
 
 

 

 

 

 

 

 



 دل یکرده بود، هوا دنیشب شروع به بار مهیاز ن یدیشد باران

 فصل برگ شهی...همدادیبهم م یشور و حال خاص یزییپا زیانگ

 .دمیتا ساعت دو بامداد نخواب شیو دوست داشتم. شب پ زانیر

 ترهم با نهال چت کردم، نهال... دخ یاومد...البته کم ینم خوابم

 ت سیتا االن که ب یهفده سالگ یکه تو یکس آرزوهام،

 شهیهوش و حواسمو برده... سه سال از من کوچکتره، هم سالمه

 بودم، دوسش داشتم یهواشو داشتم و باهاش همباز یبچگ از

 رو که بهش یروز ش،یبهش نگفتم تا دوسال پ چوقتیه یول

 برمینم ادیاز  چوقتی.گفتم عاشقش هستم و ه

 ییغذا عیکارخونه صنا هی ری'مهران دانشور' چندسال مد پدرم

 هر بار چند اد،یز یبه خاطر باال آوردن بده شیاما سال پ بود،

 و با یهمه چ کاشیاز شر یت از کارخانه رو فروخ دونگ

ساده ما درآورد و بعد از اونهمه  یاز چنگ بابا یگر لهیح

 نبودن مواد کیطرف وزارت بهداشتم، به خاطر درجه  ،ازیبده

 یلیخ مونیشد. اونروزا وضع زندگ لیکال کارخونه تعط ،یخوراک

 ختی.به هم ر

 بانزن مهر هیدوتا زن داره....مامان مهتاب که زن اول بابا،  پدرم

 پسر داره که چهارسال از من هی. هیخشک و مقررات یکم اما

 تو کارخونه ومدین چوقتیخونده و ه ی'. مهندسالی. 'دانبزرگتره

 دوتا از دوستاش شرکت زد و یکیمن وبابا!!! خودش با  شیپ



 تهامون باهم خوب نبود، الب ونهیم ادیز یبه کاره. از بچگ مشغول

 نداشتم. زن شیو ِاال من کار کردیم یبه من حسود الیدان شتریب

 ه،ی' .مادرم حساس اما قویمشفق نیمیبابام، مادر خودمه 'س دوم

 .رونیب کشهیخودش و از آب م میخودش گل شهیکه هم هیزن

 . خودشکردیکارخونه و کارا کمکش م یکنار بابا بود وتو شهیهم

 گفتیبا پدر، م شیخونده و راجع به آشنا یبازرگان تیریمد هم

 دانشگاه با هم آشنا شدن ی.که تو

 رهیو بعد م کنهیبه خواست خونواده اش با مهتاب ازدواج م بابام

 شیپاپیچندسال دوسش داره ول شه،یآشنا م نیمیاونجا با س دانشگاه،

 بوده که بابا نیا تشیواقع یچون زن داشته، ول زارهینم

 انهیشده!! بعد از اتمام درسش، هم مخف نیمیعاشق س نباریا

 زا مهتاب ال،یاومدن دان ای. البته بعد از بدنکنهیازدواج م باهاش

 اما با کنه،یمدتم خونه رو ترک م هیو  شهیباخبر م یچ همه

 هر خوامیم گهیو بابا م شهیدرست م یبزرگترا همه چ یونیپادرم

 .دو زنم و داشته باشم

 هر دو رو داشت، یبازم بابا هوا یول کردنیم یزندگاز هم  جدا

 باهم حرف چوقتیه نیمیبابا خوب بود، گرچه مهتاب و س وضع

 یاما، همه چ زدنیم ریبا ت گرویهمد هیسا یو به قول زدنینم

 چندسال گذشته نی!!سرجاش بود تا ا

 مامان صداش شهیاومد، هم یاز مهتاب بدم نم چوقتیه من



 خب من یول ادیهم چندان خوشش نم نیمیگرچه س کردم،

 رفتمیم شهیهم یاونا نداشتم...از بچگ ارتباطبه کار  یکار

 نداشت یبد ارتباط.خونشون ومهتابم باهام 

 اومد خونه عمه یم شهیهم یبرادرزاده مهتابه؛ از بچگ نهال

دوستداشتن  نیاومد و عطش ا یازش خوشم م دمش،یدیو م مهتابش

 دوست شهیهم د،یبه اوج خودش رس یتو دوران نوجوان

 پدرش و نم،یبهانه نهال و بب نیبرم خونه مهتاب و به ا داشتم

 نسبت الیدان شتریامرم باعث کدورت ب نیو هم زدمیصدا م ییدا

 واسه یبریمنو م ییدا یبه چه حق گفتیمن شده بود و م به

 واسه خودت بخر....ههه ییدا هی!!!!خودت،برو 

 داشت که ریپدر پ هینداشت، فقط  یکس و کار چیه نیمیس

 ازدواجش با مهران، از دستش داده بود. پدر لیهمون اوا اونم

 اعتقادات خاص خودشو داره، ه،یمرد جاافتاده وفرهنگ هی نهال

 برادر هیو مادرشم کارمند آموزش وپرورشه.  هیدادگستر یقاض

 درس ییراهنما یداره که تو دیخودش کوچکتر به اسم نو از

 .زننیبه مهتاب سرم شهیهستن و هم یمی. خونواده صمخونهیم

 باهم چوقتیه اد،یخوشش نم یلیپدر نهال از بابام خ یول

 نموضوعیجوب نرفته و هم هیو به قول معروف آبشون تو  نساختن

 نداشته باشن. یخوب ارتباطهم باعث شده بود که با من 

 قبولم نکهیترس از ا دم،یترس یم ییجورا هیاز پدر نهال  منم



 دادمیجمعشون جا م یخودمو به زور تو شهی!!! نداشتن و هم

 که مصمم وبا اراده ام، نهیکه دارم ا یخوب یتایاز خصوص یکی

 پدر یو وقت شمینم دیناام ارم،یرو که بخوام بدستش م یزیچ

 نبود!! چون خاطر المیخ نیع کرد،یم یبهم کم محل نهال

 خواستمی....دخترشو م

 هبگم که باالخره قفل دهانم باز شد و ب یاگه بخوام از روز اما

 !!!سمیهفتاد منو بنو یمثنو هی دیگفتم که دوسش دارم، با نهال

 و یبرن هواخور خواستنیپژمان، م ییمامان مهتاب و دا خونواده

 زونشونیکوچولو، منم طبق معمول خودمو آو کین کیپ هی

 چه نهیو بب ختمیر یدوست نداره حت الیدان دونستمی. مکردم

 زمرفتم. مامان مهتاب مهم بود که ا یبه رفتنم باهاشون. ول برسه

 کرد؛اونموقع هنوز کارخونه سرجاش بود، به بابا گفتم دعوت

کار  ریخطابم کرد: بزمچه بازم از ز شهیکارخونه، مثل هم امینم

 در

م براممه اشیاصال شوخ کرد،یم یبابا، باهام شوخ دونستمی...میرفت

 نیبهم بربخوره!!با ماش ینبودم که زود الینبود، مثل دان

 اونم منو دونستمیرفتم و حواسم فقط به نهال بود، م خودم

 اعتراف ساده من یبرا زیمطمئن نبودم؛ همه چ یول خواد،یم

 اومد شیپ یاتفاق یلی!!خ

 ییو دا نیپژمان، خوانواده خاله پرو ییاز خونواده دا ریغ به



 جمع دختر و گهیاومدن و به جمعمون اضافه شدن. د هم ناصر،

 بعد از خوردن شهیشدن. طبق معمول هم ادیز یلیخ پسرا

 ناصر خوش مرام درست کرد، همه ییکه دا یزعفران جوجه

 بزرگترا اومد و ونیناصر از م ییدا بال،یوال یواسه باز اومدن

 گفت،یم یزیچ هی یبدست گرفت، شد ولوله وهمهمه!!! هرک توپو

 ییهمسن وسال نهالن. پسر و دختر، دا نیخاله پرو یدخترا

 . همه مجرد ودانشگاهالیبزرگن، همسن وسال من ودان ناصرم

 .رفته

 بود که نهال یتنها دغدغه من افتادن تو گروه ونیم نیا یول

 دایناصر، من بودم و آ یینشد!! گروه دا ینجوریا یباشه، ول توش

 ال،نهالیاما گروه دان ن،یخاله پرو یاز دخترا یکیخودش و  دختر

 نفر نیاول الیناصر!!!دان ییو پسر دا نیبود و دختر خاله پرو

 مکالفه بودم اصال دوست نداشت نقدریبرد تو گروه خودش. ا نهالو

 رو شروع کنم ی!!!باز

 و باهمه هیاز انرژ یاصال کوه ه،ییدختر سرحال و پرانرژ نهال

 من؛ یکم نداره..الاقل برا یزیچ میاز خوشگل ه،یوخودمون راحت

 هیخاص یلی!!که دختر تک و خ

 داشتم ،حواسم پرت بود و شیکه تشو نقدریشروع شد، ا یباز

 امیکردم و موجب اعتراض هم گروه یخرابکار یدوسه بار هی

 که یچندبار شد،یحالم بد م دمیدیم الی! نهال و که کنار دانشدم



 که حواسم به خودش و نقدریسمتم توپ و پرتاب کرد، ا به

 !!اونا باال رفت! ازیامت ینجوریبود، سمت توپو نگرفتم و ا پرشش

 عالم نیناصر گفت: چته؟!انگار تو ا ییدا م،یرو باخت یباز

 بروز بدم!بعدم رفتم اون یزیچ نیکوچکتر ؟؟نخواستمیستین

 دستم بود و میبود، گوش یخلوت و دنج یبزنم، جا یچرخ اطراف

 دخترونه یخنده ها یکه صدا خوندمیرو م بایمتن ز هی داشتم

 کنجکاومویتوجه امو جلب کرد، چشما اوردیکه باد به سمتم م ییا

 مشخص نبود، چندقدم یبه اطرافم دوختم، اما کس

 آواز خوندن یصدا شد،یم شتریجلوتر، صدا داشت ب رفتم

 یدخترا دمید دمیبه سمت راستم چرخ یبود، وقت دخترونه

 هم دارن هیبق خونهیناصر داره م ییدا ماهستن!! دختر جمع

 !! شالشو دور کمرش گره زدهرقصهیونهالم داره م زننیم دست

 من!!!چرا ی. خدادیرقصیداشت م هیو دور از چشم پدر و بق بود

 رو بدنم نشست، ی!! عرق سردشد؟یم ینجوریداشت ا حالم

 بسته بود، یرنگشو شالق کرده ودم اسب ییخرما یموها

 دینبا گذروندن،یجمع دخترونه بود و داشتن خوش م جمعشون

 لذت نگاه کردن به رقص نهال و کنار گذاشتم دن،یدیم منم

 ...رو تختهمیدیدخترا رو نم گهیکه د ییجا گه،یسمت د ورفتم

 خودمو خواستمیباز کردم، م موینشستم و صفحه گوش یسنگ

 نهال...فکر زدی!! قلبم داشت تندتند مشدیکنم اما نم مشغول



 نیبه جز قلبم از ا یمنو به خودش مشغول کرده بود و کس سالها

 که تو عالم خودم غرق بودم نقدریخبردنداشت. ا ندیخوشا حس

 یمتوجه نشدم نهال ک کردمینگاه م میبه گوش یداشتم الک و

 رقصش تموم شد!!!؟؟ یسمتم!! اصال ک اومده

 ،شلوار دمید میقدم کیجفت پا، روبروم در فاصله  هیلحظه  هی

 کفش هی یجورابش تو یب دیسف یو پاها یآب نیج ییا لوله

 سرمو بلند ی!! تندکردنیم ییبند دار، داشتن خودنما یتابستان

 . نگاهش به نگاهمستادهینهال دست به کمر جلوم ا دمید کردم،

 که نفس منو با ییکرد ...از همون خنده ها ییافتاد خنده ا که

 ی!! تندکردیو بند بند وجودمو از هم پاره م زدیگره م خودش

 .نگاهمو ازش گرفتم و مثل برق گرفته ها از جام بلند شدم

 نشسته یبر تخته سنگ یجوان یدیو گفت: اگر د دیخند بازم

 که عاشق است و نی......بب

 و مزاح گونه حرف دل لکسیر یلینگاش کردم. داشت خ عیسر

 ندکم شوکه شد و لبخ هینگار ا دی. نگاه تند من و که دزدیو م من

 :از لباش دور شد...به تته پته افتادم وگفتم

 -کجان؟؟ هیبق پس

 یچ دیرحافظ؟؟؟بایبه دقت نگام کرد وگفت:حالت خوبه ام نهال

 به کردمیبازم تظاهر م دی...خب معلومه باگفتم؟؟یم

 تفاوت بودن ی!!خوب بودن و ب



 و تو اون فاصله، بازم نهال باخنده گفت نیی:سرم و گرفتم پا

 -فکرتو مشغول کرده تا خودم  یجوون!! بگو ک یگینم یزیچ چرا

 باال بزنم؟؟ نیواست آست برم

 بزنم یزدم. بازم نزاشت حرف ی!! لبخندختیریمزه م داشت

 عجقم؟؟ یگینم یزی!!وگفت: چرا چ

 تو یداشت چه آتشفشان نش،یریش یعشوه ها نیبا ا دونستینم

 و لبخندزنان دمیبه صورت داغم کش ی. دستنداختیبه راه م دلم

 :گفتم

 -عشقم؟؟ یگیهمه م به

 لباش خشک شد!! منظور من نگران کردن و یرو لبخند

 از دوست داشتنش مطمئن بشم. اما خواستمینبود! م شیدلخور

 گفت یو تند ختی:چهره اش به هم ر

 یاصد-میگیم گهیکالمه!! با دوستام به همد هیتک هی نی!!!...اری...نخ

 حرف زدن نیکه داشتن درح دمیرو شن گهید یدخترا

 و نهال داشتمیاومدن سمتمون. دوست داشتم زمان و نگه م یم

 بگم، یزیچ هی دن،یبهمون نرس هیخواستم تا بق موند،یم شمیپ

 گفتم یخاطر تند نیبزنم، به هم یحرف هی:

 -قلبمو برده ؟؟ یک یبدون یخوایم

 دونمیچشماش رنگ عوض کرد، نم یسبز و خاکستر مردمک

 اشو یشوخ کردیجا خورد؟؟ فک نم نقدریحرفم ا دنیاز شن چرا



 رمیبگ ی!!جد

 یول دونم،یمورد نظر خودش باشه!! نم نهیگز زدیحدس م دمیشا

 من بودم که خجالتزده نبودم و داشتم نیبار، ا نیهرحال ا به

 کردمیاعتراف م....جسورانه 

 بزنم گفت ی:تا خواستم حرف

 -باشه مبارکت باشه ی...هرکس

 حسادت بود، حدس یوکم یلجباز یکردم، لحنش از رو احساس

 از خودشه!!...حاال که ریبه غ ییا گهیمنظور من کس د زدیم

 دمیکنم:خند تشیاذ ینوبت من بود، کم گهیشد االن د ینجوری.ا

 وگفتم

 -خوشگل واست کادو  زیچ هیمن دعا بکن بهش برسم ... تو

 رمیگی!!م

 شد و با اخم گفت یعصب ی:تند

 -مگه چه  ؟؟یدعا کنم واست؟؟...که بهش برس نمیبش من

 ؟؟یبش بگ یریکه نم یدار یمشکل

 -جوابمو نده ترسمیمغروره....م یکم هی!!آخه....

 کرد و گفت یپشت سرش نگاه یبه دخترا دی:باترد

 -!تو جمع امروزه؟؟

 نداشت، خنده کنان گفتم یتموم ختنمی:کرم ر

 -چقدر دوسش دارم...تموم آرزوم  یدونی....نهال تو نمآره



 به اونه دنی!!رس

 .چهره اش رنگ باخت و به تک تک دخترا نگاه کرد

 خلوت هیگفت: چ یمیصم یسمت من اومد و با لحن دایآ

حواسش به ماست.  دمیبه نهال که انداختم د یچشم ن؟؟گوشهیکرد

 منم

 دخترا به یقیشدم، بعد از دقا دایمشغول صحبت با آ لبخندزنان

 ! نهاله؟یبق شیپ میبر نیایب نیندار الیودمن گفتن، خ نهال

 من گفتم ی:سکوت کرده بود، ول

 -میایماهم االن م د،ی....شما بر

 نگام کرد، ییو ترشرو تیازمون دور شدن، نهال با عصبان یوقت

 اومد!! باخنده گفتم یچرا خنده هام بند نم دونمی:نم

 -....!عجقم؟یکنینگام م ینجوریچرا ا هی!!.چ

 نگاهش و ازم گرفت و با لحن تندش د،یاز رخسارش پر رنگ

 :گفت

 -عشقم؟؟ یگیبه همه م شهیهم توهم

 یجد ی!لبخندزنان، با لحنگردوندیحرف خودمو بهم برم داشت

 یسته یرنف نیو آخر نینگفتم....تو اول ی:گفتمنه!!من تا حاال به کس

- 

 که باتمام وجودم و به ی....کسمیعجقم!! زندگ گمیبهش م که

 بدنم، دوسش دارم و خاطرشو یتک تک سلولها اندازه



 خوامی....م

 ینهال خشکش زد! باچشما یشد اعتراف من!! ول نی!!! انیهم

 . بعد ازکردیباز، داشت به اعتراف من گوش م یو دهان زاغ

 شیپ رمیگفت: من م یکرد و با دستپاچگ ییتک سرفه ا یلحظات

 هی...بق

 وگفتم دمی:خند

 -و منو مهمون قلبت  یباال بزن نیواسم آست یخوای! نمکجا؟

 قلبت ی...بخدا دلم لک زده واسه مهمون؟ی!!کن

 !بودم! دهیند ینجورینگاه بهم انداخت، تا به حال چهره اشو ا هی

 شد و با دهیبر دهینوع شرم تو چشاش نشسته بود، نفساش بر هی

 :همون حالش جواب داد

 -یبگم؟...تو منو شوکه کرد یچ دی!!با

از نوع  ی.....ولی...مهمون ناخونده بود-ناخونده بودم؟؟ مهمون

 -اش یدوست داشتن

 د،یلبام ماس یازم دور شد و رفت!!لبخند رو عیکه گفت، سر نویا

 احساس نیو ا خواستینهالم منو م نکهیخوشحال بودم...از ا یول

 نبود کطرفهی.

 و فهمنیرو زود م گهیهمد یکه آدما احساسا گفتن؛یم راست

 یحس وحالها نیواسه درک ا هیمناسب یآدما جا قلب

 راحت تر با نهال برخورد گهی....بعد از اون ماجرا، دندیخوشا



 هم دور از چشم یباهاش در تماس بودم و گاه یتلفن کردم،یم

 یکه تو ینیریش ندهیو از آ رونیب میرفتیها با هم م خونواده

 ارتباط نیاز ا یکس ن،یمیس رازی. به غمیزدیبود، حرف م المونیخ

 از پدر و مادرش شهیدوست داشتن خبر نداشت. نهال هم و

 به خاطر عمه مهتاب، پدرش از بابام و من گفتیم د،یترسیم

 دردسر سازم تونستیبود و م یحرف هی نمی!! خب اادینم خوشش

 .باشه

 دوره یهم برا یو گاه خوندیرو م یسال آخر پرستار نهال

شب بود،  فتیو هر وقت ش مارستانیب رفتیم یکارآموز

و ت ای ن،یتو ماش ایشب  مهیبعد از ن ییو تا ساعتها دنشیرفتمدیم

 طیمح

 که حرف زدنم باهاش ی. تنهاکسزدمیباهاش حرف م مارستانیب

 فکر هیترس محسوس،  هی شهیهم ینداشت ،نهال بود!!ول یتموم

 به نهال بود دنینرس نیآروم باشم و ا زاشتی.بد نم

 یسال سخت هیو بعد از  ختیبابا به هم ر تیشانس بد من وضع از

 شد، همه دنبالشن، یبه طلبکاراش، بازم متوار یپرداخت بده و

 واسه دیم،وشایگاش خبر دار یفقط من و مامان از مخف یول

 یبهم حسود الیبابا بود؛ دانمن و  نیکه ب یتیمیصم نیهم

 ومدیازم خوشش ن چوقتیو ه کردی!!م

 هدعوا و کشمکش با طلبکارا، خون یشدن بابا و کل یاز متوار بعد



 بال سرشون نیمثل ما، هم المیمهتاب و دان م،یاز دست داد مونو

 پول یو خونشون که در گرو بانک بود، مصادره شد. با کم اومد

 و میبخر میخونه دو طبقه تونست هی نیمیو س الیانداز دان پس

 جااون میاز من، موقتأ قرار شد بر ریهمه، البته به غ لیم برخالف

 مامان و یآنچنان یایاز مهمون گهی.....د میکن یباهم زندگ و

شدم.  کارینبود، منم ب یپر زرق و برقمون خبر یزندگ

 مدتم دنبال کار گشتم، هیخونده بودم و  یدانشگاهرشته حسابدار

 یول

 الیخیکم بود....ب یلیاگرم بود حقوقش خ اینبود،  یکار چیه

 بنا به نیمیس یشدم. ول نیمدت و خونه نش هیو  شدم

 شرکت رفت و کارو شروع هیاز دوستاش به  یکی درخواست

 باشه، کاریو ب نهیدوست نداشت توخونه بش چوقتی. هکرد

 یمال ریمدت شد مد هیعد ب نیبود، واسه هم یقو تشمیریمد

 نیبابا رو از ا یبه زود تونهیو م هیکارش عال گفتیم شرکت،

 یآنچنان ینجات بده....خوشحال بود و مشغول معامله ها تیموقع

 شروع کنم به ییجا هیبرم و از  گفتیبود...به منم مدام م شده

 بابا شیدوست داشتم، فکرم پ موی. اما من هنوزم کار قبلکار

 .....بود

 گرفته بودم، از بس یشدم، گردن درد بد داریکه از خواب ب صبح

 بد سرم رو متکا بود! از توالت یلیتو دستم بود و خ میگوش که



نه صبحو  یزیرفتم سمت آشپزخونه، ساعت روم رونیاومدم ب که

 ای. تازگرونیب زدیساعت هفت از خونه م نیمیس داد،ینشون م

 نوک یایواسه خودش گرفته بود و باهمون زانت نمیماش هی

 سرکار رفتیم شی.مداد

 ییدر آوردم و با چندتا خچالیاز  رویش یبطر یحوصلگ یب با

 از پشت پنجره، شهیو هم میخوردم، ماطبقه دوم بود تیسکویب

 بد نبود، بعد هم ی....واسه سرگرمکردمیو آمدا رو نگاه م رفت

 کردم،یگوش م یقیموس ای وندمخیکتاب م ایتو اتاقم و  رفتمیم

 و نترنتیتو ا رفتمیوقتام م یبعض کردم،یبا نهال چت م نکهیاای

 و نستایبوک و ا سی...ف

 شده بود، کم کم اعتراض نهالم داشت کنواختی یلیخ میزندگ

 گرفتم شب که میبرم دنبال کار. تصم گفتیم شد،یم بلند

 یکار هیبرم تو شرکتشون،  خوامیبرگشت بهش بگم م نیمیس

 .واسم جور کنه

 میمیقد یاز دوستا یکیبودم و داشتم با  دهیکاناپه دراز کش رو

 به در خورد، یکه تقه ا کردم،یشرکت بود، چت م هی ابیبازار که

از جام بلند شدم و رفتمسمت  زدم،یرو داشتم گاز م یقرمز بیس

 زد و گفت:حافظ جان یدر، مامان مهتاب بود، لبخند

 کمکم؟ یایب یتونیم

 ییوقتا هیالبته  گفت،یاومد و بهم م یداشت م یاگه کار شهیهم



 لیو با کمال م رفتمیخونه نبود، منم م نیمیاومد که س یم

 دادمی.کاراشو انجام م

 یدانشگاه التیبزرگتر بود و تحص نیمیاز س یسال هشت

 کنکور شرکت کنه ازدواج خواستهیم یوقت گفتیو م نداشت

 هیو  رفتیسرکار نم چوقتمیدرس و رها کرده، ه گهیو د کرده

 دار تموم بود، دستپختش حرف نداشت، همه کاراشو خونه

 سرزنشش شهیهم ثیح نیاز ا نیمیو س دادیانجام م خودش

 یکرده، اونا که با هم حرف ریکه با کار خونه خودشو پ کردیم

 کردیهووشو م ییمن بدگو شیفقط پ زدن،ی.نم

 بود. چشام چهارتا یمهتاب مشغول پاک کردن سبز ن،ییپا رفتم

 تو خونه دیکه با دهیرس یی!! خاک بر سرم کنن!! کارم به جاشد

 ییکه نشستم مهتاب خنده ا زیپاک کنم. سرم یو سبز نمیبش

واسه شب مهمون دارم  اده،ی:کرد وگفتحافظ امروز کارم ز

 - یبر یتونی....م

 د؟یخر واسم

 کج کردم و گفتم ی:گردن

 -و برده نشیماش نیمیندارم، س نی...فقط ماشستین یانع!م

 یزن الغر اندم و صورت استخوان هی ستاد،یروبروم ا مهتاب

 نکهیسبز ونافذ. درکل خوشگل بود و با وجود ا یبود،دباچشما

 از یزیشده بود، اما هنوزم چ ادیصورتش ز یو چروکا نیوچ خط



 نهال به عمه یچشما گفتنیکم نشده بود. همه م شیبایز

 !!مهتابش رفته؛ سبز روشن بود

 -.....ببخش حافظ جان، اگه ریآژانس بگ ،یها رو که گرفت لهیوس

 دادمیخونه بود تو رو زحمت نم الی!!دان

 -هستن مهموناتون؟؟ یک حاال

 - ینجوری...خواستم اخبرهی...خودش بالهیتولد دان راستش

 هیتو خودشه، و  ادهیروزا کارش ز نیکنم، بچه ام ا خوشحالش

 زدم ووگفتم یخوب دارم واسش:لبخند زی!!سورپرا

 -اده؟یز تونیدعوت

 مطمئن خواستمیم یهستن، ول هیپژمان پا ییخونه دا دونستمیم

 کرد و گفت ی:بشم،تبسم

 -. توهم الیدان یدوتا از دوستا یکیبرادرام هستن و  خواهر

 شاگه کسر شأن ن،ییپا ادیبگو ب نمیمینرو.....اوم....به س ییجا

 باهامون رفت و آمد کنه ادی!!!نم

 تکان دادم وگفتم یکالفگ یاز رو ی:سر

 - نداره؟؟....بابا بچه یسال هنوز تموم یشما بعد از س هیقض نیا

 گهی!!هاتون بزرگ شدن، بسه د

 انداخت، چشماش رنگ غم گرفت، یصندل یخودشو رو مهتاب

 زل زده بود، گفت ییبه گوشه ا کهی:درحال

 -خورهیجوش نم میجور چی!!دلم شکسته......ه



 -مثل  چوقتیاز جانب شوهرش بشکنه، ه یزن وقت هیقلب 

 کرده انتمیبهش خ نکهیمخصوصأ ا شه،یدرست نم سابقش

 !!!باشه

 بهم یلرزش دستا د،یلرزیصداش داشت م زد،یحرف م یوقت

 کردمی.قفل کردش رو هم احساس م

 یاشکاش نباشم، بالحن آرام دنیتا شاهد د نییو گرفتم پا سرم

 :گفتم

 -نبودم،  چکدومتونیطرف ه چوقتیمن ه د،یدونیم خودتون

 ی....ولنیبود نیمیهم مامان صدا کردم چون برام مث س شمارو

 به بابا جواب نیمادر من بود یاگه شما هم جا دیشا شییخدا

 لیپدر عل هینداشت،  یکس و کار نیمی....سنیدادیم مثبت

 حال مرگ بود!!داشت که در 

 :بالحن تندش، جوابمو داد و گفت

 - یکی یاومد تو زندگ یم دیسرپناه بوده با یکه ب نیهم خب

سال  یداشتن!!بعد از س ییایکردم، زنها عجب دن گه؟؟نگاشی!د

 مهتاب

 دلخور نیمیو از بابا و س ختیریهمون سالها داشت اشک م مثل

 بود؟! چرا مهران زن یسه نفر مقصر ک نیا ونی!! واقعأ مبود

 کم یچ ی!مهتاب که خوشگل و خونواده دار بود، از زندگگرفت؟

 هبه نظرم هرس ی!! ولدونمیازدواج کرد؟...!نم نمیمیکه با س داشت



 دیداشته باشن!!شا توننیم یی!!!نفرشون خطاها

 .دمیکه مهتاب سفارش داد رو خر لهیو هرچه وس دیخر رفتم

 م،داد امیبه نهال پ کردم،یآماده م یمهمون یمنم خودم و برا دیبا

 بود؛ جوابمو نداد، فتیش شیبرگشته بود و شب پ مارستانیب از

 نیبهتر دیفاصله رفتم حموم، با نیباشه، تو ا دهیزدم خواب حدس

 محولمو تنم کرد رون،ی.... از حموم که اومدم بدمیپوشیم لباسمو

 قالآب پرت وانیل هی خچال،یرفتم سمت  میآواز خون مستق و

 مینگام به گوش وه،یآب م دنینوش نیو ح ختمیخودم ر واسه

 . به سمتش هجوم بردم،خوردیداشت تکون م زیشد که رو م ختم

 دیچیپ ینهال تو گوش یکه گفتم، الو؛ صدا نی:هم

ام .لبخند رو لب-دم؟؟یساعته دارم بهت اس م هی ییو درد!! کجا الو

 دوست داشتم شوینشست، نگران

 - میدور نقدریا یعنیتوپت پره؟  نقدیبه خانم خانما.....چرا ا به

 کنه؟یم تتی!!اذ

 :با حرص جواب داد

 -جوابتو  دینبا ،یاولش خودت اس داده بود نکهیآقا...مثل ا رینخ

 دادم؟؟یم

 بالفاصله گفت دم،یآب پرتقالو سرکش وانیمبل نشستم و ل ی:رو

 -؟یخوریم یچ یدار

 -؟؟یخوری...نمخورمی....آب پرتقال دارم مرونیحموم اومدم ب از



 -شکم  نیکم به ا هی شهی...نوش جون خودت....حاال نمرینخ

 وقت بهت بد نگذره هی ؟ی!!مبارکت استراحت بد

 خوش خوراک یلیخ گفتیلحنش خنده ام گرفت، راست م از

 گفتم ی:بودم، کال اشتهام خوب بود، با مکث کوتاه

 -که خوش اندامم و از همه بهتر مورد پسند، خانم  نهیا مهم

 شاهللیخب ....نوش جونت،ا یلیمثل شما شدمخ ی!مشکل پسند

 -تا  یبچسبه به جونت، ول

 یشکم نزن کهی!!!وقت

 -رد بابا.!!...اتفاقأ نهال خانم مرد باس شکمش گنده باشه....م یا

 بره هیجوراباش تا خونه همسا ی...باس بو

 فمو بگم وگفتحر ی:نزاشت باق

 -زنمی!!بسه...بسه....دارم عق م

 گفت یو نهال بالحن خاص دمیخند ی:خودم کل

 -حموم....بابا  یریم قهینداره که هر د یتو تموم یوسواس نیا

 بکن نیرحم به کره زم هی!!مملکت کم آب شده!!

 -مگه تو  کنم،یامشب حاضر م یدارم خودمو واسه مهمون آخه

 ؟؟یستین حاضر

 -که  فتیاومد از ش یکه خوابم م نقدری.!!...نه بابا،...به قران اآهان

 !!برگشتم با همون لباسام رو تخت خوابم برد

 -برم تیاون خستگ ی!! من فدای!!آخ



 - زی!!مزه نر

 -رم؟یبابا!! بده که قربون صدقه خانمم م یا

 -من هنوز نه خانمت هستم نه ی...ولست،ی....نه.....بد ن

 -شده؟؟ یزیچ

 - یواخیم ی..!ک؟ینیتو خونه بش کاریب دیبا یتو تا ک ی.......!ول!نه

 ؟ی!منو خانم خونت کن

 -تو شرکت مامانم،  رمیخانم خونم بشم، توفکرشم، م یفدا من

 ....فقط تو نگران نباشدمی!بخدا بهت قول م

 - دونمیبهم بخوره...حافظ...من نم یهمه چ هویکه  نمیا نگران

 اون ....اون کنه،یفک م گهیجور د هی....بابام شهیم یچ آخرش

 ادیتو هم خوشش نم هیاز سا ی!!حت

 احساس و نیپژمان نسبت بهم ا ییمطمئن بودم که دا بأیتقر

 ختیو رو دستم ر یاون لحظه ،نهال،کالً آب پاک ی!!داره ول

 نگران نباش*** شهیو گفتم: آخرش درست م دمیکش ی.....آه

 اومد نیمیباز شد و س دیدستم بود که در با کل یگوش هنوز

 پاشنه یکرد و کفشا ی. نگاهش صاف رفت تو چشمام، مکثداخل

 پرت کرد وداومد ییحرکت گوشه ا هیو از پاش کند و با  بلندش

 که من رو مبل نشسته بودم. سالم کردم، ییهمونجا من،ینش تو

 با نهال حرف زدم، دینگام کرد و جواب داد. فهم یجور خاص هی

 .دیرسیانداخت، خسته و کالفه به نظر م یمبل یو رو خودش



 نگام کنه گفت نکهی:بدون ا

خوش  یو الک یحرف بزن یدختره....الک نیبا ا یخوایم یتا ک تو

- 

 ی!!!بگذرون

 گذاشتم و گفتم زیدستم و رو م وانی:از جام بلند شدم، ل

 - ی.....من نهال و واسه خوش گذرونگذرونمیخوش نم یالک من

 خوامشیم یزندگ!!! واسه خوامی!نم

 :تو چشمام نگاه کرد و گفت

 -اصال  ؟؟یبکن تیواسه زندگ یفکر یخوایم یک یبگ شهیم

:با میکه ما دار یتیوضع نیاونم....با ا ده؟ی!!پژمان به تو دخترشو م

 و گفتم دمیکش سمیخ یموها یال یدست یشانیپر

 - شمینم دیناام چوقتی!!ه

 و رفتیداشت به اتاقش م نکهیا نیجاش بلند شد و ح از

 گفت اورد،یرو از سرش در م شی:روسر

 -نباش پسر!! به جاش به فکر راه چاره باش نیخوشب نقدری!ا

 نهال و بعد هم مامان، یاومد سراغم، حرفا فیدلشوره خف هی

 نیخواستم به خودم مسلط باشم، از ب ینگرانم کرد. ول یکم

 نیشرت جذب آست یت هیبود  زانیاسپرتم که تو کمد آو یلباسا

 . بعد از حمومدمیو پوش میکاربن یآب نیو شلوار ج یمشک کوتاه

 زدم،یو به صورتم کرم م نشستمیم نهیعادتم بود که جلو آ نیا



 و دیکشیطول م نکارامیکم دقت و وسواس داشتم که ا هی دیشا

 رسمیدختر به خودم م هیمثل  گفتیمامان بهم م شهی.هم

 !!ادیعمراً اگه ب دونستمیم یول ،یگفتم واسه مهمون نیمیس به

اصرار نکردم و ساعت  گهیبخوابه، د خوادیخسته اس م گفت

 .دمیبندچرم رولکسم و به دست بستم و بازم به خودم ادکلن پاش

 !!!خوب بودم

 ساعت هیبا خودم آوردم، براش  المیدان یو کادو رونیب اومدم

 سرو ن،ییپا رفتمیاز پله ها داشتم م نکهیبودم. هم گرفته

 ناصرن. ییخونه دا دمیکج کردم، د ی. گردندمیرو شن ییصداها

 ناصر بزرگ خونواده یی. دامیکرد یاحوالپرس دم،یکه رس بهشون

 یدوسش داشتم...اونم از من بدش نم یلیو خوش مرام، خ بود

 ناصر یینهال دختر دا شدیم یچ گفتمیبا خودم م شهیهم اومد،

 بود ی....!!م

 و سوپ مهتاب تو خونه یقورمه سبز یبو میکه رفت داخل

 بود. خونواده شون دهیچیپ

 مهتاب همه جوره هواشو داشتن. مثل یبود، برادرا یمیصم

 نه ینداشته باشه، نه خواهر یکس و کار چیکه نبود!! ه نیمیس

 داشت که اونم ریخاله پ هیتک فرزند بود، فقط  نیمی. سیبرادر

بودن. رفتم  ومدهیمان نپژ ییخونواده دا کردهنوزیم ی.کرج زندگ

 تو آشپزخونه،



 و زنهیحرف م خت،یریم یداره با مادرش که چا الیدان دمید

 گهی:م

 -تو جمع  شهیهم دی،چرا با ستیکه جزء خونواده ما ن اون

 باشه مونی!!خونوادگ

 منظورش منم، جلو رفتم و گفتم دونستمی:م

 - ال؟یدان یمنو برادر خودت ندون دیبا یتا ک دونمی!نم

 کرد و ییتک سرفه ا الیبه من که جمع شد، دان حواسشون

 :گفت

 -خونواده ما  یقاط نقدری...خواهشاً خودت و اخوامیبرادر نم من

 مهتابتند مزاجه. م یکم هی الیدان دونستمی!!هم نکنبه دل نگرفتم، م

 .ارهیاز دلم در ب ش،یبا مهربون خواستیاومد جلو، م یچا ینیباس

 :نگام کرد و گفت

 -رو ببر ییچا نیحافظ جان ا ایحرفا رو...ب نیبس کن ا الی.دان

 .دمیزنگ خونه رو شن یرو از مهتاب که گرفتم صدا ینیس

 با اخم نفسشو فوت کرد و جلوتر از من از آشپزخونه رفت الیدان

 ییپژمان بودن، دا ییمنم پشت سرش اومدم. خونواده دا رون؛یب

 به چشم داشت و و نکشیاز بچه هاش وارد خونه شد، ع جلوتر

 کت و شلوار مرتب به تن داشت، پشت سرش مادر شهیهم مثل

 مرتب به سر یروسر شهیمرتب و البته محجبه بود، هم نهال،

 بچه درس خون هی دمیبارم به خونه خدا رفته بود. نو هیو  داشت



 یطنتایبود تا ش یوتریکامپ یهایحواسش به باز شتریکه ب بود

 زیرو م یچا ینیلحظه هول کردم؛س هی دمیاما نهال و که د گه،ید

 رنگش ییلخت و خرما یموها یرو یری. نهال شال حرگذاشتم

 یدست فیبود و موهاش دور شونه هاش رها بود، ک انداخته

و بدست داشت و خنده کنان با همه و بعد من  شیکوچک

به  نمیکرد. همه که نشستن خونه عمه پرو یسالمواحوالپرس

 جمعمون

 بود و همه با هم درحال صحبت یشدن. همهمه و شلوغ اضافه

 اومدن. المیدان ی. قبل از شام سه تا از دوستا و همکارابودن

 اونم کردم،یحواسم به نهال بود و نگاش م یرچشمیز

 بلندش همه رو خطاب قرار یمهتاب باصدا نکهی...تاانطوریهم

 :داد وگفت

 -لحظه آروم هی...بچه ها دی...ببخش

 بود، نگاه ستادهیجمع ا یشدن و به مهتاب که روبروساکت  همه

 . مهتاب ادامه دادکردنی:م

 -زمهیعز الیدان هیسالگ ت سی...امشب تولد ب

 مبل بلند شد و به یاز رو المیدست زدن و دان الیواسه دان همه

 دستشو به نشانه ره،یجنبه مزاح بگ شتریکارش ب نکهیا خاطر

 اش گرفت و چند بار دوال و راست شد،ومهتاب نهیس یرو میتعظ

 :لبخندزنان ادامه داد



 - گهید دونمی...مالیدارم واسه دان یعال زیسورپرا هی امشب

خبر دارم،واسه  یخودمم از دلش تا حدود شه،یم ادیداره ز سنش

 خواستم در حضور جمع امشب، نهال برادرزاده مو نیهم

 کنم ی.براش خواستگار

 !!!اما من!!!!چشام چهار تا شد ودنیدست زدن و سوت کش همه

 جمع و عیکرد و به سرفه کردن افتادم و سر ریتو گلوم گ یچا

 برگ هیو  ییمتوجه حالم نشه. رفتم گوشه ا یکردم تا کس ترک

 جلو دهانم گرفتم، به سمت جمع که برگشتم نهال و دستمال

 ونیبرگشتم م! کنهینگران داره منو نگاه م یکه باچشما دمید

 نیا الیدان یپا کردمیاصال فکرشو نم خت،ی. حالم به هم رمهمونا

 المیدان نکهیا یعنیباز بشه! مهتاب گفت از دلش خبر داره،  وسط

 من!! حواسم یخدا ینهال عالقه داشته و من خبر نداشتم! وا به

 نبود شدیکه زده م یی!اصال به جمع و حرفا

 نهال از جاش بلند شد و رفت تو آشپزخونه. حالم دمیلحظه د هی

ً یدق گفتنیکه م ی!! حال سگخوردیبهم م داشت  حال من نیهم قا

 شلوارم بودو احساس کردم، بیکه تو ج موی! لرزش گوشبود

 نهال بود!! بازش که امیدم،پیکش رونشیب بمیبردم و از ج دست

 نیاز ا من زه،یعز یلی:کردم نوشته بودبه جون خودت که واسم خ

 - اناتیجر

 خبرمی!ب



 خانم یگفتیو م یبود امروز موضع گرفته بود نی: واسه همنوشتم

 حرفا آره؟ نیو از ا کارمیو ب یستی!خونه ام ن

 نوشت عی:سر

 -خبره، چرا باور  یب اناتی...من روحم از جرزمیحافظ عز ریام

 ؟ی!ندار

 بودم دوست داشتم به همه، بخصوص یدلخور و عصب نقدریا

 کردم پیبشم. براش تا هیکم تخل هی ینجوریبدم، تا ا ری:نهال گ

 - از من جلوتره...مهندسه، کار داره، ازیکه اون چند امت معلومه

 ستی!پدرت دوسش داره، مث من که ن

 چون مهتاب رفت تو آشپزخونه. رون،یاز آشپزخونه اومد ب دمید

 مویگوشه نشست. گوش هینگام کرد و رفت  یفیاخم و اندوه ظر با

 یاون مهمون عتریانداختم، دوست داشتم هرچه سر بمیتو ج

 تمو طرز نگاه هاش به نهال داش الیاز دان گهیتموم بشه، د یلعنت

 از جام بلند شدم، اصال رو پام بند ی!! باکالفگشدمیم یکفر

 نهال بود، نکهی. مثل ادیلرزیم یه بم،یتو ج ممیگوش شدم،ینم

 حوصله گهیکنه، اما د میمنو متوجه گوش خواستیم باچشاش

 یهمه م دنیشام رو دخترا با مهتاب چ زیزدنم نداشتم، م حرف

 نی. اشتهام به کل کور شده بود. در عوض ارفتنیو م اومدن

 خنده هاش تموم خونه رو پر کرده بود، فقط یبود که صدا الیدان

 که کنارم نشسته دایآ کردم،یخودمو با غذام سرگرم م داشتم



 کرد و گفت کمی:بود، باخنده سرشو نزد

 -؟یچرا پکر هی!چ

 :نگاش نکردم وجواب دادم

 -ستین یزی...چ یچی!!ه

 لشویمن که دل-آروم کرد و گفت:  یو صداشو... کم دیخند

با  ینگاش کردم، چشمک یتندیخواستم خودت بگ یول دونم،ی...م

 گوشه چشمش زد و تبسم کنان

 یعنیغول خوردن شد!!و مش ختیقاشق برنج تو دهنش ر هی

 مشکوک بودم که همه بهم شک کردن؟ !خب ...اصال به نقدریا

 بهتر باشه!! به هر حال فقط داشتم مینجوریا دی!!شاجهنمممم

 انفجار رخ داده بود هیوگرنه تو دلم  زدمی!!خودمو گول م

*** 

 نهال و یامهایرختخواب، آروم و قرار نداشتم...جواب پ یتو

 خبر یخواستگار انیاز قبل از جر کردمیندادم. احساس م گهید

 ،اومدم باال یوقت ی...سردرگم بودم، بعد از مهموندونمی!!نمداشته

 خواب بود و با اومدن من شروع کرد به غر زدن که چرا نیمیس

 ندادم و یباال بوده، سر درد گرفته! جواب نقدریا کیموز یصدا

 گمب نیمیرفت به س ادمیحالم بد بود اصال  نقدریتو اتاقم، ا رفتم

 تا خوابم دمیکار تو شرکتشون. به صورت دمر دراز کش واسه

 ...برد



 نگاه که به صفحه هی دم،یاز خواب پر میزنگ گوش یبا صدا صبح

 ، توشماره ناشناسه، جواب ندادم...بازم زنگزد هی دمیانداختم د اش

 یدم، صداخواب آلودم جواب دا یجام نشستم و با صدا

 و دیرو لبم ماس یناخودآگاه لبخند د،یچیتو گوشم که پ بابا

 :گفتم

 -...سالم بابا

 و گفت دی:خند

 -؟؟یبز ...تا حاال خواب بود کره

 :باخنده از جام بلند شدم و گفتم

 -؟یبشم که چ داریکار نباشه ب یوقت

 -تو خونه  ،االنیمن و مادرتو داشت رتیذره از غ هیفقط  اگه

 ی!نبود

 -حقوقش  نقدریا ای ست،یکار ن نیدونیبابا!! شما که خوب م یا

 یشی...کمه که فقط االف م

 -نیسرکار!!...بب یخب...زنگ نزدم بگم بر یلی!خ

بفرست برام  شش،یمقدار پول هست پ هی د،یسع شیپ یریم-...جونم

 -به 

 دمیکه بهت م یشماره حساب نی.ا

 -ه؟یچرا؟! پول چ دیسع

 -تیموقع نیبودم واسه ا..پول خودمه، گذاشته 



 - دیبا یراهشه؟تا ک نی..آخه ان؟؟یگردیبابا جون چرا برنم آخه

 ن؟یکن یمخف خودتونو

 -زندون  یها لهیپشت م نیدوست دار نکهی...همتون مث اهیچ

 ن؟ینی!منو بب

 -بخدا ستیخوب ن تمیوضع نیا ی!!نه دوست ...ندارم!! ول

 بهش اعتماد یلیحسابدار و مشاور بابا بود تو کارخونه، خ دیسع

 .داشت

 رفتم به کنه،یشرکت کار م هیتلفن که کردم گفت تو  بهش

 منو که دیشرکت بزرگ و خفن بود...سع هیکه بهم داد.  یآدرس

 بغلم کرد و گفت دلش برام تنگ شده، راست یبا خوشحال دید

 افتادم، پولو که بهم داد، میقد یروزا ادیلحظه  هیمنم  گفتیم

 :گفت

 -؟یکاری!حافظ هنوز ب

 -...آره

 و گفت دیبلندش کش بأیتقر یبه موها ی:دست

 -؟یایواست جور کنم م کار

 بگم؟ یچ دونستمینم

 -باشه؟ یتا چه کار حاال

 زد و گفت یی:رو شونه ام ضربه ا

 -بهت  ایرفت، تو ب شیپ دیپله به پله با ست،یکار خودت که ن مث



 تو کارخونه، هر یبود یخوب ری...تو مدیکن شرفتیپ دمیم قول

 یباش نیبهتر یتونیم یی.جا

 رون،یخبرم کنه واسه کاراز دفترش که اومدم ب دی...قرار شد سع

 ن،ییرفتم که با آسانسور برم طبقه پا

 دختر جوون و خوش پوش هم همزمان با من وارد آسانسور هی

 لحظه هیکه تو حال و احوال خودم غرق بودم  نقدری. اشد

 بعد متوجه اش شدم، فقط من بودم و او!!سرمو که بلند دمش،یند

 نگاهم با نگاهش برخورد نکهیکنه،همیداره نگام م دمید کردم،

 فک کنم با شتریب یروشو برگردوند. خوشگل بود، ول کرد،

 زنگ بازم بمیتو ج میخودشو سرپا نگه داشته بود!! گوش شیآرا

 کنمی. فک مرونیهمزمان با دختره از آسانسور اومدم ب خورد،

 مویادکلنشو گرفتم از بس بوش تند بود. دست بردم و گوش یبو

 درآوردم. نهال بود...آخ که چقدر دلم براش تنگ شده بمیج از

 چون باهاش یبودمش، ول دهیروز نبود که ند هیهمه اش  بود،

 و جواب طونیلعنت کردم به ش کرد،یبودم، دلم هواشو م قهر

 دلخور و خشک حرف زدم تا حساب کار یبا لحن ی. ولدادم

 حرف زدن از شرکت خارج شدم، نهال با لحن نی. حادیب دستش

 و دلخورش، گفت نیری:ش

تفاوت باشم،  ی.خواستم ب-؟؟یدیمعلوم هس چرا جوابمو نم چیه

 مردم یداشتم براش م کهیدرصورت



 -همه کاراتو انجام  یدار انهیکه مخف ییتو نی...انجامیهم من

 یدی.!م

 - خوامیم یی...!اصال کجا؟یکنیم ینجوری...حافظ ...چرا اا

 نمتیبب ی.حضور

 -نجامی!!هم

 -دنبالت امیب نیتا با ماش ،ییمزه!!...خب بگو کجا ی.ب

 -یدارم تو ندار نیمن ماش یعنی نی!!!آهان! ا

 -از حرفامم که ! حساس!!زودرنج!! ؟یشد ینجوریتو چرا ا حافظ

 یکنی!!کالً بد برداشت م

 ام و یب نیکه سوار ماش دمیلحظه دختر تو آسانسوره رو د همون

 ینهال چ دمیباکالسش شد، چشام چارتا شد!! نفهم اتومات

 دار باشه!! هیباکالس و ما نیهمچ خوردی!! به دختره نمگهیم

 لب گفتم:اوفففف ریوز دمیکش ی....سوت

 -یریگیاز حرفام بدمنظور م گمیم یدینهال گفت!!د دمی:فقط شن

 دختره رو نیگفته بود، حرکت ماش ینهال چ دمیاصال نفهم من

 شم؟یپ یایب یکینزد یینهال گفتم اصال تو کجا دم،بهید که

 -رسونمیخودمو م عیسر ی.تو هر جا باش

 وپاشو رو پدال گاز فشرد  کنه،یدختره هم داره منو نگاه م دمید

 نشستم تا نهال مکتین هیسرعت از اونجا رد شد ودمنم رو  به

 ستیرفتم سمت دو دمش،یاز دور د د،یبرام کش ی. بوقاومد



 جلو نشستم، یکه درو باز کردم و رو صندل نی. همدشیسف شش

 شاخه گل روبروم گرفت. از حرکتش شوکه هیذوق سالم کرد و  با

 !!و البته ذوقزده شدم

 گاش کردم، داشت مهربانانه بهمرو لبم نشست و ن یلبخند

 حرکتا!! تو اون چند نیبود ا دیاز نهال مغرور بع زد؛یم لبخند

 رهمن بودم که  نیبرام کادو نگرفته بود. ا شتریدوبار ب یکی سال

 تخشکم زد و با خنده گف بردم،یبراش کادو م یزی:بار به بهانه چ

 زمبا-دوجج دالم یلی!!!سالم ...گل واسه آقامون که قهله....منم خ

 داشت حرف نشیریگل کرده بود و بالحن ش طنتشیش

 کردیام م وونهید شتریشم...داشت ب وونهید دونستیم زد،ی!!م

 تو چشماش زل زدم، با خنده گفت حرفی:ب

 -دی...دستم خشکگهید ری!!بگ

 به چشماش بودم و رهیلرزانم، گل و گرفتم... هنوزم خ یدستا با

 نهال گفت

 - دونمیبهت بگم تا آخرش باهات هستم، نم خوامی...محافظ

 بدون که ...قلب من فقط مال ی! ولانهی یشنویقلبمو م یصدا

 بد نکن ینداره، پس فکرا ییتوش جا ییا گهی...کس دتوئه

 زمی...عز

 ییجورا هیبخشش، خوشحال شدم و  نیتسک یحرفا دنیشن از

 نهال بود که حرف نیو بازم ا نییگرفتم، سرمو گرفتم پا آرام



 وگفت زدی:م

 -نگفته بودن،  یزیبا بابام هماهنگ کرده بود و به من چ عمه

خونهبه  میبرگشت یتو عمل انجام شده قرارم بدن...وقت خواستنیم

 یاشتباه بوده، بابام گفت تو که نخوا یلیبابا گفتم کارشون خ

 ...گفتم خب من فعال قصد ازدواج ندارمشهینم یچکاری... ه

 نگاش کردم و گفتم ی:تند

 -بهشون بگه  یگفتی...میازدواج کن یخواینم الیبا دان یگفتیم

 هی..که جوابت منف

 کمرنگ گفت ی:بهم زل زد و با لبخند

 -برم من تی...قربون اون حسود

 میحسود الیمن بودم که به دان نیا نباریا گفت،یراست م نهال

 گفتم واشی یبا لحن شد،ی:م

 -ترسمی...مرهیگی!!!دلم آروم نم

 و در جوابم گفت دی:خند

 -یغم بغل گرفت ی!!خره...االن که نرفتم زنش بشم، زانو

دوست  ی:سرم و بلند کردم و بازم نگاش کردم و گفتمنهال از بچگ

 -تو  شهی...هممیداشتم، باهم بزرگ شد

 خوادی...االنم دلم مکردمیخودم و کنار تو تصور م اهامیرو

 بشه ینجوری.هم

 تازه کرد، بعدهم دوباره بهم یبه جلوش دوخت و نفس نگاشو



 چیبهت بدم که ه نانویاطم نیا خوامیدوخت و گفت: م چشم

 اگه در کنارتم یحت چوقت،ی...هیشیاز خاطرم محو نم یزمان

 !! نباشم

 روشن کرد و لشویحرکت اتومب هیفقط نگاش کردم، با

 .حرکت کرد

 به خونه که برگشتم انگار عوض شد. امینهال که حرف زدم، دن با

 بابا یاز صبح بودم. البته بانهال که بودم، پول و برا سرحالتر

 نیمی. شب که سکنهیبابا داره چکار م دونستمیکردم، نم زیوار

 شد و یبابا پول فرستادم، عصب یخونه بهش گفتم برا برگشت

 دونستمیگفتم،نم شانیبهش نگفتم، منم سردرگم و پر یزیچرا چ گفت

 یبا نگران نیمی!! سزاشتمیم انیشما رو در جر دیبا

 :گفت

 -خواستهیم نیبره خارج از کشور، پول و واسه ا خوادی!!مهران م

 شروع کرد به گرفتن شماره بابا، اما جواب نیمیزد، س خشکم

 انداخت و شروع کرد یمبل یبعد هم با اندوه، خودشو رو داد،ینم

 دیبلند نال یکردن و با صدا هی:به گر

 -خدا ی....امیبود که گرفتارش شد یچه وضع نیآخه ا ای!!خدا

 دو یکی نیدوست داشت و تو ا یلیبراش سوخت، بابا رو خ دلم

 . اشک تودیکش یرو تحمل کرد و سخت شیدور یلیخ سال

 رو نداشتم، نیمیس یاشکا دنیمنم نشست، طاقت د یچشما



 ستم.خودم ب یگرفته شد و رفتم تو اتاقم و در رو به رو حالم

 !! حالم بد بود،شدیتموم م ینامعلوم ک تیوضع نیا دونستمینم

 هیاز  دیکه بهم گفت، با یاس ام اس دادم واسه کار دیبه سع یول

 گفت تا دیازم جلو بزنه!! سع الیدان دینبا کردم،یشروع م ییجا

طورم شد و بعد از دو  نیو هم کنهیخبرم م گهیدو روز د یکی

 روز

کت  یعنی ،یرسم دنشلباسیبرم شرکت د .بهم تلفن کرد و گفت:

 و رفتم. تو دلم خداخدا دمیوشلوار پوش

 سشونییگفت؛ با ر دیبشه، سع بمیکار خوب نص هی کردمیم

 من براش گفته، اونم خواسته بود هیکرده و از سابقه کار صحبت

 یلیخ د،یرسیمرد شصت هفتاد ساله به نظر م هی. نهیمن و بب اول

 سرحال و خوش صحبت بود. در مورد کارخونه ازم یبود، ول ریپ

 و گفت دیاز خودم پرس ییزایچ هیسؤال کرد و بعد  ی:کم

 -سرکار تا روال کار  ایمدت ب هیکرده،  فتویتعر یلیخ دیسع

 ادی.دستت ب

 -تو شرکت  هی...کارم چ

 نگام کرد و بعد گفت رهیخ رهی:خ

 -خوشم ...ازت ،یدینشون م ییو با جربزه ا یجوون کار تو

 گمیبهت م ای.اومد....فردا ب

 و نافذ قیبود، عم یجور هی!!نگاش 



 زاعصابم ا گهی!! دنیماش یو ب ادهیبازم پ رون،یشرکت اومدم ب از

 دوره زمونه نیتو ا مینیماش یجوش اومده بود، ب ت،بهیوضع نیا

ه ب میوگوش رفتمیداشتم راه م ابونیخ هیداره. تو حاش یعالم خودش

 از کنارم رد شد، چندتا دختر نیماش هیدستم بود، که 

 ...مهندسمتیبرسون اباالی!!سوارش بودن،باخنده داد زدن:ب

 درمون!! بااخم نگاشون یخنده!! درد ب ریمهندس زدن ز باگفتن

 ؟ یندار نیماش یگفت: آخ شونیکی!کردم و 

 ،وگرنه خود ساعت و یگفت: نه بابا اومده هواخور گشونید یکی

 بلنده یشاس نیماش هیپول  لشی!!موبا

 !!قبلنا پسرا متلک بارشدمیم یداشتم از دستشون کفر گهید

 دوره آخر زمون شده، پسرا از دخترا گهی! االن دکردنیم دخترا

 شنونی!!متلک م

 شرکت، نیبودم. ا دمیو فقط به فکر شروع کار جد اونروز

 نبود برام که دوباره از جام بلند بشم. ماما یخوب یلیخ تیموقع

 از من ریدلشوره بابا رو داره، به غ گفتیتو فکر بود، م یبدجور

 و

 رو نداشت، االنم که بابا تنهاش گذاشته بود. فقط یکس بابا

 یزینجات بده.چ تیشده بابا رو از اون وضع یهر طور خواستیم

 بهش نگفتم. روز بعد، صبح زود از دمیاز شروع کار جد

 خودم و به شرکت عیسر یتاکس هیبلند شدم و با  خواب



 کرد، به طبقات یشرکت و بهم معرف یهمه جا دی. سعرسوندم

 یبرام گفت. کم سیرئ یاخالق اتیو از خصوص میرفت مختلف

 دیکه رفتم، سع سیو داشتم، به اتاق رئ دیشروع کار جد استرس

 برات ارزش نقدریا سیکه رئ یخوش شانس یلیگفت، تو خ بهم

 کنه، یکارتو بهت معرف خوادیشده و خودش شخصأ م قائل

 تیموقع نیا دینبا ی!ولانه؟؟یهست  دیحق با سع دونستمینم

 نفسم و تازه کردم و ی:پشت در، چندباردادم،یو از دست م خوب

 .زدیمسلط و شمرده شمرده، حرف م سیرفتم داخل. رئ بعد

 کرد،؛کتیم ییپشت لباش خودنما دش،یکلفت سف لیسب

 به گردن داشت که نشون یو دستمال گردن مرتب یطوس وشلوار

 به یحرفاش لبخند کمرنگ ونی. مدادیخوش لباس بودنش م از

 داد و حیشرکت و کامال برام توض یکار تو طیداشت و شرا لب

 کرد و یشرکتش معرف یداخل ریدر کمال تعجب، منو مد بعد

لطف  هیو  نیا دیبا دونستمیمن رو محک بزنهنم خوادی!!گفت م

 سابقه ی! از روانه؟ی دونستمیم

 گذشته و اسم و رسم بابا بود که داشت به من اعتماد کار

 ....؟؟؟کردیم

*** 

 سخت بود، اما بعد خودمو خوب با یکم هیاول کار برام  یروزا

 یبودم و قدرت سازگار نطوریهم شهیسازگار کردم، هم طیشرا



 دواریام طمیکم کم داشتم به کارم و شرا گهیداشتم. د ییباال

 انمام نکهیرفته بود. تا ا نیبابت از ب نیام از ا ینگران شدم،یم

 نیمیو بهم داد. اولش مث س رانیبابا از ا یرقانونیرفتن غ خبر

 دادم و گفتم نیتسک یبعد خودم و کم یپکر شدم، ول یلیخ

 براش بهتر باشه، اما مامان انگار حرفامو اصال دیشا ینجوریا

 رهیم یبابا م یکرد و گفت: از دور هیگر یلیخ د،یشنی!!نم

 از دستم بر میکار چیه یول گرفت،یم شیداشت براش آت دلم

 از اونچه بود شتریب یلیکه بابا داشت خ ییها یاومد، بده ینم

دن ارشو مهتابم از رفتن بابا خبر د الیدان م،یبهش فک کن میبتون که

 نیمیکه س یبار مهتاب اومد خونه امون وقت نیاول یو برا

 !!خونه بود

 به اون دو تا و یکس میخودمون بود یکه تو حال و هوا نقدریا

 !! مهتابم مث مامان ناراحت وکردینم یهاشون توجه هیگر

 که مهران در حقش ییهایبا همه بد گفتیبود و م نیاندوهگ

 خوادیبازم خاطرشو م ی.کرده ول

 ، اونروز صبح تو مرز گفتیهنوز منتظر تلفن بابا بود، م مامان

 یده، نگرانش بود. خواستم با حرفام کمبش تلفن کر هیترک

 :آرومش کنم وگفتم

 ستی!!مادر من بابا که بچه ن

 نیمیسکوت کردم! س گهیبهم داد که د یمامان جواب اما



 بهم گفت انیگر ی:باچشما

 - نکهیزن به وجود شوهرشه،به ا هیحرمت و ارزش  پسرم،

 که توش میحاال اگه ستون خونه ا یباال سرش باشه، ول مردش

 و وجود یلحظه دلگرم هیارزه به  یاز طال باشه بازم نم هستم

اون مرد هم معشوقه  نکهی!..!مخصوصأ امیزندگ مرد

 یقطعأ آدم عاشق م ستیمعشوقه ن یوقت گهی...دتباشهیزندگ

 یچ یفهمینداره واسه گفتن!! م یحرف گهی!!...چون دشکنه

 گم؟؟یم

 بگم، آره خواستمیبلند کرد و جمله آخرشو گفت، م یکم صداشو

 کنارم بودن الینگفتم. چون مهتاب و دان ی. ولفهممتی.مامان م

 بازم به شیگرنیم یکرد و سردرها هیگر یلیمامان خ اونشب

 دوسش داشتم یلیچکار کنم، خ دیبا دونستمیاومد، نم سراغش

 یبه زندگ یچیبکنم، اما ه یبراش کار خواستیدلم م و

 رفت. از من و کارسرکار ن یدو روز یکی کرد،ینم دوارشیام

 نیچون دلش غمگ گهیبراش گفتم، اما د یکم د،یپرس دمیجد

 و ندادم یشتریب حاتینشد و منم توض ریگیپ ادی.بود ز

 لبتهبار به مامان و ا هیدو روزم گذشت و بابا  یکیهر حال اون  به

د هبوخودشو داده بود و گفت یمهتابم تلفن کرده بود و خبر سالمت به

 بابا مطمئن شد، به یمامان که از سالمت ده،یرس شیبه اتر

 خودش برگشت. یبه روال عاد یکم مونیرفت. زندگ سرکارش



 گفتیخوشحال بود، م یلیبه سرکار رفته بودم خ نکهیاز ا نهالم

 اونشبش فکر یو خواستگار الی...هنوزم به دانشهیم دواریام داره

 نهال که! به انه؟یهنوزم به فکر نهال بود  دونمی!! نمکردمیم

 بهم نداد و گفت؛ مهم خودشه که جوابش یجواب درست گفتم؛

 تونست آرومم کنه!! به نهال یحرفاش نم نی. اما با امعلومه

 دیا!! به هر حال بهیبروز ندادم تو دلم چه حال یعنینگفتم،  یچیه

 ی!! سخت بود ولشهیم یکه چ دمیدیبودم و م یآخرش م تا

 گذشتی...باالخره م

*** 

 تا میزندگ طیگذشت، شرا دیز رفتنم به شرکت جدماه ا دو

 رفتیم شیپ یشرکت کارام به خوب یشده بود، تو یعاد یحدود

 هم مرد به ظاهر خشک و قانون سیبودم، رئ یراض یاز همه چ و

 که باهاش آشنا شدم، ازش خوشم شتریبود که البته ب یمدار

و  کردیکارمنداش برخورد م هیتر از بق یمیبا من صم اومد،

 هی کنهیدخترش هم کنارش تو شرکت کار م دمیفهم کهیروز

 ییجورا

 یبود که برا ی! همون دخترادیازش خوشم ب نکهینه ا د،یلرز دلم

 د،یمنو د ی!! اونم وقتدمشیآسانسور شرکت د یبار تو نیاول

 اومد یدختره م ی! وقتزدیملوسک صداش م س،یشد. رئ متوجه

 خونواده و مسائل یقاط ادیز کردمیم یباباش سع شیپ



 نیاما ا کردم،ینشم و بالفاصله جمعشونو ترک م شونیزندگ

 و در حضور من قربان صدقه دونستینم بهیبود که منو غر سیرئ

 ادینداشتم و اصثوال ز یاصال به دخترش توجه رفت،یم دخترش

 ودبگپ زدن با زنها رو نداشتم، تنها نهال بود که استثناء  حوصله

 ا باهاش حرف بزنم و خسته نشمساعته تونستمی.و م

 و یروز کار هیاز شرکت خارج بشم، بعد از  خواستمیشب که م هی

 حال دم شرکت یکه داشتم خسته و ب یادیز یکار اضافه

 تا برام رمیو همونجا خواستم شماره آژانس رو بگ ستادمیا

 دنیشن رمیخواستم شماره رو بگ نکهیبفرستن، اماهم نیماش

 دختر دم،یتوجه مو جلب کرد، سر بلند که کردم د یلیاتومب بوق

 تاونم تا اونموقع شرک نکهیبود!! مث ا لشیکه سوار اتومب سهیرئ

داره...تا به اون  ی!! به سمتش رفتم، گفتم حتمأ کاربوده

 یکلمه هم حرف نزده بودم از بس که انگار خجالت هیلحظهباهاش 

 و

 گرفت یرشو زودکم حرف بود! رفتم و بهش سالم کردم، س دیشا

 نشد!!!باتعجب، گفتم میگفت که حال یزیچ هیو  نیی:پا

 -انی!!متوجه نشدم خانم صباغ

 یواشینگام کرد و  یزد و با گوشه چشم یحیمل لبخند

 ...گفت:سالم کردم

 -دی!!آهان!!...ببخش



 -رسونمتونیم دیریم یی...اگه جاکنمی...خواهش م

 -دنبالم ادیب نیماش زدمیداشتم زنگ م شم،یمزاحم نم ری...نخ

 -د؟؟یکنی!تعارف م

 -تعارف ندارم ی!نه ...من با کس

 -گهید دی!!خب سوار ش

 رو دوست نداشتم، باهاش رفتم. یرونیا یپاره کردنا کهیت تعارف

 بود،ینیتازه کردم، عجب ماش یجلو که نشستم، نفس یصندل یرو

 یبودم و تو دلم داشتم به تکنولوژ نیماش ستمیغرق س

 که با همون لحن آرامش گفت گفتمیاحسنت م:آلمان 

 -ستین نیوقت شبم ماش نی!!هوا سرده....ا

 فرمانو ینگاش به روبروشه و دو دست دمیکه کردم د نگاش

 فرمانو گرفته یدو دست یبود!! همچ یک گهید نی!! ا گرفته

 ی. ولدمیپشت وانت نشسته!!! تو دلم به حرکتش خند یانگار

 لحظه هیکه  دادمیمتوجه نبودم و داشتم لبخندم و بروز م انگار،

 گفت ینگام کرد و با لبخند معنادار ی:جور

 -یبا جنم هست یلیخ گفت،ی...مکردیم فیازتون تعر یلی.بابام خ

 عیزنگ خورد، نهال بود...سر میبزنم که گوش یحرف خواستم

 کردم و گفتم واشی یکم هی:جواب دادم. سالم که کرد، صدامو 

! ستین داتیپ ییتو؟؟...کجا یخوب-؟ی!سالاااام طوطو...چطور

 -نه  یامینه پ گهید



 نجورینه ا گهید یسرکار ول یبر می!!گفتی!!پسغام

 دادم و گفتم هیتک میو به صندل دمی:خند

 - بود...االن ختهیکم کارام بهم ر هیخونه،  رمیاالن دارم م بخدا

 ...تموم شد

 -یومدیعمه گفت ن م،ی...خونه عمه مهتابدونمی!!آره م

 خونه اس؟؟ المیو گفتم:دان دیاز رخسارم پر رنگ

 جواب داد ییگرفته ا ی:با صدا

 -بره؟ ییجا دیوقت شب با نیبابا!! ا ی!ا

 و گفتم دمیکش ی:آه

 -دمیپرس ینجوری!نه...هم

 بدونم دیبا گفتیم یحس دم،ینپرس ینجوریهم گفتمیم دروغ

 هکنیاونجاس؟ االن بازم داره بدجور نهال و نگاه م المیدان االن

 و نفسمو فوت کردم، دمیبه موهام کش ی!! کالفه شدم!! دستانه؟ی

 رتونیمس نیبه حرف اومد و گفتنگفت سی:همون لحظه دختر رئ

 -کجاس برسونمتون؟؟

 دیکرد و بعد با ترد یاون طرف خط مکث د،یصداشو شن نهال

 :گفت

 -تو حافظ؟؟ یی!!!کجا

 هب دیبا یانداختم!!آخه االن چطور زینگاه نفرت انگ هیدختره  به

 کردم و گفتم ی!! من منهیک نیکه ا فهموندمی:نهال م



 -سمت خونه امیدارم م نمیتو ماش یچی...ه

 گفت یکرد و بعد با لحن آروم یطوالن ی:نهال مکث

 -نمتیبی!!باشه م

 م گفتباز سیو که قطع کرد، به جلو، ماتم برد!!دختر رئ ی:گوش

 -نه؟؟؟ نیندار نمی...ماشنیخسته شد یحساب ی!انگار

 دختره نبود، چقدرم نیمحلم مث ا یکردم، خروس ب نگاهش

 گفتم یواشی! زدی:فک م

ره بزنم. از پنج یدوست نداشتم حرف گهید-ندارم نی...نه فعال ماش

 زل رونیبه ب لیاتومب

 راست هی خواستیخونه دلم م دمیتو فکر نهال بودم. رس زدم،

 برم اونجا. ییبهانه ا چیه یب شدینم یخونه عمه مهتاب، ول برم

 نیپشت در واحدشون مکث کردم؛ مردد بودم!! لعنت به ا یکم

 بکشم! یسخت یبه خاطر همه چ دیبا ینجوریکه من ا یزندگ

 ه، کو به نهال اس ام اس زدم ستادمی...اومدم باال، رو پله ها ااه

 نمشیبب خوادی!!برگشتم خونه، دلم م

 رونیب امی.نهال نوشت: باشه االن م

 زدم،یضرب م نیپام رو زم هیبه دستم بود و داشتم با  فمیک

 که پالتوشو انداخته دمیداشتم، در که باز شد، نهالو د استرس

 !کنهیو نگاه م رونیشونه هاش و با نگاه کنجکاوش داره ب یرو

 نجامیگفتم: نهال...ا یواشی ی...باصدا



 تکون داد و یشد، سر دهیمن و صدام کش به سمت نگاهش

 اومد باال و گفت یی:دوسه پله ا

 -؟؟یشد میاونجا قا چرا

 یباز یدزدک نی:تو چشماش نگاه کردم وگفتم!!!متنفرم از ا

 -عاشق شدن یکردنا.....از دزدک

 :با اخم نگام کرد و گفت

 -؟؟یزنیحرفا رو م نیچرا ا حاال

 و گفتم دمیکش ی:آه

 -االنمون تی...واسه وضع

 .نگاشو ازم گرفت

 -!؟مینیرو بب گهیهمد یدزدک یخوایم یکن ...تا ک شیعلن خب

 نگاش کردم، اونم رتزدهیحرفو بشنوم!!!ح نیازش ا کردمینم فک

 :نگام کرد و گفت

 -ستیمثل قبل ن تتیوضع ،یریسرکار م گهی....االن که د

 :شتابزده گفتم

 -ینینه ماش ییندارم...نه خونه ا یپول چیه ی.ول

و گفتخب  ستادیجلوم ا نهیو دست به س دیاز سر حسرت کش ی:آه

 - ینجوریهم دیام با گهیباشه تا دو سه سال د ینجوریاگه ا

 مینیرو بب گهیهمد ی!دزدک

 کالفه بودم!پنجه تو موهام بردم و به گفتمیم یچ دیبا دونمینم



 و جذابش نگاه کردم رایگ ی.عمق چشما

 -ازم ساخته  میچکاریآروم باشم...ه زارهینم التیو خ فکر

 ستی...ن

 زل زد و گفت یی:به گوشه ا

 - هی...من...من هر روز سکهیر هیصبرم  ی...ولمیصبر کن دیبا

 ادیواسم م دی!!خواستگار جد

 حرفش، شوکه شدم،؛آب دهنمو دنیالفور نگاش کردم، از شن یف

 -شده بهم بگو  ی:قورت دادم وگفتم!!چ

 -خونمون، گفتم  انیخواستن ب شبیبابام د یاز دوستا یکی پسر

 سر ریو ز یحتمأ کس گفتیشد...م یبابا عصبان ان،یبگو ن بهشون

 کنمیخواستگارامو رد م هیو بق الی!!دارم که دان

 -من  یو به پا یشیم تیاذ یدار یدونی...خب اگه مخب

 یریبگ میتصم ییا گهیجور د یتونی!!می...مختاری!! نشست

 مانیپش ییلحظه ا هی. از گفتنش زدمیبا شک حرفمو م داشتم

 رهی! بهم خه؟یجوابش چ نمیبا ترس به نهال زل زدم بب شدم،

 از غم و اشک پوشاند ییشفافشو هاله ا ی.شد، چشما

 -بود؟؟  نی!..!همه قول و قرارامون هم

 گفت،یبهم م شویداشت وفادار نکهیاز ا دم،یکش یراحت نفس

 نکهیصورتمو گرفت ، اما هم یپهنا یشدم، لبخند خوشحال

 معنادار گفت یبزنم، با لبخند یحرف خواستمی:م



 دونستمیم- ؟؟یرفت و برگشت دار سیبگو....سرو دتیکار جد از

 حرف بزنم، دیکه شن ییراجع به امشب و صدا خوادیم

 :بالفاصله گفتم

 -و دخترش برگشتم سیبا رئ گهیوقت بود د ری!!نه...امشب د

 به دروغ گفتم نکهیبود، از ا یجور هینگاه کرد، طرز نگاش  بهم

 آخه ی. ولنییهمراهم بوده ، هول شدم ، سرمو گرفتم پا سمیرئ

 وقت نیا گفتیم شه،یناراحت م دونستمیم گفتم،یراستشو م اگه

 من تو دونستیدختر جوون چرا برگشتم؟ اون که نم هیبا  شب

 انجام شده قرار گرفتم تی!!موقع

 لباس نهالو نیلحظه در خونه مهتاب باز شد، فورا آست همون تو

 کنم میسمت خودم و خواستم پشت پله ها خودمونو قا دمیکش

 !! نهال از حرکتم شوکهنهیهست ما رو باهم نب یهرک که

 گفتم یواشیبزنه، اما  ینگام کرد و خواست حرف ی:شد،تند

 - شی!!ه

 اومد الیدان ی...فقط با ترس نگام کرد، صدا

جلو و  دی:نهال خودشو کش- ؟؟ییاونجاس؟؟؟ نهال اونجا یکس

 گفت یواشی

 -بهتره  ینجوری...بزار برم ا

 هیبه نرده پشت سرم تک شانیکردم و رفت، کالفه و پر رهاش

 ترس داشتم...ترس نداشتن دم،یشنیقلبمو داشتم م یصدا دادم،



 گفت الیکه به دان دمی:نهال!! نهال رفت و صداشو شن

 -شده؟؟  یزیچ

 در جوابش گفت الی:دان

 -!؟ یهواخور یریم یکه گفت ؟؟؟تویبود باال

 پشت ینجوریا دیبا ی! تا کی! حرکتیحرف کردم،یم یکار دیبا

 به سراغم اومد و یبیعج یروی!! نکردمیم میخودمو قا پرده

 خواستنیو نهال م الیدان رون،یاز پشت پله ها اومدم ب کدفهی

 و دهان الیدان رانیح ی. چشمادنیداخل خونه که منو د برن

 مادستیپاگرد پله ها ا یشد!! با اقتدار رو رهیبازش به من خ مهی.ن

 نگفت و سرشو یچینهال، ه-رونیمن اومده بود ب دنید ی.نهال برا

 هاج و واج به الیاما دان ن،ییگرفت پا

 گفت یبلند مهین یو با صدا کردی:نهال و سپس من نگاه م

 -داشته باشه؟؟  تونهیم ی!!نهال با تو چه حرف

 یاز رو پله ها داشتم م کهیو در حال رونیفوت کردم ب نفسمو

 گفت یآرام یبزنم،،که نهال با صدا یخواستم حرف نیی:اومدم پا

 -داخل میبر الی... دان

 گفتم ی:تند

 - شیعلن یخواستی! مگه خودت نم؟یکنیفرار م یچرا دار نهال

 !کنم؟؟

 نگام کرد و گفت شی:نهال با ترس و تشو



 نکهیرنگ اندوه گرفت، مثل ا الیچهره دان- ستی.....االن وقتش ن

 !!هیچ انیجر دیفهم

 ستادمیبرادرم ا یمن بودم که حرف زدم، روبرو نی.بازم ا

 - میرو دوست دار گهی.من و نهال همد

 فقط نگام کرد، اما نهال با دستاش صورتشو پوشاند و با الیدان

 گفت ،یعصب ی:لحن

 -حافظ ریام گهی!!بس کن د

 دوست نداره ادامه بدم، ساکت شدم. نهال گهیکردم د احساس

 نگاه کرد الیبه دان خته،یبهم ر یی.سرشو بلند کرد و با چهره ا

 -با حافظ  یاخالق ریو غ یاصول ریغ ارتباط چیه من

 رو گهی!!...ما فقط همدیراجع بهم بد فک کن خوامی...نمنداشتم

 نی،هم می!!دوست دار

 شآبروش برا دمی!! شادیترس الیاز دان نقدریچرا، نهال ا دونمینم

 راجع بهش بد فکر دش،یخواستگار جد خواستیبود که نم مهم

 متشنج شدم. اونا رفتن داخل ختم،یبهم ر ی! به هر حال، کمکنه

 ظرنبا  الیراحت شد که دان المیخ نیمنم اومدم باال. حداقل از ا و

م، مسئله فکر کرد نیشب و به ا کنهتمومینهالو نگاه نم ییا گهی!د

 داد که امینهال بهم پ

 شیپ اناتیاز جر یبروز نداده و کس یچیتو خونه عمه ه الیدان

 و ارتباطهم از  یمهم نبود کس گهی!! برام ددهینفهم یزیچ اومده



 بدونه یزی......دوست داشتنمون چ

* 

 یعنیباهام کار داره.  سیکه رفتم شرکت، گفتن رئ نیبعد هم روز

 باهام داشته باشه!!!؟ رفتم تو اتاقش، تونستیم یکار چه

 ستادم،یکنارش نشسته بود. سالم کردم و سرجام ا دخترشم

 زد یلبخند سیرئ

 -جوون؟  یچطور

 - ستین یغم گذرد،یچون م م،ی...ممنون،خوب

 ستادیدور زد و اومد جلوم ا زشویکرد و م یی.خنده ا

 - لهیوس ی....چرا نگفتتیزندگ تی...از وضعیفتخودت برام نگ از

 هیبگم...راستش،  یرفت و آمدت به شرکتخب چ یبرا یندار یی!!ا

 - یعنیندارم،  نیماش شهیم یسال

 بابام همه رو بردن ی...طلبکارا

 -یاوجت برگرد یتو به روزا میخوایخب...ما م یلی.خ

 -نیکرد یادی.ممنونم...شما در حق من لطف ز

 -مثل تو خرج  یپسر یکنم...برا شتریلطفمو ب خوامیم حاال

 مستانه....ستین یهم باشه، مانع هیرو یمحبت، اگه ب کردن

 سختت بوده یلیخ نیماش یب شبید گفتی!!م

 من نگاش نکهینشسته بود، هم یمبل یدخترش نگاه کردم، رو به

 بازومو سی. رئنییو پدرش اون حرفو زد، سرشو گرفت پا کردم



 فشردن اون، گفت :گرفت و ضمن

 -سختت باشه  گهید زارمی...نم

 کرد، که ییو گفت و رفت سمت دخترش، بهش اشاره ا نیا

 کرد،یصداش م مستانهگفت، بعد، دخترش که  یچ دمینفهم

 ییبه سمتم اومدگرفتن دست جوونا سیبدست پدرش داد، رئ یزی.چ

 - دیبا ینداره...ول یمن کار یمثل تو برا

 که جنبه شو دارن...که یکن دایپ نانیخوب شناختشون، اطم اول

 یتو دار دونمی!!م

 در آورد یچیپاکت بود، از توش سؤ هی.دستشو روبروم گرفت، 

 - م،یمؤفق و کار یداخل ریمد یخشکه، برا یخودرو هی نیا ایب

 یبپسند دوارمی.ام

 قورت دادم و یچهارتا شد، آب دهنمو به سخت رتیاز ح چشام

 کنان گفتم :من من

 -!!واسه من؟؟ آخه 

 و گفت دیخند سی:رئ

 - تتی...از موقعتابهیعالم تاب رو به تو داره م دیکه خورش فعال

 !!استفاده کن

 تو پوست خودم یگرفتم، از خوشحال چویلرزانم سؤ یدستا با

 یگفتامروز برا سیبزنم که بازم رئ ی!!خواستم حرفدمیگنجی:نم

 -غذا  رونیب میریم یسه نفر ن،ینهار مهمون من هست



 میخوری...م

 سینگفتم. رئ یچیبودم که ه دنشیو د نیتو فکر ماش نقدریا

 :خنده کنان گفت

 - می.برو خودتو جمع وجور کن تا بر

 گفتم دی:باترد

 -من...پس کارام تو شرکت؟  ی!ول

 شونه ام گذاشت و گفت یرو ی:دست

 - یهست سیشو...امروز مهمون رئ الیخی.امروز کارو ب

 بعد ستادم،یساکت سرجام ا د،یجمله شو گفت و خند خودش

 و دخترش از سیبرداشتم و همراه رئ فمویو از تو اتاقم ک رفتم

 می.شرکت خارج شد

 نیا سیرئ لیمسئله بود که به چه دل نیا ریبدجور درگ فکرم

 ستین تیو ن لی....لطفو در حق من کرد!قطعاً بدون دل

 . دخترشمیشهررفت یرستورانها نیو دنج تر نیاز بهتر یکی به

 از طرز نگاهاش کرد،ینگام م یلیخ گهید یول زد،یحرف نم ادیز

 کردمیتحمل م دینبود، فعال با ییاومد، اما خب چاره ا ینم خوشم

 سی!! رئرونیب دمیکشیم یبد مال تیوضع نیکم خودمو از ا هی تا

 و شکار یعاشق اسب سوار گفتینبود، م یآدم خشک اونقدرام

 از خونواده ام...خودشم شروع کرد د،ی. از من پرسمیاز قد بوده

 راجع به خونواده اش حیکردن و توض فی...به تعر



 -زن گرفته و به  هیچند سال کنه،یم یزندگ کایامر اریماز پسرم

 ،مستانهشرکت داره...اما دخترم  هیمشغوله، مهندسه و  شیزندگ

 خودمه شی...پ

 نگاه مستانهگفت!! به  وسانهیمأ یچرا کم دونمیجمله شو نم نیا

 نگفت و پدرش بازم یچیو ه نییسرشو گرفت پا دمید کردم،

 -سالشه...دختر خوب...و ملوس  ت سیب مستانه:گفت

 ه سهلبتارفته،  ایپونزده ساله از دن اریو ماز مستانه!!...مادر باباشه

 سال بعد از مرگ سوسن، من مجددا ازدواج کردم و االنم با چهار

 میکنیم یخونه زندگ هیتو  مستانه.همسرم غزاله و 

 - نیباهم خوش باش شهی،هم دوارمی...ام

 و با چهره زیاز جاش بلند شد و سر م مستانهحرفو که زدم،  نیا

 تکان دادم و گفتم یسر دیاخمو ترک کرد، با ترد یی:ا

 -زدم؟؟  ینامربوط حرف

 و گفت دیکش یآه س،ی:رئ

 -اس  ختهیکم...بهم ر هیخودش  مستانه!!نه...

 سکوت کردم گهید ی.منظورشو نگرفتم! ول

 نگیبه همراه من به پارک مستانهشرکت،  میبرگشت یوقت اونروز

 کرد!! ییرنگم رونما دیسف یسوناتا لیاومد و از اتومب شرکت

 .سی!! هرچه که بود دستش درد نکنه رئشدیمن!! باورم نم یخدا



داخلخودرو  یها لهیهمه وس مستانه!! نشیریش زیسورپرا نیا واسه

 رونیرو بهم داد و خودم پشت رل نشستم و از شرکت ب

 از کردم،یم یاتوبان که با سرعت باال داشتم رانندگ یتو اومدم،

 و سرمو از پنجره دمیکش ادیچندبار پشت سرهم فر یخوشحال

 :هوراگفتمیو پشت سرهم م دمیکش رونیب می.......کنار

 دایپ یادیز یبروز بدم، انرژ خواستمیم ینجوریا مویخوشحال

 بود برام ینیریش یلی.کرده بودم...روز خ

* 

 رییتغ یکل ممیزندگ کردمیاحساس م دیجد لیاومدن اتومب با

 شهیخونه، سرحالتر از هم گشتمیشرکت و برم رفتمیم کرده،

 تا تونمیکه کرده بودم مطمئن بودم م ییایزی. با برنامه ربودم

 فکر یسروسامان بدم...گاه یکم مویزندگ تیوضع گه،ید کسالی

 که ستین یاونجور ی!! زندگشهینم یول شه،یم یکنیم

 سته،یا یم ییجا هیتا  چرخهیو م چرخهی...چرخ روزگار میخوایم

چرخ و  تونستمیم کاشیایکنیکه فکرشو نم کنهیتوقف م ییجا هی!!

 نکهیاایخودم بگردونم،  مویفلک زندگ

 سریم نکاری......افسوس که ادادمیهولش م ییا گهیسمت د به

 همون ماجده ایمادربزرگ نهال  یمیقد یقصه ها چوقتی!! هنبود

 اش، یمیقد ی...تو قصه هاکنمیمادر مهتابو فراموش نم خانم،

 شد،یختم م یکه آخرش به خوش گفتیم ییاز داستانها شهیهم



 دواریام یبچه هاشو، به زندگ شهیهم ،یبه زندگ دیام یعنی نیا

 مهربون و باخدا بود، منم درست مثل نوه هاش یلی. خکردیم

 یمادربزرگ خوب و دوستداشتن هیداشت، چقدر حسرت  دوست

 و نداشت....مهرانم که یکس نیمیدلم بود،اما افسوس که س رو

 انقالب و زمان جنگ به کانادا لیخونواده اش همون اوا یاعضا

 کرده بودن، به جز مادر وپدرش که اونام بعد از ازدواج مهاجرت

 تصادف کشته شده بودن هی...مادرم با مهران، تو 

 ... چوقتیبود، ه یهر حال چون ماجده خانم زن دانا و مهربان به

 التیتعط یتو شهیو هم کردیخودش جدا نم یاز نوه ها منو

م به رو هر کدو یرنگ یتخم مرغا ن،ت سفره هف یپا دنوروزیع

 هی

 سهم منم بود داد،یو به نوه هاش م اوردی.شکل در م

 یاز اقوامشونه تو یکی یاون روزا مهتاب بهم گفت، عروس یتو

 سر به مادرش هیهم  یعروس رنیاونام دعوتن. هم م تنکابن،

 خودش زاده کرد،یم یآخه ماجده خانم شمال زندگ زنن،یم

 منطقه شمال یاز خانها یکیبوده اما به خاطر ازدواجش با  تهران

 یداشتن، ول یادی. خونه و ملک زشهیاونجا و موندگار م رهیم

 ییبایز اریبس ویکه و کردیم یخونه باصفا زندگ هیتو  خودش

 گرفتمیم یانرژ یاونجا کل رفتمی.داشت و من هر وقت م

 یزیچ هیبه بهونه  یدوبار یکیکه بابا رفته بود ، مهتابم  یروز از



 شدیبا مامان داشت آب م خشیاومد باال، کال انگار  ی.م

 عمو زاده اش منو و مامانم دعوت کرد و برامون یعروس یبرا

 ییدعوت آورد...مامان بازم شروع کرد به غر زدن و بدگو کارت

اونا؟؟گفتم : مامان جون، آخه  ی!پشت سرشون که من برم عروس

 ؟یکرد لهیخونواده پ نیبه ا نقدریچرا ا

 همه اش ساز یبه ما لطف داشتن، چرا دار شهیکه اونا هم ینیبیم

 لطف کردن ما رو هم دعوت ه،یعروس هی ؟؟خبیزنیم مخالف

 که خوادیوحرف نامربوط نم یخودخور نهمهیا گهی......کردن، د

 زد و گفت ین،پوزخندیمی:س

 -و خاطرشونو  یکرد لهیچرا تو بهشون پ دونمینم یکنیم فک

 اون دختره س، عقل و هوش شی...تو حواست پ؟یخوایم

 همه اش به خاطر اونه که دونمینم یکنیبرده؛ فک م وحواستو

 اشیاز مهربون ،یگی!!!چپ و راست از مهتاب واسم م

 ...بهکردیعدول نم دشیاز عقا چوقتیه نیمیس نکهی!!!مثل انه

 گفتم ی:آرام

 -که به خاطر  شهینم لیدل نیا یول خوام،یآره من نهالو م خب

 و تندخو شد و گفت یکنم:مامان عصب فیهم تعر هیاز بق!!نهال 

 - ،یدختره رو انتخاب کرد نیکه ا وبهی، مغزت مع یکله شق تو

 تو هیپدرش نه سا یوقت یکن یباهاش زندگ یچه جور یخوایم

 نه من نه بابات نهیبی!!رو م



 که شد، لحنشو آرومتر کرد کمینزد نیمیشدم و س ساکت

 :وگفت

 - نیا یمتیبه هر ق ی...دوست ندارم بگگمیبه خاطر خودت م من

 یدختر و خونواده ش بشن بال نیو بعدش هم رمیگیرو م دختره

 ...جونت

 نگاه کردم، گفتم نیمیس یعسل ی:سرمو بلند کردم و تو چشما

 -وقته  یلیاز نهال دست بکشم، نهال خ یجور چیه تونمینم من

 تأسف تکان داد و گفت یبه معنا ی!!تو ذهنمه:سر

 -هر وقت سرت به سنگ  یخب ...به حرفم گوش نکن، ول یلیخ

 سایمشکالتت وا ی!!خورد، خودت پا

 کله م نرفت. یتو چکدومیه یمادر فکر کردم ول یحرفا به

 پنجشنبه همون هفته بود، از شرکت که برگشتم یعروس مراسم

 واسه خودم گرفتم دیدست کت وشلوار جد هی....رفتم و 

 نهال

 بگم براش نکهیمثل گذشته ها نبود. نه ا رحافظ،یبود که ام یمدت

 بود که نیشرکتش سنگ یکارا دم،یشا دونم،ینم ینبودم!! ول مهم

 یافتادم!! به هر حال داشتم خودمو برا یم ادشی ریبه د رید

بلند مدل شب  یلباس مشک هی کردم،یشمال آماده م یعروس

 رنگ مثل من عاشق دامیروسفارش دادم، به نظرم معرکه بود، آ

 رو باهم یهمون ترانه معروف صادق شهیبود، هم یمشک



 یرنگ عشقه مثل رنگ چشا ی، مشک گهیکه م میخوندیم

 !!مهربونت

 دختر عمو ناصر دای!!آرحافظیمهربون ام یمثل رنگ چشا آره

 من و حافظ خبر داشت. دوست نیبود که از ارتباط ب یکس تنها

 سال از هیهم بود،  شیام بود، همه حرفا و درد دالمون پ یمیصم

 رحافظویرو خونده بود. ام یبزرگتر بود و اونم رشته هوشبر من

 بهم محبت شهیهم نکهیاز ا یعنیدوست داشتم،  یبچگ از

 دوست نداشتم چوقتیه یبهش عالقمند شده بودم، ول کرد،یم

 جمع یمواقع تو یبعض یببره، حت ییموضوع خودش بو نیا از

 ...که البته تو دلمکردمیبراش دختر انتخاب م یبه شوخ هم

 به من ابراز رحافظ،یکه ام ی!! اما از روزخوردمیخودمو م ،خودم

 یلی!!خدمیگنجیتو پوست خودم نم یکرد، از خوشحال عالقه

 .ستینبوده و ن کطرفهیحس و عالقه  نیبودم که ا خوشحال

 ی...قلبم از گرمارمیابرا راه م یدارم رو کردمیم احساس

 پدر بود که میتنها نگران ونیم نیشده بود، ا زیعشقحافظ لبر

 اومد یاز حافظ و مادرش خوشش نم چوقتی.ه

 پردردسر، خواهرش یمشکالت و زندگ یو باعث و بان نیمیس بابا

 نبود!!حافظ پسر خلف ینجوریا شیی...اما خدادونستیم مهتاب

 انگار یدوسش داشت...ول یلیبود و خود عمه مهتابم خ یسالم و

 بود یشتر نهیبابا ک نهی.ک



 اومد، یم ادمیکه  یبود، از بچگ یخونواده معمول هیما  خونواده

 اکثر اوقات تنها خونه دیو من ونو رفتنیومامان سرکار م بابا

 یمختلف سپر یکه وقت خودمونو با رفتن به کالسا میبود

 نیکم سنگ هیبه خاطر شغل بابا،  دی. جو خونه مون شامیکردیم

 به ناحق قضاوت چوقتیبود و ه یبابا تو کارش کامال جد بود،

 ارتباطوجدانش آرومه.  گفتیم شهیخاطر هم نیبه هم کرد،ینم

 یلیخ گهیبد نبود، حاال نه گرم گرم؛ نه د مونمیفرزند و پدر نیب

 !!خشک و دور

 گرفته بود و تو خونه هم خشک و ریتأث یلیبابا از شغلش خ

درست نقطه مخالف عمو ناصر که با  کرد،یبرخورد م یرسم

 نکهیا

و شوخ  یسرحال و پرانرژ یبزرگتر بود، ول یبابا چند سال از

 طبع

 .بود

 رفتن به یبرا میو همه حاضر و آماده بود دیچهارشنبه رس روز

 خونه مامان بزرگ. از می. البته اونشب قرار شد همه بریعروس

 دوست داشتمخوشحال بودم.  یلیحافظم باهامون بود خ نکهیا

 باشم براش. وقت رفتن، همه قرار شد اول جاده چالوس نیبهتر

 بعد از ما عمو ناصر و م،یبود نی. ماطبق معمول اول ماشمیسیوا

 و عمه مهتاب سوار بر پژو پارس الیبعدهم دان ن،یپرو عمه



 دخوان...دل تو دلم نبود!! نکنه رحافظیاومدن. مونده بود ام الیدان

 نگفت؛ پس حافظ یخواستن حرکت کنن، کس!! همه ادیب

 شد و رفت ادهیپ نیلحظه از ماش هی!کجاس؟؟حالم گرفته شد، بابا 

 سمت

 برگشت ، نیصحبت، به داخل ماش یبعد از کم ال،یدان لیاتومب

 بابا، گفت یبرا کندیداشت پسته پوست م کهی:مامان در حال

 -ن؟؟یکنیچرا حرکت نم پس

 دادهم، جواب  یتو ی:بابا با اخم

 -ادی...اون پسره هم قراره ب

 :مامان گفت

 -؟ رحافظیام یک

 حافظم نکهیراحت شد از ا المیبا سر جواب مثبت داد، خ بابا

 خشک شده بود، از لیبود، چشمم به پنجره اتومب همراهمون

 نه!! همه ایحافظه  نمیبب کردم،یمختلف م ینایکه نگاه ماش بس

 کرد رید نقدریحافظ ا نکهی!کالفه شده بودن، از ا

 !؟ اما جوابمو نداد. تا باالخره، باییفرستادم،؛کجا امیپ بهش

 من یخدا د،یسر رس ستمشیس نیخوشگل و آخر لیاتومب

 نکهیجلو نشسته بود،؛حافظهم یصندل یهمراهش بود و رو نمیمیس

 پدال گاز فشرد و مثل برق و باد یپاشو رو د،یبه ما رس

 ساکت نی. تو ماشمیکنار همه گذشت. ما هم حرکت کرد از



 ،زدیحرف م ییمامان با بابا در حد چند کلمه ا ی. هرازگاه میبود

 ،من میبه گوشمون گرفته بود یهندزفر هیهرکدام،  دمیو نو من

 حافظ تو جاده کردم،یمورد عالقمو گوش م یآهنگا داشتم

 رفتیبا سرعت م نقدرینبود ازبس که ا داشی!!پ

 ادیکرد،وزیتوش کار م یکه تازگ یشرکت نیچرا از ا دونمینم

 یبهش دلگرم باشم، احساسا تونستمینم یعنیاومد.  ینم خوشم

 مکردیاز اونروز تا حاال به سراغم اومده بود، فکر م یبیغر بیعج

 حواسش بهم مایاز اونموقع تا حاال مثل قد رحافظیام

 ینجوریا شهیاز بس که دوسش داشتم هم دمی...شاستین

 باالتر از عشق و دوست داشتن ییواژه ا دومیبودم،نم نگرانش

برام  رحافظی!! عشق امستیمن که ن ی!! براباشه؟؟

 از دستش خوامیعنوان نم چی...دوسش دارم و به هحدوحصرهیب

 دمیشیاند یمسئله م نیراهو داشتم به ا ری.بدم، تموم مس

 هو ک رحافظیعمو ناصر و ام نی، ماش میاز راهو که رفته بود یمین

 ما... ستادهیقهوه خونه ا هیکه کنار  میدیهمه جلوتر بودن ، د از

 متوقف کردن ناشونویماش یاز اونا همه کنار تی.هم به تبع

 حافظ به همراه عمو ناصر یول نهیداخل ماش نیمیس دمید

 و شلوار ییسورمه ا وریپل هیو در حال صحبت هستن،  ستادهیا

 و بایز شهیهم به تن داشت، مثل ییلوله ا ییسورمه ا کتان

 از یکی شهیاش هم یبود، قد بلند صد و نودسانت یداشتن دوست



 و دهیاز قد بلند و اندام ورز ریخاصش بود برام. به غ یهاییبایز

 روز و هیبود انگار خدا  بیع یچهره اش بود که اونم ب بش،یع یب

 یشیپرداخته بود. چشماش م رحافظیام ریتصو یبه نقاش فقط

 دوست داشتم مخصوصا یلیبود، که رنگ مردمکشو من خ رنگ

 ...لب و دهاندیدرخشیتوش م یو برق زدیکه بهم زل م ییوقتا

از همه  ریبود. به غ رایهم خوشرنگ و گ شیو قلوه ا کوچک

 رو خوش تراشش بود که اتفاقأ همه به اشتباه فک کیاونادماغ بار

 داشت یو جذاب بایز افهیکرده...در کل ق ییبایز یجراح کردنیم

 و به خودش مشغول یهمون لحظه اول نظر هرکس که

 مانکن شنهادیاز دوستاش پ یکی شیدو سه سال پ یکرد،حتیم

 خودش قبول نکرده بود. رحافظیبهش داده بود که ام شدنشو

 که ییقلب پاک و رئوفش بود ، جا میکه بگذر هاشییبایز ازهمه

 بود ایمکان دن نیمن امنتر ی.برا

 یشدن. منم زود ادهیو متوقف کرد، همراه مامان پ نیکه ماش بابا

 که نگاش به سمت ماست، بابا جواب دمیدیحافظو م ن،ییپا رفتم

 عمو ناصر، شیداد و رفت پ یسرسر شهیرو مثل هم سالمش

 یاومدن و شد همهمه وشلوغ یهم همگ هی....بق

 عده هم هیعده نشستن و  هیکه گذاشته بودن  ییتختا یرو

 بود، ستادهیواسه گرفتن عکس!! حافظ همونجور سرجاش ا رفتن

 نبود و ما هم یمانع چیاالن ه شدیم یخدا چ ی. انطوریهم منم



 یو تو گوش هم نجوا میرفتیهم و شانه به شانه هم راه م کنار

 !! مامان که صدام کرد،به خودم اومدممیکردیم عاشقانه

 - ؟ینیبش یای...چرا نم نهال

 یتخت نشسته بود، هوا ی، رو دمیسمت مامان چرخ به

 یبود. نور آفتاب آرامبخش ریسرد، اما مطبوع و دلپذ اسفندماه

 هی رمیمامانو نگاه کردم و گفتم م د،یتاب یداشت بهمون م هم

 گردمیو برم زنمیم ی.دور

 به راه افتادم، همه گرم صحبت یآهسته در کنار یها باقدم

 به حافظ انداختم یسفارش داده بودن، گوشه چشم یو چا بودن

 باهاش حرف بزنم، متوجه شد و خوامینگام بهش فهموندم که م با

تخته  یاومد سمتمرفتم و رو کنمیمن کامال دور شدم فکر م ی.وقت

 یاطراف و دره ها یرو به کوهها یسنگ

 حافظ یکه بودم با صدا یقیکه بود نشستم...تو فکر عم یعیوس

 خودم اومدم و پشت سرمو نگاه گردم. باخنده نگام کرد و با به

 گفت ی:احساس خاص

 - ریبا غمت زنج میبه پا ،یکرد ریبا عشق خود درگ مرا

 یکرد ریباشد، دلم را از زمانه س چیتو ه یب یایبدان دن/یکرد/

 و دمینگاش کردم و دستامو محکم بهم کوب یخنده و شاد با

 شد گفتم کمینزد ی:وقت

 -به شعر گفتنت  یرس...م



 یو نگام کرد...نگاه هردومون تا عمق وجود بود، لحظات دیخند

 میستینگر رهیخ رهیو خ گری!!فقط همد

 نداشت!! چرا یبه حافظ برام تموم ستنیچرا لذت نگر دونمینم

 مات و مبهوتش بشم! خواستیم دلم

 حال و هوامونو عوض کنم نکهیا ی. براستادیا ییگوشه ا حافظ

 و گفتم دمی:خند

 -عجقم!!؟  یخوب

 زد و گفت ی:لبخند

 -و حالت  یعجقت باش شی،پ زیدل انگ یهوا نیتو ا شهیم مگه

 نباشه!؟ خوب

 یرو به کوهها ستادم،یکردم و:رفتم کنارش ا ییا خنده

 - ؟یخوشحال ینیبینگام کرد و گفتما رو نم یی:بلند!!لحظه ا

 لحظه هم ازش چشم هیچرا دوست نداشتم  دونمیکردم نم نگاش

 اش شدم رهی.... بردارم، خ

 -من  /داستیراه ناپ انیآغاز دوست داشتن است، گرچه پا یآر

 باستیدوست داشتن ز نیکه هم شمیندیدگر ن انیبه پا/

 هم گذاشت و با تمام یرو ییلحظه ا یبه طرز خوشگل چشماشو

 کرد و گفت یی:وجودش خنده ا

 ات ییبه ترانه سرا ی..... اوفففف....مرس

 :لبخند زنان گفتم



 یاهفقط نگاه -واست شعر بگم  تونمیمنم که م یستی.فقط تو که بلد ن

 از عطش درونمونو یکم دیگرم و سوزان بود که شا

 !!! دیخاموش کنه....البته شا تونستیم

 خوند برام رحافظیام ندفعهی:ا

 - قرارمیب یعاشقم من عاشق/

 کس ندار خبر از دل زارم/

 جز تو در سر ندارم ییآرزو/

 از تو خرسندم یمن به لبخند/

 مه آرزومندم یمهر تو ا/

 تو پابندم بر

 .... از تو وفا خواهم

 از اون نتونستم خودمو گول بزنم و دورادور نگاش شتریب گهید

 ؟هیبق شیپ میبر یایو گفتم!نم دمی:کنم دست لرزانمو رو صورتم کش

- 

 گفت یواشینگام کرد،بعد  یقی:به طرز دق

 -می...بر

 صدام کرد مشیراه افتادم، اونم پشت سرم بود، بالحن مال جلوتر

 :و گفت

 -...نهال 

 :برگشتم سمتش...تو چشمام گم شد و گفت



 - ینیو به پام بش یصبر کن گهیمدت د هی!نهال بهم قول بده 

 به پات صبرنکنم!! مگه شهی...مگه میدلم گفتم: تو جونم تو

 عشقم شهی!!م

 لبامو ازهم باز کردم و گفتم م،یباطن لیرغم م یل:اما ع

 نیی:سرشو گرفت پا- ؟ی....تاکشهیم یداره طوالن گهیهات د وعده

 و گفت

 -تو:هم  ی...ولتیخواستگار امیب گهیدوماه د یکیتا  دمیم قول

 زنهیم ریمو با ت هیکه سا یدونی،میکن یباباتو راض دی!.....با

 و بگم در وصفت نمیبش تونستمی.....آخ که نم رحافظی!!!!امآه

 ،یخودت تصاحب کرد یقاصره!! تو بند بند وجودمو برا زبانم

 تو باشم و نفس بکشم یفقط در هوا خوادی.دلم م

 گفتم یآروم ی:باصدا

 -شد  رید م،یبر ای...حاال بشهیدرست م ی!!مطمئنم همه چ

 :جلوتر که به راه افتادم بازم صدام کرد و؛گفت

 -...نهال 

 و گفت دیسمتش،خند :برگشتم

 -....دوجج دالم 

 تکان دادم، یزدم و سر یلبخند زد،یمثل خودم حرف م داشت

 نهال -برداشتم بازم از پشت سر صدام کرد:  گهیقدم د هی...

 - وونهیتم د وونهیگفت....د ریدلپذ ی:برگشتم با لبخند



 زاشتمیو قدمامو محکمتر برداشتم، اگه م دمیسرشوق خند از

 گفتیو م گفتیم نجوریتا شب هم نی!!!ا

 د،اومدیمنو د نکهیهم دایرسونم،آ هیاز حافظ خودمو به بق زودتر

 نگام کرد و لبخندزنان گفت یی:سمتم و به طرز موشکافانه ا

 -ددر؟؟باعشقت!؟  ی....!رفته بود؟یکجا بود دهیورپر

 کردم و گفتم ییخنده ا خت،یری:بازم داشت کرم م

 -ددر رفتن؟؟ شهیکلمه حرف زدن م دو

 تکان داد وخنده کنان گفت:هللا واعلم!..!شما فقط واسه دو یسر

 ابون؟؟یکوه وب نیبه ا نیحرف زدن سر گذاشت کلمه

 -کار؟؟یرفتم چ یبگ یخوای...خره!..!پس منییارپایب صداتو

 -دونمی...نم

 زمیبرانگ نیحافظم برگشت، با نگاه تحس دمی. ددیخند دایآ

 دمید د،یچرخ ییا گهیکه نگاهم به سمت د نیکردم، هم نگاش

 کنهیداره نگام م یبد و عصب یلیخ الی...دان

 دمیلحظه از نوع نگاش ترس هی!!!

 کجا رفتم و با حافظ بودم!! دهیبگه فهم خادیم کردمیم احساس

 یبه رو ینگامو ازش گرفتم، هول کردم. حالم بد شد ول یتند

 اوردمی!!خودم ن

 نگاه مالمت بار ریبه خونه مامان بزرگ فکرم درگ دنیرس تا

 و آب و جارو زیتم شهیبود!! خونه مامان ماجده ، مثل هم الیدان



 گهیباصفاش پر بود از گلدان. خودش که د وانیبود، ا شده

 کاراشو انجام بده، مایمثل قد تونستیشده بود و نم ریپ یحساب

 یومد کاراا یخانم م هیکه  شدیم یخاطر چند سال نیهم به

 دادی.خونشو انجام م

 شدن. ادهیپ ناشونیتو خونه و همه از ماش میدیرس یوقت

 اومده بود؟! یچرا ودچطور دونمیشد،نم ادهیبا اکراه پ نمیمیس

 دنشیاومد. بابا هم ازد یما نم یتو جمع خونوادگ چوقتیه اونکه

 به عمه مهتاب حرف زد که یلبم کل ریتعجب کرد و ز

 ساده و دل رحمه نقدری.چرا ا

 و حافظو چرا دعوت کرده نیمی!!آخه س

 نوریسفره بزرگ از ا هیمتنوع مامان ماجده حاضر بود،  یغذاها

 تازه یو تره و ترپچه ها حونیر ی. بومیتا اونور انداخت منینش

 هی ی. هرکدیرسیشده بود به مشام م دهیکه چ اط،یح باغچه

 دیرسیسرسفره، صدا به صدا نم بردیم یزی.چ

 نیمیس یهم مشغول صحبت با آرش پسرعمو ناصر بود، ول حافظ

 نشسته و بدجور اخماش تو هم بود ی!!رو تک مبل

 ماجده با اون چارقد گلداِر رنگ به رنگ و صورت تپل و مامان

 انیداده و از همه خواست ب هیتک شیچوب یبه عصا دش،یسف

ده رفتن. همونموقع مامان ماج نی.سرسفرههمه به سمت سفره رنگ

 خودش



 و ازش دعوت کرد بره نیمت آهسته ش رفت سم یگامها با

 از جاش بلند شد و رفت گوشه سفره نمیمیسفره...س سر

 همه نشسته بودن و سفره پر شده بود و مامان بأی. تقرنشست

 کردیو داشت نظارت م ستادهی.ماجده ا

 !!یگوشه از سفره خال هیو آرش! و  رحافظیمونده بودم و ام من

 رفت و کنار مادرش عیآرش سر میو نگاه کرد گریهمد دیباترد

 !!مامان ماجده تو اونرحافظیمن موندم و ام نشست،

 غذا بودن، به من وحافظ دنیهمه مشغول کش رکهیر،واگیهاگ

 وگفت ستی:مردد نگر

 -خب  نینیبش نین؟بریستادی!شماها چرا ا

 رفتم سر سفره، حافظم اومد و هردو با هم و کنار هم آهسته

 نشستن کم یخودمو جمع وجور کردم. جا برا یکم هی م،یشستن

 لب گفت ریزد و ز ی:بود، حافظ لبخند

بهش انداختم  یبود!! گوشه چشم ییعجب بچه پررو-...راحت باش 

 رهنیو پ

 ساپورت هیرو که به تن داشتم رو پاهام که  یو کلوش یعروسک

 بود، انداختم. بغل دست من عمه مهتاب بود و اونطرف یمشک

 .حافظم، آرش بود

 گفت رلبی:همه مشغول خوردن بودن، حافظ ز

 -واست بکشم؟  یخوریم یچ



 یساکت بودم، حافظ بازم تکرار کرد حرفشو با لبخند اولش

 . بازم گفتواشی ییبخش و صدا تی:رضا

 -م ...خان ستیسر سفره عقد ن نجایا ی!!اشتباه گرفت

 بزنم پس کله اش یکی گفتیم طونهی!!ش

 گفتم واشمی:با لحن 

 نگام کرد و گفت یزی:ت-بکش  یکم باقال هی...

 - ن؟ی!!هم

 امام اینشستن!  الیروبروم بابا و دان دمیبلند کردم، د سرمو

 گهیکردم که د یی!! تک سرفه ادی!! چار ستون بدنم لرزبیغر

 حافظ ی!! ولختناشیو مزه ر ایزبون نیریش نیبس کنه از ا حافظ

 :حواسش نبود و بازم گفت

 - نقدریکه ا یخورینم یچی....هکشمیگوشتم م برات

 ازش رفتم . حافظ نگام کرد و ادامه داد ییغرهّ ا ،چشمیفی:ضع

 - رهی...جونت در مرنیکه دماغتو بگ یخورینم یچی!!....ه

 که بخوام یو با لحن آروم و معنادارم، جور نییگرفتم پا سرمو

 گفتم یزبون ری:متوجه اش کنم، ز

 یکم هیانگار متوجه حرفم شد، خودشو - کنهی!!بابام داره نگاه م

 و من بازم دیعقب کش

 :گفتم

 - گهی!!تابلوش نکن د



 هیسر پر برنج و  ریدو کفگ هی کهیو درحال نییگرفت پا سرشو

 نزد و مشغول غذا یحرف گهیبرام گذاشته بود، د چهیماه کهیت

 اونهمه برنجو خواستیم یواسه خودش شد. آخه ک دنیکش

 مثل خودشم! ماشاهلل که معده اش معده کردی! فک مبخوره؟

 چاق یچطور دونمیتوش!! من نم ختنیریغذا م لیبا ب دی. بانبود

 شدی.نم

 به الیحواس بابا و دان کردمیوقت سر سفره شام احساس م تمام

 یمیطرز نگاهاش، کالفه کننده بود! ن گهیکه د الی.من و حافظهدان

 از غذامو

 :نخوردم، حافظ گوشه چشمشو بهم دوخت و با اشاره گفت

 - ؟یخوری!چرا نم

 گفتم یواشیو  نیی:سرمو گرفتم پا

 - کشهی!!دلم نم

 :با لذت ، تو چشمام نگاه کرد و گفت

 - خورمشی...خب من م

 و دیام بشقابمو به سمت خودش کش رتزدهیح یچشما جلو

 صحنه رو نیا یکس دمیترسیشروع به خوردن کرد، م لبخندزنان

 سرمو بلند کردم...به روبروم د،یباشه! با شک و ترد دهید

 دهیدست از خوردن غذا کش الی، خدا رو شکر بابا و دان ستمینگر

 و از جام بلند دمیکش یسفره رو ترک کرده بودن...نفس راحت و



 .شدم

 رحافظیام

 اون ییو هر جا یباش زتیعز شی،پ کهیوقت یعنیخوب  حس

 یو بفهم یبدون کهیوقت یعنی!!حس خوب یتو نفس بکش هست

 بمونه شتیتا ابد پ خوادیو م خوادیخاطرتو م یلی.که اونم خ

 یو حس خوب ندیغذا در کنار نهال برام لذت خوشا خوردن

 غذامو یبشقاب اون باق یدر آخر تو نکهیا داشت،مخصوصأ

 گروه با هیرفتن و  یبه سمت ونیام آقا....بعد از خوردن شخوردم

 تخته،حواسم هنوز به مامان بود، کمتر یبه باز میشروع کرد هم

 حال لیدل دونمیو تو الک خودش بود، نم زدیحرف م یکس با

 ادیبا من ب خوادیگفت اونم م ییدفه ا هیبود؟ اصال چرا  یچ بدش

؟؟ازش  ستمین ایب یمن عروس گفتی. اون که تا شب قبل مشمال

 شده. جوابمو نداد، فقط گفت مانیچطور پش دمیپرس

 عوض کنه ییحال و هوا ادیب خوادیدمقه م ست،ی.حالش خوب ن

 که یدیباباهم تنها خبر جد از

 دانابره کا یبود که آلمانه و قراره به زود نیا میکرده بود افتیدر

 خواهراش شی.پ

 ارکتو کانادا،  خوادیم گفتیدوخواهر داشت که کانادا بودن،م بابا

 نامعلومش خاتمه بده، اما به تیوضع نیشروع کنه و به ا ویدیجد

 شهی!!دلم افتاده بود که حاال حاالها، کاروبار بابا درست نم



 بود که روز به روز داشت،شکسته تر نیمیس ونیم نیا فقط

 ماجده خانم همه ،یو شوخ یباز یدوساعت یکی....بعد از شدیم

 شروع کرد به حرف زدن شیمیصدا کرد و طبق عادت قد رو

 هبه مامان، از بابا حرف ب یبچه هاش. آخر حرفاشم،با نگاه یبرا

 مامان یکرد. پره تو چشما تیموفق یآورد و براش آرزو ونیم

 داره....از جام بلند شدم و رفتم یچه حال دونستمیاشک! م شد

 یچیه نگام کرد و نیمینشستم، س یتک مبل یرو ششیپ

 - ست؟یبهش گفتممامان حالت خوب ن یواشی:نگفت،

 گفت یو با تأن دیکش ی:بازم نگام کرد و بعد آه

 - ستین یزی.....نه چ

 خواستینزدم،دلم م یحرف گهیو د رونیفوت کردم ب نفسمو

 چیچون ه دیدوسش داشتم، شا یلیآرومش کنم....خ تونستمیم

 که تو فکر مامان بودم ، حواسم نقدریو به جز من نداشت؛ ا کس

 به خودم اومدم ی!! وقتایجمع بچه ها نبود که رفتن لب در به

 هی یهم هر ک هیو بق دهیاتاق دراز کش هیرفته تو  نیمیس دمید

 .گوشه اس

 یحس یچرا ول دونمیزد،نمینهال با مهتاب داشت حرف م مادر

 کننیو نهال صحبت م الیدارن راجع به دان گفتی!!بهم م

 پسراش نشسته بود، نیاز جام بلندشدم ، ماجده خانم که ب

 زد و بهم گفت ی:لبخند



 -پسرم؟  یریتو چرا نم ایها همه رفتن لب در بچه

 و گفتم دمیبه سر و صورتم کش ی:دست

 - رمی..منم االن م

 سرده، رفتم و از تو دمیشرت تنم بود. د یت هی رون،یب اومدم

 جمع بچه ها دم،یپوش عیسر:کاپشن چرممو درآوردم و نم،یماش

 کیحلقه زدن و نشستن. نزد شیآت هیکه دور  میدیاز دور م رو

 شروع دنیمنو که د دم،یشنیخنده هاشون م یشدم صدا که

 و مزاح گفتن دنی!!کردن به خند

 یناآرامش بعض یموجا ستادم،یو روبروش ا ایسمت در رفتم

 شییبایو ز یقشنگ یقشنگ بود، ول ایدر د،یرسیبه پام م وقتا

 جلوه کنه شیقشنگ نکهیاز ا شتریروز بود...شبا ب یبرا شتریب

 اصال حواسم به کرد؛یم ییمن خودنما یبودنش برا خوفناک

 وبود....مامان، بابا،خودم  ادیز میفکر یایرینبود. درگ اطرافم

لحظه متوجه شدم داره به سمت من  هی الکهیدان ی....نهال...حت

 از سوز سرما اد،یم

 رهیبود،خ کرانیب یایجمع کردم و به جلوم که در یکم خودمو

 صداش از خواستیم کهیبلند، طور یکم یبا صدا الی...دانشدم

 به گوش من برسه؛ به حرف اومد و گفت ایدر یموجا نی:ب

 - نکارویخودت ا یعنی. ..یاز من جلوتر بود شهیهم تو

 بابا، رفتنت تو کارخونه، شیپ اتینیری...خودشیکردیم



 شیمسخرت پ یهات تو جمع، االنم...که جلب توجها ییخودنما

 !!نهال

 کرد،یحمله م تمیو راحت داشت به شخص حیصر یلیخ الیدان

 نگاش کردم و گفتم ی:تند

 -یریتند م یلیخ ی...!!دار

و که پا ت ییتو نی،ا رمی، گوشه لبشو کج کرد و گفتتند نم ظی:باغ

 -دراز  متیاز حد از گل شیب

 رو دخترش نظر ینجوریبفهمه ا ییدا یکنی...فک میکرد

 امینجوری...نه آقا!!!...اگذره؟؟یاز کنارت م الیخی،بیدار

 رو یباز اتینیریمثل قبلنا با خودش زارمیرو نم ندفهی...استین

 ی!!ببر

 ینفرت؛ گاه دمیو شا نهیچشماش نگاه کردم، پر بود از ک به

 برادرمه...نگاه سرزنش بارمو الیدان کردمیاصال فک نم اوقات

 :بهش انداختم و گفتم

 - -که راجع به من  خورمیافسوس م یعنیبرات ناراحتم ... منم

 یزنیحرف م ینجوریا-!!!برادرت 

 ،گفتییاوج گرفت و؛با تندخو یکم هی:صداش 

 -..برادر برادر...نکن نقدری!ا

 یول شدم،یو حرفاش داشتم متشنج م الیاز دست دان گهید واقعا



 یستاونیبگه؛قرار ن خواستیدلش م یسکوت کردم، بزار هرچ بازم

 بود راجع به الیدان ینظر شخص نی!!اگهیم الیباشم که دان

 جنبه حسادت داشت شتری....من که ب

 همه دارن مارو نگاه دمیلحظه که گردنمو کج کردم ،د هی

 کنجکاو و نگران نهالم به سمت ماست، خونسردانه کنن،نگاهیم

 با خشم ، ادامه حرفشو گرفت و الیو دان ستمینگر لایدان به

 :گفت

 -پژمان گزارش  یی....واالّ به دایپلک یدور و بر نهال نم گهید

 دمی..کاراتو م

 و گفتم ختمیر نی:پوزخندزنان،آب دهنمو رو زم

 -تو!!؟  ای هینیریکار من خودش حاال

 و...خشمناک شد رفتیبود که زود از کوره در م نیا الیدان یبد

 دنوناش ، یمو گرفت و از البه ال قهیسمتم حمله کرد،  به

...از بس یو داد زدبه همون مادرت رفت ویکش رونی:زبوبونشو ب

 -....مادرتم همون یاستمداریس

 بابا شی!!کارو کرد پ

 دستامم بلند نکردم، تا یکردم خودمو کنترل کنم، حت یسع

 گفتم واشمی یبچه ها به سمتمون اومدن، با صدا نکهی:ا

 -پژمانم از موضوع باخبر بشه...چون من  ییدا ستیمهم ن برام

 خوادی...اونم منو مکنمیم ی....و؛ازش خواستگارخوامی!!نهالو م



 ام شل قهیپر از اندوه شد و دستاش از رو  الیدان رانیح یچشما

 :شد، آرش با نگاه مالمت بارش داد زد

 -!! نیهست یچه وضعشه؟!شمام انگار خروس جنگ نیبابا...ا یا

 نیپریبه هم م قهی.!..هر د

 مو درست کردم قهیو دمی.خودمو عقب کش

 شد و گفت کینزد هیاز بق شترینهال ب

 -برادر داشته باشن!حاال شما؟  هی!همه از خداشونه 

 یبزنه،دستاشو تو یحرف چیه نکهیزد و بدون ا یزهرخند الیدان

 شلوارش فرو برد و از ما دور شد و رفت به سمت خونه بی....ج

 از رفتنش بچه ها همه شروع کردن به حرف زدن راجع به ما. بعد

 ! حالم گرفته شد، به نهال نگاه کردم کهگفتیم یزیچ هی یهرک

 و چهره اش پر از اندوهه کنهیداره نگام م وسانهی.مأ

 رفتم، میقرامو گرفتم و مست یحرف چیه یبرگردوندم و ب رومو

 راه برم ادهی.دوست داشتم تا خود صبح پ

 صدام کرد دای:آ

 -؟؟یریکجا م یدار وونهید

 به پشت سرم نگاه کنم ،دستمو بلند کردم و گفتم نکهی:بدون ا

 :آرش داد زد- گردمی...برم

 -سرده...برگرد روقته،ی...د

 :بلند داد زدم



 - چسبهیسرد م ی....قدم زدن تو هوا

 دم،یو شن یکس یپا یکه صدا رفتمیخط کنار ساحل ،داشتم م از

 نهال به شمارش افتاده بود، سرجام یعقب!نفسا برگشتم

 مدتازه کرد...بعد او یو نفس ستادیو نگاش کردم، اونم ا ستادمیا

 کتروگفتی:نزد

 -حافظ  میابرگردی...بروقتهی...دکهی!!تار

 انداختم که از یبه بچه ها نگاه زد،یبرق م یکیتو تار چشماش

 -دورو برام  نی...همرمینم ییبودند و گفتم...جا انی:دور نما

 گفت عیسر

 - نیبابام بفهمه وبعدش دعوام کنه....از ا نکهیاز ا ستمین نگران

 یعمق عشق و دوست داشتنمونو نفهمه...کس یکه ....کس نگرانم

 نهیتو س هی!درک نکنه که دوست داشتن چه درد

هست که دوست  یتو زندگ ییوقتا هیو گفتم آب دهنمو قورت دادم

 - نیدورتر یبر یدار

 و یدور و برت نباشه....فقط خودت باش یچکیکه ه یی...جانقطه

 !! مث حال االن منیکشیکه به خاطرش نفس م ی....اون

 از یکه رو هم گذاشت و آروم که پلک زد، قطره اشک چشماشو

 شو نداشتم، بهش زل هیگر دنیطاقت د د؛یچشماش چک گوشه

 گفتم ی:زدم و با لبخند

 -نکن  هی....!!دختر لوس...گر



 تو یچ دونمیشد و روشو ازم برگردوند،نم شتریاشکاش ب شدت

 !! گذشتیم دلش

 - یکن هیبه خاطر من گر نمیقورت دادم و گفتم...نب آب دهنمو

 گفت انیلرزان و گر یو بازم با صدا نیی:سرشو گرفت پا

 -کردن برام سخته، منو بدجور به  یتو زندگ یمن....ب حافظ

 ی!خودت وابسته کرد

 و گفتم دمی:خواستم حال و هواشو عوض کنم، خند

 -باشن،  یحافظ کوچولو، با مامانش تو راحت خوامی....میدونیم

 ، کنمیدارم تالش م نهیبهتون سخت بگذره...واسه هم خوامینم

 بهتر یزندگ هیشروع  ی!!برا

 .ترو لبش نشس لبخند

 آرام گفتم

 -از  یمتیق چی.. به هکنمیبدست آوردنت م یتالشمو برا همه

 بهت بخوره ی...دست کسینهال...فقط مال خودم دمینم دستت

 شمیم وونهی....د

**** 

 و قرار نداشتم!!  آرام

 ساعتو یعقربه ها تونستمیم کاشیا

 تا دمیو غلط دمیاون زمان متوقف کنم...تو رختخوابم غلط تو

 اتاق هیدادم، با دخترا تو  امکیبه نهال پ ییشب. چندتا مهین



 بود نیگفت سردرد داره. ا میکه برگشت ایبود، از لب در دهیخواب

 .که نگرانشم بودم

 کردن،یخودشونو حاضر م یبعد همه داشتن واسه عروس روز

ماجده  شیو پ یعروس ادیدر کمال تعجبم ، گفت نم نیمیس

 نی. واسه همستیاش خوب ن هیروح دونستمیم مونه،یخانمم

 اعتراض

 انهی ادینزدم که ب ی!!نکردم، اصال حرف

 شده بود، نیسرسنگ یلیخ گهیاز شب قبل تا حاال د المیدان

 نگام نکرد...منم یاونروز حت یول دادیجواب سالمم م قبلنا

 شدم الشیخی....ب

 رفت، جشن یخودش به سمت تاالر عروس لیبا اتومب یهرک

 فقط د،یدرخشیبود،نهال مث قرص ماه م یادماندنیو ب باشکوه

 برابر نیچند شوییبایکه ز یبا اون رژ قرمز دمید ششویآرا یوقت

 المیحسادت به جونم افتاد که دان شین ومدیبود، خوشم ن کرده

 میدید گرویکه همد ییگوشه ا زنه،یم دیرو د ییبایز نیا االن

 گفتم چرا رژلب قرمز زده؟؟ بهش

 گهیبهش برخورد؛ چون د دمیشا ایکردم ناراحت شد، احساس

 سیینزد، هنوز مراسم تموم نشده بود که شماره ر یحرف باهام

 و جواب دادم رونیافتاد، از سالن اومدم ب می.رو صفحه گوش

 :خنده کنان گفت



اومدم  یواسه عروس دونستیم-تموم نشد؟  یعروس نیشد ا ی!چ

 یرفتم برام مرخص یشمال ، وقت

 نه بهش گفته بودم.رد ک

 گفتم ی:با لبخند

 - کشهیاالن همه تا نصفه شب طول م یای!نه قربان،عروس

 -خودت ی..ان شاهللا عروس

 -شاهللی...ا

 -؟؟یگردیبرم یک

 -...وهللا احتماال فردا

 -کار؟یاونجا چ یامشب برگرد،نشست نیهم بابا

 -تموم بشه و  یتاعروس شهیم ریفردا جمعه اس....امشبم د آخه

 .برگردم

 -.....کجا؟؟- یخب فردا واسه شام دعوت یلی...خ

 -یجشن کوچولوئه،دوست دارم تو هم باش هی..خونه خودم، 

 -بشه ریاحتماال تا برگردم د ی..ممنون از لطفتون...ول

 - یایقدمت رو چشمام، ب یبرنگرد، دومأ هر وقتم اومد رید اوال

 .حتمأ....منتظرم

 رم...مخصوصأ تو جمع اونا،ندا ینشد بگم حوصله مهمون روم

 و منو تو جمع کردیبه من لطف م نقدریا سیچرا رئ دونمینم

 مراسم ی!؟نتونستم مخالفت کنم ،وقتدادیراه م شونیخونوادگ



 تموم شد، من زودتر از همه برگشتم خونه ماجده خانم. یعروس

 رفتم خونه. ماجده کراستی دمیرس یمامان بود، وقت شیپ فکرم

 ک،یاتاق تار هیتو  دمیکه گشتم د نیمیخواب بود، دنبال س خانم

 !!!بس نشسته

 !!!نگرانش شدم رفتم جلو و صداش کردم....مامان.....مامان

 - زمیعز هی:برگشت سمتم و گفت.چ

 رفتم جلو گفتم شی:باترس وتشو

 - ؟؟یخوب

 و دیکش یبود، آه دم،ساکتیدیخوب نم یکیاشو تو تار چهره

 :گفت

 -خبر بد  هی کنمیم ستم،احساسیواقعأ ن یبگم خوبم....ول دیبا

 راهه، تو

 -یینگران بابا دونمی...مامان جون بد فک نکن!!م

 -مشکالت نهمهی!!نه.....مهران رفت...تنهام گذاشت...باا

 دمیدیم یوقت شدی!!!نفسم بند اومد،حالم بد مکردیم هیگر داشت

 کنهیم هی.گر

 گهید ی...!ولستیبگم برام مهم ن :ادامه حرفشو گرفت و گفتنه که

 -غصه شو 

 دوسش داشتم یلیکه خ خورم،هرچندی!نم

 -به وقتش یول گرده،ی.نگران نباش مامان گلم،بابام برم



 و گفت دی:از جاش مث برق گرفته ها جه

 - یو ب شعورینفهم و ب یرفت و منو با طلبکارا ه؟؟اونیک وقتش

 !مهرانست؟ین ینامرد نیاش تنها گذاشت....به نظرت ا خانواده

 کرد حافظ ی!!پشتمو خال

 انداخت. خواستم یمامان داشت تو دلم آشوب به راه م یحرفا

 گفت انشیگر ی:چراغو روشن کنم،باصدا

 -تا ابد تو  خوامیدوس ندارم،م وییروشنا گهینکن....د روشنش

 باشم یکی!!تار

 دادم و گفتم رونی:رفتم و کنارش رو، تخت نشستم،نفسمو ب

آب دماغشو با -زده اومدن سراغتون؟؟  یحرف یکس دأیجد حاال

 گرفت و یدستمال

 :گفت

 - ستیبارشون که ن نیاول نی....اکننیم دیتهد شهی!اونا هم

 -اسمشو به من بگو..کدومشونن؟؟ هیک خب

 -بعد از بابات،طرفشون منم....از حق و پول خودشون  اونا

 میپولشونو جور کن دیگذرن،بای!نم

 -پوله...ما هم  اردیلی!!بحث چندمستیکه ن ون؟آسیچجور آخه

 برامون نمونده یچیه گهی!!که د

 -دونمی....منم م

 گفتم ییا دوارکنندهی:با لحن ام



 - میایم تیوضع نیو از ا کنمینباش خودم همه شو جور م نگران

 رونی....ب

 و من ادامه دادم دیکش یآه نیمی:س

 -و  یآدم درست حساب یلیکه توش هستم خ یشرکت نیا سیرئ

 کمکم کنه دوارمی:امکنم،ی....باهاش صحبت مهی.خوب

 :سرشو بلند کرد و گفت

 - ه؟؟یشرکت چ یه؟؟گفتیچ اسمش

 :لبخندزنان گفتم

 -وضعش  یسامسونگه....کل یندگیاسمشه،نما انیصباغ وشیدار

 !!توپه

 نمیبب دمیدیشو نم افهیق یکیتو تار یعنینگفت،  یچیه مامان

 کردم، فقط فیتعر سیبازم از رئ ی!! وقتهیالعملش چ عکس

 دنیباشه زود اعتمادنکنهمون لحظه باشن ی.گفت،حواست به همه چ

 هیکه بق دمیفهم رون،یاز ب ییسرو صداها

 برگشتن. از جام بلندشدم و مامان گفت ی:هم از عروس

 -که  یدونی...میتنهام نزار گهیبعد بابات تو د خوامیم حافظ

 تحملم کم شده گهی!!د

 گفتم یطوالن ی:بامکث

 - دمیبهت قول م ،یطیشرا چیتو ه زارمیتنهات نم چوقتی!!ه

 هستن، منیهمه تو نش دمیگفتم و از اتاق خارج شدم، د نویا



 خانمم بود و انگار دورش حلقه زده بودن. چه خبره؟؟؟ ماجده

 دمی: رفتم جلوتر پرس

ه نگران بود!! جوابمو نداد،انگار چهره ها هم یکس-شده؟ یچ

 دمیترس

 افتاده باشه ی!اتفاق

 دمیکه کنارم بود،پرس نیاز سحر دختر عمه پرو ی:با نگران

 -شده؟؟  یچ

 :نگام کرد و گفت

 -زده . همه اش شده جوش وتاول  ری....بدنش کهدی...نو

 نشسته و مادرش و نهال یمبل هیرو  دینو دمیجلوتر د رفتم

 ستادنی.کنارش ا

 :ماجده خانم گفت

 -تو اتاق،تا براش معجون درست کنم  نشیاری.ب

 بغلشو ریبود. مادرش ز حالیاز جاش بلند شد، انگار ب دینو

 زده بود!! حالم بد یو قرمز ییقهوه ا یلکه ها گرفت،صورتش

وقتا  یو بعض کردیحالمو بدم ینجوریا یزخما دنی... کال دشد

 دفه هیکه سالم و سرحال بود! دینو ی! ولرفتمیتامرز استفراغ م

 شد!؟ یچ

 گفت یبا نگران دم،ی:از نهال پرس

 -مال  دونمیشده بود....حاالم نم ینجوریا گهیبار د هی اشیگ بچه



 ینجوریکه توش بوده و خورده ا یجات هیو ادو نجایا یغذاها

 انهی!!شده 

 :لبخندزنان گفتم

 - کنهی.نگران نباش...ماجده خانم کارشو بلده،االن درستش م

 اون یبلندشو به تن داشت، تو ینزد...هنوز لباس مشک یحرف

 و دیسف یبود، بهش زل زدم.....به بازو رینظ ی،به نظرم ب لباس

 ییخودنما یاون لباس مشک یکه تو دشیبلند و سف گردن

 کرده ونیاومد، همه رو شن یسرش خوشم م ی. از مدل موکردیم

 ییبایاونهمه ز کاشیا یاومد،ول یبهش م یلیاز پشت سر، خ بود

 دیمن بودنو یفقط برا کاشی....اگهینه کس د دمیدی!رو فقط من م

 شیقهوه ا یکم هم تب کرد، تاولها و لکه ها هیاونشب ،

 لحظه هم نگاش کنم هی تونستمیشد،نمیم شتریوب شتری.ب

 ،میتوقف نداشت ادیراهم ز م،تویزود برگشت دیبعد به خاطر نو روز

 رمیرفتم دوش بگ کراستیخونه  می.برگشت

*** 

 چطوره!؟گفت دیحال نو نمیدادم بب امیبود که به نهال پ غروب

 نوع هینوشتن، گفتن  شیآزما یسر هی مارستان،براشیب بردنش

 سیرفتن به خونه رئ یراحت شد. داشتم برا المی. خهیآلرژ

 گفتم کنم،یدارم چکار م دینهال ازم پرس کردم،یآماده م خودمو

 بهم یحس یچرا ول دونمینزد، نم یحرف گهیدعوتم...د یمهمون



 نهال دلخوره گفتی!! م

 سیخونه رئ یرو که گرفته بودم ،برا یدیکت و شلوار جد همون

 موهامو ژل زدم و ادکلنو رو بهخودم دم،یپوش یبه مهمون ودرفتن

 رون،یاتاقم که اومدم ب دم،ازیبه خودم پاش یگرفتم و کم

 :مامان باتعجب نگام کرد و گفت

 - ؟؟یریم ییجا

 بستم، گفتم یساعتمو به دستم م کهی:در حال

 -دعوتم  سی...خونه رئ

 هاومد با نگا یبه سمتم م کهیاز رو مبل بلند شد و در حال مامان

 بهم گفت ی:خاص و معنادار

 - ؟یزد پیت نقدریا ه؟ی...خبرحاال

 نداشتم، اصوال دوست داشتم یزدنم منظور خاص پیت یبرا

 به ذهنش زده نیمیچرا س دونمینم یباشم، ول دهیو اتوکش مرتب

 هی!!!بود خبر

 -باشه  تونهیم یگفتم!نه بابا ....چه خبر ی:با خونسرد

 کرد و گفت ییخنده ا نیمی:س

 - تونهیواکس زده....م یعطر تلخ و موها یکت و شلوار و بو نیا

 داشته باشه تایحکا یلی...خ

 کردم و گفتم یی:خنده ا

 -جون  .فکر بد نکن ..مامان



 و موشکافانه نگام کرد و گفت کترمی:اومد نزد

 -....دخملم داره؟؟  سیرئ یآقا نیا نمی!بب

 بالفاصله گفتم د،ی:لبخند رو لبم خشک

-زدم؟؟  پیت ینجوری...امستانه...من به خاطر یبگ یخوایم یعنی

 و گفت دیتو نگاهش درخش ید،برقی:خند

 -س  مستانه....!!پس اسمشون 

 رفتم و:گفتم یرب خروجبه سمت د ی:تند

 -بدون...مامان  نوی..ا

 :به سمتش برگشتم و ادامه دادم

 - یکی ،نهالمیکی....خدا 

 شد و پوزخندزنان ،نگام کرد و گفت ی:جد

 - یخوایعشق مسخره چشماتو بسته...!نم نی....اگهید یخر

 دور و برت چه خبره ینی.بب

 تکان دادم و گفتم یسر ی:بازم شروع شد!!! باکالفگ

:باخشم - کشهیخانم!!!...مغزم نم نیمی....تروخدا بس کن....س

 گفت ییوترشرو

 -همه اش  ایعشق و عاشق نینکشه!..!..حافظ بدون ا دمیبا

 نیاز ا گهیو د شهیخاموش م شتیآت یتو زندگ یبخدا بر حرفه،

 . بفهم پسرستی!!حرفا ن

 بحث اعصاب خوردکن و ادامه بدم، واسه خواستم،اونینم گهید



 گفتم نی:هم

 -برم  دیشده مامان،...با رمیمن د ی!ببخش

 تکان داد، اونم به یمالمت بارشو بهم افکند و فقط سر نگاه

 تأسف ی!!!معنا

 یشدم و به سمت آدرس نمیماش رون،سواریخونه که اومدم ب از

 بسته هیبهم داد حرکت کردم. شمال شهر بود، سر راه  سیرئ که

 .دمیمورد نظر رس به آدرس یگرفتم و وقت کیش ینیریش

 بود! ییپارک کردم، عجب خونه ا یکنار درب بزرگ آهن نویماش

 هیدار بود....زنگ خونه رو که زدم،  هیما یلیخ سیرئ نیا

د، کردم درو برام باز کر یجواب داد، خودمو که معرف فونویآییآقا

 رفتم

 تونمیم یباغ بزرگ ، به راحت هینبود !!  اطیکه ح اطی...حداخل

 ساختمان که یدرب ورود کی! نزدشدیم یسه هزارمتر بگم

 بود؛جلوم دهیمرتب و اتو کش رون،ی، همون آقا اومد ب شدم

 بهش بدم چویکرد،بعد هم گفت سو ییکرد وخوش آمدگو میتعظ

 اون آقا رفت، یکارو کردم و وقت نیداخل، هم ارهیب نویماش تا

 هیبه  هیشب شتریداخل خونه باشکوه شدم،خونه که نبود، ب منم

 ی....کسزانیبزرگ و وآو یسقف بلند و دوبلکس، با لوسترا کاخ،

 یهایو صندل زیدست م هیسراغم رفتم وسط سالن ،کنار  ومدین

 و نگاهمو معطوف اطرافم کردم. ستادمیا یو سلطنت متیگرانق



 خونه قرار یجا یدر جا یاریجات بس قهیو عط تابلوفرشها

 رونیخودم ب یمنو از حال وهوا سیرئ یموقع صدا داشت،همون

 دی:کش

 مثل دم؛یبه سمتش چرخ-عنبر آورد  ی.....به به....باد آمد و بو

 کت و شلوار مرتب و دستمال شهیهم

 و به سمتم که دیقرمز به تن داشت. سالم کردم،خند یگردن

 ازم گرفت و گفت نویری:اومد، جعبه ش

 - یدیکه زحمت کش ی....مرس

 استرس داشتم، دست دمیشا ایشدم،یکم داشتم دستپاچه م هی

 و گفتم دمیموهام کش ،بهی:نرم

 -ممنون از دعوت شما  ی....چه زحمتکنمی!خواهش م

 منو، به زدیدستمو گرفت و همونطور که حرف م سیرئ

 کرد و گفت تیپشت سرمون هدا ی:سمت،صندل

 -باخونواده خودم آشنات  شتریو ب نجایا یایداشتم ب دوست

 ...کنم

 معذب یکم هینشستم، هنوز دستم تو دستش بود.  یصندل رو

 بهم انداخت و گفت یزی:بودم،نگاه ت

رو لبم  ی:لبخند-خوش گذشت؟  ی....عروس؟یخوبه؟سرحال حالت

 و گفتم دیماس

 - میعوض شد و برگشت یی.ممنون....خوب بود،حال و هوا



 کردن ییرایپذ یرو برا ید خانمگفت و بع یخب کوتاه یلیخ هی

 دیجلومون چ زیم یرو رو ییرایپذ لیکرد، خانم اومد و وسا صدا

 اومد یخوشم نم فاتیاز تشر ادی!!و رفت، ز

 دستمو رها کرد و گفت سی:رئ

 -...بابا راحت باش ؟؟یمعذب نقدری...چرا ا

 و نییهام از خجالت انگار گل انداخت، سرمو گرفتم پا گونه

 :گفتم

 ، سمیرئ یمعذب بودم،سختم بود جلو یول- ستمی!!نه...نه...معذب ن

 فاتیبا اونهمه تشر

 از ،یکرد و ضمن برداشتن خوشه انگور ییبودم. خنده ا نشسته

 شده، گفت دهیچ یها وهیم ی:البه ال

 - یحس و حال و برا نیسن و سال تو بودم، هم یوقت منم

 کنمیدرکت م نهی!!صاحب کارام داشتم!!واسه هم

 نزدم و گفت ی:حرف

 - ؟یخورینم یزی!چرا چ

 حرف ی. بدمیشنیم خورد،یرو، که م ییله کردن انگورا یصدا

 صاف کرد و ییصدا کنه،یداره نگام م دونستمیبرداشتم، م یموز

 گفت یبلند ی:با صدا

 - نیایشماها؟..مهمونمون اومده، ب نی......غزاله!! کجامستانه

 نیی!پا



 تو سالن مستانه یخوردم ،صدا یهول کردم! سرجام تکون یکم

 پاشنه بلند ی. سرمو بلند کردم، داشت با کفشادیچیپ که

 و به سمتمون رفتیکه تو چشمام خورد،تق وتق راه م قرمزش

 یژوپ کوتاه به تن داشت،البته جوراب شلوار ینیم هیاومد.  یم

 ته بود ولباسشم تا گردنشو گرف قهیبود،  دهیپوش رشیز یمشک

 بود. جلو که اومد از جام بلند رونیسرش ب یبازوها و مو فقط

 سالم کرد، بعد دستشو دراز ییو سالمش کردم، با خنده ا شدم

 ییقرار گرفتم، تک سرفه ا یبد تیباهام دست بده. تو موقع کرد

 .کردم و به ناچار دستمو دراز کردم سمتش

 و دستمو محکم فشار داد و گفت دینگاش درخش یتو ی:برق

 - نیخوش اومد یلی...حالتون خوبه؟خ

 اومد!! یداشت بند م نفسم

 گفتم 

:روبروم که نشست پاهاشو روهم سوار کرد - نی!ممنون...لطف دار

 و گفت

 -لطفا  دینی...بش

 که دستپاچه و هول شده نقدری! استادمیهنوز سرجام ا دمید

 ....بودم!نشستم

 گفتخنده کنان  سی:رئ

 -که  یبرادرش بود، از وقت شیپ کایمدت تو امر هی....مستانه



 خودمه شی...برگشته...تو شرکت پ

 !؟یدخترتو واسم رو کن قه،شناسنامهیبه د خواد،دمیم یک حاال

 !!دستم گرم بود و داشتم عرق جمعشهی......حالم داره بد ماه

 بازم مستانه کردم،یپاک م ی،با دستمال مویشانیپ یرو شده

 :گفت

مجعد و  ینگاش کردم،موها- ن؟؟یهست یخان.....شمال حافظ

 گردنشو گرفته ش،دوریمشک

 بره خواستیم یافتضاح بود،انگار کیصورتش از نزد شیبود،آرا

 که حواسم نبود و نقدریام گذاشته بود!!ا ی! مژه مصنوعیعروس

 . خاکنییکرد و سرشو گرفت پا ییشده بودم بهش،خنده ا رهیخ

 کنمیدارم نگاش م هیخبر کرد،یحاال باخودش فک م!به سرم! 

 خودمو جمع وجور کردم و گفتم ی:تند

 -اونجان  المونیستم،فامین ی...شمالری...نخ

 دی.بازم خند

 احساس شتریبه جمعمون اضافه شد، ب سیغزاله زن رئ یوقت

بود،  بیبرام غر شونی. جمع خونوادگکردمیبودن م معذب

 هم سن و سال مهتاب!! خوشگل و دیابود. ش یغزالهزن نسبتأ جوان

 خودش سیما ننشست، رئ شیپ ادیز یلباسم بود، ول خوش

 قرار اطیاز ح یکه در قسمت ییبایز یویکیبارب یرو برامون

 شنل دور هی مستانهکباب درست کرد، هواد سرد بود و  داشت



 بود، ول متآسفانه یخوشمزه ا اریبود. کبابه بس دهیچیپ خودش

 اصرار کرد به سیبخورم و هرچه رئ ادیشکمو روم نشد ز من

 خوردن. یهنوز جا داشتم برا یشدم، ول ریگفتم س دروغ

 و دمیکشیخجالت م یخانواده کم نیچرا در حضور ا دونمینم

 بود فینبودم که بااعتماد بنفسش همه رو حر شهیهم رحافظی.ام

 مجلسمون م،یکرد یدست تخته باز هیاز شام، با هم  بعد

 آب شده بود خمیاز  یتر شده بود و منم کم ی.خودمون

**** 

 شب یمهمون یرفتم شرکت، هنوز تو حال و هوا یبعد وقت روز

 دهن آوازم هی سیوقت نزاشتن برگردم و رئ ریبودم، تا د قبل

خونهاش  یتو شرکت، تو فضا یخشک و جد سیخوند، رئ برامون

 نبود کردمیکه فک م یکامال برعکس بود. به هر حال اونجور

 خوش گذشت ی.و مهمون

 بهم زنگ زد و نیمیشرکت سرگرم کار و بارام بودم که س تو

 دمیترس یبود....ول یکارش چ دونمیشرکت!! نم ادیب خوادیم گفت

 ...مخالفت کنم ناراحت بشه

 شهیدو ساعت اومد، مثل هم یکیکه بش دادم بعد از  آدرسو

 رمدسته گلم واسم آورده بود، اومد تو اتاقم و کنا هیبود،  مرتب

 نشست، بعد لبخندزنان گفت یصندل هی:رو 

 -پسر  یاومد یی!!خوب جا



 :نگاش کردم و گفتم

 - ه؟؟یچ منظورتون

 و از جاش بلند شد و گفت دی:خند

 - قیگردن کلفته....در موردش تحق یلیخ ستیرئ نیا

 دم و دستگاه و شرکت...همه اش ظاهر کارشه...اون نی...اکردم

 شترهیشرکت ب نیثروتش از ا یلی..خ

 گفتم عی:سر

 - واشتری....مامان 

 قرار داد و گفت زمیم یشد و دستشو رو کی:بهم نزد

 -....هم من...هم تو میقرار گرفت یخوب تیتو موقع رحافظی!!ام

 گفتم یشروع کنه، با کالفگ خواستی:بازم م

 شد و گفت کتریبهم نزد نیمی:س-شده  یجون باز چ !مامان

 -از  دی! بارهیگینم گهی....درهیدستمونو نگ یپول سیرئ نیا شیپ

 میاستفاده کن تیموقع نی.ا

 -پوالشونو  یآدما،الک نجوری..!ان؟یفک کرد یبابا.....شما چ یا

 مث من وشمان؟؟ کنن،ینم لیو م فیح

 -نمشیبب خوامی..من م

 -بشه؟ یکه چ شینیبب

 -باهاش همکار بشم خوامی..م

 -!ول کن مامان



 -گهی! بسه دیکنیاعصابمو خورد م یدار گهید رحافظی...ام

 تو اتاق نیمینداشت. س ییا دهیشدم. کل کل کردن فا ساکت

 :شروع کرد به قدم زدن و گفت

 -باهاش معامله  خوادیجرأت م دونمیداره...م هیما یلیخ دونمیم

 تازه کردم و گفتم یجرأتو دارم:نفس نیمن ا ی...کرد، ول

 -کنم؟؟  کاریچ نیخوایحاال م خب

 :به سمتم اومد و گفت

 - نتتیبب خوادی...بش بگو مادرم م

 -....آخه

 -....آخه و اما و اگر نداره

 موفق نیمیگرفتم، س سویرئ ینزدم و شماره منش یحرف بازم

 سیمالقات کرد. رئ سییو با ر دیو به خواسته اش رس شد

 هوش و ذکاوتم، یاومد و گفت، برا یخوشش م نیمیاز س یلیخ

 .منم به مادرم رفتم

 در رفت و آمد سیبا رئ شتریب نیمیگذشت و س یمدت

 هرچه که بود یبود! ول دهیکارشون به کجا کش دونمیبود،نم

داشت و اونروزا شاد و سرحال  تیاز کاراش رضا نیمیس

 اب نیمیدوبارم به همراه س یکیبازم بدست آورده بود... دشویبود،ام

 اخت شده یکم هیباهاشون  گهی. درونیب میرفت مستانهو  سیرئ

 نمیمیس نکهینبود که سختم باشه، مخصوصأ ا لیمث اوا بودم،



 .کنارم بود

 زا المونیخ د،حداقلیباالخره بعد از چندماه به کانادا رس باباهم

 راحت شد شی.بابت سالمت

* 

 . کار بود وگذشتینم یبد یروزا تو اونروزا تو میزندگ دفتر

 رو از تنم ینهال، که همه خستگ دنیوقتام د یو بعض شرکت

 کردیم رونی.ب

 .نهال گفتدینوروز هم از راه رس التیآروم بود. تعط یچ همه

 یرو مسافرت خارج از کشور برنشب التیتعط یخونوادگ خوانی.م

 برن تا زمان پرواز سه چهر بار بهش زنگ خواستنیکه م

 دلم گرفته بود یلی.زدم. دلشوره داشتم... خ

 تماز خونه نرف دینه بابا بود نه نهال. روز اول ع لیسال تحو وقت

 سر هیکردم و  ی. فقط به خواهش و اصرار مامان رو راضرونیب

 یلی. اونام مثل ما دمق بودن. اما خالیمهتاب و دان شیپ میرفت

 مهتاب اومدن و خونشون گرم و یکه خواهر برادرا دینکش طول

 بود یخوانواده نهال خال ی.شاد شد. فقط جا

**** 

 به مامان زنگ زد و ازش دعوت کرد مستانه ن،یدوم فرورد روز

 باغشون. حوصله نداشتم و هر چقدر مامان اصرار کرد، میبر که

 یسرگرم چیخونه. ه یتو دنی. کارم شده بود فقط خوابنرفتم



 ایمث قبل هم با نهال چت کنم و  شدینداشتم و نم یا گهید

 نباریاونروز باهام تماس گرفت و ا سییر نکهی. تاارمیبگ تماس

 شخصا منو دعوت کرد. نتونستم مخالفت کنم و چون خودش

 فرستهیرو م مستانهگفت  سییداشتم. ر یستیرودربا باهاش

 گفتم عی! سرکار؟یچ ادیدختره ب نیبابا ا ی.دنبالم:ا

 - امی....خودم م

 -یراحتر یایب مستانه.با یستی....نه تو که آدرسد بلد ن

 یخودمو حاضر کردم و وقت یلیم ینکردم و با ب یمخالفت گهید

 ن. مدمید الویکه دان نییپا رفتمیاومد در خونه، داشتم م مستانه

 دونستمیمات و مبهوت نگام کرد. م یلحظات دید مستانهکه با  رو

 خب ی....ولهیا گهینهال با کس د ابیدر غ گهیبا خودش م االن

 برام مهم نبود الی.افکار دان

 دنیقرمز اومده بود دنبالم! چشمام با د یفرار هیبا  مستانه

 ینایماش نیا فیچهارتا شد. کله ام جوش آورد. ح نیماش

 دختر نیا یپا ریز ستی!!!!خوشگل ن

 .سوارشدم

 راه یبالبخند جواب داد. تو شهیسالم کردم و اونم مثل هم فقط

 دیبدون مقدمه پرس مستانه نکهیرد و بدل نشد تاا ی:حرف

 نگاش کردم ی.تند-ن؟یتا حاال ازدواج نکرد شما

 بود. بعد از چند لحظه فقط گفتم ی: چه سوال ناموقع



 - ری...نخ

 دنینگفت. تا رس یچیه گهیکج کرد و د یلبشو با لبخند گوشه

 نزد یحرف گهی.به باغ د

**** 

 درست یچیه یول ،یو هر تالش یکنیم یوقتا هر کار یبعض

 نوشته شده باشه. رتیتو تقد دیچون شا شهی!! درست نمشهینم

 ممن تیبشه؟! حکا دینبا کهیبشه اون دینه... چون با یبگ یتونینم

 و خونوادش سر سیبا رئ نیمیشدن من و س یشد. قاط نیهم

از تجار بزرگ  یکی انیصباغ وشیبا دار نیمی!منو به باد دادس

 وارد انهیخاورم

 ینسیزیشده بود!! اونم چه ب نسیزی...ب

*** 

 کماهیاونم در عرض  ختیبازم بهم ر مونی.اوضاع زندگ

 .گذشتیم سیبا رئ نیمیس یو همکار التیروز از تعط ستیب

 بابا که ی. طلبکاراختیریبهم م شتریروز به روز داشت ب نیمیس

 کنار نیمیاز اسم س ختیر یاوضاع ب نیهم یبودن و تو کماکان

 ینجوریا دیسواستفاده کرد و براش پرونده درست کرد تا شا بابا

 شکرآب نیمیو س سیرئ انهیام م گهیپولش برسه. از طرف د به

 سیبه خودش و رئ نیمیبود که س یچ انیجر دونمیبود . نم شده

 و تندخو بود ی. عصبدادی.فحش م



 .سیاومد دفتر رئ نیمیروز س هیتا  دونستمینم انیاز جر یزیچ

 داد و هوارشون بلند بود ی.صدا

 اجازه رتمیگفت نرم داخل گوش نکردم و رفتم. غ یچه منش هر

داد و هوار مادرمو از تو اتاق  یو صدا رونیب نمیبش دای.نم

 سیرئ یمامان روبرو دمیبشنومدر و که باز کردم و رفتم داخل، د

 که

 . منو کهزنهیبلند حرف م یو داره با صدا ستادهیا زشه،یم پشت

 نگفتن و بهم زل زدن. رفتم جلو و گفتم چیه دنی:د

 -چه خبره؟؟ نجایهست ا معلوم

 انداخت و یمبل یو تن پر تنششو رو دیدستاش لرز نیمیس

 :گفت

 -نی....ایمرد تا خرخره منو برده تو بدبخت نی.....حافظ ا

 :از جاش بلند شد و داد زد

 -که هست بدبختر کرد ینیهبردار منو از اکال نی. .ا

 شد و داد زد نیخشمگ سی:رئ

 -زن شکست خورده با  هی یخانم ...فک کرد نیپائ اریب صداتو

جوش  نیمیکنار من موفق بشه؟:س تونهیم یمال اهیپرونده س اون

 شد و گفت سیرئ کیآورد نزد

 - یاز همه چ یراحت نیبه هم شهی... مگه مخوامیجنسامو م من

 ...بگذرم



 زد و گفت یپوزخند سی:رئ

 -انجام  نسیزیب یستی!!!خانوم تو خودت بلد نرشیبرو بگ خب

 شلوغش نکن و اسم مردمم به کالهبردار نبر... یخودی...ب یبد

 بار به جرم هیچهل سال  نیا یاگه کالهبردار بودم تو من

 بازداشت رفتمیم ی!!!کالهبردار

 تکان داد و گفت یسر نیمی:س

 - یدار یها سر و سرّ  ییتو با باال ره،ی.!..تو....دستت م

 خوام،اگهیگفتبه هرحال من پولمو ازت م یبا خونسرد سی:رئ

 - زارمینبود،چکاتو م

 ؟یدی...فهمدمیبرگشتش م یعنی!اجرا....

 شو به جلوش دوخت، رهیبازم رو مبل افتاد و نگاه خ نیمیس

 و گفتم سیرئ زیم ی:رفتم جلو

 -شده؟  یچ نیگی....چرا نم

 اعتنا گفت ینشست، خونسردانه و ب شیصندل یرو سی:رئ

 -قبول کنه.....چک  خوادیجون مادرت شکست خورده و؛نم پسر

 تموم و کمال پرداخت دیازش، پول من و جنسامو با دارم

 گذرمی!!کنه...من از پولم نم

 :با ترس و دلهره گفتم

 که به کارش مشغول بود گفت سی:رئ-چقدره؟؟  پولش

 - اردیلیم ستی..ب



 اومد! یداشت بند م ستم،خونمیمامانو نگر رانمیح یچشما با

 گفتم ینداشت،تند یشمارش گهی:قلبم د

 - ؟یتو چکار کرد مامان

 افتادم یمبل یرو یدستاش گرفته بود، با ناباور نیسرشو ب مامان

 که دمیشن سویرئ یقورت دادم! صدا یآب دهانمو به سخت و

 :گفت

 -ازت مدرک و چک  یلیکه مبلغ باالس و من خ یدونیم

 !!دارم....پس برو دنبال راه چاره ش باش

.حالم بدجور گرفته و داغون بودمامان تو خونه مدام با خودش 

 که داشت یچک نیزد،اولیحرف م

 یبود! آخه با چ اردیلیهفته بعد بود و مبلغش دو م یبرا

 جورش کنه؟ خواستی!م

 شوینهالو و دلتنگ گهیتو فکرش بودم ،؛اونقدر که د یلیخ

 گفتیشده بود م شیکرده بودم. مامان شکسته تر از پ فراموش

 گمرگ یسفارش داده و تو یو؛دب نیاز چ لیو قطعات موبا لوازم

 جنسا گرفته شده و اجازه خروج بهشون ندادن، چون نه همه

 ...بارکد داشته نه اجازه ورود

 که میکرده، پول یبش معرف سیرکتا رو رئاون ش گفتیم نیمیس

 سیرئ شتریسود ب یجنسا برا نیا دیگرفته بابت خر سیرئ از

 و وارد بازارت رمیدستتو بگ خوامیگفته م وشیدار گفتی. مبوده



 ی....ولدمیبهت م زنسیجنس و ب دیخر یپولو برا نیکه ا کنم

 نیدایابباشه و ااّل، چرا  تونهیم سهیدس هیهمه اش  نایا گه،یم نیمیس

 ! بهش گفتم نگران نباشه، خودمفتهیمن ب یاتفاق فقط برا

 به وشیدار گفتیداغون بود و م نیمیاما س گرم،یم لیوک برات

 دنبال کاراش،اما رمی.....گفتم مگذرهیوجه از پولش نم چیه

 واندوه گفت تمام کاالهاش قاچاق بوده!!! یبا ناباور نیمیس

 ینزدم....ول یحرف گهی!! دختیرو دستم ر ویآب پاک ینجوریا

 از یچکاریچکار کنم!؟...ه دونستمینم سک؟؟یر نهمهیچرا ا آخه

 اومد ی.دستم برنم

 شب قبل از موعد هیحرف بزنم،  نیمیدو روز نتونستم با س تا

 پژمان پرواز دارن ییخبر داشتم خونواده دا ن،یمیچک س نیاول

 ...چقدر دلمگردنیو سفر چهل روزه شون برم ایتالیاونشب از ا و

 زاشتیراحتم نم نمیمیفکر س ی...ولدنشونیبرم د خواستی!!م

 باهاش حرف زدم که یساعت هیتلفن کردم و  سیبه رئ خودم

 یعصبان نیمیاز س سیبود، رئ دهیفا یبرگشت نده...اما ب چکو

 وجه دست چیبهش زده و به ه یتهمت کالهبردار گفتیو م بود

 پناه یچکار کنم؟! به ک دیبا دونستمی. نمستین بردار

اومد  یتو خونه م کسرهیاز من داغونتر بود و  نمیمیببرم؟س

 رو سیشماره رئ نکهیگذشت. تاا یتلخ یلی...لحظات خرفتیوم

 افتاد،از ته دل خوشحال شدم، باخودم گفتم، میگوش صفحه



 چکو برگشت بزنه، اما خوادیشده و نم مانیپش سیرئ حتمأ

 بگم بره نیمیجواب دادم، بهم گفت، به س ویگوش نکهیهم

 دنشی!!خونش،د

 ی..اما تا خواست حرفامیگفتم خودمم باهات م د،یترس نمیمیس

 بود. رفت تو سیرئ کنمیخودشم زنگ خورد، فک م یگوش بزنه

 بود و دهیمانتوشو پوش رون،یاومد ب یو حرف زد، وقت اتاق

 ش گفت رهیبا نگاه خ یول ام،یبره...گفتم من باهات م خواستی:م

 - رهی...خودش تنها م

 یدنبالش رفتم و روبرو نمیتنهاش بزارم!! با ماش تونستمینم

 داشت طول گهید یلینشستم. خ نمیمنتظر تو ماش سیرئ خونه

 از دوساعت شتری! بدیکشی...م

 شروع شده بود. یزیشدم....بارش باران ر ادهیپ لمیاتومب از

 رفتم و پشت فرمان عیباز شد سر سیدر خونه رئ نکهیهم

 نشیکرد و سپس سوار ماش یبود...دم در مکث نیمیس نشستم،

 گفتن؟ یباهم چ دونستمیم کاشیو حرکت کرد، ا شد

 خودمو رسوندم خونه، لباسامو عوض کردم و نیمیاز س زودتر

 خت تو در، بهو اندا دیکه کل نیمی. سدمیکاناپه دراز کش یرو

 زونیدم در آو شویبارون یاومد داخل و لباسا ستم،ینگر سمتش

 گفتم عیبره اتاقش... سر خواستی:کرد، م

 -داشت؟؟  کارتیشد؟؟چ یچ



 کرد و بعد به سمتم برگشت، چهره اش محزون و یمکث سرجاش

 میبود. از جام بلند شدم و رفتم سمتش.گوش شیپ یاز ساعتا آرامتر

 اومد، بهش توجه یاش م برهیو یبود و صدا زیرو م

 گفتم نیمی:نکردم و به س

 - یمامان!؟مردم از نگران یگینم یزی..!!چرا چ

 گفت ریشو بهم دوخت و با تأخ رهیو خ خی ی:چشما

 -کرد  ییا گهیمعامله د هی...باهام 

 گفتم یو با کنجکاو کترشی:رفتم نزد

 - ؟؟یچ بازم

 لرزان ،گفت یلحظه با صدا هیو تو  داشتینگاه ازم برنم نیمی:س

 - خوادی!!!تو رو ازم م

 باز گفتم هین یدهان کردم،بای:داشتم هنگ م

ش افتاد، نتونست حرف بزنه و فقط با سر هیبه گر نیمیس-!!!من؟؟ 

 ،اشاره

 : کرد

 -!!آره 

 گفتم ی:با ناباور

 - خواد؟یم ی!من چرا؟؟منو واسه چ

 بلند شد وگفت نیمی:هق هق س



مهم  نقدریمن ا شدم،آخهیم وونهیداشتم د-دخترش ..ازدواج با 

 بودم!!!! آخه چرا

 قابل باوره ریغ نی!!من؟....!ا

 دستامو نیمیبه جلوم زل زدم. س رهیخ رهیخشکم زد، خ سرجام

 :محکم گرفت تو دست و گفت

 - ینجوریا دونستمیدرست کنم....نم ویاومدم همه چ حافظ

 چه م،یایبدمون درب تیاز وضع خواستی!!...من...من دلم مشهیم

 ادیبالم سرم م نیا دونستمی!!م

 مادرو نداشتم...فشار یاشکها دنیبرگردوندم،طاقت د رومو

 به دستم وارد کرد و گفت ی:آرام

 -برم زندون  دیبرامون نمونده....من با یچیکه ه یدونی...محافظ

 یو نجاتم بد فتهیدستت ب ی!!و اونجا باشم تا هر وقت پول

 گفتم ی:تند

 - ینه اتفاق یریشهر هرته؟!!...شما نه زندون م مگه

زر مفت زده واسه خودشدستامو ول کرد و  رمردی....پفته،ی!!م

 هیداشت گر نجورینشست،هم یرفت رو مبل

 و گفت کردی:م

 - ادیازش برم ی....هرکارزنهی!!زر مفت نم

 بهم وارد شده بود، یادیز یفشار عصب د،یلرزیداشت م تنم

 گفتم ی:باخشم و ناراحت



 - دایشوهر واسه دخترش پ ینجوریبه سرش که داره ا خاک

 کنهی....م

 گرفت و گفت شوینیآب ب یاومد سمتم بادستمال نیمی:س

 -...خوشگلم هست ستین ی...حافظ ....دخترش دختر بد

 داد زدم بأی:نتونستم خودمو کنترل کنم، تقر

شو نگفت، سر یچی:ه- ن؟؟یگرفت یحرفو جد نیبسه....شما ا مامان

 از جام بلند شدم و گفتم ن،ییگرفت پا

 -نداره  یخوب به من ربط ایهرچه که باشه....خوشگل  دخترش

..... 

 که زدم. رو تختم دراز یرفتم تو اتاقم بعد از حرف بالفاصله

 یاتفاق م نیمن ا یبرا دی...حالم ناخوش بود، آخه چرا با دمیکش

 شرکت نرفته بودم...کاش اونروز نیبه ا چوقتیه کاشیا افتاد؟؟

 !افتاد یاتفاق نم نهمهیو بعدش ا دیسع شیبرم پ گفتیبهم نم بابا

 نداشت ییا دهیفا چیافسوس که افسوس خوردن ه ی!!ول

 به افکارم یچطور دونستمیبود. نم ادیز یلیخ میفکر یریدرگ

وسطقلب من  نیخودش نبود! تنها ا یسرجا یچیبدم...ه سروسامان

 یکه حالم بد بود برا نقدریبود که پر از درد شده بود. ا

 بحصرفته بود با خودم به اتاقم ببرم! تا  ادمی مویبار گوش نیاول

 یچیاز چند بار از جام بلند شده و تو اتاقم قدم زدم ....ه شیب

 !!نیمیس ی. فکر صبح بودم و چک برگشتکردینم آرومم



 بخوابه. از فرط تونهیاونم نم قرارهیاالن دلش ب دونستمیم

 ! اونقدر اومدم و رفتم تا صبح شد.شدمیسرجام بند نم اضطراب

 حالش بد رون،یپف آلودش از اتاقش اومد ب یبا چشما نیمیس

 رفت تو آشپزخونه و ،یحرف چی...بدون هدمشیفهمیو م بود

 نداشتم ییاشتها چیصبحانه شد. ه زیم دنی.مشغول چ

 از طرف سکالیبود، رفتم سراغش، ده تا م زیم یهنوز رو میگوش

 افتاد، شب ادمیبهم زنگ زده بود، تازه  شبیداشتم!! از د نهال

 بزنم ،خودمو یزیلب به چ نکهیاز سفر برگشتن. بدون ا قبل

 صدام کرد برم نیمیکه س رونیکردم و خواستم از در برم ب حاضر

 ! اومد سمتم تو چشمام کهخورمیبخورم. گفتم نم صبحانه

تو فکر اون دختر....هرچه  یبر خوادی،گفتنم ستی:نگر

 -که  یباداباد.!!..هر اتفاق

 اگه مرگ باشه یحت کنم،یبا جون و دل قبولش م اد،یب شی...پ

 یچیاز حرفاش دلم گرفت... بغض کردم و ه نقدریچرا ا دونمینم

 ادیز یلیبگم دوسش دارم خ خواستمی!!نگفتم، م

 برام انجام نکاریا یفدا کنم ولجونمو براش  تونمیکه م اونقدر

 الشیخیب تونستمیم ی...من عاشق نهال بودم، چطورهینشدن

 !!؟بشم

 با لحن محزون و بغض آلودم گفتم رلب،ی:ز

 -نابود کنن  تویزندگ زارمیدوست دارم...نم یلی!!مامان خ



 حرفم دنیاز شن دونستمید،؛میدرخش نیمینگاه س یتو یبرق

 .خوشحال شده

 قراریب یلیتو خونه تنها گذاشتم، خ نویمیشرکت و س.******رفتم 

 بودم،

 یکار چیو باهاش حرف بزنم،ه سیبرم اتاق رئ خواستیم دلم

 یبخش تیلبخند رضا دی. تا منو دسیندادم و رفتم اتاق رئ انجام

 لباش نشست و گفت ی:رو

 - ی....خوش اومد

 و فقط نگاش کردم، از ستادمیرفتم روبروش ا یو جد خشک

 کرد و گفت ییبلند شد و اومد سمتم، خنده ا:جاش 

 - دونمیم یقیفک کردم.....من تو رو پسر ال یلیخ روزید من

 شتریلطفمو در حقت، ب ینجوریخواستم ا نیهم واسه

 انه؟یبهت گفت  شبمونوید یمادرت حرفا دونمی!!کنم...نم

 و دمیکش یقیتو چشمام نگاه کرد، نفس عم شیسؤال یچشما با

 م:مقتدرانه گفت

 - یلطفا نیمن ا ی......ول نیکه در حقم کرد یاز همه لطف ممنون

 نیا کردی!!چشماش تعجب کرد، فک نمخوامینم گهی!!دهن پرکنو د

 جوابم باشه

 زد و گفت ی:پوزخند

 - یچرا؟؟چون جواب خوب یدونی!!...مینادون یلی.....هنوز خ تو



 یبد یستی...ولطفو بلد ن

 اومد سراغم، یترس محسوس م هی زد،یحرف م سیرئ یوقت

 بازم گفت سینکردم. رئ ن،نگاشیی:سرمو گرفتم پا

 -لطفو در حقت  نیخواستم ا مستانهبه خاطر  فقط

 ییهم از مادرت بگذرم هم تو رو به جا ینجوری....خواستم ابکنم،

 که من ستین بیع نیرو شاد کنم......ا مستانهو هم دل  برسونم

 انتخاب ...همه یعنی نیخوشش اومده؛ ا یپسر هیدخترم از  بگم

 دختر ایپسر باشه  کنهینم یفرق م،ی!!ما حق انتخاب دار

 یگفتن داشتم ول یبرا یادیز یبگم، حرفا یچ دونستمینم

تو رو  مستانهادامه داد سی:گفتنش سخت بود!!سکوت کردم و رئ

 - میانکارش کنم،حاال تصم خوامیو من نم خوادیم

 هانه تن نکاریچک مادرتو برگشت بدم....با ا خوامی...من مباخودته

 یاسمشو چ دونمینم گذرم،یبلکه از حقم م دمینم برگشتش

 امروزو تونمیکه هست م یهر چ یول ؟یهرچ ای! معامله ؟یزاریم

 ....بهت فرصت بدم

 لرزانمو یدستا شد،یم شتریو ب شتریهر لحظه داشت ب مینگران

 گفتم ریو با تأخ دمی:رو صورتم کش

 - بگم خوامیقبول کنم،من....من ...نم نویا تونمی..من.....نم...م

 ....من!!!...مشکلیداره، ول ینکرده مشکل یشما خدا دختر



 کهنیههمیا گهیکس د شیبگم باشه، چون دلم پ تونمیمن نم نجاسی...ا

 گشاد شد و رتیاز ح سیرئ یحرفو زدم، چشما نیا

 :گفت

 - یبگذر هیقض نیتو راحت از کنار ا کردمیفکر نم چوقتیه من

 باشه ی.!..و جوابت منف

 کرد، دایپ یفیلب و دهانمم لرزش خف د،یلرزیهنوز م دستام

 با خشم ادامه داد سی:رئ

 -فراموش کن پسر  وی..عشق و عاشقه؟؟یچه حرف مسخره ا نیا

 حرفا گذشته، االن نیحرفا مال تو قصه هاس!!دوره ا نی....اجون

 عشق و عالقه هم یپول داشته باش زنه،یو مقام حرف اولو م پول

 ادی!!پشت سرش م

 رو دهنم گرفتم و محکم نگهش داشتم تا از لرزش دستمو

 بویحس و حال مسخره و عج نیا میتا به اونروز تو زندگ سته،یبا

 یاونروز و بعد از اون روز همه حس و حاال ی....ول نداشتم

اومدم  سیناخوش از اتاق رئ یاحالرو تجربه کردمب ای.مزخرف دن

 به دنیدم در با رس رون،یب

 تو اون مدت، به چوقتیحالم بد شد!! ه شیاز پ شتریب ،مستانه

 از کنارش شهیچشم نگاش نکرده بودم!!دستپاچه تر از هم اون

 حالم خوش نبود. رفتم تو رون،ی....از شرکت زدم بگذشتم

 . نهالخوردیبازم داشت زنگ م میبس نشستم ....گوش نم،یماش



 نیبعد از ا دونمیکرد...نم خیتمام بدنم  دم،ی!! اسمشو که دبود

 !زدم؟یچطور باهاش حرف م دیبا د،یجد یحال و هوا نیو ا مدت

 که زنگ خورد، قطع شد نقدری.... ا

 هنوزم دم،یکش قیرو فرمان گذاشتم و چند بار نفس عم سرمو

 دیلرزی!!دست و دهنم م

 نگران و مظطرب، ییشماره رو گرفتم، نهال با صدا خودم

 :بالفاصله جواب داد

 :با مکث، صدامو صاف کردم و؛گفتم- رحافظی!!الو.....ام

 -....سالم 

 گفت ی:با نگران

 - ؟ی!!حافظ؟....!خوب

 به یباشم که پ یجمع وجور کنم،جور یخودمو کم خواستم

 بغض م،دیکه صداشو شن نینتونستم، هم ینبره، ول مینگران

 اشک از چشمام فرو ییقطره ا صدایشکست و ب میا شهیش

 ....صدامو صاف کردم و گفتمدی:چک

 -خوشگلم؟  ی!خوبم....تو خوب

 نگران بود، صداش آروم بود و دم،یشنیم ینفساشو به خوب یصدا

 حرفاش کرد و گفت یچاشن یو انگار لبخند می:مال

 هیناخودآگاه لبخند رو لبم نشست، تک- ؟یخوشحال ینیب ی!!مارو نم

 کالم خودم بود...با دستم



 :چشامو مالش دادم و گفتم

 -....طوطو ستمی...نه....اصال خوب ن

 و گفت دی:خند

 -و دلهره هات  ایهمه نگرون یمن فدا ،ینکنه خوب نباش خدا

 ...بشم

 حرفاش قلبمو نیو داشت با ا زدیکه چقدر قشنگ حرف م آخ

 نهال یب تونمیم یمن...آخه من چطور ی..خدا!!. زدیم شیآت

 کنم ی!!زندگ

 گفتم واشمی ی:با صدا

 و گفت دیکش قیعم ی:نفس-...خدا نکنه 

 -تاحاال دارم بهت  شبید ؟ازیدی....چرا تلفناتو جواب نم حافظ

 زنمی!!زنگ م

 گفتم یبگم با دستپاچگ یچ دونستمی:نم

 -خودم نبود ،تو دفتر جامونده بود  شیپ می!!گوش

 دیحالمو پرس ینشد و با لبخند ریگیپ گهی....د

 ختم،یریاشک م صدایب نطوریو من هم زدیداشت حرف م نهال

 دنمید ادیب خوادینهال گفت م یتنگ بود و وقت یلیبراش خ دلم

 !!نتونستم بگم نه

 قرار یشگیشاپ هم یکاف یبعدظهر ساعت پنج، تو یبرا

 مدیاومدم خونه د یخونه. نگران مامان بودم. وقت مبرگشتمی.گذاشت



 نگران شیاز پ شتریب داد،ی! تلفنشم جواب نمستین

 از استرسم کم بشه!اما یدوش حموم تا کم ری.....رفتم زشدم

 چوقتیو خودمو حاضر کردم برم کافه. ه رونی! اومدم بنشد

 نهال آماده نکرده بودم، دنید یرمق خودمو برا یب نقدریا

 یبودمش. رنگ مشک دهیند شدیاالن که پنجاه روز م مخصوصأ

 و شلوار یمشک شرتیخاطر ت نیدوست داشت، به هم یلیخ

 و سر راه براش گل گرفتم دمیپوش یمشک نی.ج

 زیزودتر از من پشت م شهیبرخالف هم دمیکافه د دمیرس یوقت

 د،یاز جا پر دیبه طپش افتاد...منو که د دنشی....قلبم از دنشسته

 ییبایسرش انداخته بود که ز یرو یشال کرم رنگ یروسر

 کرده بود. بهش انینما شتریو خوشگلشو ب ییا شهیش یچشما

 دیچرا چهره مو د دونمیشدم و با مکث رفتم جلو، نم رهیخ

 بودم؟ ختهیتابلو و بهم ر نقدریا یعنیاز لبش دور شد!!  لبخند

 از جاش بلند شده بود و داشت نگام ستادم،یا زیجلو و سرم رفتم

 گل رو روبروش کهیرو لبم نشوندم و در حال یلبخند کرد،یم

 - ریبخ دنی.....رس؟یزندگ ی:گرفته بودم،گفتم...خوب

 د،یرسیبه نظر م نیغمگ یرو گرفت، چهره اش نگران و کم گل

 :لبخند زد و گفت

 - یباتریبرام ز ایدن ی...خودت از همه گال

 دونستمیداشتم.....نم یدیشد کرد،اضطرابیم خیداشت  بدنم



 مقابلش نشستم و یصندل یبگم؟دستپاچه و کالفه رو یچ دیبا

 گذاشت، زیم ی. اونم نشست و گل رو، رونییگرفتم پا سرمو

 که گفت دمیشن مشویمال یصدا یول کردمی:نگاش نم

 -افتاده؟؟  یشده؟؟اتفاق ی!حافظ ....ترو قرآن بگو چ

بود صدامو صاف کردم  یراه گلومو بسته بود، به هر زور یبغض

 و

 - ستیتو چشماش نگاه کنم گفتم.....مهم ن نکهی:بدون ا

 که در جوابم گفت دمی:صداشو شن

 -کرده  ختتیر یب ینجوریمهمه که ا میلی!!!چرا.....اتفاقأ خ

 چاره یسرمو بلند کنم و تو چشماش نگاه کنم، ول تونستمینم

 جرأتو به خودم دادم و به چشماش نگاه کردم، نینبود؛ ا ییا

 رو بدنم سر خورد، چشماش ینگاش کردم، عرق سرد یوقت

 و دمیکش یقینفس عم کرد؛یبود و با ترس داشت نگام م نگرانم

 :گفتم

 -نم ...واسه اونه که نگراختهیکار و بار مامانم به هم ر یکم هی!!

 :آب دهنشو قورت داد و گفت

 گفتم عیسر یلی:خ- اد؟یاز دست من برم یشده؟...کار یچ

 -چک داره  یی...نه....نه....چندتا

 گفت ینگام کرد و بعد از مکث نانهیزبیر یلی:خ

 - م؟یدیند گرویتا حاال همد یاز ک یدونی...!..حافظ....م



 گفت

 -تنگ شده بود  یلی!!دلم برات خ

 - یهمه احساسا تونستمیم کاشی....اکاشی....انطوریهم منم-

 که چقدر دوست یدونستیم کاشیکنم، ا انیبرات ب مویقلب

 !!دارم

 صورتشو در بر گرفت و گفت یپهنا ییبای:لبخند ز

 - ینگران باش خوادی.....نم دونمی!م

 کرد و گفت ییخنده ا

و  گرفتم:محکمتر دستاشو تو دستم -....عجقم.... نکاروی! نکن ا

 گفتم

 - ن؟یکن خوش گذشت؟تا کجاها رفت فی...تعرخب

 -،اونجا  یمن....هر جا که برم اگه تو نباش یگذشت، ول وشخ

 بود یکنارم خال یلیجات خ ز،یون می. رفتهیمعن ی.برام ب

 گفتم یو با من من دمیسرم کش یمو یال یدست

 -تو اگه تو بهشتم  یب ی....برا....منم زندگب

 خوامیاز جونم خاطرتو م شتری....باشه،جهنمه؛....بدون که ب

 چیموشکافانه نگام کرد و گفت!!ه یلیسوزان بود،خ:عمق نگاش 

 - رسهیآرامش کنار تو بودن نم یپا ،بهیآرامش

 و گفتم دمی:خند

 -....حال خودت  میحرفا که بگذر نیخب از ا یلیخ



 چطور بود؟ زی!چطوره؟...!ون

 داد و گفت هیتک شی:به صندل

 -سل ع.....اوم.......واسه ماه ه،ییایشهر رو هیقشنگه... یلیخ زیون

 اونجا؟ می!بر

 شدم؛ با نوک انگشتم یجور هیحرفش،  دنیچرا از شن دونمینم

 و گفتم دمی:دماغمو باال کش

 گهیبازم چهره ش مضطرب شد و د-!!حاال....کو...تا ماه عسل 

 دنبال حرفمو نگرفت، باهم

 . بازمرونیب میو از کافه اومد میخورد یشکالت کیتکه ک ،دو

 دوست م،یدیرس نیتو دستم گرفتم تا به کنار ماش دستشو

 بود و دوست یحس خوب شد،یتر م یراهمون طوالن داشتم

 که زنگ خورد و شماره میگوش یکنه، ول دایادامه پ داشتم

 حرف نیمیهمه حس وحالم نابود شد!!!س دم،یکه د نویمیس

 امینهالم، گفتم االن م شینزد، فقط گفت کجام؟نگفتم پ یخاص

 دیازم پرس ینهال بانگران :خونه.

 -افتاده؟  یاتفاق

 -برم خونه  دیبا ستین یزی!!چ

 باز کردم و خواستم سوار بشم که نهال نویشدم و درب ماش هول

 -کادو آوردم  هی:گفت....حافظ....برات 

 تو دستشو یسمتش برگشتم ،تو اونهمه مدت جعبه کادو به



 بودم!! نگاش کردم و گفتم دهی:ند

 - ؟یدی...چرا زحمت کشزمی...عزیمرس

 زد، بعدم گفت ی:لبشو کج کرد و لبخند

 -رحمته. من تو  یکه بکن ی...واسه عشقت هر کارستین زحمت

 لحظه هم از جلو چشام دور هیهمه اش به فکرت بودم،  ایتالیا

 یشدی....نم

 جعبه رو از کهیلبم نشست و درحال یرو یبخش تیرضا لبخند

 گفتم گرفتم،ی:دستش م

 گفتم عی:کادو رو که گرفتم، سر-جونم ...ی.مرس

 -برسونمت؟  ای یآورد نیمامان، ماش شیبرم پ دی!نهال ....من با

 تکان داد و گفت ی:سر

 - رمیخودم م شم،یمزاحم تو نم یول اوردمین نی...نه.....ماش

 کردم و لبخندزنان گفتم زی:چشامو ر

 - دییشه؟نفرمای....مگه م

 براش که باز کردم ، سوار شد، خودمم سوار شدم، نویماش درب

 زنگ خورد، رو داشبورت بود، میحرکت کردم، بازم گوش نکهیهم

 کردم! نهال با تعجب نگام کرد و گفت خیکه افتاد،  سی:اسم رئ

 یرانندگ نیو ح یدست بردم سمت گوش- ؟؟یدیجواب نم چرا

 جواب دادم. عیسر

 مقدمه گفت یو ب دیچیپ یتو گوش سیرئ ی:صدا



 -بود  یفاتیتشر هیجواب دادن به خواستگار  ی...!!قبلنا برا

 سالم کردم، سیبه نهال انداختم و خطاب به رئ یترس نگاه با

 :جواب داد

 - نکاراتیباشه به خاطر ا ادتی...؟یامروز شرکتو ترک کرد چرا

 کنمیم ختی!!توب

 گفتم یواشی. با لحن دیکشیم ری:سرم داشت ت

 -اومد  شیپ ییوهی...دی.ببخش

 داد زد بأی:تقر

 -پسر...حواست به خودت و کارات  یستیمقابل من با یتونینم تو

 بگم، به خاطر وجود نهال گفتم یچ دونستمی!!باشه:نم

 - رمیگیخودم باهاتون تماس م ن،ی.من......اگه اجازه بد

 بوق اشغال یبه جز صدا دمینشن یچی!!ه

 کردم یبود، سع ید؛کیاومد سراغم، نهال پرس یدیشد استرس

 یزیچ گهیشرکتم بود!! د سیباشم، گفتم رئ خونسرد

 بار بود، دوست داشتم نیبردمش در خونه، اول عید،؛سرینپرس

 ازش جدا بشم ،چون شب شده بود تا دم خونه بردمش، یزود

 به حرکت درآوردم و رفتم سمت نویشد، ماش ادهیپ نکهیهم

 .خونه

*** 

 نشسته. رفتم یکیبازم تو تار نیمیس دمیخونه، د دمیرس



 - ؟ی:کنارش، روبروش نشستم و گفتم!مامان خوب

 :سرشو بلند کرد و گفت

 - ستمی...نه...خوب ن

 و گفتم دمیکش یقی:نفس عم

 - ؟؟یکجا رفته بود امروز

 گفت یواشی ی:با صدا

 -....چکو برگشت داده 

 -آخرش کار خودشو کرد؟؟ پس

 -....آره

 -بش  ادیو هر چه که از دهنم در ب زنمیبش زنگ م االن

 مال مردم خور ی....مردک عوضگمی!!م

 -نکن...خودم تا آخرش که  یخودتو قاط گهی....تو د خوادینم

. ستادمیگوشه ا هیرفتم  دم،ی.زندونه هستماز جام مثل فنر پر

 دونستمینم

 بازم گفت نیمیدلشو آروم کنم؟!س ی:چطور

 -اسه خودش تقال داره و یگیبزنم...م یاالن حرف اگه

 بهت نویا شهیچون من هم ست،ین نطوریواقعأ ا ی....ولکنهیم

 وسط باشه نیا مستانه یحاال چه پا ست،ینهال لقمه تو ن گفتم،

 !!چه نباشه

 گفتمیم یچ یتکرار یحرفا نیدر جواب ا دی!!با



 گرفتم، جواب که سویدرآوردم و شماره رئ بمیاز تو ج مویگوش

 یبهش بگم، ول ادیخواستم تند بشم و هرچه که از دهنم درب داد،

 داشتم، یخوف محسوس هیبود، که ازش  یچه سرّ  دونمینم

 بهم گفت"فردا ییساکت شدم! با ترشرو دمیصداشو شن نکهیهم

 نگفتم، فقط گفتم "چشم یخاص زی!!"اول وقت برم دفترش" چ

 نگام کنه؛ گفت نکهیبدون ا نیمی:س

 - میگردی....برمیرسیم یخوایبه هرچه که م ،یدومادش بش اگه

 یچیه گهیهام گرفتم و د قهی....به دوران اوجموندستمو رو شق

 نگفتم، داشتم همه

 گرفتم روز بعد همه می...تصمکردمیم یتو مغزم حالج مسائلو

 با خودمم روشن کنم فمویتکل گهیمشخص کنم، د وی.چ

 الو از تونه یرفت کادو ادمیکه شب قبل هول بودم  نقدریا

 برم شرکت، چشمم بهش خواستمیم ی. وقتنییببرم پا نیماش

 رفتم عیخاطر سر نیوقتشو نداشتم بازش کنم....به هم افتاد،

 یقی. نفس عمسیرفتم سمت اتاق رئ می. بازم مستقشرکت

 خواستم وارد نکهیحفظ کنم، هم مویخواستم خونسرد دم،یکش

 سمتش و دمیکه سالم کرد، چرخ دمیرو شن مستانه یصدا بشم،

 -م و جوابشو دادمسال نییسرمو گرفتم پا ستاده،یکه کنارم ا دمی:د

 گفت یواشی ی:با صدا

 -داخل؟؟  یریم



 :بازم نگاش کردم و گفتم

 -....بله 

 به در زد و رفت داخل، منم پشت سرش! یجلوتر تلنگر خودش

 چهره اش بشاش شد. سالم که د،یما رو با هم د سیرئ نکهیهم

 جوابمو داد، بعد گفت برم جلو متی..کردم با مال

 رفت کنار مستانه ستادم،یجلو رفتم و ا یدو سه قدم اطیاحت با

 کرد و گفت ییتک سرفه ا سی. رئزی:م

 -بدونم چرا  خوامیم نکهیا ؟؟اولیچکار کن یخوای.....مخب

 رون؟یب یزد از شرکت یو خبر قبل یبدون گرفتن مرخص روزی!د

خطاب به پدرش  مستانهبزنم  یحرف نکهی:قبل از ا

 -حرفا رو  نیا نیگفت....باباجون....ول کن

 از گوشه چشمم یبود ول نییساکت شد، سرم هنوز پا سیرئ

 گفت سی. رئکردمی:داشتم نگاشون م

 -چک مادرتو برگشت دادم....بدون که من تو کارم کامال  نیاول

 هستم، پس به دنبال راه درو نباشه!! من زرنگتر از شماها یجد

 ....هستم

 لرزانم گفتم ی:با صدا

 -به کار معامله شما و مادرم ندارم....چرا منو وارد  یکار من

 ن؟؟یکرد تونی...باز

 :پوزخند زنان اومد سمتم و گفت



راست - ؟؟یکنیو زندون رفتن مادرتو تماشا م ینیش یم یعنی

 باشم؟؟ الیخیب تونستمی، م گفتیم

 معطوف کردم مستانهنگاش کردم، بعدم نگامو به سمت  عجزگونه

 :و گفتم

 -با شما حرف بزنم؟؟؟  تونمیخانم من م مستانه

 کرد و گفت یی:خوشحال شد، خنده ا

 - لی...باکمال م

 نگفت و من گفتم یچیه سی:رئ

 -؟؟یخصوص شهیم دیببخش

 کرد و گفت یاخم د،یحرف منو شن نیا نکهیهم سی:رئ

 - یزنیدر حضور خودم م نجایهست ا ی!!هر حرف

م استو گفتمن....من....از پدرم خو ستادیاومد کنار پدرش ا مستانه:

 - دونمیفرصت بده، نم هیبهت 

 انه؟ی یاستفاده کن تیموقع نیاز ا یخوای!!م

 و عاجزانه ستمینگر مستانه!؟به گفتمیم یچ دی!...!!!باایخدا

 :گفتم

 -فرصت  هی، به مادرم  کنمیتمنا م ازتون

 همه دم،یقول م گهی....من....من....خودم تا چند وقت دنیبد

 کنم هی.پولشو تسو

 بازم پوزخندزنان گفت سی:رئ



 -مدت بهت لطف  نیهمه ا ؟؟منیجورش کن یخوایم یچجور

 چون کنم،یم که نم گهید یکارمندا یکارو برا نیوگرنه ا کردم،

 گذاشتم،از ارتیرو در اخت ایهمه مزا نیاومد ا یخوشم م ازت

 حساب من و مادرتم از ،یهست یکارمند عاد هیبه بعد مثل  نیا

 یبعد از لحظات گرفتم،یم میعاقالنه تر تصم دی...تو جداس:با

 سکوت گفتم

 -فک  خوامیمدت....م هی.....یعنی.....عی....نیبهم فرصت بد دیبا

 دمی،بهتون جواب م دمیرس جهی!!کنم...اگه به نت

 روزمندانهیبا نگاه پ سیشد. بعد رئ یهر دو شادمان و راض چهره

 به من، گفت یی:ا

 - تیموقع هیلطفه در حق تو....بعد  هیمن اول  نکارینره ا ادتی

 رو یدرخشان ندهیآ یتونینشون دادن خودت، م یبرا مناسبه

 تو یاالن آرزو دارن جا ایلیخ ،یخودت رقم بزن یبرا

 نیخودم تو ا یکارمندا نیاز هم یلیخ ی....حتباشن

 وقت به سرت نزنه که من چون خودم بهت هی....پس شرکت

ه ب ینگاه تند مستانهداره یمشکل هیدادم، حتما دخترم  شنهادی!!پ

 سیشد که رئ یچ دونمیپدرش انداخت، نم

 گفت ی:هم بالفاصله هول کرد و با دستپاچگ

 -....اون فقط از تو ارهبیهنر م هیمن از هر انگشتش  دختر

 دادم شنهادویپ نیبهت ا نیواسه هم ادی!!خوشش م



 ییچه بال نیآخه ا ای!!خداادیازم خوشش ن اهیصد سال س خوامیم

 نبود با نهال!! سهیبش انداختم، قابل مقا گهینگاه د هی!! بود

 از یبخش هی نمیا یول ستین یظاهر ییبایز یهمه چ دونمیم

 عاشق نهال میکه واسه منم مهم بود....من از بچگ موضوعه

 عشقش تو وجودم پا نگرفته بود که نیا چوقتیه بودم،؛کاش

 خودمو یینها میتصم دیگرفتارش بشم....به هر حال با ینجوریا

 زا شهیهم یبرا نکارمیو با ا گذشتمیاز خودم م دیبا ای گرفتم،یم

 مادرم گذشتم،یاز مادرم م نکهیا ای. شدمیجدا م میمیقد عشق

 شیکه برام پ یبد تیبعد از اونم با وضع رفت،یم شمیبابا از پ مثل

! !انهی دادیپژمان ، نهالو بهم م ییاومد معلوم نبود اصال دا یم

 روادم نکارمینهالو بهم بده!!پس اگه با ا خورهیکهالبته چشمم آب نم

 سروسامان بدم،اونوقت بعد از تونستمیخودمم م دادمیم نجات

 دختره جدا نیهمه کارا درست شد، از ا یمدت وقت هی

 یواقعأ عمل یبهتر بود...ول یلیخ ینجوریا دی....آره شاشدمیم

 سخت بود یلی!!!کردنش خ

 نهال

 که یکم بود! روز نقدریا نمیریش یچرا عمر آرزوها دونمینم

 یو ب کیتار یجا هی. تو دمید یبد یلیمسافرت، خواب خ میرفت

 بودم، همه اش فک کردم استرس رفتن به ژنیو اکس نور

 بود دهیبرام نقشه ها کش ینبود!! زندگ ینطوریا ی....ولمسافرته



 همه م،یاومد رانیبعد از سفر به ا یخبر بودم. وقت یخودم ب و

نهزنگ  یول دنم،ید ادیحافظ همون شب م کردم،یبا خودم فک م اش

 اد،دیجواب نم کردمیزد نه اومد!! خودمم که بهش تلفن م

 تو وجودم اومد. سابقه نداشت حافظ به تلفنم یاز نگران یموج

 یبود که از من براش مهمتر بود؟!!حت یچ دونمینده....نم جواب

 بود و هر ادشیکه باباش ورشکست شده بود هم، منو  ییروزا

 به مغزم هجوم یبد ی. فکراشدیو آروم م زدیباهام حرف م قهید

 یکنه. روز بعدش، با همه خستگ داینزاشتم ادامه پ ی....ولآوردن

 که جواب نداد نقدریداشتم بازم اول صبح بهش زنگ زدم، ا که

 یبار خودش بهم زنگ زد! صدا هیبعد از اون  یشد، ول قطع

 افتاده باشه، با یحدس زدم براش اتفاق دمیکه شن نشویغمگ

 مطمئن شدم که حدسم بأیتو کافه هم تقر دنشیمالقات و د قرار

 وینبود، رنگ و روش همه چ شهیاون آدم هم حافظری. امدرسته

 که من نبودم یوقت اشیاز دلتنگ خواستی! دلم مکردیم آشکار

 حواسش کردمینزد، احساس م ییحرف تازه ا چیه ی...ولبگه

 . به ماماندمیدست لباس خوشگل براش خر هی ایتالی...از اپرته

 یآب رهنیپ هی. برمیهمکارم سفارش لباس داده واسه اون م گفتم

 نسبتأ پررنگ که ست هم بودن... یو شلوار طوس یآسمان

د تموم شده بو گهید می....مطمئن بودم به تنش محشرهدوره کارورز

 رسمأ کار مارستانیو تو ب



 هم دوره ها و ونی. همون قسمت اورژانس بودم، از مکردمیم

 با من مارستانیتو اون ب یدوسه نفر میهمکالس یدانشجوها

 تمیشب اذ یفتایبه کارم عالقه داشتم و اصال ش بودن،

 همه اش به خاطر فکر کردن به حافظ بود. گرچه دمی...شاکردینم

 !؟فرستادیم یجینه مس زد،یم ینبود، نه زنگ داشیاصال پ اونروزا

 !! دل تو دلم نبود که بهم زنگ بزنه و بگه لباسا به تنشیچیه

 گهیکه داشتم د ییایو دلتنگ ادیز یبودن! با همه فکرا چطور

 خودش دلتنگم دیفرستادم،وبا یغامینه زنگ زدم نه پ بهش

 بهتر بود یلیخ ینجوریا شد،ی.م

 که برگشتم خونه، عمه مهتاب خونمون بود. با مارستانیاز ب

 . عمه بازمنداختیحافظ م ادیمنو  شدم،یخوشحال م دنشید

 باهام حرف میاومد تو اتاقم و خصوص د،یکش شیپ الویدان حرف

 ینجورینزدم...ا یراجع بهش فکر کنم، حرف شتریب گفتیم زد،

 مسافرتتونو به نیو گفت" ا دیشدم خند یفک کرد راض عمه

 باشه ریکه همه اش خ شاهللیگرفتم، ا کی!"فال ن

 زاشتینم اشیبحث کردنو نداشتم، فکر حافظ و نگران حوصله

 خورد،یداشت حالم بهم م گهید المیدان یباشم! از نگاه ها آروم

 ممن خودم کالفه بودم......آد یبود، ول یو سالم افهیخوش ق پسر

 . مخصوصأ تو اوندهیم ریگ یکیکوچ زیبه هر چ شانیو پر کالفه

 رفتن نایبودم. شب که عمه ا دهیکه حافظو مدتها بود ند تیموقع



 حافظ خواب ریام الی. خدمیرفتم تو اتاقم رو تخت دراز کش پس،

 هگینکنه د اینبود!!؟ خدا داشیبود...چرا پخوراکمو ازم گرفته  و

 یعنی...خوردیبه جون من قسم م شهیاون که هم ینخواد! ول منو

 !دوست دارمرممکنهیغ نیبه حرفاش شک کنم؟؟آخه ا دیبا

 فقط به مادرش مرتبط دمیبهم بگه، شا تویکه هست واقع هرچه

 منم مختل کرده بود ی...هر چه که بود زندگباشه

 خودمو کنترل کردم که ،یو دل آشوب یاز چند روز نگران بعد

 هی! که انهی فتهیم ادمیخودش  نمی، بب رمیمن ازش خبر نگ نباریا

 نتونستم یدا. ،ازش دلخور بودم. ول جیآخر شب بهم مس شب،

 مارستانمیشب بودم، نوشته بود اگه ب فتیبشم. ش الشیخیب

 دنمید ادیب خوادی.م

 فتمی."نوشتم "آره ش

 یبهش بگم. هوا تاموی، همه حرفا و شکا یو حضور ادیب خواستم

 ریرفتن و ز رونیبه ب کردیم بیماه آدمو ترغ بهشتیارد خوش

 یو رو رونیرفتم ب ی. با همون روپوش پرستارستادنیماه ا نور

 شبم گذشته بود، مهین کی. ساعت از ستادمیا یورود یها پله

 دکتر بخشو ،یدکتر صالح یبود که صدا ومدهیحافظ ن هنوز

 دمی: شن

 -...نهال خانم 

 کمویاسم کوچ شهیبود، هم یخودمون یلیخ دم،یبه سمتش چرخ



 یلیاوقات خودشو خ یبعض یاومد، ول ی...ازش بدم نمکردیم صدا

 جلو اومد و گفت ی! با لبخندکردیم کی:بهم نزد

 -...ماهم که تو آسمونه هیخوب ی...هوا

 زدم و گفتم ی:لبخند

 -قشنگه  یلی.بله...خ

 افهیاز من بزرگتر بود، ق یسه چهارسال هیچشمام نگاه کرد.  تو

 شتریبدم نبود، ب ینبود، ول افهیبود، اونقدرا خوش ق یمعمول اش

 و ظاهرش ، در خور توجه بود پی.ت

 گفت ی:با مکث کوتاه

 -باهاتون حرف بزنم؟؟  ییهس چند کلمه ا امکانش

 فرو بردم و گفتم بمی:دستمو تو ج

 :سرشو تکان داد و گفت- دییبفرما هی...اگه مسائل کار

 -هی...نه...نه...شخص

 منو با خواستمینم شه،یم دایپ رحافظیاالن سروکله ام دونستمیم

 خاطر بالفاصله گفتم نیبه هم نه،ی:دکتر بب

 -بعد  یبرا نیبزار شهی..اگه م

 احساس کردم از حرفم یچرا، ول دونمینگام کرد، نم یجور هی

 بزنه، یخواست حرف نکهیکج کرد و هم یگردن ومد،ین خوشش

 حافظ رفت تو گوشم که صدام کرد ی:صدا

 -....نهال 



 صداش، انگار قلبمو آب و جارو کردن، اونهمه صفا و دنیباشن

 ستادهیپله ا نیرو اول دمیکجا بود !؟ به سمتش برگشتم، د یتازگ

 . با لبخند گفتمکنهی:و داره من و دکترو نگاه م

الم ساز پله ها اومد باال و  د،ییپا یچشماش سمت دکترو م-...سالم 

 کرد،

 زد و گفت ی:دکتر لبخند

 - زنمی.خب من بعدا باهاتون حرف م

 بزنم، حافظ گفت یتکان دادم و تا خواستم حرف ی:سر

 - سایلحظه وا هی....دکتر جون 

 شد، نوک کشیمتعجبانه حافظو نگاه کرد،حافظ نزد دکتر

 گفت ی:دماغشو خاراند و با لحن خشن

 -خانم؟؟  نیبا ا هیبپرسم حرفت چ شهیم

 گذرا به من و بعد ی. با نگاهدیلحظه احساس کردم دکتر ترس هی

 :حافظ، گفت

 - میمن.....من قصد جسارت نداشتم! خب ما همکار دی...ببخش

 یردا ی:حافظ با اخم گفت!!نهال صاحب داره...من نامزدشم، حرف

 -به من بگو

 شدم،یم یداشتم از دست حافظ عصب گهیهم د دمیترسیم هم

 !!دکترکردیبا همکار من صحبت م ینطوریحجر که نبود ا عهد

 .شدمیبود، واقعا داشتم جلو دکتر خجالت زده م یمتشخص مرد



 حافظ، گفتم یادامه ندادن حرفا ی:برا

 - شهیبه شما مربوط نم ی!!حافظ .....مسائل کار

 از دست حافظ و سؤاالش نکهیدکتر بشاش شد، از ا چهره

 معذرت هیکردم...حافظم ساکت شد، دکتر با گفتن  راحتش

 از کنارمون گذشت و رفت داخل سالن ی.خواه

تر نگام کرد؛ نگامو ازش گرفتم و گفتمچرا با دک ی:حافظ با دلخور

 -فقط  کردم،ینم ؟؟نگاشیحرف زد ینجوریا

 که گفت دمی:صداشو شن

 -نگات کنه  ینجوری...دوس نداشتم اکردینگات م یجور...بد

 به سمتش برگشتم و گفتم ی:تند

 -؟یشد ینجوری.....تو چرا احافظ

 -شدم!؟؟ یجور چه

 -نبوده، االنم  داتیمدت پ نهمهی!!...ایستیتو خودت ن حافظ

 یبرخوردو دار نیکردنت، ا یاحوالپرس یبه جا ی!!اومد

 -باهات حرف بزنم خوامی.....مخوامی.م

 گفتم دینگران بود. با ترد یلی:خ

 - ؟؟یحرف چه

 :سرشو بلند کرد،نگام کرد و گفت

اونقدر که فکر و - م؟ی،حرف بزن اطیتو ح نجایهم ستی!سردت ن

 بهم بگه، خواستیبود که م ییحواسم به حرفا



 نگفتم و؛خودم جلوترش، به راه افتادم. حافظ یچیجوابش ه در

 شانه ام راه رفت و؛گفت:کنارم شانه به 

 -چندسال فقط به عشق و خاطر تو  نیکه ا یدونی.....منهال

 خواستمیخاطرتو م یلیخ یعنیکردم،  ی...زندگ

 وگفتم دمیبه سمتش چرخ ی:تند

 - ؟؟یخواستیم خاطرمو

 گفت ی:انگار هول شد و با دستپاچگ

 -که  نهی....منظورم ا

امه بدهنگاش که نتونست حرفشو اد گهیکه د دی!!انگار نفس بر

 ....حافظاخدایصورتش قرمز شده!  دم،یکردم د

 بگه؟؟!! دلم پر شد از اضطراب و یبهم چ خواستیم

 ستادهیهم ا یاومد، هردومون روبرو ی!!نفسم داشت بند مآشوب

 بود ییا گهینگاهش سمت د کرد،یحافظ اصال منو نگاه نم م،یبود

 گفتم دهیبر دهی:و من بر

 - ه؟؟یحرفت چ یگینم چرا

 زد، پره تو چشماش، اشک یکه کرد مردمک چشماش برق نگام

 گفتم یبا لحن تند داد؟یآزارش م نقدریبود که ا یچ یعنی:بود!! 

 - ه؟؟یحرفت چ یگی!!چرا نمیجونم کرد مهین حافظ

 و گفت دیدستاشو بهم مال ،یقرایو با ب نیی:سرشو گرفت پا

 -تو رو خوشبخت کنم...تو از من  تونمی....من....من....نمنهال



ز ابند دلم پاره شد!!  شترهانگاریاز من ب اقتتیل ،یبهتر یلی!!خ

 بهش ،ی!!! با ناباوردمیترسیم نیهم

 و گفتم ستمی:نگر

 - ؟یدیرس جهینت نی!االن به ا

 سکوت کرد د،ی!!نگاشو ازم دزد

 در گلو گفتم ی:با بغض

 -جامو گرفته؟؟آره؟ گهید یکی!پس....

 من!! باورم ی...خدادیلرزیپشت کرد، شونه هاش داشت م من به

 رفتم سمتش و عی...سرکردیم هی....حافظ داشت گرشدینم

 و یقراریبا دستش، چشماشو پوشانده بود، با ب ستادم،یا روبروش

 -خودته؟؟  یحرفا نایگفتم!!حافظ ا دهیبر ی:نفسا

 نگام کنه گفت نکهیبازم بدون ا د،ی:دماغشو باال کش

 -پدر تو از  م،یزنیخودمونو گول م م،یفقط دار ینجوریما ا نهال

 ازدواج نیبه ا یو مطمئنأ راض ادیاصال خوشش نم من

 تو رو دست به سر کنم، باورکن خوامی....من ...من ..نمستین

 ستین ینجوری!!ا

 باهام گفتمیافتادم و م یبه دست و پاش م گفتم؟؟یم یچ دیبا

 خودش اومد و بهم گفت عاشقمه، یروز هی!؟..انهینکن؟! نکارویا

 یسادگ نی! به هممیخوریبه درد هم نم گهی!!!االنم م

 در یگوشه کنار جدول هی...رفتم و گرفتیم شیداشت آت گلوم



 نشستم، توان راه رفتنو نداشتم!! نگام به مارستانیب محوطه

 گفت یبا نگران ستاد،یافتاد. حافظ اومد و کنارم ا یی:گوشه ا

 -دوست داشتم...بخدا عشقم بهت دروغ  شهی....من همنهال

بود که دوست نداشتم حرفاشو  نیغمگ نقدری!!نبوددلم ا

 بشنوم...بغضم

 آن به هق هق کردن افتادم؛ کیو  دیترک

 گفتم تیو با عصبان دمی:از جام پر

 -چرب  نیدروغتو.!!...چند ساله گول هم یحرفا نیکن ا بس

 خوردم اتوی...زبون

دروغ نگفتم،  چوقتیمن بت ه اه کرد و گفتنگ ییا گهی:به سمت د

 - تویاالنم دارم واقع

 خوامینم گهی....چندساله تو رو االف خودم کردم...دگمیم

 باشه ینجوری...ا

 گفتم هی: باتمسخر و کنا

 - نیمدتم به ا نیمن االفت نباشم؟!...تو ا یخوای...!پس مآهان؟

 آره؟؟ یدیرس جهینت

 و عبور ومرورها مارستانیب یسمت ورود نشیبا نگاه غمگ داشت

 لرزانش گفت ی. با صداکردی:رو نگاه م

 -تموم  ینجوریا خواستمی...منو ببخش...من، من نمگمیم فقط

 شهی...نمی!!بشه!!ول



 سه قدم جلوتر از من رفت ت جمله رو گف نی....ا

 مامان االن کاشیا موند،یخواب م هیمثل  شدم،یم وونهیداشتم د

 سحرف بزنم از ب تونستمیشو!! نم داریکنه و بگه از خواب ب صدام

 بلند یبود، با صدا یبغض تو گلوم خفه شده بود! به هر زور که

 :گفتم

 - ی!؟تو که اومده بودینامزدم یتمومه چرا به دکتر گفت اگه

 ی!تمومش کن

 گفت یطوالن یو بعد از مکث ستادی:سرجاش ا

 -قسمتت کنم  یکسبا  حوامی.....چون....چون هنوزم نم

 . با خشم و اندوه رفتم جلوش وشدیم زیکاسه صبرم لبر داشت

 :راهشو سد کردم و گفتم

 - ونهیدر م ییا گهیکس د یراستشو بهم بگو، اگه....اگه پا حافظ

لحظه نگام کرد و بعد  هی؟یکنیدست به سرم م ینجوری!چرا ا

 نیبرگردوند. ا ییا گهیروشو به سمت د

 گفت یبغض و اندوه چی:دفعه رو بدون ه

 -بت دروغ  چوقتیبدون که ه نوینپرس، فقط.....ا یچیه ازم

 !!نگفتم

 سه قدم رفت، سرجام خشکم زد. برگشت به ت گف نویا

 :سمتم و گفت

 -برداشتم،  ادگاریچند سالو تو ذهنم به  نیخاطرات ا همه



 حذفشون کنم، چون هنوزم بهشون دلگرمم خوامی....نم

 ایحرفاش باهم تناقض داشت خدا درنقیمن چرا ا ی!!!خدا

 و گفتم ستادمیا شیقدم کی:رفتم جلو، در 

 سوینگاش مأ-رفت درسته؟؟  ادتیاز  ادمیدو ماه که نبودم.... نیا

 یو به آرام دیرو صورتش کش یو ناباور بود! دست

 :گفت

 - ریتو رو هم درگ خوامیکه نم ادهی.....مشکالت من اونقدر زنه

 .خودم کنم

 و گفتم دمیچیسردم شده بود!به خودم پ د،یلرزیداشت م:دستام 

 -....آخه یبگم خوش اومد یراحت نی....به همتونمی... نم

 گرمش یسردمو، تو دستا یدستا ییجلو آورد و لحظه ا دستشو

 :گرفت و گفت

 -بهتر از  دنیوقتا، نرس یبفهم که گاه نوی....ازمیعز نهال

 دنهی.رس

قط ف ....حافظ منفهممیحرفارو نم نیگفتم.من ا دهیبر دهیبر یبا نفسا

 - خوامیخودتو م

 بخش با یاز پرستارا یکیکرد و همونموقع،  یمکث سرجاش

 و گفت دمیبلند صدام کرد، به سمتش چرخ ی:صدا

 -داخل؟؟  یایآوردن...نم دیجد ضیمر نهال

 !به مراقبت داشتم! اجیبودم، منم احت ضیبد بود، خودمم مر حالم



 ستدنگاه کردم...سپس با  یرفتن حافظو با ناباور قرارم،یب بانگاه

 کرده یخودکش ضیرفتم داخل سالن. مر رانیلرزان و ح یپا و

 تو دلم اوردن،یم یشکل نیا ضیمر یوقت شهیبودن، هم آورده

 فکر چوقتیه دیکارشون. شا یبرا کردمیم سرزنششون

 لحظاتافراد برسم!! اما اون  نیا یمنم به پوچ یروز هی کردمینم

 یلحظات بود. حالت تهوع داشتم. رفتم تو نیدردآورتر برام

 قهیحالم هر دق دم،یو چند مشت آب تو صورتم پاش توالت

 هب دوباره ام ایاح یبرا ییروین چی!! انگار هشدیبد و بدتر م داشت

 نبود.....ادامه دارد ی!زندگ

 رحافظیام

 من چرا یبود با نهال حرف زدم. خدا یهر شکنجه و سخت به

 سخت بود!!؟ نقدریا

 شدم و نمیبه سرعت سوار ماش رون،یاومدم ب مارستانیاز ب یوقت

 خلوت بود و با سرعت یکم ابونایپدال گاز فشردم. خ یرو پامو

 روشن نویماش ستمی. دستمو بردم و سکردمیم یرانندگ باال

 کرده و گوش یآهنگو امروز بارها و بارها پل نی....اکردم

 ....دادم....باهاش داد زدم

 ازت رمیس یزندگ یازت.آ رمیخدا دلگ ی.ا

 ازت رمیگیعمرمو م رمویم یم یزندگ یآ

 کننیازخنده دورم م یلعنت یغصه ها نیا



انگار  هیاعتراف تلخ کننچهیهدف زنده به گورم م یب ینفسا نیا

 ته خط دمیرس

 ازت زارمیابیدن یاز هوس.آ یخالص فصل

 من بگوکه گوشت بامنه یضجه ها کیشر

 منه یتنم شاهدحرفا یکه زخما نی...بب

 ازت رمیس یزندگ یازت آ رمیخدا دلگ ی.....آ

 بلند یو داشتم با صدا شدیآروم نبود،اشک چشمام قطع نم قلبم

 خودم اشک یداشتم برا زدم،یخودم زار م ییتنها یتو

 میقراریکه داشتم...ب یناآرام یو زندگ اهت بخ ی!! براختمیریم

 دوسه روز، همه اش با خودم نیشد. تو ا شترینهال ب دنید با

 همه یبهش بگم؟! چطور یچطور انویجر نیکه ا رفتمیم کلنجار

 همه خاطراتم باهاش، ملحفه یرو یرو فراموش کنم، چطور یچ

 بکشم و نابودشون کنم؟؟آخه چرا؟ اهی....!!س

 شدیم یداد زدم آخه خدا ....چرا؟؟چرا من؟!!!....چ نیماش تو

 تویتاآخر عمرم نوکر شدیم ینجوری. اگه ایدادیبه من م نهالو

ف هد ی....بزدمیداشتم پرسه م ابونایشب بود و تو خ مهیکردمنی..م

 و

 هی!! تو اون لحظات فقط گرنیماالمال اندوهگ یبا قلب محزون

 کردی.آرومم م

 خودمو گول بزنم و چهره تونستمینم کردمیکه م یکار هر



 ببرم ادی...معصوم نهالو تو لحظه آخر از 

 رفتم تو و نکهیتو اتاقش بود هم نیمیخونه س دمیرس یوقت

 انگار رون،یپرت کردم، از اتاقش اومد ب زیرو م مویوگوش چییسو

بود!! چراغو روشن کرد، نورش که به چشمام اصابت  منتظرم

 کرد،

 :جلو چشمامو با دستم گرفتم و گفتم

 - ؟یکنیروشنش م چرا

 .نمشیاومد جلو، حرف که نزد، دستمو برداشتم که بب نیمیس

 یآه نیمی. نگامو ازش گرفتم، سکردینگام م رهیخ رهیخ داشت

 و گفت دی:کش

جواب ندادم -؟؟یوقت شب کجا بود نیقرمزه؟تا ا نقدریچشات ا چرا

 و بهش پشت کردم، هنوزم بغض داشتم و

 و با ستادیاومد جلوم ا نیمی!سرهیام بگ هیگر دمیترسیم

 گفت یی:ترشرو

 -...حافظ...گفتم چرا چشات قرمزه؟؟؟

 بودم تا یفک کنه دنبال عرق خوردن و لودگ خواستمینم

 تکان دادم و گفتم ی:اونموقع شب...سر

 -نهال  شی..رفته بودم پ

 گفت یآرام یتازه کرد، تو چشمام غرق شد و با صدا ی:نفس

 -وقت شب؟  نی.!..ا



 و گفتم دیمژگانم فرو چک یاز البه ال ی:قطره اشک

ت پشت کردم، دستمو به حال نیمیبه س-...رفتم...باهاش تموم کنم 

 مشت کرده به دهانم

 اومد نیمی! سرمیاشکامو بگ لیو گازش زدم تا جلو س گرفتم

 نگام کرد و با تته پته گفت ی:جلوم با ناباور

 - ؟؟یکرد کاری...تو...تو...چت

 ومد جلو و بغلم کرد، آغوشا نیمیلحظه س هیکردم و تو  هیگر

 مبازم آغوشش برا یاز آغوش مادرانه او بزرگتر بود، ول یلیخ من

 گرفته گفتم ی:گرم و امن بود، با صدا

 -کردم  یباهاش خداحافظ شهیهم ی...مامان...برا

 کردینوازشم م کهیو درحال دیم کششانه ا یرو یدست نیمیس

 :گفت

 - شهیدرست م یهمه چ دونمی...نگران نباش پسرم....م

 محبت و از نیکنم که ا یبا حرفام آزارش بدم و کار خواستمینم

 ادامه ندادم. گهید نیبه کامش تلخ بشه، واسه هم میخودگذشتگ

 چوقتیگرفته بودم، به خودم قول دادم کهه مویجد میتصم یوقت از

 به میزندگ یتو یمامانو سرزنش نکنم، اگه حت

 مشکالت برسم نی.بزرگتر

 گهیتلفن کردم و شرط و معامله گرانشو قبول کردم، د سیرئ به

 یبهشت یباشه. حور یچطور دختر مستانهبرام مهم نبود،  اصال



 افهیاجنه و بدق ای!!

 مادرم یفسخ و باطل کردن همه چک ها سیرئ یمنم برا شرط

 رو یقبول کرد و از چک اولش گذشت و باق یبه راحت بود،

 ی...گذاشت بعد از عقد و عروس

*** 

 مرده متحرک شده بودم هینداشت، مث  یمعن چیبرام ه یزندگ

 یامیپ چیاز نهال ه گهیبود، د ایدن نیفقط جسمش تو ا که

 هی کرد،یدلم هواشو م یلیاوقات که خ یگاه کردم،ینم افتیدر

 ی....ولرمیتا آروم بگ زدمیو تلگرامش م نستایبه صفحه ا سر

 باطارت لحظه به هی یدوست نداشتم حت ومدیبدم م مستانه! از شدمینم

 مسبب همه اون کردمیباهاش فک کنم...احساس م

 ....اتفاقات، عشق و دوست داشتن مزخرفش نسبت به من بود

 ....ادامه دارد

 تونستمیم یقلب و روح و روانم همه نهال بود!!آخه چه جور یتو

 نبود! لحظات شکنجه آور و یآسون نیکنم!؟ به ا فراموشش

 د،یکشیکه انتظارمو م ندهیآ یروزا یبرا دیبا مویزندگ سخت

 که ستین نیتلختر از ا ایدن یتو یزیچ چی. هکردمیم ینیب شیپ

 ارتباطجدا کنن...اونوقته که از همه  زتیزور تو رو از عز به

 یها

 اون"همون یکه جا شهینم دایپ یچکی....چون هیشیم زاریب ایدن



 برات ینه احساس گهیاول" رو برات پر کنه! اونوقته که د عشق

 لی...تبدشهیو سرد م خی ی...همه چینه دوست داشتن مونه،یم

 یهمه دوست داشتنا و عشقها الیخیقطعه سنگ، ب هیبه  یشیم

 دهیکش یبه ورطه نابود میزندگ کردم،ی!! احساس مایدن

 تو مستانهدورو برمو پر کرده بودن،  مستانهو  سی...رئشده

 برام یاومد. زندگ یو برام عشوه م زدیم پیت هیهر روز  شرکت

 سیباخته بود، فقط دوست داشتم بگذره و تموم بشه!!رئ رنگ

 هیو بق یخواستگار یبرا میاز همون شبا بر یکیگفت،  بهم

 عالم نبودم که فقط هاج و واج نگاش نی...انگار تو امراسمات

با نهال گذشت، خبر  یاز اونشب و خداحافظ کردمدوهفتهی!م

 یخواستگار

 المیاقوام پخش کرده بود و به مهتاب و دان نیب نیمیس رفتنمو

 سرهم کردن یبرا د،یخند یم شمیبه ر الیبود. حاال دان گفته

 کردم یخودم و نهال که جلوش باز ی!!داستان عشق و عاشق

 نهال

 گهیو بهم گفت"د مارستانیتو ب دنمیکه حافظ اومد د اونشب

 قشنگ نبود، نه یچیبرام وارونه شد، ه ی"، زندگخوادینم منو

 و نرویاومدم ب ینه تموم زرق و برقاش!! تو خونه از اتاقم نم ایدن

 یبه کار کس ینه کار زدمیم یحرف ینه با کس مارستانمیب تو

 دارم یکه مشکل زدنی.داشتم، همه حدس م



 حرف دنیخبر داشت، از شن رحافظیم با امارتباطکه از  دایآ

 دهیروز که تو اتاقم رو تخت دراز کش هیشوکه شده و  دیجد

 کنمیم هیدارم گر دی. ددنمیاومد د کردمیو آهنگ گوش م بودم

 نطوریآهنگ هم،سمتم اومد به

 ختمیریو من اشک م خوندی....داشت م

 رهیواسه تو نم تونهیم یک/رهینم ادمیناز تو  یچشما/

 یواسه من همون یکرد یهرکار/یمونی،تو قلبم م یکاش بدون/

 زارهیم واریسر رو د یجا ک نیداره/ا هیچشم من تاابد گر/

 شهیخاطراتت فراموش نم/شهیم یخال صدای!/غصه هام ب

و ت هام آرزومه هیناتمومه/شونه ات واسه گر یتو برام زندگ یب/

 بچه نیهردوتامون تو ا میباخت/یباقلبم بساز ینخواست

 ی!!!باز

 محزون و گرفته گفت ییبا چهره ا دای:آ

 - زم؟؟یشده عز یشده نهال؟؟چ یچ

 کنان گفتم هیچسباندم و گر دای:خودمو به آ

 -....حافظ دای!!!آ

 :خودشو ازم جدا کرد و ناباورانه نگام کرد و گفت

 -فک کردم تو رو  ،یخواستگار رهیداره م دمیشن یوقت

 دنشیاز شن شدمیم وونهی!!!...داشتم دگنی!!م

 ؟؟یگفت؟؟خواستگاریم یداشت چ دایآ



 - ؟یبهش زل زدم و گفتم!!خوا....ستگار رانمیمات وح ی:با چشما

 داده!!! گوشه لبشو گاز گرفت و گفت یسوت دیفهم دای:انگار آ

 - ؟یتو...تو خبر ندار یعنی!!!یوا ی!ا

 شد و گفتم شتریبگه! شدت اشکام ب یچ خوادیم دایآ دمی:فهم

 - شنومیم دایهست بگو....آ ی!!هرچ

 تازه کرد و گفت ینفس یبا نگران دای:آ

 -از دختر  رحافظهیام ی!همه جا بحث خواستگار؟یدینشن چطور

 شرکتش سی!!رئ

 رو نگاه کردم. پس احساسات قلبم بهم دروغ نگفته دایآ یتند

! تو اون مدت که حافظ به اون شرکت رفته بود، بودن

 شرکتم، سیرئ دمیفهم نکهینداشتم، مخصوصا ا یندیحسخوشا

 اش چسباند و گفت شانهسرمو به  دای:دختر داره!! آ

 -روز تو عمق  هیوفا.  ی...همه بنینجورینباش همه مردا ا ریدلگ

 از پشت بهت ینیبیباهاشون، روز بعد م یهست نیریش ارتباط

 کننیباهات تموم م ویو همه چ زننی..خنجر م

 نمک بود رو زخمام!! هق هقم بلند شد دنیاشمثل پ دایآ یحرفا

 :و گفتم

 -کرده باشه!! حافظ عشقش پاک  انتیبهم خ شه،حافظینم باورم

 خواستیبخدا منو م دای.بود...آ

 رو هم پوشاند،گفت دایآ یاز اشک چشما ییا پرده



 دایکرده بودم. آ هیاز بس که گر د،یترکیسرم داشت م- زمی...عز

 اشکاشو با

 پاک کرد و گفت:پشت دستش 

 - تیهات فقط خودتو اذ هیگر نیبا ا گه،ی...بسه د پاشو

 و عشق و حال!! شما ی....فعال طرف که رفتن خوشگذرونیکنیم

 ...رو هم قال گذاشتن

 یکنم و کس هیگر تونم،یداشتم تا جون تو بدنمه و م دوست

 و گفتم دمی:مزاحمم نشه!!رو تخت دراز کش

 از دای:آ-تو حال خودم باشم  خوامیتنهام بزار م شهیاگه م دای...آ

 جاش بلند شد و گفت

 - کننیهمه بهت شک م یکنیکارا رو م نی...ا

 :داد زدم

 - ی...درد به چیدونی!!..تو م؟یچ یعنیدوست داشتن  یدونیم تو

 نمهی؟؟...من االن درد تو س گنی!!م

 :بهم زل زد و با غم گفت

 -که  یتب کن یواسه کس دیآخه با یول ،یگیم یچ دونمیم

 نه؟؟ ایتب کنه، درسته  واست

 هام گفتم هیگر ونی:بازم م

 - میکردی..آره ...ما واسه هم تب م

 زد و گفت ی:پوزخند



 -آخرتون نبود  نیا نیکردی!!آره...اگه تب م

 و هق هق کنان گفتم دمیسرم کش ی:پتو رو، رو

 وفت ر رونیق باز اتا دایآ-برو ...تنهام بزار  کنمیخواهش م دای!!آ

 شد. شتریاونوقت شدت اشکام ب

 بلند زار بزنم یخونه نباشه و با صدا ی.....دوست داشتم کس

*** 

 . توزدیحافظ حرف م یکه از خواستگار دمیمامان شن از

 و مامان داشت برنج میشام بود زیسر م یخانوادگ آشپزخونه،

 .کردمیبود و فقط داشتم گوش م نییبرامون. سرم پا دیکشیم

 گفتیبابا م ی:مامان داشت برا

 - هیپدرش از اون ما گهیپولداره..م یلیدختره خ گهیم مهتاب

 نیکه واسه پول و په له ا دونهیخدا م گهیبزرگه....حاال د یدارا

 واسه خودش ای!!!!دخترو گرفته 

 ! بابا در جوابگرفتیم شیاون حرفا داشت آت دنیبا شن قلبم

 :مامان گفت

 -دخترو گرفته....هرچه  نیا ینداره واسه چ یربط چیما ه به

 .باشه مبارکش....ادامه دارد

 مبارکش!! از دل من خبر نداشت گفتی!!!بابا چه راحت میوا

 اهرینیاتفاق افتاد؟؟بغض سنگ نیخدا...چرا ا ی...اهییچه غوغا نهیبب

 زیلب به غذا بزنم. از سر م تونستمیگلومو سد کرده بود و نم



 نگام کرد و گفت فیظر یمامان با اخم:که بلند شدم 

 - ؟؟؟یریم کجا

 :صدامو صاف کردم و گفتم

 -ندارم  لی...م

 :مامان کنجکاوانه نگام کرد و گفت

 -نه  یزنیم یچند روزه...نه حرف نیچته؟؟االن ا یگیچرا نم نهال

 !؟یخوریم یزیچ

 و دمیدستامو بهم مال کرد،یهم داشت موشکافانه نگام م بابا

 :گفتم

 -اشتها ندارم  ادیز هی!!چند مدت

 گفت ی:مامان تند

 - نه؟؟یهم فقط

 - نهیگفتم...آره فقط هم ییاعتنا ی:خواستم خونسرد باشم و با ب

 مشغول خوردن دیو به همراه نو نییسرشو گرفته بود پا بابا

 رونی... غذاشون بودن. بالفاصله از آشپزخانه اومدم ب

 و به هق هق افتادم!! از زدم رو تختم رجهیتو اتاقم، ش رفتم

 که ییجا هیزمونه دلم گرفته بود. دوست داشتم برم  دست

 آوردم و با مویبکشم....گوش غیج ریدل س هینباشه و  چکسیه

 مقبال حافظو که برا یامکایاشکبارم، رفتم تو تلگرام و پ یچشما

 بود نگاه کردم....حرفاش چه عاشقانه بود!! آخه چه فرستاده



 نگاه لشوینبوده!!؟عکس پروفا یباور کنم عشقش واقع یجور

 به گهید یکیقبول کنم  تونستمیکردم،نم هیو زار زار گر کردم

 من اومده باشه ی!!جا

 رحافظیام

 برام پوچ و نقدریا چوقتیتا به اون لحظات و اون روزا ه یزندگ

 یاقیو اشت لیم چیه ،یرفتن به خواستگار ینبود. برا یمعن یب

 بودم.مامان زاریبود که من ازش ب یالک فاتیمشت تشر هی. نداشتم

 و شب اوردیخودش نم یبه رو یحالم گرفته، ول دونستیم

 ییخودش کت و شلوارمو حاضر کرد...چاره ا یخواستگار مراسم

 متو اتاقم داشت ینداشتم. وقت ندیاون اتفاقات ناخوشا یقبول جز

 ینهال وخنده ها ادیناخودآگاه  دم،یپوش یو شلوارمو م کت

 رفتم،ینهال م یاالن اگه خواستگار نکهیا ادیافتادم،  نشیریش

 رو لبم نشست یچقدر قشنگتر بود!!!لبخند تلخ ای.دن

 نمیمی. سرونیحرف از اتاق اومدم ب یکه حاضر کردم ب خودمو

 از نکهیاما هم م،یریبگ نمیریبود. قرار شد سر راه گل و ش حاضر

که از  میدید الویتو راهرو مهتاب و دان میآپارتمان اومد در

 یبا لباسا نیمیو س یمن تو لباس مجلس دنی. با دگشتنیرونبرمیب

 نیمینگاهشون به سمت ما معطوف شد. جلوتر از س ش،یمهمون

 و سالم کردم. مهتاب نگام کرد و با نییپله ها اومدم پا از

 گفت ی:لبخند



 -...آقا!!...پارسال دوست امسال سالم

 !!آشنا

 و گفتم دمیکش ی:آه

 -کم گرفتار بودم  هیمدت  نی...ادی....ببخش

 و گفت دی:مهتاب بازم خند

 -باشه...حاال  یو عروس یبه خوش شهیهم شاهللینداره...ا بیع

 د.و سالم کر دیتو اون لحظه به ما رس نمیمیم؟؟سیبخور نتویریش یک

 هنوز الیدان

 االن گفتمیبود و منم از وجودش شرمسار بودم، باخودم م ساکت

 گفتیم یوقت هی...مثال  هییعجب دروغگو گهیدلش بهم م تو

 !!عاشق نهاله

 بگم، لبخندزنان گفت یمن حرف نکهیقبل از ا نیمی:س

 - الیواسه آقا دان شاهللی...اهی!!هنوز امشب خواستگار

 نازک کرد و گفت ی:مهتاب پشت چشم

 - یعروسمون راض مینیبب دی...فعال بارهیگیزن م یزود به المیدان

 نه ای شهی!!م

 دلم انگار پاره شد!! منظورش نهال بود! اصال قادر نبودم بند

 ستمیرنگ الیلحظه به دان هیالی!!...اونم با داننمینهالو بب ی!!عروس

 اونم متوجه منه و داره نگام دمید

 به نیمیو س میچشامونو از هم گرفت عیهر دو زود و سر کنه،یم



 :من گفت

 -حافظ؟؟  مینر

 :دستپاچه گفتم

 - رشدی!!چرا...د

 کرد و گفت یی:مهتاب خنده ا

 - یخوشبخت بش شاهللی..ا

 حرف سوار ی. برونیاومدم ب یو از در خروج نییگرفتم پا سرمو

 سوار شد، به سرعت حرکت نمیمیس یشدم و وقت لمیاتومب

 گذاشته بودم و نیآهنگ غمگ هی یبه گلفروش دنی. تا رسکردم

 به یاعتراض چیه نمیمیخودم غرق بودم. س یحال و هوا تو

 هپاکتیسبد گل و  هی. ستیحالم خوش ن دونستینداشت، م رفتارم

 یهمه چ م،یدیرس سییهم گرفتم و به خونه ر ینیریش

 یو همسرش با لباسا سییبود. ر یرسم یلیو خ یفاتیتشر

 کنار هم نشسته بودن. من و مامانم روبروشون. هنوز یمهمون

 ییرایداشت از ما پذ یبه جمع ما اضافه نشده بود و خانم مستانه

 صداش بود رو صاف کرد و گفت یکه تو ییرگه ا سیی. رکردی:م

 -...از پدرت چه خبر؟؟ رحافظیام

 انداختم که با چشماش داره نیمینگاه به س هیبلند کردم  سرمو

 و بعد گفتم کنهی:نگام م

 -شروع کنه  دشویکار و بار جد خوادی!کاناداس...م



 گفت نهیبا طمأن سی:رئ

 -...خب....موفق باشه 

 هتو اون لحظه ب سیبودم. رئ یحال گند و مزخرف هیبود، تو  گرمم

 گفت کردیم ییرایکه داشت پذ ی:خانم

 - ادیبگو ب مستانه...به 

 مستانهگفت و از سالن خارج شد. تو اون فاصله که  یچشم خانم

 یپاک کردم. برا مویشانیپ یعرق جمع شده رو یبا دستمال اومد،

 هییهول کردم، واقعأ مراسم خواستگار مستانه دنیبار از د نیاول

 !یچه نخوا یداره، چه طرفو بخوا یخاص شیاضطراب و تشو

 دیدست لباس ساده سبز و سف هیاومد جلو و سالم کرد،  مستانه

 بود. دهیبود پوش رشیگشاد ز یبلند که شلوار بأیتقر ر،یحر

 شال هیبود، اتفاقأ  دهیمؤقرانه بود و کامال پوش یلیخ لباسش

 نازک از جنس لباسشم ، رو سرش انداخته بود. که باعث ریحر

 موهاش یو هم شال رو دنشی!!تعجبم شد هم نوع لباس پوش

 نگاش یرچشمیمن نشست، ز یم رفت و روبرواز گفتن سال بعد

 !! بههیچطور نمیبودم بب دهیند شی. اصال صورتشو بدون آراکردم

 جوش داشت که چال یکم لک و جا هی ک،یصورتش از نزد نظرم

 سینگامو ازش گرفتم. رئ یبود. سرشو که بلند کرد، زود شده

 :گفت

 -!!؟ دیبزن یحرف دیخواینم خب



 بود، به خودش اومد مستانهمث من هنوز تو کف  نمیمیس یانگار

قت و هر گفتنیم میاز قد م،ی:و گفتبله....بله...ما در خدمت شما هست

- 

 میکنیرو آورد، بحثو شروع م یخواستگار ی!!عروس چا

 کرد و گفت ییخنده ا سی:رئ

 - دییآوردنو نداره خانم...شما بفرما یعروس وقت چا گهید حاال

 ارنیم ویین چاخانم برامو بای..فر

 نزد و من به جاش گفتم یحرف گهید نیمی:س

 - هیکار ما  نی....افاتهیفقط تشر نایبه نظرم ا انیصباغ یآقا

 دیدونی!معامله اس که شما خودتونم م

 تر از قبل شد و گفت یجد سی:چهره رئ

 -داره  یرسم ورسوم ی...!! هر کار

 ادامه داد یو حالت معنادار دی:با ترد

 ....ادامه دارد-کنم؟  نییرو تع هیمن مهر یخوای.!..م

 نیو ا هیتا به اون لحظه فکر مهر ایبود خفه بشم...خدا کینزد

 چکار کنم؟؟ رهینبودم....!!حاال اگه دست باال بگ زایچ

 ینگاه کردم، اونم با استرس خاص نویمیچرخوندم و س رومو

 بازم گفت سی. رئکردی:داشت منو نگاه م

 -...چون شما به کنهیفرق م هیباشه قض یمعامله کار هیمثل  اگه

 یوجود نداره برا ینیتضم چی...پس هنیکنینگاش م دید اون



 رو هیمن خودم مهر نیبا دختر من! به خاطر هم تیزندگ یبقا

 کنمیم نیی.تع

 که در یشیبا تشو نیمیدوخته شد، س سیچشما به رئ همه

 بود، گفت انی:صداش به وضوح، نما

 - شونویدو تا جوون که زندگ نیا ست،ین ی....معامله کارگهید نه

 ستیبحثا ن نیا گهی!!شروع کنن د

 حرفا تو نیا سیرئ یگفت. ول نویبه جبران حرف من ا نیمیس

و به قول خودش، از اون حرفا زرنگتر  رفتینم مخش

جلوشو  مستانهبزنه که  یکرد و خواست حرف ییبود....خندها

 گرفت و به

 وقتام یبعض ینبود، ول یاومد، دختر چندان سر و زبون دار حرف

 مث اون لحظه قأیدق زد،ی...خوب حرف م

 -بگم؟ طمویخودم شرا نیدی!باباجون،اجازه م

 -زمی..بگو....عز

 خواستگارش یدخترش بتونه جلو کردیفک نم سمیرئ دیشا

 استرس داشت صداش مستانهقشنگ حرف بزنه!!  ینجوریا

 نیکه باا یو من از وقت دیمال ینگشتاشو بهم مو مدام ا دیلرزیم

 که در مستانهبرام سواله که چطور  نیآشنا شدم ا خونواده

 نیامکانات، اونوقت تاا نیبزرگ شده و با ا یخانواده ا نیهمچ

 و احساس رهیو گوشه گ یو منزو نهیاعتمادبنفسش پائ حد



 هیچ لشیدونم دل ی. نمهیفرار یکس ای یزیاز چ شهیهم یکنی!!م

 بیغر بیعج هی:مستاته با همون حالش گفتمن مهر

 -خاص  یعروسها شهی...همخوامینم

 خوامی!!من مخوامیدارن.....که من اونو نم بیعج یها هیمهر

 کنم. مقدار یزندگ یعاد خوامیباشم مثل همه مردم....م یعاد

 چون..من ....اگه بخوام به خاطر ست،یهم برام مهم ن هیمهر

 چیحفظ کنم.....ه یزندگ یو باالم شوهرمو برا بیعج هیمهر

 ی. ولستیجام آبم باشه مهم ن هیام اگه  هینداره...مهر یا دهیفا

 نی!!دوست دارم حق طالق با خودم باشه هم

 آخرشو خراب کرد... حق طالق که از یبه دلم نشست ،ول حرفاش

 شویباز داشتزندگ ینجوریبدتر بود چه فرق داشت ا نیسنگ هیمهر

 به نمیمی!! سگفتی...کاش اونم نمداشتیبه زور نگه م

 یزیبرانگ نیاز حرفاش خوشش اومده، نگاه تحس دیرس یم نظر

 با مکث گفت سی:بهش انداخت و اونوقت رئ

 -..همون هینجوریا ،اگهیخوایخب....هر جور خودت م یلیخ

 میکنیم نییسال تولدتو تع ی..سکه ها

 کم بود؟؟ نیزاغ شد!!!مثال ا چشام

 رو که مستخدم آورده بود ییهاییازمون تعارف کرد، چا غزاله

 وقتا از دست ی!! بعضشدیم یآخرش چ یعنیخدا  یا م،یبخور

 چوب ندانم دیمن با خت،یریو کاراش اعصابم بهم م نیمیس



 همون سال تولد هی!! مراسم تموم شد و مهرخوردمیاونو م یایکار

 شد !! حدود چهارماه ازم نییتع یالدیم خیاونم تار مستانه

نگفتم،  یچیبود!! حق طالقم با خودش بود، از حرص ه بزرگتر

 من

 باشه،یمهم نبود هرچ گهیقبول کنم، پس د ویبودم هر شرط اومده

 الیخ یزه گهیبرام سخت بود!! د یلیحق طالق خ نیا یول

 خونواده رها بشم نی....باطل که بتونم از دست ا

 بحثشو کرد، نیمیس م،یگشتیبرم میداشت یکه وقت نیماش تو

 داد زدم تی:باعصبان

 -بزم  نجایزن اون بشم!!آخه مگه من ا خوامیکاره بگن...من م هی

 به خودش دهی!!!؟که حق طالقو م

 که خوندیلرزانم م ینگام کرد، از چشما و صدا یبا نگران نیمیس

 و زمان فحش نیبده!! دوست داشتم به زم یلیخ حالم

 مکردم خودم نرفت ادهیکه دم خونه پ نویمیبگم... س...ناسزا بدم

 هی رمیفقط گفتم م رم؟؟یمتعجب ازم پرسبد کجا م داخل،

 وبرم اونجا  خواستمیرفتم تا بام تهران...م می. مستقزنمیم یچرخ

 بود! یچه سرنوشت نی! آخه ارونیب زمیچه که تو دلمه بر هر

 ادهیخودم پ متوقف کردم و نویماش ستادم،یا یبلند هیرو  رفتم

کجا  اتی....پس مهربونایو داد زدمخدا دی:شدم....بغضم ترک

 -واسم  ی...چرا کارایرفته؟..خدا



 وونهیدختره چکار کنم؟؟...دارم د نی...!آخه من با ا؟یکنینم

 ..به دادم برسبازمیرو م یقربونت برم!..!دارم زندگ شمی!!م

 دادم هیتک نیام بلند شد و به ماش هی!!هق هق گر

 یول ،یخوایهرچه از خدا کمک م ،یزنیوقتا هر چه داد م یگاه

 گهیاما م شنوهیم دمی! شاشنوهیباهات قهره که صداتو نم یانگار

 مث ییصبر وتحمل بنده ا یبه وقتش. ول یزیباش هر چ صبور

 به یتحمل کنم و بعدها پ ویکم بود که اونهمه سخت یلیخ من

 !!حکمتش ببرم

* 

 خشویبعد. تار میون کماهی یگذاشته شد برا میعقد و عروس قرار

 دخترش سنگ یعروس یبرا خوادیمشخص کرد و گفت م سیرئ

 کنه همه انگشت به دهن بمونن. من که یکار خوادیبزاره، م تموم

 دی. سعومدمیو م رفتمیم یآدم عاد هیبرام مهم نبود!! مث  یچیه

 تو یسال نشده اومد هیهنوز  ،یپسر تو ملکه شانس گفتیم بهم

 بگم خواستمیتموم شرکت! م اریصاحب اخت یشرکت و شد نیا

 یعاد یلحظه زندگ هینداشته باشم فقط  نارویهمه ا حاضرم

 به دنیباشم، تنها آرزوم رس مایداشته باشم...مث قد خودمو

 بود و بس ی!!نهال م

بود، اصال  ادیز یلیخودمون، خ دیشرکت و خر ی*اونروزا کارا

 وقت



 و آخر شبا دیخر میرفتیم مستانهر روز با نداشتم. ه استراحت

 تو ی. هنوزم در تعجبم چرا دخترزدیحرف نم ادیز م،یگشتیبرم

 خودشو خواستیساکت و آرامه؟!!م ینجوری، امستانه تیموقع

 باهاش یعاد یلیمن دوست نداشتم. خ یکنه، ول کینزد بهم

 نداشتم که به سمتش یو رغبت لیم چگونهیه کردم،یم رفتار

 یدر سرتاپا یشاد نیاون کامال خوشحال بود و ا ی...ولبرم

 کننده تیاخالقش اذ یعنینبود،  یبود....دختر بد دایهو وجودش

 به یبدم و کار ریباعث شده بود کمتر بهش گ نیهم دیشا نبود،

 اصال بهم کرد،ینم یاعتراض چینداشته باشم!! اونم ه کارش

 و کردینم یو اعتراض یریگیازم دور م نقدریچرا ا گفتینم

 بود ندیبرام خوشا نی!حداقل ا

* 

 میبر مستانهمونده بود و قرار بود با  مونیعروس خیبه تار کماهی

 شرکت ستیالزم ن ادیز گفتیم سیپرو لباس عروس. رئ یبرا

 همراخاطر اونروز، ه نیبرم و به کارام برسم. به هم تونمیو م باشم

 خنده کنان داشت واسماز مستانه رون،یب میاز شرکت اومد مستانه

 دارم کردمیفقط وانمود م زد،یدوستش حرف م یعروس انیجر

 یالیاتومب نیبود. از ب ییا گهید یوگرنه حواسم جا دمیم گوش

 خودم رفتم، هردو سوار لیسمت اتومب نگ،یشده تو پارک پارک

 خارج کنم که نویماش خواستمیشرکت م یو از در ورود میشد



 دست و فته،یبود از کار ب کی!!!!قلبم نزددمشید نمیماش یجلو

 ای!!!پام به لرزش در اومد!!!خدا

 نهال

 راجع به حافظ! دمیشنیم دیخبر جد هیهر روز  ان،یاطراف از

 ! سخت بود بخوامشدینم یبه نبودنش عادت کنم، ول خواستمیم

 ایلیخ گفتیبرگرد. م یبه زندگ گفتیبهم م دایکنم. آ فراموشش

 چیسرشون اومده و بعدها ازدواج کردن و ه بال نیمن ا مثل

 مانز گذر دیبود، شا دایحق با آ دی.....شادونمی!!نمفتادهین میاتفاق

 و زنده مردمیاما تا اونموقع من هزار بار م کرد،یحل م ویچ همه

 مزاشتینشستم و دست رو دستم یم کردم؟؟یم کاریچ دی.!!...باشدمیم

 ای دمیدیرو م ییا گهیبا کس د رحافظیو داماد شدن ام

 !؟ دونمی!! نمگرفتمیو جلوشونو م رفتمیم

 بره خونه، خواستیم دنم،یاومد د دایبودم آ فتیشب که ش هی

 واسم یخبر کردم،یمن. احساس م دنیراه اومده بود د سر

 یعروس گهیماه د هیگفت" دایبود. آ نطورمی. همآورده

 "....حافظه

 د ودا حرفشو ادامه دایماند !...! آ رهینامعلوم خ ییبه نقطه ا نگام

 :گفت

 -باکالسه، همه دارن خودشونو، حاضر  یلیخ شونیعروس گنیم

 دوزنیو لباس م کننی....م



 فتبازوهامو گرفت و گ داینزدم، قلبم به درد اومده بود، آ ی:حرف

 - نیحافظ از ا یکن یکار دی...بایباش نیبهتر دی...تو بانهال

 بشه مونیکه در حقت کرد، سخت پش شیوفا یو ب انتی....خ

 گفت یبا ناراحت دای:آکردم؟؟؟یچکار م دیبا

 -!!نهال توهم ازدواج کن 

 چشم دوختم!!باخشم گفتم دایبه آ ی:تند

 - ؟؟یکنیواسه خودت بلغور م یدار ی!تو چ

 نگام کرد و گفت یرچشمیز دای:آ

....بزار اونم غصه بخوره....بزار فک نکنه ریزهرچشمشو بگ خب

- 

 بلده نکاروی!فقط اون ا

 رو دای. لبخندزنان من و آدیسررس یتو همون لحظه دکتر صالح

 خشک و یو سالم نییو سالم کرد. سرمو گرفتم پا ستینگر

 گفت رلبیکرد و ز ییخنده ا دایکردم، آ ی:رسم

 -دیرس بی!!شاهد از غ

 گفت یو بعد از مکث ستادی:دکتر کنارم ا

 -ف بزنم؟ لحظه باهات حر هی شهی....م نهال

 معنادارش، نگاه کردم و یو نگاهها دایتازه کردم و به آ ینفس

 :گفتم

 - دیی...بفرما



 - یخصوص شهیانداخت و گفت!!اگه م دایبه آ ی:دکتر نگاه

 لب گفت ریو ز رونینفسشو فوت کرد ب دای:آ

 - رونیبرو گم شو ب نیباره بگ هی!!

 شد که ازش معذرت خواست، دایآ یانگار متوجه دلخور دکتر

 اصال زدمینزد و از ما دور شد. با دکتر که حرف م یهم حرف دایآ

 تنها پسر نکهیجمع نبود! دکتر از خودش برام گفت، ا حواسم

 مورد نظرش انتخاب نهیازدواج کنه و منو گز خوادیم خونوادس،

 هکالف شتری!؟ بانهیمن واقعا نامزد دارم  ایآ دونهی. که نمکرده

 اضافه امیبه دلمشغول نمیا یروح طی. تو اون شرایتا عصبان بودم

 گفتم یلیم ی:شد، با ب

 -...من اصال قصد ازدواج ندارم

 :شتابزده گفت

 ! بابگم؟ یچ دونستمی:نم-نه؟  ای دیبدونم واقعأ نامزد دار خوامی!م

 گفتم یطوالن یمکث

 - گهیاصال هم قصد ازدواج ندارم لطفا د یندارم ....ول نامزد

 نیای!!سراغم ن

 نیآخر نیا کردمیاحساس م یشد و رفت...ول وسیاش مأ چهره

 هب کرد،یکه از دور نگامون م دایسراغم. آ ادیبازم م ست،ین بارش

 گفت جانزدهیو ه دی:سمتم دو

 -گفت؟؟  یدکتر چ یبگو آقا خب



 و گفتم دمیکش ی:آه

 -کارش  زدمی...حدس مزنهیچوب م امویزاغ س یلیمدته خ هی

 باشه نی!!هم

ه ب خوبه..دکتر یلیکه خ نیکرد و گفتخب االغ جون ا ییخنده ا دای:آ

 - نیا

 ستیهم کچل که بد ن یکم هی!!پی!!باکالس!مؤدب،خوشتی!!خوب

 کردم و گفتم ی:اخم

 -االن اصال حوصله ندارم...  دای!!ا......بس کن آ

 ابرواشو باال برد و گفت دای:آ

 -چشه؟ از اون حافظ  یخوب نیدلت بخواد...دکتر به ا میلیخ

 !!دودره باز که بهتره

 ی! با حالتکردیاسمشم آرومم م دنیمن، شن یخدا ی!!! واحافظ

 نگاه کردم و گفتم دای:محزون و گرفته به آ

 - شیگلوم داره آت شم،یم وونهید شی...دارم از دور دایآ

 رو بازم غم پوشاند و گفت دای:چهره آرهیگی!!م

 - دنی..برو دیام بکن گهیکار د هی یتونی...خب ...مخ

 شبه خاطر پول رحافظیواقعا ام نیبپرس ..بب انوی...ازش جردختره

 خوشگل باشه...از تو بهترون دمی...!اصال شاانه؟یسراغش  رفته

 شده نیری!!باشه که حافظ خان به دهنش ش

 راست دایزل زدم!! آ ییو به گوشه ا دمیاز سر حسرت کش یآه



 اون دختر دنید رفتمیم دیبا گفت،ی!!م

 سوار رون،یکه اومدم ب مارستانیبعد عزممو جزم کردم و از ب روز

 رفتم سمت شرکتشون کراستیشدم و  نمی! ماش

 شرکت زل زدم. ینشستم و به در خروج نیتو ماش یساعت هی

 شناختمی...من نه اون دخترو مکردنیعبور و مرور م یادیز افراد

 شدم و خواستم برم از ادهیپ لیاز اتومب دونستم،یاسمشو م نه

 خواستم نکهیهم یشرکت سوال بپرسم که اونجا بود، ول نگهبان

 نگیپارک یحافظ از در خروج نیبرم باال، ماش یورود یپله ها از

 ستادمیقرار گرفتم و ا نیماش ی. روبرورونی.اومد ب

 دوختم، حافظ نیبه داخل ماش رمویمتوقف شد، نگاه خ نیماش

کردم نه اون !!!  ینه من حرکت ییبودچند لحظه ا!!پشت فرمان 

 گردنمو کج کردم و

 نگاهمو به بغل دست حافظ دوختم. اون دختر بود! اونم یسخت به

 دیبود، با فی...سرعت عملم ضعکردیهاج و واج منو نگاه م داشت

 رفتنیم دی....وگرنه شاکردمیم ی!!کار

 و گهیسمت د چوندیکنم حافظ دستشو پ یخواستم حرکت تا

 رفت یپدال گاز فشرد و در کمال ناباور ی!!پاشو رو

 رتریالس عیسر نباریا یدوختم. ول نیمو به ماش رتزدهیح چشمان

 خودم شدم و پشت سرشون نیسوار ماش یکردم و زود عمل

 خالصو بزنم، ریت نیکردم، من که اومده بودم اونروز آخر حرکت



 کردمیتالش خودمو م دی.پس با

 حالم نقدریمن چرا ا یدنبالشون بودم، خدا رفتنیم یابونیهرخ

 مار به جونم افتاده بود؟ هیحسادت مثل  شیبود!؟؟ چرا ن بد

 که ییحضور اون دخترو کنار حافظ قبول کنم، اونجا تونستمینم

 ....ادامه داردایخدا یمنه!!...وا ی!!! اون نشسته جا

 تونستمینم کردمیم یهرکار شد،یم ریاشکام داشت سراز لیس

 اافتاد!!ام یم ختیام از ر افهیاالن ق دونمیکنترل کنم. م خودمو

 یبسته دستمال تو هیباشم؟؟ الیخیب تونستمیچطور م آخه

 باهاش گرفتم. چشام موینیتموم کردم از بس آب ب نویماش

 ورم کرده بود و از شکل و نقدریاومد ا یاز حدقه در م داشت

 افتاده بود لی.شما

 مغازه هیحافظ کنار  نیماش یگرد ابونیساعت خ هیاز  بعد

 مبود دهی!! تا به اون لحظه نفهمیشدن...وا ادهی! هر دو پستادیا

 ...دوسترهیو جاتو بگ ادیب یچقدر سخته! کس بیرق داشتن

 حافظ یرو بجوم.....ول دهیبر سیبرم و خرخره اون دختر گ داشتم

 به حافظ بگم، آخه یحرف نیاومد کوچکتر ی!!! نه....دلم نمنه

 یشدم، وا ادهیپ نمیلرزان از داخل ماش یبودم!! با پاها عاشقش

 !خداجون چقدر سخته

 یتونینم ینباش یباش، اگه قو ینهال قو گفتمیبه خودم م داشتم



مزون لباس  هیبه خودت مسلط باش.رفتن تو  ،یبکن یچکاری...ه

 عروس

 یاشکا نیداشتم از دست ا گهیاشک از چشمام در اومد. د بازم

 آهسته پشت سرشون راه ی! با قدمهاشدمیکالفه م مزاحم

 دمیو داخلو نگاه کردم، د ستادمیمغازه ا نیتریپشت و افتادم،

 . بعد از چند لحظهکننیبا خانوم صاحب مغازه صحبت م دارن

 پرو لباس رفت داخل اتاقک. حافظ تنها یبرا کنمیفک م دختره

 ! چقدر دلم لک زده بود واسه حرف زدنش، واسهموند

 لرزان و یشد؟؟ با گامها ینجوریا کدفهیخدا چرا  ی. ادنشیندخ

 از در مغازه رفتم داخل مغازه. پر بود از مانکن عروس. مردد

 خیمن با حافظ بودم ! دست و پام  دیاالن با کردمیفکر م داشتم

 از یکیکه از پشت  دمیلحظه حافظو د هیبود...  کرده

 منو که گشت،یم یداشت دنبال کس ید،انگاریکش مانکنا،سرک

 میچشاش چارتا شد!! آهسته رفتم جلو...هردومون داشت دید

 اونم یچشما کردمی. احساس ممیکردینگاه م گرویهمد قأیعم

 انتیآخه چرا؟ اون که مثل من خ ی! ولشدیم یبارون داشت

 ! خواستدینگاهشو ازم دزد یکه شدم زود کشیبود...نزد دهیند

 سایبلندم گفتم......وا مهین یاما با صدا گه،ی:بره سمت د

 -....حافظ...کارت دارم 

 شکسته کردمیمن چرا احساس م ی. خدادیخشک سرجاش



 بود ینجوریواقعا ا ایخودم بود  دیاز نگاه و د دونمی!!شده؟ نم

 یگرفته و چشما یبازم بهم چشم دوخت و من با صدا حافظ

 از اشکم گفتم سی:خ

 -مهم  نقدریپول ا یعنی....حافظ ؟یباهام کرد نکارویچرا ا حافظ

 یاونهمه حرفا شه؟یم یعشقمون چ فی...حافظ....پس تکلبود؟

 وفا؟تمام یکنم ب کاریچ ،ییشبات! ..پس من تنها مهی!!عاشقونه ن

 . رفتم جلوتر و توزدیپلکم نم یوقت بهم زل زده بود حت

 که قرا گرفتم، ادامه دادم شیقدم کی:فاصله 

 -تو بودن برام  ی....حافظ....بنکارویتروخدا نکن ا حافظ

 حرفا رو بهت گفته نیا یکه کم وقت یدونی!.!!...مسخته

 تو مال کردمیچون احساس م رفتم،یطفره م شهی....همبودم

 ....کهغایدارمت!!در شهیواسه هم کردمی..احساس میخودم

 کردمی!!اشتباه فک م

 بود. داشتم از یجور خاص هی. نگاهش نییگرفت پا سرشو

 دستامو جلو بردم و یبا کالفگ شدم،یم یعصب سکوتش

 گرفتم و ضمن تکان دادنش گفتم رهنشوی:پ

 -چرا باهام  ؟؟آخهیدیبهم حق نم ؟؟چرایگینم یچیه چرا

 ؟؟یکرد نکارویا

 ینجوریکه ا شهیباال گرفت و تو چشمام گم شد!!مثل هم سرشو



مال  خوادیداره و تنها م ازیبهم ن گفتیو م کردیم نگام

 خورمی.!!.. قسم مازی...همون نگاه ماالمال از عشق و نخودشباشم

 نیا

 همون نگاه بود...چشماش رو لبام مکث کرده بود! شدت نگاه

 شد و داد زدم شتری:اشکام ب

 - ی....بخدا هر حرفیکرد نکارویبزن....بگو چرا ا یحرف هی حافظ

 کنمیپشت سرمم نگاه نم گهیو د رمیم ،یکه قانعم کن ی.بزن

 شد، نگاشو ازم گرفت. صدام داریب قیخواب عم هیاز  یانگار

 که اونجا گهیدو تا خانم د یکیشده بود و صاحب مغازه و  بلند

 که از پشت مانکنا داشتن سرک دنیصدامو شن نکهیمثل ا بودن،

رو  خموییو دستا نیی!! سرمو گرفتم پاکردنیو نگامون م دنیکشیم

 محزونش تو اون لحظه یبا صدا دم؛حافظیصورتم کش

 :گفت

 - خورمیعوض کردم....من به درد تو نم مویزندگ ریفقط مس من

 تیخودم. تو هم برو دنبال زندگ یزندگ یپ رمی!!نهال....من م

 متعجبم نگاش کردم و گفتم ی:سرمو بلند کردم و با چشما

 - نه؟یحرفت هم نی!...آخرن؟؟یهم

 جواب داد ی:با لحن تند

 -به درد  گمیمن بت م یفهم یآخرمه....تو چرا نم....حرف آره

 م؟؟یخورینم هم



 :مات و مبهوت بودم؛ حافظ بازم ادامه داد

 -به درد هم  دنیداشتن، بعد فهم ارتباطچند سال باهم  ایلیخ

حافظ مثل پتک  یحرفا ستتمامین یبیعج زیکه چ نیا خورن؛ی!!نم

 مغزم فرود اومد!!! یرو ینیسنگ

 اشکبارم، بهش زل ینداشتم واسه گفتن! با چشما یچیه گهید

 و گفتم دی:زدم. لبام لرز

 -بدم باختم  یلی!!من باختم حافظ....خ

 که حافظو صدا دیچیتو سالن پ ییدخترانه ا یلحظه صدا همون

 !!کرد، چند بار

 نگاهشو از من گرفت و متوجه دختر و صداش شد. از فرط حافظ

 بهم یدادم، حافظ نگاه هیپشت سرم تک واریبه د ،یناتوان

 هیگر یها ینگفت. دستمو جلو دهانم گرفتم و ها چیو ه انداخت

 اومدنشو احساس یول دمشیدختره، بازم اومد، ند یصدا کردم،

 یلباس عروسه، جلو هیتو  دمیسرمو که بلند کردم ، د کردم،

 و!! حافظم ترشرو کنهیو با تعجب داره منو نگاه م ستادهیا حافظ

 و ستیمن و حافظو نگر دی!! دختره با ترددادیمنشون  یعصب

 :بعد گفت

بودم ، دوست داشتم بهش بتوپم و  یعصب نقدریا-خوشگلم؟؟  حافظ

 بگم؛ اتفاقا

 یختیر یب میلی!!خ



 ....ادامه دارد

 !!دمیبهش گفت که من نشن یزیچ رلبیبود، ز نیحافظ سرسنگ

 هی! درست مثل شدمیندان م یاز حسادت کور و همه چ داشتم

 دست پا ی!!!آدم احمق و ب

 رفتم جلو و با رم،یدختره زل زدم، نتونستم جلو خودمو بگ به

 گرفته گفتم یاشکبار و صدا ی:همون چشما

 - م؟؟یمن ک یبدون یخوایم

 داد زدم بأی!! تقرکردیاش نگام م رتزدهیح ی:داشت با چشما

 -هستم که االن داره با شما  ییآقا نیهم دوست من

 مه قرار بود با م،یبا هم بود شتریب دمی!!دوسال...شاکنهیم ازدواج

 شد دای، که سروکله تو پ می....ازدواج کن

 اما حافظ اومد مقابلم کرد،یهاج و واج داشت نگام م دختره

 داد زد ییبا ترشرو ستادی:ا

با دستم - ره؟ینهال...تو چرا حرف تو کله ات نم گهی!!بس کن د

 یردم و تندصورتمو پاک ک یجمع شده رو یاشکا

 :گفتم

 -مادمازل خانم بهشون بربخوره؟؟....حافظ .!!به  یترسیم هیچ

 دبچون ... بهم  کنم،یم نتی....بخدا نفرگذرمیمادرم، ازت نم جون

 ی!!کرد

 !!اما دختره با اخم گفتنیی:حافظ سرشو گرفت پا



 -....حواست به حرفات هست؟؟ ؟؟یگیم یچ یدار خانم

 هرچه که از دهنم در خواستیبودم که دلم م یعصبان اونقدر

 تکان دادم و گفتم یبهش بگم!!با تأسف سر ادی:م

 -!!ازت متنفرم 

 عکس گهیاومدم، د رونیگفتم و به سرعت از سالن مزون ب نویا

 شیر شی!! فقط قلب خودم بود که داشت ردمیند العملشونو

که متعلق به من  کردمیم ریس ییایانگار تو دن شد،ی!!م

 نیا دیبا ی!! تا ککردمیم یزندگ ینجوریا دیبا یبودخداجونم، تا کن

 که شدم، سرمو رو فرمان نمی!؟...سوار ماشکردمیو تحمل م درد

 چشمام از بس که ستم،یهمونطور گر ییو چند لحظه ا گرفتم

 نخود هیکرده بودم شده بود قد  هی!!گر

 پدال گاز یموضوع نداشتم، پامو رو نیا رشیجز پذ ییا چاره

 هام بلندتر هیبه حرکت درآوردم!! هق هق گر نویو ماش فشردم

 بلند زار زدم یبا صدا نیماش ی.....شده بود و تو

 ینیکه رنگمم نب ییجا هی رمیم/

!!خداحافظ عشق رمیگیاز تو آرامش نم گهیکه د یخودت گفت رمیم/

 من

 رو که از ترحم باشه یعشق خوامینم رمیم/

 شه دایپ دیشا یخوایرو که م یتا اون رمیم/

 !!!خداحافظ عشق من



 ساکت و سرد و شکسته و داغونم/

 دونمینداره که م یواست فرق/

 رمیمیروزا م نیما مرده،منم هم نی!!!حس ب

 یخندیکه تو م نمیب یاما م ه،یبا گر رمیم/

 یبندیدل م گهید یکیبه  دونم،یواست آسونه م/

 !!خداحافظ عشق من

 اون یروشن بود خودم هم داشتم با عسگر نیماش ستمیس

. رفتم تو اتاقم کراستیخونه  دمیرس یخوندموقتی!آهنگ دردآورو م

 هنوز مامان و بابا از

 منو افهیبا اون ق یبرنگشته بودن و خدا روشکر کس سرکار

 و بعد دمی!! تا چند ساعت رو تختم، به صورت دمر دراز کشدیند

 و کردی!!قلبم درد مکردینمآرامم  یچیدوش حموم، ه ریز رفتم

 نداشت!!مامان که اومد واسه خوردن شام صدام یمسکن چیه

 یتا کس رونیبهونه کردم که سردرد دارم و از اتاقم نرفتم ب کرد،

 !!متوجه ورم صورت و چشمام نشه

 رحافظیام

 که از دور خارجم کنه! زدیروزگار تموم زورشو داشت م چرخ

 اونهمه اشک و آه، سست دنینهال داغونم کرد! از د دنید

 برخورد کردم، از خودم بدم یباهاش سرد و عصب نکهی...از اشدم

 ییبا احساساتم بجنگم؟....!چاره ا خواستمیم ی. تا کاومد



 یول ،یهمه چ ریبزنم ز گفتم،یاوقات باخودم م یگاه نداشتم؛

 مزون، ی! بعد از رفتن نهال توزاشتینم نیمیس الیفکر و خ بازم

بدونه نهال راست  خواستیم مستانهها شدم.....  وونهید مث

 بازم یول ستیبراش مهم ن ادمیز کردمی!گرچه احساس مانه؟یگفته

 بهش دروغ بگم! تو خواستمیگفتم. نم قتویدر جوابش حق د،یپرس

 پشت فرمان نشسته رون؛یب میو از مزون اومده بود میبود نیماش

 دیازم پرس مستانه:و هنوز حرکت نکرده بودم که 

 -بود؟  یبپرسم اون خانم ک شهی!!م

 جواب دادم ریتأخ ی:نگاهم به جلو بود و با کم

 -دوسش  م،یباهم بزرگ شد ینهاله...از بچگ اسمش

 یلی!!داشتم....خ

 بهم زل زده بود و داشت با تمام وجود به حرفام گوش مستانه

 خاطر نینزد، به هم یگفتم دوسش داشتم حرف یوقت کرد،یم

 :ادامه دادم

 -....قرار بود باهاش ازدواج کنم 

 دیپرس دی:با ترد

 - ؟؟یخاطر موضوع بابا ....و...من ازش صرف نظر کرد به

 بود. حاال با دایتو چهره اش کامال پ شیکردم؛ ترس و تشو نگاش

 گهی...!د؟یکه چ ارمیدل اونم به درد ب خواستمیحرفام م نیا

 گفتم یمیبرام مهم نبود. با لحن مال یچی:ه



 -!! شهیعوض م تیزندگ ریمس یچه نخوا ،یوقتا چه بخوا یگاه

 با حرفام عذابت خوامینه!.!نم ای یچه دوست داشته باش حاال

 با تموم وجودم عاشق نهال بودم یروز هیمن  ی....بدم.....ول

 کرد ادامه دادمچرا ی:بازم نگاش کردم، نگاهمون که به هم تالق

 -از االن به بعد  یل.....وخواستمیبهت دروغ بگم!؟من نهالو م

 بهش فک نکنم گهید کنمیم ی!!سع

 تو نگاهش یجمله ام چهره اش شاد شد و برق نیگفتن ا با

 به نویپدال گاز فشردم و ماش ی. همون لحظه پامو رودیدرخش

 یراجع به نهال نزد، ول یحرف گهید مستانهدر آوردم.  حرکت

 بود ری! خودم فکرم درگ

*** 

 خودش به خدمه و سیرئ رفت،یم شیپ یداشت به خوب یچ همه

 سپرده بود کار و بار مراسم و کردنیکه براش کار م ییآدما

 تاالر مجلل هیرو انجام بدن. مراسم قرار بود تو  یعروس جشن

 تیبراش به خرج داده بودن، جمع یادیز فاتیبشه،تشر برگزار

 نبودن، ادیما ز یبودن، که البته مهمونا ادیز یلیخ نمیمدعو

 چند تا از دوستا و خونواده و کس و کار مهتابو گفتیم نیمیس

من  یاومد تو جشن عروس ینهالم م یعنی. کنهیم دعوت

که نهال دلش شکست،  ی!!اونجورکنمیشرکتکنه؟؟....نه فک نم

 گهید



 نهیو منو بخواد بب میعروس ادیب کنمی!!فک نم

 مویآخر مجرد یهر حال همه کارا انجام شد و من داشتم روزا به

 دیجد یزندگ هی یهرچه زودتر خودمو برا دیو با کردمیم یسپر

 باعث شده بود، نتونم کارامو ادمیاضطراب ز کردم،یم شروع

 .خوب انجام بدم

 م،یخونه خودش باش دیبا مونیبهم گفت؛ شروع زندگ سیرئ

 منم برم لیاوا نیا دهیم حیترج یخونه داره ول مستانهخود  گفت

 بازم قبول یکنم. برام سخت بود ول یخودش و با اونا زندگ خونه

 بود یچه باک گهیباخته بودم، د موی!!کردم...من که همه چ

 ....ادامه دارد

 کمیپارت  انبریم

 کمتر گهید د،یفرا رس مونیو مراسم عقد و عروس یعروس روز

 خربود که آ ادیکار و بار اونقدر ز یعنیافتاد،  یبه خونه م گذرم

 خونه رفتمی.شبا م

 نیمیبودم، س دهیند الویکه مهتاب و دان شدیم ییهفته ا دوسه

اونروز  یبراشون برده بود، ول ویکارت دعوت عروس خودش

 صبح

 امکه به پاس احتر ن،ییرفتم طبقه پا شگاهیبرم آرا نکهیاز ا قبل

 کنم. شب اصال نتونستم بخوابم. حالم بد بود!! یخداحافظ ازشون



 نیکه مربوط به نهال بود ازب مویتو گوش یو عکسا هایادگاری همه

 !!عیبرام مث، برق و باد گذشت، تند وسر یبردم! همه چ

 اومد درو باز کرد، سالم کردم و الیزنگ واحد و زدم؛ دان یوقت

 الی. منتظر جواب شدم! اما از سمت داننیگرفتم زم سرمو

 نوع کنه،یداره نگام م دمیسرمو که بلند کردم د ومد،ین ییصدا

 و گفتم دمیبه صورتم کش یبار بود! دست:نگاش مالمت 

 -مهتاب هس؟؟  مامان

 گفت یواشی:با لحن 

 -دوماد!!مبارکا باشه  ی...آقا

 :باهاش چشم تو چشم شدم و پوزخندزنان ادامه داد

 - یقسر در بر نجوریهم زارمی....نمرمیگی!!حق نهالو ازت م

 گشاد شد، رتیآورد چشمام از ح شیبحث نهالو پ نکهیا از

 گفت ظیبزنم که بازم با غ یستم حرف:خوا

که شو- یبی وجود یلیبودم...خ دهیمث تو رو تا حاال ند فی!!آدم کث

 بدنم نشست. همون لحظه مهتاب یرو یشدم! عرق سرد

 :اومد دم در و گفت

 - ه؟یک الیدان

 رفت و یغضب آلودش به من، به کنار ینگاه کردنا نیح الیدان

 لبش نشست و یلبخند رو د،یمنو د نکهیاومد جلو. هم مهتاب

 :ذوقزده گفت



 -حافظ؟  یی!تو

 :شتابزده سالم کردم. مهتاب لبخندزنان جواب داد

 - ؟یپرسی!سالم شادوماد...!چه خبر؟سرت شلوغه که احوال نم

 زدم و گفتم ی:لبخند تلخ

 - دارم، با شگاهیکم سرم شلوغ بود...حاالم قرار آرا هی...دیببخش

 نمتونیب یتاالر م...تو رم،ی...اجازتون م

 و دیچشماش درخش یتو ینگام کرد، برق یبا خوشحال مهتاب

 اومد جلوتر و گفت نکهی:ضمن ا

 - یکه خوشبخت بش شاهللی...ازمی.خدا پشت و پناهت عز

 بود، دستمو دراز کردم سمتش و ستادهیا نطوریهم الیدان اما

 بود! فقط یدست دادم، نحوه دست دادنش سخت و زور باهاش

کرداز خونه که زدم  نکارویوانمود کردن جلو مهتاب ا ی.برا

 یتو ی. کلشگاهیرفتم آرا نمیسوار بر ماش رونیب

 تو یهر ک دم،یخسته شدم. کت وشلوارمو که پوش شگاهیآرا

 که همراهم بود، ذوقزده بود دیبود واسم دست زد. سع شگاهیآرا

 یپسر محشر شد گفتی.و م

 ذوقم کور شده بود که اصال برام مهم نبود چطور باشم؛ انگار

 با خنده ادامه داد دینگفتم و سع یچی:ه

 - یکن ریعروس خانم گ یتو گلو ترسم،ی!م

 به خواست خود م،یرفت یبه گلفروش شگاهیاز آرا دیسع همراه



 عروس قرار بود نیماش یقرمزش برا یفرار نیماش مستانه

 بعد د،یطول کش نیماش نیو تزئ یبشه، تا ظهر کار گلکار نیتزئ

 یب یو گرفتن عکسا هیزنانه و آتل شگاهیاونم رفتن به آرا از

 تموم بشه. کالفه ی!! فقط دوست داشتم بگذره و همه چیمعن

 ن،یبکن نکارویا گفتنیو عکاس م لمبرداریمدام ف نکهیاز ا بودم

 نی.....!!اونکارو بکن

 نیار بر ماشهفت بود که سو دمیشا ایساعت شش،  یحدودا

ساکت بودمو  نیتو ماش ،یسمت سالن عروس میشده رفت یگلکار

 خودم نویام؟!ا یکه عصب دونستمینم زد،ینم یهم حرف مستانه

 بهم گفت ییهوی مستانهاما  کردم،ی:احساس نم

 - ؟؟ییکالفه ا نقدریچرا ا حافظ

 نسبت یحس چیچرا ه اینگاش کردم!!خدا ییو لحظه ا برگشتم

 که یو روزمره بود، نه زن یدختر عاد هینداشتم!!برام مث  بهش

 زد و یلبخند مستانهعروسم بشه!!  گهید یبود تا لحظات قرار

 :گفت

 - یب میتو لباس داماد ،یهست یدوستداشتن یلیتو خ حافظ

 یشد ری....نظ

 نگامو ازش گرفتم و به جلوم چشم دوختم. سرعتم باال بود عیسر

 لمیبغل ف نینبود، که داره تو ماش لمبرداریاصال حواسم به ف و

 ازمون! از پشت سر که چراغ داد متوجه شدم و سرعتمو رهیگیم



 ادامه داد مستانه:کم کردم و 

 - ؟؟یگیراجع به من نم یزی....تو چرا چتو

 صورتش شینگاش کردم، تازه اون لحظه متوجه چهره و آرا بازم

 شده و باز بود، ونیداشت و موهاش شن یمیمال شی!! آراشدم

 دهیکه رو شونه هاشو گرفته بود! لباس عروسشم که پوش یجور

 بگم؟!من یبهش چ خواستیفقط بازوهاش مشخص بود!!...م بود؛

 نازک یکنارش نشسته بودم، پشت چشم یاحساس چی...بدون ه

 نیاو .... االنم تدمی:کرد و گفت!!!تا حاال نظرتو راجع به خودم نشن

 -لباس 

 و با مکث گفتم دمیباال کش:دماغمو 

 - ی!!تو ...تو...خوب

 انگار دست بردار نبود!! لبخندزنان ادامه داد مستانه:

 -م حافظ....من ...من دل یدونی... میمرد کامل هیتو واسه من  یول

 کنم یکنار تو خوشبخت زندگ خوادی.م

 به ازیکردم و با چشماش بهم زل زد، نگاهش رنگ ن نگاش

 ادامه داد:خودش گرفت و 

 -...دوست دارم حافظ 

 یادامه دادم. وقت میبه رانندگ صدایازش گرفتم و ب عیسر نگامو

 دهیاز مهمونا سررس ییمرتب بود. عده ا یتاالر همه چ میدیرس



ه .سفرمیعروس و داماد رفت گاهیبه سمت جا مستانهبه همراه  بودن؛

 سرجامون میشده بود و ما هم رفت دهیچ یکیعقد ش

 ! عاقدم که به جمعموندنیرقصیهمه شاد بودن و م. مینشست

 دور و ورمونو سیو رئ نیمیشد، س شتریب هایشد، شاد اضافه

 استرس نامحسوس داشتم، با خوندن خطبه هیبودن.  گرفته

 ام نشسته بود. بدنم از گرما یشانیپ یشد! عرق رو شتریب عقدم

 یحالتا نیبله رو گفت ا مستانه یگرفته بود و وقت گر

 سر یها هیشد! بعد از خوندن خطبه، همه هد شتریب ندمیناخوشا

 ازم چشم نیمیعقدو گذاشتن و رفتن. تو جمع س سفره

 تو دلم چه خبره ؟ دونستیم ی! انگارداشتی!برنم

 از اقوام و شناختم،یعده رو اصال نم هیبود! ادیمهمونا ز تیجمع

 ونیو مهتابم اومده بودن، از م الیبودن. دان سیرئ یآشناها

 !!نهالمدمیپژمانو ند ییمامان مهتاب فقط خونواده دا خونواده

 !!شدیحال و وضعم بدتر م دمشیدی! بهتر که نبود. اگه منبود

 یرقص به وسط سالن برد، فقط برا یرو برا مستانهمن و  سیرئ

 انینما مستانهاز چهره  یشور و خوشحال دم،یرقص یکم تظاهر

 امتناع کردم و رفتم سرجام. با حال نزارم از ادامه رقص بود

 که بود، یو سخت ی. اون چند ساعت هم به هر زورنشستم

 کردن و رفتن. ی. آخر شب همه مهمونا از ما خداحافظگذشت

 دیو مهتاب با نیمیاما قبل از اون از س م،یبه خونه برگشت ماهم



 اونقدر که حالم گرفته بود و دلم خون بود کردم،یم یخداحافظ

 یلیخ نیمیکنم. س یخداحافظ ینتونستم درست وحساب که

 همنو ب نکهیو ا کردیم هیگناه کرده اش گر یبرا دمیکرد، شا هیگر

 یحرف چی!! هکردیمشکالت هول داده بود. احساس گناه م یایدر

پشت سرمون بودکه  سیرئ نیو ازشون جدا شدم، فقط ماش نزدم

 یزندگ با ییارویرو یخودش و زنش داخل اون بودن. برا

 پشت لوینگران و مضطرب بودم. هر دو اتومب یلیخ د،یجد

 کنار ساختمان متوقف اط،یو داخل ح میبه حرکت درآورد سرهم

 شد. منم ادهیپ نیبا همون لباس عروس از ماش مستانه. میکرد

 امبه ما زل زده بود، غزاله زودتر از  سیرئ یاما چشما نطور،یهم

 موشکافانه اش به یبا نگاه ها سیداخل ساختمان رفت و رئ به

 کرد و گفت ی:من، مکث

 -قبل از اون  یاتاقتون کجاس،ول گهیبهت م مستانه....

 معطوف کرد و ادامه داد مستانه:نگاهشو به 

 -باهات کار دارم  یاتاق من...کم ای!!ب

 هم سینگفت! رئ یچیبهم انداخت و ه یگوشه چشم مستانه

 دخترشو گرفت و گفت ی:لبخندزنان، بازوها

 - زمی....عز کنمیم یخوشبخت ی....برات آرزو

 شد نیچرا چهره اش غمگ دونمی. نمنییسرشو گرفت پا مستانه

 دامنشو گرفت و خواست بره یگوشه ها یحرف چیبدون ه و



 که یبا خشم س،یکه رئ کردمیساختمون. داشتم نگاش م داخل

 بود، گفت دای:در صداش هم پ

 -راه رفتن سختشه؟  ینیبیم!برو کمکش کن.!!ن

 و پشت مستانهرفتم سمت  یحرف چیه یخودم اومدم!!ب به

 گفتم یواشی:سرش 

 یانگار برق سه فاز بهش وصل کردن!!تبسم-...بزار کمکت کنم 

 کرد و به سمتم

 که پشت سینگاش نکردم و گوشه دامنشو گرفتم، رئ برگشت،

 :سرمون بود گفت

 -باهات  نییپا ایکن و بعد ب عتیرو تا دم اتاقتون مشا مستانه

 حرف دارم ی...کم

 :فقط گفتم

 -...چشم 

 غالم حلقه به گوش اون خونواده دیاومد با یکه بوش م ینجوریا

 کردمیقبول م ویهمه چ دمیسرخونه بودم و با شدم؛دومادی!!م

 رو در دست داشته و گوشه دامنشو مستانهدست  کهیدرحال

 ریز مستانه. میحرف وارد ساختمون شد یگرفته بودم ب براش

 :لب گفت

 هیتم، نگفتم و چشمامو به اطرافم دوخ یچیه-طبقه باال  میبر دی...با

 خونه دوبلکس و



 یداشت و لحظه اول به دل م یکیش یبزرگ بود...نما اریبس

 نیآخر یرو میکرد یرو ط یی. تا طبقه باال، چند پله انشست

 فک ستادم،یهش جلب شد، منم اتوجه ام ب ستاد،یا مستانه پله،

 از اون درهاست؟؟ یکیبگه اتاقمون، کدوم  خوادیم کردم

 :بهش چشم دوختم و گفت

 - تو با همه یاصال عاشق نشدم......ول میمن.....من تو زندگ حافظ

 خوامیمن تو رو با تموم وجودم م ؛یفرق دار دمیکه د یی....کسا

 یبهش چ دی. بادیلرزیصداش داشت م ن،ییگرفت پا سرشو

 از ییکه هاله ا ییبا چشما مستانه!!سکوت کرده بودم و گفتمیم

 :غم و اشک، پوشانده بودش؛ ادامه داد

 - ،ینکن یکنم و تو هم پشتمو خال هیبهت تک میتو زندگ خوامیم

 یدرکم کن خوامی!!حافظ م

 و گفتم ستمینگر ییا گهی:نگامو ازش گرفتم، به سمت د

گونه هاشو با دست پاک کرد و  یقطره اشک رو-اتاق؟؟  کجاس

 حرف جلوتر یب

 به دیسالن طبقه باال رفت، کل یتو یاز درها یکیمن به سمت  از

 :در بود، بازش که کرد، به من رو کرد و گفت

 - یبابا....ول شی...برو پ

 :کنجکاو شدم،نگاش که کردم،ادامه حرفشو گرفت و گفت

 - خوامیم ،یشوهرم گهی...تو االن دیمنو بفهم خوامیم یول



 خوامی.......م

 حرفشو بگه و هق هق کنان رفت تو اتاق ی....نتونست باق

 تو ذهنم بود، خواستم درو باز یادیدر موندم! سؤاالت ز پشت

 رو گرفتم و گفتم رهیکرده بود!! دستگ دشی:کنم، اما کل

 -درو واکن  نیا مستانه!!

 اومد که گفت انشیگر ی:صدا

 -بابام  شی.فعال برو پ

 هخون ی. اتاقانییرفتم طبقه پا دیرو رها کردم و با ترد رهیدستگ

 اشاره سیکه رئ یی...اونجادمیکش یبودن، سمت راست سرک ادیز

 به در که یو گفت اتاق کارش اونجاس؛ رفتم و تلنگر کرد

 :زدم،صداش اومد و گفت

ره پنج یکتشو از تنش درآورده و روبرو دمیرفتم داخل د-تو  ای...ب

 اتاقش

 گفت کنه،ینگاه م رونویو داره ب ستادهی:ا

 -جلو  ای..ب

 نبگه، با لح یبهم چ خوادیم دونستمی! نمکردی. بازم نگام نمرفتم

 :مقتدرانه اش،گفت

 - یخونه و خونواده شد نیا یاز اعضا یکی گهی...تو د

 قدم که اومد جلو هیتو چشمام نگاه کرد و  د،یسمتم چرخ به

 :گفت



 -و کم حرف  ریگوشه گ شی..از بچگداره یحساس هیروح مستانه

 داره یعلت هیآخه  یدونی.بود...م

 یچ خواستیم یعنیحرفش!! نیا دنیخورد از شن یتکان قلبم

 !!بگه؟؟

 باکالسشو روشن کرد پیپ سینگاش کردم. رئ رانمیح یچشما با

 دیبا یلیامشب خ یگفتحرفا یدر کمال خونسرد ی:و بعد از لحظات

 -من و تو مهم باشه و البته  یبرا

 !!عکس العمل تو مهمتر

 نرو،اصل هیبس کن!!حاش گهید یبگم جون به لبم کرد خواستمیم

 رو بگو هی...قض

 و ادامه داد دیکش یقی:که نفس عم

 -داره  یماه گرفتگ هی مستانه... بدن 

 با چهره متعجب و نکمیادامه حرفشو نگفته بود که فک م هنوز

 کرد!!آخه خیمن مواجه شد و مکث کرد. تموم بدنم  ختهیر بهم

 بهش اضافه شد میبود که ماه گرفتگ یچه لعبت مستانه مگه

 ای!!!خدا

 کرد و گفت یاخم سی:رئ

 -و  کایکشور...امر نیچند یبردمش واسه دوا و درمون،تو یلیخ

 !بهتر نشد! ینداد....بدتر شد ول جهیمتأسفانه نت ی.... ولاروپا

 چارهی! بدیکشیموضوع زجر م نیبه خاطر ا شهیهم مستانه



 بار ازدواج کرد، هی شمی....چند سال پدیکش یسخت یلیخ دخترم

 طالقش داد دیتا موضوع رو فهم قشیشوهر ناال ی...ول

 من دی!! آخه چرا بایعدالت یهمه ب نیاز ا شدمیخفه م داشتم

 بفهمم ؟!! دیرو با نیا میشب عروس قأیدق یعنیاالن  نیهم

 !!دنیواسه نفس کش ستین یژنیاکس چیه کردمیم احساس

 نشد یبکشم ول قی!!خواستم نفس عم

 خواستیو تو چشمام غرق شد. دلم م ستادیاومد جلوم ا سیرئ

 تو و دخترت نیآورد ریگ یی!!بهش بتوپم و بگم خوب هالو

 دمیرومو ازش برگردوندم، صداشو شن یخشم و ناراحت یرو از

 ی...ول.گفتمیحرفا رو به تو م نیزودتر ا دی:که ادامه دادالبته من با

 -به خاطر 

 نکردم نکاروی!!!خودت ا

 نگاش کردم و گفتم ی:تند

 - نکارویبا من ا دیاشتباه بوده....شما نبا یلیخ کارتون

 نیکردی!!م

 کارش رفت و زیبه سمت م ییاعتنا یزد و با ب یپوزخند سیرئ

 :گفت

 - یکار چیه گفتمینرو پسر....من اگه زودترم به تو م تند

 یبکن یتونستی!!نم

 لرزانم گفتم یو با صدا دمیرو سر وصورتم کش یدست ی:با کالفگ



 - نیگفتیبه من م دی!!شما با

 و گفت دیخند سی:رئ

 -تو  ی....هرکسیخوایکه تو م ستین یاونجور چوقتیه یزندگ

 باشه ادمی نطور،یمنم هم یداره، قصه زندگ ییقصه ا هی شیزندگ

وقت مناسب؛ داستان خودمو واست بگمبا نفرت تو چشماش  هی!تو 

 بگم؟!جز تونستمیم ینگاه کردم، آخه چ

 از دهنش گرفت و گفت پشویپ سیسکوت کردم!! و رئ نکهی:ا

 - یعال یلیخ تیتو االن تو موقع ،یتو بساز ندهیکن آ یسع

 بزار کنار و ویاحمقانه عشق و عاشق یداستانا نیپس ا ،یهست

 تیکار شرفتیبه پ......بچسب 

 گفتم کردمیکه تو گلوم داشتم خفه اش م ی:با بغض

 -از  مویمن....دارم همه چ ،یتو زندگ هیعشق بخش مهم یول

 ت؟؟یموفق یعنی نی!! ادمیم دست

 زد و گفت یو دور من چرخ دی:بازم خند

 -عاقالنه فک کن، زرنگ باش، بدون کجا  یکم هیپسر!!  یه

 یکه بخوا ستین ییق العاده ا.. زن موجود چندان خاریاومد

 . زنها...همه مثل همیهوش و حواستو بهش جلب کن تمام

گرفته  نییباشنسرمو پا یو چ یک کنهیم ی!!هستن، حاال چه فرق

 بودم، دوست داشتم زار بزنم و بگم واسه منم

 کنه؛یموضوع صدق م نیاز دست دادم ا مویهمه چ که



 نگفتم و اومد، بازوهامو سفت و محکم گرفت و گفت یچی:ه

 -و ازم  یایموقع م نیا گهیسال د دونمینباش، م یچیه نگران

 که در حقت کردم، پس ی...به خاطر همه لطفیکنیم تشکر

 اومده شیکه برات پ یتیو موقع ی!!محکم باش، بچسب به زندگ

 یدوست داشتم حرف بزنم ول گرفت،یم شیداشت آت گلوم

 بازم سیحرف برگشتم سمت در و همونموقع رئ یب تونستم،ینم

 :به حرف اومد و گفت

 -باشه  مستانه!!حافظ.....حواست به 

 و نگام به نگاش گره خورد و مصمم و بااقتدار دمیسمتش چرخ به

 :ادامه داد و گفت

 -که  ستین یاونطور مستانهرفتارت با  نمیکه بب یبه روز یوا

 لطفم، خشممو یبه جا اونموقع گهیباشه، د دیبا

 ادین شیاونروز پ چوقتی!!و....خدا...خدا کن هینیبی!!م

 مرنج و عذاب از اتاقش اومد ایدن هیلب گفتم چشم و با  ریز فقط

 و زمان بد نیاون لحظات فقط دوست داشتم به زم ی!! تورونیب

 هکباریبه  دیچرا با یسونام نیبود! ا یچه سرنوشت نی!! آخه ابگم

 کرد؟ینابود م مویاومد و همه زندگ ی!م

 فحش دادم؛ میلبم به خودم و زندگ ریرفتن به طبقه باال ز تا

 دی!! االن بادیلرزیدست و پام داشت م دم،یدر اتاق که رس پشت



 د،یلرزیدستام داشتم کهیدرحال دی!! با شک و تردکردمیم کاریچ

 ومدین مستانهاز طرف  ییصدا چیبه در زدم، ه یتلنگر

 بود، تمام کیوارد اتاق بشم؛ همه جا تار حرفیباعث شد ب نیا و

 دمیکه کردم د زیخاموش بود، رفتم جلوتر و چشمامو ت چراغا

 . آباژور کنار تختو که روشن کردم،دهیتخت خواب یرو مستانه

 پتوئه ریو سرشم ز دهیچیدرسته!!خودشو به پتو پ دمی!د

 ونی، دکوراسبود، چشمامو به اطرافم دوختم ینسبتأ بزرگ اتاق

 رنگ آرامبخش و هیبود،  یاسیهمه به رنگ بنفش و  اتاق

 داشتم کتمو از تنم در کهیخوشم اومد !!درحال ک؛یرمانت

 خونه بود، پرده رو اطیرفتم سمت پنجره اتاق رو به ح اوردم،یم

 زدم و پنجره رو باز کردم، گرمم بود و داشتم احساس کنار

 اون اطرافو پر کرده بود، رکهایرجیج یصدا کردم؛یم یخفگ

 افکندم، مستانهبردم و کراواتمو شل کردم،نگامو به سمت  دست

 همث امشب؛ ب یشب هیآرزوم بود  یروز هینهال افتادم!!  ادی بازم

 یفرق چیزنا ه نیب ی، نهال کنارم باشه!! آخه چطورمستانه یجا

 اونا همه مثل همن!!؟ گهیم سیکه رئ ستین

 تمام یلبه تخت نشستم، کفشامو باخستگ ی!!...رفتم جلو وروآه

 گذاشتم، بعد هم از جام بلند ییکندم و گوشه ا رونیپام ب از

 اتاق بود، کرم یکه تو یبهداشت سیو رفتم سمت سرو شدم

 دوش دیو با کردیم تمیسرم داشت اذ یو چسب مو صورت



 یچطور مستانه کردمیفک م نیحموم داشتم به ا یتو گرفتم،یم

 از تنش ییبود،به تنها دهیپوش یلباس عروسو که به سخت اون

حولمو از تنم درآوردم و با  رونیاومدم ب ی!درآورده بود؟وقت

 دست هی دنیپوش

 روبروم نهینشستم، تو آ یشیآرا زیراحت، رفتم جلو م لباس

 دهیپس نخواب خوره؛یتخت داره وول م یرو مستانه دمیدیم

 کرم یکم هی!! خواستینم ازم یچیو ه بردی!!کاش خوابش مبود

 و رفتم رو تخت دمیبه خودم عطر پاش دم،یصورتم مال به

 خودشو جمع کرده گوشه مستانه دمیبازم نگاه کردم، د نشستم،

 و بهش پشت کردم. حس دمیجام دراز کش یتو تخت؛آرام

 لحظه هی زاشتیتو وجودم بود و نم یقراریداشتم ، ب یبیعج

 داشت شتریهوا هم ب یباشم!! از جام بلند شدم... گرما آروم

 جمع شده بود؛ رفتم یسی...دور گردنم عرق خکردیام م کالفه

 بدست گرفتم و عرق دور گردنمو پاک یو دستمال زیم سمت

 که داشتم سر کردم و یحال یشانیو پر یقراریتا صبح با ب کردم،

 نیبگم بدتر دیهم نزاشتم، شا یلحظه هم پلک رو کی یحت

 کردم یسپر موی!!شب زندگ

 به ظاهر یهمه چ شد،یداشت شروع م میاز زندگ یدیجد فصل

 شارچکار کنم. ف دیبا دونستمیمن!! نم قراریبود، به جز دل ب آرام

 صبح که شد، بلند کردم،یداشتم تحمل م ویسخت یو روان یروح



 دست بلوز و هیتخت احساس کردم،  یرو از رو مستانه شدن

 و شیبا اون آرا یچطور دونمیراحت و گشاد تنش بود. نم رشلوا

 هر !! بهانهی دیاونم خواب دونمیمو خوابش برده بود!! اصال نم مدل

 تخت یرو رونیاومد ب یاول صبح رفت دوش گرفت، وقت حال،

 بهم یآروم سالمش کردم. گوشه چشم یو با صدا نشستم

 زتوالتیکه به تن داشت رفت سمت م ییو با حوله ا انداخت

 دیاالنبا دونستمیلب جوابمو داد. م ریکه کنار تخت بود و ز یدیسف

 بهش ییتوجه ا نیکوچکتر شبیازم دلخور باشه که د

 :نکردم. صدامو صاف کردم و گفتم

 - رون؟یب میامروز بر یخوای...میخوای!اوم......م

 یال یدست یبهم انداخت. با دستپاچگ یجلوش نگاه نهیآ از

 و گفتم دمی:موهام کش

 -شرکت  میریکه نم نهی...منظورم ا

 :با مکث گفت

 - ی!!هر جور تو بگ

 بار صورت بدون نیاول یجام بلند شدم و رفتم سمتش. برا از

 یم عیکم ضا هیبه نظرم  دم؛یدیداشتم م کیاز نزد ششویآرا

 :اومد!! چشم ازش گرفتم و گفتم

 -باهات  یطیمن تو چه شرا یدونی....من ...تو ممستانه نیبب



جمله مو از  کهیبود، طور خی...ازدواج کردم، حاالمنگاش سرد و 

 برد!! به من من ادمی

 و من دیبه موهاش کش یافتادم، به سمتم برگشت و دست کردن

 :گفتم

 -که من  یدونی!..!مخوامیفرصت م هی...من نی....ب...بب

 از اشک گرفت و گفت یی:از جاش بلند شد، چشماشو پرده ا

 -بهت گفت؟؟  ویچ همه بابا

 و با دی!! نگاشو ازم دزدنیکردم و سرمو گرفتم زم اریاخت سکوت

 :بغض گفت

 -از من  یلیخ افهیچهره و ق ییبایتو از لحاظ ز دونمیم

 که ظاهر آدما یکه !!...همه چ شهینم لیدل نیا ی...ولیسر

 با یجور تونمیم یمشکلو دارم ول نیدرست که من ا نی!!استین

 ادیکنم که اصال مشکلم به چشم ن ی...تو زندگ

 زدم و گفتم ی:پوزخند

اون جمله ام چقدر  دونستمینم-به اعتماد به سقفت  ی!!مرس

 !!چهره اش شکسته شد،رانگرهیو

 چشماش پر از اشک شد و جلو صورتشو با یبد یلیجور خ هی

 دیچه با یبودم ول مانیگرفت! از گفتن حرفم پش دستاش

 ام گفتم دهینسنج!به جبران حرف کردم؟ی:م

 - یبه خودت اعتماد بنفس دار نهمهیکه خوبه ا نهی...منظورم ا



 رو یخودیب دنیمن...حوصله ناز کش ی!!خداکردیم هیداشت گر

 دلمو بهش تیواقع دی. رفتم و بازم رو لبه تخت نشستم بانداشتم

 یقینفس عم کردم؟یحرف دلمو پنهان م دیبا یتا ک گفتمیم

 و گفتم دمی:کش

 -رو  یمهم نیموضوع به ا دیاز تو و بابات ناراحتم...چرا با من

 به یزیو چ یازدواج کرد گهیبار د هیبه من بگه ؟؟چرا تو  شبید

 خودم واسه تو یمیمن از عشق قد کهی....در صورت؟ینگفت من

 ...حرف زدم

 بهم دوخت انشویگر ی.چشما

 - ست؟؟ین نطوری!ا

 گرفت و گفت یبا دستمال شوینی:آب ب

 -شکستم  یلیاعتماد به نفسمو از دست دادم....من خ من

 ازجام بلند شدم و رفتم سمت پنجره د،یلرزی!!حافظصداش داشت م

 که گفت دمی:اتاق و شن

 -تو  میاون عشق قد ییبایز تیدوست داشتم تو موقع منم

 دیآفر یاون م یآرزومه که خدا منو به جا نی!!.باشم....اصال ا

 !!آب دهنشو قورت داددمیفهمینگاش کردم، منظورشو نم یتند

 :و گفت

 -اون دختر  نکهی...واسه ایتو عاشقش نکهیا واسه

 مشکلو دارم...بخدا نیمن....من ا ستم،یمن ن ی:وله،یخوشگل



 رمیکه بم کنمیهزاربار دعا م ی!!روز

 گذاشت!! به سمتش زیم یهاش شدت گرفت و سرشو رو هیگر

 برم و زدمیم بیهرچه به خودم نه یت ولدلم براش سوخ رفتم،

 شیقدم کی!! سرجام خشکم زد، در تونستمیبدم ، نم شیدلدار

 رم؛یکه بم کنمی!!بودمدوست داشتم بگم، منم االن هر روز دعا م

 یچیه

 گفت انشیلرزان و گر ی:نگفتم. با صدا

 -از  ینتون یکه دار یتیموقع نیکه با ا دمیحقو به تو م نیا من

 دوست دارم،فقط دوسم داشته ی....ولی...ولادیخوشت ب من

 ی!!باش

 اش اوج گرفت و گفت هی:گر

 -فقط دوسم داشته باش  خوام،یازت نم ییارتباط چیه من

 !!حافظ

 گهیزد، چشم ازش گرفتم و د شیقلبمو آت رانگرشیو جمالت

 !!نتونستمکردی!! داشت ازم التماس مچارهینکردم!! دختر ب نگاش

 ییدسشو یبالفاصله رفتم تو.سر جام بند بشم و 

 !! چراایبه خودم زل زدم...خدا نهیو تو آ ستادمیا ییروشو جلو

 ؟یمتفاوت خلق کن نقدریبنده هاتو ا دی!با

 ام چهره مستانه کردمی. داشتم فک مدمیبه صورتم کش یدست

 چهره اش یکه مخصوصا وقت یقشنگ یداره، و چشما یمتوسط



 ییبایز چیه یب ویخدا کس!! اصال شهیم باتریداره ز شیآرا

 دلم یچرا هرّ  دونمیبه در زده شد. نم ینکرده...که تلنگر درست

 آزار و اذیتشده بودم که داشت از ترس  ی!! مث دخترختیر

 !! صدامو بلند کردمدیکشی:عذاب م بهش

 -...بله 

 نقدریا ستین یازیاومدپشت در که گفتحافظ...ن مستانه ی:صدا

 -جلو  هی!!فقط کافیخودتو عذاب بد

 خودم مهم یبرا گهید ،یخوایکه منو م یوانمود کن بابا

 خی، تموم بدنم  زنمیحرفا رو م نی...االن که دارم استین

 ینجوریکه ا یاز من دور باش یخوایفقط م دونمی...مکرده

 ازم...پس خودتو آزار نده، من اونقدر دوست دارم که یزونیگر

 تیاذ یتو دار ینجوریا نمیب یم یسخته وقت برام

 ینجوریتو چشمات نگاه کنم که ا میمستق تونمی!..!نمیشیم

 ...حافظ دوست دارمزنمی!!پشت در باهات حرف م

 عشق و عالقه نهمهیآخرش قلبمو به درد آورد، آخه من با ا جمله

 آبو باز کردم و مشتمو پر از ری! شکردم؟یچکار م دیبا کطرفهی

 دمی....آب کردم و رو صورتم پاش

 خودشو حاضر کرده ، بدون دمید رون،یکه اومدم ب ییدسشو از

 نگام کنه گفت نکهی:ا



 یفبازم حر- شهیبابا خوشحال م ینجوریا ن،ییپا میباهم بر دی...با

 نزدم و رفتم سمت کمد لباسا، همه لباسامو اونجا

 که کردم،یرو انتخاب م یکی نشونیبودن برام، داشتم از ب دهیچ

 به سمتم اومد و گفت مستانه:

 -من برات انتخاب کنم؟ یدیم اجازه

 و یصورت شرتیت هیلباسام،: نیاز ب دمیو د دمیسمتش چرخ به

 و گفت دیکش رونیب یی:شلوار سورمه ا

 - ادیبهت م یلیبپوش خ نوی!!ا

 یسمت رختکن رفتمیزدم و ازش لباسو گرفتم، داشتم م یلبخند

 تبود که گف مستانه نیبود و بازم ا یبهداشت سی:که کنار سرو

 -خوشگل  یلیلباسا خ نیمحکم و سفتت تو ا یها عضله

 شهی...م

 دمینزدم و رفتم لباسمو پوش ی.بازم حرف

 نهال

 دیآرزو داشتم اونم مرگ بود!! شا هیسخت، تنها  یاون روزا تو

 یهمه شعله ها نیباشه رو ا یآب سرد تونستیمرگ م تنها

 که تمام وجودمو در برگرفته بود. چرا یحسرت و حسادت شیآت

 برام رنگ باخته بود؟ نقدریا ی! چرا زندگکرد؟؟یآرومم نم یچیه

ت من!!داشتم سخ یدمخداید کبارهیرو به  ییوفا یب نقدری!!!چرا ا

 چرا کردم،یم یعمرمو سپر یروزا نیتر



 ی!کارت عروسدم؟یکشیتنه به دوش م کی ویاونهمه سخت دیبا

 وقلبم تکه تکه شد!! رفتم تو اتاقم  دمیرو که د مستانهو  حافظ

 خونه نبود که صدامو بشنوه...به یکردم، کس هیبلند گر یصدا با

 یاون چند مدت رو خال یخاطر همه عقده ها نیهم

 شد؟! دوست داشتم ییا کدفهی یچرا همه چ ای....خداکردم

 مسخره نجات بدم، یزندگ نیکنم و خودمو از دست ا یخودکش

 که دستام یمن خواست،یجرأت م میخودکش ی!!!...ولیخودکش

 ببرم؟!! به نیخودمو با اون دستا از ب تونستمیم یچجور دیلرزیم

 ....گفتم دارم بهستیزنگ زدم و گفتم حالم اصال خوش ن دایآ

 خودشو یحرف بارم کرد و زود یکل دایآ کنم،یفکر م یخودکش

 :به خونمون رسوند....بهم گفت

 -که  یهست ینفر نیمگه تو اول ؟آخهیفیضع نقدریا چرا

 ؟یخورد یعشق شکست

 -انتظارو از حافظ  نیا چوقتی....من شوکه شدم!!...من هدایآ

مخصوصأ  شدم،یداشت آرومم کنه، اما آروم نم یسع دای!!نداشتمآ

 نکهیا

 حافظه یروز بعد عروس دونستمی!!!م

 رفتن یاهل عروس ادی! مامانم که زستیبرو ن یگفت عروس بابا

 کار؟؟همونجایچ یعروس رفتمی!! منم که دلم خون بود، منبود

 زدمی!!سکته رو م



 اونقدر که حالم ینداشتم ول فتی...شمیخونه بود یعروس اونشب

 .ونریو از خونه زدم ب مارستانیبرم ب دیبود، به مامان گفتم با بد

 . آخهکردمیم هیو گر کردمیم یبا سرعت باال رانندگ نمیماش تو

 حیچرا اون دخترو به من ترج دونستمی!! کاش مرحافظیام چرا

 کردیم وونمیداشت د الی!!؟؟ فکر وخی..... داد

 شد؟!فقط واژگون یچ دونمیلحظه نم کیاتوبان بودم و  یتو

 احساس کردم نوی!!شدن ماش

*** 

 بود، من دیاز هم باز کردم؛ همه جا سف یبه سخت پلکامو

 یمن چرا کس یشده؟؟ نکنه مرده باشم؟؟؟...خدا یکجام؟چ

 خوب که چشمامو از هم ه؟؟ینجوریسراغم؟! چرا حالم ا ادینم

 و دمیاتاق بزرگ دراز کش هیتخت تو  هی یرو دمید گشودم

 که هنوززنده دمیبود!! فهم یبهم وصله، حس بد یادیز یدستگاهها

 واومد ت دیبا روپوش سف یهستم، پس چرا اونجام؟؟ پرستار

 :اتاق!!سمت من اومد و خنده کنان گفت

 -دخترخوب؟ یهوش اومد به

 یاز هم باز کردم، خواستم حرف بزنم، ول یبه سخت چشمامو

 نفس نداشتم،؛داشتم ی! انگارکردیخشک بود و گز گز م گلوم

 بهم وصل کرد و گفت ژنموی!پرستار اکساوردمیکم م ژنی:اکس

 - یلیکردن که خ دی،تأکیهست یشده دکتر صالح سفارش



 با چشمام ،ی... خدا رو شکر که به هوش اومدمیباش مراقبتون

 خانواده مو خوامیبهش بفهمانم که م خواستمیکردم و م نگاش

 . خواستمرونیو از اتاق رفت ب دینگاهمو نفهم یاما معن نم،یبب

 عکس چیچه به سرم اومده که بدنم ه نمیکج کنم و بب گردنمو

 یچیتونستم چشمامو تکون بدم؛ ه یبه سختنداره!! اما  یالعمل

 لحظه صحنه هیسرم اومده.  ییچه بال دونستمی!! هنوز نمدمیند

 یآخه چرا کس شدم،یاومد جلو چشمام!!...داشتم خفه م تصادفم

ه بسخت و مقطعمو  یبه سرم اومده؟؟نفسا ییچه بال نمیاومد بب ینم

 یکردم و پلکا میتنظ یزور کم

 آروم بشم یرو هم انداختم، بلکه کم نموی.سنگ

 داشتم نباریشدم، ا داریکه از خواب ب دیچقدر طول کش دونمینم

 . چشمامو از هم باز که کردم،دمیشنیمامانو م یدعاها یصدا

 . صداشخونهیمامان کنار تختم نشسته و داره واسم دعا م دمید

 بارنیا. بازم پلکام رو هم افتاد و دادیبهم م یبود و حس خوب آرام

 احساس کردم. بازم چشمامو باز میشانیگرم مادرو رو پ یدستا

 .کنهیاشک آلودش داره نگام م یمامان با چشما دمید کردم،

 سرم اومده، یینگاش کردم، دوست داشتم مامان بگه چه بال منم

 غیگلومو ت زیت ییداشتن با چاقو یحرف بزنم اما انگار خواستم

 صاف کنم....اونوقت مامان ی!! فقط تونستم صدامو کمزدنیم

 :گفت



 -خدا تو رو بهمون  ،یشیگلم.....نگران نباش خوب م دختر

 کردم ازیبرات نذر و ن یلی!!برگردوند....خ

 شده رهیمن تا دم مرگ رفته و برگشته بودم!!به مامان خ پس

 که در باز شد کردی، مامان با دستاش داشت سرمو نوازش م بودم

 رد.گل وارد شدن. بابا اومد و بغلم ک ییبا دسته ا دیبابا و نو و

 دیبود که از داشتنم قطع ام نیبابا و مامان به خاطر ا یدلتنگ

 وننشدیاومدن، با د المیبودن!! بعد از بابا، عمه مهتاب و دان کرده

 یکل دنمیحافظ افتادم و همه زخمام سر باز کرد!! عمه با د ادی

 ...بعد ازستادیگوشه ا هیناراحت و غمزده  المیدان خت،یر اشک

 بهتر شد وتونستم یصدام کم ل،یفام یاعضا هیو اومدن بق مالقات

 حس یحرف بزنم. تمام بدنم کرخت و ب ییکلمه کلمه ا

 پوست بدنم یدست راست و کتفم گچ گرفته شده بود و رو بود؛

 کما بودم و یپنج روز تو گفت،یبود. مامان م یزخم و کبود یجا

 فرصت هیبوده.!!...به نظرم خدا  نییپا یلیخ میاریهوش سطح

 ابآخه  یدوباره رو برام رقم زده بود، ول یتولد دمیشا ای دوباره

 به حافظ و خاطراتش فکر تونستمیم ؟؟یدلخوش چه

 دونمی!!نکنم؟....!نم

 نامعلومم ندهیآکنده از غم و اندوه داشتم به آ یدل با

 کردمی!فکرم

*** 



 !! پنج روز از بهکردیم تمیاذ داشت مارستانیب یموندن تو گهید

 بودم و امکانات یخصوص مارستانیب ی. توگذشتیآمدنم م هوش

 از اونروز که شدم،یداشتم کالفه م گهیخودم د یداشت ول یخوب

 که دونمی. مدنمیدو بار اومد د یهوش اومده بودم دکترصالح به

و عالقه  زهیانگ چیچه سود!! من ه یول خواست،یم خاطرمو

 !!خواستمیمن نم یبود ول ایر ینداشتم. محبتاش کامال ب بهشییا

 دور و ورم نباشه،فقط یشکیکه ه ییجا هیداشتم برم  دوست

 حافظ نی!!خودم باشم و تموم خاطرات غمگ

 که دارم کردمیاعتراف م دیتنگ بود، با یلیکه دلم براش خ آخ

 رمیم یحافظ م ی....!دارم آروم آروم بارمی....بدون حافظ کم م

 نگاه رونویاز اشک بود و داشتم از پنجره اتاقم ب سیخ چشمام

 که درب کردمیگوش م میاز گوش نویآهنگ غمگ هیو  کردمیم

 باز شد کدفهی....اتاقم 

 دایباز شد، نگام به اون سمت معطوف شد....آ کدفهیدرب اتاقم 

 کنان وارد شد و به سمت تختم هجوم آورد. با شور و شوق خنده

 اش گفت یشگی:هم

 - ؟؟یخانم شکست خورده...خوب سالم

 رو ییشد. داشتم آهنگ آروم آروم پاشا شتریاشکام ب شدت

 کردمی....گوش م

 رمیتو م ادیآروم آروم از /



 رمیم یتو م یآروم آروم ب/

 از دستم یآروم آروم رفت/

 رمیمیآروم آروم ، آروم م/

 کردم یبگ یمن هر کار/

 که هست با تو یهرچ گهید/

که شد  یمن هر کار/اتویمنه  ریحاال که تقص کنهیم یفرقچه /

 بازم بد آوردم یکردم ول

 تو کم آوردم یاعتراف سخته بگم ب نیچقدر ا/

 پره غمه ایتو تلخه عطر بارون،دن یب/

 تو من آروم ندارم،من طاقتم کمه یب/

 ستیگذشتن از تو ،واسه من ساده ن یدونیم /

 ستیستاره ن کیتو  یتوآسمونم ب یدونیم/

 واسه رهید گهی/د کنمیآسون!!باورنم یلیخ یریم یدار

 رفتن...من عاشقت شدم/

 گرفت و دکمه آفو زد و مویگوش ش،یشگیهم یبا لودگ دایآ

 :گفت

 - یبگ یخوایخبرته!!...آروم آروم!!...مثال م چه

 دوسش یلیکه خ یثابت کن ینجوریا یخوای؟میعاشقش

 یفقطدار ینجوریا خوره،یبه دردت نم نای...نه خانم گلم، ا؟؟یدار

 گهیآقا حافظ م ینجوریمثال ا ،یپاشینمک رو زخمات م



 بهم وفادار بوده!!؟ یلیخ نهال

 محزون و اشکبارمو با دست چپم که آزاد بود پوشاندم، یچشما

 از سر یلبه تختم نشست، آه یرو دایآ زدم،یهق هق م داشتم

 و گفت دی:حسرت کش

 - نیدلم....نهال جونم، ا زیعز یکنیبا خودت بد م یدار آخه

 دور از جونت یتو اگه اونشب تو اون تصادف لعنت ست،ین راهش

 اومد بگه به خاطر من یم رحافظیام یمرد یم

 هقط بفتازه دوماده که  هی...نه جونم!!حافظ االن زمی....عزبوده؟؟نه

 شهیو خوش فی....فکر ک

 و گفتم دمیگز ظی:گوشه لبمو باغ

 -حرفا رو بشنوم  نیا گهید خوامی....بس کن!!...نمدای!تروخدا آ

 تأسف تکان داد و گفت یبه معنا یسر دای:آ

 -راحت کنم....آقا حافظتون خبر دارشدن شما  التویخ بزار

 نهیبب رهیخبر ازت بگ هیعرضه نداشت  یول ،یکرد تصادف

 بره ماه عسل با مادمازل خوادیم ؟حاالمیزنده ا اییمرد

 بگو حافظ یتو ه گهی!!خانمش!!...د

 دایبود، به نظرم آ زیبرام تکان دهنده و تأسف انگ دایآ یخبرا

 مویکنج خونه و جوون نشستمیم دیبا یآخه تاک گفت،یم راست

 خودمو از دیحافظ؟!..!نه!!نبا ییوفا یبه خاطر ب کردمیم تباه

 زد و گفت یلبخند دایاز جام بلند شم....آ دی:دست بدم!!با



 -کن!  یزندگ گهیجور د هیاز فردا  ،یقراره مرخص بش دافر

 کن تشیاز ذهنت پاک کن،...دل شهیهم یحافظو برا گهید

 گهید یکیفکرتو به  هیفقط کاف س،ی!! بخدا سخت نزمیعز

 ی...مشغول کن

 رفتم و گفتم دایاز آ یی:چشم غّره ا

 -خوش  یالک یکشش دوست داشتن و حرفا گهیاصال د دایآ

 زکنم، همه مردا ا یتنها زندگ خوامیرو ندارم..... فقط م یعاشق

لبخند  دایکنمآ گهید یکی ریفکرمو درگ خوامیقماشن؛ نم هی!

 گفت شیشگیزد و اومد جلو و با لحن ملوسانه هم ییا روزمندانهیپ

 -دخمل...دوجج دالم یهست یجری....تو چه ج

 کردم و بس ی......فقط تبسم

 به خونه مرخص شدم، درد شانه و کتفم مارستانیروز بعد از ب

 گچ گرفته شده ام که بماند!! تو یخارش جا داد،یآزارم م یلیخ

 یبود و ازم به خوب شمیراحت تر بودم، مامان بعدظهرا پ خونه

 زدیاومد و بهم سر م یهم م دای. آکردیم ی.پرستار

 یداشتم خودمو قو یشده بود، ول کنواختی یکم هی میزندگ

 دونمی. مامیاز پس همه مشکالتم بر ب تونستمیم دیبا کردم،یم

 عمه مهتابم زود زود حرفاشو کرد،ینگام م یجور هیهنوز  الیدان

 من گوش یول گفت،یپسرش واسم م یهایو از خوب کردیم تکرار

 نداشتم. اتفاقا تو همون روزا که هنوز به دنیشن یبرا ییشنوا



 یدکتر صالح م،بردیخونه به سر م یکارم برنگشته بودم و تو سر

 یخونمون برا انیب خوانیزنگ زد و گفت با مادرش م میگوش به

 مخالفت نکردم، چون یمقدار شوکه شدم، ول هی. ادتمیع

 . مامان و بابادهیواسم کش یادیزحمت ز مارستانیتو ب دونستمیم

 بودنش، دهید مارستانیب یچون موقع تصادف من تو هم

 نکردن و اونشب که دکتر همراه مادرش اومدن یمخالفت

 دکتر دونستمیبودن. نم دهیتدارک د یلیپدر و مادر خ خونمون،

!! رهیو با دو نشان هدف بگ ریت کی خوادیمالقات م نیا با

پدر ،  یحرف زد و مادرشم از ب شتریاونشبدکتر از خودش ب

 بزرگ

 حرف زد، بعدهم دکتر گفت دهیکه کش ییایپسرش و سخت کردن

 !!که به من عالقمنده

 ادخشنودیجمع و ابراز عالقه اش، ز یحرفاش تو دنیشن از

 کنه، مادرش هم با یازم خواستگار خوادیگفت که م ی. ولنبودم

 یگذاشت رو حرفا دییبه من، مهر تأ تمندشیرضا یها نگاه

 !!پسرش

 بابا شروعرفتن و مامان و  یوقت ینزدم، ول یحرف چیجمع ه یتو

 ازش؛ گفتم دیو تمج فی:کردن به تعر

 -! من....حاال...حاالها، گوشه نیفکر شوهر دادن من نباش به

 خونتون هستم نی...نش



 رحافظیام

 نشیذره ب ریاصال انگار ز کرد،یم یادیبه رفتارم دقت ز سیرئ

 کنترل یلیخ مستانهگرفته بودم، به خصوص رفتارمو با  قرار

پر از استرس بود،  مستانهبا  میشروع زندگ. روز اول کردیم

 سیرئ

 میاصال نر مونویاول شروع زندگ یداد اون روزا شنهادیپ

 پرواز به خارج طیصبحانه هم خواست با دوتا بل زی. سر مشرکت

 ماه عسل نیکشور خوشحالمون کنه. اصال کشش رفتن به ا از

 تشکر کردم و بعدم میباطن لیرغم م یعل یرو نداشتم ول یالک

 کردمیم ی... داشتم رانندگرونیب میاز خونه اومد مستانه همراه

 هیبهم تلفن کرد، صداش  نیمیعالم نبودم که س نیواصال تو ا

 دیبا خودم گفتم شا ی!!! ول دونمیمشکوک بود. نم ییجورا

 طعقبدونه، به هر حال تلفنو  یزیچ مستانهمن و  ارتباطاز  خوادیم

 یدربند، خواستم اونروزو دور از فضا میگفت. رفتن یزیو چ کرد

 ام عوض هیکم حال و روح هی ینجوریالاقل ا دیباشم، شا شهر

 خراب کرد وینشد!! تلفنم به مهتاب همه چ شد،امای!!م

 کنم و تا خودش یدست شیزدم احوالشو بپرسم، خواستم پ زنگ

 تلفن نکرده، خودم دمیجد یشروع روز اول زندگ کیتبر یبرا

 یلیاز خ تیناآرام و گرفته مهتاب حکا یصدا یبزنم؛ ول زنگ

 و داشتم مینشسته بود یتخت یرو مستانهرو داشت، با  حرفا



 یکه مهتاب خبر تکان دهنده اب بهم داد..... وقت خوردمیم یچا

 قلبم انگار از جا کنده مارستانهینهال تصادف کرده و ب گفت

 گفت انشیگر ی:شد...فقط سکوت کردم و مهتاب با صدا

 -ستین یخوب تی!حافظ براش دعا کن نهال تو موقع

 قطع کردم. اونموقع بود ویبزنم و گوش یحرف چینتونستم ه گهید

من از موضوعباخبر  نهیزنگ زده بب نیواسه هم نیمیس دمیفهم که

 چهره درهم و گرفته من با دنیبا د مستانه!؟ انهیشدم 

 بزنم و ینستم حرفافتاده؟نتو یازم سؤال کرد اتفاق دیترد

 تحمل گهیخلوت و دنج...د یجا هیرو گذاشتم و رفتم  مستانه

 هب لیاومد، قطعأ م یبه سر نهال م یینداشتم! اگه بال ویسخت اون

 تلفن یچکار کنم، به ک دونستمی!! نمدادمیرو از دست م یزندگ

 یاوقات رو یخدا بعض کنمی! حالم خوش نبود .احساس مکنم؟

 و حال و تیتو اون موقع کنه،یزوم م یلیاز بنده هاش خ یبعض

 یبودم ....لحظات برام به سخت نشیذره ب ریمن ز احوالم

 ، اونم نگران کرده بودم ومستانه شیبرگشتم پ گذشت،یم

 ازم سؤال کنه دیترسی!!م

 به خونه میداشت مستانهنتونستم آروم باشم شب به همراه  اونروز

 ییو داشتم آهنگ آروم آروم پاشا میبود نیماش م،تویگشتیبرم

 از ویزنگ خورد. دست بردم و گوش میکه گوش کردمیگوش م رو

 !اسمش بند دلم پاره شد! دنیبود! با د دایدرآوردم...آ بمیج تو



 یرو واسه نهال افتاده باشه؟!! با سرعت باالم ، پامو یاتفاق نکنه

 با نهمستامتوقف کردم.  نویماش ابونیگذاشتم و گوشه خ ترمز

 دایبپرسه و تلفنآ یزیمتعجبش نگام کرد! صبر نکردم ازم چ چهره

 بود، فقط انیهم گرفته و گر دایآ یرو جواب دادم. صدا

 صداشو صاف کرد دایکردم، منتظر بودم اون حرف بزنه....آ سالم

 :و بهم گفت

 -نهال تصادف کرده؟؟  یخبر دار رحافظیام

 فقط گفتم ی:با لحن آرام

 لحنشو تند کرد و گفت دای:آ-...آره

 - تیموقع نیتو ارزش نداشت که تو ا شیپ نقدرینهال ا یعنی

 ؟یپرسینم یاحوال هیازش  یمرگ و زندگ نیب

 شاهد چهره مستانهبه سمت پنجره گرفتم، خواستم  رومو

 و گفتم دیاز چشمام فرو چک ینباشه، قطره اشک گنمی:غم

 -...ان شاهللا خدا شفاش بده 

 دیبا خشم غرّ  دای:آ

 - ن؟ی!حافظ برات متأسفم....هم

 دایبه آ خواستیدلم م گرفت،یم شیکردم گلوم داشت آت یمکث

 سکوت کردم، بعد هم گوشه یمن هنوزم عاشق نهالم، ول بگم؛

 و گفتم دمی:لبمو گز

 -سفر چند روزه  هی ا،یآنتال میبر مستانهفردا شب با  قراره



اون طرف  دایآ یقاتش:صدااومدم مال یوگرنه م ستی..اس..وقت ن

 دیخط، از خشم اوج گرفت و داد کش

 -ماه عسلت  یبه مالقات تو نداره... بهتره بر یاجیاحت چیه نهال

 ی!!و خوش بگذرون

 گذاشت یعذاب و دلتنگ ایدن هیرو قطع کرد و منو با  ی!!گوش

 یو تار بود. وقت رهیبرام ت یروز.... همه چ ایشبه  دونستمینم

 خونه سردرد و بهانه کردم و رفتم تو اتاق و دراز میبرگشت

 اصال ازم یهم کنارم رو تخت نشسته بود، ول مستانه دم،یکش

 مربوط به هیقض زدیحدس م یانگار ه؟یچ انیجر دیپرسینم

 زدم،یاتاق قدم م یبودم... مثل مرغ سرکنده تو قراری... بنهاله

 متکا و پتومو از نی. واسه همدارهیهم ب مستانه گفتیم احساسم

 راحت تر ینجوریا دم،یدراز کش نیزم یتخت برداشتم و رو رو

 یرفتن به مسافرت اجبار یبرا دی.بودمروز بعد هم خودمونو با

 آماده

 . ازمیچمدونا رو بسته و تا شب خودمونو حاضرکرد کردم،یم

 نداشتم، قبل از رفتنم به فرودگاه به مهتاب یخبر چیه نهال

 که مهتاب دم،یاحوال نهالم پرس ،یانه خداحافظزدم و به به زنگ

 بهم داد و گفت؛ سطح یرو شکر خبر مسرت بخش خدا

 خبر نیا دنیکرده. شن دواریباال اومده و دکترا رو ام شیاریهوش

 لبم از ریچند بار ز یخوشحالم کرد که از فرط شادمان یحد به



 :خدا تشکر کردم

 -شکر  توی...نوکرتم...بزرگای!!خدا

 ترک هیبه مقصد ترک رانویا یبهتر شد و با حال و وضع بهتر حالم

 که خوشحال نقدری!!احرفیهنوز هم آروم بود و ب مستانه م،یکرد

 بتابانم مستانهسر  یرو موی!بودم دوست داشتم انوار مهربان

*** 

 م باارتباطکه در  یعذاب یخوب بود، ول ایهفت روزه آنتال سفر

 به مستانه کنمیآروم باشم. فکر م گذاشتینم دم،یکشیم مستانه

 یم دهیپوش یپشتش بود، لباسا یکه رو یماه گرفتگ خاطر

 وگرنه من که هنوزهم اونقدر زدمیداشتم حدس م نویا د،یپوش

 !!دونستمینم شیاز وضع جسم یچیبودم که ه نیسرسنگ باهاش

 بازمیازش بپرسم ول خواستیدلم م یکنجکاو یوقتا از رو یبعض

 نکنه از حرفام گفتم،یبا خودم م کردم،یخودمو کنترل م

 یکه از آغاز زندگ یبشه. به هرحال تو اون مدت و ده روز ریدلگ

 آشنا شده بودم و اتشیبا روح بأیتقر گذشتیباهاش؛م مشترکم

 به کار هم ی. کارکردمیبه بودن در کنارش عادت م داشتم

 و منم به کردینم یاعتراض چیه دنمیو از نحوه خواب مینداشت

 . تنهادمیخوابیتخت م نییراحت باشم، شبها پا نکهیا خاطر

 بود. شیکه فکرمو مشغول کرده بود خبر از نهال و سالمت یزیچ

 اطرافشو یستیتور یو شهرها ایشهر آنتال یدنید یجاها همه



 نیاومد و ا یهم با پوشش کامل م ایلب در یحت مستانه. میگشت

 پوشش به خاطر ماه نهمهیفکر واداشت که ا نیبه ا شتریب منو

 باشه!؟ تونهیپوستش م یگرفتگ

 یبرامون جا رزرو کرده بود ول ایهتل آنتال نیبهتر یتو سیرئ

 برام نداشت یلذت چی.اونهمه امکانات ه

 ااز مهتاب احوال نهالو گرفتم و گفت که خد رانیا میبرگشت یوقت

 نکهیشده... هم صیترخ مارستانمیشکر به هوش اومده و از ب رو

 نیمیاز همون روزا س یکینداشتم یغم چیه گهی.نهال سالم بود د

 رو به مستانهبهم تلفن کرد و من و 

 .میرفت مم،یبه خونه قد مستانهاش دعوت کرد. همراه  خونه

 وارد خونه و راه پله ساختمان شدم، تمام خاطرات نکهیهم

 کردم، یبه مغزم هجوم آورد، کنار درب خونه مهتاب مکث گذشته

 زد و گفت یلبخند نهمستا:

 -؟؟  ستیمامانت مگه طبقه دوم ن خونه

 گفتم دی:با ترد

 - نجاسیخونه مامان مهتابم ا ی..درسته.....ول

 و گفت ستیبا نگاه مهربانه اش بهم نگر مستانه:

 - نقدریپدرت رو ا ی گهیجالبه که خاطر زن د یلیخ حافظ

 یخوای!!م

 ادیمامان مهتاب منو  گفتمیتو دلم داشتم م ن،ییگرفتم پا سرمو



 نزده بودم ی... هنوز حرفندازهیخاطرات خوش گذشته ام م همه

 نکهیوارد شد. هم الیدر ساختمون باز شد و دان کدفعهی که

 به هم برخورد، لبخندزنان رفتم سمتش، دلم براش نگاهمون

 میکرد و بعد رفت یهم باهاش احوالپرس مستانه .تنگ شده بود یلیخ

 اهل پخت و پز نبود، ادیکه ز شهیبرخالف هم نیمیباال. س طبقه

 نحو داشت نیچند جور غذا درست کرده بود و به بهتر اونشب

 بعد از صرف شام هم مامان مهتاب اومد کرد،یم ییرایپذ

نگام کرد  یبغض کردم!! مهتاب با لبخند دمش،ید ی. وقتدنمونید

 :وگفت

 -شادومادمون چطوره؟؟  حال

 نگاش کنم گفتم نکهیو بدون ا :بغضمو تو گلوم خفه کردم

 - گذرونهیکه هس م ی!!خوبه....داره روزگارشو هرجور

 از مهتاب یحرفمو گرفت، که با من من یانگار معن نیمیس

 نهی!!خواست بش

 یدستش داشت، کنارم رو یهنوز دستمو تو که،یدرحال مهتاب

 نشست و بهم زل زد. نگاش مهربان و دلکش بود، مثل کاناپه

 شهی!!هم

 بود مستانهچون  یاحوال نهالو ازش بپرسم، ول خواستیم دلم

 باشیمهربان و ز افهیق کردم،ینگفتم. گر چه نگاش که م یچیه

 دوست داشتم فقط بهش زل کرد،یم ینهالو برام تداع چهره



هر  یفراموش کردن نهال برام ممکنه، ول کردمی....فک مبزنم

 روز

نهالو  تونمیو من نم رممکنهیکار غ نیا دونستمیم گذشتیم که

 به یبزنم مهتاب فشار آرام یحرف نکهیازخاطرم ببرم.... بدون ا

 :دستم وارد کرد و گفت

 - یو دوماد الیدان ینیریهم ش گهیخدا بخواد...چن وقت د اگه

 میخوری.اونو م

 به مهتاب چشم دوختم و مهتاب یبلند کردم، با ناباور سرمو

 :لبخندزنان گفت

 - یول اد،یشده... البته نه ز یراض یکم خدا بخواد نهال اگه

 نینجوری...دخترا همشهیم یبه زن داداشم گفتم، راض خودم

 کم ناز دارن هی...گهی..د

 با گفتنش تو دلم یبهم گفت، ول یواشیاون جمله شو  مهتاب

 به راه انداخت!....! قلبم به تالطم افتاد، دوست داشتم یآشوب

 بغضمو دی!! فقط باتونستمیکنم، اما نم هیگر ریدل س هیو  نمیبش

 خبر ازدواج دنیهر لحظه منتظر شن دی. به هرحال باخوردمیم

 نیا بیعج یگهولیچه کس د ال،یبودم، چه با دان ی!!نهال م

 ازم دست بردار نبود و بیبد و غر یاحساسا

 هم منو به سمت نهال سوق هنوز

 نهال



 یم دایآ یخودم و حرفا یبه فکرا شتریو ب شتریروز ب هر

 حافظو فراموش دیبودم، با یبه فکر خودم م دی. بادمیشیاند

 .... همونطور که اون منو فراموش کرد و بعد از اونهمهکردمیم

 گفت،یراست م دایتفم کرد تو سطل آشغال!! آره...آ خاطره

 دهشبه خاطر انتقام و لج حافظ هم که  کردم،یتباه م مویدجوونینبا

 که حافظو زدمیم بی....داشتم به خودم نهکردمیم یکار دیبا

 داشتم ازینبود، به نظرم به زمان ن ی.فراموش کنم، کار راحت

 ماه باز کردم و تونستم به سرکارم کیکتف و دستمو بعد از  گچ

 بار هی خواستیبازم باهام حرف زد و م ی. دکتر صالحبرگردم

 خونمون، که من مخالفت کردم و گفتم فعال انیبا مادرش ب گهید

 دکتر دست بردار شد و یمدت هی ینجوریازدواج ندارم. ا قصد

 کردیبحث ازدواجو نم گهی.د

 زده بود ریبود، بازم بدنش که ضیمر دیکه نو شدیم یروز چند

 هیکرد. باباهم  یگرفت و ازش پرستار یدوز مرخص یکی مامان

 رو خونه یچند روز اومده و شیبراش پ یکار تیمأمور

 یکی لیداشتم تحو فتمویبودم و تازه ش مارستانیب نبود،اونروزو

 که عمه مهتاب بهم تلفن کرد، صداش خندان دادمیهمکارام م از

 ازم خواست برم خونشون.گفتم ،یسرحال بود و بعد از احوالپرس و

 قبول کردم و به تایکرد که برم... نها لهیخسته ام. اما عمه پ

 نمیخونه عمه. بعد از تصادفم، ماش رمیزنگ زدم و گفتم م مامان



 خونه عمه ری. داشتم مسدیسمند خر هیداغون شد و بابا برام  کال

 حافظ افتادم. هر وقت دلم ادیکه باز هم،  کردمیم یرانندگ رو

 کم هیو  کردمیآهنگ آروم آرومو گوش م شد،یتنگ م براش

 اصرار عمه نهمهیا لیدل دونمیتا دلم آروم شه!! نم کردمیم هیگر

 بود!!؟ یرفتن به خونه اش چ یبرا

 درو فونیدر خونه دکمه زنگو فشردم... عمه با آ دمیرس یوقت

 چندتا شاخه گل هم واسه عمه گرفته بودم، دم هیباز کرد.  برام

 متوجه چند جفت کفش شدم!! زنگ درو زدم و منتظر شدم در

 مردانه و یبه کفشا اون فرصت توجه ام یبرام باز بشه و تو در

 ادیکه منو  ییجفت کفش کالج مردانه قهوه ا هیجلب شد!!  زنانه

 به اون کفش بود که در باز رهیانداخت!! نگام خ یحافظ م یکفشا

 شادمان در چارچوب در قرار ییو باز هم عمه با چهره ا شد

 کفشامو از پام درآوردم د،ی. لبخندزنان منو به آغوش کشگرفت

 شدم، با منیوارد نش نکهیداخل خونه شدم. اما همتبسم کنان  و

 کاناپه نشسته بودن، مواجهشدم!! یو همسرش که کنار هم رو حافظ

 کنم!! حافظ یحرکت چیه تونستمیسر جام خشکم زد!! نم

 من شوکه شدن. عمه اومد کنارم و خنده دنیزنش هم با د و

 :کنان گفت

 -مهمونا شیپ میبر اینهال جان....ب ی.....خوش اومد

 !! عمهدیلبم خشک ینبودم، لبخند رو یحرکت چگونهیبه ه قادر



 یآورد یقشنگ ی:باز هم تبسم کنان گفت...!..!!نهال....چه گال

 -عمه

 
 

 

 

 

 

 

 



 گفتم ی:به خودم اومدم و تند

 -...واسه شما آوردم عمه 

 گلها رو از دستم گرفت و یعمه بشاش شد و با شادمان چهره

 :گفت

 - ؟ی...گل چرا آوردی!!ممنون عمه جون، تو خودت گل

 در دمییپا یرو م مستانهحافظ و  یچشم ریهنوز ز کهیدرحال

 :جواب عمه گفتم

 -گله  ی....گل برا

 دستمو گرفته و به سمت کهیگونه مو ماچ کرد و در حال یرو عمه

 گفت بردیم مستانه:حافظ و 

-چون مهمون داشتم  نجایا یایعمه جون...گفتم امشب ب ای...ب

 کرد، عمه خیباال، تموم بدنم  رفتیضربان قلبم داشت هر لحظه م

 برد، حافظ فورأ از جاش منیشده نش دهیبه سمت مبلمان چ منو

 به من بود رهی!!بلند شد؛ خ

 بودمش دهیند شدی!!منم بهش زل زدم!! دو ماه م

 بار ریکه تازه ز یاش جاافتاده شده بود، مثل پسر افهیق برام

 و دلربا بایز شهیرفته باشه! چهره اش مثل هم یزندگ تیمسئول

 نگاه یبای.....دوست داشتم اصال پلک نزنم و اون لحظات زبود

 !!کردنو از دست ندم

 عمه به خودم اومدم که گفت ی:اما با صدا



 -چت شد عمه؟؟  نهال

 جواب یالفور سالم کرد!! تند یبه خودش که اومد، ف حافظم

 :دادم

 -...سالم 

 یرچشمیبود که با نگاهش بهم زل بزنه!! ز مستانهنوبت  حاال

.... رحافظیهمسر ام مستانه:نگاش کردم و عمه گفتنهال جون....

 -جون نهال  مستانه

 قراره عروس خودم یزود نیبه هم شاهللیگلم... که ا برادرزاده

 !!بشه

 !! اماختمیبهم ر یجور هی تیحرف عمه تو اون موقع دنیشن از

 که موشکافانه داشت مستانهنشان ندادم و  یعکس العمل چیه

 اون لحظه دستشو دراز کرد سمت من کرد،ی!!نگام م

 اونم سرد بود، درست مثل من!! یدست دادم، دستا باهاش

 گفت یخشک و جد یلیخ مستانه:

 -..خوشبختم 

 اوردمی!!داشتم کم مدیچرخیتو دهنم نم!!انگار زبون 

 گفتم یکردم و به سخت یی:تک سرفه ا

 - نطوری!!منم هم

 .دمیصورتم کش یکردمو رو خیدست  شد،یداشت قطع م نفسم

 !! دوس داشتم بهش بگم چشاتوکردیداشت نگام م حافظ



 سادهیکن....نفله!! زنت وا شی!!درو

 که به وضوح در همه یچرخوندم سمت عمه و با دستپاچگ رومو

 :رفتارم مشخص بود، گفتم

حرفم خرسند  نیا دنی:عمه که انگار از شن- ست؟؟یخونه ن الیدان

 شد، لبخندزنان گفت

 - یاز دوستاش دعوت داشت ول یکیعمه جون...خونه  نه

 نیبش ایفعال ب گرده،ی..برم

 یکرد و خودش شاخه ها تیهدا یمنو به سمت تک مبل عمه

 یرو که براش آورده بودم، با خودش به آشپزخانه برد که تو یگل

 مبل نشستم، یو آرام رو حرفیآب بزاره....تو اون فاصله ب گلدان

 هم آروم سرجاشون نشستن!!نگاهمو ازشون مستانهو  حافظ

 شدم، سکوت حکمفرما رهیخ ییا گهیو به سمت د دمیدزد

 هی!! دمیشنیحافظو م ینفسا یبود، صدا ی!!لحظات سختشد

 سربلند کردم، نگاهم به نگاش گره خورد. اونم داشت منو لحظه

 !!دوست داشتم دادگرفتیم شی!!...گلوم داشت آتستینگر یم

 رحافظیو بگم ام بزنم

 تونمینم یول ادی!!دوس دارم ازت بدم ب

 رز قرمز ، یعمه با گلدان آب و گلها یو وقت نییگرفتم پا سرمو

کم شدعمه  یانگار کم میقلب جاناتیاز ه من،ی...برگشت تو نش

 رهیشاخه گال خ یگذاشت، نگاه حافظ رو زیم یگلدانو رو



 حافظ دونستمیم کاشیچرا اونجام؟! ا دونستمیهنوز نم ماند،

 اندخت و گفت یمبل ی!!عمه خودشو روومدمی:اونجاس و نم

 - ؟یبود دهیرو د مستانه!نهال ...عروسمون 

 گفتم واشمی یود، با صداو برنده ب زی، تمستانه:نوع نگاه 

 -بودم  دهی. خدمت نرسری!!نخ

 گفت مستانه:عمه با نگاه به 

 -حافظ  یعمه...دور از جونت شب عروس یگی...راست مآره

 مدت خونه هیو  شیعروس یایب یو بعدم نتونست یکرد تصادف

 یشد نی!!نش

 کردمینزد. احساس م یبه حافظ انداخت و حرف ینگاه مستانه

 معذبتر هستن!!اونا از من 

 قلبمو داشتم ی!!صداشهیتموم م یلحظات ک نی....ایوا یا

 ام شده بود که ختهی!! عمه انگار متوجه حاالت بهم ردمیشنیم

 -کارت دارم  ایب قهید هیگفت...نهال  یواشی:دستمو گرفت و 

 جام بلند شدم و پشت سر عمه به آشپزخانه رفتم، عمه از

 کرد و گفت واشی:صداشو 

 - ی...ولنجایا انی.....امشب حافظ و زنشو دعوت کردم ب عمه

 خونه دوستش، رهیگفت م انیم نایا دیکه شن نیهم الیدان

 نداره تی... االنم خوبشهیتموم م یک یبرادر نهیک نیا دونمینم

 ،نجایا یایتا آخرشب برنگرده...راستش از تو خواستم ب الیدان که



 به خاطر تو هم که یینجایبفهمه تو ا الیاگه دان دونمیم چون

 نگفتم و داشتم چهره مهربان عمه رو یچیخونهه گردهی...شده برم

 و به کردمینگاه م

 و فکر زدمیکه به خرج داده بود، لبخند م ییکوچولو استیس نیا

 فشرد و گفت ی. عمه دستمو به آرامکردمی:م

 -که برگرده....فقط جون  زنمیزنگ م الیجون االن به دان عمه

 ...بچه ام گناه دارهینکن عشیدختره ضا نیجلو ا.من...

 با دیچرا با گفت؛یهم نم راهیحرف عمه فکر کردم، عمه ب به

 هکبود  یمناسب تی!!....اتفاقا االن موقعکردمیبد رفتار م الیدان

 ارکم از ب هی ینجوریآره ا رم،یگرم بگ الیحافظ و زنش با دان جلو

 رو ندارم...بذار یمنم کس کردیو حافظ فکر نم شدیکم م فشارم

 بهش یلیخ یکه خود حافظ، زمان یدارم کس الویکنه منم دان فکر

 خوادیخاطرمو م دیفهم ی!!حساس بود وقت

 کهیسرحالتر از قبل شدم؛ تا وقت یکم رونیآشپزخونه اومدم ب از

 با حافظ و زنش حرف زد، منم یبه خونه اومد عمه کم الیدان

گذاشتهبود  زیکه عمه سرم یلیبودم و خودمو با خوردن آج ساکت

 یحرکات حافظ باشم، وقت الیخیب تونستمیسرگرم کردم....نم

 یانگار قلبمو از جا م کرد،یتعارف م وهیم مستانه به

 نمیبب مستانهمحبتاشو به  تونستمی..کند!!نم

 کردم. داشتم فکر یاحوالپرس یکه اومد باهاش به گرم الیدان



 نکنم؟...!البته کیمن حس حسادت حافظو تحر دیچرا با کردمیم

 بهم یچرا حس دونمی...نمیبراش مهم نبودم ول گهید دمیشا

 نظر داره...؟ ریز الویمن و دان یرفتارا گفت،ی!م

 از الینشستم، باهاش حرف زدم و دان الیعمد رفتم و کنار دان به

 دونستمیمن هم ذوقزده بود هم خوشحال...م یرفتارا نیا دنید

 که بودن حافظ در ندهیمن براش اونقدر خوشا دیجد یرفتارا

 کنهینم تشیاذ گهی!!اونجا د

 حافظ و زنش در کنار هم عادت دنیبه د دیبا گهید

 مستانهکه حافظ به  ییمحبتا دنی...گرچه اونشب با دکردمیم

 یرو م هیداشتم به خودم اون قض یشدم، ول تیاذ یلیخ کردیم

 خواستنیم یکادو هم داد و وقت مستانهحافظ و. قبوالندمعمه به 

 برن،

 پسر و دنیاومد د گشت،یبرم رونیهم که از ب نیمیس

 ....عروسش

 تر نیمسئله خوشب نیبه ا الیاونشب، عمه و دان ی*بعد از مهمون

 جواب مثبت بدم، از الیدان یبودن که من به خواستگار شده

 شتریبود که هر روز خودشو ب میبودن دکتر صالح گهید طرف

 یبود، ول یمناسب یلیبه من نشون بده، واقعا مورد خ خواستیم

 از همه لحاظ مناسب یبهش فکر کنم، دکتر صالح تونستمینم من

 که یدرد یبود، ول کیبه من نزد الیاز دان شتریب اتشیروح بود،



 فکر الیبه دان دادکهیآزارم م یوجود من افتاده بود بدجور به

 ینجوریا دیحافظ بود!! شا میقد بیرق الیچرا که دان ،کنم

 کنم، کیبازم حس حسادت و خشونت حافظو تحر تونستمیم

 و دل یانتقام اونهمه دلشکستگ تونستمیم دیشا ینجوریا

 ...آرهرمیرو که حافظ به سرم آوردو ازش بگ ییشکوندنا

 آلم نبود دهیاون مرد ا الیبهتر بود...گرچه دان یلیخ ینجوریا

 هیخواستم  نکارمیخودم به عمه جواب مثبت دادم و با ا یول

 رمیانتقاممو از حافظ بگ یی!!جورا

 جامدوماه همه کارامونو ان یاتفاق افتاد!! تو عیسر یلیخ ی*همه چ

 خوشحال بودن و همه یلیاتفاق خ نیبابا و مامان از ا میداد

 خونه اجاره کنه که هی الیکردن، قرار شد دان لیتکم جهازمو

 لیو همه وسا میاجاره کرد کیواحد آپارتمان ش هیشد و  نمیهم

 مراسم عقد هم ساده برگزار شد. فقط دو م،یبه اونجا برد منو

 قرار شد شلوغ باشه. اونروزا یو بس!! اما عروس میبود خانواده

 الیخبر ازدواج من و دان دنیعکس العمل حافظ از شن گرچه

 به دیبا گهیکه د زدمیم بیبه خودم نه یبرام مهم بود ول یلیخ

 نبود یشوخ یدلگرم بشم و حافظو فراموش کنم، زندگ میزندگ

 شمیندیب مشی!!که بخوام بعد از ازدواجم به حافظ و عشق قد

 .کردمیاحساس م یعشقشو به خوب یگرم یعنیخوب بود  الیدان

 عشق و نینگه داره و من ا یکه منو راض کردیتالششو م همه



 رونی. تو اونمدت که مدام باهم بکردمیم نیشو تحس عالقه

 نزد یبارم از حافظ حرف هی یحت م،یبود دیو در حال خر میرفتیم

 ارتباطبرخورد نکرد که من احساس کنم داره  یاصال طور و

 منو سرپا یلیامر هم خ نی!! همکشهیبا حافظو به رخم م گذشتم

 میشد و داشتم به روز عروس یداشته بود. کم کم روزها سپر نگه

 بودن؛ دی. مامان و عمه هر روز بازار و مرکز خرشدمیم کینزد

 الینداشت، به هرحال همه از وصلت من و دان یکه تموم دهایخر

 غصه مو یلیکه تو اونمدت خ دایبودن، مخصوصأ آ خوشحال

خاطر  نیسخت بود، به ا یبرام کم دیشا ی.خورده بودروز عروس

 که

 برادر داماد بود و نه،کیمراسمم شرکت م یحافظم تو دونستمیم

 کردمیدر جشن ما حضور داشت. االن که با خودم فکر م حتما

 م با حافظ حد وارتباط یچقدر خوب کردم اونموقع تو دمیدیم

 باشم و ازش مانینکردم که االن پش یکردم، کار تیرعا مرزو

 !!خجالت بکشم

 و دایشروع شد، مادر و عمه و آ شگاهیصبح با رفتن به آرا اول

 کار خودشون ی. همه براشگاهیاومدن آرا نمیخاله پرو یدخترا

 بهم آرامش خاطر یکنار من هم که بودن کل یبودن، ول اومده

 دارم لحظات آخر دوره دونستمیمخصوصا مامان که م دادن،یم

 لباس دنیباپوش شی. بعد از آراکنمیم یباهاش سپر مویمجرد



 خوشم اومد، شمیکردم. خودم که از آرا رییتغ یلیخ عروسم

 ینجوریا کمیسرم جمع کرده بود و گردن بار یکامل باال موهامو

ار کبود که بعد از اتمام  ینفر نیآخر دایکردآیم ییخودنما شتری.ب

 یخودش در اتاق بغل

 مدام اومد دنبالم، الیدان کهیتنهام نزاشت و باهام بود تا وقت من،

 شدم رینظ یب گفتیو م رفتی....قربون صدقه ام م

 و گفتم دمی:خند

 -نظر بدن نه شما خانم  گهیکس د دی!!با

 خوشگلشو بهم زد و گفت یچشما دای:آ

 - پسندنیم الی...آقا داندونمی!!بله...م

 به قلبم اومد و گفت پس....پس نظر حافظ ییشدم!! ندا ساکت

 باشه؟ تونهیم ی.!..چ

 شد و گفت کمیخوند،نزدیداشت فکرمو م دایآ ی:انگار

 -بد به  یوقت فکرا هی ،یشوهر کرد گهیباشه د ....حواستیهو

 .!!...بابا طرف زنتیکن تو عروس شینزنه!!چشاتم درو سرت

بد  یفکرا نقدریخواهشأ ا گهی...زنشم دوست داره، پس دداره

 هی!! رتشیبشه...مرد و غ نیبهت بدب المینکن!! نزار دان یوالک

 وقت

 برخورد رتشیبه رگ غ یدی!!د

 ریفکرمو درگ یخودیب نقدریا دینبا گفت،یراست م دایآ



 لبخندزنان ،گفت داینزدم و آ ی. حرفکردمیم رحافظیام

 -شوهرت برادر عشق  یبرم بخدا شانس آورد قربونت

 کم قد و هیحاال  کنهیم یچه فرق گهی....همون هلوئه دمتهیقد

 نداره یریداره، اونم توف نییباال و پا کلشونی!!ه

 الیرفتم تا دان یپشت در خروج دایکردم و به کمک آ ییا خنده

 خوشگل و تودل بروتر شده بود، ته چهره حافظو المی. داناومد

 !! حافظ پوست صورتش مثل مادرش برنزه بودادینه ز یول داشت،

 پوستش الیدان یداشت، ول یشیم یچشما نیمیمثل خود س و

 اهیس یرنگ برعکس موها ییخرما یبود و موها گندمگون

 حالبلندتر بود... به هر الیحافظم که از دان کلی! قد وهرحافظیام

عروس به  نیخوشگل بودسوار بر ماش ی!!تو کت و شلوار داماد

 و بعد هم م،یرفت یعکاس هیسمت آتل

 حافظ با دنیو د ییای. استرس رومیرفت مونیمجلس عروس به

 زاشتیلحظه راحتم نم کیلباس عروس  نی....ا

 رحافظیام

 که خبر شدمیم دمیجد یسرگرم کار و بار و زندگ داشتم

 بعدهم که ی!! روزهادمیاز نهالو شن الویرفتن دان یخواستگار

 عقد شدن ،یو ناباور رتیشد و در کمال ح یاتفاق جد نیا گهید

 موضوع نیا رشیجز پذ ییقبول کردم. چاره ا الویدان یبرا نهال

 سر از پا یبود، مهتاب از خوشحال عیسر یلیخ ی.نداشتمهمه چ



 یمثل نهالو برا یبود! دسته گل یخوشحال م دمی!! باشناختینم

 از مادر مردم!! اونم از مادر من نی!!!پسرش گرفته بود!! ا

 هرچه که بود یقسمت من با نهال نبود، ول دمیهرحال شا به

 بود که کنج قلبم نشسته بود یسخت و دردناک بود، درد یلیخ

 کردمیم یفقط ظاهرساز دیسخت بود. با یلیکردنش خ قبول و

 !!جلو همه

 نیا نهال که قرار بود از ی.... حتالیمهتاب....دان س،یرئ ،مستانه

 دردناکتر بود نیاز ا یعذاب یعنیزن داداش صداش کنم!!  بعد

 گهیکه د کردیازدواج م یو با کس رفتیم کاشیمن؟؟! ا یبرا

 نمشی!!نب

نداره براش  یبرم و بگم کار شیاز مراسم عروس قبل دوست داشتم

 انجام بدم؟

 هاش باز هم هیبا گوشه و کنا الیدان دمیترسی!! مشدیمگه م یول

 پولم کنه هی!!سکه 

 اون وجود، روز قبل از مراسمش به مهتاب تلفن کردم. مهتاب با

 ازم تشکر کرد و گفتحافظ.... شناخت؛یسر از پا نم ی:از خوشحال

 - چوقتیپشتشو ه ،یالیدان کیتو تنها برادر و کس نزد

 و زنشو الی...حافظ....دانادینکن، بزار اونم به سمتت ب یخال

 !دوست داشته باش

 به چهره خودم یحرکت چیه یب یرو که قطع کردم، لحظات یگوش



 شدیم یمغزم داشت تداع یزل زدم!! حرف مهتاب تو نهیآ در

 از تونستمیو زنشو دوست داشته باشم!" آخه مگه م الی"دان

 چکار ضیحس و حال ضد و نق نهمهیآخه با ا ی! ولاد؟یبدم ب نهال

 با عشق نهال چکار دی!! بازمیسرم بر یتو یچه خاک دیبا کنم؟؟

 بتونم کردمی!...! فکرشو مهیراحت نی...! آخه مگه به همکنم؟

 و تو دمیتخت دراز کش یاتاق رو یکنم!!تموم شبو تو فراموشش

 .فکر بودم. نتونستم شام بخورم

 رو رفته بودن یچند مدت هیو زنش خونه نبودن.  سیرئ

 ره،یدور و برمو بگ کردیم یسع مستانهخارج از کشور.  مسافرت

 وبود!! از جام بلند شدم  ادیز یلیمن خ یقراریو ب یناآروم یول

 ،شده بود رهیبهم خ مستانهاتاق گذاشتم.  یرو به قدم زدن تو بنا

 به خودش جرأت حرف زدن داد، صداشو یانگار یاز لحظات بعد

 :صاف کرد و گفت

 - ؟ینیشی....چرا نمحافظ

 - ستیکم حالم خوش ن هینگاش کنم گفتم! نکهی:بدون ا

 روغن شانشویپر یکه لبه تخت نشسته و داشت موها مستانه

 گفت زد،ی:م

 - نکاروی...نکن با خودت ا

 و گفتم ستادمی:بهش نگاه کردم، سرجام ا

 -...ساکت باش کنمیخواهش م مستانه!



 و با تمام قوا، داد زد دیساکت نشد!! از جاش پر مستانه ی:ول

 - نیا ؟؟آخهیکنیچکار م یساکت باشم؟؟حافظ تو دار ویچ یچ

 به زن مردم!..!که یو االنم دار یکه تو خودت زن دار هیرسم چه

 درسته؟ نی!آخه ا؟یکنیداداش خودته فکر م زن

 ینجوریکه ا دیبر رو مغزم خط کش زیت هیبا  مستانه یانگار

 شدم نیحرفش اونقدر خشمگ دنی!! از شنختیبهم ر اعصابمو

 که چطور شد و چرا دمیبه سمتش هجوم بردم و اصال نفهم که

گوشش خوابوندمداشتم نفس نفس  یرو تو رحمانهیب یلی!اون س

 دنیکه داشتم با شن یاحساس گناه !زدمیم

 ینجوریخواستم ا نیشد.... واسه هم لیتکم مستانهحرف  نیا

 با مستانهاستفاده کنم!  سمیمکان نیکنم و از ا هیتخل خودمو

 واریلرزان و ناالن به د یصورتشو پوشاند و من با بدن دستش

 یبینشستم!! حس و حال عج نیدادم و رو زم هیسرم تک پشت

 یقطع مویتصم کاشیببرم. ا نیدوست داشتم خودمو از ب داشتم،

 هنوز مستانه!!کردمیو همونموقع، خودمو خالص م کردمیم

 چرا دوست نداشتم د،یلرزیپوشانده بود، بدنم داشت م صورتشو

 آدما ییوقتا هی دونمیگفت قبول کنم؟!م مستانهرو که  یقتیحق

 کنن، دارن، انکارش الیکه خ یواکنش دادن به موضوع یبرا

 شنیم ختیریو ب یعصب ینجوری!ا

 دستشو از رو صورتش برداشت، همه ،یبعد از چند مستانه



 نیبود و دور صورتشو گرفته بود، اما با ا ختهیبهم ر موهاش

! از جام ستمیبهش نگر یناباور دمبای!وجود خون کنار دماغشو د

 و رفتم سمتش. از دمیپر

 سرشو از رو یلرزانم مو ی!! با دستادیچکیخون م دماغش

 :صورتش کنار زدم و با لحن آرومم گفتم

 - خوامی! معذرت م

 .سرشو بلند کرد و به چشمام زل زد

 بزنم، حالم خوش نبود!! یتونستم حرف ینم یبودم!! ول شرمنده

 چهره مستانهخودمو بزنم! امیبه خاطر ندانم کار خواستیم دلم

 نگام کرد و با بغض نشیغمگ یمحزون و گرفته بود، با چشما اش

 :گفت

 - یخوایمن زنت هستم حافظ؟ چرا م یباور کن یخواینم چرا

 ؟یکن انکارم

 . دوست داشتم حرفاشو زود تموم کنه،چوننییگرفتم پا سرمو

 و گفت دیحق باهاشه:صداش لرز دونستمی!م

 قرارمویبتونم قلب ب  دیشا  ینجوریتو رو دوست دارم،چون ا یلیس

 نیکم تسک هی

 !بدم

 دمیکشیحرفاش داشتم عذاب م دنیاز شن!!

 رو مستانه یکه داشتم فقط صدا یگند یتو حال و هوا



 شعرو واسم نیا نش،یآرام و دلنش یکه با صدا دمیشنیم

 خوندی:م

 میشونیپ یبرا کردمیم الیخ /

 یرو شونه هات دار کیکوچ یخونه  هی/

 واسه بهونه لیچقدر دل/یشد ریزود بهونه گ ل،چهیدل یب چه

 یدار هات/

 ادیراه ز یفرصت کم،آها یآها/

 آغوش نیعمر فاصله بود از تو به ا هی/

 ادیبرف م زیر هیمن وتو هنوز  نیب/

 گرم بپوش ،لباسیایکه م دنمیبه د/

 اریگالب ب ،برامیایکه م دنمیبه د/

 دنتویکه مزمزه کنم،نفس کش/

 دنتوید الیکه باز دوره کنم خ/اریکم سراب ب هی امیتشنگ یبرا/

 زود شکست نکهیخاطر تو دلم با ابه /

 کرد داینه باز عاشق شد،نه دوست پ/

 نشست یدرد دل هرک ینه پا/

 اریبرام ستاره ب یایکه م دنمیبه د/

 شبو تو روشن کن نیچراغ اول ا/

 بازم اگه حرفام حوصله تو سر برد/

 رفتن کن ی....هنوز سحر نشده،هوا



 ساختمان رونیبه ب. به سرعت رونیحال نزارم از اتاق رفتم ب با

 وریخوش شهر یگونه هامو گرفته بود. هوا ی!! اشکام رودمیدو

 یلذت بخش بود و اونموقع شب، خنک و رو به سرد شهیهم ماه

 یورود یپله ها یخان رو وشیاز عمارت دار رونی. برفتیم

 اصال پامو تو تونستمیپاهام گذاشتم. کاش م نیو سرمو ب نشستم

نهال برام  گهید شدیرم، کاش مروز بعد نزا یعروس مراسم

 !! تو فکرامنمشینب گهیکه د ییجا هیبرم  شدیمهمنباشه...کاش م

 شانه ام افتاد، سرمو کج کردم یرو یزیور بودم که چ غوطه

 هیکه فقط  دونستیشنل گرم آورده بود، م هیاس!!  مستانه دمید

 شونه هام انداخت یو شلوارک تنمه و هوام سرده، شنلو رو تاب

 یخودش کنارم نشست و نگاشو به جلوش سوق داد. حرف و

 و گفت دیکش یآه مستانه:نزدم. 

 - ی!! باخودم مکنهینم تمیبودن نهال اذ کردمیفک م لیاوا

 حاال ی....ولنمشیبار بب هی ی....گفتم، اگه سال

 نگاهشو ازم مستانهبلند کردم و به چهره اش زل زدم،  سرمو

 :گرفت، با بغض ادامه داد

 -تو  گهید یکیاون کس  یبدون ی....ول یبخوا ویسخته کس چقدر

 نهیبیاونه، اصال.....اصال تو رو نم شی!!قلبشه، فکرش پ

 رو سر داد هیجمله رو گفت و هق هق گر نیا مستانه!!

 نیبرنجونم، به هم ویدوست نداشتم دل کس میتو زندگ چوقتیه



 نرفتم و به جز نهال به یدختر چیموقع طرف ه چیه خاطرم

 که هر مستانهجدا بود!  مستانهحاال بحث  یفک نکردم، ول یکس

 .زنم بود مستانهنبود.  یدختر

 بود!!دلم براش سوخت.  مستانهبا  حق

 ست،یتو جاش ن مستانه دمیشدم د داریاز خواب ب ی***صبح وقت

 داخل میبرگشت یو وقت مینشست رونیرو ب یقبل چند ساعت شب

 یاونشبو رو نداختم،یم نیزم یکه جامو رو شهیهم برخالف

 یتو یاز خوشحال کردمی. احساس مدمیخواب مستانهکنار  تخت

 کنم نیبا خودم تمر ینجوری!!خواستم اگنجهیخودش نم پوست

 بازوم بود و یبا احساساتم مبارزه کنم. تا صبح سرش رو که

 . از جام بلند شدمسوختیبراش م یلی. آرام بود و دلم خدیخواب

 یرفتم دوش گرفتم، خواستم از روزا میشگیطبق عادت هم و

 .نییو رفتم پا دمیدست لباس راحت پوش هیسرحالتر باشم،  قبل

 از خانما جمعه ها یکیخونه فقط  یجمعه بود و از خدمه ها روز

 اب. گشتمیم مستانهدنبال  دم،ییاونجا. باچشمام اطرافمو پا ومدیم

 و داره ستادهیا زیسر م مستانه دمیرفتم تو آشپزخونه، د دیترد

 فنجان یتو زهیریم یچا ی!!از قور

 یمستخدمها شهی!!همکنهیدم م یچا دمیدیبار بود م نیاول نیا

 م،یبود رهی. رفتم جلو؛ هردو به هم خکردنیم نکارویا خونه

 ستادمیمقابلش ا ز،یسالم کرد. پشت م یبا تبسم مستانه.



 -!؟یخوب سالم

 -سر حالترم شهی.آره از هم

 به رداغویش وانیل له،یپربود از وس زینشستم، م یصندل یرو

 و گفتم دمی:سمت خودم کش

 یی:کنارم نشست و با چهره ا- ست؟ین داشیامروز انگار پ یکس

 بشاش،گفت

 -باشه،  نجایامروز ا ستیاومد خودم گفتم الزم ن الیل نه

 داره ضی.فرستادم بره خونه اش، بچه مر

 :نگاش کردم و گفتم

 -ش؟یبه خاطر بچه اش فرستاد یعنی!

 بود قی!!سرشو بلند کرد و به چشمام زل زد. نگاش نافذ و عم

 -.نه....خواستم امروز خودم واسه شوهرم غذا درست کنم

 -یخودتو به دردسر بنداز نمیبی..من الزم نمی!مرس

 -داره!!بخوام واسه شوهرم غذا درست کنم دردسره؟ نه...  خنده

 وجودم هس یکه همه اش تو خواد،یه م. عالقخوادیعشق م نی.ا

 انهمستو گفتمممنونم.  نیینتونستم نگاش کنم، سرمو گرفتم پا گهی:د

 -من... من شرمنده  ،یبه من لطف دار یلیتو خ

 جواب محبتاتو بدم تونمی!ام که نم

 ایر یخنده ساده و ب هی:د،ی!خند

 بزنه با شتاب گفتم یبخواد حرف نکهی:قبل از ا



 -جبران کنم  دمی. قول مامیتا به خودم ب یبه من فرصت بد دی.با

 یبود!! ول یبگم نوع نگاش چه طور دونمینگام کرد، نم فقط

 که همه نگاههاش به سمتم عاشقانه بود. دونمیم نقدریهم

 که گفت دمی:سرگرم خوردن صبحانه ام شدم. صداشو شن

 -اون حرفو زدم و  شبیکه د ستیمن به خاطر خودم ن حافظ

 اونقدر که خوام،یخاطرتو م یلیمن خ نی. ببی:هم ناراحت شدتو

 نینوازش کوچولو بود...تو ا هیبرام مثل  شبتیمحکم د یلیس

 یلیکتک و س گهیجرأت نکرده به من تو بگه، د یسال کس چند

 یچ خوادیم قأیدق دونستمیبهش معطوف شد!! نم شکشنگامی!که پ

 بگه!؟

 -به من  ینجوریا متیاگه بابام بفهمه تو به خاطر عشق قد حاال

 کنه؟یچکار م یدونیم یزد یلیس

 -!من که معذرت خواستم

 -! من رمیگیدارم ازت باج م یفک کن ینجوریا خوامینم من

 بگم اون خوامیکنم، م رونیفکر اون دخترو از ذهنت ب خوامیم

 اگه ؛یبش الشیخیب دیبا گهیزن داداش توئه، پس د گهید

 هیاز سا دیخطر داره حافظ! اونوقته که با یلی،خینش الشیخیب

 و حرفاش طونیبا ش یمنتظر دوست قهیهر د دیبا ،یبترس خودتم

 به ادیم شیکه پ یخونوادگ یانتایهمه خ نیا یکنی. فک میباش

 اگه مثل تو و نهال شونیکیعشق وعالقه اس؟نه از صد تا  خاطر



 و میهمه اش از رو هوسه. حاال چه برسه به عشق قد هیبق باشن،

 یلیعاشقانه خ ارتباط هیتو بانهال  دونمیگذشته ها!من....من م ادی

 هنوز تو خاطرت هست ارتباطاالنم لذت اون  دیشا ،یداشت قیمع

 یکن نشیگزیرو جا یکس یتونی!!که نم

 گفتم یاشتباه فک کنه، تند خواستمی:نم

 - چوقتینبود!من..من با نهال ه قیعم میلیمن و نهال خ ارتباط

 دونینکردم!! نهال از اون دخترا نبود که به من م خلوت

 یراجع به زن داداشم... بد فک کن خوامی!!بده...نم

 مدونیافظ مح گفت یبا کالفگ مستانهگفتم و دی:جمله آخرمو با ترد

 - گهید یول ،یانکار کن متویقد ارتباط یخوایاالن م

 فکر نکن گهید ارتباطبگم به اون  خوامیه، م!!گذشته ها گذشت

 :از جام بلندشدم وبا خشنونت داد زدم

 -راحت به اون دختر  دیو پاکه....تو نبا بیدختر نج هی....نهال

 ؟؟یرو بزن ارتباط!انگ 

 گفت یواشی یبا صدا ن،ییسرشو گرفت پا مستانه:

 -ناراحتت کنم  خواستمیخب.....من نم یلی...خ

 حال شانیپشت کردم وپنجه تو موهام کردم،کالفه وپر بهش

 که گفت دمیرو شن مستانه ی:بودم؛ صدا

 -صبحانه تو بخور  نی...بش

 بازم گفت مستانه ز،ی:ساکت و آرومتر از قبل نشستم سرم



 -امشب بپوشم؟؟  خوامیکه م یدید لباسمو

 هیحاش خوادیبا حرفاش در مورد نوع ومدل لباسش، م دونستمیم

 جوابشو دادم، میقبلو فراموش کنم، با لحن مال یتامن حرفا بره

، که دادهبود یطبق قول مستانه!! شدینم یآروم باشم، ول خواستمیم

 که کردیتالششو داشت م تیخودش غذا درست کرد، نها

 اومد خونه یشگریباشم، بعد از صرف نهار خانم آرا یراض من

 بایتا ز کنهیم شویتمام سع دونستمیکرد. م شیرو آرا مستانهو

 کدوم از چیجلب کنه، مانع ه شتریبشه وتوجه منو ب ودلپسند

 .کاراش نشدم

 یروز هی کردمیفک نم چوقتیه دیخودمو حاضر کردم، شا منم

 مارک دارمو با ینهال برم!!کت وشلوارطوس یهمسرم به عروس با

 خوشگلتر شده شهیهم به نظرم از هم مستانه دم،یپوش قهیجل

 براش میاز کرم گر شگریلحظه اول نشناختمش!!آرا یعنی بود؛

 نبود، انیصورتش اصال نما یکرده بود، چال وچوله ها استفاده

 چشماشم لنز گذاشته بود که روم نشد ازش یبرا کنمیم فک

 دور شونه هاش رها کرده بود شویمشک ی....بپرسم!! موها

 به خودم مسلط باشم، خواستمیم یداشتم، ول یبیعج استرس

 به تن داشت از شویمجلس یکه لباس بلند مشک مستانه همراه

 یبهم انداخت ودستشو تو ینگاه مستانه م،یشد ادهیپ لیاتومب



همه  خوامیبهش وارد کرد وگفت!!م ی:دستم گرفت، فشار محکم

 -بدونن که عاشقتم 

 به طپش افتاد یبیجور عج هیبار قلبم  نیاول ی!! برا

 چشم تو کهیفشردم و در حال انگار عوض شد!!منم دستشو حالم

 - یخوشگل شد یلیگفتم!!خ ری، با تأخ می:چشم بود

 که یهول کرد!!با لبخند د،یصورتش دو یتو یشاد انوار

 رو ییبایتا اونروز من اون ز یوانگار کردیخوشگلتر م صورتشو

 بودم، گفت دهی:ند

 - زمی...عز نهیب ی!!چشمات خوشگل م

 زل زدم.....اونقدر که برام خوشگل و دلربا شده بود، دوست بش

 به ینجوریمن بودم ا نیا یعنیچشم ازش برندارم.... داشتم

 شدم ،خواستم حال وهوامو یجور هیزل زده بودم!!! مستانه

 گفتم ی:عوض کنم و زود

 -داخل!؟  میبر

 یتور مشک ریز دشیسف یکج کرد، بازوها یگردن مستانه

 تا قهیبود که دور  ینجوریبود ، مدل لباسش ا انینما لباسش

 گهی!! دنطوریهم هم نشیبود، آست یاش تور مشک نهیس فرق

 .بود ریواز جنس حر دهیلباس کامال پوش یجا هیبق

 بودن، عمده ومدهیهنوز عروس وداماد ن م،یوارد سالن شد باهم

 از خودشون ییرایمشغول پذ زا،یبودن و سر م دهیسر رس مهمونا



 .بودن

 خوش مستانهبه سمتم اومد وبه من و دیتا منو د مهتاب

 فیک مستانه م،ینشست زیم کیو سر  میکرد، رفت ییآمدگو

 گذاشت و گفت زیم یرو شوی:دست

 -....حافظ 

 :سرمو بلند کردم، ادامه داد

 - ترسمی!!ازت میدختر کش شد یلی!!خ

 و گفتم دیتو صورتم دو ی:لبخند

 - ؟؟یترسیم یچ از

 -از دستت بدم  نکهیبود وگفت...از ا رهی:بهم خ

 لحظه خواننده ارکستر شروع ن،همونییخنده سرمو گرفتم پا با

 به خوندن آهنگ شاد واومدن عروس وداماد و به مجلس کرد

 داشتم!! من یچه حال قایبگم دق دونمیگفت!! نم کیتبر ،یشاد

 سطون او رفتمیاالن من م دیداماد بودم ، بابا هم که نبود، با برادر

 حاال ی!!!ولکردمیو پول رو سرشون شاباش م دمیرقصی....م

 و نهال لبخندزنان وارد شدن، همه براشون دست زدن، با الیدان

 هیقورت دادم و  یاز جام بلند شدم؛ آب دهنمو به سخت دیترد

 وقتو کرد،ینگام م یقراریانداختم، داشت با ب مستانهبه  نگاه

 ناصر داشت یینکردم و رفتم سمت عروس وداماد. دا معطل

 و جلو پاشون نداختیدسته پول رو سرشون م دسته



 ناصر اون ییباز کردم، دا یخودم راه یجلو و برا د؛رفتمیرقصیم

 و از دی،خند دیرقصیداشت م کهیکه متوجه من شد درحال وسط

 و نهال که الیشوق هر دو طرف صورتمو ماچ کرد؛ به دان سر

 یعنی نم،یکردم اصال نهالو نب یلحظه اول قفل کردم، سع دم،یرس

 ومحکم دستشو الینکنم!!دست دراز کردم سمت دان نگاش

 :گرفتم و با بغض گفتم

 - یخوشبخت بش شاهللی...داداش!!اگمیم کی!! بهت تبر

 شد، نطورمیبودم!!هم الیاز جانب دان یمحل یهرگونه ب منتظر

 -فقط گفت!ممنون  رلب،یسرشو سمت نهال چرخاند و ز الی:دان

 عجله نقدریا الیراهشونو باز کنم، دان ریتا مس نطرفیا اومدم

 کیاز کنار من رد بشه که ،اصال مجال نداد به نهالم تبر داشت

 کنه می،نهالو از من قا خواستیم ی....بگم!!انگار

 هالکنارم که گذشتن با نگاهم ،رفتنشو نظاره گر شدم؛ن از

 !!...بغضمو تو گلوم خفه کردمدیدرخشیقرص ماه م هیمث  درست

 نگاه دشویکه با حسرت داشت پسر ناام نیمت سم ورفتم

 خواست از نهال حرف بزنه، دستامو به نکهیهم نیمی!!سکردیم

 باال بردم وگفتم می:نشانه تسل

 -...هرچه که ستیگذشته ن یمامان،االن وقت گفتن حرفا بسه

 گذشت...تموم شده!!بود 

 نگرانشو به من دوخت و گفت یچشما نیمی:س



 -دارم واست!!...بخدا هر روز  یچه حال ی....اگه بدون حافظ

 کنمیم نی..خودمو نفر

 گذشت....من گهینگاش کردم وگفتمخودتو گناهکار ندون....د ی:تند

 - نیبه ا دیبا گهید

 عادت کنم تی.وضع

 و به ستادمیا ییگوشه تنها هیتنها گذاشتم و رفتم  نویمیس

 رهی،خ دنیرقصیکه داشتن اون وسط م ییو کسا مهمونا

 در مورد کردم،یفکر م الی..هنوز داشتم به عکس العمل دانشدم

 مونارتباطاز  یعنی؟ی!درباره نهال چکرد؟؟یم یچه فکر من

 الیکه دان دونمیم نقدری!!همدونمیازش سؤال کرده؟؟؟نم یزیچ

 که ادیموضوع چطور کنار ب نیبا ا خوادیحساسه، االن م یلیخ

 داشتم!!؟ یدوست ارتباطدر گذشته با نهال  من

 لحظه متوجه شدم هی نکهینداشت تا ا یعذاب آورم تموم یفکرا

 از پشت بازومو گرفت!!به سمتش برگشتم ی.کس

 باخنده گفت مستانه:

 - ؟یبق کرد هی!چ

 کیخودشو بهم نزد مستانه!!یحرف چیبدون ه دمیکش ینفس

 :کرد و گفت

 مستانهاصال حوصله رقصو نداشتم مکث کردم، - م؟یبرقص میبر

 لب و دهانشو



 :جمع وجور کرد و گفت

 -...نه یداداش دوماد ی!ناسالمت

 نزدم ی...بازم حرف

 نامعلوم و یبازم تو فکرا دم،یرقص مستانهرفتم وسط و با  یوقت

 و الیخودم غوطه ور بودم و اصال متوجه حضورنهال ودان هیپا یب

 دمیچشمم به نهال افتاد، د یکنار خودم نشدم! وقت رقصشون

 دکر ی. نگاهمون که به هم تالقکنهیداره منو نگاه م میمستق اونم

 ضربان شد،یم شتریچشم برگرفت!! شدت نفسام داشت ب ازم

 عرق جمع زیر یصورتم هم دانه ها یرو زد،یتند م یلیخ قلبم

 آروم باشم!! دست زاشتنیمزخرف نم یحالتا نیبود!!! همه ا شده

 سست یخشک و پاها یبود و من با گلو الیتو دست دان نهال

بودمتحمل کردن اون مراسم  ستادهیشکسته روبروشون ا ی!!وقلب

 یو روان یشکنجه روح هیدرست مث 

 و شتریب یجسم قیکه مضراتش از چند جلسه شکنجه عم بود

 نرویاز سالن زدم ب وردمایداشتم کم م یوقت گهیبود!! د دردناکتر

 چند صدایو ب دمیکه بود، نفس کش یبزرگ اطیباز ح یفضا یتو و

 بهم هیزندگ ی....حالم داشت از هرچختمیاشک ر ییا قطره

 ینایکنار ماش دمی!! دو سه نفر و دی!! آخه چرا...تا کخوردیم

 رفتم کشن،یم گاریو دارن س ستادنیشده اشون ا پارک

 لرزان گفتم یی:سمتشون و با صدا



 -همراهتونه؟؟  گاریس دیببخش

 زد و گفت یلبخند شونیکی:

 -؟یداداش ...الزم دار آره

 تکان دادم و گفتم ی:سر

 - دیکنی!!!اگه هست لطف م

 جلوم گرفت گارشوت وپاک دی.خند

 - ی...مرس هینخ کاف هیگوشه لبمو کج کردم و گفتم. ی: با لبخند

 گفت یخاص یگر یو با منش ولوط دی:بازم خند

 -هوا رهیدوده، م هی سین یزینخ که چ هی!ببر...داداش 

 :بسته رو مقابلم گرفت و ادامه داد

 - ؟یستین یگاریس نمیبب

 و گفتم نییسرمو گرفتم پا ی:با سردرگم

 -....نه

 - گاریس نیا مه،ی...داداش حالشو ببر...معلومه اوضاعت وخببر

 کنهیآرومت نم یچی!!آرومت نکنه ه

 بارتو سن نیزدم، اول شینخ و آت نیگوشه نشستم و اول هی اومدم

 و دمیکش یحیتفر یچند بار هی دم،یکش گاریس یسالگ هجده

 اونشب حال ینرفتم. ول یناسالم حیتفر چیدور و ور ه گهی!!دبس

 د،یلرزیخوب کنم، تموم بدنم داشت م ینجوریخواستم ا داغونمو



دومو هم با فندک دستم روشن کردم و چند پوک پشتسرهم زدم.  نخ

 جفت کفش زنانه رو مقابلم هیبود که  نییسرم پا

 با نگاه شماتت بارش داشت نگام مستانه. سرمو بلند کردم، دمید

 دستمو نگاه کرد و گفت گاریس کرد؛ی:م

 - م؟؟یو خبر نداشت یبود میگاریس

 جلوتر اومد و گفت مستانهنزدم.  یحرف گهی:فقط نگاش کردم ود

 -به آخر مراسم نمونده؛ پاشو خودتوجمع وجور  یزیچ گهید

 .....کن

 زدم و ضمن بلند شدن از جام، ته گاریبه س یمحکم پوک

 ام له کردم یبراق مجلس یکفشا ری....ماندشو ز

 کردم به خودم و یسع یلیکه تموم شد، خ یعروس مراسم

 الیکه دان کردمیبرخورد نم یجور هی دیمسلط باشم، با رفتارم

 نکهیا ای. رهیزنش گ شیبشه و فک کنه هنوزم گلوم پ نگران

 یخودمو جور دیدلسرد باشه. با شیهم نسبت به زندگ نهال

 متنفر دیبا یعنیکند،  یکه نهال به قطع ازم دل م دادمیم نشون

 ومنو شدیدلگرم م دشمیجد یحتما به زندگ ینجوریا شدیم

 حدس زد نهال هنوز از من شدیفراموش کنه. خوب م تونستیم

 من ی... ولدمیفهمیخاصش م یاز نگاه ها نوینشده! ا متنفر

 یخاطرم وقتخداحافظ نیبه هم نه،ینهال لطمه بب یزندگ خواستمینم

 رو مستانهاز خانوده ها وعروس و داماد، دست 



 ینقشمو خوب باز خواستمیتو دستم گرفتم و رفتم جلو. م محکم

 ام......نهال مستانهوانمود کنم که عاشق  یجور خواستمیم م،کن

 میدیرس الیبه نهال و دان یوقت کرد،ینگام م رهیخ رهیخ داشت

 آورد و رونیب شیدست فیاز داخل ک شونویعروس یکادو مستانه

 گفت، منم کیباز تبر شونویگرفت و لبخندزنان عروس مقابلشون

 کنم و گفتم یبا خنده ظاهرساز خواستمی:فقط م

 -گردنبند و خودش واست  نیحرف نداره، ا مستانه قهیسل

 !!گرفته نها..ل....خانممم

 نهال خانم صداش نکهیواز ا کردینهال مرتب رنگ عوض م چهره

 با الیبزنه دان یبخواد حرف نکهیمتعجب شد. قبل از ا کردمیم

 گفت ی:دستپاچگ

 - نی. ممنون...لطف کرد

 کرد و گفت الیلبخندزنان رو به دان مستانه:

 انهمست-حافظه  قهیسل گهید نیشما هم محفوظه، ا هیهد الی..آقا دان

 کردم و گفتم یتبسم.زد ینگام کرد و چشماش برق

 -اوقات  یپر از آرامش باشه...گاه تونیشروع زندگ دوارمیام

 ارتباطاز  یلی.....مث خدهیکه رخ نم هیزیچ یو منفعت تو ریخ

 شهیکه منجر به ازدواج نم یی!ها

 شد. من یعصب الینهال زرد و سرخ شد، اما دان چهره

 بگم ینجوریا خواستمیبا حرفم عذابشون بدم. م خواستمینم



 یزیبرخالف اون چ م،یدیبهتر شد که من ونهال به هم نرس یلیخ

 و با حال میاز سالن خارج شد مستانهقلبم بود!! همراه  یتو که

 .سرحال بود مستانهم، پشت فرمان نشست بدم

 ***نهال

 و سوار بر الیو همراه دان دیرس انیبه پا یشب عروس باالخره

 ر. عمه و مامان بابا و عموناصمیرفت دمونیبه خونه جد لشیاتومب

 عمه و خالصه دوتا از خاله هام باهامون بودن و دم در ازمون و

 ریدل س هیکردم،  یاز مامان خداحافظ یکردن. وقت یخداحافظ

 از مامان یکردم، به زور عمه مهتاب، که خودشم دست کم هیگر

 از مامان کرد،یپاک م شیو مدام اشکاشو با گوشه روسر نداشت

 هی م،یهمه رفتن با آسانسوربه طبقه ششم رفت یشدم. وقت جدا

 بلهامو از ق لهیبا دوتا اتاق خواب بود، وس ینقل یآپارتمان خونه

 داخل خونه شدم و نکهیبودم. هم دهیکمک مامان وعمه چ با

 هی ی... انگارختیدلم ر یدرو بست، نفسم بند اومد. هرّ  الیدان

 رو سرم ختنیر خی!!!سطل آب 

 از آشپزخونه گفت الی:دان

 - ؟یخوریآب م نهال

 :فقط گفتم

 -...نه

 !! استرسکردیگلوم خشک بود و گز گز م تشیواقع ینه، ول گفتم



 ورق کدفهیشد، چرا  یورنجیچرا ا ایداشتم، خدا یدیشد

 لایفکرا بودم که دان نیافتاد! تو هم الیو قرعه بنام دان برگشت

 زیم یپر از پسته و بادامو رو یکنارم نشست و ظرف اومد

 که داشت الیبه جلو بود و دان رهیگذاشت! نگاهم خ جلومون

 گفت کندی:پسته پوست م

 -ذا به گمونم تا چندماه نه تو غ له،یپر کرده از وس خچالوی مامان

دهنمو قورت دادم، هنوز به  کنمآبیم دینه من خر یکنی!درست م

 آخر حافظ بودم، یفکر حرفا

 کرد!! از زنش متنفرم رییتغ ینجوریچرا حافظ ا ای!!خدا

 با طعنه ینجوریدلخورم!! چرا ا یول ستمیخودش متنفر ن از

 برام دیبا گهیجهنممممم... د!؟....تو دلم گفتم خب به زدیم حزف

 سنگدل یوفا یفکرمو مشغول اون ب خوامیم ینباشه...تا ک مهم

 هک شاهللی...االی!! همون بهتر که ازدواج کردم، اونم با دانکنم

 ادی...چشمش درب

 دمیبه خودم اومدم، د یوقت گه،یم یداره چ الیدان دمینشن اصال

 و هول دمیدر ترساونق کنه،ینگام م قیو داره عم دهیمن چسب به

 گفتم حافظ ال،یبگم دان نکهیا یشد که به جا یچ دونمینم شدم

 یحافظ بود ول االتیخ ریمغزم درگ دمی!! شادونمیشده!؟ نم یچ

 دگرگون شد الی!!چهره دان

 بد نگام کرد و با اخم گفت یلی:خ



 -کم داشتم که حافظم صدام  نویبه...چشممون روشن! هم به

و  از جاش بلند شد الینزدم. دان یازش برگردوندم و حرف روموی!کن

 با

 :خشم گفت

 -...اصال من خاک به سر شده یکنیبهش فک م یهنوزم دار تو

 رفته!؟ شیت باهاش تا کجا پارتباط دمیازت نپرس چرا

 یمثل مرغ سرکنده تو الیبهش نگاه کردم، دان یچهره عصب با

 :هال راه رفت و گفت

 -کردیهنوزم نگات م زشیه یاونم با چشا دونمی!!م

 شب دیچرا با دادمیبه حرفاش خاتمه م دیجام بلند شدم، با از

 !! رفتم طرفش و باشدیبا اون مشاجره ها شروع م میزندگ اول

 :لحن آرومم گفتم

 - ...اشتباه فک نکن، بخدا من دوست دارم...باورکن من با الیدان

 نداشتم، فقط تو اون مدت با هم حرف یکیزیف ارتباط چیه حافظ

 نیهم م،یزدی!!م

!من احمق ی...خودتو مظلوم کنخوادی:چشماشو بهم زد و گفتنم

 -چرا به خاطر  دونمینم

 وجود نیچرا با ا اد،یکه بهت داشتم نتونستم ازت بدم ب یعشق

 خوامت؟ی!بازم م

 حرف رفتم به سمت اتاق یب یو بعد از مکث نییگرفتم پا سرمو



 ....چراغو روشن کردم و رفتم داخل. اعصابم کال بهمخواب

 دیشدم. چرا با رهیخودم خ رینشستم و به تصو نهیجلو آ خت،یر

 !؟ختمیریبهم م میشب اول عروس ینجوریا

 دلناز جام ب ومد،یتو اتاق!! هرچه منتظر شدم ن ومدیاصال ن الیدان

 رو شیو گوش دهیکاناپه دراز کش یرو دمیو رفتم تو هال، د شدم

 نه؟! ایخواب بود  دونمیو خودش چشماش بسته اس! نم شکمشه

 که فهموندیبود که با اون حرکتش داشت به من م نیمهم ا یول

 رنبایموضوع دلخوره و قهر کرده... برگشتم تو اتاق و ا نیا بابت

 با

 صالیاست ینشستم و از رو شیآزا زیو خشم پشت م یناراحت

 رو صورتم کمویه ماتو هم دمیبه صورتم محکم کش دستمو

که داشتم  یو عصب یبودم با فشار روان ی...بازم عصبدمیمال

که تو موهام  یزیر یرهایپرت کردم و همه گ زیم یتاجسرمو رو

 بود

 بم... ضربان قلکردمیو م نکاریا هیداشتم با گر رون،یب دمیکش رو

 !؟ اصال چراختیبهم ر ینجوریا میبود!!! چرا شب اول عروس باال

 یها نهیگذشته و ک گهیمغرور و لجبازه، چرا نم نقدریا الیدان

 و نیبه حافظ بدب نقدریدور انداخت!! چرا ا دیبا ویمیقد

 نی! که اکردینگاه م ی...آخه حافظ مگه منو چه جورحساسه؟

 بهش برخورده!! به هر حال هرچه که بود، شب اول نقدریا



 بود. به افتضاح و میزندگ یشبا نیاز مزخرفتر یکیبرام  میزندگ

 هیلباس عروسمو از تنم در آوردم. هنوز داشتم گر سخت،

 رجهیو ش دمیراحتو پوش لباس شخصی هی!! از کشو لباسام کردمیم

 ستمیبلند گر یهم با صدا قهیدو دق یکی.زدم تو تختخواب!! 

 شب یاشکا ختنیبعدش از خواب که بلند شدم از شدت ر روز

 و رفتم تو دمیتاب و شلوارک پوش هیچشام پف کرده بود.  قبل،

 رو کاناپه دراز شیبا همون کت و شلوار دوماد الی. دانهال

 شبیبود، دوست داشتم سرش داد بکشم و بگم چرا د دهیکش

 !؟یدینکش نازمو

 . ُغد ویرحمی!! تو مغرور و بنهیتو و حافظ هم نیفرق ب بگم

 تونمیحافظ خوش قلب و مهربون بود و االنم فقط م ی. وللجباز

 نخوردم و برگشتم یچی!..!...هشیزندگ کیخوش به حال شر بگم

 دم،یزنگ خونه رو شن یاتاق. تا عصر تو اتاق بودم که صدا تو

 یدادرو باز کرد و ص الیبود!؟ هنوز تو اتاق بودم که دان یک یعنی

!! کردمیچکار م دیمن!! حاال با یخدا دم،یو بعد مامانو شن عمه

 چیمثل ارواح شده بودم، ه نه،یو رفتم سمت آ دمیازجام پر

 دنیدیمنو م ینجوریبه صورتم نبود، حاال اگه ا یشی!!آرا

 از خواستمیکردن، م شیزدن و آرا کیشروع کردم به مات فورأ

 به در زده شد. با مکث سرجام ییکه ضربه ا رونیبرم ب اتاق

 و گفتم ستادمی:ا



 - دیی!بفرما

 زبشاش و سرحال وارد شد، بعد ا ییاباز شد و مامان با چهره  در

 و دست زدن دنی!!اونم عمه اومد و شروع کرد به کل کش

 دخترشون عروس شده کردنیباطل!! فک م الیخ ی!!زه

 اومدن جلو و ماچم کردن، خت،یکم شکالت رو سرم ر هی عمه

 والیاومد تو اتاق. عمه دست دان الیصدا کرد. دان المیعمه دان بعد

 که ازش دلخور بودم دوست نقدریو آورد سمت من. ا گرفت

 کنم ینگاش کنم و جلو مامان و عمه ظاهرسا ی!!نداشتم حت

 اومده بود تو یک دونمیتنش کرده بود!!!نم یدست لباس خونگ هی

بودمش!؟عمه شروع کرد به خوندن شعر. دست  دهیکه من ند اتاق

 و صورتمو ماچ زدیم

 مامان ینزدم، انگار یدم و حرفزل زده بو ییبه گوشه ا کرد،یم

 ی!! خب مادر بود و حس مادرانه اش قودی.حالمو فهم

 و گفت دیهاش، خند یی:عمه بعد از شعرسرا

 -بخور میبر ایآوردم عمه، ب ی...نهال جون واست کاچ

 :سرمو گرفتم باال و گفتم

 -عمه؟ یدیزحمت کش چرا

 یم الیبه دان یزیداره با چشماش چ کردمیکه احساس م عمه

 الفور جواب داد ی:فهمونه ف

 - گهید زیچ هیمن  یکاچ یمادرتم درست کرده و آورده، ول اتفاقا



 رونیاز اتاق ب میبر ای..اس...ب

 که کردیم شیعمه داشت حال کنمیدستمو گرفت،فک م الیدان

 م،یرو مبل نشست الیتو هال، من و دان میبکنه، همه رفت نکارویا

 -گفتنهال حالت خوبه؟؟ یواشی ی:مامان اومد کنارم و با صدا

 نگاش کنم گفتم نکهی! بدون استمیخوب ن دیفهم یم ی:انگار

 -....آره...مامان جون

 -باشم؟  مطمئن

 -....آره

 نشستن یساعت هیاومد سمتم. حدود  یبشقاب پر کاچ هیبا  عمه

 کنم و از تیفراوان که من خودمو تقو یبعد از اصرارها و

 ت بخورم، از اونجا رفتن. هنوزهس خچالیکه داخل  ییغذاها

 خوردم!! یاز بس کاچ خت،یریدلم داشت بهم م م،یبود ساکت

 مبل یبا اخم رو الیخونه، دان یبه همه جا دمیکش یو سرک رفتم

.نهال من....من معذرت د،گفتیمنو د نکهی:نشسته بود، هم

 -تند رفتم یلیخ شبی.!..دخوام،یم

 یقدم شد؛ ول شیپ یواسه آشت الیدلم خوشحال شدم که دان ته

 وانمود نکردم نطوری.ا

 -نیکنارم بش نجایا ای.ب

 کردم،  گفت نکارویحرف ا یب

 - میکه به همه حسود نقدریمنو....بخدا دوست دارم،....ا ببخش



 ینظر نگاشون کن هیاگه  شهی!!.م

  ...نییگرفتم پا سرمو

** 

 دوست هیفقط  میگذشت، تو زندگ الیبا دان میماه از زندگ سه

 بود!! عشق بود؟؟!نه....نبود!! به نظرم عشق اول، آدمو داشتن

 دل یزیچ چیبه ه گهیکه د کنهیم یکار کنه،یم داغون

 ذهنتو شهیبد! که هم دمیشا ایاحساس خوب،  هی شهی...مینبند

 بگه تو هنوزم به خوادی. مدهیو افکارتو قلقلک م کنهیم ریدرگ

 و نمیاوقات دوست داشتم بش ی...! گاه؟یواقعا تا ک ی. ولیفکرش

 ام کتک بزنم! آخه ختهیخودمو به خاطر افکار بهم ر ریدل س هی

 یسه ماه وقت نیباشه، چرا تو ا رشیهنوزم فکرم درگ دیبا چرا

 نگاش یواشکیو اونم با زنش اومد....بازم  میعمه دعوت بود خونه

 و کشهیعذاب م دنشیاز د المیدان دونمی...م ای!!! خداکردم

! برمیچرا من هنوزم از نوع نگاه هاش لذتم یدم بزنه، ول تونهینم

 من ی... ولگهی" خب راستم مزهی"چشام هگهیبهم م دایآ

 ینجوریا گفتیم دایفراموش کنم... آ تونمیگذشته هامو نم عشق

 من دوست داشتم ی!؟؟ولدونمی...نمکنمیم انتیخ الیبه دان دارم

 کهیخوب بود تا وقت یدلگرم باشم. همه چ میو زندگ الیدان به

 بازم باخت،یرنگ م ی.....اونموقع بود که همه چدمشیدیم بازم

 دیکشی!!!فکرم به گذشته ها پر م



 رحافظیام

 قگوشه اش هنوز متعل هیقلبم بود که  دیلنگ یکه م یزیچ وسط نیا

 رایماز نکهیتا ا کردم،یگاهأ بهش فک م انهینهال بود. بازم مخف به

 عوض کرد، ویبرگشت. با اومدنش همه چ رانیبه ا مستانه برادر

 و دهیتراش یبود، با موها کلیه یو هشت ساله قو یمرد س هی

 خودش تنها اومده بود، باهاش ترسوند،یبراق! ابهتش آدمو م سر

 رامبا من جور نبود، نوع نگاه هاش ب ادیاونم ز زدم،یحرف نم ادیز

 آزاردهنده بود ی.کم

 اورده؟یزنش رو ن "یچرا "جول دیازش پرس سیرئ یوقت

 :با خنده مضحکش گفت

 - انجیچکار کنه...!ول کن بابا جون....موندن شما هم ا رانیا ادیب

 هی...اضاف

 نگاه کرد و ادامه داد مستانه:به من و 

 - تونهیم ییا دهیموندن چه فا نجایاونجا....ا ادیب دیبا مستانه

 باشه؟؟ داشته

 گفت سیو همون موقع رئ ستمینگر مستانهبه  ی:تند

 -نداره و خدارو شکر  یازدواج کرده با حافظ مشکل گهید مستانه

 ینه دست به خودکش شهینه افسرده م گهیسرحاله....د یلیخ

 مستانه!چرا ؟ی!خودکشدمیشنیم دیجد یزایداشتم چ زنهبازمی...م

 نزده بود راجع بهش؟ یحرف



 صداشو صاف کرد و گفت مستانه:

 -م؟یلطفا راجع به گذشته حرف نزن شهیم

 و گفت دیبلند خند یبا صدا اری:ماز

 -بابا....چرا؟ ی...ا

 به خودش گرفت و ادامه داد ی:چهره جد

 -خودم  شیپ کایامر یاومد یاگه همونموقع بعد از طالقت م تو

 اونجا یداشت تویموقع نی..االن واسه خودت بهتر

 زا مستانهحس کردم....  نهمستاو  اریماز ارتباطنکته جالب از  هی

 ونارتباطشاومده بود، مدام استرس داشت.  اریکه ماز یاونروز

 هم مستانهنبود!! نوع نگاههاش به  یخواهر برادر ارتباط هی مث

 ایاومد، نگاش کنه  یبرام قشنگ نبود! راستش اصال خوشم نم

 نهی...کنارش بش

 تو یاونجا بود به خواستش چندتا مهمون اریکه ماز یاونمدت تو

 با دمیدیم کردمیکه به رفتارش دقت م شتریگرفته شد، ب خونه

 که اومده بود اونجا ی. اصال از روزهیزنها راحت و خودمون همه

 خونه عوض شده بود ستمی.س

 نهال

 یداشت جد یلیرفتن به سرکارم خ یبرا الیدان یتایحساس

 شب فتیش دینبا گفتیبا زبون خودش داشت م گهید شد؛یم

 ی!! باهاش حرف زدم، ولشدیآخه مگه م یباشم، ول مارستانیب



 در مورد دیکه از زبون نو ینداشت مخصوصا از روز ییا دهیفا

 به یازین گفتی! مدیشن ییزایچ هیهم  یدکترصالح یخواستگار

 شد؟یم یهمه زحمتام چ جهیآخه نت یول ست،یمن ن کارکردن

 درس خوندنم!! با عمه صحبت کردم و ازش خواستم با چندسال

 آخه مگه تو یمنصرفش کنه. ول میتصم نیحرف بزنه و از ا الیدان

 بازم یشد، ول الیخیمدتو ب هیعمه  ی!؟ با صحبتارفتیم گوشش

 شدم،یداشتم خسته م گهیدادن و...د ریکرد به گ شروع

 قهر کنم و برم خوره،یم ییبه کوزه ا ییتا کاسه ا خواستمینم

 هکالفه ام کرد الیمورد دان یب یتایحساس گهید یبابام. ول خونه

 تمخواسینگفتم قهر کردم.نم یدو روز رفتم خونه بابا، ول یکی بود،

 تو ینظر دیتجد هی ینجوریبفهمه خواستم ا یکس

 .رفتارش بکنه

 داد و گفت امی:اما بعد از دو روز بهم پ

 -برگردم خونه دی.با

 : گفتم

 -یبد رییتو رفتارت تغ دیهم با .تو

 نوشت ی:ول

 -درک کنم شبا  نویا تونمیمن نم یول ،یکارتو دوست دار دونمیم

 گهید یجا ای!!زنم خونه نباشه. حاال چه سرکار باشه 

 نگفتم یزیشدم اما خودمو کنترل کردم و چ یعصب یلی.خ



 دونباومد دنبالم، برگشتم خونه.  الیکه خود دان یروز باران هی تو

 قهر الیشک کنن که من اونمدت با دان یخونواده ام حت نکهیا

 شام هیدسته گل گرفته بود و بعد از صرف  هیبرام  الی! دانبودم

 خوبی. همه چمیرستوران با هم به خونه برگشت هی یتو دلچسب

 گرفتم. یماه مرخص کی. مارستانینرفتم ب یشد، مدت

 بازم همه یدوست داره ول الیباشم که دان یاونطور خواستمیم

 خراب شد ی....چ

 شب هیاومد خونه خودم.  نباری! ادمیاز مدتها بازم حافظو د بعد

 بودم. عمه میمرخص یو عمه مهتاب اومدن. تو روزا مستانه با

 خونه ادیب خوادیتلفن کرد و از قبل خبرشو داد که حافظ م بهم

 ی! ولانیکه بگم ن شدیکردم. نم. پشت خط قفل داداشش

 داشتم با نیقی.....خودمم زهیریبازم بهم م الیکه دان دونستمیم

 گفتم عمه الیشد به دان ی! هرجورکنمیم یحافظ بازم قاط دنید

 خونمون انی!با حافظ و زنش م

 خرسند هیقض نیاصال از ا دونستمیخوب م ینزد ول یحرف چیه

 برگشت خونه من تو یو وقت دیحرف رفت خر ی. بستین

 تاب و شلوارک هیبودم،  لیوسا یریدرحال گردگ آشپزخونه

 نشست و گفت شیشانیپ یرو ی:کوتاه تنم بود. اخم

 نیسنگ یلیحرفش برام خ-اونا اومدن یکنیلباساتو عوض م نی!!!ا

 پتک که به سرم هیبود، درست مثل 



 !بکوبن

 لب غرولندکنان گفتم ریز ی:با دلخور

 -حتما  نم،یشیچرک خونه که جلو مهمون نم یلباسا نیا با

 خو کنمی!!عوضش م

 زد،یبرداشته و داشت گازش م یاریها، خ وهیم ونیاز م کهیدرحال

 و با طعنه گفت قی:با نگاه عم

 -و لباس  یپوشیشما لباس چرکاتو واسه ما م دونمی..!مبله

 یکنیواسه از ما بهترون تنت م تویمامان شیتیت ی!خوشگال

 تو یدلم به درد اومد ول کرد،یفکر م نانهیبدب نقدریا نکهیا از

 ییا دهیاومدن َکل َکل فا یکه مهمونا داشتن م تیاونموقع

 :نداشت، فقط در جوابش گفتم

 -!!!متأسفم

 :در جوابش گفتم

 -!!!متأسفم

 !و به سمت اتاقم رفتم

 زد و جواب داد یزهرخند الی:دان

 -یپوشیم دهیلباس پوش هی...

 و داد زدم رونیفوت کردم ب:از حرص نفسمو 

 -!!!!ن....دا ....رمممممم



از بلباس ناجور و  یحق ندار ینی:اونم داد زداگه شده با مانتو بش

 -تنت 

 ی...کن

 هیبه اتاق اومدم. قلبم گرفت و به گر صالیشدت خشم و است از

 باد کرده رفتم و یکردن، با چشما نیف نیف یبعد از کل افتادم،

 آروم بشم. بعد هم از تو کمد لباسام، یدوش گرفتم. بلکه کم هی

 یکردم تا رو دایاسپرتشو پ هیلباسم گشتم؛  نیتر دهیپوش دنبال

 رشیز یبلند بود. جوراب شلوار نشمیاومد و آست یم زانوم

 یرو یموهام همه رو به سمت دنیو ضمن سشوار کش دمیپوش

 تکون نخوره و از زدم که زیر ریو بهش چندتا گ ختمیام ر شانه

 ابماهواره رو  یهال داشت کاناال یتو الی. دانرونیاومدم ب اتاق

 نگام کرد!! رفتم تو یرچشمی. زکردیم نییدستش باال و پا کنترل

 ییا وهیجام یشسته شده رو آوردم که تو یها وهیو م آشپزخونه

 هبقلبمو  ادشیبا خشم از جاش بلند شد و با فر الیاما دان نم،یبچ

زدن!! چه  یری!!لرزه درآوردبه به...خانم خانما چه عطر و عب

 -خوشگل 

 ... آره؟یامشب دلشو ببر یخوای...!می!کرد

 حرفاش زاغ شد و محکم گفتم دنی:چشمام از شن

 -ال؟؟یدان یگیم یچ یدار

 به تیاز خشم و عصبان یکه شد، موج کمیسمتم. نزد اومد



 و گفت دی:صورتش دو

 -!!!...لباس یکه بپوش ستیساپوت المصب ن نیتر از ا نازک

 تنگ و کوتاس که با هر نشستنت نقدریا تی.......لعنت

 :بهم پشت کرد و ادامه حرفشو گفت

 -هللا ی!!!الهللا ال

 شده بود،گفتم سیکه از اشک خ ییو با چشما دمیکش ی:آه

 دیش:داد ک-یکنیخودتو داغون م یبد دار یفکرا نیچرا با ا الی!!دان

 م وکه هنوز بهت نظر داره....َمرد دونمی!!!!درسته......مسین فکر

- 

 دمیم صی!خوب نگاه َمردا رو تشخ

 شد و گفتم شتری:شدت اشکام ب

 -!! همون بهتر که خوامینم وینجوری...من مهمون اانین خوامیم

 یمهمون ایخودمون مهمه  ارتباطآخه  م،یکردیم جوابشون

 خت؟یکه کال حالمونو بهم ر ینجوری!!ا

 آرومتر از قبل شد، یلیخ یرنگ عوض کرد!انگار الیدان چهره

 و گفت دیموهاش کش یال ی:دست

 -من بدجنسم وگرنه آقا حافظ  گهی...حاال مامان مانیکه ن شهینم

ز ر اراحت کرد، آرومت یکم الشویکه گفتم،خ ییا وننجملهی!! شاه آقا

 قبل شد؛

 اشکبارم که نگاه کرد گفت ی:اومد سمتم و تو چشما



 -چقدر  یدونیاز دستت بدم، خودت م خوامی...من.....من نمنهال

 خوامی!خاطرتو م

 -من  الی! دانزمیبهم بر مویربط زندگ یب یبا حرفا خوامینم

 بفهم نوی!!دوست دارم....ا

 -م بهت نظر داره  گهید یکیقبول کنم  تونمینم ی...ولفهممی..م

 .سرمو بلند کردم و رو به باال نگاش کردم

 -...حافظم زن خوامی...من االن تو رو فقط میتو شوهرم الیدان

 بهش فکر نکن گهیمال گذشته هاس....د ارتباط!داره....بابا اون 

 رفت.  رونیب آشپزخانهاز.زنگ خونه  به صدا در اومد

 و دمیکش رونیشال از تو کمدم ب هی الیبه خاطر دان

 یاشتن ممهمونا باز کرده و د یدرو برا الیسرم انداختم. دان رو

 ابلحظه اول که  الیتو هال...دان دمیپر عیداخل....منم سر اومدن

 نیزد و با نگاه تحس یبخش تیلبخند رضا دیمنو د یروسر

 نگام کرد زشی.برانگ

 عمه منو به خودم آورد ی: صدا

 -!!سالم عروس خوشگل من

 ظهم اومدن داخل. نگاهم به نگاه حاف مستانهاز عمه حافظ و  بعد

 با مستانهرومو چرخاندم و سالم کردم،  یگره خورد، زود که

 یلیکرد. به نظرم خ یباهام دست داد و احوالپرس ییخوشرو

 چهره و موهاش شیمال سبک و:مدل آرا ایشده بود،  خوشگلتر



بهش ماتم برد و بعد از  یی!! چند لحظه ادونمینه!!نم ای بود

 شربت یوانایرفتم تو آشپزخونه و مشغول بردن ل ،ییخوشآمدگو

 که از جام تکون بخورم. خودش همه زاشتینم الی... دانشدم

 به حافظ بود، یلیها رو انجام داد... حواسش خ ییرایپذ

 رفتن کهیبود و تا وقت ریحافظ مادر مرده کال سربه ز کهیدرحال

 منو نگاه نکرد شتریدوبار ب یکی!!!

 اصال چه میدونستیخوب بود عمه اونشب اونجا بود و گرنه نم

 باهاش چند کلمه داد،ینشون م یدختر آروم مستانهبزنم،  یحرف

 دوست یلیکه حافظو خ دمیفهم یکه حرف زدم از حرفاش م ییا

 شد!! میمنم اون لحظه واقعا از ته دل بهش حسود دی......شاداره

 به کردم،یعشق حافظ فکر م یزهایقلبم داشتم به خورده ر ته

 دونمیکه هنوزم تو قلبم جا خوش کرده و نم ییها زهیر خورده

 یونبره، انگار قلبم خونه تک نیاز ب یخونه تکون هیبا  خوادیم یک

 !!دوست نداره

 دوسش داره و دلش یلیگفت که خ الیآرام بود و به دان حافظ

 خونشون! میباهامون ارتباط داشته باشه و ما هم بر خوادیم

 حافظ نداره، یحرفا دنیشن یبرا یاصال ذوق الیدان دونستمیم

 حافظو درآورد و یصدا دیام رفتن پس، با مسخره تقل یوقت

 بازم یول ؟یکنیم ینجوریتکرار کرد. خواستم بگم چرا ا حرفشو

 دوست یبه پا الیدان گفتمیم یشدم، چرا که اگه هر چ مونیپش



 خوادیگفتم یی... گرچه با اون اوصاف با ترشروزاشتی:داشتنم م

 -و  ادیب یه خوادیم ینجوریکنه....آره ا کیو نزدارتباطش

 داشته یکه باهات رفت و آمد خونوادگ ی!کورخونده.... روزبره

 نیبا ا دیروز مرگ من باشه حافظ خان!!! به پولش رس دیبا باشم،

 هندوستان ادی لشی!! فمشهیعشق و هوس قد یحاال پ ازدواج

 .....کرده دوباره حضرت آقا

 بهش بفهمونم که حافظ ینجورینزدم و خواستم ا یحرف چیه

 چه مرگمه!! دوسش داشتم دونستمیخودمم نم ستیمهم ن برام

 مشغول کنم. الیو دان میخودمو به زندگ خواستمیبه زور م یول

 دوست دارم و راه من از حافظ جداس! الویبگم دان خواستمیم

 فیتوص یکس یحس و حالمو برا نیا تونستمیچه سود!! نم یول

 !!!!کنم

 "رحافظی"ام

 کلمه حرفم نزدم!! هی نیتو ماش م،یخونه نهال که برگشت از

 یمن دنباله شو نگرفتم. انگار یحرف زد ول یچندبار مستانه

 حالمو دیفهمی!!م

 بهم گفت یآرام یکه با صدا میخونه بود یکای:نزد

 -خونه نهال؟ میبر ی....چرا اصرار داشت حافظ

 یلحظه که نگاش کردم با اخم هیو  دمیبه سمتش چرخ یتند



ه ن...!من واسه داداشم رفتم اونجا الی:کوتاه گفتماوال خونه دان

 -نهال!! دوما 

 پاک کنم، مامان مهتاب الویبد دان تیذهن ینجوریا خوامیم من

 براش مهمه یلیما خ یبرادر ارتباط...

 ادامه داد مستانه:نگامو به جلوم گرفتم و 

 -میبا هم در ارتباط باش ادیمن دوست ندارم ز ی!!ول

 کم کردم و گفتم نویکردم!سرعت ماش خیحرفش  دنی:از شن

 -چرا؟؟؟ اونوقت

 گفت یچهره اشو بهم زد و با ناراحت مستانه:

 -هنوزم احساس  نکهیواسه ا اد،یاز نهال خوشم نم نکهیا واسه

 کنمی!!خطر م

 گفتم یزدم و با تأن ی:پوزخند

 -!حق طالق با یاریتکه خدا رو شکر شما صاحب اخ فعال

 ؟یترسیچرا م گهی!شماس...د

 یکرد و با صدا دایپ یفیشد دستاش لرزش خف یاش عصب چهره

 -تو اگه حق طالق باهات بود ینی...ی:لرزان گفت....

 تحمل کنم که از نمیا تونستمینم یناراحتش کنم ول نخواستم

 قلبم بود و یچون هنوزم خاکستر عشقش تو دیبد بگه، شا نهال

 ادیازش بدم ب تونستمی!!نم

 تشیواقع یقلبم به وجد اومده بود!! ول دنشیاز د امشبم



 یتو نویدم خونه ماش میدیانکار کنم!! رس ویهمه چ خواستمیم

 حرف داخل ساختمان یدلخور بود و ب مستانهبردم.  نگیپارک

 پشت سرش به راه افتادم و رفتم داخل. همه انگار خواب رفت،

 داخل سالن نبود یخاموش بود و کس...بودن. چراغا 

* 

 نهال

 بردم که باردارم. یپ دم،یجد یحالتا دنیماه گذشت و با د هی

 موضوع خوشحال بودن. مامان و بابا...عمه و از همه نیاز ا همه

ه ب میبیعجیداشتم. دل شوره  یبیحال غر هی! اما من الیدان شتریب

 حرف یسراغم اومده بود...نه دوست داشتم با کس

 خراب و حال هیاحوالمو بپرسه، به خاطر روح ینه کس زنم،ب

 مدام بهم الیرو رفتم خونه مامان. دان ینامساعدم، مدت یجسم

 که حامله شده بودم یاز روز د،یپرسیو احوالمو م کردیم تلفن

 باهام صحبت یش باهام بهتر شده بود، به نرمارتباط یلیخ

 بزاره ارمیرو در اخت یرفاه لیداشت همه وسا یو سع کردی...م

 نواومد دنبالم و خواست م الیروز دان هیماه استراحت  کیاز  بعد

 شروع کردم به دمید الویدان نکهیخونه خودمون ببره. اما هم به

 بد شد یلی..عق زدن!! حالم خ

 من آرام و قرار نداشتم!! یداشت آرومم کنه، ول یسع الیدان

 خواستیم ینجوریشونه هامو ماساژ داد. ا یساعت هی مامان



 خواستیاومد و م یم الیدان کهیکنه، خوب بودم تا وقت آرومم

 یناراحت بود، ول دمیبشه. مامان به خاطر حاالت جد کینزد بهم

 هی نایدلگرم باشم. ا میداشت آرومم کنه و بگه به زندگ یسع

 شیپ ایلیخ یکه برا هینامناسب دوران باردار تیوضع یسر

 سوار الیگوش دادم و با دان یحرف چیه یمامانو ب ی!! حرفاادیم

 دیتأک الی. مامان به دانمیشدم و به سمت خونه برگشت نشیماش

از  نیماش یتو خبرش کنه الیحالم بد شد دان یوقت هی.کرد اگه 

 برف کردم،ینگاه م رونویپنجره بغلم، داشتم ب

 صدایاز اول صبح شروع به بارش کرده بود، آرام و ب یآرام

 !! چقدر قشنگ بود....دوست داشتم به آسمون زل بزنمدیباریم

 الیخسته بشه... دان شیدی... اونقدر نگاش کنم که چشمام از سف

 د،یمنو که د یباهام حرف زد، اونم حال و هوا ییدوکلمه ا یکی

 خونه، من جلوتر رفتم میدیرس یو وقت زدیحرف نم ادیز گهید

 کرده بود یبزنم، سع یچکارینزاشت دست به ه الی. دانداخل

 همه بأیخب تقر یکنه، ول زیرو در نبود من، تو اونمدت تم خونه

 الزم داشت یریها گردگ لهی.وس

 زهسفارش داد. به بو و م رونیغذا از ب الینشستم و دان یمبل یرو

 گوشت کباب شده یکرده بودم، بو دایپ اریاز غذاها و یلیخ

 .گذروندمیم ویسخت یلیخ ی. داشتم روزاکردیم تمیاذ بدجور

 !! اونقدر تحملشدیحالم بدتر م کمیاومد نزد یکه م الیدان



 تخت نییبود که رختخوابشو ازم جدا کرد، پا ینکردن

 هیو دکترم برام  رفتیم جیاوقات سرم گ شتری.... بدیخوابیم

 مویو دوره باردار ارینوشت و بعد هم نوع واستراحت مطلق  مدت

. اونقدر سخت گذروندمیسختمو داشتم م ی!سخت اعالم کردروزا

 یکه به جا

 چیکرده بودم. از بس که لب به ه دایوزن، کمبود وزن پ اضافه

 .اوردمیفورأ باال م خوردم،یکه م یبزنم، هرچ تونستمینم ییغذا

 چکار کنه که حالم دونستیناراحت بود،نم یلیبرام خ الیدان

 تو اونمدت الیخودم و دان ارتباطنکنم! دایپ یباشه و مشکل خوب

 تو خونه پدر مویدوران باردار شتریسرد و آروم شده بود، ب یلیخ

 گذروندم ی.م

 "رحافظی"ام

 د،اومده بو کهی. از وقتکردیم تمیاذ یلیخونه، خ یتو اریماز بودن

 خوردن نوشیدنی. اهل گرفتیتو خونه م یادیشبونه ز یهایمهمون

 وم بود، برام شده بود سؤال که چرا قصد رفتن به کانادا رگیج و

 !؟نجاسیچرا چندماهه ا گهی!؟ مگه اونجا زن نداره دنداره

 گهید وینکبت یچشمامو ببندم و اون زندگ تونستمیم کاشیا

 نهال خوشبخته؟! با یعنی کردمیبا خودم فک م شهی. همنمینب

 مداشت دیمورد ترد نی!تو ادونمینه؟! نم ایش خوبه ارتباط الیدان



ت، که نهال باردارهقلبم شکس دمیاز مامان مهتاب شن کهی!!!تا وقت

 حال بد بهم دست نیچرا ا دونمیحالم بد شد نم

 !ییآب سرد روشو ریو سرمو گرفتم ز یی! رفتم تو دستشوداد؟

 ه... بضربان قلبم باال رفته بود. د،یچکیداشت از سر و روم م آب

 داشتم، ینشستم، حال گند نیدادم و رو زم هیپشتم تک وارید

 شد؛ چرا داشتم پا به ورطه ریاشکام سراز صدایو ب دیترک بغضم

 !! چرا اصالکردمیچرا هر لحظه داشتم سقوط م زاشتم،یم ینابود

 قبول کردم!!؟؟ انویجر نیروز اول ا از

 نهالو از. چرا کردمیو خودمو خالص م کردمیم یخودکش دیبا

 قرار یزندگ زینفرت انگ تیموقع نیدادم؟ چرا خودمو تو ا دست

 خاتمه بدم. میو به زندگ رمی!! اونشب دوست داشتم بمدادم

 یچند روز گهید ش،یشگیهم یدادنا ریهم به خاطر گ مستانه

 به خاطر باردار زدیحدس م ی. انگارزدیکه باهام حرف نم بود

 دفه هینداشتم چرا  یبه زندگ یحس چینهال دلم گرفته...ه بودن

 چرا داد،یخوش نشان نم یبه من رو یشد؟چرا زندگ نطوریا

 ارو دو یداشت؟نه!! درد دهیچراها االن فا نیآخه ا ی...چرا!! ول

 یبود، خوب شدن ینجوری!حال و اوضاع داغونم تا مدتها اکردینم

 .زدمیساکت بودم و حرف نم گرفتمی!! تو جمع که قرار منبودم

 و ستادمیروبروشون ا رفتم 

 گفتم باهاش کار دارم. هر دوشون به من نگاه کردن، مستانه به



به من و  اریماز یبود...ول دیروح و سف یرنگ و روش ب مستانه

 نگاه کرد و گفت ستانهم بعد

 -دوماد سرخونه!؟ ی...آقا هیچ کارت

 که بهم انداخت، ییا کهیت دنیشن از

 گفتم مستانهرو به  ار،یبه ماز ییاعتنا یشدم و با ب ی:عصب

 _ستم؟؟یبا تو ن مستانه

 انداخت. یو نگاه اریاز جاش بلند شد و ماز دیبا ترد مستانه

 . خشونت وکردمیموضوع شک م نیکم کم داشتم به ا گهید

 و گفتم دمیلبمو گز ظیبود و با غ ادیز یلی:تنفرم خ

 -باال  ایزود ب مستانه....

 پشت نمیبب نکهیرفتم باال. بدون ا عیجلوتر از پلکان سر خودم

 نه؟؟ ایاومد  سرم

 مستانه. زدمیمرغ سرکنده داشتم دور تا دور اتاقو قدم م هی مث

 هشلواریداخل اتاق و درو که پشت سرش بست بهش زل زدم.  اومد

 یتنش بود، موها نیبدون آست دیبلوز سف هیجذب و  نیج

 گذاشته بود. شانیدور گردنش پر شهیو فرش هم مث هم مجعد

 شد رهیآب دهنشو قورت داد و بهم خ مستانهقدم رفتم جلو،  دو

 که شدم با تموم قوام داد زدم کشی:!!نزد

 _؟؟یدار یارتباطچه  اریتو با ماز مستانه

 لرزانشو بهم یدستا د،یلرزینگران شد، لباش داشت م چشماش



 و گفت دی:مال

 -.... ؟؟یگیم یمعلوم هس چ چی...تو.. هت

 دمی:غر

 -هاتو  یبوالهوس یخوایخوب جمه.... م یلیاتفاقا حواسم خ آره

 ست؟؟ین نتونیب یخبر چیه یبگ یخوای؟میکن انکار

 با چهره نگران و محزون، چشمانش اشکبار شد و جواب مستانه

 برادرمه_ اری:داد...ماز

 بلندتر داد زدم ی:تحملشو نداشتم!! با صدا

 -شوووو خفه

 تا شد!!بهش پشت کردم، نفساماز تعجب چهار  مستانه یچشما

 به مستانه!!دیشمارش افتاده بود، ضربان قلبم به هزار رس به

 با مستانهانداختم،  یمبل یافتاد، رفتم و تن پرتنشمو رو هیگر

 نگاش نکردم. سرم داشت گهیصورتشو پوشاند، د دستاش

 بد به مغزم داشتن هجوم ی:حالم داغون بود، فکراد،یترکیم

 اوردنی.....م

 دفه نیازم فاصله گرفت. ا شتریو ب شتریب مستانهاز اونشب  بعد

 مستانهکدر و سردمون برده بودن.  ارتباطبه  یپ ارمیو ماز سیرئ

 افکار بدم به مغزم هجوم یشده بود، گاه نیباهام سرسنگ یلیخ

م از خودم و افکارمبد ی! گاهکردنیام م وونهیو داشتن د اوردنیم

 ییو در تنها یسلول انفراد هی. دوست داشتم برم تو ومدیم



 .خودم به سر ببرم

 یبهم تذکر داد، ول مستانهدوبار به خاطر رفتارم با  یکی سیرئ

 کردمیباشم. احساس م شیاون آدم چند ماه پ تونستمینم گهید

 که فقط و یدیفرد پارانوئ هیشدم، شدم  لیتبد نیآدم بدب هی به

 تونستمی! نمدنیارن شکنجه ش معذاب آورش د یفکرا فقط

 چیو علت نگاه کنم! عرضه ه لیدل یو ب اریماز زیه ینگاهها

 ینجوریو داشتم ا خوردمینداشتم، فقط از درون خودمو م میکار

 شدمی....نابود م

 کردمیداد!! باور نم شویا کدفهیخبر رفتن  اریگذشت و ماز یمدت

 نیا دونستمی! خوشحال بودم و نمرهیو م کنهیگورشو گم م داره

 مستانهرفت و من و  اریبروز بدم. ماز یچه طور مویخوشحال

 ی. زندگمیزدیو با هم حرف نم میاز هم دور بود همچنان

 داشتم یدلخوش هیتنها  ی. ولشدیداشت بد و بدتر م کنواختمی

 رفته اری.که ماز

 مستانهاصرار داشت من و  سی. رئمیشد کینزد دیع التیتعط به

 ارتباط ینجوریقصد داره ا کردمیسفر بفرسته، احساس م هیبه  رو

 سیرئ ینداشتم. ول ویسفر چیسردمونو خوب کنه. حوصله ه

 اعتنا شده ی. من که بکردیم شتریو ب شتریاصراراشو ب داشت

 مستانه. با شیک میرو رفت یبود!! چند روز یچه باک گهید بودم

 اون مدتو از یایداشت دلخور یسع مستانه یول زدم،ینم حرف



 باهام حرف زد و بازم از دوست داشتنش برام اره،یدر ب دلم

 ینیدلم سنگ یکه رو یعاشقمه، تموم حرف نکهی. اگفتیم

 .بود که هنوزم مث خوره تو جونم بود اریش با مازارتباط کرد،یم

 و داد دیبازم رنگ از رخسارش پر دمیکش شیو که پ اریماز بحث

 بلکه بدتر چ،یو حساسم. حرفاش آرومم نکرد ه نیکه من بدب زد

 نکردم، دلم ازش پر بود، یو حساسم کرد! باهاش آشت نگران

 کنهیازم پنهون م ویزیچ هیداره  کردمی!!همه اش حس م

 دیع التیتهران. تعط میو برگشت مینبود شیک شتریروز ب سه

 رو هر چه زودتر یلیتعط یاونروزا خواستینداشت، دلم م یتموم

 مهتاب بهم تلفن کرد و دیبدر که رس زدهیسر بزارم. روز س پشت

 مهمهیهم باهاشون بر مستانهبدر، من و  زدهیبرن س خوانی."گفت"م

 االن وضعش اد؟یب تونهینهالم م یعنی گفتمیاش باخودم م

 گفتم مستانهکه تو ذهنم بود، به  یسؤال کی! با هزار و ه؟یچطور

 ،یه کنه اما در کمال ناباوربدر آماد زدهیرفتن به س یبرا خودشو

 جا چیه ادیرفتن نداره و نم رونیگفت "حوصله ب مستانه!"

 ادی...همون بهترررر!! خب ن

 افتاد که نهال یلباسام که رفتم تو کمدم، چشمم به لباس سراغ

 برام کادو آورد و من اصال ایتالیوقت رفتن به ا شیسال پ دو

 یبه دستم گرفتم، برا رهنویکردم و پ ی. مکثدمشینپوش

 همه فکرامو رو هم یبعد از لحظات یمردد بودم. ول دنشیپوش



 . داشتم ساعتمو رو دستمدمیو شلوار و پوش رهنیو پ انداختم

 اش، گفت رهیاومد تو اتاق و با نگاه خ مستانهکه  بستمی:م

 -لباسات؟  دهی...جدمبارکه

 نگاش ییاعتنا یحرفاشه، با ب یطعنه چاشن یکم هی دونستمیم

 :نکردم و جواب دادم

 - دهی...اره جد

 و ادامه داد ستادی:اومد جلوم ا

و فقط  دمیخودم عطر پاش ی:رو- ادی.خوشگله...مارکه....بهت م

 گفتم

 _ی.مرس

 که هنوز ازش دیفهمینگاش پر از حسرت و ولعه!م دونستمیم

 ی. صدادمی. به سمت در که رفتم کت اسپرتمم پوشدلخورم

 بازم اومد که گفت مستانه:

 - ؟یآشت یایچرا نم حافظ

 نذاشت.درو گرفتم. اومد سمتم و  رهیاعتنا دستگ یب

 -واست  رمیمینکن، به خدا دارم م غی.حافظ...خودتو ازم در

 و دمیدستمو رو صورتم کش یبا کالفگ ستادم،یخشک ا سرجام

 دونمی...من خودمم هنوز سردرگمم، نم مستانه :با لحن آروم گفتم

 اصال چرا _

 شد؟ یشکل نیا میگیچرا زند نجام،یا



 -دمیبخدا بهت قول م م،یکنیدرست م وی.خب...با هم همه چ

 اشک تو چشماش حلقه زده، دمیسمتش که برگشتم د به

 تازه کردم و گفتم ینفس 

 -میزنیبا هم حرف م گردمیخب شب برم یلی.خ

 و گفت دیاز چشماش چک ی:قطره اشک

 -بدر زدهیس میریم یدو نفر م،یامروزو با هم باش ای.حافظ ب

 ته رون،یدوست داشتم با خونواده مامان مهتاب برم ب تشیواقع

 نمینهالم بب خواستی!ته قلبمم دلم م

ن م میبا هم بر ایب یاگه تو هم دوست دار و گفتم نیی:سرمو گرفتم پا

 -با  خوامیامروزو م

 .خونواده خودم باشم

 .نگفت یچیه ام؛ هاز گفتن اون جمل بعد

 ریج ریج ی. خونه از بس که خلوت بود، صدارونیاتاق اومدم ب از

 و غزاله خونه سیراه رفتن. رئ نیاومد ح یتازه ام م یکفشا

 شده بودن داریاصال اون وقت صبح از خواب ب دونمینم یول بودن

 زدهیروز س ی. هوارونیاز خونه زدم ب نمینه! سوار بر ماش ای

 یابر

به همراه داشت. رفتم در خونه  یادیانگار بارون ز بود،

دم در گذاشته بود و خودشم حاضر و  لویمامانمهتاب، همه وسا

 آماده



 زدم. طبق معمول نیمیسر به س هی. قبل رفتن، رفتم باال و بود

 . تو اوننیی. اومدم پاکنهیو سرش درد م ادیگفت نم شهیهم

 کوین کیپ یها لهیاومده و داره سبد و وس المیدان دمید فاصله

 مو سالمش کردم. نگا نییاز پله ها اومدم پا نش،یتو ماش زارهیم

 و با لحن سردش جواب مو داد. رفتم جلو، همون لحظه کرد

 نگاه یچشم ری. به هردومون زرونیاز داخل خونه اومد ب مهتابم

 :کرد و بعد گفت

 -ومده؟ی؟نمستانهپس کو  حافظ

 -احوال بود ضیکم مر هی.نه...

 کرد و گفت یی:مهتاب خنده ا

 -م؟یخبر یداره و ما ب ین یعروسمم ن نیا نکنه

 لبخندزنان گفتم کرد،یداشت حرفامونو گوش م المی:دان

و  تمگف نویا-زوده واسه بچه دار شدن ه،ی.نه بابا...بچه دردسر زندگ

 من اومدم نکهی. همرونیاز در ساختمون اومدم ب

 خودم رفتم و اصال نیسمت ماش رون،یاومد ب المیسرم دان پشت

 نینه؟! ح ایتوش هست  یکس نمینگاه نکردم بب الیدان نیماش به

 بلند خطاب به مامان مهتاب یبا صدا ن،یبه سمت ماش رفتن

 :گفتم

 - دیای...همراه من ب

 خواستمیم ی. وقتنیشد و مهتاب با من اومد تو ماش نمیهم



 انداختم جلوتر از من الیدان نینگاه به ماش هیکنم، حرکت

 نهال کنارش نشسته...پس نهالم اومده بود دمی!حرکت کرد و د

 لب گفت ری:مهتاب ز

 -حرکت کنه واشی دیبه خاطر نهال با الی...دان

 سخت بوده، شیدوران باردار یلینگفتم و مهتاب ادامه دادخ یچی:ه

 -همه  ام،ینم گفتیامروزم م

 اومدش، خدا کنه حداقل امروز وبه زور ما  شه،یحالش بد م اش

 .حالش بد نشه

 نزدم. به خاطر یو بازم حرف رونیبا حسرت فوت کردم ب نفسمو

 .میبدرو راه انداخت زدهیو بساط س کینزد یجا هی میرفت نهال

 بدرو آماده کرد. زدهیناصر جوجه س ییدا شیپ یساال مث

 تک یصندل هیحواسم به نهال بود که رو  یرچشمیز یگاهگدار

 فیضع ینکرده بود، فقط کم یرییتغ چیبود. اصال ه نشسته

 نگام کرد، یرچشمیباشه. اونم ز ضیمر کهیمث کس داد،یم نشون

 یلباسا رهیخ رهیچندبارم بهم زل زد و خ هیکه  خورمیم قسم

 ! منمکردیو مرور خاطرات م ادی کنمیبرانداز کرد!! فک م تنمو

 اون بودم، منم خاطرات خوش گذشته داشتن حالمو عوض مث

عده هم مث  هیجا رفت  هی یاز خوردن نهار هر ک کردنبعدی!!م

 مایقد

 بود، از صبح نشیکنار ماش الیدان کردن،یم بالیوال داشتن



 نشسته بودم یکرده، منم کنار دایپ رادیکم ا هی گفتی....م

 به اون خونواده نداشتم و همه باهام یتعلق چیه گهیانگار د

 پژمانم رفت ییام. دا یفرد اضاف هی کردمیبودن!احساس م گانهیب

 تنها نشسته بودم و کهیهمونموقع بود درحال ال،یدان سمت

 دمینهالو شن یبود،صدا رهی.... نگاهم به جلو خ

 _ دونستمیم دم،کاشیفهمیکارتو م لیدو سه سال دل نیا کاش

 نه!! ای ادیازم بدت م یبهم پشت کرد ،اگهیدبهم پشت کر چرا

 ...اصال چرا؟یکنیرو م نکارایباهام ا یچرا دار ادیبدت م اگه

 آخه رررریام ؟؟یکنیو ازش استفاده م یمنو هنوزم دار یکادو

 !؟چرا

 ییا گهیبلند کرده بودم و بهش زل زدم، رو به سمت د سرمو

 شک نکنه داره با یکس خواستیبود، م ستادهیا نهیبه س دست

 نگاش کردم، آب دهنمو قورت دادم و مرخی. از نزنهیحرف م من

 :گفتم

 نگام کرد و گفت ی_:تند ومدهیازت بدم ن چوقتی...م...من...ه

 _ییا وونهی!تو...تو...د

 بود، گفتم رهینگام به جلوم خ کهیو درحال دمیکش ی:آه

 -بکشم،  شیفکر گذشته و حرف گذشته رو پ خوامینم چوقتیه

 قلبمه. یو تا ابد تو شهیتو هم ینهال...جا یبدون خوامیم یول

 رو کتمان کنم قتیحق نیا خوامینم گهی!!د



 مث قایدق م،ینکرد یحرکت چیکردم، اونم بهم زل زد ه نگاش

 گفتم عاشقشم!! چند لحظه کهیبود! وقت شمیچندسال پ اعتراف

 به خودش د،یاز خواب پر یبود و نگاه!! بعد نهال انگار سکوت

 :اومد و ِمن ِمن کنان گفت

 _ییبه تمام معنا وونهید هی ؟تویحرفا رو بزن نیا دی!حاال با

 یشلوارم فرو بردم. نفس راحت بیزدم و دستمو تو ج یلبخند

د ن بنم نم بارون که شروع شد، نهال بازم گفتحافظ تو به م دم،ی:کش

 -امو  ندهیو آ یبه باد داد موی...زندگیکرد

 من تو قلبته؟ یتا ابد جا یگی! حاالم میکرد تباه

 ییبه جا یبهش نگاه کردم، بارش باران تندتر شد و هر کس بازم

 به سمت ما الیلحظه احساس کردم نگاه دان هی. دیدو یم

 و در آخر گفتم رمیکردم زود از نهال فاصله بگ یسع د،ی:چرخ

 تو نبود نهالللل....من سر ندهیقصدم تباه کردن آ چوقتیه

 ورنابود کردم....من مجب ندمویموندم و ...خودمو و آ یبد یدوراه

 بدونِ  یحت یتو شاد و خوشبخت باش خوادی... اما دلم م شدم

 !!!من

 خشک شده شیبرق گرفته ها در جا نیمات و مبهوت ع نهال

 زدیپلک هم نم یحت خورمی!بود قسم م

 اصال کرد،ینگام م یبدجور الیوقت برگشتن به خونه، دان تا

 یبا خودش چه فکر دونستمینم گهیبود برج زهرمار. د شده



 .کرده

 یاحافظ تو لباس دنیبدر به کامم شد زهرمار! با د زدهیس نهالروز

 براش گرفته بودم حالم عوض شیکه خودم دو سال پ ییکادو

 با هم تناقض یلیحافظ خ ی! حرفا و رفتارااوردمیسر در نم شد،

 شتریدو سه سال ب نیبعد از ا دشمیجد یحرفا دنیبا شن داشت،

 برم و سرش هوار خواستیاون روزم تلخ شد. دلم م شتریب و

 وونهیکه تا ابد تو قلبتم؟ مگه تو د یچ یعنیو بگم "آخه  بکشم

 مگه من ؟آخهیدیم میباز ینجوریا یمن احمقم که دار ؟مگهییا

 آخرش یدوست داشتم، ول نهمهیکه ا یتحمل دارم؟ من چقدر

 قلب شکسته واسم موند هیاز دست دادم و  وی."...همه چ

 و یعصب الیاونروز دو برابر شد!!! دان یخونه تلخ میبرگشت یوقت

 ،از بارون اونروز رو سیخ یخونه لباسا میدیرس یبود. وقت گرفته

 اومد و یمدام تو خونه م الیپهن کردم. دان زیرخت آو یرو

 با هم حرف زدن نی. ته دلم احساس کردم من و حافظو حرفتیم

 بدم، حیواسش توض انویو گفت جر دیسرم دادکش ی!! وقتدهید

 قورت دادم و با ی!! آب دهنمو به سختدیترکیام داشت م َزهره

بود اونقدر  یمتشنج و عصبان الی. دانستادمیروبروش ا ترس

 با هم یبد یلیخ یلیخ یاونشب دعوا د،یلرزیکهدستاش م

 اونقدر گفت و گفت که آخرش منو متهم به همه الیدان م،یداشت

 !کار کرد



 ام گرفت و داد زدم هید،گریترکی:دلم داشت م

 !خفه شوووو احمق_

 شها و لرز هیاعتنا به گر یکج کرد و ب یلبشو با زهر خند الیدان

 :بدنم گفت

 _ که تو تهیواقع نیبگم ا ادیبدت م ؟چرایکنیانکار م تویواقع چرا

 چرا نهال؟ چرا هان؟؟ ؟یدار ارتباطبا اون الدنگ  هنوزم

 :رومو ازش برگردوندم و گفتم

 تو _ الی! دان؟یچ یعنی نی...ایزنیبه زن خودت تهمت م یدار تو

 تو اوج خشم داد زد الی:دان؟یکنیآبرو م یمنو ب چرا

 _ اشتو باه دونمی...من به تو اعتماد ندارم، من مگمی...االنم مآره

 بچه هم مال من باشه نیاصال چه معلوم که ا ،یداشت ارتباط!

 بهم دست داد، یبد د،حسیدور سرم چرخ ایتموم دن یانگار

 ااااااای!!خداییییی!وا

 الیدستم دهنمو گرفتم و محکم فشارش دادم که نلرزه، دان با

 یبلند هر چ یو با صدا رفتیها تو خونه اومد و م وونهید مث

 .کردیزشت بود بارم کرد! بغِض تو گلوم داشت خفه ام م حرف

 کهییتا جا شد،ینفس بکشم، حالم داشت بد و بدتر م تونستمینم

 یهنوزم داشت حرفا الیکرد، دان خیافتادم، بدنم  نیزم رو

 یچ دمینفهم گهیچشمامو بستم و د کرد،یتکرار م زشتشو

 ....شد



 ِسُرم به بازوم وصله و تو خونه هی دمیچشمام باز شد د یوقت

 گلومو ست،یدور و ورم ن یکو؟ کس الیهستم. پس دان خودم

 لرزانم گفتم ی:صاف کردم و با صدا

 _الی...دان

بعد از چند بار صدا کردن، از تو اتاق اومد  ومد،ین یکس اما

 .رونیب

 بود، با ترس نگاش کردم. اومد رو سرم نیاش هنوز خشمگ چهره

 و گفت ستادی:ا

 مسخره دلم گرفته که _ یزندگ نینهال اونقدر از خودم و ا نیبب

 از خوامیهم خودم هم تو رو خالص کنم. م نجایدارم هم دوست

 یمن چ یفهمیبدم خودمو نجات بدم. تو نم یفکرا نیا دست

 نامرد!! من عاشقت نمهیس یتو یچه درد یفهمینم کشم،یم

:با ؟یکرد نکارویآخه چرا؟؟چرا باهام ا یخواستمت،ولیم بودم،

 داد زدم و گفتم بایبلند تقر یصدا

 _؟یکنیفک م ینجوریتو چرا ا الینکردم، دان یچکاری...همن

 و گفت دی:غرّ 

 انکارش نکن_ گه،ی!!نهال حسم به من دروغ نمستی!فکر ن

 به سرم وصل شده ام توجه نکهیجام تکون خوردم و بدون ا تو

 :کنم، گفتم

 _ست؟؟یبچه خودت ن نیا گهیداره بهت م حست



 گفت ظیو با غ ستادیو رو سرم ا کمی:اومد نزد

 بجنگم، دارم _ بمیعج یاحساسا نیبا ا گهید تونمیمن نم نهال

بدون  جام بلند شدم، ازیکنیبا من بد م یتو ...تو دار شم،ی.داغون م

 خودم باشم، منم تیبه فکر وضع نکهیا

 آخر و داد زدم میشدم و زدم به س نی:خشمگ

 _خورهیداره حالم ازت بهم م گهیتحملت واسم سخته...د گهی...د

 زد و گفت ی:پوزخند

 _ کننه...ن ؟یخودتو تبرئه کن یگیم نویا ی! داردییبابا...نفرما نه

 یکنیم عیفقط خودتو ضا ینجوریو ا نکاری.ا

 تحملم تموم ختم،یآب دهنمو تف کردم و رو صورتش ر همه

 . تلو تلو خوران دستمورفتیم جیسرم گ ستادمی!! سرپام که اشد

 کنارم گرفتم واری.به د

 با خشم بدون توجه بهم پشت کرد و گفت الی:دان

 خودم وخودتو _ ایچکار کنم، فقط دو راه دارم  دونمیم من

رو  کنمدستمیگردونه حذف م نیحافظو از ا ایو خالص...! کشمی!!م

 به یافتادم، با ناباور نیشل شد و محکم رو زم وارید

 گلوم خشک ینگاه کردم، خواستم حرف بزنم ول الیدان

 بود، اونم بغض داشت؛ یاومد جلو، چشاش بارون الیبود؛دان

 راهش نبود نمیآخه ا ی.حالش خوش نبود، ول

 تموم بدنم یتو یچشامو بستم و دستمو به پهلوم گرفتم، درد بد



 یخودش جا نیو ا کردمیبچه رو داشتم حس م یتکونا د،یچیپ

 کردمیداشتم فک م الیدان یبه حرفا بود. یدواری!ام

 خودمو اگه یول اد،یسرش ب ییبال چیحافظ ه خواستمی....نمنه

 یاز شر همه چ ینجوریبهتر بود، ا یلیکه خ کشتیو م زدیم

 و دی. بغضم ترکشدیتموم م ممینکبت یزندگ نیا شدم،یم خالص

 دیگونه ام چک ی.اشکام رو

 و انیگر ینشست و با صدا نیزم یاومد سمتم، روبروم رو الیدان

 :لرزانش گفت

 _؟یفهمینم نویدوِست دارم نهال چرت ا من

 :با تنفر بهش نگاه کردم و گفتم

جمله رو  نیا نکهی_هم؟؟یکنیم رمیتحق ینجوریو ا یدار دوسم

 وونهیآخر؛ داشت د میزد به س الیگفتم دان

 دیو با خشم نعره کش دی... از جا جهشدی:م

 چرا از _ دونمی...اصال نمیبهونه دار هیمن  یواسه همه کارا تو

 ارتباطو باهاش  یفک نکردم که تو با حافظ دوست بود نیبه ا اول

 همون موقع ت؟چرای!چرا قبول کردم و اومدم خواستگار؟یداشت

 فک نکردم؟؟ زایچ نیا به

 نیزم یرو واریگوشه د شد،یتحملم داشت کم و کمتر م گهید

 چشامو رو هم گذاشتم...سرد به درازا افتادم و 

** 



 رحافظیام

 به کردم،یخودم و نهال فک م یراهو داشتم به حرفا ریمس تموم

 هنوز قلبش واسم کنه؟ینهالم مث من هنوز بهم فک م نکهیا

 یگاه ؛یرانندگ نیح نیماش یخودم تو ییتو تنها زنه؟یم

نهال تو  یبغض کنم!! صدا خواستمیم یگاه دمیخندیم

م و خاطرشو تو ذهن و قلب ادیتا ابد  دیبا ؟یگوشمبود...خب که چ

 دفن

 منو تازه چه به نهال کردم،ی!م

 پارک کردم و نویماش عیخونه، باران بند اومده بود، سر دمیرس

 نبود، به سرعت رامو نییتو سالن پا یداخل ساختمون. کس رفتم

 مانعم شد سیرئ ی:گرفتم و خواستم از پله ها برم باال که صدا

 ...حافظ_

 ستادمی.سرجام ا

 -تو اتاقم کارت دارم ای.ب

 نیا یعنیرفت تو اتاق کارش.  عیسر دمیسمتش برگشتم، د به

 پشت دمیداشت؟ رفتم داخل اتاق. د کاریشب باهام چ وقت

 هیبه چشم داره و  مشویفر میمطالعه ن نکینشسته، ع زشیم

 دستشه. نگام که کرد از نوع نگاش خوف کردم. آب دهنمو کتاب

 دادم.قورت 

 -؟یداشت فیوقت شب کجا تشر نیبپرسم تا ا شهیم



 -بدر...با اهل خونواده زدهی.م...من...رفته بودم س

 -نی...باورکن-ناس؟یجزء کدوم از ا مستانههستن؟... ایتو ک خونواده

 :نذاشت حرفمو کامل بزنم و لحن صداشو تندتر کرد و گفت

 ه حالت _ب ی!وایکنیم یکم محل یبه دخترم دار نمیبب خوامینم

 ! اونوقته که اونیدار یبزنه و بگه که مشکل یحرف مستانه اگه

 شد؟ تی...حالینیب یمنم م یرو

 بودم، سرمو بلند کردم و با گفتن چشم، از اتاقش اومدم ساکت

 کم داشتم! خودمو به اتاق نویحال و هوا فقط هم نی. تو ارونیب

 فحش یلب به همه چ ریرسوندم رفتم داخل، داشتم ز که

 و رو تخت انداختم. دمیکش رونی. کتمو فورا از تنم بدادمیم

 تخت دراز یکه رو دمیرو ند مستانهکه حواسم پرت بود  نقدریا

 و پتو روشه دهی!کش

 بهش انداختم و ضمن درآوردن کفشام از پام، رو تخت ینگاه

ده ماومنهال و خاطراتش باز الینگاه به لباسام انداختم، خ هی نشستم،

 یو تو دمیبود سراغم. با همون لباسا رو تخت دراز کش

 فرو رفتم نیریش یی.خلسه ا

 دمیبود و شن کمیکه نزد مستانه ی:صدا

 _؟یاومد یک

 کنه،یچشماش بازه و داره منو نگاه م دمید دم،یسمتش چرخ به

 :نگامو ازش گرفتم و گفتم



 االن_ نی...هم

 بود و ادامه داد نیو غمگ واشی:صداش 

 گذشت؟_ خوش

 گفتم یلیم ی:حوصله جواب دادن به اون سؤاال رو نداشتم! با ب

 .آره خوب بود_

** 

 دم،یشنیداشتم م دیجد یبازم حرفا م،یزندگ انتیتو جر اونروزا

 شهی. من همکردینم یبحث چوقتیکه از مهتاب و نهال ه نیمیس

 بدر زدهیهفته بعد از روز س هی. گرفتمیرو از مهتاب م خبرات

 مارستانیمدت ب هیبه مهتاب زنگ زدم گفت که نهالم  یوقت

 مهتاب گرفته و یاحساس کردم صدا یچرا ول دونمینم بوده،

 شروع شده بود. دوست می! تو فکر رفتم، بازم کنجکاونهیغمگ

 نهنبود! به بها ّسریم نکاریآخه ا یول نمیبرم و نهالو بب داشتم

 چم شده بود؟چرا دونمیرفتم اونجا، نم نیمیمهتاب و س دنید

 ! مگه نهال شوهر نداشت؟ مگهکردینهالو م یدلم هوا نقدریا

 و الیبرادر خودم نبود؟پس چرا داشتم با فکرام به دان شوهرش

 هیو  ششیمهتاب تنها خونه بود. رفتم پ کردم؟یم انتیخ مستانه

 گرفته و محزون که نقدریمهتاب ا یخونه اش نشستم ول یساعت

باهام حرف نزد. از مامان مهتاب شاد  شتریب ییچندکلمه ا بود،

 یشد که حتما اتفاق لیتبد نیقیبود؛ حدسم به  دیوسرحال بع



 !!افتاده

 مهتاب با غم به چهره ام دم،یپرس شویناراحت لیدل ازش

 و گفت ستی:نگر

 _رهیطالق بگ خوادیم گهی!حافظ...نهال رفته خونه باباش...م

 رتی!! باحشدیاون حرفا داشت مچاله م دنیقلبم از شن انگار

 دمی:پرس

 بچه دار بشن! _ خواستنی..؟ مگه اونا نملشیآخه چرا؟دل خب

 ...پس چرا طالق؟ پس

 یلرزانشو تو یغمبارش پر از اشک شد و دستا یچشما مهتاب

 :هوا تاب داد و گفت

 اتفاق _ نیشد؟! چرا ا یدفه چ هی دونمیدعاشون کردن، نم انگار

 چیبهه شمیوضع جسم گرده،یبرنم الیدان شیاصال پ گهیم افتاد؟نهال

 چکار دونمینم سوزم،ی... حافظ دارم مستیعنوان خوب ن

 کنم؟

 گفتم دی:با ترد

 _نیگردون ن؟؟برشیزنی.خب شما چرا با نهال حرف نم

 جواب داد یو زار هی:با گر

 _ الیدان گهی...مگهی...سه شب خونه پژمان بودم،مشهینم یراض

 ستیکه اصال وصله پسر من ن زنهیم ییحرفا هی!!کتکش زده.... 

 مهتاب و کتک خوردن نهال قلبم به درد یحرفها دنیشن از



 .گرفتمیم شیچه مرگم بود داشتم از درون آت دونمی. نماومد

 هرچه که بود ناراحت و یبود؟ول ینهال چ یزندگ انیجر دونمینم

 .....نگرانم کرد

 نهال

 بودم، ی. چهار روز بسترمارستانیافتادم ب ،ییاز اونشب کذا بعد

 برم خونه اونا، تا ازم دیمرخص شدم مامان گفت با یهم وقت بعد

 مخالفت کرد و گفت خودش تو خونه الیدان یکنه. ول یپرستار

 در کل یبودم که کجا برم ول لیم یهست!! گرچه کال ب مواظبم

وپرخاشگر  یعصب المیدان کهیخودم راحت تر بودم. با وجود خونه

 گهید یبازم خونه خودم بهتر از هرجا یشده بود ول

 زرو که داده بود، دو یطبق قول الیبود برام. رفتم خونه و دان ییا

 . من که سررفتیکاش سرکارش م یا یبود و مراقب من، ول خونه

 اومد باهاش قهر بودم. شیپ نمونیکه ب یاونشب و مسائل یحرفا

 یاتفاق کردیو وانمود م زدیبود که باهام حرف م الیدان نیا یول

 !! اون دو روز هم اولش با سکوت و حرف نزدن گذشت. امافتادهین

 ازم معترض شد! بازم حرفاشو شروع کرد و مدام الیدان بعدش

 جور هیحافظ  یمن برا گفتیو م کردیم سهیبا حافظ مقا خودشو

 ام و فالن و بهمان و گهی....د

 داشتم خودمو کنترل کنم. اما یسع یگرفته شد، ول یلیخ حالم

 دست بردار نبود، اونقدر گفت و گفت که منم یانگار الیدان



 شدم ی...عصب

 _یخوایحافظه و هنوزم حافظو م شیکه االنم دلت پ دونمی!م

 کار _ انتیخ گهید یکرده باشم ول یمن اگه هر کار الیدان

 دلگرمم، تو رو دوست دارم،آخه من با میمن به زندگ ستم،ین

 زد و گفت یچکار دارم؟:پوزخند گهیکه زن داره د یحافظ

 _ تونهینم یمرد زن دار ایهر زن شوهر دار  یگیتو م یعنی

 حرفا فقط مال تو کتاباس؟؟ نیا یعنیکنه؟  انتیخ

 زحمت تو جام نشستم، دکتر واسم استراحت مطلق نوشته به

 الویدان یحرفا نیآخه ا یکنم، ول هیگردوست نداشتم  گهید بود؛

 دادم رونیام ب نهیاز س یبا حرص آه زاشتم؟؟یدلم م یکجا دیبا

 :و گفتم

 به _ یمن کار ،یداشته باش نانیبه من اطم دیکه تو با نهیا مهم

 ندارم هی!کار بق

 و بازم با زهرخندش گفت ستادی:اومد جلوم ا

 _ یبه تو اعتماد داشته باشم؟؟آخه چطور تونمیمن م خب

 هباری...ادیحرصم ب شتریکه من ب یکنیم یهمه اش کار تونم؟تویم

 چون هنوزم دلت ،یگی...نشده نم؟نهیشده که از حافظ بد بگ

 شیخوای...باهاشه، چون هنوزم م

 گفتم ی:با کالفگ

 _به کار حافظ ندارم... آخه من بعد از ازدواج  یمن کار الیدان



 ازش خوشم تونمیم یکه در حقم کرد چجور یو نامرد حافظ

 اد؟یب

 ازش کهیزمان یآخر، حت میبه س زدیم اوردمیاسم حافظو م یوقت

 بعدم د،ی! با خشونت نگام کرد و گوشه لبشو گزگفتمیهم م بد

 :گفت

 _؟یگی!!خوبه...چه هنوزم با عشق اسمشو م

 :تحملم کم شد داد زدم

 _فتویاراج نیبس کن ا ،یدیصبرمو بر گهی...دالیدان گهی!!بسه د

 محکم تو گوشم زد، با یلیس هیچشمام زل زد و بدون مکث  تو

 دستمو رو صورتم گرفتم. تو هال شروع کرد به قدم زدن یناباور

 گفتبهی!!و با خشم داشت به من، خودش و حافظ فحش و ناسزا م

 کنارم واریبود از جام بلند شدم، دستمو به د یهر زحمت

 :گرفتم و گفتم

 _،تویکردن با منو ندار یزندگ اقتی...تو ل

 :حرفمو قطع کرد، به سمتم هجوم آورد و گفت

 از من بهترونه؟_ اقتتیل یبگ یخوای؟میچ تو

 :دادزدم

 د _نابو یدار تویکه زندگ ینیو بدب خودیآدم ب هی...تو گمی...مآره

 یکنی!م

 دستشو رو صورتم بازم احساس ینیشد، فقط سنگ یچ دمینفهم



 خیبار نه، بلکه دوسه بار پشت سرهمدست وپام  هی!کردم، 

 که ییا جهیکرد!!تعادلمو از دست دادم و با سرگ

 گفتیفقط داشت بهم ناسزا م الیافتادم. دان نیزم ی.داشتم رو

 یخون دنیلرز داشتم، د یو حساب زدیو دهانم داشت به هم م لب

 حالمو به هم زد. سرمو به شتری...بدیکچیاز دماغمم داشت م که

 اشک از چشمام صدایپشت سرم چسبوندم و آرام و ب وارید

 و تحمل کنم؟! دلم ریاونهمه تحق تونستمیم یشد. چطور یجار

 ششیپ گهید هیثان هی یدرد اومده بود...دوست نداشتم حت به

 مگرفتم و از جا میکنار واریبود،دستمو به د یبه هر زحمت باشم،

 کردیم یهنوزم داشت طول و عرض هال رو ط الیشدم. دان بلند

 چهره اش رنگ عوض کرد، اومد سمتم دیقدماش!! منو که د با

 دمیکش غیج یکمکم کنه، تند خواستی:م

 _یزنی!!دست به من نم

 اشک یتو هوا خشک شد، بهم زاغ شد و من با چشما دستاش

 سؤال ریز مویهمه چ یام گفتمتو دار دهیبر دهیبر ی:آلودم و صدا

 _ تونمینم گهی!دالیدان یبریم

 کنم ی!باهات زندگ

 کنارم خودمو به تلفن رسوندم و شماره مامانو با واریکمک د با

 خواستمیجواب داد، صدامو صاف کردم. م نکهیگرفتم، هم زحمت

 نکارمیصاف کنم؛هم انمویگر یقوامو به کار ببرم و صدا تموم



 دنبالم، ادیمامان بهم شک کنه گفتم ب نکهیو بدون ا کردم

 رو برم خونشون یچند روز خوامی.م

 ساعت میخوشحال شد و گفت حتما خودشو تا ن یلیخ مامان

 رو که گذاشتم یگوش رسونه،یم گهی.د

 بود یاومد سمتم، اونقدر که عصبان قراریناآرام و ب الیدان

 ترسوم نگاش کردم و یبا چشما اره،یسرم ب ییبال دمیترسیم

 :گفت

 _ کنمیم ی...کاریدار ارتباطکه با حافظ  گمیبه همشون م بخدا

 یبش مونی!!که از همه کارات پش

 !! رومو چرخاندمریو دلگ وسانهیمأ یلینگاش کردم، خ فقط

 یهر چ کردمیاحساس م داد،یتعفن م یبو یزندگ نیا گهی...د

 بلند شتریگندش ب یبو یزدیو به َهمش که م یکردیروش م ریز

 شدی!م

 هیمامان اومد دنبالم، مث  کهیزده بود به سرش. تا وقت الیدان

 خواستیم ینجوریا دی. شاکردیم زیزویدر گوشم مرتب و زنبور

 م،بترسونه که فکر طالقو از ذهنم دور کن داشیبا حرفا و تهد منو

 باهاش نداشتم! یبه ادامه زندگ یدیام چیه تشیواقع گهید یول

 کال ترک برداشته بود ارتباط نیا یدرست بشه ول خواستیم دلم

ان نبودمامان که اومد داخل خونه چمد یشدن میوجه ترم چی!!و به ه

 لباسامو حاضر کرده بودم و



 ظاهر سرد خونه و من و یگرفتم، ول یدماغمم با دستمال خون

 پف آلودم یچشما دنیآشکار کرد. مامان با د ویهمه چ الیدان

 از در خونه خارج میخواستیم کهینزد تا زمان یفزد، حر خشکش

 گفت فیظر یو با اخم الیرو کرد به دان م،ی:بش

 چه خبره؟ اگه دعواتون شده پس... _ نجایا یگیچرا نم الیدان

 ن؟یگینم یزیچرا چ پس

 و بدون دیبه صورت صاف و براقش کش یدست یشانیبا پر الیدان

 مامانو نگاه کنه گفت نکهی:ا

 غد و لجبازه_ یلیدخترت خ ییدعوامون شده... زن دا...آره 

 االنه که بحث حافظو گفتمی!! با خودم مستادیا یداشت م قلبم

 اون دنینزد، مامانم با شن یخوب شد که حرف یبکشه!! ول شیپ

 دستش به دنبال خودش هی. چمدانمو با ختیکال بهم ر حرفا

کمکم کرد که راه برم و از خونه  گرشمیو با دست د دیکش

 .کردمیم یاون خونه رو سپر دنیخارجبشم، داشتم لحظات آخر د

 نیامن و مامانم بدرقه نکرد!! و  یاصال بهم نگفت نرم، حت الیدان

 که به حرکت درآورد، نویناراحتم کرد. مامان ماش یلیخ حرکتش

 مث د،یقهرمو پرس لیچهره محزون و گرفته اش نگام کرد و دل با

 نکردم، یحرکت نیها به جلوم زل زده بودم و کوچکتر مجسمه

 هیپلکم نزدم! مامان بازم حرفشو تکرار کرد. فقط با گفتن  یحت

 :کلمه گفتم



 _یتو زندگ می!درد....درد دار

 تأسف یبه معنا یسر رون،ینفسشو فوت کرد ب یبا نگران مامان

 ادامه داد شی.تکان داد و به رانندگ

 که پارک کرد، اومد کمک من نویماش میدیکه به خونه رس یوقت

 مبل نشسته بود و داشت ی. بابا رومیبا هم داخل خونه رفت و

 از دیو من و مامانو د دیتقه درو شن یتا صدا خوند،یم کتاب

 زابلند شد و اومد سمتمون. با خودم گفتم االنه که بابا هم  جاش

 .سالم کردم. بابابه حال و وضعم ببره..: یرخسارم پ رنگ

 فتبغلمو گر رینگام کرد و جوابمو داد. اونوقت مامان ز موشکافانه

 :و گفت

نشستم، بابا  ی_رو مبلیمامان جان...بزار خسته نش نی.برو بش

 زدیحدس م کرد،یداشت نگام م یرچشمیز

 و دیکش ینزد. مامان آه یحرف یافتاده باشه ول یاتفاق هی که

 :گفت

 نهال جان!؟_ ارمیواست ب یخوریم یچ

 لب به تونستمیراه گلومو سد کرده بود، نم شیگلوله آت هی انگار

 بود صدامو صاف کردم و جواب دادم یبزنم، به هر زور یچی:ه

 _خوامینم یچی.ممنون ...ه

 گفت ی:مامان به سمت آشپزخونه رفت و با دلخور

 !!آخه مامان جون تو _؟یببر نیخودتو از ب ینجوریا یخوایم



 تت؟؟یباشه وضع دیبا نیا ،یباردار

 هست. رو کرد بهم و گفت یکرد که مشکل دایپ نیقی گهی:بابا د

 دیلرزیبود،دستم م خیافتاده؟؟_دست وپام  یشده نهال؟چه اتفاق یچ

 به پا یآشوب بد هیو تو دلم 

 لامک تیّ و با جد ستادیبزنم، بابا اومد جلوم ا ینتونستم حرف بود،

 :گفت

 _؟؟یکرد دایپ یمشکل الیبا دان نهال

 سرمو بلند کنم فقط گفتم نکهی:بدون ا

 ...آره_

 :مامان برگشت و غرولندکنان گفت

 چهره اش _ دیباشه؟با یشکل نیا دیزن حامله با هی آخه

 باشه ؟ ینجوری!ا

 موز درست کرده بود و مقابلم گرفت و ریسر پر برام ش وانیل هی

 من و یکرد به خوردن. بعدم دست و پا شکسته از دعوا وادارم

 بابا حرف زد یبرا الی.دان

 من کال حالیچهره زرد و ب دنیمامان و د یحرفا دنیباشن بابا

درد پهلو و شکمم  زداونشبیبود و مدام قدم م ی. عصبختی.بهم ر

 شده بود و اصال تا صبح شتریب یلیخ

 هیبه خاطر  کردم،چرایفک م می. داشتم به عاقبت زندگدمینخواب

 بال رو سر خودم نیازدواج کردم و ا الیاحمقانه با دان یلجباز



 وضع نیحاالم با ا کردم،یازدواج نم چوقتی! کاش هآوردم؟

 . بابا و مامانم به خاطرکردمیفقط تحمل م دیبد با یجسم

 تلفن کرده الیناراحت و نگران بودن، بابا به دان یلیخ تمییوضع

 شبود. دل تو دلم نبود، همه ا دهیو ازش اصل ماجرا رو پرس بود

 حافظو به بابا گفته، اضطراب و هیقض الیدان کردمیم احساس

 هی یرو دنیشده بود. کارم فقط دراز کش ادیز یلیخ مینگران

 .تخت بود

 ابراز یلیبود اومد خونه بابا. خ دهیرو که فهم هیهم قض عمه

 انیجر گفتیو م دیپرسیم انویکرد. ازم جر یو دلتنگ یناراحت

 مینداشت یبوده، ما که با هم مشکل ی!دعوامون چ

 اصال حرف بزنم. عمه دو سه روز تونستمینم یعنینزدم.  یحرف

 پس. اما من رهینکنه نم یبه آشت یتا منو راض گفتیبود م اونجا

 حرفمو نیا گردم،یبرنم الیدان شیپ گهیعمه جون من د گفتم

 کرد هیحرفام ناراحت شد، گر دنیازشن یلیگفتم. عمه خ مصرانه

له . اصالحوصدنمید ادیب الیبار دان هیبا خواهش ازم خواست فقط  و

 نبارینداشتم. عمه که رفت، ا ویتکرا یو حرفا الیدان

 ه،ی"دعوا نمک زندگگفتیبهم فشار آورده بود و مدام م مامان

 زن و شوهر از هم جدا بشن ییکه با هر دعوا شهی".نم

 من از اون حرفا هینداشت، چون قض یتیجذاب چیبرام ه حرفاش

 انداخته و از هیسا میمشکل رو زندگ نیا دونستمیبود، م گذشته



 تم.بعد نوبت دکتر داشتم، همراه مامان رف ی!! تو روزهارهینم نیب

 گهیو م مونهیاز رفتارش پش الیدان گفتیبهم تلفن کرد و م عمه

 مطب دکتر.....گفتم ادیخودش باهام ب خوادی:م

 _ میهمم برگرد شیما پ یول زنهیو محرف نیاالن ا الیدان عمه

 ....بازم مشکلمون سرجاشه

 _م؟یحلش کن میبتون دیشا ه؟یمشکلتون چ یگی!خب چرا نم

 :مکث کردم و گفتم

 مشکالت  _ یگفت.... بعض شهیحرفا هست که نم یبعض

 نزد ی.عمه سکوت کرد، حرفنطورهی...هم

 مرفتم تو اتاقم. دکتر سونو از میمطب دکتر که برگشتم، مستق از

 م هستمت سیخوبه و تو هفته ب تمیوضع گفتی.گرفت، م

 خبر داشته باشم تو اتاقم یچیمن از ه نکهیشب بدون ا همون

 بودم که مامان اومد و گفت دهی:دراز کش

 و عمه اومدن_ الی!!دان

 ختمیحرفش شوکه شدم، بهم ر دنی.از شن

 ....حوصله ندارم مامان_

 بهانه کردم و نرفتم مویکرد، بازم وضع جسم لهیمامان پ یول

 قربون صدقه یتو اتاقم. کل دنمیخود عمه اومد د نکهیتا ا نییپا

 :ام رفت و گفت



نظر  دیتو رفتارش تجد دهیقول م گهیم مونهیپش الی...دان

 المیحرفاش شدم. دان میمن تسل گهیکنه_اونقدر گفت و گفت که د

 بو و برام گل آورده دهیبه خودش رس یلو باهام حرف زد، ک اومد

 .بود

 الیبه خونه دان گهید چوقتیه کردمیخودم فک م با

 و عمه با حرفاشون الینشد و دان ینجوریا یول گردم،یبرنم

 باشه تو ییا گهیفرصت د هی نیا دیکردن... گفتم شا مونمیپش

 از دیکه تو شکمم دارم با ییبچه ا نیحداقل به خاطر ا م،یزندگ

 ادیب الیخواسته هام صرف نظر کنم. قرار شد روز بعد دان یبعض

 .دنبالم

** 

 دوبارمو از نو شروع کردم. یبه خونه خودم برگشتم و زندگ بازم

 راشویتموم حرفا و تحق تونستمیشده بودم، نم خیمثل  الیدان با

 نمونیب یچیه یخوب بود، انگار الیدان یفراموش کنم؛ ول یزود

گرفت و خونه بابا و عمه ها و  یمهمون هیبود،  ومدهین شیپ

 من از جام تکون بخورم، زارهینم گفتیعموناصرو دعوت کرد، م

 ییرایمهمون از منم پذ هیمث  الیشد! عمه و دان نمیهم

 هیسفارش داده بود و بعد از مدتها  رونی. غذا رو هم از بکردنیم

 تموم تالششو ونیم نیا الیو دان میدور هم جمع بود یهمگ شب

 مسئله نیبه ا دیبا دونمیدرست کنه. نم ویکه همه چ کردیم



 د؟ید یرنگ آرامشو م میزندگ یعنینه؟  ایباشم  نی!خوشب

 یباق مانمیماه به زا هیماه شده بود و فقط  بهشتیارد اواخر

هر طور  یسختم بود...ول گهید یلیاواخر خ نیبود. ا مونده

 گفت که بچه ام یقبل یدکتر تو سونو کردم،یشدهخودمو تحمل م

 شو برا می. بعد از دعوا و برگشتنم به خونه، با مامان رفتدختره

 دیبچه رو برام خر لیمامان خودش همه وسا م،یگرفت یسمونی.س

 نبودم! از نیبچه هم خوشب نیچرا ته ته قلبم به ا دونمینم

 چرا من یبودم، ول دهیشن زایچ یلیمادرانه خ احساسات

 و نمینبود که بش یاحساسم قو نقدرینبودم! چرا من ا ینجوریا

 به خاطر دیشا کردمیفک م یبچه تو شکمم حرف بزنم، گاه با

 نینامناسبم بود که ا هیبه وجود اومده و روح مشکالت

 یهر چه که بود داشت سپر ی....ولدونمینداشتم!!نم احساساتو

 بود که بازم مشکالتم سر بلند میو تو ماه آخر حاملگ شدیم

 هینبود، درست مثل  یدرست شدن یزندگ نیا ی. انگارکردند

 ترکش هیو هربار  میشکسته شده بود که چسبش زده بود ینیچ

 الویدان یحرفا و مشاجره ها دنیتحمل شن گهید شد،یم باز

 به کارم یبهم بگه برو خونه بابات و کار خواستی. دلم منداشتم

شروع شد که عمه به خونمون  یبازم از روز ی!نداشته باشههمه چ

 تلفن کرد و

 دونمیبه خونه اش دعوت کرده، نم لویحافظ همه اهل فام گفت



 یبود؟ اصال دعوت حافظ به چه خاطر بود؟ از طرف یچ انیجر

 زمیحافظ بازم خودم بهم بر دنیاونجا و با د مینداشتم بر دوست

 مدوست داشتم بر میباز شروع بشه، از طرف المیدان یدادنا ریگ و

 کیرو از نزد مستانهبا  شیحافظ و طرز زندگ یوضع زندگ و

 از تلفن مادرشو بهش نگفتم، یزیکه اومد خونه چ الی. داننمیبب

روز جمعه  یمهمون یبعد بازم عمه زنگ زد و گفت برا روز

 خودمو

 نه؟ ایکردم  آماده

 _ هی حافظ آبش تو ؟بایشناسیکه م الوی... دانمیایبهتره ما ن عمه

 باز به هم بپَرن ترسمی!! مرهی....جوب نم

 و گفت میبر دیکرد که حتما با دیعمه کل ی:ول

 _ شهیهمه برن برادرش نره؟ مگه م ده،یتدارک د یکل حافظ

 جون؟؟ نهال

 راجع _ یزیچون من چ نیحرف بزن الیمگه خودتون با دان خب

 بهش نگفتم ی.به مهمون

 دعوتش کرده عمه جون_اولش یخبر داره و خود حافظ تلفن الی.دان

 بعدش با خودم ینزده، ول یچرا حرف الیتعجبم اومد دان

 نیکنه تا من از ا یمخف ویهمه چ ینجوریا خواستهیحتما م گفتم

 برام مهم نبود که گهی! دیمهمون میندونم و اصال نر یزیچ هیقض

 ادیب شیپ یبشه و چ ی!چ



 تبهم گف داد،یو دلخور نشون م قراریکه ب الیروز جمعه دان قایدق

 چیه گهی!! دنیشب حاضر کنم...هم یواسه مهمون خودمو

 نداد یحی...توض

 گفتم ی:منم سرد و جد

 _امینم ییمن جا ست،یرفتن خوب ن یواسه مهمون تمی.وضع

 بازم پرخاشگر شد و گفت کنم،یدارم باهاش لج م کردی:فک م

 _؟یکنی!خب چرا لج م

 _ چیمن ه گمی...بخدا حوصله کل کل کردنو ندارم، م الیدان

 تیوعصبان ی:با کالفگنیندارم هم یمهمون نیواسه ا ی!آمادگ

 سرشو تکان داد و گفت

 _زارنیمگه م ی!!منم حوصله ندارم، ول

 تازه کردم و گفتم ی:نفس

 _؟یکنیم فیخون خودتو کث نقدریچرا ا گهید میری!خب نم

 د و گفتبازم تو اتاق قدم ز الی:دان

 _دهیمامان بازم با حرفاش عذابم م م،یکه نر شهی...نم

 :منم به زحمت از جام بلند شدم و گفتم

 _امیب تونمینم گمی...مستیحالم خوش ن گمی.خب من م

 نگفت یچیه گهیو د ستینگر قای.تو چشام دق

 دلباس ساده بلن هی! منم میکش و قوس رفت ی**باالخره بعد از کل

 چیبودم که ه یمواظب م یلیخ دیبا دم،یپوش یازیپ پوست



 ادین شیپ یزیو چ فتهین ی... اتفاق

 هم مستانه.... کیش یونیبزرگ با دکوراس یلیخونه مجلل و خ هی

 !! چونادیگفت که به حافظ م شدیو خوش لباس بود. نم مرتب

 چون دی! شادونمیازش سر بود... نم یلیحافظ خ شییخدا

 ! حافظ بازم لباسکردمیدرباره اش فک م ینجوریبودم ا عاشقش

 خوادیم دونستمیبود!نم دهیمنو پوش یکادو ،یو شلوار طوس یآب

 و قد بلند دنیثابت کنه!! به هر حال با د ویکارش به من چ نیا با

 دلم گرفت. با وسواس و دقت یکم هیاون لباسا،  یتو رعناش

 دمشیخر ی!!خاص

 گوشه چشمم نشست. قبال یاونروز که افتادم ناخودآگاه اشک ادی

 با هم مستانهبودم که حافظ همراه خونواده  دهیعمه شن از

 از دو خدمتکار در کنار حافظ ریاونشب به غ یول کنن،یم یزندگ

 که تا کردمیتالش م یلیخونه نبود. خ یتو گهید ی، کسمستانه و

 نشستم، شلوغ پلوغ یتک مبل یممکن حافظو نگاه نکنم، رو حد

 و پر سرو صدا... دو نفر دونفر همه سرگرم صحبت بودن. بود

 هم وقت صرف شام، به بالکن بزرگ خونه رفتن، حافظ ونیآقا

 بالکن، همراه یویکیبارب یکباب به راه انداخته بود و رو بساط

گرفته شده بودنداز  خیس ی.عمو ناصر مشغول کباب کردن گوشتا

 بته فاصله ام باال کردم،یتماشا م رونویپشت پنجره داشتم ب

 خوب ونویآقا ینبود، ول کینزد یلیو در بالکن، خ پنجره



 لحظه حافظ متوجه نگاهم شد، از پشت پنجره هی. دمیدیم

 کرد ی!سرشو بلند کرد و نگاهش با نگاهم تالق

 یبدرش افتادم بهم گفت "هنوزم جام تو زدهیروز س یحرفا ادی

 ؟؟یچ مستانه!" پس قلبشه

 شدم، به خودم اومدم و مستانه یلحظه متوجه صدا همون

ره دا یبد یلیبه طرز خ  مستانه دمیاز حافظ گرفتم. د یتند نگاهمو

د ز یلبخند تلخ مستانه دم،یلحظه از نوع نگاش ترس هی کنهینگام م

مال تو  گهید یگی..نم؟؟یبرینگاه کردن بهش لذت م از و گفت

 _ست؟ین

 دستمو روام تنگ شد،  نهیاومد!! قفسه س یداشت کم م نفسم

 _؟یگیم یدار ی:گلوم گرفتم و گفتمچ..چ

 یلیو به طرز خ دیکش رونیدندوناش زبونشو ب یاز البه ال مستانه

 گفت ی:خشن

 اون آقا شوهر منه...و من _ ی،ولیکنیبهش نگاه م یدار دونمیم

 و از یاالنم بهش زل بزن وحشی گریتکه با  دمیحقو به تو نم نیا

 راه

 ؟؟یدیفهم یدرش کن به

 متوجه مشاجره امون یتُن صداش باال بره و کس دمیترسیم

 گفتم یو آروم میمبل جابه جا شدم و با لحن مال ی:بشه؟! رو

 که از دهنت _ یهرچ دمی...منم بهت اجازه نممستانه نیبب



 النمن و حافظ مربوط به گذشته اس و ا ارتباط...! یبهم بگ ادیدرم

 چشمم دنبال یفک کن خوامیخودم شوهر دارم و نم من

 ...شوهرته

گفتپس بهتره حواست به خودت و چشمات  یبا پوزخند مستانه:

 باشه، چون آستانه _

 بفهمممم نوی...اهی!!!تحمل من و شوهرتم تا حدّ 

 دمیزد و رفت! بغضم گرفت!! سرمو که بلند کردم د حرفشو

 نگامو ی! تندکنهیاز پشت پنجره داره نگام م رهیخ رهیخ حافظ

 آهسته ام رفتم سمت یگرفتم، از جام بلند شدم و با قدما ازش

 اصال منو با دونمیاومد سمتم، نم الی. دانیبهداشت سیسرو

 کمکم کنه. خواستیم انه؟یبود  دهیو حرف زدن باهاش د مستانه

 و تو یی...رفتم تو دستشورمیخودم م ستیالزم به کمک ن گفتم

 گ سبز روشنم بازمشفاف و به رن یبه خودم زل زدم. چشما نهیآ

 بشه، بغضمو خفه کردم ریازش اشک سراز خواستیو م زدیم برق

 اشکامی. ولرهیام نگ هیبا دستم جلو دهنمو محکم گرفتم که گر و

 گرفتم، درد واری... دستمو به ددیگونه هام لغز یآروم رو

 کوچولو هم دست بردار نبود و نی... ادیچیتو پهلوم پ یبد یلیخ

 وبا عمه  الیدان رون،یکه آروم شدم اومدم ب یکم. زدیلگد م مدام

 از جاش دیگوشه نشسته بودن، تا منو د هی نیعمه پرو شوهر

 قرمزمو نگاه کرد و گفت یو اومد سمتم. چشما دی:پر



 شده نهال؟_ یچ

 مگفت دادمیبه راه رفتنم ادامه م کهیو درحال دمی:نگامو ازش دزد

 _ستین یزی...چ

 :راهمو سد کرد و گفت

 ببرمت دکتر_ ستی!!اگه حالت خوب ن

 بود!! مستانه یبودم، فقطم به خاطر رفتار و حرفا یعصب یکم

 جواب دادم ی:تند

 مدیشا ستاد،یسرجاش ا الیکه گفتم، دان نوی_همستین میزی!!نه...چ

 جا تمیاز عصبان

 یمبل ینزد و رفت سرجاش نشست، منم رو یحرف گهی!! دخورد

 دمیدیدور و برم نبود، فقط خودم بودم، از دور م ی. کسنشستم

 هبپاد! تو الک خودم رفتم، هنوزم داشتم  یداره منو م الیدان که

 داشت در مورد شوهرش حرف کردم،یفک م مستانهتند  لحن

 زدیحرف م یرحافظی!! در مورد امکردیم دی!! داشت منو تهدزدیم

 فقط و فقط متعلق به خودم بود....افسوس یروز هی!!که 

 هیبه خوردن غذا رفتم و  یلیم چیه یب دنیشامو که چ زیم

 زیم یباال یاو ن طرفا الیواسه خودم. دان دمیجلو کش یصندل

 و ادینم دونستمیبود، م یبابا خال یعمو ناصر بود، جا کنار

 ظهلح هی! رفتینم ییبهونه کرد، مامانم که بدون بابا جا تویمأمور

 سفر شمال و خونه مامان ماجده افتادم که من و حافظ کنار ادی



 با یبزنم، اما لحظه ا یچی...!اصال نتونستم لب به همینشست هم

 _؟؟یکشیحافظ به خودم اومدمنهال...چرا غذا نم ی.....صدا

روبروم  قایدق دمیمن بامن بوددد؟؟"سرمو بلند کردم، د ی"خدا

 نشسته و چشماش به

 رفت ادمیکه هول شدم جوابشو ندادم... اصال  نقدریامنه،  سمت

 که گفت دمیرو شن مستانه یصدا نباری! ادیپرس ی:ازم چ

 خانم واست بکشه!؟_ بایتا فر یخوریم یچ بگو

 شیاز حسود کردمیکنار حافظ نشسته بود! احساس م مستانه

 کردم، ینگاه زیدنبال حرف حافظو گرفت! به سر م ینجوریا

 ی... ولیو گوشت چنجه با برنج پلو زعفران دهیبود و کوب جوجه

 هکال از همه گوشتا زد میدوران باردار خوردم،یاصال گوشت نم من

 کردم و گفتم ی:شده بودم، مکث

 _یمرس خورم،ی!من گوشت نم

 و از مهمونا ستادهیکه رو سرش ا یشتابزده به خانم حافظ

 گفت کردیم ییرای:پذ

نگفتم و  یچیخانم...دسرم هست_ه بایفر اری.واسشون سوپ ب

 اما نم،یحافظو نب گهیکه د نییسرمو گرفتم پا

 یک دمیبود، ند نییکه سرم پا نقدریشد!! ا یدفه چ هی دونمینم

 اومد سمت حافظ الی!!دان

 الحوائج ابابی!!!



 بلند شده و شیحافظ از رو صندل دم،یکه بلند کردم د سرمو

 !! چهرهکنهیبلندش، داره باهاش جروبحث م مهین یبا صدا الیدان

 لحظه صداشو هی... الیدان یبود!حافظ آروم بود ول یعصب الیدان

 ...بلند کرد

 _یبه زن من چپ چپ نگاه کن ی!تو حق ندار

 ! االنه که همهشدیمن لحنش تند بود صداش داشت بلند م یخدا

 ارمکه کن داینگاه به اطرافم انداختم آ هیبشه.  یزیو آبرور بفهمن

 چشونه نهال؟؟_ نایبهم زد و گفتا یی:نشسته بود سقلمه ا

 چیبودم آب دهنمو به زور قورت دادم و ه دهیکه ترس نقدریا

 هم از جاش که بلند شد مستانه. فقط سرمو تکان دادم. نگفتم

 شد!! عمه مهتاب که به دهیبه اون سمت کش شتریهمه ب توجه

 و دیرخ داده از جاش پر یتفاقدو برادر ا نیا نیحتما ب زدیم دلش

 گفت یساختگ یی:با خنده ا

 _؟؟یکن ییرایباال رو پذ فیرد نیا یمهمونا یایجان...نم حافظ

 به بحث اون دوتا خاتمه بده غافل یجور هی خواستیفقط م عمه

 ستین یدعوا و مشاجره عاد هیدعوا  نیبود که ا نی!!از ا

 غیآشکار کرد! ج ویبه صورت حافظ زد همه چ الیکه دان یمشت

 یحرکت چیو قلب من با هم به صدا در اومد!! حافظ ه مستانه

 و یعصب الیدان ی. ولکردیم یداشت خوددار شهیمث هم نکرد،

 بلند داد زد ی:پرخاشگر با صدا



 ...منو چه به _نمتیده سال به ده سال بب ستمیحاضر ن من

 فقط به خاطر مامانم اومدم نجامیتو! االنم که ا ی!!مهمون

 زیم یکه تو جمع حضور داشت و طرف باال نمیمیلحظه س همون

آقا ...یگفتآها الیدر جواب دان ی:نشسته بود از جاش بلند شد و تند

 ... چه خبرته گرد و خاک _میبرو باهم بر ادهی...پالیدان

 ؟؟یانداخت راه

 و الیدان دونستنیجمع همه م یلحظه ساکت شد، تو هی الیدان

 که االن دونستنینم نویا یبا هم ندارن. ول یخوب ونهیم حافظ

 حافظ لباسشو مرتب ده؟؟یحافظو چسب قهی الیدان یچ واسه

 ادامه داد نیمی:کرد و س

 _یداشتی.حداقل حرمت سفره شو نگه م

 گوشه لبشو کج کرد و گفت ظیبا غ الی:دان

 باهات روشن کنم_ فمویتکل دی!! من با

 گفت یرشته کالمو به دستش گرفت و با لحن جد نباریا مستانه:

 _ یول یکنیواسه خودت حافظو متهم م یخوب که دار چه

د اسم منو آورد، بدنم شروع کر نکهیهمیگیاز نهال خانم نم یچی!ه

 !! چشمامو رودنیبه لرز

 نباشم. ضربان قلبم به یچیه دنیشاهد د گهیگذاشتم که د هم

 لند شدب الیدان یبود!! صدا دهی:هزار رس

 خاتمه ندم_ انویجر نیاگه ا ستمی!!مرد ن



 دیداد کش نیمی:س

 _الی!!بس کن دان

 حافظو گرفته رهنیپ قهی الیدان دمیاز هم که باز کردم د چشامو

 دیبود!! شا یبد یلی... لحظات خکشهیداره براش شاخ شونه م و

 برام یلیاز ذهنم پاک نکنم، چون...خ ویاون شب لعنت چوقتیه

 و حافظ رد و الیدان نیکه ب ییحرفا دنیتموم شد!! شن گرون

 برام شد،یمعرکه م اریب شیآت مستانههم  یو گاه شدیم بدل

 ....ییو اونهمه رسوا الیشدن حافظ و دان قهیبود. دست به  سخت

و ام نهیقفسه س ینداشتم!انگار اوردنفسیداشت از پا درم م گهی!!د

 داشتم محکم فشار

 افتاده بودم و یصندل یرو حالیبود... ب یحال بد یلی! خدادنیم

 من دیفهمینم یبود. کس اشیباز وونهیو د الیهمه به دان حواس

 نیدارم! عمو ناصر با خشم به سمتشون اومد از ا یحال چه

 انگار از کرد،یکه بار آورده بودن داشت اظهار تأسف م یزیآبرور

 هیچ هیقض دنیردوبدل شده همه فهم ی!حرفا

 دهن وا کنه و من برم داخلش!! نیمن!! دوست داشتم زم یخدا

 دیلرزی....بدنم همچنان داشت م

 که اونجا بود به من جلب شد و یتنها حواس خانم خدمتکار

 اومد سمتم و کمک کرد ،یاون همه ولوله و مشاجره لفظ ونیم

 اراز جام بلند شدم، انگ یاز جام بلند بشم. به زور و به سخت که



 ایگرفت و بهم گفت ب ربعلمویقفل شده بودن!! خانم جوان ز پاهام

 !حال بدم داشتبرهیداره منو کجا م دونستمیکمکت کنم... نم تا

 یتاقا! از پلکان خونه منو به سمت طبقه باال برد، دِر دادیم عذابم

 کجا دونمینم رفتیم یاهیکه جلو چشام س نقدریباز کرد. ا رو

 و چشامو بستم دمیدراز کش یتخت ی...بودم، رو

** 

 به خودم که گذشت،یموقت من م یهوشیچه زمان از ب دونمینم

 دراز ییتخت دونفره ا یاتاق خوابم و رو هیتو  دمید اومدم

 کهیآباژور کنار تخت روشن بود و نورش کم بود، طور دم،یکش

 چشمامو کامل باز کردم و نور دم،یدیکامل نم وارویبه د عکس

و حافظهپس  مستانه یعکس عروس دمیدم دکر شتری.آباژور و که ب

 کنجکامو به اطرافم یاتاق خواب اونا بود؟!!چشما نجایا

 اتاقو با حرص و ولع نگاه کردم. نفسم باز یجا ی. جادوختم

 یاومد بغض کردم!! بازم به تخت نگاه کردم. وا یکم م داشت

 از جام بلند بشم خواستمیبرعکس شد!! م ی! چرا همه چایخدا

 چارچوب در قرار گرفت. یتو دایدر اتاق باز شد و آ ییهوی که

 :صورتش گداخته و نگران بود، اومد جلو و گفت

 _؟؟یینجایا تو

 بازم گفت دایبزنم که آ یحرف خواستمی:م

 حافظ بدبختو کشت_ وونهید الیچه خبره! دان نیبب نییپا ای...ب



 ادامه داد دایبرداشتم و آ زیخ دایبه سمت آ ی:تند

 _ ینجوریکتکش زد...حاال که نمرده ا گمی...چته!!میهووو

 واسش یکنی!!م

 الیکه دان یکنیرو م نکارایدهمیاز چشمم فرو چک ی. قطره ا

 -به  نیهنوز دار گهیام م چارهیب

 نیکنی!هم فک م

 - میقران هزار بار تصم ست،بهی...من....دست خودم ندای...آآ

 شهینم ی!!گرفتم ازش متنفر بشم ول

 و گفت کردیدرکم م دایآ

 ماجرا سر دراز دارد_ نیا ی!!انگار

 .ختیبهم ر یاومد همه چ شیکه پ یبا وضع گفت،یراست م دایآ

 عمه مهتابم با چشم یبوده! حت یبودن مسئله چ دهیفهم همه

 شبه از هیکرده بودم که  کاریمنو نگاه کرد! مگه من چ ییا گهید

 داشتم، فقط دوست یمتناقص یهمه افتادم؟ احساسا چشم

 ظ! حافامیب رونیتا از اون اوضاع و احوال ب رمیبم رم،یبم داشتم

 و مستانهنشسته بود و  یصندل هیکتک خورده بود...رو  یحساب

 مث دونمیم کردن،یداشتن با دستمال خون صورتشو پاک م عمه

 کتک نزده بود! الویکرده بود و خودش دان یخوددار شهیهم

 بال سرش اومده نیا یچجور دونستمیکه م شناختمشی! م

 شام نخورده بود! تو دلم هزار یکال بهم خورد، اصال کس یمهمون



 یکردم... چ نیکار احمقانه اش نفر نیبه خاطر ا الویدان بار

 جایو عمه اصرار ب میموند یاصال اونشب تو خونه م شداگهیم

 کردینم

 می!! که همراهشون بر

 میاز خونه حافظ برگشت هیزودتر از بق الیمن و دان یوقت

 کنم ...تو یکه تو دلمه خال یکال با حرفام هر چ خواستمیم

 خودشو داشت یبازم حرفا الیحرفامو شروع کردم، دان نیماش

 از من و حافظ سرنزده چرا ییاگه خطا گفتیو م کردیم تکرار

 به خاطر کار چوقتیو حساسه؟ بهش گفتم ه یام شاک مستانه

 اونشب بار الیکه دان یزیشمش... آبروربخ یاون شب نم احمقانه

 رو ازم گرفت ایخوب دن ی!آورد همه حسها

 .... تاکردینفسم تنگ بود و کل بدنم درد م دم،یصبح نخواب تا

 حرف ییکلمه ا الیبا دان گهیگذشت، د یبتیصبح به چه مص خود

 از الیتا دان نمیبش نکهیهوا روشن شد، بدون ا نکهیهم نزدم،

 رفتم یچمدان لباسامو بردم و با آژانس تلفن رونیب ادیب اتاق

 یاون وقت صبح کس دونستمیداشتم و م دیبابام. کل خونه

 یراجا گذاشتم و گفتم ب الیدان یبرا ادداشتی هیالبته  ست،یخونهن

 رونیبرم ب خوامیم شیاز زندگ شهی!هم

 یچ هیخبر نداشتن قض یبازم قهر کردم ول دنیو بابا فهم مامان

 برم خوامینبود! به مامان گفتم م داشیمهتابم پ!؟ عمه بوده



 دونستیطالق بدم، مامان فقط سکوت کرد... م درخواست

 دهی...دخترش به آخر خط رس

 هنوزم ادامه داشت، کم کم بابا و مامانم از میتلخ زندگ یروزا

 نوع یاونشب به بار آورد باخبر شدن!! حت الیکه دان یافتضاح

 و ییدوست داشتم برم جا یود، گاهاونام بهم فرق کرده ب نگاه

 یکنم که حساب هیخودم تنها باشم، تنها باشم و اونقدر گر فقط

 کردمیاحساس آرامش نم ممیتو خونه پدر ی.سبک شم!حت

 گفت نویفقط ا یتیسراغم، عمه هم با نارضا ومدین گهید الیدان

 س! به بابا التمادهیباهام لج کرده و گفته طالقم نم الیدان که

 ی...ولیول ره،یبگ الیهوامو داشته باشه و طالقمو از دان کردم

 دادنیبودن و حقو به اون م الیهمه طرف دان ی!انگار

 داشت همه جا رو گهیباال زده بود و د یلیخ میگند زندگ یبو

سخت و به  یداشتم، تو اون روزا یحال بد یلی! خکردیپرم

 شب به طور هیاصال خوش نبود و  ممیدردنخور، حال جسم

 یناگهان

 که تموم عضالتمو یپهلوها و کمرمو گرفت، درد یبد یلیخ درد

 بچه تو شکمم داره کردمی! هر لحظه احساس مکردیم منقبض

 حفظش نداشتم. یبرا یقدرت چیو من ه ادیتر م نییو پا نییپا

 رسوند، همون شب مارستانیمنو به ب عیسر یلیخ مامان

 اومد ایشدم و بچه ام بدن یجراح ی....اورژانس



 هیو تک قیکنه و تنها رف مانیزن زا هی یوقت هیبد یلیخ حس

 کامل یو وقت رونیکنارش نباشه! از اتاق عمل که اومدم ب گاهش

 از ریبه غ ی. کسختمیهوش اومدم تموم وقت رو فقط اشک ر به

 یحت یدلخوش چیکنارم نبود. روز بعد عمه هم اومد، ه مامان

 بدم، ریآوردنش که بهش ش یدخترمم نداشتم. وقت دنید یبرا

 و یداشتم!! چهره اش مظلوم بود...لباش قلوه ا یبیحس غر هی

 ...... درست مثل لب و دهان عمو حافظش! قطره اشکم از زونیآو

 لپ سرخشو اریاخت ی! بدیصورت کودکم چک یچشمم رو گوشه

 و به خودم فشردمش، اون لحظه احساس کردم به من دمیبوس

 واقعا از وجود خودمه....تعلق داره و 

 یکم هی امیدن یبابا، انگار یخونه  میکه برگشت مارستانیب از

 ادیز میو حس خوب مادر اوردیدوام ن ادیز یکرده بود، ول رییتغ

 نهبود و اونم به بها دهیرس الی! درخواست طالقم به دست داننبود

 عمه رو فرستاده بود خونمون و نهیدخترشو بب خوادیم نکهیا

 یول گردونه،یو برم برهیساعت م هیدخترمو برد و گفت  عمه

 گفتمیمدام به مامان م اوردن،یکه بچه امو ن ی!! شب اولبرنگشت

 برش گهید دیخوردنشه، با ریعمه تلفن کنه و بگه وقته ش به

 هک یادیز یایقراریبعد از ب نکهیاما مامان زنگ نزد. تا ا گردونن،

 گفت یعمه با کمال ناباور یخودم به عمه زنگ زدم، ول داشتم

 هک زارهیاالنم نم دارم،یخودم نگه م شیبچه مو پ گهیم الیدان که



 گوش یالتماسش کردم ول یو زار هی! با گرارمیبچه رو پس ب من

. بابا می!نکردندو روز بعد، روز دادگاه، به همراه مامان رفت

 تونستینم

 گفتیمخودش پرونده داشت اونروز! مامان فقط  ادیب همراهمون

 به الیبود دان دهیکه فهم ی. گرچه از روزرمیبگ میتصم عاقالنه

 نیسرسنگ یبه حافظ با من مشکل داره، کم تشیحساس خاطر

 نکهیکنه، واسه ا غیدر تونستینم شویمهر مادر یبود ول شده

 راحت کنم گفتم الشوی:خ

 _ میو زندگ الیذره هم شک نکن، من به دان هیبه دخترت  مامان

 نکردم انتیخ چوقتی!!.ه

 هکرد، بعدم گفت ک هیگر یکه گفتم مامان بغلم کرد و لحظات نویا

 ابا باب شونیو دل نگرون یناراحت یبه من اعتماد داشته ول شهیهم

 یسر زبونا افتاده و برا لیموضوع تو فام نیخاطره که ا نیا به

 گهید یول گفتیبد تموم شده! مامان راست م یلیمن خ خود

 همه مونو یکارش زندگ نیبا ا الیکرد! دان شدینم یکار چیه

نتونستم تحمل کنم، به سمتش  دمش،یکردتو دادگاه که د اهی...س

 هجوم

 گردونه؟ی"بردم و گفتم "دخترمو چرا برده برنم

 تنکرد و گفت "حضان ییهام توجه ا هیاصال به من وگر الیدان اما

 رهیبه عهده بگ خوادی".دخترشو خودش م



 شدیداشت از نو شروع م میسخت تر زندگ ی...روزا

 شدیاز چندبار دادگاه رفتن کارمون داشت جفت وجور م بعد

 گرفتن طالق، فقط مونده بود حضانت دخترم که اونم مامان یبرا

 شیباهام حرف زد. گفت که همون بهتر که بچه پ یو کل نشست

 و ندازهیدنبالم م یشتریب ثیباشه وگرنه بازم حرف و حد الیدان

 !! تا بهش وابستهستین ایآسون نیبچه ام که به هم یسرپرست

 ومبسپرم.... داشتم آر الیحاال اونو به دان نیبهتره از هم نشدم

 شدم و حضانت بچه یداغ نبود. راض لیتبم مث اوا گهیشدم،دیم

 روز گرم و هیسپردم، بعدش هم تو  الیتموم و کمال به دان رو

 جدا شدم الیتابستون، اواخر مرداد ماه...از دان ی.شرج

** 

 رحافظیام

 !! آخهرهینم ادمی الویدان یو حرفا یاونشب مهمون یدعوا هنوزم

 نیا خواستمبایشد!!م ییا گهید زیچ هیداشتم و  ییا گهید تین هی من

 که نشد و اون فیدرست کنم، اما ح ویهمه چ یمهمون

 و زنش خونه نبودن سیکه رئ بار اومد. حاال شانس آوردم افتضاح

!! گرچه اعصاب و روح و روانم دنیاون حرفا و دعواها رو ند و

 به

 و اون تینهال طفل معصوم تو اونموقع دنی.... دختیبهم ر کل

 یآخه نهال چه گناه کرد،یم شیر شیقلبمو داشت ر لحظات



 فقط تحمل دیرو با یناعدالت نهمهیا ینجوریبود که ا کرده

 کرد؟ی!م

 الیدست دان یهنوز صورت و بدنم داغ بود، جا یاز مهمون بعد

 نهمو رفتم تو اتاق و با مستانههنوز رو بدنم بود، جلوتر از  نامرد

 سرم به دمیدراز کش نکهیاما هم دم،یتخت دراز کش یرو لباسام

 هیسرم برش داشتم،  ریبرخورد کرد، دست بردم و از ز یزیچ

 ادمی کهیینگاش کردم، تا جا یسر به شکل پروانه بود، کم ریگ

 گل سرا نداشت! رو تخت نیاز ا مستانهو دقت کرده باشم  ادیب

 ....دمیبودم، بو کش دهیرو که دراز کش ییجا شدم و اونجا جابه

 ی! گل سرم حتما مال خودش بود، ولشناختمینهال بود، م یبو

اومده بود اونجا؟همون  یاتاق چکار کرده؟اصال ک نیتو ا نهال

 وارد اتاق شد، گل سر مستانهتقه در اومد و  یلحظه صدا

 واز اتفاقات اونشب دلخور  مستانهکردم،  میتو دستم قا یزود رو

 نداخت،یبه نهال م مییها کهیت هیحرفاش،  یبود و البه ال یعصب

 چیکنه، ه یروان هیخودشو تخل ینجوریا خوادیم دونستمیم

 ضیهم بعد از تعو مستانه دم،یتخت دراز کش ینزدم و رو یحرف

 چیپشت کرده بودم و حوصله ه د،بهشیکنارم دراز کش لباساش

 ییابا نهال افتاده بودم، روز میدوست یروزا ادیرو نداشتم،  یحرف

 عوض ویبده و همه چ میباز ینجوریسرنوشت ا کردم،یفک نم که

 ......کنه



 گِل سر تو مشتم بود، خوابم برد کهی.در حال

 بعد خبر بچه دارشدن نهال به گوشم خورد، چقدر یروزها یتو

 بچه شو بوس کنم، نه فقط به نمش،یداشتم برم و بب دوست

 بچه رو دنیحرص د شدیچون برادرزاده ام م شترینهال!! ب خاطر

 اومده اصال جرات نداشتم از شیخب با اتفاقات پ ی. ولداشتم

 پژمان رد بشم، چه برسه برم خونشون ییخونه دا ابونی!سرخ

 مامان مهتاب تلفن کردم و ازش احوال گرفتم، مهتابم از اون به

 دیعوض شده بود،شا هینبود! اونم مث بق مایمث قد گهیبه بعد د شب

 به خاطر من شیبه فکر پسرش بود و االن که زندگ شتریب

 بود، گرچه بهش حق الیطرف دان شتریفرو بپاشه، ب خواستیم

 بهشون نداشته یکردم تا حد ممکن کار یسع گهیو د دادم

 افتاد. بایاتفاق تقر نیاز اون خونه هم ا نیمی! با رفتن سباشم

 واسه خودش بخره البته کیخونه مجلل و ش هیتونست  نیمیس

 که تو اون مدت از طرف من و خودش پس انداز کرده ییپوال با

 ندهیآ یماهها یداده بود برا... بود و نصفشم که چک 

 یاز اون آپارتمان نوساز متوسط، اسباب کش نیمیکه س یروز

 همه خاطرات خوش گهیاحساس کردم قلبمو از جا کندن، د کرد،

 رفتن به خونه مامان یحت کردم،یبه کل فراموش م دیبا گذشتمو

 !!یمهتاب خشک و جد هیمهربان که االن برام شده بود  مهتاب

 یاز نهالم نداشتم. چون با خونه مهتابم ارتباط یخبر گهید



 بعد از بچه دار گفتیرفته و م دشیبه خونه جد نمیمیس نداشتم،

 به نیمیخبره. س یدو ماه هست که ازشون ب یکینهال،  شدن

 کیاوج گذشته اش داشت نزد یبرگشته بود، به روزا شیزندگ

 د،کرده بو کار وبار ریخودشو درگ ی. بابا هم تو کانادا حسابشدیم

!! ینسادگیبابا! به هم شیمسافرت بره پ هی یط نمیمیبود س قرار

 کردن،یخودشونو م یزندگ صدایهمه داشتن آروم و ب

 شدمیم رانی!فقط من بودم که از درون خونه دلم، داشتم و

 افتادم! یم شیچندسال پ ادی کردمینگاه م نیمیکه به س یگاه

 موی!؟ زندگیو فداکار یازخودگذشتگ ایحماقت کردم  دونمینم

 !نه! همه فکدونست؟یم نویا یکس ایآ یمادرم فنا کردم ول یبرا

 پول مسخش کرده و یآدم پول پرسته که بو هیحافظ  کردنیم

 کرده و به زن و انتیبه برادر خودش خ شیبا تموم نامرد بعدم

 نظر داشته شی!!زندگ

 مدتم هیلحظه آروم باشم،  هی زاشتنیالمصب نم یفکرا نی...اآه

 کردیشده بودم، چون آرومم م یگاریکه دوباره س بود

 دمیکشی!!م

 کیتلخ ترش نزد یداشت به روزا میهر حال قصه زندگ به

 شدی.....م

 م.راغناآرومم اومد س یبازم فکرا رانیبه ا اریاومدن دوباره ماز با

 بود، به کل اعصابمو داغون کرد، دوست رانیکه ا شیپ سال



 یعوض بی همه چیز نم؛مردکیشو بب هیسا ی!!نداشتم حت

 قایدق دمیدیم کردم،یدقت م شتریهم که ب مستانهرفتار  به

 و اضطراب شیحال و اوصاف سال گذشته رو داره، تشو همون

 .زدیبه ندرت با منم حرف م یلیاشتهاش کم شده بود و خ داشت،

 دونستمیوقتم نم چیکاش ه یبدونم و ا لشویدل خواستمی!م

* 

 مسافرت یبرا سی. رئدیوقت کارام تو شرکت طول کش رید تا

 ختهیهمه کارا رو سر من ر نیرفته بود آلمان. به خاطر هم یکار

که همون اول صبح رفت خونه، حالش خوش  مستانه. بود

گفت  یکم دراز بکشه، ول هیچش بود؟ بهش گفتم  دونمینبود!نم

 بهتره

 کارام که یسبرر نیخونه.... منم مخالفت نکردم و رفت. ح بره

 ضیاونروز مر مستانهافتاد  ادمیساعت نه شب بود که تازه  بودم،

 مویکارم کردم، گوش نی... همزدمیبهش زنگ م دی!! بابوده

 جواب نداد، دوسه بار یزنگ زدم، ول شیو به گوش برداشتم

 !به شمارهشدمی...داشتم نگران مخوردیفقط بوق م یول گرفتم،

 که برداشت ازش احوال ویخانم گوش بایزنگ زدم. فر خونه

 المیخ کنه،یگفت تو اتاقش داره استراحت م دم،یرو پرس مستانه

 ساعت برگشتم خونه، خسته هیراحت شد وبعد از  یحدود تا

 و پردردسر یروز کار هی.بودم از 



 تو سکوت خفه شده بود، نییخونه سالن پا دمیرس یوقت

 که هر وقت سمیئهم همه رفته بودن، غزاله زن ر مستخدمها

 ی.... با قدمهاشدینم یخونه نبود، اصال اون اطراف آفتاب سیرئ

 به طبقه باال رفتم، اونقدر که خسته بودم فقط دوست بلندم

 یو چا تیسکویدراز بکشم و خوابم ببره. تو شرکت ب داشتم

. دمیبه در اتاقمرس عیسر یلیو همون شد شام اونشبم. خ خوردم

 گفتم البد دم،یرو ند مستانهرفتم داخل اما 

 ییدستشو دمی!حمومه...شا

 از پام درآوردم، از یلبه تخت نشستم و کفشامو با خستگ رو

اومد. کنجکاو شدم و ازجام  ینم ییصدا ییحموم و دستشو داخل

 . درو باز کردمیبهداشت سیبلند شدم، رفتم سمت سرو

 وقت شب؟! نیکجا رفته بود ا مستانه یعنیداخل نبود!  یکس

 درآوردم و شمارشو بمیاز داخل ج مویگوش مهیسسرا

 به گوشم خورد، یشیآرا زیاز رو م شیگوش برهیو یگرفتم؛صدا

 قطعش کردم و از اتاق یدی... با ناامزهیم یرو دمیسمتش د رفتم

 دهاتاق ما بود که قابل استفا یروبرو گهی. دو اتاق درونیب رفتم

 وناااز  یکیاز  اریمهمون بود که تو اونمدتم ماز یبرا شتریب نبود،

 کردی....استفاده م

 اگه دیافتادم، به سمت اتاقش رفتم، شا یلعنت اریماز ادی!! آخ

 رفتم سمت در. دیخبر داشته باشه، با ترد مستانهباشه از  خونه



 در زدن و هی یچرا برا دونمی. نمستادمیکردم و سرجام ا یمکث

 داشتم! دستامو مشت کردم و به دیترد نقدریا دنیسؤال پرس هی

 هدر بردم، بلک کیچند ضربه زدم، اما در باز نشد! گوشمو نزد در

هم  مستانه یکه انگار صدا ییدمصداهایبشنوم....و شن یزی!چ

 کردم.... زیبود.... گوشامو ت

 معاشقه نیصداشو....ح شناختمی......م

 اتاق بود؟؟؟؟ یتو یآخه االن چرا......؟!! ک یول

 داشتم گهی!! دشدیدر باز نم ی. ولدمیدستم محکمتر به در کوب با

 داد زدم بایبا خشم تقر شدم،یم یو کفر ی:عصب

 درو باز کن_ ی!!لعنت

 یمرغ سرکنده تو پاگرد طبقه دوم و کنار درب اتاق خوابا م مث

 رو مستانهساعت به در مشت و لگد زدم و  مین رفتم،یو م اومدم

 گهینه کس د دمیشن ییصدا مستانهنه از  گهیم، اما دکرد صدا

 یی!!ا

 عقلشو از دستش بده و تونهیراحت م یلیآدم خ هینظرم  به

 !! دست و پام اونقدر کهتیبشه مث حال من تو اونموقع وونهید

 با مسئله ییارویرو یتعادلشو حفظ کنه... برا تونستینم دیلرزیم

 یتحمل و صبرموقو یلیخ دیکه برام بوجود اومده بود با ینیسنگ

 تو پاهام نبود یحس چی. سرم به دوران افتاده بود،هکردمیم

 حرکت ی!!برا



 زاغم به در خشک شد...تو اون اتاق یافتادم و چشما نیزم رو

 افتاد؟ یم ی!داشت چه اتفاق

 نبود مستانهکثافت برادر  اری!!!مگه ماز

 گذشت کساعتیمن!همه حدس وگمانام درست بود!  یخدا یوا

 هنوز چشمم به در خشک بود. ناگهان یپلنگ زخم هیمن مث  و

 .مدی. مث برق گرفته ها از جام پررونیاومد ب مستانهباز شد و  در

 سالم یوتند نییسرشو گرفت پا دیدرو بست و منو که د مستانه

 د،یدزدیشدم، داشت نگاهشو ازم م قی. تو چشماش دقکرد

 سرشو گرفته بود مستانهو راهشو سد کردم.  ستادمیا کشینزد

 چونه اش گرفتم و سرشو که بلند کردم، با ری. دستمو زنییپا

 :تموم قدرتم داد زدم

 ؟؟_مستانه یمدت کجا بود نیهمه ا تو

 گفت یاز دستم در بره، با کالفگ خواستی:جوابمو نداد، م

 !!ولم کن حافظ_

!جوابمو بده دمیکش ادی:مصمم تر بازوهاشو سفت گرفتم و فر

 _یییییییلعنت

 یچشما زدیم یترس ودلهره تو چشمام ُزل زد، برق خاص با

 ی!! محکم تکونش دادم و صدام از شدت خشم و نگراننگرانش

 :اوج گرفت و گفتم

 ؟؟_مستانه یکردیم یچه غلط یداشت اریبا ماز تو



 بشم ییصداها الیخیب تونستمیشد،نم ریاز چشماش سراز اشک

 رو تحمل کردم و یدیشد یلحظه فشار روان کیبودم!! دهیشن که

 !! رفتم وییپرت شد گوشه ا دم،یدهنش کوب یتموم قوام تو با

 نیرو زم کرد،یم هیو گر دیلرزیداشت م ستادم،یسرش ا یرو

 :دوال شدم، با لحن التماس گونه ام گفتم

 ا _بافتاده؟؟تو  یتو اون اتاق لعنت ی...بهم بگو چه اتفاق مستانه

بلند داشت  یبا صدا مستانه؟یدار یچه سر و سرّ  ینتلع اری!!ماز

 به نظرم لباسش کرد،یم هیگر

 شولباس شخصی دمیلحظه دقت کردم، د هی یبود و وقت نامرتب

 بوده... با ی!! اونوقت بود که مطمئن شدم خبردهیو رو پوش پشت

 شدم و با دستام جلو صورتمو محکم نینقش بر زم یناباور

 !؟ هنوزکردمیم کاریچ دیداشتم، با ی. عجب حال سگگرفتم

 ادیداره سرم م ییچه بال دونستمی....درست نم

 درشتش کلیبا قامت و ه اریلحظه در اتاق باز شد و ماز همون

 لحظه خون جلو چشامو گرفت به سمتش هیما قرار گرفت.  مقابل

 که اون جلوتر از من رمیلباسشو بگ قهیبردم و خواستم  هجوم

 گفت ظیو با غ :دستمو محکم گرفت

 _؟؟یکرد یبچه سوسول هوس کتکار هیچ

 و گفتم دمیی:دندونامو به هم سا

 هان؟؟؟...با توام_ یکرد ی!تو با زن من چه غلط



 زد ییام ضربه ا نهیرو س ییزد و به طرز تمسخرگونه ا یپوزخند

 :و گفت

 _ باهم دو کلمه میتونیخانم خواهر منه...نم نیرو سننه؟؟...ا تو

 م؟یواسه حرف زدنمون شما رو باخبر کن دیبا م؟حتمایکن اختالط

 آب دهنمو رو صورتش دم،یرسیداشتم به آخر خط م گهید

 گرفت و با ارمیو اون لحظه بود که خشم جلو چشم ماز ختمیر

 که ییمحکم و تنومندش با هر ضربه ا ی. دستامیشد زیگالو هم

 ا! ببرام نمونده بود یحال گهید رسوند،یاستخونامو به درد م زد،یم

 کلیپرتم کرد، کثافت با اون ه ییبه گوشه ا یخون یو رو سر

 ام که از مستانه زد،یبد کتک م یلیخ شیو ورزشکار درشت

 نیرو زم ی!! وقتزدینم یگوشه کز کرده بود و حرف هی ترس

م اشتنگران نگام کرد، دوستند ییبه سمتم اومد و با چهره ا افتادم،

 یبرگردوندم ... همون لحظه صدا رومو ازش نمش،یبب

 بلند شد که گفت اری:ماز

 ما دخالت _ یخواهر و برادر ارتباطدوست ندارم که تو  چیه

 تو رو ؟یدیفهم یشوهر گوش به فرمان هی...تو....تو فقط...یکن

 بدبخت، حاالم یندار نکاریجز ا یاقتیمث سگ دووند، تو ل دیبا

 ام از گل مستانه... خوش ندارم به تویسوسول باز نیکن ا جمع

 ...!دمار ازی! اگه فقط بدونم دستتو روش بلند کردیبگ نازکتر

 ؟؟یدی...فهمارمیدر م روزگارت



 هبلند کردم. ب نیبود بدن خسته و ناالنمو از رو زم یهر زور به

 حرف به داخل اتاق رفتم. رو تخت یدست گرفتم و ب وارید

 نگام یرچشمیهم پشت سرم وارد اتاق شد، ز مستانه. نشستم

 در آورد، اومد کنارم نشست، ییو بعد از تو کمد جعبه ا کرد

 دستشو آورد جلو که با ینگاش کنم و وقت ینداشتم حت دوست

 لبو دهانمو پاک کنه، رومو چرخوندم. دوست یخون رو یدستمال

 نیاز ا یکنم که حالم عوض بشه....که کم هیگر نقدریا داشتم

 یم نییرو دوشم کم بشه...سرم از شدت درد باال و پا نیبارسنگ

 دیداشتم؟ حاال با یبه زندگ یچه دلخوش گهی. حاال ددیپر

 از گوشه یو قطره اشک دیترک صدایکنم؟ بغضم ب یزندگ یچطور

 از شمیلرزانمو رو صورتم گرفتم، ته ر یدستا د،یچک چشمام

 .خون سر و صورتم نمناک شده بود

 ام بلند شد و شونه هام به لرزش در اومد، هیگر یکم کم صدا

 که کنارم نشسته، مستانهکردم  احساس

اون  یتو اد؟یروش م یکنه؟! آخه چطور یهمدرد باهام خواستیم

 که گفت دمیشن انشویگر یصدا احوال

 _ بدبختم...من ...من...اگه به خاطر تو نبود حتما یلیمن خ حافظ

 کشتمی.تا االن خودمو م

از من و رو  نترییباال که سرش پا هیبلند کردم و از زاو سرمو

 شونه



 بود نگاش کردم، چشماش اشک آلود بود و همون لحظه ام

 بدست گرفت و خون یکردم با تموم وجودش دستمال احساس

 !!خواستم بگم چرا؟؟کردیم هیلبمو گرفت...هنوزم داشت گر دور

 تهنمو به هم دوخانگار لب ودها ی! ولهیچ اریات با ماز هیقض بگم

 شد. شتریو ب شتریافکارم ب نیا زشی! شدت اشکام از ربودن

 صورتمو پاک کرد، یلرزانش اشک و خون رو یبا دستا مستانه

 هی...خودشم داشتگرکنهیم نکارویداره با عشق ا دمیدیم داشتم

 شهیتر از هم یصورتش معصوم و دوست داشتن کرد،یم

 نباشه که داره یزیبهم بگه و اون چ قتویحق خواستیدلم م بود،

 اشک و آهم، گفتم ونیبود، م ی. به هر زحمتدهی:منو عذاب م

 بهم بگو_ تویواقع مستانه!!

 یتو سراپا یمث ترس، دلهره و نگران یزیچ هیجدا شد.  ازم

 نگاه کردم. قطرات قراشیناآروم و ب یبود. به چشما وجودش

 دیباریوقفه از چشماش داشت م ی!!اشک ب

 قطعا _ یبهم نگ انویاالن جر نیبه جون خودم اگه هم مستانه

 نیبه ا یدلخوش چیه گهی!!. دبرمیم نیامشب خودمو از ب نیهم

 باال زده یلیگندش خ یندارم.... بو ی.....زندگ

 و از جاش بلند شد و گفت دی:لباش لرز

گندش  یبگم!از کجا بگم؟؟_انگار ماجرا داشت بو یاز چ دونمینم

 بلند شتریو ب شتریهر لحظه ب



 !بادمیترسیحرفاش داشتم م دنیخدا چقدر از شن ی!! اشدیم

 گفت دی:ترد

 !؟_یدار ارتباط اریبا ماز تو

 که تو حرفا وحرکاتش بود جواب داد یبا لرزش خاص مستانه:

 اومد! از...از نگاهاش _ یوقت ازش خوشم نم چیکه بودم ه بچه

 دمیاومد، من هشت سالم بود و اون شونزده سال شا ینم خوشم

 دوست نداشتم کردم،ینم یاحساس راحت ششی... اصال پشتریب

 !!ارنتو خونه تنها بز اریمنو با ماز ییجا رنیبابا و مامان م یوقت

 یبا دوستا یخاله باز یبچه تر بودم وقت باز یلیبار که خ هی آخه

 کنه،یم یاومد...به من گفت نقش شوهرمو باز ارمیام ماز گهید

 کرد تمیاذ یلیخ یول دونستم،ینم یچی!!من ه

 روبروم کهیشد!!درحال شتریو ب شتریب مستانه یاشکا شدت

 ادامه داد کرد،یبود و داشت اعتراف م ستادهی:ا

 _ دم،یترسیبهم تعرض کرد...از همه م یهمون بچگ اریماز

 نومبفهمه  یکه اگه کس ترسوندیمنو م شتریب ارمی...مامان! مازبابا

 دخترم هی...چون من کشنی!م

 دنی. تحمل شنکردی! گلوم ِگز ِگز مسوختمیحافظداشتم م ی.....وا

 هیبق

 بکشم، از وونویبرم و اون ح خواستینداشتم! دلم م حرفاشو

 !صحنه روزگار حذفش کنم



 هاش، آب دماغشو هیگر ونیزل زدم، م مستانهبه  یناباور با

 فت و ادامه داد:گر

 اومد سراغم...!از اونطرف بابا _ یم م،یوقت تنها خونه بود هر

 بارم، رفتن سفر، هی! شتهیداداشت پ یستیتو که تنها ن گفتیم

 دمیکش یسخت یلی!!ما رو تنها گذاشتن... حافظ ...من خ

 نیبه سکسه کردن افتاده بود!خودشو رو زم هیشدت گر از

 :انداخت و زار زد

 _ نیباهم بر دیهمه اعتمادمو ازم گرفت. بابا گفت با یلعنت اریماز

 هر خواستمیم رم،یمن گفتم نم یول ن،یو اونجا درس بخون کایامر

 یآدم زندگ هیمنم مث بق خواستمیشده ازم دور بشه، م یطور

رفت و  اریرونمازیب امیلجن ب نی!!کنم، منم ازدواج کنم، از ا

 درمون ماه یبرا یچندسال تو آرامش بودم، حت

 مفتگ د،یبازم دلم لرز کا،یامر میریبابا بهم گفت م یوقت مم،یگرفت

 بابا قبول نکرد ی. ولتمیبه وضع میراض مینجوریمن هم خواد،ینم

 اریگذشته و ماز یلی. با خودم گفتم حتما از اون ساال خمیرفت و

 یمدت اولو راحت بودم، ول هی... دهیزن گرفته و از سرش پر گهید

 امونیروز از بچگ هی نکهی! تا اکردیم تمیههاش بازم اذنگا نوع

 کنهیدلش هوامو م شهیو گفت هم دیکش ونی.حرف به م

 حرفاشو نداشتم دنیتحمل شن گهی!د

 و گفتم دمیداد کش ی:تند



 _گهی.....بسه دهی!کاف

 . زانو زد و گفتکمیاومد نزد مستانه:

 _ ینتونستم حرف چوقتیمن به خاطر ترس از آبروم ه حافظ

 ارنیم ویلعنت نیاسم ا یبخدا وقت شم،ی!بخدا دارم نابود مبزنم

 !کردمیم ییفکرا هیجام بلند شدم، داشتم تو ذهنم  لرزهازی!تنم م

 به خودم راه بدم، بازم دیترد دیکنم. نبا شیعمل خواستمیم

 اومد مستانه ی:صدا

 جنون داره _ ضه،ی.....مرضهیمر اری!حافظ....ماز

 منصرف ممیمنو از تصم ایآرومم کنه  تونستی!حرفاش نم

 که ءیش هیبودم!  یزیچ هیتو اتاق چرخ دادم، دنبال  چشمامو

 مستانهنبود.  یزیبه عنوان سالح ازش استفاده کنم! اما چ بتونم

 . گفتکتری:با ترس اومد نزد

 بخدا ناکارت _ فت،یخطرناکه باهاش در ن ه،یقو یلیاون خ حافظ

 کنهی!م

 کهیبشم مرت شیاونهمه کثافت کار الیخیب تونستمیچطور م آخه

 ی!عوض

 بردم، ورشیجزم کردم و با تموم قوام به سمت اتاقش  عزممو

کنان داد زد!حافظ خواهش  هیپشت سرم راه افتاد و گر مستانه:

 نرو_ کنمیم

 هیدرو با  کردم،یم هیخودمو تخل دیخشممو بخورم، با تونستمینم



 حلقه نیآست هیبا  کهیمرت دمیباز کردم و رفتم داخل. د حرکت

 نوشیدنی یبطر ده،یتختش دراز کش یرو لباس شخصیو  ییا

 زیخ میزد و از تو جاش ن یپوزخند دی. منو که دبود کنارش

 دمیبود، رفتم سمتش و غرّ  گیج:گمونم نعشه و  شد...به

 _ تیاز انسان ییکه بو یوحش هی...ییبه تموم معنا یعوض هی تو

 !!نبرده

 از جاش بلند شد شیگیجو  یگیجزد و با همون  یتلخ لبخند

 ،نه که به سمتش هجوم بردم ایهم تو اتاق بود  مستانه دونمی،نم

 ومحکم بود، هرچه که تو سرو صورتش یتکه سنگ، قو هی مث

 به گوشه لب داشت و یاصال انگار نه انگار!!پوزخند دمیکوب یم

 من بچه سوسولو مسخره یتو دلش داشت حساب کنمیم فکر

 یخالکنم و با اون داغ دلمو دایپ یزی! اطرافمو نگاه کردم، چکردیم

 یبنفش غیج مستانهکنم، همون لحظه به سمتم اومد. 

 و گفت دی:کش

 _اری..مازکنمیخواهش م اری!!ماز

 چکار کنه! به پشت سرم نگاه که کردم و رد خوادیم دونستمینم

 هست که جمع یتفنگ شکار هیبله... دمیکه گرفتم، د نگاشو

 زهیم ی!شده و رو

 پوزخندزنان گفت اریبرش داشتم، ماز یعی:به طرز سر

 _سی!اونو بزار سرجاش بچه جون!اون مال بچه ها ن



 هوش و حواسه! من یب ینجوریکه ا هیگیجتو عالم  دونستمیم

 بود و تو دستم جابه جاش نیتفنگو باز کنم، سنگ خواستمینم که

 داشت ازم اریمن بودم قدرتم دستم بود و ماز نیاالن ا کردم،

 یزندگ فهیکه ح یکثافت هی! صدامو بلند کردم و گفتمتو دیترسی:م

 که به _ یموجود پست هی...تو یکن

 یکارت چه جرم نیا یدونی!میعوض یخودتم رحم نکرد خواهر

 انتر!؟ داره

 ش گفتگیج یو با صدا دی:خند

 م دلش _خودش مستانهحرفا رو مشنگ!! نیکن ا ول

 ؟؟مستانه...مگه نه خواستیم

 به عالمت یسر یبا ناباور مستانه دم،یچرخ مستانهسمت  به

 خواستهیم دمیکرد، همون لحظه فهم هیتکان داد و گر یمنف

 به سمتم حمله کرد، منم از همه قدرتم یپرت کنه و وقت حواسمو

 دستم چندبار تو نیو سنگ یکردم و با اسلحه آهن استفاده

 رونیموش مث فواره ب یو ب دهیخون از سر تراش دم،یکوب سرش

 زاغشو به من دوخته یشد، چشما نیو نفش بر زم زد

 مرتب و پشت سرهم شیو تشو یاز شدت نگران مستانه...بود

 حافظ؟_ یکرد کاریچ گفتتویو به من م دیکشیم غی:داشت ج

صبح  یبودتا دمدما بیو غر بیخواب عج هیبرام بسان  ی!!همه چ

 .مینشسته بود اری، رو جنازه مازمستانهبا 



 .مارستانیب مشیو خواهش کرد برسون دیکش غیج یلیخ مستانه

 . اونقدر که ازش متنفررهیته ته قلبم دوست داشتم بم یول

 !داشتم بهخوردیوجه تکون نم چیبه ه نش،ی!الشه سنگبودم

 داره چه نکهی!! به اکردمیخودم فک م یو ماجرا هیقض عمق

 ادیسرم م یی!بال

 هی مستانهآشکار شد!  هیخونه، قض یبا اومدن خدمتکارا صبح

 خبر کرد، گفتن بعد از اصابت ضربه دوساعت زنده آمبوالنس

 دیکشیداد م هیبا گر مستانه:بوده و بعد تموم کرده.... 

 _مارستانیب مشیرسوندیم یزاشتی....اگه م

 !خواستیمن تو سکوت بودم! دلم فقط و فقط سکوت م یول

 مستانهکردن،  یمأمورا اومدن و صحنه رو بازساز یوقت

 یرحمله کرده وقتل کار خودشهبا کمال ناباو اری!"گفت"اون به ماز

 اون خواستیچرا م مستانهفقط نگاش کردم! 

 ره؟؟یگردن بگ گناهو

 شیپ ییداره چه اتفاقا شدیانگار به هم قفل بود! باورم نم لبام

 رو دست بند زدن و با خودشون بردن! اونروز تو مستانه!؟ ادیم

 اله! غزکردمیم ریس گهیعالم د هینبودم. انگار داشتم تو  ایدن نیا

 نداشتم براش بگم! یچی!؟ هدیپرس انویکنان ازم جر هیو گر اومد

 ...فقط مث مجسمه ها نگاش کردم

 یو خودمو معرف یبعد عزممو جزم کردم و رفتم کالنتر روز



 از اون عذاب بکشه شتریب مستانه خواستینم!کردم، دلم 

 رسوند، رانیبود بالفاصله خودشو به ا دهیرو شن هیکه قض سیرئ

 و یاومد کالنتر ی! وقتهیچ هیقض دونستینم یبه درست هنوز

 مرگ پسرش یهنوز برا کهیدرحال د،ید یدر حال بازپرس منو

 و غمزده بود، اشک تو چشماش نشسته بود و منو که ناراحت

که  یقاتیتحق یتأسف تکون داد و بسط یفقط سرشو به معنا دی!!د

 کار اریقتل ماز دیزود فهم یلیخ سیشد، پل

 زندون شدم یآزاد شد و من به جاش راه مستانه.من بوده، 

 دونستمیبرگشت خورد!!! خودمم نم میورق زندگ یراحت نیهم به

 حکمت خدا یپا زاشتمیاتفاقات رو م نی! ااد؟یبه سرم م یچ داره

 و منگ جیاشتباه خودم؟! گ ماتیغلط و تصم یانتخابها ای

 ....بودم

 بودن! تکاریمشت قاتل و دزد و جنا هیکه بودم همه  یبند تو

 به خاطر گفتیم شدیم وونهیاومد مالقاتم داشت د نیمیس

 شده بود واسه رید گهید ی...ولشهیم وونهیوجدانش داره د عذاب

 یحت خواستمی!؟ نمدنیپرسیکارمو م لیحرفا، همه دل نیا گفتن

 هیقض نیببره. واسه هم ییبو اریو ماز مستانه هیاز قض کنفری

 عنوان کردم. یخونوادگ یدعوا هی اریومشاجره مو با ماز دعوا

 و ازم التماس دنمیاومد د مستانهگفتم.  نویهم سمیبه پل یحت

 واز هیعصب یلیپدرش خ دونستیکه راستشو بگم چون م کرد



 گذرهینم اریماز!خون 

 به ادامه یدیام چیه گهیمن د یگرفته بود ول لیبرام وک نیمیس

 بود؟ آخه یالمصب چ یزندگ نینداشتم! ته ته ا میزندگ

 باخته بودم مویبه کجا ختم بشه؟؟همه چ خواستی!!م

 ***نهال

 تمکسالت آور و بد رو داش یزندگ هی ال،یاز جدا شدنم از دان بعد

 سرگرم بودم مارستانیسرکارم برگشتم، تو ب.... به گذروندمیم

 کم دارم! میتو زندگ یزیچ هی کردمیهمه اش احساس م یول

 اوقات دلم یگاه ی! ولدونستم؟یمادر بودنو خوب نم حس

 الیبعد از طالق من و دان گهیعمه که د نم،یدخترمو بب خواستیم

 میقد یکرده بود، از اونهمه مهر وصفا ارتباطبا ما قطع  کال

 خواهر

 نبود یخبر چیبا پدر، ه شی!!برادر

 برام رنگ یبرام نداشت، همه چ ییبایو ز تیجذاب چیه یزندگ

 به سرعت برق و باد بگذره میبود!!دوست داشتم عمر زندگ باخته

 !کردمیم یافسوس که من همچنان داشتم زندگ یبشه. ول وتموم

 زهیو انگ دیام چی!! بدون هیخونه پدر یمطلقه تو وهیزن ب هی

از  یکردن دکتر صالح یخبر خواستگار دایاونروزا آ تویی!ا

 خودشو

 میلیدرکل خ ی. ولاوردمیگفت! داشتم از تعجب شاخ درم بهم



 مرد یلی. دکترم که خرهیگیسروسامان م دایبودم که آ خوشحال

 بود ی.فوق العاده ا

 که خبر شدیداشت برگزار م یدرحال دایآ یعقد و عروس مراسم

 نمبه گوشم خورد!! زندان رفتن حافظ به خاطر قتل!! او یناگوارتر

 یبود برام وحساب یی! خبر تکون دهنده امستانهبرادر  کشتن

 !شوکه ام کرد

 داشته باشه!؟ دیبا یاالن حافظ چه حال ایخدا

 یبا کس تونستمیبود، نه م یعروس نیبرام بدتر دایآ یعروس

 انجام بدم یعکس العمل چی.حرف بزنم نه ه

 باز شتریزخممو ب زیودختر کوچولو چهارماهه ام ن الیدان دنید

 اون دختر شدی!! باورم نمی. عمه دخترمو آورده بود عروسکرد

 داشت. مامان که حالمو تیواقع یدختر منه! ول کوچولو،

اسمدخترمو  الی! رفت و از عمه دخترمو گرفت،عمه و داندیفهمیم

 بود یو سرنوشت یچه زندگ نیگذاشته بودن. ا« شادن»

 اااااینتونستم خودم اسم دخترم رو انتخاب کنم خدا ی....که حت

 !! اشک تودمیچشم سبزم، خشک دیدخترکوچولو سف دنید با

 و گفت دیمامان حلقه زد؛ دماغشو باال کش ی:چشما

 _زمی.....بغلش کن...نهال جون!دخترتو بغل کن...عز

 به کمک مامان دختر چاق و تپلمو بغل یعروسک کوک هی مث

 جذابش کرده شتریتل سر خوشگل به سرش بود که ب هی کردم،



 و کوچولوشو ییلبمو بردم جلو  ودهان قلوه ا اریاخت یب بود،

 من چه حس ی...خدادنشی. شروع کردم به بو کشدمیبوس

 که گفت دمیعمه رو شن یبود! همون لحظه صدا ی:قشنگ

بچه تو  یبارم نشد که دلت هوا هی یچند ماه حت نیا تو

 شدم. عمه رهیبکنه؟؟_سرمو بلند کردم و به عمه که روبروم بود خ

 با

 دخترمو به خودم فشردم کرد؛یحق به جانب داشت نگام م افهیق

 :و گفتم

 _؟؟یدونینم وی....حس مادریشما خودت مادر عمه

 زد و گفت ی:عمه لبخند تلخ

 -من بود که مثل خودم بچه شو  چارهیب الیسرنوشت دان نیا

 سرش ییبزرگ کنه... پسر بخت برگشته ام همون بال ییتنها

 !!اومد که خود من سرم اومد

 و دمیکش ی... آههیمنظور عمه از اون حرفا چ دونستمیم خوب

 بزنم، مامان گفت یبخوام حرف نکهی:قبل از ا

 برادرزاده ات _ یخوب بدون دیندونه تو که با یجون هرک مهتاب

 نبوده شیبه زندگ انتی!اهل خ

ظ افح نیکه ب کننیم دییتأ نویهمه االن ا ی:عمه اومد جلوتر و گفتول

 _ هی میونهال از قد

 اطارتبکه از  گهیبدبخت االن داره م الیدان یبوده... حت یارتباط



 عشق کورش کرده بود، نزاشت خوب یخبر داشته... ول شون

 رهیبگ می!!تصم

 و گفت ستیعمه رو نگر ی:مامان با ناباور

 راجع به برادرزاده خودت _ یمهتاب!!متأسفم که دار متأسفم

 ..خون برادر خودت تو رگاشهیزنیحرفا رو م نی...ا

 ره،یدخترمو از من بگ خواستیم نکهیو ضمن ا دیکش یآه عمه

 :گفت

 اسمشو گذاشته شادن؟؟_ الیچرا دان یدونی...م

 ادامه داد 

 از مادره...درست مثل _ ازین یکه ب ییبچه آهو یعنیشادن  چون

ت نواپره تو چشمام شد اشک!! حالم داش یدختر کوچولوئه ب نی!! ا

 . مامان باختیریبهم م

 دم،یحرفاشونو نشن گهیمن د یحرف زد، ول گهیکم د هی عمه

 ام به جلو معطوف شد! نگران رهیافتادم و نگاه خ یصندل هی یرو

 روم بود شیکه پ ینامعلوم ندهی...بودم، از آ

 حافظ، از تیوضع یگذشت، از طرف عیسر یلیبعد خ یروزها

 نیام، نبودن دخترمه کنارم نبود و من داشتم به ا گهید طرف

 گهیو منو د شهیکه روز به روز بزرگ و بزرگتر م کردمیم فکر

 هصحبت کنه وبگه ک الی!؟ به بابا گفتم که با عمه ودانشناسهینم

 نمیبار بب هی یدخترمو هفته ا خوامی.م



 یبعدا با وساطت عمه قبول کرد ماه یقبول نکرده بود، ول الیاند

 دهید دا،یآ یعروس یکه تو یشادن برم. از روز دنیبار به د دو

 برم. هنوز عطر دنشیبه د خواستیدلم م شتریب یلیخ بودمش

دل نگرانم  یلیحافظم خ تیتو خاطرم بود. اما وضع تنش

 خواستیدلم م یلیاومد؟!خ یم شیپ یچ یعنیمن  یکردهبود....خدا

 دست بابا افتاده ری! دست برقضا پرونده حافظ زنمشیو بب برم

 ... داشتم ذره ذره آبنیغمگ ایبگم خوشحال بودم  دونمینم بود،

 گهیکه حافظ دو روز د دمیبابا با مامان فهم ی. از صحبتاشدمیم

 داره. عزممو جزم کردم که روز دادگاه برم و از دور دادگاه

 نمشی...بب

 حافظ افتاده یایباز وونهیوهمه د مایقد ادیتو رختخوابم  شب

 !بودم!! آه که چه زودگذر بود

 یکه ازش داشتم و تو یادگاریصبح خوابم نبرد و به چندتا  تا

 همه سال نگهش داشته بودم خودمو سرگرم کردم. صبح بعد اون

 اونم فقط به خاطر مشکوک نشدن ،یصبحانه الک هیخوردن  از

 به اسرار قلبم نبرن چند لقمه خوردم. با یو بابا که پ نماما

 نشسته بودم ومنتظر نیخودم رفتم طرف دادگاه، تو ماش نیماش

 !آوردن حافظ

 که حالم یبود از جا کنده بشه...وا کیآوردنش، قلبم نزد یوقت



ت کردن، دستبند به دستداش ادشیپ نیکه از ماش دمیبد بود!د چقدر

 اش معصوم افهیسرشو کال برداشته بودن، چقدرم ق یومو

 دم ختم،یاشک ر یساعت هی نیشده بود. تو ماش یدوستداشتن و

 حافظ شد؟اصالیم یآخرش چ دونمیشلوغ پلوغ بود، نم دادگاه

 من دوست داشتم حکم یکرده بود؟!هرچه که بود ول نکارویا چرا

 طاقت شاهد گهیخطر از کنارش رد بشه. د نیو ا ادیب شیآزاد

 نمبه خودم بقبوال تونستمیوجه نم چیناگوارتر نبودم، به ه اتفاق

 ادیسر حافظ ب یی.که بال

 دونستمیگذشت، تا شب که بابا اومد نم یبرام به سخت اونروز

 بوده؟؟ یتو دادگاه گذشته و حکم حافظ چ یچ

 سرصحبتو باز کنم؟بابا اونقدر که خسته بود یچجور دونستمینم

 دهیحافظ به کجا کش هیقض دمیاتاقش و من نفهم.رفت تو 

 مبود به مامان گفت ییبودن، به هر بهونه ا یریسخت و دلگ یروزا

 گامرهنیخ رهینه؟مامان اولش فقط خ ای دهیحافظو از بابا پرس انیجر

 یانگار د،یاشکبارمو د یچشما یوقت ینزد. ول یکرد، حرف

 :دلش برام سوخت و گفت

 ه_.به جلسه بعد موکول شد

 اونروزا بدون مکث زودتر خواستیام گرفته بود،دلم م هیگر

 شه؟یم یآخرش چ نمی!بگذرن و بب

**** 



 شب هیبود،  انیماه گذشت و همچنان پرونده حافظ در جر کی

 کردم، اشکم هیساعت گر هیبابا.  شیزدم و رفتم پ ایبه در دلمو

 بهش التماس کردم کار حافظو درست کنه. بابا شد،ینم قطع

 بدن تیدم رضا یول دیبا ست،یدست اون ن گفتی!!!م

:بابا بهم زل زد، نفسشو فوت کرد - دن؟ینم تیچرا رضا خب

 و جواب داد رونیب

 به خاطر حافظ از هم _ تویحرفارو...دختر زندگ نیبس کن ا نهال

 ؟؟یستیاالنم دست بردار ن ،یپاشوند

 باشم_ الیخیب تونمی...نم

 بهم گفت یواشکی دیبه اتاقم رفتم، نو انمیگر ی:با صدا

 _ هیبابا و ازش التماس کرده  دنیمادر حافظم اومده د نیمیس

 دار یواسش بکنه سرش نره باال ی!کار

 تونستمینم نکهیاز ا خوردمی. خودمو داشتم مشدمیخفه م داشتم

 من یخدا یانجام بدم....وا یقلبم، کار یشگیساکن هم یبرا

 نون و آب بودم یقفس ب هیتو  ی.....چقدر سخته،انگار

تو دادگاه  گفتیو م کردیازم التماس م مستانه یرحافظوقتیام

 بدم حیتوض

 و کشتم، تموم بدنم به رعشه افتاده بود. اریچرا ماز که

 ذیتآزار و ا مستانهبه خودم بقبوالنم که همه بفهمن به  تونستمینم

 !شده



 تا خودم گفتیم مستانهنشده بود،  تیبه رضا یراض سیرئ هنوز

 پدر قلدر و لجبازشو خوب شه،یدرست نم یچیرو نگم ه هیقض

 ستیبده ن تینبره، رضا یپ هیکه تا به اصل قض شناختی.م

 پژمان صادر ییجلسه دادگاهم که برگزار شد حکممو دا نیآخر

 تا میتموم خاطرات بچگ کرد،یداشت حکمو قرائت م ی! وقتکرد

 که دمیدی. تموم وقت مرفتنیاومدن و م یجلو چشام م اونموقع

 ه.... اونم اومدنطوریمامان مهتابم هم زه،یریداره اشک م نیمیس

 رقم ینجوریا ریدست تقد شدیباورشون نم چوقتیه دی! شابود

 !!! بخوره

 نمحکمینهالو بب گهیبار د هیفقط دوست داشتم  ونی.تو اون م

 باال گرفت، نیمیس یها هیقصاص که خونده شد، شدت گر

 یخشک و جد سیرئ یول کرد،یفقط نگام م یبا ناباور مستانه

 ومنطق لیدخترشو بدون دل مستانهنظر  یحت دونستمیم بود،

 .چوقتینبود ه یاحساس ی. اهل احساسات و حرفاکنهینم قبول

 از خونش خواستیو نم خواستیم یلیخ ارویخاطر ماز دونمیم

 از من که دوماد خودش بودم ی!بگذره، حت

*** 

 همه اش طناب دارو به گردنم دم،یدیو شبا کابوس م روزا

 فک کردن بهش یسخت بود، حت یلی. خدمیدی!م

 دازم تمنا کر مستانه دنم،یاومدن د گهیبار د هی لمیو وک مستانه



 چیلحظه تو فکر رفتم، ه هیرو به پدرش بگم.  هیاصل قض که

 گف" اگه خودم اصل ماجرا رو به پدرش مستانهنزدم و  یحرف

 بده تیرضا دی."بگم اونوقت شا

 دیآخرو با ریت دم،یند یمانع

 روبرو شدم، سیبا رئ زیم هیسر  ،یاتاق دوازده متر هیتو  یوقت

 مالقاتم باهاش افتادم نیاول ادیاز کجا شروع کنم،  دونستمینم

 گفتم و انویبود جر یاسترس داشتم. به هر فالکت ینطوریهم که

 شد! یعصبان میلیدادم اما باور نکرد و خ حیتوض ویچ همه

 سرهم میمشت دروغه که من واسه آزاد هیهمه اش  نایا گفتیم

 نداشت ییا دهیکردم اما فا شتریب حاتموی.کردم. هرچه توض

 گهیتنها گذاشت. د یدیغم و ناام ایدن هیرفت و منو با  سیرئ

 هفته قبل از هیاز بند اسارت نداشتم. تا  ییرها یبرا یدیام

 یدواریاظهار ام یو با خوشحال دنمیاومد د لمیحکم! وک یاجرا

 یحرفا لیبا تکم مستانهو  شهیداره درست م یکه همه چ کرد

 بده!!!! تیکنه که رضا شیتونسته به پدرش بقبوالنه و راض من

 انیتونسته بود خودش باالخره بعد از سالها سکوت جر مستانه

بازگو  پدرش یبردارش رو برا اریاز طرف ماز ییو آزارها تیاذ

 از یوقت سیرئ دونمیچطور تونست.... اما م دونمیکنه.... نم

 منم دروغ نبوده... یمطمئن شده که حرفا دهیشن مستانه

 تونست پدرشو و مجاب کنه و منو خالص مستانه!!!!



 یبیحال عج هی دم،یگنجیتو پوست خودم نم یخوشحال از

 که به مستانهبه سراغم اومده بود.  ستنیحس خوب ز داشتم

 و همه مدارک موجود از میاز قد ییاومد،گفت که با حرفا دنمید

 یلیخ سیرئ گفتیکنه، م یتا االن تونسته باباشو راض گذشته

 یکرده که کجا هیگر یدردونه دخترش ناراحت بوده، حت یبرا

 و بیعج انیطغ نیا دیغلط و نابجا بوده که با نقدریا تشیترب

 بچه هاش رخ بده ونیخونواده و م یتو بی!!غر

 همه حرفاشو زد، دل منم کباب کرد، دلم داشت هیبا گر مستانه

 سوختیبراش م یلی....خ

 نیشد و ا لیتبد یهفته به آزاد کیقصاصم در عرض  حکم

 نیمیاز زندان آزاد شدم س یخبر ممکن بود برام. وقت نیبهتر

 به خونه تونستمیاومده بودن دم زندان دنبالم. اصال نم مستانهو

 صحنه جرم، دنیبرگردم... تکرار اون صحنه ها و بازم د سیرئ

 خونه مینداره بر یرادیگفتم اگه ا مستانه. به کردیبد م حالمو

 چرا از رفتنم به خونه دونمیسکوت کرد،نم مستانه. نیمیس

 تو پوست خودش یاز خوشحال نیمی! سخت؟یکال به هم ر مادرم،

 تموم اونمدتو واسم یهایهمه سخت خواستیم ی. انگاردیگنجینم

 همون شب اول مستانهبودم،  نیمیکنه. چند روز خونه س جبران

 رفتن من یبرا میاصرار چیبه خونه خودمون رفت، ه میآزاد

 !!!!نکرد



 یزمان الزم داشتم،حوادث یلیخ میدوباره به زندگ یایاح یبرا

 که بهم وارد شد همه و همه برام یاز پس سرم گذشت و شوک که

 از کجا شروع کنم؟ دونستمی!سخت و قابل تأمل بود!نم

 بهم مستانه گذشت،یم میهفته از آزاد هی کهیروز صبح درحال هی

 ! بازم استرس ودنشیکرد و گفت پدرش گفته برم به د تلفن

 ت. همه بهماومد سراغم. بعد از ماهها دوباره رفتم شرک شیتشو

 . دم در اتاقگفتنیم کیو رفتنمو تبر کردنیم ییآمدگو خوش

 به در زدم یفرو دادم. تلنگر ینفسمو به سخت دمیکه رس سیرئ

 !و رفتم داخل

 من گفت برم جلو.... آروم دنینشسته بود، با د زیپشت م سیرئ

 بود خیقرار گرفتم. نگاهش سرد و  زشی.رفتم جلو و مقابل م

 _نی.بش

 عرق رو زیر ینشستم. آب دهنمو قورت دادم و دانه ها حرفیب

 سیپاک کردم. رئ داشتمیبرم زیکه از رو م یبا دستمال مویشونیپ

قصه  خواستمیم یروز هیکرد و به حرف اومد یی:تک سرفه ا

 _ادته؟؟یخودمو برات بگم 

 بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم، چقدر پرنفوذ و سرمو

 بهم رهیو خ نی!پرقدرت بودن!نگاش سنگ

 گفتم یواشی:

 .بله...به خاطر دارم_



 و گفت ستادی:اومد جلوم ا

  _اون باال رنیم یروز هیدارن،  نییباال و پا یلیخ یتو زندگ آدما

 سقوط کنن دمی...و...شانترییو پا نییروزم پا هی.باالها، 

 دنشیهرچه که بود، از شن یبگه!ول یچ خوادیم دونستمینم

 واسم ی! بازم چه خوابکردیم خیبودم. دست و پام داشت  نگران

 بود!؟ دهید

گفتده سالم بود که  سی:جرأت سؤال کردن ازشو نداشتم. بازم رئ

 گوشاشو از دست _ کرد،یکار م یبابام تو معدن

 کهیگوش!ت یب وشیدار گفتن،ی.... بچه ها تو مدرسه بهم مداد

 ساعت هیمنم اونقدر که حساس بودم شبا تو جام  نداختن،یم

 شتریب کردم،ی... اونروزا بودِن پدرمو کم احساس مکردمیم هیگر

 زشیاز بد روزگار معدن ر نکهیناشنواش بودم تا ا یفکر گوشا به

 کرد و من ریما هم توش بود ز یعده از کارگرا که بابا هیو  کرد

 ضر بودم فقط باشه چهپدرمو از دست دادم. حاال حا شهیهم یبرا

 دمکار کردم و کار. بزرگتر که شدم، اوم میچه نه!! از بچگ بشنوه

 زا یکیبه تور  نکهی. تا اخوندمیکار. درسمم کنارش م یبرا تهران

 شهر خوردم! رفتم تو کارخونه اش و مثل سگ یپولدارا سوپر

 و رمیکنم، قدرتو تو دست بگ شرفتیپ خواستمیکردم؛ م کار

 . و..رمیزمونه بگ نیمثل پدرمو از ا ییها چارهیب ریانتقام فق بتونم

 هی. اونم رمیکردم، تونستم زن بگ شرفتیشد، تو کارم پ نکاریا



 درست شد، بچه هام که یپولدار و البته خوشگل. همه چ زن

 نبود که احساسش نکرده باشم تو یلذت چیه گهیاومدن، د ایبدن

ر بدست آوردم! پدرممقتد یول بدست آوردم یبا سخت وی! همه چایدن

 ناشنوا نبود! قدرت آدما به کهیتا زمان یو خشن بود ول

 !!چشم و گوششونه

 شرفتیتو رو آوردم وردست خودم کردم که پ یروز هی

 تتیمتأسفانه تو از موقع یچشم وگوش دخترم، ول ی،بشیکن

 واقعا خاطر تورو مستانه یدونی! خودت مینکرد استفاده

 کنه تتیاذ خوادینم چوقتی...و هخوادی.م

 گفتمینم یچیبود و ه نیی!سرم پا

 -بره رانیاز ا خوادیم مستانه.

 نگاش کردم رتیبلند کردم و با ح ؟؟سرموی!چ

 - کنه،یخودشو شکست خورده و تنها احساس م مستانه...آره

 نجایاز ا خوادیحاالم م دنیکش یسخت نهمهیاز ا بعد

 یکردیاگه خودت تالش م ،یاریقدرتو بدست ب یبره....تونخواست

 حاال به

 یکرد یکه فقط بچگ فیح ی. ولیبود دهی!اون باالها رس

 و دمیکرد، دستمو رو صورتم کش دایپ یفیو پام لرزش خف دست

 ادامه داد سی:رئ

 بهت لطف کنم _ خوامیاتاق و گفتم م نیتو ا یاومد یروز هی



 کارم کردم، فقط به خاطر دخترم بود نی.و...ا

 بهم پشت کرد، از لحن کالمش احساس کردم بغض تو سیرئ

 :حرفاشه. با همون لحن کالم ادامه داد

 بودم، به هرجا _ مستانه یسال به فکر درد جسمان نهمهیا من

 خبر از یبودم، ب شیدنبال دوا و درمون واسه ماه گرفتگ رفتم،یم

 اش، نهیتو س یتو ذهنشه و چه درد یام چ چارهیدختر ب نکهیا

 سیرئ شدیهاش به لرزش افتاد، باورم نم کنهشونهیم تشیاذ!داره 

 هیداره گر

 کنهی!!م

 نهمهیا ی؛ برامستانهواسه  سوختیغمزده بودم، منم دلم م منم

 بود دهیکه کش ی.درد و عذاب

 از جام بلند دیبا ترد خت،یپشت به من اشک ر یلحظات سیرئ

 به سمتم ستادم،یو به سمتش رفتم. پشت سرش که ا شدم

 نم چشماشو گرفت. صداشو صاف کرد و یبا دستمال برگشت،

 :گفت

 به _ ویریگ میبره، تصم رانیاس که از ا مستانهخواسته خود  نیا

 که دوست داره انجام یهر کار خوامیخودش گذاشتم، م عهده

 به خاطر خودش تو رو داماد خودم کردم و حاالم شتری. من ببده

:با مکث یندارم، ول یباهات باشه من حرف خوادی...چون خودش نم

 ادامه داد



 شرکت _ نیتو ا یایتو هم ب خوامینم گهی، دمستانهبا رفتن  یول

 نمتینب گهید خوامیم ،ی.و کار کن

 !!حرفاش برام تکان دهنده بود

 رفت، دسته زشیبه سمت م سیشدم. رئ خکوبیم سرجام

 گفت یزینوشتن چ نیدرآورد و ح بشی:چکشو از ج

 که تو _ یچندسال نیمبلغ برات نوشتم به خاطر حق الزحمه ا هی

 به عهده یام برام مهمه ول مستانهحق و حقوق  ،یبود شرکتم

 نه ای.خودشه که بخواد ازت طلب کنه 

 .رونیگفتن! ساکت شدم و از شرکت اومدم ب ینداشتم برا یزیچ

 راه برم....اونقدر راه برم و فک کنم که ادهیپ خواستیم دلم

 عادت کرده بودم، نه مستانهبشم. تو اون چند سال به  خسته

بود که برام  یدوست داشتن عاد هیعاشقش باشم! فقط  نکهیا

بود و  یبهصورت تکرار و عادت شده بود! دختر پاک ومظلوم

 یلیخ

 درد و تحمل کرده بود، االنم نهمهیناراحت بودم که ا براش

 که من کشهیابم معذ نیا یعاشقانه دوسم داره، ول دونستمیم

 دلم گرفته! دوست دارم یلی! آخ....خستمیخودش عاشقش ن مث

 ....فقط و فقط تنها باشم

 . بدوندمیتخت دراز کش یخونه و تا شب به صورت دمر رو رفتم

 انجام بدم!! فقط دلم فک کردن یکار ایبخورم  یزیچ نکهیا



 و سکوت خواستی.م

 دلم داد،یچند بار تلفن کردم، اما جوابمو نم مستانهبه  شب

 کارشو بدونم. جواب که لیباهاش حرف بزنم و دل خواستیم

 نشستم خیداد. تو جام س امکامویدادم. جواب پ امیبهش پ نداد،

 ده؟ی!"و براش نوشتم "چرا جواب تلفنامو نم

 " گهید خوامیخودم کنم، م ریتو رو درگ نیاز ا شتریب خوامینم

 نیمهبعد گفتم  کرد،یاولش قبول نم نمش،یبب خوامیباشمگفتم م."تنها 

 االن

 ... قبول کرددنتید امی.م

 مدام نیمیس دم،یاز جام بلند شدم و لباسامو تند تند پوش فورا

 بخورم. نه نهار یزیچ هیبرم  گفتیو م کردیصدام م داشت

 !!خورده بودم نه شام

 گردمیبرمو  رونیب رمیگفتم،م رونی.از اتاق که اومدم ب

 متعجب و کنجکاوش نگام کرد و گفت یبا چشما نیمی:س

 شده؟؟_ یچ یگینم حافظ

 و گفتم رونی:نفس بلندمو فوت کردم ب

دم نشد و من از خونه ز ریگیپ گهید نیم_دمیم حی.بعدا براتون توض

 نمی. سوار ماشرونیب

 نمیبود. برف پاکن ماش یبارون بهار د،یباریداشت بارون م شدم،

 اون مستانهبود.  دیاز بس بارون شد کردیتند داشت کار م تند



 شب رو پل آب و آتش باهام قرار گذاشته بود. من زودتر وقت

 دونستمیاومد، روبروم توقف کرد. نم نشیبا ماش یوقت دم،یرس

 افکار نی! تو اششیپ رفتمیمن م دیبا ایمن  نیتو ماش ادیم اون

 خاموش کرد و به سرعت از نویماش یچراغا دمیکه د بودم

 من. تو اون فاصله بارون نیشده و اومد تو ماش ادهیپ نیماش

 کال شیاز کنار روسر شیمشک یکرد، موها سشیخ یحساب

 بود و نوک دماغش قرمز شده بود. بهش زل ختهیر رونیب

 . دمیشنینفساشو م ینگام کرد... صدا زدم،اونم

 نگام کرد و گفت رهیخ رهیخ

 _؟؟یخوب

 مکث جواب دادم:با 

 از دستم _ ی. رشته زندگستمیاصال خوب ن نروزایا تشی....واقعنه

 یرو یرو هم گذاشت، قطره اشک یی.در رفتهچشماشو که لحظه ا

 گونه

 روبروشو نگاه کرد و با بغض گفت د،ی:اش چک

 سال _ نهمهیدارم...ا بیحس عج هی ستم،یروزا منم خوب ن نیا

 و ستین گهیاالن که د کردم،یم یکابوسش داشتم زندگ با

 قرارمیچرا ب دونمیچه مرگمه... نم دونمینم گهی!آرامش دارم د

 تو حرفا و دستاش بود. دستمو یفیلرزش خف زدیحرف م یوقت

 به سمتم یلحظه دستاشو تو دستم گرفتم. تند هیو تو  بردم



 از حرکتم شوکه شد. دستاشو محکم فشردم و دیشا برگشت،

 :گفتم

 _؟؟یبر نجایاز ا یخوای...چرا ممستانه

ه چند سال ب نیا دونمی:نفسشو تازه کرد و با مکث جواب دادحافظ م

 _ ،یخاطر من از خودت گذشت

 فقط روزگارتو یدار دونمیبود، م یلیازدواجت با من تحم دونمیم

 عشقم خوامینم گهید ی...ولیگذرونی!!با من م

 دو قطره اشک یزاللش پر بود از اشک و با هر پلک زدن یچشما

 دونستمی. نمنیی. سرمو گرفتم پادیچک یاز چشماش م بزرگ

 ادامه داد مستانهبگم!  یچ دی:با

 تو هم منو _ خواستیدوِست داشتم و دلم م شهیمن ...هم حافظ

 خواست،یم نویفقط دل من بود که ا ی...ول خواستیدلم م ،یبخوا

 تالش کردم تو رو به سمت یلیتو پابند من نبود!من...من خ دل

 قلبم یفقط ندا یمعقوالنه بود ول ریکم غ هیبکشم، خب... خودم

 .گفتیم نوی.بود که ا

 و گفت دیرو لبش ماس ی:لبخند

 بود که با تو بودم _ یچند سال نیا میدوران زندگ نیبهتر

 من یقلبت برا ،ی....آرزوم بود که فقط مال من باشحافظ

 به زور خوامینم گهینشد...حاالم د ینجوریافسوس که ا ی!ولباشه

 ست،یاسارت قشنگ ن یرو کنار خودم نگه دارم....عشق تو تو



 خوادیم یی...عشق رها

 گفت انشیگر یبا صدا

 واسه _ خوامیم ،یگرفت یخوب یلیخ ی...تو قلبم جاحافظ

 حس یبود، ول کطرفهیعشقتو به خاطرم بسپارم، گرچه  شهیهم

 بود برام که در کنارت احساسش کردم یرینظ ی.ب

* 

 . بعد هم بارون که بندمیباهم حرف زد نیتو ماش یساعت چند

 یبایو از اونجا مناظر ز میستادیرو پل ا میو رفت میشد ادهیپ اومد

 بهم گفت نمیدر آخر صحبتاش، ا مستانه. مینگاه کرد اطرافمونو

 شهیاز من جدا م یو به طور توافق خوادیشو نم هی.که مهر

 جدا شده و به خونه برگشتم. حس مستانهصبح از  یدمدما

 زدم و نییپا مویکنار شهی. شیو آزاد ییداشتم حس رها یخوب

 بردمسریلذت م خوردیکه به صورتم م یخنک صبحگاه ی.از هوا

 از تو رختخوابش که نیمیراه نون تازه گرفتم و برگشتم. س

 رتزدهیو ح دیکش ییا ازهیتازه برگشتم، خم دیشد و منو د بلند

 :گفت

 حافظ؟؟_ یگردیبرم یاالن دار تو

 به برق زدم و گفتم سازوی:چا

 ازم جدا شه_ خوادیم مستانه.

 دهنش باز موند و ییلحظه ا د،یبا تعجب به سمتم چرخ نیمیس



 :اونوقت گفت

 _؟؟یگفت یچ تو

 نشستم و گفتم یغذاخور زی:پشت م

 ازم جدا شه_ خوادی... مرانیبره از ا خوادیم مستانه گمی...م

 لنگ از ابرواشو باال انداخت و گفت هی نیمی:س

 خونواده زده به کله شون!! اون از پدرش که تا لحظه آخر _ نیا

 نمیشد،ا تیبه رضا یچطور شد راض دونمینداد و بعدم نم تیرضا

 و االنم خودش دادیکه حق طالقو به خودش م مستانهاز 

 نشده باشه خوبه شونیزیچ هیشده واسه طالق.... شقدمی!!پ

 به دادن یراض یچرا و چطور سیرئ دونستیهنوز نم یکس

 بود نیهم نمیمیشد...و عمده تعجب س تی.رضا

**** 

 از هم جدا یبه طور کامال توافق مستانهآخر اسفند من و  یروزا

 نگاه چوقتیاش کنار رفتم. ه یاز زندگ شهیهم یو من برا میشد

 و براش از دمیفهمی! حالشو مبرمینم ادیرو لحظه آخر از  مستانه

 نکهیخوشحال بود از ا نیمیکردم. س یخوشبخت یقلبم آرزو ته

 خودم هنوز یکه دوست نداشتم آزاد شدم. ول یبند زندگ از

 چمه!؟ دونستمینم

 برام تلخ لیشده بودم، اوا داریب یکابوس طوالن هیاز  انگار



و  هم که شد حال دینعیشده بودم و خونه نش کاریبازم ب گذشت،ی!!م

 ی...دلم هواختیبه هم ر شتریهوام ب

 .خواستیکه حوصله م ییخب تنها یکرده بود ول مسافرت

 بابا، دنید مینوروز بر التیداد بعد از تعط شنهادیبهم پ نیمیس

 وو تاقوام بابا ر داریخب من دل و دماغ مسافرت به کانادا و د یول

 همه اش تو خونه بودم. دویاول ع ینداشتم. روزا تیاونموقع

 به نهال اس ام اس بدم و حالشو بپرسم، االن زدیبه سرم م یگاه

 یتموم شده بود، هر دومون به روزا یهمه چ گهید که

 خب حرف زدن باهاش برام ی.... ولمیبرگشته بود مونیمجرد

 تو خونه خودم یشب مهمون دمشیکه د یبار نیبود،آخر سخت

 داشت الشیاون دعوا رو راه انداخت. بازم فکر وخ الیکه دان بود

 و باهاش حرف رمیم گفتمی. همه اش به خودم مکردیام م وونهید

 حرف ی... ولدمیم حیو همه اتفاقات گذشته رو براش توض زنمیم

 .زدن سخت بود واسم

 ونیزیتلو یتموم نشده بود. تو خونه بودم و روبرو التیهنوز تعط

 یبودم. جسمم اونجا بود و فکرم داشت جا دهیکاناپه دراز کش رو

 برداشتم و رفتم رو اسم نهال. موی. گوشکردیم ریس ییا گهید

 .شیویهنوز داشتم. رفتم تو پ ششویشماره چندسال پ اون

 ....یزینوشتن هر چ ی. هنوز مردد بودم برادیلرزیداشت م دستام

 روع کردم قدم زدن!تو سالن ش یجام بلند شدم و با کالفگ از



 آروم باشم. همون لحظه در باز شد و زاشتینم ادیز استرس

 بود، ختهیبهم ر ییجورا هیبرگشت. چهره اش  رونیاز ب نیمیس

 مقدمه گفت یاومد جلو و ب نیمی:بهش سالم کردم. س

 _؟؟یاریواسم قرصامو ب شهیترکه،میسرم داره م حافظ

 هاش قهیانداخت و دستشو به شق یمبل یو خودشو رو رفت

 آب آوردم. وانیل هیبا  شویشگیهم ی. رفتم و جعبه قرصاگرفت

 گفتم ستادمی:روبروش که ا

 ،کردیبسته از قرصا رو باز م هی کهی_درحالگرنته؟؟یبازم م مامان

 سرشو به عالمت مثبت

 به سرم زد ی!تکون داد، فکر

 گفتم عی:تند و سر

 _یی... جایمارستانیب ،ی..بلند شو ببرمت دکتر

 هیسرشو به پشت تک کهیچشماشو بست و درحال نیمیس

 داد،گفتی:م

 _شمیبا استراحت خوب م خواد،ی.نم

 ببرمت دیکردم که حتما با لهیمن اصرارمو شروع کردم، پ یول

 که یمارستانیرو به سمت ب نمیشد، با ماش یراض نیمی. سدکتر

 که کردمیدلم دعا م یرفتم. فقط تو کردیتوش کار م نهال

 تو ییگوشه ا نویماش مارستان،یب میدیرس ی. وقتنمشیبب

 افتادم که یشب ادی. میشد ادهیپ نیمیپارک کردم و با س محوطه



 نیمی! سرجام خشکم زد. سخوامشینم گهینهال گفتم د به

 :متعجبانه نگام کرد و گفت

 یها_حرکت کردم و شانه به شانه مادر از پله ؟یای...چرا نمحافظ

 .میباال رفت یورود

 کنجکاومو به اطرافم دوخته بودم، داشتم فقط خوب یچشما

 نمینهالو بب کردمی.نگاه م

 که یو با خانم ستادمیا یپرستار ستگاهیاورژانس کنار ا یتو

 شروع کردم صحبت کردن. نیمیبود راجع به سردرد س اونجا

 در واقع حواسم به اطرافم بود ی.ول

 اش کنه و من نهینشست تا دکتر معا یتخت یرفت و رو نیمیس

 که اونجا یبودم. خواستم از خانم یپرستار ستگاهیهمون ا کنار

 نه که صداشو ای مارستانهیب نمیاحوال نهالو بپرسم و بب بود

 دمی!!شن

 شد...سرمو به سمت صدا که یجور هیبه طپش افتاد، حالم  قلبم

 قنعهو با پوشش م یپرستار دیروپوش سف یتو برگردوندم،

 ی... مشغول صحبت با خانمدیدخشیکه مثل قرص ماه م دمشید

به سمت  خواستیبود و م دهی. نهال هنوز منو ندبود

 دیچرخی... آب تو دهنم خشک شد، زبونم نمادیب یستگاهپرستاریا

 از بس

 .استرس داشتم



 یاش شده بودم و اون لحظه که خانم ازش جدا شد به سمت رهیخ

 بودم. چشمش به من که افتاد، سرجاش ستادهیکه من ا اومد

 بود!؟ ییچه لحظه ا گهید نیمن! ا یخدا یزد، وا خشکش

 غرق شده گهیهمد یهم تو چشما رهیبه خ رهیخ نطوریهم

 قدم اومد جلو و بعد نگاشو ازم گرفت. خواست از هی م،یبود

 جوابمو داد و رفت عیسالم کردم. اونم سر عیرد بشه، سر کنارم

 ادیکه اونجا بود شروع کرد حرف زدن. ز یو با خانم زیم پشت

 از دور داره منو نگاه دمیکه نگاه کردم د نویمینزاشت! س محلم

 چرا دونهیکه م فهموندیو داشت با نگاش به من م کنهیم

 مارستانی!آوردمش ب

 یچشمم به نهال بود و به پرستار ستادم،گوشهیسرجام ا همونجا

 بود گفتم ستادهی:که کنارش ا

 _:خانمه سرشو بلند کرد و گفتومدن؟ی...دکترتون ندیببخش

 کجاس؟_ ضتونیمر

 بزنه، نهال یخانمه حرف نکهیاشاره کردم و قبل از ا نیمیس به

 :اومد جلو و گفت

 _ه؟یک ضیشده؟مر یزیچ

 دارم دمیو خودم اصال نفهم دیچیحرف بزنم، زبونم به هم پ اومدم

 گمیم ی!چ

 رفت سمتش و دنشیچرخاند و با د نیمت سرشو به سم نهال



 .شروع کرد حرف زدن باهاش

 :بعدم به سمت من برگشت و گفت

 _ادیجون گفتم دراز بکشه تا دکتر م نیمیس اد،بهی.االن دکتر م

 گفتم ی:به سخت

_انگار دهنم قفل شده بود!! دوست داشتم بهش بگم نره و یمرس

 همونجا

 بودن غیو در دنشینگاش کنم. عذاب ند ریدل س هیتا من  باشه

 هیبرام شکنجه آور بود. نهال با  یلیچند سال خ نیتو ا ازش

 یاز اونجا رفت، با نگام بدرقه اش کردم که به انتها دیببخش

 و گفتم نیمت :سالن رفت. فورا رفتم سم

 دکتر کجاس_ نمیبب رمی!مامان من م

 زد و گفت یکه چشماش رو هم بود،لبخند نیمی:س

 _ستیمهم ن دم،یدراز کش نجایا من شش،ی!برو...برو پ

 بود. یجور هیحالم  یخوب گرفت!! خنده ام گرفت، ول مچمو

 هک یقیاز اتاقا. بعد از دقا یکیرفت تو  دمیسالن. د یانتها رفتم

 نشون یعکس العمل یول دیاومد، رفتم سمتش. منو د رونیب

 آب نوشت،یم یزیداشت چ کهیو درحال ستادمیکنارش ا نداد،

 که بود، گفتم یقورت دادم و با هر جان کندن ی:دهنمو بسخت

 باهات حرف بزنم؟_ شهیم

 جواب داد یحرکت چی:بدون ه



 _؟یحرف چه

 بود!! خب حقم داشت ی.جد

 :نفسمو فوت کردم و گفتم

 بگم _ یچ خوامیم یدونی.خب اگه حرف بزنم م

رنگ  هیسرشو از فرق کج باز کرده بود،  یبلند کرد، مو سرشو

 تو

 بود که به موهاش زده بود و رو یشراب دمیشا ،یاقوتی یها هیما

 کرده بود. ناخودآگاه باشیز تینها یمعرکه و ب دشیسف پوست

 :بهش زل زدم. اونم نگام کرد، به خودم اومدم و گفتم

ازم دلخوره،  دونستمیم د،یکش یباهات حرف بزنم؟؟_! آه شهیم

 ناراحته دونستمیم

 نگاه کرد و گفت یی:به گوشه ا

 _م؟یباهم داشته باش میتونیم یتو چه حرفو  من

 گفتم عی:سر

 ...فقط تو قبول کن که باهات حرف بزنم_ادهی.حرف ز

 :تو چشمام نگاه کرد و گفت

 _ رمیبدم، فردام م لیتحو فتمویش خوامیاالن وقتشو ندارم،م من

 استراحت کنم دی.شمال... مسافرم، با

 و گفتم دیلرز ی:سرخورده و ناراحت لبام کم

 بگم_ خوامی...نهال من م



 و گفت دیحرفم پر ونی:م

 به _ شهیمن وتو هر چه که بود مربوط م نیحافظ...ب نیبب

 اونموقع یمن وتو جوونا گهی... االن دشی! به سالها پگذشته

پختهامون  یلیکه خ میرو تجربه کرد ییای. هردومون زندگمیستین

 و رابطمون یگذشته به زندگ دیبا د گهیکرد و فک نکنم د

 می!!فک کن

 بشم دینخواستم ناام یکننده بود، ول دی.حرفاش برام ناام

 -اومد،  یم شیپ دیبود که با ییهمه اش اتفاقا ناینهال...ا نیبب

 مونیتموم شده...من وتو بازم به دوران مجرد یهمه چ االن

 می.برگشت

 -داره درست  یهمه چ یکنیفک م ؟واقعایمتیچه ق به

 میقد ارتباطمث  ارتباط نیا شهیم ؟مگهیچطور شه؟آخهیم

 برداشت یادیما زخم ز ارتباط...باشه؟؟ ...نه...نه...حافظ 

 -پشت  گهیو د رمی،میکلمه بگو...اگه با حرفت مجابم کن هی فقط

 کنمی!سرمم نگاه نم

 -شنومی!خب!! م

 - ییباشم که هنوز جا دواریام تونمیبهم بگو...م تویواقع نهال

ور دازم  عینگام کرد و بعد سر رهیخ رهیه؟؟فقط خن ایتو قلبت  دارم

 شد، پشت سرش

 سالن راه افتادم و گفتم ی:تو



 ...بگو که دلت باهامه_یخوای!نهال بگو که هنوز منو م

 نگاش کردم و یقراریو تو چشام زل زد، با ب ستادیا سرجاش

 :گفتم

 _بوده و باشه  یاگه کس می...نهال تو زندگیتو تموم وجودم نهال

 ؟یفهم ی...مییتو فقط

 سو و آن سو تکان داد و چشماش پر از اشک شد نی!سرشو ا

 و گفتم دمیبه سر وصورتم کش یدست یشانی:با پر

 در مورد حرفام فک کن_ کنمی...نهال خواهش م

 لرزان گفت ینگام کرد و بعدش با صدا یی:چند لحظه ا

 _پرو لباس عروس رفته  یبرا مستانهافتادم که با  یاون روز ادی

ازت  مستانهمزون جلو  یمزون... و من اون روز تو نیبود

 خواهش

 ادتهی!؟ یپسم زد یچ ی! برا؟یخوایمنو م یبگ کردم

 ندی..... منجنگیُکشت کجای.... اون روز تمام غرورمو رررحافظیام

 بخاطرت ینداشت اقتیرو خوب بلدبودم اما تو ل

 و یگی.... و امروز تو میدیتو نشن......اونروز من گفتم و بجنگم

 یباز یشده.!!.. زندگ ریبشنوم... چون د خوامی......من نم

 !!!بومرنگهاست

 پشت واریخفه گفت و رفت....همونجا به د یحرفاشو با بغض تموم

 تو گلوم یدستام گرفتم. بغض بد نیدادم و سرمو ب هیتک سرم



 دادی.....بود و داشت آزارم م

 بهم گفت رلبیز نیمیخونه، س میبرگشت مارستانیاز ب ی:وقت

 _؟؟یحرف زد باهاش

 :آرام جواب دادم

 _ شهیسخت درمون م یلیکه زخم برداشته باشه،خ یارتباط

 !!مامان

 رفت،گفتتمومیبه سمت اتاقش م کهیو درحال دیکش یآه نیمی:س

 گذشتمو جبران کنم...اصال تو _ یکه خطا کنمیتالشمو م

 کنمیکه باشه خودم درستش م ی.فکرش نرو، هرچ

 داد، سرحالتر یکوه بهم انرژ هیزد،به اندازه  نیمیکه س یحرف

 نشده بودن که صدا نیو رفتم که بخوابم. چشام هنوز سنگ شدم

 اسمش دنینهال باشه!! باد کردمیبلند شد،اصال فک نم میگوش از

 :مث برق گرفته ها تو جام نشستم و خوندم که نوشته

 چند روز تو " خوامی،خونه مامان ماجده، مشمال رمیم فردا

 اونجا و حرفاتو ایب یباشم و استراحت...اگه خواست سکوت

 ..."بزن

 شد همون! یول سم،یبنو شتریحرف بزنه، منم ب شتریب خواستم

 لبم گفتم ریرو قلبم گذاشتم و ز وی:گوش

 قربونت برم_ امی...باشه م

 که به دوارهیبهم گفت، ام یگفتم، با خوشحال انویجر نیمیبه س



 برسم خوامیکه م ی.خوشبخت

 اومده بود ندیحس خوشا هیسمت تنکابن حرکت کردم،  به

 کوهستانو به یچهایگذاشته و داشتم پ یآهنگ شاد سراغم،

 . بعد از چندساعت به شهر تنکابن کهکردمیم یط سرعت

 رستوران نهار خوردم. ساعت سه بعدظهر هیرفتم و تو  دمیرس

 بشم. بعد از رزنیناموقع مزاحم اون پ خواستیو دلم نم بود

 نکرده رییتغ یچینهار رفتم سمت خونه ماجده خانم. ه خوردن

 از خونه متوقف کردم رونیب نویبود. ماش میمث قد یهمه چ بود،

 داخل خونه رو نگاه کردم، یدرب آهن نیشدم، از ب ادهیخودم پ و

 و. زنگ خونه رو که زدم دمید اطیتو ح نشویاونجا بود، ماش نهال

 ...در باز شد، رفتم داخل

 دمیدیرو نم یآهسته رفتم جلو اما کس ی!با قدما

 *نهال

 اومد! اومد خونه مامان ماجده. داشتم از پشت پنجره حافظ

 ام! از نهیتو س کردیقلبم داشت تاالپ تلوپ م کردم،یم نگاش

 دهیحالم کال عوض شد. شن دمشید مارستانیکه تو ب شبید

 بخواد کردمیفکر نم چوقتیه یجدا شده ول مستانهکه از  بودم

 ییکه قبلنا الال ییعاشقونه ا یحرفا بهم بگه... حرفا نیا از

 یقلبم از دستش شکسته بود ول کهیام بود. با وجود شبونه

 تابش بود. هر تکه اش براش بال بال یقلب شکسته ام ب هنوزم



 همه نیو با وجود ا زده بود شهیوجودم ر ی. عشق حافظ توزدیم

 که حافظ در حقم کرد بدون یانتیجور وا جور و خ اتفاقات

 هیمثل  دنشیهنوزم عاشقش بودم و قلبم از د ل،یو دل حیتوض

 یتابیحرفاش داشتم ب دنیشن ی. برازدیبال بال م گنجشک

 ازدواج کرد...چرا به من پشت مستانه! آخه حافظ چرا با کردمیم

 کنهیاظهار دوست داشتن م مایمث قد!!کرد و االن بازم داره 

 راکش، به یپشت پنجره اومدم کنار،مامان ماجده رو صندل از

 بود نهال جان؟_ یگفتک یدستش لم داده بود و با لبخند ی:عصا

 کردم و با تته پته گفتم ی! مکثدی:دست وپام لرز

 جون_ نیمی....حافظه...پسر سزهی.اوم..چ

 کرد و گفت یی:مامان ماجده خنده ا

 ..اهان...حافظ....خوش اومده_

 یبه خاطر هوش و ذکاوت شهیباهوش بود، هم یلیماجده خ مامان

 حافظ به خاطر من دونستیم م،یکردیم نشیداشت تحس که

 کرروشنف میلیاونجا؛ البته ناگفته نمونه که مامان ماجده خ اومده

 جوونارو داشت یهوا شهی.بود، هم

 یم وونیا یباز کردم، حافظ داشت از پله ها منویو دِر نش رفتم

 چارچوب در قرار گرفتم، نگاهمون بهم برخورد، یباال. تو اومد

 اومد جلو و سالم کرداونقدر شد،حافظی.نفسام داشت قطع و وصل م

 ونیکه نفس کم داشتم،نتونستم جوابشو بدم؛ از م



 گفت دی:چارچوب در کنار رفتم، حافظ نگام کرد و با ترد

 هست؟؟_ اجازه

 دادم به عالمت مثبت و خودم جلوتر رفتم داخل. یتکان سرمو

 بلند شیصندل یحافظ به کمک من از رو دنیماجده با د مامان

 نشست و من به یمبل یکرد. حافظ رو یو باهاش احوالپرس شد

 بود که از نیاسترسم به خاطر ا لیاز دال یکیرفتم،  آشپزخونه

 به مامان و بابا نگفته بودم یزی.اومدن حافظ چ

 نییموند،حافظ سرشو پا یم یمثل مراسم خواستگار درست

 به بله و نه زد،فقطیبود و مامان ماجده که باهاش حرف م گرفته

 ی. تو آشپزخونه بودم که مامان ماجده با صداکردیاکتفا م گفتن

 :بلند منو خطاب قرارداد و گفت

و  ختمیر یفنجان چا _؟یکنیم کاریچ یدخترم..دار ای....بنهال

 حافظ نگام کرد، رون،یدستپاچه رفتم ب

 فنجان برداشت و تشکر هیجلوش گرفتم.  وییچا ینیو س رفتم

 نشستم. یمبل یمامان ماجده هم گذاشتم و خودم رو ی. براکرد

 کرد و گفت ی:مامان ماجده تبسم

 _ گرویکه شما دوتا چقدر خاطر همد دونمیاز همه م شتریب من

 هیاومد،  شیکه پ ییچندسال و اتفاقا نیحاال تو ا ن،یخواستیم

 ینه برا میاثرات خوب کنمی....که فکر منتونیبزرگ افتاد ب فاصله

 ! به هر حال هر چه که بوده،انتونیداشت نه اطراف خودتون



 دیچند سالو بزن نینگفته ا یو همه حرفا دی.گذشته ...حاال بشن

 نیمدام با پاش رو زم داد،یکالفه و پر استرس نشون م حافظ

 که داشتم دهن باز کردم و گفتم یشیتموم تشو زد،بای:ضرب م

 من_ ی....ول

 نگام کرد رهیخ رهی.توجه حافظ بهم جلب شد، خ

حافظو  یلیخ-بگذرم زایچ یلیتفاوت از کنار خ یب تونمی!من نم

 جوابم کرد و رحمانهیب نکهیبا وجود ا خواستم،یم

 یتو شلوغ پلوغ یهنوزم حت یول م،یخوریبه درد هم نم گفت

 روزا و ادیخب، گاهأ  یقلبم دنبالش بود...ول شهیهم م،یزندگ

 افتادم که قلبمو به درد آورد و تنهام یم ییشبا

 حرفا رو دلم یلیآروم باشم،خ تونستمی...اونوقته که نمگذاشت

 کردیم ینی!سنگ

 :حافظ صداشو صاف کرد و گفت

 ...من اومدم که همه حرفامو بگم_

 :مامان ماجده لبخندزنان نگام کرد و گفت

 _دیحرفاتونو بزن دیبر دی.خب...بسم هللا،پاش

 و گفتم ستمی:مردد و دو دل به مامان ماجده نگر

 مالقات به مامان بابا نگفتم_:مامان نیاز ا یزیمن چ ی.و...ول

 کرد و گفت ینیریماجده خنده ش

 _کنمی.اونا با من...خودم باهاشون صحبت م



 یکیبلند شدم، حافظم بلند شد،کت و شلوار مرتب و شجام  از

 شالمو یروسر دم،یکش رمیبه لباس بلند حر یبود. دست دهیپوش

 به منینش یکردم و جلوتر از حافظ به سمت در خروج درست

 :راه افتادم و گفتم

 باشم_ ایدر ی.دوست دارم کنار موجا

 عطرش داشت مسخم یبو شهیپشت سرم اومد،مثل هم حافظ

 لبخندزنان گفت کرد،ی:م

 _میزنیو حرفامونو م میریم یکه تو بگ یی.خب هر جا

 زدهن باز کنه و ا نکهیبود،تا قبل از ا یحافظ چ یحرفا دونمینم

 برام بگه، هزار جور مستانهو ازدواجش با  شیپنج سال پ چهار

خودش  یاز فداکار یوقت یاز ذهنم گذشت...ول الیو خ فکر

 دونمیاشک از چشمام اومد. نم اریاخت یبرام گفت، ب مادرشیبرا

 دیبا

 گفتمیم ی!چ

 دست و دهنش گفت،یسختش برام م یاز روزا یوقت حافظ

 چقدر دمیدیم کردم،یداشتم خوب بهش دقت م ی. وقتدیلرزیم

 از نهال شاداب و پر گهیشده!! منم شکسته شده بودم! د شکسته

 تا جون دارم خواستینبود! دلم م یوجوش گذشته خبر جنب

 که یزیبودم، چ دهیکه کش یسخت نهمهیکنم، حاال بعد از ا هیگر

 !!دادیفرمانو نم هیبود؛که با مغزم  قرارمیقلب ب داد،یم آزارم



 و ایدلمرده شده بود،درست مثل من! سکوت کنار در حافظم

 داد،یبهم م یآرامش خاص ییایآرام و مرغان در یموجا یصدا

 که ترک برداشته ییها ارتباط کردم،یها فکر م ارتباطبه  داشتم

 وندیبازم پ خواستیکرده بود و حاال م شیگذر زمان زخم بود،

 یوسط حرف مردم چ نینه! پس ا ای شهیم دونمینم بخوره،

 نیکه من وحافظ تو ا شهیم نیکه دال بر ا یی! حرفاشنیم

 !!میگردیهم برم شیپ میواالنم دار میداشت ارتباطبا هم  چندسال

 ! فقط خودم و قلبموانهیبه فکر حرف مردمم باشم  دیبا دونمینم

 رحافظیسختهام می..تصمرمی!!در نظر بگ

 و به حرفام گوش ختیریکه نهال داشت اشک م یمدت تموم

 یلیکه گذر زمان خ کردمینکته فک م هی نیداشتم به ا کرد،یم

 مهیمن ونهال ن دونمیصبر داشت! م دیفقط با کنه،یرو حل م زایچ

 خاطر بود که نیبه ا میدیکه اگرم به هم نرس م،یبود گهیهمد ی

 ... و خدا خواست که ما بازم کنار هممیبفهم گرویهمد شتریب

 هم باشه یو قلبمون فقط و فقط برا می.باش

 دونمیداره، که م یادیز یناییباال و پا یزندگ سیقول رئ به

 . نهال اونروز ازمستیحرف نبوده و ن نیاز ا یمنم خال یزندگ

 ای یکنیبهش فک م ایرفته، آ تیاز زندگ مستانهکه  د،حاالیپرس

 !نه؟

 واسه خودش ییجا هیآدم،  یتو زندگ ادیکه م ی"هر کسگفتم



 اهم ب مستانهروز باشه. قصه من و  هی یاگه برا یحت کنه،یم دایپ

 ادیو تحملو  یصبور مستانهمن از  کرد،یقصه ها فرق م همه

واسه من نداشت که االن  یجذاب زیچ چی...اون دختر هگرفتم

 دردا رو تحمل یلیقلب مهربون داشت که خ هینبرم، فقط  ادشیاز

 زنونه اش به سراغش ینهال حس حسادتا دونمیبود. م کرده

 زدم،اخماشویحرف م مستانهاز  یکه وقت داد،یو قلقلکش م اومده

 ایآروم در یادامه اش ندادم،به موجا گهی...خب دکردیهم م تو

 و منظره ایبود، اونم مث من به در ستادهیکنارم ا زدم، نهال زل

 باشم دواریام ندهیبه آ دیبا دونمیچشم دوخته بود. نم قشنگش

 !انهیکنم  یاسترس زندگ یعمرمو ب یباق تونمیم دونمی!نمانهی

 یلی! اما سبک شدم خانهیکنارم باشه  تونهینهال م دونمینم

 وزیاز نهال ندارم و همه چ یراز پنهون چیه گهی... حاال که دسبک

 یاماها و اگرها شهیدارم ... هم یگفتم احساس سبک بهش

 ت،یدرست مثل من که تو اون موقع ادن؛یز یلیآدما خ یزندگ

 بسته به همه اما و اگرها بود می...زندگ

 کاش یا یسلطان قلِب من باش، باش/

 سپارمی. دل برتو مقرارمیدر کنارت ب/

 اندقلبم جابماند/حالم را خدا بد یرو تی....رِدپاتینهایب یبایز/

 یخواب هیمن، شب یبرا یناب/

 تمام سرگذشتم یا یتو سراب ،ینبود ایدر/



 یکاش دوباره تو مرا بخواه یا /

 یاشتباه نیباتریتو ز/

 ناتمام از تو گذشتم/

 تو یها هیگر لیببخش اگر شدم دل/

 تو یببخش اگر به سر دارم هنوز هوا/

 نبود یخواهیدل، اگر آنچه م نیاتو ببخش /

 انیپا


