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  انیفتاح سنای: سندهینام خدا                                                  رمان: زنانه                                            نو به

 هیماهتون عشقا، اومدم با  یمن. سالم به رو ی:                                                      خب خب خوشگالسندهینو سخن

دار شما عاشقتونم، دوست یلیخ یلیو به کامتون باشه. خ ادیازش خوشتون ب دوارمیکامال متفاوت! ام د،یرمان جد

 ...سنای

رفتم  ییرها دیم، به امرا رها کردم. به فکر رها شدن بود زیکه همه چ ی:                                                    روزمقدمه

که پشت سرم بستم فکر نکردم، به  ییرا رها کردم به درها زیکه همه چ یوقت به بازگشت فکر نکردم. روز چیو ه

 امیرا رها کردم، به آزاد زیکه همه چ یکه ساختم نگاه نکردم. روز ییوارهایبه د م،که آوار کردم نگاه نکرد ییهاپل

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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که خراب کردم فکر نکردم. به  ییایبهتر بودم و به دن ییایکردم. به فکر دن یرا پاره ماسارت  یکردم و بندها یفکر م

 کردم،یکه شکستم فکر م یرورتوجه بودم و کاش به غ یپشت سرم ب یهاو به سقوط راه دمیشیاندیاوج گرفتن م

فرد ممکن  نیتر بیغر شیبرا یکینزد نیکه در ع کردمیفکر م یقدر خودخواه نبودم، کاش به دخترککاش آن

 هستم.

 یهستند. مهرند، مادرند، عشقند، دلخوش یبیها موجودات عج:                                                     زنخالصه

لبخند  هیدر اوج گر توانندیسوهان روح باشند، م توانندیبخش جان باشند، مآرام توانندیم اند،یوجودند، تمام هست

شان هستند. جنس یبیها موجودات عجکنند. زن یخودشان را خال شانیهاغیبا ج یدر اوج خوش وانندتیبزنند، م

 یبی. زنان موجودات عجتابدیالماس است که م نیا شانینهیفرق دارد، آب و گلشان متفاوت است. چون درون س

 ...بیو عج ینیفرازم یهستند، موجودات

 

 

 «تو دیام به»

باغ گرفته بودم و  یدوست داشتن یهامجنون دیبود. چشم از ب ستادهیبود که به انتظارم ا رادیبه قامت بلند ه نگاهم

و  شیهالب یو لبخند سنجاق شده رو رادیدادم به سمت ه یرا ادامه م رمیها را و مسخاطره کیبه  کیزدم  یپس م

که حس کردم حل  یزیتنها چ ادم،ستیکه ا شی. رو به رودرا برده بو لماهینگاه دل ا کیکه در  ییرایگ یهاچشم

 ! رادیه یبود، برا یادیز هایزیناپره نیشدن در عطر خوش آغوشش بود و ا

 گوشم.  ریکرد ز زمزمه

 . یخوش اومد -

دروغ بود، به همان اندازه کوچک! خواستم همچو خودش رفتار  مانیهایکودک یآمدش، به قدر تمام دعواها خوش

کس  چیداشتم ه نانیچون اطم دیاما در دهانم نچرخ یستادیممنون، ممنون که به انتظارم ا میکنم؛ خواستم بگو

گشود و من قدم  میدر را برا وکس! دست پشت کمرم گذاشت  چی. هستیداخل آن عمارت منتظر آمدن من ن

مارت را پر کرده بود که سراسر ع یناتی. تزئدیکشیانتظارم را نم یها بازگشته بودم؛ گرچه کسگذاشتم و بعد از سال

که به طرفم پرواز کرد مامان  یکس نیرا از نظر گذراندم. اول یرنگ یو کاغذها زانیاز سقف و کف آو یهاو بادکنک



 نهناز
 

5 
 

گوشم خوش  ریپر بغض ز یدل نازک من! به طرفش خم شدم تا بهتر به آغوشم بکشد. با صدا یادیبود. مامان ز

 سر داد. ییآمدگو

 مادر.  یخوش اومد !زمیعز یباالخره اومد -

 شیکه حال برا یبه دختر یبود حت ی! آن قدر که دوسالالیخیب یادیز یکرده بود و مامان دل نازک بود ول بغض

به دلم ننشست،  ادیز وایه یهایکرد اما دلتنگ یو اظهار دلتنگ دیبه آغوشم کش وایبغض کرده بود زنگ نزده بود. ه

از من  شهیشه سرد فقط از دور نگاهم کرد و آغوش بابا همیجانم کرد. اما بابا همچو هم یبغض حواله شتریخواهرکم ب

آغوش مهربانش مانند سابق بود.  یکرد اما گرما یهر چند که تظاهر به سرد دیهم به آغوشم کش لماهیبود... ا غیدر

 ادوچندان ب یش گذراند و با سردنگاه کروسکوپیم ریجز به جز اندامم را از ز اشیشگیهم یهایالهه خانوم با سرد

 یبود که هنوز هم او بابا مهد نینداشت بخاطر ا یشتر نهیخوش قلب بود مثل بابا ک یمن تنها، دست داد و بابا مهد

پدروارانه زد که شد گوشت و به تن  بیعج یبوسه ا امیشانیپ یو به رو دیبود و من دخترش. پدرانه به آغوشم کش

بابا  یها یمهر یب کرد،یجبران م شهیدل چسب بود و هم یادیبودنش ز نیبود و هم نیهم ی. بابا مهددیجانم چسب

 من پدرانه... یرا برا

 دیکردم، کت کوتاه کرم با شلوار جذب سپ اهیرا دوباره س میهاداخل چشم دم،یکش میهالب یرا رو یتیلب تقو برق

قرمز پاشنه  یورن یها. کفشگذاشتیم شیرا به نما دمیاز شکم تخت و سف یدو سانت یاهیبر اندامم نشسته بود و ال

همه را، احساس  زیآم نیتحس ینگاها زنمیم رونیکه ب اتاقشد. از  تردهیکش ام،دهیبلندم را پا زدم و اندام کش

 یانداز م نیطن یپر محبت بابا مهد یبرق نگاهشان را انکار کنند. صدا توانندیالهه خانوم و بابا که نم یحت کنمیم

 شود. 

 شده. یماشااهلل دختر گلم چه خانوم -

 چیکادوپ ی. جعبهرومیم فمیبزرگ کنار ک ا  یو به طرف باکس تقرب زنمیدلچسبش م یادیز یهابه پدرانه یلبخند

 کشدیکه صورت پس م کشمیصورتم را جلو م دنشیبوس ی. برادارمیگام بر م ایلیو به طرف ا کشمیم رونیشده را ب

 زند.  یتشر م رادیهو 

 !ایلیا -

چهار ساله، چه  یپسر بچه کی یبرا دانستمیرا به دستش دادم. واقعا  نم شیو کادو کنمیبلغور م یا«نداره بیع»

کرده بودم.  یداریبتمن را خر یبعدست لباس سه شی... برازیانگ جانیه یباشد و اندک یدوست داشتن تواندیم زیچ
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ام خوب کار کرده بود. با بار، شامه نیاول یو من برا پوشاندرفت و لباس را به تن  لماهیبه سمت ا یپسرک از خوشحال

 عمه جون.  یذوق به سمتم آمد و گفت: مرس

 گل لبخند نشاندم.  میهالب یماند و به روثابت  نشیریش یادیلبخند ز یرو نگاهم

 تولدت مبارک.  زدلمیعز کنمیخواهش م -

 یآرتا نا،ینگذشت که ال یادیرفت و در را باز کرد. مدت ز لماهیا بارنیو ا چدیپیدر عمارت م ونفیآ یملود یصدا

 دینکش هیمن افتاد. به ثان یها باال آمدند و نگاهشان به رواز پله نیدیبه بغل همراه آ دهیهنوز به چهل روز نرس

ناخوانا و  شهینگاه هم نیچه کنم با ا نیدی... آنیدیو آ شست،ن نایال یخاکستر یهانفرت و خشم به چشم یهاشراره

نبودم.  شیهاِسر حرف دنیوقت قادر به فهم چیرا بخوانم، ه شیهاوقت نتوانستم حرف چیات! چه کنم که هناگفته

 ن،یدیآ یرهیبر نداشتند. اما نگاه خ یبه سمت من گام زیها نها نگاه گرفتم و آنو از آن دمیند ستادنیبه ا یازین

 شش سال...  نیا یبود. به قدر غم دلتنگ نیسنگ میهاشانه یبرا یادیز

ها به سراغم هجوم و ممنوعه دوزمینگاه م اشیاهیبه س شوم،یم رهیو به باغ خ رومیاز شام به بالکن م بعد

 یها فراروقت من از آن چیو ه سوزانندیم بیعج شانیهارا از مرور ژورنال خاطره گناهمیب یهاو چشم آوردندیم

 که حقم بود. یزیپس گرفتن حقم! پس گرفتن چ ینبودم. من آمده بودم برا

 ؟یچرا برگشت -

. شروع شد، شودیبه پا م امیدر قلب زخم میعظ ینگاهش! درد یهابه وسعت تمام ناگفته رودیدر قلبم فرو م یخار

 . ساختیپر تالطمشان را آرام م یهادرد به جان من زدن دل

به باغ  رهیطور خبازنگشتم و همان دنشید ی... براامیزندگ یاز مردها یکیسوال زجرآور از من توسط  نیاول

 خوفناک لب زدم.

 نرفته بودم که برنگردم.  -

و  زیکه درونش پر بود از اشتباهات ر یپنهان کردن زمان حال یبود برا یدروغ سرپوش آورد؟یدروغ که حناق نم و

از  ییایدن یعنی نیدینگاه کردم و آ نشیفرو رفته در شلوار ج یهابه دست یچشم ریز ستاد،یدرشت! کنارم ا

 . ژیپرست

 ؟یمونیم شهیواسه هم -
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 جست و دلم...  رونیب امنهیناخودآگاه از س یآه

 داشته باشم آره.  یلیاگه دل -

 یها که آدم را رواناوست. از همان یهاسکوت هیشب یادیزجرآورش که ز یهااز همان سکوت کند،یم سکوت

 . کنمیخرج م شیو تاسف برا میآی... باز هم به حرف مکندیدل پر خونم م یزهر قاط سازد،یم

از آه من است و من  ترقیعم یادیز کشدیکه م ینتونستم. آه یول امیب خواستمیمتأسفم م کایواسه ن یول رهید -

نگاه کرد. صورتش جا  میهابود. به سمتم بازگشت و به چشم شیایدن ،ییآن دختر چشم کهربا دانستمیخوب م

 یهارا خواند. چشم یادیمتضاد ز یهاحس شدیم. دمیصورتش را در نظر کاو یتر شده بود، موشکافانه اجزاافتاده

 میهامن بود. همچنان به چشم یزندگ یهاییبایاو جزء معدود ز یآورد و چشم ها میهالب یسبز رنگش، لبخند به رو

محال بود  بارنیو ا کندیخرجم م خواندیمعروفش که انگار دارد جزء به جزء افکارم را م یهابود و از همان نگاه رهیخ

من هم، پر  یهابود و چشم مانیهردو یکه باعث زندگ ییهاپر از حرف بود، پر از حرف شیهامرا بخواند. چشم افکار

 و نتوانستم...  میبگو خواستمیم یعمر که ییهااز حرف

 « ...رهید یول ره،ید یول ره،ید یخدا پر حرفم... ول یوا»

رفتن  متیداشت، به ق متیگفتنش ق دیشا رید یلیخ بود، رید یلیبازگو کردنش خ یها گذشته بود و براحرف زمان

 !مانیهر دو یهانفس

 ن؟یدی: آزنمیم لب

 :خوبن. زندیم لب

دلم  یادیمن ز ا،یکه آرامند من خوبم و خدا نیهم آرام بودم. گریکه خوب هستند من د نیقلبم آرام گرفت هم و

کس خبر  چیدرمان دل تنگ من است و ه دارشان،یتنگ است و تنها د شانیدلم برا یادیتنگ است... ز شانیبرا

خودم را  کنمیاز نگاهش فرار م شتریب میگویم. دروغ رمیگیدل تنگ من. باز هم نگاه از او م یهایندارد از دلتنگ

برگ  نیا خواستمینم بارنیبود و من ا نیدیآ یهاآس در دست یاخواندن افکار من برگه شهی. همدهمیزود لو م

اما  کندیاو به چه فکر م دانمیو من نم میدوزیبماند. هر دو سکوت کرده نگاه به باغ م یاو باق یهاهمچنان در دست

اند و که همه عمارت را ترک کرده میدوزیها ممجنون دیقدر نگاه به بگذرد. آن یدانم در سرش شبه افکار من میم

را  لماهیو ا رادیعمارت ترسناک ه نیگاه ا چیو من ه میباغ نیهمچنان غرق در خاطرات غرق شده در ا نیدیمن و آ
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دارد.  یرفتن به عمارت پدر یدارد و اصرار برا ینم رمامان دست از سرم ب شودیدوست نداشتم... موقع رفتن که م

 کند.  یم یمامان پافشار

  ؟یایآخه چرا نم -

 . دیگویم اشیجد یادیبا لحن ز کندیمان منگاه شهیو از ش شودیپر تحکم خم م بابا

 هلن!  -

 . ستدیایبه دست کنارم م یگوش رادی. هکندیشد و بابا از باغ عبور م نیو سوار ماش دمیبوس وسانهیمأ مامان

 فرستن.  یم نیماش گهید قهیتا پنج دق -

 . دیگویکه دوباره م دهم،یتکان م یسر

 . یموندیکاش شب م -

و  وانیا یرو ستادهیا نهیدست به س لماه؛یبه ا دوزمیدلم را خوش تعارف دروغش کنم و نگاه م کنمیم یمن سع و

رنگ به او  یآغوش ُپر مهرش تنگ شده و آن لباس شب صدر یر دلم براقدچه داندیهمچنان نگاهش سرد است. نم

 سربرگرداندم و به صورت جذابش نگاه دوختم. رادی. رو به هآمدیم

 برم.  دیممنون با -

  ؟یبرگشت یک -

 . زنمیم لبخند

 هست. یاهفته کی -

 یخواهرش ک داندیتنها نامش برادر است و نم رادیو قلب درد من، باز هم امشب ادامه دارد و ه دهدیتکان م یسر او

 زندیم رونیدوان دوان از عمارت ب وایخاک وطن نام... ه نیاقامت دارد در ا ستیخاک شده است و هفته ا ن،یوارد ا

 . پاشدیلبخند م مبه صورت دیآیو به سمت ما م دیبوسیرا م لماهیو ا

 . مونمیتو م شیزنگ زدم گفتم شب پ نایبه س میبر -
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 ...میلب زدم و به از باغ عبور کرد یاباشه

 . اندازدیبه اطراف م ینگاه آورد،یرا در م شیکه مانتو یدر حال وایه زنم،یبرق را م دیکل

 .یرو فروخت جانیفکر کردم ا -

 خرج خواهرکم کردم. یلبخند نشستمیم یباد یکاناپه یکه رو یو در حال دمیتاپ تنم را باال کش یبندها

 . ستیبفروشمش سندش به نامم ن تونستمینم -

 . ندینشیصورتش م یاز تعجب به رو یهاله

 ... یعنی -

 . کندینگاهم م نیغمگ دهم،یتکان م یسر

  ؟یشمرون چ یالیو -

 . زنمیم یپوزخند

 دو دونگش.  -

 اش کامل خواناست. گرفته یاز چهره  نیا شودیم ناراحت

و هنوز حرکاتش مانند سابق است و من او  شودیناخن انگشت شصتش م یاش مشغول کندن گوشهانگشت اشاره با

 را از برم! 

 یو لبخند کشمیم انیخودم است. حرف به م یمن تنها برا یهامن باشد. غصه یدار دردهاندارم دلش غصه دوست

 . کنمیاش متلنبار شده یها ییبایو ز آمدیم دشیبه پوست سف بیروشنش که عج یموها یحواله

 ست؟ین یچطوره؟ از بچه خبر نایس -

را  سازی. چاکنمیآشپزخانه عزم رفتن م یتوجه به پاسخ او کاناپه ها را دور زدم و به سو یو ب ستمیایم یدرجا

را به  شیاز موها یاو طره اندازدیباال م یاشانه الیخی. بکاومیو او را از نظر م ستمیای. پشت اپن مکنمیروشن م

 . افتدیم اشچارهیب یبه جان موها بارنیو ا ردیگیدست م
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 خوبه، نه بابا هنوز زوده.  -

آب چکان بردارم  یرا از رو یسفال یهاوانیتا ل کشمیم شیدست پ رومیم نکیو به سمت س گردانمیبرم یاو رو از

که  شودیم یدردناک تلق قدرنیو ا رودیبه وسط قلبم فرو مدرست  گریخار د کیباز هم  کنم،یحس م یو به خوب

راه با  انیشدنش او را از م یاز متالش شیو پ خوردیاز دستم سُر م یسفال وانیو ل کندیشروع به لرزش م میهادست

ساله  یس وایهنوز زود است... ه دیگویساله است و م یس وایو ه رمیگیاست م دیکه از من بع یعیالعمل سرعکس

قانون نانوشته  نیبچه دارشدن زود است و من به ا ینه هنوز برا دیگو یمشترک م یاست و بعد از هشت سال زندگ

 ستیو چهار ساله هستم. ب ستیو من هنوز ب ریمن د یزود است و برا وایه یبرا زیهمه چ شهیهم امردهعادت ک

 کیاز حد گذشته است و تنها  ادیمن فرصتش ز یزود است برا وایه یکه برا ییزهایچهار ساله هستم و تمام چ

 انیپاسخ مثبت م یبرگه کیبا  گرانن یادیز یاافهیهجده ساله با ق یدختر بچه کی. زندینقش م المیچهره در خ

 یکه در حقم شده و دل ییهایو چطور بگذرم؟ چطور بگذرم از تمام ناجوانمرد فشیظر یادیو ز کیکوچ یهادست

 رادیبود. ه شانیهایتفاوت یب یقربان یام که عمرو روح پاره پاره شدیهمچو روز اول نم گریگاه د چیبند زده که ه

کم  یکه با همه ییهااز خون دل یدانیم یتو چ رادیو ه« نزن. هیرو بخ یمیقد یهابگذر و بازم زخم»امشب گفت

فراموش  خواستیچطور م رادیه ام؟دهیغربت کش که در ییهاییاز تمام تنها یدانیام؟ تو چه مخورده امیسن و سال

است. تمام وجودم شش سال است  هگذشته و حال جا ماند انیم ییکه تمام وجودم هنوز جا یکنم، فراموش کنم وقت

کنارم نشسته است و دستم را گرفته و  وایام و هنهاده وایه یرو شیپ یچا میآیکه جا مانده است... به خودم که م

 یدلم. کار یبنده زده ینیهم به چ کنمیببخشم، چون هم به خودم ظلم م توانمیکه نم ستیهااز همان عوارض نیا

 . زندیدر گوشم زنگ م شی. صداکنمیچکار م دانمینم یاند که حتبا من کرده

  ؟یچرا برگشت -

کس منتظرم  چیه دانستمیم نکهیسوال هم هست؟ با ا نیتر از اتر هست؟ مگه مهلک یهم کار نیمگر ضربه از ا و

کاش بر  دیگویکه خواهرکم هم م یاتلخ درست از لحظه قتیحق نیاز ا دیآیاما باز هم قلبم به درد م ستین

و دستم را از  شومیدردناک است! سرد م شهیهم قیندارم و حقا یدر قلب کس ییمن جا ایدن نیو در ا یگشتینم

 . کشمیم رونیب شیهادست انیم

 . رمیرو پس بگ که جا گذاشتم یزیچرا برگشتم؟ برگشتم که چ -

 شد و ناباور لب زد.  نینشخانه شیبایز یهادر چشم ینگران دینکش هیثان به

 ! رویه -
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صورتم ثابت است و من نگاهم به قاپ عکس رو به  ینگاهش به رو وایرا جا بگذارم. ه یزیمن محال بود که بازهم چ و

 جهانم را...باز هم از دست بدهم تمام جانم را! جان ستیقرار ن گریو د میرو

آشپزخانه  یو به سو زنمیبه دست و صورتم م یگذاشته و رفته است. آب ادداشتی وایه کنم،یکه چشم باز م صبح

گرد  میهاچشم یعمارت پدر یشماره دنیو از د اندازمیم نیبه اسکر ی. نگاهدیچیپیزنگ تلفن م یکه صدا رومیم

 اند؟! کرده یزیو ناپره شودیم

 بله؟ -

 مامانم؟  یجان خوب رویسالم ه -

 بابا خوبه؟  ؟یخوبم شما چطور یمرس -

 بدم.  یخوام واست مهمون یباباتم خوبه، واسه آخر هفته م -

 مامان جان! ستین یازین -

  گن؟یم یوا خاک به سرم پس مردم چ -

غازشون کردند.  کیصد من  یهاحرف یحرف مردم مهم بود که مرا، قربان شهیهم شانیقدر برامامان هم بابا آن هم

 ینجات خودشان در گودال ب یحرف مردم ارج و ُقرب داشت که دخترک کوچکشان را برا شانیقدر براآن

 .فهممشیم گرید یاز هر کسو من به ستو او مادر ا دهمیو دل به دلش م کشمیم یرها کردند. آه شانیهایتفاوت

 .یخوایهر جور که م -

 . زمیقربونت برم عز -

 . دیگویو آرام م فیضع بارنیو ا کندیم یمکث

 کنم.  یرو هم دعوت م نایالهه ا -

برسد. قرار است  داریو قرار است موعد د خوردیم گره امنهیس انیم ییو نفس من جا کندیمامان بازهم مکث م و

 ممکن گردد...  دارشانیانتظار تمام شود و د نیا
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 تازه کند یامن هر نفست معجزه یوا

 آمد که مرا با تو هم اندازه کند عشق

 

*** 

و ه به لرزش گا میهاو ترس و اضطراب به جانم نشسته بود، دست کوفتیم صبرانهیقلب من ب دیهفته رس آخر

سرم  یساده رو ونیشن کیرا  میهابه تن پوشاندم. مو یمشک یشب دکلته راهنیپ کیدچار شده بودند.  گاهشانیب

رنگ همچو سابق  یگذاشتم کاخ مرمر یپدر رتصورتم نشانده بودم. پا که به عما یرو یتیال شیبسته بودم و آرا

و آن  دید اهیرنگش را، س دیمرمرسف میهاخانه رفتم چشم نیکه از ا یبار نیداشتم آخر ادیدرخشان بود. خوب به 

 یخاموش برا یجدال میهاسال نیبود که تمام تالش ا یمملو از خاطرات خوش کودک اجنیبود! ا اهیس زیروز همه چ

 انیدرست م ،یصد متر. قدم که به سالن گذاشتم نگاهم چرخ خورد در آن سالن هفتبودفراموش کردنشان 

آزار  یهابودم به نگاه توجهیاز حد تصورم بودند. ب تربیبودمشان و در نظرم غر دهیبود ند یکه چند سال ییهاآدم

دخترک  یبود برا دهید ارکتد یادیبا هر کدامشان. مامان ز یاحوال پرس یبرا دادمیو حوصله خرج م شانیدهند

داده بودند.  بیترت یهمانیم شیکرده بودند و حال برا شیرها یکه خودشان روز یاش. دخترکتازه از فرنگ برگشته

و در  داستیکه شش ساله است پ یاام، گمشدهگمشده دنیرم بودم، منتظر دنگاهم به گردش درآمده بود و من منتظ

سمت  ام،نهیس انیدرست م یینکردم و جا شیداینبود پ یافتنیام د شد و گمشدهیبودنش گمشده. نگاهم ناام ییدایپ

نگاهم  یکدر لماهیرد نگاهم را آسان خواند و نگاهش به اشک نشست، ا وایگرفت و دل را خون کرد. ه شیچپش آت

و  یی... کجاستین کندیکه در حقم م یحقم نامرد ستیحقم ن نیو نگاهش به غم نشست. من بد عالم، اما ا دیرا د

تکه شود و من اگر تکه شتریام، ببسوزم. جگر پاره شتریکه من ب یآوریها را در م یباز مباشکیقا نیا دانمیم

شد پس حال  یخم نم میدرست کنارت ابروها یکنم روز. پس چطور باور ینیرحم تر یبودم تو ب رحمیب

هاست که سال ست؛یمهم ن میبرا زیچ چ،یه گرید نو م کنندیمن است همه نگاهم م ینگاه همه رو ینیسنگ چه؟!

 یجا نیتربه گوشه وایام. هحالت ممکن دچار شده نیتریهاست که به خنث. سالستیمهم ن میبرا زیچ چیه گرید

 . زندیلب م کند،یو نگاهم م زندیزانو م میروروبه یو با دلسوز نشاندیو م کشاندیسالن مرا م

 . یرو خواهر غصت نمینب -
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به  وایه .خوردیام سُر مرژ خورده یهاگونه یرو یاشک یو قطره شومیم میهابه رنگ چشم یهاچشم یرهیخ

 شیصدا کند،یفرق سرم چکه م یاشک خودش رو بوسد،یرا م میموها یرو دهد،یفشارم م محکم کشد،یآغوشم م

 .دهدیم رونینفسش را بغض آلود ب دارد،یخش برم

 . رازهیدردت به جونم ش -

  ؟یواسه چ -

 زنش.  شیپ -

 زیزنج ناینگاهم در نگاه ال خورد،یگره م نایو نگاهم در نگاه پر نفرت ال گردمیو باز م میآیم رونیب وایآغوش ه از

پُر از سرزنش به  وایه یصدا«.                                             زنش شیپ« گردیدر سرم پژواک م ییصداو  شودیم

 .رسدیگوشم م

 !نایال -

 دمیدلم را شن یهاواریآوار شدن د یکرد؟ آنقدر محکم که صدا دنیشروع به لرز امچارهیمن چرا حس کردم قلب ب و

را  زیچ چیکاش کر بودم و ه دم،یشنیو کاش نم دمیشن نایال یرحمیب امانیآوار ب ریخفه شدن قلبم را، ز یصدا

 . زنمیلب م اورکردم، ناب یرا حس نم شانیهانگاه ینی. کاش سنگدمیشنینم

 زنش؟  -

 .نشاندیلبان سرخش م یرو یو پوزخند ندینشیکنارم م نایال

 ماهه که زن داره.  ازدهیآره زنش، پنج سال و  -

 میبرا ن،یدیآ یهاهمچو نگاه اشنهیک لیام و دلدخترک به خون تشنه نیا یرحمیب انیام، مجامانده یین جام و

آخر چرا تو  و ساختیو درکشان مرا عاجز م مفهومی! همان قدر بدمشانیوقت نفهم چیبود، که ه یکالیمعادالت راد

. الزم یخفه کن شتریرا ب امچارهیماه؟ الزم است که قلب ب ازدهیپنج سال و  ییچرا تو نامروت؟ الزم است بگو نا؟یال

دانم  یو من نم یریتو از من دلگ ؟یاوریرا به روم ب امیچارگیالزم است ب ؟یماه را چماق در سرم کن کیاست آن 

. منضربه زدن به  یبرا یکنیم یابزار یاستفاده« او»از  ینهفته است که تو دار یلیرا. که چه دل رتیدل گ لیدل

هاست سپرده است! او زن گرفته است و من سال مانیهابمبست خاطره یهاکه زن گرفته است و مرا به کوچه ییاو

ماه است که زن دارد و من شش سال است، با تمام زرق و  ازدهی و. اون پنج سال امییحصار دردناک تنها ریاس
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شکستن و خورد شدن مرا  نیپس خوب بب ،یآر ؟ینیبیبه ظاهر خونسردم عزا دارم. م یاطرافم و چهره یهابرق

من  یماه برا کیو تو فقط  یشکست من. تو برد یخونت خوب باال برود از خرسند نیو لذت ببر. بگذار آدرنال نیبب

و بغض از جنس  زندیم شین میهاوفادار توام! اشک به چشم میهایدیقیو من شش سال است با تمام ب یوفادار بود

دخترک چشم  نیانگار کمر به قتل من بسته ا داردیدست از سرم بر نم نای. الاندازدیچنگ م میگلو به شهیمات ش

 . دهدیتمام از نو ادامه م یرحمیسرخ پوش. با ب یاگربه

 دخترم دارن. هی -

را به  نایال ینهیک لیو دانسته دل زندیمغزم دارد رکب م کنم،یکه احساس م کندیرا چنان با حرص ادا م کلماتش

لحظه  کی یو برا دیدو رونیبا سرعت از تنم ب دمش،یبرده است و به خدا قسم که روح از تنم خارج شد. خود د غمای

 دوباره به تنم بازگشت.

برداشته  یدهشتناک تبر یبودند که با لبخند یجالد کیهر  شیهاو آدمک دیآن سالن بزرگ دور سرم چرخ کل

 .دیگویم یعصب ،یپر از سرزنش، افسوس، دلخور وایکردند... ه یحمله م همگنایبودند و به سمت قلب ب

 . شیراحت کشت التیخ ریآروم بگ گهید نای. تمومش کن الیخوب تنش رو لرزوند یزد شیخوب ن گهیبسه د -

و نگاه  بنددیلب م مان،یاما پش کندیلب باز م نای. الدیکشیمرده که هنوز هم نفس م کیواقعا  من مرده بودم؛  و

 یگاه و برا هیتک میبرا شودیم وایه ی. شانهشودیترس دارم و دور م شیهاو من از چشم ردیگیپرزهرش مرا نشانه م

 ینگاه به اشک نشسته کنمی. سر که بلند مزمیو من از بغض لبر کنمیخواهرکم. بغض م شودیخواهرش پشت م

را، پوزخند  رادیه یبابا را، دستان مشت شده یبه گره افتاده یشانیمامان را، پ یبغض فرو خورده نم،یبیرا م لماهیا

جا داده  وداو را در خ یهارا که متمم چشم نیدیمعکوس آ یهارا و نگاه یشرمسار بابا مهد یهاالهه خانوم را، چشم

شان که مدام چپ و راست یهاهیو کنا شین ریز شان،یدر گوش یهاپچو پچ شانیهانگاه ریز آورمیاست. دوام نم

را  یعمارت پدر دهی. به ده شب نرسستیحقم ن نیو من بد عالم اما ا آورمی. دوام نمشودیام مروح خسته یحواله

 توانمیاگر بمانم نم دانمیاند. مداده بیبه ظاهر ترت میکه برا شوم،یم رپر تظاه یهمانیم نیا الیخیو ب کنمیترک م

 شیپ شودیو سد م رسدیکه به دادم م واستیه فهمد،یرا م نیکه ا یآور را و تنها کس خفقان یتحمل کنم فضا

 ماندنم... یخودش برا یب یاصرارها یمامان برا یرو

را که امشب  یری. دوست دارم آب بشوراند تمام درد و تحقرومیدوش م ریها زبا همان لباس رسمیخانه که م به

و چهار سال  ستیکه ب یپاک سازد، همان یرویبه همان ه لیپاک کننده مرا تبد نیتریقو نی. دوست دارم اامدهیچش

 رهیحمام خ یهایدوش به کاش ریها زمعصوم. تا ساعت یادیآمده بود و پاک بود... پاک بود و ز ایتازه به دن شیپ
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داشتن خود. چنگ زدن به آن و سرپا نگه یبرا ستین یافتنی یزیندارد چ دهیرا، فا یزندگان شمیاندی... و مشومیم

ذهن دست از سرم  یهاها عالمت سوال. شبستیآدم هم ن هیشب یحت گریساخته که د یاز من آدم ییتنها

 فیرا رد میهایمشغولپناه بردن به خواب! روزها دل یبرا پردازمیو من چو کودکان به شمارششان م داردیبرنم

و  گونهنیمن ا یوهم آور. روزها الیخ همهنیفرار از ا یاندک یبرا کشمشانیش مو دانه به دانه به آغو کنمیم

که مهم  یزیو تنها چ خزمیتخت م یو رو میآیم رونیاز حمام ب سیخ یها... با همان لباسگذردیاصال  نم میهاشب

 یکار شش ساله نیکنم. ا یو خودم، خود را آرام م کشمیوار خودم را به آغوش م نیشدن تشک! جن سیخ ستین

به  یکن یات، عادت مدور شانه تیهابه حلقه کردن دست یکنینباشد خواه ناخواه عادت م یآغوش یمن است. وقت

نباشد تنها به  یآغوش یوقت ت،یزانوها یات روبه گذاشتن چانه یکن یعادت م ات،نهیس ریز تیجمع کردن پاها

 و بس...  یکن یآغوش خودت عادت م

*** 

 

 ییصدا یاست با ب دهیفای. بکنمیعقل را آب و جارو م یسرآچه یدیآغاز جد یدر پ شومیکه م داریصبح ب هفت

مرا منع  تواندینم یام و کسآمده میهاجبران نبودن یام، من براترحم بازنگشته یو من در پ رسدیبه گوش نم یینوا

از  خواهمی. مگردندیم ،یمحکم سمانیزنند و به دنبال ریام که به دل چنگ مافتاده انیبه غل یهاسازد از حس

بدان  نیا شود،یمتولد م گرید ییرویام بروم. امروز هکه جا گذاشته ییهاامروز آغاز کنم و به جنگ تمام داشته

 یانرژ دیکامل و به اندازه، با خورم؛یام. صبحانه مآورده ایرا به دن دیجد ییرویه نیشیپ یرویه یجامعناست که به

از من جلوتر است... در کمد را باز  چیده به ه بیرق دانمیتن به تن که خوب م ینبرد یمضاعف را کسب سازم برا

به تنم بپوشانم که به اندام  یچطور لباس دانمی. امروز روز من است، خوب مشومیو مشغول انتخاب لباس م کنمیم

 .ندیبنش امدهیبلند و کش

 دانمیبگذارد و جلب توجه کند. خوب م شیتنم را به نما یهایبپوشم که برجستگ یچطور لباس دانمیم خوب

شش  نیا یست کنم. به قدر تمام دور امییطال یکت یمانتو یقهیرا، با  دمیبراق سپ یهاکفش یده سانت یهاپاشنه

بلند و  یادیز یبود موها نیلخت و بلندم. عاشق ا یلختم بود. موها ی. عاشق موهابودمدهیرا آموزش د ییسال دلربا

... عاشق الک دیایرنگم به گردش در ب یالهیت یهاو چشم میموها نیو او نگاهش ماب ندیبنش میهاشانه یلختم رو

آمد.  یم فمیظر یادیو ز دیسف یهابود. الک براق قرمز که بدجور به دست امدهیو کش فیظر یناخن ها یقرمز رو

بود،  میهاچشم شیآرا یوانهی. دشدیم میهاها مشغول بوسه زدن به بند، بند انگشتکه ساعت شدیم فتهیقدر شآن
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و او معتقد بود رنگ که به  شدیو خط چشم احاطه م ملیاز ر ییایدر انیرنگ و درشتم که م یخاکستر یهاچشم

 . شودیم لیدتب حالدهیشور یو او به مجنون یدنیپرست یمن به بت ندینشیجانشان م

. ندیرا پوسته، پوسته بب میها... نه! تنها دوست نداشت پس از آن لبادیخوشش ن کهنیلب را دوست نداشت، نه ا رژ

شد. رژ لب را  یدار مپوسته پوسته و تب دهینرس هیبه رژ داشت و به ثان یبیعج تیحساسم که حساس یادیز یهالب

طور که دوست داشت خود را احترام گذاشتم و آن شیهامن! هم به عاشقانه یهالب یاما نه برا داشت،یدوست م

در  کهنیکنار او استرس داشتم. استرس ا شهیبودم اما هم بایکلمه ز یواقع یهستم، به معنا یعال دانستمی. مدمییآرا

 درخود ُمهر بزنم.  یرومن باشم که بدرخشم و دل را در گ نیاش انگاه دو دو زده انیباشم، م بایاو هم ز یهاچشم

 خاص بود. یادیز یبو نیعاشق ا یو او روز کردیرا دو برابر م تمی... جذابیپاتو جو نی. جرمیگیآخر با عطر دوش م

 

. گام کندیم دایآماس پ« تابان یخصوص مارستانیب»سردرش  انیم ییو نگاهم جا ستمیایم مارستانیب یبه رو رو

خوب بلدم که  یادیو من ز کندیم دایکف سالن در فضا انعکاس پ یهاکیبلندم با سرام یهاپاشنه یصدا دارم،یبرم

 یآزاردهنده یها. نگاهکنمیها را احساس مخوب نگاه یلیخط راست موزون و پر ناز. خ کیطور گام بردارم، در چه

رو به  رسم،یم شنیسمت است داده شده. به شیکه سخاوتمندانه به نما میکمرم و مچ پاها یگود یمردان را که رو

 . زنمیپرستار جوان پرغرور لب م

 با جناب تابان کار دارم.  -

 .دیگویم رد،یگیو نگاه از من م دیآیمبهوت شده به خودش م پرستار

 اتاق عمل هستن.  سیجناب رئ -

 . کنمیاش نگاه مشده تیال یموها به

 مونم.  یپس منتظرشون م -

و مدرنش! از  کیش یادیاتاق ز رسم،یو به اتاقش م کنمیها عبور منگاه ینیبه سنگ توجهیب مارستانیب یراهرو از

 نمینشیم یاسیچرم  یهاست کاناپه ی. رورودینم یهم انتظار نیتابان جز ا یمجهز و خصوص مارستانیب سیرئ

و به  گذردیم قهیچهل و پنج دق یراحتقدر که بهآن گذرانم،یدر؛ با نگاه کردن به اطرافم وقت م یروبهدرست رو

 داریاش پدو از آن راحت تر قامت بلند و چهارشانه شودیم نیرنگ باال و پائ ییطال یرهیدستگ یهمان راحت
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تر آن جا افتاده یابیو من مشغول ارز متشیگران ق دیاست و مشغول بستن ساعت طال سف نیی. سرش پاگرددیم

. ندینشیو نگاهم آسان در نگاه جنگل رنگش م کندی! سر بلند مشهیمتر از ه یخواستن یادیشده و جذاب ز

 شی. سکوت کرده و تعجب مخلوط چمن زارهادنمیو خوب د دنشیخاطر بهتر دنه به احترامش... بلکه به ستمیایم

گام  می. به سوخواندیاز نگاهم نم یحس چیو مطمئنم ه ستیدر نگاهش ن یحس چیه شهیاست، اما همچو هم

. نگاهش در صورتم چرخ ستمیایم شیو رو به رو ستدیایم میو درست رو به رو دارمیگام برم شیو به سو داردیبرم

 میهااز چشم دیآیبه گردش در م شیهاو چشم ندینشیم میهاشانه یافتاده و باز رو یموها یو در آخر رو خوردیم

. حفظم را حرکاتش تمام و چه خوب که من هنوز هم و هنوز هم، همان است میهابه چشم میو از موها میبه موها

تا پوست  زند،یکه به زمرد طعنه م اشیجنگل یهامن هم در گردش است، به تمام نقاط صورتش از چشم یهاچشم

بود و به  یتنرا نداشت، خواس نیدیآ تیجذاب ی. جذاب بود ولدیآیسوالر هم به دست نم یها جلسهاش که با دهبرنزه

تر...  یدوست داشتن شانیبود و از همه ترنیپائ یاطرافم از لحاظ ظاهر ی. از تمام مردهادیرس ینم رادیه یپا

بود. داد  نیهم شهیو هم کندیدهد. سکوت م یسکوتش عذابم م دانستیسکوتش را دوست نداشتم و خوب م

کرده بود،  دی. مو سفرفتیلبت فرو مو به ق شدیداغ م خیسکوتش بد س نیاما ا زد،یکتک نم زد،ینم ادیفر زد،ینم

 انیم دیسف یتار مو کی شیداشتم، شش سال پ ادیشده بود و من به  دیسف انیدر م یکی اشقهیشق یرو یموها

 . میآینبود که نبود، به حرف م شیموها ییخرمن خرما

 . یشد ریپ -

 . دیآ یحرف م به

 . یتر شدخوشگل -

 آمد،یبه او م بیتنش که عج دیروپوش سف ی. او مشغول رصد من است و من مشغول تماشامینینش یهم م یروروبه

 بازهم حرف من. 

 . یرازیش گفتیم وایه -

 بودم صبح برگشتم. -

  ؟یرو هم برده بود ایهل -. شدمیخفه م گفتمیبود، درد بود، زجر بود اما اگر نم سخت

 نشست.  شیهالب یپوزخند رو دینکش هیثان به



 نهناز
 

18 
 

 همون جاست.  امیهر جا باشم هل شهیمن هم -

 .دهمیدهانم را قورت م آب

 . نمشیاومدم بب -

 . ندینشیم شیهاخشم، به چشم طوفان

 . یندار دنشیواسه د یلیدل -

 . میگویم محکم

 من مادرشم!  نکهیاز ا شتریب لیدل -

 بود.  رحمیو او گاها  ب شودیتلخ م یادیز شیو صدا ندینشیآتش م ینگاهش شراره به

 . یبود یآدم آهن یتو مادر نبود -

 . شودیم میصدا همانیم بغض

 . یمادر بودن منو انکار کن یتونیتو نم -

 .داردیوا م یشتریهشت ر یاو تنم را به لرزه شودیم ادیفر شیصدا

 ! ؟یمادر نبود یو رفت یروزتو ول کرد کی یبچه یطور وقتچه -

 .لرزدیم میصدا

 براش مادر باشم. شهیاومدم باشم اومدم واسه هم -

 . شودیبلند م شیضرب از جا به

تونن مادر باشن. آره  یهم کنن نم یها هر کارآدم ی. بعضیکن یبراش مادر یکه االن بخوا یستینباش چون مادر ن -

 .یستیبلد ن یتو مادر ییتو از همونا رویه
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اش و آن را تکه تکه افتندیکه از چاقو هم بدترند! به جان دلت م ییهاحرفچه بد درد دارند. امان از  شیهاحرف و

که  شودیدلت خنک نم یداغ یزیقدر هم اشک بر! هر چهیندار شانیبرا یجواب یو تو مسکوت، حت کنندیم

در  نندیرا نب اتیو تا خون به دل دهندیمانور م تسر یحق با گرز رو یهاو حرف ی... تو محکوم به الل شدنشودینم

لب، لب  ریز نامش را یاو مانند تشنه کشندیرا به آتش م میهاگونه م،یها... اشکنندینشیکه نم نندینشینم یجا

و از  ستمیایم را ندارد! میهااشک دنیهنوز هم تاب د دانمیو خوب م گذاردیهم م یرا رو شیها. چشمزنمیم

 یهادست خورد؛یدستش ُسر م یو نگاهم به رو گردمی. بازمشودیم شیاهپنجه ریاس میبازو کنم،یعبور م رشکنا

اش . قلبم در پنجهافتدیو به جان قلبم م شودیدر انگشتش، رنده م یاش... برق حلقه دهیکش یهابزرگ و انگشت

طور فشرده همان کنم؛یشدنش را خوب احساس م شیر شی... رسابدیاش رنده و قلبم را مو حلقه شودیفشرده م

دوست ندارم انگشتر در دستم باشد، هنگام عمل سختم است. دوست  گفتی. مدیپوشیمرا نم یشدنش را! حلقه

شور و شوق  یکه ست هم بودند و با کل ییهامن بپوشد. حلقه یاش را براداشتم بپوشد، دوست داشتم حلقه

او هم دست را به  یبه جا دم،یپوشی! اما من مدیپوشیهم نم خاطر دل من یبرا د؛یپوشینمانتخابشان کرده بودم. اما 

و التهاب و متورم شدنش را  دمیپوشیانگشتم اگزما گرفت و من با وجود پوسته پوسته شدنش م دم،یکشیاسارت م

شده است. مال مرا  ستشچفت د دشیجد ی. االن حلقه پوش شده بود، مال مرا نه... حلقهدمیخریبه جان دل م

ام خوش کردن دل هجده ساله یو او برا کردمیو االن انگشتش متعّهد شده بود. من خواهش م دیپوشینم

قائل نبود که  میبرا ی. ارزشدیپوشیو او نم شکستیمن قلبم م د،یپوشیو او نم کردمی. من قهر مدیپوشینم

ام. اما حال دستش حلقه ه سالهدخترک هجد کیمتّعهد به  همکه چه بشود نشان بد گفتیخودش م با د؛یپوشینم

 کنمی. سر بلند مرسدیاست م خکوبشیکه نگاهم م ییو به همان جا ردیگیشده بود! رد نگاهم را م یگریپوش زن د

 یتلنگر برا کیتلنگر،  کیلبالب از اشک است و منتظر  میهاچشم دانمی... مشومیم شیهاجنگل چشم یرهیو خ

است که دور  یهمچون طناب دار شیبرا امیاشک یهاچشم دنید گفتیم شهیهم دانم؛یشدن. تحمل ندارد م یلخا

 . فهممیم اشقهیکنار شق یزده رونیرا از نبض ب نیکردنش را دارد. تحمل ندارد و من ا و قصد خفه چدیپ یگردنش م

 !رویه -

 کیکه در  یدم را طلب کردم، فرزندفرزن یدوباره داریاشکم و من تنها از او د ختنیفرو ر یبس است برا نیهم و

حرف دل  یپا ینخواست کم یداشت و کس لیکردم و رفتم. رفتنم دل شیدهانش نگذاشته رها نهیهنوز س اشیروزگ

بودند و حال  فیرا که رد ییهالیکرد گوش دهد. تمام آن دل یم ینیدلم سنگ یکه رو ییو به کوه دردها ندیمن بنش

و  کشمیم رونیرا از دستش ب می. بازوستیحقم ن نیرا... و من بد عالم اما ا ایتنها هل خواستم،یرا م میایتنها هل

و  کشدیکه او هم، در آن نفس م ییفرار کنم و دور شوم از هوا مارستانیاز آن ب خواهمیرا م نیو فقط ا رومیم
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عطرش شب هنگام در  دنییا بوهسال دانست،یرا نم زیچ چیدانست. او ه یو او نم شدیم میهاهیر همانیمعطرش 

دست و پا  بیعج یو دل من هر دم در تالطم دانستیاز من نم یزیوقت چ چیمن بود! او ه یخلوتم کارِ هر روزه

مهر مکتوب جوهردار بزند و  کیبودنش  یبه رو خواستیخاطره ها و م کیبه  کیاز  کرد،یو او را طلب م زدیم

به دلم طلب داشتم...  ایکرد هم مادرانه و من قدر تمام دن یجا بند نبود. دل خون من، هم زنانه طلب م چیدستش به ه

شش ساله  یهم. من مادر بودم، مادر دخترک خواندمشیکه فرزندم م یبه دخترک شد،یجوره صاف نم چیکه ه یطلب

 دنش،یبوس دنش،یبوئ دنش،یآغوش کش به دنش،یبودم و حسرت د دهیبود که د یقطعه عکس او،که تنها سهمم از 

 به دلم مانده بود...  شیهالمس دست

هجده  یبود. پر بودم از حسرت، ناپخته و خام بودم، خود دخترک ادیمن باز هم مادر بودم؛ اگر رها کردم داغ دلم ز اما

که هر شب و هر  ییهابودند! پر بودم از افسوس دهیکش رونیاز آن ب یساله بودم که شکمش را شکافته بودند و طفل

را رها کردم؛  زمیگذشتم، همه چ میهاداشته یکه از همه یوقت. داشتندیروز شده بودند غول و دست از سرم بر نم

کوه شده رها شوم و من رها کردم و  یهاغصه نیتلنبار شده، از ا یهاحسرت نیکه از ا دمیشیاندیفکر م نیفقط به ا

 دانمیم خوبکه  زمیریاشک م قدرنی! ایاز سردرگم یایرها کردند. همه مرا طرد کردند و من بودم و در زیهمه مرا ن

به من  نهیبار نگاه از آ کی هیفهمم که هر ثان یرا از نگاه راننده م نیاند، اگلگون شده میهااز تب اشک میهاگونه

 وانهیمرا د زیو البد او ن دهدیبه افسوس تکان م یرو س زندیترحم در صورتش نقش م یپوست ریز یو گاه دوزدیم

 یهابه عابران. به نگاه دوزمیاز خون غوطه ورند نگاه م ییایدر در،اشک آلودم که  یهاخواند! با چشم یم

اشکم  ینشسته است و همچنان چشمه شانیکه به دل دارند و به چهره یدیو گاه در جست و جو و ترد تفاوتشانیب

هر  دیشاو  کنندیاز هم، از کنار هم عبور م توجهیپر آب قصد قطع شدن ندارد. عابران ب ریش نیو ا استیجار

 .شانیتلنبارشده یهاحرف زدن از غصه یدارند برا ازیگوش ن یکدامشان به جفت

 دارم: غامیرسم چهار پ یخانه که م به

 . شایو... م وایپرنا، مامان، ه مزون

 میهالب ی. لبخند به روبنددیو به رگبار فحش مرا م کندیگله م امیمعرفتیو از ب کندیاز مکه بالفاصله لب ب ییشایم

که  ییمهتاج توأم! تو بیروزها، عج نیکه ا ییمن؟ کجا یشایم یی! کجاشیو دلم لک زده برا شودیم نیخانه نش

اما حرف  دهد،یو جواب م خوردیبوق م رم،یگیاش را که م! شمارهیدهیگوش و به حرف دلم گوش م یشویم

کنم، او  یتا خودم را خال کندیپر از حرفم. سکوت م داندیکه م ییو مانند همان روزها کندی. سکوت مزندینم

و منظم  کیتمیر یدلچسب بود، صدا بیدهم که عج یگوش م شیهانفس یو من سکوت و به صدا کندیسکوت م

هنوز سکوت کرده است. به حرف  شایو م میآیو به حرف م آورمینم خواهر هم خون نبوده... تاب نیا یهانفس
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از  دهد،یگوش م دنمیو او به نال میایهل یاز لک زدن دلم برا میگوی... مدهدیو او تنها گوش م میگویو م میآیم

و  میگویو م میگویگرفته است و م نو من هنوز مُهر طالقم خشک نشده، او ز میگویتمام م زیآن مرد همه چ ینامرد

 یپر از زخم ها دارد،یتلنبار شده که ناقم را گرفته و دست از سرم بر نم یهاپر از دردم! پر از بغض داندیم شایم

و چهار ساله  ستیو دمبل زده که هر آن ممکن است بترکد و وجودم را بسوزاند. من پر از حسرتم و هنوز ب نیچرک

جوش  میهاهیقطع نشده، هنوز بخ امیزیهنوز خون ر اشیروزگ کیه در شش ساله ک یدخترک ادرهستم و مادرم، م

ام بعد از هشت سال ساله یو چهار ساله هستم و خواهر س ستیدل خودم، هنوز ب یکردم و رفتم پ شینخورده رها

 یدر سن هجده سالگ ذشتهنگ امیبچه دار شدن زود است و من هنوز دوماه از عروس یبرا دیگویمشترک م یزندگ

 یام به زندگکه پشت پا زده شدیاندیم نیو به ا خواهدیو چهار ساله هستم و پدرم مرا نم ستیحامله شدم، هنوز ب

و چهار  ستیرا رها کردم و او را در برابر خاندان سر شکسته... هنوز ب زمیهمه چ ز،یچ چیه یو برا امیبه ظاهر عال

بود، خواهر و زن برادرم بود،  اورمیو  اریبه جان هم بند بود. که جانمان  یکس میهایکودک یساله هستم و همباز

 رادیچهار ساله هستم و ه ستیهم مرا رها کرده به جرم رها کردن خان برادرش... هنوز ب لماهیخواهر شوهرم بود. ا

 ستین شیهاتیاز حما یبرخ گریو د زندیبود، حرف از برنگشتنشم م امیحام شهیبرادرم، برادر بزرگم که هم

. چون اگر پشتم باشد کندینم تمیحما گریخودش هم د یحفظ زندگ یبرا اش،یزندگ یساله نیچند قیخاطر رفبه

و چهار ساله  ستیبزرگ شود... هنوز ب مادریمن ب یایاش همچو هلچهار ساله یایلیهم ممکن است برود و ا لماهشیا

 چیکه هنوز هم از ه ستیهارنگش پر از حرفسبز  ی. چشمشهاهاستهپر از ناگفت نیدیآ یهاهستم و چشم

 رمیمیهم من م مییبگو یزیکه اگر چ میکنیاما لب از لب باز نم میپر از حرف نیدیو من و آ دیگوینم چیکدامشان ه

ام که همه به جرم و چهار ساله ستیب یزن مطلقه کیو باز هم من  شودیهم او... هم خاندان حرمتش شکسته م

که به گناه  یمن تیمن است. زن تیزن لشیاما آن مرد را قضاوت نکردند چرا؟ چون من زنم، دل کنند،یقضاوتم م چیه

زنم و او هر چقدر هم ناجوانمردانه باز  کی! چون من دی... باشدمیو خاکستر م سوختمیو م ساختمیم دیزن بودنم، با

 ی... خالکنندیوشان شهر هم مرا و طلب مدست فر یاز زن بودن خودم که حت رد،یگیهم مرد است و چقدر عقم م

تا دو  دیگویو م دیآیو بالخره به حرف م ؛یدیرا شن میهاکه باز هم حرف ییجان تو شایو م شهیهمچو هم شومیم

 زنگ دنیو با شن امستادهیدر ا یجلو جانیه از پر .شودیدر کنارم است و من چقدر دلم گرم بودنش م گریساعت د

تنش را و  یعطر دوست داشتن بلعمیو م کشمیرا، به آغوش م یو آن حجم مهربان کنمیواحد بدون تعلل در را باز م

 انی. دستم ممیشویو هر دو در حجم آغوش هم آرام م فشاردیهم مرا محکم م شایبدنش را... م فشارمیم

از خوشگل  دیگویم شایه خورده به هم... مهمان گرو نگاه میهادست انیم شیهاو دست ردیگیجا م شیهادست

 دانمیو پنج ساله شده و م یس یهازن هیمن شب یو هفت ساله ستیب یشایتر شده. مشکسته میگویشدنم و من نم

 من شکست خورده است!  یشایغمش را، دردش را... و م
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رها  میتی یکه در آغوشم چو طفل برمیم یبه عمقش پ یرا هنگام نیبدجور او را از پا درآورده! ا شیماین رفتن

 یرا، عشقش را، همه شیمایلواسان ن یکه در جاده یزمستان کیشب تار کی. از دیگویهاش مو از غصه شودیم

را  شیشایعاشق را که با نگاهش م یادیآن مرد ز آورمیم ادیاز دست داده است و من به  شهیهم یرا، برا اشیزندگ

و  میدهیمان را قورت مو بغض شودیبه راه م مانیهایدرد و دل خواهرانه؛ شوخ ریدل س کی از بعد .دیپرستیم

 ...میفهم یرا م گریاز جنس هم و خوب همد م،یو هر دو زن مینشانیبه چهره م یتفاوتینقاب ب

 امینیب ریز یسوختن یبو کنم؛ینگاه م شیهاتمامم مشغول دم کردن برنج است و من به خانومانه زیهمه چ یشایم

رنگاوارنگ قورمه  یآشپز یهاکتاب یبامداد به بعد که با هزار شور و شوق از رو کیساعت  ی. از آن بوهاچدیپیم

 یسوختن یو بو شدیبه در خشک م میهاکه چشم رید رقد. آنآمدیم ریو او د پختمیاش را، ممورد عالقه یسبز

قدر باز شدن نداشتند. آن یبرا یینا گریو د خوردندیهم گره م یرو میهاکه پلک ریقدر دآن کرد،یهمه جا را پر م

 میهاچشم شیدستش را پ شایم میآی. به خود که مکنمیرا فراموش م شایدر خاطرات که حضور م شومیغرق م

 . دیآیاو هم کش م یهاو لب زنمیلبخند م دهد،یم تکانگرفته و 

 خودته.  هیشب ایهل -

 میروو روبه کشدیم رونیب یایاو پا برجاست. صندل یهالب یاما هنوز لبخند رو شود،یلبخندم پاک م یآن به

 . دهدیو ادامه م ندینشیم

 به اون نداره. یشباهت چیبرابر خودته ه یموهاش، قد و باالش کپ یپوستش، بلند یدیهاش، سفچشم -

در  رهیو خ رمیگیرا به دست م شیهاکه من مادرش هستم. مشتاق دست یدخترک یبرا زندیمن دلم پر م و

 . زنمیلب م شیهاچشم

 ش؟یدید یتازگ -

 . دیگویم حواسیب

 جا بودم. منم اون نایا ییدا یآورده بود خونه شیپ یرو هفته کایو مل ایآره ملکا، هل -

ام، هاست که مردهو مدت کشمیباز است، نفس م میهاو من چشم رودیم شایم یهاحرف انیم ییمن نفسم جا و

 . زنمیلب م افتد؛یسوهان و به جان روحم م شودیبه شش سال! نام ملکا م بیقر یمدت

 ملکا؟  -
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 یو پنهان کار چاندنیاما اهل پ فهممیلرزانش م یهارا از مردمک نیاست، ا مانیپش اشیحواس یاز ب شایم و

 . دیگویم ریناراحت و سر به ز ست،ین

 هم دخترشون.  کایآره زنش مل -

 ییوفایهوا برم داشته بود البد و من اگر ب یادیقرار است وفادار به من باشد! ز هالمیمانند ف کردمیمن چرا فکر م و

 کاش و اششناسنامه دوم یجا خوش کرده است، در صفحه یمن نام ملکا نام یجاو حال به ستین نیکردم حقم ا

 باال آورد... جاکیرا  هایدلبستگ یبعض شدیم

 نیترتو بازنده شود،یهم م یو چه بد شکستم و گاه مانمی. من ممیهاییاز تنها ییایو دن مانمیو من م رودیم شایم

! باردیم یهاست که زنساعت جانیو ا ییمکان به وسعت تنها ات،یتهران است؛ ساعت به وقت آدم جانیو ا یباش

آرامش کند و من عاجزم، عاجز از  تواندینم یمرد چیه باردیم زانهعاج یزن یو وقت باردیشاعرانه م بارد،یعاشقانه م

هاست که همه و درد دارد... درد دارد... درد دارد... سال ی! عاجز از دوریکسیو غربت، عاجز از ب یشش سال تنها

من پژمرده  و شومیپژمرده م یکوچک یتوجهیترم و با باز برگ گل نازک ندیگویزنم م کیمن درد دارد و من  زیچ

 امییبایظاهر ز یاز دل چاک، چاکم خبر دارد؟ و به راست یام و چه کسشده باتریز دیگویام، بلعکس همه منشده

باز است  میها. خواب که نه چشمخوابمیفراوان م یهاالیاست! با فکر و خ زتریغم انگ هیاست که از گر یچون لبخند

 ...خوابمیو م

 شیآرا ظیغل یادیرا ز میها. چشمشومیو آماده م خورمیو صبحانه م رمیگیدوش م شوم،یم داریبصبح  هفت

و کفش  فیام همراه ست کبه سر کرده یساتن مشک یروسر ،یمشک یکت یمانتو ،یالوله یزغال نی. شلوار جکنمیم

 ا،یتالیا ران،یجا بود اهمه شیهاپرنا که شعبه یارهیزنج یهارا. قرار داشتم با مزون پرنا، با صاحب مزون امیمشک ریج

نشسته بود،  زیپشت م یپوش کی. مرد ششومیوارد م دیبفرمائ یو با صدا زنمی... پندار پرنا، در مکایآلمان، آمر

 قتو چیانجام داده بودم اما ه یشرکتش کار خصوص یبرا« روم» ایتالیدر ا یبودم و چند بار دهیدورادور نامش را شن

 میو برا کندیم زیاندامم را آنال ترقیدق بارنیو ا ستدیایروم که م یبودمش. نگاهش به من است، جلوتر م دهیند

. جذاب است و تا حد کندیرا به من منتقل نم یکه حس بد استیندارد و جز معدود مردها یزیجالب است نگاهش ه

. یمشک یهابا کالج دیسف شرتیبه پا دارد همراه ت یمشک نیشلوار ج ست،یاز کت و شلوار ن ی! خبرپیخوشت یادیز

رنگ خوش شیهادارد! چشم ینبودنش حس خوب یرسم نیاست و هم کیش یادیمارکش ز پیت یول ستین یرسم

 دینگاهش رنگ نگاهم را دارد. شا خوانم،یجوشان را در نگاهش م یغم یتضاد اما من به راحت یهااست و پر از حس

و  کندیاش مو نگاهم را معطوف دست دراز نشده بردیفرو م شیهابیرا در ج شیها! دستدیشا م،یهمدرد باش

 . دیگویم
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 سالم خانوم دادوند.  -

 یطور ن؛یدلنش زنمیجذاب است. لبخند م یادیز اشیبراق مشک یهانظر انجام دهم با چشم دیتجد کی دیمن با و

 در تمام صورتم.  افتدیکه نگاهش به گردش م

 . تونییم جناب پرنا خوشبختم از آشناسال -

ها را و مدل میرویم نییو در کنار هم به پا میبندیساله م کی یو قرار داد میزنیکند و حرف م ینشستن دعوتم م به

 . مینیبیم

 

*** 

 

چراغ  میبرا ییآشنا لیام که اتومببرنداشته یهنوز گام شوم،یم ادهیبرج پ یرو شیو من پ کندیتوقف م آژانس

! به ستیک دانمیسخت است، اما من م اشیدود یهاشهیراننده از پشت ش صیتشخ ؛یمشک «BMW» کی. زندیم

: دوزمیم میرواست و نگاهم را به روبه شیرو. نگاهش به روبهنمینشیو کنارش م کنمیو در را باز م رومیسمتش م

 . دنشید یرفت روزیگفت د نییآ

 . کندیام محواله ینگاه مین دهم،ینم یپاسخ

 کنهیاصال  فکر نم ایکه هل ریقدر که د! اونرویه رهید یلیخ رهیکردن اما د یواسه مادر ،یاومد ایواسه هل گفتیم -

 . ایکرد واسه هل یتو رو مادر یهانداره و ملکا مادره واسش. ملکا تموم نبودن یمادر

دختر من  یبرا دهیملکا نام ند نیه خودش پر از درد است و اک یقلب زد،یریخنجر و زهر به قلبم م شودیملکا م نام

 مادر بوده. 

 .ستین ریکردن د ی. واسه مادریکن یتو مشخص نم نویا -

 ن؟یدیآ یفهمیهام باشم واسه دخترم م. من اومدم جبران تموم نبودنستین ریگم د یمن م رهیهمه عالم بگن د اگه

 اومدم مادر باشم واسه دخترم. 
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 خواد چون دخترش مادر داره، مامان ملکاشو داره.  یواسه دخترش نم تویمادر گهیخواد د ینم نییاما آ -

ماه در شکم من بود، االن شش سال است که که نه یدرد و درد و درد... دخترم مادر دارد و من مادرش بودم. دختر و

 گرید یکرد. حت دمیکه دکتر به مرگ تهد ینآورده بودم. م شیایکه به دن یمن، من یمادر دارد و من مادرش بودم. آر

طفلم  ینابود یبرا یدل گریبکشند. اما من د رونیاز شکمم ب ااش رشده بود که نطفه یتمام هم راض زیآن مرد همه چ

آوردنش تا دم مرگ رفته بودم. من که  ایبه دن یکه برا یآورده بودم. من مادرش بودم من ایرا به دن میاینداشتم و هل

 !میدر صدا کندیقصد ماندن کرده بودم. بغض النه م شیآخر برا یروزها

 ونیآورده هر چقدرم بد باشم بازم واسه دخترم مادرم. ا اشیکه به دن یکه هم خونشه. مادر یاما من مادرشم، مادر -

 ! گذرمینم گهیمن از دخترم د یبهتره به خان داداشت هم بگ

تخت پرت  یها خودم را رو. با همان لباسشودیآنشقدر محکم که دلم خنک م کوبم،یو در را م شومیم ادهیپ

 و خواب مرا در خود غرق سازد. ردیقدر که دلم آرام بگآن کنمیم هیو شروع به گر کنمیم

 لحظه بود؛ آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود... کیهمان  ایدن

تلفن همراهم  یاند، همزمان صداپف کرده ادیز هی. از گرشوندیباز م چشمانم به زور شومیم داریکه از خواب ب صبح

 !واستیه اندازم،یم نیبه اسکر ینگاه شود،یبلند م

 الو سالم.  -

  ؟یخواهر یطورسالم چه -

 خوبه؟  نایس ؟یخوبم تو چطور یمرس -

 . هاینر ییجا ییخواستم بگم فردا شب خونه ما میفداتشم ما هم خوب یمرس -

و  زندیزنگ م شای... مدهمیو قول آمدن م پرسمیدعوت را نم نیهستم که از او مناسبت ا حواسیقدر بمن آن و

و تمام روز را با او وقت  کنمیچون و چرا قبول م یکند. ب همانیم یگردتهران کیمرا به  خواهدیم د،یگویم

 ونیو مد گردمیبه خانه باز م یگریاز هر وقت د ترهتو شب خس شومیم ایدن یهاتمام دغدغه الیخیو ب گذرانمیم

که  یرا به دست فراموش میهاغم یفقط کم یبه من خوش گذشته است و کم یادیهستم که امروز ز نیزتریآن عز

 سپردم! ینه... کمرنگ
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مشغول  زنم،یم میبه دست و پاها ونیو لوس کنمیرا خشک م میموها میآیکه م رونی. برومیراست به حمام م کی

تر تر و پهنابرو و مداد روشن ملیو با ر کنمیرا صاف م میابروها ریز دارم؛یرا برم نی. نخست موچشومیم شیآرا

 یتر م دهیرا کش میهاکه چشم یو بعد خط چشم نازک کشمیم دیرا خط چشم سف میها. اطراف چشمزنمیشان مقاپ

. زنمیم ملیام رکاشته شده یهااست و به مژهخوش نقش نشسته میهاپشت پلک یو دود یامحو نقره یهیکند. سا

تر از و درشت تریوحش میهاام است. چشمنشسته بر چهره کاپیم یخاتمه یتیو برق لب تقو یمحو آجر یرژ گونه

شلوار جذب  پوشم،یم یبراق یانقره یشده بودم. تاپ دکلته یگریاز هر زمان د باتریشده بود و به طبع ز شهیاز هم

و در آخر  پوشمیچرم اصلم را م دیو کفش سف فی. ست کدهدیرا نشان م امدهیپر و کش یپاها ییبایبه ز دیسف

 شوم...  یاز خانه خارج م رمیحر دیسفو بعد از گذاشتن شال  زنمیرا تن م دمیجلو باز سف یکت یمانتو

 شوم،یسوار آسانسور م شودی. در باز مفشارمیو زنگ را م کنمیجا مرا در دستم جابه دیسف ،یگل پر از رزها دسته

. شودیم داریپد نایکنار س وایخندان ه ی. همزمان با باز شدن در آسانسور چهرهدهمیرا فشار م ستیب یدکمه

. دیسف_یست آب یهابا آن لباس . مخصوصا ندیآینا به هم میو س وایقدر هچه شم،یاندیم نیو به ا زنمیم یلبخند

 یشاد و سرزنده شوخ شهیو همچو هم کندیآغوش باز م میبرا نای. سبوسدیرا م میو رو کندیپا تند م میبه سو وایه

 هم دلتنگ بودم.  شیهایخوشمزه باز یو من برا دهدیسر م

 . یچه خوشگل شد ،یدیکش ی. چه قدیخواهر زن جان؟ ماشااهلل چه بزرگ شد یطورچه -

گرچه که  ،یسانتده یهاو قدم با قدش هم تراز است؛ با آن پاشنه کنمیم اشیعظالن ینثار بازو یو مشت خندمیم

 . زندیرا کنار م نایس یبه شوخ وایبلندتر باشد. ه یهنوز هم چند سانت

 برو کنار بزار خواهرم رد شه.  -

و  دودیهزار م یو ضربان قلبم رو شودیخشک م میهالب یرو ،یآن و لبخند به شومیاز آن دو وارد سالن م شیپ

 پردازد؛یبه رصد من م اشیدوست داشتن یها. با چشمخوردیرنگش گره م رهیمن... نگاهم در نگاه سبز ت یخدا یوا

برق  شیهاو چشم کردیو او ذوق م دمیپوشیش میبرا دیلباس جد کیبود که  ییرنگ نگاهش مانند همان روزها

همچو ستاره  برد،یم غمای! آن هنگام بود که با نگاهش جانم را به رویه یدوست داشتن نییبه آ شدیم لیو تبد زدیم

خاص بود  یها. آن زمانگرفتیو من عشق سراسر وجودم را فرا م دیپرستیمرا م کرد،یو طوافم م گشتیدورم م

من  یایو دن نیهمچو نامش تمام د یگاه نیی! آستیتر نبختخوش یخاک یکره نیا یرو یکردم از من زنیاحساس م

و همان موقع  شدمیاز حس آرامش م زیو لبر گرفتیکه غرور سراسر وجودم را فرا م بردیمرا چنان باال م شد،یم

 دانمی. مرودیم جیها هنوز هم گکه سرم با وجود گذر سال یطور کرد،یپرت م نییلحظه مرا از آن باال به پا کی
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بابا  شهینفر همچو هم نیتر شده بود. اولو موزون باتریکه حاال ز یعاشق اندامم بود! اگر چه هنوز هم هست. اندام

 یگرم زد و بابا مهد یابوسه امیشانیپ یبه رو د،یمهربان من بود که به طرفم آمد و به آغوشم کش شهیهم یمهد

پسر ارشدش زدم و هنوز هم مرا دختر  ینهیکه دست رد به س مهم نبود ستم،یعروسش ن گهیکه د نبود،مهم  شیبرا

در  یحام شهیبزرگ مرد هم نیفرشته باشند، ا توانستندیداده بود که مردها م ادیبه من  ی. بابا مهددیدیخود م

زده  نمیها زمکه آن ینیزم یگرفت و از رو رابود، دستم  اورمیتنگنا، همان روز که همه مرا رها کرده بودند  یروزها

و من هم متقابل  دیدیعروس م شهیفرق دارد. چون الهه خانوم مرا هم یادیبا الهه خانوم ز یبودند بلند کرد. بابا مهد

. آمدیمو مهربانش ن بایز یاصال  به چهره نیدر لفافه به راه بود و ا شیهاکهیت شهیاو را تنها مادرشوهر! الهه خانوم هم

نگاه پر  یوقت معن چیبود که ه ناینداشتند الهه خانوم و ال یکه از من دل خوش یانخانواده تنها کس نیدر ا دیشا

 را درک نکردم... اشنهیک

 وایطور. ه نیو آقا ساسان هم هم رودیام مقربان صدقه یکل ؛یمیصم شهی! همچو همکشدیجون به آغوشم م ترالن

و خوب  کندیمهربانش نگاهم م یهاو نگران با چشم کشاندیو مرا به اتاق خواب مشترکشان م شودینجات دهنده م

بابا را  یهااز من اسکونت تیکه حما یروزآن بست،من چشم  ینگرانش به رو یهاچشم نیبا هم یدارم، روز ادیبه 

تا نشان بدهم  گذارمیهم م یو چشم رو دهمیتکان م شیبرا ی. سرزندیم یاام بوسهگونه ی! روگرفتیم دیبه تهد

 ینگاه نهی. به آشومیم میهالباس ضیمشغول تعو رودیم رونیو از اتاق که ب فشاردیدستم را م هستم آرام

 یاست رو نیسنگ شانیهانگاه یادی. زرومیم رونیو از اتاق ب زنمیم شانمیپر یچهره یخونسرد رو ینقاب اندازم،یم

و کنار  اوردهیرا ن میایو هل ردیگیم دلم را... رهیمخصوصا  آن نگاه سبز ت کنم،یحس م یام! به خوببرهنه ینهیسر و س

 ریز یزیو چ ردیگیبا خشم نگاهش را از من م نایاورده است! الیمن را ن یاینشسته است و هل نیدیو آ رادیو ه نایس

پسر عمو جانم که بغل دستش نشسته و  ار،یبلکه، صورت مه لماهیصورت ا یکه نه تنها رو کندیزمزمه م لماهیگوش ا

 ار اریمه یبار من کرده است! طور یحرف درشت نایال دانمیو خوب م ندینشیاخم م دهیرا شن شیمطمئنا  صدا

اش ندارد و سر خودش را با آرتا از سفر برگشته ،یشدن به دختر عمو کیجرعت نزد اشچارهیکه همسر ب دیپایم

 یخانه روآشپز دیچوب سف یناهارخور زی. پشت مبردیفرو م بانیزنش سر به گر و خجل از رفتار کندیگرم م

 محبوب من است.  یمارکدان یهاینیریش دنیکنارم سر پا مشغول چ وایو ه نمینشیم یصندل

 اورده؟یرو ن ایچرا هل -

 ! دونمینم -

  اورده؟یزن شو چرا ن -
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 یندارم ول جانیواسه ا یو خاطره خوب شمیملکا گفته تو تهران خفه م گفتیم لماهیا کننیم یزندگ رازیکال اونا ش -

 رفت و آمد دارن.  ادیز نیاونجا بمونه واسه هم شهینم مارستانیواسه ب نییخب آ

 یاما با تمسخرش از دور هم خود را راض ستین جانیا بیدلم، رق یخنک یبرا زنمیم زیتمسخر آم یاقهقه

و  خوردیو من نگاهم درست با نگاهش گره م گرندیکدیمشغول با  هیبق چرخانم؛یالن مس طرف به را سرم  .کنمیم

را به دست  میو افسار چشم ها رمیگیم هاآنآن نگاه سبز روشن ناخوانا را! نگاه از  ینیسنگ کنمیهمزمان حس م

 .کشمیم

 چه اداها! -

و  ایخودشو تو دل همه جا کرده که ب یجور ادیصد تا از دهنش در م گهیملکا م هیالهه جون  ینداره ول افهیاصال  ق -

 . نیبب

 یعنیندارد  افهیق دیگویکه با صراحت م یوقت دیبد بگو یکه عادت ندارد از کس ییوایه شمیاندیم نیمن به ا و

 بود!  قهیخوش سل یادیکه ز ینییقدر بد است؟! و تعجب از آآن

ها از و خود مشغول پر کردن فنجان کندیم تمیهدا ییرایو به سمت سالن پذ دهدیرا به دستم م ینیریظرف ش وایه

بعد به سمت آن چهار تفنگ دار  کنم،یو تعارف م رومیو آقا ساسان م ی. اول به سمت بابا و بابا مهدشودینسکافه م

 کند،یرا با دستش بلند م یخور وهیظرف م نای. اول سنداجذاب کنار هم نشسته یادیز کی. هر چهار دیورژن جد

او که خم  یرو شی. پشودیکه اعتراض آن سه نفر بلند م کندیم یرا در طرف خودش خال هاینیریاز ش یفیرد

 ریز سوزدیم امنهیس یدارد! قفسه یزیو نگاهش ه دهدیآزارم م یام کمبرهنه ینهیسر و س ینگاهش رو شومیم

باز و من  یادیلباس ز نیا دنیپوش یبرا کنمی. خودم را لعنت مرودیم ترنییهم پا امنهیکه از امتداد خط س ینگاه

 شودیو باز برق آن حلقه م آوردیهستند! دست چپش را باال م افتیض نیا همانیها هم مامشب خبر نداشتم آن

. با شناسدیرا خوب م است و رنگ نگاهم زیت یادیاش قلبم را نشانه گرفته است! زبُرنده ریکه درست با ت یکمان

 یو پشت بندش صدا شودیزنگ واحد بلند م یحال صدا نی. در همکشدیدستش را به عقب م یالعمل تندعکس

و آه از نهاد من بلند  دیگویم کیرو تبر نایو س وایسالگرد ازدواج ه نینهم انیگو کیکه تبر شایم یشاد و سرزنده

 !دمیپرسیم وایرا از ه یدورهم نیمناسبت ا شبیو کاش د شودیم

 

 . دیگویجون رو به من با لحن مهربانش م ترالن
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 . یمانکن سابق یرویهنوزم همون ه یتر شدملوسک یجان ماشااهلل عروسک بود رویه _

  !اندازدیو زبان برانش را به کار م دیآیتشکر کنم که الهه خانوم از خجالتم در م خواهمیو م زنمیم لبخند

دهن بچش نذاشته و اونور خوشش بوده  نهیبارم س کی یکه حت ی! زنیزنیها مجون فداتشم چه حرفوا ترالن  _

 ندازه.  یآدمو از پا م ینکنه بچه دار رییتغ دمیبا

دندان سر جگر گذاشته بود  یادیو تا االن خم ز زدیم یالهیخودش را به هر وس شیبود ن نیهم شهیالهه خانوم هم و

ترالن جون که  افتد،یم میها! غم به جان چشمندیبینم یدر خود و کس وستهیآهسته و پ شکنم؛ی! مینزن هیکنا یبرا

 .گنجاندیدر لحنش م یبا شوخ ندیبینگاه غمدارم را م

 !بودم؟یخوشگل و جون م دیندادم االن با ریش شامیو م نایمنم که به س یعنیالهه جان  -

مثل ملکا که واسه  ینکرد یبراشون مادر امرزیخدا ب میکم از مر یکرد رو با خون دل بزرگ شایو م نایتو س زمیعز -

 که مادرش هم براش نکرده. یکرده کار یمادر ایبچم هل

نگاهم  یکه با پوزخند اشیاتر است هم خودش و هم آن دخترک چشم گربههم گزنده یزن از افع نیبه خدا قسم ا و

به  نییآ یگرانه خیتوب ی! صداستدیایکدامشان به دفاع از من نم چی. هنوز هم هشودیم کهیت کهیو قلبم ت کندیم

 قابل سمع است. یخوب

 مامان!  -

 الهه خانوم قصد کوتاه آمدن نداشت. اما

گذاشته  لونیو س لونی! و؟یکن یچ یدونستیبچه به بغل نم شیسال پ شینرفته که ش ادتیجانم مامان جان؟!  -

 سامون داد.  وتیزندگ و اومد ملکا. دَدَربودت و خودش رفته بود

 . دیآیاز من به حرف م یاوالد را ندارد و به طرف دار یهمه سرخوردگ نیمادر هست و طاقت ا آورد؛یتاب نم مامان

شد.  دایپ عیسر نشیگزیماه از رفتن دخترم نگذشته بود که جا کیرفته هنوز  ادتیشما  کهنیالهه خانوم مثل ا -

 ... یگیاومد اون وقت شما م اینه ماهه به دن شونیماه زندگ شیش یماه نگذشته هم ثمره  شیسر ش

 هلن!  -
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و خوب  رومیم شیهامادرانه یو من در دل قربان صدقه کندینثار بابا م یحرص یو نگاه ندینشیم شیدر جا مامان

به باد حرف درشت گرفته  یرحمیبا ب طورنیاش که ادردانه یبرادر دلش برپا شده است  یچه آتش دانستمیم

مامان را از نظرم دور  یهیو دفاع آوردیچرخش صداها تازه مرا به خود م میآیباره به خود م کیبودنش... به 

آن  یهالب ی! پوزخند روزندیرنگ م اهیرا س میایو دن گرددیماه و نه ماه در سرم پژواک م شیش ی. صداسازدیم

را  میهاو گونه شودیپر م میهاکاسه چشم ی! به آنندینشیزهر آلود است که بر تنم م یخنجر یادخترک چشم گربه

با بغض  یو سر میریگیکف دستم را باال م دارد،یبه فتحم برم یو گام ستدیایم یدر جا نهیسراس نیی! آسوزاندیم

هنوز هم مرا  ی. به راستدوزمی. به تک تکشان چشم مسازمیآمدن منع م شیو او را از پ دهمیام تکان مفرو خورده

هم چه  ماندمیو باز هم مرا به باد سرزنش گرفته بودند؟! من م دانستندیرا م نیها خودشان ا! آندانستند؟یمقصر م

 ینم میبرا یکم یبودند! دلشان حت دهیگونه به تصور کشها مرا چهباشد؟! آن نییآ انتیخ حیتوج توانستیم زیچ

دست  قلبمافتاد،  لیبه س میهاتار و گونه امدهیشد و د ی! نگاهم در نگاه بابا تلقدند؟یدیام را نمسوخت؟! دلِ شکسته

ات بودم؟! خانه یدردانه یهست روز ادتیهست؟!  ادتی! بابا ؟ییگوینم چیزده بود و بابا چرا؟ بابا چرا تو ه ونیبه ش

و  یکردم؟! تو غرق سکوت مطلق یات خودم را قربانخاطر کمر خم نشدههست که به ادتیبودم؟!  اتکدانهی یِرویه

حالت  نیتر جانیندارم و به ب یکردم و حال جان یتو خودم را قربان مرخاطر خم نشدن کخاطر تو، بهبه یمن روز

به شش سال است از مِن تمامِ عشقش چشم گرفته است. کاش  بیو او غر بنددیممکن دچار هستم! چشم م

محتاج  نشست،یم میموها یگرش به رونوازش یهاچقدر محتاج ِمهر نگاهش هستم، محتاج دست دانستیم

از  شیب آغوشش را دارد! در لحظه یقدر دلم هوا. چهگرفتیم میکه به دور چشم مامان برا یتوتشا یهایبستن

 وایو ه رادیاش بودم و هدردانه زیکه عز میهایم به طرف آغوشش پر بکشم، همچو شش سالگدوست دار شهیهم

 امانیآوار ب نیا ری! قلبم زکندیم گرا تن میهاو راهِ نفس چسبدیم میگلو خیجرعت کل کل با مرا نداشتند. بغض بد ب

را باالتر  امی... دُز حال خرابچیکه ه سازدیتالطم قلبم را آرام نم زانشان،یگر یهابه ُمردن دارد! سکوتشان، نگاه لیم

را به وجودشان القا  یمن بودن چه حس یدوست داشتم بدانم جا بی! عجبودندیمن م یهم جا ی! کاش کمبردیم

ت که زبان را نگاهم به چه رنگ درآمده اس دانمی! نمدند؟یدیگونه ممن بودن را چه ی! جادند؟یفهمیم ا! مرکند؟یم

است و به  ستادهیا شیدر جا دوزمیچشم م نیی! به آزنندینم یکدامشان حرف چیدر دهانشان قفل کرده است؛ که ه

 یدل لعنت نیو من از او متنفر هستم فقط ا دوزمیم زشینفرت انگ یِمن چشم دوخته، نگاهم را در نگاه دوست داشتن

کنم، بر سرشان داد  یرا تالف یهمه سرشکستگ نی! دوست دارم اردیمیم تپد،یم زند،یعطر تنش پَر م یهر دم برا

و نگاهِ  اشیلعنت یهاتر از او و چشمکوتاه گریمحکوم کنم د میهایاول بدبخت فیبزنم و تک تکشان را متهم رد

 ! ابمیینم ترشیلعنت
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 یاریب ارویهل دمی: تا فردا شب ساعت ده شب بهت فرصت مدهمیو تکان م رمیگیبه سمتش م دواریرا تهد انگشتم

 فقط تا ده شب! 

به سمت  شانیبه نگاها توجهیام تا پس نخورم. برا گرفته شی! اما دست پستین شیب یتو خال یتبل دمیتهد دانمیم

درنگ  یو اندک شومیو با همان سرعت از اتاق خارج م زنمیرا تن م میهاطور لباسچه دانمیو نم رومیاتاق خواب م

 . شانیهاصدا زدن یبرا دهمیخرج نم

 رو؟یه -

 ! ـرویه -

 !ــرویهـ -

هر کدام مرا  یبخارشان و روز یب یهااز محبت ردیگیو عقم م زانمیو من از تمامشان گر دهمیگوش نم چیه به

 یام کمسوخته ینهیو س ردیگیو حال کمر به قتل من بسته بودند! هق هقم اوج م خواندندیاز وجود خود م یاتکه

تار ساخته است که  میهاچشم شیرا پ ریغلتانم تصاو یهاسردرگمم و اشک ییایقدر غرق در درامداد طلب دارد. آن

از پشت  میام! بازوندارم من موقع آمدن از آسانسور باال رفته ادیو اصال  به  خورمیم یها سه بار سکندرپله یاز رو

 سوزاند! یدل م میاه ناخوانااش به غم نشسته است و او هم برانگ شود،یم دهیکش

 !رسونمتیخودم م -

کنده شدن هر آن فرمان  دمیدیام نکرد؛ اما من مهم حواله ینگاه مین یهم رساندم و تمام مدت حت خودش

 یواریآن چهار د ریهق من کل مسهق یاش در حال خورد شدن بود! صداگره خورده یهاپنجه ریکه ز لشیاتومب

آپارتمانم که  یرو شیبد درد دارد! پ شباست که ام یسوزناک دل ینوا یو او تنها شنونده ردیگیرا در بر م یآهن

روشن شدن  یشدم اما او همچنان غرق سکوتش بود و تا وارد برج نشدم صدا ادهیگفتم و پ ریشب بخ د،یرس

! میها و دردهاچند هفته شده بود تنها همدم اشک نینه که در اخا نینشد. و باز هم من بودم و ا دهیشن لشیاتومب

کنم و رازدار  یقدر دوست دارم خودم را خالتا هر چه گذاشتی! مدندیکشیروز قد م هکه روز ب میهاغمخوار بغض

پشت  شیبود که شش سال پ زیآن مرد جذاب نفرت انگ یخودم هم نبود. برا یکه برا یابود! خانه میهادرد دل

گرفتن حقم را هم! من ارزان  ناثباتش نداشتم و توا یبرا یمدرک یشمران را و من حت یالیو و جانیام زده بود. اقباله

 به او فروخته شده بودم!
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 یادیکه سن ز یانتخاب من بود آن هم در زمان نیبزرگتر نییبود! آ یکه نداشت بد یزیتنها چ نییبا آ یزندگ

بود. همه  لیدر آن دخ یادیقبول کردنش ز یبابا و مامان برا یهاقیکه تشو یاحساس به شدت ینداشتم. انتخاب

گذاشت. خود هم  یادیز ریمن تأث یتصورات در انتخاب آن نیشانس من است و تمام ا نیبزرگتر نییمعتقد بودند که آ

 قتیحق یجامه امیصورت یاهایمرا خوشبخت سازد و بر تن رو تواندیکه م ستیکه او تنها مرد دمیشیاندیم نیبه ا

با  خواستمیکه م یاست؛ زندگ امیزندگ یاو را دوست دارم، انتخاب من برا شکردمیکه حس م یبپوشاند! تصور مرد

با تمام ذهنت خود  نییکه مرد من بود داشت. آ یکه تنها مرد یمنحصر به فرد یهااریو مع هامالکاو بسازمش! 

قدرت درکم را سلب کرده بود!  رتیخودم هم انگشت به دهان مانده بودم و حفرق داشت که  یمن طور یساخته

شود... من  میهاخواسته هیکه شب کردیهم نم یو سع آمدیاز پسشان بر نم ینیزم نییبودند و آ یخیمن مر یاهایرو

که تنها  یگرا با منواقع نییعشق بنوشم و آ یرا دوست داشتم فقط و تنها با چاشن یزندگ شخواستم،یعشقش را م

 !میفرق داشت، انگار که کهکشان کهکشان از هم دور بود دادیدر سرم جوالن م ایرو

به شدت  یرا از رفتارمان خواند! مرد مانیاصل زندگ شدیدرنگ م یتفاوتمان با هم آشکار بود که با اندک قدرنیا

کلمه را تکرار  نیبود؛ آرامش! در پس تمام جمالتش ا نی. تمام حرفش اخواستینم یادیز زیچ یپخته بود و از زندگ

. دادمیم تیاولو شدیصدا بودن خالصه م یبودن و ب نیروتکه در  یرا به زندگان زیانگ جانیه یو من زندگ کردیم

را که  قیعم یهاتفاوت یکنیدرک نم ینباش یزندگ کیما شد! تا در  یرانیاختالف نظر نبود که باعث و نیتنها ا

! عشق داشت، محبت داشت، اما به قائده و یطعم گسشان را ببلع کنندیو هر روز تو را مجبور م کنندیدچارت م

هم با  نیی. من لجوج بودم و آکردیپنهان م شیهاکه پشت مردانه ییهابا تمام دوستت دارم گانهیو من ب ونش؛قان

 اشیرا قاط طنتیپسوند شباهت به ش یو من کم دیدیرا در مکمل هم بودن م ییزناشو نیی! آگانهیسازش ب

 نیی. آشدیم ریها درگکه تا ساعت ییهاجز آزار را به دنبال نداشت و فکر یزیچ مانیهردو ی. رفتارهاکردمیم

دلم را... نه  یمحبت رو یهاکنم تمام عقده یتالف خواستمیممتدم م یهاغیجر و بحث را نداشت و من با ج یحوصله

 یهااز سکوت تریو من مرگ را دوست داشتن گرفتینگاهش را م کرد،ینه حرف، نه کتک، تنها سکوت م زد،یداد م

 میرا نداشتم و خودم را با قهرها شانیمحلیو تاب ب شدیم میایها داشت کم کم دنآنروز شیهاشمو چ دمیدیاو م

 ! کردمیم یخال

انگار که افسار پاره کرده بودم. مدام خودش را مشغول به کارش  ختیگریاز من م نییبود که آ دهیرس ییبه جا کار

بود که  جانیخودش و جالب ا یشده بود برا یجهنم ی. زندگساختیم ترصیو مرا نسب به خود حر دادینشان م

ه بود و دوسال یمرد س کیآمد. او  دیها پداختالف لکه از همان روز او گذشتیمشترکمان نم یهنوز دو ماه از زندگ

 کینداشت! من  خواندمشانیم زیانگ جانیکه ه ییزهایچ ،یبرا جانیه یادیو ز دهیکه سرد و گرم روزگار را چش
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و  گفتندیرا همه م نیبود. عاشقم بود ا رهیچ ماتشیدر اکثر زمان احساساتش بر تصم شهیدخترک جوان بودم که هم

داشتم با  یبیو من تضاد عج کردیهم، عقل خرج م یعاشق یبرا نییبود که باور داشتم اما آ ییزهایچجز معدود 

با او. باألخره او انتخاب خود من  دادیمرا فاصله م نیحد و مرز بود؛ و هم یاو! دوست داشتن خودم ب یعشق عقالن

 که یبود و اوضاع نابسام دهیخواب یلعنت یوآن دار یرو نییآ یگذارهیسرما یبود. هر چند که پشتش طمع بابا برا

 ینجات دهنده برا توانستیکه م یو تنها کس کردیم کینزد یو بابا را به مرز ورشکستگ شدیداشت خطرناک م

دست  یادیروزها زوارد کردن آن دارو را داشت که آن یتابان بود که حق انحصار نییغرق نشدن باشد، دکتر آ

کالن که  یو هم سود شدیرفع م یهم خطر ورشکستگ داد،یرا به دست بابا م واردات نییبود! اگر آ یافتنین

بود  قیمن و بابا عم یقدر رابطه نیروزها امنفعت او کردم. آن یبابا را فعال کرده بود و من خودم را قربان یسنسورها

بودم که هنوز هم  یخود رعمدی! من قاتل غامیجان دهم، چه برسد فدا کردن زندگ شیحاضر بودم برا یکه حت

 ! کردمیزجرکشش مداشتم 

بابا  یخانه یدردانه زیعز ،ی! کم سن و سال بودم، به شدت احساسایهل یبدتر از قبل شد درست بعد از باردار اوضاع

و انگار فراموشش شده بود ما  کردیمرا طلب م رییبودم، عادت داشتم به لوس بودن. او تغ دهیبودم، تا به حال نه نشن

که من  یمرا بزرگ کند... مرا عاقل جلوه دهد در حال خواستیم و! اما امیشدیمکمل هم م مانیهابا تفاوت دیبا

چه شده  دانمیرا جهنم کردم! نم یزندگ امیطور مرا انتخاب کرده بود. بعد از خبر باردارانتخاب خودش بودم و همان

کرده  میشده بودم. اما چرا جادو وانهیکه ددلم زده بود  ریبه ز یآن زندگ ینداشته یخوش ایبود، سِحر و جادو بود، 

همان  نییرا به خانه باز کردم و آ شانیآشنا شده بودم و کم کم پا یاسک ستیدخترانه در پ یپیروزها با اکبودند؛ آن

. گرچه عامل بزرگش، بودن گفتینم چینگه داشتنم ه یراض یکورتر شده بود اما برا شیهااخم یروزها بود که گره

. ردیقرار گ یپر تنش طیدر مح ایکه هل خواستیاو نم نا یقیو  کردیم دایپ ودر شکمم بود که داشت نم اشنطفه

زهره بود.  شانییکیهست نام  ادمیندارم، اما  ادیرا واضح به  شانیهاگوشم شروع شد! نام ریدخترکان ز یزمزمه

 یادیداشت من ز دهیو عق گفتیم یشدنم در آن زندگ فیرنگ بود... او از حزاغ سبز رنگش در خاطرم پر یهاچشم

زبان زد خاص و عام بود و تکبر سراسر وجودم را  امییبایز ی! به حد کافستیسر هستم و او هم سطح من ن نییاز آ

 یکارم اشتباه دمیمرا به هم زد. بعدها فهم بیآن دخترها به وجودم رخنه کرد و عج یهافرا گرفته بود و حال حرف

را نشان داد و روبه  شیهم آن رو نییقرار داده بودند! لج کردم و آ نانشانها حسادت را منشأ سخنبود و آن شیب

 یجاتنم بسته بودم و او هم لج کرد و به یقدر که کمر به قتل پارهشده بودم آن ترختهیسد ساخت. افسار گس میرو

 بشوم...  یدیشد یعصب ردست به دست هم داد که دچار فشا هانیا یآرام کردنم با دانشگاه رفتنم مخالفت کرد! همه

 . میآیزنگ تلفن همراهم به خود م یغرق خاطرات هستم که با صدا قدرآن
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 بله؟ -

 جان سالم.  رویه -

 سالم.  -

 ؟یخوب -

 نه.  -

 شت؟یپ امیب یخوایم -

 دارم تنها باشم.  ازین شاینه م -

 مراقب خودت باش.  یهر طور راحت -

 خداحافظ.  -

شده بود و راه گلوم را بسته بود  غیتنها! بغض ت یِ زن تنها کیزن شکست خورده و تنها شده بودم...  کیبه  لیتبد

 یناخوانده همانیها بود مکه سال ی. بغضدیبریرا م میبکشمش! در هر دو صورت گلو رونیفرو دهمش نه ب شدینه م

! من هستم و یبغض لعنت نیا زندیوجودم را مک م ییزالو... همچو رودینم نیاز ب یشده بود! بغض لعنت امنهیس

 یهااز حس ییای! من هستم و دنشودینم نیریش گرید یپاسخ چیخفته در دهان پر از سوال ذهن که با ه یهایتلخ

... دخترکم؛ کاش الأقل به خاطر تو ای! و آه هلد؟یکشیبه کجا م ایو هل نییمن و آ یحال زندگ ماندمیمتفاوت... اگر م

خودم  یآرامش فرزندشان بگذرند؟! چرا من به خاطر تو از زندگ یاز خودشان برا دینبا شهی! مگر مادرها همماندمیم

 دهمیجبران کنم، قول م دهمیام اما قول ممادر نبوده تیگذشت نکردم؟ مرا ببخش مامان جان، ببخش که برا

 را!  میها جبران کنم تمام مادرانه

 

 جا تو تو دلم نشد  رنیکردم بگ یکار هر

 تو  یهاشد که راهم سمت چشم یچ دمینفهم

 تو عقل و دلمو یشبه عاشق شدمو برد هی خورد
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*** 

 

توالت به صورت خواب  زیم ینهیو از آ نمینشیو منگ وسط تخت م جی. گشومیم داریزنگ آپارتمان ب یبا صدا صبح

 یرا رو یاو ربدوشامبر سرمه کشمیام مشلخته یبه موها ی. دستزنمیام پوزخند مبه خون افتاده یهاآلودم و چشم

در  ی. از چشمرومیم رونیپا برهنه از اتاق ب پاپوش دنی. بدون پوشپوشمیم رمیلباس خواب کوتاه از جنس حر

! به محض باز کردن در کنمیباز م وقت صبح در را نیو متعجب از حضور او آن هم ا اندازمیبه پشت در م ینگاه

پوش  کیش یادیز شهیکه همچو هم پردازمیو من هم به رصدش م کاودینگاهش اسکن وار جز به جز اندامم را م

کرده است و مرا  جادیا شیهابا چشم ییبایست ز اشیصدف راهنیرنگ در پس پ یاست دکتر جان! کراوات صدر

 روزهانیا نشانم؛یبه چهره م یتفاوتیو نقاب ب زنمینداشتنش را پس م ی. دردهاکندیمسرور از حس خواستنش م

 همانیو او را م رومیکنار م حرفیبر تنش نشسته است و من ب شهیام. کت و شلوارش مانند همکار خبره شده نیدر ا

خانه  لیک تک وسات یکه رو نمیبیو م رمیگیامتداد نگاهش را م یچشم ری. زکنمیکه به نام خودش است م یاخانه

خانه، تنها  نیاز ا میداشت ی! خاطرات مفردکندیرا در خود حل م شیهااز خاطرات برق چشم یو غبار دینشیم

که تا ساعت سه شب  ییبود. آن روزها مانیکه عمرش قد شش ماه نامزد میبود نهعاشقا یهاآن سکانس گرانیباز

زنانه  میو من به تن دخترانه ها کردیاز جنس من طلب م یو دلش آرامش گرفتیعمل داشت و بعدش با من تماس م

پر از  نییو آ منناخودآگاهش نخواند!  ریدر ضم یاو باشم تا مرا کوچک حت یاندازه یکم خواستمیو م پوشاندمیم

هم هر طور که بود  هاو آن یها فراراز آن یبه نحو کیو هر  مانیهایشده بود در روزمرگ دهیکه بلع میبود یخاطرات

 ...اوردندیما ب یخودشان را به رو خواستندیم

. دو فنجان دانستیمقدم م یدارم که صبحانه خوردن نسکافه را به چا ادیخوب به  روم،یآشپزخانه م یسو به

نشسته بود و  ونیزیتلو یروروبه یهاست کاناپه یگام راندم. رو ییرایگذاشتم و به سمت سالن پذ ینینسکافه در س

دلش  میهایدلتنگ دنیبعد از شن وایه هک یچشم دوخته بود. عکس ایهل یدوسالگ یبه قاپ عکس بزرگ شده

و جز به جز اندامم را همچنان رصد  دیآینگاهش باال م شودیپست کرده بود. متوجه حضورم که م میسوخته بود و برا

و  کنمیخودم را دعوت به نشستن م شیروو خود روبه ارمگذیبژ رنگ م یعسل یرو ش،یرو شیرا پ ینی. سکندیم

 ستیکه مهم ن یزیو تنها چ مانمیم توجهیب میپاها شتریب یانیکوتاهم و جمع شدنش و عر خواببه باال رفتن لباس 

 تر از تمام عالم! روز محرم  کیمرد  نیهرز ا یهانگاه
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 . شودیشروع حرف زدن ندارم و خودش دست به کار م یبرا یاعالقه

 بدم.  حیرو توض ییزهایچ کیبرات  دیبا -

بودم از تمام  یبودم و حال ته دهیبار انتشیداغ خ یرا برا شبیو من تمام د ندینشیم میهالب یرو یپوزخند

 از من کشت دَر! که  یتمام احساسات یرو انتشیذهنم بود. خ شیتنها تشو اشجهیاحواالت مضر که نت

 . خوامیرو م ایام رو گفتم من فقط هلخواسته شبمید ستین حیبه توض یازین -

 . یاریبه زبون ب یفقط بلد ای و؟شیمعن یدونیجالبه مادر! مادر! خودتم م -

و با  شوندیم غیهم تلنبار شده ت یرو یهابغض نیا یو بدجور زندیم شیرا ن رویو ه شودیم یمانند مادرش عفع و

 ! دهندیام را پس متقاص دل سوخته یکه روز خورمیو من در دل قسم م افتندیام مبه جان حنجره یرحمیب

 ایکه هل یفهم یتو نم نییآ ،یفهمیکه نم ییتو نی. ادونمیتمام حروفش رو م وشیمعن فهممیآره مادرم و خوب م -

 از وجودمه!  یاکهیت

 . پردیباال م میهاو شانه دهمیهم فشار م یرا رو میهاچشم ادشیفر یصدا با

که چه  یشد ایتالیا نگیسوپر مدل ی! رفتایسر دناون  یبر یکردیو ول نمبچت یتو اگه مادر بود رویبس کن ه -

 دتیو اون. با اومدن هر عکس جد نیشده بودم مضحکه ا ؟یبه روزم آورد یبا رفتنت چ یدونیها؟ م ؟یبکن یغلط

به  ی. تو پشت پا زدیرو خراب کرد یچ مهچپ و راستشون. تو ه یهاهیو کنا شین ریز دیرزلیتن و بدنم م

با رفتنت نفس من و  یدونیو نم یکنیم یدلتنگ یتو ادعا روی. همیبا هم داشته باش میتونستیکه م یخوشبخت

 !یجونم کرد یو با رفتنت ب ی. جونم بودیگرفت

خود آتش  یام دل خودم هم براهق هق خفه یو از صدا خورندیسُر م میهاگونه یرو میهااشک شوم،یمطلق م الل

 یو با لحن اندازدیم نییو سرش را پا شکدیُپر پشتش م یموها انیبه م یدست شودی! کالفه مدانمیاو را نم ردیگیم

 یدوست دارم شد یدونستی. میزد شیآت ومیتموم زندگ تنت: با رفدهدیآرام تر از قبل حسرت زده ادامه م یادیز

 دیبدم با حیتا واست توض رویه یگفتیبهم م دیبا یناراحت بود ،ی. اگه ازم دلخور بودینابود کرد امویو دن امیدن یبود

 ینکرد اه. به من و بچمون نگیو رفت یرو رها کرد ی. اما تو همه چیبغض کن کهنیا یجابه یزدیمشکالتت رو داد م

 .یط رفتفق رو،یه یتو فقط رفت
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 میهااشک یو فقط از پشت پرده سوزدیکل وجودم م بیو عج سوزدیقلبم م سوزد،یم میگلو سوزد،یم میهاچشم

 یمردمان یاهویدر ه یکه روز یدوخته است. مرد میهاکه با عجز و درمانده نگاهش را به چشم کنمینگاه م یبه مرد

اش در لحظات ناب عاشقانه یهازمزمه یروزکه  یکه فقط عاشق خودشان بودند تنها عاشق من بود! به مرد

چفت  یو برق آن حلقه ستیگرید نییمن بود اما حال آ نییآ یکه روز یبخشم بود، به مرد یزندگ یملود مانیدونفر

را از پنهان  نیو ا آوردیرا تاپ نم میهااشک دنیتپش نامنظم قلبم. د یبه رو کشدیشده در انگشتش خط بطان م

 .کندیزمزمه م فهممیم شیهاستد انیکردن سرش م

 .ارمیم شتیرو شب پ ای. هلزارمیباشه به خواستت احترام م -

باز هم مادرش  یو من بد عالم ول نمیرا بب امدهیو من قرار است دختر ند زندیم خونیشب میهالبخند به لب هیگر انیم

و من  ندینشیبه بار م شیهالب یهر چند کمرنگ، هر چند تلخ، هر چند محو رو یلبخندم لبخند دنیهستم. با د

 طاقت فرسا باشد! توانستیچقدر م نییآ انتیخ دنیفهم ماندمیاگر م کهنیا ایآمدنم  ایرفتنم اشتباه بود  دانمینم

 

 جانیه قدرنی! انمیزتریعز یبرا دیبروم، خر دیخر یبرا خواهمیو آماده م و من حاضر گذردیم نییاز رفتن آ یساعت

ام اما مادرش بودم! آنقدر نکرده یمادر شیخود را کنترل سازم و ذهنم را سامان ببخشم. برا یکم دیزده هستم که با

را با نوتال  بیس یهیپا دارد،یدوست م ینیزم بیرا بدون س مهیمگر با کاکائو، ق خوردیگرم نم ریش دانستمیکه م

دوست دارد و به آن  ریرا پر از پن ایرشته رشته شود، الزان شیمگر برا زدیغذا کنار م انیدوست دارد، گوشت را از م

 یژله خورد،یم تونیرا با ز مرویها ندوست دارد و برخالف همسن و ساالنش صبح یلیخ تونیز زد،یم ونزیسس ما

وقت... در  خورد،یم یروانشناسش آب نبات چوب یهیوقت استرس به توص خورد،یم لیوان یپرتقال را با بستن

چه  ش،یها یسالگقدر شش شناختمیرا کنارش نبود و از برش بودم، دخترکم را م انیسال نیکنارش نبودم، تمام ا

. کردمیرا کنار خود تصور م ایمحال حضور هل یهابودم و فرض دهنخوران تیواقع شایو م وایه فیروزها که به کام تعار

را  اشیکه دکتر تازه به او خبر حاملگ یمن پر از شوقم همچو مادر گذرانمیرا از نظر م هایبا دقت تمام اسباب باز

 یم کودکشبه تصور  هایو اسباب باز یدوست داشتن یهاتمام لباس انیو در م شودیم جانیداده و دلش پر از ه

زمان  چیه نا یقی! آمدیکارش نم چیام به هقلنبه شده یهامحبت نیطلب داشتم که ا ایبه هل نقدریپردازد. ا

اگر دخترک کوچکم مرا  یفکر را به قلبم هم خورانده بودم. حت نیجبران کنم، ا شیشش سال را برا نیا توانستمینم

 اششهیر یمادر و دختر یهاحس کهنیگذشته بودم پس توقع ا یرا داشتم. من از او روز اشیهم آمادگ زدیپس م

و من  داشتیدست از سر افکارم برنم وارانهیمور یدم الشیخ یاش قطع شده باشد رخ داده بود! و حتدر دل کودکانه

 یکی سرانهدخترانه و پ زیبود که از هر چ ریوصف ناپذ یکنم! حالتم به قدر یهر برخورد یمجبور بودم خودم را آماده
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مرا قبول  دی! دخترک باشدیختم م ایرا که به غضب هل ییایخولیتمام افکار مال زدیپس م میها. مادرانهداشتمیرا برم

 !دادمیمن همان لحظه جان م نا  یقی خواستیاگر مرا نم کرد؛یمادرش را قبول م دیبا کردیم

اش گرم مورد عالقه رکاکائویو ش ریُپر پن ایالزان ،یژله کارامل و توت فرنگ ،یشکالت کیشب خودم را با پختن ک تا

چشم بسته هم بپزم. به تن دستپختم عشق  شیکرده بودم، آن قدر که بتوانم برا نیشش سال تمر نی. تمام اکنمیم

شود و خدا کند مرا پس  زینسبت به خودش لبر عشقماز  هایخوراک دنیو دوست دارم دخترکم با چش پوشانمیم

 نیجان جهانم بهتر یهاچشم شیدوست دارم پ رمیگیدوش م شودیم که تمام مرا پس نزد. کار شیوفا ینزند، مادر ب

 باشم.

 

¤¤¤ 

 

 دوسش دارم.  یلیخ -

 . ادیبهت م یلیخ -

  ش؟یدیهوم چون تو خر -

 ! یچون تو دوسش دار -

 زبون باز.  یآ -

  ؟یواسه کس زمیمن زبون بر یدید یک یجد -

 . یزیریواسه خودم که م -

  زم؟یبر یواسه ک زمیواسه تو نر یتو که جون دل -

 بدجنس.  -

 باشه من بدجنس!  -

 عاشقشم. یجد یجد یگردنبد بوسه زدم: وا یبه رو جانیه با
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را به وقت ناز کردن  میهالب ی! اداانداختیم شهیعاشق پ یساله ستیپسرکان ب ادیاش مرا لوچ شده یهاچشم

  شتر؟ی: از من بدیشکیم نییلبش را به سمت پا یهاو گوشه آوردیدرم

اش همه جا که آوازه انهیروزها دلم را باخته بودم به جراح قلب و عروق نامبروان خاورمو من آن زدمیبلند م یاقهقه

 قدر تو. و دست به دور گردنش حلقه کردم: نه به دمیاش را بوسرا پر کرده بود! محکم گونه

 یبرا چدیپیخود م یو دل من مرغ پر کنده به سو بوسدیرا م امنهیو درست وسط جناق س آوردیم شیرا پ سرش

به چنگ  امنهی! گردنبند را از وسط سشدیم امیحال یعمل شیهابود و ابراز محب نیهم«! دوستت دارم» کی دنیشن

 رو؟یکرد: ه ینامم را هج تریجد ییهامو چش یجد ییو صدا دیام را بوسبوسه یو نگاهش کرد. جا دیکش

 صد جان خرجش کردم.  میهامچش با

 وقت از گردنت جداش نکن!  چیه -

هزار  یشده بودم؛ قلبم رو ییطورهاکیها ! آن روزرفتمیپذیرا م گفتیحرف گوش کن شده بودم، هر چه که م و

 نگـاه! کیحرارت  ریز شدیداغ م میهاو گونه کوفتیم

                                                           ¤¤¤ 

 

است و  ریام و ذهنم درگنشسته کیتار مهین آشپزخانه  هاست که درساعت دانمیساعت چند است؛ اما م دانمینم

و مرا است رفته نییخودش را از غرق شدن در خاطرات نجات دهد. آ خواهدیو م زندیم بیعج ییمدام دست و پا

و تنها در  یزن باش شودیهم م یگاهخودش کرده است و من ذهنم به اشغال فکرش درآمده است. و  ریدرگ

تمام  یکه روز یمرد ری... درگیمرد باش کی ریدرگ تیقهوه رو به رو یبه بخارها رهیو خ یات نشسته باشآشپزخانه

و پاس  داردیدست از سر عقل دلم برنم الش،یبه او فکر کنم اما خ یالحظه یو دارت بوده است! دوست ندارم حت ریگ

نسبت به آن  میختم شده نداشت یوقت سخن چیو ه مشیدینامیم یخصوص میرا که حر مانتمام لحظات داردیم

! دینامیاو را عشق م یهایهم خوابگ میهاو دخترانه پرداختیو به طوافم م دیچرخیخاص که دورم م یهالحظه

ها به ! ناخوآگاه ممنوعهستیدر رخت خواب نامهربان ن یمرد چیه دانستمیبودم که نم یاکار کشته اپردازیقدر روآن

 مارمیآن زمان به فکر ب یهای. تمام خصوصدارندیو سرم را از تکرار مکررشان به درد وا م آورندیسراغم هجوم م

 کشد،یمرا به آغوش نم گری. دستیمال من ن گریدار است و دمرد زن کیاالن  نییآورند و آ یم امانیب یهجوم
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 میبرا گرید بوسد،یوقفه نم یمرا ب گرید سازد،ینم نیرا شرمگ میهاگونه شیهاطنتیبا ش کند،یعاشقانه خرجم نم

 ! شودی... نه نمشدیو کاش م کندینم امدهیخرج رنگ پر یدلنگران

با فکر کردنش هم گناه به جانم  یکه حت یو بر من حرام شده است، حرام ستیگریمتعلق به د گریحال د نییآ

 ستم،ین یمنطق ی. آدم بیو حال با نبودنت باز هم آتشم زد یبا آمدنت وجودم را به آتش کشاند نیی. آزنمیم

در  یی. دروغ چرا هنوز جایفهمیرا م المح یمن باش یجا یول نشست،یم میبه پا ماند،یمنتظرم م دیبا میگوینم

 عاشق نگاهش شدم!  یکه روز یطعلق خاطر دارد، مرد یجنگل یهابا چشم یبه مرد امنهیس

  کنه؟ینم تتیچشمات اذ -»

 نه.  - 

 «اما پدر من و درآورده. - 

زنش  یکه وقت یابه نقطه کندیکور ذهنم پرواز م یدرد دارد! درد دارد که نقطه زیهمه چ جانیدارد و درد دارد، ا درد

 دنیدل شن یقدر که حتآن رود؛یمخم رژه م یرو یادیسه ماه و شش ماه ز نیکرده است و ا انتیبودم به من خ

 ایخطورشان را دهم، حال تنها وجود هل یراه افکار مثبت را باز کنم و اجازه یراجبش را ندارم! دوست دارم کم یزیچ

 را دارم! ایهل گدید کهنیمهم است ا

و  کیدر تار افتدیطم مو قلبم به تال شومیبلند م یاز جا شودیم داریکه در چهار چوب پد یموجود کوچک دنید با

 . دنشید یبرا کنمیم زیو من چشم ر دیآیروشن آشپزخانه جلو م

 آرام و ملوس است.  شیصدا یادیز

  د؟یآب به من بد وانیل کیلطفا   شهیم -

 . میگویو با ذوق م میآیدهانم را بسته است به خودم م جانیام، هزده شگفت

 . زمیحتما  عز -

را  وانیل رومیپر به دست به سمتش م مهین وانیکل وجودم هم! ل لرزد،یم میها. دسترومیم نکیبه سمت س عیسر

 . رمیگیبه سمتش م

 ممنونم.  -



 نهناز
 

41 
 

. شومیبه دنبالش مسخ شده روان م رودیم رونیسلب! از آشپزخانه که ب امییو قدرت جواب گو شودیبسته م دهانم

. کنمیچشم و به دخترم نگاه م شودیتمام جوارحم م گرددیکه بازم میبه سو زندیبرق را م دیو کل شودیوارد اتاق م

بلند و لخت روشنش، به  یبه موها کنمینگاه م تابانهی... بنمشیب یکه م ستیبار نیکه بعد از شش سال اول یدخترک

: زنمیپر بغض لب م ند،ینشیبه اشک م میها. چشماشیالهیت یهاسرخش، به چشم یهابه لب اش،یصورت مهتاب

 ا؟یهل

. از ندیبیکه بعد از شش سال دارد او را م یبه مادر کند،یاو هم به من نگاه.م ستدیایو رو به روم م دیآیجلو م به

را... با  میهاسال نیتمام ا یزندگ لیدل فشارمیو م کشمیبه آغوش م کشمش،یبه آغوش مو  شومیخود م یخود ب

و من بد عالمم اما  ترکدیم میهمچون بادکنک در گلو اماش دور گردنم بغض نازک شدهحلقه شده یهالمس دست

 ! شدندیادر نمبودند اگر منطق داشتند که م یاها موجوادت ناشناخته... زنندیبیدخترم مرا بد نم

حجم تن دخترک در  گذارم،یم نیحالت ممکن سر بر بال نیترها شب را با آرامسال نیدر تمام ا بارنینخست یبرا

 یخون بو ندیگویبسته است و خواب هستم. راست است که م میهاکه چشم ستیمعدود بارهاا یآغوشم است و برا

 گرانیمادرش سوخته بود که همچو د ینکرد، مرا پس نزد انگار فرزندم هم دلش برا یبگیغر ایهل شناسد،یخون را م

هاست به خاک نشسته قلبم مدت یخسته است و کشت قدرنیبود جانم ا دهیاو را کم محل نکرد. عاقل دخترم فهم

آغوش هم به  طور بود که درچه دانمیدل پس زدن مادرش را نداشت. خودش به آغوشم آمد و نم نیهم یاست برا

 ! میبود ستهیها را با هم زسال نیها انگار تمام او به دور از تمام دغدغه آرام یخواب م،یخواب رفت

 

به رنگ کودکانه  نیریش یپاسخ لبخندم را با لبخند دهمیو به دستش م کشمینان تست م یرا رو یشکالت یخامه

 ام؟!ها را به دور از او سر کردهسال نیطور اکه چه پردازمیو من به مالمت خودم م دهدیم

  ا؟یهل -

 بله.  -

  اد؟یاز من بدت نم -

 نه.  -

 چرا؟  -
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 . نیآورد ایچون شما من و به دن -

 زیاز پشت م دیآیزنگ واحد م یاست! صدا خوب بارش آورده یادیز نییآ شوم،یکوچکش م یهامن محو بزرگانه و

 یاش است، موهابه خون نشسته یهاچشم شودیم انیکه نما یزیچ نی. اولرومیو به سمت در م شومیبلند م

 ! ردآمدن ندا رونیب یبرا یینا گریکه د یاش، نفسخسته یچهره شانش،یپر

 تو.  ای: برومیم کنار

 رو ببرم.  اینه اومدم هل -

 تو.  ایب یافتیپس م یاز خستگ یدار -

با  شیو به سو دیآیم رونیبا شوق از آشپزخانه ب ای. هلشودیمکث و سپس وارد م یو کم کندینگاه م میهاچشم به

 .دودیذوق م

 . ییبابا -

افسار دلم را به  ماند،یُپر عشق او جا م یسنجان بوسه یو نگاه من به رو زندیدخترکم بوسه م یموها شمیابر یرو

 . کنمیآشپزخانه پا تند م یو به سو خورمیو بغض فرو م رمیگیدست م

 . یه صبحونه نخوردمعلوم -

 .شنومیم کینزد یادیرا ز شیصدا

 ندارم.  لینه م -

 یداریتازه خر یباب اسفنج ایهل اندازمیم منیبه نش ینگاه می. نکشدیم شیموها انینشسته و دست م زیم پشت

آب به  وانیل کیو با  کشمیم رونیرا از کاور ب یو سخت احوالش با او مشغول است. قرص مسکن ندیییشده را م

 . ردیگیو قرص را از دستم م کندیبه دستم نگاه م رمیگیطرفش م

 ممنون.  -

 . زنمیم ایو بأالخره دل به در کنمیپا و آن پا م نیا ینه! کم ایحرفم درست است  دانمینم

 . یبخواب یکم یبهتره بر -
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 . دارمیآره چهل و هشت ساعته که ب -

 نا یقی ند،ینشیم میهالب یرو یلبخند کشم،یم یقی. نفس عمرودیو به طرف اتاق خوابم م شودیبلند م زیپشت م از

را از خاطرات در آن اتاق  مانینامزد یدارد، تمام دوران شش ماهه ادیخاطره به  یباراو هم کوله یآن اتاق خواب برا

 باز شود.  خشیکه  ارمگذیم رونیمرغ را ب یهو بست رومیم زریری. به سمت فمیبسته بود سهیر

 مامان؟ -

که شش سال  کنم،یهزار بار خودم را لعنت م یو من روز ستیکلمه ن نیا دنیتر از شن واال یلذت چیه داندیم خدا

ساخته بودم. تمام محبتم را که نه... تمام جانم را در  غیبخش را از خود در یزندگ یپنج حرف یواژه نیا دنیتمام شن

 . گردمیو طرفش بازم زمیرینگاهم م

 جون دلم؟ -

 . خوادیم یمن دلم ژله بستن -

 . کنمیاش محواله یچشمک

 . میپس بزن درست کن-

 من است.  بخشیزندگ یملود شیهاخنده یو به خدا قسم صدا خنددیم

بود؟!  نیهم فتندگی. هنر زن بودن که ماندازمیُپر مالت م یادیز زیبه م یو نگاه زمیریزرشک م یزعفران یپلو یرو

 . دارمیپارچ آب را برم روم،یم خچالی یسوبه 

 . یکرد رییتغ یادیز -

 ینهیاش و سکار شده یهابازو ینگاه سر کشم را از رو کنمیم یداده بود. سع هیبه چهارچوب در تک نهیبه س دست

 . رمیاش بگستبر برهنه

 بد؟  ایحاال خوبه  _
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 ینهیس یمن وسط پنها یدوست داشتن ریحتما  آن زنج دی! باینافت باز بزار یرا تا رو اتقهیالزم بود  نامروت

گرمت بود؟! دکتر  ینهیس انیم دنیخالصه در خز تمیکه امن ییروزها یاوریب ادمیبه  دیبا کرد؟یم یفراخت دلبر

 ! ؟یقد قرت نیمملکت آخر ا

 . نمیب یخوبشو م یفعال  که دارم رو -

 . یخوب یمامان چه بوها یوا -

من در  یهانام مرا صدا زده است و گوش نیانگار که قدر تمام عمرش با ا کند،یرا ادا م یپنج حرف یواژه نیا راحت

تابستانه را. از  یهاتر از بهارنارنجخوش طعم یکلمه نیزود عادت کرده است به تکرار متداوم ا یلیچند ساعت خ نیا

و  میخوریمرا م یطبخ شده  یغذا ی. سه نفرمانیدردانه زیعز یرهیو نگاه ما دو نفر خ ودریدر م نییدست آ ریز

حال زن دارد!  نییو آ ماندیکه تا ابد حسرت داشتنش بر دلم م یاخانواده م،یریگیشکل خانواده به خود م یکم

رفتن که  ت. وقبرمیاستفاده را م تیو از لحظات بودنشان نها خورمیم زانمیعمرم را در کنار عز یغذا نیترخوشمزه

 .زندیدخترکم پر م یو هنوز نرفته دلم برا کندیم یقراریدلم ب رسدیم

  ش؟یاریبازم م یک -

 . رازهیتا آخر هفته ش -

 . شیاریکن زودتر ب یسع -

  ؟یندار یباشه کار -

 نه مراقبش باش.  -

 هستم خداحافظ.  -

 خدا به همراهتون. -

 !یاز من دوست دار شتریتو دخترکمان را ب کنمی! حس مشودیم امیحسود یگاه

 

*** 
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 . دهیجد یشو گهیفته دهو دو  میبد رونیب میخوایچند تا عکس واسه ژورنال بهارس که م -

 لباس عروس؟  یشو -

 به خواست خودمه! یخصوص یشو هینه!  -

 اجرا شه؟ یقرار بود دب -

 خودم قراره برگزار شه.  اورانیباغ ن یها جور نشد، توبرنامه یآره ول -

 . یاوک -

 . یبر میواسه تست گر دیبا االن -

 ستم،ین یراض ممی... از گرکندیپشت سرم حرکت م روم،یدر م یو به سو رمیگیجذابش م یادیز یرا از چهره نگاهم

 یهابا لب یبیجتناقض ع میهاچشم دیسف هیسا شیساخته است. آرا روحیام را ماست و بچهره یادیبه نظرم ز

 یخودش بود که سر یقهیبود و انگار مطابق سل یاما پندار راض زند؛یذوق م یدارد و از نظر من تو رنگمیب شهیهم

اعتراض را از من گرفت. در تمام طول گرفتن  یجا دییتأ نیتکان داد و هم تیرضا یبه نشانه ستیآرت کاپیم یبرا

به رنگ  بینگاهش عج کنم،یپندار را حس م یهانگاه ینیسنگ نیدورب یهافلش کیریچ یمختلف و صدا یهاژست

آشنا بود!  بیو رنگش عج نواختیغم م یدرد را با سمفون یداشت؛ هارمون یبیرنگ عج شیهاچشمنگاهم است. 

درد بود و بس!  گریاش تداعو تنها رخ داد رخداده شدیم ادآوریخودم را  یسر فصل زندگان ش،یهارنگ چشم

 کیمیرا از م نیاست! ا ارمن دچ هیشب یبه درد زیانگار پندار پرنا ن کشت،یرا در دلم مدام م یحس شیهاچشم

. پندار دیایامواج افکارش به خروش درب کنمیحس نم یالحظه یاست و حت حالتیکه ب خوانمیصورتش م یهااندام

اتاق را  دشیاز ص ی. عکاس راضسازدیمرا آسوده خاطر م نید و همندار یزیدارد و نگاهش ه رویاز خود ه یبیترک

 ندینشیرنگ م ینارنج یهیچهار پا ی! به رومیمانیدر اتاق تنها م یایکوتاه نخ راهنیو پندار و من با پ کندیترک م

 دهد،یغم م یحالت ممکن است، لبخندش هم بو نیتر یواقع ری! لبحندش غیچند متر یابه فاصله میرودرست روبه

 صورتش است. نفکیانگار درد عضو ال

 . دنیبود مانند د یک دنیبودم اما شن دهیشن ادیرو ز فتیخوب بود، تعر یلیخ -
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دچار  یمرد کم نیا کنمیچرا حس م دانمی. نمکندیدل نگرانم م یقاط یدلگرم یهست، کم قیو عم قیدق نگاهش

 از جنس تضمن!  یدیاست، ترد دیترد

 . گسید زیچ هی دنیبودم اما خب د دهیشن یلیت رو خمن هم اسم -

 . رسونمتی: لباس عوض کن مستدیایم یاست. در جا بیدلفر تیجذاب نیاش در عخنده خنددیم کوتاه

 یبگیکه با او نداشتم غر یبود که تنها حس بیو عج ستادمیو آماده به انتظارش ا دهینداشتم، لباس پوش یمخالفت

بود که  هامیپر از ا ی! دلم با او آشنا بود، حالتشناختمشیم یادیهم ز دیشا ایبودم،  ستهیبا او ز یبود! انگار که عمر

 ! گنجاندمیها متکرار را مدام در آن یهادیق

نشستم  ستاد،یباز کرد و به انتظار ا میخانوم برا کیاحترام به  یلوکسش را به نشانه لیدر اتومب م،یزد رونیمزون ب از

 یپر تکرار خواننده بود که هم نوا یاش کردم... در طول راه تنها صداخاطر شعور انباشتهبه یلب ریز یو تشکر

 ! شدیپر حرفمان م یهاسکوت

 «است انیعشق دگر در م یاگر پا یام از چشم تو وا افتاده»

ونسرد است... همچنان خ اشافهیکور خورده است و ق بیعج یاگره شیابروها انیم دوزمیرخش نگاه م مین به

 ! کندیم یوانمود به خونسرد کنمیحس م شتریخونسرد که نه ب

 

 «من چو آتش فشان است ینهیتو در س یام بدرمانده یول کوهم»

 «سپارمیبرگ و بارم تو را من به دست خدا م یتو ب یکن ب نگاهم»

که انگار قصد  ییدلش دارد، دردها ینشده یجار یترانه سرچشمه از دردها تیبه ب تیب کنمیحس م یخوب به

 ندارند! یتمام

 «تو به دادم یرسیآخر م یاهمچون افسانه ادم،یاز  گرید یاعشق مرده یب یشهزاده»

نفسش را حبس در قدر مطلق  کشد؛یعشق نشسته است که مدام آه م یب یاپندار دلش به سوگ شهزاده دیشا و

هاست سال میهاکه چشم فهممیم یرا من نیقائل شود ا یبا کس شانیبرا یو دوست ندارد اشتراک کندیم اشییتنها
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دارد  ازین یتلنبار شده را ندارد او به گوش یغصههمه  نیاو تابِ ا کنمیاو را دارد و من حس م یهاچشم یرنگ و بو

 ! ندیبنش شیهادرد و دل یکه پا

 . گردمیبازم شیبه سو ستدیایبرج که م یروبهرو

 ممنونم.  -

 دایاش پکوچک کنار لبش را که با خط خنده یاهیبخ یجا نمیبیو من م نشاندیم شیهالب یکج گوشه یلبخند

 . شودیم

 نکردم. یکار کنمیخواهش م -

 : شب خوش. دهمیم لشیمتقابل تحو یلبخند

 : شب تو هم خوش. دهدیتکان م میبرا یسر

 یرا پا نیو ا سازدیاما مخاطب قرار گرفتن توسط کلمات مفردش ناراحتم نم گذردینم مانیاز آشنا یادیز مدت

در  وایه دنی. با دآوردیرا به حرکت در م لشیو اتومب زندیبوق م شوم،یکه م ادهی! پگذارمیم میباال یروابط اجتماع

که نبود  یزیاهل تنها چ وایو ه اندازمیباال م ییابرو عجبکه سر پا استاده است با ت یسالن کنار اتاقک نگهبان

 .کشمیبه آغوشش م روم،یم شیبه سو شود،یام ماست! زود متوجه زیسوپرا

 : سالم.میرویو هر دو به طرف آسانسور م شودیمن همگام م با

 خبر!  یسالم چه ب -

 خواهرم خبر بدم؟  دنیواسه اومدن د دیبا -

 : معلومه که نه!فشارمیپنجم را م یطبقه دیکل

 ی. کنارش روسازدیفرمش نوازشم م خوش یهاکز کرده کنج لب یو او با لبخند کنمیقهوه دعوتش م ینجانف به

 میدست در موها مانیهایهمچو کودک گذارم؛یاو م یپاها یو سرم رو نمینشیم منینش یروروبه یبالشتک ها

 شودیم یو پر آرامش تلق فیمواجم لط یموها انیقدر لطافت سرانگشتانش مآن پردازد،یو به نوازششان م کشدیم

 ! رندیگیحال گرم شدن م میهاکه چشم
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  ؟یکن کاریچ یخوایم -

 !وایه دونمینم -

 ازدواج کرد.  انیشا یدونستیم -

  ؟یجد -

 اوهوم دوبار.  -

  ه؟یاالن با دوم -

 نه از اونم جدا شد.  -

 چرا؟  -

 . دونمینم -

  زنه؟یهنوز موهاشو م -

 بلندشون کرده.  گهینه د -

 شراکت داره؟  نایهنوز با بابا ا -

 نصفِ سهام واسه اونه.  دیجد یپروژه  نیا یاوهوم تو -

 زناش خوشگل بودن؟  -

 دندون پزشک بود.  ،یمخصوصا  اول ؛یلیخ -

 طالقش داد! ونسیپس د -

 تو.  یونهیاوهوم د -

کردم و به صورت  لیبه کج متما یکم شیپاها یاز روبود، سرم را  نیسنگ یادیز واینگاه ه ینیاما سنگ دمیخند

 واسه خاطر من طالقشون داده؟ یگیم یعنیاش چشم دوختم: شده یجد
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 . شهینم رویکس ه چیاما ه گشتمیم رویوجودشون دنبال ه یگفته تو گفتیم نایس -

 ها. حرف نیا ادییاوهو بهش نم -

 عشقش به تو دروغ نبود.  یدونیخودت که م -

 واسه اون غرور مسخرشه؟  یتو قبول ندار یبگ یخوایم وایدست بردار ه -

  ؟یچ -

 زدم! نشیهستم که دست رد به س یمن تنها کس نکهیا -

 نه.  -

 . نیا یعنیخاِن هوروش  انیبا به دست آوردن من به همه ثابت کنه شا خواستیباور کن م -

 وقت تو رو درک نکردم.  چیمن ه -

 منم تورو.  -

 !میو نبود میهم بود هیاز من بلندتر بودند. شب شیهامژه د،یاو بود که خند بارنیا

 تو رو همه.  -

 گرفت. امخنده

 منم همه رو.  -

 تو رو لوس کردن دردونه.  یادیهم بابا و مامان ز یاز بچگ -

نگاه  میهادست انیمزده  خی یبه دست گرفتم، به قهوه یبلند کردم و فنجان شیپاها یزدم و سر از رو یپوزخند

 کردم: مخصوصا  بابا. 

 . شتریب یلیخ رادیدوست داره از من و ه یلیبابا خ یدونیخودتم م رویاوه ه -

 . کنهیسنگ باهام رفتار م کهیت هیمثل  نهیواسه ا -
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 . یبا رفتنت کمر بابا رو خم کرد یبد کرد یادیتو ز -

 رفتن من اشتباه بوده! کننیموندم چرا همه فکر م -

 نبود؟  -

 . شدمیدق مرگ م موندمیاون خونه م یکه اگه تو ینه به قدر واینه ه -

 قدر بد بود؟ اون نییآ -

 . زنهیخوبم دل آدمو م یادیز یگاه -

 . یکردیدوست داشتن م یدل تورو زد؟ تو که ادعا -

 قضاوت نکن.  یکه جام نبود یتا مادام وایه -

 !رویه یانصافیب شهیهم -

  دم؟یکشیمن اونجا عذاب م نیکنیچرا قبول نم نیشما که منصف -

 .یرو ول کن ینکه همه چ یمشکلتو حل کن یتونستیتو م -

 . یزنیرو م نییآه، تو هم حرف آ -

 تلخه؟  قتیحق -

 فروخت.  نییبابا منو واسه پول به آ نهیا قتیحق -

 تو! یانصاف یب نقدریچرا ا رویه یوا -

اون  یرو نییمحال بود آ کردمیازدواج نم نییاگه من با آ یدونیخودتم خوب م شهیکه باورم نم ینگو قبول ندار -

 نجات بده.  یبابا رو از ورشکستگ یجورکنه که اون یگذار هیمزخرف سرما یپروژه

 عاشقت بود.  نییبابا مجبور شد، بعدم آ یشدونیتو که م -

 منم مجبور به ترکش شدم؟  نیفهمیپس شما چرا نم -
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 . تیبه خوشبخت یتو پشت پا زد -

 قدرنیارزون فروخته شده بودم بابا ا یادیبرده بودم که ز هی یمن تو اون زندگ ؟یخوشبخت یگیم یبه اون زندگ -

گفت آپارتمان ولنجک و باغ شمرون  نیینکرد. آ نییدرست و درمون هم واسه من تع هیمهر هی یهول کرد که حت

 یمن و راه یچیجهاز و ه یکه ب نییبه آ ننهولشون بود که من و قالب ک قدرنیا د؟یمهر رو د نیا یت کسمهر

سالش هم پر نشده  جدهیدختر بچه که هنوز ه هیبودم!  ینداشتن؟ آرزو نداشتن؟ من چ ایخونش کردن! برا من رو

 بود!

غم زده  وایو ه ردیگیهقم اوج م. هقکوبدیم امنهیس واریو قلبم خود را به در و د دودیم میهابه دامان چشم اشک

 یاز تمام دردها دانستی! او چه مکندیرا عوض نم یزیاما چ زندیبانگ م شیهادر چشم یمانی! پشکندینگاهم م

ها؛ نبودن ها،ختنیها، گرشکستن ها،یسرخوردگ ها،یمهری! ب؟بامداد به بعد کی یهااز ساعت دانستیمن؟! او چه م

و من چو  دیبود؟! سرم را به آغوش کش دهیاز درد مرا چش یصدم یبود؟! حت دهی! کشدانست؟یچه م هانیاو از ا

 دی: ببخشکردیو مدام تکرار م دیبوسیرا م میموها یو رو کردی. نوازشم مدمیبار اشنهیس انیباران زده م یاجوجه

 .یخواهر

 خروار خاک مانده بود!  کی ریها بود که زبودم تمام را، جانم را... تار و پودِ من مدت دهیبخش یبودم... عمر دهیبخش

 

 خـاطـره ها جا ماندم  یهمه ـانیم من

 که در روح و تـنم جا مانده  ـزییپا مثل

 

*** 

 

شده، از  یقشنگ نقاش یلیصورتش خ ی. روزنمیاست م ارسال کرده میبرا ایکه هل یدیبه عکس جد یلبخند

 رازیبه ش نییبود همراه آ یاهفته کیرفته است.  یکه به شهر باز ابمییدرم یباز لیوسا دنیاطرافش و د یشلوغ

وار را خاله زنک یکنجکاو یآن رو یکم اشتم! دوست دکردیم یاظهار دلتنگ شیدلم برا هیبازگشته بود و من هر ثان

هم  نییرفته است؟ آ اشیو خواهر ناتن یرفته است، حال کجاست؟ با آن نامادر یو بپرسم با چه کس اندازمیبه کار ب
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غرور زخم  یبکشم، اما از طرف رونیزبانش حرف ب ریدوست دارم از دخترکم بپرسم و از ز زهایچ یلیهست؟ خ

حس بدانم.  یزیسرک بکشم، دوست ندارم چ شانیرا ندارد و دوست ندارم در زندگ گرید یام تحمل زخمخورده

و  نییتوسط آ پدشیآ دانمی! و خوب مآزاردیکه مطمئنن مرا م ییزهایکمتر دانستن بهتر است از دانستن چ کنمیم

مامان فدات شه عروسکم » فرستمیم سیو شیکم است پس برا یادیسواد دخترکم ز دانمی. مشودیملکا چک م

 شیصدا گذاردیاطرافش نم ی. شلوغکاردیم میهالب یپاسخش لبخند را رو« من یخانوم موش یناز شد یلیخ

دلچسب  میهم برا شیهاغیج یصدا بیرا بفهماند و عج شیهابه من حرف خواهدیم غیواضح به گوشم برسد با ج

زود مرا قبول کرده  قدرنیخوشحالم که ا« پارک ارم یرمن و بب دیبا شتیاومدم پ گذرهیخوش م یلیمامان خ»است 

خانوم مثال   یکجا بود هیپا نیتا ا گفتیم شکینبود! ب میرایپذ هایراحت نیبود به ا رشتیاست مطمئنا  اگر سنش ب

چشم فرزندم غول به  شیطلب داشتم که مرا پ نییبه آ یقدر دان ییایشده است و من دن تیدایمـادر که حال پ

عاشق دخترم  یادی. من زکنمیو نت را خاموش م کنمیارسال م شیبرا ی«چشم جون دلم»بود!  دهیر نکشیتصو

 ...استیهستم؛ حال جان و دل من تنها هل

همه مدت به  نیا کهنیو ا دیگویم امییوفا ی! مامان است؛ از بشودیزنگ تلفن پاره م یبا صدا امیظهر گاه چرت

م! در کنارش باش گرید یتا ساعت دهمیو قول م پردازمیام و من به سرزنش خود منزده یاش سردل نگران مادرانه

. فارغ از تمام فهممیاز همه من او را م شتری! بفهممشیمادر است و دل نازک، مادر هستم و دل نازک... م

مامان و بابا  یباشم که نازدانه ییهاهمان وقت هیدوست دارم شب خواهد،یم یدخترانگ یدلم کم میهایافسونگر

به  یرنگاوارنگ یی! مانتودهمیبه قرار مو خود را مشبه کنمیم یدر فکر مشبه ساز میخود آن روزها هیبودم؛ به تشب

و کفش  فیک یخاطر رنگ قالب صورتو بنفش. به دیسف ،یسبز، نارنج ،یآب ،یصورت ،یهااز رنگ یبیترک زنمیم نت

 یدر تنم؛ از بو یمانتو یهادر انعکاس رنگ یسرخاب یبا هارمون یو شال پوشمیرا م رمیکمرنگ از جنس ج یصورت

! دهدیرا م میهایدخترانگ یبو کند،یم وغاغ« کوکو شنل»عوضش  ست؛ین یخبر یشگیهم «یپاتو جو نیج»واگر اغ

 ی. چهرهگذاشتیم یبه جا یرد میهاتک تک لباس یرو مشیمال یحهیرا شهیکه هم میبه همان لطافت آن روزها

به هفت  بیقر یروی. شده بودم هسازدیم یسادگ نیدل خودم و مرا مسرور از ا یبرا یلذت دارد، لذت شمیبدون آرا

 دیقصد خر زنمیم رونی. از خانه که بخواندیکه مامان دوست داشت و مرا دختر خوبش م یبیترک! با همان شیسال پ

مامان لباس دوست  یبرا کشم،یدود آلود تهران را نفس م یهوا کنم،یم یط میهارا با قدم عصریآرام آرام ول کنمیم

 یاباشم که فاصله ییرویخواهم همان هینه! امروز م ایمارک هست  ایآ کهنیبدون توجه به ا خرمیم یایداشتن

 دهشتناک با او دارم. .. بیعج
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 ستادهیکه پشتش منتظر من ا یاخاطر وجود فرشتهبه دیشده است، شا تریدوست داشتن بارنیرنگ ا یمرمر کاخ

را حال که خود مادرم  نیتر است؛ ااو از من عاشق دانمیوستش دارم و مو د خوانمشیکه من مادر م یااست. فرشته

دل  کند،ی! مامان با ذوق به طرفم پرواز مهمتاستیب یدر هست شانیهااحساسند و مادرانه یها خدا. زندانمیم

مهرنوش سفارششان را به عمه  دیکه هر ساله قبل از ع ستیاصل فرانسو یهاستالینازک بود؛ دلش از جنس کر

و  کشمینفس م قی! عطرش را عمپرداختیم هاهمانیم یرایها به پذبا آن دیپست کند و در ع شیتا برا دادیم

 . کنمینم دایپ گریوقت د چیزمان، ه چیکجا، ه چیتنش را ه یگرما

 من! یرویه -

 وایو ه رادیه یکه برا یآن شرکت دراندشت گذشت؛ کار أستیر ریخاطر من از خاو هستم و مامان به یرویه من

و من از  کردیاز محبت م زیو جانم را لبر خواندینازدانه م شهیاو هستم و او مرا هم یروینکرده بود. من ه

 بود.  رابیس شهیهم کرانشیعشق ب یسرچشمه

 سالم مامان قشنگم.  -

 تو جون دلم.  ای: بخنددیپر آب است و م شیهاچشم ی! کاسهستیپر اشکش کار دشوار یهااز چشم یریفاکتورگ

 مامان؟! ستین ی: کسداردیو مرا به تعجب وا م اهوستیهیب عمارت

 ی: پدرت واسه چند روزکندیم تیشده است هدا نیزایشده د یطالکار لیکه با مبلمان است یبه سمت ضلع شرق مرا

  خدمه رو هم امروز مرخص کردم مثال  نازدونم اومده ها! ه،یرفته ترک

هلن خانوم به  یآ ی: آشوندیم داریب میهاطنتیو ش خوردیام قلقلک مزنانه یتن زخم یکز کرده گوشه یهادخترانه

 !یبا من خلوت داشته باش یخواستیفقط م هاگمیم وایه

 زمیرا در آن بر شیهاو خنده اورمیبزرگ ب یکاسه کیو من دوست دارم  ردیگیام مبرجسته یهااز گونه یشگونین

 نازدونه.  یاگهید زیچ هیتو واسه من و بابات  یدونیخودت م-داشته باشمشان!                     شهیتا، تا هم

 یواست چ ی: اگه بدونرودیدارد م دیآشپزخانه که به سالن د یو به سو ردیگیو مامان نگاه از من م زنمیم پوزخند

 گرفتم. 

. نمینشیم کمیمبل نزد یو رو کشمیرنگ در تنم م یصورت زیو شوم نیج به شلوار یو دست آورمیرا در م میمانتو

تازه و  یهایاو هنوز چشمم به نان خامه خندمیبلند م ششودیباب طبعم وارد م یهااز بهارنارنج یوانیمامان که با ل
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نان  دنیبود. با د گرید زیچ کی ایمامان در تمام دن یهاجو بهارنارن کشمیاست... الجرعه سر م افتادهینرم ن

 . زندیبرق م میهاچشم میرو شیپ یهایاخامه

 . رنیبگ یاواست نون خامه یشگیهم یزنگ زدم گفتم از همون جا عیسر امیم یگفت -

 یو غرغرها شدیروزم شب نم خوردمیرا نم زیانگهوس یگردآلودها نیچند عدد از ا یساله که بودم اگر روز شانزده

 که نگران جوش زدن پوست صورتم بود! دمیخریمامان را به جان م

 گفته بودم؟  -

 رو؟  یچ -

 عاشقتم.  کهنیا -

 . اریهلن و شهر زدلیگل بوسه کاشت: عز میموها یاز حال خوب شدم. رو زیو من لبالب سرر دیخند د،یخند د،یخند

 اوه اونم بابا.  -

 . یشیم ینکن خوردن یجورنی: ابردیهم دل م شیهااخم

هم دلتنگ  شیهاابراز حرص نیا یبرا یو حت کشمیم جانیاز ه یغیکه ج ردیگیرانم م یاز گوشه بارنیا ینشگوین

 بودم. 

 خب.  دیببخش -

خودش را کنترل کند و لبخند  تواندینم زنم،یاش مگونه یبه رو عیسر یاکه بوسه شودیباز م یکم شیابروها یگره

 من.  طونیش ی: دردونهزندیم

 . کنمیبا تعجب به مامان نگاه م چدیپیم فونیآ یملود یصدا

  اد؟یب یقرار بود کس -

 : نه!     شودیهم با تعجب بلند م مامان
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خوردن  یمنوال برا نیو به هم زنمیبه آن م یدارم و گاز کوچک یمبر یگرید یاو نان خامه اندازمیباال م یاشانه

 که...  شومیقدم م شیهم پ یدوم

 سالم. -

 

 .اندازدیرا به لکنت م میو صدا شودیقلبم تراوش م انیم یحس د،یآیو نگاهم باال م ماندیباز م دهانم

 سـ...ـالم.  -

: ستدیایم میروروبه کند،یپا تند م میاست. به سو شهیتر از همناشناخته شیهاگنگ است، برق چشم میبرا لبخندش

  ؟یسال بغلم کن شیبعد از ش یخواینم

و  دهدیبا سرانگشتانش کمرم را فشار م گذارم،یاش مشانه یو سر رو کنمیاش نگاه مبه آغوش باز شده لیمیب

 ! دیربایم شیهاهیر یلباسم برا یکه از رو یعطر کنمیخوب حس م

 جون؟ ورا خاله نیاز ا -

 : اومدم به خاله خوشگلم سر بزنم. ندینشیمن م کیمبل نزد یو لبخند زنان رو گرددیمامان بازم یسو به

 نموندم.  تی: که دختر خاله جانم رودهدیو ادامه م کندیام محواله ینگاهمین

 . گذاردیم وهیدستش م یجلو شیبرا مامان

  ؟یکن تیکه دخترم رو رو یومدیچرا ن یمهمون شیهفته پ -

 شتم. دوستشان دا یادیز یکه زمان یبلند یهااز آن خنده خنددیم بلند

 . دمیرس روزیکه هلند بودم د یدونیقربونت برم م -

 . کندیحوالش م یاچشم غره مامان

 جا؟نیا یکردیاز فرودگاه راه کج م دینبا ؟یدست بوس یوقت حاال اومداون -
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از عشق  نیو ا بردیبه کار م انیرا در برابر شا یلحن شاک نیا شهیمامان هم اندازد،یمامان مرا هم به خنده م لحن

 زند،ی! به مامان لبخند مداشتیکه عاشقانه دوستش م یازاده. خواهرگرفتیاش سرچشمه مبه خواهرزاده قشیعم

خرج کرده  یمادر شیها را براسال نیکه تمام ا ییاالهکه تنها مخصوص مامان است؛ مخصوص خ ییهااز آن لبخند

 است.

 نوکرتم هستم که شما عفو کن بانو.  -

 شیمرا از پ یگاز زده یا. نان خامهندینشیم شیهالب یرو یو لبخند کمرنگ کندیپشت چشم نازک م شیراب مامان

 و پر حرف. قیعم کند؛ینگاه م میهابه چشم گذارد،یو به دهان م داردیبرم یدست

 خاله سوسکه.  ییهایشما چطور -

 انی: شادیگویو م خنددیبلند م امیحرص یافهی. مامان به قردیگیکلمه حرصم م نیقدر از اچه داندیهم م خودش

   نکن دخترم رو. تیاذ

 !رهیگیو چه واسم مخاله جون نگاه خودش رهیگیآخه حرصم م -

 خودم رو واسه تو گرفتم؟  یمن ک -

 . شهیهم -

وقت نتوانستم آن را  چین هکه م یتیمیبودند. صم یمیبا هم صم یادیز انیو شا وایقدرها هم دور نبود، هنآ یکودک

که  امیدوران نوجوان یخوش برا یادیحس ز کیمن بود.  یکودکانه برا نیریش یایرو کی انیشا اورم،یبه دست ب

کنارش داشته  توانستیم خواستیرا هر موقع م انیشا وایه شهیکنم! هم دایهر طور شده به آن دست پ خواستمیم

 واینبود الأقل ه یفراتر از دوست یزیچ انیو شا وایه یمرا حساس کرده بود. برخالف تصورات من رابطه نیباشد و ا

به  لیتبد امیکودک یکه عالقه یطورحس مرا دلسرد کرده بود.  انیشا یهای... سردانیاما نگاهِ شا گفتیم طورنیا

که او  وایشد پسش بزنم، درست بعد از ازدواج ه لیبه من متما انیشا یخشم منجرب شد که وقت نیخشم شد و ا

که پدر و مادرش فوت  یعمرش را کنار ما گذرانده بود، درست از زمان یهاسال شتریب انیبود! شا دهیانگار تازه مرا د

تمام آن  انی. شاآمدیاون جلوتر م رفتمیتر م. هر چه من عقبدمیپا پس کش دمیرا د انیشا لیتما یشدند؛ من وقت

... بعد از آن همه کشمکش آوردمیرا سرش در م شیهاگرفتن دهیتمام ناد یها مرا پس زده بود و من داشتم تالفلسا

که  ی. عشقزدیاز آن حرف م وایکه ه یریاساط یادیز یبود که توقع داشتم و حال عشق یزیچ نیاش آخرابراز عالقه

... انیشا یرهیخ یهاخوب بود، آرام بود و گاه نگاه زیمن باشد! در کنار مامان همه چ یبه آن شک داشتم که برا
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سرانجام بود!  یب یادیکنم، نگاهش... نگاهش ز هیخون گر شیبرا خواستمیکه م یطور کیبود،  یطور کینگاهش 

! عادت گرفته بودم، خو کرده بودم، به دو وجب ؟یدانیماندن پس زدم؛ م یمامان را برا یبه وقت رفتن اصرارها

جا راحت تر از همه جا بودم، که بد نبود بود؟! من آن ییتنها باشم، تنها انشیم توانستمیخودم که م یبانهیغر

عمارت  نیجا بَکند و در امرا از آن توانستیمِهر مامان هم نم یبغض آزادانه غلت بخورم! حت یدر ورطه توانستمیم

 وندیبه هم پ یبا آژانس برگردم، مامان با ابروها ستمخوایسازد... م هیتعب ساختیهر لحظه حالم را دگرگون م هک

با او و جمالت  یینبود! اما من ترس داشتم، از او و تنها لیمیانداخت، گرچه نگاه او هم ب انیخورده مرا گردن شا

عبور کرد  مانیهاسکوت شب را شکافت، از دل کالم،یب یکیوز. نشستم و ملرزاندیرا م میهاکه قطعا  گوش ینیسنگ

 جدال پر از تضاد آماده ساخته بودم. کی یو دهان او را باز کرد و من خودم را برا

 ؟یکه به او برگرد یبرگشت -

 اش خرج کردم.تلنبار شده یهاتیجذاب یحواله ینگاه مین

 داشته باشه! یبه تو ربط کنمیفکر نم -

 بود! انیشا یایر از هداپُ  شهیانداخت، هم وایرنگ ه یکمد آجر ادیمرا  ظشیغل پوزخند

 .یدوباره زنش ش یخوایپس م -

 جا شدم: عادت به چشم داشتن به مال مردم ندارم.جابه میدر جا یکم

 کرده! یچه غلط یدیپس فهم -

  ؟یخوایم یچ قا  یتو دق -

 .یمدت واقعا  طوالن هیتورو واسه  -

 !یکرده باش رونمیو از دلت ب میخوریما به درد هم نم یباش دهیهمه سال فهم نیبعد ا کردمیفکر م -

 .مونهیکه تو دلم ثابت مونده و م ه،یخواستن تو تنها خواستن -

 را لرزاند. یپوزخند من بود که آن سلول چند متر بارنیا

 ؟یخودت خسته نشد -



 نهناز
 

58 
 

 ؟یچ نیاز ا -

 ؟یعاشق یهمه ادعا نیا -

 ادعا. یِو بزار پاتو هشت سال خواستِن من -

 هستم؟! یواست خواستن یدیفهم نایبه س وایه یعِد جواب بعلهچه جالب! ب -

 ما مچ نبود! یکه چندان هم با فضا یفرانسو تیال کیبامداد و موز کیبود و سکوت، سکوت بود و ظلمت  سکوت

 

 بود! نیسنگ شهیهم ررنگشیزدم و نگاهِ ق رونیاو ب لیاز اتومب کالمیو من ب ستادیبرج ا یرو شیپ

 

 یاخانه نیست که مهمان اهاکه تو سال دانستمینم یاـگانـهیکـه تـو بـا مـن ب کـردمیفـکـر مـ مـن

  

                                                         *** 

 

 زم؟یجانم عز -

 من دلم برات تنگ شده. اره،یمامان لطفا  به بابا بگو من و زودتر ب -

 من.  شیپ ارتتیبعد کالس م یدار کالس چهارشنبه گفت پدرت تنگمواست دل یلیباشه دخترم منم خ -

 باشه مامان.  -

  ا؟یهل -

 بله مامان.  -

 عاشقتم.  -
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 شیو من جانم به جان دخترکم گره خورده است! صدا کندیم قیعشق در خونم تزر نیتامیملوسش و یخنده

 .میگویکه مادرم م یرا من نیجهان است ا یآوا نینوازترگوش

 منم. -

بهارانه را به کامم  نیریش یهاالسیشد، گ میهاهیر همانیشد و م ژنیاکس د،یگوشت شد و به تنم چسب منمش

 ! ختیر

 . بوسمتیمن فعال  کار دارم دخترم م -

 . یمنم مامان -

 مراقب خودت باش خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 یادارد بوسه نهیرا به س ایهل یحک شده یه خندهک یاصفحه یبه رو اندازم،یتلفن همراهم م نیبه اسکر ینگاه

ها ! ساعتیکه در آن غرق نشو یداشتیترس م دیکه با یطورعمق دارد،  یادیز میروزها نیلبخند ا نشانمیم قیعم

 یعشق! من زن یرا داشتم و کوله بار ایو من هل آوردندیبه صدا درم میرا برا یکش آمده بودند و پاندول خوشبخت

به پشت  قیو سراسر لذت بود و شوق. با همان لبخند عم افتادیم انیبودم که مادرانه تازه داشت در وجودش به طغ

که او  خوانمیم شیهاو باز هم از چشم کنمیکه تصور م ستیزیچ نیپندار آخر یشده بینگاه عج گردمیسر باز م

از پله ها باال  بیو دست در ج ردیگیرا از من م شیهااست. چشم شیهادرد و دل دنیشن یبرا یگوش ازمندین

 یادیمرد ز نیخودش است! من گنگ به رفتن ا أستیدوم است که مکان ر یمقصد او تک اتاق طبقه نا یقیو  رودیم

 !وعقابل وق ریغ بستیغر میندارد اما برا یزیو نگاهش ه نگرمیم بیعج

  ن؟یاریینم فیخانوم دادوند تشر -

و به سمت اتاق  دهمیتکان م یسر شیبرا زند،یو شاهرگ افکارم را م شودیم یابرنده غیعکساس ت یصدا

مختلف را و  یهاحالت کنمیو من مدام تکرار م پوشانندیبه تنم م یرنگ یمانتو نی... چندکنمیپا تند م ینورپرداز

 .میهاژست ریانبار ذخا شودیم نیدورب کیریچ ک،یریچ یصدا
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 یرادیچانه، متقارن نبودن حرکاتم ا یهیزاو ایصورتم  یحالتیهم از ب بارکیکه عکساس  قدرنیبلد هستم ا کار

ساعت دست پر از اتاق خارج  میکه در عرض ن قدرنیمن متقابال  کار او را راحت ساخته است ا ی. کار بلدردیگینم

 ! پردازمیم شمیها و پاک کردن آرالباس ضیو من به تعو شودیم

 شیهاو ذوق در چشم کندیم یاظهار خرسند دنمیو از د دیآیتازه کار به طرفم م یهااز مدل یکی شومیه مک آماده

به " "Vogue" "Grazia     مجالت یام را روچاپ شده یهاعکس شوندیهم روان م هی. به دنبالش بقداستیهو

دل به دلشان دادم؛ درست همچو  یوصله کم! با حمبفهمند که واقعا  خودم هست خواستندیدست داشتند و با ذوق م

 شهیکه هم ندیگوی! مدادندیگوشم سر م ریکه آن دخترکان آواز رفتن ز ییروزها خودم شده بودند آن یروزها آن

نادرست هستم! دوست  یاکه اسطوره دیآیاز خودم بدم م یمن هستم و من کم شانیاند، اسطورمرا دنبال کرده

لذت  زیچ چیمن بودن ه یبخوانند، جا میهامن باشد و من دوست دارم از چشم یجابرسند که به یادارند به نقطه

جوان که دست از سرم بر  ی... دخترهاگذاردیم ادگاریبه  یمانیپش ایدن ایدن تیبه دنبال ندارد، فقط برا یبخش

مشغول  میدارد و به تماشا بیدر ج یدست نم؛یبینگاه پندار را م شود،یم دهیناخودآگاه نگاهم به باال کش دارندیم

دستش  کیو با  دهدیداده است، ساعت در دستش را نشانم م یابه من اشاره فهممیو م دهدیتکان م یاست. سر

 دیآیم نییپا قهیسر دو دق کنمیکار را م نیو ا ستمیبه انتظارش بأ قهیپنج دق دیگویم فهمم،یعدد پنج را! م

عوض کرده است که  یاروزهیف یچهارخانه یمردانه راهنیرا با پ دیپوشیداخل مزون م عموال تنش را که م شرتیت

 . آمدیم اشرهیبه پوست ت یادیز

 ممنون.  -.                                                 رسونمتیم -

 یبرا شیهاقبول زحمت یدوست نداشتم رو گذاشت،یوقت نم طورنیکس ا چیه یاصال  مهم نبود که پندار برا نیا و

آن  دنیناخودآگاه با شن بارنیا شومیم ریکه جاگ لشیچرم و نرم اتومب یبچسبانم! در صندل یرساندنم برچسب

. من خبر دل کنمیم شیکلمات پر مسُما همانیرا م میهاو گوش گذارمیهم م یچشم رو یدوست داشتن یترانه

 ! داشتیکه پندار او را دوست م یال زنپندار نداشتم اما خوش به ح

 

  یعشق یاگر پا یام از چشم تو وا افتاده

 ام درمانده یاست، کوهم ول انیدر م دگر

 من چو آتشفشان است ی نهیتو در س یب



 نهناز
 

61 
 

 برگ و بارم تو را من  یتو ب یکن ب نگاهم

 عشق  یب یشهزاده سپارمیدست خدا م به

 آخر  یاهمچو افسانه ادمیاز  گرید یابرده

 عشق  یب یتو به دادم شهزاده یرسیم

 نشست یدرد دور مانمیبه راه تو م چشم

 به حال  میگریتو بر استخوانم م یب آخر

 من چون تو  کشمیدر قلبم تورا نم ناخوشم

 چو فال حافظم چون  نمینباشم غمگ وفایب

 تو آتشم بزن من از غمت رها نباشم  یشمع

  ادمیاز  گرید یابرده عشقیب یشهزاده

 تو به دادم  یرسیآخر م یاافسانه همچو

  مانمیچشم به راه تو م عشقیب یشهزاده

 تو بر استخوانم  ینشست آخر ب یدور درد

 

 یابه مامان داشت، عالقه انیکه شا یااما عالقه خواستم؛یبود که م یزیچ نیآخر انیرو شدن دوباره با شابهرو قطعا 

نگاهش! بابا هنوز بازنگشته  ریقِصِر رفتن مرا از ز ساختیممکن م ریو غ آمدیمامان م داریبود و هر روز به د هیدو سو

اما  دادینم یکهنگ یکه چندان هم بو ییهاهمچو گذشته م،یرا دور هم باش ببود و مامان به من زنگ زده بود که امش

از جانب من خاطرش را  یابود مبادا غصه نیا حمیترج شتر،یدل مامان ب یراب بارنینَم گرفته بودند! خود را آراستم ا

 مکدر سازد.
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آن لبخند را  انیشا دنیلبم نشست؛ اما د یلبخند به رو لماهیو ا رادیه نا،یو س وایه دنیو د یرفتن به عمارت پدر با

! جمع را رفتینم شیمن پ یهایمندگاه با عالقه چیه ایبود دن نیهم شهیطور کامل محو کرد و همکمرنگ هم نه به

انگار نه انگار تمام روز را در آن آپارتمان  خواستیخلوت م لمد یترک نمودم و رفتن به اتاقم را بهانه کردم، کم

 ام!تازه یبه دردها زدیهم داشت دامن م یبودم، افسردگ

ُپر  یوارهاید انیرا م امیو هفت روز از زندگ ستیه و بسال و شش ما فدهیکه ه یاتاقم بودم؛ اتاق سابقم، اتاق در

 یمرا کم داشتمیرنگش را دوست م دیو سپ یاسی یهابودم. نقش دهیتخت دراز کش یبودم. رو ستهیاش زخاطره

. آن کردیو زنده م کشتیمدام م میهالب یرا رو یگاهیگاه و ب یو لبخندها کردیها موادار به فکر کردن به گذشته

هم خاطرات  نییبود. با آ میهاینوجوان لیکه باب م ینشیو چ وارشیبخش بود، لعاب رنگ و دآرامش میها براوقت

که عمرشان گرچه کوتاه  یخاطرات م،یشهر خاطره ساخته بود نیا یگوشه گوشه نییاصال  با آ م،یداشت جانیا یادیز

همچو  م،یسر کرده بود جانیکه با هم صبح را ا مانیتار و پود من حک شده بود! همچو شب بعد از نامزد یبود اما رو

 ای آمدمیم یبه عمارت پدر ییو من از ترس تنها رفتیدور م ییجا یپزشک یگنکره کیبه  دیکه با ییهاهمان وقت

ساعت چهار صبح، همان گاه که  هوکیو  آمدمیم جانیمن ا وبود و عمل داشت  مارستانیوقت ب ریکه تا د ییهاوقت

که هنوز رنگ دخترانه داشت  ییهاو با تمام زنانه خوردیزنگ م امیگوش دیدمیها مگلدسته انیصبح م یدهیسپ

و  مانیوهرد عادگاهیم شدیاتاق م نیو ا کردمیباز م شیو در را برا کردمیبه عشق او از باغ خوفناک عبور م نیپاورچ

زبانم به جا مانده بود.  ریو مَلس ز نیریش یهاو هنوز طعم آن خواب میرفتیگاه در آغوش هم به خواب فرو مسحر

جانمان به جان هم بند بود، نفسمان به نفس هم گره  یاو بازگشت، روز یباز شدن در آمد، نگاهم به آن سو یصدا

 آمد،یبه پوست گندم گونش م یادیاش زرنگ شدهبلوند  یوهاگشته بود. م نیخورده بود، ضربان قلبمان با هم عج

تخت نشست و در سکوت نگاهم کرد و انگار به دهانش  یکنارم رو حرفیلبخند زدم و او ب شیهاییبایز یبه رو

 چسب زده بود! 

 تنگ بود.  یلیتر شد: دلم واست خپر رنگ لبخندم

نگاه  اسی یهابا گل دیباز به سقف سف. هر دو طاقدیتخت دراز کش یکه او هم رو دمیکنار کش یشد کم خم

و او به حرف آمد:فقط  گذشتیها ُپر سکوت م. لحظهدیشیاندیخوش دورانمان م یاو هم به روزها دی. شامیکردیم

 خور بودم.ازت دل

  ن؟ییخاطر آسوخت: به لیدلیسوخت، ب امنهیدادم و س رونیرا آه مانند ب نفسم

 . یرفت خبریب کهنینه واسه ا -
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 رفتم؟  خبریمن ب -

 !یرفتیم دیتو نبا -

 چرا رفتم.  یدونیتو که م -

 . یرفتیم دینبا گمیم دونمیچون م -

   کردم؟یرو تحمل م یاون زندگ دیبا یگیتو هم م -

 . یرفتیم دیتو نبا گمینه من م -

از خواهر،  نیعاشق ا یادیعاشقش باشد، چون خودمم ز یادیز دادمیحق م رادینگاه دوختم، به ه رخشمین به

 خواهرتر بودم.

 داشتم که دور باشم.  ازیمن ن لماهیا -

 . یباش معرفتیهمه ب نیا یتو حق نداشت -

محق و خودخواهش  شهیمنجرب شد، لحن هم میهاچشم یشدن اشک از گوشه یکه به جار یبلند طور دم،یخند

و  شودیخودخواه م قدرنیکه عاشقشان است ا یکسان یتنها برا لماهیا دانستمیو خوب م شدیم دنمیباعث خند

نگاه  امدهیاز ته چاک شیبه ن ی! جدداشتیمرا هنوز هم دوست م لماهیشوق در خاک دلم به بار نشست، ا یجوانه

 . انجامدیم میهالبخند لب دنیام و َپر کشکه به قطع شدن خنده ینگاه کند،یم

 یلیخ نییآ یخر یلیخ یگوشم و گفت یتو یزد ؟یکرد کاریمحضر چ یتو ادتهی: میگویو م اندازمیباال م ییابرو

 !رمیکه فکر کردم قراره از تو طالق بگ یبود یعصب یطورخونسرد تر از تو برخورد کرد 

 کار رو کردم.  نیهم هم نییبا آ -

 تو گوشش؟  یزد -

 . یرو طالق داد رویه یخر یلینه گفتم خ -

 . یاونهید یلیخ -
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 تو! یونگینه به د -

به اشک  میهاچشم فشارم،یمحکم تنش را به تنم م کشدیو به آغوشم م خنددیاو هم م بارنیا خندمیهم م باز

وار  وانهیرا د وانهیاز خواهر خل و د زتریعز نیا یادیطور توانسته بودم از او دور بمانم! من زو من چه ندینشیم

 ! شتمدایدوست م

و او اتحاد مکعب  شایکه با م یمیو قد یمیصم قیباز هم شده بود همان دوست سابق، رف لماهیبود، ا یخوب شب

 کیاز ک م،یشام خورد م،یدید لمیف انیو... شا رادیه لماه،یا وا،یه نا،یکردم، کنار مامان، س یباز ایلی. با امیساختیم

. دمیهم خند رادیه نمکیب یگاه یهافهیبه لط یم، حتیکرد یباز دم،یخند م،یخورد وایخوش طعم ه یهایبستن

! آخر شب که قصد برگشت کردم تعارف ستمیسابق ن یرویه گریببرم د ادیکه از  میبا هم خوش گذرانده بود قدرنیا

را  میدست و پا هی. نگاه مامان و بقرساندیبه جلو آمد و گفت مرا م یجد یلیخ انیرا پس زدم اما شا رادیو ه نایس

شدم  ریاو که جاگ لیتکان دادم و با او همراه شدم، در اتومب ی! ناچار سردیکشیم رینه محکم به زنج کیگفتن  یراب

 !شود؟یمگر م یتا سه نشود باز دمیشیاند نیبه ا

 !کندیشکه کننده شروع م یابار خاتمه ندهم او جملهسکوت مرگ نیاگر به ا دانستمیم

  !یجدا شد گفتیم وایه -

 اوهوم دوبار.  -

  ؟یازدواج کرد یواسه چ یجدا ش یخواستیاگه م -

 آرامش بودم.  یافکر کن دنبال ذره -

  ؟یکرد داشیپ -

 . هیهست ازم فرار ینه هشت سال -

 تا دم برج رساندم.  حرفیگرفتم، سکوت کردم و او هم ب دهیرا ناد مشیکامال  مستق یاشاره

 . ریممنون، شب بخ -

 بود که...  دهینرس رهیبه دستگ دستم
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 . رویه -

 کردم.  مکث

 . یکردیحس م کمیکاش  -

 بودم.  دهیکه منظورش را از خودش هم بهتر فهم یبا تعجب استتار کردم صورتم را در حال یطرفش بازگشتم کم به

 ! انیشا -

 بود که قلبم را هم تلخ کرد.  یقجر یخندش قهوه تلخ

 هنوز دوست دارم.  -

از او، از حسش، از دوستت  ختمی! گرختمیگر  دم،یکش رونیباز کردم و از اتاقکش تن ب عیرا سر نیماش در

 نیبعد از ا دینبا انیشا گفت،یم دی. نباخواستمینم جیه گریرا، د زیچ چیه خواستمی. من فرار کردم، نمشیهادارم

خودم هم نبود،  یکه برا یاام رساندم، خانهبه خانه تخودم را با سرع گفتیرا م زیتنفر برانگ یجمله نیهمه سال ا

 نیخانه، به ا نیساکت بود. پناه آورده بودم به ا یادیرا گرفته بود و ز میهاییتنها یکه خشت و گلش بو یاخانه

 یتو حتتمام بند بندِ وجودت را و  کشاندیکه به درد م یمملو از خاطرات و امان از خاطرات... امان از خاطرات یخانه

 ! یناله کردن هم ندار یاجازه

 

¤¤¤ 

 

 . دمیهات بها مبه حرف قدرنیمنه که ا ریاصال  تقص -

 زود برگردم.  دمیقول م رمیبارو م هی نیفقط ا گهیبد نشو د -

 !یدوست ندارم بر چیه -

و ببوسمش،  رمیها دوست داشتم صورتش را در دست بگآن وقت شد،یپنج ساله م یهاپسر بچه هیشب کردیکه م لج

 را ببوسم!  اشیصورت دوست داشتن یاجزا ریدل س کی
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 هستم خب.  لماهیو ا وایقربونت برم با ه -

بود. رو برگرداند، قلقش دستم بود، حال دوست داشت تنها قربان  نیهم دلنش شیهاکرد، بخدا قسم اخم اخم

 اش گذاشتم. شانه یرا بکشم. دست رواش بروم و نازش صدقه

 نم؟ییآ -

 . خواندمشیم نمییبود و من آ نمید

- ... 

 مهربونم.  یآقا -

- ... 

 . دونمیقدر تو رو م -

- ... 

 . دمیاش نشاندم، لبش کش آمد، بلند خندگونه یرو یاکج کردم و خم شدم و بوسه سر

 نخند.  -

 به قه قه شد.  لیتبد امخنده

 ! رویند هنخ گمتیم -

 قدرنیو به پشت کاناپه سنگر گرفتم. ا دمیکش جانیاز ه یغیج د،یرا تکرار کردم که به دنبالم دو میهاهم خنده باز

 شیبرا طنتیبا ش یقلبش گذاشت و به نفس نفس افتاد. زبان یکه او نفس کم آورد و دست رو دمیپر نییپا و  باال

 درآوردم. 

  رمرد؟یپ شدیچ -
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هم باز هم آن  دادمینم یدادم، جا خال یپرتاب کرد جا خال میکاناپه برداشت و به سو یرا از رو یکوچک گلبه کوسن

ممتد من و لحن  یهادادن مرا هم نداشت و باز هم خنده یدل گوش مال یحت کردیاصابت م واریگردآلود کوچک به د

 پر حرص او. یصدا

 منه که دوست دارم. ریاصال  تقص -

 

¤¤¤ 

 

 شهیدوستش دارم، من او را تا هم ایفشردم... دوستش دارم، هنوز هم دوستش دارم، خدا میهاپنجه انیرا م الشتب

 اورد،یرا با بغض قورت دادم. دوام ن زیانگنفرت یهاکردم و دوستت دارم یرا در بالشت خال میادهایدوست دارم. فر

 شد.  یجار کشانیبه  کیشکست؛ 

 دوست دارم.  -

 . نییدوست دارم آ -

 دوست دارم.  یلعنت -

 

 بودم. اشوانهیرا تنها دوست نداشتم د نییو من آ میخاردار گلو نی! پرچشکست

 

 حال من را یسخت است بفهم یتو کم یبرا دیشا

 حال من را یبفهم یباش وانهید یمن کم هیشب دیبا

 

*** 
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به طرفم پرواز  دنیبا د ایداده بود. هل لشیاتومب به کابوت هیتک رومیم رونیو از در برج ب زنمیهمکف را م یدکمه

 به لطافت برگ گلش بوسه نشاندم.  یهاگونه یو به رو دمشیکرد و خودش را در آغوشم پرت کرد، به آغوش کش

 سالم مامان.  -

 سالم دختر خوشگلم.  -

 دلم برات تنگ شده بود.  -

 . امیبرو باال هوا گرمه االن منم م ِزدلمیمنم عز -

 و به طرف برج رفت و من به طرف او برگشتم.  دیدو ایهل

 تو.  ایب -

 رو آوردم.  ایعمل داشت من هل نییبرم مطب آ دیبا یمرس -

 شربت بخور گرمه.  وانیل هی ایممنون حداقل ب -

 دنبالش.  ادیخودش م نییبرم فردا آ دیگفتم که با -

 . شیباشه بازم ممنون که آورد -

 شانیبود و حال نگاها ستادهیپشت پنجره ا شایم نا یقی کردینگاه م شایرا به پشت سرم و به باال دوخت، به م نگاهش

 اومده.  رونیمسخره ب یخوشحال کرده از اون خلسه یلیرو خ شایشده بود: برگشتت م یبا هم تلق

 واینبود؟! ه کایعشقش برچسب مسخره بزند! مگر خودش عاشق ن یبرا شایم یعزادار یرو آمدیدلش م طورچه

را هم گفت  نیا وایه آمد،ینم رونیسکوت گرفته بود و از اتاقش ب یماه تمام روزه کی کایبعد از مرگ ن گفتیم

 رگید زیچ کی وای! هسوزندیم اریکه در غم هجران  ییهااند تا آنبوده است که عذاب وجدان گرفته یکسان هیشب

 آن بپردازم.  یهم گفت اما اصال  حال دوست نداشتم به بررس

 رو؟یه -
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 یحت یاهیثان یبرا یروشن! بزاقم را با زحمت قورت دادم، حت یهمان با هم گره خورد... دو گوبرافراشتم؛ نگاه سرم

 لیرا تکم تمیظرف یفبه حد کا انیفاصله گرفتم، شا یروز حرام بود و بس! با ترس قدم کیتفکرش هم بر من تا ابد و 

 یجز تنش به دنبال نداشت و فکر یزیچ نا یقیرا نداشتم!  سردرگمافکار  نیتوان لمس ا یاهیثان یبرا یکرده بود حت

 یتوان ضرر ِدگر گریشکست خورده بود، د یپروژه کیمن حال تنها  ی. زندگخوراندیکه تنها سم به قلبم م رانیو

 چه از نگاهم خواند که فاصله را پر کرد.  دانمیغم زده بودم! نم یِحوصله یب یِ نداشت، من همان خسته

  ؟یایتوچال م میدار یفردا قراره کوهنورد -

من شناخت داشت من نداشتم  یکه او رو یا. درست بود به اندازهچاندیکرد و دور سرش پ چیحرف را لقمه پ مطمئنا  

 یچهار مجهول یکرد و معادله شانیور و آن ور کردن با هم ساد نیبا ا یکم شدیبود! م ایگو شیکارها میاما برا

 خوب بود!  امیاضیدارم از همان ابتدا ر ادیحرکاتش را حل کرد، به 

ها همراه شده با آن یبود که چند بار نیدیو آ نییدوستان مشترک آ پیبا اک ییارویرو خواستمیکه نم یزیچ تنها

پر  شهیهم یهانگاه کردم، چشم شیهابودن پشت نامم خورده بود! به چشم نییکه پسوند زن آ ییبودم، آن روزها

 حرفش!

 استراحت کنم.  دمیم حینه ترج -

 . یطور راحت هر -

 زدم.  شیمن صدا بارنیشد که ا سوار

  ن؟یدیآ -

 طرفم بازگشت، لبخند زدم: ممنون.  به

نگاهش  کردمیا به حرکت درآورد و من هنوز حس مر لشیتکون داد و چشم از من نگرفت، استارت زد و اتومب یسر

چشمم نقش زد و  شیپ شیهانوشته. تک تک دستکردیم یداشت نگاه او که هر دم مرا پُر و خال زیرا! چه چ

 نگاهش...

 

 نگاه تو دارد  یچه آتش سوختم
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 دلم دل تو را به دست آرد آخر

 امیخشک و خال ریتو کو یب

 باران تو اگر نبارد امیچه حال نیبب مرا

 

 . کردیگرفته بودم را نگاه م شیکه برا یدیجد یهایدیبه س جانیداشت با ه ایهل

 نم؟یرو بب یاالن ملکه برف شهیمامان م یوا -

 یطور که به سونبود! همان میهانبودن یبرا یجبران گریتا ششصد سال د شیلبخند خرج کردن برا شکیب

 پاسخ دادم. رفتمیآشپزخانه م

 قصر کودک.  میبر شایساعت پنج هم قراره با خاله م ارمیم یمنم االن برات خوراک زم،یآره عز -

سهم من از  یعنی ایکرد و هل یتله پات میهابه سلول یخوشبخت ریخونم را به باال برد و اِکس نمیشادش آدرنال غیج

 شایو م ایکل هلکل یرفتم. صدا رونینهادم و از آشپزخانه ب یخوروهیبرش هندوانه را در طرف م نی... آخرایتمام دن

 انداخت؟یمن کل م یطفل شش سالهبا  کشدیخجالت نم نشدختر از س نیا دانمیکل خانه را برداشته و من نم

 .زنمیو غر م کنمیرها م یباد یکاناپه یو خودم را رو گذارمیم زیظرف هندوانه را وسط م

 !گهید نیکنمغزم رفت بس  یوا -

را  شیهاو لب خواستیکه از من بوس م یهنگام داردیفکر او وا م یور ادیمرا به  کند،یم زانیرا آو شیهالب ایهل

از  طنتیکه مدام انعکاس ش شدیرنگ م یبا نگاِه درخشان زمرد یاچشم گربه یپسر بچه کی کرد،یم زانیآو

 ! کاشتمیم شیهالب یبوسه را محکم رو لو گ رفتیهر کارش م ینگاهش خوانا بود و من دلم هر دم برا

 !زنهیمامان نگاه خاله همش جر م -

 یبرا شنیاست یو پل کندیپدرش را در دلم زنده م ادیبا هر حرکت دخترک که  رودیدل من باز هم مدام م و

 زنم،یروشنش م یو بوسه به خرمن موها کشمیرا باال م میوجب قد و باال مین ست؟یپسرانه ن یادیز شانیهردو

 . پردازدیبه طواف آن م نییُپر ِمهر آ یهاکه بوسه ییدرست جا
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 نکن. تیبد دخترم رو اذ یخاله -

 . کندیام مچشم غره خرج من و نازدانه شایم

 !هادهیورپر نیدیالحق که تو و دخترت هر دو چشم سف -

 . ..دهدیرا کش م شایم یهاو لبخند من لب آوردیلبم م یخنده رو ایبلند هل یخنده یصدا

 

 بپوشم؟  نویا شهیمامان م -

 : آره دخترم بپوش. بوسمیاش را با عشق مو گونه اندازمیدر دستش م یبهاره راهنیبه پ ینگاه

باز کرده و  یاسب آب یتخت نشسته و دهنش را اندازه یرو یشایبه م ینگاه مین رود،یم رونیاز اتاق ب خوشحال

 . کنمیم زندیهاش مبه مژه ملیر

 وقت پشه نره توش.  هیپا به -

 بده.  توی: اون مانتو صدفدیگویو م کندیرا حفظ م شنشیپوز

 . رومیسمت کمد م به

 گه؟یامر د -

 رو هم بده.  هیرو با شال نبات یخی نیاون ج -

 !یمن و هم دار یهالباس یهمه آمار که ماشااهلل  -

 رو هم بده.  رهیج دیو کفش سف فیک -

 بهت گفته بودم؟  -

 رو؟  یچ -

 . ییپر رو یلیخ -
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 اوف هزار بار. -

 .کشدیم غیج کنمیپرتاب م شیو به سو کنمیرا گولوله م مانتو

 مالم؟یسه ساعته دارم رنگ به صورتم م ینیبینم شعوریب -

 یجلوباز پرتغال یهشان را از مانتوبنفشش هم تنگ شده بود... نگاه یها غیج یو من شش سال بود دلم برا خندمیم

و  فیک یتا به رو گذرندیم میدر پا دیاز شلوار سف رسند،یم رشیز یآن تاپ زرد قنار یتا به رو گذرانندیرنگم م

 دایزرد ادامه پآن شال  ریام ززده رونیافشان ب یموها یروهشان امتداد نگاه رسند،یم زندیم غیکفش زردم که ج

 .ندیگویو با هم م کشندیم یو هر دو همزمان سوت کندیم

 اوه له له.  -

را و  میهاتماس ستیو ل دارمیاپن برم یتلفن همراهم را از رو کنم،یم شانیشده زینثار نگاه ه یمن پس گردن و

  ؟یبزنگ یخوایم ی: به کپرسدیم پوشاندیم شیرا به پا ایهل یهاطور که صندلهمان شای. مکنمیو باال م نییپا

 آژانس.  -

 آوردم.  نیبابا ماش خوادینم -

 !؟یزودتر بگ یمردیم -

 یخودش را رو عیسر ای. هلبندمیو در را پشت سرم م پوشمیرا م میهاو من با حرص صندل اندازدیباال م شانه

 . زندیم شیهاچشم یرا رو اشیآفتاب نکیع شای. مشودیم ریو جاگ اندازدیم شایم یعقب مورنا یصندل

 . میبرو که رفت نینیسفت بش -

 ایهمان ابتدا هل میرسیم که کودک قصر به ...کندیرا ذوق زده م ایآسفالت هل یرو هاکیشدن الست دهیکش یصدا و

 !زندیحرفش م نیخالص را به ا ریت

 . ارهیم ادیز میایم یرو وقت کایرو دوست دارم ملکاجون من و مل جانیا یلیمن خ یوا -
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و مواظب باش  دودیم یو به طرف قصر باد ماندیمنتظر نم ایهل د،یآیصورت هم به گردش درم یرو شایمن و م نگاه

.                                                                  مینینشیم یباز لیمخصوص کنار وسا یهایصندل یرو شای. با مشودیگم م یدر آن شلوغ ییمن جا

 باهات خوش هم بگذرونه.  یجورنیروز ا هیقبولت کنه چه برسه  کردمینم کرف -

 . دیآیبه گردش در م ایمن به دنبال هل نگاه

 مهربونه.  یادیز ایاما هل کردمیخودمم اصال  فکرش رو نم -

 باباش؟  ای ایهل -

 طور؟ چه -

مامان مهربون که  هیو دم بسازه، نه  شاخیغول ب هیها ازت سال نیا یتو تونستیم نییآ یدونیخودتم خوب م -

 سال منتظر اومدنش باشه.  شیش ایهل

 . دونمیم -

  ؟یدوسش دار -

 براش.  رهیرو؟ معلومه جونم م ایهل -

 . گمیرو م نییمسخره نشو آ -

 داره؟  یریه تأثاالن دوست داشتن من چ -

 . نیخوشبخت باش یلیکنار هم خ نیتونیم ییسه تا کهنیا -

 اون االن خودش خانواده داره.  -

  ؟یداشته باش دیچرا تو نبا -

 بهش فکر کنم.  تونمینم یخراب کردم که حت قدرنیا -

 داره بهش فکر کن!  ازیبه هردوتون ن ایهل -

  شن؟یم یپس اون زن و بچه چ ستمیبلد ن یخودخواه -
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 ! ؟ینش شونیتو شدن چرا تو وارد زندگ یاونا وارد زندگ -

 . شایم شناسمتینم -

 بغل کردنش.  گهیبار د هیواسه  سیدل تو دلت ن دونمیاما من تو رو از برم، م -

 رو.   ینداده خونه خراب ادمیمامان هلنم  -

 بمونه؟ تا آخر عمرت حسرت داشتنش به دلت یخوایم -

 یاز شوخ یو به دنبال اثر دوزمینگاه م اشیجد یادیرخ ز میبه ن                                                                   

 نیتا به حال اهل ا یاز ک شایو م سازدیم لیتبد یدیرا به ناام دمیمسمش ام یچهره شومیم دیامنا گردم،یم

 ها شده است؟ حرف

 انیم جا،نیندارم، ا یاما حقِ اعتراض ام،دهیاند رنجاش افتادهکه با چاقو به جانِ تنه یمثل درخت دانستیچه م شایم

کرده  نیشهر را دل چرک کیمن با رفتنم  دانستیاند. او چه منکنده خیرا از ب امشهیجنگل، لطف است که ر نیا

خودش انتخاب کرده  نییرا هم، آ میتصم چیحق گرفتن ه داشتم،ن یام تشنه! من حق اعتراضزده خیبودم و به خون 

 به دل من... زدیم یتعهدش به آن زن تودهن نا یقیبود. حال 

 دیماندنش پس زده بود، امشب با یمرا برا یبود که رفته بود و اصرارها یساعت مین شایروز نسبتا  خوب م کیاز  بعد

جا برود شم خودم با او تماس گرفته بود و گفته بود حتما  امشب آنچ شیترالن جون پ رفت،یخودشان م یبه خانه

پختن شام  ینداشتم! مشغول فکر کردن برا ییهوکیرفتن  نیبه ا یمکث کرده بود و من هم حس خوب یکم شایم

دلم زنانه بودن  ی! کمکردیم جادیرا در قلبم ا یحس لذت بخش یریذهن درگ نیشب بودم، دوست داشتم، ا

عطر  یگاه کهنیناهار و شام باشد! ا یهادرست کردن وعده یتمام هم و غمم فکر کردن برا یگاه کهنیا خواست،یم

خود را به حمام پرت  عیکند که نکند شوهرم دلزده شود و سر نیا قراریو مرا ب ردیغذا به خود بگ یبو یکم راهنمیپ

عقده  تیو پا افتاده هم برا شیپ یهازنانه یحت یکه باش من یکنم و با صابون و شامبو عطر تنم را معطر سازم! جا

بدهکارم! به  کنمیکه حس م هاستسال. من کشدیم بیکه روز و شب قلبت را به صل یمضحک یهاعقده شود،یم

ساختم، به تمام  غیکه از خود در یبه سرکوبشان پرداختم، بدهکارم به احساس یکه عمر یازنانه یهازهیتمام غر

هم، از  اشیسالگ کینداشتم. از  ایهل یروزگ کیاز  یاخاطره چیگذاشتم. من ه گناهمیکه بر دل ب ییهاحسرت

که گفته  یاکلمه نیاز اول یدست و پا گرفتنش، دندان درآوردنش، پا گرفتنش، حت چهاردادنش،  ریلمس آغوشش، ش

ها سال نیا بودم! میهابودم، من مادرانه بدهکار زنانه دهینچش ایهل را از زبان یدوست داشتن ی«ماما»است. من آن 
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و زنگ  یندارند منت کش یروند، شوخیواقعا م روندیگرفته بودم مردها که م ادی یشده بودم، به خوب دهیفوالد آب د

برف جا  یرِد پایشان را هم رو یاند! حتکه انگار هیچ وقت نبوده روندینیست، چنان م شانیو خواهش و نگاه حال

رفتن و دل جا  یها پا. اصال  زنرودیواقعا  نم یخورم هیچ زنقسم می ،ی! اما... اما هیچ زنیگذارند، محض دلخوشنمی

 ینرو حواله کیتو  یهارفتن انی... تا میتا دنبالش برو کندیرود، فقط ترکت مواقعا نمی ی. هیچ زنندگذاشتن ندار

 که زخم خورده است.  یاحساس !یاحساسش کن

 یدلخوش ینشد! برا یجار شیهالب انیاز م« نرو» کی یبازگشتنم نکرد، حت یبرا یتالش یحت نییکه رفتم، آ من

 کرد،یام مبلند حواله ینرو با صدا کیبار  کیاگر تنها  ماندم،یخدا قسم مبرنداشت... به میگام به سو کی یهم حت

 نیی. آیکه مرا ترک کن یاغلط کرده یاست که برو ودتمگر دست خ گفت؛یو م خواباندیگوشم م ریز یلیس کیاگر 

همان اول دادگاه یتر در جلسهچشم خودم خواند و از آن راحت شینامه را پ هیاحضار ینگفت؛ راحت برگه چیه

 منلحظه بود.  نیام عمر منتظر اقاتل را امضا کرد؛ روان و با آرامش. انگار تم یهاتر آن برگهحاضر شد! او از من راحت

لرزانم که  یهااشک یعاقد هم برا دل یو حت کردمیرا امضا م یاهیام آن حکم سبه سکته افتاده یهااما با دست

 گفتیسوخت و مدام م کردیم یاریرا هم آب زهایکرده بود و آن نفرت انگ یجار میهاگونه یبه رو یمیعظ البیس

بار هم به من نگاه نکرد اما من تمام مدت نگاهم به کی یحت نییآ« دخترم امضا نکن! یستیبه طالق ن یاگه راض»

 نییها را لگد مال کند! کاش آبکشد و تمام رفتن زینگاه که دلم را به زنج کیحرف،  کیپشت سرم بود و فقط منتظر 

اندوه  متیمن تا بگو ینهیبگذار سر به س گفتمیو م دادمیتاب م شیرا در چشم ها میهاحال کنارم بود، اشک

 انیتو از آش یدر هوا ستیمرغ خسته جان عمر نیا متیعشق کدام است؟ غم کجاست؟ بگذار تا بگو ست؟یچ

بر  یبود و وا یگریمن حال از آن د یرپاید یاهایمرد رو گشت؟یبه من بازم نیی! آسوخت؟یم میجداست. دلش برا

 دل من... 

  شد؟یمامان غذا چ -

او وا  ادیو مرا مدام، مدام، مدام به  زندیغر م یادیعشق و فسقلکم که ز یثمره نیافکارم را ا یرشته کندیم پاره

 کنمی: االن آماده مدیآیدر م شیبه نما امیدست و صدف کی یهادندان فیکه رد زنمیلبخند م ی. طورداردیم

 دورت بگردم.

 . اندازمیام مرا پس کله میصدا چد،یپیم فونیزنگ آ یکه صدا اماوردهین رونیب خچالیگوشت چرخ کرده را از  هنوز

 . هیک نیمامان بب ایهل -

 . نمیبیم یمامان دارم باب اسفنج تونمینم -
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 یچهره رومیم فونیهم دلچسب است. به سمت آ شیهایکالفگ یو به حق که مادرانه بودن حت کشمیم یمن پوف و

به سمت اتاق  دیایو تا باال ب دهمیدر را فشار م دیکه ساعت نه شب انتظارش را دارم، کل ستیزیچ نیآخر نیدیآ

 . رومیم

  ؟یبود مامان یک -

 . نیدیعمو آ -

! ستیبد ن میبه پاها دهیچسب یهمراِه ساق مشک گذرانمیاز نظر م رسدینافم به زحمت م یرا که تا رو امیجگر تاپ

زانو نشسته است و دخترک  یدر به رو یرو شیپ نیدی. آشومیو از اتاق خارج م مزنیم پسیکل شانمیپر یبه موها

سوق  دیخر یهاسهیک یبزرگ در باکس، رو یاهوهاست نگاهم را از خرس ق زانیلوسم از سر و کولش آو یادیز

 .دارمیبرم نیزم یرا از رو هاسهیاز عمو بود! ک شتریدخترم ب یبرا نیدیو آ دهمیم

 !؟یدیچرا زحمت کش -

 . یچه زحمت -

 . شنومیرا م ایهل یو صدا کنمیآشپزخونه پا تند م یسو به

 . خوادیم یمن دلم مرغ سوخار نیدیعمو آ -

  ؟ییعمو یشام نخورد -

 شامم نداده.  روینه مامان ه -

 .شنومیرا از پشت سرم م نیدیآ یفضولک. صدا نیاز دست ا ردیگیام ممن خنده و

 . میبخور یزیچ هی میبپوش بر -

 . گردمیطرفش بازم به

 . کنمیدرست م یدارم واسش ماکارون خوادینم -

 .دیگویطور مو همان رودیم رونیآشپزخانه ب از
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 زود بپوش.  -

 رنگم را تن یجگر ینخ نما ی. مانتورومیاتاق م یاو دارم، به سو یپا کیو خبر از مرغ  دهمیبه ناچار تکان م یسر

بزرگ  بیو تلفن همراهم را در ج کنمیهمان ساق سر م ریز امیبنددار مشک یهاصندل یو با شال ستش رو زنمیم

و از اتاق خارج  زنمیم میهابه مژه ملیر یزده است، کم رونیبشال  ریام از زاز وسط فرق شده ی. موهاگذارمیمانتو م

وجب به  یو رو دیآینگاهش با خروج من باال م پوشاندیم ایبه تن هل یبلند نیکه بلوز آست یدر حال نیدی. آشومیم

گاهم  منینش ازباالتر  ینازک خالکوب یادیز یاز پشت آن تاپ باال زده و مانتو دانمیو خوب م دهدیوجب تنم مانور م

 یامر نیدینگاه آ ریاز ز زیجلوه دهم وگرنه گر طورنیکه ا کنمیم یسع یعنی دهم؛ینم یتی! اهمداستیپ یبه خوب

و او را از آغوش  رمیگیگرفته بود به دست م شیبرا شایرا که م ایهل یجگر یعروسک راهنیمن! پ یمحال بود برا

را به تنش  راهنیپ خواهمیو م کشمیم رونیپوشانده است را ب شبه تن نیدیکه آ یو بلوز کشمیم رونیب نیدیآ

 بپوشانم.

 . شهیم ضیهوا سرده مر -

 ها! هتابستون -

 سرده.  وریشهر یهاشب -

 . شهیگرما زده م ه،ییبچم گرما -

 . دیکش رونیرا از دستم ب راهنیگرفتم که پ ایدست هل یرو شیرا پ راهنیپ یاحلقه یهانیآست

 ! نیدی: آدمیبه رنگ بنفش کش یغیج

 هیرا به طرف خود کشاند و دوباره بلوز را برتنش پوشاند: جانم؟ بچس  ایبه من دوباره بلوز را بلند کرد و هل توجهیب

 . خورهیباد بهش بخوره سرما م

نگاهش کردم، اصال  دوست داشتم با دخترم ست بپوشم به او چه؟! بُق کرده نگاهش کردم و انگار نه انگار که  یحرص

به کامم به هم گره  یزینبودن چ لیام با باب مهرهشده بودم که چ ییروزهاآن هیو چهار ساله بودم و مادر! شب ستیب

 . زنمیم رونی! جلوتر از آن دو از در بخوردیم

 مامان!  -
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گردم و او را به آغوش بکشم و و به طرف دخترم باز ردیسرکش درونم خفه خون بگ یرویکه ه ستیکلمه کاف نیهم

 ژیبه پرست یادیز ینیزمبیبا س یفست فود و خوردن مرغ سوخار کی! آمدن به میبرو رونیاز خانه ب نیدیجلوتر از آ

به  توانستینم یاصال  حت نییکه آ یزیبود؛ چ یخاک یادیز شهیهم نیدیو آ آمدیتابان نم نیدیدکتر آ کیش شهیهم

تند به هم نداش یاخالق یواحد شباهت نیبرادر بودند اما در ع نیدیو آ نییکند! آ اشیآن فکر کند چه برسد عمل

 یهااو از تمام غم یخوشحال بود و مرا خوشحال یادیز ایمحض دل خوش کردن! هل یسر سوزن یبه اندازه یحت

دل  یدخترکمان کم نگذاشته باشد اما باز هم حسرت رو یقدر هم براهر چه نییآ دانستمیداشت و میجهان باز م

سرش  شهیهم نییو آ ابمیدرم گاهشیگاه و ب یهارا از خنده نیاز جانم و من ا زتریعز نیکوچکش تلنبار است، ا

 شهیهم هایبگذراند و نامادر یادرهر چند مادر، اما نام یوقتش را با زن شتریشلوغ است و دخترم مجبور است ب

قدر که جرعت ندارم از دخترم راجب و ترس دارم آن زنمیدست و پا م شیاز تشو ییایترسناکند! من مدام در در

 بپرسم! یسوال یتار آن زن نامادررف

مرا  نیاست و ا شتریاش از من بزنانه یهااستیدخترک س کند،یمهربانش لوس م یادیز یعمو یخود را برا ایهل

 ندهیحساب باز کنم که در آ نیا یرو توانمی. مدهدیکاهش م اشندهیرا نسبت به آ امی! دل نگرانسازدیخوشنود م

بدون چون  نیدیو آ کندیم یدار دارد هوس سُرسُره بازینازش خر ندیبیم کشاند،یبه آتش نم چیرا سر ه اشیزندگ

 ...کندیام عمل مدردانه زیو چرا به فرمان عز

پارک  یهانور هالوژن ریکه ز شودیاز حد خوشحال م شیب یایو نگاهمان بند به هل مینینشیپارک که م مکتین یرو

حضورش به  یو خدا را برا شومیفرزندم م شیغرق ستا خورد،یاز سرسره سُر م نجایو با ه درخشدیم شیموها

 . پردازمیم شیاین

 االن سه سالش بود.  کردیسقوط نم مایاگه اون هواپ -

که جگرم را که  کشدیم قیعم یجهت به نگاهش آه رییبدون تغ نیدیعالمت سوال است، اما آ هیشب یادیز امچهره

 . دانمیدل خودش را نم دیآیبه درد م شی! دل من براسوزاندیتمامم را م چیه

 بزاره، احمق بودم، احمق بود که...  روانایسه ماهش بود، بچمون دختر بود دوست داشت اسمش رو ن کاین -

 بکشم. رونیاز او ب یاش حرفدوست ندارم فاقد عالقه کندیم یچیرا که ق کالمش

 . دونستمینم -

 رو.  روانایرو از دست دادم هم ن کایمن هم ن ،دونستیکس نم چیه -
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 . نیدیآ یشیم یتو پدر مهربون -

 واسم تموم شد.  یهمه چ کایواسه پدر شدن ندارم، بعد ن یازهیانگ گهید -

 ؟یرو تو بهش ندار یبهت دار کایکه ن یاوقت حس نکردم نصف عالقه چیچرا ه -

 گشتیواسش احترام قائل بودم. دوست داشتنم هم برم یلیالگو بود که خ هیواسم همسر باشه  کهنیقبل از ا کاین -

   بهش داشتم. شهیکه هم یاحترام یهیبر پا

 عاشقت بود.  یلیخ کایاما ن -

 . زنهیبشه به دل م نیریش یادیعشق رو دوست ندارم، ز -

 کرد! یزندگ شهیعشق نم یاما ب -

 . یبهت داشت و بهش نداد نییکه آ یوقت تورو درکت نکردم. تو هم نصف عشق چیمن ه رویه یدونیم -

 برگ برنده بودم تا عشق.  هیمن براش  کردیفرق م نییمن و آ هیقض -

 !یتبرعه کن نییآ یعشقیخودت رو به ب یخوایم شهیهم -

 عاشق بود؟ نییآ گنیچرا همه م -

 . ستین یگیچرا تو م -

 . دونمینم -

مقصر نبوده شماها هر  نییآ گمیمن نم یندازیم نییاشتباه خودتو گردن آ یدار یزنیرو گول م خودت یدار -

 . نیقبول کن نیخوایکدومتونم نم چیو ه نیدوتاتون اشتباه کرد

 کی یسال یهااز آن لبخند میو برا امدهیدستم ند یهالبخندش را تا به حال جز تعداد انگشت گرددیطرفم بازم به

 . زندیبارش م

 هنوز دوست داره؟! یدونیم -
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او نگاه  یو به چشم ها زنمی. لبخند مکندینم یدار یگروپ گروپ، دلم آبرو افتد،یم زیانگ جانیه یبه تپش قلبم

و چشم  رمیگیبخوانم از او چشم م خواهمی. نماندازدیقلبم را به نوسان م شیها... چشمشیهاچشم کنم،یم

 نییبه حال متوجه نشده بودم که نگاهش از نگاِه آ ا... چرا تشیهاچشم یاو و تمنا یاو، به رو یبه رو بندم،یم

 تر است؟! روشن

 

 من بند به مو بود یدل ترک خورده نیا

 عاشق او بودم و او عاشق او بود من

 

                                                            *** 

 

شاهرگ  چیدوست ندارد سر ه یزن چیزن است! ه کی یممکن برا یواژه نیتر یطالق دوست نداشتن قطعا 

 یرانیرا به و امیزندگ چیبود که سر ه نیمنوال بودم؛ اشتباه من ا نیخودش ببرد! من هم بد یهارا با دست اشیزندگ

شده بود  لیشب به دو به بعد تبد کی یهات. ساعکردیم یبود که از من دور ینبود، مدت ریتقصیهم ب نییکشاندم. آ

جز  نییروزها آمداوم را که آن یهاو عمل کردیرا بهانه م مارستانی! بشدیم دهیدم کش دهیهم تا خود سپ یو گاه

از  شیقلب کند. روز به روز از هم ب یهاچهیدر ضیتعو نیگزیرا جا میترم توانستیبود که م ییهاجراح نینخست

. کردمیاز زمان به شدت احساس کمبود محبت از سمت او را حس م یکه در مقطع یطور میگرفتیم هفاصل شیپ

شان همه و بودم دهیبرگز یآن دخترکان که به دوست یو زمزمه نییآ یتنگ شده یام، خلق و خوناخواسته یباردار

و دار کودک  ریگ ریدرگ رادیو ه هلمایانامزد شده بود،  مایبود با ن یمدت شایحال خرابم شد، م یهمه باعث دگرگون

از  وایه شوند،یبچه دار نم گریکرده بود که د دیها قطع امکه دکتر از آن یدرمان یبودند و پروسه شانیسقط شده

تنها بودم و به شدت فرو خورده و  شیاز پ شیبه فرانسه دعوت شده بود و من ب یبرند معروف عکاس یگالر کیطرف 

سوپر  کی یایرو شهیهم داشتند؛یدست از سرم بر نم مارگونهیب یبودم. فکرها امییحصار تنها افسرده مأنوس در

ام که در نگاه اول قابل توجه کلیو ه افهی! قخواندندیکه همه مرا با آن نام م یزیچ پنداشتمیمدل شدن را در سرم م

گوشم  ریاش آواز رفتن ززهره نام که همه به خوردم داده بود و آن دختر یغرور وافر کردیهمه را به خود جذب م

هر لحظه و هر  گفتندیشدنم م فیها از ح. آنشومیبمانم تلف م جانیبود که اگر ا نیو مدام ورد زبانش ا نواختیم
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. کم سن و سال بودم و ناپخته مدت کردیم بندمیپا گرید نییو آ زدیریو اندامم بهم م کلیه مانیکه با زا نیدم؛ ا

 میبود در تصم لیکه هنوز زن نشده مادر شده بودم! همه و همه تدخ امیاز تولد هجده سالگ گذشتینم یادیزمان ز

 من... یجانا به

ور و آن ورش کردم و به عقب  نیا ینصب کردم کم واریسفارش داده بودم به د یرا که با ابعاد بزرگ ایهل دیجد عکس

 یتر روهر چه تمام ییبایبا ز شیهایلبخند زده بود و چتر نیدورب دار به لنزجان یبرداشتم. همچون عروسک یگام

 یبیعج زیقابل لمس بود شباهتش به من چ میبرا یخوب بهکوچکش نشسته بود. دخترم بود، خودِ خودم بود.  یشانیپ

ساخته بود.  ریناپذبکر و وصف ییبایمن ز یاز شش ساله نییآ یچهره یهارمون یمن با ابعاد کوچک و کم یاست، کپ

 نقش بسته بود.  نیاسکر یرو لماهینام ا دارم،یدخترکم برم شیدست از ستا خوردیتلفن همراهم که زنگ م

 جانم؟ -

  ؟یسالم خوب -

 طورن؟ چه رادیو ه ایلیا یطورسالم ممنون تو چه -

 . رسونهیسالم م رادیاونا هم خوبند ه -

 سالمت باشه.  -

  ؟یی،کجایکن یم کاریچ -

 !زدیموج م شیدر رنگ صدا یاپسدلو

 ام. خونه -

  ؟یندار یامشب کار -

 نه!  -

 . عیسر نجایا ایپس پاشو ب -

 چرا؟  -

 . ایبپوش بدو ب زیچ هیداشته باشه پاشو  دیبا یلیواه! مگه دل -
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  لماه؟یشده ا یزیچ -

 . میها دور هم باشگفتم شب رو با بچه یجور نیدلم را آشوب کرد: نه هم مکثش

 . ادینداشتم: باشه پس من بعد شام م یحالم هم دگرگون شد حس خوب چ،یراحت که نشد ه المیخ

 بعد شام؟!  یگیتو م ایبپر ب یاالن جَلد گمیم رویه یوا -

  ؟یگیم یجورنیشده که ا یزیپس چ -

 به حالت!  یوا ینباش جانیا گهیساعت د کیتا  رویاوف از دست تو ه -

 توجهیب شهیدر حال وقوع است! برخالف هم یرا داشتم که اتفاق ناگوار نیقطع کرد و من حس ا یشخداحافظیب و

 رادیو ه لماهیطور با آژانس خودم را به آن عمارت خوفناک اچه دانمیکه به دستم آمد تن زدم، نم یزیبودم و هر چ

بست! چون  لیکه بدنم را و سراسر وجودم را قند بود شایممتد م یهارساندم. حدسم درست بود اتفاق ناگوار اشک

 ! دادیآب قند به خوردش م نایو ال زدیهق م لماهیو ا وایابر بهار در آغوش ه

 نام را!  کی دمیشنیم شیهادر پس تمام ناله خواندیو زمان را فرا م نینمانده بود و زم شیبرا ییاشک نا از

 ... ماین -

 من...  یماین -

 به اشک نشست.  میهاو من چشم کردیم ماین ماین

 من و کشتن!  یماین رویکشتن، ه -

توانسته بود  یبه کام مرگ بفرستد؟ ک رحمانهیب توانستیم یرا ک ریسر به ز شهی! آن مرد آرام و همگفت؟یم چه

دوباره  گفت؟یم انیمن گذاشته باشد؟ چه شده بود؟ دخترک هز یشایآن عاشق دلخسته را به دل م یداغ ناکام

بود! چه  دهیکش مارستانیکار و تکارش به روان مامگفته بود نه ماه ت وایه شد؟یم دهیکش مارستانیداشت کارش به ت

را باز کرد! آغوش مرا طلب  شیهادست میشده بود که دخترک مرا دوباره لرزان و غرق در اشک ساخته بود؟ به سو

 یگرمش ساختم، به خوب یهااشک همانیرا خالصانه م میهاو شانه پرواز کردم شیبه سو تابیجانم. ب زیعز کردیم

چه  دانستمیو من نم کشدی. کمرم را به چنگ مانداختیکمرم م یلباس رو یکه از رو ییهاچنگ کردمیحس م
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بدنش به رعشه افتاده بود و در آغوشم همچو  د،یکشینفس م یشده است... نفسش حبس شده بود و با بغض به سخت

 !دیلرزیخزان زده مدام م یگل برگ

روان بود و بغض کرده به  شانیهاهم اشک نایال یحت وایو ه لماهی! اکردیهقش دل مرا خون مو هق زدیهق م تنها

 زدم.  ادیرا فردر آغوشم و نامش  شایبدن م ینگاه دوخته بودند، وجودم به لرزش درآمد از حس سرما شایم

 !شـایم -

من هم نام شد!  یهاادیبا فر وایه یهاغیرها شد. ج هوشیب میبازوها انیخورد و م زیپا ل زیگر یآغوشم همچو ماه از

 من آمده بود؟!  یشایچه بر سر م

 . لماهیزنگ بزن اورژانس ا کشهینفس نم -

 دردت به جونم.  شایم شا،یم شده؟یچ -

 . نایال اریرو ب یبدو اون گوش -

 . شای... مـیمن... م یخدا ی... وایوا -

 ... شا!ـیم -

به لکنت  وایگوش ه ریرا که ز یضربان قلب کردمیو من حس م دیچیبود که به دور قلبم پ یاش طناببسته یهاچشم

ـُرده بودم.  شایم یهاافتاده بود! انگار با بسته شدن چشم  من هم م

 !شده؟یچ -

 شا.  ...ـی... مرادیه -

بلند شد  نییدر آغوش آ شایم حسیبدن لَخت و ب دمیبودند، من تنها د دهیاز راه رس نییو آ رادیطور هچه دانمینم

 . بدنش سرد بود! بدنش در آغوش من سرد بود... دیدو رونیو به طرف ب

 ! رویه -

 ... پاشو! یخواهر ستین یزی... ستان چماریب میریپاشو... دور... دورت بگردم... م -
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ساعت  کیاتفاقات در عرض  نیبه خود آمدم و با او همراه شدم چه شده بود؟ تمام ا یبلندم کرد، کم وایزحمت ه به

 بود!  فتادهیهم اتفاق ن

 

ناقص  یسکته کیمن سکته کرده بود!  یو هشت ساله ستیسخت بود... درد بود، رنج بود! اما دخترک تازه ب باورش

 ستادهیافتاده ا نییپا یبا سر نیدیدوخته بودم که دوشادوشش آ نییبر من... نگاه به دهان آ یارا رد کرده بود و و

آمد. هر چهار نفرمان  رونیب شانیهالب نیاز ب رحمانهیب یجمله نیبه تن داشتند و ا دیبود و هر دو روپوش سف

آمده  شایبال بر سر م نیممکن بود! چه شده بود که ا ریغ یباورش امکان م،یو به هم چشم دوخت میرها شد یاگوشه

 یور وایدوباره آوار شده بود؟! در آغوش ه شایبر سر م مای... چه شده بود که بعد از دوسال غم رفتن نایبود؟! خدا

 . کردمیشالم حس م یاو را از رو یهاالنه کرده بودم و اشک مارستانیب یهایصندل

. انگار... انگار ماسین یحکم فراخوان اومده از دادسرا براش، مربوط به پرونده شبید نایبابا ساسان ا یرفته خونه -

 که کشـ.. کشتنش! 

از اشک غوطه  ییایدر در شیهاهیقرن دوزم،یو با تمام وجود چشم به نگاه اشک آلودش م میآیم رونیآغوشش ب از

 : کشتنش؟!میگویورند. با تعجب م

 کشتنش؟  دنی: بعد دوسال فهممیگویم یکشدار« هِه»با  یعصب دهد،یتکان م یلرزان سر یاچانه با

و هنگ بودند،  جیافتاد که همه گ عیاتفاق سر نیا قدرنیباورش واسه هممون سخت بود، اصال  ا مایبعد مردن ن -

تر جنازه رو از افتادن که زود نیا یکه بد شد همه پ شایحال م م،یبگ شایبه م یطور. چهمیکن کاریچ میدونستینم

. مینبود نایو ا یآروم تر شه. اصال  به فکر کالبد شکاف شایتا زودتر خاک بشه بلکه م ارنیب رونیب یقانون یپزشک

 قرارهیب یلیمامانش خ نهیبیمونده بوده، انگار باباش م ماین یبابا یخونه یدوسال همون جور نیا یتو ماین نیماش

دست  هاشمیس گنیبهش م برهیم یفن نهیرو واسه معا نیکه ماش داریرو رد کنه، خر نیماش خواستهیبعد دو سال م

شده! پرونده  یدست کار نیبعله ماش ننیبیم ادیکه م سیپل زنهیزنگ م سیبه پل کنهیشک م ماین یشده، بابا یکار

 شدش.  یجور نیبگن که طفلک ا شایبه م خواستنیم شبید ندازنیم انیرو دوباره به جر

 است و بست!  رتیوجودم سراسر ح گذارم،یدهانش م یدست رو ناباور

 من کوش؟ کجاست؟  یشایم -
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به سمتش  یپرستار شومیبلند م ی. از جارسدیراهرو به گوش م یترالن جون است که با التماس از انتها یصدا

رو به آقا ساسان  نییآ کند،یم ینیپرستار عقب نش نییآ یباره کیو قصد آرام کردنش را دارد. با آمدن به  رودیم

 شهیرا با لحن هم شیاست که صدا ادیز قدرنی. فاصله ادهدیم حیتوض شانیو برا کندیو ترالن جون لرزان م قراریب

 . رسدیترالن جون به گوش م یباره  کیبه  غیج یفقط صدا شنوم،ینم نییآرام آ

 خـدا! ای -

ها او را با چنگ و دندان سال نیاما تمام ا ستین شایم یتوام ُپر از عجز مادرانه است و بس! مادر خون شیخدا ای

عروس نمونه بودنش را  یرو وایکرده بود. ه شایو م نایاز مادر خرج س شتریب میبزرگ کرده بود و همه ما شاهد بود

 ! کشدیبود که مرا به آغوش م لماهیا بارنیو ا رودیآن شکسته م کیو به طرف آن زن ناالن و در  دهدینشان م

 

راست  نیدینشسته بودم، آ مارستانیسرد ب مکتین یبود که رو یشب گذشته بود و من مدت میاز ده و ن ساعت

بزرگ شمارش روزها هم از دستانم در  یمهر بود! آه خدا کیامروز  ور؟یسرد بود! شهر وریشهر یهاشب گفتیم

 ! خاطرات و باز هم خاطرات... طراتمِهر... خا کی کرد؟یم یرا تداع زیمهر! چه چ کیمهر...  کیرفته بود. 

 

¤¤¤ 

 

 ! دیایخانوم شما ب -

 گره میهاانگشت انیرا به م سیاو خودنو یهاچشم شیهم، کل وجودم هم! در پ میهادلم هم، دست د،یلرزیم میپاها

خراب کن  یزندگ یآن برگه ی! دستم را رومیهاانگشت انیم سیمن هم کمر خود نو یهاهم دست د؛یزدم. لرز

 نیچننیچشم او ا شیکه پ داشتندیوا م أسیمرا به  دلو  دندیلرزیبه سکته افتاده بودند، مدام م میهالغزاندم. دست

 نگاهم کرد.  یچشم ریو ز دیرنگش کش دیبه محاسن سپ ی! مرد دستبردندیداشتند آبرو م

 دخترم امضا نکن.  یستیبه طالق ن یاگه راض -

 یهابا همان دست عیباشد سر دهیاو نشن کهنیاما از ترس ا دمیکه من هم به زور شن یجمله را آرام گفت، طور نیا

اشک  دم،یاو چرخ یام به سوشانه یگناه کارم... از رو یهاکردم! امان از دست یکاغذ جار یلرزان خطوط مورم را رو
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راه گرفت سر  امینیب یغهیت یاشک رو کردینه به من نگاه میتمام دست به س یاخته بود. با سردرا تار س امدهید

 برگرداندم و دوباره امضا زدم و مرد باز هم تکرار کرد. 

 دخترم امضا نکن.  یستیبه طالق ن یاگه راض -

 دیلرز سیشده بودند، خودنو یاگناهکارم شده بود قاتلش! باز هم سکته یهاکه دست گناهمی! امان از قلب بقلبم

 یهارا هم بلند ساخت. دوباره خط زدم آن برگه وایو ه لماهیهق اهق یکه صدا یبود طور یشتریاش ده رلرزه بارنیا

 یاهیس یه امضا زدن برگهمضاف از حد توانم مرا ب ییرویاما ن بودخون دل میهارا امضا وار! قلبم از دست ِدست یتباه

 «!دمیخودم طالقت م ،یریتو طالق نگ»که گفته بود  نییآ دیتهد دی! شاکردیم بیترغ امیزندگ

 دخترم امضا نکن.  یستیبه طالق ن یاگه راض -

 تمام باز یرحمیبود و من با ب دهیاش بخشکه نور به چهره یدیبار سوم گفت آن مرد با محاسن سپ یجمله را برا نیا

نوشته  H نیبه الت ریبا آن دو خط مورب را که از ز دهیکش مهین یرهیگناهکارم آن دا یهادست یعنیهم خط زدم؛ 

 ! خواندندیمن م یکردند و همه آن را امضا میرا ترس شدیم

 نشستم!  ییجدا نیبه سوگ ا یخود امضا کردم، امضا کردم و عمر یهاشد، حکم مرگم را خودم با دست تمام

 نزار برم! نزار برم... ر،یهام رو بگعاشقتم، دست من

¤¤¤ 

 

با ضعف اعصابم  ؛ییجدا یآن برگه یدچار شده بودند درست بعد از امضا فیخف یرا باال گرفتم، به لرزش میهادست

 شایترس رفتن م دند،یلرزیرا هم نداشتم! االن هم م یچا یکه توان بلند کردن فنجان یطور شدیم شتریلرزشش ب

تمام عاشق را  زیعاشقم که هنوز هم آن مرد همه چ یشایم گناهم،یب یشایروز انداخته بودشان. ترس رفتن م نیه اب

دل  چارهیب شا،یم چارهیگذاشته بود. ب یکه از خبر قتلش بعد از دوسال، قلبش سرناسازگار داشتیقدر دوست مآن

 دل من...  چارهیمن، ب چارهیب شا،یعاشق م

  ؟یچرا نرفت -

عاشقش  شتریهاست! گفته بودم بعد از ترکش بمُسکن نیتر یهنوز هم جز قو شیصدا گذارم،یهم م یرو چشم

هم  گاریس یکه عطرش از پاکت یشده بودم معتاد دم،یکشیعطرش را به مشام م یها فقط بوسال نیشدم؟ ا
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نشست  مکتین ی. کنارم روشدیم رارترقیب قرارمیو دل ب رفتیبود! و هر روز دُز مصرفم باالتر م شتریب نشیکوتین

 دوخت.  مارستانیب یکیسبز غرق در تار یو همچو من چشم به فضا

 خطر رفع شده االن خوبه.  -

 نداشتم!  شانیجدا ساز یبرا یتوان یاند، حت دهیهم چسب یبه رو میهالب

 ... دیرسیم ریاگه د -

 اش فکر کنم. جمله یهم همچو او دوست ندارم به ادامه من

 باشه.  یبستر دیهفته با هیتا  -

  ن؟ییآ -

- ... 

 درد دارم!  -

ام را به سمت خودش شانه انداخت،یچنگ م شیبود که به صدا یفقط نگران نیخدا قسم انگران شد، به شیصدا

 . دیکش

 کجات؟  -

 نگاه کردم: قلبم!  شیهاچشم به

 . دیو دستم را کش ستادیا میروبلند شد و روبه یاز جا عیشد سرحالش دگرگون  خت،یهمزمان اشکم فرو ر و

 کنم.  نتیمعا میپاشو بر ؟یگیچرا حاال م ؟یاز ک -

 !ختیریقجر به کام دل م یشده بود، فقط قهوه نیدیآ یهاخنده هیام شبخنده تلخ

 ساله.  شیش -

 او را به عقب پرت کرد.  یدرآمد و قدم یبه لغزش آرام شیکه زانو دمیبا دو چشم خودم د دم،ید
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 . رهیمیو م تپهیم ره،یمیو م تپهیهمش درد داره، م -

! دستش که دمیکرده بود د جادیبر صورتش ا یکیکه تار یارهیت یهاله یاز رو یرا حت نیدر نگاهش شکست ا یزیچ

سفره پهن  میهالب یام را لمس کرد و به امتداد اشکم که رو. گونهدینور ماه درخش ریتعهدش ز یباال آمد، حلقه

 یدلسوز نیو قلب ُپر دردم را خوش به هم بستمچشم بستم، چشم  ستاد،یلبم ا ی. دستش گوشهدیکرده بود رس

دوست داشتنش هزار درد داشت و نداشتنش هزار درد  نییو آ« هنوز دوست داره»گفته بود  نیدیاندک کردم! آ

 درست پشت شمشادها!  بینگاه ناخوانا را پشت سرمان دست به ج کی ینیسنگ کردمی! و من حس مگرید

 

 عذاب یعنیعاشقان  یبرا یوجب دور کی

 که عاشق رد شود آب از سرش  یاز آن روز یوا

 ها  کنج کافه ستیزیروزها م نیمن ا یجا

 گرشیتو سمت د ادیطرف اندوه و من،  کی

 

*** 

 

و موزونم  دهی! بر اندام کشبایبه تن دارم. بلند و ز یرنگ یکاربن یلباس آب                                                              

 یساخته است. موها باترمیاست ز ام نشانده شدهچهره یرو تیکه ماهرانه به صورت ال یکامل نشسته است و نقش

ام را استتار بود و کمر برهنه ختهیبازوانم ر یرو چیجوان مارپ ستیآرت کاپیم تمواج و بلندم که با هنر دس

 شگریآرا سمت به را شستش انگشت من به گردش درآورده بود و یاست. پندار با لبخند نگاهش را رو ساختهیم

سِن  یو رو شدیپشت سر هم نوبتشان م کیبه  کیها نثار من کرده بود، مدل «فولیوتیب یور» کیگرفته بود و 

سردرد  یآوردم. کم یرا به وجد م تیآن جمع دیمن با شهیهستم، همچو هم زی. پندار گفته بود من سوپرارفتندیم

هم به  دیبرسم و بخوابم شا امیبه اتمام برسد و به آپارتمان دوست داشتن افتیض نیا یداشتم دوست داشتم به زود

 یرا... دلم برا ایآغوش هل یو کم خواستمیخواب م یسر بزنم! کم شایمترالن جون بروم و به  اسیعمارت پُر از عطر 

. آرام، دارمیگام برم یو به سمت خروج شومیاز اتاق خارج م زندیم میعطر تن فرزندم تنگ شده بود. پندار که صدا
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که لباس در تنم با  دکشینم ی. طولخوردیتنم سُر م یکه رو ییبه نگاه ها مانمیم توجهی. برانمیموزون، پر ناز گام م

را از صورت  شیو آرا پوشمیلباس م زیبه همه چ توجهیو من ب رودیاز حد تصور به فروش م ترینجوم یمتیق

 بزنم. رونیاز آن باغ ب خواهمیو م شورانمیم

 رو؟یه -

 یو از خانم دادوند گفتن خبر زندیرا صدا م امیاست که تنها نام چهار حرف یمدت زندیم میاست که صدا پندار

 یزیاست گفته بودم؟ گفته بودم نگاهش ه نینشدل شیلبخندها زندیم یلبخند گردم،یمباز شی! به سوستین

 است... نینشندارد؟ نگاهش آرام و دل

 . رسونمتیم -

 یهاسکوت یشوم برا یهم رساند اما قبلش راه کج کرد و من سکوت کردم حس کردم که قرار است محرم اسرار مرا

همه سکوت.  نیقفل دهانش را بشکند، خسته شده بود، او از ا خواستیرا گرفته بود و م مشیپر حرف او؛ انگار تصم

آرامش بخش بام تهران!  شهیبودم به آسمان هم دوختهبه خود که آمدم نگاه  دم؛یسرگردانش فهم یرا از نگاه ها نیا

 نیا یشده بیمرد عج کنمیبود. حضورش را کنارم حس م یمأمن آرامشخودش  یرا دوست داشتم، برا جانیا

است، حالت  شی. اما او باز هم نگاهش به رو به روکنمیاش متلنبار شده یهاتیجذاب یحواله ینگاه مین م،یروزها

به سمتم  شودیم ادینگاهم که ز یرگیکه دوست دارم... خ ستیمحدود یهایداشتن دوستجز  شیهاچشم

و او هم انگار به حالت من دچار  شومیتالق نگاهش مو من غرق با دهدیم لمیتحو یبند می. لبخند نگرددیبازم

به نظر  نیاز ا ررنگ او هستم وگرنه ماهرتخوش یهایگو ریهم من در حال غرق شدن در تصو دیشا ای شودیم

و افسار نگاهش را به دست  دیآیودتر از من به خود ماست! او ز ادیز قشیکه غرق شود اما عمق نگاه عم رسدیم

 . کندینگاه م شیپا ریو به شهر ز گرداندیرو بر م ردیگیم

 ترم سه عمران بودم.  ینوزده سالم بود دانشجو دمشیبار که د نیاول -

 . کنمیآسمان م یاهیو بندِ س رمیگیرخش م میرا از ن نگاهم

منو جذب  یتر بود اما طورازم بزرگ یسال ی! دوسالیدخترک ملوس و دوست داشتن هیبرام جذاب بود  یادیز -

دل بکنم.  شیعسل یهااز چشم تونستمینم ی. عاشق نشده بودم ولاومدیبه چشمام نم یچیخودش کرده بود که ه

مال من شن. مسخره  خواستمیو فقط م بودبند چشاش شده. یادیدلم ز ام،یکه به چشاش ب زدمیم یبه هر در لیاوا

در و اون در زدم که دل به دلم داد و باالخره  نیواسش به ا قدرنیاما منم پندار بودم اهل جا زدن نبودم. ا کردیم
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دلم  بارنیا دونستیدانشگاه رو مال خودم کنم. پاشو به خونه باز کردم، اونم م یو خواستن طونیتونستم دخترک ش

مال اون شد  میآن ازم گرفتش. چشم عسل هی یو تو دونستیاون م ،یچشم عسل بند شده، بند اون عروسک یادیز

 بود.  دهیکه برا نازِ نگاهش سُر یو من مونده بودم با دل

 !کرد؟یچه م دیبا شدیخاطرات او م یِکه هوا ی! هواد؟یرسیبه داد م ایخدا

 چرا گرفتش؟  -

 اونم دل داده بود به چشماش.  -

 چرا دل داد؟  اگه اون دوسِت داشت -

 شد.  شیخوشبخت یقربون دمیصاحب کارخونه واردات کجا؟ دل سُر نیالقبا کجا و بزرگتر هی یدانشجو هی -

 آشنا بود؟  -

 عموم بود.  -

از تصور  سوزدیو دلم م دوزمیرخ پر حسرتش چشم م میبه ن بارنینگاهم را و دوباره ا کنمیمن باز هم تکرار م و

خونسرد است؛ سکوت کردم اما  یادیز شهیاش همچو هماند! چهرهکه عشقش را ربوده یعاشق یپسرک نوزده ساله

 مرد تازه باز شده بود.  نیدل ا یانگار سفره

 کرد.  اشیوارد دن امویاما دن یخالصه شده تو اون چشم عسل امیبعد مامان و بابا دن دونستیم -

 تو رو نداشته حتما !  اقتیل -

 نداره.  اقتشویل یک چیه نهیهمه دردم ا -

  قدر؟نیا -

 ها که با فکرش خودمو به لجن کشوندم. سال نیبه قدر تموم ا -

 !یکنیفراموش م -

 بودم که شب و روزم شده بود فکر کردن به ناموس مَردم.  کثافت شده قدرنیهفت ساله که نتونستم، ا -
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  ؟یستیمیروز برگرده پاش وا هیاگه  -

 نکنم.  رشیکه اس کشمیمو مموقع خودنه اون -

  ؟یمگه دوسش ندار -

 به دوست داشتنش.  چربهیغرور له شدم م -

  ؟یایاز فکرش درب یتونینم یگ یمگه نم -

 خاطراتش گند زده به تموم غرورم.  -

 ؟یکنیپس اگه برگرده قبولش م -

 نه.  -

  کنه؟یاونم من و قبول نم یعنی -

 . یقدر درد به جونش زده باشداره چه یبستگ -

 کرده.  دایپ نیگزیماه نشده واسم جا هیدر که سر اونق -

 . دهیچربیتو م یلیدلیبه ب شیلیدل دیشا -

 کار اون درست بوده؟  یگیتو هم م -

 . سهیقدر مرد نبوده پات وااون دمینه شا -

را  یمرد ایسئوال برود و من تنها از تمام دن ریاش زمردانه که مبادا غرور بلعدیرا که مدام م یبغض کنمیمن حس م و

مدام... مدام... مدام...  سوختمیشهر را پر کرده بود و حال م کیدوست داشتنش گوش  یکه ادعاد داشتمیدوست م

 در حسرت دوباره داشتنش! 

 

¤¤¤ 
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  ؟یدیم ریچرا همش گ -

 ! یشد توجهیب یکه به همه چ ییتو دم؟یم ریمن گ -

 .میزنیبعدا  راجبش حرف م ستیاالن وقتش ن کنمیخواهش م -

 . یشد یطورنیوقته ا یلیوقتش؟ تو خ رسهیم یک ه؟ی: بعدا  ککشمیم غیج

 . شودیبلند م میادهایفر رود،یبه سمت اتاق م تیاهمیب

 

 . امیمن اضاف رمیمن م سایآره فرار کن مثل هر بار فرار کن، نه تو وا -

: بس کن ختیر میهاشد. با عجز نگاهش را در چشم دهیبرنداشته بودم که دستم از پشت کش زیرا از آو میمانتو هنوز

 ! کنمیرو حل م یخدا همه چچند ماه بگذره به نیبزار ا میرو بکن مونیبزار زندگ

بودنش را، ناز  خواست،یاش، دلم توجهش را مهر لحظه یهانبود، خسته شده بودم از نبودن امیها حالحرف نیا من

ام خوب حس کرده بود زنانه یشامه دیرسیبه مشامم نم یخوب یقفس به تنگ آمده بود! بو نیرا. نفسم در ا دنمیکش

 هم ترکش کنم.  نیقیحدسم به  یشدن حت لیقبل تبد دادمیم حیرا! اما من آدم ماندن نبودم ترج ییهازیچ کی

 . خوامینم یزندگ نیاز تو و ا یچیه گهیمن د خوامینم -

 رنگ تعجب گرفت، ناباور به من چشم دوخت.  شیهاچشم

  ه؟یمنظورت چ -

 گفتم.  شیجاکه به قدرنیخودم هم گفتنش سخت بود ا یبرا

 . رمیمن م یتو نر رون،یبرو ب -

کشاند. به سمت  یریرا به کهکشان راه ش مانیکه از آن لحظه به بعد فاصله یاصورتش نشست! هاله یرو ی هاله

 . رمیخوب، باشه من م یلیرا باال گرفت: خ شیکف دست ها میتسل یدست دراز کردم که به نشانه میمانتو



 نهناز
 

93 
 

ام گذاشتم، و شکم برآمده یو رفت. واقعا  رفت! دست رو دیبه چنگ کش یورود یکنار راهرو یکاناپه یرا از رو کتش

 یاچهیماه یهاوارهیخودش را به د کرد،یم یقرار یه بود. بشد تابیکودک با رفتن پدرش ب ختم،یآن فرو ر کی

 یهاکیسرام ینشسته رو یزن شکست خورده نیا یبراهم...  نییآ یکودکم سوخت! برا ی. دلم برادیکوبیرحمم م

 اش نشسته بود هم... شکم برجسته یسرد که دستش رو

¤¤¤ 

 

از  شیهاگود افتاده بود. رنگ پوستش زرد شده بود و لب شیهاچشم ریاش چشم دوختم، زآب رفته یهاگونه به

کار هر  نیدوازده روز ا نیا یچشم دوخته بود، ط شیروتر! به قاپ عکس روبهرنگ یمن ب رژیب شهیهم یهالب

بود.  ساخته رانیرا و مانیبود! حال خرابش حال همه ردهآمده بود و دوباره مُ  رونیاز گور ب مایاش بود. انگار که نروزه

 یدستم را لرزاند! بغض کردم برا شیهالرزش دست د؛یگذاشتم، دستم لرز اشدهیکش یهادست یدست رو

 . داشتیدست از سرش بر نم بتیکه مص یخواهرک

 شا؟یم -

متصل بود  ینیفرازم یاشکش به منبع یبود چشمه بیشد. عج یکه دوباره جار ییهااشک یبود برا یتلنگر کاف نیا

 چیه یعنی! ختهیر اندازه فرو نیتا به ا گونهنیرا نداشتم ا دنشیوا داشت، تاب د هی. مرا هم به گرشدیکه قطع نم

نواز بود، قلبش گوش یگذاشتم، ضربان تپنده اشنهیس یتخت نشستم و سر رو یگوشه ی. رومیکداممان نداشت

نشست  میموها یرو شیهاش نتپد! دستبخ یزندگ یاچهیماه یتلمبه نیروز ا کی کهنیاز تصور ا یبغض کردم حت

 فشردم.  اشنهیبه س شتریگرفت، صورتم را ب یرا با نوازش سر انگشتانش به باز میتار به تار موها ک،یبه  کیو 

 . نمیبیهر شب خوابش رو م -

 کشاند. گم شد و آن نقطه را به آتش  میموها انیاشکش م یقطره

باز  کننیفکر م نمشیبیبهشون بگم هنوز م ترسمیم دمش،یدیمن هر لحظه م یشدم ول ونهید گفتندیاونا م -

 شدم!  ونهید

 مملو بودن از حس جنون!  یعنی یعاشق ،یوانگید یعنی یعاشق ،یتو تنها عاشق زمیعز یشایم یستین وانهید تو

 دوساله که دلم تنگشه.  ست،یدوساله که ن رویه -
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 نیاز ا شهیهم یداشت برا شیاش دوازده روز پکه نبض تپنده ییکرد درست همان جا سیرا خ راهنشیپ میهااشک

 !کردیوداع م ایدن

 نگاه کردنش به دلم مونده.  گهیبار د هیحسرت  -

 جانم رفت.  زد،یم ادیکه درد را فر یاخنده یلحظه؛ برا کی یخدا احد و واحد قسم، جانم رفت برا به

 ش هم به دلم مونده. گفتنا یموش شایحسرت م یحت -

 یجابه میموها یاز عطر گس بغض به رو یاحهیاش راو بوسه زندیدوباره بوسه م میموها یبه رو کند،یم سکوت

 .گذاردیم

 آروم و مظلومم رو.  یمایازم گرفته، ن مامویرو که ن یکس بخشمینم -

با آن  یمایمرا آزرده است و ن یشایرا که م یکس بخشنمیهر چند که من هرگز نم دم،یبخشیبودم نم شیهم جا من

که  یو آغوش مانیهادرد و دل انیم اندازدیو فاصله م خوردیبه در م یارا به کام مرگ فرستاده است! تقه یهمه خوب

  ؟اجازه هست خانوم ها -!   کندیرا طلب م گریکدیتنها 

مانا  شهیکنم، تمام جانم را! تا خدا او را تا هم اشیجانم را قربان شدی... کاش مشیصدا ی... و واشیصدا ش،یصدا

 جان.  ییپسر دا دیبفرمائ -باشد!                                            

 یدختر عمه -را.                                                                 شیو پشت بندش صدا دمیبسته شدن در را شن یصدا

 طوره؟ من چه ینازک نارنج

و به  رفتیقدر معدود شمار بودند که از دستت در منبود... نه که نباشد اما آن یاصال  اهل شوخ نییآ کرد؟یم یشوخ

 آوردن وا داشته بود.  دیپد دیجد یارا به پوسته نییهم آ شایبودن حال م می. وخیسپاردیم یفراموش

 خوبم. -

کردم و  یتخت خال یاز گوشه نییآ ی. جا براستیکه خوب ن دانستمیم یاز هر کس خوب است اما من بهتر گفت

 ینگاه دوخته بودم که سع شایام کرد اما من همچنان به محواله ینگاه مین نییکنار تخت نشستم. آ یصندل یرو

 نییونت آسامس فیتظاهر کردنش هم غم داشت. تازه نگاهم به ک یاش را خونسرد نشان دهد و حتداشت چهره

رخ  میاو گذاشت. به ن ینهیس یرا رو یرا باز کرد و گوش شایم راهنیپ یهارا درآورد و دکمه اشیپزشک یافتاد، گوش
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 میهالب یرو ی! لبخند کوچکراینداشت اما جذاب بود، جذاب و گ یخاص ییبایز یادیتمام جذابش نگاه کردم، ز

 نیا دانستیم یوا داشت. و چه کس یپنهان نماند و او را هم به زدن لبخند کمرنگ شاید میکه از د ینشست، لبخند

 به نام من ُمهر خورده بود؟! یروز کیدکتر جذاب 

 بکش.  قیچند تا نفس عم -

آرام نمانده بود.  میبرا یشش سال بود که نفس ام،نهیو من نفسم مبحوس شده بود در قدر مطلق س دینفس کش شایم

 شیناآرام را که داشت پ یشایبود حال م دهیهم فهم نییآ خت،یکرد و خودش در سُِرم ر زیتجو شایم یبرا یبخش

در بالکن  شای!                                                به خود که آمدم کنار او پشت به مشدیخودمان جان به سر م یهاچشم

 . میها کرده بوددور دست یو نگاه راه میدیکشیترالن جون را به مشام م اسیو باغ پر از عطر  میبود ستادهیاتاقش ا

 شدم.  یته یکه رفت یوقت -

 که دور و ورم رو گرفته بود!  ییهااز تموم حس یته -.                   میهمزمان به قلب و گلو یکیزد،  چنگ

 ماه نشده شناسنامت دوباره ُمهردار شد؟! کیسر  نهیواسه ا -

 او و حق نداشتم؟! ییوفایکردم از ب یبار گلگ کی یرخ من چشم دوخت و برا میبار او بود که به ن نیا

 . گمیبهت بدهکارم وقتش بشه بهت م حیتوض کیمن  -

 . ردمیمیم زدمینم یعنیزدم،  یپوزخند

  ؟یدار حیازت حامله بود هم توض امگهیزن د هیکه همزمان با من  نمیواسه ا -

 ! ستین یکنیجور که تو فکر مسخت شد: اون شیصدا

 دم،یفرو برد و من د شیشلوار خوش دوخت پا بینداده بودم که تلفنش زنگ خورد. دست در ج یمن هنوز پاسخ و

که در  ییهاتلفن همراه او را و چشم یصفحه نیاسکر یسرخ رنگ حک شده رو یلبخند دمیچشم د یاز گوشه

 نیقیشک افتاده به دلم را به  نییآ مکثرا منجمد ساخت.  میاز جانم ربود و دست و پاروح  یانگاه لحظه میهمان ن

 . دمیکرد از بالکن به اتاق رفت و من شن لیتبد

 جانم؟ -
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کرده بودم  غیها درسال نیاو که از خود ا یها«جانم»جانش بود آن زن پشت خط تلفن، جانش بود و من به تمام  و

 یگذشت. به جلو یوارد شد و از راه سنگ فرش نیدیآ لیباز شد اتومب کیباغ که اتومات یآهن یبدهکار بودم! درها

! زانیگر یگریناخوانا و د یکیخورد. دو نگاه روشن،  رههمان در هم گشد و نگاه ادهیپ لشیاز اتومب دیکه رس یورود

! سخت شدیم ادیخون درشان زسرعِت گردش  یادیز َدنشیبه وقت د یکنم! اندک هیرا تنب میهارگ دیفکر کردم با

روز  کی یاست. ول« عشق»از اولش  شهیهم« عشق»کرد؟!  شدیزدن اما چه م یبود تمام عمر خودت را به نفهم

 گریجاست که د! آنینه بمان ،یبرو یتوانینه م ینیبی! مستیعشق ن گریعشق د ینیبیم ،یکنیمچشم که باز 

است! و من دوست داشتم قلبم را سنگ کنم « وفادار» قدرنیکه ا «یدرد»از  ینیاست و تو غمگ« درد« »عشق»

 !ستین تپدیکه الجان م یو دل من به فکر یکم چون کسکم

 

*** 

 

 میهاشانه یآشفته رو میاست، موها دهیام رنگ پررنگ! چهره یب گرشانید میسرخ است و ن شانمهین میهاناخن

تر از آن هستم جان سخت شومیام. دارم تمام مصد کشتن خودم را کردهچه مرگم شده، انگار ق دانمی! نمرقصدیم

قلبم مُرده  کنمیحس م زم،یری! دارم از درون فرو مشومیدارم آرام آرام تمام م شوم،یاما دارم تمام م رمیکه بم

خرج آن زن کرد! تمام وجودم به درد نشسته بود تار و پودم درد « جانم» نییکه آ یااست درست از همان لحظه

طرف چپ  کردمیرا حس م یسوختن یبو یبه خوب گرفتیقلبم داشت آتش م کرد،یتمام جانم درد م کرد،یم

حظه چه مرگم شده است اما از همان ل دانستمی! نمکردندیداشتند دل کباب م شدیخون پمپاژ م هجا کآن امنهیس

 امیبازگشت نمانده است، تازه حال یبرا یراه دمیگفت در خود شکستم، انگار تازه فهم« جانم»به آن زن  نییکه آ

دارم تاوان اشتباه  ستیعمر کند،یم لبمن بودن را ط یجا دنی! مرا فهمستین هایریاز آن تو بم یریتو بم نیشد ا

! احساساتم مورد تهاجم عقلم قرار گرفته است. دهمیام را مدارم تاوان گناه کودکانه ستیعمر دهم،یام را مکودکانه

که  یتا زمان» زندیم ادیقلب فر« !؟یعشق ادامه بد نیبه ا یخوایم یبس کن تا ک» زندیم بیعقل خودخواه مدام نه

 شدیم اشیحرف حال یکاش کم «زن داره احمق، زن داره!» کوبدیعقل بر سر قلب مشت م «ارمیدست ب بهرو  نییآ

 یقدر بقدر دوستش دارم؟ چهچه دمیام! گفته بودم درست از همان لحظه که ترکش ساختم تازه فهمدل وامانده نیا

چه  دمیتازه فهم امدیکس دنبالم ن چیزدم و ه رونیکه از محضر با اشک ب یاهی! درست از همان ثانرم؟یمیاو م

 یهاچشم بابا رفته بودم و در یکه با قهر به خانه یام، درست از زمانآورده گناهمیب ام، چه بر سر دلکرده یاشتباه

بار به من  نینخست یکه بابا برا یادرست از همان لحظه «رمیطالق بگ خوامیم»مامان و بابا زل زده بودم و گفته بودم 
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 «اریشهر یوا»که مامان گفته بود  یااز همان لحظه «یستیدختر من ن گهید یریطالق بگ»کرده بود و گفته بود  اخم

حس سرکش مرا به سمت  کرد،یم یحماقتم پافشار یمدام بر رو یاما حس کنمیم یبودم دارم خبط بزرگ دهیفهم

 م،یگذشته دار یبرا یو درشت زیما اشتباهات ر یکه فقط خود از آن آگاه بودم! همه یتباه داد،یسوق م یتباه

 اتتیاز من بپرسند از تجرب یروز کی. اگر شوندیجوره جبران نم چیکه ه یو نابخشودن ریان ناپذاشتباهات جبر

 شهیدل هم کی یعنیزن بودن ! «دیوقت زن نشو چیه»که  ای «دیوقت مادر نشو چیه» سمینویقطعا  م سیبنو

 یهاپر دردتر از آن! لذت یو زن بودن حس استیحس دن نیمادر بودن ُپر دردتر تپنده، شهیقلب هم کیدلواپس، 

را  ایاز مادر بودن تجربه ندارم اما هر بار که هل یادیو زن بودن هم! ز شودیم شیهایسخت یفدا شهیمادر بودن هم

 نیروز ا کی کردمینم روقت فک چی! من هکنمیلذت بخش را با پوست و گوشت تنم حس م یدرد کشمیبه آغوش م

جان فرسا...  ییهاکه از زن بودن به من فهمانده بود درد بود، درد یزیکنم اما روزگار تنها چ ادی یاز زنانگ نیچن

که از جنس تو بودم. با همان  یزن بودم من کیکه  یمن گفتم؛یرا من م نیحال همچنان ُپر درد! ا نیو در ع نیریش

 توانستیم ی. کستین یزندگ یان اصال  جابدون حضور زن نیکه زم دانستمیرا م نیا مالطافت، با همان احساسات، ا

خروارها آرزو  ریکند؟ قلبش را ز گرانید یخواسته یخودش را فدا شهیببخشد؟ هم شهیزن باشد و هم کیهمچو 

 کیاز  ری! به غتوانست؟یم یمهربان باشد؟ ک یتوقع جیبدون ه توانستیم یک ه؟یخاطر محافظت از بقخاک کند به

 اموزم،یرا ب هانیها تالش کرده بودم اسال نیا یکارها را انجام نداده بودم اما ط نیوقت ا چیزن... من ه کیمادر، 

! چون زن کندیچون دلشان حکم م مانندیم تیهزاران جنا ی! هزار هزار زن پان؟یجز ا زیمرگ زن بودن چه چ

! دیکشینم جانیبه ا ایهل و نییمن و آ یحال زندگ زدمیعطوفت! اگر من به دلم پشت پا م یهستند و سرچشمه

 حیجز توج یزیاش چهمه هانی! اد؟یدانیکند، م حتمیکه نص داشتمیرا م یتر بودم کاش الأقل کسپخته یکاش کم

بود که به  یبیمامان هم نداشتم، حس عج یهاحتینص یبرا یبودم که گوش دهیبه جنون رس قدرنیآن روزها ا ستین

که هر  امدهی! اما حال فهمبردمیخود لذت م دنیشده بودم؛ از درد کش سمیآن دچار شده بودم انگار مبتال به مازوخ

بابا را نجات دهم، من از او  خواستمیبودم که م دهیبرگز یرا هنگام نییگرفت، من آ یدر هر زمان دیرا نبا یمیتصم

با هم آشنا  نییاگر حاال من و آ نا  یقی. دمیدیبابا از خطر م ییرها یبرا یلکرده بودم، او را پ یابزار یاستفاده

از  یبود در مقطع نی! اشتباه ما امیشدیو با هم خوشبخت م شدیم جادیا ماننیب یادیز یهااشتراک دیشا میشدیم

ازدواج در  دی! شارسداش ببه خواسته یگریبا تصاحب د خواستیم یبه نحو کیکه هر  میبود دهیزمان هم را برگز

 ! یگرید زیهر چ دیشا ایمشکل شد  نیبا اختالف سن باال منجرب به ا نییسن پا

 ینیینبود و آ یمن که عقالن ی. اشتباهات کودکانهمیهر دو مقصر بود یآن زندگ یرانیکه در و دانمیرا م نیتنها ا اما

اما  دیوقت مادر نش چیه» کردمیام را اصالح مهم جمله دی. شاکردینم شیهااثبات منطق یبرا یتالش چیکه ه

ها چگونه از جنس خودم. واقعا  ما زن یکی فهمدیرا م نیا دانستمیام به ظاهر گنگ بود اما مجمله «دیلمسش کن
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 یرو یدهیچیموجودات پ نیترها ساده. قطعا  ما زنمیشناختیخودمان هم خود را نم یکه حت م؟یهست یموجودات

 ...میبود نیزم

 دنی! دمیهاها و افسوسدر حسرت شومیغرق م یادیز هایتازگ میآیبه خود م چدیپیکه م فونیزنگ آ یصدا

 یو خود به سو کنمیرا باز م یو در ورود زنمیرا م دیام! ناچار کلآشفته قدرنیالأقل االن که ا خواهم،یرا نم انیشا

 شرتیبه ت یبسازم. دست شهیو محکم همچو هم قصیب یظاهر هک دیآیاز دستم برنم ی. حال کارکنمیاتاقم پا تند م

ام و  دهیهمچنان رنگ پر کنم،یبندش م یارهیو گ کنمیسرم جمع م یام را شلوغ روآشفته یموها کشم،یدر تنم م

 زیم یدکور رو یقرمز که هنوز آک هست و فقط برا یرژ یگرید زیقبل از فکر به چ ز،یترحم برانگ یابه طور مسخره

از اتاقم  عیسر شنوم،یرا م انیشا یهاگام ی! صداکشمیرنگم م یب یهالب یو رو دارمیام را بر مگذاشته توالت

رز  یهاپوش است و دست گل پر از گل کیش شهی. مانند همرومیمهمان ناخوانده م نیا شوازیو به پ زنمیم رونیب

 دهد... یرا به سمت باال جهش م میدر دستش ابروها یو صورت دیسف

 . یسالم خوش اومد -

! انگار به مزاقش خوش آمد که لبخند یکنیچه م جانیا گفتمیادب گفتم وگرنه اگر به من بود م یرا کامال  از رو نیا

 . بایبه شما خانوم ز میجذابش را تکرار کرد: سالم ممنون تقد

به گل  هیشب شتریدسته گل را که ب یمصنوع ی! با لبخندفقط کم داشت گریها را دلفظ قلم حرف زدن نیا

 . رمیگیاست را از دستش م یخواستگار

 . یدیچرا زحمت کش -

 یکه رو نمیبیرا م اشییجاچشم جا به  یاز گوشه روم،یآشپزخانه م یو خود به سو کنمیرا به نشستن دعوت م او

 . ندینشیکاناپه م

 . گهیگله د یگل برا یچه زحمت -

 !رومینم رونیاز آشپزخانه ب زمیریبلند م هیپا یهاوانیرا در ل یکه چا یو تا زمان کنمیدم م یجوش است؛ چا آب

 .گذاریم ینیس یرو یچا یهاوانیو در کنار ل نمیچیم یبشقاب یرا رو وایدستپخت ه یهابیس یاز پا یبرش

 .دیآیکش م شتریلبخندش ب رمیگیم شیرو یرا که جلو ینیس
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 . یخوشرنگ یبه به چه چا -

 یچه اصرار دانمیرنگ و رو رفته است اما نم یادیمن ز یهایهم من که چا دانستیهم خودش م گفت،یم دروغ

 شیطور رواش چهو مسخره ییکهوی یبعد از آن ابراز عالقه یزیچ کیداشت که خودش را به حماقت بزند! تنها 

 !د؟یایمن ب داریشده بود دوباره به د

 اول با خودت حرف بزنم.  خواستمیم -

  ؟یزدم: راجب چ تیفعال شد، من هم خودم را همچو او به خر میها شاخک

 یو خواستن یکامال  شرق یااز او چهره اشیمشک یرایگ یهاو چشم اشرهیمعنادار نگاهم کرد، پوست ت یلبخند با

داده بودم و  اشیمشک یهادل در گرو چشم یام را لرزانده بود! روزساله زدهیروز دل س کیکه  یابود، چهره دهیآفر

 .کردیطلب م را یشفاف زمرد یو دو گو زدیهمان دل پسش م بیاالن عج

 !رویمن دوست دارم ه -

 تکرار!  یتکرار ب نیبه ا دادیبستم و کاش خاتمه م چشم

 . رویه نیبار من و بب کی کنمیدوست داشتم خواهش م شهیمن هم -

 . دادیرا در مغزم گسترش م میبدخ یاو لخته کردیم قیسرطان به خونم تزر داد،یعذابم م شیگفتن ها رویه

 خوشبختت کنم.  دمیقول م -

 . خواستمیرا م نییاش را؛ من حال تنها آ ینه خوشبخت خواهمیمن نه قولش را م فهماندیبه او م یکی کاش

 . یکه تو بخوا ییهر جا میریم م،یریم جانیاز ا شهیهم یبرا میازدواج کن -

حرف از در به در  زد؟یمادرانه خرج کنم، او حرف از رفتن دوباره م میایهل یتازه برگشته بودم که بمانم، که برا من

  زد؟یم چارهیدل ب نیکردن ا

 ! رویه میبا هم به آرامش برس میتونیمن و تو م -

 نگو.  رویه ینگو، لعنت رویه
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 تمومش کن.  کنمیخواهش م انیشا -

دلم  یخواسته دیبا یتا ک کنمیهوروش به التماس نشست: نه تمومش نم انیشا یهاملتمس شد، چشم شیهاچشم

 رو سرکوب کنم؟ 

 . ستیمن حالم خوب ن ستیها نحرف نیاالن وقت ا انیشا -

که  ییبه من و تو میبا هم ساز میتونیمکه  یاندهیبه من ،به آ ،یبهش فکر کن خوامیفقط م یباشه هر وقت تو بگ -

 خوب فکر کن، خوب فکر کن.  میما بش میتونیم

 انیبرود، شا رونیجا باز آن انیکه هست شا یاکه به هر بهانه خواستمیرا م نیجور ناجور شده بود فقط ا کی حالم

 برود!  رونیمملو از خاطرات من و او ب یخانه نیاز ا

 فقط تو خوب فکر کن.  رمیباشه من م زمیکنم عز تتیاذ خوامیبلند شد: من نم شیجا از

وقت به  چیه نییکس نبودم. آ چیه زیعز یعنیاو نبودم،  زیحالم را بهم زد دوست داشتم عق بزنم، من عز زمشیعز

 زمی. حال به آن زن ملکا نام عزشدیمن گفتن ختم م یرویجان و ه رویبه ه شیهانگفت عمق محبت زمیمن عز

حسرتش بر دلم مانده  شهیبود که هم ییهاحرفو دل من هنوز هم آبستن  د؟ینامیاش مخانه یاو را ملکه ت؟گفیم

 بود! 

 میبه سو دیکه رس رهیبه طرف در رفت و پشت سرس روان شدم دستش به دستگ انی. شاستادمیتکان دادم و ا یسر

 . خواستمیو من مِهر نگاهش را نم ختیر میهارنگش را مهربان در چشم ریبازگشت، نگاه ق

 . زمیفرصت بده عز هیبه من و خودت  کنمیخواهش م -

 هم گذاشتم.  یچشم رو رد،یدر دهان خوش فرمش بکوبم تا زبان به کام بگ شدی! کاش مشیهاگفتن زمیاز عز یوا

 باشه روز خوش.  -

 نیخدا قسم اگر مرگ را همجانم رفت، به دیکش نیرا که به پائ رهیاز دستش بود، دستگ یخالص یفقط برا امباشه

مرا از خود ربود، زبانم بند آمده بود و از پشت  نیزار خشمگتر بود. آن جنگلخوش میبرا دمیدیم میرو شیحال پ

 . ودکه به خون نشسته ب یاچهره دمیدیم انینقش شا زیر کلیه

 دکتر.  یبه به سالم آقا -
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 .گرفتیقان مخفه انیشا کاش

 ورا! نیسالم جناب هوروش بزرگ ا -

 که چه؟!  ایطعنه بگذارم  یآن هوروش بزرگ گفتنش را پا دانستمینم و ظاهر کرده بود حفظ

 گلتون خوبن؟  یخانوم دکتر و دخترا زهیشبحه برانگ جانیبودن شما ا م،یکن تیدختر خاله جان رو رو میما که اومد -

 تر؟! نکند آن زنک خانه خراب کن دکتر بود؟! لعنت! گفت خانوم دک ان؛یبه تو شا لعنت

 راهه.  یتو یدیجد یانگار خبرها گفتنیها مبچه دا یجد دیفراش نکرد دیخدمت شما، تجد رسوننیسالم م -

من  یدهیرنگ پر یتمام سر برگرداند و به چهره یرحمیبا ب انیجدال خاموش آن دو مرد چشم دوخته بودم، شا به

 پاسخ داد.  نیید و دوباره رو به آز یدارلبخند معنا

 فعال  منتظر جواب عروس خانوم هستم.  -

اش را در بر چهره یکه تمان اجزا یو خشم دیزبانه کش نییآ یهاکه از چشم یآتش دمیخود د یهابا چشم دم،ید

را به من پُست کرد. تمام تنم در ترس  نیآتش نییکه راه انداخته بود رفت و آ یمسرور از طوفان انیگرفت. شا

 یشدن در قلبم را به عذاب وا داشت. صدا دهیکوب تمبه سکته افتاده بودند، از راهرو فاصله گرف میو پاها دیلرزیم

 انفجــار! کیدو، سه، چهار، پنج و... بمب  ک،ی دم،یشنیپر قدرتش را م یهاگام

باشه مادره  ی! گفتم هر چیهات همش بهونه بود منه احمق رو بگو عقلم رو دادم دست کدخترم، دخترم گفتن -

 . امیبا دلش راه ب یکم

ام از درد چهره شود،یفشار دستش پودر م انیم میهاهر آن استخوان کردمیحس م د،یرا به سمت خود کش میبازو

 . دیلرز میهازد که نه... چنان نعره زد که بند بند سلول ادیدوختم، فر نیدر هم رفت و چشم به زم

 به من نگاه کــن! -

دد هم گره خورد و او کور  شتریام ب. از درد چهرهدیام را به دست گرفت و محکم به سمت باال کشنکردم، چانه نگاهش

 شده بود!

 .یهِه بازم که خوب رو تو نشون داد ؟یبر یخوایم ومدهین -
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و  شدیالهه م ستیپ یمواقع کپ طورنیالهه خانوم درد دارد! ا یهازبان شیاز ن شتریب شیهاحرف دیفهمیم کاش

فرو  امچارهیبه قلبم ب یشتریاش نمن نداشت! هر کلمه یآرام و دوست داشتن شهیهم یبه بابا مهد یشباهت چیه

 .بردیم

 ایدستت به هل زارمینم یحت ،یرفت گهید یبر یبارو کور خوند نیدل خودت اما ا یخانوم بازم برو پ رویبرو ه -

 برسه. 

شده بود، باز هم چشمش را بسته بود و دهان باز کرده بود. همچو  وانهید کرد؟یم دیرا تار ساخت؟! تهد امدهید اشک

من گوش  یهاو به حرف گرفتیو نگاه از من م کردیو بعد سکوت م سوزاندیجگرم را م شیهاها اول با حرفآن وقت

 یرحمیو با ب دشیکشیبه دار م د،یکشیگناه مرا به دار میدل ب کسریبودنش  نیبود و هم نیهم شهی! همدادینم

باز هم  گرفتیهم م گریاگر صد تخصص و فوق تخصص د شد،ی. نه عوض نمدوختیتمام به جان کندنش چشم م

 را!  نمیتمام د دیکشیبود و خودش به آتش م نییآ نیهم

  ؟یگرفت یالل مون یبگو زبون که دار -

وجودم  یکرهیخدا سوگند آب جوش بر پ یآن به خداوند کی یآن تنها برا کیبود،  زاریو از جذام ب زدیم زخم

 و مرا سوزاند، تمام جوارحم را هم سوزاند! ختیر

 امچارهیوخت، لب بانگشتش جا خوش کرده بود. لبم س یرو میهاانگشتش شستش نگاه کرد، رژ سرخ رنگ لب به

 چشمم گرفت.  شیقرار گرفته بود و به خون افتاده بود. انگشتش را پ رحمشیمورد هجوم انگشت ب

و واسه دل اون رژ  یفکر نکرد رنیگیم شیهفته آت کیهات تا بعدش لب کهنیبه ا یحت ؟یرژ زد یواسه اون رفت -

 ؟یزد

او سقوط  یپاها شیام راه گرفت و پخون تا چانه ی! گرمزد؟یمرا گداخته بود از چه حرف  میهااالن لب نیهم خودش

خودش هم نا آشنا بود! به  یبرا یگریدُز از وحش نیرنگ را سرخ نقش زد. ناباور بود، انگار ا دیسپ کیکرد و سرام

 نتوانست باز هم بند بزند! یام را حتشکسته قلب مانشیاشک آلودم نگاه دوخته بود و نگاه پش یهاچشم

 ... ستم... قبول کنم... فقط گفتم باشه... باشه که بره... که دست از... از سرم... برداره... خوایمن... من نم -

گذاشت با دستم راهش  شیپ یهم فشردم پر افسوس گام یخون آلودم را رو یهاهق هق کلمات را ادا کردم، لب با

 چشم او داشتم!  شیکه پ یفیرا سد کردم، لعنت به ضع
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ب... بهش فکرم  ی... که حتیکه... زنت بو... بودم بعد االن... االن واسه کار یوقت یکرد...  انتیو... به من... خت -

 .یکنیباز... باز خواستم م ی... دارکنمینم

و  کشدیجعدارش م یخرمن موها انیم ی. کالفه دستشودینم یجار انشیاز م ییآوا چیو ه خوردیتکان م شیهالب

و نگاه من با  رودی. قدم به قدم عقب مدیآیخوش رنگ به درد م یها ییچنگ زدن به تار به تار آن خرمادل من از 

 نمیبی. تازه مرودیشد و او م دهیکه در کوب یالحظه اندرست از هم ردیگیاش را مو دلم بهانه ردیمیاو م یهاقدم

 زندیبه آن اسناد م یپوزخند میهاو لب ندینشیپوشه م یلرزانم رو یهاافتاده است دست نیزم یرا که رو یاپوشه

 میهاگلگون از لب یاخانه و آن باغ را. قطره نینه سند ا خواهمیمن خودت را م یلعنت گفتیبه او م یکیو کاش 

 را!  هیگر دهمیسر م یو ها یو ها کنمیکاناپه پنهان م انیسرم را م کند،یو کاغذها را مهر دار م چکدیم

 

 دوست یا یمرا از داد تو

 دوست یدارم ا یکه زندگ من

 چه از عشقت کنارم ماند هر

 دوست یا سپارمیخودت م به

 

*** 

 

 

 

¤¤¤  

 

 نداره.  یبه تو ربط -
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 ! ی! تو زن من؟یچ یعنی -

 . ستمیزنتم، بردت که ن -

بانگ زدم بر  د،یکوبیو قلبم محکم م دیلرزیتمام تنم در خشم م د،یکش شیموها انینگاهم کرد و دست م کالفه

 سرش.

  ؟یممنوع الخروجم کرد یک یبا اجازه گمیم -

 حق دارم!  گهیشرع، عرف، قانون م -

 . رمیمن م خوره،یبهم م تییهمه زور گو نیحالم از ا -

 حرف آخرته؟  -

 حرف اول و آخرمه!  -

 اصل حرفتو بگو.  -

 طالق!  -

کلمه را گفتم! وجودم به رعشه افتاده  نیتا ا دادمیخارج از تنگ داشتم جان م یهمچو ماه دمیبه خدا قسم، من د و

جان خودم بود که در آتش  نی. گفتم طالق؛ اما اکشاندیم یوانگیدگر چسب بود و مرا به بعد د یبود... حالم دگرگون

 انیاز م یاو کلمه زدیناباور لب م رفت،یو قدم به قدم عقب م دناباور به من چشم دوخته بو یهانشست. و او با چشم

شدن  دهیکوب یآوار شدم، صدا ختم،ینشستم... نه! ننشستم فرو ر نیزم ی. من چه کردم؟! روشدیخارج نم شیهالب

زنده  د،یغلتیدر خون م چارهیقلب ب دم،ینهادم و قلبم را به آغوش کش امنهیس ی. دست رودادیدر خبر از خروج او م

را تنها  رویو ه دینتوانستم نگهش دارم، او از من بر گریرفت و من آن روزها د نمییده بودم! آبه گورش کر

من! در تالطم  یا ،یامانده بیچه غر کردمیمانده بودم و مدام با خود تکرار م بیبودم و تنها! غر کسیب  گذاشت

 !نوایبسته بودم، سرد و ب خی زدم،یها پرسه مدل کندن یاهویه انیآور مغم یهوا

¤¤¤ 
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ناشناس تعجب  یشماره دارم،یپاف برم یو آن را از رو شومیم زیخ مین یدر جا چدیپیتلفن همراهم که م یصدا

 حالت دارم.  یبه ابروها بخشدیم

 بله؟  -

 سالم روز خوش، همراه خانوم دادوند؟  -

  د؟یبله خودم هستم بفرمائ -

-... 

 

 سازدیمجبورم م ییهوکیتلفن  نیام اما اشده یوانگیواقعا  دچار د ای کنمیم یدارم نقش باز انمدیکسلم، نم هنوز

دوست ندارم دشمن شاد  نا  یقیبسازم!  یشگیهم یرویبه ه هیخود را شب یو کم میایب رونیب یافسردگ یاز پروسه

را سرپا نگه  رویرا ندارم که ه نیا تیاست. اما قابل گرانیدترحم  ختنیبرانگ خواهمیکه نم یزیتنها چ نیشوم، همچن

 قدرنیام! انو نوار ساختن روح خسته یو در تالش برا کنمیشدن بسنده م یشگیبه هم یساز هیشب یدارم به اندک

که توان انجامش از من سلب نشده و دل  ستیتنها کار یگله گذار کند؛یهم درد م میهامفصل یدرد دارم که حت

ها و از نو آن کشمیم میناخن ها یدادن اندک! نخست با پد الک پاکن به رو یبا خود و دلدار یهمراز نیبه هم وشمخ

اما دلم  کنمیم دایبه چه دست پ میهابا سرخ ساختن ناخن دانمی. خود هم نمسازمیرا با الک سرخ رنگ آراسته م

 نیا زنم،یلبخند م کنمینگاه م نهیساخته است. به آ ختلفرمان دادن مغز را م یکمر به عقده بسته است و دکمه 

کرده بود. کبود و خون  ارتیرا ز نییکه سر انگشتان آ ییهالب کشم،یدست م میلب ها یچهره را دوست دارم! به رو

 بیعرا هم نداشتم؛  میدل گره زدن ابروها یبود اما... من حت شانیدرد طاقت فرسا یورم قاط یمرده شده بودند و کم

ها نشان داده بود، اصال  که ناز شستش را با پاره کردن آن نمییسر آ یفدا سوختندینداشت که آتش گرفته بودند و م

 هایدلبستگ ی... بعضشدیکاش م شد،یساخته بود! و کاش م یمرا عصب یرپاید یاهایها که مرد رولب نیلعنت به ا

 باال آورد!  جاکیرا، 

به تن پوشاندم  یایخفاش یهانیقرمز با آست یبرجسته یهابا گل یمشک ینهیزم یزهیپائ رفت،یم یرو به سرد هوا

خوش رنگ  یبرجسته  یهاآن گل ستادم،یکه ا نهیآ یرو شیو کفش را به رنگ عزا درآوردم! پ فیو شال، شلوار، ک

 یزادار خود شده بودم، خودرنگ! ع یمشک یآوردمش و او را معاوضه کردم با باران رونیساخت، از تن ب مانمیپش

شده با  نیعج یدلِ من، بخش نفکیشده بود عضو ال شکیعمدش بودم. تاوان دادن ب ریکه مزنون قتل غ گناهیب
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 یب دانستمیرا م نی... اما ایاز زندگ کردیمرا عاجز م رشیداشتم که تفس یدرک نشدن یپوست و گوشت تنم! حال

 ییداشتم به حضور صدا ازیجنون رسانده بود، زن بودم، لطافت داشتم، ظرافت داشتم، ناز داشتم، ن نیامرا به  یعشق

 تیهاعاشقانه» کرد؛یدر گوش تمام مردها نجوا م یکی! کاش دیمن شعر بسرا یبرا اشیفتگیمنعکس که مدام از ش

 دیشا« ها بخواند...!را، در رُمان شیاموه انِ یحسرتِ لمس دستانت م تواند،یقدر مزن چه کیرا نشانش بده! مگر 

مجنون بود نه  یااز داشتن دلداده یخوش یشادابشان برا یهاچهره دینبود... شا نیمن غمگ نیدر سرزم یزن گرید

بزنند و نشان  یالیخیتا خودشان را به ب شدندیکه مدام دست به دامنش م ییهایبودن و جراح شیغرق در آرا یبرا

غربت  ریاس شانیهاجهان من زنانه نیزنان غمگ دانندیکه به وفور انجام م یکه خوشبختند! کار ند،بدهند که شاد

 یکه از ابتدا ینیفرشتگان زم نیشان را و برابر نبودند از همه لحاظ احقه ساختیجدا م شهیبود که هم یزیغم انگ

 هیشب دیفرد بودن داد؛ باحساِس منحصر به د ایبه زن ها با دانستندیخلقت بهشت به نامشان گره خورده بود! کاش م

 نخواهد شد، هرگز...!  ریهرگز پ آوردیرا به وَجد م یکه بداند بودنش مرد یها نگاه کرد زنمعجزه به زن

چه مسکن  شانیپهن و مردانه یهاها که ندارد، شانهزن چه معنا کی یکه حضورشان برا دانستندیمردها م کاش

. کاش سازندیالقا م اشیاشهیبه قلب ش یچه آرامش رندیگیزن را در بر م کی یوقت نستنددایهست، کاش م یبزرگ

 هایلیخ ست،ینفرت ن یاز رو شهی! رفتن که همکردینرفتنم م یبرا یو تالش دیفهمیکاش م دانست،یم نییآ

که منتظر بازگشتشان باشد! کاش  یچشم دیبه ام روندیم هایلیکه عشقشان را ثابت کنند. خ روندیاند و مرفته

که مرا به حال  یااست درست از همان لحظه ختهیدر تمامِ من ر یبودن یکه چه حس نخواستن دیفهمیم نییآ

تا  دهمیم شیکه آب و جارو ستیپوشال یکه از من مانده است ظاهر یزیکرد! و حال تنها چ اتنها ره میهایکسیب

چه بود اما مرا مجبور ساخت تا دست به دامن  دانمیرنگ گرفته بود، نم رهیت یام غبارهمچنان سالم بماند! چهره

شانم سر و سامان دهد. کارش هم یپندار شوم و از او درخواست داشته باشم به ظاهر پر یاختصاص ستیآرت کاپیم

نازک به رنگ  یاهیال ریاستتار شده بود ز میهارد، اما لبدر صورتم فوت ک ییچه جادو دانمیانصافا  حرف نداشت نم

نکرده  شیرا آرا می! چشم هاندیاز جانبشان نب یبیآس میهاو قول داده بود لب خواندشیم یاهیکه زن رژ گ یکالباس

ها نکه زن به آ امیوحش یهانبودند... اما حالت چشم بارویپوشان ز یبود، خودم خواستم، من عزادار بودم. مشک

زنانه نقش زده بود.  یهاییبایدخترانه و ز یهاتیاز معصوم یبیشده بود و از من ترک بیصفت نسبت داده بود، عج

سردش  کیش یادیز یبود و نام دهها غرق شکه در آسمان یگردن درد گرفتم از فراز ستادمیبرج که ا یرو به رو

عطر  یمن دلم لک زده بود برا یو آه خدا کردیمن همه را به هم وصل م یایدخترک من بود. هل یکه برا! «ایهل»

دوست  یزدم! بابا مهد رونیچک کردم و از در ب اشنهیخود را در آ یو کم ستادیا ستمیب یتنش... آسانسور در طبقه

پرنگ رقم بزنم،  یجلسه شرکت داشته باشم و حضور نیامروز من در ا دیگفته بود با بود،من فراخوان داده  یداشتن
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مضحک که  یاخنده داردیو مرا به خنده وا م گذاردیبه من م یادیز یاحترام یوقت نداشتم! منش چیکه ه یحضور

 بودند!  بیغر شنامتعجب آ یهایو گو کندیباز م میرا به رو رهیمد ئتیه اتاق در .دانمیرا نم لشیدل

 بابا!  یخوش اومد -

بوسه کاشت و من  امیشانیپ یپا تند کرد و به رو میگفت و به سو ایدن یبابا نیبهتر ن،یتر یرا دوست داشتن نیا

 وایبود! در کنار ه انیو... شا نیدی... آاریمه نا،یس وا،یه راد،یبودند؛ همه شامل: بابا، ه شانیبود! همه یقیلبخندم حق

کردم و کاش بابا از من چشم  یاطالعیبشد و من اظهار  ایرا جو مبودن لیمتعجبش دل یهانشستم، با چشم صدایب

جانم وارد  یکرهیبر پ یمیو حرفش شک عظ دیآیو به حرف م ردیگیجانم اقتدار را به دست م ی. بابا مهدگرفتینم

 تصور من است!  هامیناباورشان ا یهاو نگاه کندیم

 !روستیچهل و هشت درصد سهام مجتمع شفق به اسم ه -

... او با تمام وجودش به ختیریم میهمه محبت خالص که مردانه به پا نیا ست،ین ازین یهمه خوب نیا دیفهمیم کاش

بودن دشوار  نشید ریکند، ز یکار میبرا گرید خواستمیهنوز هم زنده است. نم ینشان داده بود که مردانگ یمن روز

 ترنیدر قبال من نداشت و فقط با مهرش مرا شرمگ یتیپدر تر از پدر؛ اما او مسئول م،یبود! درست که پدر بود برا

تلنبار که  ییها. محبتکردیمن محبت خرج م یپس زده بودم و او همچنان برا ی. من پسر ارشدش را روزساختیم

 میبرا یساخته بود! و من بابا مهد زیرا ازشان سرر وایو ه رادیکرده بود و جان ه یبابا از خرج کردنشان شانه خال

و من هنوز هم  ستادیا نشییآ یرو. روبهستادیکس و کارم و پشتم ا یکه نام طالق آوردم شد همه یود روزب یحام

 ادی. هنوز خوب به کردیطور از من دفاع مبود که چه رهیخ یاو را که به بابا مهد یبهت زده یهاخاطر دارم چشمبه

آرامش  ایدن ایبودنش دن نیبود و هم شهیبود. همکوه  بود؛پشت ن« ترس باباجان خودم پشتتم»دارم که چه گفت 

 داشت و بس!

 ! یمهد -

 رینشاند. نگاه ناخوانا سکوت کرده بود و همه تن چشم به من دوخته بود و آن نگاه ق میهابابا پوزخند بر لب اعتراض

 رادیمتعجب ه یهارا و چشم وایه یبه گره خورده یهادست دمیچشم د یرنگ از جنس هوروش نام هم... از گوشه

 تر بودند!ها از من هم متعجبرا. آن

 . یریحرفت رو پس بگ فتادهین یاتفاق چیاالن که ه نیبهتره هم -

 جان!  اریشهر رمیگیوقت پس نم چیزد: من حرفم رو ه یلبخند یبابا مهد زد،یهم بابا بود که حرف م باز
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 کند.  رمیجمع تحق نیدر ا شیهاخود آمدم دوست نداشتم بابا با اظهار تأسف به

 بهتره...  یبابا مهد -

 خودش را به داخل اتاق پرت کرد.  با یکرم پوش تقر یبود که جسم دهیام به آخر نرسجمله هنوز

 ! نایال -

من که نشست به  ینگاهش رو ز،ینگاه چرخاند دور م یحرف چیبدون ه نایبود و ال رتیتوام پر از ح اریمه یصدا

اش از حرص سرخ شده و چهره دیکشیآتش زبانه م یهاشراره اشیالهیت یهاسمتم با خشم پا تند کرد! از چشم

 اش را کم داشت! زدن از پس کله رونیصورتش که فقط دود ب یزده بودم از ُجنب و جوش سرخ رتیبود. ح

 ! نـایال -

 ز کارش منصرف سازد. را ا نایهم نتوانست ال یبابا مهد یصدا یحت

 . یعوض خورهیحالم ازت بهم م -

برداشت و  میبلند به سو یگام نایآمدم، ال رونیب یرا؛ از پشت صندل لمیقدرت تحل رتیبودم، سلب کرده بود ح گنگ

 . ستادیا میرو به رو زانیاشک ر

 . یکه بود ییگمشو برو همون جا -

در  نایمرا به سمت خود عقب کشاند و ال وایز پشت او را گرفت! ها اریام ننشسته بود که مهگونه یهنوز رو دستش

 . زدیدست و پا م اریآغوش مه

 . اریولم کن، ولم کن مه -

 . نـایال -

در آغوش  نایزد و ال ادیرا فر نایکه ممکن گشته بود! نام ال یجز محاالت بود؛ محال یبابا مهد یشانیپ یرو یهااخم

 شد و در قلبم ظهور کرد!  یاز موعد زمستان شیپر نفرتش که پ یهاکز کرد... اما، امان از چشم اریمه
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تمام دستمال برداشتم و به جانش  یرحم ی! کج و کوله شده بود؛ با بدمیام کشبسته یهاپلک یچشم را رو خط

نامش را چه  دانمیدامه دادم... نمتکرار را باز هم ا نی! خراب شد و من ادمشیافتادم و پاک ساختمش و از نو کش

افکارم.پ! رژ  یرو دادیو مدام مانور م شدیپاک نم میهاچشم شیاز پ یاهیثان نایاشک آلود ال یهابگذارم اما چشم

 در سرم تکرار شد.  نایو باز هم جمالت پر نفرت ال دمیکش میهاگونه یگونه را رو

 «.یعوض خورهیازت بهم م حالم»

 «.یکه بود ییبرو همون جا گمشو»

! میبردیبه رژ لب و خط چشم و الک پناه نم دیشا میماندینم دفاعیها اگر ب... ما زندمیکش اهیمداد س میهاچشم در

! میادهینخواب الیو تا صبح از فکر و خ میادهیو ناخن نجو میانکرده هیگر یمیقد یهاو عکس یگوش یها که پاچه شب

و  حالتیب یهارا با رژ لب و چشم مانیدهیرنگ پر یهاپودر و لب رمستمان که خراب شده را با کپو شیو صبح فردا

که  گرید یهازن هیو شب میامان را با الک نپوشاندهشده دهیکج و کوله و جو یهامان را با خط چشم و ناخنپف کرده

چند درصد مردها  شیرامعلوم نبود بدون لوازم آ ؟یدانی! ممیاراه نرفته ابانیاند در خصبح نکرده هیشب را با گر

مان را به چون نقاط ضعف میقیرف مانشیها با لوازم آرازن بودند! ما زن کی یعاشقانه یدگیغم و رنگ پر داریخر

 ! کندیمان دفاع م ییو از تنها کندیم لینقاط قوت تبد

داخل  یچارهیب یرا شانه که نه... از جا کندم. چهره شانیگره خورده یافتادم و با برس تارها میبه جان موها بارنیا

... یچارگیامان، با حقارت، پر افسوس، با ب یب وقفه،یب ،ییهوکی دم،ی... باردیبر دهانم کوب یبزرگ یتو دهن نهیآ

من سکته  شایم یدردش به تمام جانم رسوخ کرده بود... کاش جا کرد،ی! درد مدمیقلبم را به چنگ کش دم؛یبار

جا خاتمه  نیو هم شدمیکاش الأقل تمام م ست،یمرگ هم از من فرار دانستمی... مشدمیکاش تمام م کردم،یم

 بودن. زیهمه نفرت انگ نیهمه نخواستن، به ا نیبه ا دادمیم

 .خواستیکس مرا نم چیه ایدن نیا انی! در مخواستندیکدامشان مرا نم چیه خواستند،یرا نم وجودم

و هنوز  دانستمیرا م زیمجازش را... من همه چ دانستمینگاه ناخوانا که م کیبا  یشد، قامت داریپد یاستوار تقام

پرواز کرد، قامت بلندش را  میاو هم بدهکار بودم. به سو یناخوانا یهامن به چشم کرد،یم یهم نگاهش را ناخوانا معن

مهم نبود که ساعت دوازده شب  د،یو پناهم شد! به آغوشم کش تبه زانو درآورد و دست پشت کمرم گذاش میپا شیپ

 هیبود که حال کنارم بود و به من آغوش هد نیام را از کجا داشته بود. مهم اخانه دیمهم نبود کل کرد،یچه م جانیا

من  دنیبار ریز راهنشیبود و در بسته شده بود! پ غیکه در یروزها... آغوش نیبودم ا ازمندشیکه ن یداده بود! آغوش

استوار بودن  یاداعا هم قدرچه هر هق زدم و کردم،یحس م اشنهیس یرا رو میهاشده بود و من تب اشک سیخ
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 یپناهیو ب انیبه دخترک گر شدمیآخرش ختم م گرفتمیقدر هم وجودم را به توهم اقتدار جلد مهر چه کردم،یم

 دلم! یهابه تمام نخواستن دیچربیم واستنشکه خ یاز جنس کس یآغوش بود... آغوش کیکه محتاج 

 !نیدیآ -

 جون دلم؟  -

 خستم.  -

 جا واسه من.  هی هاتیخستگ -

 میو اشکش فرق سرم را سوزاند و من در آغوشش هق زدم و او پرداخت به نوازش موها میموها یبه رو دیبخش بوسه

 م،یهاها و مادرانهنهدختر بودم، فارغ از تمام زنا کیگناهم و من  یب یهاداد به اشک یفراخش را سوغات ینهیو س

همه  نیکه دلش از ا یاکوچک و شکست خورده خترکد زد،یاز اشک دست و پا م ییایدر انیدخترکِ احساسم م

 یادیز یزیچ انیگر یهاکوچک درون زن یهادخترک خواستند،ینم یادیز زیظلم به درد آمده بود... و دخترها چ

باز باشد و هر وقت  شانیحواس که شش دانگ به رو کی خواهند،یحواس جمع م کی! دخترها تنها خواستندینم

شانه  کی شانیهاییتنها یپناه برا کیها را با جان و دل بشنود، باشد که آن یدلشان خواست درد دل کنند، گوش

که تنها ظرافت دستان خودشان  ییاهدست مردانه ! و یهمان شانه یعالم شدن رو الِیخ یگذاشتن سرشان و ب یبرا

 کوبان و ُپر خروش! د،یتپیبه تن فشرد و قلبش م شتریرا لمس کند... مرا ب

  

 یخرابات تنت مسِت شرابم کرد در

 یو باز خرابم کرد یمرا ساخت که

  زمیام از بغلت بگرخواسته بارها

  یتَر شده هر بار مجابم کرد یلب با

  

                      ***                                        
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 مقطعم را.  یهانفس لیدل دیو فهم دیخواهر جان... مامان به دادم رس یچشم ریز یهابودم از نگاه کالفه

  ؟یکنیبچمو نگاه م ینشجوریچرا ا وایخوب حاال ه -

 افتاد.  شیهاناخن یبه جان گوشه وایه

 خونسرده.  یلیآخه خ -

  فتم؟یبه هول و وال ب یشده که بخوام الک یمگه چ -

  ؟یگیم یچ یفهمیم چیشده؟ ه یچ -

 ! فهممیآره م -

 قهر کرده رفته طالقان.  نایال -

 من برم دنبالش؟  دیبا -

نظرش عوض  یطورچه دونمینم نایبزنه به نام ال یسهام رو برگردون قرار بوده عمو مهد رو،یخاطر تو رفته هبه -

 ه نام تو. شده و زده ب

 . کنهیخودش به من گفت دخالت نکنم حلش م یبابا مهد -

 هم دنبالش نرفته جنجال باز به پا نکن!  اریمه یهمه رو به جون هم ننداز، حت -

 . کشهیناز زنش رو نم ارینداره که مه یبه من ربط کنم؟یمن جنجال به پا م -

 ! یرو مقصز بدون گرانیو د یهمش خودت رو تبرعه کن یخوایم ،ینیهم شهیهم -

 ! وایرا خواند: ه واینام ه زیاخطار آم کردیکه تا االن خاموش به جر و بحث ما نگاه م مامان

 دست بردار نبود خواهر جان.  اما

 خاطرش م... بدونه که به دیمامان با هیچ -

 .ـوایه -
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 میمبل برداشت و به سو یدسته یرا از رو شیبا خشم مانتو وایشد و ه زانیآو نهیمامان قلبم در س غیج یصدا از

 تکان داد.  دواریبازگشت و انگشتش را به طرفم تهد

 . ینیهم شهیهم افتادیها نماتفاق نیکدوم از ا چیه یگشتیاگه بر نم -

 زیو من ن ستادمیا یکرده بودم. در جا یفداکار ادیخاطرشان زمن به دیرا بگو نیحق نداشت ا وایخروش آمدم، ه به

 ام انداختم.را پس کله میهمچو خودش صدا

بزرگه؟ بازم که کل مال و منالش رو به نام شما  ی. چه غمته آبجنیاموال بابا چنبره بزن یرو شتریتا ب اومدمیآره نم -

 . زنهیبه نامت م شتریدردونش ب زیبرو بهش بگو عز ؟یخوایم شتریبازم ته جدوله. ب رویدوتا زده ه

به بعد دهان باز  ییجا کیاز  دیخودم هم سخت بود اما با یبرا شدین چشم دوخت، باورش نمناباور به م وایه

! مامان هم با کردم؟یجگر سوزشان سکوت م یهادر برابر حرف دیبا یتا به ک پرداختمیو به دفاع از خود م کردمیم

 یرا با سرعت تن زدم و از عمارت پدر امیها بارانآن گاهبه ن توجهیب بارنیلب لب زد اما من ا رینامم را ز رتیح

و من  دی. مامان به طرفم دوکردندیها را به من وصل مها تمام گناهبودم و آن ایگناه کار دن نیترگناه ی! من بختمیگر

اشک آلود  یهامشد. چش دهیراه کش یانهیبودم که دستم از م امدهین نییپا وانیها اپله یپا تند کردم، هنوز از رو

 دیکرد. ُپر بغض به آغوشم کش زیکه زده بودم به جان وجدانم آو ییهاحرف یبرا یمانیمامان مرا در هم شکست و پش

 و لب زد. 

 . رهیمادر برات بم -

 : خدا نکنه مامان. دمیو نال دمیاش را بوسشانه یرو

 دمیفهم یرا وقت نیها اآن فرزندش را باز دارد از تمام جوش و خروش کیدر  توانستیبود، م یبیعج یمعجزه مادر

 درست پشت سرم صدا زد. یطور در آغوش مامان بودم کسکه همان

  رو؟یمامان ه -

آمدم و به طرف  رونی. از آغوش پُر مهر مامان بمیایشد از حس خواستن هل زیشد... دلم آرام گرفت و جانم لبر تمام

 میهاهیو عطر تنش را به ر دمیقامت کوچکش به زانو نشستم و به آغوشش کش یروم، روبهدخترکم پا تند کرد

که بوسه نشاندم چشم باز کردم و نگاهم با نگاه آن تمام  شیموها یفرستادم و چشم بستم! آرامش بود و بس... رو

 را گرفتم.  ایو دست هل ستادمیپاک کردم و سر پا ا میهاگونه یرا از رو میرسوا یهاگره خورد! اشک تیجذاب
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 . انیتو االن مامان باباتم م میبر ایمامان جون ب ایهل -

انداختم و حال حضورش را  ریسر به ز ستاد،یا میکه رو به رو نیی. آدیمامان پر کش یدستم را رها کرد و به سو ایهل

من بد عالم بودم و همه  رفتینم شیپ خواستمیطور که مآن زیچ چیوقت ه چی... و من عادت داشتم هخواستمینم

 ! خواندندیمرا بد م

 . یبهتره پاکشون کن ونهیگر نایهات واسه خاطر الاگه چشم -

 چشم دوختم.  شیهابلند کردم و به چشم سر

 . دونهیکه اونم من و مقصر م ونهیخواهر خودم گر یهااز دست حرف -

 یهاچشم نیاش، با اقامت بلند و مردانه نیبا ا بیجدست به  گونهنیا یوقت دیفهمیو کاش م ختیاشکم فرو ر و

 ! دنشیبه آغوش کش یبرا زندیو دلم بال بال م شکندیسد مقاوتم در هم م ستد،یایم میروروبه شیرایجنگل رنگ گ

بود که مجازاتم حبسِ ابد در گردِش  نیا میو آرزو کردمیجرم افتخار م نیمتهم بودم و به ا« دوست داشتنش» به

 . کندیم دایدر سرم آماس پ ادشیکه هر دم  زانمیرا از نگاه گر نیا دیفهمیکاش مخونِ او باشد! 

 رو پس بزن.  خودیب یفکرها نیا رویه یستیتو مقصر ن -

 یرو گرید یاهم فشردم و قطره یبود... چشم رو بیعج نیو ا خواندینشست او مرا مقصر نم میهالب یرو یتلخند

 ام سبقت گرفت. گونه

 . انیم رادیتو االن بابات و ه میبر ایب -

از من به طرف  شیدعوتش کرده بودند. پ رادیه ایبابا  ای شکیام خبر داشت باز من از خانواده شتریب شهیهم او

 . رفتیعمارت پا تند کرد و من دلم با هر قدمش م

و  دیباریزنده شد. باران بود که م میهالب یآسمان برافراشتم، لبخند رو یام سُر خورد، سر به سوگونه یرو یاقطره

آسمان گرفتم و چشم  یرا از دو طرف باز کردم و سر به سو میها! دستشیهابا نم نم دادیتنم را شست و شو م

بود  ستادهیا وانیا یکه به رو کردمیرا حس م نیینگاه آ ینینگسپردم، س شیهارا به لطافت اشک میهابستم و گونه

 یهاتماِم باران یمن به اندازه» میاز اعماق وجودم بزنم و بگو یادیو من دوست داشتم فر کردیرا نگاه م وانهیو من د

 «دلم تنگ است!« با تو بودن» یشهرِ شلوغ، برا نیا یامدهیآمده و ن
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و من  دیسابیم امنهیملوس سر به س یاو دخترکم خودش را لوس کرده بود و همچو گربه ردیگینگاه از من م بابا

من و دخترم چشم دوخته بود. مامان از روابط  یهابه عاشقانه نییو آ دمیکشیروشنش م یشمیابر یموها انیپنجه م

و  وای... هکردیکنده پر م پوست یهاوهیمان را از میرو شیپ یدست شیو مدام پ کردیمن و دخترم عشق م یحسنه

 ایلیسرش گرم تلفن همراه در دستش بود و ا رادیبودم، ه ریو من از خواهرکم دلگ کردندیدر گوش هم پچ پچ م نایس

 پسرش مانده بود.  شیپ لماهیتب داشته بود و ا

الهه بهم  فتهیدو خوانواده ب نیا نیجان، من کدورت دوست ندارم ب نییچشم خودت بگم آ شیکه پ یایگفتم ب -

نگران قهر  ی. حسابشیفهمیو مادرته و تو بهتر از من م دونمیکرد، دختر عمومه خوب اخالقشو م یزنگ زد و گلگ

 دعوا باشه. نیپاش وسط ا رویمن هم دوست ندارم ه ناست،یو ال یمهد نیب

بگو نامم را، مرا فرا بخوان  رویاز هم هتنگ شده بود بابا... ب تیهاگفتن «رویه» یرا خواند! جانم بابا؟! چه دلم برا نامم

 محبت است!  یهابه مقصد بکر آغوشت که پر از خالصانه

الزم باشه سهام خودم رو با نامش  کنمیصحبت م نایکه خود بابا انتخاب کرده من با ال هیزیچ نیخان ا اریآخه شهر -

 مامان هم با خودم.  دیقهر تموم شه شما نگران نباش نیکه ا زنمیم

هم  یبهتره به مهد زنهیامروز م نایسهام رو به اسم ال رویبه من مربوطه ه یعنیمن وسطه  یبچه یکه پا ینه تا وقت -

 ماجراها باز نکنه.  نیبه ا گهیمن رو د یبچه یپا یبگ

 زیم یها را رو... بابا که برگهبودیها مامر آن عیمط دی. باشدیم یکه مدام پاس کار نوایب یرویه یسوخت برا دلم

مکان داد.  رییکرد و دخترم از آغوش من به آغوش پدرش تغ یاشاره ا ایبه هل نیی. آدمیکش یقیگذاشت، نفس عم

ها را دختر خوب آن برگه کیو مثل  فتمیسر لج ن کردیمملتمس مامان افتاد با نگاهش التماس  یهاچشمم به چشم

 یهمه تو سر نیرا نداشتم اما خسته شده بودم از ا یاعصاب خورد ی! حوصلهاورمیدرب رهیدا مهین یبه همان امضا

 اهبابا نگ یهاو به چشم ستادمیا می... در جانشاندندیم یرا به کُرس شانیهاخوردن که داشتند با امر کردنشان حرف

 . ممیکرد به تصم بیترقنگاهش مرا  یکردم، سرما

 بابا.  کنمیمن امضا نم -

 زدم...  رونیرنگ ب یو دنبال خود کشاندم و از آن کاخ مرمر دمیکش رونیب نییرا گرفتم و او را از آغوش آ ایهل تدس

 بار تنها نبودم! دخترکم هم با من همراه بود...  نیا
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 صبر کن!  رویه -

 به طرف پدرش برگشت.  ایاما بازنگشتم، هل ستادمیا

 بابا؟  یایتو هم با ما م -

 . آره باباجون -

که نشستم حس کردم که دارم هر دو را و  نییآ لی... در اتومبدیاشکم جوش ینشست و چشمه میهالب یرو لبخند

کردم، نگاهم را  نییرخ آ مین یحواله ینگاه می. ندیبه وجد آمده بود و دست به هم کوب ایخانواده داشتم... هل

 کرد و لبخند زد.  ریغافلگ

آرام بگو: جانم؟ بعد  دیگویبا عجله اسمت را که م یمن صدا کن ! گاه یِات را بانوزن قصه یگاهجناب... ! گه یآقا

و تماشا کن.  نیشکالت بخر، کنارش بنش شیبرا یلیدل چیشهیب ی: جانت سالمت. گاهدیگویچه با شرم م ینیبیم

 کی ایجناب...! ب یدستاِن توست آقابخاطرِ  شتریب اشینیریباور کن که ش یاز همان شکالت کندیرا که ذوق م ییبانو

کوچک و  یِهاپر از شوق یسادگ کیرا دوست دارند  یسادگ زیاز هرچ شتریفاش کنم: دخترها ب تیراز زنانه را برا

 ...نیهم یرنگ

 

  بَر تو َنهَم دل

 راحت ِ  که

 یمن جانِ

 

 

¤¤¤ 

 

 هوم؟ -
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 بگم؟  یزیچ هی -

 دوتا بگو خانوم!  -

 یبه من که، من تنها بانو فهماندیم میمستق ریو غ دادیحس خانومانه بودن به من دست م گفتیکه م خانوم

بود که در  ییهاجانیاش هستم! از بَرش بودم؛ دلم هنوز در تب عاشقانه و هاش هستم! خانوم قلب و کاشانهخانه

 ریغ نیده کرده بودم به هماما بسن پنداشتم،یم میهاییزناشو یکه برا ییبود آن روزها میهایصورت یایرو

درآمده بود  انیاش را پنهان کرده بود. آن روزها خواستنش در من به ظغمردانه یهاکه پشتش محبت شیهامیمستق

 سبز رنگ!  یرا کور ساخته بود دو گو امدهیام از عشقش باد کرده بود هوا به سرم افتاده بود و دو کله

 دکتر؟  یچند تا خانومتو دوست دار گمتیم -

 امیمخمل یاش پر کرد کل خانه را، عاشق نازهاخنده یزد و صدا یبلند یقهام قهپشت چشم نازک کرده دنید با

گوشم و دست مرا به  ریز نواختیم یدلدادگ یو آوا زدیم میمواقع ملوسک من صدا طورنیو ا گفتیبود؛ خود م

 پوشاندمیزنانه م ی جام میهاو من بر تن دخترانه کشاندیم و آرام آرام مرا به سمت اتاق خواب گرفتیسمت خود م

 ! شدمیاش مپر خروش مردانه الیام یرایو پذ

 خوش رنگش موج انداخت.  یمخلوط چمن زارها طنتِیش

 رو؟  شونیکیکدوم  -

 . نییآ کشمتیزدم: م غیپرت کردم و ج شیدو افزون خرس در آغوشم را به سو یخوردم و با حرص حرص

که شراب صدساله هر دو  مانیعمر کوتاه زندگ یبه پا ختیریم جانیه میو پا به پا دادیدل به دلم م یگاه

سال هم نرسد! به دنبالش  کیمشترکمان به  یزندگ یکه درازا میکردیفکرش را نم یحت یاو لحظه مشیخواندیم

گرفت و به استتار خود از در امان ماندن  سنگرها درشت و تنومندش پشت کاناپه کلیو او خندان با آن قد و ه دمیدو

 . کردمیم دیو من مدام تهد پرداختیمن م یهااز دست

 ! رونیب ایب یجرعت دار -

 . یکشیتو منو م امینم -

 آن غول تشن را بکشم!  توانمیطور مچه کردمیفکر م نیو به ا گرفتیم امخنده
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 از سوراخ موشم ملوسک من؟  رونیب امیب یدیخند یدید -

 درشت کردم: نه! چشم

از  عیاستفاده کرد و سر تیرا پُر کرد... از موقع مانیعاشقانه یمن بود که قلمرو حکومت یقهقه بارنیو ا دیبرچ لب

 انیپناهش فشرد، تنم نبض گرفت مجان یبازوها انیو محکم م  دیو از در آغوشم کش دیپر رونیپشت کاناپه ب

ام کاشت و قلقلک حائل شانه و گردن برهنه انیکه م رارتگرم و ُپر ح یااش دور کمرم و بوسهگره خورده یهادست

 پوست تنم حک کرد. یکه به رو شیهاهُرم نفس یافتاد گردنم با زمزمه

 ملوسکم رو دوست دارم خانوم.  ایدن هی -

انداخت و  میپا ریدست ز داد؛یسوق م شیهاخواسته پخته و کار بلد بود که مرا به سمت قدرنیوجد آمدم و او ا به

 کرد!  نییمقصد را به سمت اتاق خوابمان تع

 

 

¤¤¤ 

 

*** 

 

 کرشیگوشت بر تنش نمانده بود، پ ریدوماه اخ نی! در ارقصیدیم یو در نگاهش غم خندیدیکردم... م نگاهش

کاهش  نیکرده باشد بر ا جادیا یریو خوش طعم ترالن جون هم نتوانسته بود تأث یمقو یرفته بود و غذاها لیتحل

. شمع بود و به شدیذره آب م ذره ودمچشم خ شیآتش گرفته بود، دخترکم داشت پ شی. دلم برارشیگوزن چشم

و  کردمیمرا حس  دیکشیکه م ی. زجرماندیو همچنان عاشق م سوختیم شیهاو بال گشتیعشق م یدور پروانه

 یآتش سوزان سوختن بود. عاشق هم که باش نیدر ا ی! عشق آتش بود و عاشقدمشیفهمیم یگریبِه از هر کس د

و  دیصورتش کش یدست رو ایمن هم دارد تمام... هل یشایم کردمی! و من حس میشویم روز تمام کیاما  یریمینم

 گردش را درشت کرد. یهاچشم
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 . یترسناک شد شایخاله م -

 ! ایزدم: هل تشر

 . رویمامان ه گمیرا در کاسه چرخاند و دوباره گفت: خوب راست م شیهاچشم

که  ای! هلکشندیدرد م انیگر یِ هااز چشم شتریخندان ب یِهالب یگاه دانستمیو من م دیباز هم خند شایم یهالب

 من عمه.  شیپ ایب ایزد: هل شیو صدا دیترالن جون به دادمان رس داشت،یبر نم شایدست از کُنکاش م

ها در آن یکه لرزش اندک شیهاو دست دمیخود را به سمت او کش یدوان دوان به طرف آشپزخانه رفت، کم ایهل

رهسپار باغ خزان زده بود و  فروغشیبه دست گرفتم و نوازششان ساختم، نگاهِ ب میهادست انیشده بود را م هیتعب

از  شدیو سختم م دیکشی. سخت نفس منشستندیم نیزم یرو کیبه  کیورده خ ریت یکه همچو سرباز ییهابرگ

 سر بحث باز کردم. یمیدوانده بود. با لحن مال شهیر فشیظر یهاشانه یکه بر رو یهمه درد نیا

 ادامه داره؟  قاتشونیهنوز تحق -

از آن نبود. از  یزیموضوع را اما راه گر نیحرف زدن سرِ ا گرفتیداد و دردش م رونیآه ب شتری... اما بدیکش نفس

 کردند. یدلم لشگرکش یارتش تک نفره یروعالم روبه یهاباره تمام غم کیبه  ییبغض دارش گو یصدا

 . ستیبند ن ییدستشون به جا -

 نشده؟  یخبر چیه -

 . نمیبیرو م مایهر شب خواب ن رویه شمیم ونهینه باور کن دارم د -

  ؟یشک ندار یاشه؟ خودت به کسب تونهیم یکار ک -

. مامان باباشم یزیمن که خبر ندارم از چ دونمیبود نم دهینرس یمن آزارش به کس یمایکرده نگاهم کرد: ن بغض

 . دوننینم یزیچ

 دادم.  اشیرنگ افسوس گرفت، دلدار میهاچشم

 . شهیدرست م یهمه چ شاهللیا -
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زنگ  ی... صدانیگاه دروغ یهاجمله نیا دنیداشت به شن ازین شاینداشتم اما م نانیاطم زدمیکه م یاز حرف خود

 خانوم؟  ایبود ثر ی: کدیپرس شایرفت و در را باز کرد، م یمستخدم به سمت در ورود د،یچیکه پ فونیآ

 خانومن.  لماهیا -

خرس پاندا  هیشن تمام َپشمش شبدرون آن کاپ ایلیاز سرما سرخ شده وارد شد، ا یافهیبا ق لماهیکه ا دینکش یطول

 !رویذوق زده شد: عمه ه دنمیشده بود با د

 .دمیتپلش را بوس یو گونه دمشیبه آغوش کش محکم

 جون دلم عمرِ عمه. -

که دست در دست ترالن جون از  ایشده بودم. هل یدوست داشتن شیبتمن برا یآن لباس سه بعد یاز کادو بعد

شده بود نگاه کرد. اخمش در هم گره خورد  ریدر آن جاگ ایلیمن که ا یآمده بود به آغوش باز شده رونیآشپزخانه ب

 . انداختیپدرش م ادی بیعج مراکه  اشدهیبرچ یهالب یدلم ضعف رفت برا کرد؟یدخترکم حسادت م

 بغلم مامانم.  ایب -

 . دندیو ترالن جون خند لماهیو ا شایآمد م میدوان به سو دوان

 زانو نشستم و هر دو را در آغوش گرفتم...  یرو

هشان کرده بود و هنوز نگه یها نگه داربود. ترالن جون خوب از آن جانیهنوز ا نایو س شایم یکودک یهایباز اسباب

ها بودند، ترالن جون سردرد را بهانه کرده بود و به باال رفته بود تا مثال  ما جوان یمشغول باز ایلیو ا ایداشته بود. هل

عطر  شیهای. نگرانمیبگذران شایتماس گرفته بود و خواسته بود امروز را با م لماهیرا تنها بگذارد. خود با من و ا

 هیما شایو م نایس یاز مادر برا شتریبتظاهر نداشت و واقعا  از اعماق دلِ پاکش  نشست،یمادرانه داشت و به دل م

که  یدر حال زدند،یم شیعمه صدا نیدیو آ نییآ نا،یال لماه،یخالص بود که ا قدرنیا اشیذات یگذاشته بود. مهربان

 دادیم تیخانوم وارانه در رفتارش مشهوت بود که احترامش ارجع قدرنیرا گرفته بود! اما ا امرزشانیعمه خدا ب یجا

 ... اهیفکر س به هر چه

 . یوجب مین مالهیم رهیطور سر پسرم رو شنگاه توروخدا چه -
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درزش  یکه مو ال یبود طور دهیقاپ ایلیقرمز رنگ را از ا نیکه ماش ایهل یرکانهیبود داشت راجب حرکت ز لماهیا

 . دیخند شایم زد؛ینرود حرف م

 هوم، دخترمون زرنگه.  -

و  گرفتمیزمان مقرر سردرد م نیاز ا شیپ یام بود چند روزماهانه یدوره کیزدم، نزد یهم لبخند کم رنگ من

خشدار  اشیبه خس خس افتاد، قلب اندرون امنهی. سشدینثارم م ساختیام را مچاله مکه چهره یممتد یدردها

 جمله را گفت!  نیا لماهیگرفت درست از همان لحظه که ا تمیر

 . زننیسر پسرم چه ُبرش م زنیریدوتا خواهر م نیا یکه وقت یدونینم نه،یهم هم طونیش کایمل ننیدخترا هم -

تازه  لماهی... اکایو مل ایهل«! خواهر»به سرم کوباند و چرا تا به حال فکرش را نکرده بودم  یپتک محکم تیواقع

که به  یشد طور شتریحس کردم درد دلم ب دم،یخند ینگاهم کرد. مصنوع یچشم ریز شایمتوجه حرفش شد، م

هم غم  میهاچشم ینهیاز قر دانستمیمگرفت خود هم  میهانگاه از چشم لماهیو فشارش دادم. ا دمشیچنگ کش

 . کندیچکه م

  ؟یخریها م نیماش نیزد: مامان واسم از ا میصدا ایهل

 دخترم.  خرمیم -

 ایکوتاه؟ من دلنازک شده بودم  یجمله کی دنیاز شن یام؟ حت! بغض کردهشومیام شوکه مدورگه یهم از صدا خود

بزرگ است؟  ادیز زیهمه چ ای کنمیبزرگ م یادیرا ز زیمن همه چ شکست؟یمن بود م یهم جا گرید یهر کس

با  یدارم چهار بار تمام خواندمش طور ادیبه  د،بزرگم خواندن شازده کوچولو بو قیاز عال یکیپانزده ساله که بودم 

طور : با غم از دست دادنش چهدیشازده کوچولو پرس»جا نوشته بود  کیرا حفظ بودم.  دقت که حروف به حروفش

در  کنمیحال که خوب نگاه م« شو! نیبعد غمگ شیروباه جواب داد: اول مطمئن شو که بدست آورده بود ام؟یکنار ب

زمان  چیوقت مال من نبود؟ من ه چیه کهنیا ایغم از دست دادنش؟  آورد؟یداشت مرا از پا در م هکه غم چ ابمیم

از  یو سهم اندک شدیم یقسط بند د،یرسیبه من م اشمهیو ن از او نصفه شهیرا تمام و کمال نداشتم! هم نییآ

او  یعطش مردانه رِ یفراگ شترشیب هعاشقانه ک یبه اندک شدیهم مختوم م مانیها! خاطرهشدیعشقش نثار من م

نبود،  دایپ انشانیاز ناز و نوازش اکثر مواقع م یها هم اثر! همانگرفتیمعنا م یهمخواب ترشیکه ب ییهابود... عاشقانه

من  نیب نیو نوازش به آرامش اعصاب برسد و ا نازیب خواستیو م کردیطلب م یاو خسته بود و از من رفع خستگ

 انیو من م رفتیو به خواب م دیکشیکه صعود کرده تن کنار م ییو او ختمیریدر خود فرو م کستهبودم که سرش
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 ری. زدمیکشیام را خود به آغوش مزده خیو تنِ  کردمیام سقوط کرده در خود غوز مزنانه یسرخورده یتمام تمناها

بود  یبودند. عادت کرده بودم در من گورستان فتادهبا من سر لج ا یها هم انگار به تازگ. هورموندیکش ریت شتریدلم ب

 ! هادنیها و نرسنپر از خواست

به  خواستندی. مآمدیم ایتماس گرفت، به دنبال هل نییترالن جون نگذشته بود که آ یاز بازگشتن از خانه یساعت

. من به قدر دادیم لیچهار نفره تشک یها خانوادهبروند، کنارِ آن زن و دخترش! من تنها بودم و دخترکم با آن رازیش

شکستن  ندینب میایچشمم زدودم تا هل یبودند! اشک را زِ پا گریکدیسرشار از حضور ها شش سال تنها بودم و آن

و  چاندمیباال آمدن نکردم. دخترکم را خوب در کاپشن و کاله پ یبرا یبه او هم تعارف ینرفتم، حت نیمادرش را... پائ

 .دمیبه آغوش کش

  ؟یاینم نییمامان پا -

  ؟ینه مامان جان واسه چ -

  ؟ینیرو بب نمییبابا آ یاینم -

 به عقب راندم بغض سرکش را.  دم؛یگز لب

 سرده.  رونینه مامان جان ب -

 گذاشت.  امنهیس ینهاد و ناگهان دست رو شیپ یبا دقت نگاه کرد، باهوش بود! گام میهاچشم به

  کنه؟یدرد م جاتنیمامان تو هم ا -

 آن هیآن ضربان نامنظم گذاشته بود، رو یدرست دست رو د،یچک امییایدر یهااز چشم ختهیافسار گس یاقطره

که  یاخنده دم؛یبودند خند ختهیبه دار آو میهاکه خود را از حصار چشم زانمیر یهااشک انی! مبیغر یوامانده

 .زدیاز غرق شدن دست و پا م ییرها یبرا میدردها انیم

 چرا مامان جان؟  -

 . کنهیقلبش درد م شهیم یجورنیچشماش ا یوقت نمییآخه بابا آ -

 عشق؟! یثمره نیبا من ا کردیچه م داشت
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  ؟یچرا مامان -

 دلم تنگ شده.  گهیم -

  ؟یواسه ک -

 معرفت که با رفتنش قلبم رو شکسته.  ب هیواسه  گهیم -

 پنهان ساختم.  شیو زار زدنم را در خز پالتو دمیبه آغوش کش عیرا سر ایو سد مقاوتم شکست، هل اوردمین دوام

  ؟یکنیم هیمامان گر -

 را خفه کردم.  میصدا

 نه دخترم.  -

 . دمینال ستمیگریطور که مو از او رو گرفتم و همان ستادمیسر پا ا عیسر

 خداحافظ.  -

بسته  یصدا دیفهمیم یادیز نییبازگردم و عاقل دخترم به قول آ شیسکوت کرده بود جرعت نداشتم به سو ایهل

زانو نشست و  یرا که نفسم دچارش شده بود. رو یمرد دمیبالکن رفتم و د ی. به سودادیبر از رفتنش مشدن در خ

بالکن گرفت، خود  یبود که سر به سو شستهسوارش کرد. هنوز خود پشت ُرل نن عیو سر دیدخترم را به آغوش کش

شده  جادیزد به نوار ا یچینشد، او ق یطوالن مانیرا پنهان نکردم. در همان فاصله به او نگاه دوختم، نگاه گره خورده

 نیدار انکه حساب زمان از دستم در رفته بود و همچنان ُسکا قدرنی... استادمیجا ارفت! و من همان مان؛یهااز چشم

که او  ییشدم به جا رهیها همان جا ماندم و خاو بود بودم. ساعت یهاپر مُسما که نشئت گرفته از چشم جیخل

که کرده بود هوایش را! مدام به خود  یخواب نداشت دل یِجا! هوابود از همان  مودهیرا پ رشیمس شیها پساعت

 دهیکش بیو قلبم روحم را به صل خواستیم خوابنداشت، تنم  یخواستنش را... قصد خاموش زدیم ادیفر چد،یپیم

 یدار که آن تلمبهلکنت یدچار کرده بود به ضربان. مرا داشتیسرخ شده سر پا نگهش م یهابود و با چشم

که دوستم  یبودم... من از دوست داشتن ِمرد امدهیجنگ ن دانی. خسته بودم، نه! از مدادیرا خش م یاچهیماه

 الیو خ زدیو برق م درخشدیشب م یمشک راهنیپ انینداشت برگشته بودم! خسته بودم و رنجور... ماهِ نقره فام م

من! خودم به او  یرپاید یاهایبردارد مرد رو گناهمینبود! قصد نداشت دست از سر دِل ب یرفتن المیاز خ یدم نییآ

دُکان منطق را ببند بگذار منطقم خلع  در شودیدلم شب که م گفته بودم؛ بارها در قلبم به گوشش خوانده بودم جانِ
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ظلمت خاموش  نیکن، در ا یدلم را با حضورت نوران یکدهو ماتم  ایها بجاِن دلم، شب ایب احساس در از صالح باشد.

 کی... جانِ دلم! اوریب میشب که شد احساست را برا طلبدیندارد اما قلبم، قلبم با تمامش، تو را م ییمغزم کارا

 یرا پس زده بودم و حال در تمنا نییآ یمن خود روز ستین رینبود، خود کرده را تدب یجبران شدن ییهاتیخر

. کاش نقاش بودم، من اگر نقاش بودم او را هر شب به آغوش زدمیدست و پا م الشیش داشتم، در سرابِ خبودن

دان دان کرده بود اما همچنان قصد  راتنم  یموها شیبود و سوز سرما دهیچی... باد سرد آبان ماه در جانم پدمیکشیم

باشم و پس بزنم نگاه جنگل رنگش را! به نور ماه  یباشم، قو یقو توانمیقدر مچه نمیبب خواستمیمقاومت داشتم... م

کمان را و  نیرنگ نیچ نیلباس ماه را؛ دامن چ رمیگ یشب قرض م کیلب زمزمه کردم:  رینگاه کردم و لبخند زدم ز

ن شنل کهکشا دیشا ینارنج یهاها را با برگجنگل میبندیم سهیرا و... ر اچهیدر یانقره یهاشتور مهتاب، کف

دور  یو تا آن سوها میزنیجاده را گل م ،یاندازیرا بر سرم م ایدر یلیباشد. آن وقت تو چادر ن میهااندازه شانه

 !ست؟یاعروس کوهستان بودن چه مزه ی. راستمیرانیم

 

 بهتر است!  ییصدا یدُشوار است امّا ب گرچه

 بهتر است! ییاز عشقِ کذا ی!... دورالتیخ یب

 ! زنندیم میشوم... مجنون صدا الیاگر ل من

 بهتر است! ییایحیاز ب یبده! هر ُتهمت حق

 کهف  نِ یشوم... در ب یاصحاب رِ یتعب رومیم

 بهتر است یی... در رفتن از عصر جدارومیم

 دلم  گرددیمحکوم م کنم،یدهان وا م تا

 بهتر است ییخلوت، خدا یادر گوشه یزندگ

 ته است برگش یاشعارم کم منظوریب حالِ

 بهتر است!  ییصدایبا ب ی! ساکت! عاشقسیه
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*** 

 

و وارد شدم. با  دمیکش نیرا به پائ رهیدستگ دم،ینشن یدر نواختم، جواب یبر رو امدهیبا سر انگشتان کش یاتقه

پنهان کرد،  زیم ریرنگ را که ز دیسپ یقاپ عکس یگوشه دمیرا برگرداند و من د اشیصندل یعیواکنش سر

 مزاحمش شده بودم انگار! 

 تو.  امیگفتم ب ومدین ییصدا د،یببخش -

  ؟یدار یکار ستین ینه مشکل -

 ست،ین یشود که گفتن ریآن چنان حق کی یبرا تواندیم ایبود... دن ختهیاشک ر شکیدورگه شده بود، ب شیصدا

 چارهیدرست از همان لحظه ب ای... دناندختهیفرو ر شیهاستون ییگو شودیخاک بر سر م چنان در همان لحظه

را  یپندار حس یهااما اشک ختندیریاشک م هروزها هم نینبود ا یدیجد زی! چندیبیمرد را م کیکه اشک  شودیم

را در دهان جمع کردم،  میهامردانه اش را... لب یهااشک لیدل دانستمیکه گنگ بود! انگار م کردیم زیبه قلبم سر ر

 که ناآشنا بود! کشاندیمرا به سمت او م یوجودم را فرا گرفته بود، حس وافر بیغر یچرا اما حس دانمینم

کدوم  ینیبب یایگفتم به خودت بگم ب یاطلس گهیساج م یول یکاربن گهیرنگ لباس م یطراح لباس اومده واسه -

 بهتره. 

 ! یایالزم نبود خودت ب یگفتیم یانیبه ک -

 اشیگر یمنش یفهیزده بود با نامزدش به َددَر رفته بود و از وظ میج شیساعت پ میباال انداختم، دخترک ن یاشانه

 کرده بود. یشانه خال

 . امیم گهید قهیبرو من پنج دق -

 یکاناپه یبه رو گر؛یکدیزدن بودند با گام برداشتم. طراحان مشغول چانه  یگفتم و به سمت اتاق طراح یاباشه

آورده  میبرا نشیمهربان با آن لبخند دلنش یخوش طعمم که آبدارچ یچا دنینشستم و به نوش یطراح زیم یروروبه

 جذاب زد.  یلبخند شهیهم مانندنگذشته بود که پندار وارد شد،  یادیبود پرداختم... مدت ز

 ها؟ اومده خانوم شیپ یمشکل -
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به  یتوجه نشان ندادم که انگار اتفاق ادیبود اما ز یها کار دشواراز آن یریسرخ شده بودند... فاکتورگ شیهاچشم

باعث خرج  یحت نیروشنش را لکه را کرده بود و ا راهنیصورتش هم که پ یآب رو زانیاست، قطرات ر وستهیوقوع پ

 یهاچشم نیتا ا باز کند میدلش را برا یباز هم خودش سفره دادمیم حیاو نشد. ترج یمعنادارم رو یهاکردن نگاه

 نداشت و من هم دلش را نداشتم!  دنیمرد د کی... اشک نمینب گریسرخ شده را د

 . خورهیرنگ اطلس بهش م شتریب نیپرنا مدل دل یآقا -

 متفاوت و خاص باشه.  تونهیم یکاربن گمیمن م کنمیم یروز رو طراح یمن متودها زمیعز -

 کرد.  یار تک سرفهدو طراح ادامه دار بود، پندا یهاکل کل

 . دیبزن یها! لطفا  عنابخانوم -

 تکان داد.  یکردند، پندار لبخندش را تکرار کرد و سر سکوت

 حله؟  -

پندار گام برداشت. عادت داشت به  یبه دست به سو یکردند، ساج ژورنال دییتا شانیناچار با تکان دادن چانه به

نبود. دخترک  ریتأثیگرچه قد بلندم هم ب شدیم یمن کمر شکن تلق یکه برا یزیچ یده سانت یهاپاشنه دنیپوش

 یبود به تازگ ادیز شیهانبود اما ادا و اصول نیسنگ یادیاز دستش سُر خورد. ز نا یقیرها کرد،  نیزم یژورنال را رو

بود که  یاشهزاده کند اما او که خبر نداشت دل پندار قُرُقِ ادهیپندار پ یرا رو یمخ زن خواستیبرده بودم م یپ

 یرو ارهم! پند شتریب یمانده بود و بس یاول باق یقوه پسر هنوز داشت عشقش به نیکرده بود و در جان ا ییوفایب

 یبود اما به خوب هیچند ثان یبرا دیافتاد! شا رونیب یباز بود و ناگهان گردنبند اشقهی یباال یدوال شد، دکمه نیزم

که در هم بود و حروف اولش درشت کنده  یآن گردنبد حک شده بود... نام یرو نیبه الت یشدم که نام نیمتوجه ا

اش نگاه و گردنبد را پنهان کرد. به چهره ستادیا عیرا! سر شده یسیشکسته نو  Mآن  دمیشده بود و من د یکار

و  ییبایز نیاش در عهرهدلداده است. چ زیاو ن کهنیمحال بود باور ا دمیشنیرا نم شیهااگر حرف دیدوختم شا

قبول زحمت  شهی. همچو همکردیم ریبود که ذهن مرا درگ یانکار نشدن یتیمردانه خاستگاه معصوم یهاتیجذاب

 یگاریس یلرز کرده بودم. تنها باران د،یهم کوب یرا رو میهاسرما دندان د،یباریدار شد رساندن مرا. باران معهده

 . دیکوبیکه در سرم تبل م شیهایآورد تکرار نگران میهالب یبه تن داشتم... لبخند رو ینازک

 چیهیب زدمی... غر که مگشودیآغوشش را م شدی: لباِس گرم بپوش. حالم که بد مگفتیم شدیکه سرد م هوا

... نه در ستیاو ن هِ یشب ایدن نینفر در ا کی یخدا قسم که حتدوستش نداشت؟! به شدی... مگر مدیبوسیم یحرف
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 یبود که حت یتکرار یتکرار ب نییآوردن... آ دنفسِ مرا َبن یِنه در نفس نفس زدن، و نه از قشنگ دن،ینفس کش

لذِت در آغوش  م،یهااگر که کم شود از دست یاز زندگ ماندی. چه مکردیاز عشق خود م زیفکرش هم قلبم را لبر

نگاه دوختم که باران داشت با  هاابانیتن خ یزهییرخت پا دادم و به هیتک شهیسر به ش ؟یرا به راست دنشیکش

و  زدیم ادیاش را فرشهزاده یعشق یو ب خواندی. خواننده داشت از دل پندار مکردیخرجشان م یزطنا شیهااشک

 خاطرات به قلبم هجوم آوردند... خاطرات... خاطرات... امان از خاطرات...

 

¤¤¤ 

 

 نکن دختر.  -

 رمش. خو دوسّت دا -

 من دوسِش ندارم.  -

 . خوامشیمن م -

 . گهید یتو بزرگ شد زمیعز -

 من بچم.  ستمیبزرگ ن چمیه -

 پنج سالس.  یهاگل سر مناسب بچه نیشما! ا یخانوم من -

 . اَه!گهیخوب من دوسش دارم د -

 گفتم که نه!  -

 هر جور که بخوام.  یخودت گفت گهی! جر نزن دنییآ -

-... 

 زدم: مگه واسه توعه؟ امروز اصلنشم روز منه.  غیج
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- ... 

 . گریافتاده بودم د هیگر به

 !ـنییآ -

  زم؟یخانوم من جواب شما رو دادم، نه عز -

 یکله یخوش رنگ را از رو یهاییمواقع دوست داشتم تار به تار آن خرما طورنیا دم،یکوب نیحرص پا به زم با

و لب  شدیبرآمده م نمیریلب ز دم،یچی... لب که مدمیتم بِکنم. لب برچخوش دس نیبا موچ اشیدوست داشتن

 . دیکالفه کش یپوف زدم،یم لهیح نیدست به ا یوقت شدیخلع صالح م کردم،یرا در دهان جمع م امییباال

 . دمیزود وا نم قدرنیا گهید یبارو اونم چون تولدته! سر هی نیفقط ا -

 . دمیاش را محکم بوسو خود را در آغوشش سُراندم و گونه دمیبه باال پر جانیخوشحال از دست آورد بزرگم با ه من

سد  شیهاکه لب دمیو او اخم خرجم کرد و من بازهم بلندتر خند دمیدرآمد، بلند خند یبه رنگ گلبه اشگونه

بود و او  میهاینشاندم... تولد هجده سالگ میهامو یموس را رو یکیمقاومت را شکستند و کش آمدند. آن تل سر م

بودم. از  دهیرا برگز یعروسک یتمِ فانتز نخوش فرمش داده بود من باز هم آ یو خم به ابروها چیهر چه که پ

بزنم که از پشت با  رونیصورتش چنگ انداختند. خواستم از اتاق ب یافشانم به رو یآمدم و موها رونیآغوشش ب

گوشم نجوا کرد:  ریو ز دیرا بوس شانمیپر یموها ی. رودمیکش یغیج جانیکرد، از ه رمیآغوش گرمش غافلگ

! من به کم قانع کندیم دنیشروع به وز وریشهر یدر گرما یانگار باد بهار ؛یکنیم ازرا که ب تی! موهانمیزتریعز

 طوفان به پا کن...  ستم؛ین

و بار و شاخسار دلم را لرزاند و با قدرت  به پا شد، برگ یمیعظ یاهویبه رنگ زنانه درآمدند و در دلم ه میهادخترانه

 ...! چدیپیعشق داشت م یرا خوب حس کردم... بو شیخود کشاند! بو یبه سو

 

¤¤¤ 
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درهم  زی... همه چدمیبه سر و گوش خانه کش یگرم ساختم و بعد دست یاخود را با خوردن نسکافه دنم،یمحض رس به

هنر زن بودن را  یکم دیو با کردمیم ینبودم اما حال به تنها داشتم زندگ یابتدا هم آدم منظمو شلخته شده بود، از 

 یبلند راهنیرا با حوصله آراستم و پ میخود ساختم. موها همانیم یاساس یی! به حمام رفتم و شست و شودمیآفریم

زنگ آپارتمان مرا  یفرستادم... صدا نهییاز آ یاخود بوسه یکه برا بیقدر دل فرشده بودم، آن بایبه تن پوشاندم. ز

 دوختم، یورود یدر نگاه به راهرو ی. از چشمکردیحضورم را طلب نم نا یقی یوقت روز کس نیابه تعجب وا داشت! 

شتافته بود! در  می... اما انگار او طاقتش از من کمتر بود که به جستجویبودم کم نیانتظارش را نداشتم! از او دل چرک

 صورت همچو عروسکش گرفته بود. شیرا پ ییبایباز کردم، دست گل ز را

 . یسالم خواهر وهوی -

 . دمیکش میهالب یرو یطرح لبخند دم،یها را از دل رهانکدورت یبود، من هم به آن اوردهیخود ن یرو به

 . یسالم خوش اومد - 

 کرد.  شکشمیگل را پ دست 

 بفرما خوشگل خانوم.  -

از  یکه روز یو پس بزنم خواهرکم را... خواهر اورمیب شیگذاشته بود، دلش را نداشتم به رو شیکنان پا پ یآشت یبرا

 قربت نساخته بود.  یاموال بابا و مرا بدرقه یهابه وعده دنیرس یمن چشم گرفته بود برا

 !یدیچرا زحمت کش -

افتاده بود.  شیهاناخن یه جان گوشه. بکردینگاهم م یچشم ریز م،یدینوش یدم کردم و کنار هم چا یچا

 مهربان به لب نشاندم.  یلبخند دمش،یفهمیم

 . الشیخینکن ب تیخودت رو اذ -

 . یلیبودم خ یطور... اون لحظه عصبچه دونمیواقعا  متأسفم من واقعا ... نم رویه -

 نشستم و دستش را فشردم.  کنارش

 . فهممیم -
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 از بغض گرفت! یارگه شیصدا

 . فهمهیکس نم چیه ،یفهمینه نم -

 و ترسناک!  بیعج یداشت... حال دنیروزها حال بار نیهمچو ا شیهانگاه دوختم، چشم شیهابه چشم متعجب

 . یرو دوست داشت نییکه خودت آ یبابا اجبارت کرده در حال یکنیفکر م شهیتو هم -

 شدم.  نییخاطر بابا مجبور به دوست داشتن آمن به -

  ؟یکه مجبور شد یفقط خودت بود یکنیا فکر مچر -

  گفت؟یاز کدام اجبار سخن م گفت؟ی! چه مشتریزد؟ نه زجه زد ب ادیفر

  ؟یگیم یچ -

 . یچی: هدیخند

 ام نشاند. چهره یداشت و اخم به رو هیحال گر اشخنده

 ! وایکامل حرف رو بگو ه -

 در آغوشم رها شد.  ناگهان

 چرا تا حاال بچه دار نشدم؟  یفکر کرد -

 شیبه آرزوها دنیبچه را مانع رس کی کهنیا ایها را دوست ندارد، که او چندان هم بچه کردمیمن فکر م خب

 ...ای ندیبیم

گوش فرا  حرکتینشاندم... صامت و ب میهالب یگرفت و ُمهر سکوت رو یرا به باز شیانگشتانم تار و پود موها سر

 ! شدیکه داشت آشکار م یدیدادم به راز جد

 بچه از خودم داشته باشم؟  هیدوست نداشتم تا حاال  یفکر کرد -

- ... 
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  ا؟یلیا هیشب ا،یهل هیشب یکی -

- ... 

 دلم بوده؟  یاز خوش یفکر کرد -

- ... 

  کشم؟یم یچه عذاب نمیبیرو م نایهر بار که نگاه ملتمس س یدونیم -

- ... 

  سوزونه؟یچه دلم رو م هیبق داریمعن یهاحرف یدونیم -

- ... 

  ؟یتا حاال شده از خودت متنفر بش -

- ... 

 . ادیمن از خودم بدم م رویه -

-... 

 . خورهیمن حالم از خودم بهم م -

- ... 

 .ادیاز خودم بدم م زنمیرو مدام پس م چارهیب ینایس کهنیاز ا -

- ... 

 ! رهیگیبغل شوهرم بودم عقم م یتو گهید یکیهمه سال با فکر  نیا کهنیاز ا -

نفسش سخت گرفته  دمشیکش رونیاز آغوشم ب گفت؟یهم متوقف شد! چه م میهازد... حرکت سر انگشت خی قلبم

را به حصار دو طرف  میهازل زدم. دست شیها... ناباور به خاکستر چشمختهیرنجوِر به هم ر یِ زِن خسته نیبود ا
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شفاف  یهالهیت نیا تیم نگاه گره زدم. معصومیهابه رنگ چشم یهالهیت یصورتش درآوردم و به فروغ خاموش شده

 شده باشد!  انتیخ یقربان توانستینم

 ! ـوای... هـیه -

 !کردم؟یشناخت م یبه امروز نشناخته بودم... نشناخته بودم خواهرکم را و ادعا تا

  وا؟یه هیک -

 با استفهام تکان داد.  یهم فشرد و سر یرا به رو شیهالب

 قلب خودم.  یبزار بمونه تو رویه تونمینم -

 کردم بر خود مسلط باشم. یسع

 بگو سبک شو.  -

 را ِکدر ساخت.  اشدهیو اشک د دیخند

درست  قا یشدم؟ ها؟ دق مونیپش یلینکنم، گفته بودم بعدش خ یجراح هایشده، راست گفت یصدام چه تو دماغ -

 . اوردمیخودم ن یبود به رو ادیروم ز یاومدم ول رونیکه از اتاق عمل ب یااز لحظه

 ! دیسر باز کرد و بار امنهیس انی... هق زد... بغضش مدمشیبه آغوش کش محکم

 . رویمنم به خودم بدهکارم ه یفکر نکن تو فقط بدهکار -

- ... 

 . نایبه خودم... به س -

- ... 

 باهام دعوا کرد.  شبید -

- ... 
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 اونم به تنگ اومده.  -

- ... 

 نه سال سرم داد زد.  نیا یبار تو نیواسه اول -

- ... 

  رو؟یبدم ه یلیمن خ -

 . یتو جواهر ینه خواهر -

  ندازه؟یمرد رو خش م هیکه همش قلب  یجواهر -

 دوسِت داره.  نایس -

  ه؟ینگاه کرد: واقعا  دوست داشتن کاف میهاچشم به

که روز به  یا. حفرهکردیاز حفره را پر م یداشت و جزء کم ینبود! سهم اندک یبقا کاف ینبود، دوست داشتن برا نه

 . شدیگود م شتریب نهیس یروز در اندرون

  اد؟یدلت باهات راه نم -

 ! زنهیاما بازم دم از عشق م کشمشیم خیهر شب به س -

که شده نگه  یخانه است، به هر جان کندن یگیلیم قدیم یزِن عاشق همانند تارِ پوسیده دانستمیمن خود خوب م و

را و  گریکدیغرق شدن در آغوش  میداند چیست! تکرار کرد یقلبش را... زِن عاشق دل کندن نم یاثر هنر داردیم

 را...  لشیدل میدانستیفقط خود م

 

 یسوزیو م یگویینم

  یخواهیو م یجویینم

 عشق و  یباطن تشنه به
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 ...ییظاهر غرق حاشا به

 

 

*** 

 

 مامان من راحتم!  -

 عاقل شو دختر، عاقل.  ؟یراحت یگیو م یکرد ریاون دخمه اس یخودت رو تو -

 . کنمیمامان! خواهش م -

 خودمون.  شیپ ایب میما پدر مادرت ؟یتنها بمون یخوایم یبابا تا ک کنم؟یمامان خواهش م ویچ یچ -

 آزادترم.  یجورنیراحتم، ا ییخدا من تنهامن به زیعز -

  ؟یگیم نویکه ا میواه! مگه ما دست و پاتو بست -

 بحث رو لطفا  تمومش کن.  نیهلن جونم ا -

 . رمیگیاز دست تو بچه باشه بازم خفه خون م -

 اِه خدا نکنه عشقم.  -

 . جانیا ایپاشو ب زیبسه، بسه زبون نر -

 تا آخر هفته حتما  بهت سر بزنم.  دمیقول م رمیفعال  درگ -

 را به کار انداخت. میام کرد که سنسورهاحواله یطوالن یمکث

 . ادیب رویبابات گفته بگو ه -

- ... 
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  رو؟یه - 

 باز راجب اون سهام حرف بزنه؟  خوادیم -

 نگفته.  یزیبه من چ دونمینم -

 برم کار دارم.  دیفعال  با ام،یباشه مامان جان م -

 ! یپشت گوش ننداز هایایزود ب -

 چشم فعال  خداحافظ.  -

 خدا پشت و پناهت مادر.  -

در ذهنم نقش بست!  یاچرا اما خاطره دانمیخود ساختم. نم همانیم یقیرا که از گوشم فاصله دادم نفس عم تلفن

که غرق  یاز دفتر یاز کلمات را نقش زده بود... خاطرهرنگ که داخلش جوهر قرم یاآن دفتر چرم سورمه یخاطره

جا نشدن... حال  یبودم همچو در آغوش کس خستهبسته بود هچو دل خودم!  خی یچا وانیمرد بود. ل کیخاطرات 

چنگ به دلم انداخته بود  میهایهفده سالگ یهاجانیداشت. ه یرنگ دست از سرم برنم یاخاطرات آن دفتر سورمه

 نیاول .اورمیها را نگار زده بود در بآن برگه دیکه دل سپ یحروف یشده رو یجار یبایکه سر از سرِ آن دست خط ز

 :ختیدر دلم فرو ر یزیصفحه را ورق زدم و چ

 یکنم. بگذار با زن یو بگذار زندگ ریکنم! عطر تنت را از پوستم بگ یبکش. بگذار زندگ رونیب امنهیرا از س اتدشنه»

 «.دیبگشا میرا از دور گلو سوانتیتازه آشنا شوم که نامت را از خاطرم پاک کند و کالف حلقه شده گ

 یجنگل یهاچشمم نقش زده بود. چشم که باز کردم چشم شیهم فشردم... حروف به حروف آن کلمات پ یرو چشم

زن  کیبودم اما  وانهیبردم... د ادیآن مرد را از نگاهم رنگ گرفت و آن دست خط خوش دفتر خاطرات  شیپ نییآ

!  خواهدینم یداشتن قانون خاص وست! دکردیمن بودن را طلب م یجا دنیبود، مرا فهم یوانگیعاشق خلقتش د

از  زیکه دلت را ماالمال لبر دیآینفر م کی... همان که یبده حیدلت توض یِبرا یکه نتوان ستین دهیچیآنچنان پ

 نیآشناتر شیهاو چشم کندیروحت را گرم م شیهاو محبت کندیبا همه فرق م شیها. حرفکندیدوست داشتن م

ها تمام نشوند، که ها و داستانو کلمه و جمله یها حرف بزنبا او سال یتوانی. همان که مشودیم اتیزندگ یِواقعه

روزگارت است! اگر  مِ یتصم نیترانتخابت قشنگ یعنی... ریو روحت را دلگ کندینم یدوست داشتنش دلت را زخم

با  گذاشتندیم یآموزش یها السخود نداشته باشد! کاش ک یرا در پ یمانیپش یایانتخابت درست باشد... اگر که دن
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 شد،یمن نم هینفر شب کیالأقل  شد،ینفر درست عاشق م کیتا الأقل از هر صد نفر  «دیدرست عاشق شو»مضمون 

بدوِن او  یِاند! زندگمهاجرت کرده نشیاست ساکن یکه چند سال یاکه سوت و کور شده بودم همچو خانه یمن هیشب

شده اما آروز دارد  ختهیکه به دار آو یطناب یکرده. اجبار است برا ریگ کیکه رهبرش پشت تراف ستیارکستر هیشب

 آورند،یرا هم با خودشان م شانیقیموس ندیآیم یوقت هاکه آدم دانستینفر که الأقل م کی ها بسته شود...به نهال

 سیخ یاهایرو ،مانیشعرها ،مانیهایدر دلتنگ یول روندیو م ندیآیها م! آدمبرندیبا خود نم روندیم یاما وقت

 روند،یم یها وقت! آنگذارندیاند را جا مبا خود آورده یهر آن چه که روز گذارندیها جا م. آنمانندیمان... مشبانه

مان به طرف گذاشت احساسات دیکه با دانستینفر الأقل م کی... گردندیآدم باز م یهر شب به خواب و خاطره

بدهد. بداند  هیقدر که عطر خوبش آرامشش بشود و طعم لذت و لبخند را هدقهوه آرام دم بکشد آن کیهمچو  بلمقا

کند...  یکه قرار است با او عشق را زندگ یش را بدهد به احساس به خودش به دلزمان جا افتادن زیبه هر چ دیکه با

 شناور است.  یریذهنم در امواج درگ اهکه تا ساعت یطور شومیغرق در تصوراتم م یادیز هایتازگ

هم عاشق بود، من هم... هر سه غرق  شایگفته بود عاشق است؟ م وای... هکنمیم یخال نکیمرده را در س یچا وانیل

. دمیگرفتم و لباس پوش یدر افکار زجر آورم! دوش کوتاه دنیشیاز اند دمی... دست کشمیعشق نا سرانجاممان بود

دست  های. تازگدمیرا برگز دمیچرم سف یهابوت مینو  فیبه تن پوشاندم و ست ک یبه رنگ الجورد یکوتاه یپالتو

 یاهیرا غرق در س میهابرداشتم و مژه یملی. رزدمیرنگشان م شیام که با لوازم آراچهره یساز بایشسته بودم از ز

 رساندم.  یساختم... با آژانس تماس گرفتم و خود را به عمارت پدر

 سفره پهن کرد.  میهالب یگشت. لبخند رو دارمیاش مسرور از دشد و چهره میرایپذ مامان

 عمرم. یخوش اومد -

تابم داد و  شیهامادرانه نیآغوشش فشردم. در طن انیچند م یاقهیو دق دی. به آغوشم کشدمشیو بوس دمشییبو

 یرفته بودند و او تمام وقتش را پا به پا شانییسر زندگ وایو ه رادیرا گرفتم. همان روزها که ه میهایمن حال کودک

 رادیو ه وایو ه کردیبابا جر و بحثشان کل خانه را پُر م که با اه! همان وقتآمدیو راه م شدیم قیمن رف یهاینوجوان

که در  دوختمیاشک آلود او نگاه م یهاو من به چشم خواندندیم یعیرا طب ادهایو فر زدندیم رونیاز خانه ب الیخیب

 کیو  دیکشیشدن در مرا در آغوش م دهیکوب یو بعد از صدا دیتپیاو م یبرا بابا عاشقانه یهایرحمیتمام ب انیم

که عشق  ییاش بودم و باباکه جگر گوشه یمن رد،یپشت کداممان را بگ دانستی! دلش نازک بود و نمدیبارینفس م

در برابر َمرد مستبد و خودخواهش  شهیبابا را دوست دارد، چنان که هم وقفهیب دانستمیبود! م اشیو نوجوان یکودک

در برابر  دانستمیم یگریکه بِه از هر کس د ییِمهر آموخته بودم... او یهراوهمِ  نیکردن را از ا ی! عاشقدیآیکوتاه م

انتظار  چشم شهیبه من آموخته بود زِن عاشق هم شیها«تیعاشق»مردش باز هم عاشق است. او با  یهایتماِم سرد
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عشِق پاک او که در  ق! مادر من نماد عشق بود و من عاشخواهدیکه از اعماق جانش او را م ماندیم یمرد

 ...دیدرخشیم شیهاچشم

 نهاد.  میرو شیپ یاپر از نان خامه یظرف مستخدم

 . رنیواست بگ انیم یگفتم دار یبخور مامان -

 خوشمزه را گاز زدم. یهالب زدم و ناِن گردآلود پر از خامه جانیپر ه «یجونم یا»

 سالم.  -

. دوستش داشتم... با تمام دیو مردانه لرز دهیآن اندام کش دنیدکردم و سپس به پشت سر نگاه کردم دلم از  مکث

 عشقم به او را انکار سازم. توانستمیباز هم نم بودمیم ریقدر هم از او دلگوجودم، او پدرم بود. جانِ دلم بود، هر چه

 خاطرش عاشق شده بودم تا او خُرم بماند. به یکه روز یپدر

 سالم.  -

آورد. بابا که کنار مامان نشست  یمن و بابا به گردش در م یچهره یسرخ رنگ نگاهش را رو یبا لبخند مامان

 ام را از دست دادم.تازه باز شده یاشتها

 . یاالن اون برگه ها رو امضا کن نیبهتره هم -

 یراستزدم؛ به یهستم؟! پوزخند عشیمن هم همچو هلنش مط بردیخانِ دادوند! گمان م اریزورگو بود شهر همچنان

 به تنگ آمده است! میبودم دلش برا دهیشیبود که اند امیالیاوج خوش خ

 ازم خواسته.  یبابا مهد کنمیبهتون که گفتم امضا نم -

بود نگاهم کرد. سر به  دیها حاله کشآن یاز مِهر رو یسرد که رد ییهاخوش فرمش به گره افتاد و با چشم یابروها

 بود اما... فرود آوردم. پدر  ریز

 مشکلت پوله؟  -

جانش به جانم بند است؟  گفتیاش؟ مگر نمجگر گوشه مگر من دخترکش، د؟یرا به من بگو نیا آمدیدلش م طورچه

 باشد؟  رحمیب قدرنیا گونهنیا توانستیطور م! چهدمینامیاش نمخانه یمگر دردانه
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 . یخوایمن و نم گهیکه شما د نهیمشکلم ا -

نازک شده بود و هر آن ممکن بود  یبودم از احساسات... دلم همچو بادکنک زیزدم؛ دختر بودم. لبر هیگر ریز ناگه به

و خود را  نمیرا بب شانیهایمحبت یب توانستمیم یقدر توان داشتم؟ تا به کبترکد! مگر چه شانیهایرحم یآوار ب ریز

را نداشتم، قادر به حفظ  یتوان خونسرد گریشده بود... د لیتکم تمیبزنم؟ توانم تمام شده بود... ظرف گریبه راه د

 شودیدارد جان به سر م شانیرویه دندیفهمیم دیآن ها نبودم. پدر و مادرم بودند؛ با یهاچشم شیاستوار بودن پ

دست  دنیبنش منفر که کنار کیداشتم به داشتن  ازیدست و پا زدن در حسرت ها... ن نی... در اهایتفاوت یب نیدر ا

از  میهاجان؟ ِسفت بغلش کنم و تماِم خوب نبودن وانهی: چه مرگت است ددیام، از ته دل بگوشانه یبگذارد رو

شده از عشق من هر  شانیو خم حال پر چی! در پخواستمیرا نم یرازدار گریبزند... دلم پر بود و د رونیب میهاچشم

 صبرم ترک برداشته بود.  یو کاسه دمیراه، چِش نیچه بال بوده در ا

 جان! رویه -

 نگذاشته بودم که...  ییرایپذ یپله یرا رو میهنوز پا دم،یکردم و آن را به چنگ کش فمیرا بند ک دستم

 ! ـرویه -

 زانمیگر یو به پاها دیتنگ بود... دلم لرز شیهاگفتن رویه یقدر دلم براچه داندیبابا... خدا م رویبابا، جان دل ه جانم

 بازگشتم.  شیتار شده به سو یادهیداد با د ستیستور اد

اش باز شده یهادست یبه دو قسمت کنم! به سو توانستمیقلبم را که نم دانستم،یقلبم را که نم ستادنِ یا زمان

 زیچ چیه شکیتعلل رها کردم... ب ینوپا پرواز کردم و خود را در حصار امن آغوشش ب یسبک بال همچو کودک

بودند.  نشده یبابائ لیدلی! دخترها که بباشداز جنس پدر  یاز آغوش مرد زتریلحظه دل انگ نیدر ا توانستینم

سرشان  یرو ازیدور از حِس نو مردانه به منیا یدست ردیبگ «ایدن» یهایکه هربار دلشان از نامرد دانندیدخترها م

 ندارد!  یگریعطر د« عشق»که جز  شود؛ینوازش م

 

*** 

 رو پسر تپله؟  رستانیدب ادتهی -

 من.  یخدا ی: اوه وادیخند وایه
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فکر  اوردیم دهیبه سر و گردنش داد و چشم در کاسه چرخاند و با فال گفت: چپ راست واست گل ارک یقر لماهیا

 . یدیبهش پا م کردیم

 بد دلش رو شکستم نه؟ آهش به نظرتون منو نگرفته؟  یلیخ یبا مکث جواب داد: ول وایه

 ! شهیواسه چهارده سال پ یدونی: نه بابا تو هم! مدیبلند خند لماهیا

 . رهیگیآخرش تقاص اون دل رو ازت م ایدن یرو که بشکن یکیقرن هم بگذره دل  هی -

 یپهن شده یترمه یرو قشینگاه عم یو به تماشا میچرخانده بود شیرا گفت، هر سه سر به سو نیبود که ا شایم

شفاف  گرید شیهااز منظور را نهفته داشت! عسل چشم ییایاش در پس خود درو به واو جمله... وامینشست یعسل

از خودشان را در  یو کم ندیآیو م روندیآدم ها م دانستمیم یبود. من به خوب ختهیها را در غم آمنبود و شقاوت آن

به درد نخور را! اما  یِاضاف یهاناتمام، با تکه ییهاپازل برند؛یاز خودمان را با خودشان م یو کم گذارندیآدم جا م

نگاهش  درکه اشک  دمیفهم یرا وقت نیتمام خودش را داده بودند! ا ایتکه را جا گذاشته بود  کیاز  شیانگار ب شایم

 موج انداز شد.

 بحث نشه بعد بحث از حرف نزدنمونه.  میزنیما حرف نم ایب -

 تکان داد.  یسر شای، منگاه کردم لماهیطلبکار ا یافهیق به

 کن.  فیمزتو تعر یب یهاگفتم، تو همون خاطره یزیچ هیخوب حاال  -

 . دیچیدر باغ پ یلیاتومب یصدا

 اومده.  نیدیآ یی: دادیکش غیبا ذوق ج ایلیا

 با تعجب به پشتش کوفت.  لماهیکرد و به سرفه افتاد. ا ریگ شیآب پرتغال در گلو وایه

 !یواه دختر خوب -

 نیدیکرد. آ همانیخود را به آغوش او م ایلیا نیدیشدن آ داریرا فشرد... به محض پد شیتکان داد و گلو یسر وایه

 ذوق کرد.  لماهیها باال آمد، ابه بغل از پله ایلیگام برداشت و ا یو به سمت ضلع شرق دینگاه چرخاند و ما را د

 . یسالم داداش -
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 سالم ماماِن جغله.  -

 به من نگو جغل.  ییاِه دا -

 بگم؟  یپس چ -

 ! ایلیآقا ا -

 . رهیگیم لیاوه چه خودشم تحو -

 رو؟  هیآب یشارژ نیماش یواسم گرفت -

 . ارهیب رونیب نیاوهوم، بدو برو بگو مش رجب برات از ماش -

 آخ جون.  -

 تو هم پرو ترش کن.  دهیبهش مکم رو  رادیگفت: ه نیدیتکان داد و رو به آ یسر لماهیرفت، ا رونیکه ذوق زده ب ایلیا

 نشست. شایکنار م نیدیآ

 .ریسخت نگ گهیبچس د -

 !شه؟یم یچ میرینگ ره،یراست باال م واریاز د رمیگیسخت م -

 نگاه کرد. یاو را چپک شایم

 !یبود یصالح یبچه ،یبچگ یلیحاال انگار خودت خ -

 کار نگاهش کرد.طلب لماهیا

 .رقصنینزده م دینسل جد نیزمان ما فرق داشت، ا -

 به دهان گذاشتم. اریخ یاتکه

 .یآنشرل ایحاال تو کوتاه ب -
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به خنده  شایو با غمزه رو برگرداند. م دیکش شیموها انیم یاش بود، دستشده یشراب یبه تازگ یبه موها امهیتک

 افتاد.

 .ادیم یواسش عشوه خرک رادِیحاال انگار ه -

 او پرت کرد و چشم غره رفت. یمحکم کوسن کنار دستش را به سو لماهیا

 چشم زرد. -

 برخواستم. شایاز م یدارطرف به

 !گه؟یمنظورت عسله د -

 زبان دراز کرد. لماهیا

 .رشمینخ -

 حواسشان به کل کل ما نبود.  چیبودند که در فکر بودند و ه نیدیو آ وایصامت ماندگان جمع ه تنها

 زد. شانیبلند صدا لماهیا

 !ن؟ییدکتر، خانوم عکاس کجا یآقا -

 پاسخ داد. یبا لبخند کمرنگ نیدیسر بلند کرد و آ وایه

 طورن؟کنار شما، خانوما چه -

 جناب دکتر حال شما؟  میسر برگرداند و نگاهش کرد: خوب شایم

 دکترتونم خوبه.  -

 بود!  نیبودم! قطعا  هم حساس شده یادیز یهم من به تازگ دی...؟ شاایلبخند زد  دانمیلبخند زد... نم وایه

 مشاعره؟  میاومدش بر نیدیجو داد: حاال که آ لماهیا

 را خاراند.  شیابرو یبا انگشت شستش گوشه نیدیآ
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 من دلم تنگ شده.  میبر -

از شب کنار  یو تا پاس میرفتیم رهیکه کل سه ماه تابستان را به جز ییآن روزها ادیمن هم تنگ شده بود، به  دل

و به  دمیخزیم نییرا دوست نداشتم، در آغوش آ اتی! من ادبمیدادیو مشاعره سر م مینشستیآتش م یساحل به پا

به  نییو آ کردیخطابم م یو نخود دیخندیم نای. سشدمیو غرق لذت م سپاردمیاشعارشان گوش م نیدلنش یآوا

 .رفتیو به او چشم غره م بوسدیسرم را م یاز من رو تیحما

 . دمیممن که گوش  -

 ! ؟یبگ یچ ینگ نویپشت چشم نازک کرد: ا لماهیا

 . یگیم نویواسه اونه ا یبلد یلینکه خودت خ -

 فورا  دست به کار شد.  شای. مدمیرا درآورد که خند میادا

 یاست کار عشقباز لیتعط ندیگویتو م یب -

 دارد نهیخبر از شنبه و آد یاما ک عشق

 فکر کرد و با مکث پاسخ داد: یکم لماهیا

 یقرار یبا ب کشدیعاشقان پر م یدر هوا -

 دارد نهیکه او در س یزخم ،یکبوتر چاه آن

 گفت: عیسر نیدیآ

  یچون چراغ ،یدرفشان الله در و -

 یاز دود او بر جانش داغ کیول

 هم نهاد و سپس گفت: یلب رو وایه

 تو از چشمان من  یدانیدارم که م نیقی -

 که دل از تو خوانده  ،یخوانیلحظه م هر
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  ؟یادهیشن بیهرگز وجود حاضر غا -

 است گرید یجمع و دلم جا انیدر م من

 و من غزل بخوانم از چشم تو یتو باش -

 را هایکس یتو تمام ب شیپ ببارم

 پر جوش نهیکعبه، س یآمد سو -

 کعبه نهاد حلقه در گوش  چون

 . جگر سوز خواند یبا تلخ خند نیدیآ

 ظاهر شاد  نیبا هم یشده در اوج جوان -

 و قسمت نشود؟  یباش یکس ریگلو پ تا

 و تا عمق وجود  یآزاد و رها باش شده

 و قسمت نشود؟  یباش یکس ریو تسخ رام

 شد.  یچشم بست و حروف از دهانش ناخودآگاه جار وایه

 سرخ بود اما دلم رسوا نشد میهاگونه -

 نشد دایپ یکس ایتو در قلبِ من گو مثلِ

 نگاهت صاف بر قلبم نشست رِیت نیآخر

 با تو بمانم، خوِب من اما نشد خواستم

 تلخ من  یروزها نیشد محرمِ ا نهیآ

 کس مثل خودم تنها نشد  چیندارم ه شک

 کنم تیدایروز پ کیبستم با خودم  عهد
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 نشد  ایسردِ من هم صحبتِ در یهااشک

  کندیهر شب جشن بر پا م وانهیدِل د نیا

 بر پا نشد  یتو در قلبِ من هرگز ول جشنِ

 عاشقــم  میبگو دیآیزبانم بند م من

   اما دهانم وا نشد خواستمیچه خود م گر

را با خود  زیغم انگ یاحهیو را ختیپا گر زیگر ییکه چو آهو ییوایاز وهم کلمات او و ه میشده بود رانیح مانیهمه

 ... دمیرا برگز ختنیگر وایبا درد چشم بست و من عاجز بودم از پلک زدن! من هم همچو ه نیدیآ... گذاشت  به جا

به  نیدی! اما آمیشاهرگ افکارمان را ببر میترس به دنبال داشت و هر سه دوست داشت ییایخود دن یدر پ سکوتشان

ناپه نشست و قصد رفتن نداشت و همان کا یها رومانده بود و تا ساعت رهیزده خ خی یبرف زمستان از پنجره نیاول

 آمد،یبه خانه م رید نییسه شب به بعد که آ یهاساعت زبود که بو برده بودم ا یآخر دور یآن روزها هیحال من شب

دوستش  یپنهان یو حت کندیم یبا او زندگ یپنهان رود،یم رونیبا او ب یرا دوست دارد. پنهان گرید یکس یکه پنهان

! ارکشندهیبس ی! دردآور است و گاهستیاز زمان خوب ن یمقطع چیدر ه ست،یو دانستن خوب ن دنیفهم ادیدارد. ز

در افکار  یکنجکاو یبرا یابودم حال هم عالقه دهیرفتن را برگز دنیفرار از فهم یبرا شیکه شش سال پ طورمانه

 نیهم یو برا دادمیم حیا ترجر یخبریب نیوار را نداشتم. شکستن و خورد شدن را دوست نداشتم... همماراتون

پا به فرار  رادیو ه لماهیکردم و از عمارت ا یافظ... خداحزنمیم دنیخودم را به نفهم شودیکه تا م زهاستیچ

 را دوست نداشتم؟!  رادیو ه لماهیوقت عمارت خوفناک ا چیگذاشتم! گفته بودم ه

 یبود که سرما یگل هی! حالم شبدمیبلع یرنگ را با نگاه م دیسپ یهاداده بودم و آن دانه هیآژانس تک یشهیبه ش سر

توان تحمل زمستان را دارد و  گریشاخه زنده مانده است. نه د یرو جانیرا ربوده و زرد و ب شییبایز یزمستان همه

 دهیه انتها رساو ب گرداندیطرواتش برنم یبهار هم او را به روزها یهمعجز داندیبا بهار را! خوب م ییاروینه توان رو

 !دمیکش نییرا به پا شهی. شچدیپیزمستان م یعطر نرگس داشت در هوا گریاست... حال د

وار  انهیزمستان تاز یدر هوا بارنیزده بودم. عطر نرگس ا خی یهادانه زیبردم، محتاج لمس آن ر رونیرا ب دستم

بود که  شیهاچمن زار چشم ریبار تصو نیدوباره جان گرفت و ا ادشیدوست داشتنش دوباره جوانه زد،  د؛یچیپ

با هم دارند عطر نرگس، زمستان، دوست  یبیعج یچه رابطه یراست. بهکردیم یمدام دلبر امختهیافکار بهم ر یالبال

باال آورد! دوست  جاکیها را دوست داشتن یبعض شدی... و کاش مشیهاچشم ش،یهاچشم ش،یهاداشتنش... چشم
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اما روزگار  ساختیاو مرا آرام م یفکر کنم، حال فقط تصور چشمان سبز وحش یحت وایدار همعنا نداشتم به آن شعر

 با جوهر قرمز نوشته شده بود: یااز صفحات آن دفتر چرم سورمه یکیگاه نبود! در  چیدل من ه مبه کا

 هاچارهیمرد جمع شده. ما ب کیخاطرات خود دارند که درونش خون  یدر خانه شهیش کیها هم زن نیتر مهربان»

 یکی خته،یدرون چشم بوده با اشک ر مانیکی استفاده مانده، یعطر ب یشهیدرون ش مانیکیحاال  م؛یهمه جا هست

خط  وارید یها با درد روناخن یهم ذره ذره رو مانیکیخورده و جا انداخته،  یگریمرد د راهنیلب به پ یرو ریسراز

 یانبار یاسباب کهنه ریز واریرو به د یدرون قاب عکس مانیکی ده،یخودش زجر کش ریغ یکمر کس یرو ایانداخته 

 «.دیآ ینه به کار م شودیهست نه تمام م شهیهم شیلوازم آرا یشده ال یهم بسته بند یکیفراموش شده و 

را  یگریرا ربوده بودم و مِهر د یبر من اگر نگاه یحبس کرده بودم! وا یا شهیمرد را در ش کیبر من اگر خون  یوا و

دمبل زده که مدام چرکش وجود  یهمه درد بودم لعنت خدا بر من که شده بودم زخم نیا ی... اگر من بانغیاز آن در

 ها را از دست هم کوتاه! و دست کردیم یهمه را عفون

 یبو اشیست، عزیز است، کهنگبر آن حالِ خوِب زجر آور! درست بود عشق جان ا یبر عشق... وا یبر من و وا یوا

. یک کندی! زمان شاید شدتش را کم کند اما عمقش را حتما  زیاد میقدیم یهادهد، همچو قفسه کتابخوبی می

است در  یکه یک ثانیه عبورش کاف یی... خصوصا  وقتی یک طرف رابطه او باشد. اوستیدوست داشتن یخواستن

خاطره خوب است حتی اگر سوخته باشد، حتی اگر پر از غم شیرین  کند،یرا روشن م یآسمان شب من. تمام تاریک

در عذاب است از  شهیها او باشد... و جان هم. خصوصا  وقتی یک طرفه خاطرهشودیباشد کهنه هم بشود فراموش نم

 دست عشق! 

 

¤¤¤ 

 

 

  ؟ییکجا -

 . زمیعز مارستانمیب -

  ؟یگردیبرم یک -
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  .شتمیپ گهیدو ساعت د یکیتا  -

 خونه.  یایهفتس ساعت دو شب م هی ؟یچ یعنیرا باال بردم:  میصدا

 ! رویآروم باش، کار دارم ه -

  ؟یهمش کار، کار پس من چ -

- ... 

 ! نییآ -

من  یبود که به رو یبار نیاول نینگاه دوختم... ا ی! با تعجب به گوشدادیممتد نشان از قطع تماس م یهابوق یصدا

دادم. اشک  یرنگ قال یزانوانم نهادم و چشم به گل نارنج یکرد. ناالن سر به روبغضم سر باز  کرد،یرا قطع م یگوش

و خبر پدر  مینیدو نفره تدارک بب یامشب جشن خواستمیشد... م گم میموها انیراه گرفت و م امینیب یغهیت یاز رو

و رو  ریخندانش که دلم را ز یهاوسط سالن چشم دوختم، به لب زیم یبدهم. به قاپ عکسش رو یشدنش را سوغات

کنار چشمانت،  یخوردگ نیلبت، آن چ ی... آن خط گوشهیخندیم یبه او گفته بودم وقت شبید نیکرده بود هم

بود. بستر پهن کردن لرزانده  یرا برا میدست و پا میهالب یگرم رو یافقط! با بوسه رندیگیهمه و همه... جانم را م

پخته بودم سوخته بود. به ساعت  شیدلخواهش را که با شوق برا یقرمه سبز د،یچیپ امینیب ریسوخته ز یسبز یبو

 رفت.  غامیپ یتلفن خانه زنگ خورد، پاسخ که ندادم رو ؟االن کجا بود نییبامداد گذشته بود! آ کینگاه کردم از 

داره دکتر  نهیس یقفسه یهشت سالس که تنگ یپسر بچه هیاومده  یمورد اورژانس هی د؟یسالم جناب دکتر هست -

 . دیایب مارستانیفرستادن اتاق عمل رو آمده کنند، لطفا  زودتر به ب ییرضا

از دود در  یااست؟ خانه را هاله مارستانیشد؛ گفته بود ب شتریب یسوختن ی... بودمیتر در آغوش کشرا محکم زانوانم

بدون خون وجود دارد و نه  یطور که نه قلببدون او وجود ندارد؛ همان «یمن» چیه دانستیبرگرفته بود! کاش نم

قدر به آن حالت . آنکردیاز دست ندادنم م یبرا ید تالشیاست شا رشیکه دلم گ دانستیبدون ذهن. اگر نم یفکر

 ینشسته بود در آغوشش تکان میپاها ریکه دور کمر و ز شیهانشستم که خواب مرا از خود ربود. با لمس دست

کف سرم آتش گرفت، به او گفته بودم در  دیرا بوس میموها ی. رودیچیپ شتریب یسوختن یخوردم، بغض کردم... بو

 صلح جهان است! ریسف نیبهتر راهنتی... عطر پیکشیرا به چالش م خیصلح تار یهامعاهده یریگیآغوشم که م
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 یالاز البه داد،یم زییپا یکوچه هنوز بو نیزده نگاه دوختم ا خی یزدم و به کوچه را بند پرده کردم و کنارش دستم

 کهنیهراسم هست از ا داد؛یم زییپا یشهر هنوز بو نیرفته و ا زییآمد! پا یم زییپا یشهر هنوز بو نیخاطراتش در ا

 زیرازِ پائ نیتر ی...! و عشق، پنهاندهدیم زییپا یزمستان بو نیا دیکنزمستان، خاطراتش عزِم رفتن کنند، باور  انیم

 بود... 

تکان داد و  یدست مینهاد. جاِن جهانم برا ایپا در دن میهالب ی! لبخند رودیچیکوچه پ چیلوکس و آشنا در پ یلیاتومب

گام  یورود یقد ینهیبه سمت طرف آ عیاش. سرآمده رونیکاله بافت ب ریاز ز یساخت موها یمرا غرق خوش

با  چیم را باز کردم و دوباره دور دستم تاب دادم و مارپیمو ریرنگ را در تنم مرتب کردم و گ یآب یاسک قهیبرداشتم، 

 . ستادمیرا باز گذاشتم و به انتظارشان ا یسرم بند کردم، در ورود یرو ریهمان گ

 

رنگ خندان وارد شد، چند بادکنک قرمز رنگ به دست  یگلبه یعروسک ینگذشت که جاِن دلم در آن پالتو یمدت

 . دادیداشت و با شوق تکانشان م

 . رویمامان ه -

زانو زدم و به  شیپا شیپ زم،یبر شیپا ریز یدوست داشتم جانم را سر ببرم و چشم روشن گفتیکه م رویه مامان

 . دمیآغوشش کش

 جان مامان. -

 بود با خنده تکانشان دادم.  ختهیر یدوست داشتن یهادانه زیروشنش ر یموها یآمد رو رونیآغوشم ب از

 ! یبرف دیسف -

 اش بوسه زدم. گونه یبه رو د،یخند

 سالم.  -

باشد.  یخوب زیچ دیداشتنش با نا یقیداشتنش!  یاش افتاد... دلم پَر زد براچشمم به قامت بلند و چهار شانه تازه

که فقط مامان  ییهایاهمان نان خامه یى توت فرنگى بدهد، یا انارِ گلپر زده، یا خوشمزگباید مزه« داشتنش»
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خاکِ باران خورده...  ییاِس رازقى بدهد، یا بو یکند... داشتنش باید بو شانیداریاز کجا خر دیبا دانستیم

 باید چیِز خیلى قشنگى باشد!  بود که نداشتمش! اما داشتنش یدانم... من شش سالنمی

طور فراموش نکرده بود؟ بود؟! چه ادشیزد.  یلبخند آرام دم،یدر دستانش افتاد... خند کیک ینگاهم به جعبه تازه

 بود؟ قلبم به تپش افتاد.  جانیبود که حال ا یخاطر پونزدهم دبه

  .رویو گفت: تولدت مبارک مامان ه دیزده دست به هم کوب جانیه ایهل

و حال... دوست داشتم از  زدیبه آب و آتش م شیبرا گونهنیدل من هم کرد؟یمن چه داشت م قراریدل ب با

هم در من وجود  یمن کنمیاوقات فراموش م یدارم که بعض ازشیقدر ندارم، آن ازشیبخواند که من ن میهاچشم

 دارد!

 و پنج ساله شدنت مبارک.  ستیب -

 یکاناپه نشاند... تل یمرا رو جانیبا ه ایکردم به لذت کنارشان بودن. هل همانیزده شده بودم و خود را م شگفت

آن کشاند، خاطرات قطعا  قاتالن  یرا به رو نییآورد که نگاه من و آ رونیموس از باکس کوچک در دستش ب یکیم

 هستند!  یرحمیب

را  اشیسبز وحش یهاچشم واروانهینشست و من د شیهالب یور یدر نگاهم گره خورد، لبخند کمرنگ نییآ نگاه

 دوست داشتم...

رها شدند،  میهاشانه یروشنم رو یآزاد کرد، آبشار موها پسیرا از بند کل میموها هوکیو  ستادیکاناپه ا یرو ایهل

 . دیرا به هم کوب شیهادست ایهل

 قدر موهات خوشگله. چه رویمامان ه یوا -

ها از حسرت را در آن ینه! اما... من رد ای دمیدرست د دانمیبه گردش درآمد نم میها و موهاچشم یرو نییآ نگاه

ها را روشن کرد. نفس که از آشپزخانه آورده بود شمع یتیبا کبر نیینهاد و آ میموها یتل سر را رو ایخواندم. هل

را به  امنهیحضورِ معشوق س یاز شوق گرماو قلبم  تطرف چپم نشس نییکه آ یاسخت شد درست از لحظه دنیکش

 . دیکش غیگرفت و ج یجا گرمیدر طرف د ایکوفت. هل دنیقصد در

 مامان خاموش کن.  -
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 خم شدم.  زیم یرو به

 . یمام هایاول آرزو کن -

 هم باشد! شیبها خواستیخود آرزو کردم و هر چه که م یرا برا نییهم گذاشتم و از اعماق قلبم آ یرو چشم

 و پنج ساله...  ستیشده بودم ب ینهادم و زن یو پنج سالگ ستیرا خاموش کردم و پا به ب هاشمع

 .امیگوشم زمزمه کرد: تولدت مبارک ماماِن قشنگ هل ریز نییآ

لب  میهاشدند و پلک یجار میهانگاه دوختم، لبخند زد. کلمات از دلم بر چشم شیهارا کج کردم و به چشم سرم

مزه  میبودن در آغوش تو برا یبه اندازه زیچ چیه یسرد زمستان یروزها نیدلم را با لبخندت در ازدند؛ گرم کن 

 ندارد... 

چشم به  نیینشسته بود و آ نییوسط من و آ ایکه هل یسلف یمان شد قطعه عکسخوش یادیز یلحظه یکننده ثبت

لباس هم آتش گرفت. قصد  رید و پوست من از زمن حلقه کرده بو یدوخته بود و دستش را به دور شانه نیلنز دورب

ام را با شوق گونه ایدستم مرا به مرز جنون کشاند! هل مچبه دور  امهیرا کرده بود که با انداختن دستبد هد امیوانگید

. به خدا دمیچشم د یرا از گوشه نییو عطرش را گره زدم به تار و پودم؛ لبخند آ دمشی. محکم به آغوش کشدیبوس

. ستدیمکان با نیلحظه، در هم نینقطه، در هم نیزمان در هم شدیبه کام دلم بود و بس؛ کاش م ایقسم دن

 خواستندیبه دست آمد. م یکوچک یرفت و چمدان سفر نگیبه پارک نییکامل شد که آ یام وقتیخوشبخت

من تنها  داد،یم یبه آن زن ملکا نام چه پاسخمهم نبود که  میشنبه و جمعه را در کنارِ من باشند. براپنج التیتعط

 شان را آرزو داشتم... بودن

 رونیاش را داشت از چمدان بزد، به طرف اتاق گام برداشتم، حوله میصدا نییکارتون راپونزل را گذاشته بود. آ ایهل

 . دیکشیم

 رم؟یحموم اتاق دوش بگ یمن تو -

 برات وان رو حاضر کنم؟  یخوایآره، اگه م -

 . هیممنون دوش کاف -
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رفتنم  ینهاد و به حمام رفت. همان جا مانده بودم، پا نهیآ یاش را رو به روتوالت رفت، ساعت و... حلقه زیطرف م به

حلقه نام گام برداشتند. قلبم ضربان  یجان گرفتند و به طرف آن رنده میهاقدم دمیآب را که شن ی. صدازدیلنگ م

دادم. نور المپ در درون حلقه  یجا انمیگر میهاانگشت نیرا ب لقهلرزان ح یها. با دستدیلرزیم میهاگرفت! دست

نوشته  نیکه به ناگه از دلم عبور کرد. نام الت یانیاز جر یاز قلبم... وا یکرد و چشمم را زد! قلبم... وا دایانعکاس پ

 یو به سو شتگ یجار میهااز نبض عشق ُپر کرد... اشک از چشمدرون آن حلقه سراسر جانم را  «رویه» یشده

قلبم  یحلقه را به رو د،یرقصیآسمان رخشان م یکیتار انیبه حرکت درآمد. ماه م میکنار زده شده پاها یهاپرده

شدم از حس خواستنش! دلبر من چو زمستان بود؛ سرد بود اما دل  زینهادم و فشردمش. چشم به ماه دوختم و لبر

 ... رفتیم شیمن مدام برا

 

 چه آمد  هر

 سَرم از  به

 ناِم  تَپشِ 

 بود...  تو

 

را لمس  ینسب یخوشبخت ی... با بند بند وجودم تازه داشتم معنانمودیمرا دلشاد م اشیشاد بود و شاد ایهل

 نیشان و اشان و نداشتمشان را پس بزنم. داشتمداشتن تیمحدود نیداشتم ا یبود و مدام سع ی. حال خوبکردمیم

 هم...  نییداد، پاسخش را با لبخند دادم! آ ناز داخل استخر توپ تکا یدست مانیبا خنده برا ایبد بود! هل

 . شهیواسه بچش م شیهمه چ شهیدار مآدم که بچه -

 دادم.  رونیقطار متحرک رفت. نفسم را آه مانند ب یهاو به سمت گالن زد رونیاز استخر توپ ب ایهل

 . یخوب بزرگش کرد قدرنیکه ا یمرس -

 ملکاس.  تیترب ست،یکار من ن -
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قصد  نیی... سکوت کردم اما آزدیواضح از حضور آن زن حرف م قدرنیبود که ا یبار نیاول نیفشرده شد! ا قلبم

 نداشت.  یخاموش

 . یآخر هم مثل حاال ساکت بود یروزها -

- ... 

 . یواسه فرار بود دنیو به فکر نقشه چ یکردیسکوت م یخواستینم حیازم توض -

- ... 

 ! یکرد یتالش م مونیزن واسه زندگ کیمثل  دیتو با رویمن اشتباهمو قبول دارم اما ه -

 من آدم بده شدم؟  -

 زود زن شده بود.  یادیزکه  یدختر بچه بود کیتو فقط  ینه تو بد نبود -

نظر رو  نیا یها که انتخابم کرده بودتوزانه پاسخ دادم: اون موقع نهیک یزد و با لحن نیپرچ میلب ها یرو یپوزخند

 !ینداشت

 آورد.  رونیب اشنهیسر از س یآه

تصور به ذهنت خطور  نیدوست ندارم ا ینکردم! حت انتیوقت بهت خ چیاما بدون ه کنن،یاشتباه م شهیها همآدم -

 کنه. 

 . گفتیهم فشردم، هنوز هم زورگو بود... زور م یرو چشم

 !ستین انتیمرد حامله باشن اسمش خ هیسه ماه از هم از  یدو تا زن با فاصله یگیآره راست م -

 نشست.  شیهالب یرو یکج کرد و لبخند کمرنگ میحلقه کرد، سرش را به سو نهیرا در س شیهادست

 . یکنیچشاتو درشت م یخوریحرص م یم وقتهنوز -

 کرد.  امیجر زشیر یخنده یچشم دوختم؛ صدا ایرا برگرداندم و به هل میرو
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رو واست  یشوهرت به موقع همه چ یزاشتیو م یموندیم تیدختر خوب سر زندگ هیمثل  شیسال پ شیاگه ش -

 نبود.  نیا تیبده االن وضع حیتوض

 !ینامرد دوست داشتن خواند؟یمرا مقصر م یعنی کرد؟یسر زنشم م داشت

  م؟یزندگ یتو ارهیو م رهیگیم یرو ک دیدست دلبر جد یخان بزرگ ک نمیتا بب موندمیم -

اطراف را به سمت ما معطوف کرد. دوست داشتم از دست  یزهایم یهاکه چشم یقه زد طورمستانه قه نباریا

و خودشان را به سمت  دندیکشیرا نفس م شیهاداشتند خنده میایحیب یهابزنم. اما چشم هیگر ریز اشیخونسرد

را دوست دارد...  «شیخنده ها» ناقوس... گریبودم، دل است د نشیریش یهاخنده محو ...دادندیعطرش سوق م

 ... با نوک انگشترویبند آمد جان دل ه شیها! خندهفتدیبه شماره ب میهاقدر نگاهش کنم که نفسدوست داشتم آن

 آب آمده بود را خشک کرد و رو به من گفت: دختر حواست... ادیز یچشمش که از خنده  یشستش گوشه

تمام « دختر حواست هست دوستت دارم!» گفتیاگر م شدیدل من هم به لکنت افتاد. آخ چه م دیرا که بر کالمش

 د؛یانداخت. آسمان غر نییسرش را به پا …شدیم میبه دلم گذاشته بود ترم یادگاریکه خودش  ییهازخم

 یباز لیوسا یرو به رو یاشهیش یکافهکه دخترکم خودش را به آن  یهم پرت شده بود. تا زمان ایمان از هلحواس

 را محکم دور کمرم حلقه.  شیهاپنهان کرد و دست امنهی. سرش را در سدیپرت کرد و به سمت آغوشم دو

 نرو.  شمیوقت از پ چیمامان ه -

 یبود. رو دهیهم شن نییناوقت! مطمئنا  آ قدرنیآن هم ا گفتیجمله را م نیبود که ا یبار نیاول نیا د،یلرز قلبم

تلفن همراه  یکرده بود. صدا غیها را از هردو درکه مادرانه یخودم و دخترک یو دلم سوخت، برا دمیرا بوس شیموها

از من و دخترم  یلب ریز یداخت و با عذرخواهان ینگاه اشیگوش نیمان. به اسکرخلوت انیخش انداخت م نییآ

زن  یمتنفر باشم! او مرد نییاز آ توانستمی. کاش الأقل مدیچیدر سرم پ« ملکا»دانم چرا اما نام  یفاصله گرفت. نم

 واروانهید میتوانینه م میا مهینصفه و ن یهاکه ما آدم یراست. بهپروراندمیدار بود و من عشقش را هنوز در دل م

بخوانم و سر در  توانستمیرا نم زیچ چیاش ه. از چهرهمیبا همه وجود از او متنفر شو میتوانینه م م،یباش یعاشق کس

که لبخند نشست  نییآ یهالب ی. رودمیکشیرا نفس م امیزندگ ریفرو برده بودم و اِکس ایهل یگندم زار موها

 ایبه سمتمان آمد و رو با هل یزن چه به او گفته است. پس از مدت نبفهمم آ توانستمیکاش م ی. ادمیبو کش شتریب

 . ییبابا رازیش میبرگرد دیگفت: شب با

 کرد.  نییو با اعتراض رو به آ دیخز رونیاز آغوشم ب ایهل
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  ن؟ییچرا بابا آ -

 ام کرد. حواله ینگاه یچشم ریز نییآ

 شده.  ضیمر کاتیمل یآبج -

 جاِن جهانم النه کرد.  یاهاشک در چشم دینکش هیثان به

  ؟ییشده بابا ضیمر کایمل -

 .دیرا به آغوش کش ایهل نییآ

 کوچولو سرما خورده.  هیاالن  یبه حرف ملکا جون گوش نداده رفته برف باز -

 یکس یکنم برا یتظاهر به نگران توانستمینم یداشتم اما حت یعادت بد کردم،یماست فقط به آن ها نگاه م همچو

 همسن و سال فرزند خودم باشد...! یادختر بچه خواستیم یکه دوستش نداشتم حال اگر حت

به شهر اشک آلود نگاه دوختم و  نییآ لیاتومب یسکوت کردم و از پنجره مینشسته بود نیطول راه که در ماش تمام

در صورت من به  ابانیکه مدام از خ کردمیم نییآ یهاخرج نگاه ییاعتنایو ب دادمیاز سرما باال م یوانیبغضم را با ل

از جنس  یرا زن نیاند! ادر ساعت عاشق شدنشان مرده شهیها هم! زنستی. بخدا قسم که دروغ نآمدیگردش در م

 نییآ نا  یقیاوست...  یرانگیزن قبل از و کیبودم که عاشق شدن  دهیکه با گوشت و پوست تنم فهم ی. منگفتیزن م

 بود... یاو جهانم خال یب ،یاست...! من ولبدونِ من؛ مرا کم د

در  میآن زن و دخترش نروند اما صدا شیشان که پماندن یکنم برا یرفتن که کردند دوست داشتم بهانه تراش عزم

وار دست به نوازش شیهاگلو خفه شده بود و ناف غم از اول هم با من گره خورده بود. عاقل دخترم با تمام کودکانه

 . رویمامان ه میزنیبهت سر م میایم یگفت: زود انمهرب یو همچو مادر دیام کشاز بغض تب کرده یگونه یرو

کف دست  یبود. به رو یدهن کج هیشب شتری! لبخند زدم اما بنش؟ییهم بابا آ آمدیهم خودش م یعنی «میایم» گفت

! سرم را ستادیا میرون به دست روبهچمدا نییزد... آ رونیب نیی. زودتر از آدمشیکوچکش بوسه زدم و در آغوش کش

هم نهادم... فکر کردم قصد دارد  یباال آمد پلک رو هانداخت. دستش ک هیصورتم سا یرو میفرود بردم، موها ریبه ز

گردنبند بسته در گردنم را به دست گرفت و  شیاما به جا اوردیو سرم را باال ب ردیسر انگشتانش بگ انیام را مچانه

از آن هالل قوس دار جان بخشش که دلم را... که دلم را... که دلم را... از آن خود  یلمس کرد. نگاهم باال آمد، وا

 . زدیم ادیکه هر شب خواستنش را فر یساخته بود طور
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 . امیمامانِ قشنگِ هل میایدوباره م -

طور که به من نگاه هم نهاد و همان یبخش رو نانیرا اطم شیهانشست. با آرامش پلک میهالب یرو اجازهیب لبخند

ساز رفتن  شیگردنبد را از اسارت سر انگشتانش آزاد کرد و به عقب گام برداشت. نگاهش با من بود و پاها کردیم

 دوستش دارم؟!  قدرچ دمیکه ترکش کردم تازه فهم ی. گفته بودم روزنواختیم

 ن؟ییزدم: آ شیصدا دیپا که چرخ ینهپاش یرو

 .ستادیکرده به من ا پشت

 . یکه اومد یمرس -

کاناپه پرت کرد.  یزد و در را پشت سر خود بست. قلبم ناگهان فرود نشست و مرا هم به رو رونیاز در ب تعللیب

باز هم دوست  شیها... با تمام زخمشیها... با تمام اشکشیبود... با تمام دردها بایعشق! عشق در همه حال ز

ندارم، در هر  ی! من به بودنت کارستی... نزیانگ جانیلذت بخش، ه با،یز« عشق»به اندازه  زیچ چیبود. ه یداشتن

فرار از به دام  یمشغول باش، سر خودت را برا یبه هر چه که دوست دار ایقدم بزن،  یجهان که دوست دار ینقطه

 !ردیمیکه گر نباشد جان در حسرتش م یدرد زجر آور را بچش نیا... بى عشق سر مکن؛ بگذار اافتادنت گرم کن، امـّ

 

 اگر عاشق شود  مرد

  کند؛یم یزنده دار شب

  هایدر عاشق یول زن

 ... کندیم یقرار یب

 

 

*** 
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 و پاسخ دادم.  دمیگر کشحس یزدم و انگشتم را رو رونیعکاس تکان دادم و از اتاق ب یبرا یدست یعذرخواه با

 سالم.  -

  ؟یسالم بابا جون خوب -

 الهه خانوم خوبند؟  د؟یممنونم شما خوب -

 ؟یکنیم کاریچ زمیعز میما هم خوب -

 من مزونم. -

 امروز برام سندها رو آورد.  اریشهر -

 باشم.  نایو ال شما نیب یباعث مشکل خواستمیبابا، اما من نم دیگرفتم و با مکث پاسخ دادم: من رو ببخش ینفس

 . یباش یپشتوانه داشت کی. من فقط خواستم یندار یبرام با هر چهارتاشون فرق یدونینه دخترم، خودت م -

 از خوب، خوب بود.  شیگره خورد. ب میهابود... لبخند به لب یمرد دوست داشتن نیقدر اچه یراستبه

 .دیکس دستم رو نگرفت اما شما بود چیه کنمیوقت فراموش نم چیمن ه د؛یبود شهیبابا شما هم یمرس -

 از پشت تلفن هم لمس کنم.  توانستمیم یپُر مهرش را حت یپدرانه لبخند

 بوده.  فهیگل دخترم، من هر کار کردم وظ هیچه حرف نیا -

 پنهان کند.  فهیرا پشت انجام وظ شیهایدوست داشت، بزرگوار یبود؛ اما بابا مهد تینبود و انسان فهیوظ

 دوستون دارم بابا.  یلیخ -

 مزاحمت نباشم؟  زم،یمنم عز -

 . دیشما مراحم هیچه حرف نیا -

 سر به من بزن.  کی ایب یتونست -
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 چشم حتما .  -

 بابا جان؟  یندار یکار -

 . دیقربون شما، سالم برسون -

 مراقب خودت باش خداحافظ.  تو،یبزرگ -

 خداحافظتون. -

 یهارا با گرفتن مدل یرفتم و ساعت یدرنگ خرج کردم. دوباره به اتاق عکاس یرا از گوشم فاصله دادم و اندک تلفن

... نشیغمگ یهانگرانش شدم! نگران آن چشم یبود، کم امدهیچشم عکاس گذراندم. پندار امروز ن شیمختلف پ

بلند  «ینیه»و صورت زخم آلود آمد. از ترس  ردر خون غلتان و س ییهاشد که با چشم شتریب یهنگام امینگران

 پا تند کردم.  شیو به سو دمیکش

  ؟یپندار! خوب -

و به دنبالش روان  اوردیها باال رفت؛ دلم تاب نتکان داد، از کنارم عبور کرد و از پله ینگاه دوخت و سر میهاچشم به

 شدم. 

نشست و  اشیپشت سر خود هم نگاه نکرد. پشت صندلبه  یرا پشت سر خود بست که فورا  آن را باز کردم، حت در

 مرد آرام را نا آرام ساخته بود؟! نیا زیشدم چه چ رهیبه او خ یرا ستون سرش کرد. با نگران شیهادست

 شده؟  یچ -

 یآزاد کرد و به قاپ عکس رو شیهانشستم. نگاهم نکرد، سرش را از حصار دست کینزد یاکاناپه یرو زشیکنار م و

 خرج کنم.  دنشید یبرا یکنجکاو توانستمیرنگ به من بود و حال نم دیچشم دوخت. پشت قاپ سپ زشیم

 شده؟  یپندار چ -

 یرو یو درشت زیر یهاخون آلودش غرق در اشک بود و هر آن ممکن بود ببارد. چنگ یهاکرد، چشم نگاهم

 خش دادن ناخن بود!  یکه انگار جا یقیبود و دل مرا به درد آورد... خطوط مورب و عم انیصورتش عر

 گفت که منو دوست نداره.  -
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 در نگاهم نشست.  ترحم

 . رویهنوزم اونو دوست داره ه -

 پندار!  -

 . دیصورتش کش یرا محکم به رو دستش

 ! ؟یتنهام بزار شهیم -

 شیهاگذاشت، شانه زیم یبرخواستم، و قدم به قدم رو به او به پشت سرم گام برداشتم. سر رو یاز جا صدایب

 دنیشکستن و کوب یاز صدا میهادادم و شانه هیدر را که پشت سرم بستم به آن تک دم،یفهمی... دردش را مدیلرزیم

خود داشت.  یبد را در پ یخبر هامیا نیو ا دیجوشیم امنهیو سرکه در س ری. دلم چون سدیاتاق او به باال پر لیوسا

 یها! ُنتامدیکه ن امدین د،یایب رونیکه خود را در آن مبحوس کرده بود ب یاز چهار چوب دمیهر چه که انتظار کش

 به ازیاو ن زم،یخلوتش را به هم بر دینبا دانستمی... مآمدندیداشتند در قلبم به صدا در م کیبه  کی یقراریب

 یم و به مقصد عمارت پدرمضطرب ترک ساخت یداشت! ساعت از هشت شب گذشته بود که مزون را با دل ییتنها

باغ که از  یهاسنگ فرش یکنم. رو متیفرستاده بود که حتما  به آن جا عظ غامیپ میبار خود برا نیکوچ کردم. بابا ا

بار هر دو  نیسالم برسم. ا وانیرا کنترل کردم تا به ا دبخورم اما خو زیل یبود چند بار کیشده بودند نزد دیبرف سپ

 آب کرد.  یو نگاهش زمستان قلبم را کم آمدیبابا به صورتش م یقدر لبخندهاآمده بودند... و حاال چه شوازمیبه پ

 سالم.  -

 . اریهلن و شهر یماهت دردونه یسالم به رو -

قدر  توانستیاز زمان نم یگوشه چیکس در ه چیه شکیپدر و مادر بودن و ب یخانه  یداشت دردانه یفیچه ک و

 ادیباز شد شش سال رو گرفتنش از من هم در ذهنم به  میعاشق فرزند خود باشند. آغوش بابا که به رو پدر و مادر

محروم ساخته بود... حال که خود مادر بودم  رثمرا از ا ادیبا فر یبردم که روز ادی به سپرده شد. یفراموش

ام را به زده خی یشانید نداشتند. بابا پخو یجگر گوشه یرفتن خار در پا یبرا یپدر و مادر دل یکه حت دمیفهمیم

کاشت. کنارشان شام خوردم و آن  امدهیدر دل غم د یاپُر مهر گرم ساخت و گل دختر بابا گفتنش شکوفه یابوسه

در بشقاب  کیاست یاهیتک داد،یم سی. مامان که کنارم نشسته بود و مدام به من سروکردندیهم نوازشم م گاهدو با ن

 پُرم نهاد و قبل از اعتراض من با کلماتش دهانم را بست... 
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 مادر؟  ینگرفت یسراغ وایتو از ه -

 جیآب، هو یوانیدو بار را رد تماس زده بود. با ل نیدو بار با او تماس گرفته بودم که ع ییکذا یاز آن مشاعره بعد

 را در گلو قورت دادم.  یاپخته شده

 طور.نه! چه -

 گوشت به سر چنگالش زد.  یاتکه امانم

 طیبل دیو ص عیسر وامیجا افتتاح شه هبزرگ قرار اون یعکاس یگالر هیرفته نوژر  وایصبح زنگ زد گفت ه نایس -

و خبر رفته! به اون شوهر بخت  نامیجور ب نیخبر به ما نداده! هم هیدختره رو؟  نیا یدیگرفته و رفته. عِه عِه د

 خبر داده.  مایهواپ یبرگشتش هم تو

 به حرف آمد.  دادیمامان گوش م یهاکه تا آن زمان با سکوت به حرف بابا

 . گهیسالشه. اگه بچه داشت االن مادر بود خودش، عاقله د کیو  یس گهیدخترت د ر،یسخت نگ قدرنیا -

 گفت.  یحرف دلش را زده بود شاک یکه انگار کس مامان

طفلک دلش لک زده واسه  نیا نا،یپسر س نیا چارهی. بداشتیدونشو که م هی دیاالن باها! عاقل بود که دلت خوشه -

وارث  هیساسان خان گفته دلش  گفت،یها. ترالن هم مبچه نیا یرو ینیبیحسرت بارش رو نم یهابچه. تو که نگاه

که پاسوز دختر خل ما شده باألخره اون  نایاز س نمیا ،یورکه اون ج شایاون از طفلک م چارهیب گهیراست م خوادیم

 نه؟!  ایدرخت کهنه دونده بشه  نیا ریز شهیر هی دیبمونه! با لونیو س لونیو شهیهمه اموال که نم

واضح بود؛ فرار کرده بود! از  اشییهوکیرفتن  نیا لی... دلوایدِل ه چارهی... بوایه چارهی... بوایه یسوخت برا دلم

 دانستمیآسوده نبود و من خوب م کسری یو دم ختیریرا در خودش م شیبود. خواهرکم دردها ختهیما گر یهمه

 ادیاز  یبرگ ندازدیب نیزم تواندی... و سماجت بادها هرگز نممانندیسبز م شهیدرختان تا هم یِبر تن زخم هاانهیآش

تنه تمام شهر را سبز  کی تواندیگونه مکه سرما از سرش گذشته باشد چه یدرخت داندیچه م یها را! و کس«او»

 وایه خوردیو چشمم آب نم کندیاست فراموش نم ستهیآن گر یرا که برا یزن عشق دانستمیکند؟! و من خوب م

 بتواند فراموش کند!  هم

انگشتانم در حال  انید با چنگال مکه کلمات آن را به اسارت خود درآورده بو یسکوت کرد و من هم در سکوت بابا

 داشت به دلم!  یبیشباهت عج شیهاچه رشته رشته شدن یراستدر بشقاب کردم و به یهارشته کردن گوشت



 نهناز
 

158 
 

مامان  نیب یچشم ریز ینگاه دمید میخوشبخت کنار هم نشسته بود یابه خانواده هیاز شام بود که در سالن شب بعد

 در بشقابش نشان داد.  بیرا مشغول پوست گرفتن س و بابا رد و بدل شد. مامان خودش

 زنگ زد.  شبیپر انیشا -

 هم نبود.  لیدل یب چیرا خواندم، پس فراخوان امشب ه هیمن تا ته قض یخدا آه

 . یکنیفکر م یگفت به خودت گفته، تو هم گفت دونمینم -

 چی. هکندمیم فمیدر ک نیسرش را با موچ ینشسته بود تا تار به تار موها میرو شیکاش حال پ« موزمار انیشا یآ»

 مامان و بابا سرهم کرده بود.  یبرا یمعلوم نبود چه داستان

 حواست به منه مامان جان؟  رو؟یه -

 آره مامان.  -

  ه؟ینظرت چ یخوب نگفت -

 . نمیکردم کلمات را درست کنار هم بچ ی. سعکردیبابا نگاه کردم، او هم با دقت داشت نگاهم م به

 یهم منف شنهادشیاول به پ یکه دست از سرم برداره وگرنه جواب من از همون لحظه کنمیمن فقط گفتم فکر م -

 بود. 

 اما... -

 بابا.  یخوایهر جور که خودت م -

به بابا انداخت که بابا با نگاهش مامان را به سکوت دعوت کرد. مامان که خدمتکار را صدا زد، تازه  ینگاه یشاک مامان

کوچک را به آغوش  زیو پنج شمع ر ستیب قیشکل دق یقلب کیرا! ک شانیدر گوش یهاپچ پچ لیدل دمیفهم

 بود.  دهیکش

 ستیبار شمع ب نیدوم یخندان نشستم و برا ین با لب... کنارشایتولد گرفته بودند... آن هم از نوع پدر و مادر میبرا

 به طرفم گرفت.  یخود آرزو کردم. بابا پاکت یرا برا نییرا فوت کردم و دوباره آ یو پنج سالگ

 . زمیمن و مادرته عز یکادو نیا -



 نهناز
 

159 
 

 را از دستش گرفتم.  پاکت

 ! دیدیچرا زحمت کش -

بابا داشت جبران  دادیکه نشان م یمنگوله دار یو سندها دیدرخش انشیم ینیماش چیپاکت را که باز کردم سو در

 را...  اشیمهر یشش سال ب کردیم

 ... ازیبابا واقعا ن -

 باشه بابا.  نیرو جبران کنه اما دلت از من دوست ندارم چرک یزیچ تونهینم دونمیحرف نباشه، خودم م شیه -

 ... ماندینم یاز آثارشان باق یو اثر شدیدل آب و جارو م یرو یهازخم یجا شدی... و کاش مدمیآغوشش خز به

 

 

*** 

 

 یرنگ و رو دنیرفتم د یبه طرف در ورود نهیکردم و سراس میها. عجله خرج گامشدیفشرده م یاپیواحد پ زنگ

 دلم را آشوب کرد و مضطربم ساخت، ناباور نامش را زمزمه کردم.  اشدهیپر

 ! شایم -

 تو؟  امی... بیب شهی... مشیم -

 تو دختر.  ایحتما ! ب -

کاناپه  یرا از تعجب باال انداختم. پشت سرش روان شدم، رو میلرزانش از پشت سر نگاه دوختم و ابروها یهاشانه به

 انداخته بود، کنارش نشستم.  هیسا کرشیپ یبر رو یفینشسته بود و لرزش خف

 شده؟  یچ -
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را به  شیهاتاب خورد. دست شیهادر عسل چشم یارخشنده دیتکان داد! مروار نشیبه طرف یکرد و سر نگاهم

 ... شیهادست یبست از لمس سرما خیجانم  یالحظه یدست گرفتم، برا

 شده؟  یدختر چ ینصف جونم کرد -

  ؟ی... آب به من بدوانیل هی... شهیم -

 آشپزخانه پا تند کردم.  یبرخاستم و به سو یدر جا عیسر

 . دیلپ آب را نوشق قلپ

 ممنون.  -

 نهادم.  میرو شیپ یعسل یرا به رو وانیل

 شده؟  یچ یبگ یشخوایهنوز نم -

 . دندیلرزیم شیهاشانه نمود،یم غینداشت و ادراکش را از من در ینگاهم کرد! حال درست تنها

  ؟یاریپتو واسم م هی -

 رانیو حال مرا و خوردیهم م یرو شیها... دندانچاندیانداختم مضطرب آن را به دور خود پ شیهاشانه یرا رو پتو

بغض در  نیقدر اآن دمیترسیم دیکش ینفس م ینموده بود به سخت ریرا تسخ شیتمام گلو ی. بغض لعنتساختیم

 در آغوش خودم جان بدهد.  ارهکند و دوب ریرشد کند که درد تمام مساحت قلبش را تسخ شیگلو

 شده؟  یچ یکرد ونمید شایم -

 کرد.  نگاهم

 دوسش داشتم.  یلیخ -

 رو؟  یک -

 رو.  ماین -

 کرد. دغدغه رها  یرا ب شیهاو اشک دیساب امنهی. سر به سدمیکش نهیزد... سرش را به س هیگر ریبلند ز ناگهان
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 . ستیرو دوست دارم دست خودم که ن مایمن فقط ن -

- ... 

 . رهیگونش م یل روچا ادیهاش، به خنده ادیدل من هنوزم به  -

- ... 

  رو؟یعاشق شدن درده؛ مگه نه ه -

- ... 

 کردم دوسش داشته باشم اما نشد.  یمن سع -

- ... 

 من تاوانشو دادم، تاوان دل شکستشو دادم.  -

- ... 

  ما؟یسر مزار ن میبر رویه -

 . ساختیمن آرامش م یبود و حال فقط همراه شانینشاندم... پر شیموها یرو یابوسه

 فداتشم.  میبر -

 ییآن خودنما یرو یلیس کی یقرمز بود و جا یاش اندکطرف چپ گونه د،یلرزیم کرشیطول راه را هم پ تمام

 یمدام موها کیستریندارد! ه یاش فاصله اشدن دوباره یتا بستر کردمیبد بود و من حس م یادی. حالش زکردیم

مجنون شده بود  ی. طورگرفتیاوج م اشهیش گریهاو با نگاه کردن به دست بردیاش را درون شال فرو مزده رونیب

که  ماین یخانوادگ ی. به مقبرهماندیثابت م انمیدخترک گر یبار به رو کی یاقهیچشمش دق نهیکه راننده در آ

و سر  دمیکش رونیب فشیمقبره را از ک دیرا گرفتم و به زور کل شیبازو ریبدتر شد چنان که ز شایحال بد م م،یدیرس

رنگ افتاد چنان زجه زد که  یآن سنگ مشک یرو ماین یحک شده ری. چشم دخترک تا به تصونشاندمش مایخاک ن

 ی... براشانیدردها دنید یبرا گرینداشتم د یو بس! توان دیکشی... درد مختیدل من هم فرو ر یآهک یوارهاید

 نیداشتم از ا میبرده بودم و ب ادیاز  اخود ر یها. غمدندیکشیدوش مکه تنها درد را به  یاپاره پاره یهاقلب دنید
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با  یو ها یرها کرده بود و ها مایسنگ مزار ن یبافته بود... خودش را رو میبه دور گلو سمانیحس ناالن که ر

 یمدام سر ناسازگار هایبودم که تازگ مارشی. نگران قلب بساختیآلود غرق ممه یاها را در خلسهلحظه شیهااشک

قدر سخت بود معشوق چه یراستعشقش رها کند... به ینگه داشتم که خود را در آغوش سنگ تاما دس گذاشتیم

آن سنگ بد  شیهاشده بود از بس که با اشک نیغمگ شیخروار خاک! صدا کی ریآن هم ز دنیرا به آغوش کش

 رنگ را شست و شو داده بود. 

 ... من.یماین -

 یخودم بود. از اندوه دلش، دلم پر درد گشت و به دنبال کلمات ینوا یدل ب یهاالتماس هیشب شیهان گفتنم یاینم

 .افتمیگشتم اما ن اشیتسل یبرا

 من... و هم با... خودت... ببر خستم.  ای... بماین -

 سوخت... دلم سوخت...  دلم

 دستاش... دستاش.  مای... نمای... نخواستمیبخدا نم خواستمی... نمیمن... من... من... دستاش... من نم ما،ین -

زن  نیخوفناک افتاده بود و ا ی... اتفاقساختیمرا نگران م نیو ا کشدیم شیهاهق زدن نیرا که ب یزجر دمیفهمیم

ک اش یها. با چشمدمشیکردم و به باال کش شیرفتم و دستم را بند بازو شیساخته بود. به سو دینوم اشیرا از هست

 نگاه کرد.  میهاآلودش به چشم

 دست... زد.  امی... نممی.. رو... اون به... حریاون... ه -

. به سنگ قبر چشم دوختم ختیاز باال فرو ر کرمیپ یاز ترس به رو ی! تشتگفت؟یزد، چه م رونیب میهااز چشم جانم

 ماین ی. به نام حک شدهشدندیچشمم مرور م شیها پبه سرم خورد و تمام صحنه ی! پتک بزرگدیدور سرم چرخ ایدن

 هایاریبدب نیمشت بر دهان ا یبود... کاش کس شایم یهاحرف لینگاه کردم و ذهنم در حال تحل اهیسنگ س یرو

 ..! ماندیتا ابد پنهان م قتی... کاش حقدیکوبیم

 

تحمل کرده بودم و ذهنم  یروز فشار عصبام یبود...  به قدر کاف دهیرا در قفل چرخاندم... سردرد امانم را بر دیکل

باران هم  ریز لیدلیقدم زدن ب نیا یو مرا مشوش ساخته بود. حت زدیسر باز م شایم یهاحرف لیهنوز هم از تحل

قهوه و  یفنجان دنیتنها نوش دیبدهد. حال شا یسامان ودندکه کلمات در ذهنم ساخته ب ینتوانسته بود به جو متشنج
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فرو رفته بود و  یقیام ارمغان ببخشد. خانه در سکوت عمآرامش را به روح خسته توانستیم یبعد خواب سر غروب

خودم بود.  یهاییتنها یرایسوت و کور که فقط پذ یخانه نیبود، عادت کرده بودم به ا یگریتر از هر زمان دساکت

ام آشفته یبه موها یوض کردم و دسترا ع میهابه اطراف به طرف اتاق رفتم. لباس نگاهیبرق را زدم و ب دیکل

سرد  یاحهیکه را مویاز ل ی... مخلوطدیچیپ امینیب ریز یزدم ناگهان عطر خنک رونی... از چهار چوب در که بدمیکش

 دیسپ یبود و با دستش پرده را کنار زده بود و به کوچه ستادهی! قامت استوارش کنار پنجره ادیکشیرا به دنبال م

کاناپه نشستم.  یگرفتم و به سمت آشپزخانه رفتم، با دو فنجان قهوه خارج شدم و رو یبود. نفس پوش چشم دوخته

. بعد از آن دیدینم حیبه توض یازینداشتم و او هم انگار ن یبود. حرف رونیپشت کرده به من هنوز نگاهش غرق به ب

آنچنان صورت نگرفته بود، اگر آن شب مشاعره را فاکتور  نمانیب یمالقات گریشده بود د میرایشب که با آغوشش پذ

 !گرفتمیم

  منطقم؟یب کنهیبگم که فقط دلم رو سبک م یزیچ هیبه نظرت اگه بخوام  -

 بود که سراغ داشتم.  یآدم نیتریمنطق نیدیپهنش از پشت چشم دوختم... آ یهاشانه به

 نه!  -

 بار به خواست دلم گوش بدم؟  هیشم و  یهمه چ الیخیآبرو و ب ریبخوام بزنم ز نکهیا ای -

همه درد را به دوش بکشم. بس بود  نیا توانمیمن نم دندیفهمیرا م نینداشتم، از حد توانم خارج بود، کاش ا تحمل

 بود.  دهیرس انیچون صبر من به پا شدیبه بعد تمام م ییجا کیهمه سِر مگو! کاش از  نی... اگرید

 خوبه عمل کن. یکنیسبک شدنته هر جور که فکر م متیاگه به ق -

 مرا از کجا داشت؟! به زبان آوردمش.  یخانه دیچشم چرخاند، کل میسو به

  ؟یرو از کجا دار نجایا دیکل -

 کینزد شیهاپا انداخت. فنجان را به لب ینشست؛ فنجان را به دست گرفت و پا رو میروگام برداشت و روبه میسو به

 رفته است؟!  وایه دانستینگاهش کردم، م حرفیتنم نشست. ب کیتون یکرم یهیحاش یرو ییش جاکرد و نگاه

 کنم.  تیازت حما شهیهم کردمیم یسع میبچه که بود -

 کتک خورده بود و دو برابرش را زده بود.  ادیسر من ز گفت،یم راست
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 شه.  لیکه قراره بهت تحم ییهابیاز دست آس یمونیدر امون م یجور نیا کردمیفکر م -

با  دهیسف راهنیکردن پ یو ادامه داد: بعد از خط خط دیاز قهوه را نوش یباز کم کرد،ینگاه م کیتون یهیبه حاش هنوز

 خودکار قرمز از اون به بعد فقط با جوهر قرمز نوشتم. 

  .دانستمیرا م شیهاسر و ته بود اما از خودش هم بهتر مقصود حرف یب شیهاحرف

 . یکنیوقت قبول نم چیازدواج بده با خودم فکر کردم ه شنهادیبهت پ خوادیگفت م نییکه آ یروز -

- ... 

 یلیبا هم مچ نبودن و کنار هم قرار گرفتنون خ نییتو و آ یهابود. اما اخالق یالیخوش خ یجور هی یدونیم -

 دار بود. خنده

 به شکار نگاهم پرداخت.  شیناخوانا یهالهینگاه کرد، با ت میهابه چشم باألخره

 بود.  ونیکرد چشماش گر یکه ازم خواستگار کاین -

قصد  نیدیو آ دمیکش انشانیم یباران به سرم زده بود، کالفه دست ریکه ز یخاطر هوا خورنمناک بود به یکم میموها

 نداشت.  یخاموش

رگ از  هی نکهیا یبود، به جا ارمیدست کایتم بود. ندس ریپونزده ساله ز یبچه هیداشتم،  وندیعمل پ هیاون روز  -

شدم و  یدستم جون بده. عصب ریز خواستیم ماریلحظه ب هی یتو د،یراست رو بر زیسرخرگ رو بزنه، رگ پشت دهل

 رونشیزد و منم از اتاق عمل ب هیگر ریشد که ز ماون همه پزشک و پرستار، براش گرون تمو یسرش داد زدم جلو

 کردم. 

 یکوچه داشتند بستر رو یهاشبکوب ریز یبلور یهاشده بود و دانه کیدوختم، هوا تار رونیرا از پنجره به ب نگاهم

 . کردندیپهن م نیزم

 

از  یکی یتو یپزشک ینمرد، بعد از اون عمل باهاش در ارتباط بودم، االنم هستم خودش دانشجو ماریاون ب -

 شد.  یعمل رفتنش ابد سال بعد از اوندو کایاما ن استیفرنیمطرح کال یهادانشگاه
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 به رقص درآمد و با فرو خوردن آب دهانش قورتش داد.  شیکه در صدا یکردم بغض حس

 و گفت با من ازدواج کن.  ستادیجلوم ا ونیگر یاومدم رفتم که دستام رو بشورم که با چشما رونیاز اتاق عمل که ب -

 چشم دوختم.  شیهالب یلبخند تلخ رو به

 . ادیجور درم نییمثل آ یکیبا  اراتیالبد مع دمیمن اشتباه فهم دیفکر کردم که شا یکه بله گفت نییبه آ -

 رفته نوژر.  وایه -

 .دندیدو رونیب شیهالب انیهم فشرد و کلمات از م یرو چشم

 

 هستن که سر بسته بمونن بهتره.  ییدردها هی -

 ها دردشون کرده. نخواستن آدم ستن،یدرد ن -

 . دمیرو خواستم که بهش نرس زیچ هیمن  -

 ! یدرآورد گهید یکیسر  شویتالف -

کار رو  نیبار ا کیدو سر باخت بکشونم.  یباز هیرو به  زهیکه برام عز یاون خوادیفقط دلم نم ستمین یانهیمن ک -

 .دمیرو بد د جشیکردم نت

 شیهاگرفت. به چشم اشیشانیبه پ یسرخ شدند و دست شیهاآور شد که چشم ادیرا  یجمله درد نیبا گفتن ا انگار

چششم  شیدر پ یااز آن دفتر چرم سورمه یاو صفحه زدیم ادیصداقت را فر نیتریقیاو حق یهانگاه کردم، چشم

 : ردیگیجان م

 آنکهی، بلمست کنم آنکهیکه ب یبرف و سرما را...! اما چنان در من رخنه کرده ا یکم کرد رو اتیمهر یو ب یسرد»

تنها منم... که زنده  یدانیتو جستن است و تو چه م ادیام. تملق خاطرم در باشمت از آن تو شده دهیهرگز بوس

دل خسته ام کرده  همانیاز نگاهت را م یاهیثان یکه حتآن یهایم! بکه بپیچد در نفستو بى آن یام در هوامانده

 یاهیثان یبرا م؟یآیاست به کارت م میبکارتِ ذهنم در حال ترم کنمیاحساس م ایدن یِالاُبال نی. من متعهدتریباش

 «ت؟یمردن برا
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 بده.  یبه خودت فرصت زندگ -

 نگاهم کرد.  رهینشست و خ شیهالب یرو یپوزخند

 به خودت بگه!  نویا دیبا یکی -

- ... 

  ه؟یفرق زن عاشق با مرد عاشق چ یدونیم -

 نه.  -

تا  کنهیمرد م کیاز عشقش نسبت به  ادیکه به عشقش برسه، همه جا رو پر از فر کنهیم یزن عاشق، همه کار -

 دارهیدلش نگه م یو عشقش رو تو کنهیهمه خبردار شن که اون عاشق اون مرده. اما مرد عاشق سکوت م

و باهاش قدم  رهیعشقش رو بگ دست تونستیکه م ییهاقد تموم لحظه ارزهیواسش م نهیبیرو که م شیخوشبخت

 بزنه. 

  زه؟یغم انگ یلیخ یبهش بگ یو نتون یعاشق باش کهنیا -

 . دمیاش پاشدل شکافته یام نمک روسوال مسخره نیبهم خورد، از خود حال بهم زنم که با ا حالم

 . یو زنده نباش ینفس بکش مونهیم نیمثل ا -

 . شودیتر مو بزرگ و بزرگ دیآیم نییکوه پا یکه از باال یبه همان تکه برف هیتر شد، شببزرگ بغضم

 داده؟  ادیرو بهم  یچ ایدن رویه یدونیم -

 رو؟  یچ -

کنارت بمونه خشکش نکن.  کهنیگل واسه ا هیرو به زور کنار خودت نگه ندار، مثل  یکه دوسش دار یکه اون نیا -

اون آدم سابق با همون عطر  گهیاما د یزورت بچربه بهش که هر طور شده کنار خودت نگهش دار دیبمونه، شا دیشا

 ی. من اجازهکنهیو شکننده م روحیخشک و ب وها اونا ر. به زور نگه داشتن آدمستین یشگیهم یهاو لبخند

 ها رو زنده بوده باشه. سال نیاگه بدون من تمام ا یدادم به اون حت یزندگ
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 شاندمیفهمیدرد بود چون م شیها... هضم حرفریسخت شده بود و نفس گ شیهاهضم حرف دم،یکش یقیمع نفس

. نفسم در قدر مطلق نشاندمیبه چهره م یخبریخبر داشتم و ماسک ب زی. من از همه چزدمیم یو خودم را به نفهم

 حبس شده بود...  امنهیس

 !یشد ینم نییوقت زن آ چیکاش ه -

 انداخت.  انیاشک بغضم را به قل یختهیافسار گس یاهم فشردم و قطره یرو چشم

 بکنم.  یتالش تونستمیاون موقع م -

همه عذاب را به هر  نیتا ا زدیهم که شده با من از دلش حرف م بارکی یچه؟! کاش برا یچه... تالش برا یبرا تالش

هر  یهر چه را که هست گفتیو م زدیزل م میهابه چشم میبار هم که شده مستق کی ی! براکردینم لیتحم مانیدو

 یبرا توانستی. کاش مانداختیبه جان من و خودش نم را یهمه آشفتگ نیدو نفرمان را به آتش کشانده است؛ تا ا

لبالب از اشک  ییهابا چشم میهادر چشم رهیهم که شده است اعتراف بکند... به... به... دوست داشتن... خ بارکی

 زمزمه کرد. 

 هاش. دلم رو که نه... تمامم رو با خودش برد. رفتن یالنفر البه کی -

 

 شد.  ریچشمم راه گرفت و سراز یسمج از گوشه یاشک قطره

 جفت چشم نکنه.  هیبگو، دلش رو بکنه بندازه دور اما تمام عمرش رو مثه منه احمق خوش  وایبه ه -

قدر چه دانستمیزدند... م رونیاش پر درد ببسته یهاپلک انیاز اشک غرق شدند و از م ییایسبزش در در یهایگو

و  دمیفهم اشقهیشق یرو یزده رونیابروانش و نبض ب یرا از گره نیچشم من بشکند، ا شیپ گونهنیسختش است ا

مردان است و خاک بر سر روزگار اگر  یبرا نهیگز. اشک آخرین دندیچکیفرو م گریپس از د یکیکه  ییهااشک

 آخر خود برسد...! نهیبه گز یمرد

 

 احساسِ مرا جورِ تو گردن نگرفت  قتلِ

 به دنبالِ تو بود و خبر از تن نگرفت  جان
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 ام با غمِ تو  یمدت دلبستگ نیا درِ

 از من نگرفت... هیثان کیکس مهرِ تو  چیه

 

 

¤¤¤ 

 

آنژوکت به گوشت دستم  د،یکشیم ریبودم. دست چپم ت دهیسرم باال کش یهم فشرده بودم و پتو را تا رو یرو چشم

 اموانهینوزاد د یهیگر یناله کردن هم نداشتم. صدا یبرا یینا یو حت رفتیفرو رفته بود و دلم از دردش ضعف م

 نگاهش کنم تا که دلم بلرزد...  یحت خواستمیکه نم کردیعذاب آور م یاز حس زیکرده بود، مرا لبر

 بده!  ریپاشو به بچت ش -

 ببرش.  نمشیبب خوامینم -

. پرستاران دورم را گرفته بودند و نمیبد رنگ هم بب یرا از پشت آن پتو نییآ یشرمنده  یچهره توانستمیم یحت

. آمدیدر نم یکس کینشسته بودند و ج دهیگز یهابا لب وایبودم. مامان و ه ختهیر نییرا بر سر آ مارستانیمن کل ب

او  یبرا شکیهم مهم نبود، ب نییآ یحفظ آبرو می. براودندنگران چشم دوخته ب نییمن و آ نیهمه به نبرد خاموش ب

 کردندیتصور نم یکدامشان حت چیه شکیچشم کارکنانش شکسته بودمش. ب شیپ گونهنیگران تمام شده بود که ا

شده باشد. پتو  وانهید گونهنیو زن سرتق و زبان نفهمش ا فتدیروز ب نیبه ا مارستانیب یمغرور و جد سیرئ یروز

نقش زده بود  شیهایسرخ رنگ در گو یهابود و خشم رگه یعصب شیزارهاشد؛ چمن دهیصورتم کش یاز رو ممحک

را گرفت و محکم  میچشمان همه زنده زنده سر ببرد. بازو شیشکم شکافته شده پ نیمرا با هم خواستیو دلش م

 توجهیب نییآ ام را بلند کرد.ناله یرنگ ساخت و صدا یام را بسر باز کرد و درد چهره میهاهیتخت نشاندم. بخ یرو

 تکان داد.  دواریچشمم تهد شیاش را پبُراق شد و انگشت اشاره میهادر چشم لماهیپُر التماس ا یهازدن یبه صدا

 . یفهم مادرشبده زبون ن ریپاشو به بچت ش -

 خشم آمدم، آتش شدم و بر افروختم.  به
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وگرنه من حاال حاال  یهوس بچه کرده بود یهمش بخاطر تو بود، جناب عال اد؟یب ایمگه من خواستم به دن -

 . خواستمینم

 وارد شد.  متیشده نگاهم کرد، از در مال عاجز

 بده.  ریبچمون هالک شده پاشو بهش ش االن م،یزنیباشه من اشتباه کردم بعدا  راجبش حرف م -

 نیداده بودند که از ا یاتاق خودشان را جا یهابودم به چهل و هشت جفت چشم که از تمام سوراخ سنبه الیخیب

 ام انداختم. را پس کله مینشست و صدا میهالب یرو یدرام جا نمانند. پوزخند

 من و تو نمونده فقط طالق!  نیحرف ب -

 گرید ن،ییهمه تماشاگر! از آن روز به بعد بود که آ نیچشم ا شیام آن همه پبه شدت خردش کرده دانستمیم خوب

 یو با نگاه دیرنگ به آغوش کش یصورت یآمده را در همان پتو رونیسابق نشد که نشد... کودک از بطن من ب نییآ

 آورد.  نییرا پا شیدردآور صدا

 . دمیخودم طالقت م یریتو طالق نگ -

 ینمناک آشکارا روز یاها که به اشارهگشت. همان یجار میهاچشم رهیاز دا زانیآو یهازد... ستاره رونیاتاق ب از

 چیماندنم نکرد. ه یبرا یمن سع یهاتمام رفتن انیبار م کی نییسر به مُهر را! آ یها«دوستت دارم»کردند  یفاش م

 ... دیریاست سراغش را بگ ظربرنگردد منت گریکه د دیآیدلش نم یزن چیگاه... ه

 

¤¤¤ 

 

*** 

 

را  نیو پنجم بهمن ماه بود و روز عشاق دل خسته! ولنتا ستیهم باشد... ب یآغاز خوب توانستیبود؛ م یقشنگ روز

و او با  کردمیطلب م یشاخس گیب نییاز آ زانیآو یهاکه با لب انداختیم میهالوس شدن ادی. مرا داشتمیدوست م

تکرار  یبرا یابهانه نیولنتا دی... شانمودیم را اجابت میهانشست و خواسته یم میهاچشم یمحو به تماشا یلبخند
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 د،ینوش یولرم یکرد! چا یروز، شب را زندگ نیبدون بودن ا شودیها مداشتن دوست یها بود چون با بعضبا هم بودن

 یند! و بعضاها خودِ معجزهداشتن دوست یبه خواب رفت... بعض یاعاشقانه ریبخ و با شب دیشن یمیمال یقیموس

« درد»  نیتر نیاما غمگ ماندندیهمان مرگ م گذشتیها که مهم که از آن نیهم... طعم درد داشتند و هزار ولنتا

بتال درد م نیو من به ا یبودن در کنارش را ندار یهست اما اجازه یاست که بدان یبه کس یدلبستگ ستیمرگ ن

 کرد: نیرُند لبخند تمام وجودم را با خود عج یارهآن شم دنیمرا به خود آورد با د یامیپ یبودم. صدا

 « ...امیمبارک مامانِ قشنِگ هل نتیبهار دارد... ولنتا تیهادست کند،یرا عاشق م یجنگل تیهادست»

که او مرا هنوز هم  دیفهم شدیحس پنهان و کاش م نیشد و جان گرفتم از ا دهیدر کالبد احساسم دم روح

پاسخش را بدهم  خواستمی. مکردیم ریدرگ میهایپرداز الیخ ریمضاعف از حد توان مرا به تسخ یحس خواهد؟یم

 یبرا یخوب یکننده فیتوص توانستندینم اتساختن کلمات را با سر انگشتانم هم نداشتم. کلم یجار یبرا یاما توان

 زیو دردها را در خود سرر خوردیمردانه غصه م دیکردن سخت بود، با ید! زنانه عاشقاحساس من نسبت به او باشن

باران لطافت  ؛یشکنی... دلش را که مشتریدلش ب دِید ؛یبند یرا که م شیهاست! چشم یبی. زن، جنس عجکردیم

ها در آن دیآهسته در آغوش کش دیها را باعشق را کم کند! زن ی... انگار درست شده تا روریسراز شیهااز چشم

بود  یشان ترک برداشته است... کاش کستن ییِ که تمام تنها انددهیبه عشق انتظار کش دنیرس یقدر براآن یزندگ

سردرگم را به دور  یهانخ نیبه بعد ا ییجا هیاز  دی... بادادیرا به مردان هم آموزش م یو زنانگ زدیم ادیرا فر هانیا

 ... دیچیرنگ خود پهم  یهاکالف

جا بروم به آن ایآوردن هل یگذاشته بود و گفته بود برا غامیرا حال پ نیا رفتمیم مارستانیبه ب ایبه دنبال هل دیبا

 . اوردیرا ب ایهل رسدیدارد و نم یحراج

 دمیکه رس مارستانی... به بساختیتر مرا مبود و خانومانه بایز دمیجد یپالتو دم؛یاز حد معمول به خود رس شیب

او شتافته بودم. به  داریبه د ایهل دارید یکه به تمنا یشد! همان روز یتداع میبرا یآن روز پر از دلخور یخاطره

جلب توجه نکردن بود و  یتالشم برا نیشن گام برداشتم. کمتریاست یها باال رفتم و به سواز پله دم،یسالن که رس

با دهان باز  دنمیکه دکتر مجد با د ی. خصوصا  هنگامکردمیها را حس منگاه ینبود چون خوب معن ریامکان پذ نیا

 یرا تحت نظر او بودم. به نشانه ایهل یبود و تمام مدت باردار نیینگاهم کرد. از همکاران آ رهیخ رهیکرد و خ یمکث

لب نشاند و پاسخم را  یرو یمصنوع یدادم. به خود آمد و لبخند یخندان سالم یبا لب ستادمیکه ا شیروادب روبه

اظهار  دنمیهم... مجد که از د شنی. پرستار کنار استکردینگاهم م یبود با کنجکاو ستادهیکه کنار مجد ا یداد. دکتر

را استوار  می. گام هاختیحس کردم از من گر یطور کیکرد و  تندپا  یبخش جراح یکرد به سو نیدروغ یخوشبخت

 برداشتم. 
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 ون هستن؟ دکتر تابان اتاقش -

ام که تر از حد معمول شدهروشن یموها یصورتم انداخت و نگاهش رو یرو یبا دقت به نقش و نگارها ینگاه پرستار

بخش  شونیدر تنم ثابت ماند و گفت: ا یمشک یکرده بود با پالتو جادیشالق انداخته بود و تضاد ا میهاسر شانه یرو

 عمل دارن.  گهیساعت د میقلب هستن تا ن

شلوغ بود و ناخوداگاه مرا به  یسوم رفتم. بخش کم یتشکر تکان دادم و با آسانسور با طبقه یبه نشانه یسر

 خانوم، اتاق دکتر تابان کجاست؟ دیگفتم: ببخش یپرستار دنی. با دداشتیاسترس وا م

با روپوش  یو شبح «به اتاق عمل یزیدکتر ملکا تبر»کردند:  جینگاهم کرد و خواست پاسخم را بدهد که پ دخترک

خودش  گفتیم یسالن رفت چشم چرخاندم و دلم تاب خورد. حس یاز پشت سرم عبور کرد و به سمت انتها دیسف

 . داش را بنا کرده بوخانه امیزندگ یهایرانیو یکه رو یبود، همان زن

 سالن.  یسمت راست انتها -

 یگوشه نییاتاق که نام آ دنیبا د د،یلرزیم میم. پاهاپرستار به خود آمد یحواسم پرت شده بود که با صدا قدرآن

و  میایهل انیم نیی. آختیسرم ر یرو یرانیاز و یدر را باز کردم و آوار یمعطلیب آن حک شده بود در زدم و

را دخترک  نی. پس خودش بود اپرداختیم ینقاش میترس هب شانیزانو زده بود و با خنده برا زیکنار م گرید یدخترک

 .دیدو میزده به سو جانیه ایشد. هل رهیبه من خ اشیکه با چشمان درشت مشک گفتیم ایهم سن و سال هل

 !رویمامان ه -

زانو بلند شد و  یرا باز گرداند. از رو امدهیپر یهم نتوانست رنگ و رو نییآ یسر صبح کیتبر امکیپ یحت

 . دیدخترک رفت و دستش را کش یبه سو جانیآمد با ه رونیکه از آغوشم ب ایبرداشت. هل میرا به سو شیهاگام

 منه.  یرویمامان ه کایمل -

 روتیقدر مامان هگفت: چه یاخاص کودکانه تیدرشتش همچنان به من زل زده بود و با معصوم یهابا چشم دخترک

 خوشگله. 

کنم.  یالیخیلبخند بزنم و اظهار ب شیان من نبود به رودر حد تو توانستمیدخترک بود... نم یام زوم روخصمانه نگاه

 کردم.  ایلحن ممکن رو به هل نیو من با سردتر کردیدر نگاهش به من نگاه م یاز نگران یبا موج نییآ
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 . یمامان میرو جمع کن بر لتیبرو وسا -

گرفته بودم لب باز  نییشد. نگاه از آ زیم یاز رو لشیگفت و به کمک دخترک مشغول جمع کردن وسا یچشم ایهل

 که تلفن همراهش زنگ خورد و پاسخ داد. دیبگو یزیکرد که چ

 جانم؟  -

- ... 

 اومدم.  -

 چشم دوختم.  ایدهانم را قورت دادم و به هل آب

 مامان جان؟  میتموم؟ بر -

 . میبر رویآره مامان ه -

زد و دستش را در دست گرفت.  یبه او لبخند نییآ ادستیا نییرا گرفتم، دخترک چشم درشت کنار آ ایهل دست

 ی... دربستختمیگر شهیبسنده کردم و همچو هم یها گرفتم و تنها به گفتن خداحافظ سر سرآن یهاچشم از دست

بود و  یدلم ابر ی. هوادمیکش شیوهام یبودم. سر به رو دهیکنارم نشسته بود و در آغوشش کش ایگرفتم و هل

 آسمان هم... 

هستم که  یمرا بزند و تا ابد من تنها کس دیق تواندیها نماو همچو داستان مانیییبعد از جدا کردمیفکر م من

به مقصد من پرواز  مایبا هواپ د،یرسیداشت به مرز جنون م یروز که از دلتنگ کیوقت او ام کنِج دلش بود، آنخانه

 کردمیمن در را باز م کندیم دایمرا پ یو وقت گرددیمن م یرا پ رآن شه یبه گوشه گرداند. گوشه یو مرا برم کندیم

 رونیرا از دلم ب یهمه سال دور نیو ا دیکشیرا نفس مو عطرِ تنم کردیتنها سفت بغلم م یحرف چیه یو او ب

و  دیگویممَنش  یب یو از عذاب روزها کندیم یاست عذرخواه که به من نگفته ییها«نرو»طر تمام خا. بهآوردیم

 دمیفهم ریبود. د تیوسِط واقع میبود ستادهیکه ما وا ییکه آن جا دمیفهم ریمن دبگذارم.  شیتنها گذاردینم گرید

و  هایدلتنگ دنیکه د گرداند،یبرشان نم گریکردن تو د هیاند، که گرواقعا  رفته روند،یها مآدم یوقت تیکه در واقع

 نیگزیجا عیسر یگریو د ماندینم یخال تیجا تیدر واقع دمیفهم ری! من دزدیرینمرا بهم احوالشان  تیهایقرار یب

عطرت دائم در  یِبو ستند،ین زیعز هایادگاری ماند،یها تا ابد با ارزش نمخاطره کند،یرا ُپر م تیو جا شودیم

و  شانیهاچشم شِ یابد پ تا دنتیکه د یبار نیآخر ریشان، تصومدام در گوش تیهاخنده یو صدا ستین شانیینیب
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مرا  دیق تواندیاو نم کردم؛یبود که فکر م نی. اشتباه من استین یشگیخاطر نبودنت همبه هایقرار یو ب هایدلتنگ

 شهیهم کردمیبود؟! من فکر م یاشتباه من چ یدانی. مامینقطه بگذارم ته خِط بودنش در زندگ توانمیبزند و من نم

واقعا   کهنیا ی... نه برارومیم دیبه جانانش بگو یحق دارد گاه یشروع کرد... وگرنه هر زن رایچباز از نو همه  شودیم

 امی! آمدنت در زندگ؟یرویکجا م دیدر آغوشش بکشد و بگو رد،یجانانش دستانش را بگ کهنیا یبرود! برا خواهدیم

زور  نی! ادارمی... الزم باشد به زور نگهت میبرو گذارمیمن نم ،یبرو یام حق ندارخودت بود اما تا زنده اریبه اخت

هر طور »: دمیکه از رفتن گفتم، شن ی... اما من هنگامدهدیکه به زن حس آرامش م ستیهاگفتن از آن حرف

 میهاتمام رفتن انیبار م کی یکه حت یمرد یهاگوش خراش چشم ادیو فر دمیخوفناک را شن یهاسکوت. «یراحت

را از  نیریش یزایچ یبعض اقیاشت ها،یتلخ ی... گاهدمیها را شنجمله نیترنکرد، تلخ قرارمیدل ب یحواله« نرو» کی

بود از نو  دهیبود که به سال نرس یزندگ یکه ثمره یبا کودک جانیو او در هم دمی... من رفتم و درد کشردیگیآدم م

   داده بود! لیتشک یزندگ

 

 بود  نیجرمم فقط ا یول ییمحکوم تنها شدم

 بود  نیآن چشمان رنگ تابیهر لحظه دلم ب که

 را  میهاـهیفرو خـوردم تمام گر دم،ینبار

 بود  نیغم اگ یپر از بغض تویچه حنجره ب اگر

  دمیچیاز احساس پ یچشمت را درون قاب دو

 بود نیآشوب تسک یهر نگاهت بر دل مرور

 را  ییقصه تلخ جدا یگوشم خوانده بود به

 بود  نیچه سنگ هاییوفا یب نیباور ا میبرا

 بار  نیشود ا رونیاز دلم ب ادتیکه آن یبرا

 بود  نیام بر لب دعا و ذکر آمسجاده سر

 شب تمام خاطراتت را  کیچه خط زدم  اگر
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 بود نیریآن احساس د زیشعر من لبر کنیول

 

 

*** 

 

. در کردیها خوب ارتباط برقرار مو با آن داشتیپسرانه را دوست م یهای... دخترکم بازکردیم یباز میگ ایهل 

بودم که تلفن خانه زنگ خورد. به سمت کانتر رفتم، شماره  ایخودم و هل یآشپزخانه مشغول درست کردن ناهار برا

 کرد.  گشتانملمس تلفن خرج سر ان یگرفتن برا یشیدرنگ را خرج پ وایه

 حاال هم زنگ نزن.  یخواستیآشنا م بیغر -

 هم نداشت.  یگرفتگ گرینبود اما دشاد  شیصدا

 که بهش زنگ زدم باور کن.  یهست یکس نیبرگشتم تو اول شبید -

 خوبه؟  نایخوش گذشت؟ س -

 . سونهریهم سالم م نایآره خوب بود... س -

 سر بزن نگرانته.  هیبه مامان  -

 طوره؟ چه ای. هلرمیم ششیفردا حتما  پ -

  جا؟نیا یایخوبه، نم -

 . رونیب میبر نایره امشب با سنه قرا -

 نشست.  میهالب یرو لبخند

 چه خوب! ولنتونم مبارک من مزاحمت نباشم.  -
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 برشون دار.  یخونه مامان رفت زارمیرو م ایخودت و هل یقربونت، سوغات -

 خداحافظ.  ؟یندار یممنون، کار -

 نه، خداحافظ.  -

و نگاهم کرد شانه  دیاش نوش وهیاز آب م ایاز ناگت مرغ را در دهانم گذاشتم که زنگ واحد به صدا درآمد هل یاتکه

 یمتعجب در را باز کردم با لبخند نیدیآ دنیکه نگاه کردم از د یباال انداختم و به سمت در پا تند کردم. از چشم

 قوس دار.  یرا با هالل میهادادم لب نتی. زم گرفتیرو شیپر از رز سرخ رنگ را پ ینگاهم کرد و دست گل

 . یخوش اومد -

هم که شده  یساعت یکه برا یرا کنارم حس کنم. حضور یهم خوش آمده بود امروز دوست داشتم حضور کس واقعا  

اضافه از آب چکان برداشتم و  یرفت. بشقاب نیدیزده به آغوش آ جانیه ایرا... هل نییبسپارد نبودن آ یبه فراموش

بود بودنش  جانینشست و با ما مشغول خوردن شد. چه خوب بود که االن ا زیپشت م تعارفیگذاشتم. ب زیم یرو

را تنها به کالسش ببرم، او هم با ما همراه  ایمجبور نبودم هل گریخوب بود که د قدرنیخوب بود، آرامش داشت. ا

 شد...

 یهاتمام غصه اشیعمرم کردم، خوش حال یثمره یحواله یلبخند داد،یدست تکان م مانیهر دو یذوق برا با

برق به تنم وصل کردند و همزمان هر  انیانداخت، انگار که جر میادست دور شانه  نیدی. آشوراندیجهان را از تنم م

بود.  نیدیآ یکار هر روزه نیگار که ابود، ان یعیکه طب ارانگ اوردم،یخود ن ی. به روبردندیلحظه ولتش را باالتر م

با  هاخی یآرام آرام رو ای! هلگرفتمیرا فاکتور م شیناخوانا یهاقل و غش بود، اگر چشم یب شهیهم نیدیرفتار آ

 شتریکنار دستم را که هر لحظه ب تیتمام جذاب نیا ییهافشار دست کردمیو من حس م خوردیسُر م اشیکمک مرب

 دی. بادادیرا قلقلک م میهازنانه یو کم دادیم هیبه قلبم هد ی! آغوشش حس خوبفشرد؟ی. مرا به آغوشش مشدیم

ام کم خود ساخته یبادها و از تمام غم کردمیبا حس خوبم را جمع م نیدیآغوش آ دی! باکردم؟یم ریچه تعب

 !کردم؟یم

 نگرد.  یواسه همه چ لیدنبال دل -

 داد،یم ریینبود! زمان احساسات آدم را تغ یدیجد زیچ نیرو بود ا شیبرا شهی؟! دست من همبود دهیکردم فهم خی

 شتریها را باز لحظه یگرفت که قدر بعض ادی دیبا ست،یماندگار ن تپد،یم تیکه برا یدل شهیگرفت هم ادی دیبا یگاه
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گرفت و  ادی دیبا ند،یهم تو را نب یاتفاق یچشم چیکه ه یقدر تنها شوممکن است آن یگرفت گاه ادی دیدانست، با

 گرفته بودم.  ادی

 تو رو به دوش بکشن.  ها هم حسرت دوست نداشتنست داشته باش، نذار لحظهلحظه هاتو دو -

 گفته بود: ییجا انداخت،یآن دفتر سورمه رنگ با جوهر قرمز م ادیبود، مرا  زیبه واو کلماتش تأمل برانگ واو

... بگذار ندازدین هیدلم سا یکوتاه دوست بدار. بگذار حسرت دوست داشتن تو رو یالحظه یرادوست بدار! ب مرا»

از سر ترحم هم که شده است مرا دوست بدار... مرا بسان  یبردارد. اندک گناهمیدست از سر دل ب نیچرک یعقده

 «دوست بدار! یآب یآسمان حصرِیب یموج بر امتداد ساحل و سادگ یدگینوازش باد بر گندم زار، بسان کش

 شیرا به رو قتیحق نینبود که من ا یوقت گرید دی. شاشدیتکرار نم گریلحظه د نیا دیشا کردمیاعتراف م دیبا

آن  شیها پکه من سال گفتمیم گفتم،یم دی. بادادیبه من نم گریراز را د نیزمان فرصت بازگو کردن ا دی. شااورمیب

 دی. بایکرده بود شانیکاغذ جار یافتاده رو انیبه طغ اتکه تو با احساس یدفتر خاطرات را خوانده ام... کلمات

 گفتمیم دی. باینگار زده بود شیآخر تا خوده را که تو اسم محبوبت را رو یآن صفحه یام حتکه من خوانده گفتمیم

 یاجازه اتو به کلم کردمیدهان وامانده را باز م نیا دیبه بعد با ییجا کی. از دادمیخاتمه م امینامرد نیو به ا

 . دادمیاعتراف م

 نه ساله که خوندمشون.  کینزد -

 دادنش از او سلب گشت. رونیکه قدرت ب یباز دم دمیام کم شد و من شنشانه یرو شیهادست فشار

 راهنیپ هیبودم برات  دهیکش یکه از لجت روش با خودکار قرمز خط خط دهیسف راهنیاون پ یجااون روز که به -

 به جاش گرفته بودم.  دیجد

- ... 

 . دمیکنم که اون دفتر رو د زتیبزارم و سوپرا زتیم یشده رو رو چیکادو پ راهنیاتاقت که پ یرفتم تو -

- ... 

 رو خوندم.  زیگرفتم خوندمشون، همه چ -

- ... 
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 ! نیدیآ دونمیرو م یمن همه چ -

. کردینگاه م ایرا داشت خونسرد به هل گرید یبود و نه حالت یبود، نه عصب دهیرخش نگاه کردم... نه رنگش پر مین به

سر مگو را  نیشجاع که جرعت گفتن ا قدرنیقدر سبک شده بودم. ا نیبود که ا یبار نیاول نیا دم،یکش یقینفس عم

و  دهندینفر م کی! که دلشان را به شوندیم« عاشق» یواقع یاکه به معن ییهاکرده بودم. هستند هنوز هم آدم دایپ

اگر قرار به رفتن و دور بودن و  یاگر قرار به نگفتن باشد، حت یحت اند،ستادهیخوشبخت کردنش ا یِ جانشان پا یِ تا پا

عذاب  کنند،یو سکوت م خورندیم نیامشِ معشوقشان؛ زمکه بخاطر آر یباشد... هنوز هم هستند؛ کسان دنینرس

اگر سهم  یو حال دلش خوب است، حت شودیو موفق م خنددیکه م نندیتا بب کنند،یو تحمل م کشندیم

ها که دارد اما آن تیواقع« عشق»!  ستیداستان ها ن یبرا ،یاافسانه یهاو خواستن یشان نباشد... عاشقآغوش

 یلی... که زمان گفتن خزنندیشان دست و پا معشق در گونهنیجسارتش را... که ا ایرا ندارند،  طشیاشر ایاند؛ عاشق

 بود...  یعاشق واقع کی نیدی. آماندینم یباق شاندنیشن یبرا یو جان گذردیها محرف

لرزان  یاکه هر دو از هم فاصله شناختیخون را م یخون بو ایمن زودتر حس کردم عطر حضورش را،  دانمینم

 حلقه بود.  میهاهنوز هم به دور شانه نیدیآ یهابود دست بیو عج میگرفت

 . دیخسته نباش -

 ... نیدیرا زودتر حس کرده بودم؛ هم من... هم آ حضورش

فته بود که گر ستیناشا یسراسر حس بد به دنبال داشت و بس! انگار که مچ هر دو نفرمان را در حال عمل اشجمله

کرده است و زنش  یبرادرش به ناموسش دست دراز کردیکه حس م ایچنان با غضب و خشم نگاه به ما دوخته بود 

و  ستادیا شیروبه رو نیدین دو حالت خارج نبود! آیاست. هر چه که بود از ا ختهیهم ر یرو یگریکرده و با د انتیخ

 دست دراز کرد. 

 سالم داداش.  -

دست او را گرفت و ترس در سلول به سلول من به گردش در آمد! دستش را فشرد و همچنان دست او  یادیمکث ز با

افتاده بود چشم  انشانیکه م یاور شدهبه جدال شعله میهاالنه کرده در حصار چشم یارا رها نکرد و من با دلشوره

 . دیکشیدهشتناک را به دنبال م یهامیدوخته بودم که ا

 . یکمال یخونه یرفت نایبا مامان ا کردمیفکر م -
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 . کردیم انیبودم ب دهیرا که از مامان شن دیجد کیالهه خانوم را از دختر شر یعلنا  موضوع خواستگار داشت

 جانشان بسته به جان هم بود و حال...!  نیدیو آ نییآ

 گرفت.  شیرا پ انهیخونسردش نشاند و خط م شهیهم یچهره یبه رو یلبخند نیدیآ

 . نجامیکه االن ا ینیبیم -

 ... دیبگو یزیدهان باز کرد که چ نییآ

 . نییبابا آ -

دوخته  نیینگاه به آغوش آ نیدیمأمن امن آغوش او رها کرد. آ انیپدرش پر گشود و خود را م یبا ذوق به سو ایهل

از  نییخاطر آها که بهسال نی... همچو تمام ادیپا پس کش شهیجا. همچو همشده بود آن ریبود که دخترکم جاگ

 شهی! حاضر بود تا همدیکشیو حال باز هم دست م دبو دهیخاطر او از عشقش دست کشگذشته بود. به شیهاخواسته

اما  دانمی! نمایهم هل دی... شانییآ ایمن بود  یاولش خوشبخت تیاولو دانمیکند. نم نییآ یخوشبخت یخودش را فدا

رفت و ما را به هم  نیغمگ ینداشت...! با لبخند گرید یکه قدم به قدم عقب رفت و دل من رمق یبغضم گرفت وقت

رحم  یگر حال بد من بود. کاش کمچشم نظاره یاز گوشه نییاو چشم دوخته بود و آ یمن به ردپا یهابند زد... چشم

سرم را به پنجره تکان داده بود و  د،یاربیهم بدهکار بودم. برف م نیدی. من به آداشتمیعاطفه م یداشتم، کاش کم

 ینگاه من رو یو گاه انداختیرخم م میبه ن یگاه نگاه بهگاه  یچشم ریز نییها چشم دوخته بودم. آدانه زیبه آن ر

به آن حلقه نداشتم بلعکس دوستش هم داشتم  یحس بد گری! دماندیاش دور فرمان ثابت محلقه شده یهادست

را محکم به آغوشش بکشم  نییو دوست داشتم آ دمیدرخشش د انیکه نام خودم را م یاهدرست از همان لحظ

 نیهم دیاتفاق شا نیبدتر م،یریها را در آغوش بگنآ میتوانینم یدلتنگ تیهستند که در نها ینکسا شهیاما...هم

در آغوشم  آمد،یبه خانه م ریکه د یدلتنگش شدم، دلتنگ مرد شتریباشد... درست از همان شب بود که ب

 گریکه د یدلتنگ مرد خواست،ینم رام د،یدیمرا نم خواند،ینم یشعر گفت،ینم یشعر کرد،ینوازشم نم گرفت،ینم

که بهتر از  یاز کس ترسند،یم ندهی... از آشوندیترسو م شوند،یمثلِ قبل دوستم ندارد... مردها به عشق که مبتال م

از راه  هوکیکه  یتر باشد، از کسپر پول بشیکه ج یرف زدن را بهتر بلد باشد، از کسکه ح یها باشد، از کسآن

سرد  شوند،یدور م نیهم ی! برادیبگو یمکث چیه یگفتنش ب یعمر دل دل کردند برا کیها که آن را یبرسد و حرف

 یدچار کس یوقت یها ول... زنیاحساس یبه ب ،ییوفا یو محکوم به عاشق نبودن، به ب شوندیسخت م شوند،یم

ها را کنار هم، با آن خواهندیکه نم یبا کسان جنگند؛یمرد جنگ... م شوندیو م کنندیم دایپ ریدل ش شوند؛یم

و  گذارندیم هی... از جان و دل ماشانیبه مردشان، با خودشان و قلبشان و غرور زنانه کنندیکه چپ نگاه م یکسان
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به  ست،یخال کنندیکه نگاه م شانینهیبه سمت چپ س ست،یخال کنندیکه نگاه م انشیهادست آخر به دست

به ساده بودن، به زود باور بودن، به  شوندی... بعد محکوم میکیاز حضور  ستیخال کنندیکه نگاه م شانیزندگ

نه  دهدیم یمرد، عاشق نبودن معن دنینه عقب کش فهمدیوسط نم نیکس هم ا چیکردن خودشان... ه لیتحم

 کردن...  لیتحم شیزن، معن یهادنیجنگ

و من  چاندیرا در قفل پ دیزودتر از من کل نیی. آدیپر رونیجلوتر از ما دو نفر از آسانسور ب ایهل میدیخانه که رس به

قرارم کرده بود  یب نیدیرا داشتند. گرفته بودم نگاه آخر آ دشیزدم که همه کل یمثال  خصوص میحر نیبه ا یپوزخند

 . دیکش یاز خوشحال یغیج ایبودم که هل میهامشغول درآوردن کفش

نامطمئن از راهرو عبور کردم. دو خرس قرمز  یها. با گامکردینگاهم م یچشم دوختم با لبخند محو نییتعجب به آ با

کنار آن غول  امزهیم زهیخترک رد دیکاناپه پر یها روخرس انیبا ذوق م ایمرا به خنده وا داشت، هل میرنگ روبه رو

 . دیگم شد و خند هاکریپ

 مامان بزرگه واسه من.  -

حلقه  اشنهیرا در س شیهاداده بود و دست کهیبه ستون ت نییکوچک تر بود. آ یگریاز د یخرس سمت چپ یکم

 کرده بود. 

 . ایبزرگه واسه مامان هل اسیواسه هل کترهیخرس کوچ -

 کرد.  ینیریاخم ش ایهل

 واسه منه.  رشمینخ -

 ... دمیخند شاد

 باشه عشق مامان بزرگه واسه تو.  -

هم گذاشت و دلم را... و دلم را... همچو  یتراود و با آرامش چشم رو یم شیزارهاطراوت از چمن شوم،یم سبز

 !سازدیم المیرا رهسپار خ اهایو رو کندینگاهش م یفتهیش شهیهم

 

 نفر آمد قرارم را گرفت کی
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 و بار و شاخسارم را گرفت گبر

 عشق بود هیشب یزیچ ای عشق،

 و دار و ندارم را گرفت آمد

 

 

*** 

 

¤¤¤ 

 

اش چهره یباغ و آباژور رو یهاروشن از هالوژن یاو روشن اتاق که هاله کیبودم، پهلو به پهلو شدم. در آن تار کالفه

دکتر  یو آقا کردیجذاب ترش م یمشک میفر نکیبود. ع یگریاز هر زمان د تریخواستن میانداخته بود، برا هیسا

مختص او که خدا با  ییبایآن همه ز شیو دلم در حال ستا ودمن ب یرخش به سو می. نساختیتر م انیبودنش را نما

. سر درون لب کندیم دایامتداد پ بشیخوش ترک یهاو تا لب ندینشیم اشینیب یدقت خلق کرده بود. نگاهم رو

. دهمیم هیتک شیو سرم را به بازو کشمیباال م یداد است، خودم را کم هیو برده است و به تاج تخت تکتابش فر

 جانم؟  یخوابی: چرا نمدیگویرو به من م توریمان یبه صفحه رهیخ طورانهم

 کندیحلقه م میها. دست دور شانهکنمیو خودم را در آغوشش جا م سابمیم شیلوس به بازو یارا همچو گربه سرم

 . فشاردیو مرا به تن خود م

 . برهیخوابم م یام! چند کلمه حرف بزنکالفه -

 کشدیکامل مرا به آغوش م بارنیو ا داردیبرم شیپاها ی... لب تاب را از روکندینگاه م میهابه چشم نییباال به پا از

 ...میموها زییمهر در پا نیطن شودیو دستش م

 وقت شب؟  نیبگم ا یچ -
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 . شمیاندیم یبخشد! کم امیالت امیقرار یاما فقط دوست داشتم ب دانمینم دهم،یرا از هم فاصله م میهالب

 اتفاق امروز بگو.  نیمثال  از مهمتر دونم،یچه م -

و  بردی. سرش به عقب مبوسدیرا م میهاچشم یآورد و رو ی. سرش به جلو مدوزدینگاه م میهالبخند به چشم با

 اتفاق امروز.  نیهم مهم تر نی: ادیگویم میهابه چشم رهیخ

ام عاشقانه یعطرش در هوا د؛یبار... آسمان ریو وصف ناپذ بیعج یدلم آرام گرفت؛ آرامش زنم،یم لبخند

عاشقانه  یزام را در آغوشش نوازش کرد. باران، در گوشم آواو تن ُگر گرفته دیکش سرک اتاقمان به آرام باد،  .دیچیپ

گرفتم و  میهادست انیپر شد... دستش را م ضورشمن از ح الیخ یام بوسه زد و هواخواند و عشق بر گونه

و حال در  دهیصورتم تاب یپنجره، نور ماه رو یاز گوشه دانستمیرا بستم و ناگهان به خواب رفتم! م میهاچشم

فرو  یقی. در خواب عمکشدیم میابروها یدست رو یداریخواب و ب انی. مکندینگاهم م رینشسته است و س یکیتار

 بود که رفع شد...!  نییآ یبوسه امیگکالف روم،یم

 

¤¤¤ 

 

 

 . دهمیپاسخ م یمعطل یب لماست؛یا خورد،یهمراهم زنگ م تلفن

 جونم؟  -

 ! جانیا ایپاشو ب یجونت سالمت. زود -

 شده؟  یباز چ -

 . نیفتیهم نم ادیجمع نکنم که من که شماها رو دور هم  -

 ! یباز که دوره راه انداخت -

 . هاییجانیحرف نزن دو سوته ا -
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 از دست تو...  -

با  لماهیرا که ا نیا قتیحق یبه خوب نیقطع کرده است و ا یخداحافظ یدخترک سرتق ب دهدیممتد نشان م یهابوق

بستن قرار  یبرا رادیکه ه نی. همسازدیم انیرا نما ستیپنج ساله عوض بشو ن یبچه کیهشت سال سن و  ستیب

بود دوست داشت  نیهم شهیانداخته بود. هم راهگذاشته بود دوره  رونیب رانیا ییرا از مزر هوا شیپا دیداد جد

 ... کنمیشال و کاله م یمعطل یدورش شلوغ باشد. ب

 دمیرا که د وایعشق را در دلم کاشت. ه میشد و شم ریدر آغوشم سراز انیگو رویعمه ه ایلیا د،یخند دنمیبا د لماهیا

 یوقت یخندان بود حت شیهااش دلم را به درد آورد. لبآب رفته کریاش و پگود رفته یهاچشم ریبنِد دلم پاره شد. ز

 و ترالن جون نه گذاشته و برداشته با شوق به دیکش انیحرف به م انیعروس خاندان شمس یکه الهه خانوم از باردار

 حرف آمد.

 بده.  هیخوشگل به ما هد ینوه هی ندهیجونم قول داده تا سال آ وایه شاهللیا -

را که با هر لبخندش از  یخود دمیدیو من م دیخند واینشست. مامان خوشحال شد، ه وایه یمن و مامان رو نگاه

بود که  زیاست... غم انگ زیانگ غم نیو ا یستین زتیدل عز زیاما عز یشویهزار نفر م زیو تو، عز کشتیدرون م

زمرد رنگ  یلهیهم داشت در آتش عشق دو ت هنوزکه  یکند. خود انشیاطراف یخوشحال یخود را قربان خواستیم

 خوانده بودم غم لرزان در پس نگاه خواهرکم را!  ریقدر دو من چه سوختیم

 جا باال آورد...  کیرا  هایدلبستگ یبعض شدیکاش م و

را که  ی. تظاهر به شاد بودن، کارمیکه تظاهر کن میگرفته بود ادیخفته بود الأقل  یر پس قلب هر کداممان غمد اگر

آن دو « دوست داشتن»هر دو خواهر  دیکه چه تلخ... با دمیشیاندیم نیبه ا دادند،یمن انجام م نیزنان سرزم شتریب

هم  شیقبرمان و باال یرو مشیگذاشتیم دی. بامیببر میتوانستیرا با خود به گور هم نم یجفت چشم جنگل

 چند حرِف ناقابل...  نی: ما را اندوه کشت، اندوه هم مینوشتیم

 شدم.  ریکنارش جاگ دمید شانیزنانه  یهاکه همه را مشغول حرف یو هنگام اوردمین تاب

  ؟یفداکار یلیخ یبگ یخوایمثال  م -

 !دادندیرا انعکاس نم یحس چیمرده است، ه شیهاکه چشم مدیخندان بود اما به خدا قسم من د شیهالب

 ها مادر شدن رو تجربه کنم. زن یمثل همه خوامینه فقط م -
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گناه  نی. به تاوان کدامزدیاش دو دو مزده خیکه داشت در نگاه  یدیبه من، به خودش... به ترد گفتیدروغ م داشت

بود که با عقلش، قلبش را  نی! درد همگرفت؟ی! تقاص دلش را از خودش مساخت؟یم رانیخودش را و گونهنیا

 خودش بود و بس.  دانیم نیا یدهید بیو تنها آس دادیشکنجه م

 یکم خوامیباشم رو بهش بدهکارم، م نایبا عشق کنار س تونستمیرو که م یده سال زندگ نیدرک کن که من ا -

 ! رویهمه عذاب ه نیسبک شم بسمه ا

نگاهش در نگاهم گره  نایرا در آغوش گرفت. ال نیریش یرفت و آرتا نایال یخندان به سو وایسکوت کردم و ه من

در  یچشم از من گرفت و به آرتا یالیخینفرت خاکستر نگاهش را رنگ نزده بود. با ب گریبود که د بیخورد، عج

بغرنج شده بود. همه  یادیز اشیخورد، افسردگ رسُ  شایم یبار نگاهم رو نیجا خوش کرده نگاه دوخت. ا وایآغوش ه

 نیمسبب ا یریپس از دستگ پنداشتندیخود م الیو به خ گذاشتندیم مایور شدن رفتن نآتش شعله یرا پا نیا

حال  یبرا یکاف لیدل نیا شکی! اما بدیآیم رونیب ندیناخوش آ یخلسه نیو از ا رسدیبه آرامش م شایم یبدبخت

اش در و هنوز هم جمله شدیروز به روز بدتر م شاینبود. حال م شدیم روزیبدتر از د شتریبه روز ب زکه رو شایبد م

 کردمیفکر م یزیاز هر چ شینگرفته بودم ب یحرفش را جد« دست زد مامین میاون به حر رویه» زدیسرم زنگ م

 تیآب خوش از گلو کی گذاردیها که نم امـّـا نیاست. اما... امان از ا لیدخ شیحالت پر تشو نیدر ا یفشار روح

 رود...!  نییپا

 یاظهار به خوشحال ای میرا به چهره نشانده بود یتفاوتینقاب ب م،ینشسته بود مانیکنار جمع دوستانه خندان

نشسته  یمثال زدن یمتیبا صم زیحال دلمان خوب بود. دور م یخوب بود که حال، اندک نینداشت؛ ا یفرق میکردیم

و  کندینگاهم م ستی. متوجه بودم حواسم که ندنبو یالهه خانوم خبر یهااز متلک گریبود که د بیو عج میبود

را سمت  چهیپلو با ماه یباقال سی. مستخدم دگرفتیگره خورده از من رو م یبا ابروها دمیفهمینگاهش را م یوقت

از  شایکه به ناگه م میشد دنیمشغول کش برق زد و همه را هم به خنده وا داشت. شایم یهاگذاشت. چشم شایم

به  انیگو «شایم»شد. ترالن جون  ریسالن سراز یگوشه ییراست به سمت دستشو کیو  زد رونیب زیپشت م

 ... ختیرا در جانم ر لیدل یب یاش اضطرابزرد کرده یمداومش و بعد از آن رنگ رو یهاعق زدن ی. صدادیدنبالش دو

 

 

*** 
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 یگذاشت و بعد از حواله زیم یشده بودند را رو ختهیخوش تراش ر یهاکه در آن فنجان ییهابا لبخند قهوه یمنش

 را تنها گذاشت.  ایدن یبابا نیمن و بهتر ست،ین یگرید یامر

 . دیخندیم نگاهش

 بابا.  یاومد یچه خوب کرد -

 لوس کردم.  شیرا تا ته چاکاندم و خود را برا شمین

 . یون تنگ شده بود کلدلم واست -

 گل مهر کاشت.  میموها ی. رودمیامن آغوشش خز یدر گهواره یمعطلیگشود و ب میبه رو آغوش

  گه؟یم یچشمات چ یدل بابا غم لونه کرده تو زِ یعز -

 . میدیبود، خند اشنهیو جان دار س کیتمیضربان ر یرو سرم

 بابا.  زنهیحرف مفت م -

 را فشرد.  میهاکتف انیم دستش

 ش،یممکنه تو زندگ یکه دوسشون داشته... هر آدم ییبه نداشتنِ اونا یحت کنه،یعادت م یکم به همه چآدم کم -

 خاطره کنه! هیکه بخواد خودشو وقفِ  شهینم لیدل نیا یبوده باشه، ول یکی

... انگار همه چیزم تمام ستمیو من ن دیآیم سمتم به انگار او را! یب یروزها بینمیبود سراب م دهیخوب فهم چه

نیست. همه چیز جدید است؛  یکه تکرار ییهاو همچنان خوابم از آن خواب خوردیانگار سرم به سنگ م شود،یم

که مرا نشناخته  ییتو مریض و او هست. یستم. حاال که نیست شاید که من نشکنمیاز درون م خورم،یترک م

 ...!شوندیها بیمار نممرده یکنیقضاوت م

  ؟یبابا مهد -

 جاِن بابا؟  -
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 !ستیواسش اصال  مهم ن زایکه مجبوره وانمود کنه همون چ شهیتنگ م ییزایوقتا آدم دلش واسه اون چ یلیخ -

 نگاه بکن که دوست دارن.  ییهابه آدم -

 دوست نداره، دیگه اصال  مهم نیست چند نفر دوست دارن.  یاونى رو که دوسش دار یوقت -

 بابا!  یبودتلخ ن -

 تلخم کردن.  -

را  مانیها... شبدهندیکه آزارمان م یاز کسان میدل بکن میتوانیباشد نم ریدلمان که گ ی! پامیهست یفیضع یهاآدم

ها که مگر آن م،یجرات دل کندن ندار ی! ولمیو لحظه به لحظه شاهد خورد شدن قلبمان هست میکنیبا دلهره صبح م

 کردند؟!کجا را فتح  ماندندیم

 . نمیخندون بب میدوست دارم لبات رو مثل قد -

 میهاخنده یرو یکیاز سرما و تار ی... کوهگریبه سکته افتاده بودند د میها! خندها؟یدن یبابا نیبهتر یکار بود یکجا

تار  دانستیم ایدن یبابا نی. بهترکاودی. با دقت صورتم را مزنمیلبخند م میآیم رونیغبار انداخته بود. از آغوشش ب

 و پودم

خودم را محکم  دانستی! مدهم؟یاز پا افتاده ام و خود را به سنگ طعنه م دانستیشده بود؟! م ختهیدرد آم به

 مُرده...!  کیآرامم؛ آرام تر از نبض  ندیبب خوامیام؟ چه باک! منکند از پا در آمده الیخ نییتا آ دهمینشان م

 ! رویه -

را  نمییآ یهاها آرامش بخشند! رنگ چشمجنگل رنگ نیا قدرنیچرا ا دمینگاه دوختم... تازه فهم شیهاچشم به

 را داشت.  ایدن یبابا نیبهتر یهارنگ چشم نمییآ یهاداشتند... چشم

 بابا.  شهیدرست م زیهمه چ -

. فقط گفتیم ایدن یبابا نیهتررا ب نی... چون اشکیب شدیم ی! همه جا دوباره پر اقاقشدیدرست م زیهمه چ قطعا 

درست شدن  دنید یبرا یمن گرید دیمن نه... شا یبرا دیاما شا شدیدرست م زیاشکال بزرگ داشت؛ همه چ کی

 وجود نداشت!  زیهمه چ
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تنها  خواستیهمه راه. آمدم دلم م نیبعدها... آخر ا کردمی! صبر مآمدمیانقدر شلوغ است نم ایدن دانستمیاگر م من

. شناگر نبودم، توان باال یاز سردرگم ییایدر دن زدمی..! دست و پا منمیاو را تنها بب خواستیدلم م نمیاو را بب

نه به شروعِ  د،یرسیم یوار که زورشان نه به فراموش فیبالتکل یهایمرداب سردرگم نیخود را نداشتم از ا دنیکش

 دوباره... 

 حاال بخند بابا!  -

 گرید خواستمیم قدرنیقرار داده بودم ا امیبود که در متد کار یدیجد یهیرو نیگرفتم و لبخند زدم. ا را باال سرم

 ام... مُرده ستینفهمد عمر یلبخند بزنم که کس

را به  نیدارد با آرامشش، ارمغان دهد تسک یو او سع کنمیم یخداخافظ یگریبا آغوش پُر مهر د یبابا مهد از

بر سردرش لبخند  ای. نام هلزنمیم رونیفاصله ب زندیکه خاندان را به هم گره م کری. از آن برج غول پمیهایخستگ

و  کندیصورتم سقوط م یرو یزند. قطره از عرش مهربانیجماعت را به هم بند م نیمن ا یایو هنوز هم هل زندیم

. نم نم باران کنمیرو شروع به راه رفتن م ادهیپ یروو  شومیم یااضافه زیهر چ الیخ ینم باران را... ب یبو بعلمیم

به قدم  وعشر میهالب یجان دار رو یوار با قوس و من مجنون کنندی... عابران به دنبال پناهگاه کوچ مشودیم دیشد

اگر او متعلق به تو نباشد  ،یخواهینفر را از ته دل م کیقدر چه ستیاوقات مهم ن ی. گاهکنمیم شیهاترنم ریزدن ز

بود که  نیادامه دارد...! ترس هم شهیو هم گذاردیدردناک را به دنبال م یروند رد نی... اشودیگاه مال تو نم چیه

او را از آغوشم  ستدی. من با او حرف بزنم، او نگاهم کند... بعد، باران که بامیاشچتر ب کی ریمن و او ز د؛یایباران ب

در  کردی. زمستان غوغا مزدیاز نبودنش بر هوکیدل من  یهاباشد! و برگ الیاو فقط خ یعنی شسته باشد! ترس

 بوران دلم... 

 ی. دماکردندیهم قش و ضعف م یبه رو میهابسته بودم و دندان خی. کردیآب از تمام تنم شره م دمیخانه که رس به

هر شب قبل از خواب، اول  نکهیقدر سخت است او چه دمیپتو خز ریز سیخ یهارا باال زدم و با همان لباس جیپک

 بعد خودت را...!  یبغضت را بخوابان

 

 

 ز سرم برون شور کِى

 نفس آرزوِى تو؟  یک
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 یکرده بودند. با تعجب گام جادیورود ا یازدحام برا یمزون شلوغ بود و جماعت یشدم... روبه رو ادهیپ یتاکس از

را کوفت. نگاهش در  امنهیس دنیو قلبم به قصد در دیچسب نیبه زم میشدم. پاهادر جا خشک  ینهادم که به آن شیپ

امان از  ش،یها. چشمدیبلعیاز درون داشت جانم را م ه. انگار خوردیام را چسبخرخره یانگاهم گره خورد؛ توده

 یهایشان را در کاسههایى هستند که تمامِ حرفهاى دنیا آنمظلوم ترین آدم شکی. بشیهاهفت من چشم یمثنو

 نیآن ماش ریآژ ی...! صدایستیلحظات هم ن نیدر آخر شانیقادر به خواندن دردها یو تو حت زندیریچشمانشان م

 من بود، اما هر چه حالِ  یایاز بودنش به مانند سرآب گو یریشدم، تصو رهیخ ابانیخ ی. به انتهادیچیکه پ امن سیپل

پتک بر  هوکی... دست خودم نبود مودیپیرا هم م یاش با من سال نورو فاصله شدیدور م شتریب شدم،یم کترینزد

ها را پشت سر هم پله کیبه  کیمزون رساندم...  لبلند و دوان دوان خود را به داخ یها. با گامدندیسرم کوب

 یتیبه خودم ثابت کنم واقع خواستمی. منمیبب شتنیرا با چشم خو قتیهر چه زودتر حق خواستمیو م گذاشتمیم

 یاز عطر دلتنگ ی. ُهرمدمشیکش نییپا یمعطل یب دیدر رس حی. دستم که به ضرزدیم ادیرا فر اشیکه داشت راست

به هم  کیلیچ کیلیچ میها. دندانرفتیم شیآن قاپ عکس پ یلرزانم را به سو یوند خورد و پاهایبا وجودم پ

 یبسته! چشم بستم و قاپ عکس را بلند کردم. نفس لیاز ترس... دست به جلو بردم؛ سِر بودند و غند خوردیم

را باز کردم و  میهاچشم قیعم ینفسنباشد که قرار است باشد. با  یزیرا نذر بستم که آن چ امییگرفتم و تمام دارا

به نظرم  ایفرود آمدم. دن یصندل ینشست که رو کرمینگاهم با دو جام عسل رنگ گره خورد. ضربه چنان مهلک بر پ

 ... ادهایاز فر یزد، و وا یدوران م یاضطراب امنهیآمد و در س زیو غم انگ یخال یخانه کی

 «دل بکنم شیعسل یهااز چشم تونستمینم ینشده بودم ول عاشق»

 هم محکم فشردم... نه! چه احمق بودم!  یرا رو میهاپلک

 چرا گرفتش؟  -» 

 «اونم دل داده بود به چشماش. -  

 شد...  ترانیچشمانم نما شیسنگ مزار پ یحک شده رو نام

 آشنا بود؟  -» 
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 «عموم بود. -   

آرامش  کی ایدن نیست. انش میهالب یرو یخند ! تلخدیچشمانم لرز شیرا تار ساخت و عکس پ امدهید اشک

 یزندگ کی ایدن نیاز ته دل بدهکار است، ا یهایبلند و شاد یهاخنده ایدن نیبدهکار است، با عشق ماندگار! ا

 بدهکار است!  نشیغمگ یهابا چشم ردبه آن م یعاشق یعمر ایدن نیبدهکار است پر از حس و حال خوب...! ا

 دمیپر از درد خند دم،ی. خنددادندیاز طال را از خود انعکاس م یاریش شیهاسرخ رنگش خندان بود و چشم یهالب

در  یبودند که به ضرب بوسه از پا یاریمردان بس شکیب د،یاو چک یهالب یشفاف از اشک به رو یاو قطره

تم را به صور« پرنا ماین»نام  یکند؟! کس وبسرخ را سالح گرم محس یرژها کردیقصد نم یاند... و چرا کسآمده

از آن مرد با چشمان  ینام جیهم ه یو چشم عسل کردیفکر به ذهنم خطور نم نیا یگاه حت چیزد... ه یلیس

چشمان دخترکم باشد!  یفتهیحق داشت ش چارهینبرده بود! مرد ب مانیهادرد و دل یطومارها انیدر م نشیغمگ

! به دیلبالب پر شدم از حس ترد شد،یبلند م ییدست هر چه دلربا یرو ختیریم شکه رنگ به جان چشمان یوقت

 ...! شایِاال مختوم شدن پندار به... م کردمیفکر م یزیهر چ

 

از  سوختی. دلم مشدیکوتاه و بلندش نامنظم در گوشم پروا م یهادر چشمانش، دست در دستانش و نفس غرق

کذبمان، دخترکم به  یبه کرس مینشسته بود نی. دروغگرفتیوجودم رأس م یدردآلودش که در آرواره یهازمزمه

که در جام عسل چشمانش غوغا به پا کرده بود.  یاماتم کده ساختیم وانهیخود را! مرا د یخود بسته بود نام جعل

بسته  خیاز آرامش ناگوار  ییایدر کیاز غم در  یدر قعر وجودش موج دانستمیآرام بود اما خوب م شیبایچشمان ز

 است.

 بودن.  دهیکه کل دانشکده فهم یدوسم داشت جور یلیخ -

 .رهاندیم یته یکرانهیاطراف مرا به ب یهجوم خال شیصدا

 کردم.  یبا احساساتش باز یبهش بد کردم، بدجور یلیخ -

 نازک شده هر آن ممکن بود بترکد.  ینشسته بود و همچو بادکنک شیگلو خیب بغضش

 شکستن تاوان داره.نبود دل  میپُر شر و شور بودم، حال -

- ... 
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 . یلیکثافتم خ یلیمن خ -

 ینوا دیو در گوشم پژواک گرد زانشیگر یهااشک یجان پناه برا یگاههیشد تک میهارا که آغاز کرد... شانه دنیبار

 پندار...!  یهاخواندن« عشق یب یشهزاده»

پسر  نیکردن با دل ا یهمه گفتن باز نهیپوئن مثبت بهره ببرم. دردم ا نیاز ا کمیشده  رونمیگفتم حاال که پسره ح -

 . رویمن کر بودم ه یکم سن و سال تاوان داره ول

- ... 

 . رهیگیدردت م شونمیادآوریدرد دارن که از  قدرنیاز کارا ا یاز حرفا بعض یبعض -

و دارش دست  ریاعماق وجودم من هم درگ چون از دانستمیرا م نیبا غَمش ُمرد... ا شودینیست م یکه شوخ عشق

 . زدمیو پا م

 . دمیدست کش گهیدست خودم نبود از پندار د دمیرو که د ماین -

- ... 

 رو نگاه کنه.  گهیکسه د تونهیگرفتار شه نم یکی شهیدلش پ یآدم وقت -

بود...! و  رفتهیکه دو راه بیشتر ندارد یا باید خون شود یا سنگ... پندار خون شدن را پذ رسدیم یدل به جای نهایتا 

 من هم...

انگار رفتم رو سقف آرزوهام پا برهنه راه  نهیبیفقط و فقط منو م ایدن نیاون دوتا جفت چشماش تو ا دمیدیم یوقت -

 .رهیحس قشنگو ازم بگ نیا تونستینم یچیو ه رفتمیم

- ... 

 دمید میلعنت یبا دوتا چشما دیو منو دست تو دست هم د ماین یوقت دمیخودم د یشکست؛ من با چشما رویه -

 شکست. 

 داده بود؟!  همتایب یبایز نیدل در گرو ا نیآن مرد غمگ دانستی! نم؟یلعنت گفتیشراب پنداز م یهاجام به

 . دنیفراموش کنه انگار اسمشو رو مغزت تراش تونهیعشقشو نم رهیبگ مرمیآدم آلزا -
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 مایهم جبرانش کند! ن گونهنیا توانستینم یکه حت یپناهیب یو من دلم گرفت برا دیرا به چنگ کش میپهلوها

شد که  یتلق مانیهمه یو قدر برا نیسنگ قدرنیا قتیحق نیعشق پندار را از او ربوده بود و پندار هم جان او را... ا

 ! میکه چکار کن دانستمیو نم مینشسته بود ینجک کیهر 

به دنبال کارها افتاده بودند و هنوز  نیدیو آ نییمبحوس... آ اشییهم در زندان تنها شایزندان عملش بود و م پندار

چشم دوخته بود.  ماینشسته بود و به قاپ عکس ن یاغم خواهرش بود. ترالن جون گوشه میدر شوک عظ نایهم س

 بود.  دنیدر آغوش پدرش هم در حال بار شایم دانستمیساسان خان پدروارانه به اتاق دخترکش رفته بود و من م

چشم  یاز پشت پنجره به آسمان ابر نهیبودم و دست به س ستادهیعمارت ترالن جون ا یسرتاسر یپنجره کنار

دخترک  یآسمانم و... برا یدل گرفته یمن برا یهاد اشکدوخته بودم. دلش گرفته بود آسمان من! سقوط کردن

 ...! دیباریکه داشت در آغوش پدرش م اشیباال با چشمان عسل یطبقه

هایت را قطره قطره همراه اشک کنم،یهایت جا خوش مبرایت، روى گونه شومیدلت که گرفت، باران م آسمان

فرا  نیتضمیب یآغوشت تا که دلت آرام شود! آرامش انیدر م کنمیهایت... جا خوش متا کناِر انحناى لب شومیم

ها ساعت شکی. بیدیمن بار یکه جا ییبه جبران تمام روزها بارمیتو م یتمام وجودت را... آسمان من به جا ردیبگ

 قدرنیهم... همه ا شایدل م یو برا دمیباریآسمانم م یجا صدایبودم و آرام و ب ستادهیدنج ا یبود که آن گوشه

 نیدیو آ نییآ لیجا مانده بودم که اتومبآن قدرنی! اگریکدیاز  گرفتندیدرون خودشان فرو رفته بودند که خرده نم

خود! الهه خانوم حق  یبودند برا یلی. ستادندیهم ا یشدند و شانه به شانه ادهی. پدندیچیباغ پ چیسر هم در پ پشت

چه شد که نگاه هر دو  دانمیپسرش ببالد. به خدا قسم که فخر داشت و بس... نم دو شاه نیبه ا قدرنیداشت ا

 ... اماها نگاه نگرفتم همزمان در نگاه من گره خورد. من از آن

به بغض ترک  بیام دست در ج. شانه به شانهگفتیسرد عطرش م یحهیرا را نیرا کنارم حس کردم! ا نیدیآ حضور

 خورده آسمانم چشم دوخت. 

 ! دمشید -

 نشد. یجار میهالب انیاز م ی... سخنشکیب گفتیرا م پندار

 چشاش...  یدونیم -

چون من با  دانستمیم یغم باد داشتند... بهتر از هر کس شیها... چشمزدندیحرف م شیهاچشم دانستمیم یآر

 بودم.  ستهیپندار ز یهاچشم
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 . دونمیمن اون پسر رو قاتل نمصداش کنه اما  یهر چ خوادیم یهر کس دونمینم -

 من هم. -

کند و  یاو را دست کار لیرا که اتومب مایمورد اعتماد ن داریکرده بود. سرا ریدردناک بود که پندار آدم اج قتیحق اما

در آغوش او هم  شایم گریدور د کی دانستمیباال رفته بود و من م یبه طبقه نییلواسان بلغزد... آ چیدر پ لیاتومب

 .باردیم

  ه؟یدرد و رنج چ نیفرق ب یدونیم -

 دوتاشون بدن! یوقت کنهیم یچه فرق -

 رنج!  شهیم نیا گس،ید یکی شیو حواسش پ یزنیکه باهاش حرف م ییوقتا -

 اونوقت؟  هیخب درد چ -

   .یحال باز دوستش دار نیکه با ا نهیدرد ا -

چشم که باز کردم بغض آسمان  آوردیر مرا آخر از پا در مهمه فشا نیهم فشردم. ا یکنارم که عبور کرد چشم رو از

و به آن چشم دوختم... « عشق»کردم و با سر انگشتم نوشتم « ها» شهینبض ش ی. رودیمن بار یو او به جا دیهم ترک

 ...عشق! عشق... عشق و باز هم کردینم یها که با آدمعشق! چه

 مانیکامل کردن نقاش یبرا ،ی! اما روزمینباش گریکدیرنگ مورد عالقه  دی... شامیهست یها هچو مدادرنگانسان ما

 ! میباش دهینتراش یرا تا حد نابود گریکه همد یگشت؛ به شرط میبه دنبال هم خواه

 

 لرزد دلم  یعشق و م سمینویم

  چکدیعشق و اشکم م سمینویم

  کنمیم ادتیو  ادی سمینویم

  ...چکدیابر و باران م سمینویم
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*** 

دستم وول  ری. زدمیسیسه دسته از آن جدا کردم و به هم ر میهاو با دست دمیگندم زار روشنش کش انیرا م شانه

تار و پود  انیدوانده بودند م شهیها رمادرانه یبود و به خوب میهابخش لب نتیجان جهانم و لبخند ز خوردیم

 وجودم. 

 تموم شد قشنِگ مامان.  -

که تمام  وایدرست کرده بودم رفت. ه شیبود برا یکه دو ماه یدوان دوان به اتاق باز ایو هل دمیرا بوس شیموها یرو

 دلچسب لب باز کرد.  بیعج یمدت به حرکات من چشم دوخته بود با لبخند

 ! ادیچه مادر بودن بهت م -

 اشیشمیاو و قلب مهربان و اببر یندهبراز آمد،یم یادیفروغش نگاه دوختم... مادر بودن به او هم ز یب یهاچشم به

 شیپ گرمیو با دست د وهیدست طرف م کیآشپزخانه پا تند کردم با  یاش نشاندم و به سوگونه یرو یابود! بوسه

 نهادم. یعسل یرو وایه یرو شیرا آوردم و پ هایدست

 وار سر دادم ترانه را. روشنش نگاه دوختم و زمزمه یناخنش افتاده بود؛ به موها یهاجان گوشه به

 . میهادرد غم انیاست م رنگیچه ب گریدلم د -

 . دمیتعجب سر بلند و به اعجاز نگاهم نگاه دوخت، خند با

 همه سال!  نیبعد ا گهیبلدمش د یفکر کرد یهوم؟ پس چ -

 وقفه.  یبلند و ب دیخند

 ! نمیبخون بب -

 با من هم نوا شد.  زیرا تکان دادم و او ن میهالب من

 میهادرد غم انیاست م رنگیچه ب گریدلم د -
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  میتنها یلبخند قهر است و دگر تنها دگر

  ستییدرد تنها ریاس تویب یدر برزخ دلم

  ستیتابیکنار تو پر از احساس ب یحت دلم

 غرقم  امیبه قعر شاد یو گاه سوزمیم یگه

 است قلبم  یرحمیپر از ب یو گاه تازمیم یگه

 کن  زانیگر اهایو غفلت را به در ابیدر مرا

 کن شانیو پر رانینم یتابیدر عمق ب مرا

از همان اولش هم عشق شعر بود!  وای... همیدر آغوش هم رها شد یمعطلیرا! ب گریکدیلبخند  میدیبلعچشمانمان  با

شعر را در تمام هفده  نیاما ا دانمی...! نمگرفتیسرچشمه م نیدیآ یهایاز شاعر شیهاعشق شعر بودن دیشا

از هنر هم پس از عبور  یاستعداد و فرار یکه من ب یبود. طور یمدام جار شیهالب انیکه م دمیشنیم میهایسالگ

 فکر کردن یبرا یذهنش مدد گریکه د میآرا به شیبرا یخلسه را طور خواستمیها در خاطرم حفظش بودم. مسال

زن  کی دانستمیم یگرید یو خود بهتر از هر کس کردمیندهد. اما اشتباه م یدوست داشتن یِ به آن مرد چشم زمرد

 ! یدلتنگ داستیهم پ تفاوتشیباشد... از پشت نقاب ظاهر ب یکس نگاگر دلش ت

خوش  یمرتبش، رژ صورت یموها تار به تار چادر نمازش، یآب یهادامنش، گل یهانیزن اگر دلتنگ باشد چ کی

 یهازن اگر دلتنگ باشد از نگاه پنهان شده پشت مژه کی! یهمه نشان دارد از دلتنگ شیلبخندها ییبایرنگش، ز

جا  یاز رنگ و لعاب قرمه سبز غش،یخوشرنگش، از الک قرمز ج یهالرزان مردمک چشم ین یبلندش، از ن

 کی. چکدیم یهلدارش هم دلتنگ یقند پهلو یچا ی، از مزهاشعصرانه یِتوت فرنگ کیاش، از طعم خوش کافتاده

عطر گرم و  یحت ش،یهایروزمرگ ش،یهاحرف یلحن عاد اش،یادار یدفترها یپا یزن اگر دلتنگ باشد امضا

زن دلش تنگ  کیزن اگر دلتنگ باشد! آخ آخ اگر  کیدهد.  یم ینگدلت یهم بو راهنشیپ یرو یشگیهم نیریش

 باشد... 

 یهاالیسر دنید یبرا کردیکرد. جاِن دلم عشق م دنیشده قصد د زیت یهاجانم با گوش ایکه آمد هل الیسر یصدا

 وایاز غفلت من استفاده کرد و کنار ه دیچیتلفن پ ی. تا صدادمیدیسنش مناسب نم یبرا چیکه ه یسر و ته یب
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گسترده  میهالب یبود و لبخند رو نییرفت. آیدخترک چموش در م یخودش را جا داد و خاله جان هم که دلش برا

 کرد...  ییایح یب شهیشد و دل همچو هم

 بله؟  -

  ؟یرو آماده کرد ایهل یهالباس -

 چمدونش رو!  بندمینه هنوز شب م -

  ؟یخوب -

 کرد.  یرا از راه دور هم به جان من تله پات یخسته بود و خستگ شیصدا

  ؟یطورخوبم، تو چه -

 منم خوبم.  -

 کرد.  یمکث

 . مارستانیب میرو آورد شایم -

 دلم...  انیبه تاب در آمد م اضطراب

 چرا؟  -

 افتاده بود!  یفشارش کم یچیه -

 طوره؟ االن چه -

 االن خوبه.  -

 . رسونمیخودم رو م گهیساعت د کیتا  امیمن م -

 ! کنمیمرخصش م گهیربع د هی ستین یازین -

 زبانم را بند آورده بود.  شایبابت حال بد م ینزدم نگران یحرف
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 اونجا.  امیمنم شب م یرو ببند ایچمدون هل گهید خوادینم -

ها کنار مرا به در کنار او بودن انداز شد! ملکا خانوم خبر داشت همسرش بودن جمعه نیدر دلم طن یبیعج شور

 یاباران را؛ با وسواس کودکانه یو قطره ها نمیبنش وانیشده بود تا در ا یا! دوست داشتنش بهانهداد؟یم حیترج

 مبادا کم گفته باشم.  «مدوسـتش دار»باران  یبه اندازه میگویم یبشمارم! که وقت

را به دست  موتیاز ترس من ر وای. هدمشانینامیسر و ته م یبودند که ب ییهاالیهمان سر دنیمشغول د ایو هل وایه

مرا به جان  یهااز خود واکنش نشان دهد و چشم غره عیرود تا سر نادرست ناگهان یاصحنه یگرفته بود تا مبادا رو

 نخرد...

 نمییکرده بودم را به کار انداختم و دست به پخت و پز بردم. آ نیهفت سال تمر یرا که ط امیتمام زیشَم همه چ آن

چشمانش به  شیرا پ میهانیخانومانه تر خواستمیبود و من م مانیروزهاید یُپر خاطره یخانه همانیامشب م

 در لعاب و رنگ خوش شب تا و افتادیجا نم شک؛یبنداشتم  یبار گذاشتن قرمه سبز یبرا یبگذارم. وقت شینما

 . آمدینم

... دست تند کردم اشمهیهم ضم را ریو سوپ ش داشتیدوست م میایبه همراه رولت گوشت که هل پختم نیچ ته

 خرد شده کرد.  یهاا لبخند وارد شد و ناخنک خرج گوجهب وایو کاهوها، ه اریخرد کردن خ یبرا

 چه کرده.  کهیکوچ یآبج نیبه به بب -

 زد.  غیج منیاز نش ایهل

 کرده.  ونهیهمه رو د رویمامان ه -

که  یخوش یرا با بو نانیکه اطم یجانِ جهانم به قه قه افتادم... وقت یباال انداخت و من از بل بل زبان میبرا ییابرو وایه

 یبه حمام رفتم و دوش عیحاصل نمودم سر میاز کامل بودن خانومانه ها پراندیهوش را از سر آدم م گفتیم وایه

 خود ساختم...  همانیرا م ییسرپا

را تا  شمیاش نتلنبار شده یهاداشت! شعور دیرا نگرفته بودم که زنگ واحد به صدا درآمد. او که کل مینم موها هنوز

 یکه داشت به سو وای. هدمیدو با یدر تقر یو به سو دمیرنگ در تنم کش دیسپ نیو ج شرتیبه ت یتته چاکاند. دس

دادم و او به  لشیتحو ییمتوقف شد و من لبخند دندان نما هرا یانهیمتعجب نگاهم کرد و م یهابا چشم رفتیدر م
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را  نییکمرنگ شد! حضور آ ی. با لبان کش آمده در را به باز کردم... لبخند خشک که نه اما کمدیمن خند یها جانیه

 کردم خود را نبازم.  یهم در کنارش! سع نیدیو حال... آ دمیکشیبه انتظار م

 ! نیسالم خوش اومد -

وار به  ویویخودش را  شهیهمچو هم ایطور خود را نباخت! هلبود که چه دیو بع دیرنگش پر نیدیآ دنیبا د وایه

 ریگوشت جدا کردم و ز یاهیتک میهادست انیم یبه نوبت پرتاب کرد... با چنگال و چاقو نیدیو آ نییآغوش آ

هم  نیدی. متوجه بودم که آکردیم یخال اشمعده یآب رو یاش پارچچشم دوختم که با هر لقمه وایبه ه یچشم

 چه بود؟!  شیحاال یهادست به آب دادن نینداده بود؛ ا یهمه سال سوت نیکه ا وایو چرا ه دیپایرا م واینامحسوس ه

  ؟یخوریآب م قدرنیچرا ا وایخاله ه -

 بود.  یدهن کج هیشب شتریلبخند زد که ب وایه

 تشنمه خاله جون.  -

 گونهنیچشمانش را ا یاو آماده کردم. وقت یاز سو یهر حرف یچشمان گردش را درشت کرد و من خود را برا ایهل

 . بستیم یاچارهیب تیثیکمر به بستن بردن ح کردیم

 ! هافتهیتشکت، رودخونه راه م یخاله شب تو -

خنده زد و  ریدغدغه ز یب نییشد و خود را کنترل ساختم اما آ انینما میهالب ینفر من بودم که خنده رو نیاول

 وایاش. هاز قه قه یریجلوگ یفرو برد برا بانیکرد و سر به گر دایقوس پ شیهالب یرو یتنها لبخند د،ینخند نیدیآ

اش را کردم که در جا خنده نییچشمان خندان آ خرجام را قورت دادم و چشم غره خنده دمیسرخ شده را که د

 و تشر زدم.  دیبلع

 ! ایهل -

 من گرفت.  یاش را به سوچشمان درشت شده بارنیا

 ! رویمامان ه گهیم نویا خورهیم ادیآب ز یوقت کایبه مل شهیخو ملکا جون هم -

کرده بودم  دایپ یشود. آلرژ ریاس میگلو انیحرام گردد و لقمه م وایبود که غذا بر من هم همچو ه یجمله کاف نیهم

 دو...!  نیا لیو هر چه از قب کایبه نام ملکا و مل
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 یکه حت دیرسیم وایلرزان ه یهاکه به دست کردمیرا دنبال م نیدیو من نگاه آ ختیبعد از شام بشمار سه گر وایه

همچو وقتی بود که خودم هم خاطراتتم را مچاله  دمیفهمیرا م وایهم نبود... حس ه شیهالباس دنیقادر به پوش

آدم  دمیقدر برایم با ارزش هستند. تازه فهمچه دمیفهمپرتشان کنم بیرون. تازه  امیاز زندگ خواستمیکردم و م

بیرون  توانستمیتوانستم خاطراتم را قورت بدهم و نه م... نه میمیگلو یایستاده! درست رو امیزندگ یکجا امرابطه

 ...! شودیکه هیچگاه دوطرفه نم یدوست داشتن یبریزمشان! این است معن

بخشش تعجب  جان یهایبه گو نییشد... آ ریدنبالش سراز یمعطلیهم ب نیدیزد آ رونیاز در ب وایکه ه نیهم

 . دیبخش

 رفت دنبالش؟  -

 بلند کرد و به سمت اتاق خواب رفت.  شیهادست یرا رو ایهل نییدادم. آ رونیب نهیاز س یباال انداختم و آه یاشانه

خودم تنگ  یدلم برا وا،یمن و ه یدخترانه یهاطنتیکه... پر بود از... ش شی! آنجاکردیدرد م یلیاز روحم خ یاتکه

خوردم و به  یام نشست تکانشانه یکه رو ی. دستمیانکرده یوقت است بچگ یلی! ما خوایخودم و ه یبود برا شده

من! عاشقت هستم تا  یکردم ممنوعه یهج شیبرا مانمبازگشتم. لبخند زد و به نگاهم چشم دوخت. با چش شیسو

 اتیشیرین !یا... در من ته نشین شدهشودیتر متحملش برایم لذت بخش گذردیابد! این تنها عذابیست که هر چه م

به عمق جانم نشسته است، ترک یادت از خاطرم همچون ترک اعتیادیسـت که در استخوانم نشسته باشد برایم 

تو لذت بخش ترین کار دنیاست من عاجزانه تو را از خدا  ی! عذاب کشیدن براهایاین تلخ ردندا یمعـنای

و او چشم در چشمم با  دینشست... دلم که نه! تمام وجودم لرز میهانشسته بر شانه یموها ی... دستش روخواهمیم

 کلمات قلبم را شکافت...!

 . امیبرات تنگ شده مامانِ قشنگِ هل یلیدلم خ -

 هیپناه بردم... پشت به در تک ای! به اتاق هلختمیگر وای... همچو هختمیکه پسش زدم و گر مودیپ میبه سو گرید یگام

بلد شده بودند که از  یبودند به خوب یها کار آزموده شده بودند! دانش آموختگان قدربه زانو درآمدم... اشک دادم و

 ... رندیبگ شیکدام راه پ

که  یکه در کنارم بود. اما نه تا مادام یوقت یبودم حت دنشید یتنگ شده بود من هرلحظه تشنه میاو دلش برا اگر

اش هم! صفحه دوم شناسنامه دیکشیکه نام مرا به اسارت م یوقت یحت کردیم ییانگشتانش خود نما انیآن حلقه م

 خائن نبودم...!  ن،یتربود و من مجنون یگریبه نام د
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 نشاند.  یابوسه امیشانیپ یرو به

 .یحس کن یریکنارش راه م یباشم که تپش قلبت رو وقت یکس نیاول خوامیم -

 . دیرا بوس میاهچشم یرو

 ،یقهر کن لیدل یب ،یبراش وقت بزار ،یاز خودت دوست داشته باش شتریکه اونو ب ت؛یباشم تو زندگ یکس نیاول -

 .یبهش حسادت کن

 تبدار نمود.  شیهارا با لب امگونه

 . یو تو چشماش نگاه کن یریدستاشو با ترس بگ ،یبارون باهاش راه بر ریباشم که ز یکس نیاول خوامیم -

 ام بوسه کاشت. چانه زیر یحفره یرو به

رفتم، اگه صدات  ییبرات فرستادم، اگه جا یاگه آهنگ دم،یزدم، اگه خند یباشم که اگه حرف یکس نیاول خوامیم -

 عشق دوم باشم.  خوامینم یبخند یو الک یفتین یکس ادی ،یکردم تو فکر نر

 لبم ُمهر زد.  یگوشه به

که  ییبخنده، جاها یکه تو دوست دار یجورکنه اون یتو زندگ یهاکه اومده تا با خاطرهباشم  یآدم خوامینم -

که  گستید یکیزجر دادن خودت و  ستین یاسمش عاشق نیچون ا یو مرور خاطرات کن یرو دوباره با اون بر یرفت

 .هیاسمش دلتنگ

 قرار داد.  میهارا مماس با لب شیهالب

 . یریگیباشم که باهاش اوج م ینفر نیاول خوامیم -
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تنم  یهااختهیغوطه ور شد و عشق نم نم به  جانیام در هپرداخت... دل هجده ساله میهاشد و به شکار لب بانهیسا

 ...! یرازق یهااسیپا نهادم درون  یاطلس یایبه رنگ زنانه درآمدند و از دن میهاشد. دخترانه قیتزر

خورد و من نابلد زبانم بند آمده بود. من  وندیمن پ شیایرا، گم کرده بودم! او به نچند واژه و چند حرف، کلمات  با

او پرواز کردم... در سکوت محض دلم، من با نگاه به چشمان او آهنِگ  یعشق را ِز چشم او آغاز کردم و در موسم هوا

 کش کردم...!  شیدرگاهش پ شیرا پ هایتعشق و جنون ساز کردم... و کوله بار صورشور و 

 کمرش حک شد...  یبا درد به رو میهاناخون یگردنم با نام خود ُمهر نشاند و من جا یبه رو او

 

¤¤¤ 

 

لبخند  کی! با یها هستغیر از آن یهاکه سخت مشغول اولویت یآن هم وقت کنندیترکت م کبارهیصبور  یهاآدم

بودنشان  دیکه صبور هستند شا ییها... آدمبنددیم خی شهیهم یبرا شانییخال یو جا روندیم شهیهم یسرد برا

به چشمم آمده بود. آن  نییکه تازه نبودن آ دمیمفه یرا وقت نیمعلوم نشود اما نبودنشان زجرآور است... ا یلیخ

 شیپ میهاتیگرم نبودم! خر گریزمان که تازه به خود آمده بودم و د

... نییبا خودم، با آن نوزاد، با آ ام،یچه کرده ام... با زندگ دمیفهمیشده بودند و داشتم م فیرد کیبه  کی چشمم

نه  نیی. آدندیجنگیبا تو م خواستندیو تو را نم دندیجنگیم تیبرا خواستندیداشتند! تو را م یبیمردها قانون عج

« نرو» کیمن  یهارفتن تمام انیام نگاه دوخت و مبه چمدان بسته طفق نیی! آدی... و نه با من جنگدیجنگ میبرا

قصد طلوع نداشت. او با منطقش عشق را به مقصد  گری! از آن پس بود که انگور نارس دلم داحساسم نکرد... یحواله

از  شیب ندمانکوتاه و بل یهاجر و بحث انیاحساسش را...! م یغهیبود ت دهیبود و سد غرورش بتُن کش مودهیمن پ

 که مدام جانش را به لبش برساند. یااست نه بچهصدها بار گفته بود که زن گرفته

 کردیبه جان رسوخ م شیزده که سرما خی یهاکیخود هم کف سرام رساندمیمن هر بار که جانش را به لبش م و

داشتنم هم وست د انیمن م یِ گفتن من راحت از من گذشت. عشِق منطق« طالق». او بعد از نشستمیم جانیب

... دوختمیداشتم، خودم را به او م سوزنتکّه نخ و  کیاگر  دمیشیاندیم نی! و من به ادیاز من دست کش یعقالن

قلبش... او مرا  یبودم، درست رو ایدن یدکمه نیخوشبخت تر اش،نهیباوقار؛ سر بر س راهنش،یپ یهمچو دکمه

 یکی بارکی.... مشیفهمیکه نم میشویم یما عاشق کس شهینداشتم و هماو را  دنیفهم ییو من هم توانا دیفهمینم
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ها نیمه شب با آدم شوند،یها تمام نمسوءتفاهم است و به حق که راست گفت! آدم کی یجهیگفت که عشق نت

بودند که  ادیهمچو من ز ییهاقدر زن... و چهآورندیاند، به تو هجوم مى آنچه در پس ذهنت برایت باقى گذاشتههمه

 یچرخش دستگیره یصدا خوابمیها که مشب سرودند؛یم نیچن نیا شانیالیرا با معشوق خ یهنگام دلتنگ شب

 کندیو عطرت پر م یزنیبستر تنم قدم م یرو یشویو تو پاورچین پاورچین نزدیک م پیچدیدر خانه م« در»

. زدیریو چیزط در درونم فرو م کوبندیها به هم مپنجره خورد،یپرده تکان م کنمیمشامم را...! چشمانم را باز م

 نبودنت چه غم انگیز است... ابوسهمچو از دست دادن تو ک یچیز

 

 من بند به مو بود  یقلب ترک خورده  نیا

 بود « او»عاشق او بودم و او عاشق  من

 نگفتم  چیکه به عشقش برسد ه باشد

 غمش راز مگو بود نهیس نیعمر در ا کی

 

 

*** 

 

ها نهاده آن یبود و چانه رو دهیرا به آغوش کش شینگاه دوخته بودم و او هم زانوها حرکتیبود که به او ب هاساعت

از آن و من  داشتی... چشم برنمدمشیدیبار م نیدوم یکه داشتم برا یآن گردنبد یبود و نگاهش نشسته بود رو

 پندار! به حرف آمدم. یهاچشم نیاست و همچن ختهیدادگاه امروز روانش را بهم ر دانستمیخوب م

 .یخوشبخت باش یتونیتو بدون اونم م -

 گفت. ردیکه نگاه از گردنبند بگآن بدون

 .شدمیخوشبخت بشم عاشق نم ییاگه بلد بودم تنها -
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 .گهید یکینه! با  ییتنها -

 بودم. گهید یکیخوشبخت بشم، االن عاشقِ  گهید یکیبا  تونستمیاگه م -

 بارنی. من هم امیدادیوا م عیسر دیرسی... به خودمان که ممیچیهم بپ یها را برانسخه نیا میها تنها بلد بودآدم ما

 Mنکرده بودم و تنها  دایپ زشیآنال یبرا یبودمش فرصت دهیکه در گردن پندار د ینگاهم را به گردنبد دادم... بار اول

که به دور گردن پندار  شاستینام م نیا کردیفکرش را م یچه کس واش در خاطرم مانده بود درشت شده نیالت

 ناکمان کرد. غم یخلسه همانیم یزده به گردنبد، تلخند ریبود. نگاه زنج شایبسته شده است؟! حال در دستان م

 . میدادیوقت از دست نم چیه میرو که دوست داشت ییکاش کسا -

 ! یدوسشون داشته باش شهیباعث م یدیروز از دستشون م هی یدونیکه م نیهم -

فقط  ،کشمیم گاریس یگاه خورم،یو غذا م یچا رمیها! راه منکرده رییتغ زیچ چیه مایبعد از ن رویه یدونیم -

 .زهیریکه بهم م جاستنیاز ا زیو همه چ برهیها خوابم نمو شب زنمیحرف نم

 خرج کردم و خود را به لعنت کشاندم. یرحمیب یکم

نگاه به ترالن جون بنداز، به بابات، به  هیهم رفته.  شهیاما رفته واسه هم دونمیرفته... درده، مرگه م مای! نشایم -

 !ندازهینگاه کن غصت داره قبل خودت اونا رو از پا م نایس

 ترحم خرجم نکنن؟! یبهشون بگ شهیم -

از دست من ساخته نبود چون قانون  یمورد ترحم بودن خیلى دردناک تر از مورد تنفر بودن است اما کار دانستمیم

 بود، لذت بخش اما ُکشنده...!  یبود همچو سقوط از بلند نیدوست داشتن ا

ودم که احوال نامسائدش ب یمن نشست. متوجه یترالن جون بود که نگاهش رو نینفر ا نیآمدم اول نییها پاپله از

زن مادر تر از مادر  نیانداخت. ااش موج و اضطراب باز هم در چهره دمیپاش شیمحو به رو ینداشت! لبخند یفیتعر

 !شود؟یمادر نم ،یمادرنا چیه گفتیم یبود و چه کس

کنارش  وایچشم دوخته بود. ه یدر هم به گل قال یهانشستم و او با اخم لیاست یهامبلمان یرو نایس یروبهرو

 یبه رو نایو نگاه س فشردیکه گاه دستش را م دمیدیم یدستش گذاشته بود و به خوب ینشسته بود و دست رو

 ی. در تمام عمر ده سالهساختینوازش م بخشجان یو خواهرکم مَردش را با لبخند خوردیسُر م وایه یبایز یچهره
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را...  نیدی... آـی...! انگار که کنار آمده بود... داشت... آوایرا از ه هایزیناپره نیبودم ا دهیشان ندمشترک یزندگ

عشق  که میدانستیما خوب م ی... وگرنه همهسپاردیها مخاطره ادیکه نه! اما به  یفراموش ادیعشق نافرجامش را به 

 قیبود و ال یمرد خوب نایو تا ابد پا برجاست. س سازدیم رانمانی... سرگشته و حردیمینم یگاه در دل آدم چیاول ه

 زیرا از همسرش بطلبد. خبرش آمده بود که در دادگاه با پندار گالو یقیحق یهمه سال عشق نیبود که بعد از ا نیا

پدر  شکینگرفته بود. پرونده پا در هوا بود... ب نیبود و نگاه از زم خوردهبودم پندار فقط کتک  دهیشده بود و من شن

 شانیبود که برا یرا نداشتند. آن هم پسرِ پسر مرحومشان را! و حال پندار تنها کس شانیدل مجازات نوه مایو مادر ن

شا بود و حال خودش را هم یکه م یدوم یبود که همه کسش را خود به کام مرگ بفرستد؟ و شاک یمانده بود و ک یباق

روزها شده بودم عضو ثابت  نی. و من ازدیم شیپا دیدَم با یوان ولکه به عن یانامه تیچه برسد به رضا دیفهمینم

 !ندازدشیباد از پا ن نکرده دخترکم غم ییکه خدا دمیرسیم شایبا م یترالن جون به هم صحبت یخانه و از دلدار نیا

 یبه خونسرد کردندینداشت و همه وانمود م یاخوردن لقمه یبرا ییکس اشتها جیبودند و ه دهیشام را چ زیم خدمه

او  یشد همه سر به سو انیها نماپله چیکه از پ شای... مدیگنجیوگرنه فاجعه وحشتناک تر از آن بود که در ذهن م

لب به غذا  یآمد. کس نییها پارفت و آرام آرام از پلهیم جیسرش گ کهنی. دست به سرش گرفت مثل امیبرافراشت

 نایرو به س شیروزها نیا نیوس نمونه بودنش را به کار انداخت و با لبخند دلنششَم عر وایاز هم! ه تیبه تبع زدینم

 کرد.

  ؟یدیبرنج رو م سیاون د زمیعز -

و از هر نوع خورشت  دیکش یبشقاب مانیو پ خود ُپر یکه برا وایام گرفت. هبا تعجب به او نگاه کرد و من خنده نایس

 کیبه  کیو  میبه او نگاه کرد یو مشغول خوردن شد ما هم با لبخند محو ختیبرنجش ر یرو یاگوشه زیم یرو

بشقابش نشاند و  یرو یماه یلهیف یابود تکه آوردهبه وجدش  شای. ترالن جون که غذا خوردن ممیدست به کار شد

 یانهیو به م زدیبگر زیو از پشت م ردیدست به دهان بگ اشینیب ریز یماه یدهیچیپ یاز بو شایبود که م یکاف نیهم

 ما را به عرش برساند... غیاز حال برود و ج دهیراه نرس

 نیا دنیمن! بـ... باردار بود! ترالن جون که درست بعد از شن یشای... مـیجا شروع شد که... م نیعمق فاجعه هم و

شکسته پشت به  یچشم خودم با زانوها شیپوش در همان حال از هوش رفت و ساسان خان پ دیخبر از دکتر سپ

درست از  یچارگیزد و ب رونیهاش هجوم آورد و رگهِ رگه ببه چشم رتیغ نایسُر خورد و س نیزم یبه رو وارید

معنا بود که خود  نیبد نیاشک هم خرج نکرد و ا یاقطره یخبر حت نیا دنیبا شن شایآغاز شد که م یالحظه

 ...!دانستیم
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 .دمیذهن چ ُپر رمز و راز را در نیجورچ نیمن ا و

 

 «دستاش... دستاش. مای... نمای... نخواستمیبخدا نم خواستمی... نمیمن... من... من... دستاش... من نم ما،ین»

 

 «دست... زد. امی... نممی.. رو... اون به... حرـی... هاون»

 

 «که من و دوست نداره. گفت»

 

 «.رویاونو دوست داره ه هنوزم»

 

 یدم در آغوشم، سر و صورت زخم دهیتب و لرزش تا سپ ما،یسر مزار ن شیهاحرف شا،یم یبد آن شب باران حال

چشمم جان گرفت و  شیآلودش! همه و همه پاشک یهاو نگاه یصورتش، بد حال یزنانه رو یهاچنگ یپندار. جا

 ...!شایمن... پندار چه کرده بود؟! با خودش و م یخدا یوا

را  میبازو ریبد رنگ بلند شد و دوان دوان به طرفم آمد... ز مکتیآن ن یز روا امدهیپر یرنگ و رو دنیبا د وایه

 ؟یخواهر شدهیچشمانش گفت: چ ینهیگرفت و با ترس النه کرده در قر

 به سکته افتاده بودند. میهالب

 از... پـ... پنـ... پندار... حا... حاملس! شای...مـیم -

 .دیصورتش کوب یها جست بزند و به ناگه رورا در آن قتیحق خواستینگاه کرد، انگار که م میهاناباور به چشم وایه

 خــدا. ای -
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... امان... امـان... و صد امـــان از لبخندش... یپرداخت و وا میهاپردازش حرف قیبه تصد شایُپر آب م یهاچشم و

ناباور  لماهیو من... در باز شد و ا وایبندش اشک هپشت  دیکه چک شایطعم بود...! اشک م یقجر یتلخندها یکه فرا

...! زن که دینگاهش نشست و او هم اشکش چک شایدر دست م ههر سه نفرمان و ِسرُم فرو رفت یدهیپر یبه رنگ رو

شده در  ریاس یهازنانه ی...! و درد برایشویم دانیم یدهید بیکه آس ییتو نیتمام دردها از آن توست و ا یباش

 باز هم درد بود!  شدیاز هر سمت نوشته م ایدن یرحمیب

 ی! حتیهایت را ببینو دود شدن غم یآتش بزن ی! سیگاریموقع غمت به خیابان برو یتوانیکه باشى؛ نم زن

... زن که باشى غمت را ینباش دانیم یدهید بیو باز هم آس یبزن یکه شکست ییهادل قیهم ال یپوزخند یتوانینم

محکم بودنت را  ی! ادعایسازیم یهایت اجبارلب یقرمز خنده را برا یپشت نقاب آرایشت و با رژ لب یکنیپنهان م

و تنها نگرانیت پاک شدنِ رژ لبت است! زن  یهست نه غم ینه درد کنندیوقت همه فکر مآن کندیگوش فلک ُپر م

و  خوانندیم دانیو همه تو را گناهکار م یبازیم شهیکه هم ییتو نیجانسوز هم ا یعاشقانه یرابطه کیدر  یکه باش

 !یو زنانه جان به سر شو ی! زن که باشى مردانه باید غم بخوریرژ خورده محکوم به لبخند یهاهم با لب زتو با

 

 ! اریاخت یب یشو انیحال من، گر یبدان گر

 ...یکنیم ارمیاخت یب یهیکه منِع گر یا

 

*** 

 

! تا کردیم ینیسنگ میهاشانه یرا که در تمام طول جلسه به رو انیشا یچشم ریز یهابودم نگاه حس کرده یخوب به

 یکادو یکه بابا برا یسهام نیکه دچار سوءتفاهم نشود...! اگر ا انداختمیاو نگاه نم یاستهفاظ یحد امکان به حوضه

 یآزار دهنده تلق مینبودم که گاه برا انیشا یهاتحمل نگاه به، حال من مجبور داده بود نبود هیتولد به من هد

... بابا ستیما ن یکه وصله یکَند خودمان را؛ از آدم دیکه با دیفهمیو کاش م میخوردیبه هم نم انی... من و شاشدیم

بود که  تهمن نشست! بابا خود گف کریپ یمن انداخت و عرق شرم رو یرو انیشا یرگیبه خ ینگاه یچشم ریز یمهد

که مامان  ایاند؟! اش کردهحواله« نه»به ضرب و قاطع  ایبودم که آ نیو دار ا ریرا داده است و من درگ انیجواب شا

 خواهرش را سرکوب سازد!  ادگاریاست احساس  امدهیدلش ن
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. دمیکش یتجلسه را اعالم کرد و من نفس راح یرا به دست گرفته بود خاتمه یاز مهندسان که محور سخن ران یکی

که راس قرار داشت و من تمام مدت را  یو من لجم گرفت از صندل ساختندیرا ترک م رهیمد تیاتاق ه کیبه  کی

 یدوش انداختم و هنوز گام یرا به رو فمی. کستادمیایم گرانیبه انتظار خروج د دیآن نشسته بودم و حال با یرو

 برنداشته بودم که...

 رو؟یه -

نگاه  شی! آب دهانم را قورت داده و متزلزل به سومیبا هم تنها در اتاق مانده بود انیمن و شا یپناه بر خدا! ک یوا

 چرخاندم.

 بله؟ -

 ...!یمن دوست نداشتن یو برا هانیتر یزد... از همان دوست داشتن یلبخند

 باهات حرف بزنم. دیبا -

 .دمیابرو درهم کش یداد و زبانش را کوتاه ساخت. کم قیخدا توف دیاز در قدرت وارد شوم که شا آمدم

 نمونده که قابل بحث باشه. یامسئله گهی! بابا جواب منو گمونم بهت رسونده! دمیداشته باش یحرف کنمیفکر نم -

زبانه  یهاشد. ناباور به او و شراره دهیاز پشت کش میدر پا تند کردم که ناگهان بازو یو به سو دمیرا کش راهم

 .دینگاه دوختم و او غر شیهاخشم در چشم یدهیشک

 !دم؟یبار از دستت م نیا یفکر کرد -

 .دمیکش رونیرا از دستش ب میو بازو دمیکالفه کش یهم فشردم. پوف یرا محکم به رو میهاچشم

 .میخوریتمومش کن! من و تو به درد هم نم کنمیخواهش م انیشا -

 زل زد. میهابرداشت و در چشم میقدم به سو کی

 دوست دارم. -



 نهناز
 

206 
 

که  نی. تاب نداشتم، تاب دوست داشته شدن را نداشتم همگفتینم یزیچ گرید انیبه رعشه درآمد، کاش شا بدنم

. ساختینم لیجفا را به من تحم نیمشقت دچار روانم کرده بود. کاش ا یرا دوست داشتم به قدر کاف یخود کس

 .دیکوب خیم نیرا به زم میکلمات از دهانش پاهاپسش زدم که با خروج 

 .رمیگیو مردکترجانه؟ دستت به دستش برسه بد حالش  ریدلت هنوز گ نه؟ییهنوز چشمت دنبال آ -

 نگاه کردم. ررنگشیق یهابه چشم کرد؟یم دیتهد د؛ییگرا یدیبه سف رنگم

 ...یلی...خـیخ -

 ینهیبه س نهیدر را باز کردم و به ناگه س یمعطل یو کلمات را منهدم ساختم. ب دمیهم ساب یرا به رو میهادندان

 ما را... یهاباشد حرف دهیتمام مدت شن نیدیاگر آ یو وا زدیطعنه م تیّام به رنگ مشدم. رخساره نیدیآ

غرق خشم  شیها. چشممیسه نفره اتاق را محاصره کرده بود بارنیکنار من گذشت و در را پشت سرش بست... ا از

 شباهت داشت! نییقدر حال به آبود و چه

 هیزن  نیا یبه حال من نداره ول یداداشم دَخل یاسمش از شناسنامه یندارم. خط خوردگ هیبه حرف بق یکار -

من حالتو  یزیریغاز اعصابش رو بهم م هیصد من  یهابا حرف یدار نمیبب بارنیناموس هم خونم بوده! ا یروز

 جناب هوروش! رمیگیم

و  دیخودش را به جلو کش انیقلبم را به لرزه وا داشته بود. شا انشانیاما جدال م دیپوستم دو ریبه نفس ز اعتماد

 به چهره نشاند. یزیپوزخند تمسخر آم

هاشو هم قدم رهیراه م یکه ندونه حال نگاتو که وقت هیک ؟یزنیم نهیبه نام داداش و به کام تو! سنگش رو به س -

طالقش داد تحمل  نییبود که آ نینگاه به چشماش و قد و قامتش. اصال  هم هیکه دلش نَُسره با  هی. کیشماریم

باشه حال  دهیخان داداش جانت هم نفهم دونمیم دیزنش باشه. بع یناز و کرشمه یجماعت رو هینداشت نگاه 

 ! رویدو دو زدتو واسه ه یچشا

که  گناهمیب نیدیآ چارهیبه اشک نشست و ب امدهی. ددیکوبیر آن لحظه مد انیکردم و کاش خدا در دهان شا خی

اش که باال آمد فشرده شد و دست مشت شده نیدیمشت آ انیکه م انیشا یقهی! دیکشیجور دوست داشتن... مرا م

 به پنجه گرفتم. میهاناخن انیرا م نیدیآ یو ناخودآگاه بازو دمیکش یفیخف غیج

 !نیدیآ -
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و چشم در  نداختیهم به من ن ینگاه مین یحت نیدیالنه کرد... آ پناهیبا خشم نگاهم کرد و خوف به دل من، ب انیشا

 . دیاش غرشده دیکل یهادندان انیاز م انیچشم شا

تر ! لقمه گندهانیشا یدست از پا خطا کرد نمیکه بب یبه اون روز یباز بشه وا ییرو که به چرت گو یدهن شکنمیم -

دنبال سوراخ موش  دیبا گهیاون موقع د هیدنید یلیکه خ ینیبیرو م ینیدیآ یوقت اون رواز دهنت برندار چون اون

 !یبگرد

آشوب که مسببش تنها من  نیا یبرا شستندیو در دل من رخت م دیکش رونیب نیدیرا از دست آ اشقهی انیشا

 بودم و بس!

به خود  نیدیزدم. آ هیگر ریو ز دمیکش غیمشت کوباند بلند ج نیدیآ یچانه ریناگه ز خرج کرد و یکه نامرد انیشا

در شده بهشرکت در نیدر ا یپرت کردم و کس انشانیکرد. خود را م یاش را تالفناجوانمردانه یآمد و جواب ضربه

 یگرینشسته بود و د نیدیآ ینهیدستم تخت س کیرا جدا سازد؟!  نیخشمگ یدو بوفالو نینبود به داد من برسد و ا

 شانیهادنی! شاخه و شانه کشخوردند؟یو مگر تکان از تکان م راندمشانی... ناتوان با سرانگشتانم به عقب مانیشا

 یرخ داد. بابا مهد دیچه که نبا! در باز شد و آنکردندیسقوط م کیبه  کیمن  یهانداشت و اشک یهم تمام یبرا

. دیدینزاح را من م نیعامل ا ایدن یبابا نیصحنه را که بهتر نیا دنینه د خواستیشد، دل من مرگ م داریبود که پد

 تر از آن لحظه بود. یخدا قسم که مرگ دوست داشتنمن به یوارد شدند و برا رادیبابا و ه ،یپشت سر بابا مهد

 .دیابرو در هم گره زد و خود را جلو کش رادیه

 چه خبرتونه؟ -

 میحرمت آبرو داشتی. چون اگر دوست مداشتیهم دوست نم یمرا سرانگشت انیلحظه که شا نیدر ا دمیمفه خوب

 .گفتیحرف را نم نیدلش ا یخنک یو برا داشتیرا نگه م

 یداداش جانش شده َاخه ولخان داداشش. نگاه ما به زن یسپر کرده واسه مطلقه نهیدکتر بپرس که س یاز آقا -

 داداشــش بوده.باألخره زن گهید رهیبگ یکام دینداره با بیواسه خودش که ع

ِسر شدند و در خود فرو  میشان از توان من خارج بود. دست هاکلماتش مبتزل بود که مغزم راکد ماند و هضم قدرنیا

 امیسه مرد زندگ نینگاه ا قدرنیاز جانم را کند و کاش ا یاو نگاه دردمندش تکه نیدیآ یافتاده نییشکستم. سر پا

اش را زده بود نامرد خوب ضربه یرا خواند. اما آن نالوت انینام شا زیآمخط افتاد و اخطار  اشیشانینبود. بابا پ نیسنگ

که پشت  رادیو بابا و ه ی! بابامهدنیدیرفت. من بودم و آ رونیب شیهالب یرو یخند شیفراخ و ن ینهیو از اتاق با س
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...! سکوت دیبخشیهمه عذاب خاتمه م نیو ا مردیم رویشده اتاق را ترک نمودند و کاش ه خم یهاسر هم با شانه

 افکنده شده بود؛ ُپ بغص لب زدم. ریهمچنان به ز نیدیبودم و نگاه آکرده

 .نیدیآ -

نداشت! و چه کنم؟! دست من که نبود... جان  یریو دلگ یشب باران چیرا ه شیهاسوگند غم چشم امیبه تمام هست و

 ...!ستیکه ن ستیهمان شِیبه جانم بکنند من دلم پ

 

 

*** 

 

به  امیتمام تنم! گوش یبه رو نمودیبود و درد را قلمداد م دهیگرفته بودم... سردرد امانم را بر میهادست انیرا م سرم

 دیبود و من بع لماهیاش را خاموش سازم. انکره یبانمش و صدابکو میروبهرو واریآمد و من دوست داشتم به دصدا در

 را کف دستش نگذاشته باشد! روزید یزیدهن لق آبرو ر رادیه دانستمیم

 جانم؟ -

 !یخوب -

. سکوت کردم و او هم سکوت خرجم کرد... دانستیحال نزارم را م ی! خودش بهتر از هر کسدینپرس سوال

ها فاصله گرفته . اما حال من فرسنگمیهادرد و دل یبرا ماندیبود که منتظر م شایم یهاسکوت هیشب شیهاسکوت

که  یزیتنها چ یبود. االن حوصله گشتهدخترکش باز یکردن برا یکه تنها به قصد مادر شیسال پ یرویبودم با ه

از من  ترچارهیورانم که ببخ میاالن دوست داشتم که درد و دل بشنوم. تا به باورها شترینداشتم در و دل کردن بود! ب

 نیکرده بودم خبر از ا یسپر ایتالیرا که در ا یرا سر پا نگه دارند... تمام آن شش سال رویهم هست که باز هم ه

و فقط گاه به گاه دلم  دادمیها جوالن مستاره انینداشتم... ماه شده بودم و م یعیوس یرینبود! اصال  درگ هایطاقتیب

 . زدیبودم پرسه م دهیصورتش را ند یرنگ که حت یصورت یشده در پتو دهیچیآن نوزاد پ یحوال
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زدند. درست بعد  ادمیخاکستر جان گرفتند و آتش بربن ریز یهاشعله وایآن عکس پست شده از طرف ه دنیاز د بعد

 .دیعشق در خونم دم یآوردند و ندا رونیام سر بمادرانه زیبود که غرا ایهل یهالب یلبخند رو دنیاز د

 در و باز کن! ایب -

بود! در را باز کردم و خود عقب گرد کردم و  جانینشست. چه خوب بود که حال ا میهالب یرا که گفت لبخند رو نیا

که  میروبهو من به قاپ عکس بزرگ رو مودیآشپزخانه مقصدش را پ یبه سو حرفیب لماهیکاناپه نشستم. ا یرو

بار گفته بود  نیاول شای. مکردیچکه چکه م میهاچشم یالهیده بود چشم دوخته بودم و عشق از پرا نگار ز میایهل

شباهت  نییهم به آ یادیز ایهل کردمیپرداخته بودند. حال که دقت م دییبه تا زین گرانیبرابر من است و د یکپ ایهل

 روزهانیچقدر دوستش دارم؟! گفته بودم ا دمیکه ترکش ساختم فهم یا! گفته بودم درست از همان لحظهداشتیم

 دارم؟یرا دوست م نییآ یهاگفتن «امیمامان قشنگ هل» قدرچ

 ! یستیقدر نچه -

 انیقهوه را م یاز بو یاحهیهم را نییعطر تلخش را... ادکلن آ دمیقرار گرفت و نفس کش میروبهقهوه رو یهافنجان

 لب نشاندم. یبسان تلخند رو یه کردم و لبخندنگا شیها. به چشمکردیسردش حفظ م یرگه

 هستم که. -

 .یستین دیکه با یاون یول یهست -

 .کشهیم مارستانیمن داره کارم به ت شایم یجاخستم؛ به -

 شد نوازش و سکوت کرد.  نگاهش

 مکان داد و بغل دستم نشست. رییتغ

 !فتادهین یاتفاق چینگران نباش ه -

 ...ـیشا یوقت یطورچه -

 ها رو زده.مشخص بوده کامال  از لج اون حرف گفتیم رادیاون مجنون غلط اضافه کرده؛ ه -
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 تیقبوالنده بودند؟! آن جد شانیکه به باورها ایبود  فتادهین یاتفاق چیواقعا  ه یعنیدادم!  رونیرا آه مانند ب نفسم

 نداشت...  یشوخ یادر خودش ذره چیه انیشا

 قهوتو بخور. -

 من به خوردنش پرداخت. یبه آشفتگ رهیکرد و خ همانیم فشیظر یهاسرانگشت انینش را مخود فنجا و

 زیسرر یمضاعف از آرامش را به جان آدم ینبود اما حس شایهمچو م یهم صحبت خوب لماهیو ا دمیکش یقیعم نفس

 مزه کردم.ام را مزهاز قهوه ی. من هم کمکردیم

 ؟یشوهر کن یخواینم یحاال جد -

 ...رتیغ یاز اندک غی! درشدمیزن برادرش محسوب م یزدم، انگار نه انگار روزگار خنده ریز یپق

  ؟یشوهرم بد یخوایم هیچ -

 هم انداخت. ینهاد و پا رو شیروروبه یعسل یرا رو فنجانش

 بود نپرونش. یخوب تیاگه موقع -

 چت شده تو! -

 نگاِه برادرم رو. یمعن دونمیمن که م ینگفتم ول رادیچشم ه یجلو -

 با درد بسته شد... میهاچشم

اگه ترس از  یدونیاما نه کنار هم. خودت بهتر م هیزندگ نیبهتر نیدیاشتباهه! نه! برعکس حق تو و آ گمینم -

 .ذاشتمیم شینفر پا پ نینبود خودم اول فتهیکه ممکنه ب یامتیق

 شده بودند! شهیبلندتر از هم دم؛یشت کشدست چپم انگ یهاناخن یدست راستم رو یانگشت اشاره با

 خواست تو عاقل باش و قبول نکن!  نیدیاگه آ کنمینشو اما خواهش م ریازم دلگ رو؟یه -

لحظه  یحت گریمحق بود! من که تا صد سال د شهیهم نییو آ دادندینم یزندگ یکه به من برا یگرفت از حق دل

 ...رویه یبرا سوختیم دیاما دلم شد امیرا در زندگ نیدیخطور حضور آ دادمیاجازه نم
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 ؟یناراحت شد -

را چه به  رویام راحت باش! بزن... بشکن... عبور کن... هو ضد ضربه دهیجانم من از سنگ بودم؛ فوالد آب د لماهیا نه

 !شدیمگناهکار مجازات  گناه،یب شهیهم دیبا رویگناهکار هم مجازات شود. ه یکه حت ستین اقتشیل روی! هیزندگ

 دانمی... قلبم نبض نداشت! نمییبعد رفت و باز من ماندم و تنها یرا بهانه کرد و ساعت رادیدر کنار ه ایلیماندن ا تنها

جانِ  یچهره یبردم و به رو شیکه بلند شد، دست پ امیگوش ی. صداکردمیحس نم یزیهم داشت! اما من چ دیشا

 عشق... یثمره نیدردها را ا تمام شوراندیلبخند پاشاندم و م نیاسکر یجهانم به رو

 دل من چطوره؟  زیعز -

 اش که بند دلم را پاره کرد.را ربود بغض کودکانه جانم

 ... رو.ـیسالم... مامان ه -

 . دیسیبه دلم ر ینگران

  ؟یماهت عشق مامان خوب یبه رو -

 اوهوم، دلم... برات تنگ... شده! -

 دل مامانم واسه عروسکش لک زده که. -

 تو! شی... پارهیب زودتر …منو …بگو بابا …به رویه …مامان -

 .اوردمین تاب

 مامانم؟  شدهیچ -

 زد. شیبه قلبم ن یایکه زد... انگار افع هیگر ریز

 تا دستش نشکنه. زدمیم کایدست به عروسک مل اجازهیب دیملکا جون دعوام کرد گفت نبا -

باره خشم سراسر وجودم را فرا گرفت... زنک بر سر دختر من داد  کیلحظه خون در مغزم منجمد شد و به  کی یبرا

انفجار  کیبود و منتظر  ختهیروانم به هم ر یمدت به حد کاف نیجان جهان من رو ترش کرده بود؟ ا یزده بود؟ به رو
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به  ی! به محض قطع کردن گوشن؟ییبهتر از آ یکسو حال چه  اورمیدر ب یکیرا سر  زیهمه چ یبودم که تالف میعظ

 یبوق هنوز به دوم کیساختم.  داریخفته را ب یرویشدم و آن ه نییآ یشماره زیدست آو یمعطلیب ایهل یرو

 انداز شد. نیاش طنخسته یبود که صدا دهینرس

 جانم؟ -

 به من زنگ بزنه و دلم رو خون کنه؟! ونیگر یساعت هشت شب با صدا دیمن با یکه بچه ییکجا قا  یتو دق -

  شده؟ی! چرویه یگیم یداریچ -

 .دمیام انداختم و غررا پس کله میصدا

 رمیگیو حال خانوم دکترت رو بد م امیبچم اومده من م یباد به گوشم برسونه خم به ابرو یحت گهیبار د کی -

 دکترجان بــد!

 ...ـیه -

تماس را خاتمه داده بودم... به درک که دوستش داشتم... به درک که  گونهنیبود که ا یادبیب تیدرک که نها به

افتاد  نیمسبب تمام دردها من بودم... اصال  همه بروند به درک... نه! فقط من به درک واصل شوم! نگاهم که به اسکر

فرا در خود گنجانده  ییایجنگل رنگش دن یهادرآمد. چشم ادر دلم تاالپ تاالپ به صد هایهمچو غربت ایحیدل ب

 یراستبود و به

ها این یها... من همه... این موها، این چشمیاداشت... چه حوصله یاو را بسازد، چه حال خوش خواستیخدا م یوقت

 باال آورد!  جاکیرا  هایدلبستگ یبعض شدیرا دوست دارم...! و کاش م

 

 ستیمرض عشق ب جز عشق، دوا ن اندر

 

 

¤¤¤ 
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 وسط سالن کوباندم.  یاشهیبلند ش هیپا زیم یرا به رو فمیحرص ک با

 ؟یکرد کارونیچرا ا -

 اش شد. یارا کنار کاناپه ُسر داد و مشغول درآوردن کت اسپورت سورمه چمدان

 بره! ییزنم بدون من جا خوامیچون نم -

 کرد. میهاکوباندم و او ابرو به هم گره زد و تشر خرج اشک نیبه زم پا

 .خورهیبچه تکون م آروم! -

 به شکمم زدم. یامشت ضربه با

 نشسته بودم. مایهواپ یوگرنه منم االن کنار اونا تو نه،یخاطر اهمش به -

 آرامشش... نیزردش را از دست خارج کرد و من دق خوردم از ا یطال یمچ ساعت

 .رهیبدون شوهرش نم ییو خانوم من جا یشما خانوم من -

 سردادم. هیگر یکاناپه رها کردم و ندا یرو هیرا با گر خود

 مسافرت زنونه بود! هیخودتم نرفتن؟ همش  یهانرفتن؟ مگه خواهر شایو م وای! مگه هیکنیهمش منو محدود م -

 را فشرد. شیهاانگشت شست و اشاره اش پلک با

 .برمتیخودم م -

 قوس دادم. نییرا به سمت پا میهالب دهیبر دهیهق هق بر با

 !یمارستانیهمش ب تو که -

 را به سمتم گرداند. شیهاچشم زدیرا به باال م شیهانیطور که آستسمت چپم نشست و همان یکاناپه یدسته یرو
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 ؟یشیم یراض رهیجز میریرو م یچند ماه هیاومد باهم  ای. اصال  بزار بچمون که به دنبرمتیم یعنی برمتیم گمیم -

 داد. یپرت کردم و او راحت جا خال شیدستم را به سو یگوشه کوسن

 !شینه ک یبرم دب خواستمیاومدن دخترت! بعدشم من م ایبعد به دن گهیماه د شیبرم نه ش خواستمیمن االن م -

 زد. یمحو لبخند

 !کنه؟یم یداره چه فرق ایهر دوتاش که در -

 حرص نامش را خواندم. پُر

 !نییآ -

 .دیخند بلند

 .نییجونِ دِل آ -

 .دیگوشم را بوس یالله دیکشیطور که در آغوشم مآمد همان میو به سو ستادیه نگاهش کردم که اکرد بق

و سوگند  مارستانیب یخوب، گور بابا یجا هی میبر ییتااالن سه نینگام نکن اصال  پاشو هم یجورنیدلم رفت که، ا -

 .یپزشک ینامه

 آمدم. پشت به او به طرف اتاق رفتم. رونیکردم و از آغوشش ب ناز

 .خوامیهم نم چشیه -

حلقه شد و مرا محکم به آغوشش  میهابه دور شانه شیهاشدم و دست دهیجان پناهش کوب ینهیپشت به س از

 فشرد.

 هم بخواه. چشیه -

 تیهان تصوصلح ج یگرمش را به پشت گردنم چسباند و تمام شد معاحده یهاتقال کردم که خم شد و لب یکم

 ! دیگرد
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 میساعت نگذشته بود که در راه شمال قرار گرفت کیخروج من هنوز  یبه فرودگاه و لغو اجازه اشییهوکیآمدن  از

 جیبردن ه یو بعد از آن مسافرت دو نفره اجازه دمشیما نام یالیبود که از آن پس و نیدلف یالیو مقصدمان و

. به شدیمختوم م یکه گاه به دو نفره و نصف میساخته بود هجا خاطرات مفرد دونفرقدر آنجا ندادم. آنرا آن یهمانیم

 به من خوش بگذراند... توانستینم یهم قدر آن مسافرت دو نفر شیو ک یحق صد سفر دب

 

¤¤¤ 

 

*** 

 

 ندارم. یبا اون عوض یبا من حرف بزنه من حرف خوادیغلط کرده که م -

 را در هم چُالند. شیهادست انیگو «سیه»هم گذاشت و  یرا به رو میهایسالگ اتاق هفده دیدر سپ یبا نگران مامان

 جان! رویباهات حرف بزنه ه خوادیفقط م شنوه،یم نهییآروم باش! پا -

 .دیلرزیبزنم، بدنم م هیگر ریبود هر آن ز کیبودم، نزد یعصب

 خواهر زاده جانتو نکشم. کنمینم نیو گمشه مامان وگرنه تظمبرو بهش بگ شنوهیبه درک که م -

 هاش گوش بده مامانم.خاطر من به حرفو به ایب -

 ! بره گمشه.خوامینم -

 !ــرویه -

رو شوم اما نامرد روبه انیبا آن شا گذاشتیبابا نم شکی. بدمیکش ینفس راحت دیچیبابا که در باغ پ نیماش یصدا

 میهادست انیتخت نشستم. سرم را م یرفت و من رو رونی. مامان مضطرب از اتاق بدیلرزیم میهاهمچنان دست

 !خوردم؟یو ذره ذره م جوشاندمیتنش و استرس را م دیبا یگرفتم، تا ک



 نهناز
 

216 
 

 نیا نشیتر... اما سادهکندیکدامشان بهتر حق مطلب را ادا م دانمیاز کلمات... نم یانبوه انیام؛ مرا گم کرده خود

 گرید ینمانده بود! بسم بود... مگر تا به کجا توان یتن زخم نیا انیآش یرو یسالم یجا گریام دت که خستهاس

 !ستیحد حق من ن نیداشتم؟! من بد عالم اما تا به ا

آخر که  یپله یها پا تند کردم. باالبرخواستم و به سمت پله یآمد، ُپر شتاب در جا نییسر و صدا که از پا یصدا

 .کردیم یگریانجیم انشانیقد علم کرده بود و مامان م انیشا یرو شیپ یبابا عصب ستادمیا

 !ایبهت گفته بودم سمت دختر من ن -

 .خوامشیخان من م اریشهر -

 بابا چنان به هم دوخته شد که خود را در عالم ترس پا برهنه گم کردم. یابرو یگره

 .یکنیمحق راجبش نطق م قدرنیکه ا ستیپات ن ریز نیدختر من ماش -

 !اریناباور لب زد: شهر مامان

پسر جان،  شناسمیکس رو نم چیادامه داد: من سر بچم ه انیو روبه شا نداختیهم به مامان ن ینگاه مین یحت بابا

 !یزیریو تو روانش رو بهم م زنهینه حاال که مدام پست م یخودم پشتت بودم ول خواستتیاگه م

داشت رنگ  شیهایستادگیا نیکه کوه پشتم درآمده بود و ا شیهاحجم از پدرانه نیا یماالمال مالش رفت برا قلبم

بابا  یهاجلو گذاشت و گستاخ در چشم یسپر کرد و گام نهیس انی! شاگرفتیرا م ایدن یبابا نیبهتر یهاتیحما

 کرد. فیلغات را پشت سر هم رد

 !دیت من باشبهتره شمام پش ارمیبه دستش م -

ها رفتم. با خشم آن یآمد و به سو نییپا و من هراسان از پله دیکش یغیبرداشت مامان ج زیخ انیشا یکه به سو بابا

 دوختم. انیچشم در نگاه شبق رنگ شا

 .کنمیاسمت هم فکر نم یبه آوردن حت رممی! من بمرونیبرو ب -

 .یتو آخرش مال من ،یکرد خودیب -
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 غیباال بردم و محکم در گوشش خواباندم. مامان ناباور ج تیرسانده بود... دستم را به اعصبان شیرا به حد اعال وقاحت

 زد.

 !رویه -

 عقب رفت. ینگاه کرد و گام میهامحو به چشم یچشم هم نبست با لبخند یحت انیشا

به نوک انگشتت  ایتا ته دن اقتیلیدست اون دوتا ب زارمیبدون من نم ی. ولخوادتیدلم که م یپا زارمیم نویا -

 برسه!

 کرد. انیزد و بابا ظغ ادیرا فر انینام شا بارنیا مامان

 .رونیبــرو ب -

 نیمن ا دانستمیرا سوزاند و کاش م میهاگونه گریپس از د یکی میهاکه رفت در آغوش بابا رها شدم و اشک انیشا

! و من یرفته است، خودت را به طوفان بزن یمیکه با نس ی! درد دارد به خاطر کسآوردم؟یرا از کجا م ینامتناه یجو

روز تمام شهر را پر کرده بود و حال... من  کیداشتنش  دوست یکه ادعا دارمیرا دوست م یمرد ایتنها از تمام دن

 را دوست داشتم که دوستم نداشت...! یفقط مرد

زانو نهاده  یکاسه یچانه رو ده،یبودم و زانو به آغوش کش تخت نشسته یچنان رورفته بود اما من هم یکیبه تار هوا

اطرافم  انیشا یهامسموم حرف یبود هوا دهیشده نگاه دوخته بودم و بلع ینقاش یهایدیسپ انیم یاسی یهابه گل

 را.

ببرد از پنجره...  رونیبشکافد و ب شیهاتواند به هم بدوزد و از لب یهم م گاریچند نخ س یمرد را؛ گاه کی یهااندوه

خشک معطر که  یهایمربا، مثل سبز یهاشهیها هستند درست مثل شحرف نیاز ا تریزنانه اما خانگ یهااندوه

 !دزمستان کنار بگذارن یتکه از بهار را برا کی کوشندیم

ها را لرزاندن و را هق زدن و شانه هاو غصه یها بود. قدر کز کردن به کنجحرف نیاز ا تریزن خانگ کی یهااندوه

سکوت  انیدر م ژیق ی! صدا؟یداشتنتمام ظرافت دوست نیا یبرا رفتیکدام سنگ دل بود که دلش نم یراستبه

معلوم نبود. چراغ را روشن نکرد  یکیتار انیم گرید انکه رنگش اسی یها. چشم نگرفتم از گلدیچیپ امییحصار تنها

تخت  یخواهرِ هم خون نبوده پرداختم. کنارم رو نیرهسپار شد و من به استشمام عطر ا میسوآرام به یهاو با گام
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طفل قاتل عشقش را به شکم بکشد؟! و  یمن روز یشایم شدیباورش م یمرا تکرار کرد. ک گورینشست و او هم ف

 شا؟یکه م ایبود  نیغم من سنگ یراستبه

 دادند. تیرضا -

-... 

 کنن. تیرو هم وادار به رضا من خوانیم -

-... 

به اسم خودش وقفش  خواستمیباغ لواسون رو بردارم م یسندها خواستمیم ما،ین یاون شب رفته بودم خونه -

 بود. دیشد یلیکنم، بارون خ

-... 

 .شدمیم ونهید کردمیبه هر گوشه که نگاه م یدونیجا بزارم آخه مرفته بود نتونستم پا اون ماین یاز وقت -

-... 

 که... رونیخواستم بزنم ب عیقدر ترسو هستم. سرچه یدونی! منم که مدیپر وزیف -

-... 

 شد تا وقتـ... یلفظ مونیریپندار جلوم سبز شد. درگ -

 که کرد خودم تا ته را خواندم. سکوت

 !یشیم یتو مادر خوب -

 .دیبغض خند انیم

 بهش نرسونم. یبیکه آس مایده به روح نمامانش قسمم دا دنیکه فهم ماین یمامان بابا -

 ؟یبرسون بیبهش آس گفتنیاگه اونا هم نم یتونستیم -
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 نه! -

 کند،یمادرت م آید،یبود بچه عجیب ترین موجود دنیاست! م نیکاشت هم میهالب یرو یکالمش لبخند صراحت

گمانم مادر و تمام...! به داردیرنجى ابدى را در وجودت میکارد. تا آخرین لحظه عمر عاشق نگهت م کند،یعاشقت م

مى آید، رنجى نشأت گرفته از عشق... مادر  سراغترنجى ابدى به شوى،یبودن یک نوع دیوانگى است. وقتى مادر م

چهار  خزد،یها را از آن او کنى. وقتى مینبهتر خواهىیجهان را براى فرزندت آرام کنى، م خواهىیشوى، مکه مى

را تجربه نداشتم  نیتپد... او قلبت برایش تند مى کنىیدود، تو فقط تماشایش مو مى رودیراه م رود،یدست و پا م

و  انداختیذهنم موج م یها اما امواج مادرانه حوالبخشسراسر لذت نیا یخود را محروم ساخته بودم از تماشا من

دیگر هیچ  شوىیشود. مادر که ماش زخم مى. روحت از بیمارىگیردیکه از دردش نفست م شدیم ادآوریرا  اهنیا

شوى کسى که وجودش پر از عشق و جنون و مى رىشوى، کس دیگچیز جهان مثل قبل نخواهد بود. مادر که مى

 است...دیوانگى

 ؟یبا پندار بساز یخوایم -

 فرسا شد.جان هقشهق

 کنم؟! یزندگ مامیبا قاتل ن تونمیطور مچه -

 بچته! یاون بابا -

 .خوامیرو م مایمن ن -

 .مونهیتو قلبت م شهیاون هم -

 کنارم باشه. جانیا خوامیاون تو قلبم باشه م خوامیمن نم -

دوست  یِ طوفاِن خاطراِت لعنت انیم میو ما همچنان معلق ستند؛ین گریوقت است که د یلی! خستندین ها«او»

 !ست؟یظالمانه ن نیو ا شانییداشتن

 بود. یشکستن یادیاز همان اول هم ز شایو م دیبال شکسته به آغوشم پر یاگشودم و او چو پرنده شیبه رو دست

 .مونهیم یماریب هیعشق مثل  گفتیم -

-... 
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 .گمیپندار رو م -

-... 

 یهاو اشک ییرو به تنها یکیرو به سکوت.  یکی کشونهیرو به جنون م یکی! کنهیجور بروز م هی یهر ک یتو -

باشه  یکه تنها عارضش دلتنگ یامان از اون روز یول رهیو م کنهیبودنش که درجا ول م ریاز ترس واگ یکیناتمام. 

 .خورهیمثل خوره تموم جونت رو م

. به دمشیکش رونینشان دخترکم داده بود! از آغوشم ب نشیغمگ یهارا آن مرد با چشم یتلخ قتیحق چه

نگاهش  زیگردنبند بسته در گردنش سُر خورد! گردنبند پندار بود... او ن ینگاه کردم و ناگهان نگاهم رو شیهاچشم

 چیپ انیو م ختیفرو ر مانیهر دو یهازد. اشکیهم در گردن من برق م نییگردن من ثابت ماند... گردنبند آ یبه رو

 ...میدیبه هم خند مانیهاو تاب اشک

 

 زنده ام  التیباخ

 ! رشویمن تعب یایرو

 کن!  یزندگ درکنارم

 !رشویکنارم پ در

 

 

*** 
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 دهیآغوشم غلت خورده بود و حال آسوده آرام انیتمام شب را م ایهم گذاشتم، هل یدر اتاق را رو نیپاورچ نیپاورچ 

گانه بود و هفت بیاز عجا یکی شکیب یروز زمستان کیآن هم اول صبح  نیدیآ دنیرفتم. د فونیبود؛ به سمت آ

 باال. ایگردنش گفتم: ب دررا برداشتم و نگاه دوخته به شال گردن سرخ رنگ  فونیبس! آ

 بود. یجو یگوشه یبرف تلنبار شده ینگاهش رو کردیلنز نگاه نم به

 .نییپا ایلحظه ب هینه  -

 .سایباشه پس وا -

 یحس چیبود که ه نیآسانسور رفتم. اضطراب نداشتم... درستش ا یو به سو دمیکش شانمیپر یموها یرو یشال

شکه شدم  یاش کمنگاهِ مات شده دنیبه من آزار برساند. فقط از د توانستیبود که م ینفر نیآخر نیدینداشتم. آ

 زد. یا... لبخند خستهنیهم

 کردم. دارتی! ببخش بیخواب بود -

 .دمیام کشپف کرده یهابه چشم یدست

 ؟یتو خوب کنم،یخواهش م -

 را... شیپا ریچرمش برف ز یهالگد کرد با بوت یشلوار کتان جذبش فرو برد و کم بیدر ج یدست

 .ستمین یچند وقت هیاهوم؛  -

 ال لباس به تن داشتم. کیزده و من فقط  خیبه تنم نشست، زمستان بود و همه جا  سرما

 کجا؟  -

 .ساختینگرانم مدل نینبود و ا شیهادر چشم ینگاه کرد... فروغ میهاچشم به

 محرومن و به شدت با کمبود پزشک مواجن. یادیکه ز یدونی. مستانیاطراف س یاز روستاها یکی -

 !نیدیلب زدم: آ ناباور
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 یداشت تا روو امتداد لغزش ادامه  میهاشانه یزده رو رونیب یموها یو نگاهش به گردش درآمد رو زد لبخند

 .میهاچشم

 ؟یبهم بگ یزیچ هی شهیم -

 نگاهش کردم. او را چه شده بود؟! گنگ

 بگم آخه؟  ییچ -

 دروغ بگو. -

  ؟یچ یعنی -

 ."دوسِت دارم"بگو  یمثال الک -

 .دیمن تلخ خند یزدگبه عقب پرت شدم. به شک یباز ماند و گام دهانم

 کردم. یشوخ -

 نبود...  ینبود... به خدا که شوخ یشوخ

 ...ـیدیآ -

 دارم. اجیدور بمونم بهش احت کمی دیبا -

 ...ـیدیآ -

 !یخوایشه چون تو م ختهیر یزیُقرب چ خوامینم -

 ...ـیدیآ -

 مواظب خودت باش چون... -

 شدم. طاقتیهم فشرد جانم کنده شد. ب یکه به رو لب

 !نیدیآ -
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 خوردیتاب م شیهاچشم انیرا که م یارخشنده دیمروار دمیو من د ختیر میهابلند کرد و نگاهش را در چشم سر

 تا در آغوشش حلم نکند... کندیرا که خرج م یمقاومت دمیو کاش کور بودم! د

 .نیدیجونِ دِل آ -

 ختنشانیبا ر یدرد دارند که حت قدرنیها ااز حرف یبعض. «نییجونِ دِل آ»درد چشم بستم و در سرم تکرار شد  با

 .دمی. چشم گشودم و نالردیگیهم دردت م تیهاچشم یالهیدر پ

 نرو! -

 .دیکشیچشمم م شیاشک پ ختنینر یرا که برا یمشقت دمیخدا قسم که د به

 نگو. گهیحاال د نوینگو، ا نویا -

 یهازدانهیبا وجود ر یسردم نبود حت گریو د دیچیصبح در کوچه پ یقهیهقم در ساعت هفت و ده دقهق یصدا

 .نشستندیم میهاشانه یکه داشتند دانه به دانه رو رنگ یبلور

راه افتاده بود، از  نیدیاما آ رمیصبح را بگ یقهیهفت و ده دق رم،یها را بگموج رم،یرفتنش را بگ یجلو شدیم کاش

تکه از  کیرفتن بردارد  یبرا خواستیم نیدیکه آ ی... با هر گامدیچیپیخونم داشت م یدرونم راه افتاده بود. بو

چشمم گرفت دفتر چرم  شیفرو برد و پ بشی. دست در جگرفتیو خون همه جا را فرا م شدیجان من کنده م

 . دشیمن تار د گاندهیرنگ را و دخوش یاسورمه

 . ینگاه بهش بنداز هیبازم  یدوست داشته باش دیگفتم شا -

هست که مدام  التیخ یهاینفر پشت شلوغ کی شهیهمنهادم.  امنهیس یگهواره یبها را به رودو دستم شئ گران با

 ...!یخبر یدوستت دارد، که مدام دلتنگ توست و تو مدام ب

 !گهیبرم د -

 .دیمن لرز یکه برگرداند صدا یرو

 ن؟یدیآ -
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بود که از دستم ساخته بود. خود را در آغوشش رها  یتنها کار نی... امودمیبازگشت. فاصله را پ میو به سو ستادیا

تن هر  انیم یا. دفتر چرم سورمهدمیصدا داد و درد را بلع میهاکردم و او تنم را به تنش فشرد. محکم... استخون

 گوشم لب زد. ریو ز دیشالم را بوس ززده ا رونیب یشده بود! پر عطش موها واریدونفرمان د

 خوب باش. شهیهم -

 فرهاد  هچاریب»

  نیریش چارهیب

  نیحاِل غمگ نیمن با ا چارهیب

  یلیل چارهیب

 مجنون  چارهیب

 «من که دادم به پات جون چارهیب

 نی. مرا از خود جدا ساخت و سرم را مابدیرا نفس کش میهوا نیدیو آ دیچیعطرش پ یمویل یحهیرا انیهقم م هق

کس نداشت و  چیرا ه شیهاو عطر چشم ختیر میهاچشم یلهیاش را ثابت در تگرفت نگاه دو دو زده شیهادست

 زدم. هیگر ریز ندتربوسه نشاند و من بل سمیخ یهاپلک یدارش به روتب یهابس. با لب

 .نیدیمراقب خودت باش نفِس آ -

 لشیهمه جا را پر کرد و اتومب هاخی یرو هاکیالست ینعره یپشت رل نشست و صدا یمعطل یناگه مرا پس زد و ب به

 یا. پشت در سُر خوردم و دفتر چرم سورمهدمیباال با اشک دو یمن محو گشت. به سو دیو از د دیچیکوچه پ چیدر پ

لباسم...  یگذاشته بود عطر تنش را رو ادگاری هیو او  دیچیپ امینیب ریز مویل ی. بوستمیو گر دمیرا به آغوش کش

 م.دفتر را از آغوش جدا کردم و شروع به خواندنش کرد

بعد از تو  یشود اما زندگ میبماند و مرهم دردها دیایب یکینخواهم خواستم... خواستم که  کهنیاز تو نشد نه ا بعد»

 «مطلق شد. ی"نه" کی میبرا

 زدم. گرید یورق صیو حر دیاشکم به دامان دو لیس
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! هر چه رسدیدورتر به نظر م ،یشویم ترکی. هر چه به او نزدکندیعمل م کیزیف نیمعشوق، بر خالف قوان یگاه»

! هرگاه ـستین ،یکنیو چشم باز م شینیبیم ،یبندی... چشم مرسدیتر به نظر مبزرگ شود،یم شتریاش بفاصله

 «بگو...! تیبه خودت تسل مانهیاست صم نیچن یدید

کند و اگر  یزندگ تواندیعاشقانه م یهاکه انسان با خواندن نامه دانستمیبه ورق خواندم و جانم آتش گرفت نم ورق

 شوند،یم اتیدر زمان نامناسب وارد زندگ یکه خوبند ول ییها... امان از آدمردیها را بخواند ممکن است بمدوباره آن

و کلمات با  دمیآخرش رس یرفته است. به صفحه یاز روحت را داد کهیت کیانگار  یگذاریکنار م یرا وقت هانیا

 یهمچو زخم نیدیغش آ و قل یذهنم عشق ب یدر پستو ماندیتا ابد م «رویه یبرا» دیچشمم لغز شیجوهر قرمز پ

 شِزده پشت در به خواب رفتم و مرا... در آغو خی یهاکیسرام یجا رو... همانکندیکه ردش هست اما درد نم

 فقط... کندیخواب م الشیخ

سُر  نییرنگ آ ینگاه زمرد یرو میهاگرم بود و نرم... چشم میرا گشودم. جا میهاتنم پلک یرو یزینشستن چ با

 شده بود.  دهیتنم کش یرو یکاناپه خوابانده شده بودم و پتوا یخورد. رو

 .مهیشوم که گفت: بخواب هنوز هشت و ن زیخ مینشست. خواستم ن میروروبه یکاناپه یعقب رفت و رو عقب

 جیکوسن نهادم و دست به سرم گرفتم. ه یافتاد. سر رو شیهادست انیم یادفتر چرم سورمه ینگاهم به رو تازه

 ینهاد و همچو من رو یعسل یکه دفتر را رو دمیچشم د یهم مهم نبود. از گوشه ینظرم اندک شیپ گرید زیچ

 احساس رد شوم! نیا عرضاز  بارکی یبرا توانستمی... کاش مدیدراز کش میروروبه یکاناپه

 

 

*** 

 

قُل کردنش و سپس ساخته بود. ُقل داریام را بخواب رفته یهاهمه جا را فراگرفته بود و زنانه یسبز عطر قرمه یبو

را  شیهانیجورچ ایانداختم، هل منیبه نش ینگاه می. نداشتیزده حاصل از پختنش مرا به ذوق وا م رونیبخار ب

به دست گرفته بود و با  یهم انداخته کتاب یهم پا رو نییو آ پرداختیم دنشیبود و با ُغرغُر به چ دهیدورش چ

 کوچک شده یاخانواده هی. لبخند زدم و شبساختیم انیدکتر بودنش را نما یآقا شتریچشمش ب یرو نکیع



 نهناز
 

226 
 

 یو عاد نیروت یزندگ کی گرانیاگر باز شدی! چه خوب مخواست؟یم یاز زندگ گرید یزی... و مگر آدم چه چمیبود

به  یرا همچو اعشار اضاف انیو شا کردمیکم م یزندگ نیرا از ا نیدی. اگر عشق آمیبودیم هایزندگ گریهمچو د

با چاقو سوراخ زدم و درون آن محلول  موهایل یکنار هم! رو میخوشبخت بود نا یقی. ساختمیخود حذف م یقهیسل

 .ختمیمعطر سبز رنگ ر

 !ادیچه بهت م -

 ازگشتم.گذاشتم و به عقب ب نهیس یرو دست

 .میترسوند ــهیی -

 چشم را زد. درنگشیبراق سپ یهادندان فیکش آمد و رد شیهاآمده بود با ترساندنم لب فیسر ک انگار

 .یبودمت که مشغول باش دهیوقت پشت گاز ند چیه -

 زدم. شیشدم و ن تلخ

 .ینیکه بب یوقت نبود چیه -

 پُررنگ تر شد. لبخندش

 .یشیها ممامان هیشب شتریروزبه روز ب -

 یرا رو رکسیو پشتش نشست. ظرف پ دیکش رونیرا ب یچوب کرم آشپرخانه آمد و صندل یزناهارخوریم یسو به

مشغول درست کردن ساالد شدم. دست  ستادهیو کاهو را هم کنارش و خود سرپا ا اریگذاشتم و سبد گوجه و خ زیم

 .کردیچانه نگاهم م ریبه ز

 رفته؟ نیدیآ یدونستیم -

 .دمیپوزخندش را شن یسر بلند نکردم و کارم را از سر گرفتم. صدا ستادیاز حرکت ا یاهیثان یبرا دستم

 !یدونستیپس م -

 چشم درشت کردم و ِبروِبر نگاهش کردم. گستاخ
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 !؟یکه چ -

 داد. رونیرا ب نفسش

 .یچیه -

-... 

 ؟یبگ یزیچ یخواینم -

 نه! -

 .ایبرا هل یواسه مادر یاومد یبهم گفت -

-... 

 !ادینم یدست ناپدر ریمن ز یاما بچه خوامیبودنت رو دوست داره کنار خودش. منم آرامش دخترم رو م ایهل -

 . دمیو زمان خروش نیو بسان گردش زم دمیجوش

 ...ـیدیآ -

 کنارش تصورت کنم. تونمینم یکه حت هیکس نیآخر انیشا -

سوخت... نصفِ نصف دوست داشتن مرا هم  یها! چشمیدوست داشتن شعوریهم فشردم. ب یرا محکم به رو میهالب

 یدلش برا ی. وقتدهدیسخت دل م بندد،یعاشق شده؛ سخت دل م کباریکه  یآدم دیفهمینداشت. که گر داشت م

دل  یول سازد،یو م سوزدی! مخوردهکه از عشق  یزخم ادی... به کُشدیدر لحظه احساسش را م لرزد،یم یکس

 ...ددبنینم

مغرور جار بزند:  ؛یراحتبه توانستیبود و بس! و جذاب محبوب من م ریدلم گ یکه پا فیکه دوستش داشتم، ه فیه

 دوستم دارد...!  اریدوستم دارد... بس

 ؟یازدواج کن یخوایم -
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 یعنینبودم  یچرا، من آدم لجباز دانمیدارش ساخته بود. نممردانه بود که خش رتیبه خشم و غ ختهیآم شیصدا

 شدیبا محبوبم کار من نبود اما نم یهم لجبازخورده بودم و حال آن ادیرا ز امینبودم. چوب لجباز یآدم لجباز گرید

 : آره.میکه بگو دادیکه قلقلکم م یگذشت از حس

 با ضرب مشت کوباند. زیم یبه خون نشست و به رو شیهاچشم

 !یتو غلط کرد -

 دهانم گرفتم. یو ناباور دست جلو دییگرا یدیبه سپ امرخساره

 مامان! بابا! -

 .کردیبه من و پدرش نگاه م رتیُسر خورد با حجان جهانم  یبه رو نگاهم

 ؟یتو سر مامان داد زد نییبابا آ -

را خشک کردم و به  میهابه دخترکم نفهماند. دست ینگرفت و پاسخ یزیتاب خورده نگاه از روم یبا ابروها نییآ

 یروح یتا از تِنش دورش سازم با لبخند ب گشودمیم شیبه رو یطور که آغوشم را انحصارتند کردم. همانپا  شیسو

 .میکردیصحبت م میگفتم: نه مامان جان داشت

 درشت کرد. چشم

 ! حرف زشت هم زد!دمیخودم شن -

کمدش گرفتم. عروسک  یو دست به لبه ستادمیپا ا یپنجه ینهادمش. رو نیزم یرا گاز گرفتم و در اتاقش رو لبم

 گرفتم. شیرو شیرا پ دیجد

 .این رونیکن از اتاق ب یباز نیمامان جان شما با ا ایب -

به گل  رهیطور خهمان نیی. به آشپرخانه رفتم آمیهاچهارچوب بسته توسط دست انیگفتنش گم شد م«جون آخ»

. ستادمیبه دست پشت گاز ا هینهادم و ادو نکیا در سها رو گوجه اریتکان نخورده بود. ظرف پوست خ یزیروم

 ینشئت گرفته رو یرا از گرما نیستاد و اینشده بود که تنش مماس با تنم ا یسپر یاقهیمشغول هم زدن بودم و دق

که  یمرا غرق سازد. ُگر گرفتم وقت خواستیبود که انگار در آغوشش م ستادهیا کمیقدر نزد. آندمیفهم کرمیپ

 ام لب زد. شانه یدهم سهل بود که نبود رو یلیاش مام قرار گرفت و فاصلهبرهنه یشانه یرو شیهالب



 نهناز
 

229 
 

 بمون. امیماماِن قشنِگ هل شهیتا هم -

کم  نکهیا ،یو نباش یباش کهنیها ازن یایدل آتش باز کرده بودند انگار! در دن یسوخت و دلم هم... در خانه امشانه

 «یزن» چیه فیباشند، در عشق حر یقبول کرد مردها هر چه قدر هم که قو دی. بااست تیجنا نیبزرگ تر یباش

که ته قابلمه هر آن ممکن بود سوراخ گردد... چه  یطور زدمیو همچنان خورشت را هم م دی.! اشکم چکشوندینم

 من...! یرپایسرخ د یاهایَمرد من! مرد رو یبود به راست رحمیب

 مدت بگذره. کیبزار  کنم،یدرست م روی. همه چکنمیدرستش م -

و  دیکم کار دستم داد و ناخودآگاه در آغوشش نشستم. تنم را محکم به آغوش کش یبازگشتم و فاصله شیسو به

و من در آغوشش غوز  دیرا بوس امقهیمن...! لعنت به من و دل من! شق بیغر نیدیشد! آ یتداع میبرا نیدیآغوش آ

گوشم  یزهیآو نی. اما اگذردیچه م واهششخ نیدر پس ا دانستمینم یت و من حتصبر داش یکردم. از من تمنا

 یهادار است و بر من حرام است. پس زدم، پس زدم آغوش آرام جانم را و او با چشمزن یشده بود که او حال مرد

ساعت  یهان بواز آ دیچیپ امینیب ریز یسبز یسوختن ینگاه دوخت. بغض را فرو خوردم و بو گانمدهیمند به دگله

ها روزنبود و آن یبازگشتن گرید میهایسالگ درست کند...! شور و شوق هجده توانستیبامداد به بعد... نم کی

 خودش با ملکا نام سرش گرم شده بود.

  رو؟یه -

و به  زندیو از درد نداشتنت بال بال م شودیدل وامانده پرکنده م نیا ییگویکه م روی! هروینگو جاِن دلِ ه رویه

 دل را... یکاشانه کشاندیخون م

 .یفکر کن یبه کس یحق ندار -

دل بود و وامانده تا ابد  نیِز دست ا دمیکشیدلم نشست و هر چه که م یباد به روغم  شتری! بچینکردم که ه ذوق

 تمام بود و بس! زیهمه چ نیجلد اکفتر 

 ؟یدار یازم چه توقع -

 اشقهیشق یها... رگهنشی... تمام دنشییگفتن به آ« نه»و پا را چه به  دستیجمله را عقل گفت وگرنه دل ب نیا

گرفت و مرا به سمت خود  شیهاپنجه انیرنگش به اعجاز خون درآمد و کمرم را مخوش یهازد و چشم رونیب
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اش شده دیکل یهادندان انینشان دادن نبود. از م زواگو بود اما اهل زور بها؟ زورخشونت نیرا چه به ا نییکشاند! آ

 !یباش یریگبه فکر جفت ی: موهاتم به برف طعنه بزنه هق نداردیغر

... شیهااسارت پنجه انیبه درد نشستند م می! پهلوهاات؟ینوع ادب نیتخصص قلب و عروق مملک را چه به ا فوق

 انیکمرم را م یاز من معشوقه بودن را توقع کرده بود؟ به آن را به هم فشردم. میهاناک شدند و لب غم میهاچشم

 نبود. دادناز زور بازو نشان  یخبر بارنیجا کرد و ابهجا شیهادست

 باش.  ایرو، به فکر هل یزندگ نی! بزار درستش کنم ابزار من آروم بمونم -

 .دیشیاندیهم م شیکایاو به مل شکیهم داشت. ب یگریاز خود به فکر دلبندم بودم اما او فرزند د شیپ من

 ؟یملکا رو طالق بد یخوایم کایبا وجود مل -

 به تن فشرد. شتریسخت شد و تنم را ب صورتش

 ملکا رو طالق بدم؟ خوامیگفته م یک -

 یعقب ماند و حقارت لباس عزا به تنم پوشاند. ناباور لب زدم: پس چ یابه جون آمد و قلبم از ضربان کوچه خونم

 ؟یگیم

 نمود. یجار شیهالب انینگاه دوخت و کلمات را آهسته آهسته م امیالهیت یهاهیبه قرن مصمم

 ...غـیمدت ص هی -

 هق بلند شد.با هق میمختوم گردد، محکم پسش زدم و صدا« ه»سخنش به  نگذاشتم

 .نییآ یـــلیخ ،یپست یلیخ -

 زدم. غیگشود که کف دست باال بردم و ج میرا به سو شیهادست

 دست به من نزن. -

 یهاموج انیممشت شده یمن و پنجه زانیراشک یهاناگهان باز شد و دخترک هاج و واج به چشم ایاتاق هل در

 پدرش نگاه دوخت. یخروشان موها
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 شده؟یچ نییبابا آ -

و سر دادم تخت خود را پرت کردم  یو در را محکم پشت سر خود بستم. به رو دمیهق هق به طرف اتاقم دو با

 ...راهیگر

 مامانم. شیپ امینکن! بزار من ب هی! گرروی: مامان هگفتیکه مدام م دمیشنیکوچک دلبندم را م یهامشت یصدا

 .کردمیم نیینثار آ دیکه با ییهاضربه یجا دمیکوبیبه تن تشک م میهابالشت فشار دادم و با مشت انیرا م صورتم

 کنه؟یم هیبابا مامان چرا گر -

 دنبالت. ادیب لماهیبرو حاضر شو زنگ بزنم عمه ا ایبابا جون شما ب ستین یزیچ -

 .رمیجا نم چیه میمن بدون مامان -

 !ایهل -

 .یزنیمن برم شما سرش داد م -

 !ایهل -

 .شهیم تیبابا، مامانم رو دعوا نکن گناه داره، اذ -

 شدن. یجار یبرا گرفتندیم یشتریسرعت ب میهااشکدر گوشم فرو برد و  خیس نییآ یناباور و آشفته یصدا

 کردم؟ تیمامانتو اذ یمن ک -

 ! ست؟یگر کپس شکنجه ستیشکنجه ن نی! است؟یچ نیمرا آزار نداده است؟! پست نام ا گفتیم المُروت

 !کنهیم هیگر شهیمامانم هم -

 تمام دلم را برداشت...  یسوختن یرا گفت جانم سوخت و بو نیکه ا ایهل

 نداد و با مکث گفت: برو حاضر شو. یپاسخ نیتررحمیب
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را به حد اعال رسانده بود. از منـ...  یرحمیمن؟ ب یکنم خدا بود... چه ریمُرده، در من هنوز هم دلشان گ یزنده ها از

به من آموخت و مرا به  نییرا آ نیا ستین شیب یی. در خفا بودن را! و عشق جفاخواستیاز من... معشوقه بودن را م

 جاکیرا  هایدلبستگ یبعض شدیآوار قربت وادار کرد و کاش م ریدل ز ندلم وادار کرد. مرا به خفه کرد نیلعن و نفر

 کهنیاز ا آمد،یبدم م نییبالشت کوباندم و من از آ ینبود! با حرص مشت رو نیبد عالم بود اما حقش ا رویباال آورد. ه

 دانمینبودم. نم یخوب یوگوقت دروغ چیکنم هم متنفر بودم! لعنت به من! من ه انیتنفرم را ب توانمینم یبه درست

بر  نییبه خود آمدم که آ یساخت هنگام شانیبدرقه یابا چه بهانه نییآمده بود و آ ایبردن هل یبرا لماهیچه وقت ا

 در کوفت.

 باز کن درو. روی! هرویه -

 جمع شدند. ادیاز اشک ز میهاآغوز خود است لب نیکه محتاج اول ینوازد بسان

 باهات حرف بزنم. دیبا رویه -

از گوشم  شیقدر به انتظارم نشست که خود هم خسته شد و آوابا او نداشتم... آن یحرف گرینداشتم، د یحرف من

هم نداشتم. ساعت از چهار صبح گذشته بود که به  دنینفس کش یبرا یحت ییهق زده بودم که نا قدرنیدور ماند. ا

کنار هم نوش  یسبز قرمه کی میاحال نتوانسته بهفکر کردم چرا تا  نیاشک گرفته بود و به ا یخود آمدم تنم بو

چکه چکه میگرفتم. آب از موها یاتاق دوش کوتاه سیدر سرو شهیام را برداشتم و رنجورتر از هم! حولهم؟یجان کن

غرق شده بود،  اشیکسیب یآلودرا در قفل چرخاندم. خانه در مه دیو سرما بر تنم رسوخ کرده بود.... کل کردیم

که  نینمانده بود و هم یسرپا ماندن باق یدر تن الجانم برا یجان گریو د خوردمیتلو منابسمان بود. تلو میاهقدم

 توانستیمن نم یتمامم برا زیچ لم بند نشد. همهفرود آمدم و د یفوالد یحصار انیخواستم سقوط کنم از پشت م

دق خوردن سر  یآمدم و بدون نگاه کردن به او نوا رونیبام از آغوشش نداشته یروی! با نتوانستینم گریکوه باشد. د

 دادم.

 .رونیمن ب یبرو از خونه -

 .دیرا کش دستم

 رو؟یه -

 برو. -
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 .یپناهیزدم و ته دلم ضعف رفت از ب غی. جدیبرنداشته بودم که دوباره در آغوشم کش یگام

 توروخدا برو. -

 به سمت در برداشت و به من نگاه کرد. یزدم و گام پسش

 باهات حرف بزنم؟ یزاریچرا نم -

 هم فشردم و هق زدم. یرا رو میهالب

 .رونیهات رو بشنوم برو بحرف خوامینم -

 د.را به باال بر شیهادست میتسل یبه نشانه درمانده

 نکن. هیتو گر رمیچشم، م -

 هم فشردم. یرا محکم به رو میهاچشم

 رو هم جا بزار. دیکل -

 یزده خی یهاکیسرام یجا رودر بسته خبر از رفتنش داد. همان یکه صدا یاز چشم من نگرفت تا وقت نگاه

 نییبار چندم بود به سوگ نداشتن آ یو برا سوختیم میهااتاق سُر خوردم. خبر از اشک نبود فقط چشم یروروبه

 بودم؟! زده پناه برده خیسنگ  نیبه ا

 

 ز سرم برون شود  کِى

 نفس آرزوِى تو؟  یک

 

 

*** 
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 رو؟یه -

 را برجسته ساخته بود. شیهاگونه نیتوپُر شده بود و هم یبود کمپوستش رفته ریکردم، آب ز نگاهش

 ؟یخوب -

غم خودش  کهنیتکرار نمودم و او با ا شیرا برا میروزهانیا یهاهم فشردم و او مصمم نگاهم کرد... تلخند یرو چشم

 ... دیکشیرا هم به دوش م دیدیم میهافرسا بود اما درد غم مرا که در پس چشمجان

 ست؟یمعلوم ن تشیجنس ینین -

 اش دوخت.برآمده یرا به شکم کم چشمش

 نه فعال . -

 ماه چهارم ها! یتو یریم یدار -

 .دهینشون م رید یپسره وقت ادیدکتر گفته احتمال ز دونمیم -

 ؟یدیپندار رو د -

 سکوت به حرف آمد. یهم فشرد و پس از اندک یرا رو شیها. لبدیرو شکمش مادروارانه کش یکرد و دست سکوت

 .دمید -

به در اتاق  یامشهود بود. تقه یار حرف زدن به راحتراجب پند دادیعذابش م کهنیمن سکوت کردم درک ا بارنیا

 آورد. رونیرنگش سرش را از کنار در ب یکاه یشده کوتاه یبا موها لماهیخورد. ا

 ترالن بانو چه کرده. دینیشام بب نیبدو -

ها خاطر آنبودم اما به ریس رِیها سروز نیغصه خورده بودم و ا یرا از دست داده بودم... به حد کاف میاشتها کهنیا با

کباب  شانیداشتند! دل برا شایدر رساندن پندار به م یآمده بودند و سع مایرفتم. پدر و مادر ن نییپا شایدر کنار م

شان آمده بودند که از قضا پدر طفل در شکم عروسشان بود قاتل ینوه یشان براعروس یخواستگار یکه برا شدیم
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با  ییارویرو یو قرار بود نام وارث بودن را به دوش بکشد... پندار رو کردیم داینمو پ شایکه در شکم م یو حال فرزند

باز هم  وایو ه اشیادیغلط ز یقسم خورده بود گردنش را بشکند برا نایخانواده را نداشت و س یاز اعضا کی چیه

 یمن داشت سع یوایود و هرا ساکت نموده ب نیخواهرکم مرد خشمگ یهارا فشرده بود و سِحر چشم نایدست س

 یو هنوز کالم کردینگاهم م یچشم ریز لماهی. اساختیها مرا رهسپار خاطره نیدیو آ اشیحفظ زندگ یبرا نمودیم

. آن قدر اوضاعم کردندیم دییرا همه تا نیشده بودم ا ریو گوشه گ کتسا یادیبود و من از آن شب به بعد ز دهینپرس

 ارشیو شای. مدادمیو من امتناع خرج م کردیمدام اصرار م یرفتنم به عمارت پدر یبود که مامان براحاد شده

نگران هم پشت سرش... صرف شام  یوایعق زنان روان شد و ترالن جون و ه زیم ریباره از ز کیبد بود و به  یادیز

پنجره و باغ ترالن جون  نیقرار گرفتم. ا یسرتاسر یتم و پشت پنجرهفرو رف امییبه الک تنها دیکه اتمام بخش

بهار هم داغ نداشتنش را بر دلم  نیو ا شدیبهار از مَرغزار نَم نَمک روان م یاز آرامش را داشت و بو یارمغان میبرا

 بود... فرم صورتش هم. نییآ هیشب یادیز شیهاطرفش برگرداندم. چشم بهرا کنارم حس کردم سر  ی. حضورنهادیم

  ؟یکنیبهش فکر م قدرنیچرا ا -

 .کنهیهاش فکر مبه نداشته شهیآدم هم -

 شاید همه چى درست شد! -

 درست نمیشه. -

 آره شایدم هیچوقت درست نشه. -

 درست شدن یا نشدنش مهم نیست، کاش زودتر همه چى تموم بشه. دونىیم -

 ؟یریگیتموم شه آروم م -

 دلم قرار گرفت! دیشا دونمینم -

 دوست داره. -

 دار نکن.اسم عشق رو لکه -

 ...خـیفقط م نییآ -

 !یاز برادرت دفاع کن دمیبهت حق م -
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 و تـ... نییکه آ خوامیمن م -

 .اریسمش رو نبرام تموم شدس ا -

 !رویکنارش عبور کردم و او ناباور لب زد: ه از

 یاز ترس! و من آن دختر بچه رفتیسمتش نم یکس چیبود که ه یادهیکه عشقِ او همان تاِب طناب پوس یراستبه

طناب عالقه و  دیطناِب عشق او نبود و تاب خورد در دوست داشتنش... ُبر یِکه حواسش به سست ییپروایتخس و ب

 !شد... یکه نه، دلم زخم میهاخوردم؛ دست نیخوردم از ارتفاع بلند عشقش... بد زم نیحسش؛ به زم

 !رسونمتیکالم گفت: م کی رادیو ه دمیو کاله پوش شال

بهار را گرفته بود. عاشق  یحال و هوا زیبود، همه چ دیع کیحصار سرد تِن زمستان. نزد انیبود م دهیچیبهار پ یبو

روزها به  نیا کهنیاشق اع یعاشق اسفند بودم! روز یروز میبگو دی... گرچه حال بادیع یاسفند بودم و دم دما

طراوت خاص  کیهمه جا  ،شدندیتر مها مهربانآدم شدیکه م دیبروم و به جنب و جوش مردم نگاه کنم... ع ابانیخ

 شدند،یم بایهم در نظرت ز های. زشتشدیم گریجور د کی زیهمه چ شدند،یم دوارتریام یو مردم به زندگ گرفتیم

و  نهیانگار ک شد،یانقالب بزرگ در دل مردم به پا م کی. انگار شدندیتر مها شاداببچه شدند،یتر مها عاشقآدم

را...  شانزانی! قدر عزدانستندیقدر م شتریها بو بس، انگار آدم کاشتیرا عشق م شیو جا دیکشیپر م ادهایفر

 یهاتالش نیبودم به آخر رهیداده بودم خ هیتک رادیه لیاتومب یشهیرا... سر به ش شانیهانداشته یها و حتداشته

! دیرسیباشد... زمستان زورش نم دانیم نیا روزین نبرد تن به تن پیو در ا دیایدر ن یاز پا خواستیزمستان که م

 کیو بهار عاشق قصد تصرف را کرده بود. موز دیرسیکس به او نم چیبود که زور ه یقدرت مند فیعشق حر

او و  یقدر دلم براگناه پندار... چه یرو دیکشیعشق خواندن خواننده خط بطالن م یب یهشهزاد یو نوا خواندیم

 تنگ شده بود! نشیغمگ یهاچشم

 باهات حرف بزنه! یزاشتیالأقل م -

صورتش  یاجزا گریبابا را به ارث برده بود و د یهاانداختم، چشم رادیه یبه چهره ینگاه میشد... ن زیت میهاگوش

 کندم. شیبایرخ ز میبه او زدم و نگاه از ن یام خوب کار کرده بود. پوزخندمامان بود. شامه راثیدار معهده

 خبر داره! قشیشف قیپس خان داداش هم از شاهکار رف -

 دنده را. ییجانگاهش را حس کردم و سپس جابه ینیسنگ
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 .ینیبیزجر م یخودتم دار ینکن وقت نشیتر از اسخت -

 .دمیبه درد آمد و نال قلبم

 !اش؟غهیبشم ص یگیم -

 خود درد بود و درد بود... نیسکوت کرد و ا رادیه

 ارزه؟یبراش کام گرفتن ازم م یتا ک نمیخانت که بب نییآ یغهیآره داداش؟ بشم ص -

 زد. ادیخشم را فر شیهاچشم

 درست حرف بزن. -

 رو بگم؟ قتیحق خورهیبهت برم هیچ -

 !نییآ ستین یآدم نیهمچ یدونیخودت هم م -

 .یرو نشناخت قتیتو رف -

 .رهیدِ نفهم هنوز جونش برات م -

 د؟یمزخرف رو قبول دار نی. واقعا خودت هم ادمیهاه هاه خند -

 !رویه ینبود انصافیب -

 .نیکرد انصافمیب -

 .دیاو به گوشم رس یحرص یبرگرداندم و صدا شهیرا به طرف ش صورتم

 .فتهیب انیدوش شا یبزارم نعشت رو ینیخوابش رو بب -

-... 

 .میفروشیخاطر پول مفکر کرده ما دخترمون رو به دهیکش رونیسهامو وسط کار ب شعوریب یپسره -

 زدم... شیشدم... گس شدم... ن تلخ
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 !نینه که تا حاال نفروخت -

 !رویلب زد: ه ناباور

عبور نکرده بودم که  یکردم. هنوز از الب ییگشادر را به هم کوباندم و عقده یخداحافظیمقصدم سکوت کردم و ب تا

 آمد. دیپد گانمدهیقامت بلند و تنومدش در برابر د

 .هیی -

 باهات حرف بزنم. دیبا -

 .دمیدر هم کش ابرو

 ندارم. یمن باهات حرف -

جز زنان قد بلند محسوب  کهنی. با اتادسیا میشد و جلو واریاش رد شدم که باز هم سد راهم شد. دکنار شانه از

 نی. چند ساله بود ایابانیبود غول ب هانیو سر و گردن از من بلندتر بود و جز بلند قدتر کی شهیهم نییاما آ شدمیم

 !د؟نبو ادیز شیبرا یادیسال ز هشتوی! ستیجذاب یخدا

 .یبه حرفم گوش بد دیازت درخواست نکردم، با -

 ...!ییجاجابه یاز صدم غیو در دمیکوب اشنهیغضب به س با

ام چشم دوخت و با دستش به دستم برسد خود را در آسانسور پرت کردم و او خونسرد به فرار ابلهانه کهنیاز ا قبل

 به نهیزدم و ناگهان س رونیمورد نظرم متوقف شد ب یکه در طبقه نیخندان نگاهم کرد. حرص خوردم و هم یلب

همه  نیوار خودش را از ا وزپلنگیسرعت  نیو جن بود مگر؟! با کدام دی. رنگ از رخسارم پرادمستیا نییآ ینهیس

 بود؟! حرص خوردم و به تصور خروج دود از پس سرم پرداختم. پله به باال رسانده

کنار  ... کنارش زدم و مگر المصبپرداختمیدچار شده بودند و من به سرکوب دل وامانده م بایز یبه هالل شیهالب

بودم؟! عاجز و در مانده پچ  دهیرا نفهم نیکوتاهمان ا یماه زندگ ازدهیخودش و چرا در طول  یبود برا یلی خورد؟یم

 پچ کنان گفتم: برو کنار.

 !گذراندیخونسرد اندامم را از نظر م بیچشم دوختم و او دست در ج ییروروبه به واحد نگران
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 !نییآ -

 جان؟ -

 ساخت. امیعصب نیمحکم کوفت و هم قلبم

 .زنیریم رونیب هاهیاالن همسا -

 باال انداخت. یاشانه

 .زهینر هاتهیهمسا شیهام گوش بده تا آبروت پبه حرف -

را در قفل  دیخود باز کردم و هنوز کل یاش زدم. راه برابا تمام قدرت به شانه امیدست فیو با ک دمیکش یاخفه غیج

از درد در هم رفت و او با  میبا خشونت به در کوباند. ابروها یشد و مرا برگرداند و کم ریم از پشت اسنچرخانده کمر

 .دیغر شیهاچشم انیخشم خفته م

 !یریبعد تو م یبه حرفم گوش بد دیبا گمتیسرتق! م -

 .شودیم مانندیبا من ب ایشباهت هل شومیکه م گونهنیا گفتیم شایدرشت کردم و م چشم

هات ندارم. برو واسه خانوم دکترت حرف بزن دلش واست به گوش دادن به حرف یاعالقه جیکه هست ه نهیهم -

 بره.

ام را با جمله عقلیاش مشهود بود و مِن بچهره ینشست و او قورتش داد و هنوز آثارش رو شیهالب یرو لبخند

 بودم. ریدر اس یدان تن او و سختزن انیکرده بودم؟ تنش را به تنم چسباند و من م انیحسادت ب

رو  یبه شرافتم که همه چ میماهه بخون شیش یغهیص هی. بزار یاشتباه برداشت کرد رویهات قسم همه چبه چشم -

 .کنمیدرستش م

 باال انداختم. ابرو

 !گهیدکتر جان. دوتا دوتا د یوقت رو دل نکن هی -

 کیجکیگستاخ در آغوشش ج یخم کرده بود و من چون گنجشک دنمید یبا تنش مماس شد و او گردن برا تنم

 .کردمیم
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 فرصت بده؟ اشیجذابِ هل یبه بابا ایمامانِ قشنگِ هل شهیم -

 غنچه کرده نطق کردم. انداختم و لب سرباال

 .ینه! بعدشم مگه خودت لقب جذاب روت بزار -

... نگاهش را در نگاهم اشینشان دادن خونسرد یهمچنان اصرار داشت برا یول خوردیمشهود بود حرص م یخوب به

 ... ساختیم وانهیآخر مرا د شیهاچشم یو به خدا قسم لهجه ختیر

 ها زورت کنم؟!موقع مثل اون یدوست دار -

 آره نکه ماشاهلل دست به زورت خوبه. -

 بچه؟ یکنیچرا لج م یدونیتو که م -

 هم بکوبانم.  اشنهیبه س توانستمیهم نبود که مشتم را نم صفر مانیفاصله قدرنیگرد شد و ا میهاچشم

 من بچم؟ من مامانِ بچتم! -

 سر ذوقش آورده بود. یباز نیکه ا دمیو من د دیخند چشمانش

 بچم داره. یناز یچه مامان کوچولو -

کار خود را  بارنیلبم را گاز گرفتم. که ا یاصال  محال نبود... گوشه نیبود و ا میکف پا میهاآن امکان افتادن چشم هر

چشم دوختم و  ییروبهشد و نگران به واحد رونشست... روح از تنم خارج  میهالب ینگاهش رو یساختم چون به آن

در فشردم و سرم به درد آمد.  یهایکنده کار انیسوق دادم. سرم را م میهالب یرو نییآ یسپس به نگاه زوم شده

را گرفته  ییهابه گور سپردم. نگاهش رنگ آن وقت چاندهیشد. خودم، خود را غسل داده و کفن پ کیسرش که نزد

طعم  گفتیگذرگاه سخنانم م دنیچش نیو ح انداختیم رمیو او ناگهان گ کردیعود م میهایبود که نامزد باز

را  نیکه ا یاقدر خبرهچه دمیگاه نپرس چیو من ه یگو نوبرانه یبه همان تازگ دهمیرا م السیگ یهاشکوفه

 ! یفهمیم

 ن؟یی: آدمینال

 نمانده بود: جــان؟ گرید یانداخته بود و مرز هیسا کرمیپ یرو
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رقصاند و  امنهیعشق را در س یو من نفسم گرفت و قلبم نوا وقفهیو ب قی! عمدیتمام شد و من ُگر گرفتم... بوس و

تو درمان  شیعسلم... ن یدهانم بگذار؛ من تشنه یرا به رو تیهالب یزد، کندو بیدل نه ثمرمیب یتقالها انیم

 یهاتشنه در باد، بوسه یهاگلبرگ یلمِس برهنگ پرچم،کالله و  یهمخوابگ یایمن است! رو لیدل یب یهایسرگشتگ

 یباورها یبه خاک و بهانه ماندن برگ به رو شهیر زیشهوت انگ یغنچه، وابستگ زیهوس انگ یهاشبانه شبنم بر گونه

در هم! به خود آمدم و محکم پسش  مانیهاساقه یدگیچیدر پ میبهار را باور کن گرید بارکیتنها  ایسبز درخت، ب

 .دمز

 !هیــی -

و خود را پرت در خانه  چاندمیرا در قفل پ دیلرزان کل یهابا دست عیبه او سر نگاهیب گرفتیداشت آتش م صورتم

چنان  کوفتیو م کوفتینهادم و به محار قلبم پرداختم... داشت م امنهیو دست بر سکردم. پشتم را به در کوباندم 

اش بوسه یو جا دمیکش میهالب ین عشقم بود و بس... دست رویی. عشقم بود و بس...! آکردیرا پاره م امنهیکه س

را که  میها را... تمام نازها! به کامم چشاند و زنده کرد تمام تمنای. بعد از هفت سال... بعد از هفت سال دورسوختیم

رفت طعم یم ادمیداره! داشت  یامامان خوشمزه یلیبچم خ» دیام لرزپالتو بیج انیم ی! گوششدیاو م ازین

 «.الستویگ یهاشکوفه

 

 پرست  فروش و دل من باده لبت باده یا

 و مست  وانهیعشق تو د یاز جام م جانم

 

*** 

 

  ¤¤¤ 

 

 وایام شد. هخم شدم که شکم بزرگم مانع زیم ینهاد. با شعف رو میرو شیداغ را پ یهایپر از پفک هند یظرف مامان

 .دیبلند خند
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 !یقلقل -

 . مامان با محبت ظرف را به دستم داد و مادرانه خرج کرد.دمیکردم و لب برچ اخم

 من. یگردآلو کنهیم یآوردن نداره حسود بچه یخودش عرضه نیبخور مادر ا -

 : اِه مــامان!میهمزمان گفت وایو ه من

از  یکی وایباال رفت. ه یو به طرف طبقه دیبه خاکسان کردن دو نفرمان با خاک توسط خودش خند مامان

 با تعجب نگاهم کرد. وایچرخاندم. ه وایمرا کش رفت که محکم ظرف را به بغل گرفتم و طرف معکوس ه یهاخوشمزه

 دونه بردم شکمو. هیهمش  -

 چشم نازک کردم و خود مشغول خوردن شدم. پشت

 .اریتو هم بچه ب یخوایو بچم درست کرده ممامان واسه من -

 بشه. یپرو چ یِتو یبچه -

 مثل خودم. شهیخوشگل م امیلیخ -

 ییآشنا لیاتومب ینگذشت که صدا یاقهیرد. دقرا از جواب دادن منع ک وایه دیچیکه در سالن پ فونیزنگ آ یصدا

 و همچنان دهانم در حال لمباندن بود. دندیتنگ هم را در آغوش کش میکه ابروها دیچیدر باغ پ

 !هانهییآ -

 شوازیمن به پ یجاباال انداخت و به یرا ته خواند و سر هیقض وایپفک به دهان بردم. ه یباال انداختم و مشت یاشانه

بلند و  راهنیافتاده بود و پ میهاشانه یبلند که رو یشده یخرگوش یبا آن موها دمیدیم یرفت. تام و جر نییآ

 واینسبتا  بزرگ بغل دستم که ه یباال آمده بود، با شاخس سشام در پموس که شکم برآمده یکیم یهاگشاد با نقش

به  شباهتیف بزرگ دستم که پر از پفک بود بآورده بود و عالوه بر آن ظر دشینامیکودکم که فندوق م یبرا

 یهاگام ی. صدادیکشیرا هم به پوست م گرید یکیاش تفاوت که شکم برآمده نیساله نبودم. فقط با ادخترکان پنج

 را. وایه یدور شده یو صدا دمیشنیرا م نییآ محکم

 .یمن برم باال به مامان بگم اومد -
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 .میریاالن م رویمن و ه ست،ین یازین -

 !ن؟یبر ومدهی! ننییواه! آ -

 .میستیما که مهمون ن -

 خودش جوابتو بده. گمیاالن به مامان م یهر چ -

 ریلبخند زد. نگاه ز دی... مرا که دموندیپیرا م منینش یهابود که پله نییآ یهاگام نیا شیجاو به امدین ییصدا

با  نییخود بودم... آ یمقصر اصل بارنیو به آغوشش بپرم. ا اورمیدر ب یباز آبرویرا کنترل ساختم که مبادا ب امیچشم

که مرد  یرا به سرش رساندم طور نییو جان آ دمیرا هم آفر ومس یجنگ جهان شیمن راه آمده بود و خود شب پ

حرفش سکوت کردم و بعد  لیتحل یبرا یاقهیو من دق «یوجب مین یذلم کرد»زد  ادیمن فر یهاغیج انیآرامم م

حرص  نییو آ دادمیانجام م آمدینمگفتن بر یاز دستم برا یزیکه هر وقت چ یپرتاب کردم کار شیکوسن را به سو

 ...دیدینم میبرا ترنیریکمتر از قصاص را ش دانستیخورد و به حق که اگر الهه خانوم میم

 .میبپوش بر -

نگاهش کردم و او ابرو در هم گره  یشد. شاک دهیدستم کش ریدهانم کردم که ناگهان ظرف از ز یحواله گرید یمشت

 زد.

 !؟یپفک خورد همهنیا -

 بدش برا خودمه. -

 بسه. یخورد یبه حد کاف -

 و بغض آلود نگاهش کردم. دمیبرچ لب

 مادر. ی! خوش اومدجاننییآ -

 .رویگفت: ممنون، اومدم دنبال ه یاحوال پرس نیمامان رفت و ح یسو به

 پرتاب کردم و پا کوبان نق زدم. شیرا به تمام قوا به سو جانیشاخس

 .نیا یخونه رمیمن نم -
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 باال گم شد... یطبقه یبلندم به سو یهاقدم انیمامان م یهاگفتن رویه و

 

¤¤¤ 

 

است. من  انینما شتریب اشییبایو ز یحال بلند گفتیم وایرا مرتب کرده بودم. ه میموها ی. کمستادمیا نهیآ یجلو

 شدمیبه آن دچار م میهاشدن هورمون نییکه هنگام باال و پا یایافسردگ یپرسه انینگفته بودم داشتم م یسخن

 که رخت عزا به تن بپوشانم.  کردیطلب م نیو هم زدمیدست و پا م

خرجم  یدو طرف اتاق دهن کج کریغول پ یهارداشتم. خرسگام ب ایاتاق هل یکنار رفتم و به سو نهیآ یرو شیپ از

... پرتقال، وهیم کیاز  یارا دوست داشتم و نداشتم! دوست داشتن او شده بود دانه نییآ یهایادگاریکردند و من 

هفت  یهاوهیتنومند همراه م یزده بودند و حال درخت وندیپ امشهیرا به ر کیانار. که هر  ب،یس ،یفرنگتوت الس،یگ

 یکاشت. لبخند میهالب یرُند نقش زده لبخند به رو یافکارم را... شماره دیتلفن بر یبود. صدا رنگ سر برافراشته

 دوستشان نداشتم. گاهچیتلخ که ه یهاهمان شکالت یبه تلخ

 ؟یخوب -

 منم خوبم! یتو خوب باش -

-... 

 دلم برات تنگ شده. -

 چرا تلخند او از من هم آشکارتر بود؟!هم و من  میچرخ نخورد که بگو زبانم

 .یحس رو بهم دار نیتر رحمانهیب -

 !؟ یچ-

 .یحسیب -

 !نیدی: آدمینال
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 ؟یمراقب خودت هست -

 .دمیرا الجرعه سر کش بغض

 هستم. -

 خوبه؟ ایهل -

 آره، دلش واسه عموش تنگ شده. -

 .شدیهم دل مامانش واسه عموش تنگ م یکاش کم یا -

اش از ... همهمیایچکه کرد! چه گناه داشت مامانِ هل میهایتفاوتیگرداب ب انیخون از قلبم م یاو قطره دمیرا گز لبم

 .گذاشتندیم یحساب یهاهیاو ما

 ؟یگردیبرنم -

 هنوز زوده واسه برگشتن. -

 جا بودن؟اون ستیسختت ن -

 به خودشون بدن. یسخت یها الزمه گاهنه، آدم -

 نکن! تیخودت رو اذ یلیخ -

 کلمات. نیبا ا یشدم از باز و من کالفه دیخند

 باشه مراقب خودت باش. -

 .نیممنون، همچ -

 هم باش. نییگفت: مراقب آ یطوالن یمکث با

خاتمه دادم  یخداحافظیام را طلب داشتند؟! بشدن دوباره یبند بزنند؟! قربان نییهمه دوره افتاده بودند مرا به آ چرا

هم به  یفیظر شیرنگ را تن زدم و آرا یعسل یرا خشک کردم و پالتو میگرفتم، موها یوش کوتاهتماس... د انیبه پا

شده به خانه پست  دهیکوب یو مرا با بدن نمودیرا طلب م مضاعف ینشاندم. حاضر شدن و رفتن به شرکت توان چهره
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وادار به  گریکه د نیو هم رهیمد ئتیاز ه یو نظرخواه گرید یامن خارج شد. جلسه یهم از قوا نیو هم کردیم

 یحافظنوازشم ساختن و من خدا یاو بابا با بوسه یبس بود! بابا مهد نینبودم مرا هم انیشا یهانگاه ینیتحمل سنگ

 خوردیخاک م نگیبابا در پارک ییاهدا نی. ماشمودمیپ یکردم و سوار بر آژانس مقصد خانه را پس از سه ساعت دور

 دیو با آوردیشلوغ مرا به وجد م یهاابانیبود، خ یدنینداشتم. ازدحام مردم د یبه رانندگ یاوقت عالقه چیو من ه

جهانش! به را با جان دیع دیخر کردندیها از من طلب م... مادرانهکردمیم دیخر گریهمد یامسال را با دخترکم برا

 را در قفل چرخاندم. دیرا حساب کردم، کل هیکرا میدیآپارتمان که رس یرو شیپ

 .رویه -

مرد  نیاش نگاه کردم و اصدا سر برگرداندم. با وسواس به چهره یبه سو یثابت ماند و با ناباور رهیدستگ یرو دستم

 شده بود.  ریپ یسالبه ده بیتر بود و حال غرکوچک شایاز م یدوسال

 پندار! -

 .زدیزد و کاش نم لبخند

 باال. ایب -

ها حرف بود؟! چشم نیهنوز هم غمگ شیهاسته حال از کنار من عبور کرد و گفته بودم چشمرفتم و او خ کنار

از حجم تلبار  هانهیس شکیها نبودند باگر چشم دند،یخوابیبا عشق م خوردند،یدرد م دند،یکشینفس م زند،یم

را  شایم یهاگاه طعم خوش قهوه چیمن ه یهاقهوهنهادم و  شیرو شیرا پ . فنجان قهوهدندیترکیباد مغم یشده

تنهاتر است و  شهیاو از هم روزهانیا دانستمیخود فرا خواند و من م یهمانیدل پهن کرد و مرا به م ینداشت. سفره

 بس... 

 .نمتیبب خوامینم گهیم -

-... 

 .خورهیحالم ازت بهم م گهیم -

-... 

 .دمیبهش حق م ایتا ته دن دهم،یبهش حق م -



 نهناز
 

247 
 

 .خوادیزمان م -

 ادیدرد ن گهیکه د کنهیزخم رو خشک م یزمان فقط رو ست،ین یزمان باعث فراموش کنم،یمن برعکس همه فکر م -

 .هیوگرنه جاش موندن

 !؟یچه کرد مایو ن شایتو با خودت و م یدونیدرکش کن پندار! م -

 .دهیهم به دلم نم ایکه دلش رو تا ته دن هیدردم دوست داشتن زن تمه،یدردم دونستن خر دونمیم -

 بود. مایعاشق ن شایم -

 .شامیمنم عاشق م -

 !یگرفت ماشویتو ن -

 منو گرفت. یشایم مامین -

 نخواه که فراموشش کنه! -

چشماش که از دورم  یو عسل کنمیقد و باالش م دنیجرعتش رو ندارم سمتش برم، فقط از دور دلم رو خوش د -

 .لرزونهیالمصب رو بازم م نیو ا درخشهیم

حکم  مانینهیجا که در طرف چپ سآن یاچهیماه یهاتلمبه دانستمیم یقلبش نهاد و من بهتر از هر کس یرو دست

 و بس! تپندینفر م کی یبرا شهیتا هم کنندیم یفرمان

شکمش نکشم و بچمو لمس نکنم؟ که  یبغل کنم و دست رو هویکه نرم  رمیگیخودم رو م یچقدر جلو یدونیم -

 اره؟یب خوامشیم شامینشده قد م یچیسر خودش و بچم که ه یینکنه بال

هم که موندن  یی. اوناشهینم رینباشه با صدتا بچه پاگ ریدلش گ یوقت یزن چیاشتباه دوم خودت بود پندار! ه نیا -

 .ستیکه ن ستیاهل سرکوب دلش ن شایکه م یندویروشون غلبه کرده وگرنه م یدِل رو سرکوب کردن و مهر مادر

 باهاش حرف بزن. رویه کنمیباهاش حرف بزن. خواهش م -

 .ادیبا خودش کنار ب کمیبزار  کنم،یکارو م نیهم -
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 نمود. کینزد شیهالب کرد و فنجان را به سکوت

 

 

*** 

 

صورتش غرق در خواندن بود و هر از  یجا خوش کرده رو فیظر میفر نکیکتاب به دست گرفته بود و همراه ع مامان

. نمودیتوجه م میهانهبابا به دور شا یبودم و دست حلقه شده ونیزیتلو یرهیمن که به ظاهر خ یبه چهره یگاه

 را پاسخ داد. اشیشد و گوش زمن با یدستش هم به دور شانه دیچیبابا که پ یگوش یصدا

 بله؟  -

-... 

 شده؟یچ -

-... 

 تفاق افتاده!ا نیا یک -

-... 

 ؟یچ یعنی -

-... 

 ن؟یکرد یپس شما چه غلط -

-... 

 د؟یبهش زنگ زد -
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-... 

 .کنمیخودم حلش م -

-... 

 .کنمیگفتم خودم حلش م -

و  دیکالفه کش ی. پوفکردیرا ارضا م مانیکنجکاو یبا پاسخ دیو حال با میکردیتمام مدت من و مامان به او نگاه م در

 صادر الوار رو لغو کردن. یروبه مامان گفت: حق انحصار

 .کردمیرخ بابا نگاه م میمامان گرد شد و من گنگ به ن یهاچشم

 ؟یطور ممکنه! کچه -

 .انیشا -

 بابا بازگشتم. یباز کامل به سو یها با دهانسکته زده هیمامان با تعجب به باال پرت شد و من شب یهاابرو

 نداره!! امکان انیشا -

گفت: آره امکان نداره خواهر زادت بخواد بدبختمون  رفتیها مپله یباال یطور که به سوزد و همان یپوزخند بابا

 کنه.

را پشت سر هم  انیتماس شا یشماره شیبه درد آمد از هجوم افکار مختلف و مامان زبان به کام گرفته، پرتشو سرم

ساخته است و  انیاز شا ییهاکار چه دانستمیم ینداده بود. به خوب یبربود که از خود خ یو بابا دوساعت گرفتیم

 و فدا شدن مجدد را...  یسرنگون کینداشتم، تاب  تابکه به دلم افتاده بود. من  یترس یبود برا یکاف نیهم

 چیبدان معنا بود که محال است از موضع قدرتش عقب کشد و به ه نیا دادیمامان پاسخ نم یکه تلفن را به رو یوقت

 یتک مبل گوشه یغول ترسناک هم به نظر رسد! مامان نگران رو کی توانستیم انیو شا ستین میمستق یصرات

عود کند. بازار داغ  گرنشیآشفته بازار م نیبود در ا یکاف نیگرفته بود و هم اشیشانینشست و دست به پ یورود

 میدانستیم یو همه به خوب دندیرس یمضطرب به عمارت پدر ییهاافهیبا ق نایو س وایهمراه ه رادیو ه لماهید و ابو

و  دادیرا در دست تکان م اشیگوش رادیو نابود شده بود. ه ستیقصد به خاک نشاندمان را کرده بود و حال ن انیشا

 .کردیم دیو تهد زدیبه برزخ طعنه م اشچهره
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 . یکرده عوض کاری! اِ اِ نگا چپسره االغ شکونمیگردنش رو م -

پرتاب کرد و با چشم و ابرو مامان را  رادیه یبه سو یاچشم غره دادیمامان را ماساژ م یهاطور که شانههمان لماهیا

 کرده! کارونیباهاش حرف زد که چرا ا دیبا شه؟یدرست م یزیچ ینشان داد و گفت: مگه تو گردن اونو بشکون

با هدف قرار  خواستی... من بودم. مانیشا یوانگید نیا لیمرا نشانه گرفت... دل شانیهابود و سکوت و چشم سکوت

از من  انیجز او نداشته باشم. شا گرید یکه راه یخود سوق دهد جور یمرا به سو رادیبابا و ه یدادن ورشکستگ

 میهایپنج سالگ و ستیصفت که از ب ویچه د ند،چه ظالم شده بود شانیو همه خواستیشدن مجدد را م یقربان

 . دیبرخواستم و مامان نال یبودن را طلب داشتند. از جا نیریتوقع سنگ ز

 !رو؟یه -

 تر بود... نیدلنش میبرا «یتغارخودت رو دوباره فدا کن ته» گفتیو اگر م زدیتمنا موج م شیپس صدا در

بکوبد؟!  خواستیم یوامانده تا ک نیو ا کردیدرد م امنهیپناه بردم. س امیاسیو  دیبه اتاق سپها باال رفتم و پله از

دادند و دل  قلیرا ص میهاها گونهتخت چمباتمه زدم. اشک یساختم و گوشه میهاحصار دست نیسرم را مبحوس ب

و  دیچیبابا در باغ پ لیاتومب ی. صدالرزاندیاش را م یاشهیش واریگنجشک به دوان افتاده بود و د کیهمچو قلب 

نمانده، قبل از هر  یکه راه دمیکه داد و قال راه انداخت فهم رادیشد... ه انینما نییدر پا شانیبعد صداها یاقهیدق

شش تماس  و یپاسخ داد و س عیاش را گرفتم. دو بوق خورد و سرو شماره دمیرا به چنگ کش امیگوش یگریفکر د

 پاسخ گذاشته بود! یا بمامان ر

 جانم؟ -

 ؟یبرس یخوایبه کجا م -

 ! به تو.ستیمعلوم ن -

 .یکنیم تمیاذ ی! دارانیشا -

 .ارمیرو از دلت درم هاتیاذ نیتو واسه من باش تموم ا خوامتیهم م یلیخ خوامت،یمن م -

 کنم؟ متیتقد یخودم رو دو دست امیکنم؟ ب کاریچ یلعنت -

 .برمتیو م زارمیچشمام م یخدمتت و رو امیمن م -
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 : دوست ندارم!دمینال

 من قدر دوتامون عاشقم. ست،یمهم ن -

 !انیشا -

 .گردونمیرو دوبل برمجان؟ جان تو قبول کن سهام بابات -

را  یرهر چه زودتر کاخ مرم دی! شال و کاله کردم و باشد؟یها ادامه دار مخون دل نیا یرا قطع کردم و تا به ک یگوش

. مانعم دمیدیو تار م رهیمسمومش به تنگ آمده بود و من باز هم مرمرش را ت یهوا نینفسم در ا ساختمیترک م

را چنان پس  شانیهایمهری... بدادیکه نم دادیحضور نم یزهیبه من انگ شانیهایو دل نگران شدندیرفتن م یبرا

در خود  دمی... به خانه که رسشدیمن م بیکه تنها نص شانیها نیترانداز کرده بودند که خو گرفته بودم به تلخ

 ردحجم د نیا توانستیم یزن تا به ک کیقدر درد! مگر . چهدمیتخت خود را به آغوش کش یشکستم و کز کرده رو

ها آغوش زن یاگر برا شدیآغوش! چه م کی! جز خواستند؟یم یادیز زیها چه چرا تحمل کند؟! مگر زن

... ساختندیها آغوش مجزا مزن یبرا دیبا سپردند،یها مآغوش را به آن کیحضانت تملک  دیاصال  با ند؟دیآفریم

را صاحب  یگریو نگران نباشد که مال د زنددغدغه در اعماق آن بخ یکه ب یآغوش! آغوش کیهر کدامشان،  یبرا

ها را . زنشانییزخم ینگار بزند در باورها دیرا به جانشان القا سازد و زن بودن را سپ تیاند. که فقط حس امنشده

ها اشک حسرت شب گریزن د کی دیتا شا شان،یهاگوش سپرد به ضربان ناآرام قلب دیبا د،یبه آغوش کش دیبا

 یاهیهمه س نیا انیزن م کی دیها نشود، تا شارهسپار داستان شیاهایبه دنبال رو گریزن د کی دیتا شا زد،ینر

 از محبت را نفس بکشد! یزن حجم کی دیبپوشاند، تا شا سرخ به تن یراهنیپ

او را دوست  توانستمیعاشق هم او! کاش الأقل م نیتریقیبود و حق نیدیآ شاننیتر... مظلوم انی... شانیدی... آنییآ

. باز نیوجودتریب ن،یترکثافت ن،یترعالم باشد، پست نیات بدترمعشوقه یفهمیحال مرا م یبدارم. عاشق که باش

 یکیتو را به قعر تار گونهنیکه ا ستیارا! عشق احمقانه کس چی... هیرا جز او دوست بدار یکس یتوانیهم نم

است.  نیو هم کندیخون، درد چکه م یجابه یها را که بزن! سر و ته عاشقانهیجز او ندار یزیو تو راه گر کشاندیم

درد آور نبود و  میبرا نییکدامشان به قدر از دست دادن آ چیاز دست دادم اما ه یادیز یهازیچ امیمن در زندگ

 رفت. ریگغامیپ یبه خود ندادم و رو یحس را داشتم. تلفن خانه زنگ خورد و من تکان نیبس... گرچه تا آن لحظه ا

تو هم دلت واسه  دونمی. مارهیم شتیپ یو زود. بابا گفته منرویدلم واست تنگ شده مامان ه ؟یهست یالو؟ مامان -

 دیبا ملکاجون رفتن خر کایامروز مل یراست ؟یخوایتو باشم تو هم م شیفقط پ دیع خوامیم یمن تنگ شده. مامان

 ؟یمامان یبریم یبرم. منو ک رویبا مامان ه خوامیمن نرفتم گفتم م
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در  ایهل کی یهر کس دیمانده بود. با یباق دنینفس کش یبرا ییبود، هنوز هوا یهنوز هم رنگ یبود زندگ نیهم و

 نییپُر شده بود، به درک که آ یباشد و بس... به درک که نامرد دشیام ،یدیداشته باشد که در اوج ناام اشیزندگ

و تا  دمیبری. من دوست داشتنش را در دل سر مگرفتیم یآلود ماههم نامرد شده بود، به درک که داشت از آب گل

 یهم برا بارنی. محال بود اشدمیخواستن پر از نخواستن نم نیا میاما تسل دمیکشیجان مابد حسرتش را به 

 واقعا  بسم بود... گر،یکنم، بسم بود د یخود را قربان گرانید یخوشبخت

 

 دفعه نگاهش سرد بود نیکه ا دمیخودم د من

 درد بود  میحادثه قطعا  برا نیا یسرد

 تحمل تا کجا صبر و قرار؟  یتا ک امخسته

 مرد بود شیگفته ها هیدرصد شب کی کاش

  

 

*** 

 

عروسک  ادیاز کودکم بود گفت: چه بهت م فیچرخ زد و فروشنده که از بد ورود دخترک مدام در حال تعر ایهل

 خانوم.

 رفتم. شیقد و باال یو من در دل قربان صدقه دیخند ینمک ایهل

 خوبه مامانم؟ -

 دوسش دارم. یلیخ رویه آره مامان -

 حسابش کنم. رمیمنم م یعوض کن راهنتویپ یریپس تا شما م -

 چشم. -
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 یلیخودتون خ نیخوش حرف گفت: خدا واستون نگه داره ماشاهلل ع ینهادم و زن فروشنده شخوانیپ یرا رو کارتم

 خوشگل و نازه.

 ضیتعو یهابزرگسال با لباس یدلبندم همچو دخترهم داشت.  یزبان خوب اش،یزدم و او عالوه بر بازار گرم یلبخند

پاساژ را  یکوچکش زدم... دست در دست هم مغازه به مغازه یهابه بزرگانه یزد و من لبخند رونیشده از اتاق پرو ب

لبالب  یهاساک لیقب نیو کفش و به هم فیمانتو و ک میراخوش آب و رنگش ب یقهیو او با سل میوجب به وجب گشت

به من کمک کند که  خواستیجهان مثال  منداشتند و جانِ  دنینفس کش یبرا یراه میهارا ُپر کرد. دست دیاز خر

انتخاب کرده بود را که به دستش داده بودم، گرفته بود و  میکه خود برا یرنگ یشال نارنج یکه حاو یکوچک لونینا

و  میایهمگام با او به جلو ب توانمین تنبل هستم که نمو معتقد بود م دیپریوار م یلیفتح جلو جلو ل نیذوق زده از ا

 که. زدیمدام غر م

 .رمیدستمه اما چه تند تند راه م دیشما خر نینگاه منم ع گهید ایب رویمامان ه -

 . کردیگرفت و او طلبکار نگاهم م امخنده

 دخترم؟ ستیگشنت ن -

 فراون. ریبا پن خوامیم تزایمن پ یهوم، آره مام -

بند به  شیهاهم بلعکس... نق زدن دیشا ای داشتند،یفودها دست از سر کودکان برنمفست نیتکان دادم و ا یسر

همچو من با  یمعتقد بود از مادر شایشد که آن را هم با زور آب پرتقال کنار دستش خورد. گرچه م تزایپ یتک برش

ضعف  چون شواهد نشان داده بود دخترکم سر شب تمگرفاضافه  یا. جعبهرودیهم انتظار م ایبند، هل مین یامعده

 بود، ناگهان ذوق زده گفت: مامان چه خوشگله!  ستادهیمن ا نییپا پله کی ایهل میرفت نییپا یبرق یها. از پلهرودیم

را  یبرقدوان پله ن حال دوا دانستمیاز او شناخت داشتم که م قدرنینگاهش را گرفتم و کالفه چشم بستم، ا امتداد

 .کندیتقاضا م نیچن نیو ا ستدیایم نیتریآن و یروو روبه زندیدور م

 م؟یریمامان واسه بابا بگ -

پدرت  یاز تب بوسه میهاگفت جان مادر من هنوز هم لب شدیعشق نه گفت؟! مگر م یثمره نیبه ا شدیمگر م و

 دیسف کیبار یهاراهبا راه یاسورمه یمردانه راهنیآن پ یداریبعد از خر! رم؟یکادو بگ شیآن وقت برا سوزد،یم

اعتراف  دی. بادادیِقر م وایبود و به قول ه نهیآ یرو شیپ شیهاسلبا دنیمشغول پوش ای... هلمیپاساژ را ترک ساخت
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لذت بخش.  یتصور رقابلیپُر از شور و نشاط سخت بود اما به حد غ یهفت سالگ یدر آستانه یمادر دخترک کردمیم

 یشگفتزد، زن فروشنده با  میصدا رویهجهانم که مامان رفته بودم، جانِ  ایهمراه هل کیبوت کیکه به  یامروز هنگام

بزرگ هم داشته باشم و  یبچه کیکه ازدواج کرده باشم و حال  خوردینگاهم کرد و به زبان آورد که اصال  به من نم

 صدا زدم. د،یچیپ فونیزنگ آ یرا به اتاق خواب بردم و صدا هادیو زن بودم... خر دیپوستم دو ریز یمن حس خوب

 ا؟یهل -

 باباعه. رو،یمامان ه -

 عا یبودم! سر دهیرا چ ایساک هل شیکرده بودم از شب پ یهم خوردم، چه عقل یو ملق دمیجه رونیاز اتاق ب فورا 

 چشم گرد کرد.  ای. هلدیچیپ گریبار د فونیزنگ آ یاو را به تنش پوشاندم و صدا یزهییپا

 !؟یکنیدرو باز نم رویه مامـان

 یام انداختم و از در واحد را باز کردم و به سوبرهنه یهانهشا یرو یشال نازک ترعیندادم و هر چه سر یپاسخ

شتم درش را گرفتم و به را داخلش گذا لیدانه چمدان و وسا به و بعد دانه ستادمیآسانسور رفتم، منتظر باال آمدنش ا

 .شهیبسته م رمامان جان االن د ای: بدمیمتعجب چرخ یایسمت هل

 یکردم و دکمه یاش نشاندم و از هول خداحافظگونه یتند بوسه به رورا پا زد. تند شیهابوت میبا تعلل ن ایهل

 ییروکه مبادا در واحد روبه دمیواحد دو بازمهیکنان در آسانسور را بستم و به طرف در ن یبا یهمکف را فشردم و با

پرده را کنار زدم.  یپا تند کردم و گوشه یسرتاسر یپنجره طرف! به نندینامناسب بب تیباز شود و مرا در آن وضع

 شیجابودم و به باز نکرده شیکه در را به رو شدیبود، باورش نم صیفاصله هم قابل تشخ نیمتعجبش از ا یچهره

پشت  یسو هو او با هر گام من ب گذاشتمیم جوابیرا ب شیهابود هم پاسخ تماس یفرستاده بودم. مدت نییرا پا ایهل

را  شیهاعطش... لب میاگر بگو ستیایحیو ب سوختیم میهاو من همچنان لب آمدیتر مقدم به جلو کیسرم 

 یبرا ساختیام مرا قادر نمخش برداشته ینهدست مجنون بلند شده بودم اما غرور زنا یداشتند؟! از عشقش رو

 یرا که رو ایتر سازم. هلسد را هم محکم نیا ساختیمشده؛ بلعکس مرا وادار  نییتأ شیاز پ میحر نیشکستن ا

 یگوشه عیدلم...! سر ایداشت  ینینگاهم سنگ دانمیبست سر به باال گرفت و من نم شیرونشاند و در را به یصندل

ضربان ممتد ادامه دهد؟!  نیبه ا خواستیم یوامانده نهادم. تا ک یرها کردم و دست رو میهادست انیرا از م پرده

پشت سرم  یکاناپه یسست شد و رو میهم فشردم و پاها یچشم رو دیچیکه پ لشیاتومب یهاکیالست غیج یصدا

 نشستم. فکرش... امان از فکرش...
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 از سرم شهیرد م فکرتو»

  ییخودت کجا دونمینم یول

 بزن  یبگو حرف یزیچ الأقل

 «ییصدا ،یعکس ،ینشون

 زیخ مین میدر جا عیبود. سر دهیبلع اشیخال یمشترکمان، صبح که چشم گشودم، حضورش را جا یروز زندگ نیاول

کرد؛ و کمرم را تا  دیچیدلم پ ریکجاست؟! درد به ز دانستمی. نمدمیشنیکمتر جواب م زدمیم شیشدم و هر چه صدا

گاه در یروشیپ یشده مچاله یهاو او نبود، مالفه مزد شیزدم، باز هم صدا هیگر ریز عیبودم و سر ینازک نارنج

هال  یبه سو زانینام واریبند به د یگریگرفته به کمرم و د یلرزان با دست یو من با پا کردیم یحمام به من دهن کج

. شدیم شتریلحظه ببه  که لحظه یو درد گذاشتمیم یجاکه پشت سر خود به یو بماند رد خون داشتمیگام برم

امروز محتاج  یرفته است و عمل مهم مارستانیکرد که به ب حیتوج خچالیدر  یرو یانبودش و نبودنش را برگه

رنگ از من  سرخ یایزانو نهادم و جو یسرد کف آشپزخانه سُر خوردم و سر به رو یهاکیسرام یاوست و من به رو

و گفته بودم من و  دیچیپیخون در سر من م یو بو شدیم ریآب کف آشپرخانه سرازبه راه  گرفت،یم سرچشمه

 ! م؟یبا هم خاطره دار یسرد عمر یهاکیسرام

 تو با من  یکرد کاریچ نیبب خودت»

 هنوز کنج اتاقن  هاتیادگاری

 «سراغم ادیتو هر شب م فکر

هم عشق کرده بود پتک شود و به سرم بکوبد!  یانهرنگ استوا یمشک یشهیشافتاده، آن یجاکفش یبه رو چشمم

 نیدر هم مان،ییروز پس از جدا نیمن است؟! اول یهنگام کار هر روزه عطرش شب دنیهم گفته بودم بو رانیا

شب فقط روز و سه  خته بود و من سهاقامتم اندا یهاارگرفته بود و به دنبال ک لیوک یآپارتمان مستقر بودم، بابا مهد

زدم...  یوانگیدهم. پس دست به د نینمانده بود که با آن، اندوه بزرگم را تسک یاشک گری. بعد از آن دختمیاشک ر

 یکه ادعا یکه دوستت ندارد. دوست داشتن مرد یدوست داشتن کس کند،یم وانهیرا د یآدم ادیدوست داشتن ز

که از  یاحساست نکند. دوست داشتن کس یحواله« نرو» کیشهر را پر کرده باشد و  کیگوش  داشتنشدوست 

 قتیکه اصل حق ایبودم شده انصافیمن ب دانمیآدِم سنگدل...! نم کینفهمد. دوست داشتن  چیدوست داشتن ه

 .دادمیم یبود و تازه داشتم روحم را با آن توف نیهم
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 خستم نزار یونهیدل د یپا رو برگرد،»

  اریدر ن یواسه من ساده تو باز برگرد،

 «با دلم بد کرد ی... مثل تو کبرگــرد

چه  دانمیو نم رمیرا بر عهده بگ ایهل یکردن برا یروز بازگشتنم با خودم عهد کرده بودم که فقط حضانت مادر نیاول

کمر  بارنیورتر شده بود و اهخاکستر شعل ریشد که ناگهان حضانت حضور او مرا در برگرفت! به خود که آمدم آتش ز

دار بود؟! من فرجام ادامه یسرانجام ب نیا یو تا به ک نشستیآرام نم سوزاندیبسته بود و تا جانم را نم امیبه نابود

ثابت  زندیم ادینامش را فر ششیکه در پس هر تپ یکه او عشق را به قلب ای گذشتمیاز دوست داشتنش م دیبا

 !کرد؟یم

 «با دلم بد کرد؟! ی... مثل تو کبرگـــرد»

 

 

*** 

 

به ناگه  نوایب لیشکستن اسباب و وسا ینبود و گاه به گاه صدا شایم یهادادیاز داد و ب یخبر گریبود که د یمدت

زبان دل پسر  شیهمه جا را به خاک و خون کشانده بود و با ن شایبود که م شیپ یساعت نی. انگار همدیچیپیم

را متقاعد  منطقیب یشایپندار حال با کدام منطق م که میدانستیدلخواه خون کرده بود. نم زانیرا به م چارهیب

! و گرفت؟ی. اما مگر ترالن جون آرام ممینبود ییتراوا یدر معرض آن فضا گریبس که د نیساخته است اما ما را هم

. با افکندیم یو لرزه به دل آدم زدیمتشنج خانه پرسه م یدر فضا یهمچنان نقطه سر خط مادر... اندوه خوفناک

  یانهجانا غیج یاصد

 غیج مین کیساخت و با  ضیرا مستف مانیو ضربان قلب همه دیبه باال پر میهانواخت، شانه نیاز طرف جغجغه طن که

طور ها رفت و همانبه نرده یاچشم غره دیدیرا م شایها نگاه کرد و انگار که مپله یبه باال وای. هدیخاتمه بخش گرید

 قلبش نشسته بود زمزمه کرد. یکه دستش رو
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 .یزهرمونو ترکوند یریدرد نگ یآ -

و گفت: بپوش  ستادیبه پا ا داشتیبرم یعسل یرا از رو چشیطور که سوانداخت و همان وایبه ه ینگاه مین نایس

 .میبر

 مادر! هنوز سر شبه. نایجون نگاه به ساعت دوخت و گفت: واه! س ترالن

 را فشرد. شیهاچشم یاش گوشهبا انگشت شست و اشاره نایس

 .شمیپسره م نیمامان. بمونم قاتل ا میبهتره ما بر -

من جاش بودم  ه؟یباق متمیدوقورت و ن یبدبخت رو ناکار کرد ی! زدیکرد جایب یلی: شما خختیابرو به هم آم وایه

 .کردمیشت و پتت م

از تعجب گرد  نایس یهاتمامش زد و چشم زیچو سرشار عروسِ همه یغن اتیادب نیبه ا یخان لبخند کمرنگ سامان

 را در آغوشش انداخت. وایه یشد و پالتو

 بپوش.  -

 یهاچشم نیحق مطلب را ادا کرد و همچو مامان خوب با هم یگرید یحق به جانت نگاهش کرد و با چشم غره وایه

 همانیبا مشت و لگد خوب رسم م نایکه وارد سالن شده بود س نیپندار هم چارهی. بکردیکوب مآدم را دهن  یبرزخ

مَرد ساکت نشده  یشانیپ یو خراش دادن گوشه شیسو به یابا نشانه گرفتن مجسمه شایجا آورده بود و مرا به یدار

 اشیدو جلد شاهنامه در باب زندگ که شب گذشته دمیشیاندیم نیو من به ا کردیبکس طلب م سهیبود و هنوز ک

را  یکس میداشتیکدام ما دوست نم چیبود ه نیهم شهیرا پس داده بود! و هم میهامیسروده بودم و او چه خوب تعل

که  نایو س وای. هآمدندیراه هم برنم یداشتن هم تا نصفهمعدود که از پس نگه  یاداشت! مگر جز عده مانستکه دو

! دندیکشیانتظار نم نیچن نیهم ا لیسه یستاره دنید یها پرداخت و برارفتند، ترالن جون همچنان به رصد پله

و با  داشتندیراست و چپ بودنم را سپاس م نو ترالن جون و ساسان خا شانیثابت در خانه یشده بودم عضو

به  یبودند و حت دهیبود که مامان و بابا حال مرا نپرس یاهفته کیو  گشودندیرا م میهاها بالدخترم، دخترم گفتن

بار زنگ زده بود و چه کنم آخرش هفته، هفت کی نیدر طول ا یرا نداده بودند و بابا مهد یخود زحمت خرج تماس

 و مادر...!  ندپدر بود
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و  آمدیم نییها پااز پله دهی. شال و کاله پوشمیو به او نگاه کرد میگردن کج کرد دیچیکه پ شایم یهاگام یصدا

 یقله زن روکه مبادا کدو قل کردیم تشیپشت سرش چمدان به دست حما یلیپندار با آن سر و صورت زخم و ز

 .دیزیبخورد. ترالن جون به پا خ نیها زمپله

 جان؟ مامان رهیخ -

را به  شاینهاد و م شیپ یامنواخت و گ شیبه رو یبخش نانیپندار بازگشت و پندار لبخند اطم یبه سو یشاک شایم

 .ستادیپشت سر خود راند و رو به ما ا

 شمال. میبر التیتعط انیتا پا میخوایم شایبا اجازتون من و م -

 کرد. یدست شیکه ساسان خان پ دیبگو یجون ابرو باال انداخت و خواست کالم ترالن

 .دیدونیباشه بابا، هر طور که خودتون صالح م -

 را تقاضا کرد که پندار به حرف آمد. الیو دیاز خدمه را صدا زد و کل یکی سپس

 تر باشه.جا راحتاون شاجانیم کنمیخودم حس م یالیو میریممنون، م -

سرتقکم  یبدرود که سر دادند آغوش به رو یکرده بود؟! نوا شهینگاهش کرد و دخترک من سکوت پ یحرص شایم

داده  بیها ترترا کرده بود و معلوم بود برنامه نوایقصد جان پندار ب شیهایمحل نشده بود با کم چیگشودم که هنوز ه

 گوشش لب زدم: خون به دلش نکن. ریاست. ز

 بود. ختهیبه بغض آم شیصدا

 .شهیکه نم امیجبران خون به دل -

نفرت را در پس کلمات  دمییو من بو خوردیگردد ِمهر دو طرف به دل هم بند م یعقد که جار یغهیص گفتندیم

 ! شایم

 !دیبچه دار هی! شما االن شایم -

 قاتل عشقمه، قاتـل! -

 دور گذشته رو. زیبر -
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 .دیجه رونیزد و از آغوشم ب یپوزخند

 .یزنیتوش دست و پا م یخودت دار یوقت نوینگو ا -

روانه ساخت و  میتشکر به سوباب  یرفت و پندار نگاه یبحث دهد به سمت در خروج یبه من اجازه کهنیبدون ا و

 نفرت همچنان پا بر جا بود...! نیکرده بودم اما ا یبا پندار راض یزندگ یرا برا شایمن م

 یتنها گذاشت برا دیترالن جون و ساسان خان را با یهمه آشوب فکر نیآمد که حال بعد از ا نیچن نیا دمید به

شق را ترالن جون دو مرغ عا یبرجسته یگونه یآبدار به رو یاو با بوسه دمیلباس پوش عیخلوت... پس سر یاندک

 ترک کردم.

جبر  مینمانده بود داشت او هم تسل یدر تن زمستان باق یجان گریدادم! تمام شد! د هیآژانس تک یشهیرا به ش سرم

فکر نکرد به  دشیقدر کشدار شده بودند و مگر مچه یآخر سال یروزهانیآمد که ا دی. در ذهنم پدشدیروزگار م

 دمیفهمی. نممیخوردیرا هر روزه به عنوان خوراک م ابامامان و ب یهاکه بودم جر و بحث ! بچهن؟یینداشتن... آ

 یکه برا یو من تا وقت زدینام تفاهم نداشتن حرف مبه یزی. مامان از چشودیها به کجا ختم مدعوا نیمقصد ا

که  نییبا آ ی. در زندگدمیرا نفهم نیبه مشکل برنخورده بودم ا امیهم گروه یهابا بچه نیسهفت یسفره دمانیچ

تا به  مانیبرا ایکه دن ای! م؟یداشت یزندگان یبرا یقدر جانماجراست... مگر چه یتفاهم رُکن اصل دمیخود آمدم د به

ها شد. آن کنواختیه نه اما مشترک رفع ک یو نه سال زندگ ی! تفاهم نداشتن مامان بابا بعد از سکرد؟یم ستیا یک

اصل و دوست داشتن همه  نیا افتنین یبرا میگشتیبه دور خود م نییو آ نبودن عادت کردند و من همهیشب نیبه ا

 .کندیکه نم کندیگود شده را پرُ نم یهاهاست اما فاصلهقلب یرندهیدرست است که در برگ ست،ین زیچ

 

 

*** 

 

خودش برگزار سازد و  یدر خانه خواستیتماس گرفته بود. زن عمو فرانک، مانند هر سال جشن سال نو را م مامان

 کیروزها از زن عمو بودم. خشت و گلمان آن یهایهمانیثابت تمام م هیهمه را دعوت گرفته بود! قبل رفتن من پا

نوسان  شیهاباشم... رفتار اشهیشب یکم داشتمدوست  یآداب و من از کودک یجنس بود. زن عمو به شدت مبان
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از  یکیکه  ریدر خاندان خاص بود و قابل تقد گاهشیجا قدرنی. ابردیدل م اش،نیدلنش یداشت و چهره ییبایز

که مرا به عروسش لذت بخش بود! البته تا قبل از آن شیهاجانم«رویه»فرانک بودن، بود.  یجا میهایکودک یآرزو

 یخواستگار یرا انتخاب کنم. برا اریازدواج ماز یدوست داشتند برا دا یعمو شدد! هم عمو، هم زنباش دهیبودن برگز

به  دیو ص عیکه ماه بعد سر یاریسردرگم شده بود و ماز شانیهابرونم نگاهکه شب بله ریقدر دشده بود آن ریکردن د

به  دمیخندیساخته است و من م یاز وطن فرار رامعتقد بودند عشق من او  شایو م وایکوچ کرد و ه شیمقصد اُتر

از او به  یخوبم که خاطرات مفرد ی! پسر عمومیرا که آوردند همه شک زده بود اریپوچشان. خبر مرگ ماز یهاریتعب

. داغ داشتمیرا دوست م شیها. خندهدیخندیدارم که قشنگ م ادیبود. اما هنوز هم به  وستهیداشتم به آسمان پ ادی

هنوز لباس  چارهی! زن بیهمانیبشورد چه برسد م یدست از زندگ یبود که دوسال نیسنگ قدرنیعمو ازن  یبرا اریماز

مراسم  یبار دوم به سوگ نشاند! برا یشد و فرانک را برا یفرزند را از تن نکنده بود که عمو قباد رفتنش ابد اهیس

 یبرا کردمیدلم ساخته بود و واو عطف خرج م سنگ شانیروزها از همهآن  نمیچرک. دِل امدمیقباد هم ن عمو

او را به  یهایهمانیآن چند سال مامان حضانت م گفتیم وایعمو شرم داشتم. ه قدر از زنو حال چه میهایهمدرد

را که  شیجنگ جو یهیعهده گرفته که دوباره فرانک بانو همچو روز اول سرپا شده و من چقدر دوست داشتم روح

 کردیبزرگ را اداره م یهیریخ کی. کردندیخرجش م رزنیو ش کردیگاه زانو خم نم چیروزگار ه ماتینامال ابرردر ب

ظاهر  شهی. همچو همکردندیپست م شیبه گوشه برا که مدام از گوشه ییزد بود و دعاهازبان رانیکه نامش در تمام ا

که  امیسرخاب یقیقاقهی یزیبه پا کردم و شوم ستالیرکاز جنس  یبلند یکاربن یآب نیرا حفظ نمودم! دامن پرچ

 ختمیر میهاشانه یمو لَخت رو یرا با کمک اتو می. موهادمیپوش شیکلوشش رو یهانیبود را با آن آست ایانتخاب هل

 سرا پ شانیهاتعارف شهیها بروم و من همچو هماصرار داشت با آن دا  یبه چهره نشاندم. مامان شد نیشا یشیو آرا

 خود باشم!  یتک نفره یبودم تنها خودم عضو خانوادهها بود عادت کردهتر بود، من سالزدم. با خودم بودن راحت

... شب اشمهیهم ضم یکام نیریش یبه نشانه ینیریش یاگرفتم و جعبه یرنگو بنفش خوش یاسی یهاراه سنبل سر

 ادهیبودم! از آژانس پنشده دنشیبود و من هنوز موفق به د امدهیداشت و ن هیریخ یعمو جلسهپر تظاهر، زن یهمانیم

سنجاق شد و مرا خرسند ساخت. عمارت  میهالب یرو دآگاهناخو یقرمز لبخند یروانیآن عمارت با ش دنیشدم، با د

همه آن دنیباز شد و من متعجب از د یکیت یمن بود. در با صدا یمطلق زندگ یهایعمو جزء دوست داشتنزن 

 لوکس آشنا!  لیاتومب

و من مدام  دیآغوشم دو یکه جانِ جهانم به سو دمیفهم یرا وقت نیبود. ا نداختهیکس را از قلم ن چیبانو ه فرانک

 یاپا تند کرد و بوسه میاش به سوآلود و بامزهگوشت کلیعمو با آن ه که مرکز توجه بود. زن ییاز جا گرفتمینگاه م
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 یهاچشم کاشتم. اشک در یابوسه اشیشانیپ ینمودم و به رو م. عطرش را استشمادیخشب میهاگرم به لطافت گونه

 را که با بغض زمزمه کرد. «اریماز»نام  دمیجوانه زد و من شن شیبایز

 دل، قباد همش دلتنگت بود. زِ یعز یخوش اومد -

و محبت خرجم  دیو دوباره به من بوسه بخش دیعمو فهم قباد شرم سراسر وجودم را فرا گرفت، زننام عمو دنیشن با

 کرد.

 تو گل سرسبد! یبودکجا  -

و  دندینامیم« خوشگل»ها مرا ها آنتمام نوه انیبودند! از مانتخاب کرده  میعمو براعمو و زن یبود که در کودک ینام

. نگاهم که باال آمد ساختیخوش آوا بود و مرا متکبر م یادیز یکه در کودک زدندیم میصدا« سبدسرگل»مدام 

 ی. انگار وعدهرودیکه جانم م شتنیبا دو چشم خو دمیو من د دزنده زنده جان دا میهالب یلبخند خشک که نه! رو

 شهیبود و من هم ستادهیمن ا روزیقد علم کرده بود و به موازت َمرد د میروبود و ملکا نام حال روبه دهیفرا رس دارید

که  یی. ملکانمیبکور باشم و ن شدیو کاش م دمی. ملکا نام را ددادمیم حیرا به درد دانستن ترج زیندانستن همه چ

 یرا درونش پهن کردم! متعجب از آن همه تضاد و تافته امیصورت یاهایبار روکوله یکه روز یاخانه یشده بود ملکه

سوزاندن  یکه برا نیفکر ا شناختمیعمو را نمزن  بُر خورده بود! اگر مانانیکه همرنگ مجلس نبوده م یجدا بافتگ

ها من قابل درک نبود که آن یبرا د،یجویذهنم را م یو سرآچه انهیمور شدیم تزن را دعوت گرفته اس نیدلم ا

بود و من  فتادهیاتفاق ن یرخ داد چی. انگار که هرندیبگ شیرا پ انهیهمچنان روابط را حفظ کنند و م خواستندیم

چرخاندم و نگاهم به  شمهم خط نخورده است! چ یگاه در شناسنامه چیه نییو آسابق بودم و نام من  یرویهمان ه

قلب درد  مینهادم و پاها شیپ ی! گامخرم؟یزد ترحم م شین میهاچشم یاشک به کاسه مینشست. بگو نییآ یرو

دست دخترکم را  وایه دمیتاب خورد و من د میبه سو ای! هلاندم؟رسیرا به صفر م یوانگیداشتم مرز د ایگرفته بودند 

بود و  دهیرا پوش دیسف یهاراهمن با راه یآب راهنیپ نییبرداشتم و آ گرید ی. گامدیایو نگذاشت سمت من ب دیکش

 بود. ستادهیا گرید یکنار زن

  میشد گهیهردمون عاشقه همد ما»

 «میباعث شد که از هم دل زده شد یچ

گوش من شعر لب  ریتا صبح ز مانیبود! شب نامزد ستادهیکنارش ا یگریاش حک شده بود و زن دحلقه یمن رو نام

 زن هم شعر گفته بود؟! نیا ی! برادمیرا ند نییوقت آن بُعد از آ چیه گریزده بود و بعد از آن شب د
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  میشد گهیهردمون عاشقه همد ما»

 «میکرد که دل زده شد یکار یخواه خود

را دوست نداشتم...  میهاچشم یدرون کاسه ام و رد باران جا ماندهکش آمده یهالب انیم زدم و پارادوکس ندلبخ

 چه گفته بود!  شیبه ملکا "بده ریپاشو به بچت ش یزن حساب"سرم داد زد که  نییآمد آ ایکه به دن ایهل

 که  یدل ستین یشکیه رهیتقص»

 «ستیدل ن گهیواسه عاشق د مغروره

شهر را  کیدوست داشتنش گوش  یرا دوست دارم که ادعا یاحساسم نکرد و من هنوز تنها مرد ینرو حواله کی او

 ام.حرف مانده کی نیدر حسرت هم ینگفت! و من عمر "نرو" کیمن  یهاتمام رفتن انیپر کرده بود... م

 من  رمیو عشق از همه دلگ ایاز دن گهید»

  «رمیگیکه اسمش عشقه فاصله م یهر چ از

سلول  کیکه به جرم آن مرا در  یساخته بود! عشق لیمرا ذل طورنیکه ا ی... عشقخوردیعشق بهم م نیاز ا حالم

 ینفس بکشم. حالم از هر چه عشق و عاشق نشیماب یحبس کرده بودند که فقط دردش را بچشم و هر از گاه ییتنها

 آورد. االجا ب کیرا  هایاز دلبستگ یبغض شدی... کاش مخوردیبود بهم م

 به دله تو  یکار گهید قرارمینداره دلم ب گله»

 «مشت خاطرات بد دارم هیفقط از تو  ندارم

است مرا و با مشت و لگد هم که شده  دیایو من همچنان به انتظار او بودم که ب گذشتیسال از رفتنم م کی

ها در قربت از درد چو مار به خود شب سوخت،یم شانیعفونت کرده بودند و هنوز هم جا میهاهیبرگرداند... بخ

 بود. دهیشرا به آغوش ک گرید یکس نییآ یهاو دست زدمیو زجه م دمیچیپیم

 «یبرگرد یتونیدوباره م ییبا چه رو یگردیم یچ یتو پ یآخه دار یکرد یبا دله عاشقم بد کار تو»
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 میمن تفه یتا الأقل برا دادیهم شرح م یرا؟! کاش کم زیچه چ قا  یدق کرد؟یرا درست م زی؟! برگردم! همه چچه گفت

و  زدمیدوست داشتن او دست و پا م انیو من همچنان م ساختیدر همه حال تنها مرا مشوش م نییگردد اما آ

 .بودرا کرده  امیو قصد نابود دیکشیم نییعشقش مرا به سمت پا

 من  رمیو عشق از همه دلگ ایاز دن گهید»

 «رمیگیکه اسمش عشقه فاصله م یهر چ از

 زشیمن از او و عشق جنون انگ گری... خـ... خودش را! دینه دوست داشتنش را! نه حت خواستم،یعشقش را م نه

همه درد از  نیا گریکشند تا د رونیمن ب یتن زخم نیاز ا جاکیزهر عشقش را  شد،یفقط کاش م خواستمینم جیه

 به بعد تمام گردد. ییجا کی

 به دله تو  یکار گهید قرارمینداره دلم ب گله»

 «مشت خاطرات بد دارم هیفقط از تو  ندارم

 یسرش که تار یرو دیسپ داده بود؟! صورت گردش را، شال تیزن را به من ارجع نیا زی! چه چستادمیا شانیروروبه

تر بود، از من در برابر او کوتاه ینبود، قدش را که حت نقصیکه همچو من ب کلشیخروج نداد، ه یمو از آن اجازه

و به  کنندیاز وجودمان را حذف م یهای... تکهکنندیم پوکاز دردها؛ درمان ندارند،  یرا؟! بعض زیچه چ یراستبه

 اند. به پوشال تنت هم نکرده یرحم ینیبیم ییآیخود م

 خانوم. رویسالم، ه -

نشان دهد! قدرتش  خواستیرا م زیباشد. چه چ دهیعکس ند یومرا از ر دانستمیم دیزود شناخته بود گرچه بع چه

زده بودم و  خیو  میایبودن را؟! هر چه که بود من نتوانستم به خود ب نییکه مالک آ ایرا، متانتش را، خانوم بودنش را 

 رون آمد.یخاک خورده از کجا ب یاگرفته یصدا نیا دانمینم

 سالم. -

و  دمیرا از جا بلند کردم و به آغوش کش ایرفتم و هل وایه یم را کج کردم و به سونگاه نکردم، راه نییبه آ یو حت

...! نییبود تمام سهم من از آ نیرا به آغوش فشردم و هم ای. هلشدینم یتلق نیسنگ شانیسکوت همه قدرنیکاش ا

 عمو سر چرخاندم. زن یبه خود آمدم و اندوه در هاون کوباندن را خاتمه دادم. لبخند زدم، و به سو
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 برم باال لباسم رو عوض کنم؟ تونمیم -

 .زمیلبخند زد: آره عز مهربان

قربت مادرش را حس کرده بود و گفته بودم  یفرو برد و انگار او هم بو بانمیو دخترکم سر به گر دمیرا به باال کش ایهل

ام نشسته خم شده یهاشان همچنان بر شانههترند؟! نگاها دردناکاشک ییهوکی یاز ساعقه یها حتلبخند یگاه

 رفتم... االب ایبود و من به باال رفتم، با تمام سهمم از دن

. کردندیو سرانگشتان من فقط نوازش صورت چو برگ گلش را طلب م خوردیدر آغوشم نشسته بود و تکان نم ایهل

ملکا حمله  یحال همچو دراکوال به رو کهنی. اکردیمبه نگاه نگران مامان زدم! واقعا  چه با خود فکر  یدر دل پوزخند

را  یبودم. من خود سرنگون دهیو خود را به عقب کش ودم! من شکست خورده بکردم؟یو قصد مرگش را م شدمیور م

سفره پهن کرد.  نایال یهاو بس. نگاهم باال آمد و در خاکستر چشم خواستمیرا نم شانیبودم، حال نگران رفتهیپذ

اما نگاه او  دانمینابود شده بود! نم لمیکه من قدرت درک و تحل اینبود  یحس بد چینگاهش آرام بود و رابط ه

 نیریکه باز کرده بود ش یامهیبود و پسرک با زبان نصف و ن دهیعمو آرتا را به آغوش کش ممکن بود. زن نیتریعیبط

 . بردیو دل مادربزرگش را م کردیم یزبان

بود. ملکا در کنار  دهیبه مادرش کش اشرهیدرشت ت یهادر آغوش من فرو رفته آمد و چشم یایهل یبه سو کایمل

 شدیقلبم بود که گاه به گاه فشرده م نیشان نکنم، فقط انگاه کردمیم ینشسته بود و من از همان ابتدا هم سع نییآ

 .دیچیپیخون در سرم م یو بو

 .یباز میبر ایب ایهل -

 .یباز نیاینگاه کرد: آره ب ایو هل کایو به مل دیکش رونیسرش را از تبلتش ب ایلیا

که من  یجهانم دردهم... جانِ  ایخورد. من حالم بد بود و حال هل یفیدر آغوشم غوز کرده بود و تکان خف ایهل

 رف چشم در کاسه چرخاند.خانوم از آن طو فرزند؟! الهه  یبود مهر مادر نیبود. ا دهیرا فهم دمیکشیم

 کن. یباز ایلیو ا تیجون! پاشو برو با آبجمادر ای! هلواه -

 گفت.  دهیبرچ فشرد و لب امنهیسر به س اینداده بود؟! هل کایو مل ایسوزاندن دلم که لقب خواهر به روابط هل یبرا

 .خوامینم -
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تپش ممتد همچنان  نیبه ا خواستیرهسپار قلبم شده و تا کجا م کیبه  کیاز اندوه شد و کاروان غم  زیلبر دلم

 نداشت. یخانوم قصد خاموش ادامه دهد؟! الهه

 چرا مادرجون نگاه منتظر تو هستن. -

همه  از آن میهاچشم یبود که به آن چنگ بزنم و کاسه یزیآودست نیزد و هم هیگر ریناگهان در آغوشم ز ایهل

 رنگش نگاه کردم.خوش یهابوسه نشاندم و به چشم شیموها یروشوند. به  یحجم آب خال

 شده مامانم؟! یجان چ -

 کشاند. رونیرا از آغوش من ب ایاز کنار هل یو دست کردیلرزانش به من نگاه م یهالهیهمچنان با ت ایهل

 زدلم؟یشده عز یچ -

دست باز کرد و  ایمرا تصاحب کرده بود نگاه کردم. دخترکم را هم ربوده بود؟! هل یایکه هل ییخورده به ملکا کهی

تمام سهمم از جهان گشودم. با  یرا به رو امهیخود را به آغوش من پرت کرد و او را پس زد، به سرعت تنها سرما

 یام با موهابرهنه یهاافشان من و شانه یموها انیم یداردرشت زن نگاه کردم و چه تضاد خنده یهاخشم به چشم

داده بود و  یزن را به من برتر نیا زیچه چ نییبلند تنش وجود داشت وجود داشت و آ راهنیاو و پ یدهیپوش

را  شیهادست شیآالیزد و ب را گرفته بود که پس نخورد؟! لبخند شینداشت، دست پ یرنگ خانه خراب شیهاچشم

 باال برد.

 م.آرومش کن تونمیفکر کردم م -

 ندادم، رو به جمع کردم. یتیاهم

 خونه. میبهتره ما بر ستیحالش خوب ن ایهل دیببخش -

 زد. یمصنوع یبه خود آمد و لبخند لماهیبه من نگاه کردند، ا ینگران با

 .تهیاذ یلیخ ایهل دیبر زمیآره عز -

 هم ادامه داد: برو باباجان. یمهد بابا
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زانو  شیروتخت نهادم و روبه یرا رو ایرا گشودم هل یها باال رفتم و در اتاقهم فشرد. دوباره از پله یبابا هم پلک رو و

 زدم.

 دخترم. جانیاز ا میریاالن م -

ها حاضر به بغل از پله ای. هلدمیلباس پوش عیس به تنش پوشاندم و خود سرو لبا دمشیبا بغض نگاهم کرد، بوس ایهل

 رونی. از عمارت بزشانینگاه ترحم آم یخداحافظ گفتم و چشم بستم رو یو به جمع سرسرآمدم. ر نییو آمده پا

 ستیب قا یدخترکم را داشتم و دق دنیآغوش کش بهبود و من امشب تنها زور  دهیگردنم را سفت چسب ایزدم و هل

و چشم  ستادمیا ی. در جادیچیپ وانیا یکه پشت سرم رو یمحکم یهاگام یسال مانده بود. صدا لیتا تحو قهیدق

 هم فشردم.  یرو

 یلیتف یروی. به سرکوب هدمیپا چرخ یپاشنه یرا به تن فشردم و رو ایهم فشردم. هل یو چشم رو ستادمیا یجا در

 کوتاه گفتم. شیهادر چشم ختهیدرونم پرداخت و نگاه ر

 !ایدنبالم ن -

! ملتمس نگاهم کرد و من چشم از او و آورد؟یم آورد،یدر برابرش که کم نم خیکه سرد نبود، بود؟! کوهستان  لحنم

 یوقت دانستیو او چه م دیدویبلند از باغ عبور کردم و نگاهش همچنان به دنبال من م یهاعشقش گرفتم... با گام

: دمیدوستش ندارم، نه... من فقط فهم گرید ایام، کرده اموششکه فر ستیبدان معنا ن ا،یبه دنبالم ن گرید میگویم

 ! کندیترم متنها دلتنگ کند،یرا حل نم یبودنش مشکل ست؛یدلش با من ن یوقت

 

 عشق ما دفتر ندارد کالس

 ساقر ندارد یعاشق شراب

 گفتم که مجنون تو هستم بدو

 باور ندارد وفایآن ب هنوز
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*** 

 

 

 

 ینیساده و روت یبعد دلت زندگ به ییجا کیتا خورده بود. از  گونهنیمن ا یاست! الأقل برا ختهیبه عشق آم غم

. من از عشق بدطور یها را خواب کرده باشاند؛ و چه بد اگر خودت آنهاست خفتهکه سال ییهانهو زنا خواهدیم

و آغاز نو از من  شمیندیب یدیبه آغاز جد خواهمیمخود کرده است.  ریاست که دلم را اس نیام و همشده ضیمر

سراب عشق بدوم؟! تا  نیقرار بود دنبال ا یتا ک کنم؛یسال بعد فکر مده یهاور لحظه! گاه با خود به تصستیفرار

و من  خواستیمرا نم نییسرباز زدن. آ نیبودم از ا ریناگز آوردم،یمن هم آدم بودم و کم م ییجا کیکجا؟! از 

خوب  شهیمن هم یبرا میاگر نگو ستیانصافی. بداشتی. من تنها عاشق او بودم و او تنها مرا دوست مخواستمیم

مرا  ی. هواشدیم رشیگ بانیگر یشگیهم یها«سردرد»به قول خودش  یوقت یحت د،یخندیم شهیمن هم یبود؛ برا

حال سردرد » دانمیهاست نماما خوبم! فقط سال ستمیخوب ن یعنیندارم من خوبم...  یارفت. گله هوایداشت، اما ب

و به  دیکشیچهار ساعت م و ستیاتاق را تا ب یهاپرده کردیعود م گرنشیم یهنوز هم وقت« طور است؟چه شیها

 کنندیما فراموش نم یدست و پا یحت چیکرد. خاطرات که ه یخاطرات را وادار به فراموش شودی! نمرفت؟یخواب م

جا آغاز شد که بعد از من از آن یبان ممتد... بدبختضر نیاند چه برسد اتجربه کرده یرا با چه کس شانیهانیکه اول

 قدر دوستش دارم!چه دمیترکش تازه فهم

. اگر من هم خوردیسر م هاخی یرو واریو با کمک د اشیبدون کمک مرب هایتکان داد و تازگ میبرا یدست ایهل

 نییدر دلم حاصل شد من و آ نانیطما دمیجهانم چه بود؟! ملکا را که دجانِ  فیتکل رفتمیخود م یدنبال زندگبه

 .میشویکه نم میشویمال هم نم گرید

 .یمن یتو مادر بچه کردمیفکر م شهیهم -

که فقط  شیپ میو ن ساعتکیحس کرده بودم؛ درست از  اشییهوکیاقدام  نیاز ا شینشدم، حضورش را پ شکه

تر باال و حالاست از جنس خودم هست، دلم خوش  افتهیکه در دلم پرورش  ینیجن دمیفهم ی. وقتکردینگاهم م

 .دیپریم نییپا
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 .یمن یتو خانوم خونه کردمیفکر م -

-... 

 .ینفس منتا ابد هم  -

-... 

 تو بود، مخصوصا  چشماش. گفته بودم عاشق چشمات شدم؟! هی. شبگمیرو م یبا آذر که ازدواج کردم؛ اول -

 نگیشرکت بزرگ مدل دارانهیاز سرما یکیدارم  ادی. خوب به گفتیرا م نیبود که ا ینفر نیسوم و ستیب قا  یدق او

 منعکس؟! یهالهیت نیچه داشتند ا« عاشق چشمات شدم»را گفت  نیساله بود هم یکه چهل و اند ایتالیدر ا

 .مینکردم، جدا شد دای. پگشتمیوجودش دنبال تو م یتو -

-... 

 تونهیم کردمیبهت نداشت. فکر م یشباهت چیاون برعکس آذر ه گم،یمهال رو م آشنا شدم. یدوسال بعد با دوم -

 .میبندازه. اونم نتونست، جداشد رونیفکرتو از سرم ب

-... 

 رو؟یه -

 زد. امدهیرنگ پر یبه چهره ینگاه دوختم. لبخند محو ررنگشیق یهاچشم به

 ؟یکنیبا من ازدواج م -

 نگاه دوختم.  ایبرگرداندم و به هل سر

 !؟یمونیقدر منتظر جواب مچه -

 .یتا هر وقت که تو بخوا -

 سهام بابا و... -
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 .گردونمیبرش م -

 نگاه کردم. شیهاها...! دوباره به چشماّما نیاما... امان از ا کنمیچه م دانستمیهم فشردم، خود هم نم یرو لب

 .انیشا -

 جانم؟ -

 رم.ندا روگهیشکست د کیمن توان  -

 میهانشدن دست یخورده نداشت که مراقب زخم شهیبود، ش نیو مهرش راست ختیمِهر در نگاهم ر شیهاچشم

 باشم.

 .زمیعز دونمیم -

معدود! به  دیشا گفتینم زمیعز نییبودمش. آ دهیقدر کم شنآشنا بود، چهکلمه به گوشم نا نیقدر اچه «زمیعز»

 وانیساده که گاه افراد به ح زمیعز نیکرده بود. هم غیکلمات را هم از من در نیتر. او سادهدیکشیدوبار هم نم

 . گفتندیشان هم ممحبوب

 !؟یمنو بهتر بشناس یبهترشه هم بتون تیکه هم روح التیتعط انیسفر؟ تا پا میمدت با هم بر هی یخوایم -

 کجا؟ -

 .شیک -

هم خودش  یدارم، چند بار قدر خاطرهچه زهین جزاز آ داندیکه خوب م دانستمیبازگشتم، خوب م شیسو به

و  دیچیدر سرم پ تاریگ یلب ساحل و مشاعره و نوا یهایدارزنده شب ادیشده بود.  مانیجمع هشت نفره همانیم

 شد. یتداع میبرا نییآغوش آ

 .میبر -

 یراستدر من به پا کرده بود! به یآن زن چه انقالب بزرگ تنشیو ب ساده دارید یراستهوا گفتم و به یرا رو حرفنیا

 فکر کنم؟! مشیو تصم انیقصد داشتم به شا

 .ایو تو و هلمن  -
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وجود نداشت. تمام  یمن چیه گریمن است. د یزندگ نفکیعضو ال ایهل دانستینگاه کردم، چه خوب که م ایهل به

 .شدیخالصه م ایمن در بودن هل

 .انیشا -

 جانم؟ -

 نفهمه! یزیچ هیاز قض یفعال کس -

 .زمیباشه عز -

 ایو هل انیو من همراه شا ساختیشروع مجدد آماده م یخودش را برا شاننیدر شمال داشت با پندار و جن شایم

 یبودن نجات بابا را در پ انیعشق را با هجوم خاطرات زد؟! با شا یشهیرگ و ر شودیم نمیرهسپار جنوب بودم که بب

 نیمنتخب اعالم نکرده بودم و آخر ا گونهنیرا هم هم نییقصد فدا شدن نداشتم. اما چرا مگر آ بارنیداشت و من ا

ادامه داشت؟!  یقمار دو سر باخت تا ک نیا کردم؟یداشتم چه م امیخود بودم که دل را باختم؟! من با خودم و زندگ

 نشست.  انیشا یها باال آمد و نگاهش به رواز پله ایهل

 زد. می! صداد؟یایهمچو ملکا و من کنار ب انیبا بودن شا توانستیباهوش بود، م یادیز دخترم

 رو؟یمامان ه -

 لبخند زد. انیبود. شا ختهیداشت و سرزنش هم به آن آم یحس در پ ییایدر خود دن شیرویمامان ه و

 سالم خانوم کوچولو. -

 گفت: سالم.  انیتنها رو به شا اخم نکرد، همچنان به من نگاه کرد که من هم لبخند زدم و او ایهل

 

 

 

¤¤¤ 
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 ن؟ییآ -

 هوم. -

 ن؟ییآ -

 بله. -

 ن؟یـیآ -

 جانم؟ -

 رفتم. یاغره چشم

 خب از همون اول بگو! ؟یدیچرا دقم م میمن منتظر چ یدونیتو که م -

 .دیدرخش شیهاابرو باال انداخت و چشم طانیش

 دوست دارم. -

صورتمان  یساحل خواباند... نور مهتاب به رو یهاشن یو کنار خود رو دیدستم را کش د،یزدم و او خند غیرا ج نامش

در کنار حضورش و  دیتپیرا ناآرام کرده بودند. قلبم خروشان م ایدل در ساحلیب یهاانداخته بود و موج هیسا

که  یااوج راندم و ستاره مثبت به کرانیب یرا به سو ما. با ذوق انگشت اشارهکردیغوغا م امینیب ریعطرش ز

آغوشش  انیلبخند زد و تنم را م میهارا نشانش دادم. به کودکانه دیآسمان درخش اهیلباس س انیم شیپ یالحظه

 .دمیاش سابفشرد و سر به شانه

 رو رواله؟!  ییهاحالم چه موقع یدونیم -

  ؟ییهاچه موقع -

 چمه. یفمیو تو از طرز نگاهم م زنمیکه فقط بهت زل م ییجااون -
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برافراشته بود. بوسه  کیو سر به آسمان تار دیدرخشیم شیهارخش چشم دوختم، زمرد میبرگرداندم به ن سر

 را در نگاهم تاب داد. شیهارنگش. خودیبود؛ خند یاش، قلقلکچانه رینشاندم به ز

 !طونیش -

ام قهزد. قه مهیخ میو رو دیکش رونیسرم ب ریناگهان دستش را از ز ام را تکرار کردم کهکش آمد؛ باز بوسه میهالب

 میرا درآورد. حالم عشق بود... هوا میهابوسه یگردنم فرو برد و تالف انیگوش آفاق را هم کر کرده بود. سرش را م

 ...مانیهاندهخ یها با صداموج نین وا بود طنعشق بود... هم

 

 

¤¤¤ 

 

 

نگاهش را پاسخ دادم و با  یچشم ریز کرد،یچمدان نهادم. در سکوت نگاهم م انیکرم رنگش را تا کردم و م یزهییپا

 مکث گفتم.

 مسافرت. میبر انیبا عمو شا یقراره چند روز -

گرفتم و در چمدان را  یفشرد و به سکوتش ادامه داد. نفس نهیس را به زدیم شیصدا یمو قرمزش که آنشرل عروسک

 را از هم فاصله دادم. میهادست بستم و

 بغل مامان. ایب -

را  فشیکودکانه و ضر کلیگرفت. از پشت سر ه یجا میهاحصار مادرانه انیآغوشم گام برداشت و م یبه سو یمکث با

 سرش نهاده بودم.  یدر برگرفته بودم و چانه رو

 م؟یکنینم یچرا با هم زندگ نییو بابا آمن یدونیم -

 .نیگفت: چون جدا شد حیصر
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 باهوش بود. یادیکه دخترکمان ز نییو هم آ دانستمینخوردم، هم من م جا

 م؟یچرا جدا شد یدونیم -

-... 

 با هم ادامه بدن. توننیبه بعد نم ییجاکیها از چون آدم -

 د؟یبا هم ادامه بد دیتونستینم نییشما و بابا آ -

 .شیموها یبوعطر شب ینشاندم رو بوسه

 .میتونستینم گهیآره مامان د -

 چرا؟ -

 !میستیمکمل هم ن م،یدیچون فهم -

-... 

 ه؟یمکمل چ یدونیم -

 کامل کننده! یعنی -

خوشبخت  شودیچگونه م دندیپرسیاگر از من م نا یقیبود.  ایتمام سهم من از دن ایو هل دمشیباز هم بوس مادرانه

 !کردمیم زیهمه تجو یبرا ایهل کیشد؟! من 

 رو؟یمامان ه -

 رو؟یجونِ دِل مامان ه -

 .«نیدیآدلِ  جونِ» «نییجوِن دلِ آ» دیچیدر سرم پ و

 تنها باشن؟ شهیتا هم شهیها نمآدم -

 .دیچک ایمعطر هل یهاتار یرا شکافت و رو میهالب اریاشک ش یاقطره
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 مامان. شهینه! نم -

  رو؟یه مامان -

 مامان؟  جان -

  ؟یمونیم شمیپ شهیواسه هم -

 عمر مامان. شهیواسه هم -

 رو؟یمامان ه -

 جان مامانم؟ -

 دوست دارم. یلیخ -

 نفس مامان. شتریمن ب -

 آنکهیاما ب یک دانمی... نمکردمیم شیناز صدا یو من صد جان قربان گفتیم رویتا ابد او مامان ه شدیکاش م و

 ییالال یام و نوابه رنگ مادرانه یهااطلس انیخفته بود م بایتاب دادم و او ز شیوار برابدانم، حصار آغوشم را گهواره

 گشت؟! یجار میهالب یطور بعد از هفت سال به روچه

 

 قیشقا هیزانو هیشبنم الال کن رو یبایکن دختر ز الال»

 «قیکه تلخه حقا هیداریتو ب ینینب یمهر یتا رنگ ب بخواب

 

 دمیهاش چکشونه یشب رو کی کهیمونیم منالتماس  مثله تو»

 «دمیرو ندخوابم برد و کوچشاون بود که یهاگرم نوازش سرم
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 چکه کرده یبیخلوت که از سقفش غر کنجههیمن موندمو  حاال»

 «و صد تکه کردهزده کاشونم ییامواج جدا یهاتالطم

 

که  ییهاییالال یکرده بودم، شرمنده غیکه از او و خود در یتمام عشق یاش بودم... شرمندهتا ابد شرمنده من

که  ییهاخوردن نیبودم، زم نمانده داریسرش ب یکه تب کرده بود و رو ییهابودم، شب وقت نخوانده چیه شیبرا

مهد کودکش ارسال  یمهربان برا یکه در غالب فرشته ییهاهیهد رم،یو به آغوشش بگ رمینبودم تا دستش را بگ

قدر هم که چه بود. من هر دهیخشک امیمهریب ریبودم که به او نداده بودم و در کو یریش یکرده بودم، شرمندهن

دل را ِز  یو دم دمشییبو دمش،یجبران کنم! بوس شیشش سال را برا نیا یمهریب توانستمینم کردمیتالش م

 ... دمیکش شیتخت نهادمش و پتو رو یدادم و رو نساماحضورش 

اتاق را  نیپاورچ نیو بعد پاورچ دیدر کالبد تنم دم یاش نشستم و جانبسته یهاچشم یبا لبخند به نظاره یاقهیدق

آمدم  رونیخود دم کردم. از آشپزخانه که ب یبرا یترک ساختم و درش را آهسته بستم. به آشپزخانه رفتم و چا

گذاشتم و با سرانگشتانم  شیپ یخود نگاه دوختم. گام بهمکث کردم و  یکم اشیورود یگوشه یقد ینهیآ یروروبه

و  شستمیها را مرخت غصه دیبودم، شاداب بودم. با بایام را لمس کردم. هنوز جوان بودم، زبرجسته یهاگونه

 یهاتا خشک شوند. هنوز رخت کردمیطناب پهن م یو رو گرفتمیشان را مآب میهادست انیو م چالندمشانیم

و درشت تنم را از  زیر یهاو ظرافت و قوس ستادمیا . به شانهزدمیبه تن م گریها را دآن دیبودند! با زیتم یخوشبخت

با طعم نور سرک  ب؛ینج یشعر ناسروده از شاعر کیحالتِ  نیتریزنم؛ با رنگ دوست داشتن کینظر گذراندم. من 

درخت، در  کی بیس نیترزنم؛ با عطر سرخ کی بهار. من کی یهانارنج یالاتاق؛ از البه کیبه آغوش  دهیکش

در تن  یارهیشکوه دا کیازلم! من  نیتریمن ابد یعنیآغاز،  کی یعنیزنم،  کیبهشت؛ من  یهارهیجز نیترممنوعه

 میهازنانه ستیزنم... روا ن کیو زمان، آسمان و ابر، من  نیمهر؛ من مادر زم یهاآغوش نیترتب دار عاشقانه ن،یزم

به خود زدم  ی. لبخنددیایدرب میهابندهیفر سجود به نوازشگر که کیکنم! من زنم و محتاج ناز و نوازش و  کوبرا سر

زن عزت نفس غوغا  کی یبس بود؛ برا نیو هم دیچو الماس تاب امنهیس انیو قوت قلب گرفتم و عزت نفس در م

 !کردیم

 یشیم نیتررنگبود، خوش شایو وادار به پاسخ کرد. م دیکش رونیب میهازنانه یمرا از خلوت خلصه تلفن یصدا

 تر از من...بزرگ دیشا یمشابه غم من و اندوه یو او هم زن بود با غم امیسرفصل زندگ

 جان؟ وفایب یطورچه -
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 ن؟یچطور نیپرار ینیمند تو و نخوبم خانوم گله -

 !یگل پسرم گذاشت یبرا هیاسم لوس چ نیا م،یما خوب -

 .ایشدن هل داریاز ترس ب دمیکش یاخفه غیج

 سونو؟ یرفت یباشه. ک ریقدمش خ شاهللیجانم ا یپسره؟! ا -

 با پنـ... پندار! روزید ،یمرس -

که  نشیشیپ یمرد روزها یجابه گریمرد د کیها کنار آمدن با نام دشوار است؛ حاال حاال شیقدر براچه دشیفهمیم

 .دمیآوردم و محتاط پرس نییرا پا میاز قضا پدر فرزندش هم بود. صدا

 پندار خوبه؟ -

 گفت: اوهوم. ینسبتا  طوالن یمکث با

قدر و او گفت: چه میدی. هر دو کوتاه خندمیداد رونیمان را آه مانند بکردند و همزمان نفس یپاتبا هم تله مانیهادل

 .میهم هیمنو تو شب

 روزهانیکه ا نیدیبا عشقش به آ وایه یرا نداشت حت شایمن و م یزندگان یدگیچیکدامشان پ چیسرنوشت ه ،یآر

 خوب با آن کنار آمده بود.

 .میمن و تو از اولش هم دوقلو بود -

 و ناگهان سر حرف را باز کرد. دیخند

خوردم و کمرم به وان خورد  زیل شدیچ دونمیبخره، نم یزیواسه شام چ رونیرفتم حموم، پندار رفته بود ب روزید -

گفتم االناست از ترس  یدیدیرنگ و روش رو م دیبا رویبرگشته بود، ه یک دونمیزدم که پندار اومد تو. نم غیج

 خوبم. فتمرفت و به اون گ ادمیبود درد خودم رو  یجور کنهیسکته م

ه داد: اومد آمده ادام نییبا ولوم پا بارنیو او ا شدیکه داشت نرم م ییشایپندار و دل م یهازدم به خالصانه لبخند

بکشم که لُخت  نویخجالت ا دونستمینم ایحیتخت گذاشت حاال من ب یرو چیدستاش بلند کرد و پتو پ یرو  من

 جور که بغلم کرده.اون ای دهیمادرزاد منو د
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 .شعوریتشر زد: درد ب یاش گرفت و در گوشو او هم خنده میدیخند بلند

 بوس و... د؟یکش کیبار یکار به جاها شدیبعدش چ -

 !ـروی: هدیکش غیج

 بچه نیزد، مثل ا هیگر ریز هویصورتم رو غرق بوسه کرد و  رویه یدونیادامه داد: نم یترزدم و او با لحن آرام قهقه

که نگو، بغلش کردم  قدرنی. دلم براش کباب شد اکشهیخودش رو م ادیسرم ب ییبال گفتیو م کردیم هیگر هامیتی

 که...

 .رسهیخوب م یداره به جاها شیخب خب بق -

 .ایحیب کشمتیم رویزد: ه غینو ج از

 ببرم. ضیبا تصورش ف کمیخو بگو منم  -

 !رویهـ -

 .دهیبه من نرس یریباشه بابا اصال  نخواستم، از تو خ -

 !یاریرو درم هادهیترش یادا یخوبه خودت شوهر داشت -

 دیسال هم نرس کیما به  یعمر زندگ م،یها نداشتبرنامه نیکه از ا نیینشست... من و آ میهالب یرو یتلخند ناگهان

کاربلدانه مرا را از آن خود  نییآ دیرسیکه م هانیتریخصوص نی. به امیریسالگردمان را جشن بگ نیاول یکه حت

 مگر خودم و... خودش! دانستیرا نم هانیکس ا چی. هشدمیم دهیشده به سمت او کش ریو من تسخ ساختیم

 ن؟یگردیبرم یک -

 پندار مزون کار داره. م،یگردیهفتم برم ای شیش -

 .شیک رمیمن فردا دارم م -

 تنها؟ -

 .اینه منو هل -
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 !ا؟یشک گفت: تو و هل با

 اوهوم. -

 خوش بگذره. -

 ممنون، به شما هم. -

 ؟یندار یکار -

 اه پسرت هم باش.قربونت به پندار سالم برسون، مراقب خودت و ش -

 منو ببوس خداحافظ. یایهل تو،یشور گرفت: فدات بزرگ شیصدا

 خدا به همرات. -

عاشق بود... اسکار  یادیکنار آمده بود و پندار ز تیهم با واقع شایم دمیشیاند نیرا از گوشم فاصله دادم و به ا یگوش

 .گرفتیبه او تعلق م دیمن با نییدر آ نیزم یمرد رو نیترعاشق

 یبود... لبخند رو ایو هل نییآ یخنده یبک گراند تلفن همراهم چشم دوختم، حک شده از لحظه یصفحه به

اما  دانمیهوس؟! نم ای. آن بوسه عشق بود سوختیم میهالب یرو شیهالب یجان گرفت و هنوز هم جا میهالب

اهل ابراز عالقه  ادی! زدادیمن نسبت م یهابکه او به شهد ل دادیرا م نوبرانه یهاالسیبود! طعم همان گ نیریش

 شهیتر بود... خودش هماما دوستت دارَمش، از روز روشن گفت،یهم نه! کم م ازیرا به حد ن زینبود، همه چ

 «.مراقب خودت باش»:گفتیم

 

 من بگذار و بعدش خوب دقت کن یرا جا خودت

 نه؟! ای یشویدل نه صد دل، عاشق خود م کی نیبب
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*** 

 

 

بود  دهینهاد. حال که وقت رفتن رس لیعقب اتومب یهایصندل یچمدان قرمز رنگ را از دستم گرفت و رو انیشا

 تمیام؟! عصبانگرفته یدرست میتصم ایهرچند آشنا درست است؟! آ یابهیرفتن با غر نی! ادیلرزیم میدست و پا

عقلم را  یهاداشت ورق یبه تازگ میتصم نیت ایکنار رفته بود و شفاف میهاچشم شیفروکش کرده بود و خشم از پ

فکر  یکرده بود... هر چه سرآچه جادیرا در من ا بیترق کیملکا مرا به جوش آورده بود و خروش  دنی! دگرداندیبرم

خواب رفته را  یایهل انی. خود را به دست سرنوشت سپردم! شادمیرسیدرست م یجهینت کیکمتر به  گشتمیرا م

 یبه رو یبخش نانیام خواند که لبخند اطمعقب نهاد. انگار اضطراب را از چهره یصندل یو رو دیرون کشیاز آغوشم ب

 نواخت. شیهالب

 !کنمینم دتیناام -

را به  لیسرم برافرازد. کنار دستش نشستم و او اتومب یآرامش را رو بانیدرونم را آرام سازد و سا شیتشو نتوانست

 عیطور اما او سرچه دانمیپهن کرد. هوا خنکا داشت و من لرز کردم. نم لیدر دلم س یحرکت درآورد و باران نگران

 دراز کرد. میوبرداشت و به س شیپا یاش را از روو کت بهاره دیفهم

 .یلرزیم یتنت، دار یبنداز رو ریبگ -

 ممنون. -

 انیکه سال یترس را در دلم آوار نکرد و بس... سوال واریهم د یفرانسو تیال یقیرا به سمت ظبط برد و موس دستش

 را به زبان راندم. زدیبود که به دلم گره خورده بود و در سرم بانگ م یدراز

 ان؟یشا -

 بود. شیروروبههمچنان به نگاهش

 جانم؟ -

 ؟یبود وایتو عاشـ...عاشق ه -
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 جا کرد.خ داد و دنده را جابهپاس ینگاه میرا به ن امیسوال یهارخش را پوشاند و چشم لبخند

 ؟یپرسیچرا م -

 بود. نیا هامیچون تموم فکر پونزده سالگ -

 !دادینا م یاش بوخنده د؛یخند

 ؟یجد -

 ؟یشقش بود! عاچونیآره حاال بحث رو نپ -

 آره. -

 .زدندیطعنه م تابهیبه کف ما میهاچشم

 پس... پس چرا... -

 .رهینم شیپ میخوایجور که ما ماون زیهمه چ شهیهم -

 !نیشما که با هم خوب بود -

 هیشتریهشت ر یزلزله کی تیواقع یمخاطبه، اما تو یبرا زیانگشگفت زیسوپرا کیها قصه یطرفه تو کیعشق  -

 .کنهی! بلکه قلبت رو له مکنهینم سانتکیکه فقط با خاک 

 !دیشما دوتا عاشق هم کردمیفکر م شهیمن هم -

 .کردنیفکر رو م نیا هایلیخ -

 !؟یوقت گفت چیبهش ه -

 !د؟یکشیداد و آه که نم رونشیب یبیبود که با سوز عج یزندان اشنهیانگار در قدرمطلق س نفسش

 نه. -

 چرا؟ -
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 بودم. دهیدودو زدش رو فهم یهاچشم یچون معن -

 شق بود اون موقع؟عا وامیه -

 شبونمون گفته بود. یهاتموم درد و دل یپا نویآره، ا -

 گفت؟یعشقت که از عشقش م یهاحرف یپا ینشستیتو م یعنی -

 .گرفتیازم م یچه جون گهید یکی یبرا کردیم هیبغلم زار زار گر یتو یوقت یدونینم -

 ه؟یعاشق ک یدونستیتو م -

 کور... یادر هم گره خورد، گره شیابروها

 آره. -

 .یحس همدرد یزدم، از رو لبخند

 نِ؟یدیآ یدونستیم -

 افتادند. انیبه طغ شیهاشد و رگ دست فشرده شیهادست انیم فرمان

 آره. -

 انیشا یهاچشم انیم نیدیآ دنیخفه که با د یرا و خشم انیو شا نیدیآ نیکُنتاک ب لیدل دمیفهمیحال تازه م و

به  دیبا ی! تا کابد؟یقرار بود ادامه  ینامتنها یچرخه نیا ی... و عشق و عشق و باز هم عشق! تا کشدیور مشعله

را دوست  یگرید ،یگری! دم؟یداشتیرا دوست م یگریو هر کداممان د میزدیدنبال دوست داشتن هم دست و پا م

 ...یگریرا و د یگریو د یگریو د داشتیم

 ؟یباز کن تیمنک به زندگ یپا یخوایپس چرا م -

 زمزمه کرد. میهادر چشم رهیبرگرداند و خ میبه سو سر

 چون عاشقتم. -
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جذاب دوست  نیجذاب بود، ا یادیصورتش را در نظر گذراندم، ز یاجزا کیبه  کیدقت به صورتش نگاه دوختم و  با

 و چرا من دوستش نداشتم؟! یداشتن

 ...ویپس ه -

 بهش فکر نکردم. یاهیثان یحت گهیازدواج کرد من د نایبا س وایه کهنی! بعد از ارویاون گذشته ه -

 دوست داشتن نبود. یهم از رو نایازدواجش با س -

 و دلم را... دلم را سوزاند. دیکش گرید یباز هم آه و

 !دونمیم -

 !میشدیم کیو خم جاده چشم دوختم، به فرودگاه نزد چیکنارم به پ یشهیرا برگرداندم و از ش میتعمل رو با

 سوال ازت دارم. هیحاال من  -

 ؟یپاسخ دادم: چ رمیبگ میروجاندار روبه ریکه نگاه از تصوآن بدون

 باشه؟  تونستیم ییچه بو دوست داشتن اگه بو داشت، -

 ادکلن تلخ با سیگار.  یبچه، یا بو یشیر و و کوکونات و شکالت، یا بو یشاید بو -

 کرد. یکوتاه یخنده

 برام جذاب بود. شهیهم التیتحل -

 و دلم را آب و جارو کرد. دیجه رونیدرونم به ب طانیش یرویچرخاندم و ه شیبه خنده افتادم، سر به سو زین من

 ؟یخودم رو چ -

 میجادادن نابه قلوه نیخاطر ابود به کیاز دستش خارج شد و نزد لیکه کنترل اتومب د،یچرخ میناباور به رو نگاهش

فرمان را ماهرانه  آمدیرو مروبه ریکه داشت از مس یلیرا به کام مرگ بفرستم، که قبل از تماس با اتومب مانیهر سه

 .دیفرو رفتم. بلند خند امیچرخاند که در صندل

 . یلیخودت رو که خ -
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 .دیچیخواب آلود کنار گوشم پ ایهل یگرفت که صدا امخنده

  رو؟یمامان ه -

 ب دادم.پشت خود را تا یصندل یسو به

 جون مامانم؟ -

 کاشتیعادتش عشق در دلم م نیا د،یساب امنهیهم فشرد و سر به س یبه آغوشم آمد و چشم رو هایصندل انیم از

با لبخند به  انیبه خواب رفت. شا میهامادرانه انیم بارنیتر کردم و او ارا به دورش محکم میهادست یو بس... حلقه

لب  ریرا به تن فشردم و ز ایشد. هل داریو فرودگاه پد دیچیپ تنشسته بود و به راس مانیهااعجاز مادر و دخترانه

 زمزمه کردم.

 تو. دیبه ام ایخدا -

 

افتادم، فسقلکم قرص خواب خورده بود انگار! تمام  وسط سالن پرت کرد و من به خنده یکاناپه یخودش را رو ایهل

 .کردیبود و هنوز هم کمبود خواب حس م دهیرا خواب ریطول مس

بار قبل از ازدواج با  کی. دمیآشپزخانه رفت، اطراف را از نظر کاو ینهاد و به سو یها کنار در ورودچمدان انیشا

 نیقِدمت چند یکه جز اموال دارا انیشا یموروث یالی. ومیآمده بود جانیبه ا لماهیو ا رادیو ه نایو س وایبا ه نییآ

از آشپزخانه  شیدستش بود. صدا ریمال و منال ز نیها و کل ااز آن اندهجا مهم تنها به انیها بود و شاهوروش یساله

 .دیرسیبه گوش م

 !هیخال خچالیبه همه جا سامون بده،  دمیرسیگفتم تا ما م داریخوبه به سرا -

همه آن  ینیکه داشت از سنگ خچالی یهاییو باال کردن دارا نییآشپرخانه شدم، پشتش به من بود و مشغول پا وارد

 نسبت داده بود؟!  یبه آن خال انیو شا دیترکیم یخوراک

 توشه! یکه همه چ نیا م؟یبخور میخوایقدر ممگه چه -

را  ریبرداشت و ش یوانیرفت و ل نکیبه دست به سمت س کیو ظرف ک ریبازگشت و لبخند زد پاکت ش میسو به

از  کیو بشقاب ک ریش وانیل یحاو ینیبشقاب گذاشت. با س یو رو دیبر یشکالت کیک یاکرد و تکه یدرون آن خال
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و  دیرا بوس ایگذاشت و با محبت هل زیم یرا به رو ینیوار به دنبالش... سآشپزخانه خارج شد و من جوجه اردک

 زد. شیصدا

 .زمیپاشو عز -

 .خوامینم -

 از صبح تا حاال پاشو بخور بعد دوباره بخواب دخترم. ینخورد یچیه -

داده  هیمدت تک نیو من در تمام طول ا دیزد و دوباره خواب ینوک انینشست و از دست شا یغرولند کنان در جا ایهل

صدا زده « دخترم»بود و دخترکم را  انیشا یها چشم دوخته بودم و پدرانه چه برازندهبه ستون وسط سالن به آن

 د؟!بو

شال  یپره ستاد،یا میرو! روبهکردیاما خوب داشت نرمم م دانستمیکه نامش را نم دیآفر یدر من حس شیهاخالصانه

 .ختیام انداخت و نگاهش را در نگاهم رشانه یافتاده را رو

 ؟یخواینم یزیتو چ رمیبگ زیخورده ر یسر هی رونیمن برم ب -

 .دیانگشتش گرفت و کش انیرا م امینیبه باال انداختم و او نوک ب یبه عالمت نه یسر

 پس من برم خاله سوسکه. -

مدت لبخند زدم و لبخندم  نیو من بعد از تمام ا ختیاش شود خندان گرنثار شانه امییکه مشت اهداقبل از آن و

 بود... یروح داشت، جان داشت و به رنگ سرخ زنانگ

 یها را وارسها چمدان به دست باال رفتم. اتاقو از پله دمیکش شیرو ینازک یزدم و پتو ایهل یگونه یبه رو یابوسه

 عیهم شد. سبک شدم و سر نیو هم ساختیمرا سرحال م یدوش کوتاه شکی. بدمیرا برگز نشیکردم و دلبازتر

تخت نرم پرت کردم و گاه  یو آزاد و رها خود را رو دمرا از دو طرف باز کر میهابه تن پوشاندم و دست یلباس خنک

 باشد؟! ایفارغ شدن از حال دن یاهیثان توانستیم یخوشبخت
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*** 

 

 

 به چنگالش زد و به دهان گذاشت. کیاست یاهیبا اشتها تک ایهل

 .انیعمو شا هیاوووم عال -

 را نوازش کرد. ایمهربان هل یبا لبخند انیشا

 .زمینوش جونت عز -

اندک را هم  یها! گفته بودم محبتچسبد؟یو به تن م شودیمِهر دارد؟! گوشت م انیشا یها«زمیعز»بودم  گفته

به وقت  انیببرم شا ادیاز  دیهم هست. گرچه نبا یاصفات مثبتش آشپز خبره نیتریبر منف ! عالوهکند؟ینم غیدر

فعال با آن  دهمیم جیترسناک جلوه دهد و من ترج یادیز تواندی. مستین لشیباب م یزیها که چخود، همان موقع

. خوردیشام م یو بعد قاشق شدیاش ممورد عالقه یبرنامه دنیربع مشغول د کی ایسروکار نداشته باشم. هل شیرو

 جاتیخوراک سبز ی. قاشقشودیم یتلق ذیلذ شیبرا دانستمیکه م خوردیگرچه همان را هم چنان با اشتها و لذت م

 گذاشتم. ندر دها

 ممنون، واقعا خوشمزس. -

 نهاد. شیرو شیرا از آب پرتقال ُپر کرد و پ وانشیل ایهل یبرا

 نوش جونت. -

 کرد که غر زدم. ضیاش تعوچرب و خوشمزه کیاست یبرش یحاو یدستم را با ظرف شیبشقاب پ سپس

 !انیشا -

 پخته. جینه کلم و هو یواسه خوردن انتخاب کن یتر یمقو یغذا دی! باکنهینم افتیدر نیبدنت اصال  پروت -

 ایگوشت به دهان گذاشتم؛ هل یاتکه یکردم و ناراض همانشیم یا! چشم غرهگرفت؟یمحبوب مرا به سخره م یغذا

 عمو.  یگفت: مرس انیو رو به رو به شا ستادیا زیاز سر م
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 دمیچشیافکنده بودم و م ری. سر به زو کارتون محبوبش گام برداشت منینش یبه سو ایلبخند زد و هل انیشا

 ری. سر که بلند کردم نگاهش محو من بود؛ گُر گرفتم زشدیم یطعم تلق خوش یادیرا که ز انیدستپخت شا

 خم کردم. ریرا به ز نوایگردن ب ارهو دوب دمشیبار من کش نیاول یبود اما برا یحرارتش... خجالت از من فرار

 نگام نکن! یطورنیا -

 در خود گنجانده بود. یادیمترادف ز یهاو حس طنتیش جان،یشور، ه شیصدا

 ؟یطورچه -

 در چشمش شدم. چشم

 .یجورنیهم -

 زد. لبخند

 چشم. -

 

همان خط نگاه بارنیموجه ساختم. ا نیینگاهش را به پارادوکس نگاه آ هامیباز هم خط نگاه ممتدش را از نو گرفت. ا و

نگاه او تجربه  ریهزار را ز یکدام دل ضربان رو افتاد؟یاز نگاه او به تپش م یند بود؟ دلدلپس اشرهیرا نگرفتم. نگاه ت

را در دل  نییرا نداشتم! من هنوز هم عشق آ دیکه با یپس چرا من حس د؟یرسیدر کنار او به اوج م یکرده بود؟ زن

اش گردن را و همه انیشا یهاتمام رشته کردمیبود و بس! داشتم پنبه م یفاحش ینامرد شکیب نیو ا پروراندمیم

 یکردم. دست سو را زیو قصد جمع کردم م ستادمی. اگرفتیهم نبض م نییبا گذر نام آ یدل وامانده بود که حت نیا

 بلند کردنش دراز کردم که دستش رو دستم نشست. یبرنج برا سید

 .کنمیخودم جمع م ایهل شیبرو پ -

 آشپزخانه رفتم. یو از کنارش دور زدم و به سو دمیکش رونیاز دستش برا  سیباال انداختم و د ابرو

 که! تنبلم نکن. شهیآ آ نم -

 .دمیآرامش را شن یصدا
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 .هیتنبلتم خواستن -

کانتر آشپزخانه خود را دوال کردم و رو به آن دو که در  ی. رودمیچ ییشوظرف نیرا دانه به دانه در ماش هاظرف

 گفتم. یکوش خراش یآغوش هم نشسته بودند با صدا

 موافق؟ِ  کیچاکلت و ک با هات یک -

 .دیکش غیج جانیپُر ه ایهل

 مَن َمن. -

 برگرداند. میسر به سو انیشا

 .کنمیخودم درست م نیبش ایب -

 .ستادمیزدم و راست ا لبخند

 .کنمیدرست مخودم  -

 

بُرش خورده بود که  یام طوربافت بهاره یقهیرا کنارش... مدل  کیک یهانهادم و برش ینیداغ را در س یهاماگ

دوش  یرا رو شانمیپر ی. موهاساختیتنها معذب م یبا مرد یمرا کم نیو ا ساختیم انیچپم را نما یشانه یانیعر

 یباق میبرا ینگران یجا ایهل یاجتماع ی. ارتباط قومقدم راند منیبه دست به سمت سالن نش ینیچپم انداختم و س

خوب  زیرا بچشم؟! همه چ یمن طعم خوشبخت شدیو م کردیخوب تا م انینگذاشته بود؛ زود جوش بود و حال با شا

 امیخوشبخت یهاحباب نیگهان انا یخوب بودن حالم را خراب کرده بود؛ که نکند اتفاق ناگوار نیو هم رفتیم شیپ

... سازدیم میعظ یرییخوش تغرا دست امیسرنوشت، لوح زندگان کیسوگ  دانستمیو تا آن لحظه نم ترکاندرا ب

 نشستم. یکنار یتک یکاناپه ینهادم و خود رو شانیروروبه یعسل یرا رو ینیس

 دستت درد نکنه. -

 .کنمیخواهش م -

 م؟یفردا کجا بر -
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 .ایگفت: در زدیما پرسه م یهاحرف انیم شیهااش به کارتون رالف محبوبش بود و گوشکه تمام توجه ایهل

دخترکم را به نوازش  یهایُدم دوگوش انی. شادمیجهانم پاشجاِن  یبه رو یو من لبخند دیخند انیشا یهاچشم

 گرفت.

 .گهیمیچ رویمامان ه مینیچشم خانوم کوچولو، بب -

 ت کرد و ناباور نگاهم کرد.چشم درش ایهل

 ؟یکن بیحرف منو تکذ یخوایم یعنی روین هماما -

هم به  یسالگتا شانزده  که من ییهازی. چکردیبلغور م ییهاخنده زد و من هم... فسقلکم چه کلمه ریز یپق انیشا

جلو  یکه نه! اما خب... پَر مو یسالگاست، تا شانزده  شیدروغ مصلحت اند ینوع نیگرچه ا کردم،یزور درکشان م

 ام را پشت گوشم زدم.آمده

 .ایدر مینه مامان جان من با نظر شما موافقم فردا بر -

 فرو رفت. انیراحت در آغوش شا الیبا خ ایهل

 عمو. ایپس همون در -

 با لبخند نگاهم کرد. انیشا

 ؟یحیتفر اسکه میبر -

جا خاطره آن مانهیو شور و حرارت اول مانینداختند. قدر سه روز نامزدخط ا امیشانیپ یناخودآگاه به رو میهاابرو

 یایگرفت و غرق در دن شمیپُر تشو ینگاه از چهره د،ینبود. خود فهم امانیهجوم ب نیدار اقلبم عهده گریداشتم و د

به دست  یخم شدم و ماگ دم،یکش رونیآوار خاطرات ب ریدخترکم شد. به خود آمدم و خود را از ز یهاکودکانه

اضطراب  باشد و موج حیکردم مل ی. لبخند زدم و سعدییآرا میهاگرفتم، نگاهش را به چشم انیشا یگرفتم و به سو

و رو  دمینفس کش قیهمان را او پاره کرد. عمنگاه رینسازد. دستم را رد نکرد اما لبخند هم نزد. زنج انیدرونم را نما

 گفتم. ایبه هل

 بدم. کیبهت ک یمامان یبغل ایب -
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 او برگرداند. ینشسته بود سر به سو انیشا یپا یکه رو ایهل

 عمو؟ یدیشما م -

 .زمیآره عز -

پشت چشم نازک کردم و  شانیمار نداشت؟! شانه باال انداختم و برا یکه مُهره انیها نگاه دوختم. شابه آن ناباور

چنگال، چنگال  انیاز دست شا ایشدم. هل دنینثار هر دونفرشان... ماگ خود را برداشتم و مشغول نوش «ییپروبچه»

 فرزندم کم نگذاشته بود؟! پاک فراموش کرده یکه برا نییدو... آو من ناخوآگاه غرق نگاه کردن به آن  خوردیم کیک

حسرت بر دل دلبرکم به جا  تواندیبود من و او مقدر نُپر رنگ کنارش ندارد و چه یاوقات حضور شتریب نییبودم آ

در  دنغرق نش یبرا کردیو دخترکم مقاوت م ستویپیم گریکدینَرم نَرمک به آغوش  ایهل یهاگذاشته باشد. پلک

 . اهایرو یایدن

 تختت بخواب. یبرو باال تو ادیمامان خوابت م ایهل -

 آلود گفت.داد و خواب هیتک انیشا ینهیس به

 .ادیهم خوابم نم چشیه -

 .نمیهات معلومه پاشو برو بخواب ببآره از چشم -

 .خوامینم -

 رو به من آرام زمزمه کرد. انیشا

 تختش ولش کن حاال. یتو برمشیخوابش برد م -

 به صدا درآمد، ابرو باال انداختم. الیبه دهان گذاشتم که همزمان زنگ و کیک یاهیتک

 اد؟یب یقرار بود کس -

 .هیک نمیبرم بب دیخرابه با فونیگفت: نه! آ دیکشیم رونیآلود را آرام از آغوشش بخواب  یایطور که هلهمان انیشا

 خود گذاشتم. یپا یرا رو ایاو معاوضه کردم و سر هل یرا با جا میجا
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 آره برو! -

و سرکه  ریست رخ دهد و سچه قرار ا دانستمیو نم دانستمیترس مبهم به دلم افتاد. انگار م یکه رفت؛ نوع انیشا

که گوش فلک را کر  یانعره یاز صدا دندیباره لرز کیبه  میهارا نوازش کردم و دست ایهل یدر دلم. موها دیجوشیم

 .دیچیپ ایرامواج د یو صدا الیو انیشب م میو نکرد و ساعت ده 

 !ـــرو؟یه -

برگرداندم  یو رو ستادمیو سرپا ا دمی. به آغوشش کشختیو با ترس به گردنم آو دیخواب رفته در آغوشم پر یایهل

اش به جوشش درآمده بود و تمام عضالت سرشانه شیها. خشم در چشمدمیچشم د شیزخم خورده را پ یریو ش

به گوش  زانیمقطعش که نام یهاسو نف دردیهر آن لباس تنش را م دمیدیکه خود م یمنقبض شده بود طور

در صورتم نمانده بود و مادر و  ییکرده بودند. رنگ و رو دنیجه رونیو گردنش که قصد ب قهیو رگ کنار شق دیرسیم

 .میدیلرزیدختر در آغوش هم م

 .میبپوش بر -

 !ادینم ییبا تو جا رویه -

 بزنم. غیرا به چنگ بکشد و من ج اشقهیو  انیبود که آوار شود بر سر شا یکاف نیهم و

 !ــنییآ -

 ها گام بردارم.آن یگذاشتم و با ترس به سو نییاو را پا ایهل یهیبه گر توجهیب

 شرف؟یکجا بره ب یکنیم نییتو تع -

 دنبالش؟ یبه اسمته که اومد ینکنه فکر کرد -

 .دندیگذاشتم که هر دو با هم غر شیپ یشده بودند، گام قهیهر دو با هم دست به  حال

 !ایجلو ن -

 در هم گره کرده لرزان به آن دو چشم دوختم. یهابه دل صورتم نشستند و با دست میهااشک

 مال منه. ایآره تا ته دن -
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 دکتر جان! بهت نگفتن قراره عقدش کنم تا آخر ماه؟ یدییچا -

او بود و نه کشک! من که به  اشیکه نه عشق حال ییبلند شده بود؛ همان رو شینگاه کردم، آن رو انیبه شا ناباور

او را به عقب هل داد و  نییبود؟! آ جانیا نییخبر پُر کرده بود که حال آ نیندادند! او تمام شهر را با ا یگفته بودم کس

را محکم  میپا ایشد، هل ریاس میگذاشتم که پا شیپ ی! گامدانمیبه ستون خورد و من دردم گرفت او را نم انیکمر شا

که به جان دخترکم  یاسترس و ترس یمن طوفان به پا کردند برا یهاو اشک دیلرزیگرفته بود و م شیهادست انیم

 افتاده بود.

 .نشونمتیم اهیپام به تهران برسه به خاک س انیشا کنمیم چارتیب ،یدیتو به گور هفت پشتت خند -

 و من به التماس افتادم. میدیکش غیهمزمان ج ایبرداشت و من و هل زیاو خ یبه سو نییآ

 تورو خدا. نییآ -

 شدند. زینبود که نبود، با هم گالو کارساز

 .روعهیمن اصل قرارم با ه یبکن برا خوادیدلت م یهر غلط -

 تا دستش به دستت نرسه. کنمیناکارش م زنمیبزاره، م یکرده با تو قرار خودیب رویه -

 .رمیگیِگل م مارستانتویدر ب ن،ییتو فقط نوک ناخونت بهش بخوره آ -

 تا سرجات ننشوندمت. یقرت سرجات بچه نیبش -

 دیبه من رس یآمد؛ از ترس عقب عقب رفتم که با گام بلند ایمن و هل یبه سو بارنیرا هل داد و ا انیدوباره شا نییآ

 .ستادیا انی. رو به شادیکش رونیرا از آغوشم ب ایو دستم را از مچ گرفت و هل

اون  زنم،یم شیخودتو، دودمانتو آت نمتیزن و بچم بب یلومتریصد ک امیو هل رویه نیبه مرگ هم ،یعل یبه وال -

 .یحساب شهیم یدنیتابان برات د نییآ یرو

زبان به کام  دمیرا که د اشیبرزخ یهاچشم ستادم،یا ی. در جادیکشیم یدر ورود یمرا کشان کشان به سو دست

 برگرداندم. شیرو به سو دمیرا شن انیشا یهاگام یگرفتم و به دنبالش با هم سرو وضع روان شدم. صدا

 !کنمیخواهش م انیشا -



 نهناز
 

292 
 

عقب نهاد  یرا در صندل ایپرت کرد و هل یدر صندل با  یمرا تقر نییبه من چشم دوخت، آ نیو اندوهگ ستادیا یجا در

 یهااشک نیفقط ا دمیزدن نداشتم و زبان به کام گرفتن را برگز کیپشت ُرل نشست که من جرعت ج یو طور

 .کردیم بیمغزم را تخر یهاکه نورون ایهل یهق خفهو هق ساختیور مگرمم بود که آتش دلم را شعله

 

 

*** 

 

را به جان بخرم.  شیهااو نشسته بودم که سرزنش یروخوابانده بودم و حال روبه اریرا به زور و مشقت بس ایهل

 میباره رو کیاو نشسته بودم. نگاهش که به  یبه تماشاخفته  یو من با ترس کردیمتر م شیهاسالن را با گام یعصب

وشو داد شست شیهاو ترس را با اشک دیآغوش کش هرا ب شیکز کرد و زانوها یکوچک درونم، کنج یروینشست، ه

 رعد زد بر تن لرزانم. شیو دردش قصد رفوع شدن نداشت. صدا

 مسافرت! که منم خرم آره؟ یایب ییدوتا یخوایکه با دخترت م -

 ینیو او حاال حاال قصد عقب نش شدیگران تمام م شی! سکوتم برادانم؟یمن هنوز هم طلوع را ِز چشم او م چرا

 نداشت!

 !؟یش یمال کس زارمیم یفکر کرد ؟یکن یکه چه غلط جانیا یاومد کهیمرت نیبا ا -

 یاست، ب رشیگ بانیکه عشق او گر تپدیرنجور م یو هنوز هم در من، من                                                                

 انیم« دوستت دارم»و باز هم ذکر  کندیو مَسخ شده خود را سپر هجوم خاطرات او م ردیگیقرار نم یاهیفکر او ثان

است  دهیچنان در او دم نیی. آکشدیعشق او م بیمن قصد کوتاه آمدن ندارد مرا به صل نی. اشودیم یهج شیهالب

بودن را به من  اویب یهامن قرار داده است و فرصت ساختن لحظه یزندگان ینخواستنتش را هم سرلوحه یکه حت

و من از نو  راشیهاچشم را،شیاهچشم را،شیهاچشم را،شیهالب را،شیهااخم کند،یمرور م می. هر شب برادهدینم

 ... شومیم نییعشق آ یتشنه

با  شرفیب نیکنار ا نمیبیم امیتنها سفر برم. بعد م ایبا هل خوامیم یگیم یزنیبهم زنگ م ر،ینگ یمونمن الل یبرا -

 رو دست انداختم؟! نییکه آ یخندیمن م شیو هرهر به ر یمن نشست یبچه
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تاوان  خواستیو حال از من م شکیزود مرا محکوم ساخته بود، در دادگاه خود حکمم را هم صادر کرده بود ب چه

من هم خوب بلد بودم همچو  افتادیکه به جانش م ینبود و اضطراب ایشدن هل داریام را بپردازم! اگر ترس بجرم نکرده

 بگذارم.  اشنهیآ یروبهرو یانهیخودش عمل کنم و آ

خبرا  نیاز ا گهیمن که د یسنامهشنا یتو رهیم یعالتهران و اسم جناب  میریباشه فردا م ؟یدیجواب نم رویه -

 !یبکن خوادیدلت م یهر غلط یول شد ینباشه فکر کن

خفته  یادیو با فر ختمیر شیهازمرد ییِ را در سرخ نمی. نگاه خشمگستادمیا اشنهیس به نهیو س دمیدر هم کش ابرو

 .دمیدر صورتش غر

به تو هم  کنمیبخوام م یمنو داده؟ هرکار یندهیآ یبرا یریگ میتصم یبه تو اجازه یمراقب حرف زدنت باش! ک -

 خون گرفته بگم چشم؟ و من خفه یباهام رفتار کن یخوایبندتم که هر جور م ؟یفکر کرد ینداره. با خودت چ یربط

به حضور فرزندم بانگش ستون  توجهیجمع شد و ب شیهاچشم یباره تمام خون تنش درون کاسه کیکردم به  حس

 من. یخورد شده یهازاند چه برسد به استخوانرا لر الیو

! اجازت تمام و کمال دست منه، بابات تو رو به نام یکنیتو هم بدون چون و چرا قبول م رمیبگ میحقمه برات تصم -

 من زده.

 .سوختیاز خشم م صورتم

 خبرم؟یکدوم محضر که من ب یبا کدوم سند و مدرک؟ تو -

 دادگاه من به نامم زدت. ینجات دادم، تو یکه دوباره باباتو از ورشکستگ یبا همون سند و مدرک -

با عبور هر کلمه از زبان  ی! آردهندیدر برف غلتتان م یپوشش چیهیکه ب دیفرض را بودن در قطب شمال بگذار شما

 لیوسا انیده مدودو ز میهاپشت سرم پرت شدم، چشم یکاناپه یخم شد و رو میهاداشتم. زانو یاو من چنان حس

 خیظلم او  تینهایب یِمنف یام در دماخورده یهانو استخوا نشستیم نییآ یچهره یو به رو زدیم پرسه منینش

 بسته بودند.

 مامان! بابا! -



 نهناز
 

294 
 

حالم  یداشت؟! خراب ی! دخترکم چه گناهکردیهمان مها نگاهنرده یزده از باالاشک و بغض داشت و وحشت شیصدا

به  نییآ ی. ضربهدمیدیآرام ساختنش هم در خود نم یبرا یو توان دادیرا نم دنیآغوشش کشو به ستادنیا یاجازه

 نداشتم و بس. ییحاالها توان سرپا بود و حاال ردهگود پرت ک رونیبه ب دانیقدر خودش مهلک بود و مرا از م

و پا  داشتنش دستزار دوست لجن انیدخترکم رفت و من م یِسوبه خود آمد و به یداشتندوست  زیانگ نفرت

 ها فدابار فروخته بود؟! باز هم خِفتم داده بود؟! مگر من فقط اوالدش بودم؟ رسم دُردانه نیدوم یو بابا مرا برا زدمیم

 میباز هم تسل دی! به جرم فرزند بودن باداد؟یرا چه پاسخ م ذشتناز من گ نیبابا ا یشدن بود؟! در دادگاه عدل اله

اش سازم دست به چهره یکه نگاه حوالهبدون آن ستاد،یا میروبه آغوش رو به  ای! هلشدم؟یم شانیرِ ظالمانهجب

 دراز کردم. شیسو

 رو بده. تیگوش -

 رو؟یه -

 رو بده! تیگفتم گــوش -

 رو؟یمامان ه -

بود، رمز  ایتولد هل خیو به دستم داد. پسوردش را زدم، تار دیکش رونیشلوارش ب بیهمراهش را از جمکث تلفن  با

 «.دادوند اریشهر» دمیاش رسشده ویبود... جست و جو کردم و به نام س ایشدن هل ینیزم خیمن هم تار یتمام زندگان

 ...ـییالو آ -

 ؟یمنو به اسمش زد -

 باباجـ... رویه -

 نه؟ ایفقط بگو آره  -

 هات حرف داره!با نییبزار حرف بزنه، آ -

 ؟یفرستیگود نم یو تو یکنینم یگوشت قربون رادتویو ه وایمثال ؟ چرا ه یپدر -

 جان... رویه -
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 ندارم. یپدر گهیچون من د اریاسمم رو ن گهیمثال  پدر، د یآقا ستمیجان تو ن رویمن ه -

 زد. ادیفر ناباور

 !ـرویه -

. دمیکوب ییروروبه واریرا به د نییهمراه آ تلفن یبزنم. حرص هیگر ریبس بود که ز نیقطع کردم، و هم شیرا رو تلفن

 زد. هیگر ریمن عادت نداشت بلند ز یهایوانگید نیکه به ا ایبه درک که همراِه لوکسش هزارتکه شد. هل

 رو؟یمـامان ه -

 .ششیپ میایشه م آروم یباال مامان میرینکن ما م هیبابا گر سین یچیه -

 م؟یمامانو تنها بزار -

 میهادست انیتنها گذاشت. سرم را م امییتنها یلهیها باال رفت و مرا همراه پبه بغل از پله ایسکوت کرد و هل نییآ

 یک دانمیدور شدم که نم ایدن نیقدر از اشده بودند و به جان عقلم افتاده بودند. آنخوره چیگرفتم و افکار مارپ

 خوابم برد...

. سرم شودیآب معلق م یوانیل انیجوهر که م یاقطره هیدرست شب امستادهیو آسمان ا نیزم انیم کردمیم حس

گردن و  یرو شیهادست ی. جادندیکشیم میهاهیعطر تنش را به ر صمیحر یهاگردنش فرو رفته بود و نفس انیم

ام بغض باال آمده یکه مرا به تن فشرد و من برا را امیداریبود ب دهیی! بومیهاهمچو... لب سوختیم میپشت زانوها

. خواستمشیبلند شده بودم و از نو م شیهادست یو به رو اشنهیس انیو من م رفتیها باال مخواندم. از پله ییالال

 شتریاز خواستنش برگردم؟! ب توانستمیسرم به سنگ نخواستنش خورده بود؛ بارها هم خورده بود! اما چه کنم که نم

نداشتن را... پرکاه وارانه  زیچ چیه یدغدغه شیهارا و در امِن شانه تیغرق شدن در امن خواست،یدلم آغوشش را م

چشم دوختم. کنارم نشست و به صورتم چشم  یاهیس انیتخت نهادم و من چشم باز به سقف خفته م یرو

 ام.که بر نگشته هاستلسابودم.  دوخت.سرم به سنگ نخواستنش خورده بود؛ از خواستتش برنگشته

 عاشقت شدم! اوردم،یبود دوام ن یادیدوست داشتنت راهِ ز -

بود که به عشق من  یبار نیاول نیام. اگونه یگرفت تا رو یشیو پ دیجه رونیب میهااشک از حصار چشم یاقطره

 ! دادیرا بروز نم زیچ جی. او هکردیاعتراف م
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 ؟یکنینگام نم رو؟یه -

 د؟!ظلمت مخوف سقف هم عاشق بو نیاگر زخمِ نخواستن باشد... ا یاست، حت زتریعشق از خوِد عشق هم عز زخمِ

 فرصت رو بده! نیبه بعد کنارت باشم به من ا نیاز ا خوامیم -

 را تجربه کرده بودم! هایفی... من با او تمام بالتکلجورکی... نبودنش جورکی بودنش

 کردن. یخال میزندگ یتلخ و داغ رو یابعد رفتنت انگار قهوه یمن بود یزندگ یوت ینیریدرکم کن تو طعم ش -

 کرده بودم؟!  ریرا با حسرت پ امیجوان شی«نرو» کیمن فقط به انتظار  کردیچه درک م او

 من  رمیو عشق از همه دلگ ایاز دن گهید»

  «رمیگیکه اسمش عشقه فاصله م یهر چ از

 !؟یکنیمن تو رو دوست دارم، بچمون رو دوست دارم چرا محکومم به دوست نداشتنت م رو؟یه -

ظهور  طورنیا نییکه فقط دوست داشتن آ ایبود؟!  یمدل نینگاهم را! دوست داشتن ا یبود معن دهیخوب فهم چه

محکوم به  شهیهم همکه او  گناهمیب نیدی... آخواستیرا م نیدیهمچو عشق پاک آ یقدر دلم عشقکرده بود؟! چه

 .شدندیم یجار میهالب انیها مسقف همچنان دوخته بودم و کلمه یکیفدا شدن بود. چشم به تار

... از اونم بهتر یباشه ازت بپرسه چرا ناراحت یکه کس نهیشو بگه! از اون بهتر ا یخوبه که آدم بتونه ناراحت یلیخ -

 ! ارهیو از دلت درب ادیب خوادیکه دلت م یکه اون نهیا

 لغات را پشت هم به صف... گستراندمیسکوت کرد و من م بارنیا او

! یدارکنار خودت نگه یالهیمنو به هر وس یخواستیم شهیهم ،یدیرو نپرس هامیناراحت لیوقت از من دل چیتو ه -

بشه باز هم کفتر هر طور  یفکر کرد یرو نگرفتترکت کنم جلوم خواستمیم یبرات غرورت مهم بود که وقت قدرنیا

 جلدتم.

که از ازل  ییاو د،یدویم شیهانفس یکه تمام جان و تنم در پ ییچشم از سقف گرفتم و به او چشم دوختم، او بارنیا

خوشرنگش به  یها. چشمدنینفس کش یاش بودم به اندازهکه وابسته ییعشقش به ناف من گره خورده بود، او
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که بدون آن دمیکلمات را برگز امدهیرا سرنگون ساختم و از اعماق قلب رنج میهاساحل ِمهر نشسته بودند. بغض لب

 باشد. یها ضعفدر آن

ساله که عشق تو رو به تنش کرده بود  جدهیه یدختر بچه کیبه  ،یگفتیبهم م دیبا یخواستیتو اگه منو م نییآ -

و  یتو فقط حسرت به دل اون دختر گذاشت نییآ یگر. نگفتنوازش« دارم دوست» کی دنیشن یبرا زدیو دلش پَر م

 نیقبول کنم ا تونمیکه بخوامم نم یجور یکرد یبدکار قم. تو با دل عاشسادهیشده و جلوت وا حاال اون دختر بزرگ

 .تویخواستن اجبار

-... 

. خوامیکنه رو نم و خارم لیکه زل یعشق نیا نییندارم، اما آ ییعاشقتم. از گفتنش هم اِبا ایها! تا ته دنعاشقتم -

 .تپهیم هیکه برات هر ثان یسر همون دل ینداره، فدا بیدلم ع یحسرت نداشتنت بدونه رو

-... 

دست شماها  یچهیباز گهیبار د کینداره، من خودم رو  ی! قول و قرارت با بابا به من ربطیبارو باخت نی! انییاما نه آ -

جور باختم چه برسه بودم اون تیزندگ یموقع که فقط خودم تو رو ندارم! اون گهیشکست د کی. من توان کنمینم

 ی. تو اگه منو دوست داشتکنمیرو تکرار نم تیخر نیاما ا زارمیهم دارم. من داغ عشق تورو به دل م بیحاال که رق

 یترسوندن من برا و دیبا زور و تهد یبخوا زن و بچه هینه حاال با  یگرفتیرفتنم رو م یجلو شیهفت سال پ

 .یاریبابام به دستم ب یورشکستگ

 نواز بود.مقطعش هم گوش یهانگاهم را به سقف دوختم و نفس دوباره

 من  رمیو عشق از همه دلگ ایاز دن گهید»

  «رمیگیکه اسمش عشقه فاصله م یهر چ از

 ؟یچرا رفت یدوستم داشت یگیکه م ییتو -

پشت  دیکشیزده م خی یهاسنگ فرش یکه چمدان قرمزش را رو یدخترک ریهم فشردم و تصو یرو چشم

 .شدیم ادآوریقربت  یشکافته شده به سو یمرا با شکم یهایسالگ جا خودش کرد و هجده میهاپلک
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 یخاص زیحرفاست که به چ نیاز ا تردهیچیتر و پساده شهیرفتن هم ست،یدوست نداشتن ن یاز رو شهیرفتن هم -

 ربط داشته باشه.

 یهادستم جا گذاشت و خود با گام یاش مواد مذاب به روبوسه یداد و پشت دست من َتر شد... جا رونیب نهیزِ س آه

 به حرف آمدم. دی. به چهارچوب در که رسرفتیدر م یاستوار به سو ییو صدا خسته

 .نهیبب گهیرو د شیهمه تشو نیا ایهل خوامیتهران، نم میبرگرد ریبگ طیفردا بل یبرا -

به خواب  کیبه سقف تار رهیخود ترک ساخت و من به خواب رفتم. با چشم باز خ یایمرا با دن حرفیکرد و ب مکث

 رفتم...

 

 تب دارد  یبهر دل یجا که دلآن رومیم

 و حرمــت دارد بــاستیز عشـق

 

 

*** 

 

هم به  یکار کردم،یم جکتیبود که تماسشان را ر یبار نیو ششم پنجاه قا یدق نیا دم؛یصفحه کش یرا رو انگشتم

دوختم، به  ایتکشان دلخور بودم و بس... چشم به قاپ عکس هلنداشتم. حال فقط از تک  شانیهانام انیتفاوت م

 اوردش،یمن ب شیفرستاده بود و نه قصد داشت پ رازیبه ش ااو ر نییبود که کنارم نبود، آ یروز. سه زدیلبخند م میرو

شنبه شب تولدش بود که پنج یو دخترم را طلب کنم، دخترک رمیکه تماس بگ دادیرا م اجازه نیا امیه غرور زخمو ن

اما قلبم  اچر دانمیهستم و دلم آرام و قرار ندارد نم یروزها ته نی. اگذاشتیم اشیزندگ یهایسالگ و پا به هفت

توالت نشستم. چه  زیم ینهیآ یرو شیپ دهیرفتم و لباس پوشگ ی... دوشکندیتنم پمپ م یهااسترس در تمام رگ

 ی! دستم براگذاشت؟یجا مصورتش به یرو یرد شهیکه رد رنگ و لعاب هم ییرویدلمرده شده بودم! کجا بود ه
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مرا وادار به پاسخ دادن  یناشناس بود و حس یاره. شمادیچیتلفن در خانه پ یرفت که صدا شیپ ونیلمس لوس

 .کردیم

 بله؟ -

 خانوم؟ رویه -

 .دادیدرونم م یبلندم خبر از ولوله یهانفس ینشست و صدا میهالب انیم سکوت

 باهاتون حرف بزنم؟ تونمیم -

 نه! -

 اما... -

 ندارم. یخانوم محترم من با شما حرف -

 .نمیشمارو بب دیخانوم من با رویه کنمیخواهش م -

 م.مجدد شما ندار داریبه د یامن عالقه -

 ...ـییراجب آ دیمن با -

 ندارم. نتییبه آ یبمونه واسه خودت من کار نییآ -

 شما اجازه بـ... -

 خوش.روز -

 یخود ملکه گریبا من تماس گرفته بود؟! او که د ییزن با چه رو نیشدم، ا رهیخ نیکردم و به اسکر قطع

 شی«ایقشنگِ هلمامانِ »همان  نیی! به قول آیخال یرویبود و من ه نییآ یملکا گریمن بود. او که د یاهایقصر ِرو

 را. هایچارگیب تماماز  یداده بود و کوه بیدلفر یهایبودم که فقط خدا به او قشنگ

از تمام  شیمن بودن را طلب دارد. پ یجا دنیاما مرا فهم خواندنمیم فیکه ضع ای دندینامیم ریگمرا گوشه دیشا

 میاهایرو یهاو من قدم بر بال گشتندیبه دورم م انهیها ماجراجواز گلستان مامان و بابا بودم که پروانه یمن گل هانیا
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پُر حسرت و افسون  یبود، زن دهیآفر گهید ییرویو حال روزگار از من ه دمیشیاندیآرزوها م یو به فتح قله نهادمیم

و از نو در  چدیبرود و در تمام روحش بپ رونیدلش ب یردهترک خو یهاواریاز عرض د توانستیفقط م شیهاکه گله

 او بدمد.

 انیکه م کردمیتصور م یخود را خوشبخت مطلق دنم،یدار را به تن زدم و عروس نامپف دیکه لباس سپ یبار نیاول

 نی. اولبافتیخود تاج گل م یعشق او برا یباغچه یهااسیها و و از نرگس زدیجنگل عشق مَردش پا برهنه پرسه م

که بدون  دمی! در خود جست و جو کردم و ددمید شیاهشنفتم، نه در چشم شیهابار دوست داشتنش را نه از لب

 یخواسته نیترمن...! عشق ناخواسته نیعطف عشق آتش یبود نقطه نیو هم سپارمیم شیدل به فردا یترس چیه

که دل را به بودن  ماندیقدر مو آن کندیدل جا خوش م یبدهد در نزده در کاشانه یخبر آنکهیاست که ب یممکن

 . سازدیم ریخود اس

را دوست  هازیچ یلیرا دوست دارد؟ او خ میموها یبوعطر شب گفتیساختم. م همانیم یانمدارم را به شانه یموها

! داشت؟ی... خودم را چه؟! خودم را هم دوست مرامیهارا، فرم لبو خم تنم چیرا، پقامتم را،میها. چشمداشتیم

تجربه  زیتا در اوج بودن را من ن رساندیبه آسمان هفتم م یاهیانو مرا ث«. را دوست دارد رویه» گفتیم بارکیکاش 

از  دارمیدر گام برم یو به سو اندازمیم یبه سر و وضع خود نگاه درد،یافکارم را م فونیزنگ آ یسازم... صدا

 دارد؟! ییبودم دلرباصورت اوست و گفته نفکی. لبخند عضو المیگشایو متعجب در را م اندازمیم یدر نگاه یچشم

 عمو! زن -

 روجانم؟یتو ه امیب یبزار یخوای: نمخنددیم

 .رومیکنار م دستپاچه

 .دی...! خوش اومدجانیا هوی! حواسم نبود شما دیالبته! سالم ببخش -

 .گذاردیراهرو قدم م به

 ماهت قشنگم. یروبه -

 یچا یاستکان دیرسی... عمو هر وقت به من مشومیم ریو خود با هول به آشپزخانه سراز کنمیبه نشستن م تعارفش

بود که سرزنشم  یبود اما او تنها کس مهیکم رنگ و نصفه ن میهایچا شهیکه هم. با آنکردیدوز طلب مسوز و لبلب

 هیشب یکم توانستمیبود و م دهیخوب َدم کش میها. حال زنانهگفتیمصرا را در وصفم م نیو باز هم هم کردینم
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من فکر  یشهیاو هم به گذرگاه اند دیعمو لبخند زد شا شدم و زن ییرایبه دست وارد پذ یچا ینیوصف او باشم. س

 .کردیم

 .یمبارک دیع امیگفتم من ب یکه نموند دیشب ع -

با شرم  دم،ینهاد. لب گز یعسل یو رو دیکش رونیچادرش ب ریرا از ز امیدوست داشتن یریش یهااز شکالت یابسته

 لبخندم زدم.

 من بود خدمت برسم. یفهیعمو وظزن  دیببخش -

 که منو تو نداره. یدنید دیگلم، ع هیچه حرف نیا -

 ه به اطراف دوخت.جان نگادوختم. فرانک  ریبسنده کردم و نگاه به ز گرید ینیتکرار لبخند شرمگ به

 .یبود قهیسلخوش شهیماشاهلل هم -

 داد. لیناهمگن را تحو یصورتم نشست و لبخند را در غم مخلوط کرد و محلول یرو نگاهش

 شدم. یتو خال یلیقباد که رفت حس کردم خ -

-... 

 !رویه یلیسخته، خ یلیخ ییتنها -

 روانه ساختم. ریبه ز سر

 نه؟ دیباهام حرف بزن دیایمامانم بهتون گفته ب -

 باهات حرف بزنم. خواستمیمادرت هم گفته اما خودمم م -

-... 

 ندارم. جایقصد دخالت ب یدونیبد و خوبت رو بهتر م ،یبالغ ،یخودت عاقل -

 !دیدار اریاخت -
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دلسوزتر از مادر شدنه اما به روح  هیهمون دا ای جاسینه مادر بزار حرفم رو بزنم، آره چرا که نه! اسمش دخالت ب -

برام با خواهر و برادرت فرق  یدونیخودت خوب م گم،یخودت م یبرا یزیجفتشون عز یکه برام اندازه ارمیماز

 .یدار

-... 

که از اول فالت  یزندگ هی یبرگرد تو گمیباش، نم گتیبه فکر دو روز د زمینکن اما عز کاریکن، چ کاریچ گمیمن نم -

 .ینکن غیآرامش رو از خودت در ییاز تنها ،یدیکه فردا به سن من رس ریبگ یمیتصم گمیتوش نبوده نه! نه مادر م

-... 

 بهم زنگ زد؟ یقبل مامانت ک یدونیم -

 تعجب نگاهش کردم، لبخند زد. با

 !نیدیآ -

 تا کجا را به او گفته بود؟! نیدیبود اما... آ لیعمو نگاه کردم. درست که مورد اعتماد فام همچنان به زن متعجب

 بهم گفته! زویچ همه -

-... 

کرده بود الهه بهم زنگ زد و گفت برم  یکیسکوت و تار ریکه خودش رو اس کایبعد از فوت ن ستینقل االن هم ن -

 باهاش حرف بزنم.

-... 

 رو بهم گفت. زیچ پام گذاشت و همه یسر رو بچه هی نیع -

-... 

 هنوز باهاشه؟ کایچرا عذاب وجدان مرگ ن یدونیم -

 نه! -
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 روز بهت گفت! هیخودش  دیشا -

-... 

لحظه فکر  کیپام گذاشت  یزانوم گذاشت و از عشقش به تو گفت، اومد سر رو یسر رو اریبود که ماز یوقت هیشب -

 .ارمهیکردم ماز

 را گرفته بود. یبهار یهارنگ باران شیهاو چشم دیخند

 خواه داره.عالم خاطر کیخانوم.  رویه ستیکه گلِ سر سبد ن خودیب ست،یکه ن یالک -

بوسه نشاند  امقهیشق ی. به رودمیبه طرف آغوشش خز یبا تظاهر زدم. دست از هم گشود که با مکث کوتاه یلبخند

 .میهاهیر انیاز عطرش جا خودش کرد م میمال یحهیو را

 فتم.ماتم گر میقباد که اومد خواستگار -

-... 

سرم پر از  یمنو به زور به عقد عموت درآورد. بچه سال بودم و تو امرزمیخدا ب ینگفتم تا حاال اما بابا یکس شیپ -

 .دیدیرو نم یچیبود و چشمم ه ایرو

 خاطراتش. یخزان زده یهاکوچه دادیم یسوختن یبود. بو ختهیکهنه آم یاش با غمخنده د،یخند

 و نذاشت که... دیدل داده بودم به پسر باغبون خونمون بابام فهم -

 شد. یهم آکنده به کهنگ شیهارا که قطع کرد، نوازش حرفش

که  یریگیقرار م ییجااعتقاد دارم، همون یلینوشتشه. من بهش خ یشونیپ یدخترم، طالع آدم رو یدونیم -

 سرنوشتت از قبل توش نوشته شده.

با  ش،یهاگفتن رویبا مامان ه نش،ینمک یهانشست! با لبخند ایهل میهاپلک شتیو چشم بستم. پ دمیکش ینفس

 میهاپشت پلک دش،یبه رنگ خورش یخوشرنگش، با موها یالهیت یهابا چشم دارش،نیو چ یعروسک یهاراهنیپ

! من مادر هستم! مـ... ستمیفقط خود تنها ن دارم. من شیهادر چشم نیریش یبا برق ی... من دختراینشست و هل ایهل

 هشانهیشب دیها فداکار بودند؟! من هم با. مادرکندیهستم که از پس هر حرفش عشق چکه م یا... د... ر... من لغت
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! جانِ ام؟دهیآرامش و لبخند هر دو د یرا برا امی! سلب کنم آرامش زندگاناموزم؟یرا ب یرسم فداکار دیباشم؟! با

 تمامِ جانم... ،جهانم

 

 

 

*** 

 

 

 

¤¤¤ 

 

گذشت و او پاسخ نداد... هجوم  یاز سد پنجم مود،یرا پ یرا رد کرد، چهارم یسوم د،یرس یخورد... به دوم اولبوق

و انگار  شدندی. عضالت رحمم منقبض مدیچیپیشکمم م ریتر در زکه به قدرت هرچه تمام کردمیدرد را حس م

گرفتم. از  واریبه د یام نهادم و دستشکم برآمده یهُل بدهند... دست رو رونیرا به ب یاضاف یموجود خواستندیم

 درد فغان گرفتم.

 .یـیآ -

نداد  یاش را گرفتم. باز هم پاسخبود و عرق سراسر تنم را ُپر کرده بود، از نو شماره دهیدو میهابه دامان چشم اشک

 ریحس کردم ز یسرد نشستم. به آن یهاکیسرام یشد و به رو خم میها. زانوشدیم شتریو قدرت درد هر لحظه ب

آب است که پاره  یسهیک نیگفته بودند ا یباردار یهاکالس یجلسه نیشدند. در آخر سیخ هاکیو سرام راهنمیپ

به  التیتعط ی! همه براکردم؟ی. چه مدمیکش یاخفه غی. با درد و اشک جشودیمتولد م نیو پس از آن جن شودیم

اش را گرفتم و ! باز هم شمارهبردم؟یپناه م دیبا یکالردشت رفته بودند و من تک و تنها در خانه بودم. به چه کس

 بلند شد. غمیج یکه ناگهان صدا دیچیشکمم پ ری. درد چنان زگرید یممتد یهابوق
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 یـــیآ -

 ییروواحد روبه یهیهمسا یگرفت و صدا زنگ در اوج یاز درد و تنم ترس گرفته بود. صدا دم،یچیپیدور خود م به

 .دیچیپ

 د؟یخانوم تابان؟ خانوم تابان خوب هست -

 را باال بردم. میدرد صدا با

 کـ... کمک! -

 د؟یدر رو باز کن نیایب نیتونیخانوم تابان! زنگ زدم اورژانس. م -

 نـ... نه! -

 .رسنیاالن م د،ینگران نباش -

 یدوستش داشتم، که دکتر گفته بود در خطر مرگ است. که گفته بود وقت گریکه د ینیمن نگران بودم، نگران جن اما

از  ی! نگران بودم، نگران موجودستمینفر من ن کیاز ما جان سالم به در ببرد و آن  یکی دیشود... با یبحران طیشرا

 به جانم..! دمشیکشیپوست و تنم که نه ماه بود با پوست شکم م

 

 

¤¤¤ 

 

 

و سخت  زینوک ت یهاسنگ یاز رو میام به خون نشسته بودند، اما من باز هم با پاهابرهنه یپاها دم،یدویم

 دمیدوی. فقط مافتمیکمتر راه را م شد،یم ترکیهمه جا تار رفتمی. هر چه جلوتر میراهِ نجات افتنی یبرا گذشتمیم

سرخ رنگ  یهاتن داشتم و با لکه به یدیبلند و سف راهنینبود. پ چشیآن کوه با راه مارپ یرو اتیاز ح یاثر چیو ه

 دم،یرس یا. به تپهرفتمیو من باالتر م سوختیم می! کف پاهاست؟یچ یبرا دانستمیو نم دادیخون م یکه بو
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و  فینح ینه! موجود ای دمیدیدرست م دانمیاش نشسته بود، نملبه ی. کسشدمیم کیاش نزدآهسته و لرزان به لبه

 زدم. شینهادم و صدا شیپ گرید ی. گامدیرقصیدر باد م دشیبلند و مواج سپ یموها که کوچک

 خانوم؟ -

بود را... دختر  میرو شیکه پ یزی. باور نداشتم چستادیخورده نگاهش کردم، بلند شد و سرِ پا ا کهیو من  سربرگرداند

 ...دیسپ یبود اما با موها بایز درنگ،یسپ یکوچک بود با موها یابچه

 !دشیبلند، مواج و سپ یداشتند با موها یبیصورتش تضاد عج یهاو نشاط کودکانه فشیکوچک و ظر قامت

 ؟ینیتو هم بب یخوایم -

 فرو رفت و سوختند از درد... هازهیدر سنگ ر میدراز کرد، پاها میکه به سو دست

 !اینترس! ب -

را در دست  امدهیکش یها. دستدادیود سوق ممرا به سمت خ شیهاییبایو ز ختیاعتماد در نگاهم ر شیهاچشم

با  ی. از ارتفاعش دلم ضعف رفت و گاممیبود ستادهیا لب تپه ینهادم. مرا سمت خود کشاند، رو فشیکوچک و ظر

 بودم. دهیتا به حال د بخندداشت با هر چه ل اریترس عقب نهادم. لبخند زد، لبخندش تفاوت بس

 ؟یستیمگه تو مادر ن -

خوش  یگل و بو یهرچه عطر و بو یفرا دادیم یخاص یاش بوخنده د،یتکان دادم. خند نییبا ترس به باال و پا یسر

 بودم. دهییکه تا به حال بو

 !شهینم شونیچیپس نترس! مادرها ه -

هر چه  یرا که به خوشرنگ میرو شیجنگل پ دمیدی. حال تازه مستادمیبه من جرعت داد، کنارش دوباده ا شیصدا

بودم. بکر بود، بکر بود  دهیرا تا به حال ند یزیرنگ آم نیچن نیبود؛ ا ریوصف ناپذ اشییبایشده بود. ز نیتر مزتمام

 ... دادیم یگتاز یبو دمش،یدیبودم که م یکس نیانگار که من نخست

 گرفت. دهیدرختان سر به فلک کش یسر انگشتش را به سو دخترک

 اونجا. برمشیم -



 نهناز
 

307 
 

. انگار که نور دیدرخشیم دهیکه از وسط درختان سر به فلک کش یاکلبه دمیدیدستش نگاه کردم، حال م ریمس به

 .دمی... پرسدیهمچو خورش دیتابی. مدادیاز خود انعکاس م

 درخشه؟یجا ماون -

 اوهوم. -

 یبخورم که تا به حال کس سوگندبود حاضر بودم  ییایرو یادیرا نگاه کردم ز تعجب نگاهش کردم و دوباره کلبه با

 بود، به خود آمدم. دهیمانندش را ند

 ؟یبریم ویک -

 داشت. یداشت و در قعر سکوت قصد باز یترحم و دلسوز نیکرد، نگاهش حس ماب نگاهم

 !شهیخوب م یلیحالش خ -

-... 

 .زارمیمن تنهاش نم -

 .دندیلرز میهالب

 رو؟یک -

 من دوسش دارم. -

 رو؟یک -

 مراقبشم. -

 رو؟یک -

 .کنمیبغلش م -

 رو؟یک -
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 .زنمیباهاش حرف م -

 رو؟یک -

 نگرانش نباش! -

 .دیچیدر دل کوهستان پ میزدم و صدا ادیفر

 رو؟یکـ -

 .دیچیپ شیسقوط کرد و صدا مانیپا ریو در دل جنگل ز دیپر یبه لب دره نهاد، به آن پا

 تنها باشه. زارمینم -

 .دمیکش غیمن هم با تمام وجودم ج و

 نـه! -

 یپتو را از رو عی... سردیلرزیکمرم م یرهی. به نفس نفس افتاده بودم، تنم به عرق نشسته بود و تدمیپر یجا در

 میبود. دست و پاها کیتار نیاما هنوز هم بستر زم کردیکنار زدم. آفتاب داشت در پس ابرها طلوع م میپاها

قلبم نهادم؛ تپش قلب گرفته  یخواب آشفته. دست رو نیا دنیبسته بود. سرم به درد آمده از د خیتنم  د،یلرزیم

بهبود سر  یبرا یرفتم و سالنهِ سالنه خود را به آشپزخانه رساندم. مسکن رونیبود! از اتاق ب یچه کابوس نیبودم. ا

 گانمدهید یرو شیاز پ دمویتم، دخترک سپگرف میهادست نیسالن نشستم و سرم را ب یکاناپه یدردم باال دادم. رو

همان شلوار  یرو یای. مانتودادیبه ساعت که شش صبح را نشان م توجهیکرد ب اموانهید الی... فکر و خشدینم محو

 رونی... از خانه بشدمیم وانهی. توان ماندن در خانه را نداشتم! قطعا  دشیهم رو یو شال دمیگشاد لباس خوابم پوش

. باد به به کردمیبهتر کسب م یو حال رفتمیرو استارت زدم. قدم به قدم جلو م ادهیپ یرا از رو ریزدم زدم و مس

 کیخاطرات  داشتمیکه برم ی. با هر گامزمیریکه اشک م دمیصورتم فهم یو از حس سرما زدیم انهیصورتم نرم تاز

باران  هلحظه بود ک نیشده بودند و هم نیت در خونم ته نش. امالح خاطراکردندیتن به تن را طلب م ینبرد کیبه 

 را طلب کرد و از تن من گذشت. نیدلش آغوش زم یبهار

 که از سنگ شده قلبت  شدیچ ینگ تا»

  یفرق کرد یلیخ رمینم رم،ینم رم،ینم
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 نه،  یگینه، م یگیقبلت م یاون روزها با

 نگفتم،  تینه من که جز گفتن خوب یگیم

 که از  کردمینگفتم فکر نم نگفتم،

 «فتمیب فتمیب فتمیب چشمات

 م،یکنار هم بزرگ شد م،یدیکنار هم قد کش م،یبهتر بود. دختر و پسرها با هم بود مانیروابط عاطف م،یکه بود بچه

ها ما را داشتند و آن موقع یمن...! پسراها هوا شا،یم نا،یال لماه،یا وا،یه نا،یس ان،یشا راد،یه ن،یدیآ ن،ییآ

را داشتند،  میتر بودم. هواکوچک یچندسال شانیپهن بودند. من از همه یکوچه کیهم در  کینزد مانیالهایو

از دور  شتریب نیی. آساختیو دنبال خودشان رهسپار م دیکشیدر آغوش م شهیکه مرا هم نیدیاز همه آ شیپ

 بود.نخوردنم  نیو مراقب زم کردیکنترلم م

  یبر کردمیفکر نم نیبغل کردم بب بارونو»

  نیبب گردهیپروانه به دور شمع که م مثل

  نیواسه تو خوردم زم یزد شهیدل من ر تو

 «یرو پاهات وسط راهو دور زد یسیتو وا تا

تا به  خوردمیوول م شیدست و پا ریجلب توجه او بود. مدام ز میهم تمام سع یدارم از همان کودک ادیبه  خوب

از همان ابتدا هم آدم بروز دادن  نییکه مراقبم باشد. آ گشتیهم به دنبال من م نیدیآ نیب نیو ا میایچشمش ب

 یکه من هر روز ساعت هفت صبح از پشت پنجره شدینم نیمانع ا مانیسنسال اختالف  زدهیاحساساتش نبود، س

جلب شد حس زودگذر  نییام که به آرا تماشا نکنم... توجه انمارستیها مشرف بود رفتنش به بآن یالیاتاقم که به و

 .دیهم پر کش انیام به شاو کودکانه

  یبر کردمیفکر نم نیبغل کردم بب بارونو»

  نیبب گردهیپروانه به دور شمع که م مثل

  نیواسه تو خوردم زم یزد شهیدل من ر تو
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 «یرو پاهات وسط راهو دور زد یسیتو وا تا

جاى من اگر بودى و تنها در تنهایى عشق  کشیدى،یمن اگر بودى و یک تنه باِر این دلتنگى را بدوش م جاى

جاى من  گرفتى،یهایمان سرت را باال ممیبافتى به بند بنِد آرزوهایت، جاى من اگر بودى و سرخورده از تماِم ناتمامى

جاى من اگر  شکست،یات مر بودى و کمر عاشقىجاى من اگ« هنوز هم دوستت دارم» زدىیاگر بودى و عربده م

نبض مفرد قلبت که به نام  یدیفهمیجاى من اگر بودى، م گرفتى،یطور آرام نموگرنه این یستیمن ن یبودى، جا

 چه...! یعنیگره بخورد  یکی

 یباز دلمو گول بزن یخوایم یبا چ ینگ تا»

 یو دل بکن یدفعه ساده ازم رد بش هی

 روم و تو چشام رو به ینیتا نش رمینم من

 «یبهم زل بزن یدروغ بگ یسابق ه مثل

 آرامش داشت، اوج بودن را من با او آغاز کرده بودم. او... شیهاخوش روزگارم. چشم یگاه روزها هیَمرد من بود! تک او

به  یتوانیم یعاشق شو ییهوکیاگر  دیبودم. شا دهیعشق را با او چش ی... اول من بود...! من طعم ذره ذرهعشق

 ! اما من نه! یهمان آن هم متنفر شو

به خود آمدم، با خود گفتم: چه شد در من؟!  یکه وقت یتن من بند خورده بود. طور یاو ذره ذره به رگ و پ عشق

 .دانمیاو م یها. من عشق را از چشمانمیگر یعمر اویکه ب دمیلحظه فهم کیفقط  شانم،یپر دمی! فقط ددانمینم

  یبر کردمیفکر نم نیبغل کردم بب بارونو»

  نیبب گردهیپروانه به دور شمع که م مثل

  نیواسه تو خوردم زم یزد شهیدل من ر تو

 «یرو پاهات وسط راهو دور زد یسیتو وا تا

همه راه را رفته بودم و بازگشته بودم؟! ساعت از نه صبح گذشته بود.  نیآپارتمان بودم. ا یرو خود که آمدم رو به به

 ی...! آرامشبیداشتم عج یبودن. خلوت با خود هم طعم خودش را داشت. آرامش یداشتم، حس خال یچه حس خوب
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 دنم،ینامیبودم! مصمم شده بودم. مهم نبود چه م فتهرا گر ممیخوفناک که به جانم افتاده بود. تصم یهمراه ترس

باران  ریماندن و فدا شدن رفتن را انتخاب کرده بودم. آن کابوس و قدم زدن ز نیمن ب گرید زیهر چ ایبزدل، ترسو 

کرد! یقد علم م میهاتمام رفتن یرو شیپ ایکه نام هل شدیآغاز م ییوا داشته بود. و تزلُزل از جا میتصم نیمرا به ا

 ادر...نقطه سر خط مـ شهیو باز هم همچو هم ایهل

را از تنم کندم و  سیکرده بود. مانتو خ زیدر دلم سرر بهشتیارد یو شو داده بود و بوتنم را شست  یبهار باران

 .دیچیتلفن پ یصدا

 ! مامان جان؟رویالو ه -

 اتاق خواب رفتم. یسو به

آخه دور سرت  شم؟یمِن مادر نگرانت م یگینم ؟یدیتو؟ چرا تلفنت رو جواب نم ییمادر؟ دورت بگردم کجا یهست -

برگرد  تیرو درست کنه. به زندگ زیگوش بده، قول داده همه چ نییدخترم! به حرف آ خوادیبگردم بابات بد تورو نم

 .زمیدخترت فکر کن عز یندهیبه آ یبزرگ دار یبچه هی! تو ؟یسردرگم یمادر! تا ک

نبودم. من خانه خراب کن نبودم، او حال زن و  برگرد من آدم برگشتن گفتندیهم م گرینه! صد بار د گریمامان! د نه

 مرا بازگرداند؟! نیشیبا شِگرد پ نییچه رفته بودم؟! تا آ یاول؟! پس برا یبازگشت سرخانه شدیبچه داشت! مگر م

 

  رمیمیو من م ماندیدلم عشق تو م در

  رمیگیاز غم تو ره به جنون م عاقبت

 

 

 

*** 
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 یسرم شلوغ بسته بودم رو یباال یابلندم که مدل گوجه یهایاز مو یاتکه دم،یدر تنم کش نیو ج زیبه شوم یدست

را بپوشاند.  امیدگینشاندم تا رنگ پر میهابه گونه یگلبه یرژگونه یبود. پشت گوش راندمش و کم ختهیر امیشانیپ

الأقل در  دادمیجلوه مخود را خوشحال  دی. حالم خوب نبود اما بادیچیپ فونیزنگ آ یو صدا دمیکش یقینفس عم

هر دونفرشان زنده بود، روح داشت، جان داشت و به من  یهالب ی. لبخند روامیحضور دو تن از افراد خاص زندگ

 گرفت. میسرخ را به سو یگل رزها دسته شایالقا کرد. م یحس خوب

 به خوشگل جان. میتقد -

 تو. دیای! بدیدیچرا زحمت کش -

 توپرش از کنارم گذشت. کلیو با ه دیام را بوسگونه شایم

 بانو؟ رویاحوال ه -

 غم نداشت. چه خوب بود حال پندار خوب بود! شیهاچشم گریو چه خوب بود که د دمیزدم، به آغوشش کش لبخند

 از پشت سرمان آمد. شایم یصدا

 .خوامی! منم بغل مهامینداشت یآیآ -

 آوردم.شکلک در شایم یجستم و برا رونیآغوش پندار ب از

 حسود. -

ناز در  شایو م دیرا بوس اشیشانیرفت و پ شیداشت به سو اشیعسل چشم یشهزاده نیکه فقط به ا یبا عشق پندار

 شانیرابطه انیو عشق م کردمیهشان مسرخ به دست نگاه یبا رزها یورود واریداده به د هیو من تک ختینگاهش ر

است،  یزیچ کینفر دوست داشتت باشد  کی کهنیا ست،ین یزیچ یرا دوست داشته باش یکس کهنی. ازدیموج م

است! و دلم گرفت اما به جرعه جرعه خوردن خون  زیکه دوستت داره همه چ یرا دوست داشته باش یکس کهنیاما ا

 عطر کاهگل خاطرات بسنده کردم... یدل با عصاره

 با یبود در کاناپه تقر رشیاش دست و پاگکه شکم گرد و قلنبه شایم برداشتم و مشغول پوست کندنش شدم. یاریخ

 فرو رفته بود.
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 د؟یبرگشت یک -

 پرتقال پوست کنده از دست پندار گرفت. یاپره شایم

 .شبید -

 .یلیتنها بودم خ دیاومد دیچه خوب کرد -

 .میسر بزن رویبه ه میپندار گفت اول بر میدیتا رس -

 محبت به پندار نگاه کردم. با

 چه خبر از مزون؟ -

مدت دوباره خودمون رو باال  نیتا بعد از ا میبزرگ بزار یشو هی میخوایها مبرنامه ریکارها رو دادم دست مد -

 .میبکش

 هم خوب. یلیخ -

 .یباش زیسوپرا شهیمثل هم دیجد یشو یتو خوامیم ؟یایمزون ب یخواینم گهید -

 تکان دادم. یبه عالمت نف یسر

 نه!  -

 فرستاد و با دهان پر گفت: چرا؟ یگریلپش به د نیتر شده بود پرتقال را از اکه برجسته ییهابا گونه شایم

 .گرفتیم ادیز میرز قرمز برا نییشدم، آ رهیخ یعسل یرز سرخ در گلدان رو یهاگل به

 حوصله ندارم. -

 .شدمیم ستهیدختر شا یکه سه سال متوال داشتمیو قد و اندام تورو م افهیاگه ق واه! خل و چل من -

 ؟یک یوقت با اجازهچشم گرد: اون پندار

 آمد: خودم. یاغمزه شایم
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فرم، خودم جات رو  یرو امیتا ب یو باشگاه حساب میرژ هیبرم  دیبا اد،یب ایرو به من ادامه داد: بزار به دن سپس

 .رمیگیم

بودم در  دهیدخترکم شد و ند یشکم برجسته ینگاه با محبت پندار را که روانه دمیشکمش گذاشت و د یرو دست

 را... نیینگاه ُپر محبت آ گونهنیا بارکی یماه باردار طول آن نه

 د؟یبزار یاسمش رو چ دیخوایم -

 یبار هج گرفته و غم تینهایب ییکه دلم را لرزاند با صدا یافکند و سکوت کرد و پندار با تلخند ریسر به ز شایم

 کرد.

 .ماین -

 به پندار نگاه کرد. پندار اما نگاهش به من بود. یناگهان سرباال آورد و با ناباور شایم

 اما من... -

 نگاتو از برم. یکه معن شناسمتیم قدرنیا ؟یتو چ -

 پندار من... -

 .یبزار مایاسم بچمون رو ن یبخوا مدیمن بهت حق م زمیعز دونمیم -

 نداشتم! یقصد نیمن همچ -

 بزارم؟! مایاسمش رو ن خوامیپس من به مادربزرگ گفتم م -

نگاه کرد  مایبه قاپ عکس ن م،یمن گفتم هنوز انتخاب نکرد میبزار میخوایم یاسمش رو چ دیمادربزرگت ازم پرس -

 . میبزار مایکنه اسم بچه رو دوست داره ن میحال خوادیکه م دمیمن فهم

 .خواستهیو نم خواستهیکه م ستیمهم ن میبزار ماین میخوایحاال که م زم،یعز ستیمهم ن -

 پنـ... -

 بهتره، هوم؟ میراجبش حرف نزن -
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نگ فرو برد و چ شیچالند. پندار دست در موها شیهادست انیتنش را که م کیدامن تون دمیو د دیچک شایم اشک

 یگرفتم، دست رو یجا شایجا شدم و کنار م برداشت و به تراس رفت. جا به یعسل یرا از رو گارشیس یزد و بسته

کمرش لغزاندم و مشغول  ی. دست رودیبار وگذاشت  امنهیاش گذاشتم که در آغوشم غِل خورد و سر به سشانه

 نوازشش شدم. 

 جون من بود، جونمو فراموش کنم؟ ماین رویه -

 .دمیرا بوس شیموها

 برو باهاش حرف بزن. -

 .زهیریدرد تو جونم م هوکیبگم؟ خوبه، خوبه  یچ -

 درکش کن تا درکت کنه. -

 .کشمیکه باباش قاتل عشقمه رو به شکم م یادرکش کردم که بچه -

 !شایم -

 من چه کرد.مرد با  نیا رهینم ادمیاما  مونمیخاطر بچمم مبه مونم،یباهاش م ایتا ته دن رویه -

 برو االن باهاش حرف بزن. -

تراس  یهم فشردم و او آرام آرام به سو یخاطرش رو یتسل یآمد و دو دل نگاهم کرد، چشم برا رونیآغوشم ب از

 دهیبود که اکثر عشاق طعم وصال نچش نیو هم شدیو عشق از آغازش با درد شروع م دمیکش یقیرفت. نفس عم

خاک باران خورده در  یلب زد. بو یزیگوشش چ ریز دمیو د دمیرا در آغوش کش شای. پندار مشدندیجوانمرگ م

 کرد. دنینم شروع به بارباران نم  د،یچیسرم پ

  یبر کردمیفکر نم نیبغل کردم بب بارونو»

  نیبب گردهیپروانه به دور شمع که م مثل

  نیواسه تو خوردم زم یزد شهیدل من ر تو

 «یاهو دور زدرو پاهات وسط ر یسیتو وا تا
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محرک نباشد.  یادیکه ز پختمیم یزیچ دیبد بود و با ارشیو شایم دم،یشام را تدارک د یآشپزخانه رفتم و وعده به

 ... دیرسیمامان نم یهاشربت یمشغول شدم، شام پختم، ساالد درست کردم و شربت بهارنارنج که به پا

 یچا یوانی. لدمینفس کش ییدر قعر تنها شهیرفتند و من همچو هم یشام کنارم بودند و بعد پس از چند ساعت یبرا

را کم  یزیکم بود، انگار چ یزیکردم. چ توتهیآشپزخانه ب یصندل یو رو ختمیر میهاییخود و خلوت تنها یبرا

 یوتلفن ر یبرخواستم و به سو یدر جا عی! سرایهلداشتم، فکر کردم، به دور و ورم نگاه کردم و مغزم فرمان داد 

 خواستمیخود م یبروم و دخترکم را هم برا خواستمیبه درست و اشتباه بودن کارم نداشتم، من م یکانتر رفتم. کار

 اش را گرفتم. شماره یمعطلی. بزدمیهم مفصل حرف م نییبا آ هیقض نیراجب ا دیبا

 بله؟ -

 هست؟ ایسالم هل -

 .یسالم. نه ملکا بردتشون جنگ شاد -

 تهران؟ شیاریم یباشه ک -

 فردا پرواز دارم. -

 پنجشنبه تولدشه! -

 .دونمیم -

 اون روز رو کنار من باشه. خوامیم -

 .ستین یباشه مشکل -

 مکث کرد. یکم

 ؟یخوب -

 خوبم. -

 ؟یپرسیحالم رو نم -
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 !یزنیبا من حرف م یکه دار یالبد خوب -

 .ادیبهت نم -

 ؟یچ -

 !یرحمیب -

 باهات حرف بزنم. دیمن با نییآ -

 .شنومیم -

 .میحرف بزن دیرو در رو با شهینم یپشت گوش -

 .میبا هم حرف بزن امیم ایپس فردا قبل آوردن هل -

 .رهیبگو تونست باهام تماس بگ ایممنون، به هل -

 ؟یندار یباشه، کار -

 نه ممنون، خداحافظ. -

 شب خوش. -

کردم. شب اول  اشیخال نکیزده! در س خیمُرده بود. سرد و  یچا وانیل دم،یام خزو باز به آشپزخانه دمیکش ینفس

ها، قول و قرارها... اما باألخره حرف آوردند،یها از هر طرف به تو فشار ممثل همچو شب اول قبر است! خاطره ییجدا

 یشکسته یها... استخونیکه دلتنگ نباش یریگیم ادیکم و  کم شودیاز فردا باورت م گذرد،یها مبا تمام اشک

مصرفت تمام  خیوقت بوده که تار یلیخ یتا بفهم یکنیو جمالت آخر را با خودت مرور م یکنیاحساست را جمع م

 به یرویبعد م«! همه»دور مثل  یآشنا کیهمچو  یشوی... میدادیکشش م یه یالک یشده بوده و خودت داشت

و آدم  یخواهیخورده است، باز هم او را محوا بودن... سرت به سنگ نخواستن  یسمت آدم شدن بعد از عمر

...! دفتر خاطرات چرم یمانیجا گذاشته است و تو همچنان حوا مماندگار به یتنت ردها ی. زخمِ عشق به رویشوینم

معشوق در نگاه عاشق چه  یراستمن آغوش گشوده بود. ورق زدم و به یکنسول برا زیم یرو نیدیآ یاسورمه

 نییعشق آ یدهیاو مرا عاشق بود و من هنوز هم به طناب پوس گناهم،یب نیدیاست. آ خبریو خود ب ستیاشگفتانه

 .زدمیچنگ م



 نهناز
 

318 
 

 من  رمیو عشق از همه دلگ ایاز دن گهید»

  «رمیگیکه اسمش عشقه فاصله م یهر چ از

 . شدمیکنده م شیهاشهر و تمام آدم نیاز ا رفتم،یم ایهل با

که به دلم افتاده بود  یااز دلشوره یبه دور از عشق استخوان سوز کاش کم کردمیرا آغاز م یآرام یدخترکم زندگ با

 مو در نظرم نقش زد. دی. دخترک سپشدیکاسته م

 «تنها باشه. زارمینم»

 .داشتیبود که مرا به استرس وا م نیهم و

 

 

*** 

 

تا  دمیبه جلو کش یمشخص بود. سر کم اشیاهیکه فقط س یطور قیعم یادیبود، ز قینشسته بودم، عم یگودال سر

 .نمشیبهتر بب

 .ستیاما نگران نباش سرد ن که،یتار یلیخ -

مملو از  یزده بود، تاج رهیگ شیموها یبه رو یتاج گل بارنی. ادشیمواج و سپ یبرگرداندم، خودش بود با موها سر

 گم شده بود. شیموها انیکه م دیسپ یهانرگس

 کنن؟یرو خاک م یکس جانیا -

ها نهاد همچو من نگاهش معطوف آن آن یحلقه کرد و سر رو شیگور نشست، دست به دور زانوها یآمد، لبه کنارم

 بود. یکیتار یایدر

 .کنندیخاکش م جانیآره ا -
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 اوج گرفت. میدر صدا التماس

 .رویک -

 ؟یتو مادر -

 نگاه کرد. میهاکردم و او به چشم سکوت

 تو قشنگن؟! ها مثلمامان یهمه -

 زدن نداشتم، لبخند زد و خود جواب خود را داد. یبرا یحرف

 مامانا قشنگن. یآره همه -

-... 

 منم قشنگم؟ -

 نگاه کردم. زشیبه قد و قامت ر یناباور با

 ؟یتو هم مادر -

 تکان داد. یسر

 آره. -

 کرد. ترشانیرا پر شیموها یزده نگاهش کردم، نگاهش به گور بود، باد کم تعجب

 .کنهیآدمو سبک م یلیخ هیگر -

 ؟یگیم نویچرا ا -

 !یکن هیتا گر -

 کنم؟ هیچرا گر -

 ؟یتا سبک ش -
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 ؟یچ یواسه -

 !یتا دق نکن -

 زد. شین قلبم

 .یقراریب لشیاوا -

-... 

 .یزنیم واریخودت رو به در و د -

-... 

 برسه. یونگیممکنه کارت به د -

-... 

 .زهیرینمک م شیگودال خال یانگار قلبت رو از جاش کنده و تو یکی -

-... 

 .یخوب نش گهیوقت د چیو ممکنه ه شهیبد م یلیحالت خ -

-... 

 ؟یامتحان کن یخوایم -

 رو؟یچ -

 تن خاک رو. -

 زانیاش آورا لبه میپاها دم،ینبود؟! خود را جلو کش نیا مانیمگر آخر همه دم،یترسینگاه کردم، نم کیگودال تار به

 .کردیکردم. دخترک نگاهم م

 چشمات رو ببند و بغلش کن. -
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 انگار از پشت سر هولم داد و من در عمق گور افتادم... یکیرا بستم و آغوش گشودم.  میهاچشم

م غلت زد یشود؟! درجا خواستیبود. به سقف نگاه دوختم؛ ضربان قلبم کر کننده بود! چه م ییکابوس آشنا دم،یپر

 نیغلت زدم و خسته از ا گرید یتا ساعت یکِرخت در جا یباز و تن یها. با چشمشدیدلم آرام م یولوله نیو کاش ا

به  دیجهانم بود و من باو فردا تولد جاِن  یدوش کوتاه فتنگر یگرفتم. حوله برداشتم برا شیماراتون راه حمام را پ

 ترانیبه قامت بلندم نشسته بود و ظرافت تنم را نما ییعبا یمانتو ،دمیپوش دی... سر تا پا سفرفتمیدنبال تدارک م

 یکادو نیماش چیها سو. پس از مدتدادیم تیمعصوم یام بوو چهره ختمیر میهارنگ به جان چشم ی. کمساختیم

بودن  یقو دیاستفاده کنم. با میهایرا حذف کنم و از دوست نداشتن قمیعال گرفتمیم ادی دیبابا را برداشتم. با ییاهدا

 با دخترکم در قربت مستقل بودن را آغاز کنم. خواستمیمن م کردم؛یم نیرا تمر

برابر اصلش را  یخرس مهربان را دوست داشت، عکسش را به قناد نشان دادم و او قول کپ ایسفارش دادم، هل کیک

به  یو دل من برا داشتیرا دوست م یباز یاسبا زیچاز هر  شیشدم و دخترکم ب یاسباب باز فروشگاه یداد. روانه

 یساختم و خود برا نیپشت ماش یهایندلص یرا روانه شیحجم محبت تنش تنگ شده. کادوها دنیآغوش کش

 بود.  وایزنگ خورد، ه امیسوار شدن دور زدم. گوش

 جونم؟ -

 ... رو!ـیه -

 !کرد؟یم هیمن حس کردم؟ گر ایبه بغض  ختهیآم شیصدا

 شده؟ی! چـوایه -

 ... رو!ـــیه -

 مرگ... هیشب یناقوس نواخت،یناقوس در گوشم م یکس

 شده؟یچ یجون به لبم کرد وایه -

 .نیی... آـیی... آمارستانِی...مار... بـی... بایب رویهـ...  -

 دست تکان داد. میبرا ابانیخ یسومو را که از آن دیدخترک سپ دمیخدا دبه دم،ید

 !وایه -
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 .ای... رو... هلـ... ـیه -

مشخص  یچه شد، با کدام توان پشت ُرل نشستم و فقط راندم، به مقصد دمیجان دادن. نفهم یبس برا نیمرا هم و

 چیآن ساختمان لوکس را و دلم در هم پ ینما دمیدی. تار مزدیو قلب بانگ م دادیکه گمش کرده بودم. مغز فرمان نم

کفشم مرا به  یهاپاشنه یو صدا هاکیسرام یرو دمیدویم دم،یدوی. مکردیم یبازو ترس در دلم االکلنگ  خوردیم

 دانمیساخت؟! نم رانیام را وکاشانه لیس ایرفتن! طوفان آمد؟!  کیسوگ  ی! بوآمدیترس م ی. بوکشاندیجلو م

! زدی! قلبم؟! قلبم نمدمیدیآشنا م یقدر چهرهو چه اندستادهیا مارهایرا که از پرسنل و تا ب یتیجمع دمیدیفقط م

با  دم،یرا د نیی. آفشردیم شیهاپنجه انیرا م میگلو یبه خس خس افتاده بود و کس امنهیس زد،یخدا که نمبه

با  یبود و به سجود درآمده بود قامت استوارش کنار تخت انینما شیرو یآشکار یهایکه سرخ یدیروپوش سپ

بود. حال زارشان قلبم را به لکنت انداخته بود.  دهیآرم یتن رشیسرخ که ز یهان لکهو با اثر هما دیسپ یمالفه

 کجاست؟!  اینهادم و مالفه سرخ بود. همه بودند و هل شیپ یقدم

نشست و  میها تک به تک روکجا بود؟! نگاه ایتولدش بودم! هل کیدر حال سفارش ک شیساعت پ کی نیکه هم من

هق زدم و  دنمیبه محض د لماهی. اخواستمیرا نم انیگر یوایو ه نایآغوش ال انیخانوم و مامان م الهه یدهیبغض ترک

 نییو آ کردندیراه باز م میبرا کیبه  کینهادم و  شیپ گرید یقدم سرخش برد. یهایبا آن گو رادیه ینهیسر به س

 یشکستن؟! ساعقه کلبه گونهنینداشت از ا میمغرور ب نیی! آدیلرزیم شیهاهمچنان به سجود درآمده بود و شانه

 بود؟! دهیجانم در خون خود غلت یرهیش ختیمرا به آتش کشانده بود؟! اشکم فرو ر

  ـا؟یزدم: هلـ...  لب

گوشم را کر کرده  شیهابه سجود درآمده بود و زجه نییخارج نشد... کلمات مرده بودند، قلبم همچو قامت آ ییآوا

و  دیو چرخ دیچرخ ای. دندیکش رونیدر دلم فرو برد و ب شترین یکیو  دیدر گوشم چرخ خورد... چرخ شیبود، صدا

 جا ماند! امانشیهجوم ب انینفس من م

  رو؟یمامان ه -»

 جان مامان؟  - 

  ؟یمونیم شمیپ شهیواسه هم - 

 «عمر مامان. شهیواسه هم - 
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 یموها توانستیزده بود م رونیروشن بلند که به رنگ سرخ درآمده بودند و از مالفه ب ینهادم، آن موها شیپ یگام

 رونیبود و داشت چشمانم را از حلقه بکرده ریگ میگلو انیم یسرطان یامن باشد؟ رنگش زشت بود... توده یایهل

 خون! یاز بو یرنگ سرخ بود وا دیسپ ی. مالفهانداختیم

  ا؟یهل -

... دمی. خنددندیکشیبه دار م میهاچشم یداشتند خودشان را در کاسه میهاالل شده بودم! اشک ... لعنت...لعنت

به آغوش  ای زدم؟یتشرش م دیبخشیخاتمه م یباز نیگرفته بود. حال که به ا اشیدخترک سرتقم شوخ

 نفسم. کشهیهم نفس مامان رو م شیشوخ ی: حتگفتمیو با بغض م دمشیکشیم

 ریدلگ توانستیقدر مچه ایو دن گناهمیبه سکته افتادند... و دلم امان از دل ب میهاگذاشتم، لب شیپ گرید یگام

 باشد؟! رحمیب توانستیباشد؟! و خدا تا چه حد م

  ا؟یهل -»

 بله.  - 

  اد؟یاز من بدت م - 

 نه.  - 

 چرا؟  - 

 «.نیآورد ایچون شما من و به دن - 

 یزیلرز کرده بودم و چ دند،یکوبیهم م یداشتند خودشان را رو میهاماه به جانم رسوخ کرد، دندان نیفرورد یسرما

 لیطو ریمس نیاز ا ی! به نفس نفس افتاده بودم، پس کندازد؟یروز ب نیمرا به ا توانستیجهانم مجزء فکر رفتن جان

 !دمیرسیپوش مو به آن تخت مالفه کردمیعبور م

 ! ایهل -

رفته بود.  نییبه آ نمکشیب یهایشوخ نیچه بود راه انداخته بود؟ ا یمسخره باز نیبازگشته بود... ا میصدا یکم

 . دیسرد و دراز سرک کش یکرده بود، روحم از کالبد به آن راهرو ستیمنجمد شده بودند... کوبش قلبم ا میدست ها
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 «قیشقا هیزانو هیشبنم الال کن رو یبایکن دختر ز الال»

 یکیافتاده بود و  میرا که به گلو یسوزش دمیفهمیرا حس نکرده بودم! فقط م یحس چیسوختند! نه... ه میهانهگو

تا  میو من از نو جان دادم. زانوها دندیکش رونی... نشتر را از نو به قلبم فرو بردند و بدادیداشت با چاقو خراشش م

هم به لرزش دچار شدند... چرا؟ مگر چه شده بود؟  میدست ها آمد؟یبه کمکم نم یشدند، تلو تلو خوردم، چرا کس

 گذاشتم.  شیپ یگام

  ا؟یهل -

جهانم که سبک بود! جان یخواب خرگوش شد؟یبلند نم ای... چرا هلدیبه گوش خودم رس بارنیا میصدا یآوا

 شنگش نبودم؟! ! مگر من مامان قگفت؟ینم رویو مامان ه کردیدرشتش را گرد نم یهاچرا چشم زمادریعز

 «قیکه تلخه حقا هیداریتو ب ینینب یمهریتا رنگ ب بخواب»

 بودم... تازه آمده بودم طلبم را پسش بدهم...  اششرمنده

 باشم. شیبرا شهیتا هم خواستمیخشک شد. م امیمهر یب ریاو بود و در کو یبودم که برا یریش یشرمنده

 «دمیهاش چکشونه یشب رو کیکه  یمونیمثله التماس من م تو»

گورت را گم کن  گفتیکاش م خواست؟یرا نم شیرویمامان ه گرید خواست؟یمرا نم یعنیبود؟  قدرنیبودنم ا عمر

و به  دیخندیم میبرا یو نمک کردیرا باز م میهابه رنگ چشم یها. کاش چشمکردیمسخره را تمام م یشوخ نیاما ا

 ر نداده بودم.یو من به او ش دیبسایم امنهیو سر به س دیخزیآغوشم م

 «دمیاون بود که خوابم برد و کوچش رو ند یهاسرم گرم نوازش»

. مونس خواستیم شهینداده بودم و او مرا هم ریبودم. من به او ش یمن آدم آهن گفتیراست م نییمادر نبودم، آ من

 .کردیدرد مادرش بغض م یو برا گرفتیبود و با سرانگشتان کوچکش اشک چشمم را م میهاغم

 «چکه کرده یبیکنجه خلوت که از سقفش غر هیمن موندمو  حاال»

 یاما صدا دم،یشنیرا نم تیجمع «نیه» یصدا یو حت نیزم یسقوط آزاد زدم رو میشکستند و با سرو زانوها میپاها

از خون دست  ییایدر انیم حسیو فقط قلبم بود که ب دیچیو درد در تمام تنم پ دمیرا شن میزانوها یشکستن کاسه

 ...نخو یاز بو ینجات دهد و وا خواستیو خود را م زدیو پا م
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 « زده کاشونمو صد تکه کرده ییامواج جدا یهاتالطم»

را که قصد بلند کردنم را داشتند، دست به باال گرفتم و متوقف ساختمشان... چه شده  رادیو ه نیدیآ یهاگام دمید

 هیبه زانو درآمده خود را با تک یجهانم؟ با همان پاها! دخترکم؟ جانآورد؟یبود؟! خدا داشت چه برسر من گناهکار م

 مقصدم را... مودمیو پ دمیکش نیزم یبر دستانم به رو

 «شدیوا نم ایچشمم به دن گهید نیرین خوابه شپس از او خواستیم دلم»

و درد نداشتم و فقط  گذاشتندیجا مبه یقلیص یهاکیسرام یاز خون را رو یام ردشکسته یهاگرم بود و زانو رمیز

 ترانیو رنگ سرخ مالفه نما دمیکشیم نیزم یبود. خود را رو ختهیخانوم روانم را به هم رمامان و الهه  یهیگر یصدا

 .خوردیتکان نم شیهمچنان از جا نییو آ شدیم

  «شهینم دایاز خاطره پ گهید یقلب متروکم نشون ونهیم»

 هیبود، شب مانمیدرد زا هیشب داد،یم ییآشنا یکه بو یدلم حس کردم، درد ریرا ز بیعج یهجوم درد بارهکی به

نخورانده  ریبه کام طفلم ش بارکیو من  دمیچیپیها از دردشان به خود مداشتند و شب رمیپُر ش یهانهیکه س یدرد

 .دمیکشیجلو م زورو خودم را به  زدمیچنگ م نیبه زم میهابودم. با ناخن

 «ستین یاآوازه چیاسمو ه چیکردم ازم ه هیاز بس گر نهیغمگ صدام»

 میهارا داشت. دست بلند کردم، دست شیهادست یدلم هوس لمس تب کودکانه سوخت،یم از اشک صورتم

 کیسوگ  یخون، بو یغم، بو یدرد، بو ی. بودمیتخت را گرفتم خود را باال کش یلهیکل وجودم هم، م دند،یلرزیم

 بردم و هق زدم. شیدست پ آمدیاتفاق ناگوار م

 «ستیمن ن هیخاموش لهیها گفته بودم که شمعم مپروانه صفت به»

اش را و هق مردانههق دمیشنیهمچنان در سجود بود و من م نییبلند شد و آ یو زار ونیرا کنار زدم، ش مالفه

 که سرخ بود و صورت کودک من بود! خون در تنم منجمد شد، زمزمه کردم. یصورت کوچک و تابان

 ـا؟یهل -

 «دمیشونه هاش چک یشب رو کیکه  یمونیمثله التماس من م تو»

 زدم. ادیمام وجودم فرزدم با ت ادیمادر بودم؟! فر من
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 !ــایهل -

 شده بود! نینداشت. خوابش چه سنگ دهیفا شدینم بلند

 !ــــایهل -

آلودش را در دست  بود، دست خون یسرش جار ریاز خون ز یاکهیبسته بودند، بار شیهاچشم خورد،ینم تکان

 .دمییبو دم،یگرفتم، بوس

 !ـــــایهل -

بروم. با تمام ته  شیقد و باال یکه قربان صدقه شدیپا نم شد،یو او پا نم طعم خون دخترکم را گرفته بود دهنم

 .دیچیدلم پ ریز میعظ یباقوا زدم و به ناگه درد یادیجانم فر یمانده

 !ـــــــایهل -

 «دمیاون بود که خوابم برد و کوچش رو ند یهاگرم نوازش سرم»

 

 

*** 

 

 

عطر دارد؟!  یهم نه، کل وجودم را! زندگ یاکم بود، انگار گم کرده بودم تکه یزیچ زدم،یپرسه م یداریخواب و ب در

با  ش،یهادر چشم ینیریبود با برق ش یدخترک ی! زندگست؟یچ ی! زندگست؟یچ یرنگ دارد؟! بو دارد؟! اصال  زندگ

بود که  ایمن هل یبرا ی... زندگجانشینشسته بر تن ب مگر یبا عطر ش،یهالب یشکوفه یبخش رولبخند جان  یرد

خرج  شیو من مادرانه برا خواندمیبود که مادر م یمن دخترک ی. زندگدیدرخشیم دواریاسمش خورش یهمچو معنا

 یدخترک هفت ساله ی. زندگکردیا نوازش نمگوشم ر گریمنظم قلبش که د یهابود و تپش ایهل ینکرده بودم. زندگ

 رحمانهیروز خاک تنش را ب نیو در هم گذاشتیم ایخترکم امروز پا به دن. دماندیکه تا ابد شش ساله م دمن بو
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! مگر دل وامانده را قرار شدیجوشانم مگر خشک م یدخترکم بود، آرام جانم بود. اشک؟! چشمه د؟یبلعیم

 یشکسته یهادرد زانو یحت بودم،! چشم به سقف دوخته آمد؟یم رونیام بخورده ! مگر نفس گرهگرفت؟یم

حس  دیفضا را ُپر کرد. نبا میمال یاحهیدر آمد و را یبرخوردار نبود. صدا یتیاهم نیترام از کوچکشده یچیباندپ

و براق بود،  دینشست. سقف چه سپ یصندل یکنارم رو ی! مگر من نمرده بودم! کسماند؟یاز حرکت باز م امییایبو

 از زبانش بشنوم؟! «رویهمامان » شودی! مرم؟یدر آغوشش بگ گریبار د شودی! مبایپاک بود ز میای. هلمیایهمچو هل

 خانوم؟ رویه -

بودم!  دهیبود که به آغوشش نکش یاهفته کی! من دار؟ید یتداع یبرا آمدیم یبودمش ک دهیبود ند یاهفته کی من

. بو دیسابیجا که سر به آن م درست همان د،یکش ریت امنهی. سماندیبه هفت روز و دخترکم تا ابد شش ساله م بیقر

 ! من مادر بودم؟! پس کودکم کجا بود؟!کردند؟ی! دل کباب م؟یسوختن ی! بوآمد؟یم

 خانوم؟ رویه -

 ا؟یزدم: هل شی! صداایهل ینمک یهاآمد، خنده خنده یصدا

 .«رو؟یه مامان بله»در گوشم زنگ خورد شیصدا

 ؟یمامان ییتش را نوازش کردم: کجارا به باال گرفتم، صور میهادست

 .«رویه من کنارتم مامان»انداخته بود هیسا اشیشانیپ یرنگش رو ییطال یهایچتر د،یخند

 خانوم؟ رویه -

 ینهادم درد نیزم یکنار زدم. پا که رو میهازانو یرا پشت دستم حس کردم. مالفه را از رو یسینشستم، خ میجا در

 کتفم را گرفت.  یکه دست میایبه زانو درب نیزم یها روبود که با همان کینشست و نزد میهادر زانو میعظ

 .یداشت یجراح شبیمراقب باش، شما د -

 ور بودند.از خون غوطه ییایپف کرده بود و در در شیهامن بود؟! چشم یاهایقصر رو یزن ملکه نیبود ا مهم

 ا؟یهل شیپ یبریو ممن -

 هم فشرد. یلب رو آمدیم رونیقلبش ب یکه از اعماق متروکه ییبا صدا ،دیدو شیهابه چشم اشک
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 .برمیم -

. نگاهم کرد، لبخند زد پشت دستم را دمیتخت نشاند، خواست از کنارم برود که با ترس دستش را کش یرو مرا

 نوازش کرد.

 .ارنیب لچریبگم برات و رمیم یراه بر یتونینم -

 .ایهل شیپ میبر ای: زود بدمیعجز نال با

 . نمیبنش لچریو ی. کمکم کردند رودیکشیم نیزم یرا به رو یلچریکه و یهم آمد با پرستار زود

 یعزا یبودند؟! برا دهیپوش ینشست. چرا مشک نیدیدرآمد و نگاهم در نگاه پردرد آ ی! صداکوفت؟یهنوز م قلبم

 بودند؟! دهیمن پوش

 ؟یکنیم کاریچ -

 .یخاکسپار یبرا ارمشیب خوامیم ؟ینیبینم -

 حالش؟! نیبا ا -

 .کننیخروار خاک دفن م هی ری! بچش رو دارن زمادره ن؟یدیآ یگیم یچ یفهمیم -

 .«رویمامان ه» دیچیدر گوشم پ ایهل یهق افتاد و صدابه هق ملکا

 جانم؟ -

 و ملکا و پرستار نگاهم کردند، چشم گرد کردم. نیدیآ

 .ششیپ میبر د؟یشنوی! نمزنهیصدام م ایهل -

مغزم  یپرستار هم رو یهاهقهق کرد،یو نگاهم م دیلرزیاز برق اشک م شیهاچشم نیدیو زار زد و آ دیجوش ملکا

خود  نیدی. آختیریبدون حالت آب م میهااز پلک ی! آرختمیری. چه مرگشان بود؟ من هم اشک مدادیمانور م

 شانیهاو پرسنل از اتاق مارهایب یحت هاهمراه. دادیهول م یقلیس یهاکیسرام یرا گرفت و مرا رو لچریپشت و

. کردندیحال بهم زن نگاهم م یبه اشک نشسته بود و با ترحم شانیها. چشمکردندیزده بودند و به من نگاه م رونیب
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که نثار  خواستیبزرگ م یتو دهن کیو من دلم  کردندیم یبر زبانشان جار را«تیتسل» یشرمانهیب یواژه کیهر 

 کنم... شانتکتک

نشسته بودند و مشت مشت خاک به سر و صورت اشک  یسر گور یباال وایه نا،یال لماه،یالهه خانوم، ا مامان،

بودند و سر به  ستادهیچرا به صف ا پوشاهیجماعت س نی! ازدیدر آغوش پندار زجه م شای. مزدندیآلودشان م

من  یفرو خورده کلیشدن ه نییباعث باال و پا هازهیو سنگ ر دادیرا هول م لچریو نیدیفرو برده بودند؟! آ بانیگر

 ینوحه، صدا یحوا و خرما، صدا یبو آمد،یعود م یدوتا شده بود. بو نییو کمر آ رفتمیم شی. گام به گام پشدیم

بودند. نفس  دهیچیرنگ به دورش پ دیسپ یکوچک که مالفه یبه جسم دمی. رسهیو گر ونیش یماتم، صدا

! دم؟یدیخوفناک جان به سر شده بودم. جنازه م یاما مرده بودم، با اندوه دیتپیقلبم م ختم،یریاشک م دم،یکشیم

! مگر مهم م؟یهازانو یهاهیاز خاک غلت خوردم. مگر مهم بود باز شدن بخ یتل یخاک انداختم و رو یخودم را رو

همچو قرص  د،یدرخشیزدم. صورتش م اررا کن د؟! همه را پس زدم، مالفهبلند کردنم دراز ش یکه برا ییهابود دست

را دورش  میهادست دم،یبود. به آغوشش کش دهیرنگ پر شیهالب یدرشتش بسته بود و غنچه یهاماه، چشم

در  صدایراه انداختم، خاموش و ب هیشد. مرث دهی! بند دلم درگر؟ی. مادر بودم ددمیو سفت به آغوشش کش چاندمیپ

 زدم. شیکردم. صدا ییدل خود نوحه سرا

 دخترم؟ -

 تر.هشان دردمندشد و نگاه شتریب تیجمع یهااشک لیس

بغلم کن، نگاه غصم  ایصدام کن. ب رویقشنگت رو باز کن، نگاه مامان کنارته! مامان ه یهاچشم یدورت بگردم مامان -

 کیبرات ک ،یهاتو مامانه جون دلم؟ باز کن چشممامان دق کنه؟ آر یخوای! میخوشگلت رو بست یهاشده چشم

و تو دور که فقط من یجا هی میری. ممیری. بعدش با مامان میآرزو کن ،یهاتو خاموش کنشمع میبر دیگرفتم، با

 پاشو دورت بگردم! جان؟ایوقت تنهات نزارم پاشو قشنگم. هل چیه دمیعمر مامان، قول م میباش

 دمیاش سابو آغوش من خفته بود. سر خم کردم، گونه به گونه دیسپ یهامالفه انیم یاچون فرشته خورد،ینم تکان

اش سرد من و دخترکمان به زانو افتاد. گونه یرو شیپ نییشد و آ ادیخانوم فرمامان و الهه  یهاگفتن ایهل یو صدا

 شیبود صدا یو من هفت روز دمشیبوس دمش،ییزده، انگار خون در تنش منجمد شده بود، در تن من هم. بو خیبود، 

و انگار  کردندیرا نگاه م خیتار زیانگغم یبودند و تراژد ستادهیهم ا یبه شانه و بابا شانه یبودم. بابا مهد دهیرا نشن

 نشسته بود، مخاطب قرارشان دادم. شانیشبه بر چهره کی یریغبار پ

 کنه؟یباز نم هاش روچرا بچم چشم یدونیشما م یبابا مهد -
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 بابا نگاه کردم. به

 بابا؟ یمگه نه؟ دوسش دار یرو دوست دار ایاما هل یبابا شما که من و دوست ندار -

 دهیاز نگاهش را ند ترجانیب ینگاه امیبه خدا سوگند در تمام زندگان کردینگاه کردم، دردمند نگاهم م نییآ به

 بودم.

 .گردمیبرم ایبه جون هل گردمیبلند شه برم ایهل گردمیخدا برمبه گردم،یبرگردم؟ برم ایخاطر هلبه یگفت -

 را به بابا دادم. نگاهم

 خونه! میبگو پاشه تا ما برگرد ایبرگردم؟ ها؟ خب به هل یخواستیمگه نم -

 سُر دادم. حالیمامان ب یرا رو نگاهم

 .شهیپا نم چرا دونمیخاطر بچم برگردم فقط نمبه خوامیخاطر بچم؟ مبه یگفت -

 .کردیآلود نگاهم ماشک یهاخانوم گرداندم با چشمالهه  یرا رو نگاهم

 برگردم؟ یشیم یراض یچ ایخاطر هلاما به ادیشما از من خوشتون نم دونمیم -

و  نیدیآغوشم خفته بود. آ انیزده م خی یبا بدن ایو هل گذاشتندیم جوابیرا ب میهاسوال دادندیبه من نم یپاسخ

. فشردمش، به تنم فشردمش و اوردندیب رونیرا از آغوشم ب ایآمدند تا هل میناشناس به سو گریو دو مرد د رادیه

 .ختمیر نیدینگاهم را در نگاه اشک آلود آ

 دم؟یآهت دامنم رو گرفت؟ جواب دل شکستت رو دارم م ؟یکرد نمینفر -

سر باز  یهازانو یهاهیو از بخ دمیزدم و خودم را به جلو کش غی. جدیکش رونیرا از آغوشم ب ایهل ینزد و به آن یحرف

 .دیجه رونیلزج و گرم ب یعیام ماکرده

 نـه! برش گردون، بچم رو بهم بده. -

جهانم را به دستش داد. جانِ  نیدیدخترکم دراز کرد. آ یو دست به سو ستادیدرون گور ا رادیشده بودند، ه رحمیب

 .دمیود کوبزدم و به سر و صورت خ غیج
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 نــه! -

به  نایملکا و ال لماه،یا وا،یاز آن ه شیخوردم که پ نیو باز به زم ستادمیخوردم، از نو ا نیو به زم ستادمیا یجا در

 شانیتلوتلو خوران به سو ستادم،یپا ا یپسشان زدم و رو ییماورا یشتافتند و مرا در برگرفتند. با توان میسو

بلند  گونهنیا ییبود! تا به حال صدا ادیزدم؟ نه فر غیج ن؟م نیتن نازن یرو ند؟زیخاک بر خواستندی. مرفتمیم

 بودم. دهینشن

 ها.کثافت دیـزینـر -

 دست و پا زدم. د،یپناهش کوبجان ینهیو مرا به س دیچیبه دور کمرم پ یدست ندازم،یخود را درون گور ب خواستم

 نجات بدم. دیولم کن بچم رو با زن؟یریبچمون خاک م یدارن رو ینیبیولم کن! نم -

رها شدم،  نییآغوش آ انیم هوشیقدر دست و پا زدم که ب. آنزدمیاز تکان نخورد و من همچنان دست و پا م تکان

 ...رمیتو دلگ یرحمیمن قدر ب ایو خدا خواستمیمن مرگ م

 

 بودم خاک از دستم ربود پرورده ینوگل

 که در عالم نبود ییدر بر گرفت گو آنچنان

 تا گلم پرورده شد دمیزحمت کش هاسال

 اجل آن غنچه را از من ربود کیپ ناگهان

 

 

*** 

 



 نهناز
 

332 
 

را حس  دیچکیام مکبود شده یهاچکه به درون رگکه از سُِرم چکه ییهاقطره یصدا یحت دم،یشنیرا م صداها

که کف دستم را به  ییهازهیدرد سنگ ر یهم قابل لمس بود، حت میهاهم باز بود، سوزش زانو میهاچشم کردم،یم

شدن آشکار بسته یپس از چهل و هشت ساعت برا میهاپلک یبود، تمنا دهیچیزخم و خون نشانده بودند در تنم پ

 بود؟ کجا ایو هل کردیکار م امیعی. من زنده بودم، تمام عالئم طبشدیمنعکس م امنهیمقطعم درون س یهابود و نفس

 ؟یخواهر -

اما هم خون دخترکم است.  ستیکه از تن من ن یهم خواهر دارد، خواهر امیخواهرش بودم؟ هل گفتیم راست

 کجا بود؟ ایمهم بود؟! هل هازیچ نیعاشقش بودم. ا بود که عاشقانه یمرد انتیکه حاصل خ یخواهر

 

 !ینخورد یچیبخور دورت بگردم، دو روزه ه یزیچ هیپاشو  -

 انی. دختر من خفته بود، مساختیم داریجهانم را بجان شانیهاهیگر ی! صدامیگویرا م شانی! همهشدند؟ینم الل

 خاک خفته بود؟! انیاز خاک! خاک؟! دخترکم م یبستر

 ؟یآج -

صورتش را از نظر گذراندم، من هم صورتم را خراش داده  یرو زیر یهااش نگاه کردم و چنگپف کرده یهاچشم به

 سوخت. میهاودم؟! گونهب

 ن؟یرو هنوز نگرفت کیک -

 سوپ دستش هم چکه کرد. یکاسه یانداخت و اشک صورتش را پوشاند و به رو ریبه ز سر

 یبابا واسه تولدم گرفته بود؟ به تو نگفته بودند؟ دوست ندار یدونستیم یراست نمه؟یماش یصندل یکادوش تو -

 رو بده. ایهل یباشه واسه تو فقط قبلش کادوها ره؟یگیآهت منو م ؟یکنیم نمیواسه من باشه؟ نفر

 شدم. زیخ مین میدر جا خورد،یتکان نم یجا از

 بچم منتظره. وایه گهیپاشو د -
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تخت پرت  یرو ستادم،یا شانیکنار زدم و رو میپاها یزد، پتو را از رو رونیب دیو سپ یاسیو از اتاق  دیترک بغضش

 شدم.

بودم! نه روز تمام دخترکم را در برنگرفته بودم.  دهیرا نه روز بود ند میایمعنا نداشت، من هل میرابود درد ب هامدت

دراز  لچریو یبه سراغ دخترکم بروم. دستم را سو دیمن با دندیفهمیها نمزبان نفهم آمدند،یبا من راه نم میپاها

 کردم.

 !ـرویه -

 درد آلود که در غم نشسته بود. ییبود، نگاهش کردم با تمنا رادیه

 .ایهل شیبرم پ دیبا نییو ببر پامن ایب -

 جـ... رویه -

 و ببر!من ــایب گمیم -

بازگشت. مامان که در جا به  میها به سوبرد. سر نییها پاو از پله دیرا پس زد و مرا به آغوش کش لچریآمد، و میسو به

 نشست.  یمبل نهادم و خود کنار یرو رادی! هدند؟یدیتنشان را نم یپاره ها نه روزهساله و پنج ستیهق افتاد. بهق

 ا؟یهل شیپ میبر -

 .دیآمد سرم را در آغوش کش میبه سو مامان

 ...رم بر...ات جگر گـ...وشم... ـیبم -

 .خواستمیرا م ایرا ماساژ داد و من فقط هل میهاشانه وایه

 ا؟یهل شیپ میبر -

 انداخت. زیم یکنارش رو یجهانم با آن نوار بدرنگ مشکقاپ عکس جان یهق افتاد و نگاهش را به روبه هق لماهیا

 .میبر -
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 دیآمد و مرا به آغوش کش میشد. خود به سو داریپد نییآ یدهیو پندار کنار رفتند و قامت خم شده و اندام تک نایس

 شده بود گفت: زیترحم انگ شیهاکه نگاه نایو رو به ال

 بپوشم تنش. اریب یزیچ هی -

مرا به  نییفشرد. کنار رفتند و آ اشنهیمرا به س نییانداخت و آ میهاشانه یبه رو یدوان دوان بافت و شال نایال

قبر  ی. مرا گوشهدمیدیم اهیرا س دشیبدرنگ و مرمر و من همچنان رنگ سپ یکه نه، سنگ میایرساند. هل میایهل

 سردش نبود؟ میایبود. هل ردچه س دم،ینشست. گونه به سنگ ساب میرونهاد و خود روبه

 ن؟ییآ -

 ن؟ییجاِن آ -

 بچمون کجاست؟ -

 .میروزها نیا یهادردناک به رنگ چشم یغم نگاهم کرد، غم با

تا به  ییایب یخواهیم یک ها زنده شدند؟ توکه بهار آمد و مرده یانیسنگ مزار نگاه کردم، جانِ دل مادر؟ در جر به

و  دانستمیدر من ظهور کرده است. م یدیجد یماریبه خدا سوگند ب ؟یمتحرک دوباره روح و جان ده یمن مرده

 کجا بود! ایهل زنم؟یم دنیخودم را به نفهم

 جا.خوبه، بهتر از همه یجا هیبچمون  -

آسمان دست  یبدون اجازه برا میهالبخند زدم، من نه! لب د،یچیپ ایهل ینمک یهاخنده یسنگ نگاه کردم، صدا به

 دادند.  شانیبه تن خشک شده یتکان دادند و خودشان را کش و قوس

خوشگل  «نییآعمو  یمرس» یگفتیو م یاومدیبغلم م ،یکردیذوق م گرفتمیم یبرات آدامس خرس یبچه بود -

غافل بودم از  ؛یخاطرخواه دار یلیخ یبزرگ ش گفتمیخودم م. با رفتیبرات م لیا هیدل  ،یو دوست داشتن یبود

 دل خودم!

-... 

 . ایجفت خودتت بود و مِن عشقِ تو، عاشِق هل ایهل -
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-... 

 به جفت چشات قسم. یودم، بتم بودببود که عاشقش  یتو بود، از تن تو بود، از زن هیبعد تو شد خدام، چون شب -

 من؟ یساله نشدهکودک هفت یشده بود خانه جانی. ادمیکش اشیتن سنگ یسردش بود نه؟! دست به رو میایهل

 دمیهاش چکشونه یشب رو کیکه  یمونیمثل التماس من م تو»

 «دمیاون بود که خوابم برد و کوچش رو ند یهاگرم نوازش سرم

که  یاکلمه نی. اولخودت بود نیهاشم عچون خنده رفتی. جونم براش مرفتیجونم برا هر خندش م د،یخندیم -

. نه ماهش بود که ییبگو مامان بابا کردمیو همش تکرار م زاشتمیبراش م هاتولمیها و فبود. عکس« مامان»گفت 

 بهش.  متو عشق داد یو جا یعشق خرجش کن یصدات زد. صدات زد و نبود

سُر  امینیب یغهیت یاشک رو یادرد نداشتند. قطره گریبود که د بیام گذاشتم، عجشکسته یهازانو یبه رو سر

 .دیسنگ سرد چک یخورد و رو

 خدا گرفتش... از جفـ... تمون گر...فتش. -

-... 

 .میدخترمون رو ندار گهید رویه -

 اشکش را. دمیشد و من د ختهیمردانه آم یبه بغض شیصدا

ها یک مرد یدلش را نداریم گریهخاطر این که دوست نداریم گریه ببینیم، به کندیمرد که گریه نم ندیگویم کهاین

 . دمیرا پس از اشک او د نیغم انگیز است. ا یجور عجیب

 کردمینذاشت. فکر م یغرور لعنت نیاما ا خواستمتیم ادمیز خواستمتیعاشقت بودم، به خودت قسم م -

 و من دوتاتونو با هم دارم اما... یگردیبرم نتییآ شیو پ یشیم مونیخودت پش ،یگردیبرم

-... 
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قلبشم من و  ی. گفتم بهت صدادمیقلبش رو بوس یبغلش کردم، رو« مامانم کجاست؟» دیبار که ازم پرس نیاول -

 ادیاومد و به اتاقش رفت از اون روز ز رونینزد از بغلم ب یحرف. «ییبابا جاستنیا» بهش گفتم  نداخت؟یم ادتی

 .زنهیلب، لب م ریرو ز یزیو چ زارهیقلبش م یکه دست رو دمیدیم

-... 

! آره حالت بده، قدر شهیم خونکیو هم فقط تو. قلبمون کنده شده و مدام سو حال من فهممیحال تورو من م رویه -

ساله کنار  کیاگه  روی. بفهم هستیاز خوش سرم ن گمیرو م ناینشستم و دارم ا جانیکه ا یحالت بده. من ایتمام دن

 یتو مادر بچه ،یمادر اده،ی. دردت زدهیمن قد کش شمچ یبغل من بزرگ شده، جلو یسال قبلش رو تو شیتوعه، ش

 .یمن

 ندارمش! گهیکه د یابچه -

 قلبمونه. یتو شهیتا هم ایهل -

 آخر رو. بارکی نیبغلم فقط ا ادیبگو ب ن؟ییآ -

 نیباز هم در برابر ا گذاشتمیدلم م یهزار سنگ رو دم،یسنگ سرد کش یالعالج نگاهم کرد، دست به رو یدرد با

 بود! چیدرد ه

 شقاق هیزانو هیشبنم الال کن رو یبایکن دختر ز الال»

  «قیکه تلخه حقا هیداریکه تو ب ینینب یمهریتا رنِگ ب بخواب

چرا بغلش نکردم؟ تا ابد حسرت « مامان»منو صدام کرد  نییها اومد پااز نرده ش؟یک یبود تو دهیترس ادتهی -

 نه؟ مونهیدلم م یرو دنشییبو

 زد و تن دخترکم چه! خی امیشانیسنگ نهادم، پ یرو یشانیپ

 

 ؟یکن تیمنو اذ یخوایها؟ م ن؟ییآ یرو کجا برد ایهل -
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 میرا عقل سل نینبود ا میایبا جنون فاصله نداشتم! هل یگام پرداختم،یخود م یو به انکار گفته زدمیحرف م خود

 .دیکش ریت شیهفت سال پ یعفونت کرده یهاهیبخ یانکار. جا نیا یبرا زدیو دلم دست و پا م گفتیم

لحظه  هیها سال نیسقط! امـ...ا، اما دلم نتونست. تمام ا یبرا یشد یبه مرگم کرد؟ تو هم راض دیدکتر تهد ادتهی -

 گذشتن از جگر گوشم لعنت نکنم. ینشد خودم رو برا

زد:  میو صدا دیدر گوشم خند ای. هلمیگویم انیهز کردیفکر م دیشاو  کردینگاهم م بیعج یاو با غصه ناباور

 .«رویهمامان »

 ؟یعاشقم بود یگفت -

 هستم. -

 ؟یچرا نگفت -

 چو... -

 سردشه! ایهل -

-... 

 کتت رو بده! -

 چرا؟ -

 بده. گمیم -

! بافت تن دیترسیبود؟ دخترکم م ریز نیا ایهل دم،یسنگ کش یخاک برداشت و به دستم داد، رو یرا از رو کتکش

بار با  نیاول یامسالم را برا زدهیس خواستمیبدر شده بود؟! من م زدهیانداختم. س شیو رو دمیکش رونیخود را هم ب

 دخترم بدر کنم.

 رو؟یه یکنیم کاریچ -

 بچم سردشه! ؟ینیبینم -
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 شد. زیخ مین ی. در جارفتیم یکیرو به تار هوا

 رو؟یه میبر -

 کردم. گردچشم

 کجا؟ -

 خونه! -

 ؟یپس بچم چ -

 و با درد نگاهم کرد. دیناام

 مش؟یببر -

-... 

 خودمون. یخونه میآره، آره بدو بغلش کن، بچم رو ببر -

-... 

 ن؟ییآ -

چشمش را فشرد و اشک را از تن  یاش گوشههم فشرد، با انگشت شست و اشاره ینشست، لب رو دوباره

 زدود.  شیهاچشم

 .میمونیم جانیا ام -

 .دمیسنگ نهادم و خند یرو سر

 دخترمون. زنهیقلبش رو بشنو، نگاه قلبش چه تند م یصدا ایتو هم ب م،یآره بمون -

 سنگ گذاشت. یاو هم سر رو آمد،یرا داشت که با دلش راه م یروان ماریب کیپرستار  حال

 ن؟ییآ -
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 جانم؟ -

 عشقه؟ یثمره -

 ؟یک -

 !ایهل -

 آ...آره. -

 شیهاپلک ریز توتهیب یرا و اندک شیهاو ساحل چشم خواستی! دلم او را مگر؟ی. مادر بودم ددمیسنگ را بوس یرو

 را. 

 ریمرا به باد سرزنش دل سنگم نگرفت و من به او ش بارکیکه  ی. دخترکخواستیاز جنس دخترکم را م یآغوش دلم

 ی! مادر بودم، دلم کمدند؟یکشیرا م شانیهانشده ها هم تا ابد حسرت، هفت سالهساله و پنج ستینداده بودم. ب

 یزده خی! در آغوش دم؟یکشی! چرا هنوز نفس مودم؟احساسم...! مادر ب نیمردن داشت جن اریو و خواستیمرگ م

! گل دیخندیو م خوردیز گل چرخ ما یدشت انیم دش،یبه رنگ خورش یبود با موها ایخواب رفتم... هل دخترکم به

 زدم. شیسرخ بود. صدا شیهاو گونه دیچیم

 ا؟یهل -

 .شنوهیصدات رو نم -

 نقشش.  زیر یو جثه دشیسپ یپشت سرم نگاه کردم، خودش بود با موها به

 بچم رو بهم پس بده. -

 چشم دوخت. ایچمن زار نشست و به هل یرو

 .نیبش -

 نشستم. عیمط

 .کنهیبرات دعا م -
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 به آغوشش بکشم؟! توانستمیهم نم جانینگاه کردم. ا دنشیبغض به دو با

 گفتم بهت که مراقبشم. -

 .زنهیدلم براش پر م خوامیمن بچم رو م -

 خوب باش تا حالش خوب شه. ست،ین یبرگشتن -

 نگاهش کردم. زانیر اشک

 .خوامیطور؟ من بچم رو مچه -

 به اونا عشق بده. خوان،ین رو مهام مثل تو مامانشواز بچه یلیخ -

 .ستادمیبه پا ا نهی. سراسشدیمن محو م دیو از د دیدویاز گل به دست داشت و م یادسته ایهل

 ره؟یکجا م -

 و وادار به نشستنم کرد. دیرا کش راهنمیپ یگوشه

 خوبه. یلیخ جانیحالش ا -

 ؟یفهمیم یزدم: حال من بده تو چ هق

 خونسرد باشد؟! قدرنیا توانستیم طورچه

 شماها بده. یایدن یمنم تو یحال بچه -

 چشم دوخت. رفتیم ریاز گل به ز یاگرد شد، لبخند زد و به غروب آفتاب که در پس تپه میهاچشم

 .میستین یو تو بچت رو، اما ما برگشتن خوادیاون من و م -

 : چرا؟دمینال

 اره برگرده.دوست ند جانیا ادیب یشد: هر ک ترقیعم لبخندش
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 یهایشیشدم. با م داریتکان خورد و ب میهابه پا کرد، پلک بیعج یدر دستم که سوزش یزیفرو رفتن چ با

 تر؟!روشن ایبود  تررهیت نییاز آ شیهارو شدم. رنگ چشمخوشرنگش روبه

 ن؟یدیآ -

 نگاه کرد. میهاسکوت به چشم در

 رم؟یمیچرا من نم -

-... 

 اره؟یدووم م بچشمیمگه آدم ب -

-... 

 پس چرا من زندم؟ -

-... 

 ن؟یدیبچم کجاست آ -

-... 

 من کجاست؟ یبچه -

-... 

 یی. در دلم جادندیسرک کش رونیو به ب دندیلرز میهاهم فشردم و اشک یو چشم به رو دمیسرم کش یرا به رو پتو

آغوشم  یگهواره انیشود و دخترکم منفر ُپر مى کیفقط با  ایگاه یک دن ستیجهانم نغیر از جانِ  چکسیبراى ه

 ! رود؟یبه خواب نم گرید

 

 چکه کرده یبیکنج خلوت که از سقفش غر کیمن موندمو  حاال»

 «زده کاشنمو صد تکه کرده ییامواج جدا یهاتالطم
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*** 

 

 

منظورشان چهل روز گذشتن از  دی. شازنندیاز کدام روز حرف م قا  یدق داندیچهل روز گذشته است خدا م ندیگویم

 نیا دیکجاست؟! چرا با میای! هلگریماهه و ده روزه باشد د کیو  سالههفت  دیحال با ایباشد! ها؟! نه؟! هل میایتولد هل

سوالم  نیا یبرا یکاش پاسخ یکیکجاست!  میایگرفته باشد؟! هل یادر آغوشم ج نمیتن نازن یجابه یروزها آنشرل

به مامان گفت خاک سرد است.  روزیرا، د نیدیو آ نییاز دوستان آ یکی میگویروانپزشکم را م ،یداشته باشد. رجوع

مرا از  هکه گا یاسلنبه قلنبه یهابا کلمه یو رجوع زدیبسته بود اما خواب نبودم. مامان زار م میهامن چشم

 دیگویم ی! کدام احمقکندیم یادیغلط ز یقصد آرام کردن مامان را داشت. رجوع ساختیگفتنشان برخوردار م

 میایام! هلدل مرا چه؟! گفتم جگر گوشه کندیام را سرد متن جگر گوشه شورد؟یم ادیخاک سرد است؟ خاطره را از 

 یمن مگر جا یساله! هفت کردم؟یبود! کفر م رحمیچه ب ایخدابود؟  دهیرا؟ مگر خاک تن کوچک جانِ جهانم را بلع

را به آغوش  یآنشرل اوردم،یدر آمد؛ نگاه باال ن یه بود که از آغوش من ربوده بودش؟! صدارا تنگ کرد یچه کس

بود.  ردههمه جا را پُر ک ایهل یهاجا گذاشته بود. قاپ عکسبه شیجانم را رو زِیکمرنگ از عطر عز یکه رد فشردمیم

کرد. به لبخند مخمل رنگش نگاه دوختم، دلم  امیبا بغض همراه دیکه د وایبکوبمشان، ه واریخودم به د خواستمیم

مرد بودم و  نیسرد و ماندگار! من عاشق ا یاحهیرا د،یچیپ امینیب ریز ی... عطر تلخشیهاعطر چشم یبرا زدیپر م

که شده بود  دیو سپ یاسیآور اتاق را مسموم کرده بود، اتاق خفقان  یضا. سکوت فامدهیمادر داغ د کیحاال؟ تنها 

نشست، کارش شده  یشگیهم یصندل ی. روشکافتیشب را م یکیلرزانم که گاه تار یهاو اشک میروزهانیم اهمد

به  اروو من مجسمه کردینگاهم م یو در سکوت ساعت نشستیم آمدی. مریأخ میماه و ن کی نیدر ا نیبود هم

 بد بود.  یبد حال نیو ا ستیحالم چ دانستمی... خودم هم نمواریدر و د یبه رو ایهل یهاعکس

 رون؟یب میبر یخوایم -

! سکوت کردم، گر؟ی! مادر بودم دکرد؟یطلب م یروز نبودن دخترکم بود و او از من هواخور نیمراسم چهلم امروز

 تخت نشست. یخود را به جلو کشاند و لبه
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 رو؟یه -

 رونیب ییکمد رفت و پانچو ی. به سوگرفتیهوا م نیزِ ا یکه گاه دم و باز دم یپوشال ینمانده بود مگر جسم ییرویه

و من و  دیرقصیم شیموها ییخرما انیپُرنگ م شیموها دیسپ یوزن کم کرده بود و شکسته شده بود، تارها د،یکش

 کجا بود؟! ایمشترک بودم و هل یاو هر دو صاحب داغ

هشان کنم، تا از صامت نگاه دادمیم حیترج گفتم،ینم یزیروزها چ نیا د،یسرم کش یرو یبه تنم پوشاند و شال لباس

تخت گرفتم و به پا شدم. فورا  دست  یبخوانند! خواست به آغوشم بکشد که امتناع کردم و دست به لبه میهاچشم

هنوز درد  میروزها ضعف داشتند. زانوها نیا شیهاربانکه ض یانهیفشرد، س نهیو مرا به س چاندیبه دور کمرم پ

 دند،یچیم یآمدم. کارگرها صندل نییها پا. کمکم کرد و لرزان از پلهزدمیلنگ م یراه رفتن کم یو برا کردندیم

شد. جانِ جهان من کجا بود؟!  نیخانه نش میهابرگزار شود. اشک در چشم امیمراسم چهلم قرار بود در عمارت پدر

 یبر دلم باق شهیغم تا هم نیو ا دادیم اشک یو امروز چهلم دخترکمان بود. تنم بو میگذشت شانیهاکنار نگاه از

پوشانده بود و  ایرا نبودن هل شیوارهایکه د ی. دوزخزنمیدوزخ دست و پا م نیا انیم شهیتا هم دانستمی. مماندیم

بودم  دهیاز حال من نبود، شن بِه نیی. حال آنشستیتن م بهو  شدیم نیسنگ یعذاب کیهر  میهاتمام مادر نبودن

 غیدست به ت گریبود که د یدرد کاف یعمر یبرا نیدست خودش از تپش باز مانده است و هم ریقلب دخترکمان ز

ها به گاه تا ساعت دمیدی. ممانیشده یآسمان یاز تن کوچک فرشته ریغ ینبرده بود و جان نداده بود به تن

که  یآن لحظه در سر من هم. رجوع شدیم آورادیو  تپدیاز برق اشک م شیهاو چشم شودیم رهیخ شیاهدست

درد مرا به حال  نیباور ا دانستیام و غم مرگ اوالد مرا به ارواح نسبت داده است. او نمافسرده شده گفتیم

 یروکرده بود. روبه وانهیمرا د کردمیم انکارخود  یرا خود برا نیو ا ستیدخترکم ن دانستمیم کهنیانداخته است، ا

 نیکوچکش پشت ا یهاشد و کوالک به پا کرد. چه روزها که به انتظار گام نیبرف دلم سنگ میستادیآپارتمان که ا

... شیهانفس ش،یهابغض ش،یهاحرف ش،یهاطنتیش ش،یهادر سرم، خنده دیچیپ شیپنجره ننشسته بودم. صدا

 یبه سو راندیگام مفرد م میپاها دم،یکش قیعم یمبود. د میایاز عطر هل زیلبر و کاشانه چرخانددر قفل  دیکل نییآ

سکانس  کیتمام لحظات  ستادم،یدخترم. کنار چهارچوب در ا یبودمش برا دهیچ قهیبا سل یکه روز یاتاق خواب

که  ییجاسوخت درست همان امنهیگذشتند. پا در اتاق نهادم! ستر چشمم با سرعت هر چه تمام شیشدند و پ بیاور

 وارنیتختش جن ی...! به روختندیریاش نمک مجا ماندهزخم به یبودند و هر لحظه رو دهیکش رونیتپنده را ب ینبض

 ساخته بود. یرا ابر می. عطر تنش حالم را درگون کرده بود و هوادمیبه خود پبچ

. کردندیاتاق نگاهم م یگوشه یهابود و بس! خرس ریو دلگ یباران یابه مانند جمعه شهیتا هم گرید میایدن رنگیپ

 حال! نیلحظه و بد نی! در هممردم؟یچرا نم
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 امشب؟ جانیا میبمون -

 .دیاشک خودش را به دار کش یاقطره

 آره. -

 ؟یخوریم یزیچ -

 نه! -

 ؟یخوب -

 نه. -

 رو؟یه -

فکر  نیبه ا «ایهل»بودم که نامش را انتخاب کردم  یفشردم. در ماهِ ششم باردار ایبالشت هل یندادم، سر به رو جواب

 ریمن تا ابد پشت ابرها اس یکه زندگان دانستمی. نمتابدیم امیزندگ یباران یکه پس از روزها ستیدیخورش کردمیم

تر محکم امنهیس ریبه ز شیهادست چشیفرو رفتم، پ شتریب داز جنس تالطم. در خو یآغوش انیاست. فرو رفتم م

 . دندیسیِمهر در دلم ر یهاو رشته نشیآتش یپشت گردنم سوخت از بوسهشد. 

 شدم، زهر شدم، تلخ شدم... بد

 !یتو دار -

 نبود؟! ایدن نیدر ا گریپا کرده بود پشت گردنم و روا بود که دخترکم دگرمش غوغا به یهانفس

 رو؟یچ -

 .گهید یبچه هی -

 به دور کمرم شل شد. شیهاکرد و دست سکوت

 ندارم. یابچه چیه گهیو من د یرو دار کایمل ا،یهل یجاتو به -

 زده بود. اشیصورت یبه تارها خزان
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 !یرحمیقدر بچه -

- ... 

 دل خون منه؟ یغم تو سوا یبگ یخوایم -

-... 

 ؟یفهمیمنم بوده م ی! بچهرویه -

-... 

 طر توعه که سرپام؟خابه یش نحالم خو یفهمیم -

-... 

 .نیزخم چرک نیا یمن زهر نپاش رو زِ یدردم نباش، نباش عز یستیرمون ند رویه -

 ؟یفهمیتو م شمیم ونهیدارم د -

نفس  یابند آمده بود، بنِد از وجود توده می. شاهراه گلوامنهیاش سوخت چو دلم، چو سبوسه یجا د،یرا بوس امشانه

 !ریگ

 هنوز سرپام! یو مِن لعنت کشهینفس نم گهیبچم د -

 به قلبم گره خورد. ایو عطر هل دییرا بو عطرم

 !نییدرد دارم، درد دارم آ -

 جونم.همه دردات واسه من دردت به  -

 بچمو. نییآ خوامیتنمو، بچمو م یپاره خوام،یم امویهل -

 .دیچیهم پ دلم هم از درد به ری. پوست شکمم سوخت، زشدیشکمم نشسته بود و فشرده م یبه رو شیهادست کف

 داغونم ینیبیم ،ینیبیم چشمامو»
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 «خونه، خونه دلتنگه نیا داغونه

چشمم دست و پا  شیجا پجان دلم بود... همه یهاکه مأمن بودن ییجانیا یکجا! حت چیاز ه گرفتمیآرامش نم گرید

بود. دل من  دشیبع دیدیم یبود، خوش ستهیز ی! دل من با غم عمرزدندیدست و پا م اینبود هل یدر دلتنگ زدند،یم

 شیهابا خنده یکه روز یدخترک یبرا یکرده بود، دلتنگ پُرخانه را  یفضا یدلتنگ یخو گرفته بود به خون شدن. بو

 گورستان سرد. نیدر ا دیبخشیروح م

 دلتنگه، دلتنگه چشماتو خونمون»

 «یسرد نمیبیم نم،یبیم چشماتو

را به  ایهل ی. بغض رفتن ابدساختیناآرامم م نییآ یهانبود. نفس گریمن د ی! نبودش! تمام دلخوشگر؟یبودم د مادر

پنج ساله بودم و قدر  ستیخودم را... ب یمهینصف ن یها. بودنشدیم ادآوریدخترکم را  یها. حسرتدادیخوردم م

 یتدرشت با دامن صور چشم یمادر دخترک گریو د دمبو و پنج ساله ستیبودم. ب دهیها درد چشساله چهل

شکمم سُراند.  ینوازش رو نیطن نییرا نداشتم. کف دست آ ایهل گریو پنج ساله بودم و د ستینبودم. ب ینیچنیچ

جا کرد و جابه شیهابازو انی. مرا مدندیسرک کش رونیخفته به ب یهاعضالتم منقبض شد، تن سردم گرم شد، حس

هم نهادم،  یرو چشم د،یدو میهازنده بود، جان داشت و به چشم د،یکشینفس م شیها. چشمرداندخود برگ یسو

 زد. میصدا

 رو؟یه -

من  یایزار خوش رنگش دنکند. چشم باز کردم، جنگل بیمرا ترغ خواستیخاص بود، حس داشت، انگار م شیصدا

لبم  یآورد و باال شیرد؛ سر پک دایلبم امتداد پ یام راه گرفت و تا گوشهاز گونه یرا نداشتم. اشک ایهل گریبود و من د

 میو او سد حر خواستیگرم شدن گرفته بود؟ من دلم مرگ م یبسته بود و او هوا خی. من دخترکم تنش دیرا بوس

و مرا با عطر  دیزیو به پا خ دیگوشم را بوس یبرگرداندم، و به او پشت کردم. سکوت کرد. الله ی! روشکست؟یم

خود  دیبا کردینم ی! خدا کارگرفت؟یچرا خدا جانم را نم خواست،یدخترم تنها گذاشت. غوز کردم، دلم مرگ م

 !شدم؟یم کاردست به 
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 یدار ایام بَه که تو درکه آتش شده من

  یکه در ساحل من جا دار ستین سببیب

 

 

*** 

 

 

! یبرگشتن به عمارت پدر ینشده بود برا فمیکس حر چیشته بودم و هکه به خانه بازگ یبودم، همچو تمام مدت تنها

. ساختیترکم م صدایو آرام و ب دیبوسیم د،ییبویم د،یکشیهمان تخت مرا به آغوش م یرو آمد،یها مشب نییآ

سکوت  شتریب روزهانیا آمد،یهم م ینبود. رجوع یدنش دایپ گریکه د یآرامش گشت،یآرامش م یبه دنبال رد دیشا

که  یاو من خبر داشتم از گزارش لحظه به لحظه دیپرسیدرنگ حالم را م یو با اندک دوختیو به من نگاه م کردیم

ارزشش را  شکیرا گرفته بودم؛ ب ممی! تصمای! مرا چکار به دنخواهد؟ی. گفته بودم دلم مرگ مدهدیم نییبه آ

حمام به  یسرتاسر یشهی! در اندوه نبودن دخترم... از شایه نبودن هلدر اندو دادمیدوماه رفته را جان م نی. اتداش

 ری! شگر؟ی! مادر بودم دیلیقدر خسته و زار بودم، چه پژمرده شده بودم، چه حال بهم زن و طفخود نگاه کردم. چه

م رسوخ کرد و وان را باز کردم. به جوش و خروش درآمده بود بخار آب گرم. پوست تنم سوخت و درد به مغر استخوان

 انیم یادر تنم. بخار آب اتاقک را در خود حل کرد بود و شئ یمن کف وان نشستم با همان بلوز و شلوار مشک

تلخ  دم،ی. خنددیدرخشیم نیآست یلبه یگرهیت انیپوستم م یدی. مچ دستم را باال زدم، سفزدیانگشتان من برق م

ام از درد درهم نرفت! دستم گرفتم، پوست دستم آتش گرفت و چهره رآبیش ری! دستم را زکردم؟ینثار خود م دخن

پوستم سرخ و ُملتهب شده بود. از نو کارم را از سر گرفتم؛ پوستم به گرما عادت کرده  دم،یکش رونیب ریش ریرا از ز

. بردمیذت مخود ل یاز شکنجه دیگرفته بودم شا سمیوخبود. ماز دهیفوران رس یبه نقطه میهابود، خون درون رگ

نوزاد را  یرا کرده، عطر تنش که هنوز بو شیهادست یتب کودکانه یدلم هوا یبدان یستین ،یستین می! جا؟یدانیم

 خواهد،یبودن م کی. دلم کردیم یزندگ یرا که مرا مشتاق به ادامه شیهاحالت چشم داشت،یدر گرو خود نگاه م

بودم، لبخند زدم، ُپرآرامش...  رهیداشتنش واجب بود. به پوست دستم خ یهر زندگ یاز جنس دخترم را که برا ودنب

 زمزمه کردم.
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 !یمامان شتیپ امیدارم م -

. به شکافتیتنم را از هم م یشهیساده رگ و ر یو بُران بود. با خراش زدیدستم را به باال گرفتم، برق م انیم شئ

لرزش را مهار ساختم، من حال فقط به دخترم فکر  د،یلرزیدستم م یام سوقش دادم. کمبرجسته یهارگه یسو

. در دمیخریو درد و عذاب اصال  هر چه را به جان م شمکنارش با شهیهم یبرا گرید توانستمیکه م نیبه ا کردم،یم

 مدفون شده بود. طیکج کردم، قامت بلندش پشت آن مه غل یاشهیدر ش یحمام زده شد، سر به سو

 زم؟یعز رویه -

 نگاه کردم. غیو به ت سربرگرداندم

 ؟یدیچرا جواب نم رویه -

-... 

 !یکنینگرانم م یدار رویه -

 قابل لمس هم نبود. یکرد که سوزشش حت جادیا یزیر ینکرد، شکاف یاثر دم،یدستم کش یرا آرام رو غیت

 !ها شکونمشیباز کن درو م رویه -

و سپس در  دمیرگم کش یرا رو غیمحکم ت بارنیگرم و بخار خواب آلودم ساخته بود. چشمانم را بستم و ا یهوا

کرده  جادیا اهمیبلوز و شلوار س یرو ینامرئ یها! آب وان رنگ به خود گرفته بود و خون لکهدمیخون رقص یورطه

 بود.

 ! باز کن!رویباز کن ه یکنیم یچه غلط ی! داریلعنت -

را  غیت گریسوزشش را لمس کردم. هنوز بار د د،یجه رونیب یشتریبا فشار ب بارنیا دم،یدستم کش یرا دوباره رو غیت

دلتنگ به آغوش  میهاخمار شده بود و پلک میهاخورد شد... چشم یبد یحمام با صدا یاشهیبودم که در ش دهینکش

 .دمیرسیم میایهم بودند. به هل دنیکش

 !یکرد یچه غلط -
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 یرو سیخ یهابرد. با همان لباس رونیبه ب عیبلند کرد و سر شیهادست یرو د،یبودم که مرا باال کش اریهوش مهین

. تلفنش کردیدر اشک غلتان نگاهم م ییهاو او ُپر تمنا با چشم ساختیخود م یایکاناپه خواباند. خواب مرا غرق دن

 شد. یریگو مشغول شماره دیکش رونیرا ب

 ؟ییالو؟ کجا -

-... 

 من. یخودت رو برسون خونه عیسر -

-... 

 ! عجله کن.روینه آپارتمان ه -

-... 

 !اریرو هم ب فتیک -

-... 

 زود. نیدیفقط زود خودت رو برسون آ -

 مچ دستم نهاد و محکم فشرد، به هق هق افتاده بود. یدر تنش را کند و رو راهنیپ

 !یبا من و خودت کرد هیچه کار نیا -

 و در آن حل شد. دیآغوشم دو یبه سو ایهل د،یخندیم ایهل داد،یدست تکان م میبرا ایبسته شدند، هل میهاچشم

 دهدیعشق تو مرا امان نم جنون»

 «رسدیکه جاده آخرش به تو نم نگو

از درد  ریبه غ نمیبیچه م! آنیزندگان نیوداع من با ا نیآخر یباشد برا یشب ،ییباشد و پس از آن نباشد فردا یشب

گوشت مچ دستم  یاز گسستن رگ و پ یناش یش و درِد دردناکهم خواهم شد. با سوز تروانهید نیاز ا شکی! بستین

مرا با  شدی! عارش مکرد؟یبودم؟! مرگ هم از من فرار م هرا تکان دادم و سپس گشودم! جان نداد میهااز هم پلک
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ام دوخته به سقف مات شده یهاچه؟! چشم امینبود؟! جان به سر یدنیهنوز د امیببرد؟! خستگ یباق اریخود به د

 او هم قابل لمس. نیخشمگ یهابود و نفس

 نگام کن! -

در خون  یهااو را هم به جان بکشم؟! به چشم یهابار حرف خوردیضخامت پوستم افزوده شده بود، به کجا برم به

 ش؟یهاپس پلک دمیدیغلتانش چشم دوختم. اشک م

 ؟یجا بکن هیجونمو  ؟یچه کن یخواستیم -

بود دخترکمان  اشی! حالگر؟یدر برابر جان دادنم؟! چشم در برابر چشم بود د کندیبه او چه؟! جان م مردمیم من

به هدف  قیو دق افتییبه بطن چپ قلبم راه م یریت راندمیرا که به زبان م «گرهاید» نیبود ا اشینبود؟! حال گرید

 تمیاذ یو سُِرم در دستم هم کم سوختیام مشده یچیپ ند! مچ باشدیجا که خون پمپاژ مهمان! درست خورد؟یم

 .کردیم

 بشه؟ یکه چ یجماعت بزار نیدل ا یدوباره داغ رو ؟یکه به کجا برس -

-... 

 دردت رو! نیدردِت تِه درده و دارم منم ع ؟یهست یدنبال اثبات چ -

-... 

 م؟یتمام دلخوش ایبعد هل یشد تهی! حالیو تو هست ستین ایهل رو،یه -

-... 

 بودنم رو؟ ینیبیبرات کمم که نم قدرنیهات؟ اهامو به نفسبندِ نفس یفهمیم -

 دستم را لرزاند. یتازه زده یهاهیبخ یاش حتزد و امواج مرتعش شده نعره

 ؟یچه مرگته لعنتـ -

 کندیمرا رها نم یتو دم الیخ»



 نهناز
 

351 
 

 «کندیتو صدا نم هیمرا شب یکس

 که خودش را در اتاق پرت کرد. دیشن میهارا گوش یبلند یهاگام یصدا

 حالش رو؟ ینیبی! نمنییچه خبرته؟ آروم باش آ -

به سمتم  نیدیتهش! آ تهِ بودم؛ تهِ دهی! من به تهش رس؟یدانیاندوه! م یااز ذره غیاشک، در یاقطره ختنیاز ر غیدر

است و احمقانه دیرا به چنگ کش شیپنجره رفت و کالفه موها یبه سو نییام را چک کرد و آآمد، دست بانداژ شده

 رفت؟! شیدلم برا میبگو

 بود. ینبود، سطح قیعم یگدهیبر یشانس آورد -

در ِسرُم  ی! آمپولایهلمن به  دنیمن؟! محال شده بود رس یو ناکام نییآ دنی! از سر رسزد؟یکدام شانس حرف م از

خود  یبودم برا یبودم که ضد ضربه شده بودم، فوالد دهیقدر درد کشدادم. آن صشیبخش تشخکرد که آرام  یخال

کرده سوق داد، نگاهم با  انیطغ نییمن و آ نیب ینگران بانبودند! نگاهش را  شیب یایشوخ میدردها برا نی. ادهیآب د

عذاب  یو حس دیجوش شیهابود! و عشق در چشم یاتفاق مان،یهارخ داد! تصادف چشم یاشد، حادثه ینگاهش تلق

که  یآه یغم و حسرت! با چاشن یبو داد،یبود! نگاهش بو م همان نگاهم شده یو او زخم دیام دمآور در روح مُرده

. به خود کردیم یا تداعآشنا بود، طعم دوست داشتن و نداشتن ر میشده بود! زخم نخواستن داشت! برا رمیگ مندا

 آمد و افسار نگاهش را به دست گرفت.

 .دیزنگ بزن دیداشت یکار گهیمن برم د -

 را نداشتم. ایهل یحت گریبود و من د دهیپا پس کش شهیکرده بود، باز هم همچو هم نییآ ییبسته بود! مرا فدا جمع

دستش  یرو نییاش را فشرد؛ دست آبود که گرم، محکم و برادرانه شانه نیدیدست آ نینخورد و ا یتکان نییآ

هم فشرد. دلم را  یساخت و چشم رو همانمیم گرید ینگاه نیدی. آداشتمیرا دوست م شانیهانشست و من برادرانه

 ! داد؟یم یتسل

 ؟یسپرد یمرا به دست ک وانهید»

 «!یمرا با خود نبرد یرفت وانهید
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تخت  یآمدن. کنارم آمد، گوشه رونیب یهانم خشک شده بود، کلمات هم خسته بودند براکرده بودم؛ د سکوت

شکست را در پس  دند،یچکیم یگریپس از د یکی شیهاام نگاه کرد. اشکرنگ مرده شکیب ینشست، به چهره

خودش در گردنم نگاه  ییاهدا دگردنم و گردنب انیم ییهم فشرد. به جا یرا رو شیهالب دم؛یدیم شیهاچشم

 دوخت.

 .یکن هاتیخر نیاز ا زارمینم گهید -

ام را خشک شده میهالب یحت کردم،یدر سکوت نگاهش م د،یرا بوس شیمچ دستم نگاه کرد، خم شد و رو به

بدون  .چاندیرا به دورم پ شیجا داد و بازوها اشنهیس انی! خودش را کنارم جا داد، مرا مگر؟یمرده بودم د دم،یدیم

را به  امیشانیکرد. سد مقاوتم شکست، پ وطسق راهنشیپ یو به رو دیاشک از چشمم فرو چک یاپلک زدن قطره

 یحت گریدرآمدند و د انیبه غل میهادادم. داغ بود، همچو دل خودم، اشک هیتک راهنشیزده از دَرز پ رونیب ینهیس

دوست  یرا! بو میایهل یبو داد،یخواستنم را م یبو دم،ییرا بو اشنهیخود نداشتم! س یمرد را هم برا نیفرزند ا

 نبود؟!  گرید میایبود هل امیحال چیرا ه امیسرفصل زندگان نیتریداشتن

 ؟یدوسم دار -

 .دینوازش به سرم کش دست

 ا؟یدن نیا یبمونم تو هیاگه دوست نداشتم چه کار -

بودنش و  نیداشتم به هم ازیدار و دل تبدارش را. ن یمشک یزده رونیب یآن تارها انیم دم،یرا بوس اشنهیس یرو

 و آغوشش...  داشتیخواستنش دست از سرم بر نم یوسوسه

 زنده بود. اممیدنبالم االن هل یاومدیاگه م ،یگردوندیاگه برم م -

درد. مادر  نیا امانیخس افتاده بود از هجوم ببه خس امنهیهق افتادم، س! نوازشم کرد و من به هقگرفتم؟یم بهانه

و  دیکش رونیسرم را از دستم ب متی. مرا در آغوشش تاب داد، با مالدیپوسیرفته م خاک رفته ریبودم و تن فرزندم ز

نشستم و  نیچسباندم، در ماش اشنهیخروش درآمده بودند. سر به س هب میهافشرد و بلند کرد. اشک اشنهیمرا به س

طور آورده بود، . مرا هماندیرقصیم مانیپا ریو شهر ز دمید یاوش او بر فراز تپهتا به خود آمدم خود را در آغ

 مرا گرفته بود.  اشنهیس انیو همچنان م پاپوشیب

 .نییبزارم پا -
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 ی. سر روآمدمیبه زانو در م کردیاگر دست از دورم رها م شکیبودم و ب حالیداد، ب هیکرد و مرا به خود تک اطاعت

 گوشم آهسته نجوا کرد. ریام گذاشت، زشانه

 .یشیقدر که خالداد بزن! اون -

 زدم. ادیفر خواست،یشدن م یخال دلم

 خــدا! -

 تر نجوا کرد.آهسته بارنیام بود اشانه یهمچنان رو سرش

 بلندتر! -

 را پس زدم، مچ دستم سوخت. بغض

 !ــــامیخـــدا! بچــم! خـدا هل -

داد زدم، تمام  شتریب ی. با قوادادیکرده بود و مرا به تن خود فشار م دور شکمم حلقه را محکم به دستش

 را به کار بردم. میهاگانهسه

 !؟ییمن کجا یــــای! هلـــایهل -

 گریشدم، د یداد زدم که خال قدرنیطعم خون را کف دهانم و ا یبه درد نشست، زخمش را خود حس کردم حت میگلو

فرق داشت  بارنیها کم شده بود. سبک شده بودم و بغضم شکست! انبود، وزن وزنه امنهیس یرو یهااز سنگ یخبر

که قلب  ختمیاشک ر ادیقدر با فرلحظه بود. آن کی یبرا! زدم؟ی. زجه مدمیفهمیاشک را م یبارها، تازه معن گریبا د

من سپر شده بود و هر آن  یهادر برابر هجوم مشت اشنهیرا، س نییدردمندم به تمنا افتاده بود. خودم را زدم، آ

دستم به خون آمد. اما ارزشش را داشت،  یهیقدر به تن و بدن هر دو نفرمان کوفتم که بخمنتظر شکستنش بودم. آن

شده  ی. به مصداق ماهشدمیکه نم شدمیخود سابق نم گریارزش داشت... من د نیاز ا شیب یهمگان یهیتخل نیا

 هرگز! یبه زندگ یتنگش کرده بودند. به آب بازگشته بود ول ریگرفته بودنش و اس ایکه از در بودم

 

 دیدِن تـو فاتحه ام را خواندم  ی لحظه
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 دچـار سرطــانِ دِل بدخیم شدم چون

 

 

*** 

 

 

 زدم. یپوزخند چرخاند،یم امدهیرنگ پر یمچ بانداژ شده و چهره یبه رو ینگاهش را با نگران بارکی یاقهیدق

 که زندم. ینیبیم -

گرفت،  میهالب شیرا پ یاز عدس یقدر سفارش کرده است. قاشقچه نییآ دانستمینگاهش را گرفت خوب م درجا

 سر چرخاندم.

 !خورمینم -

 ُسر داد. میهالب یدوباره قاشق را رو متیمال با

 شم خون تو تنت نمونده.بخور چند قاشق فدات -

 زیخمین میقهرمانانه خون به تنم اهدا کرد. در جا نییو آ دیکش مارستانیکارم به ب یحالیو ب جهیاز سرگ شبید

 شدم.

 !رویه -

باز شدن در  ی... صدادمیتخت دراز کش یرو یشگیرفتم و به روال هم ایگرش به اتاق هلسرزنش یبه صدا توجهیب

 او. یآمد و سپس صدا

 کجاست؟ رویسالم، ه -
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مادر کودک  ی! دلش براسوزدیم میدلش برا دیشا. «رویه» کندیبندش متداوم تکرار م مین یدر هر جمله روزهانیا

 !سوزدیم روزشید

 اتاقه. یسالم، تو -

 خورده؟ یزیچ -

 .خورهیبهش بخورونم نم خوامیم ینه داداش! از صبح هر چ -

 نداره. بیخب، ع یلیخ -

 .شدیمکه دور  دمیشنیرا م شانیهاگام یصدا

 دستت؟ هیاون چ -

 گرفتم. گریواسش ج -

بودند و مرا به او سپرده بودند.  دهیروزها حضورش کنارم پُررنگ بود که مامان و بابا هم پا پس کش نیا قدرنیا

 یهاشبانگاهش را، بغض یهایخوابیب دانستمیم کوبد،یم خیقلب او هم م یبه رو ینیدرد سنگ دانستمیم

راهم! و او  گرید یزهایچ یلیتلفنش... خ یاشهیپشت حصار ش یمکیرا قا ایهل یهاعکس دنیرا، د اشیپنهان

ها بودم خودم را باخته بودم، وجود نداشت من ماه گرید یمن! اما من یخود را سرپا نگه دارد، برا خواستیم

. ایرفتن هل یزده شده بودند! درست از لحظه خی یبه دو دره لیهم نه تبد نی! اچالاهیبه دو گودال! نه س میهاچشم

حق  یحس چیه گریبسته شده بود د بارنیقلبم ا نداشت. دروازده ییتوان سرپا گریباخته بود و د شهیهمچو هم رویه

گوشت کباب  ی... بوگشتیبرنم گریبود، مرده بود و د ختهیفرو ر یو پنج سالگ ستیدر ب رویورود و خروج نداشت. ه

 حرفیخود برگرداند، ب یگذاشت و مرا به سو میبازو یتخت نشست، دست رو ی. کنارم رودیچیپ امینیب ریشده ز

 رونیب یخیو س دینان را کنار کش یگذاشته بود. لبه شیپاها یرا رو ینیدست پشت کمرم گذاشت و بلندم کرد. س

 در درگاه در حاضر ظاهر شد. لماهی. ادینان گذاشت و به دهانم گرفت. امتناع کردم و او پس نکش یاو در لقمه دهیکش

 .یخودت اومد گهیمن برم د -

تا که او از  گذراندندیرا کنارم م نیآی یهانوبت نوبت نبودن شایم لماه،یا وا،یه شان،یکرده بود برا اشیفتیش

 به خانه برسد. مارستانیب
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 سالم برسون. رادیممنون، به ه -

 حتما . -

که رفت  لماهیهم فشرد. ا یچشم رو نانیبا اطم نییرد و بدل شد و آ انشانیم یو سپس نگاه دیام را بوسو گونه آمد

 داشت من آن لقمه را بخورم! یچه اصرار دانمینم م،یدیرا دونفره بلع ییتنها

 !خورمینم -

 .یخوریم -

 او بخواهد و نشد سد خواستنش شود؟! شدیآخرش هم خوردم، مگر م و

 زن و بچت؟ شیپ یرینم -

 دهانم گرفت. یبه سو میهابه چشم نگاهیب پاسخ،یو ب دیچیپ گرید یااز حرکت باز ماند و سپس لقمه دستش

 اونا؟ شیپ یریچرا نم ؟یمگه تو بچه ندار -

 .نیشیپ یسکوت گرفته بود به مانند روزها یروضه

 نداشت؟سوالم جواب  ه؟یچ -

-... 

 دلت برام سوخته؟ -

-... 

 !یمهربون شد یشه واسه چ میبگو خوب منم حال -

-... 

 نکنه هوست زده باال! -
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پس  یکیکه  شیهاسرخ چشم یهارگیگردنش مرا به سکته انداخت و امان از مو یسرش را بلند کرد که صدا چنان

 .کردندیزاد و ولد م یگریاز د

 رو تکرار کن؟ یکه خورد یغلط گهید بارکی -

پاف  یرا رو ینینگاه دوختم، س شیهابودم و زبانم بند رفته بود. اما خود را نباختم و جسور در چشم دهیترس قتا یحق

که دلم ضعف رفت. دست من درد گرفت او را  دیکوب واریچنان مشتش را در د بارهکیبه  ستادیکوباند و سرپا ا

 . دانمینم

 .شعوریاحمق، نفهم، ب -

 بُراق شد و بانگ زد. میهاخود را عقب هول دادم. در چشم دیبه زانو افتاد که از ترس میپا شی! پگفت؟یمن م به

 رو؟یآره ه ؟یفکر رو داد نیبرام؟ چه کردم که به خودت جرعت ا یهوسه؟ هوس نیا ؟ینیبی! نمیآره کور ؟یکور -

 آره؟ ؟یشناخت طورنیو امن

کرد. از خشمش کاسته نشد که نشد،  انیظغ میهاچشم یچنگ انداخت و رودخانه میبغض به گلو دند،یلرز میهالب

 .زدندیهم نبض م شیهاقهیشق

 یغلط هیزورت کنم؟  شهیمثل هم دیبا ؟یزاریدوست دارم واسم طاقچه باال م گمتیبغض نکن! حرفت رو بزن، م -

رو دوباره تکرار  تیخر نیتموم شد ا ،یریبگ میادانه تصمبه حال خودت گذاشتمت که مثال  آز شیکردم هفت سال پ

 .کنمینم

 جادیوجودم به لرزه درآمد، ترسو شده بودم و زود رنج، گسل درد در دل و مغرم ا ادها،یفر نینداده بود به ا عادتم

 .شدیم

 یهاروز ی«ایمامان قشنگ هل» یلرزانم آمد خشمش فروکش کرد، دلش سوخت برا یهاکه به دست نگاهش

بود اتاق را پر کرده بود. زانو  تشیبلندش که حاصل از اعصبان یهاپنجره رفت، نفس یو به سو ستادی. به پا انشیشیپ

 نهادم؛ نم اشک صورتم را تر کرده بود. شیو سر به رو دمیبه آغوش کش

تر محکم جیخوردم پاره که نشده هسه ماهه که رفته اما دل گره ایتر کرد، هلدلم رو بهت محکم یکه اومد گره ایهل -

 از قبلش هم بهت خورده.
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-... 

بزار بگم، بهم فرصت  زدلیهامو بشنو و نامرد نخون عزاما نه حاال، نامرد نخونم، حرف موییوفایب لیدل گمیبرات م -

 را! کایرا داشت و مل شیود، او حاال ملکامن نب یمن غالم حلقه به گوش تو! او که برا ایوقت تا ته دنبده اون

 گرمش مرا به خود آورد، کنارم اتراق کرده بود. یهانفس

 جان؟ رویه -

-... 

 خانوم؟ -

 میلبخند زد، آغوش به رو نیگلگون حاصل از باران اشک نگاه در نگاهش دوختم، غمگ یهاخفته و گونه یبغض با

 گرفت.  شیبازوها انیم او بود که مرا محصور نینرفتم و ا شیگشود، پ

 دوست دارم. -

-... 

 دوست دارم. -

-... 

 دوست دارم. -

 میهازخم دل کردینوازش م شیهارا! بوسه میهایسالگ هجده یهاحسرت یجا گرفتینم گفتیهم که م ایته دن تا

 را!  ایهل گرداندیباز نم شیهادرد نخواستنش را! موج عشق در چشم گرفتینه! محبتش نم میرا و ترم

 عاشقتم! -

از حس خواستنس بودم!  زیلبر دم،یمشتم به چنگ کش انیرا م راهنشیآوارها جان گرفت. پ ریانگار ز د،یتپ دل

 مرتعش محکم گفتم. یی. با صدامیهاتمام نداشته یجابه خواستمشیم
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من  یبذار دلم گرم باشه کس .زمیلبر هیدلم باشه باعث بغضم نشو، من از گر دیبذار عشقت ام ،یعاشقم اگه هست -

 رمییمثل قبال  به فکر تغ گهی. دستمین که باشم چهاون نخواه من از. داره دوست عاشقونه هستم که طور همون  و

 نباش!

حس  نیپشت ا یبود! عشقش بود و مگر چه سِحر نیینداشتم و آ گریرا د ایاش و من هلسرم سوخت از بوسه فرق

 خفته بود؟! زیجنون انگ

صورتم  یکن و رو دایگمشدم رو پ یهاترک برداشتم. باعث حال خوبم باش خنده یادیز امیا نیمن از سرد و گرم ا -

 نکن! رمیباشه، پ میجون ریبچسبونشون. بذار عشقت، اکس

-... 

ار نز گهی. دیش هاتیاز سرد مونیپشت کنم و تو مثل حاال پش اندازمیمنتظرم نذار که به عشق ب یاونقدر گهید -

 رینلرزه و جز مس گهیبزنه و د خیقدر اون گهیقدر دلم واست تنگ شه که حاضر به برگشتن نشم. نذار قلبم داون

قدر درد اون مونم،یعاشق نم شهیباشه من هم استهام برسم. حوو فقط بخوام به خواسته نمینب یچیرو هروبه

که صدات به گوش  یطور شمیاگه بشم، بازم دور م! مطمئن باش جون به لب نییآ مونمیعاشق نم گهیکه د دمیکش

 !نییآ کنهی. بدم سردش مکنهیسردش م «یسرد»قدر هم عاشق باشه احساسم نرسه. آدم هر چه

سکوت بود و حس  ک،یتار مهیسکوت بود و اتاق ن انداخت،یصورتم رد م یممتد او که به رو یهابود و بوسه سکوت

 یایآرامش داشتن، سکوت بود و رو یتمنا یسپردن، سکوت بود و دم یفراموش ادیها را به خواستن و زخم نخواستن

 و دو تن تبدار... ودسکوت ب داد،یخود را نشان م ترسیکه پس از هفت سال ب یوصال

 نکردم  دایخود پ یلینگاهت ل در»

 «کردم هیخجالت از چشم تو گال با

وت بود و ضربان دو دل خانه خرابِ هم، سکوت بود و به سک کردند،یبود و دو چشم که به هم نگاه هم نم سکوت

پُر حرارت او که در نگاهم  یهادر سرم، سکوت بود و آتش تمنا کردن، سکوت بود و چشم یشقعا یآمدن هوا انیغل

 نشست...

  کندیم خودیخود چه ب از»

 «صبر مرا بردیم یتو ه نگاه
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مشترک برآورده بود  یبه درد بیکردن به سرش زده بود، سکوت بود و غر یعشق باز یهوا ایحیب بود و دل سکوت

 و پنج ستیسکوت بود و ب د،یکشیتن من شعله م یاو که رو یهامشترک را، سکوت بود و دست یخواستن

 ریبود که طعم خوش زن بودن ز ربا نیاول ی! سکوت بود و من براشدیم خودیکه داشت از خود ب ییهایسالگ

 .کردیمزه م میهادندان

  یلیل نیهمنش یا مجنونتم»

 «حال مرا نیدم بب کی من

 من...! ازیاو و او محتاج ناِز ن ازیبود و من پر از ن سکوت

 

 

 پُر زِ لذت یکردم، گناه گنه

 لرزان و مدهوش یکریپ کنار

 چه کردم؟ دانمیچه م خداوندا

 و خاموش کیآن خلوتگه تار در

 

*** 

 

 شد،یچشمم پاک نم شیاز پ یاش دممعصومانه یها. اشکنواختیآن دخترک در سرم طبل م یهاهیگر یصدا

چشمم جان  شیپ ایغرق خون هل یسوراخ کوچک شده بود! چهره کی یبه اندازه ایزن هم. دن یهاالتماس یصدا

و  د،یچیپیداها مشده بود. ص اهکوت ایاز دست هل میها. دستدترشدیآن کودک در گوشم شد یهیگر یگرفت، صدا

 .زدیم شیمغزم ن یهاو به نورون شدیم یهر کدام افع

 «بچم نشو. یپدریبه ب یتورو خدا بگذر راض خانوم»
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 .زدیم ادیفر یعصب نییآ د،یکشیرا به دست م راهنمیپ یگوشه

 «!گردونه؟یبرم یمنو ک یبچه»

افتاده بود و من فقط به آن دخترک چشم  میزن به پا د،یکشیو عروسکش را به آغوش م دیلرزیدخترک م تن

 و زن آخ هم نگفت. دیبا حرص کش دمیچشم د یاز گوشه د،یزن را کش یآمد و بازو شیدوخته بودم. مامان با اشک پ

 «.نیدست از سرش بردار نینکن، بچش رو کشت شتریداغ دل بچم رو ب ،یبرو زن حساب ایب»

چادر زن را در دست  یشد، جلو آمد و گوشه دتریشد اشهیدخترک گرخورد،  نیزن را هل داد و زن به زم مامان

 «.مامان»: دیو نال دیکش

بلند شد،  نیزم یبود. زن از رو میروزهانیزنگدار ا ییالال شیهاگفتن«. مامان»: گفتیم ادیز رویهم مامان ه ایهل

 انداخت. نیخودش را به زم میرو شیدخترک را پس زد و باز پ

 «قصاص شه. گناهیتو رو روح بچت نزار شوهرم ب خانوم»

 .دیکش ادیفر لماهیا داد،یمرا به روح فرزندم سوگند م یبود که کس یبار نیاول نیا د،یلرز تنم

 «خروار خاک انداخته. هی ریمن رو شوهر قاتل تو ز یبرادرزاده گناه؟یب» 

 .دیکش غیج هیبا گر دخترک

 «.ستیمن قاتل ن یبابا»

و  ایبا نبود هل کردمیهمه صدا! چه م نیاز هجوم ا دیترکی! سرم داشت مگر؟یسالش بود؟! هفت ساله شده بود د چند

گرفته بود و من  لشیاتومب رحمیب یهاچرخ ریتمام جانم را ز یحواسیکه با ب یملتمس آن دخترک و مرد یهاچشم

احساس مامان را و  کردمید، کاش مادر نبودم و درک نمآمیم نییپا یهمه از طبقههم یرا نداشتم. صدا ایهل گرید

 ادیفر جانیبه دست با ه یگوش وایرفتم، ه نییها پا. آرام آرام از پلهآمدمینم جانیا گریو د زدمیرا م زیهمه چ دیق

 .زدیم

 .گهیساعت د مین مییآره آره! باشه پس ما اونجا د؟یمارستانیاالن کدوم ب ؟یک ؟یجد -
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 .دیکش اشیاشک یهاچشم یلرزانم نبود. مامان دستمال پا یهاحواسش به من و گام یکس

 شده؟یچ -

 .مارستانیدردش گرفته بردنش ب شایم -

 به ذوق آمد. لماهیا

 .مارستانیب میبر دیجونم، حاضرش یا -

 شد. زانیمادرش آو یاز پا ایلیا

 اومده؟ ایدن شایخاله م ینیمامان ن -

 .گرمیآره ج -

 نم ببر مامان.م -

. دیماس شیهالب یو لبخند رو دیکه به پشت سرش بازگشت مرا د واینبود؟! ه گریبود دخترک من د شانیحال چیه

 .ستادیا یفورا  در جا د،یامتداد نگاهش را گرفت و به من رس نییآ

 ...زمیعز -

 مارستان؟یب میبر دیمگه نبا -

که  ییرا از نظر گذراندند! لبخند زدم، لبخند نبود اما تا جا گریهمد یچشم رینشست و با شک ز میهمه مات رو نگاه

 را کش دادم. میهاتواتستم لب

 .میتا بر دیپس حاضر ش -

 افتاد و جان داد... نرده یاشک رو یابرگرداندم و راه رفته را بازگشتم و قطره یرو

 

بخش مک جان ید و با ولع و حرصخفته بو شایدرشتش که پف کرده غرق خواب در آغوش م یهابود، چشم نیریش

 دایهو شایم یهااش را به خود ندادم در پس چشمکه من هرگز فرصت تجربه یجان مادرش را! حس یرهیش زدیم
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 کهنیو دوست داشتم بداند ا خواندمیم مانششرم را از چش کرد،ی. نگاهم نممانندیدردها تا ابد درد م یبود و بعض

را محتاطانه نشان  شانیخوشحال شانی. همهشمردمیاست، من مقصر را او نمو او اوالد دار شده ستیفرزند من ن

پوست کمرم را سوزاند و  نییآ یهاذوقش را انکار کند. دست توانستیکه نم یپندار خرسند یحت دادندیم

 نییروزها که در آ نیبود ا . نگاهش چنان گرم و خاص شدهدیبلعیلباس هم عطرم را م یروکه از  قشیعم یهانفس

 .کردیم جادیبودنش شُبحه ا

 ه؟یچ تینیخاله اسم ن -

 خشدار شد. شیحکم فرما شد، پندار صدا سکوت

 ...ـین -

 پرواز! -

خوش  یکه بو یحس کرد،یمملو از احساس به پندار نگاه م ییهاو لبخندش بازگشت، با چشم شایم یهمه به سو سر

 .دینفر به خود آمد و کف کوب نیام را نوازش کرد. ترالن جون اولشامه اشیدلدادگ

 .شاهللیجان مامان جان نامدار باشه ا یا -

و پروازشان را در برگرفت  شایآغوش گرم پندار که م دنیروانه کردند. د کیو تبر دندیپشت سرش دست کوب همه

و پنج  ستی! و من با تمام بدم؟یکشیو آه که نمدادم  رونی! نفسم را بیو حک شدن یدنید یریبود، تصو بایز

 پر از حسرت بودم.  میهایسالگ

 !یخواهر یبازم مادر بش یتونیتو م -

لباس هم حس  ری! تب قلبم را از زمیهاگرمش پوست گوشم را سوزاند، پس خوانده بود آه را در پس چشم یهانفس

دست پشت  نیی... دو دل بودم، آدیفهمیمادر حالم را م از جنس ی! فقط زنزدمیکرده بود! لبخند زدم و کاش نم

نگاهشان  ینیکه ناخوآگاه به حرکت درآمد. سنگ دبو میهاگام نیکمرم گذاشت و به جلو سوقم داد، مردد بودم و ا

دراز کرد.  میلبخند زد و نوزاد را به سو شایمکث کردم، م دمیام را. به تخت که رسخم شده یهاشانه آزردیم

 شهیاش سکوت پو دار بغض تلنبار شده ریو تلخ بود و احساس در گ ریگدل یغروب ریدلم هم اس د،یلرزیم میهادست

از تنم گذشت  یولت ستیدو یانیشد، جر ریبازوانم جاگ انیکه م شای. پرواِز مزدیم خیدل را به آغوشش م وکرده بود 

غم به کجا  نی. از اگرفتیکه هر لحظه تاب از من م یاندوه انیرفت م رفت. دلم مالش رونیو با همان سرعت هم ب
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 نیاز ا میهادار شده بودم و چشمملتهب و کُرک وستنوزاد با آن پ فیو ظر فیلط یغرق در چهره قدرنیپناه ببرم؟! ا

و پروازِ  شایبه تک و تنها من و م اند تککرده یاتاق را خال یبود که متوجه نشدم ک به وجد آمده ییبایهمه ز

حد کوچک  نیبه هم ؟یخواستن قدرنیاندازه بود؟ ا نیبه هم یروز شایهم همچو پروازِ م میای. هلمیادرآغوشم مانده

 گرفتیبه سخره م میهاجوشان اشک یطور بر عطش خواستن او غلبه کرده بودم! چشمه! من چه؟یداشتنو دوست

نبود. جان  ایکه هل یامرا چه سود؟ درست در لحظه یمانیآورده بودند از خاک! پش رونیرا که حال سر ب میاهمادرانه

کور نفسم را در  یو گره کردندینزول م یگرید زپس ا یکیحسرت  یهانبود! طاقتم طاق شد، اشک گریجهان من د

سد راهم  شایگفتن م «رویه»زدم از اتاق و  رونیب عیگذاشتم و سر شای. پرواز را در آغوش مکردندیتر ممحکم نهیس

از راهرو گذشتم. به  دنیبلند به مانند دو یهادهانم گرفتم و با گام ینشد. با او که چشم در چشم شدم دست جلو

دلم پرتاب شد و الحق که  یاش به سمت و سوشکست که هر تکه یبغض راحت شکست؛ طور دم،یکه رس همحوط

 درست نشانه گرفت! 

را دور زدم و به پشت محوطه کوچ کردم.  مارستانیهم حقم بود. ساختمان ب نیاز ا شیجان کندن، ب نیبود ا حقم

 میهالب یدادم و با فشردن دستم به رو هیتک واریام را به دخم شده یهارا بس! شانه نیخودم بودم و خودم و هم

بروم، دور شوم،  خواهمیپرواز سمت آسمان، م ست،خوایپرواز م یهقم را کرده بودم. دلم کمقصد خفه کردن هق

تر دهانم و محکم دمیرا شن شیهاگام یخورده بود. صدا شیکه مُهر ابد به رو یعذاب نیهمه خفقان! از ا نیبگذرم از ا

! ضدحمله زده بودند؛ دل دیچیپ امینیب ریباروت ز ی! بوآورد؟یدوام م یتا ک گناهمیرا چنگ زدم. قلبم! قلب ب

شده بود و  ریخون در من سراز البیو س شدیپرت م ییاش به جاهر تکه نوایرا بمباران کرده بودند! ب ممیتیپناه و یب

چشمم نشست،  شیدرد که پرنگ و همخوش یهاهم نداشت! اشباع شده بود از درد... زمرد ناله ینا یحت چارهیدل ب

نشست و من چشم بستم و  امیشانیپ یبه رو اشیشانی. پذشتگ میهاهول خورد و از لب رونیدفعه به ب کیهقم هق

 صورت او را هم به نم نشاند!  میهااشک

 !ای: هلدمینال

 : دخترمون!دینال

 یاشک را از رو یدر کار نبود! شور نیآتش یاهم سُر خورد و بوسه یمماس شد و به رو میهابا لب شیهالب و

قلبم بود که  نیگرفت و ا یرا به باز میهاپر قدرت لب ینگه داشت. با مکش شیهالب انیمزه کرد و منحوس م میهالب

 ... ینفسیب نیتصاحب هم صینفس کم آورد و او حر
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گرفتم و او سرم را به چهارچوب  زشیحضورش و عطر غوغا برانگ یاز هوا قیعم یدم د،یکش رونیب میهااز تن لب لب

 تنم تراوش کرد. انیو عشق م ختیآلودم رر نگاه گلرا د شیاهویزار پُر هو چمن دیکش شیهادست

 .میکنیهفته عقد م نیتا آخر هم -

دهانم را بست! نگاهش؟! جان؟! روح؟! احساس؟! عطر؟! خواستن؟! همه را در خود به رنگ درآورده  شیپر تمنا نگاه

 در خود نداشتند! یستادگیا یبرا یچون سابق توان گریکه د یی. زانوهاآوردیعاشق را هم به زانو در م یرویبود و ه

 بزن  اهایبه در دل»

 من یبایعشق بگو ز از

 «کنار توأم یهر کجا رو به

 پنجوستیبه قدر تمام ب خواستمشیام بود، مباختهاش بودم، دلشب من او را خواستم و او هم مرا! دلداده آن

و آرامش را  دیعشق به عقل چرب ایور هوس بود نشدم. خواستمش و ز یتلق یهم خواستن بارکی یکه برا میهایسالگ

به گفتمان نداشت و چه  یو او هم اصرار اوردمیاو ن یرو بهاما بعد از آن شب... من  دانمیبا عذاب معاوضه کرد؟! نم

! او میخائن بود یاست و من و او دو جان تیجنا انتیغِل خورده بود. خ فیتحر یخود به سمت و سو تیخوب که واقع

 وبودم آن شب  ختهیرا به عشق آو زیکرد و من به دلم! غرا انتیاش خدوم شناسنامه یبند خورده در صفحه یبه نام

 امدهیآرام ملکا در پس د یهم زن ساخته بود. بس بود هر چه خودم را به لجن کشانده بودم، چهرهحال به یمن نیا

 شد! نه! دایدر آن هو اینقش بست و هل

 نه! -

از  شیاحساس را، اما قداست عشق را ب دمیبریمن از قلبم هم گذشتم! سر م چیو گذشتم! از او که هزدم و از ا پسش

 ! کردمیدار نملکه نیا

 

 

*** 
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و دست و پا  دیترد انیبه خون نشسته بودند. گم شده بودم م میو پاها یسردرگم یهازهیر سنگ انیم زدمیم قدم

 طورنیا شهیبه لب نشانده بود. هم ینشسته بود و هنوز هم ُمهر خاموش میغرق نشدن. نگاه نافذش رو یبرا زدمیم

که  یتا زمان دوختیو به من نگاه م کردیسکوت م د،اسرارم شده بو یبرا یکه محرم ریچند ماه اخ نیبود؛ در هم

 من بودم که به حرف آمدم. نیشده باز هم ا نییتع شیقرارداد از پ کی! طبق میایخود به حرف ب

 د؟یایجا ب نیخواسته به ا نییآ -

 چپش انداخت. یپا یراستش را رو یپا

 نه. -

 من که حالم خوب شده! -

 و باال کرد!  نییرا پا میهانگاه کرد، ژرف چشم میهاچشم به

 .دونمیم -

 بودم. یبه عجز نشست هر لحظه در حال فروپاش میصدا

 حالم بده. -

 .دونمیم -

 رسانده بود؟! شیبه حد اعال یکه رجوع ایحد خونسرد بودند  نیها تا به اروان شناس تمام

 دکتر! -

 فرصت بده. -

 امـ... -

 ها از دستت بره.لحظه نینذار ا -

 اون بـ... -
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 !میخواستن رو سرکوب کن یهاعطش نیکه هم میکنیم یقدر زندگمگه ما چه -

-... 

به سمت  یسیمغناط یروین نی! بزار انییخودت و آ هم که شده فرصت بده، به بارکی یاما برا کنمینم حتتینص -

دفاع از  یهم که شده بهش اجازه بارکی یحق داره که برا یکنه عامل دفع نباش! هر آدم دایجذب شدن سوق پ

 خود داده بشه! 

-... 

 .یشیباهاش تموم م یکه دار یبه بعد تمومش کن چون تنها خودت ییجا هیعذاب رو از  نیا -

. داشتیاو باز م یمرا از تن دادن به خواسته ییروین رم،یبپز توانستمیاما نم گفتیرا م قتیم، حقکرد شهیپ سکوت

 و من...  خواستیو او نبود و حال او مرا م خواستمشیم یمن روز

بره  ی. نه که راست راستکرهیم زارهیم گه،ینم یزیچ کنه،یسکوت م کننیخوردش م یزن وقت هیدکتر!  یدونیم -

دل شکستش بزاره و  یپا رو شهیکه باعث م کنه،یکه معجزه م یسه حرف یکلمه هی. گردهیم« نرو» هیها! نه! دنبال 

خوره  زارهی. مدارهیخودش نگه م یتو ونیا ده،ینمکس نشون  چیبه ه ونیاما ا شهیآدم سابق نم گهیبرگرده، د

 . شویحالنفهمه بد یوجودش رو بخوره اما کس

! اما دوست داره، من یمنطق ریخودش رو داشته هر چند غ لیباهام حرف زده، اون هم دال نییآ دم،یمن بهت حق م -

 .دمیتو د یچشا یکه روز اول تو خونمیرو از چشاش م یحس

-... 

 احساسن؟ یزنا ملکه گنیمگه نم -

-... 

 .شهیحالتون با هم خوب م دیرکه دا یتیوضع نیا یاحساست گوش بده، اما تو یفقط به ندا گمینم -

 دارد. کنار چهارچوب در قرار گرفت. متینشدم که دکتر قصد عظ متوجه چیفکر فرو رفتم و ه در

 ...یراست -



 نهناز
 

368 
 

 بلند کردم و نگاهش کردم. سر

 باهات حرف بزنم. امیخواست ب نیدیآ -

اند درد به خوردت داده قدرنی! ادیآیدردت نم گریبه بعد د ییجا کیرفت، ذهن مرا مشوش ساخت و ترکم کرد! از  و

 یهاسال ممتد افتاده بود. چشم نیپر بود از نبودن و تا بد میهایسالگ! هجده فتندییدردت از کار م یهاکه حس

ماهش را و  یچهره دمیدیشد. تار م خکوبیشده بود م سقاپ عکس منحو انیکه م ایام به حصار صورت هلخسته

و هرچه خود را باال  زدمیها دست و پا ماز درد نبود. در باتالق خواستن یو خبر سوختیقلبم داغ بود؛ داغِ داغ... م

از  شیهاور شده بود. زمرد چشمقلبم حمله یاما توان مقابله نداشتم! تمام وجودم نبض گرفته بود و به سو دمیکشیم

 قدرنیاما ا میکم داشت یرنگش که جان من بود. دلدادگزار خوشچمن یگو یآن دو رفت،یچشمم کنار نم شیپ

 آن لحظات باشد.  ادگاریخلوت هم  یاکه گوشه میداشت

 شیپ ایهل یهاپنجره رفتم، نگاه تار و کدرم از آسمان عبور کرد و چشم یکنار زدم و به سو میپاها یرا از رو پتو

بسته بود. بغض  امیالتهابش کمر به خفگ سوخت،یم کرد،یدرد م دم،یکش میگلو ینقش زد. دست به رو شیرو

بر صورتم تاخت،  میبردم و باد مال رونیکردم، سر به ب ز. پنجره را بادیپریم نییبه باال و پا میگلو انیم یهمچو ماه

 گفتیم ی. آرگفتیها مآن وقت یخوب زیچ کی! گفت؟یچه م انیست. شاسوزانم کا یهاگونه یاز گرما یکم

اگر او نبود، اگر او و  زدیلنگ م میمن بدبخت او بودم. پا گفتیراست م «شیخونیم یاما عاشق یشیبدبختش م»

 گریکه شده بودم، د وانهیسبزش گره خورده بود. د یهاهیکه دلم به قرن شیهاقلبش، اگر او و چشم نوازضربان گوش

 قدر است؟! عشق تا جنون چه یفاصله ینداشتم. راست یاتا جنون فاصله

سابق  یپا گریپاها د نیفشردمشان. ا یدرد گرفت، دوال شدم و کم میبرداشتم که زانوها یگام د،یچیزنگ در پ یصدا

بود که  یاو تنها کس دیسالنه خود را رساندم و در را گشودم، شا دلِ سابق نبود! سالنه گریکه د یهمچو دل شدندینم

... او تنها به سعادت من فکر امیخوشبخت م،یهااشک م،یهاغم م،یبه آرزوها کرد،ین فکر مدر همه حال تنها به م

. شدیم دایبودن کم پ نیدیو همچو آ گذشتیخوب بودن حالم از من م یبرا گذشتیاز من م شهیکه هم کردیم

از حصار  ختهیافسار گس یاخوب بود و من بد عالم بودم. قطره شهیو او تا هم دیجوش یهااشک ناخودآگاه در چشم

مرا دوست داشت و من دوستش  شهیمرد هم نیخود را به آغوشش پرت کردم، ا تعملیب د،یچک نییپا میهامچش

بود که  یمن بود! کس یبخش زندگ یروشن نیدیو او مرا به خود فشرد. آ چاندمینداشتم! دست محکم به دور کمرش پ

که  یدل بست به کس دیتمام! با گریو د نیدی... آستینفسان یباالتر از هوا یزیچ یقیفهمانده بود عشق حق به من

 میزدود و به رو میهاچشم ی... کنارم نشست، اشک را ِز پادیتپیم نییآ یهاچشم یدلدار توست و دلِ من هنوز در پ

 و لب زد. دیلبخند پاش
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 بهت بکنم؟ یاعتراف هی -

 بگو! -

 از همون اول عاشقت بودم. -

-... 

 .یکرده بود یرو خط خط راهنمیپ یقرمز رو کیکه ماژ یااز همون لحظه -

-... 

 عاشقت بودم! نییسال قبل از آدرست دوازده -

-... 

 .یبُر خورد نییدنبال فرصت بودم اما تو زودتر به نام آ -

-... 

 ـ...هل یو حت میاالن کنار هم بود دیاگه ترسو نبودم شا -

-... 

 ها شجاعت اعتراف به خودتم نداشتم.سال نیا یط یمن حت -

-... 

 ! نییباختمت، به خودم، به قلبم، به آ شهیهم -

-... 

 عذاب وجدان از کجا شروع شد؟ یدونیپناه بردم. م کایفرار از فکرت به ن یبرا-

-... 

 شق تو بودم.ها عاسال نیتموم ا دیفهم کایکه ن یاز روز -
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-... 

 دنبالشم نرفتم. یندادم، نذاشت حرف بزنم و من اصرار نکردم واسه دونستنش! مِن احمق حت حیبهش توض یحت -

-... 

 ترکم کنه! شهیهم یبرا خواستیبرسه، اون م ناریسم هیبه  خواستیدروغ گفتم که م -

-... 

 رو با هم از دست دادم! روانایو ن کاین -

-... 

 حضورت از اول هم برام درد بود. رویه -

-... 

 !یدرد دوست داشتن هی -

-... 

 دوست داره. نییآ -

-... 

 .یدار ازیتو بهش ن -

-... 

 .دیدرد هست، بهتره بار دردش رو هر دو با هم بکش یبه قدر کاف اینبودن هل -

-... 

 بهش برگرد! -

-... 
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 .رویش بده هبار به حرفم گو هی -

-... 

 .نتونی! به عشـ... به عشق بنییبده! به آ به خودت فرصت -

-... 

 قشنگه؟ یلیچشات خ یدونستیم -

-... 

 شدم؟! یچه حال دیو ندچشات من یوقت یدونستیم -

-... 

 وقت ناخودآگاه دلم پشت سرت آه بکشه. هینذاشتم  ینکردم، حت نتینفر -

-... 

 !سایانتخاب خودت بوده پس پاش وا نییآ -

-... 

 .شهیحال بد جفتتون کنار هم خوب م -

-... 

 رو؟یه -

-... 

 رو؟یه -

 ی... و من پا به پاختیری... اشک مختیریچشم دوختم، اشک م شیهادر خود بودم؛ به خود آمدم و به چشم غرق

 نیا عتی. قانون طبداشتیرا دوست م یگریدلم که د یبرا داشت،یکه مرا دوست م یدل ی. برادمیبار شیهااشک
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 دیو شا گرید یماست و ما دلداده یدلداده یکی. ستیکه عاشق تو ن یشویم یعاشق کس یگردیم ،یگردیبود! م

! امشب نوبت او بود ستیک دانستمیم د،یچیپ گریبار د فونیآ یکند! صدا دایادامه پ شهیتا هم ینامتنها یچرخه نیا

بار و سپس مرگ یخانه را فرا گرفت، سکوت یدر را گشود و سکوت مبهم نیدیبود. آ رازیش نییکه کنارم بماند و آ

 لرزان او. یصدا

 سالم. -

 را شنفتم. نیدیآ قیعم آه

 سالم. -

کالفه  نیدیکه من به او! آ ایاو به آغوش من پناه آورد  دانمیپر گشود و در آغوشم گرفت. نم میبه سو دمیمحض د به

 .دندیجوشیبودند، م نیسرخ و آتش شیهاچشم د،یکش شیموها انیم یدست

 .گهیمن برم د -

 رونیرا که به نفس نفس افتاده بود. از آغوشم ب کشیتمیضربان ر دمیشنیخورد و من م یفیدر آغوشم تکان خف وایه

 !ینفوذ ناپذ یپوسته نیدر ا گونهنیبودمش ا دهیلحظه ند نیسخت شد، تا ا شیهاآمد، چشم

 بود؟ نیپا قدم من سنگ -

 زد. ینیلبخند غمگ نیدیآ

 .ستیهم ن نییآ مارستانیبرگردم ب دیبزنم، با رویسر به ه هیاومدم نه  -

 را از او. یتا به حال تلخ دهیپوزخند زد و من ند وایه

 .شمیمزاحم نم دییپس بفرما -

 یهابه عجز درآمد به چشم نیدیخواهرکم؟! نگاه آ امیداشتندوست نیدیبه آ پراندیمتلک م زد؟یحرف م هیکنا با

 نگاه دوخته بود.  وایه

 تو باال و پرم را  یزد آتش»

 شهر خاکسترم را نیکن از ا جمع
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 دارخاطراتت مرا نگه انیم یول

 «دارمسافر من! خدانگه ریبخ سفر

 او بود.  یهادر چشم خیم نیدیو نگاه آ دمیرا شن وایه بغض

 .رمینم یخوایاگه شما م -

 .دیجانم را به نعل کش وایلرزان ه یصدا

 .دیراحت بمون التیشما با خ کنمیکنم االن رفع زحمت م یخداحافظ وایفقط اومدم با ه کارمیمن چ -

 حرف آمدم. به

 کجا؟ -

 مشهود نبود. شیهاغم چشم قدرنیکاش ا زد،یزد که کاش نم یلبخند

 سوئد! -

 ؟یگردیبرم یک -

 .رمیم شهیواسه هم -

 را هم. نیدیمتعجب آ یچهره دمیچشم د یشک کردم، از گوشه میهاگوش به

 ؟یگفت یچ -

 !رمیم شهیواسه هم -

 !؟یریم -

 !رمیآره تنها م -

 چـ... نایس -

 درخواست طالق دادم. -
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! خواهرکم را چه ستینگریبدتر از من مات زده او را م نیدیچه گفته است، آ امدهینگاهش کردم انگار نشن گنگ

 شده بود؟!

 ؟یگیم یچ یفهمیم -

 گفت. دمیبار از او د نیاول یکه برا یلحن ممکن نیتریو با سرد ختینگاه در نگاهش ر وایگفت و ه نیدیرا آ نیا

 .شهیآره بهتر از هم -

 ناباور لب زد. نیدی. آنمیاز خواهرکم بب یاریبس یرو نشده یهانیامشب قرار بود اول و

 !وایه -

است. جانش را سوزانده امیا نیکه تمام ا دادیرا م یمیقد یدلدادگ کی یکهنگ داد،ینا م یاش بوو خنده دیخند

 و رو به من کرد. ستادیرا برداشت و ا فشیک

 پنج شنبه پرواز دارم. نمت،یبیم -

دوستش داشت و  واروانهید یحوال نیکه در هم ی! از من، از قلبش، از مردختیحرف زدن به مرا نداد و گر فرصت

 زد. رونیب تعملیب نیدیآ

 تو باال و پرم را  یزد آتش»

 شهر خاکسترم را نیکن از ا جمع

 دارخاطراتت مرا نگه انیم یول

 «دارمسافر من! خدانگه ریبخ سفر

را  عرض کوچه مودنیبلند قصد پ یهازدم و با گام رونیاز در ب وایپنجره رفتم، پرده را کنار زدم، ه یو به سو ستادمیا

و  زدندیم ادیاما بر سر هم فر دانستمیرا نم کردندی. مشاجره مدیو دستش را از پشت کش دیه او رسب نیدیداشت، آ

! دیدرخشینم شیهادست انیم گریرا که د یابودم حلقه دهیو من د ختیریاشک م شیادهایتمام فر انیم وایه

باشم رو بهش  نایبا عشق کنار س تونستمیرو که م یده سال زندگ نیدرک کن که من ا»در گوشم زنگ زد  شیصدا

را هم قبول  نایس ینطفه یمادر شدن برا یاو که حت« !رویهمه عذاب ه نیسبک شم بسمه ا یکم خوامیبدهکارم، م
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 رونیحلقه از دست ب یزن وقت کینتوانسته بود و  گر،ید یاز کس! بهدمشیفهمیکرده بود! حال چه شده بود؟! م

خواندم،  شیهارا در پس چشم نیرا گرفته بود، ا مشیرا زده باشد! تصم یآن زندگ دیق دیبا یعنی کشدیم

دستش  وایکه او موفق باشد. ه شتمدا دیفراموش کردن فرار کند، من که موفق نشدم ام یهمچو من برا خواستیم

 دیو از د دندیچیکوچه پ چیو در پ دیاو دو یپا به پا نیدیگذاشت و آ دنیو پا به دو دیکش رونیب نیدیرا از دست آ

 رفت. ریگغامیپ یندادم و رو یپاسخ د،یچیتلفن خانه پ یجست زد و صدا رونیب امنهیِز س یمن محو شدند! آه

 .دیلطفا  به من اطالع بد دیدیرو شن غاممیباهاتون حرف بزنم، ملکا هستم، پ دیخانوم؟ سالم! با رویه -

بتابد  یقرار بود ک دیغروب بود؟ خورش شهیمن هم یبرا ی! چرا زندگخواست؟یملکا نام چه از جان من م نیا گرید

روزگار را  نیخوش ا یرو دم؟یدیرا م یزنده بودنم من طلوع زندگ یهالحظه نیواپس نیمفرد؟ اندر ا یهاهیثان نیدر ا

 چه؟!

 

 من یعاشقانه یهاتمام لحظه دارخدانگه

 من یکودکانه یهاهیگر لیهمرات دل خدابه

 

 

 

*** 

 

 الو؟ -

 .رویه -

-... 

 رو؟یه -
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 ؟یخوایم یچ -

 !خوامیم یچ -

-... 

 ؟یخوب -

 خوبم! -

 !؟یپرسیحالم رو نم -

 .نمیبینم یازین -

 .ستیحالت مناسب ن دونستمیاما م زدمیزودتر باهات حرف م دیبا فهمم،یم -

 !ستیحرف تو ن نیا -

-... 

 ان؟یشا یخوایم یچ -

 نمت؟یبب شهیم -

 ریهاگ نیا یتو هم تو خوامینم گهیخودم مضطرب و دو به شک هستم که د قدرنینه! ا کنمی! خواهش مانینه شا -

 !یفتیب ریو واگ

 راسته؟ -

 ؟یچ -

 بره؟ خوادیم وایه کهنیا -

گرفت و سکوتم را  ی! خودش نفسدییکنم، نه تا بیتکذ توانستمینه م م،ینداشتم بگو یپاسخ شتریکردم، ب سکوت

 معنا کرد.
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 پس راسته! -

 رسه؟یبه تو م شیدروغ چ ایراست باشه  -

 او بود که سکوت کرد و من معنا کردم سکوتش را. نیا بارنیا

فکر  شیزندگ یبه بودنت تو یکه ازش بخوا ستین یاالن زمان مناسب ره،یم یواسه فراموش وایبدون، ه یدونینم -

 کنه.

 رو گفته؟ نیا یک -

 !؟یباش شیفراموشش کرده که تو دوم یک گه،یعشق اوله د دونم،یمن که م -

-... 

 ؟یندار یکار گهیمن برم د -

 ؟یعقد کن نییبا آ یخوایم -

-... 

 ؟یدیبار طعم شکست رو چش کیکه توش  یبرگرد یایبه زندگ یخوایم رو؟یه -

 نگشتنم به خودم مربوطه! ایبرگشتن  -

 من هنوز منتظر جواب توأم! -

 بم نجوا کرد. ییاز اعماق قلبم با صدا یکینبودم به خدا سوگند که من نبودم،  من

 نمون. -

 !رویه -

 .انیبرم شا دیمن با -

 .رمیگیبد حالش رو م یبرگرد نییبه آ یبخوا رویه -
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 خداحافظ. -

 ...ـیه -

 دنیبارِ درد را کش نیچرک بسته بود. ا میگلو انیبغض م رد،کیکردم و قلبم به ضربان افتاده بود، سرم درد م قطع

... طرد کردن پدر و مادر مرا میآیاز پا درنم هایسادگ نیبه ا دانستمی! متریاز آن قو یو روح خواستیم یجسم قو

درد عالم بود اما باز هم با  نیترکه بزرگرا خم نکرده بود، درد هجر اوالد با آن میبود، غم عشق زانو نداختهیاز پا ن

ندانستن بود  نیچه کنم و هم دانستمینه! نم نیاما زم خوردمینگاه داشته بود. شکست م میخم شده سِر پا یکمر

! دادیزنده جان م زندهِ داد،یداشت جان م شیها«رویمامان ه» دنیشن ینبود و درد بود... دلم برا ایکه درد بود. هل

خون شد! زن بودن درد است و مادر بودن دردِ  قرارمیهوس بودنش و لمس صورتش و دِل بهوسش به دلم افتاد، 

ها بود که مدت ؟یدانیجست زدم و شال و کاله کردم، م عیو من سر کردیرا طلب م ایو هل زدی! دلِ بانگ مدرمانیب

خاص، معنا نداشت  یهاتنوع و ستم یهاو کفش نبود، از دور افتاده بود رنگ فیمانتو و ک دیجد یهااز مدل یخبر

. حال به گرفتیام قرار نممورد استفاده گریبود که د ینادر لیمو جزء وسا یو اتو سیو مات، بابل تیال یهاکاپیم

که  یشد و شالیکه ساده بسته م ییو موها کردمیبود بسنده م یبه رنگ مشک شهیساده که هم یمانتوا دنیپوش

دار را عهده یعیطب ریرنگ غ چیه شیکه اجزا یو صورت شدیزده م میموها یرو یشگیهم یتر با همان مشکساده

ها خاکش به خواب رفته بود! سنگ لحد خروار ریز میهانفس یکه تمنا ینبود... خود را به معبد عشقم رساندم، معبد

سنگ  یدست رو! فشیو لط فیکوچک و ظر کریپ یرو فش،یکوچک و ظر کریپ یکوچکش نشسته بود. رو کریپ یرو

 یلطافت گرما یسنگ و دلم برا یرا خواست. بوسه نشاندم به زمخت شینوازش وار و دلم نوازش موها دمیسرد کش

بان نام مادر! دلم زنانه مادرانه  هیساله بودم و زن؛ و سا وپنجستیو ب خواستیپر زد. دلم طفلم را م شیهاگونه

و مادر  میایکرده بودم بدهکارم و بس! به هل رشیپ میهایسالگ وپنجستیکه در ب یو من به دل خواستیم

 هرگز. گرفتیکه قرار نم یروز دچارش بودم و دل کیحال وانفسا که تا ابد و  نیاز ا ی. وامیهانبودن

در حسرت  ی! روزندیعالم هم داغ مرا نشنود چه برسد که بب نیشده بود بدتر میهابودم و ذکر لب دهیداغ اوالد د من

 نیتررنگشهر را پُر کرده بود و حال خوش کیدوست داشتنش گوش  یکه ادعا سوختمیم یداشتن مرددوست 

است چه برسد به شکننده  بتیبس مص دشبودن خو فی! جنس لطدمشیدینم گرینبود و من د امیسرفصل زندگان

جوشان از آب فرو برده بودنش و خوب که  یگیکه درون د یدارم به سوزش افتاده بود، به شکلبودن! قلب داغ

که او  ایمن ظلم کردم؟  دانمیبود و نبود. نم نیینبود، آ ایکردنش بودند. هل شیر شیگوشتش گسسته بود در حال ر

فرو  کریپ یو رو شدیم کمیکه قدم به قدم نزد ییهاگام شنفتمیشد؟ م نیکرد؟ به کدام گناه حکم ما ا انتیخ

 امینیب ریز مشینشست و عطر مال میروانداخت. روبه هیر سنگ سرد را به آغوش کشانده بود ساام که به جبخورده
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بود به نام حک  دهنشانش برق زد. چشمم خشک ش نینگ یو حلقه دیسنگ کش ی! دستش را بلند کرد و رودیچیپ

دخترکم مادر بوده! مادرانه به  یمن برا یهادر قبال نبودن گفتندیو او هم معطوف نام دخترکم بود. م ایهل یشده

 !گر؟یگردنش داشت د

هر آن از بغلم سُر  دمیترسیکه م یکوچولو، به قدر یلیخ یلیبود، خ کیکوچ یلیبار خ نیبغلش کردم واسه اول -

دهنش  یو انگشتم رو تو دیواکنش نشون داد و سر به سمت دستم کش عیبخوره. دست کنار صورتش گذاشتم که سر

 بزنه. کیمگذاشت و خواست 

 مادر بوده. میایهل یزنِ دشمن نام خانه خراب کن برا نیکه ا دمیو من فهم دیبا درد و بغض خند د،یتلخ خند د،یخند

 نداشتن با هم. یتار مو برام فرق هیباال سرم به سر شاهده قدر  یو خدا دیکشیقد م کایبا مل د،یکشیقد م -

 نداختهین رونیمو را هم ب یسرش تار یقاپ گرفته یو روسر دیدرخشینگاه کردم، صورت گردش م شیهاچشم به

نچندان  یهاهمان چشم یبود، لبخند زد، لبخندش مهربان بود و پا رایدرشت نبود اما گ ادیز شیهابود. چشم

 !گر؟یدرشتش گود افتاده بود و او هم همچو من مادر بود د

« جونملکا». زنهیصدام م کنمیحس م یاالترش. گاهب یلیبا دُز خ دمیشا دیو دارشما هم حال من دونمیم -

بغلم  یرو محکم تو کایمل یگاه کنم،یهاش. لباساشو بو مهاش، نفسخنده یصدا زنه،یگوشم زنگ م یگفتناش تو

پدر و مادر عطر خودش رو داره.  یبرا هر بچه روخانومیه شهی! اما نماسیکه هل کنمیم نیو به خودم تلق دمیفشار م

 به خورد قلبم بدم. رونیا تونمیرو نداره و من نم ایعطر هل کایمل

بودند که در اعماق خروارها خاک خفته  یبه من، به ملکا، به دو زن که مادر جسم د،یخندیم ایهل یحک شده نام

 بود.

بگو مامان قربونت برم! اما نه گفت  بارکیدل من  ِ زیدوست داشتم مامان صدام بزنه. دوست داشتم بگم عز شهیهم -

نخواد منو مامان صدا بزنه چرا زورش  دیبچه شا جاس،یتوقع ب نیهم بکنم ا یهر کار گفتمیو نه گفتم. با خودم م

 کنم.

تارتر از  اینگاهم تار شد و نام هل گفت،یم ادیگفت؛ حسرت به دلم نگذاشت و مامان ز« مامان»آسان به من  ایهل و

 آن... 

 .میشیاز هم جدا م میدار نییو آ من -
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و پارادوکس  دیدهد. خند حیتوض شتریصورتش نشست، بهت بر من غلبه نکرد اما دوست داشتم ب یرو نگاهم

 اش بود.آب افتاده یهااش و چشمخنده انیم یبیعج

بدونم بود، من  کهنیبدون ا روخانوم،یناخواسته بود ه دیشما افتادم. باور کن یبدونم وسط زندگ کهنیمن بدون ا -

من و  دیهوس شد اما نگران نباش هی یبودم که قربان یشهرستان یدختر ساده هیمن فقط  ستمیخونه خراب کن ن

 .مونهیشما م یبرا شهیتا هم نییو آ شهیهم یبرا میریدخترم م

 تکان خورد: کجا؟ میهالب

 !زیتبر -

 شدم. زیخمینگاهم کرد، ن یچشم ریکردم و او ز سکوت

 .یکن پدریخاطر من بچت رو ببه ترحمت ندارم که به یازیمن ن ،یو پا پس بکش یکن یفداکار ستیالزم ن -

 که دکتر تابان نذاشت ازم بره. هییاز آبرو یقدردان نه،ید یادا فس،یوض ست،یترحم ن -

 را داشت؟  امیچه معنا داشت؟ قصد دلخوش ظیدکتر تابان غل نیو ا زندیم شیصدا نییبودم که آ دهید بارها

 !روخانومیه دیگوش بد میهاو به حرف دینیبش کنمیگفت: خواهش م ملتمس

طفلم مادر بود نشستم، به حرمت  یبرا میهازن در تمام مادر نبودن نیا کهنیخاطر االتماسش ننشستم به خاطربه

 اشیانگشتش به باز انیو م دستش چشم دوخت یبود. به حلقه ختهیدخترم ر یکه مادرانه به پا ییهایشب نخواب

 !پوشد؟یحلقه م نییاو و به اسم من آ یبرا دانستیگرفت. م

 !یستین کننیکه فکر م یزیاون چ یجماعت نشون بد هیعمرت به  یهمه یسخته که بخوا یلیخ -

-... 

 ستیکه اسم و رسمش گوش فلک رو پر کرده بود، خدا بعد ب یبود، کس یزیبرزگ تبر یحاج کیپدرم تک پسر  -

 هیتا دختر خدا بهشون  سال دامن مامان بزرگم رو سبز کرده بود و به قول خودش بهش نور چشم داده بود. بعد پنج

 ها!بود و اسمش افتاده سر زبون ادرخاص و عام، فرزند خلف پدر و م یپسر داده بود که شده بود شهره

-... 
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 گنیعشق، م گنیم آورد،یحرفش نه نم یپدربزرگم که رو یبود و دردونه یو محجوب ریدرم مرد سر به زپ -

باخته شده بود، تک پسر حاج و پدرم دل گنیراجبش م یلی... آره خیدلبستگ گنیم ،یخواهخاطر گنیم ،یدلدادگ

 !دایعاشق شده بود و ش یزیتبر اهللفیص

-... 

! پدربزرگم و مادربزرگم، هیمادرش ک ه،یباباش ک دونستنیو کار که نم کسیدختر به قول خودشون ب کیشق عا -

. خواستنیکه اونام فقط خوب بچشون رو م فهممیو االن که خودم مادرم م دونستنیمادرم رو در شأن خودشون نم

 ییهاشده بود و دل داده بود به چشمدچارش  رمم! پدگه؟ید برهیدل جلوت م ینه؟! با پا گهیعشق چشم کور کنه د

 .زدیم ادیتوش فر تیکه به قول خودش معصوم

-... 

 یاما کاف کردیآروم بود، اخم نم یهمه چ دیخندیکه م یو کار بود، اما خانوم بود، آروم جون بود، وقت کسیمادرم ب -

 .ختیریاون بهم م یخراب با حال یبود. انگار همه چ کیتار کِیروزِ من و پدر تار نه،یبود کسالت بب

-... 

 یزیکفش کردن پسر حاج تبر هی یبه پا تو شهیجا به بعدش که ختم م نینه؟! قابل حدسه از ا گهیقصه آشناس د -

 گفتیم یشده بود که آنچنانم خوشگل نبود اما پسر حاج یدل نه صد دل عاشق اون دختر چشم ابرو مشک هیکه 

 یو بازم از اون چشم مشک دهیم درشو سکته به خورد پ شهیمعصومن. پسر خلف پدر، ناخلف م بیکه چشاش عج

 .رنیم رازیو به ش کننیفرار م زیو شبونه با هم از تبر کشهیدست نم

-... 

از تب هم  ش،یآالیخانوم؟! پدر و مادرم عاشق هم بودن و عاشق هم موندن، عشقشون پاک بود و ب رویه یدونیم -

 عشق تا حِد جون مراقبت! یو از عشقشون حفاظت و از مِن ثمره کردنیتب م

-... 

 ره،یگیحالت رو م ییهوی! مونهیروال نم یرو یزندگ ؟یدونیها گذشت و الحق که خوشم گذشت، مگذشت، سال -

 ! دارهیرو تا زهِر نوش نکنه دست از سرت بر نم شتیع
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-... 

 یاز رنگ مرگ که تو میسرطان بدخ هیمادرم بود،  یماریخوش سه نفرمون افتاد، اون درد ب یدرد به تن زندگ-

اون  یقربون هایلیدرمون نداشت و مادرم مثل خ زهایچ نیها که مثل حاال اسرش جا خوش کرده بود. اون موقع

دووم  میچشم مشکشد و پدرِ عشق  نخروار خاک دف هی ریپدرم ز یشد. چشم ابرو مشک یدرمون نشدن یوالیه

 .اوردین

-... 

فکر  هامیهمون عالم بچگ یتو یکه گاه قدرنیهم بودن جفتشون با هم، ا یونهیگفتم که عاشق هم بودن؟ د -

 !شیهم حسادتم قاط ینداره و گاه یبود و نبود من که براشون فرق کردمیم

-... 

که  یمعصوم یهابه اون چشم دنیمقصد رس و چهار ساعت سکته رو به ستینداشت و در عرض ب یپدرم تاِب دور -

 بار مِن ملکا تنها شدم. نیبسته شده بودن زد و دستش به دست مادر گره خورد و ا

-... 

رو رد کردم  یسالگ و هشت ستی! اما تا االن که مرز بشونمیزندگ یاسمم رو گذاشتن ملکا چون فرشته گفتنیم -

 هاشون رو تنها بزارن؟!آدما فرشته شهیکه م دمینفهم

 که مادرم داغ پسرش رو به دلش نشونده بود. ی! حاجیزیدادن دست حاج تبر ومن

-... 

 یبا همه دمیدیو خشنش م دهیچروک یهااما من دوست داشتنم رو پشت اون چشم دادیدوسم داشت، نشون نم -

نمدار به حکم  یانبار یکه تو ییهایبا تموم اون هشت سالگ ،زدیم یپسر یسر مِن تنها نوه یکه رو ییدادهایداد و ب

 اون سر شد.

-... 

که پدرم  ی! اونم از منرنیگیداغ اوالد رو که از بچش نم یجزا یجرعت نداشت که بگه آخه المروت، حاج یکس -

 .شدیحرف رنگ خون م نیهاش با اعشقم و مادر گونه یثمره گفتیم
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-... 

و از اون بدتر  کردنینکرده بهشون نفرت برام خرج م یکه بد ییهام بود و خشم عمهشامل حال یخشم حاج -

 هاشون که ارث باباشونو از من طلب داشتن.بچه

-... 

 زمیچمادر بود و همه هیهام شبچشماما بزرگ شدم. فقط  یلیتف ر،یصغ م،یتیشدم، با بغض، درد، اشک، آه، بزرگ  -

 یزیو دل حاج تبر دادینشون م شتریخودش رو ب شدمیبزرگ م یاصل پدر بودنه هر چ یکپ نیبود. ا دهیبه پدر کش

کار نکرده  یبهش ظلم کرده بودن همشون، تک به تکشون به نوبت جزا یکه عمر هیپسر ینرِم تک نوه شد،ینرم م

 رو به تنم خوروندن.

-... 

 هیخوب نبود  شیچ چیاگه ه یقبول شدم. حاجفرار از اون جهنم تهران  یبا جون کندن تهران قبول شدم، برا -

رو مأمور  شیخصوص لیکه وک یطور دادی. پر و بال مکردیبود که درس خوندن رو منع نم نیکه خوب بود ا زشیچ

 من تهران فرستاد. یبرا یکردن خونه و زندگ زیتجه

-... 

«. آبرودار برگرد»کرد و فقط گفت  یهام اخم کرد، من و راهعمه یهاو به حرف ستادیبار پشتم وا هی یبرا -

. پس عهد کردم که گهیشهر د هیدختر رو تک و تنها رها کنه  هیقدر براش سخته که چه یتعصب یحاج دونستمیم

 پدر بود دوسش داشتم. هیبدلم دوسش داشتم، چون چشاش ش یکه ته تها یکنم پدر بزرگ دشیرو سف

-... 

فرصت ناب و  هیبزرگ،  یمعجزه هیرخ داده بود  میزندگ یمعجزه توپا بند نبودم،  یذوق و شوق داشتم، رو -

آشنا  الدیروشن بود، ترم دوم بودم که با م یندهیآ هیبه  دنیتمام تالشم رس خوندم،ی. سفت و سخت مییاستثنا

 منم خورده بود. پرو پرش به  شدیشامل حال همه م طنتشیکه ش طونیشدم، پسر شر و ش

-... 
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اتفاقات  شدم،یروز به روز جذبش م دهیرو داشت و مِن محبت ند دهیشازده سوار بر اسب سف یهافاکتور یهمه -

روم گذاشته.  شیآدم خوب پ هیخدا جواب دعاهام رو داده و  کردمیکه فکر م گذشتیتند و پشت سر هم م قدرنیا

 .دمیابرها پا برهنه دو یاعتراف کرد به دوست داشتنم و من رو

-... 

تمام  یکه بهت محبت کنه و جا یکیلذت بخشه، از اون بهتر  یلیباشه که بهت بگه دوست داره خ یکی کهنیا -

مِن دختر ساده هم کور و غافل  گه،یسرت بکشه. عشق کوره د یدست محبت رو ریدل س هی یدیکه ند ییهانوازش

 .رتیبد ذات و بد س طونیش هیافتادم،  طونیدام ش یکه تو

-... 

فکر  د،یرسی. بچه بودم، عقلم نممیدله بباز یکه خودمونم پا یبه روز یدلمون رو و وا میبازیها زود مما زن -

شده همه کسم، تمام  دیفهم دم،یعاشقشم، فهم فهمهیم شه،یکنم حال مشیتقد یاگه خودم رو دو دست کردمیم

 نداشتم. یدلخوش

-... 

 ییخودنما شیشونیپ یزاده روشکم که ُمهر حروم یتو یبچه هیو رهام کرد و من باختم، من باختم و  دیفهم -

 یهاشده بودم دوره یمعرف دیاز اسات یکیکه از طرف  نییآ مارستانیب یبودم و تو یسال سوم پزشک کرد،یم

 آب شده بود. نیزم یوکه ت یالدیفاجعه و م نیاز ا دیلرزیکه م یو تن و بدن گذروندمیآموزش رو م

-... 

مرده جاافتادس و صد  کیمعلوم بود «. حال زنشخوش به»ذهنم نقش زد  یتو عیسر دمیرو د نییبار که آ نیاول -

 انسان. یادیو جذاب و... و انسان، ز پیالبته خوشت

-... 

 نیبدم با ا یکه نداشتم به حاج یو جواب دادیخودش رو نشون م شتریو شکمم ب شدیروز به روز حالم بدتر م -

 مارهایاز ب یکی تیدر حال چک کردن وضع د،یبود که فهم نییآ بارنیاول ینفر برا نیکه ساخته بودم، اول ییآبرویب

 سُِرم رفتم. ریرفت و ز جیبودم که سرم گ
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-... 

کار  یجا هیبود که  دهیر فهمانگا کرد،یگرفت و اون در سکوت نگاه م میباال سرم بود، گر نییبه هوش که اومدم آ -

 کاریچ دیبا دونستمیو خودمم نم شدیم ترمیکه مجرد هستم. حالم روز به روز وخ دونستیهم م یو به خوب لنگهیم

احضارم کرده و من  یاز تجار اومده و حاج یکیاز پسر  واستگارخ هیکه دختر عمم زنگ زد و گفت برام  یکنم. تا وقت

 با شکم سه ماهه ترس به دلم نشسته بود.

-... 

 شدهیچ یزیتا گفت خانوم تبر بارنیبود که باال سرم بود، ا نییآ نیسرم رفتم و بازم ا ریدوباره حالم بد شد و ز -

ه دق نکنم و هام کحرف دنیشن یجفت گوش داشتم برا هیبه  ازین دیکردم، شد فیو با اشک براش تعر هیگر ریزدم ز

 جفت گوش. هیشد همون  نییآ

-... 

هم حرف بزنه.  یحاضره با حاج یحت ساد،یکه کرده وا یکار یتا پا کنهیم دایرو پ الدیم کهنیبهم قول کمک داد، ا -

زده، از دانشگاه  بشیکجا غ دونستیکس نم چینبود مفقوداالثر شده بود. دوست و آشنا ازش خبر نداشتن. ه الدیم

 هم انصراف داده بود.

-... 

که از خون خودش بود رو رها  یارفته و من و بچه شهیهم یماه پرس و جو گفتن که به آلمان رفته. برا کیبعد از  -

برگردم و من  آوردیفشار م ینداشت، حاج یریتاث چیاما ه زدمیدرد و اون در م نیکنم به ا کاریچ دونستمیکرده. نم

 شکم پنج ماهه سر در هوا بودم. هیبا 

-... 

 مارستانیب یهاکدوم از بچه چیداشت که ه یرینفوذ ناپذ تیشخص قدرنیا یعنیزن داره،  نییآ دونستمیمن نم -

 نداشتن.  سشونیرئ یخبر از زندگ

-... 
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من داشته باشه، اومد تهران،  تیدم و دستگاش آدم داشت که خبر از وضع یتو قدرنیا د،یبدم فهم د،یفهم یحاج -

درد  یچ یدونیم د،یحوالم کرد و کشون کشون دستم رو کش یلیس هی هاضیتمام کادر و مر یجلو مارستان،یب یتو

 .کردیگفتناش بود که قلبم رو سوراخ م زیر هی «آبرویب»داشت؟! 

-... 

 پدریدختر ب هیحماقت  د،یه رو به دوش کششد ضامن جونم و گناه کار نکرد د،یجونم رو خر د،یآبروم رو خر نییآ -

که زن  دمیموقع بود که فهمکرد. اون ریمنجالب گ یو نجات داد و خودش تومن نییکرد. آ یو مادر رو ماست مال

صورتمم تف  یو تو رهیکه بفهمه درجا م رویه گفتیبفهمه، م رویاگه ه یوا گفتیخودش بهم گفت، م یعنیداره، 

 که بفهمه من چه کردم. یاز اون روز یشده وا نیهم شک کرده و بدب شیطورنیهم رویه گفتیم ندازه،ینم

-... 

من بار اسم زنِ  ت،یزندگ یو من اومدم تو یشما افتاد، تو رفت یزندگ یزالو که رو هیحفاظت از جونم شدم  یبرا -

اطره که کار روز و شبش شده بود اتاق خ هی. یها عشقش بودسال نیتموم ا یو تو تو دمیبودن رو به دوش کش نییآ

شهرتت رو  یخبر آوازه دن،یرو د دتیجد یهاسمد رو دنبال کردن و عک یهاهات نگاه کردن، مجلهبه عکس

 و خورد شدن و دم نزدن. دنیشن

-... 

تموم عمرم  یمرد تو نییتر از آدخترش گرفت و الحق که بزرگ یبرا یدخترم داد و قول مادر یبرا یقول پدر -

بود و  یفرار رازیکه از ش ینییو آ شدیو رسمن روز و شب من کنار دخترا خالصه م می. اسمن زن و شوهرن بوددمیدن

 که تهران زده شده بودم.  یهمش تهران بود و من

-... 

نبود و من  یزندگ نیا یسرد، محبت تو یلیآروم و سرد، خ یزندگ هیآروم و ساده،  یزندگ هیخوب بود،  هاسالنیا -

پدر  یجا کایمل یشناسنامه یکه تو نیبه فکر تو مشغول بود. من.حق اعتراض نداشتم و هم نیینداشتم و آ تیشکا

 نبود بسم بود. یخال

-... 
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دوست داره و  نیی. آفتهین تونیزندگ یرو ممیکه سا یطور رم،یاومدنم م ی. به آسونرمیبا دخترم تنها م رم،یاالنم م -

 برگرد. تونیترش نکن، بهش برگرد، به زندگکه هست سخت ینیاز ا ،یدوسش دار

-... 

خفته بودم... در خود غور  مشیانبوه کلمات و مفاه انیو از من عبور کرد و من م دیوز ینرم صبحگاه مینس چون

مو از کنارم  دیدست در دست زن سپ د،یچیپ ایهل یهاخنده یتن سنگ نهاده بودم، صدا یکرده بودم و سر رو

 دست تکان داد.... میگذشت و برا

 

 تو با دل من یاچه کرده نیبب

 تو شد آخر قاتل من عشق

 

*** 

 

افتاده  ییهاوا رفته با شانه نای. سکردیکس نگاه نم چیکاناپه نشسته بود و به ه یو او صامت رو دیکشیم غیج مامان

مرا داشت،  شیهشت سال پ یو او... حال و هوا کردیو نگاه مبه ا دیکشیرا به دوش م هیکه مُهر احضار یاو برگه

. ترالن جون پر استرس در جو متشنج نگاه انداخت و رو به او دمشیفهمیو نم دشیفهمیسردرگم بود و متالطم! م

 کرد.

 مادر؟ هیچ گهید نیجونم ادردت به -

 سردش ترالن جون را رصد کرد. یهانگاهش را کشته بود، با چشم یهاحس

 !ست؟یدرخواست طالقه، معلوم ن -

 آورده بود زمزمه کرد. رونیناشناخته، انگار که از اعماق چاه سر ب ییبه خود آمد و با صدا نایس

 ؟یطالق واسه چ -
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در  یاهباال که وحشت زده به چشم قدرنیباال رفت ا نایس یکرد، صدا شهیهم فشرد و سکوت پ یچشم به رو وایه

 .میخون غلتانش نگاه دوخت

 ؟یطالق واسه چـــ گمیم -

بلند خودش را به او  یهابا گام نایس کرد،ینگاه هم نم نایبه س یانداخته بود و حت ریسر به ز گفت،ینم یزیچ وایه

و او را بلند کرد. کشان کشان پشت سر  دیرا کش وایه یبلند شد. بازو لماهیمن و ا دنیکش «یه» یرساند که صدا

هق را شکست... مامان به هق نمانیسکوت ب ادیبود که فر درمحکم  یفقط صدا نیها باال برد و اخود او را از پله

 .کردیافتاده بود و مدام ناله م

 من؟! یهامن دارن؟ آخه چرا بچه یهابچه هیچه سرنوشت نیا ایخدا -

آتش  یآرام نبود، آن موقع چو اسفند رو گونهنیدارم در برابر دادخواست طالق من ا ادیبه  بابا... سکوت کرده بود! و

بود و کمر  یجار شیهالب انیم «یستیمن ن یبچه گهید یریاگه طالق بگ»و ذکر  دیجوشیو م دیپریم نییبه باال و پا

 به طرد من بسته بود و حال... 

بورس آکسفورد را نگرفت و بابا مبادا که او  وایکه ندارد ها؟! ه بیع دیایسکوت کرده بود! دردم ب وایبرابر ه در

 وایه د،یرا برگز نایخواستگارانش س انیخود از م وایافسرده شود چهار سال تمام لندن رفتنش را تقبل کرد، ه

از آن ور آب سفارش داد، لباس عروس برند ترک  ااجناس ر نیزتریر یرا، حت اشهیزیجه لیخودش تک به تک وسا

 ازیامت وایاز ارزشش آب خورد، ه شیب هاونیلیرفت و م وایبود که هنوز شو داده نشده تن ه یو بماند مدل دیپوش

 وایکه عاشقانه عاشقش بود، ه یو همسر شدیافزوده هر ماه به حسابش پست م یهسهام بابا را داشت که با بهر

... وایه د،یگوینم یزیچ یخاندان گذاشته است و کس کیرا به دل  نوه کیاست که حسرت داشتن  مسال تماده

و من...!  شودیتمام نم سمشیقدر هم بنوکه هر چه وانیبه د وانید شودیهفت من، م یمثنو شودیم میبخواهم بگو

را آوردم و  فیشر ینداشت، مهندس شچندان هم ارز میهاهیو گر یاضیمن عشق هنر بودم و بابا دستور داد فقط ر

نگاه کرد و فقط گفت  میهانداشتم، بابا به چشم یگریحق د نییخواستارم شد و من! حق انتخاب که نه! اما جز آ نییآ

گفته بود  نییورشکسته نشدن او! آ یمن به جا یخوب هم متقاعدم ساخت، زندگ« است داده یقول همکار نییآ»

که مبادا به « نداره باباجون بیع»رو به من گفت  رد،یاخم کند و به خود بگ کهنیا یجابهو بابا  خواهدینم هیزیجه

نقش زده بودم با آستر  دیام را سپخانه هیتک به تک اثاث میاهایجانش بربخورد! و من؟! گفته بودم در تمام رو نییآ

 نیاز بهتر یکیگذراندم؟! لباس عروسم دست  یابا رنگ کرم و قهوه یاماه را در خانه ازدهیو تمام آن  م؟یمال یصورت

شد و دستم از دستش کوتاه شد و اصال   ویعازم توک یماه مانده به عروس کی نییتهران دوخته شد، آخر آ یهامزون



 نهناز
 

389 
 

برود؟!  شیمراسم پ یگونه دوست دارتو چه «رویه»را نه! اما الأقل  هانیحاال ا« زن، خانوم، عشق، نفس» دینپرس

را سفارش داده بود؟! طالق که گرفتم دستم از  میاهایرو دیمن، لباس سپ اطالعیباب طبع خودش ب انومخگفتم الهه 

او حق آب خوردن نداشتم!  اطالعینام بابا خورده بود و من ب یشد، به اسمم بودند و پشتش قولنامه دهیبر میهاسهام

چه در  دانمی! نمدانستمیتر بود و من نممن گلگون زا دیشا وایما دو خواهر فرق نگذاشته بود؟! خون ه نیبابا که ب

فقط درد  میهایسالگ پنجوستیو با بند بند ب دمیگرفت و من فقط آه کش یاش رنگ شرمندگنگاهم خواند که چهره

من بود و به نام زن  یآغوش شدم که براهم یبه تب داغ هوسم پرداخته بودم و با مرد یبودم و بس! پنهان دهیچش

در  یدیشد یآن حس گرما کینداشتم!  گریرا د ایتب داغ و هل نیاز ا سوختی! گناه کردم و تمام پوست تنم مگرید

 یداشتم و دوره یزیبود که خونر یروز نیبه تب نشست، امروز دوازدهم میهاداغ شد و گونه میهاگوش د،یسرم دم

 غیج لماهیو سرم به دوان افتاد. ا دیچک میهالب یرو یلزج و گرم عیشده بود. ما تریطوالن شهیاز هم امانهیماه

 .دیکش

 ! خـون!رویه -

صورتم را آب زدم و خون  دم،یها دوپله نییپا یبهداشت سیقرمز شد، به سمت سرو دم،یکش امینیب ریرا ز دستم

 ستادهیآمدم نگران پشت در ا رونیفشار دادم. از در که ب میهاانگشت انیرا م امینیقطع نشد، سرم را باال گرفتم و ب

فشار دادم. مامان  امینیب ریدستمال را به طرفم دراز کرد، پشت سرهم چند برگ برداشتم و ز یبسته لماهیبودند، ا

 گرفت. نهیدوخت و سرم را به س میدارش را به روآب یهاچشم

 چت شد دردت به جونم؟ -

با  لماهیبردند، ا ادیباال را از  یدر طبقه یوایو ه ناینم و پاک سنشاند کینزد یاکاناپه ی! روشدیمگر خون قطع م و

 کرد. کیلبم نزد یبه سو زدیرا با قاشق هم م وانیته ل ینمانده یهاطور که قندآب قند سراغم آمد و همان یوانیل

 .یبخور از حال نر -

 .ستادیسرم ا یآمد و باال میرا با دست پس زدم. بابا کت به دست به سو وانیخوردم و ل یقلپ

 !مارستانیب میپاشو بابا بر -

و مامان فرود نشستم  لماهیدر آغوش ا نیزم یرفت و قبل پهن شدن رو جیکه ناگهان سرم گ ستادمیکردم و ا امتناع

 ...دیچیترالن جون در سرم پ غیج یو صدا
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 مارستانیکه در دستم قابل لمس بود و فقط ب یو سوزش کردندیم یدهن کج دیتمام سف یهاواریهوش که آمدم د به

نبود. در  یعیدلم هم چندان طب ریو درد ز سوختندیزخم شده بودند که م امینیب یهاانگار سوراخ رفت،یرا انتظار م

ام را خواندم که دکتر است پرونده کتشیات یزن که از رو دند،داخل ش یهمراه پرستار جوان یانسالیباز شد و خانوم م

 طور که مشغول چکش بود به حرف آمد.تخت برداشت و همان یاز لبه

 !؟یکرد یقدر خودخورچه -

 نگاهم کرد و دکتر ادامه داد. یبا دلسوز پرستار

 داده! تیهم رضا کیفوران کوچ نیو تعجبه که بدنت به ا یختیخودت ر یتو زویهمه چ -

 .ختیر میهارنگش را در چشماه خوشرا بست و نگ پرونده

 !ی! فقط فشار عصبیفشار عصب -

-... 

 ه؟یدردت چ یهم ماشاهلل خوشگل همهنیا ،ی! تو که جونیکه خدا کرده سکته نکرد یبه خودت فشار آورد قدرنیا -

 هوس جون مرگ شدن به سرت زده؟!

 و بود. و ا خواستمیرا نم نییبه در خورد، بودن آ یازدم و تقه یپوزخند

به من بود  یمشغول حال و احوال شد و پرستار هم پشت سرش! نگاهش با نگران ییبا خوشرو دنشیبه محض د دکتر

 دکتر به حرف آمد. یهاحرف انیو م

 طوره؟حالش چه -

 ما رد و بدل کرد. نیب یباال انداخت و نگاه ییابرو دکتر

 د؟یدار ینسبت -

 و به حرف آمد. دیپر انیبه م عیسر پرستار

 همسر سابق جناب دکتر هستند! -
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صاف کرد و  ییکه حس کردم در جا مرد. خانوم دکتر گلو دیرنگش پر یبه پرستار فضول انداخت، طور ینگاه بد نییآ

 جا کرد.را جابه اشینیب یرو نکیع یکم

شده و تمام  لیش تحمکه رو هیخاطر تنش و استرس! همش بهیو خودخور یخدمت خودشون هم گفتم فشار عصب -

 سازهیزن رو م هی! غم و اندوه کار تهیوضع نیهم باعث ا نیو هم ختهیخودش ر یبده تو رونیب نکهیا یجارو به هانیا

 ضربان قلبش معلومه پر از درد و اندوهه. تیاز وضع یکامال  حت شونمیا

 را دنبال کرد. مانیقفل شده خط نگاه بینگاهم کرد. خانوم دکتر موشکافانه ش قیعم یسکوت کرد و با نگاه نییآ

 اومده؟ شیبراشون پ یمشکل یبه تازگ -

 .دیپر انیوار باز هم به ماست، قاشق نشستهانگار که از غافله عقب مانده پرستار

 دخترشون رو از دست دادند. -

 .ختیدر نگاهش ر ینشان نداد و دکتر حس همدرد یالعملعکس بارنیا نییآ

 متأسفم. -

 کردیکداممان دوا نم چیرا از ه یکلمه درد نیا و بس  بود و نیکه خود هم به آن مشرف بود هم یقتیحق شکیب و

 یهم فشردم و صدا ی. چشم روخواستمیبود که م یزیچ نیآخر نییبا آ ییگذاشتند و تنها مانی! تنهاکردیکه نم

 نمدار شدن پشت دستم را هم!  دم،ینشستن او را شن

  ؟یخوب -

بهتر  گفتینم چیه ی! آرگفتینم چیالقل ه ای گفت،یم یبهتر زیبودم، کاش چ دهیحال شنکه تا به یحرف نیترپوچ

 .بارنینداشت ا یبود اما قصد خاموش

 !یکه رفت یتو بود نی! امیما هر دومون اشتباه کرد -

گرفته بود! من  انتیرا به باد خ میهاکرده بودم که همسرانه یمن بود؟! البد من کم توجه ریتقص زیهم همه چ باز

خود را به باد داده بود؟! زن  ادیسر بود که با حماقتش بن رهیآن دخترک خ ریو او درگ دمیکشیاو را به کشم م ینطفه

دل من پس چه!  دند،یبریکه آن دختر را زنده زنده سر م رکسال دوم؟! به د یدانشجو کی ایاش مهم بود حامله

نبودن آن  یبر تن من نشانده بود. خواستن یچه عذاب دانستیکرده بود؟! نم لیرا به من تحم یچه درد دانستینم
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هم  ادیز خواستمشیها خار چشمم بود. مسال نیات خار چشم است و تمام اهم در چشم تمام خواسته

از  یاگانه در صدفجد یکه بطن ییجادرست در عمقش، آن سوخت،یم میهازنانه انیم یی... اما جااام خواستمشیم

که دخترک  ییرا نشکافته بود. درست همان جا زنانه یهالهیهنوز پ فیظر یکه جسم ییجاگل رز محسور بود. آن

 ! زدیدست و پا م شیهانهها و زنادخترانه انیم یاسالههجده

 !؟یبخشیم -

 ها به جانم انداخته بود چه کنم؟! او از من گذشت، از حس من گذشت!سال نیکه ا یگرا ببخشم با حس سرخورد او

 دلم نشسته بود فشردم.  یمشتم را که رو د،یکش ریدلم ت ریز

 .ینبود -

-... 

که با شوق صدات کنم و دستت  ینبود ،ینبود کردمیشکمم حس م ریکه نبض حضورش رو ز ییهاتمام لحظه یتو -

عشقمون داره  یبگم ثمره ده،یداره خودش رو نشون م جاست،نیبچمون ا نیبب ن،یبدلم بزارم و بگم ب ریرو ز

 نه؟! گهیعشق بود د ی. ثمرهشتونیپ امیمامان بابا دارم م گهیم زنه،یصدامون م

-... 

 گهیدنبالم اومدش! با خودش م نهیبب کنهیمنتظره، همش پشت سرش رو نگاه م شهیهم رهیزن م هیکه  یوقت نییآ -

 !زنهیالقل صدام م اد،ی! دنبالم مگهید ادشیاگه براش مهمم م

-... 

 یپس زدن تورو به دل دارم، دلم چرک بسته از دوست داشتن یاالن من فقط عقده اد،یبه کارم نم تتیحس انسان -

باشه! مگه نه؟ حرف  یعشقِ که مشت یکه فهم درد رو فقط بهم چشونده! عشق یاز عشق ست،یکه دوست داشتن ن

 !گه؟یخودتت بود د

-... 

که  یبه دلخوش ست؟ین گهیکه د ییایبه هل ست؟ین یزندگ گهیکه د یکنم؟ به زندگ یبرگردم دلم رو خوش به چ -

 ندارم؟ گهید
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گرمش  یهادستم گذاشت و با نفس یرا رو شیهالب د،یو باز هم بوس دیبوس د،یدستش گرفت و بوس انیرا م دستم

 لب زد.

 !سازمیرو برات م ندهیتو فقط برگرد من آ -

ها زود ما زن کهنیا دانمی! نمگر؟یاحساس بودند د یها خدازن د،یاز دلم پر نکش یاپرنده میاست اگر بگو دروغ

 شانیمردها برا نیو هم دمیبخشی! ما زود ممیکنیدل رحم بودن؟! آخرش که به خود ظلم م ایدرد است  میبخشیم

بود  ینی! چه تضمکرد؟یرا با من چه م بارنیا افتادمیم تشکردن را... اگر باز هم آسان به دس یهر کار شودیم یعاد

 نگذارند؟! مانیپا در زندگ کینزد یاندهیدر آ گرید یهاملکا نام

 !گردمیمن برنم نییآ -

 باال رفت. شیرگ انداخت و صدا شیهاصورتش سخت شد، چشم دم،یکش رونیب شیهادست انیرا از م دستم

 .یغلط کرد -

 درآورد. شیهازدم و او سرش را به اسارت دست یپوزخند

 !گردونمیبرت م -

چهارچوب در  انی. مبودیم یسوگند خوردن نیدیآ ییروشنا شدیگرفتم و در اتاق باز شد و کاش م قیعم یدم

خورد و از او  نیدیآ یه شانهاش بو شانه دیکش رونیب یتن از صندل نییمن نشست و آ یو نگاهش به رو ستادیا

 گذشت و اتاق را ترک کرد. 

 دهی! هنوز نفهمتر؟رهیت هیتر بود روشن نییاز آ شیهااو! چشم یهااو نشست و من چشم گرفتم از چشم یجا نیدیآ

 !تررهیتر بود و گاه تروشن یبودم! گاه

 !؟یدیچرا هر دوتون رو عذاب م -

 دهدیعشق تو مرا امان نم جنون»

 «رسدیکه جاده آخر به تو نم نگو
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عمو  کیاز  شیاو ب یبرا نیدیو آ داشتیدوست م یادیرا ز نشیدیعمو آ ایزار خوشرنگش. هلزدم به جنگل لبخند

 بود.

 !یدیفهمیم یزن اگه بود -

 هستن؟ نیزم یموجودات کره نیترها ناشناختهزن گنیپس راسته که م -

 هاست!جن تیخصوص هیشب شتریب نیا -

 هم داره؟ یریمگه توف یجن و پر -

 م؟یندار یها با جن فرقما زن یگیم یعنی -

 .یکه اصل حرفو زد یخود بود نیواضح نگفتم ا قدرنیکه من ا یدید -

 ادیسوگند  نیدیآ یهاچشم یرا به روشن نیبعد از ا توانستمی... مشیهاام جا ماند و چشمخنده انیو او م دمیخند

 کنم! 

 ؟یکنیباهاش ازدواج م رهیطالق بگ وایه -

 شیهارا گفتم و او با انگشت گذشتیچه که از دلم مآن م،یهایسالگ هفت یرویه هیشب له،یو پ لهیشیگفتم، ب ساده

 را فشرد. شیهاپلک

 نشو. طونیش -

 !نیدیآ -

 و سُِرم را چک کرد. ستادیا

 که تموم شده. نمیا -

 !نیـدیآ -

 !شکستینگاه کرد، نگاهش فوالد را در هم م میهاچشم در

 .نهیشیم شیدختر خوب سر زندگ کیمثل  وایه -
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 شهیدستم فشرد و اتاق را ترک کرد. چرا او هم یرا رو یگفتم و او پد« آخ»که  دیکش رونیرا از دستم ب سوزن

 دانستمیم ید؟! به خوبچه بودن هانیدیها بخشنده بودند پس آاز دلش! اگر زن ش،یها! از خواستهگذشت؟یم

که فکر  یچشم او بگذرد و او حال به تنها کس شهطر گوخابه ستشیاز هست و ن وایتر کند تا هلب نیدیکه آ ستیکاف

 نایبابا و غرور س یباال کرده است و ابتدا هم به آبرو نییصالح همه را در فکرش پا دانستمیخودش بود، م کردینم

را او را  یصبور یکم شد،یاو م هیشب یکم نییسخت بود! کاش آ یادیبود ز نیدیبود و آ نیهم نیدی. آدهیشیاند

 را! اشیعاشق یرا، کم اشیبخشندگ یکم داشت،یم

 

 که غم دارد  یتو از قلِب پرآشوب یدانیم چه

 تازه دم دارد  شهیغـم هم یچا نهیس انیم

 

 

*** 

 

 

اهل غبور آمده بودند پخش کنند.  داریکه به د یجماعت انیکه محلوا پخته بود و به دست خدمه داده بود  مامان

که  ییهاام آماده بودم اما اشکمسافر از دست رفته دارید یبود که من هم برا یاشنبهپنج نیچندم دانمینم

 یوایو ه گرفتیاشک را ِز چشم م یبودند! مامان هم با دستمال شهیتر از همگرم ختندیریاجازه از من م یب روزهانیا

! زن بودن درد است و مادر بودن گرفتیچشمش م یاز پا یاهم گاه به گاه با سر انگشتش قطره روزهانیا یافسرده

تنگنا نبود. مامان دست  نیا یاراینوازش وار، پر تمنا، با عجز و دل  دم،یسنگ سرد کش ی. دست رودرمانیدرد ب

شالم و دل  یزده از گوشه رونیب یموها ی. بوسه نشاند رودمیزدر آغوشش خ حرفیام حلقه کرد و من بشانه دور

گشود و او هم سر به  وایه یبزنم. مامان دست به سو امیهل یبه موها گرید توانستمیکه نم یابوسه یمن ماند به رو

 زیعطرش را و تن من ن دمیجا داشت! بلع مانیهردو یداد. چه خوب بود که آغوشش برا هیراست مامان تک ینهیس

 را به تن فشرد و لب زد. وایمادر بود؟! مامان، من و ه شتریعطر مادرانه داشت؟! من مادر بودم و ملکا هم! کداممان ب
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 هام.جگر گوشه -

شش سال تمام  وای... من و هوایجگر گوشه نداشتم و ه گریرا داشت و من د شیهاخوب که مامان جگر گوشه چه

 تر است!او از من کوچک کردمیکه گاها  حس م کردندیبا او چنان رفتار م شهیو هم میداشت یاختالف سن

 نیسپردم، سر تو هم هم یرو دست خوب کسراحت شد بچم المیگفتم خ اریبه شهر یمامانم ازدواج که کرد وایه -

 ...نمیبی. اما حاال میمامان رویرو گفتم ه

-... 

از دستم  یکار چیبخواد؟ دلم برا هردوتون خونه مامان جان، خونه و ه بچش رو یبخت اهیکدوم مادره دلش س -

 براتون! ادیبرنم

که اول و آخر لنگرگاهش غم  یکشت یکه دست و پا درآورده بود. ناخدا یاحساس بودند و بس! احساس یخدا هازن

 !چیبود و دِگر ه

 تو. یجا شنیهات خوشبخت مبچه ،یبا خودم گفتم خودت که خوشبخت نشد -

 یداشت، دل دهیپوس یطراف من خوشبخت بودند؟! مامان هم دلا یهااز زن یکیهم خوشبخت نبود! اصال  کدام  مامان

مشترک را  یسال زندگ پنجویس نیهم فشردم و مامان هم ا یسرکوب شده! چشم به رو یهااز جنس زنانه دهیپوس

 خوشبخت نبود.

اولش رو تا  یهاخوشه که همون طراوت سال قدرنیا شه،ینم ریشه زن پمن، مرد که عاشق با یدخترها نیدونیم -

کنن به سکوت. دست و پاش رو ببندن که  رشیکنن. اس ریکه دلش رو پ یاما امان از اون روز کنهیحفظ م شهیهم

 .یو بسوز یو بساز یریبگ یمونالل  دیبا

 مانیکه جانشان برا یفرزند مامان خوشبخت است و خوشحال از داشتن بابا و ما سه کردمیفکر م شهیهم من

سرم  یپوچ از آب درآمده بودند! دست نوازش به رو شانیکه هم کردمیهم م گرید یهافکر یلی. من خرفتیم

 .دیکش

 یرویش کرده که هدل یقدر خون توبا خودم گفتم روزگار چه به بچم سخت گرفته، چه یکه طالق گرفت یوقت -

به حرف من گوش داده که  یگفتم پشت دخترمون باش، اما اون ک ارمیکرده، به شهر میتصم نیو وادار به اآرومه من

 بار دومش باشه.
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شد.  یپاتهم در من تله وایبه بطن چپم فرو رفت و حال ه یازهیآخرش را چنان با غم گفت که سر ن یجمله

 گرفتم. شیهااز مادرانه یو دم دمشییبو

 نیبب ارزه؟یم نیبب هاشویو بد هایمشترکه، بزارش دو طرف ترازو، خوش یمادر، ده سال زندگ گمیاالن به تو هم م -

 پشت جفتتون باشم. دمیقول م بارونیا ریبگ میدرست تصم وایه اد،یاز آب درم ترنیکدومشون سنگ

 

پا برجا بود،  مانیام! خلسهجوارح سوخته یکرد رو یخنک جار یاش آببوسه یو جا دیسرمان را بوس ینوبت رو به

را در  یکودک یهاییآرام مامان و الال یهابه نفس شدیدر آن سکوت محض که مختص م دیسیریمهر بود که م

 اش کردهشگرف که تجربه یامن آغوش او، حس اام فیدار بود حصار ظررا عهده یابد یبود. آرامش گریگوشم تداع

به نم  میهاقدر بودنش را دانست. چشم دیکه با ستیتکراریبود که قدردانش بودم. مادر تکرار ب یبار نیتبودم و نخس

 رینشسته بودم که طفلم ز یمامان غوغا کرده بود و من سر گور یهابود! عطر مادرانه یدلم باران ینشستند و هوا

 نداشتم: گریآرام مامان دلم را که نه تماما  را لرزاند و من دخترکم را د یخاکش خفته بود. نجوا اخرواره

 که غم دارد  یتو از قلِب پر آشوب یدانیم چه

 تـازه دم دارد  شهیغـم هم یچا ـنهیس انیم

 

 دل شاعر  کیتـو از حال خراب  یدانیم چه

 نم دارد  دهیدفتر شعـرش به اشک د شهیهم

 

  یات باشخانه بیرغ کهنیبدتر از ا یدرد چه

 منتظر مانده به راه ِساده کم دارد  یچشم که

 

 مـانده هزاران حرف نـاگفته  امنهیس درون
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 که هزاران متـهم دارد  یزخـم کار هزاران

 

 هزاران بار در هر شب  رمیمیکه م یدانینم

 حکـم سم دارد  ـمیکه برا یدست خاطـرات به

 

  خنددیکس را که مهر آن یگاه کنمیم یحسود

 را همقدم دارد  یکس یکه در غم و شادآن به

 

  ستیسنگ صبورم ن یکس جانیا نهیاز آ ریغ به

 که غم دارد یتو از قلب پر آشوب یدانیم چه

 

باشد؟! عشق  توانستیم یزیمن بود. عشق چه چ شیپ نیکه دچار حالت سال ییوایکه رفت من ماندم و ه مامان

هم ما  دیما بساط پهن کرده بود؟! شا یزندگ انیم گونهنیمعنا بود که ا نیبه کدام !دن؟یتا ابد نرس ایبود  دنیرس

 ینامتنها یخهچر نیا ریاس مانیطور همهو چه ودقدرها هم دور نبآن ی. کودکمیبود دهیدرست عشق را نفهم یمعن

 نا،یس ن،یدیآ ن،ییآ وا،یه شا،ی! من، مشدیو خاکستر م سوختیم یگریکه هر کس در آتش عشق د میشده بود

را به  یدشوار نیا یزی. چه چگرفتندیبودند که راحت در کنار هم آرامش م لماهیو ا رادیو تنها ه انیپندار، شا

 یعشق تا به ک و پابرجاست اما دردش چه؟! درد ماندی... تا ابد بر دلت مماندیبود؟! زخم عشق م دهکاممان خوران

حفاظت از مرا  شهیهم نیدیما دخترها را داشته باشند. آ یهوا گفتندیه پسرها مب یدار است! از همان بچگادامه

ها بود که تکمان را داشت و همان وقتتک یهوا راز دو نییو آ کندیکه او مرا لوس م زدینق م وایو ه شدیمتقبل م

به کار ما نداشتند. تنها  یو کار رفتندیم شیوار پجدا بافته یما تافته پیو از اک زدندیم میمدام ج رادیو ه لماهیا

ما بود و  نیب گریانجیم اریو مه گرفتیبود که آن هم از اختالف سن کممان نشئت م نایکه با من لج داشت ال یکس

 یطنتیگاها  ش انیو شا دیپریم نییرا داشت و با آ مانیهم دورادور هوا اری. مازگرفتیرا م نایاوقات پشت ال شتریب
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نشئت گرفته از  نیا یها پا برجا بود و همهاز همان وقت مانی! شراکت باباهاشدیسرکوب م وایکه با قهر ه کردیم

که طالق من هم نتوانسته بود آن را گسسته  یها ما را به هم بند زده بود. نسبتسال نیبود که تمام ا ینسبت خانوادگ

قصد خدشه وارد  شانیهامثل روز اول نبود و با سکوت گریدکه  یحفظ روابطت بودند. روابط یدر پ شانیکند و همه

 .انداختباال  یاشد و او لبخند زد و شانه یتلق واینکردن به آن را داشتند و بس... نگاهم با نگاه ه

 رونیبهم گفت فکر طالق رو از سرت ب یجد یلیخ شبیاما د ارمیبه دستش ب تونمیم رمیطالق بگ کردمیفکر م -

 کن.

 شدند و او ادامه داد. نیمز یبه هالل میهالب

 .دمید شویرحمیفقط واسه تو خوبه، من که فقط ب نیدیآ یدونیم -

 !شه؟یبه پا م یامتیچه ق یش نیدیو زن آ یریطالق بگ نایاگه از س یدونیخودت م -

 شد. رهیخ میایهل یزانو نهاد و به مرمر اسم حک شده یرا رو اشچانه

 .دونمیم -

 .شهینم میخوایجور که ما ماون زیچ چیه -

 .دونمیم -

 .یاول یپله یکه باز رو یوقت خورهیدونستنت به درد نم -

 اد؟یدر م نایبرم از دل س ینیریبه نظرت با گل و ش -

 کش آمدند. میهالب

 .ادیجلو م یبوسبا گوش چشم تو خودش واسه دست دم،یکه من د یاون مجنون -

 .دیکش اشیشانیبه پ یدست

 کردم نه؟! یزیآبرور یلیخ -

 دادم. یرا باز شیهابرگگل به دست گرفتم و با سرانگشتانم گل یاشاخه
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 کم نه! -

 زاره؟یم یچ یپا مویخل باز نیا نایبه نظرت س -

 سنگ مرمر رها کردم. یاز ساقه جدا کردم و رو یبرگگل

 البد ناز زنونه. -

 هامه.شدن هورمون نییواسه خاطر باال و پا دمیشا -

 داره! یچه ربط -

 گرفت؟ رادیازش ا دیپاره کرد نبا کهیزن حامله، خاک خورد، زد آدم کشت، خودش رو ت گنیمگه نم -

 ؟یبودم! جد دهینشن -

 حرص نگاهم کرد و چشم غره رفت. با

 .یجد -

 آها. -

 خب؟ -

 خب؟ یگرد شدند: چ میهاچشم

 جان؟ لسوفیف یگرفت یاجهیچه نت -

 .کردیکه او خوب اصل مطلب را ادا نم ایمن خنگ شده بودم  دانمینم

 واال! یچیه -

 گل به طرفم پرت کرد. یاشاخه

 .یشیخاله م یخنگ خدا دار -
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به پا شد و  نوایچه گفت! اما... دلم... دلم و باز هم دلم! طوفان در دل ب دمیهم خوب شن یلیکر نشده بودم، خ قطعا 

 گرفت. نهیشتافت و مرا به س میبه سو عیسر دیرا که د امدهیپر مادر شده بود! رنگ وایه

 ؟یخوشحال نشد ؟یخواهر شدیچ -

 .زدیکه به سکته طعنه م یهم خوشحال شده بودم اما... لبخند زدم، لبخند یادیخوشحال شده بودم، ز چرا

 .زمیمبارک باشه عز -

 ستیناله کردند. چه حس خوب میهاچالند و استخوان و تنم را دیکه سفت در آغوشم کش دیکه تازه حالم را فهم انگار

مادر نبودم  گریو من... من د نایال یو حت لماهیو ا شایآن را تجربه کرده بود و م وایکه ه یمادر شدن و مادر شدن! حس

 کرده بودم... غیکه از خود در یو چه بدهکار بودم به حس

 

در تمام  بارنینخست یکردم، برا اشیراه نایو به مقصد س دمیجمله چ شیکردم، برا اشیهم رفت، خودم راه وایه

 ینسازد و برا رانیرا و اشیو پوچ زندگ چیخاطر هکردم. گفتم به حتیکردم، خواهر بزرگم را نص حتینص امیزندگان

و  نندیبیم یدر زندگ دیچه را که نباکه آن نمیهمچو تمام زنان سرزم ماندم،یکودکش مادر باشد! که اگر من م

و  رندیها پر بگرا حس نکنند، تا آن یها کمبودفرزندانشان. تا آن یبرا سوزندیو م سازندیو م کنندیم شهیسکوت پ

را  میایو حال هل گذشتمیخود بود و م کردمیکه فکر نم یبه تنها کس نمیشکوفا شوند. که اگر همچو تمام زنان سرزم

تا به جرم قصاص در زندان بپوسد و دخترک و  گرفتینم ریفرزندم را ز یحواسیاز ب یایتاکس یداشتم. حال راننده

سو و طفل من به آن کردیپارک نم ابانیآن طرف خ ایهل سیسرو یخانه و آن خانه نبودند و راننده نیا یزنش آواره

 یغرق خون نبود و موها یاآخر از دخترم چهره ری. که تنها تصونشاندینمرا به سوگ  میهاو مادرنه دیدویبا عجله نم

را آواره  کای. اگر بازگردم چه؟! خوب بود که ملکا و ملزدیمرا رنگ نم دیروشنش که سرخ رنگ بود و غروب خورش

 یسالگو شش  ستیکه داشت پا در ب ییهایو پنج سالگ ستیکه در تمام ب یدل خودم؟! دل یفقط برا کردمیم

گرفته  اشدهیکه ناد ی! غرورگذشتم؟یو از غرورم م شدمیبودند! خودخواه م امدهیهم با آن راه ن بارکی نهادیم

که عقلم را مختل  ریگدامن ییدهایاست، ترد دیروزها پر از ترد نیبها نداده بودند! حالم ا یابودند و به آن ذره

 و بودم غرق خود در ..هم. نیدیمن معلق بودم و آ یو زندگ گرفتیمداشت سر و سامان  شانیهایساخته است. زندگ

رنگش مُهر مکتوب به حضورش نشاند. زانو به  دیسپ شانیپر یرا کنارم حس کردم، سر کج کردم و موها یکس حضور

 ایکه طعم نداشتن هل یپرپر یهابرگ! گلکردیسنگ مرمر نگاه م یرو پرپر شده یهابرگبود و به گل دهیآغوش کش

 .چشاندیرا از نو به کامم م
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 خودت؟ یبچه یکه مادر ندارن مادر باش جا ییمگه بهت نگفتم واسه اونا -

 .انداختیم نمیتن نازن ادیمرا  بیاز ساقه جدا کردم و لطافتش عج یگرید برگگل

 ا؟یک -

 !یبزن دنیخودت رو به ند یمگه بخوا ینیبیچشماتو باز کن م -

 طوره؟بچم چه -

 بهتره. یلیحالش از تو خ -

-... 

 ؟یشدنه ساله  یبچه هی یشبونه یهاباعث اشکچرا  -

 دوختم. فشیظر یرا به چهره فروغمیب نگاه

 کدوم بچه؟ -

 !یکه باباشو ازش گرفت یهمون -

 

 تفکر در هم گره خوردند. یبه نشانه میشدم و ابروها جیگ

 رو ازش گرفتم؟ یک یمن بابا -

 !ادیکه حکمش قراره تا آخر ماه ب ییهمون بابا -

گرم مرداد غلطت خورد و نفسم هم تب کرده بود و دلم سرماخورده  یهوا انیجست زد و م رونیب امنهیاز س یآه

 بود!

 بچم رو کشته! -

 اون نکشته! -
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 گردونه؟یبرم یو کمن یبچه کنه؟یم رییتغ هیاصل قض -

 نه؟!ان کعمر بابا نداشتن رو واسه اون بچه جبر هیقراره حسرت  یاون مرد قصاص بشه، ک -

تاب خورد و  میگلو انیم یشگینداشت که نداشت! بغض هم یکه تمام ییهااز اشک زیاز غم شدم و سرر زیلبر

 دردناک. یخورده هیبخ یگلو نیداشت ا یچه تاب روزهانیا

 کنم؟ کاریچ -

 بده. تیرضا -

 ...نییاما آ -

 !دهیم تیاون رضا یتو بخوا -

 اما... -

 .خوادیم ونیبچت ا -

 .دمیاو را تار د ینشست و چهره امدهید به اشک

 ا؟یهل -

 روحش در آرامش باشه؟ یخوایمگه نم -

 تکان دادم. نییبه باال و پا یسر

 پس خوشحالش کن. -

 را در دست گرفتم. راهنشیپ یکنارم برخاست و با عجله گوشه از

 ؟یریکجا م -

 بچت. شیپ -

 گه؟ید یتو مادر -
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 آره. -

 بچته؟ شیپ یک -

 .گهیمادر د هی -

 .ستیزیم اشیکودکان را داشت، انگار که هنوز در کودک ینگاهش کردم و او لبخند زد، لبخند حال و هوا گنگ

 هی یناله کردم و قدر موهبت رو ندونستم که تو قدرنیکردن، ا رشیاس جسم مادرانه هی یبچه بودم که تو هیمن  -

 تم.چون حال تورو داش فهممتیآن ازش جدام کردن، م

 جا گذاشت. ترک خورده را به یرویآمدنش رفت، رفت و ه یو به سادگ گذشت

استخوان سوز بود.  بیعج شیسـرد که سرما یسرد... کوهستان یجا مانده در کوهستانبه ی... گلی! گل ختمرویه

 گرداندمیبرم یکنارم تا رو نیبغل، هم نیهم بود،یم جانیکجا بود؟! کاش حال ا نییبودند! آ به گِل نشسته میباورها

و به  دمیکشیجذب تنش نفس م راهنیپ یصدف یهادکمه انیعطرش را م کردم،یو خود را به آغوشش پرت م

حال که  نیلحظه، در هم نیبود، در هم جانیا نییمبادا! کاش آ یروزها یبرا کردمیم رهیو ذخ فرستادمیم میهاهیر

بودنش  یکه برا بودیم جانیحال هم نییکشد. کاش آ رونیمِن سردرگم ب نیا از امنِ تنها برهاند، که مر نیمرا از ا

تمام  بردمیم ادیو به  بستمیهر چه زخم عشق بود چشم م ی... که روشیهابه تمام نخواستن زدمیپشت پا م

بگذارم،  گرید یدل دخترک یقصد ندارم داغ به رو گفتمیکه به او م بودیلحظه کنارم م نیهم نییگذشته را... کاش آ

 شیهاکه داغ هفت ساله نشدن یکه هفت ساله نبود، دخترک یگذشته بود، دخترک شیهایکه از هفت سالگ یدخترک

که ترس  یاچارهیخاطر مرد باز جنس خودم، نه به ینشدن زن وهیخاطر بنه به گذشتم،یبر دل مادرش نمانده بود! م

هفت ساله نشدن دخترکم  یجاکه به یخاطر دخترکرا گرفته بود، تنها بهحواسش  اشیپرداخت نشدن قسط بانک

نداشت داغ خاموش نشدن شمع  بینداشت... ع بیو ع ماندیهفت ساله شده بود... و دخترک من تا ابد شش ساله م

که  یدل کرد،یکه هنوز هم مادرانه طلب م یدل خودم، دل یدر آغوش من تا ابد بماند به رو شیهایسالگهفت

نداشت که  ییایهل گریکه د یلنداشت که جهانش را با او پُر کند، د یجان گریکه د ینداشت، دل گریجهانش را دجان

 نداشت...  گریعشقش را د یثمره گریکه د یدل. «روینکن مامان ه هیگر»  دیو بگو ردیچشمش بگ یاشک را از پا

 

 مردن دارم اریغمم، و باردار
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*** 

 

 

در  یاش حس خوببسته یها. چشمشایگرفته بود پرواِز م فشیکوچک و لط یهاپنجه انیم را محکم مااشاره انگشت

بر تنش نشسته بود و  یاسورمه یبود، سرهم نیپودر بچه محسور شده بود دلنش انیو عطر تنش که م کاشتیدلم م

 د،یخند شایهراس داشتم. م دنشیبه آغوش کش ازو کوچک بود که  فیقدر ظر. آنکردیسنجاق م میهالبخند به لب

رنگ زنانه گرفته  اشییبایو ز افتادیخط م گرید شیهااش چشمتر از سابق شده بود، با خندهبرجسته شیهاگونه

بر تنش نشسته بود  مانیعوارض زا کهنیقشنگ بود! ا یادیقشنگ بود، ز نیبود، عطرش طعم مادرانه گرفته بود و ا

 تر بود.گذشته بود قشنگ زیخاطر پروازش از همه چبه شایم کهنیقشنگ بود، ا

 .دهیچشم و ابروش به من کش گهیمامان ترالن م -

 .رویمگر ه گذرد؟یاش مروزه کیاز کودک  یرحمیکدام ب دوزم،یپسرکش نگاه م به

 پندار رو داره. یآره ته چهره -

 دیو با ندیقائم بنش یهیکامل به زاو تواندیهنوز نم رد،یگیم یرا به باز راهنشیپ یو گوشه شودیمحو م لبخندش

فاصله  یرا از هم کم شیو پاها ردیگیشکمش م ریدهد و هنگام راه رفتن هم دست به ز هیتخت به بالشت تک یرو

کامل خواناست و چه خوب  شیهاو درد نگفته در پس چشم کنمی. در سکوت نگاهش مرودیو محتاط راه م دهدیم

 نیاز من درد دارد! مگر سر در بال شیب گناهمیو دخترک ب لرزدیاش مبر او غلبه کرده است. چانه شیهاکه مادرانه

. خرمیو نوازشش را نم کنمیباز نم شیآغوش برا شهی! بر خالف همست؟یکه قاتل عشقش است گذاشتن شوخ یمرد

 خندد،یو کوتاه م دهدیپرواز را تاب م ریرک شیبودن عادت کند. با پا یخاطر پروازش به قوکند، به دتعا دیاو با

 مزمن را دارد. یماریب کی یکه بو یاخنده

 کنم،یفکر م یلیخ هیپرواز چ فیاگه من نباشم تکل کهنیبه ا رم،یم ادیز هایتازگ ال،یفکر و خ یرفتم تو شبید -

 و ازش دور کنن. من یکائنات راست راست ترسمیم یقدر که گاهاون
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-... 

مرد با کمال  نیرو نکشته؟ مگه ا مایمرد ن نیسقف؟ مگه ا هی ریقاتل رفتم ز هیبا  شدیبا خودم فکر کردم چ -

 سقف! هی ریقاتل عشق کش اومدم ز نیو نکشته؟ چه خاک بر سرم با امن یماین یرحمیب

-... 

 ستیشب ن هیهم چشم بزاره،  یتا صبح راحت رو ستیشب ن هی نم،یبیم هاشودنیها، عذاب وجدان کش نمیبیم -

 دهیروزها امونش رو بر نیباال هم خبر دارم، از معدش که ا رهیکه روز به روز دُزش م یاعصاب یهاکه بخوابه، از قرص

 و پرواز سرپاست.واسه خاطر من دونمیم نمیهم، ا

-... 

قاتل  تونهیزن نم نیا کهنیا کنه،یخفم مبا اشک مادر پندار ناقم رو گرفته، داره  یهانگاه بره،یتابم نم رویاما ه -

بچم  دنید ومدهیباباش تا حاال ن کهنیاش رو دعا کنه جون به لبم کرده، اتنها نوه کهنیا ایکنه  نیخون بچش رو نفر

من حال وارثشون رو بد کنه و حاال  یمن ساکت بودن که مبادا بدحال مانیهمه تا قبل زا کهنیا ترسونتم،یم

 دلم گرفته. دنیاحساساتشون رو بروز م

-... 

اما خودم تهم، ته  دهیو منفور نشون مقدر منچه کنمیم یخاطر بچم دارم با قاتل عشقم زندگبه کهنیا دونمینم -

که شده  یابچه نیدارم، از ا مرد شوهر نام ترس نیترس دارم، از ا یکیهزار و  ندهیواسه آ شون،یدرد. سردرگم و پر

 رگاشه ترس دارم. یتموم جونم و خون قاتل عشقم تو

-... 

چه  یتو دونمیفقط خودم م ده،یامون م الیمگه فکر خ شه؟یمگه م یالیخیخودم رو بزنم در ب خوامیم یهر چ -

 یروز ستین یواسه من زندگ یزندگ گهیاما د ارمیخاطر پرواز دووم مبه ارم،یو بس، دووم م زنمیدست و پا م یباتالق

 .کنمیم یو داشتن پرواز مردگ مایدرد نداشتن ن با کنم،یم یمردگ کنمینم یزندگ گهیمن د رم،یمیصد بار م

-... 
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 ینشسته با قاتل شوهرش زندگ گهیالبد با خودش م کنه،یو قضاوت مباشه راحت من ستادهیگود ا رونیکه ب یکس -

رو کشته، اما همه  گناهینفر ب هیعشق مسخره  هی یکه گرفته برا کنهیصبح م یبغل مرد یشب رو تو کنه،یم

 .یزندگ نیجون ا یخته تویکه ر هیهمه درد نیعشق مسخرس که باعث همس، باعث ا نیا دوننینم

-... 

ت نکنم، دارم عذاب راح نیرو دار نزنم، که خودم رو از اپرواز دست و پامو بسته، دست و پامو بسته که خودم -

مجازات شدنش  گناهیب ادیبه  رم،یمیم مایمظلوم ن یهاچشم ادیبه  رم،یمیمن هرشب هزار بار م رو،یه رمیمیم

 .رمیمیبغل پندار م یمن هر شب تو رویه رم،یمیم

با  د،یام اوج گرفت، بارشانه انیم اشهیو گر دمیآغوشم کش انیو او را م دمیهق افتاد و من خود را جلو کشهق به

و من  دیلرزیآغوشم م انی. گنجشِک سرما زده بود که از ترس مدیزن بار کیمادرانه و از جنس  د،یدرد و بغض بار

چهارچوب در، تماما   انیدرست م م،یرو شینمدار پندار پ یهاچشم دنیآرامش را به او القا سازم؛ د یکم خواستمیم

 کیکه از او  یبوده است، عشق یگناه او عاشق دانستمیدرد کم در نگاهش نداشت و من م زیرا در هم شکست. او ن

 دحصار بازوان خو انیو م دیکش رونیبرداشت و او را از پشت سر از آغوش من ب شایم یبه سو قاتل ساخته است. گام

و  شای. مدمیکش رونیب رشیرچشم زدودم و او را از ک یپرواز بلند شد؛ اشک را زِ پا یهیگر یغرقش ساخت. صدا

در آغوش  دنیبه بار ازین یزندگ یداشتند، به قدر عمر ازیها نپندار را ترک کردم، پرواز به بغل ترکشان کردم و آن

گونه به  متی! با مالدادیاو تاب م یمرا به سو بیعج یسیرا داشتند. پرواز در آغوشم چشم گشود، مغناط گریهمد

از هم شکفت و قلبم ندا  شیهالب یدر آغوشم تابش دادم، آرام آرام تابش دادم و غنچهو  دمیبرگ گلش ساب یگونه

 داد.

 جونم. یا -

 یومیبا تعجب، انگار اوران ،یبا شگفت کرد،یدرشتش نگاهم م یهاپرواز با چشم ستادم،یا یسرتاسر یپنجره پشت

بود،  نیاش دلنشخنده یو چه صدا دیخند دم،یپُرزدار و نرمش را بوس یشانیمرا بشکافد. پ خواستیبودم که او م

 امنهیبودم! به س دهینچش ایصداها را با هل نیا دنیاز آن وجود نداشت و من شن ترنیخدا قسم صدا دلنشبه

 یپرواز شد و تابش دادم، آرام آرام تابش داد و نوا یگهواره امنهیدواند. س شهیآوار دلم ر انیم یافشردمش و جوانه

و من به  افتادیهم م یکوچکش نرم نرم رو یهامانده بود. پلک شیکه تنها آوا ییگوشش سَر دادم، الال ریز ییالال

 دیترسناک نبود! ب لماهیو ا رادیهمچو عمارت ه شیهامجنون دیمجنون داشت اما ب دیکه ب یباغ کردم،یباغ نگاه م

ها اول رفتنم، همان وقت یو ترسناک! روزها زیترسناک بودند؛ خف برانگ یخاص جورکیها عمارت آن یهامجنون
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که  یدخترک دم،یکشیرا به آغوش م یبودم، دخترک اندهنش امنهیو انبوهش درد به س دیجوشیم امنهیدر س ریکه ش

بود، راه  دهیپوش دارنیدامن چ د،یخندیبود، قلب نداشت، اما م دیبه رنگ خورش شیبود، موها کیجنسش از پالست

و  کردمیرا شانه م شیموها زدم،یبا او حرف م دادم،یم رشیش خواباندمش،ی! مایکه شده بود هل یترکدخ رفت،ینم

و مگر عروسک  گفتمیم شیو من طومار طومار مشق شب برا زدیبازش به من زل م یهابا چشم صدایاو تنها ب

 اششهیبودند، گوشت را از ر دهیکش رونیرا از من ب یکه نبود، من ی! شوخگرفت؟یگوشت و تنم را م یجا یکیپالست

نبض  یکه گاه یشکم کردم،یحس نم مارا درون شکم شکافته شده اشیخال یها که جاکنده بودند! چه شب

 یتوانیهم نم ی! بخواه؟یدانیبودن را کم داشت. م کیرا کم داشت،  یرا کم داشت، حضور یزیو انگار چ گرفتیم

 یزیچ توانستمیهم نم خواستمیفراموش کرد؟! من که اگر م شدی! مگر مد؟یدل بر شودی! مگر میغرق گذشته نباش

که باعث  یابکشم، گذشته رونیخود را از گذشته ب توانستمیگذشته نبودم، من فقط نم ریرا فراموش کنم، من اس

! ایهل کیتمیر یهانفس یرا ربوده بود. خاطرات... امان از خاطرات! امان از صدا زمیکه همه چ یابود، گذشته امندهیآ

. کردمیلباس هم حس م یرا از رو شتن یگرما د،یکشی! چشم بستم و پرواز آرام نفس مشیها«رویهمامان»امان از 

معنا  یان تمام زندگبچه! اما هم ندیگویهم. م کوفتیوقفه پشت سر هم م یضربان قلب کوچکش که تند و ب یصدا

سر زده آمد،  ایتمامت. هل شودیم دیآیم یبچه و وقت ندیگویشوق بال گشودن. م ،یبه زندگان دیام شود،یم

تر آرام آمد، آسان آمد و آسان ای. هلکندیآمدنش م یناخوانده که همه را شکه یهمانیمقدمه، چو م یو ب ییهوکی

 بودنش رفت.  یهاتر لحظهرفت، آرام

 یبر کردمیفکر نم نیبغل کردم بب بارونو»

 نیبب گردهیدور شمع که مپروانه به مثل

 نیواسه تو خوردم زم یزد شهیدل من ر تو

 «یرو پاهات وسط راهو دور زد یسیتو وا تا

ام در کنار هم آر شانینوپا و سه نفره ینهادم، هر سه کنار هم خفته بودند، خوانواده انشانیغرق خواب را م پرواز

دار بود اما حال آرام خفته بودند. شال و کاله کردم و جوشان را ترک ساختم. اشک نم یگرفته بودند. تنشان از بو

به قول دکتر  دیکه ناشناس بر من نشسته بود. شا دیشد یبود که لرز کرده بودم! لرز بیاواخر تابستان بود و عج

در  ی... تمام شدنشدیتمام م روی. همردمیم هوکیکه آخر لخته درون سرم جمع شود و  کردمیم یخود خور قدرنیا

 ماماندر وجود  یچه درد دانمی! مرمیبم خواهمی! نه... نمخوردیغصه م یادیمامان ز مردمی! من که متیابد یانتها
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 نیدرد مرا بچشد. بس سنگ هم یکس خواهمینم گرید ام،دهیخودم دردش را چش ؟یدانی! آخر مشودیم نینشته

 قابل تحمل... ریاست و غ

 رهیحمام خ یهاینشستم و در خود غوز کردم. به کاش نیزم یدوش رفتم، رو ریها زبا همان لباس دمیخانه که رس به

 ی. نگاهم روگرفتیراه آب راه م یو آب از من شرشر به سو گذشتیم یهاساعت گذشت،یشدم، م رهیشدم و خ

جا کمرنگ را به یبود هنوز هم رد نشانده هیبخ شیرو نیدیکه آ یام، مچشده میمچ دستم سُر خورد، مچ ترم

آمدم، چشم در چشم نگاه او  رونیب سیخ یها! نبود؟! با همان لباسگر؟یبود د فرجامیب یخودکش کیگذاشته بود. 

گود رفته بود،  شیهاچشم ریاش کرده بود. زهستون چان شیزانوها یرا رو شیهاتخت نشسته بود، آرنج یشدم. رو

آمد،  میانگار که خود من بود! به سو قا یبود همچو من، دق دهیشده بود، بر دهیو تک ریپ بود،خسته حال و رنجور 

را  میو به تنم پوشاند، نم موها دیکش رونیاز کشو ب میلباس برا صدایتخت نشاندم، خود ب یرو نگاه،یب حرف،یب

پشتم  د،یتنم کش یمرا خواباند، پتو رو دم،یبه دستم داد، نوش ریش یفنجان د،یسیرا شانه زد، به هم ر میگرفت، موها

دلم  یشکسته ینیسبک شدم، چ یادیدو کتفم را، آرام آرام ماساژ داد و سبک شدم، ز نیرا ماساژ داد، درست ماب

 یدر آن رو ایکه هل یخوش! خواب یا از خود ربود، خوابسبک شد، خواب مر میهاشانه نیبند خورد و بار سنگ

از گل  یتاج د،یخندیو م کشاندیدست مرا به دنبال خود م د،یخندیو م دیدویم اسیو  بقزن یهااز گل یزارچمن

شدم،  داریکرد... از خواب خوش که ب جادیرا در من ا نیقیکه حس  ی! خوابگفتیم «رویهمامان»و  نهادیسرم م یرو

اما  دانستمیمن مشغول بود. م هآشپزخانه مرا به آن سمت کشاند، پشت ب یهابرخورد ظرف یبود، صدا کیهوا تار

 . دارمیپهنش را دوست م یهاقدر آن شانهچه دمیبا دُز باالتر فهم بارنیا

 ؟یدیخوب خواب -

 یسال کیبه  بیها که نه... غررا، مدت میمال یحهیعطرم را شنفته بود، همان را یپشت سر که گوش نداشت، بو از

 نبود! یاغواگر خبر یبود از آن بو

 خوب. یلیخ -

 یاعصاب خوردکن یصبر و حوصله یهر کار یبرا کردم،یم نیاش را تحسحوصله شهیهم کرد،یخورد م اریخ داشت

 نگاهم کرد. یچشم ریرا به دهان گذاشتم، که ز یاریخ یهالل ی. برشکردیرا صرف م

 .یبخور یچرب ادیز دیفعال نبا -
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در دهان  اریخ گرید یاباال انداختم و تکه یا! شانهگر؟یدکتر بود د یهاهیدر خونم بود؟ توص جاتیرسوب چرب نگران

 نهاد. میرو شیپر از ساالد پ یدست شیزد و پ مویآب ل خت،یخرد شده ر یهاکاهو و گوجه یرا رو هااریگذاشتم، خ

رو مصرب  شنیسالم محسوب م جاتیکه جز ترش هانیقروت همآب غوره و غره مو،یآب ل یکم دینه! اما با ادیز -

 تا فشارت کنترل شه. یکن

 .دیاش کشنشسته بر گونه شیربه ته یرنگش نگاه کردم، دستخوش یهازمرد به

 ملکا داد خواست طالق داده. -

رخشان  یحلقه ینگاهم به رو د،یجلو کش یاز گوجه و کاهو به دهان گذاشتم. عاجز نگاهم کرد، خود را کم یچنگال

 انگشتش ثابت ماند. انیم

 رو؟یه یخاتمه بد یباز نیبه ا یخوایم یک -

 به همان حلقه که نام خودم درونش حک شده بود زمزمه کردم. رهینشست. خ میهالب یرو یکمرنگ لبخند

تعهد داشتن رو  خواستمیو م زدمیدر و اون در م نیقدر خودم رو به اچه ؟یدیپوشیها حلقه نمموقعاون ادتهی -

 !یدیپوشیمغزت فرو کنم و تو مثال  عاشق واسه دل منم نم یتو

 .دمیباال دادم و خند نگاه

 .گهیبچه بودم د -

 کاهو به دهان گذاشتم. یاپره

بهت خودشون رو به آب و  دنیکه واسه رس یسینوک قله وا یرو کهنیا ،یباش یافتنیدست ن دیبا نییآ نهیهم -

 بزنن. شیآت

 به لب نشاندم. یحیبه خشم نشست، لبخند مل شیهاچشم

 .ستیمن ن ریتقص یدونیها... نه! م کنمیم یفکر نکن دارم تالف -

 را فشردم. شیقلبم نهادم و رو یرو دست
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درد بدتر. دله درد داره، هنوز ازت  هیدرده، نبودنت  هیبودنت  ست،یاهات صاف نب گهیدله د ست،یباهات صاف ن نیا -

 کنم؟! کارشی. چادیکوه درد داره، باهام راه نم هی

شانه چرخاندم و  یآمدم، عقب گرد کردم و قبل از خروج سر رو رونیب زیرا پس زدم و از پشت م میرو شیپ بشقاب

 نگاهش کردم.

 ؟یدیپوشیچرا حلقه نم یراست -

جانِ مادر تو که »نگاهم کرد.  هیبا گال یورود وارید یرو ایهل یزدم. قاپ عکس نصب شده رونیقبل از پاسخ او ب و

 « اند!به خوردم داده امیکه با تمام کم سن و سال ییهااز تمام خون دل یخبر ندار

قل و  یب ریلقه، چه با قل و زنجچه با ح حلقهیمتعهد باشه، چه ب خوادیکه م یبهت بفهمونم آدم خواستمیم -

نفر،  کیدلش به نام  یدلش متعهده، حلقه یهوار بزنه، تو خوادینشون بده، نم هیبه بق ستیمتعهده؛ الزم ن ر،یزنج

 فقط اسم خورده.

 .کردیم ینیگردنم سنگ یبه رو شیهاشد، درست پشت سرم، اهرم حرف ترکیاو نزد یو صدا بازنگشتم

رو « تعهد» یهفتصد جا کلمه کنن،یم زونیبه خودشون آو زیکه هزارتا چ ییهاوگرنه تا دلت بخواد هستن آدم -

 انتیخ زارنیاسمش هم نم رن،یم یرآبیز دشونید تنشون خال زدن اما هر جا به وقتش، به صالح ینوشتن، اسم رو

 .فتهیاز سرمون م ه،یادوره ،هیگذر طنته،یفقط ش نامیا مینفر فقط متعهد کیما که به  گنیم

 .ستادمیا اشنهیبه س نهیو س دمیعقب چرخ به

 .ستیچرا؟ چون دلشون متعهد ن یدونیم -

 خم کرد و نگاهش را در نگاهم حل کرد و نجوا کرد. نییبرداشت و سر به پا میبه سو گرید یقدم

 من دلم بندِ تعهد به تو بود. -

و چشم بستم، در انتظار داغ شدن  دیکش شینشست، صورت پ میهالب یصورتم خم شد و نگاهش رو یرو شتریب

او  یهالب یمحو رو یگرم شد و سوخت. چشم باز کردم و لبخند امیشانیبودم که پ نیآتش یاو بوسه میهالب

 لب زد. میهادر چشم رهیطور خعقب گذاشت و همان ینشسته بود. گام
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اما  یخودم یناز کن، آخرش برا یخوایهم م ایتا ته دن ،ینیعقد من بش یسفره یبا دل رِضا پا خوامیدفعه م نیا -

 دفعه نه به زور من بلکه با دل خودت.  نیا

. دست به سوختیم امیشانیبودم و پ ستادهیا جیهال گ انیزد، م رونیمبل برداشت و از در ب یدسته یرا از رو کتش

و به قاپ عکس  دمیرا به آغوش کش یکاناپه نشستم، کوسن یقصد جلب اعتمادم را داشت؟ رو دم،یکش میهالب یرو

 یباز باشد و دلدادگ شانیگرم که به رو یمگر آغوش خواستند؟یم ایدن نیاز ا زیها چه چماندم. مگر زن رهیخ ایهل

 را که دوستش داشتند؟! یمرد

 

 

*** 

 

 

 

 نیافتادم، بعد از تمام ا ادشی! شودیهوا هم به او آغشته م زدیریم رونیباز او  یُمشت میگشایشعرم را که م دفتر

 شیصدا اینزده بودم؟ بعد از هل شیطور فراموشش کرده بودم؟ چند سال بود که صداافتادم، چه ادشیها حال سال

قدر بد بودم که افتادم. چه ادشیها تازه بعد از سال م،افتاد ادشیزدم اما حال  شیصدا تیزدم، با گله و شکا

که بخوانمش و  کردمیشرم داشتم، شرم م شد،ینم میطور او را فراموش کرده بودم؟ روفراموشش کرده بودم، چه

باشد و  ریکرده بودم، او از من حق داشت دلگ یکرده بودم، من قدر نشناس یپاسخ ندهد، او حق داشت، من ناسپاس

 شهیرا مامان هم نیمهربان بود ا نیترمهربان، مهربان یلیک کنم. مهربان بود، خنداشتم که از او توقع کم حقمن 

مرا دوست  گریبزنم و جواب بشنوفم، او د شینبودم که صدا دیسف گریپاک نبودم، د گریاما من... من که د گفتیم

چشم بستم و  زده بود؟! میزدم، صدا لبخندبلند شد،  شی. صداداشتیدوست نم گریرا د شیرویه داشت،ینم

سوت اذانش  یها پنهان شده بود. صداها و آپارتمانرنگ که در پشت برج ییدرست از آن گنبد طال د،یچیپ شیصدا

سوخته بود. او مرا پس  شیرویه ی. دلش برازدیمن، مِن گناهکار را صدا م ی. خدازدیم میو خالق من صدا دیچیپ

 دانمینم دم،یهم بر فرق سرم کش یبرده بودم و او مرا پس نزد. مانتو به تن کردم و شال ادیرا از  اومن بودم  نینزد، ا

 یو با هر گام زدمی. قدم مدادیکه از دور هم دست تکان م ییهادستهاما راه افتادم، به مقصد گل دمیچه به پا پوش
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اش خانه نیزر یهادستهو فقط به گل رفتمی. راه مدادندیانگار که دلم را در آب زمزم شست و شو م داشتمیکه برم

 ادشی ریباز بود و من چه د شهیگناهکار هم یهارویه یباز بود، به رو شهیکه درش هم یاچشم دوخته بودم. خانه

 یپا دم،یتلنگر بزرگ که مرا به خود آورده بود. رس کیرا لرزانده بود.  میهابود که شانه بینه کی هیافتاده بودم، شب

 دیتابیاش را گشودم، نور بود که م. در خانهاجازهیب درنگ،یلبم گسترده شد، ب ی. لبخند رودمیاش رسبه خانه ادهیپ

به  ینیگلدار رنگ یهاکه پارچه ییهارهیگ یآرامش بود که به دلم رخنه کرد. دستم ناخودآگاه سُر خورد به رو نیو ا

گرفته بودند و مِن مسخ شده را به  یشیاز من پ می. پاهادمیر کشو به س شتمرا بردا یکی وسواسیبود. ب زیها آوآن

 دنیتنها رس میبود که تک و تو در اطراف بودند، برا یکه مهم نبود وجود حاضران یزیتنها چ می. براکشاندندیجلو م

هر  یشکل که برا یگنبد یهاگاهیآن جا انینشستم، درست م نیزم یو رو گریقدم د کیبه مبعود مهم بود و بس! 

که  ی. من بودم و نورایدن نیمن و عالم ا انیم دیشده بود. نشستم و چادر گلدار سرم حصار کش نییتع شیکس از پ

سوگند  میهایکه کودک یگانگیاستشمامش کرده باشد. من بودم و  یکه محال بود کس یو عطر زدیچشم را م

 ... دنیو بار دنیو پنج سال بار ستیرا خورده بودم. من بودم و به قدر ب اشییهمتایب

 « من، خالق من یخدا یا ،یتمام خوب یزمره یام؟! اطور تو را، تو را فراموش کردهمن، محبوب من چه مبعود»

. درد و دل دیرمزش را بگشا توانستیم یکه فقط خدا ریبود پر از تعب یریبه سجود نشانده بودم و حالم تدب سر

و غرقم ساخته بود در تالطم  کردیم ینیچه را که بر دلم سنگتمامم را گفتم، تمام آن ترس،یب ،ینگرانیکردم، ب

! انگار که از نو یته یِ شدم! ُتـه یکه نه... خال ک. سبدیچیپیخون طفلم که همچنان در سرم م یو بو یسردرگم

بود بر  ییاز اشکم خنکا سیورت خشکم مادر از شکم خودم زاده شده بودم! ص یبه جا بارنیمتولد شده بودم. اما ا

محبوب را  یداده بودم و نگاهم لوح خانه هیتک وارید یبود... به گوشه را گرفته بیبس عج یدارم که آرامشدل تب

 کنم.  ادیشده بود  یکه بر دلم جار یاتنها از چشمه توانمیبود، م ری. حسم وصف ناپذکردیو رو م ریز

 اجازه هست دخترم؟ -

 نور محسور بود. لبخند زدم. انیکه م نیدلنش یااندم، چهرهچرخ سر

 .کنمیخواهش م -

 !گر؟یمادرها بود د ی! بودیچیپ امینیب ریز اسیشد. عطر  ریو او در کنارم جاگ دمیخود را کنار کش یکم

 مادر؟ یحواسم بهته. گمشده دار یاومد یاز وقت -

 دستم نهاد و ادامه داد. یاز من دست رو جوابیلبالب شد از اشک و او ب میهاچشم
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 .رهیگیدردها خودشه، فقط خوِد خودش، دل بهش بده دستت رو م یهمه یکه دوا نهیمهم ا -

! دستم را فشرد و بایآرام بود و ز طورنیبود، مادربزرگ بابا که لحنش هم امرزیخانجان خداب هیشب شیهاحرف قدرچه

شکل  نیجواهر نشان در دست زنان اطرافم انگشتر بد یال به جز انگشترهاو من تا به ح دیدر دستش درخش قیعق

 بود.  دهیند ییبایز نیو به ا

 .ریو چشم گ یتموم یخونه واسه خودت اسفند دود کن مادر، هزار اهلل و اکبر همه چ یرفت -

خود حس  یرا رو نشیسنگ یهاداده بود انداخت که از اول نگاه هیتک یتر به پشتکه آن طرف یبه زن ینگاه مین

 .کردمیم

زبونت بکشم قصد ازدواج  ریباهات حرف بزنم و از ز امیب خونهیگوشم م ریدو ساعته ز یحاج خانوم نجف نیهم -

 نیکالم مادر ع هی ر،یآقا و سر به ز ه،یجوون خوب یلیاز خودت نباشه خ! چشمش تو رو واسه رضاش گرفته، به؟یندار

 تموم. یخودت همه چ

سرکوبش سازم، لبم از بس گازش گرفته بودم چاک خورده بود.  توانستمیکه نم یطور دیگرفته بود شد امخنده

 .دادیخوش سر و زبان همچنان ادامه م زنریپ

ها نه چشمم شوره یدلم برات رفت ماشاهلل، ماشاهلل هزار اهلل اکبر، فکر نکن دنتیمنم بعد د گمیخودت م شیواال پ -

مادر؟  یگیم یزودتر گفت، چ ینوم در نظرت گرفته بودم که حاج خانوم نجف بیتخت منم برا اد التیمادرجون خ

 مادرت رو بده بدم حاج خانوم.  یشماره یخوایم

 

 بسنده کردم.  یام را سرکوب ساختم و به لبخندخنده زد،یحرف م نیداشتم ببوسمش از بس که دلنش دوست

 من ازدواج کردم حاج خانوم! -

 چرخاند. امیخال یهادست یزد و نگاه رو اشیبرجسته و گل یگونه یبه رو یچنگ

 ! خدا مرگم بده...هیـیاِوا خاک به سرم، شرمنده دخترجان، نه که حلقه دستت نبود من فکر کردم که...  -

 اش نشاندم.گونه یآبدار به رو یاو با خنده بوسه اوردمین دوام



 نهناز
 

415 
 

 .دیدشمنتون مادرجون، حق داشت -

 برخواستم و رو به او ادامه دادم. یاز جا سسپ

 برم. دیبا اجازتون من با -

 شد. زیخ مین

 .زمیحالل کن عز د،یبفرما دخترم، بازم ببخش -

 میهابال توانستمیم یزدم. به راحت رونیب« مسجد»او  یبه زبان راندم. با حس خوب از خانه یزدم و خداحافظ لبخند

عمو فرانک افتادم و زن ادیباره به  کیقدر که به را بگسترانم و بر عرشش گام بگذارم. حالم مطلوب بود و خوش، آن

آرامش داشت همچو  یبود، طور ریپذعمو هم دلزن یهیری! ختمرف اشهیریخ ادیاو و بن یگرفتم و به سو ینیریش

 میآمد و آغوش به رو رونیی استشیر زیمو از پشت معزن دنمیخاص بود! به محض د یطور خاص کیاو.  یخانه

 گشود و لبخند زد.

 گل سرسبد. یخوش اومد -

 خالصش. یزدم به او و مهربان لبخند

 عمو.سالم زن -

 !یدیچرا زحمت کش ،یخوش اومد زم،یماهت عز یسالم به رو -

 را به دستش دادم. ینیریش پاکت

 دلم براتون تنگ شده بود. یلیخ کنم،یخواهش م -

 گرفت. یبه نشستن دعوت و خود کنارم جا مرا

 راد؟یچطورن؟ بابات و ه وایمنم دلم واست تنگ شده بود، مادرت و ه یاومد یخوب کرد -

 ممنون، خوبن سالم دارن خدمتتون.  -

 رفت و تلفنش را برداشت و شماره گرفت. زشیو به سمت م ستادیزد و ا یلبخند
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 لحظه. هی... یچا دو فنجون -

 گه؟ید ییرا از گوشش فاصله داد و رو به من گفت: چا یگوش

 .دیلطف کن ییادامه داد: آره دو فنجون چا یتکان دادم و در گوش یسر

 هم کنارم نشست. باز

 چه خبر؟ -

؟! دست بودند دهینامرتبم کلنجار رفتم، چند وقت بود که الک سرخ به خود ند یهاافکندم و با ناخن ریبه ز سر

 با او چشم در چشم شدم، د،یام نشست و سرم را به باال کشچانه ریعمو ززن

 زم؟یشده عز یچ -

 .دمیرا بلع نشیرا به آغوشش پرت کردم و ُهرم عطر دلنش خود

 د؟یداشت یکه رفت چه حس اریعمو، ماززن دیفهمیشما حال من و م -

 دو کتفم را فشرد. انیزد و م رونیزده از شالم را ب رونیب یموها

 مطلق. یحسیب -

طور فراموشش تنم بود چه یو سردرگمم. بچم بود، پاره جیعمو گغلط زن ایدرسته  دونمیکنم نم یکار هی خوامیم -

 کنم؟!

 شانیهادرد و دل یپا شدمیها، آنگاه که گوش مآن یهاشدن یخال یرا من به جا بارنینوازشم کرد و ا همچنان

 من. یهامو شد گوش حرفعگفتم و زن

هم فکر  هیبه بق ایکدومه شر کدومه، خودخواه باشم  ریکنم، خ کاریچ دونمیغلط، نم یدرسته چ یچ دونمینم -

رفتن دارم نه دل  یمتضاد اما حاال نه پا یهاحس نیبرم، برم و بکنم خودم رو از ا ایعمو با هلبرم زن خواستمیکنم؟ م

 موندن.

-... 



 نهناز
 

417 
 

که براش  یابچم. بچه شیصبح چشمام باز نشه، منم برم پ کنمیخسته، هر شب آرزو م یلیعمو، خخستم زن -

بزارم؟  ابونیخدا ازم گرفتش. چه کنم؟ سر به کدوم ب نمشیبب یکه تا اومدم درست و حساب یانکردم، بچه یمادر

بگذر  گهیم امیبگذر، هل گهیدل نشم. م نکشم و خون به بیکه خودم رو لعنت نکنم، خودم رو به صل ستین یروز

 عمو...اما... اما زن

-... 

 رم،یهم ازش دلگ یلیازش، خ رمیلگنگفت، د سوختم،یکلمه م نیتب هم یکه تو شیبرگرد، هفت سال پ گهیم -

اما  خوامشیهم م یلیخ خواهمش،ی. مبخشمیاگه صاف بشه هم خودم رو نم شه،یچون زنم دلم باهاش صاف نم

 کی یو شکست، آبروخوردم کرد، من دشمر بارکیبرم که  یسر زندگ کهنیبه بودن باهاش فکر کنم. به ا ونمتینم

 دلم؟ یهاداد. ببخشمش چه کنم با حسرت حیدختر دانشجو رو به زن حاملش ترج

-... 

از  ن،ییلجم گرفته، از خودم، از آ ارهیدلم رو به دست ب خوادیخود درده! االن که م نیو ا خوامشیو نم خوامشیم -

 بود من بچم رو باختم. یکیما بچم تلف شد، سر غرور ما که همش منتظر اومدن اون  یسر خودخواه کهنیا

-... 

که  ستین یابچه ست،یبچم ن یبابا گهیکه د یسقف با مرد هی ریمن برم ز کهنیعذاب ا کشه،یو معذاب من نیا -

 یکه صدا یاخونه یبرم تو رهیگیدردم م ره،یگیداشته باشم. دردم م تونمینم ایهل یرو ب نییباباش باشه! من آ نییآ

 بچمیب ستیعمو بچم ن. زنستیکه ن ستین ایهل ست،ین ایهل زیشام بخورم که سر اون م یکنار مرد ست،ین ایهل

 کار؟یچ نییآ شیبرگردم پ

او  یهاعمو، نوازشزن یهانوازش انیعمو تنها نوازشم کرد و بوسه خرج سر و صورتم کرد. مزدم و هق زدم و زن هق

. آرام که کردیم کیآرامش پ میهم برا اشیمهربان را که از بارگاه ملکوت نیترمهربان یهادست کردم،یرا حس م

 آب به دستم داد. یوانیعمو لشد، زن ارگلد میهاام که از تب اشکبرافروخته یهاشدم، گونه

 روجانم؟یه یآروم شد -

 یرا ک هایچا دانستمیبودم که نم حواسیقدر ببه دستم داد؛ آن یچا یتکان دادم، فنجان یزدم و سر یلبخند

 گرفت که امتناع کردم.  میکه خود آورده بودم به سو ینیریعمو از پاکت شآورده بودند! زن
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منم برات حرف  رمیقوه بگ کمیبخورم  ینیریدو دونه ش هی سایوا د،یدختر! گوشم سوت کش یقدر حرف زدچه -

 .گهیبزنم. گوش مفته د

گفت  دییعمو که بفرماآرام به در خورد. زن یاو تقه دمیکوتاه خند د،یگویم رانیعوض شدن حالم ا یبرا دانستمیم

 .دیخند دنشیعمو محض دد. زنبه خود گرفته بود وارد ش یشاک یاافهیکه ق یجوان زن

 شده باز ساجده جان؟ یچ -

 عمو نگاه کرد.جوان عاجز به زن زن

 .خورمیمن غذا نم گهی! لج کرده مرهیگوشش م یحرف مگه تو ش؟یستابچه خانوم  نیکنم با ا کاریچ -

 تکان داد. یبا افسوس سر عموزن

 .امیتو برو خودم االن م -

 چشم. -

 من گذاشت. یزانو یعمو، دست روکه رفت زن زن

تصادف اطراف کالردشت از دست داده، هنوز کارهاش انجام  یهشت سالس. پدر و مادرش رو تو یپسر بچه هی -

حق داره، مگه چند سالشه که پدر و  یطفل کنه،یم یبدقلق یلی! خمونهیم ادیبن یفعال تو ،یستینشده بره بهز

 .مشینیبیم میریم م،یبده؟ حاال حرف بزنمادرش رو با هم از دست 

مزه کردم و را مزه میاز چا یدرد نشسته بر جانش را حس کنم. کم توانستمیم دهیکه ند یکودک یبه درد آمد برا دلم

 عمو به حرف آمد.زن

 ست؟یانتقام ن یبخشش هست تو یکه تو یکه لذت یدونیم -

 عمو ابرو باال انداخت.زدم، زن لبخند

 .گهیبرگرد دروغ م گهیهم م یهر ک دمیمن که زنم بهت حق م یخو مادر جان من تو حق دار -

 گرد شد و او خونسرد ادامه داد. میهاچشم
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 اول خون به دلش کن بعد برگرد. -

 عمو شانه باال انداخت.گرفت، زن امخنده

که  یوقت یبعله بگ گهید یکیبه  ای ؟یش ونلیو س لونیاونور و یدوباره بر ؟یکن کاریچ یخوایمثال  م گه،یواال د -

 یه گهیدلت، اما د یدرست! بزار زخمش بمونه رو ؟یبچت رو از دست داد ؟یهست نییآ یعشق ریاس یگیهنوز م

قدر . کم به خورد خودت درد بده، مگه ما چهزاربه جاش روش مرحم ب فتهیننداز که کنده بشه و خون ب رشیناخن ز

 .یریبگ میتصم دیکه با یخودت نیا نییبا آ ای نییآ یبساز حاال ب وندتیآ ا،یب رونیاز گذشته ب م؟یایزندگ

 دستم نهاد. یفکر فرو رفتم، همه حرفش راست بود و حق، دست رو به

شمار روزها هم از دستت  یتنها که بمون ر،یدرد جبران ناپذ هیدرده،  ییتنها نمون، تنها یشنویمادر از من م یول -

 .رهیدر م

 مشوق شده بود و افکار مختلف به سرم هجوم آوردند. ذهنم

 و رو به من گفت: ستادیا

 بچه. نیا شیپ میپاشو بر -

خودم ثابت  ینگاهم به رو م،یگذشتیها ماتاق یعمو که از راهرودر تنم را مرتب کردم. با زن یمانتو یو کم ستادمیا

 ماند.

عمو انگار که متوجه شد، دستم را به دست خود گرفت سر زده بودم؟! زن یشال را ک نیبه سر داشتم، ا یدیسف شال

 .دیو کش

 سر نکن. گهیتنته د اهیماهه همش س شیش ،یبه سر نکرد یمشک گهید یخوب کرد -

استفاده از  تشیاولو شهیسن و سال هم مهم نبود، هم شیفرانک بانو برا داشتیگاه دوست نم چیرا ه رهیت یهارنگ

غذا  یعمو کامل در را گشود، همان زن جوان با بشقابباز بود، زن مهین یگرم بود. در اتاق ین و تا حدودروش یهارنگ

بود. زن که متوجه حضور ما شد بازگشت و  ستادهیبود ا رهبه پنج شیکه رو یاپشت کرده به ما پشت سر پسر بچه

زد. پسرک تکان از تکان نخورد و همچنان به پشت پنجره نگاه دوخته  رونیتکان داد و زن ب یاو سر یعمو به سوزن

ناخودآگاه  د،یکشیآتش در دل زبانه م نمش،یگشته بود که او بازگردد و من بب رهیشگرف بر دلم چ یبود. حس
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ه در پس چ دانمینگاهم کرد و با تأمل بشقاب را به دستم داد، نم دم،یکش رونیعمو بزن یهادست انیبشقاب را از م

از  یکه تنها شرح کوتاه یکه خواند که رفت و در را پشت سر خود بست. من ماندم و پسرک ای دید میهاچشم

پسر  کیبا  یصحبتبود؛ تا به حال هم ریگرنگش از پشت سر چشمکوتاه و خوش ی. موهادانستمیرا م اشیزندگ

 کردم. یمصلحت یا. صرفهدیارزی.. به امتحانش مکه دوستم داشتم اما حال. ایلیکوچک را تجربه نکرده بودم، ا

 پ؟یخوشت یآقا یبرگرد یخواینم -

 سرتقک؟! دادیتوجه زِ سمتش! پا نم یااز ذره غیو در بازنگشت

 !ادهایبه نظر خوشمزه م ؟یخوریغذا هم نم -

 زیم ینهادم و بشقاب در دستم را رو شیپ یام گرفته بود و بدتر از آن حرصم. گامخنده یاز طرف داد،ینم تیاهم

اش نهادم، توقع داشتم شانه ی. مکث کردم و دست روستادمیپشت سرش ا قا یاو رفتم و دق یکنار گذاشتم به سو

اش نهادم و شانه یرا هم به رو گرمی. دست ددیبه من جرعت بخش نینکرد و ا یدستم را بد پس بزند اما حرکت

 کیاز بغض بود و منتظر  زیسرانگشتانم قابل لمس بود، بغض داشت! سرر میار مالفش زیفشردم. انقباض عضالتش ر

 یخورد و سرش درست رو هیقد بلندتر بودم، پشتش به شکمم تک گریتلنگر. قدش کوتاه نبود، من به نسبت زنان د

را  یزیچ ،یجسم ،یاانگار که شئ آمدینم رونیکوفت. نفسش ب دنیرا به قصد در نهیس لبمقلب جا خوش کرد و ق

 بود.  دهیکش غهیت شیگلو انیرا که م یاشهیرا بند آورده بود و من لمس کردم بغض ش شیگلو

 دختر قشنگ داشتم. هیمن  -

-... 

 بود. ترکیسال کوچ کیدختر کوچولو و ناز، از تو  هی -

-... 

 دوست داشت. یلیمن و خ -

-... 

 هاشونن.مامانا عاشق بچه یدوسش داشتم، همه یلیمنم خ -

-... 
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 .خوردیم ینبود چند قاشق لشیاگه دوست نداشت و غذا باب م یحت خورد،یو مغذاش شهیهم -

-... 

 .شهیو نخوره غصم ماگه غذاش دونستیم -

-... 

 .شهیغصشون م خورنیهاشون غذا نممامانا که بچه یهمه -

 دخترت کجاس؟ -

 خوب بود! نیو ا کردیپمپاژ م میهامام رگسرش گرم شده بود، خون را با قدرت به ت ریز قلبم

 دور. یجا هی -

 آسمون؟ یهست تو -

 آسمون. یآره درست تو -

 شه؟یدلت براش تنگ م -

 .ادیز یلیآره خ -

 ست؟ین گهیکه د رهیگیم اتهیگر -

 .کنمیم هیهر روز گر -

 برگرده؟ یدوست دار -

 تنگ شده. یلیاوهوم، دلم واسه بغلش کردنش خ -

 دل منم تنگ شده. -

 ؟یواسه ک -

 واسه مامانم، واسه بابام. -
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 آسمونن؟ یاونام تو -

 دستم هم. ریز شیهاو شانه دیلرز شیصدا

 آره. -

 نیکه در نگاهم نشست، گرمم شد، چه داشت بر سر آدرنال اشیالهیرنگ و تطرف خودم برش گرداندم، نگاه خوش به

خوب با هم راه  قدرنیانگار که ا مینگاهم کرد، همدرد بود قیخند زدم و او عمدو زانو نشستم، لب ی! روآمد؟یخونم م

 یگرفتم و به خوب نهیدلتنگ و پر بغض. سرش را به س یادی. پسرک سرتق نبود، پسرک دلتنگ بود! زمیآمده بود

 یگوشه یو به ناگهان رو شدیو باال م نییپا شیگلو انیکه م یفشرد و بغض امنهیس یرا رو شیهاحس کردم که لب

و  دیرا نشکست، پسرک بار میهاشد اما سد چشم سیخ میهاشد. چشم بستم و پشت پلک یسرم خال دیشال سف

همه  نی. تنشان را از اکردیبود که تک به تک حالشان را خوب م یکیهمه پر از درد بودند! کاش  زهارو نیقدر اچه

 و دلشان را هم... شستیاشک م

 

  دیآینـگار ما م یفتـاده شبدل ا به

  دیآیهمه خزان بهار ما م نیاز ا بعد

 

 

*** 

 

 

 وایه زند،یمامان لبخند م چدیپیام که مخنده یصدا خندم،یم روزهانیخوب، ا یادیحالم خوب است، ز روزهانیا

ام، بابا ام را به دست آوردهاز وزن از دست رفته یو او معتقد است کم خورمیکامل را م یکی پزدیم کیکه کاپ ک

قبل از رفتن به  انیدر م شب کی رادیو ه زدیبرق م کنمیکه به تن م یدیسف یهاراهنیپ دنیبا د شیهاچشم

مامان  یبه خانه ادیز روزهانی. افشاردیمرا در آغوش م یاقهیو چند دق دیآیم دنمیاش با بابا از شرکت به دخانه
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جفت جوراب  کیبا  ینارنج یسرهم کیکودکش  یو من برا کندیچشم من بازگو نم شیرا پ ارشیو وایه م،یآیم

 نیبود و چنان در آغوش فشردم که نگران له شدن جن به اشک نشسته شیهاچشم دنشیبودم و او با د دهیخر دیسف

هم دنگ  ادیاست که ز شانییطالق توافق یبه دنبال کارها گفتیم لماهیا ام،دهیرا ند نییآ روزهانیاش بودم. ادوماه

هم خوب است...  یلیحالم خوب است. حالم خوب است... خ مرا با منظور گفت و من باز ه نیا لماهیو فنگ ندارد، ا

از  زیو من لبر زدیریرا در نگاهم م اشیالهیو نگاه ت خنددیچون سپهر است! سپهر هست که حالم خوب است! م

 کنم،یباز م شیو من آغوشم را به رو خواندیاما با نگاهش مرا م زندینم می. صداشومیافتاده م انیحساسات به غلا

! شودیدر صورتش منعکس م ایهل خنددیام. سپهر که مباز نکرده ایهل یکه برا ییهاآغوش ی! به جابارکی قهیهر دق

در  نیدی. آستیمهم ن نیو ا ستیرنگش ناما هم میایهمچو هل ستیالهیت شیها! چشمستیهست و ن ایهل هیشب

برخوردار است بودن سپهر است و  ییباال تیاهم زکه ا یزیتنها چ ست،یمهم ن نیو صداست و ا سریعقد ب کیشرف 

و بودنم را تقاضا  زندیاست که خودش به من زنگ م نیمهم ا م،یگذرانیجمعه را که با هم م یساعتسه یهامیتا

ما  یحسنه یرابطه انیکور م یادوستش دارم، گره یبیطور عج کیبه دلم بند خورده است،  بی. ِمهرش عجکندیم

اش هستم. دلبسته شتریام باش نشدهاز حد دوستش دارم، وابسته شیطور اما بچه دانمیاست! خودم هم نم خورده

حال خوب دارم که  قدرنیا روزهانی. اامیراض نیو به ا نمکیاو جبران که نه... پر م یرا دارم برا میهامادر نبودن

نافذش و  یهادارم، به آن نگاه یدکتر رجوع به ازین بیآن را به هم بزنم. عج گرید زیچ چیبا ه ستمیحاضر ن

! انداختیشناس نمبه روان گریمرا د ازیاما بودن سپهر ن شدندیقفل م گریهمد یکه رو زشیمرتب و تم یهادست

. زندیصدا م ریمرا با ضما خواندیدخترکم بردمش! خودش از من خواست؛ نامم را نم یابد یدو بار تا به حال سر خانه

بردمش! به مزار دخترکم  ایهل شیرا که گفت دلم ضعف رفت. پ نیا« دخترت؟! شیپ یو ببرمن شهیم» نیمهمچو ه

لب زمزمه  ریرا ز یزینوازشش کرد و چ د،یگ سرد کشسن یکه زمان از دستم رفت. دست به رو یماند، طور رهیخ

هم در گوشم زنگ  شی«رویهمامان». دیچیدر گوشم پ ایهل یخنده یچه گفت اما، صدا دانمی! نمدمشیکرد که نشن

ام، گرفته یاتازه ماتیهم بد نبود. تصم یادیندانستن ز نیپسرک به دخترکم چه گفته بود اما هم دانمیزد. نم

 ترسمیم کهنیخوب است، ا نیترس دارم و هم ندازمیراه ب خواهمیکه م ییهوکی لیتازه که خود هم از تحو قدرنیا

از  ی! خبرتپدیوار مروزها انسان نیام. قلب به تپش افتاده است، ارا گذاشته یقرار بزرگ دانمیخود هم م کهنینه! ا

رو به روال که بعد از درد و دل کردن با  یزندگ گردم،یم باز یعیطب ی. دارم به زندگستیتند و کند شدن ضربانش ن

غوغا  ت،یمالک یهامیم نیو امان از ا دادمیم تیمالک «میم»که به او  یکرده بودم، خالق دایخالقم به آن دست پ

 یهالمس لباس یبرا میهاچرا اما دست دانمینم پوشم،یم دیها... غـوغـا! لباس رنگ روشن نه! تنها سف کنندیم

هر  قا یدق نم،یبیم ادیز گریرا د ایهم خوب است، القل خواب هل نیام! اما همکرده . انگار که عقدهرودیجلو م دیسف
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از گل  یدشت انیو من مسخ شده م بوسدیمرا م کند،ینوازشم م رد،یگیدستم را م خندد،یم بار،کیدو سه شب 

 ...خندمیو م دوزمیتنها به او چشم م

 

درست کرده  یشب قبل ساالد ماکاران شیسپهر پا بگذارم. برا یهاو من آماده تا به صحن چشم ستیاجمعه روز

 زیر یهابا گل پوشمیو بلند م دیسف یراهنیخوب بود! پ نیبود و ا ایبه هل هیاش شبضاعقه داشت،یبودم، دوست م

ام خنده نهییخود در آ دنیاز د کشم،یم میهامو یرو دیسف یو شال پوشمیم شیرو دیسف یازهییرنگ، پا یاسی

. سوار آسانسور افتمیاز صبح راه م نیهم یبه سپهر اختصاص بدهم، برا خواهمیرا م ممی. امروز کل تاردیگیم

 و آشنا! فیظر یی. صداشنومیم ییو هنوز در بُرج را نبستم، که صدا شومیم

 خانوم؟ -

. ساعت گردمیو باز م دهمیفشار م رهیدستگ یو آرام! دستم را رو کیتمیضربان قلبم مرتب است، ر کنم،یم مکث

مامان که من  یبه تابه میهامدرسه باشد؟! چشم دیاالن نبا یصورت فرمیونیبچه با  نیربع به هشت! ا کیچند است؟! 

 . فشارمیدستم را م انیم یف غذاگذارم و ظریم شیپ ی. گامزندیطعنه م میشویهم در آن جا م وایو ه

 ؟یمدرسه باش دیاالن نبا -

نگاهم  دهینه! ترس گریرا د بارنیا یول کردمیکه صامت نگاهش م شیپ یبارها نمش،یبیکه م استیبار نیپنجم نیا

 . کنمیدراز م شیو من دست به سو شودیگرد م شیهاچشم زنم،یکه لبخند م کندیم

 مدرسه.  میبر ایب -

 .دینشیبه اشک م شیهاو چشم داردیبه عقب برم یگام

 نه! -

 .میآیو به حرف م کنمیفکر م یاندک اندازم،یم ریبه ز سر

 باال. میبر ایباشه ب -

قدر کم اما هستم که هر چه ییسوز دارد، نگران سرما یمهر آن هم اول صبح کم یهوا کند،ینگاهم م مشکوک

 رونیب اشیشانیپ یسرش رو یمقنعه ریاز ز شیهایچتر د،یآیو جلو م کندی. اعتماد مندیممکن است بر تنش بنش
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تا او رد شود، با  ستمیایو عقب م چرخانمیم حدرا در دِر وا دیکل .کندیلبخندم را پررنگ تر م نیاست و ا ختهیر

 نی. ازنمیاست که لبخند م ستادهیا منینش انیپا در هوا م کیش. پشت سر زیو من ن شودیوارد م یمکث کوتاه

 دارد؟! یدخترک چه گناه

 دخترم. نیبش -

قصد  نم،ینشیم شیروروبه ند،ینشی. مزنمیکه لبخند م کندیبا شک نگاهم م رد،یگیکلمه جان م نیا دنیبه شن انگار

 شیسپهر را پ یبرا یو با قاشق و چنگال ساالد ماکاران کشمیم رونیب لکسیدارد انگار، ظرف غذا را از نا یخاموش

 . شودیم زین نیتا کمتر بترسد، هم میایبه نظر ب انمهرب کنمیم یضعف دارد. سع دانمیم گذارم،یدستش م

 بخور. -

 ندارم. لی: مندیچیبرم لب

 ؟یکالس چندم -

 سوم. -

 نه؟! ماندینه؟! داغ نه ساله شدنش بر دلم م شدیمن! نه ساله نم ایمن... هل ایهل و

 ه؟یاسمت چ -

 .وشاین -

 .یچه اسم قشنگ -

 سخت است، درد است اما... میبرا کنم،یدرکش م فهمم،یم تواند،یو نم دیبگو خواهدیم

 خانوم؟ -

 یکه به رو یاز خودم، از درد رد،یگی. دلم مشودیم نیخانه نش شیهاترس در چشم کنم،یسکوت نگاهش م در

 اش متحمل است.کودکانه یهاشانه

 ...شهی... مشهیم -
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-... 

 !د؟یو آزاد کـ...ن...شه بـ...بابامـیم -

هم فشردم، با  یاماها! چشم رو نیاز ا یاست اما... و وا امیزندگ میتصم نیتربزرگ نیا شکیرا داشتم، ب مشیتصم

 اما... گشتیباز نم گرید میایدرد فشردم و هل

 .کنمیآزاد م -

شد. چشم که باز کردم، با  نیو آغوشم خانه نش نهیس انیاز محبت م ینشست و ناگهان حجم لیبه س میهاپلک ریز

دستم به دورش  ی. با مکث نسبتا  طوالنشدیتر مکه دور کمرم محکم یاش مواجه شدم و فشار دستبسته یهاچشم

ردم، ک اشیساخت. راه زانیقلبم را نام یقدر که ضربان منظم شدهسخت. آن یلی! سختم بود خ؟یدانیحلقه شد، م

در  گریبا سپهر هم د شتریدل و دماغ نداشتم که بروم، شوق وقت گذراندن ب گریکردم، د اشیگرفتم و راه یآژانس

نداشتم  یبه خود مشغول شدم و جهانم دو به شک بود. افکار مختلف به سرم هجوم آورده بود. راه زد،یمن پرسه نم

آرامش  دیسخت است، اما شا یادی! بخشش سخت است، زامانشانیغرقشان شدم، غرق تالطم ب نشان،پس زد یبرا

 نیاز ا میتصم شکیتا چه حد درست است اما... ب ممیتصم دانمی! نمیتمام نشدن یپشتش حاصل کردم، آرامش

بردم، هوا روشن بود، صاف بود،  اهبه بالکن پن یدم کردم و با فنجان یچا! «وشاین»خاطر تر وجود ندارد، القل بهدرست

نه؟! لب به فنجان چسباندم،  شدیکامل نم گرید مانی! خانوادایو هل نییآ رو،یگرفتم. ه قیعم یپاک بود، دم

از آن حس  یکه ناش یبود، سوزان اما درد یطورکی نشستیگرم م یحاصل از چا میهالب یکه رو یبخار دم،یننوش

که به  یبود! عشق نییعشق آ هیداغ فنجان جدا نکردم! شب یو لب از لبه گرفتیملذت گرم شدن را ن یجا کردم،یم

ها فرصت به آدم دیاصل که با نیبخش. معتقد بودم به احال را داشت، سوزان، دردناک امـا لذت نیاو داشتم هم

که خوب،  ایاست  بد یرحمدل دانمیکردن را داد، فرصت جبران کردن اشتباهشان را هم. نم یزندگ گرید بارکی

بعدشان  یهارا چه؟! شش سال بعد را چه؟! سال گریرا چه؟! دوسال د نیبعد از ا کردم،یو باال م نییداشتم ذهنم را پا

را داشت. خسته بودم،  دنمیکه قصد بلع یغبار کردم،یآلود را حس ممه یو غبار گذشتندیرا چه؟! روزها پس هم م

 خواست،یدادن م هیدلم تک کردم،یام حس مشکسته یحس گز گز شدن در زانوها یکحالم با سپهر خوب بود اما اند

 گاههیکالم دلم تک کیباشد، از من مراقبت کند!  شهیکه هم زد،یکه دلم قرص باشد، فرو نر نیآهن یواریبه د

 ... توانستیم نییمرد بودن را! آ کیبودن را،  کیاز جنس  یهگاهیتک خواست،یم

 گاهچیه دانستمیم ؟یدانیبود، در هر لحظه، م شهیکه هست، هم دانستمیگاه باشد؟! خوب م هیتک توانستیم

 میهابودن ایتالیزنانه، در تمام مدت ا یهازنانه، پر بود از ناز یهابهانه گرفت،یام بهانه منکرده اما دل زنانه میرها
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بودن را!  کی یبو دم،یشنیرا م شیبو شد،یاکو م مایکه حوال لهفاص لومترهایبا ک یحضور کردم،یرا حس م یحضور

را لمس نکرد در آن  میبازو یبود، نوک ناخن نییداشتم چون آ تیبود، امن نییچون آ شدیبسته م عیسر میقراردادها

خود  یرو هب دانستم،یم د،ییپایبود، خودش نبود اما حواسش بود، در تمام آن شش سال مرا م نییغربت چون آ ارید

حال هم مراقبم  نیاش که همشده ریاج یهااست و خبر داشتم از آدم اوردهیخود تا به حال ن یبه رو آوردم،ینم

 یفاصله نی! به اشد؟یخوب م دادمیهمه است، من هم اشتباه کردم، خاتمه م یبود، اشتباه برا شهیهم نییبودند. آ

زخم نشدن نوک ناخنم، به تب نکردنم، به پر بودن حساب ! دورادور حواسش بود، به من، به احوالم، به ؟یپنج فرسنگ

ام، بهاره یهاتیام، حساسنهزنا یهادل درد ام،یپزشک یهانهیخورد و خوراکم، معا دنم،یبه لباس پوش ام،یبانک

 یرو یدکور یپول آب و برقم، رژها کردم،یو بعد کفش پا م زدمیم میکه به پشت پاها ینیوازل م،یهالرزش دست

حواسش بود، به من، به تمام من. اما، اما و اما!  شهی! هممیموها یمتر یلیعطرم، کوتاه شدن م یخال یشهیش زم،یم

او به  م،ی. هر دو به هم ظلم کرددانمیرا خود خوب م نیمرا شکست؟! خوردم کرد؟! خوردش کردم و شکستمش، ا

 دیکه د یکردم و او ظلم یرا تالف امدهیند انتیمن خظلم کرد،  تمکه به او داش یکرد، من به عشق انتیعشق من خ

 یاش فرقبود، بود اما نبودنش با مرده رویه هیشب یزده بود، مرده بود، کم خیمزه کردم، را مزه یاز چا یرا! کم

ود عمو نبزن م،و به مقصد او پرواز کرد دمیکش قیعم یبود حالم بهتر بود و سپهر؟! نفس ایبود، هل اینداشت. کاش هل

بود. جلو رفتم، آرام و  ستادهیپشتش به در بود و رو به پنجره ا شهیبه اتاق سپهر رفتم، همچو هم یمعطل یو من ب

 زدم. شیصدا ستادم،ی. پشت سرش اصدایب

 سپهر؟ -

گشودم. در آغوشم  شیدر نگاهش منعکس شد. لبخند زدم و آغوش به رو ایهل د،یدرخش اشیالهینگاه ت بازگشت،

بشنوم،  خواستمیاشتباه نکن، نم« دوستت دارم» کیآن دلم هوس کرد، هوس  کیسبک بال نشست...!  یاچو پرنده

چرا اما هوسش  دانمیهجر کرد! نم شیهوا موسملحظه دلم، در  کیآن،  کی! نییبه... به... آ م،یبگو خواستیدلم م

 یمردانه یهاو او از آن لبخند گفتمیم« دوستت دارم»که با شوق  ییهایسالگهوس هجده یدلم افتاد، حت به

را  پاسخیب یها«دوستت دارم». دلم گفتن همان رفتیو م دیبوسیرا م امینشایو پ نشاندیمعروفش به لب م

 ! خواستیم نییدر آغوشم بود و دل آ سپهرخواست و خواست. 

به  گریها بعد، دسال دیدوستت دارمتان کهنه شود... مطمئن باش دینگذار د،یدلتان انبار نکن د،کنجیرا بزن حرفتان

صبر شما را نداشته باشندـ  دیهمه شا د،یلحظه خرجش کن نیامروز، اصال  هم نیامسال، هم نی! همدیآ یکارتان نم

 دی. پس نگذارفراموشتان کند شهیهم یبرا دیامدین امروز نیهم یبا خودش قرار گذاشته باشد، اگر تا انتها دیشا

و از  دینیبنش ایاز دن یاشما گوشه دینکن یاست، کار دهیها انتظارتان را کشکه سال یکس یبرا دیشو یابهیغر
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! را تانیییایدل در دشیبزن ایبه در د،ی! بروزدیها اشک برترانه نیترنیاو با غمگ گرید یاو گوشه دیسیبنو یدلتنگ

 دیاباز هم برنده دیبشنو« نه»اگر  یحت دیبازینم د،ینترس د،یخورینم یلیس د،یشویخرد نم د،یشکنینم دینترس

هرگز به قلبتان  دیکن هیتوج دیرا بتوان یبود، حواستان باشد هر کس دیقلبتان نخواه یشرمنده یزندگ یِ الاقل مابق

دوستت دارمتان کهنه شود!  دیلحظه... نگذار نیامروز، هم نیهم د؛ی! پس حرفتان را بزندییدروغ بگو دیتوانینم

! مـادر بودم، زن دادیفشارش م ایکه هل ییجارا، درست همان وشاین یهادست یسپهر کمرم را فشار داد، درست جا

 بودم و عــاشق! 

 

 

*** 

 

 

. با لیدلیاست، پر ُمسمأ و باست، عاشقانه لهیو پ لهیشی! بیدانیهست که تو اسمش را نم یدر زندگ ییهارابطه

اما  کند؛یدر آن صدق نم ینه عهد ،یمانینه پ ،یاست. نه تعهد نیدلنش کند،یوجود مبهم بودنش، حالت را خوب م

 یوجود دارد، نه حت یها همخوابنه در آن گرند،یهمد یکه دو آدم در آن وابسته ییهادار است. رابطهجان بیعج

هستند، در تمام لحظات  شهیندارند، هم یبه نام گذار یاجیو احت نامندیکه ب ییهاعاشقانه! رابطه یااز بوسه یرد

را سر کنند.  یروز توانندینم همیترند و بترند، دلبستهاز دو عاشق هم عاشق زنند،یدست در دست هم پرسه م

داد و  هیکدل را به امواج آرامش ت توانیم مانند،یکه پر و پ ییهاهم کنارش. رابطه شیآسا نیب نیآرامش دارند و ا

بودن را که  کیوجود  ؟یدرک کن یتوانیکرد! م یزندگ یمحبتش عمر بانهیسا ریدر آغوشش غلت زد و ز ینگرانیب

 . شودیمعنا م زیاست و همه چ عشقاما باالتر از  ستیها، عشق نبه تمام نبودن ارزدیم

است، شدن ما اشتباه« ما»به او بفهمانم که  یقیکردم به طر یاز من دل شکسته شود، بارها سع خواستمینم ؟یدانیم

تاوان دل  ایکه شکست. دن دانمیبهتر از من اما باز هم دلش شکست، م یحت دانست؛یخودش از اول هم م د،یفهم

 دانمیچه! نم یعنیدل شکسته را پس دادن  وانبودم تا دهیشکستن او را از من گرفت، من با چشم خودم د

من هم او  توانستمیرا گرفته بود اما حال نم میتصم نیکه ا مانیبه همه وا،یکند، به من، به هچه را اثبات  خواستیم

 هم نبود.  اشیکس حاضر به شرکت در عقد محضر چیکه ه ییرا پس بزنم، او
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دراز  شیآرا یقلم یبه سو یچشمش جلوه دهم، نتوانستم، باور کن هر چه کردم دستم حت شیخود را شاد پ خواستم

 رنگیریبا کت ش دمیپوش یدیسف یبر دلم تازه بود! شلوار راسته شهیکه تا هم یدار بودم، داغمن داغ نشد،

اما  افتادمیم میموها شیها به فکر آراتا ساعت دیابود، ب میرا پا زدم. اگر قد امیدار مشکپاشنه یهاکوتاهم، کفش

روشن و  امیگوش ی. صفحهدمیتر بر سرم کشساده یرا ساده بستم و شال میدل و دماغ سابق را نداشتم، موها گرید

 یانداختم و لحظه نهییبه آ ی. نگاه کوتاهمیاو بود یبود؛ ما تنها شاهدان حاضر در مراسم ساده نییخاموش شد. آ

کاپوت به  نییاز آن چشم گرفتم. آ عینشست و سر یاطرات چرم سورمهدفتر خا یهنگام خروج چشمم رو خرآ

 یدوخت صدرخوش راهنیسخت بود از آن پ یریمن! فاکتورگ یداشتنداده بود، جذاب دوست هیتک اشلیاتومب

 یزی. هدادیمندانه نشان مرا سخاوت شیآرنج و بازوها یاش عضالت برجستهباال زده یهانیروشن در تنش که آست

که  دمیشیاند نیدارش نشست و من به ا شیرته یهالب یقدم برداشتم، لبخند به رو شینگاهم را گرفتم و به سو

 .شدیکه ساده به باال شانه م داشتمیاش را دوست محالت و مردانهخوش یقدر موهاچه

 !بایز یسالم بانو -

 و منظور. یگفت، فارغ از چرب زبان نیدلنش

 سالم. -

 یو به رو دمیکش نییرا پا لیاتومب یرهیتگهمه سال! خود دس نیاز او توقع نداشتم، القل بعد از ا یباز جنتلمن

را پر  مانیلحظه یکه فضا نیخوش طن یکیپشت رل نشست و موز حرفیچرم و نرمش نشستم و او هم ب یصندل

 کرد.

 توأم شانیپر یمو یشده شانیپر من»

 «که مسلمان توأم میبگو ستیاگر ن کفر

مهر طالقش از ملکا هنوز  دانستمینگاهش را پاسخ ندادم. خوب م یرگینشست و من خ رخممین یآرام به رو نگاهش

 است. خشک نشده

 تازه کند یمن هر نفست معجزه یوا»

 «آمد که مرا با تو هم اندازه کند عشق
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 زد،یاش چشم را مدست او نشست، برق حلقه ی! نگاهم به رویخال یِبودند، خال ینگاه کردم، خال میهادست به

 نشده بود؟!که عوض  مانیجا

 یدار ایام به که تو درکه آتش شده من»

 «یکه در ساحل من جا دار ستین سببیب

 دشان،ینامیم یسبک باز کرد،یکارها نم نیدنده نشاند، از ا یدست خود رو ریدستم نشست و ز یدستش رو ناگهان

 .میهاانگشت انیسوق داد و بوسه نشاند م شیهاانداخت، لبخند زد، دستم را به سمت لب میهابه چشم ینگاه مین

 چشم حسودانت کور یاکامل شده ماه»

 «یجا دار کیخوبان همه دارند تو  آنچه

پشت برداشت و  یکت اسپورتش را از صندل نییجا به جا شد. آ یکم نهیس انینفسم م میستادیمحضر که ا یروروبه

 ستاد،یام اشانه به شانه نییآ« دخترم امضا نکن. یستینبه طالق  یاگه راض»در گوش من زنگ زد  ییتن زد و صدا

قامت  دم،یو دلشوره نداشتم اما... د میآرام باال رفت اممحضر آر یها. از پلهکردیمن فکر م یشهیاو هم به اند دیشا

به او  بیتنش عج یو آب یاسورمه یچهارخانه راهنیدامادها بود و نبود. پ هی! شبشد؟یرا، تازه داماد م شیرعنا

بود،  ختهیر اشیشانیپ یرو شهیتر از همخوش حالت شیتر بود، موهاروشن شهینگاهش از هم یسبز آمد،یم

 !آمدیتمام من نم زیچهمه نیدیقدر عروس کنارش به آبود. بدجنس نبودم اما چه شهیاز هم ترجذاب

کجا! دخترک با نمک بود، ذره داشت،  یچشم فندوق یزهیم زهیچهار شانه و خوش قامت من کجا و دخترک ر نیدیآ

ها مهم بود؟! مهم بود که تفاوت نیا ایو آ دیرسیاش هم نمشانه ریمهربان من سرتر بود. دخترک به ز نیدیاما آ

رنگش پنهان کرده بود؟! مهم بود، خوش ساتن یروسر ریرا ز اشدهیاز ته تراش یدخترک کم سن و سال موها

از طراوت  یبرق نداشت؟! خبر شیهاابرو قاپ داده بود؟! مهم بود که چشم کیرا به زور مداد و ماژ اشختهیر یهاابرو

 تیمهم بود، از اهم یحاد بود؟! آر کیلنفوت یلوسم کی ریاس نوایبر صورتش نبود؟! مهم بود که دخترک ب یجوان

طعنه  که به سکته یبخند بزنم، لبخندکردم ل یرا ثابت کند؟! سعچه خواستیم نیدیهم برخوردار بود. آ یاریبس

و صدا با دخترک  سریوسط شهر بود؟! حقش عقد ب یو صدا در محضر کوچک سریازدواج ب نیحقش ا نیدیآ زد،یم

نبود. دخترک کجا  نیا نیدیحق آ مـابود ا نیهم دلنش یادینداشت، ز یکس و کار بود؟! دخترک گناه یو ب یسرطان

 اشیبه زندگ وایه یحواس جمع شده یداشت خودش را قربان نیدیآ کرد،یم یکجا! او داشت خود را قربان کایو ن

 .نییآ یمن به رو ینظر جلب شده یقربان کرد،یم
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گرفتم، دست نگاهم  نیدیبه جلو آرام هولم داد، به خود مصلت شدم، نگاه از آ یکمرم نشست و کم یرو نییآ دست

به  دم،یرفتم و دخترک را در آغوش کش شیرا خوانده است. پ زیدر نگاهم همه چ دانستمیود، ماو رو ب یبرا شهیهم

قدر ! چهدمیدیاو م یهاچشم یدر گودال استخوان راخود  یهالهیخوردم، انگار که ت کهیکه نگاه کردم  شیهاچشم

که  ییهاتمام حرف یآن شرمنده کی یبود لبخندش که من برا بایبه هم بود! لبخند زد و چنان ز هیشب مانیهاچشم

از دوستان  یکیو  نییعروسش، من، آ ن،یدیشد، آ یعقد جار یدر دل به او نسبت داده بودم شدم. خطبه

را کف دستم حس کردم، به دستم نگاه  یجسم ینی! سنگنیدی! مختصر جشن تجرد آنی! هماهدش یمشترکشان برا

 چشم در چشم شدم. نیینگاه باال گرفتم و با آ د،کریم ییخود نما یقرمز کوچک یکردم، جعبه

 برو بنداز گردنش.  -

او! همچو نامش  یلیرفتم، ل نیدیشده بود. به سمت عروِس آ دهیخوب که حواسش بود! هوش و حواس من که بر چه

را در  نیو شکننده بود! مهرش به دلم افتاده بود. لبخند زدم، در جعبه را باز کردم و گردنبد دو رخ سنگ فیظر

 . دمشیو به آغوش کش دمشیگردنش بستم، بوس

 .زمیعز دیخوشبخت بش -

 ممنونم. یلیخ -

 !دیمن بازگرداند... شا نیدیرا به قلب متروک آ یشاد توانستیدخترک م نیا دیشا رم،یگیرا پس م میهاحرف

 مراقبش باش. -

 نیدیآ یروبر دلم نشست. روبه اشختهیر یها و ابروها! افسوس مژهنیدیآ یِلیبود ل یسرخ شد، خجالت شیهاگونه

آغوشش گرفت،  انیاز من، مرا م شیچنبره زد. پ میگلو انیم انهیدر روحم غلت خورد، بغض ناش یحس ستادم،یکه ا

 زدم. . بغض فرو خوردم و لبکردیبر تنم وارد م که یفشار محکم انیخورد شد، پودر شد م میهاگم شدم، استخوان

 خوشبخت شو! -

 دیگفتم، او با یداده بود. امر وعده داریبه د گرید یگفتم که پدرش او را به ساعت یاسان دخترک سرتق پنج ساله به

 .دیرا بوس امقهی. شقشدیخوشبخت م دیبا گریرا د بارنیاو ا شد،یخوشبخت م

 . شمیخوشبخت م -
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 داغش تمامم را گسست: یهاگوشم لب زد و نفس ریبه تنم وارد کرد و ز گرید یگرفت، فشار دنیبار لیم هقمهق

 

 صبر رو کردم  یمن، به کو یدربه رو یبست چو

 خو کردم  ـشیبه درد خو یدیدرمانم نبخش چو

 

 روتر  کیتر بود و با ما از تو سـاده دل التیخ

 دل روبرو کردم  ینهییهر دو، با آ هانیا من

 

 خلوت مـا را  ـالت،یبا خ شبیبود د یصفائ

 تـو را هم آرزو کردم  ،یمن باز پنهان یول

 

 باغبان رفتم  یبلبل مباش، ا یاز ناله ملول

 در غنچه بو کردم یگل یکن؛ اگر وقت حاللم

 

فرو  گرید یدر آغوش د،یخود کش یاز پشت کمرم را گرفت و به سو یاو هم، دست راهنیبود، پ سیاز اشک خ صورتم

هق من کل محضر را در بر گرفته هق یو صدا دندی. برادرانه هم را به آغوش کشدادیرا م نییعم آکه ط یرفتم، آغوش

را در دست هم  نیدیو آ یلیدست ل نییشکافته بود. آ اشعرش وجودم ر تیبه ب تیچه مرگم بود، اما ب دانمیبود، نم

 گذاشت.

 .دیریکنار هم آرامش بگ دوارمیام -
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دادن جو  رییتغ یبرا د،یبه جبر خند د،ی. نگاهش بر من نشست، خندکردیامش آرزو مآر یمن هم کم یکاش برا یا

 .دیخند

 زم؟یعز -

 ه،یخوشحال یهیگفتم: گر یلیرو به ل گرانهحیگرفتم، توج میهاچشم یخود را کنترل کردم و اشک را از پا یکم

 ... در کنار هـ...هم.دیخوش و خوب باش شهیهم شاهللیا

 دلـم!  یبغضم، برا یبرا م،یهاشانه یبود، برا نیسنگ نیدیقدر نگاه آهم... و چه نییلبخند زد، آ نیمت یلیل

برسم که  یروز به جا هی کردمیشوخ گفت: فکر نم بستیطور که کمربندش را مهمان نییآ م،یکه نشست لیاتومب در

 حجله ببندم.

 تعجب نگاهش کردم، نگاهم کرد. با

 جورهیجور، شما هم که مامانم اون ن،یدیکه قهر کردن با آ نایو ال لماهیا کردم؟یم کاریخب چ اد؟یبهم نم ه؟یچ -

 ! چاره؟یب نییبه جز آ موندیم یبانو! ک گهید

 نیترخدا که بلندقه افتادم! بهآرام آرام از هم باز شدند، به خنده که نه... به قه میهاصورتم کش آمدند، لب عضالت

 کار نگاهم کرد.ا زدم. طلبعمرم ر یقهقه

و  ورنیا دهیعطر پاش ده،یکرده، شمع چ ییدو ساعت گل آرا چارهیب نییبخنده؟ بعله آ یک ی! تو نخندیبخند دمیبا -

 خانوم بخنده. رویکارو بکن، بعد ه نیتم بده، فالن کن، ا یور، کلاون

در ذهن به آن  شدیبود که م یفکر نیرتریتصورش هم امکان ناپذ یحت ؟یدانی! آخر مآمد؟یام بند مخنده مگر

 .دیآرامش به گوشم رس یزمزمه ی! صداتشیبپردازم چه به رسد به واقع

 هات برم.قربون خنده -

 ام گرفتم.چشمم را به انگشت اشاره یگوشه اشک

 ؟یگیکه نم یجد -

 نثارم کرد. یاغره چشم
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برجکش، گرچه االنم داره  یتو خوردیم دمیچیحجله نمتبش تنده، براش  شناسمیمن برادرم رو م ؟هیدروغم چ -

 .کنهیم سیرو سرو چارهیب یلیدهن ل

 .دمیکوب شیگرد شد، به خود آمدم و مشت به بازو میهاچشم

 !ـایحیب -

اش قفل شدم... قفل که نه! خنده یطور روکه بدانم همانآن یو خودم هم آرام آرام به خنده افتادم و ب دیخند بلند

 سر به سمتش چرخاندم. ستادیبرج ا یرو شیاش جا ماندم. پخنده انیم

 خداحافظ. -

نمانده  یبه در ورود دنمیتا رس گرید یزدم. گام رونیب لیو از اتومب دمیکش نییرا پا رهیکرد و لبخند زد، دستگ نگاهم

ر نگاه گرفتم. او بود، با گشاد شده به پشت س یهابا چشم دم،یرا شن لیباز و بسته شدن در اتومب یبود که صدا

 ! طانشیش لبخنداش و ساعد افتاده یاش، کت روشلوغ شده یکم یموها

 ادی. خوب به دمیدستش رس انیبراق م دیرا دنبال کردم و به کل شیهاو از کنارم عبور کرد، خط قدم ستادیا کمینزد

 ! گریرا از او گرفته بودم! حقه باز بود د هادیکل نیبار ا نیداشتم آخر

 .ستادیرا گشود و خود کنار ا در

 بانو! دییبفرما -

 خرجش کردم و در دلم که قند آب نشده بود؟! یاغره چشم

 تو کجا؟ -

 تفکر سر به آسمان برافراشت و بعد به من نگاه کرد. ینشانه به

 خونمون. -

 خونمون؟ -

 خونه تو! -
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 خب؟ -

 ؟یخب چ -

 من ِبعد شما کجا؟! یخونه یگیخودت م -

 که. میمن و تو ندار رویه -

 تا حاال؟ یاز ک -

 برم. یزود دمینکن قول م تیاذ نییجون آ -

 بارکی قهیلم داد و مرا حرص داد و هر پنج دق ونیزیتلو یرو شیبسته شد و زود نرفت، دو ساعت تمام پ دهانم

. شدیجسورتر م دمیچیپیکه م شیبه پر و پا شناختمشیتخمه. من هم محلش ندادم، م ،یچا کرد،یطلب م یزیچ

را بستم و به پوست تنم  میهابودم، چشم ستادهیدوش ا ریمشغول کنم. ز یدادم خودم را با گرفتن حمام حیترج

سرخ رنگ،  یعیثابت ماند، ما دیسف یهاکیسرام یلمس قطرات آب را دادم. چشم که باز کردم، چشمم رو یاجازه

به  میکه از وسط پاها یخون لیدلیدرِد ب یحت کردم،یحس نم ی. دردرفتیو به راه آب م شدیم یرفته رفته نارنج

 میهاداشتم، قدم جهیحس سرگ یآمدم، کم رونی! حوله پوش بدیدر رفته شده بودم شا ار. زوختیریم نیزم

  را محکم به هم فشردم. میلرز داشتم، پاها یتخت نشستم. کم یبدنم. رو یکرده بود با روند سست دایپ یهماهنگ

و  دمیچیرخت و خواب پهن کردند و تنم را رخوت در بر گرفت. به خود پ میهاشدند، چشم امنهیس ریزنج میهادست

را حس  قیرق عیخود بودند. خروج ما یزندگ یپا گرفته بود، همه پ شانیهای. زندگدمیخود را به آغوش کش وارنیجن

صورتم نشست و دستش هم  یرو شیها. هرم نفسشدندتر به هم فشرده محکم میکردم و عضالتم منقبض شد و پاها

 .میبازو یرو

 ؟یخوب -

 نبودم اما خوب هم نبودم. بد

 ؟یچته؟ چرا سرد رو؟یه -

 خوبم. -

 خورد. یام تکانحوله یبه سمت خود برگرداند، گوشه مرا
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 .دهیقدر رنگت پرچه -

 ن؟ییآ -

 جونم؟ -

 بدم. تیرضا خوامیم -

 .دیصورتم چرخ یسرگردان به رو شیهاشد، مردمک نیسخت شد، درد در نگاهش خانه نش هشنگا

 .یبد تیکه رضا خوامیم -

-... 

 ؟یدونیم گردهیبرنم گهیدخترمون د ن؟ییآ -

 نبض گرفت. اشقهیهم فشرد، شق یبه رو چشم

 .دونمیم -

 .ایخاطر هلبه ن؟ییآ -

 ؟یخوایم ونیتو ا -

 .خوامیم ونیآره ا -

 هم فشرد: باشه. یبه رو لب

 جلو افتاده بود؟! امانهیعادت ماه دیشده بود. شا یو حال راض شدینم یراض هایسادگ نیزدم، به ا لبخند

 .کنهیسرم درد م -

 نگران شد. نگاهش

 چرا؟ -

 .دونمینم -
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هم  یبه رو میهانشست و آرام مشغول ماساژ شد. پلک میهاقهیشق یسر انگشتانش رو د،یبه پهلو دراز کش کنارم

 حوله را حس کردم.  یسیافتادند. خ

 ؟یدار یزیرخون -

تا صبح به او سپرده  یبا او که تعارف نداشتم، خجالت هم که اصال ، من تن نامحرمم را شب د،یاز کجا فهم دانمینم

 بودم!

 آره. -

 را نوازش کرد. سرم

 ؟یدار یپد بهداشت -

 کشوعه. یتو -

 آورد. میرا برا یو به سمت دراور رفت، کشوها را گشت و پد ستادیا

 ؟یکمک الزم ندار -

 .تونمینه خودم م -

را  الیهمه خ نیکه ا نیو سنگ یطوالن یخواب خواست،یدلم خواب م دم،یرا ترک کرد، به خود آمدم و لباس پوش اتاق

 بازگشت.  در دست به اتاق کریغول پ یاز سرم برهاند. با ماگ

به تاج جان پناه تخت دادم و کمرم  هیتک د،یچ گاههیتک میپشت سرم را برا یهاتخت نشستم، خم شد و بالشت یرو

 ها نشست.بالشت ینرم یبه رو

 داغ و نسکافس. ریش -

 و نسکافه نخورده بودم؟!  ریام بود! چند وقت بود، شمورد عالقه یدنینوش یبودم، روز دهیرا شن شیبو

 م؟یسفر بر هی یخوایم -
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من و  میخواستیکه م یمشترک یندهیبه آ ان،یفکر کنم، به شا خواستمیبه سفر رفتم، م ایو هل انیبار با شا نیآخر

 . میبا او رقم بزن ایهل

 ره؟یجز میبر یخوایم -

آخر  یهاهمان، مشاعرجا مملو بود از خاطرات خوش جمعآن داشتم،یهم دوست م ادیز داشتم،یرا دوست م شیک

را نداشتم و  ییجابهجا یدل و دماغ قدم ایهل یکم بود، ب یزیچ کی ایهل یاش بودم. اما بکه فقط شنوده ییهاشب

 بس.

 نه! -

 ...!یبس طوالن ینگاه نوازشگرش به خواب رفتم، خواب ریرا به دستش دادم و ز ینگفت، ماگ خال یزیچ

 

 

*** 

 

 

تلفن مرا به خود آورد. منگ در تخت نشستم،  یملود یشده بودم، صدا ریاس یچنگال انیغلت خوردم، انگار م یکم

 یبا موها گوشیو باز طانیپسرک ش کیبه  ،یدیخندیم یمن بود یاگر تو هم جا ؟یدانیلبخند زدم. م یبه آن

که به گره افتاده  ییداشتند و ابروها صلهاز هم فا یکه کم یخوش تراش یهاو لب اشیشانیرنگ نشسته بر پخوش

اش تلنبار شده یهاتیجذاب یو قربان صدقه ینشاندیاش مگونه یمحکم رو یابوسه یمن بود یجابودند. تو هم به

. حق هم کردیتکه م ییایبود مرا به چهار جهت جغراف جانیفکر کردم که اگر مامان ا نیلحظه به ا کی. یرفتیم

بعد تا  یخوایورپرده پسره رو نم» گفتیجمله را در بابم م نی! مامان حتما  اشیو با پا پ زدمیداشت، با دست پس م

 «!؟یخوابیبغلش م یصبح تو
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 یگام راندم، شماره یزدم. به سمت عسل رونیشکمم گرفتم و از اتاق خواب ب ریدل درد داشتم، دست به ز یکم

 نیباعث شده بود او ا زیچه چ«! فت صبحه»مکث کردم، به ساعت نگاه کردم،  یبر صفحه نشسته بود، کم نیدیآ

 ! ردیساعت با من تماس بگ

 بله؟ -

 سالم! رویه -

 افتادم. یلحنش دست پاچه بود، به نگران یکم

 ؟یخوب ن؟یدیآ -

 .زهی...زه... چـیآره آره چ -

 شده؟ی! بگو چـنیدیآ -

 ؟جانیا یایب یاالن زود یتونیم رویه -

 .کردمیلمس م شیرا در صدا یکالفه بود، ترس و اضطراب خاص لحنش

 شده؟یچ ام؟یچرا ب -

 ...یلیل -

 !شده؟یچ یلیل -

 حالـ...ش بده. یلیل -

 افتاد و به خود آمدم. واشی واشیکجم  یحرفش افتادم، دو هزار لیکردم و به تحل سکوت

 گرم بده. زیچ هیبهش  امیتا من م رسونم،یخودم رو م عیباشه من سر -

 ؟ی: چدینال

 بده ضعف داره حاال. یزیچ هی دونم،ینم -
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رنگ  یرفت، چهره ادمیدرد خود از ! دلکردم؟یم دی. چه بادمیرا که قطع کردم، سرگردان به دور خود چرخ تلفن

و  نییرا پا هانتیو کاب دمیتر به دور خود چرخ. به آشپزخانه رفتم و سرگردانشدیدخترک از خاطرم پاک نم یدهیپر

. صبح زفافم در خاطرم نقش زد، دمیرسینم جهیکردم به نتیفکر م شتریهر چه ب کردم،یم یکار دیباال کردم. با

 و باال کردم. نییرا پا هانتیبر لبم نشست و باز هم کاب یخندرنگ و آکنده به غم... تلخپر ینقش

 ؟یگردیم یدنبال چ -

 سمتش بازگشتم. به

 کردم؟ معذرت. دارتیب دیآخ! ببخش -

 اش داشتم.شش تکه یدر نگاه گرفتن از باال تنه یشگرف یو من سع دیکش اشدهیژول یهامو به یدست

 ؟یخوایم یچ ست،یمهم ن -

 ناخن شستم را به دندان گرفتم. یگوشه

 زنگ زد. نیدیآ -

 خب؟ -

 گفت برم خونش. -

 خب؟ -

 پاچه بود.دست -

 خب؟ -

 گفت زود برم. -

 نگاهم کرد. کارطلب

 ؟یجواب دادن بردار یدست از تلگراف شهیم زم؟یعز -

 شرم کردم.  یچرا، کم دانمینم
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 حالش بده. یلیل -

 باال انداخت. ییابرو

 مثال  دکتره؟ نیدیآ -

 نگاهش کردم، او ادامه داد. گرپرسش

 به زن خودش برسه؟! تونهیدست و پاش رو گم کرده نم قدرنیا -

مغز  د،یکش رونیبه نوبت، پسته و گردو ب هانتیدم و او هم منتظر جواب نماند. به داخل آمد و خود از کابندا یپاسخ

 نگاهم کرد. اب،یکرد و با حوصله آس

 ؟یدرست کن یکاچ یبلد -

 .گشتمیطلبم از او م یمن پ بارنیا

 !هیتخصص یلیخ گهید نایرو بلد باشم؟ ا زایچ نیمگه من چند سالمه ا دیببخش -

 گرفته بود. اشخنده

 نداره. یاما من بلدم، کار -

 نگاهش کردم. خصمانه

 ؟یدار یونیروغن ح -

 هوم فکر کنم آره. -

و  ختیر یاو به دستش دادم. خود آرد و روغن و شکر را در تابه دمیکش رونیروغن را ب یگاز قوط یباال نتیکاب از

بودم.  دهیرا تا به حال ند شیرو نیداد. ا لمیپز را تحو نییآ یشده را هم درونش، هم زد و کاچ ابیآس یپسته و گردو

 و به سمت اتاق پا تند کردم. ختمیرا ر یکاچ یرکسیدر پ یقابلمه در چند بُعد داشت؟! نییآ

 برو. واشی -
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انداخت. دوستش داشتم،  نیطن میهالب ی! لبخند به رودانستیرا م زیهمه چ شهیدرد دارم، او هم دانستیم

 دوستش داشتم، دوستش داشتم و دوستم داشت...!

 یو شال دمیپوش امیبلوز و شلوار خانگ یبه رو یجلوباز یمانتو د،یرسیبه نظر م دیکه از من بع عیسر یالعملعکس با

 م...بزن رونیب امیخانگ یهابا همان پاپوش خواستمیقدر عجله کردم که مآن دم،یکش میموها یرو

گم  میهاگام یصدا انیم ییاو جا« مواظب باش»و  دمیجه رونیترمز کرد، در جا ب نیدیآ یخانه یرو شیکه پ نییآ

 شد. 

. کوفتیضربان قلبم که جانانه م یهمراه بود با صدا نییآ یهاگام یاو. صدا یرا فشردم و باز شد در خانه زنگ

 گذشتم... یورود یو از در باز شده دمیکش قیعم ینفس

 شیاز سر و رو یکه نگران دم،یدیرا م یاز او خونسرد خداوند خلق نکرده و بس، اما حال مرد کردمیفکر م شهیهم

 شیکه به موها ییهاچنگ انیکه م ییو اشتباه بسته شده بود و دست و پا انیدر م یکیکه  ییهاو دکمه دیباریم

دوستش داشت؟!  گر؟یرا آشفته سازد. عشق بود د یآدم توانستیحد م نیتا به ا زیچ چه بود گم شده بود. ختهیآو

 .دمیافکار را از هم در یبه خود آمدم و رشته

 کجاست؟ -

 اتاق باالست. یتو -

 پشت سرم جا ماند. نییشاد آ یاو عبور کردم و صدا از

 َمـرد؟ یطورچه -

تخت  یکه در رو یو کوچک فیظر کریزده ماندم، از پ رتی. حدمیهر چه زودتر به دخترک برسم و رس خواستمیم

نکرد، تنها  نینشدلم را نزد، ترحم را هم در دلم خانه شیمویطفل معصوم؟! سر ب نیمچاله شده بود. چه شده بود با ا

 ش لغزاندم و نوازشش کردم.کمر یروداشت و بس. کنارش نشستم، دست به  تیارجع میحال خودش برا

  زم؟یعز یخوب -
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به  یبخش نانیپاف را چنگ بزند را در دست گرفتم و نوازشش کردم، لبخند اطم یتا شال رو رفتیرا که م یستد

افتاد،  انیچشمش به جر یاز گوشه یا. رودخانهدمیسرش کش یمعصومش پاشاندم و بعد خود شال را به رو یچهره

 کرد.  یاریدلم را آب  ریکه خروشان بود و کو یارودخانه

 درد... دارم. -

تنش  یو دم سرطان نام بود که به رو شاخیبود و اثرات آن غول ب فیضع ارینبود، او بدنش بس نیدیمقصر آ شکیب

 نشسته بود.

 .داشتیدست نگه م نیدیکاش آ یا -

 اون نخواست. -

 تر بودند.از رز گلگون شیهاکردم، گونه نگاهش

 مـ...ن ازش... خـ... خواستم. -

به در اتاق خورد و سپس  یادوانده بود. تقه شهیر قیمهرش در دلم عم لیدلیب داشتم،یچرا دوستش م دانمینم

 .دیاز پشت در به گوش رس نییآ یخوش آوا یصدا

 زم؟یعز رویه -

. به سمت در رفتم و آن را گشودم و خود در گفتیم ادیز روزهانیکه ا ییهازمیرا دوست داشتم، عز شیهازمیعز

 به داخل اتاق انداخت و پچ پچ کرد. ینگاه مین ستادم،یچهارچوبش ا

 طوره؟حالش چه -

 بده. یلیپچ کردم: خ پچ

 و قرص مسکن بود را به دستم داد. یآب پرتقال، کاچ یوانیل ،یدر دستش که حاو ینیس

 .شهیبهش بده آروم م -

 تکان دادم. یسر
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 طوره؟چه نیدیآ -

 .دیلبش را جو یرا فشرد و گوشه اشقهیشق

 عذاب وجدان داره. -

عذاب افزوده شده  نیهم بر ا یلیتمام نشده بود و حال عذاِب ل کایهنوز از بابت ن نیدیسوخت، عذاب وجدان آ دلم

 یاخفته به خواب رفت. بوسه یبایتک همه را به کام دخترک خوراندم و او چو زبهرا به اتاق آوردم و تک ینیبود. س

کاناپه نشسته بود و  یبه رو نیدیزدم. آ رونیاز اتاق ب یخال ینیاز درد فرو رفته و غرق خوابش زدم و با س یبه چهره

هشان به . نگاهدادیم یدلدار یاش بوو زمزمه گفتیم یزیگوشش چ ریز نییدستانش گرفته بود و آ انیسرش را م

 ند زدم.لبخ بندمیمن افتاد، ن

 .دیخواب -

 باال گم شد.  یراهرو چیاو گرفتم و در پ یهاباال رفت، چشم از قدم یو به طبقه ستادیا یدر جا نیدیآ

 دوسش داره. -

اش را؟! صورت نداشته ی! موهاداشت؟یدخترک را دوست م زیدوستش داشت. اما... اما... چه چ گفتیم راست

 را؟! شیهاکه چشم ای... ایرا؟!  اشدهیتک یرا؟! چهره شیو رو رنگیب

 یتعهد داد،یتعهد م یکه بو یاحلقه د،یدرخشیهر دو نفرشان م یهاانگشت انیرا که م یاحلقه دمیبودم؟ د گفته

 زنگ خورد، پاسخ داد. نیینبود! تلفن همراه آ یکس به آن راض چیکه ه

 بله؟ -

-... 

 دکتر فروزش هستن؟ ؟یک -

-... 

 .رسونمیباشه من االن خودم رو م -

-... 
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 ! بردینم یجراح غیدست به ت گریاگر د یبرخوردار بود، حت ییباال تیکارش از اهم شهیهم رفت،یم دیبا دانستم،یم

 برم. دیبا -

طعم خودش را داشت،  . هر بوسهدیام را بوسصورتم خم شد و گونه ی. به جلو آمد، رورفتیم دیبا دانستم،یم

بود! لبخند نزدم اما  ترنیریهم ش یشانیپ یاز بوسه رو یحت شد،یم یتلق ترنیمن دلنش یگونه برا یرو یبوسه

 را گرفته است.  میهابرق لبخند از چشم دانستمیم

 .امیزود م -

 . آمدیزمان زود نم چیو ه گفتیرا م نیا شهیهم روزهاآن

 باش.مراقب خودت  -

قرار داد.  تیها را مورد عناام نشست و آنبسته یهاپلک یبه رو شیهاخم شد و من چشم بستم و لب بارنیا

و من  دادیم یسنجاق خورد. نگاهش طعم دلدادگ میهادوستش داشتم. لبخند بر لب یادیدوستش داشتم، ز

کند.  شیباشد که خط به خط معنا یمرد یدوست دارد معشوقه ی! هر زنمیهابخواند تمام قلبم را زِ چشم خواستمیم

 نیگونه اچه ستیاصال  مهم ن شانیو برا یرا بشنو شیهانگفته خواهدیدلشان م یدارند! گاه یبیها... انتظار عجزن

 نیکه به هم یدوست داشته شدن را دوست دارند. دوست داشتن بیها... عجممکن خواهد شد. زن یکار نشدن

 ! دیفهم دیهستند، زن ها را زنانه با یبیها موجودات عجکند. زن دایادامه پ تینهایب اتمام نشود و ت هایراحت

و  دایش یو نگاه مودیدر را رو به من و پشت به در پ یرفتن به سو ریتا ترکم فاصله نداشت و تمام طول مس یگام

 ... دیدلم دو یاشت، دست و پا داشت و به سونواز بود، جان ددل بیآخر نثارم کرد عج یکه لحظه قراریب

فرو  قیبس عم یبه خواب یلیکنار ل نیدیآ دانستمیرفتم؛ ساعت از نه گذشته بود و م که رفت، به آشپزخانه نییآ

الزم  تیتقو یلیدر خور تازه عروس و داماد را داشتم. ل یاصبحانه بیترت یبرا یشدنشان فرصت داریرفته است. تا ب

 یمربا امقهیسل تیدم کردم، با نها یاو گذاشتم، چا یبرا یایدست شیمغزه شده را در پ یهاداشت! بادام و پسته

پرورده با  تونیز نیدیآ دانستمیبد بود اما م جاتیترش شیبرا یلی. لدمیچ ستالیکر یهارا در کاسه جیآلبالو و هو

شکستم  هاو پر کردم. چند عدد تخم مرغ هم در تاب یکوچک را هم برا یاکاسه دارد،یفراوان را دوست م یترم هند

ها را در توستر کند. نان ییتن نما هایدیسپ انیشکل م یاش به حالت قلبکردم زرده میعروس وار تنظ و تازه

وال نبود، رو به ر ی! وضع خودم هم به طور کلردیبگ شانیقبل از رفتن نان گرم برا گفتمیم نییگذاشتم، کاش به آ

گرفته  ادی نییهم از آ رانیام را با درست کردن معجون نشان دادم. اییهنرنما تیدل درد به کمرم هم زده بود اما نها
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دل ضعف  یرنگارنگ خودم را هم به وجد آورد و صدا یصبحانه زیم و... لیموز، خرما، گردو، پودر نارگ ر،یبودم، ش

نان زدم و به  یاکهبه ت یشکالت یخامه یام. کمنکرده دایبه او را پ یدگیرس شد که هنوز وقت نیآور ا ادیام رفته

 نمیدیآمدند! آ نییشد. لبخند زدم، دوش هم گرفته بودند و کنار هم پا دایپ شانیدهان گذاشتم که سر و کله

 شودیسعادتش م شکیمهم بود، ب یادیمن ز یاو برا یخوش ؟یدرک کن یتوانی. مدانستمیم شد،یخوشبخت م

برخوردار  ییباال یاز رتبه امیدر زندگ نیدیاست. آ خواستهیم راسعادتت  اتیکه در تمام طول زندگآرزو آن تیبرا

! مذکر و یبه هر چه عشق و عاشق ارزدیاست که م زیچنان عز تینفر برا کی یگاه ؟یعاشق باش دیبود. مگر حتما  با

مرا به  نینداشت و هم شتریو دو سال ب ستیعروس جان ب بود، تازه نییسرش پا یلی. لستیمونثش هم مهم ن

سرِ ناسازگار الهه  م،یکه اشتراک داشت یزی. در تنها چداشتینسبت به رفتار با او وا م یاز حد شیب یلطافت و نرم

 ...داشتیو ملکا را دوست م کایما تا دلت بخواهد ن یجابود که به مانیخانوم با هردو

 .دیزوج جد نیزدم به ا لبخند

 د؟یدیسالم بر دو کفتر عاشق خوب خواب -

که  نی! اما همخواندمیدوست ندارد، من عشق در نگاهش نم دیطور که بادخترک را آن دانستمیلبخند زد، م نیدیآ

 یبر سرش گرفتم و سع یو من چشم از کاله حوله دیخند حیمل یلیخوب بود. ل یلیحواسش جمع دل نازکش بود خ

 داشتم.  حسشیسرد و ب یدر توجه نکردن به چهره

 .میزحمت انداخت یشما رو تو دیسالم، ببخش -

 دادم و نطق کردم.  یلیرا به دست ل نشستند، لقمه زیها پشت مو گردو گرفتم و آن ریپن یازدم، لقمه لبخند

 خواهرت.  یمنم جا زم،یعز هیچه حرف نیا -

عسل و خامه  یا. لقمهستین یاز حد دارد و حضور من چندان الزام شیب یبه گرم ازیزد، حس کردم جوشان ن لبخند

 زدم. رونیخندان از آشپزخانه ب یو با لب دمیچیخود پ یبرا

 .ادیم یک نمیزنگ بزنم، بب نییمن برم به آ -

 خواستشیدل م ،دیماندم. احساسات بر عقل چرب یدراز شده باق ییراه با دست و پا انیو حال خود م دمیتراش بهانه

 .دادیم یخستگ یبو شیاش را گرفتم. صدا! تلفنم را برداشتم و شمارهخواستشیهم م ادی... زگرید

 .زمیسالم عز -
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 ؟ییسالم، کجا -

ها گرفتم و به سمت چشم از آن داد،یم یلیبه دست ل یالقمه نیدیبه آشپزخانه انداختم، آ ینگاه مین د،یخند

 رفتم. یسرتاسر یهاپنجره

 ؟یخندیچرا م -

 !یدیچه خوب که پرس -

 رو؟یچ -

 کجام. کهنیا -

 طور؟چه -

 .هوی میزن و شوهرها شد هیشب -

-... 

 نه حالش رو. پرسنیکه اول از شوهرشون مکان رو م ییهازن یمثل همه یشد -

 پا گرفته بر لبم نشست. یچو کودک لبخند

 رو؟یه -

-... 

 ؟یهست -

 هستم. -

 .دمیرا شن قشینفس عم یصدا

 دنبالت؟ امی. بافتمیبود، دارم راه م یمورد اورژانس هی مارستانم،یب -

 تنهان. م،یبمون ششونیپ کمینه فعال  -
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 رم؟یبگ یباشه ناهار چ -

 . کنمیدرست م یزیچ هیخودم  خوادینم -

 ؟یخورد یزیچ ست،یالزم ن -

 آره. -

 ؟یحالت خوبه؟ درد ندار -

 نه خوبم. -

 .شتمیپ گهیساعت د میمن تا ن -

 منتظرم. -

 .زمیعز بوسمتیم رم،یگیم یاریبخت -

 خداحافظ. -

 کی. زن بودم و زن... زن بودم و محتاج کوفتیم تازکهی یتیصد ب یجداگانه در غزل یاهیقلبم همچو قاف ضربان

جا که نشسته بود، درست همان امنهیس یتلفن رو ،یکه خود بدانم از کآن یمحبت بدهد! ب یکوچک که بو یکلمه

بر تن  زییپرده گرفتم و کنارش زدم. پا یبه گوشه دست. دیجهیم رونیب هیدر طرف چپش هر ثان یاچهیماه یاتلمبه

قدر نبود و چه ای! هلمیایهلیکه امسال قرار بود آن را دو نفره سر کنم... ب یزییهم نشسته بود. پا نیدیآ یباغ خانه

 وداشت؛ ممتد  انیجر یچرا... خودت زندگ یهم نبود! اما خود زندگ یکه نبود روح زندگ ایبود. هل نبودش درد

 خروشان! 

که به نشستن  یماتیداشتم، تصم یدیجد ماتیشده بود. تصم دهیسپهر در خاطرم نقش زد، حواسم از او بر یچهره

من، به  یراحت مامان و بابا از زندگ التیدلم، به خ ی. به حال خوبشدیمنجرب م وشاین یهالب یگل لبخند به رو

به  دهیچیدو دست پ یکه گرما قدرنیا شد،یجدا م انو زم نیحواسم از زم شدمیدلم... غرق که در افکارم م یآزادگ

 یکه الله یگرم یهاو نفس کردیم یو دلبر نیکه نم نم رقص گرفته به دل زم یدور کمرم مرا به خود آورد و باران

 کردم. نیجانش میهاهیر انی. عطرش شد را ملرزاندیگوشم را م

 ؟یاومد -
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نکرده بودم و من  شیگردنم که تا به حال از تن جدا ریزنج انیم یینشاند جا یاکنار گردنم خم شد، بوسه سرش

 مورمورم شد.

 .میاومدم زندگ -

دچار فقدان محبت شده  بیخواننده جان؟ عج یدرک کن یتوانیداشتم. م ازیکلمه ن نیقدر به ابودم؟ چه اشیزندگ

 بودم. 

 کرد: یگوشم طناز انیبخشش مجان ینوا

 

 گـرفت  ـدنیچـو بار یـزیینم بـاران پـا نم

 گرفت  دنیهمچون قاصدک در باد رقص عشق

 

  یول یخبر بودم که عاشق تر ز من هست یب

 گرفت  دنیعشـق جوش گریبار د کیدلم  در

 

  یامانند من دلـداده تـو هم دمیکـه فهم تا

 گرفت  دنیمن بشکفت و خند یهابر لب غنچه

 

 شد  رهینـگاهت خ دیبه خـورشنـگاه من  تا

 گرفت  دنیتاب دیاز نور همان خورش چشمم
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 تو بر قلبم نشست  ادیاز آن هر لحظه که  بعد

 گرفت  دنییبـو ـلیاز عطـر وجودت م جانم

 

. شدیم یاو جار یهالب انیکه از م یبه تک تک اشعار سپردمیو من گوش م گفتیروز او شعر م کیتا ابد و  کاش

 خوب است... یادیحالت ز لیدلیب انشانیقل و غشند، م یهستند که نابند، ب یهالحظه

 ن؟ییآ رو؟یه -

 لبخند بر لبش بود. م؛یبازگشت نیدیآ یاز هم گسست. هر دو به سو مانیخلصه

 صبحونه. نیایب -

 نییآ ینرفت که نرفت. عوضش اشتها نییاز دهانم پا یالقمه میکمرم نشست، به آشپزخانه که رفت پشت نییآ دست

را  یاو پر ابهام، دفتر خاطرات چرم سرمه ظیطاقت فرسا بود. غل نیدیآ نیسنگ یچشم ریز یهاباز شده بود و نگاه

 آتش رها کرده و به حال خود سوزانده بودمش... انیتمام تار و پودش را م یرحمیکه با ب شدیم یتداع میبرا

. وقت رفتن کردمیدرکش م یمعذب بود و به خوب یلیل م،یو ناهار خورد میجا ماندهمان یلیو ل نیدیکنار آ در

تا دم در  نیدیو آ اوردیب رونیرا از پارک ب نیرفته بود ماش نییآرزو کردم. آ شیبرا یبخت دیسپ گریو بار د دمشیبوس

و باال  نییو مدام کلمات را پا دیبگو یزیچ خواستیبودم. م ستادهخاطر سرما به خانه فررا به یلیکرد و ل امیههمرا

 .کردیم

 .دمیکش انیشده بودم، خود حرف به م متوجه

 .ادیز یلیحساسه خ یلیمراقبش باش، خ یلیخ -

 نبود، دست و پامو گم کرده بودم. یمجبورم شدم به تو زنگ بزنم، کس -

که بر  یزار نگاهش پرسه زد و به شعف آمد از رطوبتچمن انیپا برهنه م شدیبود، م یچشمانش دوست داشتن جنگل

 . نشستیاز شبنم باران م برهنه یپاها

 سختش نکن. دونمیم -
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 بود. زانیمن گر یهاچرا اما نگاهش از چشم دانمیبود، نم کالفه

 شه. تیاذ وامخینم -

 نکن. تشیپس اذ -

 نیدخترک کم سن و سال با ا نیهم گنیم مونه،ینم گنیم دم،یخواستم و بهشون نرس زهایچ یلیمن تا حاال خ -

برسم  خوامیکه م ی. من که نتونستم به آدمستیو دو روز خونمه، اما واسم مهم ن یکیرنگش عروس خوش یهاچشم

 اگه موندگارم نباشه. یحت ،که دوسم داره رو برآورده کنم یکی یبهتر که تونستم آرزو نیپس هم

باال آورد،  جاکیرا  هایدلبستگ یبعض شدیقلب او نبودم! کاش م یکاش من آدم ممنوعه گفت،یکاش مرا نم ایخدا

 !دیمتضاد را از ته بر یهاسر احساس

کسم ازت جداش  چیو ه مونهیم شتیپ شهیمدختر مهربون تا ه نیکه ا گهیدلم م مونه،یم یلیکه ل دونمیمن م -

 . کنهینم

 آمد.  نییآ لیبوق اتومب یصدا م،یدیرس یدر اصل به

 خداحافظ. -

اش، نشستم، درست شانه به شانه نییآ لیبماند. در اتومب یلیل یبرا یبود و آرزو کردم دلدار خوب اریبا من  نگاهش

که دوستم دارد. دستم را در دست خود گرفت، سر کج  رساندیم امیقلب نیقیکه دوستش داشتم و  یدر کنار مرد

 .شیهاشمنگاه کردم. چه خوش آوا بود لبخند چ شیهاکردم و به چشم

 ه،یثان کی یغمم که همشون از نبود خودت بود، حت یهاچه لحظه م،یتمام لحظات زندگ یتو یبدون خوامیم رو؟یه -

 ه دوست داشتنت فکر نکنم!لحظه، نخواستم، نتونستم، نشد که ب کی یحت

و او راست  دیخریرا به جان م شیهادلم بند بند حرف زد،یم ادیفر گشتم،یم شیهادر پشت چشم قتیدنبال حق به

. سرم را به میبود ستهیمگر من توانسته بودم از او و دوست داشتنش دست بکشم؟! ما دو نفر به عشق هم ز گفت،یم

 او سپردم. یهابه طرف مخالف چشم گرفتندیچشمم سبقت م شیحرکت درختان که از پ یسو

و اگر اون  یستیخودت ن گهیگرفته، د گهینفر د هیهمه وجودتو  ینیبیو م یایبه خودت م ییجا هیکه  نهیا تیواقع -

 !یچیه یستین یچیه گهینباشه د
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چه بد  خت،یممتد را در نگاهم ر یخود برگرداند، نگاهش عطش یام نشست و سرم را باز هم به سوچانه ریز دستش

 نبود.  گرید مانیاینبود، هل گریکه دخترکمان د

 ن؟ییزدم: آ شیصدا

 ن؟ییلب زد: جونِ دِل آ میهادر چشم رهیخ

 ا؟یهل شیپ میبر -

 .میبر -

، بود دهیکه تن کوچک جان جهانم را بلع یتنمان... خاک یپاره یشگیکه شده بود آرامگاه هم ییبه سو میکوچ کرد و

چشمم جان گرفت و من کنار آرامگاه او نشستم و  شیپ اینداشت! لبخند هل یجان گریکه بعد از رفتن جانش د یجهان

 یِ بود، تازه داغش تازه بیو عج گذشتیم نداشتنشها از ... ماهدمیتن کوچکش کش یسنگ سرِد رو یدست به رو

 تازه!

دستم نشست و با هم سنگ  یفرو رفتم، داغمان مشترک بود. دستش به رو نییگرم شد و در آغوش آ میهاشانه

 ...میسرد را لمس کرد

 

 و کم کم بغلم کن  وستهیو پ آهسته

 دغدغه با دغدغه محکم بغلم کن  یب

 

 

 

*** 
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دندان درآورده بود، آش دندان درآوردنش را ترالن جون پخته بود و همه را دعوت گرفته بود. قول آمدن داده  پرواز

 نیداشتند؛ از ا تیداده بود که به دنبالم شب را خواهد آمد. مامان و بابا رضا امیپ نییساعت پس از قولم آ کیبودم و 

ما بودند. هر چه زمان  یخوشحالِ روابط حسنه ییهاک جوریروزها به هم! همه  نیا نییمن و آ یکیهمه نزد

 یهم برا ایباشد دن رتیدر تقد یبود اگر کس نیو هم میشویم ترکینزد گریکه به هم د بردمیم یپ نیبه ا گذشتیم

! دیرسینم گریبه همد دیبن بست هم باش یدر کوچه یقسمتت نباشد حت یبه او کوچک است، ول دنیرس

 یهالی... اتومبکردیم یقراریپسرک ب یبرا بیهم شد، دلم عج نیشب را با سپهر مشغول باشم و هم ات توانستمیم

وافر مرا به  ییرویکادو گرفتم. ن شیبرا اشقهیرا به شدت دوست داشت، پس با توجه به سل کیکوچک کالس یآهن

او رفتم.  داریو نخست به د ردموجا آو رسم ادب به بردیعمو در دفترش به سر م! زنکردیسمت پسرک جذب م

به راه شد.  شیها«روجانمیه»گستراند و  میبه استقبالم آمد، آغوش برا آمدیمن به شوق م دنیکه از د شهیهمچو هم

 لب پهن کردم. یلبخند به رو

 ورا خوشگلم؟ نیاز ا -

 عمو.سپهر زن دنیاومدم د -

 گفت. یو به شوخ دیدر هم کش ابرو

 .یایما ن دنیوقت واسه د هیبعـله  -

 .دمیتپلش را بوس یگونه انهیدلجو

 شمام. داریمشتاق د شهیمن که هم هیچه حرف نیا -

 .ارنیب یزیبگم برات چ نیبش زمیعز دونمیم -

 ندارم. لیم یزیعمو چممنوم زن -

 اتاقشه. یتو روجانم،یه یهر جور راحت -

 یرو دنید یگرفته برا بیاتاق سپهر قدم راندم. دلم شعف عج یو به سو دمیطلب یگشاده عذر یعمو با رو زن از

 !شیبایز
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آرام به در زدم و وارد شدم، پشت کرده به من به  یاکه بد به او دچار شده بودم. تقه میروزها نیحال ا نیترخوش

 شده بود. دهیسبز در پس پنجره زل زده بود و حواسش از اطراف بر یفضا یمنظره

 سپهر؟ -

 دلم در حوض عشق تاب خورد.  یبرق زد و ماه دنمیرنگش با دخوش یهاچشم

 دلم تنگت بود! ؟یاومد -

 .زِدلمیعز شتریمن ب -

 زدیکور م یاو گره شدیکه محکم به دور کمرم حلقه م شیهادلچسب بود، دست بیو عج دمیآغوشش کش به

اش گذراندم؛ آخر سر هم در کودکانه یاه... تا شش عصر را در کنار سپهر و دستگریهمد یآغوشمان را به رو

به  یسِر سپهر به خواب رفته بود و خون ریفرو رفت. تلفن همراهم زنگ خورد و دستم ز قیبس عم یآغوشم به خواب

 سرم رساندم.  یتن نداشت. به زحمت خود را سوق دادم و سرانگشتانم را به تلفن باال

 جانم؟ -

 سـالم بانو. -

 ؟یسالم خوب -

 سمتت. امیدارم م ؟ییدل، کجا زِ یزخوبم ع -

 عمو فرانکم.زن یهیریمن خ -

 جا.اون امی! باشه پس مییجااون -

 منتظرتم. -

 فعال. نمت،یبیم -

 خدانگهدارت. -
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! میها. در ذوق مادرانهزدیدر ذوق م ایتنها نبود هل هایخـوب! تازگ یلیخ کنم،یم افتیدر یخوب یهاحس هایتازگ

شده بودند؛ بودن  شیهاگونه بانهیبلندش سا یهاسرم را کج کردم و به صورت غرق خواب سپهر نگاه دوختم. مژه

را  نییآ یهیغرق در حضور سپهر بودم که سا قدرنیا بودم،نبود. غرق  شیب یاشگفتانه میروزها برا نیپسر ا نیا

 . زدیاتاق برق م یهاروشن هیسا انیم شیهاشمو چ دیام پاشبه چهره یبردم. لبخند ادیسرم از  یباال

 خوابش برده. -

کرد و ام گز گز شدم و دست خشک شده زیخمیتختش گذاشت. ن یو رو دیکش رونیسپهر را از آغوشم ب حرفیب

مشغول  نگاهیچشم دوختم و ب رخشمیام را به دست گرفت. به نزده خیام را در هم برد. کنارم نشست و دست هچهر

 ماساژ دستم شد. 

 ؟یبرگشت شدیچ -

 زدم. یخندشی. ندیرا پرس نیبود که ا یبار نیاول نی! ادیعجب که پرس چه

 .ایهل یبودن برا یو بزاره پامن لیداشته باشه؟! دل لیدل یمگه قراره همه چ -

 دستم را نرمش داد. مچ

 ؟یدیو بخشمن -

 داره! یتاوان هی یکه بفهمه هر اشتباه یریگیش مو ازفرصت نیا ینفر رو همش ببخش هی یوقت -

 میشد گهیهردومون عاشق همد ما»

 «!م؟یباعث شد از هم دلزده شد یچ

 تاوان پس ندادم برات؟ -

 نه! دمیکه من کش ییهادر برابر درد -

 شه؟یخوبت م دم،یتاوان دلت رو پس م ایباش تا ته دن -

 .یو ساده ازم گذشت یدوست داشتن داشت یکه ادعا یوقت رهیگیاما دردم م شهیخوبم نم -
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جا گفتم، دوست داشتم، دوست گفتم، همه شهیهم م،یریپس بگ میتونیها رو نماما گفته م،یبگ میتونیها رو منگفته -

 دارم.

 !نیینبود آ یدوست داشتنت کاف -

 نداره. یگفتن حسم به تو تموم یحرفام برا چوقتیه یول -

 ؟یرو نگرفت رفتنم یاگه نداشت چرا جلو -

قبل از اون که از  یرو که دار یزیچ یتونیفقط م ینگه دار یرو که قراره از دست بد یزیچ ؛یتونینم چوقتیه -

 .یدست بره عاشقانه دوست داشته باش

 به پشت دستم نشاند و نگاهش را به سپهر دوخت. یااش زل زدم. بوسهشده رهیت یهانهیکردم و به قر سکوت

 شش؟یپ یایم ادیز -

 هم سنجاق. میهالب یرهسپار پسرک شد و لبخند به رو زیمن ن نگاه

تا  ششونیپ یبر زهیریهر موقع غم عالم رو سرت م یکه دوس دار کننیحالت و خوب م یجورهیآدما  یبعض -

 .ششیپ امیم ادیآره ز شه،یخوب م یلیحالم باهاش خ کنه،یآرومت کنن، آرومم م

 بعد به حرف آمد. ینگفت، در سکوت به سپهر نگاه کرد و اندک یزیچ

 .میبر یااگه آماده -

 .میبر -

 یو او به انتظارمان همراه لبخند میعمو گذشتتنها نگاهم کرد. از در دفتر زن نییسپهر نشاندم و آ یشانیبر پ یابوسه

 وبت نگاه دوخت. به ن مانیو به هردو دیبود. مرا در آغوش کش ستادهیا شیهالب یچاشن

 .رنیجبران ناپذ ییزهایچ هی ن،یرو بدون گهیقدر بودن کنار همد -

بس  ییجدا نیبه هفت سال ا بی. بس نبود؟! غرطورنیرا هم هم نییبود و رفت. مرا به فکر وا داشت و آ نیهم و

 ...مانیهردو ینبود؟! برا
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را به گشتن ندهد.  مانیرا چشم دوخته بود و من نگراِن حواس پرتش بودم که هردو ریرخم تمام طول مس مین به

 شدیم یو به راحت زدیدستش چشم را م ینشست. برقِ حلقه نشیدست بند شده به فرمان ماش ینگاهم به رو

 ... است زن یک قلب صدای از تریواش صدایش فقط! دارد قلب هم مرد دیفهم

 م ِبشم صبر کن تا که آرو یکم»

 َبد خسته و غرِق در خواهشم  که

  یشیفقط با من آروم م یگفت تو

  یطالبِ عشق و آرامشم کم منم

  یکن تا بِبخشم تـو رو کم صبـر

 «کـن تـا کـه آروم بـشم صبـر

 عشق؟!  نیا ستیآورد... چ رونیعشق از پشت ابر سر به ب دیفشرده شد و خورش شیهادست انیم دستم

 نیهم شکیب ی! خوشبختشانیهالب یشده رو یجار یِداشتندوست یهاهالل لبخند انیم کردیم دایقوس پ نگاهم

و پندار  شای. مدادیم یدارم را تسلو دلِ داغ دادیدست تکان م میبرا زدیپرسه م زانمیلبخند عز انیلحظه بود، م

شده بود؛ آن  شهیتر از همبرجسته شیهاهگون شایکرد و میبودند و پرواز در آغوش پندار تقال م ستادهیا زیپشت م

. با هم، دست در دست هم، آن نمودیبودن لبخندش را آشکار م یقینشسته و حق شیبایبر اندام ز یسرخاب یماکس

! کردیلمس بودن دخترکم را طلب م هیشب یدست زدند. دلم حس شانیو همه برا دندیبه نقش دندان را بر کیک

روزها  نیها! ا خندمیم روزهانی! ا؟یدانی! ماشیالهیرنگ تخوش یهاو چشم شیبه رنگ طال یوهابا م یدخترک

 دایاز جنس از دست دادن اوالد! نگاهم آماس پ یداغ کند،یم ینیبر دلم سنگ یام اما... اما تا ابد داغسرحال آمده

از او و  شدیاش چشم گرفت؟ مرآمدهب کماز او و ش شدیچشم گرفت؟ م شدیُسر خورد. م وایه یکرد و به رو

مادر نبودم  گریبه خواهرکم بود چشم گرفت؟ من د یکه دست به خدمت منتظر خدمت رسان نایمشتاق س یهاچشم

 یبر دلم نشست، چشم چرخاندم و در نگاه ینگاه ینی. سنگکردندیمزه مزبان مزه ریرا ز یخوشبخت شانیو همه

ذهنم از او  یدر پستو ریو شکست ناپذ یقو یبه عنوان زن شهینه! اما هم ایداشت  دوستم دانمیمقتدر فرود آمدم. نم

! من هم د؟یدیمهم بود که مرا تنها عروس م نیو ا زدینماد استوار بودن را نقش م شهی. الهه خانوم همکنمیم ادی

هم بد نبود! به  ادیاما ز کردیم دخالت در اموراتمان یوقت به دنبال روابط حسنه با او نبودم، درست که گاه چیه

که از جنس من بود و مادر!  ییاو قابل سمع بود؛ او یدلم برا ادیفر دیلبخند زد و نگاهش رنگ غم داشت! شا میرو
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دست به عصا بلند شدم. به من حکم فراخوان داده بود؟!  یهم فشرد و با استهزاء نگاهم کرد. کم یچشم به رو

 یسرخ دستش سُر خورد و کس اقوتیانگشتر  یدستش گرفت و نگاه من به رو انیم راشدم، دستم  ریکنارش که جاگ

 حواسش به خلوت ما نبود. 

دخترجان اما  ستمی! من آدمِ بروز احساسم نرو؟یبهتر از ه یدلم گفتم چه کس یتو رو،یگفت ه نییبار که آ نیاول -

 به پا شد.  یدلم عروس یخونم تو یدستت رو گرفت و به حکم عروس پا گذاشت نمییآ یوقت

 بودمشان... دهیبار هم نشن کی یکه حت بیغر یهاحرف نیداشت ا ینیسنگ میهاگوش یبرا

 یکمر شکشته دنیبود د نیبه شکستن بچشه؟ برام سنگ یراض یبوده، کدوم مادر ادیز نمونیب یخوردرسته دل -

حرفم رو، منم مادر بودم و منطقم به  یفهمیم به درست و غلط بودن طالق گرفتنت ندارم، یبعدِ رفتنت! کار نییآ

 . دیچربیبچم م یمحکوم کردن تو در قبال دِل خون شده

 او بودم.  یهاحرف یانداخته بودم و سرا پا گوش برا ریرا فشرد، محکم، گرم و من سر به ز دستم

 .نمییآ خوادتیبدم م خوادت،یم -

-... 

 ترش نکن، درد ترش نکن. سخت ییجدا نیسخت هست، با ا یبه قدر کاف ایداغ جگرگوشم هل -

 نشان در نگاهم... اقوتیدستم نشست و منشور آن  انیم یجسم ینیسنگ

 بعِد من گردن توعه! تو هم بده عروست.  نید ده،یداد! نسل به نسل چرخ امرزمیمادر شوهر خداب ونیا -

 ینشان دهد حال برا خواستی. مکردیاعالم م یستپو ریحد ز نیهم در هم شیهابود، محبت نیخانوم هم الهه

ساله بر انگشتم  ستیبا قدمت دو یقبول دارد که انگشتر شتریب یلیو ملکا و ل کایعروسش بودن قبولم دارد. مرا از ن

 یشد و گفته بودم بابا مهد یتلق ینگاهِ مهربان بابا مهد ا! نگاهم بدهدیوعده م نییو مرا به دوست داشتن آ نشاندیم

کرد، نه حرف از  حتینگفت. نه نص چینشاند و ه امیشانیگرم به پ یابود؟! بوسه شانیهمه یهانبودن یبه جا

 دلچسب!  یادیبودنش ز نیبود و هم نیهم یبرگشتنم زد و بابا مهد

نشسته  یدر ضلع شرق واررهیداو در جمع خودمان که  دیدستم را کش لماهیرا ترک کردم و ا شانیزن و شوهر خلوت

پشت  شایرفت و م میقد و باال یشکمش صاف کرد و قربان صدقه یرا به رو نشیپرچ راهنیپ یکم وایبودند کشاند. ه
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با اسباب  شیپا نییانداخته بود و آرتا پا ریبه ز راما ساکت بود و س نایمهِر خواهرانه کرد. ال نیچشم نازِک ا

 نیها سر و سنگقرار بود حاال حاال با آن نبود و خانواده یلیو ل نیدیاز آمدن آ یمشغول بود. امشب خبر شیهایباز

خود  یها به خودشد. پسر بچه میکنجکاوش مشغول تماشا یهانشستم و آرتا با چشم یمبل تک یباشند. رو

گوشت  یهاگرفتن از لپ یمن هوس گاز کوچک به نام آرتا که یادوساله یوجب قد و باال میچه برسد به ن د،انبامزه

آمد. حس  میکنان به سو یتات یو تات ستادیلبخند زدم که به مزاقش خوش آمد! ا شیآلودش بر دلم مانده بود. به رو

 نهیس انیدراز کرد؛ قلبم م میرا. دست به سو نییآاز همه نگاِه  شینگاه همه را که بر من نشست و ب ینیکردم سنگ

دراز شد، پسرک  شیبه سو میهاباال آمدن کرد. دست یدامنم را چنگ زد و تقال برا نییم برده بود، پا. ماتدیخروش

وار ها همچنان بر من بود و دلم مادرانهدر دستش شد. نگاه یکوک نیدر آغوشم نشست و مشغول ور رفتن با ماش

نشست. نه اخم  نایال یهامادر شوم؟! نگاهم ناخودآگاه در چشم شدیمادر شوم؟! دوباره از نو م شدی. مدیتپیم

نبود. نگاهش آرام بود، آهسته و آرام. ساده نگاه  شیهادر چشم یشگیهم از نفرت هم یداشت، نه لبخند! خبر

 ! یسوءزن چیه یب کرد،یم

 ؟یبچه هنوز معلوم ن تیجنس -

 پر محبت زد. یلبخند نای. سدیپرس نمانایم نیبردن جو سنگ نیاز ب یبرا د،یپرس لماهیرا ا نیا

 چرا دختره. -

 !تیجنس نییتا جشن تأ میقرار بود نگ نایاِ س -

 ابرو باال انداخت. رادیه

 نبود نه خانوم؟ هایلوس باز نی! دوره ما که از اوایه هیچ هایمسخره باز نیا -

 تکان داد. دییبه نشان تا یکه او هم سر دیپرس لماهیسوال را رو به ا نیا

 کارا کردم. نیاز ا یمن ک امیلیاوهوم، واسه ا -

 سپر کرد. نهیحق به جانب س شایم

 منم نگرفتم. -
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را از  یدوست داشتن ی«ماما» نیاول یدخترکم نگرفته بودم! من حت یبرا یجشن چیهم نگرفته بود، من هم ه من

 بودم. دهیزبان او نشن

 ن؟یبزار یچ نیخوایاسمش رو م -

 نگاه کرد. وایبه دهان ه هریخ نایس

 .لیگال -

 ل؟یُابرو باال انداخت: گِال رادیه

 هست؟ ینگاهش کرد: آره مشکل یحرص وایه

 لبخند زد. شیبه رو مامان

 هم قشنگِ. یلینه مامان جان خ -

 ! زدیرا که با من حرف م یرنگخوش ینگاه زمرد ینیسنگ کردم؛یمن تمام مدت حس م و

 . دیکش رونیآمد و دست دراز کرد و آرتا را از آغوشم ب میبه سو نایدر آغوشم ماند که به خواب رفت. ال قدرنیا آرتا

 داشت.  اجیبه خواب احت یلیممنون خ -

بلندش که آرتا به دست از  یهانفرت نداشت. به او و گام گریکه د شیهاکردم لبخند بزنم، لبخند به او و چشم یسع

 . آمدیهم مادر بود! چه مادرانه به او هم م نای. الشدیپشت سرش روان م اریمهو  رفتیها باال مپله

 اشییلویوزن ده ک شیپوستش رفته بود و چندان هم از افزا ریدست به شکمش گرفت و کنارم نشست. آب ز وایه

 ناراحت نبود. 

 رفته نوژر. انیشا یدونستیم -

 شه؟ینه! واسه هم -

 .گفتیم طورنیاوهوم خودش که ا -

 خوبه. -



 نهناز
 

461 
 

 رفته؟ کهنیا -

 راهش رو انتخاب کرده. کهنیا -

هر  گفتندینگاه کردم. همه م شیبایز رخمیشد. سر کج کردم و به ن زیم یبرنز رو یبه جا شکالت رهیکرد و خ سکوت

 داشت.  یترخاص ییرایگ وایه یاما به نظر من چهره میهست بایدو ز

 ؟یخوشبخت -

 . هنوز هم عاشق بود؟!خوردیپنهان غلطت م یدر غم یکم شیهاهیزد و قرن یبخندتأمل نگاهم کرد، ل با

 باشم. کنمیم یدارم سع -

 خوبه. -

 ه؟یچ متیتصم -

 .دونمینم -

 .گهید هیبرگرد کاف گمیبرگرد منم م گنیهمه م -

 نه همه. یمن بود ینه تو جا -

 

 ببره. شیهاتو پرو به قلبت رجوع کن نه به عقلت. بزار دِل قدم بارنیتو نبوده اما ا یکس جز خودت جا چیدرسته ه -

 به او... شتریداشت، من ب ازیبه من ن نییرا گرفته بودم، آ امیینها میگرچه االن هم تصم گفت،یم راست

 یبا نام هک شده یدستبد شنهادیپ نییپرواز بود، آ ییاهدا ی. کادودمیکش رونیب یارفتم و جعبه فمیک یسو به

 .دمشیخود پسرک داده بود و من هم استقبال کردم. دستبند را به مچ کوچکش بستم و بوس

 واسه دندون خوشگلت. نییمن و عمو آ یکادو نیا -

با چشم ساعت  نییو تشکر کرد. آ دیلبخند زنان مرا بوس شایبر من نشست حس کردم و م یهمه با محبت خاص نگاه

 حرف گوش کن شده بودم! هایکردم. تازگ یرویرا نشان نداد و من پ
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 .میبر گهیما د -

 

مشتاق منتظر با هم  یکس به رفتن ما خرده نگرفت و در عوض با نگاه چیچه؟! ه یعنی« ما» دیکس از او نپرس چیه و

از همان اول هم  رادی! گرچه ه؟یکنیخواهر من چه م یشب را خانه یمرد حساب دیاصال  نپرس رادیرفتن ما بودند و ه

 نییآ ریهمه کمر به تأهل ما با هم بسته بودند... در تمام طول مس گرینبود اما بابا چه؟! خوب بود د شیب ینیزم بیس

 میتصم خواستی. انگار مکردیبه برگشتنم نم یاصرار هایبود! تازگ بی. عجزدینم یکرده بود و حرف شهیسکوت پ

 خودم بگذارد.  یرا به عهده یاصل

 صبر کن تا که آروم ِبشم  یکم»

 َبد خسته و غرِق در خواهشم  که

  یشیفقط با من آروم م یگفت تو

  یطالبِ عشق و آرامشم کم منم

  یکن تا بِبخشم تـو رو کم صبـر

 «کـن تـا کـه آروم بـشم صبـر

 . یتر شده بودخوشگل شهیامشب از هم -

ام مرا شده ویو یاضافه کرده بود موها وایآماده است و ه به من یادیز یاسرمه ریحر راهنیهم گفته بود پ لماهیا

بار، دستِ کم  کی یزن جهان باشد! دسِت کم برا نیباتریز یبود که هر زن نیباالتر از ا یساخته است و چه لذت باتریز

 جفت چشم! کی یدستِ کم برا ،یمدت یبرا

انگشتانش  انیرا م امینیب اشیانیرخش نگاه کردم، نگاهم را پاسخ داد و با انگشت اشاره و م میزدم و به ن لبخند

 .دیکش

 ؟یکنینگاهم م طورنیچرا ا -

 ؟یخبر از ملکا ندار -
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 جا کرد.و دنده را جابه دیکش یقیعم نفس

 .زنیتبر کایبا مل -

 .کنهیبابا بزرگش قبولش نم کردمیفکر م -

 و ته تهشم دوسش داره. شهیپسر یهست اما ملکا تنها نوه یسنتبابا بزرگش آدم  -

 دنش؟ید یبر یخواینم -

 نگاه کرد. میهاچشم به

 ؟یک دنید -

 !کایمل دنید -

 دست خودش رو دنده گذاشت. ریرا ز دستم

 نه! -

 د،یفهمیرا م نیا نیی... کاش آساختیرا منع م یگریاش چنان قاطع بود که از من هر پرسش دکردم، نه سکوت

در  یرا دوست دارند، دل دل نکنند، باز یاگر زن دندیفهمیمردان م یبود! کاش همه دهیفهم شیب ایکه کم  نییآ

خودشان  وهیبه ش فهمندیها مآن رایحرف نزنند. ز نشانو اشاره به او از خوش آمد مایمنتظرش مگذارند، با ا اورند،ین

است که بلد است قاطع و کله شق و « مرد» کیزن به دنبال  کیاند! گرفته ادیرا  دنیعشق ورز« زنانه یاوهیش»

 ... ردیقدرتمندانه زن را در بر بگ

 .ادیبه دستت م یلیخ -

انگشتم  انی. انگشتر را مدادیبه دست آدم م یابهت خاص ییجورهاکیدوستش داشتم،  گفت،یرا م انگشتر

 شدم... رهیچرخاندم و به دستم خ

 شیرو شیپ یعسل زیم یپا رو یگرید ینشست و پروتر از هر لحظه میروکاناپه روبه یبا من باال آمد و رو محق

 توانستمیهم م گرید ینبود من عاشق کس نییعاشقش نباشم؟! اگر آ توانستمیطور مام گرفت؛ چهگذاشت. خنده

 بشوم؟!
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 خانوم؟ -

 نشود. یاز دهانش جار «میالف، نون، م م،یج»نگاهش کردم و دهان دلم را گرفتم که  پرسشگر

 دوست دارم. -

به  بیها عجنوع دوست داشتن نی... ایساده، دم دست ن،یبود، دلنش نیهم کش آمدند! هم ادیکش آمدند، ز میهالب

خواب آلودش!  نییهم از نوع آ آن اش،ی. مخصوصا  از نوع آخر شبدیچسبیو به جان م شدی. گوشت منشستیدل م

بودنش!  نیهم یلیبود و من ل نیهم نییرفت. آ بکاناپه برداشت و از به سمت اتاق خوا یدسته یکتش را از رو

 یانگار او هم خوشبخت زد؛یافتاد. دخترکم هم لبخند م ایکوک شده بود و نگاهم به قاپ عکس هل میهالبخند با لب

 میکردیم اشیو قانون یشرع دیپالس بود. چرا نبا جانیهر شب ا خان تابان که نییپدر و مادرش را طلب داشت. آ

 بودن را...! نیا

 

 سمتِ خـود  کشاندیم ـارمی یسـویگ شفـقِ

 نـدانم تـا برم  یراهـ شدمینه مـن گم م گر

 

 

*** 

 

 

به جانم نشسته  را با لذت بستم و آرامش میهااو فرود آمدم. چشم لیچرم و نرم اتومب یصندل یرا باز کردم و رو در

دوشم برداشته شده بود. انگار که  یاز رو ینیبود. انگار که بارِ سنگ یبیعج یداشتم! حس سبک یبود. چه حس خوب

 تر شده بود. راحت دنینفس کش

 ؟یخوب -
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 به طرفش برگرداندم و لبخند زدم. یرو سرم

 خوب. یلیخ -

 را به حرکت درآورد.  نینگفت و با لبخند ماش یزیچ

 ن؟ییآ -

 کرد: جانم؟ نگاهم

 ممنونم. -

خاطر است. به طر من قبول کردهکه تنها به خا دانستمیخوب هم م یلیخ دانستم،یلبخندش باز هم تکرار شد. م و

زدم و دستم را  نییرا پا شهیدشوار باشد. ش شیبرا تواندیقبول کردن تا چه اندازه م نیاست و ا من قبول کرده

قدر به دلم نواز بود. چهانگشتم دل انیسرخ م اقوتی برقبه رقص درآمده بود و  میهادست انیبردم، باد م رونیب

محکم کمرم را گرفته بود و خودش را  وشای. نکردندیحد دخترک و زن که مدام از من تشکر م یب ینشسته بود شاد

 ماندیشکمم... م ریز یهاهیبخ یبر دلم همچو جا میایزخم نبودن هل ماندی... تا ابد مماندیدر آغوشم انداخته بود. م

شاد  میایهل یبه جا وشایشاد باشد، ن وشایمهم است که ن نیندارد. ا بیاما داغ نداشتن طفلم تا ابد بماند بر دل من ع

و زمستان بر تن درختان  کردیکم کم داشت بساطش را جمع م زیی. پاماندیباشد و دخترک من تا ابد شش ساله م

 . نشستیم

دخالت نداده بود و  یاجازه نییآ یعنینگفته بود.  یزیچ گرید یشده بود و کس تیبه رضا یخاطر من راضبه نییآ

را به جانم  گرید یهم عذاب دی! شانمود؟یرا از من دوا م یخودم گذاشته بود. قصاص آن مرد چه درد یرا پا میتصم

 بود.  یکاف وشایخوشحال ن یهاهمان لبخند شاد و چشم می. اما حال براساختیم لیتحم

 ؟یوقت دار -

 واسه تو آره. -

 !شد؟یمگر لبخند جمع م گرفت،یرا قرار م ایحیدل ب مگر

 ؟یرو مهمون کن بایز یبانو نیا یخواینم -

 : به کجا؟دیخند بلند
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 ناهار خوشمزه. کیبه صرف  -

 نوازش داشت. نگاهش

 به چشم. یا -

که دوستش دارم. چون دوسش دارم  میدار را ببوسم و بگو شیته ر یهاگونه م ببوسمش، محکم آنداشت دوست

 استیها نه دردناک است، نه ترسناک! کافبماند، در کنارم، در قلبم... وگرنه حذف کردن آدم شهیهم خواهمیم

 ...یاوریب ادیاند را به که با نبودنشان رقم زده یتک تک لحظات بد ؛یچشمانت را ببند

اند صورتت مچاله شود. فقط که به قلبت زده ییهاو از درد زخم اتنهیسمت چپ س یدست بگذار استیکاف

همان آدم  لشیو دل تیگلو نیصورتت بود و بغض خانه نش همانیکه اشک م یفتیب ییها و روزهالحظه ادی استیکاف

 یها نه دردناک است و نه حت... حذف کردن آدمیفتیکه از تو هدر رفت ب ییتمام روزها ادی استیبود و بس! فقط کاف

 !یقو یحافظه کیو  خواهدیدل و جرعت م یترسناک. تنها کم

نام را در تمام تنم ِاکو  کیکه ضربانش  قراریدِل ب نینخواستنم کار دستم داد، هم نیرا حذف و هم نییآ توانستمیم

دوست  یکه تنها ادعا داشتمیرا دوست م یمرد ی، فراموش کنم که روز. دوست داشتم فراموش کنمکردیم

« نرو» کی د،ینجنگ دمشیپرستیکه م یمرد مماندن یشهر را پر کرده بود، فراموش کنم که برا کیداشتنش گوش 

! کاش دکتر شد؟یرا فراموش کنم و مگر م ایرا فراموش کنم؛ نبودن هل زهایچ یلیام نکرد. خاحساس زنانه یحواله

 کیباشد و بس...! گذشت در قلب  یکهکشان خواب که پشتش فراموش کی ای کرد،یم زیتجو یقو مریآلزا کی میبرا

دست تنها  رهی. گذشتن هنر است و هنرمندان چساختیاحساس م یزنان را خدا نیو هم تهس شهیزن است، هم

گذشته بود و برآورده نشده بودند. من  یعمرشان چند سال که از ییو آرزوها اهایبسازم، رو توانستمیزنانند و بس. م

 کوه شده بودند...  میراب بیروزها عج نیکه ا شیهاو شانه نییدر کنار آ ساختم،یبسازم و م توانستمیم

 کیرمانت یدلم کم میاگر بگو استییایحیو ب میرستوران شهر نشسته بود نیمجلل بهتر زیهم پشت م میرو روبه

 شیو پ دیایمنظوردار به سمتمان ب یکوچک قلب شکل که گارسون با لبخند کیک کیبه  هی! شبخواهد؟یم یباز

خوشمزه  یهاخامه انیآشنا را از م یاجعبه جانیرا بخواهد و من با ه کیاز من برش ک نییبگذارد و آ زیم یرو میرو

اگر  استییایحیازدواج کند! ب یتقاضا ستادهیزانو که نه... ا نییچشمم را بزند و آ یابکشم و برق حلقه رونیب

 ور بخواهد؟! شعله یهادلم طلب دخترانه گونهنیا

 رو؟یه -
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را  کردندیم ییخودنما شهیاز هم شتریروزها ب نیکه ا اشقهیشق یشده یانقره ینگاه کردم؛ موها شیهاچشم به

 بود. یست داشتنمِن عشقِ او دو یمرد برا نیاصال  تمام ا داشتم،یدوست م بیعج

 ره؟یجز میبر یدوست دار -

 . شمیندیبروم! با او بروم و به ما شدنمان ب رهیهم دوست داشتم با او به جز یلیداشتم؛ خ دوست

 اوهوم، دوست دارم. -

 دوست دارم. یلیمنم تو رو خ -

 قلبش جانانه نکوبد؟! رویباشد و ه نییآ شدیدلچسب بود. مگر م بیاش عجساله وهشتیس یهاطنتیش

به گردش درآمده بود و من  میها و موهاچشم انینگاهش م نییزده بود و آ رونیبلندم از شال ب یاز موها یکم

 دایپ مانییجدا یرا برا یمنطق لیدل کردم،یام گرفته بود. هنوز هم همچو سابق بود! چرا حال هر چه فکر مخنده

 بودم؟! دهسال را به خود حرام کرهفت  نیا یالک ی! نکند الککردم؟ینم

 ؟ینگفت -

 رو؟یچ -

 !یتو هم دوسم دار نکهیا -

 حضرت آقا؟ یچ گهیباال انداختم: د ابرو

 ...میروسرتق روبه یپسر بچه یرا به جلو داد، دلم رفت برا شیهالب

 تو هم نازم رو بکش. کمیخو  -

 ثابت ماند. میهالب ینگاهش رو بارنیام گاز گرفتم که اناموقع یاز خنده یریجلوگ یرا برا میهالب

 و.من یهایداشتندوست یجورنکن اون -

 ! رساندیرا به حد اعال م ییایحیب دادمیبود، رو که م نیاو چشم غره رفتم و هم به
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مرا به چهار نعل  شکیب بود جانیا شای. اگر ممیخورد یسبز عاشقانه قرمه یادیکنار هم دوستانه و تا حد ز در

 نیتمام چن زیرستوران همه چ نیاند که در اات را گرفته! مگر خانه؟یقرمه سبز قهیسلیکه آخر ب دیکشیم

 یسبز یسوخت یاز بو یخبر تربیآن عج ازو  دیبه من چسب بیعج یقرمه سبز نی! اما هم؟یاکرده یدرخواست

 نبود! امینیب ریشب بعد ز کیساعت 

 بگم؟ زیچ هی -

 تکان دادم: بگو. یسر

 دنبالت؟ ومدمیچرا ن یدونیم -

-... 

 چون ازت دلخور بودم، بدم دلخور بودم. -

-... 

 جیرو بس ایتا برگرده، دن یزیهم برو زمان رو به نیزم یخوایم ره،یم زارهیم یرو که دوست دار یکس یوقت -

 !یگردیروز برم هیحس رو نداشتم چون مطمئن بودم تو  نیاما من ا یبرگشتنش کن

 امیدست فیضربه با ک کیو  اورمیرنگش را از کاسه دربخوش یهالحظه چشم نیقدر دوست داشتم در امن چه و

 .دیو خند دی! بق کردم و او فهمگریبود د شعوریحرام سر خوشگلش کنم... ب

 من غلط کردم. دیببخش -

 زد: دوست دارم. یبه دهان گذاشتم که چشمک ینگاهش کردم و قاشق یشاک

او تمام  شدیسبقت گرفت و چه خوب م میهالب ی! لبخند رو؟یهشت حرف یجمله نیداشت ا یاچه معجزه مگر

 ! کرد؟یم شدیم میترم واشی واشیکه داشت  امیدل زخم یطول روز و شب را دوستت دارم حواله

 .زدیعمو فرانک چشمک م زن یتلفن همراهم زنگ خورد و شماره                                                               

 گلم. یعمو سالم زن -

 مادر؟ یسالم خوب روجانم؟یه -
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 .کردمیلمس م یبه خوب شیرا از پشت صدا یپاچگچرا اما دست دانمینم

 د؟یممنونم شما خوب -

 ؟یی... هوم... کجازمیآره عز -

 بود. امرهینگاه کردم، کنجکاو خ نییآ به

 .میرونیب نییبا آ -

 .زمیعز دیخوش باش -

 افتاده؟ یعمو اتفاقممنون... زن -

 ؟ینه خوشگلم چه اتفاق -

 .دیسیبه بند دلم ر ینگران

 افتاده؟ یسپهر اتفاق یبرا -

-... 

 عمو؟ زن -

 راستـ... راستش... از... از... -

 شده؟ یچ دیعمو؟ لطفا  بگ زن -

 .یستیبهز کننیروزها منتقلش م نی... همـیسپهر تموم شده... هم یهااومده بودن... کار یستیاز بهز -

 یبا نگران نییغم داشته باشد. آ شهیقرار بود هم رویهجوم آورد و انگار ه میهاتر به چشمبا سرعت هر چه تمام اشک

 .کردینگاهم م

 زم؟یشده عز یچ -
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عمو مشغول شده بودم خود آمد و تلفن را از دستم گرفت و با زن  رهیخ یزیندادم و مسکوت به روم یکه پاسخ من

 حرف زدن شد... 

 حرفیجوشانم کرده بودم و او ب یهارا صرف اشک یچهل و دو عدد دستمال کاغذ م،یبود که به خانه آمده یوقت از

 . گذاشتینم شیپ یحت امیدلدار یبرا یو گام کردینگاهم م

 .رنیسپهرم رو ازم بگ انخویببرنش، م خوانیم -

 !یتو وابستش شد -

راه به دست گرفتش. من عاشق سپهر بودم، اصال  او  یانهیپرت کردم که از م شیکوسن کنار دستم را به سو یحرص

 یبه رو د،یآمد و به آغوشم کش میام؟! به سواش شدهوابسته گفتیحال او م میروزها نیحال خوب ا لیشده بودم دل

 گرم نشاند. یااز بوسه یرد میموها

 .زمیعز -

 .نی... ـیحق زدم: آ اشنهیس انیم

 جون دلم؟ -

 کنم؟ کاریاگه سپهر هم بره من چ -

 !نشیبب یتونیبره تو باز هم م ییجا ستیقرار ن -

 .رنشیبگ یو به فرزند خوندگ انیب شهیم یراحتبه یستیبچه رو منتقل کنن بهز هی یوقت -

 .افتهیحاالها نم اتفاق حاال نیا دمیبهت قول م ه،یطوالن یپروسه کی نیا زمیعز -

 ؟یبعدش چ -

-... 

 ؟یاون موقع چ کننیکارو م نیروز که ا هی ن؟ییآ یبعدش چ -

 . دیفهمیفرق سرم بود و او نم انیدِگر م یاتنها بوسه پاسخم
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او داشتم. او  یکه قصد جبرانش را برا ییهاو مادرانه کردمیخرج سپهر م روزهانیرا که ا یاحساس دیفهمینم

 یمادر یتمام تالشم را برا دینیمو تا بب دی. کجا بود آن دخترک سپیخوشمن شده بود دل یسپهر برا دیفهمینم

 !گرفتند؟یبه کار برده بودم و حال داشتند آن را هم از من م گرید یکودک یکردن برا

 .کنمیدرستش م دمیبهت قول م کنم،یدرستش م -

 نانیبا اطم توانستمیم کند،یدرستش م یعنی دیگویرا م نیا نییآ یوقت دانستمیطور و خوب مچه دمیمن نپرس و

 ... شودیدرست م زیکامل دلم را به او و قولش بسپارم و بدانم او که هست همه چ

پخت  یخوش رنگ و لعاب یایالزان می. براخنداندیو مرا م کردیم یبود اما شوخ دیروزها بعآن نییاز آ کردیم یشوخ

و خانوم وار مرا  دیچ ییشوظرف نیها را در ماشرا جمع کرد و ظرف زیو مجبور کرد تا ته شامم را بخورم. خودش م

که او هم در کنارم  دمیکنار کش یآمد. کم شوازمیبه پ قهوه ریش گریکاناپه نشاند و خودش با دو ماگ غول پ یرو

شده بود؛ درست  نینشخانه اشنهیس یرم را گرفت و در آغوش خودش نشاند. سرم رو. خودش نشست و کمندیبنش

و به دور  کردیو بلندم را نوازش م شانیپر یموها یو منظم! با سر انگشتانش انتها کیتمیآن ضربان ر یبه رو

 . دادیم ابانگشتش ت

 زنگ زد. روزید نیدیآ -

 یو رو دیشده بود زدم، فهم داریتنش پد یجذب صدف راهنیپ ریاز ز اشیگکه برهنه اشنهیس یرو زیر یابوسه

 .دیبوس قیرا عم میموها

 گفت؟ یچ -

 یدواریام یلیخ هایورجا واسش بهتره، اونرو فرستاده، درمان اون یلیل یبرن آلمان، مدارک پزشک خوانیم -

 دادن به بهبودش.

 .شهیکه خوب م شاهللیچه خوب، ا -

 شد. نییباال و پا اشنهیس یکه سرم رو قیقدر عمداد، آن رونیب نهیاز س یآه

 .ستین یهمه ناکام نیحقش ا نیدیآره آ -
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را که سوخته بود را  یاآن دفتر خاطراِت چرم سرمه یها... حرفدانستیچرا اما به دلم افتاد که م دانمینم

ناگفته بماند.  شهیتا هم دیبا ییزهایچ کی.. بماند. دی! با؟یدانی! ماوردیخودش ب یو قصد نداشت به رو دانستیم

بماند و  نهیدر س شهی. همان بهتر که تا همدهدیم ادعزت بر ب شکند،یگفتن ندارد؛ گفتنش حرمت م ییزهایچ کی

 . گذاردیآدم م ینهیس یانبوه راز مگو که گفتنش تنها درد به رو انیمدفون شود، م

 یرو شیانداخت و او پ انیام را به غلاش داغم کرد، احساسات زنانه. بوسهدیام را بوسبرهنه یشانه یشد و رو خم

که هوس در نوازشش  شیبودم برا یقلبم کاشت. خواستن انیبودن را م ینکرد، تنها نوازشم کرد و حس خواستن

 یلیزوج خ میشدیحاال با هم آشنا م نییاگر من و آ شکینکرد. ب یروشیبودم که دستش پ یخواستن خت،ینر

اشتباهات گذشته را  میبود دهی. زمان خود فرصت است، فرصت رشد، فرصت بزرگ شدن. هر دو فهممیشدیم یخوب

 یمن شکیرابطه خوب بماند، ب نیتا ابد ا ستیقرار ن دانستمیم یبه خوب دانستم،ی. ممیو حال قصد جبرانش را داشت

جر و بحث راه  م،یکردیام، با هم دعوا مکه از او دلزده شده کردمیاحساس م یبند بود روز نییآ یهاکه جانم به نفس

و  میزدیم ادیاشتباه بوده است، بر سر هم فر گریبرگشتنمان به همد میکردیفکر م یاهیثان یحت دیشا م،یاندختیم

هم  یبه خوب دانستم،ی. ممیدیکوبیبر سر هم م ار زهایچ یلیخ یو طعنه میزدیگذشته را هم شخم م ادیبه احتمال ز

بود که رج  نیدارد، درد دارد، رنج دارد. مهم ا یسخت یوجود ندارد! زندگ عالدهیتمام ا یزندگ کیدرک کرده بودم 

که  یمرد نیا دانستمیم  .میداشتیاما دست از کار بر نم میشدیراه خسته م یانهیو م میرا با هم بباف یقال نیبه رج ا

اما مهم نبود،  اوردیبزند که اشکم را در ب ادیممکن است چنان بر سرم فر یروز پرستدیبا نگاهش مرا م روزهانیا

به هم  یهمه سال دور نیو قرار بود بعد از ا میعاشق هم بود م،یرا دوست داشت گریبود ما همد نیتهش مهم ا

 نیب نیو ا میبرو راه را دست در دست هم یادامه ابا هم ت یاریبس ی. قرار بود همچو زن و شوهرهامیبازگرد

 بودم و او هم عاشق من... نییبود من عاشق آ نی! مهم امیگذاشتیم ینمک زندگ یآمده را پا شیپ یهایخوردل

 دم،ید انشیرا م میایکه هل نیریقدر شفرو رفتم. آن ینیریعطر خوش ادکلن و تنش به خواب ش انیآغوشش، م در

که دخترکم خوشحال است.  خواندمیو من از نگاهش م زدیبه آغوشم آمد و محکم فشردمش. حرف نم بارنیا

از  دیو آن زن جوان مو سپ دیبوسیم او مر دیخندینبود. دخترکم م قراریب گریکه د یخوشحال حال مادرش و دل

 ...زدیو لبخند م کردیدور تنها نگاهمان م

 یهامیس ای دادمیم ادشیعاشق بودن را  پروایب دی! بادادم؟یرا نشانش م یطور عشق ورزچه دیبا ماندیم ایهل اگر

طور به چه دی! باکردم؟یاو معنا م یرا برا یطور زنانگچه دیبه دور قلبش را؟! با دنیو منطق کش استیخاردار س

 فشیظر یتارها انیم دیکه خورش ییکه دلربا بود و موها ییرایو نگاه گ شیهادر چشم نیریدخترکم با آن برق ش

 ! دادم؟یم ادشیرا  تیعاشق بود دهیتاب
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*** 

 

 

 یدیرنگ و لعاب جد نی. دلم رِضا به اگرداندندیبود که خدمه به دستور مامان اسپند دور سرم م یبار نیپنجم نیا

همه  نیبود اما... دلم طاقت نداشت ا بایام زشده رنگ یبلوط یبودند نبود. موها دهیصورتم پاش یکه دخترها به رو

 را! من هنوز نه ماه بود که دخترکم را از دست داده بودم!  رییتغ

 !نیکنیپهلو م نهیزمستون س نیا یوقت تو هی نیمادر، تن به آب ند دیمواظب خودتون باش یلیخ -

 هلن خانوم حواسمون هست.  دیزد و پاسخ داد: نگران نباش یلبخند نییآ

 خانوم رو به من کرد. الهه

 .دیباش گهیمراقب همد -

بس  یقیو دقا دندیرا به آغوش کش مانیها تک به تک هردوهم فشردم. مامان یرا به رو میهازدم و چشم خندلب

آمد  شیپ رادیبود! ه دایهو شانیهاو شعف در پس چشم کردندینگاهمان م یبه تن فشردند. همه با خرسند یطوالن

 .ستادیا نییآ یو رو به رو

 مراقب دردونمون باش. -

 مراقبشم. شتریراحت از چشمام ب التیخ -

ار بود. آبد شیهاآمد و چشم میبه سو لماهیگذاشتند. ا شیخالصانه را به نما یو مهر دندیرا در آغوش کش گریهمد

 و کنار گوشم لب زد. دیمحکم به آغوشم کش

 دوست داره! یلیداداشمو خون به دل نکن خ گهید -
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 خرجش کردم: آدم فروش. یاغره چشم

 امیشانیپ یآخر بابا مهد یو لحظه میکرد یکه درجا با سرانگشتش آن را گرفت... خداحافظ دیو اشکش چک دیخند

باز کرد. مکث  میهر دونفرمان آرزو کرد! بابا با لبخند نگاهم کرد و آغوش به رو یبرا یریو عاقبت به خ دیرا بوس

 یخودم را در آغوش بابا پرت کردم. من ثمره هوکیشد همه نگران نگاهم کردند اما من  یکردم؛ مکثم که طوالن

 ! داشتمیپدرم را دوست م زیبودم، دوستم داشت؛ من ن اشیزندگ

همه  م؛یرفته بود نییآ یپدر ی. به خانهمیدرخواست من زحمت آمدن به فرودگاه را از گردنشان باز داشته بود به

منجرب به  میکردیم افتیدر رهیکه از جز یخوب یهاحس شدیم دی. شامیکرد یها خداحافظجا بودند و با آنآن

دستش گرفت و  انیو او محکم دستم را م میدیرسهر دونفرمان بود. به فرودگاه  یکه آرزو شدیم یخوب یزندگ

 فشرد.

 .شتمیپ شهیتا هم -

 دلم نشست.  لیدر زنب لویک لویلبخند زدم و عشق ک شیرو به

 نیاسکر یرنگ به روخوش یاش با لبخندکه تلفن همراهم زنگ خورد. چهره میپرواز عبور نکرده بود تیاز گ هنوز

 ینگرانیراحت باشم و ب خواستیبودم، م شیاز من فاصله گرفت. ممنون شعور باال یو کم دید نییحک شده بود. آ

 او بسپارم.  یهاگوش به حرف

 .دیچیگوشم پ یهااو در حفره نیخوش طن یگوشم گذاشتم و صدا یرا رو تلفن

 ؟یبر یخوایم -

 !یریم یتو هم دار -

 کنه؟یخوشبختت م یکنیفکر م -

 آره. گهیحسم م -

 ؟یدونیم -

 رو؟یچ -
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 آرزومه؟ تیخوشبخت -

 آ... آره. -

 خوشبخت شو. یلیپس خوشبخت شو، خ -

 تو خوشبخت باش که من خوشبخت شم. -

 نشدم. مونیوقت از عاشقت شدن پش چیکه تجربش کردم، بدون ه یبود یحس نیترتو قشنگ -

 ؟یبخشیم -

 .زنهیشادت پرسه م یهاچشم دنید یکه دلم پ دمیبخش دم،یبخش -

 دوسش داشته باش! -

 .کنمیم یدارم سع -

 مراقبش باش. -

 دلت چالش کن خب؟! یتو گمیم زیچ هیهستم،  -

 شه؟یمثل هم -

 !شهیمثل هم -

 بگو؟ -

 ت دارم.و دوسچشاش... رنگ چشاته، چشاش -

 بودم.  دهیرا از روز اول هم خودم فهم نیهم فشرده شد، ا یبه رو میهاپلک

 رو؟یه -

 : جانم؟دیچک اشکم

 کرد و سکوت... سکوت
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 ن؟یدیآ -

 ن؟یدیجونِ دِل آ -

 برم. دیمن با -

 رو؟یبهم بگو. باشه ه یباهاش ادامه بد یتونیبازم نم یهر موقع حس کرد -

-... 

 رو؟یباشه ه -

 باشه! -

 مراقب خودت باش. -

 باش. یلیتو هم مراقب خودت و ل -

 .ِزدلمیخداحافظ عز -

 خدانگهدار. -

عاشق  شهیدِل هم یبود که برا یاشک نیآخر نیا ختم،یریبود که م یاشک نیآخر نیچشم زدودم. ا یرا ِز پا اشک

باز هم او تنها مرا دوست  نییعشقم به آ یاهویه انی. مداشتیمرا دوست م شهیو او هم ختمیریآن مرد م

 نیآخر نیداشتن من کرده بود. ا دوستکه تمام و کمال وقف  یاشک حقش بود، حِق قلب نی. حقش بود؛ اداشتیم

 ...سوزاندمیو دل م ختمیریآن مرد با آن نگاه سبز روشنش اشک م یبود که برا یبار

دستش گذاشتم و فشردم. من مَردم  یدست به رو نانیاطم یمن بودم که برا نیا بارنیکه نشستم ا نییدست آ بغل

را به از  یاهیثان یحت توانستمیکه نم داشتمیدوستش م قدرنی. اداشتمیهم دوستش م ادیز داشتم،یرا دوست م

 بماند... شهیباشد، هم خواستمی. مگفتیدلم م دنیرا استمرار ورز نیرا و ا یاهیثان یدست دادنش فکر کنم! حت

 ...من کنار

 من... کنار
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 من... کنار

 

داشتم، پشت  گریهمد یاز رو میهابه جدا نکردن پلک یبیعج لیو م کردیگوشم را نوازش م ییایدر یهامرغ یصدا

. لبخند زدم و او خم آمدیبه پوستش م بیعج دشیسف شرتیرا از هم گشودم. ت میهاپلک رغبتیپلکم تر شد و ب

 .دیرا بوس امینیشد و نوک ب

 خانوم؟ یتا شما همش بخواب جانیا میاومد -

 .ختمیو ناز ر خواستیغلطت خوردم، دلم ناز م یکم

 م؟یکن کاریپس چ -

 گفت: رفتیطور که به سمت در مهمان ستاد،یباال انداخت و ا ابرو

 یلقمه هی که برگردم بارنیا دمینم نیمن تظم یول یتختت بخواب یو شما همچنان تو مینکن یکارچیه میتونیم -

 بمونم. یدار خوبچپت نکنم و امانت

و  یاز کسل یخبر گریبه آب رساندم. د ی. با غرغر در تخت نشستم و سپس تندیزدم و او بلند خند غیرا ج نامش

تازه رنگ  ی. موهادمیو زنانه به خود رس خواستینبود؛ آب خنک سِر حالم آورده بود. دلم زنانه م امیحوصلگیب

داشتم. در چمدانم را که باز کردم تک به  تیرضا شانیشانیتاب خورده بود و از پر میهاشانه ینمدارم به رو یشده

قرار دادم و جد و آبادشان  تیها داده بود را مورد عنادست به دست آن روزهانیرا که ا نایو ال شایم وا،یه لماه،یتک، ا

با  آخرآب و هوا عوض کردن.  یبرا میسرمان آمده بود ری! خمیودب امدهیعسل نماه یرا خرسند ساختم. خوب بود برا

 ها را کنار زدم.خواب بودند؟! لباس دهیلباس خواب چ مانیمن پر و پ یبرا گونهنیا شعورشانیکدام شعور ب

 

 هم گذاشتن کثافتا. ییهامرده شورشون رو ببرم، چه رنگ -

 ییکاور قرص آشنا دنیخبط بزرگ را بکنند؟! از د نیفرصت کرده بودند دور از چشم من ا یگرفته بود. ک امخنده

که هنوز پدر و  یکودک یسمونیحال به دنبال س شکینرفته بودند! ب شیدرآمد. تا کجا که پ ادمیچمدان فر یگوشه
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آن هم از نوع  رفتمگیفرصت حالشان را م راند. حرص خوردم، سمادرش با هم عقد هم نکرده بودند افتاده

 !اشیاساس

گرچه که هنوز هم  داشتم،یرا دوست م دیخودِ جد نیرا تن زدم، بر اندامم نشسته بود. ا یسرخ رنگ یبلند راهنیپ

 ییرفتم. صدا رونیساختم و از اتاق ب میمال یاحهیتنم را معطر از را یرا کدر ساخته بود. کم شیهاغم چشم یهیسا

 بود و مشغول پخت و پز بود. ستادهیا گازا لبخند به آن سمت رفتم. پشت . بآمدیاز آشپزخانه م

 کدبانو؟ یپزیم یچ -

 

 به حرف آمد. زدیطور که تابه را هم مکه نگاهم کند همانآن بدون

 مزدم. نهیا کنمیغذا درست م ییایدر یدارم واسه پر ،یمسخره کن دمیبا -

 و دست به کمر زدم. دمیبه هم کش ابرو

 باشن؟ یخانوم ک یچشمم روشن، پر -

 نگه داشته بود.  امدنیکش ن یرا برا شیهاو به زور لب دیخندیم شیهابازگشت، چشم میسو به

 .درخشهیم اقوتیقرمز که مثل  راهنیبلند و پ یبانو با موها هی -

هوس  بیفتاده بود و دلم عجام قلقلک اتنِ زنانه یبه سر و گردنم دادم، روح دخترانه کز کرده گوشه یو تاب چیپ

 .امدمین نیی. از موضعم پاکردیم طنتیش

 لولو نخورتش؟ یکرد مشیکه قا نمیبینم -

 فکر کن. طورنیاش زد: شما اچانه ریبه ز دست

 خنده زد. ریو بلند ز ردیاش را بگخنده یگرد کردم که نتوانست جلو چشم

 .یقربونت برم اله -
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و با  قینگاه کرد، عم میهاسنگ اپن نهاد. به چشم یو او به سمتم آمد، کمرم را گرفت و مرا رو دمیهم بلند خند من

 تأمل!

 هوا رفته برات. نیکه دِلَم ا یدار یچ -

 به سر و گردنم دادم. یقر

 .یخوشگل -

 من. طونی: شدیلبم را بوس یلبخند باال با

ساعت بماند و من جان  نیلحظه، در هم نیحال، در هم نیزمان در هم شدیگذاشتم و کاش م اشنهیس یبه رو سر

نرم نرمک  مینداشتم. موها ییآرزو گریخدا د! بهمردمیم داشتمیکه تمام عمر دوستش م یدهم! حال در آغوش مرد

به فکر  شهیمهربانم هم یرا داده بود. خدا نییرا از من گرفته بود و آ ایو خدا هل شدیسرانگشتانش نوازش م انیم

را  زانشیخدا زود عز گفتندینبوده است. م ایعمرش به دن میایبه قول دکتر هل دیبود. شا یچه سِر دانمیمن بود. نم

 بهتر کنار خودش...  ییخدا بود. برده بودش جا زِی. دخترکم عزبردیخود م شیپ

 لب ساحل؟ میبعد شام بر -

 .میبر -

مشغول  نیی. بعد از شام به اتاق رفتم و آمیدیو خند میگفت م؛یخورددستپخت او را  یکنار هم ناگت خوشمزه در

به سر  یکوتاه کرم رنگم را تن زدم و شال ی. بارانکردیداشت لوسم م شدم،یشدم. داشتم لوس م زیجمع کردن م

بسنده  مشینچندان زخ وریپل دنین هم به پوشییآن چنان هم سرد نبود. آ رهیجز ی. زمستان بود اما هوادمیکش

بود، مأمن  تیگرم بود، امن شیهانکردم، خوشم هم آمد. دست یاش قفل کرد، اعتراضام را در پنجهکرده بود. پنجه

 آرامش من بود...

 یهاشکوفه یجوانه هی. شبکردیخوب م یهاداشت. دلم را ماالمال ُپر از حس میبس عظ یآرام بود، آرامش ایدر

 مانیهارا با گام ایمحور در ی! دست در دست هم موازدادینسبتشان م میهالببه طعم  نییبهارانه که آ السیگ

و  ستمینگریخط انداخته بود م ایدر یکه رو اهمانیس یهیگوارا بود! به سا بیآراممان عج یو خلصه میمودیپیم

 زم؟یعز -. زدیکه به نوازش طعنه م یاانهیتاز زدند،یم انهیام تازبرهنه یپاها یامواج به رو

 صد جان خرج تمان جانم نکنم. توانستمینم گفتیکه م «زمیعز»همه احساس  نیبا ا گونه،نیا
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 جانم؟ -

 بهت بگم. یزیچ هی خواستمیجانت سالمت خانوم، م -

من و خودش انتخاب کرده بود!  یرا برا یدیاستوار و محکم بود، انگار که سرنوشت جد یمیاز تصم یحاک شیصدا

 کنجکاو نگاهش کردم.

  ؟یچ -

رو فقط محضِ  شنهادیپ نیباشه بدون ا ی. جوابت هر چیخوشحال بش کنمیغلط، اما حس م ایدرسته  دونمینم -

 خاطر تو دادم.

 !یکنینگرانم م یکم کم دار نییبگو آ -

 با هم... خواستمیم -

چشم  مانیروصحبت او شد. هر دو با تعجب به روبه یمانع از ادامه دیچیکه ناگهان پ یبلند یهاادیداد و فر یصدا

تر ساحل دور طرفآن  یادیز تیافتاده بود؟! جمع ی. چه اتفاقدیلرزیم میو دست و پا زدیم بی. قلبم نهمیدوخت

 نییج را لرزانده بود. آرا شکافته بود و تن اموا شبسکوت  ،یزن یهاغیزجه و ج یجمع شده بودند و صدا یزیچ

را کنار زد و با هم  تیجمع یرهسپار ساخت. کم یبلند به سمت آن شلوغ یهاو با گام دیدستم را به دنبال خود کش

 دیمج د،یو مج ختیریناالن اشک م یاست و زن هوشیب دادیکه ظواهر امر نشان م میستادیا یسر مرد جوان یباال

 گفت: یکی. کردیم

 اورژانس؟ نیزنگ زد -

 . انیپاسخ داد: آره گفتن زود م یگرید

 تلف شد، خفه شده، فکر کنم تموم کرده. چارهی: بیگرید و

چه شد  دانمیزن چشم دوخته بود. نم زانیر یهابه اشک یو من با دلسوز کردیمسخ شده به مرد نگاه م نییآ

مانور  شیها. با تعجب نگاهش کردم. دستدیزیسر مرد خ یو به باال دیکش رونیناگهان دستش را محکم از دستم ب

 انداخت. نیمرد طن ینهیس یضرب گرفت و به رو

 ؟یکنیم کاریآقا چ -
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 تموم کرده. چارهیب ینکن مرد حساب -

 آقا... دی: توروخدا نجاتش بددیبودم نال دهیحدش را ند نیکه تا به حال در ا یرا پاک کرد و با التماس شیهابا اشک زن

 

را  ممیدارد و حال نگرانش شده بودم. ربدوشامبر زخ ییبه تنها ازی! فکر کردم نبردیبود که در تراس به سر م یساعت

را به دست گرفتم و به تراس رفتم. پشت به  اشیمشک شرتیسرد نبود اما گرم هم نبود. سو رهیجز یتن زدم. هوا

پهنش انداختم و او تکان نخورد!  یهاشانه یرا رو شرتیبود. جلو رفتم، سو ستادهیتراس ا یزده به لبه هیمن تک

بود و  شیهابه کف دست رهی. خکردیم یقراریبه خواب رفته که از سر شب به بعد ب یایبه در رهیخ ستادم؛یکنارش ا

 حرف زدن را... یکم یسردرگمند. به او فرصت دادم، فرصت دانستمیکه م یغرق در افکار

بزارم.  نشیس یو تو ارمیدر ب نمیس یدوست داشتم قلب خودم رو از تو ساد،یدستام وا ریضربان قلبش ز یوقت -

 رفتنش. زود بود واسه یلیزود بود خ

 انیم یاز خون به دست و پا افتاد. بغض زمخت یحجم انیرا در قلبم حس کردم و دلم م یخون رگیهزار مو انفجار

 را بر تنم نازل کرد.  یبیگهان سرد شد و سوز عجرا بند آورد. هوا نا میالنه کرد و راه گلو میگلو

نرفته بود، قلب  رونیب ثمریدستم ب ریدونه عمل از ز کیکه  یو ادامه داد: من کردیهمچنان نگاه م شیهادست به

 بود. ستادهیدستام ا ریخودم ز یبچه

چشم خودم جان  شیشد، پ ریلحظه انگار هزار سال پ کی نیخم شد. مرد من در هم شیهاترک خورد، شانه شیصدا

 گشته بود. رهیبود که بر او هم چ یداد، آب شد! بغض مُسر

 دستام جون داد. نیهم ریعشقم ز یدخترم، ثمره ام،یدن -

 دوتا دستام زنده زنده جون داد. نیهم ری: زضاحیزد، پدرانه، شکست خورده، پر درد، پر است هق

 یسوز صدا یبرا ردیلحظه بم نیدر هم توانستیم ایمرد خود درد بود! از درد هم بدتر، مرگ بود. دن کی یهیگر

 .ندیمرا هم خراش داد و خدا کنم کافر هم داغ اوالد نب یهاکه جانم به جانش بند. اشک گونه یمرد

 شد،یبامزه م یلیخ دیپرسیه مسوال ک دمش،یبوس ؟یکنیقلب آدما رو خوب م یطور: بابا تو چهدیروز ازم پرس هی -

 خوِد خودت! شدیدرست خوِد تو م زد،یو با استهزا حرفش رو م کردیچشاشو گرد م
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-... 

و خون خراب کنم. بهش  یجراح غیگونشو با تبچه تیهم دوست نداشتم ذهن یبهش بگم، از طرف یچ دونستمینم -

دستام و  یدارش نگام کرد و بعد نگاش رو سُر داد روتاب یرنگش و موهاخوش یگفتم: با کمک خدا. با همون چشا

دسـ...  نیباهوش بود. موهاشو نوازش کردم و گفتم: با هم یلیدستات؟! باهوش بود، خ نیگفت: با کمک خدا و با هم

 تام.

. ختیفرو ر شیهاچشمم شکست! مرد من با تمام قوا شکست و شانه شیماه مرد من پ ید یدرست در سرما و

 کوباند و خودش را به باد لعنت گرفت. یسنگ نیرا به زم شیاهدست

 من. یلعنت به من، لعنت به دستا -

و  دیمحتاج مادر، کمرم را به چنگ کش یفشردمش. چون کودک نهیو به س دمیسرش را به آغوش کش اوردم،ین تاب

. داغ شدیتر مو گاه روزها تازه گذشتیها پس هم متازه بود؛ لحظه ایکرد. داغ هل یخال امنهیس انیخودش را م

 یهادست ری... امشب قلب آن مرد جوان زماندیم بانهیسا شهیبود و تا هم بانهیسا مانیطفلمان بر دل هردو یناکام

بود؛  امدهین رونیب دهینپوش تیگرش لباس آفمعجزه یهادست ریکس از ز چیکه ه ینییبه ضربان افتاده بود. آ نمییآ

جدا  یدرد باشد، تلخ باشد و عذاب شیبرا تواندیقدر مچه نیا دانمینتوانسته بود کودک خودش را نجات دهد و م

 یعنیبودن  نییآ یو جا دانستمیشخم بزند. م ادشیظلمات را بر  نیا یکیو تا ابد تار اندازدیرا به جانش ب ینشدن

 اوردهیخودم ن یبود و من هم به رو اوردهیخودش ن یبه رو چیمدت را ه نیبود... تمام ا اوردهیخودش ن یبرزخ... به رو

است و به دنبال  بر تنش نشسته نیکوتیحاصل از ن یدارد! غبار یلصروزها ناخا نیتن مردم ا یبو دانستمیبودم که م

و به  دانستمی. مدگذرانیم شوندیانگشتانش دود م انیو نازک که م دیسف یهاآرامش تمام شب را با آن نخ یاذره

آدم  گرید نییبرده بود! من و آ بیعج یاز غم من سهم نیی. من درد داشتم از غم دخترکم و آآوردمیخود نم یرو

به خـون  مانیچنان تازه که در پس هر خنده ماند،یداغِ م کی... میهم نشو گریوقت د چیه دیشا م،یشدیسابق نم

 ...افتدیم

 

 غم به جهانت برسد؟  یدلتنگ شو شده

 ات کور شود، غم به روانت برسد؟ گره
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*** 

 

 

! شود؟ی. اما نممیما به آن معتقد یکه همه استیباور نی! ایالحظه چیزمان و در ه چی! هگرددیباز نم گـذشته

و تکرار که از ن ،یبرگشتشان بگذار یرا پا اتیزندگ یرا که تو حاضر هست ییحسرت روزها شودی! نم؟یدانیم

 که بازگشتشان ُمهر محال خورده ییو روزها« کاش» نامبه ییهاو غول یمانیشوند، که باز هم باشند را نخورد و تو م

تلنبار شده و  ییهاعقده م؛یاما پر از عقده ی. همهماندیم شهیدر تو که پر از درد تا هم ییو تو یمانیاست. تو م

ها فرار از آن یابر یزیو گاها  گر کندیتر ماست و روز به روز نفسمان را تنگ را بند آورده مانیکه شاهراه گلو نیچرک

که هر لحظه در فکرمان  یحاصل از خاطرات یساعت یبمب م؛یاما پر از خاطره ی. همهشوندیم نیو با ما عج میندار

که  ستیقدر پر درد که حکم پتک محکم. آنو گاه پر درد.. بایخوب و بد، زشت و ز یها! خاطرهکنندیم دایآماس پ

که هنوز هم پر از درد  ی! قلبکندیرو مقلب و مغز روبه یهایهموار از تلق یکوه او ما را ب خوردیدر سرمان ناگهان م

 است.  جنگ ناجوانمردانه شکست خورده کیکه در  یاست و مغز

جبران  یخوردنمان هستند و خطاها نیباعث زم یکه گاهکوچک و بزرگ  یهااشتباه م؛یما پر از اشتباه هست یهمه

و  زدیریخورده م شهی. به قلبت شکندیم یپر از شرمندگ یاکه آزارشان داده یکه تمامت را نسبت با کسان ریناپذ

 م؛یهست یمانیما پر از پش ی! همهشوندیم ترکیو نزد کیحساس نزد یروز به روز به نقطه هاشهیش نیا

مواج  یمشک انیم دیسف یتار مو کی یو گاه به نازک دیلباس سف یرو اهیس یلکه کی یگاه به پررنگ ییهایمانیپش

را هم  گرانیکه نه تنها خودمان بلکه وجود د ییهاحماقت ادآوری. شوندیم ادآوری مانیبرا بیسرمان که عج یموها

 است! همتالطم ساخت

ها مهم ! حد و مرز گناهمیکه دوستشان دار یبه کسان زانمان،ینسبت به عز ییهاگناه م؛یما پر از گناه هست یهمه

 م؛یما پر از درد هست ی! همهمیاکرده نینش قلبشان خانه یآن گناه رو یکه به واسطه ستیمهم درد ست؛ین

 نیا یو گاه میندار یسرطان یهاتوده نیا ختنیر رونیب یبرا یاعصابمان است و ما راه یشانیکه باعث پر ییدردها

همچو  م؛یما پُر هست ی. همهزندیو پر از درد که از دستشان هوس مردن به سرمان م شوندیبزرگ م قدرنیها اتوده
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و  یماتم زدگ یاول افتد؛یشد دو اتفاق م یکه خال وانیل نیشود... ا یلب پر که هر آن ممکن است خال وانیل  کی

از  بارنی! اکندیات ماز نو زاده یو دوم سازدیم اتوانهید زیهر چ یو سوا شودیم رهیکه بر تنت چ یزیگر قعش

... یکه ببر هاهیلذت ثان ،یشاد باش ،یکه بخند دهد،یرا م ستنیو به تو فرصت دوباره ز کندیات مشکم خودت زاده

 ! یکه عاشق باش

 مانیلبخند زده بود. برا مانیتصم عمو بهو حالم را دوست داشتم! زن شدمیتر مبودم؛ لحظه به لحظه عاشق عاشق

و شش  ستیب یها. با هم شمعمیرا از خدا طلب کرده بود و حال کنار هم بود گریکدیدر کنار  یریعاقبت بخ یآرزو

 دم؛ی. خنددیمال امینیبه ب کیک یو او از خامه دیبوس راام محکم گونه نیی. آمیدیو خند میرا خاموش کرد امیسالگ

! میدخترکم به خانه آمده بود یابد یبود که از خانه یام گوش آسمان را خراش انداخت. ساعتقدر بلند که خندهآن

 میبرا نییمن بسته بودند. آ «زیسوپرا»و تا برگشتن من آن دو به قول خود کمر به  رمیدوش بگ خواستمیمن م

او را با  یاز ما خواست که مدت م؛یبود ایکه کنار هل شیپ یروشن کرده بود و او با ذوق دست زده بود. ساعت فشفشه

و باعث شد سرم را  دیچیدر سرم پ ایهل یخنده یچه گفت اما وقت بازگشت صدا دانمی. نممیتنها بگذار ایهل

 کردیبه دست ما قفل شده بود نگاه م شیهاان ما دستیکه م ییبرگردانم؛ خودش بود، دخترکم لبخند زده به ما و او

که  یعشقم نهاده بود و با لبخند یثمره یشانه یمو که دست رو دیو خوشحال بود و در کنارش آن زن جوان سپ

با  نییدست تکان داده بود و من لبخند زده بودم. آ میبرا ای. هلکردیمتمم لبخنِد دخترم را به دنبال داشت نگاهمان م

 به من نگاه کرده بود و گفته بود. تعجب

 زم؟یعز یایچرا نم -

 . امیاز دخترکم گرفته بودم و زمزمه کرده بودم: م چشم

چه  نییآ دانمیما را ترک کند. نم میکه از او خواست میما بود نیا بارنیا م؛یسر مزار پدر و مادر او هم رفته بود به

 یارش باشم، آبکن شهیدلش نگذارم، که تا هم یرو یگفت اما من قول دادم، که مراقبش باشم، که حسرتِ مِهر مادر

را  اشیسالگ ازدهیها کنارش باشم، تمام کنم، در تمام لحظه شرا در حق یدر دلش نگذارم که تاب بخورد، که مادر

را در کنارش باشم، تمام لحظات  اشیرفتنش را، تولد هجده سالگ ییراهنما نم،یکالس ششم شدنش را بب نم،یبب

 روحبگذارم. قول دادم، قول دادم به  هیما اشیریعاقب بخ اش،یشاد اش،یخوش یعمرم کنارش بمانم و از جـان برا

عشق  یکوچک او مراقب باشم. مراقب ثمره یهاکه به حرمت تمام بزرگانه ماند،یکه تا ابد شش ساله م یدخترک

من بود. به  یهاراسخ حرف ینهیآ نییآ یهاباشم. چشم نییمن و آ یها که حال شده بود تمام دلخوشآن

 است... همرا سوگند خورد یهااو هم عهد دانستمیکه نگاه کردم م شیهاشمچ
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که آن دو با خوردنشان در هر لحظه دست پخت  ییاز پختن غذاها آمدم،یبودم؛ به وجد م ستادهیاجاق گاز ا پشت

مامان و الهه خانوم  یها را به خانهبود. او جمعه نییربع تا دو مانده بود و موقع بازگشتن آ کی. کردندیمرا طلب م

رفتن داده  یها برارا به آن یچرخ یبودند و او قول وعده انشانج زِ یعز ینوه نیعاشق ا یادیها ز. مادربزرگرفتیم

و گاه  میهم باش یروزها را برا نیا دیبا نییو معتقد بود من و آ کردیرا به حال خود رها م نییها من و آبود. جمعه

 ...انداختیم ایهل ادیکوچکش مرا  یهاقدر بزرگانهچه

 یعطرم تمام خانه را مست خودش کرده بود و من دوان دوان خود را به حمام رساندم، دوش کوتاه خوش فسجان

را پشت آن  میبازوها یوار برهنگام که شالقشانه یرها شده رو ی. موهادمیبه خود رس میهاگرفتم و با تمام زنانه

و  گذاشتمیاحترام م قشیبه عال شهی. من همداشتیدوست م یادین کرده بود را زپنها دیکوتاه سپ راهنیپ

 د،یپسندینم میهالب یرژ را برا ختم،یر میهارنگ به جان چشم ی. کمداردیگونه باشم که دوست مهمان خواستمیم

 ازیرا. ن شیهایدوست نداشتن کردیعشق او اطاعت م یِ رویو ه دادیپوسته پوسته شده و ملتهبم آزارش م یهالب

از  شیب خواستمیم «یپاتو جو نیج»رفت  شیلمسش پ یها دستم براداشتم؛ پس از مدت یاز حد شیب یبه اغواگر

خود زدم و دوان دوان خود  یبود که به رو یهم شد. حاصلش لبخند نیو ا دیایبه چشم ب میهازنانه انیم یحد زنانگ

 من...  یو پشتش مرد خسته دیچرخش کل یمان بود صدارا به پشت در رساندم و چه همز

 که از اعماق جانم بود، خود را به آغوشش پرت کردم. یلبخند زدم، لبخند

 جان. جنتلمن یخسته نباش -

دستش مرا در  کیطور که با داد. همان نتیرا به گل بوسه ز میموها یو رو دیباال کش یرا در برگرفت، مرا کم کمرم

 به آغوش فشرد. شتریدر را بست و مرا ب شیسرخ را با پا یو دست گل رزها فیک گریبرگرفته بود و با دست د

 عشق من. یزنده باش -

 کرد. میتعظ یگرفت و کم میرو شیگل را پ دست

 منه. یخونه یکه بانو نیزم یزن رو نیباتریبه ز میتقد -
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 تواندیزن م کی. مرد که عاشق باشد ماندی! مرد که خوب باشد زن شاداب م؟یدانیگل را از دستش گرفتم. م دست

 دم،ییها را بو. گلشودیبا او م یزندگ یبه لحظه لحظه نیریو کامل باشد! مرد که فرهاد باشد زن ش یزن واقع کی

 .دمیرا کوتاه بوس شیها. لبدیاو به دور کمرم مرا باال کش یشده حلقه یهاپا بلند شدم و دست یپنجه یرو

 .زِدلمیممنونم عز -

مجنون نگاهم کرد و من  شیها... با چشمدیرا به محاصره کش میهاصورتم خم شد و لب یاز خود جدا نکرد رو مرا

 رنگش بودم.خوش یهازمرد یالیل

 دوسِت دارم ماماِن قشنگِ سپهرم. -

عادت کرده بود، من هم  دشینامیبخش مجان نییکه آ یمن به قوس یهالب روزهانیباز هم تکرار شد و ا لبخندم

که به او داشتم  یمن بود. مهم نبود که من به عشق نیتمام د نییکردم و آ یهج میهالب انیدوستت دارم را م یآوا

 یرا تالف امدهیند انتیکرده بود، مهم نبود که من خ انتیکه به من داشت خ یظلم کرده بودم، مهم نبود که او به عشق

سپهر را  یفرزند خواندگ شنهادیکه عاشق من بود! پ ییبود را... مهم من بودم و او دهیکه د یکرده بودم و او ظلم

ارزشمند  توانستیم زیرا؟! چه چ یهمه خوش نیجز ا خواستمیرا داد و من چه م شنهادیپ نیا شیخودش داد؛ در ک

باالتر از  ای! د؟یدرخشیم انشیم یادست چپمان باشد که مغرور از تعهدش حلقه یتر از انگشت حلقه

 قدرنیا زیچ چیمهم نبود؛ نه که مهم نباشد... نه! اما ه گرید زیچ جینام هم ُمهر خورده بود؟! هکه به ییهاشناسنامه

بخشش را خوب  نییمن و آ روزهانیامهم بود که  نی. امیببر ادیلحظات با هم بودن را از  نیباارزش نبود که قدر هم

برده  ادیاز  داد،یکه بعد از داد و ب یکوچک زیرا سر چ مانیخوب بود که جر و بحث شب گذشته نی. امیگرفته بود ادی

کوه  نم ی! او مردانه برامیدیجنگیم میکنار هم داشت یزندگ یخوب بود که برا نی! امیاکه سر چه بحث کرده میبود

 غیقلبم ت یچنان رو ایو من زنانه دلم گرم بودنش بود و گاه نبودن هل دیکشیمرا به دوش م یشده بود و باِر دردها

خوب  نییها آمن و آن وقت یهانفس یبرا شدیتنگ م یادیو هوا ز ساختیکه تا روزها افسرده و زارم م دیکشیم

بزرگ بر دل  یداغ شهیدار بود! تا همبکشد گرچه که خودش هم داغ رونیطور از آن ماتم بگرفته بود که مرا چه ادی

اما رفته رفته کمرنگ  شدیکه پاک نم ی! داغدانستیاوالد بر دلش بود دردم را م بیکه داِغ له یداشتم، مادر

 ! شدیم

 خلفت خداوندم... و باز هم زن، و باز هم مادر... نیترفیفصل سال، لط نیترمن زن بودم، خوش رنگ و
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۹۸/۳/۲۸ 

 انیپا

که هر کدام در پس  یمادرم و به بانوان عزیز ن،یزم یزن رو نیباتریبه ز کنمیم میرمان را زنانه نوشتم و تقد نیا

 پنهان دارند! یلبخندشان غـم

 کن... یکن، زنـانه عاشق یزندگ زنـانه

 حق... ای

 انیفتاح سنای

 

 :سندهینو یانیپا نسخ

 ست. عشق جانان من!رفتن زنانه یو لحظه یانیپست پا نمیهم داره و ا یرفتن کی یبگذرد... هر اومدن زین نیا

از  شتریب هاشیهم تلخ دیداشت و شا یداشت، خوش یرقم خورد. تلخ طورنیکه ا نییو آ رویه ِ یبود زندگ نیا خب

 ساخت. یواقع دیعاشق شا کیها دلشون بود و از اون یتو شهیکه موند، عشق تا هم نهیبود. مهم ا هاشیخوش

 یلیها خوقت یگاه نیب نیکه ا یو دل میمونیها و ما مها، سالها، روزها، ماهساعت ها،قهیدق گذره،یم هاهیثان

کنه و عکسش  دایدست پ هایبا عشق به تمام خوب تونهیکمال انسانه! انسان م یعاشقه. به نظر من عشق سرچشمه

قلبتون ضربان  گهیکه از حضور همد یهم بودن رو، لحظات نارلحظات ک د،یرخ بده... قدر لحظات رو بدون تونهیهم م

 یتو د،ی. ممنونم که بودافتهیم انیهاتون به جررگ یو عشق تو شهیدست هم گرم م یدستاتون از گرما ره،یگیم

 . دیبود اورمیو  دیکرد یلحظه به لحظه من و همراه

هاشون لب یاز رو یاهیها به عشقشون برسند، کنار هم خوشحال باشند و شـاد و لبخند ثانعاشق یهمه وارمدیام

 جدا نشه...

 .دیمن و حالل کن دیدید یو بد یخوب


