   ی که نفس هاش به صورتم م  یکم بود جور یلی د. فاصله اش باهام خآب افتا  یتعادلش رو حفظ کنه و تو 

 .خت اون هم بهم چشم دو کشیتار  یچشم ها یدوختم تو 

تر آورد که زود به کنار رفتم و با تته پته   کی . چشم هاش خمار شده بود سرش رو نزد میزد ی حرف م  میبا نگاهامون داشت یانگار 

   م؟«ی ه بد مسابق  ه یگفتم:»نظرت چ

  یبه خودش اومد و به سمتم برگشت و گفت:»سر چ هویقبل اون جا بودم.  قه ی بود که من چند دق ییبه جا ره یهنوز خ چشماش 

   ؟« یبند  ی شرط م

  یطرف مقابله اش هر کار  د یبرنده شد با یچونه ام گذاشت و حالت فکر کردن به خودم گرفتم و گفتم:»اومم هرک  ر یرو ز دستم

 که خواست رو بکنه!« 

 

 . میباشه. اون سمت بر-

  الیدادم موهام رو با کش محکم بستم. دان  واری مو به د ه یکه نشون داده بود رفتم و اون هم دنبال سر من اومد. تک ییبه جا 

 .« میر ی شدم و گفتم:»تا ته استخر م رهیاش نگاه نکنم به چشم هاش خ که یت ش یکردم به اون بدن ش  ی رو در آورد. سع اهنشریپ

   م؟«یزد و گفت:»باشه. شروع کن  یثیلبخند خب  

 ...دو...سه!  کیآره -

 .  دمیرس  الیدانمهارت داشتم به خاطر همون زود تر از   یل یآب رفتم. تو شنا کردن خ ر یو به ز دمیکش  یق یعم نفس

 و گفتم:»من بردم هورا!«   دم یفوت کردم. با ذوق و شوق دست هام رو محکم به هم کوب رون یزدم و نفسم رو به ب وار یرو به د دستم
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و   دمی. از ته دلم خند د یکه آب به سر و صورتم پاچ  د یآب کوب ی اومد و با حرص دستش رو محکم رو رونیآب ب ریاز ز  الیدان

باعث شد که جنگ آب   نیشه ها.« دست هاش رو پر از آب کرد و به سمتم پرت کرد. و ا ی گفتم:»حرص نخور پوستت چروک م

 .دمیپاش  یآب م  الیبه سر و صورت دان غ یج یما شروع شد. با خنده و گاه یباز

 اومدم.   رونیخسته شدم و از آب ب ی باز یخوش گذشت بعد از کم یلیخ 

 .دمیکه موهام رو خشک کنم گرفتم خواب ن یساعته بدون ا ه یراست  حموم رفتم. بعد از دوش  هیز اون جا هم  اتاقم رفتم و ا به

  * 

بود و سرش تو   دهیکاناپه درازه کش یرفتم. رو  ال یدان ش یبعد از ظهر  پ شیامروز هم گذشت. ساعت ش  ی مثل هر روز تکرار 

 لپتاب بود.  

 . یبگم رو انجام بد  ی هر کار د یروز من برنده شدم پس با رید  الیدان-

  ی م یموقعه باز بازش کردم. خب حاال چ ی که ب  یسرش رو باال گرفت و از سر تا پا بهم نگاه کرد و گفت:»لعنت به زبان الیدان 

 ؟« یخوا

 ارم.«  ی شهر باز  میزدم و با شوق گفتن:»بر ییلبخند دندون نما 

 !؟« یزد و گفت:»چ یداد  

 همه تعجب نداره که.«   نیا ید یکه شن نیچپ چپ نگاهش کردم و گفتم:»هم 

دختر با کالس    هی عجق وجق نپوش ها مثل  ی از اون لباس ها ی و گفت:»باشه برو حاظر شو ول د یموهاش کش ی رو به ال دستش

 .« ایلباس بپوش و ب

 باشه بابا.  - 

 . دمیکش رون یخواستم بپوشم رو از کمدم ب  یکه م  ییلباس ها ع یو سر دم یاتاقم دو به

توالتم   زیم  یهم دوست نداشتم بر دارم. رو  فیبا کفش و شال قرمز ک ی باالتر از زانوم ، شلوار مدل زخم ی کم ی مشک ی مانتو ه ی 

نگاه   ه ی دمیکه لباس هام رو پوش   نی. بعد از ادمیکش م یقلوه ا  یلب ها یرو  ی گریرژ ج  کیشدم. در آخر  شینشستم و مشغول آرا

 به لب هام نشست. تیرضا ی از رو ی بخند به خودم انداختم. ل نه یتو آ   یکل

 مال من بشه!  ن یشه که ا یم  ی روز هی  یعن ی. د یقلبم دو باره لرز دنشیرفتم. با د الیدان  شیاومدم و  پ رون یاز اتاق ب  
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نگاهم کرد و   رهیچند لحظه خ دنمیداد. با د  یقبل جذاب ترش نشون م ی از روز ها شتریب ن یبود که ا ده یپوش  یسر تا پا مشک از

 به نظرت؟«  ستیپر رنگ ن یاد یو گفت:»رژت ز د یبعدش اخم هاش رو در هم کش

 ؟« یشد  رهیبه لب هام خ یچ  یو گفتم:»تو برا  دم یاخم هام رو مثل خودش در هم کش 

 همه رژ بزن.   نینگفتم ا ی تو چشم هست. گفتم خانومانه لباس بپوش ول یاد یچون ز- 

 لش؟ یوک ای ی رش یوز-

 اش رو برداشت و گفت:»هر دوتاش. حاال هم برو کم رنگ کن.«  ی گوش  

 کمترش کردم.  یگفتم و با دستمال کاغذ  یبحث باهاش رو نداشتم به همون خاطر باشه ا ی حوصله  

رو باز گردم   نی اش شده بود. در ماش  یفرار نیرفتم سوار ماش  اط یبعد به ح قهیکنه من هم دو دقرو روشن  نیرفت تا ماش  الیدان 

 و نشستم. 

بار   نیشدم. اول  ی م نشیماش   نیبود که سوار ا ی بار نیدوم ی زد. برا یلبخند نامحسوس   کیبه من کرد و بعدش  ینگاه می ن الیدان 

 . میر ی م یبه شهر باز م یبرد و االن هم دار مارستانیب الیکه حالم بد شد دان

  نیچرا ا-رو باز کرد.  نیسقف ماش  الیگرم بود. کم مونده بود حالم بد شه که دان  یلیها فوق العاده شلوغ بود و هوا هم خ ابانیخ 

 ؟ یهمه قرمز شد 

 . یرژ گونه زد ی به خودم نگاه کردم، گونه هام قرمز شده بود انگار نیماش  ی  نهیتو آ 

 هوا گرمه به همون خاطر.  ی چیه- 

  الیشدم و پشت سر دان اده یپ نیاز ماش   ی رو پارک کرد با ذوق وصف نشدن نیماش   الیکه دان نیبعد از ا مید یساعت بعد رس  مین

 قدم برداشتم. 

  ط یبل یو به باجه    دمیرو کش الیو دست دان دمیاز سر ذوق کش یغ یدستگاه ها ج دن یبودم، با د  یعاشق شهر باز ی از بچه گ 

 بردمش.   یفروش 

 دستگاه ها بخر ها.  ی همه  یبرا  الیدان-

  قه ی بردمش. بعد از دو دق و ی تیو به سمت صف اسک  دمی. دستش رو کشد یخر ط یخوف ناک بل ی دستگاه ها  یگفت و برا  ی باشه ا 

خسته شده بودم. رو   یکه حساب میدستگاه ها هم سوار شد  ی کیسوخت. به اون  ی بودم که گلوم م دهیکش غ ی انقدر ج میسوار شد 

 م؟« ی بخر یکردم و گفتم:»بستن  الیبه دان
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   ؟« یبخور ی که بستن ی با تعجب نگاهم کرد و گفت:»مگه بچه ا 

 خورن!   یوا مگه تنها بچه ها م -

 خوام!«   ی م یسرتق گفتم:»من بستن ی گفت که من هم مثل بچه ها ی ا بله

 بخرم.«  م ی. باشه برگه ید  یو گفت:»بچه ا  د یخند 

 ها.   ی خر ی بچه، واسه خودت هم م  یخودت- 

 ره.« ی سوال م ری تموم ابهتم ز نه یاز شرکت بب یکیبزنم!  سی ل  یبستن  کلمیه ن یچپ نگاهم کرد و گفت:»من با ا چپ

 خوام!   یمن هم نم یداره؟ اگه تو نخور ی چه ربط- 

 بخرم.«   م یبر ایر نکن. ب:»باشه بابا قهدمیرو ازش برگردونم که صداش رو شن  صورتم

 مانتوم  نیآست از

 

رو هم    ی کیاش رو به سمت من گرفت و  یک یگرفت  یرنگ   یصورت یف یق  یفروش رفت. دوتا بستن  یو به سمت بستن د یکش

 خودش برداشت.

 خورن!«   یم  یچه جور یستیکرد. با خنده گفتم:»بلد ن  ینگاه م ی در هم به بستن ی با وسواس و صورت 

 ؟ یکن  ی منو مسخره م-

 با لبخند گفتم:»معلومه که نه.«  

 کرد.   ینگاه م  یزد و به بستن یغر م ی لب ه  ریز 

 شه ها.    یاالن آب م  گهیاه بخور د- 

 . دمیرو به صورتش مال یکه خواست بخوره بستن نیدهنش گرفت هم ی و جلو یبستن

 

 کرد.    یشده بود. اول با تعجب و شوک داشت نگاهم م یکالً بستن   صورتش
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از دستش   رتمیکه خواست بگ   نیبه خودش اومد هم هویخنده زدم.  رینتونستم خندم رو نگه دارم و بلند ز  گهیدماغش د  دنید با

 .دمی کش  یفی خف غی فرار کرد و ج

 ندارم.   تیکار  سایوا- 

 نگاهش کردم و زبونم رو براش در آوردم و گفتم:»مگه مغز خر خوردم!«   برگشتم

 کردم.   یچرخوندم و به عقب نگاه م  یاومدم. تند تند سرم رو م  رونیب ی کردم و از شهر باز شتری رعتم رو بدنبالم افتاد که س  

  ه ی. و میپرت شد  نیزم  یمحکم رو الیبا دان ی شد ول یچ دمیبه هوا رفت. نفهم ال یداد دان هو یحواسم به جلوم نبود، که  اصالً

  یدرهم داشت نگاهم م ی من افتاده بود. با اخم ها ی هم رو الیبودم و دان نیزم یاز کنارمون رد شد. رو  یبا سرعت محکم نیماش 

اون حالت   ی دونم چقدر تو یشد. نم  ی چشم هام رد م یهمش تصادف خانواده ام از جلو م من اصالً تو خودم نبود یکرد. ول 

هان؟ اگه   ی. چرا تو جاده اومد ینیب ی جلوت رو نم ی :»مگه کورد یکش یداشت سرم داد م  ال یبه خودم اومدم دان یوقت ی ول  میموند 

 !« ختمیر ی سرم م یرو  یاومد من چه خاک ی سرت م ییبال

برگشتم نگاهش کردم و   د یدستم رو کش هوی بدون توجه به حرف هاش از کنارش رد شدم.  دنش،یاما من بدون توجه به داد کش 

 ستم؟« یگفتم:»مگه با تو ن

 گفت.   ی م ی چ دمیفهم ی اصالً نم 

 بود.  دهیفا ی تالشم ب ی ول  ادیب  رونیاز گلوم ب ییزدم صدا  یکر شده بودم. ها زور م یشد انگار یرفته رفته کم م  الیدان یصدا

کرد و رو به   نیشدم. من رو سوار ماش   ده یکش ال ینبغل دا  هو ی وفتمیکه خواستم ب  نیپاهام رو نداشتم هم یرو  سادن یتوان وا 

 .  دمید ی من فقط تکون خوردن لبش رو م یزد ول  ی زانو زد، داشت حرف م  میرو

 خدا نکنه کر شدم!    دم؟یشن ی صداش رو نم چرا

  یکه م یتنم نمونده بود. با هر نفس یتو  ی کردم. رقم ی بزنم فقط داشتم نگاهش م یتونستم حرف   یشده بود نم نیسنگ  زبونم

 .  ادیکردم جونم داره در م  یحس م  دمیکش

باز شد. چشم هام رو تو کاسه اش   نیبعد در ماش  قهیدونم خودش به کجا رفت! چند دق  یرو بست و نم نیدر ماش  الیدان

 نگاه کردم.  ال یچرخوندم و به دان

رو خوردم. حالم   ن یریش  ی  وهیاز آب م یدستش بود به سمت لب هام گرفت. به زور دهنم رو باز کردم و کم ی که تو ی ا وه یآب م  

 .  دمیرو شن الیدان  یصدا گهی بار د ن یاومد. ا ی داشت جا م
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   ؟« یشنو  یگفت:»نگار حالت خوب شد؟ صدام رو م  ی داشت م  یشکرت کر و الل نشدم. با نگران ایخدا

و صورتش رو   د یکش  رونیرو از داشبورد ب ی نشست. دست مال کاغذ  نی و اومد تو ماش   د یکش یگفتم که نفس راحت ی زور آره ا به

 کرد.  زیتم

 ؟« یایجا بند ب هی  یتون  ی دختر تو نم  ؟یبه سر من آورد  یچ ن یزد:»بب  ی داشت غر م یجور  نیهم 

 زدم و گفتم:»معلومه که نه.«   ی لبخند  

رو    غتیج یصدا گه یچقدر خوش حال شدم که د یدون ی نم یجب! من فکر کردم الل شد رو، روشن کرد و گفت:»چه ع نیماش 

 شنوم.«   ینم

 ترکه.«    یکه م اریدر ضمن تو به اون فکرت فشار ن ره یگ  یآدم بده نم ی و گفتم:»دعا دمیخند 

 .«  ارمیدونم آخرش خودم کم م ی. من که م میهاش رو باال برد و گفت:»باشه بابا تسل دست

 خوب.   ی بچه  نیآفر-

   م؟ یبه خونه بر-

 .«  می و گفتم:»نه  دربند بر دمیبه موهام کش یدست

 شه؟«   ی م ی باال انداختم و گفتم:»خب چ ی ! ساعت دوازده شبه ها!« شونه امیتعجب گفت:»االن به دربند بر با

  گهیدونم الزم به ذکر نبود.« د ی لم دادم و گفتم:»م یصندل  یها!« رو  یی عجب پرو ی ول  یچیچپ نگاهم کرد و گفت:»ه چپ

ساعت بعد  م یچشم دوختم. ن رون ینگار خفه شو. منم خفه خون گرفتم و به ب یعنیکرد   اد یآهنگ رو ز ینگفت و صدا یزیچ

 .  میشد  اده یو پارک کرد پ ن یکه ماش  ن یبعد از ا مید یرس 

 هم قدم شدم.   الیو با دان  دمیکش  یقیخنک بود نفس عم  یلیخ هوا

   اد؟ یب ان یزنگ بزنم به پو-

 .«  ادیمن ازش بدم م ی دون ی و گفتم:»نه تو رو خدا، تو که م دم یکش یغیج

   ؟«یو گفت:»تو چرا با اون لج د یخند 

 با طعم پرتقال سفارش داد.   ونیقل ال یو دان م یرفت یکافه ستن  به
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 ! ینگفت-

. چشم هام رو به زور باز  مید ی. ساعت چهار صبح بود که به خونه رس هی نچسب ی سره پ ادیخوشم نم  ادیز  یچی رو؟ آهان ه  یچ- 

 به اتاقم رفتم.   الیشدم بدون توجه به دان ادهیپ نیکه از ماش  نینگه داشته بودم. هم

 ** 

 بود.   الیروز ها گذشت. امروز تولد دان ی  ه یچند روز هم مثل بق نیا 

رو   ک یو ک ین یریغذا ها و ش  ی. همه  میخونه رو انجام داد ی از شرکت فرستاده بود کار ها الیکه دان  یکمک چند تا خدمتکار با

 . یپخت و پز کن د یگفته بود فقط خودت با  الیخودم پختم چون دان

مردم. با کمک   ی رده بودم که ممونده بود. از صبح انقدر کار ک اطیح نیی . فقط تزمی سفارش داده بود رون یتولد هم از ب ک یک ه ی 

 . میها رو جا به جا کرد  ز یگنده م  یها گارد یاون باد

و    د یو سف یمشک  یاستخر پر از بادکنک ها  ی انداختم. رو اطیبه ح ی تم تولد و هم درست کردم. دستم رو به کمرم زدم و نگاه کل 

 شده بود.   ده یچ قانه یسل یل یکه خ  ییها ز یو م نیزم  یرو  ن یقرمز شناور بود همچن

 شده بود.   ده یها چ یو خوردن  یدنیبزرگ هم بود که روش پر از نوش  ز یم ه یبود.  د یقرمز و سف ، یگل رز مشک ی زیهر م  ی رو

 ز  یز یبه عقب برگشتم و با لبخند نگاهش کردم. لبخند تشکر آم الیدان یصدا با

 

 .« یکه کرد  ییبابت همه کار ها یو گفت:»مرس  د

 شم تو هم برو لباس هات رو بپوش.  ی االن آماده م- ؟ یچرا آماده نشد  ان یکنم االن هاست که ب  یخواهش م- 

دست هاش گرفت و با اخم به چشم هام نگاه   ی .« دست هام رو توستمین یمن که شخص مهم یچ  یبا تعجب گفتم:»من! برا  

 گذاشتم.«   تخت ی برو آماده شو لباس هات رو، رو یمن مهم یهم برا ی لیکرد و گفت:»تو خ

 شم.«   ی ممنون االن آماده م ی لیخ ی از سر ذوق حرف هاش زدم و گفتم:»وا یلبخند 

 . دم یبه دو کردم تا به اتاقم رس   ی کیبزنه و برگشتم و  خونه رفتم. پله ها رو  ی حرف نزاشتم
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از   یلباس به رنگ مشک  هی و پاکت بزرگ تر رو باز کردم.   دمیتختم بود. با ذوق دست هام رو به هم کوب  ی رو یپاکت بزرگ  دوتا

تخت گذاشتم و    یبود. لباس رو، رو  نیهاش تور بود و روش پر از نگ  نیبلند که آست  یلباس پولک هی . دمیکش  رونیداخل جعبه ب

 بود.   ی و پولک یکه کفش پاشنه بلند مشیپاکت رو باز کردم، داخلش  ی کیاون 

 رو صورتم نشوندم.   یو خوشگل ظ یغل ش یآرا ه یتوالت نشستم و   یجلو  یصندل ی رو

از   فیبه خودم انداختم. تعر نهیتو آ ینگاه کل  ه ی  دمیرو باز کردم و صافش کردم. لباسم رو تنم کردم و کفش هام رو پوش  موهام

 شده بودم.   کیخوشگل و ش  ی لیخودم نباشه خ

 بست.  یهاش رو م  ن یآست یبود و داشت دکمه   نییاومد سرش پا رونی هم از اتاق ب ال یاومدم که همون موقعه دان رونیاتاق ب از

  دهیپوش  یشد. از سر تا پا لباس مشک رهیچشم هام خ ی در اتاق سرش رو باال گرفت. از سر تا پا نگاهم کرد و بعدش تو  دنیبا شن 

 کتش گذاشته بود.  بیج  ی دستمال قرمز هم تو ه یبه گردنش زده بود و  کوچک قرمز رنگ  ونیپاپ ه ی بود فقط 

 شدم؟«   ی به روش زدم:»چه جور یو لبخند  دمیکش  یق یکرد نفس عم  یعطر سردش آدم رو مست م ی بو 

 .« یشد  یعال یلی زد و گفت:»خ  یحی مل لبخند 

 گرفت و گفت:»خانوم ها مقدم تر هستن.«    دستش رو به سمت پله ها م؟«یبر ن،یزدم و گفتم:»هم چن ی منم متقابل بهش لبخند  

 ! یکن ی قلبم رو کامل صاحب خودت م نی ا یدار  ی کن ی ام م ونه ی د یدار   الیکار ها رو دان نیا نکن

به سمت اون ها   الیاز مهمون ها اومده بود. دان یتعداد  م یرفت اط یبه ح ال یشدم. با دان ریسراز نییو از پله ها به پا  دمیکش ی نفس 

 رفت و من به آشپزخونه برگشتم.  

سرم رو بلند کردم و با اخم   انیپو ی. با صدادمیظرف چ ی تو قهیفر گذاشته بودم رو درش آوردم و با سل ی که تو  یها ینیریش 

 زد و گفت:»سالم مادمازل.«   یشدم. لبخند چندش آور  رهیبهش خ

 .«  انیپو ی زور دهنم رو باز کردم و گفتم:»سالم آقا به

 .«  یو پسوند   شوند یپ چیبدون ه انیزد و گفت:»چند بار بهت گفتم بهم آقا نگو! فقط پو ی ا قهقه 

  نیندار یآقا بگم. حاال هم اگه با من کار  به ی غر یمن عادت دارم به آدم ها نیو گفتم:»ببخش دمیدر هم کش  شتر یهام رو ب اخم

 من کار هام رو انجام بدم.«  

 تونستم خفه ات کنم   یبفرما. کاش م  زمی نه عز-
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 ! ادیبرعکس شما من خوشم نم نیو گلم نگ  زم یمحترم بهم عز  یآقا-

و کنار گوشم به حالت زمزمه وار گفت:»آخرش  دست هاش گرفت   نیرو برداشتم و از جلوش رد شدم که بازوم رو ب ی نیریش  ظرف

 !« یکه مال خودم

  یبه دلم هجوم آورد. با صدا یترس بد   د یلحظه بدنم لرز هی رفت. با حرفش  رون یبه بازوم داد و از آشپزخونه ب یار کوتاهفش 

 شدم.   ره یبه خودم اومدم و بهش خ الیدان

 همه اومدن ها؟! یایب  رونیب ی خوا ینم-

 .«  امی گفتم:»االن م   یلکنت زبون  با

 ؟« یشد و گفت:»خوب رهیسمتم اومد و از شونه هام گرفت و تو چشم ها خ به

 باز هم با لکنت جوابش رو دادم:»آره.«  

 مطمئن؟ - 

   م؟«یزدم و گفتم:»مطمئن. بر یلبخند زور  

 .ام یتو برو من کار دادم زود م-

ها درحال رقص و   یمهمون ها اومده بودن. بعض   یگذاشتم. همه   ز یم یرو، رو  ین یریگفتم و از کنارش رد شدم ظرف ش  ی باشه ا 

 کردن.   ی ها هم صحبت م یبعض

 بودن.   سادهیوا زیم  ه یگشتم کنار استخر دور  یچشم هام دنبال سحر و عل با

 عاشق.«   یزدم و گفتم:»سالم کبوترا  یرو گرفتم و به سمت شون رفتم لبخند   راهنم یپ یدستم گوشه ها با

 سالم خوشگل خانوم.«  کی و گفت:»عل  زد یلبخند  یعل

   ؟«یدلم خوب ز یو گفت:»سالم عز د یسحر بغلم کرد و از گونه ام بوس  

 ..*.. یو گفتن:»فدات. چه خوشگل کرد  دمیمتقابل بهش از گونه اش بوس  منم

 !« یزد و گفت:»تو که از من خوشگل تر شد  ی لبخند  

 معرفت.«    یها ب یشد   دایگفت:»نگار خانوم کم پ یبه روش زدم که عل  ی لبخند  



 ی زندگ نیا گذره یم

57 
 

با   ی ره!« عل  یمسافرت م قه ی !آدم هم دم به دق م یمسافرت  نیگ  یم نیی زنم کجا  یهر وقت زنگ م ،ی ش  ی م دایپ ی لینه که تو خ-

 شده؟«   یچ  یدون یبرام در آورد و گفت:»حسود. م  یگنده اش زبون  کل یاون ه

 شده؟«   یام خوردم و گفتم:»چ وه یاز آب م  یکم

 کنه!   یاج مابولفض داره ازدو-

 کنه؟«    یازدواج م ی تعجب گفتم:»جان من؟ حاال با ک با

   ؟« یمرغا بش یقاط ی خوا ی م ی . کیو گفت:»چشم هاش رو، آره نگار خانوم فقط تو موند  ید یخند  سحر

 و گفتم:»مگه مغز خر خوردم!«   دمیخند 

 مغز خر خورده.«   ی گم ک  یبهت م یکه عاشق شد   یروز  ه یآروم به سرم زد و گفت:» یعل

 ازدواج کرده؟«   یو گفتم:»خب، حاال با ک دمیکش  ینفس

 شده!«  سشیشرکت شون عاشق دختر رئ یچونه اش زد و گفت:»تو  ریدستش رو ز سحر

 واقعاً! چه خوب.  - 

 :»آره. فکر کنم بعد از از سحر

 

 هم  خارج برن.«  دواج 

 شه؟«   یم  یبا تعجب گفتم:»پس مامانش چ 

 برن.   یو هم با خودشون م معلومه که اون ر -

 مون رد و بدل نشد.   ن یب ی حرف گه یگفتم، د یآهان

.  وستی و سحر هم به جمع اون ها پ یرقص رفتن. عل  ستیدختر پسر ها با جفت شون به پ  یپخش شد همه   ی میآهنگ مال هوی

 چونه ام زدم و به رقصنده ها نگاه کردم.  ریمنم دستم رو ز 

 بود.   یپی پسر جوون و خوش ت ه یسرم رو چرخوندم و نگاهش کردم  هسادیکنارم وا  یحس کردم کس هوی 

   ن؟«ید  یدور رقص رو به بنده م ه یبه روم زد و گفت:»افتخار  یلبخند 
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شدم بغض به   یجور  هی  دن یرقص ی دختره که م ه یو  ال یدان دن یبا د هویرقص نگاه کردم.  ستیتوجه بهش برگشتم و به پ بدون

 گلوم نشست.  

 زد!  ی ازش حرف م الیکه دان ی همون دختر نیا نکنه

 درد رو تحمل کنم.   نیتونم ا  یخدا من نم نه

 . می رقص رفت ستیبه روم زد و با هم به پ یدست هاش گذاشتم. لبخند  ی اومد و دست هام رو تو رونیپسره از فکر ب یصدا با

بغض   ن یشده بود. ا نایا الیهام رو دور گردنش حلقه کردم. چشم هام فقط زوم داندست هاش رو دور کمرم انداخت و منم دست  

  ی رو حرصش بدم؟ اون که من و نم الیخوام دان ی رقصم!؟ چرا م یپسره دارم م  ن یقصد داشت خفه ام کنه. من چرا با ا  یلعنت

 ومدم!؟  پسره ا نیبچه گونه به بغل ا  یرقصه من چرا با فکر ها  یخواد اون داره با عشقش م

سرخ داشت   یدر هم و چشم ها ی افتاد با اخم ها الیدان نیخشمگ  یکه خواستم پسره رو کنار بزنم، چشم هام به چشم ها نیهم

 ه؟ یاسمت چ-دونستم نگاه کردم.   ی که اسمش رو نم  یبهش زدم و نگاهم رو ازش گرفتم و به پسره ا ی کرد. پوذخند   ینگاهم م

 آروم گفتم:»نگار.«   

 ! منم رضا.«  ییبایزد و گفت:»چه اسم ز  یلبخند 

 رضا.«   ی زدم و گفتم:»خوشوقتم آقا  یمصنوع لبخند 

 مبل نشستم.  یو بعدش رفتم رو  دمیکه آهنگ تموم شد باهاش رقص  یوقت  تا

  الیه خودش رو به سمت داندختر  هوی  د یرقص یهنوز با اون دختره داشت م ال ی. داندمیجو یاز حرص داشتم ناخون هام رو م  

 .دش یو بوس  د یکش

 . دمیکش ی چاقو تو قلبم فرو کرد از درد قلبم اخم هام رو، درهم کردم و به زور نفس ی کی یانگار 

دختره رو از خودش جدا کرد و    الیدان هوی نزنم.  ه ی گر ر یبغضم کم موندن بود خفه ام کنه، به زور خودم رو نگه داشته بودم که ز 

 به من نگاه کرد. 

تلخش گلوم رو    یکه خوردم مزه  نیبرداشتم. هم یآب  وانی شد ل یکه از کنارم رد م  یگارسن  ینیپوذخند دردناکم رو زدم و از س  

 بود که من خوردم!  یچه زهرمار نیسوزوند. ا

  ی م ی دار ه یاون چ یدون ی خر م یگفت:»دختره   تیاعصبان دست از سرفه کردن برداشتم و بهش نگاه کردم با  الیدان  یبا صدا 

 هان؟«  یخور
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 کنم هان؟«   ی تو دخالت م ینداره. مگه من تو کار ها  ی از جام بلند شدم و شمرده گفتم:»به تو ربط 

 دم.  برداشتم و خور یهم از اون زهر مار  گهید  وانیل ه ی. دمیکه محکم خودم رو کنار کش  د یتوجه به حرفم دستم رو کش بدون

 لج کرده بودم!  الیدونم چرا با دان ی خورد. نم یتلخش حالم به هم م ی مزه  از

به صورتم زد! مات و مبهود بهش نگاه کردم که با اخم دستم رو گرفت و به سمت   یمحکم یلیس  ه یرو از دستم گرفت و  وان یل 

 خونه برد.  

کرد. منو به اتاق خودش برد و در رو از پشت قفل کرد. زود به خودم اومدم   ی صورت ذوق ذوق م ی رد انگشت هاش رو یجا

 !« اریب رون یجا ب نیزود من رو از ا  یکن  یکار م   یچ الی:»داندمیدر کوب ی محکم رو

   ؟«ید یتو اتاق فهم یبمون  د یبا یش  یاومد:»االن مست م  ال یدان یاعصب  ی از اون طرف در صدا 

 ُسر خوردم.   نیزم یدادم و رو   هینداشت. به در تک یا  دهیفا یداد اسمش رو صدا کردم ول  با

 محکمش قشنگ نوازش کرده بود.    یبا دست ها الیکه دان  ییرو گذاشتم رو جا دستم

به   نه یتو آ  یمعلوم بود. پوذخند   یبه خوب دم یصورت سف ی. رد دست هاش رو سادمیوا نه یآ یروشن کردم و جلو برق رو،  چراق

 خودم زدم. 

  الیگرمم شده بود، رفتم پنجره رو باز کردم و از اون جا به بالکن رفتم. همه درحال رقص بودن با چشم هام دنبال دان یحساب 

 بود.   سادهیوا  یگشتم، کنار سحر و عل

 ام کرده!  ی نبود که منو زده و بعدش تو اتاق زندان الشیخ نیگونه ام گذاشتم. ع یزدم و دستم رو، رو  یپوذخند 

داغ بود. نتونستم تحمل کنم و به    یلیگلوم گذاشتم خ  یآتش انداختنم. دستم رو رو  ی تو کوره  یغ کرده بود انگاربدنم دا  یلیخ 

 از قبل هم شد!   شتر یب ینرفت حت  نی بدنم از ب یباز هم داغ یرفتم آب سرد رو باز کردم و به سر و صورتم زدم. ول ییدستشو

گشاد بود قدش باال تر از زانو هام بود، کفش هام رو   ی لی. خدمیرو پوش  الیدان  یها ز یاز بلو ی کیتنگم رو از تنم در آوردم و  راهنیپ

 پرت کردم.  یگوشه ا  هی از پام در آرودم و 

شد،   ی بود. حالم داشت بدتر م دهیو حالت تهوه امونم رو بر  جهیتخت پرت کردم. سر گ ی و خودم رو، رو  ستمیسر پا وا نتونستم

 خمارم رو باز کردم.    ی در اتاق چشم ها  یدونم ساعت چند بود که با صدا ینم

  نیزم  یحس رو  یو عق زدم انقدر که از شکم درد ب   دمیدو یی. به دست شوادیمعده ام داره باال م اتیحس کردم محتو هوی

 نشستم. 
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 رو نخور.   یگفتم اون کوفت  یجزاش رو بکش د یبا-

 در دست هاش رو به هم گره زده بود نگاه کردم.   یکه جلو  یال یرو چرخوندم و به دان سرم

 

  ی اصالً تکون یول اد یم شم یو نگاهم رو ازش گرفتم. حس کردم که داره پ  دمیکه داشتم اخم هام رو در هم کش  یتموم جون با

 نخوردم. 

 گفتم:»دستت رو کنار بکش.«   تی زدم و با اعصباندستش رو به سمتم دراز کرد که پسش  

 اش بلند شد:»پچه نشو، زود بلند شو!«   یاعصب یصدا

هان؟ برو به   یاومد  یکه کنترلش دست خودم نبود گفتم:»آره من بچه ام! واسه چ  یبلند  ییزور از جام بلند شدم و با صدا به

چرا چون من   ی دون ی شه آخه م یم  یز یآبرو ر نییه من برم پارو تنها نزار اگ زتی عز یدوست دختر هات برس. برو مهمون ها

 !« ؟زارم آبرو برات بمونه ی مست کردم چون نم

 !؟« یگ یدرهم نگاهم کرد و گفت:»چرا چرت و پرت م  ی با اخم ها 

و اون    نیاتاق قفلش کن و خودت برو با ا ی گم. تو فقط نگار رو بزن بعدش تو  ی محکم تر از قبل داد زدم:»آره من چرت و پرت م 

  ** 

کار کرده دستش رو به سمت صورتم دراز کرد که با پشت دستم محکم بهش زدم و   یاومده باشه که چ ادش ی یانگار

 گفتم:»دستت رو به من نزن.«

  نیکرد کنارش زدم و هم ی نگاهم م نیغمگ  ی ت و چشم ها.« با بهادیشدم و گفتم:»ازت بدم م رهی چشم هاش خ ی با بغض تو 

دستش گذاشتم    یدورم حلقه شد. دستم رو رو  الیدان  یبخورم که دست ها ن یخورد کم مونده بود زم ج یکه خواستم برم سرم گ

 و گفتم:»دستت رو بردار. ولم کن.« 

 .  شونه ام گذاشت ی آغوشش گرفت و سرش رو، رو ی محکم تر از قبل تو ال یدان یول  

 !«  د ی:»ببخشدمیآرومش رو شن یصدا

 اومدم.   رونیب ییزدم و به زور کنارش زدم و از دست شو دنیرو به نشن  خودم

 اومد.  یاصالً اشک هام نم ی خواست ول یاز ته دل م ی  هیگر ک یسوخت دلم  یدست خودم نبود قلبم داشت م حالم
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بود نگاه کردم. از پشت   یاز هر کس یکه االن خال  یاطیسردش چسبوندم و به ح ی  شه یش  ی سمت پنجره رفتم و سرم رو، رو به

که    یافتاد  ینگار ادیکه مهمون هات رفتن    نیزدم و گفتم:»بعد از ا یپوذخند  یشدم پسش نزدم ول  ده یکش ال یباز هم به بغل دان

 «  !؟ یو رفت  یاتاق رهاش کرد یبا حال بد تو 

شد و    رهیزده بود گذاشت و نوازش کرد تو چشم هام خ ی لیکه س   یگونه ا  ی به سمت خودش برم گردوند و دستش رو، رو

دست هات رو دور گردنش حلقه   ، یبهش لبخند زد ،ی د یمن با رضا رقص  ینتونستم خودم رو نگه دارم، تو جلو  د یگفت:»ببخش

 !«  یانومخ  ی بخش ی رو نگه دارم من رو م تم ینتونستم اعصبان ی کرد

رو دوست   گهید ی کیشد مگه اون  یرتیمن غ یگفت! اصالً چرا رو  یچش شده بود چرا به من خانوم نیتعجب نگاهش کردم ا با

 نداره!

 ؟« یشد  یرت یمن غ ی دهنم رو باز کردم و با بهت گفتم:»تو چرا رو 

 ...« نیبزرگ و داغش گرفت و گفت:»نگار بب ی دست ها ی تو گفتنش مردد بود دست هام رو تو یانگار 

 جا گرمه؟«   نی ا اط یح می فوت کرد و گفت:»بر  رونیحرفش رو خورد و نفسش کالفه مانند  ب ی ادامه  

 . مینشست اطیح یتو  یمبل ها   یو رو م یاومد  رونی که دستم رو ول کنه از خونه ب  نیگفتم بدون ا  یا باشه

 چشم هام رد شد. یو اون دختره از جلو  الیهام رو بستم که رقص داندادم و چشم   هی مبل تک یسرم رو، به پشت 

! خواستم از  یاحمق  ی لیاومدم نگار تو خ اطیبه ح ال یحرف دان ه یکنم چرا با   یکار م   یجا چ نیاز جام بلند شدم من احمق ا هوی 

   ؟« یر  یرد بشم که دستم رو گرفت و آروم گفت:»کجا م ال یکنار دان

 .«ی حرفت رو بزن یخوا  یرم بخوابم. تو که نم یکه به سمتش برگردم گفتم:»م   نیا بدون

 

انداختم و مشغول کندن ناخن انگشتانم شدم که با دستش چونه ام گرفت و   نییو وادار به نشستنم کرد.سرم رو پا د یرو کش دستم

که ذهنت رو مشغول   ی سوال ن یدونم اول  یبهت بگم. م   یدونم چه طور یچشم هام زل زد و گفت:»نم  ی صورتم رو باال آورد. تو

به زور من رو به وسط برد و اون   خپاستم باهاش برقصم اون  ی! نگار باور کن من نمدمیکه من چرا با اون دختره رقص  نیکرده ا

 شد من زود پسش زدم.«   ییهویکه زد کالً   یب*و*س*ه ا

با خودم کلنجار رفتم   ی لیبگم خ یدونم چه طور ی . نگار نمستین یرابطه ا   چیمن و اون دختره ه ن یو گفت: »ب د یکش  ینفس

نتونستم   یکنم ول ی رو شکستم. خواستم ازت دور م یزندگ ی اومد که قانون ها یاز خودم بدم م یکردم. حت ن یخودم رو نفر یلیخ
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  ه یاگه  یعاشق خودت کرد ی نگار من رو بد جور یشنو  یببرم. آره درست م  نیقلبم رو فرا گرفت از ب ی که همه   یعشق نینشد ا

 .« رمیم یم  ینباش  م یزندگ ی لحظه تو

کردم    یباور نم باشه. ال یکنه دان  یکه بهم اعتراف م  ین یکردم ا  یور نمکردم با  یمتعجب داشتم نگاهش م  ی با شوک و چشم ها 

 عاشق من بشه.  الیکردم دان ی داشته باشه، باور نم  تیها واقع نیکه ا

  یدندون ها   نیو از ب  دمیکش  یداشت! نفس قت یحق الیدان ی حرف ها  ی خواب همه  هی نه  ا،یرو هیهمه شون راست بود نه   یول  

 درسته؟«   ستم یمن خواب ن  الیشده ام گفتم:»دان د یکل

که حس کردم االن    یحرفش محکم بغلم گرفت جور  نی!« بعد از ایستیحس ن یدونستم نسبت بهم ب ی زد و گفت:»م  یلبخند 

 کردم من هم عاشقت شدم.«   یمن هم قانون شکن الیشکنه. کنار گوشش زمزمه کردم:»آره دان  یاستخوان هام م

 گفت:»عاشقتم خدا عاشقتم نگارم!«  یبلند  ی صدا زد و با یقهقه ا  

کتاب   ک ی!! اما کنارت هم چون ستمین شی ى ساده ب واژه  کی تو   یو دست هام رو دور گردنش انداختم. »من ب دم یمستانه خند  

 شوم ورق بزن مرا که سطر به سطرم پر از دوستت دارم است ...«   ی عاشقانه آرام م

 شدم.   رهیبه آسمون غرق در ستاره خشونه اش گذاشتم و  ی رو، رو سرم

 زارم.   یوقت تنهات نم  چیه یمن تو هست   یخدا برا  یکادو   نیبهتر یکه تو عمرم گرفتم تو بود  ییکادو   نیبهتر یدون   ینگار م-

روز عمرم   نی تونه جدا کنه. بهتر  یمرگ هم من و تو رو از هم نم یزارم حت ی وقت تنهات نم چیزدم و گفتم:»ه  یقی عم یلبخند 

 بود.«  

به روش زدم و   ینگاهم کرد. لبخند  ی با تعجب و سوال الیمبل بلند شدم که دان ی از رو ی اومد زود ادمی الیدان  یکادو هوی

 رفت ها!«  یم  ادم یگفتم:»کادوت داشت 

 .«  ییخدا ه ی عشقم تو خودت برام کادو ید یکش  یاز دستم گرفت و گفت:»چرا زحمت م 

  یو گفتم:»اون کادو  دم یکش ی قیتموم بشه. نفس عم ی روز ها به زود نی که ا  نیاز ا دمیترس  ی حرف هاش غرق تو لذت شدم م از

 من جداست.«    یخداست کادو

 .« اریبال. باش بدو برو ب ی و گفت:»ا د یخند 

 به شمار تا سه اومدم.  -
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  یو به زور تو  دم یکش رون ی تختم ب ر یبزرگ و از ز ی دو کردم و باال رفتم. تا بلو ی کیپله ها رو  دم، یکنارش رد شدم و به خونه دو از

که خواست برگرده   ن یچشم هات رو ببند. هم الیزدم و گفتم:»دان  یپشتش به من بود داد الیبردم. دان اطیبغلم جا دادم و به ح

 !«  ردو گفتم:»برنگ  دم یکش یغیج

 .«  دمی»باشه بابا ترس باال برد و گفت: می هاش رو به حالت تسل دست

 !«  یباز کن ی تون ی و گفتم:»االن م سادم یوا جلوش 

  یتو  الیشاد دان ی شد و پشت بندش صدا دهیتابلو از دستم کش هوی دم ید  یصورتم گرفته بودم و حرکاتش رو نم یرو جلو  تابلو

 !؟«  ید یرو خودت کش  نیا ه یعال ی :»واد یچیگوشم پ

 زدم و گفتم:»آره خوشت اومد؟«  یی دندون نما لبخند 

 دلم.    زی عز یمرس  ه یعال ی لیخ- 

.  دمیکش یغیو ج  دمیخند  یمحکم بغلم کرد و دور خودش چرخوند با سرخوش  هو یشد  یدلم آب م  یقند تو  ی حرفش کارخانه  با

 خانومم.«  ی دادش بلند شد:»عشق من یصدا

و   د یبوس  میشونیشدم. از پ ی عاشقش م ی اره! کاش زودد ینیریش   یعشق چه مزه   نیشد ا یو رو م  ری دلم با حرف هاش ز 

 تو بشم.   یفدا- من.«  یدور دونه   زیعز  ی بابت همه چ یگفت:»مرس 

 شدم.   رهی بود خ دهیاش رو پوش  یکه لباس مشک ی اش گذاشتم و به آسمون نه یس  ی رو، رو سرم

کرد که   ی داشت طلوع م د یاومد. خورش  یبود که اصالً خوابم هم نم ب یعج می حرف زد ی ور  یاز هر در ال یخود صبح با دان تا

 جا کردم و چشم هام رو بستم.  ال یبغل دان ینتونستم تحمل کنم و خودم رو تو  گهید

 

  نیباز کردم و بدون ا مه یچشمم رو نصفه ن هی ام  ی کردم که با زنگ گوش   یرو درک نم تم یدونم ساعت چند بود اصالً موقع ینم

 نگاه کنم جواب دادم:»بله؟«  که به اسمش

 خوابه !«  یساعت م  نیسحر گوشم رو پر کرد:»بله و مرض بله و درد آدم هم تا ا غی ج هوی 

  یرو به روش قطع کردم و رو  ی بزنه و گوش  یو گفتم:»بتمرگ بابا خدافظ.« نزاشتم حرف اضافه ا   دمیاخم هام رو در هم کش 

 گذاشتم.   لنتیسا
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انداختم   یشده بود. به ساعت نگاه کیشدم هوا تار دار یکه ب ی که چشم هام رو بستم خوابم برد. وقت ن یاومد هم ی خوابم م انقدر

 !  دمیخواب یعنیساعت  ن یمن تا ا د ی سرم سوت کش دنشیکه با د

خدا  کردم الزم شد  ی رفتم. به آدم بودنم داشتم شک م نییتخت بلند شدم و به پا ی کرد. از رو  ی داشت درد م یحساب سرم

 .  یو من رو آدم کن ی خودت ظهور کن

خوردم. از درد شکمم چشم هام رو محکم   نی کرد و با شکم زم  ری برم پام به لحاف گ رونیکه خواستم از اتاق ب ن یزدم هم ی م جیگ

  یسنه بابا تو خونه ک دم یرو صدا زدم که جوابم سکوت بود. چند بار پشت سر هم صداش کردم که د ال یهم گذاشتم و دان ی رو

 . ستین

رو از   یدادش کالً همه چ  یبوق خورده نخورده برداشت و صدا ه یزنگ زدم.   الیدان ی جام بلند شدم و از تلفن خونه به گوش  از

 .یحالت گرسنگ  ،یج یسرم پروند. از جمله حالت سر درد، حالت گ

. الل  ینصف جونم کرد یتو در و هم باز نکرد  ی در اومده ول ی )نگهبان( جلویعل!؟ ید  یچرا جواب زنگ هام رو نم یکجا بود - 

 ! گهیجواب بده د یگرفت   یمون

 منم خوبم.«    یبود گفتم:»سالم خوب  د یکه از من بع  یبه سرم داد زده. با آرامش خاص نیانگار نه انگار ا لکس یر یل یهم خ من

 . دمهیبچه سوسول ها ز نیبه قول ا ستی ن یقبل  الیدان  ال،یدان  نیا گهی که د نیآرامش به هم خورد و بدون توجه به ا نیا بعدش 

  یگذاشت داری که من بخوابم! آخه من بدبخت رو تا خود صبح ب ادیهان تو به فکرت نم ی زن ی :»خوب چرا داد مدمیسرش داد کش 

 حرف بزنم.«   یداد  ینگرفته بودم شما اجازه نم  یخواد درضمن الل مون  یخوب آدمم دل منم خواب م 

 !«  یزن  یرفتارم تعجب کرده بود. زود به خودش اومد و گفت:»باشه حاال چرا داد م  نی از ا یسکوت شد انگار یکم

 من هم به همون خاطر داد زدم.   ؟ یتو چرا داد زد-

   ؟یتا االن خواب بود -

 آره. -

 کرد و گفت:»تنبل خانوم!«  ینچ

   ؟یومد یچرا ن ال یدان- 

 !؟  یالزم ندار یز یچ امیکردم االن راه افتادم دارم م ری به همون خاطر د م یکار داشت  انیبا پو-
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 .  رمیم ی دارم م یبخر از گشنگ  تزایپ ی چرا اومدن-

 خرم قربونت بشم من قطع کنم  یباش م-

 زدم و گفتم:»باشه جانم فعالً.«  ی . لبخند پت وپهن

 فعالً.«   یآروم زمزمه کرد:»عاشقتم روان 

رو از تنم در   الیدان ز یرفتم، سر و صورتم رو درست کردم. بعدش به اتاقم رفتم و بلو  ییو به دست شورو سر جاش گذاشتم   یگوش 

 آوردم.  

رفتم.   نییهم رژ لب زدم و بعدش به پا  ی سرم بستم، کم یباال یموهام رو هم دم اسب دمیرو پوش  م ی صورت ی لباس خرگوش  ست

  ی ول  د یبار یاز سر و صورتش م یربع بعد در خونه زده شد. با لبخند از جام بلند شدم و به سمت در پرواز کردم. خستگ  ه یحدوداً 

 .  د یبه روم زد و منو به آغوشش کش یحال لبخند  نیبا ا

 . یخسته نباش  زمیسالم عز-

 نت در رفت.« ام با بغل کرد یو گفت:»سالم، اگه خسته هم بودم خستگ  د یکش  یق یموهام نفس عم نیب 

 مرد فوق العاده بود.   ه ی ال یشانس آوردم دان  می زندگ ی بار اول تو یکه برا  نیخوش حال بودم از ا یلی شد خ ی دلم آب م ی قند تو 

ها رو به سمتم   تزا یپ لونیزد و نا یگونه ام ب*و*س*ه ا   یقربون تو بشم.« آروم رو  ی و گفتم:»اله دم یذوق گونه اش رو کش با

 ها رو از دستش گرفتم  تزایو پاکت پ  دمیگرفت. با ذوق دست هام رو به هم کوب

 عشقم.   ی مرس - 

  یبه روم زد و رو ی اومد لبخند  ال یدان دهی نکش قهیبه اتاقش رفت تا لباسش رو عوض کنه منم سفره رو پهن کردم. پنج دق الیدان

بردم. کنارش نشستم و   اط یو به ح  ختم یسفره رو جمع کردم و دوتا قهوه ر م یکه غذا رو خورد نینشست. بعد از ا یصندل

 ن؟«ی کرد یم  ارک  یشرکت چ یوقت تو   نیتا ا ال یگفتم:»دان

 .«  میکرد  یحساب و کتاب م  میشرکت جدا بخره داشت هی خواد   ی م ان ی. پویچ یقهوه اش رو به دستش گرفتم و گفت:»ه 

 ؟ یر  یا هم مفرد ی آهان باشه. راست-

   ؟« یبر  ییجا یخواست یبا تعجب نگاهم کرد و گفت:»خب معلومه که آره. م 

 .« میابولفض بر شیبه پ د یو گفتم:»آره شا دمیخند 
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 ؟ یر  یم  یبا ک - 

 .« یر ی زد و گفت:»باشه خانومم م ی سرم آروم ب*و*س*ه ا یکه به بغلش افتادم رو   د یبا سحر. دستم رو کش- 

مثل    یچشم ها ی! تو یمرد  ن یبود دوست داشتن هم چن یحرف هاش، چه حس خوب ی لذت شدم از کلمه به کلمه  ی غرق تو 

زد و   یچشم هام ب*و*س*ه ا  ی خودش کرده بود!؟ رو ی  ونه ی همه د  ن یداشت که من رو ا یچشم ها چ نیشبش غرق شدم. ا

 گفت:»باهام ازدواج کن...«  

پر شدن   نیا-.  د ینگاهم قفل شد و اخم هاش رو در هم کش ی! نگاهش رودمیخند  چشم هام جمع شد و  یدونم چرا اشک تو  ینم

 ؟ یخوا  یمن رو نم  ؟یچ ی عنیچشم هات 

! پس چرا گوش  دهیقلبم به گوشش نرس  یصدا ی عنیخوامش؟  یکرد که نم ی نه تکون دادم. چه طور فکر م ی سرم رو به نشونه  

 کنه؟!  ی من رو کر م

 فقط تو!    ،ییرو دوست دارم اون هم فقط تو یکیخوام   یرو م یکیمن فقط - 

 رو مماس  صورتش

 

 شدم. ره یبود به چشم هاش خ یکه احتماالً چراغون ییو با چشم ها  دمیخند  ه؟«یآورد و گفت:»پس چ نییصورتم پا با

 آره؟  یعن ی نیا- 

 گفتم که محکم بغلم کرد ** و گفت:»عاشقتم خانوم خونه ام.«  ی آره ا 

 

  نییتخت پا ی داد. از رو  یبه بدنم دادم ساعت هفت صبح رو نشون م ی شدم. کش و قوس  داریام از خواب ب یگوش   با زنگ صبح

 رفتم.    الیاومدم و به اتاق دان

اش افتاده بود.   یشون یپ یاش رو  ی مشک یاز موها  یا  کهیموهاش ضعف رفت ت  یخواب معصوم بود. دلم برا ی بشر چه قدر تو نیا

 بلند شو.«  م یی... آقاالیدان ینرمش فرو بردم و آروم دم گوشش گفتم:»آقا  یموها یبه کنارش رفتم و دستم رو به ال

رم    ی! من میداریدونم که ب ی شده از کنارش بلند شدم و گفتم:»م داریدونستم که ب  یبازش نکرد م ی ول د یلرز شیچشم ها 

 .« ایه شو بصبحونه رو حاظر کنم تو هم آماد
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. نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و به بغلش  د یکه خواستم از کنارش برم دستم رو گرفت و با شدت به سمت خودش کش نیهم 

 !«  ونهید  یکن ی کار م  یافتادم. با تعجب و خنده گفتم:»چ

  ی  ونهیشم هات، من رو دتو، نگاهت، چ ی  ونه یام، د ونهیو آروم زمزمه کرد:»آره من د د یکش یموهام برد و نفس ن یرو ب سرش 

 !« یخبر دار  یخودت کرد 

  یشم.« وا  یمن کور م ی نباش  یاگه لحظه ا  ی من هست ی رو بدون که تو نور چشم ها  نیلبم نقش بست و گفتم:»ا ی رو ی لبخند  

  ؟ یشد  طونیکرد و گفت:»ش   زیکردم ها! چشم هاش رو ر ی کنه باور نم ی آدم رو شاعر م ی گفتن عاشق ی چه شاعرانه حرف زدم! م

   «کنم! ی لقمه چپت م ه ی  ارمیمن طاقت نم ی گ ینم

 منتظرم.«   نییشه برو حموم منم پا ی م رت یو گفتم:»بلند شو االن د  دمیخوشانه خند  سر

خوش رنگ رو به   یاپن نشستم و توت فرنگ  ی صبحونه رو حاظر کردم و رو لی. تند وسادمیدو نییاومدم و به پا رون یبغلش ب از

 چشم هام رو باز کردم.   ییپا یچشم هام رو بستم که با صدا   نشیریش  ی اکو آغشته کردم و به دهنم گذاشتم، از مزه ک

گاز گرفتن اون بازو   ی دلم برا  یو کت مشک ی تنگ مشک ی رنگ با شلوار پارچه ا یاس یتنگ  زینگاهش کردم بلو نییباال تا پا از

  ینیری! با لحن ش پیخوش ت یآقا نیآورد  فیچه عجب تشر-شد.  ینم  یکاکوئ  ی لب و لوچه  نیاالن با ا ی هاش ضعف رفت ول

   د؟«یطول کش قه ی گفت:»مگه چند دق

ن؟ از  ها یزد  پ یت ی جور ن یکه ا ی ر یشه. در ضمن تو مگه کجا م  ی ربع م  ه یبه دهنم گذاشتم و گفتم:» یا  گهید  یفرنگ  توت

 زنن!«   یم  پیت  یجور  نیرفتن به شرکت ا  یتا حاال برا  یک

شد  تی چشم هام نگاه کرد و گفت:»حسود ی اپن گذاشت و تو یزد و به سمتم اومد دست هاش رو از دو طرفم رو  ی ا قهقه 

 خانوم!« 

 !« ینگاه کن  ی دختر  هی اگه به  ارم یچشم هام تو کاسه اش چرخوندم و گفتم:»چشم هات رو از کاسه اش در م 

 کرد و گفت:»چشم خانوم حسودم.«   یباز هم خنده ا  

 !؟« هیگذاشتم و گفتم:»بله من حسودم حرف ال یدهن دان ی به کاکو آغشته کردم و تو یفرنگ  توت

 ترسم.«   ی نشو که م ید و گفت:»نه خانوم اعصبانباال بر می دست هاش رو به حالت تسل 

   م؟«یصبحونه بخور م یو گفتم:»بر دمیخند 
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با لحن   الینشستم که دان شیبردم. روبه رو اطیو به ح ختم ی ها رو ر  ی گذاشتتم. چا  نیزم ی . بغلم کرد و رومیباشه عشقم بر-

 !«ریگفت:»تو برام لقمه بگ  ینیریش 

قدر به من    نیبود که ا یصبحونه ا  ن یلقمه من اول  هی گذاشت و   یدهنم م  یمه اون تو لق ه یو براش لقمه گرفتم.  دمیخند  

  که یت ه ی  یبه خونه سر و سامون دادم و بعدش غذا رو پختم و داخل ماکروفر گذاشتم. رو یرفت کم نال یکه دا  نی. بعد از اد یچسب

. دوستت دارم مواظب  یخور ی و م یکن  ی پختم داخل ماکروفر گذاشتم گرمش م رودلم غذا  زیکاغذ با خط خوشم نوشتم)عز 

 خودت باش عشقم.(  

ساق   یکفش ها  دمیپوش  ی ل ز یبلو ه یام رو با  یچسبوند و خودم به اتاقم رفتم تا حاظر شم. شلوار گشاد ل خجال ی ی رو، رو کاغذ 

اومدم. به سحر زنگ زدم و دو بوق نخورده برداشت   رون ینه بام رو سرم کردم و از خو ی ام رو هم تنم کردم و شال مشک ی دار مشک

 .« ایبعد اون جام دم در ب قهی:»پنچ دقتمبزنه و زود گف یامون ندادم حرف 

بهش زدم که زود   یها رفتم. بوق  نیسحر ا یخونه   ی به موتور دادم و جلو یرو چرخوندم و گاز  جی رو قطع کردم و سو ی گوش  

 .«  میسوار شو بر یکاله کاسکتم رو باال دادم و گفتم:»جون خانوم   یجلو ی  شهی. ش د یپر رون یب

 ها باشه؟«   یرون  ی زد و سوار موتور شد و گفت:»نگار فقط آروم م  یلبخند 

 کاله رو هم سرت کن.«   نیا ریبابا. فقط کمرم رو محکم بگ   می بر نیو گفتم:»بش دمیخند 

اومدم   رون یخلوت ب یشد. از کوچه   د یکوچه تول ی تو  یبد  ی که صدا دادم  یغر کاله رو از دستم گرفت و سرش کرد گاز محکم با

 و حرکت کردم.  

سر   نیا یتو در تو برا ی کوچه ها  نیا یکرد. دلم برا   یم  رییو خونه تغ  نیرفتم مدل پوشش، مدل ماش   یچه قدر که جلو تر م هر

اومد و طبق معمول   ن ییگه داشتم که سحر پاابولفض ن ی پا یلبم نشست و به پارک رفتم. جلو  یرو  ی و صدا تنگ شده بود لبخند 

 زنم.«   یخر حرف م  ه یدارم با   یگم آروم برون انگار ی م یهر چ ی د  یکشتن م   بهتو رو نگار آخر من رو   یر یغر زد:»بم

  یی خبرا دمیاومدم و کنار ابولفض نشستم با دستم محکم به کمرش زدم و گفتم:»حال شما داداش؟ شن نییو از موتور پا دمیخند 

 ها!«

 

 !« دهیزود خبرا رس  نمیب یو گفت:»م  د یخند 

 .«  یمعرفت یب  یل یخ یبگ  ی خواست یبهم نم ی عنیگفتن   یبراش رفتم و گفتم:»اگه نم ی چشم غره ا 

 که بگم؟«  نم یب ی من تو رو م. نمیبه پس کله ام زد و گفت:»خفه بب آروم 
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دل صد دل عاشقش   هی کرد که نه  یزد و گفت:»انقدر دلبر  یخانوم دل داداش ما رو برد؟ لبخند  نیا ی. چه جور الیخ ی ب- 

 توعه.«   ه یاش هم اخالقش شب  یهم خوشگل ی دون  یشدم. م

کجاش   ایکجاش خوش اخالقه    نیا نمی کن بب ستیجا ا ن یو گفت:»ا  د ینزاشت حرفش رو ادامه بده و محکم به سرش کوب سحر

 مثالً خوشگله؟« 

 حسود خانوم!«   ی سوز ی م ی زبونم رو براش در آوردم و گفتم:»دار 

 ؟« یکن  یبرام رفت و گفت:»مرض چرا مثل بچه ها رفتار م یغره ا  چشم

 تو رو سننه! - 

کرده!« به حالت   ر یدرگ ی سوال ذهنم رو بد جور ه یو گفت:»نگار  د یجلو کش یاومده باشه خودش رو کم ادش ی ی زیچ هوی یانگار

نکنه   یدل بست. تو چ ی کیاحساس تر از تو به  ی ابولفض ب نیا نیبب ی گم تو عاشق نشد  ی نگاهش کردم که ادامه داد:»م یسوال

چونه ام گذاشته ام و   ر یلب هام نشست. دستم رو ز ی رو الیبا فکر دان یخند لب ؟« یگ  یو به ما حرفت رو نم یعاشق شد 

 هست!«   یکیگفتم:»

   ه؟« ی و گفت:»حاال اون بدبخت ک د یدست هاش رو به هم کوب سحر

 کشمت ها!«  ی زنم م  ی ها م یبراش رفتم و گفتم:»بدبخت خودت یغره ا  چشم

 .«  یرمضان الیزدم و گفتم:»دان ییلبخند دندون نما ه؟« یک  می نیبگو بب یکش  یبعداً مو گفت:»حاال   د یخند  یاب 

که    یالیبلند گفت:»همون دان یکه از ترس کم مونده بود سکته کنم. با صدا  د یکش ی غیج هویبه فکر رفت و بعدش  ی کم سحر

 که...«   ی دوسته! همون  یکه با عل ی ! همونمی تولدش اومده بود  یکه برا  ی! همونیکن  ی خونه اش کار م ی تو

 .«یرمضان  الیآره اونه دان ی کن ی و گفتم:»بسه بابا چقدر همون م  دم یبه سرش کوب محکم

 .« یخوش حال شدم خواهر ی لیابولفض محکم بغلم کرد و گفت:»خ 

 بود!«   یچه شوک خوب  یسحر:»وا  

 ؟« یر یگ ی م یعروس  ی ک ی . ابد یخجالتم ند   گهیو گفتم:»خب د دمیخند  

.« لب  میر  یم  ورکیو یو بعدش به ن میکن   یمحضر عقد م  یکه نه تو   یهم گره زد و گفت:»عروس   یابولفض دست هاش رو تو  

 مت؟«ین یب ی نم گهید  یعن یگفتم:» نیغمگ  ی و با چشم ها دمیبرچ
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 .« امیشما م دن ید یبار فقط برا ه ی  یتونم سال ینم  اد یز ی ول  امیچرا م ونهیو گفت:»د  ختیموهام رو به هم ر 

... خوش بخت  شاایناراحتش کنم به همون خاطر بغلش کردم و به شونه اش زدم و گفتم:»ا نیاز ا شتری گفتم و نخواستم ب ی باشه ا 

 داداش.«   یبش

 !« گهید می عقدت دعوت ی برا ی :»اب سحر

 فرستم.«  یشما م ی هفته دوشنبه آدرس و ساعتش رو برا نی ابولفض:»معلومه که آره هم 

 خوش حال شدم.«  یلیخ م یبر  گهیند شدم و گفتن:»باشه ما دبل  یصندل ی از رو 

 ابولفض هر دو مون رو بغل کرد و گفت:»منم خوش حال شدم نگار خانوم.«  

رو در آورد   غمیسحر ج شگونیبه موتور دادم که ن یکه سحر هم سوار شد گاز محکم  نیزدم و سوار موتور شدم بعد از ا ی لبخند  

 ها.«  یر  یسحر:»آروم م 

 عمراً« ی گرفت شگونین یجور  نیاالن که ا- 

 اومدم. رون یبزنه و با سرعت از پارک ب  ی نزاشتم حرف اضافه ا 

   **** 

اش   یلحظه دور   هی طاقت  ی . انقدر عاشقشم که حتمیبا هم داشت یخوش   ی روز ها ی لیگذره خ ی م الیمن و دان یماه از دوست چند 

  ی مهربون یآدم ها ی لیکنم بازم کمه خ فی که ازشون تعر  یاومده بودن. هر چ ران یابه  الیدان یمامان بابا شیماه پ ه یرو ندارم. 

 خوش حال شدن.  یل یخ میباهم هست الینمن و دا دنیهم که فهم یبودن وقت 

 ؟« یاومد  یبه خودم اومدم و به سمتش برگشتم:»سالم ک الیدان  یبا صدا 

 ؟ یکن  یکار م یچ  ی شه دار ی م ی ا قه ی دو دق- 

 . یچیه- 

 ببرم.«  ی خوب یجا ه یخوام خانومم رو به  یمبل بلندم کرد:»برو آماده شو م   یاز دستم گرفت و از رو  

 

   م؟«یبر م یخوا یجان! کجا م ی و با ذوق گفتم:»ا  دمیهام رو به هم کوب دست
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 .« یخانوم  زهیابروش رو باال داد و گفت:»سوپرا یتا

 .« میبر ما یو گفتم:»باشه پس من حاظر شم ب دم یاز گونه هاش کش 

  ی چشمم به عکس مامان و بابام خورد. شونه رو، رو هو یبلندم شدم که  ی مشغول شونه کردن موها  نهیآ یبه اتاقم رفتم و جلو  

گلوم نشست   یتو   یاون روز خود به خود بغض یآور  اد یشدم. از  رهیدستم گرفتم و بهشون خ ی گذاشتم و قاب عکس رو تو زیم

 .  نید ید  یرو م  ال یو دان نیودمهربونم، کاش ب یمامان و بابا م یکاش بود

زدم. پشت قاب عکس رو نگاه کردم)پنج آبان ماه روز فوت   یصورت هر دو شون ب*و*س*ه ا   یو رو  دم یکش ی ته دل آه از

 مامان و بابام(. 

  زیم  یه بهشت زهرا برم. عکس رو، روب د ینگاه کردم دو روز بعد سالگرد فوت شون بود با م یامروز چندم آبان ماه بود! به تقو 

 گذاشتم و آماده شدم.  

  یبزرگ یکه روش ستاره ها یو تاب مشک ی با شلوار مشک یجلو باز نوک مداد  یبه خودم انداختم مانتو  نه یآ  یتو  ی نگاه کل هی

و   د یکش  یسوت دنمیبا د الیاومدم. دان رونیهم آتکلن زدم و بعدش از اتاق ب ی. کمدمیپوش  یپاشنه بلند مشک ی داشت با کفش ها

 گفت:»خانوم من چه کرده!«  

 !« میزدم و گفتم:»بر  یلبخند 

فکر بودم و   یبد شده بود همش تو  ی حالم کم نا یعکس مامانم ا دن ی. با دمیاومد  رونیزد و از خونه ب  ی دستم ب*و*س*ه ا  یرو  

 رفت.  ینم  نیاز ب یبغض لعنت نیا

  م یتیکه غمم خراب شدن عرسک هام بود. مگه بد تر از حس  یی شد به دوازده سال قبل به اون روز ها یم  دهیذهنم داشت کش 

  ی! کاش قدر اون روز ها رو مدهیپدرم پر کش ی مامانم ب*و*س*ه ها ی نوازش ها یهم بود!؟ انقدر دلم برا  ی ا گهید زیشدن چ

  الی! با احساس گرم شدن دستام سرم رو چرخوندم و به دانم یبر یاون سفر لعنت ه کردم که ب  یدونستم، کاش اون همه اصرار نم

 جونم!«  زه یم  زهی ر ی فکر  یشده چرا تو  یبهم کرد و گفت:»خانومم چ ینگاه میزد و ن  یدستم ب*و*س*ه ا  ینگاه کردم آروم رو 

  الیخانواده داشتم پس فردا سالگرد فوت شون. دان ه یکه  ییو گفتم:»فکرم رفت به اون گذشته ها به روز ها دم یکش ی قینفس عم 

 وحشتناک بدون خانواده بمونم!«  ی ایدن ن یا ی حق من نبود که تو نیا

گه اون وقت ها  ات نبودم ا ی زندگ ی تو نی ! اگه قبل از ایکن  یو گفت:»مگه من مردم که تو تنها زندگ د یاخم هاش رو درهم کش 

من کنارتم.   ی هرکجا که بر ،یبه بعد باهاتم هرجا که باش  نی! من از ایکه تا آخر عمرت تنها بمون  ستین ن یاش ا یمعن  ی تنها بود

 !« یخانوم من  یمن  یا یزارم. تو دن یوقت تنهات نم  چیخورم ه ی قسم م
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رفت. دستش رو محکم گرفتم و   نی دم از بب ی تمام حس ها  هیتو صدم ثان  ی لب هام نقش بست انگار یرو  ی قی لبخند عم 

من داد. دوستت دارم   ی رو خدا برا ایدن  یهمه   یانگار ی اومد  م یزندگ ی قلبم تو  ی که تو ی من از وقت یتو بشم زندگ  ی گفتم:»فدا

 زارم!«  ی و تنهات نم

  ینم م یقفل شد. از شهر خارج شده بود الیدان ی دست ها  یدستم زد و تا مقصد دست هام تو  ی رو  یا گه ید  یب*و*س*ه   ه ی 

 گفت.   ینم  ی زیچ دمیپرس  ی هم م الیاز دان میر  یدونستم کجا م

بود   ی سنت یکافه    هی نبود فقط  ی جالب یجا  ادیشدم و به دور و اطراف نگاه کردم. ز ادهیپ نیاز ماش  م ید یساعت بعد رس  ه ی حدوداً

 بود!  زش یسوپرا نیکه پشتش جنگل بود. ا

داشتم از تعجب    یعنینشستن نبود.  یکه برا  ییدور چرخوندم جا کی پر از آدم بود نگاهم رو  میو به داخل رفت د یاز دستم کش 

. نتونستم خودم رو  یشد  ی و از در، رد م  یشد  ی خم م د یدر کوچولو که با  هی به سمت  د یمن رو کش ال یکه دان  اوردمیشاخ در م

 صبور باش. قه ی دق  هی  زهیم زه یر - ؟«میر ی کجا م ال ینگه دارم و گفتم:»دان

 !«  زهی م  زهیر ی و گفتم:»باز بهم گفت  دمیاخم هام رو در هم کش 

 خانوم خودمه!«  یکارش   یو گفت:»دوست دارم بگم تو چ د یخند 

 قرار داشت.    گهید  هددریبود که انتهاش  کیبار ی راه رو ه ینگفتم در رو باز کرد  ی زیو چ دمیخند  

  ک یاطرافم دهنم از تعجب باز موند! فکر کنم کمتر از بهشت نبود!  دنی که با د م یرفت  رونیو به ب می خوف ناک گذشت یراه رو  از

بزرگ   ی شد و به داخل حوضه  ی م ریسراز  ی بزرگ آبشار ی درخت ها ن یگذاشته بودن و ب ی چوب زیچند تا م  هی که  ی جنگل بزرگ

 .ختی ر یم

  ی قیبود. نفس عم ی خوش رنگ و خوش بو ی چرخوندم گل ها ی هر کجا که چشم م کرد. به  یرو نوازش م م ینیگل ها ب ی بو 

و منم   د یبرد. صندل رو عقب کش ی زیم ه یو به پشت  د یدستم رو کش  الیهام فرستادم. دان هی گل ها رو به ر  یو با لذت بو  د یکش

 خانومم؟«    یی و با لبخند گفت:»چه طور جا ستخانومانه روش جا گرفتم. خودش هم روبه روم نش

 فوق العاده است!«  یل یخ یشوق ذوق گفتم:»وا  با

ساعت غذا  می شدم. بعد از ن  رهیچونه ام زدم و به اطرافم خ ر ی. دستم رو زمیمشغول حرف زدن شد  م ی که سفارش داد ن یبعد از ا 

ابروم رو باال   ی تا هی نزاشت  ال یکه خواستم بازش کنم دان نیشد هم ی نم دهیبود که داخلش د  ی بزرگ ین یس  هی ن ها رو آورد 

 .« یکن  ی زد و گفت:»غذات رو بخور بعداً بازش م ی د نگاهش کردم که لبخن ی انداختم و سوال
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از سر جاش بلند شد و در   الیدان م یردکه غذا مون رو خو نیگفتم و مشغول خوردن غذام شدم. بعد از ا  یزد باشه ا  ی مشکوک م 

 مشکوکه رو باز کرد. ی نیاون س 

 قرمز رنگ داخلش بود جعب  یمخمر  ی جعبه  ه ی 

 

  یلیخ نیتک نگ  ی حلقه  هی کردم. جعبه رو باز کرد   یپام زانو زد با تعجب و شوک داشتم نگاهش م یرو دستش گرفت و جلو  ه

چشم هام دوخت و گفت:»خانومم با من   یاش رو تو  ی مشک یکردم که چشم ها  ی. با بهت نگاهش مد یدرخش  یداخلش م  کیش 

 ؟« یکن  ی ازدواج م

نواختن   یرو م یکالم ی سرمون اومدن و آهنگ ب ی به دست باال الون یاومد چند تا مرد و کیموز ی نوا ی همون موقعه صدا 

چشم هاش نگاه کردم و آروم گفتم:»آره با تموم دل و   ی بلند کردم تو رو هم  الیاز ته دلم زدم و از جام بلند شدم و دان یلبخند 

 جونم آره.« 

  ی چشم ها ی  ره یو زمان رو فراموش کرده بودم و خ  نیزدم. زم یاز سر خوش حال یغیمحکم بغلم کرد و دور خودش چرخوند ج 

  ن یمورفداشتم. بغلش برام   اج یمواد بهش احت ن یهوا، ع ن یمن شده بود ع  ی ایلبخند ها دن  نیچشم ها، ا نیبودم. ا ال یدرخشان دان

  یعروس  انیمون خونده شد. قرار شد دو ماه بعد که مامان باباش م ن یدوماه ب ی  غه یص ه ی و   میشده بود. فردا اون روز به محضر رفت 

 .میریبگ 

 

من و    یدوست هاش از رابطه   ی . همه میبر ال یدان ی خونه تو شمال به  م ییخوا ی و دوست هاش م الیبا دان ده، یروز ع ن یاول امروز

ترسم از   یلرزونه م  ی تنم رو م  یکنه، نگاهش بدجور ی نگاهمون م یتنفر خاص  هی با  د یفهم ان یکه پو ی خبر دار بودن وقت الیدان

 گفتم:»اومدم االن!«  یی باال یکندم و با تن صدا  نه یدل از آ ال یصدا زدن دان با. وفتهیب ی که قراره اتفاق نیا

  هی کرد خب، حق داشت  ی رفتم. با اخم داشت به پله ها نگاه م نییسرم درست کردم و چمدونم رو برداشتم و به پا ی شالم رو، رو 

 !؟«  میساعته منتظرم بود. خودم رو لوس کردم و گفتم:»عجقم من حاظر شدم بر

 .  یچه عجب اومد -

 ها!«  ی اخم کن نم یباز کردم و گفتم:»نب و با دست هام اخم هاش رو سادم یوا کنارش 

 ام.«  زهیم زه ی چشم هام ر ینشوند و گفت:»رو  یدست هام ب*و*س*ه ا ی زد و رو ی لبخند  

 .« یگنده ا ی ادیکه ز یی است اون تو زهیم   زهیو گفتم:»باز گفت ها من کجام ر دم یاخم در هم کش 
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 و چمدون رو برداشت و گفت:»آره بابا.«  د یخند  

شدم و   نیاومدم. سوار ماش  رونیبود برش داشتم و از خونه ب ی خونگ  یها  یکه پر از خوراک  یی به آشپزخونه رفتم و سبد کوچولو 

 . جمع مون ده نفر بود پنج تا دختر و پنج تا پسر. میحرکت کرد

چه   نم یکنجکاو بودم که بب  یلیبودم و خ دهیرو ند   الیدان ی و دوست دخترش هم بود تا حاال دوست ها ان یپو الیدان  یگفته    به

 شده؟«  ی زیزد که با تعجب گفتم:»چ یکنار  الیدان میکه از شهر خارج شد   ی هستند. وقت یی طور آدم ها

 . انیب ه ی نه منتظرم بق- 

  یپختم سرم هم حساب ی بودم و داشتم غذا م داریودم از پنج صبح بخسته ب یل یدادم خ ه یگفتم و سرم رو، به پنجره تک ی باشه ا 

 کنارمون نگه داشتن.  نیربع بعد دوتا ماش  هی کرد. حدوداً  ی درد م

همه شون   ن،ی ماش  ه ی ی بودن و پسرا هم تو نیماش  ه ی  ی. دخترا تو میشون رفت نیو به سمت ماش  میشد  اده یپ نیاز ماش  الیدان با

   ؟«یی از دختر ها گفت:»نگار معروف تو ی کی هوینظر گذروندم.  ریبهشون دادم و چهره هاشون رو از ز  یسالم کل هی شدن  ادهیپ

 من نگار خانوم!«   ی زه یم  زه یر شون یبغلم کرد و گفت:»بله ا الیزدم که دان  یلبخند 

 لب گفتم:»کوفت.«   ری زدم و ز الیدان  ی. آروم به شونه  دنیخند  زه یم  زهیر ی همه به کلمه  

 خانومم.«  تیاعصبان یتر بغلم کرد و گفت:»فدا  محکم

 .«  گهید ری بگ  اد یبهش رفت و گفت:» یچشم غره ا  ش یکنم ها!« دختر کنار  یم  یاز پسر ها گفت:»خب من االن حسود  یکی 

 .« میخانوم شما آشنا بش زهیم  زه یسمتم برگشت و گفت:»حاال نوبت ما هست که با ر  به

 خانوم قد بلند.«   د ییو گفتم:»بفرما دمیخند  

 خوش بختم.«   دنتیاز د دا،یرو به سمتم دراز کرد و گفت:»من آ دستش

 خوش بختم. - 

  یدرشت که خط چشم دلبر   یبا چشم ها یقلم  ین ینازک و ب یو لب ها ی نگاه کردم قد متوسط، پوست گندم ش یبه دختر کنار 

 .« یجمع ما اومد  ی خوش حالم که تو یل یزد و گفت:»خ ین یو لبخند دل نش  کرد. اومد بغلم کرد یم   ییدور چشم هاش خود نما

 مثل تو.«  یدختر مهربون دنیزدم و گفتم:»منم خوش حالم از د یمنم لبخند پت و پهن 

 .«  میکنار بزار ما هم آشنا بش ایدختره گفت:»خب، نفس ب  یکیاون  
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ستش رو به سمتن دراز کرد و گفت:»منم نرگس.« خوش  هست. د ی اسمش نفس بود. از صورتش معلوم بود دختر مهربون پس

بود بازو   دهیچسب ان یباشه آخه مثل چسپ به پو انیدوست دختر پو نی دختره نگاه کردم. فکر کنم ا ی کیگفتم و به اون  یبختم

  لویبودن به جز ن  ی خوب ی بود. همه شون بچه ها ن یراد ، یاسم هاشون آراد، عل مبود. با پسرا هم آشنا شد  ی هاش هم کالً خال کوب

 دوتا شون هم نچسب بودن.  ی لیکه خ انیپو

 بود.   ینفس چند سالش هست دختر خوب  الیدان- . می و به سمت شمال رفت میشد   نیسوار ماش  یی بعد از آشنا 

 و دو سالشه.  ستیفکر کنم ب -

 هام رو بستم خوابم گرفت.که چشم   نی. انقدر خسته بودم همدمیگفتم و گرفتم خواب  یآهان 

   ** 

گرفته بود. اول از همه   گرنمیکرد باز هم م  یدرد م ع یمردم سرم فج ی داشتم م گهید م، ید یساعت دور و بر نه بود که رس  شب

رو، روشن کردم.   نینشسته بود چراغ ماش  یخوف ناک یکیکه به تار یخونه ا  دنیبا د  م یرفت الیدان ی ال یبه سمت و می بود دهیرس 

 ؟« یا یبه سمتم برگشت و گفت:»چرا نم امیمن نم  نیکه د یشد وقت ادهیپ نیاز ماش  الیدان

 .« امیبرو چراغ ها رو، روشن کن من هم ب - 

  الیرو فرا گرفت. دان الی و ی همه جا ییرفت و روشنا ن یاز ب ی کیبعد اون تار قه ی پنچ دق هی گفت و به سمت خونه رفت  ی باشه ا 

خوب   یخونه    ی لیشدم و به خونه رفتم. خ  ادهیپ نیاز ماش  دن یها هم رس  ی کیدون ها رو برداشت که همون موقعه اون اومد و چم

باال   یطبقه   ی گفت:»بچه ها پنج تا اتاق تو ال یبچه ها هم اومدن که دان ی  ه یکردم. بق  رتمبل پ یبود. خودم رو به رو  یکیو ش 

  یشد و با اخم ها ی خال الی.« باد دانمیمون  ی اتاق م هی . نفس کنارم اومد و گفت:»من و نگار تو نیهست، خودتون اتاق ها رو بردار

 مونه.«  ی خودم م شیپ ر یدرهم گفت:»نخ

خت و  چشم دو  ال یدنده به دان ه یغد و   یمبل بلند شم مثل بچه ها ی که مجبور شدم از رو د ی نفس از دستم گرفت و کش 

 من!«   شیهفته هم پ ه ی ن یمونه ا ی تو م  شیزارم هر روز که پ ی گفت:»من نم

 خان.«  ال یهفته رو بدون من تحمل کن دان نیا ن یو گفتم:»باشه بابا سر من دعوا نکن دمیخند  

 

کشم. با نفس به باال   ی رم االن نازش رو م  ی نداره م یباال رفت. فکر کنم قهر کرد اشکال ی چیمارپ یکرد و از پله ها   یاخم الیدان

اتاق   ه یاتاق رو باز کردم و به داخل رفتم. نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم  ن یاومدن. در اول یبچه ها هم پشت سر ما م میرفت

 هم داشت. ی قد  ی پنچره  ه یبود   د ی سفمتوسط که ست بنفش و 
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خاک نم دار،    ی و بو دم یکش ی قیزد نفس عم ی چشم هام برق ایدر دنیدم. با دگذاشتم و پنجره رو باز کر نیزم  ی چمدونم رو، رو 

 نفس چشم هام رو باز کردم و به سمتش برگشتم  ی. با صدادمیهام کش ه ی رو به ر

 من که چشم هام به زور بازه.  ؟ یبخواب یخوا ینگار نم- 

 . امیتو بخواب منم االن م- 

عوض کردم موهام رو باز   یآسمون یاومدم و لباس هام رو با ست آب  رونیب . از بالکند یتخت دراز کش ی گفت و رو ی باشه ا 

رو به   رهیسکوت مطلق فرو رفته بود. با ترس و لرز به سمت اتاق ته راهرو رفتم. دستگ  ی اومدم. خونه تو رون یگذاشتم و از اتاق ب 

 چشم هاش گذاشته بود.   ی** رو ساعد دستش رو، رو ال ینو وارد اتاق شدم. دا دمیکش نییپا

شد. لبخند خسته   ره ی به اتاق اومده چشم هاش رو باز کرد و بهم خ یکه کس   د یو بستم و به سمت تختش رفتم فکر کنم فهم  در

 زدم و کنارش نشستم  یا

 قهر کرده درسته؟  ییآقا ه ی کالغ ها بهم گفتن که - 

  یمن چرا قهر کرده خودش که م  ییبازوش گرفتم و به سمت خودم چرخوندم و گفتم:»آقا از د یگفت و به پهلو دراز کش ی آره ا 

 دونه طاقت قهر کردناش رو ندارم!«  

کردم و ** گونه   ی محاصره کرد خنده ا شیبازو ها نینتونست تحمل کنه و تنم رو ب  ال یرو انقدر با لحن مظلوم گفتم که دان نیا

 نارم بخواب.« آروم کنار گوشم لب زد:»ک دمیاش بوس 

 شه به نفس قول دادم.«  یمنم مثل خودش لب زدم:»نم 

 د یبوس  م یشونیگفت و از پ ی باشه ا 

 .  یبرو بخواب خانومم االن خسته ا - 

 .  ریشب بخ-

  یمسکن م د ینگفتم که نگران نشه با الیدان ش یبود پ اد یز یلیاومدم سرم رو محکم با دست هام گرفتم دردش خ رونیاتاق ب از

که   نی. بعد از اد یفهم یافتاد نم  ی بود که اگه جنگ هم م دهیخواب  یجور  ه ی. نفس اوردیگرنه تا صبح پدرم رو در منداختم و

 و چشم هام رو بستم.  دمیخوردم کنارش دراز کش یمسکن

  **** 
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 نییتخت پا ی نگاه کردم نه صبح بود. از رو م یو به ساعت گوش  دمیکش   یشدم. خمپازه ا داریسشوار از خواب ب یصبح با صدا 

 .دمیکه کردم سشوار رو از برق کش  یکار  نیاومدم و اول

 !؟ یکن  یکار م   یوا، نگار چ- 

 ! ی کش یهمه سشوار م نیا ستین فیموهات ح ن یسرم رفت بابا. ا- 

 تازه از حموم اومدم.«   سهیو گفت:»خ د یموهاش کش نیب ی دست 

قدم ما بد بود  -نفس به سمتش برگشتم   یاومدم. با صدا رونیکه کارم تموم شد ب نیتم بعد از ارف یی گفتم و به دست شو یآهان

 هم خوبه، من که عاشق بارونم!«  یلیو گفتم:»قدم ما خ  دمیباره. دست هام رو به هم کوب یاالن بارون م  ی هوا ابر

 .« میبر نییآماده شو پا ایکرد و گفت:»ب ی خنده ا 

ست   ی سرمه ا ک یام رو با تون یکردم و بعدش موهام رو بافتم و سلوار مشک شیآرا یکم  سادم،یوا  نهیآ ی گفتم و جلو ی باشه ا 

  ی م ل یصبحونه نشسته بودن و داشتن صبحونه م زیهمه دور م م یرفت نیی سرم انداختم. با نفس به پا  یهم رو  ی کردم و شال نازک

 نفس هم کنار آراد نشست. نشستم  الیدادم و کنار دان ی کردن. سالم بلند 

زد و به   ینم د یو سف اهیهم که اصالً دست به س  یل ی. نمیبا کمک بچه ها ظرف هارو شست م یکه صبحونه رو خورد ن یبعد از ا 

 هم خون گرم بودن.   ی لیبچه ها اخالقشون خوب بود و خ ی  ه یاومد. بق یبود. از دوتا شون هم بدم م دهیچسب انیپو

 **** 

 

بره. از سر صبح   رون یخوش گذشت امروز قرار بود همه با جفت خودش ب ی لیدو روز خ  نیگذره ا ی روزه که از اومدن مون م  دو

  نییتخت پا ی نفس کلم رو خورده بود انقدر که سر و صدا راه انداخته بود اصالً خواب و به چشم هام زهر کرده بود. با حرص از رو 

 .« گهید کن اومدم و گفتم:»قفس کم سر و صدا 

 گه.«   ی قفس م یبا حرص نگاهم کرد و گفت:»چند بار بهت گفتم بهم قفس نگو! به دهن آراد هم افتاده ه  

 شه.«   یکنم من به حموم رفتم. تو هم کم خزص بخور که پوستت چروک م   یو گفتن:»خوب م  دمیخند 

صورتم نشوندم. مانتو جلو باز   یهم رو  یخوشگل شیآرا هیبعدش   دمیبلندم رو سشوار کش یکه حموم کردم موها  نیاز ا بعد 

رو هم آزادانه به سرم   دمیبزرگ سف  یروسر  دم یام رو هم پوش  یو کفش صورت   فیک  ف،ی کث یبا شلوار چسبون صورت  دمیسف

 انداختم.
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  د یچسبان سف  زی کردم. بلو  ینگاه پشیرفتم و به ت   الیدان ش یاومدم خونه خلوت بود فکر کنم همه رفته باشن. به پ رون یاز اتاق ب  

بهم انداخت و   یکفش هام سرش رو باال گرفتم و نگاه یبود. با صدا ده یپوش  ی سرمه ا یو کالج ها  ی با شلوار سرمه ا

 م؟« ی گفت:»بر

 .«  زمیعز می به کنارش رفتم و گفتن:»بر 

 میشد  نیو سوار ماش  م یاومد  رون یاز خونه ب همبا

   م؟ یکجا بر ی خب خانوم- 

 .« میچونه ام زدم و گفتم:»بازار بر ری رو به ز دستم

هوا   ن یرو ا د ی خورش  ن یمن ا ی کرد ول ی چشم آدم رو کور م د یشدم. خورش  ره یخ رون یبهش زدم و به ب ی چشم هام لبخند  یرو - 

 رو دوست داشتم.  

نه   میکرد ی م ی جا زندگ  نیشد ا ی داد. کاش م ی تهران رو نم یآلوده   یهواش بو  دمیکش ی قیو نفس عم دم یکش نییرو پا شهیش 

سحر   ی هم برا  یسوغات ه یکردم و بعدش  یکل   د یخر هی از سر تا پا  مید یساعت بعد به بازار رس  م ی! نیا  گهید ز یهوا آلوده بود نه چ

شن   ی. کفش هام رو از پام در آوردم و پاهام رو، رو می رفت ایو از اون جا به کنار در  میخورد  اهارن رونی ب یاز بازار تو  . بعد دمیخر

 موج دار رفتم.   ی آروم و گاه یاینرم و داغ گذاشتم و به سمت در یها

چشم   عیشد سر سیکه صورتم خ نیکه بهم دست داد چشم هام رو بستم. با حس ا ی آب خنک فرو بردم و از لذت ی رو تو پاهام

 کرد، نگاه کردم.   ی نگاهم م طون یکه ش   یال یهام رو باز کردم و به دان

 شروع جنگ!؟   یعنی  نیا الیدان-

  زی. بلو ختمی وش رو منم دست هام رو پر از آب کردم و به ر دم یکش یغ یرو پر از آب کرد و باز به سمت پرتاب کرد که ج دستش

  نیا الیو التماسش کردم:»دان  دمیکش ی غ یآب برد. ج ی بغلش گرفت و به وسط ها یپر از آب شد به سمتم اومد و تو  دش یسف

 شده بودم.   دهیموش آب کش ه یآب نصفه موند، مثل  یعشقم دان..« حرفم با افتادنم تو   ،یی کار، رو نکن تو روخدا آقا

و بعدش هم    می آب بود ی و سر و صورتش رو پر از آب کردم. تا شب تو  دم یآب کوب ی کم روزدم و دست هام رو مح یمحکم غیج

  ن یو دست هام رو ب د یهم کنارم دراز کش  الیدان  دمیشن ها انداختم و دراز کش یاومدم. خودم رو، رو  رون یخسته شدم و از آب ب

 ؟« ی الیهام رو به آسمون پر از ستاره دوختم و گفتم:»دان  چشم روش نشوند.  یدست هاش گرفت و ب*و*س*ه ا 

 جان دلم؟ - 

 ؟ یمن رو چقدر دوست دار- 
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  یکه من تو رو چقدر م  یتصور کن   یتون  ینم ی حت ،ی کوچک من یدستم زد و گفت:»تو خدا  یبه رو  یا  گهید  ی ب*و*س*ه ا 

 خوامت.«  

  یبه باز یحرفات دلم رو بدجور نی و گفتم:»با ا  دمیگونه اش بوس  ی لذت شدم خم شدم و محکم از رو  یحرفش غرق تو  از

ره. بهت   یتپشش باال م ی جور نیا نهیب یکه تو رو م  یتپه فقط وقت  یتو م  یقلب فقط برا  نیقلبم رو گوش کن ا  یصدا ، یگرفت

 مونم.«   ی م شتیآسمون پر ستاره تا آخر نفسم پ ن یا ر یجا ز نیدم هم  یقول م

 م؟ ی خانومم بر-

 شه.  یداره سردم م گه یباشه منم د- 

بود شن   سی نکرد چون لباسم خ ی فرق چی ه یمانتوم رو تکون دادم ول  ی لباسم پر از شن شده بود کم  میشن ها بلند شد  ی از رو 

آتش درست کرده بودن و دورش حلقه   اط یح ی . بچه ها تومیو به سمت خونه رفت م یشد  نیبود. سوار متش ده یها به روش چسب

 ن. زده بود 

 گذره؟«    یگفتم:»سالم. بدون ما خوش م ی بلند  یبا صدا 

 .«د یچسب  ی بهم انداخت و گفت:»نه به جون تو اصالً نم ینگاه دایآ

   ه؟«یختی چه ر ن یبه سر و وضع ما کرد و گفت:»ا یکرد. نفس نگاه د یینرگس هم حرفش رو تا 

 .« میکرد  یآب باز ی کم ال، یمن و دان یطونیکردم و گفتم:»ش   یا خنده

 پس کو؟«  نایا انی:»پوالی.« دانیزک نیکرد و گفت:»به بچه گفت ی خنده ا یعل 

 خونه خلوت کردن.«   یزد و گفت:»اونا هم تو  یدار  ی آراد لبخند معن 

 .« میخونه لباس مون رو عوض کن میبر الیکردم و گفتم:»دان ینوچ

ربع بعد   ه یراست به حموم رفتم.  ه ی در اتاقم رو باز کردم و کرد.   ی م تمی اذ ی شن یلباس ها  نیپا تند کردم و به خونه رفتم چون ا 

برق ها   هوی اومدم که  رون ینم موهام رو گرفتم و بعدش بافتمش. از اتاق ب  یاومدم و لباس هام رو تنم کردم. کم رون ی از حموم ب

  یجوابم فقط سکوت بود. حس م ی رو صدا زدم ول الیلرزون دان یدادن و با صدا ه یگرفت. به در تک  فرا  ی کیرفتن همه جا رو تار

شد و خاطرات ده   یسرم اکو م  یهمش تو  ی بچه ا ه ی غ یباز هم کابوس ها. ج ، یکیره، باز هم خوف از تار یکردم تپش قلبم باال م 

 ر  لم یچشم هام مثل ف یازجلو میسالگ 

 



 ی زندگ نیا گذره یم

80 
 

 شد. ی م د

گوش   ی لرزونم رو، رو ی افتادم. دست ها ن یزم ی و با زانو رو  ارمیپاهام طاقت ب ی کرد نتونستم رو دن یدست و پام شروع به لرز  

  ال یصدام دان ی لحظاتم بود. با ته مونده   نی کردم آخر  یاومد، حس م  ی. نفسم به زور در م دمیکش یغ یهام گذاشتم و از ته دل ج

. با  دمینفهم  ی زیچ گه یهام افتاد و د  به چشم یفی آخر نور ضع  یافتاد فقط لحظه  یهم م ی رو صدا زدم چشم هام داشت رو

گفت:»چشم هاش رو باز   ی شاد ینگران چشم دوختم. نرگس با صدا یبچه ها  الیچشم هام رو باز کردم و به دان ی کی ینوازش ها

 کرد.« 

   زم؟«یعز یو گفت:»نگارم خوب د یمحکم تر من رو به آغوشش کش  الیدان 

 زنه؟«  ی رو به بچه ها گفت:»چرا حرف نم الی فقط سرم رو تکون دادم. دان د یچرخ ی دهنم نم ی تو  زبونم

 .« ارمینفس :»حتماً فشارش افتاده بزار آب قند براش ب 

نفس به زور چشم هام رو باز کردم. آب قند   یهم گذاشتم. با صدا ی دادم و چشم هام رو، رو  هی تک الیدان ی  نهیس  یسرم رو، رو  

 رو به سمت لب هام گرفت.  

پاهام گرفت و بغلم کرد و رو به   ری از ز الیبرد. دان نیدهنم رو از ب یاش تلخ ی نیریاز آب قند خوردم ش  ی رو باز کردم و کم نمده

 .« نیشما خوش بگذرون ستیبچه ها گفت:»بچه ها حال نگار خوب ن

  ر یگوشم بود و تصو ی بچه هنوز تو غیج  یپهنش گذاشتم. صدا ی  نهیس  یدست هام رو دور گردنش حلقه کردم و سرم رو، رو  

 که با زجر با درد بزرگ شد! ییها ی بچگ  دن یبود د یچشم هام. چه کابوس بد  ی جلو یمبهم

تشک و نرم و گرم گذاشته شدم چشم هام رو باز   ی که رو نیبا حس ا  ی دونم چقدر گذاشت ول یبودن! نم م یتیدرد ناک بود  چه

چشم هام    ی! مرگ رو جلو یخانوم یم کرد و موهام رو نوازش کرد و کنار گوشم آروم نجوا کرد:»منو ترسوند بغل ال یکردم. دان

 .«  ی! نگارم حرف بزن بدونم که خوب شد رهیم ی مرد م نیا یگ  ی کردم. نم دایراهرو پ یحال تو  یکه تو رو ب  ی وقت  دمید

بودم اگه بخوابم بهتر هم   دهیترس  یفقط کم  الیوبم دانروش نشوندم و گفتم:»خ یدهنم گرفتم و ب*و*س*ه ا  ی رو جلو دستش

 شم.«  یم

 . چشم هام رو بستم و به خواب رفتم. د یگفت و من رو به بغلش کش ی باشه ا 

  ** 

بغلم کرده بود که کم مونده بود خفه بشم. تکونش دادم که   ی طور الیشم چشم هام رو باز کردم. دان یکه خفه م  نیبا حس ا 

 شده نفسم؟«   یز ینگاهم کرد:»چ یچشم هاش رو باز کرد و با نگران



 ی زندگ نیا گذره یم

81 
 

 شم.«  ی خفه م یمحکم بغلم کن   یجور  نیهم ا ی. فقط کمزمیهاش زدم و گفتم:»نه عز ینگران نیبه ا یلبخند 

 شده!«   یز یفکر کردم چ دمی کرد و گفت:»ترس  ی خنده ا 

و سر درد نداشتم. به سر و وضعم   جه یسر گ گهیرفتم. حالم خوب شده بود د  ییاومدم و به سمت دست شو رون یب الیبغل دان از

  رروزینرگس:»تو که د ؟«یچه طور ی. نفس:»نگارد یپرس  ی سوال ه یهر کدومش  دنم ی. بچه ها با دمیرفت نییبه پا  الیو با دان دمیرس 

 !«  یما رو نصف جون کرد 

 !« یدل همه رو برد   یمانند گفت:»چرا تو که بد جور  نهیک  انی!« پونی همه من و دوست دار نیدونستم ا ی و گفتم:»نم دمیخند 

 .« یبغلم کرد و گفت:»تو که عشق تک به تک ما شد  دایخواستم جوابش رو بدم که آ  

 شما بشم.   ی فدا- 

 کنم ها!«   ی م ی : »االن حسودالیدان

 شه!«  یم  تیره بعد حسود یتو م  یهمه قربون صدقه   نی:»ارگسن

 

 .«میبرگرد د یکه فردا با م ی. بچه ها امروز به کوه برنیبحث رو تموم کن نی:»خب ا نیراد

   م؟«یفردا بر ی و گفت:»عه واسه چ د ینرگس اخم هاش رو درهم کش 

 شه ها!«  ی ما تموم م ی:»خانوم فردا مرخص آراد

 نداره.«  شیکس کار چیو ه سه ی. رئالیو گفت:»خوش به حال دان د یکش ی نفس آه 

 .«  ادیرد کن ب یها مرخص نیهم به ا گه یچند روز د هی  الیشد و گفت:»دان رهی خ ال یالتماس وار به دان دایآ 

سرش رو   انی بره.« پو د یحتماً با انیدرضمن پو م یبر د یهم افتاده با ی ابرو هاش رو باال انداخت و گفت:»نه بچه ها کار ها رو الیدان

 شد!« ی اون شرکت چ  نم یگه برم بب  ی خاروند وگفت:»آره راس م

 .« میبخور صبحونه نیایخوره. حاال هم ب ی که حالم بهم م  نینفس کالفه مانند گفت:»خب بسه از کار حرف نزن 

که به   ن یدر اتاق باز شد بودن ا  هوینفس ظرف ها رو جمع کرد و منم به اتاقم رفتم تا آماده بشم.  میکه صبحونه خورد  ن یبعد از ا 

تند سرم رو چرخوندم که گردنم رگ به رگ شد. با  انیپو ی.« با صدایول نفس چه زود شست ی سمت در برگردم گفتم:»ا

 کنه.«   یهنوز کار م نفسلبش به سمتم اومد و گفت:»  یپوذخند رو 
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 !«  عی برو سر رونیب ؟ یبه اتاقم اومد  یچ ی و گفتم:»واسه  دم یهام رو در هم کش اخم

 تنگ شده بود.«  یم برات حسابخانوم. دل زهیم زه ی اومدم ر دنتی دستش گرفت و گفت:»به د  ی اومد و بازوم رو تو کمینزد

به   ی خوا یمثل بچه ها م   یکرد و گفت:»تو هنوز بزرگ نشد   یگم.« خنده ا ی م  الیلرزون گفتم:»برو کنار وگرنه به دان یبا صدا 

 !«  یکن تیمامانت شکا

 .«   رون یرو باال بردم و گفتم :»برو ب صدام

 سم کوچولو!« کم مونده تا بهت بر ی لیرو چسبوند به صورتم و گفت:»خ صورتش

به نفس اعتماد   ادیآخر به سمتم برگشت و گفت:»درضمن ز  ی رفت لحظه  رونینفسش به صورتم فوت کرد پ بعدش از اتاق ب 

 نکن.«

با حرص از    هو یزنه.  ی م ه یالک ی . نگار آروم باش همه اش حرف هادمی به صورتم کش ی پرت کردم و دست ی صندل ی خودم رو، رو 

 رفتم.  الیبلند شدم و به اتاق دان یصندل ی رو

  **** 

   الیدان

دوستت   نیدرهم گفت:»به ا ی قرمز و اخم ها ی در اتاقم باز شد. نگار با صورت  هوینشستم که  یصندل  یرو قطع کردم و رو  یگوش 

 بگو ها!«   یز یچ هی

 کرده؟«  ت یانقدر اعصبان ی ! کیشده خانوم ی تعجب گفتم:»چ با

 !« شیچرا کشت یکشمش بعد نگ   یزنم م  یداده ها م   ریگ  یلیخان بهم خ ان یپو نیا- 

کنند!   یدوست شون رو م  تیشده بود که شکا ییدختر بچه ها  هیدهنم گرفتم، چقدر شب ی خنده ام گرفته بود دستم رو جلو 

 من رو زد دعواش کن! از تصورش خنده ام بلند شد که باعث شد خشم نگار چند برابر بشه.  یگفتند فالن ی که م  ییهمون ها

  یدون ی اصالً م ؟ یباز کرد ش یطور ن نیکنم ا ی م ف یمشت شده به سمتم اومد و گفت:»من دارم جک تعر یبا حرص و دست ها  

 داشته باشم!«   د ینبا نیاز ا شتریانتظار ب گه ید ی ا ونه ی همون د قیاومدم درد و دل کنم؟ توام رف ی ک  شیاشتباه از منه! پ ه؟یچ

 *نگار*  
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ولم   الیدان-شد.   دهیرو لمس نکرده بود بازوم از پشت کش رهیو با حرص به سمت در اتاق رفتم. هنوز انگشت هام دستگ  دمیچرخ 

 مونم!   ی اتاق نم ه ی ی کنه تو یخنده و بهم توجه نم  یکه بهم م  ی کن ها! من با آدم

   ؟«یکنه!؟ مطمئن یشکمم حلقه کرد و گفت:»بهت توجه نمهاش رو دور  دست

 !«  یکردم و گفتم:»بله... جناب مهندس رمضان تقال 

و با حرص ادا کردم که خودم خنده ام گرفت! حصار دست هاش رو تنگ تر کرد. عطرش تموم   دمیرو کش  یمهندس رمضان  یجور

تازه دم رو   یچا ؟ یدونم عاشق رنگ بنفش  یتوجهم آه طور م  یمشامم رو گرفته بود که زمزمه اش روحم رو نوازش داد:»اگه ب

کنم عطرم رو بو   یبغلت م  یره... وقت ی ضعف م بارون یدلت برا  ؟ یر یم  سمتش اد یام بوش ب یکه از صد متر  یانقدر دوست دار 

  ی باشم ول ایآدم دن ن یتوجه تر  یخوام ب ی... من م هیتوجه  یها ب نیزنه! اگه ا ی بوسمت تند تر م یم   یقلبت وقت ی . حتیکش یم

 طور حس کنم.«  ن یتو رو ا

 "کشم! ی که ازت حرف م یکنم اون شب   یمن عشق م" 

 کنه!   ی طور خودخواهانه اعتراف م نیور داستانم امرد خودخواه و مغر  ینی بب ییعارف کجا 

نه! قطعاً   د ینه...شا د،یکه گفت عشق کردم. شا ییحرفش ضعف کردم و لبخند تموم صورتم رو گرفت! از تک به تک جمله ها از

  د یشل کرد و آروم من رو به سمت خودش چرخوند! اخم درهم کش یکنه! دستش رو کم   فیتونست حالم رو توص ی نم زیچ چیه

 ؟« یموشه! زبون نگار رو کجا برد   مگفت:»خانو یو اطراف رو نگاه کرد و با لحن خاص

بازم  -اومد!  یخوشم م ی باز نیدونست چه طور بحث رو باز کنه، ببنده، عوض کنه و من از ا ی . مدمیو به بازوش کوب دمیخند  

 بگو...

 باال انداخت و گفت:»راجبه؟«  یی وابر  یتا 

 !«  اتیتوجه ی و گفتم:»از ب دم یاش تا پشت گردنش کش نه یس  ی دستم رو از رو 

حرف   یرمضان الیتونه از دان  ینم ی هر کس  ی دون ی کرم و گفت:»هوم؟ م  کم یبه خودش نزد شتر یو دور کمرم حلقه کرد و ب دستش

 خواد. هم...«   ی م ی ادیکار هم دل و جرئت ز  نیبکشه! مسلماً ا

لب   ی شد و از رو زیشد. نگاهش ر ی گفت خندان تر م  یکه م ی که با هر کلمه ا ییلب هام شد. لب ها  خیکرد و نگاهش م سکوت

 ! ستادیچشم هام ا یهام رو 

 خواره وروجک؟  ی تنت م- 
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 به نشونه آره تکون دادم ***  یسر 

 شوکه شده بود  

 

 مون بودم! ***   یبار بود که شروع کننده عشق باز نیاول

! اعتراف کرد  یرمضان الیام که دان ی! من دخترستیشک ن چیدل و جرئت ه  ی***. هر دو ابروهام رو باال انداختم و گفتم:»تو

 دوسش داره!«  

 بچه!  یکن  ی ام م ونهید-

 بزرگ بشم؟«  یو گفتم: »دوست دار  دمیموهاش کش  ی ال به ال ی دست 

 .د یباره سرش رو جلو آورد و گونه ام رو به دندون کش کیکرد به   ی کرد، انگار داشت فکر م ز یاش رو رچشم ه 

 !  ی! وحشالیدان- 

 ترم نکن!  ونه ینشو بچه د نیریش  یی هویانقدر -

 دوست ندارم!«   گهیگفتم:»اصالً د  زونیآو یو با لب ها دمیبه گونه ام کش  یبا اخم دست 

.« دست هان رو باال آوردم و گفتم:»باشه...اشتباه کردم...ناز کردن به  یکن   یم  یکار  ه یخودت  نیو با تشر گفت:»نگار! بب د یخند  

 تو آخر و عاقبت نداره!« 

 جا نه!«  ن یاالن و ا ی و گفت: »عاقبت که داره ول د یکمرم نوازش وار کش  یدستش رو، رو  

 من برم بهتره!«   یش  یطرناک م خ  یُسر دادم و گفتم:»دار  ره یدستم رو به دستگ  

 اتاق اومدم.  نیبه ا انیپو  یها د یاومدم. کالً فراموش کرده بودم به خاطر تهد  رون یبزنه و از اتاق ب  ینزاشتم حرف  

** به اتاق رفتم نفس داشت  شیپ قه یچند دق  ی آور اد یبا  ی . لبخند د یکوب  یام م  نهیس  واریوار خودش رو به در و د ونه ی قلبم د 

 !« یر ی م الیدان  ش یپ  م یکن  یولت م  قهیدق ه یتو   ییزد و گفت:»کجا یغر  دنم یکه با د شد  یحاظر م

 شه!«   یو گفتم:»غر نزن صورتت چروک م دم یسر خوشانه خند  
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 کارت کرد؟«   یچ ی زن ی ابروش رو باال انداخت و گفت:»شاد م یتا

 زهرمار.  - 

  ن ی. بعد از امیرفت نییو با نفس به پا دمیصورتم نشوندم بعدش لباس هام رو پوش  یرو  ی میمال شی آرا ه ینشستم و  یصندل ی رو

 . می بچه ها اومدن به سمت کوه رفت یکه همه  

  * 

!« نفس سر جاش  میاومد  ی آخه واسه چ  م؟ید یخسته شدم نرس  یو غر زدم:»آ ارم ینتونستم دومم ب  یو خستگ   د یخورش  ی از داغ 

 قدم انداختن هم ندارم!«   یو گفت:»من که از نفس افتادم نا سادیوا

 کنن!    یبودن تا خودشون رو خال یحرف  هی همه شون منتظر  یانداخت انگار نیزم یرو در آورد و رو  نشیسنگ  ی هم کوله  دایآ 

 « !رنیانداختن م نیی بال نسبت مثل گاو سرشون رو پا م یکه ما خسته ا ستیشون ن یپسر ها حال نی:»ادایآ

  نیریبگ  ادیما رفت و گفت:»از عشق من  ی به سه تا ی کردم و خودم رو کنار نفس پرت کردم. آراد چشم غره ا ی بلند  یخنده   

 .« ادیازش در نم ییصدا چیه

رو   نیسنگ  یکوله    نیخفه شو که اعصاب ندارم. ا یکیتو  ن یو گفت:»راد د یکش  یغ یآتش فشان فوران کرد. نرگس ج  یانگار هوی 

 گم.«   ی ! صبر کن بهت میر ی م ی خودت هم راه افتاد ی هم بهم داد

کردم که به    یبه سمت اومدم و از دست هام گرفت و بلندم کرد. با تعجب نگاهش م الیدان  هوی. می خنده زد  ریز  یمون پق همه

نگران نباش  - افتم ها!«  یم  االن نیبزارتم زم الیو دست هام رو دور گردنش حلقه کردم:»دان دمیکش یف یخف غی . جد یبغلش کش

 . گهیام د زه یم  زهیبغل کردن ر یاگنده کردم! بر یبازو ها رو واسه چ  نیا

 خوام!«   ی شد آراد منم بغل م مینفس از جاش بلند شد وگفت:»حسود 

 چه طور بغلت کنم ها!«   رمی م ی با اخم نگاهش کرد و گفت:»خودم دارم م آراد

 خوام!«  ی به من چه من بغل مو گفت:» د ی کوب ن یپاهاش رو به زم نفس

 زود بغلم کن.«   نینرگس:»راد 

  م یها رو چه طور بغل کن ال یگودز ن ی. االن ما االیدان ی نیگرم بش  نیبه زم ی اله یو گفت:»آ  د یکوب  الیدان  یمحکم به شونه   نیراد

 هان!«
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 دم.«  ی ! االن نشونت میکرد ال یو گفت:»چشمم روشن من رو گودز د یکوب  نینرگس محکم به سر راد 

 بزار.«  نیتو هم نگار رو به زم  الیدان نیبچه شد  ه؟یها چ یمسخره باز نیچپ نگاه مون کرد و گفت:»ا انیپو 

 !«  یدستور بد  الیبه دان ی تون  یبزرگ تر ها جلو تر برن و تو هم نم م یبا اخم نگاهش کردم و گفتم:»ما بچه ا 

ها به قول خودش، خوشش   یسوسول باز  نیشه که خانومت زشته و از ا ی م  تیگفت:»حسود الیبا اخم نگاهم کرد که دان انیوپ

 .«ادینم

 کنم ها!«   یموهات رو م  امیاالن م  الیو گفت:»دان د یکش  یغ یج یلین 

 تا نشونت بدم!   ایتو ب -

 .« نیبچه ها شد  هی گفت:»واقعاً االن شب دا یکه آ دنیها خند  بچه

 . مید یکوه رس  ی اومدم. خدا رو شکر بالخره به باال نییبه پا  الیو از بغل دان دمیخند 

  نیکه ا یعال ی داشت و هوا  یو با صفا که دوتا هم رستوران بزرگ  زیتم ی محوطه    هی هام در رفت.  یاطرافم تموم خستگ  دن یبا د 

  ی گرفته تا بشقاب از چوب بود. و بو یصندل زیاز م  زش یکه همه چ میاز رستوران ها رفت  ی کیاد. به د   یم  یباال داشت به آدم انرژ 

  م یگرفت میو بعدش تصم م یگشت ی . کممیکرد   لیکه غذا رو م نیکرد. بعد از ا ی آدم رو مست م که اومد  یهم از رستوران م  یچوب

 .  میکه برگرد

 ** 

.  دمیسر جام غر زدم و بعدش به سر و صورتم رس  ی تو  یشدم. کم داری نفس از خواب ب ی صبح با سر و صدا شهیباز هم مثل هم 

بهم   ی لبخند چندش آور  هی با  دم یرو د انیراهرو پو ی اومدم. که تو رون یو از اتاق ب   دمیچمدونم رو جمع کردم و لباس هام رو پوش 

بزرگ   یدست ها  ریبازوم اس  هو ی یر کردم تا زود از اون جا دور شم ولقدم هام روتند ت هاومد ک  یزل ده بود به سمتم داشت م 

 خوشگله!؟«  ی کن ی گفت:»کجا فرار م  یشد. من رو با شدت به سمت خودش برگردوند و با لحن چندش آور  انیپو

 !« یبه من دست بزن ی و گفتم:»ولم کن تو حق ندار  دمیو کش رون یبازوم رو به شدت از دستش ب 

 آروم باش دست زدن به تو به وقتش!«  شیخودش رو بهم چسبوند و گفت:»ه 

شده   د یکل   یدندون ها  یو از ال د یاز من جدا شد اخم هام رو در هم کش یاش زدم که کم نهیبا کف دست هام محکم به س  

  یبه حالت زار بزنن!« خنده   آسمون ی کنم کخ پرنده ها  یم  یکار  ه ی یکن   دمیاگه باز هم تهد  ، ی:»اگه باز هم بهم دست بزندمیغر
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خم   ی!« از کنارم گذشت و با شونه اش محکم به شونم زد که از دردش کمدمیترس گفت:»آخ کوچولو    یکرد و با مسخرگ  یبلند 

 شدم. 

  الیخ یکرد درد شونه ام رو ب   یداشت صدام م  نییکه از پا  الیدان ی ! با صدایخوا ی از جون من م ی چ انیلعنتت کنه پو خدا

نشستم و   زیم  یگفتم و رفتم کنارش رو  ی. باشه ا میافت یراه م  میصبحونه بخور که دار ایزود باش ب زم یعز-رفتم  نییه پاشدم و ب 

 .میبه سمت تهران رفت م یکه به خونه سر و سامون داد نیا زبه زور چند تا لقمه خوردم. بعد ا

 م؟ یبر  ایشه اول به در ی م ال یدان- 

 چشم هام عشقم.   یرو - 

آرام    ینشستم و به صدا زیداغ و ر  یشن ها ی رفتم. رو ایشدم و به سمت در اده یپ نیاز ماش  مید یرس  ا یساعت بعد به کنار در مین

 نشست و بغلم کردم  نیزم یکنارم رو  الیبخشش گوش دادم. دان

 نگار خانوم؟ - 

 بله!  - 

 خوام بگم عاشقتم! ی محض اطالع م-

 تموم   یروز   هی ترسم که  ی ترسم، م ی م ی لیمن خ الیو گفت:»دان دم یاز گونه اش بوس  عیو رو شد و سر ر یبا حرفش دلم ز 

 

 .« رنیترسم تو رو از من بگ  ی م وفته، یب ش یآروم مون آت یزندگ  نیترسم به ا  یبرن، م نیهام از ب یخوش 

  ی ایدر نی جا کنار ا نیمن بهت هم یترس خوبه ول  نیموقعه ها هم ا یها همش ترسه و بعض  نیرو نوازش کرد و گفت:»ا بازوم

 !« رهی کس حق نداره تو رو از من بگ  چ یخورم ه یبزرگ قسم م 

 .  می تهران شد   یو راه میشد  نیساعت بعد سوار ماش  م یهام فرستادم. ن ه یمحکم بغلش کردم و عطر تنش رو با ولو به ر 

  *** 

 ! ادیموقعه ها که دوازده شب به خونه م ی فوق العاده سرش شلوغه بعض الیگذره. دان یگشت مون از شمال مروزه از بر چند 

همه اش از چهره   باًیمن بود که تقر ینقاش  ی کشم، خونه پر از تابلو ها  یم  ینقاش  ی که ه  ارهیروم فشار م ییو من هم انقدر تنها 

 بود. ال یدان ی
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خواست به   یخان به مناسبت شرکت تازه اش لباس بخرم. اصالً دلم نم ان یکه پو ی جنش یبرا  می که بر  ادیزود ب الیامروز قراره دان 

ربع بعد با   ه یشدم.  الیهام رو تنم کردم و منتظر زنگ دان ی رونیتازه کردم و لباس ب  ی دلم بود. نفس یتو   یجشن برم حس بد  نیا

 شدم. الیدان   یمازرات  نیو سوار ماش  مدماو رون یتگ زنگش از خونه ب

من رو   نیگرفت و ا ی براش م یاشکال هی  الیداشتم دان  یکه بر م یهر کدوم لباس  م یزد یپاساژ ها چرخ م  یدوساعت بود که تو  

هاش   نیکنار زانوش چاک داشت و آست یبلند و قرمز رنگ کم  راهنیلباس افتاد پ ه ی کرده بود! بالخره چشمم به  یاعصبان د یشد 

 دار بود.   لیهم از تور اکل

 خرم ها!   ینم ی زیچ ی اریبراش در ب یاشکال ه ی گهی دفعه د نیبه خدا ا  یلباس خوشم اومده ول  هی از  ال یدان- 

 بپوش باشه!؟«  م ینگم بر یچ یدفعه ه ن یا گهیدم د ی قول م  یکرد و گفت:»نه خانوم  یا خنده

 . می اخل مغازه رفتگفتم و به د ی باشه ا 

 

 گرفتم و به اتاق پرو رفتم.  زمیرو به سا لباس 

 د یچشم هاش درخش دنم یبا د ال یدر، قفل رو باز کردم. دان ی به تنم نشسته بود. با صدا ت یبه خودم انداختم ف ینگاه ه ی نه یآ یتو  

 خانومم.«  یشد  ی عال ی لیو گفت:»خ

 رو بردارم!؟«  نیبا لبخند گفتم:»پس ا 

 خوبه!   نیآره هم- 

پاساژ  نی. پاهام درد گرفته بود از بس که ادم یو کفشش رو هم خر  فیاومد و ست ک رون یاز مغازه ب  می که لباس رو خرد  نیاز ا بعد 

  یش کمو بعد  م یو شام رو اون جا خورد  م یرفت یکیرستوران ش  ه یبه  ال، یدان  یها د ی. بعد از تموم شدن خر می و رو کرد  ری ها رو ز

 .  میشهر دور زد ی تو

  دمیکش  یکن! نفس ر ی! خدا خودت بخرمیدلم افتاده بود و باعث شده بود دل شوره بگ   یترس بزرگ تو  هی بود!  ی جور هی حالم  اصالً

  ال یدان شیپ اط یدوتا قهوه درست کردم و به ح م یکه به خونه برگشت نیفکر نکنم. بعد از ا  ادیو حواسم رو پرت آهنگ کردم که ز

به آسمون پرستاره چشم   ی اون آرامش خاص ی حقله کردم و تو الیدان  ی هام رو دور بازو دستمبل نشستم و  ی بردم. کنارش رو

 دوختم. 

نه   ی واج کنه ولخواد ازد  ی دخترتون م  نینیبب زم یعز ی ! مامان و باباننی ب یمن رو م  یعنیآسمونن!  ی االن پدر و مادرم هم تو 

تنگ شده! بابا نگران نباش  یل یصورت خندونتون خ دنید  یخواد عروس بشه! دلم برا ی تک و تنها م ی لیداره نه فام ی خانواده ا
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ما دعا کن... دعا کن به    یبرا  زمیرو بدونم. مامان عز الیعاشق منه! کاش بتونم قدر دان مه مرده و مهم تر از ه ی لیدامادت خ

  ی اتفاق هی کنم قراره   یبه دلم افتاده حس م یب یروز ها ترس عج نیبرسم. مامان ا المیدعا کن من به دان م، یکن یعروس  یسالمت

شده باز   یگفت:»چ الیکه دان دم یکش یرو کنار بزنم. آه  ترس   نیدونم چه طور ا  یباشه! نم الیمن و دان یی که باعث جدا وفته یب

 !« یر ی فاز غم م  ی تو  یمن رو بغل کردن ی هر وقت بازو که مثل

 !« ستین ی چیگفتم:»ه ی گرفته ا ی بغضم رو به زحمت قورت دادم و با صدا 

شده؟   یچ  نمی! بگو ببستین یز یگرفته معلومه که چ ی صدا نیچشم هام زل زد و گفت:»از ا ی من رو از خودش جدا کرد و تو 

 ره؟« یخانومم بگ  یباعث شده که دل کوچولو  ی کنه! چ  یبازوهام به تو فاز غم منتقل م ن یکنم که ا  یمن دارم شک م  ی دون یم

من تک و تنهام نه   ی ول  میری گ ی م یمامانم و بابام تنگ شده دوماه بعد عروس  ی گرفتم و گفتم:» دلم برا ی ناخن انگشتم رو به باز 

 دارم.«  یبیعج  یبه دلم افتاده دل شوره    ی بد ور هم ترس   نیاز ا الی! دانیلیدارم نه فام ی خانواده ا

آرومش گوشم رو نوازش  یاش گذاشت و آروم موهام رو نوازش کرد. صدا نه یس  ی و سرم رو، رو د یمن رو به بغلش کش 

هم قرار    ی اتفاق چیهست ه یی جا یحس ب هی ! اون ترس هم ییتنها  یوقت احساس نکن چیکنم که ه  یم  یکرد:»خانومم کار

 تو خودت رو نگران نکن باشه؟«   وفتهیب ستین

که به موهام    یمست خوابم کرده بود.عادتم بود هر کس الیدان  یگفتم و چشم هام رو بستم. نوازش ها ی لب باشه ا ر یآروم و ز 

 گرفت!  ی زد خوابم م ی دست م

 **** 

خنگ   نیکنم! از ا ی کار م ی جا چ نیبغلش خوابم برد االن ا ی که تو شب یبودم، د ال یاتاق دان ی چشم هام رو باز کردم تو یوقت  

 هستم!«    ییعجب پرو ی بخواب الیبغل دان ی زدم و به خودم غر زدم:»نگار خانوم قرار نبود که تا صبح تو می شونیهام به پ یباز

خوردم. ساعت هشت  ی کرد. به آشپزخونه رفتم و قرص مسکن  یدرد م  ی بودم. سرم حساب دهیظهر بود! چقدر من خواب کی ساعت

خوردم و   ر ی نون پن یغذا پختن رو نداشتم چندتا لقمه   ی شدم! حوصله  ی حاظر م عیسر د یشد با  یشروع م  انیشب جشن پو

 بعدش به حموم رفتم.  

رفتم از ترس    یکیبغل  یاز پشت تو  هویاومدم. ساعت پنج بعد از ظهر شده بود!  رونیحموم کندم ب  ی که پوستم رو تو  نیاز ا بعد 

باشه نفسم! به   ت یعاف ید  ی م ی خوب یمنم! چه بو  ی نترس خانوم- دمیکش  ینفس راحت ال یدان یکه با صدا  دمیکش  یبلند  نیه

 .« مییآقا  ی:»مرس تمو گف دمیسمتش برگشتم و از گونه اش بوس 

 استراحت کن!«   ی حاظر بشم توهم کم گهی من د ال یرفتم گفتم:»دان یکه به سمت اتاقم م  ی جور نی ماومدم و ه رونیاز بغلش ب 
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 .« زمی:»باشه عزدمیپله ها شن  نییرو از پا صداش 

کردم لوازم    زیو بعدش فر ر  دمیلب هام ظاهر شد و به اتاق رفتم. موهام رو به زحمت سشوار کش ی خود به خود رو ی لبخند  

  یمشک ملیداد ر ی تر و خمار نشون م دهیدرشتم رو کش  ی که چشم ها  دمیکش  یخط چشم کلفت و ناز  هی رو برداشتم و  میشیآرا

.  دمیکش م یقلوه ا  یلب ها ی ام رو هم به چشمام گذاشتم و رژ قرمز ماتم رو، رو یشکلنز م  دمیبلندم کش یرو برداشتم و به مژه ها

 شده بود!  یهام عجب وحش به خودم انداختم چشم نه یآ  یتو  ی نگاه کل هی

ام رو آزادانه   ی و شال بلند مشک  دمیدارم رو پوش   لیاکل یکوتاه مشک یلباسم رو تنم کردم و در آخر با اتکلن دوش گرفتم. مانتو  

مبل گذاشتم و به سمتش رفتم. کروات رو    ی رو، رو فم ی ره. ک ی با کرواتش ور م الیدان  دمیرفتم که د ن ییسرم رها کردم. به پا ی رو

باز به چشم هام زل زد. از   یباشه با بهت و دهن ده ید ی عجب ز یچ هیانگار   هو یبهم انداخت بعد  یاه نگ  میاز دستش گرفتم که ن

 نگاهش خنده ام گرفته بود!  

 خان!   الیدان  ید ید ی بیعج زیچ-

 دل ما رو هم درک  نی نفسم! حال ا یگونه ام گذاشت و گفت:»چقدر خوشگل شد  یهاش رو، آروم رو  دست

 

و گفتم:»قربون دل مهربونت بشم درضمن    دمی!؟« مستانه خند وفتهیو پس ب  ارهیرو دووم ب تیخوشگل نیتونه ا  ینم ی گ  ینم کن

 !«  یگ ی اون همه خوشگل هم نشدم که تو م

 صاف کردم. کتش رو  ی رو دور گردنش بستم و شونه ها کروات

 رنگ چشم هات قشنگه.   شتری ب یول اد یبهت م ی لنز مشک- 

   ارم؟یاگه زشت شده درش ب-

 .«یهم خوشگل شد  ی لیخ ی:»نه خانومد یدستش گرفت و به سمت در کش ی رو تو دستم

  ی روش زد بعدش رو ی دستم رو گرفت و ب*و*س*ه ا ال ی. دانمیرفت ان یخارج از شهر پو یال یو به سمت و  میشد  نیسوار ماش  

 دنده گذاشت.

  یکر کننده    ی . صدامید یرس  نیسنگ  کیساعت با اون تراف  ه یبود فقط کرواتش قرمز رنگ بود. بعد از  دهیپوش  ی از سر تا پا مشک 

که دوتا    یبه سمت در بزرگحلقه کردم و  ال یدان ی دستم رو دور بازو میشد  اده یپ نیشد. از ماش  یم  دهیشن رون یاز ب ی آهنگ حت

 کردن و بعدش در، رو باز کردن.    یکوتاه می هر دوتاشون هم تعظ الیدان  دنیم. با دیدر بودن رفت ی گنده جلو گاردیباد
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  یاون وسط داشتن م یتو  یی! دختر پسر هایپارت ایجشن بود  نی فرو رفته بود فقط رقص نور روشن بود. ا ی کیتار ی تو  خونه

بچه    شیبه پ الیدر دادم. با دان  ی. مانتو ام رو در آوردم و به خدمتکار جلودنیمال ی بهتر بگم خودشون رو به هم م ته یال دنیرقص

 بودن.   هنشست ی بزرگ زیم  هی دور  م یها رفت

صدام رو   یبلند آهنگ کس ی صدا نیدونستم با ا  یم  د ی. بعدنیدادم که فکر کنم اون ها فقط تکون خوردن لبم رو د  ی بلند  سالم

  دایبلند کنار گوششون گفتم:»بچه ها آ ینرگس و نفس نشستم و با صدا نیبچه ها بودن. رفتم ب  یهمه  دایو آ   یبشنوه. به جز عل

   ستن؟«یچرا ن نایا

 ره.«  یم  دایآ  یبه خواستگار یزد و گفت:»امشب عل ی داد  نفس

 ن؟« یازدواج کن نیخوا یم  ی گفتم:»عه چه خوب! شما ک ی با خوش حال 

 !« یوقت گذرون  یفقط برا  ستمیلبش نشوند:»ازدواج! من که عاشق آراد ن  ی رو ینفس موهاش رو از صورتش کنار زد و پوذخند  

 کردم و گفتم:»آره جون عمت از اون نگاهات معلومه.«  ی خنده ا 

 زد!«  ی بزرگ حرف م ی جور  نیباهاش هم ا یقبل از دوست نینفس، ا  الیخ ینرگس به شونه ام زد و گفت:»ب 

 ؟« یخانوم یر یگ ی م یعروس  ی نگفتم که نرگس ادامه داد:»تو ک ی زیو چ دمیخند  

 زدم و گفتم:»دوماه بعد!«  قیعم ی لبخند  

 !« هیو گفت:»عال د ینفس دست هاش رو به هم کوب 

 داد!    یم  یپوذخندش چه معن  نیزد که از چشمم دور نموند. ا ی پوذخند  ه یبعدش  

 شدم.  رهیها خ  ی لب گفتم و بعدش به رقص اون وسط  ریز  یالیخ یب

با   الیافتضاح بود. دان ی لیخ ومد یخوشم ن ی پارت ن یشد! اصالً از ا ینم شونیحال یزی پسرا انقدر خورده بودن که فکر کنم اصالً چ 

 ان؟«  چه وضعشه ه نیا الی درهم گفتن:»دان  یحالت مست به سمتم اومد و دستم رو گرفت و بلندم کرد. با اخم ها

 کم خوردم.«   یلیگفتم:»خ   یا ده یکش یصدا با

 آره از طرز حرف زدنت معلومه!  -
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ام چسبوند. چشم هام رو   یشونیاش رو به پ ی شونی. دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد و پرقص برد  ستیو به پ د یرو کش دستم

زدم و   ی قیکه عاشقتم! لبخند عم خوام بگم  ینفسم محض اطالع م -چشم هاش دوختم و آروم خودم رو تکون دادم.   ی تو

 .«  المیگفتم:»منم عاشقتم دان

ات رو تحمل کنم،   یلحظه دور   هی تونم   ینم ی حت ی نفسم خانوم یو گفتم:»شد  د یصورتم کش یرو به حالت نوازش رو  دستش

 ؟« یبا دل من کرد یچ

 !«  یو گفتم:»من و دست کم گرفت دمیخند  

 خانوم.«  زهیم زه یر یبغلش افتادم. ***و کنار گوشم لب زد:»نور چشمم  یزدم و تو ی دور ه یرو باز کرد و  دستش

 کنن ها!«    یم  ینیبغلم هندونه بده دارن سنگ  ر یکم ز ال یزدم و گفتم:»دان ی لبخند  

 کشم!   یوقت ازت دست نم چیخانومم. من ه  قتهیهمه شون حق نایا-

 مونم.   ی منم تا عمر دارم عاشقت م-

  یتشنه ام شده بود از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه م  ی. حسابمینگ تموم شدم سر جامون نشستکه آه  نیاز ا بعد 

 دستم رو گرفت  الیخواستم برم که دان

 ؟ یر ی کجا م- 

 .  امیبرم آب بخورم ب- 

 باش مواظب باش ها!  -

 آب خوردم.   وانیل ه یگفتم و از کنارش دور شدم و به آشپزخونه رفتم و   یا باشه

که   دمیکش ی غیدهنم نشست. از ترس ج ی شدم و دست بزرگش رو  ر یاس  یکی  یدست ها  یکه از آشپزخونه برگشتم تو  نیهم

 کرد.  دنیگلوم خفه شد. از ترس دست و پام شروع به لرز  ی صدام تو

 

به سمت پله   هویشد.  یکه دست هاش دورم تنگ تر م نینداشت جز ا ی ا ده یفا یول  ام یب رون یب بغل ناشناس  نیکردم تا از ا تقال 

ذاشت صدام  ی بزرگش نم ی دست ها یول  دم یکش ی محکم غ یاومدم. ج ی م رون ی از بغلش ب د یداد با  یم  ی. دلم گواه بد د یها کش

 نداشت.  ی ا دهیفا  یول رم یرو باز کنم که دستش رو گاز بگ   شدم! خواستم دهنم یداشتم خفه م اد یدر ب
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  نیباال انقدر خلوته!؟ به اول  نیشنوه؟ چرا ا یمن رو نم یکدومشون صدا چ یکجا رفتن؟ چرا ه هویهمه آدم  نیکمکم کن، ا خدا

  دم یاز درد دستم کش ی غیج خوردم.  نی اتاق پرت کرد. نتونستم تعادلم رو نگه دارم و با صورت به زم یاتاق وارد شد و من رو تو 

 قفل کرد.   هنم ذ انیپو  دنیکه برگشتم با د نیهم

که خواستم به سمت در برم، دست هام رو   ن یکه قصد داشت خفه ام کنه بهش چشم دوختم. از جام بلند شدم و هم  یبغض با

ش چشم هام پر از اشک شد. با  کمرم فرو رفت از درد ی در تو ی  رهیحس کردم دستگ  هو ی. د یکرد و محکم من رو به در کوب ریاس 

 !« یهست یروان  ه یداد گفتم:»ولم کن، تو 

  ی ا گهی که صورتم رو به سمت د د یصورتم کش  یبه حالت نوازش رو  یکیدستش محکم دست هام رو گرفت و با اون  ه یبا  

  نییهان؟ داره اون پا الت یآوردم! کو دان رت یزد و گفت:»بالخره گ یاون باز به کارش ادامه داد! پوذخند صدا دار ی برگردوندم ول

 کنه!«  ی م یعشق باز

 !« یمال خودم گهیزد و آروم دم گوشم گفت:»د یقهقه ا  

 تخت پرتم کرد.    یو محکم رو  د ی. از دستم کشادیقلبم کم مونده بود از جاش در ب 

تخت بلند شدم و به    یبزنه با پام محکم به پاش زدم. از رو مه یکه خواست روم خ نیبه سمتم اومد هم دم یشک یمحکم غیج

  یغیدست هاش ج ی بلندم ال یشدن موها  ریقفل کرده بود. با اس  یکه در باز نشد لعنت دمیکش نییرو پا ره یسمت در رفتم. دستگ 

 به صورتم زد   یمحکم ی لیس  هی . به سمت خودش برم گردوند و دمیاز درد کش

 !  ینیب  یم  بیکه خودت آس  اریدر ن   یچموش باز-

 گفتم:»ولم کن!«  د یلرز ی که م ییصدا با

التماسم کن! به دست و   ؟ یزیر  یدختر ها اشک نم ی  ه یچرا مثل بق ؟یکن   ینم  هی و گفت:»چرا گر د ی گلوم کش  ریدستش رو به ز 

 !« گهیمنتظره ها زود باش د ال یتا ولت کنم، دان  وفتیپام ب

 !« یآشغال هست  هی تو   ،یهست  یروان هیدندون هام گفتم:»تو   ی از ال 

  هویدر خورده بود فشار داد.   ی  رهیکه دستگ  ییپهلوم جا ی . دستش رو رود یکوب  واریو از کمرم محکم به د  د یوار خند   کیستریه 

. از چونه ام محکم گرفت که چشم  دنمیبرد از درد کش ی هم فشار دادم. لذت م ی حس کردم نفسم رفت! از درد چشم هام رو، رو

  ال یزارم دان  ی نم گهی:»دد یشده اش غر د ی کل یدندون ها  ینگاه کردم. از ال  زش ینفرت انگ  رت هام رو باز کردم و با درد به اون صو

 نوبت اونه که عذاب بکشه!«  بار  ن یا ره،یتو رو هم از من بگ 
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و با پاهاش پاهام رو   د یکه خواستم با پام بزنمش فهم نی. همدمیاش کوب نه ی**. دست هام رو محکم به س  دم یکش یمحکم غیج

 قفل کرد!  

 .***د یکمک هام رو نشن یصدا د،یخدا تقال هام رو ند  شهی مثل هم  یحرفم رو بشنو! ول  گه یبار د نیکمکم کن ا خدا

 سوخت.   یزدم که گلوم م غ یج انقدر

  ی ولم کن، مگه نگفت ی پرست یکه م یکنم تو رو خدا تو رو جون اون کس  ی م ی بگ  یکنم ولم کن. هر کار  ی التماست م انیپو-

 کار و نکن تو رو خدا!  نیافتم ولم کن، ا یالتماسم کن! به دست و پات م

 .« یمال من بش د یاالن نه! تو با یکنم ول ی بلند گفت:»دختر خوب ولت م 

 احمق...  هی تو  یهست  ونهید ه یخوام تو ینه من تو رو نم- 

  *** 

در   گه یهام د  غ یج ی الل شدم و به سقف اتاق زل زدم. صدا ی! انگاریسادگ  نی! به همیراحت نیتموم شد! به هم ی همه چ ی عنی 

! خدا از دست تو گله  یخوا ی نم گه یتو من رو د ال یوم بشه. دانکردم تا تم ی کردم. فقط تحمل م یالتماس هم نم گه یاومد، د ینم

که طعم خوش   ی وقت ؟ یزن ی از کمرم م شهیبدم؟ چرا هم یبد  ی بنده   ؟یچرا دستم رو نگرفت  ، یدارم! باز مثل هر بار کمکم نکرد

بغض   نیکردم و ا ی فقط بغض م خت، یر ی! ***اشک هام نمیام رو از دستم گرفت ی همه چ دمیچش یرو م  یطعم زندگ  ،یبخت

 یکه به سمتش برگردم به صدا نیشد. بدون ا دهیدستم از پشت کش هو یها قصد داشت خفه ام کنه! به سمت در رفتم که 

 نحسش گوش دادم. 

 !  یش  ی زنم م ی و به زود  ارمتیم رون یهر چه زود تر از اون خونه ب - 

به سمتش برگشتم با   انیپو  یبرم با صدا رونیکه خواستم ب ن یتم همو به سمت در رف  دمیکش رون یرو به شدت از دستش ب دستم

 شه!«   یپخش م لمتیپوذخند کنار لبش گفت:»درضمن دست از پا خطا نکن که ف 

اومدم و تموم    رونیخدا لعنتم کنه! با نفرت از اتاق ب دم یرو ند  نیاتاق رو نشون داد. من چرا ا ی گوشه  نیانگشت اشاره اش دورب با

 نیی! از پله ها پاانیرفت جز با مردن پو ی نم نیاز ب یچ ینفرت با ه ن یا تیاعصبان ن یا یکردم. ول  یدر خال ی رو، رو تمیاعصبان

 بود.   سادهیکه سر در گم وا دم یرو د ال یدانپله ها  ی اومدم که جلو

زنه از تو چه   ی تو هم بزن آره بزن خدا هم م ال یمحکم نوش جونم کرد. دان ی ا ده یکش ه ی د یکه من رو د نیهم ** ♡♡**

و سرم رو محکم به   د یبه بغلش کش هوینگاهش کردم.   ی اشک یفقط با چشم ها اوردم یخم به ابروم ن یدارم! حت  گهید  یانتظار
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  بت یکجا غ هوی اصالً  ؟ یترسون  یسرت اومد چرا من رو م یی فکر کردم بال ؟ ید :»کجا بودمینگرانش رو شن ی اش فشرد. صدا نهیس 

 زد!؟«  

  نیمن و تو بود تو ا ن یب یتموم شد هر چ  گه ید ال یهام فرستادم. دان هی توجه به سوال هاش با تموم توانم عطر تنش رو به ر بدون

 خونه!«  م یاومد گفتن:» بر یبه زور در مکه  یی! با صدامیش   ی من و تو ما نم گه یتموم شد. د  یهمه چ ز یروز نفرت انگ 

 .« د یبودم ببخش ده یترس  یل یعشقم من خ د یو گفت:»ببخش د یبوس  میشونیپ ی از رو 

و فقط   ییجا هی خواست برم  ی محوطه رو تحمل کرده بودم دلم م نی زد. به زور ا ی زده بود ب*و*س*ه ا ی لیکه س   ییجا یرو  

  می.« پاهام همراهزمیعز م یدستم رو گرفت و گفت:»بر  الی. دانادیبال ها رو تا جونم در ب نیدرد ها رو، تموم ا  نیتموم ا ارمیباال ب

 شدم.   دهیکش  الیو پشت سر دان داشتمبر  ی کرد به زور قدم کوتاه ینم

  نیم! به زور سوار ماش زن شد  ی که به راحت ن یخودم، متنفر بودم از ا  یخونه، از هم جنس ها  نیا  یبودم از تموم آدم ها متنفر 

از   لم یف ه یمثل  الیبه کل وجودم زد، تموم خاطراتمون با دان ی شیآهنگ آت یدادم. صدا ه یسردش تک  ی  شه یشدم و سرم رو به ش 

  یشمار هیبره ثان نیاز ب  ی بغض لعنت نیتا ا  دمیکش  یم  یق یعم یآورد. نفس ها ی م شارچشم هام گذشت. بغض به گلوم ف یجلو

 دستم رو گرفت.   الیشم دان اده یکه خواستم پ نیهم م ید یساعت بعد رس  می. نمیکردم که فقط به خونه برس  یم

 

 چونه ام گرفت و به سمت خودش برم گردوند   ر یکه بهش نگاه کنم سر جام نشستم. از ز  نیا بدون

 !داستیعمر من ش  ی  شهیتو ش  ی به خدا خنده  ؟یمهربونم چرا ناراحت-

صدات دووم   دنیچشم هات، شن دنیبدون د یحرفات داغون تر نکن! من چه طور  نینگو، من داغون رو با ا ی جور ن یا الیدان 

  ی دلم خاکش م  یعشق رو تو  نیا یکنم؟ آخه چه جور  ی عاشقونه ات رو فراموش م یهمه حرف ها  نیا یا  ی. چه جور ارمیم

 خسته ام.«   یکمی! فقط زمیعز ستین ی چیو گفتم:»ه دم ز ی دادم و لبخند مصنوع رون یکنم! به زور نفسم رو ب

  ادهیپ نیرو به من دادن. از ماش  ایدن  یحرفش انگار نیزد و گفت:»باشه برو استراحت کن.« با ا یدستم ب*و*س*ه ا  ی رو به

 .  دمیشدم و به سمت خونه دو

روش   ی. پهلوم کبود شده بود دستسادمیوا  نهیآ یاتاقم رفتم و در و از پشت قفل کردم. لباسم رو به زور از تنم در آوردم و جلو  به

خواستم برم بغل   ی خواست، فقط م ی از خودم متنفرم بودم. فقط دلم مرگ م  گه یکه از دردش اخم هام درهم شد. د دمیکش

 کنم! به حموم حجوم بردم و آب سرد رو باز کردم.   هی بغلش گر یها تو  م یمامانم و مثل اون قد 
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آب موندم. شامپو بدن رو برداشتم و   ر یز یتونستم نفس بکشم ول  ی که نم نی. با ادمیآب به خودم لرز  ی دوش رفتم که با سرد  ریز 

  یم داشت  دلم** ♡سوخت. ** ی جونم افتادم. انقدر خودم رو شستم که پوستم م یبه تن ب فی کردم و با ل ی بدنم خال ی رو

 کنم! ی بزنم تا خودم رو خال یتونستم داد  ی م ه کنم و ن   هیتونستم گر  ینه م  ی ول  د،یترک

   

صحنه   نم یب یاتاق حبس کردم همه اش کابوس م  ی چند روز خودم رو تو نیا ه یگذره، تو   یم زیچند روزه از اون شب نفرت انگ  

 کنن.  یم  ی چشم هام برام دهن کج  یاون شب همش جلو  یها

  شتر یروز به روز ب ان یپو یها د یجواب من فقط سکوته! تهد  شده ی پرسه چ ی هست هر چقدر ازم م م یزیچ ه ی ده یهم فهم الیدان 

 شه.   ی هم م

  نیخورده نخورده باال آوردم. ا ی و هر چ دم یدو یی و رو شد تند به سمت دست شو ر یدلم ز  هویفرستادم.   رونیرو آه مانند ب نفسم

 کرد. ی آوردم. انقدر عق زده بودم که دلم درد م ی باال م لیدل ی بود که ب یبار  نیهم سوم

کرد اگه جوابش رو    یم  یتلفن برام دهن کج   یرو  ان یبه سمتش رفتم. اسم پو م یاومدم که با زنگ گوش  رون یب  ییاز دست شو 

ار! حرف  دادش بلند شد:»نگ  ی نبود! تماس رو وصل کردم که صدا د یبع یچ یه ونهیاومد. از اون د یشد به خونه م  ی داد پا م ینم

 گم!«  یم  ی که چ ی دون یگم م  ی م الیرو به دان یبه واله همه چ ی ومد یامروز اگه ن نیآره هم ی ر یگ ی نم ی من رو جد  یها

 هفته مهلت بده!«   ن یهاش گفتم:»تا آخر ا د یبدون توجه به تهد  

 .« امیامروز ساعت ده شب دنبالت م یگرفت  یشه تو من رو به باز  یتو؟ نه خانوم نم ی گ  یم  یدادش گوشم رو کر کرد:»چ یصدا

 بمونم.«  شش یمونده رو پ یسه روز باق  نیصدام التماسش کردم:»تو رو خدا بزار ا ی با بغض تو 

که   دم یکوب وار یرو قطع کردم و از حرص مشتم رو محکم به د یدلم سوخت باشه بمون.« گوش  ،یزد و با لذت گفت:»آخ یقهقه ا  

 آقا!«  یرو برداشتم و گفتم:»بله عل فون ی در خونه زده شد نگهبان بود با تعجب آ هو یلب گفتم.  ریز  یردش خم شدم و لعنت از د

 خانوم، سحر خانوم اومدن. - 

 ! ادیوا خوب در و باز کن ب - 

اخم   نیدم و گفتم:»ادرهم اومد. بغلش کر   یبا اخم ها دهینکش قه یدر منتظر سحر شدم. به دو دق یدر خونه رو باز کردم و جلو  

   ه؟« ی ها واسه چ

 .«  امیزاشت ب  ینم شعوری نگهبان ب ن یغر غر گفت:»ا با
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 .«  الی خ یزدم و گفتم:»ب  یلبخند 

 برد.  اطیح یهاش رو باز کرد و از دستم گرفت و به سمت مبل ها  اخم

درک   یتون ی وقت نم چیزدم و گفتم:»سحر تو من رو ه ی ! پوذخند ی ش  یذره ذره آب م  یهمه غم، دار  نیا ست ینگار بس ن- 

 !« یچ  یعن یاز عشقت  یغم دور  ی دون ی وقت نم چیتو ه  ،یکن

  ال یگم به دان ی. خدا لعنتش کنه من م نمیبب یجور  نیخواد تو رو ا یناراحت نباش دلم نم  یبغلم کرد و با بغض گفت:»خواهر 

   ؟«یکن یتو چرا قبول نم  میبگ 

 گفت؟!   یچ انیپو  ید یخوام بگم، نشن ینه نم -

 .. یدونم ول  یکنم همه اش رو م ی رو پخش م لمتیف ی دونم که گفته بگ  ی م- 

 ؟ ید یفهم یباره بهش بگ  نیدر ا  ی زیچ ی و تو حق ندار الیدان ش یرم پ  یرو گرفتم م مم یو اما نداره من تصم ی ول-

  رون ی ب ییاز دست شو ی جون یرفتم. با ب  ییع به سمت دست شوول کردم و با سر   مهیباز هم حالم بهم خورد حرف سحر و نصفه ن 

شده بهت نگار؟   یسمتم اومد و جلوم زانو زد:»چ ینشستم. پاهام توان حرکت کردن رو نداشتن. سحر با نگران ن یزم ی اومدم و رو

 .«  ارمیباال م ی جور نیکه ا ه یچند روز رم یم  یدونم سحر دارم م  ی :»نمتمگف  یحال یشده!« با ب  ت یصورتت مثل م

 ؟« یشد  یجور نیا یتعجب گفت:»از ک  با

 اون شب.  یاز فردا - 

 

 .«یداد گفت:»نگار! نکنه حامله باش  با

 سحر؟«  یگ  یم  ی با تعجب و ترس گفتم:»چ 

 شه.   یم  یچ  مینی بخرم بب یتست باردار  ه ینگار بزار برم - 

سحر سرم رو بلند کردم و با   ی در گذشته بود که با صدادونم چق یزل زدم نم ی نقطه ا هی گفتم و به  ی لروزن باشه ا یصدا با

 و به سمتم گرفت و گفت:»برو تستش کن.«   ی شدم. سحر تست باردار رهی ترسون بهش خ یچشم ها
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رو سرم خراب شد!  ایدن  یانگار ی تست باردار  یعالمت رو  دن یرفتم. با د یی دستش گرفتم و به زور بلند شدم و به دست شو از

اومدم. تحمل وزن بدنم رو نداشتم با زانو   رون یب یی داغون از دست شو ی . با حالتختنیبار فرو ر کیکه داشتم به   ییها د یتموم ام

 و به سمتم اومد.  د یکش یکوتاه غ یج دنمی افتادم. سحر با د نیزم ی رو

 ! ی ترسون ی من رو م یبزن دار  یحرف  ه ی... نگار ؟یشد؟ خوب  یچ ی نگار خواهر- 

گفت و محکم بغلم کرد. خدا   یی خدا ای یتست باردار  دنیتموم شد.« سحر با د یهمه چ  گه یبه زور دهنم رو باز کردم و گفتم:»د 

  ی ب ید یزدم:»سحر د یبغل سحر زجه م یکنم! تو   رونشیرو از گلوم ب  یبغض لعنت نیتونم ا یچرا نم اد؟ یاشک ها چرا نم نیا

که داشتم همه اش آب   ید یاون همه ام ،یز یدارن نه چ ی خدا دستم رو نگرفت! نه راه فرار شهیباز هم مثل هم ید یچاره شدم، د

 برسم!«   المیتونم به دان ی نم گهیباشم، سحر د ان یپو یدستور ها  ریاس  د یشد. سحر من با

 شه!«   ی درست م  یآروم باش نگار همه چ رم، یبم یگلوش گفت:»اله   یبغض تو با

! کو اون  رهیشه سال هاست که منتظرم خدا دستم رو بگ  ی درست م یهان؟ ک  یزد. با داد گفتم:»ک  شم یآت ی حرفش انگار نیا با

 !«  نی زن یکه ازش حرف م  ییخدا

شدم. خدا   یغرق م  شتر یزدم ب  یدست و پا م  یکرده بودم هرچ  ر یباتالق گ ه یکرد. تو   هی حال دردناکم گر ی بغلم کرد و برا سحر

 روز انداختن.   نیاحساست که من رو به ا یب ی آدم ها ن یگله دارم ازت گله دارم از ا

 

دونستم. از   ی قدر لحظه به لحظه اش رو م  د یعشقم بودم با شیکه پ  یروز   نیشرکت نرفته بود. آخر ال یامروز جمعه بود و دان 

 تختم بلند شدم و دست صورتم رو شستم و به آشپزخونه رفتم.  ی رو

خانوم خونه ام  -به سمتش برگشتم و با حسرت نگاهش کردم  الیدان  ی. با صدادمیچ زی م یمواد صبحونه رو حاظر کردم و رو  

! به سمتش برگشتم و لبخند  شتمیکه پ  هی روز نیکه امروز آخر یدونست  ی کاش م  الیخانوم خونه ات! دان ؟ یکن  یکار م یچ

 عاشقتم!«  ی لیز و گفت:»خانومم خ ی موهام ب*و*س*ه ا ی بهش زدم و بغلش کردم. رو یمصنوع

!  ارمیعمر دووم ب هی بدون تو  یتو رو ندارم چه جور  ی من طاقت دور ال یحرف ها نزن دان نیقدر از ا ن یبغض به گلوم رو فشرد ا 

گوشم  ی تو  انیپو ی اعصب یازش جدا شدم و جواب دادم. صدا  می گوش  زنگ  با*. ♡بزنم* یو خواستم حرف  دمیکش  ینفس

 !« امیو گرنه خودم م ی ایم رون یب  خونه االن از اون  نیرو تمومش کن، هم ی :»همه چد یچیپ

 بود؟«   یگفت:»ک ال یگذاشتم که دان زیم  ی رو، رو ی بد گوش  یبا حال 

 سحر.-



 ی زندگ نیا گذره یم

99 
 

 صبحونه بخور.  ا یباشه ب- 

 و گفتم:»تو بخور من اشتها ندارم.« دمی موهام کش  یال ی کالفه دست 

 ؟« یخور  ی غذا هم نم یساببا تعجب نگاهم کرد و گفت:»چت شده چنده روزه درست ح الیدان 

انگشت هام رو   د،یلرز  ینشوندم. از استرس دست هام م ی صندل یخودش بحث رو باز کرده بود چه بهتر! دستش رو گرفتم و رو  

 خوام باهات حرف بزنم.«  ی م الیگفتم:»دان رم یکه سرم رو باال بگ   نیبه هم گره زدم و بدون ا

 ؟« یبگ  یخوا  یم  ی! چیهمه سرد ن یدستش گرفت و گفت:»چرا ا  یدست هام رو تو  

 خوام...«  یمن م   یبهت بگم ول ی دونم چه جور  ینم الیپاهام گذاشتم و گفتم:»دان یو رو  دمیکش  رونیدستم رو ب 

 بگو؟«   ،یخوا  ی م ی با تعجب گفت:»تو چ 

 خوام ازت جدا بشم!«   ی هم فشردم و گفتم:»م یها رو، رو  چشم

 آره!«   یکن   یم  یشوخ  یدار  ؟ی گ یم   یگفت:»چ  بهت و تعجب با

خوام ازت جدا بشم و   ی گم. من م یم  یجد  ستین  یرو باال گرفتم و به صورت بهت زده اش نگاه کردم و گفتم:»نه شوخ سرم

 رم!«  ی م رون یامروز هم از خونه ات ب  نیهم

  یبود م یزد! ک  یم  یاز عشق و عاشق بود دم یکم گذاشتم، ک  یموهاش کرد و گفت:»چرا مگه من بهت چ ی دست هاش رو ال 

 کنم هان؟«  ی وقت ولت نم چیگفت ه 

گناه ها سر   ی تونستم ازت جدا بشم. بزار همه   ینم ق یطر نیببخش من رو مجبور بودم جز به ا الی. داندمیبا دادش از جام پر 

دونم اگه اصل ماجرا رو    یگم م یم  یجور  ن یکردم و رفتم. من فقط به خاطر خودت ا ییوفا یمن باشه، تو فکر کن که من ب 

 . منو ببخش!  ینی خوام عشقم تو ضرر بب ی! نم یکش ی رو م ان یپو یبدون

 رو دوست دارم!«  انیتونم. من پو  ی من با تو نم الی دوم رو هم زدم:»دان  ی  ضربه

حرف   ی با کلمه به کلمه  ی چت شد هان؟ چرا دار هو ینگار  ؟ی گ ی م یچ  یفهم ی تو م  ؟یبا بهت سرش رو باال گرفت و گفت:»چ 

 ؟« یکن  یهات داغونم م

  دم یبسه!« شن یباز  نیا گهیرو دوست دارم د ان یمن فقط به خاطر پولت به سمتت اومدم من پو د یلرزون گفتم:»ببخش  یبا صدا 

 غرور مردم چطور جلوم خرد شد.  دم یشد. د ی قلبش رو که با هر حرفم تکه، تکه م یصدا
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  ی دادم ول  لیحرف ها رو بهش تحو نی دونم حماقت کردم و ا ی بود. م انیپو ریکه همه اش تقص  د یفهم نده یآ ی تو د یشا ی ول

 مبجور بودم. 

 

  یکنار گوشم زد جور   یمحکم  یلیس  ه یتش برگشتم که به سم د یبازوم رو کش الیدان  امیب رون یکه خواستم از آشپزخونه ب نیهم

 هم فشار دادم.  یشد از درد صورتم چشم هام رو محکم رو یپرت شدم. از کنار لبم خون جار زی م یکه رو 

نگار!« صداش رو   یکثافت ی لیبه نفرت نشسته نگاهم کرد و گفت:»خ یبلندم کرد با چشم ها ز یم یاز بازوم گرفت و از رو  الیدان 

 !« یرو شروع کرد   یا گه ید  یرابطه   ه ی ی پس گوه خورد یرابطه باش  ه ینفر تو  هی با  یتونست  یباال برد و گفت:»تو که نم

!« با  رونیمن ب یگمشو از خونه   ششهیکه فکرت، قلبت پ  یهمون شیانگشت اشاره اش رو به سمت در گرفت و گفت:»گمشو پ  

 به خون نشسته و حال داغون از پله ها باال رفتم و مانتو شلوارم رو تنم کردم.   یچشم ها

کاش   یضربه زدم. ول  ی جور ن ینامردم که بهت ا ی لیبرات مرد من، خ رم یاومد. بم ی م الیدان  یشکست و داد ها یصدا نییپا از

گفت   یکه از گل کمتر نم ی الی! دانهیعشق من واقع ی د یفهم ی حرف هام دروغ بود! کاش خودت م  ی همه  ی د یفهم یخودت م 

... از پله ها  یول  یفهم ی م ی زمان ه یفقط به خاطر خودت،  الم یدان یول  آشغالم ! آره من کثافتم، آره من یکثافت  ی لیبهم گفت خ

 بودم همه شون شکسته و پاره شده بود.   دهی که با عشق کش  ییها یبود نقاش  ختهیبه هم ر ه یصدم ثان  هی تو  ی رفتم. همه چ نییپا

با   الیکه دستم رو، روش گذاشتم و خم شدم. دان ی . جورد یچیقلبم پ یتو  ی پاره شد. درد بد  کهیت الیخونه وضع دان دنیبا د قلبم

  یبد  یاومد چه لحظه   یلبش نقش بست. نفسم به زور در م  یرو  یق ی پوذخند عم ه یباال گرفت و نگاهم کرد و سرش رو  دنمید

م رو دور تا دور  اومدم. چشم  رون یو از خونه ب  دم یکش ی بود! آه یبد   یچه لحظه   شقتاز ع یی! جدایدردناک   یبود! چه لحظه  

  الیبدون دان یکنم! آخه چه جور  یتحمل م   یشد. من چه جور  ی خاطره زنده م  ه یهر گوشه اش  دنیچرخوندم. با د اطیح

   رو که تمام قلبم رو صاحب خودش کرده!   یفراموشش کنم کس ی کنم! چه جور یزندگ

که موتور   نیهام رفتم. بدون ا ییبه طرف پاتوق تنها می کردم. مستق یرو سر گاز خال تم یموتورم شدم و تمام حرص و اعصبان سوار

 . دمیموهام بردم و کش ی و دستم رو ال  دمیکش  یشدم. داد محکم ادهیکنم پ۶خاموش  و 

  *** 

 

افتادم و از ته دل   ن یزم ی هم تلمبار شده شکستن. با زانو رو یرو  یبغض ها نیشد. بالخره ا یچشم هام جار یاز گوشه   اشک

چرا جواب   ی دم؟ خدا چرا ساکت  یتاوان پس م یجور  نیکرده بودم که ا ی حق من نبود! آخه چه گناه نیا ایهق هق کردم! خدا
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  ستین یتنهام کس  یل یمامان آخه من خ  ر،یدستم رو بگ  ا یتنها شد! مامان ب قدردخترت چ   نیمامان بب  ؟ید  ی سوال هام رو نم

 ! ستیانصاف ن نیبده! آخه خدا ا میدل دار  ستین ی پشتم باشه کس

بود! به زور از جام بلند   دهیاش رو پوش  یآسمون لباس مشک ی اون حالت مونده بودم ول یدونم چند ساعت گذشته بود که تو   ینم 

  ال یو چهار تا از سحر. چشمم فقط دنبال اسم دان ان یپاسخ از پو یو پنج تا تماس ب  ستیدر آوردم. ب  بم یام رو از ج یشدم و گوش 

و اسم نحس   د یدستم لرز ی تو  یگوش  هویزنه اون االن از من متنفره!  ینزده بود. معلومه که نم  نبود! اون بهم زنگ یگشت ول  یم

  یزنگ م ت یبه گوش  یچرا هر چ ییدادش گوشم رو پر کرد:»کجا یگرفته جواب دادم که صدا یکرد. با صدا ییخود نما انیپو

   ؟«یدار  یزنم بر نم

 به بام اومدم. -

باز بغض به گلوم حجوم آورد و پشت سرش   الیعکس دان دنیرو به روش قطع کردم. با د  ی بزنه و گوش  یا  گهینزاشتم حرف د 

. چه بده مرد  دم ید  یاون حالت نم یمردم و تو رو تو  ی کاش م ی من بهت بد کردم! غرورت رو شکستم! ا الم ی. دانختنیاشک هام ر

  هی لب گفتم:»اگه تو  ر یشکمم مشت کردم و ز ی! لعنت به من. دستم رو، رو یکن  ش جلوت بشکنه چه بده با حرفات خرد تیزندگ

 شد.«  ینم ی جور ن یا م یزندک ی حروم زاده نبود

 ام اشک هام رو پاک کردم و جواب دادم   ی با زنگ گوش  

  رون ی منو مثل آشغال از خونه اش ب الیکردم و گفتم:»خونه! کدوم خونه؟ دان ی بلند  ی ! از حرص خنده امیدارم م  ینگار خونه ا-

  یاز من متنفر شد، اون بهم کثافت گفت، بهم گفت از خونه ام گمشو!« سحر با صدا ال یتموم شد! دان ی پرت کرد. سحر همه چ

 کرد؟«   رونت یکه از خونه ب  یبهش گفت ی. مگه تو چمنکن قربونت بش هی نگران گفت:»نگار گر

رو دوست دارم غرور عشقم رو شکستم من بهش گفتم عشق من بهت   انیگفتم پو خرم! من بهش  یلیهق هق گفتم:»من خ با

 دروغ بود!«  

 !«  یخر یل یواقعاً که خ ی کرد ی جور نی چرا ا ؟ی ها رو نگفت قت یگفت:»نگار چرا حق تیاعصبان با

 کنه!   یهاش رو واقع د یتهد  ان یکه پو دمی از آبروم ترس  ی . من لعنتارهیب  انیسر پو ییبال هی  دمیترس -

 دنبالت؟«   امیب ییگفت:»االن کجا  یبا کالفگ  

 ؟ ید  ی بهم م یقول  هی ببره. سحر  ادیم  انیپو- 

   ؟ یچه قول- 

 باشه!  ی نگ  الیبه دان یچیه-
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 نجات بده.«   ی گم تا تو رو از دست اون روان ی رو م ی همه چ الیبا داد گفت:»خفه شو! من به دان 

 بهش!«  ی گ ینم  ی چیه ی د یفهم رمیبم یجور نیخوام هم ی خوام نگو، من م یزدم و گفتم:»نم ی داد

 ! یاون عوض یگم. نگار تو رو خدا فرار کن نرو به خونه    یباشه داد نزن نم- 

 فرار کنم اصالً به کجا برم!«  ی سحر؟ من چه طور  یگ  یم  یبا بهت گفتم:»چ 

 کنم.  ی اش رو من حل م ه یتو فقط برو بق- 

  ریرو ز یبه خون نشسته نگاهم کرد و بعدش گوش  ی با چشم ها انیشد. سرم رو باال گرفتم پو  دهی ام از دستم کش یگوش  هوی 

 سوخت. یطرف صورتم م  ه یداد. انقدر محکم زده بود که  یلیس  ه ی به سرش زدم که جوابم رو با  یپاهاش له کرد. داد 

 !  یبه حالت نگار اگه دست از پا خطا کن یوا  ؟یفرار کن  ی خوا ی م- 

 زل زدم و با تنفر گفتم:»ازت متنفرم!«  چشم هاش  ی تو

 پرتم کرد  نشیبلندم کرد و به سمت ماش  نیزم  یاز بازوم گرفت و به زور از رو  

 برو سوار شو.  - 

 . امیمن با موتورم م-

  نیدهنم گرفتم. از بازوم گرفت و به زور سوار ماش  ی و دستم رو جلو دم یکش  ینیافتاد. ه  ن یبه موتور زد که به زم ی لگد محکم 

 .  د یکرد و در و محکم کوب 

شد و با سرعت از اون   نیسوار ماش  انیشد. پو ریچشم هام سراز ی هم فشردم که اشک هام از گوشه  یترس چشم هام رو، رو  از

بکشم ول نزاشت و محکم تر از قبل گرفت. فکر کنم تموم زورش   رون یدست هاش گرفت که خواستم ب   نیجا دور شد! دستم رو ب

 دستم در حال شکستن بودن.  ی کرد استخوان ها ی دست من خال ی رو، رو

 هان؟  یخوا  یاز جونم م  یچ  گه ید ، یجدا کن الیمن رو از دان ی تو که تونست ،ید یولم کن تو که به خواستت رس - 

  یاشک ها نی ها! فکر کنم ا میعقدکن میر  یم  می دار ی بسه ناسالمت یزار ه یگر  گهیجونت رو! د  نیزد و گفت:»هم ی لبخند چندش  

 شوق باشه مگه نه؟« 

  یم  یتونستم بکشمت واز دستت خالص بشم. خدا دار ی هام نگاه کرد ازش متنفر بودم کاش م هی زد و با لذت به گر  یقهقه ا  

  مونیفقط دوماه بعد عروس  تصور کرده بودم!  ال یو فقط با دانروز  نیمن ا  من نبود که به زور عقد کنم!  یآرزو  نیمن رو؟ ا ینیب
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محضر   ی به خودم اومدم که جلو  یکنم! وقت  یم  یزندگ  انیپو شی پ یاتفاق ها افتاد؟ من تا آخر عمرم چه طور  نیبود. چرا ا

 .  میبود

خودش برده گرفته!   ی برا ی انگار د یکش رونیب نیشد و به سمت من اومد. دستم رو گرفت و محکم از ماش  ادهیپ نیاز ماش  انیپو

 به حالت نگار!«   یوا  یکن  ی و زار ه یاگه گر ، یو داد راه بنداز غ یکه گفت:»اگه ج دم یکش ینگار! آه  ی مگه کمتر از برده هم هست

 فهم شد!؟«  ریشده اش گفت:»ش  د یکل  یدندون ها  یز الدرهم نگاهش کردم که صداش رو باال برد و ا  یاخم ها با

 آره. - 

 ی پشت دستش رو، رو  

 

 عشق خودم!«  نیو با لبخند گفت:»آفر د یکش  صورتم

  یصندل  ی. رومیاتاق شد  ه یو داخل  میاز پله ها باال رفت .د یبا چندش صورتم رو درهم کردم. از دستم گرفت و پشت سرش کش 

 نگار!«   یکثافت   یلیسرم اکو شد:»خ یتو  ال یدان یصدا هو یبه سمت عاقد رفت.  انینشستم و پو 

امضا   ایبه سمتم برگشت و گفت:»ب انینشه! پو یخودم رو گرفته بودم که اشک هام جار یبه گلوم حجوم آورد به زور جلو  بغض

 کن.« 

که کار ها توم شد از اون اتاق خفه   نید از ابدون بله گفتن! بع ،یعقد   ی دلم به خودم زدم. بدون خوندن خطبه   یتو  ی پوذخند  

  ز یمرد نفرت انگ  ن یا شیپ ی همه مگه بود! خدا من چه جور نیشدم. درد بدتر از ا انیو منم رسماً و قانوناً زن پو م یاومد  رون ی آور ب

 رو بزرگ کنم که ازش متنفرم؟  یا بچه  ی کنم؟ چه طور یزندگ

هم گذاشتم. سرم داشت منفجر   ی شد رو ی م شتر یکه سوزشش ب ییم و چشم هاداد  هی تک شه یشدم و سرم رو به ش  نیسوار ماش  

اومدم و کنار جوب باال   نییپا نیگفتم که نگه داره. از ماش  ان یحالم خراب شد و به زور به پو هوی  نیماش  ی شد با تکون ها یم

کردم. با    هی نشستم و به حال خودم گر ن یزم ی و رو  سمیپاهام وا یکرد. نتونستم رو ی آوردم. انقدر عق زده بودم که دلم درد م

 سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم  انیپو یصدا

   ؟یمسموم شد  هو یچت شد - 

کنه. ازت متنفرم    یشکمم رشد م  یو لعنت کنه.***تو داره تو بود. خدا تو ر ت ی... کاش مسمومیزدم و گفتم:»نه لعنت ی داد

 !«انیپو
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مادر   ستیخانواده که معلوم ن  ی ب ه یبه صورتم زد.**! تو  یلیدستم رو محکم گرفت و س  ان یبه شکممزدم که پو یمشت محکم 

 کنم!  ی محوت م نیزم یاز رو  ادیبچه ب   نیسر ا یی قسم اگه بال یی! به جان اون باالهی پدرت ک ه یک

که برام به   ی اریهان! مگه تو حرمت لون رو م یشناس  یمگه تو خدا رو م  ؟ ییو گفتم:»جان اون باال دم یوار خند   کیریستیه 

 !«  یخور  ی جانش قسم م

 شه.«  ی م ر یو بلندم کرد و گفت:»خفه شو! برو سوار شو داره د  د یبازوم کش از

  یساعت جلو هی داد و از تهران خارج شد. بعد از  نیبه ماش  ی ردم. گاز محکمک ی شدم و تمام حرصم رو سر در خال نیسوار ماش  

دلم    ی و تو  دمیکش  یاون اطراف بود. نفس ان یپو یزد، فقط خونه   یپر نم یبود که پرنده ا  ییجا ه ینگه داشت.  ال یو  هی

 !«  ید :»نگار خانوم به عذاب گاهت خوش اومدمینال

مشغول   ییرا یحال پذ  ی که کمتر از قصر نبود چندتا خدمتکار تو ی خونه ا هی ام کرد و به سمت خونه برد.  اده یبه زور پ نیماش  از

 !« نیزل نزن ییبه سرشون زد:»سرتون تو کارتون باشه به هر جا یداد   انیمن با تعجب نگاهم کردن. پو دنیکار بودن که با د 

ارزش   ی ب یش  ه یمنو مثل    انیکه فکر کنم ده تا اتاق بود. پو  میشد  یزرگب  یراه رو  ه یو به سمت پله ها برد. وارد  د یاز دستم کش 

  ی بود. من که م  یمشک ی همه چ یواریگرفته تا کاغذ د   یتختبرد. نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم از رو  ی به سمت اتاق آخر

زد و به   یطرفه ا  ه ینگاهش کردم. لبخند  آورده. در و از پشت بست که با ترس برگشتم و ر یدل گ تاقا نیدونم از قصد من رو به ا

دونستم    یم  گهید د یدونم چرا الل شده بودم! شا ی باز کرد. نم یکی یکی مانتوم برد و  ی سمتم اومد دستش رو به سمت دکمه ها

کنه! کش موهام رو باز کرد و    یاون کار خودش رو م یمن الک  یتقال کردن ها  گهیدونستم که د  ی م د یشا ست،ین ی را برگشت

 موهات دست بزنه.«   نیمن به اکس حق نداره به جز  چیگوشم اکو شد:»ه  یتو  ال یدان یصدا هو یبلندم برد.  ی موها ی دستش رو ال

  نیکه ا ییموهام نشست! کجا ی رو گهید  ی کیدست   نیبب ال یلبم نشست، با فکر اون روز ها قلبم درد گرفت! دان ی رو یپوذخند 

من هنوز از روز اول   ی ! لعنتنهیتو بش یموها  ن یشکنم اگه ب یاون دست ها رو م یآخه تو مگه نگفته بود   ؟یرو بشکندست ها 

  ،یاشک چیبار بدون ه  نیاجبار اما ا ی از رو یهم آغوش  ه ی! باز هم ارمی عمرم دووم ب ردلم برات تنگ شده چه طور بدون تو تا آخ

 !  یداد   چیبدون ه

هم تعجب کرده بودم هم   دنشیو چشم هام رو بستم. با د  دمیتخت کش  یشکمم جمع کردم و خودم رو به گوشه   ی رو تو پاهام

به عقب   ی! قدم دهیجا رو از کجا فهم  نیبه خون نشسته، سر و وضع آشفته به سمتم اومد. اون ا ی بودم! با چشم ها دهیترس 

کار و   نیدو رگه گفت:»چرا ا ی و به چشم هام زل زد و با صدا ادسیوا  میقدم  ود  ی سرد رو لمس کرد. تو وار یگذاشتم که کمرم د

   ؟«یکرد انتیکه به تو داشتم خ  یچرا به عشق ؟ی کرد

 !«  یخبر ندار یچ ینکردم تو از ه انتی من بهت خ الیاومد گفتم:»دان یکه به زور در م ییصدا با
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 شدن.   ر یام زد که از دردش اشک هام سراز نهیکف دست هاش محکم به قفسه س  با

!  یچرا با هاش هم خواب شد  یکرد انت یکردم برادرمه بهم خ یکه فکر م  یبا کس یلعنت  ه یبه هوا رفت:»دروغ نگو! تو  دادش 

  ی ازش نم یشم!« حرف ی م ونه ی بده دارم د یجواب  ه ی ی که عاشقت بشم؟ دِ لعنت  یکرد   یکار  هی چرا  یخواست  یچرا؟ اگه من رو نم

 رفت.»هم خواب!«   یذهنم رژه م  ی کلمه تو ه یفقط  دمیشن

کردم!   انتی کرد من بهش خ  یرفتم، اون فکر م  ان یتخت پو یخودم رو  لی کرد من با م ی دونست! اون فکر م  یاز کجا م  الیدان

 ی چیتو ه   الیدونست که چقدر التماس کردم! با هق هق گفتم:»دان ی دونست  نم  ینم الیدان

 

 *** یدون ینم

کرد   ی م ش ینگاهش کردم. با بغض صداش که دلم رو ر یاشک یصورتم نشست خفه شدم و با چشم ها یکه تو  ی ا دهیکش با

از   شتر یب گهی. دیکردم توهم عاشقم یفکر م  ی! من لعنتیدروغ چیبدون ه یا  لهیح چیدوستت داشتم بدون ه  یگفت:»من لعنت 

 راحت بشه.«  ی ا گه ینجس د هی شهر از دست  نیا د ی! بای ریبم د یدروغ نگو. تو با نیا

داد. نفسم   ی اون بدتر فشار ی بهش داد. تقال کردم تا دست هاش رو برداره ول یدست هاش رو دور گردنم حلقه کرد و فشار 

 مطلق!  یاهیو س  دمید  یچشم هام تار م  ی رو جلو الیشد دان یداشت قطع م 

بود هنوزه که   تی واقع ن یها همه اش خواب بود! اما ع ن یا یعنی. دمیاز ترس کش ی غیو ج دمیاز خواب پر یکی د یشد  ی با تکون ها 

زانوم   ی کرد. سرم رو، رو  یکه با ترحم نگاهم م ی کنم. بدون توجه به خدمت کار  یرو دور گردنم حس م الیمحکم دان یدست ها

 کردم.    هی گذاشتم و گر

   ن؟یخانوم خوب هست-

  نه یآ یتخت بلند شدم و جلو  ی که خدمت کار رفت از رو نی.« بعد از ان یاهشاً تنهام بزارگرفته و هق هق گفتم:»آره خو یصدا با

 . سادمیوا

با   هو یخورد.  ی گوشم زنگ م ی که سوهان روحم بود تو  ییکه به صورتم زده بود، نبود. هنوز صداش و حرفا  یا  دهیاز کش ی اثر 

که کنار پنجره   ی و گلدون دم یاز حرص کش  یغ ی. جختمیر نیرو، به زم  زی م ی رو یها لیو تموم وسا دمیکش یغ یگردنم**ج دنید

 کرد.  ی رو زخم م یشونیکوچولو از شکسته اش به سمتم پرت شد و پ  هی  هپرت کردم ک  نه یبود رو با شتاب به سمت آ
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  ی  دهیکش  ه ی  انیدر اتاق باز شد و پو  هو یرو شکستم.  د یرس  ی که دم دستم م ی زیهر چ میشونی پ یز یبدون توجه به خون ر 

ام نشست و   نهیس  یقفسه    یبه خون نشسته رو  یپرت شدم. با چشم ها نیزم  یرو  یلیبه صورتم زد که از شدت س  یمحکم

 ! زده به سرت.«یشد  ونه ی هان؟ د یداد راه انداخت ی و ب اد دستش گرفت و با داد گفت:»چرا د ی چونه ام رو محکم تو

داره. ازت    یرو برنم  گرانید  یچشمت خوش بخت یهست ی عقده ا  هی ! تو یآشغال  هی ! تو یض یمر ه یتو  ی شدم لعنت ونهیآره د- 

 متنفرم! 

از   د،یچی رفت. از موهام گرفت و دور دستش پ ی اهیچشم هام س  اد یمهمون صورتم کرد که از درد ز ی ا گه ید  یا ده یکش ه ی 

از سرت   الیدان   شیپ ی که برگرد  نیخوشگله فکر ا نیوحشت ناکش گفت:»بب  ی دردش صورتم درهم شد. کنار گوشم با اون صدا

 . مفهموم شد؟«  یمون یجا کنار من م  نیکن که تو تا ابد هم رون یب

 جوابش رو ندادم که بلند تر گفت:»مفهوم شد؟« 

  ییقسم به اون خدا ی چه زود ول ر یرم چه د ی جهنم م نیاز ا یروز  ه یباز هم جوابش رو ندادم. چون مفهوم نشده بود، چون من  

لب هام رو   ادیشد. از درد ز  ی لبم زد که خون از گوشه. لبم جار ی رم! به پشت دست رو یجهنم خونه م  ن یکه تنهام گذاشته. از ا

   ستم؟« یکرد و گفت:»مگه با تو ن اهمنگ  نیکردم. با صورت خشمگ  یحس نم

ترش کرد. کمربندش رو باز کرد و لبخند    یاعصبان نیکه ازدم   یپوذخند  هی کرد  ی که لب هام درد م نیرو ندادم و با ا جوابش

 کنم!«    یاالن آدمت م ؟ ید  یزد و گفت:»جواب نم ی چندش آور

 .  دمیکش یمحکم  غی کمرم زد که از دردش ج  یبا کمربندش رو  محکم

  ی بدنم م  ی کمربند ها رو  یبرد. جا یلذت م   دنمیزد و محکم تر از قبل به بازوم زد. مثل جادوگر ها بود از درد کش ی ا قهقه 

پرت کرد و   یکه خسته شد کمربند رو گوشه ا  ن یکردم. بعد از ا یم  ه یکردم که ولم کنه فقط گر  یالتماسش نم ی سوخت ول

 رفت.    رونیخودش از اتاق ب

  ی ش هم رو. چهار انگشتسادمیشکسته وا ی   نهیآ ی بلند شدم و تلو تلو خوران جلو نیزم یهام رو پاک کردم و به زور از رو  اشک

  ی بدنم قرمز شده بود و بعض یکرد. همه جا  یم  یکنار لبم براک دهن کج  ی کرد و خون خشک شده  ی م انیدو طرف صورتم نما

  یاالن به چه وضع نیاز گل بهت کمتر نگفته بود! بب ی سنت کس نی تا ا خانوم نگار  ن یبود! بب یجاها هم خون خشک شده ا 

  ی م رم یدارن تحق  ی! چه جور نیحال و روزم رو بب گه؟ ید ی نیب ی زنه! خدا م یکتکت م   رهیگ ی رسه م یاز راه م  ی ! هرکیافتاد

  میکنم تن زخم ی که هرجا رو نگاه م مد او  یبدم م  یلیبود و منم خ نهیآروم به سمت حموم رفتم. کالً داخلش آ  ی کنن! به قدم ها

 برش داشتم و کش موهام رو باز کردم.   ز یم ی رو از رو ی چی. ق نمیب یرو م 
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  نیکس حق نداره به جز من ب  چیموهات دست بکشه، ه ی کس حق نداره به جز من ال چیسرم زنگ زد:»ه یتو  ال یدان یصدا هوی

 موهات نفس بکشه!«  

  نیا ی ستیتو ن ی وقتموهام دست بزنه.   نیبه ا  ی زارم به جز تو کس یمن نم  المیلب گفتم:»دان ر یهم فشردم و ز ی هام رو، رو چشم

 خوره!«   ی بلند به چه دردم م یموها

لرزون موهام رو کوتاه کردم. موهام   یکردم. با دست ها ی چیدست هام گرفتم و ق  نیاز موهام رو ب یرو باال گرفتم و تره ا  ی چیق 

  یخورد جا یکه آب گرم به تنم م  ی وقت سادم،یدوش وا ر یز ون یگر  یکرده بود! با چشم ها ر یتغ بیام عج افهیپسرونه شده بود و ق

 اومدم.  رون یاومد. از حموم ب ینفسم باال نم گه یکردم انقدر که د  هی دوش گر ر یاز درد دلم، ز ،سوخت. از درد تنم ی زخم ها م

ها  تخت نشستم و زانو هام رو بغلم گرفتم و باز به فکر فرو رفتم. با فکر اون روز  ینبود! رو  ختهیاز اون اتاق به هم ر ی خبر 

 اون روز گه یکه د  نیبا فکر ا یلبم نشست ول  ی رو  یلبخند 

 

 تموم شد.   الیدان ش یخوب پ یها

 گرفتم.  یم  شیدلم رو به خون نشوند، از درون آت   الیدان ی عاشقونه  ی اون حرف ها ادیاون روز ها،  ادیگلوم رو فشرد.  بغض

 

وقت    چیمن بود، حرف هاش رو ه ی رحمانه سرنوشت عشقم رو از من گرفت اون زندگ ی ب یل یرحمانه بود! خ یب  یلیخ ییجدا نیا

 کنه!    یخورد ولم نم یکنم اون قسم م  ی فراموش نم

روز   نیوقت اون آخر چیقولم زدم! غرورش رو شکستم ه  ریآدم بد قصه من شدم ز ی زارم ول یدادم تنهات نم  یبهش قول م من

سوخت.   یکرده بودم که چشم هام م  هیره! انقدر گر  یچشم هام کنار نم ی از جلو الیفرت دانوقت اون نگاه پر ن  چیره، ه ینم ادی

 بودم.   یچی کرد. من بدون خانواده ام ه  یکرد، آرومم م  ی بود. نازم م ارم خواست! کاش االن کن یدلم مامانم رو م

خواب کتکم    ی تو  الیباز هم اون کابوس باز هم دان دمیام از خواب پر هی گر  ی. نصفه شب با صدادمیو خواب دم یتخت دراز کش ی رو

 اومدم و به بالکن رفتم.   نییتخت پا ی تونستم نفس بکشم از رو ی زد. نم یم

  یلی رو که خ ی چونه ام اومد. به آسمون پر ستاره چشم دوختم و آهنگ   ری که اشک هام از کنار چشمم تا ز دمیکش  یق یعم نفس

 دوستش داشتم  

نا ندارم .... همش   گهیدلم تنگ شده و د   ارمیخسته شدم ....دارم کم م  گه یکنم .... تحمل ندارم ...د ی دارم دق م-لب خوندم:   ریز

زنه.....تو   ی تو چشات دلم داره واسه تو پر پر م ی کنم ...فدا ه یبرام نمونده که بخوام برات گر یاشک گهی قرارم د ی فکر توام....همش ب
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به   یستی...تو که ننمیشم خودم رو توش بب رهیخ یک  ی...تو چشما نمیا منه بدون تو کجا برم ...و کجا بشب الت یو هنوز خ  یرفت

به   ی به عشق ک ایدن  نیحرف بزنم دردت به جونم تو ا یبگم که نازم کنه که بهم نخنده ...با ک  یبگم ....چشاشو روم نبنده به ک یک

 !  رممیکنم بم ی همش آرزو م ی ستیتو که ن  رمیس  ی گزند  نیبمونم ...به جون چشمات از ا ی شوق ک

 *** 

  یها تو  ونهی د ه ی . مثل دمیقشنگش رو ند  یعشقم رو اون چشم ها یکه صدا  هی دوماه  م،یخونه زندان ن یا یشه که تو  یدوماه م 

 خندم!   یکنم م  یم  هی و با مرور خاطرات گر  نمیش  ی اتاق م یگوشه ا 

بغلم جمع کرده بودم.   ی مبل نشسته بودم و پاهام رو تو  یزنه! رو  ی و هر روز فقط کتکم م  ادیدختر به خونه م ه یهر روز با  نایپو

  د یاومد و دستم رو کش شمیاومده بود نگاه کردم. با صورت خندون پ یکه بدون دختر   یانیدر سرم رو باال گرفتم و به پو یبا صدا

 ببرمت.«   ی باحال یجا ه یخوام به  ی زد و گفت:»حاظر شو م یکردم که لبخند  ی . با تعجب نگاهش مدو به زور از جام بلندم کر 

 رم.«  یجا نم چ یو گفتم:»من با تو به ه  دمیکش رون یرو با شتاب از دستش ب  دستم

 .«  می. زود حاظر شو بریزارم حال خوبم رو بد کن ی کرد و گفت:»نم ی نچ 

 به صورتم زد و گفت:»خفه شو!«  ی محکم ی  ده یشه؟« کش ینم ت یزاد حال  یزبون آدم امیم و گفتم:»نمزد  ی داد

 رو به آشپزخونه کرد و داد زد:»گلرخ!«  

 اومد و گفت:»جانم!«   رونیداشت! با عشوه از آشپز خونه ب انیهم با پو مانه یصم یکه رابطه   ی زیگلرخ خدمتکار نفرت انگ  

 .  اریبرو لباس نگار رو ب-

 که خودش برداره!«  ستم یاخم هاش رو درهم کرد و گفت:»نوکرش ن گلرخ 

 که گفتم رو بکن.«  ی . کاراریسگم رو باال ن  ی با داد گفت:»گلرخ اون رو 

مانتو و شال برگشت و رو صورتم پرت کرد که    هی با  دهینکش قه یگفت و با تنفر نگاهم کرد و از پله ها باال رفت. دو دق ی باشه ا 

 ؟« یستیآدم ن م یکنار  نیتو هم مثل ا  ای یکور  یو گفتم:»عوضزدم   ی داد

  د یارزش از بازوم کش یب ی ش  هی !« به زور لباس ها رو تنم کردم که مثل عیبازوم رو فشار داد و گفت:»خفه شو و بپوش سر انیپو 

 اومد.   رون یب  اطیبا سرعت از ح ان یپو م،یشد  نی. سوار ماش میاومد  رونیو از خونه ب
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که موهام رو به رقص گرفته   ی باد خنک نیا  یهوا، برا  نیا ی. دلم برا دمیخنک رو با تموم وجودم بل  یو هوا  دم یکش نییرو پا شهیش 

گردو شد! با تعجب به سمتش برگشتم و    یرفت چشم هام اندازه   یداشت م  ان یکه پو  یمقصد   دنیبود، تنگ شده بود! با د

 ؟« یر  ی م ی گفتم:»کجا دار

  ی م ال یدان یداشت من رو به خونه   ی واسه چ  نی.« بغض گلوم رو فشرد اینی ب یزد و گفت:»صبور باش اال م ی طرفه ا کیلبخند   

استرس   د،یقلبم لرز نیشتن ماش کردم که با نگه دا  یخواست عذابم بده!؟ با بغض داشتم به روبه روم نگاه م  یم  یبرد؟ خدا چرا ه

 شو.«  ادهیبه هم کرد و گفت:»پ ینگاه انی تمام وجودم رو گرفته بود. پو

 رم.   ینم یی من جا- 

 

 ات کنم!؟«  اده یبا کتک پ د یبا یایب نییبا زبون خوش پا یتون  یمانند نگاهم کرد و گفت:»نم کالفه

 رو ندارم.«  الیدان دنی من طاقت د  میبر ایکنم ب یبار اول التماسش کردم:»توروخدا ولم کن. خواهش م   یبرا 

حرکت   انیلرزون پشت سر پو ی شدم و با قدم ها اده یپ نی. به زور از ماش د یاومد در سمت من رو باز کرد و از دستم گرفت و کش 

 کردم.  

فرو   یگرفت. اشک از چشم ها  یگرفت و حس بدنم رو از من م   یهام جون م چشم  ی خاطره جلو هیداشتم    یکه بر م  ی هر قدم با

گوشم زنگ خورد.   ی خنده هامون تو یاستخر صدا دن یکه با د میشد  اطینبود. وارد ح گاریدر باد   یبود که جلو  بی. عجختی ر یم

 بود!   روز ید نیانگار هم

چشم هام زنده   یمون! همه اش جلو  یاستخر افتادنم! شرط بند  یبه خاطر تو  دنشیلذت کش ال،یدان ی من و خنده ها ی ها غیج

مقابلم مغزم    یصحنه   دنیو به داخل خونه برد. با د  د یبه زور دستم رو کش انیصورتم فرود اومد. پو ی شد و اشک هام با شدت رو 

 هنگ کرد!  

فقط   ی! خوب نگاه کن، الش نیو کنار گوشم لب زد:»بباز پشت بغلم کرد  ان یبخورم که پو نیسست شد کم مونده بود به زم پاهام

 که دوستت بود!«   یکس  نیرو، بب  یکه عاشقش بود   یکس  نیبب ستم، یمن ن

تونست   یها نم  نیا دم ید  یخواب م ی! انگار یکلمه حرف ه یاز  غی کردم اما در  یشده بود، دهنم رو باز و بسته م  نیزبونم سنگ  

چشم هام بود بستم که اشک هام   یکه جلو  ی حیوق ی کرد. چشم هام رو از صحنه  یکار و نم  نیوقت ا چیه ال یباشه! دان تیواقع

 هم کنار گوشم لب زد:»چشم هات رو باز کن!«   از . بختنیچشم هام ر یاز گوشه   لیمثل س 
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  ه یکردم دختر خوب ی که فکر م  یتر بود، دختر  ک یدوست بهم نزد ه یاز  یروز  ه یکه  یو دختر  الیهام رو باز کردم و به دان چشم

 کرد.  ی معاشقه م  الیداشت با دان

  ست؟یشکست؟ خدا بس ن یبار چندم بود که دلم م  نیا دم یشکستن دلم رو به وضوح شن یکرد. صدا  یبغلش براش ناز م یتو  

 نحس! ی زندگ نیخسته شدم از ا

 تو روخدا.«   م یبرگشتم و گفتم:»بر انیبه سمت پو 

 کنه!«   یناز براش ناز م ینفس چه جور  نیو نفس برگردوند و گفت:»نه نگاه کن. بب   الیرو به ستم دان سرم

 .« میلرزون گفتم:»نه بر یدستم رو مشت کردم و انگشت هام رو به پوست دستم فرو بردم و با صدا 

. چشم هام رو بستم و با دست هام  د یبرآمده ام کش ی شکم کم ی جوابم رو نداد و از پشت محکم بغلم کرد و دستش رو به رو 

  د یحرف ها بود. به زور دستم رو گرفت و گفت:»با نیظالم تر از ا انیپو یمحکم گوش هام رو گرفتم تا صدا هاشون رو نشنونم ول

چه زود فراموشت کرده و داره عشق و   نی بب ،ی زیر ی بخاطرش هر روز هر شب اشک م ه رو ک  یکس  نیبب ، یگوش کن  د یبا ،ینیبب

 کنه!«   یرو م حالش

  ختی ر یکه گلوله گلوله م  یی اومدم و با اشک ها رون یخفه آور ب یخودم رو ازش جدا کردم و به زور کنارش زدم و از اون خونه   

 . دمیدو  رونیب اطیاز ح

  نیزم ی سرم رو، رو دم، یاز ته دلم کش ی محکم غ یآسفالت سرد و محکم فرود اومدم و ج ینتونستم تحمل کنم و با زانو رو  

 کردم.    هی ذاشتم و از ته دل گرگ

 سرنوشت حق من نبود!   نیا ، یزندگ نیا

شده   ره یکنار لبش بهم خ ی لبخند مسخره   هی نگاه کردم. با  ان یکه دور شونه ام نشست سرم رو بلند کردم و به پو  ییدست ها با

شدم و سرم رو به   نیگرفته بودم به زور سوار ماش  ید یجونم کنارش زدم و از جام بلند شدم. سردرد شد  یب ی بود. با دست ها

 دادم.   ه یتک نیسرد ماش  ی  شهیش 

 من!   ای  ی تو کثافت ال یرفت. ازت متنفرم دان یچشم هام دور نم  یوقت از جلو  چیصحنه ه  اون

 ! خدا لعنتت کنه!  یبطه دار به چشم خواهرمه را ی گفت یکه م  ی که با نفس کس  ییتو کثافت

شکسته   الیو به خودم که به خاطر عشق دان  سادمیوا نه یآ  یشدم و به اتاقم رفتم. جلو  ادهیپ نیاز ماش  مید یکه به خونه رس  ی وقت

 !  یلعنت هی تو  ایکارم   انتیزدم! من خ یو الغر شده بودم پوذخند 
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به   د یکرد! شا انتیکرد به عشق ما خ انت یاون به من خ یمن بود! ول  ی که زندگ یمتنفر باشم؟ با کس  الیتونستم از دان ی م من

 . دمیکش ی قیو نفس عم دمیموهام کش یفراموشم کرده! دستم رو کالفه مانند ال  یزود 

  ی م انتیکارم! باشه خ  انتیخ یگ  ی کنم م  یم  لیتبد  ت یاون کابوس ها رو به واقع گهید  الیگرفتم. دان ی م ش یاز درون داشتم آت 

 دم.  ی رو بهت نشون م فیآدم کث ه ی کثافتم! باشه امشب  ی گ یکنم تا حرفت دروغ نباشه! م 

 صورتم نشوندم.   یرو  ی ظیغل ش یآرا هی رو برداشتم و  شم یلوازم آرا 

خودم از حرص قهقه   دن یکردم. با د یخودم خال ی از آتکلن به رو یام رو تنم کردم و کم یلرزون لباس خواب مشک  یدست ها با

 زدم.  یا

 دروغ بود!   ه یکرد عشقش فقط  انتیکنم! اما اون بهم خ انتیخ  ال یخوام به دان ی زدم؟ االن م یم  یمن بودم دم از عاشق 

 رفتم.   انیدر اتاق پو ی آروم جلو یاومدم و با قدم ها رونیفکر کنم از اتاق ب ی زیکه به چ  نیا بدون

اون وضع با   یمن تو  دن یبا د ان یدادم. پو  نییسرد در، رو پا ی  رهیلرزون دستگ  ی فرستادم و با دست ها  رونیرو پر صدا ب نفسم

 باز نگاهم کرد. یتعجب و دهن

   ه؟ یتعجب واسه چ نی! االن اادیخودش به اتاقش ب یخواست نگار با پا ی خواست! مگه نم ینگار و نم نیزدم. مگه ا ی پوذخند  

 رو   شیدست ها رفت.  یروح از تنم م  ی اش بلند شد و به سمتم قدم برداشت. با هر قدمش انگار ی صندل یرو  از

 

 چشم هام زل زد.   یلختم حلقه کرد و تو  ی بازو ها دور 

 !  یخودت به اتاقم اومد  یبالخره با پا-

وار دوستش داشتم! اما اون   وانه یکه د  یکنم به کس  انتیخواستم خ یبهش زل زدم. من م  یاشک یرو ندادم و با چشم ها  جوابش

 کرد!  انتیبهم خنجر زد! اون به من به عشق ما خ

 

  ی شونیام رو به پ ی شونیرو به دور کمرم حلقه کرد و من رو به خودش چسبوند. چشم هام رو محکم بستم و باز کردم. پ دستش

 دم!«   ی من اجازه نم یعنیتونه **  ی کس به جز من نم  چیگوشم اکو شد:»ه ی تو الی دان ی صدا هویاش چسبوندم. 

 نزاشت. چشم هام رو بستم **  انتشیخ یصحنه   یاز بغلش جدا شم ول  خواستم
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از من جدا   انیکرد. پو س یرو خ انیچشم هام سر خورد و صورت پو ی! اشک از گوشه  یکار واقع انتیخ هی شد، االن شدم  تموم

 شد و با تعجب نگاهم کرد.  

 زدم**..** یمسخره ا  لبخند 

  ی که باعث شد اشک هام از گوشه  دمیاز ته دل کش ی شد! آه یچشم هام رد م یاز جلو  لم ینفس مثل ف ی ب*و*س*ه ها 

 .  زنیچشم هام بر

شده   ونهیکنم! چرا د  انتیق مون خخواستم به عش ی اومده بودم که ازش متنفر بودم! م یکس  شیکردم!  پ ی کار م  یداشتم چ من

  یرو تحمل نم یهمه درد و دور  نی! مگه به خاطر اون استمین الیکنم؟ مگه من عاشق دان  انتیخواست خ  ی بودم؟ چرا دلم م

 کنم.   انتیخ م که من ستیکرده قرار ن انتیکنم! اگه اون خ

تخت بلند شد و از بازوم   یکرد. از رو  ی خمار داشت نگام م ی تخت بلند شدم با تعجب و چشم ها یرو کنار زدم و از رو  انیپو هوی

 شد؟«   یگرفت و گفت:»عشقم چ 

کلمه!« لبخند    ن یاز ا اد یدرهم گفتم:»بهم عشقم نگو بدم م  یکلمه به شدت متنفر شده بودم. کنارش زدم و با اخم ها نیاز ا عشق

 خوبه؟«  میخانومم، نفسم، زندگ گم  یزد و گفت:»باشه م  ی چندش آور

 !«  زکم؟یزد و گفت:»چرا عز یفقط نگار صدام کن! باز هم لبخند  ستم یتو ن یچ ینگو من ه ی چیبه من ه- 

رنگ   ری تغ هو یچرا  هو؟ ینگاهم کرد و از بازوم محکم گرفت و داد زد:»چت شد  ت یبغلم کنه که هلش دادم. با اعصبان خواست

 ؟« یداد

 !«  یو گفتم:»ازت متنفرم از حال بد من سو استفاده کرد دمیکش رون یبازوم رو از دستش ب 

 *** ی بغلم کرد ی. و گفت:»تو اومد د یخند 

 اومدم.  شتیکه من عاشق چشم و ابروت شدم و  پ  ستین  نیا یبه معن  نیا ی اومدم. ول شتیآره من خودم پ-

  ه ی تو ی تونه صاحب قلبم بشه حت یکس نم چینفر هست! ه هی فقط  میقلب لعنت   نیا یقلبم زدم و گفتم:»تو   یبا دستم محکم رو 

 !«  یکش ی م دک یپست فطرت که اسم شوهر رو برام 

 !« یکثافت  یلیچشم هاش زل زدم و گفتم:»خ ی جانانه به کنار گوشم زد. تو   ی لیس  ه یتموم شدن حرفم  با

پا  ی کنم ول  تیخواستم کار یت! نمپس  یکثافته ک   یدم ک ی برات نشون م  نیو به سمت در برد و گفت:»بب د یاز بازوم کش 

 باش!«   ی بد  یدمم! منتظر اتفاق ها  یرو  یگذاشت
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 خواد بکن!«   ی دلت م  یهر کار دمی و گفتم:»به درک. من بر دمیکش  رونیرو از دستش ب بازوم

 بغلم گرفتم.   یپارکت سرد فرود اومدم و زانوهام رو تو  ی . در و از پشت قفل کردم و رودمیاومدم و به اتاق خودم دو رونیاتاق ب از

  ی کرد. آرزو م  یام م ونه یکه اگه نبودم، اگه زشت بودم، اگه پسر بود، اگه... داشت د  نیبه سراغم اومده بود. فکر ا یپوچ احساس 

غمم فقط کنده شدن سر  هام و عروسک هام.  ی برام مهم نبود. جز هم باز ی زیکه چ  یام برگردم. زمان یکردم به زمان کودک 

وقت   چیگفت:»ه  یکرد و م  ی کردم مامانم نوازشم م  یم  هی که گر  یکردم. وقت  ی م ی که باز ی شدن زانوم وقت یعروسکم بود و زخم

 کنه!«  یرو درست نم ی کار ه ینکن. گر ه یگر

شکمم جمع کردم. از   یگذاشتم و زانوهام رو تو  ن یزم ی کنم؟! سرم رو، رو ه یبخت بدم گر یبرا  د یحاال هم نبا ؟یاما حاال چ 

داد! کاش مامان و بابام بودن!   ی غم م یبرام بو زینواخت شده بود! همه چ ک یام  یپارکت ها بدنم مور مور شد. چقدر زندگ یسرد

  نیبودن منم مثل ازدم! اگه االن  ی کردن کار سگ دو نم  دایپ یبردم، برا ی پناه نم ی کس چ یه یشدم االن به خونه   ینم  میتی اگه 

 اومد!   یبال ها سرم نم نیشدم! اگه بودن ا ی ناز و نعمت بزرگ م یپولدار ها تو 

بهم   ی به چه راحت ن یبب الیکنم! دان یتونستم خود کش ی . نفس کم آورده بودم کاش مختیر ی چشم هام م ی هام از گوشه  اشک

 کنم.    انتیمن نتونستم به عشق مون خ ی ول  یکرد  انتیخ

  *** 

   که لب به صبحونه بزنم به حموم رفتم. ن یاز خواب بلند شدم و بدون ا صبح

دوش   ر یدر حموم زده شد از ز  هویآب سرد عادت کردم.  ن یبعدش به ا  یول دم یو آب سرد رو باز کردم، اول لرز  سادمیدوش وا ریز

 داد زدم:»بله؟« 

 رسن!«   ی گوشم رو پر کرد:»زود باش االن مهمون ها م  انینحس پو یصدا 

  دنیکه نفس کش  یبه دلم افتاده بود جور  ی بیعج ی کف آلودم شدم. دل شوره  یلب گفتم و مشغول شستن موها  ر یز ی درک  به

 رو برام سخت کرده بود! 

  دنمینشسته بود و منتظرم بود. با دتخت  ی رو انیاومدم. پو رونیو از حموم ب دمیام رو پوش  ی تن  یو حوله  دم یکش ی قینفس عم 

  یباال آورد و گفت:»لباس درست و حساب د یو دستش رو به حالت تهد   سادیام وا ی دو قدم  یاز جاش بلند شد و به سمتم اومد تو

 کشمت!«  ی و گرنه م ی ایم نییو به پا ی پوش  یم

 اد؟« یخواد ب یم  ینکن. درضمن ک  دمیتهد  یدرهم گفتم:»الک  ی با اخم ها 
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و   د یپاش چرخ ی پاشنه  ی رو هویمهمون باحال!« کنارم زد و به سمت در رفت  ه یلبش نشوند و گفت:» یگوشه   ی پوذخند  

 پست فطرت!« پوذخند  ی تو بهم گفته بود یگفت:»اومم راست

 

 ؟« یستیزدم و گفتم:»آره مگه ن  ی

  ی ا دهیلباس پوش  ه یت کمد لباسم برگشتم. گفتم و به سم ی دم!« منتظرم  یکرد و گفت:»باشه نشونت م  یخنده ا  ی به حالت بد  

 . به درک که مهمون اومده! دمیتختم دراز کش  یبرداشتم و تنم کردم و موهام رو خشک کردم و رو 

 نگاه کردم.   یعصب ان یدر چشم هام رو باز گردم و به پو یساعت چند بود که با صدا دونمینم 

   ا؟یب ن ییمگه نگفتم پا-

 ؟« یکن  ی کار م ی آورد. با داد گفتم:»چ نییگرفت و از تخت پارو ندادم که از دستم   جوابش

 ام رو نشون بدم.« یخوام بهت پست فطرت یمهمون ها اومده م  م یزد و گفت:»بر ی پوذخند  

 !«  یهست  یروان هی و گفتم:»ولم کن. تو  دم یاز درد کش ی غیکه ج  د یاز مچ دستم محکم کش 

چند تا مرد گنده با تعجب   دن یباال که مخصوص مهمون ها بود برد. با د یآورد و به سمت سالن طبقه   رون ی زور از اتاق ب به

داره   شعوریب ن یکارش به سراغم اومد. ا نیاز ا ی پاها شون پرتم کرد. ترس بد  ی و محکم جلو د ینگاهشون کردم. از دستم کش 

 کردن.   یداشتن نگاهم م  زشونیه ی کنه! مرد ها با اون چشم ها  یم کاریچ

  یمن پست فطرت   نیترسونش گفت:»بب یسرش برد و کنار گوشم با صدا  ک یبه سمتم اومد و از موهام گرفت و سرم رو نزد انیپو 

تو   ی بر مارستانیبه ت د ی. تو بایدستش گذاشتم و گفتم:»ولم کن لعنت  ی ام رو االن نشونت دادم. برو حالش رو ببر.« دستم رو، رو

 !«  یماریب هی

 خون رو تو دهنم حس کردم.  ی به دهنم زد که شور ی محکم ی  دهیکش

 !  ی کش ینم تی باز که دست از زبون دراز- 

 !«نیخواست ی خوب نم سیک  هی مگه   ن؟یهست ی زد گفت:»منتظر چ یم  شیکه آدم رو آت یبه مرد ها کرد و با پوذخند  رو

  نیا یفرسته! کدوم شوهر ی چندتا مرد م  نیش رو بزن ی بود. کدوم شوهر ی ناموس  یب  یعوض ه ی انیپو  ن ی. اد یلرز  یدست و پام م 

  انیها ول نکن. پو ن یبره که از پاهاش گرفتم و گفتم:»تو روخدا من رو با ا رونیخواست از سالن ب  انیشه! پو ی م رت یغ یقدر ب

 کنم!«  یالتماست م
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شد.   ی صورتم رو فرا گرفت و از دماغم خون جار یاعضا ی . درد همه د ی و محکم به صورتم کوب  د یپاش رو با شدت از دستم کش 

  نیزم  یبه صورتم زد. با شدت رو  یمحکم  ی لیس  هی بار  ن یرفتم که ا انی بدون توجه به درد صورتم از جام بلند شدم و پشت سر پو

 کشم!  ی نفس هام رو دارم م  نیکردم آخر  یبود حس م ده یو درد صورتم امونم رو بر جه یافتادم سرگ 

. به زور از جام  د یکوب  ی ام م نه یس  ی  وارهیرفت و در و از پشت سرش بست. قلبم از ترس خودش رو محکم به د رون یاز سالن ب 

. با کف  ختی ر  یچشم هام م یکردم باز نشد. اشک هام از گوشه   نشیی هر چقدر باال پا ی در و گرفتم ول ی  ره یبلند شدم و دستگ 

 .  ارهیب رونیخراب شده ب نیمن رو از ا اد یدونستم ب  یم  د ید که بعسنگ دل بو  نقدرا ان یپو یدست هام محکم به در زدم ول

داشتن   زیه  یکه با لبخند چندش آور و چشم ها  ییاون مرد ها دنی پشت سرم با شدت برگشتم و با د یکیکه  نیاحساس ا با

 !«  رتیغ یو داد زدم:»به من دست نزن ب  دم یدستش رو آورد سمتم که خودم رو عقب کش شیکی کردم.   ی کردن لرز  ینگام م

 !« یجز موندن کنار ما رو ندار ی اون شوهرت! حاال هم رام شو که راه ایمنم   رت یغ یکرد و گفت:»ب  ی مثل جادوگر ها خنده ا  مرد

 

از اون   یکی به عقب گذاشتم که  ی شد. قدم که از دردش صورتم جمع  دمیبه دماغم کش ی دست ختن،یر ی هام به شدت م اشک

رو به   یا شه یبود رفتم و گلدون ش  زیم  یکه رو   یشد. به سمت گل دون  کمیشون ترسناک تر بود نزد ه یاز بق شتر یمرد ها که ب

 .  دمیکوب نیزم

 مچم گرفتم.   یبرداشتم و رو  شه یش  ی ا کهیت ه ی  عی سالن رو گرفت. سر  ی شکستنش همه جا یصدا

 کشم!   ی خودم رو م نیبش کم یاگه نزد- 

  یبزار امشب رو به کام ما زهر نکن! خوشگله ما که م  نیشون گفت:»اون رو زم  یک یتر اومدن.   کیکردن و نزد  یشون قهقه ا  همه

 بزار!«  نیپس رو زم ش یهمه شون نما م یدون

 و گفتم:»خفه شو آشغال!«   دمیکش  یغیج 

 .رش یبگ  یعل ، یعصاب ی رو گهینه تو د - 

رگ دستم   یرو محکم رو  شه یش  یز یبود به دستور از اون مرده به سمتم اومد که بدون فکر کردن به چ یکه اسمش عل  یپسر 

 .دمیکش

  نیزم ی و رو  سامیخون نتونستم سر پا وا ی و بو جه ی شد. از سرگ یو خون با فشار از دستم جار د یچی وجودم پ  یتو  ی سوزش بد  

 .« نیرو صدا کن ان یدو ؟ یکار کرد  ی از اون مردها داد زد:»احمق تو چ ی کیافتادم. 
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 زدم و چشم هام رو بستم.  یجون  یلبخند ب 

   **** 

 ی راو

  یم  یبود و خون بود که از دستش جار دهیافتاده بود. رنگ صورتش پر نیتر از اون به زم  یزخم یو دل  یدست زخم ه ینگار با  

  یکار  نیکرد که نگار همچن  یکردن. اون ها هم باور نم ی رو به رو شون نگاه م  یشد. مرد ها با تعجب و شوک داشتن به صحنه  

 کنه. 

نگار غرق در   دنیلبش نشونده بود وارد شد. با د  ی پوذخند گوشه  ه یکه   زش یبا اون صورت نفرت انگ  انیدر سالن باز شد و پو   هوی 

  د یبار ترس  ن یاول یشد. برا ره ی. کنارش زانو زد و به صورت نگار خد یداد و به سمت نگار دو  ینگران  ه یخون پوذخند جاش رو به 

 کرد!    یشکمش رشد م ی که تو   ینه به خاطر نگار بلکه به خاطر بچه ا د ی. ترس د یقلبش مثل دست و پاهاش لرز

  ی اومد. خون از دست نگار رو رون یدست هاش گرفت و از خونه ب نیشون کرد. نگار رو ب به جون د یو تهد   د یسر مرد ها کش ی داد

 کرده بود!  یقرمز رنگ   یرو پر از لکه ها نیشد و کف زم  ی م ی جار نیزم

خواست   یرو با نگار کرده بود فقط م  یبد  یرفت. اون باز مارستانیب ن ینر کیبه سمت نزد  ییکرد و با سرعت باال  نیسوار ماش  

آبرو   یکه ب  ن یبود از ا ده یدونست که نگار چقدر ترس  ی درد رو نداشت، نم نیدونست که نگار تحمل ا ی نم ی رو بترسونه ول نگار

 که حس کرد ناباور به صورتش زل زد.  ی دست نگار رو در دستش گرفت با سرد ان ی! پورتهیغ ی همه ب  نیکه شوهرش ا نیبشه، از ا

ها بلند شد. نگار رو به   کیالست غ یج یترمز زد که صدا ی رو، رو نیماش  مارستانیب ی از ترس! جلو ای از بغض بود  د یلب هاش لرز 

رو   مارستانیب ی ستون ها یدادش حت ی کرد. صدا یبرد. حرصش رو سر صداش خال مارستانیو به داخل سالن ب  د یبغلش کش

به سمت شون اومد و نبض نگار رو گرفت و   ینکادر خوابوندن. دکتر برا یرو، رو   ربه سمتش اومد و نگا ع یسر ی لرزوند! پرستار

 هست!«   می وخ ماری. حال بنیاتاق عمل رو آماده کن عی گفت:»سر

داد و آروم    واری اش رو به د هی تک انیتند دکتر به سمت اتاق عمل بود. پو  یجوابش تنها قدم ها یکرد ول ی سوال م یهرچ انیپو

 !؟  رهیانتقام بگ  الیخواست از دان ی فقط م  اینشست. فکرش مشغول نگار شد دوستش داشت  نیزم یسر خورد و رو 

و   د یکش شیموها  یال ی فرستاد و دست  رونیکرده بود! نفسش رو کالفه مانند ب ر یچند وقت ذهنش رو درگ نیبود که ا یسوال

مثل خوره به جونش افتاده بود!    وفتهیبه بچه اش ب یکه اتفاق   نیوخت. فکر اخوش فرم و براقش د ی رو به کفش ها شیچشم ها

  دنیبا د ان یاومد! پو رونیدکتر لبخند به لب از اتاق عمل ب یمدت طوالن ه یبعد از  ی معلوم نبود چند ساعت گذشته بود ول

 بلند شد.   نیزم یو از رو  د یکش  یلبخندش نفس آسوده ا 

 دکتر حال زنم چطوره؟  یآقا-
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  انی!« پونشیببر نیتون ی مونه و فردا م  ی زد و گفت:»حال هر دوتا شون هم خوبه! امشب م یدکتر باز هم لبخند آرامش بخش 

 کرده بودن قدم برداشت. ی که نگار و بستر ی کرد و به سمت اتاق یتشکر

کار ها    یلی! هنوز خیر یبم یلب گفت:»نتونست ری برد و ز نگار یموها یزد و کنار نگار رفت. دست هاش رو ال  ی طرفه ا ه یلبخند   

 !«  یدست و پام جون بد  ر یز د یبا ،ی ریبا زجر بم د یبا ، یریبا تو دارم زوده هنوز بم

  ن یبار من بردم، ا نیخان ا الیلب گفت:»دان ر یبار ز ن یزد و ا یا  گهیپوذخند د هی و   د ینگار کش ی برآمده  یرو به شکم کم دستش

 بار من از دستت گرفتم!« 

  ی باشه که عاشقشه، اون بچه م ی شکم زن یبچه تو  نیخواست ا یو دستش رو مشت کرد. دلش م  د یرو درهم کش شیاخم ها 

 اش رو ازش گرفت!   یزندگ الینزاشت، دان ال یدان یعشقش باشه ول  یخواست ثمره  

 کرد!  ی الدر خ یاومد و تمام حرصش رو، رو  رونیداغون از اتاق ب یاعصاب با

   * 

  نگار

چند   یبودم! با فکر به اتفاق ها مارستانی شدم فکر کنم ب  رهیچشم هام رو باز کردم و به اطرافم خ ی ز یشدن چ دهیکوب یصدا با

 !  دمیکش  ی شده ام انداختم و آه یچ یبه دست باند پ یاخم هام درهم شد. نگاه شیساعت پ

!  رهیکه قصد داشت ذره ذره جونم رو بگ  یشدم زندگ  ی نحس خالص م ی زندگ ن یمردم و از ا یزنده موندم؟ کاش م  یمن لعنت چرا

 تو  یم  رتیغ ی آدم چقدر ب ه ی! وفتهیقرار بود ب  یکردم چه اتفاق  ینم ی اگه من خودکش

 

 باشه!  نه

  دارینثارم کرد و گفت:»خانوم ب یبازم پوذخند  یچشم ها دنیدرهم به داخل اومد. با د  یبا اخم ها انیدر اتاق باز شد و پو  هوی 

 !« میترسوند  ی تو که بدجور یشد 

  یخودم م ی گفت ی م ؟ یاز موهام رو دستش گرفت و گفت:»چرا خود کش ی جوابش رو ندادم و با نفرت بهش زل زدم تره ا 

 !«یشد  ی شد راحت خالص م  ی هم وبال گردنت نم یکشتمت درضمن اون موقعه گناه

 !«  ی:»برو کنار رواندمیدندان هام غر یاز ال  موهام رو از دستش جدا کردم و  
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بر   ی هر کار یروان ه یبه قول خودت از  زیاعصابم رو به هم نر سیلب هاش گذاشت و گفت:»ه ی رو به عالمت سکوت رو دستش

 !«  ادیم

 . دمیرو ندادم و چشم هام رو بستم و خواب جوابش

   **** 

تخت    ریدفترم رو از ز گه ید  ینرفتم. باز مثل روز ها رونیتا االن از اتاق ب ی شدم و از همون روز مرخص ی که مرخص هی روز چند 

 کردم!    یروزم رو شب م دنیکش  یو قلمم رو به دستم گرفتم فقط با نقاش   دمیکش رون یب

دل من   نیشش کنم!؟ به اتونستم فرامو یشدم. چرا نم ره یخ الیدان  یشده   ینقاش  یاول رو باز کردم و به چشم ها ی  صفحه 

 ره!   یضربان قلبم باال م نمشیب یچشم ها که هر بار م نیکرده ا کاریچ

 لب زمزمه کردم.   ریرو ز  الیشدم و آهنگ مورد نظر دان یدفتر رو باز کردم و مشغول نقاش  ی خال یصفحه   

   اره ین ادم یخاطرت تو رو  ایدن  هی برم  د یکجا با-

 شب فکر تو منو راحت بزاره  کی برم که  د یبا کجا

 نداره  یبرام فرق ی چه کردم با خودم که مرگ و زندگ 

 اره یطاقت ب ی حال بد کس نیا ه یمهاله مثل من، تو   

 نم یتورو اون جا نب  میبرم که تو هر ثان د یکجا با 

 نم یتو نش ی برم که بازم تا ابد به پا د یکجا با 

   من یبب ییو من تو تنها یی قراره بعد تو چه روزا 

   نمیکنه از عشق تو هم  ی م ی هرجا برم چه فرق گهید

 دم   ک یمو سفر کردم که از تو دور شم  یجون

 سفر با من   کی  ه یشب ی نیب ی هر جور م منو

 برم  د ی سفر با من کجا با ک ی هیشب

   ارهی ن ادم یخاطرت تو رو  ایدن ه ی 
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 شب فکر تو منو راحت بزاره  کی برم که  د یبا کجا

 نداره  یبرام فرق ی چه کردم با خودم که مرگ و زندگ 

   ارهیطاقت ب ی حال بد کس ن یا هی مهاله مثل من تو  

 *** 

رحمانه سرنوشتم   ی ب ی لیسرنوشت، خ ن یبرحمانه بود ا ی لیکردن. خ  یم  سیو دفتر رو خ ختنیر  یاشک هام پشت سر هم م 

 نوشته شد!  

 رفت!  ی نم رونی، خاطرات با اون از مغزم بگذشته ی روز ها فکر

 !«  المی]رفتم کنارش نشستم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم:»دان 

 خانومم؟«   د یینوازش آورش گفت:»جان دلم بفرما یو با صدا  د یهام رو بوس  دست

 ؟« یزدم و گفتم:»من رو چقدر دوست دار  شیموها یال  ی*و*س*ه اب

هفت    نیا ی اندازه  ا،یدن  نیا یبه چشم هام زد و گفت:»اندازه   ی پاهاش نشوند و ب*و*س*ه ا ی و رو  د یبغلش کش یتو  

 آسمون!«  

 برات عشقم!«[  رمیم ی بغلش کردم و با لذت و عشق گفتم:»م محکم

 !دمیاز ته دل کش ی ادیجون تخت افتادم و فرجونم به   ی ب ی با مشت ها ادی هق هقم اوج گرفت از درد ز 

 نحسش به داخل اتاق اومد   ی  افهیبا اون ق ان یدر اتاق باز شد و پو 

 ؟ یشد  ونهیباز چته؟ باز چرا د-

 بخشمت!«  یوقت نم  چیچشم هاش زل زدم و گفتم:»ازت متنفرم، ه یتو  

 خفه شو! - 

تو که   ؟ی ام کرد یزندان زینفرت انگ  یخونه   ن یا هی چرا من رو تو  یخوا  ی از جون من م ی:»چقذر خفه بشم؟ تو چدمیبا بغض نال  

   ؟« یکن  یپس چرا ولم نم ی تو که من رو دوست ندار ، یخوا یمن رو نم

 !« یرو پس بد  الیدان  یتقاص کار ها د یزد و گفت:»انتقام! تو با  ی داد
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 کار و با اون کردم!   نیعشق من رو از من گرفت و منم ا الیدان-  ؟«یزن ی حرف م ی دار  یاز چ ی با تعجب گفتم:»چه انتقام 

 ؟یبگ  ی خوا ی م ی ! باز چه دروغیزن  ی حرف م ی از کدوم عشق- 

اش،   هیبه ثان ه یثان ادمه ی. درست ستین  ی دروغ  چیسرش گذاشت و گفت:»ه یرو، رو  شیتخت نشست و دست ها  یکنارم رو  

 کم نداشت!  یو اون تو خوشگل  میدانشجو بوداش! اون زمان ها دوتامون هم  قهیبه دق  قه یدق

نبود! اون فقط به خاطر پولم و   یجور  نیا یخواد ول  یکردم اونم من رو م ی عاشقش بودم، فکر م یلیدوست دختر داشتم که خ   هی

 ما بود   شیهم پ الیدان  میرفت  یهرجا که م شه یسمت من اومده بود! هم الیبه خاطر دان

.  نمشیخواستم بب یم  یخوش حال شدم چون بعداز مدت طوالن یلی! منم خنمتیخوام بب  یرها بهم زنگ زد و گفت م  یروز  ه ی. 

به عشقم   ی زیو پوف کرده اش مات کردم! حس کردم چ یاشک یچشم ها دنیکه به سرقرار رفتم با د ی دل تو دلم نبود، وقت

د،غرورم رو له کرد، قلبم رو له کرد و به جاش نفرت کاشت، به  رو شکون نگفت و م یشده! کنارش نشستم و رها گفت از همه چ 

 جاش انتقام کاشت! 

 

بشم، گفت من از   کی نزد ال یتو به دان قیخواستم از طر  ی گفت من تو رو از همون روز اول هم دوستت نداشتم، گفت فقط م رها

و گذاشت و    میتون  ی آخر و هم کوبوند و گفت فراموشم کن من و تو نم  ی وار عاشقش شدم! ضربه   وانهید  دمشیکه د ی همون روز

 رفت!  

زنگ   الیکار هام دست خودم نبود به دان ت یکردم! از اعصابن ه ی اون همه آدم غرورم رو شکستم و گر ان یمثل تو به خاطرش م منم

رها من رو به خاطر اون ترک   د یکه فهم یقت خبر نداشت و  ی چیاز ه یانگار الیاومد بارش کردم! دان ی از دهنم در م ی زدم و هر چ

وقت دنبال دوست دختر تو   چیمن چشمم ه ان یداد! پو ی دوست شنهادیگفت اون به من پ ، دختر خراب بود ه یکرده گفت اون 

 گرده نترس!   ی گفت برم ، ینبود، تو برام مثل داداش 

به من زنگ زد و   الیدان  یروز   هی ! یزیداد نه چ  ی جواب م مینه به گوش  ومد، یمن ن ی رها یاز اون اتفاق گذشت، ول  ی روز چند 

 ! دمیکه رهام رو غرق در خون د ی که رفتم، وقت  ی! وقتایرها ب یگفت که به خونه  

که   یکاغذ بود وقت   هی دستش   یکرده بود! تو  ی خود کش ال یبه من زد! عشق من به خاطر دان ی ضربه ا  یکی یپاهام شکست، انگار 

  ال یبود. نوشته بود من بدون دان الینفس هاش هم به فکر دان ن یآخر یتو   یشد! حت ادتر یو ز اد یز الیخوندمش حس نفرتم به دان

که تو به   ی. منتظر موندم تا زمانرمیازش انتقام بگ  ی روز ه یشده بودم وفقط منتظر بودم  تنفرم الیتونم، من عاشقشم! از دان  ینم

وار عاشق تو شده بود! و من   وانه ی اون د ی رو عاشق خودت کرد الی! دانیاون رو آب کرد خیو قلب  ی وارد شد  ال یدان یزندگ

  ده یکه تو رو به خونه اش بردم، با نفس نقشه کش  یروز   اونبکشم!  رونی تونستم تو رو از دستش ب رم یتونستم انتقامم رو ازش بگ 
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  ی د یاون وضع د ی که تو هم تو ی نبود! وقت شیحال ی چیه ال یبود، دان خته یمست کننده ر ی دارو الیدان یی چا ی! نفس تو میبود

 کرده!«  انتیخ ی فکر کرد

  الیرفت. دان ی مخم رژه م یجمله اش رو  ه یحرفاش فقط  یاز همه   شتریدادم! ب ی باز به حرف هاش گوش م یبا تعجب و دهن  

خواستم   ی با خبر بشه! من اون وقت م یزی که خودش از چ  نیدون ارو مست کرده بودن ب  الینداشت، دان ی ریتقص چ یاون شب ه

 کنم!  انتیبهش خ

تقاص پس بدم!   د یکرده! پس چرا من با یبه خاطر تو رها رو پس زده و رها خودکش  الیدان  ؟یکن  یم   یبچه باز یچرا دار  انیپو- 

 نداشته.   ی ری تقص  چیه الیدان

  الیکار ها دان یهمه   ریبه خون نشسته نگاهم کرد و گفت:»خفه شو. تقص  یرو به حالت سکوت باال آورد و با چشم ها دستش

 کرد االن اون زنده بود!«   ی من رو قبول م ی بوده اون اگه رها

 !«  دمیشن یآرام بخشش رو م  یصدا دم،ید ی نازش رو م ی بغض آلود ادامه داد:»اگه زنده بود من چشم ها یصدا با

  ی اشتباه فکر م ی تو دار  یول ی گ ی م ی دار  یدونم چ ی کنم م ی من درکت م ان یپو نیفوت کردم و گفتم:»بب رون ی رو ب نفسم

 !« یکن

 !«  یتقاص پس بد  د یبا ی کینزن تو  یو انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و گفت:»حرف اضاف د یبه سرم کش یداد  

من تقاص بدم.   د یکشته! چرا با  الیگفتم:»چرا؟ مگه من رها رو کشتم، مگه دان  یاشک یآورد با چشم ها ی به گلوم فشار م بغض

 بخشمت!«   یوقت نم چیه

 رو به عالمت سکوت باال آورد و گفت:»فقط خفه شو!«   دستش

! لعنت  یزندگ نیعنت به ا. لدمشیموهام بردم و محکم کش  ی. از حرص دستم رو الد یرفت و در و محکم به هم کوب رون یاتاقم ب  از

 !  دهیمن رو از هم پاش  ی به رها که زندگ

  * 

دونم چرا   ینم ی خورد! ول ی تکون م ش یبرآمده شده بود و بچه هم کم و ب ی وقت گرفته بود. شکمم کم  یاز سونوگراف  ان یپو امروز

  ی سالم بودنش برام مهم نبود! همه و  تیدونم چرا جنس  یشدم! نم یدخترا از تکون خوردن بچه ام ذوق زده نم ی  ه یمنم مثل بق

 بودم!  الم یدان شی اگه نبود االن من پ تم،دونس ی بچه م نیا ر یکار ها رو تقص
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  اط یزدم و به ح یمبل نشسته بود و منتظر من بود. پوذخند  یرو  انی رفتم. پو رون ی تنم کردم و از اتاق ب ی لباس هام رو سر سر 

نزنه و فکر کردم باز هم مثل هر بار از   یاومد. چشم هام رو بستم که حرف  ان یبعد هم پو قه ی شدم. دو دق نشیرفتم و سوار ماش 

 مون خاطراتم رو مرور کردم.   یی جدا ات دمیرو د الیکه دان ی روز نیاول

روز روشن هم دست از سرم   یکه تو   ییشدم کابوس ها ی م ونه یفکر کنم کم کم داشتم د د یکش ی مخم داشت سوت م  گهید

 .  داشت یبرنم

کرد. بعد از   ی م  یبرام دهن کج مانیاسم دکتر زنان زا میرفت مارستانی شدم و به داخل ب ادهیپ نیاز ماش  مید یساعت بعد رس  مین

خوش جوابم رو داد   ی دادم که دکتر بر عکس من با رو  یبه داخل اتاق رفتم و سالم آروم ان یبدون پو د ینوبت مون رس  قه ی چند دق

 تخت دراز بکشم.  یکه رو   فتچند تا سوال گ  دنیو بعد از پرس 

 شکمم زد **  ی رو یعی. دکتر مادمیتخت دراز کش ی ***رو  

 قلبش!«   ی صدا نمیا نیداد. دکتر:»دخترم بچه ات سالمه بب ی که بچه رو نشون م یچشمم رو دوختم به دستگاه 

... پا قدمش  شاایزد و گفت:»دخترم بچه ات پسره ا ی لب هام نقش بست. لبخند  ی ه رواراد  ی ب یقلب بچه لبخند  یصدا دنیشن با

 باشه.«   ریخ

 ممنونم خانوم دکتر. -

 . یبلند ش  یتون  ی م- 

 *** 

 اومدم.  رون ی که دکتر تذکرات الزم رو داد از اتاق ب نیتخت بلند شدم بعد از ا ی **از رو 

  ن یکه نسبت به ا ی بد  یحس ها یهمه   هو یقلب پسرم به وجود اومد.   ی صدا دمیکه بعد از شن یحس ه یداشتم   ی بیحس عج هی

 بود!   یهم نبود پدرش ک الم یبه خ گهیتموم وجودم رو فرا گرفت د یرفت. حس مادر  نیبچه داشتم از ب

 به سمتم اومد و گفت:»بچه سالمه؟«   انیلبم محو شد و جاش رو به اخم داد. پو  یلبخند رو  ان یپو دنید با

 آره.  -

 معلوم شد؟  تشیجنس-

 !«  ایزد *** و گفت:»منتظرتم پسر بابا زود ب یآره پسره. لبخند - 
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 دادم.   هی سردش تک ی  شهیشدم و سرم رو به ش  نیرو کنار زدم و سوار ماش  دستش

سرد   ی و از هوا دمیکش  یرفتم. نفس یپشت اطیح خونه به سمت یشدم و به جا ادهیپ نیاز ماش  می د یساعت بعد رس  می حدوداً ن 

که سردم شده   ن یبود رفتم و آروم روش نشستم و خودم و رو تکون دادم. با ا اطیح ی که گوشه  یلذت بردم به سمت تاب  رون یب

  ن یمنتظرتم کاش ا یشکمم گذاشتم و آروم نوازشش کردم و گفتم:»مامان یرو، رو  تمخواست به خونه برم. دس  ی دلم نم ی بود ول

تپش   یکه صدا ی از امروز از وقت ی خواستمت ول ی که نم ن یبه خاطر ا  ی دونم از دستم ناراحت  یتموم بشه م  ی پنج ماه هم به زود

رو   ی همه چ ینشو بزرگ شدن ر یدل گ منرفت! پسرکم از   نیکه بهت داشتم از ب   یحس تنفر  ،یبه دلم نشست  دمیقلبت رو شن

 کنم.   ی م ف یبرات تعر

رو   یزیکه به زور چ ، یدم که ساده دل نشکن ی م اد یدم،  ی م اد یدلت رو بشکنه بهت دوست داشتن رو   یزارم کس ینم پسرم

 ! منتظرتم پسر مامان.«یصاحب نش

 .  دمیکش ن یزم ی رو  ینامعلوم یدادم و با کفشم نقش ها   هی سرم رو به طناب تاب تک 

 شد.   یآب م  ده ینکش ی ا ه یافتاد به ثان ی م ن یزم یرو  ی د یسف ی و دونه ها  د یبار یآروم داشت م  برف

برداشتم و بعدش   وه یم  یکم  خجالی گشنه ام شده بود به سمت آشپزخونه رفتم و از   یلیتاب بلند شدم و به خونه رفتم. خ یرو  از

 به اتاقم رفتم. 

کرد.   یم  یآور   ادیبودم رو بهم   دهیکه کش یی فقط درد ها  یشد. رنگ مشک ی لم تازه مشدم داغ د ی هر وقت که به اتاقم وارد م 

  دهینکش ی ا ه یبه ثان ادیز  یهم گذاشتم از خستگ  ی و چشم هام رو، رو دم یتخت دراز کش ی ها رو خوردم رو وهیکه م  نیبعد از ا

 خوابم گرفت! 

 

گذشته،    ریبود درگ  ریشدم فکرم درگ   دنیکش یام رو دستم گرفتم و مشغول نقاش  یام رو باز کردم و مداد طراح ینقاش  دفتر 

 که افتاد!   ییاتفاق ها ر یدرگ

 جانانه از سمت من!   یل یس  هی ب*و*س*ه از سمت اون  ه یچقدر خنده دار بود   دم یرو د  الیکه دان  یروز اول  

 شوکه شده بودم!   شدنیشرکتش بود چقدر از د یدوم تو  دارید

 که دلم رو بهش باختم!   ن یخونه اش مشغول کار شدم غافل از ا تو

 اون!   تیمن و اعصبان ه یروز پر از ماجرا حسود هی تولدش و که نگو   روز
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 محکمش رو فراموش نکردم!   یلیرو خوردم هنوزه که درد اون س  یکه اون کوفت  ی وقت

کردم!   یم  شش یبود، چقدر احساس آرامش پ یخوب  یاف کرد. چقدر روز هاکه عشقش رو اعتر یبود وقت  م یشب زندگ نیبهتر

هم   یلیکردم مامان و باباش خ ی اشتباه فکر م ی اومدن چقدر استرس گرفته بودم که قبولم نکنن ول رانی که خانواده اش ا ی روز

 مهربون بودن!  

کرده بود. حرص و    سیکردم. اشک هام دفتر و خ انتیکنن من به پسرشون خ  یهمه شون از من متنفرن، اونا االن فکر م االن

 شکستنش گوشم رو پر کرد.  یکردم انقدر فشارش دادم که صدا یمدادم خال  ی رو، رو تمیاعصبان

! در اتاق  یکردن الک  یزندگ  نی! خسته شدم از انیفقط نفر  ه، ی خونه پا گذاشتم فقط گر نیکه به ا یاز روز  د یترک  ی دلم داشت م 

و   د یکش ی تخت نشست. نفس ی اومد و رو شمیانداختم با پوذخند کنار لبش پ ینگاه م ین ان یباز شد سرم رو باال گرفتم و به پو

ر رو باز  اول دفت یصفحه   ؟«یشکن ی مداده که م نیچندم ن یکه چشم هات قرمزه! نگار ا از و دستش گرفت و گفت:»ب  یدفتر نقاش 

 شد!  ی تر م ق یکرد پوذخندش عم  یکه رد م  ی زد هر ورقه ا یپوذخند   الیدان  یچهره   دن یکرد با د

 ! الهیهمه اش که دان اله، یهم دان یکی ن ی...عه االیدان-

چرا از  من    زکمیو گفت:»عز د یموهام کش ی اون باز هم دستش رو ال ی ول  دمیکه سرم و کنار کش د یموهام کش یدستش رو ال  

 ها!«  یکن  ی ناراحتم م نیبب  ؟ید ینکش ینقاش 

رو بکشم   تینقاش  ام ی! ازت متنفرم بعدش بیش  ی درهم گفتم:»به درک که ناراحت م  یتخت بلند شدم و با اخم ها ی از رو 

 تونم تحمل کنم!«   یرو نم  تشیواقع

خوام بهت بگم!« جوابش رو   یم  یز یچ هی باهات دعوا کنم.  ومدم یخب حاال من ن ی تحمل کن د یبا زم یکرد و گفت:»عز  یا خنده

 .«  د یخر  میاالن هم آماده شو بر م یندادم که ادامه داد:»فردا شب جشن دار

   ؟یریجشن بگ  یخوا  یم  یبابت چ-

  چیپس بدون ه یباش  د یبگم که گفت:»وجود تو مهمه با ی زیهم به خاطر ازدواج کردنم و هم بخاطر پسردار شدنم. خواستم چ-

 !« ینییبعد پا قه ی بلند شو آماده شو پنج دق ی دغدغه ا

 دفتر و به سمت در پرت کردم.    ادیز ت یبازم رو بستم و از حرص و اعصبان مهیرفت دهن ن رون یاز اتاق ب  عی رو گفت و سر نیا 

تنم   یلند شدم و لباس تخت ب  یو به زور از رو   دمیکش ی جا نبودم االن کنار عشقم بودم! آه نیجشن هات نبود من االن ا ن یا اگه

 اومدم.   رونیبه خودم بندازم از اتاق ب ینگاه  نهیکه تو آ  نیکردم و بدون ا

 *** 
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دست هاش گرفت خواستم ازش    نیکنارم اومد و دستم رو ب  انیشدم و پو اده یپ نیپاساژ بزرگ پارک کرد از ماش  هی  یجلو  انیپو 

 کردم انگشت هام در حال شکستنه.    یکه حس م  یبه دست هام داد جور  ی جدا بشم که محکم تر از قبل گرفت و فشار

 ! یولم کن وحش-

  میدوم رفت  ی شده اش گفت:»خفه شو!« منم خفه خون گرفتم و به راهم ادامه دادم. به طبقه  د ی کل  یدندون ها  نیاز ب انیپو 

برد که همه شون لباس   ک یبوت یو به انتها د یدستم رو کش  انی. پومیشد  ی بزرگ کیبوت  ه یرو سراغ داشت داخل  ییاج یانگار

 بودن.   یحاملگ 

 انتخاب کن. عی اش رو سر یکی-

 درهم گفتم:»اگه نکنم!«   ی با اخم ها 

 ! بیبد ترک  یزورگو - شم خودم انتخاب کنم.«  یزد و گفت:»مجبور م   یلبخند 

 رو انتخاب کردم و به اتاق پرو رفتم.  یا  ده یلباس پوش  هی فرستادم و  رون ینفسم رو کالفه مانند ب 

  یها نیکرد، آست  یم  انیروش نما یزیر  یدنباله دار  که سنگ ها یلباس بلند و کم   هی تنم کردم   یبه لباس تو  نهیتو آ ینگاه 

 بود.  یز یدرشت و ر ی مچه اش پر از سنگ ها  یدار که رو   لیاکل  یبلند تور 

 با تعجب گفت:»کو پس؟«  ان یاومدم. پو رونیاز اتاق پرو ب دمیخودم رو پوش  یک لباس ها  نیلباس رو از تنم در آوردم و بعد از ا 

 دارم.«   ی و بر م نیلباس و به دستش دادم و گفتم:»هم 

 وم کفش هم بردار.« کرد و گفت:»باشه نگار خان  یقروچه ا   دندون

 برداشتم. ی مشک یکفش پاشنه ده سانت  هی گفتم و به سمت کفش ها رفتم و  ی باشه ا 

آخر که رستوران   ی و به سمت طبقه   میاومد  رون یب کیحساب کرد از بوت   انیکه پو  نیکرد بعد از ا یشکمم قار قور م  ی از گشنگ  

 . میبود رفت

که گارسون    نیکرد. بعد از ا ی غذا ها مشامم رو نوازش م ی بو میو نشست م یکرد دایپ ییجا ه ی فوق العاده گرم و شلوغ بود به زور  

و   دم یکش رونی دستش ب ر یدستم رو از ز  ع یگرفته شد سر انیگذاشتم که دستم توسط پو  زی م یسفارش ها رو گرفت سرم رو، رو 

 .« ادیهم م ال یفردا شب دان  یدون یزد و گفت:»م   یند درهم نگاهش کردم. پوذخ  یبا اخم ها

 ! ادیهم به جشن م الیفردا دان  یعن یبرام سخت شده بود  دنینفس کش ستاد یا ایباره دن ک یبه  یبا تعجب نگاهش کردم انگار  
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 بف یوقت   الیدان خت یبا تکون خوردن بچه فرو ر میخوشحال  هو یشکرت.  ایخدا نمشیب یهمه مدت م  ن یبعد از ا ی عنی 

 

 کنم!؟  یبه روش نگاه م  ی شه من چه جور یم  یحامله ام چ همه

 !  یتو که ازش متنفر بود  یرو نداشت دنشیتو که تحمل د اد یم ال یفردا دان  یچ ی برا- 

 دلم خواست دعواتش کنم.«    یو گفت:»هنوزم ازش متنفرم ول  د یکش  ینفس

نگاه کرد و   دنمیداد و با لذت به درد کش  یاش رو به صندل  هی !؟ تکی عذابم بد  یخوا  یم  یچرا ه یلعنت ی چرا دعوتش کرد-

 خواد هر دوتاتون رو عذاب بدم!« ی دلم م  یگفت:»درست حدس زد 

من کور   یاشتها یخورد ول  یباز داشت غذاش رو م یبا اشتها انیبزنم که با اومدن گارسون خفه خون گرفتم. پو یخواستم حرف  

 کن.«   ل یخورم تو خودت م یدرهم گفتم:»نم ی شه. با اخم ها ی غذات رو بخور االن سرد م-شده بود. 

 !  یبخور د یبچه ام با یسالمت یبرا  زمیعه عز-

 منم نتونستم بخورم.«  ی . تو نخوردمیدلس بلند شد و گفت:»بلند شو برصن  یرو ندادم که از رو  جوابش

 بلند شدم و باهاش هم قدم شدم. ی صندل یلب گفتم و از رو  ر یز یبه جهنم 

  ی شدم و سرم رو به پشت نیو سوار ماش  دم یکش ی قی. نفس عممیاومد  رونیکه پول غذا ها رو حساب کرد از پاساژ ب ن یبعد از ا 

 و چشم هام رو بستم.  دادم   هی تک یصندل

 . د یکش ی م شی خوند وجودم رو به آت یکه م   یآهنگ روحم رو به درد آورده بود با هر کلمه ا یصدا

 چتر و نم نم بارون و چشمات   هی تو  ی من ب 

 س یشه گونه هام خ یم  هی و همش با گر ی ستین تو

 ی رفت یکه وابستت شدم گذاشت ی د یتا فهم 

 ست یکردن بلد ن ی تو زندگ ی ب ونه ی د نینه ا 

 آرزوم رو از قصد  ی معرفت سوزوند  ی ب ه یتو  

 تو نرفته تو سرم هست  ال یهنوز فکر و خ 
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 آسمون بارون بباره، بباره  خوام یبدون تو نم 

 نداره، نداره  یفرق چ یبدون تو زنده با مردن ه 

 دم یبر دم،یو بعد تو از همه آدما بر ی تو رفت 

 دم یند  دم،یند  یخوش لحظه بعد تو   ه یبه جون تو  

 خاطراتو   نم یچ ی دوباره کنار هم م 

 دناتویاز ته دل خند  وفتهی م ادمی

 نبود راه و رسمش  ن یبدون ا یول ی تو رفت 

 وقتش  دهیرس  گهیکه د   زمی برگرد عز ایب 

 آرزومو   ی معرفت سوزوند  ی ب ه یتو  

 تو نرفته وتو سرم هست الیقصد هنوز فکر وخ از

 آسمون بارون بباره، بباره  خوام یبدون تو نم 

 نداره، نداره   ی بدون تو زنده با مردنم فرق 

 دم یبر  دم،یو بعدتو از همه آدما بر ی تو رفت 

 دم یند  دم،یند  یلحظه بعد تو خوش  ه یبه جون تو  

 * کوی*شان 

 

  یپوشانده شده بود و لب ها ش یبا آرا نمیغمگ  ی شده بودم. چشم ها  ره یبودم و به خودم خ سادهیوا ی بزرگ و قد  ی  نه یآ یجلو

 شده بود و مثل آبشار دورم رو گرفته بود.  ز یبلند شده بود فر ر ی کم ایکه تازگ یی رژ قرمز به جون اومده بود. موها ک یروحم با  یب

 شد. ی م ده ینشسته بود و شکم گنده ام به وضوح د ی تنم بدجور  یام تو  یلباس بلند مشک 

زدم   یکه م   یبود وقت  الیدان  یآتکلن مورد عالقه   نیتنم زدم. ا یرو  ی برداشتم و کم زی م یلرزون آتکلنم رو از رو  ی با دست ها 

 کردم کنارمه!    یحس م
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 آهنگ فضا رو پر کرده بود.   یکر کننده   یاومدم.صدا رونیپر اشک و بغض خفه کننده از اتاقم ب یچشم ها با

 چشم هام گذاشت به زور بغضم رو فرو خوردم.  ی جلو اون روز شوم از  یلحظه به لحظه ها هوی

به   سادهیکنارم وا  یکه کس نیممکن نبود. با احساس ا ی کیآدما تو اون تار ص یتشخ  یگشتم ول یم   الیبا چشم هام دنبال دان 

 !« یدرهم نگاهم کرد و گفت:»چه زود حاظر شد   یبا اخم ها ان یسمتش برگشتم پو

 اومدم.«   نییتموم شد و منم پا شگریطولش بدم کار آرا د یبا دونستم  یتند جوابش رو دادم:» نم 

 شد؟« رفهم یامشب رو، من و سگ نکن ش  هی بهش داد و گفت:» یاز بازوم گرفت و فشار 

  زیکنار م  یو تعداد کم  دنیرقص یخونه بودن نگاه کردم همه داشتن اون وسط م ی که تو یتی روم و ازش گرفتم و به جمع 

 بودن.  سادهیوا شانیها

 آهنگ قطع شد و چراغ ها روشن شد. هو یزمزمه کرد.  ی زیرفت و کنار گوشش چ یو به سمت دج  د یدستم رو کش ان یپو هوی 

جلومون جمع   اقیمردم با اشت ی. همه  سادمیو من هم به اجبار کنارش وا سادیسکو مانند وا ی به دستش گرفت و رو ی کروفنیم 

به من زل زده بود   یکه با نفرت خاص یدو جفت چشم مشک   دنیگشتم. با د ی م ی کیاون ها دنبال  نیشده بودن و من فقط ب

 نگاهم جفت نگاهش شد.  

  لمیتحو یلبخند   هی بهش انداختم که  ینگاه میبه خودم اومدم و ن  انیاز اون نگاه پر نفرت به درد اومده بود. با فشار دست پو قلبم

و به   نیشما ممنونم افتخار داد ی رو دستش گرفت و گفت:»از همه   کروفنیبه صورتش زدم. م یداد و من هم بال اجبار لبخند 

به   یخوام که همون اول جشن نگرفتم ول ی جشن رو به خاطر ازدواجم گرفتم معذرت م نی. انیآورد  ف یمن تشر زیجشن ناچ

شما   ی همه  ی خبر خوش برا ه یخوام و   ی از تک به تکتون معذرت م نیبت او با رم یبگ  یکه داشتم نشد عروس  ی مشکالت  لیدل

 عشقمون تو راهه!«  یکه ثمره   ن یدارم ا

  ن،یهست شمی که دوتاتون هم پ  نیاز ا یام نشوند و گفت:»مرس  یشونیپ  یرو  ی ب*و*س*ه ا انیزدن. پو ییکف بلند باال ه ی همه  

 عاشقتونم.« 

 مهمون ها زدم.  ی به صورت همه  یر لبخند زدن بال اجبا ییباز هم کف بلند باال 

 جدا شدم و به سمت پله ها رفتم.  انیچشم هاش رو پوشنده بود. از پو یغم بزرگ  هی  یشد انگار الیصورت دان خینگاهم م  هوی 

فرو رفتم و    ی بغل کس یاز پشت تو  هویبرام سخت بود به زور از پله ها باال رفتم و خواستم به اتاقم برم که   ط یتحمل اون مح 

 حس کردم نفسم قطع شد. هوی دهنم نشست    یجلو  یدست
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تاق  بزرگش باز کرد و به زور به داخل ا یچشم هام گذشت. در اتاقم رو با اون دست ها ی از جلو لمیف  ه یاون روز مثل  یصحنه ها 

 من رو کشوند. با شتاب به سمت خودش برم گردوند.  

 بود.  امیدن  یکه همه   ی مرد  ی شدم به چشم ها رهیبغلش تقال نکردم فقط خ یتو  گهیصدام قطع شد و د  دنشید با

. دست  نمیپر از نفرت رو نب ی اون چشم ها یپرت کنم ول یبلند  هی خواست خودم رو از  ی داد دلم م  ینفرت چشم هاش عذابم م 

 گفت:»چرا؟«   ی گذاشت. بعد از سکوت طوالن  وارید  یهاش رو از دو طرف سرم رد کرد و رو 

صدا رو   نیا شتر یخواست ب ی بود. دلم م میآرام بخش زندگ   یروز  ه یکه   یصدا ن یصدا تنگ شده بود به ا نیا یدلم برا  بیعج

 چرا؟«  یبشنوم به همون خاطر گفتم:»چ

  ی چرا م یچرا به سمت من اومد  ؟ی کرد یشد گفت:»چرا باهام باز  ی که هر لحظه قرمز تر م  ییو با چشم ها  د یکش ی قینفس عم 

 ؟« یچرا کنار من بدش رو گفت ی بود انی!؟ اگه عاشق پویبزن نم یزم یخواست

!« دستش رو  یخبر ندار یچی خشکم رو با زبونم تر کردم و گفتم:»تو از ه یشد لب ها ریچشم هام سراز یاشک هام از گوشه   

 با خبر شم!«   ز یو گفت:»بگو بدونم بگو من  هم از همه چ د یکش  شیموها یکالفه مانند ال 

 !« یچیاالن نه. فقط... ه ی ول  یفهم ی م  یروز  ه یدوختم و با بغض خفه کننده گفتم:» ن یزم ی هام رو، رو چشم

 !؟«  یزن ی حرف م مه یچرا نصفه و ن ؟ی با خشم به چشم هام زل زد و گفت:»فقط چ 

دم دست هاش رو محکم   ی جوابش رو نم د یکه د  یشدن وقت  ریچشمم سراز یهام بالخره خودشون رو آزاد کرد و از گوشه   اشک

  ی نم رونیب یقلب لعنت   نی! چرا از ایبرام روز و شب نزاشت یکن  ی ام م ونهید  یدار  ی گفت:»لعنت  ادیو با فر د یکنار سرم کوب  واریبه د

 ؟« یر

به خاطر   گهی د د یاون نبا دم یرس  ینم الیوقت به دان   چیاون من دردم گرفت. من ه ی که به جا د یقلبش کوب ی رو یمشت محکم 

چشم هاش   ی و اشک هام رو پاک کردم. تو دم یصورتم کش یبهم فکر کنه! پشت دستم رو محکم رو  گه ید  د یمن درد بکشه، نبا

به هم خورد. برو دنبال   شیروز زندگ هی تو   یشناخت ی که تو م  یمرد اون نگار گه ید! نگار  یفراموشم کن د یزل زدم و آروم گفتم:»با

 اس ب...« نه ی گز ن یصد تا بهتر از من هست نفس بهتر تیزندگ

 با دا  

 

 ه بود. که زد صدام قطع شد از خشم صورتش قرمز شد   ید
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دونم. من مثل   ی شه! من نفس رو به چشم خواهر م ی من و نفس مگه م ی زن ی چقدر آسون حرف م  ؟ یگ  یم  یچ ی فهم ی تو م- 

 ! ستمیکار ن  انتیتو خ

من    الی! دانیش  ی باهاش هم خواب م یول  ی دون  یشدم و به عقب هلش دادم و گفتم:»مثل خواهرت م  ی با حرف آخرش اعصبان 

  دمتیاون وضع د یکه تو  ی وقت  یقلب من مرد   نیا ی تو  گهی! تو دیبزرگ کرد  انتیخ هی تو  ینکردم ول  انتیوقت بهت خ چیه

 تموم شد!«  یهمه چ ی مرد

نبود. نفس به من دارو   ی بود دهیکه د  یفرستاد و گفت:» اون شب اون جور رون یچشم هام زل زد و نفسش رو کالفه مانند ب یتو  

 نبود!«   می حال یچی ت کرده بود هداده بود اون من و مس

  وانهیباز هم د ی ول   یکه دلم رو شکوند  نیخوامت با ا یم  یلیو بدون من خ نیکرد و گفت:»ا ینگاه می سمت در رفت و به من ن به

 وار دوستت دارم.« 

  نیزم  یوردم و رو رفت. حالم باز خراب شده بود پاهام تحمل وزنم رو نداشتن سر خ رون یبزنم که زود از اتاق ب یخواستم حرف  

که من داشتم، لعنت به   یشانس نیخواست! لعنت به ا ی دلم فقط مرگ م  ختنیر  ینشستم. اشک هام با شدت پشت سر هم م

 !  زیلعنت به همه چ ان،یپو

 **** 

  ی گذرونم. شکمم هر روز گنده تر م ی رو پشت سر هم م ی تکرار  یروز ها  شهیگذره مثل هم ی نحس م یاز اون پارت  ه یچند وقت 

 لب هام نشست.  ی رو یپسرم لبخند  زیکه با تکون ر  دمیشکمم کش یشه و لقد زدن بچه هم شروع شده. دستم رو آروم رو 

  ی و چشم هام رو بستم. با تکون ها دمیکتک خورده ام. پتو رو تا گردنم باال کش  ریدل س  ه ی یکرد که انگار  یدرد م ی جور بدنم

 !  گهیبسه د یخواب ی چقدر م-اخمو چشم دوختم.  انیو به پو  دمیواب پراز خ یکی

 رم؟« ی خوابم رو هم ازت بگ  ی اجازه  د یبا اد یهم اخم هام رو در هم کردم و گفتم:»خوابم م من

 !«  یریکار هات رو از من بگ  ی اجازه  د یزد و گفت:»آره. با  ی پوذخند  

درهم گفتم:»چرا   ی خودم رو ازش دور کردم و با اخم ها د یتخت دراز کش ی رو ندادم و باز چشم هام رو بستم. کنارم رو جوابش

 برو اتاق خودت.«  ید یکنارم دراز کش

 رم.   ینم- 

تنت   ی هم فشردم و با حرص گفتم:»تورو خدا برو کنار بو ی***  چشم هام رو، رو   نمیبه سمت چپ برگشتم تا صورتش رو نب 

 زنه.«  ی حالم رو به هم م
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 بخواب رو اعصاب من هم راه نرو.«   ریبگ  یش  ی پرو م ی گفت:»دار تیبا اعصبان 

 .  شعوریولم کن ب-

جر و بحث کردن باهاش رو نداشتم. چشم هام   ی اومد که حوصله  ی من و به خودش فشار داد. انقدر خوابم م شتر ینداد و ب یجواب

 که صبحونه بخورم به حموم رفتم.   نیشدم و بدون ا داریچشم هام از خواب ب یدن نور تورو بستم و به خواب رفتم. صبح با خور

خواست. به سمت  یگوجه سبز دلم م  بی به سالن رفتم عج یحموم عال ه ی. بعد از سادمیدوش وا ری باز کردم و زآب گرم رو  ریش  

کرد.   یام م ونهینداشتم فکر گوجه سبز داشت د اریو  یجور نیشد. تا حاال ا ی بادم خال یخال خجالی دن یآشپزخونه رفتم با د

 زدم دو بوق نخورده برداشت.   گ زن انیتلفن خونه رو برداشتم و به پو

 الو سالم.  -

 شده؟«  یز یچ ی :»سالم خوبد یچیگوشم پ ی تو انیمتعجب پو یصدا

 خواد!   ی آره دلم گوجه سبز م- 

 ار خب.«  برد خجال یو گفت:»برو از  د یخند 

 تموم شده.  میندار-

 خرم.  ی م ی باش اومدن- 

 ؟« یایم ی و گفتم:»ک  دمیموهام کش یال ی دست 

 پنج عصر! - 

 من االن دلم هوس کرده!«  رهیدر اومد و گفتم:»نه د غم یج یصدا 

 جلسه دارم.«   امیتونم ب   یبا خنده گفت:»االن که نم 

 هوس کرده.  ی توروخدا دلم بدجور انیپو-

 .«  ارمیم خرم یام بشم. باشه االن م ی قربون پسر فسقل یکرد و گفت:»اله   یباز خنده ا 

 خدافظ.   یمرس -

 خاموش چشم دوختم.   یو  ی و به ت  دمیمبل دراز کش یو قطع کردم و رو   یگوش 
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کنه چشم هام رو   ی موهام رو نوازش م یکه کس  نی! با احساس اد یچشم هام گرم شد و خواب منو به آغوش کش ی دونم ک  ینم 

 آروم باز کردم.  

 !«الیلب اسمش رو صدا زدم:»دان  ری شوکه شده بودم ز  دنشید با

دلم برات   ی بلند بش ی خوا ی م ی ام ک  زه یم  زهیو گفت:»ر د یگونه ام کش  یکرد دستش رو آروم رو  ی نگاهم م ی قیبا لبخند عم 

 تنگ شده!؟« 

صداش،   یچشم هام پر از اشک شد. دل منم براش تنگ شده بود، دلم برا ان یپو دنیبا د دمیاز خواب پر ی کی یبا تکون ها هوی 

اومدم و به صورت خسته اش زل زدم:»نگار تو چقدر خواب آلو   رونیار فکر ب ان یپو یتنش تنگ شده بود! با صدا ی چشم هاش، بو

 !« ایتازگ یشد 

گوجه سبز  ی. راستادیخوابم م یل یدونم خ  یرفتم گفتم:»نم یکه به آشپزخونه م  ی جور نی مبل بلند شدم و هم ی از رو 

 ؟« ید یخر

 

 گذاشتم.  زیم  یآره رو -

 لب هام نشست و به سمت شون پرواز کردم.  ی رو ی لبخند  ز یم ی بزرگ رو یگوجه سبز ها دن یبا د 

گوجه    ی. همه د یچسب ی لیخ ی درهم شد ولصورتم   ادیز یدهنم گذاشتم از ترش  یبر داشتم و تو  لون یاش رو از داخل نا یکی 

نشستم   یصندل  یبزرگ گذاشتم و روش و پر از نمک کردم. رو  یکاسه   ه ی  یو شستمش بعدش تو  ختمیر نک یس  یسبز ها رو تو 

داده بود و با لبخند    هی به در تک ان یچشمم به در آشپزخونه خورد پو هو یام رو خوردم.  یدوست داشتن  یو با ولو گوجه سبز ها

 کرد.    ینگاهم م

گوشم   ی که کنار اومد گذرا نگاهش کردم که صداش تو نیزل زدم. با احساس ا یکور   یهام رو ازش گرفتم و به نقطه  چشم

 .« دمیزحمت کش یل ی:»دستم درد نکنه خد یچیپ

  یصندل  ی داد. کنارم رو ی زیخم رات بود!« لبخندش محو شد و جاش رو به ا فهیبه صورتش زل زدم و گفتم:»وظ یی با پرو 

 چونه اش گذاشت و به صورتم زل زد.  ر ینشست و دستش رو ز

  یکه حامله ا  نیبا ا  یا زه یم  زهیهوا گفت:»نگار تو چقدر ر یب  هویدهنم گذاشتم  ی تو یبهش انداختم و گوجه سبز  ی نگاه مین 

  هو یبغض به گلوم حجوم آورد به زور گوجه سبز ها رو قورت دادم.  ستادی.« دهنم از حرکت ایموند  زه یباز ر یول  ی گنده بش د یبا

 چشم هام گذشت.   یلبش از جلو   یرو  خند مغزم اکو شد لب ی تو  الیدان یصدا
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م  . شکمدمیگوش کنم به سمت پله ها دو   انیکه به صدا ها زدن پو نیبلند شدم و بدون ا  ی صندل یپر از اشک از رو  یچشم ها با

  ی کی یشکمم و خم شدم. اشک ها ی دستم رو گذاشتم رو ادیبدون توجه به دردش از پله ها باال رفتم. از درد ز ی کرد ول ی درد م

  وار یبغلش رو کرده بود. دستم رو به د یدلم هوا  بیتنگ شده بود، عج  الم یدان ی رادلم ب  بیمن عج ختی ر یم  یگر یپس از د

  نیزم  یاتاق تموم غم هام به سمتم حجوم آورد. سر خوردم و رو ی  رهیرنگ ت دن یتم. با دآروم به اتاقم رف  یگرفتم و با قدم ها

 چشم هام رژه رفت.  یجلو  ال ینشستم و باز خاطرات دان

رو   ال یتونم دان ی چرا من نم ؟ید  ی قدر عذابم م  نیو تموم خاطراتم رو فراموش کنم. خدا چرا ا  رمیبگ   یخواست فراموش  یدلم م  

دادم و از سرجام بلند شدم و    هی تک وار یدستم رو به د  دمید  یچشم هام رو نم یکه جلو   یشده بود جور  کیفراموش کنم!؟ هوا تار

خونه   نیا ی که تو ی بام تهران تنگ شده بود از وقت ی زل زدم دلم برا یو به سقف مشک  دمیتختم دراز کش ی برق رو زدم. رو د یکل

 هر روز و شبم برم.   پا گذاشتم نتونستم به پاتوق

با   انیبه در زدم و پشت سرش در و باز کردم. پو ی آروم ی رفتم تقه  انیتختم بلند شدم و به اتاق پو ی از رو ع یفکر سر ه یبا  

 بله؟  -و آروم اسمش رو صدا زدم.   سادمی وا زش یم ی نگاهم کرد. جلو  یگردش رو از چشم هاش برداشت و پرسش نک یع دنمید

   م؟« ی شه به بام تهران بر یحالت گفتم:»م  ن یمظلوم تر با

 درهم گفت:»نه!«   ی اون با اخم ها ی ول

 و گفتم:»خب چرا؟«   دمیشد منم اخم هام رو درهم کش ی خال بادم

 کرد و گفت:»چون کار دارم!«  زش یم یرو  ی برگه ها یسرش رو تو  

 کشه هوم؟«  یساعت طول م  ه یدم فقط   ی. قول مگهید  می :»تورو خدا برشروع کردم به التماس کردن 

 منتظرتم.«  نییبعد پا قهی که سرش رو بلند کنه گفت:»باشه پنچ دق نیبدون ا 

 و گفتم:»ممنونم!«    دمیکف دست هام رو به هم کوب اد یاز شوق و ذوق ز 

نشسته بود   نی رفتم. تو ماش  نییلباس هام رو تنم کردم و از پله ها پا یاومدم و به اتاق خودم رفتم و سر سر رونیاز اتاق ب عیسر

 رم به بام.   یکه دارم م  نی خوش حال بودم از ا یلیرفتم در و باز کردم و نشستم خ

شدم. با   ادهیپ نیاز ماش  ع یسر مید یساعت رس  ه ی . بعداز دمیرو با تموم وجودم بعل رونیخنک ب یو هوا  دم یکش نییرو پا شهیش 

 جا تنگ شده بود!   نیا یلب هام نشست چقدر دلم برا  ی رو یاطرافم لبخند  دنید

پاهام بود چشم   ر یکه ز  ینشستم و به شهر بزرگ  نیزم یجا گذرونده بودم! رو  ن یرو ا ییچشم هام پر از اشک شد. چه روز ها هوی

 زمزمه کردم.  لب آهنگ موردنظرم رو    ریدوختم و ز
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   ارهین ادمیخاطرت تورو  ایدن  هی برم  د یکجا با-

 شب فکر تو منو راحت بزاره   کی برم که  د یبا کجا

 نداره  یبرام فرق یکردم با خودم که مرگ وزندگ چه

 اره یطاقت ب یحال بد کس نیمحاله مثل تو ا 

 نم یام تو رو اونجا نب ه یبرم که تو هر ثان د یکجا با 

   نمیتو نش ی برم که بازم تا ابد به پا د یکجا با 

   نمی بب ییو من تو تنها  ییبعد تو چه روزا قراره

 نم یاز عشق تو هم کنهی م  یهر جا برم چه فرق گهید

  نمی رو نب یالیخ الیهم گذاشتم تا دان یکنارم نشسته بود. چشم هام رو، رو نیهم ی زنده شد انگار ال یچشم هام دان یجلو  هوی) 

 .(  نمیاش رو نب  یزغال ی تا چشم ها

 دم  ک یام رو سفر کردم که از تو دور شم  یجون

   ی نیب ی منو هرجور م 

 سفر بامن  ک ی هیشب

 سفر بامن  کی ه یشب 

   ارهین ادمیخاطرت تورو  ایدن  ه یبرم که  د یکجا با 

 شب فکر تو منو راحت بزاره  کی برم که  د یبا کجا

   ی چه کردم با خودم که مرگ و زندگ 

 نداره محاله مثل من  یفرق برام

   ارهیطاقت ب ی حال بد کس ن یا هی  تو
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که به    یبود. وقت  شبید نیهم ی. چه زود اون روز ها گذشت انگاردمیبه صورتم کش یکرده بودن دست س یهام صورتم رو خ اشک

 که کم مونده بود تصادف کنم!    یوقت  ا یبه صورتش مالوندم،  ها رو ی که بستن ی وقت ای م،ی بر یگفتم به شهرباز الیدان

 ی م ی ک من

 

 کرد.   یم  حتم یهم نص شه یام خبر دار بود هم یزندگ کیو پ کیاز ج  هی و خوش اخالق  مهربون

 رو صدا زدم.   انیبود که نتونستم تحمل کنم و با ناله پو  اد یاومدم دردش انقدر ز رونی کمرم از فکر ب  دنیکش  ریت با

 کنه!    یدرد م   یلیکمرم خ  انیپو- 

 !« ادیبچه داره م  د یشا می بر مارستانیتخت بلند شد و گفت:»حاظر شو به ب یرو  از

 هفت...«  هی لبم رو گاز گرفتم و گفتم:»نه هنوز   ادیاز درد ز 

 .  دمیکش ی محکم غ یکمرم حرف تو دهنم موند و ج دن یکش ر یبا ت 

  یم  شتریو ب شتر یمانتو و شالم رو تنم کرد. به زور از سر جام بلند شدم هر لحظه دردم ب یبود با دست پاچگ  دهیترس   یلیخ انیپو

  یدلم کم زیبا ترس گفت:»نگار عز انیپو ختیر ی شدم. از درد شکمم اشک هام م نیاومدم و سوار ماش  نییشد به زور از پله ها پا

 . مید یرس  دهیربع نکش هی تب و لرز کرده بودم به  ییجورا  هی بدنم عرق کرده بود  «نکن فدات بشم.  هی تحمل کن گر

 

از   ی تو ک ال یاون خاطرات بد رو فراموش کنم!؟ آخه دان ی تونم خاطرات خوبم رو حت  یم  یروز ها رو فراموش کنم!؟ ک  ن یا تونم

که بتونم چشم هات رو صدات رو فراموش   ی مریآلزا  هی خواد!  یم  یقو  مریآلزا هی فراموش کردن تو   ؟ یر  یم  رونیذهن من ب نیا

 کنم!  

 کنارم نشسته چشم هام رو از شهر پر نور گرفتم و بهش دوختم.    انیکه پو نیاحساس ا با

   ؟ یکن  یم  هی چرا گر-

 بغض آلود گفتم:»به نظرت چرا؟«  یصدا با

 . نی دونم هم تو و هم اون عاشق هم هست ی برات سخته، م الیدان ی دونم تحمل دور ی م- 

 !«  یدون  یزدم و گفتم:»خوبه که م  یپوذخند 
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 نکنه.   هی بغض داشت و به زور خودش رو نگه داشته بود تا گر یشد انگار یم  نییباال و پا ش یگلو بکیس 

خواستم به خاطرش   ی و دوست داشتم که مرها بودم انقدر رها ر  ی  ونهی د ی روز هی پوذخند نزن به من حق بده من هم مثل تو -

از من سرد و سرد   د یو د  الیکه رها دان یاون رو از من گرفت وقت  الیدان ی رو بکنم. فکر هر روز و شبم شده بود رها! ول ی هر کار

که رها رو تو اون   ی بود. من وقت  الینفسش هم فقط به فکر دان نیتا آخر ی اون حت نداشتمثل قبل من رو دوست  گهیتر شد د

 .  رمی گ ی م ال یقسم خوردم که انتقامم رو از دان  دمید  تیموقع

که عاشق   ال یشده بود دان الی! رها عاشق دانیبچه ا هی مثل   یکن یاشتباه فکر م ی تو دار  انینفرت نگاهش کردم و گفتم :»پو با

  شیاحمقانه داشت پ ی لیهم نداشت که بده اون خ ی بجوا یعن ی!« جوابم رو نداد یریاز اون انتقام بگ  یخوا ی رها نشده بود که م

کرد نفس   یرو سوزوند. بغض داشت خفه ام م الیانتقام اشتباه هم من و هم خودش رو هم دان ه ی افکر اشتباه ب  هی رفت اون با  یم

 خسته شدم.«   م یکردم و گفتم:»پاشو بر ان یبلند شدم رو به پو ن یزم یو از رو   دمیکش قیعم

 . میاومد و از اون جا دور شد  ده ینکش قهی شدم به دو دق نیکه منتظرش باشم سوار ماش   نیا بدون

 نازت یهمش جلو چشمامه اون چشما 

 خوامت،   یدونن که چقدر تورو م   یهمه م 

 آشوب قلبم   یستین ی خوامت از وقت ی م تورو 

 تو هر لحظه باهم اد یتنها  ی تنها،تنها یتنها

   ره یگ  یمرم هر وقت دلم   یبرعکس دستات م 

 م یکه رفت ییشم از تموم جاها ی عکسات رد م سراغ

 میرفت شیجاها پ یل یمن و تو خ 

   ال؟ یدان-) 

 جانم؟-

 ؟ یمنو چقدر دوس دار - 

 دوست دارم! (   ایدن  هی آسمون قد  ن یقد ا- 

 ره ی م یطاقت من م  ی ب دل
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   رهیگ ی هرشب سراغ تو م 

   ره یتاث  یب  گهیخواب د قرص 

   رهیجمعه ها واسم دل گ یلیخ

 تو هر لحظه باهم برعکس دستات ادتی

 سراغ عکسات رهی گ ی رم هر وقت دلم م ی م 

 م یکه رفت  ییشم از تموم جاها ی رد م 

 م یرفت شیجاها پ یل یمنو تو تا خ 

 تنها*   ی تنها یاری*بهراد شهر 

و به خونه رفتم. باز   دم یکش سمیبه صورتم خ ی ستاومدن. د نییپا نیجدا کردم و از ماش  شهیش  یسرم رو از لبه  نیتوقف ماش  با

از دردش کم بشه. مانتو شلوارم رو در   یتونستم مسکن بخورم سرم رو محکم با شال بستم تا کم ینم ی سرم گرفته بود ول گرنیم

 . دمیو خواب  دمیتخت دراز کش ی کردم و رو  رتپ ییجا  هی آوردم و هر کدوم رو به 

  *** 

   "چهار ماه بعد "

 شم.   یگند شده به زور از سر جام بلند م ی ل یچهار ماه شکمم خ نیا یتو  مانمه یبعد وقت زا ی  هفته 

که اتاق پسرم بود   م یتختم به زور بلند شدم و به اتاق کنار یبه جونم افتاده کاش مادرم کنارم بود! از رو  مانیاالن استرس زا از

بود. به سمت تختش   ی خوشگل و گرون یها  ی ب هام نشست. پر از عروسک ها و اسباب بازل ی رو یاتاقش لبخند  دن یرفتم. با د

 قربونش بشم!   ی خوابه اله یجا م نیپسر کوچولوم ا ی بعد  ی هفته  دمیبالشتش کش ی رفتم و دستم رو آروم رو

که   نیرو از تنم کندم. بعد از ا گرفتم. به حموم رفتم و لباس هام یم   یدوش  ه ی د یاومدم و به اتاق خودم رفتم با رونیاتاق ب از

ام رو به   یو سر بند مشک   دمیو سشوار کش د یرس  ی تنم کردم موهام رو که االن تا کمرم م  یرنگ  یبلند آب  رهنیپ ه یحموم مردم 

 شده بودم!   بیاندامم آه از نهادم بلند شد چقدر بد ترک دن یبا د سادمیوا نه یآ  یسرن بستم. جلو 

 به اتاق اومد. ان یدر اتاق باز شد و پو هوی

 ؟ یسالم خانومم خوب- 
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 درد دارم.«   ینگاهش کردم و گفتم:»سالم کم نهیاز آ 

 !« هی درد ها عاد نی گفت ا گه ید م یبه دکتر رفت روز یبه کنارم اومد و گفت:»د 

 .  د یراز کشتخت د یکتش رو از تنش در آورد و کنارم رو  ان ی. پودمیتخت دراز کش یگفتم و رو  ی آره ا 

 گونه ام کاشت.   یرو  یهاش رو آروم دورم حلقه کرد و ب*و*س*ه ا  دست

   

که   ی تموم شده بود از روز گهیدل من مرده بود آره د ی تو  الیدان گه یکردم چون د ی نم ی قرار ی ب گه ید ش یمثل چهار ماه پ 

 من مرد!  یبا نفس نامزد شده برا دمیفهم

  ی زیمن و نفس چ  نیگفت ب ی اون پارت ی گفت نفس مثل خواهرمه اون بهم تو ی اون به من م یدادم ول  ی البته بهش حق م 

 دروغ گفته بود!   ی ول ستین

خواب هم   یتو  یروز رو صورتش معلوم بود حت  یچشم دوختم خستگ   انیسمت چپم برگشتم و به صورت غرق در خواب پو به

 اخمو بود. 

دوست نبود و گلرخ رو هم اخراج کرده بود و به    یدختر  چیبا ه  گهیتم داشت، ددوس   یل یکرد خ یمثل قبل باهام رفتار نم  گه ید 

 ی لیمامانم دوسش دارم خ ی زن مهربون اومده بود. اندازه  ر یپ هیجاش 

 

  یرو  مارستانیدر ب ی نتونستم راه برم و جلو اد ی. از درد زمی رفت مارستانیآورد و به سمت ب نییپا  نیبه زور من و از ماش  انیپو

 سر داد و دکتر رو صدا زد.   یداد محکم  انینشستم که پو نیزم

برانکارد خوابوندن و به طرف بخش بردن **دکتر:»بچه داره به   ی و من رو، رو ختن یپرستار ها باال سرم ر ده ینکش قهی دو دق  به

 .« د ی. خانوم پرستار اتاق عمل رو حاظر کنادیم ایدن

  یرو  دمیلرز  یرو تنم کنم. از ترس داشتم م مارستانیرفت. پرستار کمکم کرد تا لباس مخصوص ب  رون ی رو گفت و از اتاق ب نیا 

کوچولوم    ی ن ی دست هاش گرفت و گفت:»خانومم مواظب خودت و ن  یکنارم اومد و دستم رو تو   انی. پودمیبرانکادر دراز کش

 باش.«

 ترسم!«  ی با ترس نگاهش مکردم و گفتم:»م 

 شه.«  یبهت نم ی زیگفت:»نترس خانومم چ  و  د یام رو بوس  یشونیپ 
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 سر من اومد مواظب پسرم باش!«   ییکردم و گفتم:»اگه بال سیخشکم رو با زبونم خ ی لب ها 

 .«   یگرد   یشه سالم و سالمت کنارم برم یبرات نم یچ ی! هسیلبم گذاشت و گفت:»ه یرو آروم رو  دستش

بهم زدن. دکتر باال   ی . سه تا پرستار باال سرم اومدن و مسکندمیتخت دراز کش یمن و به اتاق عمل برد با ترس و لرز رو  پرستار

 ه؟« یسرم اومد و گفت:»اسمت چ

 .  ینگار تهران- 

 و سه سالمه. ست یب -چند سالته؟  -

 ...  یم ایداره بچه ات به دن- 

 ه شد. و چشم هام بست  دمیحرف هاش رو نشن ی  هی بق گهید

  * 

 . دمیکش یرو برداشتن به شکمم دست یزیچ  هی  یاتاق بودم از وجودم انگار ه یبه هوش اومدم تو  ی وقت

با لب خندون به   ان یدر اتاق باز شد و پو هو یاومد هنوزه که باور ندارم  ایبچه ام به دن  ی عنینبود ** ی خبر ی از اون گنده گ گه ید 

 ؟« ی خوب زدلم یام زد و گفت:»عز یشون یبه پ یو ب*و*س*ه ا د یکش میموها  ی رو ی داخل اتاق اومد. دست

 بچه ام کجاست؟« انیکنه. پو  یهام درد م  هی بخ ی جا یکم  یو گفتم:»خوبم ول  دمیکش ی نفس 

 .«  ارنشینشست و گفت:»تو بخش کودک ها هست االن م ی صندل یکنارم رو  

رفت االن چرا اخم   یلب هاش کنار نم یلبخند از رو  شیپساعت  ه یکه تا   انیهم گذاشتم. پو یگفتم و چشم هام رو، رو   یا باشه

 !ستی اومدن بچه خوش حال ن  ایاز به دن ی عنیهاش درهم بود؟ 

 ان؟« یچشم هام رو باز کردم و با ترس گفتم:»پو هویشده!   ی زینکنه به بچه ام چ 

حال پسرم   انیبا زبونم تر کردم و گفتم:»پو حرفم رو بزنم. لبم رو  یباز هم اخم هاش درهم بود نگاهم کرد و منتظر موند تا ادامه   

 بهش نشده؟«   یز یخوبه؟ چ

 و گفت:»آره حال پسرمون خوبه خانومم نگران نباش.«  د ی موهاش کش ی رو ال دستش

 ؟ یپس چرا اخم هات درهمه چرا تو فکر- 
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 تو استراحت کن.«   ستی ن ی زیلب هاش نشوند و گفت:»چ ی رو ی لبخند مصنوع 

تو جام   هویبا برانکادر کوچولو به داخل اومد.  ی پرستار هی که خواستم چشم هام رو ببندم در اتاق باز شد و   نیگفتم و هم  یا باشه

 بغلم گرفتم. یکرد. با کمک پرستار بچه رو تو  دایپ نیپسرم دردم تسک دن یبا د یشدم که دلم درد گرفت ول ز یخ مین

همش به خنده باز شد. چقدر کوچولو و ناز بود چشم هاش رو بسته بود و پلک  در   یصورت کوچولو و اخم ها دن یلب هام با د 

  ی م ی خوب یدست هاش کاشتم. چه بو  یرو  یانداخته بود نتونستم تحمل کنم و ب*و*س*ه ا  هیصورتش سا  یبلندش رو  یها

 ؟« یبد  ریش   ی چطور ی:»بلد بهش انداختم یپرستار به خودم اومدم و نگاه ی شکرت که پسرم سالم و سالمته. با صدا ایداد! خدا

 .«  ستمیبه پسرم انداختم و گفتم:»نه بلد ن ینگاه 

 سمتم اومد و گفت:»باشه ***  به

 رفت و به من زل زده بود.   ی نم رونیمعذب بودم اون هم ب ان یکنار پو 

کنارم   انیکردم. پو ی رو بهم دادن با ذوق به لب هاش نگاه م ایخوردنش**دن  ریدادم. با ش  ر یکمک پرستار به پسر کوچولوم ش  با

 م؟« ی بزار ینشوند. آروم کنار گوشم لب زد:»اسم پسر بابا رو چ یپسرم ب*و*س*ه ا  ی دست ها  یتخت نشست و رو  یاومد و رو 

 م؟« یبزار نیبه صورت پسرم زدم و گفتم:»راد ی لبخند  

 .« یتو بگ   یام نشوند و گفت:»قربون ذوق کردنت برم. باشه خانومم هر چ یشون یپ ی رو ی ب*و*س*ه ا 

و پوست نرمش رو    دمیصورتش کش یخورد. نوک انگشتم رو آروم رو  یم   رینگاه کردم با لذت داشت ش  نم یزدم و به راد ی لبخند  

 نوازش کردم. 

  ی ها یلب هام خشک شد و تموم دل خوش  ی رو لبخند  دنشونیشدن با د  انیدر نما  یو نفس جلو   ال یدر اتاق باز شد و دان  هوی 

 بودمش.  دهیاش د  ی تو مراسم نامزد شیچهار ماه پ دم ید یرو نم  الیرفت. چهار ماه بود که دان  نیاز ب شمیپ قه ی دو دق

  ی لیسالم خ-که به شدت ازش متنفرم بودم.   ییصدا د یچی اتاق پ یشاد نفس تو  ی رفتم. صدا انیکه با زور پو ی نامزد جشن

 من جوابش رو داد.   یبه جا انیسرم رو باال نگرفتم تا نگاهش کنم پو  یگم. حت  یم  کیتبر

کردم تموم نفرتم رو به چشم هام   ی عاشقش بودم. سرم رو باال گرفتم و سع یروز  ه یکه   یصدا د یچی اتاق پ ی هم تو الیدان یصدا

 شناسم.« ی من شما ها رو نم د یبر  رونیاتاق ب ن یگفتم:»از اکردم و   یبهشون نگاه زمیبر

 شونه ام گذاشت و گفت:»آروم باش خانومم.«   ی دستش رو، رو  انیپو 
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ها   نیتا ا  انیو گفتم:»پو دمیکش  یچشم هاش هست. به زور نفس یعالم غم تو  هی کردم   یکرد حس م  یبا بهت نگاهم م الیدان

 شم بگو بهشون   یجا هستند من آروم نم نیا

 

 .«  میمونم بر  یکه خواسته نشم نم  ییو گفت:»نفس من تو جا د یاخم هاش رو در هم کش ال یبرن!« دان رون یب

هم فشردم و   ی به قلبم فرو رفت چشم هام رو محکم رو ی نفس قفل کرد حس کردم خنجر یدست ها  نیهاش رو ب دست

 !«  د ییگفتن:»بفرما

 !« ختهیاعصابت رو به هم ر مانینگار فکر کنم زا ه یچه رفتار نی:»وا اد یبه گوشم رس  نحس نفس یصدا

 .«د یجا بر ن ی. از اارین فتی درهم نگاهش کردم و گفتم:»اسم من و به اون دهن کث ی با اخم ها 

 رفتند. رونیو از اتاق ب  د یبزنه و دستش رو کش ی نزاشت نفس حرف الیدان 

خدا من طاقت   ؟ یکن ی امتحان م الیکرد. خدا چرا من رو با دان یچشم هام لبالب پر از اشک شده بود بغض داشت خفه ام م 

 نفس و کنار اون ندارم!   دنید

* 

اش رو   یلحظه هم طاقت دور   هی بزرگ و خوشگل شده بود انقدر بهش وابسته بودم که   نیپسرم بود. راد یامروز هفت ماهگ  

  م یکرد  ینم ی زندگ الی تو اون و گه یشد د ی اخالقش رفته و رفته بهتر م  انی. پودهیام نور بخش یکه اومده به زندگ  یقتنداشتم از و

 .  میگرفت   ینقل  ی خونه  ه ی و تو خود تهران  می اون جا رو فروخت

به سحر زنگ زدم   ی گذره. چند بار  یم الی من و تا آخرش هم بدون دان  ه یزندگ  نیا دمیفهم گه یعادت کردم د ال یبه نبود دان گهید

  ی قیطر هی خواست حتماً به  یکارتش رو عوض کرده البته اگه سحر من رو م م یاش خاموش بود فکر کنم س  ی متاسفانه گوش  ی ول

 کرد.   یم دامیپ

هم   انیمن تونستم. به پو ی ردم سخت بود ولرو فراموش ک انیقبل از پسرم و پو یبه کل زندگ  یعنیسحر هم شدم   ال یخیب گه ید 

 دوستش دارم!    الینه مثل دان اد ینه ازش بدم م ستمی مثل قبل ن  گه یعادت کردم د

 نخوره.  ن ینکرده زم ییبودم که خدا ده یمبل دراز کرده بودم و دورش بالشت چ ی رو، رو نیراد
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بودم پلک   دهی درشتش رو ماهرانه کش یمشک  یچشم ها کردم ی م یام رو جلوم گذاشته بودم و پسرک نازم رو نقاش  یبوم نقاش  

قرمز رنگش رو با   ی کوچولو ی و لبا یپر پشت مشک ی انداخته بود و ابرو ها ه یچشم اش سا ریفوق العاده بلندش رو که به ز یها

 کردم.  ی م یعشق نقاش 

که   ییخسته اش و لب ها ی با اون چشم ها انیگذاشتم و در و باز کردم پو ز یم ی با زنگ در خونه به خودم اومدم قلم رو، رو 

 گونه ام کاشت.   یرو  ی شد. مثل هر روز بغلم کرد و ب*و*س*ه ا انیدر نما  یزد جلو  ی لبخند م شهیهم

 .« یبهش زدم و گفتم:»سالم خسته نباش  یلبخند 

 من کجاست؟ دلم براش ضعف رفت.  نی . رادینومخا یسالمت باش - 

 کنه.«   یم  فیداره ک دهیمبل دراز کش  ی آقا پسرت رو ی چیکردم و گفتم:»ه  زونیکتش رو از دستش گرفتم و آو 

دادم رو بلند   ی گونه اش کاشت که صدا یرو  یی محکم و پر سر و صدا ی رفت و محکم بغلش کرد ب*و*س*ه   نیبه سمت راد 

گونه ها   نیا ی صداش رو بچه گونه کرد و گفت:»خب دلم برا ان یبوسش نکن.!؟« پو یجور  نیچند بار بهت گفتم ا ان یکرد:»عه پو

 ره.«  ی ضعف م

 

  دمیکش  یکه غذا م ی جور ن ینشستم و هم انیپو ی رو صدا زدم. روبه رو انیسمت آشپزخونه رفتم و سفره رو حاظر کردم و پو به

 .« میر ی کنم و بعدش م  یاستراحت م ی نگاهم کرد و گفت:»باشه کم م؟« ی بر رونیب  نهیراد یامروز هفت ماهگ  انیگفتم:»پو

آشپزخونه رو جمع و جور   ی که غذا تموم شد ظرف ها رو شستم و کم نیگفتم و مشغول خوردن غذام شدم بعد از ا ی باشه ا 

 کردم. 

  دمیاومد به سمت اتاق خواب رفتم که د ی به زور چشم هام رو باز نگه داشته بودم صبح زود بلند شده بودم و االن هم خوابم م  

 لب هام نشست.  ی اون صحنه رو دنیبا د یلبخند  دن یو هر دوتاشون خواب  انهیبغل پو نیراد

چشم هاش رو باز   هویکه   دمیدراز کش  ان یتخت خودش گذاشتم و خودم کنار پو  یجدا کردم و رو  انیرو از بغل پو ن یراد آروم 

 کجاست؟«   ن یکرد و گفت:»راد

 سرجاش گذاشتم. -

  ی از خواب بلند شدم کش و قوس  ان یپو یدونم ساعت چند بود که با صدا  ی . نمد یو خواب  د یبغلش کش ی گفت و من و تو  یا باشه

 ساعت شش عصر بود!  دم یچقدر خواب نی بب یدوختم وا چشم   وار ید ی به بدنم دادم و به ساعت رو 
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اومدم و   رون یب  ییرفتم دست و صورتم شستم و موهام رو شونه زدم. از دست شو ییتخت بلند شدم و به سمت دست شو ی از رو 

دم که  کردم و در آخر دستم رو به سمت رژلب قرمز بر   شیآرا  یتوالت نشستم و کم ز یم ی رو پوشوندم و خودم جلو نیلباس راد

 .«  یبزن  ییجا ی حق ندار نمیب ی لب هات فقط خودم م ی ن رژ رو رویجلو چشم هام زنده شد:»ا الیصورت دان هوی

. شلوار نود  د ی رس  یکمرم م یموهام رو باز گذاشتم تا قود   دمیلب هام کش  یلبم نشست و با حرص رژ رو رو  ی گوشه   یپوذخند 

ام رو   یبلند صوس  یست کردم و در آخر روسر یو طوس  د یو مانتو جلو باز سف ی مشک ی تنه   میو با تاب ن دمیام رو پوش  یمشک

 کردم.  یآتکلن رو لباسم خال ی سرم کردم و کم

تنش   ی مشک ی  قه یو جل ی و طوس   د یسف زیبا بلو  یدلم براش ضعف کرد شلوار مشک هو یپسرم  پ یت دنیاومدم و با د رون یاز اتاق ب  

گونه اش کاشتم که   ی رو یمحکم  یو ب*و*س*ه   دمشیکش  انیته بودم. از بغل پواش رو سرش گذاش  ی کرده بود و کاله مشک

 بلند شد.   غشیج یصدا

 ها!  مینداشت ی عه مامان-

 رم؟« یم ی من براتون م نیگ  ی نم نیست کرد ی و گفت:»چه مادر پسر د یخند  انیپو 

 !«  یکرد  پیخودت رو خوش ت میرس   یشما هم که نم ی زدم و گفتم:»خدا نکنه به پا ی لبخند  

 . میاومد  رون یدادم و از خونه ب   انیرو به بغل پو نیرو برداشتم و راد  فم یک

 خانومم؟   م یکجا بر- 

 الد؟« یبرج م م یفکر کردم و گفتم:»بر  یکم

 رو به حرکت در آورد.   نیگفت و ماش  ی باشه ا 

* 

  ی گوش  هو یکرد.  ی م ی قرار  یب  یهم ه نیشدم راد ی کالفه مکم کم داشتم  گه ید  میکرده بود ر یگ کی تراف  یساعته بود که تو  ه ی 

 .د یگفتن که اخم هاش رو در هم کش  یچ ی دونم پشت گوش   یزنگ خورد چشم هام رو بهش دوختم نم انیپو

 شده؟  یزی چ انیپو- 

 .«  ستین یخاص  زیفرستاد و گفت:»نه چ رون ینفسش رو کالفه مانند ب 

  یبره! ببرمت شهرباز یداره ما رو کجا م یی بابا نیبب ؟ یکن  یم  هی چرا گر یرو جلوم گرفتم و گفتم:»مامان نیگفتم و راد  یا باشه

 .«  یآره مامان
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پارک   ان یرو پو نیکه ماش  ن یبعد از ا مید یساعت رس  ه ی زد که محکم بغلش کردم و قربون صدقه اش رفتم. بالخره بعداز   یلبخند 

  م یباز برج رفت ی و از اونجا به سکو مید یپاساژ ها چرخ  یتو  ی شلوغ بود کم شهیم. مثل همرو بغلم گرفت ن یشدم و راد اده یکرد پ

 و به شهر پرنور چشم دوختم.   دمیکش ی قیبود نفس عم تیپاها ریز  رانته یبود همه جا ی باحال یجا یلیخ

 نگار؟- 

 اومدم و بهش چشم دوختم و گفتم:»بله؟«    رون یاز فکر ب ان یپو یبا صدا 

 م؟ یبه آبشار بر-

 .  مینداره بر ی برام فرق_ 

  ی بود سه تا برکه بزرگ و دل باز یباحال یجا  یل یبودم خ ومده یجا ن نیتا به حال ا  م یو به سمت آبشارش رفت  میاومد  رونیبرج ب از

 لب هام نشست.  یرو  ی لبخند پهن دنشیبود با د

 خاص خودش رو داشت.   یی بایجا هم ز نی ا م یو بعدش از اون جا به رستوران گردان برج رفت م یودمون گرفتچند تا عکس از خ ه ی 

خورد تو حال و   یرو نگاه کردم آروم آروم رستوران تکون م رون یچونه ام زدم و از پنجره ب  ر یدستم رو ز می ها نشست یصندل ی رو

دستم زد و   یآرام رو  ی به صورتش زدم ب*و*س*ه ا  یدستم رو گرفت. به سمتش برگشتم و لبخند   انیخودم بودم که پو یهوا

 .«یپسرم شد  امان که م ی دوستت دارم مرس  ی لیگفت:»خانومم خ

 اش زنگ خورد و باز اخم هاش درهم شد.  یکه خواستم جوابش رو بدم باز گوش  نیهم 

 . امیاالن م - 

است! با   خته ی همه به هم ر نیا انیشده که پو یخدا چ ی دور شد. ه ی کم زمون یشدم از م رهیگفتم و به حرکاتش خ  یا باشه

شده چرا هر    ی زیچ ان یاومد گفتم:»پو انیکه پو نیرو بغلم گرفتم. هم  نیبرداشتم و راد ان یدست از نگاه کردن به پو ن یراد ه یگر

 اومده؟«   شیپ یشه؟ اتفاق  یم  مزنه اخم هات دره  ی زنگ م تیموقعه گوش 

 اومده.«  شیپ ی شرکت مشکل ی نگران نباش برا زمیزد و گفت:»نه عز  یمصنوع لبخند 

 نباشه.  یکه اتفاق خاص شاالیا- 

رو فاکتور   یهم خوش گذشت البته اون تماس آخر  ی لیبود و خ یشب خوب می به خونه برگشت میکه غذامون رو خورد ن یبعد از ا 

 .  میریگ ب

 ده یکش  انیاز پشت به بغل پو ارم یرو در ب راهنمیکه خواستم پ نیتختش گذاشتم و مانتوم رو از تنم کندم هم  یرو آروم رو  نیراد
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.« ب*و*س*ه  یبود ممنون بابت همه چ ی . به سمتش برگشتم و دست هام رآ دور گردنش حلقه کردم و گفتم:»شب خوبشدم

 خانومم بشم.«   یام زد و گفت:»فدا ی شونیبه پ یا

 **** 

پاهام گذاشتم و تکونش دادم. دبگه خواب از کله   یرو، رو  نیباز راد مهی ن یشدم با چشم ها داریاز خواب ب ن یراد ی  ه یصبح با گر 

 گرفتم.  ییو سرپا ع یدوش سر  هی بلند شدم و به حموم رفتم.  د یخواب نیکه راد ن یبود بعد از ا دهیام پر

  یبلند متنفر بودم نم ی االن از مو ی اومد ول ی بلند خوشم م ی فردا برم کوتاهش کنم قبالً از موها  د یاز بلند شده بود باموهام ب 

به خاطر   د یدلم گرفته بود شا  ییجورا هیکه از خواب بلند شده بودم حال نداشتم   ی به موهام بخوره. از وقت یخواستم دست کس

 داشت!  یبود که دست از خوابم برنم ی الیدانخاطر   به د یشا دم یبود که شب د یخواب

مبل نشوندم. خودم   ی نشوندم و بعدش بغلم گرفتم و بردم و رو ن یراد یتپول  یگونه    یرو  ی و ب*و*س*ه  دم یکش ی قینفس عم 

 !  الیخاموش زل زدم. باز غرق شدم تو خاطرات دان یو   یهم کنارش نشستم و به ت 

 سوزه!   یره؟ خدا دلت به حال من نم یم  رونیاز فکرم ب یتونم فراموشش کنم؟ ک   یمن نم یعنی

 ره!؟  ینم رون یاز ذهنم ب چرا

  یم  الیبچه دان ن یراد د یبودم شا الم یدان شیپ د یرفتم االن شا یکه اگه به اون جشن نم  یشد به اون روز نحس روز ده یفکرم کش 

 دوستت دارم؟   یلیکه خ  یدونست ی نفسم م-شد! )

 دونم.«   یزدم و گفتم:»بله که م  الیدرخشان دان ی به چشم ها یبخند ل

 !؟«  یرو چقدر دوست دار ت ییو گفت:»خانومم شما آقا د یگونه ام کش ی دست رو 

دوستت دارم.« اخم هاش   دونه یدوست دارم اصالً من تو رو   ایدن ه یرو قد  م ییو گفتم:»من آقا دمیکش  شانشیپر یبه موها یدست

 ها!«   یدوستم دار   ادیز  یلی! خیکیو گفت:» د یرو درهم کش

 هست.«  یک یو دوست داشتنم هم   یا دونه یمن  ی است تو هم برا دونهی ایدن  یخوب تو  یها زیو گفتم:»خب همه چ دمیخند 

 کنه.«(    یم دای حرف پ ع یام که سر زه یم  زهی گونه ام زد و گفت:»قربون خانوم ر  ی رو ی ب*و*س*ه ا 

  ی ا گه یشه مگه بدتر از درد عشق درد د یکردم االن دلم از جاش کنده م   یم  یح  ختیر ی گونه ام م  یهام پشت سر هم رو  اشک

 ! زهی ر یآدم رو به هم م  قه ی که تو دو دق  هیخاطرات چ نی عشق، ا نیهم هست؟ مگه ا
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  **** 

 

که    ییبه همون جا برم به جا د یموقعه چقدر خوش گذشت امروز با نی ام! پارسال هم یو چهار سالگ   ستیتولدم بود. تولد ب  امروز

 بود.  ال یبا دان نمیریخاطرات ش 

شدم و به    نم یرو بغلم گرفتم و سوار ماش  ن یراد دمیام رو پوش  یمشک  ی رو پوشوندم و خودم سر تا پا لباس ها نیراد  یها لباس 

 برم.  یی بزارم و تنها ششیرو پ نیخواستم راد  ی رفتم م انیسمت شرکت پو

کارکنان از    یرو سفت تو بغلم گرفتم و به داخل شرکت رفتم. همه   نیرو پارک کردم و راد نیماش  دمیساعت رس  م یبعداز ن 

 دادم.  ی لب جواب شون رو م ر یدادن و مپم ز ی شدند و سالم م ی سرجاشون بلند م

به   یداد. لبخند   یاز سرجاش بلند شد و سالم  دنمیجلو در نشسته بود با د یپنجم رفتم منش یسوار آسانسور شدم و به طبقه   

  ی رو یبرگه ها ی رفتم دو تقه به در زدم و وارد شدم. سرش تو انیجوابش رو دادم. به سمت اتاق پو  یی زدم و با خوش رو شیرو

 ؟ یسالم خانومم خوب-زد و از سر جاش بلند شد و کنارم اومد.   یگرفت و لبخند  صدام سرش رو باال دن یبود با شن زش یم

 فدات بشم.  -!«  یخسته نباش  ؟ یتو خوب یزدم و گفتم:»مرس  ی لبخند  

  ی ساعت بعد م م ین ه یگذاشتم   فشی رو داخل ک رش یمن برم مواظب بچه ام باش. ش  ان یدادم و گفتم:»پو  انیرو به بغل پو نیراد

 خوره.«  یم  ید

 باش برو نگرانش نباش مواظب پسر کوچولوم هستم. - 

 به سمت بام رفتم.   می شدم و مستق نی اومدم و سوار ماش  رونیزدم و از شرکت ب ان یبه پو یو لبخند   دمیبوس  ن یراد ی از گونه  

  نیتزئ یطرز خوشگل هی جا به  نیموقعه ا نیلب هام نشست پارسال هم  یرو  ی نبود لبخند تلخ یز یچ چیپاتوقم که ه دنید با

 زنه.   ی گوشم زنگ م ی خنده هامون تو یغرق شدم تو خاطراتم هنوزه که صدا هویشده بود. 

 .« ینی ب ی م ی رفتن زهیو گفت:»سوپرا د یکرد و آروم نوک دماغم رو کش یخنده ا  م؟ یر  یکجا م ی بگ  یخوا  یم  الیعه دان-)

  یرو نم یی چشم بند رو به چشات بزن من که حا نیا یگ  ی تو م نمیب یم  یو گفتم:»من چه طور   دمیاخم هام رو در هم کش 

 !«  نمیب

 و به چشم هات بزن.«    نیبند رو به سمتم آورد و گفت:»غر نزن ا چشم

 مونم رو دستت ها!«   یکنم م ی ترسم ها سکته م ی م ی کیرو مظلوم کردم و گفتم:»من از تار  صورتم
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 و بزن.   نیسوزه حاال ا ینکن که دلم بهت نم ی ن جوررو او افتیاصالً ق- 

  نمیاز دستم گرفت و سوار ماش  الیدان دمید  ی جا رو نم چیکور شده بودم ه   یگفتم و چشم بند رو به چشم هام زدم انگار  یا باشه

   م؟«یا دهیهنوز نرس  الی گفتم:»عه دان ی مدت ه یزدم بعد از  یلب غر م ری ز یکرد. ه 

 .« میرس  ی شه. االن م ی زد گفت:»غر نزن صورتت چروک م ی خنده توش موج م یکه رگه ها ییصدا با

 خسته شدم!   یوا - 

 . مید یرس  ی تا ده بشمار-

نزاشت و گفت:»نه هنوز زوده.« دستم و   ل یکه خواستم چشم بند رو باز کنم دان  نیرو نگه داشت هم نیماش  دهینکش  قهیدو دق 

 . میدونم کجا اومده بود ی آورد نم  نمییپا نیگرفت و از ماش 

 همه سنگ سختم بود.   نیا ی بسته قدم زدن رو یچشم ها  نیبا ا 

   ؟ یپرتم کن نییکوه تا پا یباال ینکنه من و آورد  الیدان-

 تو دختر!«  یا  ونهیکرد و گفت:»د  یبلند  ی  خنده

 قم؟«  عش ی شونه ام گذاشت و گفت:»آماده ا  یدستم رو ول کرد و از پشت بغلم کرد و سرش رو   هوی 

 روبه روم شوکه و خوشحال شدم.   دن یچشم هام برداشت با د یچشم بند رو از رو  هو یگفتم   یآره ا  چانیه با

رفته بود و االن   نیبام از ب  یروح یو ب   یبود! سرد ده یکه فقط درد و غم رو د یی روح من بود! جا یجا همون پاتوق سرد و ب  نیا

 شده بود.  ی و خنک  نیریش  ی جا هی

فرا گرفته   یقرمز   یاون وسط بود که دورتا دورش رو بادکنک ها یشکل بزرگ لیمستط  ز یم ه یشده بود  ن یتزئ ی به طرز خوشگل 

بود   یقرمز  یهم پر از گل الله و گل برگ ها ن یزم ن یبود همچن یقرمز  یکوچولو و گلبرگ ها   ی پر از شمع ها ز یم ی بود رو

 کرد.    یم  ییخود نما نیزم  ی رو ی ا هیبلند پا یشمع ها

  نیگرفته شده بود. هم  ییهویعکس ها  یمن بود و معلوم بود که همه   یهم به درخت وصل بود که روش عکسا یطناب بلند  هی

روزت مبارکمون   نیمن امروز روز توست بهتر ن ی:»تولدت مبارک بهترد ی چیتو هوا پ  ییگل برگ ها گذاشتم صدا  یکه پاهام رو رو 

 باشه.«  

  ی که هست ی عاشقتم مرس  یلیخ الیپر از اشک شوق به سمتش برگشتم و خودم رو به بغلش انداختم و گفتن:»دان یچشمان با

 ام.«  ی عشق زندگ شمیپ



 ی زندگ نیا گذره یم

148 
 

 .«  یو خانوم من شد  ی اومد  ایام خوبه که به دن یحس زندگ  نیو گفت:»بهتر  د یام رو بوس  یشونیپ 

 خانوم تولدت مبارک.  زهیم زه یبود که روش نوشته شده بود رکوچولو به شکل قلب   کی ک ه یبرد  زی رو گرفت و به سمت م دستم

برداشتم و تو دهن   ک یاز ک یا  کهیبا چنگال ت م ید یرو بر کم یکاشتم. با هم ک  الیدان ی گونه  ی رو یزدم و ب*و*س*ه ا ی لبخند  

 کار و کرد   ن یگذاشتم و اونم هم الیدان

 ه؟« یچ ن یا الیبا تعحب نگاهش کردم و گفتم:»دان د یکش رون یب زی م ری از ز یشکل لیمستط  یبه جعبه   هوی. 

 به سمتم گرفت و گفت:»بازش کن.«  

بودم.   یبود از جعبه برداشتم و بوش کردم عاشق گل رز مشک  یشاخه گل رز مشک هی از دستش گرفتم و جعبه رو باز کردم  

شد که من تو، تولدت نتونستم   یسال ه یاگه  م یدفنش کن یی که دوتا دمی خر نیگل رو واسه ا نی:»اد یچ یگوشم پ  یتپ  الیدان یصدا

 و خاطرات دو   یگل رو بردار  ن یجا و ا ن یا یایباشم روز تولدت ب

 

 بشه.«   ی آور اد یمون  ی نفر

  ونه یفکرش هم د ی حت یچشم هام جمع شد با بغض گفتم:»خدانکنه که تو نباش  ینباشه اشک تو  المیدان ی روز هی که   نیفکر ا با

 کنه.«   ی ام م

کار    نیرفته تولد منم ا ادت ی. رهیم  یم التیاش فشرد و گفت:»خانوم خونه ام بغض نکن که دان نهیبغلم کرد و سرم رو به س  الیدان

 . االنم بغض نکن!«یحرفارو به من گفت نیو تو هم هم م یو کرد

 .« میدفنش کن  ا یام زد و گفت:»ب ی شونیپ ی رو یگفتم که ب*و*س*ه ا  ی باشه ا 

 

  ختی گل رو داخلش گذاشت و بعدش روش خاک ر  یرو کند و جعبه   ن یکه داشت زم  یکوچک  لیبا ب ال ینشستم و دان  نیزم ی رو

 .  میسنگ بزرگ هم گذاشت تا معلوم باشه کجا دفنش کرد هی و 

 شه!«   ی خاک برداشته نم ری گل از ز نیوقت ا چیدم ه  یچشم هاش زل زدم:»قول م یدست هام گرفتم و تو   یهاش رو تو  دست

  نیرو که کم مونده بود نفسم رو ببره کنار زدم و از ماش  ییدم!«( اشک ها ی و گفت:»منم قول م  د یبوس  یام رو طوالن یشونیپ

 شدم.  ادهیپ
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  یاز جلو  الیمکان برام آزار دهنده شده بود سرد و سوزان بود. لحظات کنار دان ن یشده نبود. ا نیتزئ زی از بادکنک ها و م یخبر

  ی که سنگ بزرگ یی تند به جا ی ! با قدم هاندازهیگذشت. کم مونده بود اون خاطرات قلبم رو از کار ب  یم  مل یف ه یچشم هام مثل 

 !«  میتنها نذار  می ما به هم قول داد م،ی گفتم:»قول داد  یر لب م یز ی کرد رفتم. ه ی م ییخودنما

شده   یشکنند، مهم نبود نوک انگشت هام زخم یرو با دست هام کندم. مهم نبود ناخن هام م نیزور سنگ رو کنار زدم و زم به

 ! زند یر یاند، مهم نبود از ناخون هام خون م 

شه؟   یفراموش م  یگه عشق به زود  ی م ی رفع بشه! ک   میاز دل تنگ  یبردارم تا حداقل کم  ر یمهم بود که گل رو از اون ز ن یبرام ا 

 شده ام!  ونهیمن د ایشه! همه اش دروغه  ی فراموش مگه خاطرات زود    یم  یک

با چاقو نوک انگشت هام رو   ی کرد انگار ی. انگشت هام ذوق ذوق م دمی کش ش یرو ی و دست دمیکش  رونیخاک ب ری جعبه رو از ز 

از چشم هام فرو   ی شتریاشک هام با قدرت ب دمیکش  رونیجعبه رو باز کردم و گل خشک شده رو از داخلش ب باشم!  دهیبر

گل رو    یجور کیهست،   میبازوها نیب المیدان  یانگار یجور  ه یبغلم گرفتم  حکممسابقه گذاشته باشند! گل رو م  ی. انگارختند یر

! ما که قول داده  میچه زود از هم جدا شد  ن یبب د یچه زود خدا حرفت رو شن نیباشه! بب المیتن دان ی بو یانگار دمینفس کش

  ی بلند  یها  غی نشد! ج ی کنم ول  یرو خال م خواستم خود ی بلند  ادیفر ه ی! نتونستم اون همه درد رو در دلم نگه دارم و با میبود

کردم که دل سنگ به حال    یخدا رو صدا م  ی آوردم جور ی زبون م  یوسط اسم خدا رو با زجر رو نی و ا دمیکش  یپشت سر هم م 

 سوخت! ی من م

 کرد!   ی م ی برام دهن کج الیلرزان برداشتم خط خوش دان  یبود. با دست ها یکاغذ کوچک  ه ی داخل جعبه  

 !  یال یروز. تو فقط نگار دان کی دوستت دارم تا ابد و -

بود؟ تو من و دوست   شینه ماه پ یعنیروز   کی غ بود. ابد و درو  ی:»لعنتدمیکش  یمحکم تر  غ یمشتم فشردم و ج ی رو تو کاغذ 

همه   نیکه ا ی و خبر ندار  ییکجا  ؟یشهر ن یا ی ! کجایکرد ی عشقت دروغ بود، اگه دروغ نبود که ازدواج نم ی لعنت  هی ! تو ینداشت

 کنم!«  یم  یرو به زور سپر  ام روز ه یکه خبر ندار یی قرارتم! کجا یب

  ده یکش یبغل کس یاز پشت تو  هویکردم که کم مونده بود حنجره ام پاره بشه.  ی م  هی گر ی هق هقم باال رفته بود جور یصدا 

که روز و   یکه آشفته حال بود کس  یکس دن ی. با ددمیترق تروق گردنم رو شن ی سرم رو به عقب برگردوندم که صدا یشدم! جور

زن   هی که  نیکرد؟ انقدر حالم خراب بود که بدون فکر به ا ی م کاریجا چ نیال ایشبم رو از من گرفته بود تعجب کردم! دان

 کردم.  میاش قا نه یس  ی مرد زن داره! دست هام رو دور کمرش حلقه کردم و صورتم رو تو  هی که اون   نیمتاهلم، بدون فکر به ا

بغل تنگ شده بود! هق هقم با   نیا ی محکمش تنگ شده بود! چقدر دلم برا ی دست ها ن یا یتنش برا  یبو  نیا ی چقدر دلم برا 

  ی قاب گرفت و بود صورتم رو ب*و*س*ه بارون کرد! تو شیدست ها  نیندارم بلند شد! صورتم رو ب گه یو د  الیکه دان  نیفکر ا
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  دنیاز غم احاطه اش کرده بود. با د یکه حاله ا   ییرو نداشت چشم ها رخشش اون د گریکه د ییشدم چشم ها رهیچشم هاش خ

 !« یکن  هی گر  د یسقوط کرده باشم، با نوک انگشت هام اشک هاش رو گرفتم و گفتم:»تو نبا یبلند  ک یاز  یاشک هاش انگار

رو   ششیصورتش گذاشتم و ر  ی ذاشت! دست هام رو، رو یحس نم  هی تونستن  ینم  یول ام یب رونی خواست از بغلش ب یدلم م  

آهنگ مانندش به گوشم    یو تموم! صدا  رمی لحظه بم نیخواست هم ی . دلم مختی ر یهام پشت سر هم م  نوازش کردم اشک 

 همه تموم شد!«  یعن ی ؟یگل رو برداشت  نیچرا ا ؟ ی:»چرا اومد د یرس 

گل رو بردار و   ن یا ایب یگفت  ایجا ب نینباشم ا ی وقت ی خودت گفته بود یستیاشک هام رو پس زدم و گفتم:»چون تو ن 

 خاطراتمون رو زنده کن.«  

 جام کنار توام!«  نیدست هاش گرفت و گفت:»من که ا ی هام رو محکم تو دست

 خودته!«  ریکرد و گفت:»تقص   ی!« زهرخند یتو مال نفس ی زدم و گفتم:»تو زن دار ی نیلبخند غمگ  

خواستم   یتا عمق وجوذم رو سوزوند:»آره من م  زد که  یدرهم گفتم:»من گفتم برو با نفس ازدواج کن؟« پوذخند  ی با اخم ها 

 عاشق نفس شدم!«  یخواستم فکر کن ی م یچ  یعنی انتیخ یخواستم تو هم بفهم یم  رمیازت انتقام بگ 

انتقام که ما از هم   نی. به خاطر همادیبدم م ی لعنت ی کلمه   نیاز ا گه،یهلش دادم و داد زدم:»انتقام! بسه د یبا دست هام به کنار  

 !«  میاددور افت

 !؟« یچه انتقام ؟ یچ یعنیتعجب نگاهم کرد و گفت:»  با

  یانتیخ چ یچشم هاش زل زدم و گفتم:»من بهت ه ی تو یاحساس  چ یاومدم و بدون ه رونیبدون توجه به سوالش از بغلش ب 

 به اجبار ازت دور شدم.«   یاز جونم هم دوستت داشتم ول شترینکردم. تو رو ب

 کنارش گذشتم از

 

بگو   ی زن یباز که مبهم حرف م ، یکن یفرار م  ی! باز که دار سایو گفت:»وا د یبردارم بازوم رو کش گهی قدم د  هی که خواستم  نیهم

بکشم که محکم تر از قبل گرفت و   رونی دست هاش ب  نیجوابش رو ندادم خواستم بازوم رو از ب ه؟«ی حرفات چ ن یا یمعنا نمیبب

 پنچه هاش کرد و گفت:»بگو!«   ریدستم رو هم اس  ی کیو اون   سادیاو  مید. روبه روبلند ش  نیزم یاز رو 

همه عذاب و وجدان! دست هام رو   نیهمه سکوت! بس بود ا نیکنم، بس بود ا ی رو بگم و خودم رو خال یخواست همه چ ی م دلم 

چشم هاش   یپاهام چشم دوختم. جرعت نداشتم تو  ر یو به سمت مخالفش برگشتم و به شهر آروم ز  دمیکش رون یاز دست هاش ب

 !  دمیکش  یخجالت م د یزل بزنم و حرف هام رو بگم شا
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  ، یبرد  یگرفت و تو به زور من رو به اون پارت  یپارت ان یکه پو ی اون شب نحس بود، شب ییجدا نیو گفتم:»باعث ا دمیکش  ینفس

 !  دمیترس   یداد م  ی م د یتهد  ی از حرفاش که بو ان ین از پوم یتو خبر نداشت

باال   ی من رو به زور گرفت و به طبقه  یک یکه رفتم آب بخورم   یوقت ،ی خبر نداشت انتیکه از اطراف ی شب تو انقدر مست بود  اون

 .  د یکدوم به دادم نرس  چیه ی تو! ول ی! اسمت رو صدا کردم کمک خواستم هم از تو هم از خدا انینبود جز پو یبرد. اون کس

اومد ***از خودم دفاع کردم   یام رو گرفت! به سمتم م یذره ذره جونم رو گرفت، زندگ  ان یاون اتاق ذره ذره جون دادم پو ی تو

رو به   انیو پو  یایداشتم ب  د یهنوز ام ،یو نجاتم بد  ی ایاشتم بد د یبه بعد خسته شدم و هنوز ام ییجا هی مرد بود! از  ه یاون  ی ول

 !«  هینگو کاف گهید  سیو گفت:»ه د یبغض آلوده اش حرفم رو بر یبا صدا ال یهمه جا...« دان انیوپ  یومد ین ی! ول یباد کتک بد 

  ی کردم فکر نکن  انتین بهت خم  یهام رو پاک کردم و به سمتش برگشتم و از ته دل داد زدم:»بزار بگم! بگم که تو فکر نکن اشک

 از پشت خنجر زدم!   ی من دوستت نداشتم، بزار بگم تا فکر نکن

قلبم به درد اومد از   ی از چ ی دون ی ام رو از من گرفت! م ی تمام به من تجاوز کرد! تو رو زندگ یرحم  یبا ب  انیگوش بده پو الیدان

به   ی! نخواستم بهت بگم چیمهمونم کرد ی لیس  هی اومد تو  نییکه پا ی به سرم اومده و وقت یاون شب چ ید یکه تو نفهم نیا

  دمیکه فهم یکنه! داغون تر از قبل شدم وقت   یگوشت رو با حرفاش پر م  انیدونستم پو ی م یکن  یدونستم باور نم ی سرم اومده م

 حامله ام!  

حرف هام   یهمه  یبودم ول  انیرم خراب شد! بهت گفتم عاشق پوس  یکه داشتم هم رو   ید یذره ام  هی سرم خراب شد  یرو  ایدن

اون حرف هات   ی کرد رونم ی. از خونه ات بادیسر خودت ب یی خواستم بال ینم ا ی یاریب  انیسر پو یی خواستم بال ی دروغ بود. نم

 ازت متنفرم!«  یکثافت! گفت ی چشم هام و گفت ی تو  یتمام زل زد ی رحم یکه با ب  یره، وقت  ینم ادم یهنوزه که از  

 

محضر خونه   ی کرد رونم یکه از خونه ب یهمون روز  انیباز ادامه دادم:»با زور پو  یکرد ول  یبغض داشت خفه ام م دمیکش  ینفس

  که پر از ی نکنم، خونه ا هی شب نبود که گر ه یکه  یمن به اون خونه باز شد خونه ا  یپازنش شدم.   د ی و به زور و هزار تا تهد   میرفت

 عذاب بود پر از کتک!  

  ی ! ولیکرد  یتو درد من رو بدتر هم م ی کرد  انتیخ یگفت  یتو بهم م مید ید  ی هر شب کابوس م دمی کش ی که م  ییاون درد ها با

 !«مید ی خونه ات با نفس د ی که اون صحنه رو تو ی وقت  ینکردم حت   انتیوقت بهت خ چیمن ه

  ؟« یگ  ی م ی شد گفت:»چ ی م دهیکه به زور شن یی کرد با صدا یبهت زده نگاهم م  یبه سمتش برگشتم داشت با چشم ها 

نشستم و گفتم:»چت شد؟ چرا صدات قطع شد!«   ش یروبه رو نیزم ی بدتر بود. رو هی به صورتش زدم که از صدتا گر یلبخند 
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ام رو از من گرفت!«   یرو که زندگ یکشم کس  ی رو م ان یوکشم پ  یچشم هام زل زد و گفت:»م  ی سرش رو باال گرفت و تو

 و من و بدبخت کرد!«  ره ی! اون هم خواست ازت انتقام بگ یتو هم عشق اون رو ازش گرفت   یدون  یزدم و گفتم:»م یپوذخند 

رو   انینشده بودم چه برسه که عشق پو یکس  چیمن قبل از تو عاشق ه  ؟یچشم هاش نشست و گفت:»چ یباز هم تعجب تو  

 !« رمیبگ 

  ی کرده!« تو  ی رها به خاطر تو خودکش یول   یعاشقش نبود  انیپو یزدم و گفتم:»قشنگ فکر کن. تو به گفته  ی چه لبخند  مین 

  هو یاومده باشه  ادش ی یگشت. انگار ی رفته بود به گذشته ها و دنبال اسم رها و اون خاطره ها م یافکارش غرق بود انگار

دونست! من به رها گفته بودم که به   یرو م ی خودش خوب همه چ انیکدوم از کاراش نبودم، پو چی ه ر یمن تقص یگفت:»آره ول 

 خنجر از کمر من زد، اون به عشق من چشم داشت! هی کرد  ی ام چ یلعنت قیرف  ی چشم ندارم ول قمیعشق رف

من نرفتم گفت حالم خرابه رگم رو زدم،   ی. ول نمتیبار بب ن یآخر یراب ای آخرمه ب ی مدت بهم زنگ زد گفت نفس ها ه یرها بعد از  

 رفته بود رها تموم کرده بود!«  یرو فرستادم که اونم وقت انیباز نرفتم! پو

من و خودت رو   ی گفتم الک ی کن ی گفتم اشتباه فکر م انیگفتم:»خبر دارم. به پو  ی گرفته ا یاشک هام رو پاک کردم و با صپا 

  یدونست با چه روش   یم  ییدونست نقطه ضعف من تو ی م ان یاون فقط عذابم داد، فقط کتکم زد! پو ی نسوزون. ول نه ی ک نیا ی تو

 رو نشونم د...«   ی لعنت  یمن رو به خونه ات آورد و اون صحنه  ی عذابم بده! حت د یبا

 کشمش!«    یقسم م زم یکشم به جون عز ی رو م ان یمشب پوشم، من ا ی م ونه ی! نگو دارم دگهیو گفت:»بسه د  د یرو بر حرفم

هان! به خودت   ی کن  کاریچ یخوا  یم  ؟یر  یبلند بشه دستش رو گرفتم و سرش داد زدم:»کجا م  نی زم ی که خواست از رو نیهم

  یرو هم نخوام به خاطر بچه ام مجبورم! نم ان یدارم اگه پو ی ! من االن زندگگهیتموم شد د ی تو و من همه چ  نیب گه، یبسه د ایب

 !« میش  یمن و تو ما نم گهیکن د رونیفکر منو از سرت ب  یبودن رو بچشه! تو هن زن دار  میتیخوام پسرم هم مثل مادرش حس 

  به  ی هم گذاشتم از دوتا بازوم محکم گرفت و داد یام زد که از دردش چشم هام رو محکم رو  نهیس  یبا کف دستش به قفسه   

 شد!« ینم یطور  نیمون ا  یاالن زندگ  یگفت ی تو اگه اون روز به من م  ا،یسرم زد:»تو به خودت ب

 بود!«    ییمن و تو جدا ر یکه شد تموم شد ، تقد  یهر چ الیخی! بیکرد ی م رونم یزدم و گفتم:»باز ب  ی پوذخند  

از پشت سرم داد زد:»تو هنوز هم من و  رفتم که  نمیهاش شل شد و کنارش افتاد اشک هام رو پاک کردم و به سمت ماش  دست

 !« یدوست دار 

!« برگشتم و  می کنه خدافظ عشق زندگ یرو عوض نم یز یدوست داشتن من چ  یبه سمتش برگشتم و گفتم:»آره دوستت دارم ول 

 شدم و به سرعت از اون جا دور شدم.   نمیو سوار ماش   دمیبهتره بگم دو ایبه راهم ادامه دادم 
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سالم  -بهش زنگ زدم که دو بوق خورده نخورده برداشت.  ع یداشتم سر  انیپاسخ از پو یام رو برداشتم چندتا تماس ب یگوش 

 ؟ ید  یات جواب نم یخانومم چرا به گوش 

 کنارته؟«   ن یراد دم، یاز بغض گلوم بود، گفتم:»سالم نشن  یکه ناش  ی گرفته ا  یبا صدا 

   ؟ ییآره کجا-

 . امیدارم به خونه م-

 باشه مواظب خودت باش.  - 

 فعالً. -

. اشک هام رو  دمیساعت بعد رس  میشد. ن ری و قطع کردم و آهنگ مورد نظرم رو باز کردم که با خوندنش اشک هام باز سراز  یگوش 

 بره.  ن یصورتم از ب یکرم پودر به صورتم زدم تا قرمز   یپاک کردم و کم

. خم شدم تا کفش هام رو در  دمیرو رد کردم و به در خونه رس  اطیح  ی طوالن ریزنگ خونه رو زدم. مس یلبخند مسخره ا  ه یبا  

 سرم رو باال گرفتم.   انیپو ی که با صدا ارمیب

 . م یبر رون یب می خوا یم  اریدرن-

 م؟« یبر می خوا ی تعجب گفتم:»کجا م با

 !«  زهیزد و گفت:»سوپرا ی لبخند  

 م؟«یام رو کنج لبام نشوندم و گفتم:»باشه لباس هام رو عوض کنم، بر یمصنوع لبخند 

گونه اش   یرو   یبود ب*و*س*ه ا دهیتخت خواب  یرو  ن یدر کنار رفت. به سمت اتاق خواب رفتم راد ی گفت و از جلو ی باشه ا 

 زدم و لباس هام رو عوض کردم. 

هم کردم و در   شیآرا یهم رنگ مانتوم عوض کردم. کم یکفش ها   و  یبلند مشک ی و روسر یبا شلوار مشک رهیمانتو بنفش ت 

 آخر رژ بنفشم رو زدم. 

دلم ضعف رفت نتونشتم خودم رو نگه   دنشیاش رو پوشوندم. با د یرو هم عوض کردم و ست بنفش و مشک  نیراد ی لباس ها 

 ی شد و گر  داریگونه اش زدم، از خواب ب ی رو یدارم و ماچ آبدار 
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 کرد.  ه

 نکن.  هی گر گه ی! باشه دیکنم انقدر خوشگل نبود  کاریچ  یمامان  د ی! ببخشجانم ی ا- 

  انیرفتم و به پو رون یاش قطع شد. از اتاق ب ه یگر  یدهنش گذاشتم که صدا  یبغلم گرفتم و تکونش دادم پستونکش رو تو  یتو  

   م؟« ی منتظر گفتم:»بر

 زدم و گفتم:»خوشگل بودم ها!«  ی!« لبخند یسر تا پام نگاهم کرد و گفت:»باز که خوشگل کرد  از

 بله بر منکرش لعنت!  - 

 . میاومد  رون یرو برداشتم از خونه ب  ن یراد ری ش  شه یکه ش  ن یرو به بغلش دادم بعد از ا نیو راد دمیخند 

 م؟ ی ر یکجا م  یبگ  ی خوا ینم  انیپو- 

 گم.«    یاصرار نکن که نم زه یو گفت:»اون سوپرارو به حرکت انداخت  نیماش  

 برگردونم. شه یگفتم و سرم به طرف ش   یا باشه

ساعت بعد  ه ی بدتر هم شده بود.  چیدردش قطع نشده بود که ه  یکه دوتا مسکن خورده بودم ول نی کرد با ا ی درد م ع یسرم فج 

 محاصره کرده بود.  زیباغ قشنگ و تم ه یروبه روم بود که دورش و  یبزرگ ی الی و ه یانداختم.  یمتوقف شد به دور برم نگاه نیماش 

  میرفت  ال یکرد. به داخل و ی گل ها آدم رو مست م ی شدم. قدم هام رو برداشتم بو ال یو باغ و  ییبایشدم و محو ز ادهیپ نیاز ماش  

 نبود!  ف یخوشگل تر بود اصالً قابل توص رونشیکه داخلش صد برابر از ب

شد!   ی کرد خسته نم  یبا لذت به اطرافم نگاه کردم. آدم هر چه نگاه م  م یتخت نشست  یگوشه رو   هیو    میسون رفتگار یبا اشاره   

 داش ی! از کجا پهی خوب یجا چه جا نیکردم و گفتم:»ا  انیگارسون اومد و منو غذا رو گرفت و رفت. رو ه پو ده ینکش قهی به دو دق

 ؟« ی کرد

گوش نواز   یصدا هویغرق در نگاه کردن اطرافم بودم که  یجور  نیکه خوشت اومد.« هم  نیزد و گفت:»خوش حالم از ا ی لبخند  

 آهنگ بلند شد.  

 خوندن.   یسن نشسته بودن و داشتن آهنگ م  ی پسر جوون رو دوتا

 اتو یشه دن یم  یروز  ه ی نفر  هی

 فهمه حرفاتو   ی از همه م شتریب 
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   چینبودم ه یکه تعارف من

 ی گم بد تو قلب من رفت ی بهت م ی وقت

 زنه دلم   ی م دم ید ی روز ه ینم نمک  

 نفر به خودم تا که اومدم   ه یواسه  

 خبر  ی ب هویشدم  عاشقت

 دلم  ی تنها تو یی تو 

 مگه چندتا دل دارم   

 ی روز  ه یجان نم نمک   یا

 زنه دلم   ی م دم ید 

 نفر به خودم  هی  واسه

 تا که اومدم عاشقت شدم  

 ی تنها تو یی خبر تو ی ب هوی 

 دلم مگه چند تا دل دارم  

 حس نم نم بارون  ه یجان تو شب یا 

 قلب منه مجنون   نیبه ا  یزن ی م 

 حرف بود  هی تو دوست دارم برام  قبل

 اون چشات دل من و لرزوند  یتو  

   اتویشه دن ی م ی روز هی نفر  ه ی 

 فهمه حرفاتو یاز همه م  شتریب

 چینبودم ه ی ن که تعارفم 
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   ی بد تو قلب من رفت گمیبهت م یوقت  

 زنه دلم  یم  دمید  یروز   هی نمک  نم

 نفر به خودم تا که اومدم   ه یواسه  

 خبر  ی ب هویشدم  عاشقت

 دلم   ی تنها تو یی تو 

 جان  ی چند تا دل دارم ا مگه

 دم ید ی روز ه ینم نمک  

 نفر  ه یزنه دلم واسه   ی م 

 به خودم تا که اومدم  

 خبر  یب  هویعاشقت شدم  

 دلم   ی تنها تو یی تو 

 چند تا دل دارم  مگه

 حس نم نم بارون  ه یجان تو شب یا 

به همسرش نگار خانوم   انیپو ی آهنگ و آقا نیرو به دستش گرفت و گفت:»ا کروفن یکه آهنگ تموم شد، پسره م ن یبعد از ا 

 ن مبارک نگار خانوم.«کنن به مناسبت تولدش! تولدتو  یم  میتقد 

 

شد. از   ختهیقرمز ر  یسرم گل برگ ها  یاز باال هو یکردم که  ی داشتم نگاه م  انیباز به پو مهیزدن با دهن ن ی کف بلند  هی  همه

 چشم دوختم.   ان یدهنم گرفتم و به پو یدستم رو جلو  ی تعجب و شاد

در آورد و به سمتم گرفت.   ی جعبه مربع شکل مخمر هی کتش  بیزد و از جاش بلند شد و جلوم زانو زد. از ج م یبه رو یلبخند 

  نیاز ا ،یکه همسرم شد   نیاز ا ،یکه کنارم موند   نیبه روم زد و گفت:»از ا ی لبخند  ان یداخلش بود، پو ی متیانگشتر گرون ق کی

 . خانوم خونه ام تولدت مبارکمون باشه!« نونمازت مم ی که حس پدر شدن رو به من داد
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  یشون یپ یرو ی دستم رو گرفت و انگشتر رو به دستم انداخت و بعدش بغلم گرد و ب*و*س*ه ا انی دستا باال رفت. پو   یباز صدا 

 ام زد.  

 ممنونم ازت.  انیپو-

 زد و گفت:»قربونت بشم خانومم!«    ینیلبخند دل نش 

بودم   ونشیبرام درست کرد. مد  انیبود که پو ی شب عال هی . واقعاً امشب میاومد  رون یاون جا ب از  میکه غذامون رو خورد  نیاز ا بعد 

 وار عاشقم بود.   وانه ی االن د ی داد ول یکه اوالش عذابم م   نیدوست داشته شدن بود با ا  قیاون ال

  نیدادم و راد رن یشد. نفسم رو کالفه مانند ب ی تونستم عاشقش بشم دست خودم نبود بار ها تالش کرده بودم اما نم ی من نم ی ول

 به هوا رفت. غش یگونه اش زدم که ج  یمحکم رو  ی رو تو بغلم فشار دادم و ب*و*س*ه ا

 ختر!«  نکن د تی:»بچه ام رو اذانیتونم آروم بوست کنم؟ پو یکنم که نم  کاریجانم خب من چ- 

 کنم.  تش یدوس دارم اذ-

چشمم به روبه   هو ی. رهیرو از من بگ  نیدستش رو دراز کرد تا راد انیکرد. پو ه یگر نیبار راد نیکه ا  دمیباز محکم تر از قبل بوس  

 اومد.  یداشت به سمت ما م   یبزرگ ون یکام  هی روام خورد که 

خورد و   شهی . سرم محکم به ش میتصادف کرد ون یشاخ با کام شده بود شاخ به  ر ید ی فرمون رو کج کرد ول  انیپو دم یکش یغیج

 هوش شدم.   ی رفتن و ب ی اهیشد. چشم هام س  ریخون از کنار سرم سراز

 **** 

 سال بعد«  ک ی» 

سرش   ی شلوارم فرو بردم و قدم هام رو تند تر کردم. در اتاقش رو باز کردم و به داخل اتاق رفتم. باال ب یدستم رو داخل ج 

 لب هام نقش بست. ی رو یقیپوخند عم هویو به صورت غرق در خوابش چشم دوختم،   سادمیوا

لند شد هنوز هم بدن درد داشت  ناله اش ب یاز موهاش رو در دستم گرفتم. باز هم صدا یدر آوردم و تره ا  بمیدستم رو از ج 

  اک یکه داخلش تر  یکنار تختش رفتم و آرامبخش ز یزدم و با غرور به سمت م ی ا گهیهم وقت داروش اومده بود! پوذخند د د یشا

 بود برداشتم. 
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ون باز به  آرامبخش اثر کرد و ا ده ینکش قهی بلوزش رو باال زدم و سرنگ رو داخل رگش فرو بردم. دو دق نیبه کنارش رفتم و آست 

  ی دونستم زندگ ی نشستم و به صورت معصومش چشم دوختم، م ی صندل  یناله هاش قطع شد. کنارش رو  ی خواب رفت و دا

 ان شده!  یدونستم به زور زن پو  یم  یرو گذرونده حت  یسخت

  نیبهتر د یبود بان ی کار سخت  انیلب هام نشست، بالخره نابودش کردم! البته نابود کردن پو ی رو  یپوذخند  انیپو ی آور ادیبا 

  یروز  ه یدونست  یم  ست،ین  یمن الک یها  د یدونست تهد  ی شد! البته هر روز منتظر مرگش بود م ی اش نابود م  ی زندگ ی لحظه 

نگار جون سالم به در   یخانومش، جونش رو گرفتم هم جون اون هم جون پسرش! ول د تول  یعنیاش   یروز زندگ نی! بهتررهی م یم

  ی اتاق ه ی  لیشد به همون دل ی م ی دردسر بزرگ  کیمن  یببرم چون برا  مارستانیکما موند، نشد به ب   ی ماه تو  شیکه ش  ن یبرد با ا

 ! رهاکردم براش دکتر آوردم تا زنده اش نگه د یپزشک زاتیاز خونه ام رو پر از تجه

کردم تا بدن    یم  زی کرد و منم بهش آرامبخش تجو ی خواب ناله م یماه هم چشم هاش رو باز نکرد فقط تو  شیالبته بعد از ش  

 کار رو تکرار کردم تا بدنش معتاد شد! ن یدردش کم بشه، انقدر ا

گونه اش   یرو  دم یمن باشه! دست کش یبرا  یتونه درآمد خوب   یهم هست م یزنده بمونه! دختر خوشگل  د یمن الزمه با ی نگار برا 

 .«  می کار ها با هم دار  یلیلب زمزمه کردم:»بلند شو کوچولو خ  ریو آروم ز

 به محمود زدم  یاومدم و زنگ  رونیاتاق ب از

 جنس ها راه افتادن؟  - 

 ره!«  یم  شیپ ی به خوب یپر از استرس گفت:»سالم، بله آقا همه چ یبا صدا محمود 

 گفتم:»خوبه.«  دهیزدم و کش ی پوذخند  

خاموش چشم   یو  ی نشستم و به ت یو  ی ت ی بلند و محکم به سمت سالن رفتم و روبه رو یو قطع کردم و با قدم ها ی گوش  

 دوختم.  

خوش   یلیبابت خ نیاتو ندادم و از ا یسی پل چ یار بلد! تا حاال به هفوق العاده زرنگ و ک ی ها یاز قاچاقچ ی کیکاشف  ن یآرم من

 حالم!

 و فرار کرد نه تنها نارو زد بلکه...! د یبود که بهم نارو زد پول هام و همراه با جنس هام باال کش  ی از کسان یک ی یمظفر  انیپو 

 

  یصدا دنی ! با شنرمیگ  یجانش را م ییجا ک ی ی روز هی دونست  یاست نم ی کاشف به اون آسون  نیکرد دور زدن آرم ی م فکر

من    یحق نداشت تو خونه   یمبل بلند شدم و به سمت صدا رفتم! کس یدر هم از رو   یبه خودم اومد و با اخم ها ع یسر یغیج
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ار رو باز  تند به باال رفتم و در اتاق نگ  یاومد با قدم ها ی باال م ی از طبقه  صدااگر چاقو خورده باشه!  ی سکوتم رو به هم بزنه حت

 کردم. 

  یکرد! پوذخند   ینگاهم م  رهیمن درشت تر شده بود خ دنیدرشتش که االن از د   یالل شد! با اون چشم ها یانگار دنم یبا د 

  یگفت:»تو ک  ی گرفته ا ی عروسک کوچولو! به زحمت لباش رو با زبونش تر کرد و با صدا یشد  داریلب هام نشست بالخره ب  ی رو

 کجاست؟«  جا نیو پسرم کجا هستن؟ اصالً ا  انیپو ؟یهست

 مبل نشستم.   یو رو  دمیکش  یق یبا حالت تمسخر نگاهش کردم، نفس عم 

 بپرس خانوم خوشگله! یکی یکی_

 و گفت:»جوابم رو بده!«  د یکش  یداد  

  یم  ده یدفعه رو ناد ن ینداره ا ب یع یول یکاشف حرف بزن ن یبا آرم یکه چطور  یر یبگ  ادی د یپا نداختم و گفتم:»با ی پا رو لکسیر 

 .«  رمیگ

جا کجاست؟   ن یا ؟یهست ی آروم و بغض آلود گفت:»تورو خدا بگو ک  یرسه با صدا ی نم ییبه جا دنیکش  غی با ج د یکه د ی وقت

 !« هی کاشف ک  نیآرم

داشت   یخوشگل ینگاهش کردم. چشم ها ی و طوالن  قیچونه ام گذاشتم و عم ر یکردم خل تر بود. دستم رو ز ی که فکر م  یاز اون  

 !  زیوسوسه انگ   یو لب ها

  ش یالبته ش  یکرد ی م  یجا زندگ نیساله ا کی منه و تو  ی جا خونه  نیکاشفم. ا  نیو گفتم:»من آرم دم یهام رو در هم کش اخم

 !« یماه کما بود 

 کجا هستن؟«   نیو راد  ان یکردم؟ چرا من کما بودم! پو ی م ی جا زندگ نیمن ا ی چ ی عنیب گفت:»با تعج 

لب هام پاک بشه،    یکه قصد نداشت از رو  ی قیام رو به مبل دادم و با پوذخند عم ه یخوشم اومد. تک یسوال آخر نیا از

 گور!«   ییگفتم:»تو

ما تصادف   ؟ی گ  یم  ی و گفت:»تو چ د یکش یبه خودش اومد و داد  هویشده   یشوک بزرگ  ه ی وارد  یانگار  د یبا حرفم لب هاش لرز 

 من کجاست؟«   ی بچه  یگ  یبه اون ها نشد! دروغ م  یز یچ یول م یکرد

 !«  یگ  یزد و گفت:»آره دروغ م  یقهقه ا  هوی

 شد.   یکه خون از بازوش جار د یتخت بلند شد و سرمش رو به شدت از دستش کش یرو  از
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و به   دمی کرد! اخم هام رو در هم کش  یم  یرو  ش یپ یاد یپرت کرد، داشت ز ن یاش بود رو به زم یکنار  ز یم ی وکه ر  یهرچ

 کنار گوشش زدم!    یمحکم  یلیس  ه یو به سمت خودم برگردوندم و   دمیسمتش رفتم از بازوش محکم کش

 کنه!  داد یمن داد و ب یحق نداره تو خونه   یخفه شو کس-

نشست، لرز   نیزم  یخواد. خودش رو از حصار دست هام جدا کرد و رو  یم  اکیدونستم بدنش تر  ی بدنش به لرزه افتاد م هوی 

   اد؟«ی سرم م یی سوزن! داره چه بال  یکنه، استخون هام دارن م  ی گفت:»بدنم درد م  یلرزان یشد! با صدا  یتر م  ادیبدنش ز

.  دمیرو داخلش کش ن یهروئ ع یو ما دمیکش  رون یسرنگ رو از داخلش ب نگاهش کردم و بعدش به سمت کشو رفتم و رهیخ رهیخ

 بزنم.  یتونستم سرنگ رو درست حساب  ینم د یلرز یکنارش رفتم بدنش داشت م 

  قهی کردم. به پنج دق  یسرنگ رو تو رگش خال اتیتخت گذاشتم به زور دست و پاهاش رو بستم و محتو ی بغلش کردم و رو 

تاوان پس   د یها روز خوبته تو با ن یخودسر و لجباز باهات کار ها دارم، ا  یلرزش بدنش کم شد و به خواب رفت. دختره   دهینکش

 !یبد 

 کنم دختر!   یمن رو ازم گرفتن! رحم نم ی رحمانه زندگ  یشوهرت رو که ب یتاوان شوهرت رو تاوان خانواده   

  * 

و پسرش من بودم! هر روز به فکر راه   انیدونه باعث مرگ پو ی م خبرداره! مه یهفته هست که نگار به هوش اومده، از همه چ  ه ی 

 کاشف فقط مرگه!   ن یدونه که راه فرارش از دست آرم ی نم ی فراره ول

روزه که بدنش بدون مواد مونده! از سر صبح ازش خبر    هی اش کردم  هیروزه تنب  هی هاش  ی دونه که معتاد شده به خاطر لج باز یم

اتاقش بزاره!   یمن پاهاش رو تو  ی هم حق نداره بدون اجازه  گهید یکه نتونستم بهش سر بزنم و کس  اده یندارم کار هام انقدر ز

 زدم.  رونیبود. کار ها رو به محمود سپردم و از شرکت ب  صرع شی به ساعت انداختم، ش  ینگاه

شدم و   ادهیپ نیتا به خونه برسم. از ماش  د یدوساعت طول کش نیسنگ   ک یشدم و به سمت خونه رفتم با اون تراف م نیسوار ماش  

خونه بود و   یگوشم رو پر کرد. صدا از تو یک ی غی ج یصدا هو یرو پارک کنه،  نیرو به سمت نگهبان پرت کردم تا ماش  جیسو

 لب هام نشست!  ی رو یلبخند پهن دنشیکرد از تصور درد کش ی درد م  ش! حتماً بدنستیجز نگار ن ی گفت کس  یحسم م

به   یبه اتاق نگار زل زده بودن. داد   یراهرو جمع شده بودن و با صورت نگران ی خدمتکار ها جلو ی پله ها باال رفتم همه  از

لب    یرو  یسا بود! پوذخند زدم صداش طاقت فر  یبه دهنش چسب م د ی شد. با یراهرو خال ده ینکش هی که به دوثان  دمیسرشون کش

 کردم و از تراس اتاقم به تراس اتاق نگار رفتم. ض یو لباس هام رو تعو  رفتمتند به سمت اتاقم  یهام نشست با قدم ها
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شدم. عرق از سر و   ره یخ دنش یمبل نشستم و با لذت به درد کش ی رو  ی باز کردم و به داخل اتاقش رفتم و گوشه ا د یدر و با کل 

دور دست و پاهاش رو باز   یقصد داشت طناب ها  د یکوب  یخودش رو به تخت م ی بدنش به لرزه افتاده بود و ه د،یبار یصورتش م 

 لرزانش   یبا اون صدا دنم یکه با د  شدم کشیبود! نزد ریامکان ناپذ  یکنه ول 

 

زدم، به   ی قیعمو پوذخند   دمیموهاش کش یو التماس هاش دستم رو ال  دن یبه التماسم کرد. بدون توجه به درد کش شروع

گوشش بردم و آروم    کیالتماس هاش گوش سپردم انقدر گفت که گفت بالخره خسته شد و دهنش رو بست. دهنم رو نزد

 دم.«  ی بهت مواد م یشرط ه یبه  ی! ولستمیکه سنگ دل ن م یچه کن ما! ا یدار  ازین ه ی فکر کنم باز به تنب  یول ی شد  هی گفتم:»تنب

کنم، فقط    ی قبول م ی بگ  یگفت:»باشه هر چ   یلرزون ی نگاهم کرد و با صدا د یبار ی نش نفرت مباز که از درو مه ین ی با چشم ها 

 طاقت ندارم!«   گه یرو بزن که د ی اون کوفت

 . هوم؟« ریبگ   میگآش کن بعدش تصمو گفتم:»عروسک اول شرطم رو  دمیبه موهاش کش ی دست 

 کنم تو رو خدا بزن!   ی باشه قبول م یهر چ - 

کنار تخت گذاشتم و   دم یرو کش ی گفتم و به سمت کت ام رفتم و سرنگ آماده رو برداشتم و به رگ دستش زدم. صندل  یا باشه

برداشتم و آروم به صورت   ز یم ی از رو یروش نشستم. کم کم لرز بدنش قطع شد فکر کنم حالش جا اومده بود! دست مال کاغذ 

مشغول پاک کردن   ی من از رو نرفتم و به آرام ی رو پاک نکنم ول  صورتشکرد تا   یرش رو اون ور س  دم یعرق کرده اش کش

 صورتش شدم. 

 ه؟ یشرطم چ ی بدون ی خوا ی خب نم- 

 گفت:»بگو؟«   ی گرفته ا  یبا صدا 

  ی ا.« چشم هیش  یخ... م  ریچشم هاش زل زدم و گفتم:»خب، در عوض هر سرنگ هر شب ز ی دادم و تو  یام رو به صندل  هیتک

شرطم   یتون  یبلند شدم و گفتم:»م  یصندل  ی در آوردن کرد. از رو  یباز ی و باز شروع به کول   د یکش یخمارش درشت تر شد و داد 

  ازیدستم ن ی مواد تو ن یهر لحظه به ا یعن یتر کردم  اد یدوز موادت رو هم ز ی ندو ی م ، ینیب ی نم یمواد  گه ید ی ول  یرو قبول نک

! خب  یر یم یو بعدش بوم م  ی کش ی زجر م  ،ی کش ی کنه زجر م ی بدنت درد م ی تمام سلول ها ارهی! بدون اون بدنت دووم نمیدار

 پس خدافظ.«  ی کن یها رو گفتم معلومه که تو هم شرطم رو قبول نم ی من گفتن

 «  بکشم صداش به گوشم اومد:»صبر کن! نییرو پا ره یکه خواستم دستگ  ن یبه سمت در اتاق رفتم هم 
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و به حالت مسخره نگاهش کردم. چشم هاش رو محکم فشرد و گفت:»باشه قبول    دمیپاهام چرخ یپاشنه   یزدم و رو  یپوذخند 

 ازت متنفرم!«   ی کنم ول یم

عروسک.« از اتاق   ا یاتاقم منتظرمت به خودت برس و ب ی. آخرشب تو هیزدم و گفتم:»عال  ی آخرش لبخند  ی  کهیتوجه به ت بدون

 .  ارهیسرم گفتم بره مهشاد رو ب یباال گارد یمبل نشستم و به باد ی اومدم و در و قفل کردم به سمت سالن رفتم و رو رون یب

درهم نگاهش کردم و   ی با اخم ها ساد،ی وا  می رو به رو د یجو یساعت نشده مهشاد اومد و با اون آدامس بزرگش که داشت م مین

 کنم مهشاد.«  ی اون وقت رحم نم یانجام نداد ی به حالت اگه کارت رو خوب یبرس، وا  یمن و بهش حساب ی رگفتم:»برو اتاق کنا

 

 ده؟ یجد  سیک-

 که بهت ربط نداره دخالت نکن و کارت رو انجام بده.   ییها ز یبه چ- 

 چشم.-

که   نیردم به سمت اتاقم رفتم. همکه غذام رو خو ن یرفتم، بعد از ا یدر و به سمتش پرت کردم و خودم به سالن غذا خور  د یکل 

اتاق بشه. اخم هام رو در هم   نیمن وارد ا ی حق نداشت بدون اجازه   ی تختم نشسته کس  یرو  یک ی دم یدر اتاق رو باز کردم د

اش داشت   یاشک ی شدم. با چشم ها رهینگار اخم هام رو باز کردم و به صورتش خ دن ید با و چراغ اتاق رو روشن کردم. که  د یکش

 تر شده بود.  یوحش  مل یاش با اون خط چشم و ر ی آب ی کرد. مهشاد چه کرده بود! چشم ها  ینگاهم م

رش حلقه  بلندش کردم و دست هام رو دور کم  ی محکم به سمتش رفتم از بازوش گرفتم و به آروم یدر رو بستم و با قدم ها  

که نفس هاش به    کی صورتش بردم انقدر نزد ک یشدم و سرم رو نزد رهیچشم هاش خ ی کردم. تو  کشیکردم و به خودم نزد

 موهاش بردم و...    یبلند لختش دورش رو گرفت، دستم رو ال یموهاکش موهاش رو باز کردم که  ی خورد، به آروم یصورتم م

  * 

   ه؟« یجواب دادم:»چ یبسته به گوش   یبا چشم ها شدم داریام از خواب ب یگوش  یبا صدا صبح

 .« نیبهش بنداز ینگاه ه یامروز   د یاومده، با ی تازه ا ی :»آقا مواد هاد یچی گوشم پ  یمحمود تو یصدا

 .  امیباشه م- 
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انداختم به سمتش   یچشمم رو باز کردم و به نکار غرق در خواب نگاه  ه ی کنار تختم گذاشتم.  یعسل یو قطع کردم و رو   یگوش 

  یم  یدار  انیرو برام رقم زد! آقا پو یدختر لذت بخش بود، شب خوب ن یبغلم گرفتم و به خودم فشارش دادم. ا ی برگشتم و تو

 تختمه!    یزنت رو  ینیب

دونم ساعت چند بود که   ی هم گذاشتم و به خواب رفتم. نم ی و باز چشم رو دم یکش ی قیلب هام نشست، نفس عم ی رو یپوذخند 

تخت    یاز رو  ع یکرد. از خودم جداش کردم که سر ی اشک آلود نگاهم م یبا چشم ها دمینگار از خواب پر ی با تکون خوردن ها

گرفتم   ییدوش سرپا ه ی ع یتم، سرتخت بلند شدم و به حموم رف ی رفت. از رو رونیو از اتاق ب  د یچی بلند شد و لحاف رو دورش پ

 .  سادمیوا نه یآ یو جلو  دمیچی حوله رو دور کمرم پ

گرفتم و بعدش  نم موهام رو  یکوچک ی. با حوله  ختیر ی بدنم م یرو   یشد و به آروم ی م ریموهام سراز یآب از رو   یها قطره 

  نهیآ ی کردم. جلو ی خودم خال ی تتنم کردم و در آخر آتکلنم رو، رو یمشک  زیبلو هی ام رو با  ی. کت شلوار سرمه ا دمیسشوار کش

اومدم. در   رونیبرداشتم و از اتاق ب ز یم یام رو از رو  یزدم. گوش  ی م شگاهیسر به آرا ه ی  د یاشدم، امروز ب ره یو به خودم خ  سادمیوا

هم مهم   ی ادیز ی خون بود ول ی م هام کاسه در به سمتم برگشت، چش  یبود با صدا ساده یاتاق نگار رو باز کردم رو به پنچره وا

 منتظرم!«   نییصبحانه پا ی گفتم:»آماده شو برا  یسرد  ینبود. با صدا

 .«  امیگفت:»نم  ی گرفته ا  یبا صدا 

 به حالت!«   یوا  یایب  رید  قهیدق  ه یاگه  ی نییبعد پا قه ی گرفتم و گفتم:»پنج دق ده یرو نشن حرفش

 اومدم.   نییاز پله ها پا ی و به آروم ده یاتاق و به هم کوب در

 ** 

 »نگار«  

  یمرده اند! نم انیکردم، هنوزه که باور ندارم پسرم و پو  ی م ی متحرک روز هام رو سپر ی مرده  ه یام داغون بود مثل  ی حال روح 

 داد!   یهمه عذابم م ن یا یچ ی ام؟ برا  یزندون  ی ک ی دونستم خونه 

که    هیسال ه یام رو خراب کرد!  یلحظه زندگ  هی خودش تو  یام شد و به گفته   ی وارد زندگ  ییهویچرا  هی کاشف ک  نیآرم نیا

 آخر تصادف!   ی به جز لحظه  ادیسال به ذهنم نم ه یاز اون  یزیخانواده ام رو از دست دادم و چ

اومدم و   رونی از اتاق ب کرده بود محکم با دست هام پاک کردم. سیکه صورتم رو خ یی فرستادم و اشک ها رون یرو با درد ب نفسم

گوشم   ینحسش تو  ینشستم که صدا  یصندل  نیدورتر  یرفتم. رو  ی که اون اطراف بود به سالن غذا خور  ی به کمک خدمتکار

 .«  ینیش  ی:»اون جا نه، کنار من م د یچیپ
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 وحشت داشتم!    یآب  یچشم ها نیاز ا دمیترس  ی پسره م نیمن از ا ی بکنم ول ی تونستم کار  یم کاش 

تختم نشستم و زانو هام رو   ی که صبحونه رو به زور خوردم به اتاقم رفتم. رو  نیبلند شدم و کنارش نشستم، بعداز ا ی دلصن یرو  از

قراره سرم   ییچه بال گه یدادم! خدا د  یبودم، کاش خانواده ام رو از دست نم الم یدان  شیها بود، کاش پ م یبغل گرفتم. کاش اون قد 

 .  سادمیوا  نهیآ ی اومدم و جلو نییتخت پا ی از رو اد؟یب

زد؟! چرا انقدر زشت شده بودم؟ چرا انقدر الغر شده   یحرف م شیبای که همه از ز یمن بودم؟ من  ن یشد ا یخودم چندشم م  از

اشک از چشم هام   شب ید ی آور ادیبا  دمیگردنم کش ی کبود ی شده بود. دستم رو، رو اهیچشم هام گود افتاده و س  ریبودم! ز

  شد. ریسراز

  ی رو ؟ینی ب  یاصالً من و هم به چشم بنده ات م ی کن ی طاقت ندارم، باور م گهیکار کردم! خدا د  ی چ شبیبه خاطر مواد د من

  ی. صورتم عرق کرده بود و دست هام به شدت مدمیو چشم هام رو بستم. با احساس درد بدنم از خواب پر دمیتخت دراز کش

اون جا نبود. به کمک خدمتکار به دفتر   یکس ی رسوندم ول ن یخودم رو به اتاق آرم ور اومدم و به ز نییتخت پا ی از رو ع ی! سرد یلرز

  نیاس ا له ی :»مگه در طود یبه سرم کش ی درهم نگاهم کرد و داد یبا اخم ها نیکارش رفتم و بدون در زدن داخل شدم. آرم

 کنه!«   یدرد م ی لی. من بدنم خد یگفتم:»ببخشاز درد بدنم چشم هام رو بستم و با لکنت زبون  ؟«ی کن ی باز م یجور

 خب به درک، چ - 

 

 کنم؟!   کاری

دم حاال هم گمشو.«   ی نم یچیبه هم زد و گفت:»ه ی کشن تورو خدا!« پوذخند   یم  ریرفتم و گفتم:»استخون هام ت کنارش 

 بهم زد و به حالت مسخره نگاهم کرد.   یخوردم که پوذخند  ن یپاهاش با زانو زم ی رفتم پاهام تحمل وزنم رو نداشت جلو کشینزد

کنم بهم   ی خورد. دست هام رو دور پاهاش حلقه کردم و گفتم:»التماست م یبه هم م  یهمه ناتوان نی بودم حالم از ا زیبر انگ  ترحم

 سر زد و گفت:»آرومم کن!«   یبلند  ی همه درد رو ندارم توروخدا.« قهقه  ن یمواد بده طاقت ا

   ؟یکنه تو فکر آروم شدنت  یمن بدنم درد م ی تلعن-

.  ***آروم زمزمه  ختیبلندم کرد که از درد سرم اشک از چشم هام ر نیزم یهاش رو دور موهام حلقه کرد و از رو  دست

 بدم.«  یکیندارم که به تو  ی من مواد اًیکرد:»اوالً با من درست حرف بزن، ثان

 !« رونیدادش تنم رو لرزوند:»حاال هم گمشو ب یخوردم. صدا  ن یموهام رو ول کرد و هلم داد که محکم زم 
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کنم   ی م یبگ  یچونه ام اومد به زور از جام بلند شدم و گفتم:»باشه هر کار ریشد و تا ز ریچشم هام سراز یاشک هام از گوشه   

 مواد و بده.« 

 بعد مواد!«  ی کن  ی. اول کارت رو من یزد و گفت:»آفر  یشخند ین 

 آخه...  - 

 .« ایب شمیپ ی زن یحرفم رو بزنم و گفت:»رو حرف من حرف نم ی امه اد نزاشت

  یچاقو به بدنم فرو م  یانگار د یکش ی م ر یت ی استخوان هم بدجور یکردم ول یتحمل م  قهی چند دق هی  د یبه سمتش رفتم با 

 کردن. 

 گفت:»خب شروع کن.«  یپاهاش اشاره کرد *** نگاهم کرد و به آروم یبا دستش رو  

 هم فشردم***  یچشم هام رو محکم رو  

 

  * 

تنش، خنده   ی بو  ی شد، برا ی پسرم تنگ م نیراد  یدلم برا روز یاز د شتریگذشت و هر روز ب ی ها به سرعت پشت سر هم م روز

 هاش!

  ان یاون پو یدلم برا  ی حت ؟ یام خانواده ام رو از من گرفت ی روز زندگ نی من مرگ پسرم رو تحمل کنم چرا تو بهتر ی خدا چطور 

  یام بدتر و بدتر م یشم! روز به روز حال جسم یتک به تکشون له م  ر یسخته دارم ز یلیمهربون تنگ شده بود! خدا امتحانات خ

 دادن!  ی م  جسمم نشون یها داشتن اثرشون رو، رو  اکیشد تر

بار به زور از دست اون   هی هست!  گاردیرسم همه جا قدم به قدم باد ینم  ییبه جا یکه دنبال فرارم هستم ول  ه یچند روز ه ی 

نرفته! هنوزه    ن یپوستم از ب ی ها یگرفتتم و بد مجازاتم کرد هنوزه که کبود  ن یوسط راه آرم  ینرغول فرار کردم ول یها گاردیباد

اش   یکه لباس مشک  یخونه خود جهنمه! سرم و رو به آسمون گرفتم آسمون نیکنه! ا  یم ینیتنم سنگ  ی که درد کتک هاش رو

  د یشن یکه صدام رو نم ییکه االن همه خانواده من اون جا بودن. لبم رو با زبونم تر کردم و با خدا ی رو به تن کرده بود آسمون

  نیدخترت رو نگار کوچولو تو بب نی! مامان ببدمافتا  یبه چه روز  نی بب ؟ یشنو  یصدام رو م ینیب  ی م ؟ یحرف زدم:»خدا هست

  ی ! بابایستین گه یتو هم د  ی! راستیکرد یلوسش م  ، یکرد   یشد نازش م یزخم م   شییجا یکه وقت   ست یاون نگار نه ساله ن گهید

 پرنسس بابا؟ ی گفت ی م ادته یرو ندارم!   ی زندگ نیکشم، تحمل ا ی م ی سخت ی لیخ زمیعز
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  الیدان چوقتیکشم! کاش ه ی شما ها خجالت م یپرنسست معتاد !*** بابا از همه   نیافتاده، بب ی پرنسست به چه وضع نیبب

پسر کم آوردم، عاشقش شدم   هی  ی جلو یول  دم یجنگ  ایدن ن یکه مردونه با ا ی شد به من، به من یچ  هویشد.  ی ام نم یوارد زندگ

 !«  ستنیکدومشون ن  چیاالن کو؟ چرا ه ی بچه دار شدم ول دم،ازدواج کر ی ا گهی با کس د دمیبهش نرس  ی ول

بشم!   یبکشم انقدر بلند که حنجره ام پاره بشه، انقدر بلند که خال غی خواست ج ی نداخت دلم م ی به گلوم چنگ م یبد  بغض

خوندنش   یم ای  دمیشن ی م ی که وقت یدم آهنگ ام افتا ی میآهنگ قد  ادیشد تنها کسم!  یشد سنگ صبورم، م  ی بود م الیکاش دان

 ارهین  ادم یخاطرت تورو  ایدن  هی برم  د یراه نفسم رو بسته بود خوندم:»کجا با هک  ی شد! با بغض ی زنده م الیفقط خاطرات دان

 شب فکر تو منو راحت بزاره   ک یبرم که  د یکجا با 

 نداره   یبرام فرق یکردم با خودم که مرگ وزندگ چه

 اره یطاقت ب ی حال بد کس نیا ه یمثل من تو  مهاله

   نمیام تورو اونجا نب  ه یبرم که تو هر ثان د یکجا با 

 نم یتو نش یبرم که بازم تا ابد به پا د یبا کجا

   نمیبب ییو من تو تنها یی قراره بعد تو چه روزا 

   نمیکنه از عشق تو هم  ی م ی هرجا برم چه فرق گهید

 دم منو   ک یشم و سفر کردم که از تو دور  میجون

 اره ین ادمیخاطرت تورو  ایدن  هی برم  د یسفر با من کجا با کی  هی سفر بامن شب  کی  هی شب ینیب  یجور م هر

 شب فکر تو منو راحت بزاره   ک یبرم که  د یکجا با 

 نداره  ی برام فرق ی کردم با خودم که مرگ و زندگ چه

 اره« یطاقت ب ی حال بد کس ن یا هی مهاله مثل من تو  

کنارم اومد و   ی تند و محکم یکرد. با قدم ها یلبش نگاهم م  ی با اون پوذخند گوشه  نیبه عقب برگشتم، آرم  یدست  یبا صدا 

 دختر!«  یگفت:»صدات محشره حرف ندار

 کنه!«  یم   فیکاشف ازت تعر  نیکه آرم ی هست ی کس نیاول  یخوش حال باش  د یدر هم نگاهش کردم که گفت:»با ی با اخم ها 
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  ی اش تو یخی  یندادم که دست هاش رو دور کمرم انداخت و از چونه ام گرفت و سرم رو باال آورد و با اون چشم هاجوابش رو  

 شد. ره یچشم هام خ

   ؟ یکن  یم  هی گر  یچ ی برا- 

دم؟« دست   ی من دارم تاوان کدوم کار نکرده رو پس م ی کن ی گناه منو مجازات م  نیو گفتم:»به کدام دم یام رو باال کش ینیب

  ینکرده رو پس م ی همه تاوان کار ها ایدن  نیا یعروسک تو  نیشد و گفت:»بب رهیهاش رو از دور کمرم برداشت و به رو به رو خ

 .« ید  ی و خانواده اش رو پس م ان یپو یتاوان خانواده   ی دن! االن تو هم دار

  یمعتادم کرد  ، یرو گرفت ان یپو ،یدل تو از سنگه هان؟ بس نبود پسرم رو از من گرفت  نیم:»چرا اقلبش زدم و گفت  یبا دستم رو  

 برم!؟«   یزاری چرا نم یکن  یچ  یخوا  یم  گهیبس نبود! د

خانواده   ؟یبر ی خوا ی شد و گفت:»کجا م  ره یچشم هام خ ی رحمانه تو ی آورد، ب نییبزرگش گرفت و پا ی پنچه ها ن یرو ب دستم

 پدرت، مادرت همه شون که مرده اند!«   ؟ یدار

! االن  الیدان شیرو نداشتم! اصالً کجا برم پ یگفت من کس  ی. راست مختی زدم که اشک هام با سرعت از چشم هام فرو ر پلک

 شدم  ره یاومدم و بهش خ رون یوقته که فراموش شده ام. با صداش از فکر ب یلیخ

 مدت!  هیتو کنار منه البته تا   یخودت رو ناراحت نکن، جا یاد یز- 

 برم؟  ی زار ی م ی عنی- 

 !« یر  ی کشور م نیاز ا یها، ول ع یما  نیتو ا یزیچ  هی زد و گفت:» ی لبخند کج 

 ؟« یچ ی عنیبا بهت گفتم:» 

 حاال فکرت رو مشغول نکن عروسک.   ،یفهم  یکم مونده م- 

 ؟« یاریبه سرم ب ییچه بال ی خوا ی لرزون گفتم:»م  یتم و با صداکنارم رد شد که بره زود از بازوش گرف از

باال  متتیو گفت:»خودت رو خوب نگه دار تا ق   د یگونه ام کش  ینگاهم کرد و بعدش دستش رو نوازش وار رو  یبه حالت خاص 

 بره.« 

  ی عنیخدا  یبود؟ ه  ی حرفا چ ن یزد؟ منظورش از ا ی همه مبهم حرف م  نی. چرا اد یترک  یرفته بود! سرم داشت م امیتا به خودم ب 

 !  ادیسرم ب یی چه بال ستیدادم وگرنه معلوم ن ی جهنم نجات م ن یتر خودم رو از ا  عیسر د یخواد منو بفروشه! با یم
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  یر توشدم. انقد  رهینامعلوم خ ی شکمم جمع مردم و به نقطه ا یو پاهام رو تو   دمیتختم دراز کش  ی بالکن به اتاقم رفتم و رو از

 خوابم برد.  ی ک دم یافکارم غرق بودم که نفهم

 دخترم؟ - 

مامانم رو   هوی کنم،  دایتونستم اون شخص رو پ  یچرخوندم نم یسرم رو م  ی هرچ ی ول  د یچیپ ی آشنا تو گوشم م ی لیخ یصدا ه ی 

 .د یدرخش  یاون لباس م  ی بود مثل فرشته ها تپ دهیپوش  د یکه سرت تا پا سف دمید

سردش گذاشتم و تو   یدست ها نیبود، دستش رو به سمتم دراز کرد که دستم ب دهی، بالخره صدام رو شنبالخره اومده بود  

 !؟«  یقدر سرد نیسرد! با تعجب نگاهش کردم و گفتم:»مامان چرا ا ی لیبغلش فرو رفتم. تنش سرد بود خ

 باش!«  ی شه فقط تو قو ی درست م یباش، همه چ  ی زد و گفت:»دخترم قو ی توجه به حرفم لبخند  بدون

شم. مامان    یدرد ها له م  نیا ر یباشم دارم ز ی تونم قو ینم  گهیالتماس وار دستش رو گرفتم و گفتم:»مامان من طاقت ندارم، د 

 خودت و بابا ببر!«   شیمن رو هم پ

 .«یباش  ی قو د یبابرمت االن  یم   امیو گفت:» مواظب خودت باش دخترم، به وقتش م د یگونه ام کش ی رو، رو دستش

 و اسمش رو صدا زدم.  دم یاز ته دل کش یتا پلک بزنم مامان نبود، رفته بود باز ترکم کرده بود داد  

 خودم از خوا ی به صدا هوی 

 

و اشک هام به سرعت فرو   د یچشم هام جوش  هویشد.  یم نییام تند تند باال پا نهیعرق شده بودم و قفسه س  س یخ دمیپر ب

 باشم آخه!   ی قو یمامانم من بدون شما ها چجور  ختند،یر

  **** 

گوشه    زیلبش به اتاق اومد و در رو از پشت سرش بست. به سمت م یبا پوذخند گوشه   نیآرم  دم،یدر از خواب پر  یبا صدا صبح

 در رو باز کرد.   دش یاتاق رفت و با کل ی

 شده!   داریعروسک کوچولو ب - 

 نداره.«   ب یکه باز زبونت رو موش خورده اما ع نم یب یرو ندادم که گفت:»م  ابشجو

 .«  یکردم تا شب آروم  اد یبلوزم رو باال داد و گفت:» دزش رو ز نیبه دست کنارم اومد و آست سرنگ
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  هی کرد گر یم  ق یکه مواد رو تزر ی شد. مثل هر بار وقت ر یرو تو رگم فشار داد، چشم هام رو محکم بستم که اشک هام سراز سرنگ

  ی تخت نشست و با سر انگشتش اشک هام رو پاک کرد و گفت:»چند روزه بعد دار ی ! کنارم رویهمه ناتوان  نیگرفت از ا ی ام م

 آماده باش.«   ،یر  یم

   ؟« یمنو بفرست ی خوا یگرفته گفتم:»کجا م   یبا صدا 

  ی نفرست هرکار یی« دستش رو گرفتم و گفتم:»توروخدا من و جا.ری نظ ی کشور ب ه ی  ،یعال یلیخ  یجا ه یزد و گفت:»  یلبخند 

عذابم   یخوا یکردم که فقط م  کاریآخه من بهت چ ارم، یتونم دوام ب  ینفرست من نم ی ا گهیمنو به کشور د  یکنم ول ی م یبگ 

 !«  یبد 

 تونم کنارت باشم.«  یم  ادیاگه خوابت نم ای! بخواب سیلبم گذاشت و گفت:»  یرو رو  دستش

گفت:»بخواب   ی وروم ی و به زور بغلم کرد و موهام رو نوازش کرد، با صدا  د یتخت دراز کش ی رو نداد و کنارم رو یحرف  ی اجازه  

 .« نیآفر

ق  در اتا یدونم ساعت چند بود که با صدا  ی اجازه نداد و محکم تر از قبل گرفتم. نم یول  ام یب رونیتقال کردم تا از بغلش ب  یهرچ 

  ز یم ی غذا رو، رو ی حرف چیکرد به زور چشم هام رو باز نگه داشته بودم، خدمتکار بدون ه ی درد م  عیشدم، سرم فج  داریاز خواب ب

 !  دنیترس  یبود که همه ازش م  ی ک نیآرم ن یرفت. ا رون یگذاشت و ب

خدمتکار ها هم از ترسشون   نیا رمیباهاش تماس بگ  ی قی دونم از چه طر  ینم ی شه! ول یم  ریامروز بهش زنگ بزنم وگرنه د د یبا

که غذام رو خوردم   ن ی! بعد از ارمیهم که شده ازش بگ  یقی به هر طر د یتونه بده، با یزهرا خانوم م  یدن ول   یاصالً تلفن به من نم

 رو بافتم و شالم رو سرم کردم.   سمیخ ی تنم کردم و موها ی رون اومدم لباس بلند ی ساعته ب  می به حموم رفتم و ن

  ی م ی کار ز یخدمتکار ها مثل مورچه تو سالن داشتن تم یاومدم. همه   رونیاز اتاق ب ع یبندازم سر نه یبه آ یکه نگاه نیبدون ا 

. با  تند به آشپزخونه رفتم از شانس خوبم تنها زهرا خانوم بود یکردم! با قدم ها ی جا فرار م نیهر چه زود تر از ا  د یکردن. با

 دادم و به سمتش رفتم   لش یتحو  یا مه ینصفه ن خند زد که منم لب   یلبخند  دنمید

 !؟ یکن  یم  کار یسالم زهرا جونم، چ- 

دوست   یلی به همون خاطر منو خ یامرزمیدختر خدا ب ه یگفت تو شب  ی به من م شه یگونه ام زد هم  یرو  ی زهرا ب*و*س*ه ا 

 جهنم خونه داشت. نیا ی داشت و هوام رو تو

   ؟ یخوردکنم تو غذات رو   یشام رو حاظر م یدارم غذا ی چیه- 

 کنن!؟   یم  یکار  زیتو سالن و دارن تم  ختنیهمه خدمتکار ر نی شده ا ی آره، زهرا جونم چ-
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  مهمون ها از خارج از کشور  ی قراره برگزار بشه و همه  ی و گفت:»سه روز بعد جشن بزرگ د یاش کش یبه روسر  ی دست زهرا

 کنن.«  ی کار ز یهستن، آقا هم سفارش داده خوب تم

جشن باشه؟ مهموناش از خارج   نینکنه منظورش ا ، یر ی بهم گفته بود چند روز بعد م ن یگفتم و به فکر فرو رفتم آرم  یآهان 

 مهمون ها بفروشه!    نیاز ا ی کیخواد من رو به  ی کشور هستن! نکنه م

کنم   ی سه روز کار نیا ی تو د یگذره نباشه! من با  یکه از ذهنم م  یود! خدا اونخوشگل به عرب ب یکارش فروش دختر ها   نیآرم

   زم؟ ی عز یخوا ی م ی چ-دارم!«   یخواهش ه یدهن باز کردم و گفتم:»زهرا جون ازت  هو ی. ادیبه سرم ب یچه اتفاق  ستیوگرنه معلوم ن

 ها؟«  یاریحالت التماس وار نگاهش کردم و گفتم:»زهرا جون نه نم  با

 هست!«  یچ  نمیو روش نشست و گفت:»اول بگو بب د یرو کش یصندل 

 به دوستم زنگ بزنم؟«    یرو بد   تیشه گوش  ی چشم هام رو بستم و تند گفتم:»م 

 کنه!«  یحم نمو گفت:»خدا مرگم بده، آقا بفهمه به دوتامون هم ر د یصورتش کوب  ی رو، رو دستش

 خواد بفهمه؟«   یاز کجا م  ی گرفتم و گفتم:»اگه من نگم تو نگ دستش رو  

 . ادیسرمون ب یی ترسم بال  یتونم م ی دخترم نم- 

تو دوست   یامرزم یمثل دختر خدا ب ی گ ی اشک آلود نگاهش کردم و گفتم:»زهراجون به خدا الزم دارم، تو مگه نم ی با چشم ها 

 ات رو بده.«  یورو خدا گوش دخترت تو عذاب باشه؟ ت  یدار

 .« رهیگ ی نکن که قلبم درد م ه یسرم زد و گفت:»باشه دخترم گر ی رو  یبغلم کرد و ب*و*س*ه ا 

 و گفتم:»قربونت برم زهرا جون، ممنونم ازت.«   دمیگونه اش بوس  ی از رو 

 . ارمیرو ب یبعد من گوش   قهی پاشو برو اتاقت چند دق- 

به   عیدر سر  یمثل چند سال گذشت. با صدا قه ی چند دق نیبلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. ا یصندل  یگفتم و از رو   یا باشه

 کو؟  یگوش - کرد.   یسمتش برگشتم زهرا با استرس نگاهم م

من با دوستم حرف    یبر  رونیشه ب یرو در آرود و به سمتم گرفت، از دستش گرفتم و گفتم:»زهرا جون م  ی گوش  بش یاز ج 

 بزنم؟« 
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 شه.   ینم ن یا گهینه د- 

 .  سادمینکن مواظب باش من پشت در وا یرو اون جور  افت یباشه ق-شدم و گفتن:»توروخدا!«   رهی معصومانه بهش خ ی  افهیباق

 کنم.    یممنون جبران م  یلیخ-

 لرزون شماره اش رو گرفتم.  یرفت با دست ها رونیکه از اتاق ب  نیاز ا بعد 

 

  ی گوش  ی که شماره اش رو از رو نیباهاش حرف زدم و زود قطع کردم، بعداز ا قه ی زدم و حدوداً دو دق ی صداش لبخند  دنیشن با

 لحظه قطع شد.   ه ینفسم  ن یآرم دن یپاک کردم در اتاق رو باز کردم که با د

هم صداش رو   نیو محکم تو دستم فشردم، ضربان قلبم انقدر بلند بود که فکر کنم آرم  یدست هام رو به پشتم بردم و گوش  زود 

 . د یشن یم

 ؟« یکرد ی م کاریچ ی داشت د؟یرنگت پر هو یمشکوک گفت:»چرا   یشد و با نگاه کمیدرهم نزد ی با اخم ها 

 .«  دمیترس  دمت یجلوم د هویکردم،  ی نم یلرزون گفتم:»به خدا کار یبا صدا 

 کارت دارم.«   نییپا ایباشه زود ب یکه اون طور   دوارمیرو تکون داد و گفتم:»ام سرش 

 باشه.-

رو   ی زهرا کجا رفت!؟ گوش  نیاومدم و به دور و اطراف نگاه کردم، ا رون یو از اتاق ب   دمیکش  یکنار رفت نفس راحت  دمید  یاز جلو  

از   عی رو سمتش گرفتم، سر ی زد کنارش رفتم و گوش  ی شلوارم گذاشتم و به آشپزخونه رفتم، زهرا با استرس داشت قدم م بیتو ج

گونه ام زد و گفت:»فدات بشم، مواظب   ی رو یازت زهرا جونم. ب*و*س*ه ا  ممنونم-گذاشت.   بشیج ی ت و تودستم گرف

 خودت باش دختر گلم.«  

چشم   یاش رو رو  ی خی ی مبل نشستم. چشم ها  نیدور تر ی رفتم و رو ن یآرم ش یاومدم و پ رونیگفتم و از آشپزخونه ب  یا باشه

 !« نیکنارم بش  ایهام دوخت و گفت:»ب

 جام راحته.  - 

 کنم پس زود باش.«   یگفت:»حرفم رو دو بار تکرار نم ی محکم یصدا با
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بغلش   یو نتونستم تعادلم رو نگه دارم تو د یدستم رو کش هو یکه  نمی درهم از سرجام بلند شدم و رفتم کنارش بش ی با اخم ها 

 افتادم.  

حرکت شالم رو از سرم در آورد و کش سرم رو باز   ه ی که خواستم از بغلش بلند بشم نزاشت و کمرم رو محکم گرفت و با  نیهم

  یو با صدا د یموهام کش  یال ی . دستدنیرس  یکمرم م  ر یکرد که موهام دورم رو حصار گرفتن مثل قبل بلند شده بودن و تا ز

و دستش رو کنار گوشم گذاشت   خت یچپم ر ی شونه  ی موهام رو رو یهمه   ؟« یتدونس ی گفت:»موهات رو دوست دارم، م ی آروم

انداختم از   نییجدا شد، سرم رو پا عیسر گارد یباد یکه خواست ببوستم با صدا  نیو صورتش رو مماس با صورتم قرار داد. هم

 خجالت داغ شده بودم. 

 تو جام تکون خوردم.   نیداد آرم  یبا صدا 

افتاده که   یاتفاق  هی  ی آقا ول د یگفت:»ببخش یلرزان  ی با صدا گاردیکس مزاحم نشه هان؟ باد چیهمگه من نگفتم تو خلوت من - 

 .«  نیایب د یبا

. موهام رو خواستم ببافم  د یبده به وقتش رس  رش یچشم هام دور شدن. خدا خ یاز جلو  گاریاز من جدا شد و همراه با باد نیآرم

رو به زور گره زدم و شالم رو سرم   نشییموهام رو بافتم و پا تیرفته! با اعصبان ن یتو دست آرم ینکردم اه لعنت  دایکش مو رو پ

  ی موندم ول یاون جور  ی دونم تا ک  یتاب نشستم و زانو هام رو بغلم گرفتم. نم یرو باز کردم و رو  لکنکردم و به اتاقم رفتم و در با

و پاهام رو تو شکمم جمع کردم.   دمیتاب دراز کش ی است به اتاق برم روخو ی شده بود، دلم نم کی به خودم اومدم هوا تار ی وقت

کوچه جا گذاشت همون که تو دلش غما رو    یه هم نداشت دلش رو تو ی ام که سا یمن اون-رو زمزمه کردم:   ییلب آهنگ پاشا ریز

 ...برنداشت. یز یسکوت چ ن یاز ا ریکاشت غ

  رهیبود و خ سادهیپشت تاب وا ن یسرم نگاه کرد، آرم یتاب ساکت شدم و به باال که خواستم ادامه اش رو بخونم با حرکت نیهم 

 کرد.    ینگاهم م

  رونی! با صداش از فکر برمیزاره به حال بخت بدم بم یتنها بمونم! چرا نم  قه ی دق  هی زاره  یخدا آخه چرا نم ادیرم م  یم هرجا

 اومدم:»ادامه بده.«  

 نزنم!  یهم فشردم تا حرف یتاب نشست و شالم رو از سرم باز کرد، چشم هام رو، رو یسرجام بلند شدم، کنارم رو  از

 من شال سرت ننداز!  شیبار پ نیهم صدم نیا- 

 گفتم:»سردم بود.«  ی گرفته ا  یبا صدا 

 صدات قشنگه!« گفت:»بخون   یبلندم شد و به آروم یبا موها ی موهام فرو برد و مشغول باز نیدستش رو ب  
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 خونم.   ینم- 

 خوام صدات رو بشنوم.«   یشه نه؟ حاال هم بخون م  یدرهم نگاهم کرد و گفت:»حرف خوش سرت نم  یاخم ها با

دستش رو دور    کیاش گذاشت و  نهیس  یگه عمل کنم. سرم رو، رو  ی که م ی به همه چ د یبا ستیول کنم ن  شعوریب  یزورگو 

کوچه جا   ی هم نداشت دلش رو تو هیام که سا  یمن اون   -کردم و شروع به خوندن کردم: کمرم حلقه کرد. لبم رو با زبونم تر 

 گذاشت

 همون که تو دلش غمارو کشت  

 برنداشت  ی زیسکوت چ نیاز ا ریغ

 کنه   ی م ه یام که گر ی اون من

 کنه   ی که بغض ول نم همون

 باورش نکرد   ی ک چ یکه ه همون

 کنه    یو عاشق و بو نم اشک

 د ی که سر به آسمون کش صدام

 د یجنون کش نیعاشقا به ا ی دال 

 خدا ببخشه اون و که نموند  

 د یقلب عاشقم رو اون به خون کش 

 عشق ادعا سرش نشد  ه ی 

 من بره   ادیآخرش نشد که  

 آسمونا باورش نشد   

 نشد دوباره بپره  کبوترش 

 رو دره  ره یام که خ یمن اون 

 خره یو غصه م  دهیو م   شهیش  
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 بدتره  شه یز همکه حالش ا 

 بره  ی ده و دل نم  یدل نم 

 قدم نزد  یکه با کس  یکس 

 غم نزد  ر یغ یتو خونه عکس 

 به قلب عاشق نزد  یسر 

 اون که رو دلم زخم کم نزد  

  د ی صدام که سر به آسمون کش 

 د یعاشقا و به جنون کش یدال

 خدا ببخشه اون و که نموند   

  د یعاشقم رو اون به خون کش قلب

 عشق ادعا سرش نشد  هی

 من بره.   ادیآخرش نشد که  

 

اجازه نداد و حصار دست هاش رو تنگ تر کرد. دستش رو به سمت صورتم آورد و به   امیب  رونی که خواستم از بغلش ب  نیهم

 آخه دختر؟«   یکن ی م ه یاشک هام و پاک کرد و گفت:»تو چقدر گر ی آروم

 !« یخودت رو کشته بود  د ی االن شا ی بود دهیکش  یهمه بدبخت نیبغض آلود گفتم:»اگه تو هم مثل من ا یصدا با

 !؟« هی بودنت کنار من بدبخت ؟ یدار  ی را درهم کرد و گفت:»مگه چه بدبخت شیاخم ها 

در و مادر،  داره نداشتن پ  یچه درد ی دونست ی کاش م  ،یکرد  یکاش درکم م ، یخود بدبخت نی و گفتم:»آره ا  دمیکش ی نفس 

قولم   ی نشد نتونستم رو یکه به خودم قول داده بودم عاشق نشم ول   یمن رو من  یفهم ی وقت نم  چیگاه! تو ه  هی تک هینداشتن 

 بمونم.  
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  یکیمدتش کمه! شدن زن   ی عاشق نیدونستم ا  ینم ی کردم، ول یدلم رو به صاحب کارم باختم، عاشق شدم و باهاش عاشق زود 

 از عشقم جدا شدم!   گهید

رحمانه من رو از تنها   یب  یکی ی روز ه ی یزنده موندن رو داده بود ول  د ی که با اومدنش به من ام  یبچه شدم، بچه ا هیصاحب  بعد 

 بخشمت!« یوقت نم   چی. هیتمام من رو از بچه ام جدا کرد یرحم یهم جدا کرد! تو با ب  دمیام

 کاشف!«    نیبخشمت آرم یوقت نم چ یهش زل زدم و گفتم:»هچشم هام جمع کردم و ب ی تمام نفرتم رو تو 

اون بچه است   ی تو رگ ها یف یچه خون کث ی دونست  یچهره اش نگاهم کردم و گفت:»دختر تو اگه م  یتو ی ریتغ  چیه بدون

 !«  یکشت ی خودت با دستات م

  ی کار نیتونه با بچه اش هم چن یوقت نم چ یمادر ه  هی لرزونم گفتم:»  یبه گلوم چنگ زد، با صدا  ی بغض بد  ن یراد ی آور ادی با

 رحم مثل تو!«   یب  هی که دل نداره، وجدان نداره!   یتونه، کس ی مثل تو م یرو کس نیکنه، ا

  ی خانواده  یدون  یکشه، تو نم  ی م یجور بدبخت هی  یو بعدش گفت:»هر ک  د یکش  تیموهاش فرو برد و با اعصبان  نیرو ب دستش

دل من کاشتن! من اگه شوهرت رو    ینفرت رو اون ها تو  نیرو، ا یرحم یب  نیا یفهم  یتو نمبودن،   ی شوهرت چه قدر آدم کثافت

 هم کشتم گناه نکردم!« 

 ؟« یزیر  یقدر به هم م نیا ی زن ی ازش حرف م ی کار کردن که وقت ی بهت چ انیپو یبا تعجب گفتم:»مگه خانواده  

دختر، تو هم فکر   ی گفت:»ه ی داد و به حالت مسخره ا  هی تک واری تاب بلند شد و به سمت نرده ها رفت و پشت به من به د ی از رو 

 !«  یمن رو درک کن   یکنم نتون

چشم هات به مادرت** و بعد   ی که جلو  ه یچقدر حس بد  یبفهم یتون ی کرد و ادامه داد:» تو هم نم تیاعصبان ی از رو یا خنده

چشم هات انگشت  یجلو  ی کن ی وقت درک نم  چی! هیچ یعن یاز تن مادرت  یسر جدا شده   یفهم ی ، تو نمبشه  دهیسرش بر

دار   یفهم  ی گفتن! نم ی که همه از ابهتش م  یپدر ی و زجر ها اشک دن ید ه یچه قدر حس بد  یفهم ی پدرت رو ببرن! نم یها

 زدن پدرت چقدر تلخه!« 

   ؟«یشد با تعجب گفتم:»چ ی گشاد تر م دمیشن ی که م  یچشم هام با هر کلمه ا 

 رحم و سنگ دل باشه!   یحد ب  نیتونه تا هم یم  یگه نه! ک   یدروغ م  نیآرم

  یگه اون تنها دردش عذاب دادن منه! ول ی بنده خدا باشن اصالً اون ها انسان هستن! دروغ م ییکسا  نیشه هم چن یمگه م  آخه

 شد! ی صداش بغض آلود نم ای د یلرز  ینم تیاگه دروغ بود که دست هاش از اعصبان
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بالها رو به   نیشوهرت کردن، پدر شوهر کثافتت ا ی کار هارو خانواده  نی ا یکردم که گفت:»آره همه   ی با بهت داشتم نگاهش م 

ساله   زدهیبچه س  هی  ی جلو شرف ی. اون برمیکنم، نتونستم مادرم رو از دستش بگ   یسر من آورد، خدا لعنتم کنه نتونستم کار 

صداهاشون   دم، ید  یبسته شده بود و با اجبار اون صحنه ها رو م یکه دست و پاهام رو با صندل یمن ی ر ها رو کرد جلوکا نیهم

من    یدون یمرگ! م  ی عنیپدر و مادر  دنی خواب زجر کش دن یهر شب د یدون  ی کنم! تو م یتونستم کار  ی نم یول دم، یشن یرو م 

 کنم!«   یبه زور هزار تا قرص شب رو صبح م

کنم، به    هی گر  نیکلمات رو فراموش کرده باشم. باورش سخت بود به خاطر آرم  یهمه   ی دهنم با حرفاش قفل کرده بود انگار 

 ؟« یکن  یم  هی اشک هام با تعجب نگاهم کرد و گفت:»تو چرا گر دن یام رو از من گرفت! با د ی که زندگ یخاطر کس

 !« فهیچشم ها ح  نینکن ا هی اومد و بغلم کرد و با دست هاش اشک هام رو پاک کرد و گفت:»گرکنارم  

دست هاش رو تنگ تر کرد، ** چشم هام رو بستم که اشک هام صورتش رو   ی ام چسبوند و حلقه  یشونیاش رو به پ یشونیپ 

 کرد.   سیخ

 **** 

 

 کرد.   ی موهاش رو خشک م نهیآ ی شدم، از حموم در اومده بود و جلو داریاز خواب ب ن یآرم یصدا با

 .  می غذا بخور می نگار بلند شو بر-

 بود گفتم:»مگه ساعت چنده؟«   ه یکه در اثر گر  یگرفته ا یصدا با

 نه شب. -

سشوار رو به برق زدم  اومدم.  رون یساعته ب می دوش ن  هی اومدم و به سمت حموم رفتم، بعد از  نییتخت پا ی گفتم و از رو ی باشه ا 

 و گفت:»بزار من خشک کنم.«   د یسشوار رو از دستم کش نیکه خواستم موهام رو خشک کنم، آرم  نیهم

گرفت که سشوار رو خاموش    ینشستم و اون هم مشغول خشک کردن موهام شد، داشت خوابم م  یصندل  ی رو  یحرف چیه بدون

 داد.   ی رو انجام م یت که انگار داشت کار مهمباف یبا دقت م  ی کرد و شروع به بافتن موهام کرد جور

که   یرو داغون کرد! کس  میکه زندگ یکس  یکردم؟ نشسته بودم جلو  ی م کاریبه خودم زدم، من داشتم چ یپوذخند  نه یآ ی تو

 پس فردا قراره من رو بفروشه!  
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که کارش تموم شد از   نیزد. بعد از ا یکردم که باز کتکم م   یهم بکنم؟ اگه خواست هاش رو نم ی ا  گهیتونستم کار د یم  مگه

 .« امیمن هم االن م  نییگونه ام زد و گفت:»برو پا یرو   یبلند شدم که ب*و*س*ه ا یصندل ی رو

گذاشتم چشم هام   ز یم ی رو  نشستم. سرم رو، ی صندل یرفتم و رو  یاومد و به سمت سالن غذاخور رونیگفتم و از اتاق ب ی باشه ا 

خورد سرم    زیم  یکه رو  یشدم خودش دستور داده بود که قبل از اومدن اون لب به غذا نزنم. با ضربه ا  نیرو بستم و منتظر آرم

 شدم. ره یرو بلند کردم و بهش خ

 . گهیغذات رو بخور د- 

تختم   یغذام تموم شد به سمت اتاقم رفتم و رو که  نیو مشغول خوردن شدم، بعد از ا دمیگفتم و واسه خودم غذا کش ی باشه ا 

 خوابم برد.   دهیو سرم به بالشت نرس  دمیدراز کش

* 

خواست   یو تا االن تموم نکرده بودن، دلم م دنیکش  یاز سر صبح داشتن جارو م  د یکش  یمخم سوت م  یرو  ی جارو برق یصدا 

 تا تموم کنن.  وار ی برم سرشون رو بکوبم به د

تونستم دست به مواد بزنم و    یدونم کجا رفته بود! خودم هم نم یهم نم  نیطرف هم بدن دردم شروع شده بود و آرم هی از  

 ام رو پاک کردم.   یشونیپ  یعرق رو  یمردم. با دستمال کاغذ  ی داشتم از بدن درد م

  ی نم گهید یتموم کن  ی خوا ی م ی نحس! ک یزندگ  نیخسته شدم از ا گهیقسم د تیزد، خدا به بزرگ ی به گلوم چنگ م یبد  بغض

سوزه؟ مگه من بنده ات   ی بجنگم آخه چرا دلت به خال من نم یزندگ  نیندارم با ا یانرژ  گه ی! دارمی بار امتحانات دووم ب ریتونم ز

 !  ستمین

 کرد.    یداشت کار م   شهیزهرا رفتم مثل هم شیاومدم و پ رون ی زور از اتاق ب به

 کجاست؟ نیزهرا جون آرم -

 !«  یبا تعجب گفت:»خدا مرگم بده، تو چت شده رنگ به رو ندار دنمیتم برگشت و با د زهرا به سم 

 کنه.«  یبدنم درد م  ، یچی نشستم و به زور گفتم:»ه ی صندل یپاهام بمونم رو  یتونستم رو  ینم

 مونه.«  ینم تیزیتا شب چ یخور  ی پزم م ی سوپ هم م هی دم و  یاالن بهت دارو م ی کنارم نشست و گفت:»حتماً سرما خورد 

زنگ بزن بگو نگار   نیشد. لبم رو با زبون تر کردم و گفتم:»نه به آرم یم  نیتسک ن یکاش دردم با ا یدادم ا  رون یبه زور نفسم رو ب 

 دونه چه مرگم شده!«   ی حال نداره خودش م
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 زنم.  ی باشه بزار االن زنگ م-

 .«  رمیم   ینگ بزن دارم مزود ز یکم  هی با التماس نگاهش کردم و گفتم:»زهرا جون توروخدا  

 چقدر هم عرق کرده.«  نیاسترس نگاهم کرد و گفت:»باشه نترسون من رو دختر، بب با

  ام یحرف زد رو به من کرد و گفت:»آقا گفت االن م نیکه با آرم  نیبعد از ا نه، یبردم تا زهرا نب  ز یم ریز  د یلرز یدست هام داشت م  

 بره اتاقم.«  

بالشت فشردم تا   ی و دهنم رو، رو  دمیتخت دراز کش ی رفتم. رو ن یبلند شدم و به اتاق آرم ی صندل یگفتم و به زور از رو   یا باشه

بالشت در   یدر سرم رو از رو  ی دونه چقدر گذاشته بود که با صدا  یشد. نم یم  ادتریبه هوا نره، درد بدنم رفته رفته ز غمیج یصدا

 گ بود نگاه کردم.  سرن ستشکه تو د  نیآوردم و به آرم

شد. کنارم نشست و گفت:»عروسک درد   یروح از بدنم داشت جدا م  یتونستم خودم رو تکون بدم انگار   ینداشت نم یحس بدنم

کردم. با سوزش دستم    یصبر کن.« اصالً حال نداشتم جوابش رو بدم فقط با نفرت نگاهش م یکم  یش  ی االن خوب م ، یدار

  یبدن دردم کم شد و لحاف رو  دهینکش قه ی . پنج دقختیچشم هام ر ی م که اشک از گوشه  هم گذاشت ی چشم هام رو محکم رو

  یجنگل بود دور تا دورم درخت ها یسر سبز بودم انگار یی جا هی که چشم هام رو باز کردم تو  ی. وقت دمیو خواب  دمیخودم کش

دورم    شونیتنم بود و موهام پر  یتو  یرنگ   د یبلند سف  یقرار داشت و لباس   یآب  یایدر  می کردن و روبه رو ی م انینما ی بلند قامت

 اومد. یدر م  ی باد به باز دنیبود که با هر وز خته یر

 مرده گذاشته بود.   یپاها یزن و مرد نشسته بودن که زنه سرش رو، رو   ه یشن ها   یجلوتر رو  ی کم 

 شون به گوشم خورد.  رو تو دستم گرفتم و به سمت شون رفتم که صدا راهنم یپ دامن

   ؟ید ی دل من، خانومم خواب زیعز-

. قدم هام رو تند تر کردم و  د یکوب ی ام م نهیس  وار یبود! قلبم محکم خودش رو به در و د یاون زنه ک  ی بود ول الیدان  یکه صدا نیا

 کنارشون رفتم.  

گذاشتم و   الیدان  یشونه   یچشم هاش بسته بود. دستم رو، رو  ی خود من بود ول یبود انگار دهیخواب  ال ی** دانشیکه پ یزن  اون

 .«نی جام بب ن یمن ا ال یگفتم:»دان

 نه من  یول  
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 بلند شو، نگار؟«  زمیبود برد پ گفت:»نگارم عز دهیکه **خواب  یدستش رو به سمت زن هو ی د،یشن یو نه صدام رو م   دنید  یم  رو

 و گفت:»نگارم نفس بکش، نگار!«   د یکش ی داد محک 

 نرو.«   ی شه لعنت ینرو ترکم نکن من دلم برات تنگ م  یمحکم تکونش داد و گفت:»نگار لعنت 

 ؟« ی شنو ی چرا صدام رو نم ال یدان شت،یمن نمردم پ ن یبب ستینشستم و و با تعجب گفتم:»اون نگار ن کنارش 

 

پشت   یو ه  د یکش ی دستش گرفته بود و م  یرو تو  راهنم یکوچولو پ یبه سمت عقب برگشتم. پسر بچه   راهنمیشدن پ دهیکش با

 مامان، بابا منتظر ماست.«   م یبر ایگفت:»ب   یسر هم م 

مامان رو    ن یبود گفت:»پسرم راد انیپو یصدا ه یشب ی لیکه خ ییصدا هی  هوی! ه؟ی ک گه ید ن یکردم ا  یبهت داشتم نگاهش م  با

 نکن.«  تیاذ

دستش گرفت و گفت:»نه بابا،   ی چه زود بزرگ شده بود مگه اون ها نمرده بودن! دستم رو تو نمیخودم بود! راد یبچه   نیا 

 خودمون.« ش یپ ارمیخوام ب یشه م  ی م ت یجا اذ نیمامانم ا

شه؟   ی م یبود نه اون دختره **! خدا داره چ  الینه دان یبه سمت عقب برگشتم ول هویبلند شدم و دنبالش رفتم  ن یزم ی از رو 

 .« نیاشاره کرد و با لبخند گفت:»مامان، بابا رو بب ییبه سمتش برگشتم که به جا  نیراد یبه هم خورده؟! با صدا ی چرا همه چ

  ششونیبابا هم پکرد. مامان و   ینگاهم م یحی بود و با لبخند مل دهیپوش  د یسرتا پا سف انیکه اشاره بود نگاه کردم. پو یبه سمت 

 به صورتشون زدم و قدم هام رو تند تر برداشتم. ی بودن لبخند 

دستم رو   نیچسبونده بود. راد نیبا چسب من و به زم ی کی یتونستم قدم برداردم انگار ی نتونستم از سر جام تکون بخورم نم هوی 

 !«  یترک مون نکن  گه یما، قول بده که د شیپ می بر ایب  یو گفت:»مامان د یکش

 کنم.«   یوقت ترکت نم چیه  یبه روش زدم و گفتم:»باشه مامان یخند لب

 .«  ادیما ب شیکار هاش رو انجام بده بعد به پ  د یبا ینگاهم کرد و گفت:»نه پسرم هنوز زوده مامان انیپو

 خوام.«  یمحکم تر گرفت و گفت:»نه من مامانم رو م دستم رو  نیراد

 شده.«   رمونید م یبرگرد ایب  زمی مامان کنارمون اومد و گفت:»نه عز 
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خوام، مامان نزار من رو   ی :»من مامانم رو مد یکش غ یمحکم تر دستم رو گرفت و ج ن یکه راد  د یرو گرفت و کش نیدست راد مامان

 ببرن دلم برات تنگ شده مامان؟«  

 و از من جدا نکن، مامان نبرش.«رو محکم گرفتم و با بغض داد زدم:»مامان بچه ام ر  دستش

 کوچولوش از دستام جدا شد و مامان بغلش گرفت و برد.   ی دست ها 

اومد و با لبخند گفت:»برو نگار، برو   شمیپ  انیاسم پسرم رو صدا زدم. پو ه ی نتونستم فقط با گر یتالش کردم دنبالشون برم ول یه

 اون نگرانته!«   الیدان شیپ

 کردن.  ه یبودم، شروع کردم به گر ن یاطرافم که تو اتاق آرم دن یبا د دمیپر  و از خواب  دمیبلند کش غیج

بغلم کرد و   ن یآرم  هویکه   دمیکش ی محکم تر  غ یرو از من گرفتن! ج نمیتو خواب هم من و از پسرم جدا کردن، راد  یحت 

 !« ایگفذ:»آروم باش خواب بود، نگار دختر به خودت ب

رو از من گرفتن، مامان نزاشت بچه ام کنار باشه اون رو به زور از من جدا   نم یلرزون گفتم:»راد یهق هقم اوج گرفت و با صدا  

 کرد.«  

نه   نی!« آرمیمن رو از بچه ام جدا کرد  یلعنت  هی تو   ،یکار ها رو تو کرد   ن یا یزدم و گفتم:»همه   نی آرم ی  نهیهام رو به س  مشت

کردم که خسته    هی و گر دم یکش غ یخواستم آروم بشم، انقدر زدمش، انقدر ج یگرفت فقط م  ی خورد نه دست هام رو م یتکون م

بدم  لب گفتم:» ر یز ؟« یو گفت:»آروم شد  د یام بوس  ی شونیتخت درازم کرد و از پ  یو رو  د محکم تر از قبل بغلم کر  نیشدم. آرم

 !«  یازت لعنت ادیم

 .« یکن بخواب یآروم باش سع  س یو گفت:»ه  د یموهام کش ی رو ال دستش

  داریاز خواب ب ن ینحس آرم ی خوابم برد! با صدا یدونم ک   یکرده بودن به زور چشم هام رو بستم نم  سیاشک هام صورتم رو خ 

 !«  عیسر ،ییرایباال سالن پذ  یطبقه   ایدرهم نگاهم کرد و گفت:»ب  یشدم. با اخم خا

 .« ییباال قه ی جام زدم و پشتم رو بهش کردم که باز گفت:»تا پنج دق یتو  ی بهش ندادم و غلت یجواب

شدم پر از لباس   رهیباال رفتم. با تعجب به روبه رو ام خ یکه رفت بلند شدم و دست و صورتم رو شستم و به طبقه   ن یبعد از ا 

کنارم اومد و دست رو   ن یبود. آرم یرنگ  ی سمت هم پر از کفش ها  هی کرده بودن و  زون یآو له یم  زنونه بود که از  ی مجلس یها

 .«  ایو گفت:»ب د یکش

 لباس ها نگهم داشت و گفت:»انتخاب کن.«  یجلو
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گم    یبزار خودم برات انتخاب کنم.« م  ایکه گفت:» د یطول نکش اد یز یکه به من حق انتخاب داده بود ول  نیتعجب کرده بودم از ا 

کنم! به سمت لباس ها رفت و   ی خودم زندگ لیخونه حق انتخاب ندارم، اصالً من حق ندارم به م نیا  یزاره! چون من تو  ینم نیا

سش  جن یتر بود نیسنگ  نیاز ا ید یپوش  ی کوتاه که اگه نم  راهنیپ ه ی. د یکش رون یب  راهنیپ ونهد  هیجلو عقب کردن   ی بعد از کم

 بود.   ی و بزرگ مشک  ز یر یاش پراز سنگ ها یناموس  یبود و فقط جاها ریحر

 پوشم.   ی رو نم نیهم ا رم یمن بم-

 .«  یرو بپوش  نی باال بره الزمه ا متت یکه ق نی ا یزد و گفت:»برا یپوذخند 

 !« یشعور یب یلیبغض نگاهش کردم و گفتم:»خ با

 مونه.«  یم  یتو تنت چطور  نم یرو به دستم داد و گفت:»برو زود بپوش بب راهنیپ 

 پوشم.   ی رو نم ن یمن ا- 

در   غم یج یکه با دردش صدا  دمیپام رو محکم به در کوب تیرو نداد و تو اتاق هلم داد و در و از پشت بست که از اعصبان جوابم

به   نه یباز بود! تو آ یاد یز یاومد ول  یم   کمیاز اندازه به اندام بار شی ب. سادمیوا نه یآ ی اومد. با غر غر لباسم رو تنم کردم و جلو

.« ه  یپوش  یمرو  ن یفردا هم هیزد و با غرور گفت:»عال ی چرخ هی تو اومد و دورم   نیبودم که در اتاق باز شد و آرم ره ی خودم خ

 .«ایسالن ب

 خودش به سالن رفتم.   یکه رفت لباسم رو با غر غر در آوردم و به گفته   ن یبعد از ا 

لباس رو هم    نیخواد ا یکه م  ن یکرد با فکر ا ی نگاهش م ره یبراقش خ یبود که داشت با چشم ها ی لباس عرب  هی دستش  ی تو

دو    یامن بلند قرمز که کنار زانوهاناف و د  یتاب باال ه یبود و شامل   غی . لباس به رنگ قرمز جدمیتنم کنه اخم هام رو درهم کش

 داشت.  ی طرفه اش هم چاک بلند 

   ه؟یچ گه ید نیا-

  ی لیرو خ یعرب ها رقص عرب م،ی گ ی م یلباس عرب نیلبش نگاهم کرد و گفت:»ما به ا  یرو به سمتم گرفت و با پوذخند رو  لباس 

 !« یکن ی رقص تنت م یعه  رو موق نیدونم رقصت حرف نداره ا  یکه از تو دارم م ی دوست دارن و با شناخت

 عقلت خواب رفته!«  ای ؟یزدم و گفتم:»تو من رو سرکار گذاشت یقهقه ا تیاعصبان ی از رو 

فوق العاده    یهم گذاشتم که با صدا یکوبندم، از درد کمرم چشم رو  وار یبه سمتم هجوم آورد و از گلوم گرفت و محکم به د 

کنم    یم  یکار  هی اش گفت:»نگار من رو سگ نکن و گرنه  دهیبه هم چسب یدندون ها  یوحشتناکش با ترس نگاهش کردم. از ال 
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فهم شد؟« جوابش رو ندادم که   ریش  ی مو به مو انجام بد   د یگم با یرو که م  ی آسمون به حالت زار بزنن، پس هر کار ی که مرغ ها

 ...« ایفهم شد  ری»ش گفت: ی نسبتاً بلند  یبا صدا

 گفتم:»باشه.«  دمیشن ی که خودم به زور م ی آروم یبا صدا 

 !« یگفت یچ  دم یبه خون نشسته نگاهم کرد و گفت:»نشن ی با چشم ها 

 کنم.«  ی رو م ی گ ی که م   یتن صدام رو باال بردم و گفتم:»باشه هر کار ی کم 

 دختر خوب.«   ن یزد و گفت:»آفر ی پوذخند  

 .«  یبر  یتون  یحاال هم م  ،یبرداشتم الزم نکرده بپوش  زتیرد و گفت:»به سارو به سمتم پرت ک لباس 

 .  دمیکوب نی به زم  تیو لباس رو با اعصبان  دم یتند به اتاقم رفتم و در و محکم به هم کوب ی قدم ها با

  یمحکم  غ یداغ کرده بودم ج تی! از شدت اعصبانرمیگ  یکارهات رو ازت م   یانتقام همه   یروز  ه ی سایازت وا اد یبدم م یلعنت

افتاد.   نیتکه تکه شده اش به زم  یها شهیشکست و ش  ی بد  یپرتاب کردم، با صدا وار یرو با شتاب به د ز یم ی رو وانیو ل دمیکش

همه   ن یا از گهی . خسته شدم دیرو ندارم که مرحم دلم باشه! تو هم از من رو برگردوند   یشکسته کس  شه یش  نیخدا دل من مثل ا

 ! یو ناتوان ی کس یب

  *** 

. بالخره روز  سادمیوا  نهیآ ی بلند شدم و روبه رو ی صندل ی گفت کارم تموم شده، از رو ی که م شگریآرا ی آزاردهنده  یبا صدا 

 نره.  شیوقت نقشه هام درست پ ه ی دمیترس   ی بود، استرس تمام وجودم رو گرفته بود م دهیرس  یمهمون

 

  ر یز یاهیاز اون س  ی کرده بودم اثر ر یتغ یل یشدم. خ رهیخ نهیآ ی اومدم و به خودم تو رون ی ب الیاز فکر و خ نهیخودم تو آ دنید با

 اومد.   یلب هام زده بود فوق العاده به چهره ام م ی که رو ی چشم هام نبود! رژ لب قرمز

از   ی بلندم کم ی موها ی بودم ول ده یرو پوش  ی لباس مشک نیبالخره به زور آرم دم،یاز ته دل کش ی لباس تنم آه  دنید با

 اون*بازبودن* لباس رو پوشونده بود!  

کمش هم باعث   یهمون صدا یداد ول   یصدا نم اد یکه ز  نیمخم بود با ا ی پابندم رو یزدم. صدا ی استرس اتاق رو قدم م با

  ه یشدم. به سمتم اومد و  رهیکرد خ ی با دهن باز نگاهم مکه  ی نیشده بود. با، باز شدن در سرم رو باال گرفت و به آرم تمیاعصبان

 !« ید و گفت:»چقدر خوشگل و **شد یکش یدور کامل دورم زد و سوت بلند 
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گونه ام کاشت و   ی رو  یزد و از پشت بغلم کرد و ب*و*س*ه ا ی.« پوذخند ادیبدم م ی لیبا نفرت نگاهش کردم و گفتم:»ازت خ 

 !« رمیگ ی بابتت م یاد یپول ز ینگهت دارم؟ ** عروسک ول  خودم ی نفروشمت و برا هی گفت:»نظرت چ

نفس   وارید  ی ساعت رو دن یآورد. با د رونمیو از اتاق ب  د یچشم هام حلقه زد. بدون توجه به حال بدم دستم رو کش یاشک تو  

 کرد.    تمیدستش رو به کمرم گذاشت و به سمت جلو هدا نیساعت مونده بود! آرم هی شب بود فقط  ازدهی دم یکش یقیعم

مرد بود و فقط سه تا   رش یکه تو سالن بودن از جوون تا پ  یاومدم و چشم هام رو دور تا دور سالن چرخوندم. افراد  نییپله ها پا از

شتن و برق چش هاشون  لب دا  یبود که اون ها لبخندرو  نیمبل نشسته بودن فقط فرقشون با من ا یدختر مثل من اون وسط رو 

همه سرم رو   نیشن! با احساس نگاه سنگ  یاون همه خوش حال بودن که فروخته م یعن ی. ددور هم معلوم بو  ی فاصله  نیاز ا

 بازوم رو فشرد و در گوشم گفت:»برو کنار اون دخترا.«  نیانداختم. آرم نییپا

  ی مبل نشستم و با استرس و ترس به جون پوست کنار ناخن هام افتادم. با ظربه  ی به کنارشون رفتم و رو ی حرف چیبدون ه 

   ه؟« یام نگاه کردم. با لبخند گفت:»اسمت چ یکه به بازوم خورد سرم رو باال گرفتم و به دختر کنار  ی آروم

 گفتم:»نگار.«  د یلرز یکه از شدت بغض م  ییصدا با

 .« نمیاسمیدستش رو به سمتم گرفت و گفت:»خوش بختم منم  

فروخته شدنشون    یعن یهمه خوش حال بودن؟  نیدختر ها ا نیبا اکراه دستش رو فشردم و با ترس به اطرافم زل زدم. چرا ا 

  یدون ی اصالً تو م ن؟ یهمه خوش حال نیگفتم:»شما چرا ا نیاسمیفرستادم و رو به  رون یهم داشت! نفسم رو به زور ب یخوش حال

 !«  ادیسرت ب یی قراره چه بال

 که ما رو بخورند!«   ستند یکشور برم درضمن لولو ن  نیکه قراره از ا ن یخوش حالم از ا یچیزد و گفت:»ه یی دندون نما لبخند 

به کوچه   ی هم خودت رو زد ای ی د ینشن یز یلب هام نشست و گفتم:»تو فکر کنم در مورد عرب ها چ ی خود به خود رو یپوذخند 

 چپ.«  یعل

با   ن یزل زد. آرم نیلب هاش به آرم  یرو ی نزد و با اون لبخند مسخره  ی حرف ن یشدن آرم کینزد خواست جوابم رو بده که با 

 درهم از بازوم گرفت و به زور بلندم کرد و گفت:»برو لباس رقصت رو بپوش.«    یاخم ها

 .«  د یکنم زنده بمون ی نم نیوگرنه تضم ن یحاظر و آماده ا گهید  قه ی تا دو دق نیبلند بش االیبه دختر ها کرد و گفت:»دِ  رو

به سمت پله ها هلم داد، انقدر حالم خراب بود که   نیرفتن. آرم نییپا  یمبل بلند شدن و به طبقه    ی از رو ع یدخترا سر ی  همه

 کردم و به اتاقم رفتم.   یبه زور پله ها رو ط
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که فقط چشم هام   ی دهنم بستم جور  یرو، رو ی زو دستمال قرم سادمی وا نه یآ  یو لباسم رو عوض کردم جلو  د یکش  یق یعم نفس

خودش   خیتر شده بود و آدم رو م  یوحش ش یام با آرا یآب  یگذاشته بود، چشم ها  شیلباس اندامم رو کامالً به نما نیمعلوم بود. ا

 کرد!  یم

  ی رفتم. از اون شلوغ نییااومدم و به پ رونینکنم. از اتاق ب هی چشم هام حلقه بست به زور خودم رو نگه داشتم تا گر یاشک تو  

 شده بود زل زده بودن.  دهیقرمز پوش  ی که با پرده  ی جا نشسته بودن و به صحنه ا هی نبود همه  یخبر

تاک عذاب   کی خورد و با ت ینفس هاشون به گوش م  ی. انقدر فضا ساکت بود که فقط صدامیسادیپشت پرده وا میبا دختر ها رفت  

بودم. با   سادهی که به زور سر پا وا یاون همه آدم ترس و استرس به سمتم حجوم آوردن جور  دنیپرده باز شد، با د هویآور ساعت! 

 آهنگ حرکاتم رو تندتر کردم.  تمیبعد با ر دادمیاول آروم خودم رو تکون م شد،شروع شدن آهنگ رقص من هم شروع 

و   م یزانو زد ن ی! با تموم شدن آهنگ همه مون رو زمدمیرقص  یه زور محال خرابم ب  نیبا ا ی خوب بلد بودم ول ی لیرقص رو خ نیا 

  یی شد. اشک هام تموم صورتم رو پر کرده بود خدا داره چه بال یم نییام تند تند باال پا نه ی. قفسه س میانداخت نییسرمون رو پا

جفت کفش براق   هی شدن  انی! با نمادمید ی لحظه ها رو هم م نیا د یبرات بودم که با یبد  ی  دهمن انقدر بن  ی عنی اد، یسرم م

  ی مشک یبا کالج ها  یبود شلوار نود مشک دم ید  یفقط پاهاش جلو نمیتونستم صورتش رو بب ینفسم قطع شد. نم هوی یمشک

 بود.   دهیپوش 

  نیگفت:»آرم  یا  خشن و مردونه یسرم گذاشته چشم هام رو محکم رو هم فشردم. با صدا یحس کردم دستش رو، رو هوی

 خوام!«  یرو م نیهم

 باالست.«   متشی:»قنیآرم 

 باش  نیدم، فقط ا  یعذاب آور مرده:»هر چقدر باشه م  یهم صدا باز

 

و    رهیگ یندارم از دست بدم فوقش جونم رو م  یز یچ گهیبه درک، من که د ره ی! خب بگ رهیگ  یکارم رو م  نیمن هم انتقام ا از

تنهام   ه یهم اونم مثل بق شیپنج سال پ یها که باهاش در ارتباط بودم ول  لیاز فام  ی پسر خاله ام بود، تنها کس اریخالص! سام

 برگشت!   ران یبه ا شیسال پ ه ی  یل یدونم به چه دل ی نم یشد ول ی الملل ن یب سیگذاشت و به آلمان رفت و اون جا پل

شدم و به سمت  نیاومدم عجله داشتم سوار ماش  رونی]از خونه ب روبه رو شدم. اریکه با سام یشده به روز  ده یفکرم کش هوی

رفتم   یکرد م  ی م  یقرار  ی که ب  نیرو هم برده بود االن هم به خاطر ا نیهمراه خودش راد  انیحرکت کردم، صبح پو انیشرکت پو

  ی که خواستم گوش   نیرو باز کردم هم فم یک  پ یز ی کیه دستم فرمون رو گرفتم و با اون ی ام زنگ خورد با  یگوش  هو ی ارمش،یتا ب

 ترمز زدم.  یزود پام رو، رو  یاومد تصادف کنم ول ی که از روبه رو م  ینیام رو بردارم حواسم پرت شد کم مونده بود با ماش 



 ی زندگ نیا گذره یم

185 
 

 

 

 پرت شده باشم.   ی بلند  هی  از  یانگار نیآرم یزدن. با صدا  یارزش حرف م  ی ب یکاال  هی درمورد  یانگار 

اون به من قول داده بود که نجاتم بده!   ومد ی من فروخته شدم! خدا کجا موند، چرا ن ی عنی ؟ یتموم شد همه چ ی عنیمال خودته. -

 دختره بلند شو.«   یمرده به خودم اومدم:»ه  یکردم! با صدا ی بهش اعتماد م د ینبا  ست؟یپس کو، چرا ن

 ابو؟« ی ستمیزد و گفت:»مگه با تو ن  ید محکم تر گرفتم که دا  دهیحرفش رو نشن 

بلند  -. ختند ی داد که از دردش اشک هام با شدت ر ی گذاشته بودم گذاشت و فشار محکم  نیدستم که زم  یکفشش رو، رو  هوی 

 بشکنم!؟  ای ی ش  یم

زد و   ینم دارم نگاهش کردم. لبخند چندش آور  یبلند شدم. با چشم ها  نیزم یاون درد تحمل کنم و از رو  رینتونستم ز 

 بزرگش کرد.  ی دست ها ریو مچ دست رو اس   د یبازوم**کش ی دستش رو نوازش وار رو

همه خوشگل   ن یکرد ا ی چشم هاش نشست. فکر نم ی تعجب تو دنمیصورتم رو باز کرد که با د ی دستش دستمال رو ی کیبا اون  

 باشم! 

شد و محکم دستم رو فشرد، رو به   لی تعجب چشم هاش به خشم تبد  ی نشست که جالب هام  ی غرور رو یاز رو  یپوذخند 

 کار ها دارم.«  ی لیدختر خ نیرم باال، امشب با ا یگفت:»من م   نیآرم

اول پولش رو بده   ی لب هاش نشوند و گفت:»خوش بگذره ول ی از اون پوذخند هاش رو، رو ی کیزل زدم که  نیبا نفرت به آرم 

 .« ادیب

با   ن یگرفت. آرم ن یروش نوشت و به سمت آرم یمبلغ  ه یآورد و  رونیکتش ب ب یاز ج ی زد و دسته چک ییپسره لبخند دندون نما 

 لب گفت:»به سالمت، خوش بگذره نگار بانو!«  ر یلب هاش نقشه بست و ز ی رو یو لبخند خشک د یمبلغ چشم هاش درخش دنید

  یکار چی که ه ی وجدانش کجا رفته بود چرا من نیپسره دل نداشت، انصاف نداشت! ا نیا یعنیخورد   اشک از چشم هام سر 

داد.   ی مونده به دوازده رو نشون م قهیانداختم پنج دق یکه داشتم به ساعت نگاه  ید یداد! با تنها ام  ینکردم بهش شکنجه ام م

 باال رفتم.   یاومدم و به زور مرده پشت سرش به طبقه   شدن دستم به خودم  دهی!؟ با کشیلعنت   یایچرا نم ینامرد  یلیخ

در و باز کرد و من رو به داخل هول داد و در و قفل    مید یکه رس   یاتاق نی زده بود. به اول خ یو دست و پاهام  د یلرز  ی ترس بدنم م از

لرزون و پر از ترس   یبه عقب برداشتم و با صدا ی زد به سمتم قدم برداشت که قدم ی م ده یگنجشک ترس  ه یکرد. قلبم مثل قلب  

 .« ایگفتم:»توروخدا جلو ن 
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حق چپ نگاه کردن به   ی که تو محله مون کس ی ! من بودم هموند یترس   ینم ز یچ چیکس و ه چیکه از ه  یمن بودم همون دختر  

ترسم!   یمرده م  ن یهمه زود شکستم؟ چرا من از ا نیشناسم چرا ا ینکرد! خودم رو نم هی وقت گر چی که ه  یمن رو نداشت! همون

 .« یزد *** و گفت:»نترس خانوم  یلبخند 

کنم    یم  یبگ  یو گفتم:»تورخدا نکن، هر کار   دم یکش ی غیکرد. ج ریدست هاش اس   نیبه سمتم برداشت و دستم رو ب یقدم بلند  

 ولم کن.«   زت یبه کار من نداشته باش تو رو جون عز ی کار ی ول

خودت رو خسته نکن   یفهمم دختر. الک یحرفات رو نم  ی و گفت:»به خاطرت اون همه پول دادم*** معنا د یکش ی بلند  ی  قهقه 

 .« یداشته باش  ی انرژ د یکه با

  ی کردم که چک محکم ی که خواست ببوستم تند سرم رو اون ور نیشد. *** هم یخنده اش قاط  یصدا ی ام تو ه یگر  یصدا 

 لحظه احساس کردم کر شده ام! ***   ه یکه   یکنار زد جور 

نکرد، ممنونم ازت    دمی! نا امد یزدم بالخره رس  ی جون مهیافتاد. لبخند ن ن یزم ی رو  یبد  ی و در با صدا د یچیگلوله تو هوا پ یصدا

 !« عی:»دست ها باال سرد یچیگوشم پ یخشن و پر از ابهتش تو  یخدا! صدا

مرده رو از    شیزدم. به سمت مرده اومد و دستبند به دستش انداخت و سرباز کناربرق انداخته بهش زل  ی *** و با چشم ها 

 تخت انداخت و پشتش رو به من کرد و گفت:»بپوشش.«    یبرد. کنارم اومد و کتش رو از تنش در آورد و رو رون یاتاق ب

  ی م ،یایکه ن   دمیترس   ی! میگرفته و بغض آلود گفتم:»بالخره اومد  ی کت رو تنم کردم و دکمه هاش رو بستم و با صدا عیسر

 که حرفات دروغ باشه.«  دمیترس 

اومد   شیکه پ ی گم، دوماً بابت کار واجب  ی وقت من دروغ نم  چیام زد و گفت:»اوالً ه یشونیپ ی رو  یبغلم کرد و ب*و*س*ه ا 

 کردم.«    رید

  یکمرم رو نوازش کرد و کنار گوشم گفت:»آبج اریبغلش هق هق کردم. سام ی بغضم رو نگه دارم و با صدا شکستم و تو ونستمنت

 .«  نمیهات رو بب ه یخوام گر ی ها! نم میخانوم نداشت

لحظه   ه یخوام  ی نم گه ید م یپاک کردم و گفتم:»برکه باز نتونم فرار کنم اشک هام رو   نیخونه بودم از ترس ا ن یا یهنوز تو  من

 جهنم خونه بمونم.«  ن یا یهم تو 

  یدست هاش دستبند بود با نفرت به من زل زد و گفت:»ه ی که تو دم یرو د ن یآرم ار یدست  هویکه   میاومد  نییاز پله ها پا 

دردسر  ی کارت خودت رو تو نی! مواظب خودت باش خانوم کوچولو با اید  یکار رو بد پس م نیدختره آقا گفت انتقام ا

 .« یانداخت
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 ناموس. ستوان ببرش.«   ی و گفت:»خفه شو ب  د یبه سرش کش ی داد اریسام

من هم بهش    یعنی رم،یگ ی که بهم ضربه زدن م ییگفت حقم رو از کسا ی به من م شه یهم نیآرم  د یاز حرف پسره تنم لرز هوی

 ی عنیضربه زدم! 

 

شدن   سیهم گذاشتم با خ یام چشم رو  ی شونیخورد و سرم محکم با فرمون برخورد کرد. از شدت درد پ یبه شدت تکون نیماش 

شدم.   ره یکه در رو باز کرد خ ی به شخص ی ج یباز شد، با گ نیدر ماش  هویاومد.  یانداختم داشت خون م  نهیبه آ ی ام نگاه یشونیپ

جا   ن یا اره،یکه سام ن یشده بودم! ا ونهیاز شدت ضربه د  ای دم؟ید  یشخص رو به رو ام چشم هام گشاد شد من خواب م دنیبا د

 ؟« یکن ی کار م ی جا چ نیزد گفتم:»تو ا ی موج م  نشیکه تعجب ب  یی کنه؟! با صدا  یکار م یچ

 کوچولو!«   یگار آبجلب گفت:»ن  ریکرد. ز یو تعجب نگاهم م ی جیاون هم کم تر از من نبود با حالت گ 

دست هام رو دور گردنش حلقه    یگفت! با خوش حال ی کوچولو م یتو آغوشش بودم، اون هنوز هم به من آبج  ام یبه خودم ب تا

 ؟« یرفت ی چرا ول کرد ،یتو کجا بود  ار یکردم و گفتم:»داداش سام

 حرف ها برات دارم.«   یل یخ م یحرف بزن یی جا هی  میاومد و گفت:»بر رونیاز بغلم ب 

ام، اخم هاش رو درهم کرد و   یشونی چشمش خورد به پ هویهاست.  ک ینزد  نیکه ا یشاپ یکاف   نیبه هم می باشه پس بر-

 !«  ادیشده داره خون م یزخم ت یشونیگفت:»پ

 زدم و گفتم:»اشکال نداره.«   یلبخند 

 .  امیبرم زود ب سایاشکال نداره، وا یچ  یچ- 

دستش بود آروم   ی که تو یکنارم برگشت. با دستمال کاغذ   عی رفت و سر نشیتند به سمت ماش  یقدم ها  بدم و با  یجواب نزاشت

آروم هم روش نشوند و گفت:»حاال برو، من هم دارم پشت   یام رو پاک کرده و بعدش چسب زخم زد. ب*و*س*ه ا  یشونیپ

 .«  امیسرت م

هم   اریسام ده ینکش قهیرو انتخاب کردم و نشستم. به پنج دق  ز یم نیشاپ حرکت کردم و دنج تر یگفتم و به سمت کاف   یا باشه

  یب هو یچرا  ؟ی که صدام رو آلوده کرده بود گفتم:»کجا رفته بود ی دست هام گرفتم و با بغض  نیاومد و کنارم نشست. دستش رو ب

 !« یرفت یخبر گذاشت
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سرگرد بودم و به   رانی تو ا  یدونست ی م یدوماً تو که از کار من خبر داشت  د،یدستم زد و گفت:»اوالً ببخش ی رو ی ب*و*س*ه ا 

  ه ی ن یکه خپاستم برگردم سرهنگ آلمان نزاشت و ا  نیتموم شد هم تیکه مامور  نیبه آلمان رفتم، بعد از ا تیمامور  هیخاطر 

 و رد کنم و اون جا موندگار شدم.کنم، نتونستم درخواستش ر  ی تو آلمان زندگ ود که آروزم ب   ی من ی بود برا یشانس بزرگ

االن   یبرگردم و پنج سال اون جا موندم ول   ران یتونستم هم به ا یگفت. نم ی هربار خاموش م ی ات زنگ زدم ول یچند بار به گوش  

 ام رو به تهران گرفتم.«  ی ! انتقالشهیهم یبرگشتم برا 

! پس چرا  یکن   ی. مگه آرزوت نبود تو آلمان زندگ یگرد ی برم یی هوی ،ی ر  ی م یی هویبغضم رو به زحمت قورت دادم و گفتم:»تو  

 ؟« یبرگشت

از اتفاقات نتونستم بمونم و برگشتم.« با تعجب   ی سر ه یبه خاطر   یفرستاد و گفت:»آره آرزوم بود ول رون ینفسش رو کالفه مانند ب 

 افتاده بود که تو رو وادار به برگشت کرد؟«  یگفتم:»مگه چه اتفاق 

 دم.   ی م ح یتوض ی روز ه ی- 

 !« یکرد تو نبود من؟ ازدواج   یکرد   کاریگفتم که گفت:»تو چ  یآروم   ی باشه

 من؟« یماجرا  دنیاز شن یو گفتم:»خسته نباش   دمیکش ی نفس 

 دم.   ینه با تموم جونم گوش م- 

که    ییاز درد دلم سبک بشم. تموم اتفاق ها ی ار کرده بود رو براش بگم تا کمدلم تلنب ی که رو ییخواست تموم حرف ها یدلم م  

من   نم، یاشک هات رو نب گهیکوچولو د یو گفت:»آبج  د یکردم. اخم هاش رو درهم کش ه ی کردم و گر  فیافتاده بود رو مو به مو تعر 

 زاره!«  ینم توقت تنها  چیه گهیاومدم داداشت د

 .«[  یکه برگشت  نیبه صورتش زدم و گفتم:»ممنونم از ا ی لبخند  

  *** 

 *زمان حال*  

 !«  نیکو؟ اون رو نگرفت نیآرم ار،یبرگشتم و گفتم:»سام اریسمت سام به

 !« رمشیفرار کرد، نتونستم بگ  ی زد وگفت:»لعنت نیبه سقف ماش  یدر هم مشت محکم  یاخم ها با

 مه مامور فرار کرد؟«  ه ن یا نیاز ب یاون چه جور ؟یبا بهت گفتم:»چ 
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کنم.    یدست هام خفه اش م  نیکنم و با هم  یم داش یها فکر نکن، هرکجا بره پ زیچ ن یبه ا گهیکرد و گفت:»آروم باش و د بغلم

 .«  امیتا من ب نیتو ماش  نیحاال هم بش

تموم   ی همه چ ی عنیدادم.   هی سرد و نم دار تک ی  شهیشدم، اشک هام رو پاک کردم و سرم رو به ش   نیگفتم و سوار ماش   یا باشه

 !  یکنه چ ی رو عمل دش یتهد  ره، یو بخواد انتقامش رو بگ  اد یاگه باز ب ؟ یبشه چ داش یآزاد شدم از دستش! اگه باز پ گهیشد؟ د

بغض قصد داشت خفه ام کنه! کاش   نیا  بیغلش گرفت. عجب ی اومد و کنارم نشست و سرم رو تو ار یسام دهیساعت نکش می ن به

شد خود رو از   یشد مرد، کاش م یسخته کاش م ی لیکردن خ یزندگ ایدن  نیا یخالص بشم. واقعاً تو  ی زندگ نیخفه بشم و از ا

 نابود کرد!   نیزم نیاز ا ا،یدن نیا

گذره   یکه از فکرت م  ییدلتنگت بودم، هر جا ی لیاومد و به حرف هاش گوش دادم:»نگار خ رونیب ال یاز خ اریسام یصدا با

  ه یفوت کردن همراه با   نیو راد انی گرفته و پو ش یآت نتون یماش  دم یکه شن  یاز تو، وقت  ینشان ه یاز  غی در ی دنبالت گشتم ول

  دمیخبر رو شن نیا ی وقت  یدون ی ! میدم تنهام گذاشتفکر کر  ،یینگار فکر کردم تو  ، نبود ییسوخته که اصالً قابل شناسا ی دختر

 کردم.«  داتیخداروشکر االن پ ی ندارمت، ول گهی پاهام قطع شد! فکر کردم د

من تحمل    اریسام ینکن زندگ ه یو گفت:»گر  دتمیاومد. به بغلش کش ی چونه ام م ریخورد و تا ز یاشک هام از چشم هام سر م  

 اشک هات رو ندارم.« 

 لرزون اشک ه  ی با دست ها 

 

 ستین  ی نگار قبل گه ید اریفقط جسمم زنده است از درون داغون شدم، سام اریلرزون گفتم:»سام ی رو پاک کردم و با صدا ام

بچه ام رو از من   که ی نیبب ینبود  دم،یکش  ییها ی چه سخت ین یبب ینبود  اریمن و معتاد کرده، سام نینابودش کرده، آرم نیآرم

 ...« اریکرد، سام  اکیرو از من گرفت! وجود خودم رو از من گرفت من و خونم رو آلوده به تر  انیگرفت، پو

با بهت و تعجب داشت   اریشدن. سام یاشک هام بود که با سرعت روانه م  نیدهنم صدام قطع شد و ا  یبا گذاشتن دستش رو  

  یکردم. ول  ی که تهش ختم بشه به دروغ گفتن! به گفتن شوخ یزیگرد چ  یم  یز یصورتم دنبال چ  ی کرد، داشت تو  ینگاهم م

 شده بودم.   اکیداشت، من آلوده به تر  قتی اون طور نبود تموم حرف هام حق

 ! « هیبگو حرف دروغ هی نگار؟ بگو شوخ یگ  یم  یاومد گفت:»چ ی که از ته گلوش م ییصدا با

  گه یام رو از دست دادن د ی زندگ ی همه چ ست،یدروغ ن ست یراز بغض گفتم:»نبلند و پ ی و با صدا  دم یبا دست هام به سرم کوب 

 واسه زنده موندن ندارم.«   ید یام
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رو من هستم    یهمه چ م یکن  یآروم باش حل م زکم ی بغلم کرد و دست هام رو با دستش گرفت و گفت:»آروم باش عز محکم

  یبرمت کمپ پاکه پاک م  ی م ، یکنم ترک کن  یکنه کمکت متو رو بش ی زارم کس ینم بهت تو بگه!  یکس  گهیزارم د ینم شتمیپ

 .«یش 

تونستم بگم ترک کردن من    ینم گه یام د ده یتونستم بگم بر یتونستم دهن باز کنم و جوابش رو بدم نم ی از شدت هق هق نم 

صورتم رو به   یندارم! با دستمال کاغذ  یزندگ  نیبه ا ی د یام ی وقت  ست،ین ال یدان ی وقت  ست،یپسرم ن ی داره وقت ی ا ده یچه فا

 باهم.«  میکن  یحل م  ، یرنکن خواه هی پاک کرد و گفت:»بسه گر ی آروم

  ی .« باشه ایبد  حیتوض د یرو مو به مو با یهمه چ  یشد  داریکه ب نیبعداز ا ی اش گذاشت و گفت:»بخواب ول نهیس  یسرم رو، رو  

 گفتم و چشم هام رو بستم و به خواب رفتم.  

 *** 

بغض به گلوم   هو یشدم  ده یبودم. نکنه باز هم دزد ده یخواب نیجا کجاست؟ من که تو ماش  ن یبا تعجب به دور و برم نگاه کردم ا 

و به سمت   دمیکش ی قی . نفس عمارمیکه تو اداره سام دمیفهم  سیپل ریآژ  یصدا دن یبا شن هویمبل بلند شدم و  ی چنگ زد از رو

  نینشستم. بدن دردم باز شروع شده بود ا ن یزم ی شدم و در بستم و پشت به در رو مونیاون همه زن و مرد پش دن یدر رفتم با د

 . ادیب اریتا سام دم یدر اتاق زده شد خودم رو کنار کش  هوینداره؟  یکنم چرا تموم کاریدرد چ نیخدا من با ا یکجاست! ه اریسام

 ؟ یکرد  یم  رکاینگار پشت در چ- 

 نشسته بودم.   ی چیه- 

 لباس هارو بپوش.«   نیا ایبه سمتم گرفتم و گفت:»باشه ب یکیپالست

.  د یسف یبا کفش ها یبا شال و شلوار مشک یمشک  یدستم گرفتم و به داخلش نگاه کردم مانتو یرنگ رو تو  ی مشک ی  سه یک 

 بپوش بعد صدام بزن.«  سادمیرفت و گفت:»پشت در وا رون یاز اتاق ب اریسام

و تو سطل آشغال    چوندمی پ سهیک  ینجس رو تو  یگفتم و در و بستم. لباسم رو تند عوض کردم و اون لباس ها ی آروم ی باشه  

 شد به زور خودم رو به مبل رسوندم و خودم رو، روش پرت کردم.  یم  ادتریانداختم. درد بدنم رفته رفته ز

چشم هام   یزانو هاش نشسته بود و تو  یجلوم به خودم اومدم. رو  اریسام دن یبا د ینشستم ول یاون جور قه یونم چند دقد  ینم 

 سرهنگ.«   ش یپ میبر د یدست هاش گرفت و گفت:»بلند شو با نیبود. دستم رو ب  رهیخ

ام نشسته بود و به زور   ی شونیپ ی رو  یعرق سرد راه افتادم، به زور پله ها رو باال رفتم اریاز جام بلند شدم و دنبال سام ی آروم به

 .دمیکش  ینفس م 
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دادم با   اریام رو به سام هی . نتونستم تحمل کنم و تکد یو دو تقه به در کوب  سادیدر که روش اسم سرهنگ زده بود وا ه ی ی جلو 

 ؟« یتعجب نگاهم کرد و گفت:»نگار خوب

 .«  میو گفتم:»آره، بر دم یترک خورده ام کش یلب ها ی زبون خشکم رو، رو 

بلند شد و کنارمون   ی صندل یزد و از رو   ی لبخند  ار یسام دنینشسته بود با د زیسرهنگ پشت م می گفت و به داخل رفت  یا باشه

 .« یمرد سربلندم کرد نیزد و گفت:»آفر اریسام ی به شونه  ی اومد. دست

 ون بود قربان.«م  فهیزد و گفت:»وظ ی زیلبخند تشکر آم اریسام 

 .« نینیدستش رو به سمت مبل ها برد و گفت:»بش 

داد اتفاقات   حیسرپا موند و شروع کرد به توض اریمبل نشستم. سام  یداشتم رفتم و رو  ی برم نی که به زور از زم ییبا قدم ها 

دستم بغض به گلوم فشار آرود ورم   دنیکردم! با د  داینجات پ نیشک بودم، هنوز باور نداشتم که از دست آرم ی امروز. هنوز تو

 کرده و کبود شده بود.  

کاغذ   نیا ایو سرهنگ گوش دادم. سرهنگ رو بهم کرد و گفت:»دخترم ب ار یسام یفرستادم و به حرف ها  رونیرو به زور ب نفسم

 هارو امضا کن.« 

  ی خودکار رو تو ی تونستم درست و حساب ی نم د یلرزیسرهنگ رسوندم. دست هام م زیلند شدم و به زور خودم رو به م از سرجام ب 

 رفتم.   ار یسام شیبه زور امضا هارو زدم و به پ رم یدستم بگ 

 رو به خونه ببر تا استراحت کنه.«  یکرد و گفت:»سرگرد خانوم تهران اریرو به سام سرهنگ

 چشم قربان، با اجازه.«  کرد و گفت:»  یاحترام 

  سادن یوا یمن اصالً نا اریانداختم و گفتم:»سام اریسام ی . دستم رو دور بازومی و به سمت پله ها رفت م یاومد  رونیاتاق سرهنگ ب از

 رو ندارم.«  

 نکنه فشارت افتاده باشه!«  یشده؟ عرق هم کرد  یتعجب نگاهم کرد و گفت:»چ با

 

 کنه.«    یو گفتم:»نه بدنم درد م  دم یخشکم کش یلب ها یرو، رو  زبونم

داد و   یدست هاش گرفت و فشار ن یسرد و لرزونم رو ب ی . دست هاختیچشمم ر ی از گوشه  یانداختم که اشک نییرو پا سرم

 کنم.«  ی تو اتاق من، حلش م  می گفت:»بر
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  نیزور خودم رو داخل انداختم و همون حا زمبدم و همراه باهاش راه افتادم. در اتاقش رو باز کرد و به  یکه جواب  نیبدون ا 

نه استخون هام  - ؟« یچشم هام زل زد و گفت:»نگار خوب  ی دست هاش گرفت و تو ن یکنارم اومد و شانه هام رو ب ارینشستم. سام

 طاقت ندارم. گهیکنه د ی درد م

به همون   ادیبه سراغت م  اک ید تردونستم در   یآورد و گفت:»م  یز یچ هی رفت و  زش یم  یبلند شد و به سمت کشو ن یزم ی از رو 

 تونه بدن دردت رو کم کنه.«   یم  یگرفته بودم. دوزش کمه ول  اک یخاطر برات تر

 کنن!«  ی کارت م  یتعجب نگاهش کردم و گفتم:»اگه بفهمن از کار ب با

 .«  یترک کن د یبا  اکیتر  یب  اکیتر گهید  یفهمه ول ی نم یزد و گفت:»نه نترس کس ی لبخند  

و به    ختیچشم هام ر ی کرد. باز مثل هر بار اشک از گوشه   قیرو تزر اکیتر  اریگفتم و سام  یباهاش بحث کنم و باشه ا نخواستم

 ها وارد بدنم شده باشه!   ی لحظه تموم انرژ ه یحالم جا اومد انگار تو   ده یربع نکش هی

خودش بهم   ی که خودش با دست ها نیره از ادونستم عذاب و جدان دا  یبود م  ره یخ ی کور ی درهم به نقطه   یبا اخم ها اریسام

 منو به خونه ام ببر.«   اریگفتم:»سام اریبلند شدم و رو به سام نیزم  یو از رو  د یکش ی کرد. آه  قیتزر

 مونم.«  یخودم هم کنارت م  یول  م یبلند شد و کتش رو برداشت و گفت:»باشه بر ی صندل یرو  از

از   یزیچ اری هم گذاشتم تا سام یشدم و چشم هام رو، رو  نشیسوار ماش  م، یاومد  رون یگفتم و همراه باهاش از اداره ب ی باشه ا 

  ی خونه بغض بد  دنیاز خواب بلند شدم و به اطرافم نگاه کردم با د اریسام ی نگه. با تکون ها ادمیدرمورد اعت  یمن نپرسه، تا حرف

 به گلوم چنگ زد.  

شدم   ادهیپ نیخونه بود! از ماش  ن یا یتو  انیپو نیدلنش یداد، لبخند ها   ی رو م نمی راد ی خونه بو نیطرات بود، ا خونه پر از خا نیا

 خشک شده و خاک بود.  ی پر از برگ ها نیرفتم، زم  اط یلرزون به ح  یو با پاها

قربون صدقه هام،    یصدا د،یچی پ یم نی راد ی خنده ها ی خونه صدا  نیا یتو  ی روز ه یدر رو باز کرد و به داخل رفتم.  اریسام 

 !  ستین  انیچرا پو ست؟یچرا پسرم ن ستیکدومشون ن چی! االن چرا ه انیپو ی لبخند ها

عکس   ی که تازه در آورده بود تو یی اشک هام رونه شدن، دوتا دندون ها نیعکس بزرگ راد دنیخونه غم بغل کرده! با د نیا چرا

 کرد.  ی م ی بهم دهن کج

که از ذوق دندون در آوردن پسرم کردم!   یی ها هی گر  ادی دم، یدندون هاش رو د  یکردم وقت ی چه ذوقافتادم که  یاون روز  ادی 

 خاک و رطوبت مشامم رو پر کرده بود.   ی جلو گذاشتم، همه جا خاک نشسته بود و بو یقدم
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خوردم و   نیکه چال لپش معلوم بود نتونستن تحمل کنم و با زانو به زم  ن یعکس راد دن یسمت اتاق رفتم و در و باز کردم با د به

  ی روز ه یکن تو دلت ننداز،  ه یگر  ،یبش ی کن تا خال  هی گر م یبغلم کرد ***و زمزمه کرد:»نگار، خواهر اریهق هقم باال رفت. سام

 !«  مئنمشه من مط یدرد ها تموم م نیا

 **** 

 دو روز بعد   

 شده!؟«   یز یچ یکن  ی عرق م ی! ه یصبح حال ندار از سر  ی:»نگار؟ خوباریسام

 .«ده یبدن درد امونم رو بر ستم،ی خوب ن اریانداختم و گفتم:»سام نییخجالت سرم رو پا از

 .« یکه خجالت نداره تو با خواست خودت معتاد نشد  ن یچونه ام گذاشت و سرم رو باال آرود و گفت:»نگاهم کن، ا ریدستش رو ز 

تونم   ی برام مواد جور کن، نم اریرو پاک کردم و بعداز کلنجار رفتن با خودم حرفم رو به زبون آوردم:»سامعرق کرده ام   یشونیپ 

 سوزن س...«    ی تحمل کنم استخون هام م

 !« یلجن غرق کن  نیا ی تو  شترینه که خودت رو ب یترک کن  د یتو نگار؟ با ی گ ی م ی درهم گفت:»چ ی و با اخم ها د یرو بر حرفم

  ی تونم ترک کنم دردش طاقت فرساست تو چرا درک ندار یخوام غرق بشم من نم ی صدام رو باال بردم و گفتم:»به درک م 

 هان؟«  

که دست و   ی شد جور ی م شتر یبهش ندادم دردم رفته و رفته ب یفرستاد و گفت:»داد نزن!« جواب  رون یرو کالفه مانند ب  نفسش

 پاهام به لرزه افتاده بودن. 

 حال؟«  نیبا ا ی ر یو گفت:»کجا م   د یبلند شدم و به سمت در رفتم که از پشت سر دستم رو کش از سرجام 

 .«  زمیبه سرم بر  یخاک ه یرم    یو گفتم:»ولم کن م  دمیکش رون یدستم و به شدت از دستش ب  

که به شدا به عقب    دمیکش  نییدر رو پا  رهیسرجات.« بدون توجه به حرفش دستگ  نیگفت:»بش ییباال یدرهم و صدا  یاخم ها با

به درد   نی زار  یهان چرا نم نیخوا ی از جون من م ی چ ی و گفتم:»ولم کن لعنت  دمیبه سرش کش  ی هلم داد و در قفل کرد داد

 !«  رم؟ی خودم بم

کردم   داتیبه زور پ ی زارم بر  ینم ی بکن ول ی کن ی بزن، هرچقدر گله م  ی زن ی هاش رو بغل گرفت و گفت:»هر چقدر داد م دست

 باز از دستت بدم!«   تونم  ینم

 بدم!« نیدردم رو تسک د یکنم با دایمواد پ د یبا رم، یمیتوروخدا ولن کن دارم م اریپاهاش زانو زدم و گفتم:»سام یجلو
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 !  رمیمیتونم اگه مواد نزنم م ی نم- ؟«ی د یفهم ی ترک کن د یکنارم نشست و گفت:»با نیزم یرو  

 شد  یحس م یباز دلش به حالم نسوخت، کم کم بدنم ب  ی زدم و زانو هام رو بغل گرفتم و هق هق کردم ول کنارش 

 

  رمیمیحس شده دارم م یکن! بدنم ب  دای تو رو جون مامانم تو رو جون من، برام مواد پ اریزور دهنم رو باز کردم و گفتم:»سام به

 زنم!«  یبهش نمکنم، دست   یترک م گهی بار رو بده به خدا د هی نیهم

  یاون نگار نمی ب ی رو نم ی نگار قبل ، یش  یذره ذره آب م  یگم دار  ی بغض آلود گفت:»من به خاطر خودت م  یبغلم کرد و با صدا 

 !« ینگار برگرد به زندگ ست،یکه برق چشم هاش از دور معلوم بود ن 

من مواد   یگرده! حاال هم برا   یها برنم م یوقت اون قد   چیه گه یمرده، د یاون نگار قبل  اریاشک هام رو پاک کردم و گفتم:»سام 

 !«  رمی میکن دارم م دایپ

 !؟« ید یباره فهم نیآخر یهم فشرد و گفت:»باشه ول  یهاش رو محکم رو  چشم

 .«  امیتحمل کن م قه ی گفتم که از جاش بلند شد و به سمت در رفت و گفت:»پنچ دق ی باشه ا 

 ؟«ی ر ی تعجب گفتم:»کجا م با

 هست.«  نیتو ماش  ارم، یرم برات مواد ب یگفت:»م  ی آروم یبا صدا 

. دندون هام از درد و لرز به هم  دمیدراز کش  نیزم یو رو  نم یرفت، نتونستم بش رون ی گفتم و اون هم از خونه ب ی جون ی ب ی باشه  

 .  دمیبه عقب کشموهام فرو بردم و  ی! دست هام رو محکن الاوردنیرو در م ی اعصاب خورد کن یخوردن و صدا یم

بلوزم رو باال داد و با کش محکن بازوم رو   ن یبا عجله کنارم اومد و آست اریعمر بود. سام ه ی که گذشت برام مثل  ی ا قهی پنچ دق نیا

رگم فرو برد. پنح   ی رنگ بود رو، رو ی قهوه ا ع یما ی که حاو  یکرد، سرنگ  ی لب ناله م ری بست تا رگ دستم معلوم باشه، داشتم ز

سکوت   ن ینه اون ا ختی اشک هام ر هو یبودم و به سقف زل زده بودم  دهیسرد دراز کش یها کی مسرا ی بود که رو یا قه یدق

وضع   نیمهربون چرا به ا  ی بغض آلود گفت:»آبج ی پاهاش گذاشت و با صدا ی سرم رو هویشکست نه من!  یوحشت ناک رو م

 برات!« رم یمن بم یاله ؟یافتاد

  دهیکه ند  یار یسام خت،یر ی داشت به خاطر من اشک م  اریکرد! سام ی م ه یانداختم داشت گر یرم رو باال گرفتم و بهش نگاهس  

 کرد!   ی م ه یبشکنه االن داشت به حال من گر ی بار غرورش رو به خاطر کس ه یبودم 
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  ه یکردم مثل   هی اش گذاشتم و دست هام رو دور کمرش حلقه کردم و از ته دل گر نه یس  ی بلند شدم و سرم رو، رو نیزم یرو  از

  ی تموم م یهمه چ م یو گفت:»آروم باش خواهر  د یبه موهام کش ی دست ار یبازار گم کرده! سام یشلوغ  ی که مامانش رو تو  یبچه ا 

 .« دونم ی من م یش  ی شه بالخره تو هم خوش لخت م

  نیا-رو ندارم!«    یخوش بخت اقت یکه ل شعورم یمعتاد ب  هی شم، من  یقت خوش بخت نم و  چیگفتم:»من ه ی گرفته ا  یبا صدا 

 !یکن   یترک م   اد،یبرمت کمپ ترک اعت یحرف هاست، م  نیاز ا شتریب اقت ینگو تو ل یجور

  اریدارن، سام ی نگه م  یکیتار ی کنن تو یم  تم یاشک آلود نگاهش کردم و گفتم:»اون جا اذ یاومدم و با چشم ها رون یبغلش ب از

 ترسم!«  ی م ی کیمن از تار  یدون ی تو که م

 !« یش  یبعدش پاک م یمون ی مدت کوتاه اون جا م ه یها دروغه فقط  نیا ی زد و گفت:»نه همه  ی لبخند مصنوع 

   ؟«ید یرم فهم ینم یی و گفتم:»من جا دم یاخم هام رو درهم کش 

دختر به   ،یش  ی ذره ذره آب م ی دار نی! بب ینزاشت نیق بدت رو زماخال نیهنوز ا یول  ی تو بزرگ شد   ،ینگار باز هم که لج باز-

 ! ایخودت ب

  نیبگو گورم رو کنم. قبل از ا یمعتاد نگه دار  ه یخونه ات  ی تو  یخوا ی که گفتم اگه هم نم نه یرم هم ی نم ییبه جهنم. من جا- 

 کنه!  ی نم یفرق چ یه یاالن هم نباش  ی نبود

هم نگو من   یاون جور  یو بغلم کرد و گفت:»باشه نرو ول  د یکش نمیکه خواستم به اتاق برن از آست نی بلند شدم هم ن یزم ی از رو 

 و به اون کله ات فرو کن.«   نی زارم ا  یوقت تنهات نم چیه

مبل نشستم، اشک هام صورتم رو پر کرده بود و قصد تموم شدن رو   ی و رو  دمیکش  رونیرو از دستش ب نم یندادم و آست یجواب

به سمتم اومد و   اریکنم! سام ی م یمن زندگ ی شه! ک ی ها تموم م هی گر نیا ی شه؟ ک یعذاب ها تموم م نیا یک ایخدانداشت. 

 باهات دارم.«  ی برو دست و صورتت رو بشور که کار واجب ه یگر  گهیو گفت:»بسه د  دمبل بلندم کر  یبه زور از رو  د یدستم رو کش

گود  چشم هام   ر یصورتم الغر شده بود و ز خت یباز اشک هام ر نه یآ ی خودم تو  دنیرفتم. با د ییگفتم و به دست شو  ی باشه ا 

روز متنفر بودم ازشون االن خودم معتاد شدم و با   هی که  یی اون زن ها  هی معتاد شده بود شب  یزن ها ه یشب قاًی رفته بود صورتم دق

 مبل نشستم.  یرو  اریاومدم و کنار سام رونیب یی دست شو  که صورتم رو شستم از  نیا دازخوام ترک کنم! بع ی نم یلج باز

   ؟یداشت  ی چه کار واجب اریسام- 

 .« انیپو ل یوک  شیپ می بر د یبالخره حرفش رو به زبون آورد:»با ی داشت ول د یگفتن حرفش ترد  یبرا یانگار

 ؟« یچ  یبا تعحب گفتم:»برا 
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 !  رهیگ یباهام تماس م  لشیکه وک  هیبه اسمت بزنن چند وقت  د یکه ازش مونده با  یمال و ثروت- 

  م یبر اریگفتم:»سام  یآروم ی اومدم. با صدا رونیعوض کردم و از اتاق ب رونیگفتم و رفتم تو اتاق و لباس هام رو با لباس ب  یا باشه

 من حاظرم.« 

 .« میو بعد اون جا بر  می ناهار بخور م یاز جاش بلند شد و گفت:»اول بر 

که تموم شد از    نی. بعد از اد یکار ها تا شب طول کش م، یرفت لی به دفتر وک م یکه غذا خورد نیو بعداز ا م یاومد  رون ی نه باز خو 

  نیتموم حس هان از ب انیپو ی نامه  دنی با د یول دم یکه منم طعم پولدار هارو چش  نی. خوش خال بودم از امیاومد  رونیدفتر ب

 ی رفت. برا

 

  نیبابت ا د یمن رو ببخش  زمیعز ،یخوب و سالم باش  شهیهم شاالیدلم ا ز یدستم گرفتم و خوندمش:»سالم عز ی سوم نامه رو تو بار

که چقدر عاشقت   دمیبعد ها فهم یول رمیانتقام بگ  ال یخواستم از دان  ی دوستت داشتن اولش م یل ی من خ ی کردم ول  تتیکه اذ

 وار دوستت داشتم و دارم.   ونهیشدم! د

  ی م  ،یکن  یو تحملم م  ی اریبه خاطر بچه مون به روت نم یول  ی دونم از من متنفر  یم  ،یبه من ندار یحس چ یدونم تو ه ی م 

  یکاشف تموم نیآرم یها د یتهد   رم،یم یروز ها م  ن یاز ا ی کی ی دونن تو ی من رو ببخش! م ی دونم تو رو از عشقت جدا کردم ول

پدر و مادرم رو هم از من   یول  ی لیدونم به چه دل  یقصد جونم رو داشت م  قط من بود که ف  یاز دشمن ها یک ینداره، کاشف 

اجازه رو بهش   نیوقت ا  چیه ی برسه ول ی بیترسم که به تو هم آس  یم  نیاز ا شتر یگرفت االن هم قصد جون من رو کرده! من ب

 دم!   ینم

  تیکه من و ببخش بابت اذ  نیشد که کنارتون نبودم مواظب خودت و پسرم باش و حرف آخرم ا یروز  هی دارم نگارم، اگه   دوستت

 که کردم، خدافظ.«  ییها

 اون چشم ها!«  فینکن ح هی گر گه یبه خودم اومدم:»بسه د اریسام یبا صدا 

اومد رفتارش صد و   ایبه دن  ن یکه راد نی بعد از ا یباهام بد بود، ول  یل ی مون خ یزندگ  یاوال  انیتونم درسته که پو  ینم اریسام- 

  ستیدلم ن یهم ازش تو  یا نه ی ک چیکنارش خوش بخت شدم ه  یجدا کرد ول ال یکه من و از دان نی کرد، با ا  رییهشتاد درجه تغ

 .  دمشیبخش

   ؟ی دوستش دار-

 رو!؟«   انیرو؟ پو یتعجب گفتم:»ک  با
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هنوز هم   یدونم حماقته ول   یوستش نداشتم فقط بهش عادت کرده بودم، م رو به عالمت مثبت تکون داد که گفتم:»نه د  سرش 

کرد فراموشش   ی کردم که فکر م  یرفتار م یجور  انیپو  یجلو  یجدا بشم ول ال یبود که از دان رمیتقد  د یهستن، شا الیعاشق دان

 کردم!« 

 بودم خدا لعنتم کنه.   شتیکاش اون روز ها پ  م،ی برات خواهر رم یبم- 

 ؟« یر  یره با تعجب گفتم:»کجا م یم  یا  گهیسمت د ه یبه  اریکه سام  ن یا دنی! با دهی کاف  یکه االن کنارم هست نیخدانکنه هم-

که امروز موندم   ن یتو هم  یمونم خونه   ینم  اد یمن که گفتم ز اریسام- خودم.«  ی به صورتم انداخت و گفت:»خونه  ی نگاه مین 

  ینباشه م  ی داداشته، رو حرف من هم حرف  شیتو پ ی جا ریو گفت:»نخ د یخوام تنها باشم. اخم هاش رو درهم کش یبود م یکاف

 خودم!«  یخونه   میر

 .« میزدم و گفتم:»باشه بر ی لبخند  

 

 بگم؟«   ی چ ه یگفت:»نگار  ی ا  قهیسکوت دو دق  ه یاز  بعد 

 گفتم:»بله، بگو!«   ی بگه ول یخواد چ ی دونستم م یم

اطرافت باشه؟!   ی آدم ها ی  ه یات مثل بق  ی تو هم زندگ  یخوا ینم ؟یترک کن  ی خوا ی دستش فشرد و گفت:»نم  یرو تو  فرمون 

 !«ید  یچرا به خودت عذاب م

هش  برگردم! ازت خوا ی رو ندارم که به خاطرش ترک کنم و به زندگ یکس  دم، یبر یبه روبه روم زل زدم و گفتم:»من از همه چ  

 حرف ها برام نزن.«  نیاز ا گه یکنم د یم

ها ترک کن. تو   ن یبه خاطر ا یدوست هات رو دار   یرو دار  ال یهستم؟ دان یجا چ ن یمن ا ی رو ندار ی گفت:»چرا کس  یبه آروم 

 .«  یکن  یزندگ د ی! بایاریکم ب د ینبا یبجنگ  ایدن نیبا ا ی زندگ نیبا ا د یبا

ترکم کرد و رفت، پشت سرش هم نگاه   شی که چند سال پ  یاز سحر  ؟ی زن ی زدم و گفتم:»از کدوم دوست هام حرف م یپوذخند 

 نکرد! 

کنه و االن با نفس خانوم    یاش رو م ی که داره بودن من زندگ یال یاز دان ایرفت و فراموشم کرد!  کایکه به آمر ی از ابلفظ ای 

 «  .اریسام ستم یمهم ن یکس  یخوشبخته، من برا 

 زد.«   بت یکه تو غ ی همون روز ، یها رو بهش گفت تی که واقع  یاز نفس جدا شده همون شب ال یگفت:»دان هوی
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از نفس   الی بودم دان دهیشد چشم دوختم، درست شن یم  نییسرم رو به سمتش چرخوندم و با بهت به دهنش که باال پا عیسر

 جدا شده بود! 

  یسر به سرم که نم ؟یگ  ی راست م اریرفته گفتم:»سام ل یتحل یداره! با صدا ت یها واقع نیا ی همه  ستمیتو خواب که ن ایخدا 

 !« یزار

اون   ن ی! ببیو کنارش بر  ی به خاطر اون ترک کن ی خوا ی گم دروغم کجا بود! االن نم  یبهم انداخت و گفت:»آره راست م ینگاه 

 منتظرته ها!«  

 ؟« یببر لایدان  شیمن و پ  یتون یتوجه به حرفش گفتم:»م بدون

  یدست هاش گرفت و گفت:»تو که دوست ندار ن یسردم رو ب یپارک کرد و به سمتم برگشت، دست ها یگوشه ا رو   نیماش  

 !«  نهیتو رو افسرده بب الیدان ی تو که دوست ندار  نه؟یوضع بب  نیتو رو بل ا الیدان

 براش تنگ شده بود.  ی دلم کل  یول نه، ی بب عتیوض  نیا یمنو تو  الیخواستم دان ی نم نه

! با تکون  رهیآرام بخشش رو از من بگ  ینتونه اون صدا ی نتونه منو ازش جدا کنه، کس ی کس گه یآغوشش و د ی خواستم برم تو ی م 

جسم و روح پاک برو کنار عشقت،   ه یبه حرفم گوش بده، برو ترک کن و بعدش با  ایگفتم که گفت:»پس ب ی نه آروم اریدادن سام

 خوبه؟« 

 فکر کنم.«  د یزل زدم و گفتم:»با م یآوردم و به رو به رو رونیم رو از دستش بدست ها 

 زد گفت:»باشه، فکر کن.«  ی توش موج م یخوشحال ی که رگه ها ییبا صدا 

 برمت.«  ی رو روشن کرد و گفت:»باشه م نی!« ماش نمشیسمتش برگشتم و گفتم:»حداقل ببر از دور بب به

 باشه؟   م،یبه بهشت زهرا هم بر اریسام- 

شد، استرس تموم وجودم رو   ی م شتریتپش قلبم ب  م یرفت یرفت رو دور زد. هرچه جلوتر م  یرو که م  ی ریگفت و مس  یا باشه

 گرفته بود! 

  ی تو  یشناختم! بغض بد  ی گذروندم رو م ی م ال یهر روز با دان یزمان  ه یکه   ییها ر یمس نیشناختم، ا ی ها رو م ابانیخ ن یمن ا 

 !ستی ن م یجلو رو یمانع چ یعشقم برم؟ االن که ه شیتونم پ یکرده بود، چرا من نم ر یگلوم گ
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گونه ام   یداغ اشک رو   یبغضم آزاد شد و قطره ها م یروبه رو یخونه   دن ینخواد! با د تیوضع نی با ا افه یق  نیمن و با ا د یشا 

  یروز  نی اول ادیکردم!   یبار خاطراتم رو مرور م ن یدونم چندم ینم یودم و برا شده ب رهیخ میشد. به در بزرگ روبه رو یجار

 بودم...!  ده یترس  ب یبدترک گارد یافتادم که به خونه اش قدم گذاشتم! چقدر از اون باد

  ه ی ال یکرده بود! اون دان ر ییمکث کرد! چقدر تغ  ایلحظه دن ک ی ی برا ینفسم بند اومد انگار  دنشیبزرگ باز شد، با د ی در فلز  هوی 

  یزده بود و اخم وحشت ناک  یمشک  پیداد، از سر تا پا ت ی رو ترسناک تر نشون م افش یهاش بلند شده و ق ش ینبود، ر شیسال پ

 صورتش نشونده بود.   ی رو

ده بود!  صداش لک ز دن یشن یاخم ها، برا ن یا یکرد. چقدر دلم برا ی بود که حرکت نم ی شد انگار منتظر کس نشیماش  سوار

  یاومد، نم یاز دستم بر نم ی کار چیه  ی من لعنت ی هام بکشم! ول هیتنش رو به ر  یخواست برم بغلش کنم و بو  یچقدر دلم م

 برم.   کشیتونستم نزد

کردم    ی. احساس مختنیرو، روم ر ی حس کردم آب سرد نشیاومد، با د رونیپوش ب کیدختر ش  ه یبار  ن یباز شد و ا یدر فلز  هوی

 زده!    خیبدنم  ی تموم سلول ها

  یکنم، دلم م  یشه داد بزنم و خودم رو خال  ی که م  ییخواست تا جا ی!؟ دلم م هی ک گه یدختره د  نیازدواج کرده! ا الیدان  نکنه

رفت  درد آورده بود، با خنده   هی دختره قلبم رو  ی دور بندازم! خنده ها  ی جا هی رو از سرجاش بکنم و به  ی قلب لعنت نیخواست ا

 جا کنده شد. از نیشد و به سرعت ماش  نیسوار ماش 

 . میبر- 

زل زدم و اشک هام با سرعت  نیماش  یخال ی به سمتش برگشتم و نگاهش کردم و دوباره برگشتم و به حا اریسام یبا صدا 

 شدن.   ی گونه هام جار ی رو یشتریب

 ار؟« یسام ه یک  گهیدختره د  نیلرزون گفتم:»ا یصدا با

! کم خودت رو  ید ی فراموشت کرده هان؟ چرا اشک هات رو به خاطرش به هدر م ی نیب ی ! نمگهیداد زد:»بسه د  اریسام هوی 

عشق   ی همه   گه، ی! فراموشش کن داوردیمرگ پدر و مادرش هم اشکش رو در ن یکه حت  ی نشون بده. کجا رفت اون دختر فیضع

 !«  گهیه، بسه دخوشبخت  یعوض  یبا اون دختره   الیهمه شون کشکه! دان  هیها الک

 بهم اریسام  ن یچش شد؟ مگه ا هوی نیا
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  ؟ی گ ی م یشده! به سمتش برگشتم و گفتم:»تو چ  یاعصبان ی جور نی شده که ا ی ترک کن، اال چ ال یگفت برو به خاطر دان ینم

ازدواج   انیرفتم با پو یمنه لعنت  یاون دوستم داشت، اون عاشقم بود. ول ، یمن و درک کن یتون  یتو نم ؟یتو تا حاال عاشق شد 

 به قلبش خنجر زدم!«  ی کردم، منه لعنت

و    د یبه سرم کش یتو آغوشش فرو رفتم، دست  هویهم گذاشتم،  یبه فرمون زد که از ترس چشم هام رو محکم رو  یمشت محکم 

  ، یباهاش ازدواج کن یمن اون ها گذشت تو مجوبر شد  زدل یگلم، عزخوش  یداشت آروم جلوه بده گفت:»آبج   یکه سع ییبا صدا

 و پوچ.«    یعشق الک نیدست بکش از ا گه یناراحت نکن! د وموند، خودت ر  یاگه دوستت داشت تا تهش منتظرت م 

 ؟ یگفت   یز یچ-.« دم یلب آروم زمزمه کرد:»چطور که من ازش دست کش ریز

 بهشت زهرا؟«  می حرف رو کش ندادم و گفتم:»بر گه یتکون داد، منم د  یکالفه سرش رو به عالمت منف 

سرد تکون دادم، بارون   ی  شه یگذشت. سرم رو به ش  الیدان  یخونه   یرو روشن کرد و با سرعت از جلو  نیگفت و ماش  ی باشه ا 

 کردن مثل من!   ی م  هی گر! ابر ها هم داشتن د یکوب  یم  نیماش  ی  شهیخودش رو به ش  ی به آروم

شدم و گل و   اده یرو پارک کرد، پ نیماش  اریکه سام  نیبعد از ا م،ید یبه بهشت زهرا رس  نیسنگ  ک یساعت با اون تراف هی بعداز

 کدوم سمته؟«   نیقبر راد  یدون ی کردم و گفتم:»م اریبرش داشتم. روبه سام نیگالب رو از پشت ماش 

 .« یفتاح  نیقبر رو خوندم:»راد ی کنارش زدم و رو  ستاد، یقبر ا ه یراه رفتن کنار   ی . بعد از کمایآره دنبالم ب - 

نشستم. دستم رو به سنگ قبرش   یسرد و خاک نیزم یزانو هام خم شدم و رو   یکنارش بود. رو   انیقبر پو ی کم ی با فاصله  

قبر سردش رو گرفتم! خدا انصافت   رم،یستم بگ د ی تپلش رو تو یعوضش که انگشت ها ختن یاشک هام شروع کرد به ر دم،یکش

 !؟ یکجا رفته چرا پسرم رو از من جدا کرد 

 .« امیبزنم و ب ی زنگ  هی جا من برم  نی گفت:»تو بمون اگذاشت و  شونه ام   ی دست رو، رو اریسام 

ه! چرا مامان و زود ترک  مامان؟ جات اون جا خوب زیعز ی پسرم خوب نم،ی قبر. »راد یشدم به عکس رو   رهیسرم رو تکون دادم و خ 

اون   یذره شده، دلش برا  ه ی مامانت چقدر تنهاست، دلش برات  ی نیب یبودم. م  دهیمن که هنوز طعم مامان گفتنت رو نچش ی کرد

 .«  یشد  یو سنگ صبورش م ان کنار مام یلپ هات تنگ شده! کاش بود 

بلند شدم و   نی زم ی . از روختمیسنگش ر ی و گل قرمز رو پر پر کردم و رو   ختمی قبرش ر یبراش خوندم و گالب رو رو  یا فاتحه 

 خت یر  یبراش خوندم، اشک هام پشت سر هم م یرفتم و فاتحه ا  ان یکنار قبر پو

  ی پس چرا ترکم کرد ، یمگه دوستم نزاشت ی تو هم تنگ بشه! المصب تو هم ترکم کرد  یدلم برا یروز   هی کردم   یفکر نم انی»پو

آقدر اون جا عذابم   یدون ی کاشف از من گرفت. م ن یمعتاد شدم، انتقام تو رو آرم ن یسر زنت اومده، بب ییچه بال نیبب ؟یو رفت



 ی زندگ نیا گذره یم

201 
 

  یخودم م  اهیداد! دارم به بخت س  ی داد و عذابم م  یمواد نم  ییو کبودم کرده، چه روز ها  اهیس  ری که با زنج  ییداد، چه روز ها

 پسرم و تو...  یعشقم و االنم زجر دور  یزجر نبود پدر و مادرم، زجر دور  دم، یتا االن فقط زجر کش  می زندگ یسوزم، از ابتدا

 .« امرزتتیجات خوب باشه خدا ب شاالیا دمت،یباز من بخش  ی ول  یزجرم داد  ی لیتو هم خ ی دون  یم  انیپو 

با  اریشدم. سام نیاومدم و سووار ماش  رونیهر دوتاشون از بهشت زهرا ب یبلند شدم و بعداز خوندن فاتحه برا ن یزم ی از رو 

معلوم که االن خسته شده    میبود رون یخواب آلود نگاهم کرد. از صبح ب  یفرمون برداشت و با چشم ها ی در سرش رو از رو یصدا

 دم.«   یهمه بهت زحمت م  نیکه ا  د یبخشب اری:»سامتمگف ی گرفته ا ی زنه. با صدا ی و دم نم

 .«  ی ام خواهر فه ی شنوم، وظ یحرف ها نم نیاز ا گه یو گفت:»د د یاخم هاش رو درهم کش 

 م؟« یر یزدم و گفتم:»خونه م   یلبخند 

از   اریسام یدادم و چشم هام رو بستم. با تکون ها  ه یتک  یصندل یرو به حرکت در آورد. سرم رو به پشت نیگفت و ماش  ی آره ا 

 .م یبود دهیشدم و به دور اطرافم نگاه کردم، رس  داریخواب ب

رو   یکه فرداش همه چ یخواست، خواب ی م ق یخواب عم ه ی بیراه افتادم. دلم عج اریشدم و دنبال سر سام ادهیپ نیاز ماش  

  یدر و باز کرد و به داخل رفت. کفش هام رو در آوردم و کنار اریامخودم برگردم! س  ی عاد یفراموش کرده باشم و به زندگ 

لباس   ی. همه  ریدوش بگ   هی گفت:»پاشو برو لباس هات رو عوض کن و  اریساممبل نشستم که  یگذاشتم و به داخل رفتم. رو 

تم. مانتوم رو از تنم در  مبل بلند شدم و به سمت اتاق رف ی گفتم و از رو  یهست.« باشه ا یهات رو آوردم تو اتاق سمت راست

 آوردم و بعداز لباس برداشتن به حموم رفتم. 

  **** 

 

 ار«ی»سام

  رید  یکم د یشا رم یم  رونیاومد دارم ب شیبهم پ یکاغذ نوشتم:»نگار کار   هی  یرو  دم، یدوش حموم رو شن  یکه صدا ن یبعد از ا 

 مواظب خودت باش.«  امیب

  ره ی به خودم خ نه یآ  یشدم و تو  نیاومدم. سوار ماش  رون یاز خونه ب نیماش   جیچسبوندم و بعداز برداشتن کت و سو خجالی یرو  

 کار هام واجب تر از استراحتم بود.   یول  د یبار ی از سر و صورتم م یشدم خشتگ 
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خواست   ی خبر داشت و م ر یاخ یاتفاق ها نیا ی نگار زنگ زدم. اون از همه  ی میام رو برداشتم و به سحر دوست قد  ی گوش  

  د یسالم، ببخش-!« د؟ییبفرما اریسام یو جواب داد:»سالم آقا ی . بعداز دو بوق خوردن گوش میکمکم کنه که نگار رو به کمپ ببر

 گفت:»بله حاظرم.«  ع یر.« س امیدارم م ن؟ یکه مزاحمتون شدم حاظر

 اون جا هستم. گه یربع د  هی باشه. - 

 چشم، خدافظ. - 

شد به دو روز   دهیکمک راننده پرت کردم و ظبط رو روشن کردم. فکرم کش  یصندل ی رو، رو یگفتم و گوش   یخدافظ 

و   یمی! سحر دوست قد د یبه ذهنم رس   ی فکر  هی  هویکنم تا به کمپ بره،   یکردم که چطور نگار رو راض ی :»داشتم فکر مشیپ

ام رو   یگوش   ی فکرد چ یبدون ه ؟یچه جور  ی کنم ول دایرو پاش  ارهشم د یتونه به من کمک کنه! با ی نگار، اون حتماً م یمیصم

 ؟«یخوب  الیرو گرفتم:»سالم دان الیدان  یبرداشتم و شماره  

 ؟« یاز نگار گرفت  ی. خبر ستمی:»سالم داداش ، بد ند یچیپ یگوش  یگرفته و خسته اش تو  یصدا 

   ؟« یباور کن یخوا ینگار مرده چرا نم ال یگفتم:»دان  یفوت کردم و الک  رونینفسم رو ب 

  داش یتا پ یکن  ی کمکم م ی بغض گرفته اش گفت:»نه اون جسد نگار نبود، من مطمئنم نگار زنده است. مگه نگفته بود یصدا با

 کنم؟«  

 .  نهیرو بب  الیکه نگار داره فکر نکنم بتونه دان یجسم عتی با اون وض ی تونستم بگم نگار کنارمه ول  یم کاش 

 چطور؟ - ؟« یسحر رو دار  ی شماره  الی. دانارمیبه دست ب یز یکنم تا چ  یمانند گفتم:»آره گفتم، دارم تموم تالشم رو م کالفه

 الزمش دارم.  - 

 دستت.   یگوش   قهیدق ه یبزار بگم، -

 کن.«  اداشتیگفت:»داداش  ده ینکش قهی دو دق  به

 رو قطع کردم.   ی داشت کردم و گوش   ادیبرداشتم و شماره رو  زی م یاز رو  یکاغذ  

 به سحر زنگ زدم دو بوق خورده و نخورده جواب داد:»بله؟«  عیسر

   ن؟ی سالم سحر خانوم خودتون- 

 د؟«یی:»سالم بله، بفرما د یچیپ یگوش   یزنانه و آرومش تو  یصدا
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 ون دارم. باهات یتونم با شما رو در رو صحبت کنم، حرف واجب  ی نگار. م  یهستم، پسر خاله  ی ریمن م- 

 شده؟«  یبا تعجب گفت:»عه نکنه از نگار خبر 

 باهاتون دارم.«  یمهم  یحرف ها م، یقرار بزار ییحا ه ی شه  ی بدون توجه به سوالش گفتم:»سحر خانوم م 

 شاپ رز منتظرتونم.   یکاف  ی تو شیباشه ساعت ش - 

 شاپ رز رفتم.   یکردم و بعدش به کاف   سیتو اداره کار هام رو راست و ر  شیرو قطع کردم تا ساعت ش  یگفتم و گوش   یا باشه

شاپ رو   ی مکان کاف ن یکه دنج تر دنش یبودم، با د ده ینگار عکسش رو د یگوش   یشاپ چرخوندم، قبالً تو  ی رو دور تا دور کاف سرم

 انتخاب کرده، کنارش رفتم. 

 سالم، سحر خانوم؟ - 

   ؟« یر یم ی گفت:»آقا د ی از سرجاش بلند شد و با ترد 

  ی نیو روش نشستم و گفتم:»بدونه مقدمه چ  دمیرو عقب کش ی.« صندلد ی ن یبش د ییزدم و گفتم:»بله خودمم، بفرما ی کم رنگ  لبخند 

 بزارم.«   ون یرو با شما در م  یموضوع مهم هی خوام  یم

 افتاده؟«  ینگار اتفاق  یترس گفت:»برا  با

 . باًیبله، تقر- 

 !؟  نیشما ازش خبر دار- 

 ...  یبله گفتم که پسر خاله اش هستم ول -

و   دم یخودم رو جلو کش ی که رفت، دست رو به هم گره زدم و کم نیو سفارشات رو دادم. بعداز ا دمیاومدن گارسون حرفم رو بر  با

 !؟« نیدوستتون خبر دار یبهش نگاه کردم و گفتم:»از زندگ

  الیدان  یکه از خونه   نیازش خبر دارم اونم ا یی خبرم. فقط تا جا یوقته که ازش ب  ی لیت:»من خکه بغض داشت گف  ییبا صدا 

به   الیکه چند ماه بعدش دان  مینکرد دای ازش پ ی نشون چیه ی ول میدنبالش گشت ی لیرفت و از اون به بعد ارتباط ما قطع شد. خ

 ازدواج کرده.«  ان یمن خبر داد که با پو

 ؟یچ ای  ی بود لیباهاش فام ی عنی یشناس  یرو از کجا م  ال یدان- 
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شه سر اصل    ی نم ن؟یپرس  ی سوال م یکه ه نیهست سیشما پل د یدرهم گفت:»ببخش  یچونش زد و با اخم ها ریدستش رو به ز 

 !«  ن؟یمطلب بر

رو بدونم و   نیرو که دار ی اطالعات یخوام همه   ی اول م ی هستم. ول ی ر یم اریبهش زدم و گفتم:»بله من سرگرد سام یپوذخند 

 بعدش به سر اصل مطلب برم.«

 شوهرم هست.«  یمیدوست صم ال یزد و گفت:»دان ی وا رفت، لبخند زور افش یق هوی 

خداروشکر که   ی کرد ول ی بار هم خودکش ه ی ی حت د،یدرد کش یلینگار خ ان، یسر موضوع، بعداز ازدواج با پو م یآهان. خب بر- 

ماه هم پسرش و هم شوهرش رو از دست داد، خودش هم از طرف   شیبعداز ش  یبچه شد ول  هیصاحب  د،یند  ی بیسالم موند و آس 

بود. همه جا رو دنبالش   یزندان انیکاشف همون دشمن پو  نیآرم  یکه تو خونه   د بو یسال ه یشد،  دهی دزد  انیپو ی دشمن ها یها

 شد. ینم دای ازش پ ینشون  چیه ی و رو کردم ول  ریگشتم، همه جا رو ز 

  یلیمن رو خ  نینگار بود و ا ه یشب یلیمشخصاتش خ ی شد طرف دربه داغون شده بود ول دایدره پ ه یتو   یبعداز چند روز جسد  

 داش یپ یابیرد  قیزنگ زد و از طر میخدارو شکر که چند روز بعد از اون اتفاق نگار به گوش  یترسوند که نگارم مرده باشه. ول یم

 نگار...«  یکردم. ول

 

 ؟« یاومد گفت:»نگار چ یاز ته چاه م  یکه انگار ییهاش رو پاک کرد و با صدا کاش 

 دهنش گذاشت.  یو دستش رو رو   د یکش یمحکم نیکردم و گفتم:»نگار معتاد شده بود.« ه س یلبم رو با زبون خ 

  هی برداشتم و به سمتش گرفتم و گفتم:»گر ی. دستمال کاغذ ختیر  یکرد، اشک هاش پشت سرهم م  ینگاهم م  ره یبا بهت خ 

 اد؟«یاز دستم بر م یاشک هاش رو پاک کرد و گفت:»چه کمک ع یدارم.« سر اجیلطفاً من االن به کمک شما احت د ینکن

 !؟  میو به کمپ ببر  میکن یتا نگار رو راض د یکمک کن  نیتون  ی م- 

در حقش کردم! نگار   یمعرفت   یب ی لیچون خ نه،یبخواد من رو بب نگار فکر نکنم ی کنم، ول ی که بشه نگار رو نجات داد م ی هرکار-

فراموشش   رم، یهاش دستش رو بگ  یمعرفت نتونستم تو سخت ی من ب ی ها کنارم بود، ول یسخت یرو فراموش کردم اون تو همه 

 .«ادیمنجالب در ب  نیبدم، فقط دوستم از ا هشاالن حاظرم جونم رو هم تو را یکردم ول

 چشم.-.«  نیمنتظر تماسم باش   ه،یفتم:»پس عالزدم و گ ی لبخند  

 . م یکدومش قشنگه تا نگار رو اون جا ببر  یفضا نم یچندتا کمپ، بب ه یفردا برم  د یمن با- 
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   ام؟« یسرش رو تکون داد و گفت:»باشه فردا من هم باهاتون ب یناراحت با

 کنم، لطفاً.«   ی بگم نه که با التماس نگاهم کرد و گفت:»خواهش م خواستم

 خدافظتون.«   گه،یبلند شدم و گفتم:»من کار دارم برم د یصندل  یگفتم و از رو   یا باشه

بهتر از   دنیدو ماه عذاب کش  یکنه ول  یبود که نگار چطور تحمل م نی ا ر یدادم. فکرم درگ  نیبه ماش  یاومدم و گاز  رون ی فکر ب از

 منجالب نجات بده، من به خاله ام قول داده بودم مواظب دخترش باشم.  نیخودش رو از ا د یعمر بود با هی

  **** 

 »سحر«   

 بهش دادم.   ی شدم و سالم آروم اریپورشه سام نیاومدم و سوار ماش  رون یاز خونه ب نیبوق ماش  یصدا با

همه وقت   نی بعد از ا دمیکش ی رو نداشتم، خجالت م  دنشید ی گبرم. آماد دنشینتونستم به د ی نگار تنگ شده بود، ول ی برا دلم 

ام شد و نگار رو فراموش   ی زندگ ی بخشم که سرم قاط ی وقت خودم رو نم چیبگم؟ بگم من نامرد شدم! ه  یچ  سمیبرم جلوش وا

فکر    یتو  اریفرستادم. هم من هم سام رونیبود! نفسم رو آه مانند ب شمیام پ یگزند   یها ی سخت یهمه   یرو که تو  ی کردم، کس

 شکست. یرو م   نیماش  نیآهنگ بود که سکوت سنگ  یو فقط صدا م یبود

  رهیبه روبه روم خ م،ی بود  دهی. رس د یچیبه سمت راست پ اریسام میکرد ی رو ط یراه طوالن  هی کم که  ه ی م یاز تهران خارج شده بود 

 ! یا  لهیدر بزرگ م  هیشدم 

شد، منم به   ادهیپ نیکمربندش رو باز کرد و از ماش   اریبود. سام ییبلند و باال یزدم پر از درخت ها د یداخلش رو هم د ی فظا 

 کلفت بسته شده بود.   ری زنج ه یکه با   یشد به سمت در  ده یشدم و پشت سرش راه افتادم. نگاهم کش اده یپ نیدنبالش از ماش 

آورد و   رون یب چهیدر  هی سرش رو از  یریزد که نگهبان پ شهی چند تقه به ش  جشیرفت و با سو یبه طرف نگهبان اریسام

 د؟« ییگفت:»بفرما

 داخل!«    میایزحمت در رو باز کن ب ی :»آقا باریسام 

 وقت مالقات از شش بعدازظهره.-

 . میومد ی مالقات ن  یما برا - 

 !  یترک بد   یپس آورد  ه؟ یکارت چ- 
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 لب نثارش کردم.  ر یز ی رو به سمت من انداخت که اخم هام رو درهم کردم و فوش  نگاهش بعد 

 .«  میاریرو بعداً م ضمونیم،مرینیرو بب طشی مح م یکرد و گفت:»نه آقا ما اومد  رمرد یبه من کرد و بعد رو به پ یکالفه نگاه اریسام 

ناراحت   زمیدوست عز ی شور زد برا هویبه سمت ساختمون دلم  میاومد. و در رو باز کرد. تا راه افتاد رون یزد و ب ی پوذخند  رمردیپ

 .  دمیترس   یم  یبودم و از طرف 

  نیا اد یب خوادینگار م ی عنیرو چرخوندم و ساختمون و دور و برش رو نگاه کردم. قلبم کم مونده بود از جاش کنده بشه،  چشمم

 کرد!  ی فکر م یی ها زیچ ن یاون هم داشت به هم چن یزد، انگار یهم مثل من حرف نم اری!؟ ساممیایجا و ماهم به مالقاتش ب

کرده   چیپ می س  یزدم کل  د ی. بازم اطرافم رو دمیرفت یراه م یکل د یمحوطه اش بزرگ بود که با  میبود دهیهنوز به ساختمان نرس  

 نتونه فرار کنه.   یکه کس یبودن دوره ساختمون رو جور 

و بعدش وارد ساختمون    می. از چندتا پله باال رفتمید یکه بالخره به ساختمون رس   میرفت ی ها راه م مانیسنگ فرش وسط س  ی رو

 .میباال راه افتاد  ی به سمت طبقه  یپرستار ه یکه بالخره با کمک    میگشت  یدنبال اتاق مورد نظرمون م  اریبا سام م،یشد 

که چند پله از    اریقلبم گذاشتم. سام ی و دستم رو، رو سادم ی! واختینعره بلند دلم رو ر یصدا ه ی هوی  م یرفت ی ماز پله ها که باال  

 .« یایجا ب نیا شه یوقت هم  هی ممکنه  ،ی عادت کن د یمن باالتر بود برگشت و گفت:»با

 زنن؟   یوحشت ناک داد م ی جور ن یچرا ا- 

 .« یجا نمون  وفت یرو همراه داره، راه ب  ی تاوان سخت ه ی یراهش رو گرفت و باال رفت و همون طور گفت:»هرخوش  اریسام 

 که به گلوم راه افتاده بود دنبال سرش راه افتادم.  ی سرم رو تکون داد و با بغض  

مکان! تو    نیتا خوب بشه!؟ تو هم می اریجا ب نینگار و ا م یخوا یبودم! اگه بده چرا م دهیبود که تا حاال د یمکان ن یآشغال تر 

 وحشتناک بود!   ی لیبرم. خ رونینعره! دست هام رو مشت کردم که فقط فرار نکنم و ب یصدا  هی خونه! دوباره  ونهید نیهم

و    سادیمقابل به در وا  اریشد، زود با دستم پاکش کردم و قدم هام رو تند تر کردم. سام ر یچشم هام سراز یچشمم از گوشه   اشک

 ب

 

 کرد، اول خودش تو رفت و بعدش من.  ازش 

پنج و چهل    یزد س  ی بود و حدوداً م دهیپوش  د یمرد که روپوش سف هی  دنیبا د یباال سرش رو بخونم ول  یاصالً حواسم نبود تابلو  

 دکتره.   دمیسالش باشه، فهم
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 . میها نشست ی صندل یو اون هم جواب مون رو داد رو   می که سالم داد  نیبعداز ا 

دکتر، منم مثل خنگ ها نشسته بودم و به دهنشون چشم دوخته   یدادن حال نگار برا  حیشروع کرد به حرف زدن و توض اریسام 

مان و ترک  در  یداد، نحوه    یم حیاون جا رو توض ط ی! دکتر شراارهیجا دووم ب نیتونه ا یدونستم که نگار نم ی بودم. فقط م

 .  د یکش ی سوت م  م دادم مغز ی گوش م ی گفت. وقت ی کردنش رو م

  امیب  یخوان به نگار برق وصل کنند؟ چه طور  ی م ی ! چه جورزنیپلک زدنم بود که بر ه ی هام پر از اشک شده بود و منتظر  چشم

از   یو کار   ننیبب عت یوض ن یا یسختمه که دوستم و تو  ی لیکمکم کن، خ ایکه دست و پاهاش رو به تخت بستن!؟ خدا  نمیبب

 .  ادیدستم برن

دارم، چه    ه ینعره زدن هاش رو بشنوم؟؛ مگه من چقدر روح ام یب ی! چه جور نم؟یو دست و پا زدنش رو بب  امیب ی چه جور من

  ده، یزجر کش ی لیگار. خن یسوزه برا  یمونه!؟ دلم م یهم مگه ازش م   یز یاگه بهش برق بدن چ فهی ! اون ضعارمیدووم ب   یجور

 گفت نداره، به خدا که نداره!   یکه دکتر م  یفشرده ا  یبرنامه ها نیا یبرا  یرمق  گهید

 و به سمتم برگشتن.   دنیو دکتر حرفشون رو بر  اریسام ه، ی گر ر یزدم ز ار یاخت یب 

 شده سحر خانوم؟ حالتون خوبه؟«  یصداش معلوم بود گفت:»چ ی که تو یبا ناراحت اریسام

 منتظرم.«  رونیسرم رو تکون داد و از سرجام بلند شدم و گفتم:»من ب 

  ی نگار جلو ی ها دنیزجر کش شتریدادم ب  یگوش م  شتریب یدکتر رو نداشتم، هرچ  یحرف ها  دن یطاقت موندن و شن گه ید 

 شد.   ی چشمم ساخته م

کم مونده بود از    یبزنم،چندبار رونیتا از اون ساختمون خفه کننده ب دم یقط دورفتم و ف رونیسرش رو تکون داد و من ب اریسام

 داشتم.  از یآزاد ن  ی بخورم، به هوا نیپله ها زم 

ها   زیابن جور چ دنیشد؟ با د یمگه م   یکردم خودم رو آروم کنم ول  عبیپرت کردم و نفسم رو آزاد کردم،  اطیرو تو ح  خودم

 ! ادیب یی جا نیبشم که نگار به هم چن ی تونستم راض ینم

 اومد  ی که داشت به سمتم م  دمیو از دور د اریسام

 حالتون خوبه سحر خانوم؟! -

 جا...« نیرو به حالت مثبت تکون دادم و گفتم:»آره خوبم، اما ا  سرم
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جا   نیسالمت نگار الزمه که ا یاکه شده. بر  هی کار ن یمنم دوست ندارم اما ا اد،یب ییجا ن ینگار به هم چن د یدونم دوست ندار  یم-

 .میاریب

 شه ترک کرد؟  یتو خونه نم-

 !  نمیتونم بب ی خواهرم رو نم دنینه اگه دور از چشم مون باشع بهتره، چون تو خونهدعذاب کش-

 من برم، ممنون.«  گهیگفتم:»د م ید یرس  نیماش  به

 برسونمتون.  نینیبش-

 شه!  ی زحمت م-

 . نییبفرما ،ی چه زحمت-

 و به حرکت در آورد.   نیشدم و اون هم بدون حرف سوار شد پ ماش   نیه سوار ماش خدا خواست ار

 .« نیجلو خونه متوقف کرد و گفت:»منتظر خبرم باش  م،ید یساعت رس  مین بعداز

 چشم خدافظ.-

 خدافظ.-

 . میکرد ی م ی عمل گهینقشه مون رو د د ینگار، با دن یبه د م یرفت ی م د یشدم و به سمت خونه رفتم. با اده یپ نیماش  از

 شدم.  مونیزنگ بزنم که وسط راه پش الیو خواستم به دان یسکت گوش  دمیتنگ شده بود. پر  یلی دوست جونم خ ی برا دلم 

که چند سال چشم انتظار نگاره! با نفس نتونست ازدواجش رو ادامه بده به همون خاطر طالق گرفت. چند   ال یدان ی برا رمیبم

به همون خاطر اومده خونه   رهیشهر خودشون بگ  رازیدانشگاهش رو به ش  ی خواد انتقال ی که دختر خاله اش کنارش اومده م هی وقت

 و بعدش هم بره.  رو بکنه  شیانتقال یتا کارا ال یدان ی

 . میشد  یمیو صم میجور گفت  زود باهم ی لیو خ  هیدختر خوب  دمش ید یبار چند 

 مبل نشستم و به فکر فرو رفتم.   یکردم و بعدش هم رو   زیهام و در آوردم و آو لباس 

بغلش و از گونه   دمیو پر اومد، از سرجام بلند شدم یعل. بهو در خونه باز شد و نمیکردم که بتونم نگار رو بب ی م دایپ ی راه هی د یبا

 .دمیاش بوس 
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 . یخسته نباش   ،یی آقا ی سالم خوش اومد -

 فدات بشم. ،ی سالم خانومم مرس -

 کردم و به سمت آشپزخونه رفتم   زش یرو از دستش گرفتم و آو کتش

 گرم کردم. مونده بود رو  شبیکه از د ییغذا

 ؟« ینگار به کمپ رفت ی:»سحر با پسر خاله  یعل

 ارهی نگار اون جا دووم م یدونم چه جور  ی هست،نم یوحشت ناک ی چه جا ی نیبب یآره، عل-

 ها.  رمیم ی قربون صدات برم، بغض نکن که م-.

 خدانکنه.-

 نگار؟  دنیبه د  ی بر ی خوا ی م ی شه، حاال ک  یدرست م   ی... همه چشاایا-

 .ارمیدونم منتظر خبر سام ینم-

 اون نمرده!  یکرد   یکه اشتباه فکر م  میشده؟ بگ  دایکه نگار پ می بگ  الیباشه، به نظرت به دان-

 . نهیو بب الیدان ، یجسم تیوضع ن یخواد با ا ی کس خبر دار نشه، نگار نم  چیگفت هنوز ه  ارینه سام-

 گفت و مشغول غذا خوردنش شد. منم به زور چند لقمه خوردم.   یا باشه

 چشم هام گرم شد و به خواب رفتم. ی دونم ک ی نم دم،یمبل دراز کش ی کردم رفتم رو زیکه آشپزخونه رو تم  نیا بعداز

مبل بلند شدم و   یاز رو  اریاسم سام دنیو برداشتم، باد  یگوش   زی م یچشم هام رو باز کردم و از رو  یام به زور ال ی گوش  یصدا با

 جواب دادم. 

 . یریم  یالو سالم آقا-

 ن؟ یدار  خواستم بگم که امروز ساعت هشت شب وقت  یمزاحمتون شدم م   ددکهیسالم، ببخش-

 تعجب گفتم:»بله چطور؟«  با

 .نی اینگار ب دنیخوام به د یم-
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 ام؟« یخوش حال شدم، کجا ب ی لیذوق گفتم:»آهان. خ با

 هم فکر کنم دوست نگاره درسته؟«  ی عل یتوجه به سوالم گفت:»شوهر شما آقا بدون

 بله درسته. -

 . نیایپس همراه با شوهرتون به رستوران نور ب-

 شه؟  ی رفتار نگار باهامون چطور م ی عنی ایو قطع کردم. استرس تموم وجودم رو گرفته بود. خدا  یگفتم و گوش   یا باشه

 بگذره.  ی به خوب یخودت کمک کن همه چ ایبخشه. خدا یدل نازکه زود م   اون

 گفت سحر؟  ی م یچ-

  یبرا نیایگفت شب به رستوران نور ب یبه صورت خواب آلوده اش زدم و گفتم:» م  یبه سمتش برگشتم و لبخند  یعل یصدا با

 نگار!«  دنید

 . میر  یآهان باشه م-

 .« امیب رم یدوش بگ  ه ی یمبل بلند شدم و به سمت حموم رفتم و گفتم:»عل  یرو  از

 با سشوار خشک کردم و بافتمش. عیاومدم، موهام رو سر رون یساعته دوش گرفتم و بعدش ب مین

 صورتم نشوندم. ی رو یکم رنگ  شیتوالت نشستم و آرا ز یم ی رو

 تخت گذاشتم و صداش کردم تا آماده بشه.  یرو رو  یعل ی لباس ها دم،یکه لباس هام رو پوش   نیاز ا بعد 

 !« گهیزود باش د  ی زدم و گفتم:»عل ییرایاز پذ  ی هفت شده بود. داد ساعت

 شده بود.  پی خوش ت  شه یاومد، باز مثل هم رونیو آماده از اتاق ب حاظر

 .میشد  نیو سوار ماش   میاومد  رونیخونه ب از

 افتم.  یکردم االن پس م  ی. انقدر استرس داشتم که احساس ممید یساعت رس  م یبعداز ن بالخره

 بودن!  ومدهیبه اطرافم انداختم ن ینگاه م،یدستم و گرفت و به داخل رستوران رفت یعل

 . میو روش نشست م یه رفتچهارنفر  زیم  هی سمت
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 زنگ زدم که دو بوق خورده نخورده برداشت  اریبرداشتم و به سام فمی ام رو از ک یگوش 

 بله؟ -

 ن؟ ییکجا ی ریم  یسالم آقا-

 .مید یرس -

 و قطع کردم.    یگفتم و گوش   یا باشه

 ! دنیرس  یعل ی وا-

 .« گذرهیم  یبه خوب ی دست سرذم رو فشرد و گفت:»آروم باش، همه چ یعل

 دختر الغر اندام وارد شد.  ه ی و پشت سرش   اریدر باز شد و سام  هویدر دوخته بودم و منتظر بودم.   یرو، رو  چشم

هاش گود افتاده   چشم ر یبه سرش اومده، ز ی چ نینگار بود؟ نگار ما! بب  ن یکردن. ا  یسطل آب داغ روم خال ه یانگار  دنشید با

 ! یبرات خواهر رمیبم  یدور هم معلوم بود. اله نی بود، غم صورتش از ا یمشکو

 بلند شو اومدن!«  یبلند شدم و گفتم:»عل ی صندل یبه سمت مون اومد. از رو  دنمی با د اریرو باال برد سام دستم

 او  د یوقتس ما رو د نگار

 

  زیبره زود از پشت م رونیکه خواست عقب گرد کنه و از رستوران ب  نیدرهم نگاهم کرد، هم یبا تعجب و سپس با اخم ها  ل

دونستم   ی اون بغلم نکرد. م یو بغلش کردم، ول  دم یو دستش و از پشت کش دم یاومدم و بدون توجه به اطرافم به سمتش دو رون یب

 دلش از دستم شکسته! 

 حرف بزنم!  یحساب تونستم درست و  ی نم ه ی شدن، از شدت گر یوان مهام پشت سر هم ر اشک

من و ببخش   ی دونم دلت از دستم شکسته ول  یهان؟ م  ی زن ی به سر تو اومده! چرا باهام حرف نم ی واست، چ رم یبم ینگار اله-

 ! یخواهر

 لطفاً.«   میبر ؟یجا آورد   نیا ی چ یمن و برا  اریگفت:»سامکرد و   اریتوجه به حرفام کنارم زد و رو به سام بدون

دلم براشون تنگ   ی گفت  یکه م  ی مگه تو نبود ،ی نیو گفت:»نگار آوردمت تا دوست هات رو بب د یاخم هاش رو درهم کش اریسام

 شده!«
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کرد و گفت:»کدوم دوست؟    اریانداخت و بعدش رو به سام ی به من و عل ینگاه م یزد ن ی توش موج م ی که سرد ییچشم ها با

 شه دوست گفت! من دل...«  ی ها هم م ن یرفت و پشت سرش هم نگاه نکرد! مگه به ا شیکه چندسال پ  یدوست

 دم!«  ی م حیو توض ی همه چ نیادامه بده و گفتم:»بش نزاشتم

 . میبر اریخوام! سام ینم ح یمن از تون توض-

 

 من رو؟«  نیبه سمتش رفت و دستش رو گرفت و گفت:»نگار بب  یعل

  ی مردن که انگار  ینگاه م یجور  انیاز چونه اش گرفت و به زور سرش رو باال گرفت. اطراف یکه عل  اوردینگار سرش رو باال ن ی ول

 !نن یب ی م یینمایس  لم یدارن ف

امروز همه   د یبا ، یبه حرف هامون گوش کن د یبا یول  م یکرد ی معرفت  ی دونم ب  یم  م،یکرد  یما در حقت بد  یخواهر  نی:»ببیعل

 مشخص بشه!«  یچ

که   نیگفت:»نگار تو بعداز افرستاد و  رون ینفسش رو کالفه مانند ب  یدوخت. عل  نیزم  ینزد و چشم هاش رو رو  یباز هم حرف  نگار

انگار تو   یول  م یکن داتیتا پ می به هم زد الی! همه جا رو با دانیبرنداشت  م یات زنگ زد یهر چقدر به گوش  ی رفت ال یدان ی از خونه 

 !« یآب شده بود

 **** 

 »نگار«

 خودش از خونه اش پرتم کرد.«  الیزل زدم و گفتم:»دان  یگوشه ا  به

 !« می که برات افتاده بود رو بهش گفت ییاتفاق ها ی دونم، همه  ی رو م زیرو فشرد و گفت:»همه چ دستم

که سرم   ییمن اون بال ها ی پس چرا وقت نیرو بهش گفته بود ی تعجب سرم رو باال گرفتم و نگاش کردم و گفتم:»اگه همه چ با

 اومد رو بهش گفتم تعجب کرد؟!« 

 م؟« ینیو گفت:»بش  د یدستم رو کش یعل

 . نیزل زدم که با چشم و ابرو گفت بش اریبه سام درمونده 

 ! می هم روبه رو ینشستم. سحر اومد کنارم نشست و عل ی صندل ی وو ر   دمیکش رون یب ی رو از دست عل دستم
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چند بار به   ی در به در دنبالت بود حت الی خواستهذاز دهن خودت بشنوه، دان ی به دهنش چشم دوختم که گفت:»حتماً م منتظر

 نامرد نگفت!  ی تو رو بدونه ول ی زنگ زد تا جا انیپو

 کردم.  ی دستم فرو م ناخون هام رو تو  زی م ر ینگفتم و فقط از ز یزیچ

سراغت رو نگرفت و نزاشت ماهم   الیدان گه ید ، یو بچه دار هم شد  یازدواج کرد  انیبا پو مید یکه شن  یباز ادامه داد:»وقت  یعل

 خوشبخته که ازش حامله است!«  انیپو شی . فقط گفت که پمیکن  یکار

  یکه سحر دستم رو گرفت و گفت:»خواهر ختن یر ی گریپشت سر د  یکیچشم هام حلقه زد و  یاون روزها اشک تو  یادآور ی با

 ما رو؟«   یببخش یتون  ی ! نگار ممیسختت تنهات گذاشت یکه تو روزا  ن یکه اتفاق افتاده ببخش،بابت ا ی نکن! بابت هرچ ه یگر

  ایدن  هی  یکرده بود وا داشون یچطور پ ارینم سام دو  یهر دوتاشون هم تنگ شده بود. نم ی ! دلم براهی همه تنب  نیبود ا یکاف  گهید

 ازش ممنون بودم. 

 بغل تنگ شده بود. نیا ی سمتش برگشتم و محکم بغلش کردم، دلم برا هی سحر  یصدا با

خواستم فرار کنم   ی م یبغلم کرده بود که انگار یزد. جور  ی بغل من هق م ی سحر هم تو ختنی ر یپشت سر هم م یکیهام  اشک

 !« قمیگفتم:»دلم برات تنگ شده بود رف ی فیضع یبا صدا

 زارم.« ی وقت تنهات نم  چیه گهیو گفت:»قربونت بشم به خدا د  د یام رو بوس  یشونیپ ی رو

 !« ریبگ  ل یهم ما رو تحو یدل بکن از سحر، المصب کم گه یبه سمتش برگشتم:»بسته د یعل یصدا با

  گهید  م،یو گفت:»مثل کوه پشتت  د یام رو برادرونه بوس  ی شونیرفتم پ یام بلند شدم و به سمت عل  یصندل  ی زدم و از رو  یلبخند 

 .« میزار  یوقت تنهات نم چیه

 .« نیاش کرد ی هند  لم یف اد یگفت:»بسه بابا ز ی با لحن شوخ اریسام

 که سفارش هارو گرفت رفت.   نیگارسون صدا زد و بعداز ا اریو سر جام نشستم. سام دمیخند 

 روز ها و گشت گذارمون تنگ شده بود!  ن یا یدلم برا  م،ی به سمت پارک ارم رفت م یکه شام و خورد نیا بعداز

جا   نیا به  الیرو بردم و با دان  یافتادم که شرط بند  ی روز ادیچشمم زنده شد.  یجلو  الیبا ورود به پارک خاطرات من و دان ی ول

نزاشت! بغض گلوم   الیکه کم مونده بود تصادف کنم که دان  یو در آخر وقت  دمیمال ال یصورت دان یکه رو  ی اون بستن اد ی م،یاومد 

 امروز و براشون زهر کنم.   نیاز ا شتر یب گهیخواستم د ینم زنیداشتم که اشک هام نر نگهگرفت به زور خودم رو رو رو 

 زدن و بعدش به راهم ادامه دادم.   یتلخ لبخند 
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   **** 

 بره.  ی م رون یو من رو به زور هم که شده ب ادی گذره، سحر هر روز کنارم م ی از اون شب م ی هفته ا چند 

 خواست ببره کمپ واسه ترک کردن!  یم  یزد، ه   ی حرف از ترک کردن م یاومد ه یکه کنارم م   یروز  هر

  گهید  یها د یو با  یمیهمون نگار قد  یبش د یتو رو از نو بسازم، با د یبا ،ی ترک کن د یاگفت ب  یم  یوز وز سرم رو خورده بود ه مثل

 کنه!  ی کنه، تونست من رو راض  یکه بالخره حرف هاش تونست کار یا

انقدر بکشم که   یزهرمار نیخواستم از ا ینداشتم و فقط م   د یام یزندگ  ن یکه به ا ی برگردونه، من یزندگ  نیمن رو با به ا تونست

 مادر!  هی سحر شد همدمم، شد خواهرم، شد مثل   یول  رم یبم ی روز ه یدر آخر 

 از اون قبل ها هم دوستم داشت!  شتری بافت انگار واقعا بچه اش بودم ب ی زد و م ی موهام رو شونه م  د،یکش ی روز نازم رو م هر

 اتاقم رفتم و واسه خودم لباس جمع کردم.  ی ردم توکه غذام رو خو  نیکمپ! ساعت دو ظهر بود، بعداز ا م یقراره بر  امروز

 زدن.  ی داشتن حرف م  یمکیو سحر افتادم که قا  اریحرف سام ادی هوی

 ! رهیبم د یشا اره، ینتونه بدنش دووم ب د یگه شا ی دکتر م-

  ی بغض نیا  ی کنم ول ی خوش حال بودم که تموم م شتریب رم یمیناراحت نبودم که م ن یناراحتم کرده بود از ا یلیصداش خ بغض

 کرد!  ی بود من و خوردم م اریسام یکه تو صدا

 ام و راحت از من گرفت! یکه زندگ  ینی لعنت فرستادم به آرم  نیبار هزارم به آرم یبرا

 که چمدونم رو بستم به سمت حموم رفتم و   نیهام رو پاک کردم و بعد از ا اشک

 

 گرفتم.   ی دوش سر سر  هی

لب هاش هک شده بود به اتاق اومد و    یروز ها رو نیکه ا  یدر اتاق باز شد و سحر با لبخند  هویرو شونه کردم و بافتمش.  هاممو

 .« می بر ی گفت:»حاظر شو خواهر

خواد غم صورتش رو   ی دونستم فقط م یکه م  ی رفت، لبخند  رونیداد و از اتاق ب ل یبه هم تحو یگفتم و اون باز لبخند   یا باشه

 شد! ی نه که موفق نمبپوشو

 کرد   یم ینیدلم سنگ   یکه رو   ییرو برداشتم و شروع کردم به نوشتن حرفا ینشستم و کاغذ  زم یم ی رو
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. االن دارم  د ی ام کن ی راض نیو سحر بالخره حرف هاتون تونست کار خودش رو بکنه، بالخره تونست اریشما، سام یبه همه   »سالم

دونستم دکتر احتمال مرگ داده! اگه شد نتونستم از اون جا سالم    یبودم م ده یحرف هاتون رو شن یرم کمپ، من همه   یم

مرگ من    ر ی! اصالً خودتون رو هم تقصد یخودتون رو ناراحت نکن  نی شد که جسدم رو از اون جا آورد ی روز ه یاگه  ام،یب رون یب

  ی همه حسرت تموم م نیکه رفتم کنار خانواده ام، بالخره ا د یخوش حال باش  ی کل  د یعوضش با م،یها هم ندار ن یا هی گر نیندون

  ی زندگ نیبرنگررم به ا گه ی! کاش درمیبمکنه، کاش بشه   ی خوش حالم م ی لیرم، مرگ خ ی پسرم و مامان و بابام م شیشه و پ

 !یجهنم

 خوام بگم.  یکه نتونستم بهش بزنم رو االن م یی آخه حرف ها ال، یبه دست دان نینامه رو بد  ن یبعد مرگم ا یراست

بود،   نیا رمونیتقد  د یشا م ینزاشت ما به هم برس  ایدن  نیا الم ینگارت، دان  الی! دانیمن هست  الیآره تو هنوز هم دان الم،یدان سالم

 ش کرده بود! خود ر یکه فکرم رو درگ  ی بود ی که صاحب قلبم شده بود، تنها کس ی بود یبدون که تو تنها کس ی دونم ول ینم

  ایدن  نیمونم و منتظرت! ا یعاشقت م  شهیشد! هم ی رفت و نفس هام تند تر م ی هزار م یتپش قلبم رو  دنشیکه با د   یکس تنها

 مونم.  ی منتظرت م ایاون دن یول  مید ینرس 

 ام!«  یدارم تنها عشق زندگ   دوستت

 دفترم گذاشتم.  یپاک کردم و کاغذ رو تا کردم و الهام رو  اشک

 اومدم.   رونیهام رو تنم کردم و چمدون به دست از اتاق ب لباس 

 شدن در همه شون به سمتم برگشتن. دهیتاشون هم غرق تو فکر بودن که با کوب هرسن

 .« می زدم و گفتم:»بر  یتلخ لبخند 

 پشت سرم راه افتادن.  یحرف چیسمت در راه افتادم و اون ها هم بدون ه به

  نیکه سکوت ا ییشد گوش دادم. تنها صدا ی که پخش م ی سحر گذاشتم و به آهنگ  یشونه   یسرم رو رو م،یشد  نیماش  سوار

 شکست. یماتاقک کوچک رو 

 که قرار بود برم کردم!  ییبه جا ی شدم و نگاه کل ادهیپ نیاز ماش  مید ی ساعت رس  می بعد از ن بالخره

 بزرگ که پر از دار و درخت بود.   یلیخ اط یح هی

به داخل ساختمون   ی مسافت ه یکردن   یبود چ، بعداز ط ی ساختمون بزرگ هی داخلش   میرفت  اطیگرفت و به سمت حدستم رو  سحر

 کنم.«  ی و بعدش صداتون م م یما با دکتر حرف بزن  د،یبمون رون یگفت:»سحر و نگار شما ب اریکه سام  میرفت
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 ؟« یزن ی نم ی چرا حرف ی . رو به سحر کردم و گفتم:»سحر خواهر مینشست یصندل  یو ر م یگفتم و رفت  یا باشه

 !  یجور ن یهم یچیه-

  ی م دم، یرو شن  اریتو و سام ی من حرفا یدست هام گرفتم و گفتم:»خواهر نیزدم بهتر بود دستش رو ب  یزدم که اگه نم  یلبخند 

 ...« ارمیدونم که دکتر احتمال داده نتونم دووم ب

بعدش   ،یایم  رونیکه پاک شده ب یاون جا و بعدش سالم و سالمتو با خون ی ر یمنگو! تو  ی جور نیو گفت:»ا   د یحرفم رو بر سحر

  یی دوتا میر  ی م خب  ؟ی. مگه آروزت نبود که رستوران باز کن میبرآورده کن یک یبه  یکیرو    یکه داشت یی آرزو ها م یر ی م یی دوتا

  ی پز ی م یخوش مزه ا ی شه رستوران ما! تو غذا ها ی رستوران ها م نی از بهتر  ی کیشهر،  باالاون  یتو  م یزن ی رستوران م ه یباهم 

 کنم.«  ی م ل یو من م

 !« یخور یپزم و تو م یمن م گه یو گفتم:»آره د دمیخند 

 هم کنارم بود.«  الیروز ها دان نیا ن یا یفرستادم و گفتم:»دوست داشتم تو  رونیرو آه مانند ب نفسم

 . یکن  ی تو قبول نم یول  م یمن بهت گفتم بهش بگ -

 . نهی بب ی جور ن یخواستم من رو ا  یآره قبول نکردم، چون نم -

 از دور  اریکه سام ن یا دنیسکوت شد که با د نمونیب یکم

 

 بگو که تا آخر عمرش تو رو دوست داشت!«  الیبه دان امی ب رون یب یالمگفتم:»سحر اگه شد نتونستم با جون س  ادیم

 اون هم با تن سالم و خون پاک!«  ی گرد  ی بلند شدم که گفت:»من مطمئنم تو برم مکتین یرو  از

 رم، خدافظ.«  یم  اریمن با سام ایتو ن گه یو گفتم:»د دم یزدم و بغلش کردم و از گونه اش بوس   یلبخند 

 .«داری د  د یخوام بگم خدافظ پس به ام یزد و گفت:»نم  یلبخند 

 هم قدم شدم. اریاومدم و با سام رون یزدم و از بغلش ب یسرد  لبخند 

تونستم اشک هاش   ی فاصله هم م ن یکرد از ا ی م ه ی برگشتم و به سحر دست تکون دادم، دلشت گر دمیکه به ساختمون رس  ی وقت

 .« یخواهر  دارید  د یزد و دستش رو تکون داد و لب زد:»به ام میغمگ  ی  به چهره  یبا همون حال لبخند  ی ول  نمیرو بب
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برگشتم و با ترس به   اریبلند شد، به سمت سام ی داد یصدا هو یو به داخل ساختمون رفتم، چند قدم نرفته بودم که  بذگشتم

 چشم هاش زل زدم. 

 .« می زد و گفت:»بر یبخش نانیاطم لبخند 

 انداختم و دنبال سرش حرکت کردم.  نییرو پا سرم

 قول داده بودم که ترک کنم.   یول  اد یدادم در ب یکشم که صدا یعذاب م یدونستم من هم جور  یم

 . میسادیوا د ی سف  یدر  ه ی  یپله ها رو باال رفتم و بالخره جلو یکی یکی

 پشت سرش رفتم. در رو باز کرد و به داخل رفت و من هم  اریسام

  ی که گوشه   ییو ظرف شو ی قد  م ین خجالیاتاق بود با   ی تخت رنگ و رو رفته گوشه  ه یبه اتاق کوچک انداختم،  ی نگاه کل هی

 و حموم بود.   ییهم تو اتاق بود که فکر کنم دست شو یدر اضاف  هی اتاق بود،  یا  گهیسمت د

 نگاه کردم.  اطیو به ح دم یتم و پرده رو کنار کشسمت پنجره رف به

 زدن.  ی نشسته بودن و حرف م مکتین ی ناراحت رو یو عل سحر

 پرستار خانوم اومد. هیدر اتاق زده شد و پشت بندش  هوی

 نگار خانوم.« یی مهمون ما یچند روز ه ی هستم  ی من پرستار نجف ن، یگفت:»سالم خوش اومد  به صورتم زد و  یلبخند 

 گفتم و به سمت پنجره برگشتم.   یلب  ر یز یزدم و باشه   ی ماله، پوذخند  یم  ره یبچه ش  هی داره سر  یانگار

 *** 

 اریسام

 ! می مجبور بود یجا آوردن ول  ن یسخت بود  نگار رو ا یلیخ

 شه.   یتهش خوب م  یکشه ول  ی م ی سخت یل یدونم خ ی شد! م  یخونش پاک م  د یبا

 از من دل خور بود.   ی زنه انگار یباهام حرف نم  میمد جا او  نیکه ا  یوقت  از

خدا رو شکر    ی که منصرف بشه و برگرده ول  دمیترس  ی م ی لیخ دم، ید ی چشم هاش م ترس رو تو  د یشن ی نعره ا ی که صدا ی وقت

 که اومد! 
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  یکار  و نتونستم  دمیاش د دهیکه چقدر حالش خراب شد، درد و از صورت رنگ پر دمیخودم د  یبا چشم ها د یکه اتاق و د ی وقت

 اش بدم.   ی بکنم، نتونستم دل دار

 ! رمیگ یاتفاق ها رو ازت م نیا یکاشف و انتقام همه   نیکنم آرم  ی م داتیپ ی روز هی شرفم قسم  به

 شدم.   رهیخ نیزم یرو  ی قال ی ها گرفتم و به گل دست هام  نیتخت نشستم و سرم رو ب ی رو د یترک یداشت م  سرم

 پرستار وارد شد. هیدر اتاق زده شد و پشت سرش  هوی

مهمون   ی هستم. چند روز یمن پرستار نجف  ن،یزد و گفت:»سالم خوش اومد  یکنه که رو به نگار لبخند   یکه بهم نگاه ن یا بدون

 نگار خانوم!«  ییما

 گفت و دوباره صورتش رو به سمت پنجره کرد.   یزد و باشه ا یپوذخند  نگار

 .« یریم ی آقا نیبه سمتم برگشت و گفت:»بهتره شما هم بر ی نجف

 برم؟«  ی چ یتخت بلند شدم و گفتم:»چرا من که االن اومدم برا  یرو  از

 

 . نیایساعت شش بعدظهر م ن یلطفاً بر ست،یهنوز وقت مالقات ن-

 وقت مالقات چند ساعته؟ -

 اعت هشت شب.از ساعت شش تا س -

 رم.  یباشه االن م -

 ؟« ی اصالً هم نترس باشه خوهر ام، یم دنتیو گفتم:»زود به زود به د دمیسمت نگار رفتم و به بغلم کش به

فهمه که   ی م  یروز  ه یتونستم بکنم خودش  ی نم نیجز ا یکار  یاومد، از دستم دل خور بود ول  رونیگفت و از بغلم ب  یا باشه

 کار و کرده.  نیبهتر

 من و از حالش باخبر کنه.  قه ی پول دادم که مواظب نگار باشه و هر دق یشماره تلفنم و با نقدار یاومدم و به نحف  رونیاتاق ب از

 اومد و قصد خفه کردنم رو داشتند. ی ساختمان به سمتم م ی ها واری د یاومدم . انگار  نییپله ها پا از

 اون تو نبود!  ژنیاکس ی.انگاردمیکش  یم و نفس عمسق اومد  رونیکردم و از ساختمان ب پاتند 
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 .« گهید م یرفتم و گفتم:»بر نایسمت سحر ا به

 ؟« یاومد  یبا بغض گفت:»تو واسه چ سحر

 وقته مالقاته.   میایساعت شش بعداظهر م می نزاشتن بمونم،بر-

* 

 سحر

 . میجا آورده بود  نیشد که ا یم  یزدم، سه هفته ا  یروز به نگار سر م هر

 اومد! یاز دستم نم ی و کار دمید  یهاش رو م دنیکش درد 

شد که اصالً لب به   ی وقت ها م  یسر بود، بعض شه یزد و دستاش هم هم ی م ی رو نداشت رنگش به زرد  یاون صورت گندم گهید

 دادم.  یوقت ها هم به زور به خوردش م ی زد، بعض یغذا نم

 انداخت. ی راه م غ ی اومد و داد و ج یت هم که م هر وق اد یب اریزاشت سام ینم نگار

اومد و جاش رو به   ی لب هاش نم  یاش هم رو  ی مصنوع  یاون لبخند ها یحت  ودی ن ینگار قبل  گایسرد شده بود د ی لیخ نیا ی تو

 پوذخند خوش کرده بود.  هی

  ی تو اتاق بود م  یشده بود و هر چ ونهیتونست تحمل کنه از درد بدنش د ی از سر صبح حالش خوب نبود، درد داشت و نم امروز

 شکست. یزد و م 

و   نیبود ا یطناب کلفت ه یترسم به سمت اتاق دکتر رفتم و صداش زدم. پرستار و دکتر به همراهم به اتاق اومدن، دست پرستار  از

 و نگاه شون کردم.  سادمیوا یکنه؟!گوشه ا   کاریخواد چ یم

داره به سر نگار    دمیکه اون روز د  یمثل همون صحنه ا   د یرس  دمیترس  ی ازش م یز تخت خوابوندن، بالخره رو یرو به زور رو  نگار

 ! ادیهم م

 کرد.  ی و حال بدن رو بدتر م د یچی پ یاتاق م یدادش تو  ی خواهرم رو محکم به تخت بستن، صدا یدستا

  یشدم ول ره یخ رونیباتاق به  یهاش رو نداشت برگشتم و از پنجره    دنیشده بود، دلم طاقت درد کش ودی هاش کبوده ک دست

 تموم حواسم اون جا بود. 

 گفت:»تموم شد.« ی که رو به پرستار م دم یدکتر رو شن یصدا
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 .«د ییبفرما رون یشه ب یاگه م میکن  ی اتاق و خال د یسمت شون برگشتم که دکتر گفت:»با به

تعجب   ختیر  ی نشسته بود و اشک م یصندل ی که رو اریسام دن یاومدم با د رونیکه قصد خفه کردنم رو داشت از اتاق ب  یبغض با

 ؟« یاومد  یکردم و به کنارش رفتم و گفتم:»واسه چ

درد   ی عنی! د یکش  یبود، دست هاش رو بشته بودن داد م وار یخفه آور گفت:»چرا رنگش مثل گچ د ی توجه به سوالم با صدا بدون

 کنم.«   یخاله خوب نگهدارجا آوردم، لعنت به من که نتونستم ار امانت  نیداره! لعنت به من که ا

حقسقت ها   نیا دن یو با فهم ادیاتفاق ها به سر نگار م ن یکه ا میدونست ی ما همه مون م نیاتفاق ها نب نیا ر یخودت رو تقص- 

بره   شی پ ی جور ن یهست اگه ا ی بود درضمن دکتر گفت رو به بهبود ی اش ضرور یسالمت  یچون برا م، یجا آورد نینگار رو ا

 شه.«  یمرخص م  گهیچهار روز د

چند وقت زحمتش   ن یها باخبرم، ممنونم ازت که ا نیا ی از همه  یول امیب دنشیزاره به د یکه نگار نم  نیکرد و گفت:»با ا نگاهم

 !« ید یرو کش

باشه جونم رو هم   ام اگه الزم  یآبج  ی. من براونشمیدوستش دارم و مد   ایدن  ا،یتا دن میاون خواهره منه اگه هم خون هم نباش - 

 دم.  یم

 االن چطوره؟ -

 زدن که آروم گرفت و االن هم خوابه!  یدونم چه آمپول  یکه خودت درد داشت، دکتر ها باال سرش اومدن نم  ید ید-

 ** 

 نگار

 !د یرس  انیسختم به پا ی تموم شد، بالخره روزا  یبالخره همه چ امروز

 هارو ترک کنم! ی که تونستم اون کوفت ن یداشتم بابت ا  یخونم پاک شده احساس خوب االن

 .ادیافته اشکم در م  ی م ادم یاون روزا  ی وقت  دم،یدرد کش یلیخ

  یم ییاون اتاق خوف داشتم، از تنها یک یمن از تار ی شه، ول ینم یچ ی دل خور بودم اون به من گفته بود که ه  اریدست سام از

اومد به    یبده، فقط سحر هر روز م می نبود دل دار یباشه کس شمینبود پ  ی کردم کس ی درد بدنم رو تحمل م یی تنها دم،یترس 

 اون هم دو ساعت! دنمید

 ! شتمینبود بغلم کنه و بگه من پ یترسوند کس ی هام من و م یاتاق بغل  ی ها نعره
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 زد.  ی م ی رفته بود و دور مچم به زرد  یاش کم یاالن کبود  یبود ول اه یدورش س  ش یشدم چند روز پ ره یمچ دست هام خ به

گروگان گرفته باشن!  یبستن، انگار یتخت م  یتونستم تحمل کنم دست هام رو باال ی شد نم یم  ادیکه درد بدنم ز یی ها وقت

 هم در کارشون نبود.  یرحم چیه

  یو تو  یرو ، درد هام رو، همه چاتاق ترس ناک کشتم، غم هام  نیهم یرو تو ی کار هاشون من رو سنگ کرد، نکار قبل نیهم

 اتاق کشتم.  نیهم

 !د یجد  تیبا شخص د ینگار جد  ه یرو از نو بسازم،    یزندگ  نیا گهیخوام د یم

 . میبر-

به اطرافم بندازم از پله ها   ینگاه م یکه ن نی اومدم بدون ا رونیاومدم و چمدونم رو برداشتم و از اتاق ب رونیسحر از فکر ب یصدا با

 اومدم و از اون ساختمان خوف آ  نییپا

 

 زدم.  رون یب ور

 ! ومدمیاز اتاق ن رونیبار هم ب هی درمانم  ی منتظر سحر شدم، تو دوره  اطیح  ی و تو دمیکش  یق یعم نفس

 نشسته بود.  نی منتظر تو ماش  ار یسام م،یاومد  رون ی ب یطوالن اط یکه سحر اومد باهم از اون ح  نیاز ا بعد 

 کردم االن استخوان هام بشکنه!   یکه احساس م  یو به سمتم اومد و محکم بغلم کرد جور   شد  ادهیم نیاز ماش  دنمید با

 زل زده بودم.  یکور  ی نقطه  ه ی به  یحرکت  چ یمن بدون ه ی رفت، ول یسر هم قربون صدقه ام م پشت

  یچرا نگاهم نم ؟یزن  ینم ی آورد، با دست هاش صورتم رو قاب گرفت و گفت:»نگار چرا حرف رونمیداد و از بغلش ب تیرضا  بالخره

 خواستم!؟«  ی تو رو م  ی مگه من بد   ،یکن

  ی و االن هم که خدا رو شکر خونت پاک شده! ول ی جا آوردم تا خوب بش ن یدم ادامه داد:»من تو رو ا  ینم ی جواب د یکه د ی وقت

  دنمیبا د گهیروح اند؟ چرا د ی و بکنه! چرا چشم هات سرد  ی تا آسمان با نگار خودم فرق م نیزم سادهیوا  میکه روبه رو ینگار نیا

 زنه!؟«  ی چشم هات برق نم

 دروغش! ی اش! از اون حرف ها ی الک ی دل خور بودم از اون قول دادن ها یخواد ول  ی من و نم  یبد  اریدونستم سام یم

 کنه!«  ی م ر ییتغ ی روز ه ی یآوردم و گفتم:»همه چ  رون یدست هاش ب ن یرو از ب  صورتم
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 زل زدم.  رون یبه ب شهیرو باز کردم و نشستم و از ش  نیماش  در

بغلش و   د یپر یم  دنشیام که با د یکرد که من همون نگار  یبود انگار باور نم  سادهیکه بغلم کرده بود وا  ییهمون جا اریسام

 کرد!   ی ب*و*س*ه بارونش م

  رون یدادم و به ب  ه یبخار گرفته تک ی  شهیشد. سرم رو به ش  نیبهش گفت که سرش رو تکون داد و سوار ماش  ی دونم سحر چ ینم

 شدم.  رهیخ

 ! هیبارون  هی چند وقت نیمثل دل من که ا د،یبار ی بارون م داشت

 ! ارهینتونست اشکش رو درب یکه مرگ پدر و مادرش حت  ی شم همون نگار ی م ادیزارم اشک هام درب  ی نم گهید

 شد گوش دادم.  ی که پخش م یهام رو بستم و به آهنگ  چشم

 شم  ینگاه تو دارم دور م  »از

 شمی پ ادیدم م ه یتو  ی غم به جا 

 شه  یم   یکه بعد تو چ نه یسرم ا تو

 که   یخورم از سرنوشت دل

 که  ی عشق ی عمر من رفت پا 

 نبود سهم من بشه  قرار

 کن  یکیقلب تو با قلب من  راه

 کن  یتو خرابه فکر   یو حال من ب  

 دم یدست کش ایاز تموم دن که 

 دلخراشه واسم سخته جام تو قلب تو نباشه یدور 

 عمرم آخراشه  نمتینب  اگه

 م یشد که من و تو حرف همو بفهم ی ک 

 م یبخند  میغم بگ  ی جا شد یشد م فیح 
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 می شد نشد به هم دل ببند  یک

 شد تب عشق من و تو  سرد

 غمت درد شد دل تو مردد شد 

 ازم رد شد  یسادگ  به

 کن  یکیقلب تو با قلب من  راه

 کن  یتو خرابه فکر   یو حال من ب  

 دم یدست کش ایاز تموم دن که 

 دلخراشه واسم سخته   یدور 

 تو قلب تو نباشه جام

 عمرم آخراشه«  نمتینب  اگه

 شکست، همه غرق در فکر بودن.  ی رو آهنگ م نیفقط سکوت ماش   

 خودم!«   ی رم خونه  ی ود گفتم:»مشد که ز یکه به خونه اش ختم م  یابونیبه خ د یچیپ اریسام

 

 رم.«  ی خودم م یبه خونه  ستم، ینداد و به راهش ادامه داد. صدام رو باال بردم و گفتم:»مگه با تو ن یجواب

 برم.«   یخودت م یدم به خونه   یامشب رو اون جا بمون بعدش قول م  هی  میبر  یبه سمتم برگشت و گفت:»خواهر سحر

 رم.«   یکس نم چیه ی و گفتم:»نه سحر من به خونه   دمیهام رو درهم کش اخم

 ه؟« یرفتار هات چ نیا یکه گفت:»نگار من رو سگ نکن، معن  دمیبه سمتش چرخ اره یداد سام با

 آخرش رو با داد گفت صورتش از خشم قرمز شده بود!  حرف

  د یکنم! با ه یگر شهیهم د یخواستم نشون بدم، منم متقابل دبهش داد زدم و گفتم:» کدوم رفتار هام؟ با ی نم یبودم ول  دهیترس 

اون اتاق   یمرد، تو  یوجب  می همون اتاق ن یقبول کنم! نه آقا اون نگار مرده تو  د یبگ  ی رفتار کن، هرچ یمیبا شما صم شهیهم
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خودم   ی! حاال هم من رو به خونه  ستیمهم ن  نینباش  نیخوا یم نیش با نیخوا ی م نم یهم د به بع نی و ترس ناک مرد! از ا کیتار

 رم.«   ینگه دار خودم م ی بر  یببر اگه هم نم

گردنش معلوم   ی برجسته  ی از صورت سرخ شده اش، از رگ ها ی ا رهی زور خودش رو نگه داشته بود که من رو به باد کتک نگ  به

 بود! 

 تمام!« م یر ی من م ی کلمه به خونه   هی نکن  ی لج باز  گهی:»بسه دد یدندون هاش غر  یال از

 دادم و چشم هان رو بستم.  ه یتک  یلب گفتم و سرم رو به صندل ر یز ی درک  به

 . مید یبالخره به خونه رس  نیسنگ  کیاز اون تراف بعد 

 کردم.  یدر خال ی شدم و تموم حرصم رو، رو اده یپ نیماش  از

 ون بود.  به دست وارد آسانسور شدم، اعصابم داغ چمدون

 برسه.  انی لحظات خفه آور به پا  نیدهم رو فشردم و منتظر موندم تا ا ی که اومد طبقه  نیا بعداز

 اومدم و کفش هام رو در آوردم و پشت سرش به داخل خونه رفتم.  نییپا  سادیکه آسانسور وا نیا بعداز

 . ادین ی و قفلش کردم تا کس دم یراست به اتاق خودم رفتم و در از پشت کوب ه ینگه کنم  ییکه به جا  نیا بدون

ام رو   یتن  یاومدم و حوله   رون یهام رو از تم در آوردم و خودم رو به حموم انداختم بعداز دوساعت بشور و بساب از حموم ب  لباس 

 . سادمیوا یقد  ی  نه یآ  یو جلو دمیپوش 

 د یبلندم رو بافتمش با ی دادم و موها رونیچشمم نرفته بود نفسم رو کالفه مانند ب یاهیشدم هنوز س  ره یخ نه یآ یخودم تو  به

 !د یکش  یکردم اعصابم نم  یفردا کوتاهش م

 غذا بخور.«  ای:»نگار باریسام یدر اتاق زده شد و پشت بندش صدا هوی

 اومدم. سحر فکر کنم رفته بود.  رون یرو کنار گذاشتم و از اتاق ب ی که گشنه ام بود لج باز ن یخاطر ا به

 خسته بود.«  امیبه من انداخت و گفت:»سحر رفت گفت فردا م ینگاه اریسام

و مشغول خوردن   دمیبهش کنم غذام رو کش یهم مقابلم نشست، بدون اون که نگاه ارینشدم سام زی رو تکون دادم و پشت م سرم

 شدم. 
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به غذاش بزنه نشسته بود   ی که دست  نیافتاد که بدون ا ارینگاهم به سام های دم یذام تموم شد نوشابه ام رو سر کشکه غ نیا بعداز

 کرد.  ی و داشت نگاهم م

 ه؟ یچ- 

 . یچیه-

 نگاهش کردم.  یبرگشتم و به حالت سوال د یسرجام بلند شدم و خواستم به سمت اتاقم بزم که دستم رو کش از

  ی ، وقت یخوب شد  نیخواستم بب ی تو رو م  یمگه من بد  ، یبغض دار گفت:»طاقت قهرت رو ندارم آبج ی و با صدا  د یبغلش کش تو

 .« ی! خدارو شکر که االن اشتهات باز شده من رو ببخش خواهر یزد یلب به غذا نم یها بود  یاون کوفت  ریکه درگ

  ان،یپو د یشا ا یبود  نیکه به سرم اومد تقصر آرم   ییبالها نیا ینکرده بود همه   ی که کار نیا ارم یدر م  یدونستم دارم بچه باز  یم

 ام شروع شد!  یشوم زندگ  یمشغول به کار شدم و ماجرا الیدان  یکردم و رفتم تو خونه   یخودم که از اولش کار اشتباه دمیشا

 .  ادیب ادمیخاطرات تلخ رو   نیخواستم ا ی نم دمیکش  یق یعم نفس

 توهم من رو ببخش که بچه گونه رفتار کردم!«  دمتیهام رو دور کمرش حلقه کردم و گفتم:»بخش دست

 گلم بشم.«   یو گفت:»قربون آبج  د یام رو بوس  یشونیپ

 غذات رو بخور!«  نیاومدم و گفتم:»خب حاال بش رونیزدم و از بغلش ب  یلبخند 

 *** 

 ماه بعد  چند 

 کنم!  دایگذره، بالخره تونستم خودم رو پ  یاز اون روز ها م هی وقت چند 

 بشم، تونستم غم و غصه هام رو فراموش کنم!  ی میهمون نگار قد  تونستم

  یباال یکه طبقه   اریواحد از ساختمان سام ه یکه به نامم بود رو هم فروختم و   یفروختم و خونه ا  کشیرو به شر انیپو سهام

 خونه اش بود گرفتم. 

 . میتهزان و با کمک سحر سرپا کرد ی جا نیاون هم تو بهتر دمیوقت بود آرزوش رو داشتم خر ی لیرو که خ یرستوران  بالخره

 شدم و سحر هم حسابدارش!  رش یمد  من
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 نبود!  الیجز دان ی رو فراموش نکرده بودم اون هم کس ی زیچ ه ی گذشته ام فقط  از

 اومدم.  ی اش کنار م ی با دور یدلتنگش بودم ول  یلیخ

 شدم. ش یو مشغول آرا اشتمڋ تخت گ  یخواستم بپوشم رو، رو   ی که م  ییو به سمت کمد رفتم و لباس ها دمیکش  یسنف

 . ختمیصورتم ر یهام رو، رو  یصورتم کردم و چتر   ی رو ی ظیغل مه ین ش یآرا هی

ام رو هم سرم انداختم و بعداز برداشتن   یبلند طوس  یو روسر  دمیام رو هم پوش  ی طوس  یام رو تنم کردم و مانتو کت  یمشک شلوار

 اومدم.  رونیاز خونه ب نیماش   جیو سو  فیک

 بلندم شدم و به سمت رستوران حرکت کردم.  یشاس  نیماش  سوار

 لب هام پهن شد»رستوران سحر و نگار.«  ی رو یاسم رستوران لبخند  دنید با

 شلوغ  شهیرکت کردم مثل همشدم و به سمت رستوران ح ادهیرو پارک کردم پ نیکه ماش  نیا بعداز

 

 تهران باشه!   یرستوران ها ن یاز بهتر ی کیکردم رستورانم  ی فکرش رو نم  بود،

 به رستوران انداختم. یاز سر لذت زدم و نگاه کل یگوشم رو نوازش کرد. لبخند  انویآروم پ ینوازنده   ی باز کردن در صدا با

 هشت نفره و شش نفره بود. یها زی باال هم م یها دونفره و چهار نفره بود و طبقه   زی از م ی دو طبقه بود، بعض رستوران

 رستوران رو فوق العاده آروم کرده بود.  ی رو پوشانده بود و فضا  وار ید  ید یبزرگ سف یبا گل ها یمشک  یها ی وارید کاغذ 

که دور تا   یمخف  ی ود و در آخر چراغ هاقرار داشت فرش قرمز پهن شده ب   یمشک ی انویکه روش پ یی سن کوچولو یدر تا جلو  از

 دور رستوران بود فضا رو عاشقونه تر کرده بود. 

شده بود به   زون یلوستر بزرگ که از وسط آو  هی کرد و  ی م ییخودنما واری د ی که دست ساز خودم بود رو یخوشگل یها تابلو

 شد.  ی رستوران افزرده م ییروشنا

غذا ها مشامم رو نوازش کرد همه سخت مشغول کار   یکه بود رفتم و باز کردم  بو  ی د یزدم و بعدش به سمت در سف  یلبخند 

 بودن. 

 .«د یگفتم:»سالم خسته نباش  یبلند  یزدم و با صدا  یلبخند 
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 جوابم رو دادن و به کارشون ادامه دادن.  یی شون با خوش رو همه

 بود.  یگریبهتر و ماهر تر از د   یکیو  م یرستوران داشت ی تو  یاد یز ی کنا کار

که سرش رو    نیبرگه ها بود بدون ا یرو باز کردم سحر سرش تو  یاومد و در کنار  رونیچک کردن غذا ها از آشپزخونه ب  بعداز

 نداره!«  یز یالمصب دوتا تقه زدن که چ ، یو تو اومد   یانداخت نییسرت رو پا ابو یبلند کنه گفت:»بازم مثل 

 خانوم.«  ی خودت ابویزدم و گفتم:»  یلبخند 

 !« یمهمون دار اطی. برو تو حیگ ی چپ نگاهم کرد و گفت:»شما که راست م چپ

 ه؟« ینگاهش کردم و گفتم:»ک یحالت سوال  به

 و دوست هاش و دوتا خانوم خوشگل.  اریسام-

 باال انداختم و گفتم:»پس واجب شد که برم.«  ابرو

 رو، روبه در کرد و گفت:»پس شرت کم.«  دستش

 اومدم.  رون یلب بهش دادم و از اتاق ب ر یز یفوش 

 . میکرده بود ن یتزئ یرستوران رفتم اون جا رو هم به طرز خوشگل ی پشت اطیسمت ح به

درهم گره خورده و   ی زد دور تا دورش مجسمه پرنده ها ی مکه اون وسط بود بهت چشمک  ی حوض بزرگ اطیوارد شدنت به ح با

 بود.  دهیاش  بخش یبای که به ز  یرقص آب خوشگل

  یسمتش هم تخت ها هی و  م یسمتش سرسره و تاب گذاشته بود هی خوش بو پر کرده بود، به  یانواع از گل ها اطیتا دور ح دور 

 قرار داشت.  یسنت

و دوست هاش به سمت شون رفتم از لباس هاشون معلوم بود که   اریسام دن یبا دچرخوندم و  اطیهام رو دور تا دور ح چشم

 هستن. شیاداره ا ی دوست ها

 تعجب جوابم رو دادن.  ی و کم یی به همشون دادم، که اون ها هم با خوش رو ی زدم و سالم  یلبخند 

 .« یخانوم، خسته نباش  یدستم و گرفت و گفت:»سالم آبج سامسار

 من در خدمتم.«  نیبگ  نیالزم داشت  ی زیدوباره زدم و گفتم:»ممنونم، اگه چ  یلبخند 
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 ؟« ید  ی نم ییگفت:»آشنا اریسام ی از دوست ها یکی

 رستوران نگار خانوم.«  نیبه جمع زد و گفت:»خواهر گلم و صاحب ا  یلبخند  اریسام

 

 دختر باشه!«  هی رستوران   نیکردم صاحب ا  یفکر نم  ؟ی پسره باز گفت:»الک همون

 تعجب گفتم:»از اسم رستوران هم معلوم نبود؟«  با

 و گفت:»فکر کردم طرف اسم دختر هاش رو گذاشته.«  د یموهاش کش ن یب یدست

 و گفتم:»نه اسم من و دوستمه.«  دمیخند 

 .شاالیا یآهان به سالمت -

 ن؟«ی د  ینم  ییزدم و گفتم:»ممنونم، خب شما آشنا  یلبخند 

 با شما.« یی فر هستم و خوشبختم از آشنا کی ن کویزد و گفت:»خب اول من بگم، سروان ن یشون لبخند  نیدختر از ب  هی

 خانوم.«  کویبا شما ن ییرو فشردم و گفتم:»منم خوشبختم از آشنا دستش

 خوش بختم.«  ی لیخ نتون یهستم از د یشمشاد ال یاش هم دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:»من هم سروان ل یکنار دختر

 .« زمی زدم و گفتم:»منم خوش بختم عز ی گرم لبخند 

 .«دمیشن اریاز سام ادیرو ز فتونیاش گفت:»تعر  ی کنار پسر

 ؟« یلطف داره،شما آقا اریزدم و گفتم:»سام  یلبخند 

 خانوم.  کوین ی فر بردار گران  کین ی من عل-

 زدم و گفتم:»خوش بختم.«  ی بود لبخند  یخوش زبان پسر

 !یرو نصف کرده باش  بیس  ه ی یخواهرش بود انگار هی شب یادیز

 خرسندم.«  اریبا شما بس ییو از آشنا   یزد و گفت:»من هم سرگرد رضا رضوان ییلبخند دندون نما یعل ی کنار پسر

 داشت!  یحال جذاب نیو در ع ی معمول  ی  افهیق
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 با شما خوش بختم.«  ییزدم و گفتم:»من هم از آشنا ینی مت لبخند 

 شون فکر کنم بود!  نینشسته بود جذاب تر ارینار سامکه ک  یپسر نیآخر

برداشتم:»من   ز یبشه، با صواش دست از آنال رهیخواست فقط بهش خ ی رو داشت که آدم دلش م یخاص تیجذاب ه یهاش  چشم

 !« یهم سرگرد اهورا لطف

 زدم و گفتم:»خوش بختم!«   یلبخند 

  فیبه رستوران ما تشر نیخوش اومد  یلیخوش حالم و خ  ی لین خباهاتو ییکردم و گفتم:»دوستان از آشنا یسمت جمع نگاه به

 شما باشه.«  لیباب م یکه همه چ شاالیا ن، یآورد

 الزم بود به خودم بگو.«  ی زیاگه چ اریکردم و گفتم:»سام اریگفتن، رو به سام  یشون هم صدا ممنونم همه

 بمون خب! شمون یپ ؟یر  یکجا م -

 فعالً.   گه یکار دارم برم د  یل ینه خ-

 باال بود.  یکردم و به اتاق خودم رفتم که تو طبقه   ی همشون خدافظ با

 شدم.  رهیخ ابونیچرخدارم نشستم و برگشتم و به سمت خ ی صندل یمبل انداختم و بعدش رو  ی رو، رو فم یک

 داد.  ی بهم آرامش م یور خاصج ه یاتاق بودم  نیبود عاشق ا  شهیبود ش  رون یهاش که به سمت ب وار یمن دوتا د اتاق

امن و امان مشغول   ی که مطمئن شدم همه چ ن یهارو چک گردم بعد از ا ن یبرگشتم و لپتابم رو رشن کردم و دورب زمی سمت م به

 کار هام شدم.  ی  ه یبق

  * 

 گفتم.   ید ییبرگه ها برداشتم و بفرما ی که به در اتاق خورد سرم رو از رو ی با تقه ا   

 چشم هام برداشم و لبخند به صورتش زدم.   یرو از رو  نکم یبود ع اریسام

 !« ؟یباهام ندار ی کار م،ی رفع زحمت کن گه یخانوم ما د ی اومد و گفت:»آبج شمیپ

 !شاال؟یبود ا ل یکه باب م ینه برو همه چ -

 خوششون اومده بود.  یلیآره خ-
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 !؟« ادیش نفضا خوش  نیهم هست که از ا ی باال انداختم و گفتم:»مگه کس ییابرو

 مواظب خودت باش. گه ینه بر منکرش لعنت، من برم د-

 فدات فعالً. -

 برش داشتم  ع یزنگ خوردن تلفن سر با

 جا تولد هست؟ نی فردا شب ا  ینگار خبر دار -

 شده؟  یز یآره خب، چ-

 فردا، باال بفرستم؟  ی برا ک یسفارش غذا ها و ک یخانوم اومده برا ه ینه  -

 خودت!؟ ی کن س یراست و ر یتون  ی خاک تو سرت سحر نم-

 .انیگم ب   یاالن م  زم یباشه عز-

 .ارهیخواست حرصم رو در ب یفقط م شعوری. لزیرو م دمیو کوب ی گوش  اد یحرص ز از

 کار داشتم!  ی دادم، فردا کل ی ام رو به صندل هی درست کردم و تک ی رو کم ز یم ی رو

 گفتم.  ی د ییاومدم و بفرما نرو یکه به در خورد از فکر ب یتقه ا  با

 شد.   یم نایسالش ا  یزن جوون که حدوداً س  هی

 گفتم  ی بلند شدم و خوش آمد  ی صندل یرو  از

 . د ینیبش د ییبفرما-

 .«د یزد و گفت:»ممنون، خسته نباش   یلبخند 

 .نیسالمت باش -

 ن؟« یدار ل یم یکه نشست تلفن رو برداشتم و رو به زنه گفتم:»چ نیا بعداز

 قهوه.«   هی زحمت  یزد و گفت:»ب یخجالت آور  لبخند 

 .« د یاریخواهشاً دوتا قهوه ب یعل ی دو رو گرفتم و گفتم:»سالم آقا  ی شماره
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  یل یخ نیران ما رو انتخاب کردکه رستو نی و از ا  نیخوش اومد  یلیگذاشتم و به سمت زنه برگشتم و گفتم:»خ  زیم  یرو، رو  تلفن

 شما باشه.«  ل یبابت م زیکه فردا همه چ شاالیممنونم، ا

 رو انتخاب کردم.«  بای مکان ز نیو به همون خاطر ا دم یشن ادیرستوران تون رو ز ف یزد و گفت:»تعر  یلبخند 

 د؟ییشه تعداد نفرات رو بفرما ی خب االن م ن،یلطف کرد یلیخ ـ

 ام رو دستم گرفتم و گفتم:»شما خانومه؟«  ی آب س یگذاشتم و خودنو  زی م یرو  یکاغذ 

 . یساناز محبوب-

 .د ی شماره تلفنتون رو لطف کن-

-۰۹۱۰ ***** 

 خب االن تعداد نفرات؟ -

 حدوداً شصت نفر. -

 م؟«یکن ن یبهش انداختم و گفتم:»کدوم طبقه رو تزئ ینگاه

 صرف شام هم داخل رستوران!  یچون فضاش محشره و برا د یکن  ن یرو تزئ اط یگم ح یمن م -

 م؟یما خودمون انجامش بد  ای نیدار  ی فکر ن یتزئ ی چشم. برا-

 کارها با خودتون.   ی  ه یخب من تم رو بگم بق-

 و قهوه آورده بود.   کیآقا ک   یگفتم عل  ید ییو بفرما دم یکه به در خورد حرفم رو بر یتقه ا  با

 .« د یکن ل یم د ییگفتم:»بفرما  یرو به سمت قهوه ها دراز کردم و رو به محبوب  دستم

 ممنون.  یلیخ-

 شه؟«  ی م ی که قرار بود رو تند نوشتم و بعدش گفتم:»تم چ یی داشت ها ادی

 

 استفاده بشه. شتریب  یو مشک ییخوام باشه و از طال یم  تاج
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 ن؟ یداد کیچشم حتماً. شما سفارش ک - 

از گوگل   ن یکردم و چند تا مدل تزئ ینت گرد  ی رفت و منم کم یداشت هارو برداشتم خانوم محبوب  اد ی ی که همه  نیا بعداز

 برداشتم.

 نگاهم به ساعت افتاد، شش بعداظهر! چقدر زود گذشت!  هوی

 رو بخرم.   ینیتزئ  ی ها لیبرم وسا د یبا

و بعدش سرمون خلوت    میناهار شصت نفره داشت ه ینگاه انداختم، سه شنبه هم   هی هفته رو نوشته بودم  ن یا یکه برنامه   یکاغذ 

 بود! 

 اومدم.  رونی رو برداشتم و از اتاق ب فم یگذاشتم و ک ز یم ی رو، رو کاغذ 

 سمت اتاق سحر رفتم و باز هم بدون در زدن وارد شدم.  به

 !؟« یدرهم گفت:»باز که نزد ی با اخم ها سحر

 خودت رو خسته نکن!«  ی زنم پس الک ی من در نم ی دون  یتو که م   الیخیباال انداختم و گفتم:»سحر ب ییابرو

 شم!«  یکه من آدم نم ی گ یزد و گفت:»خودت با زبون خودت م  یی دندون نما لبخند 

 جا باش. ن یرم مواظب ا یم   رونیزهرمار. من دارم ب یا-

 ؟ یر  یکجا م -

 فردا رو بخرم.  یها له یبرم وس -

 !؟ یبهشون بنداز  ینگاه ه ی ی خوا ی رو آورده بودن، نم میکه سفارش داده بود   ییها ییامروز مواد غذا یبرو ولباشه -

 ؟« یتون  یو گفتم:»تو نم  دمیبه شالم کش یدست

 ! میارینظارت سردخونه ب ی کارگر هم برا ه ی د یبا اده ینه بابا کارم ز-

 و درضمن مرد باشه!  ستینفر مورد اعتماد ن ه یهاشون  لی از فام ن یبه بچه ها بگو بب م،ی کن ی باشه فردا جور م-

 برو.  گهیگم د  ی باشه م-

 رفتم روندم.  یم  د یخر یکه برا یشگ یهم ی شدم و به جا  نم یاومدم و سوار ماش  رون یگفتم و از رستوران ب  یخدافظ
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 زاره.  یکنه واسه آدم اعصاب نم  کاریتهران رو چ نیا ک یبگم تراف خدا

 شدم.  می رو پارک گردم و بعدش وارد فروشگاه بزرگ روبه رو نیغر غر ماش  با

 .«نیخوش اومد  یلیخ ی از سر جاش بلند شد و گفت:»سالم خانوم تهران دنم یبا د فروشنده

 .«د یزدم و گفتم:»سالم ممنون خسته نباش   یلبخند 

 الزمه؟  ی زیچ د یسالمت باش -

 بله تم تولد تاج سر کدوم سمته؟ -

 سالن. یباال سمت راست انتها ی طبقه -

 اومدم. رونیاز فروشگاه ب ازیمورد ن ی ها له یوس  د یباال رفتم بعد از خر ی گفتم و از کنارش دور شدم و به طبقه   یممنون

 

 ساعت هم با من مسابقه گذاشته! چه زود نه شب شد! نیا

 روبه روام آه از نهادم بلند شد.  ک یتراف دنی ن حرکت کردم، با دشدم و به سمت رستورا نیماش  سوار

از   یکارکن  چیام رو برداشتم و به سحر زنگ زدم و گفتم نزاره ه یشم. گوش  ی م ک یتراف  نیدوساعت عالف ا  یکیکه  معلومه 

 . امیرستوران بره تا من ب

 . دمیکردن به آهنگ مورد نظرم رس  نییباال پا یو باز کردم و بعداز کم  پخش

 خوب  دونستم یکه دروغ بودن همه حرفات م  دونستمیم »

 ترسوند یلحظه کنارم منو م  هی  یتو نباش  نکه یا فکر

 رفت  ادت یزود همه حرفا و قولو قرارات از  چقده

 تخت  التیخونه تو خ نیآرومم با خودم تنها تو ا من

 ستی از من ن یمن حرف ی تو ب یباش  یی اگه هر جا دونستمیم

 ست ین ادت ینباشم انگار منو تو چه باشم چه  کنار
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 عاشقت هستم مای هنوزم که هنوزه مثله قد  من

 بوده که تو قلبت زده شد از من  یگناهم چ دونمینم

 ست یانگار دله تو با من ن ی دارم ول دوست

 ستیتو دادم به خدا کم ن  ی که به پا ی عشق ستیمنتظرم ن یباشم کس یاگه رفتن  دونمیم

 ست یانگار دله تو با من ن ی دارم ول دوست

 ستیتو دادم به خدا کم ن  ی که به پا ی عشق ستیمنتظرم ن یباشم کس یاگه رفتن  دونمیم

 انگار واسه تو راحت بود ی زود واسه من سخته ول نقدر یاما نه ا ی ری م یروز   هی  دونستمیم

 من اومد قلبه تودرو لرزوند   یآخه جا ی ک بگو

 یآسونو راحت منو تنها گذاشت یل یتو خ  یول  یش که فقط تو ماله خودم با خواستمیم من

 ی دروغم شده بازم بگو دوسم داشت  به

 ست یانگار دله تو با من ن ی دارم ول دوست

 ستیتو دادم به خدا کم ن  ی که به پا ی عشق ستیمنتظرم ن یباشم کس یاگه رفتن  دونمیم

 ست یانگار دله تو با من ن ی دارم ول دوست

 ست«یتو دادم به خدا کم ن  ی که به پا ی عشق ستیمنتظرم ن یباشم کس یاگه رفتن  دونمیم

 !«ستی تو دادم به خدا کن ن ی که به پا ی لب زمزمه کردم:»عشق ر یاز آهنگ رو ز ی فرمون گذاشتم و تکه ا ی رو، رو سرم

باز قبولم   شتی پ امیب  من ی عنی م؟ یهمه از هم دور نیپس چرا ا سیجلو رومون ن یمانع  چیبرات تنگ شده المصب، االن که ه دلم 

 ؟ یمون  ی !؟ باز مثل قبل عاشقم میکن یم

 خواد!  ی اون تو رو نم گه یمعلومه که د  ،یکن  ی کنار خودت م یدار  ی خل چه فکر نگار

 من رو براش پر نکرده!؟   یمعلوم دختر خاله اش االن جا چه

 گه عشقم، خانومم!   یاالن به اون دختره م  یعنی
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  دن یزد، سرم رو از فرمون برداشتم و با د ی پشت سر نیکه ماش  ی قصد نداشتم بشکنمش، با بوق ی آورد ول ی به گلوم فشار م بغض

 بود حرکت کردم.   یجلو ام که خال

 رو نداشتم. الیدان  یطاقت دور   گه یشدم، د ی م ونه ی د داشتم

 نم.نک هی زاشتم من قسم خورده بودم که گر ی نم یول  زهیخواست بر ی هام م اشک

 بره.  ن یتا بغضم از ب  دمیکش ی م قیو  پشت سر هم نفس عم دمیخنک رو با تموم وجودم بل  یدادم و هوا نییرو پا شهیش 

 سخت و پر دردم!  ی روز ها ی  هی گذره مثل بق  یهم م  نیا

 شب بود.  ازدهیساعت  دمیساعت به رستوران رس  کی بعداز

 خلوت بود!  ی شدم، رستوران کم اده یرو پارک کردم و پ نیماش 

 کارتون دارم.«   نیایم رونیخانواده ها هم رفتن، ب نی که ا نیسمت آشپزخونه رفتم و گفتم:»بچه ها بعد از ا به

 گفتن و دوباره مشغول کارشون شدن.  یا باشه

 اومدم.  رون یاز اتاق ب  یخراب زود ت یوضع دن یسمت اتاق سحر رفتم و باز هم بدون در زدن وارد شدم که با د به

 و سحر تو اتاق بودن و...  یعل

 !یر یخودت رو بگ  ی جلو قه یدق  ه ی ی تون یالمصب نم ،یآخه دختر تو مگه خونه ندار بگو

 کار هاست؟!  نیا ی بگه محل کار هم جا ستین ی کی آخه

 اومد.  رونیباز ب ش یبا ن یدر اتاق باز شد و عل  نم یبش یصتدل  ی که خواستم رو نیهم

 ها!« زه ی چپ نگاهش کردم و گفتم:»خجالت هم خوب چ چپ

 !« ینش یی و بدون در زدن وارد جا  یخجالت رو بکش نیشما ا د یبا ی دونم ول  یپرو تو صورتم زل زد و گفت:»بله م پرو

 .« نیدار فیجا تشر نیکف دستم رو بو نکرده بودم که شما ا  گهید د یحالت مسخره گفتم:»ببخش به

 !«یبو کن  د ید و گفت:»خواهرم باهاش رو به هم گره ز  دست

 !«ستیاون کار ها ن یمحل کار برا   یدرهم کردم و گفتم:»پرو خان خونه دار یهام رو ساختگ  اخم
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 محل کاره.  نیمزه اش تو هم-

 ! نهیقزو یکه سنگ پا ستیروتو برم بچه، رو ن-

 !« رتتیگ   ینم ی بعد کس یزن  یو گفت:»حرص نخور جوش م د یزد و اومد از لپم کش ی ا قهقه 

 .«ننیب  یدستش زدم و گفتم:»دستت رو بکش بچه دارن م ی رو

 ؟یبا سحر داشت کاریخب حاال چ-

 رفت، خدا لعنتت نکنه.«  ادم یدونم واال   یو گفتم:»نم دمیبه موهام کش یدست

 اومد.  رون یبود که در اتاق باز شد و سحر ب دهینکش قه ی و روش نشست، به دو دق د یرو عقب کش  ی و صندل د یخند 

 قرمز شد. یمثل گوجه فرنگ  ی لپ ها یچپ نگاهش کردم که تند  چپ

 برگشتن و نگاه کردن.  ان یکه به صدامون اطراف م یزد  یو قهقه ا میبه هم انداخت ینگاه ه ی یعل با

 هستم ها و گرنه آبرو هم رفته بود.  رش یدونن من مد   یخنده ام رو گرفتم، خوبه که نم یانداختم و به زور جلو  نییرو پا سرم

 اون چند تا خانواده هم رفتن به سمت در رستوران رفتم و در رو بستم و تابلو»بسته است.« رو به در چسبوندم. خرهبال

 انداختم و گفتم:»قربون دستت برو بچه ها رو صدا کن.«  ی به عل ینگاه هی

 گفت و به آشپزخونه رفت و همراه با بچه ها برگشت. ی باشه ا یعل

 از سر جام بلند  سادنی کنار هم وا ی فی شون رد همه

 

 و روبه رو شون قرار گرفتم. شدم

که   ییو غذا ها د یایصبح زود به رستوران ب د یبا م، یهم دار گهیتولد د  ه یهام رو به هم گره زدم و گفتم:»خب بچه ها فردا  دست

 . نیاحسن بپز یبه نحوه  سفارش داده شده رو 

کنن! فردا سر ساعت شش همه حاظر   یهم غذا و دسر و... رو درست م  هی و بق م یکن  یرو من و رضا، محمد و سارا م   اطیح نیتزئ

 هم در نظر گرفتم.« یکه پاداش خوب ن یباشن و حرف آخر ا

 که سوال جواب کردن همه شون رفتن.   نیاز ا بعد 
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 م؟« ی:»نگار ما هم برسحر

 . د یبر باشه ـ

 شه!«   ی من هم آدمم دلم براش تنگ م د،یبه بعد زنم رو زود مرخص کن نیبا اخم نگاهم کرد و گفت:»خواهشاً از ا یعل

 جا پالسه؟«  نیپدر منه هر روز سر ساعت شش ا ، یحالت مسخره گفتم:»آخ به

 .« میجواب داره، ما رفت ه یهم  ی هر حرف ی موهاش رو خاروند و گفت:»مرض برا یعل

 .« زمیو گفتم:»به سالمت عز دمیخند 

 . مید یچ یو همه شون رو گوشه ا  م یرو داخل آورد ینیتزئ  یها لیکه بچه ها رفتن به کمک نگهبان وسا  نیاز ا بعد 

 کردم و به سردخونه رفتم.  ی مانده رو زود ی باق یسمت اتاقم رفتم و کار ها  به

 نبود.  یکم و کاست چ یکه امروز آورده بودن رو چک کردم همه شون سالم و تازه بودن و ه یی ها مواد

خدا ساعت دو نصفه شب   ی انداختم، وا یاومدم و به ساعت نگاه رونی که در سرد خونه رو قفل کردم از اون جا هم ب نیا بعداز

 بود! 

 بعدش به سمت خونه رفتم. دادم و  ی رستوران رو برداشتم و بعداز قفل کردنش به نگهبان د یکل

 . دمیساعت رس  میچشم هام به زور باز مونده بود بالخره بعداز ن یشدت خستگ  از

 *** 

 گرفتم.   ی دوش سر سر  هی به سمت حموم رفتم و  ج یام به زور از خواب بلند شدم و به حالت گ ی آالرام گوش  یبا صدا صبح

 به سمت رستوران حرکت کردم.  ییرفتم و با سرعت باال رون یاز خونه ب ع یلباس سر دنیپوش  بعداز

باال   ن یکه ا یا  له یگذاشتم و چندتا وس  زیم  ی رو، رو فمیدادم و به سمت اتاقم رفتم و ک ی کار بودن سالم بلند  ر یسخت درگ همه

 رفتم. ن ییبود رو برداشتم و به پا

 .« میرو شروع کن اط یح نیزئت نیایرفتم و از اون جا داد زدم:»سارا، رضا، محمد ب  اطیسمت ح به

 .میکن   سیکار هارو راست و ر یکرده بودم تا شب همه   لیاز صبح رستوران رو تعط امروز

 .میکردن شد   نیو من هم گل ها رو آب دادم و بعدش شروع به تزئ  د یجارو کش اطیبه ح محمد 
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اومد بالخره بعداز چند ساعت کار هامون تموم شد. به اثرمون با لذت نگاخ کردم و   یبادکنک باد کرده بودم که نفسم باال نم انقدر

 لب هام نقش بست.  ی لذت رو ی از رو یلبخند 

 و گفتم:»بجه ها محشر شده، دستتون درد نکنه.«   دمیهام رو به هم کوب دست

 گفتن و به داخل رفتن.   ی کنم  یم خواهش

 سحر فرستادم.  ی گرفتم و برا  ی عکس خوشگل هی  اطیح زا

 شلوارم گذاشتم و بعدش به داخل رستوران رفتم.   ب یج یام رو تد  ی که منتظر جواب باشم گوش   نیا بدون

که   م یگذاته بود ی گرد ی ها زی م اطیوگرنه تو ح نه، یخسته شد بش یکه اگه کس  دنیچ اط یاز ح یها رو گوشه ا  یها صندل بچه

 ! سانیهمه سرپا وا

انداخته بودن، به سمت آشپزخوته رفتم و گفتم:»غذا ها در چه   یکیش  یسفره   ه ی گذاشته بودن و روش  ی هم گوشه ا ی بلند  زیم

 اند؟«  یحال

 .« مینی بچ زی م یتا رو  میکن ی م ن یتزئ م یآماده است، دار ی به من انداخت و گفت:»خانوم همه چ یآشپز نگاه سر

 مونده.  یزود که دوساعت از وقت باق یکمیممنون، فقط  ی لیباشه خ ـ

 بابا!« ی سحر گفتم:»چقدر زود اومد  دنیاومدم که با د رونیآشپزخونه ب از

همه هم سر وقت اومدنم از سرتم   نی کرد درضمن ا ی کار کرده بودم کمرم درد م ی ادیخسته بودم ز شبیمسخره، خب از د-

 ! هیادیز

 !«تکون دادم و گفتم:»گمشو یدست

 .«نی کرد  نیقشنگ تزئ  یلیخ اط،ی خوشگل شده ح یلیخ ی با ذوق تکونم داد و گفت:»وا هوی

 پا هنرمندم واسه خودم!«  هی به خودم گرفتم و گفتم:»بله،   یمغرور  ی  افهیق

 خواهر.  ر یبگ  لیکم خودت رو تحو  ـ

 زنم خواهر!  یرو م  قتی که حرف حق  ستین ل یتحو ـ

 من برم کارم رو بکنم فعالً.«  ،ی گ  ی رو کج کرد و گفت:»آره تو که راست م دهنش



 ی زندگ نیا گذره یم

239 
 

شدم، چند تا لقمه   یداشتم تلف م یلقمه نون هم نخورده بودم از گشنگ  هی گفتم و به آشپزخونه برگشتم از سر صبح   یا باشه

 باال رفتن.  یواسه خودم گرفتم و به طبقه   ر ینون پن

 .دنیچ  ی م ز یم ی ها رو، رو ز یچ ی  ه یها داشتن غذا ها و بق بچه

 

هم کردم و در آخر شالم   ی میمال  شیعوض کردم و آرا ی مشک یمجلس  یمانتو هی که لقمه هام رو خوردم مانتوام رو با   نیاز ا بعد 

 اومدم.  رون یسرم مرتب کردم و از اتاق ب ی رو، رو

  فی شروع به تعر شه یرستوران دهنشون باز موند و مثل هم اط یداخل و ح  دنیمرده اومده بودن که با د  هی همراه به  یمحبوب خانوم

 کردن. 

 کنند!  د یو تمج  فیاومد و دوست داشتم فقط از کار هام تعر  یقسمت خوشم م ن یاز ا شهیهم

 به اتاق سحر رفتم.  ز یمهمون ها اومدن، بعد از چک کردن همه چ  ی ساعت هشت همه  بالخره

 بالخره ساعت دوازده شب تموم شد.   م یچند روز رو انجام داد نیباهاش حساب کتاب ا و

 ! میداشت ی ناهار شصت نفره ا  هی پس فرداش هم  یبچه ها فردا رو مرخص دادم ول  یبرا

 اومدم.  رون یب یزیکه همه رفتن بدون نگاه کردن به رستوران و چک کردن چ  نیخسته بودم بعد از ا یلیخ

 بود.  ار یام زنگ زد با تعجب برداشتم سام ی گوش  هوی

 ؟« یداریوقت شب ب  نیتعجب گفتم:»ا با

 !؟ یخسته نباش  یسالم خوب -

 ؟ یموند  داری چرا تا االن ب ینگفت یمرس -

 به همون خاطر، چه خبر تولد چطور بود؟  فتم یش -

 رفت.«  شیخوب پ ی همه چ ،یعال شهیزدم و گفتم:»مثل هم  یلبخند 

 ت باش، خدافظ.مواظب خود  ی باشه خواهر ـ

 رو روشن کردم و به سمت خونه رفتم.  ن یانداختم و ماش  فم یک  یام رو تو  ی گفتم و گوش  یخدافظ
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  ی که موهام رو خشک کنم بافتمش و روسر نیدوش گربه شور گرفتم و بدون ا  هی  عی هام رو در آوردم و به حموم رفتم و سر لباس 

 .دمیپتو خز  ریام رو سرم کردم و ز 

 رفتم، دست و صورتم رو شستم و موهام رو شونه کردم.  ییشدم و به سمت دست شو داریبه زور از خواب ب نایساعت نه ا صبح

 با تعجب در رو باز کردم.  اریسام دن ینگاه کردم با د ی در خونه به صدا در اومد به سمت در رفتم و از چشم هوی

 سالم. -

 .« یزد و گفت:»سالم فسقل  یلبخند  اریسام

 ؟« یداره نرفت تعجب گفتم:»چرا ا  با

 وارد بشم؟«  ید  ی رو باال انداخت و گفت:»اجازه م ابروهاش 

 .«ای و گفتم:»ببخش حواسم نبود، ب دم یام کوب یشونیبه پ آروم 

بهت نگفتم   شبیرفت گفت:»خب مگه د  ی که به سمت آشپزخونه م  یجور  نیوارد شد و هم اری در کنار رفتم و سام ی جلو از

 ؟« ی هر استراحت دارم. چرا صبحونه آماده نکرد! امروز هم تا ساعت شش بعدظفتمیش 

 شدم! داریاالن ب  گهید د یببخش-

 تهران برا شما. ی همه  مید یبخش-

 کنم.«   یاالن آماده م  نیو گفتم:»پرو، بش دمیخند 

 قربون خواهرم برم!«  کالیو گفت:»بار  د یلپم گرفت و کش از

 کار ها!«  نیاز ا ادیبدم م اریو گفتم:»سام دم یکش یغیج

 نشستم.  ز یصبحونه رو آماده کردم و پشت م ی ها لینشست. تند سفره رو پهن کردم و وسا یصندل  یو و رو  د یخند 

 گذاشتم.  ییو بعدش ظرف ها رو جمع کردم و داخل ظرف شو  م یسکوت کامل صبحونه رو خورد تو

 ؟« ی به سمتش برگشتم:»چرا امروز نرفت اریسام یصدا با

 ؟ یایخوام به بهشت زهرا برم تو هم م یاالن هم م رم،یدادم شش بعدظهر م یاعتس  یبچه ها مرخص  یبرا-

 .می باشه بزار برم آماده بشم بر-
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 گفتم و به سمت اتاقم رفتم و اون هم به خونه اش رفت تا آماده بشه.   یا باشه

 رو زدم.  اریسام ی رفتم و در خونه   نییپا ی هام رو تنم کردم و بعدش به طبقه  یمشک لباس 

 . میشد  اریسام نیو سوار ماش  م یاومد  رون یدر و باز کرد، آماده شده بود باهم از ساختمون ب ده ینکش قهی دو دق  به

که مامان و بابام دفن شده بود   ی به سمت منطقه ا اریبرداشتم و با سام ی گل و گالب رو از پشت صندل  مید یساعت رس  م یاز ن بعد 

 . میرفت

من رو   د یببخش ، یبراش فرستادم و گفتمم:»سالم مامان یسنگ قبر مامان نشستم و فاتحه ا  ی ودم روب ومدهیوقت بود که ن یلیخ

به سرم   ییچه بال ها ی دونم که خودت بهتر خبر دار ی م ی ! ولیدونم االن از من دل خور ی و به شما سر بزنم. م  امیکه نتونستم ب

 دوستت دارم.«   یلیخ روز ها حرف بزنم. مامان  ن خوام در مورد او یاومده بود! نم

 . ختمی قبر ر یو بعدش گل قرمز رو پر پر کردم و رو  ختم یسنگ قبرش ر  یگالب رو باز کردم و رو   در

 فرستادم شروع کردم به حرف زدن.  یکه فاتحه ا   نیشدم و کندر قبر بابا نشستم و بعداز ا بلند 

دونم    یبالها به سرم اومد م ی لیخ ییکنم. بابا ی در حق شما م  یمعرفت یب  یل یدونم خ ی معرفتت رو ببخش م یسالم بابا، دختر ب -

 !اد؟یترک اعت ی شه نگار رفته بود برا  ی شد، باورت م ده یکش ادی! بابا دخترت پاهاش به کمپ ترک اعتیخودت هم خبر دار

که از زور    یی ابستن، چه وقت ه  یکه دست هام رو به تخت م ییبگم کم هست چه وقت ها یاون جا هرچ یاز عذاب ها ییبابا

سخت تموم شد االن خوبم، خوش بختم تونستم به آرزوم برسم، تونستم صاحب  یبالخره اون روز ها ی شدم! ول ی هوش م یدرد ب

تو من رو   یدعا ها  ر یدعا هات رو از من نگ  ییکنه، بابا ی م شرفت یدخترت داره پ  ییتهران بشم! بابا ی رستوران ها ن یاز بهتر یکی

 مواظب مامان هم باش، خدافظ!«  ییجا رسوند. بابا نیبه ا

 بلند شدم.  نیزم  ی عکس سنگ قبرش زدم و از رو یرو   ی*و*س*ه اب

 کرد.  ی دلش باهاش درد و دل م  یداشت تو   یشده بود و انگار رهیبه قبر مامان خ اریسام

 .« میهم سر بزن ن یبه راد می گفتم:»بر  یگرفته ا یصدا با

 . میبودن رفت نیو راد  ان یکه پو ی و به منطقه ا م یاومد  رون یش از اون جا بگفت و بعد  ی پر بغض یا باشه

 نشستم و  نیفرستادم و بعدش کنار قبر راد انیبه پو یا فاتحه 

 



 ی زندگ نیا گذره یم

242 
 

 . زنیدادم اشک هام بر ی اجازه نم یآورد ول یبغض به گلوم فشار م  دم، یسنگ قبرش کش ی لرزونم رو، رو یها دست

 . میشد  نیو سوار ماش  میاومد  رون یو بعدش از بهشت زهرا ب م یهم اون جا موند  یکم

 ؟« یر  ینگاهم کرد و گفت:»کجا م اریسام

 .« میباال انداختم و گفتم:»به خونه بر ی ا شونه

  نیغر ا م یرونیگفته باشم تا ساعت شش ب م،ی نرفت یی که باهم جا  هی چند وقت یتهران گرد   میرو باال انداخت و گفت:»نه بر ابروهاش 

 کنم!«   یهام قبول نم

 .« انیگفتم که گفت:»بزار به گروه خودمون هم زنگ بزنم ب ی و باشه ا دمیخند 

 تعجب گفتم:»کدوم گروه؟« با

 که اون روز به رستوران اومده بودن.  ییهمون ها یخب رضا، اهورا، عل-

 ان؟ یآهان، پس دخترا نم-

 باشن. فتی ش  نه، فکر کنم امروز-

 .« ادیگفتم که گفت:»به سحر هم بگو ب  یا باشه

 .« نهیب ی و گفتم:»االن سحر خواب هفت پادشاه رو م دمیخند 

 اش رو برداشت و به دوست هاش زنگ زد.  یو گوش  د یخند 

 کرد. ی خورد و حالم رو بهتر م ی باد به صورتم م دم یکش نییرو پا شهیش 

کنارم اومد و گفت:»اون هه داخل   نیبعداز پارک کردن ماش  اریشدم و سام نیاز ماش  م،ید یساعت به مکان موردنظر رس  کی بعداز

 .« میهستن بر

 شون تنها من بودم.  ن یکه دختر ب  فی! حیپارک جنگل  هی به  م یبود اومده

 شلوغ نبود!  یاد یبود ز ییباصفا یجا ی لیخ م،یو به اون ته ته رفت م یپارک شد  داخل

 زده بودن.  یمشک  پ یدور هم معلوم بودن هر سه تاشون هم ت نیهم زا

 م؟« یجا اومد   نیا ی چ یگفت:»خب برا  یعل هو یکه   مینشست نیزم  یرو  یسالم و احول پرس  بعداز
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 !« می و اون نگاه کن ن یبه ا میدونم، فکر کنم اومد  ی و گفت:»واال نم د ی موهاش کش نیب ی دست اهورا

 !«میکنه خالفکار  یفکر م  نهیب یمارو از دور م  ی هرک م؟ یکن کاریو گفتم:»بنظر شما چ دمیخند 

 دستش رو به چونه اش زد و گفت:»چرا خالفکار!؟« اریسام

که انگار ارث پدرشون رو    میزل زد یور هم به مردم جور  نیاز ا می زد یهمگ  یمشک  پیزد و گفت:»اسکول ت اریبه سام یمشت رضا

 !« مید یباال کش

 ! می کن ی توپ باز نیدارم بلند بش ی فکر  هی خب من -

 فکرات رو واسه خودت نگه دار.«  نیو گفت:»ا د یخند  اهورا

 هم دل تون بخواد!«  یلیباال انداختم و گفتم:»خ ی ا شونه

دور هم جمع    یچ ی برا نم یبب نیبد  حیکل توضبند با رسم ش  ه یمن تو   ی درهم کرد و گفت:»االن برا یاخم هاش رو ساختگ  رضا

 م؟«یشد 

 که حوصله مون سر رفته بود.«  ن یا یو گفت:»برا  د یکش ی رو هوا اشکال مختلف اریسام

 دارم!«   یفکر  هی گفت:» یکه عل  م یکرد ی خنده ا یهمگ 

 :»بگو؟« میصدا گفت ک ی همه

 د؟«یتون بگ  یکی  نیتون  ینم دم،ی به خودش گرفت و گفت:»ترس  ی ا دهیترس  ی  افهیق یعل

 و گفتم:»خب حاال، بگو؟« دمیخند 

 م؟« یکن ی باز قت یکرد و گفت:»جرئت حق نییهاش رو باال پا چشم

 هم خز شده!«  یلیو کج کردم و گفتم:»چرت شده درضمن خ  دهنم

 خود بره.«  یو بعدش همه به خونه   می پارک بر نیو از ا م یداد و گفت:»به نظرم بلند بش وار یاش رو به د ه یتک اهورا

 .« میبه رگ بزن ی کیشلیش  انویقل ه ی  میتو هوا زد و گفت:»بر یبشکن رضا

 .« هی:»نظر خوب اهورا

 .« میزد و گفت:»پاشبن بر یعل ی به پا یدست اریسام
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 بکشه.«  انیخواد قل  یمملکت م سیپل د یرو به چب و راست تکون دادم و گفتم:»خجالت بکش سرم

 .« ستیکه حرام ن انیو گفت:»خانوم قل  د یخند  رضا

 ضرر داره.«  ی لیخ ی ول ستیخودش گفتم:»آقا حرام ن  مثل

 و داره!« مهارت اول ر   دن یکش ان یمن که تو قل  یگه ضرر داره انگار عمه  یم  یو گفت:»جور  د یخند  اریسام

 گفتم.   یلب کوفت ریجمع باال رفت و منم چپ چپ نگاهش کردم و ز ی  خنده

 . میخود شد و به سمت دربند رفت  نیبلند شدم و همه سوار ماش  نیزم یرو  از

 چشمم رژه رفت.  ی و خودم جلو  الیبه دربند باز خاطرات دان دنیرس  با

 . می به کافه رفت هی شدم و همراه با بق اده یپ نیو از ماش  دمیکش  یق یعم نفس

 هم خوش گذشت! یلیبود خ یروز خوب د ی رس  انیامروز هم به پا بالخره

 و بچه ها به اداره رفتند و من هم به رستوران!   میشش بعدظهر از هم جدا شد  ساعت

همه مهمون   ن یبارمه که ا ن یلاو یاسترس داشتم انگار یجور  ه یفردا رو نوشتم.  ی غذا ها ستیبرداشتم و ل ز یم ی از رو یکاغذ 

 تولد و از پشت سر گذروندم. ه ی روز یانگار من نبودم که د ادیم

 و کاغذ غذا ها رو بردم و به سرآشپز دادم.  دمیکش  ینفس

 *** 

 ! وفتهیب یاتفاق ه یاز سر صبح استرس به جونم افتاده انگار قراره  امروز

 کردم.   شینشستم و آرا  زیگرفتم و بعدش جلو م ی دوش سر سر  هی رفتم و  عی تو دلم نبود، سر  دل

هام رو   یام رو سرم انداختم و چتر  یر یبلند ش  ی در آخر روسر دمی ام رو هم پوش  ی ریام رو تنم کردم و مانتو ش  یمشک شلوار

 اومدم.  رونیرو برداشتم از خونه ب فم یکه ک  نیدرست کردم و بعداز ا

 

 ستوران رفتم. راست به ر ه یشدم و  نیماش  سوار

 . میباال رو حاظر کرده بود ی مهمون ها طبقه  ی شلوغ بود. برا شهیها سخت مشغول کار بودن، باز مثل هم بچه
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 کرده بودن.  ن یرو تزئ  زیم  یکه کنار هم قرار داده بودن و به شکل خوب ی زیباال رفتم و بعد از نگاه کردن به م ی طبقه  به

 از کجا سمتم اومده بود.  یاسترس کوفت نیدونم ا ی پر استرس زدم و به اتاقم رفتم. نم یلبخند 

 . انیزدم االن هاست که ب  یسر م هی به غذا ها   د یام بلند شدم، با  ی صندل یظهر شد از رو  ک یساعت  بالخره

تموم وجودم داغ شد و ضربان قلبم باال   هو یتو سرجام خشکم زد،  دنشیکه سرم رو باال گرفتم، با د  نیاومدم و هم رونیاتاق ب از

 رفت!

من اون هم خشک شد، اون هم با   دنیسرش رو باال گرفت و با د هو یاومده بود، هنوز متوجه مت نشده بود که  ی چ یبرا نیا

 کرد.  ینگاهم م رهیتعجب و خ

 کرده بود.  ر ییبغض به گلوم حجوم آورد، چقدر تغ هوی

 رو داشت!  یغم خاص ه یند شده و چشم هاش هاش بل شیر

 هام بکشم! ه یخواست عطر وجودش رو به ر یخواستم بپرم بغلش و زار بزنم! دلم م  ی م دلم 

 نشسته بود گرفتم و به گارسن دوختم.   ی صندل ی که پشت گارسن رو  الیچشم هام رو از دان م یروبه رو  یقرار گرفتن گارسن با

 حالم اصالً خوب نبود!   دم،یشن  ی ازش نم ییصدا ی ول  دمید  ی خوردن دهنش رو م تکون

 نخورم.  ن یدادم که زم ه یخودم رو به در تک د یلرز یم   یو پاهام به شکل بد  دست

 . وفتمیخواستم ب که ن یرفت هم یاهیچشم هام س   هویسرد در ، رو فشار دادم.   ره یدست هام محکم دستگ  با

 د؟« یخوب هست یرضا)گارسن( از بازوم محکم گرفت و گفت:»خانوم تهران یعل

کنار زد، به زور سرم رو باال گرفتم و بهش چشم   ی کیرضا رو  یعل  هو یرفت.  یم  جینشوندم، سرم هنوز داشت گ یصندل ی رو

 دوختم. 

 محترم!؟«   یآقا نیکن  یم کاری رضا متعرضانه گفت:»چ یعل

 !« د یدلرباش نفسم گرفت:»ببخش یصدا دنیشن با

 بزرگش گرفت و گفت:»نگار.« یدست ها   نیسردم رو ب ینشست و دست ها نیزانوهاش رو زم یخم شد و رو  جلوم

 .« نیرنگ به رو ندار د یآب قند بخور د یی:»خاتوم بفرماد یرضا حرفش رو بر  یعل یصدا
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 .«نیدم شما بر  یرو از دستش گرفت و گفت:»من م وانی ل لیدان

 گفت و از کنارمون دور شد.  یرضا با تعجب باشه ا یعل

 گفت:»بخور!«   یگرفته ا  یکرد و با صدا  کیرو به سمت لبم نزد وانیل الیدان

 رفت.  ینم ج یسرم گ گهیحالم خوب شده بود، د یکم  دمیرو سر کش وان یل اتیرو باز کردم و محتو  دهنم

 باهات حرف دارم.«  ی ر ی که خواستم از کنارش بگذرم دستم رو گرفت و گفت:»کجا م  ن یسرجام بلند شدم و هم از

 اومد گفتم:»کار دارم.«  ی که از ته چاه در م ییصدا با

 از من هم مهم تره؟« یعنیشد و گفت:» رهیچشم هام خ به

  یبازم اون همه زحمت ی خودم رو م دونم اگه باهات حرف بزنم باز  یمن م ی ول  الیدان ست یاز تو مهم تر ن یچ یدلم گفتم نه ه ی تو

 ره!  ی کرده بودم به آب م ت یفراموش   یکه برا

 ن؟«ی اینم یرمضان ی گوشم رو پر کرد:»آقا ی مرد هی  یصدا هوی

 االن اومدم. -

 ؟« یکن یم  کاریجا چ نیدرضمن تو ا م،ی حرف بزن  د یبا یرم ول ی سمتم برگشت و گفت:»االن م به

 رستوران ماله منه!«   ن ی:»اد یاز دهنم پر هوی

 ؟« یتعجب گفت:»چ  با

گفت سحر    یعل  یچرا وقت دم،یو گفت:»من احمق چرا از اسمش نفهم  د یاش کوب یشون یتو فکر فرو رفت و بعدش به پ یکم

 ن؟«ی جا رو باز کرد نیکه ا ه ی! چند وقت دم؟یرستوران داره نفهم

 شه.  یم  یچند ماه هی ـ

 !« یشد  دایگفت که تو پ ی دونست و به من نم  یدونست، آره م  یم  اریاخم هاش رو درهم کرد و گفت:»سام هوی

  م،ی حرف بزن  ام یم یرم ول   یم  نیبهش کرد و بعدش رو به من گفت:»بب یبرگشت و نگاه الیاون مرده در اومد دان یهم صدا باز

 !« یبر ییجا یحق ندار

 و من هم تو اتاقم برگشتم.  زیو تکون داد و اون هم رفت سمت م سرم
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که ترسش رو داشتم   ی بالخره اون روز دمش،یسرد نشستم. بالخره د کی سرام ی خوردم و رو ز یکه در و بستم پشت به در ل نیهم

 اومد!

 باز هم دوسم داره!  ی عنیگرفت،  ی م اریخبر من رو از سام  یعنیاون منتظرم بود،  یعنی

 لب هام نشست.   یرو  یتنگ شده بود. چشم هام رو بستم و لبخند  ی لیراش خب دلم 

  ی زنه لبخند از رو ی بار هم اون پسم م نیکه ا ن یشه باز هم دوسم داشته باشه! با فکر ا ی م ی عنی! می شه باز ما باهم باش  یم  یعنی

 لب هام رفت و جاش رو به اخم داد.

 نشستم. نم زیبلند شدم و پشت م ن یزم ی و از رو دم یکش یآه

  یکم و کاست ن یحرف زدن بهش ندادم و گفتم:»سحر برو بب ی که برداشت اجازه   نیو برداشتم و به سحر زنگ زدم هم  یگوش 

 ندارم.«  ی تونم برم حال درست حساب  یبنداز. من نم ینگاه ه ی به غذا ها هم  ست،ین

 شده؟  یچرا چ ـ

 هم اومده.«  الیگفتم:»دان  یگرفته ا یصدا با

 ! ید یبالخر د ـ

 . میزن ی آره بعداً حرف م ـ

  ز یبا، باز شدن در سرم رو از م ی اون حالت موندم ول یدونم چقدر تو  ی گذاشتم. نم ز ین یو قطع کردم و سرم رو رو   یگوش 

 برداشتم و بهش چشم دوختم.

 منم نگار! کرد که  ی شدم، هنوز باور نم دایکرد که پ یهنوز باور نم  دم،ید  یچشم هاش م ی و بهت رو تو  تعجب

 .ستادمیا شیبلند شدم و روبه رو ی صندل یو بست و به سمتم اومد. از رو   در

 ! میش  یمن و تو نم  گه ید  الیعذابم نده، دان الی که چشم هام رو بستم. دان د ی صورتم کش ی رو، رو دستش

 دست هاش رو دورم حلقه کرد و من رو  هوی

 

 گردم االن هاست استخون هام بشکنه.  یخودش فشرد انقدر محکم بغلم کرده بود که احساس م به
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 .ختنی ر الیکت دان  یاشک هام از چشم هام سر خورد و رو  هوی

 !؟« یگم شد   هویچرا  ال؟ینفس دان یبغض آلود گفت:»کجا بود یکرد با صدا یو محکم تر بغلم م   د یکش ی م ی قیعم ی ها نفس

 کرد! ی م ه ی داشت گر  الیدان دمی د ی مدم و بهش چشم دوختم، درست ماو رون یبغلش ب از

دست    یرو  ی دست هاش گرفت و ب*و*س*ه ا  نیکه خواستم کنار بکشم ب ن یرو جلو بردم و اشکش رو پاک کردم و هم دستم

 زده  ش یب*و*س*ه اش و آت ی سردم زد. انگار جا

 سوخت!  یداشت م ،یباش  

 ؟« یحرف بزن  یخوا  یو کنارش نشوند و گفت:»نم د یمبل نشست و دست من و هم کش ی رو

 بگم!؟«  یو با زبون تر کردم و گفتم:»چ  لبم

 و بگو مو به مو!  ی همه چ ؟یزد؟ چرا به من گفتن مرده ا   بتیغ هویافتاده، چرا  یی بگو از اتفاق ها ـ

دادنم باز دوسم   ح ی! مگه با توضمیش  یگرده؟ مگه من و تو مثل اون اول ها م ی سر جاش برم یبشه؟ مگه همه چ ی بگم که چ ـ

 ؟ یدار  یم

  ی دون یبه سرم اومد، نم ی تو نبودت چ یدون   یاز قبل هم دوستت دارم تو نم شتر یو گفت:»من تو رو ب  د یهاش رو درهم کش اخم

خوامت باز عاشقتم مثل اون اول ها   یباز م یو تو سرت فرو کن هر جور که باش  نیا ن یشدم! بب یچه حال  ی گفتن مرده ا ی وقت

 ! شتریاز اون هم ب د یشا

  ی تند تر و تند تر م ی جا بند نبود ضربانش ه ه یشد. قلبم  یقند تو دلم آب م ی کارخانه   هیشدم انگار  ی حرفاش غرق خوش  با

 شد.

 با خودته.«  میدش تصمبع  ی زدم و گفتم:»پس گوش بده به همه چ ی کمرنگ  لبخند 

که اشک   ییتا ترک کردنم من گفتم و اون گوش داد، جاها ن یو راد انیکردم از مرگ پو ف یرو بهش تعر ی کردم و همه چ  شروع

 کرد.  ه ی همراهم گر ختمیر

 با خودته.«  می رو پاک کردم و گفتم:»تموم شد، االن تصم سمیخ صورت

  یمانع چیه گه ید  میباش  نده یبه فکر آ د یتموم شد، مهم االنه با یمه چ ه گهیو گفت:»د د یتوجه به حرفم تو بغلش کش بدون

 که بتونه من و از تو جدا کنه!«  ستیجلومون ن
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 ؟« ی شد و گفت:»توهم مثل قبل من و دوسم دار ره یو تو چشم هام خ د یکش  رونیاز بغلش ب هوی

تو چه درد   ی من از دور د،ینفهم یسه سال از عشق تو سوختم و کس نیتو؟ من تو ا ی گ ی م یزدم و گفتم:»چ یق یعم لبخند 

 ...« یکن  ی کردم قبولم نم ی ! چرا دوستت نداشته باشم عاشقتم! فکر مدمیکه نکش ییها

 زارم!«  یبه شرفم قسم که نم  رهیتو رو از مت بگ   یزارم کس  ینم گهی و گفت:»بسه. د د یو بر  حرفم

 ! میباز هم ما شد  الیچند سال تمون شد، بالخره من و دان نیبالخره حسرت ا دم، یشهام ک هی تنش رو به ر ی کردم و بو بغلش

 و از من جدا نکن.  الیدان  گهیقسم د  تیتو رو به بزرگ ایخدا

 شده بود.  ریاومدم که فکر کنم د رون یب الیدان  غلیاز   عیدر اتاق با شتاب باز شد، سر هوی

 تموم بدنم از خجالت داغ شد.  هویشدم،  رهیدر خ  یخشک شده جلو  یو عل اریسحر و سام به

 !« ن؟یایم  نینداز یم نییسرتون رو پا ابو یو گفتم:»چرا مثل   دمیهام و درهم کش اخم

 ؟« ینیب ی و تو هم م نم یب ی که من م  ینیا یگفت:»عل ی آروم ینباشن! سحر با صدا ایدن  نیا ی تو یانگار

 ار؟«ی! داداش ساممیشده باش  ی االتیچشم هاش و بست و باز کرد و گفت:»آره، فکر کنم هر دو خ یعل

 !« تهی واقع ی همه چ ستین االتیانداخت و گفت:»نه خ الیبه من و دان ینگاه اریو گرفته بودم. سام دنمیخند  ی زور جلو به

 شم!«  دار یب نیریبگ  ی زیچ یشگونیب  هی گفت:»بابا من خپابم   یو عل اریرو به سام سحر

  ال یو با دان می خودمون رو نگه دار مینتونست گهیسحر بلند شد د  غی گرفت که ج  یشگونیسحر ن ینکرد و از بازو یهم نامرد  اریسام

 . مید یقهقه کش

ما   الی! بازهم من و دانتهی واقع ی همه چ ی زینه چ نیشد  یاالتیرو به بچه ها کردم و گفتم:»نه خ دمیکه خوب خند  نیا بعداز

 .« د یرس  انیبه پا یحسرت دور  نیا گه ید م،یشد 

 رسم!« یگفت:»شما سه تا بعداً به حساب تون م زد و  ی دستم و گرفت و ب*و*س*ه ا الیدان

 بغل عمو.«  نی حرفا بپر نیا الیخی به سمت مون اومد و گفت:»ب اریسام

 کنم.«   یم  چتیپ چ یپ که چونیو گفت:»نپ  د یدرهم کش ی اخم هاش رو ساختگ  الیدان

 !« ینینگار رو بب ی ها دنیخواستم درد کش یآروم گفت:»نم  سحر
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 .«نیو گفت:»خب گذشته ها تو گذشته بمونه بهتره. مهم االنه که خدارو شکر کنار هم هست د یدست هاش رو به هم کوب یعل

 داداش!«  ن یآفر ی زد یحساببار حرف درست و  هیعمرت گفت:»تو زد و   یلبخند  اریسام

 بدن.«  ی چ هی به ما  د یها با نیا اریزد و گفت:»کوفت، درضمن سام  اریبه سام یپس گردن یکه عل  دمیخند  یگ  همه

هم   یجشن خوب هی  نیشام خوش مزه بد  هی به ما  د ینگار باو   الیگفت و به سمت ما برگشت و گفت:»دان  دهیکش  یآره ا  اریسام

 .« میریبگ 

 چشم هاش گذاشت و گفت:»چشم!« یدستش رو، رو  الیدان

 !« رمیم ی م یتنهام نزار که از گشنگ  وقتچی عاشقتم پسر، ه یزنونه کرد و گفت:»وا  صداش رو اریسام

و گفت:»خوش حالم که خنده   د ی. سحر گونه تم رو بوس دنیهر سه تاشون به سمت ما اومدن و بغلمون کش هو ی م یزد ی ا قهقه 

 .« نیبش ر یپ گهید دهمیبه پا شاالیا یخواهر  نم یب ی م ات رو  یقی حق یها

 قورت دادم و گفتم:»قربونت برم خواهر مهربونم!« و   بغضم

* 

 !ادیخواب قصد نداشت به چشم هام ب نی. ادمیچرخ یپهلو به اون پهلو م نیتخت از ا ی رو

 ! وفته؟یب ی که قراره چه اتفاق ن یبه ا نده،یکردم به آ  یفکر م   الیبه دان همش

بچه ها   ی قرار بود همه  م، یلب هام نشست. بعداز خلوت شدن رستوران با سحر به بام رفت یرو  قیعم ی امروز افتادم و لبخند  ادی

 اون جا باشن.

 از اون تولدن به بعد پام رو به بام نزاشته بودم!  ادمه ی

 یاهورا با اون صدا م، یکرد ی کرده بودن تا آخر شب بزن بکوب م ن یکه پاتوق من بود رو خوشگل تزئ  یها همون قسمت بچه

 . میو خوند  می زد تاری هم گ الیدان خوش گذشت و به اصرار بچه ها من و   ی زد و خوند کل تاریگ باش یز

 خوب از خجالت شکم شون در اومدن.  ال یبچه ها به حساب من و دان ی همه  و   می رفت یرستوران سنت هی از بام هم به  بعد 

زده بود»بالخره   لشیپروفا یبود و رو  نی رو لمس کردم، آنال ال یو به تلگرام رفتم و اسم دان ام رو از کنار بالشتم برداشتم یگوش 

 .« د یرس  انیبه پا ییجدا نیا
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 خانومم؟«  ید یام اومد نوشته بود:»چرا نخواب ی پ هویرفتم که  یدلم قربون صدقه اش م  ی تو

 ال؟«ی. دانادیکردم:»خوابم نم پی زدم و تند براش تا  یلبخند 

 جواب داد:»جان دلم؟«  دهینکش  هیثان  هی  به

 !؟د یرس  انی به پا ییجدا نیا ی عنی! تهیاتفاقات واقع نیا یهمه   یعنی-

 .انیبعد ب ی هم خبر دادم، قراره هفته  نایخانوم به مامانم ا یکار  یکجا ته، یمعلومه که واقع -

 من رو قبول کردن؟«  نایمامانت ا ی عنی! الیبگم دان یدونم چ یکردم:»واقعا؟ من نم  پیتا یقلبم باال رفت و با خوشپحال ضربان

 دختر خوشگل عروسشون بشه!   ه ینکنن از خداشون هم باشه بله چرا که قبول -

 گوشم انداختم و آهنگ مورد نظرم رو باز کردم. ام رو تو  یهم باهاش حرف زدم و بعدش هندزفر یکم

 ی تو اگر که ماندگار شو ی من برا یهوا

 ی تو اگر که سازگار شو ی برا جان من  که 

 نبود  یمن دچار عشق نبود اهل عاشق قلب

 امن به بودنم   یتمام من، جا  ی شد  یآمد  تو

 قلب توست، حس خوب چشم توست  کنج

 پاک ناتمام من باور کن همه حرفام و  عشق

 نرو، بمان تو، با من باش  ییدستامو جا ر یبگ  محکم

 دستامو  ریکن همه حرفام و محکم بگ  باور

 نرو، بمان تو، با من باش  ییجا

 تو  یکشم از هوا  ی تو نفس م  یکشم تو دستا  یم پر

 ریرو قلب من بزار که غرق خواهش و از نگاه من بگ  دست

 از نوازش سرگذشت پر
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 نبود  یمن دچار عشق نبود اهل عاشق قلب

 چ یامن به بودنم  یتمام من، جا  ی شد  یآمد  تو

 کنج قلب توست، حس خوب چشم توست   هی

 پاک ناتمام من، باور کن همه حرفام رو  عشق

 نرو، بمان تو  یی دستام رو جا ر یبگ  محکم

 من باش. با

* 

 از پوف دور چشم هام بخوابه.  یرفتم و با آب سرد صورتم رو شستم تا کم ییبه زور از خواب بلند شدم و به سمت دست شو صبح

و   دمیبنفش پوش  ی ها یکتون بنفشم و  یرو تنم کردم و با مانتو کت  دمی رو صورتم نشوندم شلوار سف  ی میمال  شیکه آرا  نیز اا بعد 

 اومدم. رون یبنفشم رو سرم کردم و از خونه ب  یدر آخر روسر 

ه سمت رستوران  گرفته باشم! با سرعت ب   یجون تازه ا یلب هام نشست. انگار  یخود به خود رو  ی شدم و لبخند  نمیماش  سوار

 رفتم. 

 !  نینب ی ادیمن ز یرو برا  یخوش  نیا ایخدا ر،یلحظه هارو از من نگ  نیا ایخدا

 اتاق سحر پر از آدم بود!  ی جا چه خبر بود؟! جلو نیو پارک کردم به داخل رستوران رفتم. ا  نیکه ماش  نیا بعداز

 بود.  یی زایچ هیزور کنارشون زدم به داخل اتاقش رفتم، مشغول نوشتن   به

 جا چه خبره؟«  نیصدام سرش رو باال گرفت:»سحر ا با

 استخدام اومدن.  یکه الزم بود، برا  ییکارگر ها-

 ؟« یجمع کرد  ی چ ی جا برا نیهمه آدم و ا نیتعجب گفتم:»سحر ا با

 کنم!«  کاریاومدن من چ یآگاه یها، خب خانوم برا رفته  نیرو به سرش زد و گفت:»مغزت از ب دستش

 .« ارنیم نییرستوران و پا ت یفیجا ک ن یهمه آدم اومدن ا نیدارم، ا از یسرآشپز ن ه یگفتم:»من دوتا کارگر با   تیاعصابن با
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هم   ه یفرستم، بق ی م شت یکنم و پ  یچندتاش رو انتخاب م هی شون  نیزد و گفت:»خب حاال تو حرص نخور من االن از ب   یلبخند 

 کنم.«   یخونه اش م  یراه

 و گفتم:»باشه ممنون من به اتاقم رفتم.«  دمیبه موهام کش یدست

 کنار زدم و به باال رفتم. رو  عت یاومدم و به زور اون جم رونیاتاق ب از

 اسمش دنیام رو در آوردم و با د یرو باز کردم و گوش  فم ی ک پ یز عی ام سر ی زنگ خوردن گوش  با

 

 جواب دادم:»سالم عشقم.«  یزدم و با انرژ   یلبخند 

 .« ریصدا رو از من نگ  نیخدا ا  ی:»سالم خانومم، ا د یچی گوشم پ  یتو  باش یز یصدا

 .« ایپاشو رستوران ب ونه، ی و گفتم:»د دمیخند 

 ناهار خدمتتم.  شاالیخانومم جلسه دارم ا-

 . ختهیز انقدر آدم رستوران رکار دارم امرو  یباشه، منم کل-

 ؟ ی چ یبرا-

 اومدن. ی کار  یاون آگاه یبرا-

 گذاشتم.    زی م یرو قطع کردم و رو  یحرف زدم و بعدش گوش  ال یهم با دان یکم

  ی م ییگشتم، چه وقت ها ی ها در به در دنبال کار م ی نییپا نیکه خودم هم مثل ا یی شد به گذشته ها به وقت ها دهیکش  فکرم

  ینا موفق برم شهیهم ی ول  رهیکه کارم بگ  ن یا د یموندم به ام ی صف م  یرفتم و بدون ناهار و صبحونه تو  ی شد که از سر صبح م

 .گشتمی دادم و باز دنبال کار م ی رو از دست نم دم یباز هم ام ی گشتم، ول

 لبم نشست.   یآور اون رو ها رو  ادیبا  یتلخ لبخند 

 گفتم.   ید ییم نشستم و بفرماا یصندل یدر اتاق زده شد رو  هوی

 و پنج سالش باشه وارد شد.   ستیخورد ب ی مرد قد بلند که م ه یاتاق باز شد و  در

 .  نهیاش کردم تا بش ییشد و راهنما ز یخ می سرجام ن تو
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 .« نمیگفتم:»فرم تون رو بب ییخوش رو با

 ساله!  ش یو ش  ست یب ،یرجند ی بهش انداختم. آرشام ب ینگاه هی دستش رو به سمتم گرفت  ی تو کاغذ 

غذا هاتون    د یکه با ه یکار ه ی خودتون  نی دون  یم  یو گفتم:»خب آشپز  دم یکش خودم رو جلو  یرو دستم گرفتم و کم خودکارم 

  ه یاز شما  د ی . باادیکار ها ب ی تونه از پس همه   ینم ییتنها  یول  میها باشه، ما خودمون سر آشپز داشت ی مشتر  لیو بابا م یعال

 .«د یجا باش  نیصبح ا تفردا راس ساعت هف می ریبگ  یتست یغذا

 زد و گفت:»چشم ممنونم خدافظ.«   یلبخند 

نظارت سرد خونه استخدام کردم و فردا صبح هم قرار   ی که انتخاب شده بودن اومدن و رفتن دوتا کارگر برا یی ظهر اون کسا تا

 ! یشپز سر آ ی برا رمیبگ  یتست  یبود از چهار نفر غذا

 رفتم.  نییپا ی اومدم و به طبقه  رون یبه بدنم دادم و بعدش از اتاق ب ی و قوس  کش

 زدم. ال یبه صورت دان ی راه رفته رو برگشتم و لبخند   الیدان دن یکه خواستم به آشپز خونه برم با د نیهم

 .« ییآقا ی سمتش رفتم و گفتم:»سالم خوش اومد  به

 شم.«  ی تلف م یشد و گفت:»سالم خانومم، دارم از گشنگ  ره یچشم هام خ  یزد و عاشقونه تو   یلبخند 

 .« امیمن برم به بچه ها سفارش غذا رو بدم ب ن یحس و دارم، برو بش نیو گفتم:»منم هم چن  دمیخند 

 نشستم.  ی صندل  ی کنارش رو که سفارش غذا رو دادم رفتم   نیها نشست. بعد از ا زیاز م ی کی یگفت و رو   یا باشه

 !«یچشم هام زل زد و گفت:»خانومم چه خوشگل شد  یتو  الیدان

 زدم و گفتم:»بودم!«  ییلبخند دندون نما مایقد  اد ی به

 ؟« یجانم، کار هات تموم شد، استخدام کرد ی و گفت:»ا د یخند 

 . یتشت آشپز ی برا ان یآره دو تا کارگر ، فردا هم قراره چهار نفر ب-

 ام.  یخانوم کار یآهان خسته نباش -

 . میبر رون ی دنبالم و ب ادیسر کارش رفت و قرار شد ساعت هفت بعدظهر ب الیدان م ی که غذا رو خورد  نیاز ا بعد 

 . می انتخاب کرد یسخت ی فردا دوتا غذا ییتست غذا ی و برا م یاتاق سحر رفت به
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 برمت خب؟  ی من شب م یخونه   م یبر- 

 توام ها!«  شی گفتم:»کار دارم آخه درضمن از ساعت هفت پ  یدو دل  با

 نگار خانوم.«  ن یرو باال انداخت و گفت:»رو حرف آقاتون حرف نزن سرش 

 چشم هام گذاشتم و گفتم:»چشم.«  یزدم و دستم رو، رو   یلبخند 

 چشم ها برم.« ن یچشم هام زد و گفت:»قربون ا ی رو یسمتم خم شد و ب*و*س*ه ا  به

  یکرد. دستم رو تو   یکرد، دل بسته تر از قبل م  یزور گفتن هاش من رو عاشق تر از قبل م نیحرف هاش، با کار هاش، با ا با

 . میو به حرکت در آورد و به سمت خونه اش رفت  نیدستش گرفت و ماش 

 ود! ام ب  ی زندگ ی روز ها نیاز بهتر یک ی امروز

 چشم هام گذشت.   ی از جلو لمی ف هی به خونه خاطرات خوبم مثل  دنمیرس  با

 شدنش در اومده بود!  سیکه به خاطر خ  یی ها غی ج یبلند به گوشم خورد، صدا یخنده ها یرو به استخر دوختم و صدا چشمم

 خانوم؟«  یخند  ی م  یچ یچشم از استخر گرفتم و بهش دوختم:»برا الیدان یصدا با

چطور   ادته ی شنا،  ی برا ی اومد  یبود که استخدامم کرده بود  یروز  نی استخر رو دوم ادته یکردن:» ف یذوق شروع کردم به تعر با

 !« یو به صورتم پرت کرد   یلباست و در آورد 

خواست کتکت   یدلم فقط م   یکه حرصم داد ی و گفتم:»کوفت، وا  دمیکه آروم به بازوش کوب د ی قهقه اش حرفم رو بر یصدا

 بزنم!« 

 اومد؟«  ی رو مظلوم کرد و گفت:»دلت م افشیق

االن اصالً دوست   ی خواست سر به تنت نباشه ول ی من ها! آره اون موقعه دلم م ی نکن برا ی جور نیتو ا  افهیو گفتم:»ق دمیخند 

 تار مو از سرت کم بشه.«   هی خواد  یدلم نم

 

به   گهید یکه تو رفت  ی استخر برام حروم شد، از وقت نیا ی که تو رفت  ی سرم زد و گفت:»از وقت یرو ی کرد و ب*و*س*ه ا مبغل

 .« ومدمیسمتش هم ن
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 م؟« یبه سمتش برگشتم و گفتم:»االن تو آب بر یز یچ هی فکر کردن به  با

 دختر! االن آب سرده.«   یشد  ونهیگشاد شده گفت:»د  یچشم ها با

 غر نزن!« نیآفر ایرو گرفتم و گفتم:»هوا که گرمه، ب دستش

 آب افتاد.  یهلش دادم که نتونست تعاداش رو حفظ کنه و کمر تو  ارهی رو در ب  رهنشیکه خواست پ  نیهم سادم یاستخر وا یجلو

 .« نمیو بده بب  ها؟ دستت ی شد  طونیگفت:»ش  اومد و  رونیآب ب ریکه از ز  دمیبلند خند  یصدا با

 عوض کردم.  سمیخ ی بلندش رو با لباس ها ی ها زی از بلو ی کیبه سمت اتاقش رفتم و  م، یتوپ به خونه رفت  یآب باز ه یاز  بعد 

 شد!  یخشک م یطناب پهن کردم تا خشک بشه، هوا گرم بود زود  یرو برداشتم و رو  سم یشلوار خ مانتو

دونستم   ی اگه م ،یو گفت:»چقدرم خوشگل شد   د یکش ی بهم کرد و سوت بلند  ینکاه  هی اومد و از سر تا پا  رون یاز حموم ب الیدان

 .« دمیخر یبرات م ادیلباس مردونه بهت م

 !« گهیپوشم د یو گفتم:»مال تو رو م  دمیخند 

 تخت نشوندم *** و گفت:»نگارم؟«  یو رو  د یزد و به سمتم اومد و دستم رو کش  یلبخند 

 آخرش زدم و گفتم:»جان دلم!؟«  می از م یلبخند 

 ؟ ی خون یده، من و مست خودش کرده برام م ی صدات بهم آرامش م-

 .« زدلمیزدم و گفتم:»تو جون بخواه عز ی موهاش ب*و*س*ه ا ی رو

 کرد.  ی م یو من رو غرق خوش  د یلغز یدست هام م   رینرمش ز یموهاش فرو بردم، مو ها ی هاش رو بست و دستم رو ال چشم

 هات بخوابون  یبا الال  المیشروع کردم به خوندن:»من رو هر شب تو خ د ی که فکرم رس  یی الال نیاول با

 تب رو بتابون  د یمن گرفته خورش  آسمون

 ست ین ی که واسه با تو بودن ج خودت بهونه ا یا

 ست ین یکه قصر آرزو هام جز خرابه خونه ا  فیح

 تو رو بهونه کردن کار هر شبم تو خوابه  یه
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 ور نقش صورتت رو آبه من مثل حض  بخت

 ی گ  یم  ییکه واسش الال یز یبه حال اون عز خوش 

 ی د ید ی هم من رو م  یتو آسمون عمرت کم کاش 

 شه پژمرده  یقلبم م  گه ید  رهیبم ایرو ن یبه خوابم، اگه ا ی ایتو ن اگر

 .« رمیخوام اوج بگ  ینم ، یخوام ستاره باش  یره، نم  ی م یاهیهات س  چشم

 بالشت گذاشتم. یبود. سرش رو آروم **رو  دهیتخس تو خودش جمع شده بود و خواب  یپسر بچه ها مثل

 مهم نبود.   ی نم داشت ول ی کمی دمیتخت بلند شدم و لباس هام رو پوش  یرو  از

رو برداشتم فردا از   نتینوشتم:»عشقم من به خونه رفتم ماش  یتکه کاغذ  ی داد، رو ی دوزاده شب رو نشون م  وارید  یرو ساعت

 .« یبوس با یدار  ی ستوران بر مر یجلو

 راست به خونه رفتم.  ه یشدم و  نیزدم و سوار ماش  رونیبرداشتم و از خونه ب ز یم ی رو از رو نیماش  جیسو

 *** 

 .م ی الیدان یتو فرودگاه منتظر مامان و بابا ال یدوهفته هم گذشت و االن با دان ن یا بالخره

 . انیب الیدان  یبرن و از اون جا همراه با خاله و دختر خاله   راز یجور استرس گرفتم، قرار بود از کانادا به ش  هی

 به سمتم اومده بود.  یاسترس مسخره ا  یول دمشون ید ی بار نبود که م نیدل تو دلم نبود، اول اصالً

 تو دختر؟!« ی دستم رو فشار داد و گفت:»چقدر سرد الیدان

 دونم استرس دارم.«   یزدم و گفتم:»نم ی پر استرس  لبخند 

 !« یاسترس گرفت یخود یشناسه ب یزد و من رو به خودش فشرد و گفت:»انگار مامان مهربونم نم  یللخند 

 شد و قلبم تپشش باال رفت!   اد ینشسته، استرسم ز راز یش  یمایکرد هواپ ی که اعالم م ی زن یصدا با

 کردم.«  داشونیپ ا یو گفت:»ب  د یدستم و کش  الیگشتم که دان ی شدن با چشم دنبالشون م یخال مایافراد تو هواپ دهینکش قه ی دق  دو

 آخه!؟«  نمیب یمن نم الیو پشت سرش راه افتادم و گفتم:»کو دان دمیکش  یق یعم نفس
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 . دمشونیکرد دنبال کردم و د یرو که اشاره م ییدستش جا با

 انگار استرسم فروکش شد. دنش ید زن و دوس داشتم با ن یچقدر ا من

گرد    نکیچهره اش افزرده بود، با اون ع یبر مهربون  دش یدست سف کی  یبود موها یهم تپول  ی از فرشته نبود قد کوتا و کم کمتر

 کرد.  ی م ق یتزر یآرامش خاص  هی لب هاش بود به آدم   یرو  شه یکه هم  یو لبخند 

بر   ی زیو تم ک یلباس ش  شهیبرابر باباش بود، هم یکپ الیدان  یکلیمرد قد بلند و ه  ه یو ازش گرفتم و به پدرش سوق دادم   نگاهم

  یشد که خانواده اش کنارشن! م میلحظه چقدر حسود  نیمادرش هم پدرش پر از آرامش بودن و من ا ی تن داشت! هم چهره 

 ...یحس ول  نیدونم احمقانه بود ا

 داختم.ان شونیو نگاهم رو به زن و دختر کنار دمیکش  ینفس

 داشت! الی با مامان دان ی شباهت کم یلی زد چهل سالش باشه خ ی زن قد بلند و الغر اندام که م هی

 .  دمشید الیدان  یخونه   یجلو  یبود که اون سر  ی همون دختر  شیکنار دختر

  یها کرد، لب  ی چشم هاش رو دو چندان م یکه خوشگل  یبلند  یبا پلک ها یگرد مشک  یانداختم چشم ها یصورتش نگاه به

  ی ردایا چ یاش رو ناز و بچه گونه کرده بود، ه افهیبود ق خته ی صورتش ر یکه رو   ییها ی که با رژ قرمز رنگ شده بود و چتر  یقلوه ا

 قدش کوتاه بود!  ی نداشت فقط کم

 زد و دستش رو  یما لبخند   دنید با

 

 .  میکرد ماهم متقابل بهش دست مون رو بلند کرد  بلند 

 ذره شده براشون.«   هی و گفت:»بدو که دلم   د یدستمو کش الیدان

 مامانش رو بغل کرد و قربون صدقه اش رفت.   عیسر الیبه هم دان   دنمونیزدم و به قدم هام افزردم، با رس   یلبخند 

ما رو برد، هزار ماشاال  الیکه دل دان ی شد دختر دای»بالخره پو گفت: د یدست دادم که من رو به بغلش کش الیدان  یخاله   با

 چقدر هم خوشگله!« 

 .« نیزدم و گفتم:»شما لطف دار ،ی خجالت زده ا لبخند 
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خوش حالم که   ی لیخ ی رفتم تو بغل دختر خاله اش محکم من رو به خودش فشار داد و گفت:»وا  هو یاومدم که  رون یبغلش ب از

 که کوفتت نشه پسر خاله!«   یوا  ی اون هم چه زن ره ی گ ی بالخره سر عقل اچمده و داره زن م الیدان

 و خوش رو بود.   یمیبرخورد به دلم نشست دختر صم نیهم تو

 .«نی نازن یگفت:»ول کن خانومم رو خفه اش کرد   الیدان هوی

 شدم.«  زده  جانی ه یکمیمن  د ی ببخش ی دست هاش رو از دورم باز کرد و گفت:»وا نینازن

 !« دنتیخوش حال شدن از د  یل یخ زدلم،یزدم و گفتم:»اشکال نداره عز یمهربون  لبخند 

 .« می ش  یم  یخوب ی زد و گفت:»من هم خپش حال شدم دوست ها  یلبخند 

قدم رو چشم مون    ،یرمضان ی آقا نیخوش اومد  ی لیو گفتم:»خ دمیرفتم و دستش رو بوس   الیگفتم و به سمت پدر دان یشاالهیا

 !«نیگذاشت

 .« یشم پدر جون صدام بزن ی خوش حال م یام زد و گفت:»ممنونم دخترم ول ی شونیپ ی رو یبغلم کرد و ب*و*س*ه ا  پدرونه

 لب هام نشست و گفتم:»چشم پدر جون!«  ی رو  یلبخند 

 عروسم!«  یو گفت:»حاال شد  د یجون خند  پدر

 اش!«  یبه حرف گرفت  نم یگفت:»رضا بزار من هم عروسم و بب هوی ال یدان مامان

چقدر من رو   نیقبولم کرده بودن و ا تمی شدم اون ها بدون توجه به موقع ی اومد غرق لذت م ی که از دهنشون م  یهر کلمه ا  از

 کرد!  ی خوش حال م

 هم تو!«  نی عروست ا ن یخانوم ا ایجون دستم و گرفت و گفت:»ب پدر

 بغلم کرد و قربون صدقه ام رفت.  دم،یو از دستش بوس   سمت مامان رفتم به

زد و   ی گونه ام ب*و*س*ه ا ی داد چشم هام پر از اشک شد، دست هام و دور گردنش حلقه کردم رو ی مادرم رو م یبو  چقدر

 !« یخوش حالم که عروسم تو شد  یل یگفت:»خ

 صدام رسختم و گفتم:»قربون شما برم مادر جون.«  ی رو تو متمیصم ی  همه

 از بغل مادر جون جدا شدم.   الیدان یصدا با
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 . زهیر ی از سر و صورتتون م یخستگ  د یخونه استراحت کن  م یخب بر-

 .« نیکن  یاستراحت م نیر یبعدش هم که م  ن،یرستوران غذا بخور م یاول بر الیو گفتم:»نه دان دم یحرفش پر وسط 

 درسته؟«   یکه رستوران دار  دمیوش رو باال برد و گفت:»عروس خانوم شنابر  یتا نینازن

 زدم و گفتم:»بله.«   یلبخند 

 تلف شدم.«   یکه از گشنگ  م یهاش رو تو کاسه اش چرخوند و گفت:»پس بر چشم

 . میراست به سمت رستوران رفت هی و   میشد  نیو سوار ماش  م یاومد  رونیفرودگاه ب از

 نکنم!  ییشون احساس تنها نیخواستم ب یزدم که اون هم اون جا باشه، فقط م اریبه سام ی زنگ  هی راه  تو

 !« یخوب یو گفت:»چه جا د یکش  یرستوران سوت بلند  دن یبا د نینازن

 !« یخانوم عروسم رو دست کم گرفت  نیزدم که مادر جون گفت:»نازن  یلبخند 

 عروس رو دست کم گرفت؟«  ن یشه ا ی مگه م رم، یو گفت:»من غلط کنم که عروس شما رو دست کم بگ   د یرو دستش کوب نینازن

 .« زیکم زبون بر  تی:»بسته نازنخاله

 سحر ما کجاست؟«  نی به چشم مادر جان، نگار ا یچشم هاش گذاشت و گفت:»ا  ی دست هاش رو، رو نینازن

 خوابه.«  یم  رهیگ ی کار و بهونه کرده و اون جا م  یکه الک ادینم رون یباال انداختم و گفتم:»تو اتاقشه از اتاق ب  ی ا شونه

 و گفت:»تنبله بابا. کدوم اتاقه؟«  د یخند 

 . یاون در چپ-

 

. من برم سفارش غذا رو بدم و  نیسرپا نمون  نینیبش  د ییرفتم و گفتم:»بفرما نا یبه اتاق سحر رفت و منم به سمت مادرجون ا نینازن

 .«امیب

 .« میدار ی که مهمون مهم د یخوشمزه هاتونو رو کن ی ها اون غذا هاداخل آشپزخونه رفتم و گفتم:»بچه   به

 االن.«  ن ی:»چشم خانوم همآرشام



 ی زندگ نیا گذره یم

261 
 

 بود.  ساده یجلو در وا دمی رو د اریاومدم که سام رون یگفتم و از آشپزخونه ب  یممنون

 زشته.«  ششونیپ م یاومدن، بر نا یا الیمامان دان اریسمتش رفتم و گفتم:»سالم سام به

 . میدادم کنارشون نشستم و مشغول صحبت شد  ییکه آشنا نیو بعد ا ا م یرفت نایمادر جون ا شیپ اریسام با

 دخترم؟«   یر  یبلند شدم که مادر جون گفت:»کجا م  یصندل ی که غذا ها رو آوردن از رو ی وقت

 رو صداش بزنم.  ن یبرم نازن-

نگاهم   یسرشون رو باال گرفتن و سوال دنمیگفت به سمت اتاق سحر رفتم و در و باز کردم در حال بگو بخند بودن، با د  ی باشه

 کردن. 

 شه.  یناهار االن غذا سرد م  ایجون ب نیحالتون کوکه ها! نازن-

 زنداداش جون.  یکه صدام زد  ن یاز ا ی االن اومدم، مرس -

 جا برگ چغندرم؟«  نیا به من انداخت و گفت:»من هم  ینگاه سحر

 .« گهینگاهش کردم و گفتم:»بله د یعاد

 شعور!«  یرو به سمتم پرت کرد و گفت:»کوفت ب ی دست مال جا

 حساب کتاب هات رو بکن.« نیزندادش، برگ چغندز تو هم بش  م یبر ایو گفت:»ب د یخند  نیو براش در آوردم که نازن  زبونم

 .« رونیم بکرد و گفت:»از اتاق ی هر دوتامون دهن کج برا

 پر از اشک داد!   ی رفت و جاش رو به چشم ها ن یخنده اش از ب  هو ی اریسام دنیبا د نینازن می اومد  رون یو از اتاق ب دمیخند 

 ابرو هاش نشونده بود.   نیب  یپر رنگ  یاون اخم ها ینداشت ول  نیاز نازن  ی برگشتم که اون هم دست کم اریتعجب به سمت سام با

 شناختن.   یها از قبل هم رو م ن یاشتباه فکر نکنم ا اگه

  نم یرو کنارم نگه داشتم تا بب نیکردن همه رفتن و من هم به زور نازن  ی هر دو با غذا هاشون باز نی از ناهار که سامسار و نازن بعد 

 شد؟! یحال نیسامسار ا دن یچرا با د

 .« امیبرو باال تو اتاقم، من هم برم دوتا قهوه بردارم و ب نینکردم و گفتم:»ناز نینازن روبه 

 و به سمت باال رفتم.  ختم ی گفت و به سمت باال رفت، من هم آشپزخونه رفتم و دوتا قهوه ر  یا باشه
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 مبل نشستم.   یگذاشتم و کنارش رو  ز یم ی زدم و قهوه ها رو، رو نینازن یبه صورت گرفته   یلبحند 

 شنوم!«  یدست هام گرفتم و گفتم:»م  نیاش رو دستش دادم و خودم قهوه ام رو ب قهوه

 رو؟«  یتعجب نگاهم کرد و گفت:»چ با

 !« یغذا بخور یکه باعث شد چشم هات پر از اشک بشه و نتون  یباال انداختم و گفتم:»همون اتفاق ییابرو

 بود.«  وفتادهی ن یاتفاق چیگفت:»ه یدست پاچگ  با

 درسته؟«  یشناخت ی و از قبل م  اریگفتم:»آره جون خودت، سام ی حالت مسخره ا به

نگاهم کن و    نیگذاشتم و دست هاش رو گرفتم و گفتم:»نازن ز یم ی چشم هاش دوباره پر شد. قهوه ام رو، رو اریاومدن اسم سام با

 کنم هان؟!«  یتونستم کمک د یشده شا یبگو چ

 اون سرگرد بود و من هم دانشجو.   م، یآشنا شده بود  تچ آلمان باهم ار یزد و گفت:» من و سام  یتلخ لبخند 

  یگشتم که چندتا پسر دنبالم کردن و ه یبر م  ی مهمون ه یکنم، از  یرو که باهاش آشنا شدم و فراموش نم  یروز  ن یوقت اول چیه

کردن، شب بود و به خاطر    یو اون ها هم دنبالم م دم یدو  یگفتن که از ترسم پا به فرار گذاشتم، من م   یم  یزشت ی حرف ها

 بود.  ابونیهوا تک و توک آدم تو خ یسرد

  ی رفتم و اون ها با لبخند ها ی عقب ک یشده بودم. من ه  د ینا ام گهیکوچه که اون هم از شانس بدم بن بست بود، د  ه یتو    رفتم

 شدن.  ی ترم م ک یچندششون نزد

 .«د یشن ی صدام رو نم ی خواستم کس ی زدم کمک م ی داد م  یبه سمتم حمله کردن، هر چ هوی

  اد ی نیکمک خواستن هام! هم هام و  ادیاون فر ادیکه سرنوشتم و عوض کرد،   یاون جشن افتادم، جشن اد یحرف هاش  نیبا ا هوی

 بره.  جیخاطرات تلخ باعث شد حالم خراب بشه و سرم گ ی آور

 ؟« یگفت:»خوب  یآب رو به سمت دهنم گرفت و با نگران عیسر نینازن

 افتاد.«  ادمی یبد  ی خاطره   ه ی  هوی د یزدم و گفتم:»خوبم، ببخش نیبه صورت نازن یقلوپ از آب خوردم و لبخند  هی

 !« زنم ینم ی حرف گه یگفت:»خدا لعنتم کنه، د ینگران با

 دست هام گرفتم و گفتم:»باور کن من حالم خوبه تو ادامه بده.«   نیرو ب دستش

 ؟« ینگاهم کرد و گفت:»مطمئن یحالت سوال  به
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 هام و باز و بسته کردم و گفتم:»مطمئنم!«  چشم

که   ی ریدرگپسر و  هی  یصدا هو ی ومد یبه کمکم ن ی کس ی ول  ادیداد و فر  یگفتم، هر چ ی زد و گفت:»باشه. آره داشتم م  یلبخند 

  ی افتادم و از طرف نیا ری که گ  دمیترس  ی م ی اون پسره اسلحه اش رو در آورد همه شون فرار کردن، از طرف یگرفت وقت  شون  نیب

 مواظب باش!« شتر یکفت:»خانوم کوچولو ب یسیو به زبان انگل  ساد یوا م یروبه رو د هم خوش حال بودم که نجاتم داد. اوم

  ی نگاه عاشقش شده بودم! بعد اون اتفاق هر روز و شب فکرم به پسر هی شدم، آره من احمق تو  یحال هی نگاهش با حرف هاش  با

 ! یزیدونستم نه چ ی بود که نه اسمش رو م

 .«ی روز هی و گذشت که  گذشت

 شد؟«  یزد که با تعجب گفتم:»چ ی قهقه ا د یحرفش رس  ی جا نیبه ا ی وقت

. همون  یچ ایدونم از شانس خوبم بود   یشد، نم دهیکه پام به پاسگاه کش ی دعوام شد جور  ابونیتو خ  دختر  هی گوش کن بگم، با -

 که من رو از دست اون پسرا یپسر

 

 شناسم!« یم  ییجا ه یبه سمتم اومد و گفت:»من تو رو از  دنم یبود. با د ده یپوش  یسیلباس فرم پل دم، یداده بود رو د نجات

کردم. به زور   ی نگاهش م ره یبود و فقط خ ده یکلمه ها از ذهنم پر ی شدم، انگار همه  ی چه جور دنشیکه با د ی دون ی نگار نم یوا

 .« نیپسرا افتاده بودم کمکم کرد ریکه گ  یو با لکنت گفتم:»اون روز  دم یکلمه ها رو کنار هم چ

 ؟« ی کن ی م کاریجا چ نی گفت و بعدش گفت:»ا یآهان

 کرده.  تیشکادعوا شد اون هم از من   یکیبا -

 و گفت:»عجب.«  د یخند 

 « یری م اریزده بود انداختم»سرگرد سام راهنش ینگاهم و به اسمش که رو پ عی سر ستاد،یا ایخنده هاش انگار دن با

رفتم    یکه داشتم به دانشگاه م ی هفته بعد اون اتفاق روز ک یکشف کرده باشم انقدر خوش حال بودم که نگو،   یمهم ز یچ هی انگار

شاخ به شاخ شدم! سرم به فرمون خورده بود و   نیماش  ه ی روندم که با  ی رو م نیکرده بودم با عجله و سرعت متش  ریهم د  یلیخو

 از سرجام تکون بخورم. تونستمیبودم که نم دهیبد ترس  دراومد، انق ی ام خون م یشونیاز پ
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سرگرد هم   نی افتاد تهش ا یکه برا من م ی کوچک بود هر اتفاق  ایجا خوردم واقعاً که دن یلیخ دنشی باز شد و با د نمیدر ماش  هوی

 بود! 

 از من نداشت با تعجب گفت:»باز هم که تو!«  یهم دست کم اون

 !د یچرخ ی ندادم انگار زبونم قفل شده بود و تو دهنم نم یجواب

 شده!؟«  یسرت چ نمی بزار بب نم، ی رو بب گهیهم د ی بد  یسر اتفاق ها  شهیهم د یو گفت:»ما با د یخند 

 نشده!«  یخاص زیزدم و گفتم:»چ  یلبخند 

 ببرمت دکتر.  د یبا-

 شه.«  یحل م  ی شام در خدمتت باشم همه چ هی سرگرد اگه  یآقا ستی ن ی زیگفتم:»چ یی با پرو هوی

و   دم ید ی! بعد از اون شام هر روز هم رو م اریمن و سام یمعجزه برا  ه یمعجزه بود  ه یرو برد، اون شام   مانمیخنده اش دل و ا با

 خوش حال بودم!  ی لیرو به من داده باشن خ ایکه به من اعتراف کرد دوستم داره انگار دن یوقت   م،ی زد ی حرف م ی باهم کل

اون به من عالقه   دمنیداشتم به اسم جان و ی هم کالس  ه ی وسط  نیا اریمن و سام ی دانشگاه همه خبر دار شده بودن از رابطه   تو

  یکردم! اون پسر ینبود باز هم ردش م  اریمن پسش زدم البته اگه سام  اریبه خاطر سام یداشت و اومده بود اعتراف کرده بود ول 

  دمیز تهد که پسش زده بودم هر رو نیکردن. به خاطر ا  یم  یبودن باهاش هر کار  یو برا   داشتندخترا آرزوش رو  ی بود که همه 

 گرفتم.   ینم ی کدوم از حرف هاش رو جد  چیکرد و منم ه یم

هوش کننده   ی و با ب  ختنیرفتم دانشگاه چند نفر به سرم ر  یکه داشتم م  ی روز ه یگذشت،   یم اریمن و سام یاز رابطه   یسال کی

 بودم.  دمن یجان و شیهم که چشم هام و باز کردم پ ی که به دهنم زدن از هوش رفتم وقت یا

 بهش فرستاده بود.  ییعکس ها ه یتختمه و  یگفته بوده که دوست دخترت تو بغلم و رو   اریبه سام اون

هوش کرده بود   ی شکستم اون من و ب یچه جور دمیاون عکس هارو د   ی وقت  یدون   یگفت نم  یبه من م اریها رو سام نیا ی  همه

 و هزار تا عکس گرفته بود! 

حرف   ه یباور نکرد و فقط  ی قسم خوردم که دروغه ول  اریبه سام یخبر نداشتم هر چ یچ یشکستم من از ه ی چه جور ی دون  ینم 

 تموم شد!«  یهمه چ  نیگفت و رفت:»نازن
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جا   نیو گرفتم به تهران و دوسال ا میو انتقال  ارم یاون کشور دووم ب ی و رو کردم نبود که نبود، نتونستم تو ر یهمه جا رو ز نگار

شدم که اون هم امروز   یداشتم خوب م   ایام بد بود تازگ یگرفتم. حال روح ی انتقال رازیدش هم از تهران به ش درس خوندم بع

 شدم!«  ی چه حال دمیچشم هاش رو د ی تو رتنف  یوقت   یدون ی نگار نم دمش،ید

 کنم.«  یرو درست م  ی کردم و اشک هاش و پاک کردم و گفتم:»ناراحت نشو من همه چ بغلش

با حرف هاش با   یخوامش اون بدجور  ی نم گه ید ی که هنوزم دوستش دارم ول  نیخواد، با ا ی اومد و گفت:»نه نم رون یبغلم ب  از

 تهمت هاش دلم رو شکست!« 

خودت رو بزار جاش اگه   ، یبهش حق بد  د ی ! تو باید  ی ه خودت و عذاب مش  یکه نم  یجور  نیابرومرو باال انداختم و گفتم:»ا یتا

 ؟« یشد  ی م ی چه حال ی د ید ی اون عکس ها رو م

آلمان و   ی حرف چیاون حق نداشت بدون ه ی دادم ول ی واکنش رو نشون م نیا د یدم بهش، آره من هم جاش بود شا ی حق م-

 .« الیخیترک کنه! اصالً ب

 قهوه ات رو بخور سرد شد!« ایبرداشتم و گفتم:»باشه ب ز یم ی اش رو از رو قهوه

 قهوه اش شد و من هم به فکر فرو رفتم.  دنیمشغول نوش   یبدون حرف نینازن

  د یگه! با ی رو نم نیچشم هاش که ا ینفرت تو  ی رو دوست داره ول نیاون هم نازن ی عنیبرگشت،  رانی ا اریبه همون خاطر سام پس

 باهاش حرف بزنم. 

و به خونه شون بردم گذاشتم و خودم هم به خونه    میکرد ی تهران گرد یو بعدش هم کم  م یشب تو رستوران موند  ساعت هشت تا

 رفتم. 

 حاظر شدم و به رستوران رفتم.  یحوصلگ   ی شروع شد با ب ی روز تکرار  ه یشدم. باز هم  داریام از خواب ب ی صبح با زنگ گوش  فردا

رستوران که    ایب ار یزنگ زدم، دو بوق خورده نخورده جواب داد:»الو سالم سام اریسامام رو برداشتم و به  ی گوش  ی آن م یتصم  هی  تو

 باهات دارم.«  ی کار واجب

 ناهار توپ هم حاظر کن.«  هی  یول  ام یخانوم باشه م یسالم آبج-

 منتظرم.  ی پشت اطیباشه ح-

تاب   یرفتم و رو  اط یسامسار و سفارش دادم و بعدش هم به ح یمورد عالقه   یو قطع کردم و به آشپزخونه رفتم و غذا  یگوش 

 نشستم.
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 به صورتش زدم.  یسرم رو باال گرفتم و لبخند  اریسام یصدا با

 .می نیتخت بش ی رو می سالم بر-

 برات تنگ شده بودا!«  برم، دلم  ونتیام زد و گفت:»سالم قر یشونیپ  یرو  ی ب*و*س*ه ا اریسام

 ها!«  م ید یهم و د روز ی و گفتم:»د دمیخند 

 تو دلت برا من تنگ نشده؟!«  یعن یووگفت:» د یخند 

 نشست. می تخت نشستم و سامسار هم روبه رو  ی هام و در آوردم و رو کفش

گوش   د یگم و با ی بهت م ی هرچ ستم،ی ن ی نیاهل مقدمه چ یشناس  ی خودت که من و م اریو با زبون تر کردم و گفتم:»سام  لبم

 ؟« ید یفهم یو عاقالنه بهش عمل کن   یکن

 کج و کوله کرد و گفت:»چه ترسناک! بفرما من سر پا گوشم.« اش رو  افهیق

 ؟«یداشت ی رابطه ا  نیشدم و گفتم:»تو قبالً با نازن رهیچشم هاش خ یزدم و تو   یلبخند 

 شناسم.« ی ه اون اسم رو نمب  یاخم هاش رو درهم کرد و گفت:»من کس نیآوردن اسم نازن با

 !« اریگفتم:»سام  محکم

 ه؟« یهام زل زد و گفت:»چ چشمتو 

  یرو م یچرا با آوردن اسمش اخم هات درهم شد، من همه چ یشناس   ی من احمقم! اگه نم نیگفتم:»ببهام و درهم کردم و  اخم

 یاز من قائم کن ستیدونم الزم ن 

 

 !« ؟یگ  یبه من دروغ م  ی مثالً خواهرتم دار ،

که مثل چشم هام بهش   نیهم گفت، از دوست داشتنم گفت، از ا  انتشیزد و گفت:»از خ یپوذخند  میتوجه به ناراحت بدون

 اعتماد داشتم!« 

 نداره!  ی گناه چ یاون دختره ه ی گفت ول ی آره از همه چ-

 !« ی کن ی رو دوست ندارم باور م نی! االن من بهت بگم نازنیساده و زود باور  ی لیکرد و گفت:»تو خ نگاهم
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  نیبهت نگفته من با ا یدروغ چیه نینازن ، یو دوستش دار  نیتو هنوز هم نازن  ،یبا دهن خودت گفت  نیزدم و گفتم:»بب  یلبخند 

داد، اون عاشقته    یصداقت م یحرف هاش بو  یهمه   ه،ی چطور دختر دم یتو همون سه ساعت فهم ی که تازه باهاش آشنا شدم ول 

 شد!«  ی ماز اشک اومد چشم هاش پر  ی که اسمت م ی وقت

 !؟« یدست هام گرفتم و گفتم:»تو هنوز هم اون رو دوست دار ن یو ب  اریبزرگ سام یگرفتم و دست ها   ینفس

 گفت:»نه ندارمش!«  یسوق داد و به آروم  اطیهاش رو بهپحوض وسط ح چشم

 رو فشردم و گفتم:»به چشم هام نگاه کن و بگو.«  دستش

 شبش رو به چشم هام دوخت و گفت:»دوستش...« یها چشم

  یسرجات تو که خچب من و م  نیگرفتم و گفتم:»بشحرفش رو بزنه و خواست بلند بشه و بره که زود بازوش رو  ی  هی بق نتونست

 سوال هام فرار کنه؟!« ریتونه از ز ی که نم ی دون یم یشناس 

 دونم!«  ی نشست و گفت:»بله م م یو روبه رو برگشت

 !« یو دوستش دار نی که هنوز هم نازن ی رفتار هات نشون داد  نیزدم و گفتم:»خب با هم یی دندون نما لبخند 

نه اون قبول    م یبا هم باش  گهید  می تون یشه ما نم ینم ی از قبل، ول شتری ب ی خوامش حت یو گفت:»آره م  د یموهاش کش ن یب یدست

 !« یزینه چکنه  یم

 چرا قبول نکنه؟ -

 شکستم، با حرف هام غرورش رو له کردم!« دلش رو  اد یفرستاد و گفت:»چون ز  رون یرو کالفه مانند ب  نفسش

 کنم!«  ی رو بسپار به من، درستش م ی رو گرفتم و گفتم:»همه چ دستش

 دارم!«   ینقشه ا  ه یگفت که زود گفتم:»من   یا باشه

 ه؟« ینگاهم کرد و گفت:»چ مشتاقانه

 گفتم:»غذات رو بخور بعداً.« باال انداختم و  ییابرو

 *** 

  نیکردم که نازن  د ییو تاک م یبر رون یب ییچهارتا اد یب نیگفتم ساعت هشت شب با نازنزنگ زدم و  الیام رو برداشتم و به دان یگوش 

 هم با ما هست. ارینفهمه سام
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 نشستم. نایا ال یمنتظر دانکردم و بعدش هم حاظر شدم و  ساعت هشت شب سرم رو با کار گرم  تا

 به هر دوتاش دادم. ی شدم و سالم نیو سوار ماش  دم یپر رونیاز رستوران ب نیبوق ماش  با

 .«شییدلم برات تنگ شده بود خدا ی بغلم کرد و گفت:»سالم آباج ییبا خوش رو نینازن

 شدن!«  ی میچقدر زود هم صم نی و گفت:»اوه بب  د یخند  الیدان

 پس؟!«  ی فکر کرد یزدم و گفتم:»بله چ   یلبخند 

 !«میش  ی دشمن م  یاز دهنم گرفت و گفت:»فکر کرد  نینازن

 کنم.«  ییفکرا نیباال برد و گفت:»نه بابا من غلط کنم هم چن  میدست هاش رو به حالت تسل الیدان

 م؟« ی سمتم برگشت و گفت:»خانومم کجا بر به

 که؟!«  ادتهی  یباغ آقا محمد   میبه حالت فکر کردن در آوردم و بعدش گفتم:»بر صورتم

 شه فراموشش کرد!  ی آره مگه م-

 لبم اومد.  ی رو یلبخند  نیاون محوطه دل نش دن یبا د مید یرس  ی محمد  یدوساعت به خونه باغ آقا بعداز

 .د یهم رس  اریکه همون لحظه سام  کیشد  اده یپ نی! از ماش میداشت الیدان  که با  یخاطرات چه

 و روش رو ازش برگردوند. د یزود اخم هاش رو در هم کش ی آشفته شد ول یکم  دنشیبا د نینازن

 . دمیکوب  یو با کف دستم رو در فلز  دم یتوجه بهشون به سمت در دو بدون

 و با ذوق گفتم:»عمو رضا منم نگار!«   دمیعمو رضا دستم و عقب کش یصدا دنیشن با

چشم انتظارت بودم چه عجب بعد چند   شهیلب هاش نشوند و گفت:»سالم دخترم، هم  یو باز کرد و لبخند مهربونش رو، رپ  در

 !« یسال به ما هم سر زد 

 !« می چند مدت مشکالت نزاشت بهت سر بزن ن یا د یعمو رضا دلم برات تنگ شده بود، ببخش  یو گفتم:»وا   دمیبغلش پر به

 :»سالم عمو.« الیدان

 داشت!   یآرامش خاص ه ی  دمیکش ی قیچشم هام و بستم و نفس عم م،یتو باغ رفت  ی از احوال پرس  بعد 
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 کنارمون موند و بعدش رفت. ی و عمو رضا هم کم  میکوچک نشست  یالی و  یتخت جلو  ی و رو  میرفت

 .« میبکش خیس  ار یپاشو برو مرغ و ب ینشست یچ ی برا نالی:»دااریسام

 

 رفت.  نیتخت بلند شد و به سمت ماش  ی از رو الیدان

 ؟«یشناس  ی م ی جا رو از ک  نیبه سمتش برگشتم:»نکار ا نینازن یصدا با

  یجا م  نیا شه یهم م،ی که با هم بود  شیسه سال پ ال یزدم و گفتم:»من و دان ی لبخند  شیخاطرات چند سال پ ی آور ادی با

  یکنم، م  ی اون تاب رو فراموش نم یوقت خاطرات رو  چیتاب هست که ه ه ی  الیشده بود پاتوقمون، پشت و  ییجورا هی  میاومد 

 !« د یچسب یمن م یجا برا  نیچقدر که ا میزد  یحرف م  ندهیو از آ مینشست

 :»آهان، چه خوبه!« نینازن

 !« میجا رو بگرد نیبلند شو ا نیزدم و گفتم:»نازن یسامسار چشمک ی وقت عمل نقشم بود، برا  م یکه شام و خورد نیا بعداز

 !« م؟یایمظلومانه نگاهم کرد و گفت:»ماهم ب الیدان

 !« می حرف دار م،ی ر یباال انداختم و گفتم:»نه ما دوتا دختر م  ییابرو

و حرف   مید یدور باغ رو چره  هی و دست تو دست هم   دمیگفت و مشغوب صحبت با سامسار شد. کفش هام رو پوش   یباشه ا  الیدان

 دم.«   ینشونت م ی چ هی به اتاق   م یبر ایب  نیبعدش به سمت خونه بردم و گفتم:»نازن م، یزد

 و نشونش دادم  وارید  یرو  یها  یو نقاش  م یداخل اتاق رفت  به

کنار گوشم گرفتم    یبود رد تماس زدم و بعپش الک اریام زنگ خورد سام ی گوش  هو یدادم که  لشیحرف چرت و پرت تحو ی کم و

 .« امیگفتم:»من برم حرف بزنم ب نیو روبه نازن

 که تو دستش بود رو خوند.  ی گفت و کتاب  یا باشه

 اومدم و در و بستم و قفلش کردم.  رونیاتاق ب از

که   شاالیا می گرد  یبرم الیمن با دان  ه،یبرو تو اتاق پشت ایگرقتم و گفتم:»ب  اریو به سمت سام د یرفتم و کل نایا ال یکنار دان عیسر

 !« نیو برگرد ی رو درست کن ی همه چ

 !« یا دونه یگونم کرد و گفت:» *از   یرو از دستم گرفت و ب*و*س*ه ا د یکل
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رو بهت   یتو راه همه چ   می گفتم:»بلند شو بر  کرد کردم و  یکه با بهت نگاهم م یال یکنار گذشت و به خونه رفت، رو به دان از

 کنم.«   یم  فیتعر

 *** 

 شد! یلب هام پاک نم  ی لبخند از رو ی لحظه ا یاومدن، از خوش حال  ی م یخواستگار یبرا نایا الیدان  امروز

 . دمیاومد کش ی ام که عجب به رنگ چشم هام م یبه لباس زمرد یدل کندم و دست  نهی آ یزنگ در از جلو  یصدا با

بود، اون   دهیچسبان پوش  یسرمه ا  زیبلو هی با  ی انداختم کت شلوار مشک ینگاه اریاومدم و به سام رون یسحر از اتاق ب یصدا با

 از من استرس داشت!   شتریب

 در رو باز کردم.   دمیکش  یقی نفس عم هی که  ن یدر رفتم و بعد از ا  یجلو

که همه وارد شدن    نیزد، بعد ا یام ب*و*س*ها ی شونیپ یکه اون هم رو  دم یکرد و از دستش بوس  ی اومد سالمپدر جون  اول

 اومد.  الیدان

 شد!   ل یتبد  قتی به حق اهامونیتموم شد، بالخره رو ی دور  نیچشم هام حلقه بست، بالخره ا یاشکش تو  دنشید با

 ! یتنگ زمرد   زیبلو  هی تن کرده بود با  ی بهش انداختم کت شلوار مشک یسرتا پا نگاه از

 ! یو آب  د یکه من دوستش داشتم، رز سف یی گل رو به سمتم گرفت همون گل ها  دسته

 دلم!«  زیو گفتم:»ممنونم عز  دمیهام کش ه یخوشش رو تو ر ی گل رو از دستش گرفتم و بو  دسته

 تونم ازت چشم بردارم!«   ینم یچقدر خوشگل شد  ی دستم زد و گفت:»لعنت  ی رو یب*و*س*ه ا  الیدان

 همه پرو آخه!«  ن یزدم و خواستم جوابش رو بدم که سحر گفت:»دل و قلوه دادنتون تموم نشد! آدم هم ا  یلبخند 

 رفتم. ه ی اومد در و بستم و کنار بق ال یکه دان  نیدر کنار رفتم بعد از ا ی و از جلو دمیخند 

 

 خجالت زده شده بودم!  یی جورا ه یداختم، ان نییسحر نشستم و سرم و پا شیپ

 چشم تو چشم شدم.  الیکرد، سرم رو باال آوردم که با دان ی م ینیروم سنگ  یکی نگاه

 . میزد ی با چشم هامون با هم حرف م میداشت  یچشم هاش شدم، انگار یزدم و غرق مشک یز یر لبخند 
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 !«استیرو  ه ی ن یلب گفت:»ا  ریز الیچشماش پر از اشک شد! با تعجب نگاهش کردم که دان هوی

 !« تهیزدم و براش لب زدم:»نه واقع  یلبخند 

 عروس خانوم.«  اریب  یی! بلند شو چانیگرفت و گفت:»به پا هم رو نخور شگونی با دستش پام رو آروم ن سحر

  ی نیس  یو با مرتب رو  ختم یخوش رنگ رو تو استکان ها ر ییمبل بلند شدم و به آشپزخونه رفتم چا  یگفتم و از رو   یا باشه

 .دمشیچ

 رفتم.  یی رایرو برداشتم و به حال پذ   ییچا ین یکه شالم رو مرتب کردم س  نیا بعداز

 شدم.  هی بق ی  ره ی هاشون رو برداشت باز کنار سحر نشستم و خ یی که همه چا  نیاز ا بعد 

  چ یدو جوون عاشق هم هستن و ه  نیهمه واضحه که ا ی گفت:»خب برازد و  ی به من انداخت و لبخند مهربون یجون نگاه پدر

دوتا رو به هم   نیوقتش ا  گهیکه د نی جان عرض از  مزاحمت مون ا اریدوتا رو از هم جدا کنه، االن سام ن ینتونست ا یمشکل

 !« ؟ید  ی . خواهر گلت رو به پسرم ممیبرسون

  نیدوتا هستن که عاشق همن و من ا نی کرد و گفت:»مهم ا یبه هر دو ما نگاه یو با مهربان د یصورتش کش ی رو یدست اریسام

 خوشبخت باشن.«  شاالیا ستم،ین  یوسط کاره ا

 . وفتمیزدن از ذوق کم مونده بود پس ب یدست بلند   هی و بق  د یاز ته دل زدم، سحر کل کش یلبخند 

 که آرزوش رو داشتم! بالخره مال خودم شد!   یروز  د یرس   بالخره

در آورد و به همه   فشی شکالت از ک ی مامان بسته ا  م،ید یو دست بزرگ تر ها رو بوس  میمبل بلند شد  ی از رو ال یبا دان همراه

 .« د یکن  نیریدهن تون رو ش  د یگرفت و گفت:»بفرما

  م یکن  نیرو تع ی که گفت:»خب قراره غقد و عروس  م یچشم به دهنش دوخت یکرد تا همه ساکت باشن، همه گ  یرفه ا جون س  پدر

 بهتره!« 

 مون خوند.  نی ب ی موقت  یا  قهیص ه یو پدر جون   می ریجا بگ  هی و عقد رو  ی بعد عروس  ی شد هفته  قرار

 بهش زدم و منتظر نشستم. یزد من هم که منظورش رو گرفته بودم چشمک ی به من انداخت و چشمک ینگاه اریسلم

 رو براتون بگم.«   یموضوع مهم هی خوام  یکرد و رو به خاله کرد و گفت:»خب م   یکوتاه یسرجاش بلند شد و سرفه ا  از
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رم سر اصل مطلب!   ی س مپ ستنین ینیبنده اهل مقدمه چ  ی اتیزد و رو به خاله کرد و گفت:»خانوم ح نیبه نازن  یلبخند  اریسام

چقدر عاشق دختر شما هستم.   ن یدونم که خبر دار  یو م  نیو کار و بارم خبر دار ت یاز شخص ی فکر کنم به حد کاف  یاتیخانوم ح

 دخترتون خانوم خونه ام بشه؟!«  نید  یاجازه م  یات یح نومکنم خا یشما خواستگار  ی خوام جلو یم

  اریسام رهیپر از اشک خ یگرفتم. با بهت و چشم ها  نیگاهم رو به سمت نازنلب هام نشست و ن ی از حرف آخرش رو یلبخند 

 دهنش شدم.   ی  رهیشده بود با حرف خاله نگاهم رو به سمتش سوق دادم و خ 

  یافتخار م  ی هست یتی و ماشاال تو هم پسر با شخص  نیخوا ی دونم که چقدر هم رو م  یخبر دار هستم م  یپسرم آره از همه چ-

 دامادم بشه! ی مرد نیکنم همچن 

رو گرفتم و بلندش کردم و    نیمبل بلند شدم و دست نازن  یاز من دست زدن از رو د یهم به تقل هیزدم که بق  ی ذوق کف بلند  از

 !؟« زمیگفتم:»خانوم خانوما خوشت اومد از سوپرا

 ازت.«  ممنونم ی لینگار عاشقتم، خ یو گفت:»وا د یزد و محکم من رو به آغوشش کش  یلبخند 

 و گفت:»خانوم خونه ام!«  د یاش رو بوس  یشون یاومد و پ نیبه سمت نازن ارهیسام

 دوستت دارم!«  یلیزد و گفت:»خ ی لبخند  نینازن

  یاش رو م دونه ی ی کی ی دخترم، کاش پدرت هم بود و خوشبخت یو گفت:»خوشبخت بش  د یرو به آغوش کش نیهم نازن خاله

 .« د ید

 *** 

 یبود که درست حساب ی چند وقت می هست یعروس  یهر روز دنبال کار ها الیگذره با دان یم  یاز شب خواستگار هی وقت چند 

 خبر مونده بودم!  یرفتم و از کار ها ب یرستوران هم نم

 خودش رفت. یبه خونه برگشتم و سحر هم به خونه   م، یکه کارت دعوت ها رو با سحر پخش کرد  نیاز ا بعد 

 . دمیکه لباسم رو عوض کنم گرفتم خواب نی بدون ا نا نداشتم یخستگ  از

 بسته جواب دادم:»الو سالم.«  ی با چشم ها دمیام از خواب پر  ی دونم ساعت چند بود که با زنگ گوش  ینم

 ؟« ید یخواب یتا االن گرفت   ی:»سالم خانوم خوابالو ام ساعت و نگاه کرد د یچیتو گوشم پ الیآرام بخش دان یصدا

 تعجب گفتم:»مگه چنده!؟«  با
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 !« یو از اون جا هم دنبال لباس عروس   میغذا بخور رونیب م یدنبال بر امیدو ظهر! خانومم حاظر شو م -

 و قطع کردم.   یگفتم و گوش   یا باشه

  ی رو ی حیمل شی خوش دوخت و خوش رنگم رو تنم کردم و آرا یتخت بلند شدم و لباس ها  یبه بدنم دادم و از رو  ی و قوس  کش

 صورتم نشوندم. 

ناهار که روده بزرگه   م یشدم و با لبخند گفتم:»سالم عشقم، بر ال یدان یبنز مشک  نیاومدم و سوار ماش  رون یا خونه ب  ال یزنگ دان با

 روده کوچه رو قورت داد!« 

 نکشه!«  یگشنگ   نیاز ا شتر یانومم بکه خ  میزد و گفت:» پس بر یام ب*و*س*ه ا یشونیپ ی رو

 لب هام نقش بست.  یناخودآگاه رو  یدنده گذاشت، لبخند   یدست هاش گرفت و بعدش رو  ن یرو ب دستم

بودم،   د ی! اول هاش چقدر نا امدمیرس  می! باورش سخت بود که به عشق ابد میما شد  ال یهنوز برام سخت بود که من و دان باورش 

 رو پشت سر هم  یبد   یچقد روز ها

 

 !ستیروز به کامت ن ه یروز به کام تو و  هی داره،   ییها یو بلند  ی پست یزندگ  یول  گذاشتم

 .م یدست هاش گرفت و به داخل رفت  نیدستم رو ب  م،یشد  ادهینگه داشت و پ ی رستوران سنت هی  ی ساعت جلو مین بعد 

 . میرفت یو بعدش دنبال لباس عروس  مید یتو شهر چرخ   یناهار کم بعداز

 داد!  ی با ذوق نظر م ال یو دان دمیپوش  ی لباس ها رو م یک ی یکی من

 . دمیرو گرفتم و به سمتش کش الیاز لباس عروس ها با ذوق دست دان ی کی دنید با

 تو تنت چطوره!؟  نم یبپوش بب م یبر- 

 بعداز گرفتن لباس تو اتاق پرو رفتم و لباس و تنم کردم.  میشد  ک یگفتم و داخل بوت   یا باشه

 زد.  ینور برق م  ریبود و ز ی و بزرگ  زیکمر سنگ ر   یرنگ که تا رو  د یسف لباس 

 لباس رو دو چندان کرده بود.  یاش خوشگل یاد یاش و اون پوف ز ی تور یها نیآست

 عروس خونه ام!«  یشد  شدم کنار گوشم لب زد:»چقدر خوشگل دهیکش ال یاز پشت به بغل دان هوی
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 ؟« ی کرد یروز رو م  ن یفکر ا  الیدندون نما زدم و دستم رو دور گردنش گره کردم و گفتم:»دان  یلبخند 

 !« یش  یمال خودم م ی روز هی دونستم که  ینشدم م  د یوقت نا ام چیام من ه یگونه ام زد و گفت:»آره زندگ  یرو   ی*و*س*ه اب

 

 !  د یفرا رس  ی بعد از اون همه انتظار روز عروس  بالخره

 ! نمیداد خودم رو بب  ی بودم و اجازه هم نم شگریدست آرا   ریبود ز یساعت چند 

 تموم شد.« زمیساعت گفت:»بلند شو عز می بعد از ن بالخره

 !« نمیتونم خودم رو بب  یبلند شدم و گفتم:»م  یصندل  ی زدم و از رو  یلبخند 

 و بپوش بعد.«  تی:»نه هنوز لباس عروس باال انداخت و گفت ییابرو

 اومدم. رون ی از کارکنان لباس رو تنم کردم و از اتاق ب یک یگفتم و به کمک   یا باشه

 !« یتور کرد  یعجب زن ال یگفت: »کوفتت نشه دان  نینارن هو یبا بهت نگاهم کردن  دنمیو سحر با د نینازن

 زد!   ی تنم برق م   یتو  د یناز شده بودم. لباس سف  یلیواقعاً خ سادمیوا نه یآ  یو جلو  دمیخند 

 شدم؟»  یبه خودم زدم و به سمت سحر برگشتم و گفتم:»چطور  نه یتو آ  یلبخند 

 .« یناز شد  ی لیتونه تحمل کنه! خ ی نم الیلبش و گاز گرفت و گفت:»تا شب که دان سحر

 اد؟« یم ی ک ال یدان نیگفتم:»نازن  کردم و  نیجمع بلند شد، بدون توجه به خنده هاشون رو به نازن ی خنده  یصدا

 .« انیبه ساعت کرد و گفت:»زنگ زدم االن م ینگاه

 ؟«ی زده بود سحر کنارم نشست و گفت:»استرس دار خینشستم. از استرس  انگشت هام  ی صندل ی گفتم و رو  یا باشه

 !« یکم  هی و تکون دادم و گفتم:»آره  سرم

 رو بده.«  فمیک  نی»دختر   دست هات چقدر سرده! نازنول کرد و گفت:  هویدست هاش گرفت و   نیرو ب دستام

 شده؟«  یبا تعجب گفت:»مگه چ  نینازن

 شکالت دارم.  نمیافتاده بب یفشارش بدجور-
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 سه چهارتا شکالت به من داد، چون صبحانه نخورده بودم فشارم افتاده بود!  فش ی از تو ک نینارن

 کالفه شده بودم.   یحساب ومد ین ال یدان  یساعت گذشت ول  مین

  الیدنبال مون اومدن، توهم نگران نباش االنا دان م یزودتر بر د یگفت:»نگار من و سحر با د یپوش  ی که مانتوش رو م ی درحال نینازن

 شه!«  یم داش یپ

داد، آخر اشک تو چشم هام حلقه زده   ی اش هم جواب نم ی باز استرس سراغک اومد گوش  ییگفتم و اونا رفتن. از تنها  یا هباش 

 بود. 

 آقا داماد اومدن!«  ینفر گفت:»خانوم تهران هیکه    نیربع هم گذشت تا ا هی

 اومدم. رونیاز در ب یبعپاز خدافظ دمینفر شنلم رو پوش  ه یو به کمک  دم یکش ی راحت نفس

 جا باشه!  ن یا ال یدان د یاالن با ؟ یچ یعنیبردار اون جا بود. آخه  لمیرفتم فقط ف  ی از پله ها م د یبا

 بود. سادهیتو پاگرد اون جا وا الیرفتم دان  نییطبقه که پا هی

اش با  اومد! چشم ه ی بهش م ی کنارش رفتم و رو شونه اش زدم. به سمتم برگشت و من غرق نگاهش شدم چقدر داماد آروم 

 .د یدرخش دنمید

 . دمیرس  رید  یخانومم کم  د یدستم زد و گفت:ببخش ی رو یب*و*س*ه ا  آروم 

فراموش کردم! فقط غرق تو نگاهش شده   دنشیاومدنش رو هم با د ری د ی چرا زبونم رو گم کرده بودم؟! اون دل خور دونم  ینم

  یممنونم ازت که پشتم و خال  ایشدم! خدا ال یمن عروس دانشد! بالخره    یساختم واقع  ی که تو ذهنم م ییاهایبودم، بالخره اون رو

 . ینکرد

 !« نیگفت:»حرکت کن ی بردار که م لم یف یصدا با

 زدم.  الیبه دان یبه خودم اومدم و لبخند خوشگل 

 دسته گل رو به سمتم گرفت و گفت:»بفرما خانومم.« الیدان

 . می حرکت کرد نیبردار به سمت ماش  لم یف  یو قرمز رو از دستش گرفتم با دستور ها  د یکه گل رز سف نیا بعداز

 . می شدم و دست تو دست هم به داخل رفت ادهیپ نیاز ماش  ال یبا کمک دان مید یرس   هی ساعت به آتل کی بعد 

 . می و آماده بش  میخانوم گفت که به اتاق بر  ی از سالم و احوال پرس  بعد 
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 .می بود رفت یعکس بردار  یقسمتش برا ه یکه  یاتاق بزرگ  به

 و شنلم رو در آوردم.   سادم یبزرگ وا ی  نه یآ یجلو

 !« یشد و کنار گوشم لب زد:»خانومم چه ناز شد  رهیبه من خ نهیاز پشت بغلم گرد و تو آ الیدان

 دوستت دارم!«   یلیخ ال یزدم و به سمتش برگشتم و دستش رو گرفتم و گفتم:»دان ی لبخند   مچهین

 م یچند تا عکس انداخت ه یکه   نیبعد از ا م،یام زد، با اومدن خانومه عکس انداختنمون رو شروع کرد  یشون یپ یرو   ی*و*س*ه اب

 که خسته شده بودم.   میداده بود  یمختلف  یانقدر ژست ها م،یو باز هم عکس انداخت  میرفت یپشت اط یبه ح

  دم یباال داده بودم که پاهام تو**اون کفش سف ینشسته بودم و دامن لباسم رو کم ی سلطنت یصندل  هی  یاز عکس ها رو  ی کی تو

 کردم!   یکرد و داشتم به افق نگاه م  ی م ییخودنما

مثالً   الیبود که کاپوتش رو باال داده بودن و بعدش دان ی زیو تم یمیگوشه از باغ بنز قد  کی که  میهم داشت یا گه یعکس د هی

دستم رو نگه داشته بودم که مثالً دستم به   یجور  ه یرفت و کتش رو شونه اش انداخت بود و من هم  ی ور م نیداشت با ماش 

  لم یداشت از ما ف قشنگ تر بود که از هر لحظه هامون  ز یچ ه یوسط  نی گرفته بود. ا رو دستم کفش هام  ه ی بود و  دهیکاپوت چسب

 گرفت.  یم

 . می بعد از تموم شدنش به سمت تاالر رفت میهزارتا عکس گرفته بود کینزد

 شدم:»خانومم چه طوره؟ خسته که نشده!«   ره یاومدم و با عشق بهش خ  رونیاز فکر ب الیدان یصدا با

 امروز هم لذت بخشه.«  یخستگ  ی شم حت ینم نیزدم و گفتم:»بهتر از ا  یلبخند 

 ام!«  دونهی یکیو گفت:»قربونت برم    د یو بوس  دستم

 گذاشت. یقشنگ   یلیآهنگ خ ه یرو به سمت ظبط برد و   دستش

 

 یاالن تو باهام نکهیزو زدم واسه ا یهمه چ  د یق  یشبام اله یعشقه تو شدم تو که خوابو خ ر یدرگ

 ی خوام ی که م  یز یبه کنار تو تمومه چ استیتو دن  یچ هر

 که عاشقشم  یتو همون   یمن یشبها  ی ایشن رو ینم ر یشم چشام از تو س  ی م ره یبهت خ ی قتو

 تصورشم   یسخته حت ی لیتو واسه من خ ی ب یزندگ
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 م یکه ما تا آخرش ماله هم  نهیا باور قلبه من یمن  شهیپ کنم یتو فکر توام حس م  یجا که باش  هر

 برام  یخواب  ه یقشنگ شبام مثله  ماه

 کنم یعشقتو باور م یزن یتو چشمام زل م ی وقت  کنمیبا تو فقط سر م مو یزندگ ی به لحظه  لحظه 

 خوام یرو با تو م ایباهام دن یباش  ی جور هر

 دستم که بدونه تو از همه خستم   هی دستتو تو بذار

 هر جا که هستم  یالمیتو خ ی دون ی م ی که بهتر از هرک  تو

 دل بستم با دلم که تو نگاه اول به تو  یکرد   کاریچ تو

 دستم که بدونه تو از همه خستم   هی دستتو تو بذار

 هر جا که هستم  یالمیتو خ ی دون ی م ی که بهتر از هرک  تو

 با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم  یکرد   کاریچ تو

 م یکه ما تا آخرش ماله هم نهیباور قلبه من ا یمن  شهیپ کنم یتو فکر توام حس م  یجا که باش  هر

 برام  یخواب  ه یقشنگ شبام مثله  ماه

 کنم  ی عشقتو باور م ی زنیتو چشمام زل م یکنم وقت   یبا تو فقط سر م  مو یزندگ ی به لحظه  لحظه 

 خوام.  یرو با تو م ایباهام دن یباش  ی جور هر

 

 شد.  ادهیماشبن رو نگه داشت و پ الیدان  میکه جلو رفت کم یدر و باز کرد   نیماش  دن ینگهبان با د م،ید یساعت رس  مین بعداز

 بشم.  اده یتا پ  د یروش زد و بعدش هم کش ینرم  ی دست هاش گذاشتم که ب*و*س*ه   نیسمت من رو باز کرد دستم رو ب در

 لب هام نشست!  یرو یاز سر خوش حال یلبخند 

 مردونه اش حلقه کردم و با غرور کنارش قدم برداشتم.  ی بازو ن یرو ب دستم

 . میو بعدش هم سر جاهامون نشست  میکرد  کی اومده بودن سالم عل یکه به عروس  ی افردا یهمه   با
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 وسط و مشغول رقص شدن. ختنی همه ر د یچی که تو تاالر پ  یسالم داده بودم که دهنم کف کرده بود! با آهنگ شاد انقدر

 .د یرقص کش ستیاومد و دستش رو به پ الیبه سمت دان اریسام

 که اون وسط بودن همه کنار رفتن و مرد ها شروع به رقص کردن.  یی ها دختر

 بودم!   ده یرو ند  دنش یشدم، تا به حال رقص ره یو به رقصش خ الی به سمت دان دم یو کش نگاهم

 رفتم!   یقربون صدقه اش م  یدلم ه  یتونم ازش بردارم تو  ی که چشمم رو نم  یجور  د یرقص  ی و با غرور م  مردونه

 رقص برد.  ستیبه سمتم اومد و از دستم گرف و به پ الیتموم شدن آهنگ دان بعداز

 . میاون وسط بود الیشده بود و تنها من و دان ی رقص خال ستیپ

 آهنگ بدنم رو تکون دادم.  تمیپخش آهنگ، آروم و با ر با

 زد!  یبه من کف م  رهیو اون هم خ  دم یرقص ی م الیدان  یناز و عشوه داشتم جلو  با

 آهنگ آروم پخش شد. ه یتموم شدن آهنگ  بعداز

 حلقه کرد و من هم دستم و دور گردنش حلقه زدم. کمیدست هاش رو دور کمر بار الیدان

 . میداد  ی تکون مآهنگ خودمون رو  تم یو با ر آروم 

 . میزد یباهم حرف م  مین داشتبا چشم هامو یشده بود و انگار ره ی چشم هام خ ی تو

 !د یام رو بوس  یشون یزدم و تو بغلش افتادم چشم هاش رو به لب هام دوخت و بعدش پ یچرخ

 خودش کرد!  ی  ونهیاز قبل من رو د شتر یکارش ب نیا با

 ام!« ی به زندگ یزمزمه وار گفت:»خانومم خوش اومد  الیبه هم گره خورد و دان نگاهامون

 ام مرد من!«  یبه زندک ی زدم و زمزمه وار گفتم:»توهم خوش اومد   یلبخند 

 ام...«  یزندگ  نه،یابروهات بش نیب ک یاخم کوچ هی دم نزارم  ی لغزوند و گفت:»قول شرف م کمرمی هاش رو رو  دست

 رخ داده.  یی خطا ستم یحتماً تو س  میشد   رهیول کرد و با تعجب به اطراف خ مه یحرفش رو نصفه ن  ال یآهنگ قطع شد و دان هوی

 ...« الیبرگشتم و گفتم:»دان الیسمت دان به
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 و به سمت صدا برگشتم.   دمیحرفم رو بر د یچ یگوشم پ ی که تو ییصدا با

 شده بود.  رهیلب هاش به ما خ ی به نفرت نشسته و پوذخند رو یکاشف با چشم ها  نیکرد، آرم فی خف ی بدنم لرزه ا دنشید با

 سوق دادم.  اریهمه جا رو گرفته بود، با ترس نگاهم رو به سمت سام سکوت

 نکردم!«  ی من که هنو کار سایوا  ا،ی:»جلو ند یچینحسش تو هوا پ یکه صدا اد یب ن یآرم ک یسرجاش بلند شد و خواست نزد از

  یمن رو خراب م ی عروس  یق به چه ح یهست  یداد زد:»تو ک  ال یدان هویبزنم،   یکلوم حرف ه یتونستم  ی قفل شده بود و نم  زبونم

 !« یکن

 شناسه! مگه نه نگار؟« ی خوب من رو م ی لیزد و گفت:»زنت خ  یوار قهقه ا ونه یو د  د یکش ال یرو به سمت دان نگاهش

 گه؟!«   یداره م  ی چ ه؟یک نیگفت:»نگار ادست هاش گرفت و سرم رو به سمت خودش چرخوند و   نیبازو** رو ب الیدان

 خوب تموم شد!   یلحظه ها   نیا گه یآخر خطم! د  کهیکردم د ی کردم احساس م الیدان  یبه چشم ها ینگاه

 دوختم.  نیکه داد چشمم رو ازش گرفتم و به آرم  یتکون با

 کاشف!«   نیرمکه گرفته بودم گفتم:»آ  ی لکنت زبان با

 که تو...«  یهمون  ؟ی با تعجب گفت:»چ الیدان

گرفتم و با التماس به چشم هاش زل زدم و گفتم:»نه  خواست به سمتش حمله کنه که به زور بازوش رو رو قطع کرد و  حرفش

 کنم!«   ینرو خواهش م الیدان

 به حسابش برسم!« د یدرهم نگاهم کرد و گفت:»ولم کن نگار با  یاخم ها با

 شدم.  رهیدهنم رو بستم و بهش خ ن یآرم یصدا با

 !  یرمضان یمن مهم تره آقا   یخب بسه حرفا-

 دوست ی زد گفت:»خانوم تهران  ی صداش موج م نیکه ب  یشد و با نفرت رهیچشم هام خ به

 

  ی سکوت نمکاشف   نیآرم  یدون ی کردم! مگه نگه نگار؟ تو که بهتر م یم  ی زهرم رو خال د یخب با ی خراب بشه ول تیعروس  نداشت

 کنه!« 
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 از پشت کمرش در آورد!   ی سر داد و اسلحه ا ی بلند  ی قهقه  باز

 دست هام گرفتم. ن یمحکم ب رو ال یدان یو دستا  د یدستش قلبم لرز  یاسلحه  تو  دنید با

 ره!«   یسرت به هوا م ، یبردار  گه یقدم د ه ی ه یکاف  سا؟یگرفت و گفت:»مگه نگفتم سرجات وا اریاسلحه رو به سمت  سام نیآرم

 خودت رو تو منجالب ننداز!«  شتر یب نیشو و از ا می کاشف تسل ن یدست هاش رو باال برد و گفت:»آرم اریسام

 مگه نه نگار؟«  ره یگ ی شه! فقط انتقام م ینم م یتسل وقتچ یه ن یسر داد و گفت:» آرم ی هم قهقه ا باز

 گاهش کردم. ن  رهی خ یحرف چ یدادم و بدون ه رون ینفسم رو به زور ب 

   ؟یشده االن الل شد  ی چ ی متر زبون داشت  هی که  خورده! تو نگار زبونت و موش -

 نکن!«  ی من کار  گرفتم و آروم کنار گوشش گفت:»مرگ  رو    خواست به سمتش بره که باز جلوش  الیدان

 . د یکش یرو مشت کرد و نفس  دستش

به کارت نداشت فقط خودم رو از دستت خالص کردم، توروخدا برو بزار   یمن که کار  ن یکردم و گفتم:»آرم  نیبغض رو به آرم با

 !« نمیروز خوش بب ه یرو کنم، بزار من هم  م یمن زندگ

 !« یو جمع کرد و گفت:»آخ  صورتش

نقشه هام رو به هم   ی همه  ، یمن رو به آب داد یی دارا ی زد:»احمق تو با اون لو دادنت همه  ی و داد د یکشاخم هاش و درهم  هوی

 گذرم!«  ی ساده ازش م ی. فکر کرد یختیر

 ! دمیکش ی گوشم گذاشتم و دادکرد. دست هام رو  کیو به هوا شل د یکشاسلحش رو  هوی

 خوره ها!«  یم  ت یشونیهوا وسط پ یدفعه به جا ن یخان ا اری:»سامنیآرم

 تظر باش!« کاشف فقط من نی آرم ارم یو گفت:»دمار از روزگارت درم  د یکش ی داد اریسام

 گفتم:»نرو توروخدا!«   هی از کنارم گذشت و خواست به سمتش حمله کنه که به زور دستش رو گرفتم و با گر الیدان

 کنه؟ ولم کن نگار بزار برم و به حسابش برسم!«  ی کار م  یداره چ  نیو گفت:»بب د یکش  رون ی و از دستم ب دستش

 !« ادیاز دستش برم ی هر کار ونه ی نرو! اون د الیالتماس نگاهش کردم و گفتم:»نه تورخدا دان با
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شده بود فقط من بودم و   ی! به اطرافم دقت کردم سالن خالرهیرو بگ  ونه ی د نیتونه ا ی کس نم چی چرا ه اد ینم یچرا کس خدا

 !نیو نازن ی عل ار،یو سام الیدان

 زاره!«  ی کن که داره تنهات م یخسته شدم! نگار جان با شوهرت خدافظ  گه،ید ه یزد و گفت:»خب کاف ی قهقه ا نیآرم

  امیم  یکنم، هرکجا بگ  ی م ی بگ  ینکن توروخدا! هرکار نیگرفت با بغض و داد گفت:»نه آرم  الیاسلحه اش رو به سمت دان نیآرم

 !« ریرو نکش توروخدا اون و از من نگ  الیدان ی ول

 !« ستین ریگفتن خود کرده را تدب م یکوچولو از قد  یو گفت:»التماسات رو دوست دارم! ول   د یکش ی قهقه ا نیآرم

 باال انداخت و گفت:»متاسفم!«  ی ا شونه

که خوردم از درد چشم هام رو   ی دوم ریبا ت  د،یچ یتو کمرم پ یپرت کردم، سوزش بد  الیدان  یکه خودم رو جلو  د یرو کش ماشه

 افتادم!  الیخورد و تو بغل دان گونه ام سر یرو   یفشردم! قطره اشک

 . د یلرز ینشست، دست هاش داشت م  ن یزم یبغلم کرد و رو  محکم

 !ختی ر یمرد من داشت اشک م دم،یاز درد کش ی فی کرد! آه خف یم  ه یداشت گر دم ید ی م درست

تونم نفس بکشم! چشم هات و نبند االن به    یمن بدون تو نم یلعنت  یزنده بمون   د یو گفت:نگار، خانومم تو با  د یکش ی داد

 زنم!  ی آمبوالنس زنگ م

 به آمبوالنس زنگ بزن!«  ؟یزد  خ یچرا  یکرد و گفت:»لعنت ن یبه نازن رو

 شد و بدنم سرد!   ی م شتر یرفته و رفته ب دردم 

  ی عاشقتم ول ی لیخ الیزدم و به زور گفتم:»دان ی و با درد لبخند  دمیکش  الیدان  یگونه   ی رو به زور بلند کردم و رو دستم

 بود!«  دنیسرنوشت ما نرس 

  ی ! من نمیمادر بچه هام نشد  ، یتو هنوز خانوم خونم نشد  ، یزنده بمون  د یتو با یحرف و نگو لعنت  نی و گفت:»ا  د یکش ی داد الیدان

 !«یکن ی زندگ الت یدان ی برا یزنده بمون  د یتو با یر یزارم بم

 ام.«  یزدم و گفتم:»مواظب خودت باش زندگ  یکردم نفس آخرمه، به زور لبخند  یم احساس 

 ! دمید ی رو م ال یدان یکه فقط تکون خوردن لب ها   ی شد به حد  یاطرافم کم و کم تر م ی و رفته صدا ها رفته 

 شد. ی چشم هام تار م یجلو  الیدان  ریو تصو  ختی ر  یهام از درد بدنم م اشک
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 کرد! مرد من ببخش که بد قول شدم، ببخش که نتونستم کنارت بمونم! یم  ه یو گر د یکش   یزدم داشت زجه م یپلک

 بود!  الیمثل شب دان  یچشم ها دمیکه د   یری تصو نیافتاد و آخر نیزم  یسر خورد و رو  الیدان  یاز رو گونه   دستم

بار نه تنها صف اول... بلکه جلوتر..!   نیخواست تو صف اول امام جماعت باشم..! ا ی ام... چقدر دلم م ده یام رس  یبچگ  یآرزو   به》

زنه: به عزت شرفت ال اله اال اهلل، بلند بگو   ی م  ادیفر  یکیکنند.   ی دست بلندم م  ینماز... چقدر مهم شدم..! رو  ش یجلوتر از پ یحت

 《ال اله اال اهلل!

 *** 

 

 الیدان

تو   ی ب التینگار دان ر، یرو از من نگ  ی رو نبند اون روشن ی و گفتم:»نگار اون آسمان آب دمیکش  یاد یبسته اش فر یچشم ها دنید با

 ! بلند شو، نفس بکش!«رهی م یم

ها داره   ستی ن ی خوب ه یاومد، بلند شو بسته شوخ ن یدست هام گرفتم و گفتم:»بب ن یآمبوالنس صورت سرد نگار و ب ر یآژ یصدا با

 !« ستهیمیقلبم وا

 اومد!  ینم یپخش شده بود و از دست من کار نیزم یاز تون نگار قرمز شده بود، خون نگارم رو  نیزم

 برانکارد گذاشتن و به سمت آمبوالنس بردن. ی رو رو نگار

 پر از خون شده بود.  دش یسف لباس 

 بلند شدم و به سمت آمبوالنس رفتم.   نیزم یرو  از

 .« د یدستگاه شوک رو آماده کن  عیتار گفت:»سررگ نگار گذاشت و رو به پرس  یدستش رو، رو  دکتر 

برام بدون عشقم زندونه آخه   ایدن  رمیم یتونم تحمل کنم خدا! من قبل اون م  ی دفعه ام اگه بره نم  ن یاون رو از من ا ریخدا نگ  

ام گناه   یدگزن  یعشقم لذت ببرم؟ کجا شی از بودن پ هی منم مثل بق د ی باشه؟ چرا نبا ونم یگر یچشما ن یخدا چرا عاقبت عشقم ا

  د یندارم؟چقدر با ی اتفاق افتاد مگه من حق زندگ ه ین که کنارشم شاد باشم؟ تا خواستم بخندم  ی بارم نتونستم از ا ه ی کردم که 

بکن عشقم رو بهم برگردون! آره من بدم، من حق   یکار  ه یهمه تکرار! خودت  نیخسته شدم از غم از ا ایخدا گه؟ یسکوت کنم د

و   ییاند تورو قسم به خدا زیعز شتیکه پ   ییها نده تورو قسم به حرمت اون ب  یول ستم ین یخوشبخت ق یندارم، من ال یزندگ

 عشق من و برگردون!   تیبزرگ
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 نگارم رو برگردون!  رمی م ی اونو برگردون من بدون اون م ایخدا 

 شد. نیینگار گذاشتن که باال و پا ی  نهیس  یرو رو  دستگاه

 کج شو!   یدوختم، صاف بود! شوک دوم، لعنت  تور یرو به مان چشمم

 !  تور یسوم...چهارم...پنجم! نگاه متاسف بار دکتر به مان شوک

 تموم کرده!  ماریمتاسفم ب_

 عشقم!  یرو  د یسف ی شدن پارچه  ده ی! کشاریخدا گفتن سام ای! نینازن غیج یصدا

 تموم کرد! «  ماریشد»ب یمغزم اکو م  یدکتر رو  صداب

اش گرفتم و محکم به در   قهیرو کنار زدم و به سمت دکتر رفتم و از   اریو سام  یبه خودم اومدم و عل ن یسحر و نازن غ یج یصدا با

 به  یو داد   دمیآمبوالنس کوب

من و برگردون باز بهش شوک بده اونو   ! دکتر عشق؟ یسرش آورد یی سرش زدم:»دکتر عشق من نمرده، اون زنده بود چه بال 

 برگردون!« 

 ! نگار رفت تنهامون گذاشت.« هی با بغض صداش گفت:»داداش کاف ار یبه زور از دکتر جدام کردند. سام ی و عل اریسام

 رو از رو صورتش کنار زدم.  د یسف  ی و خودم از دستش جدا کردم و به سمت نگار رفتم و پارچه  دم یبه سرش کش ی داد

 زارم!   یوقت تنهات نم چیکردم! بگه ه  یبشه و بگه شوخ داریب د یش رو غرق ب*و*س*ه کردم تا شاسرد صورت

 شو! نگار!«  داریتونم، توروخدا ب  یشو من بدون تو نم داریزدم:»ب ی داد و داد تکونش

 اش رو باز نکرد!  ینگار آسمون آب  ی که حس کردم حنجره ام پاره شد ول دم یکش ی محکم تر  داد

 *** 

 سال بعد! پنج

 .سحر

 مونده بود شروع به نوشتن کردم.   ی که باق یی رو باز کردم و خودکارم رو دستم گرفتم و از جا دفتر 

 دردآور!   یبه اون روز ها ش،یشد به پنج سال پ دهیکش  ذهنم
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 ! رهیهمه سخت بود که نگار بم یباورش برا  ختن،یر ی داشتن اشک م همه

 رو بپوشه و همون لباس کفنش بشه!  د یاون لباس سف یو خوش حال  یکه با خوش بخت  یقابل درک نبود نگار، کس  آخه

 روز عذا بشه!  یسخت بود که روز عروس  باورش 

اش درست شده، فکر   یکرد زندگ ی فکر م  ال یکرد! نگار خوش خ لیتبد   یهارو به بدبخت  ی اومد و همه خوشبخت هویکاشف   نیآرم

 !  ستیجلو روش ن ی مانع چیکرد ه یم

 ! د ید ی ادیرو خدا براش ز ی خوش بخت نی هم کم بود، ا ی خوش بخت نی اما عمر ا د یکش  یرو م یتازه داشت طعم خوش بخت اون

 !  رهیکه هنوز پا به خونه اش نزاشته بود بم  یکرد عشقش، کس  یباور نم الیدان

 ! د یرفت دو  یعشقش رو حمل کرده بود و م ی که جنازه  یو به سمت آمبوالنس  د یکش ی داد

 فرود آورد! ن یآسفالت سرد زم  ی شد! رو زانوهاش رو یو آمبوالنس دورتر م   د یدو  یم  اون

زد و مشت دومش رو محکم تر از قبل   یران کرد. داد فرود آورد که خون از دستش فو  نیزم ی رو گره کرد و محکم رو مشتاش 

 ! یزد، مشت سوم

هست   یدونست همه اش الک  یم  یآغوشش گرفت و خواست آرومش کنه ول   یرو محکم تو  ده یجلوش رو گرفت و مرد داغ د یعل

 گرفت!   ی حاال حاال ها آروم نم ده یداغ د  الیدان نیا

 که پر از درد و اشک بود!   ی رفتن هی نداشت!  یکه برگشت  یرفتن  ه یرفته بود  عشقش

 شده بود.   نینگار تزئ ی  قه ی شد که با سل ین یرو کنار زد و سوار ماش  یعل

به خون نشسته اش نگاهش کرد و   یدرهم و چشم ها یبا اخم ها  الیپرت کرد که دان نیخودش رو داخل ماش  عیسر اریسام

 شو.«  ادهیگفت:»پ

 ؟« یر   یو گفت:»کجا م  د یهم اخم هاش رو درهم کش اریسام

 ترسه.«  یم  ییعشقم اون از تنها ش یرم پ یو گفت:»م د یفرمون کوب ی اش رو محکم رو یزد و دست خون ی داد

 .د یچیخلوت پ  ی ها تو جاده  کیالست غ یج ی داد که صدا یرو روشن کرد و گاز محکم نیماش 

 رفت.  یم مارستانیبه سمت ب ی سرعت سر سام آور با
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 رفتن!  ی شون م یدو تا جوون سر زندگ نیو ا دهیبه اتمام رس  یعروس  د یشد! االن با یعروس کشون م د یبا االن

 به هم خورد! عروس مرد!  یعروسش! عروس  ی ره دنبال جنازه  یداره م   الیشد؟ دان ی االن چ ی ول

 ول  ابون یکه پارک کنه وسط خ  نیو بدون ا نیماش 

 

 رفت. مارستانیو به سمت ب کرد 

 داد!   ینشون نم یاون توجه یشد ول  یم  ی ش جاراز دست ها خون

 .د یکوب  ز یم ی رفت و مشتش رو رو ی پرستار ستگاهیسمت ا به

 شده بودن!  ره یاش خ یاشک ی و چشم ها ی خون یها با ترس و به دس ها پرستار

 و گفت:»نگار من کجاست؟ کجا بردن!؟«  د یکش  یبلند  داد

 ...« یآقا د یبا ترس جلو اومد و گفت:»آروم باش  یپرستار

 و گفت:»حرف نزن، نگار کجاست! نگار من و کجا بردن!«   د یحرفش رو بر الیدان

 داد. حیو به پرستار توض د یرو کنار کش الیو دان د یرس  اریسام

 .« چارهیحال کرد و گفت:»ب شان یپر الیبه دان ی نگاه یبا دل سوز  پرستار

 !« د یه آرام بخش بزنش  ی آروم گفت:»م اریسام

 .د یتون ببر یبه اون اتاق کنار د یالبته، با_

 تخت خوابوندش. ی که پرستار نشون دادا بود برد و به زور رو یو به همون اتاق د یو کش  الیگفت و دست دان  یباشه ا اریسام

 به خواب رفت. الیکردن دان قیکه آرام بخش رو تزر نیا بعداز

 گرفت.  ی م شی چشم هاش سر خورد، قلبش داشت آت ی اشک هاش از گوشه  الیبه دان رهیخ اریسام

 خاله اش محافظت کنه!  ینتونسته بود از دوردونه   اریسام ی سپرده بود ول ارینشده بود! خاله اش نگار و به سام یدار خوب  امانت

 مادر و خاله اش رفت! ش یکرد که نگار هم پ  یکرد که نگار هم فوت کرد! باور نم  ینم باور
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 به دل همه زد و رفت! نگار و گرفت و رفت!  یبار داغ نیا ی با از دستش فرار کرده ول ره یو باز نتونست بگ   نیآرم

که پر از خون نگار   ی نیقرمز شده بود! زم قهی دق ه ی که تو  د یرفت، اون لباس سف ی چشم هاش کنار نم ی مرگش از جلو ی  لحظه 

 رفت!  ی چشم هاش کنار نم یشده بود از جلو 

 و باعث شد اخم هاش درهم بره.  د یچ یتو سرش پ ی که درد بد  د ی کوب وار یرو محکم به د سرش 

 به چشم هاش زل زد.  یاحساس  چیبه سمتش برگشت و بدون ه نینازن یصدا با

 بغلش کرد و زار زد.  ونیگر ی با چشم ها نینازن

ترسه! اون هنوز   ی م یینگار و برگردون، اون از تنها اریرفت، نگار تنهامون گذاشت! سام اریزد:»سام یبا زجه داد م  هاش  هی گر نیب

 زود خدا گرفتش.« ی لیبود. خ ده یرو نچش یطعم خوش بخت

 رو به خودش فشرد و هق هق مردونه اش بلند شد. نینازن

 زن هاست!   ی بار غم فقط برا کنه؟! مگه مرد دل نداره مگه   ینم ه یگفته بود مرد گر  یک

 رفت، تنهامون گذاشت، نگار...« نیهق هق هاش داد زد:»نازن ونیم

 ! ختنیر ی امون نداد حرفش رو ادامه بده هر دو تو بغل هم اشک م ه یگر

 کرد.   ی نگاهشون م یشد با دل سوز  یکه از کنارشون رد م  یهرکس

 گرفتن.  مارستانینگار و از ب ی ساعت هشت صبح جنازه  بالخره

 کنن! ی برن! دارن عروس و دفن م ی دارن جنازه م ی بردن ول یم  یبراش صبحونه و کاچ د ی! امروز بایسرنوشت بد  چه

دوستش نتونست بود رو دفنش باشه چون به زور مسکن آروم گرفته بود، چون انقدر حالش خراب بود که تو   نیبهتر سحر

 بود.  یبستر مارستانیب

  ی نکار اشک م اه یبخت س  ی ! همه برایدائم  یها ی رستوران گرفته تا مشتر  یبهشت زهرا شلوغ بود! همه بودن، از کارکنا چقدر

 !  ختنیر

داد    هی نشست و خودش رو سپر قبر نگار کرد و با گر نیزم ینجات داد و رو  یو عل اریسام یبه زور خودش رو از دست ها الیدان

 کنه! حق نداره من و تنها بزاره! عشق من زنده هست!« ی م ی نگار من نمرده اون داره شوخ ن یزیها خاک نر یزد:»لعنت 
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  یزود   نیتا تن سردش رو بغل کنه! به ا ارهیب رون یخاک ب  ر یو خاک ها رو با دست کنار زد تا نگارش رو از ز د یکش  یبلند تر  داد

 خواست!   یاش رو م یآسمون ی دلش براش تنگ شده بود، دلش صداش رو، اون لبخند هاش رو، چشم ها

با مشت هاش به کمر   ال ی. داند یگرفته شد و تو بغلش کش اریسام قیکه دست هاش از طر نیزد تا ا  یتند خاک ها رو کنار م  تند 

من نشده! به واله زوده مردنش، زوده که من رو تنها بزاره!   یه  اون هنوز خانوم خون  اریسام زن،یزد و گفت:»نزار خاک بر اریسام

 بزاره بره!«  ی راحت نیزارم، حق نداره به هم ی تنهات نم وقت  چ یاون به من قول داده بود ه

 

 رو محکم به خودش فشار داد و تو بغلش هق هق کرد.  الیدان  یحرف چیبدون ه اریسام

ترسه، زن من    یاون همه خاک م  ر ینگار ز ار یشه، سام یترسه اون تو خفه م یم  ی کیزن من از تار  اریگفت:»سام ه یبا گر الیدان

 ترسه بزار برم کنارش ولم کن!«  یم  ییتونه تنها بمونه! ولم کن عشقم از تنها ینم

خروار ها خاک آروم   ریبار لبا لب از خاک پر شده بود و تازه عروس ز  نیا ی قبر رفت ول  یو کنار زد و باز هم رو   اریزور سام به

 بود!  دهیخواب

 زد!  ادیمشتش گرفت و از ته دل فر ن یرو ب سیخ ی و خاک ها د یقبرش دراز کش  یرو  الیدان

 !« میبر د یپاشو با الیگفت:»دان ی گرفته ا یبا صدا اریسام

 ترسه!«  یم  ییزارم اون از تنها  ی و گفت:»من عشقم و تنها نم د یکش  اریبه سر سام ی داد

!  ختیعروس مهربونش اشک ر ی برا خت،ی پسرش اشک ر اهیبخت س  یو برا  د یرفت و تو آغوشش کش الیخانوم به سمت دان زهرا

که    نیشده، خوش حال از ا بشی عروس خوب و مهربون نص هی که  نی خوش حال از ا ،یزن چه خوش حال بود شب عروس  نیا

  یرو برا  یکردن! خدا چه زود خوش بخت ی م ی خاک سپارداشتن عروسش رو   ؟یاالن چ  ی! ول دهیاش رس  یپسرش به عشق زندگ

 ! یلب هاشون رو ازشون گرفت ی ! چه زود لبخند رویخانواده حروم کرد نیا

 مادر.« م یکن. بلند شو به خونه بر  تیکه کم نونده بود خفه اش کنه گفت:»پسرم بلند شو، کم خود رو اذ ی با بغض زهرا

تونم   ی من نگارم رو نم  ام؟یراحت به خونه ب الینکنم و با خ ه یعشق من مرده! من گر ؟یگ  یم  یچ ی فهم ینکنم! م  تیمامان اذ_

 ترسه!   یم  ییمونم اون از تنها ی . من کنار زنم منیبر ن یر یتنها بزارم شما هرجا م 

 نگرفتن!   یجواب ی رو به خونه ببرن ول الیتالششون رو کردن تا دان  همه

 بود. دهیخروار ها خاک خواب ر یکه ز یموند و نگار ال یانجواب رفتن! د ی ب ی اون همه تالش ها بعداز
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خاک رو توازش کرد انگار که نگارش رو تو آغوشش   یسنگ قبرش گذاشت و به آروم  ی و سرش رو باال  د یقبرش دراز کش ی رو

 گرفته باشه! 

 کرد!  ی اش گله م یاش، بد قول یی وفا  یزد، از ب یکرد و سر نگار داد م  ی م ه یگر

که تنهات   ی ! مگه تو به من قول نداده بودیقرار نود وسط راه تنهام بزار ، یکن  ییوفا  یخانومم قرار نبود ب  بغض گفت:عشقم،  با

 چرا به  ؟ی د یزنم چرا جواب نم ی صدات م یشد؟ االن هرچ  یشم پس االن چ ی زارم، ازت جدا نم ینم

 !   م؟یبر س یمگه قرار نبود پار  م؟ یکشم!؟  مگه قرار نبود امروز ماه عسل بر  یمخودت خاک قبرت و به آغوشم  یجا 

 قبرش به خواب رفت!  ی با نگار حرف زد که رو  انقدر

 هم از کنار قبر نگار جم نخورد!  یسانت ه ی  الیدان ی شب گذشت، دو شب گذشت و... ول کی

 بود!  ی بستر مارستانیشده بود و تو ت ونهیود نگار داز نب  الیبود که دان یسال هی بود که نگار فوت کرده بود،  ی سال هی

 نبود!   الیحق دان نیشده باشه؟! خدا ا ونه یبود که از نودش د قیاون قدر عشقش به نگار عم یعنی

همه آدم رو کنا هم نگه داشته بود که با رفتنش نه تنها خودش رو   نیشد! انگار نگار ا دهیخانواده ها پاش  یمرگ نگار همه   با

 رو لبخند رو هم برد!  یخوش 

خارج از کشور و   یو رو کرد حت  ر یرو ز رانی ا یگشت همه جا  نیکه داده بود عمل کرد، دنبال آرم یبعداز هفتم نگار به قول  اریسام

 کرد!    یشد و همون جا دوتا گلوله سرش خال داش یهم دنبالش رفت تا بالخره پ

که هر روز با ترس از   ی دختر که باز هم از عشقش جدا شد از عشق نیا  یبرا  رمیبم ن،یبه زندان رفت! نازن اریبه گور و سام نیآرم

 کنه!   یخبر اعدامش چشم باز م

اومد! نتونست تحمل   ی رفت خاطراتش با نگار جلو چشمش م  یتهران که م ی دوستش رو تحمل کنه همه جا  ینتونست دور  سحر

نگار ساخته شده   یکه هر جاش با لبخند ها  یکه رستوران رو فروخت رستوران   یبود وقت یظه الح ن یکنه و از تهران رفت، بدتر

 بود! 

پسرش اشک  ی از قبل شدن، چقدر اون مادر برا رتریشدن فرزند شون چقدر شکسته و پ ونهید دنی بعداز فهم الیدان  ی  خانواده

 !ختی هاش رو ر

 فرزند هم شده بودن!   هیصاحب  د یکردن! االن شا ی م ی زندگ یه به خوش همه رو داغون کرد االن اگه بود هم ینگار زندگ مرگ

 کرد. ی که فک مس کرد نگارشه بغلش کرده و آروم آروم نوازشش م ینشسته بود و عروسک ی تو اتاق کوچک الیدان
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که اسمش سر زبون ها بود! االن چقدر شکسته و    یزدن! همون یکه هم از جذبه و غرورش حرف م  ی بود! همون  الیهمون دان نیا

 شده بود!   فیضع

 ! یزیر  ی آدم رو به هم م هی جور  نی که ا یدار  ی عشق تو چ یا

  می نکن عشقم دلت گرفته، بر ه یچشمات رو ببند! گر گهیبخواب د اد،یرو تو بغلش جا به جا کرد و گفت:»نگار خوابت نم  عروسک

 اط؟«یح

  یبغلش محکم فشرد و به سمت پنجره رفت و رو به عروسک گفت:»االن داره بارون م  یرو تو  تخت بلند شد و عروسک یرو  از

 برمت.«  ی زنه فردا حتماً م

رو   ال یدان یح یو با لبخند مل د یرقص ی بلندش دورش م یتنش کرده بود و موها ی د یکه لباس بلند سف د ینگار رو د اطیتو ح هوی

 کرد.   ینگاه م

بهت   د یچقدر سف ،ی من و با خودت ببر ی بالخره، اومد  ی زد و گفت:» اومد  ی برد و قهقه ا شهیدستش رو به سمت ش  الیدان

 !« ادیم

 کابوس ها شروع شده بود!   ن یمحو شد. باز هم ا دش ی د ی زد که نگار از جلو یپلک

 ی بچه ا ه یکرد، مثل  ی م ه یگرگرسنه    یبچه   هی کردن مثل   هیو شروع کرد به داد زدن و گر   د یکوب نیعرسک و زم  الیدان

 

 کرد!  ی م ی تاب یمامانش رو ازش گرفته بودن ب  که 

 نبرد!«  شش یو گفت:»بازم رفت، باز هم تنهام گذاشت، باز من رو پ د یو به سرش کوب دستش

 کردن.   قیبهش تزر ی تخت خوابوندن و آرامبخش  یرو، رو  الیو به زور دست دان ختنیاتاق باز شد و پرستار ها تو اتاق ر در

 گذاشت و به خواب رفت.  ریتاث  عی سر آرامبخش

که   یالیگوشت مونده بود! دان کهیت ه یاستخوان و  ه ی که بدنش رو فرم بود و االن  ی الیشد، دان یقبل نم  الیدان  گهید  الیدان نیا

 ساخته بود!  یترسناک ی  افه یق  هی ازش هاش بلند شده بود و  ش یبود االن موهاش و ر ز یمرتب و تم شهیهم

 شد. ره یبود خ سادهیوا ش یکه روبه رو ی نگار چشم هاش رو از هم باز کرد و به نگار یصدا با

 ال؟« یبا ناز گفت:»دان نگار
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 .« یبا خودت ببر یخوا  یمن و نم ؟یبر   یتخت بلند شد و با بغض گفت:»نگار باز اومد  یرو  از

 کرد و گفت:»نه اومدم با خودم ببرمت.«   یخنده ا نگار

 از تو رو ندارم.«  یطاقت دور  گه یمن د میزد و گفت:»بر  یقهقه ا الیدان

 اومد و دنبالش افتاد. رون یهم پشت سرش از اتاق ب الیرفت که دان رونینگار از اتاق ب هوی

 .د یختمان رس رفت که به بام سا یهم پشت سرش تند تند م  الیپله ها رو باال رفت و دان نگار

  د یو نگاه کرد که د رون ی ب شهیخواست  در پشت بوم رو باز کنه که قفل داشت از پشت ش  د،یهاش رو چرخوند نگار رو ند  چشم

 . سادهینگار رو پشت بوم وا

 شکست. یبد  ی با صدا شهیزد که ش  شه یبه ش  ی پاش ظربه ا با

 پنجره به پشت بوم رفت.  از

 .« می ابریکردم ب داتیپ نیبب  ؟یکنی م  یباز ی به صورت نگار زد و گفت:»دار یلبخند 

 !یزد بازهم تنهام گذاشت  بتیزد و گفت باز هم غ  یداد  الیشد. دان  بیغ هویزد و   یلبخند  نگار

 بود!  یاد یو نگاه کرد ارتفاع ز نییساختمان رفت و پا ی لبه  به

 . کنهی با لبخند نگاهش م   نییکه اون پا  د ینگار و د هوی

 !« ایدراز کرد و لب زد:»ب الیدستش رو به سمت دان هوی

  امیمرگ هم نتونست من و از تو جدا کنه دارم م یحت  نیو دست هاش و رو به آسمون باز کرد و گفت:»نگارم بب د یخند  الیدان

 عشقم.« 

 هاش رو بست و خودش رو پرت کرد!  چشم

 ال؟یدان_)

 !  م؟یجانم زندگ_ 

 ! ؟یمن رو چقدر دوست دار_

 !( ایدن  هیقد _
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 .ختیر  ی و خون از سر و صورتش م  د یچیپ یدرد به خودش م  از

 کشه.  یاش م ی که کنارش نشسته و دستش رو به صورت خون  د یباز نگار رو د مهین یچشم ها با

 جونه زد و چشم هاش رو بست.  مهین  یلبخند 

 ترسم باز هم جدامون کنن!  ی م الیدان_)

 ا کنه!( جد تونه مارو از هم   یمرگ هم نم یحت_

 الال ستی از غم و غصه ن یخبر  گهید

 ! سهینو یخوب م ی واسه کم تر کس  سه،یخس ا یدن بخواب

 . سهیخ سهی چشماش تو خوا هم خ یکی لباش غرق خنده است،   یکی

 *** 

 

 بودم و پاک کردم.  خته یاون روزها ر یآور  اد یکه با ییو بستم و قطره اشک ها  دفتر 

 براشون رقم خورد!  ی سرنوشت بد  چه

 ! رهی گ  یام م  هی اون لحظه ها گر ی آور  اد یبا  شه یهم  یول گذرهی مرگ شون م یهقم باز اوج گرفت، پنج سال از رو  هق

 صاف زل زدم.  یایو به در سادم یوا ی قد  ی بلند شدم و پشت پنجره  لی م یرو  از

 . میکرد یل اسباب کش ممکن بود و به همون خاطر به شما ر یمرگ نگار تحمل تهران برام غ بعداز

 ؟« یکن  یم  هی گر ی شونه ام گذاشت و گفت:»باز که دار یشدم، چونه اش رو رو  دهی کش  یاز پشت به بغل عل هوی

 بغض گفتم:»رمان رو تموم کردم.«  با

 ؟« یکن  هی گر  ستیات گرفت! مگه نگفتم قرار ن ه یاون خاطرات گر یادآور یگونه ام زد و گفت:»پس با  یرو   ی*و*س*ه اب

 ره.«  یچشمم کنار نم  یوقت از جلو  چ یخاطرات ه ستیو گفتم:»دست خودم ن دمیکش  ینفس

 ؟«یگذاشت  یاسم رمان و چ ی . راستیهر لحظه خودت رو عذاب بد   ستیقرار ن ی داد و گفت:»آره ول رون یرو آه مانند ب  نفسش
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 دونم.«  یباال انداختم و گفتم:»نم ی ا شونه

 باشه.  ،یگذرد زندگ  ی اسم م ن یبه نظرم بهتر_

 اسم و بزارم.«  ن یپس هم ه یزدم و گفتم:»آره نظر خوب  یلبخند 

  چی! هیموند  ی دوستت دارم فقط تو برام باق  یل یخ یشونه اش گذاشتم و گفتم:»عل ی سمتش برگشتم و بغلش کردم سرم و رو به

 وقت تنهام نزار.« 

 قلبم.«  یزارم دردونه   یوقت تنهات نم  چیگوشم آروم لب زد:»ه اکن

 روزگار ،   ی به پا پا

 گذشت، عشق او ،  عمرم

 تابم نشست   ی بر قلب ب 

 مست مست  دنشیمن با د چشم

 و هوشم را گرفت و رخت بست عقل

 گشت ماریاز قضا معشوق من ب  

 دست سرد مرگ به عشقم داد دست   

 من با مرگ او،از هم گسست  جسم

 قلک شکست ک یمن مانند  قلب

 از انتظار  د یقرار ناام ی روحم اکنون ب 

   اریاز مرگ  د یدل بر 

 « ــــــــــــانی»پـــــــــا

 

  


