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 «دیدار»

 حواس با که آنچه بود، شده رؤیا و وهم شبیه چیز همه و گرفته باال قلبم ضربان

 گرانن امآشفته اوضاع از که را ایلیا دست گنجید،نمی باورم در درمیافتم امپنجگانه

 نز آن جمعیت میان کردم سعی و بردم حرم سوی به خود دنبال به و گرفتم بود شده

 یدرس ذهنم به که فکری تنها عاقبت. یافتم کمتر گشتم هرچه ولی بیابم را ودختر

 بخش به مربوط مسئول توانستم جو و پرس با بود، حرم تولیت دفتر به مراجعه

 :کردم شروع را تحقیقاتم بالفاصله و بیابم را گورستان

 "کنید؟ کمکم تونیدمی افتاده، عجیبی اتفاق یه ببخشید،"ـ

 صلگیحویب با است شلوغ کمی سرش رسیدمی نظر به و نشسته میز پشت که مردی

 :انداخت من به نگاهی

 "مشکلی؟ چه بفرمایید،"ـ

 ".....ردیف توی قبرش..... اصالنی امان اسم به شهیدی یه"ـ

 :کرد قطع را صحبتم

 "دارید؟ ایشون با نسبتی چه شما. شدم متوجه بله،"ـ

 بگویم هرچه! نامزدش؟! خواهرش؟! االن؟ بگویم چه نداشتم، مکث جز ایچاره

 ادعای باشند اشبچه و زن شاندیدم که نفری دو آن اگر ندارد، خوشایندی یچهره

 چرا خدایا؟ کنممی دارم فکری چه..... زندگی یک پاشیدن هم از باعث تواندمی من

 است؟ زنده من امان انگار که چرخندمی ذهنم در کلمات جوری

 ".شم خواهرخونده.... خواهر"ـ
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 کرد، سنگین سبک را او و من میان بتنس کمی و انداخت سرتاپایم به مشکوکی نگاه

 :دهد مناسب جوابی کرد سعی و خاراند را سرش آنگاه

 یشپ دوماه تقریبا نبوده، درست جنازه هویت تشخیص گویا بود، شده اشتباهی یه"ـ

 ".....شه عوض قبر سنگ که دادن درخواست و اینجا اومدن خودشون اصالنی آقای

 چه بفهمم درست گذاشتنمی بلندم هاینفسنفس صدای و ایستاد حرکت از دنیایم

 :گویدمی

 هب متعلق قبر چون البته. دادن اطالع جنازه صاحب یخانواده به بالفاصله بعدهم....."ـ

 ذارواگ ایشون به مجانی قبر یه تولیت بودن، خریده خودشون برای و بوده آقا این خود

 ".نشه نیازشون زودی این به امیدوارم که کردن

 :زدم جیغ تقریبا و بریدم باالخره ار حرفش

 "!.....ست؟زنده من امان شنوم؟می چی خدایا ست؟زنده امان!! ست؟زنده"ـ

 زندب بود نزدیک وحشت از ایلیا دیگر سوی از و شده متأثر و متعجب مرد آن یکسو از

 یک فقط و آمدنمی چشمم به ایلیا احساسات حاضر درحال که بود وحشتناک گریه، زیر

 مآد و عالم فریادم با خواستممی و نهاده فلک به سر وجودم اعماق از عصیانگری حس

 ....دارم که حالی از کنم باخبر را

 همه این هجوم که امشده کلفتپوست قدراین چرا روم؟نمی هوش از چرا خدایا

 ام؟آورده تاب را نبودنش هاسال این تمام چگونه خدایا اندازدم؟نمی پا از هیجان

 .....گونه؟چ

 ودمب شما برای خبرخوبی چنین قاصد که حالمخوش باشید، مسلط خودتون به خانم"ـ

 ".هستم تونحال نگران ولی

 :کشیدم شوق سر از فریادی و کوبیدم میزش روی را دستم
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 دمشنی رو شهادتش خبر که روزی همون بمیرم بود قرار اگه بمیرم؟ ترسیدمی چرا؟"ـ

 "!مردممی

 زمین روی رفت، وحال حس از زانوانم گرفت، راه چشمانم یوشههرگ از اشک و

 :گریستم های های و نشستم

 این بامن چرا امان؟ چرا چرا؟ ولی مردی، الکی دونستممی! گیمی دروغ دونستممی"ـ

 "!!!....خدایا سال همه این..... سال همه این تونستی طور چه لعنتی؟ کردی کارو

 و زد صدایم آهسته است کاره چه که نبودم این رافتص به و دانستمنمی که مردی

 :گرفت مقابلم لیوانی

 "!بفرمایید. باشید مسلط خودتون به کنممی خواهش خانم،"ـ

 ممچش بگیرم را آبقند لیوان که آن از پیش و برداشتم صورتم مقابل از را هایمدست

 زد،یم صدایم زیرلب و لرزیدمی و چسبیده دیوار به حاال که زدهوحشت ایلیای به افتاد

 و رفتم ایلیا سوی به آنگاه کردم، تشکر و نوشیدم ایجرعه و گرفتم را آبقند فورا

 یراست فهمید،نمی را ماتم و شوق اشک فرق من یچارهبی طفلک کشیدم، درآغوشش

 معجزه این پای یک..... ولی حالمخوش که البته حال؟خوش بودم؟ حالی چه االن من

 یگرید یپرده هم این حتما و من زندگی برای بوده ایحیله مرگی چنین ندنک لنگد،می

 ؟!بوده انتقامش شوم نمایش از

 اندهچسب سینه به را ایلیا که طورهمان و برخاستم گشتم،می باز عادی حال به کمکم

 :گفتم بود داده دستم به آبقند که مردی به رو و کردم مرتب اندکی را چادرم بودم

 هداشت باید حتما بدین، بهم چیزی آدرس، شماره، یه ببینمش؟ تونممی جوری چه"ـ

 "!نه؟ باشین

 :انداخت نگاهی بود نشسته میز پشت که کسی همان به و داد تکان سری مرد

 "تقوی؟ آقای داریم"ـ
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 :داد تکان تأسف به وسری انداخت دفاترش به نگاهی نیز تقوی آقای

 تا بگردم رو پوشه و پرونده کلی باید و نیست ستد دم االن باشه هم اگه نه،"ـ

 از یاگو که شهید اون سرخاک میان شنبه پنج عصر معموال ایشون ولی. کنم پیداش

 ".بوده هم شونصمیمی دوستان

 ساعت دو ظهر تا و است شنبه پنج امروز دادم، انجام ذهنم توی کتابی و حساب فورا

 !ببینمش؟ مروزا همین بتوانم که دارد امکان پس مانده،

 راحت و امن جایی به فورا را او باید دیده، صدمه امروز کافی یاندازه به ایلیا

 دهنمان برایم ایچاره ظاهرا ولی سوده پیش بروم ناهار نداشتم بنا اگرچه رساندم،می

 .اایلی حضور بدون رساندم؛می اینجا به عصر برای را خودم شده هرطور باید من و بود

 از خفیفی بوی لباسش. کشید آغوشم در شوق و ذوق با دیدنم ضمح به سوده

 کمی باید او کردم حس حالاین با داشتم، دوست را بو این من و دادمی شیرترشیده

 .برسد خودش به تربیش

 !فکرهاست؟ این وقت چه االن خدایا وای

 :دز انمج به غر کمی کشیدمی بیرون فریزر توی از را مرغ یبسته که طورهمان سوده

 از رغم مجبوری کنیم، قربونی جلوت گوسفند و گاو دینمی خبر و میای سرزده وقتی"ـ

 باید مزنانه سالیق تمام یارائه جهت کنم فکر تازه،. کنی جان نوش شده قربونی قبل

 رفح دستپختم که هرچند پایینه خیلی سرعتم هنوز چون صبرکنی، چهار ساعت تا

 "!نداره

 :گرفتم نادیده کامال را سوده هایشوخی و گذاشتم صندلی یدسته روی را چادرم

 "باشی؟ ایلیا مراقب تونیمی سوده جایی، برم عصر باید من"ـ

 :شد خیره چشمانم به استفهام از سرشار نگاهی با و برگشت
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 "رؤیا؟ شده چیزی.... تونممی که معلومه آره،"ـ

 هدوید را طوالنی مسیری ارانگ.... وکوتاه تند بود، شده سخت برایم کشیدن نفس

 :باشم

 "....فقط..... گممی.... بهت گممی"ـ

 میز روی بود کشیده بیرون کابینت توی از پز و پخت برای که را ایقابلمه سوده

 :فشرد را بازوانم و گذاشت بود آشپزخانه وسط که کوچکی

 "....شممی نگران دارم شده؟ چی رؤیا"ـ

 به باید نهچگو باشم، مسلط برخودم بتوانم تا شیدمک عمیقی نفس و بستم را چشمانم

 رفتن پس باعث توانستمی منفی چه و مثبت چه هرشوکی وقتی دادممی خبر او

 شود؟ شیرش

 کنی آماده شنیدنش برای رو خودت باید ولی.... خوب خیلی خیلی دارم، خوبی خبر"ـ

 "!بشی شوکه ترسممی و خوبه حد از بیش چون.... چون

 الکام رسیدمی نظر به گرفت، شادی از برقی نگاهش و فشرد قلبش ویر را دستش

 :است شنیدنش یآماده

 "!قاصدکم باشی خبر خوش"ـ

 :فشرد را گلویم شادی از بغضی

 ".....امان.... امان.... سوده"ـ

 بود دهنش دستگیرش چیزی امایلیایی هایجمله این از اولش که سوده آمد، بند زبانم و

 :ماند باز نیمه دهانش و شد گرد چشمانش ناگهان

 "بگی؟ چی خوایمی.... رؤیا! چی؟ امان"ـ
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 به و گرفتم دهانم جلوی را هایمدست و شد اشک از پر چشمانم یکاسه ناگهان

 :بگویم حد همین توانستم زحمت

 ".....ست زنده امان"ـ

 نانک جیغ جیغ تقریبا و گرفت اوج ایلحظه برای که شنیدم را قلبش ضربان صدای

 :کرد تخلیه را هیجانش

 "رؤیااااااااا؟ گیمی چی! خدا خدا! خدا وای"ـ

 سوده واکنش که است عجیب گریستیم، بلند دو هر و کشید آغوش در مرا ناگهان و

 محالیخوش فهمیدنمی دیدمی کسی اگر که جوری بود، آه و اشک از پر خودم مثل نیز

 ناراحت؟ یا

 ار دستش بگویم، برایش را چیز همه خواست من از شدیم مسلط برخودمان که کمی

 گوش هایمحرف به ریختمی اشک گلوله گلوله که طور همان و گذاشته قلبش روی

 ....باشد آماده ناهارمان باید دیگر ساعت یک که رفت یادمان کل به داد،می

 که نگفته بهمون چرا چرا؟ بود؟ مرده دروغکی یعنی چی؟ یعنی این سوده...."ـ

 "بوده؟ چی کار این از منظورش ست؟زنده

 جانش عمق در خبر این و شده مسلط خود روحی اوضاع بر کامال دیگر حاال که سوده

 :داد تکان تردید به سری بود نشسته

 بدال بگه، که نبوده شرایطش حتما.... امان جای به بذار رو خودت رؤیا ولی دونم،نمی"ـ

 ".دونیمنمی تو و من که هست چیزهایی یه

 :بپذیرم توانستمنمی من ولی
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 آقارضا به عباس رو فوتش خبر این مگه نبود؟ آمانصمیمی دوست آقارضا مگه"ـ

 ولا از نکنه اصال نباشیم؟ نگران و ستزنده بگه نیومد عباس همون چرا پس نداده؟

 "بهمون؟ بودن گفته دروغ

 آوردیم سردر باتقری حقوقی مسائل سری یک از آقارضا با همنشینی خاطر به که سوده

 :گرفت خود به جدی حالتی و کشید درهم را هایشاخم

 وقتی هم اون بگن؟ دروغ که داشته براشون سودی چه کنن؟ کاری چنین باید چرا"ـ

 با خودش گیمی تو که اینجور حاال. داره براشون قانونی تبعات کلی دروغی چنین که

 ،گرفته معوض هم قبر یه تازه و داده رو قبر تغییرسنگ درخواست و اومده خودش پای

 وانبخ که این به برسه چه تا کردن؟نمی ولش راحتی همین به که بود گفته دروغ اگه

 "!بدن هم معوض قبر بهش

 چنین نداشت دلیلی واقعا بود، سوده با حق کردممی نگاه موضوع به که هرطرف از

 برای هم آن! بزند ونیغیرقان حد این تا کاری به دست و بخرد جان به را بزرگی خطر

 که بوده مهم برایش چقدر من حضور مگر!! من؟ از گرفتن انتقام برای مثال چه؟

 که فهمیدیممی باید ما.... آمددرنمی جور عقل با نه؛ کند؟ حماقتی چنین بخواهد

 .....چیست موضوع

 امهدکرمی ابراز امان یدرباره که ایکینه تمام کند احساس سوده نداشتم دوست هنوز

 ههمیش با حالم امروز که فهمیدمی خوب خیلی خودش او حالاین با نبوده، بیش دروغی

 :دارد فرق

 "رؤیا؟ کنی چیکار خوایمی حاال"ـ

 :دادم تکان سری

 "....همین ببینمش، خواممی"ـ

 :فشرد و گذاشت دستم روی را دستش
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 ".بگیم آقارضا به فورا باید بشی، دیدنش به موفق نیست معلوم"ـ

 .دادم تکان موافقت ینشانه به سری

 هسود و بود امان درگیر ذهنم چیدیممی را ناهار تمهیدات آقارضا آمدن تا که مدت تمام

 روانم و روح و شدمی گردباد دلم طوفان که گفتمی اشدرباره چیزی گاهی از هر نیز

 تمام که گرفتمی شکل کشنده خألیی ذهنم مرکز در درست و پیچیدمی درهم را

 .بلعیدمی را افکارم

 هب فکرمان سرگردان، باد دست در بود پرکاه مشتی مثل زدیممی که هاییحدس تمام

 همیتا برایم که چیزی تنها فعال. چیست حقیقت دانستیمنمی و دادنمی قد کجا هیچ

 حضور من بی یا من با دنیا، این در ایگوشه یک ،«هست امان» که بود این داشت

 کافی همین دارد، هستی رنگ سیاهش چشمان و خنددمی کشد،می نفس دارد،

 ....است

 برایش امان یدرباره را چیز همه تاب و آب با سوده بود، حاضر ناهار آمد که آقارضا

 گیر پی حتما داد قول بودمش ندیده حالخوش حد این تا هرگز که او و داد شرح

 .بیابد را امان هست هرجور و شود موضوع

 الاحتم و است فایدهبی بود معتقد سوده که هرچند حرم، رفتم بالفاصله ناهار از بعد

 .شوم بند خانه در که بود آن از بیش دلم اشتیاق ولی درصد، یک زیر دیدنش

 این که رنجی و درد تمام بود، امان قبر سابقا که رساندم جایی به را خودم باعجله

 مخود از صدبار آمد،می فرود روانم و روح بر شالق مثل بود گذشته من بر او بی هاسال

 ام؟کرده تحمل چگونه که پرسیدم

 ....شد طاق طاقتم بیاکه امان؟ کجایی

 زائران به چشم و نشسته درختی سار سایه در ایگوشه من و گذشت چهارساعت

 گذشتمی قبرها میان از هرکه. کردممی تماشا بادقت را هاآن وشد آمد و بودم دوخته
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 یهزمزم صداها تمام.... نیست او که یافتمدرمی ناامیدانه هربار و شدمی تیز چشمانم

 .او یفریبنده و متبسّم صورت هاچهره تمام و گوشم در بود شده او نام

 ههم این با اگرچه بگیرد، چرتم بود نزدیک و کرده پر را وجودم تمام خستگی کمکم

 یک ساله هشت هفت، تقریبا ای هدختربچ. ببرد خوابم بود محال اشتیاق و هیجان

 روی هب لبخندی. است نذری فهمیدم که گرفت جلویم خرما و وسبزی پنیر و نان لقمه

 از بعد. رفت و داد دلنشین بالبخندی را جوابم نیز او کردم، تشکر و زدم دخترک

 فروداده تازه را لقمه آخرین حال این با. چسبید خیلی آور کسالت خستگی هاساعت

 امان قبر سوی به مادرش همراه به آورده نذری برایم که دختری شدم متوجه هک بودم

 عنیی بزنم، حرف هاآن با و بروم سویشان به که برخاستم شد، دگرگون حالم. روندمی

 زیارتش امان جایبه سال هایسال که امخورده کسی دختر دست از را لقمه من

 ام؟کرده

 با یچندان یفاصله که انداختم جوان زن صورت به یدقیق نگاه بروم جلو کهآن از پیش

 بی نیز شهدا همسران انگار بود، مهتابی پوستش و گرد صورتش نداشت، من

. یستن توضیح قابل که اند برده ایبهره و نصیب ماورائی زیبایی جور یک از بروبرگرد

 ....نامعلوم چیزی از ترسیدم،می بروم، جلو که کردنمی یاری پاهایم

 شهید همسر درمقابل که شدم متوجه که بود نگذشته بیش لحظاتی حالاینبا

 خود به جست،می را بودنم دلیل نگاهش با و دوخته من به چشم نیز او ام،ایستاده

 :کرد تشکر. خواندم ایفاتحه و نشستم قبر سنگ کنار و کردم سالمی آمدم،

 ".باشید روا حاجت شاهلل ان. کردید لطف خانم، ممنون"ـ

 :انداختم مهربانش صورت به نگاهی و برخاستم

 ".خانم دارن حق ما یهمه گردن به شهدا.... ست وظیفه"ـ

 :گذاشتم اشبرشانه دست است، گریستن یآماده و کرده بغض رسیدمی نظر به
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 ناال.... بودین رفته بزنم حرف باهاتون و جلو بیام خواستم تا تون،دیدم هم صبح"ـ

 "!تونبینممی بازهم که شهنمی باورم

 هب توضیحی هیچ کهآن حال داد؛ جواب مؤدبانه ولی بود متعجب ناباوری این از اگرچه

 :نبود بدهکار من

 تا هشنب پنج صبح از هرهفته هم همین برای. میایم طالقان از شهرستانه، مونخونه"ـ

 ".....مظلومیم شهید این..... و صالح امامزاده مهمون عصر

 :داد ادامه و ردک مکثی آنگاه

 "بزنید؟ حرف بامن خواستیدمی چرا..... شما"ـ

 :باشم داشته نقصبی و صحیح شروعی که بود سخت واقعا شدم، مضطرب کمی

 "شناسید؟می رو اصالنی آقای شما خانم؛"ـ

 :شد دگرگون اش چهره

 "دارید؟ ایشون با نسبتی شما بله،"ـ

 به ولی کنم، ایجاد امر دراین خللی من و باشد امان زندگی از جزئی او حاال که ترسیدم

 :دادممی دست از یافتنش برای را موقعیتی هیچ نباید هرحال

 قبر این حاال و ستزنده که فهمیدم صبح امروز همین. هستم آشناهاشون از بله،"ـ

 "افتاده؟ اتفاقی چه دقیقا بپرسم تونممی. شماست همسر به متعلق

 او زا تبعیت به نیز من نشست، قبر کنار و داد نتکا مثبت جواب ینشانه به سری

 .....کردم را کار همین

 شناآ هم با ملکی دکتر یواسطه به که بودن همسرم نزدیک دوستان از اصالنی آقای"ـ

 شونهرسه کردستان بودن رفته امدادرسانی برای که اکیپی اون توی. بودن شده

 اون و شد منفجر امداد ماشین دوتا اون از یکی زدن، شبیخون هاکوموله وقتی. بودن
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 دنش کشته دونفرشون که بودن ماشین اون توی چهارنفر. هاکوموله دست افتاد یکی

 یشناسای اشتباه به همسرم یجنازه. بردن اسارت به بودن زخمی که رو دیگه دوتای و

 ونتصورم بهترین و مفقوداالثره همسرم کردیممی فکر پیش دوماه همین تا ما و شد

 برای رو ماجرا و مونسراغ اومدن اصالنی آقای کهاین تا باشه، شده اسیر که بود این

 خبر و بوده کنارم هاسال این تمام همسرم پاک پیکر شد معلوم و دادن شرح ما

 ".....نداشتم

 انداختم اطراف به نگاهی. گریست و گرفت صورتش مقابل را چادرش حرف این از بعد

 هایششانه کنان نوازش و بردم پیش دست. نبود خبری ولی اشمببین آمد امان اگر تا

 :کردم لمس را

 ".بده صبرتون خدا. خانم بشن محشور کربال شهدای با امیدوارم"ـ

 بر کرد سعی و زدود چادرش یگوشه با را هایشاشک بعد و کرد تشکر گریه میان

 بود من زخمی قلب مزار جااین سال هایسال کردم،می درکش. باشد مسلط خودش

 امیدش دیگر حاال که داشت حالی چه زن این چارهبی ام،دوباره عمری صاحب وحاال

 ....شده ناامید

 "بوده؟ چی دلیلش کردن؟ شناسایی اشتباه رو جنازه چرا دونیدمی شما"ـ

 :کشید باال خفیف باصدایی را اشبینی

 ".....مچی ساعت یه خاطر به"ـ

 که بود چیزهایی آن از یکی شاید امان قیمتگران مچی ساعت درآمد، جا از قلبم

 ....ماندمی همه درخاطر

 یه رفاقت عالم توی. اومدمی خوشش خیلی ساعت اون از..... آقا حسین.... شوهرم"ـ

 این از کسی. کردن هدیه بهشون رو ساعت هم اصالنی آقای و بودن کرده شوخی

 آقای با خیلی قواره و قد نظر از ونچ. افتاد اتفاق اون که این تا نداشت خبر موضوع
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 متعلق هجناز کنن فکر نزدیکانشون تمام شد باعث که چیزی تنها بودن شبیه اصالنی

 هندید زیادی آسیب هم انفجار توی حتی که بود مچی ساعت همین اصالنیه آقای به

 ایرب بودن، اصالنی آقای افتاده اتفاق کردستان توی که ماجرایی شاهد تنها االن. بود

 اون حتی گفتن، رو شدن کشته چشمشون جلوی که هاییاون تک تک اسم همین

 ".خوبه حالشون ظاهرا االن و شدن اسیر باهم که همراهشون

 ....هاسال این تمام اندبرده اسارت به را امانم پس! ماجرایی عجب

 "شدن؟ آزاد اسارت از جوری چه اصالنی آقای دونیدنمی"ـ

 :داد تکان منفی جواب ینشانه به سری

 چیز ایشون. دونممی باشم درجریان بوده الزم که حدی همین تا فقط من نه،"ـ

 یقطع اسامی و قبر سنگ تعویض موضوع خاطر به هم اینا. نگفتن بهم تریبیش

 ".شد مطرح امدادگر شهدای

 با ضرورت حد در امان همرزم و نزدیک دوست همسر که این از کشیدم راحتی نفس

 ؟!خودخواهم چقدر من خدایا آه. کند پنهان را چیزی نداشت دلیلی وگرنه دارد ارتباط او

 دمخو برای فقط و فقط را او چرا است، کافی بودنش زنده همین گویممی که حاال حتی

 خواهم؟می

 نبوده کمرنگ هم زیاد شانرابطه خاص مورد یک این در که بودم امیدوار هرحال به

 :باشد

 "ندارید؟ اصالنی آقای از آدرسی یا تلفن مارهش هیچ شما یعنی پس"ـ

 نگرفتم، ازشون رو بدم کسی به کهاین یاجازه ولی دارم، ایشون از شماره یه چرا"ـ

 ".باشم دار امانت مورد دراین داشتن تأکید کهاین مخصوصا

 :لرزید دوباره دلم دیگر سوی از و شدم خوشحال یکسو از
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 "بدید؟ بهشون رو گممی که ایشماره و ریدبگی تماس ایشون با هست امکانش "ـ

 ".کنممی خواهش بله،"ـ

 :دادم دستش به و نوشتم ورقه یک روی را سوده یشماره

 ".هستیم شونتماس انتظار چشم آقارضاست، یشماره این.... بگید بهشون"ـ

 :زد لبخندی و داد تکان سری

 ".باشه راحت تونخیال حتما،"ـ

 ....زنم ه*س*و*ب هایشبرشانه و بگیرم آغوشش در تا تمخواس اجازه و کردم تشکر

 آنجا از و برخاستم شهید خاک به احترام ادای از وبعد بوسیدم نیز را دخترش آنگاه

 .شدم دور

 راه به سوده یخانه سمت به یار دیدار از ناامید من و رفتمی غروب به رو خورشید

 .افتادم

 بازی توپ حیاط توی ایلیا با حاال و دبودن آمده هم سمانه و سپهر رسیدم وقتی

 به ولی کردمی سیر دیگری جای روحم و داشت حضور جسمم فقط اگرچه. کردندمی

 از اندکرده ایلیا درحق که لطفی خاطر به و داشتم صمیمانه برخوردی هاآن با هرحال

 :گفت فقط جوابم در سمانه. کردم تشکر هاآن

 یخاله! سَمی گذاشته، برام راحت بسیار و دیدج اسم یه که ممنونم پسرت از من"ـ

 "!سُمی

 راغس رفتم باعجله و زدم رویش به اینیمه و نصفه لبخند نیز من. خندید بلند بعد و

 :گفت دیدنم محض به. بود شام تدارک و تهیه مشغول که سوده

 "!دیدیش؟"ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

15 

 

 :دادم توضیح هیجان با و رفتم جلو

 "....دیدم رو شبچه و زن"ـ

 یلیخ شودمی متبادر سوده ذهن به که آنچه با ذهنم ضمیرتوی که نبودم توجهم اصال

 :دارد فرق

 "کرده؟ ازدواج من جان ؟!رؤیا کنیمی شوخی"ـ

 :امرسانده را منظورم بد قدر چه که شدم متوجه تازه

 ".....بود شهید اون یبچه و زن منظورم خدانکنه، بابا نه"ـ

 را وغنر به آغشته کفگیر و شد باز بناگوش تا نیشش !امزده گند که فهمیدم دوباره و

 :گرفت سویم به

 "شد؟ چی بگو زود خدانکنه، باشه"ـ

 دهمبع. گفتم بود آمده پیش راکه وهرآنچه مطلب سراصل بروم مستقیم دادم ترجیح

 :کردم تأکید

 اون با من که نگو بهش سمیه جون کنممی خواهش گرفت تماس اینجا اگه سوده"ـ

 "باشه؟ کردم، تصحب خانم

 به ولی بداند اشتیاقم همه این از چیزی امان خواهمنمی چرا که کردنمی درک هرچند

 ماجرا این از قدرآن او. زد نخواهد بارهدراین حرفی که داد اطمینان و پذیرفت هرحال

 :زدمی جیغ هاروانی مثل بار یک دقیقه هرچند که بود خوشحال

 "!!ونآخج! ستزنده امان خدا وای"ـ

 «من» زندگی یبهانه تنها امان که بکشم جیغ سرش بار یک خواستمی دلم من و

 !کنی؟می ذوق اینقدر چرا تو است؛
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 بی یلیاا لطیف موهای الی انگشتانم. نبرد خوابم زیاد خستگی وجود با صبح تا شب آن

 که لحظاتی تمام. کردمی نوازش را گوشم عمیقش هاینفس و چرخیدمی هدف

 انمچشم مقابل از نانوشته یقصه یک مثل کنم تجربه دیدارش هنگام انستمتومی

 کردممی احساس ام،نبوده کردن زندگی و بودن زنده مشتاق حداین تا هرگز گذشت،

 ....اشنبینم عمر آخر تا اگر حتی زمینم روی آدم ترینخوشبخت

 انتظار در روزها متما توانستمنمی و اوشون گشتمبرمی باید بعد روز من هرحال به

 و آمدمنمی بیرون فکرش از ایلحظه حتی اگرچه بنشینم بست حرم توی امان دیدن

 تا کردم اساسی تکانی خانه یک حتی. بود گرفته را او بوی و رنگ امزندگی تمام

 ....امدیوانه که است وقت خیلی! نه؟ ام؛شده دیوانه. باشد حضورش یشایسته

****** 

 تننداش. گرفتممی تماس سوده با آنجا از و مخابرات رفتممی رمیاند روز یک تقریبا

 هاانهخ به تلفن خط فعال منطقه آن در تنها نه برایم، مکافاتی بود شده هم تلفن خط

 هخالص. نداشتم فعال را خریدنش مالی توان من هم آمدمی اگر حتی بلکه بود نیامده

 موضوع این و نگرفته تماسی هیچ هنوز ناما که یافتمدرمی ناامیدانه هربار کهاین

 خانم آن هنوز که بود این احتمال ترینبینانهخوش بود، کرده نگرانم و آشفته حسابی

 اطیارتب نخواهد امان ولی گرفته تماس اگر وگرنه باشد، نشده امان با تماس به موفق

 زا ماجرا این در اسمی چون هرحال به بکنم؟ توانستممی کار چه من کند برقرار ما با

 نداشت، وجود نگرانی جای هم زیاد شده معرفی امان حساب طرف آقارضا و نبود من

 گیری کناره «من» از امان که دهم احتمال ایذره حتی خواستمنمی اصال که چرا

 .کندمی

 روز رچها که تاجائی شد ترکم هایمتلفن بین یفاصله گرفتاری، خاطر به دوم یهفته

 بعدی موعد که چرا مخابرات بروم نداشتم قصد دوباره من و گذشته متماس آخرین از

 تهران راهی ایلیا همراه به دوباره هفته آخر باید من و بود نزدیک تولیدی با قرارم
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 که نداشت دلیلی بنابراین آیم،می تهران روزهایی چه دقیقا دانستمی سوده. شدممی

 امامزاده زیارت رفتم کارهایم ویلتح از بعد تماسی هیچ بدون پس کنم، خبردارش

 .بروم سوده یخانه به آنجا از تا صالح

 از ترخسته ولی چرخیدمی سو هر به امان از نشانی پی در هنوز مشتاقم و قراربی نگاه

 شاع و مغرب نماز از بعد که شد این بیاورم، تاب را امید از خالی انتظار این که بودم آن

 .رفتم سوده یهخان به و کرده ترک را حرم

 رد و زد جیغ چنان باشیم ندیده را یکدیگر صدسال کهاین مثل معمول طبق سوده

 :شدم متحیر واقعا که کشید آغوشم

 باز و شممی خراب سرت دارم بار یه دوهفته هر خوبه باش؛ مسلط خودت به سوده"ـ

 ".کنیمی ذوق قدراین

 :گفت بود کرده اشغال را صورتش کل که ایخنده با و فشرد را بازوانم سوده

 "!اومدی موقع به که بیا فقط نگو، چرند"ـ

 ایفض به افتاد چشمم بالفاصله کنم، آنالیز ذهنم توی را هایشحرف نکردم فرصت

 یک و رفته کنار پذیرایی هایمبل روکش بود، گرفته دیگری هوای و حال که خانه

 و بود شده چیده میز روی و آمده بیرون دکوری کمد توی از آنتیک ظروف و ظرف سری

 نای بزنم حدس توانستمنمی. رسیدمی مشام به حسابی مهمانی یک بوی خالصه

 :ریختم نمک کمی چیست، خاطربه مهمانی

 "!مادرجون بیفتی زحمت خاطرم به اینقدر نبودم راضی"ـ

 :داد هولم مالیم خیلی

 ".ایلیاست خاطر به نیستی، عددی که تو بابا برو"ـ
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 رسیدمت. رسیدمی نظر به متعجب کمی دونفر ما رفتارهای از که انداختم ایلیا به نگاهی

 تحویل را هاهمین مهمان با دیدار هنگام و کند ضبط ذهنش در را جزئیات این تمام

 با دارد االن سوده بفهمد که بود هاحرف این از ترجزئی هم هنوز درکش که چرا دهد،

 !کندمی شوخی من

 "برگردم؟ در دم همین از یا خبره چه گیمی سوده؛"ـ

 :کوبید هم به اشتیاق با را هایشدست و کرد گرد را چشمانش

 خودتم به بشور، روتو و دست سریع برو بدو! شی رد مجنازه رو از مگه بری؟ کجا"ـ

 یهمه با دونی؟می که تو. ریخته سرم کار عالمه یه که بیا شو حاضر برس، حسابی

 بذارم، تموم سنگ خواممی. رهمی آبرومون! پشتیه الک خیلی مسرعت هنوز کدبانوگریم

 "!کنن حظ همه بچینم ایسفره چه اوف؛

 هایخواب اطاق از یکی به آیدنمی گیرم تریروشن جواب فعال دانستممی که من

 اگر تا دست دم گذاشتم را امچادررنگی و کردم آویزان را امچادرمشکی و رفتم مهمان

 .کنم سرم فورا آمدند سوده انمهمان و آقارضا

 :کشید دیگری جیغ آشپزخانه به ورودم محض به کردمی رنده هویج داشت که سوده

 "برس؟ خودت به نگفتم مگه!! ریختی بی هنوز که تو"ـ

 :ایستادم کمر به دست و کشیدم درهم را هایماخم

 "بیاد؟ برام خواستگار قراره مگه ببینم؛ اصال توچه؟ به باشم، که ریختمبی"ـ

 سوده نداشت، را مقابلش طرف حال یمالحظه اصال که بود مرگش چه دانمنمی

 :بود زمین روی قاصد بدترین

 "!!بدبخت میاد داره امان خریه؟ کدوم دیگه خواستگار"ـ
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 ودهس نشستم، صندلی روی و دادم دست از را تعادلم و شد فشرده درد از قلبم ناگهان

 ار هویج و شد شرمسار حسابی خودش رسانی اطالع زا نیست خوب اصال حالم دید که

 ایلکه ترتیب این به و گرفت را بازویم اششده نارنجی انگشتان همان با و کرد رها

 :نشاند روشنم لباس بر نیز

 کردمنمی فکرشم کن باور.... عزیزم خواممی معذرت آخ خوبی؟ جون رؤیا"ـ

 "!بشی شوکه جوریاین

 :گفتم زنان نفس نفس

 ".....امان جوری؟ چه ی؟ک"ـ

 :کردمی تفسیر جوری یک خودش باید سوده و شده ایلیایی زبانم بازهم

 رؤیا وااااااااای..... برداشتم رو گوشی من نبود خونه آقارضا اینجا، زد زنگ دیروز"ـ

 "....داشتم حالی چه شنیدم صداشو وقتی دونینمی

 شده طلسم انگار من ولی شد جاری چشمش یازگوشه اشک هایشخنده درمیان و

 ....کردممی نگاهش فقط حرکتبی مجسمه یک مثل که بودم

 بعدش گفت، تبریک بهم که کردم ازدواج آقارضا با که داشت خبر کجا از دونمنمی"ـ

 یدشه همون خانم منظورش کردم؟ صحبت خانم سپیده با که بودم من که پرسید هم

 هب بدونه، اون نخواستی تو چون بگم، دروغ نشم مجبور که ندادم جواب هم من.... بود

. حرفا این از و بودیم ناراحت خاطرش به چقدر که گفتم و کردم خداروشکر کلی جاش

 "!کرد قبول! کرد قبول رؤیا؛. مون خونه بیاد حتما امروز باید گفتم بهش هم بعد

 بچه مثل درست پرید؛ پایین و باال و کوبید هم به را هایشدست دوباره و

 ....هاایرسهمد

 ....بزنم لبخندی حتی باشم قادر کهآنبی دادم فرو زحمت به را دهانم آب
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 "نپرسید؟ چیزی.... من یدرباره"ـ

 :کند حفظش همچنان داشت سعی کهآن حال باخت، رنگ لبخندش

 "....هم شاید بپرسه، چیزی که نبود زیادی فرصت خب.... کنممی فکر.... نه"ـ

 :است وحشتناکی قاصد که طور همان نبوده، استعدادی با کش ماله هرگز او

 ".....فهمیدم......بگی چیزی خوادنمی"ـ

 و تگذاش دستم روی را دستش و نشست مقابلم و کشید بیرون را هاصندلی از یکی

 :فشرد

 خودش.... تا صبرکن هم ساعت چند این صبرکردی، سال همه این که تو جون، رؤیا"ـ

 ".....بیاد

 :دمز پوزخندی

 "!مرده که کسی واسه کردم؛ صبر سال همه این"ـ

 :داد تکان راست و چپ به را سرش سوده

 امان اگه که آخ. نکردی باور رو مرگش وقت هیچ تو که اینجاست قشنگش ولی"ـ

 "!حالیه چه عشقش بدونه

 :بود وعصبی تند کامال لحنم

 "!نیستم عشقش من"ـ

 :بیابد مناسبی تاجواب کرد مکث قدری

 لتحوی خودشو بره کن کاریش یه دوباره درنیومده کفنش هنوز برسه، دادش به خدا"ـ

 "!!شه خالص شرت از بده صدام
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 قیممست.... او به کمک برای نه اما شدم بلند نیز من. برسد کارهایش به تا برخاست و

 هب سوده برویم، بیاید که زدم صدا نیز را ایلیا و امچادرمشکی و کیف سراغ رفتم

 :کشید سرم از را چادر و کرد رها را کارش دارم قصدی چه فهمید کهاین محض

 "بری؟ ذارممی من مگه کجا؟ "ـ

 :فروخوردم را بغضم

 ".بینمشمی ترمناسب و بهتر موقعیت یه توی. نباشم من فعال بهتره"ـ

 "رؤیا؟ دینمی فرصت بهش چرا نگرفته؟ رو سراغت چون فقط چی؟ واسه آخه"ـ

 :دوختم مالمتگرش نگاه به را مستأصلم نگاه

 ".براش باشم نطلبیده آب حکم که نیست حقم سال همه این از بعد"ـ

 رشوفک که اونی از بیشتر خیلی ته، تشنه امان که مطمئنم من ولی فهمی،نمی تو"ـ

 ".بکنی

 یبهانه تنها جانب از را توجهیبی ترینکم من ولی! دلداری این بود شیرین قدر چه

 :تابیدمبرنمی امزندگی

. شهب ثابت هردومون به تا برم بذار فقط نه، یا مشتاقه واقعا که شهمی معلوم امروز"ـ

 ".گیمی تو که بکنم کاریو همون خورممی قسم گرفت رو سراغم اگه

 :کشید عقب نارضایتی با و کرد رها را چادرم

 اصال هاتبا که هرچند..... کنمنمی اصرار دونیمی صالح جور این تو اگه باشه؛"ـ

 ".ببینیش امشب باید تو کنممی فکر و نیستم موافق

 غرورم ولی نبود، امان دیدار مشتاق من یاندازه به کس هیچ که داندمی خدا فقط

 من از سراغی دانستممی که حاال نه کم دست کنم، کوچک را خودم دادنمی اجازه

 .نگرفته
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 هن خداحافظی این به داد رضایت میلیبی با نیز او کنم، روبوسی او با تا شدم خم

 در که کلیدی دسته صدای با نبودم، شانس خوش اصال من حالاین با. گرم چندان

 :شدم میخکوب درجا آقارضا صدای متعاقبش و چرخیدمی قفل

 "!!یااله خانم سوده! یااله "ـ

 !اوست همراه دیگری مرد یعنی این و

 هانپن را نامحسوسش لبخند رسیدمی نظر به حالخوش بسیار من برخالف که سوده

 :کشید سرش روی را چادرش و کرد

 !!«(جون آخ: »گفت زیرلب و.... ) "!بفرمایید "ـ

 فرصت کهازآن پیش و شد وارد آقارضا قلبم امانبی هایضربان دربرابر و شد درباز

 :گفت شاد لحنی با و افتاد من به چشمش رابدهد، سوده سالم جواب کند

 "!سعادتی چه! به به "ـ

 خبربی امان او از بعد گفت، وخوشامد داد را سالمم جواب گرمی به اوهم کردم، سالم

 ....داشت دست در کادویی که درحالی شد داخل و گفت یااللهی من ازحضور

 وریج نشست چشمانم در صاعقه مثل وچیزی شد منجمد زمان ایستاد، حرکت از قلبم

 ....شد سلب من از او آرای دل روی جز به هرتصویری دیدن قدرت که

 هرگز کردمنمی باور که آن حال دیدم،می را او داشتم دیگر بار یک سال ازهفت بعد

 بهشت جااین و اممرده نکند.... باشم داشته دنیا این در را اشدوباره دیدن امکان

 !...چشمانم؟ سیه بودی کجا.... امان وای ای است؟

 کوهباش همیشه از! مرتب و کوتاه سبیل و ریش آن با بود شده معصومانه چه صورتش

 هارمونی اشطبیعی هایزیبایی با که بهشتی شکوه جور یک رسید،می نظر به تر

 .داشت انگیزیشگفت
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 هب مؤدبانه را کادویش فقط و داد پرهیز هاخانم از را نگاهش هامذهبی بچه یشیوه به

 .کردند وبدل رد هم با ومفصلی گرم وعلیک سالم و سپرد سوده دست

 :بود شده تنگ صدایش برای دلم چقدر..... صدایش

 "همکالسی؟ طوری چه"ـ

 :کرد پاک چادرش یگوشه با را شوقش هایاشک سوده

 لمث حالم! هستی بازهم که خداروشکر! بینمتمی دیگه بار یه شهنمی باورم وای"ـ

 ".داد بهم رو سمیه خدا که روزیه

 :چرا دانمنمی داد؛نمی نشان گرم و هزدهیجان چندان ولی امان

 ".داره نگه رو دخترگلت خدا ممنون، "ـ

 را این قدرت حتی نیز من کهآن حال سویمان، به کردن نگاه از کردمی پرهیز وهنوز

 ....کنم جلب خود سوی به را نظرش سالمی با که نداشتم

 ".نبودیم زحمت به راضی خاطرکادو، به ممنون"ـ

 ".ازدواجتون تبریک برای صرفا ناقابله،"ـ

 "!ببینیم؟ رو شما هایبچه خانم ماهم بشه کی! مرسی"ـ

 به اصال کهدرحالی زد مالیمی لبخند درجوابش امان ولی زده، دستی یک که بود معلوم

 :باشد داشته شوخی رسیدنمی نظر

 "!بعد دفعه ایشااله "ـ

 شاید کرده؟ ازدواج واقعا نکند خردکرد، را وجودم تمام وناامیدی یافتم بدی احساس

 معنایی برایش دیگر من! نپرسیده؟ سوده از را حالم مدت این طی دلیل همین به هم

 !ندارم
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 :گرفت بهره دوستانه شوخی یک برای موقعیت از آقارضا بار این

 کوفتت ایشاال ای کردی؟می صفا تبچه و زن پیش تو و بودیم عزادارت اینجا ما"ـ

 "!خوندیم قبرت سر که فاتحه همه اون بشه

 فرو ذره ذره هایشخنده با دلم کهاین از خبربی خندید، فقط درجوابش نیز امان

 اشتباه ما که گویدنمی چرا! کرده ازدواج که شنیدمنمی و بودم مرده کاش. ریزدمی

 ....لعنتی آه بوده؟ شوخی یک فقط این و کنیممی

 رهباالخ برداردقدمی کهآن از پیش او یول پذیرایی، سمت برود که زد تعارفش آقارضا

 برق ناگهان بیندازد، خاموش مهمان این سوی به نگاهی نیم تا داد اجازه خودش به

 پنجه بختک مثل چیزی.... خورد گره هم به نگاهمان و درخشید چشمانش در حیرت

 .....کنمسالمی نتوانستم حتی کند، امخفه خواستمی و افکنده درگلویم

 خودش یشیوه به کرد سعی بود شده برخوردمان بودن غیرعادی متوجه که آقارضا

 :دهد تغییر را اوضاع

 "خانم؟ رؤیا کنینمی عوض رو چادرت چرا شما"ـ

 :بود خورده گره امان نظیربی چشمان به خشمگینم و دلخور نگاه هنوز

 ".....رفتممی داشتم ممنون،"ـ

 از و فشرد برهم را چشمانش فقط شد، منصرف ولی بگوید چیزی که گشود دهان امان

 امان همراه به که آن از پیش نیز آقارضا پذیرایی، سوی به رفت و گرداند روی من

 :کرد تأکید برود

 "....باشه حواست سوده نزن، حرفشم اصال"ـ

 تا خاص احترامی با را امان کند دریافت مرا جواب نباشد نیازی کهاین مثل آنگاه

 .نبودند دیدمان میدان در دیگر که نشستند جایی و دکر همراهی پذیرایی
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 اصرار یا تفاهم سوء رفع برای را خودش احیانا که انداختم سوده به آمیزیگله نگاه

 :کردمی آماده ماندنم برای

 "!باشه؟ نگو، هیچی"ـ

 :کشید درآغوشم سوده فرودادم، را بغضم و...

 کرد، برخورد باهات سرد اینقدر شهنمی باورم هم من خدا به! من رؤیای داری حق"ـ

 ".امان خاطر به نه بمون ما خاطر به نرو، خدا رو تو ولی

 زا مانع کهاین برای فقط هم آن پیوست ما جمع به باردیگر هم آقارضا لحظه درهمین

 ایستاد مقابلم امشده ناراحت امان برخورد از بود فهمیده خودش اوکه شود، من رفتن

 :گفت شتابزده و وآهسته

 "!نریا؟ رؤیا "ـ

 املعنتی بغض با هنوز! اسمم دم به ببندد خانم رفت یادش که داشت عجله قدرآن

 :بودم گالویز

 "شم؟ تحقیر تربیش که بمونم"ـ

 .رفتم درخروجی سوی به بمانم سویشان از دیگری تعارف منتظر که این بدون و

 :داد بخرج سماجت آقارضا

 "اندازی؟می زمین رومو ونی،بم که کنم خواهش ازت من اگه"ـ

 :دارم نگه ممکن وضعیت ترینپایین در را صدایم کردم سعی

 که میام فردا برم، بدین اجازه هم االن خوردم، رو شما نمک و نون همیشه که من"ـ

 ".نباشه کسی
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 اب ناگهان که شنود،می و شودمی نزدیک ما به امان زنممی را حرف این وقتی نفهمیدم

 :شدم وبمیخک صدایش

 مروح م،شرمنده ولی نباشی، معذب تو که رفتممی نبودم مهمون اینجا امشب اگه"ـ

 ".کردممی رد رو رضا دعوت وگرنه بینمتمی اینجا امشب که نداشت این از خبر هم

 رس بر دادن پاسخ رنج از را آقارضا بالفاصله دوخت، آقارضا به را مالمتگرش نگاه و

 :بود شکسته پیش از بیش دلم هک آن حال رهانیدم دوراهی

 ".نداشتن اومدنم از خبر کدوم هیچ آقارضا و سوده م،سرزده مهمون من"ـ

 رفتارش وحاال کشیدم انتظار همهاین چرا شدم، خیره چشمانش رحمبی سیاهی به و

 سزاوار مرا بروم داشتم تصمیم که این خاطر به فقط دانستممی بعید است؟ این من با

 .بداند ایطعنه چنین

 :دهد مان صلح خواست مثال سوده

 "چیه؟ حرفا این آخه چشممون، سر هردوتون قدم"ـ

 :گفت سوده به رو و آمد جلوتر امان

 "!بذارین تنهامون لطفا"ـ

 مغیرمستقی و سازد همراه خودش با تا گرفت را ایلیا دست و داد تکان سری نیز سوده

 :پاشید رویمان به لبخندی هم آقارضا بروم، جایی نیست قرار که بفهماند

 ".منتظرتونیم پذیرایی توی"ـ

 از و گشود دررا یکسو از آمد، جلو و داد تکان بخشیدن اطمینان جهت سری امان

 در کند، هدایتم بیرون به تا کرد حائل پشتم لمسی هیچ بی را دستش دیگر سوی

 :گفت محترمانه حالعین

 "!لحظه؟ یه"ـ
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 اختاند تاب و تب به را دلم چنان رسیدنمی نظر به عاشقانه که خلوتی به دعوت همین

 ستب را در رفتیم که بیرون. امبرداشته بسته چشم با را هایمقدم تمام کردم حس که

 :گرفت خود به مهربان لحنی و ایستاد مقابلم و

 "طوره؟ چه حالت"ـ

 چارگیبی احساس امزندگی لحظات بهترین در امروز.... دانمنمی! بودم؟ خوب

 ..کنمیم

 :نشاند لب بر تلخی لبخند نگرفت من از که جوابی جای به

 که بگی باید زبونی چه با دیگه! ستگرفته حالت که معلومه خب! سؤالی عجب"ـ

 "!خودم؟ به دیمی ترجیح رو قبرم سنگ و ببینی خواینمی ریختمو

 چه هاسال این تمام که فهمدنمی او ایم؟عرضهبی قدراین ما هردوی چرا! وای

 ....کنم برطرف را تفاهماتش سوء توانمنمی نیز من و امکشیده

 :گفت دوباره که بودم نگفته چیزی هنوز

 نم با کهاین از قبل سوده ولی م،زنده بفهمی وقت هیچ نذارم که داشتم راهی کاش"ـ

 ".کردم خراب رؤیاهاتو اومدنم با که متأسفم واقعا. توئه غار یار باشه دوست

 خواستمی انگار فکم و درآمده ارتعاش به وعاطفی عصبی فشاری از هایمختهیا تمام

 :شود قفل

 "!....امان ندارم.... رؤیایی هیچ.... من"ـ

 :پوشاند را اشتیاقش یمانده ته غم از گردی

 "نداری؟ رؤیایی طور چه منی، رؤیای خودت تو"ـ

 اشسینه بر را امانبی سال هفت حسرت و گیرم جای آغوشش در که شدمی کاش

 :ببارم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

28 

 

 "!نداره رؤیا..... خاکستری هیچ"ـ

 !دارد بچه و زن حاال که نیست مردی رؤیای خاکستری هیچ و

 :کردمی پیشتازی محبت ابراز در نگاهش هرحال به ولی داشت حسی چه دانمنمی

 "بود؟ خاکستری دنیات هاسال این تمام بگی خوایمی"ـ

 عاشقانه هایگله جز دانستممی که چرندیاتی نای یهمه خاطر به لرزید هایملب

 :نیست

 ".....امان!.... نکرده فرقی خاکستریه، هنوزم"ـ

 :فروخفت نگاهش اشتیاق

 "شه؟ رنگی دنیات تا بمیرم واقعا خوایمی"ـ

 :چکید فرو زدن پلک مجال بی هایماشک

 ".....طور؟ چه تونستی؟ طور چه کردی؟ کاری چنین بامن چرا امان؟ چرا"ـ

 :فهمدنمی کردممی فکر من شاید یا چیست، منظورم فهمیدنمی

 نبود نم دست دیگه شبقیه... تونستممی که تاجائی البته کردم، عمل قولم به فقط"ـ

 ".خداست دست هرکسی زندگی و مرگ چون

 :بردم باالتر را صدایم

 "!لعنتی؟ بمیر گفتم کی من"ـ

 :فراگرفت را صورتش غم از ایهاله

 "!مردم که بودی ممنون اما ،نگفتی"ـ
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 خزعبالتی چنین من که داندمی ازکجا! بودم؟ ممنون خشکید، اشکم یچشمه ناگهان

 دگردان من از موقتا را نگاهش امشده منظورش متوجه تاحدی کرد حس وقتی ام؟گفته

 :نکند امآزرده این از بیش کالمش تلخی تا

 اما.... کردم عمل قولم به هم من نپرسم، حالتم دیگه و برم خواستی من از تو"ـ

 منونم ازم رسهمی مرگم خبر وقتی که باشی بیزار ازم حد این تا که کردمنمی فکرشم

 "!باشی

 چه سرش پشت داندمی و بوده ارتباط در دوستانش با او است؟ این موضوع پس

 ....امگفته

 :داد ادامه سکوتم دربرابر

. باشه مساوی تو واسه ممرده و زنده کهاین ات باشم مرده واقعا دممی ترجیح...."ـ

 روی اشکاتو و کن فرض خودت یمرده بازهم منو رؤیا، نکرده فرقی هم حاال پس

 ".نکرده زندگی وقت هیچ تو بدون که بریز ایجنازه

 اب را هایماشک تا گرفت طرفم به و آورد بیرون جیبش از ایتاشده کاغذی دستمال و

 موضوع گویدمی عقلم کند؟می عشق ابراز هنوز چرا خدایا؟ دگویمی چه. بزدایم آن

 دبای گویدمی وجودم قسمت ترینخودخواهانه ولی بوده دوستانه شوخی یک ازدواجش

 ندرای سؤالی باشم مجبور که آن بی نیست؛ کار در ایبچه و زن که کند ثابت من به

 .بپرسم باره

 را آن کنم پاک را هایماشک کهینا جای به و گرفتم را دستمال و بردم پیش دست

 به را نگاهش دوباره..... بلعیدم عمیق نفسی با را عطرش تمام و گرفتم امبینی مقابل

 کار پنهان این از بیش نتوانستم. کردمی رصد یک به یک را حرکاتم و دوخته من

 :باشم
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 یهاردرب احساساتم از فرستادی رو دوستات نه؟ بزنی، دستی یه بهم خواستی تو"ـ

 ردینام خیلی که راستی..... برسونن بهم تو از خبری که این بدون کنن توتفتیش

 "!خیلی! امان

 گریدی چیز حاال که بود خوشحال او زد،می دامن اشتیاقش به نیز استیصالم حد همین

 :شنودمی زبانم از

 تو هک بود گفته عباس به اما نداشت، باهام ارتباطی و مزنده که نداشت خبر فرشاد"ـ

 مناسب فرصت یه تو و نشد باورم من. مُردم که خوشحالی و داری کینه ازم هنوز

 اجازه خودت زدی، پسش خودت ولی کردم، تو به پیامم رسوندن مأمور رو عباس

 نداده اجازه بهش! من مردن از کردی خوشحالی ابراز فقط بزنه، حرفشو که ندادی

 ".داشت وظیفه که کرد کاریو مونه فقط هم اون کنه، خراب رو تو شادی بودم

 کند، غلبه اشناراحتی بر بتواند تا بود وخاموش ساکت لحظاتی حرف ازاین بعد

 نم نارسیس که بود گفته عباس موقع آن اگر آه داد، دست من به بدی خیلی احساس

 امیر با ازدواج برای تصمیمم یدرباره حرفی هرگز وقت آن! ؟....است زنده هنوز

 چنین که باشد گفته او به اگرهم عباس داند؟می را چیز همه یعنی حاال. مزدنمی

 راکهچ زدم پس را امیر من نداشت، انصرافم دلیل از خبر مسلما بودم گرفته تصمیمی

 نتاهمی که بود افروخته دلم در ایشعله چنان امان عشق خاکستر در دمیدن با عباس

 :آوردممی درش اشتباه از خودم فرد بهمنحصر یشیوه به باید نشده، خاموش لحظه

 برگرد؛ کنممی التماست که بشنوی هاموضجه خواستیمی بشنوی؟ چی داشتی توقع"ـ

 "!....بشی؟ غایب این از تر بیش ندارم طاقت دیگه لعنتی

 ایهجمله این تمام میان از توانستمی خوبی به او گرفت، استفهام از رنگی نگاهش

 لچسبد و شیرین همیشه برخالف بار این که کند استنباط را حقیقتی تلخم و خشن

 :بود

 "!غایب؟"ـ
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 را انمج تمام وضعف کرد طاق را طاقتم که نشست برلبانش باشکوه تبسّمی کموکم

 ...گرفت

! انام کن نگاهم نشستم، رفتمی بام پشت سمت به که هاییپله روی درماندگی با

. یزندگ از سرشاری تو کهآن حال سپردم خاک به تو مرگ توهّم با را قلبم که منم این

 غایب هاکالس این تمام در تو و گرفتممی درس زندگی بارکسالت لحظات از من

 ....شدی؟ ممتاز تو و ماندم عقب من بازهم چرا پس بودی،

 هب را امناتوانی و عجز این از بیش هایماشک تا کردم پنهان هایمدست میان را سرم

 :داد تکان کمی را چادرم و نشست مکنار. نکشند رخش

 "....عزیزم رؤیا،"ـ

 چند چندماه؟ ام؟نشنیده زبانت از را خطاب این که است سال چند ؟......!«عزیزم»

 .....روز؟

 وقفهبی که طور همان و برداشتم زانویم از سر و رفت کف از تحملم ناگهان

 :کوبیدم اشسینه وسط مشتی گریستممی

 گذاشتی طور چه! نداشتی حق امان، بگی دروغ بهمون سال همه نای نداشتی حق تو"ـ

 "تونستی؟ طور چه باشن؟ عزادارت سال همه این دارن دوستت که اونایی یهمه

 ته،رف در تنش از خستگی رسیدمی نظر به کرد، ترعمیق را تبسمش مشتم اصابت

 ؟!کنممی قراریبی خودم یشیوه به که بود خوشحال

 "....رؤیا منگفت دروغ من"ـ

 :بردم باالتر را صدایم

.... مرگت هم و بود دروغ زندگیت هم! گفتی دروغ عمر یه امان، گفتی دروغ"ـ

 ".....بخشمتنمی وقت هیچ امان، بخشمتنمی
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 "!رؤیا نکن قضاوتم زود اینقدر"ـ

 :گرفت سویم به من جانب از لمسی توقعبی را دستش و برخاست آنگاه

 ".اومده سرم به چی که کنم تعریف تا بریم پاشو"ـ

 کنار و بازکرد را در. شدم بلند و زدودم بود داده امان که دستمالی با را هایماشک

 هب آبی تا رفتممی من که طور وهمان شد وارد سرم پشت آنگاه. شوم داخل تا ایستاد

 آقارضا کنار و رفت پذیرایی سوی به نیز او کنم عوض را چادرم و بزنم رویم و دست

 خاطر به بود حالخوش سویک از حاال که سوده. شدند بش و خوش مشغول و ستنش

 ....ایستاد خواب اطاق در کنار هایم،اشک برای نگران دیگر سوی از و ماندنم

 "خواهری؟ خوبی جونم، رؤیا"ـ

 :دز لبخندی. گذاشتم سرم را امرنگی چادر و دادم تکان مثبت جواب ینشانه به سری

 "!آره؟ شدین، آشتی دیگه؟ شد حل"ـ

 قرمز یبین این حاال دانستممی کهدرحالی بگیرم، را لبخندم جلوی نتوانستم نیز من

 دوباره را او تلویحی جواب همین. است کرده دار خنده را صورتم چقدر امگریه از شده

 .کشید درآغوش مرا و کوبید هم به را هایشدست و کرد زده ذوق

 برای نباشم، امان چشم جلوی زیاد برگردد رویم و رنگ که وقتی تا داشتم دوست

 حرف لشک به پذیرایی. بود مخفی آقایان دید از که رفتم پذیرایی از قسمتی به همین

 راحت خیلی شوند قاطی آقایان با نبودند مایل هااگرخانم و شده ساخته انگلیسی «ال»

 هب هم این خب؛ شوند، دیده مردانه ازطرف کهاین بدون بنشینند جدا توانستندمی

 خوش خیلی یکی من مذاق به که شودمی حساب هامذهبیبچه معماری جزو نوعی

 !آیدمی
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 وسط بودش گذاشته آقارضا که سمیه* الی الی نی نی سراغ رفتمی گاهی ایلیا

 از منظورش دانمنمی که دادمی جا را خودش استیل های مبل زیر هم گاهی پذیرایی،

 .بود چه کار این

 :وکشید گرفت را دمش آقارضا هم بار یک

 "!آقاعلی بینم اینجا بیا"ـ

 :کرد تصحیحش خود حساب به ایلیا

 "!ایلی"ـ

 :داد جوابوشوخی اذیت قصد به هم آقارضا

 ".هست ترهمقشنگ تازه! دیگه ایلیاست همون همعلی کنه؟می فرقی چه خب "ـ

 وابج لبخندی با فقط معمول طبق ولی نشد منظورش متوجه معصوم طفل کنممی فکر

 .داد

__________ 

  کریر همان*

 ار چای سینی و نشست مبل یک روی کنارم آمد سروصدابی هم سوده بعد لحظاتی

 رودو متوجه آقایان کردم احساس. کردیم ردوبدل یکدیگر با لبخندی و گذاشت مقابلم

 :یدپرس ازآقارضا آهسته انام بعد لحظاتی چون اند؛نشده پذیرایی سالن به وسوده من

 ".باشه پسرت خورهنمی رضا؟ کیه این "ـ

 :خندید هم آقارضا

 ".رؤیاست پسر. شدیم خروسا و مرغ قاطی دوساله تازه ما بابا، نه"ـ

 "...گی؟می جدی"ـ
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 ادمدمی گوش صدایش به حریصانه من کهدرحالی ماندند ساکت هردو لحظاتی برای و

 ....اینجاست او که شدنمی باورم هنوز و

 :فتگ آهسته امان رفت بیرون پذیرایی از کودکانه های کشیدن سرک برای ایلیا وقتی

 "؟!داره مشکلی انگار.... ولی ؛خوشگله"ـ

 ات کردممی ناراحتی احساس بیشتر موضوع این بابت امان جلوی.... فروریخت دلم

 :بود تأثر با آمیخته صدایش لحن دیگر حاال هم آقارضا. مردم یبقیه

 ".داره ذهنی موندگی عقب طفلک "ـ

 "!رؤیا چارهبی..... آخ "ـ

 بهش خیلی خدا معتقده خودش ولی آورده بدشانسی شهمه که تاحاال واقعا، آره "ـ

 از حرفی! ایه؟اعجوبه چه دیگه این دونمنمی شاکره، هم همیشه و داشته لطف

 شهمی بهش اقبالی ترینکوچک تا ولی زنهنمی اومده سرش به که هاییبدبختی

 درست کنه،نظرمی من به همه این که روشکرکنم خدا باید جوری چه دونمنمی گهمی

 اکرش باشه ریخته بالشون و دست زیر نعمت دنیا یه اگه که هاییننه بچه برعکس

 هواس شیرزنیه که خالصه! نگرده میلشون به گردونه جا یه نکنه خدا اما نیستن؛

 ".خورممی غبطه بهش شروحیه خاطر به گاهی عالیه، باخدا هم شرابطه دش،خو

 ".ستفرشته یه رؤیا واقعا، داره هم غبطه "ـ

 از میک کردمی تأیید غیرمستقیم را آقایان حرف که سوده آمیز تحسین نگاه دربرابر

 ماجرای به آقارضا و کردند صحبت من به راجع مدتی هاآن شدم، سرخ خجالت

 سروش امیر خواستگاری همچنین و انقالب مبارزات جریان در امخانواده از دورشدنم

 :تمگف سوده به اخمو و جدی خیلی و نیامد خوشم اصال البته که کرد اشاره حدی تا هم

 صحبت همون بگو بگیر، جلوشو برو روآب؟ ریخت هاموپته همه پاک که شوهرت"ـ

 "!!بدن ادامه شونوقبلی
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 این البته که زیرخنده زد اختیاربی ویکدفعه کرد نگاهم واج و هاج ایظهلح سوده

 را ودخ صحبت موضوع بالفاصله و کرد حضورما متوجه را آقایان موقعبی و بلند یخنده

 امان دیگر حاال کهاین فکر ولی بود گرفته امخنده هم من دیگر حاال کردند، عوض

 هدد احتمال ایذره حتی خواستمنمی. کردمی ناراحتم حسابی داندمی را امیرآقا موضوع

 .بودم نداده او به نسبت تعهدی هرگز اگرچه ام،سپرده کسی به دل درغیابش من که

 :کرد بلند را صدایش کشی ماله برای آقارضا

 "!*آرا مجلس یار بی ندارد صفا مجلس دونید؟نمی قابل خانما،"ـ

 :تگرف خود به ناز از پر لحنی نیز سوده

___________ 

 اصفهانی غروی حسین محمد شیخ عالمه مرحوم شعر به اشاره*

 ".خدمتتون رسیممی االن چشم،"ـ

 :کردم صورتم به ایاشاره. شوم بلند خواست من از و گرفت را دستم هم بعد

 "!خوبم؟"ـ

 :کرد اسکن را امچهره دقت با

 ".شرف بی خورده فر هاتمژه شدی، خوشگل هم کلی تازه بابا، آره"ـ

 رامماناحت به نیز هاآن. آقایان سمت رفتیم دنبالش به و گرفت امخنده محبتش ابراز از

 یک روی مقابلشان درست نشستیم و شد سربریده مانمیان تعارف قدری و زدند برپا

 لبخندهای کرد،می شکار را اشلحظه به لحظه حریصانه چشمانم. دونفره یکاناپه

 از نصیبی تنها و گرفتبرمی ما از محجوبانه که هاییهنگا پرسخاوتش، و لطیف

 شکوه باردیگر کنمنمی باور خدایا..... داشتمی مانارزانی اشکشیده هایگوشه

 !باشم گرنظاره مخلوقت ترینباشکوه در را آفرینش
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 :سوده به کرد رو آقارضا بعد لحظاتی

 "عزیزم؟ ست آماده شامت"ـ

 که زد غنج چنان شنیدمی شوهرش زبان از را کلمه این بود اول بار انگار که سوده

 :شد بد حالم

 "!ایشاال حاضره دیگه ساعت نیم یه آقا، بله"ـ

 :امان به کرد رو و داد تکان سری آقارضا

 "شده؟ گور به گور درآوردی گور از سر جوری چه کنی تعریف خواینمی خب؛"ـ

 همه این امان درکنار کردمینم باور هرگز ولی است، طبع شوخ آقارضا دانستممی

 :زد لبخندی نیز امان! دهد نشان خودش از شیطنت

 ".شهمی قصه کتاب یه گذشته سرم از چی بگم اگه"ـ

 :کرد خوشمزگی فورا سوده

 "!نباش نگران اینجا، داریم نویسنده"ـ

 کم هم امان چیست، منظورش بفهمند همه که کوبید پایم روی را دستش جوری و

 :نگذاشت

 "!شناسممی خوب خیلی هاشوقصه قهرمان اتفاقا ه،بل"ـ

 گرا که راستی! داشت تقدیمم را اشموذیانه و دلپذیر تبسّم همان درچشمانم خیره و

 !بود شیطان از ترشیطان همواره چشمانش شدمی فرشتگان از ترمعصوم اشچهره

 وشمبناگ تا انداخت، باال را ابروانش از یکی موذیانه که بودم شده خیره او به ناباورانه

 نشوم، ه*ا*ن*گ مرتکب این از بیش تا برگرفتم او از دیده بالفاصله و شد داغ

 !نه؟ که چرا البته؛! شناسد؟می را امقصه قهرمان
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 و اشاره و ایما با که بودند شده مطمئن چیزهایی یک از نیز آقارضا و سوده انگار

 !دکردنمی تأیید را یکدیگر آمیزشیطنت لبخندهای

 :گفت و فشرد را دستش آقارضا

 ".امان سالمتی که خوشحالم واقعا! بود مزخرف خیلی تو بدون دنیا خدایی"ـ

 :گفت پاسخ شایسته نحوی به را محبتش ابراز و خندید امان

 "!بینممی دارم رو مزخرف دنیای این آثار"ـ

 .هبچ این شدنمی سیر خواب از چرا دانمنمی که کرد سمیه به ایاشاره و

 :نگذاشت جوابشبی هم آقارضا البته

 "ت؟قصه این بود چی ببینم بگو حاال! بودی؟ معطل ول خودتم که نه"ـ

 ".گهمی تونهمه به داشت دوست اگه بگم، منویسنده به فقط موقصه بدین اجازه"ـ

 یحساب که سوده. افکندم زیر به ودیده زدم لبخندی گرفت، تأیید من از نگاهش با و

 :کرد اعتراض فورا بود هشد شاکی

 االح! اومده سرت به چی سال همه این ببینم مالوندم چشم کلی من نیست، قبول"ـ

 "گردو؟ پوست تو ذاریمی دستمونو

 :انداخت باال ابرویی امان

 "!گذشته نه از ساعت گشنمه، من ولی"ـ

 سمت رفتیم مانزنانه وظایف به عمل جهت و جهیدیم جا از فنر مثل ما هردوی فورا

 !بکشیم حرف او از خواهیممی ما بعد مهمانی آمده اینجا خب؛ داشت حق آشپزخانه،
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 که خواست من از سوده آشپزخانه وجور جمع و ظروف وشویشست و شام از بعد

 ولقب نداشتم وحال بودم خسته کهوجودی با هم من برویم، پذیرایی سالن به دوباره

 .کردم

 یلیاا با بازی قاطی امان فاصله دراین و کردمی حبتص کسی با تلفنی داشت آقارضا

 ساخت دراین عجیبی ظرافت و جدیت او کرد،می کمکش سازی ساختمان توی و شده

 هیچ حاضر حال در کردیمی حس دیدنش با که جوری داد؛می خرج به کودکانه وساز

 وسط هم گاهگاهی! نیست رنگی لگوی چندقطعه کردن سرهم از ترمهم دنیا در کاری

 تریصمیمـانه رنگ خود کوچک جمع به ترتیب این وبه پرسیدندمی ازهم سؤاالتی کار

 :پرسید ایلیا از حسابی چه روی دانمنمی امان بار یک مثال زدند،می

 "چیه؟ مامانت اسم "ـ

 :گفت همیشه مثل بامزه خیلی هم ایلیا

 "!یورا مامان"ـ

 :کرد تکرار زیرلب چندبار بعدهم ید،وخند آمد خوشش حسابی هم امان

 "!پدرسوخته!... یورا... یورا، مامان"ـ

 :کرد ساختمانشان به ایاشاره ایلیا رسید پایان به سازی ساختمان کار وقتی

 "....اشنگه خونه"ـ

 :کرد امان صورت به ایاشاره بازهم و

 "!اشنگه امان"ـ

 :زد تلخی لبخند هم امان

 "!...عزیزم قشنگی هم تو "ـ
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 :گذاشت خودش یسینه روی دست ایلیا و

 ".اشنگه ایلی"ـ

 نژ یک بود مشخص که ایلیا انداخت، ایلیا به عمیقی نگاه و رفت امان لب از لبخند

 به و گرفت امان چشمان سمت به را اشاشاره انگشت برده ارث به من از را واقعی

 :رساند را منظورش سختی

 "!سیاخ"ـ

 تشانگش و زد رویش به زیبا لبخندی نیز امان. شود کن قلوه جا از قلبم شد باعث و...

 :گرفت ایلیا چشمان سوی به را

 "رنگیه؟ چه خودت چشمای"ـ

 :داد جواب بریده بریده بعد و گذاشت چشمش روی را دستش ایلیا

 (بود ایقهوه منظورش) "!ایقفه"ـ

 حاال او کرد، لمس را سبیلش و ریش و برد امان صورت طرف به را دستش دوباره و

 :کرد نظر اظهار هم بعد! دارد مو صورتش هم امان که بود راضی خیلی

 "!سیبیل..... بابایی عمودِضا، امان،"ـ

 هک کذائی بابایی آن از غیر کردمی اشاره نظر مورد شخص به بردمی که را هراسمی و

 وا به یمتعجب نگاه امان. داد نشان را رنگش قرمز فورد جایش به نداشت حضور چون

 او از را پرسشی هرگونه فرصت ایلیا ولی دریابد، بابایی از را منظورش تا انداخت

 :کرد خودش و سوده و من به ایاشاره و گرفت

 ".نیست موه سَمی آله سپه، ایلی، سوده، آله یورا، مامان"ـ

 به ار سرش و زد لبخندی امان! بود شده بندی دسته هاخانم ما درکنار که سپهر طفلک

 ....بوسید و فشرد سینه
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 برکند، لد باشد مجبور و مردی به ببندد دل باردیگر خواستمنمی کنم، تحمل نتوانستم

 برسد چه بودم مشکوک خودم به نسبت امان احساس درمورد حتی هنوز که چرا

 ....اممانده عقب کودک به نسبت

 :کردم دراز ایلیا مقابل را دستم و رفتم طرفشان به

 ".بخوابیم بریم بگو بخیر شب ایلیا، بسه"ـ

 ،گذاشت دستم در دست و گفت را بخیرش شب و برخاست مقاومتی هیچ بدون ایلیا

 یدرباره بود مطمئن که درحالی و داشت نگهش و گرفت را ایلیا دست فورا امان

 :گرفت من روبه را نگاهش خنجر زده حدس درست رفتارم

 "بخورمش؟ ترسیدی"ـ

 :کنم غلبه آن بر کردم سعی ولی فشرد را گلویم تلخ بغضی

 ".کنهمی پا به آشوب وگرنه امان، بگذره نباید خوابش ساعت"ـ

 و تگذاش برچشمش و بوسید را ایلیا دست آنگاه کشید، طول کمی دارش معنی نگاه

 کهآنبی ببرم، باال عاطفی فشار همه این برای را تحملم کردم سعی. کرد رهایش

 .رفتیم خواب اطاق سوی به ایلیا با و گرفتم لهفاص او از بزنیم دیگری حرف

 دشتی هایتصنیف میان اختیاربی بخوابد تا فشردممی درآغوش را ایلیا وقتی    

 ایبوسـه چون را امان نام خواندم،می برایش الالیی جای به که ایپراکنده

 .....کردممی تحریر هایمبرلـب

... .برگشته روزگار حوادث وخم پیچ از امقصه غمگین یشاهزاده است، اوبرگشته»    

 در هبلک نرسد، هرگز او از جوابی که درخیالم نه هم آن کنم؛ صدایش دیگر بار توانممی

 ....!«امان.... امان برگشته؛ من امان.... انکارناپذیر واقعیتی
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 وهمان مآمد بیرون خواب اطاق از برد، خوابش زود خیلی که بود خسته قدرآن ایلیا    

 طرز به زیربغلم زدممی را هایشگوشه و کردممی مرتب را چادرم داشتم که طور

 الحا و گرفته هم وضو و آمده بیرون دستشویی از که امان به برخوردم ایغیرمترقبه

 برای صرفا شاید و زد لبخندی دیدنم با. کشیدمی پایین را هایشآستین داشت

 :پرسید یسؤال مجدد وگوی گفت باب بازکردن

 "خوابید؟ پسرت"ـ    

 :دادم تکان مثبت جواب ی نشانه به سری    

 هک ده از دیگه کرد، فکرشو بشه که چیزیه اون از تردقیق بیولوژیکش ساعت"ـ    

 ".هوشهبی بگذره

 "هست؟ هم سحرخیز حتما جالب، قدر چه"ـ    

 "!هشت ساعت سر درست"ـ    

 ورتشص کشیدمی بیرون میزتلویزیون کنار جعبه توی از که کاغذی دستمال یک با    

 امیال تمام دربرابر مقاومت بود شده مرطوب باردیگر هایشطره که حاال کرد، خشک را

 کبمرت این از بیش و کنم فرار داشتم دوست. رسیدنمی نظر به ایساده کار امدرونی

 ولی ه؛ن یا کردمی ربهتج دربرابرم را مشابهی احساس نیز او آیا دانمنمی نشوم، گـناه

 ....هیچی فهمید، شدنمی هیچی رفتارش از

 راقبتم ایلیا شرایط با ایبچه از تونستی خوب خیلی تو رؤیا، گممی تبریک بهت"ـ    

 ".کنی

 :دهد توضیح تربیش خواستمی دلم    

 کنیممی فکر که شدتی اون به موندگیش عقب هم ایلیا کنممی فکر ولی ممنون،"ـ    

 ".دادنمی جواب خوب اینقدر وگرنه نیست
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 دهرچن. گذاشتن بچه این برای غلطی تشخیص! نداره موندگی عقب اصال ایلیا"ـ    

 ودیب پذیر مسئولیت قدراون داشتی که کمی خیلی اطالعات وجود با هرحال به تو که

 ،کرده پیشرفت خیلی حاال و کنی شروع رو درمانش طالیی سن توی تونستی که

 ".ساله پنج زیر هم طالیی سن از رمنظو

 :زدمی جدیدی هایحرف داشت که دوختم چشم دهانش به تحیر با    

 "چیه؟ منظورت"ـ    

 موندگی عقب تو همینم واسه نیست شده شناخته ایران توی پسرت بیماری"ـ    

 قتحقی بیماری این روی که داشتم دوستانی آمریکا من ولی کردن، بندیش دسته

 ".هستم بیماری این مشکالت جریان در تقریبا هم همین واسه ،کردنمی

 :شد دوبرابر تعجب برای دلیلم    

 "آمریکا؟"ـ    

 :داد تکان مثبت جواب ینشانه به سری    

 ".فهمیمی چیو همه زودی به نکن، عجله"ـ    

 :بود گفته که آنچه به کردم فکر کمی    

 "چیه؟ پسرم بیماری کنیمی فکر"ـ    

 شدم، متوجه پسرت با بازی از هم امشب و کنهمی یاری اطالعاتم که جائی تا"ـ    

 ".اوتیسمه به مبتال اون

 :کردم زمزمه شنیدممی بود بار اولین برای که را نامی    

 "بالییه؟ چه دیگه اوتیسم.... اوتیسم"ـ    
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 از یکی روی جا همان بکشد طول کمی مانحرف است ممکن کرد حس وقتی    

 ....نشستم رویش روبه فاصله اندکی با نیز من نشست، هال راحتی هایکاناپه

 عیفه،ض خیلی کالمیش ارتباط مثال داره، رو اوتیسم هاینشانه از سری یه پسرت"ـ    

 هنوز لگو با بازی توی گه،می رو خودش اسم جاش به و نداره «من» از درکی هنوز

 از یکی به نسبت. کنهمی ردیف هم کنار رو اونها فقط و نداره رو الزم خالقیت

 "!دهمی نشون غیرعادی و شدید یعالقه و توجه هم هاشبازیاسباب

 :درآمد جا از قلبم    

 "گی؟می رو رنگ قرمز فورد همون"ـ    

 ".همون درسته،"ـ    

 :کنم گریه خواستمی دلم    

 "اره؟د اوتیسم به ربطی چه صالا این گرفتی؟ اینتیجه چه موضوع این از تو خب،"ـ    

 ".هاستبچه جوراین هایویژگی از یکی خاص شیء یه به عالقه"ـ    

 :نداشتم ایچاره ولی کنم اصالح را ذهنیتش جوری این خواستمنمی    

.... شیرینه خیلی براش که خاطره یه به گردهبرمی فورد اون به شعالقه ولی"ـ    

 ".نداره گیمی تو که چیزی اون به ربطی

 مانه خاطر به شاید شده، منظورم متوجه تقریبا که فهمیدم نگاهش ازتغییرحالت    

 ترجیح ظاهرا ولی بود، کرده اشفرضی بابای سبیل وصف هنگام ایلیا که ایاشاره

 :بپرسد مستقیما دادمی

 "ای؟خاطره چه"ـ    

 ....گزیدم را لبم    
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 "!داره دوستش خیلی... .که گرفته هدیه کسی از اونو"ـ    

 :شد درهم اشچهره که فهمیدم خوبی به و نیامد خوشش زیاد    

 "امیر؟ همون"ـ    

 :مبپرس دیگر سؤالی و کنم نگاهش کردم سعی دیگر بار جایش به ندادم، جوابی    

 پزشکی داشتی آمریکا توی بودی، کجا دونمنمی که هاسال این تموم پس"ـ    

 "خوندی؟می

 :است دلخوری با آمیخته بود معلوم که نشست لبش بر ایونیمه نصفه بخندل    

 یامدادگر از که خاطراتی اون با مخصوصا پزشکی، به داشتم عالقه خیلی اتفاقا"ـ    

 خب ولی بودن، پزشک هم آمریکا توی دوستهام نصف داشتم، ملکی دکتر رکاب در

 ".بخونم حقوق دادم ترجیح

 نچنی باید چرا پزشکی حتی و ریاضی در نبوغش و عالقه همهاین با او! حقوق؟ چرا    

 اشبینیپیش غیرقابل رفتارهای با دارد تصمیم کی تا کند؟ انتخاب را ایرشته

 کند؟ غافلگیرمان

 "حقوقدانی؟ یه االن یعنی"ـ    

 :داد تکان مثبت جواب ینشانه به سری    

 ".گرفتم هم ور وکالتم کارآموزی یپروانه تازگی به"ـ    

 ازیب حقه و خباثت یسابقه آن با امان مثل اینابغه اگر کردممی حس چرا دانمنمی    

 یخوب معنی اصال باشد برگزیده را وکالت و کرده پشت استعدادهایش تمام به حاال

 اختمشنمی قبال که که کسی با جدید امان این که پذیرفتممی باید حالاین با ندارد،

! ماز؟ن باشد، داشته یومیه نماز به ربطی که این بدون گرفته وضو او ارد،د فرق خیلی

 ....من خدای! خواند؟می هم نماز االن او یعنی
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 "بگی؟ امیر یدرباره خواینمی"ـ    

 ....آمدمی پیش داشت که خاصی احساسی موقعیّت خاطر به شاید ریخت، فرو دلم    

 ".نیست مهمی آدم"ـ    

 "پررنگه؟ اینقدر ایلیا برای چرا پس"ـ    

 خودیبی یعالقه.... اوتیسم.... گیمی تو که دلیلی همون به شاید دونم؟می چه"ـ    

 "داره؟ اهمیتی چه اصال حاال. بهش کرده پیدا

 و سوده با خداحافظی برای هم بعد مختصر، عذرخواهی یک جز نگفت چیزی دیگر    

. ادمایست هاآن از فاصله با و رفتم جلوتر میک نیز من. پذیرایی سمت به رفت آقارضا

 امدرباره هنوز بدانم تا کردمی تفتیشم امیر یدرباره تربیش خواستمی دلم

 .....است انحصارطلب

 و شد خم امان هم بعد و شد ردوبدل نفر هرسه میان مفصلی و گرم خداحافظی    

 کوچکش وپای دست هآهست آقارضا آغوش در که زد سمیه پیشانی بر ایه*س*و*ب

 خارج در از کهآن از قبل ولی نیایند بیرون که خواست آقارضا از آنگاه. دادمی تکان را

 :گفت من به رو شود

 "کنی؟می مبدرقه"ـ    

 آماده همراهش به رفتن بیرون برای و کشیدم جلو کمی را چادرم خواسته خدا از    

 وفقم یعنی که کرد حلقه طرفم به جوری را شستش و سبابه انگشت نیز سوده. شدم

 !مسابقه میدان رفتممی داشتم انگار دیوانه؛! باشی

 یباغچه و حیاط میان از آهسته هاییقدم با بزنیم حرف هم با کالمی حتی کهآنبی    

 ودندب شده پارک حیاط از ایگوشه که هاییاتومبیل کنار و گذشتیم زیبایش و مرتب

 ایسرمه کادیالک یک درکنار آقارضا رنگ زرشکی شتاده و دویست بنز ایستادیم،
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 کنم اشبدرقه کرد درخواست که این از قصدش دانستمنمی هنوز. باشکوه و تمیز

 .چیست

 کرد، ازب را در ماشینش، طرف به برگشت بعد و کرد باز را دولنگه پارکینگی در ابتدا    

 به و آورد بیرون آشنا جلدی با برگ دویست دفتر یک داشپورت توی از و شد خم

 ییادگار اشصفحه اولین درون زمانی که بیاورم خاطر به توانستممی گرفت، سویم

 ....خودم از شعری ام؛نوشته

 میرنمی هاعاشقونه    

 زکینه پر دالی تو    

 بسته دستا مثل قلبا    

 !*شیرینه همدلی آره    

 :گفت که بودم نگذشته صفحه اولین از هنوز    

 که تنیس نیازی. نوشتم دفتر این توی بدونی مدرباره خوایمی که چیزهایی تمام"ـ    

 بدونن رو ماجرا کلیت که همین بگیرن، قرار جزئیات تمام جریان در رضا و سوده

 بهتون کنی فکر خوامنمی ولی بخونی، رو هااین نباشه نیازی شاید خودتم حتی. کافیه

 ".بوده کار در عمدی افتاده سال چند ینا که اتفاقاتی توی و گفتم دروغ

 باعث که بودم گذاشته سر پشت را عجیبی ماجراهای نیز خودم کردم،می درکش    

 ....بود شده مرحومم پدر و من میان عمیق تفاهمی سوء

_____________ 

 تکلیمی لیلی نویسنده، از شعر*

 لقلکق را لبم یگوشه هارادبی لبخندی و گذراندم نظر از را زیبایش دستخط حریصانه

 ....نماند دور او تیزبین نگاه از که داد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

47 

 

 دلخور ازم و اومده سرم به چی بدونی تو نبودم، روزی یه اگه تا نوشتم رو اینا"ـ

 ستمدونمی نویسی،می چیزهایی یه دفترخاطراتت توی همیشه که بودم دیده. نباشی

 "!بدی ترجیح خودم به هامونوشته شاید پس خوندنی و نوشتن عاشق

 :گفت آرام و زد پلکی مستانه دوختم، چشمانش به و برداشتم دفترش از را نگاهم

 ملتح چیو همه تو عشق به فقط.... لحظاتم ترینسخت تو حتی بودی، کنارم جاهمه"ـ

 بود لحظه همون! داری هم ازدواج قصد و ممنونی مردنم از فهمیدم کهاین تا کردممی

 ولی بودن شده تموم هاسختی ظاهربه نبود، راحت دیگه بعدش. رؤیا مردم واقعا که

 "...نداشتم ایانگیزه هیچ دیگه من

 وانت دیگر پاهایم دادم، تکیه ماشینش به و چسباندم امسینه به ارادهبی را دفترش

 ....نداشت را وزنم نگهداری

 اگه ببخش، ومن خواستی اگه. بگیر تصمیم مدرباره خوندی رو دفترم که این از بعد"ـ

 ".شرمساری و تأسف جز برنمیاد ازم کاری هیچ دیگه که نه

 :شدم تند قدری و شکستم را سکوتم بار این

 تمومش کردم، حاللت. امان گرفتم رو تصمیمم بخونمش که این از قبل حاال همین"ـ

 "!کن

 د،آور سرم مدرسه توی که بالهایی خاطر به نه بود، گرفته کینه و بغض از رنگی نگاهم

 تمام کهاین خاطربه فقط گداخت، مرا اشدوری رنج از که سال همهاین خاطر به نه

 به من فهمیدنمی چرا لعنتی! است حاللیت طلب جهت صرفا هایشزدن وپادست

 دارم؟ نیاز هااین از بیش چیزی

 و تبرگرف من از را نگاهش نرسید اینتیجه به وقتی آنگاه شد، امخیره تعجب با کمی

 :باشد مسلط خودش بر کرد یسع

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

48 

 

 گهم ندارم بعدیمون دیدار برای هم ایبرنامه ببینمت، کردمنمی بینیپیش امشب"ـ

 گردمبرمی دادم سامون اینجا کارهامو کهاین از بعد من هرحالبه. بخوای تو کهاین

 التموتحصی شغل دارم تصمیم ومنهم نداره اعتبار اینجا ایمحرفه یپروانه چون آمریکا

 "....بخوای تو اگه. بدم روتوسعه

 :بریدم تحکّم با را حرفش

 "!خوامنمی هیچی من"ـ

 :گرفتم سویش به را دفترش و

 "!سالمت به باشی، موفق هستی هرجا"ـ

 ....شد قدم سه از کمتر من با اشفاصله و گذاشت پیش قدمی نگرانی و تحیّر با

 ".....رؤیا"ـ

 رومب وخواستم گذاشتم ماشینش کاپوت روی ودب سرگردان او و من میان که را دفتری

 :کرد متوقفم و زد چنگ چادر روی از را بازوانم که

 ".گردمبرمی زود خیلی رؤیا، بمونم که رمنمی"ـ

 از را خودم اندک تقالیی با و برآشفتم کند لمسم تا داده اجازه خودش به کهاین از

 هاییرگه هنوز اشمذهبی ظاهر این با او نشد باورم کشیدم؛ بیرون هایشدست میان

 :باشد داشته را گذشته شیطنت از

 ".زنیمی دست بهم باشه آخرت یدفعه"ـ

 به ار خشمگینم نگاه عذرخواست، و داشت نگه باال تسلیم ینشانه به را هایشدست

 برداشت را اشدفترچه و برگرفت من از دیده شرمساری با دوختم، قرارشبی چشمان

 .شود اشینشم سوار که رفت و
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 گفتم، بدوبیراه خودم به کالفه و ناراحت امداده دست از را رازش یگنجینه کهاین از

 آوار سرش بر را خشمم وقتی چرا آید؟می جوش به خشمم دیگ زود قدراین چرا

 زند؟می شرر جانم به دلهره بعد ولی شودمی خنک ایلحظه برای دلم کنممی

 نرو، فتمگمی اگر شدمی چه مثال کنم، ابراز را امناراحتی دیگری یشیوه به توانستممی

 !....نیست؟ امدوباره طاقت تو بی! بمان

 و بیاورم پایین حد این تا را خودم ندارم حق زن یک جایگاه در هم شاید دانم؛نمی

 فطری واکنش جور یک هم هاشدن خشمگین این کنم، مطرح علنا را هایمدرخواست

 .البد زندمی سر من از که است

 پشت نیز من راند، بود کرده بازش قبال که دری طرف به و کرد روشن را ماشین

 یادهپ نیست نیاز در بستن برای شود مطمئن که این برای و رفتم جلو قدم چند سرش

 وردخ گره نگاهش به نگاهم شد، پیاده دوباره او ولی شدم بستنش مشغول خودم شود

 به لبم هایگوشه اختیاربی. است همراهش نیز دفترش که شدم متوجه وناگهان

 و برداشتم مقاومت از دست نیز من و گرفت مقابلم را دفتر شد، تحریک لبخندی

 :زد رویم به زیبا لبخندی. گرفتم دستش از را دفتر حرفی هیچبی

 "!همین رؤیا، همین فقط عاشقتم؛"ـ

 معشوق که است بخو چه. بوده هایشحرف کجای از دردم فهمیده پس! است خوب

 از را قرارمبی دل حرف تا فشردم برهم آهسته را چشمانم! باشد باهوش و زیرک آدم

 را یحس شدنمی حتی زدمی حرف فریبنده اینقدر وقتی.... شدنمی. نخواند نگاهم عمق

 :کرد پنهان

 "بینمت؟می بازهم"ـ

 :بود مسلط عواطفش بر کامال ولی کرد تعجب

 ".تخونه کنی دعوتم شممی خوشحال نه؟ که چرا"ـ
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 ".ندارم ازت ایشماره و آدرس"ـ

 چپش دست به حریصانه درآورد، ایبرگه و خودنویس داشپورتش توی از و نشست

 بار و گرفت سویم به را برگه آنگاه. نوشتمی را تلفنش شماره چگونه که نگریستم

 :لرزاند را دلم دیگر

 "نداری؟ چیزی ایشماره تو موقته، تماس شماره یه این "ـ

 ".نداره تلفن هنوز هستم من که ایمنطقه نه، "ـ

 "مگه؟ کجایی"ـ

 ".فشم اوشون"ـ

 تماس اطالعات برگردم وقتی نیست، ایمسئله باشه! باصفایی و عالی جای چه"ـ

 ".بگیر ازش دم،می رضا به رو جدیدم

 :گرفتم را برگه

 "ایرانی؟ کی تا"ـ

 کار هپروان هم اینجا بتونم که دممی انجام کارهامو باشم، دیگه ماه دو تا کنممی فکر"ـ

 ".بگیرم

 آن کارش تا کشدمی طول چقدر کهاین بدانم، را هایشبرنامه تمام خواستمی دلم

 ایران دارد قصد اصال آیا خواهد،می چه برای را ایران کار پروانه و شود تمام طرف

 ....بپرسم؟ چگونه خدایا آمریکا؟ یا کند زندگی

 "!امان.... خدا امان به برو. دارم موفقیت آرزوی برات باشی رجاه"ـ

 ایشپ وقتی کنم، پنهان را امناراحتی توانستمنمی. زد رویم به لبخندی و آمد خوشش

 مکیده درون از وجودم تمام کردم احساس شد دور من از و داد فشار گاز روی را

 .شودمی
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. نداشتم را فراقش ایثانیه لتحم حتی دیگر. فروچکید هایماشک اختیاربی

 که بود شده تحمل غیرقابل برایم دیگری هرجای و سوده یخانه قدرآن حضورشبی

 هجده مثبت هایشوخی یحوصله حتی. بیابان و کوه به سربگذارم خواستمی دلم

 توی رفتم دارم کار هزارتا فردا و امخسته کهاین یبهانه به و نداشتم هم را سوده

 آنگاه ،کشیدمی نفس عمیق چگونه که کردم تماشایش و کشیدم دراز ایلیا نارک و اطاق

 آه فشردم، قلبم به و بوسیدم بود نهاده برچشمانش و بوسیده امان که را دستی

 این از ایگوشه در کهاین امید بی! ام؟کرده زندگی تو بی سال هشت چگونه.... امان

 یوسوسهبی دور، هرچند روزی در اتهدوبار دیدار اشتیاقبی کشی،می نفس دنیا

 .....است قراربی فراقم در که قلبت هایتپش

 وایلیا کردم آماده را صبحانه بود، هنوزخواب سوده شدم بیدار وقتی روز آن فردای

 اشمعنوی ازفضای و برویم عبدالعظیم شاه به بتوانیم زودتر هرچه تا راصدازدم

 و تنشس سرسفره ما با و شد بیدار خواب از بعد قهدقی چند هم سوده کنیم، استفاده

 از قبل افتاده، خودم گردن صبحانه زحمت که این بابت کرد عذرخواهی هم کلی

 :گفت سرسفره از برخاستنم

 "گفت؟ بهت چی چی رفتی شبدرقه کنی تعریف خواینمی"ـ

 سرش هب چی مدت این بفهمم هاشنوشته از تا داد بهم رو دفترخاطراتش هیچی،"ـ

 ".اومده

 :شد باز بناگوش تا نیشش

 "!تقصه قهرمان از خونیممی حسابی یقصه یه آخجون،"ـ

 سرم سربه امان دیشب شوخی خاطر به طور چه ورپریده ببین درآمد، کفرم

 ؟!گذاردمی

 "!منه ضدقهرمان تبااجازه ایشون کنم؟ عرض چه که قهرمان"ـ
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 :کرد شهال را چشمانش نمایشی حالتی به و فشرد قلبش روی را دستش سوده

 "!غلطها چه! من ضدقهرمان اوف،"ـ

 تمتوانسنمی تمسخرآمیز لبخندهای و سکوت جز چیزی با را سوده هایشیطنت جواب

 .دانستممی برحقیقت منطبق را هایششوخی تمام دلم ته که هرچند بدهم،

****** 

 «مرده یک خاطرات»

 نگر امزندگی اصال. بود باصفا دیگری جور مبرای نیز زیارت هوای و حال حتی بار این

 قدری شویم حرم داخل کهاین از قبل. داشت هدفی سوی به رو هایمقدم و گرفته

 ....گفتم دل راز او با من و نشستیم مادر سرخاک

 خودم دستای با که حیف فقط مردی، الکی هم تو باشم امیدوار تونستممی کاش»

 آرزو رو مرگم شدوباره دیدن واسه که کسی شه؟می باورت مادر.... خدا به سپردمت

 ....«برگشته من امان.... مادر! برگشته دنیا اون از کردممی

 مادر رقب سنگ شستن بود، وظایفش جزو انگار که کرد را کاری همان همیشه مثل ایلیا

 را ربق سنگ که این تا آورد و کرد آب از پر را بطری بار ده از تربیش او. گالب بطری با

 ارتزاق اموات برای خواندن قرآن راه از و چرخیدمی دوره که مردی. شست تمیز کامال

 «الرحمن» به کرد شروع دعوتبی و نشست ایگوشه و آمد طرفمان به کردمی

 ایلیا ولی شویم حرم داخل ایلیا همراه به تا برخاستم و دادم او به پولی نیز من. خواندن

 دوخت، چشم دهانش به دقت با و نشست مرد مقابل وا داد، نشان عجیبی واکنش

 اایلی به توجهبی و برگزیده مرد که طنینی همان با کردن زمزمه به کرد شروع آنگاه

 .....خواندمی و خواندمی همچنان

 هم یاسین که بخواهم و بدهم او به پول دیگر قدری شدم مجبور که شد جوری

 اهمانب هنوز کهآن حال افتاد راه سرم پشت و شد سیر ایلیا تا نشستیم قدرآن بخواند،
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 ورج یک مطمئنم ولی کنممی اشتباه شاید اندیشیدم خود با. کردمی زمزمه ملودی

 قرآن کلمات به شاید. دهد می نشان دارد خودش از نوا این حفظ در خاصی استعداد

 به یخوب ینهنشا درهرصورت ولی آمده وجد به اشموسیقی دلپذیر ترنّم از یا بسته دل

 .رسیدمی نظر

 و خواندممی زیارتنامه و بود دعا یکتابچه توی سرم من و نشستیم حرم از ایگوشه

 نگاه هابچه بازی به جوشی و جنب هیچبی و گرفته دست در را فوردش نیز ایلیا

 از قدری مانده ظهر نماز به که فرصتی تا و درآورم را امان دفتر شدم وسوسه. کردمی

 زیارتنامه از غیر چیزی به درحرم را فرصتم نداشت سابقه هرگز هرچند. بخوانم ار آن

 مقاومت شدید میل این دربرابر نبودم قادر بار این ولی بدهم دست از دعا و قرآن و

 وزیر که کردمنمی باور تپید،می غیرعادی طرزی به قلبم گشودم را دفتر وقتی. کنم

 هچ کسی بخوانم، را امان هاینوشته دست مبتوان و باشم داشته موقعیتی چنین

 ....باشد کرده نثارم نیز ناچیز هرچند عشقی ابراز میان این شاید داند؟می

 لحنش و نداشت نویسندگی ادعای هرگز او بود، ایمحاوره لحنی با هایشنوشته

 !نشستمی دل به عجیب

 .1364 فروردین سیزدهم»

 زا بعد. خوب خوب! خوبه حالم که این جز دارمن چیزی بگم سیزده دروغ باشه قرار اگه

 رمدا تصمیم و نشستم سالمت و صحیح حاال شماربی خطرات گذاشتن سر پشت

 قادقی مُردم، امروز اصالنی امان من،: اینه راستش اما. بنویسم اومده سرم به که هرچی

 وحشی حیوانات یحمله نه و هاستکوموله شبیخون نه مرگم دلیل. امروز همین

 چون نبودن من مرگ باعث غیرعادی و عجیب حوادث اون از کدومهیچ کوهستان،

 قطف امروز من. بربیام هم بدتراش پس از تونستممی که بودم باانگیزه و قوی قدراون

 اسهو جایی دیگه که داشت کینه ازم دلش قدر اون که کسی از خبر یه مردم، خبر یه با

 .بمیرم امروز که این واسه کافیه همین نی،ممنو مرگم از تو. نموند هاعاشقونه
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 داری دوست مثال یا بودنم، زنده از خوشحالی که این مثال بگو، دروغ یه تو حاال خب

 ....«دلخوشم دروغتم به حتی من! عزیزم میل باکمال. اومده سرم به چی بدونی

 ندهند، من به را اشادامه خواندن مجال هااشک ترسیدممی شد، فشرده درد از قلبم

 زوایای از و بود چیده کنارهم مهر تا سه دو با را فوردش انداختم، ایلیا به نگاهی

 پسرم؟ عاجزم درکت از قدراین چرا ایلیا؟ داری حسی چه. کردمی نگاهش مختلف

 کی به نسبت را تو عشق نیستم قادر هم باز و پرورانممی سینه در ایممنوعه عشق

 وت دلبستگی قرمزها؟ خط از عبور در همیم شبیه ینقدرا وتو من چرا. کنم درک غریبه

 من مثل آدمی که داری وابستگی و عشق و محبت از را درکی همان آیا است؟ چگونه

 کند؟می حس اشسینه در

 .کنیم حرکت سردشت سمت به نقده از بود قرار که بودیم نفره هفت گروه یک ما»

. مچش به بود بسته فاصله این توی حسین، به دادم رو ساعتم وضو گرفتن برای

 چیزی مستقیم وقتهیچ ولی گرفته رو چشمش خیلی ساعت اون که بودم فهمیده

 هم من و برگردونه بهم رو ساعت که نبود حواسش ولی گذشت ساعتی یک. گفتنمی

 الم گفتم گردونه برش بهم خواست وقتی ولی اومد یادش یکدفعه گفتم،نمی چیزی

 فاتحه برام دیدیش هربار بود قسمتم شهادت هم اگه ی،یادگار دار نگهش خودت،

 .دستش به بست فورا و شد حالخوش و نکرد تعارف. بخون

 شبیخون از که مجروحینی به تا شدیم سردشت عازم نقده سپاه فرمانده درحضور

 .کنیم رسانی امداد بودن دیده آسیب دموکراتها و هاکوموله

 سردشت اهالی از راننده یه با هادی و بهادر ایه اسم به پرستار تا دو و ملکی دکتر

 هم حمید و حسین و من و کردمی حمل رو پزشکی تجهیزات که آمبوالنسی توی رفتن

 .کردیم حرکت و جیپ توی گذاشتیم رو سفر ملزومات تمام

 رو بودند شده اعزام نقده سپاه از که زبانی ترک مجروحین از تا دو مسیر این توی

 .بشم ملحق بهشون کمک برای خواست ازم ملکی دکتر و ردیمک آمبوالنس سوار
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 و نسآمبوال توی رفتم و شدم جدا حمید و حسین از بیاد، پیش چی قراره دونستیمنمی

 ....افتاد وحشتناکی اتفاق بودیم ملکی دکتر به کمک مشغول که طور همون

 د،ش شروع وقفهبی تیراندازی! امدادی نیروهای به باراین دیگه، شبیخون یک بازهم

 زده بهت حادثه این از که ما و شد منفجر کردمی حرکت ما سر پشت داشت که جیپ

 و ستشک شون تیراندازی با آمبوالنس هایشیشه بجنبیم خودمون به تا بودیم شده

 و ملکی دکتر و من شدن، کشته درجا مجروحین از یکی و پرستار دوتا هر و راننده

 سه و بود تیرخورده ملکی دکتر اما شدیم، اسیر بود رامبای اسمش که ایدیگه مجروح

 رها آلواتان هایجنگل در شکافی توی رو شجنازه و شد شهید اسارت از بعد روز

 ....شاد روحش! دادم دست از رو دوستم بهترین کهاین از متأسفم. کردن

 خوب خیلی هک بایرام و من ببره، پایگاه برای ما از خبری که نبود کسی هیچ دیگه حاال

 رخب کسی و شدیممی حساب مفقوداالثر حاال بود کرده مقاومت هاشجراحت برابر در

 و نام بدون گروهی که داشتن اطالع قدرهمین فقط نداشت، ما شرایط و اوضاع از

 .شد نخواهد خبردار کسی هیچ هم بشن کشته اگه و شدن هااین اسیر نشانی

 باکیه حق قائله این توی که نیست مهم برام... .بودن امدادگر جرم به اسارت ماه ده

 با جنگیدن نه بود مجروحین به امدادرسانی برای فقط منطقه این توی من حضور ولی

 هم رو عواقبش باید پس کردم انتخاب خودم که بوده راهی این هرحال به. وطنانمهم

 از مداشتی باهم که کوتاهی و مختصر برخوردهای توی بایرام. کردممی تحمل

 خاطر همین به و بود زده حرف کوچولوش دختر و همسر یدوباره دیدار برای اشتیاقش

 قوی ایمانم قدراون موندم؟می زنده شوقی چه به باید من کرد،می تحمل رو چی همه

 بودم فاحر این از کمتر خیلی من کنم، تحمل خدا عشق به دوستان یبقیه مثل که نبود

 ایدب هااین از ترقبل خیلی. آمریکاست االن اون و شدی جدا تشوهر از بود گفته رضا. 

 داشته نگهم زنده چیزی اگه ولی کردممی تسلیم رو جونم هااین آزار و شکنجه زیر

 .....«من رؤیای دارم وصالت به که امیدیه کورسوی همین
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 تکان را چادرم که درحالی کشید پایین قراریبی و التهاب اوج از مرا ایلیا ناگهان

 :دادمی

 "!رَبی"ـ

 کنم فکش حرفش از چیزی تا نگریستم ایلیا صورت به تعجب با و بستم را امان دفتر

 دهکر تار را دیدم اشک از ایپرده و نیافته عادی ریتم قلبم هایضربان هنوز کهآن حال

 :بود

 "ایلیا؟ شده چی"ـ

 لندب نشود گم که ینا ترس از. دوید سویی به بدهد را جوابم که این بدون و برخاست

 ایهگوش نعیمه و ربیعه و سلمی که شدم متوجه ناگهان ولی بروم دنبالش به تا شدم

 اب همزمان. نگرندمی سو آن و سو این به و بسته را دعایشان وکتابچه اندنشسته

 :کرد اعالم مادرش به و گرفت ما سوی به را انگشتش نیز ربیعه ایلیا دویدن

 ".....کن شوننگا اونجان، مامان"ـ

 .دوید ایلیا طرف به نیز او و شد بلند و

 با چگونه باید دانستمنمی و روییده قلبم در همزمان حالیخوش و شرمساری احساس

 عبدالعظیمشاه زیارت به قمری هرماه اول که مدت این درتمام او. شوم روروبه سلمی

 رنجیده و دلخور شدت به من از کردممی حس من و نیامده قرار سر هرگز امآمدهمی

 به که ادهخانو این عضو تنها همراه به ما تا ماند منتظر بلکه نشد، بلند نیز باراین. است

 کردم سعی و زدم رویش به لبخندی. شویم نزدیک هاآن به بود آمده استقبالمان

 :باشم داشته را ممکن برخورد بهترین

 ".بود شده تنگ برات دلم چقدر جون، سلمی سالم"ـ

 این از پیش او نداشتم، توقع او از اصال که داد تحویلم جانکم و تلخ لبخندی

 ....شناختممی که بود زنی ترینپرانرژی
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 "خوبه؟ حالت. سالم"ـ

 و یدمبوس را ربیعه و نعیمه ترتیب به هم بعد کردم، روبوسی او با و نشستم مقابلش

 لوغب حین کمال و تمام را ربنژادع ژن و کشیده قد حسابی نعیمه. پرسیدم را حالشان

 !داشتنی دوست و جذاب دخترکان این به ماشااهلل. بود گذاشته نمایش به

 :کنم تحمل را سلمی سرد برخورد توانمنمی این از بیش دیدم

 ".اومدی بودم گذاشته که قراری خاطر به کردم فکر جون؟ سلمی پکری چرا"ـ

 :تدوخ من به اغماض اندکی با را اشناراضی نگاه

 ویس من قصد و فراق سوی تو قصد وگرنه ببینمت که اومدم همین برای هممن بله،"ـ

 *"!هرچی

 شاتکهتکه و آورده فرود مزبور شعر جان به که تبری این از گرفت امخنده اختیاربی

 :بود کرده

 هتسوی واسه نکنم فکر که اخماتوواکن پس! خوندنت شعر این با بشم قربونت"ـ

 ".اومدی حساب

 :گفت ایلیا به ربیعه که بودیم نگفته بیشتری چیز هنوز

 "یادته؟ منو ایلیا"ـ

__________ 

 گرفتم خود کام ترک فراق سوی او قصد و وصال سوی من میل: حافظ شعر به اشاره*

 دوست کام برآید تا

 رددا خاطر به خوب را چیز همه بود کرده ثابت ربیعه سوی به دویدن از پیش که ایلیا

 :بود بسته سرش به وارشلخته که برد ربیعه کوچک روسری سوی به را دستش

 "!فنر فنر"ـ
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 و همیدنف چیزی سلمی البته! است فنر شبیه درنظرش ربیعه موهای که گرفت امخنده

 .خندیدند بلند صدای با نعیمه و ربیعه ولی کشید درهم ابرو استفهام با

 :انداختم سلمی یگرفته صورت به نگاهی دوباره

 "بری؟ و کنی جیگرم به خون که اینجا اومدی سلمی"ـ

 :آمد کنار نیمه و نصفه خودش با آخرسر نه، یا بگوید که بود مردد

 بیاد رؤیا تا میرمنمی گهمی ولی کرده جواب قلبش بیمارستانه، خانم شوکت"ـ

 ".دیدنش برو داری انصاف اگه حاال. ببینمش

 :کردم گم را پایم و دست داده رارق وحشتناکی تناقض چنین در مرا که این از

 رمب پس ببینم رو رؤیا تا میرمنمی گفته آخه نرم؟ یااگه دارم انصاف برم اگه االن"ـ

 "دیگه؟ میرهمی

 :شد عصبانی حسابی

 تقصیر امیرآقا بد حال کنهمی فکر بگیره، حاللیت ازت خوادمی که اینه منظورم"ـ

 ".بود امیر زن االن بودم نکرده خوردبر بد رؤیا با اگه گهمی. دخترشه و خودش

 ....ایستاد کار از قلبم

 "شده؟ چی.... امیرآقا مگه سلمی؟ گیمی چی"ـ

 :داشت گسیل سویم به دردمندی آه

 لسا یه این تو یهو. مادرمرده بدبخت شد که نبود هم سیگاری. شده داغون چارهبی"ـ

 زا داشت قلبی اراحتین قبل از که هم خانم شوکت. شد شکسته و پیر سال ده قد

 وریج مادرش جلوی کردمی سعی خیلی امیرآقا. خونهمریض کنج افتاد پسرش یغصه

. همهفمی خوب شو بچه حال مادر ولی نیست ناراحت چیزی از یعنی که کنه بازی فیلم

 "فهمی؟می داره، وجدان عذاب االن
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 االح حاال؟ چرا خدایا دوختم، چشم ضریح به و گرفتم او از را نگاهم حیران و سرگشته

 کنی؟می زهر را امشادی چرا امانم، انگیز دل خیال از سرمست که

 کوچک فورد این با و ریخته درونش را دردش مدت تمام که نگریستم ایلیا به

 مش،بود نیاورده کاش کنم؟ کار چه من ببیند را او دیگر بار یک اگر. کردمی عشقبازی

 .خانم حاج مالقات رفتممی وتنها تک خودم و دبمان سوده پیش بودم گذاشته کاش

 اییج یه برم من تا کن بازی سمی با تو. سوده خاله یخونه بریم دوباره باید. ایلیا"ـ

 "باشه؟. برگردم و کاردارم

 ....کند مخالفت لجوجانه تا کرد پرتاب هوا به را سرش ایلیا

 "باشی؟ سمی پیش خواینمی مگه جان؟ مامان چرا"ـ

 ".اباییب نه،"ـ

 از درستی درک او کنمفکرمی چرا چیست؟ از صحبت فهمیده کجا از او خدایا آه

 ندارد؟ اطرافش وگوهایگفت

 ".دننمی راه رو هابچه بیمارستان"ـ

 :کرد لج

 ".دنمی راه ایلی"ـ

 ".دیگه وقت یه باشه. رمنمی دفعه این کن، ولش اصال"ـ

 :کرد گوشزدسلمی

 ".اشهب زنده اگه موقع اون تا"ـ

 :انداخت راه جنجال و جار دوباره ایلیا که بود نشده تمام حرفش هنوز

 "!بابایی بریم"ـ
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 طوری این مردم هایبچه باشم، صبور وحشتناکش درخواست دربرابر کردم سعی

 ایباب یک بابت را امروده و دل دارد بچه این که گیرندنمی را شانواقعی بابای یبهانه

 فیعاط یلطمه هم حسابی حاال که امیرآقا برای دلم سو یک زا. بیرون کشدمی فرضی

 روز این به را وایلیا من حاال که خطابی همان خاطر به دیگر سوی از و سوختمی دیده

 اگر من خودش قول به داشت، حق که هرچند. بودم عصبانی و دلخور او از بود انداخته

 را بابایی خطاب و نکند محبت چهب این به که نگفتم اول همان چرا بود امحالی خیلی

 نینچ محبتی چنان عاقبت که نداشتیم غیب علم ما کدامهیچ نگیرد؟ کار به برایش

 عقب ایلیا کاش. چیست مشکل این یچاره دانستمنمی حاال ولی است روزی و حال

 چه ود،ب نگرفته را گریبانش لعنتی اوتیسم این ولی داشت داون سندرم نوع از ماندگی

 ادانجم این از را او نبود قادر کس هیچ و شدمی منجمد خاصی وضعیت یک در هک کنم

 اندهکرد ملزم را او ذهن هایشهمکالسی دارسبیل باباهای که کنم چه بکشاند؟ بیرون

 ؟!است بابایش الزاما کرده خطاب بابایی را او که امیرآقا مثل دارسبیل مرد یک که

 را اشوباالتنه نشسته زمین کف طور همان کند ریهگ یا بزند جیغ که این بدون ایلیا

 :کردمی تکرار را جمله یک و دادمی حرکت عقب و جلو به آونگ مثل

 ".....بابایی بریم بابایی، بریم بابایی، بریم"ـ

 تیح شوند، اذیت کمتر تا راگرفتند گوششان ربیعه و نعیمه که رسید جایی به کار

 بدوبیراهی هریک و شده عصبی مکرر یجمله این زا هم بودند اطرافمان که زائرانی

 .رفتند و شدند بلند و کردند نثارمان

 ریسپ زمانش که تاوقتی کند، ساکت را او تواندنمی االن کسی هیچ که دانستممی

 .فریاد و جیغ و تنبیه حتی نه و داشت اثر او بر التماس و خواهش نه شدنمی

 :کرد باز او به رو را هایشدست و نشست اایلی جلوی یکدفعه ربیعه اثنا درهمین

 ".کنیم بازی ببر کباب بیار نون بیا"ـ
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. دش خیره ربیعه هایدست به و کرد قطع ناگهان را درخواستش تکراری یزنجیره ایلیا

 را چهب این یخ کارها ترینساده با طورچه که نگریستممی ربیعه یمعجزه به تحیّر با

 ندت و تند نیز ربیعه و گذاشت ربیعه هایدست روی را یشهادست ایلیا. کندمی ذوب

 ربیعه دست حرکات به بخندد کهآنبی ایلیا. خندیدن و کردن کباب به کرد شروع

 :دادمی یادش و زدمی او و نگریستمی

 ".....جوری این بکشی، دستاتو باید"ـ

 خوب را او من فت،گر یادش ایلیا تا داد انجام را کاراین دیگر بار چهار سه شاید و

 ار دلیلش اگر حتی بود لذتبخش برایش باشد تکرار آن در که کاری شناختم،می

 واروطیط فقط او باشد، چیزی دلیل پی تا نبود استدالل به قادر ایلیا البته؛. فهمیدنمی

 .شدمی شرطی ونهایتا کردمی وتقلید آموختمی

 یلیاا که دارم نگه پایین قدرآن را مصدای کردم سعی و سلمی به کردم رو درماندگی با

 :نشنود چیزی

 "کنی؟ درحقم لطفی یه تونیمی سلمی،"ـ

 ".لطفی چه ها؟"ـ

 رگردم؟ب و بیمارستان برم یواشکی من تا کنه بازی ایلیا با بخوای ربیعه از شهمی"ـ

 ".داره نگهش راضی جوری یه و بشه حریفش تونهمی ربیعه فقط کنممی فکر

 هب هم سلمی ولی امکرده بزرگی درخواست دانستممی انداخت، ربیعه هب مرددی نگاه

 :داشت را خودش دالیل هرحال

 اگه بکشه؟ عذاب بچه این که درسته اصال ووجدانت، خودت ولی ندارم حرفی من"ـ

 کنن اذیتش این از تربیش. ندیده رو امیرآقا که ساله یه نزدیک بره یادش خواستمی

 ".خودش واسه داره مشکل کافی حد به بچه این

 طور؟ چه شدمی صدچندان مشکالتم و دیدشمی اگر ولی بود، او با حق شاید
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 سوده از توانستممی نه من بود انداخته راه ایلیا که جدیدی اوضاع این با هرحال به

 کنار آن با جوری یک باید و بود من مشکل این. سلمی از نه باشم داشته توقعی

 آمدممی

. مداشتی وقت ساعت سه هنوز بیمارستان مالقات وقت تا و بود یازده زدیکن ساعت    

 هایبازی با و سازد همراه خود با را ایلیا بود شده موفق کامال ربیعه خوشبختانه

 با و دانستیم غنیمت را فرصت هم سلمی و من کند، سرگرم را او خودش مخصوص

 اطالعات هرچه خصوص نای در و شدیم ماه اول مخصوص اعمال مشغول هم کمک

 ما و تگذش ساعت دو تقریبا دادیم،قرار یکدیگر دراختیار سخاوتمندانه داشتیم مذهبی

 کارها جورواین نامهزیارت خواندن مثل مستحبی واعمال ونماز دعا مشغول فقط هنوز

 یبرا ادیزی چیز هم مفاتیح و کشید ته اطالعاتمان یکیسه دیگر وقتی کهاین تا بودیم

 و آب به نیاز ماندن زنده برای هامعصوم طفل این که افتاد یادمان نداشت ما ساعت آن

 .دارند غذا

 خودش سلمی احیانا که این برای ولی نداشتم هارستوران غذای با ایمیانه هرچند    

 .دش مواجه هابچه استقبال با که دادم سنگی دیزی پیشنهاد نیندازد زحمت توی را

 و من کردندمی ترید خود برای سنگک نان حالیخوش با هابچه که ورط همان    

 یفتکل و کارخانه همکاران یدرباره کردیم، صحبت هم با دری هر از تقریبا نیز سلمی

 تبحر سلمی هرقدر خاص مورد این در البته که روز سیاسی مسائل برخی تا سهام

 زمینه این در اطالعاتی هیچ که کردممی وانمود و بودم منزجر و حوصلهبی من داشت

 !ندارم

 یدرباره نخورد را مغزم اش سیاسی هایبحث با سلمی که این برای باالخره    

 :پرسیدم پسرانش

 "خبر؟ چه سعدان و قاسم از"ـ    

 :برخاست نهادش از آهی که دلش زخم روی گذاشتم دست انگار    
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 خواهر، کرده روانیم. کنه ایتهد راست راه به رو سعدان این خدا بگم؟ چی"ـ    

 زده، بهش چاقو شده دعواش یکی با خیابون تو. داره برامون تازه دردسر یه هرروز

 هم االح. بیرون بیارمش تونستم تا کشیدم چی دونهمی خدا! بود بازداشتگاه شب سه

 تلفن ارب یه فقط. خبرم بی ازش ستهفته یه. گوریه کدوم نیست معلوم رفته گذاشته

 ماین و کردن کنترات رو کاری چه دونمنمی شمال هایجاده از یکی توی االن گفته زده

 ".کارگری رفته

 :دهم اشدلداری کردم سعی    

 لهرحا به ولی نیست خوب اصال چاقوکشیدنش هرچند خوبه؟ خیلی که این خب"ـ    

 ".خیلیه دربیاره حالل نون کشهمی زحمت داره که همین

 :زد پوزخندی    

 دیکر فکر. ذاشتمی کاله سرت خوب وگرنه نیستی مادرش تو خوبه! خوشه دلت"ـ    

 "!خر یپسره گهمی دروغ داره شهمه حرفاشو؟ کنممی باور من

 هایتوهین این از اصال فهمیدم که انداخت مادرش به نگاهی چپچپ نعیمه    

 غذای به شحواس ظاهرا اگرچه هم ربیعه نیست، راضی بزرگترش برادر به مادرش

 خواهرش و مادر موشکاف نگاهی و درشت چشمان با گاهیگاه ولی بود ایلیا و خودش

 .راه آن به زدمی را خودش دوباره و کردمی مرور را

 :بعدی یپروژه سراغ رفت هم بعد و کرد را پسرش غیبت دیگر کمی سلمی    

 ".کرد نامزد هم شراره راستی،"ـ    

 :بلعیدم را اممهلق و دادم تکان سری    

 ".شن خوشبخت. سالمتی به"ـ    

 :شدنمی سیر کردنم غافلگیر از انگار    
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 گذاشت یهو بعد و بود نامزدش ماه سه خر یپسره بختی؟خوش کدوم بابا نه"ـ    

 قدر ناو نداشت، تقصیر کم هم پسره مادر البته. بود مرگش چه نشد معلوم اصال! رفت

 رهپس که خرابه مالیشون وضع و پایینه کالسشون نهاای که خوند پسره زیرگوش

 ".شد گور و گم رفت و بخشید لقاش به رو عاشقی و عشق عطای

 به ولی نداشتم شراره برخوردهای از خوشی ی خاطره اصال اگرچه سوخت، دلم    

 .بود دختر یک او هرحال

 ".طفلی آخی"ـ    

 :بگذارد تأثیر رویم کرد سعی دوباره سلمی    

 ".گرفته مارو که رؤیاست دل آه گهمی خانم شوکت کن، حاللشون"ـ    

 ....گرفت امسرفه اختیاربی و گلویم به جهید لقمه    

 مریضم مگه خدا، به آدمم منم سلمی آخه؟ کردین فرض چی منو شما چه؟ من به"ـ    

 "!کنم؟ نفرین و آه کسی به که

 "شکسته؟ که دلت"ـ    

 احساس بخوام تا کنمنمی هم فکر اونا به اصال من ه؟چی چی شکسته دل"ـ    

 ".کنم دلشکستگی

 "اومده؟ سرشون بال همه این چرا پس"ـ    

 ".خودشونه قشنگ اخالق خاطر به البد دونم؟می چه"ـ    

 هم کمی بود آمده خوشش غیبت یصفحه دلخراش موسیقی این از خیلی که سلمی    

 :زیاد را داغش روغن
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 و کنهمی داد داد حیاط وسط شهمی عصبانی هروقت خانم شوکت اصال ابا،ب آره"ـ    

. خبره چه شون خونه تو دارن خبر محل همه دیگه! سرش رو گیرهمی آبادو نازی

 "....که هم شراره

 :صورتم توی کوبیدم یکی و آمدم خود به یکدفعه    

 صبح از که هرچی جوری چه ببین! نکنه چیکارت بگم خدا سلمی، سرم به خاک"ـ    

 "!اون؟ و این دست کف گذاشتیم بودیم کرده کاسبی حرم این توی

 .شد خوردنش مشغول و کرد استغفاری شرمساری با نیز او    

 شده تهی دستم وحاال امبوده مستحبی اعمال مشغول تاحاال صبح کهاین از    

. نه مسلما ؟بردمی جایی به راه سلمی استغفار آیا کردم،می سرخوردگی احساس

 اسالن حق هم این آیا راستی؛. شودنمی بخشیده سادگی به که است الناسحق هااین

 عذاب شدت از و بداند من مدیون را خودش خانم شوکت امداده اجازه من که نیست

 و مادر از عمر یک امیرآقا که نیست الناسحق این آیا بیفتد؟ مرگ بستر در وجدان

 کند آمرزش طلب مادرش روح برای چرکین دل با حتی و دبگیر دل به کینه خواهرش

 سطح شاید ام؟زده اشسینه به رد جواب چرا امنگفته هنوز من که این خاطر به

 قابل کافی قدر به کند ایجاد مانع که این برای امان عشق درکنار هم شانفرهنگی

 ارشم به اجرام این قسمت تریناهمیت کم مادرش بدرفتاری مطمئنا ولی بود، اعتنا

 .آمدمی

 قبل از را هااین یهمه من! خدایا است سنگین قدرچه من یپرونده.... وای ای    

. نمک فکر آن به خواستمنمی حتی فراموشی، به زدممی را خودم هم باز ولی دانستممی

 نم که طور همان کردممی فکر که دانستممی ناقابل قدرآن را اشخانواده و امیرآقا من

 انج به آتشی چه کهاین از خبربی کرد خواهند فراموشم نیز هاآن امکرده فراموششان

 .حقیقت کردن پنهان با امانداخته خانواده این
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 از است حاللیتی طلب اگر و بگویم امیرآقا به را چیز همه خواستممی دیگر باراین    

 با خداهم بنده آن و کردم حالل بگویم من که هرقدرهم حاال. هاآن نه باشد من جانب

 هرحال به که شراره یا شود؟می چه امیر یشکسته دل برود، دنیا این از جمع خاطر

 .کرده جدا نامزدش از را او من دل آه کندمی فکر

 :گفتمسلمی به رو کنیم حرکت بیمارستان سوی به که این از قبل    

 کرف. نزدیکمونه که توانبخشی مراکز از یکی برممی رو ایلیا سروصدا بی من"ـ    

 خراب روکا لطفا نگید هیچی هم شما. اونجا بسپرمشون ساعتی چند یه بتونم کنممی

 ".نکنید

 :برخورد حسابی سلمی به    

 اینه توانبخشی؟ ببریش خوایمی که دارم ایلیا داشتن نگه برای مشکلی من مگه"ـ    

 ".....خیلی که واقعا مون؟دوستی حق

 !کن درستش و یاب حاال    

 که هست چیزایی یه ولی کردی، ثابت بهم رو نیتت حسن تو جون، سلمی"ـ    

 این هرحال به باشه داشته دوست رو آقا اون که هرقدرهم ایلیا. داد توضیح شهنمی

 مواسه ایچاره دیگه ببیندش، دوباره که نکنه خدا اما شده، کم هاشگیریبهونه مدت

 "بدقلقه؟ چقدر نداری خبر که تو. شم امیر زن قعاوا کهاین جز مونهنمی

 :نیامد بدش هم زیاد انگار    

 "چشه؟ امیر مگه داره؟ عیبی چه خب"ـ    

 :فکری کوته همه این از گرفت کفرم    

 "زوره؟ مگه شم زنش خوامنمی من خوب، هم خیلی امیرآقا"ـ    
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 جذاب چقدر کندمی اخم وقتی دانستنمی کشید، درهم را اشهشتی و نازک ابروان    

 :شودمی

 ذره،گمی مالقات وقت توانبخشی تا بریم بخوایم دیره، دیگه که االن حاال باشه"ـ    

 ".کنیممی کاریش یه بیمارستان بریم

 :ایستادم محکم    

 "بگذره؟ کار از کار که ذاریممی دست رو دست مثال؟ کاری چه"ـ    

 یفتهن چشمشم که دارممی نگهش بیمارستان حیاط یگوشه یه خودم من نخیرم،"ـ    

 ".امیرآقا به

 :مانحرف وسط پرید ایلیا فورا    

 "!بابایی بریم"ـ    

 .بدوبیراه به نشود باز دهانم کن کمکم خدایا...... شوره مرده ای    

 باال خواستممی و شدمی آشوب درونم و دل راند می زبان بر را کلمه این که هربار    

 .....دانمنمی کشیدم؛می زجر باید تاکی. بیاورم

 رجایی شهید قلب بیمارستان طرف به و کردم اعتماد اشخیرخواهی و سلمی به    

 .کردیم حرکت

 و ردک همراه من با را نعیمه سلمی. بود ظهر از بعد سه نزدیک ساعت رسیدیم وقتی    

 نیمکتی روی بیمارستان یاطح از ایدرگوشه و ایلیا کنار ماندند ربیعه با خودش

 رس دارد سراغ که ترفندی و بازی هر با کرد سعی هم معصوم طفل ربیعه. نشستند

 .کند پرت را حواسش و گرم را ایلیا

 به مستقیم مرا شناختمی خوب را چاه و راه و آمده را مسیر این قبال که نعیمه    

 .شوم داخل تا ایستاد اطاق کنار و برد مقصد
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 یستادها تخت کنار امیرآقا بودند، بستری اینجا نیز دیگر زن سه خانم شوکت زا غیر    

 چارهبی مرد این قدرچه گرفت، آتش دلم ناگهان. باریدمی رویش و سر از دنیا غم و

 ....است

 و الغرتر کمی نبود، اثری اشچهره در گذشته طراوت آن از دیگر داشت، حق سلمی    

 هایدانه و شده جوگندمی نیز موهایش حتی رسید،می نظر به قبل از ترشکسته بسیار

 .دید هم نامرتبش ریش ته و پرپشت سبیل در شدمی را سفید

 را حال این من زد، چشمانش به صاعقه که بود این مثل کردم، وسالم رفتم جلو    

 امشمعی یپروانه من.... امیر چاره بی.... بود شده وارد در از امان وقتی امکرده تجربه

 !ای؟پروانه کدام شمع تو سوزد،می عشقم درسودای که

 روس بی آنگاه کند، باور را حضورم و برگردد عادی حال به تا کشید طول ایثانیه چند

 :آمد طرفم به صدا

 ".گذاشتی چشمم سر قدم دونستی؟ قابل عجب چه. ماهت روی به سالم"ـ

 کردم گرد عقب کمی که شد نای بروم، مادرش تخت طرف به خواهدنمی کردم حس

 :دادم سرسالمتی آهسته و

 ".شده بد حالشون خانم حاج شنیدم شدم ناراحت خیلی. ایشاال دوره بال"ـ

 :کند پنهان را اششرمساری تا افکند زیر به سر

 حاللمون کن، حاللش. مادرو ببخش جدّت سر. کردی تموم ما درحق رو خانمی تو"ـ

 "....کن

 :روم فرو آن در و شوم آب و واکند دهن زمین بود نزدیک

 "بزنم؟ حرف باهاشون تونممی"ـ
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 خبر که حیف. شهمی بد حالش شه بیدار اگه زدن آرامبخش بهش تازه شرمنده،"ـ

 ".کشیدنمی درد اینقدر وگرنه اینجایی نداره

 :نداشتم را جگرش و دل واقعا ولی طلبیدم،می حاللیت باید من حاال

 "کنم؟ صحبت راحت شما با تونممی امیرآقا"ـ

 :برگشت نگاهش رنگ ناگهان که دادم او به را دنیا انگار

 ".....بخواه جون فقط تو"ـ

 باز امکرده چه مادرش بیمار قلب و او با دانستمی اگر کار؟ چه خواستممی را جانش

 !رفت؟می امصدقه قربان قدراین هم

 نگویما و گفت صدای خواستمنمی. آمد دنبالم به نیز او و کردم گرد عقب راهرو میان

 .شود بخش بیماران ناراحتی باعث

 خواستممی. شده اذیت قلبشون..... من خاطر به شما مادر که شنیدم.... راستش"ـ

 رستد ولی بدم مثبت جواب شما درخواست به نتونستم که متأسفم واقعا من.... بگم

 "....بدونید مقصر رو ایشون ماجرا این توی شما نبود

 :اشتباهی حدس یک خاطر به برید، را حرفم

 تو از من. بشی خونه هم بددهن زن تا دو با نخوای داشتی حق رؤیا، داشتی حق تو"ـ

 "رد؟ جواب بابت باشی متأسف باید چرا نیستم، دلخور

 :رفتممی حاشیه هنوز چرا دانمنمی

 "....شدین مریض من خاطر به گفتمی سلمی"ـ

 :برید را حرفم دوباره
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 الباقیش بودی، تو دردم نصف فقط رؤیا ولی سوزونده، جیگرمو عشقت البت صد"ـ

 دب حاال که نکردم بد من. جوابم شد این تهش و ریختم وآبجیا مادر پای که بود عمری

 "؟!ببینم

 ردف ترینمحبوب از جداشدن بابت نیز ایلیا روزی اگر گرفت، را گلویم تلخ بغضی

 ....مادرم یک من داشت؟ خواهم حالی چه یردبگ دل به کینه من از اشزندگی

 "....چون کنید، حالل رو مادرتون امیرآقا"ـ

 بزنم؟ کامل را حرفم تا باشد ساکت کمی باید فهمیدنمی چرا برید، را حرفم بازهم

 دارم عمر تا باشه شده باعث اگه حتی جونمه، مادرمه،. نیس خیالی کردم حاللش"ـ

 (بود قرمز خط منظورش) ".مبگیر قرمز خیط گرفتنو زن اسم

 :بردم باالتر را صدایم کمی

 ".....کنیدمی اشتباه دارید شما بزنم، حرفمو بدین اجازه"ـ

 را صدایم دوباره. کنم برمال را رازم تا ماند منتظر و شد خیره من به سکوت در بار این

 :آوردم پایین

 پدرمرحومم لمقاب خواستگاری مراسم توی مناسبی برخورد ایشون که درسته"ـ

 "...نداشتن

 :برید هم باز

 ".بیامرزدشون خدا رفتن؟ خدا رحمت به پدر! دادوبیداد ای"ـ

 کنم ازدواج شما با نخواستم کهاین برای تریمهم دالیل من هرحال به.... ممنون"ـ

 معذرت.... شدم مجبور بزنم دلمو حرف واضح و رک تونستمنمی چون ولی داشتم

 "....کنم بهانه رو مادرتون رفتار شدم مجبور ولی متأسفم واقعا خواممی

 :کند قبول خواستنمی چرا دانمنمی
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 ".باشم چرکین دل مادرم از خواینمی که خانومیته از هم باز که ندارم شک"ـ

 "....نداشتم حق من نداره، خانمی به ربطی امیرآقا نه"ـ

 تجسم را امان شمانچ. بیاید باال خواستمی جانم انگار! اعتراف بود سخت چقدر

 :زدن حرف شد ترراحت و کردم

 ازدواج مردی هیچ با دلمه توی ایدیگه کس محبت که وقتی تا نداشتم حق...."ـ

 "!کنم

 هک شد گشاد چشمش مردمک چنان و گرفت وتغیّر ناباوری از رنگی نگاهش ناگهان

 :دادم ادامه رود، فرو عاطفی کمای یک به حاال همین ترسیدم

 ولی..... واقعی و خوب گاهتکیه یه دیدم، عمرم تمام که بودید مردی رینبهت شما"ـ

 ".همسر عنوان به نه دارم و داشتم دوست تربزرگ برادر یه مثل رو شما من امیرآقا

 همان به فقط و بود ناچیز و اهمیتبی چشمش در امخواهرانه هایمحبت ابراز تمام

 :نیست انحصارطلبی یدادهدل هیچ خوشایند که اندیشیدمی حرفم قسمت

 "وَخ؟ اون چی یعنی! دیگه؟ کس محبت گفتی؟ چی تو بینم؛ صبرکن"ـ

 :بردارم پرده وجودم هایالیه ترینخصوصی از مجبورم! وای ای

 حاال ولی مرده کردممی فکر که..... که داشتم دوست رو مردی هاسال این تمام من"ـ

 بود، وجدان عذاب خاطر به دادم رد جواب شما به وقتی. ست زنده که فهمیدم

 شما به هن و داشتم دوستش که کسی به نه کنم، خیانت تونکدوم هیچ به خواستمنمی

 ".....معصیت و گـناه با بود مساوی کنارتون بودنم و نداشتید دلم آشوب از خبر که

 :شدنمی باورش

 چرکین دل درمما از دیگه که گیمی رو اینا! نه؟ کنی،می خرجم بزرگی داری هنو"ـ

 "دیگه؟ مصلحتیه دروغ نباشم،

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

72 

 

 !مصلحتی دروغ این به لعنت..... مصلحتی دروغ

 مینه از اونم گفتم، دروغ زیاد من. حقیقته باراین که قسم مادرم خاک به امیرآقا، نه"ـ

 سیم هب زدم دیگه بار این ولی نداشته، مواسه نکبت و بدبختی جز که مصلحتیش مدل

 ".آخر

 خشمش بر دارد سعی خیلی کردممی احساس گشت،برمی دم به دم رخسارش رنگ

 ....بود سخت برایش ولی کند غلبه

 ".....بوده عاشقی و عشق دردت..... طوراین پس"ـ

.... .نگفتم شما به رو حقیقت موقع همون که کنید حاللم امیرآقا، کنممی خواهش"ـ

 ".....وگرنه بره باد به آبرومم نیمچه این که ترسیدم

 :برخروشید ناگهان

 ".....دیگه بسه خانم، نکن توجیه"ـ

 :بودم ندیده تاکنون را اشسکه روی این کردم، نگاهش سکوت در

 طاختال ضرورت به جز خواهرم با و گرفتم دل به مریض پیرزن این از کینه سال یه"ـ

 اومدی حاال. بیای کنار باهاشون تونینمی و دلخوری ازشون گفتی تو چون نکردم

 ن؟م راجبه کردی فکر چی بره؟ آبروت بگی ترسیدی و بودی دیگه یکی هالک گییم

 "تنها؟ زن یه واسه اونم بردنم آبرو آدم

 :زدم گند ولی کنم برطرف را تفاهم سوء کردم سعی

 ".بزنم صدمه بهتون روحی نظر از ترسیدممی این از تربیش نه،"ـ

 :کشید هم در چهره

 دل به مادرمو بغض ذاشتینمی بودی روانم و روح ونناگر دل اگه نبود، این نه"ـ

 که کردم کاری همه المصب من چیه، دردت نگفتی و دادی راهم تخونه در تا. بگیرم
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 غلتمب از اصال که سدیگه یکی با دلت گفتیمی موقع همون بود کافی کردی، شرط تو

 ".ندوزم چش دیگه کس ناموس به که دارم غیرت جو یه هنوز. نشم رد

 :است زنده همسرم که شده متوجه حتما اشتباه به کردم فکر

 ".....مرد اون ولی شده فوت همسرم نیستم، ایزنده مرد هیچ ناموس من"ـ

 :کرد قطع را حرفم بازهم

 ".....ناموسشی یعنی عشقشه گرو و گیر دلت وقتی"ـ

 ....داد صدا ناقوس مثل ذهنم در صدبار اشساده یجمله

 :تبرداش عقب به قدمی

 ".....کنی اختالط اجنبی یه با واستی اینجا نداره خوبیت آبجی، برو"ـ

 :زدم صدایش

 ".بخوام حاللیت ازش و ببینم رو مادرتون بدین اجازه"ـ

 :شد بُراق سویم به دوباره

. ین خوب براش هم شوک ترینکوچیک گفتن دکتراش بدیش؟ کشتن به خوایمی"ـ

 قلبم که من. کنهمی تموم حاال همین بوده الکی وجدانش عذاب سال یه بفهمه

 ".پیرزن این حال به وای افتممی پس دارم االن نی هیچیش

 طابخ پیرزن طوراین را سال شصت از کمتر با زنی که بود انصافی بی نظرم به البته

 :کند

 "باشم؟ نداشته وجدان عذاب عمر یه که کنم کار چه بگید شما پس"ـ

 ردم این با چقدر نداشت، بازشدن قصد انگار و خورده گره درهم پرپشتش ابروان هنوز

 :کردممی غریبی احساس
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 ".بزن جزوال تو سالم چند یه چزوندی، مارو تو آزگار سال یه"ـ

 "....آقا امیر"ـ

 :صورتم به شدن دقیق از کردمی پرهیز که آن حال کرد نگاهم سکوت در

 طغل رفتار خاطر به که کردیدمی فکر همچنان شما و بودم نگفته رو حرفا این اگه"ـ

 چی بهتون امروز داشتید دوست زدم شما یسینه به رد دست خواهرتون و مادر

 "!بخشمتون؟نمی ابد تا که این یا کردم حاللتون کهاین گفتم؟می

 اندکی جرأتم و دل.... باخت رنگ آرام آرام بود افکنده سایه درنگاهش که خشمی

 :شد تربیش

 حاللیت شما از من. بخواهین هم دیگران برای پسندینمی دتونخو برای که چیزی"ـ

 هک باشید مطمئن بود نشده عوض وشما من جای اگه نبخشیدین، شما ولی خواستم

 ".کردممی حاللتون من

 یزچ کهآنبی. فروچکید راستم چشم یازگوشه عجول اشکی و لرزید بغض از هایملب

 :زد صدایم ولی بروم که برگشتم بگویم دیگری

 ".....بابا کن صبر.... رؤیا"ـ

 ....کندمی خطابم پدرانه محبتی با بازهم که خوب چقدر

 :آمد جلوتر دوباره دوختم، مهربانش چشمان به را خیسم نگاه و برگشتم

 تو. کردی حاللش بگو و کن محبت بهش فقط بود، چی اصلیت دلیل که نگو مادر به"ـ

.... بسوزیم عمر یه بذاری و نگی چیهی بازهم تونستیمی بابا، گیمی راس

 ".....نوکرتم

 اناطمین به سری و کردم پاک دست پشت با را هایماشک و نشست لبم بر لبخندی

 اردو تا رفت کنار! داشتم سراغ که بود مشدی داش روشنفکرترین امیرآقا. دادم تکان
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 موهایو ایستادم سرش باالی. آمدمی هوش به داشت خانم حاج ظاهرا شوم، اطاق

 :کردم نوازش دخترانه بود ریخته بیرون اشروسری زیر از که را رنگی اینقره

 "!خونه؟مریض کنج نبینمت جوری این خانم، حاج"ـ

 :شد خارج عادی شمارش از هایشنفس و کرد باز را رمقشبی چشمان آهسته

 "دخترم؟ اومدی باالخره..... اومدی؟ رؤیا "ـ

 :منشاند اشپیشانی بر ایبوسـه

 ".اومدممی زودتر احوالید ناخوش دونستممی اگه"ـ

 ودب رسانده ما به عجله با را خود نوارقلبش غیرعادی هاینوسان خاطر به که پرستاری

 :گفت سرزنشوار من به خطاب

 ".اینجا از برید زودتر لطفا نیست، خوب براشون هیجان خانم"ـ

 :آورد باال بود وصل آن به سرم که را دستش فورا خانم حاج

 ".خوبم من..... باشه بذارید نه، "ـ

 ،باشم داشته تریبیش یمالحظه خواست من از نگاهش با و داد تکان سری پرستار

 ار کبودش و رمقبی دست خانمحاج. هست حواسم که فهماندم سرم حرکت با نیز من

 :گرفت سویم به

 "خدا؟ پیش برم سبک تونممی کنی؟می حاللم تو.... رؤیا"ـ

 :دادم تکان برایش سری و فشردم آهسته را تشدس

 شما! بخونید خداحافظی غزل زودی اینبه ذارمنمی ولی خانم، حاج اتنوش حالل"ـ

 "چیه؟ حرفا این بخت، یخونه بفرستید هاتونوآقازاده باید

 ...گرفت راه چشمش یگوشه از اشک
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 ".بود شکسته دلت تو چون شد بدبخت شری"ـ

 "!هیوالم؟ من مگه. نکنید فکرا این از خوام،نمی چیزی شری بختیخوش جز من"ـ

 ".....دلت ولی... نه"ـ

 تا امیرآقا. نشکسته هم اصال و سرحاله و شاد خیلی دلمم. خوبم خوب من خانم، حاج"ـ

 چه مادرم، مثل هم شما. هستم ممنونش عمر یه و داره رو ترمبزرگ برادر حکم مزنده

 "کنه؟می فرقی

 ".نرم دنیا از دل به آرزو بذار مادر، بگو بهم بار یه.... پس"ـ

 :بوسیدم را اشپیشانی دوباره

 پرتم لگد با تا. رنمی غره چشم بهم دارن پرستارها! مادرجون برم باید دیگه من"ـ

 "!بای بای بیرون نکردن

 که ریخت فرو جانش در دنیا آرامش تمام انگار. خندیدم رویش به سرخوشانه و

 کردمی تماشایمان در دم از که امیرآقا. فراگرفت را صورتش مامت گرم لبخندی

 :گفت آرام صدایی با پرستار کنارمان، بیاید تا گرفت اجازه بخش ازپرستار

 ".باشه شلوغ دورش نباید لطفا، یکی یکی"ـ

 :شد مظلوم امیرآقا

 ".دممی قول بیرون میام زود"ـ

 :کرد موافقت میلیبی با پرستار

 ".دقیقه یک فقط باشه"ـ

 :ایستاد مادرش تخت کنار و آمد سویمان به امیرآقا

 ".رؤیا از اینم عزیز؟ شد راحت خیالت"ـ
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 :بزند حرف دوباره بتواند تا کشید عمیق نفس چند

 "مادر؟ کردی حاللم هم تو"ـ

 "نکنم؟ حاللت شهمی مگه.... عمرمی عشقمی، جونمی، تو عزیز؟ حرفیه چه این"ـ

. خورد تکان بغض از هایششانه و آورد فرود درشما بازوی روی را سرش و

 دوست برای عزاداری هنگام را او فقط من کنم، تحمل را هایش اشک توانستمنمی

 من اشتباهات به اشگریه دلیل که حاال..... حاال و بودم دیده گریه درحال شهیدش

 :داشتم بدی حس گشتبرمی

 ".نکنید گریه خدا رو تو. هیجان همه این نیست خوب مادر واسه امیرآقا،"ـ

 جایز اصال ماندنمان تربیش بود فهمیده خانم حاج قلب نوار نوسان از که پرستار

 :کرد دعوت بیرون به را ما احترام با نیست

 ".بیرون برید کنممی خواهش گم،می خودتون بیمار خاطر به"ـ

 :افکندم زیر به سر و ایستادم مقابلش خداحافظی برای راهرو توی

 ".خوبید اینقدر که ممنون. کنید حاللم. خواممی معذرت ازتون بازهم"ـ

 :پرسید دیگری سؤال جایش به نداد، تواضعم همه این به جوابی

 "طوره؟ چه ایلیا"ـ

 .....ایلیا دل از وای ای

 "....ممنون خوبه"ـ

 "نیاوردیش؟"ـ

 هدار ازهت ببینه، رو شما نذارید کنممی خواهش ولی. سلماست پیش پایین چرا،"ـ

 ".کنهمی فراموشتون
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 "نکرده؟ فراموش هنوز یعنی کنه؟می فراموشم «داره»"ـ

 :دادم تکان سری

 ینهنب رو شما دیگه مدت یه اگه خب؛ ولی کنهمی گیریبهونه گاهی هنوز.... کامال نه"ـ

 ".کنهمی فراموش کامال

 :کشید کالفه آهی

 کس دل از رو کسی محبت یتوننمی جوریاین ولی بدونی، صالح شوما هرجور"ـ

 ستیدوننمی داشتی؟ دوس رو نبوده چندسال که اینی گینمی مگه. کنی بیرون دیگه

 رو زنده آدم بچه این داری توقع حاال تپید؟می براش دلت و مرده یا ست زنده

 "کنه؟ فراموش

 عمر غنیمت عشقش درسودای و مرده بودم مطمئن که ازدلم خبرداری چه! امیرآقا آه

 !باختم؟می

 که باشم امیدوار شهمی پس عقلش، هم کمه سنش هم اون ولی باشماست حق"ـ

 ".کنه فراموشتون

 .بزرگترهاست ما از ترخالص و شدیدتر هاشوندلبستگی وسال سن کم هایبچه"ـ

 که هموند عقب هایبچه. کتاب و حساب صدجور با ما مثل نه بندنمی دل پیلهشیلهبی

 نم که چیزیه کل این. نفرشته عین چون سالمه، آدمای از ترپاک حسابشون دیگه

 ببینمش خواینمی اگه شوما. دانند خسروان خویش مملکت صالح بازهم دونم،می

 ".من طرف از ببوسش نیس، خیالی

 :بودم ممنون دارد باالیی درک اینقدر که این از

 ".برم یگهد من توناجازه با. نکنه تون کم بزرگی از خدا. امیرآقا مرسی"ـ

 "!یاعلی. اومدی کردی لطف"ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

79 

 

 خداحافظی مادرش از تا رفت آنگاه. داشت نگه باال خداحافظی ینشانه به را دستش و

 این به. کردمی ترک را بخش نیز او باید حاال و شده تمام مالقات وقت که چرا کند

 ادیمافت هرا فاصله اندکی با و شدیم مسیر هم دوباره هم با ها پله جلوی درست ترتیب

 .پایین سمت به

 "مادرتون؟ برای دننمی اجازه همراه راستی،"ـ

 ".سرکار برم باس من. رسهمی دیگه ربع یه تا شری چرا،"ـ

 "ست؟ جمعه که امروز"ـ

 سنگم زیر از باید شده سنگین مادر خرج شناسه؟نمی شنبه و جمعه که مسافرکشی"ـ

 ".کنم جور شده

 شکلی به تا بود دستم توی االن جان عمه و پدرم میراث کاش.... سوخت خیلی دلم

 ندب کجا دستم دانمنمی االن هم خودم که فایده چه ولی کنم حل را مشکلش ناشناس

 است؟

 ".بیارن دست به شونو سالمتی زودتر هرچه امیدوارم"ـ

 ".ممنون"ـ

 به نسبت چون. را خودم راه ومن رفتمی را خودش راه او نزدیم، حرفی پایین تا دیگر

 یرآقاام. بود خلوت تقریبا حیاط پایین، بودیم آمده دیر خیلی دیگر هایکننده مالقات

 از تیسم به رفتم مستقیم نیز من برسد، کارش به که رفت عجله با و کرد خداحافظی

 به تادهاف چشمش ایلیا که این از غافل هستند آنجا سلمی و ایلیا دانستممی که حیاط

 ....گرفته جای آغوشش در حاال و شده رها لهچ از تیر مثل و امیرآقا

 د؟نبو که سنگ از هرحال به ولی او به کردن محبت برای داشت تردید امیرآقا اگرچه    

 به ستتوانمی طور چه کردمی وابستگی و محبت ابراز او به صادقانه طوراین ایلیا وقتی

 بپاشد؟ نفرت و کند اخم رویش
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 با هم سلمی شد،می خراب سرم روی داشت نیاد و ایستاده حرکت از قلبم    

 !!تقصیرمبی من خدا به یعنی که کردمی نگاهم جوری شرمساری

 این ازس چاره هم گریه واقعا ولی گریه، زیر بزنم و بنشینم گوشه یک داشتم دوست    

 .نبود درمان بی درد

 را محبتش دیگری یشیوه به امکرده درخواست او از که طورآن کرد تالش امیرآقا    

 :کند ابراز

 ".عمو آفرین مامان، پیش برو جایی، برم باید دارم کار من جان، ایلیا"ـ    

 :انداخت او به داری معنی نگاه و کرد بلند را سرش ایلیا    

 ".....بابایی"ـ    

 :باشد مسلط برخودش کرد سعی و فشرد برهم را چشمانش امیرآقا    

 ".نگو جوری این شه،می ناراحت مامانت"ـ    

 :کرد پایین و باال پایش یپنجه روی کمی ایلیا    

 "!بابایی"ـ    

 :کرد من به رو دلخوری با هاستحرف این از ترخراب اوضاع دید که امیرآقا    

 "!کنم؟ چیکار"ـ    

 :دادم تکان سری    

 "!کنممی خواهش..... عمو فقط"ـ    

 پینه و بزرگ هایدست با را ایلیا صورت و پوشاند غم زا زنگاری را اش چهره تمام    

 :گرفت قاب اشبسته

 "!باشه؟ گه،می مامان که همونی"ـ    
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 "!بابایی"ـ    

 :برد باال کمی را صدایش امیرآقا    

 "عموجون؟ باشه نگو، بابا بهم دیگه ایلیا، نیستم کسی هیچ بابای من"ـ    

 او ولی بود نداده خرج به خشونتی امیرآقا که این با برداشت، عقب به قدمی ایلیا    

 :دز صدایش نگرانی با امیرآقا کند، باور را اشاسطوره جدید یچهره این توانستنمی

 "....ایلیا"ـ    

 :داد تکان گرفتن تأیید برای سری کرده بغض ایلیا    

 "!باشه؟! بابایی؟"ـ    

 که چیزی دهد، خرج به سنگدلی ریقد کرد سعی و فشرد برهم را چشمانش امیر    

 :آمدنمی بر وارشفرشته روح از مطلقا

 ".....عمو نه،"ـ    

 او به آرام ربیعه شد، آویزان نازکش هایلب و لرزاند را پسرکم یسینه بغض    

 :فشرد را دستش و شد نزدیک

 "!بابا نگو بهش نیست، بابات امیر عمو.... جونم ایلیا"ـ    

 دست در مدت تمام که را رنگی قرمز فورد همان فقط.... هیچ نگفت، هیچی ایلیا    

 سویی به اشتکه هر که کرد پرتاب امیرآقا پای مقابل خشمی چنان با داشت

 ...گریخت

 د،چکی دردمندش نگاه از دنیا غم و برد فرو اشسینه در شرمساری با را سرش امیر    

 داشت،ن خوبی معنای اصال ایلیا از یحرکت چنین شد، سست پاهایم لحظه این دیدن از

 ....بودم کرده نابود هایمخودخواهی با را پسرکم رؤیای من
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 هاییقدم با و گذشت شده تکه تکه قرمز فورد کنار از بگوید چیزی کهآنبی امیرآقا    

 مامت اشکودکانه بغض هنوز و کرد تماشا را رفتنش نیز ایلیا شد، دور ما از سنگین

 زا کشم، آغوشش در تا رفتم سویش به. باریدنمی ولی کرده درگیر را بدنش اجزای

 ار چیز همه زودی به و باشد موقت اش ناراحتی این که بودم امیدوار. گرفت فاصله من

 .کندنمی فراموش را چیزی هرگز بود کرده ثابت او که هرچند ببرد، یاد از

    ***** 

 و تگذاشمی زیرپا را کوهستانی یجاده مخ و پیچ پرسروصدا و آهسته بـوس مینی    

 هربار. کردمی تماشا را بیرون و چسبانده شیشه به را سرش کند نگاهم کهآنبی ایلیا

 بردمی چرتش داشت که حاال و بود کشیده پس را دستش کنم لمسش بودم خواسته

 .بگذارد پایم روی را سرش همیشه مثل نبود حاضر

 آغوشم به را سرش آهسته آنگاه کردم، تماشایش رفت خواب به که وقتی تا    

 .زدم بوسـه اشپیشانی بر و کشیدم

 :کرد پرت را حواسم ایلحظه برای زدمی حرف مادرش با که ایدختربچه صدای    

 "!قشنگه موهاش چقدر کن، نگاش مامان"ـ    

 صلهفا چقدر. کردم نوازش آهسته را قشنگش موهای و نشست برلبم تلخی لبخند    

 تویب ایلیا، نکن قهر من با... امزندگی وامید بود جگرم یپاره که کسی از او، از داشتم

 ...پسرم اممعنیبی و پوچ

 ار امحوصله س*و*ب مینی سرعت ولی نداشتم خوبی شرایط روحی نظر از اگرچه    

 دیگر خط چند تا آوردم بیرون را امان دفتر کیفم توی از. بود برده سر حسابی

 ....بخوانم

 اصال که من و کردن عوض رو پایگاهشون بار سه بودیم اسیر که مدتی توی.... »

 الس مهرماه. کنیممی کارچه و ریممی کجا فهمیدمنمی نداشتم منطقه اون با آشنایی
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 حاال نم. گرفته شکل عراق و ایران بین عیار تمام جنگ یک فهمیدیم که بود ونهپنجاه

 گنمی چی هااون که فهمیدممی و بودم شده مسلط کردی زبون به زیادی تاحد دیگه

 28 از که ودموکرات کوموله حزب دو رهبران و سران. زننمی حرف چی یدرباره و

 عراق توی شوناصلی مقرّ حاال و بودن شده رونده عراق سمت به گذشته سال مرداد

 و سپاه با که ونبراش بود فرصت بهترین این چون شدن متحد بعثی رژیم با بود،

 .برسن مشترک منافع به بتونن عراق کمک با و بشن جنگ وارد ایران ارتش

 همون اواسط. بود حزب داخلی هایگاهمخفی از یکی درواقع بودیم ما که پایگاهی حاال

 روعش سنگین نبردی و کردن حمله پایگاه به سپاه برادران و شد شناسایی مقر ماه

 رااس از خواستنمی هاکوموله. هاسپاهی دست افتاد پایگاه خورد و زد کلی از بعد. شد

 ولی نکن وادار تسلیم و نشینی عقب به رو هاسپاهی و کنن استفاده گروگان عنوان به

 اب دیدم لحظه یک فقط که کنه فرار بود تونسته بایرام جوریچه و کجا از نفهمیدم

 فنگت بالفاصله کنه، باز ومر به رو در و بکشدش تونست و شد درگیر سلولم نگهبان

 :گفتم من ولی بجنگم کنارشون خواست ازم و دستم داد رو نگهبانم

 ".بکشم اسلحه خودم نوعهم روی تونمنمی و امدادگرم یه من"ـ

 :زدمی رو خودش حرف و کردنمی درکم اون

 توظیفه االن تو هستیم، نوعشونهم نگفتن و کردن اسیرمون ساله یه نزدیک"ـ

 ".نزن حرف ترسوها ومثل بجنگ شو بلند! برادر جهاده

 من کدومه، باطل و حق ندونم ترسممی من نه؟ که چرا! ترسوئم من پس خب؛

 اطرمخ اینجا اومدم امدادگر عنوان به اگه. باشم کرده اشتباه تشخیصم توی ترسممی

 طرف ،ترک یا باشه کُرد کردنمی فرقی بدم، نجات رو هاانسان جون قراره که بود جمع

 و بودن انسان هااون یهمه که بود این مهم طلبها، استقالل طرف یا باشه حاکمیت

 .جنگیدنمی خودشون یعقیده و خواسته برای هرکدوم
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 احتر خیال با پس بجنگم، خواممی که شد مطمئن گرفتم رو تفنگ دید بایرام وقتی

 در مخود از دفاع برای رو تفنگ اون البته هم من بایسته، سپاهی برادران کنار که رفت

 کم تدس باشم، داشته رو ازش استفاده قصد کهاین نه برداشتم احتمالی خطرات برابر

 !حاال نه

 ستمدونمی بود، کوموله هایچریک به متعلق که هاییکوله از یکی سراغ رفتم عجله با

 دمرنک معطلش دیگه پس. آبه یقمقمه و کنسرو مثل ضروری مایحتاج از پر توش که

 .آلواتان هایجنگل به زدم و کردم پیدا تریامن نسبتا راه یه مقر پشت از و

 لجنگ. باشم داشته استراحت جرأت که این بدون کردممی روی پیاده روز شبانه سه

 زا بدتر خرس، و گرگ و گوش سیاه وحشی؛ هایحیوون مثل طبیعی خطرات از بود پر

 مخفیگاه عنوان به هاجنگل این از که تدموکرا و کوموله یپراکنده نیروهای اون

 راه یهبقی باید دونستمنمی دیگه من و بود شده تموم هم کنسروها. کردنمی استفاده

 که آورد فشار قدر اون بهم خواب و گرسنگی و خستگی چهارم روز. برم جوری چه رو

 نشستم وحشی هایبوته و هاصخره پناه در جایی و کنم مقاومت نتونستم دیگه

 توهم دچار و دیدنمی رو جایی دیگه چشمام تاول، و زخم از بود پر بدنم کهدرحالی

 خواب هب و شدم تسلیم کمکم. نداشت وجود که دیدممی تصاویری و بودم شده بینایی

 .باشه درانتظارم مرگ مثل خطری خوابم وقتی باشه مهم دیگه که این بدون رفتم

 زیچی که شدم متوجه ولی بودم خوابیده ساعت چند من و کشید طول قدرچه نفهمیدم

 دیدم ایقهوه و سفید سگ یه بازکردم چشممو تا. کشهمی خرناس سرم باالی داره

 خواب یه از بعد درست چیزی چنین دیدن که طبیعیه بود، حمله یآماده انگار که

 مسلط خودم به کردمسعی بخورم تکون کهاین بدون. ترسناکه و آورشوک طوالنی

 یه د،بو سالم و دیده آموزش سگ یک ظاهرا ولی نه، یا هاره ببینم کنم بررسی و اشمب

 هب که شنیدم رو مرد یه صدای که شدم مطمئن موقعی قفقازی، نژاد از نگهبان سگ

 :پرسید کردی به و جلو اومد. دادمی نشینی عقب دستور سگش
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 "کجایی؟ اهل"ـ

 :گفتم. کنه اسیرم دوباره یا بسازه رو کارم جا همون و تهران بگم که ترسیدممی

 ".تو وطنهم ایرانم، اهل"ـ

 :گفت و کرد تفنگم به ایاشاره تهرانم، اهل فهمید نداشتم که ایلهجه از

 "کشه؟می تفنگ وطنشهم روی کسی"ـ

 :گفتم ناراحتی با

 اسیرم تو هایهمشهری و آوردم بدشانسی ولی امدادگرم برادر، نیستم جنگجو من"ـ

 ".بشیم راحت هردومون که بکش منو جاهمین شم اسیر دوباره قراره اگه حاال. کردن

 اصال هامحرف از. تسلیمم یعنی که گرفتم سمتش به قنداق طرف از رو تفنگ و

 :وگفت کشید هم تو اخماشو نیومد، خوشش

 رو مهمانش غیرتمندی کرد هیچ نوازیم، مهمان ما شناسی؟نمی کرد مگه تو"ـ

 ".کشهنمی

 :گفتم

 کرد هااون مگه کردن؟ برخوردی چنین مهمون با کوموله هایچریک اون چرا پس"ـ

 "نیستن؟

 :گفت و باشه مسلط خودش به کرد سعی خیلی ولی شد ناراحت حسابی

 عام قتل رو کرد مردم و شدن ما خاک وارد تفنگ با که هاییاون مهمان؟ کدام"ـ

 نیست، مهمان دیگه چون گهتفن شهمی وارد تفنگ با که مهمانی جواب کردن؟

 خوادمی هرکی کنه، تجاوز ناموسش و خاک به کسی هیچ دهنمی اجازه کرد. تجاوزگره

 ".باشه
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 یه داشت کمکم کردم،می صحبت داشتم شریف کردهای اون از یکی با ظاهرا

 هکرد نگاهشون جانبه یک فقط حال به تا که چیزهایی شد،می روشن برام چیزهایی

 :گفتم. بودم

. مبجنگ خواستن من از و سپاه دست افتاد مقر که گرفتم موقعی رو تفنگ این من"ـ

 برای هم رو تفنگ این. نشه آلوده کسی هیچ خون به دستم تا کردم فرار من ولی

 ".برداشتم وحشی حیوونای مقابل در خودم از حفاظت

 رافاط همون که روستایی به برم دنبالش خواست ازم چون شده قانع کردم احساس

 بود دررفته طوالنی خواب این با خستگیم که هرچند. ترکیه مرز نزدیک روستا یه بود،

 آب مقداری و بود همراهش پنیر و نون لقمه یه. آوردمی درم پا از داشت گرسنگی ولی

 .شدیم راهی و کردم تشکر ازش. برم راه بتونم تا داد بهم که

 برخوردمون اولین توی که زرنگ و برز و فرز مادر یک و داشت پیری پدر شخونه توی

 مراقبم تا کرد معرفی بهشون منو. چیدمی داشت چی دونمنمی و بود درخت باالی

 لیمفص غذای کردم، اصالح گرفتم، حمام. کارم پی بفرستنم شدم که سرپا و باشن

 و سختی ماه ده از بعد که کردن مهیا برام گرم و راحت خیلی خواب جای یه و خوردم

 .بود بهشت از نسیمی مثل عذاب

 مثل هااون کنم، تشکر نوازی مهمان همه این از باید جوری چه دونستمنمی واقعا

 محبت بهم دلیلی هیچبی ولی نداشتن من قبال در ایوظیفه هیچ. بودن مالئک

 .کردنمی

 ومادرش پدر. گرفتم انس باهاش زود خیلی من و بود ریژوان جوون مرد اون اسم

 مقابل قیام موقع که هاییدست با ایستادنمی مهر بدون ایسجاده رس نماز موقع

 دهافتا هاییدست با و صاف سنگ تکه یک با رو نمازم اما من. ذاشتنمی شونسینه

. کردیممی نیاز و راز رسول و خدا یک با و بودیم قبله یک مقابل ما یهمه. خوندم

 این کردهای درمورد نظرم و شتمدا مهربون و خوب مردم این با عجیبی الفت احساس
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 قدمی چند در درست شریفی هایانسان چنین طورچه. بود شده عوض کلیبه منطقه

 روی به کرد مردم تمام کردممی خیال من و داشتن وجود رحمبی هایچریک اون

 کشن؟می تفنگ مهمان و امدادگر

 شهرهای توی برسه تهران مثل مرکزی شهرهای به که اون از پیش جنگ یدامنه

 اردست یه با هاشوالیتی هم و ریژوان که دیدممی چشم به و بود گسترش به رو مرزی

 یبعث متجاوزان با و گیرنمی دستشون کف رو جونشون جوری چه تفنگ یک و کردی

 یاجازه کسی هیچ به کرد ملت بود، زده که رو حرفی معنی فهمیدممی حاال. جنگنمی

 .بودن متجاوز هاقیعرا حاال و دهنمی تجاوز

 رو کردها حریم به تجاوزگری قصد حاکمیت که بگم ریژوان به کردممی سعی من

 ایدیگه حرف ریژوان ولی کنه، دفاع کشور ارضی تمامیت از خوادمی فقط و نداره

 حقوقشون به کسی هرگز و بودن مظلوم همیشه کردها که بود معتقد اون. داشت

 ینسرزم این مردم رسید، نتیجه به هم کشتار بدون شدمی گفتمی. نذاشته احترام

 اونها درواقع بشن، جدا ایران شون مادری کشور از که نبوده این شون خواسته هرگز

 طالب فقط اونا نیست، دارریشه هااون یاندازه به ایران در قومی هیچ که بودن معتقد

 و کردن وءاستفادهس موضوع این از ایعده کهاین و بودن شونشده پایمال حقوق

 بارهدراین دونمنمی. نداره کرد مردم به ربطی هیچ هستن ایران از شدن جدا خواستار

 هم حاال. بیزارم خونریزی از فقط نیستم حزبی و گروه و جناح هیچ مدافع من بگم، چی

 ممذهب هم که کسانی طرف از اینجا من. هامسلمون از گروه دو بین جنگه درگیر ایران

 و همدلی ایران شیعیان و عراق شیعیان بین شهنمی آیا شدم،می ذیراییپ نبودن

 خونریزی؟ و جنگ نه باشه برادری

 اگرچه برم، بده اجازه خواستم ازش که بود ریژوان منزل توی اقامتم هفتم روز

 به بوج از و شناختمنمی رو منطقه این هنوز برم؟ کجا و کنم کارچه قراره دونستمنمی

 در و هادموکرات ها،کوموله دیگه طرف از و هاعراقی طرف یه از داشتم، هراس وجبش

 و بسیجی و سپاهی رزمان هم درکنار که غیوری و مبارز کردهای هااین تمام مقابل
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 شدنمی کشته و جنگیدنمی خاکشون از دفاع برای تجهیزاتی ترینکم بدون ارتشی

 .شدنمی ثبت جایی شوناسامی هرگز و

 طرف از و ببرم در به بازار آشفته این از سالم جون نداره امکان دونستمی که ریژوان

 بودن، طوالنی و ناامن شون همه رفتمی کشور داخل سمت به که مسیرهایی دیگه

 مدارکم من اما. شم خارج کشور از و بگذرم امن و کوتاه مسیر یک از که داد پیشنهاد

 اهندهپن یک مثل باهام و بیفتم دردسر به طرف اون خواستمنمی و نداشتم دراختیار رو

 :پرسید گذاشتم، درمیون رو مشکلم ریژوان با. بشه رفتار

 "بیاره؟ برات کسی بگی تونیمی کجاست؟ مدارکت"ـ

 :گفتم

 در شخصیم ویالی توی گذاشتم کردستان به اعزام از قبل رو شونهمه بله،"ـ

 تماس باهاش باید ولی داره رو ویال اون کلید دوستانم از یکی و خودم فقط. لواسون

 ".بگیرم

 :گفت

 تماس تونیمی رسیدی که ترکیه شهر اولین به ولی نداره تلفن خط منطقه این"ـ

 ".بفرسته برات رو مدارکت که بخوای و بگیری

. شناختمنمی امنی خروج راه هم من و بردمی زمان کار این هرچندکه بود خوبی فکر

 مکمک توننمی سادگی به که داره دوستانی و بسپرم اون به کارواین که گفت ریژوان

 هم من البته،. بپردازم ایهزینه بهشون حتما باید فقط همینه، کارشون اصال و کنن

 مخصوصا ندارن؛ بامن صنمی هیچ که نداشتم کسانی از رایگان خدمات توقع واقعا

 مصرفبی و خالی یکوله یک جز هیچی حاضر درحال ولی بازار، آشفته اون توی

 و آذوقه از شد پر نوازشمهمون یخانواده و ریژوان لطف به هم اون که نداشتم

 .سفر ملزومات
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 که ده می بهشون رو ضمانت این و کنهمی دوستانش به رو سفارشم که گفت ریژوان

 و بود عالی واقعا. بپردازم رو هااون یالزحمهحق مدارکم و پول دریافت محض به من

 فهمیدم لحظه همین تا هرچندکه کنم تشکر ازش جوری چه باید دونستمنمی

 هاآدم اون از یکی و کننمی خدمت چشمداشتی هیچبی که دارن وجود هاییآدم

 .«بودن شخانواده و ریژوان

..... 

 و تاببی کهاین با. دیدنمی را امان دفتر خطوط چشمانم دیگر و شده تاریک هوا

 آن از رتخسته ایلیا رسیدیم وقتی. ببندم را آن شدم بورمج ولی بودم اشادامه مشتاق

 لیو بود الغراندام هرچند گرفتم، درآغوش دوساله کودکی مثل را او شود، بیدار که بود

 اب را وخودش شد بیدار راه وسط ناگهان. بگیرد درد کمرم شدمی باعث اشسنگینی

 حاال انگار کنم، تحمل را شارویگردانی توانستمنمی. کشید بیرون آغوشم از دلخوری

 با! امشکسته را پسرم دل که این از بکشم رنج خانم شوکت جای به که بود من نوبت

 را وجودم تمام وجدان عذاب حاال. نبود مقصر خودم جز کسی باراین که تفاوت این

 .بخواهم عذرتقصیر که شناختمنمی راهی و گرفته

 بدون کردم التماسش هرچه. نزد لب یاایل ولی گرفت ازمن زیادی زمان شام پختن

 و مبمان کنارش نداد اجازه حتی کشید، دراز تختش روی و رفت برگیرد ایلقمه کهاین

 عشق به ربطی موضوع شاید دانم؛نمی. کشم آغوشش در رفتن خواب به از قبل تا

 قشعالی به نسبت چرا بودکه دلخور این از او باشد، نداشته امیر به نسبت ومحبتش

 تنیس فعال عقلش منطقی بخش که است درست. امکرده رفتار سنگدالنه قدرینا

 .فداکار یا امبوده خودخواه دربرابرش بفهمدکه تواندمی مطمئنا ولی

 را مالیمش و لطیف نور که را کوچکی آباژور و برداشتم را امان دفتر بازهم خواب از قبل

 رؤیایی غرق ایلیا عمیق و ممتد یهانفس درمیان و کردم روشن پاشیدمی اطراف به

 ....بود ساخته برایم روزها این امان که شدم
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 هپیاد بودیم مجبور طوالنی مدت بازهم ما و بود گیرینفس و سخت کار مرز از عبور»

 از یمرسید ترکیه مرزی شهر اولین به وقتی بود گفته ریژوان که طور همون. کنیم روی

 و پول بخوام ازش و بگیرم تماس عباس با تا کنه فراهم شرایطی خواستم سرگروه

 .بفرسته برام مدارک

 باید و نداشتم وقت زیاد من باشم، خودم که شدنمی باورش شنید صدامو وقتی عباس

 هی تا سرگروه بشه، قطع تماس بود ممکن وگرنه گفتممی رو درخواستم زودتر هرچه

 :گفت عباس. شتدا هم حق البته و کنه تقبل هاموهزینه بود حاضر حدی

 "ای؟زنده واقعا تو یعنی شه،نمی باورم"ـ

 فکر من درواقع نبود، سخت زیاد ممرده من کنن فکر همه کهاین حدس البته خب

 :شدم شوکه عباس حرف با ولی شممی حساب مفقوداالثر االن کردممی

 داگانهج هردومون وپدرت من شدن، منتقل تهران به که هاییجنازه اون تمام بین از"ـ

 یبرا که قبری همون توی االن و کردیم شناسایی تو یجنازه عنوان به رو شونیکی

 ".شده دفن بودی خریده خودت

 رصتمف اما بوده؟ اشتباه و عجیب اینقدر شونتشخیص چرا بدونم داشتم دوست خیلی

 :گفتم فقط رفت،می دست از داشت

 ویالی از تونیمی دارم، نیاز پول و مدارک به من فقط زنیم،می حرف شدرباره بعدا"ـ

 "گم؟می که آدرسی به بیاریشون لواسون

 :پرسید هم همین واسه نباشم، خودم نکنه که کرد تردید

 "کنی؟ استفاده سوء مدارکش از خواینمی و هستی امان خود که بدونم کجا از"ـ

 :گفتم

 "خودمم؟ کنی باور که کنم چیکار"ـ
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 :گفت

 ".داشتیم خبر ازش خودت و ودمخ فقط که بده نشونه یه"ـ

 :گفتم اومد ذهنم به که چیزی اولین

 تو بود اطاقم دیوار روی که رو دخترموطالیی و آشام خون تصویرعفریت "ـ

 .....«"!کشیدی

***** 

 نامطمئ برده؟ خوابم امان خاطرات کجای که کردممی فکر این به زد سر سپیده وقتی

 داده عباس به که اینشانه یدرباره که بود ادمی را این ولی آوردمنمی یاد به هرگز

 بیاورد؟ یادم به را آشامخون تابلوی آن داشت لزومی چه راستی. بود زده حرف

 یک هنوز باشد شده اعتماد قابل و خوب هم هرقدر امان کنممی حس چرا دانمنمی

 .نیست تفکیک قابل او از که دارد خودش با شیطنت از مخفی یالیه

 اشغریزی ساعت طبق خاموشم قناری تا کردممی آماده را صبحانه که یوقت تمام

 که ایلیا دیگری و امان خاطرات یکی بود، درگیر موضوع دو میان ذهنم شود، بیدار

 بود؟ خواهد رویگردان من از کی تا دانستمنمی

 کالمی ارتباط ایجاد در هرحال به چراکه گفتنمی چیزی ضروری درمواقع جز اساسا او

 من حالاین با. رسیدمی کوتاه یکلمه سه یا دو به جمالتش نهایتا و داشت ضعف

 .ناتوانی نه است قهر روی از باراین سکوتش که فهمیدممی

 ترف و عقب داد هل دستش با مرا ولی بوسیدم و گرفتم درآغوش را او شد بیدار وقتی

 بیدار خواب از تیوق که بود اشقراردادی رفتارهای جزو هم این. دستشویی سمت

 !باشد نداشته اگر حتی دستشویی برود باید مستقیم شودمی

 و دادم انجام را کارهایم زود خیلی پس داشتم، آموزشی کالس دخترها برای روز آن

 یچشمه کنار باغ توی بود رفته مدت تمام هم ایلیا. شدم شاگردهایم رسیدن یآماده
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 زیچی انگار طفلکم. کردمی بازی هامورچه با و بود شده پرآب حسابی االن که فصلی

 به بعد و کردمی حلقه اشخیالی فورد همان گرداگرد را دستش گاهی که داشت کم

 اب کنم کار چه خدایا..... بردمی فرو بغلش توی را آن و نگریست می اشخالی دست

 چیزی توانستممی آیا! ام؟کرده ایجاد احساساتش میان که خالی یحفره این

 نه؟ یا کنم محبوبش بازیاسباب آن جایگزین

***** 

 ترسیدممی چون نگه چیزی کسی به بودنم زنده درمورد فعال خواستم ازعباس...»

 دشبع و کرد قبول اونم. بگیرم قرار قانونی گردپی تحت و بشم حساب فراری سرباز

 به وندرس رو خودش پرواز اولین با هم اون. داد پیک تحویل آورد رو مدارکم هم

 .شد ملحق ما به هم بعد و استانبول

 مدارکم وجود با دیگه حاال و داشتم کشور از خارج که بانکی هایحساب طریق از

 و کردم پرداخت رو سرگروه یالزحمهحق کنم، برداشت مقداری ازشون تونستممی

 .شدم جدا ازشون

 که ویزایی مینه برای زدم،سرمی بوستون در مخاله به باریک سالی معموال من

 رو کار هم همین داشت، اعتبار دیگه ماه شش هنوزهم بود خورده پاش مهرآمریکا

 نبالد پیش هامدت از مخاله. کنم سفر آمریکا به تونستم راحتی به و کرد ترساده برام

 هب آمریکا توی که این به کنه راضیم هست هرجور داشت سعی و بود اقامتم کارهای

 مهنی کارهای تونستم سریع و راحت خیلی حساب این با بدم، هادام تحصیلم و درس

 حقوق یرشته در آمریکا هایدانشگاه بهترین از یکی در و کنم گیریپی رو تمامم

 .بشم پذیرفته

 با رو جنازه شده باعث چیزی چه پرسیدم ازش هم بار یک و بودم درتماس عباس با

 وراف مچی، ساعت اون به گردهیبرم موضوع فهمیدم وقتی کنن؟ شناسایی من هویت

 داشتم حسین از که آدرسی طریق از خواستم ازش و اومد خاطرم به چیز همه
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. ودنب رفته جا اون از چون کنه، پیداشون نتونست عباس ولی. کنه پیدا رو شخانواده

 خروج و موندن زنده یقضیه شدن فاش قیمت به تونستمی هم تربیش گیریپی

 شکلیم تا کرد رفتار عصا به دست خیلی عباس پس بشه، منجر ورکش از غیرقانونیم

 .نیاد پیش من برای

 اردو وکالت آزمون توی قبولی با و گرفتم رو لیسانسم مدرک تا کشید طول چهارسال

 .شدم کارآموزی یدوره

 باشم داشته دغدغهبی و آروم و خوب زندگی یه کهاین برای رو شرایط تمام مخاله

 اون کردم حس وقتی مخصوصا بمونم، جا اون خواستمنمی من ولی ودب کرده فراهم

 و برگردم باید که گفتم. کنه ترمحکم من با رو پیوندهاش مرسوم طرق از داره سعی

 به کنممی سفر که دنیا هرجای خواستممی. کنم مشخص ایران در رو متعلقاتم تکلیف

 تهویبی یمرده یک یا یبتعق تحت فراری یک نه باشم قانونی شهروند یک عنوان

 روشن هم رو قبر سنگ تکلیف باید دیگه طرف از. شده جدیدی هویت دارای حاال که

 عزیز راه به چشم این از تربیش شهید اون یخانواده که نبود صالح و کردممی

 دمبرگر خواستممی من بود، بهانه تمامش هااین وجود این با. باشن مفقوداالثرشون

 !....«رو تو فقط رؤیا، خواستممی رو تو چون

 هک را هرآنچه آنگاه فشردم، امسینه روی و بستم را دفترچه کشید، تیر درد از قلبم

 هایجمله بار ده از بیش گشودم، را دفتر دوباره و کردم مرور ذهنم در بودم خوانده

 دالیلی سری یک بوده؟ چه هااین از منظورش کنم درک تا خواندم اول از را آخرش

 سعی اشخاله وقتی هم آن خواهد؛می مرا که این خاطر به ایران برگردد تا کرده ردیف

 فقط کردممی هرچه... کند تر نزدیک او با را پیوندهایش «مرسوم طرق» از داشته

 دست از که دلی احتماال دختر این و دارد دختری اشخاله که رسیدمی ذهنم به همین

... دنکن بکشم؟ حرف زبانش زیر از بارهدراین ایبهانه چه با و چگونه.... چگونه؟! رفته

 قابلم در نتوانسته نهایتا است؟ همین برای نکرده انکار را ازدواجش هنوز کهاین نکند

 ....کند مقاومت اشخاله خواست
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 !کنم فکر موضوع این به درصد یک خواستمنمی حتی خدایا، نه

 کردم، شرمساری احساس امشده خودم یعاشقانه تفکرات غرق حداین تا کهاین از

 ایهو. کردمی بازی هامورچه با داشت هنوز که دیدم را ایلیا پنجره پشت از و برخاستم

 قادر من ولی کند، تحملش نخی بلوز یک با بتواند بچه این که بود آن از ترخنک عصر

 که ایطیشر این در نه کم دست جداکنم، اشتکراری هایدلبستگی از را او نبودم

 !امکرده نابود را اشدلبستگی ترینبزرگ

 بامقداری و ریختم هافنجان درون را دمتازه چای رفتم، آشپزخانه به و برخاستم

 نزدیک دلم یمیوه به و باغ توی بردم بودم پخته امروز همین که خانگی شیرینی

 :شدم

 "طوره؟ چه خوشگلم پسر"ـ

 مشغول دوباره و انداخت دستم توی یسین و من به سردی نگاه و برگشت ایلیا

 تدوس خیلی و بردمی لذت خانگی هایشیرینی این خوردن از همیشه او. شد اشبازی

 جوری حاال اما بخوریم، ماناختصاصی یچشمه کنار و باغ توی را عصرانه که داشت

 .ندارند اهمیتی برایش هااین کدامهیچ انگار که کردمی رفتار

 "نه؟ مگه. کنهنمی قهر رؤیا مامان با ایلیا"ـ

 اش،معصومانه نگاه از رفت ضعف دلم دوخت، من به را خمارش و ایقهوه چشمان

 و ایچ سینی. نخورد تکان نازکش هایلب کردم، نزدیک دهانش به شیرینی تکه یک

 نوایش با بلکه بیاورم را قرآن که رفتم و گذاشتم چشمه کنار جا همان را شیرینی

 ایفاتحه باید هم حاال بودم؟ گورستان قاری آن از ترکم من مگر رد،گی آرام اندکی

 .یابد دوباره رستاخیزی تا خواندممی پسرم یمرده دل کردن زنده برای

 ویت گرداندبرمی و زدمی گاز یکییکی را هاشیرینی داشت برگشتم، قرآن با وقتی

 !ستا کافی شروع برای هم قدر همین نشست، برلبم لبخندی. ظرف
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 واندنخ مشغول و نشستم چشمه کنار تزئینی سنگ تخته روی او از فاصله اندکی با

 نیز وا خواندممی ترتیل با من که طورهمان و برگشت من به رو بالفاصله. شدم یاسین

 خواندنم میان و بیندازم او به نگاهی نیم گاهیگه کردم سعی. دوخت چشم دهانم به

 بود ازب مقابلم که قرآنی به و نشست پایم روی و تبرخاس. بپاشم رویش به لبخندی

 باز و پیچید مچش دور را بازم موهای اشهمیشگی عادت طبق طور همان و شد خیره

 ....پیچید دوباره و کرد

 !فهمدمی را تو خدا فقط که بخوان قرآن پسرم، بخوان

 او و واندمخمی من من، آهنگ با ایزمزمه به کرد شروع و شد گشوده هم از هایشلب

 هک ناچیزی مبلغ پیرمرد؛ باشد اتنوش حالل. کردمی زمزمه صدایم یزمینه پس در

 !کردی زنده را پسرم ولی بخوانی قرآن امخفته خاک در مادر برای تا گرفتی

 و شد مغرب وقت کهاینتا خواندم، و خواندم برایش خواستمی دلش او هرقدرکه تا

 من که مدتی تمام. کرد بازش دوباره و گرفت من از او ولی بستم را قرآن برخاستم،

 زمزمه و زدمی ورق را قرآن نیز او خواندممی نماز و بودم ایستاده امسجاده سر

 ده،کر مهیا برایم خدا امنبوده صرافت به که را هرآنچه دیدم کنم، دعا خواستم. کردمی

 را؟ دلم نیاز دانیمی من از بهتر که خدا ای تو از بخواهم چه

 سویم به را قرآن و ایستاد کنارم آمد شام، تدارک برای رفتم و شد تمام که نمازم    

 :گرفت

 ".بگو این"ـ    

 :اندیشیدم دیگری یچاره بگیرم، را قرآن توانستمنمی و بود بند دستم    

 "باشه؟ کن، گوش تو خونهمی مامان صندلی، روی بشین بازکن اینو تو"ـ    

 بودم حفظ که را هرچه من. صندلی یک روی نشست و کرد وشگ را حرفم    

 جدیدی هایدلبستگی داشت ظاهرا. بود دوخته چشم قرآن خطوط به او و خواندممی
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 ادرق نه او برسد؟ خواهدمی که آنچه به تواندمی طورچه دانستمنمی فقط کرد،می پیدا

 که کردممی فکر من مه شاید کند، حفظ را چیزی توانستمی نه و بود خواندن به

 ار کودکم زود قدر این که زرنگم و تیز خیلی کردممی حس موقع آن اگرچه. تواندنمی

 روزها آن به که حاال ولی بماند، عقب این از تربیش امنگذاشته و امکرده کشف

 .امبوده ترعقب قدم یک هایشتوانایی و ایلیا از همواره بینممی نگرممی

 و نس حتی داشتم؟ تحصیالت و سواد قدرچه من مگر نیست، من قصیرت این البته    

 تا بکشم یدک را سالم کودک یک مادری عنوان بتوانم که نبود زیاد قدرآن نیز سالم

 نم مثل هم زیاد که هستند دخترانی امروز! اوتیست یا مانده عقب کودکی به رسد چه

 زود لیخی سالگی بیست که معتقدند پدرشان و مادر ولی اندنشده بزرگ نعمت و ناز در

 آغوش در گرفتن آرام جای به و داشتم سال چهار و بیست من! ازدواجش برای است

 ازتمام. کشیدممی دوش بر تنهایی به را بار همهاین باید خودم مادرم و پدر گرم

 مرگ جز درمانی که سوختممی آتشین عشقی التهاب در اکنون من گذشته، هااین

 هم من هرحالبه پسرم؟ برای بگذارم را امانرژی تمام توانستممی ونهچگ نداشت،

 یزیچ امنوجوانی و کودکی از نه کهدرحالی شدمی داده پاسخ باید که داشتم نیازهایی

 .داشتم دلواپسی و حسرت جز نصیبی جوانی در حاال نه و بودم فهمیدم رنج و درد جز

 کهنای از بود، او محبت درگیر فقط ذهنم رفت بخوا به آغوشم توی ایلیا که وقتی تا    

 شکر را خدا و بردممی لذت رفته خواب به و گرفته مشتش در را موهایم دوباره

 .گفتممی

 دفتر و زدم پهلو به چرخی گریخت چنگش از موهایم و شد شل ایلیا مشت وقتی    

 ....شدم اشبقیه خواندن مشغول آباژور نور زیر و برداشتم را امان

 ملهخا نارضایتی برابر در من و شد جور ایران به سفرم شرایط که بود فوریه اواخر»    

 آسوده خیال با باراین و برگردم دوباره اوضاعم شدن راه به رو محض به که دادم قول

 از بار یک آمریکا بودم اومده تازه که اوایل اون. بدم ادامه آمریکا توی زندگیم به
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 تصحب باهات و دیده رو تو فرشاد که بود گفته اون و بودم پرسیده تو یدرباره عباس

 جور یک شدمی ولی داشتی، ازم رو قدیمی هایگالیه همون زبون به وهرچند کرده

 امیدوار و خوب خیلی این خب. زد حدس رفتارت توی من با رابطه در رو دلمردگی

 مقدمات به راجع کهینا از بعد و گرفتم تماس باهاش هم باراین پس بود، کننده

 :گفت که شدم تو اوضاع جویای کردیم، صحبت ایران به برگشتنم

 مه به رو خلوتش تا نرفتم جلو بود، نشسته مزارت سر که دیدمش دوبار یکی"ـ    

 ".کنهمی زندگی کجا که دونممی حاال ولی نزنم،

 رو دلت زا ایگوشه یه یعنی نشستی سرخاکم وقتی که بفهمم تونستممی خوبی به    

 :گفتم بهش که کرد حالمخوش خبر این قدری به من، به دادی

 و شو جویا من یمرده به نسبت احساساتش از سراغش، برو فرصت اولین تو"ـ    

 راه گردمبرمی که وقتی تا مزنده که بگو بهش داره نیاز وجودم به کردی حس اگه

 ".باشه هموار برام وصالش

 کهبااین کردم،می روتجربه هاحس بهترین داشتم عمرم زهایرو ترینسخت توی    

 شوق به ولی دردسرها بدترین شروع با باشه مساوی ایران به رسیدنم که بودم نگران

 آینده یهفته برای بلیطم که وقتی دقیقا امروز اما. کنم تحمل رو تمامش بودم حاضر تو

 ....زد حرف من با عباس شده، اوکی

 که بودی ممنون.... تو و زدمی پر تو خیال به هاآسمون کدوم توی من یچارهبی دل    

 !مُردم

 عیس و مونم می جاهمین! ایران برگردم که کنمنمی فکرشم حتی دیگه رؤیا، باشه    

 تو بدون دنیای به هم من بردی، لذت من بدون دنیای از تو که طور همون کنممی

 نم بوی از بودم مست وقتی روزی یه دمکر فراموش که احمقم خیلی. کنم عادت

 رو نم بدون دنیای داری آرزو گفتی بهم تو بود نشسته موهات گندمزار روی که بارونی

 ....«کنی تجربه
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 زیرسرم که را عریانم بازوی و گرفت راه چشمانم یگوشه از اختیاربی اشکی    

 آشفته اایلی خواب تا مبکش باال را امبینی صدابی کردم سعی. کرد خیس بودم گذاشته

 !....امهستی یبهانه تنها با امکرده تا بد قدرچه. نگردد

 درقچه. بود سفید و خالی بعدی صفحات و نشده نوشته دفتر این در چیزی دیگر    

 استیر. صبرکنم دیدنش تا باید سفرنامه این یبقیه دانستن برای که است سخت

 داشت؟ خواهم هازودی این به را اشدوباره دیدار شانس قدرچه

 دو تیر یک با طوری این بگیرم، تماس امان با فردا حتما باید کردم فکر خود با    

 خواهم بهره پسرم بیماری با رابطه در خوبش بسیار اطالعات از هم زد؛ خواهم نشان

 .داد خواهم تسکین جوری یک را دیدارش اشتیاق هم و گرفت

 ودب دیده همیشه او. رفتیم مخابرات تا ایلیا همراه به انهصبح از بعد روز آن فردای    

 سوده و بگیرد را گوشی تا کرد دراز را دستش نیز باراین زنم،می حرف سوده با که

 باید ترفندی چه با و طوریچه بودم مانده. برود اش صدقه قربان خط طرف آن کمی

 بمالم؟ گول سرش

 کنی، صحبت سوده خاله با تو دممی بعدش بزنم حرفامو من پسرم، صبرکن"ـ    

 "باشه؟

 .دش باریکش و بلند پاهای دادن تکان مشغول صندلی روی و نگفت چیزی دیگر    

 و گیردمی جای ذهنم عمق در سرعت به همیشه امان یشماره که است عجیب    

 یکییکی را عددها وقتی! امنداشته برگه یک روی بر نوشتنش به نیازی هرگز

 بوق قدرآن. بزنم حرف او با بتوانم و باشد بودم امیدوار تپید،می شدت به دلم مگرفتمی

 یسیانگل زبان به و بود پیشفرض اپراتور همان صدای که گیرپیغام روی رفت که خورد

 غنج دلم شنیدنش از که بود گذاشته را خودش صدای حداقل کاش. گفتمی سخن

 !برود
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 ....برداشت کنم قطع خواستم تا    

 "بفرمایید؟ بله"ـ    

 یا بود زنانه دانمنمی که شرمی از صدایم و ریخت فرو امسینه در چیزی ناگهان    

 :لرزید عاشقانه

 "....امان سالم"ـ    

 مناعت با آمیخته حالیخوش جور یک شد، حالخوش کامال صدایم شنیدن از    

 :اشهمیشگی

 "طوره؟ چه حالت عزیزم، سالم"ـ    

 ....ببخش مرا خدایا! است بخشلذت برایم هایشگفتن عزیزم رچقد    

 "شدم؟ مزاحم موقعبی انگار.... مرسی"ـ    

 ".گرفتممی دوش داشتم شد، دیر اگه ببخشید فقط حرفیه؟ چه این نه"ـ    

 .....خدایا آه است؟ مرطوب موهایش االن یعنی    

 ".بیرون بری خوایمی اگه گیرمنمی رو وقتت زیاد پس"ـ    

 "خوبه؟ که تونحال. باش راحت ندارم، ایعجله"ـ    

 این از فقط تو دیدم برخوردم، مشکل به ایلیا درمورد راستش... ممنون بله"ـ    

 ".کنی کمکم خواممی درمیاری، سر بیماریش

 ".درخدمتم"ـ    

 ستیژرپ از ناپذیر تفکیک جزئی این خب؛ ولی باشد، رسمی قدراین نداشتم دوست    

 :باشم داشته دیگری توقع توانستمنمی و بود خاصش
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 داشت روکه ایوسیله ترینمحبوب من خودخواهی خاطر به پیش روز دو"ـ    

 ذاشتنمی حتی و بود قهر روز یه تا باهام هم بعدش. رو قرمزه فورد همون شکست،

 شآشتی این که نگرانم من ولی کرد، آشتی باهام ظاهرا دیروز کهتااین کنم نوازشش

 "باهاش؟ کنم چیکار من امان... نباشه دل ته از

 :پرسید سؤاالتی بدهد درستی جواب بتواند که این برای آنگاه کرد، فکر کمی    

 "تو؟ دست از یا بود عصبانی داده بهش رو فورد اون که کسی دست از"ـ    

 :نشود بدبین من به نسبت که بگویم طوری چه دانستمنمی    

 "!هردومون دست از.... خب"ـ    

 "کردین؟ عصبانیش زمانهم هردو چی؟ یعنی"ـ    

 :بیابم مناسب پاسخی و کنم جور و جمع را افکارم کردم سعی    

 با شمیونه خوردن هم به برای منو ولی شد ناراحت اون دست از درواقع ببین،"ـ    

! نهک صداش بابایی.... با.... نداشتم دوست من چون دونستمی مقصر امیرآقا.... امیر

 تشکس دلش اونم بابا نه کن صدام عمو که گفت بهش امیرآقا وقتی هم همین واسه

 ".شد قهر.... دیگه هم من با ولی کرد پرت رو ماشین و

 یسابقه با و ندارد خوبی حس اصال امدرزندگی امیر ازحضور که فهمیدممی کامال    

 این که دادممی احتمال داشتم سراغ او در خودم به نسبت که ایعاشقانه انحصارطلبی

 خودش روی به اصال چرا دانمنمی ولی کند اشعصبانی جنون سرحد تا بابا یکلمه

 :آوردنمی

 ور ارتباطی چنین که باشه باال قدر اون استنباطش قدرت ایلیا کنمنمی فکر"ـ    

 شتباها کامال شدرباره مبگی باید باشه کردی تعریف تو که جور این اگه یعنی. بفهمه

 ".داره اوتیسم از خفیفی خیلی یدرجه نهایتا اون و کردیممی
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 مجبور تا دهم خرج به بدجنسی قدری هااسم آوردن و ماجرا تعریف در کردم سعی    

 :دهد نشان واکنشی شود

 گهب باید عمو فقط گفتم هم من کنم، چیکار که پرسید خودم از اول امیر نه، خب"ـ    

 ".دیگه چیز هن

 فریاد سرم را اشعاشقانه هایغیرت آن از کمی بودم امیدوار من و کرد مکث کمی    

 :صدایش لحن در تغییر ایذره از دریغ ولی بکشد،

 "تو؟ هستی چی دنبال االن"ـ    

 تعصب کمی فقط خاص مورد این در! نباشی؟ متمدن قدراین شودمی لعنتی آه    

 !فهمی؟می ،خواهدمی دلم عاشقانه

 شدن ترخراب باعث که بدم نشون باید رفتاری چه حاضر درحال بدونم خواممی"ـ    

 "نشه؟ اوضاع

 "کنی؟ ازدواج امیر با داری تصمیم"ـ    

 !آیدمی خودش به دارد کمی است، خوب    

 "!آره؟ بگم اگه"ـ    

 :برخورد او به کمی فقط    

 "بکنه؟ دل مردک اون از کنیمی مجبورش چی برای پس"ـ    

 :زدم پوزخندی و آورد حال را جگرم «مردک» یکلمه    

 "!دادی رو خودت جواب خودت دیدی؟"ـ    

 :بود قبال که شد آرامی همان به لحنش بعد و کرد مکث قدری    
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 اره،د مطمئن جایگزین یه به نیاز شروحیه ترمیم برای االن اون کنممی فکر من"ـ    

 یا وت که چیزی نه باشه داده نشون عالقه و توجه بهش نسبت قبل از خودش که چیزی

 "داری؟ سراغ چیزی چنین. بدین پیشنهاد بهش دیگران

 :کنم ردیف ذهنم در هایشعالقمندی از لیستی بتوانم تا کردم فکر کمی    

 واقعا دوستامم از یکی دختر ربیعه ده،می نشون توجه خیلی باغ هایمورچه به"ـ    

 خوبی خیلی واکنش هم قرآن قرائت به راضیه، و آروم کامال کنارش و داره تدوس

 ".داده نشون

 محدوده، براش بهشون دسترسی و درنمیان تملکش به هااین کدوم هیچ خب"ـ    

 ".هکن پیشرفت زمینه این تو و بخونه هم خودش بتونه اگه البته. قرآن همون از غیر

 ور ریتمش فقط هم قرآن برای کنه، استفاده کلمات از ما مثل تونهنمی اون.... خب"ـ    

 ".نشده حفظ تاحاال ایسوره هیچ ولی کنهمی زمزمه

 :ممکن جواب بهترین یافتن تا مکث کمی بازهم    

 "بدی؟ یادش چیزی کردی سعی تاحاال"ـ    

 تخود... که هم حفظ سخته، واقعا براش روخونی. ستفایدهبی دونممی ولی نه،"ـ    

 سوره هی مثال شهمی نظرت به کنه،می استفاده ایکلمهسه هایجمله از نهایتا که دیدی

 "بخونه؟ حفظ از رو

 آن در من که اطاقکی از بیرون انداختم، ایلیا به نگاهی کرد، مکث دیگر کمی    

 خودم به امان صدای با. دادمی تکان را پاهایش همچنان و نشسته بودم ایستاده

 :آمدم

 رایب رو رضا و سوده خواممی شده، اوکی آینده یهفته یدوشنبه واسه بلیطم من"ـ    

 "میای؟ هم تو کنم، دعوت خداحافظی
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 ستهد تا که بود خنجری مثل فقط و نداشت امقبلی سؤاالت به ربطی هیچ جواب این    

 :لج یدنده روی رفتم تالفی برای.... رفت فرو قلبم در

 ".ریخته سرم کار عالمه یه. بیام تونمب کنمنمی فکر"ـ    

 :کرد شکار را موقعیّت فورا که بود فرصتی چنین منتظر انگار    

 "دیدنت؟ بیام رضا و سوده همراه به خودم که دیمی اجازه پس"ـ    

 نیست مهم کرد، آب دلم توی قند بگذارد امخانه توی را پایش امان که این تصور    

 هاستمدت حضورش خیرمقدم برای را امخانه من باشد، سفرش از قبل دیدار که

 ....امکرده غبارروبی

 ".چشم رو قدمتون"ـ    

 لمشک یدرباره سرفرصت. رسمنمی کاریم قرار به شده، دیرم دیگه االن ممنون،"ـ    

 ".گممی بهت و کنممی تحقیق تربیش ایلیا

 :مشد حالخوش نکرده رها را سؤالم جواب کهاین از    

 ".کنیمی لطف واقعا ممنون،"ـ    

 که انداخت من به عمیقی نگاه کنممی قطع را تماس دارم کرد حس که ایلیا    

 بالفاصله. امنکرده توجهی او به کهاین از بود ناراحت فهمیدم،می خوب را اشمعنی

 مهمانم جمعه تا کردم دعوتش شخصا کهاین بر عالوه و گرفتم را سوده یشماره

 هب کوتاه یکلمه تا سه دو به مزیّن سکوتی در تا ایلیا دست دادم را گوشی اشندب

 ....دهد گوش اشسوده خاله هایحرف

     **** 

 زدمی برق نظم و تمیزی از باغ و ویال کهاین با کردم،می سیر ابرها روی هفته آخر تا

 زا پذیرایی برای تا کردممی چک را کنارها و گوشه مدام باورنکردنی وسواسی با ولی
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 پر و انگیزه با قدراین عمرم تمام در هرگز. باشد داشته را ممکن وضعیت بهترین امان

 .دادم سامان خستگیبی هم را خیاطی سفارشات حتی و نبودم انرژی

 امدیخوش و رفتم استقبالشان به رسیدند، مهمانانم که بود جمعه روز صبح ده ساعت

 ینگهل و شد پیاده امان که بودند آمده آقارضا ماشین با همگی. گفتم صمیمانه و گرم

 آقارضا از آنگاه. کرد پارک حیاط یگوشه آمد یکراست هم آقارضا و گشود را در دیگر

 هم این احتماال که آورد بیرون شده کادو و بزرگ ایجعبه و بزند را صندوق خواست

 رایب که ایهدیه مثل درست! تأخیر با کمی منتها بود امخانه خرید برای روشنی چشم

 .بود آورده آقارضا و سوده ازدواج جشن

 تمخواس و کردم تشکر وقتی چراکه کنم،می اشتباه که فهمیدم زود خیلی حالبااین

 :گفت و کشید عقب را آن بگیرم دستش از را کادو

 ".باال تا میارمش خودم ایلیاست، مال"ـ

 کردممی همراهی باال تا را مهمانانم که وقتی تمام و کردم تشکر و خندیدم نیز من

! ست؟ا بزرگ قدراین که گرفته ایلیا برای ایهدیه چه یعنی مردم؛می فضولی از داشتم

 نای اگر شود؟ رنگش قرمز آهنی فورد برای مناسبی جایگزین تواندمی هدیه این آیا

 از دبع امان که ددار احتمال قدرچه بریزم؟ سرم به خاکی چه باید باراین بیفتد اتفاق

 داده نشان توجه جانش خاله «مرسوم طرق» به نسبت من، احساسات از اشناامیدی

 نباشد؟ اشزندگی از بخش همین به مربوط آمریکا به بازگشتش حاال و باشد

 نفع به اصال نیز فرضیه این عکس اما کنم؟ چه ایلیا جدید وابستگی با من صورتدراین

 !.....طور؟ چه نپذیرد را او ایلیا ولی بماند من با دبخواه امان اگر نیست، من

 و نداشتم ایلیا و امان و خودم احساسات تحلیل و تجزیه برای فرصتی من هرحال به

 یجعبه همان با امان. کردممی فراهم را مهمانانم از پذیرایی مقدمات زودتر هرچه باید

 و حالتبی صورت به و رفت ایلیا طرف به داشت دست در که مستطیلی مکعب بلند

 :پاشید رویش به لبخندی و نگریست نشاطشبی
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 "!ست؟ جعبه این تو چی ببینیم بیا! ایلیا سالم"ـ

 ایلیا. شد دورش کادوهای کاغذ بازکردن مشغول و گذاشت میز روی را جعبه و

 دنبال را امان هایدست نگاهش با فقط و نشسته واکنشی و حرف هیچبی طورهمان

 پس. گردید پدیدار درونش از پرتابل الکترونیک ارگ یک و شد باز بهجع کرد،می

 !است؟ این موضوع

 ولی دهند، جلوه ارزشمندتر ایلیا چشم در را هدیه زیاد سروصدای با کردند سعی همه

 او و تنشس مبل روی جایش به و کرد بلند را ایلیا امان. نداشت واکنشی هم هنوز ایلیا

 هم عدب. باشند مسلط بود مقابلشان میز روی که ارگی بر ات نشاند پایش روی نیز را

 :گرفت دست به را ایلیا یسبابه انگشت

 "!اعلیحضرت؟ دیمی قرض بهم رو انگشتت"ـ

 و ردک روشن را ارگ چگونه که بود امان حرکات تسلیم حالتوبی واکنشبی هنوز ایلیا

 از نودلنشی لطیف ییصدا گذاشت، هایشازدکمه یکی روی را قرضی یسبابه انگشت

 مانا دیدم، ایلیا چشمان در را تحیّر و شادی برق اولین درخشش برخاست، «فا» کلید

 هاقلب سلطان معروف ملودی نواختن مشغول بار این و داد جهت کلیدها با اشبازی به

 بارید،می نگاهش از هیجان و شده جادویی صداهای این مسخ ایلیا کهدرحالی شد

 دقایقی تا و کردمی کمکش هم امان کند، بازی کلیدها با کرد سعی خودش باراین

 !موسیقی هاینت با بازی بودند؛ کودکانه چندان نه بازی این مشغول هردو طوالنی

 :بگیرم را احساساتم ابراز جلوی نتوانستم

 "....کنم تشکر ازت جوری چه دونمنمی! امان مرسی"ـ

 زا کمی خواست من از ایاشاره با و آمد طرفم به خودش و نشاند مبل روی را ایلیا امان

 گردقبع آشپزخانه سمت به و فهمیدم را منظورش. بگیریم فاصله ایلیا نگاه تیررس

 :ایستاد در وکنار آمد نیز امان کردم،
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 دم،ز زنگ کنهمی تحقیق داره اوتیسم یدرباره که دوستم همون به تو تماس از بعد"ـ

 تدونسمی دیگه طرف از و داده نشون مثبت واکنش قرآن آوای به نسبت فهمید وقتی

 درواقع .کنیم جایگزینش رو موسیقی که داد پیشنهاد محدوده خیلی تکلمش قدرت که

 حتی کنه، ایجاد ایلیا مثل هاییبچه برای خوبی روانی و روحی تعادل تونهمی موسیقی

 درونیش، احساسات نبی هماهنگی جور یه. ذارهمی اثر هم شوناجتماعی روابط توی

 "!چیزی همچین یه

 افتاده امروسری روی که را نخی تکه دلیلبی کرد،می صحبت داشت که طورهمان و

 :شدم زدههیجان حسابی. برداشت بود

 ".بودم نکرده فکر اینجاش به واقعا! عالی قدرچه من، خدای وای"ـ

 زا موسیقی توی یخوب خیلی استعداد معموال هااوتیست که اینه جالبش قسمت"ـ

 وفقم و نظیربی ینوازنده یا آهنگساز یه تونهمی پسرت حتی دن،می نشون خودشون

 ".باشه

 نشان خودش از استعداد بارهدراین ایلیا اگر نشست، هایملب روی ارادهبی لبخندی

 چشمانش از محجوبانه را نگاهم. کنم پیشرفتش وقف را امزندگی تمام حاضرم دهد

 :کنم رفتار آداب مبادی کردم سعی و برگرفتم

 "....کردی بهم بزرگی لطف تو امان، مرسی"ـ

 هربار که آن حال! چادرم کردن صاف شد، دلیلبی و بیهوده کاری مشغول بازهم

 ....رفتدرمی جا از قلبم آمدمی پیش دستش

 "داره؟ فرقی چه پسرم؛ مثل هم ایلیا نکردم، کاری"ـ

 :شانصافبی چشمان عمق در رفت فرو و شد کنده زمین از نگاهم و ایستاد کار از قلبم

 "!داره نگه رو پسرت.... خدا"ـ
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 :نشست لبش روی لبخندی احساساتم آنالیز از بعد و کرد مکثی

 "!ممنون"ـ

 ول احساساتم تا کنم نگاهش ترکم داشتم سعی من کردمی نگاهم ترعمیق او هرچه

 :نرود

 "ردی؟ک ازدواج کی با... بپرسم تونممی"ـ

 :نداشت العبورصعب یقله یک فاتح با فرقی

 "بشناسیش؟ کنیمی فکر"ـ

... خاطراتت توی از اینو... البته! تهدخترخاله مثال.... بزنم حدس تونممی فقط.... خب"ـ

 "!فهمیدم

 :ایستاد سینه به دست و داد تکیه آشپزخانه در به و کشید سبک آهی

 ".نداره دختری هم اصال! عزیزم ترهبزرگ ازم سال پنج فقط من یخاله"ـ

 قدرت به خاطراتش ابهام هنوز حالبااین درنوردید، را اموریشهرگ تمام حالیخوش

 :بود باقی خود

 "کنه؟ تر محکم باهات پیوندهاشو خواستمی مرسوم طرق کدوم از تخاله پس"ـ

 :انداخت باال ابرویی

 رنگنپر جوراین هستن مهم برات که کلماتی فقط یا قدرخوبهاین حفظیاتت همیشه"ـ

 "ذهنت؟ تو

 :شوم عصبی بود نزدیک کرده رو را دستم کهاین از

 "....نرو طفره امان"ـ

 :گرفت اش خنده
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 "!مخواهرشوهرخاله به گردهبرمی قضیه اون"ـ

 :کرد خرابش دوباره که شدمی راحت خیالم داشت تازه

 ".گممی تبریک الیه،ع خیلی.... بسازی من بدون دنیاتو شدی موفق پس"ـ

 "حالی؟خوش االن"ـ

 :کنم رفتار سنگدالنه خودش مثل کردم سعی

 "بشه؟ ناراحت دوستش بختیخوش از که کیه"ـ

 از عدب یعنی کرد، رفتن قصد و برداشت آشپزخانه در از را اشتکیه دهد جوابی کهآنبی

 ابمجذّ و شرور سهمکال با صمیمیتم یعنی باشم؟ او با مرزهایم و حد مراقب باید این

 من از مرا امان که کشممی بیرون شکمش از را زن آن جگر من خدایا نه وای!! پر؟

 تاس کافی است زنده من امان که همین بپذیرمش، جوری یک باید هم شاید! گرفته

 ....توانمنمی توانم،نمی.... نه! نه؟ دیگر،

 شود قدم سه دو از بیش اشفاصله کهآن از پیش ولی نیست قشنگی کار دانستممی

 :زدم صدایش ارادهبی

 ".....امان"ـ

 یسمج بغض راندن پس بود سخت.... بزنم را حرفم ماند منتظر و برگشت و ایستاد

 :بترکد تا بود فرصتی دنبال که

 "آمریکا؟ یا کنین زندگی ایران دارین تصمیم"ـ

 ".نگرفتم قطعی تصمیم فعال. نیست معلوم"ـ

 "ندارن؟ نظری هیچ اونا یعنی بگیری؟ تصمیم باید تو فقط مگه.... خب"ـ

 :برد باال کمی را صدایش
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! نکردم فکرم بهش حتی نکردم، ازدواج من.... مطلب اصل سر برو راست یه رؤیا"ـ

 من توساختم؟ شوق به که زیرسقفی بیارم رو ه*ا*ن*گبی زن یه که احمقم مگه

 "!نکنی باور اگه حتی رؤیا؛ عاشقتم

 کرد رها وخرسندی بهت در مرا باشد دیگری وصحبت حرف منتظر کهاین بدون و

 اب هایش،حرف یادآوری با ریخت،فرومی هرلحظه که بود شده آبشاری مثل قلبم. ورفت

 !ام دیوانه حتما نه؟ ام، دیوانه من خدایا... اشجمله آخرین

 گاهی و نشسته کنارش نیز سوده. کردمی بازی ارگش با خستگیبی ایلیا ناهار وقت تا

 ترتیب این به بنوازد، برایش را ایساده ملودی یا و دهد یادش چیزی کردمی سعی

 یاد از تاحدی که را چیزهایی و کردمی هم خاطرات تجدید داشت انگار جورهایی یک

 .کردمی بازسازی ذهنش در دوباره بود برده

 کرد رو آقارضا تنواخمی ایلیا برای را «مبارک تولدت» آهنگ داشت وقتی هم بار یک

 :داد باال تحیّر با را ابروانش و امان به

 "!دونستیما؟نمی داشتیم مطربی زن عجب"ـ

 :داد متناسب جوابی و خندید هم امان! کرد استغفار شوخی به و

 "!آقا حاج کردیمی اینجاهاشم فکر باید گرفتی زن هافرانسوی یمدرسه از وقتی"ـ

 "بودین؟ فرانسوی شما مگه! عه؟"ـ

 واقعا ببینم؛ حاال نه، اکثرا شاگردها ولی بودن فرانسوی مؤسّسینش و مدیرها"ـ

 "حرومه؟ موسیقی

 :کشید ایلیا سوی به را دستش آقارضا

 "!نه که معلومه ده،می آشتی زندگی با حداین تا رو ایلیا مثل ایبچه یه وقتی"ـ

***** 
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 قرار همگی استقبال مورد و بودم کرده فراهم توانم حد در که مفصلی ناهار از بعد

 و گپ مشغول و بجوییم بهره کوهستان انگیزدل هوای از تا ایوان روی رفتیم گرفت،

 .شویم گووگفت

 سراغ بود رفته دوباره حاال شده، خسته ارگش با بازی از رسیدمی نظر به که ایلیا

 !هامورچه اشصمیمی دوستان و خانگی یچشمه

 خودش خاص که تبسّمی همان با جوید،می آرام را میوه هایتکه که طورهمان امان

 میهس که این از بعد هم سوده. داشت زیرنظر را رفتارهایش و دوخته چشم ایلیا به بود

 :شکست سروصدا پر را جمع دلپذیر سکوت و شد ملحق ما به و آمد خواباند را

 این دست از دردگرفته چقدرکمرم اوف! دنیا سالم. بکشم راحت نفس یه! آخیش"ـ

 ".وجبی نیم

 :گفت آقارضا

 "خوابید؟"ـ

 :کرد گرد را چشمانش سوده

 ".دیگه شدم ذوقمرگ من که خوابیده خب خونم؟می روضه دارم ساعته یه"ـ

 :امان به کرد رو بعد و

 شب خورده، هم به خوابش هاتازگی کنم؟ چیکار دستش از دونمنمی من امان وای"ـ

 "بدم؟ بهش چی. وابهخمی نه خورهمی شیر نه صبح تا

 درسیمی نظر به متحیّرتر ما یهمه از که امان دوختیم، چشم دهانش به حیرت با همه

 :داد باال را ابروانش

 "نیستم؟ دکتر که من"ـ

 :خندید شیطنت با سوده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

111 

 

 ".فهمیدم باشه! دکتری ایلیا درمورد فقط پس آها،"ـ

 :کردم اعتراض زیرلب

 ".شرفبی! بدجنسی خیلی سوده"ـ

 :کشید و گرفت را آقارضا دست و برخاست باشد برایم جوابی صدد در که این دونب

 یدمترک وای. شه هضم خوردیم که غذاهایی این بزنیم قدم رودخونه کنار بریم پاشو"ـ

 ".خدا

 هک طور همان و کرد غلیظی استغفار شوخی به دوباره نداشت ای چاره ظاهرا که آقارضا

 :فتگ خندیدندمی امان همراه به

 "!المصب هست هم آرتیست هیچی، که مطرب"ـ

 :داد اشبینی به چینی هم امان

 "!نزن حرف زیاد برو"ـ

 بلیق وپاختساخت جوریک از نشان کنممی فکر که کردند ردوبدل چشمکی سوده با و

 کمی دارد جریان سرّی هایصمیمانه وامان سوده میان هم هنوز کهاین از. داشت

 هایصمیمانه این اگر حتی که بودم خودخواه امان یدرباره رقدآن. شد امحسودی

 با امان خواستمی دلم و شدممی دلخور باز بود هم من با مرتبط نوعی به سرّی

 .باشد من به متعلق فقط دارد یا هست که هرآنچه

 فرو شرم از ایهاله در امان و من شدند،می دور ما از شوهرش و سوده که طورهمان

. تنداش آن از نصیبی امان و بود یکطرفه حس یک این هم شاید دانم؛نمی ،رفتیممی

 نهایتا کنم، مطرح اول باید را کدامشان دانستمنمی که داشتم سؤال هزار ذهنم در

 آمدنم از نگاهش با بیاورم، را دفترش تا اطاق داخل رفتم و کردم مختصری عذرخواهی

 :گرفتم مقابلش را دفتر کرد، استقبال
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 "نویسی؟می کی رو شقیهب"ـ

 :زد دلنشینی لبخند

 "!بنویس تو شوبقیه"ـ

 :کشیدم عقب را دفترش و زدم لبخندی نیز من

 ".نباشه خوشایندت نویسممی من که چیزی ممکنه"ـ

 :کشید درهم چهره

 "؟نیستم تقصیربی و داشتم رو اذیتتون قصد من کنیمی فکر هنوز نکنه چرا؟"ـ

 ،قبوله قابل که داشتی خودت واسه هاییکتاب و حساب یه هم تو هرحال به خب... نه"ـ

 حاضر و حیّ که حاال همین تا)!( مُردی تو که پارسال در به سیزده از دونمنمی هرچند

 م،دونمی خوب رو چیزی یه ولی گذروندی، سر از رو اتفاقایی چه دیگه نشستی جلوم

 "!ابی مثل درست بودی، ترسو هم تو کهاین

 :شد خیره چشمانم هب حیرت با

 "!ترسو؟"ـ

 :دادم تکان تأسف به سری

 "!امان کنمنمی افتخار تونکدوم هیچ به"ـ

 اراحتن یا باشد داشته او به ربطی افتخاراتم که است حالخوش االن دقیقا نبود معلوم

 حس خوبی به را نامحسوسش لبخند درهرحال ولی ام،زده او به که برچسبی این از

 !کردم

 "بدی؟ توضیح شهمی چرا؛ ولی کردم، ناامیدت که مشرمنده"ـ

 :گرفتم جانب به حق ایقیافه
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 خدمت از فراری هردوتون شدین، خارج کشور از شکل یه به هردوتون ابی و تو"ـ

 ،بدشانس ابی و بودی شانس خوش تو.... خب ولی رفتین، قاچاقی صورت به و بودین

 جالب! اقبال بد یپناهنده یه ابی و شدی موفق دانشجوی و قانونی شهروند یه تو

 تو کرد، خودکشی اون.... مردین هردوتونم! آمریکا رفتین هردوتونم که جاستاین

 هاتدیده به که این جای به چون نداشت چندانی فرق خودکشی با کارت البته.... هم

 ".کردی اعتماد هاتشنیده به کنی اعتماد

 :آمد حرفم میان

 ابراز از که تلخ یخاطره مشت یه جز بگیره؟ هاموشنیده جای که بودم دیده چی"ـ

 "؟!داشتم خودم به نسبت تکینه و تنفر

 :کشیدم آهی

 "!امان کردی قضاوت هاتشنیده روی بازهم تو ولی"ـ

 نظورمم که فهمیدم. نشست لبش روی لبخندی کمکم آنگاه کرد، براندازم موشکافانه

 .تنیس تربیش توضیح به نیازی و گرفته را

 شبعد مُردی خودت قول به یا شدی منصرف برگشتن از وقتی بگی خواینمی! خب؟"ـ

 "افتاد؟ اتفاقی چه

 تیدسپیش توی که خیارهایی پوست جان به افتاد داشت دردست که چاقویی بانوک

 :بود ریخته

 ".نوشتم کجا تا نیست یادم"ـ

 چون ولی بود شده اوکی شآینده یهفته واسه بلیطت ایران، بیای خواستیمی"ـ

 ".نیومدی و شدی منصرف بود زده من به راجع رو حرفا اون عباس
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 .کرده پیدا رو حسین یخانواده داد خبر بهم عباس بعدش ماه چهار تقریبا خب آها؛"ـ

 دهکر پیداشون جوری چه کهاین. طالقون توی پدریشون منزل بود برگشته خانمش

 به .کردممی روشن قبرو سنگ تکلیف و گشتمبرمی باید من هرحال به نیست، مهم

 ونچ شدم بازداشت هامبینیپیش تریندقیق طبق رسید ایران به پام که این محض

 اولین زندگی، مشغول کشور از وخارج شدممی حساب شهید یه ایران توی حاال

 "....جاسوسیه شهمی وارد من شرایط با آدمی به که هم اتهامی

 به ولی باشد داری خنده آرزوی شاید بوده؟ آزار و حبس امان قسمت چقدر! من خدای

 ....باشد نشده اذیت بازداشتش مدت در امیدوارم هرحال

 یقضیه درجریان که نقده سپاه فرمانده اسم نبود، خالی چندان هم من دست ولی..."ـ

 یراس بایرام اسم به مبارزی با گفتم حتی و آوردم رو بود بعدش ماجرای و جیپ انفجار

 ایرامب پی فرستادن هم و گرفتن استعالم سپاه فرمانده از هم رفتن اونهام. بودم هشد

 اعزام نقده سپاه از بایرام. بود برده در به سالم جون بختانهخوش درگیری اون از که

 لقاب دوست تا دو حاال من پس بود، گرفته هم درجه ترفیع حاال و منطقه به بود شده

 بعدش و بودم منطقه امدادی نیروی من بدن شهادت تونستنمی که داشتم اعتماد

 کهبل شده برطرف ازم جاسوسی اتهام تنها نه دیگه خالصه. شدیم اسیر بایرام همراه

 امتیازاتی سری یک تازه حاال کشیده، اسارت ماه ده که امدادگر بسیجی یه عنوان به

 معادل اسارت هرماه چون شد بخشیده سربازیم کهاین ازجمله گرفته، تعلق بهم هم

 کنممی فکر. کردممی امدادرسانی منطقه توی که هم چهارماه و سربازیه دوماه

 امتیازاتم این از دونممی بعید خب، که دارم هم چیزها جوراین و دانشگاه یسهمیه

 عتبارا بتونم طریق ازهمین و بمونم ایران بخوام کهاین مگه کنم؛ استفاده باشه الزم

 ".بشم کار به مشغول و بگیرم هم ایران داخل برای رو وکالتم پروانه

 ".یگهد نیستی مشمول چون نیستی؟ الخروج ممنوع دیگه االن که همینه واسه پس"ـ

 ".دقیقا بله"ـ
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 "شد؟ چی قبر سنگ یقضیه"ـ

 مه همین واسه کشید، طول چهارماه سه تقریبا اومد پیش برام که جریاناتی این"ـ

 هجایز هم خالی قبر یه. قبر سنگ کارهای دنبال فتمبی تونستم پیش ماه دو تازه

 "!گرفتم

 ....خندید و

 :شدم عصبانی و کشیدم درهم چهره

 "!بیارم چایی برات رممی من! مزهبی حاال خب"ـ

 تدانسمی چراکه خندید بلند سرم پشت هم او رفتم، و کوفتم زمین بر پا خشم از و

 ....(شعوربی! )انداخته جانم به آتشی خوب

 او به چیزهایی یک داشت و ایلیا کنار بود رفته امان برگشتم، دم تازه چای دوتا با وقتی

 ایلیا هک شدم متوجه رفتم، طرفشان به و گذاشتم زمین روی را سینی نیز من. گفتمی

 امان از اشاره با و شدم نگران پوشانده، را صورتش بغض و زندمی چنگ زمین روی

 :شدم جویا

 "امان؟ شده چی"ـ

 ماندفه من به دستش حرکت با نبیند ایلیا که جوری و داد تکان تأسف به سری امان

 ....سراغش آمده همین برای و زدهمی زمین روی چنگ ایلیا که

 :کرد ایلیا به رو دوباره آنگاه

 "باشه؟ بده، نجاتش بذار قایق براش شه،می غرق مورچه این االن ببین ایلیا،"ـ

 ویر چنگ دوباره ولی ایلیا گرفت، ایلیا سوی به بود افتاده زمین روی که را برگی و

 زدمی داد نه گریستمی نه بود، آویزان پایین به هایشلب هنوز کهدرحالی زد زمین

 .شدمی آرام ونه
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 لمث مدام بود شکسته را فوردش که وقتی از دانستم،می را حرکتش این معنی من

 راههم عصبی تیک عنوان به عادت این رسیدمتمی من و زدمی چنگ زمین به هادیوانه

 .شود اشدائمی

 "ایلیا؟ گردیمی چی دنبال اینجا"ـ

 :گشود دهان طفلکم باالخره کرد، دستش به اشاره و

 ".....بابایی"ـ

 خواستمی انگار که شد دوخته امان نگران نگاه به نگاهم همزمان و ریخت فرو دلم

 .بگیرد من از را فاجعه این جواب

 آنهابر سر و گرفت بغلش توی را زانوانش و گذاشت زمین روی را نشیمنگاهش اایلی

 :کرد نوازش را موهایش آهسته نیز امان نهاد،

 "بزنی؟ ارگ من واسه دیگه کم یه بریم خوایمی"ـ

 بر ایوبوسه گرفت سینه به را وسرش شد ترنزدیک او به امان نداد، جوابی ایلیا

 :نشاند موهایش

 "عموجون؟ نبینم رو تگریه"ـ

 دچن و کشید بیرون امان آغوش از را خودش که یافت حسی چه ایلیا ناگهان دانمنمی

 :غرید و کرد اشحواله مشت

 "!نه بابایی! نه عمو این! امان!! امان این.... نه بابایی نه، عمو"ـ

 انهت بشناساند، امان به را امان اشسبابه پرتحکم یاشاره با کردمی سعی همچنان و

 .....بود «این» بگیرد کار به بود بلد که هم ضمیری

 اصلهف کمی ایلیا از و شد بلند فورا بفهمد را رفتاری چنین دلیل توانستنمی که امان

 :کنم جبران عذرخواهی با را پسرکم اشتباه کردم سعی. گرفت
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 ".کنهمی چیکار فهمهنمی.... امان م شرمنده"ـ

 زا آکنده یسینه یحواله باراین را مشتش و آمد طرفم به خشم با و برخاست ایلیا

 :ساخت دردم

 "!!فههنی یورا مامان! فههنی این.... ای فهه،می ایلی"ـ

 کهلیدرحا شد سرازیر چشمانم از اشک اختیاربی و کنم تحمل را اوضاع این نتوانستم

 :کنم اشآرام جوری یک داشتم سعی

 ".مامانی نک بس کنممی خواهش دلم، عزیز ایلیا"ـ

 اشت،برد عقب به قدم چند خودش و گرفت سویم به گرانهتوبیخ را اشسبابه انگشت

 :کند شلیک مجرم یک قلب به دقت با بخواهد که کسی مثل درست

 "!برو!.... نه عمو امان این عمو، بابایی ندوس، بابایی دوس، امان یورا مامان"ـ

 امان به حیرت با! کند ترک را جااین باید بفهماند او به تا گرفت امان به رو را دستش و

 بچه؟ این گفتمی داشت چه نگریستم،

 رمنب سخت لحظات این در را استفهامش پر نگاه سنگینی تا افکند زیر به سر امان

 باور گرفت، ایوان سمت به را راهش صحبتی و حرف هیچبی هم بعد نکند، تحمیل

 عمر یک امان که را چیزی باشد، داشته ادراک توانایی حد این تا ایلیا کردمنمی

 و چهره حاالت از او! رفته تهش تا برخوردمان دوجلسه یکی همین با بچه این نفهمیده

 کهآن حال دارم دوست را او که فهمیده دادممی نشان امان با مصاحبت به که اشتیاقی

 شنودب خوددارم و مغرور زبان از را «دارم دوستت» خواستمی فقط عمر یک امان

 .دهد آشکارم شیفتگی به اهمیتی که این بدون

 :مدرآور اندیشیدمی درستی به که آنچه از دقیقا -نه که – اشتباه از را او کردم سعی

 ".....امان.... نه امیر، عمو نه داره، دوست رو ایلیا فقط مامانی جونم، ایلیا"ـ
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 ".آره بابایی امی عمو نه، بابایی نه، عمو امان! دوس امان یورا مامان نه،"ـ

 :فشردمگرمی به و کردم شکار دستم میان سختی به را وگریزانش چموش دست

 مثل هم امیرو عمو داره، دوست عمورضا مثل رو امان عمو مامانی عزیزم، جان ایلیا"ـ

 "باشه؟ هستن، عمو شون همه اینا. داره دوست عمورضا

 "!نه عمو امان این ایلی، بابایی امی عمو سُمی، بابایی دضا عمو نه،"ـ

 را نظورشم بتوانم تا کردم فکر کلی گرفتم،می سرگیجه داشتم اشپیچیده استدالل از

 و طراباض دچار بچه این عمو بگوید بلکه بابا نگوید امیر به امگفته که حاال کنم، درک

 هنوز را نبودنش بابا که داندمی امیر همان مختص را عمو لفظ حاال شده، دوگانگی

 نوانع حتی گیرد، تعلق امان به امیر از عنوانی هیچ خواهداونمی..... کند باور ستهنتوان

 بکشد یدک خود با را عمو عنوان همچنان است مجاز هم آقارضا دیگر سوی از! عمو

 است مجاز حاال باباست، که هرکسی یعنی! بودن سمیه بابای به است مفتخر او چراکه

 مکمک خودت افتاده، کارم و سر نفهمی فیلسوف چه اب.... خدایا آه! بالعکس و عمو به

 !کن

 جلویش قدری کاش اش؟باشم گرفته کمدست حدتااین شده باعث چیزی چه

 یهشب چیزی به بخواهد که من مثل بدبختی زن برسر خاک. کردممی مالحظه تربیش

 الحا ندارد را امان و من یساده نشینیهم یک تحمل که بچه این! کند فکر عاشقی

 رس آسمان کدام از دانمنمی که بنشانم بابایی جای به اورا عمر یک توانممی طورچه

 خطاب عمو را بچه این اول همان بود رسیده امیر عقل کاش شده؟ هوار امزندگی و من

 ....بابا نه کند

 از حاال که رفت آقارضا و سوده سوی به دوان دوان و کشید دستم از را دستش ایلیا

 نم کاش! سوده حالت به خوش. خندیدندمی هم درکنار سرخوشانه و برگشته رودخانه

 ..بخندم امزندگی مرد تنها کنار در دل ته از و دغدغهبی بار یک توانستممی هم
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 اوضاع شدن غیرعادی متوجه فورا نیز سوده و انداخت سوده آغوش در را خودش ایلیا

 به را هاآن و دادم تکان رماندگید سر از سری. داشت روانه سویم به نگاهی و شد

 .دویدم اطاق طرف به آنگاه کند، آرام را کودکم خودش یشیوه به تا گذاشتم خود حال

 دانستمنمی ولی است، ناراضی دانستممی. بود فکر غرق و نشسته مبل روی امان

 درآورم؟ دلش از توانممی طورچه

 ".نگیر دل به روخدا تو.... مشرمنده من امان"ـ

 :کند غلبه اشناراحتی بر کرد سعی و دوخت سویم به را نگاهش

 قدرینهم ولی کرده، ششیفته رو ایلیا حدتااین که بوده چی امیر و تو بین دونمنمی"ـ

 من با رو مرد اون خوادنمی و کرده خطر احساس حضورمن از ایلیا که دونممی

 "!سوخته دهن و نخورده آش یقصه شده تو و من یقصه. کنه جایگزین

 دارم دوستت چقدر که فهمینمی هم بچه این قد چرا بزنم فریاد خواستمی دلم

 :باشم مسلط روانم و روح بر همچنان کردم سعی ولی! دیوانه؟

 و؟ر ایلیا مثل هاییبچه فهمیمی خوب که تو.... امان نبوده مرد اون و من بین هیچی"ـ

 الگوی یه از داره اون که فهمممی دریق این ندارم آگاهی و سواد هم تو قد که من

 دیده. برنمیاد ازم کاری هیچ شدرباره هم من و کنهمی پیروی ذهنش توی مشخص

 امان، کنم پر براش رو خأل این نتونستم من بابا، یه و دارن مامان یه هابچه یهمه

 ".نتونستم

 :باال ودب زده حسابی هم اشانحصارطلبی رگ آن حاال و بود نشده قانع مطلقا

 "؟«بابا» این کیه اصال! شه؟ پر امیر با خأل این باید چرا"ـ

 :خشکید هایمرگ در خون که گفت تغیّر با چنان را «بابا» و

 ".بگم شدرباره که ندارم خاصی چیز.... بقیه مثل بود خواستگار یه.... هم امیرآقا"ـ
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 :زد پوزخندی

 "....گهنمی بهش هم آقا از ترکم چه!! امیرآقا"ـ

 بود شده غیرتی طوراین که حاال ولی بودم اشعاشقانه تغیّر مشتاق کهبااین

 :شدم تند کمی باراین کنم، تحمل را اشمنطقیبی توانستمنمی

 نامربوط فکرای لطفا م،بچّه و من حق در کرد تموم رو آقایی چون آقا گممی بهش"ـ

 ".نکن

 :آمد بدش تربیش

 "!حرفاست این از ترجدّی عموضو زدم،می حدس درست پس"ـ

 :کردم تنگ کمی را چشمانم

 که کسی رو شدی حساس حاال! ثابت ابراهیم با کردم، ازدواج بار یه من امان"ـ

 "نکشیده؟ هم نامزدی به کارمون

 :شدمی اشناراحتی باعث تربیش گفتممی هرچه

 االح اما. فهممب رو دلیلش تونمنمی که هرچند نداشتی، ایعالقه هیچ همسرت به تو"ـ

 رفهدوط یرابطه و عشق یه باراین که معلومه پس! بابایی گهمی غریبه یه به پسرت

 "!عالمه خدا نرسین، هم به شده باعث چی حاال. بوده

 :شد قفل فکم خشم از و سوزاند را جگرم اشمالحظگیبی

 ردم هیچ به بلکه امیرآقا به تنها نه من بفهمی، تونینمی تو که دلیلی همون به"ـ

 "!!مردی هیچ امان، مردی هیچ باشم؛ عالقمند تونمنمی ایدیگه

 ییعن «مردی هیچ» کنممی تأکید وقتی هرحال به بدش، یا بود آمده خوشش دانمنمی

 خم طرفم به را سرش کمی و ایستاد مقابلم و برخاست! است جزوشان هم خودش

 :کرد
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 "!مردها همین از کیی به گردهبرمی قطعا دلیلت چون گی،می دروغ"ـ

 :کردم ایقروچه دندان

 "!بذارن روش مرد اسم حیفه که...."ـ

 تربیش را حرفم تأثیر تا ماندم خشمگینش چشمان در خیره و کردم بلند را سرم و...

 ...کنم

 "!رؤیا نیستم نامرد من"ـ

 او ولی بیابم، اششاعرانه و عمیق کشف این در را خرسندی از ردی تا کردم نگاهش

 ....رسیدمی نظر به غمگین و راحتنا

 آبروش و حرمت و دونستیمی ناموست رو عشقت بودی مرد امیر همون نصف اگه"ـ

 "!داشتیمی نگه رو

 :کند دریافت کمال و تمام را منظورم بتواند تا کرد فکر کمی

 "....ببخشید.... کردم روی زیاده توئه، با حق"ـ

 حماقت خاطر به تره؟راحت خوردن آب از تواسه زدن تهمت هنوز وقتی! ببخشمت؟"ـ

 "ببری؟ رو امیرآقا و من آبروی حاضری اوتیسته گیمی داری خودت که ایبچه

 دلت هک اینم نگران ولی ندارم شک تو نجابت به من. عفتیبی نه دلبستگیه بحث"ـ

 ".کیه پیش

 :زدم تلخی لبخند

 دالب. آبروریزی به رسیدی نگرانی از.... کردی باهام کارو همین هم پیش سال چند"ـ

 عذرخواهی خوایمی دوباره نیست و نبوده بینمون هیچی بشه ثابت بهت که بعدهم

 "!!ببخشمت باید هی هم من و کنی
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 ".نشده ثابت بهم چیزی هنوز پیش سال چند درمورد"ـ

 "!امان نیستم بدهکار بهت توضیحی هیچ من ولی"ـ

 :شد پدیدار نگاهش در شرمساری آثار

 ".خواممی معذرت بازهم.... هدرست"ـ

 "!!نداره رو قابلت اصال مفلوک منِ سرنوشت و زندگی کنم،می خواهش نه"ـ

 حد از من بدی، توضیح بهم چیزی امیر درمورد نداشتی وظیفه هم حاال همین"ـ

 "....متأسفم.... گذروندم

 شتباها احساساتم به نسبت امان ذهنیت خواستمنمی! داشتم نیاز ولی نه، که وظیفه

 به که جایی دهم، ادامه درست جایی از را بحث که داشتم نیاز هم حاال پس باشد،

 ....دوباره یکینه و قهر نه برسد آرامش و صلح

 :کشیدم عمیقی نفس و فشردم برهم را چشمانم

 جای به ارگ کردن جایگزین برای ایلیا.... فایدهبی هایحرف این از بگذریم"ـ

 که یمردهای یهمه به بلکه تو به تنها نه واکنشش ممکنه داره، نیاز زمان به ماشینش

 "تونی؟می امان؛ بده فرصت بهش. باشه همین نیستن کسی بابای فعال

 هر ار این فورد، جای به ارگ بودم، گفته سخن لفافه در اگرچه بود واضح کامال منظورم

 :کرد برداشت دیگری جور را منظورم او ولی! نه؟ فهمد؛می احمقی

 تراح خیال با تونهمی ایلیا. شمنمی آفتابی چشمش جلوی دیگه نباش، نگران"ـ

 دممی قول برگشتم هم اگه. کنه ترمیم هاشوزخم من حضوربی هاماه و هاهفته روزها،

 "....کن حساب قولم روی. کنم محدود تو با رو دیدارم هست امکانش کهتاجائی

! تو؟ اب زندگی برای کنم اشآماده خواهممی که مبگوی زبانی چه با نبود، این من منظور

 کنی؟می رفتار ابلهانه قدر این احساساتم مورد در که آمده نبوغت سر بر چه امان
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 این دآم زبانم به که حرفی تنها ولی کنم اصالح را ذهنیتش باید چگونه دانستمنمی

 :بود

 ".ببینمت شممی حالخوش من ولی"ـ

 :داد جواب تند کمی و سرعت به

 "!!داری لطف"ـ

 :آمد طرفم به و کرد باز را در سوده موقع همین در

 "ریخته؟ هم به جوریاین بچه این که کردی چیکار رؤیا"ـ

 :چرخاندم امان و سوده بین را نگاهم نگرانی با

 "گه؟می چی مگه"ـ

 "!امخومی بابایی گهمی کرده کز آقارضا بغل تو رفته ولی درنیاوردم سر زیادی چیز"ـ

 امگونه روی دست کف با رفت، بیرون اطاق از باناراحتی و فروخورد را خشمش امان

 :زدم

 "....سوده بود آروم خدا به شد؟ طوریاین یهو چرا این بده، خدامرگم"ـ

 :گرفت خود به سرزنش از رنگی نگاهش

 ونا متأسفانه رؤیا خوبه؟ حالش که شیمی مطمئن یعنی؟ راحته خیالت باشه آروم"ـ

 یوقت بدونی بهتر باید که خودت! توداره شدت به کشیده، خودت به خاص مورد این رد

 "؟!میاد روزش و حال به چی ریزهمی دلش توی درداشو آدم

 .بریزم سرم به خاکی چه باید دانستمنمی االن من و بود سوده با حق

 احتر دستم از مملکت یه شم امیر زن امشب همین برم کنم؟ چیکار گیمی االن"ـ

 "شه؟
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 این از تردرمانبی دردم که فهماندم او به ساده، یمعترضه یجمله همین با

 ..هاستحرف

 کل به بچه عمو، بگه امیرآقا به کردی راضیش خودت حساب به که حاال بگم؟ چی"ـ

 گاهی حداقل پس ببری، بیرون بچه این دل از امیرو محبت نتونستی که تو! کرده قاطی

 النا بود، راضی همین به و دیدشمی بار یه ایهفته سه دو بالق. ببیندش که ببرش

 تبدبخ اون به رو محبتش نذاشتی حتی و کردی بایکوت رو بچه این سال یه تو یهو

 ".کنه ابراز زده فلک

 حاال دارد قرار احساساتم درشت و ریز درجریان که دوستم ترینصمیمی حتی چرا

 خدایا؟ بدبختم قدراین چرا کند؟ درک مرا تواندنمی

 امیر؟ به بدم دیدار یسهمیه شدن جدا شوهرشون از که هاییزن مثل گیمی تو"ـ

 لیمشک که هست دنیا این تو نفر یه یعنی من؟ به راجع کننمی فکر چی مردم خدایا

 "باشه؟ داشته من شبیه

 برایم هوا در دستی شود ملحق آقایان جمع به دوباره تا رفتمی بیرون که طورهمان

 :داد تکان

 ".رسهنمی خاطرم به فکری تو مثل منم دونم؟می چه"ـ

 اآقارض آغوش در که ایلیا روی شد کلید نگاهم اول همان از و رفتم بیرون دنبالش به

 :گفت دیدنم محض به آقارضا. بود گرفته آرام

 ".باش حلش دنبال نکن پاک رو مسئله صورت رؤیاخانم،"ـ

 طرح جذابش زیادی صورت روی امزندگی مسائل متما که انداختم امان به نگاهی

 ور اشمچی ساعت با جهتبی پنهان خشمی با کند نگاهم حتی کهآنبی شد،می

 :برگشتم آقارضا به رو دوباره. رفتمی

 ".نداره تربیش حل راه یه امیرآقا و ایلیا و من یمسئله ظاهرا"ـ
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 مکارش باچشمان و کرده بلند را سرش بار این که شد امان متوجه نگاهم دوباره و

 نودنش را ما هایحرف ایلیا کهاین برای و برخاست آقارضا. کشیدمی نشان و خط برایم

 :دهد ارائه را راهکارش کرد سعی هم سوده. اطاق داخل برد را او

 جوری همین اونم به که یادمه..... آخه! کرد حلش جوری یه.... ربیعه با بشه شاید"ـ

 ".بود وابسته

 :کردم سویش به ایقروچه داندن

 بعدا بمونن، بچه عمر یه نفر دو این نیست قرار! دوتا؟ بشه دردسرم فردا که"ـ

 "شه؟می تموم سنگین چقدر براش دوم شکست دونیمی

 ات کردم نگاه امان به. دوخت زمین بر دیده شرمساری با بگوید دیگری چیز کهآنبی

 سویی به و برداشت من از چشم شوم، جویا بحرانی لحظات این در را احساسش

 به را نگاهم مالحظهبی که ایکشیده هایگوشه آن در شدم غرق نگریست، دیگر

 !ندارم را قهرت تحمل امان، بگو چیزی یک. کشیدمی خود دنبال

 ".بده جواب امان راهکار امیدوارم"ـ

 :دادم ادامه شد، جلب سویم به هردو توجه دوباره

 رو مخونه باشه الزم اگه ولی نگرفتم دستم سازی هیچ طرف این هب انقالب بعده از"ـ

 متمو دردکشیدنش روزی یه جایی، یه باالخره!! جهنمی ابزارآالت همین از کنممی پر

 ".شهمی

 :پرسید سوده

 "....چی؟ نشد اگه"ـ

 :بریدم را حرفش
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 یلیاا یا ینمنب رو خودم یا مونه؛نمی برام بیشتر راه دو من وگرنه! سوده بشه باید"ـ

 "...دممی ترجیح خودم به اونو همیشه مثل که مطمئنم من و!.... رو

 :آمد حرف به امان

 "چیه؟ منظورت"ـ

 :نشست لبم کنج تلخ لبخندی و دادم تکان سری

 ".نمکمی ایلیا خواست فدای رو احساساتم و سرنوشت و آینده یعنی روشنه، کامال"ـ

 :کرد اعتراض خشم با امان ولی ترحّم از شد پر سوده نگاه

 چندسال تا بذاری؟ زیرپا رو خودت هایخواسته دیگران خاطر به خوایمی کی تا"ـ

 بتنو کی پس رو؟ ایلیا هم حاال و دونستیمی خودت اختیار صاحب رو پدرت که پیش

 "شه؟می خودت

 دیگه گرفتم نادیده رو بچه این هروقت که داده نشون بهم تجربه چون! وقت هیچ"ـ

 "!ببینم نتونستم مخودم

. زمبری سرم به خاکی چه باید ببینم تا اطاق داخل رفتم هم من و نگفت چیزی دیگر

 شصدای و رفتم جلو. کردمی نوازشش آهسته و گرفته پایش روی را ایلیا سر آقارضا

 :زدم

 ".عزیزم ندارم رو ناراحتیت طاقت مامان، پیش بیا ایلیا،"ـ

! تگرفمی اشغصه تربیش کشیدممی را نازش تربیش هرچه انگار کرد، بغض دوباره

 درآغوش را او و رفتم طرفش به گریزی، نه و دهدمی نشان تمایلی نه دیدم وقتی

 یدرسمی نظر به بزرگ کنم بغلش طوریاین کهاین برای کمی اشوقواره قد. گرفتم

 .بود هاحرف این از تربزرگ اداهایش و ناز تمام تحمل برای هم من دل ولی
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 آقارضا از. زدمی کوتاه چرت یک معموال عصر وقت این آید،می خوابش کردمحس

 را سرم و گذاشتمش تخت روی. اطاقش توی بردمش و کردم مختصری عذرخواهی

 :گذاشتم سرش کنار

 کارو همون من.... بگی تو که هرچی.... بگو چیزی یه بزن، حرف مامان با ایلیا"ـ

 "باشه؟ نکن، قهر فقط... فقط کنم،می

 شد حواس و هوش وجودم تمام بزند، حرف دارد تصمیم که فهمیدم کرد، نگاهم

 :برایش

 "باشه؟ فهه،می ایلی"ـ

 :دادم تکان سری

 "....دونممی فهمهمی من ایلیای! باشه مامانی، باشه"ـ

 :گرفت طرفم به را دستش

 ".خواد بابایی ایلی"ـ

 "شی؟می آشتی مانما با شه؟می راحت خیالت ببینیش ببرمت اگه"ـ

 ".هاموچه ایجا، ایلی مامانی، بابایی،"ـ

 از او. اشایکلمه تک جمالت این برای بودم خوبی مترجم من فهمیدم، را منظورش

 ....کنیم زندگی هامورچه کنار ویال این در اینجا خودش و امیر و من که خواستمی من

 فهمد؟می که این نه مگر دهم، توضیح برایش کردم سعی

 دوستش تونم،نمی. شم امیرآقا زن من یعنی خوایمی تو که اینی ایلیا، شهنمی"ـ

 ".ندارم

 ".دوس بابایی ایلی"ـ
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 "نه؟ یا باشه داشته دوستش که نیست مهم مامانی! چی؟ من پس"ـ

 "دوس؟ امان مامانی"ـ

 گویم؟ب چه ماندم. کرد پایین و باال پرسشی حالتی به گرفتن تأیید برای را سرش و

 مه ایلیا که نیست مهم مگر که کند بازخواستم تواندمی دارم دوستش بگویم گرا

 .بود تمام کارم که هم نه گفتممی اگر باشد؟ داشته دوستش

 به اربذ ایلیا کنه، ازدواج هیشکی با خوادنمی مامان! ندوس مردی هیچ مامانی ببین،"ـ

 ".نده زجرم اینقدر بمیرم خودم درد

 زیر از که را موهایم نیز او. فشردم آغوشم به و کردم حلقه اشسینه دور را دستم و

 یعارضه این بین بودم مانده. کرد نوازش مهربانی با بود ریخته بیرون روسری

 هایچهب به متعلق که رفتارهایی و بود کرده یاد آن از اوتیسم عنوان به امان که عجیبی

 و کوچک ذهن درآن چه که مبپرس خودش از توانستممی کاش. بود باهوش و عاقل

 به ار مردی است قرار اگر که بود فهمانده من به زبانیبی زبان با او گذرد؟می نابالغش

 دچار موارد از بعضی در او گویا! دارم انتخاب حق یک فقط بیاورم برایش پدر عنوان

 سن سال هشت حدود با حاال. فهمیدمی زیادی دیگر مواردی در و بود درخودماندگی

 حسود و ساله هجده نوجوان یک مثل افکارش و بود دوساله هایبچه مثل زدنش رفح

 ادراک با موارد ودربعضی بود غیرممکن برایش چیزها بعضی درک. انحصارطلب و

 .کردمی حیران و میخکوب را آدم عجیبش

 و شد شل موهایم از دستش و رفت فرو عمیق خوابی به که کشید چقدر نفهمیدم    

 اندکی هنوز الغری وجود با که زدم سپیدش یگونه بر ایه*س*و*ب. افتاد

 را امروسری و چادر و بستم دوباره را موهایم و برخاستم آنگاه. داشت برجستگی

 .شدم خارج اطاق از و کردم مرتب
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 بود مهمانی لحظات ترینتلخ همواره این و بروند که بودند شده آماده همگی ظاهرا    

 مستقیم. شدمی تربیش بار هزاران وداع این زهر و بود اینجا هم مانا که حاال. برایم

 :دارم نگهش خودم پیش تربیش کالم یاطاله با جوری یک تا امان طرف به رفتم

 "قویه؟ اینقدر ادراکیش هایقسمت بعضی تو که مریضیه جور چه این امان"ـ    

 کند نگاهم حتی کهآنبی ندارد، بامن زدنحرف به چندانی دیگرتمایل رسیدنظرمیبه    

 :داد جواب

 وتص ضبط شبیه موسیقی مثل چیزها بعضی توی ذهنش دونممی من کهجائی تا"ـ    

 و درست کامال تقلید یک فقط اکتاوها و هانت فهمیدن بدون یعنی کنه،می عمل

 توش اشتباهی ترینکوچک تونینمی که شده ضبط کاست نوار یک مثل. داره نقصبی

 هایرفتاردرمانی به گردهمی بر داره تو احساسات از که درکی این ولی. کنی پیدا

 وحاال دادی مانور زیادی بچه این عاطفی بخش روی غیرارادی طور به شاید تو خودت،

 کهدرحالی دیگه نفر سه دو و خودت به کرده پیدا عاطفی وابستگی شدت به اون

 ".صفره یکنزد و خنثی کامال بقیه به نسبت عواطفش

 :دادم تکان تأیید به سری    

 حداین تا سوده یخانواده و ربیعه و امیرآقا و من به جز اینجا تا! طورههمین دقیقا"ـ    

 ".نداده نشون وابستگی

 :انداخت من به سردی نگاه و داد زحمت خودش به باالخره    

 طورهمهمین. قدرههچ بازدهیش ببین کن، بررسی هم ریاضی توی هاشوتوانایی"ـ    

 ".ادبیات و علوم مثل دیگه هایدرس تو

 :دادم تکان سری    

 "داره؟ ایفایده"ـ    
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 حفظیاتش فقط آیا مثال حده، چه تا ادراکش که فهمیممی جوریاین! حتما بله"ـ    

 ام شاید اصال. داره هم استنباط یاقدرت زدم، مثال که صوتی ضبط همون مثل خوبه

. اشهب داشته اوتیسم از ضعیفی یدرجه فقط اون و کنیممی اشتباه بچه نای یدرباره

 خاص یزمینه یک توی تا کنیم کمکش تونیممی بشناسیمش موقع به و درست اگه

 ".بده نشون نبوغ خودش از موسیقی همین مثل

 :کرد آقارضا به نگاهی آنگاه    

 ".دیره! رضا؟ بریم"ـ    

 را چادرش که رفت اشاشاره با سوده و کرد آمادگی ماعال و برخاست هم آقارضا    

 :گفتم امان به رو بود اش چادررنگی تازدن مشغول که ایفاصله در. کند عوض

 کمی یه بارهاین در بخوای دوستات از تونیمی هستی آمریکا که مدت این"ـ    

 ".امان دارم احتیاج کمکت به من بدن؟ اطالعات بهمون تربیش

 :کاست دلم اندوه از کمی که زد لبخندی    

 ".درخدمتم من باشه،"ـ    

 هک بود نفری آخرین امان. شوند ماشین سوار تا رفتند همگی گرم یبدرقه یک با    

 هب آنگاه بیرون، ببرد حیاط از را ماشین آقارضا تا کرد صبر او کرد،می ترک را امخانه

 :برگشت طرفم

 ".تکراریه خیلی هخواست این هرچند کن، حاللم"ـ    

 :کنم غلبه احساساتم بر کردم سعی    

 ".برگردی سالمت به امیدوارم"ـ    

 حدی تا هرچند کند حفظ رفتارش در را تفاوتیبی رنگ آن کردمی سعی هنوز    

 :بود ناموفق

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

131 

 

 تو گها البته برگردم، زود کنممی سعی ولی بکشه طول قدرچه کارم نیست معلوم"ـ    

 ".یباش منتظرم

 اگر حتی درون، سرّ از دهدمی خبر رخساره رنگ مطمئنا دزدیدم، شرم از را نگاهم    

 :باشد آدم مقابل امان مثل احمقی ینابغه

 "!نکن لوس خودتو..... منتظرتم"ـ    

 یول کشیدیممی عذاب ما هردوی برود، و بکند دل کرد سعی و داد تکان سری نیز او    

 ساساتاح که وقتی تا نه کم دست برویم، پیش تربیش حدنای از نداشتیم جرأت حتی

 .کردمی حکمفرمائی ما میان ایلیا هایخواسته و

 :بود نیاز از لبریز نگاهش باراین برگشت، دوباره و رفت جلو قدم چند    

 و پدر مثل تونیممی تو و من گفتی بهم مدرسه حیاط توی روزی یه یادمه"ـ    

 روز اون. کنن افتخار بهمون هامونبچه که کنیم زندگی ریجو و نباشیم مادرمون

 با رو دلخواهم یآینده و نباشم اونا مثل خواممی.... حاال ولی گفتی بهم چی نفهمیدم

 ".کنه خرابش ایلیا بار این نذار! بسازم «تو»

 :باشم محکم کردم سعی ولی گرفت را گلویم بغض    

 ".نداره وجود دلخواهی یآینده کنم شآماده منتون اگه منه، دست حدیش یه تا"ـ    

 ".بکشه طول ایلیا ازدواج تا اگه حتی مونم، می منتظر من"ـ    

 :رنج از بلکه خشم از نه بردم، باال را صدایم کمی    

 "!درصده یک از ترکم چیزی ایلیا ازدواج احتمال ولی"ـ    

 :نشست ابروانش میان اخمی کم کم    

 "!باعث نه بمونه باقی مانع یک حد در ازدواجت برای نهایتا بذار پس"ـ    
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 ازدواج فکر حتی درحضورش است وحشتناک گرفتم، او از را نگاهم و گزیدم را لبم    

 تخیان احساسم و تو به ندارد امکان دیگر! امان راحت خیالت... »باشم دیگری کس با

 ....«کنم

 با ات رفتم درحیاط تا نیز من. شد ماشین سوار و رفت بگوید دیگری چیز کهآنبی    

 .بنشینم نظاره به را دورشدنشان غمگینم نگاه

 توانستمی که اتفاقاتی از پر شیرین، هم و بود تلخ هم! گذشت برمن روزی عجب    

 شده، زنده من در ساله چهارده نوجوانی انگار. بسازد برایم بخشیلذت هایفانتزی

 مهم. تپیدنمی دیگر و زده یخ او بی سال هایسال که قلبی در بود زندگی روح امان

 .است کافی هست که همین شود،می دور من از حاال که نیست

    ***** 

 «خودخواهی»

 کهیتاجائ. کنم ایلیا به موسیقی آموزش صرف را وقتم تربیش کردم سعی آن از بعد

 توقع کهاین بدون مدادمی یادش نیز را هانت ارگ، نواختن با همزمان توانستممی

 رفص او استعداد تمام خواستمنمی حالبااین. بگیرد یاد زودی همین به باشم داشته

 را توجهش و محبت کردممی سعی هم قرآن یروزانه تالوت با بلکه شود سازها همین

 که ایزمینه درهمان او هرحال به اگرچه کنم جلب مذهبی سوی و سمت به همچنان

 موسیقی که چرا دادمی نشان خودش از هم بهتری یشرفتپ داشت کمتری نقص

 .نداشت هاجمله و کلمات به نیازی

 از ایلیا ذهن کردن خالی خاطر به زیادی تاحد که من یفشرده هایآموزش حالبااین

 از بار یک وقت هرچند او و دادنمی جواب اصال خاص مورد یک درهمین بود امیر یاد

 داشتم سعی هم من که است بدیهی. برویم امیر دیدن به زودتر که خواستمی من

 فراموشش کمکم بلکه بیندازم عقب را دیدار این سرخرمن وعیدهای وعده با هربار

 را همتم یهمه من داشت، منافات من اهداف با نفر دو این ی دوباره دیدار چراکه شود
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 نای به دیگر بار یدنبا و بودم کرده امیر یهدیه با امان یهدیه کردن جایگزین صرف

 .دادممی راه آورچندش و بیهوده یعالقه

 رویمب و شود هفته تاآخر گذاشت سر پشت را دوهفته این صبورانه همیشه مثل ایلیا

 ببرمش و کنم عمل قولم به هم طرف آن از و تولیدی سفارشات تحویل برای تهران

 .امیر پیش

 سوده با تلفنی تماسی تا گرفتم هاجاز کارمصاحب از دادم تحویل که را هاسفارش

 :گفت حالیخوش با صدایم شنیدن محض به باشم، داشته

 ".هستی اینا مامان افطاری واسه که شد خوب چقدر! جونم رویا سالم"ـ

 :گفتم تعجب با بپرسم را حالش بودم نکرده فرصت حتی هنوز که من

 "!افطاری؟"ـ

 :باشم باخبر اشزندگی هایکاریزهری یهمه از دارم وظیفه انگار داد توضیح جوری

 "ندارن؟ افطاری اینا مامان مگه رمضون ماه یجمعه شب اولین! دیگه آره"ـ

 ".خونه برگردم باید ولی دعوتت از مرسی. ندارم ذهن حضور جون، سوده دونمنمی"ـ

 :زد جیغ

 ایشماره اگه گفتمی. نزن حرفشم اصال. دستت از شهمی ناراحت مامان چیو؟ چی"ـ

 ".کردمی دعوتت خودش زدمی زنگ بهت حتما داشت ازت چیزی

 ".کنممی عذرخواهی ازشون زنممی زنگ"ـ

 ".بای بینمتمی امشب! برو در زیرش از تونستی اگه بهش، بزن زنگ باشه"ـ
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 قبو ولی گرفتم را مادرش یخانه یشماره. کرد قطع بگویم دیگری چیز خواستم تا

 دهسو یشماره دوباره. بود فایدهبی ولی کردم تالش هم گردی بار چند. خوردمی اشغال

 :گرفتم را

 ".خورهمی اشغال بوق یکسره چون شلوغه سرشون حسابی مامان که این مثل الو،"ـ

 :کرد فکر کمی

 "زنی؟می زنگ شماره کدوم به تو ببینم،..... باشه اشغال االن دونممی بعید"ـ

 :شدم متعجب کمی

 "!.....دیگه دارم که ایشماره همون خب"ـ

 خاستبرمی اشپیشانی با دست کف برخورد از که تقی صدای. گفتم را شماره و

 :شنیدم

 شده، عوض شونشماره اینامامان بگم؛ بهت بود رفته یادم رؤیا، سرمبه خاک آخ"ـ

 "!چندماهه االن

 مزبان بر رسید ذهنم به که چیزی اولین آنگاه شدم، مبهوت و مات چندلحظه برای

 :شد جاری

 "کردی؟ بامن که بود کاری چه این آخه سوده؟ نگفتی هیچی بهم چرا"ـ

 :فهمیدمی دیر قدراین را منظورم چرا دانمنمی

 سال خوبه! داشتی تماس باهاشون درمیون روز یه که انگار گیمی جوری یه اووووو"ـ

 "!معرفت؟بی هاکنینمی یادشون هم سال به

 :بردم باال کمی را صدایم

 "!باشه من با بابام ارتباطی راه تونستمی که بود ایشماره تنها اون سوده"ـ
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 رحّمت هم قدری و شده من از ترنگران او گویا کرد، نگرانم شد پدیدار سو آن که مکثی

 :بود شده پدیدار صدایش در

 امان برگشتن کنم فکر ست؟زنده بابات کنیمی فکر هنوز مگه تو! رؤیا بگردم الهی"ـ

 "!باال برده هامرده از رو توقّعت کمی یه

 کدامشهیچ یحوصله هرحالبه دلجویی؟ یا بود شوخی حرفش این االن دانستمنمی

 :نداشتم را

 خواسته پدرم طرف از یکی اگه! فهمی؟نمی رو منظورم چرا دیوونه؟ گیمی چی"ـ

 ".بوده شماره همون من با ارتباطش راه تنها بگیره تماس من با باشه

 من مدنظر که شد کشیده وسویی سمت به ذهنش البته و فهمیدمی را منظورم کممک

 :نبود

 "!نیست تو االرثسهم از خبری که همینه واسه پس"ـ

 :بردم باال دوباره را صدایم

 ".ماجراست قسمت تریناهمّیّت کم این"ـ

 :برد باال را صدایش باراین اونیز

 "!مهمه هم خیلی اتّفاقا"ـ

 :کند صحبت تربیش منداد اجازه

 هااون با که خواستممی راه یه فقط نیست، آرش و آرزو از ترمهم هیچی من واسه"ـ

 یه که باشم امیدوار تونممی جوری چه حاال خدایا آه.... باشم داشته ارتباط دوباره

 "!....بگیره؟ تماس من با بخواد خونه اون از یکی روزی

 :شد دردم متوجه
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 آدم هاتاولویت واقعا. فهممتنمی گاهی چرا دونمنمی جون، ؤیار خواممی معذرت"ـ

 ام هرحال به که هرچند.... بهت بودم گفته زودتر کم یه کاش! دختر کنهمی حیرون رو

 خط ونا. کنیم رسانی اطالع بخواهیم که نداشتیم وکیلشون یا پدرت از ایشماره هیچ

 اصالح دور یک رو منطقه اون خطوط تمام هم همین واسه بود قدیمی خیلی اینا مامان

 ".ایهشماره شش االن شد، عوض کال هاشونشماره و کردن

 :داد امدلداری سرش خیر مثال بگویم چیزی توانمنمی دیگر و آمده بند زبانم دید وقتی

 رو سراغت وقت هیچ باشن داشته ازت هم شماره صدتا اونا نکن، فکرشم حاال"ـ

 "....رو رتپد کنه رحمت خدا. گیرننمی

 خبرمرگش بارواین داد ادامه دوباره او ولی شود خفه که کنم التماسش خواستمی دلم

 :کند عوض را بحث خواست

 "امیرآقاست؟ فکر تو هنوز چطوره؟ ایلیا راستی،"ـ

 گذارد؟می جگرم زخم روی دست هربار نادانسته که باشم ناراحت دستش از باید چرا

 "....درمونمبی درد شده اونم بگم؟ چی"ـ

 :درآمد صاحبکارم صدای

 یدنبا خطش کاره، محل اینجا بود؟ این شما اضطراری تلفن دقیقه دو محترم، خانم"ـ

 ".باشه اشغال وقت همهاین

 :کردم عذرخواهی فورا

 "....االن. شماست با حق ببخشید، بله"ـ

 :برگشت سوده به خطابم آنگاه

 ".بزنم حرف تونمنمی ببخشید برم، باید من سوده"ـ
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 ".منتظرتم اینجا بیا پاشو پس"ـ

 ".تمشرمنده دفعهاین. برم باید نه،"ـ

 جاهمین از. نباشه هم حرف اینجا بیا زود نبینمت؟ اومدی راه همهاین چی؟ یعنی"ـ

 ".اینا مامان پیش ریممی

 .کرد قطع را گوشی و

 هایسفارش هآنگا کردم، عذرخواهی بود اعصاببی و میانسال مردی که صاحبکارم از

 ماه هر رسم به. بیرون آمدم و کردم خداحافظی و گرفتم تحویل را رو پیش یدوهفته

 هرانت بیایم هفته وسط توانستمنمی که آنجایی از رفتیم، عبدالعظیم شاه زیارت به

 خبری حالبااین بودیم، کرده اصالح قمری هرماه هایجمعه شب اولین به را قرارمان

 امتم دید خواهد را ربیعه هم باراین کردمی فکر که ایلیا و نبود دخترانش و سلمی از

 خاستبرمی بار یک شدمی صحن وارد که دختری هر با و مانده راهش به چشم مدت

 .سرجایش نشستمی ناامیدانه بعد و کردمی نگاه بادقت و

. دادمی آزارم شدت به داشت داری روزه عطش هرحال به ولی خنک نه بود گرم نه هوا

 .افتادیم راه به سوده یخانه سمت به و برخاستیم موعد از زودتر

 هب و کردم سالم. دادمی شیر را سمیه داشت و گذاشته باز را در سوده رسیدم وقتی

 زدممی حدس من البته کردیم، طاعات قبولی آرزوی یکدیگر برای رمضان ایام رسم

 :نباشد روزه او که

 "نیستی؟ که روزه"ـ

 شنهگ فسقلی این که بخوری باید گنمی! کردن دعوام فامیل نصف گرفتم روز یه"ـ

 ادند بهم زوری بس از شممی تانکر به تبدیل کمکم دارم خدا؟ رو تو بینیمی. نمونه

 ".خوردم
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 ینا از ایمنظره خدایا کنم، راتماشا سمیه شیرخوردن تا نشستم کنارش و خندیدم

 گلخوش هایلپ و کردمی بسته و باز را چشمانش مستانه که هربار ای؟آفریده زیباتر

 ولمعم طبق هم ایلیا. بگیرم گازش خواستمی دلم شدمی خالی و پر لذت با وتپلش

 .شد ظریفش و کوچک انگشتان با کردن بازی مشغول و کنارش نشست

 :پرسید را حالش سوده

 "جون؟ علی خوبی"ـ

 :کرد چشمانش به سردی نگاه ایلیا

 ".خوبه ایلی"ـ

 "....خاله دوماد! خاله نفس! خاله عسل خوبه، قدراین که بره ایلی قربون خاله"ـ

 :کردم نگاهش دلخوری با

 "!نیست قشنگ شوخیشم چیزها بعضی سوده"ـ

 :برایم درآورد زبان

 ".اصال شه دومادم خوادمی دلم چه؟ تو به"ـ

 :گرداندم روی او از کالفه

 "!روانی یدیوانه"ـ

 آمد؟ خواهد روزش و حال به چه بیندازد گناهمبی پسرک دل به هوا اگر که فهمدمی

 یحت و نداد کسانش کس به را دخترش که دیگر روز دو!.... فهمد؟می ایلیا که فهمدمی

 کسی چه ذهنی ماندگیعقب با باشد کسی دامادش که نکرد فکر این به ایذره

 بود؟ خواهد پسرم یدیده آسیب احساسات جوابگوی
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 مرفت بود کرده ایجادش مالحظهبی و ناخواسته بازهم که سختی شرایط از فرار برای

 تکه تعارف فورا آوردم، و ریختم چای ایلیا و سوده برای روشن سماور از و آشپزخانه

 :کرد پاره

 "من؟ موطالیی پری کشیمی زحمت چرا تو آخ"ـ

 :غریدم حوصلهبی

 ".شه زیاد شیرت بخور شو خفه "ـ

 و برداشت را خودش لیوان هم ایلیا. برداشت سینی توی از را یچا و خندید نخودی

 .شد خوردن مشغول

 :رفتگ هم سوده. سیاه نخود پی بفرستد جوری یک را ایلیا که کردم سوده به ایاشاره

 تونیمی داری؟ دوستش ببین برو خریدم، سمی واسه خوشگل ماشین یه ایلیا"ـ

 "ها؟بشی سوارش

 :زد غر سرم سوده. سمیه اطاق توی رفت و کرد رها کاره نصفه را چایش ایلیا

 "!بداخالق بخوره چاییشو مبچه ذاشتیمی"ـ

 :کردم گرد را چشمانم

 هاگ سوده؟ بریزم سرم به خاکی چه گیمی امیر، پیش ببرمش منتظره االن این"ـ

 ".کنه اعتماد بهم محاله دیگه نبرمش

 :کند پنهان را شیطنتش تا گزید را لبش سوده

 "امیرجون؟ شد وقتی چه یرآقاام"ـ

 :کشیدم درهم را هایم اخم

 "شرف؟بی امیرجون، گفتم کی من"ـ
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 :چپ دست فرعی کوچه به زد را خودش

 "امیرجون؟ گفتی کردم فکر من چرا پس اوا"ـ

 "کنم؟ غلطی چه بگو کن، حالم به فکری یه بازیا مسخره این جای به سوده"ـ

 :خاراند را سرش کمی

 ".دیدنش برید که اینه درستش منتها دادن، انجام واسه زیاده که غلط"ـ

 که این به برسه چه شم، رد کنارشم از اصال دفعه اون بساط از بعد خوامنمی من"ـ

 "!دیدنش؟ برم کاره یه پاشم

 ".ببردش یکی بذار پس خب"ـ

 "کی؟ مثال"ـ

 ".سپهر مثال. هرکی دونم؟می چه"ـ

 برش واه دوباره خوامنمی ببینه، امیرو ایلیا وامخنمی کال اصال من نابغه، خانم ببین"ـ

 ".داره

 :داد باال را ابروهایش

 "هستی؟ چی نگران پس کرده؟ فراموشش االن بگی خوایمی مثال!! دوباره؟"ـ

 :دادم تکان استیصال به سری

 "!کنم؟ چیکار خدایا.... ولی..... ولی نکرده فراموشش نخیر،"ـ

 :شد جدی کمی

 "شی؟نمی زنش که چیه ایرادش امیر"ـ

 :بکنم را موهایش خواستمی دلم
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 "پرسی؟می ازم داری چی حالیته سوده"ـ

 :خال وسط زد

 "نه؟ امانه، خاطر به"ـ

 :دادم بیرون پرصدا را نفسم

 "کنی؟می فکر چی خودت"ـ

 ".دیگه آره که فهمهمی خری هر دیگه"ـ

 :کنم تحمل را خریتش همه این نتوانستم

 شبه بازم آورده سرم که بال همهاون از بعد که کنه باور تونهمی خر یه فقط نخیرم،"ـ

 ".کنم اعتماد

 ایگوی کامال احواالتم کهآن حال کنم انکار زبان به دارم اصرار قدراین چرا فهمیدمنمی

 ؟!بود احساساتم

 "رفته؟ هم خانایرج پیش دونستیمی راستی.... هست اینم خب آره"ـ

 :دمش خیره دهانش به حیرتزده

 "!ستزنده پسرش که دونهمی هم چارهبی اون دیگه االن.... پس گی؟می راست"ـ

 :کرد نازک چشمی پشت

 رپس پدرو این قدراین چرا دونمنمی. ترهسرحال من بابای از ماشاال کدومه؟ چارهبی"ـ

 "جذّابن؟

 ردم،ک مرور اشتیاق با داشتم ذهنم در ایرج از که را تصویری آخرین. ریخت فرو دلم

 نه؟ است، عجیب... داشتم دیدنش برای ایبهانه کاش! شده تنگ برایش چقدر دلم

 .....داریم زاویه پدرم احساسات با قدراین که شرمیمبی واقعا ومادرم من
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 بیرون سمیه اطاق از بود نیامده خوشش زیادهم بازی ماشین از ظاهرا که ایلیا

 :ایستاد آمدومقابلم

 ".بابایی بریم"ـ

 :دوختم سوده نگاه به را امدرمانده نگاه

 "االن؟ کنم چیکار"ـ

 :گرفت خود به کارشناسانه ایقیافه سوده

 "نشکنه؟ که خودت غرور خاطر به یا نگرانی ایلیا واسه االن"ـ

 را این روی حتی بودم کرده قبل یدفعه که کاری با گفت،نمی هم بیراه پر انگار

 .شوم رو روبه امیر با دوباره که نداشتم

 ".همین... خوامنمی فقط دونم،نمی"ـ

 "دیدی؟ رو سلمی زیارت، رفتی که امروز راستی،"ـ

 شپی را حرفی چنین که بود یافته سلمی و موضوع این میان ارتباطی چه دانمنمی

 :گرفت اندوه از رنگی لحنم هرحالبه کشید؟می

 ".ناراحته دستم از احتماال... نیومد امروز سلمی"ـ

 "بزنی؟ بهش زنگ یه خوایمی"ـ

 "....دونمنمی"ـ

 :بود انداخته کسی یاد را او سلمی اسم کردم، نگاهی ایلیا به

 "!ربی؟"ـ

 :دادم تکان سری
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 میر،ا عمو پیش بریم کنیمنمی وقت دیگه ولی ببینی؟ رو ربیعه ببرمت خوایمی"ـ

 "ربیعه؟ یا عموامیر کن، انتخاب رو کدوم یه باشه؟

 :پذیرفت هم بعد کرد، سنگین و سبک کمی

 "!ربی یا"ـ

 قهحل هم به را شستش و اشاره انگشت اطمینان با هم سوده و کشیدم راحتی نفس

 .باال گرفت موفّقّیت ینشانه به و کرد

 :برداشت بوق چند از بعد گرفتم، تماس سلمی با و برداشتم را گوشی

 "الو؟"ـ

 "خواهری؟ خوبی جون، سلمی سالم"ـ

 ".قبول هاتروزه و ازنم. ماست از سالم"ـ

 ".شدم نگرانت حرم؟ امروز نیومدی چرا پس. باشه قبول هم شما از"ـ

 ".نبودی تو اومدم، که من"ـ

 ....بود آمده که فهماندم اشاره با و کردم نگاه سوده به تعجب با

 "خوبن؟ هابچه خوبی؟.... بیرون اومدم زود داشتم عجله چون شاید خب"ـ

 "وره؟طچه ایلیا. خوبن همه"ـ

 ".خوبه اونم"ـ

 "گیره؟نمی بهانه"ـ

 دیگر سویی و سمت به را موضوع من حالاین با! دلم روی گذاشته دست هم این

 :کشاندم

 ".شده تنگ ربیعه واسه حسابی دلش اتفاقا، چرا"ـ
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 ".اینجا بیا افطار پاشو خب"ـ

 "....افطار؟"ـ

 :کرد اعتراض فورا سوده

 ".شهمی ناراحت مامان"ـ

 ".جون سلمی دعوتم اییج امشب"ـ

 ".بیا فردا خب"ـ

 "!....فردا؟"ـ

 :گفت بلند سوده. دادمی تکلیف کسب از خبر که انداختم سوده به نگاهی دوباره و

 "!جون سلمی رسیممی خدمت رؤیا و من فردا"ـ

 من و زد داد طرف آن از بود آمده سرذوق حسابی و شنیده را سوده صدای که سلمی

 :گرفتم سوده طرف به را گوشی فورا هم

 "!خوشگله خانم چشم رو تونقدم"ـ

 .کردیم قطع را تماس گرم خداحافظی یک با و خندیدیم هردو

 ولی دش دلخور کمی بیاورد طاقت ربیعه دیدن برای باید دیگر روز یک فهمید که ایلیا

 آن به وای ولی رسیدمی نظر به بودکه چیزی از صبورتر اوگاهی. نیاورد خودش روی به

 هیچ هب که بود بدقلق هایشتری کینه آن از گردید،می لبریز صبرش یکاسه که وزیر

 .شدنمی مستقیم صراطی

 و گرم خوشامدگویی یک از بعد و برگشت کار سر از آقارضا که بود غروب نزدیک

 دهرچن برنخوریم، افطار دم ترافیک به تا شویم حاضر سریع خواست ما از صمیمانه

 .بود کوتاه واقعا مادرسوده یخانه تا اینجا یفاصله که
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 هال توی که ایکاناپه روی هم ایلیا و من کردمی آماده را سمیه سوده که ایدرفاصله

 سوده به تا رفت طرف آن و طرف این قدری نیز آقارضا. بودیم منتظر و نشسته بود

 ....ما مقابل نشست آمد هم بعد کند، کمک

 "خبرا؟ چه خانم، رؤیا خب"ـ

 "....متیسال"ـ

 ".گردهبرمی دیگه روز ده تا امان"ـ

 یطانشش نسبتا نگاه به را متحیرم نگاه و شدم غافلگیر ناگهانی رسانی اطالع این از

 بر کردم سعی! نداشت سوده از کمی دست بازی مارموذ در هم او انگار دوختم،

 همم ایمبر هم چندان امان به مربوط مسائل که کنم وانمود و باشم مسلط هیجاناتم

 :نیست

 ".سالمتی به"ـ

 ....پایش روی انداخت پا

 ".گردهبرمی داره تو خاطر به"ـ

 بیندازد؟ راه بازارگرمی امان برای داشت سعی چرا دانمنمی

 ".بود گفته بله،"ـ

 :کشید درهم آمیزاستفهام حالتی به را ابروانش

 "!دونستی؟می"ـ

 بدانم؟ را خاصی چیز چه بود قرار

 "!پرتا و چرت همین..... و باشم منتظرش اگه.... گفت شخود.... خب"ـ

 :گرفت اشخنده
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 "....نداره گیمی که پرتا و چرت اون به ربطی نه،"ـ

 کنیم، وانمود جدی کردیممی تالش ما هردوی ولی گرفت امخنده نیز من باراین

 :انداختم باال ایشانه

 ".ندارم خبر چیزی از این از تربیش"ـ

 ".گهمی بهت خودش گردهبر بذار پس"ـ

 :شد بلند اطاق توی از سوده داد صدای

 "!!کمک! گیرکرده دستاش رضااااااااا"ـ

 دبرس سمیه داد به تا رفتمی که طورهمان و داد تکان تأسف به سری و خندید آقارضا

 :زد غر من به خطاب

 "تی؟هس رفیقی جور چه تو آخه. بده ما زن این یاد مادرگری کمی یه خدا رو تو"ـ

 مانا مشغول حسابی فکرم دهم، اهمیتی شدنش پسرخاله این به نداشتم وقت فعال

 .دبگوی نخواست عمدا هم شاید یا نیافت را گفتنش فرصت آقارضا که دلیلی و بود

 سوده شوهری و زن هایشوخی مزاحم و کنم صحبت ترکم کردم سعی مسیر توی

 از. مرسیدی وقتی چه نفهمیدم اصال که بود امان درگیر ذهنم قدرآن ولی نشوم وآقارضا

. ایمویژه مهمانان انگار که کردند ما از گرمی استقبال چنان سمانه و سپهر در دم همان

 مثل دکرمی سعی و گرفته آغوش در اشتیاق با را ایلیا سپهر بود، شلوغ حسابی خانه

 :بزند حرف او با خودش

 "!سپه توسط هشمی خورده االن ایلی! ایلی واسه مُرد سپه"ـ

 لحا به تا شد، گرد حیرت از چشمانم که گرفت لپش از آبدار یگنده ماچ چند هم بعد

 زمین را او وقتی! باشد خوشمزه کسی دهان به جوراین ایلیا گوشت بودم ندیده
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 اعتراضی شد باعث که بود مانده ایلیا لپ روی کبود به مایل قرمزی جای گذاشتمی

 :کنم جدی چندان نه

 ".موبچه کردی کبودش هر،سپ"ـ

 :خندید من به رو بود خرسندی غرق خودش کاری شیرین از که سپهر

 "!آلوچه نگو، بچه"ـ

 :گفت دوباره خندیدم، بارضایت

 ".انصافبی شهمی تنگ براش خیلی دلم ما؟ پیش نمیاریش چرا تو"ـ

 :کنم تشکر او از زبانی چه با دانستمنمی

 "!مهربون دایی مرسی"ـ

 :داد دماغش به چینی

 ".خوشگله آبجی چاکریم"ـ

 :گزیدم را لبم

 "!سپهر پررویی خیلی"ـ

 :گرفت را دلخواهش ینتیجه فورا

 "کنم؟ شوخی آبجیم با تونمنمی ولی داییشم طورچه"ـ

 :زدم جیغ فشرد، و گرفت دوانگشتش الی را امبینی بجنبم خودم به تا و

 "!شعوربی حد؛این تا نه دیگه"ـ

 با وعلیک سالم از که سوده. شد دور من از و خندید سرخوشانه و امدنی بدش اصال

 و خیس چشمان بادیدن و برگشت من به رو بود شده فارغ تازه هایشفامیل و فک

 :گفت سرخم دماغ
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 "تو؟ شدی چی"ـ

 ".بپرس تربیتتبی داداشت از هیچی،"ـ

 :گفت حرص با و کرد گرد را چشمانش و فشرد هم به را هایشلب

 "!کنممی مشآد"ـ

 گاهی و بردمی لذت حسابی سپهر با بازی از ایلیا گذشت، خوش ما یهمه به شب آن

 سعی هم وسوده من. کردندمی شیطنت تایی سه و شدمی اضافه هاآن به هم سمانه

 مه مستخدمین اگرچه. کنیم کمک ساراخانم به افطاری به مربوط کارهای در کردیممی

 حضور نیز خانواده از چندنفر باید اوضاع ساماندهی برای هرحال به ولی بودند

 .داشتندمی

 از تا دوسه بودم کابینت توی شده خشک هایظرف چیدن مشغول وقتی باریک

 هک شدند آشپزخانه در کنار وگوگفت مشغول ازحضورم خبربی سوده فامیل هایخانم

 :شد تیز هایمگوش اختیاربی

 "سالشه؟ چند یعنی"ـ

 دو هایبچه مثل زدنشحرف ولی خوره،می سال یازده ده که شقواره و قد دونم،نمی"ـ

 ".ستساله سه

 ....زنندمی حرف ایلیا یدرباره که نداشتم شک ریخت، فرو قلبم

 "یعنی؟ ستمونده عقب"ـ

 "....انگار آره"ـ

 !گرفت درد امسینه یقفسه و

 "!بینممی خوشگل یمونده عقب یه باره اولین عجیبه،"ـ
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 !نه؟ بود؛ اممادرانه حق شدن حالخوشکمی

 ".مامانش چارهبی فایده؟ چه"ـ

 "بدبخت؟ همهاین و قیافه خوش قدراین آدم مرده، شوهرشم بدبخت. واقعا آره"ـ

 !!داشت؟ حق واقعا! واقعا داشت حق

 ".خورده نظر و چشم البد.... حکمتش قربون دونم؟می چه"ـ

 فاجعه یک قیمت به گاهی که پنهانی هایقتحما ؟!است این ونظر چشم معنی پس

 ساقط ماندوش از مکافاتش بار «نظر و چشم» عبارت با نهایتا تا شوندمی تمام

 ....گردد

 ".نکنه مسلمونی هیچ قسمت خدا واال، آره"ـ

 شانخود به که هاییغیرمسلمان مثال کردند؟می دعا هامسلمان برای فقط چرا دانمنمی

 تلخ بغضی نیستند؟ آدم بزنند حرف خدا خلق سر پشت جورینای دهندنمی اجازه

 نمت به زحمت و کار روز یک خستگی. بستمی داشت را نفسم راه و گرفته را گلویم

 خودم روی به کهآنبی. شوم ولو آشپزخانه کف جا همان خواستمی ودلم ماسیده

 شانپای و دست افتاد من به چشمشان تا. بردارم را هاظرف یبقیه تا برخاستم بیاورم

 هاآن به توجهبی من ولی کنند، مالی ماست را قضیه جوری چه ماندند و کردند گم را

 بیرون آشپزخانه یگوشه از یواشکی هم هاآن. بودم خودم کار سرگرم طورهمان

 !کردندمی ردوبدل ضایعانه هایخنده باهم که درحالی خزیدند

 ار دیگری احساس لذت و عشق جز رنیستماد یک حق سوخت،می پسرکم برای دلم

 هایحس بدترین راکه وترحم دلسوزی من ولی کند، تجربه فرزندش یدرباره

 من ایایلی که دانستمی چه کسی. داشتم امزندگی فرد عزیزترین به نسبت دنیاست

 نگاه هرچه ولی دارد هاییاذیت گاهی هرچند است؟ مهربان و قانع و خوب قدرچه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

150 

 

 احساس که درمواقعی و کرده رفتار من تصور از جلوتر قدم یک میشهه او کنممی

 ....ساخته غافلگیرم سازش و صبر با امکرده درماندگی

 برای مانقبلی قرار طبق روزبعد و کردم استراحت سوده یخانه همیشه مثل شب آن

 سرحالو ادش ربیعه درکنار ایلیا که بگویم توانممی جرأت به. رفتیم سلمی پیش افطار

 هچ او با ربیعه دانمنمی. یافتمی افزایش اشیادگیری قدرت واریمعجزه طرزوبه بود

 تبیس ده شعر ربیعه بارهماین گشت،بازمی پر دست نزدش از ایلیا هربار که کردمی

 از که قسمتی همان فقط البته خواند،می برایم اشتیاق با ایلیا و داده یادش را چهل سی

 آموزش امان خواست به بنا توانممی فهمیدم ترتیب این به! شدمی شمرده صد تا ده

 .کنم امتحان رویش نیز را ریاضی

 اب او هرحالبه ولی نبودند آقارضا برای مناسبی هایصحبتهم قاسم و سعدان اگرچه

. بگذراند خوش خودش به شده هرجور داشت سعی و کردمی شانتحمل شکیبایی

 هک درهرفرصتی او دارد، ناپاکی نگاه قاسم برخالف عدانس متأسفانه که شدم متوجه

 برخالف کردم،می پیدا بدی حس که شدمی خیره سوده یا من به جوری یافتمی

 هب المقدور حتی داشت سعی و دزدید می را نگاهش محجوبانه همیشه مثل که قاسم

 اعضای یقیهب با بود متفاوت قدراین سعدان این چرا دانمنمی. نکند نگاه هاخانم

 افیک وقت هایشبچه تکتک تربیت برای نداشته فرصت سلمی طفلک اش؟خانواده

 .اندشده سازگار جوری یک موجود شرایط با خودشان هاآن بگذارد،

 ....رفیقش دیدن بیرون برود سر یک تا گرفت اجازه ما از آقارضا گذشت که قدری

 این از باید که داشت من به ربطی چه ضاآقار و امیر دیدار دانمنمی شد، رو و زیر دلم

 شدم؟می دلخور و ناراحت اتفاق

 :آمدم خود به سلمی باصدای

 بهشون هم. داوود امامزاده مثال گردش، ببریم رو هابچه بذاریم قرار یه گممی"ـ

 ".شهمی وا دلمون ریممی زیارت هم گذرهمی خوش
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 :کردم موافقت حالیخوش با

 "موافقی؟ سوده! عالی هم خیلی"ـ

 :برچید ایلوچه و لب سوده

 هم داوود امامزاده. برم مسافرت تونمنمی زیاد کوچولوئه سمیه تا نه، که فعال"ـ

 رو جونم یشیره ندارم، رفتن راه جون دیگه من. داره روی پیاده کلی زیاده، دردسرش

 ".فسقلی این کام تو ریختم

 :سوزاند آتش سلمی

 "!کنممی کرایه خر برات خودم چرا؟ روی پیاده"ـ

 !تنگریس سلمی به بدی خیلی جور یک شده قفل فک با سوده و خندیدم اختیاربی

 :گفتم سلمی به رو و کرد نگرانم حیاط توی هابچه سروصدای

 "بیمارستانه؟ هنوز خانم شوکت"ـ

 :داد تکان تأسف به سری

 هخراب خیلی شوضع. اومدننمی بر بیمارستان هایهزینه ازپس. خونه آوردنش نه،"ـ

 ".مونهمی زنده تربیش وقتی چند یه کنن مراقبت ازش گفتن منتها چارهبی

 سلمی به رو آنگاه بدهد، تذکر هابچه به برود خواستم نعیمه از و سوخت دلم خیلی

 :کردم

 "شه؟نمی خوب کنن عملش"ـ

 خیلی ولی. چیزی همچین یه بذاره، باتری باید گنمی. داغونه قلبش نداره، فایده"ـ

 ".بفروشن رو خونه شاید گهمی امیرآقا سنگینه، شهزینه

 ....کردممی شانکمک و داشتم پول کاش کردم آرزو بار صدمین برای
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 ".براشون شه جور پول و نکشه اونجا به امیدوارم"ـ

 :فشرد را دستم سوده

 "بزنیم؟ بهشون بریم سر یه خوایمی"ـ

 :کند راحت مرا کار خواست دشخو حساب به سلمی بگویم، چه دانستمنمی

 ".برگردید سر یه برید شما. مراقبشم خودم ایلیایی نگران اگه"ـ

 ....توانستمنمی من ولی داشت، لطف او

 کهاین تا زمین تو برم بشم آب دممی ترجیح.... کنم نگاه روشون تو شهنمی روم"ـ

 "....مادرش و امیرآقا به بیفته چشمم دوباره

 قموف دادنش تذکر در نعیمه که کردمی القا را این حیاط توی هاهبچ ییکباره سکوت

 ینمبب بروم نگرانی با تا مراواداشت توصیف غیرقابل خاص حس یک حالاین با بوده،

 باغچه لب که ایلیا به افتاد چشمم رسیدم راهرو در جلوی کهاین محض به. شده چه

 با یزن نعیمه و ربیعه کرده، بغض و دوخته امیرآقا یخانه ایوان به را نگاهش و نشسته

 .کردندمی نگاهش و ایستاده فاصله کمی

 :پرسیدم نعیمه از و رفتم جلو

 "گفته؟ بهش چیزی کسی"ـ

 :گفت آهسته نعیمه

 حالش مامانم گفت ایوون روی اومد شراره بدم تذکر بهشون بیام من کهازاین قبل"ـ

 ".شده جورینای ایلیا موقع همون از. نکنین سروصدا نیست خوب

 ذهنش در نیز امیر با ارتباطش آن حاال و دارد خاطر به را شری خوب خیلی که فهمیدم

 :کنم دلجویی او از کردم سعی و رفتم جلو. گرفته جان
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 "!مامانی؟ ایلیا،"ـ

 :کرد فرو چشمانم در نیزه مثل را خشمگینش نگاه

 "!هس وخ.... وخ(.... کرد میرا یخانه به اشاره و.... )امی عمو بابایی این ربی، این"ـ

 رعموامی دیدن به نداریم وقت بیاییم ربیعه دیدن اگر بودم گفته او به که آمد یادم

 دروغ او به چرا که کردمی محکومم حاال بود، پذیرفته دالنهساده چه وپسرکم برویم

 !ام؟گفته

 :کردم سوده به رو اطاق، داخل بردمش و گرفتم را دستش

 جورییه شهمی اگه. زمین میاد پاش و چاردست رو گربه عین نمکمی هرکاریش"ـ

 ".شهمی پا به شرّی یه حتما امشب وگرنه بریم بیاد کن خبر رو آقارضا

 :گفتسلمی بعد و کردند بدل و رد باهم داریمعنی نگاه سلمی و سوده

 ".ببیندش بره بذار خب کنی؟می اذیتش چرا"ـ

 :بردم باال را صدایم

 یدبا ایلیا. نکن دلسوزی کنممی خواهش سلمی، نداری من هایبدبختی زا خبر تو"ـ

 "!وقت هیچ ببینه، رو امیر عمو نیست قرار دیگه که بفهمه

 برخ را آقارضا برود خواست قاسم از نیست حریفم کسی شوم خر دانستمی که سوده

 سعی مه سوده و آقارضا. نزد حرف هم کلمه یک من با ایلیا شب آن. بیاید که کند

 .کنند صحبت بامن بارهدراین نکردند

 تیم،رفمی سوده یخانه سوی به ماشین سوار که طورهمان بود، سنگین و سخت شبی

 ماشین سکوت آقارضا صدای با ناگهان. شدم زنده و مردم صدبار هرلحظه من

 :شکست

 "....ببینه رو پسرش عروسی مرگش از قبل خوادمی گفته خانم حاج"ـ
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 را اشبقیه تا دوختیم چشم او به درسکوت و کرد غافلگیر مارا یمهه حرف این

 ....بگوید

 همچین ولی بود خواسته مرگ ازم کاش گفتمی شد،می داغون داشت چارهبی"ـ

 ".نه چیزی

 :پرسید سوده

 "بده؟ گرفتن زن مگه چرا؟ خب"ـ

 :تأسف به داد تکان سری آقارضا

 ".....خوادمی رو رؤیا خاطر هنوز.... تونهنمی گهمی"ـ

 چه تا !داند؟می چیزهایی چه دیگر آقارضا رفت، سیاهی چشمانم و ایستاد تپیدن از دلم

 ....ام؟ کرده اعتراف بدان امیر دربرابر که است عشقی جریان در حد

 به مردش که ایخونه توی بیاد آرزو و امید هزار به که زنی اون داره گـناه گهمی"ـ

 ".کنهمی صبح ور شبش دیگه زن یه عشق

 آقارضا هب نارضایتی و بغض به آمیخته سکوتی و باز باچشمان انداختم، ایلیا به نگاهی

 چه ات او بود نشده آورده امیر از اسمی حتی عمدا که حاال دانستمنمی ولی نگریستمی

 واکنشش بازهم بداند اگر زنیم؟می حرف کسی چه به راجع که آوردمی سردر حد

 است؟ همین

 اشک و کشیدمی سیگار گنده مرد بود، شنیده حیاط توی از رو ایلیا صدای که مشبا"ـ

 هیبت اون به نه..... بفهمم آدمو این تونمنمی اصال شه؟می باورت سوده! ریختمی

 اشک جوری همین ولی گفتنمی هیچی.... شگونهبچه اشکای اون به نه شمردونه

 "!ریختمی

 ....!امیر چارهبی فشردم، رهمب را چشمانم و گرفت آتش دلم
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 :شکستم را سکوتم و کنم تحمل نتوانستم دیگر

 همینه شما نظر به آقارضا؟ آره کنم؟ ازدواج باهاش من که زنیدمی رو حرفا این"ـ

 "راهش؟

 :داد تکان سری

 "....نیست راهش این خانم، رؤیا نه"ـ

 "!نیستم؟ که سنگ از آدمیزادم، هم من کنید؟می اذیتم حرفا این با چرا پس"ـ

 کرد ایاشاره سوده به رسیدیم وقتی. نگفت خصوص این در چیزی دیگر و کشید آهی

 :گفت من به رو آنگاه داخل، ببرد خود با را ایلیا که

 ".دارم کارت وایسا لحظه یه"ـ

 با و کرد قفل را ماشین در نیز او باال رفتند سوده همراه به ایلیا وقتی و کردم اطاعت

 .....رفتیم جلو کمی حیاط توی هدفبی و آهسته هاییقدم

 ".یبدون هم تو بدنیست که شدم حقیقتی یه متوجه زدممی حرف امیر با که امشب"ـ

 "چی؟.... خب"ـ

 هچ ولی گیره ایدیگه مرد پیش دلش که کنم فکر زنی به داره حرمت گفتمی امیر"ـ

 "گفتی؟ چی چارهبی نای به تو رؤیا. نیست کوک باهم سازشون عقلم و دل که کنم

 ....بود آمده سرم به ترسیدممی که چیزی همان از

 دیگه مرد نکنه، بدبختش خواهر و مادر دل به خون قدراین که گفتم جوریاین"ـ

 داشته دادن دل ارزش که شما بینیمی هم مرد زمونه و دوره این آقارضا؟ کدومه

 "باشه؟
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 و راست کاری، پنهون قدراین و بگی خواینمی رو چیزهایی یه چرا دونمنمی.... خب"ـ

 یول.... جداست بحثش بینینمی مرد که اینم نداره، ربطی هیچ من به اصال دروغتم

 خاطر به کنه ازدواج شه مجبور امیرآقا روزا همین ممکنه بکن، خوب فکراتو فقط

 اب بهتره کنینمی فکر ایدیگه مرد هیچ به و گفتی دروغ بهش واقعا اگه. مادرش

 ".نبندی خودت روی به رو باهاش ازدواج راه ابد تا و باشی روراست امیر و خودت

 با ازدواج به هم ثانیه یک حتی درهرصورت دروغ چه باشم گفته راست چه من"ـ

 ".کنمنمی فکر امیرآقا

 هرچهارنفرتون کار وگرنه بکنه، دل ازش ایلیا که کنی کاری شده هرطور باید پس"ـ

 ".شهمی سخت خیلی

 :کرد راحت را کارم آقارضا که کردممی فکر چهارم نفر به داشتم

 "!کنهمی صدا بابا اونو ایلیا که بفهمه کافیه خدا بنده این یآینده همسر"ـ

 :سوسن پیش رفت فکرم حسابی چه روی دانمنمی

 ".کنهمی صدا بابا رو امیرآقا چی واسه و داره مشکل ایلیا که دونهمی اون ولی"ـ

 :خورد گره درهم ابروانش

 "کی؟"ـ

 :دادم تکان سری

 شپیش مدت یه که کنه ازدواج باهمونی امیرآقا قراره کردم حس لحظه یه ببخشید،"ـ

 ".خانم سوسن کردم؛می کار

 ".....گفت چیزهایی یه شدرباره اتفاقا! عجب"ـ

 :شدم اشبقیه شنیدن مشتاق و شد تیز هایمگوش
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.... سوسن کنه؛ ازدواج شهیدش دوست خواهر با داره اصرار مادرش گفتمی...."ـ

 خاطر من که داره خبر اون گفت زد؛ عجیبی حرف یه ولی خوبه؟ خیلی که این گفتم

 اهسی زندگیم کنه،می اشتباه که بگم دروغ بهش تونمنمی عمر یه خوام،می رو رؤیا

 با اوضاعش بازهم بکنه تو از دل بتونه کندن جون بار هزار به اگه حتی گفتمی. شهمی

 ناو دل روی لکه یه مثل عمر یه حقیقت این چون کنهنمی پیدا سامون سرو سوسن

 یکس با باید داشت عقیده همین واسه شه،نمی زندگی زندگیش و مونهمی باقی زن

 در دروغی و راست نباشه مجبور اونم تا باشه نداشته دلش از خبر که کنه ازدواج

 ".بگه بارهاین

 :شدم أسفمت سوسن خاطر به

.. ..کنه خوشبختش تونهمی اون! ادعابی و واقعی عاشق یه عاشقشه، سوسن ولی"ـ

 ".کنم باز شواسه راهو که بیرون اومدم اونجا از همین واسه اصال من

 ".بذاره زندگیش به پا قراره که باشه زنی دل مراقب دممی حق امیر به من ولی"ـ

 رسانیاطالع این از را منظورش وقتی مخصوصا کرد،می اذیتم داشت هاحرف این

 :یافتمدرنمی وسیع

 "برمیاد؟ من دست از کاری آقارضا؟ داره ربطی چه من به حرفا این االن"ـ

 وس آن و سو این هدفبی بود ریخته حیاط کف که را هاییسنگریزه کفشش نوک با

 :انداخت

 دیب هم مثبت جواب یرام به االن اگه.... بدونی باشه الزم شاید گفتم نه، که کاری"ـ

 ییک پیش دلت تو که کنهمی فکر غلط یا درست چون کنه، ازدواج باهات محاله دیگه

 ".ستدیگه

 :ریخت هم به را اعصابم و گذشت ذهنم از باد و برق مثل چیزی یکدفعه
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 ایلیا گفتن بابا از! کنیم؟ درست دردسر براش ایلیا و من که ترسهمی امیرآقا نکنه"ـ

 "!ره؟آ ناراحته،

 لمشک باشی مایل درصد یه شاید کردم فکر من نگفت، بارهدراین چیزی امیر نه،"ـ

 و محترمیه و خوب خیلی مرد امیر هرحال به. کنی حل ازدواج با رو نفر سه خودتون بین

 هیچ پیش قطعا ایلیا. کننمی اصالح رو رفتارشون دارن زیادی تاحد هم شخانواده

 که داری تصمیم واقعا تو اگه و نداره آرامش و رضایت اساحس امیر یاندازه به مردی

 اساسی فکر یه حاال همین باید بدی ترجیح خودت یخواسته به رو ایلیا یخواسته

 ودشخ بین اونم تا نیست مردی هیچ پیش دلت که بگی بهش شد الزم اگه حتی کنی،

 ".نکشه حرمت اسم به قرمز خط یه تو و

 :دادم کردن فکر فرصت خودم به کوتاه چندان نه یمکث در و افکندم زیر به سر

 عمر تاآخر دمنمی اجازه و کنممی بیرون ایلیا دل از رو امیرآقا مهر شده هرطور"ـ

 ".کنه ارد لکه رو امیرآقا بختیخوش شاحمقانه گفتن بابایی این با احیانا تا ببیندش

 "چی؟ نرفت بیرون ایلیا دل از مهرش اگه"ـ

 "....سازمشمی نو از بعد! شه محو کامال امیر نقش تا شکنممی رو دلش باشه الزم"ـ

 "!نه؟ خودته، دلخواه که طرحی با"ـ

 ....ندادم جوابی

 ".....رؤیا شهنمی قشنگ بزنی که هرطرحی زده بند چینی یه روی"ـ

 :فشردم برهم را چشمانم

 "....ندارم ایچاره"ـ

 نیستی حاضر وقت هیچ ردی،ک امان جلوی که ادعایی اون برخالف کن قبول"ـ

 ".بدی ترجیح خودت یخواسته به رو ایلیا یخواسته
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 تلخی لبخند..... رفتمی فرو دلم عفونی زخم بر خنجر مثل شرایطی هر در امان نام

 :دادم تکان سری و نشست برلبم

 "!نه؟ خودخواهم؛ خیلی"ـ

 :کرد باال و پایین مثبت جواب ینشانه به را سرش صادقانه

 "....!یخیل"ـ

 !کنیمی منعکس صداقتت ی آیینه در را انگیزم نفرت و پلید ی چهره که ممنون

 خواستن! خودخواهم؟ من افتادم، راه به اطاق طرف به بگویم تریبیش چیز کهآنبی

 کیستم من پس خواهمشمی که است ی«خود» همان او اگر است؟ خودخواهی امان

 بینم؟می را «او» ردپای نگرممی خود در هرچه که

****** 

 «وکیل»

 اضطراب جور یک دچار و داده دست از من به را اعتمادش ایلیا پرماجرا روز آن از بعد

 ولی اد،افت اتفاق این چگونه که نبودم این صرافت به اوایل بود، شده توضیح غیرقابل

 انتخاب یک با را او من ام؛شده مرتکب بزرگی ستم درحقش که کردم باور کمکم

 باور او گفتممی هرچه دیگر حاال و بودم فریفته امیر یا ربیعه با دیدار بین ساده

 قول و عذرخواهی حتی و کردنمی دوا من از دردی هیچ بارهایندر شرمساری. کردنمی

 ریبف باریک فقط ادراکش خاص نوع خاطر به ایلیا چراکه نبود کارساز نیز دادن شرف

 ونمغب نیز بار دومین برای نداشت امکان شدمی برمال برایش حقیقت اگر و خوردمی

 گونه این برای او ولی بودم نکرده آشنا دروغ یواژه با را او هرگز من اگرچه. شود

 که وعیدهایی و وعده دادن دیگر رواین از. نداشت هاواژه به نیازی شهودی هایادراک

 اایلی برای دهد یفتخف را هایشدرخواست از ناشی روحی فشار از اندکی توانستمی
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 عمل آن به هرگز که کردمی تأکید او دادممی که هرقولی و داده دست از را کاربردش

 !کرد نخواهم

 بازگشته باید تاکنون امان که دانستممی من و گذشته دیدار آن از هفته دو حدودا

 رهدوبا باید من و فرارسیده نیز خیاطی سفارشات تحویل موعد دیگر سوی از باشد،

 یحانهصب داشتم که موقعی درست شنبهپنج روز صبح. شدممی تهران به سفر هیایم

 کرف خود با و شد کنده جا از قلبم دلیلبی درآمد، صدا به امخانه زنگ دادممی را ایلیا

 !ام؟بوده کسی چه منتظر کردم

 :پرسیدم آیفون پشت از و برخاستم

 "!بله؟"ـ

 :انداخت جانم به زلزله آمد سو آن از که آشنایی صدای

 ".بازکن امانم،"ـ

 تا که کردمنمی باور ولی گرددبرمی دارد من خاطر به امان بود گفته آقارضا اگرچه

 مد چادرسفید عجله با و کردم باز برایش را در مختصر تعارفی با. بیاید بخواهد اینجا

 اب نبود تنم ایپوشیده و مناسب چندان لباس چون و انداختم سرم روی را امدستی

 .رفتم استقبالش به فورا و پوشاندم کامال را خودم چادر همان

 و ریش از دیگر و کرده اصالح را صورتش پراند؛ سرم از برق جدیدش تیپ دیدن

 نت به استخوانی اسپرت کت و وهمرنگ تیره شلوار و پیرهن! نبود خبری سبیلش

 سنکم واقعا طوریاین. بود گرفته راستش دست در که سامسونت کیف یک با داشت

 آن حتی! زیباتر انکاری غیرقابل طرزبه و رسیدمی نظر به بود که چهآن از تروسال

 اشتد دوباره حاال بود کشیده آن بر معصومانه ایپرده وسبیلشریش قبال که شرارتی

 !نداشت نظیر کردنم غافلگیر در او. کردمی خودنمایی
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 فت،نپذیر ولی باال بیاید که کردم تعارفش وشد ردوبدل مانمیان گرم وعلیکیسالم

 :کردم اصرار

 ".بخور صبحونه ایلیا با بیا خب نیستی؟ که روزه"ـ

 "نباشم؟ چرا"ـ

 "!دیگه؟ مسافری آخه خب"ـ

 ".تهران برگردم باید ظهر از قبل تا نه؛"ـ

 "....باشه قبول خب آها،"ـ

 "چطوره؟ ایلیا. ممنون"ـ

 :کشیدم آهی

 چیکارش دونمنمی دیگه شه،می ترغریبه من به نسبت ارهد روز هر متأسفانه"ـ

 "....کنم

 "داشته؟ پیشرفتی موسیقی درمورد"ـ

 :شدم مادرانه موقت هیجان جور یک دچار

 تو استعدادش امان؛ وای. کنه اجرا خودش رو هاملودی از تا سه دو تونهمی االن آره،"ـ

 "!نظیرهبی موسیقی

 اب که شکلی حصیری هایصندلی از یکی روی و ددا تکان رضایت ینشانه به سری

 :کرد من به ایاشاره و نشست بود شده چیده باغچه کنار نظم

 ".دارم کارت اینجا بیا دقیقه چند هست امکانش اگه"ـ

 .....مانداخت اطاق یپنجره به نگاهی و برگشتم نگرانی با. گذاشت میز روی را کیفش و

 "....لحظه یه میام، االن"ـ
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 خودش که فهمیدم کشید، درهم را هایشاخم دیدنم با ایلیا. داخل رفتم و شتمبرگ و

 شاکی حسابی امان حضور از حاال و درآورده را چیز همه توی و ته پنجره پشت از قبال

 :نیاورم خودم روی به کردم سعی! است

 "باشه؟ میام، االن مامان بخور رو تصبحونه تو ایلیا،"ـ

 "!میره.... می.... می اد،ی....نی.... نی مامان"ـ

 :کردم خودم به خطاب غرغری زیرلب

 "!شهمی راحت تونهمه ازدست میرهمی همون ایشاال"ـ

 بود داده ارائه توانش حد در را اعتراضش اونیز و کرده را امرسانی اطالع من هرحالبه

 به اهکوت خیلی فرصت یک در فقط. کنیم جروبحث باهم و بایستیم نداشت دلیلی و

 نارک چادرم اگر که نخی روسری یک با کردم تنم بلندی آستین پیرهن و رفتم اطاقم

 .نباشد ناجور وضعیتم رفت

 :دکر اعتراض آشپزخانه میز پشت از دوباره ایلیا که بودم نرسیده ایوان در به هنوز

 "!خوادنی ایلیا! بره امان این"ـ

 یاد خوبیبه را ایکلمهسه جمالت داشت امان به نسبت حساسیتش لطف به شکرخدا

 !گرفتمی

 من از نگاهش با امان. رفتم حیاط به عجله با دهم اشخواسته به اهمیتی کهآنبی

! بود شده ازیب که بس کنم نگاه صورتش به ثانیه یک از بیش نبودم قادر کرد، استقبال

 هاصندلی از یکی روی! بزنم چشمش نکرده خدای یا شوم گـناه مرتکب ترسیدممی

 .ماندم منتظر و نشستم مقابلش

 هرچیز و گـناه و ونظرچشم هم رفت، یادم از اشقیافه هم کرد شروع راکه صحبتش

 :دیگری
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 تواقعی یه متوجه بدونی نیست الزم که طریقی از بودم کشور از خارج که مدت این"ـ

 دهکر رو تالشش تمام الهه کهدرحالی هستی کالن ثروت یه وارث تو شدم؛ وحشتناک

 "!بوده موفق حاال همین تا و کنه کوتاه ثروت این از رو تو دست تا

 ازدهانم زحمتبه وکلمات دوختم چشم دهانش به باحیرت شد، خراب سرم بر دنیا

 :شد خارج

 "فهمیدی؟.... کجا از.... طورچه.... تو"ـ

 نم. ماجراست قسمت تریناهمیتکم این فعال ولی گم،می بهت بعدا شد الزم اگه"ـ

 ابقس وکیل با. نبود مبرنامه توی اصال کهدرحالی نروژ رفتم سفر یه خاطر همین به

 هکرد مرخص رو وکیلشون الهه کردن فوت خانمعمه که زمانی کردم، صحبت خانمعمه

 یوصیتنامه اصل ظاهرا. کرده استخدام بوده خودش تأیید مورد که رو نفر یک و

 ور خانمعمه ترفندی چه با الهه که دونهینم ایشون سابقشه، وکیل پیش خانمعمه

 امن به هرحالبه شدیگه نصف ولی کنه پدرت نام به رو اموالش نصف تا کرده راضی

 عالف که االرثتسهم به حضورنداری نروژ توی تو کهاین یبهانه به الهه البته توئه،

 و خواهر نفع به جوری یه رو شهمه داره سعی و کنهمی حکومت داره بالتکلیفه

 ".بکشه باال برادرت

 اثمیر از نیمی تصاحب برای الهه ترفند از خبر هم نداشت، اهمیتی برایم هاحرف این

 یک حتی گذاردنمی الهه که بود روشن برایم روز مثل هم و داشتم خبر جان عمه

 ینا گفتن برای فقط امان مطمئنا ولی برسد من به خانم عمه میراث دریای از فنجان

 :بود نیامده ینجاا مطلب

 "هست؟ هم ایدیگه موضوع دونستم،می رو هااین حدی تا خب،"ـ

 .....کرد مکث کمی و داد تکان سری
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 هب نسبت رو اعتمادش کهاین خاطر به نروژ، برگشت ایران از پدرت که باری آخرین"ـ

 اغسر رفته بقیه چشم از پنهون و درخفا بود داده دست از خانواده جدید وکیل و الهه

 انونیق مراحل تمام کردن طی و وصیتنامه یه تنظیم با ،*استن آقای سابق؛ وکیل همون

 کرده؛ تقسیم برادرت و خواهر و تو بین رو اموالش تمام نروژ چه ایران داخل چه

 تو االرثسهم حتی نروژ؛ توی اموالش وهمچنین داشته ایران در که رو اموالی یهمه

 ولی ببره، ازپیش کاری نتونه الهه دیگه تا کرده واگذار بهت هم خانمعمه اموال از رو

 ".بمونه کالهبی سرش تا ننشسته بیکار هم الهه مورد یه این در خب؛

 موضوع این قدرآن کنم، حالجی ذهنم در نبودم قادر شنیدممی که را چهآن از نیمی

 :نداشتم هایشحرف شنیدن برای کافی تمرکز حتی که بود کرده امآشفته

 یه یحت نیستم اونجا من وقتی کنه؟ کاری همچین تونستهمی مگه امان؟ چی یعنی"ـ

 تونستهمی پدرم جوری چه هم بعد... گیرهنمی تعلق بهم خانم عمه اموال از کرون

 "نبوده؟ اینجا خودش وقتی کنه مشخص ایران توی رو اموالش تکلیف

 صمشخ رو تکلیفشون و یبر سفر یه که اینه به مشروط و محفوظه تو سهم اونجا"ـ

 ثالم کنی، استفاده ازشون جوریچه که بگیری تصمیم تونیمی دیگه بعدش کنی،

 دیر اگه هالبت. مستقلت بانکی حساب توی بره منقول صورت به یا بشه ملک به تبدیل

 علج با تا کنهمی تالش داره حاال همین اون ببری، پیش از کاری ذارهنمی الهه بجنبی

 الهه از جلوتر قدم یه پدرت حالاین با. کنه تصاحب رو اموالت رشوه دادن و سند

 یلوک رو استن آقای وکالتنامه یه تنظیم با سفارتخونه توی مرحوم اون کرده، حرکت

 تو به رو امالکش ترینمهم از یکی سند بعدهم کرده، معرفی ایران در خودش

 "....بخشیده

 :کردممی تهی غالب داشتم هیجان شدت از

 "!چی؟.... ملک؟ کدوم"ـ

__________________ 
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 *sten 

 اروک این شخصا خودش گردهبرمی ایران به وقتی خواستهمی ظاهرا... نوشهر ویالی"ـ

 رو ارک نتونسته و کرده پیدا شدت بیماریش متأسفانه خب؛ ولی بده انجام حضورت در

 در هک سپرده تحسینه قابل واقعا امانتداریش که استن آقای به حالاین با کنه، تموم

 لهها طرف یه از نبود، نفعت به هیچی نروژ توی که هرچند کنه تموم کارو فرصت اولین

 دلخواه هب وصیتنامه یه بوده بستری بیمارستان توی پدرت که زمانی وکیلش کمک به

 از و برداشتن، بوده اغما درحالت که رو پدرت انگشت اثر و کردن تنظیم خودشون

 تماس باهات بتونه که نداشته ازت ایشماره و نشون هیچ استن آقای دیگه طرف

 از من هکتااین مونده مسکوت موضوع بنابراین. برسی حقت به تا کنه کمکت و بگیره

 ".گرفتم تماس باهاش و شدم موضوع متوجه طریقی

 :گرفت طرفم به و آورد بیرون آن از را سندی و کرد باز را کیفش در آنگاه

 تنها فعال این. توئه مدارک و امضا معطل فقط و شده انجام قبال کارهاش تمام"ـ

 اختیارت تحت زود یا دیر شمبقیه رسه،می بهت دردسر بدون که میراثته قسمت

 ".کنی اراده و بخوای خودت کهاین شرطبه درمیاد

 :پیچید هم به اندوه از دلم انداختم؛ آن به نگاهی و گرفتم ناباورانه را سند

 "!داشته دوستم کردممی فکر که اونی از تربیش خیلی پدرم! نم خدای"ـ

 :داد تکان تأیید به سری

 کامال اونو داشته ایران توی که اموالی از حتی بوده؛ متنفر الهه از اندازه همون به و"ـ

 هیچ الهه آرزو، و آرش یا توئه نام به یا هاشدارائی و امالک تمام یعنی! کرده محروم

 ".دارآباد توی بوده، شمهریه که ملکی جز هب نبرده نصیبی

 ....کنم؟ کار چه باید حاال ام،گرفته سرگیجه کردممی احساس

 "امان؟ کنم چیکار باید من.... االن"ـ
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 حکومت آوردی چنگ به خوردن آب مثل که اموالت از ایگوشه همین به فعال هیچی،"ـ

 ".برسی بهش تا کنم کمکت حاضرم.... شمبقیه! کن

 !بود؟ پیشنهاد یک این

 "کنی؟می کمکم.... جوری چه"ـ

 زا خارج چه ایران توی چه کنی، معرفی خودت قانونی وکیل منو کافیه! راحت خیلی"ـ

 ".کشور

 !ودلچسب شیرین اندازه همان به بود، آوری دلهره پیشنهاد

 "داری؟ کار اجازه اینجا االن تو.... مگه"ـ

 مشخص کارآموزیم دفتر آینده یتاهفته م،دادنمی پیشنهادی چنین نداشتم اگه"ـ

 ".کنم قبول وکالت تونممی سرپرستم وکیل نظر تحت فعال. شهمی

 میل مالک با نیز او شوم، مسلط روانم و روح بر کمی تا داشتم نیاز سکوت ثانیه چند به

 .....بیایم کنار خودم با تا ماند منتظر

 استن آقای با تونستی طورچه میدی؟فه ازکجا رو هااین بدونم خواممی... امان"ـ

 تو طریق از که دونستمی و شناختتمی کجا از اصال خبرداد؟ بهت کی بگیری؟ تماس

 "داشت؟ دسترسی منبه شهمی

 راینبناب نداشت، دادنش پاسخ به تمایلی هیچ امان که بود قسمتی همان دقیقا این

 :دهد تحویلم سرباال هایجواب که است طبیعی

 به لیو چیه کارش این دلیل دونمنمی البته نگرانته، که هست تخانواده توی نفر یه"ـ

 کسی دنبال پیش هامدت از اون داری، زیادی خیلی اهمیت براش تو که رسهمی نظر

 نوم اتفاقی کامال کن فکر تو هرحال به.... بزنه حرف باهاش بارهدراین بتونه که بوده

 ".کرد پیدا
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 "کی؟ بپرسم تونممی"ـ

 "بزنی؟ حدس تونینمی"ـ

 ....رفت راه هزار دلم

 ".....دونمنمی"ـ

 "!مرحومت همسر برادر ثابت، آرمان"ـ

 کهاین از و داشت محبت من به همیشه که کسی نشد باورم خشکید، هایمرگ در خون

 نقش امزندگی در حداین تا حاال کردمی حالیخوش ابراز امشده خانواده از عضوی

 !کند بازی

 پریان سرزمین توی مگه..... مگه اتفاقی؟ شهمی مگه آخه..... امان؟ جوری هچ"ـ

 "هستیم؟

 :فشرد برهم و بست را چشمانش

 به قراره چون ولی بگم بهت نبود الزم هم حد همین تا نکن، اصرار کنممی خواهش"ـ

 کنی؟می چیکار حاال. بذارمت جریان در اندازه این دادم ترجیح کنی اعتماد من

 "نه؟ یا کنم گیریپی رو کارهات و باشم وکیلت وایخمی

 "وکالتی؟ جور چه"ـ

 گیریپی کشور خارج هم و داخل هم تو حضور بدون رو کارهات تمام قراره چون"ـ

 خاطر به الهه از مجبورم که این مخصوصا دارم؛ االختیارتام وکالت به نیاز کنم

 حاال همین. زندون ازمشبند وقتی چند یه احیانا و کنم شکایت هاش سندسازی

 ادامه هم با نخوای اگه و کنهنمی فرقی من برای درهرصورت نه، یا بپذیری تونیمی

 ".دادم انجام برات بگم تونممی که کاریه تنها این بدیم

 .کرد نوشهر ویالی سند به اشاره و
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 اگر هرحال به! نداشتم دادن ازدست برای هیچی حاضر درحال من کردم، فکر کمی

 جلو شماره صد مرا سند این آوردن با امروز امان باشم ایستاده اعداد محور صفر روی

 و دار ممکن فرض بدترین در تواندمی دهم تام وکالت او به حاال همین اگر انداخته،

 هب است درست آیا. برساند ایافسانه ثروتی به مرا کهیااین درآورد ازچنگم را ندارم

 ار چیزی چه صورت این در نبوده؟ اعتماد قابل هرگز که کسی به کنم؟ اعتماد مرد این

 طور؟چه نکنم اعتماد او به اگر پدرم؟ هدایای جانم؟ عمه میراث داد؟ خواهم دست از

 داشت نخواهم پدرم هدایای و جانعمه میراث به دسترسی هرگز صورت ایندر مسلما

 ربهت که اوشون ویالی ماندمی فقط. بود خواهم برابر کامال امفعلی وضعیت با پس

 احدی هیچ تا بزنم ایلیا نام به را آن و کنم روشن ترسریع هرچه را تکلیفش است

 .کند درازی دست آن به نتواند

 ادهار هرزمان و است سیر دنیا مال از چشمش که کسی دارد دلیلی چه اصال فهمم؛نمی

 تهداش طمعی من والام به نسبت بخواهد حاال بفروشد یا بخرد را ملکی تواندمی کند

 ....باشد کالهبردار امان ندارد امکان اصال! است مسخره باشد؟

 به و دهممی وکالت امزندگی فرد اعتمادترین غیرقابل به خالی کامال دستان با پس

 ام،نکرده قیچی من را مانمیان الفت نازک یرشته که است راحت خیالم ترتیب این

 .بگیرد بریدنش به تصمیم احیانا خودش کهاین مگر

 ،کنی کار ورفاقتی مجانی جوری همین برام نخوای کهاین شرط به کنم،می قبول"ـ

 ".کنم چیکار قراره بدونم تا کنی تعیین حاال همین از رو الوکالهحق باید

 یندهپرو ترینسخت و اولین تو یپرونده بگم تونممی جرأت به رؤیا، نیست مجانی"ـ

. کارم یسابقه واسه زرینه برگ یه شم موفق بتونم اگه و دبو خواهد ایران در من

 ".تو و من برای ست دوطرفه نفع یه این درواقع

 ییزیبا طنین خیلی درهرحال باشد، شده بیان منظور چه به نیست مهم!.... «تو و من»

 !.....پیوند یوسوسه از سرشار نه؟ دارد؛
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 جوریاین هرحال به بری،می ندهپرو این از نفعی چه تو که نیست مهم برام نه،"ـ

 هامبا غریبه مثل مورد این در باید! خوامنمی هم تخفیف حتی کنم،نمی قبول باشه

 ".کنی رفتار

 ".ندارم حرفی هم من راحتی جوریاین تو اگه باشه،"ـ

 و گذاشت کیفش توی و برداشت مقابلم از صوری ایاجازه گرفتن با را سند آنگاه

 :پرسید را سؤالش آخرین برود، که تبرخاس و بست را درش

 "وکالتنامه؟ تنظیم برای بریم کی"ـ

 سابح نعمتی برایم اینجا او حضور هرحالبه نه، یا است درست گفتنش دانستمنمی

 خودش تا کردم امرسانی اطالع چاشنی عبدالعظیمی شاه تعارف قدری شد،می

 :دهد همراهی پیشنهاد

 ذاریممی قرار هم با عصر تولیدی، کارهای تحویل واسه تهران بیام امروز قراره"ـ

 ".آقارضا یدفترخونه

 :انداخت ساعتش به نگاهی

 ".کن عجله فقط بیای، شی حاضر تو تا مونممی منتظر من"ـ

 ".دمنمی زحمتت نه،"ـ

 ".بذار کنار رو تعارف رؤیا، دیگه بسه"ـ

 عذاب را دیگران و خودم تکلف و تعارف با نیست قرار بود، همین هم درستش شاید

 درکنارش بودن از وقتی و کنم مراجعه خودم درونی احساسات به کمی است بهتر. دهم

 را حسی چنین نیز او که دهم احتمال دارم کامل رضایت باشد که ایبهانه و هردلیل به

 .کندمی تجربه

 :خریّت یدنده روی رفت و شد عصبانی برویم امان با است قرار فهمید وقتی ایلیا
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 ".....یاد نی ایلی یاد، نی ایلی یاد، نی ایلی"ـ

 ....کمکم بیاید داد ترجیح هم امان که کرد تکرار را کلمه این قدر آن و

 :گرفت سویش به را انگشتش امان دیدن محض به

 ".....خوادنی ایلی خواد،نی ایلی! خوادنی ایلی! بره امان این! بره این"ـ

 هک مقاومتی علیرغم و گرفت را دستش و آمد طرفش به ایلیا خواست به توجهبی امان

 :گفت دادمی نشان

 "باشه؟ کنیم بازی فرمون پشت بشین تو شهمی حاضر مامان تا بیا"ـ

 را دنشز غر تکراری یزنجیره تردید با ایلیا که بود انگیزوسوسه پیشنهاد این قدرآن

 وا خودش یشیوه با امان ادمد اجازه. افتاد راه دنبالش بره یک مثل هم بعد و کرد قطع

 .بود خواهد ترموفّق من از قطعا بارهاین در که بودم مطمئن و دارد نگه آرام را

 هم ودمخ و دستی ساک یک توی ریختم کند تنش بود نشده حاضر ایلیا که هاییلباس

 .کردم قفل را درها و شدم حاضر عجله با

 به یهیجان هیچبی و نشسته فرمان پشت که دیدم را ایلیا بستممی را درحیاط وقتی

 با را دستش و نشسته شاگرد سمت هم امان. نگریستمی رانندگی تشکیالت

 :گفتمی و بود زده اشزیرچانه حوصلگیبی

 "!کنیمی له زنیمی رو یورا مامان االن ها؟خطرناکه ریمی سرعت قدراین"ـ

 یاایل وضعیت که هرچند رفتگ امخنده امان حالت از. داشت روانه سویم به چشمکی و

 و کند استفاده موقعیت این از نبود بلد دیگر هایبچه برخالف او! واقعا داشت گریه

 .رانندمی موشک سرعت با که درآورد را شکنی قانون هایراننده ادای

 روی و کردم تشکر. بگذارم را وسایلم تا کرد باز را عقب صندوق و شد پیاده امان

 خودش مه بعد عقب، صندلی نشاند و آورد پایین را ایلیا نیز امان. نشستم جلو صندلی
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 صحبت کارهایمان به مربوط جزئیات یدرباره مسیر طول در. کردیم حرکت و نشست

 . بود بیرون مناظر تماشای مشغول سکوت در ایلیا و کردیممی

 نیز من بود کرده نفوذ من خصوصی زندگی هایالیه ترینعمیق در او که حاال

 :بپرسم او از خصوصی صددرصد سؤالی تا دادم اجازه خودم به مناسب درفرصتی

 "خبر؟ چه پدرت از"ـ

 :داد جواب میلیبی با بعد و کرد مکث کمی است، خورده جا حسابی که بود مشخص

 "مگه؟ طورچه خوبه،"ـ

 دوست. بود خورده صدمه خیلی شدی شهید تو کردمی فکر که وقتی آخه هیچی،"ـ

 "حالیه؟ چه ایزنده فهمیده که حاال نمبدو دارم

 رو ازدواج یوغ شده موفق که بوده شدید قدراون شصدمه من نبود در هیچی،"ـ

 و شهمی عزیزتر شواسه داره روز به روز که گریزپا و هـرزه زن یه گردن بندازه

 ".فهممنمی دلیلشو

 زا بلکه فهمدنمی را زری شدن عزیزتر دلیل چرا کهاین از نه ماند؛ باز حیرت از دهانم

 :تریمهم موضوع

 "کردن؟ ازدواج باالخره یعنی"ـ

 یحت و بیاره دنیا به وارث یه براش مادرت خواستمی ایرج که این واسه صرفا بله؛"ـ

 همه زیر زد و گردو پوست تو گذاشت رو دستش اونم ولی داد، باج بهش هم کلی

 ".چی

 اب دادمی ارائه او از امان که تصویری اشد،ب رفته پیش حدتااین ایرج شدنمی باورم

 :داشت زاویه درجه صدوهشتاد بودم دیده من که آنچه

 "!وارث؟ یه نداشتن همینه؟ خورده نبودنت از که ایصدمه تمام..... یعنی"ـ
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 .کرد سکوت و داد تکان سری

 کنهمی سعی اون برگردونده، خان ایرج به رو تو خدا دوباره که حاال کردممی فکر"ـ

 ".کنه جبران حقت در رو گذشته هایکوتاهی

 :نشست لبش کنج بندی نیم لبخند

 داشتم نیاز بهش که موقعی.... ابراست رو بگو اصال داره؟ من حال به فرقی چه"ـ

 ".بیاره دنیا به وارث براش دنیا سر اون از مادرت تا بشینه هم حاال کرد؟ کار چه باهام

 بردمی کار به را «مادرت» و «هـرزه زن» لفظ فقط یزر نام آوردن جای به که این از

 رفتهگ پیش در سرد رفتاری هم من به نسبت کردم فکر حتی یافتم، بدی بسیار حس

 راضاعت اندکی که دانستم خودم حق پس باشد، تواندنمی موضوع این به ربطبی که

 :کنم

 هرحال در زری یول کنی خطاب خودت پدر رو ایرج کهاین از داری اکراه! مادرم؟"ـ

 "دقیقا؟ چیه من با مشکلت تو امان! ـه؟«مادرم»

 :نیامد خوشش امگیریموضع از

 "!کنیا؟می پیله چیزهایی چه به هم تو نداشتم، منظوری"ـ

 :کنم دفاع جوری یک خودم هویت از کردم سعی

 لیو کنی، فراموش رو ما بین نسبت نتونی زری و من زیاد شباهت خاطر به شاید تو"ـ

 "!خان امان دونمنمی هم خودم ایشناسنامه مادر حتی اونو نم

 نازم توقعم برخالف. شدم جاده تماشای ومشغول برتافتم روی او از خشم با و

 وا از آمیزمحبت ایجمله شنیدن برای را امیدم سنگین سکوتی و نداشت خریداری

 .داد برباد

 "....ببیندت خوادمی"ـ
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 با! چیست؟ منظورش کردم، فکر بود داده خراش را نمامیان سکوت که ایجمله به

 :داد ادامه کردم، نگاهش و برگشتم تعجب

 اهر هیچ.... ستفایدهبی ولی بیاره گیر ازت نشونی و رد که زنهمی آتیش و آب به"ـ

 "!من جز نداره باهات ارتباطی

 مقابلش یدهجا از چشم ایلحظه برای بودم، شده خیره او به وناباور متحیّر طورهمان

 انشچشم یکشیده هایگوشه روشن سایه تلخ لبخندی و نگریست من به و برداشت

 تمام کهآن حال گرفت من از را نگاهش مستانه حالدرهمان کرد، ترپررنگ اندکی را

 ....بود برده خود با را وجودم

 "بدم؟ تونبین رو حضوری مالقات یه ترتیب خوایمی"ـ

 هجده حدود از بعد که ایوعده و بود کرده غرقم که سیاهی چشمان میان بودم حیران

 ....شنیدممی مادرم با دیدار برای سال

 "کنی؟می کارو این.... واقعا! امان؟ تونیمی"ـ

 :کردممی را فکرش که بود آن از نامردتر

 "!دونیشنمی هم ایتشناسنامه مادر حتی که هستی کسی دیدار مشتاق قدرچه"ـ

 :ساییدم هم به دندان حرص با کرده، فرو قلبم به نجریخ کردم احساس

 خواممی فقط نیستم، دیدارش مشتاق من ولی کردی، آچمزم کن فکر تو باشه"ـ

 ".بگم بهش شده سنگین دلم روی عمر یه که حرفایی

 :داشت تمسخر نوعی از نشان که داد تکان سری

 "!دیگه؟.... گممی بهش خودم باشه"ـ

 ثلم درست بردمی لذت کشیدنم ازرنج او ولی لرزید، هایملب و گرفت را گلویم بغض

 :لج یدنده سر رفتم کودکانه که بودم عصبانی دستش از قدرآن! همیشه
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 تو هکاین به ندارم میلی هیچ بینممی کنممی فکر خوب حاالکه امان؟ چیه دونیمی"ـ

 اجازه دیگه و کارم دنبال رممی تهران رسیدیم کهاین محض به. باشی من وکیل

 ".بیای دیدنم به دمنمی

 رپ نگاهم کهآن حال کردم، نگاهش خیره اشخنده شدن تمام تا من و خندید خبیثانه

 اوضاع هب نگاهینیم و برگشت من به رو. تپیدمی واردیوانه دلم ولی وتنفر خشم از بود

 :کرد فاش را باورنکردنی حقیقتی و انداخت احوالم و

 "!باشم کارهات گیرپی ستخوا ازم مادرت"ـ

 از ریزلب نگاهی و باز دهانی با بردارم، او از چشم توانستمنمی هم خواستممی اگر دیگر

 :داد ادامه شدم، اش خیره سؤال

 التماسم وجودش تمام با بود، نکرده کوچیک من پیش رو خودش حدتااین هرگز"ـ

 و دوز و الهه پس از که کسی تنها دونستمی.... کنم کاری یه برات که کردمی

 متما با پس بوده، ما بین ایرابطه قبال که دونستمی اینم! منم برمیاد هاشکلک

 ".کنه راضیم کرد سعی توانش

 ونرهنم ماجرا این تصویرحقیقی به مرا بود داده نشانم که پازلی قطعات از کدامهیچ

 و ودب مفقود عاتشقط از نیمی که بودم رو به رو آشفته تابلوی یک با من گشت،نمی

 !نداشت قرار خودش درجای دیگر ینیمه

 و تمام رو حقیقت! نکن سرگردونم این از تربیش توروخدا! گی؟می چی.... امان"ـ

 "....کنممی خواهش بگو کمال

 "نیست؟ کافی قدر همین بدونی؟ خوایمی چی"ـ

 چرا امان ؟گفته چیو همه و گرفته تماس باهات آرمان نگفتی مگه چی؟ آرمان پس"ـ

 یوقت کنم اعتماد بهت داری توقع جوری چه کنی؟نمی خالصم و چیه موضوع گینمی

 "رسونی؟نمی بهم حقمه که اطالعاتی
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 چراغ تپش. نداشتیم چندانی یفاصله آقارضا دفترکار تا و بودیم رسیده تهران به حاال

 :چرخید سویم به کمی و داشت نگه قرمز

 شرکت مراسم توی پدرت و الهه میل خالف به هم درتما خانم عمه خاکسپاری روز"ـ

 "....بودن عالقمند هم به خیلی ظاهرا چون بود کرده

 .امبوده عمیق دلبستگی این شاهد من! است درست کامال

 زن یه به افتهمی چشمش وقتی بود، کرده شرکت مراسم اون توی هم آرمان.... "ـ

 هک فهمهمی و شهمی موضوع گیرپی تهداش تو به ایالعادهفوق شباهت که موطالیی

 طریق اون از خواستمی چون گیرهمی تماس باهاش پنهانی صورت به بعدهم مادرته،

. نداشت تو از اینشونه هیچ هم مادرت خب، ولی. بیاره دست به ازت چیزی نشونی یه

 ناو درواقع داره، برات هایینقشه چه الهه که بود فهمیده برادرش طریق از آرمان

 سنگ به تیرش ولی برسه تو به زودتر هرچه تا کنه کمک برادرش به خواستمی

 "....بود خورده

 وپادست امزندگی قرمزهای چراغ هنوزپشت من افتاد، راه دوباره امان شدو سبز چراغ

 ...زدممی

 اونو الهه که دونستمی هم حاال و شناختهمی رو استن آقای قبل از که زری...."ـ

 با حتی زری. گهمی بهش چیو همه هم اون و گیرهمی تماس باهاش کرده مرخص

 ولی برگردونن روبهت حقت کنه خواهش ازش تا گیرهمی ارتباط مجددا هم پدرت

! نداری رو لطف این شایستگی تو گفتمی و داشت ازت پری دل خیلی پدرت خب،

 به نسبت یامرزخداب اون چون نبوده هم اثربی مادرت خواهش کنمفکرمی حالبااین

 "....کنه پیدات ایران بیاد گیرهمی تصمیم و شهمی مشکوک الهه صداقت

 بود؟ نزده مادرم با دیدارش یدرباره حرفی پدرم چرا پس خدایا، آه
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 آقای و مادرت با و شهمی عوض تصمیمش جوری چه و کجا از دونمنمی خالصه.... "ـ

 یه بیماریش اوج توی هم همین برای تو، خاطر به شهمی همراه آرمان و استن

 فافک عمرش..... خب که برگردونه بهت رو تو حقوق و حق که کنهمی تنظیم وصیتنامه

 همون تو با استن آقای ارتباط راه تنها. رهمی خدا رحمت به ومتأسفانه دهنمی

 ارهشم این با پدرت فوت از بعد بار یک فقط و داشتن دربندی آقای از که بود ایشماره

 هرچه بعدش ولی. رفته خدا رحمت به ایشون که دنمی اطالع و گیرنمی ماست

 برای. شده عوض خطشون که شهمی معلوم بعدا و دادهنمی جواب گرفتنمی تماس

 ".شد بسته براشون موقتا تو یپرونده و موند خالی دستشون عمال همین

 :کند معطلم این از تربیش نداشتم طاقت دیگر

 "کردن؟ پیدا رو تو جوری چه"ـ

 متوجه و پدریم یخونه رفتم درآوردم، گور از سر کهاین از بعد من! راحت خیلی"ـ

 و بود زده رودست بهش زری. نیست خوب اصال ایرج روحی احوال و اوضاع که شدم

 برش کهاین واسه. خوشگذرونیش پی بود رفته بیاره وارث یه براش کهاین جای به

 ازم و گفت بهم تو یدرباره چیو همه هم اون.... که اغشسر رفتم ایرج پیش گردونم

 خاطر به نه هم آخرش و نکردم قبول من ولی بدم بهش ازت نشونی و رد یه خواست

 که کردم قبول تو به نسبت احساسم و عشق خاطر به بلکه زری التماس و خواهش

 ".برگردونم بهت رو اموالت

 :دادم تکان ناباوری از سری

 ایرج پیش زری که شده مهم برات تاحاال کی از.... بگی دروغ بهم نیتونمی امان"ـ

 مگه شه؟می مگه امان رفتی؟ راهو همه این برگردوندنش خاطر به حاال که باشه

 "کاری؟ چنین برای بشی واسطه تو شهمی

 :نبود کننده قانع عنوان هیچ به که داد جوابی
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 به نسبت حسی یه هم من ادرتی،م دیدار مشتاق االن تو که جور همون هرحال به"ـ

 جلوی ارهد پدرم ببینم تونستمنمی. بینمون خونی نسبت به گردهبرمی که دارم ایرج

 بیاره دست به رو سالمتیش که این برای و نبود خوب حالش اون. دهمی جون چشمام

 ".داشت نیاز زری حضور به

 "نداد؟ بهت خودش رو نشونیش مگه زری؟ پیش نرفت خودش چرا"ـ

 ایفایده چه نداره، مسافرت توانایی نیست، خوب اصال حالش االن اون.... تونهنمی"ـ

 ارشکن موندن برای بپذیره طرف اون نیست معلوم که بره سفری به حالش بااین داره

 یه که کردمنمی فکرشم ولی کنم معامله باهاش پدرم خاطربه رفتم من یانه؟

 ".بشه تو به وصل جوری این سرمعامله

 :دادم تکان ریس

 "!گیمی دروغ امان، گیمی دروغ"ـ

 .....بود آقارضا دفترکار ترطرف آن قدم ده شاید داشت، نگه خیابان یگوشه

 :کرد نگاهم خورده گره درهم ابروانی با و برگشت

 شیم،می جدا جاهمین از ندارم، حرفی هم من مشکوکی من به نسبت حدتااین اگه"ـ

 "!سالمت به

 الس هایسال توانستمی دوباره او شاید کنم، تحمل را رفتاری چنین متوانستنمی

 دیگر ایلحظه حتی من برای او بدون زندگی ولی دهد ادامه خود زندگی به من بدون

 شلیک سویش به نگاهم در را امدلخوری و خشم تمام کردم سعی. نبود پذیر امکان

 ....خوردنمی چشم به انفعالی کمترین او سنگی وجود در ولی کنم

 فعال چون نیستم هیچی نگران من امان؛ بدونی همیشه برای رو چیزی یه خواممی"ـ

 اعتمادم به که اینه مهمه برام که موضوعی تنها فقط ندارم، دادن دست از برای چیزی

 عنوان به رو ایمافسانه االرثسهم تمام حاضرم حاال همین من نکنی، خیانت
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.... حالم به وای! نزنی خنجر بهم تو.... امان.... تو ولی کنم واگذار خودت به الزحمهحق

 ".گفتی دروغ بهم «تو» بفهمم که روزی حالم به وای

 :گرفت خود به ترحم و محبت از رنگی نگاهش

 "بگم؟ دروغ بهت باید چرا من آخه من؟ رؤیای چرا"ـ

 :دادم تکان سری

 "!همین.... نگو دروغ «من» به نگو؛ دروغ فقط امان، نیست مهم برام اصال دلیلش"ـ

 بود پرده هرچه ناگهان ایلیا بودیم، خاموش و ساکت لحظاتی هم درچشمان خیره

 :درید

 "....هس وخ ربی، امی، عمو بابایی.... هس وخ! گه.... می.... می دوخ یورا مامان"ـ

 اب نیز امان بود، فهمیده خوبی به را دروغ معنی که دوختم چشم پسرکم به تحیّر با

 من به بغض با بود خورده شکست که فاتحی ایلیا،. نگریست او به و برگشت ستفهاما

 دیگر حاال و کرده رو برایم را کوچکش دنیای های دغدغه که آن حال کردمی نگاه

 !نداشت کاری

 است کوچک من درنظر دنیایش مثل او یدغدغه اگر ام؟کرده کار چه او با من خدایا آه

 !است هستی تمام خودش برای

 :کرد من به رو امان

 "چیه؟ موضوع"ـ

 :یرمبگ دستم در را ایلیا دست کردم سعی و دادم تکان را سرم و فشرد را گلویم بغض

 "!ببخش منو کنممی خواهش.... ایلیا متأسفم"ـ
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 پیاده هبالفاصل نیز امان برود، که کرد باز را ماشین در و کشید دستم از را دستش ایلیا

 و ریعس خیلی هاماشین گاهی که درخیابانی شود تصادف شبیه ایثهحاد از مانع تا شد

 کنم فرصت یا بیایم خودم به من تا چون بودم ممنون او از. راندندمی مالحظهبی

 به حاال و زده قاپ خیابان وسط را او دست امان بروم دنبالش و بزنم دور را ماشین

 :کشیدمی خود سوی

 "ایلیا؟ کنیمی چیکار"ـ

 :زد وپایی دست امان بغل توی ایلیا

 "....برو... برو"ـ

 و برگشت من طرف به فشردمی خود آغوش به را او سماجت با که طورهمان امان

 :گرفت سویم به را گرشتوبیخ انگشت

 تاعتماد به من مثل یکی که نگرانی حاال و رسوندی آسیب بچه این اعتماد به تو"ـ

 "کنه؟ خیانت

 هبچ این و خودم سر که هربالیی بود تو خاطر به بگویم ؟بدهم که داشتم جوابی چه

 ...آوردم؟

 !ندارد وجود توجیهی هیچ باشی دنیایش تمام که کسی اعتماد کردن خرد برای نه؛

 گفتن جز چیزی بگیرم، درآغوش را ایلیا کردم سعی و رفتم طرفشان به آهسته

 رفتگ تصمیم نهایتا و تهدوخ ما به را آمیزشرقّت نگاه نیز امان. نداشتم «متأسفم»

 امشانه روی را سرش و برداشت تقال از دست ایلیا. کند اکتفا نوازشی به من مثل

 هک مادری آغوش جز ندارد سویی به راه نهایتا که بود فهمانده او به فطرتش. گذاشت

 را موهایش که طورهمان امان. اوست عاشق هنوز باشد اعتماد غیرقابل هرقدرهم

 :کرد زمزمه و انداخت خیسم چشمان به نگاهی کردمی نوازش

 ".خورممی قسم..... کنمنمی خیانت اعتمادت به.... رؤیا دممی قول"ـ
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 فشاری از تنم تمام. نشاند ایبـوسه بود ایلیا موهای روی که دستم بر و شد خم و

 بعد لحظاتی. بگیرم را هایماشک ریزش جلوی نبودم وقادر افتاده لرزه به عاطفی

 اامض را امزندگی سند ترینمهم تا افتادیم راه به آقارضا یدفترخانه طرف به سههر

 امیهست و دنیا تمام مالک امضایی و سند هیچبی که کسی به دهم تام وکالت و کنم

 .بود

 وشونا ویالی درمورد وقتی کنم، راتنظیم سندها باید چگونه که کرد امراهنمایی آقارضا

 :گفت بدهد ایلیا نام به را انتقالش ترتیب استمخو او از و کردم صحبت

 نای االن که کنهنمی فرقی پس باشه، قیّم نظر زیر اموالش باید و محجوره ایلیا"ـ

 ".هستی قانونیش قیّم که تو یا باشه ایلیا اسم به دارائی

 اتقریب که امان. ندارد مانکدام هیچ حال به ایفایده کار این عمال و اوست با حق دیدم

 یسع همچنان ولی شده عصبانی کامال چیست درخواست این از منظورم بود فهمیده

 :برسد نظر به منطقی و آرام داشت

 کالتو یک تونیمی االختیارتام وکالت جای به کنی، احتیاط همهاین نیستی مجبور"ـ

 امانج برای من صورت این در چون منتها کنی، محدودتر رو اختیاراتم و بدی بهم مقید

 همراهم مدت درتمام باید دارم نیاز خودت محضری و رسمی یاجازه به کارها سری یه

 ".بکشه طول سال چند ممکنه والبته..... نروژ چه ایران داخل چه باشی،

 به را خودش حرف نهایتا خواهدمی که بود مشخص کردم، حالجی کمی را حرفش

 :نداشتم ایچاره من که چرا بنشاند کرسی

 چندسال که کنم تعطیل زندگیمو و کار وقت همهاین باید من یعنی.... !سال؟ چند"ـ

 "برسم؟ ثروتم به شاید دیگه

 اتخاذ به راهنمایی این اگر حتی کندمی امراهنمایی طرفانهبی کامال کردمی وانمود

 :بینجامد اشخواسته برضد تصمیمی
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 مجبوری تصاحبش برای هرحال به تو و نروژه توی ثروتت از عظیمی بخش البته،"ـ

 ".اونجا بری

 ".کنم زندگی نروژ ندارم قصد من ولی"ـ

 تحصیل و زندگی برای بهتری شرایط اونجا ایلیا مثل ایبچه برای نه؟ چراکه"ـ

 هاموندهعقب مثل باهاش که ستناشناخته ایلیا بیماری اونقدر ایران توی فراهمه،

 و دیعا زندگی یه تونهمی بگیره قرار صحیح آموزش تحت اگه کهدرحالی شهمی رفتار

 کرف بسته قدراین و بستی خودت روی رو درها یهمه که چیه دردت. باشه داشته موفق

 "کنی؟می

 !تهگذش سازی وانمود از کارش انگار بود؟ چه کند مجابم که این برای دلیلش دانمنمی

 هی تونهب که اموالم از قسمتی به و شد مشخص زندگیم وضعیت بعدها اگه شاید"ـ

 مه نروژ توی زندگی یدرباره کردم پیدا دست کنه تضمین برام رو مطمئن یآینده

 و یفبالتکل چندسال تونمنمی من. نداره امکان برام چیزی چنین فعال ولی کنم، فکر

 ".شهمی چی ببینم تا باشم تو آویزون

 من این الحا و شده نزدیک نظرش مورد ینتیجه به ظاهرا کرد، نگاهم خیره درسکوت

 ....گرفتممی را نهایی تصمیم امکاناتم تمام چیدن هم کنار با باید که بودم

 هرحال به ولی بدم، بهت تام وکالت کهاین بود، همین قرارمون هم اول از.... خب"ـ

 "ندارم؟ کنم، احتیاط کمی یه ایلیا خاطر به دارم حق هم من

 یزم روی و درآورد را نوشهر ویالی به مربوط سند کیفش توی از بگوید چیزی کهآنبی

 :گذاشت آقارضا مقابل

 تحویل خودش به الحفظتحت هم بعد و بده انجام رو سند این کارهای یبقیه لطفا"ـ

 ستمد تو سند وقتی که بگو بهش رضا.... خودشه پیش که هم اوشون ویالی سند بده،

 "!دمب انجام ایمعامله تونمنمی هم تام وکالت با حتی من نباشه
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 :افکند زیر سربه شرمنده آقارضا

 "!بدی انجامش خودت گیریمی که وکالتی با تونستیمی"ـ

 :کنم عذرخواهی دیدم الزم نیز من بود، ها آن هردوی با حق

 فقط قصدت که دونممی نشو، دلخور ازم کنممی خواهش! امان نداشتم منظوری"ـ

 "....لطفه

 :برید را حرفم و داد تکان سری

 ".کن روشن رو تکلیفم ترسریع لطفا فقط! داری حق تو نداره یاشکال"ـ

 امتم که کارمان. شدیم وکالت سند تنظیم مشغول ایاضافه حرف هیچبی آن از بعد

 :کرد من به رو و برخاست و بست را کیفش در امان شد

 "تولیدی؟ ریمی"ـ

 :بود صدایم در شرمساری از هاییرگه هنوز

 ".نیست دور زیاد اینجا از رم،می خودم"ـ

 جوری. شدیم خارج دفتر از هم همراه به و کرد گرمی خداحافظی و مصافحه آقارضا با

 خاطر به هنوز. نیست تعارف برای جایی فهمیدم که ماشین سمت بروم کرد امر

 جای هب دادم ترجیح ولی بودم شرمنده داشتم سند تنظیم هنگام که رفتارتردیدآمیزی

 ....کنم وتسک فقط صحبتی و هرحرف

 دادم سامون سرو ایران توی کارهامو و انداختم راه رو دفترم کهاین از بعد من"ـ

 لیو ببینمت بازهم دارم دوست خیلی که هرچند بشم، تو کارهای گیرپی تا نروژ رممی

 نم با و بگیر ازش دم،می رضا به رو دفترم یشماره. زیاد کارهام و کمه خیلی فرصتم

 ونچ بهتره خیلی بگیری تخونه برای تلفن خط یه بتونی اگه. شبا تماس در مرتب

 ".باشم تو تماس منتظر نیستم مجبور و شهمی ترآسون برام بهت دسترسی
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 ".اولویتم توی باشه امکانش هرموقع کردم، نام ثبت"ـ

 ".شهمی درست زودی به پس.... خوبه"ـ

 :نبودم امیدوار او مثل من

 نیم،ک عقبگرد پیشرفت جای به شده باعث جنگ ست،آشفته مملکت وضعیت فعال"ـ

 مهادا وضعیت این کی تا نیست معلوم و شده خراب حاال بود شده ساخته قبال هرچی

 ".باشه داشته

 :نبود او دلخواه مطلقا بحث این

 ".خواستین خودتون که بود چیزی این"ـ

 :ریخت هم به را اعصابم حرفش

 "!خواستنمی چیزی چنین کس هیچ"ـ

 :برساند را منظورش شده هرطور کرد سعی و کشید کالفگی سر از آهی

 مهم نکنمی انقالب که کسانی یانگیزه و دلیل رؤیا، همینه داخلی آشوب هر ینتیجه"ـ

 متالشی درون از که ایخانواده بود؛ خواهد و بوده همین همیشه شنتیجه و اثر نیست،

 همه اون موافق هرگز هم نهمی واسه اجنبی، هر یطعمه شهمی ناموسش بشه

 ".مبارز تا باشم امدادگر یه دادممی ترجیح و نبودم کشتار و درگیری

 "چی؟ االن"ـ

 ".باشم امدادگر یه دممی ترجیح هم هنوز"ـ

 ماستدالل آخرین کردم سعی حالاین با کردیم،نمی درک را دیگری فکر طرز کدام هیچ

 :گیرم کار به کردنش مجاب برای را
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 یه اگه اما نگیری، رو کسی طرف افتادن هم جون خانواده اعضای وقتی داری حق تو"ـ

 "....چی؟ خانواده حریم به باشه زده دزد

 داشت، هم حق. ندارد بحث این یادامه به تمایلی کردم حس من و نداد جوابی دیگر

 ملد ته من که هرچند کنیم، درک را یکدیگر طرزفکر ابد تا نفر دو ما نبود قرار انگار

 وخسته کالفه دستم از گاهی شاید او ولی داشتم اذعان افکارش درستی به همواره

 به رو قدرآن گاهی انقالبی و مذهبی قشرخاص افکار که دارد حقیقت این. شدمی

 را امحوصله اگر داشت حق امان پس شود،می آور مالل و آزاردهنده که دارد افراط

 ....باشد نداشته

 تدوس داشت، ناگفتنی خواهش هزاران دلم نزدیم، حرفی دیگر تولیدی به رسیدن تا

 ولی بدهد ما میان را مالقات یک ترتیب بخواهم او از و بپرسم مادرم یدرباره داشتم

 این مداد ترجیح. کردمی نگرانم شود عایدم توانستمی که نفرتی و خشم تصور حتی

 جدا دوستانه و گرم خداحافظی یک با و کنم مؤکول دیگری وقت به را درخواست

 .شدیم

***** 

 او از ایشماره هم آقارضا و سوده حتی نبود، امان از خبری هیچ آینده یهفته دو تا

 دهش قطع او به امدسترسی ترسیدممی و زدمی شور دلم. بدهند من به که نداشتند

 شپی هم سندها تازه و است اعتماد قابل امان بود داده اطمینان آقارضا هرچندکه باشد،

 داشته زیرسر دیگری ینقشه او ترسیدممی بودم، نگران بازهم من ولی است خودم

 نه باشد مربوط انسانی روابط به که چیزی بوده، نیازمند من تام وکالت به که باشد

 .مالی مسائل

 :گفت و کرد گل شیطنتش سوده هم بار یک

 وریگ کدوم ردارشکالهب کالش پسر ببینیم خانایرج پیش سر یه بریم خوایمی"ـ

 "باز؟ رفته
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 حالبااین بکنم؟ دانه دانه را موهایش باید جوری چه تلفن پشت از دانستمنمی من و

 و امپدرخوانده سراغ بروم ایبهانه یک به داشتم دوست من و گفتنمی هم بد انگار

 مانا که بیرون بکشم زبانش زیر از آمد پیش موقعیتش اگر و کنم تازه او با دیداری

 شانین و رد نیست حاضر امان اگر خواستممی این از گذشته کند؟می دارد کار چه دقیقا

 .دهم انجام را کار این خان ایرج طریق از بدهد مادرم به من از

 روی یکامل شناخت هیچ کهاین مخصوصا بود، وحشتناک و سخت برایم گیری تصمیم

 دارد؟ زاویه او با یا است دستهم امان با حد چه تا دانستمنمی و نداشتم خان ایرج

 از قبل دادممی تحویل را هایمسفارش باید معمول طبق که ایشنبهپنج همان صبح

 که مانقدیمی یمحله به رفتم و گذاشتم سوده پیش را ایلیا عبدالعظیمشاه به رفتن

 یاد رسیدم که سرکوچه. بود امنوجوانی و کودکی خاطرات از سرشار وجبش به وجب

 من دیدن با و شدمی درخارج از اشورزشی یکوله همان با امان که افتادم اییروزه

 قدر چه. رفتمی و کشیدمی را راهش اعتناییبی با گاهی و کردمی امهمراهی گاهی

 !لمسند قابل و نزدیک قدر چه و روزها آن بودند دور

 باراین بیفتد، بیرون امسینه از خواستمی امزده هیجان دل فشردم که دررا زنگ

 :آمد پشتش از خدمتکار صدای و بودند کرده نصب آیفون

 "کیه؟"ـ

 مهربان دلی و زمخت ظاهری که کسی شناختم،می خوب را عصبی بدخلق صدای این

 ....داشت

 "دارن؟ تشریف ایشون دارم، کار خانایرج با. سالم"ـ

 "شما؟ بله،"ـ

 "....هستم رؤیا"ـ

 .کرد باز را در و نپرسید سؤالی گردی که چرا شناخت، کنممی فکر
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 لحنی و درهم هاییاخم با همچنان و آمد استقبالم به خدمتکارشان راه یدرمیانه

 ار باشکوه و جذاب مرد این دوباره توانممی کهاین از. کرد دعوت داخل به مرا محترمانه

 ممادر آیا. بودم شده طاقتبی و زدههیجان عجیبی طرز به و نبود دلم توی دل ببینم

 هزد پا پشت پدرم احساسات به راحت قدراین که کرده تجربه مرا مشابه حسی نیز

 است؟

 داشتم آرزو بچگی از کهجایی کرد، راهنمایی خانایرج یکتابخانه سوی به مرا مینا

 خاصی بانظم گردو چوب هایقفسه درون که نفیس هایکتاب از پر اطاقی ببینمش،

 ....کردندمی آب را قلمی اهل هر دل و شده چیده

 که خانایرج به افتاد چشمم ورودم محض به چراکه شوم، هاکتاب محو نکردم فرصت

 ....خواندمی کتاب و کشیدمی سیگار و نشسته بزرگی شکل دایره نیم میز پشت

 :گفت خوشامد صمیمانه سالمم درجواب و برخاست جا از دیدنم با

 "....نینناز اومدی خوش خیلی! دخترم سالم"ـ

 مادرم شرعی همسر او ببوسمش، دارم اجازه حتی حاال که دانستممی. آمد طرفم به و

 او به شدنم نزدیک از مانع ایبازدارنده حس یک هنوز حالبااین محرم، من به و بود

 ....کردمنمی درکش و شناختمشنمی دقیقا که حسی شد،می

 ".شدم تونمزاحم موقعبی که ببخشید ممنونم،"ـ

 ".عزیزم بازه تو روی به همیشه خونه این در بهتر؟ این از وقتی چه نه، نه"ـ

 ارب یک امکرده زندگی کنارش که مدتی تمام در پدرم آیا بیاورم یاد به کردم سعی

 بود مرد این زبان جادوی شاید است؟ کرده محبت من به اشتیاق و عالقه با طوراین

 ولی دبو سابقا نیز امان چشمان در که جادویی ،بکشد بند به را دلی هر توانستمی که

 بود، نیافتنی دست و غریبه زیادی برایم جدید امان این. بودم کرده گمش حاال

 ....زیادی
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 سالن این از قسمتی در که برد هاییمبل سوی به مرا احترام با و احساسات ابراز

 ایستاد در جلوی نیز او و نشستم. بودند شده چیده نواز چشم وظرافتی سلیقه با بزرگ

 را گارشسی و برگشت سویم به آنگاه. اینجا بیاورد را پذیرایی وسایل خواست مینا از و

 :نشست و کرد خاموش زیرسیگاری درون

 "کنم؟ پذیرایی ازت اینجا که نداره اشکالی"ـ

 :زدم لبخندی

 ".دیدم که اطاقیه ترینقشنگ اینجا"ـ

 فورا دید کتاب هایقفسه روی را شتاقمم نگاه وقتی مخصوصا فهمید، را منظورم

 :داد خرج به سخاوت

 به متعلق تمامش اینجا. ببری و برداری تونیمی خواستی که رو شونهرکدوم"ـ

 ".خودته

 مرا کرد را فکرش بشود که آنچه از بیش ولی بود ساده تعارف یک این که هرچند

 آبادی، دولت کلیدر مثل آثاری مجموعه توانستممی فاصله همین از! آورد سرذوق

 هایچاپ با همگی که ببینم را..... و شبستری محمود شیخ راز گلشن نظامی، یخمسه

 یاراختبی چشمم همهاین با شدند،می نگهداری دقت و ظرافت درنهایت قدیمی نفیس

 ریمنوچه دیوان: »بود شده مهم برایم کی از دانمنمی که شد قفل و لغزید کتابی روی

 ....«دامغانی

 بر رینشی لبخندی کشیدم، بیرون قفسه درون از را کتاب و گرفتم ایاجازه و برخاستم

 :نشست خانایرج هایلب

 "دارید؟ هم مشترک هایسلیقه شما پس جالبه، "ـ

 ناگهان شدم؟می کشیده سواین به باید چرا راستی؛ افتاد، کار به مشاعرم آرام آرام

 گوشم توی درکالس مقابل راهرو توی درست ام،کودکی روزهای دورترین از صدایی
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 زانو به برای را سوسکش قوطی بار اولین برای امان که شومی روز همان پیچید،

 ....بود کرده رو درآوردنم

 فقط !سواد؟بی تاحاال نخورده اتگوش به چیزا این. عشق باستانی روز سپندارمذگان،»

 باحال کتابای از پر کتابخونه یه من مثل چون! معلومه بلدی؟ راهرو توی شاشیدن

 !«دارم هم رو دامغانی منوچهری دیوان من تازه! که؟ نداری

 :دادم تکان سری

 ".نمیاد خوشم زمانشونه حاکمیت مدح شعراشون نصف که شاعرایی از من نه،"ـ

 "درسته؟ بشه، شاعر این جذب امان شده باعث چیزی چه بدونی خواستیمی پس"ـ

 خاطراتی ذهنم هایالیه ترینعمیق به کی از که نبود یادم یحت من نبود، هم این نه

 را کتاب سؤال این به دادن جواب جای به دادم ترجیح.... امسپرده را دور چنان

 :بپرسم را خودم سؤال و برگردانم سرجایش

 "کنم؟ صحبت راحت شما با تونممی من"ـ

 :داد تکان سری

 "نه؟ که چرا البته،"ـ

 میز و شده وارد مینا که طورهمان و نشستم بود کرده تعارفم که مبلی روی دوباره

 :زدم را دلم حرف چیدمی چای و شیرینی و میوه با را مانمقابل

 خبر قدرچه پسرتون دل از کنیدمی حالجی منو احساسات خوب قدراین که شما"ـ

 "دارید؟

 :شد ومح آرام آرام اشچهره از رضایت و خرسندی حالت آن و کرد مکث قدری

 "بدونی؟ خوایمی چی"ـ
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 ینا و متنفره مادرم از که باشه کسی دست باید زندگیم افسار چرا بدونم خواممی"ـ

 ابرازعالقه زبون به حالاین با ولی رسهمی هم من به رفتارش و نگاه از گاهی نفرت

 "؟اصال دونیدمی بارهاین در چیزی شما داره؟ دوست منو امان واقعا خانایرج کنه؟می

 :کند پنهان را احساساتش کرد وسعی برگرفت من از شرمساری با را نگاهش

 "....پسرم از بهتر حتی مادرت، از بهتر حتی خوبی، زیادی تو دخترم"ـ

 :رسیدمی نظر به شرمسار هنوز که آن حال دوخت من به را چشمانش دوباره آنگاه

 که نهک درک تونهنمی اون بفهمم، و بشناسم نتونستم رو پسرم که کنممی اعتراف"ـ

 ضعو هاشوناولویت کننمی نرم پنجه و دست گریز غیرقابل عشق یه با وقتی هاآدم

 من. کرده پر رو وجودش تمام نفرت و نبوده عاشق هرگز چون کنهنمی درک. شه می

 ".....ترسممی ازش گاهی حتی

 :بود شده تربیش ترسم حاال و ترسیدممی هم من

 که چیزیه این کنه، معامله باهاش تا مادرم سراغ رفته شما اطرخ به امان ولی"ـ

 حقیقت که داشت اصرار اون ولی غیرممکنه برام باورش که هرچند گفت، بهم خودش

 حاال زنیدمی دم ازش شما که نفرتی همهاین با امان کرد باور شهمی طورچه. گهمی رو

 از ههمیش که مادرم سراغ باشه تهرف نکرده خطابتون پدر باریک حتی که شما خاطربه

 "کنه؟می استفاده براش زشت الفاظ

 تانسب یچهره به خیره نیست، خوب اصال حالش کردممی حس و شده دگرگون رنگش

 میز روی یجعبه درون از که درحالی شدم زیبایش جوگندمی موهای و شکسته

 ...کردمی روشن فندکش با و آوردمی بیرون سیگاری

 نم به گفتن پاسخ برای و کند اعصاب تمدد خودش یشیوه به تا دادم فرصت او به

 :بزند محک را دروغش یا راست هایگزینه تمام

 ".....رفت خودش خاطر به دخترم، نسوخته من برای دلش اون"ـ
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 به ریگی هم این که باشم مطمئن کجا از کند؟ برمال را پسرش هایدروغ خواهدمی

 نیست؟ بیش نقابی وزانهدلس ظاهر این و ندارد کفش

 احتمال گم؟نمی چیو همه بهش من که دونیدمی ازکجا کنید؟می اعتماد بهم چرا"ـ

 غلط یرابطه از اندازه همون به هم من چون باشم همدست امان با من که دیننمی

 "خوردم؟ ضربه مادرم و شما

 :نبود بغض به شباهت بی که نشست برلبش تلخی لبخند

 دادنت فریب واسه دممی رو جوابت اگه ولی زیرکی، و باهوش خیلی تو عزیزم"ـ

 اینی از ترسرگشته تو تا کنم اضافه امان هایدروغ به دروغی ندارم هم تصمیم نیست،

 جودتو تمام عشق که معصومی و لطیف قدراون تو قشنگم دختر. بشی هستی االن که

 امان با که گیرم کنم؟ اداعتم تو صفای و پاکی همهاین به نباید چرا پرکرده، رو

 "تصدیقشون؟ جز داره راهی چه بشنوه زبونت از حرفامو وقتی باشی، همدست

 نگاه با توانستممی هم من آیا گفت؟می راست آیا لرزید، لطف ابراز همهاین از دلم

 یا صداقت داشت امان چشمان به انکاری غیرقابل شباهت که چشمانی به کردن

 ولی باشم نداشته تشخیصی قدرت چنین من شاید نم؟بز محک را اشبازیحقه

 راهگشا من برای تواندمی دروغ چه باشد راست چه او هایحرف شنیدن هرحالبه

 :باشد

 ".بشنوم که مآماده پس باشه،"ـ

 ردمکمی فکر همه مثل وقتی.... ناپذیر جبران اشتباه یه کردم، بزرگی اشتباه من"ـ

 ".....گرفتم احمقانه تصمیم یه شده کشته کردستان توی امان

 "!....بیاره دنیا به وارث یه براتون بخواهید ازش و کنید ازدواج مادرم با که"ـ

 :نگریست چشمانم به حیرت با

 "دونی؟می چی دیگه"ـ
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 :برایش بود تربرازنده پوزخند نام شاید که زدم لبخندی

 "!گذاشت تنهاتون و گردو پوست تو گذاشت رو شما دست مادرم که"ـ

 :داد تکان سری

 واگه شده العالج بیماری یه دچار چون بره شد مجبور.... نذاشت تنهام اون نه،"ـ

. کردنمی زیادی عمر شاید و اومدمی دنیا به بیمار هم بچه اون شدیممی داربچه

 سرایت از هم رو من خواست کاراین با اون. بیماریش درمان دنبال رفته اون درواقع

 ".داره نگه ناما در بیماریش

 :لرزید تنم

 "!....العالج؟ بیماری یه! بیماره؟..... مادرم"ـ

 :داد تکان سری

 "....سرایت قابل و"ـ

 "بگید؟ شهمی بیماری؟ چه"ـ

 پیش برگرده تونهنمی هرگز دیگه اون هرحال به. ندونی شدرباره چیزی که بهتره"ـ

 ".برهمی سر به قرنطینه توی االن چون من

 ....کنم هضمشان بتوانم که بود آن از ترحشتناکو هاحرف این

 "ست؟ قرنطینه توی مادرم که دونستهمی اون رفته؟ چی دنبال دقیقا امان پس"ـ

 خیلی همیشه مثل اون درواقع نگفته، بهت بارهاین در چیزی ظاهرا پس.... بله"ـ

 ".کرده پنهون رو شدیگه قسمت و گفته رو حقیقت از قسمتی زیرکانه

 :باشم خوددار توانستمن دیگر

 "رفته؟ مادرم پیش چی برای امان بگید بهم زودتر خانایرج کنممی خواهش"ـ
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 بزرگی بخش بشه من برای شدن داربچه و ازدواج به راضی مادرت کهاین برای من"ـ

 ".....کردم نامش به رو اموالم از

 شده زتی همیشه بردوبرا هایمگوش فقط و آمده بند زبانم حتی ایستاد، حرکت از قلبم

 :بود

 و هکن پیدات بتونه که کنم کاری خواستمی ازم بوده، درتماس من با همیشه اون...."ـ

 جواب دیگه که داشتم رو دوستت یشماره فقط من ولی برگردونه بهت رو اموالت

 و هداشت مالقاتی هم تو با که فهمیدم برگشت که امان. بود شده عوض گویا و دادنمی

 کردم زری اسم به رو اموالم چرا که بود عصبانی دستم از اون. ارتباطه در اتباه ظاهرا

 که رو چیزی تا رفت و دید مناسب رو موقعیت خواسته، چی ازم زری فهمید وقتی و

 کنه عمل زری یخواسته به ازاش در و بگیره پس زری از دونستمی خودش حق

 ".تو االرثسهم برگردوندن یعنی

 تدس از حقوق دنبال او اندیشیدم،می که بود آن از تروحشتناک ناما رفت، گیج سرم

 برای پدری مال هرحال به چون نیست مشکلی هیچ اینجا تا بوده؛ خودش یرفته

 تبعید شبیه چیزی و اسارت در را عمرش تربیش که او مثل سالی و سن کم جوان

 دنیای کجای من یول بزند، آتش و آب به خاطرش به که است حیاتی قدرآن گذرانده

 !مادرم و او میان تجاری قرارداد یک مبلغ نهایتا هستم؟ او

 امضای امشده که ایسفته و سند و چک یکننده مشمئز و گند بوی این از خدایا آه

 چنگ آرمانی به وثروت مکنت اوج در من کنم؟ فرار کجا هااین تمام پای مشترکی

 و هویت و آزادم که بودم حالخوش ولی داختهان تکلف و فقر هاسال به مرا که انداختم

 گریزممی آن از هرچه که مالی از کنم فرار کجا حاال دارم، را خودم انسانی شأن

 رپی سرایدار یک فقیر دختر فقط بخواهم اگر من اندازد؟می چنگ دامنم به تربیش

 !.....خدا؟ ای بزنم صدایت نام کدام به باید باشم
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 بابت من ترسیدکهنمی گفتید؟ من به رو هاحرف این جرأتی چه با و چرا خان؛ایرج"ـ

 "دوتا؟ شما بین یرابطه به بزنم لطمه و بشم گالویز امان با موضوع این

 :کشید وآهی داد تکان سری

 خاطر به اگه و متنفره ازم پسرم ندارم، دادن دست از واسه چیزی دیگه من"ـ

 لیلید دخترم تو ولی بزنه، سر بهم تنیس حاضر حتی دیگه نباشه زری با معامالتش

 وحقوقت حق به هم تو خاص مورد این توی چون نداری امان با شدن گالویز برای

 زده حدس درست تدرباره که این مگه فهممنمی رو ناراحتیت دلیل هم االن. رسیمی

 ".باشم

 :داد هادام.... لرزید بغض از هایملب. کرد دامغانی منوچهری دیوان به ایاشاره و

 آرامش به شما یهرسه تا بره پیش خودش روش با بده اجازه نشو، درگیر امان با"ـ

 با که اجدادیش و آباء میراث به امان شه،می راحت تو بابت از خیالش زری برسید،

 گلوی از رو تو االرثسهم هااین یهمه ازای در و رسهمی داده دست از من حماقت

 ".کشهمی بیرون زنبابات مثل اژدهایی

 :بزنم افسار برآن داشتم سعی که هرچند لرزید اندوه و بغض فشار از صدایم

 "کنم؟ اعتماد بهش گیدمی شما یعنی"ـ

 از نه کارش چون کنی، اعتماد امان به تونیمی خاص مورد این در تو.... دخترم بله"ـ

 که وتاستد دو یساده یمعامله یه ببریش، سؤال زیر بشه که عشق نه انسانیته سر

 ".ترکم نه و تربیش نه چهارتا؛ شهمی قطعا

 اهر به خروجی در طرف به باشم زده پذیرایی وسایل به لب حتی کهآنبی و برخاستم

 :گرفت دست در را دستم و آمد دنبالم به افتادم،

 ".دینمی دست از هیچی باش مطمئن دخترم"ـ
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 :چکید ام گونه بر اشک عجول قطرات با بغضم و دادم تکان سری

 مهم دیگه باقیش خان؛ایرج شهنمی جبران هیچی با که دادم دست از رو چیزی من"ـ

 ".نیست

 :نشاند امپیشانی بر ایبـوسه و گرفت قاب هایشدست میان را صورتم

 "!باشه تو یدیوونه باید حاال همین منه پسر اگه امان"ـ

 :دادم تکان نفی ینشانه به سری

 ثابت امان کم دست درنمیاد، جور شما و من محاسبات با که هست چیزها خیلی"ـ

 "!نیست ایقاعده هیچ تابع که کرده

 دروغ اندکی به روحی وخیم شرایط این در کرد،نمی تأییدم سرش حرکت با کاش

 .....توست عاشق امان و کنیمی اشتباه نه؛ که بگوید تا داشتم نیاز مصلحتی

 زدنش، حرف بوده، سنگ مثل ستهنش من مقابل هروقت کنم،نمی درکش"ـ

 ینینازن وجود حتی بیاره سرذوقش که نیست دنیا این تو هیچی انگار.... احساساتش

 ".تو مثل

 او به دفاع یک کردممی فکر هنوز داشتم امان از که خشمی تمام با چرا دانمنمی

 :بدهکارم

 نهمو تدرس بودید؟ شدنش خاکستر شاهد خودتون وقتی کنیدنمی درکش طورچه"ـ

 شما و شد خاکستر و سوخت چشماش جلوی زندگیش فرد عزیزترین که موقعی

 "!همین زخمش، روی نمکه فقط هم من وجود! نکردید کاری هیچ براش

 :شد پدیدار نگاهش در شرمساری آثار

 و کردیم رفتار خودخواهانه زری و من..... عزیزم متأسفم شما هردوی خاطر به"ـ

 ینا یهمه از بعد تو که هرچند.... نیست پذیر توجیه زدیم ردونف شما به که ایصدمه
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 کردی ثابت تو. کینه و نفرت از شد پر امان ولی عشق و محبت از شدی پر هاسختی

 بودن بد یا خوب به ربطی هیچ این و باشن چی گیرنمی تصمیم خودشون هاآدم

 ".نداره دیگران

 و نفرت از پر امان کنم باور خواستنمی دلم هم هنوز که هرچند بود، زیبا هایشحرف

 به دستی کردم، خداحافظی زیرلب و زدودم دست پشت با را هایماشک. است کینه

 :گذاشت ام شانه

 "دخترم؟ میای دیدنم به بازهم"ـ

 !حتما بگویم خواستمی دلم که کردممی دلبستگی احساس او به قدرآن

 ".دمنمی قول ولی کنم،می سعی"ـ

 ".....تو.... نازنین راهته به همیشه چشمم"ـ

 ....کاش از شد پر چشمانش یکاسه ببرد پایان به را اشجمله بتواند کهاین از پیش و

 :داد ادامه تلخی به کنم، باور توانستمنمی دیدممی که را ایصحنه

 ".....منی زری یادآور...."ـ

 که حاال حتی.... .؟!خدایا دارد دوست را مادرم چقدر. فروچکید دیدگانش از اشک و

 تمام حاضرم..... رفته و گذاشته هردلیلی به که حاال حتی کرده، تصاحب را ثروتش

 برای چه ام؛زری تبلور هرحالبه من! کند نثارم عشقی چنین امان و بدهم را امزندگی

 تنفر از لبریز وجودش تمام که امان برای چه و شناسدنمی را حسی جزعشق که ایرج

! گشتمی زری هایخیانت از ردی دنبال من حرکت درهر که پدرم حتی چه و است

 ....شناسدنمی چیزی مادرم کابوس جز که کسی برای بودم رؤیا هم بار یک کاش

 "نیستید؟ کنارش داره نیاز بهتون که حاال چرا دارید دوستش قدراین که شما"ـ

 ".باشه کنارم خوادنمی دیگه خودش.... شهنمی"ـ
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 "بیماریش؟ ونهم خاطر به"ـ

 ".ستبهانه هم شاید.... شاید دونم،نمی"ـ

 :زدممی را هاحرف این چرا دانمنمی

 ".دلیله نیست، بهونه مریضی داره، دوستتون مادرم"ـ

 :نشست لبش بر تلخ لبخندی

 "دونی؟می کجا از"ـ

 .!....کنممی تجربه پسرت به نسبت را مشابهی احساس نیز من چون است؛ معلوم

 امبدرقه حیاط در تا شدم، خارج اطاق از و برگرفتم او از را نگاهم دهم جوابی هکآنبی

 :بزنم را حرفم آخرین تا برگشتم بروم بیرون که این از قبل کرد،

 نای کنممی سعی من. ممنونم ازتون نبودید بدهکار بهم که توضیحاتی خاطر به"ـ

 ،بفهمه موضوع این از چیزی مانا نذارم و کنم چال دلم کنار و گوشه جایی یه رو حرفا

 ".گفتید بهم چیزهایی چه که نگید هم شما

 :داد تکان سری

 ".عزیزم باشه جمع خاطرت"ـ

 ".خدانگهدار تون،پذیرایی از ممنونم"ـ

 ".اومدی خوش دخترم، سالمت به"ـ

 امان لمث توانستمنمی. کردمی امبدرقه نگاهش با هنوز برگشتم، و رفتم جلو قدم چند

 حداین ات اشتباهاتش از پشیمانی که حاال نه کم دست باشم، متنفر مرد این از درمپ یا

 ...گذاشته اثر روانش و روح بر

 "!دارم دوستتون"ـ
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 به فقط و نتوانست ولی بگوید چیزی تا کرد باز دهان و شد عوض رخسارش رنگ

 هاینشواک حتی! داشت ناباوری و تحیّر از نشان که داد تکان سری و خندیدنرمی

 !بود دلچسب و خواستنی اشاحساسی

****** 

 «حاجت»

. باشم همه از دور مدتی خواستمی دلم که بودم خسته برم و دور های آدم از قدرآن

 یپیکره بر را ضربه آخرین امان گردم، بیمارگونه تردیدی دچار داشتم حق من

 بر نوعی به هرکدام نجا عمه و ابی الهه، پدرم، او از پیش. بود آورده فرود اعتمادم

 یاشاره یک به دنیایم و دین که کسی..... امان حاال و بودند کرده معامله سرم

 حاال. اندیشیدنمی خودش حقوق و حق جز چیزی به او و بود بسته چشمانش

 من نداده، ازدواج درخواست زحمت خودشبه حتی مدت این تمام چرا فهمیدممی

 کاش. ودش یکسره ایلیا و امیر با تکلیفم تا است نتظرم کردممی خیال که بگو را احمق

 تیح خواست، و دید کارگری لباس در مرا که مردی به کنم، فکر امیر به توانستممی

 دنیا نای در امیر مثل نفر چند. نگزید هم ککش ثروتمندم یاشرافزاده یک فهمید وقتی

 لگ باید چرا اصال ک؟پا مرامش و است سیر دلش و چشم حد این تا که شودمی پیدا

 هم هنوز چرا داشت؟ نخواهد ثمری برایم هرگز که بکارم زاری شوره در را احساسم

 واجیازد از بیزارم قدراین چرا پیشکش، تمایل ندارم؟ دیگری هرمرد یا امیر به تمایلی

 پای یک امان برای من دانممی که حاال حتی باشد؟ «امان» جز هرمردی با که

 ....همین فقط ام؛معامله

 نبودش و بود گیر پی دیگر بود امان و من میان که قراری و قول برخالف آن از بعد

 امان یدرباره نشوم مجبور تا زدممی زنگ کمتر دیگر هم سوده به حتی نشدم،

 را مانا دفتروکالت تلفن شماره و کشید پیش را بحث خودش هم بار یک. کنم صحبت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

198 

 

 یوسوسه تا نکردم یادداشتش جایی من ولی ادد من به بود فاطمی درخیابان که

 !مرده واقعا بار این بود، مرده من برای امان. نکند غلبه برمن او با تماس

 دنبال و نداشتند ایران در وکاری کس که را افغان میانسال مرد و زن یک اواخر آن

 وحانیر طرف از هاآن. کردم استخدام سرایدار عنوان به گشتندمی زندگی برای جایی

 از من. بودند اعتماد قابل جهت همه از و شده معرفی محلی خیّرین از ایعده و مسجد

 یدستمزد یا گرفته عهده به را هایشانهزینه نیستم قادر که گفتم هاآن به اول همان

 همین به فقط خرسندی و رضایت درکمال هم هاآن و بپردازم امخانه در کارشان بابت

 ردهک اکتفا نباشند خیابان و کوچه در دربه و آواره و شوند ساکن سرایداری اطاق در که

 بابت من که بود بهایی اجاره جای به دادندمی انجام برایم خدمتی و کاری اگر حتی و

 و زدندمی حرف کم خیلی چراکه بود گرفته انس هاآن به ایلیا. گرفتمنمی اسکانشان

 تعدادی من رضایت با که این تربجال آن از. بود چشمداشتبی و خالص محبتشان

 ایلیا جدید هایبازی اسباب هایشانجوجه که بودند آورده خودشان با خروس و مرغ

 دیگر حاال. کردنمی فراموش را هایشمورچه او هرحال به اگرچه شدند،می حساب

 با هم را ایلیا آیممی تهران به تولیدی کارهای تحویل برای که روزهایی نبودم مجبور

 به. دباش مراقبش که سپردم می -گل پشون – سرایدارمان خانم به بلکه ببرم، خودم

 عبدالعظیمشاه و تهران به خودم با را ایلیا ماه اول هایجمعه شب فقط ترتیب این

 ناراحت موضوع این از سوده. اوشون گشتمبرمی سرعت به مواقع یبقیه و بردممی

 که تمنداش توضیحی من ولی کنممی رفتار سنگینسر او با دارم که کردمی فکر و شده

 .بدهم او به کدورت رفع بابت

 رفیمع را کسی سلمی شد، جور برایم زیارتی سفر یک امکان که بود شهریورماه اواخر

 زا تعدادی بار چهار سه سالی و کردمی زندگی مولوی در که «خانم پروین» نام به کرد

 چهارسال و بیست این درتمام که من. بردمی دمشه به خصوصی تور یک با را هاخانم

 خودش همراه نیز مرا نام خواستمسلمی از بودم نرفته مشهد هم بار یک حتی عمرم

 و تمنیازداش سفری چنین به واقعا روحی وخیم شرایط این در. بنویسد بعدی تور برای
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 مقدس ورحض در تنها بودم داده دست از امان یدوباره مرگ با که اشتیاقی و شور

 دمکرمی حس خوبی به را این سفر ملزومات بستن هنگام من شد،می بیدار رضا امام

 یک همین و ندارد امان به ربطی هیچ باراین که شده دمیده کالبدم در ایتازه روح که

 .امخسته جان برای بود بزرگ غنیمت

 کومتح جمع برفضای که خاصی روحانیت و معنویت بر عالوه بود، دلچسبی سفر

 .بگذرد خوش حسابی شدمی باعث نیز ریایمبی و مهربان همسفران حضور کردمی

 خاطر به هم ایلیا بود، نیاورده را پسرانش تور این بر حاکم یقاعده طبق سلمی

 از یکی دختر کنار نعیمه سفر طول در. شود ما همراه داشت اجازه بودنش محجور

 واقعم تربیش هردو و نشسته بود خودش لسا و همسن تقریبا که مانقدیمی همکاران

 وسلمی من وضعیت. کردندمی استراحت ویا کردندمی تماشا را بیرون سکوت در

 اسااس سلمی چراکه آمدمی پیش استراحت برای کمی بسیار موقعیت و بود برعکس

 هک را هاحرف اقسام و انواع بودم مجبور او درحضور متأسفانه نداشت، سکوت به عادت

 و امیرآقا درمورد هم ساعت یک. کنم تحمل شدندمی حساب هم غیبت یگاه

 نشنیدم اصال را نصفش که زد حرف هااین و ازدواج برای خواهرش و مادر هایبرنامه

 .بود دیگری جای حواسم و نداشت جذابیتی برایم چون

 یازدقایق حالبااین. رفت خواب به و شد خسته باالخره که بودیم گذشته سمنان از

 که وایلیا ربیعه به بدهم را حواسم توانستممی وحاال پریده سرمن از خواب پیش

 شاید .بودند خودشان یشیوه به اختالط مشغول و نشسته جلویی صندلی روی کنارهم

 که نعیمه و قاسم برخالف بود برده ارث به مادرش از را پرحرفی خصلت هم ربیعه

 :ارانگ داشتند الزم زیرلفظی زدن حرف برای

 "!کالغ کالغن، اونا"ـ

 "!کالخ"ـ
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 باورت! سال هزار شاید اصال چهارصد، سیصد، کنن؟می عمر سال چند دونیمی"ـ

 "ایلیا؟ شهمی

 :کرد نگاه انگشتانش به ایلیا

 ".....چل سی، بیس، ده،"ـ

 ایلیا تانانگش کنار گذاشت را انگشتانش ربیعه داد، تکان را انگشتانش از یکی هربار و

 :شمرد یکی یکی و

 اب بیست، ده،. تا بیست شهمی هم با.... تو مال هم تا ده منه، مال تا ده این خب..... "ـ

 مه نعیمه اگه حاال.... تا چهل شهمی مامانم دستای با تا، سی شهمی مامانت دستای

 با ا،ت شصت شهمی قاسم دستای با آها..... دیگه دیگه دیگه..... تا پنجاه شهمی بیاد

 ".....دستای

 "....امی عمو بابا"ـ

 ....انگار ندارم شانس! غافل دل ای

 "....هفتادتاااااا شهمی هم امیر عمو دستای با باشه"ـ

 ".سمی دضا، عمو سوده، خاله"ـ

 "!صد نود، هشتاد، شهمی سوده خاله دستای با آره،"ـ

 :بردمی اسم یکی یکی و کردمی نگاه خودش باز هایپنجه به هنوز ایلیا

 "......یورا مامان ربی، ایلی،"ـ

 ات کرد تکرار را هااسم قدرآن و داد جواب کامال ایلیا برای ربیعه فرد به منحصر روش

 ربیعه بودکه هزار تا سیصد دویست، مفهوم ازآن بعد. جاافتاد برایش صد مفهوم

 .بود سپرده گوش اعتراضی هیچبی نیز او و آموختمی او به عجوالنه
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 :کرد هاکالغ پر رنگ به اشاره ایلیا اعداد، موزشآ وسط ناگهان

 ".....سیاخ کالخ،"ـ

 :زد دست موهایش به و زد کنار را ربیعه کوچک روسری بعد و

 "!سیاخ.... ربی موهه"ـ

 ندکمی رهایش وقتی و شود صاف تا کشید ظرافت با را موهایش از کوچکی یدسته و

 :کشید ایلیا موهای به دست و یدخند ربیعه! سرجایش برگردد و فربخورد دوباره

 "!خوشگل و طالیی طالییه، هم تو موهای سیاهه، من موهای آره،"ـ

 :خندید و شد لذت غرق ایلیا. بوسید را ایلیا صورت و شد خم و

 "!خوشگل ربی"ـ

 :گفت و گذاشت خودش یسینه روی را دستش ربیعه

 "!.....من"ـ

 :گذاشت ایلیا یسینه روی را دستش و

 "!ایلیا دارم دوست رو تو من..... دارم دوست.... رو تو"ـ

 را گلویم غم یا است شادی از دانستمنمی که وبغضی تپید عجیب حسی از دلم

 .....فشرد

 :کرد زمزمه و گذاشت ربیعه و خودش یسینه روی دست سرگشتگی با کمی ایلیا

 "!دوست من ایلی،..... دوس ربی ایلی،"ـ

 "!ارمد دوست رو تو من، نه، نه"ـ

 :کرد ایلیا و خودش به اشاره بازهم و
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 "!تو من،..... من بگی باید هم تو"ـ

 "....دوس! تو..... ربی...... ایلی "ـ

 نگاهش حیرت با. کند کامل را اشاشاره تا کرد فرو ربیعه یسینه به را دستش و

! تفپیشر قدم یک یعنی این و بردمی کار به را «تو» ضمیر که بود بار اولین کردم،

 دلخوری با پس کرد،نمی اشراضی این و بود هاحرف این از سختگیرتر اما ربیعه

 :داد تکان را سرش

 "!نگو ربی ایلی! دارم دوست رو تو من بگو نه، جوری این نه"ـ

 "....دوس.... رو تو.... من"ـ

 :کرد تأکید ربیعه

 "!دارم دوست رو تو من ایلیا! دارم دوست! دارم دوست"ـ

 "!دارم دوس..... دوس..... تو... .من ربی"ـ

 :زد هم به را هایش دست و خندید حالیخوش با ربیعه

 "!جونم ایلیا آفرین! وال ای"ـ

 چگونه باید دانستمنمی. بوسید را صورتش محکم و گردنش دور انداخت دست و

 خراب را ربیعه کار االن من دخالت که دانستممی فقط ولی کنم ابراز را امشادی

 حضور بروند، جلو هم دردست دست خود درخلوت هاآن دادممی اجازه باید من د،کنمی

. دکنن رها را تالششان شود باعث و بکشد میانشان شرم از ایپرده توانستمی من

 ایهحس با او بلکه دهد تعلیم او به آکادمیک صورت به نداشت قصد ربیعه مطمئنا

 را رهاوضمی بزند حرف این از ترکامل باید یاایل بودکه دریافته نیازرا این اشکودکانه

 :کند محکم تریبیش هایمثال با را موفقیتش داشت سعی اوهنوز بشناسد،

 "!ایلیا تو خوشگلی، قشنگی، تو"ـ
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 :گذاشت خودش یسینه روی دست ایلیا

 "....اشنگی... تو.... مونه عخب من"ـ

 من که رسیده اینتیجه چنین به زمانی چه از و کجا از! نشست قلبم بر تیری انگار

 ....برسرم خاک ام؟بوده غافل

 :کشید درهم چهره ربیعه

 ".تریقشنگ هم من از تازه باهوشی، هم خیلی ای؟مونده عقب تو گفته کی"ـ

 :کرد اصرار خودش یشیوه به ایلیا

 "....مونه عخب من.... ایلی اشنگی، تو نه،"ـ

 :کشید ایلیا ی گونه روی دستی ربیعه

 ".تریقشنگ هم من از تازه مهربونی، باهوشی، خوبی، تو! کرده غلط گفته کیهر"ـ

 "!اشنگتری.... تو"ـ

 "!دراومدم ذغال کیسه تو از انگار. مسوخته سیاه من سفیدی، تو ولی"ـ

 و بردم جلو را دستم صندلی الی از و نیاوردم طاقت دیگر. خندید خودش حرف به و

 :کشیدم را لپش

 عزیز تریخوشگل زمین روی دخترای یهمه از که بانمکم و ناز ردخت تو قربون"ـ

 ".دلم

 :خندید بعد ولی جاخورد باشد هایشانصحبت به حواسم من کردنمی فکر اوکه

 "!سیاه سوسک خاله گنمی بهم همه ولی! خاله مرسی"ـ

 ".خوشگلی قدراین که شهمی حسودیشون بهت حتما. کنهمی غلط گهمی هرکی"ـ

 :زد لبخند و دوخت من به را نگاهش حالیخوش اب
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 "!خاله مرامت قربون"ـ

 بودم حالخوش. کشیدم را لپش دوباره و شد امخنده باعث اشمیدانی چاله ادبیات

 کنار کی تا! شدم هم نگران.... ولی کند،می محبت او به و است من ایلیای کنار که

 خواهدماند؟ ایلیایم

****** 

 بردم، یاد از را حوائجم انگارتمام طال بارگاه و گنبد دیدن حضم به رسیدیم وقتی

 نگران حتی نبودم، چادرم شدن خاکی نگران زدم، زانو زمین روی و شد سست پاهایم

 هسپارر را هایماشک فقط! شده دیوانه البد بگویند خود پیش و کنند نگاهم همه کهاین

 ....هیچ نگفتم، هیچ و کردم زمین

 سعی وهرکسی زدمی موج ضریح گرداگرد جمعیت سیل بود، شلوغ خیلی حرم توی

 و یدهدر جامه که داشتم شدیدی اشتیاق برساند، نور یسرچشمه به را دستش کردمی

... بازایستادم ازرفتن اما برسانم، ضریح به را خود جمعیت سیل میان از نیز من

 وارز این از یکی برای احمتیمز وقتی یک نکرده خدای تا میانشان بروم خواستمنمی

 نارک جاهمان پس کنم، ایجاد باشد بقیه از ترضعیف هم کمی است ممکن که بزرگوار

 چرا دانمنمی حالاین با ریختم، اشک صدابی و وآرام ایستادم هاستون از یکی

 وآرز وصدها بودم نیاز سراپا کهآن حال آورم زبان بر آرزویی و حاجت توانستمنمی

 خودش به تنها که بود ساخته دگرگون را مشتاقم روح محبتش قدرآن داشتم، دردل

 مانز شویمی معشوق خیال غرق وقتی بفهمد تواندمی عاشق یک فقط کردم،می فکر

 بار این اما بندد،می نقش ذهنت لوح بر که اوست یاد تنها رود،می دستت از مکان و

 بود حسی بلکه امان، وصـال برای آتشین یاقاشت آن جنس از نه نبود، زمینی عشقم

 ....گشتمی سرازیر درونم به هستی ماوراء از که ناشناخته

 گذشت، که ساعت دو یکی شدم، زیارت و نماز و دعا مشغول گرفتم، آرام کمی وقتی

 روینپ که ایمسافرخانه به برگردند خواستندمی شده خسته دیگر دخترانش و سلمی
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 هندد واجازه ببرند خود ابا ر ایلیا خواستم هاآن از بود، دیده تدارک ایمانبر قبل از خانم

 قبول ایلیا ولی پذیرفتند چرا و چونبی هم هاآن کنم، زیارت سیر دل یک من تا

 پشت کههاییآن مثل خواهدمی دلش که فهماند من به خودش زبان با و کردنمی

 خیلی! سوراخ سوراخ هایمیله به ندمبب را وپایش دست اند،نشسته فوالد پنجره

 چه واساسا خواهدمی ازمن چیزی چنین چرا بفهمم توانستمنمی کردم، تعجب

 :گفت من به یواشکی امشده زدهبهت خیلی دید که ربیعه گذرد؟می درسرش

 فاش بگیرن، شفا رضا امام از خوانمی گفتم هم من هستن، کی اینا پرسید ازم خاله،"ـ

 تونهنمی دکتری هیچ که داره مریضی آدم یعنی گفتم دادم، توضیح اشبر روهم

 همین واسه فکرکنم حاال. کنهمی خوبش دکتر و دوا بدون خدا ولی کنه درمونش

 ".اونجا اشببندین خوادمی

 ازاین و است واقف حداین تا خود مشکل به ایلیا کهاین دانستن داشت درد خیلی

 اوهم دهم، تن اشخواسته به کهاین جز نیست ایچاره دیدم کشد،می عذاب مسئله

 .دادمی امید و دلگرمی خود به جوری یک باید

 فوالد، پنجره پشت رفتیم ایلیا همراه به و کردم خداحافظی ودخترانش سلمی با

 هم خودم و هامیله به بستم را پاهایش از یکی کرد درخواست خودش طورکهآن

 .شدم زیارت و دعا و نماز واندنخ ومشغول نشستم کنارش

 هم خرخرش وصدای برده خوابش حسابی ایلیا دیدم که بود گذشته نیمه از شب

 وا به قبال کهآنجائی از کشیدم، را رویش و زدم اشگونه بر ایه*س*و*ب بلندشده،

 ود،ب پذیرفته اوهم و کنم زیارت و حرم داخل بروم خوابید وقتی است ممکن بودم گفته

 خیال اب و کردم خواند می دعا و نشسته معلولش فرزند کنار که خانمی به را ارششسف

 بروم که بود آماده کامال و بود شده خلوت ضریح بر و دور شدم، حرم داخل راحت

 تمامی هایماشک انگار ولی سازم جدا ازدل را هایموغصه بزنم چنگ آن به و نزدیک

 ....نداشت
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 زطر به ولی شد،نمی باز دیگر چشمانم و گشته مقربی و خسته گریستم بس از

 پا از نتوانسته هنوز طوالنی مسافرت یک خستگی کردممی حس آساییمعجزه

 .بیندازدم

 غم از غریب شاه با زیرلب و چسباندم ضریح به را امپیشانی ایستادم، ایگوشه

 ....گفتم غربت

 میان گاهآن ایلیا، پیش برگشتم و راخواندم نمازم پیچید، هرم درفضای صبح اذان وقتی

 بسیار لحظات بیداری و خواب میان برد، چرتم نشسته( س)زهرا حضرت تسبیحات

 ....گذراندم را عجیبی

 و آمد پیش دردست آبی لیوان داشت آشنا نهایتبی ایچهره کهکوچکی یبچه دختر

 :گفت من به رو

 "....گرفته حاجت قبال اون"ـ

 ....رفت و داد ایلیا دست را آب لیوان بعدهم

 ده،ش قفل تسبیح محراب اولین روی که دیدم را وانگشتم بازکردم را چشمم ناگهان

 راچ پس گرفته؟ قبال را حاجتش که چهیعنی شد؟ چه نفهمیدم کردم، بلند را سرم

 زند؟می وپا دست اوتیسم درمرداب هنوز

 کجا را زیبا و آشنا یهرهچ این که بیاورم خاطر به کردمسعی و رفتم فرو فکر به

 سال شهریور هفدهم روز که بود دختری همان «زهره» او آمد؛ یادم ناگاه به ام؟دیده

 ....بود کرده باز سوده و من روی به را درحیاطشان وهفت پنجاه

 زیرلب شود، گرفته ازمن خوش حال این نداشتم دوست و تپیدمی صبرانهبی دلم

 در جایی هاسال این تمام در فشردم، هم به سخت را شمانمچ و کردم زمزمه را نامش

 ارانگ ولی بیندیشم دختر آن به کوتاه هرچند مدتی برای که بود نمانده باقی ذهنم

 درآن هم شاید! بود خدا سوی از ایفرشته بلکه واقعی دختر یک نه او هم روز همان
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 سفر هازمینی سوی به گانفرشت مثل روحش وحاال شده شهید مظلومانه او ایام

 لحظات درآن هرحال به ولی! باورنکردنی هم کمی شاید بود؛ عجیبی افکار!... کند؟می

 ....بپذیرم را این جز چیزی توانستمنمی خاص

 ابخو از شدم، ایلیا پای و دست کردن باز مشغول معطلیبی آمدم خود به کمی وقتی

 :زدم لبخندی نیز من زد، رویم به مالیم لبخندی و نگریست من به و برخاست

 ".بریم باید دیگه! من کوچولوی سالم"ـ

 :نشاندم اشگونه بر ایبـوسه. کرد سالم و کشید ایخمیازه

 ".بخوریم چیزی یه بریم بیا"ـ

 :انداخت باال سرش با همزمان را دستش

 "!خوردم.... خورد آب من.... آب ایلی نه،"ـ

 آب.... دیگر سوی از و درستش سازیجمله خاطربه سوازیک کردم، نگاهش باحیرت

 !خورده؟

 "ایلیا؟ خوردی آب کی"ـ

 .....دنبالش به نیز من افتاد، راه به و نداد جوابی

 باشد؟ دیده امدیده من که را آنچه مشابه نیز او که است ممکن یعنی

 رآند ماورائی ایهتجرب واقع به شاید بود، افتاده لرزه به عجیب احساسی از تنم تمام

 را شدست. افزودمی یقینم و ایمان بر توضیحی غیرقابل طرز به این و امداشته لحظات

 :گفتم زیرلب و فشردم دست در

 "!خیلی ایلیا، داره دوستت خیلی خدا"ـ
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 پایم هب پا رام و مطیع و زد رویم به باردیگر را قشنگش لبخند فقط نکرد، تعجب اصال

 .آمد

 او زدن هاناگفته که کسی کنند، نامحرمان گوش به نقاره با را عشق اراسر نبود نیازی

 طبیعی علل و اسباب طریق از و مراتب سلسله با گاهی را ما نیازهای است عیان

 هچ. کندمی پر را بندگانش قدح خویش توانای دست به نیز گاهی و سازدمی برآورده

 هچ داندمی بهتر خودش خدا باشد؟ هگرفت را حاجتش طریق کدام از ایلیا که دارد فرقی

 .داده چه جایش به و گرفته را چیزی

****** 

 به ردمکمی فکر وقتی مخصوصا بود، سخت بسیار برایم روحانی سفر این از بازگشت

 اب شد، خواهم امشخصی مشکالت در غرق دوباره برسد تهران به پایم کهاین محض

 ایجاد عهربی با اشروزه چند این همنشینی طفل به ایلیا در که شگرفی تغییرات حالاین

 الهی فرشتگان نیست الزم گاهی. داشت همراه به برایم را آرامش و رضایت بود شده

 .بود بال بدون هایفرشته همان از هم ربیعه باشند، داشته بال

 نای که روزی شود، وابسته قدراین ربیعه به دهم اجازه نباید کردممی حس حالبااین

 لازمقاب اشزندگی مرد دست در دست بگیرد وتصمیم شود بزرگ کافی قدر به دختر

 ایهستار دنبالبه چشمش عمر یک فهمید خواهد من یچارهبی پسرک بگذرد، ایلیایم

 !.....دور خیلی است، دور خیلی او از اشدرخشندگی یهمه با که بوده

 تماشای زا را ایلیا مشتاق چشمان بیفتد، درآینده شاید کهاتفاقی خاطربه قادرنبودم اما

 مینه شایدباخیال داند؟می چهکسی. کنم منع اشزندگی آسمان یستاره ترینرؤیایی

 دست و زودگذر رؤیایی اشهمه هااین نفهمدکه هرگز و رود خواب به دور یستاره

 به و کرده رها ار حال نقد همواره که کنممی اشتباه اساسا من هم شاید بوده، نیافتنی

 .اندیشممی آینده ینسیه

****** 
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 «الناس حق»

 مکننمی فراموش هرگز. بود عراقی سنگین هوایی حمالت میزبان هاسال آن در تهران

 نزدیک گاهی و دور گاهی که هاییبمب و ضدهوایی پدافندهای و خطر آژیرهای صدای

 مه هنوز که هاییخرابی شکست،می یا لرزید می که هاییشیشه و شدندمی منفجر

 د،گذرنمی کنارشان از وارخاطره فقط مردم و مانده باقی هاساختمان دربعضی آثارشان

 مردی بودند، گذرانده سر از را سختی لحظات چه مردم هاسال آن که داندنمی کسی

 هرکه و باشد نکرده تن بر رزم یجامه خاک و آب این از دفاع برای که بود نمانده

 شحضوربی که بود عیالی و اهل آور نان تنها یا و نبرده بویی مردانگی از یا بود مانده

 و بود زیاد خیلی یا کم سنشان هم ایعده. بیفتند چارگیبی و فالکت به داشت امکان

 بدون یآینده یذخیره تا بود درس و تحصیل خمینی امام فتوای طبق جهادشان یا

 .شده خراب خونین هایسال آن در که را هرآنچه بسازند و باشند مملکت این در جنگ

 المللینبی کنوانسیون از آشکار تخطی که - غیرنظامیان به ناجوانمردانه حمالت کمکم

 با هبلک نبود، خبری افکن بمب و هواپیما از دیگر و رسید خود اوج به -بود بشر حقوق

 گناهیبی کدام رس بر و کجا کردنمی فرقی برایشان که زمین به زمین هایموشک

 ارشع گروهی نیز درجوابش بعدها البته. شدمی حمله تهران به عراق خاک از آیند فرود

 توجیهی ذهنم در کنممی نگاهش طرف هر از که دادند سر «موشک جواب موشک»

 اکنون داد، تشخیص را باطل و حق شودنمی گاهی گفتمی که بود امان با حق ندارد،

 فرقی چه ریخت،می گـناهبی غیرنظامیان سر بر که یدمدمی را هاییموشک من

 قاطن فقط ایران هایموشک که گفتند ما به البته عراقی؟ یا باشند ایرانی که کردمی

 نداشتم، موضوع ازاین درکی من ولی دهدمی قرار هدف را بغداد نظامی و استراتژیکی

 گـناهیب انسان یک حتی که بزنند جایی را موشک دقیقا توانندمی طور چه فهمیدمنمی

 میانه این و بود جنگ هرحال به! دانممی چه! نبیند؟ آسیب و نباشد حوالی درآن هم

 .کندنمی خیرات حلوا کسی
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 جشن ایعده هاپناهگاه در وحتی بود ستودنی تهران مردم ومقاومت روحیه اگرچه

 دنیا رحمبی سیاستمداران به آشکاری کجی دهن تا کردندمی برگزار نیز عروسی

 امتحانات وسط درست مدارس که بود شش و شصت سال اواخر هرحال به ولی باشد،

 دسته دسته تهران از جانشان حفظ برای مردم و شد کشیده تعطیلی به دوم ثلث

 ودندب مانده باقی کسانی فقط و شده انگیزغم و خلوت تهران کهتاجائی کردند مهاجرت

 انوشغلش زندگی گذران برای بودند مجبور یا نداشتند هاشهرستان در را جایی یا که

 و ماندندمی باقی مردانشان فقط خانواده ازیک گاهی ترتیب این به بمانند، درتهران

 انسانیغیر یقائله این ختم انتظار چشم عزیزانشان جان برای نگرانی با درغربت بقیه

 ...بودند

 تهران به نسبت که امخانه به بیایند تا بخواهم سلمی و سوده از دانستم الزم نیز من

 غلیش شانس تنها و کند رها را کارخانه تواندنمی گفتمی که سلمی البته. بود ترامن

 بودن حاضر هم سوده. پیشم فرستاد را قاسم و ربیعه و نعیمه ولی بدهد ازدست را خود

 تهران در نندک ترک را خود کار توانستندنمی و بودند شاغل که را وپدرش آقارضا

 باشد، هاآن از خبری شنیدن منتظر هرلحظه راحت و امن درجایی خودش و جاگذاشته

 به درتهران ماندن برای شانلجاجت رغمعلی را اشوبچه زن هرحال به آقارضا ولی

 تا آمدند مادرشان همراه هم سپهر و سمانه گذاشت، من نزد امانت به و آورد اوشون

 توانستمی وایلیا من برای اگرچه هاآن وجود باشند، من مهمان منامعلو مدتی برای

 و نگرانی نوعی با توأم حالیخوش این ولی باشد بخشلذت و شورآفرین بسیار

 یمشکل بابت این از و داشت همه برای جا کافی یاندازه به ویال. بود دائمی یدلشوره

 رارقبی و نگران بس از ربیعه و عیمهن که بود نگذشته تر بیش روزی چند اما نبود،

 .مادرشان پیش برگردند قاسم همراه به دادند ترجیح بودند

 فکرآقارضا از توانستنمی ایلحظه وحتی نداشت وقرار آرام وجههیچ به نیز سوده

 گریست،ومی رفتمی دنجی جای به ودیگران من چشم از دور گاهی حتی شود، خارج

 هم گاهی ولی نشوم انگیزشغم خلوت مزاحم کردممی سعی المعمو مواقع جوراین
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 کهاین جای به بخواهم او از و بروم نزدش به شده که هم دلداری برای دیدممی بهتر

 هایهمشهری یهمه سالمتی برای کند تلخ ودیگران برخودش را لحظات این

 .گرفتمی آرام ندکیا دعا و توسل با و پذیرفتمی اوهم کند، دعا مانمظلوم

 ات مخابرات رفتیم سوده همراه به روز یک که بود گذشته شانازآمدن هفته دو یکی

 تگف چون درسرداشت خیاالتی ظاهرا ولی بود خوب حالش او بگیریم، آقارضا از خبری

 و بدهد من دست به را گوشی خواست سوده از آنگاه بزند، ما به سری دارد قصد که

 :پرسید مختصر و گرم علیکی و مسال از بعد

 "بیارم؟ باخودم هم رو امان دارم اجازه"ـ

 دنیا این در را حضورش بودم کرده سعی که وقت همه این از بعد امان نام شنیدن

 :رمآو جا به را ادب رسم کردم سعی حالاین با بود، گزنده و تلخ بسیار بگیرم نادیده

 ".....امان حتی بیارید تونیدمی دارید دوست که هرکیو خودتونه، به متعلق اینجا "ـ

 درونم در چیزهایی یک متوجه آقارضا که فهماند من به شد خط سوی آن که مکثی

 :است شده

 تو یدرباره ازم هم هربار گیری،می کناره ازش که شده باعث چی دونمنمی"ـ

 دارهن اینو زشار دنیا بگم خواممی فقط رؤیا ولی.... ندارم اطالعی گفتم فقط پرسیده

 ته،بیف کدوممون سر روی بعدی موشک نیست معلوم بگیریم، دل به کینه هم از که

 ".شدن بخشیده و بخشیدن واسه بدیم فرصت هم به.... دیگه چیز نبود موشک

 کرده حس خود درمقابل هرلحظه را مرگ مدت این در ما یهمه کم دست داشت، حق

 ودباخ دهم تحویل را تولیدی هایسفارش تا زدممی قدم درخیابان وقتی حتی بودیم،

 کیموش کند پیدا نواختن فرصت آژیرقرمز که این از قبل حاال همین شاید گفتممی

 تهنداش را کسی از خواستن حاللیت فرصت حتی من و بیفتد خیابان درهمین درست

 ....باشم
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 "....فقط ببخشمش بخوام که نکرده کاری هم امان. آقارضا متوجهم"ـ

 :کرد اصرار آقارضا ولی بگویم نباشد درست شاید کردم، مکث کمی

 "چی؟ فقط"ـ

 "!ببینمش خوامنمی.... "ـ

 "چرا؟ بپرسم تونممی"ـ

 "....نه"ـ

 .برداشت دست استنطاقم از و کشید آهی

 چون شویم نگران زیادی تاحد وسوده من شد باعث تلفنی تماس این هرحال به

 خواهدمی که نیست عزیزانش دیدار برای قطف فهمید شدمی آقارضا ازطرزصحبت

 بیاید خواهدمی هم امان همراه به کهاین دارد، هم دیگری قصد دیدار این از و بیاید

 ترنگران را سوده مبادا بگویم چیزی نخواستم من زد،می دامن نگرانی این بر خودش

 :گفت خودش سوده ولی سازم

 "...بره که زده سرش به باز نکنم غلط "ـ

 :اوانداختم به آمیزی استفهام نگاه

 "مگه؟ طورچه"ـ

 جدی خیلی منولی رنمی امان با روزا همین که بود گفته چندبار اواخر این "ـ

 "...گرفتمنمی

 :شد فشرده سینه در دردناکی طرز به قلبم.... بود جبهه به رفتن منظورش

 ددرح... نهایتا نداره، ایمیونه ارزهمب با اصال امان. کنیمی اشتباه داری شاید حاال"ـ

 "....امدادرسانی
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 که دزدیه یقصه بود گفته آقارضا به بار یه ولی شده، چی دونمنمی... مطمئنم... نه"ـ

 ".نیست بردار شوخی و زده مونخونه به

 کرده؟ فکر من هایحرف به خویش وخلوت درسکوت او یعنی یافتم، عجیبی حس

! ندارد را شانحوصله که داده من به را حس این برابرشاندر سکوت با که هاییحرف

 هب االن باید قاعدتا اوکه باشد، دیگری یاهرجای آمریکا تواندمی کامل امنیت در اوکه

 چه اینجا حاال باشد، اشرفته دست از میراث تصاحب و زری با اشمعامله فکر

 دست به که چیزهایی تمام به و بگیرد دستش کف را جانش خواهدمی چرا کند؟می

 دشمن؟ تانک و توپ جلوی برود و کند پشت آورده

 !کی؟ شناخت، خواهم را امان این کی من خدایا آه

 سال یک از بیش اکنون آمدند، بودند داده کهایوعده طبق هاآن هردوی روزهمان عصر

 هیشهم است، زنده که کنم فراموش داشتم سعی و بودم ندیده را امان که بود نیم و

 کنمیم اعتناییبی او به نسبت قدرآن شوم دیدنش به مجبور دوباره اگر کردممی فکر

 بیدار احساس از گذشته حاال ولی باشم درآورده را هایشسنگدلی تمام تالفی که

 من و بود مهمانم او هرحال به انداخت،می چنگ هایم یاخته تک تک بر که ایشده

 زینوا مهمان رسم به پس شد،می آقارضا به مربوط که داشتم قرار شرمی یدرمنگنه

 فقط که نکرد این از غیر نیزفکری او باآقارضا، که کردم برخورد گونههمان امان با

 نیز او پس ام،نبوده دیدارش مشتاق وجه هیچ به وگرنه امآورده جا به را ادب شرط

 بودیم، دیگری هایآدم ما هردوی انگار داشت، وطبیعی موقرانه کامال رفتاری بامن

 .ایمنداشته یامالقاتی آشنایی گذشته در هرگز که غریبه دوتا

 هک امان شدند، پراکنده هم وبقیه کرد خلوت ونگرانش همسردلتنگ با آقارضا وقتی

 :وگفت دوخت زمین بر را نگاهش محجوبانه بود ایستاده ایوان روی هنوز

 ".شدم زحمتت باعث که ببخش"ـ

 :دادم مؤدبانه پاسخی هم من
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 "زحمت؟ کدوم کنم،می خواهش"ـ

 هم نمت،ببی ازرفتنم قبل داشتم دوست خیلی من ولی نبودی دیدنم به مایل دونممی"ـ

 ".رضارو یوبچه زن هم تورو

 مزو گفتمی که ی«رفتن» روی فقط باشم داشته را ذهنیتش اصالح قصد کهآنبی

 :ندارم ارهباین در حدسی حتی که کردم وانمود و شدم

 "بری؟ کجا قراره مگه! رفتن؟ از قبل "ـ

 "!کنی افتخار بهم هم تو جوریاین شاید. رنمی هاحسابی آدم که جایی"ـ

 و او به بودم گفته وقتی حتی دارد، خاطر به مرا هایحرف تکتک او خورد، تکانی دلم

 !کنمنمی افتخار ابی

 "من؟ چرا"ـ

 رد شیدایی از رنگی ته کهآن حال بخشید، من به و گرفت زمین از را محجوبش نگاه

 :خوردمی موج سیاهش عمق

 "....دنیایی این توی ندارم و دار تو چون"ـ

 ایچهره هربار او کنم، درکش توانستمنمی کردم، پنهان لبم گزیدن با را احساسم

 تصمیم کاشای. کردمی ترسرگشته بازهم مرا و دادمی نشان خودش از باورنکردنی

 ....نمک تحمل را نبودنش بتوانم تر راحت تا بزند کنار را اشسنگی نقاب گرفتینم

 :کنم عوض را بحث جهت دادم ترجیح

 ".باال بریم بیا امان، سرده هوا"ـ

 شپی بری خوایمی اگه تو ولی مونم،می رضا منتظر جاهمین بریم، زودتر باید نه،"ـ

 ".کنی مومالحظه خوادنمی برو؛ مهمونات
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 :دادم تکان سری

 ".بیارم چایی برات رممی پس باشه"ـ

 داده دیوارتکیه به سوده داخل، رفتم و نگفتم چیزی دیگر هم من نکرد، مخالفتی

 با و گرفته درآغوش را سمیه هم آقارضا بود، دوخته برزمین را اشکبارش ودیدگان

 گویمب چیزی کهآنبی گفت،می سخن همسرش با شدمی شنیده سختی به کهصدایی

 ییک روی سمانه هم آنجا رفتم، آشپزخانه به و گذاشتم خود حال به را عشق دومرغ آن

 .نوشتمی چیزهایی کاغذ یک روی و نشسته چهارنفره میزناهارخوری هایصندلی از

 :کرده پف و شده سرخ کمی اشبینی و است خیس چشمانش که شدم متوجه

 "خوشگلم؟ شده چی جون، سمانه"ـ

 ایـوسهب و ایستادم سرش باالی. کشید باال خفیف صدایی با را اشبینی و نداد جوابی

 :زدم اشپیشانی روی

 "!سالمت و صحیح ایشاال، گردنبرمی نخور غصه"ـ

 :گفت فقط شدمی شنیده سختی به که صدایی با سمانه

 "....سمیه"ـ

 راه ختیس بغض. خورد تکان هقهق از هایششانه و گذاشت ورقش روی را سرش و

 سرزمین این مردان تمام و امان آقارضا، کردم دعا وجود باتمام و بست را گلویم

 آغوشی هم امان آیا راستی. هایشان خانواده آغوش به برگردند سالمت و صحیح

 هم من از حتی تو!... امان چاره بی راهش؟ به که چشمی یا باشد منتظرش که داشت

 داری؟ را کسی چه تو است بسته جانم به جانش که دارم را ایلیا اگر من تنهاتری،

 ههمرا به سینی یک وتوی ریختم چای داشتند حضور خانه توی که افرادی تعداد به

 یرو و آوردم اطاق به بودم پخته صبح امروز همین که خانگی شیرینی مقداری و قند

 جمع هال توی خوردنش برای که خواستم همه از بلند صدای با و گذاشتم شومینه
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 اولین روی بردم، ایوان به و گذاشتم دیگری سینی توی را امان سهم هم بعد شوند،

 .رفتگ دستم از را وسینی کرد تشکری بست،می را بندکفشش داشت و نشسته پله

 ینینبش خواینمی کوتاه دقیقه چند اگه حتی بهتره ولی امان، کنم معذبت خوامنمی"ـ

 ".بده جوریاین بقیه، پیش تو بیای

 ".راحتم من نه"ـ

 "!قهری؟ من با مگه امان؟ چرا"ـ

 جودمو تمام که زد لبخندی و شد خیره چشمانم به و کرد بلند را سرش گفتم را این تا

 به و فهمید را تغییرحالم. گزیدم را لبم یگوشه دستپاچگی با. ریخت فرو و شد ذوب

 :برگرفت من از دیده نرمی

 "...همین فقط کنم، تتاذی خوامنمی "ـ

 :گفتم هاشیرینی ظرف به ایاشاره با و نشستم پله اولین روی کنارش فاصله اندکی با

 "میاد؟ اتخوش ببین بخور، هااین از "ـ

 ..گذاشت دهان به و برداشت را کوچک هایشیرینی از یکی و کرد تشکر

 "!داره؟ فرق قبلی دفعه با انگار عالیه، شمزه! مممم"ـ    

 هکودکان شوقی با دهدمی پدرش نشان را اشکاردستی اولین که ایدختربچه مثل    

 :گفتم

 "بهتره؟ دفعه این نظرت به واقعا گرفتم، همکارم از رو پختش دستور آره؛"ـ    

 ".داره بزرگ ایراد یه فقط خوبه، خیلی"ـ    

 نبودم، قادپذیریانت آدم اصال کهدرحالی شدم نقدش شنیدن یآماده دلسردی با    

 :شد ترعمیق لبخندش
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 "!شهمی تموم"ـ    

 :فتمگ سرخوشی با گاهآن خندیدم، بلند صدای با بودم شده غافلگیر کامال که من    

 عرض یاندازه به را هایمودست) گذاشتم، کنار قدریاین ظرف یه براتون من "ـ    

 ".نشه تموم بخورین هم هفته یه تا کنم فکر( کردم باز شانه

 :دوخت چشم من به تعجب با    

 "بودی؟ فکرم به اینقدر یعنی"ـ    

 :کنم اصالح را ذهنیتش کردم سعی و شدم دستپاچه کمی    

 "!آقارضا و تو هردوتون، فکر به"ـ    

 ازای در کردم فکر حالبااین بسوزد، برایش دلم شد باعث و فروخفت اشتیاقش    

 لخت اندکی لحنش! است کوچک تلنگر یک فقط این من به اشعاطفی هایضربه تمام

 :شد

 ".ریممی داریم فردا چون ببریمش بتونیم نکنم فکر ولی کردی، لطف"ـ    

 :باخت رنگ لبخندم و ریخت پایین هری دلم    

 "....کنید جان نوش همرزماتون یبقیه با ببرید نداره، اشکالی"ـ    

 نارک ایلیا همراه که افتاد سپهر به چشمم .نگفت چیزی دیگر و کرد تشکر بازهم    

 سپهر. کردندمی بازی شاندرآمده تخم از تازه هایجوجه با و ایستاده سرایداری اطاق

 از که زدیم هم روی به لبخندی هردو آنگاه انداخت، امان و من به نگاهی و برگشت

 ...است تفاوت بی که کرد وانمود همیشه مثل ولی نماند مخفی امان چشم

 "....طرفتم از تماس یه منتظر که ساله دو"ـ    
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 حاال حتی خواستمنمی دارم، نگه دور چشمانش مغناطیس از را نگاهم کردم سعی    

 و امدیده را جورش همه آدم این از من کنم، اعتماد او به کرده تن بر رزم یجامه که

 :لرزاند اراختی بی را دلم صدایش مالیم طنین. بشناسمش امنتوانسته هنوز

 ".....رؤیا"ـ    

 ....دوختم چشمانش به محتاطانه را نگاهم فقط دهم خطابش به جوابی کهآنبی    

 تاده،نیف ما بین اتفاقی هیچ انگار که کنیمی برخورد جوری انتظار همه این از بعد"ـ    

 ".تفاوتبی تا باشه آلودنفرت رفتارت دممی ترجیح

 شعف غرق گذاردمی دستم کف کنده پوست هلوی مثل را ضعفش نقطه کهاین از    

 :شدم وخرسندی

 اونا الح! یکیه سپهر و سمانه با من برای تو جایگاه برخوردکنم؟ نفرت با باید چرا"ـ    

 ".ندارن هم شکایتی ولی پرسمنمی چندماه چندماه هم رو

 :شد عیان خوبی به نظیرشبی و دلربا چشمان در خشم آثار    

 "!بزنی؟ حرف جوری این تونیمی طورچه داشتیم، قراری یه تو و من ولی"ـ    

 "قرار؟ کدوم"ـ    

 :باریدمی آتش نگاهش از هرچند باشد مسلط خشمش بر کرد سعی خیلی    

 ".شدی هم فراموشکار خوبه،"ـ    

 :آرامم کامال کردم وانمود    

 و وت بین معامله یه به بود ربوطم قضیه خب، که وکالته قرار و قول منظورت اگه"ـ    

 "!نداره ربطی هیچ من به که زری

 ".بودی تو معامله این سر یه"ـ    
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 :گرفتم خود به نفرت از پر لحنی و کردم تنگ را چشمانم    

 "!امان متنفرم ستمعامله هرچی از"ـ    

 "ای؟افسانه االرثسهم اون نیست مهم برات یعنی"ـ    

 "!.....نه"ـ    

 :مگفت بود الزم هرچه نیز من بود، من جانب از توضیحی منتظر مندشگله نگاه با    

 نیست سخت زیاد درکش کردم، هامآرمان فدای رو ثروتم و مال که ساله ده من"ـ    

 ".امان

 "!آرمانگرایی هم هنوز پس"ـ    

 ".کنمنمی عقبگرد انداختم دور که چیزی برداشتن برای مطمئنا ولی دیگه، نه"ـ    

 :کرد ایقروچه دندان خشم از و نیامد خوشش اصال    

 "دادی؟ وکالت بهم چی واسه پس"ـ    

 :فرستادم چشمانش تاریک عمق تا را نگاهم    

 حرفایی ندارم دلیلی دیگه مهمه، برام چی که دادم توضیح برات هم موقع همون"ـ    

 "!ستبسته شنیدنش واسه تو هایگوش که کنم تکرار رو

 :داد تکان سری و گرفت من از را نگاهش    

 فقط باشم، اعتمادت مراقب خواستی من از تو.... شنیدم خوب خیلی اتفاقا، چرا"ـ    

 توبیخم هم حاال و کردی رابطه قطع باهام دوسال که زده سر ازم خطایی چه دونمنمی

 ".کنیمی

 :کند نگاهم شود مجبور تا بردم جلوتر را سرم کمی    

 "چیه؟ دردم بپرسی اومدی بار یه بودی؟ کجا دوسال این توی خودت"ـ    
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 :بود رو روبه به نگاهش همچنان    

 ".....بگیری درست تصمیم یه بتونی و بیای کنار خودت با تا دادم فرصت بهت"ـ    

 "!داشتم نیاز تو توضیحات به امان، نداشتم نیاز فرصت به من"ـ    

 :خشمگین و توفنده کرد، نگاهم باراین    

 "بشنوی؟ ازمن خواستیمی چی! گرفتی ایرج از رو توضیحاتت قبال تو"ـ    

 عذاب از مرا خودش دهم، جوابی چه باید ندانستم و کرد قفل ذهنم ایلحظه برای    

 :رهانید دادن جواب

 "!رویا منه باوفای خدمتکار مینا"ـ    

 :زدم پوزخندی    

 "!دونییم چیو همه پس خوبه،"ـ    

 :انداخت باال را ابرویش تای یک    

 ".شنیدی چیزهایی چه بزنم حدس تونممی ولی رو، شهمه نه"ـ    

 :بردم باال کمی را صدایم    

 تموم از خبر که دونیمی خودت وقتی چیه واسه هاجواب و سوال این پس"ـ    

 "؟!دارم کفشت توی هایریگ

 :کشید درهم چهره    

 "ریگ؟ کدوم"ـ    

 مادرم اب تمعامله این! نگفتم؟ باشه، سوخته بابات برای دلت کنمنمی باور گفتم"ـ    

 "پس؟ بود چی
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 داره فرقی چه تو نظر از شدم معامله وارد زری با که گفتم روشن و واضح وقتی"ـ    

 به یامثال اجدادیم و آبا یرفته دست از میراث باشه؟ چی سر زری و من یمعامله که

 و بودی تو دیگه طرف و نمعامله طرف یک هرحال به هردوشون! پدرم رخاط

 عوض من به راجع نظرت بخواد پدرم توضیحات با که نبود چیزی این. االرثتسهم

 هسوءاستفاد وکالتم از که داشتم اینو امکان و موقعیت اندازه یک به من درهرحال شه،

 ".نه یا کنم

 که زدمی حرف سیاستمدارانه قدرآن یا بود او اب حق واقعا دانمنمی است، عجیب    

 نشد؟ تسلیم شودنمی

 "!ندم وکالت بهت بود ممکن گفتیمی رو حقیقت اگه ولی"ـ    

 بهت الزحمهحق جای به رو االرثمسهم تمام حاضرم گفتی خودت چون دادی،می"ـ    

 ".نزنی لطمه اعتمادم به کهاین شرط به بدم

 :نشست ملب بر تلخ لبخندی    

 "امان؟ نزدی"ـ    

 ....کرد سکوت    

 خودت رو حقیقت نبود بهتر شنیدم؟می پدرت زبون از رو حرفا این باید من امان"ـ    

 ارزشی برام مال اون چون دممی وکالت بهت درهرحال دونستیمی وقتی بگی بهم

 "نداره؟

 .اشتبرد من از نیز را شرمسارش نگاه بار این.... سکوت هم باز    

 به عمدا تو! کردی پنهون ازم رو ماجرا اصل بازهم و دونستیمی رو اینا یهمه تو"ـ    

 برام اعتماد این یاندازه به دنیا این تو هیچی دونستیمی چون زدی لطمه اعتمادم

 "....نیست مهم
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 :شکست را سکوتش باالخره    

 این من خطای تنها ولی ،باشی ناامید و دلخور ازم همیشه مثل که داری حق تو"ـ    

 وت به ربطی معامله از جنبه اون درهرحال چون نگفتم رو حقیقت از قسمتی که بوده

 شبقیه و بردم پیش قبولی قابل حد تا رو االرثتسهم به مربوط کارهای من. نداشت

 «اصالنی امان» من نزده، سر ازم خطایی هیچ اینجا تا داره، خودت یاراده به بستگی

 نای مبلغ و گردونمبرمی بهت کمال و تمام رو االرثتسهم «تاجبخش رؤیا» تو وکیل

 ثباع چی وسط این! نیست مهم کنه پرداختش که هرکسی یا باشه که هرچی وکالت

 "رؤیا؟ شده تو ناراحتی

 میقیع ازنفرت پدرت کهاین! نیستی عاشقم تو امفهمیده کهاین بگویم؟ را حقیقت    

 صلمت هم به را تو و من میان این ایرشته اگر کهاین زد، حرف هگرفت را سرتاپایت که

 باعث که است کسی و تو میان تجاری یساده یمعامله یک نیست، عشق کندمی

 ....هاستنفرت این تمام

 رنج و شدم تحقیر هرچه بود بس بیاورم؟ زبان به را هااین تمام توانستممی چگونه    

 :گفتمی گوشم در غیب از یکی انگار که رسید نمذه به جوابی ناگهان! کشیدم

 رفته؟ پیش درست االن تا زری و تو و من بین معامله کارهای تمام گینمی مگه"ـ

 من اب مشکلت دیگه خب نباشه، من حضور به نیازی که بود همین برای هم تام وکالت

 "امان؟ چیه

 :زدم رویش به ساختگی و دروغین صددرصد لبخندی و

 به ،باشم داشته آمیزنفرت رفتار باهات بخوام که نداره وجود دلیلی پس ؟بینیمی"ـ

 "!عشق نه نفرت نه نیست، ما بین هیچی هرحال
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 راه دیگر و امکرده آچمزش است؛ خوب کرد، جان نوش را هایمحرف بازنیمه دهانی با

 لغزید، چپم دست روی بعد و هایملب روی بر چشمانم از نگاهش! ندارد گریزی

 :کرد لمس را امطالیی نگینبی یحلقه و آورد پیش دست مهابایب

 "....حرفاست این از ترجدی موضوع انگار نه"ـ

 :بیاید جا حالش و بپیچد خودش به کمی گذاشتم عمدا ولی فهمیدم را منظورش

 "رو؟ امیر مرتیکه؛ اون کردی؟ قبول"ـ

 !اتمردانه هایحسادت از برممی لذت چقدر کرد، خوش جا لبم کنج لبخندی

 ".نشه مزاحمم کسی که این واسه ستساده رینگ یه فقط این نه،"ـ

 ....کشید عقب را دستش و شد راحت خیالش

 "مزاحمم؟ هم من"ـ

 !«مراحمی هم خیلی اتفاقا کنم،می خواهش: »بگویم دارد توقع البد

 "!جورم چه اوف"ـ

 :گرفت من از نرمی به را نگاهش و کرد پنهان را لبخندش

 هرسپ یاندازه و حد همون در خودت قول وبه باشی تفاوتبی من به نسبت تو شاید"ـ

 ".....رؤیا عاشقتم.... من ولی برات، باشم سمانه و

 !کنم؟ باور داشت توقع واقعا باورکنم؟

 "....از مادرم از نفرت نفرته، از پر تو وجود تمام ولی"ـ

 :کرد قطع را حرفم

 "رؤیا؟ اومده سرت به چی کنم، قضاوت هامشنیده روی نباید گفتیمی یادمه"ـ

 :دادم تکان سری! بود او با حق هم باراین واقعا خدایا آه
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 وجود دیدن برای هیچی چون کردم قضاوت هامشنیده روی بار این هم من درسته،"ـ

 "!نداشت

 دایاخ هن ام؟ بوده اتابرازعالقه منتظر بگویم مثال دهم، شرح این از بیش توانستمنمی

 منظورم فهمید تاحدی خودش هرحال به! امکرده روی زیاده هم حد همین تا من

 :چیست

 تحمل هم رو هادیدنی خیلی مجبوری برگردم زنده اگه چون شم، شهید کن دعا"ـ

 "!کنی

 :دادم تحویلش پوزخندی با را غیرمستقیم خواستگاری این جواب

 کف دلت به پس شه،نمی نصیبش شهادت افتخار گردنشه الناسحق که کسی"ـ

 "!نمال صابون

 :دوخت من به را خرسندش و متحیر نگاه و خورد جا کامال

 "پارادوکسه؟ یه این االن"ـ

 :انداختم باال ایشانه قیدیبی با

 "!دهنمی قد چیزها این به سوادم"ـ

 :ودب رابازیافته شیدایی رنگ آن نیز نگاهش و بسته نقش لبش روی مرموزی لبخند

 "کنی؟نمی حاللم نییع پس"ـ

 :شدم دور او از خشم با و برخاستم

 "....!کنمنمی حاللت هرگز! نه"ـ

 خانایرج یاد مرا واکنشش این خیلی که داد تکان سری و خندید مالیمی صدای با

 !کنیم؟ عالقه ابراز هم به آدم مثل توانیمنمی ما چرا راستی. انداخت
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 او .کنم مهار را دلبستگی همهاین نتوانم دمترسیمی و شده هیجان از پر دلم دوباره

 یشیوه به اوهم هرحال به. بود بزرگ زیادی من یعاشقانه توقعات شاید و داشت حق

! امنبوده قانع حد این به هرگز من که هرچند کرده ابراز را محبتش همواره خودش

 همان وگرنه گرفته ما از را فرصت این مشترکمان قرمزهای خط هم شاید

 !نه؟ دیگر؛ است کافی شیدایم دل تسکین برای نیز زودگذرش هایشقانهعا

 چشم من به خشم با و شد اطاق وارد ایلیا که بودم پذیرایی میز کردن جمع مشغول

 این امان و من نیامده خوشش اصال یعنی نگاهش طرز این که شدم متوجه دوخت،

 :گفتم فورا و منینداخت وتا تک از را خود! زدیممی حرف هم با وقت همه

 شواسه کمی یه بریم بیا ببیندت؟ امان ببخشید.... عمو نیومدی چرا جون، ایلیا"ـ

 "!شدی بزرگ چقدر ببینه بزن حرف

 :کشید بالفاصله که گرفتم را ودستش

 "باشه؟ نیس، بابا امان این! خوامنی..... امان من! برو"ـ

 :دادم تکان سری و کشیدم آهی

 "آخه؟ بگم بهت زبونی چه به.... باشه نیست هم قرار! ایلیا نیست"ـ

 "!گی؟نی دوخ"ـ

 !!....است؟ سؤالی چه این آخر گویم،می دروغ که است معلوم آه؛

 النا دوستمونه، فقط امان این. کنمنمی فکرشم اصال.... بهت دممی قول عزیزم، نه"ـ

 حافظیخدا باهاش نیست هیشکی داره ه*ا*ن*گ جبهه، رهمی عمورضا با داره هم

 ".داری دوستش بگو و کن سالمتی آرزوی براش برو هم تو کنه،

 نداشت؟ دم و شاخ که لجاجت

 "!امان.... این به.... گمنی.... دوخ"ـ
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 زد،یم حرف ربات یک عین کند سازی جمله صحیح ضمائر با بود گرفته یاد که وقتی از

 یزن تلخش جمالت حتی که بود خوب قدرآن پیشرفتش اما لکنت، از پر و بریده بریده

 :بود لذتبخش برایم

 "!مامان عسل آخه بشم صداقتت این فدای من"ـ

 ای کنممی اخم او به امان خاطر به حتما نکند فکر تا کشیدمش درآغوش و خندیدم و

 صورتم دوطرف را کوچکش هایدست بعد و زد لبخند رضایت با نیز او. شوممی دلخور

 :چشمانم به شد خیره و گذاشت

 "باشه؟! نه.....  بابایی.... دوس..... فقط امان"ـ

 :زدم برهم را چشمانم و کشیدم آهی

 ادرمردهم امان بااین مشکلت تو اصال! باشه باشه، گممی من بگی که هم صدباردیگه"ـ

 "آخه؟ چیه

 تو.... دارم دوس امی عمو بابایی من! ندارم دوس امان من..... داری دوس امان تو"ـ

 "!نداری دوس امی عمو بابایی

 اپ یک ماشااهلل! بیست همگی اتروانشناسی و ومنطق سازیوجمله دیکته! آفرین

 تو کرده فکر احمقی کدام آخر! سالمتی به هستی هم ودندان دهان و فک متخصص

 هک برسم هایمبدبختی به بروم. دهیمی درس مرا مثل تا ده حاال همین ای؟ماندهعقب

 ...است معرکه پس بدجور کالهم

 و کردم جمع پذیرایی و هال کنار و گوشه از را شده مصرف هایلیوان و هاپیشدست

 یآماده و گذاشتممی سینک توی را همه داشتم که طورهمان آشپزخانه، بردم

 آمد ولی دادم ادامه کارم به توجهبی. شد آشپزخانه وارد کسی شدممی شستنشان

 هدزدان. کشید وآب برداشت بودم کرده مالی کف که را هاییلیوان و گرفت قرار کنارم

 و هپوشاند را سطحش پرپشت چندان نه موهایی که انداختم عریانش ساعد به نگاهی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

227 

 

 گاهمن آرام و زدم لبخندی کرد شکار که را نگاهم. بود شده آفتابسوخته کمی پوستش

 :بازکردم را سرشوخی و برگرفتم را

 "بزنی؟ گولم اومدی"ـ

 :زد لبخند نیز او و کرد منگاه چشم یگوشه با

 "رسونی؟می تقلب.... جوری چه نیستم بلد ولی آره،"ـ

 کننده ناراحت هایحرف با دوباره را خوبمان لحظات که نیست درست دانستممی

 :نداشتم ایچاره ولی کنم، خراب

 "!همین صداقته، فقط من ضعف نقطه"ـ

 "مونده؟ هم چیزی دیگه گفتم، شنیدیمی باید که هرچی"ـ

 :کردم مکثی

 "!مادرم.... بله"ـ

 شود، خراب چیز همه ترسیدممی بودم، نگران بابت ازاین من و شد درهم اشچهره

 :گرفت خود به محبت از پر لحنی آشکارش ناراحتی برخالف او ولی

 "عزیزم؟ بگم باید چی"ـ

 و گردو پوست تو گذاشته باباتو دست انگار که زدی حرف جوری مادرم یدرباره تو"ـ

 "نبود؟ امان، بود تهمت این! عیاشی پی رفته

 ....کرد سکوت

 پدرت و مریضه اون اومده، مادرم سر به چی که دونیمی خوب تو ندونه هرکی امان"ـ

 رو اوقاتت مادرم اسم آوردن با خواستنمی دلم دونی،می شدرباره چیو همه گفتمی
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! نیک استغفار زدی مادرم به که تهمتی بابت باشه الزم کنممی فکر ولی کنم تلخ

 ".باشه سبک بارت باید حجه، سفر مثل ریمی داری که سفری

 :کرد مکث قدری

 ".نکن هست که اینی از ترسنگین رو بارم لطفا گفتی که دلیلی همون به پس"ـ

 :کردم تعجب

 "کنه؟ ترسنگین رو تو گـناه بار بخواد که داره چی مادرم مریضی مگه چرا؟"ـ

 ".نکن تربیش اصرار لطفا رؤیا، کافیه دونیمی هک قدری همین"ـ

 "!بدونم که حقمه این ولی"ـ

 هیزم روی بر عریان پای با رسیدمی نظر به کهآن حال ندید، دادن جواب جز ایچاره

 ایستاده افروخته

 "....نکردم اشتباه مادرت درمورد هرگز من که کنهمی ثابت مریضی این"ـ

 بست را آب شیر هم بعد گذاشت، سرجایش و کشید آب داشت دست در که را لیوانی

 :دوخت چشم من به و داد تکیه سینک به و

 ایرج عاشق واقعا اون کردممی فکر همیشه داشتم مادرت از که ایکینه یهمه با"ـ

 که هم هربار بگذره، فرامرزخان مثل نظیریبی و باشخصیت مرد از شده حاضر که بوده

 ولی... .باشم داشته باورش که این نه بود نفرتم و کینه طرخا به گفتممی هرزگیش از

 ،داشته کتاب و حساببی و آزاد روابط اون که کنهمی ثابت مادرت بیماری متأسفانه

 "!سخته هم من برای حتی باورش که چیزی

 ....کرد گم دهانم راه نیمه در را خود راه کالمم و کردم نگاهش ناباوری و تحیّر با

 "!کرده خیانت هم پدرمن به رتماد رؤیا؛"ـ
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 بود دهش پر وجودم تمام هستم، خبیثی و ناپاک زن چنین فرزند کنم باور توانستمنمی

 و فشردم برهم را چشمانم امان عمیق نگاه در خیره طورهمان شرمساری، و نفرت از

 :کند امدلجویی کرد سعی. کردم حبس درسینه را نفسم

 اصرار خودت ولی شه دارجریحه احساساتت استمخونمی عزیزم، خواممی معذرت"ـ

 ".کردی

 روف بیرون از و بودم شده تهی درون از نبود، توصیف قابل هیچی با داشتم که حالی

 وباعث رفته عقب راکه وچادرم روسری و کشیدم راآب امکفی هایدست ریختم،می

 ندلیص نیز او. نشستم صندلی روی و کشیدم جلو شود پیدا تاحدی موهایم بود شده

 :نشست مقابلم و کشید جلو دیگری

 بلغیرقا برات ببینه نامحرم موهاتم از ذره یه نداری دوست حتی که تو دونستممی"ـ

 ".نکن اصرار گممی که همینه واسه مادرت، یدرباره حرفا این شنیدن تحمله

 سخت برایش باید چهقدر کردممی حس کردم، نگاهش خیره فقط و ندادم جوابی

 توقع حتی است، مادرم و من وظاهر چهره نظر از که شباهت همهاین دیدن دباش

 ....باشد داشته دوستم بخواهم که است زیادی

 به را عمیقش نگاه و گذاشت زانوانش روی را هایشآرنج و کشید جلو را خودشکمی

 :دوخت چشمانم

 ور چیزا بعضی آدم وقتایی یه بهتره نیست، خوب چی همه دونستن همیشه رؤیا"ـ

 ".ترهراحت جوریاین ندونه، اصال

 مطمئن چیزهایی یک از باید من میرد،نمی هرگز من در لجاجت روح که نداشت خبر

 :شدممی

 ".بمیره کهاین از قبل ببینم، مادرمو خواممی"ـ

 :شد ترسناک کمی چشمانش و رفت فرو درهم ابروانش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

230 

 

 ".کنهمی اضافه دردات به دردی فقط اون دیدن نیست، الزم"ـ

 !کردم؟می تهدیدش باید

 ".ایدیگه کس یا پدرت نه امان؛ باشی دیدار این یواسطه «تو» خواممی"ـ

 :جوشید چشمانش درون که دیدم را خشم وضوح به

 "!تو نه من نه بری ایرج دیدن دیگه بار یه فقط"ـ

 :بزند سر او از رفتاری چنین ناگهان کردمنمی باور

 بهتره هست هرچی! امان بگو ترسی؟می شدنش برمال از که دهمون چیزی هنوز چرا؟"ـ

 "!!تو فقط بشنوم تو از

 مقابل را هایشدست و فشرد برهم را چشمانش! نه؟ داشت؛ معنی خیلی «تو فقط»

 ارهدوب بعد لحظاتی بیاید، کنار خودش با تا دادم فرصت او به کرد، قالب هم به دهانش

 :نگریست من به

 باهاش مادرت بابت عمر یه چون هست وتو من بین چیزی کنه کرف ایرج خوامنمی"ـ

 ".کنی درک بتونی رو احساساتم امیدوارم.... جنگیدم

 :بزنم پاتک کردم سعی و برخورد من به خیلی

 "امان؟ هست تو و من بین چیزی واقعا مگه"ـ

 کرد،ن رحم بار این و شد ما غیرقانونی خلوت وارد ایلیا ناگهان که بود نداده جوابی هنوز

 :کشید و گرفت را امان دست آمد مستقیم

 "!ندارم دوست! برو تو! منه.... مامان این"ـ

 لبهغ احساساتش بر کرد سعی بود خورده جا من یاندازه به ایلیا رفتار این از که امان

 :کشید خود سوی به و گرفت را ایلیا دست مهربان لبخندی با و کند
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 "کردی؟ پیشرفت اینقدر کی! ایلیا زنیمی حرف قشنگ قدر چه تو"ـ

 :دانستمی پاسخگویی به ملزم را خودش حالدرعین کند مقاومت کرد سعی ایلیا

 "!اوشم با.... من.... من.... گف ربی. نیسم مونه عخب من! شدم بُزُگ من"ـ

 :کشید آغوش در را او و خندید امان

 قدرچ ببینم بزنی ارگ برام دبای االن تازه باهوشی، که معلومه بله ربیعه، به آفرین"ـ

 "یادگرفتی؟

 غر و کرده اخم طورهمان ایلیا شود، خارج آشپزخانه از همراهش به تا برخاست و

 :زدمی

 "!برو زنم، نی اُگ "ـ

 ".هکن کیف بزنی براش اومد ربیعه وقتی که کنی تمرین حسابی باید دیگه، نه"ـ

 آخرین داشت هنوز او ولی ایلیا ضعف نقطه روی بود گذاشته دست که هرچند

 :کردمی را تقالهایش

.... تو.... یورای مامان! منه.... یورای مامان این. ندارم دوس تو من! برو خوام، نی "ـ

 "!نیس

 "....منه؟ مامان گفته کی اصال توئه، یورای مامان که البته"ـ

 عیس کهآن حال برد بیرون باخود گفتمی وری دری یکسره کهدرحالی را ایلیا باالخره

 هک فهمیدم شد بلند ارگ صدای وقتی حالاین با بیاید، کنار او با هست هرجور داشت

 .کند تسلیم تاحدی را او شده موفق

 رشرمسا و ناراحت امکشیده پیش را مادرم حرف حساسی موقعیت چنین در کهاین از

 حالاین با. است هرچیزی دانستن از بهتر ندانستن گاهی داشت، حق امان بودم،

 که چالشی هر فهمیدممی خوب و کندمی پنهان او که هست چیزی هنوز بودم مطمئن
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 همان دادمی عذابم همه از بیش که آنچه اما! کشدمی راحتی نفس آورممی زبان به

 ...اوست و من بین بفهمد پدرش نداشت دوست امان که بود ایعالقه

 ماندهباقی درفرصت هم سوده و ساراخانم بود، سرگرم ایلیا با امان که طورهمان

 لیمب روی هم سمانه. ریختندمی معصوم طفل آقارضای جگر به خون داشتند حسابی

 دانستمیم. نگریستمی بقیه به اشچهره بر غلیظ اخمی با و نشسته پذیرایی یگوشه

 درک قابل هرکسی برای که دارد را خودش خاص سیاسی نظرات و روشنفکری افکار

 این و باشد همفکرش و همسو رسیدمی نظر به که امان مثل افرادی جز به نیست

 تفاهم من از غیر دختری و امان بین کنم حس کهاین بود، آزاردهنده کمی برایم

 !دارد وجود تریعمیق

 رگا به را حواسشان تمام که رفت ایلیا و امان طرف به و برخاست سمانه بعد لحظاتی

 های حسادت چراکه گرفتم زیرنظر را هاآن حسوسنام طور به نیز من بودند، داده

 :دز تکیه دیوار به و ایستاد امان صندلی کنار! کردمی عمل همیشه از ترقوی امزنانه

 و سربازی برنمی رو بدبخت جوون پسرهای همهاین کشکه؟ ارتش فهممنمی من"ـ

 "بجنگن؟ برن باید هاغیرنظامی چی واسه احیانا؟ نیست روزا همین واسه اجباری

 از ییک روی را انگشتش بیندازد او به نگاهی یا کند بلند را سرش کهاین بدون امان

 :داد ادامه سمانه دهد، نشان ایلیا به را صحیح نت تا گذاشت ارگ هایدکمه

 "کنه؟ جمع شو بچه و زن خوادمی کی بشه طوریش الل زبونم آقارضا اگه"ـ

 :شکست را سکوتش باالخره امان

 "ش؟بچه و زن پیش بمونه اون برم هردومون جای به من ایخومی"ـ

 :بود ناراحت همچنان سمانه
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 که هباش باید یکی خدابه نداره، الزم شهید فقط مملکت این! تونکدوم هیچ.... نرین"ـ

 ذارینب بمونین مملکت؟ این تو نیست سرجاش هیچی دیگه چرا خدایا. بسازه رو اینجا

 "!نرین خدا رو تو.... نبجنگ هاسپاهی و هاارتشی

 :داد پاسخ اکراه با کمی امان. گریست و گرفت صورتش جلوی را دستش و

 کنم،می عمل موظیفه به من داره، ایوظیفه یه باشه دنیاکه این هرجای هرکسی"ـ

 "!چه؟ من به نخواستن کنن، عمل خواستن هم بقیه

 :انگار بود پر چپش هنوز سمانه

 که چیزیه همون توظیفه بده احتمال درصد یه! چیه؟ تهوظیف که فهمیمی ازکجا"ـ

 "!کنیمی عمل خالفش داری االن

 حتی کهآنبی و نداد جوابی امان لرزاند، هم مرا دل وحتی بود ایدهنده تکان حرف

 انهسم. رفت و برخاست و کرد رها خود حالبه را ارگش و ایلیا بیندازد سمانه به نگاهی

 سمانه یگریه از که ایلیا. گریست بازهم و نشست الیخ صندلی همان روی نیز

 بیرون اشروسری از که را سمانه موهای و کشید سازش از دست بود شده ناراحت

 :کرد نوازش بود ریخته

 ".شممی ناحت من! سَمی خاله"ـ

 بیندیم را کودکش بار آخرین برای که مادری مثل و کرد بلند را سرش بالفاصله سمانه

 ....گریست بازهم و فشرد درآغوش را ایلیا

 رفتن عزم همسرش یوخانواده فرزند و همسر اشکبار دیدگان درمقابل آقارضا وقتی

 ،شدم حاضر بدرقه برای بود آبی یوکاسه قرآن آن در که سینی یک با نیز من کرد،

 هب ولی بازدارم گریه از نیز را ودیگران رافروخورم خود بغض داشتم سعی کهدرحالی

 پوست من شاید بگیرد، را هایشاشک ریزش جلوی قادرنبود کس هیچ راستی

 هک بودم شده آبدیده و کشیده رنج کافی یاندازه به قبال چون بودم ازهمه ترکلفت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

234 

 

 امان گردن الناسحق که بود راحت خیالم هم شاید باشم، صبور گونه این توانستممی

 .گرددبرمی دوباره او و است

 به را سرش و ایستاد سوده کنار درباغ مقابل اوهم کردیم، رد زیرقرآن از را ضاآقار

 رد قرآن زیر از را امان هم من فاصله این در کند، آرام را او کرد سعی و فشرد سینه

 من به حسرت با و ایستاد.... زدم صدایش برود وخواست بوسید را آنوقتی کردم،

 دستش به را شیرینی ظرف اما بود سخت لیخی زدن حرف برایم اگرچه دوخت، چشم

 :دادم

 "!امان باش خودت مراقب"ـ

 :گرفت دستم از را شیرینی ظرف

 "!باش عزام صاحب شدم کشته اگه!... رؤیا کسمی همه تو"ـ

 :فروچکید اجازهبی واشکم کنم پنهان را احساساتم نتوانستم دیگر

 "....کُشَدممی هم دروغش حتی باراین باش مطمئن.... تونمنمی"ـ

 لبزیر و نشاند سرم بر چادر روی از ایبـوسه و برگشت سویم به و شد منقلب کامال

 :گفت

 هگری.... عزیزم گردمبرمی هم تو عشق به رم،می تو عشق به نیست، خالص نیتم"ـ

 "!نکن

 رس توانستممی و بودم محرم او به کاش زد،می دامن دلم آتش به هم همین حتی ولی

 نیز من رفت و کند دل سختی به وقتی.... بردارم دل یعقده و بگذارم اشبرسینه

 ....گریستم آهسته و نهادم هانرده بر را سرم شدم، روانه سرش پشت
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 دردلت عشق نام به حسی که نیست مهم ای،داده آزارم عمر یک که نیست مهم»

 که سیکال هر سر و برگرد فقط.... نیست مهم امان، نیست مهم نفرت، یا باشد

 .....«غایبی آن در تو که باشم ایمدرسه در ندارم تحمل دیگر باش؛ خواهیمی

 حس امبرشانه دستی ناگاه به شد،می مخفی دیدگانم از جاده درپیچ ماشین کهوقتی

 یزدهماتم صورت به را امبارانی وچشمان برگشتم و برداشتم هانرده از سر کردم،

 مدیدی مدت تا و کشیدیم درآغوش سخت را کدیگری هردو آنگاه دوختم؛ سوده

 ...یکدیگرگریستیم هایبرشانه

****** 

 «فتنه»    

 شپی شدنمی واقعا دیگر شد، ترماندنی من پیش هم سوده وامان، آقارضا بارفتن    

 خود چشم روی را هاآن من اگرچه کرد؟ خواهد پیدا ادامه کی تا وضع این که کرد بینی

 وضع یمالحظه بسیار هم هاآن ولی کردممی شانپذیرائی دل و جان از و هداشت نگاه

 یا مک هم من پرداختند،می غیرمستقیم را خود مخارج تربیش وتقریبا کرده مرا مالی

 مهمانان با تکلفی هیچ بدون و بودم گذاشته اخالص درطبق داشتم که هرچه زیاد

 .کردممی تقسیم عزیزم

 ولی نشود، من خاطر آزردگی باعث زیاد و کند پنهان را خود غم اشتد سعی سوده    

 با چیزهایی ازهمان و بردارم دوشش از باری کردممی سعی هرموقعیتی اقتضای به من

 وزیارت هرماه اول یبرنامه فاصله دراین طلبد،می دلش که کنم صحبت او

 هم سپهر. آمدمی من با هم سوده حتی و بود سرجایش چنانهم هم عبدالعظیمشاه

 کردم حس که شدمی همراه ما با معموال آقارضا ماشین با ما رساندن و رانندگی جهت

 برایم عمومی ینقلیه وسایل با آمد و رفت دیگر و شوممی بدعادت خیلی جوریاین

 و مانپیش آمدمی بار یک ایهفته ولی نبود ما کنار دائما اگرچه او. شد خواهد ترسخت

 .کردمی رجوع و رفع را هاکسری و کم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

236 

 

 و تعارف هیچ هم با و کردندنمی ناراحتی احساس من نزد اصال اشوخانواده سوده    

 هوای به باید که گفت و نماند پیشمان ماه ازیک بیش ساراخانم ولی نداشتیم تکلفی

 مه باران موشک زا البته و بریدنمی دل ما از سمانه حالبااین برگردد، پسرش و شوهر

 کسی است قرار اگر بودند معتقد که هابعضی برخالف او داشت، وحشت شدت به

 ترمهم هرچیزی از فعال که گفتمی صراحتا باشند، باهم همه بهتراست شود، کشته

 باآن حرف این البته! باشند خود جان مراقب خودشان هم بقیه و است خودش جان

 دلیلی هرحال به ولی آمددرنمی جور اصال وامان آقارضا رفتن روز وارشدیوانه یگریه

 .بدهم زحمت خودم به زیاد رفتارهایش علت فهمیدن بابت نداشت

 رب مرگ فریاد صدای نظامی، هایمارش و جنگی تصاویر از بود شده پر صداوسیما    

 .....بسته و یکسویه هایتحلیل و آن و این

 رد ناامیدانه و شده خسته جنگ این شدن طوالنی از همه نبود، شاد کسیهیچ دیگر    

 ایعده و قطعی پیروزی تا خواستندمی جنگ ایعده بودیم، معکوس شمارشی پی

 رد مردم زندگی الینفک جزء آژیرخطر و موشک صدای بودند، راضی هم صلح به دیگر

 پس تکان و هول از که شیرها چه و نشد سقط وحشت از که هاجنین چه بود، زمان آن

 دور و ریختندمی اشک غربت در آموزاندانش و بود معلق هنوز پایتخت مدارس نرفت،

 از مقطعی هیچ در. خواندندمی درس میزبان شهرهای در خود یمدرسه و خانه از

 و شعر آن وصف در و باشند دلبسته شهرشان به قدراین هاتهرانی که ندیدم تاریخ

 ....بخوانند ترانه

 ایران روزهای بهترین جزو دوران آن که کردنمی هم را فکرش یحت کسی شاید    

 وحشت خاطر به نه اش،مالی و جانی هایخسارت خاطر به نه باشد، انقالب از بعد

 شهرهایشان، از مردم دری دربه خاطر به نه هایش،موشک و بمب صدای و انتهابی

 هب همه و نشده آغاز گیجن غنائم سر بر دعوا هنوز که خاطراین به فقط و فقط بلکه

 باالها نآ اختالفی شاید دانم؛نمی. بود دشمن که متجاوزی برابر در داشتند نیاز یکدلی

 آرامش ما به همین و نشستنمی مردم دامن به آن از ایشراره حتی ولی باشد بوده
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 باننگه و حافظ و همسویند و متحد باهم مملکت این مدیران کنیم فکر کهاین داد،می

 هب چراکه داشتیم آرامش روزها آن ما.... است من امثال ایثار یزاده که هستند دکیکو

 بودیم کرده انتخاب که کسانی به را ما اعتماد کسی وهنوز داشتیم ایمان خویش انقالب

 و نشده سالخی خواهان غنیمت خودخواهی تیغ زیر ما کودک هنوز بود، نکرده متزلزل

 ستوارا که کردیممی خیال کم دست یا بود استوار ایشهستون که بودیم سقفی زیر ما

 !است

 یساله هشت جنگ که بود نگذشته وآقارضا امان رفتن از چهارماه از تربیش هنوز    

 و رسید پایان به پانصدونودوهشت معروف یقطعنامه همان پذیرش با وعراق ایران

 اگاهن بود ساخته بیگانه بربرا در نفوذناپذیر دیواری هم دست در دست که ایزنجیره

 !شد زنجیر این در خود سهم مدعی حلقه هر و گسست

 جنگ پایان از دیرتر ماه سه دو امان و آقارضا جمله از رزمندگان از بسیاری    

 آقارضا. کردمی ناامن را مرزها هایشکارشکنی با همچنان عراق که چرا بازگشتند،

 اشبچه و زن همراه به را خداحافظی شنج تا ویال آمد یکراست بازگشتش شب همان

 .کنند برگزار من درکنار

 و شدم ناراحت بسیار نیست همراهش امان و ویال به آمده تنها آقارضا دیدم وقتی    

 دهش دارخنده و آشفته اشقیافه و بلند حسابی هایشریش که او گرفتم، را سراغش

 :وگفت زد چشمکی بود

 "!یشببین تو بذاره هپولی هپلی وضع سرو همچین یه با انام بده احتمال درصد یه"ـ    

 این در هم او راهی به چشم همهاین از بعد خواستمی دلم نشدم، قانع من ولی    

 :کند شرکت مهمانی

 "!طلبش یکی باشه! بدجنسه خیلی"ـ    
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 چه اب خدایا! بود آقارضایی فرد به منحصر نوع از شیطانی یخنده یک فقط جوابم و    

 ...ای؟بازگردانده سالمت و صحیح را عزیزانم که گویم سپاست زبانی

 صدایش با و بگویم خیرمقدم او به تا گرفتم را امان وکالت دفتر یشماره سوده از    

 ذاشتمگ را ایلیا آمد، پیش فرصتی که بود مهمانی از بعد روز شش پنج. گیرم آرام کمی

 انجو خیلی زد حدس شدمی صدایش از هک پسری. مخابرات رفتم و گل پشون پیش

 خواست اجازه او و کردم معرفی را خودم داد، جواب مؤدبانه و برداشت را گوشی است

 مرد اشمنشی کهاین از بودم حالخوش ضایعی خیلی طرز به. امان به کند وصل تا

 دبای بعدا کند استخدام را دختری هر وحشتناک جذابیت همه بااین دارد؛ هم حق! است

 !باشد اشرفته یغما به احساسات پاسخگوی

 ".عزیزدلم سالم"ـ    

 :افتاد صدایم به هایشلرزه وپس لرزید دلم    

 "خوبه؟ حالت! جون امان سالم"ـ    

 :فروریخت برجانم خط سوی آن از اشتیاقش    

 "!کردی عجب چه! ممنون"ـ    

 :کردم تازه نفسی    

! آخرمون شام مهمونی اومدی می کاش. گشتیبر سالمت و صحیح حالمخوش"ـ    

 ".شدم دلخور خیلی

 :خندیدنرمی به    

 "!کنی حاللم ببینی قیافه و ریخت اون با منو ترسیدم"ـ    

 !داشت قشنگی ایهام که هرچند بود، روشن کامال منظورش    
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 کردی منفجر کوپتر هلی و تانک تا چند حاال! خان امان باش خیال همین به"ـ    

 "پهلوون؟

 :گرفت خود به ای مظلومانه لحن    

 "کنی؟نمی افتخار بهم بازهم نکردم شلیک هم تیر یه حتی بگم اگه"ـ    

 :کردم حیرت    

 "خوردین؟می کنسرو فقط نکنه اونجا؟ کردیمی چیکار پس چی؟ یعنی"ـ    

 ".نیست سخت هم زیاد زدنش حدس خب؛ ولی آره، که اون"ـ    

 "نیستی؟ پرستار و پزشک که تو بودی، امدادگر بازهم بگم تونمنمی آخه خب"ـ    

 ".دیدم رو شدوره ولی نه، آکادمیک صورت به"ـ    

 :فرستادم بیرون پرصدا را نفسم    

 "!ترسو بگیری دستت تفنگ نیستی حاضر بازم بزنن رو تهت سرو یعنی"ـ    

 هب کردممی افتخار وگرنه بردم کار به گذاشتنش سر سربه برای را ترسو لفظ    

 دجدی دنیایی به را چشمانم و داده قرار تأثیر تحت نیز مرا افکار حاال که طرزفکرش

 ...بود گشوده

 ".ترسممی بخوام کسی واسه رو مرگ کهاین از ترسم،می آره"ـ    

 ....است امان و امن دنیا تو با امان؛ اندگذاشته برایت نامی خوب چه    

 ناییمع جنگ دیگه شد،نمی کشته کسی هیچ دیگه داشتن رو تو طرزفکر ههم اگه"ـ    

 "....نداشت

 وقتی.... داشتم دوست را سکوتش ام،کرده منقلبش دانستممی کرد، سکوت    

 :کرد زمزمه آهسته شد مسلط برخودش
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 "!ندارم آرزویی هیچ دیگه کافیه، کنی باورم تو که همین"ـ    

 :نشست لبم بر لبخندی    

 ".ببینمت بتونم امیدوارم تهران، میام دیگه روز ده تا من"ـ    

 :کشید سردی آه    

 "بیای؟ زودتر تونینمی.... آخ"ـ    

 :شدم نگران    

 "مگه؟ طورچه"ـ    

 "..برم مجبورم اومده پیش ضروری خیلی کار یه دارم، پرواز چهارشنبه آخه"ـ    

 :فروخفت اشتیاقم تمام    

 رو پروازت شهنمی. تهران بیام ندارم رو امکانش دیگه روز سه تا من.... دب چه"ـ    

 "بندازی؟ عقب

 عقب واسه هم تحصیلی مرخصی واسه هم پرشده، کوپنم دیگه متأسفانه نه،"ـ    

 بلیق هایپرونده تکلیف و برم زودتر باید که گرفتن تماس باهام هام،پرونده انداختن

 ".دیدنت میام خودم بدی هاجاز اگه ولی کنم، روشن رو

 سرم پشت حدیث و حرف کلی بعدش بود آمده تنها که باریک همان شدم، نگران    

 :بود

 "بیای؟ آقارضا با شهنمی"ـ    

 رو همدیگه برگشتم وقتی کن، ولش پس هیچی..... گرفتاره خدا بنده اون نه"ـ    

 ".بینیممی
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 حالبااین شدم، دلخور خیلی نیست داردی این مشتاق من یاندازه به کهاین از    

 داشت همزمان بود، شاغل او کنم، درک را هایشمحذوریت و هاگرفتاری کردم سعی

 .داشت افتاده عقب کار کلی حاال همین و خواندمی ارشد

 ".باشی داشته خطریبی و خوب سفر امیدوارم باشه،"ـ    

 را دلم نیازهای تلفنی تماس این. کردیم قطع گرم خداحافظی یک با و کرد تشکر    

 شزبان از مستقیما بودم شنیدنش به مایل که را آنچه هنوز من بود، نگفته پاسخ

 در ارمد کردممی فکر بود مذهبی و سنتی شدت به عقایدم کهاین حساب با ام،نشنیده

 باید امان ام فکری چارچوبهای طبق که درحالی کنممی روی زیاده او به محبت ابراز

 .کردمی اعالم من به را نیازش و گرفتمی سبقت عالقه ابراز رد

 همراه به را سلمی معمول طبق عبدالعظیم شاه زیارت در که بود آبان اواسط    

 :داشت برایم تازه خبر کلی کهدرحالی دیدم دخترانش

! باالیی و قد چه! ماهی پسر چه داره، کامیون اومده، خواستگار نعیمه برای"ـ    

 "!بشه پیدا خواستگار اصال سوخته سیاه این واسه کردمنمی فکرشم روشکر،خدا

 ار سرش دلخوری اندکی با آمیخته حیای و حجب با و شد سرخ معصوم طفل نعیمه    

 :شدم عصبانی سلمی دست از حسابی انداخت، پایین

 طفل این چندسالشه مگه اصال خوشگلی، خوبی، این به دختر بکش، خجالت"ـ    

 ".آدم واسه کنهمی کار دشمن لشکر یه عوض تو مثل مادر یه وم؟معص

 :شوخی حساب به گذاشت را هایمگالیه حتی که بود سرخوش آنقدر    

 فامیل یه دادن، شوهرم بودم ساله سیزده من! شد سالش چهارده دیگه، بسه"ـ    

 "....شوهرو
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 یزحمات از صحبت با شب آخر تا کنم سکوت اگر دانستممی چون بریدم را حرفش    

 حرف هزارتا و ندیده حرامی به نمک جز جوابی و کشیده شوهرش یخانواده برای که

 :گیردمی را وقتم دیگر چرند

 "داماد؟ شاه این سالشه چند حاال، خب خیلی"ـ    

 :نیامد بدش بحث جهت تعویض از هم زیاد    

 ".سالشه شش و بیست"ـ    

 "!بیا کوتاه سلمی ف؟اختال سال دوازده یعنی"ـ    

 :کشیدمی هم کل کردیمی ولش شد؛ زدن بشکن مشغول دستش هردو با    

 ".....بادا مبارک بادا بادا میاد، خوابش سرشب ساله بچه ما عروس"ـ    

 :پایین آوردم را دستش و کردم ایقروچه دندان    

 "گما؟می بهت چی یه سلمی مردم، جلو زشته"ـ    

 :کرد خفیفی اضاعتر نعیمه    

 ".ندارم دوستش کنم، عروسی االن خوامنمی"ـ    

 :رفت غره چشم او به سلمی    

 "برسه؟ خدمتت سعدان کردی هـوس که این مثل غلطا؟ این به چه دخترو"ـ    

 "!کنه جمع دختراشو دوست بره سعدان"ـ    

 من ولی نعیمه دهان توی بکوبد که کرد بلند را دستش و شد عصبانی یکدفعه سلمی    

 :قاپیدم هوا توی را دستش فورا

 "شدی؟ دیوونه سلمی، کنیمی چیکار"ـ    

 :نعیمه احساسات تمام کردن سرکوب به کرد شروع    
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 یک مونزندگی و خونه وضع این با کردی فکر تو پسره، کنهمی غلطی هر سعدان"ـ    

 خونه رد بیاد بیرزه نشت به سرش که یکی کنم صبر باید دیگه قدر چه سراغت؟ میاد

 "بترشی؟ بمونی خوایمی بزنه؟ مونو

 :کرد بغض نیز نعیمه نیامد، خوشم هیچ اشجنسیتی نگاه از    

 ".شم یغور اون زن تا بهتره بترشم اصال، آره"ـ    

 :هاستحرف این از دارتر بیخ کار فهمیدم    

 ینبب بشکفه بذار ست،نچهغ هنوز! نباش عجول قدراین جواهره، دختر این سلمی"ـ    

 ".بباره خواستگار براش دیوار و در از جوری چه

 :چشمانم توی کرد تیز را نگاهش    

 "....اشرافزاده پولدار، خوشگل، خانم؟ شازده توئن مثل همه کردی فکر"ـ    

 :بریدم را حرفش    

 برام سردرد و زحمت جز گفتی که اینایی کدوم هیچ که فعال سلمی، نگو چرند"ـ    

 ".نکن زورش بگیره، تصمیم خوش دل با بچه این بذار نداشته،

 :داشت پا یک مرغش    

 همین از براش کردم قیمت یخچال رفتم نداری؟ من هایبدبختی از خبر مگه تو"ـ    

 پول کردی فکر! بخرمش بدم رو ماهم یه حقوق باید دیدم ها،فوتی ده ها،آزمایش

 هم جهاز گفتن. نیست مهم براشون چیزا این اصال دارن،پول اونا کنم؟ جهازش دارم

 تمنیس هم مجبور دیگه ولی فرستمش نمی جهاز بدون که من البته حاال. خواهیمنمی

 ".بخورم رو درشتش و ریز حرص

 تربیش اگر دیدم.... من وهمچنین نعیمه یسینه در بود خنجر مثل هایشحرف    

 او .شوم ساکت دادم ترجیح پس کند،می رچینپ را معصوم طفل این دهان بزنم حرف
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 من. گفتن داماد شاه محسنات از کرد شروع که بود کرده قانعمان خودش خیال به هم

 و کردم آزاد او از را ذهنم را هایشوری دری نه داشتم را خودش یحوصله نه که

 دارد یعهرب دمش متوجه آنگاه خواندند،می قرآن هم با داشتند که ربیعه و ایلیا به سپردم

 هب توجهی فهمید که سلمی و نشست برلبم لبخندی. دهدمی یادش را کوثر یسوره

 :کرد عوض را بحث حواسم ربودن جهت ندارم هایشحرف

 "!کرد نامزد هم امیرآقا بود، پربرکتی ماه اصال ماه این راستی،"ـ    

 دهش برداشته دوشم ویر از بارسنگینی انگار شدم؟ حالخوش قدراین چرا دانمنمی    

 :بود

 ".ایشاال شن خوشبخت! عالی چه وای گی؟می راست"ـ    

 :شد درهم کمی اشچهره    

 آمد و رفت شناسیمشون،می چندساله مونه،همسایه.... محبوبه طفلک فایده؟ چه"ـ    

 ".....الغر بود، رو سبزه دختره همون یادته؟ مونسفره. باهم داریم

 از بودند، سفره سر بخت دم دختر لشکر یک روز آن نیامد، یادم مکرد فکر هرچه    

 سپردم؟می خاطر به را تکشان تک باید کجا

 ".نمیاد یادم"ـ    

 هن نداره، دوستش امیرآقا ولی! خانم پارچه یه زیر، سربه نجیب، دختر بگم، چی"ـ    

 دل این یسلم آبجی گفتمی یواشی من به ها؟باشه دار ایراد و عیب دختره که

 "!خوادمی رو رویا فقط مصابمرده

 :بیاورم باال بود نزدیک ناراحتی از    

 "!گذاشته سرکار مردمو دختر کرده بیجا پس"ـ    

 :کرد نازک برایم چشمی پشت    
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 راضی امیرو که زد جزوال چقدر خانم شوکت این بدونی اگه خودشه؟ دست مگه"ـ    

 خودیبی حاال بده، جواب کی تا قلبم نیست علومم میرممی دارم من گفتمی کنه؟

 این رآخ تا تهش ته گفتن دکترا تاحاال صدبار! اندازدشنمی پا از افکنم فیل ها؟گهمی

 "!!المصب کنهمی عمر تربیش هم نوح از داره ولی مونه،می زنده ماه

 :کردم قطع را حرفش    

 و مرگ به چیکار تو آخه! دیگه بگه جفنگ گاهی مجبوره بزنه حرف که زیادی آدم"ـ    

 ".نشدی خدا خوبه داری؟ مردم زندگی

 نه انگار دادممی هم فحشش اگر که کردمی …… را هایمحرف انگارگوشش اصال    

 :انگار

 با کرد مجبورش تا خوند مادرمرده بدبخت امیر این گوش زیر اونقدر خالصه"ـ    

 تیگرفمی براش روشن چش موبور دختر یه الاقل گممی بهش. بخوره شیرینی دختره

 از رو ویار بتونه که باشه داشته رو برو قدر اون که اونی گهمی بیفته، سرش از رویا فکر

 "....خب گهمی راستم ده،نمی رکاب هاچارهبی بدبخت ما به ببره، امیر خاطر

 هم به را اعصابم داشت واقعا چون ندهم گوش هایشحرف مابقی به کردم سعی    

 و امیر و خانم شوکت سر پشت دقیقه پنج و چهل حدودا کنممی فکر ریخت،می

 ایدب هم زیارتنامه که آمد یادش و شد خسته باالخره کهاین تا گذاشت صفحه محبوبه

 :گفت و کرد بلند را سرش دوباره که بود نخوانده دوخط هنوز اما بخواند،

 "....بگم؛ اینم نکردی شروع تا "ـ    

 کنسل را هرماه قرار این نبود ربیعه شوق به اگر خدا به!.... زهرا یفاطمه ای    

 !کردممی
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 جا یه بفروشن، رو خونه خوانمی شورثه رفت خدا رحمت به مونصابخونه.... "ـ    

 هروقت دیگه دممی شماره و آدرس بهت داره، هم تلفن برا، و دور همون کردم پیدا

 ".کارخونه بزنی خوادنمی زنب زنگ خونه همون داشتی کار

 "بری؟می اثاث کی سالمتی، به"ـ    

 ".اصال نیستم زحمتت به راضی. جمعه دیگه، هفته دو"ـ    

 تعارف از ایچاره هرحال به! است راضی هم خیلی اتفاقا فهمیدم گفت که جوراین    

 :نبود

 ".هرحال به ست وظیفه کنم،می خواهش نه"ـ    

 :زد حساب حرف یک مادرش جفنگیات امتم وسط ربیعه    

 "!کرد حفظ رو کوثرش یسوره ایلیا خاله؛"ـ    

 زیادی و وسال سن کم دخترک این از عقبم قدراین چرا کردم، نگاهش حیرت با    

 باشعور؟

 "!کنیمی معجزه که بشم تو فدای من الهی"ـ    

 فرو امسینه درمیان را سرش سرخوشانه و خندید کشیدم، درآغوش سخت اورا و    

 خواستمی دلم بود، درآورده تنم از را سلمی هایحرف به سپردن گوش خستگی. برد

 رمبگی یاد ربیعه از کمی باید گفتممی خودم با گاهی بریزم، پایش به را امزندگی

 .کندمی خرج ایلیا حق در که را ممارست و توجه همهاین

 یسوره ارب بیست از تربیش س*و*بمینی ویت ایلیا گشتیمبرمی اوشون به وقتی    

 هایسوره و کنم تکمیل را ربیعه زحمت که بود من نوبت حاال خواند، برایم را کوثر

 درک شاید بود، خوب باوری غیرقابل طرز به ایلیا حفظیات دهم، یادش را تریبیش

 طرخا همین به. کردمی حفظش راحت و خوب خیلی ولی نداشت عبارت یک از درستی
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 هک طورهمان دقیقا را هانت چون بود انتظار از فراتر و خوب هم موسیقی در پیشرفتش

 و تنداش خالقیتی هیچ بارهدراین اما سپرد،می خاطر به صوت ضبط مثل گفتمی امان

 اب را ملودی یک یا بسازد خودش از جدیدی آهنگ هانت تغییر با مثال توانستنمی

 .کند اجرا بود آموخته که آنچه از رباالت یا ترپایین هایگام

 در کهاین از. دهم یادش را نماز حتی و سوره حمد، توانستم آینده روزهای در    

 ایلیای حاال. کردممی سرزنش مدام را خودم بودمش گرفته کم دست هااین آموختن

 هب یشهابندیجمله در که را کلماتی کردم سعی حتی بود، تربیش آموختن یتشنه من

 یابمدر را هایشقابلیت باید خودم بار این کردممی فکر که چرا کنم اصالح بردمی کار

 درق آن را کلمه یک گاهی جالب خیلی هم او. دهند نشانم ودیگران ربیعه کهآن از پیش

 .شود درست باالخره تا کردمی تکرار

 یشپ ودبر یا بماند گل پشون پیش که کردم اصرارش هرچه سلمی کشی اسباب روز

 دو دانستمی خوب او داشت، هم حق خب نرفت، که نرفت خرجش به سوده خاله

 چهی به را ربیعه دیدار خواستنمی حاال و امگذاشته سلمی با قراری چه پیش هفته

 معلم به را جدیدش هایآموخته که داشت ذوق هم کلی تازه بدهد، دست از قیمتی

 !بگیرد قرار ویقتش مورد طرفش از و داده ارائه سختگیرش

 بن انتهای در شمالی کوچک یخانه یک بود، حیاط وسط چیز همه رسیدیم وقتی

 ستیمش فقط تاظهر. داشت فاصله کوچه یک فقط اشقبلی یخانه با که باریک بستی

 هنوز ولی چیدیم هم را کوچک وسایل سری یک و کردیم جارو و روفتیم و

 مخصوصا کنیم، جابجا را وسایل جوراین و الویخچ کمدها نبودیم قادر مانکدامهیچ

 هب را ایستاده تابوت تا سه انگار که بود قدیمی کمدهای ازآن سلمی کمدهای کهاین

 و ندگردبرمی سرکار از قاسم و سعدان عصر تا که داد اطمینان سلمی! اندکرده میخ هم

 ندبل در ازدم وربیعه درآمد صدابه خانه زنگ کار وسط یکدفعه. دهندمی را ترتیبشان

 :گفت
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 ".خانمه محبوبه! مامان"ـ

 سرکی محبوبه نام باشنیدن کشیدممی دستمال را هاکابینت داشتم طورکههمان

 دعوت لداخ به اورا تکلف و تعارف کلی با و حیاط توی رفت سلمی ببینمش، تا کشیدم

 نز ته، و سربی اتتعارف همین از و نیست اشزحمت به راضی که کرد هم وتأکید کرد

 کی و تیره چادررنگی با داشت وخواستنی ملیح ایچهره که اندامی میانه و رو سبزه

 نظر به کرد،می وبش خوش سلمی با و ایستاده حیاط وسط دستش توی قابلمه

 نهآشپزخا به و گرفته او از را قابلمه که سلمی باشد، ناهارآورده برایمان که رسیدمی

 :گفت بلند صدایبا بردمی

 ".نیست تعارف قابل االن اینجا که هرچند! عزیزم تو بیا جان محبوب"ـ

 الدنب کرد من با که ایمؤدبانه وعلیک سالم ضمن و شد وارد محبوبه هم سرش پشت

 :وگفت افتاد راه سلمی

 همین مال همسایگی. نکن تعارف اصن بگو داری الزم هرچی توروخدا سلمی آبجی"ـ

 ".دیگه روزاس

 آمد پیش فرصتی کهاین محض به! زندمی صدا را سلمی امیر مثل که بود جالب برایم

 چیدمی اشآشپزخانه کابینت تنها داخل را ظروفش داشت کهحالی همان در سلمی

 بستن با هممن! امیراست زن که فهماند هایشلب حرکت با و زد وچشمکی برگشت

 .امفهمیده خودم که فهماندم هایمچشم

 کهجائی تا و ماند جاهمان سلمی اصرار برخالف نداشت، رفتن قصد ظاهرا که محبوبه

 دست که را هرکاری و بود دقیق و زبل العادهفوق او کرد، مانکمک آمدبرمی ازدستش

 شتم یک که شنیدم یکدفعه کار وسط. رساندمی پایان به ظرافت درنهایت گرفتمی

 رفت و کرد سر را چادرش محبوبه بعدهم و شد بدل و در محبوبه و سلمی بین تعارف

 :گفت بلند صدای با سلمی هم سرش پشت بیرون،
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 بری وادخنمی ببین؛. کنیممی کاریش یه حاالخودمون! محبوبه نیستم راضی خدا به"ـ

 "...محبوب

 :دستش روی زد و من طرف آمد هم سلمی رفت، و نکرد توجهی محبوبه ولی

 روجابجا کمدها که بیاره رو داداشش و نامزد بره که گیرداده وروخدا؟ت بینیمی"ـ

 ".کنن

 که بود آن از بدتر وضعم و سر اگرچه ماندم،می آنجا نباید من شد، کنده ازجا قلبم

 :ویدمد ایلیا سمت به وعصبی شتابان ولی بیرون بروم و شوم آماده بالفاصله بتوانم

 "!بریم بیا سریع"ـ

 بیرون کشممی ربیعه با بازی وسط از را او دارم یکدفعه چرا کردنمی درک که ایلیا

 !امکورخوانده که فهماند خودش یشیوه به و ایستاد لجوجانه

 :بدهد فکری کمک جوری یک کرد سعی هم سلمی

 قایم جوری یه جاهمین بیندتون،می کوچه توی حتما کوتاهه فاصله نداره، فایده"ـ

 ".شین

 :گفتم هراسان

 "....بگو رو محبوبه هیچی، من! شدم بدبخت ببیندش اگه خدا وای.... ایلیا"ـ

 :داد امدلداری خودش حساب به

 "!!ندارن حافظه قدراین سالمش هایبچه آخه؟ مونده یادش کجا سال همهاین بعده"ـ

 کنم پاره جاهمان را ماندوستی یرشته داشتم دوست که آمد بدم اهانتش از قدرآن

 که نیدمشمی را دیگر مرد یک و امیر کلفت صدای راحتی به بود، کم بسیار تمفرص ولی

 توی بردمش و کشیدم را ایلیا دست برسند، که بود عنقریب و آمدمی کوچه سر از

 :زد جیغ دستشویی،
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 "!گممی خودم..... خو.... خو ندارم، جیش"ـ

 :رسید دادم به نجات یفرشته مثل ربیعه فورا

 ".خاله من به بسپرش"ـ

 :نداشتم این جز ایچاره

 "....کن سرش به دست بلدی خودت که روشی هر با شم، فدات"ـ

 :شنیدم را ربیعه صدای گشتممی شدن پنهان برای جایی دنبال من که طورهمان و

 "!کردم پیدا باحال یمورچه لونه یه بوم پشت بریم بدو ایلیا"ـ

 شتپ سوی بودبه حیاط کنج که کیوحشتنا هایپله از سرعت وبه گرفت را دستش و

 دم از مرد دو هایگفتن یااله صدای که بروم دنبالشان هم من خواستم. رفتند بام

 :اطاق توی دویدم ودستپاچه زدهوحشت شد، بلند درحیاط

 "!کن کاری یه! شدم بدبخت سلمی "ـ

 :کند آرامم جوری یک کرد سعی

 وت برو تو چینم،می اطاق یکی این وتویر کمدها من نشده، هیچی! نشو هول اصال"ـ

 ".تویی که فهمهنمی اصال کن، روپاک هاپنجره وشیشه کن وپشت اطاق یکی اون

 را چادرش هم سلمی اوگفت، که کردم را کاری همان و دادم گوش را حرفش بالفاصله

 و زد گره بهم گردنش پشت را دوسرش و پیچید اشسینه جلوی ضربدری صورتبه

 .کند شانراهنمایی تا حیاط توی فتر

 قدبلندی که جوانی مرد همراه به محبوبه اول انداختم، نگاهی دزدانه پنجره ی ازگوشه

... امیر هم بعد و شدند داخل بود ریخته اشپیشانی مقابل موهای از قدری و داشت

 ریفرف هایمو از که هرچند رسیدمی نظر به ترشکسته هم قبل یدفعه از حتی چارهبی

 !بود نشده کم هیچی هایشپیلی و پشم و کلفت سبیل و نامرتب و
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 بلندش گویان یاعلی وهردو جوان آن را وسردیگرش گرفت را سرکمد یک بالفاصله

 را کمدها کهاین از بعد داد،می شاننشان سلمی که اطاقی توی آوردند و کردند

 و شوندنمی اصال هم من ومتوجه روندمی االن که شد راحت خیالم قراردادند سرجایش

 :گفت محبوبه یکدفعه بدم شانس از ولی زدهمی شور دلم خودیبی

 اطاقه این المپ امیرآقا کن، درستش زحمت بی کنهمی چیکه حموم شیر داداش"ـ

 !(واویال) ".زحمتبی کن عوضش اینجایی تا سوخته، هم

 :گفتیسلم به وخطاب پذیرفت وچرا چونبی هم امیرآقا

 "!کن لطف رو چارپایه! سلمی آبجی "ـ

 ردک اطاعت را امرش است فایدهبی تعارف دید وقتی و کرد نویی و نه اولش هم سلمی

 رو و کشیدم جلوتر را چادرم بودم افتاده گیر حسابی که من آورد، برایش را چارپایه و

 شد اطاق وارد امیرآقا شدم، کردن پاک پنجره شیشه ومشغول ایستادم پنجره به

 :کند رفتار مؤدبانه داشت سعی خودش خاص یلوطیانه یشیوه همان به کهدرحالی

 ".خداقوت! آبجی علیکم سام.... اجازه با! یااله"ـ

 :دادم جواب نجواگونه و خفیف باصدایی

 "...سالم"ـ

 و وساکت کرد رها زمین روی را چارپایه باشد شناخته را صدایم کهاین مثل ناگهان

 ساخت امزدهوحشت سکوتش کند،می نگاه دارد من به کردم حس ایستاد، صدابی

 از ایلیا صدای موقع همان دادم، ادامه خودم کار به چنانهم العملیعکس هیچبی ولی

 :کردمی مگو بگو ربیعه با داشت که آمد سرم باالی

 "!پایین بیم! جااین خواممی نی! تَسَممی"ـ
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 ربدهع بلند باصدای ناگهان شنیده، هم امیر حتما شنوممی من که را آنچه بودم مطمئن

 :کشید

 "المپ؟ این شدچی پس! محبوب "ـ

 به ددویمی هاپله سوی به که پایی صدای جایش به و شد قطع ایلیا صدای بالفاصله

 را چیزی داشت سعی و زدمی صدا را ایلیا استیصال با حاال نیز ربیعه رسید، گوشم

 ....بگوید او به یواش

 دستور که دادمی امیرآقا تحویل داشت و آورده را المپ هم محبوبه فاصله این در

 :کرد دریافت هم را جدید

 "!اومدیا؟ سوت سه زنی،می شربت پارچ یه خونه پریمی جَلدی "ـ

 :برداشت سویم به چندقدمی امیرآقا رفتنش از پس ورفت، کرد اطاعت محبوبه

 "!...رؤیا"ـ

 آمد جلوتر کردند،نمی حرکت دیگر نیز دستانم انگار، شدم الل شد، سیخ تنم هب مو

 و دبو شده داغ سرم و افتاده لرزه به تنم یهمه نگفت، چیزی اما ایستاد سرم وپشت

 چرا دانمنمی.... دانمنمی زد،می تندوتند باشد افتاده دام به کهگنجشکی مثل قلبم

 رفتگ انگشتانش توی را وچادرم آورد پیش را ستشد کنم، نگاهش حتی توانستمنمی

 :گفت یکدفعه ببیند، را امبرافروخته رخنیم توانست کارخود این با زد، وکنار

 "!...رؤیا... خ خ آخ "ـ

 وا از بیندازم او به نگاهی حتی که آنبی.... کرد رها را وچادرم کشید راعقب دستش و

 :گرداندم روی

 "!داره ه*ا*ن*گ محبوبه.... قاامیرآ کنممی خواهش"ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

253 

 

 خودم از بکند، خواهدمی کار چه دانستمنمی آمد، پیش قدمی غیرعادی هایینفس با

 اندازهبی لحنی با و داد فرو زحمت به را دهانش آب بود، شده سلب حرکت قدرت نیز

 :گفت غمگین

.... ارؤی تمبیچاره. !...من یترکه و تیر به لعنت! من وآباد جد به لعنت! من به لعنت"ـ

 "...تمبیچاره

 خواستممی و گرفته را گلویم تلخ بغضی. خودش پیشانی توی کوبید محکم مشت با و

 فقط کنم، تحمل را رنجش و درد همه این توانستمنمی بکشم، فریاد ناراحتی از

 دل جز زده سر او از خطایی چه مگر کرد؟می ونفرین لعن خودش به چرا دانمنمی

 ....داشت وجدان عذاب محبوبه خاطر به هم شاید! بستن؟

 ارک پایان کردممی حس و شنیدممی بام پشت های پله از را هابچه آمدن پایین صدای

 !است امیر و محبوبه و من

 :نگریستم امیر ی زده جنون و قرار بی چشمان به درماندگی با و برگشتم

 توصدا ایلیا که زدیمی صدا جوریونا رو خانممحبوبه نباید! امیرآقا کردی اشتباه"ـ

 "!نباید. بشنوه

 :نبود اشحالی حساب حرف که انگار بود شده دیوانه امیرآقا

 حرف که صابمرده دل این با کنم چیکار بگو تو! خوامتمی موال به رویا خوامتمی"ـ

 "؟!نی حالیش حساب

 .شکست اش سینه ی قفسه گفتم که اش سینه روی کوبید محکم چنان و

 حیاط هب پا نیز ربیعه و ایلیا حاال و شده وارد شربت پارچ با خانم محبوبه فاصله این در

 بود نگرفته را جلویش ربیعه کاش..... نگران دیگری و زده هیجان یکی بودند، گذاشته

 مانز بدترین حاال..... کاش کاش ببینند، را یکدیگر محبوبه آمدن از قبل گذاشتمی و

 !ایلیا آمدن برای بود ممکن
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 و چارپایه روی رفت محبوبه دیدن با اش ریخته هم به احوال و اوضاع علیرغم امیرآقا

 وبه ریخت خاکشیر شربت لیوان یک محبوبه شد، سوخته المپ تعویض مشغول

 :زد پس را امیرآن ولی داد دستش

 ".نوتشنه گشنه ازصبح که خدا بندگان این دست بده زن؟ نکردیم عرق هنو که ما"ـ

 فرصت حتی من ولی کرد تعارف مؤدبانه و آورد من برای را شربت لیوان بوبهمح

 ....بودیم آن در ما که بود شده اطاقی وارد حاال ایلیا که چرا کنم تعارفی نکردم

 رحص و حدبی نگرانی و وحشت و محبوبه متحیّر چشمان درمقابل امیرآقا دیدن با....

 :زد فریاد تقریبا و انداخت امیرآقا بغل توی را خودش من

 "!بابایی"ـ

 درآغوش را او باشد تفاوتبی او به نسبت مدت همهاین از بعد توانستنمی که امیر

 :کرد زمزمه و فشرد

 "....جونم ایلیا، جونم"ـ

 کار که برادرش کرد،می نگاه صحنه این به شده گرد چشمان و باز دهان با محبوبه

 دهد، انجام هست دیگری کار اگر تا بود آمده حاال و رسانده پایان به را شیر تعمیر

 که لیاای نگریست، محبوبه به تغیّر با و زد خشکش نیز او صحنه این دیدن با ناگهان

 همچنان بدهد دست از را آمده کف به تازه آغوش این قیمتی هیچ به خواستنمی

 !کردمی خطابش بابا و چسبانده او به را خودش

 نذه در که آنچه نفی نشانه به دادم تکان سری ریست،نگ من به نفرت با محبوبه

 هست وامانده دنیای این در من از تربدبخت بزنم، که نداشتم حرفی ولی اوست،

 !.....خدایا؟

 :است خوانده امیر یفاتحه کردم حس محبوبه برادر صدای باشنیدن
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 "داشته؟ بچه و زن امیر مگه محبوبه؟ گهمی چی این"ـ

 :ببرد پایان به را ساده یجمله یک توانستنمی حتی و آمده بند زبانش محبوبه

 "....دروغ حد این تا یعنی.... کنمنمی باور.... نه وای"ـ

 درنگاهش اشآینده و بخت و خودش برای نگرانی از آثاری کرد، بلند را سرش امیر

 :شاید بود سوخته محبوبه حال به دلش ولی شدنمی حس

 که داشت برش هوا کردم محبتش یتیمه؛ نیست، مبچه اینم نکردم، ازدواج من"ـ

 ".باباشم

 رادرب بود، حرف این آنالیز مشغول خودش پیش شاید و کرد نگاه امیر به دقت با ایلیا

 و تیز چشمانی با و برگشت بود نینداخته من به نگاهی لحظه این تا که محبوبه

 قرار مخاطب را امیر بردارد نم از نگاه کهآنبی و کرد اسکن را امچهره تمام موشکاف

 :داد

 "نکرده؟ تورت و ایهتیکه همچین یه بچه این مادر کنم باور خوایمی"ـ

 :کنم دفاع خودم از دیدم صالح

 "!غیرتبی بگیر مردم ناموس از کثیفتو چشم"ـ

 :سویم به شد بُراق باشم داشته تیزی و تند زبان چنین کردنمی فکر که او

 شی...جا واسه که داشتی صاحب سرو اگه تو! سلیطه داره هم زبونی عجب عه عه"ـ

 "بدبخت؟ انداختینمی پس ایصیغه بچه این مثل

 هب و زد کنار را ایلیا و کرد ورم غیرتش رگ امیر بدهم حالش درخور جوابی خواستم تا

 :برداشت خیز طرفش

 "!تو؟ خوردی گوهی چه"ـ
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 :کرد میانیپادر فورا سلمی که بیندازد راه کشی یقه خواست و

. نیست میدون چاله اینجا بیرون، دارید حسابی هرخرده نه، اینجا روخدا تو"ـ

 ".بزنی تهمت بهش نداری حق شریفه، نجیبه، پاکدامنه، زن این محمودخان

 ونشان خط امیر برای کند نشینی عقب بود شده مجبور سلمی خاطر به که محمود

 :کشید

 "!نکنم قیچیش اگه نیستم دمحمو سیبیله، همین به مردونگیت اگه"ـ

 دست بود روان اشکی چشمش یهرگوشه از و ترکیده بغضش حاال که محبوبه

 :کشید و گرفت را برادرش

 یبریده دست به کنممی واگذارشون داداش؟ کنیمی کثیف خودتو خون چرا تو"ـ

 ".ابرفض

 :کند ترمیم را زن این یدیده آسیب شدت به ذهنیت کرد سعی امیر

 ".سسوخته دهن و نخورده آش حکایت کنی،می اشتباه داری خانم محبوب"ـ

 :محبوبه تنبان به انداختند آتش انگار

 رو جا همه داره برنگش و بو که آشی این از افتاده آب دهنت بدجور انگاری نه"ـ

 "!دارهبرمی

 کامال دارم درمنظورش ایشبهه و شک اگر تا کرد من جانب به تحقیرآمیزی یاشاره و

 :زد آخر سیم به امیر. شود رطرفب

 من واس دیالقت داداش االن بود داده بهم راه اگه ولی جورم، چه اتفاقا آره"ـ

 ".شدنمی نکیرمنکر

 :برداشت خیز دوباره محمود
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 "!غیرتبی زدی دولک الک ما آبروی با کردی بیجا تو"ـ

 :فتگ محتاطانه و رساند امیر به را خودش دوباره بود ترسیده که ایلیا

 "شده؟... شد چی امی؟ عمو.... با"ـ

 لیخی ایلیا، است دیر بزند؟ صدا بابا را او نباید دیگر که فهمیده یعنی! امیر؟ عمو

 !....دیر

 در سمت به را دستش بیندازد محبوبه به نگاهی کهآنبی و چسباند خود به را او امیر

 :گرفت خروجی

 انیخ نه بود، هالئل زهر کن انگار اونم که خوردیم شیرینی یه نشده؟ چیزی که هنوز"ـ

 "!سالمت به رفته، خانی نه و اومده

 :گرفت کار به تالفی برای را تقالیش آخرین محمود و گرفتند آتش برادر و خواهر

 "!زنممی آتیش یکجا تو بچه و ایصیغه زن واین خودت من"ـ

 :بردم باال را صدایم و ندادم جواب فرصت امیرآقا به

 به چشمش یگوشه یه که دارم شوهر خودم ندارم، نسبتی هیچ آقا نای با من"ـ

 "!ارزهمی زمینه رو مرد هرچی و ایشون و خودت سرتاپای

 :پنباند را هایمرشته تمام درجا نیز ایلیا زد، سرخی به رنگش و شد منقلب حسابی امیر

 دوس، سپه! دوس.... فقط نیس، بابایی امان اون!.... گهمی اوخ...دو! گهمی دوخ نه،"ـ

 (بود قاسم و سپهر منظورش) "!دوس گاسم

 :برد فرو امسینه اعماق تا را نیشش و زد پوزخندی محمود

 خواستنمی که اوناشه از هم بچه این البد انداخته، راه توپی کاسبی عجب اوه اوه"ـ

 "خوشگله؟ چنده تمظنه کردن، ناقصش ولی شه سقط
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 فهخ بگویم توانستمنمی حتی.... باورنکردنی تاهان همه این فشار از رفت گیج سرم

 و بینی از خون که کوبید دهانش به مشتی چنان و نداد مهلت دیگر امیر ولی! شو

 توی نیز را دوم مشت که خورده کجا از بود نفهمیده هنوز گرفت، راه دهانش

 و جد و خودش دهد نشان واکنش بخواهد و بیاید خودش به تا و نشاند گیجگاهش

 ثلم زنی نجابت نکند هـوس دیگر تا کشاند بود هجده مثبت فحش هرچه به را شآباد

 شد،نمی دوا او از دردی هم زدمی اگر که بود خورده قدر آن محمود. ببرد زیرسؤال مرا

 .کند تالفی بدتر مراتب به هاییفحش با داشت سعی حالعین در

 نرسید، زورشان ولی ندده خاتمه جوری یک را قائله داشتند سعی محبوبه و سلمی

 نگاه هاصحنه این به وحشت با و برده پناه نعیمه آغوش به ریزان اشک هم ربیعه

 ....بود شده بزرگتر سال بیست ناگهان خواهرش خاطر به که نعیمه طفلک کرد،می

 دامک به باید دانستمنمی و شده بد حالم شنودمی را هاحرف این تمام ایلیا کهاین از

 طرف به آشکارش شرمساری برابر در و انداختم نگاهی سلمی به ،بگریزم سو

 و زد هب وحشت با حاال و کرده پا به ناخواسته را فتنه این که ایلیا. رفتم امچادرمشکی

 :لرزید صدایش و آمد طرفم به آرام آرام کردمی نگاه گردنکلفت دو این خورد

 "!تسممی! مامانی"ـ

 :لرزید دلم اشوحشتزده و نگران نگاه از ولی کنم بارش گنده چهارتا خواستم

 ".شو آماده.... ریممی االن مامانی، نترس"ـ

 را خواهروبرادر ینسخه که امیر شوم، حاضر تا ماند منتظر و کرد گوش را حرفم

 به امکرده عوض را چادرم دید تا کردمی شانبدرقه «هرّی» گفتن با حاال و پیچیده

 :بست را راهم و آمد طرفم

 و ذاریمی راحت حاال زندگیم، به زدم آتیش تو خاطر واس رویا؟ ریمی کجا"ـ

 "ری؟می
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 :نبود احترامی درآن دیگر که لحنی با کنم؛ باز سرم از را منتش کردم سعی

 ایلیا فهمیدی وقتی کشیدی عربده چرا بندازی؟ راه بازی آتیش گفتم من مگه"ـ

 "نه؟ بود، عمدی اینجاست؟

 ".ببینم ماهشو روی دیگه بار یه که رفت دلم! بود نفهمی دشای دونم،نمی"ـ

 :پیچید هم به درد از دلم

 خودت رجیگ تا بریزی جیگرم به وخون بشنوی رو گفتنش بابا یا ببینی ماهشو روی"ـ

 "بیاد؟ حال

 :عذرخواست زیرلب بیفکند من به را اششرمزده نگاه کهآنبی

 "....مشرمنده سیاه، روم"ـ

 دنبال رفتند همه فورا چرخاندم، بودند ایستاده تماشا به که جمعی نبی را نگاهم

 :من و ایلیا و امیر ماندیم کارشان،

 هک بچه این دهن تو کاشتی که لقیه تخم چه این دونمنمی! هردوتون کردین؛ خراب"ـ

 "....کشیدمنمی فالکت قدراین و بودم مرده کاش. افتهنمی سرش از رقم هیچ

 :شنیدنمی را صدایم انگار

 "شه؟ کم محمود شرّ که گفتی جوری اون یا واقعا؟ کردی شوهر"ـ

 :زدم پوزخندی

 بدبخت اون و من ازگلوی خوش آب بذاره ایلیا کن فکر! کنم؟ عرض چه که شوهر"ـ

 "!بره پایین

 :داد تکان تکان و گرفت را دستم دادمی گوش ما هایحرف به مدت تمام که ایلیا

 "!!ندارم دوست امان.... بخ بخ اون! ذارم...می...نی! ذارمنی نه"ـ
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 :کشید حسرت پر آهی و دوخت چشمانم به را شیدایش نگاه امیر

 "اسمش؟ امانه"ـ

 به هآمیخت باسکوت برگرفتم، آهسته او از زدمی لهله نامش درحسرت حتی که را نگاهم

 :ختدو چشم خود یبرنده برگ تنها به ناامیدانه و گرفت را جوابش اممستی

 "....امیر بابای گور بابات، بشه امان کنه، ازدواج امان با مامانت بذار بابا، ایلیا"ـ

... .کند رها را ترکشش در تیر آخرین تا گرفته کار به را «بابا» لفظ عمدا که فهمیدم

 :دوخت چشم من به عصبانیت با و کرد بغض ایلیا هدف، وسط بود زده صاف ظاهرا

 بابا هس، دوس..... دوس فقط امان دادی قول.... قول تو.... وت! گو اوخ دو! دوخگو"ـ

 ".نه

 :دوختم امیر به ایلیا از را مندمگله نگاه

 فوذن روش حداین تا تونستنمی بود واقعیشم بابای اگه که کردی چیکار دونمنمی"ـ

 دیدمتمی هاحرف این از تربامرام من امیرآقا، نیست رسمش این ولی باشه، داشته

 ".کنی آچمزم ایلیا با که

 :افکند زیر به سر

 گهدی حاال. نیس بنده هم خدارو دیگه خواستنت واسه که موامونده دل این به لعنت"ـ

 صیغه زن امیر که چرخوننمی دهن به دهن داآشش و محبوبه فردا از آچمزم، خودمم

 "!کن جمعش بیا حاال! انداخته پس بچه و کرده

 دتخو حساب به. خوادتنمی که کسی خواستن واسه ردتهموبی اصرار ینتیجه این"ـ

 د؟ش چی حاال گیره، من پیش دلت ندونه که کسی سراغ رفتی و نخواستی رو سوسن

 "!رفت من و خودت آبروی هم شکست، محبوبه و سوسن دل هم

 :کردمی چکّه هایشسبیل از منطق
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 وآبروت ودندون چنگ با تا شو زنم. داره معنی مرد یه یسایه زیر فقط زن یه آبروی"ـ

 ".کنم حفظ

 :کرد پر را وجودم تمام خشم

 "بردارین؟ آبروم از رو دندونتون و چنگ مردا شما که کنم چیکار"ـ

 :بود باالتر معمولی تن از صدایش هنوز

 کاری آبروت به من اصن نیس؟ سرت پشت مردم حدیث و حرف حلّه؟ بردارم"ـ

 "زد؟می جار یکی یکی اجنبی ناو جلوی رفیقاتو اسم تبچه وقتی داشتم

 حاال ریختمی بیرون را محمود یروده و دل من خاطر به داشت که او نشد باورم

 :بگوید چیزی چنین

 بهم حرفارو این که شناسینمی هم قاسم آورد، رو قاسم اسم تهش شنیدی خوبه"ـ

 "چسبونی؟می

 ای باورکنی ولی ردم؟ک دفاع ازت که من المصب؟ کردم بالت سپر مو سینه که من دِ"ـ

 یکهچ داره ولی مشتت، تو گرفتی آبروتو کردی خیال مردمه، نگاه زیر درشتت و ریز نه

 که دینپایی کجا رو چیزکت ببینی حرفا این جا بهتره. ریزهمی انگشتات الی از چیکه

 ".بیرون زنهمی ازش چیزها داره حاال

 :دادم دست از او به نسبت را احترامم یمانده ته

 روی گذاشتن نکرده ه*ا*ن*گ به رو تهمت بار یه حاال همین امیرخان، کن شرم"ـ

 ".....همینه من وضع عمره یه! داشت؟ حالی چه دیدی! خودت دوش

 کلمه کی فقط و افکند زیر به سر آنگاه اندیشید، بودم گفته که آنچه به و کرد مکثی

 :گفت

 "!کن حالل.... زدم مفت حرف.... سیاه روم"ـ
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 .رفت بیرون در از بماند سویم از جوابی منتظر کهنآبی و

 :نالید مظلومانه ایلیا

 "!....امی عمو.... با"ـ

 :کردممی بدرفتاری او با و داده کف از طاقت که بود بار اولین شاید

 ".امروز کردی خراب کافی قدر به!... شو خفه"ـ

 خشمگینم انچشم به را نگرانش نگاه و گذاشت دهانش روی را دستش بالفاصله

 خودشان در عزیزانمان دهیم اجازه است الزم گاهی ولی برایش سوخت دلم. دوخت

 .شوندنمی بزرگ هرگز وگرنه خطاهایشان خاطر به بکشند رنج

 گردی که بود گرفته را رمقم چنان بودند انداخته راه ایلیا و محمود و امیر که ایمعرکه

 ویت را زانوهایم و نشستم کشیده تی زمین روی ایگوشه کنم، کاری توانستمنمی

 :گرفت مقابلم شربت لیوان یک و آمد نعیمه. گرفتم بغلم

 ".شدی اذیت ما خاطر به قدراین که بشم فدات. جون رویا خاله بخور"ـ

 :گرفتم را لیوان و زدم رویش به لبخندی کنم راحت را خیالش کهاین برای

 "دارید؟ تقصیری چه شما حرفیه؟ چه این"ـ

 ....ربیعه سرش پشت و شد ملحق ما به نیز سلمی نوشیدم، شربت از کمی

 به برو جان، رویا برو. بکشی زحمت حالت این با بمونی نیستم راضی اصال دیگه"ـ

 ".خواهری برس زندگیت

 کنارم آمد. دارم قصدی چنین هم خودم کهاین تأیید ینشانه به دادم تکان سری

 د،بر بیرون خود با و گرفت را ایلیا دست ربیعه. شد ولو زمین روی نیز او و نشست

 تهریخ هایششانه و کمر روی که انداختم زیبایش و فر موهای به نگاهی سرش پشت

 .انگیختبرمی آدم در را نوازش میل و
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 خاطرم از امیر خودخواهی و محمود هایاهانت کهآنحال شد بهتر حالم کمکم

 :گفت بعد و رفت امصدقه قربان کمی دید امچهره در را بغض که سلمی. رفتنمی

 اگه. زننمی لگد طرف هر از بیننمی پناهبی زن یه تا که مملکت این بشه خراب"ـ

 دن؟دا صیغه پیشنهاد بهم غولتشن و ایکبیری مردهای هاسال این توی چقدر بدونی

 .سمعرکه پس کالت ایبیوه بدونن فقط ندارن کار آدم جوون و پیر به جان رویا

 بمیرم. نداشتم هم رو تو روی و بر که من تازه کشیدم؟ چی من بدونی اگه.... هیهی

 "!هستی ترمبدبخت تریخوشگل قدر هر که برات الهی

 به ولی کنم، لهش بزنم غریبش و عجیب همدردی این خاطر به خواستمی دلم واقعا

 یدلخور برای جایی و کردمی دلجویی داشت خودش یشیوه به او هرحال

 امثال وگرنه نبودم امزندگی اوضاع از گالیه اهل که کردممی خداراشکر. گذاشتنمی

 !احیانا کردندمی پرچین را دهانم تربزرگ هایبدبختی کامیون یک با سلمی

 که ردک ایاشاره نعیمه به نازکش ابروهای با گویمنمی چیزی و ساکتم هنوز دید وقتی

 وگرنه دارد جدی حرف که فهمیدم. رفت و برخاست بالفاصله هم نعیمه بیرون، برود

 :کرد صحبت آهسته ومثال آورد جلو را سرش کمی گرفت،نمی را احتیاط جانب

 "!خواهر درمیاد پشتت که حرفه قطار قطار گیرهمی رو سراغت مرد یه تا"ـ

 تدس رسید؛نمی مشام به کردنش صحبت نوع این از خوبی بوی کشیدم، درهم چهره

 :بود پر روحی فشار هر برای ظرفیتم دیگر که لحظاتی این در نه کم

 "مگه؟ طور چه"ـ

 اهآنگ بشنود، را صدایمان کسی هنوز ترسیدمی انگار کرد، اطرافش به نگاهی بازهم

 :کرد نجوا و جلو آورد را سرش

 "شناسی؟می زاده سرهنگ مهرداد"ـ
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 با ایستاد، ایظهلح برای قلبم کردم احساس که بود غیرمنتظره حرف این قدرآن

 :کردم نگاهش استفهام

 "شناسیش؟می کجا از تو.... آره...آ"ـ

 :بود داشته نگه پایین را صدایش طور همان

 در به در کارخونه، توی اومد یکی بودیم، باهم که زیارتی اون بعده پیش، روز چند"ـ

 سراغ فرستادنش دارم ارتباط باهات من دونستنمی که همکارا.... گشتمی دنبالت

 اب رویا این گفتنمی همه! نشد نازک برات که چشما پشت چه بدونی اگه اوه اوه. من

 "!کردم حکایت نقل فقط ندارما؟ منظوری ببخشید،..... چندنفر

 :دادممی کف از را تحملم داشتم دیگر و بود ریخته هم به هایشحرف از اعصابم

 "!نگو پرت و چرت سلمی، مطلب اصل سر برو"ـ

 :داد تکان تسلیم ینشانه به سری

 قتهو خیلی که گفت داری؟ چیکار رویا با پرسیدم پیشم، اومد خالصه دیگه، هیچی"ـ

 باهات واجب کار یه گفتمی بزنه، کارخونه تا رو ردت تونسته ولی گردهمی دنبالت

 برات خوادمی شاید کردم فکر نیومد، خوشم شقیافه و ریخت از راستش. داره

 اگه ولی ازش ندارم خبری فعال گفتم و کردم سرش به دست. کنه ایجاد مزاحمت

 گرفت تماس بارم سه دو. زنهمی سر میاد دوباره گفت. گممی بهت گرفتم خبری

 م؟کن چیکار حاال.... هیچی هنوز گفتم من ولی. داره عجله هم خیلی که انگار کارخونه،

 "چیزی؟ ایشماره یا بهش؟ بدم رو آدرست

 یافهقی و ریخت از سلمی کهاین حاال بریزد، نقشه آبرویم برای که دنبو کسی مهرداد

 تنگ برایش دلم چقدر که وای. داشت سؤال هزاران جای خودش نیامده خوشش او

 هب ولی باشد امان و من میان جدایی دیوار دیگر بار خواستنمی دلم اگرچه! بود شده

 :شوم غالب دلم یوسوسه بر نتوانستم هرحال
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 از بعد چرا که کنممی تعجب ولی اعتمادیه قابل و درست آدم بود، مکالسیمه اون"ـ

 "یعنی؟ چیه واجبش کار.... دنبالمه سال همه این

 :برچید ایلوچه و لب

 "من؟ کنم چیکار حاال نگفت، که من به! واال؟ دونممی چه"ـ

 :کنم انتخاب را راه ترینامن کردم فکر

 یامم هرماه اول شنبهپنج ببینه منو خوادمی اگه بگو بهش ولی نه؛ که آدرس ببین،"ـ

 ساعت بین بگو بده نشونه بهش کجاست؟ دونیمی که مادر خاک عبدالعظیم،شاه

 ".اونجام وپنج چهار

 هیجان کمی شاید سؤال، از شد پر ذهنم تمام. برود که شد بلند و داد تکان سری

 که دمبو مطمئن حالبااین م،نداشت دوستش اصال که بود دویده پوستم زیر نیز موذی

 اشقانه،ع اشتیاق شبیه چیزی نه است دوستانه محبت از ناشی دلتنگی یک صرفا این

 ردهک نگرانم ببیند مرا خواستمی خاطرش به مهرداد که آنچه بابت نگرانی که هرچند

 سلمی تا دارد واجب کار گفته هم شاید دانم،نمی. بردمی بین از را دیدار این حالوت و

 .نباشد میان در دیدار تجدید به میل جز چیزی وگرنه برساند را پیامش من به

 و معذرخواست سلمی از دهم، انجام کاری و بایستم بتوانم که دیدمنمی خودم به دیگر

 دکنمی صحبت آهسته ایلیا با ربیعه که دیدم بروم، که کردم سر را امچادرمشکی

 ایلیا ولی گویندمی هم به چه نفهمیدم ،است ناراضی و درهم اشچهره کهدرحالی

 گرفتم، را دستش و زدم صدایش. باشد فشار تحت که انگار داشت، عجیبی حالت

 .افتادیم راه به خانه سوی به کوفته و خسته و کردم خداحافظی همه از آنگاه

 ارکن هک امیرآقا افتادبه مانچشم رفتیممی اصلی خیابان سمت به داشتیم که طورهمان

 جلوی پله روی هم اصغرآقا کشید،می سیگار وداشت ایستاده اصغرآقا یمغازه

 به نه!... هیچی نگفت؛ هیچی ولی دید را او ایلیا زد،می وتسبیح نشسته اشدرمغازه
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 باشد، کرده معجزه ربیعه بارهماین شاید زد، او از حرفی حتی نه و دوید سویش

 ....دانمنمی

 به یاایل از را نگاهش ناامیدانه و شد مصلوب امیر نگاه در که دمدی وضوح به را اشتیاق

 نگاه از که بود دنیا غم رفتم، خود راه به و برگرفتم دیده او از آهسته دوخت، من

 ولی بیندازم او به دیگری نگاه تا برنگشتم دیگر بارید،می زمین بر وسردش خاموش

 را سرش اوافتاد، به دیگرچشمم بار شوم، اصلی خیابان وارد خواستممی که سرکوچه

 سیگارش خاکستر و بود دوخته چشم کوچه سنگفرش به و کرده خم اشسینه توی

 .....ریختمی فرو زمین بر رقصان و آرام

****** 

 «روزگارمن رنگ»

 اب بوده قرار کهاین به توجه با و نشد مهرداد از خبری بود مانده عید تا که ایدرفاصله

 تماس رزودت نتوانسته که آمده پیش مشکلی حتما که دادم احتمال یردبگ تماس سلمی

. ایدبی نکرده فرصت اصال شاید یا و نکرده پیدایم ولی آمده مثال کهاین یا بگیرد،

 نظر به عجیب کمی حاال بود گرفته تماس بار چهار سه روز ده ظرف وقتی هرچند

 هک بود بهمن اواسط هایش؟تماس بین افتاده فاصله قدراین ناگهان چرا که رسیدمی

 آن وجود بااین. است رسانده مرا پیام نیز او و گرفته تماس دوباره مهرداد گفت سلمی

 به. یدبیا بتواند جدید درسال شاید گفتم خود با و نشدم مهرداد دیدن به موفق نیز ماه

 فهمیدن و مهرداد دیدن منتظر کهآن از بیش من و نبود باقی هم زیاد عید تا هرحال

 فکر و بودم عصبانی و ناراحت امان طوالنی غیبت از باشم واجبش و ضروری کار

 نخواهم راهم سالمش جواب دیگر بکشد طول این از بیش دوری این اگر کردممی

 .داد

 از بعد ایران عیدهای زیباترین از یکی شاید وهشت هزاروسیصدوشصت سال عید

 از بسیاری حتی و رزمندگان و نبود خبری خون و آتش از دیگر چراکه بود، انقالب
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 و نشاط و شادی از بود پر جا همه و بازگشته خود هایخانواده آغوش به آزادگان

 .جشن

 است قرار که انداختند هاسرزبان شوخیشوخی وسمانه سوده هوا و حال درهمان

 فرصت زهنو موقع آن تا که هم من بگذرانند، نوشهر در ویالیم توی را عید تعطیالت

 سوده. کردم دعوت میل باکمال را همه بزنم، آنجا به سری بودم نخواسته یا نکرده

 قبول وسوده من زیاد اصرار رغمعلی آقارضا ولی فراخواند هم را خودش یخانواده

 .کند دعوت مسافرت این به را پدرومادرش که نکرد

. بودم هامهمان آمدن منتظر و رسیده امخانه و خودم وضع سرو به کلی مسافرت روز

 رفک و گرفته را دخترانه اصالح یک رنگ باالخره انگیزگیبی هامدت از بعد صورتم

 که نیست امان کردممی فکر وقتی که هرچند! بودم شده خوب خیلی کنممی

 .دادممی دست از دوباره را امانگیزه و اشتیاق ببیند را هایمزیبایی

 ویت که نیکی پیک وسایل و چمدان کنار من و دندرسی هامهمان که بود هشت نزدیک

 سرش پشت و شد حیاط وارد سوده پدر ماشین ابتدا. ایستادم بودم چیده حیاط

 شممچ یکدفعه که بودم سمانه و ساراخانم با بوسی دیده مشغول هنوز آقارضا، ماشین

 سح و شد رمنفج هیجان از درجا قلبم. شدمی پیاده آقارضا ماشین از که امان به افتاد

 دبیای جا حالش تا نگیرم تحویلش خواستمی دلم. دوید صورتم به داغی خون کردم

 ....خدایا آه.... نتوانستم ولی

 و لی شلوار کرد، دگرگون را حالم اسپرت تیپ و شده تیغه سه صورت آن با دیدنش

 همان کردم حس. آمدمی سیاهش موهای و سفید پوست به عجیب لیمویی شرتتی

 روی ومپایرهایش از که تفاوت این با است دبیرستان یدوره شیطان پسرک

 محواس اصال که بودم شده تماشایش محو اختیاربی چنان! نیست اثری شرتشتی

 شده امغیرعادی حال متوجه که امان کشد،می طول قیامت تا دارد نظرِحاللم یک نبود
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 را هایماخم کردم سعی و آمدم خودم به فورا زد، رویم به چشمکی شیطنت با بود

 :بکشم درهم

 "ای؟عجله چه حاال دیگه، صدسال ذاشتیمی کیباره یه"ـ

 :ایستاد نزدیکم و خندید کرد، درگیر را امچانه اختیاربی کودکانه بغضی و

 "!بداخالق سالم، حاال باشه"ـ

 :گزیدم را لبم و کشیدم عقب را خودم کوبید، امسینه میان نرمی به را مشتش و

 "!تربیتبی سالم، علیک"ـ

 :داد نقصشبی و قلمی بینی به چینی

 "!قشنگه دلخوریتم"ـ

 :گرداندم روی او از قهر حالت به

 "!کنی کشی منت نکرده الزم"ـ

 رپرپ سرکنده مرغ مثل دلم خدایا، دلم.... لعنتی خندیدنمی هرگز کاش ای که خندید

 !برس دادم به زند؛می

 باشد داشته دادن جواب فرصت امان که این از قبل و ایستاد امان سر پشت سوده

 :کرد اعتراض

 "!آدمن هم بقیه رفت یادش امان به افتاد چشمش رویا این باز"ـ

 به مشت با محکم کنم روبوسی او با کهاین از قبل و گرفت حرصم سوده دست از

 :کوبیدم بازویش

 "!شعوربی"ـ

 .گفتیم تبریک پیشاپیش ار عید رسیدن و کشیدیم آغوش در را یکدیگر بعد و
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 :گفت امان

 "مبارک؟ عیدت گینمی من به"ـ

 :زدن نیش برای یافتم خوبی فرصت

 تبریک بهت ایران باشی داشته تشریف اگه موقع اون کریسمسه، عیدت شما"ـ

 ".گممی

 :درآورد دلم از خواست مثال هم بعد خندید، بازهم

 ".تمهس یک پایه وکیل دیگه االن عوضش! دیگه نزن غر"ـ

 :سرم روی ریخت یخ آب انگار گرفت، باال موفقیت ینشانه به را شستش و

 "کردی؟ محکم جاپاتو اینقدر که کنی زندگی آمریکا داری تصمیم تو یعنی"ـ

 :انداخت باال ایشانه

 ،بودم کارآموز اونجا ایران برگردم بگیرم تصمیم که این از قبل. نداشتم ای چاره"ـ

 یه الهرح به هم االن. کنم پشت تحصیلیم و شغلی هایصتفر تمام به تونستمنمی

 ".شهمی سلب ازم حقوقم وگرنه کنم عمل بهشون مجبورم که دارم تعهداتی

 :کشیدم آهی

 "....بمونی اینجا نداری تصمیم پس"ـ

 :انداخت باال وار شیطنت را ابرویش یک کشم،می رنج نبودنش از که بردمی لذت

 "!بمونم؟ خوایمی"ـ

 :است جدی سؤالش کردم فکر

 "!بمون آره،"ـ

 :کشید نمایشی آهی
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 ".بسازی و بسوزی باید! شهنمی مشرمنده"ـ

 :درآمد کفرم

 "!!جهنم به برو، خوادمی دلت هرجا اصال"ـ

 اصال که کردمی وانمود ضایعی طرز به و ایستاده ما از کمی یفاصله با که آقارضا

 :گذاشت امان یشانه به دستی و آمد جلو بالفاصله نیست، ما به حواسش

 "!عصبانیه االن رویا بیایم، فردا بریم بیا امان"ـ

 رضاآقا به خجوالنه. نبود بارهاین در* ایلطیفه به ربطبی که خندیدند موذیانه هردو و

 من از امان همراه به صمیمانه و گرم جواب یک از بعد نیز او و گفتم خوشامد و سالم

 شد نزدیک من به سمانه موقع درهمین. سوده مادر و پدر یشپ رفتند و گرفتند فاصله

 :گفت آهسته و

 "!برم جیگرشو وایییی! شده ماه چه امان خدا آخ"ـ

 یرتیغ حسابی! است قراربی خیلی یعنی که کوبید صورتش روی چندبار دست کف با و

 :شدم

 "!کن حیا دختر! برخدا پناه"ـ

 زل دهانم به باز دهان با مدت تمام سمانه. ندمخوا چارقل و تعویذ امان نیت به فورا و

 :گفت شد تمام کارم که این از بعد و زده

 "....باش راحت باشه،! کردی دور ازش بدم چشم دیگه؟ خدا به بردی پناه االن"ـ

 .رفت و گرفت فاصله من از و

 ود،ب نشسته جلو هم وامان بودیم آقارضا ماشین توی وسوده وسمانه من مسیر درطول

 با لبتها که سوده پدر ماشین توی بودند رفته خودشان وخواست بامیل هم ایلیا و میهس

 .ایدبی سرشان بالئی نکرده خدای که بودم نگران یکسره سپهر افتضاح رانندگی
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 اسبیمن جای وسرسبز زیبا یجاده توی وقتی مخصوصا بود، وخوبی یادماندنیبه سفر

 کوتاه ازاستراحتی وپس کردیممی پهن را هاخوردنی طبسا و یافتیممی نشستن برای

 .افتادیممی راه دوباره

_______ 

 که او. کندمی تجویز هموروئید آنتی برایش دکتر رود،می دکتر نزد شخصی*

 که دادهمی جواب ودکتر پرسیدهمی سؤال یکسره کند مصرف باید چطور دانستهنمی

 شودمی مجبور دکتر آخرسر الصهخ. است دیگری جور مصرفش یطریقه نه،

: گویدمی و شودمی بلند فورا طرف که دهد شرح مستقیم و واضح را اشطرزاستفاده

 !بیام فردا برم شده، عصبانی دکتر اوه اوه

 دبودن کاروبارشان به مربوط مسائل یدرباره صحبت گرم امان و آقارضا راه تربیش

 به دمکرمی سعی بیشتر بزنیم را خودمان حرف که این به سوده میل علیرغم نیز ومن

 اتیحی اهمیت برایم امان تحصیلی و شغلی وضعیت چون کنم گوش آقایان مکالمات

 دست از را هایشانصحبت از مهمی هایقسمت رسیدمی نظر به حالاین با داشت،

 :امداده

 یلوک طرف اون االن دیگه، بزنی رو طرف یه قید باید هرحال به سخته، خیلی که این"ـ

 ".نشده تموم کارآموزیتم هنوز اینجا یکی، پایه

 ریکاآم رو وقتم تربیش کمه، خیلی ایران توی حضورم من که اینه دلیلشونم! بله"ـ

 ".اومدننمی راه باهام قدرهم همین که نبود رزمندگیم سوابق اگه تازه. هستم

 "مونی؟نمی اینجا چرا خب"ـ

 باالترین جزو که باالست قدراون آمریکا توی وکال اجتماعی و مدنی حقوق وقتی"ـ

 ااینج که مدیوانه دارن، قضایی مصونیت هرلحاظ از و شنمی حساب اجتماعی هایرده

 یه یپرونده از بخوام فرض به اگه که دارم شغلی امنیت قدریبه اونجا بمونم؟
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 زهاقرم خط قدراون وراین. نداره بهم تعرض حق کسی هیچ کنم دفاع تروریست

 "!کنه تایپ عریضه دادگستری جلوی بره دهمی ترجیح آدم که پررنگه

 :داد ادامه امان هم بعد خندیدند، هم بقیه تبعش به و آقارضا

 راه واقعا باهام کارآموزیم یدوره تو و بود الرژی آدم خیلی سرپرستم وکیل تازه"ـ

 مبتون همزمان و اشمب ایران توی کارهام گیرپی هم بتونم نداشت امکان وگرنه اومد

 ".بگیرم آمریکا توی رو وکالتم یپروانه

 بیهش چیزی به توانمنمی بماند ایران ندارد تصمیم اگر بود، گرفته را گلویم بغض

 مکنم برایم که بزنم، را ایران در زندگی قید نیز من که این مگر کنم فکر او با ازدواج

 .نیست

 "باخودت؟ بریشمی بگیری زن اینجا اگه یعنی پس"ـ

 ".بله بیاد اگه"ـ

 :درآورد بازی موذی کمی آقارضا

 "چی؟ نیاد اگه"ـ

 "!!نیست آرمانگرا هم اونقدرها دیگه دونم،می بعید"ـ

 را ردنشگ پشت حاال که امان به را پراستفهامم نگاه دیگر؟ بود من با غیرمستقیم االن

 :گفت شیطنت با داشت نظر زیر مرا کامال که سوده دوختم، داشتم چشمانم مقابل

 اینجا حاضر و حیّ خودش خیاط خانم که عروسی لباس مونهمی فقط دیگه"ـ

 "!نشسته

 :گفت نعره شبیه باصدایی آقارضا ناگهان

 "!!افتاد کوزه تو خیاط افتاد، کوزه تو خیاط"ـ
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 بوق سرهم پشت عروس کاروان یشیوه به کرد شروع متحیّرم چشمان دربرابر و

 به هم سپهر بودیم، شده تونل وارد لحظه همان در دقیقا که این به توجه با! زدن

 ویت از را سرش و نکرد کفایت هم همین به و زدن بوق به کرد شروع آقارضا از تبعیت

 تموقعی حاال کشیدن، عربده به کرد شروع فرهنگیبی درنهایت و آورد بیرون شیشه

 طفلک درآوردند، عزا از دلی هم هاآن و جورشده هم سمیه و ایلیا برای مناسبی

 زدمی و گرفتمی گاز را دستش و کرده حیرت همسفرانش نزاکتیبی از که ساراخانم

! داشت؟ وجود شنوایی گوش مگر ولی!!« مادرجون زشته» یعنی که سپهر یشانه روی

 که شده آقارضا و سوده آویزان طرف این هم سمانه که خبرنداشت خدا بنده تازه

 !کند هنرنمایی چشمه یک اوهم دهند اجازه

 ه؟خبرشد چه پرسیدکه آقارضا از بااشاره خودشان ماشین توی از دربندی آقای وقتی

 :گفتخاصی شیطنت با و کشید راپایین شیشه هم آقارضا

 "!دونین؟نمی مگه داریم، ماشین توی ودوماد عروس"ـ

 خودش صمخصو پرروبازی با سمانه ناگهان که شوم سرخ بودم نکرده فرصت هنوز

 :آمد شتری افه

 "؟!بخونم درس خواممی گفتم که من اوا "ـ

 خونسردی درکمال بود نکرده تعجب جلف رفتار این از اصال من برخالف که سوده

 :گفت

 "!بیان دیگه دوساعت برن گممی! مادرجون نشو هول "ـ

 :بود او از ترحاضرجواب سمانه ولی

 "!دیر؟ قدراین چرا حاال نه آخ "ـ

 :اشدریده خواهر یکله پس زد ومحکم درآمد سوده کفر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

274 

 

 "!شخصیتبی هواربکش سپهر عین کن بیرون شیشه از سرتو توبرو همون، "ـ

 "!نکرده خدای بره سر شونحوصله نگرانم خب نه"ـ

 بردم،می لذت هاشوخی این از خیلی مطمئنا نبود من عشق سمانه حساب طرف اگر

 جهتو جلب طوریاین بخواهد سمانه مثل بانمکی و جذّاب دختر نداشتم تحمل من ولی

 هوابی را هاتخمه پوست یکیسه سوده ناگهان. بلرزاند را دلش احیانا و بکند را امان

 :گفت و کوبید صورتم توی

 "!خوردش؟می داره سمانه بینینمی دیگه، شو زنش خب اه"ـ

 رصتف سمانه ولی ؟کشینمی خجالت واقعا بپرسم تا کردم سوده به نگاهی حیرت با

 :نداد

 "!بچینه گل رفته سمانه"ـ

 کفرم واقعا من ولی خندیدمی سوده و آقارضا همراه به داشت هم امان دیگر حاال

 !امعاشقانه غیرت روی رفته بدفرم بامزه دخترک این. بود درآمده

 :گفت امان به رو بود نشده سیر خنده از هنوز که آقارضا

 "نه؟ یا باال بزنیم هامونوهپاچ کنیم؟ چیکار خالصه"ـ

 :انداخت باال ایشانه قیدیبی با امان

 "!اهلل بسم کنی لگد گِل داری قصد اگه "ـ

 "چرا؟ آخه د"ـ

 ".چیه جوابش مشخصه حاال از چون"ـ

 :مرده ذلیل یسمانه بازهم

 "!!بله ترهابزرگ یاجازه با"ـ
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 :نگذاشت جوابشبی دیگر باراین هم امان

 "نداری؟ مشق و سدر مگه تو"ـ

 ".تمومه بخونم هم رو صفحه دو این دیگه، نه"ـ

 و دیدخن فقط درجوابش باشد وار شیطنت کلکل این فاتح نداشت قصد حتی که امان

 :زد جیغ ناگهان که گرفت سمانه کجای دانمنمی از محکم نیشگون یک هم سوده

 تا باشم وقّریوم متین و سنگین دختر باید فهمیدم خب داری؟ مرض مگه!! آی"ـ

 "نیستم؟ که خنگ بشه، فراهم برام آمریکا در تحصیل شرایط

 :فتگ آقارضا به رو امان بعد گرفت، فرا سنگین سکوتی را ماشین تمام ایلحظه برای

 "کنما؟می لهش اینو زنممی من رضا"ـ

 رهایی احساس قدراین حاال که بود فشار تحت زیادی زندگی در کنم فکر سمانه

 :کردمی

 "؟تنگش بزنم شکرم با آبلیمو! داداش خاکشیرتیم خرد ما بکشی؟ زحمت چرا تو"ـ

 :آورد کم کال کنم فکر هم امان و

 ".کافیه نمکت همون دیگه، نه"ـ

 :گفتم سوده به رو

 "کنین؟ تربیتش خوایننمی"ـ

 :کشید آهی ناامیدانه سوده

 ".کرده شپاره ولی ضریح، به بستیمش هم زنجیر با گذشته، حرفا این از کارش"ـ

. دهند تکان سری و بخندند هم آقارضا و امان شد باعث که خندید ریز ریز سمانه

 :دادم بیرون پرصدا را نفسم
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 ".کرده پاره زنجیر مشخصه واقعا نه"ـ

 :نشنود کسی را صدایش تا آورد سرم نزدیک را سرش سوده

 ".نیست چل و خل اینقدرم وگرنه کنین ازدواج دوتا شما قراره که راحته خیالش"ـ

 :کردم نگاهش شده گرد چشمانی با

 ".امان نه دارم رو شرایطش من نه معلوم؟ ازکجا کرده، اشتباه خب"ـ

 ".کافی و الزم شرایط جمیع یعنی این خواین،می رو همدیگه هردوتون نه؟ که چرا"ـ

 :است منطقبی قدراین که نشد باورم! زد رویم به نما دندان لبخندی و

 "باهام؟ کنهمی چیکار که بینینمی رو ایلیا این اصال تو یعنی"ـ

 :گفت خودیبی جور همین ولی شده قانع کامال رسیدمی نظر به

 "...کردی شگنده زیادی بابا برو"ـ

 امالک را چشمانش کهودرحالی ما بین فروکرد را سرش معلق اجل مثل سمانه یکدفعه

 و آورددرمی خود از بازی مسخره قعمو همیشه که مخصوصی باصدای بود کرده گرد

 :گفت نبود پسرشجاع دوبلر صدای به شباهتبی

 "!؟کردی شقدرگندهچه ببینم بده "ـ

 آبدار فحش ویک سرش توی زدیم یکی نفری ساختگی خشمی با هم وسوده من

 که اثری تنها ساده ماجرای آن از. شد ختم ما یهرسه یخنده به که دادیم تحویلش

 دارد کردممی حس که بود سمانه شیطنت دربرابر امان هایخنده نشد پاک دلم از

 سمانه از نباید چرا است، پرانرژی و شیطان هم خودش امان. شودمی خطرناک

 !تر؟بیش این از تفاهم! بیاید؟ خوشش
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 و در از که وبزرگی باشکوه ویالی بودیم، شده خسته حسـابی رسیدیم ویال به وقتی

 وجود برایم کهخاطراتی تمام میان از دانمنمی... باریدمی امکودکی خاطرات دیوارش

 و دویدمی دنبالم باغ توی مادرم که گذشت چشمم ازپیش ایلحظه ناگهان چرا داشت

 گیسوان باد گریختم،می ازاو شادمانه هایخنده با ومن بگیرد مرا داشت سعی

 به را شده رها شاخه از و خشکیده هایوفهشک و گرفته بازی به درهوا را زرفامش

 ....ریختمی دامنش

 :آمدم خود به ناگهان امان صدای با

 ".رو پدرت کنه رحمت خدا! بهشتیه عجب به، به"ـ

 :کردم تشکر و زدم تلخی لبخند

 ".رسیدمنمی بهش وقت هیچ نبود تو لطف اگه مرسی،"ـ

 ".عزیزم بود موظیفه"ـ

 .....بار یک فقط ببینم، را مادرم دیگر بار یک توانستممی کاش

 ولی داشتند، بابلسر در کوچک خصوصی ویالی یک سوده یخانواده کهباوجودی

 که آنبی هابچه و سپهر و وسمانه وجدآمده به حسابی بزرگ ویالی این ازدیدن

 و بازی توپ به کردند شروع باغ توی باشد مانده یادشان چیزی سفر ازخستگی

 نارک وتنها تک بزند باکسی حرفی کهاین بدون هم امان.... موشک قایم و مینتونبد

 شد، مشغول دریا خروشان امواج تماشای به بزرگی سنگ تخته روی و رفت ساحل

 به هم آقارضا و ناهارشدیم وسایل کردن راه روبه مشغول هم خانم سارا و سوده و من

 به را خودش سمانه که شدم متوجه پنجره تپش از. خرید رفتند اشپدرخانم همراه

 بد خیلی حالم. خندندمی و زنندمی حرف هم با دارند حاال و کرده الصاق امان خلوت

 فعال ولی شوم مزاحمشان جوری یک بروم و کنم رها را کارهایم داشتم دوست شد،

 .نداشتم وضعیت این تحمل جز ایچاره
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 وگردگیری نظافت را آن مدام خانه این قدیمی سرایدار نداشت، کم چیزی ویال

 یمبود پنهانی وسواس نوعی دچار ایرانی هایخانم اکثر مثل که ما حالاین با کرد،می

 با ناهار شد قرار! نرفت کار به دلمان و دست نشستیم را ظروف و ظرف یکلیه تا

 کنار بزرگی تشآ موقعش به نیز هاآن کنیم، تفریح و استراحت فقط ما و باشد آقایان

 د،شدن کردن کباب مشغول تاییسه و کشیدند سیخ رابه هاوجوجه کرده برپا ساحل

 اعالم رسما و کرد جدا ازآقایان را خودش حساب سپهر چون تایی سه گویممی کهاین

 !کند بازی خواهدمی فقط و نیست بیش ایپسربچه که داشت

 که شدمی دوهزارمتر حدود باغ با و تداشجا کافییاندازه به بازی برای حیاط

 زمین یک حتی بود، قرارگرفته وسرسره تاب مثل بازی وسایل آن از ایدرگوشه

 ارسسایه در پونگمیزپینگ ویک آموزشی هایحلقه با شده کشی خط بسکتبال

 چه به دانستمی پدرم انگار باشند، نو کامال رسیدمی نظر به که داشت قرار درختان

 نیز را هااین کردمی نامم به را اینجا که موقع همان دارم حتم و عالقمندم هاییزشور

 تا و گرفته نظر زیر مرا وقتی چه او فهممنمی کنممی فکر هرچه فقط بود، داده سفارش

 برای مرا اشتیاق وقتی شاید! بود؟ شده باخبر امموردعالقه هایورزش از حداین

 آخ. فهمیده را این دیده وبدمینتون پونگ پینگ هیزاتتج یا بسکتبال توپ خریدن

 ریزلب وجودت از که داشتم تریبیش فرصت کاش! امداشتنی دوست و قشنگ بابای

 ....شوم

 هاباغچه دورتادور کوتاه دارپایه رنگی هایچراغ بودند، وزیبا شده تزئین همه درختان

 رد،کمی انگیزدل و رؤیایی را ویال شب که دادندمی آن به خاصی یوجلوه شده کاشته

 یچه به که بود بخشیده ویال به ناپذیر وصف شکوهی نیز دریا امواج صدای و منظره

 .گنجدنمی وصفی

 از و آمده بیرون ابرها ازپشت آفتاب وگاهی باریدمی باران گاهی بود؛ ابری نیمه هوا

 هایخنده صدای ساخت،می کمان رنگین هنرمندانه آب معلق و ریز قطرات

 ایوان روی از بود، آمیخته درهم وامواج باد صدای با دنیا مردان ترینداشتنیدوست
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 ،آمدمی هایشانشوخی وصدای ایستاده کنارشان مادرش و سوده کردم، تماشایشان

 فالش خیلی صدایش ولی خواند آواز بلندبلند آقارضا! بود شاد دلشان قدرچه کهراستی

 سری یک با را «هوادلپذیرشد» انقالبی سرود او جدی، نه طنزگونه دیتاح و بود

 لیخی او البته بگیرد، امخنده هم من حتی شد باعث که خواندمی غیرمجاز هایافزودنی

 منت پدرسوده بعدهم وجورکرد، جمع را صدایش سوده یخنده به تشرآمیخته با زود

 اغب بلبالن آواز از زیباتر کهداییص با مکررشان درخواست خاطر به و گذاشت سرشان

 :خواند قدیمی ایترانه بود

 توستی سرگشته من دل

 توست یآغشته نفسم

 بویم اتچوگل رؤیاها باغ به

 پویم چومهت وآئینه درآب

 ...کجایی؟ پری ای تو

 هب و برگشت کشید،می زبانه درونم غم هایشراره چون که بلندی آتش کنار از امان

 خوب زیاد حالم... شد داغ سرم کرد، نگاه( بودم ایستاده من کهجایی همان) ایوان

 .....بودم شده خسته خیلی شاید کردم،می استراحت وکمی داخل رفتممی باید نبود،

 ترکوچک کمی جااین ام،شده کوچک زیادی کردم احساس شدم هال وارد وقتی

 بود شده ساخته دوبلکس آنجا مثل ونچ و بود تهران در امپدری یخانه ازعمارت

 یاد به رام بود آویزان سقف ازمیان که عظیمی قندیل آمد،می نظر به بلند بسیار سقفش

 بسیار اشیا یهمه ودرآن دیدممی وبیماری تب درحال که انداختمی هاییکابوس

 هایمدست فوک نشستم کاناپه روی رسیدند،می نظر به بودند واقعا که چهآن از دورتر

 کجایید چرخید،می داشت دورسرم خانه دادم، فشار و گذاشتم گیجگاهم روی را
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 خانم عمه کجایی مامان؟ کجایی بابا؟ کجایی من؟ خردسالی یدغدغهبی روزهای

 !....نازنینم؟

 خانواده یک به هرکدام هاخواباطاق و رفتند داخل استراحت برای همگی ناهار از پس

 هال یک شامل که مجزایی هایسوئیت کنم؟ عرض چه که خواباطاق فت،گر تعلق

 چالویخ وشیک ساده مبلمان یک وهمچنین ودستشویی حمام عالوه به متری بیست

 .شدمی کوچک وتلویزیونی

 برای کردم،نمی خستگی احساس اصال بودم زده ظهر از قبل کوتاهی چرت که من

 به و مبرداشت را اشعارم ودفتر برخاستم خوابید جایشسر ایلیا کهاین از پس هم همین

 .رفتم حیاط

 رایب کهآتشی کنار زد،می رویم و سر به را باران کوچک قطرات و وزیدمی خنکی نسیم

 تحرار و دود سوختهنیم هایهیزم و خاکستر از هنوز ایستادم، بودند کرده برپا کباب

 رخاطراتدفت نشستم، بود آتش کنار کهکیکوچ سنگتخته روی خاست،برمی دلچسبی

 تو شو بقیه: »پیچید ذهنم در امان صدای گذاشتم، زانوام روی و بازکردم را امان

 !.....«بنویس

 :نوشتم و زدم تلخی لبخند

 ست،ا رنگبی گیرمبرمی آن از مشتی وقتی اما است، آبی کنممی نگاه دریا به وقتی»

 رنگیبی جز روممی پیش آن دردل هرچه اما است، آبی کنم،می نگاه آسمان به وقتی

 دریا و آسمانرنگیبی بر تواندنمی اشسیاهی یهمه با هم شب حتی بینم،نمی آن در

 باشد؛ رنگبی هم آن شاید است؟ رنگی چه روزگار دانمنمی... دور از مگر زند رنگی

 ...«است کرده سیاه تو چشمان رنگ مرا روزگار تردیدبی ولی

 ترجیح ولی شدمی نزدیک من به سرم پشت از که شدم پایی صدای متوجه ناگهان

 اتفاقا کرد،می اعالم را خود حضور کالمی با هرحال به بود هرکه چون برنگردم دادم
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 و ازیب طنینی همیشه مثل که بود امان آشنای صدای نکشید، طول خیلی انتظارم

 :داشت انگیزدل

 "!خورممی کنممی کبابش االن! کردم پیدا محجّبه دریایی پری یه"ـ

 .حضورش هیجان از شد پر دلم و زدم لبخندی اششوخی به و برگشتم

 نزمی روی کهمقوایی با کردسعی و نشست بود آتش سوی آن کهسنگی تخته روی

 زاونی کردم، نگاهش دزدانه سازد، ورشعله دلیلبی را وآتش بزند باد را هاهیزم افتاده

 چشمان هم بعد شناخت، را آن فورا و انداخت نگاهی بود دستم توی که دفترش به

 :دوخت من به را شیطانش

 "!کردی شروع پس"ـ

 :زدم لبخندی

 "!وقته خیلی"ـ

 :گرفت را منظورم

 "بخونم؟ تونممی"ـ

 :دادم تکان سری

 "!نه فعال"ـ

 شبیه حسی گرفت،می گردی راحسی جایش کهآن حال شد محو آرام آرام لبخندش

 ....ناامیدی حتی شاید حسرت، نیاز،

 "شه؟می تموم کی االجلت ضرب"ـ

 بر ار دستش ناگهان ولی کی، نفهمیدم سپردم، دریا امواج به و برگرفتم او از را نگاهم

 :کشیدم عقب را آن شتابزده و کردم حس دستم روی
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 "کنی؟می چیکار"ـ

 :رسیدنمی نظربه شرمسار و پشیمان اصال ولی کشید عقب را دستش

 "!خوردمت؟ مگه؟ شد چی"ـ

 :انداختم متلک و کردم تنگ را چشمانم

 "!ندارم قابلتو اصال"ـ

 :بود هاحرف این از پرروتر

 "!صاحابت کنهمی خواهش"ـ

 :دادم تکان برایش تأسف به سری

 "کنه؟ آدمت نتونسته هم جبهه"ـ

 "چمه؟ مگه"ـ

 مسل ریش، تراشیدن! توجهیبی زیادی کمی یه یدین احکام به نسبت فقط هیچی،"ـ

 "...نامحرم

 هم کراوات بخواد دلم شاید. جداست توئه یکله توی که چیزی اون از جبهه حساب"ـ

 ".بدی نمره خودت یسلیقه طبق ظاهرم به تونینمی بزنم،

 کم من به نسبت جسارتش قبح از چیزی این حال این با داشت، حق کنممی فکر

 :کردنمی

 مربوط خودت به که جائی تا البته کنم؛ درک رو فکرت طرز کنممی سعی باشه،"ـ

 ".بذار احترام چارچوبهام به لطفا من با روابطتت توی ولی شه،می

 ".تریممحرم محرمی هر از قطعیه هردومون تصمیم وقتی"ـ

 ....کنم درکش توانستمنمی نه،
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 ".سردرنمیارم حرفاتم از و سممقد خشکه من بذار، بذاری خوایمی هرچی اسمشو"ـ

 :نیامد خوشش زیاد

 به شم مجاز شما چارچوبهای طبق بده اجازه لطفا پس مقدس، خشکه خانم باشه"ـ

 ".لمست

 راضی هم ایلیا ضمنا. شم همراهت تونمنمی کنی زندگی ایران خواینمی وقتی"ـ

 ".شهنمی

 "کنیم؟ دیگه فکر یه نیست بهتر حساب این با"ـ

 "چی؟ مثال"ـ

 ادامه هم کنار زندگیمونو شد راضی ایلیا هروقت هم، از باشیم دور اما کنیم، عقد"ـ

 ".بدیم

 همو که داریم رو امکانش کال بار چند سالی بعد ایران، من و باشی آمریکا تو یعنی"ـ

 "ببینیم؟

 تا تونیممی حداقل جوری این ؟!بیفتیم ه*ا*ن*گ به جفتمون که اینه از بهتر"ـ

 ".....ببوسیم کنیم، لمس رو همدیگه ببریم، لذت هم وجود از هستیم هم کنار کهوقتی

 :توپیدم و کشیدم درهم را هایماخم

 "....دیگه بسه"ـ

 بدون راحت خیال با را اشزندگی و شود سیراب من از دهم اجازه توانستممی چگونه

 ؟دهم باد به را امبرنده برگ تنها باید چرا من از است دور فرسنگها وقتی بسازد؟ من

 تمام از من بدون باشم مطمئن که دیدمنمی افالطونی را او عشق قدر آن من.... نه

 از مه که دانستممی بلکه باشم داشته شک اشپاکی به کهاین نه کند، پرهیز هازن

 آن باشد، داشته نیز من از غیر همسری که دارد را این حق عرفی هم و شرعی لحاظ
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 درواقع. ریخته جا آن در را اشزندگی بنای و اصل که دیگر اریدی در و من از دور هم

 کامال آزاد روابط از که چرا کنند،می عمل ترقوی هم خیلی لحاظ این از مذهبی مردان

 .دارند پرهیز

 ".بدم ادامه زندگیم به تو بدون تونمنمی دیگه من.... کنیم تمومش بیا رؤیا"ـ

 یراض ایلیا اگه و بمونی ایران گرفتی تصمیم اگه. امان نکن اصرار همونه، حرفم"ـ

 "....شد

 م،برس نسبی موفقیت به تونستم زندگیم روزهای ترینسخت تو من! تونمنمی"ـ

 ایلیا دشای که خیال این به واهی، امید یه به ایران بیام و کنم پشت شهمه به تونمنمی

 "!شاید بشه، راضی

 ".آمریکا بیام تونمنمی هم من"ـ

 رهبهت ایلیا برای هم اونجا؟ بیای خواینمی که داری اینجا به پایبندی چه تو چرا؟"ـ

 هایموقعیت تمام به کنیمی پشت خاطرش به که داری کیو اینجا. خودت برای هم

 "زندگیت؟

 اب که را امزندگی توانستمنمی هم من داشتم، را خودم دالیل هم من ولی بود او با حق

 ندارم چیزی وهیچ کس هیچ که کشوری به بروم کنم رها امکرده سرهم دل خون

 ظاهر این پشت نیست معلوم که کنم تکیه امان مثل مرموزی آدم به باید وفقط

 :برایم کرده سوار ایحقه چه اشفریبنده

 هم زادگاهمه، هم که نروژ رممی کنم زندگی ایران از خارج جایی باشه قرار اگه"ـ

 باهات اومدن آمریکا سر باید چرا. مسلطم نشونزبو به هم و حضورمه معطل اموالم

 "بزنم؟ چونه
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 بختیخوش احساس باشه عشقش کههرجایی آدم چون معلومه، کامال دلیلش خب"ـ

 چهگر آن است جنت چوماه، باشد رخی یوسف هرکجا: گهشاعرمی که نشنیدی. کنهمی

 "؟*چاه قعر باشد

 :زدم لبخندی و کردم کناز چشمی پشت نیز من دارد، شوخی قصد دانستممی

_______________ 

 حافظ*

 "!....نارسیس کن بس.... آه"ـ

 دنز باد مشغول جدیت با دوباره آنگاه زد، جانم به آتش و شد ترپررنگ لبخندش طرح

 بارید؟یم نم نم که بارانی یا دهند آتش به تن باید دانستندنمی که شد خاکسترهایی

 مهنی موهای عطر از بود گرفته گر تنم بلعید، را اهو رطوبت و شد پیروز آتش باالخره

 به دوختم چشم.... خوردمی دماغم به کردمی خم را سرش هوابی هربار که مرطوبش

 آذین را هایششقیقه انگیزدل وتابی پیچ با که اشپیشانی کنار بازیگوش هایطره

 که حالت شخو و مجعد نیمه موهای این به ساختمی عجیب شمال هوای. بود بسته

 .بود کافی کردنم دیوانه برای تنهایی به

 ردمب پیش را دستم نیز من گرفت، آتش به رو را هایشدست و گذاشت کنار را بادبزن

 زا اشوسوسه و شده نزدیک هم به خیلی هایماندست ببلعم، را آن گرمای از کمی تا

 !بود ترقوی همیشه

 با لبخندی که آمدم خود به ایلحظه فقط! ه؟ن شدیا اشتیاقم پر نگاه متوجه دانمنمی

 :داد تحویلم چشمک

 "!کردم؟ پا به آتیش برات بارون زیر جوری چه که اومد خوشت "ـ

 :دادم او به دوپهلویی وجواب زدم لبخندی هم من
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 "!کردنه پا به آتیش کارِت تو "ـ

 کنار یکشیده یشیارها تا خندیدنمی کاش خندید، بلند صدای با و آمد خوشش خیلی

 شوخ این از وای ای ام،رفته یغما به ام،شده غرق.... شدنمی ترعمیق چشمانش

 ....اتچشمی

 داشتم،ن را تحملش دیگر و شده دگرگون حالم بزنم، لبخندی حتی توانستمنمی دیگر

 اب شدم، دفترش جلد یباگوشه بازی مشغول دلیلبی احساسم کردن پنهان برای

 هایمر کشاندمنمی جهنم اعماق به تا که شد دوخته چشمانی به دوباره منگاه صدایش

 :کردنمی

 خشکه خانم کن فکر بهش خوب باشم، چارچوبهات مواظب تونممی حدی یه تا من"ـ

 "!مقدس

 ....پذیرم آسیب قدر چه چارچوبهایم دربرابر آوریمی یادم موقعی چه درست! لعنتی آه

 کشیدم عقب را سرم فورا که آورد لبم سوی به را شااشاره انگشت حرف این از پس

 ریدیگ اتفاق منتظر کهآنبی و خندید دوباره کند، عملی را شومش نیت نگذاشتم و

 .افتاد راه به ویال ساختمان طرف به و برخاست باشد

 ورد تا برگشتم. بود کرده برپا باران زیر امان که آتشی هُرم و امواج صدای و ماندم من

 برگ و شاخ با سرراهش و داشتبرمی قدم ایعجله هیچبی کنم، تماشا را شدنش

 مانهس به متعلق که را ششی نمره مولتن توپ ایوان روی از آنگاه کرد،می بازی درختان

 یهاگذشته به دیگر شباهتی بازهم رفت، بستکبال زمین سوی به و برداشت بود

 !بسکتبال به عشق دورش؛

 ....مدارس بین مسابقات تفریح، یا ورزش هایزنگ دور، هایسال به کشید پر دلم
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 یتماشا به میلی و آوردمی درد به را دلم توپ این رنگ حتی نبود که هاسال این تمام

 چشمان مقابل درست اینجاست، او حاال. نداشتم بسکتبال مسابقات از کدام هیچ

 !قرارمبی

 ودب زمین یدرحاشیه که ومندیتن نخل درخت کنار و رفتم جلو زنان قدم و برخاستم

 ....شدم تماشایش وغرق ایستادم

 تفریح یک برای ولی شد،می محسوب اوکوچک برای و بود دخترانه سایز توپ اگرچه

 شچشمان یاشاره با تنها کالمی هیچوبی زد لبخندی دید مرا وقتی نبود، بدک کوتاه

 دور ار وچادرم جلورفتم! بود انگیزیوسوسه پیشنهاد شوم، ملحق او به که کرد دعوتم

 :کرد اعتراض او ولی بستم کمرم

 قدرهام اون خدا احکام. هست پوشیده کافی یاندازه به لباست بردار، رو چادرت"ـ

 ".نگیری سخت خودت اگه نیست سخت

 موقتطور به اگرچه کنارگذاشتنش و بود شرعی حد از بیش چادر به ام وابستگی شاید

 بازی و دویدن امکان چادر با من و داشت حق او هرحال به ولی تگرفمی را نفسم

 است ترینکامل که هرچند است؟ چادر فقط حجاب که آمده دین کجای نداشتم، کردن

 با سپ احکامش، و دین از کند بیزار را آدم بدتر تواندمی گاهی موردبی سختگیری ولی

 تا کمتونی ایوان، یگوشه گذاشتم انام دفتر با و برداشتم سر از را چادرم تردید اندکی

 و رفتم وجل! باشم شده گناهی مرتکب کنمنمی فکر نه؛ پایم، شلوارلی و بود زانو باالی

 :ماندم پاسش منتظر و شدم ملحق او به

 گفته رفته، یادم بودم بلد همهرچی! ها؟نخندی بهم ندارما؟ تمرین اصال من"ـ

 "؟!باشم

 بودن مهم برایش داد؛ پاس من به را توپ بگوید چیزی هکآنبی و خندید فقط درجوابم

 لحظات و باشیم هم با خواستمی من مثل نیز او فقط بد؛ یا باشد خوب امبازی که
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 هک زودگذری و کوتاه بس روزهای آن مثل درست بگذرانیم یکدیگر کنار در را شادی

 ....شد زده رقم آن در امنوجوانی خاطرات انگیزترینخیال

 یوحت هاگذشته خوبی به هم هنوز او بود، کننده گیج شدت به همیشه مثل اشازیب

 ودیمب وخندیدن دویدن و وپاسکاری شوت مشغول کهتاوقتی کرد،می بازی بهتر شاید

 تدوس فهمیدم،نمی را زمان گذشت کردیممی بازی یکدیگر با هاایمدرسه بچه ومثل

 امشده ترجوان سال ده کردممی حس یابد، انپای ونشاط پرشور لحظات این نداشتم

 دوست همکالس جلوی و بیفتد سبد توی شوتم که است این غمم و همّ وتنها

 .دهم نشان خودی امداشتنی

 صدای با و دویدند بیرون هازده زلزله مثل وسپهرهم سمانه ما سروصدای از

 :کردند بلنداعتراض

 "...تنها؟ تنها معرفتابی آهای،"ـ

 :شمرد غنیمت گذاشتن منت برای را فرصت سمانه و

 "!من؟ جون مولی با اونم"ـ

 :گرفت اش شوخی هم امان

 "!پونگت پینگ توپ اون با برو"ـ

 دهآما دوستانه جدال یک برای و خندید هم کلی و نشد ناراحت اصال سمانه حال بااین

 سپهر و سمانه دونفره؛ تیم دو با مسابقه یک به شد تبدیل ما بازی ترتیب این به شد،

 :داد نظر فورا سمانه. امان و من مقابل تیم یک در اتوماتیک طور به

 ".کمه تعدادمون کنیم، بازی* نیمه"ـ

 :امان زبانی شیرین بازهم و

 "!بیا ولیت با برو تو"ـ
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 !ممنوع بازی بچه یعنی این و

 مانا مقابل در که دیگرهم سپهر و تاسمانه ده خبولی بود بهتر سپهر از سمانه بازی

 باشم دربازی او همراه و یار کهازاین هم من شوند،نمی حریفش هم باز بگیرند قرار

 فرصت هایمگریناشی یهمه با من به امان کهاین خصوصا بودم غرور و لذت از لبریز

 چیزی بازی وسط سپهر البته کنم، کسب مانکوچک تیم برای امتیازی که دادمی کافی

 :نیستم ناشی هم چندان شد باورم که گفت

 بسکتبالیست توهم پس! باشی زبل قدراین کردمنمی هم فکرش! جون رؤیا والای"ـ

 "!نداشتیم خبر ما و بودی

 :کرد ورم امان غیرت رگ فورا

 گیمی بهش که باشه هم آخرت دفعه ضمنا کردی؟ فکر چی بسکتبالیسته، که البته"ـ

 "!«جون»رؤیا

 شوخی یک حساب به گذاشت ولی خورد جا بدجور سپهر که پیداست فتهناگ البته

 !کرد نگاه امان و من به بدی خیلی جور یک ولی دانم،نمی را سمانه دوستانه،

 چای و تخمه بساط حتی و کرد پیدا هم را خودش تماشاچی زود خیلی تورنمنت این

 قابلم تیم وکار کس جمیعاً که محترم تماشاچیان این و شد منتقل زمین اطراف به هم

 اخلد توپ که این محض به فقط بزند، گلکسی چه که کردنمی فرقی برایشان بودند

 اقتط وآقارضا سوده آخرسرهم شد،می بلند هوابه سوتشان و کف صدای افتادمی سبد

 که شدند ملحق ما به بازی اواسط ضایعشان غیرورزشی هایهیکل باآن و نیاوردند

 روسپه سمانه به و برداشتیم را عرضهبی و تنبل یسوده داشت را امان ما متی چون

 بلد هم را بازی قواعد ترینساده که) آقارضا خوب نسبتاً بدنی قدرت از دادیم اجازه

 .برند سود( نبود
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 فسننفس و گرفت عضالتشان زود خیلی ناکارآمد یدومهره این که پیداست ناگفته

 الح باشند تماشاچی بازهم دادند ترجیح و نشستند شانگرامی مادر و پدر کنار زنان

 ذاییغ امداد به ونیاز اندکرده کم وزن کیلو چند بازی اینطی گفتندمی شوخی به کهآن

 مه ساراخانم! دارند وغیره وکربوهیدرات چربی ومشتقات وپفک چیپس قبیل از فوری

 زودی افتادمی اتفاقی هر بودکه گرفته یاد را* دَبِل خطای ازکجا بازی وسط دانمنمی

 خورد،می همبه وتعادلمان گرفتمی مانخنده اختیاربی ما یهمه که!!« دَبِله: »زدمی داد

 غنج کلی هم ساراخانم که!« دبل جوووونم: »گفت عاشقانه درجوابش امان بارهم یک

 روزهای حتی که گرفت قرار نیز داردنباله هایشوخی سرییک محور موضوع این! زد

 !شد داستانی خودش و داشت جریان هم بعد

 دگیسرزن احساس هاسال این تمام در بار نخستین برای که بگویم توانممی جرأت به

 نبودم حاضر آوردمی فشار امرفته وا عضالت به خستگی هم وهرقدر کردممی نشاط و

 آنجا تاو باشم «کنارامان» اینجا کرد پیدا ادامه تاشب اگر حتی خواستممی بکشم، کنار

 مد،آ خوش همه مذاق به بازی این بس از که است گفتنی کنیم، بازی هم با شودمی که

 دهیم، رارق برنامه جزو ترکیب همین با را مسابقه اینجاییم کهتاوقتی گرفتیم تصمیم

 ویس از صلهبالفا هم شد مطرح سمانه سپهرو طرف از که یارکشی تغییر پیشنهاد

 یمت هم من با ببیند خواب به مگر سپهر بود معتقد امان که چرا شد، رد جدیت با امان

 !شده

 مدام هم بازی از بعد حتی ومن بود برایم جالبی یتجربه باامان بودن تیم هم

 همواره موقع آن را، مدرسه روزهای خاطرات که طور همان کردممی مرور را اشخاطره

 دانستمنمی را دلیلش اوایل کرد،می بازی گرفتمی قرار من مقابل کهتیمی در او

 امان چون شد حل برایم مسئله این روز یک اما شدم،می هم ناراحت حتی وگاهی

 مهایتیمی هم فورا گرفت، قرار من مقابل درتیم معمول وطبق شد ما بازی وارد وقتی

 امان ولی ها،حرف این از و «بازیممی است معلوم جوری این: »که کردند اعتراض

 :گفت
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 هاچارهبی این به خیلی که شما با بیام هم من اگه کرده؟ لوله رو همه رؤیا بینیننمی"ـ

 ...."!!ستمه

 سال هایسال که کنممی سازیخاطره باکسی دارم دیگر باریک که شودنمی باورم

 .....بودم کرده بازیخاطره فقط درحسرتش

***** 

__________ 

 در طفق باشد، چهارنفر از کمتر بسکتبال بازی در تیم دو اعضای تعداد وقتی: نیمه*

 هب ذوزنقه یمحدوده در توپ هروقت که ترتیب این به کنند،می بازی زمین ینیمه یک

 به شروع دایره نیم بیرون از و شود خارج ذوزنقه از فورا باید بیفتد، کسی دست

 اگر لبتها بمانند، ذوزنقه داخل مدافع عنوان به مقابل تیم و کند تیم اعضای با پاسکاری

 عمداف عنوان به و کنند واگذار حریف به را توپ فورا باید شد امتیاز به تبدیل شوت

 .بمانند دایره نیم داخل

 جای به و داشته نگه دست در را توپ دریبل، از بعد که بسکتبال در خطایی: دبل*

 .کنند دریبل دوباره کردن شوت یا دادن پاس

 «سیزده دروغ»

 لذت و پرنشاط روز یک از خسته ما یهمه گسترد سایه جاهمه بر شب سیاهی وقتی

 آرام و گرفتم دردستم را دستش و کشیدم دراز ایلیا کنار رفتیم، هایماناطاق به بخش

 ....کردم نوازشش آرام

 زیرلب دربربگیرد را او آرام آرام تاخواب زدمی برهم مستانه را چشمانش که طورهمان

 :گفت آهسته

 "ام؟.... خوبی..... خو پسر"ـ

 :بخشیدممی او به را خوب هایحس تمام باید هرحال به ولی کردم تعجب سؤالش از
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 ".خوبی همیشه هستی، خوبی پسر که معلومه"ـ

 "گی؟می ربی..... به پس.... پس"ـ

 !است ربیعه درگیر ذهنش تمام بچه این! من خدای

 ".گممی باشه"ـ

 دارد کمکم را کلمات حتی زند،می حرف قبل از بهتر قدر چه او اندیشیدم خود با و

 .لکنت با هرچند کندمی ادا درست

 "باشه؟..... امیر.... امی بابا گهنمی.... می نی..... دیگه ایلیا بگو، هش.... به"ـ

 یهابهانه شدن درقطع ربیعه یپا کهاین از حالاین با دمید، جانم در ایتازه روح انگار

 :شدم نگران کمی باشد میان در بچه این

 "گذاشتین؟ قراری باهم مگه"ـ

 :داد تکان مثبت جواب ینشانه به را سرش

..... زنهمی نی..... حرف.... حف..... باهام دیگه..... بابا بگم.... اگه.... گفت.... گف"ـ

 فایدهبی مورد این در هایشفرصت تمام.... ).رو.... رورا.... یورا مامان اگه گف.... گف

..... دوس....دیگه.... من.....باشه راحت.... نا.... باشه ناحت ازت.... ازت!!! یورا!( بود

 "!ندارم دوستت

 تنفیذ دارد را اعدامش حکم انگار که کردمی نگاه ربیعه به جوری روز آن چرا فهمیدم

 ساکت بارهدراین که کنم وادار را او زور به امتوانستهمی هم من هرحال به! کندمی

 :نشود اشعقده و نریزد دلش توی که امبوده این نگران همواره ولی شود

 تونیمی حتی بزنی، حرف شدرباره من با تونیمی داری دوست رو امیر عمو اگه تو"ـ

 و کرد قهر زنش که؟ دیدی.... نگو بابا بهش دیگه فقط باشی، داشته دوستش هنوز

 ".بابا گفتی امیر عمو به تو چون رفت
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... .دیگه( پشیمونم! )=ببخشیدم االن من.... من.... من. رو اینا گف ربی.... دونممی"ـ

.. .ایلی با... بگو ربی به(.... اشدرباره! )=بزنم حف درباش خواممینی.... خوام نی.... ام

 ".نباشه قهر.... بامن

 :کردم خفیفی اعتراض و کشیدم آهی

 تیوق چرا پس فهمی،می چیو همه خوب اینقدر که تو قشنگم، پسر تو ببینم بعد"ـ

 "کنی؟ گوش تا بگه ربیعه باید حتما نیست؟ مهم برات اصال شهمی ناراحت مامان

 «پسرم؟ دنیاتم کجای»

 :بست را چشمانش بعد و کرد نگاهم کمی

 "!بخوابه ایلی.... نزن حف..... فهه نی....  هیچی ایلی"ـ

 و اصالح را کلماتش تمام ظرافت با داشت پیش دقیقه چند همین تا که برد ماتم

! الهس هفت شش کوچولوی ایلیا همان یپوسته توی رفته یکدفعه حاال کرد،می ترمیم

 :فروخوردم را امخنده

 ".زنمنمی حرف باشه خوردی؟ دوباره ضمیراتو چرا حاال"ـ

 سعی گرفت، مشتش توی را هایممو. کشیدم دراز پشت به و بـوسیدم را دستش و

 و بودم دلخور هم قدری کهآن حال دهم؛ توضیح برایش نشود ناراحت که جوری کردم

 :کنم تالفی را رفتارش خواستممی

 ".کنی بازی موهام با خواب موقع زشته شدی، بزرگ دیگه"ـ

 ....بست را چشمانش و نداد اهمیتی اصال

 دیدترش دلبستگی هرچه ترسیدم،می ربیعه به اشدلبستگی همهاین از بودم، نگران

 ولی گرفتمی نادیده هایمفداکاری تمام با مرا او. شد خواهد ترسخت جدایی باشد
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 امنادیده تنم یپاره حتی که امکرده اشتباه کجا دانمنمی! دادمی جان ربیعه برای

 .کند تحمیل من بر را هایشخواسته بخواهد که مواقعی مگر گیردمی

 بیرون اطاق از و کردم سر را چادرم روسریبی و خواب لباس همان با و استمبرخ

 که ودب روشن کوچک دیوارکوب یک فقط. انگیزدل سکوتی از بود پر خانه فضای. رفتم

 شعبان ینیمه مهتاب با ایوان. پاشیدمی دیوار و در به فانوس چون روشنی سایه

 به و نشستم پله اولین روی بود، پیچیده جا همه بوهاشب انگیزدل عطر و شده روشن

 ....گذشت چشمانم مقابل از عمرم لحظات تک تک دوختم، چشم آسمان

! اندنکرده لحاظ مرا هرگز شاناولویت در که کسانی تمام به امبسته دل! مرا کن نگاه»

 امکسیبی حقیقی مصداق کند، غیرخودت پایبند مرا هایمدلبستگی اینخواسته انگار

 به را تو من ولی کنم، صدا را تو فقط خواهیمی دانممی.... فرزندم وجود با حتی

 تو اعظم نام گویندمی ای،کرده منعکس هستی این یذره ذره در که امشناخته صفاتت

 تو غیر در را تو نور که چشمانی حقارت با کنم چه ولی غیرتو؛ از است بریدن دل

 «بیند؟می

 اندکی را چادرم خورد، گوشم به ایوان در بازشدن صدای که گذشت قدر چه دانمنمی

 بخواهد شب وقت این کسی کردمنمی هم را فکرش که درحالی کشیدم جلوتر

 نشست کنارم وقتی نبود، سخت اصال زدنش حدس. شود امتنهایی همنشین

 زده وابیخبی من مثل نیز او البد گذشت، امبینی کنار از نرمی به شیرینش و عطرخنک

 !مگرنه؟ است، دوطرفه حس یک این سرش، به

 یگاه. کردیممی دنبال آسمان در را ماه حرکت و بودیم ساکت هردو طوالنی دقایقی تا

 دلپذیر و خنک هوا. کردندمی عبور مقابلش از یا و کنارش از روشن و تاریک ابرهای

 هک نآ حال کردم، صحبت به شروع اختیار بی! خواستنی و دلچسب امان حضور و بود

 :نبودم صحبت آغازگر معموال

 "!....نه؟ ماست، چشمای از ایراد"ـ
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 ....ماند توضیحم منتظر سکوت در و کرد نگاهم و برگشت

 نور همگ کرد؟ نگاه خورشید به شهنمی ولی کنیم، نگاه لذت با ماه به تونیممی چرا"ـ

 "نیست؟ خورشید از ماه این

 :کردم حسش نگاهبی که نشست لبش بر لبخندی ایثانیه چند مکثی از بعد

 ".بزرگه زیادی چشما این برای نورخورشید نداره، ایرادی ما چشمای"ـ

 "....دیدمنمی رو جا هیچ دقیقه چند تا ولی کنم، نگاه خورشید به کردم سعی بار یه"ـ

 :شدم خیره چشمانش به و برگشتم

 بینه،نمی رو یهیچ دیگه باشه، داشته رو خورشید به کردن نگاه جرأت که اونی"ـ

 "!رو هیچی

 :شد متوسل کلمات به بگیرد جوابی نتوانست خویش تفکر و سکوت در وقتی

 "عزیزم؟ گرفتی چی از تمثیل رو ماه و خورشید این"ـ

 :نشست لبم بر کمرنگ لبخندی

 "!عشق"ـ

 :بود امافتاده فرو هایپلک و نیمرخ به خیره همچنان. افتاد زیر به نگاهم و

 رو مجازی عشق چشماش دیگه کنه تجربه رو حقیقی عشق کهنیاو... قشنگه"ـ

 "هوم؟ بینه،نمی

 :کردم نگاهش دوباره

 اهنگ رو ماه بتونیم فقط که آفریده جوری رو ما خودش انگار.... شهنمی سخته، ولی"ـ

 ".کنیم
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 اهم از تو مثل هم یکی بره،می لذت ماه زیبایی از فقط یکی همینه، توی هاآدم فرق"ـ

 ".خورشید به سهرمی

 :داد ادامه و کرد مکثی و

 ".کرده رها رو درس تو مثل باهوشی دختر که متأسفم"ـ

 :کردم نگاهش

 نمکمی مطالعه فراغتم اوقات تو کههمین تحصیلیه؟ مدرک گرفتن فقط علم مگه"ـ

 "نیست؟ کافی

 هم افالطون اگه که کنیممی زندگی ایتوجامعه کن قبول ولی درسته، طرزفکرت"ـ

 ".باشی داشته باالیی تحصیلی مدرک که دنمی بها بهت موقعی فقط باشی

 او ...زندگی این هاینیش تمام نوشیدن به داشتم عادت من ولی داشت نیش حرفش

 این در اشسطحی افکار به اعتقادی من ولی گفتمی درست خویش فهم درحد

 :نداشتم خصوص

 یمطالعه از و کنممی زندگیمو مدار من کنن،می فکری چه دیگران که نیست مهم"ـ

 راه این از که پولی خاطر به نه ندارم، تحصیلی مدرک به نیازی. برممی لذت آزادم

 ".اجتماعیش پرستیژ نه بیارم، دست به بخوام

 یا،رؤ حیفی تو. کنم درکت تونمنمی ولی دارم، قبول حرفاتم و گیمی چی دونممی"ـ

 یستنن قدت هم که هاییآدم بین بتونی تا بگیر ترپایین کمی رو سرت کنممی خواهش

 ".کنی زندگی

 :برایم بود بزرگ شوک یک مثل حرف این

 ".فهمیدی اشتباه تو دونم،نمی هیشکی از باالتر رو خودم من امان"ـ
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 غرق هک ما از یعنی کنیمی فکر حقیقت به وقتی ولی بینینمی باالتر رو خودت تو"ـ

 ".یباالتر گردن و سر یه مجازیم

 یدرست ینتیجه به نتوانستم ولی بیندیشم هایشحرف به هرلحاظ از کردم سعی

 :برسم

 "خوای؟می چی من از تو"ـ

 شد الزم اگه وحتی بگیری رو دیپلمت بدی، ادامه تحصیلت و درس به خواممی"ـ

 ".بری دانشگاه

 "....بعدش؟ که"ـ

 یگاه. برسه من به ضوعمو این از نفعی نیست قرار... گفتم خودت خاطر به هیچی،"ـ

 تو کنیم، ایجاد رو رشدشون یزمینه که همینه خدا هاینعمت از کردن شکرگزاری

 ".مسئولی تواناییت و هوش درمقابل

 روی حتی که ایپاره ابرهای مثل درست بگویی؟ را هااین که ایکرده خراب را شبم

 کند، خطی خط را اطفموعو بنشیند کنارم نداشتم میلی دیگر. پوشانندمی هم را مجاز

 ت،اوس خاطر به بگیرم تحصیل ادامه به تصمیم روزی اگر که دانستممی را این ولی

 دهنکر فکر آن به هرگز و بود زده را هاحرف این مشابه نیز سوسن پیش هاسال وگرنه

 .بودم

 "....رؤیا"ـ

 اهم به خیره همچنان دهم، جوابی یا کنم نگاهش نداشت دلیلی پس بودم، دلخور

 ....منتظرماندم

 دلم ولی کیه عشقت دونممی شه،می آب دلم تو قند زنیمی عشق از حرف وقتی"ـ

 ".بگی خودت خوادمی
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 :برجکش توی بزنم که بود من نوبت حاال ماند، انتظار به وحریصانه

 "....تو دختراش، و سلمی سارا، مامان سمیه، سوده، ایلیا، عاشق عاشقم، من آره؛"ـ

 و رفت لبش از لبخند ام،آورده را نامش لشکر یک کنار در که نشد لحاخوش اصال

 :بود آرام همچنان لحنش اما گرفت خشم از رنگی نگاهش

 "!مزخرف؟ اینه، عشق از منظورت پس"ـ

 اختیاربی بود، همیشه از ترجذّاب عصبانیت وقت که دوختم نگاهش به را نگاهم

 :زدم لبخندی

 "!نزنی مضراب تک عاشقانه یموسیق وسط دیگه باشی تو تا"ـ

 ینزم نقش بود نزدیک که کوبید بازویم به جوری را بازویش و گرفت اشخنده نیز او

 ....خندیدیم بلند چندان نه صدایی با هردو آنگاه شوم،

 "!کیه؟ عشقت بگو حاال یورا، مامان بشم خوبی پسر دممی قول"ـ

 "دونی؟می خودت نگفتی مگه"ـ

 ".بگی خودت خواممی ولی آره،"ـ

 :دادنش زجر بود لذتبخش چقدر که آخ فروخوردم، را لبخندم

 "!داره خرج"ـ

 :زد برهم مستانه را چشمانش

 ".عاشقمی که بگی بار یه فقط تو و بدم رو ندارم و دار حاضرم"ـ

 :دادم تکان سری و کردم مکثی

 "!بستی شرط ندارت و دار سر که نره یادت فقط! صبرکن بدر سیزده تا باشه،"ـ

 :زد لبخندی بعد و شد امخیره ناباورانه
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 دروغتم به حتی من. دممی سیزدهت دروغ واسه جونمو داره؟ قابلی چه داروندارم"ـ

 "!عزیزم دلخوشم

 دمبو دوخته مهتاب به همچنان که شد چشمانم یخیره و نشاند ایبـوسه امبرشانه و

 ....کنم پنهان را نیازم هایشعله تا

****** 

 و هرودخان صفای از و کنیم منتقل جنگل به را ناهار بساط گرفتیم تصمیم بعد روز

 تنم یدهپوش و شکیل مانتویی و لی شلوار بجوییم، ایبهره نیز جنگل باشکوه طبیعت

 .بردارم را چادرم بتوانم باشم داشته خیزی و جست و فعالیت خواستم اگر که کردم

 رشرش صدای. چیدیم را بساطمان و یمکرد پیدا جنگل درمیان زیبا بسیار جای یک

 .تیهس جمال یجلوه کهنسال و بلند درختان و بود طبیعت انگیزدل موسیقی رودخانه

 یقابلمه برای هیزمی اجاق دربندی آقای و آقارضا تا بودیم نشسته زیرانداز روی

 نارک و گوشه را کوچک پیازهای و زمینیسیب هم ایلیا و سپهر کنند، فراهم آبگوشتمان

 سرد آب توی را سمیه دست داشت هم سوده. شود کبابی تا زدندمی جا هاهیزم

 !بیاورد حال را جگرش اشزدههیجان هایجیغ تا کردمی فرو رودخانه

 و کردیممی نگاه برمان و دور به و نشسته آرام و ساکت زیرانداز روی نیز سمانه و من

 و ماندیشیدمی امان با دیشبم هایحرف به سویک از داشتیم، نظر زیر را یکی هرکدام

 ستدر و آمد امان موقع همان. بودم ربیعه به اشدلبستگی و ایلیا نگران دیگر سوی از

 من، به رویش و بود سمانه به پشتش کهجوری نشست جهتم خالف و کنارم

 اندکی را زانوانش و گذاشته زیرانداز از بیرون را اشکشیده و بلند پاهای حالدرعین

 :زد رویم به لبخندی آنگاه. بود کرده خم

 ".بزنیم قدم بریم بیا شهمی آماده غذا تا"ـ
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 یهآماد و دوخته ما به را خشمگینش و تند نگاه کنارآتش از که افتاد ایلیا به نگاهم

 :خواندم را امفاتحه زیرلب. بود حمله

 ".بعدا باشه ندارم، حال االن"ـ

 "!نفسم باشی حالبی نبینم چرا؟"ـ

 قبع کمی را خودم مالید، بازویم به را بازویش کمی عمدا و پاشید رویم به لبخندی و

 :کشیدم

 "!نکن"ـ

 رودمی ور قرمزهایم خط به دارد دانستمی کهبااین و داد خرج به تریبیش سماجت

 ....کردمی اذیتم همچنان

 ".نهکمی زهرمار جفتمون به رو نیک پیک این کل ایلیا وگرنه امان، برو"ـ

 :دادنمی بهایی امنگرانی به اصال

 رو تتوجّه کمی کهاین واسه فرصته بهترین هستیم جمع توی باهم که ایهفته این"ـ

 خدمتکار یه فقط رو تو و کنهمی رشد تربیش خودخواهیش وگرنه برداری روش از

 ".داره نیازهایی که مستقلی انسان یه نه بینهمی خودش هایخواسته برآوردن برای

 :خوردم فرو را لبخندم زحمت به و کردم نگاهش چشم یگوشه با

 "نیازها؟ کدوم"ـ

 :کرد نجوا زیرگوشم دقیقا و آورد جلو را سرش

 "نه؟ مگه می؛دیوونه تو"ـ

 مالید، امروسری به عمدا را هایشلب ولی بودم کشیده عقب را سرم کهاین با و

 وبیدکنمی را والیبال توپ ناگهان انهسم اگر نداشت، بوسیدن با زیادی فرق که جوری
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 و رنگ قرمزهایم خط و شدمی کشیده باریک جاهای به کارمان کنم فکر امان کمر توی

 و برگشت بود رفته درهم اشچهره ناگهانی درد این از که امان کرد،می قاطی فرم

 :کرد نگاهش

 "داری؟ مرض مگه"ـ

 :انداخت باال ایشانه سمانه

 "!دعوته جور یه"ـ

 :انداخت من به نگاهی امان برگرداند، را توپش که گرفت امان سوی به را دستش و

 "تو؟ میای"ـ

 مانهس به را توپ بگوید دیگری چیز کهآنبی. منفی جواب ینشانه به دادم تکان سری

 دنبال هب کنان خیز و جست بود کرده الفتوح فتح انگار که سمانه برخاست، و برگرداند

 ازچنگ که سمیه و شدند اضافه هاآن به بالفاصله هم سوده و سپهر افتاد، راه امان

 در چهارنفر سه اخطار فریاد و آتش سوی به رفت دوان دوان بود شده خالص مادرش

 .برخاست همزمان او از مراقبت

 و درآوردم دعایی کتابچه کیفم توی از شوم ملحق هاآن بازی به نداشتم دوست که من

 و چیدیم را بساطش و شد آماده ناهار کهاین تا شدم عاشورا زیارت خواندن مشغول

 .شد ملحق ما به مهم امر این برای بود که هرکاری مشغول هرکس

 نینشست را تفریحاتمان دادیممی ترجیح که بودیم شده سنگین قدرآن ناهار از بعد

 مینی نیکپیک گاز یک با و آورده هم قهوه ویری و هیر این در که سمانه. دهیم انجام

. گرفت فال دور یک هم بندش پشت و ریخت قهوه ما یهمه برای بود، کرده دم را آن

 درآوردیم، بازی مسخره کلی بود شده درست هایمانفنجان توی که هاییطرح سر

 راضاعت سمانه وقتی و نبود تهش هیچی که برگرداند درحالی را فنجانش سپهر مثال

 :گفت مظلومانه کرد
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 "!بخورمش خواست دلم بود مخود سرنوشت"ـ

 شده گرد چشمان با سمانه وقتی و کرد سروته من فنجان روی را فنجانش هم امان

 :انداخت باال ایشانه کرد نگاهش

 "!کن حساب روهم دونفرو ما سرنوشت"ـ

 هوهق با فالگیری جای به داد پیشنهاد آمدنمی خوشش بساط این از اصال که آقارضا

 نگو حسنی» کتاب نداشت همراه حافظ دیوان کسی چون البته یم،کن باز را حافظ دیوان

 هم روی و برداشت زمین روی از را سمیه* «داشت بره یه ما حسنی» و* «گل دسته یه

 :گذاشت هابرگه قطر روی را انگشتش گرفتن فال یشیوه به و چسباند

 "!امان داش کن نیت"ـ

 فنجان به دقت با و کردمی ترلکن را اشخنده زحمت به هم سمانه که طورهمان و

 زیرلب چیزی آسمان به رو امان بیابد، آن در را خاصی شکل تا نگریستمی سوده

 :زد فال مثال هم او داد، تکان آقارضا برای را سرش و گفت

 ننه: گفتمی باباش: فرمایدمی شیخ! برات اومده نیکویی فال عجب! بهبه... ال بسم"ـ

 *"!حموم؟ بریم باهم میای ماشاال؛ حسنی

 !بود کرده ادغام هم با را هردوکتاب از هایی قسمت درواقع که

 :کرد تحیّر اظهار بلند بازباصدای بناگوش تا لبخندی با هم امان

 "!ایشاال! ایشاال! ماشاال"ـ

 از ار کفگیر کند فرار کجا به دانستنمی آقارضا هایشیطنت دست از دیگر که سوده

 امان به رو و برخاست هم او کپلش، روی زد محکم و تبرداش نشسته هایظرف توی

 :گفت

 ".بریم بیایم، فردا بریم عصبانین، اینا اوه اوه"ـ
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___________________ 

 دبودن شصت یدهه در کودکان هایکتاب ترینمحبوب و ترینپرفروش کتاب دو این*

 دو. بود جودمو کتاب دو این از نسخه یک هاخانه دراغلب گفت توانمی جرأت به و

 شننه» و «حموم؟ بریم میای حسنی: گفتمی باباش: »ترتیب به شده ادغام شعر

 «ایشاال نخوری چش ماشاال، حسنی ننه: گفتمی

 شدن هضم هم -پدرسوده – آقاجان البته. رفت همراهش به و شد بلند هم امان و

 امان رفتن از بعد که ایلیا. بزند قدم اطراف و دور کمی تا رفت و کرد بهانه را غذایش

 یباق ازناهار که را هاییتربچه حاال و آتش کنار رفت شد بلند بود شده راحت خیالش

 اردک هجوج مثل هم سمیه! شوند کباب زمینیسیب مثل تا چیدمی آتش کنار بود مانده

 رویش به جوری هم بعد و دادمی انجام کردمی او که هرکاری و افتاد راه دنبالش

 مآد! شدمی بسته کمی چشمانش و درخشیدمی کوچولویش هایدندان که خندیدمی

 قورت درسته اشمشکی و ت*خ*ل موهای آن با را زیبا دخترک این خواستمی دلش

 .بدهد

 ام تماشای مشغول و داد لم کنان چرق چرق بود آورده کجا از تخمه دانمنمی که سپهر

 نکنم، توجهی کردممی سعی المعمو که شدمی زوم من روی تربیش او البته شد،

 .نپذیرفتم من ولی بخورم تخمه که کرد اصرار هم بار دوسه

 :گفت کردمی نگاه را سپهر فنجان که طورهمان سمانه

 "....وسطشه چرخ مثل چیزی یه که بینممی گرد مبهم طرح یه"ـ

 :اشپیشانی روی زد سپهر

 "!!سرایداریه اطاق هواکش اوه اوه"ـ

 :خندید کردیم، اهشنگ تعجب با همه
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 ینیآست یه اینجاییم تا رؤیاجون، قربونت! کرده گیر سرایدارتون دختر پیش دلم"ـ

 ".باال بزن برامون

 دکوبی شوخی به کشیدو درهم را هایشاخم هم ساراخانم کشیدند، حیرت از هینی همه

 :سپهر سر توی

 "!حیابی یپسره بکش خجالت"ـ

 :بود جانب به حق خیلی سپهر

 "مادرم؟ گناهه شدن قعاش"ـ

 "....ولی خب نه"ـ

 ا؟شم انقالبی هایآرمان بود این رؤیا، سوده، دونید؟نمی قابل رو دختر اون چی؟ ولی"ـ

 "دونید؟نمی شدن عاشق قابل حتی رو جامعه فرودست قشر هنوز که این

 چشم با هرحالبه یاشوخی؟ است جدی االن دانستمنمی کردم، نگاه سوده به من

 جایی یک سپهر این دل که کشیدم راحتی نفس هم من و شد ساکت مادرش یغرّه

 ؟کنم تعبیر چه به را ناخوشایندش و خیره های نگاه دانستمنمی وگرنه کرده گیر

 :زد غر زیرلب و گذاشت زمین روی را سپهر فنجان سمانه

 "!وجقه اجق خودش مثل هم فالش"ـ

 :کرد یشرو زیرو و چرخاند کمی و برداشت مرا فنجان و

 مه دیگه قدبلند آقای یه!! شرفبی داره هم چشمایی چه بینم،می قدبلند آقای یه"ـ

 هم سبیل طرح یه وره، این هم بلند قد چندان نه خپل آقای یه اوه اوه..... طرفه این

 عه؟.... رفته خدا رحمت به کنم فکر باالست، اون هم بالدار آقای یه!... وسطش افتاده

 جا چند از که وسطه این پسرهم یه!.... عجب انداخته، طرح وشهگ اون سپهرم فال

 وایساده اینا یهمه جلوی پسره کنم فکر! وره این هم چادری خانم یه.... شده تیکه
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 همه این نداری زندگی و کار خبرته؟ چه رؤیا!... زنهمی نقب داره ور این از سپهر ولی

 "کردی؟ خودت عنتر و عالف آدم

 ....دیگر گذشتمی داشت شوخی از کارش کردم، نگاهش دلخوری با

 :زد تشر خواهرش به من جای به سوده

 "برداری؟ بازیت میمونک از دست لطفا شهمی"ـ

 :آمد خوشش هم خیلی و گرفت سمانه ولی چیست سوده منظور دانستمنمی

 چی خودت. بشه مانعش تونهنمی هم کسی و شوخیه اهل میمون دیگه، شهنمی"ـ

 "رضاجون؟ واسه کنیمی لوس خودتو هی خانم؟ هگرب گیمی

 :کشید آهی سوده

 ".میمونه هم آقارضا آخه! میمونها تور به خوردم طرف دو از ندارم؟ که شانس"ـ

 :چیست منظورشان فهمیدمنمی هنوز

 "شدی؟ خل سوده"ـ

 :کرد سوده به رو سمانه

 "نه؟ باشه، گاو باید رؤیا"ـ

 :گفت سوده دستش کف بگذارم را حقش خواستم تا

 ".اومده دنیا چهل سال دیگه، آره"ـ

 یک زنند،می حرف هاسال و هابرج بینیطالع یدرباره فهمیدم و افتاد امدوزاری تازه

 را سوده حرف. امنبوده صرافتش به هرگز ولی بودم شنیده شاندرباره چیزهایی

 :کردم اصالح

 ".یک و چهل نه،"ـ
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 :درخشید چشمانش سمانه

 "نه؟ هستی، که هم یمردادماه"ـ

 "!توناجازه با بله"ـ

 :خندید و کرد سوده به رو سمانه

 "!اسد هم ببره هم اوه، اوه"ـ

 :کرد من به رو دوباره و

 و داره عهده به رو گروه رهبری همیشه! قهاره گویوسخن مبارز یه ببر دونستیمی"ـ

 شپی وکمتر شهمی تهکش شورش از ناشی حوادث توی هم اکثرا نداره، هراسی مرگ از

 لیو ومنطقیه مهربون نذاری دمش روی پا کهتاوقتی بمیره، طبیعی مرگ به که میاد

 ببرخشمگین یه چون کاره؛ آخر دیگه وقت اون! شه لبریز صبرش کهروزی به وای

 عنیی اسد هم تولدت برج مردادماهی متولد تو کهاین به باتوجه! بکنه تونهمی هرکاری

 دسته دو مردم اساسا چون درحدکماله تو مورد در چی همه حساب اینبا شیره؛

 رجب متولد دارن آرزو کهکسانی دیگه یدسته و اسد برج متولدین دسته یک: هستن

 "!خبریبی وخودت داری سرت روی رو پادشاهی تاج تو! باشن اسد

 :کرد احساسات ابراز هم سپهر که آمدمی خوشم خودم از داشت کم کم

 "!!شیییییییره رویا! دندونتو و چنگ اون جیگر! ببرکم جونم ای"ـ

 او و تنداش ایفایده ولی توپید، سپهر به دوباره و گفت االاللهی الاله زیرلب خانم سارا

 شدت به. نبرد حساب اصال هم من چپ چپ نگاه از حتی و کردمی را خودش کار

 را پررو بچه این حال اششقانهعا غیرت با که کردممی امان حضور به نیاز احساس

 .بگیرد
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 که بودم امیدوار و کردمی معتقد خودش به مرا داشت حسابی بینی طالع این هرحال به

 !نداشتم اشبقیه از خبر چون باشد داشته حقیقت

 زیاد من که گفتکمی هم گربه و اسب خصوصیات از بود برداشته دور خیلی که سمانه

 سپهر و سوده که چه من به بودم، خودم خصوصیات در غرق هنوز چون نکردم دقت

 دارند؟ طالعی چه

 :شد سمانه جدید سؤال جمع حواسم ناگهان

 "سالیه؟ چه امان"ـ

 اشدرباره بودمن مطمئن ولی نداشت کاملی ذهنیت بارهایندر کرد، نگاهم سوده

 در را ممعلومات دادم ترجیح سمانه چال و چشم درآوردن برای هم من دانم،می تربیش

 :دهم ارائه بارهاین

 ".اومده دنیا ونهسی اسفند پنجم"ـ

 یول است امان تولد از دقیقم اطالعات خاطر به کردم فکر کرد، نگاهم حیرت با سمانه

 :بود کرده تعجب دیگری چیز از ظاهرا او

 "!گاوه امان پس"ـ

 چرا حاال ندارد، دادن فحش قصد که آمد یادم ولی بزنم دهنش توی خواستممی

 !دانستمنمی بود حالخوش قدراین

 :کند اصالح کرد سعی سوده

 "نیست؟ موش مگه نه و سی سال"ـ

 :رفتنمی سمانه اطالعات درز الی مو
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 گهمی رویا که جوراین هم امان بعدی، طالع توی افتهمی هرسال بهمن ینیمه از"ـ

 لیخی تابستون گاوهای چون!! گاوی چه اونم گاو، سال تو افتهمی پس اسفنده، متولد

 "!کامشونه به چی همه زمستون گاوهای ولی کشنمی ستم

 :داد ادامه سمانه که شوم امان خصوصیات در غرق خواستم

 قدراون و دارن دائمی دشمنی باهم گاو و ببر که گفتنشناسیطالع توی بکن فکرشو"ـ

 ".... هبش نابود کامال هااون از یکی تا دنمی ادامه نبردشون به

 و طلقم به داد تغییرفرم بینیطالع به امنسبی اعتقاد وناگهان کردم نگاهش زدهحیرت

 ....داشت برم ترس جورهایی یک

 اشهب باوفا و مهربون شاید سرگرمیه، یه فقط گاو واسه عشق که اینجاست ترجالب"ـ

 "!صادیهاقت مسائل داره اهمیت تربیش گاو واسه که چیزی شه،نمی عاشق ولی

 خانایرج هایحرف گفت،می را ها این عمدا داشت انگار نداشتم، خوبی حس اصال

 !متأسفانه است سمانه با حق که شدم مطمئن و گذشت ذهنم از باد و برق مثل

 :داد تکان هوا در دستی تکلفیبی با سوده

 ".نباورکرد واسه نه ولی خوبه سرگرمی واسه خرافاته، شهمه اینا بابا، برو"ـ

 :برگشت طرفم به و کرد نازک برایش چشمی پشت سمانه! باشد سوده با حق کاش

 بیان، ارکن هم با بتونن نداره امکان گاو و ببر ببین؛. رئالیسته زیادی کن، ولش اینو"ـ

 "!شهمی میمون مسخ فقط گاو ولی باشن گاو عاشق توننمی هاحیوون تمام ببر از غیر

 نگران داشتم! است مسخره باشد؟ شده او مسخ امان که بود امیدوار االن یعنی

 کهاین محض به داشت زیرنظر اشخیره نگاه با را حاالتم تکتک که سپهر... شدممی

 :نشست شد بلند و زد چشمکی کردم نگاهش اختیاربی

 "!با بینیم کن جمعش پاشو. نگیرید جدی زیاد شده، دیر قرصاش"ـ
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 :گفت سمانه به رو هم خانم سارا. کرد ترک را زیرانداز و شد بلند و

 ".بسه کن، حیا"ـ

 داد سرمادرش پشت سوده. کرد ترک را زیرانداز سپهر دنبال به هم او و برخاست و

 :کشید

 "ها؟ کنهمی دبل این بری االن کرد،می رو تمالحظه تاحاال باز مامانی؟ کجا"ـ

 ورد انداخت را دستش قعشّا مثل هم سپهر و گرفت فاصله ما از کنان خنده خانم سارا

 .شد رفتنش صدقه قربان مشغول و مادرش بازوی

 :کند راحت را همه خیال تا برگشت سمانه طرف به سوده

 کنهنمی صدق هیچی امان درمورد باشه، درست گیمی که هاییاین تمام اگه حتی"ـ

 "!گذاشته زیرپا لحظه همین تا رو خلقت قوانین تمام اون چون

. دکرنمی کم امچرکینی دل از چیزی این ولی بودیم موافق او با همه خاص مورد این در

 آهی سمانه کنم، خرد سمانه سر روی را قهوه هایفنجان این تمام خواستمی دلم

 :کرد تأیید و کشید

 که نداره هم کاری! میمون تا بهتره شمیونه ببر با که گاویه تنها ایشون ظاهرا! بله"ـ

 "!توقوطی بکنه حالشو که رصتیهف مترصد ببره خانم این

 :شدم خیره او به باتحیر و شد گرد چشمانم

 "!تو؟ گیمی چی"ـ

 :کشید شوخی به نشانی و خط برایم و کرد تنگ را چشمانش

 "!نکنم مسخش اگه نیستم میمون ولی"ـ

 :کرد اعتراض سوده
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 "کنه؟می دبل این بره مامان نگفتم"ـ

 :دتوپی سمانه به خندیدم، فقط جوابش در

 ".دوستن خیلی اتفاقا نظرتم مورد گاو و ببر ارزه،نمی مفت بینیت طالع تمام "ـ

 :شود حساس رویم این از بیش سمانه خواستمنمی

 ".گهمی درست داره کامال جدالمون و دشمنی درمورد ولی"ـ

 هم کوری آدم هر وگرنه بوده لجبازی سر از هاتونمدشمنی اون حتی گفته؟ کی"ـ

 ".عاشقته مانا که فهمهمی

 :زدم نیشخندی! کرد اشاره سمانه به رحمانهبی «کور» یکلمه گفتن موقع و

 "نشناختی؟ رو نارسیس این هنوز! خودشه عاشق فقط امان جون، سوده"ـ

 :شد جیغ شبیه صدایش و داد دست از طاقت سمانه یکدفعه

 "!داره حقم خب "ـ

 و تگذاش اشسینه میان را دستشو فشرد برهم را هایشپلک زده، گند فهمید وقتی و

 !«وای: »گفت زیرلب

 صورت درون از حاال که را حرارتی توانستنمی هم عصر روحبخش و خنک نسیم حتی

 و بیاورد راتاب ما سنگین نگاه نتوانست بخشد، التیام طراویدمی ملتهبش و برافروخته

 را سپهر های تخمه یکیسه و انداخت چنگ سوده. رفت سویی به هم او و برخاست

 کندمی غلط گاو اساسا که فکر این غرق هم من شد، شکستن مشغول و برداشت

 !رسممی شانجفت خدمت امببری هایپنجه با زودی به! شود میمون عاشق

 و کرده دم نیکی پیک روی را چای نیز من کاری، مشغول هرکس و بود عصر نزدیک

 شروشن که چیزی فندکی دنبال به. شد خاموش که کردممی تنظیم را زیرش داشتم
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 مراهه به زدن قدم مشغول پیش لحظاتی همین تا که امان گشتن، به کردم شروع کنم

 :پرسید و شد نزدیک زیرانداز به بود سوده و آقارضا

 "گردی؟می چی دنبال"ـ

 :دادم شکسته پا و دست جوابی بودم خودم کار مشغول که طور همان

 "....شده خاموش کتری زیر هیچی،"ـ

 "!کن روشن این با بیا"ـ

 زیدم،خ عقب وبه کشیدم جیغ اختیاربی کبریتش قوطی دیدن با ناگهان و برگشتم

 :زیرخنده زد بلند باصدای

 مرخصی، رفته سربازم بابا؛ بیا! ترسهمی کبریت ازقوطی! توروخدا کن نگاش "ـ

 "!خالیه پادگان

 از را امدلخوری که شدنمی باعث این ولی شدم عصبی خودم یاحمقانه ازحرکت

 :کرد نچی و کشید عقب را کبریتش قوطی کردم، نگاهش اخم با بپوشانم، امان

 "!بودم لونداده رو استراتژیم کاش شدا؟ بد چه"ـ

 :گرفت حرصم

 "!شد؟می چی مثال بعد خب"ـ

 روی دلخوری با او از داد، تحویلم موذیانه ایخنده سؤال این به دادن جواب جای به

 بایستمی هم من شاید کردممی احساس شدم، خودم کار مشغول دوباره و گرداندم

 این! سمانه سراغ نرود دوباره تا بدهم نشان انعطاف کمی هایششیطنت مقابل در

 او از خصلت این چنانچه و ستشروری و شیطان موجود ذاتا امان که دارد حقیقت

 خطیر یوظیفه باید پس کند، رعم زیادی مدت بتواند است محال شود گرفته
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 باز رقیب برای را عرصه و گرفتممی برعهده خودم را شرارتش به پاسخگویی

 .گذاشتمنمی

 :گفت و نشست کنارم امان که بودم شده فارغ نیکی پیک کردن روشن از تازه

 "داری؟ خرد پول تومن دویست رؤیا"ـ

 :وشیدج وجودم در سخاوت و کردم فراموش را امدلخوری کل به

 "تومنی؟ بیست یا بهتره تومنی پنجاه"ـ

 نزینب نوبت نیست، همرام خرد پول راستش بهتره، باشه تومنی ده یا تومنی بیست"ـ

 .(بود ریال چهل یعنی تومان؛ چهار لیتری بنزین موقع آن) ".منه با هم

 شتنگ ومشغول گذاشتم زانوانم برروی را امدستی کیف دیگری وصحبت حرف هیچبی

 کف یک یفاصله به و کشاند نزدیکم به کامال را خود هم او شدم، پولم کیف دنبال هب

 گذاشت زمین برروی جوری کمرم پشت را هایشدست از یکی و نشست کنارم دست

 کم» کردم؛ نگاهش زیرچشمی و کردم اخمی شد، مماس هم با هایمانلباس قدری که

 حیاناا اگر که کردم مرتب را امروسری دلیلی چهیبی بعدهم!« شعوربی کنه بغلم مونده

 ور و زیر را کیفم نگاهش با کهدرحالی هم امان شان،بپوشانم ریخته بیرون موهایم

 :کرد غرغری زیرلب کردمی

 "!زنه که انگار نه انگار نیست، کیفش توی هم ساده رژلب یه حتی سلیقه،بی"ـ

 :نیامد خوشم اصال

 "!اصال؟ توچه به"ـ

 لخورد اصال او نگریستم، چشمانش به و شدم پشیمان حرف این از بالفاصله دهمبع

 گرفتم او از دهدی نشاند، برلبم اختیاریبی لبخند که بود برلبانش مالیمی تبسم و نشده

 هانناگ بیاورم بیرون را تومنی بیست هایاسکناس پولم کیف توی از خواستم وتا
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 وا به نگاهی زیرچشمی کنم حرکتی کهآنبی دم؛کر احساس امشقیقه روی فشاری

 با هآنگا بود؛ گذاشته امشقیقه روی و درآورده تفنگ یک شکل به را دستش انداختم،

 :گفت تهدید شبیهلحنی

 "!ستمسلحانه سرقت یه این! حرکتبی"ـ

 :نالیدم وار گالیه و گرفت امخنده

 "!امان نکن اذیت"ـ

 اشکودکانه بازی به چنانهم خوردفرومی را اشخنده کردمی وانمود کهدرحالی او ولی

 :دادمی ادامه

 "!بیاد کن رد رو پولت کیف یاال کدومه؟ اذیت"ـ

 نمایش این شاهد دورتر کمی از هم سپهر و سمانه یکسو، از سوده و آقارضا حاال

 :بریزد هم به روانم و روح شدمی باعث که بودند مسخره

 "!میری؟می ینکن شیطونی امان"ـ

 "!فکرکن جوراین تو"ـ

 ،شد خواهد برداشته امشقیقه روی از ترتیب این به فقط دستش کردم حس وقتی

 :دادم دستش به چرا و چونبی را پول کیف

 فول فیلم یه وسط کنیمی فکر داری؟ احساسی چه االن مثال!.... نمکبی بیا؛"ـ

 "!اکشنی؟

 انجام ایغیرمنتظره حرکت پولم کیف گرفتن محض هب دهد حرفم به اهمیتی کهآن بی

 متقس توی از بردارد تومانی بیست کهاین جای به یعنی کرد، امعصبانی پاک که داد

 هموخیلی بودم گرفته تازگی به که را درچهاری شش پرسنلی عکس مانندش آلبوم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

314 

 

 پیرهنش جیب توی را آن بالفاصله و بوسید گرمی به و برداشت بود شده قشنگ

 :کرد رها امدستی کیف درون را پول کیف و گذاشت

 "!خودت مال پوالتم"ـ

 لخورید با!... است؟ پولم کیف توی عکسم که دانستهمی و گرفته را آمارم قبال لعنتی

 :توپیدم براو باعصبانیت وخندید، زد رویم به مرموزی چشمک کردم، نگاهش

 "داشتی؟ برش ایاجازه چه به"ـ

 :نبود عصبانی اصال او یول

 رقتتوس که بودی شنیده تاحاال ست؟مسلحانه سرقت یه این گفتم که من عزیزم"ـ

 "!بگیره؟ اجازه کسی مسلحانه

 :انداخت باال ایشانه هم آقارضا گرفت، تأیید آقارضا از نگاهش با و

 "!نشنیدیم که ما واال، نه"ـ

 عمیقی نفس! کند شراکت امان هایارتشر در نداشتم انتظار دیگر آقارضا از واقعا

 :باشم مسلط برخودم کردم سعی و کشیدم

 "!بده اشپس یاال داره، حدی هم شوخی کن بس امان"ـ

 "!بدم؟ پس رو چی"ـ

 "!لوس یمزهبی برداشتی که رو عکسی همون"ـ

 "!خسیس دزدیدم طال شمش یه بانکت توی از فقط من عکس؟ کدوم! عکس؟"ـ

 دارم،بر جیبش توی از را عکس که کردم دراز اشسینه سمت به عصبانیت با را دستم

 و هندهد تکانلحنی با و فشرد را آن محکم و قاپید را دستم اشسینه کنار از سرعت به

 :گفت جدی
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 "!جیزه؟ آتیش که ندادن یاد بهت"ـ

 :گفت سوده به زیرلب آقارضا

 ".بریم کن جمع داره، بدآموزی دیگه اوه اوه"ـ

 تمدس خواستم نداشتم، خوشی حال اصال. گرداند ما از ناراحتی با را رویش هم مانهس

 صدق عنوان هیچ به و گرفت ترمحکم را آن که بکشم بیرون دستش از عصبانیت با را

 :بردم باال را صدایم نداشت، را کردنش رها

 "!بزنی؟ دست من به که داری حقی چه تو عوضی؛"ـ

 بمب یه بزنی دستبرد بهش خوایمی که ایسینه همین رزی باشه حواست توهم"ـ

 "!تریبیش چیز نه اخطاره یه فقط این تپه،می داره ساعتی

 جدیت تمام با کردم سعی که بودم عصبانی متجاوزانه رفتار این خاطر به قدرآن

 :بزنم حرف او با وخشونتم

 "!دیوونه همه، جلوی بردی آبرومو کن، ولم"ـ

 :گرفتم مقابلش را دستم بود، چشمانم به خیره هنوز ولی ردک رهایم آرام

 "!یاال! بده عکسمو"ـ

 شلوارش جیب توی از هم را پولش کیف آنگاه آورد، بیرون را عکسم جیبش توی از

 هک قاپیدم دستش از را کیف عصبانیت با گذاشت، درونش را عکس و کشید بیرون

 سپ را عکسم تا و گذشته سرم از آب دیگر حالاین با بود، نیز تماس قدری مستلزم

 نشد پاره ترس از که کشیدم محکم را کیفش قدرآن. کردمنمی رهایش گرفتمنمی

 :بود بسته رگبار به مرا زیرلب کهآن حال کند، شل را دستش کمی شد مجبور

 "!روانی وحشی! هو"ـ
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 باز را فکی کوتاه فرصت درهمین من ولی بگیرد پسش تا کرد حمله سمتم به دوباره و

 عکس به حواسم ناگهان بگردم عکسم دنبال که این جای به حاال و بودم کرده

 امان و بدهم دست از را فرصت شد باعث آن به کردن نگاه که بود شده پرت دیگری

 ....بقاپد من از را کیف

 :گرفتم سمتش به جویانه صلح را دستم و کردم نگاهش

 "ببینمش؟ دیگه بار یه ذاریمی"ـ

 لبومآ قسمت توی داد، دستم به دوباره را کیف و کشید بیرون کیفش توی از ار عکسم

 ترکوچک کپی یکی بود، درآن دوتا فقط حاال که گرفتمی جا عکس سه مانندش

 دیگری و بود پریشان دورم موهایم و بودم داده او به دبیرستان یدوره در که عکسی

 هک سیاه موهای و عسلی چشمان با زنی کرد، پرت هدفم از را حواسم که عکسی همان

 ود،ب بسته آذین را گراندش بک انار درخت هایبرگ و داشت اشچهره بر زیبا تبسمی

 ....بودم دیده خانایرج یخانه در را هادرخت این

 "امان؟ کیه این"ـ

 :کرد امشوکه جوابش

 "!مادرمه"ـ

 ".....زیباست چقدر.... خدایا"ـ

 دعوای به که را آنچه تا بود رسانده ما به را خودش عجله با هم سوده دیگر حاال

 :رساند را خودش دیگر سوی از هم سمانه ببیند، بود داده خاتمه مانمیان

 "!ببینمش؟"ـ

 را صدایش سوده شد، خیره ما اشتیاق به و کرد تنش گاهتکیه را هایشدست امان

 :کرد نازک
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 "!واقعا شد حیف کنه، رحمتشون خدا نازه، چقدر"ـ

 :کردم تکرار زیرلب نیز من

 ".....زیبا صورت این حیف"ـ

 ....سوخته رنج و حسرت آتش در که

 ادش اصال داشت برلب که لبخندی رغمعلی نگریستم، امان به و کردم بلند را سرم

 هنوز و ایکشیده اتخسته دوش بر بارسنگینی چه! من امان چارهبی. رسیدنمی نظربه

 ....رجاییپاب کوه مثل کنیمی وانمود

 "؟!چیه مادرت اسم نگفتی وقت هیچ امان"ـ

 ".رامونا"ـ

 :پرسید سمانه کردیم، نگاه هم به حیرت با هرسه

 "بودن؟ خارجی"ـ

 :داد تکان سری امان

 ظاهرا شد مجبور پدرم با ازدواج خاطر به خب، ولی. بودن مذهبی هایاقلیت از نه،"ـ

 ".بده دین تغییر

 :گفت سوده

 "کرد؟می عبادت خودش یشیوه وبه بود مسیحی چنانهم یعنی ظاهرا؟"ـ

 :زد پوزخندی امان

 هک مادرم؛ نه و بود ایششناسنامه دین به مقید پدرم نه! کنیمی شوخی!... عبادت؟"ـ

 پدرومادرم! دادنمی تغییرش پدرم به عشق خاطر به بود پایبند دینش به واقعا اگه
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 اسهو نداره، اصالتی هیچ که ببینم تباریاع امر یه رو دین سال هایسال تا شدن باعث

 ".نداشتم اعتقاد هیچی به دبیرستان اواخر تا من هم همین

 :کردم تأیید

 یهردو حساب این با نداشت، مذهبی تفکر ولی بود گرا اخالق کهبااین پدرم هم من"ـ

 ".نیست تحمیلی عقیدهمون یعنی کردیم، انتخاب رو دینمون ما

 :داد تکان سری آقارضا

 خابانت خودش واختیار علم با کهاین مگه نیست مسلمون کسیهیچ درسته، همین"ـ

 ".باشه کرده

 :کرد تأیید هم امان

 ".دقیقا بله"ـ

 :انداخت متلک امان به رو سمانه

 "؟نکرده خدای نیست نامحرم اصال که ایشونم! دیگه؟ مسلمونی شما االن یعنی"ـ

 لبش بر لبخندی و فهمید را منظورش مانا فشرد، و قاپید هوا در را دستم ناگهان و

 :نشست

 سیک کار تو و باشه خودت کار به سرت کهاین چیه؟ دونیمی مسلمونی اصل اولین"ـ

 "!اوکی؟ نباش، دیگران اصالح فکر به و کن اصالح رو خودت! نکنی فضولی

 :برخورد سمانه به خیلی

 "شه؟می چی منکر از نهی و معروف به امر پس"ـ

 شالش زیر از که انداخت سمانه رنگ خرمایی و ت*خ*ل موهای به ایاشاره امان

 :بود گرفته قاب را صورتش و ریخته بیرون
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 "!!خواهرم کن رعایت رو حجابت عجالتا شما"ـ

 :کرد لجاجت حال این با گرفت، را امان منظور سمانه

 ".شخصیه امر یه حجاب"ـ

 ".رسممی شخصیم امورات به دارم هم من"ـ

 :نبود بردار دست سمانه چرا دانمنمی

 "که؟ نبود دیگران حریم به تجاوز اصال شما کار یعنی"ـ

 :انداخت باال ابرویی امان

 "شی؟ وصی وکیل مگه تو داره، زبون خودش"ـ

 زا هرگز که سمانه کند، بس که زد سمانه به سیخونکی و گرفت راگاز لبش سوده

 قصد دید وقتی و انداخت نم به نگاهی نیم بردنمی حساب خواهرش هایسیخونک

 هآمد بدم امان رفتار از من که است درست. کرد سکوت شوم بگومگویشان وارد ندارم

 پس بدهم، را امشخصی مسائل به ورود یاجازه سمانه به نداشت دلیلی ولی بود

 :آقارضا به کردم رو دو آن به توجهبی

 لمث هاییآدم پس شه، ابحس مسلمون شآگاهانه انتخاب از بعد هرکسی قراره اگه"ـ

 "اینه؟ از غیر شن، حساب مرتد نباید رشدی سلمان

 هم بعد و کرد بدل ردو امان با داری معنی نگاه بود درمانده سؤالم جواب در که آقارضا

 :کشید ریشش به دستی

 شرعی احکام باشه زاده مسلمون نفر یه وقتی.... خب بگم؟ چی واال، دونمنمی"ـ

 احکام دبای بمیره خردسالی توی اگه یا شهنمی حساب نجس مثال گیره،می تعلق بهش

 خودش قلبی اعتقاد و بلوغ از تاقبل هرچندکه شه، رعایت براش اسالمی کفن و دفن

 ".گفت واقعی مسلمون بهش نشه
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 :زد پوزخندی امان

 "!نبودن مقید وپدرشم مادر شنیدم"ـ

 :داد ادامه مانا کند، حالجی را حرفش تا کرد نگاهش سکوت در آقارضا

 تکلیف سن به هنوز که هاست بچه حقوق از صیانت برای گفتی که شرعی احکام"ـ

 ایکج ولی کنه می برخورد اطفال با خودش قواعد طبق هرملتی که طبیعیه نرسیدن،

 حدود کرده؟ خوری روزه چون بزنن حد رو ساله سه ی بچه یه مثال که دیدی دنیا

 که بگیره تصمیم تونه می بلوغش از بعد رکسیه چون بالغه، افراد مخصوص شرعی

 "؟!دین بی یا مسیحی یا مسلمون باشه، چی

 :کرد تأیید مارا حرف هم سوده

 ادعای وقت هیچ اصال که اون مثل کسانی یا رشدی سلمان خب، گهمی راست"ـ

 بلوغشون محض به اونا! شن؟ حساب مرتد حاال که نکردن بودن مسلمون

 هن بشه باهاشون حربی کافر حکم باید پس بستن، رو از اسالم با رو شمشیرشون

 ".مرتد

 :کرد اصالح امان

 هن باشن، اسالمی حاکمیت کفالت تحت که شنمی حساب موقعی هم کافرحربی"ـ

 ".داره غیرمسلمون حاکمیت که کشوری توی

 :کرد چای به ایاشاره و نشست زیرانداز روی رسیدنمی ذهنش به جوابی که آقارضا

 ".مثلشه هرکی و رشدی سلمان بابای گور بابا، بخوریم یدبریز"ـ

 که طور همان پس شود، تمام جا همین کننده مشمئز بحث این دادم ترجیح هم من

 به ار کیفش تا شدم نزدیکش و کشاندم جلو امان سوی به را خودمکمی بودم نشسته

 :گفتم آهسته حال عین در برگردانم، او
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 رو قدرشون خانایرج که گلی دسته چنین از یفح واقعا..... شاد روحشون"ـ

 ".ندونست

 :کردم حسش خوبی به من و داشت نفرت و خشم از رنگی ته نگاهش

 "....ممنون"ـ

 :کردم برداری بهره شده ایجاد آرامش از

 "بدی؟ پس عکسامو شهمی"ـ

 :پرید باال ابروانش

 "!کردی پیشروی عکساتو؟"ـ

 هب سری و خندید کردم، نگاهش مظلومانه و دمدا تکان سری مثبت جواب ینشانه به

 :داد تکان راست و چپ

 ".کن فراموششون نداره، امکان"ـ

 :شد آویزان هادختربچه مثل املوچه و لب. گرفت دستم از را کیف و

 ".بدی خیلی"ـ

 .گرفتم فاصله او از دوباره سرخوشش نگاه دربرابر و

 دلش کس هیچ. زیرانداز روی دشدن ولو کوفته و خسته همه عصرانه چای از بعد

 ینچن اصال چون و بکشم دراز مجبورم بنشینم اگر دیدم هم من. خانه برگردد آمدنمی

 شغولم و رودخانه کنار ورفتم برخاستم پسندیدمنمی آقایان چشم مقابل را وضعیتی

 هک بودم نکرده کامل را امکلبه هنوز ولی شدم، وچوب سنگ با کوچک ایکلبه ساختن

 مشد کارخود مشغول دوباره و انداختم او به نگاهی. نشست کنارم شدو نزدیکم انام

 .بود آرزویم نهایت درکنارم حضورش که آن حال
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 "اوستا؟ خواینمی عمله "ـ

 یلتکم به کرد شروع هم او و نشست مقابلم کردم، اکتفا سخاوتمندانه لبخندی به

 :گذاردب مانراحت ایمکرده خلوت بیندمی وقتی که نبود کسی البته هم سمانه ام،کلبه

 "!کارند مشغول کارگران که بینممی! بهبه"ـ

 بودیم، خودمان ساز و ساخت مشغول جدیت با همچنان او به توجه بدون امان و من

 کندمی دریافت شکن دندان هایجواب امان از هرقدرهم دختر این که است عجیب

 !افتدمی راه دنبالش پررویی با بازهم

 نشست خودشیاجازه با ایمنگرفته جدی را حضورش مانکدام هیچ دید وقتی

 که عمدی یا بود اتفاقی دانمنمی هم بار دو یکی حتی شد، ما به کردن کمک ومشغول

 به شروع بعد لحظاتی! عذرخواست موذیانه بعدهم و امان دست به خورد دستش

 همشاهد دارشمعنی و جدی نسبتا درکالم ازشوخی رگههایی کهآن حال کرد سخنرانی

 :شدمی

 چولوکو ایکلبه ساختن مشغول کودک یک کهوقتی تربیتی روانشناسی لحاظ به"ـ

 من هالبت کنه،می اعالم خانوادگی گرم کانون به رو نیازخودش داره کهاین یعنی شهمی

 ینتیجه اما طلبن؛یم رو کانونی مدل چه شما وسال سن به نوباوگانی که دونمنمی

 "!هازدواج خانواده تشکیل راه بهترین که کرده ثابت شناسیجامعه تحقیقات آخرین

 کند، کپ چارهبی شد باعث که کردیم نگاه شیطانش یچهره به زمان هم امان و من

 :پرسید غیردوستانه کامال لحنی با امان بعدهم

 "!تو؟ چته"ـ

 :شد دستپاچه سمانه

 "؟!داخ به هیچی"ـ
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 :نبود بردار دست امان ولی

 "!بگو باش راحت هست، چیزیت تویه نه؛ "ـ

 راکنار رودربایستی گذشتمی شورش و پرشر ی کله آن در چه دانمنمی که سمانه

 :گذاشت

 "نه؟ کنی، بازی غذات با داری عادت شما استاد، گممی"ـ

 :رفت روف درهم ابروانش و نشد منظورش متوجه من مثل هم امان باراین

 "منظور؟"ـ

 :داد تکان سری و انداخت من به داری معنی نگاه سمانه

 ".باشی جریان در گفتم فقط، افتهمی دهن از داره غذات!... جوری همین هیچی،"ـ

 برای هم امان حال درعین نیامد، خوشم ازحرفش اصال و بگوید خواهدمی چه گرفتم

 :یختر را زهرش باالخره و کرد نگاهش خیره چندلحظه

 "!کنم جان نوش دسر قبلش دارم عادت"ـ

 رودخانه آب توی را دستش و برخاست بود گرفته کمال و تمام را جوابش که سمانه

 هب همچنان نیز امان نگاه که درحالی کارش سراغ رفت بگوید چیزی کهآن بی و شست

 بی دادم ترجیح نیز من که بود آمده بدم بگومگو این از قدرآن. رفتمی دنبالش

 او ،بگیرم فاصله مالحظهبی شرور پسرک این از و بشورم را هایمدست بروم سروصدا

 برد، فرو رودخانه آب درون را دستش و نشست کنارم درست و برخاست فورا نیز

 عصبانی گرفت، محکم را دستم و انداخت پنجه آب زیر از طوریچه ناگهان نفهمیدم

 رها و گرفته را آن سماجت با نیز او یول بکشم بیرون را دستم کردم سعی و شدم

 ...کردنمی

 "....داری حقی چه تو! شعور بی کن ولم"ـ
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 :برید را حرفم

 ".نذار تنهام کنممی خواهش رؤیا، بمون پیشم"ـ

 :نبود خوب اصال حالم

 "!برات نیستم گیری دندون یلقمه من کن، جان نوش رو دسرت برو"ـ

 الوحا بود ازهمیشه ترسرسخت او ولی کند ایمره تا کشیدم محکم را دستم دوباره و

 :باشد دویده کیلومترها انگار زد،می نفسنفس

 "!همین فقط نگه، چرند این از تربیش و ببنده رو دهنش خواستم"ـ

 و برداشتم تقال از دست چکید،می ما یشده قفل هم به هایدست میان از آب قطرات

 :خورد سر امگونه بر اشکی یقطره

 "!کنممی خواهش..... کن مول"ـ

 :بود آشفته کامال که درحالی کرد رهایم آرام

 "!دارم نیاز بهت.... رؤیا"ـ

 یاری چشمانم هرچند کنم، پنهان را بغضم تا گرفتم دهانم مقابل را دستم پشت

 اشتجاوزگری خوی توانمنمی باشم اشدیوانه اگر حتی کرد،می چکه هنوز و کردنمی

 :برتابم را

 ".....طور؟چه دی؟می اجازه خودت به طورچه"ـ

 چنگش از شدن رها برای که دیدمنمی خودم در دیگر گرفت، را بازوانم باراین

 انستمتومی غلطی چه من کشد درآغوشم گرفتمی تصمیم اگر حتی بزنم، وپاییدست

 هابام یب هایماشک یباقیمانده تا فشردم برهم و بستم را چشمانم درماندگی با بکنم؟

 ....ریزند فرو
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 "....تونمنمی رؤیا، تونمنمی تو بدون دیگه"ـ

 :بنشاند ه*س*و*ب امپیشانی بر بتواند تا کشید خود سوی به مرا کمی و

 "منی؟ مال تمومه؟ باشه؟"ـ

 :دادم تکان را سرم

 و ستمه اولویتت آخرین که وقتی تا نه! ببینمت دیگه لحظه یه حتی خوامنمی تمومه،"ـ

 به هکوقتی تا نه عاشقمی، که کنیمی وانمود باز و منه از ترمهم برات شغلت و زندگی

 همین تو شده خالصه برات عشق و دیمی رو حریمم به درازی دست یاجازه خودت

 امان، تمومه.... کنیمی رد باوقاحت قرمزهامو چراغ تمام کهوقتی تا نه ها،شدن ارضا

 "!ازم شو دور

 :داشت نگه باال را هایشتدس و رفت عقب قدم چند

 تونمنمی رؤیا! بریدنم ترمز حساب به بذار کنممی خواهش..... خواممی معذرت"ـ

 ".قرمزه هاچراغ تمام بهت رسیدن واسه وقتی کنم تحمل این از تربیش

 :شدمی خفه رود یهمهمه در هنوز اگرچه بردم، باال را صدایم

 ویت یادته! بری پیش حد تاچه که کنهنمی هم فرقی نداره، توجیهی هیچ تجاوزگری"ـ

 ندارن، شدن پیشقدم حق مصافحه توی آقایون گفتن دادن؟ یادمون چی مونمدرسه

 اول همون از چون چرا؟ دونیمی! جلو بیاره رو دستش خانم تا صبرکنن باید

! شهمی شروع کوچولو تجاوزهای همین از بزرگ تجاوزهای بدن یادمون خواستنمی

 من به کردن درازی دست واسه حاال ولی آوردیمی جا به خوب رو معاشرت آداب تو

 بخوای اگه و داری من به رسیدن واسه راه یه فقط تو امان! میاری مسخره توجیهات

 ".دیمی دستم از همیشه برای بزنی شبیخون یا بری بیراهه

 :بود پدیدار آرامش لحن در شرمساری هنوز
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 پدرت سد از زمانی یه بهت رسیدن راه تنها چون ؛دادم دستت از که وقته خیلی"ـ

 که هرچی رو بذارم پا کنم، خراب دنیامو حاضرم خاطرت به! ایلیا هم حاال و گذشتمی

 "....وندارم دارم

 :زد تلخی لبخند و

 "هستم؟ اولویتت چندمین من بگو تو حاال"ـ

... ..گرفتم مهایدست میان را صورتم و نشستم خزه از پر سنگی تخته روی جاهمان

 :ایستاد و برداشت عقب به قدم چند

 من ولی !بینینمی تاشونو ده و بینیمی تو رو یکیشون ست،سمانه از پر من بر و دور"ـ

 نوم وقت هیچ که توئی! رؤیا خواممی رو تو فقط چون بستم شونهمه روی به چشممو

 ".....لیاای نه ابی، نه مهرداد، نه پدرت، به نه ندادی، ترجیح هیچی به

 از ایرحمانهبی برداشت چه او و کردممی فکری چه هاسال این تمام من! وای ای

 :کردم نگاهش ناباورانه! داشته افکارم و احساسات

 الهس چهارده دختر یه مگه بدم؟ ترجیح رو تو تونستممی اصال من امان؟ گیمی چی"ـ

 هم ابی بزنه؟ حرف پدرش خواست روی بتونه که داره گیری تصمیم قدرت چهقدر

 شپوسیده طناب به شدم مجبور کشوندی گند به آبرومو وقتی بود، تو دستپخت

 !پدرمه و ابی و تو شاهکار همین حاصل هم ایلیا! دره ته نشم پرت که بشم آویزون

 "کنی؟می قضاوتم راحت قدراین که دمنمی انجامش و تونممی

 :بود چیز یک شنیدن تظرمن فقط ذهنش گفتم که چیزهایی تمام میان از

 گیمی که دستپختی کهحالی در زنینمی حرفی اون از چرا چی؟ مهرداد پس"ـ

 "!بوده دادنت ترجیح همون ینتیجه

 :دادم تکان تأسف به سری
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 "کنی؟می فکر مهرداد به داری هنوز شدن پایین و باال سال همهاین از بعد"ـ

 :باشد رفته فرو دبیرستانی پسرک همان یپوسته به دوباره شدنمی باورم

 وقتهیچ مونده، باقی قلبم روی که سیاهیه یلکه بزرگترین مهرداد به تو عشق"ـ

 "!بگذره هم دیگه صدسال اگه حتی کنمنمی فراموش

 :ایستادم مقابلش و برخاستم

 "!بودی شده دچارش تو که بود شیطانی توهم یه فقط تمامش! امان؟ عشق؛ کدوم"ـ

 :داد تکان راست و چپ به را سرش

 ازب خنده به لبات اون کنار فقط که یادمه خوب بودی، عاشقش واقعا تو نبود، توهّم"ـ

 یکی به دست برضدمن باهاش.... کردیمی اخم دیدیمی منو وقتی و شدمی

 رو موهات حتی داشت اجازه مهرداد ولی شم نزدیک بهت من ذاشتینمی کردی،می

 و مدرسه اومدمی تو خاطر به مهرداد مادر ندونه که نبود کسی هم اواخر اون ببافه،

 رؤیا، کنمنمی فراموش وقتهیچ.... بودی گرفته ش درباره رو تصمیمت توهم

 "!وقتهیچ

 خبر اگر وای... باشد بوده موضوعی چنین درگیر ذهنش حداین تا که شدنمی باورم

 !ام؟گذاشته مالقات قرار او با هم حاال که باشد داشته

 بوده وپریسا تو یرابطه شبیه مهرداد و من یرابطه که بده احتمال درصد یه مانا"ـ

 ".باشه

 از رحمانهبی دختر اون پیش من بود، من صبور سنگ پریسا.... نداره امکان نه،"ـ

 ولی سوختمی براش دلم همیشه! کردمی گریه من خاطر به اون و گفتممی تو عشق

 "....نکردم کاری بهش زدن زخم جز
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 اشم که بگم تونممی ببافم، هم به پریسا و تو از سناریو هزارتا تونممی هم من"ـ

 ین،رفتمی کوه باهم بستین،می شرط نخ با تورسازی سر وبارها بارها من چشم جلوی

 به اون وقتی که دونمنمی هم حاال حتی.... کردینمی شرکت هم هایمهمونی توی

 که ممکنه..... ساختی جا همون رو زندگیت مه تو و آمریکاست توی عباس یگفته

 "!نه؟ یا باشین ارتباط در باهم هنوز

 پاچهدست کمی کند جور جوابی بتواند که این وبرای کردمی نگاهم ناباورانه حاال نیز او

 :شد

 که اریب آخرین من ولی کنیممی زندگی کشور یه توی درسته بینم،نمی اونو من ولی"ـ

 ".کردستان برم کهاین از لقب بود، ایران دیدمش

 :کرد رجوعش و رفع در سعی پوزخندم برابر در که کرده خراب کرد حس شاید و

 .نکردم قبول من ولی آمریکا برم باهاش خواست ازم کنه، خداحافظی بود اومده اون"ـ

 .شدن ناامید ازم کنممی تالش دارم امدادگر یه عنوان به که دیدن وقتی شخانواده

 "!همین رؤیا، همین

 :زدم تلخی لبخند و دادم تکان سری

 هم دادمهر که بدونی خواستم فقط کنی، ثابت بهم رو چیزی کنی تالش نیست الزم"ـ

 ".تو برای پریسا مثل درست! تربیش نه بود معمولی دوست یه من برای

 :ماند خیره چشمانم در عمیقش نگاه و کرد سکوت لحظاتی

 "نبودی؟ ادمهرد عاشق بگی خوایمی.... پس"ـ

 "....وقت هیچ! نبودم نه،"ـ

 :کشید راحتی نفس
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 آروم دلم شنیدمنمی خودت زبون از تا بودم، حرف این شنیدن منتظر همیشه"ـ

 مهرداد با حد اون تا مدرسه توی چرا بود؟ چی رفتارهات اون دلیل پس. گرفتنمی

 "دادی؟می زجرم

 "!بدم زجرت خواستممی چون گفتی، خودت رو دلیلش"ـ

 :شد پدیدار نگاهش عمق در نیز شادی از آثاری ولی کرد تعجب

 "تنفر؟ یا عشق خاطر به چرا؟"ـ

 یاجازه خود به اشتجاوزگری خوی این با او تا بزنم جار را عشقم گفتم؟می باید چه

 به که را عشقی بخواهد من از تا عاشقتم بگویم دهد؟ تربیش هایدرازی دست

 خاموش برای روشن جوابی من از او بخشیم؟ التیام کردمی تفسیر خودش یشیوه

 درکنارم همیشه برای را او من و خواستمی اشمردانه وغرایز احساسات آتش کردن

 چاک سینه عاشق ها ده لحظه همین تا من مردهاست، تمام خصلت این. خواستممی

 کی مثل مرا یکی دهند،نمی بهایی زن یک انسانی شأن به کدامشانهیچ ولی امدیده

 سرم را بودنش سار سایه منت دیگری خواهد،می خودش برای نقلیه یوسیله

 شغلی فرصت نام به دیگری و اندیشدمی ابرویم و چشم به فقط یکی گذارد،می

 .....کند جنـسی کشیبهره خواهدمی

 ،نیست شدن محرم جز چیزی دنبال هم او ندارد، فرقی هیچ بقیه با دیگر حاال هم امان

 راه !باشد امزنانه هایجلوه تمام االختیارتام مالک تواندمی طریق همین از تنها که چرا

 واهخ تمامیت مرد این اختیار در را خودم که نیست این سمانه مثل رقیبی با اممبارزه

 ....زندمی دامن اشتشنگی به تربیش من پرهیز بگذارم،

 "سخته؟ قدراین دی؟نمی جواب چرا"ـ

 :کردم تنگ قدری را چشمانم

 "کنی؟می فکر چی خودت"ـ
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 از تا داد اجازه و زد تلخی لبخند آنگاه شدیم، خیره هم به کوتاه چندان نه لحظاتی

 ....بروم و بگذرم کنارش

****** 

 خاطرات بهترین از لبریز برایم تهران به بازگشتمان تا ماندهباقی روزهای تکتک

 با حتی که بودم رسیده جایی به شدم،می بدی دختر داشتم من است، امزندگی

 قراربی و مست دادمی درازی دست یاجازه خودش به امان که لحظاتی یادآوری

 زا ترسیدممی عصیانگری، از ترسیدممی زد،می دامن امدلواپسی بر این و شدممی

 .....ترسیدممی اختیار،بی لذت این

 در نارک گفتن یااهلل بی او و بودم کردن درست کتلت مشغول آشپزخانه توی که روزی

 و چسبان و تنگ شلوار و بلوز آن با مرا سیر دل یک شوم متوجهش تا و ایستاد

 را وجودم تمام خشم لحظه آن کرد، تماشا بودم کرده بوکله سرم پشت که موهایی

 کرد خواهم قطع او با را روابطم تمام کند تکرارش اگر که دادم اخطار حتی و گرفت

 خواهم کنارش بازهم دانستمی نبود، هیچی نگران انگار او نبرد، حساب او ولی

 رفتارهای با را ما هردوی تا دهممی اجازه و خندممی و زنممی گپ او با و نشست

 ندانچ نه تذکر یک نهایتا آنگاه.... کند پرتاب معصیت گرداب به اش افسارگسیخته

 !ندارد هم را گربه ابهت که تمهس ببری شبیه کردممی حس! هیچ دیگر و دوستانه

 تلحظا چه و دهد یادم رانندگی کمی هستیم اینجا که تاوقتی خواستم او از حتی من

 او به تربیش و تربیش لحظه هر و هرروز. نشد نصیبم لذّتبخش تعلیم این از که نابی

 فرتامس این از بعد کهاین فکر بود، محال برایم او بدون زندگی دیگر شدم،می وابسته

 که بودم قرارشبی قدر آن. کردمی امآشفته مرگ سرحد تا شوم دور او از باید دوباره

 بازهم و بزند سر که سپیده اشتیاق در و آمدنمی چشمانم به خواب صبح تا شب

 چیدهپی هایمیاخته تمام گرداگرد جنون هایریشه. تپیدمی هیجان از دلم باشم کنارش
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 از که حیاتی آب یتشنه و بودم زنده همچنان ولی کردمی ساقطم زندگی از داشت و

 ....بریزد دلم کام بر سیاهش چشمان جام

****** 

 زا بود تصویری که کشید زیبا روغن و رنگ تابلوی یک برایم مدت این طی سمانه

 همیشه بودکه گرفته الهام ـ نرگس ـ سرایدارمان دختر از او روستایی، دختری

 و بلند وگیس زدمی گره گردنش پشت و کردمی سر رنگی نارنجی نخی روسری

 رنگ صورتی هاینسترن با کشی انتهایش در که افتادمی بیرون زیرآن از نیز سیاهش

 المعمو هایشلباس پایش، به هم وشلواری بود زانوانش تا همیشه دامنش بست،می

 بود گندمگون اشچهره ومرتب، تمیز ولی وکهنه، مندرس وتقریبا بود شکل یک

 به داشت کهدرحالی بود کشیده توصیفات همین با اورا سمانه سبز، وچشمانش

 را آن و آمد خوشم خیلی داد،می غذا ایوقهوه درشت هایخال با طالئی ایگوساله

 .ببرد لذت و ببیند را آن شودمی وارد در از هرکه تا کردم نصب هال دیوار روی

 :دش سرخ عصبانیت از سمانه که زد حرفی دید را تابلو بار یناول وقتی امان البته

 "بزنی؟ طرح خونه «خانم» از نبودی بلد! سلیقهبی"ـ

 !کردند تأیید را امان هم سوده و سپهر که شد تربیش عصبانیتش موقعی و

 رفته آقایان که روز یک ولی بود نگذاشه برداریالگو این درجریان را نرگس سمانه

 اوهم و آورد داخل به خود با را او و گرفت را دستش ماشین، سرویس یبرا بودند

 اب زیرلب و کرد نگاه خودش هنری تابلوی به شدمی سفید و سرخ ازخجالت کهدرحالی

 :گفت شمالی شیرین یلهجه

 "...قشنگه! ممنون خیلی"ـ

 پاک که بود وخجالتی حرفکم قدر آن ولی خورد، شیرینی و چای ما با روز آن او

 :پرسید او از سمانه رفتمی وقتی برد،می سر را آدم یحوصله
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 "کنی؟ ازدواج نداری قصد تو"ـ

 بود نتوانسته دخترک زبان از که سمانه. شد خارج اطاق از دهد جوابی که آنبی او و

 بازکرد را اوسرصحبت با جوری همین و رفت مادربزرگش سراغ کند، دریافت جوابی

 :پرسید هموبعد

 "دی؟نمی شوهر رو دخترت ننه، "ـ

 :داد پاسخ خودش خاصسادگی با اوهم

 "!شونهعروسی هم دیگه دوماه کرده نومزد"ـ

 به! شد خنک هم سوده دل و ریخت زمین روی برادر و خواهر ماست ترتیب این به و

 فاوتمت الکام یطبقه دو از و نداشتند سنخیتی باهم نظر هیچ از سپهر و نرگس هرحال

 و تاس خیالپردازانه زودگذر هـوس یک این که فهمید شدمی درنتیجه بودند، اجتماعی

 جوریاین که نبوده ناهمگون وصلت دراین صالحی و خیر حتما دانم،نمی! هیچ دیگر

 نکرده خدای و باشد داشته را نظر همین هم سپهر که بودم امیدوار. خیرشده به ختم

 .ندنک عشقی شکست احساس

 حساب ویال در اقامتمان روز آخرین درواقع که رسید راه از نوروز سیزدهم روز باالخره

 نگدلت حاال از که بفهمم توانستممی من و بود ناراحت و حوصلهبی امان روز آن. شدمی

 من و بردیم سر به شمال زیبای طبیعت در روز تمام. است بودنمان باهم روزهای

 اوهمچنان بگذارد سرمسربه و کند شیطنت همیشه مثل انام تا ماندم منتظر هرچه

 .شدممی نگرانش داشتم کمکم من و بود خاموش و آرام

 اله توی جاهمان امان رفتند، هایشاناطاق به و گفته بخیر شب همه وقتی ازشام بعد

. دش ورزشی اخبار به دادن گوش مشغول و کشید دراز یکاناپه روی تلویزیون جلوی

 انام که شدم نگران کمکم ولی بودم اطاقمان توی نیز من خوابید ایلیا که تیتاوق

 یباال رفتم بهاره پتوی یک با و برخاستم. بخورد سرما روانداز بدون و ببرد خوابش
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 به یمرد برای راحتی جای توانستنمی کاناپه انداختم، او به نگاهی احتیاط با و سرش

 پاهایش و خم را زانوانش خوابیده؛ پشت به و سینه به دست باشد، او یقواره و قد

 تناسب که بود تنش کوتاه آستین ایسرمه شرتتی یک بود، انداخته هم راروی

 روشن رنگ تابش باعث رفته هم روی و داشت جینش شلوار روشن بارنگ قشنگی

 جلوی موهای از قسمتی و بود کرده اصالح تازه را شادابش صورت شد،می پوستش

 دلش آدم که بود رفته عقب به اشپیشانی روی از زیبا جعدی نیم با سرش

 !کند لمس انگشتانش بین را آن خودیبی جورهمین خواستمی

 ایشتماش از بود، دلپذیر و خوشایند نقاشی شاهکار تابلوی یک یاندازه به او تماشای

 با است، شیطانی یوسوسه یک این کردم حس وقتی حالاین با شدم،نمی سیر

 الو الحول و تعویذ و چهارقل کهاین از بعد زیرلب و برگرفتم او از دیده جانکاه مشقتی

 !نمودم استغفار خواندم،

 به کیییکی را محتوایشبی و تکراری هایبرنامه وتلویزیون بود میز روی چای سینی

 هم بعد و بردارم را چای سینی لاو بهتراست اندیشیدم خود با داد،می مردم خورد

 مالیمش صدای با که بودم نشده میزخم روی هنوز ولی کنم خاموش را تلویزیون

 :شدم دستپاچه و غافلگیر

 "....رؤیا "ـ

 انعاشق رسم به حتما کردم فکر بود، بسته چشمانش هنوز کردم، ونگاهش ایستادم

 مشو میزخم روی خواستم دوباره و منداد جوابی پس گفته، را اسمم خواب توی ناکام

 !بوده خواب که انگار نه انگار نگریست، من وبه کرد باز را چشمانش باراین که

 :پرسیدم آهسته

 "خوابی؟ فکرکردم "ـ

 ".مخسته خیلی ولی نه؛ که خواب"ـ
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 برایش حتی و کردممی نگاهش جوری چه فهمیده حتما که گفتم خود با و کردم زرد

 :رفتارکنم عادی وخیلی نبازم را خود کردمسعی حالبااین! امخوانده هم تعویذ

 ".بود آوردهچایی برات سمانه"ـ

 ".فهمیدم خودم آره،"ـ

 :انداختم او به زیرچشمی نگاهی تردید با

 "فهمیدی؟ چی دیگه"ـ

 :نداشت لبخند به چندانی شباهت داد تکان را لبش کنج که آنچه

 "!فهمیدممی باید که هرچی"ـ

 وسرجایش برخاست. برداشتم او از را نگاهم و گزیدم را لبم یگوشه و پرید رنگم

 ها،مبل از یکی روی نشستم وچرا چونبی بنشینم، که کرد امر هم من به و نشست

 اشخسته چشمان. کرد شانمرتب وکمی برد فرو حالتشخوش موهای توی را دستش

 هک بود مفرط خستگی یا خوابیبی از ایدش بود، شده دوخته تلویزیون به هدفبی

 از پس رسید،نظرمی به ملتهب و گراییده سرخی به چشمانش سپیدی از قسمتی

 :گفت و انداخت من به نگاهی مکث لحظاتی

 ".آمریکا برگردم باید بعدش تهرانم، دیگه روز ده تا من"ـ

 .....تنشس وجودم تمام در غم بزند، را حرفش دوباره خواستنمی دلم

 ".برگردم که بگو بهم داره رو آمادگیش ایلیا کردی حس هروقت"ـ

 :دهم تحویلش وری دری کمی که دادم جرأتی خودم به

 هب. ساختی زیاد زحمت با که بشم چیزهایی یهمه از افتادنت عقب باعث خوامنمی"ـ

 ".کنی فراموشم کن سعی امان، برس زندگیت
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 :دوخت من به را اش ناراضی نگاه

 ".کردممی فراموشت هااین از ترقبل سال خیلی شدمی اگه"ـ

 "محاله؟ بهش رسیدن که ببندی دل کسی به چیه ش فایده"ـ

 :دوخت من به را اش ناراضی نگاه

 "!....بمیری قراره چون نکش نفس بگی که اینه مثل حرفت این"ـ

 :داد ادامه و کشید آهی و

 خوایب تا نیستی عاشق که هم تو ره،نمی زیربار که ایلیا گی،می راست تو هم شاید"ـ

 هاسال این تمام.... زنممی وپا دست خودیبی دارم و معطلم ول که منم. کنی تقالیی

 "....باخته قمار یه پای گذاشتم رو زندگیم و دلم

 مشام به خوبی بوهای دادم، فرو سختی به را دهانم آب و شدم اشخیره نگرانی با

 :کردم عوض را بحث جهت ترجیحا رسید،نمی

 ".اطاقت توی برو لطفا خوری،می سرما نخواب اینجا "ـ

 :زدوتشکرکرد لبخندی

 ".دارم کارش بیاد بگو بهش بیداره سمانه اگه ببین"ـ

 :بیندازم تا و تک از را خودم خواستمنمی ولی خوردم جا درخواستش این از

 "....اندازممی نگاهی یه حاال باشه، خوابیده کنممی فکر"ـ

 باهاش سنگامو حاال همین باید چون کن، بیدارش بود هم خواب اگه نیست، مهم"ـ

 ".وابکنم

 :شدم نگران

 "چیه؟ موضوع رو؟ سنگا کدوم"ـ
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 ویت بود قرار.... بدونی نباشه بد شاید ولی نداره، تو به ارتباطی موضوع این هرچند"ـ

 ".کنیم ازدواج رسیدیم توافق به هم با اگه و شم آشنا تربیش سمانه با سفر این

 :شدم خیره او به ناباوری و تحیّر با و رفتم پیش سکته مرز تا

 "کنی؟ ازدواج سمانه با داشتی تصمیم واقعا تو گی؟می جدی ؟.....امان"ـ

 طعق توهم واز اومده خوشم ازش چون گرفتم رو تصمیمم حاال ولی نداشتم، تصمیم"ـ

 کنم؛ عرض چه که موافق موافقن؛ شونهمه زدم، حرف رضا با امروز همین. کردم امید

 "نگفته؟ بهت بارهاین در چیزی سمانه! ذوقمرگ درحد

 کنزدی و پریده نگاهم برق آنکه حال دادم تکان منفی جواب ینشانه به سری زدهبهت

 :زد مالیمی لبخند و داد تکان سری شوم، هوشبی بود

 "!خوبیه رازدار عجب پدرسوخته"ـ

 میان از سردی عرق! دهنش توی بزنم خواستمی دلم که ریخت هم به چنان اعصابم

 غیرعاقلی یا عاقل هرآدم گذشت، امپریده رنگ هایلب کنار از و خورد قل امپیشانی

! مندار ایفاصله سکته مرز با که بفهمد خوبی به توانستمی باشد امان جای که هم

 به رد،ک پاره تکه را قلبم شیطانش هنگا با و شکفت صورتش روی ایفاتحانه لبخند

 :گفتم تلخی

 "....هم پای به ایشااله باشه، تونمبارک! داره راز خیلی آره؛"ـ

 انمچشم یکاسه در اشک بلکه لرزید هایملب تنها نه و شوم بغضم مانع نتوانستم

 شآخرت فکر به شده خراب دنیایش که کسی گویم،می چه نفهمیدم دیگر و شد جمع

 :تنیس

 "کنی؟ غافلگیرم خواستیمی! لعنتی"ـ

 :رساند نهایتش به را غافلگیری ناگهان
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! وفا الوعده! باش زود رؤیا؛ زودباش! توئه نوبت حاال دیگه؟ همینه رسمش خب آره"ـ

 یگهد شنیدنش برای حاال بود، طاقتفرسایی صبر صبرکنم، سیزدهم تا گفتی خودت

 "!دیدنیه خیلی تهقیاف که حاال مخصوصا! ندارم طاقت

 هم به است لذیذ غذای پرس یک خوردن ی آماده که کسی مثل را هایشدست و

 !است زدهذوق خیلی یعنی که درآورد گلویش از دارخنده و مسخره صدای یک و مالید

 :زدم داد و کوفتم برزمین پای لجوجانه و افتاد امدوزاری تازه

 "بگم؟ چی دیگه من بُردی؛ تو! مزهبی لوس "ـ

 ردیگ گریه و خنده بین کهجوری کرد امعصبانی تربیش سرداد که ایخنده قهقه با

 :کردمنمی حس ایفاصله

 "!درمیاد حرصم نخند دیوونه، دیگه کن بس! امان بدجنسی خیلی"ـ

 نم؛ک پنهان را امفروچکیده اشک که گرفتم چشمانم مقابل ایلحظه برای را دستم و

 یدختربچه یک مثل و برداشتم مبل روی از را کوسن تأملی و تفکر هیچبی گاهآن

 هب بالفاصله و گرفت دستی دو را آن نیز او کوبیدم، امهمبازی صورت توی شیطان

 یواشکی و کرده باز را اطاقشان در الی هم سمانه ما صدای و سر از برگرداند، خودم

 ودمب شده او متوجه کهمن! کنیم؟می داریم غلطی چه ببیند که کشیدمی سرک داشت

 برای کافی یحوصله هنوز که امان یخسته صورت به بیاورم خودم رویبه کهآنبی

 :گفتم وآهسته بردم جلوتر قدری را وسرم نگریستم داشت کردن شیطانی

 بهتره دیگه خب! ها؟برنگردی یواش؛! کرد پیدا هم رو خودش تماشاچی موننمایش"ـ

 "!کنیم جورش و جمع

 :بود هاحرف این از پرروتر

 ".شنیدم رو سیزدهت دروغ کهاین از بعد اما باشه؛"ـ
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 امروسری بود نزدیک که کشید خودش طرف به راجوری چادرم حرف این با زمانهم و

 هک ریخت بیرون موهایم از زیادی قسمت ترتیب این به بکند، سرم از غلفتی نیز را

 با حاال و خواستمی را همین دقیقا او ولی باشند ریخته مالجم یرو داغ سرب انگار

 :گفتم فورا کرد،می تماشایم لذت

 و جهنمیم وسط مونجفت االن گذره،می ازحد داره مونشوخی! امان دیگه بسه"ـ

 "!نداریم خبر خودمون

 که برگردانم امزیرروسری را وموهایم کنم خالص دستش از را خودم کردم سعی و

 اشتد سعی باورنکردنی سماجتی با وحاال نبود بردار دست او چون نبودم موفق چندان

 :کند تسلیمم

 ".بری ذارمنمی نگی تا کن، عمل دادی کهقولی به! دیگه یاال توئه، فراق من جهنم"ـ

 فرصت و کشید خود سویوبه گرفت محکم آستین روی از را دستم هردو باراین و

 نگاهی با آنگاه کردم، مکث کمی گرفت، من از کلی به را مچادر کردن وجور جمع

 :پرسیدم آمیز استفهام

 "ای؟زده هیجان همهاین دروغ یه شنیدن واسه واقعا"ـ

 :انداخت باال را ابروانش از یکی

 "!دروغه؟ واقعا"ـ

 او از دیده نبودم قادر حتی کرد،می بیخودم ازخود داشت ابرویش و چشم تماشای

.... طپیدمی دردناک و سریع قلبم و شده عادی حال از ترکوتاه هایمنفس برگیرم؛

 میان یفاصله کهوقتی و شدم خم بررویش اندکی کنم،می چه بدانم کهآنبی

 :گفتم آهسته فروریخت، چشمانش درجام ومستی شد کم هایمانصورت

 هیچ بشنوی، من بونز از رو «عاشقتم» تونینمی وقت هیچ وقت، هیچ تو!.... امان"ـ

 "!وقت
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 امالک کم یفاصله این خاطر به کهآن حال نگریست چشمانم به خیره لبخندی هیچبی

 ندچ دانمنمی.... بود شده چیره وجودم برتمام سابقهبی رخوتی و پریده سرم از هوش

 صورتم طرف یک به داشت حاال که نبود موهایم به حواسم حتی و کشید طول ثانیه

 رنظبه طبیعی کردمی سعی ولی نموده فروکش هیجانش تمام کهدرحالی ،ریختمی

 هب ولی شد؟ ناراحت چرا دانستمنمی برود، که برخاست ازجا و رهاکرد را دستم برسد

 :نداشتم را تحملش هرحال

 "بردیم؟ کدوممون حاال"ـ

 از ردّی اصال حالاین با شد،می حالخوشخیلی باید طبیعتا چیست، منظورم فهمید

 :نبود نگاهش در خرسندی

 "!نیستم «من» برنده وقت هیچ مطمئنا"ـ

 حد تمام ما که دارد حدی هم شوخی هرحال به بگویم، چیزی ندیدم دیگرصالح

 از نیز او و افکندم زمین بر را شرمسارم یدیده آرام بودیم، گذاشته زیرپا را وحدودش

 ما که بست را دراطاقش آرام هم سمانه. رفت اطاقش طرف به و گذشت مقابلم

 با کردم حس شد بسته امان اطاق در وقتی چوبیده،می را سیاهمان زاغ داشته نفهمیم

 ....باشم کنارش همچنان مایلم وجود تمام

 حتی کند؟فکرمی چیزی چه به االن بدانم داشتم دوست و زدمی شور بدجور دلم

 به شوم آماده خواببرای کهازآن شپی کند، آرامم اندکی توانستمی هم دیدنش

 رایب بود ایبهانه فقط این اگرچه جورکنم برایش دارد وکسری اگرکم تا رفتم اطاقش

 :بازکردم را در! اشروحی اوضاع بررسی

 "برات؟ بیارم اضافه پتو سرده، امشب هوا امان؟ نداری کسر و کم چیزی"ـ

 بود، کرده قالب هم به سرش باالی را ودستش کشیده دراز پشت به خوابتخت روی

 :گشود هم از را چشمانش صدایم با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

340 

 

 ".من به بده رو چادرت شهمی اگه فقط نه،"ـ

 :کرد نظرصرف پتو از شدنمی و بود خنک هنوز هوا کردم، تعجب خیلی

 ".میارم برات شمد یه االن هست؟ کافی اندازه به که شمد خب رو؟ چادرم"ـ

 ".خواممی رو ادرتچ خوام،نمی شمد نه"ـ

 :پذیرفتم ناچار به ولی بفهمم، را اشخواسته این دلیل نبودم قادر اگرچه

 "...میارم برات االن صبرکن باشه؛"ـ

 بهو برداشتم ایشده تا تمیز چادرنماز کمد توی از و رفتم خودم اطاق به بالفاصله و

 را چادرم یگوشه که بگذارم تختخوابش راروی آن خواستم بازگشتم، امان اطاق

 :گرفت

 "!رؤیا خواممی سرته که چادری همین"ـ

 ".بشورمش باید بوده، سرم تمام هفته یه! نیست تمیز زیاد آخه ولی"ـ

 "!خواممی رو همین فقط من"ـ

 ار چادرم بود پوشیده کافی یاندازه به لباسم چون نخواسته، زیادی چیز فکرکردم

 اشبرگوشه ایبـوسه و کشید رویش را آن فاصلهبال دادم، دستش به و برداشتم

 به بگذارم، تنها انگیزشغم حال همان با را او پرسشی هیچ بدون دیدم بهتر!.... نشاند

 :زد صدایم دوباره که رفتم در سوی

 "!رؤیا"ـ

 ...کردم نگاهش کناردر از

 "!اینجا بیا"ـ
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 سکوت در بود کشیده دراز که طور همان ایستادم، تختش کنار و برگشتم دوباره

 :گفت شمرده و آرام خیلی آنگاه کرد، تماشایم

 "!پوشونممی حقیقت لباس دروغم به بپوشه، حقیقت لباس دروغت اگه"ـ

 و حرف هیچبی لحظاتی برای کرد، یخ تنم تمام و ماند ثابت هایشلب روی نگاهم

 از! کردمی دیدمته داشت او ترسیدم،می امان این از کردیم، نگاه هم به خیره صحبتی

 توی که دارد فرقی چه بودم، بیزار کنم عالقه ابراز او به بخواهم فشار تحت کهاین

 کهنای یا دارم دوستش بگویم دهد فرمان و ایستاده مقابلم بری موکت تیغ با کالس

 با و رامآ سحرانگیزش و فریبنده نگاه این با و خوابیده تختش روی هافرشته مثل حاال

 گوید؟ب طمأنینه

 داشته دوست که هرچی بدونم صالح که هروقت! امان کنی تهدیدم نداری حق تو"ـ

 ".ترسمنمی هم تهدیدات و تو از گم،می باشم

 :نیامد خوشش

 نمداد دست از نگران نداره دلیلی نباشی عاشقم وقتی نیست، تهدید این البته"ـ

 "!باشی

 دلم برداشتم، عقب به قدم چند. بروم توانممی یعنی که اطاق در به کرد ایاشاره و

 از زودی به او و گشتیمبرمی تهران به همگی فردا کنم، ترکش طوریاین خواستنمی

 هم زا کدورتی هیچ بدون شدمی کاش. ببینمش کی دوباره نبود معلوم رفت،می ایران

 .شویم جدا

 "خوای؟می جونم از چی"ـ

 ".بخیر شب! هیچی"ـ

 "نباشی؟ دلخور شهمی"ـ
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 ".برو یستم،ن"ـ

 "!عاشقتم باشه،"ـ

 ".داری لطف ممنون،"ـ

 ....کشید سرش روی را چادرم و غلتید پهلو به و

 از ار وآرام خوابحتی که ستغریبی احساس چه این دانستمنمی نبرد، خوابم صبح تا

 در را مدرسه خاطرات و افتادم عمرم روزهای دورترین یاد به جهتبی گیرد؟می آدم

 از کهایامی به شدمی مربوط آمد یادم به تربیش که آنچه ولی کردم، ورمر خویش ذهن

 ومشتاق حریص خود به فجیعی طرز به مرا اشمحلیبی با و بود دلخور دستم

 ....کردمی

 اوکودکی از کاش داشتم، هایمبرگونه را هایشعطرنفس واکنون بودم همسرش کاش

 شبیه قدرچه که دریابم کنممی نگاهش روهربا بگذارم «علی» را نامش که داشتم

.... باشکوهش و مغرور لبخند مجعدش، نیمه موهای سیاهش، چشمان! است پدرش

 وزر تمام رفتمی سرکار وقتی و کردیممی سالم هم به ایبوسـه با صبح هرروز کاش

 که وشب پختممی را دلخواهش وغذای کردممی وجارو آب را خانه انتظارش به

 ای.... کردممی رقابت کشیدنش درآغـوش و بـوسیدن سر کودکم با گشتبرمی

 .....بود من مال کاش.... بود من مال کاش! بود من مال کاش... وای

****** 

 هنوز. ریختم فالسک در و کردم آماده را جوش آب و شدم بیدار همه از زودتر بعد روز

 تمرف امان اطاق به شد تمام که رمکا برخیزند، آمدنمی دلشان انگار و بودند خواب همه

 زدم، صدایش آرام بود، خوابیده چپ پهلوی به و سینه به دست کردم، باز را در و

 و بازکرد خود دور از را چادرم دادم، گرمی نسبتا جواب کرد، وسالم شد بلند بالفاصله

 :کردم نگاهش چپ چپ ساکش، توی وگذاشت زد آن به مختصرتایی
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 "!هندار قابلی "ـ

 :زد لبخندی

 "!قابله چرا، نه "ـ

 :گرفتم خود به تمسخرآمیز لحنی

 "!باطله باهاش نمازت نباشم راضی من اگه "ـ

 یرگ دیوار کنار مرا غیرمترقبه باحرکتی بعدهم برخاست، ازجا و خندید بلند صدای با

 من با دیگر کهدرحالی و گذاشت دیوار برروی دوطرفم را هایشدست و انداخت

 :گفت مستانه نداشت چندانی یفاصله

 "!منی دنیای و دین تو"ـ

 به ودب آمده بند نفسم که مرا باشد، داشته تنم با تماسی ترینکوچک که آنبی بعد و

 ترینکوچک قدرت هم رفتنش از بعد حتی! انگار شدم فلج رفت، و کرد رها خود حال

 .نداشتم حرکتی

 وج مدام سمانه حاال که تفاوت این با کردیم، پر را هاماشین قبلی ترکیب همان با

 بشنود بود مایل که آنچه از او با گرفت،می حرف به را امان و شکستمی را سکوت

 رگب وجود با سال آن در شدنش قهرمان احتمال و بولز شیکاگو ازتیم گفت،می سخن

 ای خواسته هم امان باشد چیزی چنین از بحث وقتی البته! جردن مایکل چون ایبرنده

 بیش که داد نشان خود مشارکت با هم آقارضا حتی و آیدمی ذوق سر ناخواسته

 انهسم دست از! است راضی کامال بحث این از و دهدمی اهمیت بسکتبال به ازفوتبال

 چون کنم رقابت او با بارهاین در توانستمنمی ولی بودم کالفه هایشزبانی شیرین و

 ....نبودم کردن پرحرفی اهل اساسا

 کردیم،ن تلف وقت ایذره حتی و نداشتیم نگه جایی برنخوریم ترافیک به که این برای

 پوست میوه بقیه برای سوده و من. کننده خسته راه و بود شلوغ جاده حال این با
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 آن د،دربرو شانخستگی تا ریختیممی چای هم گاهی و گرفتیممی ایلقمه کندیم،می

 اگر شدمی خوب چهقدر کردممی فکر من و کشیدمی تزحم ساراخانم هم طرف

 توی را پسرم زحمت خودم دادمی اجازه و گذاشتنمی تنها دست را مادرش سمانه

 !!بکشم ماشین این

 جاده از برگشتن برای ولی بود هراز یجاده و اوشون ویالی حرکت مبدأ کهاین با

 هیکدفع که نظر این از. ماندممی تهران در روز یک باید حاال و کردیم استفاده چالوس

 را جانم تمام خستگی ولی بود خوب شدمنمی سخت جدایی این تحمل به مجبور

 ات کرد خداحافظی ما یهمه از امان وقتی. امخانه برگردم داشتم دوست زودتر و گرفته

 یلیاا مقابل امان. کنممی تجربه را احتضار لحظات کردممی احساس برسد کارهایش به

 مانا داد، دست او با ادب رسم به هم ایلیا برد، پیش مصافحه برای را دستش و یستادا

 :زد لبخندی

 "!باش یورا مامان مواظب"ـ

 :داد تکان سری ایلیا

 ".هستم"ـ

 :کرد نگاهم خندیدمی که طور همان امان و

 "!یورا خداحافظ"ـ

 ردک حس خوبی به را اشتلخی که زدم لبخندی نیز من ولی کنم گریه خواستمی دلم

 :آمد نزدیکم و

 و ببندم آمریکا توی رو زندگیم یپرونده باید من داریم، کاری یه هرکدوم تو و من"ـ

 "رؤیا؟ باشه کنی، آماده و راضی رو ایلیا هم تو

 :خورد تکان هایملب آهسته کنم نگاهش کهآنبی و افکندم زیر به سر
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 "....باشه"ـ

 این نیافتم، بدی احساس چرا دانمنمی نشاند، ه*س*و*ب امپیشانی بر و شد خم

 را کار این بس از هم شاید هوسرانی، و تعرض نه داشت احترام بوی تنها رفتارش

 ....بودم رفته رو از دیگر بود داده انجام اماجازهبی

 ".هفته دو این توی عالیت پذیرایی خاطر به ممنونم"ـ

 ".افتخارمه نهایت ماش میزبانی.... نکردم کاری کنم،می خواهش"ـ

 ".ست همیشه از ترسخت برام جدایی این تحمل دیگه کردم، عادت خیلی بهت"ـ

 "....هم من"ـ

 وت طرف یک هایممهمان تمام که بگویم نشد بگویم، تربیش نداشت اجازه بغض و

 رانگا.... دلبستگی و عشق احتیاج، و عادت از فراتر چیزی.... بگویم نشد طرف، یک

 به ودب بسته وجودم بازد، می رنگ بودنم شودمی دور من از وقتی که بودم او از قسمتی

 ....رفتمی رفتنش با دلم تمام وقتی نداشت معنایی دلتنگی ماندنش،

****** 

 «قرار»

 کز ایگوشه آرام و ساکت گاهی بود، ایهفته دو ضیافت این دلتنگ من از تربیش ایلیا

 بتواند تا بگیریم تماس سوده با و مخابرات ویمبر خواستمی من از گاهی و کردمی

 هک زنگی هرصدای! کند کیف و بشنود تلفن پشت از را سمیه های جیغ جیغ صدای

 یدند است؟ کسی چه ببیند تا جهیدمی جا از گذرا اشتیاقی با من مثل نیز او آمدمی

 شفح لمث آمدندمی شانخیاطی سفارشات برای که کسانی یا شاگردانم ها،همسایه

 انگیزهیجان حداین تا زنگ صدای شنیدن هاتازگی چرا دانمنمی ما، هردوی برای بود

 و کنند رها را شانزندگی و کار هرلحظه که اندگذاشته قرار ما عزیزان انگار! بود؟ شده

 !ماندیدن به بیایند
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 یشگهمی قرار طبق که بود رمضان مبارک ماه روز اولین و فروردین هفدهم شنبه پنج

 یداپ اشسروکله مهرداد باید دیگر باراین کردم فکر خود با. رفتم عبدالعظیم شاه به

 گذردب هم ماه این که نبود توجیه قابل برایم دلیلی هیچ دارد، مهمی کار واقعا اگر شود

 میلش برخالف را نعیمه که فهمیدم و بود آمده هم سلمی روز آن. نباشد او از خبری و

. کنند عروسی آینده ماه سه دو تا است قرار و انددرآورده دار کامیون آقای آن عقد به

 صدمن هایحرف به درسکوت مدت تمام و نداشت اشتیاقی هیچ معصوم طفل نعیمه

 تمام اگرچه هم ربیعه. بود دیگری جای به نگاهش و دادمی گوش مادرش غاز یه

 را خواهرش و مادر کامال ولی بود جدیدش هایمهارت و ایلیا معطوف ظاهر به حواسش

 دامادش از تاب و آب با چنان سلمی. رسیدمی نظر به نگران هم قدری و داشت زیرنظر

 شدمی درهم نعیمه یچهره هربار ولی آمده گیرش لرد یک کردیمی فکر که گفتمی

 .تاس کرده تحمیل معصوم طفل این به را اشخواستهسلمی که بود مشخص کامال و

 :پرسید من از یخداحافظ هنگام

 "نه؟ یا سرقرار اومد زاده سرهنگ آقای اون راستی؛"ـ

 :نداشتم ایچاره من و بود واسطه او هرحال به ولی بدهم جواب نداشتم دوست هرچند

 ".بیاد امروز که هست احتمالش ولی هنوز، نه"ـ

 "باهات؟ بیام من خوایمی"ـ

 ".برس زندگیت روکا به برو تو کنم؟ هوا آپولو قراره مگه بابا، نه"ـ

 ".من پیش بیا افطار ببرم، رو ایلیا بده خوایمی اگه پس"ـ

 :رفت هم در امچهره

 ".شدم خالص امیر اون شر از تازه روندارم، جرأتش نه"ـ
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 که کردم دعوا هم حسابی. هردوشون با کردم، ارتباط قطع باهاشون راحت، خیالت"ـ

 ".کننب خواستن هرغلطی که نیستی کار و کس بی بفهمن

 :محبتش از شد شاد دلم

 ".شما با ایلیا پس باشه.... جون سلمی شم فدات الهی"ـ

 :کوبید هم به را هایشدست و پرید پایین و باال ربیعه

 "!ما پیش میاد جونم ایلیا آخجون،"ـ

 رایب دیگر کردممی فکر.... بوسیدش محکم و ایلیا دورگردن انداخت دست یکدفعه و

 مکلف که برایش بود زود من محجور پسر خب، ولی اندشده بزرگ کمی کارها این

 مکلف واقعا نبود معلوم رسیدمی هم تکلیف سن به اگر حتی او اگرچه شود، حساب

 .باشد

 حالیخوش همهاین بابت من و شده خوشحال ربیعه ی اندازه به هم ایلیا هرحالبه

 معذاب رفتارهایش با رهابارهاوبا که نیست مهم دانستم،می مدیون سلمی به را خودم

 و دوست بهترین موقعش به او است، فکربی و مالحظهبی گاهی که نیست مهم داده،

 .دارد را هوایم وخیلی است من همدم

 به مادر مزار سوی به آرام هاییقدم با هم من رفتند، و کردند خداحافظی من از هاآن

 است قرار دانستمنمی تپید،می هیجان از دلم من و بود چهار حدود ساعت. افتادم راه

 بود؟ چه داشت که مهمی کار و باشد دیداری جورچه

 و راه وکیلم عنوان به او از و گذاشتممی درجریان را امان که بود این درستش شاید

 تصمیم اشدرباره راحتی همین به شدنمی بود، مهرداد بحث ولی پرسیدممی را چاه

 مرا اگر آمده، امزندگی در او از نامی دوباره که فهمیدمی امان بود کافی. گرفت

 راه مهرداد به باشد قرار کردمنمی فکر هرحال به! زدمی دار قطعا را خودش کشتنمی

 دوستم! سادگی همین به رفت،می و گفتمی را کارش او شود، امزندگی وارد که دهم
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 کلید که کسی اکنون ام،داشته که امداشته او به ایعالقه مختصر باشد، که بوده

 باشد که عذابی هر به من و دارد فاصله بامن قدم یک فقط اوست دست در هایمشادی

 .مهرداد حتی کند، تربیش را فاصله این کسی گذارمنمی

 انهمچن و شدممی ناامید داشتم دیگر نبود، خبری هنوز و گذشت هم دیگر ساعت نیم

 ساله نه - هشت حدودا ایپسربچه که ودمب مادر برای قرآن از آیاتی خواندن مشغول

 یافاتحه مثال و کند گدایی چیزی آمده که دادم تشخیص وضعش و سر از طرفم، آمد

 :داشت تریمهم کار ظاهرا او ولی برود، و بخواند مادر برای

 "هستید؟ منتظرکسی شما! خانم سالم"ـ

 :دهم جوابی چه باید دانستمنمی

 "طور؟چه"ـ

 ".بیاید دنبالم سرهنگه مهرداد اسمش نتظرشیدم که اونی اگه"ـ

 یرونب خلوتی جای رفتم، پسر دنبال به و کردم جمع را چادرم بالفاصله من. افتاد راه و

 :ایستاد درخت یک کنار حرم

 ".خداحافظ بیاد، تا باشید جا همین شما"ـ

 :دادم تکان سری

 ".ممنون! خداحافظ"ـ

 امشانه به پشت از دستی یکدفعه تمنگریسمی پسرک شدن دور به که طورهمان

 پروایی بی کنم حس امسینه یقفسه در تکانی شد باعث که چیزی اولین خورد،

 یاآ اندیشیدم باخود آن یک فقط آن؛ یک نشست،می امبرشانه که بود ایمردانه دست

 گرفتم، زود راخیلی سؤالم جواب اما دارد؟ گریتعدی خوی امان مثل هم مهرداد

 !بود امان خود بلکه مهرداد؛ نه بود ایستاده سرمپشت کهکسی
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 کدامهیچ اگرچه کردم،می عطش و سرگیجه احساس ایستاد، حرکت از قلبم ناگهان

 هاند با بزنم، حرفی یا کنمسالمی نتوانستم حتی نبود، مربوط امداریروزه به هااین

 احتمال هزاران ثانیه یکاز تردرکم و شدم خیره امان به زدهوحشت چشمان و بازنیمه

 ..کرد عبور ذهنم از وحشتناک

 "....امان! تو؟"ـ

 و بود نفرت سرتاسر شد،نمی دیده محبت و عشق ایذره حتی چشمانش سیاهی در

 :خشم

 "!....ببینی منو دوباره شدی مجبور که عزیزم متأسفم بودی؟ مهرداد منتظر"ـ

 رجخا گلو از سختی به صدایم دهم، فرو زحمت به که بود نمانده برایم دهانی آب حتی

 :چرخیدمی سرم دور حیاط و شدمی

 "!لعنتی زدی رودست..... بهم بازهم تو بودی؟ تو پس"ـ

 :گرفت اوج صدایش در نفرت و نشست لبش بر پوزخندی

 درشپ کهاین از بعد دونستی؟نمی.... گرفتاره خیلی آخه بیاد، نتونست مهردادجون"ـ

 االن و لندن رفت مادرش همراه هم اون شد، اعدام هاانقالبی یشکنجه و قتل جرم به

 ازش بودم رفته آخه بهت؟ بودم نگفته آخ آخ..... کنهمی کار رووررنج خودروسازی توی

 از فلغا برگردونم؟ جواهرشو تونممی جوری چه گفت نکرد، حاللم البته بخوام، حاللیت

 و باشخصیت خانم یه با کرده، ازدواج !زنهمی له له داره دیدنش برای جواهرش کهاین

 .رؤیا گذاشته اسمشم لیاقتبی احمق داده، بهشون خوشگل دختر یه خدا. برازنده

.... !کنه پنداری همذات من یچارهبی رامونای با تونهمی خوب خیلی حتما! زنش طفلک

" 

 رنگ اتکلم اگر بودم، دوخته چشم شدمی خارج دهانش از که آنچه به ناباورانه هنوز

 ....بود سیاه سیاه قطعا گفتمی امان که کلماتی داشتند
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 رؤیاکوچولوی اون به الاقل کاش.... بد خیلی کوچولو، زری کردی بدکاری"ـ

 "!ذاشتینمی مالقات قرار باباش با و کردیمی رحم ه*ا*ن*گبی

 :یافتمدرنمی را شرایط هنوز و بودم شده اشخیره ناباورانه

 که داری حقی چه تو دیگه؟ کلک یه بازهم.... بازهم امان؟ باهام کردی چیکار تو"ـ

 "کنی؟ ثابت چیو که اینجا کشوندیم مهرداد اسم به کنی؟ احساساتم تفتیش

 :کشید درهم را هایشاخم

 دیب توضیح باید که توئی این بری؟ طفره دادن جواب از که کنیمی شلوغش داری"ـ

 "داشتی؟ کارچی مهرداد با و کنیمی غلطی چه اینجا

 حاال او اگرچه کنم، آچمزش سادگی به توانممی بودم مطمئن و زدممی را خودم حرف

 :دیدمی من از جلوتر قدم یک را خودش

 تمام با که کسی دیدن نه اومدم واجب کار اون خاطر به.... واجب کار یه گفتی تو"ـ

 "....ارزهمی دنیا تمام به چشمت یگوشه یه که تویی چشم خار شده هاشنداشته

 متما با ریختمی زمین بر خاشاک و برگ قدری که طوروهمان کوبید درخت به مشتی

 :غرّید خشمش

 زج نفرستادم برات پیغامی من! رفتن صدقه قربون واسه دیره نگو، چرند و شو خفه"ـ

 بآ جانماز رؤیای درسته؟ ببینم تا سراغت فرستادم اطمینان برای که پسری همین

 مالقات قرار دیگه یکی با و دهمی ازدواج قول من به مقدس، خشکه رؤیای کش،

 ورصدج داری زیرش و کردی سرت که چادری این به لعنت! کثیفی خیلی رؤیا ذاره؟می

 "!کنیمی سوار کلک و حقه

 پس را چادرم تا انداختم چنگ بالفاصله کشید، سرم از را چادرم حرکت یک با و

 هب اهانتش ولی کنم تحمل خودم به را تهمتی و وهینت هر توانستممی شاید بگیرم،

 :بود تحمل غیرقابل چادرم
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 "!کنیمی قضاوتم طوریاین که تو به لعنت"ـ

 :دهم ادامه نگذاشت

 تو ولی نبود دین اسم به خورد که هرگهی مادرت ندارم، سراغ تر عوضی تو از"ـ

 هم یوسف! دیمی درس رو مادرت صدتای تمعصومانه ظاهر این با کثافت، آشغال

 "!بازی حقه که بس شدمی پاره جلو از لباسش افتادمی تو گیر اگه

 بامن واجب کار که کسی دیدن به تصمیم آیا بشنوم؟ اهانت همه این باید چرا چرا؟

 امر خواهدمی و شده تنگ دلش صرفا گفتمی اگر است؟ نابخشودنی حد این تا دارد

 چون را؟چ نیست؟ قبیح کرده سوار برایم امان که دیپلی یحقه این آیا! آمدم؟می ببیند

 بکند؟ خواست هرغلطی که است آزاد امان و بکشم حقارت همه این باید زنم یک من

 .....آه اعتمادم با.... ایمانم با نجابتم با شرفم با آبرویم با

 آزارم و اهانت از دست بگویم، دیگر ایکلمه حتی نبودم قادر و آمده بند زبانم

 :گرفتنمی آرام دلش کردنمی فرو قلبم اعماق در را خنجرش تا و داشتمیبرن

 حالش هم خدا چون بدی زحمت خودت به همه این نیست الزم واقعا! آره؟ ای روزه"ـ

 "!خورهمی هم به تو مثل آدمی از

 رتپ دورتر کمی و کشید دستم از دوباره بودم گرفته پس دندان و چنگ با که را چادرم

 مقابل طوریاین که داشتم شرم ولی بود تنم پوشیده شلواری و مانتو ندهرچ کرد،

 شرایطم زنی من کمکم حاال. داندمی هایمپلیدی بر پوششی را حجابم که بایستم کسی

 :یافتممی زدن حرف برای تریبیش جرأت و کردممی بازیابی را

 کی که دونهیم خوب خودش خدا بدی، نمره من به که نیستی خدا وصی وکیل تو"ـ

 نداره طیرب هیچ نفر یه تو به بکنم که هرکاری و باشم داشته هرنیتی من! توهینه الیق

 ".....بسمه دیگه امان، کشیدم تو از کافی قدر به. کنی سوار سناریو برام بخوای که
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 چادرم روی را پایش و کرد سد را راهم و نماند کاربی نیز او رفتم، چادرم طرف به و

 :کند اهانت ممکن شکل بدترین به تا گذاشت

 "!شده شروع باهات کارم تازه من ولی"ـ

 "...داره حرمت چادر لعنتی"ـ

 "!کردنمی سوءاستفاده ازش تو مثل کثافتی داشت، اگه"ـ

 ببرد، زیرسؤال ندارد حق را چادر حرمت گوید،می کثافت من به که نیست مهم

 گوشش به محکمی سیلی تا بردم االب را دستم و فشردم برهم خشم از را هایمدندان

 یضعیف زن از سادگی این به و بود ورزشکار کمدست نباشد هم مرد اگر او بخوابانم،

 چشمانم به را ترسناکش نگاه و گرفت هوا در را مچم بالفاصله خورد،نمی من چون

 :دوخت

 "!هرخامی بد خیلی تنت انگار نه سلیطه؟ دیمی نشونم بازو زور کردی؟ غلطی چه"ـ

 چسباند، دیوار به و داد هولم و گرفت اشقوی هایپنجه میان را هایمشانه محکم و

 زا ترترسناک حتی که نگریستم چشمانش به زدهبهت شدو خارج گلویم از ایناله

 :بود اممدرسه روز آخرین

 "!عوضی کثافت کن ولم"ـ

 چشمانم تا گردنم پشت از درد که کوبید دیوار به چنان را سرم محکم تکان یک با

 :نگذاشت کم نیز اهانت از حالدرعین پیچید،

 بودنت قدیس ادعای هم بعد آره؟ بذاری؛ مدار قرار یکی با روز هر که کنم ولت"ـ

 وتتخل به حقیرو و پست آدم صدتا که کنیمی پشت من به ؟!کنه پاره رو فلک گوش

 من به کردن اعتماد واسه !نه؟ منه، به کردن کجی دهن واسه همه اینا لکاته؟ بدی راه

 خوردن آب مثل ولی لنگهمی اعتمادت پای یه آخرشم و دوزیمی هم به رو زمان و زمین

 "؟!ذاریمی اخالص طبق آبروتو و دیمی رکاب ناکسی و هرکس به
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 :بست را دهانم ولی بگویم چیزی کردم باز دهان

 که ایدیگه دام به میای خودت پای با بازهم تو گفتم بهت مخونه توی روزی یه"ـ

 اهنگ امروز ولی گفتم، چی نفهمیدی و داشت باد خیلی تکله روز اون شده، پهن برات

 شاید نکردی فکر درصد یه!.... خوردن آب مثل خوردی؛ فریب راحت چهقدر که کن

 دارم ازمهرداد که نفرتی باتمام من کنه؟می استفاده سوء مهرداد اسم از داره کسی

 قتشو به که تویی سراغ بیاد و کنه پشت شخانواده به که اونه از رمردت مطمئنم ولی

 قتو هیچ ولی باشه عاشقت هنوز اگه حتی اون! کنی دفاع آبروش از تا وانستادی حتی

 "!باش مطمئن بازه،نمی تو مثل کثافتی پای به زندگیشو

 :کنم تحمل را هایشاهانت تمام بتوانم تا فشردم برهم را چشمانم

 "....عوضی بزنم رو حرفم بذار شو خفه! شو فهخ امان"ـ

 بازوانش قدرت یسیطره در مرا هنوز ولی شده ترکم هایمشانه بر دستش فشار

 :است من نوبت فهمیدم کرد که سکوت.... داشت

 چه افته،می برام تازه اتفاق یه هرروز که شدم واقع مسخره زندگی یه وسط وقتی"ـ

 من بدم؟ گوش دارن باهام مهم کار که اونایی یمهه حرف به کهاین جز دارم راهی

 تم،ذاشنمی قرار باهاش مقدسی جای همچین یه بدم راه خلوتم به اونو خواستممی اگه

 "؟بزنی نفهمی به خودتو که نفعته به یا فهمیمی دادم،می بهش رو ویال آدرس بلکه

 :زد پوزخندی

 باشه که هرکسی نکردی فکر !کرد رو تصورش حتی بشه که اونی از تراحمق تو"ـ

 وارس جز ایچاره گشتی،برمی ناامید قرارت از بود کافی ویال؟ تا بگیره رو ردت تونهمی

 جوری چه و کجا تا کی که دونیمی چه داشتی؟ فشم هایس*و*بمینی به شدن

 کیه؟ یگماشته کی دونیمی شناسی؟می رو مردم این تکتک تو کرده؟ تعقیبت

 ترفند یه به من که روزی همون مثل درست باشن کرده پهن دام اتبر که نترسیدی
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 من مال جسمت کردممی اراده اگه که خالی عمارت یه توی کشوندمت ساده خیلی

 "!بود؟

 یشرمانهبی رفتار هم حقیقت زهر ولی داشت، حقیقت وحشتناکی طرز به هایشحرف

 :کردنمی توجیه را او

 چه کنمنمی درک فقط بوده، درمیون امان اسم به نامردی پای خوردم رودست هرجا"ـ

 هب رو حماقتم خواستیمی بگیری؟ رو مچم خواستیمی داشتی؟ کارها این به نیازی

 "خوای؟می جونم از چی دیگه! بردی تو امان، باشه بکشی؟ رخم

 دانمنمی حتی دیگری، چیز یا بود خشم از دانمنمی زد،می نفسنفس درچشمانم خیره

 :کند توجیهم داشت یسع چرا

 ببین بیا داد خبر بهم یکی نداشتم، ازت گیریمچ یا دادنت فریب به نیازی من"ـ

 رایب و گذاشته مالقات قرار مهرداد با داری تومشتت قلبشو کنیمی فکر که رؤیایی

 هشینمی قبر اون روی ساعت یک که آزگاره ماه سه دو دیدارش برای! تابهبی دیدارش

 کشیدم پیش رو مهرداد حرف شمال ویالی توی حتی.... نکردم باور! مفلوک بدبخت

 تراس کی ببینم خودم چشم با تا اومدم امروز! نگفتی ولی بگی، هست چیزی تااگه

. تیهس کسی منتظر که بود مشخص کردم، نگاهت تمام ساعت نیم دروغ، کی و گهمی

 ومدیا و افتادی راه شدنبال اشتیاق با تو! شدم و بشم مطمئن تا فرستادم پسرو اون

 "!شده خارج دستم از حسابش.... آه شد؟ پهن برات که بود دامی چندمین اینجا،

 :زد زارم حال به پوزخندی آنگاه

 واقعی ازطعم بردن لذت مشغول باشخصیتش کنارهمسر مدت این تمام مهرداد"ـ

 خوب ااینج کشوندت مهرداد اسم به کهاونی! کنهنمی فکرم تو به اصال و زندگیه

 "!بدبخت چیه ضعفت نقطه دونستهمی
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 هک کسی چه برد؟می سود موضوع این از کسی چه آمد،درنمی جور ذهنم در چیزی هیچ

 حتی او! قطعا گوید،می دروغ دارد امان قطعا..... نداده نشانم هنوز را خودش حتی

 ....افتاده گوییتناقض به هم من به نسبت مهرداد احساسات درمورد

 :یخشم حتی یا هیجان هیچبی کردم، قرائت مسطح و آرام لحنی با را امفاعیهد آخرین

 ایدیگه ناکس و هرکس یا عباس شیوا، سامان، علی، آذر، اسم مهرداد جای به اگه"ـ

 خبرو این کهکسی. اومدممی حتما داره واجب کار باهام که گفتمی و آوردمی هم رو

 ور تیرخالص امروز که تو با! امان بوده تردشمن تو با فقط، نبوده من دشمن داده بهت

 ".افتادی چشمم از همیشه برای و زدی قلبم به

 :کشید فریاد سرم

 پی فرستادیمی رو ایلیا داشتی قرار هم شیوا و آذر با اگه! کجاست؟ ایلیا پس"ـ

 "نخودسیاه؟

 تا ستنی نجاای ایلیا که بودم حالخوش البته بود، من برضد دقیقا چیز همه که دانممی

 ....افزودمی تهمت این بار به نیز نبودنش ولی باشد مادرش به اهانت همه این شاهد

 ربگذا بشنوم تهمت یکسره است قرار وقتی بگویم؟ چه بدهم، که نداشتم جوابی

 .بمانم ساکت

 گی؟می دروغ همیشه چرا گفتی؟ دروغ قدراین چرا چرا؟ دی؟نمی جواب چرا رؤیا"ـ

 "؟!لعنتی در؛ به یزدهس شده هرروزت

 هاییحرف است، گـناهبی کند ثابت که نبود مهم گـناهم،بی شود ثابت که نبود مهم

. ودب نگذاشته باقی بینمان چیزی دیگر و دریده را حرمت هایپرده شده زده ما بین که

 حنل همان با بزنم، را تیرخالص دادم ترجیح شوم، تحقیر این از بیش توانستمنمی

 :خاموش و آرام
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 ابتث خواستیمی ندارم، رو هیچی لیاقت که امعوضی کثافت آدم یه من توئه، با حق"ـ

 که اینجا اومدم مهردادم، عاشق.... گیمی تو هرچی باشه مهردادم، عاشق کنی

 حتی که بودی سایه یه زندگیم توی هم تو بذارم، تریبیش مدارهای قرار باهاش

 و بذار تنهام خوای؟می چی دیگه حاال... شدم رد ازت درواقع بودم آغوشت توی وقتی

 ".باشه داشته رو لیاقتت که یکی سراغ برو

 مخاموش نگاه یخیره نگرانش و دردمند نگاه با و برداشت هایمشانه روی از را دستش

 از تماما که را موهایم افتاد، خودم پاهای روی اموسنگینی شدم کنده دیوار از شد،

 رد که دردی ولی پیچیدمی سرم توی درد هنوز راندم، عقب بود ریخته بیرون روسری

 و ردگ و برداشتم زمین روی از را چادرم و شدم خم. بیندازدم پا از بود نزدیک بود قلبم

 هنگا بود مانده جا چادرم یشانه قسمت روی که امان کفش جای به تکاندم، را خاکش

 م،دوخت سحرآفرینش و سیاه چشمان به را امخسته چشمان آنگاه انداختم، داریمعنی

 هم بغض... راندممی تهمت تیر به حاال و بودم اشسرگشته عمر یک که چشمانی

 ....هیچی نداشتم هیچی دیگر نداشتم، بغضی دیگر نگرفت، را گلویم

 :کرد کفشش جای به ایاشاره و لرزید صدایش چرا دانمنمی

 ".کنم پاکش بده... یا.... کن پاکش"ـ

 :ندادم هم تکان را سرم

 ".کنی پاکش اگه حتی مونه،می یادم"ـ

 پشت از را بازوانم و دوید دنبالم. گرفتم فاصله او از و کشیدم سرم روی را چادرم و

 واستمخنمی هایش،گریتعدی این نبود مهم برایم دیگر بایستم، کرد مجبورم و گرفت

 خودش، پای هم گناهش دارد، خویی و خلق چه که نبود مهم پس باشد امزندگی مرد

 بگذار ؟!را روزگارم و حال بیندمی که خدا باشم؟ معصیتش نگران من چرا! جهنم به

 بگذار بگیرد، درآغوشم حتی بکند، خواهدمی دلش هرغلطی شده رانده ابلیس این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

357 

 

 از دست بلکه فرونشاند زدهمی چنگ دلش در هاسال این تمام که را هوسی عطش

 ....شود گم دبرو بلکه بردارد، سرم

 :چرا دانمنمی زد،می فریاد هنوز

 احتیر همین به تونینمی.... باختم پات به زندگیمو تمام عمرمو، قلبمو، من لعنتی"ـ

 "!تونینمی کنی، پشت بهم

 :آرام آرام بودم، آرام سرد خاکستری مثل هنوز من و

 و گیرب زندگیم متما یعالوه به رو زندگیت تمام نیستی؟ االختیارمتام وکیل مگه"ـ

 ".ببینمت خوامنمی دیگه.... برو فقط برو،

 هق و گذاشت سرم روی را صورتش و کشید درآغوشم ناگهان بروم، که برگشتم و

 به را هایشلـب شد، خیس هایشاشک نم با چادرم و لرزاند را تنش تمام تلخ هقی

 :نالید و فشرد امپیشانی

 "....من عشق.... من رؤیای..... رؤیا. ...دارم نیاز بهت! رؤیا نذار تنهام"ـ

 هایتعدی از که کسی ندارد، تعجبی. بود دسترسش در من از که هرآنچه به زد چنگ و

 هن نداشتم، حسی هیچ بستم، را چشمانم. رودمی هم جهنم ته تا کند شروع کوچک

 پنچ امروز تاجبخش، رؤیا من،.... پوچ پوچ خالی، خالی.... نفرت نه عشق، نه گـناه،

 !...مُردم 1368 سال فروردین 17 شنبه

 رفتم، و کشیدم را راهم اندوهی و بغض هیچبی و کشیدم بیرون آغوشش از را خود

 سر و نشست زمین روی و خورد سر آنگاه داد، تکیه دیوار به و رفت عقب گیج و ناتوان

 ....گریست باز و گریست و گذاشت اششده خم زانوی بر

****** 
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 مرا یزدهیخ یچهره سلمی بزنم، آبجوش و چای به لب نتوانستم تیح افطار موقع

 :بپرسد را حالم باید چگونه دانستنمی و دیدمی

 "گفته؟ بهت چیزی دیدی؟ رو زاده سرهنگ شده؟ چی.... خواهری رؤیا،"ـ

 :دادم تکان راست و چپ به را سرم

 ".... سلمی خوردم رودست نبود، کار در ایزاده سرهنگ"ـ

 نیز خودش گذاشتمی جلویم را چای که طورهمان نشست، نگاهش عمق در نینگرا

 :شد ترنزدیک

 "ها؟ زده؟ دستت رو کی"ـ

 :دوختم چشمانش به را نگاهم

 تونیمی بود، شکلی چه کرد معرفی زاده مهردادسرهنگ خودشو که اونی سلمی"ـ

 "بگی؟

 ولی بیاورد خاطر به را چیز همه کرد سعی شد، فکر غرق و انداخت زمین به را نگاهش

 :کردمی اشیاری قسمتی تا فقط ذهنش

 اقچ هم زیاد صبرکن؛ نه نه.... چاق کمی یه.... امیر قد هم تقریبا بود، متوسط قدش"ـ

 "....نبود

 من حساب طرف و گفتهمی راست مورد دراین امان بفهمم که بود کافی اندازه همین

 حالبااین اوست، بارز یمشخصه اشوانیاستخ هیکل و بلند قد نبوده، مهرداد قطعا

 از داشته، خبر چیز همه از او گیرد،می جان ذهنم در کمکم آشنا ایچهره کردممی حس

 هک مرد همه این بزنم، تهمت کسی به توانستمنمی... مهرداد و من یرابطه از مدرسه،

 !دارند چاق نسبتا هیکلی و متوسط قد

 :شد محو ام ذهنی تصاویر سلمی صدای با
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 "کیه؟ فهمیدی.... نمیاد یادم چیزی دیگه..."ـ

 :منفی جواب ینشانه به دادم تکان سری

 "فهمی؟می چیزی تعریف تا دو این از باشی خودت"ـ

 ".گیمی راست خب نه"ـ

 ار خودش و خزید زمین روی ایگربه بچه مثل دارم فرق همیشه با امشب دید که ایلیا

 با اگرمن داشت گناهی چه او کردم، نوازشش به وعشر نیز من. انداخت آغوشم در

 داغ؟ گاهی و شدممی سرد گاهی هایمدغدغه

 "کردی؟ بازی ربیعه با"ـ

 "!رِفتم... گِ! گِفتم.... یاد.... یاد....سوره.... سو. اوهوم"ـ

 :بود سطحی و جانکم که زدم لبخندی

 ".مامان واسه بخون عزیزم، آفرین"ـ

 "....والعص"ـ

 ".مامانی بگو اهلل بسم اول"ـ

 ....."....والعص..... رحیم.... رحمن....  اهلل بسم"ـ

 و بالحق وتواصوا عملوالصالحات، و آمنو الذین اال خسر، لفی االنسانان والعصر،»

 .....«بالصبر تواصوا

 "!صبر.... بص..."ـ

 ا،خدای باشد! صبر؟ به کنیمی امتوصیه بازهم قرارمبی نه و دارم قرار نه که اکنون

 .....صبر بازهم.... کنممی صبر بازهم

***** 
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 «خیانت و دوستی»    

 تعقیب مرا دوستی از غیر هرچیزی سر از است ممکن یکی کردممی حس که حاال    

. تمنداش ویالهایم از کدامهیچ در امنیت احساس باشد، گرفته یاد نیز را امخانه و کرده

 با هم مانا. کنم زندگی آدم مثل بتوانم که بود آن زا ترخم و پرپیچ متأسفانه من زندگی

 از ندارد، رفتاری ثبات که بود داده نشان داشت برخوردش آخرین در که رفتاری آن

 و کشیده آغوشم در عاشقانه دیگر سوی از و بسته افترا و تهمت باد به مرا یکسو

 با و ویال بیاید شود ندبل شودمی پشیمان که هربار خواستمنمی. بود زده فریاد را نیازش

 زا دور بگذار بگیرد، کف به را اختیارم و بلرزاند را دلم دوباره اشاغواگرانه رفتارهای

 داپی مهرداد زن مثل باشخصیت زن یک بگذار باشد، پریساها و هاسمانه فکر به من

 هک است بهتر ما هردوی برای این شاید بچشد، را زندگی واقعی طعم درکنارش و کند

 .باشیم نداشته هم به دسترسی برای راهی هیچ گردی

 هیچ و بود راکد ملک فروش و خرید بازار اگرچه فروش، برای گذاشتم را ویالهایم    

 ردمسپ نیز سرایدارهایم به. بگیرد را دستم پولی زودی همین به که نداشتم امیدی

 اوضاعم از اطالعی و نیستم خانه بگویند گرفت من از سراغی و آمد ایاگرغریبه

 .ندارند

 هر به خواستممی شوم، خواندن درس مشغول را امبیکاری اوقات گرفتم تصمیم    

 ایدب بکشانم، باال شایسته جایگاهی تا را خودم و بگیرم را مدرکم هست که مکافاتی

 وفق بود اعتماد و عشق از خالی که جدیدی دنیای این به ناخواه خواه را خودم

 و قلب به و گیردمی انجام پوششت و مدرک طبق هاارزشیابی که یدنیای به دادم،می

 آوردمی هجوم سویم به خیال و فکر هم ترکم طوریاین. دهدنمی بهایی کسی روحت

 امتازه هایبدبختی و جدیدم شرایط مهرداد، امان، از غیر هرچیزی درگیر ذهنم و

 متفرقه شکل به سال پایان امتحانات در تا کردم آماده را خودم بنابراین. شدمی

 را اندبیرست اول سال البته. دهم تحصیل ادامه بتوانم کرد کمک خدا اگر و کنم شرکت

 و داده امتحان متفرقه صورت به دیگر ایدرمدرسه کردم ازدواج ابی با که موقع همان
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 با دوماه این توی حاال. نکردم تالشی بعدش هایسال برای ولی بودم شده هم قبول

 به توانستممی کم دست ولی شوم قبول نبود معلوم زیاد کار و استرس همهاین

 ار انسانی علوم ادبیات، به امعالقه خاطر به. کنم خوش دل شهریور جبرانی امتحانات

 ورمجب دیگر سوی از و بود لذتبخش برایم هایشکتاب خواندن که بودم کرده انتخاب

 .بگذرانم معلم بدون را یمیش و فیزیک و ریاضی مثل سختی دروس نبودم

 سابیح او که بودم مطمئن و بگیرم تماس سوده با نداشتم حوصله حتی هفته دو تا    

 اول یهفته. ویال آمدمی شدمی بلند نبود رمضان ماه اگر شاید و شده نگران

 زیزع مثل صدایم شنیدن محض به گرفتم، تماس او با مخابرات از که بود اردیبهشت

 :کرد زنجموره ایهداد دست از

 مروز و حال به چی دونیمی! روانی یدیوونه نکنه چیکارت بگم خدا رؤیا؟ کجایی"ـ    

 ؟شرفبی بزنی زنگ یه مردیمی کردم؟ خیال و فکر چقدر دونیمی مدت؟ این گذشته

 "مکه؟ حاجی حاجی رفتی یهو که بودی شده خسته دستمون از قدراین

 زرگب اشتباه یه من. بگم بهت نتونستم که دارم مشکلی البد سوده، باش آروم"ـ    

 کرده مشورت آقارضا و تو با موقع همون کاش کشم،می دارم رو تبعاتش حاال و کردم

 کشهب نقشه مواسه تونستنمی که بود این اقلش گفتممی هم امان به اگه حتی بودم،

 کاری پنهون اکاره این تمام جایبه احمق من ولی بودم، زده رودست بهش چون

 ".کنم زندگی فراری هایقاتل مثل باید وحاال کردم

 :داد نگرانی به را خود جای اش زنجموره و کرد مکثی    

 ".کنممی سکته نگرانی از دارم بگی؟ خواهرت به خواینمی رؤیا؟ شده چی"ـ    

 خواستمی کاری پنهان همچنان دلم اگرچه گفتم، بود شده که را هرچه مختصرا    

 ....ودب ام بس جا همین تا بخورم، مزخرفم اخالق این از آسیبی خواستمنمی دیگر ولی

 :گفت ناباوری و تحیّر با هایم حرف شنیدن از بعد    
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 یه حتی نشده، ازش خبری هیچ دیگه رفته؟ که رفته هم امان همین واسه پس"ـ    

 ".....خدایا باهم؟ کردین چیکار دوتا شما.... نزده ما به هم زنگ

 من از سراغی دیگر داده ترجیح اشمعصومانه یگریه آن از بعد اوهم! طوراین پس    

 رد دانستمنمی و بیاید فشم تا است ممکن کردممی خیال که امساده چه من! نگیرد

 :نشست برلبم تلخی لبخند! بود خواهد چه واکنشم صورت این

 خودش شاید دادیم، دست از همیشه برای هم به نسبت رو اعتمادمون امان و من"ـ    

 ایپ واقعا هم شاید شه، راحت خیالش مهرداد بابت از تا کرده پیاده برام رو برنامه این

 نبی حرمتی هیچ دیگه درهرصورت باشیم، خورده بازی هردومون و درمیونه سومی نفر

 هن جزعشق، بوده هرچیزی مهرداد دیدن برای دلیلم که کنهمی باور اون نه.... نمونده ما

 نمباورک سخته حتی کنم، تحمل رو امان یناعادالنه وقضاوت انصافیبی تونممی من

 امونوهپته بخواد و بیفته راه مهرداد و امان و من دنبال که باشه بیکار حداین تا کسی

 ".کنه رو هم واسه

 :رسید خاطرش به فکری یکدفعه    

 از رو تا دو شما طریق این از خواسته و هامان یا تو عاشق یکی حتما نه؟ که چرا"ـ    

 "!برسه عشقش به خودش و کنه جدا هم

 :گرفت امخنده    

 بوده اکج باشه؟ گرفتهتصمیمی چنین سال همهاین از بعد که کیه! سوده؟ ایبچه"ـ    

 فیلم نبوده؟ امان یا من زندگی توی ازش ردی هیچ االن تا که چاک سینه عاشق این

 "!نه؟ بینی،می زیاد هندی

 تموم اون باشه؟ گفته بهت چیو همه امان دونیمی ازکجا ولی هیچی؛ تو حاال خب"ـ    

 کی و هست زندگیش توی کی که دونیمی چه کرده، زندگی آمریکا توی هاسال این

 "نیست؟
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 آن از ترباهوش هم امان قطعا ولی نبود محال موضوعی چنین رفتم، فرو فکر به    

 ....بخورد را شّاقشع بازی که است

 فعال من اشتباه همین خاطر به فقط ده،نمی قد کجا هیچ به فکرم... دونمنمی"ـ    

 یستن زحمتش اگه بگو آقارضا به لطفا بیفتم، ناخواسته کوچ یه فکر به شدم مجبور

 ".بفروشه برام ویالهامو

 :زد جیغ    

 از آقارضا نیست، ملک فروختن برای مناسبی وقت اصال االن مگه؟ ایدیوونه نه؛"ـ    

 لهعج اصال رؤیا، صبرکن! ترکهمی زمین و خونه دیگه چندوقت تا گهمی موثق منبع

 ".نکن

 یخونه یه خواممی کنم؟ بازی دوقل قل یه پولش با خوامنمی که هم من خب"ـ    

 ".بخرم تهران توی مناسب

 :کرد فکر کمی    

 ".کرد شهمی کار چه ببینم گممی هشب باشه.... شهمی اینم آره، خب"ـ    

 و دپرسی ایلیا یدرباره نیز او بپرسم، را بقیه و سمیه حال تا داد دست فرصتی و    

 :گفتم کنیم خداحافظی خواستیممی وقتی

 لمد بیان، بگو هم اینا سارا مامان به پیشم، بیایید افطار جمعه شب این سوده"ـ    

 ".نزدم زنگش هنوز البته بیاد، قراره هم سلمی. شده تنگ براتون خیلی

 ".شده ذره یه برات منم دل خدامه، از عزیزم چشم"ـ    

 دعوت افطاری برای را او و گرفتم تماس نیز سلمی با و کردم خداحافظی آنگاه    

 .شد خوشحال حسابی هست هم سوده فهمید وقتی که کردم
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 و سوده است قرار کهاین از او ،بود تماشایی ایلیا هوای و حال رسید که جمعه شب    

 بیعهر و سمیه برای و بود زده ذوق حسابی بیایند دخترانش و سلمی همچنین و سمیه

 دیگر چیزهای و خشکیده برگ سنگ، پر، از کالژی بود؛ کرده آماده هم کاردستی یک

 !شده قشنگ خیلی کردمی حس و کاغذ روی بود چسبانده که

 اب را قطعاتش از تا چند و داد را ایلیا کاردستی ترتیب کار اول همان سمیه البته    

 ،شود آویزان ایلیا هایلب شد باعث که دهد انجام معکوس مهندسی تا کند اشتیاق

 تحت را اایلی کاردستی ظرافتی چنان با رسیدمی کافی یاندازه به عقلش که ربیعه ولی

 ردهآو خالقیتش سر بر چه سمیه کرد فراموش ایلیا که کیفش توی گذاشت الحفظ

 .شد برایش زدن ارگ مشغول و اطاقش توی برد و گرفت را ربیعه دست بعدهم است،

 دیگر سوی از و پیچیده خانه فضای توی مناجات و دعا صدای طرف یک از مدت تمام

 عوض این از هم بقیه کنممی فکر و ریختمی هم به داشت اعصابم. ایلیا ارگ صدای

 خاطرم به فکری هم آخرش آورد،نمی خودش روی به کسهیچ ولی بودند ناراحت

 داص را ایلیا آنگاه کرد،می پخش را شجریان ربنای داشت که دو یشبکه زدم و رسید

 عموقبی صدای شرّ از ترتیب این به دهد، گوش اشعالقه مورد نوای به بیاید که زدم

 راحت چقدر اوریناب درعین گاهی که کردممی فکر این به من و شدیم راحت ارگش

 .کرد قانع را ایلیا شودمی

 پدر شامل عمدتا که آقایان آشپزخانه وسایل وجورجمع و وشوشست و افطار از بعد

 توی آمدند هم هاخانم و شدند جمع جایک شدندمی قاسم و آقارضا سپهر، سوده،

 گدلتن او چیست، دردش دانستممی ومن نبود سرحال اصال شب آن سمانه. من اطاق

 ار ذهنم بود قادر هم هنوز که کسی کنم، را فکرش خواستمنمی دیگر که بود چیزی

 و دیگر اطاقی به رفت سردرد ی بهانه به و نماند ما پیش زیاد او. سازد خویش درگیر

 نیز انهدوست گفتگوی یک کنممی وفکر بود اطاق همان توی هم نعیمه البته کشید، دراز

 برای هم ساراخانم. شنیدممی هاآن از ایزمزمه گاهی چون بود گرفته شکل شانمیان

 و نشست هال از ایگوشه رفت بخواند را روزش آن جزء از جامانده هایقسمت کهاین
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 و سلمی با افتاده که اتفاقاتی یدرباره توانستممی ترراحت حاال. کرد باز را قرآنش

 .کنم صحبت سوده

 :داد ارائه را تزش سوده گذشت هایمانحرف از که قدری

 "!کن فکر بهش برده،می سود امان و تو بین اختالف از بوده هرکی کنممی فکر من"ـ

 به آن از جدیدی بوی دیدم کردم فکر که خوب ولی بود مکررات تکرار حرفش ظاهر

 سودهای مطمئنا باشد، بوده امان یا من عاشق طرف حتما نیست الزم رسد،می مشام

 در اول ردیف متهم ترتیب این به باشد، تواندمی هم یگرید چیز هر یا و اقتصادی

 !«الهه: »شد روشن ذهنم

 حتی کرد،می رو امان و من جاسوسی الهه برای نفر یه هم موقع اون یادمه"ـ

 "....گرفتم ازش ایهدیه چه رفتم، شخونه به کی دونستمی

 :گرفت نتیجه نیز سوده و

 و امان عشق از مهرداد، و تو یرابطه از داشته، چی همه از خبر بوده هرکی"ـ

 "....دونفر شما به نسبت حساسیتش

 از جدیدی زوایای شاهد ناخواسته یا خواسته حاال او بود، شده گرد سلمی چشمان

 رفک کمی! بردمی لذت موضوع این از کامال کنممی فکر و بود من خصوصی زندگی

 :کردم

 خوب که حاال.... نداره امکان این جز اشه،ب بوده هامونکالسیهم از یکی باید اون"ـ

 هایروز اولین توی درست اتفاقی جور اون تونستهنمی هم ابی بینممی کنممی فکر

 "....خواستگاریم.... بیاد و کردم پیدا مشکلی که بفهمه ممدرسه از فرار

 لردوبد سوده و من میان که نامفهومی هایحرف به و زده گره درهم را ابروانش سلمی

 چون نداشت گفتن برای هیچی او خاص مورد یک این در داد،می گوش شدمی

 ییردپا دنبال که فهمیدمی قدراین فقط زنیم،می حرف چیزی چه به راجع دانستنمی
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 کرده شخص آن از سلمی که توصیفاتی به. هستیم کذائی یزادهسرهنگ مهرداد از

 رچنده نبود نزدیک توصیفات این به دفرشا یاندازه به کسی ذهنم در اندیشیدم، بود

 .بیابم خودم با اشدشمنی برای دلیلی توانستمنمی

 دبو آینه کنار چوبی قابی درون امراهنمایی سوم کالس از که عکسی به اختیاربی

 دامک.... نداشتند حضور آن در فرشاد جمله از دوستانش و امان که عکسی نگریستم،

 را منگاه رد اختیاربی نیز سوده و سلمی کند؟ کاری چنین توانستهمی امهمکالسی

 شدمن متوجه که گفت چیزی عربی به زیرلب سلمی شدند، خیره عکس به و گرفتند

 نگاهش و برداشت آینه جلوی از را عکس آنگاه است، تعجب اصوات فهمیدم ولی

 بودم، مطمئن هم حاال همین تا که شوم مطمئن چیزی از است الزم کردم حس. کرد

 :گذاشتم مهرداد روی را انگشتم پس

 "بود؟ این اومد پیشت که کسی"ـ

 اشولوچه لب آنگاه ببیند، مهردادرا یقیافه بتواند تابهتر برد جلووعقب کمی را قاب

 :شد آویزان

 ".مطمئنم نبود شکلی این نه،"ـ

 :داد تشخیص مرا و چرخاند کالس هایبچه یبقیه بین را نگاهش بعد و

 "!!....ماشاال نخوردی تکون دختر! افتادی خوشگل قدر چه ایو توئی؟ این"ـ

 :داد نشان انگشت با هم را سوده و

 ".شدی داغون االن ولی بودی، ناز چقدر تو جان سوده خدایا،"ـ

 دویهر سلمی که دهد جوابی بود نکرده فرصت هنوز ولی داد باال ابرویی تحیّر با سوده

 :کرد میخکوب را ما

 "!بود این شبیه نگارا ولی دونمنمی"ـ
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 ندب نفسم سلمی یاشاره با که بود عکس این در نبودنش و فرشاد درگیر ذهنم هنوز

 ما کالس در امان شرور گروه از فرد تنها که کردمی اشاره بهروز به داشت او آمد،

 .....بود

 :پرید سوده متعاقبش و من روی از رنگ

 ".بود خودش کار به سرش زیادی زبهرو شه؟می مگه.... نداره امکان این رؤیا"ـ

 :کردم تکمیل

 مثل.... رهنمی یادم وقت هیچ داشت، نفرت توضیحی غیرقابل طرز به هم من از"ـ

 تربیش هم عباس از حتی که ندارم شک حالاین با کرد،می نگاه بهم خونیش دشمن

 ".داشت دوست رو امان

 "!داره دوستش که کردهمی وانمود هم شاید"ـ

 :دادم تکان سری

 "!باشه بازیگر حد اون تا تونستنمی.... نه"ـ

 :رفت فرو فکر به و کشید درهم چهره سوده

 مثال باشه؟ کرده کارو این امان به شعالقه خاطر به بهروز که داره احتمال چهقدر"ـ

 ".کنه باخبر عشقش خیانت از رو دوستش خواسته

 :انداختم سوده به تیزی و تند نگاه

 ه؟بمال خاک به رو هاخیلی پوز تونهمی امان و من بین اتحاد که حاال یقادق! حاال؟ چرا"ـ

 رفاقتی و دوستی چه کردهمی خبرچینی هم الهه برای که باشه کسی همون این اگه

 "کرد؟ پیدا شهمی کارش این توی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

368 

 

 هک کسی شاید کرده،می کارو این ایدیگه کس یعنی.... نبوده این موقع اون شاید"ـ

 کردمی خبرچینی الهه برای که اونی به ربطی هیچ کرده معرفی هردادم رو خودش

 ".باشه نداشته

 درستی ینتیجه به تا کردیممی مگو بگو همچنان سلمی تحیّر از لبریز سکوت دربرابر

 :برسیم

 سخت برام هیچی باور دیگه که دیدم واجور جور الهه این از قدراون من سوده"ـ

 به تا ن،م گرفتن زیرنظر برای باشه گماشته رو کسی اول نهمو از کهاین یعنی! نیست

 یه ممکنه جان عمه که دونستمی کجا از اون ولی.... بریزه رو خودش زهر موقعش

 "بود؟ نشده گفته بارهاین در چیزی که هنوز کنه؟ من نام به رو اموالش زمانی

 حاال باشه، نبوده پدریت مال نیتش اول از دونیمی ازکجا ؟!بود که پدریت مال خب"ـ

 ادامب روز برای رو تو خواستهمی شاید. شده اضافه هم ترچیلی و چرب یلقمه یه بعدا

 رایب مأمور پدرخدابیامرزت اصالشاید. بریزه برات رو زهرش موقع به تا بگیره زیرنظر

 "!باشه؟ گذاشته تو از مراقبت

 هب مستقیم رهمی ذاره،نمی الهه دست کف رو آمارم باشه گذاشته پدرم که مأموری"ـ

 ".دهمی گزارش پدرم خود

 ".....هست اینم"ـ

 هم وزر یه اصال نزدیکه بهم حداین تا اصالنی ایرج پسر دونستمی پدرم اگه ضمنا"ـ

 ".بمونم مدرسه اون توی ذاشتنمی

 ولی است، دیرینه دشمنی امان پدر و من پدر میان که دانستمی حد همین در سوده

 ....دانستینم را دلیلش

 :کرد گیرینتیجه سلمی
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 ودهب بابات زن که الهه دست کف آمار پاییده،می رو تو مدرسه توی اول از یکی یعنی"ـ

 "کنه؟ چه که زده کلک و اومده هم حاال.... بعدش ذاشته،می

 :انداختم داشت دست در که عکسی و سلمی به نگاهی

 "بود؟ شکلی این که مطمئنی تو سلمی"ـ

 :داد تکان سری

 صورتش هم بود وزوز جوری این موهاش هم ولی. خب ساله بچه اینجا ولی آره،"ـ

 بیهش صورتش کال! من عین داشت، شم چونه توی یچاله این بود، گرد خیلی این مثل

 ".شده ترچاق االن ولی الغرتره اینجا آها؛.... شبیه خیلی اونه،

 انشچشم به شدمی بود داده خیصتش زود خیلی هم را سوده تصویر کهاین به توجه با

 :انداختم سوده به نگاهی. کرد اعتماد

 گفتمی اون آخه کردم،نمی تعجب قدراین واقعا بوده فرشاد که شنیدممی اگه"ـ

 ".بود دنبالم سایه عین.... و کردمی تنفر ابراز امان از عاشقمه،

 :کردم استنطاقش فورا باشد، مطلع چیزی از کهاین مثل انداخت، زیر به سر سوده

 "بگی؟ خواینمی که دونیمی چیزی سوده؟ چیه"ـ

 ".کنی شک کسی به خودیبی وقتی یه.... ترسممی آخه"ـ

 هم کوچیکی هرحرف حاضر درحال نباش، هیچی نگران و بگو کنممی خواهش چی؟"ـ

 ".باشه راهگشا برام تونهمی

 گرفته رو سراغت من از هم ارب سه دو بود، دنبالت همیشه فرشاد ولی..... دونمنمی"ـ

 هرجور و ری چیت رفتی که داره خبر گفت بار یه آخرشم رفتم،می طفره من ولی بود

 ".کنهمی پیدات طریق همون از شده

 :پرید سرم از برق
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 خواستگاری جور چه این داد؟نمی نشونم رو خودش و کجام دونستمی اون یعنی"ـ

 ازم حتی کرد؟می عشق ابراز من به چرا پس رو؟ خودش کرده پنهون قدراین که بوده

 "!!کرد ازدواج درخواست

 اقدامی جدی طور به وقت هیچ اون بود، سطحی خیلی درخواستش باشه یادت اگه"ـ

 ".نکرد

 :دادم تکان سری

 به وقت هیچ دونستمی خوب خودش کهدرحالی خوادمی منو ایلیا بدون گفتمی بله،"ـ

 با اشه،ب بگه و بده فریبم کردنمی هم سعی حتی. دمینم مثبت جواب درخواستی چنین

 ".کنه حذفش ترفندی با جوری یه رو ایلیا بگیره تصمیم مثال بعدش ولی ایلیا،

 گرفت ازم رو سراغت بارکه اولین ولی..... ببخشی منو باید بود، بزرگی اشتباه شاید"ـ

 دهش شاغل اونجا بود اومده بعدش کنممی فکر اونم. کنیمی کار جهاد توی گفتم فقط

 ".ببیندت که بود

 "!نبوده اتفاقی هم خیلی جهادسازندگی توی دیدنش حساب این با پس! اوه"ـ

 سرویس سوار مهمان اسم به شاید نبود، شاغل اونجا کنممی فکر اصال من"ـ

 که فهمیدم تو رفتن از بعد چون.... داشته اونجا روزمزدی موقت کار یه یا شده،می

 "....که این هم دیگه چیز یه. نیست جهاد توی دیگه اونم

 :داشت تردید بگوید، ماندم منتظر

 ششهپی فرشاد شد متوجه دیدنش بود رفته و داشت کاری عباس با آقارضا که بار یه"ـ

 چیزهایی یه بشه اطاقشون وارد آقارضا که این از قبل کنن،می صحبت باهم دارن و

 که االن ولی زنن،می حرف دارن چی ربارهید شهنمی متوجه موقع اون که شنوهمی

 ناو تازه چون ستزنده امان که داشته خبر هم فرشاد احتماال گهمی کنهمی فکر خوب

 "!شدن روشن براش بوده نامفهوم رضا نظر به روز اون که هاییجمله
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 :کردم گره درهم را هایماخم

 "نگفتی؟ بهم رو هاحرف این وقت هیچ چرا تو"ـ

 این اب مخصوصا بشی، بدبین امان حتی یا فرشاد یا من به ترسیدممی.... مدوننمی"ـ

 ".داری تو که پارانویایی

 !نه؟ کرد؛ توهین من به االن این

 اکوشک بدبین اومدمی هم تو سر اومده من سر زندگی تو بالکه همهاین اگه ببینم"ـ

 "شدی؟نمی

 :کشید آهی

 هاییبازی و اومده تو سر که بالهایی خدائیش ،موافقم باهات کامال مورد این در آره،"ـ

 ".کنهمی روانی هم رو ایدیگه هرکس درآوردن سرت که

 به مته دادم ترجیح حالاین با آمد،نمی خوشم هیچ تعابیر این بردن کار به از

 :نگذارم خشخاش

 ماا سفید یکی سیاه یکی کنن،می بازی امان و الهه که شطرنجی یمهره شدم بله،"ـ

 "!کثیف ردوه

 رشادف یا بهروز شاید. بازه حقه زیادی روشروبه حریف فقط رؤیا، نیست کثیف امان"ـ

 ".باشن الهه یمهره هم

 چهی دوستاش که دونممی همیشه از تردقیق و بهتر حاال ندارم، اعتقادی چنین من"ـ

 رفک درست من و خودشه کار هم مهرداد یقضیه حساب این با نبودن، جدا ازش وقت

 که خواسته بهروز از خودش درواقع داده، اطالع بهش کسی که گهمی دروغ کردم،می

 این الهه پای اصال من نظر به چیه؟ دونیمی.... و کنه معرفی مهرداد رو خودش و بیاد

 داره و دنیاست این کجای مهرداد االن که دونستمی حتی امان چون نیست، وسط
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 اسم این از فقط کرده معرفی مهرداد رو خودش کهاونی دونستمی. کنهمی کارچه

 "!خیلی کثافته، خیلی امان سوده. باشه مهرداد واقعا کهاین نه کرده استفاده

 نیز دیگر تاساعتی چرخیدمی محور همین حول عمدتا که ما هایصحبت هرحالبه

 هوجمت کنم فراهم را آخرشب سبک پذیرایی وسایل تا بیرون رفتم وقتی. داشت ادامه

 یشوخ درحال و ایستاده بودند آن در نعیمه و سمانه که اطاقی در کنار سپهر که شدم

 سرسربه داشت وحاال آمده بیرون خودش الک از کمی هم سمانه ظاهرا. دخترهاست با

 افسوس. بود موقرانه و کوتاه همیشه مثل نعیمه هایجواب ولی گذاشت،می برادرش

 برایش مادرش که کردمی لباسی قدهم را خودش باید خوبی این به دختر که خوردم

 ....است نگرفته درنظر را اشوقواره قدو و دوخته

****** 

 «آرمان»    

 مثل خمینی امام فوت خبر سال پایان امتحانات وسط درست سال همان خردادماه    

 وهشت شصت سال که دارد حقیقت این. پیچید ایران سرتاسر در بزرگ شوک یک

 اتفاقاتی چه امام از بعد دانستنمی کسی و بود ایران انقالب تاریخ در عطفی نقطه

 .افتاد خواهد

 یعاطف یرابطه بود، فرزندشان انقالب که هاییآن یهمه برای بود پدر مثل مرد این    

 قضیه عمق از عینی شاهدان فقط چراکه گنجدنمی تعریفی هیچ در مردم و او میان

 که ودب محبتی نداشتیم، گروه و ودسته حزب به نیاز او شتندا دوست برای ما. باخبرند

 که نداشتیم این به نیازی حتی ما بود، شده ماندگار هاماندل در و آمده خودش

 حبّ بخواهیم طریق این از تا باشیم برکسی تطبیقش دنبال مانمذهب و دین درتاریخ

 از ناگاهبه را خود نشدنی ارتکر یاسطوره که ایران مردم هرحال به. بگیریم دل به را او

 دیگر ایاسطوره به ندهند دست از را خود یکپارچگی کهاین برای بودند داده دست

 ...داشتند نیاز
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 که داریم آرامش موقعی فقط ما است، خواهی اسطوره جماعت ایرانی خصلت درکل    

 م،باشی داشته خود درکنار معنوی کماالت تمام دارای و الهی فردی عنوان به را نفر یک

 خواهان ما یهمه درواقع ولی است شعار همان درحد ما برای دموکراسی شعارهای

 معصوم امام خواه ماست، ذهن در که هستیم ایاسطوره همان وکمال تمام یسیطره

 امام و خدا با که باشد شده ثابت برایمان طریقی از که اولیاءاللهی یا امامزاده یا باشد

 و بگیرد جماعت ایرانی از را خصلت این تواندنمی کسی. ستا ارتباط در معصوم

 همان شده خودش گرفته دست به را تفکر این با مبارزه علم که هم هرکسی

 !هستند دنبالش به مردم این از دیگری گروه که ایاسطوره

 پر روز یک از بعد روزها آن ایران و شد مشخص نیز امام جانشین ترتیب این به    

 رخب اعالم با ریختمی فرو سرمان بر داشت خانه سقف انگار که تناکوحش و تنش

 آن به هم داشتند، اعتماد مردم این که چرا کشیدند راحت نفسی امام جانشین انتصاب

 .ودب خبر این قاصد نیز خود و کرد منصوب که کسی آن به هم و شد منصوب که کسی

 به فقط و فقط نبودم، اجتماعی یا سیاسی موضوع هیچ گیرپی دیگر من هرحال به    

 باز امقبلی یروحیه هرگز دیگر که بودم مطمئن و اندیشیدممی امشخصی دردهای

 .گشت نخواهد

 سرپ دنبال به هانیمکت میان نگاهم اختیاربی که دادم درحالی را خردادماه امتحانات    

 هروقت داشت، آستینش در را سؤاالت تمام جواب که گشتمی جذابی و باهوش

 رپ هانیمکت فهمیدممی تازه و ریختمی فرو سینه در دلم کردمی نگاهم زیرچشمی

 ها سؤال جواب نوشتن مشغول تردید با و دارند سر به مقنعه که هاییخانم از است

 ....هستند

 را خردادماه قبولی توانستم و بود قبول قابل امتحاناتم ینتیجه تصورم برخالف    

 درسال خواندن درس برای امانگیزه ترتیب این به و کنم اخذ ستاندبیر دوم درسال

 به همواره من کهاین جز نبود چیزی موفّقیّتم علت. شد دوچندان جدید تحصیلی
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 باشم، نخوانده من که نمانده دنیا در رمانی و شعر کتاب و امبوده عالقمند مطالعه

 برقرار اطارتب انسانی علوم یتهرش درسی هایکتاب با توانستممی خوب خیلی بنابراین

 نای درتمام بیاورم دست به توانستممی سادگی به که را چیزی دیدممی حاال. کنم

 اکنون من بودم، سوزانده را عمرم درواقع و گذاشته معطل خود اعتناییبی با هاسال

 قطف خویش فکریبی و حماقت با ولی باشم دانشجو یک سمانه مثل توانستممی

 .کشیدممی طرف آن و طرف این خود با را خاصیتمبی یکلس مدرک

 تماس شمال ویالی سرایدار با و رفتم مخابرات به روز یک که بود تیرماه اواسط    

 نه؟ یا آمده امخانه برای مشتری آیا و است طورچه احوال و اوضاع پرسیدم و گرفتم

 :داد جواب

 و الزمید پول که خیالش به کنه، بزخر خوادمی میاد که هم هرکی نه، که هنوز"ـ    

 مبگ شما به گفت داد بهم شماره یه اومد نفر یک خانم، فقط. خارجه برید خواهیدمی

 شماره بدم بود، گرفته رو چشمش ویال و بود شده مشتری کنممی فکر بگیرید، تماس

 "رو؟

 گردی که خانه رفتن فروش برای هم آن شماره گرفتن کردم، سنگین سبک باخودم    

 ....گذشته سرم از آب که من! جهنم به باشد، داشته اصال ندارد؟ برایم تهمت بار

 آدم است معلوم خب! 22 ی شماره پیش با انداختم، نگاهی آن به و گرفتم را شماره    

 اشدب نخواسته سرایدارمان قول به خداکند راگرفته، چشمش ویالیم که است متمولی

 !کند بزخر

 علقمت رسیدمی نظر به که افتاده جا صدایی ماندم، جواب منتظر و گرفتم را شماره    

 :آمد خط سوی آن از باشد میانسال مردی به

 ".بفرمایید"ـ    
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 خرید برای بودید داده شماره سرایدارم به شما گویا هستم، تاجبخش. سالم"ـ    

 ".ویال

 :نشست صدایش در هیجان قدری آنگاه کرد، مکث کمی    

 "دارید؟ نگه رو گوشی لحظه یه ممکنه.... تاجبخش خانم سالم"ـ    

 یصدای بعد لحظاتی! گرفته را چشمشان ویالیم بدجور کردم فکر و شدم متعجب    

 :آمد خط سوی آن از جوان

 "!جان؟ رؤیا الو،"ـ    

 طوراین هم آن! زند؟می صدا نام به مرا که است کسی چه این خوردم، یکه    

 :دهمب را آشنا صدای یک تشخیص توانستمنمی چرا دانمنمی! جانی؟ انج و صمیمانه

 "!شما؟"ـ    

 ".آرمان منم،"ـ    

 ر؟اخی اتفاقات این بود، چه برای دانمنمی که کردم حس امسینه میان دردی ناگهان    

 !....حاال؟ چرا خدایا آه.... الهه؟ ابی؟ مادرم؟

 "داری؟ چیکار من با"ـ    

 ".زود خیلی ببینمت، باید"ـ    

 "بودی؟ گرفته دوستم از منو سراغ.... که بودی تو"ـ    

 ودهب دوستت کی دونمنمی ولی گرفتم، کنی فکرشو که هرکسی از رو تو سراغ من"ـ    

 ما از وکیلت چرا دونمنمی و فهمیدیم اواخر این که چیزی تنها فقط دشمنت، کی و

 راهی هیچ وگرنه رفت در الهه دهن از اونم. بود شمال ویالی موضوع کردهمی پنهون

 نفعت هب بوده قرار مثال ده،نمی عزرائیل به جون که وکیلتم. نداشتم کردنت پیدا برای
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 تو .شهکله تو چی فهممنمی کنه، صحبت باهات مادرت دهنمی اجازه حتی ولی کنه کار

 "االن؟ کجائی

 به کنم، تحلیل صدایش لحن در را توأمان هیجان و آسودگی این توانستمنمی    

 نظورشم اندیشیدم خود با فقط نکردم، توجهی بود نبرده پی نیاتش به هنوز که وکیلی

 جسته؟می مرا نشان دشمنم و دوست از که چیست

 "کردی؟ معرفی رو خودت زاده سرهنگ مهرداد اسم به که بودی تو"ـ    

 :شد امنگرانی باعث که کرد مکثی    

 به بیا زودتر هرچه کن، گوش. شده اشتباهی حتما شناسم،نمی کسی چنین من"ـ    

 هداشت مادرت دیدن برای ایدیگه فرصت نیست معلوم وگرنه گممی که آدرسی این

 ".باشی

 ایذره حتی چرا دانمنمی ولی هیجان، و اشتیاق از پرشوم باید که آمد یادم تازه    

 ام،مرده امسال همین فروردین هفدهم من... دانممی چرا چرا نبود، دلم در شادی

 شوم؟ زدههیجان توانممی چگونه

 "ایرانه؟ مادرم"ـ

 نیک آمادگی اعالم کهاین محض به ست،فرانسه االن. نیست اصالمساعد حالش نه،"ـ

 ".دیدنش بریم که برات گیرممی بلیط

 ".نگرفتم ویزا براش هنوز چی؟ پسرم ولی"ـ

 ".هستم نوکرشم گیرم،می براش خودم"ـ

 رلبمب لبخندی اختیاربی زندمی حرف طوری این ایلیایم یدرباره همخون یک کهاین از

 که گفتم خواست تماس شماره وقتی و کردم یادداشت ایگوشه را آدرس. نشست
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 با مهم موضوع این شدن همزمان اما رفتم،می دیدنش به زودتر هرچه باید. ندارم

 .کردمی امآشفته کمی بود داده رخ برایم مهرداد یدرباره که ماجراهایی

 اشآماده عمویش با دیدار برای و پوشاندم را ایلیا هایلباس بهترین فرصت اولین در

 یپوشیدگ عین در تا پوشیدم را اممجلسی چادر و دامن و کت بهترین نیز خودم. کردم

 .برسم نظر به آراسته و باسلیقه

 خیابان در مجلل و بزرگ یخانه یک کرد نیبیپیش شدمی راحتی به که طورهمان

 گاهن اطرافم به تعجب با. شد باز پرسشی هیچبی در و درآوردم صدا به را زنگ. فرشته

 هایباغچه میان از ایلیا همراه به. است خبر چه در پشت دیدمی نفر یک انگار کردم،

 سنگی و بزرگ انایو هایپله پایین درست و گذشتیم بود حیاط میان که ایشده تزیین

 وییخوشامدگ با و آمد ماناستقبال به تیره کراوات و شلوار و کت با میانسالی مرد خانه

 ماحترا با پیشکار شدم، وارد و کردم تشکر. کرد دعوت داخل به را ما فردیبه منحصر

 ایلحظه برای پذیرایی شیک و مدرن فضای داد، نشان را راه و کرد مانهمراهی

 :آمدم خود به صدایش با کرد، پرت بود ایستاده مقابلم که مردی از را حواسم

 ".اومدی خوش! عزیز رؤیای سالم"ـ

 :دادم مناسب سالمی جواب و کردم نگاهش

 ".ممنون سالم،"ـ

 قد ود،ب کرده تغییر چقدر کنم، پیدا او در شناختممی که آرمانی از ردپایی کردم تالش

 مد سرش پشت کش با را آن که رسیدمی اششانه روی تا موهایش چهارشانه، و بلند

 رتیشتی و کتان شلوار بود، اسپرت تیپش و شده اصالح صورتش بود، کرده اسبی

 ندیلبخ و شد امخریدارانه نگاه متوجه! اشورزشی عضالت نمایش برای کوتاه آستین

 :زد رویم به

 "!زنداداش شدی عوض چقدر"ـ
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 :زدم لبخندی نیز من

 ".بینمتمی دوباره که حالمخوش. طور همین توهم"ـ

 رویش به چشمکی و چرخاند دردهان را آدامسش لغزید، ایلیا روی به من از نگاهش

 :زد

 "!عمویی ببینم اینجا بیا"ـ

 :کرد نگاهم وحشتزده ایلیا

 "شه؟ بابام.... امان مث..... خوادمی... این... این.... ای"ـ

 :کردم اصالح را ذهنش فورا

 ست،سمیه واقعی عموی که آقامرتضی مثل! واقعیت عموی عموته، این ایلیا، نه"ـ

 ".مرحومته بابای برادر یعنی

 ردرس فامیلی های نسبت این از کال کند، تحلیل و تجزیه را تمثیل این نتوانست

 ....باشند شده بابا که عموهایی هم آن دانستمی عمو یک فقط آورد،نمی

 "....نیست ....نیس عمو.... نیس بابا این نه،"ـ

 :انداختم آرمان به نگاهی

 "شه؟می کنه، صدات آرمان بدی اجازه بهتره"ـ

 ....ماند سرگردان ایلیا و من بین نگاهش و رفت لبش از لبخند

 ".کردمنمی باور من ولی بود گفته چیزایی یه رز"ـ

 :کردم دفاع ایلیا از فورا

 ".ایحرفه و خوب خیلی بزنه، ارگ تونهمی باهوشه، ایلیا"ـ
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 باال کمی اششده پیرایش و فرم خوش ابروهای و نشست لبش بر دوباره لبخندی

 :رفت

 ".ببینم بزن کمی یه برام بشین بیا خب!.... عمو آفرین جدی؟"ـ

 .برد بود سالن شرقی قسمت در که بزرگی پیانوی سمت به را او و

 با گذاشت،می کلیدها روی احتیاط با را انگشتانش و شده زدهشگفت پیانو دیدن با ایلیا

 لذتی مشترک، حسی از شد لبریز ما هردوی وجود برخاست پیانو از که صدایی

 ....انتهابی

 :کرد نگاهم آرمان

 "کرده؟ کار هم پیانو"ـ

 :دادم تکان سری

 شبیه اینم طرزکار که بفهمه کافیه افته،می راه فورا مطمئنم ولی ندارم، پیانو من نه؛"ـ

 ".ارگه

 :انداخت نیز متلکی ولی بنشینم، پشتش ردک دعوت من از

 داداشم یپیانو مثل اینم اگه البته ببینم، دیگه باریه رو هنرنماییت شممی حالخوش"ـ

 "!کنینمی داغون

 وا از را شرمسارم نگاه شد، خرد دلم داشتم ابی با که ایظالمانه رفتارهای یادآوری با

 :کرد دراز چادرم گرفتن برای را شدست و آمد جلو رفتم، صندلی طرف به و گرفتم

 "هست؟ اجازه"ـ

 دستش به را چادرم و کردم تشکر پس بود، پوشیده کافی یاندازه به دامنم و کت

 .کردم باران یقطره نام به شوپن از ایقطعه نواختن به شروع و نشستم آنگاه دادم،
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 و لندب انگشتان تحرکا به و دادمی گوش موسیقی نوای به لذت با ایلیا درکنار آرمان

 ارگ با ونهچگ باید بود فهمیده تقریبا که ایلیا نگریست،می کلید صفحه روی امکشیده

 حرکت با تا داد قرار من انگشتان روی درست را انگشتانش کند سازی شبیه

 :برخاست آرمان دهان از حیرت آوای کنند، حرکت هایمدست

 "!واو"ـ

 خواست نازم ایلیا بعد لحظاتی بود، پیدا ایلیا تانزیرانگش از بلندم هایناخن فقط حاال

 به ردک شروع و آمد دستش کمکم ولی زد اشتباه با اولش. نشست خودش و شوم بلند

 و کندمی مزه دهانش به دیگر حاال دانستممی بود، گرفته یاد که قطعاتی نواختن

 .شودمی مشغول پیانو این با هاساعت

 :گفت من به خطاب آهسته و کرد برانداز را ما هردوی آمیزتحسین نگاهی با آرمان

 ".کنیم شروع هامونوصحبت که وقته بهترین کنم فکر"ـ

 و دادم تکان سری. بروم همراهش به تا کشید پذیرایی هایمبل سمت به را دستش و

 پذیرایی هایمبل از یکی روی بود پوشیده کافی یاندازه به که ودامنی کت همان با

 میز اخدمتکاره که ایدرفاصله. انداخت پایش روی پا و نشست مقابلم نیز او نشستم،

. ودش خلوت سالن تا بودیم منتظر و کرده سکوت هردو بچینند برایمان را پذیرایی

 لیو نداشت ابی به شباهتی اگرچه که چشمانی دوختم، آشنایش چشمان به را نگاهم

 :بود تحسین از سرشار نگاه همان یادآور

 بگی دارم دوست قبلش منتها. بزنی حرف مهم موضوع اون یدرباره که منتظرم"ـ

 "کنی؟ کمک بهم داری تصمیم چرا.... چرا

 دورزانوانش را هایشودست شد جلوخم به کمی آمد،می ایلیا پیانوزدن صدای هنوز

 :کرد قالب
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 لوایا کتی البته داشتم، عالقه بهت خیلی الهه و رز برعکس همیشه من که دونیمی"ـ

 دش نفرت دچار تو به نسبت بدبینی خاطر به بعدها هم اون ولی داشت دوستت خیلی

 دخترهایی تمام با تو. کننمی اشتباه دارن تدرباره همه کردممی حس هنوز من ولی

 خاصی جور یه.... لوندی نه و بودی گریجلوه اهل نه داشتی، فرق بودم دیده که

 گرفتمی صورت پرده پشت که کارهایی از خبر اوایل. داشتنی دوست و معصوم

 ور کارهاشون و ریختنمی نقشه من چشم از پنهون رز حتی و کتی الهه، ابی، نداشتم،

 لیو خوانمی رو این همه که دونستممی فقط من. برسی ابی به تو تا بردنمی پیش

 مداو رز که تدوباره شدن پیدا ماجرای از بعد. دنمی انجامش جوری چه دونستمنمی

 رهبگی تماس باهات بتونه تا کنه فراهم شرایطی که خواست ازش ابی دیدنت، ایران

 ثیفک بازی این از که کسی تنها به قبلش ولی شد ناامید هم ابی کرد، امتناع اون ولی

 دارن همه گفتممی و کردممی دفاع ازت همیشه که منی به! من به کرد، اعتماد بود دور

 مرگش از بعد تا خواست من از و نوشت تو برای نامه یه اون .کننمی اشتباه تدرباره

 هی هم این کردممی فکر من. بخونمش دارم اجازه خواستم اگه البته و برسونم بهت

 اما بمیره، زودی این به نیست قرار عزیزم داداش و شهمی تموم زودی به که بازیه

 ارب ده از تربیش. کنم باز رو نامه تا رسیده وقتش که فهمیدم..... کرد خودکشی اون

 اون خاطر به درآوردن سرت کثیفی بازی چه که فهمیدم تا خوندم رو نامه محتویات

 "....موند بهش روسیاهیش فقط و نشد ابی نصیب هم کرون یه حتی هرگز که میراثی

 برای قهوه دوفنجان بود، محتضر یک کندن جان تماشای مثل هاحرف این شنیدن

 دوخته چشم او به کامل درسکوت فقط من بنوشم، کرد دعوت و ریخت من و خودش

 .دهد ادامه بودم ومنتظر

 آرامش به ابی روح جوریاین کنممی فکر چون برات آوردم رو نامه اصل من...."ـ

 "!باورکن رؤیا، بود عاشقت واقعا اون. رسهمی

 :دادم تکان تأییدش به سری آرام
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 هک متأسفم. گفتنمی دروغ که مطمئنم ولی نداشت خوبی شروع اگرچه... دونممی"ـ

 ".داشتم دوستش خیلی که کنمنمی انکار ولی نبودم عاشقش هرگز من

 و برخاست آنگاه... چرخاند را آدامسش دوباره و داد تکان سری و زد تلخی لبخند

 شد،می جدا اصلی سالن از پله سه با که رفت اطاقی به و گرفت مختصر ایاجازه

 :گرفت مقابلم را آن و برگشت سرگشوده اینامه با بعد دقایقی

 سیمجل هیچ توی و زنهنمی حرف کسی با بشه، افسرده کتی تا شد باعث نامه این"ـ

 لمث بزنه خودکشی به دست هم اون که داره احتمال گهمی دکترش. کنهنمی شرکت

 به رو روحیش سالمتی تا کنممی تالش دارم من. بود عزیزتر براش جون از که پسری

 رامشآ تونهمی ایلیا و تو حضور فقط و ستفایدهبی کنممی فکر خب، ولی بیاره دست

 ".برگردونه بهش رو

 :دادم تکان سری

 رفتینگ تصمیم شما اگه.... تونمنمی بگم باید برم دیدنش به که اینه منظورت اگه"ـ

 ".رمنمی رونبی ایران از کسی دیدن برای من ولی چشمم، رو قدمتون بیاید دیدنم به

 "مادرت؟ حتی"ـ

 ...کردم مکثی

 ".مریضه گیمی داره، فرق اون"ـ

 ".مریضه هم کتی"ـ

 این از بعد که گرفتم یاد بودن زندگیم توی که اونایی یازهمه! آرمان نیست مهم"ـ

 ".کنم فکر منافعم به فقط
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 دوست ،انداختم نامه به نگاهی. بود موافق من با کامال ولی داد تکان سری تأسف با

 کرده سکوت و کشیده زدن پیانو از دست حاال ایلیا. اشبخوانم زودتر هرچه داشتم

 :زد دست برایش فورا آرمان بود،

 ".کنممی افتخار بهت. عمو بود عالی! ایلیا آفرین! براوو"ـ

 :کرد من به رو و گرفت را دستش رفت، سویش به آنگاه

 "!فعال. بخون رو نامه هم تو بدم نشونش چیزهایی یه اطاق توی برمشمی تا من"ـ

. ...بازکردم را نامه و نشستم مبل روی و برگشتم. شدند دور من از ایلیا همراه به و

 !...ناخواناست و ضابطهبی خودت مثل هم خطت حتی! ابی چارهبی

 مامت خاطر به ببخش منو پس نیستم، زنده دیگه من خونیمی رو نامه این که روزی»

 رو تو که هاییاون یهمه برای است نامه اعتراف یه این. کردم حقت در که هاییبدی

 که افتادی دامی توی تو نداری، تقصیری تو که دونممی من فقط ولی دوننمی گناهکار

 روزهای بابتش و فهمیدی خودت رو زیادیش حد تا. کردیم پهن برات هم با الهه و من

 .نگفتم بهت هنوز که هست مطالبی اما گذروندیم باهم سختی

 برای که ایلحظه همون از حتی بودم، عاشقت همیشه من. کنم شروع اول از بذار

 درحالی رو تو لحظه همون از. نظیربی و زیبا ی ساله هفت دختر یه دیدمت، بار اولین

 و همعشوق که این برای ترشایسته هرکسی از و شدی بالغ و بزرگ که کردممی تصور

 چشمای تو نداری، بهم ایعالقه هیچ تو دیدممی که حالیدر هم اون باشی، همسرم

 توجهت جلب برای هرکاری و دیدممی نفرت و سکوت فقط رنگت خوش و زیبا

 تداشتن برای من شدمی باعث که نبود عشق فقط حالاین با. بود فایدهبی کردممی

 ....بزنم آتیش و آب به

 رو شدیگه نیم و تو به رو شارثیه از نیمی داره تصمیم جان عمه فهمیدیم که روزی از

 وت شده هرجور تا گرفتم کار به رو همتم تمام برسونه، بهش رو تو که هرکسی به بده
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 زا خارج و داخل تو اوضاع کنترل کردممی باید که کاری اولین. بگیرم اختیارم در رو

 نظرم هک نداشت وجود چیزخاصی دبیرستان از قبل تا. بود تحصیلتون محل دبیرستان

 یسرّ و سر پدرت عشقی رقیب اصالنی ایرج پسر با فهمیدم وقتی اما کنه جلب رو

 خوش آدم من هرحال به ولی شکست دلم خیلی عاشق یه عنوان به هرچند داری

 بده اجازه پدرت نداشت امکان که کسی بود، امان حسابم طرف که بودم شانسی

 دورادور ولی باشید هم با ماش دادممی اجازه باید من پس. کنی ازدواج باهاش

 و وضاعا بتونم موقع به و نره در دستم از کار یسررشته وقتی یه که کردممی کنترلتون

 .بدم تغییر خودم نفع به رو شرایط

 و کاست و کم بی بذاره، اختیارم در تو یدرباره اطالعاتی بتونه که کسی کردن پیدا

 زا استفاده کردم، پیدا زود خیلی رو راهش نم اما نبود راحتی کار دارم الزم که هرموقع

 تا شدم همدست «پریسا» با من. باشه داشته دل در رو تو نفرت که عشقی رقیب یک

 حذف خودم با رقابت از رو امان و حذف، پریسا با رقابت از رو تو هم کمک با بتونیم

 ینترامن و بهترین این. تو به هم من و رسیدمی پریسا به امان صورت این در. کنیم

 من با داشتم، نیاز که موقعی همون درست چون داد جواب خوب خیلی البته و بود راه

 و بودی من مشت توی تو حاال. زد حرف امان ساختگی تجاوز درمورد و گرفت تماس

 .داری خبر هم ماجراها یبقیه از

 برای چیز همه بلکه کنه، توجهی پریسا به امان که نشد باعث تو حذف حالاین با

 اون ولی کنم دلجویی ازش کردم سعی حتی من. کرد طی ناخوشایندی روند پریسا

 .نبود متأسف اصال کردمی من برای که هاییخبرچینی بابت

 وارهدیوان که پسری به خورد امان از که سنگینی عشقی شکست جبران برای پریسا

 .....«بهروز: امان صمیمی دوست به شد، نزدیک بود عاشقش

 زیادی تاریک نقاط هنوز هرچند! است این موضوع پس بود، گرفته باال قلبم تپش

 .....!ثابت ابراهیم بخشیدنت است سخت چقدر کنم،نمی باور خدایا دارد، وجود
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 اپریس هنوز آمریکا به پناهندگی از بعد حتی هم ومن بود هااین تمام درجریان الهه....»

 کمپ توی که وقتی تا البته. بودن ساکن سی دی واشنگتن توی که دیدممی رو

 تونستممی هم من دیگه بعدش ولی اومدمی دیدنم به گاهی اون بودم هاپناهنده

 و بود اینجا مدتی بهروز. ببینمش شد الزم اگه و کنم آمد و رفت شهر توی آزادانه

 یدرست شده باردار پریسا که فهمید وقتی اواخر این اما داشت، پریسا با کاملی یرابطه

 تمدن مهد توی که آورده شانس! پریسا چارهبی. برگشت ایران به و کرد رها اونو و

 وریج چه متحجّر و بسته افکار همه اون با ایران توی نبود معلوم وگرنه کنهمی زندگی

 هب ولی ببردش بین از خوادنمی و داره دوست رو شبچه اون. کنه زندگی تونستمی

 هب خواستم کتی از من. کنه زندگی شخانواده و درومادرپ پیش تونهنمی دیگه هرحال

 پیش بره آینده ماه تا قراره. کنه حمایت ازش کرده من درحق که کارهایی تمام خاطر

 باور من و داده الهه که پیشنهادیه این بمونه، جاهمون شبچه آوردن دنیا به تا و الهه

 لهها باشه، قدرشناسانه ای خیرخواهانه نیت یه پیشنهادش این پشت که کنمنمی

 دختر این از ایبهره چه قراره دونمنمی من و بینهمی رو جلوتر کیلومترها همیشه

 ....«ببره؟ زدهفلک

 القب که بود ایران به رزیتا آمدن ماجرای همان شرح بود نوشته که هاییحرف یبقیه

 شتدا تازگی ایمبر که چیزی تنها. بود گذاشته درجریان مرا ترکامل شکلی به پدرم

 :سازد منصرف من دیدن از را ابی تا بود گفته من یدرباره او به رزیتا که بود حرفی

 !«داره رابطه امان با رؤیا»

 هاروز همان ابی و بوده امان شدن کشته خبر از قبل هااین که فهمیدم ترتیب این به

 .بود کشیده رزنجی به دیگر جهنمی در و کرده خالص زندگی این جهنم از را خودش

 ستانیدبیر عشاق یشیوه به شکسته قلب و گل کمی و نوشته را مراببوس شعر درآخر

 این رحط موقع طفلک شود، کشیده پوزخندی به لبم یگوشه شد باعث که بود کشیده

 یانااح و شوممی احساساتی دیدنشان با من که کرده تصور را لحظاتی حتما مزخرفات

 !ریزممی برایش اشک کمی
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 هایگوشه را امسبابه و شست انگشت دو و گذاشتم کیفم درون و بستم را نامه

 ماجراها این چرا دانمنمی داشتم، شدیدی سردرد احساس فشردم، و گذاشتم چشمم

 با که بود عجیب گردد؟برنمی عادی فرم به امزندگی چرا دارد؟برنمی ازسرم دست

 امگریه ایذره حتی بود نامه نای متن در که ایصادقانه احساسات تمام وجود

 داد،می پول بوی ایذره که هرآنچه از خسته و بودم شده سنگدل من. گرفتنمی

 قتهو خیلی راحت، خیالت: »کردم زمزمه فقط زیرلب..... بخشیدن و بخشیدن از خسته

 .«جون ابی کردم حاللت که

 روی هردو و بود باز در .بودند آن در ایلیا و آرمان که رفتم اطاقی طرف به و برخاستم

 شدمی که بودند قدیمی هایعکس آلبوم تماشای ومشغول کشیده دراز شکم به زمین

 تحیّر با ایلیا و است ابی و من عروسی هایعکس داد تشخیص فاصله همین از

 ....هاستآن تماشای مشغول

 :زد لبخندی رمانآ آنگاه کردند، نگاهم و گرفته باال را سرها افتاد در میان امسایه وقتی

 "خورد؟ دردت به"ـ

 :دادم تکان سری

 رو بهروز اسم دیدن انتظار. گذاشت دردام رو دردی بگم بهتره البته.... ممنون بله"ـ

 "ماجراست؟ این کجای فهممنمی هنوز ولی داشتم،

 :رفت درهم آمیز استفهام حالتی به ابروانش

 "چطور؟"ـ

 :گفت ایلیا ناگهان دهم جوابی خواستم تا

 "شدی؟ عروسی این با.... تو تو،.... یورا مامان"ـ

 :زدم تلخی لبخند. کرد اشاره ابی عکس به و
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 ولی باباته، اون. اومدی نمی دنیا به تو که بودم نکرده عروسی اگه جون، مامان آره"ـ

 "!مرده

 :توصیف غیرقابل سرگشتگی جور یک دچار کنممی فکر و شد شدیدتر لکنتش

 ".....چیز..... این..... امی عمو.... امی بابا.... امی"ـ

 :ببرد را آبرویم هم آرمان جلوی که بود مانده کم همین

 "دادی؟ قولی چه ربیعه به ایلیا، بسه"ـ

 گیریبهانه از دست که وجودی با او متأسفانه که فهمیدم من و شد ساکت فورا

 این از که رمانآ. ندارد او و من با نسبتی هیچ امیر کندکهنمی درک هنوز برداشته

 واستمخ ایلیا از. کردمی تقسیم ما میان را نگاهش فقط بود سردرنیاورده ما وگویگفت

 :کرد اصرار آرمان برویم، تا شود بلند

 ".شمنمی سیر کنارش بودن از کردم، پیدا رو ایلیا تازه من بمونید؟ شهمی"ـ

 :دادم تکان سری و کشیدم راحتی نفس نشده امیر رسم و اسم گیرپی کهاین از

 "....بریم باید ممنون، نه"ـ

 :شد امنگرانی باعث چیزی ناگهان و

 "الهه؟ نه منی طرف تو که باشم مطمئن آرمان،"ـ

 :داد باال را ابروانش

 تحق به تو تا کردم تالش همهاین من کنی؟ فکر این از غیر چیزی به باید چرا آره،"ـ

 بهش امان و مادرت باکمک که مباش همونی طرف حاال داره دلیلی چه برسی،

 "کردم؟ وارد سختی هایضربه

 :گرفتم او از را نگاهم شرمساری با
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 باور دیگه دیدم، رو جورش همه من آخه کردم، شک بهت لحظه یه که ببخشید"ـ

 یچیدهپ یحقه یه زندگیم یساده اتفاقای پشت همیشه. نیست غیرممکن برام هیچی

 "!شبازیگر تو باراین و باشه الهه ینقشه هم این مبترس که بده حق بهم بوده، مخفی

 :داد تکان تأسف به سری و زد تلخی لبخند

 "!شیطان این آورده روزت و حال به چی ببین! من خدای"ـ

 :دارد نگهم کرد سعی و آمد دنبالم کردم، خداحافظی و گرفتم را ایلیا دست

 "بمونی؟ شهمی..... رؤیا"ـ

 :داد ادامه کردم، نگاهش.... چیست برای شاصرار همه این فهمیدمنمی

 ".نگفتم بهت هنوز که هست موضوعی یه"ـ

 اهنگ آنگاه کرد، فکر کمی و کشید اشپیشانی به دستی یافت، شدت امنگرانی

 :دوخت نگرانم نگاه به را گریزانش

 نامه این جریان در و بودم کرده اعتماد کافی یاندازه به وکیلت به.... کاش"ـ

 ".کردمی تغییر چیزها خیلی شاید جوری این مش،ذاشتمی

 :ترساندمی مرا باشد امان یدرباره که هرچیزی افتاد، جانم به دلهره

 "شده؟ چیزی"ـ

 کند؟ شروع باید کجا از ببیند کرد سنگین سبک کمی

 کرده ثابت لحظه همین تا و شهمی پیدا کم امان زیرکی و باهوشی به وکیلی راستش"ـ

 مبنی پیداکرده شواهدی اواخر همین کنه، فنی ضربه رو الهه تونهیم خوبی به که

 کپزش ازطریق این بوده، کامل بیهوشی توی پدرت ،وصیتنامه روزتنظیم کهبراین

 زشکپ که خواهیممی شه،می ثابت بوده موجود بیمارستان توی که اسنادی و معالجش
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 دسن که شهمی ثابت جورینای کنیم، احضار دادگاه توی شاهد عنوان به رو معالجش

 ".رهمی باال دادگاه توی بردمون شانس و جعلیه

 :بپرسم سؤالی دادم اجازه خودم به کرد سکوت وقتی

 "شماست؟ پیش امان طوریه؟ چه وضعیت االن"ـ

 :داد تکان سری

 غیبش چیدیممی رو تالش همهاین یمیوه باید که موقعی درست.... متأسفانه نه"ـ

 هم ارچندب نزده، هم زنگ یه حتی کنه، گیریپی رو پرونده نمیاد چرا ستنی معلوم زده،

 از هم تو واسه نداده، جواب ولی گرفتیم تماس داشتیم ازش که ایشماره با خودمون

 دیگه روز هشت هرحال به. گرفتی تماس تازه تو ولی گذاشتم پیام پیش ماه یه

 یمعرف جدید وکیل یه یا کنیم پیدا رو امان یا باید نداریم، فرصت اصال ما و دادگاهه

 ".کنی

 رفته، و کرده رها را چیز همه طوریاین که است من با قهرش خاطر به البد خب؛

 ار جدید وکیل معرفی ترتیب یعنی که دادم تکان سری! نفهم مسئولیتبی مردک

 :شدم میخکوب درجا که حرفی با ولی دهم؛می

 کیخطرنا کار به دست کنه نشینی عقب به رمجبو رو شما کهاین واسه الهه ممکنه"ـ

 ".بزنه

 :لرزید حرف این از تنم تمام

 "باشه؟ آورده امان سر بالیی ممکنه..... یعنی"ـ

 :داد تکان سری

 و نیست نفعش به اصال چون باشه نکرده حماقت حد این تا امیدوارم دونم،نمی"ـ

 روندهپ متهم توسط هدشا یه کردن نیست سربه ضمنا. کنه ساقطش زندگی از تونهمی
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 کرف من هرحال به. تعویضه قابل راحتی به وکیل یه ولی باشه داشته توجیه شاید

 هی ترسریع هرچه بهتره مونده باقی قدم یه فقط نهایی پیروزی تا که حاال کنممی

 نتظرم تونیمنمی ما برسونه، سرانجام به رو کارها بتونه تا کنی معرفی جدید وکیل

 ".شهمی نابود دستاوردهامون یهمه وگرنه مونیمب امان برگشتن

 ودب نشده سرد دردلم هنوز امان یکینه که چرا باشم تفاوتبی بارهاین در کردم تالش

 دتاسرح باشد آمده سرش بالیی من یپرونده خاطر به االن او کهاین تصور حتی ولی

 خوب حالش که ومش مطمئن ولی بدهم را ندارم و دار بودم حاضر. کشاندمی جنونم

 شده خارج دستم از حسابش! کردم؟می تجربه بود بار چندمین را حس این است،

 ....بود

 دش الزم اگه بگیرم، تماس الهه با بتونم که کن جور شرایطی ترسریع هرچه آرمان"ـ

 ".کنم معامله باهاش خواممی. برم دیدنش به

 :کشید درهم چهره

 "چی؟ سر! معامله؟"ـ

 ".امان سالمتی برابر در بخشممی بهش رو میراثم"ـ

 :شدنمی باورش

 "!رؤیا؟ ایدیوونه تو"ـ

 :بردم باال را صدایم

 ".بفهمی اینو کن سعی نقلیه، وسیله نه انسانه یه امان! مدیوونه آره"ـ

 :داشت نگه باال را هایشدست

 "کنی؟ صحبت باهاش تلفنی االن خوایمی. فهمیدم..... باشه باشه"ـ

 ...ردمک فکر کمی
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 ییلهح که بیفته فکر این به من حرف با و باشه نکرده کاری الهه ترسممی نه، االن"ـ

 شحال امان که شیم مطمئن ایدیگه طریق از اول بهتره کردنم، تسلیم برای خوبیه

 ".خوبه

 :بود موافق کامال

 ".نشه دیر موقع اون تا اگه البته درسته،"ـ

 چندان دیگه زودش و دیر و گذشته کار از کار االن تا باشه آورده سرامان بالیی اگه"ـ

 زود و دیر هم باز پس مهمه، براش امان یزنده یعنی باشه زنده اگه اما نیست، مهم

 ".نداره فرقی ما اقدام

 که آنجا تا اونیز شدم، خارج در از و سرکردم و برداشتم مبل یدسته روی از را چادرم

 :گفت دوباره حظهل آخرین در و کرد مانبدرقه شدمی

 بهت شد الزم هروقت خواممی دیدنتون، بیام خواممی کنم؟ پیدات تونممی کجا"ـ

 ".باشم داشته دسترسی

 ....نوشتم درونش را سوده یشماره و آوردم بیرون کیفم توی از کاغذی

 شماره این با تونیمی داشتی ضروری و واجب کار هروقت دوستمه، یشماره این"ـ

 ماه هس دو تا خودم یخونه. ارتباطم در باهاش بار یه ایهفته تقریبا من .بگیری تماس

 ".ندارم فعال ولی میاد تلفنش خط دیگه

 ".بده رو تخونه آدرس ببینمت؟ تونمنمی که شماره این با"ـ

 ".کن درکم بدم، آدرس بهت تونمنمی"ـ

 :شد دلخور کامال

 "ی؟کننمی اعتماد تو هم بکشم خودمو من اگه یعنی"ـ

 :بردم باال تحکّم با را صدایم
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 دلت که ایدیگه هرچیز یا پارانویا رو اسمش... کردن اعتماد برام سخته!.... نه"ـ

 ".بدبینم آدم و عالم به نسبت من بذار، خوادمی

 و امرفته دتن دانستممی. رفتیم خیابان طرف وبه کشیدم را ایلیا دست دیگر کالمیبی و

 .خواهمنمی را کسی هیچ کمک من نیست، مهم دیگر ولی داشته کمک قصد فقط او

 نم به کمکی بخواهد هاآدم این از یکی تا بزنم پا و دست بدبختی در دهممی ترجیح

 گیرد؟می موش خدا رضای محض گربه کدام است؟ طمعبی گرگ کدام سالم کند،

 ....عنتیل باخته رنگ دنیایم که اینهاده گور برکدام سر دوباره! امان؟ کجائی

***** 

 حتی یا فرشاد یا عباس بود، امان نزدیکان با تماس رسید ذهنم به که کاری اولین

 .تهرانم نداشت خبر او که درحالی سوده سراغ رفتم یکراست.... خان ایرج

 هم یهسم. کشید آغوشم در خوشحالی با همیشه مثل و شد غافلگیر حسابی دیدنم با

 عرض چه که کاردستی دهد، نشانش را اشکاردستی تا برد را ایلیا زنان جیغ جیغ

 درست کالژ مثال تا چسب خروار یک با ورقه روی بود ریخته آشغال و آت قدری کنم؟

 !کند

 ینامه محتویات و آرمان با دیدارم سیرتاپیاز از هم من شد اشبازی سرگرم ایلیا تا

 ارب یک ثانیه رچنده واکنشش تنها و دادمی گوش حیرت با. دادم شرح رابرایش ابی

 :گفتم آخر در. بود خودش یگونه یا دست پشت روی زدن و گزیدن لب

 "باشه؟ آورده امان سر بالیی الهه که داره احتمال قدر چه نظرت به"ـ

 :گفت رسیدمی ذهنش به هرچه و رفت فرو فکر به

 هک شهمی معلوم باالخره چون ستساخته کارش که باشدش کشته الل زبونم اگه"ـ

 ازش تونهمی بشه خالص جوری یه کهاین محض به باشه مونده زنده هم اگه اونه، کار

 ".گرفتنش باشه ایعاقالنه کار کنمنمی فکر هرحال به. کنه شکایت
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 ".نبرده بویی ازش اصال الهه که چیزی زنی،می حرف عقل به راجع داری"ـ

 "هنوز؟ نفهمیدی اینو باهوشه، الهه ولی آره،"ـ

 ....کند ریسکی چنین نباید باشد باهوش اگر ردم،ک فکر کمی

 اگه البته ست،الهه طرف و نیست دوستش بهروز که بدونه باید امان هرحال به"ـ

 مانا به ربطی نیستم مطمئن زیاد دیگه االن که نبوده؛ خودش ینقشه مهرداد ماجرای

 ".باشه داشته

 گرفت، را ایشماره و رفت تلفن طرف به بزند من به حرفی کهاین بدون سوده

 :کرد مکالمه به شروع بعد لحظاتی

 "....نباشی خسته رضا، سالم"ـ

 "....."ـ

 "داری؟ عباس از چیزی ای؛شماره گممی"ـ

 "....."ـ

 ".نه یا داره خبر امان از ببینم خواممی.... راستش نه،"ـ

 "....."ـ

 ".نیست جاش االن گم،می بعدا حاال"ـ

 "......"ـ

 ".خداحافظ.... تو از خبر تظریم،من پس باشه "ـ

 جواب ساده حل راه این بودم امیدوار. کرد نگاهم و گذاشت سرجایش را گوشی و

 بارهاین در تزهایمان تمامی یارائه مشغول بگیرد تماس آقارضا که موقعی تا. دهد

 .نماند باقی ذهنمان در احتمالی هیچ دیگر که زدیم حرف قدر آن و شدیم
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 امزندگی در که هاییفریب تمام بابت از و خواند هم را ابی ینامه صلهفا این در سوده

 هرچند داشت، جالبی نظر هم بهروز یدرباره شد، متأسف شدت به بودم شده متحمل

 :بود رسیده هم خودم ذهن به

 خهآ باشه؟ کرده استفاده بهروز گذاشتن فشارتحت واسه ازپریسا ممکنه نظرتبه"ـ

 زندگی و کرده ازدواج بوده پدرش دوست دختر که دکتر خانم یه اب اون گفتمی عباس

 ".داره خوبی خیلی

 :کردم فکر کمی

 "السکوت؟حق جور یه یعنی"ـ

 :برچید ایلوچه و لب

 ".هامایه همین تو چیزی یه"ـ

 :برداشت را گوشی فورا سوده و پریدیم جا از قد یک ما هردوی تلفن زنگ صدای با

 "بفرمایید؟ بله"ـ

 "....."ـ

 "خب؟... سالم"ـ

 "....."ـ

 "چی؟ واسه اونجا"ـ

 "....."ـ

 "خب؟ آها،"ـ

 "....."ـ

 ".خداحافظ. ممنون باشه!.... عجب"ـ
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 :پرسیدم زدهشتاب. گذاشت سرجایش را گوشی دوباره و

 "شده؟ چی"ـ

 ".خوبه حالشم ترکیه، رفته گهمی"ـ

 "چی؟ واسه ترکیه"ـ

 ".رفتن هم بهروز و شادفر. قدیمیه دوستان میتینگ یه ظاهرا"ـ

 ....!«البد پریسا و: »گفتم دلم توی و شد داغ سرم

 "چی؟ عباس"ـ

 ".هشمی فارغ خانمش دیگه یهفته بره، نتونسته بوده گرفتار عباس که این مثل"ـ

 :فشرد را گلویم بغض

 من بعد! نفهم شعوربی مرتیکه حال؟ و عشق رفته گذاشته معطل رو دادگاهمون"ـ

 ".عوضی آشغال باشه نیومده سرش بالیی که نگرانشم اینجا احمق

 نهادپیش جدیدی وکیل بخواهم آرمان از احیانا و هایمبدبختی سراغ بروم که برخاستم

 همانیم هیچ یحوصله اصال من ولی شود رفتنم از مانع تا شد بلند فورا نیز سوده دهد،

 ادمایست ایلحظه کرد، وبمیخک درجا را ما تلفن زنگ باردیگر. نداشتم را ایدوستانه

 ودمب سرکرده را چادرم باشد، داشته کاری من با کسی ندارد دلیلی کردم فکر بعد ولی

 ندها و گرد چشمان با و کرد پایین و باال را دستش تلفن دادن جواب هنگام سوده که

 :کرد اشاره صدابی باز

 "!عباسه"ـ

 چشم دهانش به دقت با و بروم سوده طرف به تا واداشت مرا درونی نیروی یک

 !«است؟ عباس که چه من به.... »بدوزم
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 "خوبه؟ حالت سالم"ـ

 "....."ـ

 روشن االرثشسهم تکلیف باید که داره دادگاه یه آینده یهفته رؤیا راستش نه،"ـ

 گذاشته خبربی رو همه خب؛ ولی داشت،حضورمی باید وکیلش عنوان به امان بشه،

 ".دهنمی جواب وتلفناشم

 "....."ـ

.... داده احتمال حتی رفته، راه هزار دلش خدا بنده این االن ببین، خب..... بله آها؛"ـ

 ه،باش آورده سرش بال جورایی یه الهه ترسیدمی ؟!نیستی که غریبه بگم؟ جوری چه

 "....مهمه خیلی دادگاهش چون

 "....."ـ

 "!....درسته.... بله"ـ

 "....."ـ

. دیگه رفتارا این نیست درست هرحال به بگه، جوریاین آدم که شهنمی خب نه"ـ

 تکلیف شونحقوقی یرابطه آیا خورده، هم به وسط این ای دوستانه یرابطه یه حاال

 "نه؟ یا میاره

 "....."ـ

 "؟شیمی منظورم متوجه اشتباه چرا کرد،می تکلیف کسب ما از باید گمنمی نه؛"ـ

 "....."ـ

 "!....واقعا؟..... آهان"ـ

 "....."ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

397 

 

 "بزنی؟ حرف خودش با خوایمی"ـ

 "...."ـ

 از .بشه فارغ سالمتی به هم خانمت امیدوارم.... گرفتی تماس که ممنون باشه، آها،"ـ

 ".خداحافظ من

 :باشم مسلط خودم بر کردم سعی. داد دستم به را گوشی و

 "....سالم"ـ

 :بود پرنشاط لحنش

 "خانم؟ شازده احوال سالم،"ـ

 ".ممنون"ـ

 :نکرد معطلم زیاد بود، او توضیح برای من انتظار از نشان که کردم مکثی

 امروز اونا. بشه طوالنی قدراین نبود قرار ولی باشی ناراحت داری حق دونم؛می"ـ

 به واحتماال شده ناپدید مدارکشون تمام گفت و گرفت تماس بهروز ولی داشتن پرواز

 شادفر و بهروز و امان ولی ورهاشونکش به برگشتن دیروز هابچه یبقیه رفته، سرقت

 ".نتونستن

 :کردممی باور حتما دانستمنمی را بهروز موضوع اگر

 "دارید؟ رفیقاتون کارهای از خبر حد چه تا شما عباس،"ـ

 "مگه؟ طورچه"ـ

 "دوستن؟ واقعا اونا کنیدمی فکر"ـ

 ".بودیم دوست هم با دبستان از چهارنفر ما. نیست این از غیر البته،"ـ
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 لیو افتاده اتفاقی چه دونمنمی من شده، عوض چیزها خیلی بعد به جایی یه از ولی"ـ

 ".کننمی استفاده سوء دارن دوستی این از احتماال

 :گرفت انکار و ناباوری از رنگی لحنش و رفت فرو فکر به

 شک بهشون بخوام که برنخوردم موردی به حال به تا من کنی،می اشتباه داری"ـ

 ".کنم

 امبر خودکشی از قبل که دستمه توی مرحومم همسر از نامه یه االن من.... دونمنمی"ـ

 اسهو کم دست بدونه، امان باشه الزم کنممی فکر من که گفته چیزهایی یه نوشته،

 ".بشناسه بهتر رو اطرافیانش که این

 :گفت بعد و.... طوالنی مکثی بازهم

 "اونجایی؟ امشب"ـ

 "مگه؟ طور چه نه،"ـ

 بخوای اگه. بذارم حرفات جریان در رو امان و بگیرم تماس هتل با کنممی سعی من"ـ

 بخوان فرشاد یا بهروز اگه هرچندکه کنید، تالش خودتون بدم رو شماره تونممی

 ".بپیچوننت جوری یه باید قاعدتا زدی تو که حرفایی اینبا بدن جواب

 ".زنممی زنگ مخود نشد اگه تماستم، منتظر دیگه ساعت یه تا من"ـ

 "....کن یادداشت رو شماره پس"ـ

 گاهن بودم گرفته که ایشماره به کردیم قطع را تماس و کرده خداحافظی کهاین از بعد

 دهم؟ نشان واکنشی چه باید کنم صحبت دوباره امان با باشد قرار اگر کردم،

 داییص انتظار در نیز من و رفت آشپزخانه به پذیرایی وسایل کردن فراهم برای سوده

 رداشتب سوده و زد زنگ تلفن بعد دقیقه چهل تقریبا. نشستم برخیزد تلفن زنگ از که
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 طرفم به بعد و کرد ردوبدل خط سوی آن با ایجانانه و گرم بسیار وعلیک سالم و

 !«امان: »خورد تکان اشتیاق پر و صدابی هایشلب و زد چشمکی

 امپیشانی وسط و آمد هایمپلک ویر تا که پیچید امسینه یقفسه توی دردی

 را آرامشم و روان و روح تواندمی هرشرایطی تحت آدم این چرا فهممنمی تیرکشید،

 !دلخورم؟ و بیزار او از که حاال حتی بریزد، هم به

 فورا بدهد، من دست به را گوشی تا شودمی آماده دارد سوده که شدم متوجه

 کار سوده ولی کرد، نخواهم صحبت ابدا فهمانمب که دادم تکان هوا در را هایمدست

 :کردمی را خودش

 ".خداحافظ برسون، سالم بهش، دممی رو گوشی االن.... بله اینجاست باشه،"ـ

 اهلل مبود زنده هنوز چهطور کهاین حاال بود، ایستاده کار از نیز وقلبم رفته نفسم عمال

 !اعلم

 ".کن جورش و جمع خودت! زنمنمی حرف من سوده،"ـ

 را گوشی دوباره شد مجبور نرفتم، زیربار من ولی کرد التماسم چشمانش با چندبار

 :بگذارد خودش گوش کنار

 ".....بنده.... دستش رؤیا.... امان"ـ

 "....."ـ

 "!کنه صحبت خوادنمی ولی ببخشید!... بگم؟ جوری چه.... خب نه"ـ

 "....."ـ

 لباط تمبر یه شمایه باشه، مهم براش زیاد دادگاه این کنمنمی فکر راستش نه،"ـ

 یه رؤیا قانونی وکیل عنوان به تو هرحال به ولی... جدید وکیل استخدام و کردنه

 "....داشتی وظایفی
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 نیست، دادگاهم امان از گرفتنم سراغ دلیل فهمدنمی سوده چرا که شد خرد اعصابم

 و مبفهمان او به را این رهاشا و ایما با کردم سعی خبرمرگم، امبوده اشسالمتی نگران

 و باز اطمینان با را چشمانش و داد تکان سری چون شد متوجه تاحدی کنممی فکر

 :داد بازتاب را منظورم و کرد بسته

 الییب الهه ممکنه کردیممی فکر ما راستش اصال، نیست دادگاه بردن بحث ببین"ـ

 این جورایی یه سترؤیا یپرونده به مربوط موضوع این چون باشه، آورده سرت

 بهت الهه تا بده انجام الزمه هرکاری خواستمی و داشت وجدان عذاب چارهبی

 هک گفتیمی حداقل و ذاشتیمی کارهات جریان در رو ما تو بود حقش نرسونه، آسیبی

 "لرزونی؟می رو تنمون اینقدر چرا آخه. خوبه حالت

 "....."ـ

 "....سته هم دیگه چیز یه راستش شرمنده، دشمنت"ـ

 "....."ـ

 ".....که نوشته رؤیا برای نامه یه خودکشی از قبل ابی"ـ

 "....."ـ

 این ولی نداری باهاش کاری دیگه دونممی نیست، رویا یپرونده خاطر به نه، نه"ـ

 کرف که بگم بهت قدرهمین فعال ولی بخونیش خودت باید.... خودته به مربوط قضیه

 مفصل اینجا اومدی که بعدا کنن،می کار الهه اسهو دارن دوستات از بعضی کنممی

 ".کنممی تعریف برات

 "....."ـ

 تبه خواستیم فقط شی،می متوجه بخونی رو نامه این اگه هم تو باورکن امان، نه"ـ

 ".یفتیب مشکل به که نکنه کاری نکرده خدای یا نده بازیت کسی باشه حواست بگیم
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 ردک اشاره داشتم، زیرنظر یک به یک را االتشح و بودم دوخته چشم سوده به دقت با

 شروع دوباره گذشت وضع همین به که لحظاتی کرده، سکوت کامال طرف آن امان که

 ....طرف آن داد را حواسش سوده و کرد صحبت به

 "...."ـ

 ست،الهه زیرسر هست هرچی نشده، گم اصال مدارکت کنیممی فکر ما امان"ـ

 نهک فکر کهاین جهنم، به دادگاه حاال بره، دست از دادگاه نای که کنه کاری یه خوادمی

 رو راتب دستش که بفهمونی بهش باید تو نیست، قشنگ اصال بده فریبت تونسته

 ".شده

 "....."ـ

 ".....لحظه یه باشه،"ـ

 ادم،دمی تن یکی این به باید و نداشتم ایچاره ظاهرا گذاشت، گوشم کنار را گوشی و

 :آمد سو آن از امان صدای سکوت هثانی چند از بعد

 تمام خاطر به من! کرده قهر شازبچه که مامانی مثل درست نگرانمی، که ممنونم"ـ

 "!یورا؟ مامان بخشیمی خوام،می معذرت زدم بهت که زشتی هایحرف اون

. کردم سرکوبش درجا سربرآورد دلم از خواستمی حسی اگر و بستم را چشمانم

 باشد داشته هردلیلی دوماهش این غیبت زد، زنگ رگوشمد هاتهمت آن تکتک

 خوش مار! بخشمش؟می راحتی همین به کرده خیال واقعا شود،نمی توجیه درذهنم

 دور به و کند مسخ را اشطعمه زبانی چرب با طوری چه است بلد خوب خال و خط

 ....بپیچد اشهستی

 دامها ساکتم هنوز دید وقتی ناما نشود، خسته تا گرفتم سوده دست از آرام را گوشی

 :داد

 "نوشته؟ چی ابی ینامه توی بگی خواینمی"ـ
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 :نداشتم زدن حرف جز ایچاره

 خبرچینی ابی واسه دقیقا؛ نه که الهه واسه تو و من از دبیرستان توی که اونی"ـ

 رهاش بهروز ولی داشته کامل یرابطه یه بهروز با هم بعدها بوده، پریسا کردهمی

 عالف بیاره، دنیا به رو نامشروعش یبچه تا نروژ رهمی الهه حمایت تحت پریسا کرده،

 زاده سرهنگ مهرداد رو خودش که رو کسی اون سلمی ضمنا؛. دونممی قدر همین

 "!بهروز همین شناخته، کرده معرفی

 :کندمی تحمل را بدی یضربه که فهمیدم و کرد سکوت

 ".....کنمنمی باور"ـ

 آشفته طوری این وگرنه نداشته نقشی بهروز و مهرداد موضوع رد امان مطمئنا

 !شد راحت خیالم جهت این از کمدست شد،نمی

 ".خداحافظ"ـ

 :زد صدایم عجله با

 فکر ولی بودم چیزهایی یه شاهد اینجا دیروز هم من.... عزیزم صبرکن رؤیا نه"ـ

 ولی کردن خلوت هم با چندبار بهروز و پریسا.... کنممی اشتباه دارم حتما کردممی

 ".نبود دوستانه اصال باهم برخوردشون

 هچ تا کنم گوش حرفش یادامه به دیدمنمی دلیلی ولی کردمی امعصبی سکوتش

 !«ش؟بقیه خب؛: »مثال بپرسم بخواهم کهاین به برسد

 :داد ادامه خودش

 به ریگی که ندارم شک حاالدیگه گفتی، رو مهمی این به مطالب که ممنونم ازت"ـ

 خدمتش و گیرممی رو مچش حتما ولی نمیارم روش به چیزی فعال من. بهروزه کفش

 ".رسممی
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 :گفت دوباره دادم،می سکوت با را جوابش همچنان

 رداف پس تا نروژ، برسونم دادگاه روز تا رو خودم که کنممی رو سعیم تمام من رؤیا،"ـ

 من ایج به وکیل یه بالفاصله باید تو نشد اگه ولی نه، یا تونممی که شهمی مشخص

 کیی گیرپی بودم، نکرده رها دوماه این توی رو تو یپرونده من راستش. کنی معرفی

 کسی با اگه ولی بود، چندجا به مسافرت مستلزم که بودم هاشقسمت ترینمهم از

 پیش مشکلی کهاین برای بود، مریخته هم به روحی اوضاع خاطر به نگرفتم تماس

 گممی بهش و گیرممی تماس آرمان با حاال همین ولی نذاشتم درجریان رو کسی دنیا

 یبتون بدوونه موش دوباره خواست الهه اگه که باش درجریان هم تو کنه، چیکار باید

 ".کنی کاری

 :بریدم را حرفش

 ".کافیه بگی آرمان به نیست، الزم"ـ

 ".نباش لجباز قدراین باشی، جریان در الزمه هم تو ولی"ـ

 :داد ادامه کردم، سکوت

 ودب نگفته ایشون اگه که استن، آقای خانم؛ عمه سابق وکیل سراغ بره باید آرمان"ـ

 رمگی باارزشی سرنخ چنین وقت هیچ من نداشته هشیاری عمرش آخر ماه توی پدرت

 وکالت قابلیت کهاین ضمن شهمی حساب ما شهود از یکی ایشون درواقع اومد،نمی

 هب رو اموالش نصف که خانم عمه یوصیتنامه. داره من نبودن درصورت رو دهپرون این

 پدرت دوم یوصیتنامه جعل از بعد پدرت، اسم به رو شدیگه نصف و کرده تو اسم

 هم کسی نداشته خصوصی شاکی پرونده این چون و شده بایکوت الهه توسط

 طوری همون الوکالهحق گرفتن با رو دوم یوصیتنامه الهه وکیل نشده، گیرشپی

 ادرق و بستریه بیمارستان توی پدرت که دونستمی خواسته، الهه که کرده تنظیم

 رو کارمندش که بوده اطالعبی پدرت هوشیبی از کنممی فکر اما دفترش بیاد نیست

 پدرت بینهمی وقتی اون ولی پدرت، انگشت اثر و امضا گرفتن برای فرستهمی
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 انگشت اثر که شهمی حاضر و گیرهمی الهه از حسابی و تدرس یرشوه یه هوشهبی

 یانضباطبی خاطر به قبال ولی گیره آدم اون پای االن. بگیره پدرت از حالت درهمون رو

 تخود وکیل عنوان به رو خانم عمه وکیل باید تو. کجاست نیست ومعلوم شده اخراج

 به رو پدرت معالج پزشک احضار درخواست دادگاه توی بخوای ازش و کنی معرفی

 هک شرّی از بتونم من تا کنید طی گفتم که جوری همین کارو روال. بده شاهد عنوان

 کنم، پیدا دفترو کارمند اون حتما باید ضمنا. شم خالص شده درست برام اینجا

 ینا و میارم گیرش هست هرجور من ولی بشه پنهون دنبالشیم بفهمه اگه ترسممی

 ".زدم جاهایی یه تا رو ردش و بودم دنبالش هم دوماه

 ".ممنون باشه"ـ

 :نداشت هیجان پر و طوالنی حرف آن از بعد را کوتاهی جواب چنین توقع کرد، مکثی

 "نیست؟ صاف باهام دلت هنوز رؤیا"ـ

 ".نه"ـ

 سالمتی نگران و نبوده مهم برات دادگاه گهنمی سوده مگه بودی؟ نگرانم چرا پس"ـ

 "بودی؟ من

 و رثا یپرونده خاطر به نباید انسان یه کردممی فکر که بود این اطرخ به نگرانیم"ـ

 یه قطف فعال وتو من. نگیر خودت به پس ؛«انسان» یه بیفته، خطر به جونش من میراث

 کاری هیچ باهم دیگه تالوکالهحق پرداخت محض به که داریم حقوقی یرابطه

 ".خداحافظ. نداریم

 .گذاشتم سرجایش را گوشی و

 بشل کمکم هم بعد بود، شده دوخته من به تحیّر با که شدم سوده نگاه متوجه هانناگ

 :آمد کش ایخنده به

 "!!ایجذبه عجب"ـ
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 توی و برداشتم دستم بغل از را کوسن بعدهم نشد، ولی نخندم کردم سعی خیلی

 یاطرهخ.... پیچید درد از قلبم دوباره ولی درنیاورد پرروبازی دیگر که کوبیدم صورتش

 به ورطچه. بود شده تحمل غیرقابل داشتیم امان با که هاییشیطنت آن و در به سیزده

 نداریم؟ کاری هیچ هم با دیگر که بودم گفته او

 از که را ایشماره هم بعد گفتم، او به را چیز همه و گرفتم تماس آرمان با بعد دقایقی

 .کنندب باید چه که بگیرند یمتصم و کند صحبت او با خودش تا دادم او به داشتم امان

 :گفت حالیخوش با گرفتم، تماس آرمان با دوباره و رفتم مخابرات به بعد، روز دو

 یکراست هفته آخر تا بگیره، پس رو مدارکش و کنه آچمز رو بهروز تونسته امان"ـ

 "کنی؟می چیکار تو برم، باید کمکم دیگه هم من نروژ، رهمی

 دنب انجام احسن نحو به رو کارشون زندگیم هایسوپرمن ات مونممی منتظر هیچی،"ـ

 "بیاد؟ گیرشون چیچی چشمداشتبی لطف همه این ازای در قراره ببینم تهش تا

 رصبو قدراین چرا دانمنمی ولی کرد، ناراحتش حسابی که بود گزنده قدر آن امطعنه

 بود؟

. بیاد گیرم چیزی که ارمند نیازی من ولی بزن چوب یه به رو ما یهمه تو باشه،"ـ

 ".نیستم ترشبیش دنبال و کافیه برام دارم جا همین تا که هرچی

 از بعد به پس دارم، رو ناگواری حرف هر شنیدن ظرفیت حاال همین من کن، گوش"ـ

 رتکارخی همه این پشت نیتی چه بگو حاال همین نکن، مؤکولش هامزخم شدن ترمیم

 "کنی؟می پنهون

 :شدمی لبریز صبرش داشت کمکم

 ".نباش نگران پس نیستی، تو من یمعامله طرف"ـ
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 معامله این از خودش سهم و حق دنبال هم او که است راحت خیالم حداقل! شد خوب

 !!معناست بی برایم دیگر بازی حقه بدون دنیای واقعا. است

 "مایی؟ طرف تو که دونهمی الهه راستی؛"ـ

 "!تمومه کارم که بدونه اگه نه، که معلومه"ـ

 که باشد نفهمیده اشزیرکی همهآن با الهه ندارد امکان گوید،می دروغ کردممی حس

 شطرنج وزیر صباحی چند هم او بگذار دارد؟ فرقی چه اصال بابا ای. کندمی چه آرمان

 .باشد الهه

 و داد پدرم معالج پزشک احضار به حکم قاضی و شد تشکیل امان حضور با دادگاه

 این در. بود بعدش دوماه حدودا که گردید تعیین بعدی دادگاه برای دیگری زمان

 هک هرموقع دیگر سوی از و بود آمریکا در هایشمشغله گیرپی یکسو از امان فاصله

 رد که زمین ینقطه دو به طوالنی مسافرت همه این. کردمی سفر نروژ به شدمی الزم

 رکمت توقف و بود آور عذاب و کننده خسته واقعا روز دیگری و بود شب یکی واحد زمان

 که نداشتم توقع هم من. کند وارد جدی یلطمه اشسالمتی به توانستمی هفته سه از

 ینجاا دیگر اساسا که چرا بیفتد گذرش هم ایران به خستگی و گرفتاری همه این با او

 .نداشت ایانگیزه یا کار

****** 

 *«تفویض»

 که کرد دعوت هم را وسوده من نعیمه، عروسی برای سلمی که بود ماه شهریور اواخر

 یشپ نیز من و بود مردانه قسمت در قاسم و آقارضا پیش ایلیا. رفتیم و پذیرفتیم

 مدهآ کم بسیار سلمی هایفامیل از و بود خلوت نسبتا مهمانی. بودم ربیعه و سلمی

 دوجو همیشه کال و ندارد حضور مجلس این در هم سعدان حتی که شدم متوجه. بودند
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 یوقت و نیست پیدایش وقت هیچ چرا کهاین بود، بزرگ سؤال عالمت یک من برای او

 !نباشد دهدمی ترجیح آدم که است زننده نگاهش قدر آن هست که هم

 یک حتی او. کرده گریه حسابی که بود مشخص آرایش همه آن زیر که نعیمه طفلک

 اما داماد آقای چیست؟ مشکلش مدانستنمی من و نکرد دامادش به نگاهی هم بار

 و بش و خوش همه با ایادبانهبی طرز به و بود سرحال و حالخوش حسابی

 طرز البته بزرگسال، یا نامحرم هایخانم با حتی کرد؛می وانتی پشت هایشوخی

 ای اخالقی فساد به ربطی کنمنمی فکر و بود اشخانوادگی فرهنگ گویای او برخورد

 .باشد داشته این شبیه چیزی

 نگران خواهرش احساسات خاطر به کردممی حس ومن نبود شاد اصال هم ربیعه

 .کنند درک را یکدیگر توانندمی بهتر خیلی دخترها است،

 اب هم او و کردمی سؤاالتی ربیعه از حیرت با دیدمی را عمرش عروس دومین که ایلیا

 و زن یک اگر که فهمیدمی داشت ایلیا کمکم. دادمی را جوابش گانهبچه زبان همان

 شوند،می پدرش و مادر مرد و زن آن و دهدمی ایبچه هاآن به خدا کنند، عروسی مرد

 یبچه یک برای موضوع این فهمیدن واقعا. پسر آن و نعیمه یا آقارضا، و سوده مثل

 قطف چیزهایی چنین ادراک برای ایلیا ولی نیست سخت اصال معمولی یساله یازده

* قراییاست یشیوه با فقط او درواقع. برسد نتیجه به جزئیات یمشاهده با توانستیم

 وعموض یک یعنی فهمند،می* قیاس راه از که دیگران خالف به رسیدمی قانون یک به

 و سالم هایبچه میان تفاوت ترینعمده شاید. کنند منطبق جزئیات بر توانندمی را کلی

 شاهد که چرا ام؛شده متوجهش اندکم سواد با من که باشد چیزی درهمین اوتیست

. امدهبو اشادراکی مشکالت درجریان همچنین و ایلیا بالندگی و رشد یلحظه به لحظه

 یهفلسف و منطق هایکتاب یمطالعه لطف به هم را واژه تا سه دو این که نماند ناگفته

 ظرن به که آنچه برخالف کآکادمی تحصیالت فهمممی تازه و امگرفته یاد دبیرستان

 .نیستند فایدهبی هم چندان رسندمی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

408 

 

 ویالهایم هنوز. کشیدم راحتی نفس و آمد هم ویال تلفن خط باالخره روزها همان

 و داشتم که اندازی پس با کم کم. کردمنمی فکر آن به دیگر من و بود نرفته فروش

 یک توانستم بود خوردن کخا درحال بانک امانات صندوق توی که طالهایم از مقداری

 این به وآمدمان رفت مشکل که کنم تهیه بنزی چراغ سفیدرنگ دوم دست پیکان

 .کرد ذوق حسابی هم ایلیا و شد حل ترتیب

 زندانی خویش آمیزرضایت یپوسته این در ولی بود گرفته مساعدی روال امزندگی

 رارف درحال خودم از دائما بود، گرفته مردار بوی امسینه درقفس که بودم گوشتی تکه

 هک نبود بار اولین این هرچند بود، من با غمگینم دل گریختم می که هرجا ولی بودم

 با فرقم تنها ام،بوده آن درگیر سال هایسال بلکه کردممی تجربه راحسی چنین

 گور رود،ب و بیاید بهار صدها بگذار نیستم، فکرشکفتن به دیگر که است این همیشه

 یباق قدیمی مترسکی از که باشم ایپوسیده چوب تکه دهممی ترجیح..... ایشباب

 .بسته تارعنکبوت و مانده

 درس مشغول هروقت. بود خاموشم و خسته ذهن درمان تنها درسی هایکتاب خواندن

 ذهنم که هروقت و فهمیدمنمی را زمان گذشت هاساعت تا شدممی خواندن

 بمطال درگیر دوباره را آن بگذارد قدم ممنوعه مناطق به و کند بازیگوشی خواستمی

 .کردممی درسی

 الم چنان وارث که کنم فراموش دادممی ترجیح نبودم، نروژ در امپرونده فکر به دیگر

 فشم و نوشهر ویالی دوتا همین هم ایلیا برای! کار؟ چه خواستمشمی هستم، هنگفتی

 مال. ندارد او خاطر به چندانی نگرانی دیگر امیامرده زنده و است کافی عمرش آخر تا

 و است کافی کنیم زندگی خاطر آسوده پسرم و خودم که اندازه همین تا دنیا

 .خوردنمی دردمان به ترشبیش

 تلفن بودم امسفارشی هایشب لباس از یکی روی دوزی منجوق مشغول که روز یک

 :دادم جواب و برداشتم را گوشی زد، زنگ
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 "؟!ئیدبفرما"ـ

 :خورد و سوزاند را قلبم تا گوش از اسید مثل آمد سو آن از که صدایی

 "!من بداخالق سالم"ـ

 :هرحال به بود ادب خالف ولی دهم جواب خواستنمی دلم واقعا

 ".سالم"ـ

 ".تلفنتون خط باشه مبارک"ـ

 "داده؟ مو شماره بهت کی"ـ

 "داد؟می نباید"ـ

 ".کنن خیرات رو مشماره که ندادم کسی به ایاجازه چنین من"ـ

 :بود هم بدتری برخورد هر شنیدن یآماده ولی شده ناراحت که بود معلوم

 ردیکمی فکر کهکسی با تو. بیا تو قدم یه میام، من قدم یه... کنیم تمومش بیا"ـ

 غیرتم اگه بود، نشکسته دلم موضوع همین بابت اگه هم من گذاشتی، قرار مهرداده

 هنوز من رؤیا.... زدمنمی ناروا وحرفای شدمنمی عصبانی همه اون بود نشده لگدمال

 ور حق این خب، ولی ببینیش خواستی که داشتی دوست رو مهرداد تو کنممی فکر

 معذرت پس بزنم بهت تهمت همه اون کسی به تعالقه خاطر به که نداشتم

 ".....خواممی

 مرد هر یا مهرداد به راجع را شذهنیت است الزم راستی! سخاوتمند چه زدم، پوزخندی

 یغلط چه مهردادم عاشق من و نکرده اشتباه کند فکر اگر مثال کنم؟ اصالح دیگری

 بکند؟ خواهدمی

 "نظرت؟ به چیه من قدم حاال برداشتی، رو قدمت تو باشه"ـ
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 داری هک رو حسی نیست الزم. متنفری ازم اگه حتی کافیه ببخشی منو که توهمین"ـ

 ".مهرداد به چه من به چه کنی انکار

 روانی! کنم انکار را مهرداد عشق خواستی غیرمستقیم که نفهمیدم اصال هم من

 !....خودشیفته

 "!دیگه؟..... بخشیدمت باشه"ـ

 :ریخت فرو صدایش و شد سرد

 "....عشقم از هم نزدیکم، دوستای از هم رؤیا، خوردم بدی یضربه من"ـ

 :گرفتم خود به تمسخرآمیز لحنی

 "!نداشت رو جانانه دفاع اون لیاقت شد، نابود پریسا یدرباره رؤیاهات که تأسفمم"ـ

 ".نکنی باور اگه حتی تویی من رؤیای تنها نداشتم، پریسا یدرباره رؤیایی من"ـ

 "دیگه؟.... باورکردم"ـ

 برام هنوز دی،می دست از رو اعتمادت وقتی فهمممی رو تو حال و حس تازه"ـ

 توق هیچ.... نبود ولی واقعیه دوست یه بهروز کردممی فکر عمر هی که سخته باورش

 بودیم، هم همراز همیشه تو و من. رؤیا نداشتم نیاز باهات صحبتیهم به حاال مثل

 ".....ازاین بعد خوادمی دلم ولی.... بود ناخواسته رازمون اگرچه

 :کردم قیچی حوصلگیبی با را حرفش

 ".خداحافظ وگرنه بزن داری مهمی حرف اگه م،دار کار دیگه من.... ممنون"ـ

 :گرفت دلخوری از رنگی و شد عوض لحنش

 خدا از تو ذاره،می هاشبنده بازگشت واسه راهی یه هم خدا بداخالقی؟ قدراین چرا"ـ

 "خداتری؟ هم
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 حاال بدم، تحویل باید تاغروب که مونده رودستم هم پیرهن یه کنه،می درد سرم"ـ

 "برم؟ ذاریمی

 اینجا تو بعد خورن،می رو همدیگه دارن تو ایافسانه میراث سر آدم لشکر یه"ـ

 "غاز؟ یه تا صد هایزدن سوزن واسه ذاریمی رو قشنگت چشمای و نشستی

 :ردمب باال خشم با را صدایم و کنم حفظ را تفاوتبی و مالیم لحن آن نتوانستم دیگر

 تا کنم کارگری دممی ترجیح دارم،ن ایافسانه میراث اون به ایعالقه هیچ من"ـ

 بازی من احساس و قلب و آبرو با متعفّن لجن میراث این خاطر به عوضی یه کهاین

 الحا و کنی بارم درمیاد دهنت از هرچی که جونم به بندازه رو شعوربی نفهم تو و کنه

 ".کنی بلغور مجنون و لیلی یقصه مواسه کردی سیاه دنیامو که

 عصبانیت با زد، زنگ دوباره بعد ثانیه چند. کوبیدم سرجایش خشم با را گوشی و

 و سرد بار این ولی کردمی حفظ را مالیم لحن آن هنوز نگفتم، چیزی ولی برداشتم

 :بود شده منجمد

 که دمکر بزرگی غلط یه هم من نیست، راحتی این به اشتباها بعضی جبران دونممی"ـ

 "کنم؟ چیکار بگو فقط. ....بگذری سادگی این به ندارم توقع

 هایشعله تحمل ولی ببخشمش توانستمنمی زدم،می نفس نفس خشم شدت از

 :نداشتم نیز آوردمی بر سر احساسم خاکستر از داشت که را نیازی سرکش

 "!برو فقط هیچی،"ـ

 "مطمئنی؟"ـ

 دوستش.... تدریجی مرگ به دادممی تن هم باز من و رفتمی اگر! بودم؟ مطمئن

 !....رود؟می بگویم مطمئنم؟ بگویم! نه؟ م؛نداشت

 "ببینمت؟ بار آخرین برای رفتنم از قبل ذاریمی ولی.... رممی بخوای اگه باشه"ـ
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 ".نه"ـ

 "کی؟ تا"ـ

 "....ابد تا"ـ

 ببینم بودم منتظر و بودم داشته نگه گوشم کنار را گوشی همچنان نیز من کرد، سکوت

 دلسردی و اندوه که لحنی با شکست را تسکو قفل باالخره چیست؟ حرفش آخرین

 :بود نمایان آن در

 رو میراثت برم، راهو این آخر تا مجبورم کردم زری با که ایمعامله خاطر به من"ـ

 حکم و برسه سرانجام به بعدی دادگاه اگه. نخواهیش اگه حتی گردونمبرمی بهت

 این زا بعد استن، آقای هب کنممی تفویض رو وکالت بشه، صادر اموالت یدرباره قطعی

 ات خدانگهدار؛. باشی درارتباط باهاش تونیمی خواستی اگه و اونه حسابت طرف دیگه

 "!...ابد

 خواستممی پیچید، سرم در بودم کرده گمش که حرارتی و کشید تیر درد از قلبم

 تیح و گرفته را گلویم تلخ بغضی. گذاشتنمی غرورم ولی بگیرم پس را هایمحرف

 وشیگ نیز من و شد قطع طرف آن از تماس بعد لحظاتی کنم، خداحافظی توانستمنمی

 داشتم، درد فقط آمد،نمی هایماشک افکندم، زیر به سر و گذاشتم امسینه روی را

 نکرده تجربه کنون تا را نظیرش که دردی پیچید،می زیردلم تا سینه از که دردی

 .....بودم

***** 

___________ 

 واژه این. دیگر شخصی به فردی حقوق از حقی سپردن کردن، ذارواگ: تفویض*

 همان اینجا در نظر مورد معنای اما دارد.... و کالم حقوق، فقه، در ای گسترده معانی
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 را خود وکالت حق وکیل یک که رود می کار به شرایطی در و است حقوقی معنای

 .دیگری وکیل به کند می واگذار

 مثال ،رسیدن کلی قانون یک به جزئیات یمشاهده با یعنی ءاستقرا: قیاس و استقراء*

 گیریمیم نتیجه دارند، دورخورشید به شکل بیضی مدار... و زمین عطارد، بینیممی وقتی

 ،است استقراء برعکس قیاس. است شکل بیضی شمسی منظومه مدارسیارات که

 هب جزئی وعاتموض بر آن تطبیق با توانمی که است موجود کلی قانون یک یعنی

 را آب وقتی پس گیرد، می خود به را ظرف شکل مایع که دانیممی ما مثال رسید، نتیجه

 مایع بآ که گیریممی نتیجه گیرد می خود به را آن شکل بینیممی و ریزیم می ظرف در

 .است

 قیاسی ادراک و هااوتیست در استقرائی ادراک لحاظ به که تفاوتی است ذکر به الزم

 ینا متخصصین برای بتواند شاید و است بنده خود نظر رفت شرحش سالم ادافر در

 .گیرد قرار تحقیق یدستمایه فن

 زنگ حتی. نبودم انگیزیهیجان اتفاق هیچ منتظر من و گذشتندمی هم پی از روزها

 دیگر کندمی خداحافظی وقتی دانستممی آورد،نمی شوق سر مرا هم تلفن یا خانه

 .دبرگرد است محال

 این در کند، زمزمه خودش درگوش حتی را تلخ حقایق نتواند آدم که است بد خیلی

 اب داشتم سعی و گریختممی آن از نیز خودم حتی نبود، من همراز کسهیچ تنگیدل

 خواندن غرق هرگاه بزدایم، دل از را اندوه این گرد مختلف کارهای به شدن مشغول

 به حواسش ولی او کردم،می نگاهش چشم یگوشه از شدممی امدرسی هایکتاب

 دهش نوشته کالس سیاه تخته روی که کلماتی به را سحرآفرینش چشمان نبود، من

 ....کردمی فرو اشچانه به داشت چپ دست در که را خودکاری نوک و دوخته بود

 صالا او با سردم رفتار از ولی تنفرم، است دروغ ام،تفاوتیبی است دروغ دانم،می

 ره گفتن برای را دهانش و بزند تهمت کند، قضاوتم نداشت حق او نبودم، پشیمان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

414 

 

 قیح چه بددینم، من که داد تشخیص و کرد قضاوتم که گیرم. کند باز ایممنوعه حرف

 چادری روی را پایش داشت حقی چه بگیرد؟ توهین باد به را دینم مظاهر داشت

 پای فقط باراین.... دیگر نه!.... داشت؟ حقی چه دارم؟می مقدسش قدراین که بگذارد

 امان رفتار که داشت وجود تریمهم مسائل نبود، درمیان آبرویم و احساسات و من

 .بود یخ کوه از قسمتی فقط

 نبود حاضر سو یک از او بود، ایلیا با دوباره دردسرهای شروع من برای مدارس فصل

 طرف از و باهوشم، من که کردمی ارتکر مدام و برود استثنایی کودکان مدارس به

 گار نواختن در را مهارتش اگر حتی بپذیرند را او نبودند حاضر معمولی مدارس دیگر

 ودشخ مثل استثنایی هایبچه با که نیست صالحش به کردممی فکر خودم. دیدندمی

 را زیچی اگر. داشت ناپذیری اصالح و قوی بسیار تقلیدی رفتار او که چرا باشد دمخور

 اغد مهر مثل چیز همه چراکه بیندازم سرش از را آن توانستمنمی دیگر گرفتمی یاد

 یک زا وقتی حتی. بیاید کنار تغییرات با نداشت امکان و شدمی حک رفتارش لوح روی

 در از ولی کند تکه تکه اتوبوس وسط را خودش بود حاضر شدیممی سوار اتوبوس در

 .یمبود شده وارد که شدیممی خارج باید دری همان از ادقیق یعنی نرویم، بیرون دیگر

 آمریکا مثل کشوری در گفتمی امان که طورآن واقعا اگر کردممی فکر دیگر حاال

 اوتیستی کودکان آموزش یا معالجه برای خوبی هایراه و شده شناخته اوتیسم

 ....نروژ مبرو مثال و کنم خارج ایران از را او که ایلیاست نفع به اندیافته

 شده روشن دادگاهم وضعیت اگر تا گرفتم تماس داشتم آرمان از که ایشماره با

 ار امشماره اشمنشی به من و نبود ایران در آرمان ولی باشم، مهاجرت فکر به کمکم

 .بگیرد تماس من با حتما که سپردم و دادم

 فارسی، توانم حد در و بودم گرفته عهده به را ایلیا آموزش خودم فاصله این در

 در را او بتوانم که دادممی یادش نروسک زبان هم قدری و ریاضی علوم، جغرافی،
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 یروحیه این با رسیدمی فریادم به باید خدا که هرچند کنم، سازگار جدید محیط

 !تغییرگریزش و ناسازگار

 ارگ آن دیگر گذاشت،می بغلش جیب مرا که بود کرده پیشرفت چنان موسیقی در

 رایشب بزرگ پیانوی یک که بود حقش و رسیدمی نظر به ناچیز و کوچک برایش قعاوا

 دنبال دیگر سوی از. کرد خلق عمویش یخانه در که شاهکاری آن با مخصوصا بخرم،

 مکن اشآماده مسافرت برای بتوانم تا بودم ایلیا برای پاسپورت به مربوط کارهای

 خرج که بود قدری آن کال درآمدم و ودنب بالم و دست توی زیادی پول که هرچند

 ویر شدم ناچار. بشود گاز پرسی کپسول و نفت و گازوئیل یتهیه و پوشاک و خوراک

 ههم شوم مطمئن که وقتی فعال؛ نه ولی کنم باز حساب جواهراتم و طال یماندهباقی

 .مهیاست االرثمسهم بر فرمانروایی و نروژ در حضورم برای چیز

 هاولی احوالپرسی و سالم از بعد و گرفت تماس من با آرمان که بود بانآ اواسط حدودا

 :گفت

 بیمارستان پزشکی یپرونده و اومد لوکاس دکتر و شد تشکیل هم دومت دادگاه"ـ

 تبریک بردیم، رو دادگاه خالصه و شد ارائه دادگاه به اسناد جزو هم پدرت مرحوم

 "!گممی

 "...ممنون"ـ

 و انگشت اثر و گرفته رشوه که کارمندی اون از کردیم نظیمت شکایتنامه یه حاال"ـ

 به طمربو دیگه کار از بخش این منتها کرده، ثبت وصیتنامه پای رو الهه جعلی امضای

 ".جداست پرونده این از حسابش و العمومهمدعی

 ....امان هشیاری با هم آن! ایمداده شکست را الهه نه؟ یا باورکنم دانستمنمی

 "کجاست؟ النا امان"ـ

 ".آمریکا برگشته اون"ـ
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 :شده تمام من با کارش امان که بپذیرم خواستمنمی گویا برآشفتم؛

 "نیست؟ من وکیل اون مگه شه؟می چی اموالم تکلیف پس"ـ

 :گرفت استفهام و تعجب از رنگی لحنش آنگاه کرد، مکث کمی

 یگهد که گفت و دکر تفویض استن آقای به رو وکالتت اون نیستی؟ جریان در مگه"ـ

 قرارشون وطبق رسیده انجام به هم زری با شمعامله کنمفکر نداره، ما با کاری

 ".گردونهبرمی داره رو اموالش

 :زندمی گردن را منطق گونه این که احساساتم به لعنت گرفت، را گلویم بغض

 "؟!نکردم پرداخت رو شالوکالهحق هنوز من ولی"ـ

 ".گذاشته زری با که بوده قراری همون شالوکاله حق گفت خودش"ـ

 :توپیدم تقریبا

 کلک و حقه با زری که بوده پدریش اموال بوده، شاولیه حقوق و حق تازه اون"ـ

 "!بیرون بره پرونده این از خالی دست که نیست انصاف این گرفته،

 :آورد پایین را صدایش او من برخالف

 اون ولی کنیم هدیه بهش رو اموال این از درصدی که دادم پیشنهاد بهش من رؤیا،"ـ

 رو دلیلش تونمنمی که داره عجیبی طبع مناعت ولی چرا دونمنمی نداره، نیازی گفت

 ".بفهمم

 ....گیرممی قلبی ناراحتی باالخره بودم مطمئن نداشت، عادی ریتم دیگر هایمنفس

 رموماد زودتر هرچه خواممی بگیرم، پاسپورت ایلیا برای که کنممی کارهامو دارم من"ـ

 ".ببینم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

417 

 

 نایرا میام بخوای تو اگه ولی نیست خوب حالش کتی آمریکا، گردمبرمی دارم من"ـ

 ".تو به کمک واسه

 رو شمشیرش حتما هم الهه تنهام، چیکارکنم؟ باید نروژ بیام اگه دونمنمی فقط نه؛"ـ

 ".داده آب برام

 ".باشی ارتباط در وکیلت با تونیمی تو خب"ـ

 "آمریکا؟ رفته امان گینمی گهم"ـ

 آقای به کرده تفویض رو وکالتت که گفتم حاال همین! رؤیا؟ کجاست حواست"ـ

 ".استن

 برای است انکاری واکنش جور یک این هم شاید ام؟شده گیج قدراین چرا.... خدایا آه

 ،فهمیدیمی را نیازم کمی کاش.... امان رفتینمی کاش.... درمان بی درد این قبول

 ....کاش کاش کاش

 ....لعنتی داشتیبرمی سویم به ترمحکم قدمی کاش

 رزشل از گفتممی ایکلمه اگر دیگر حاال بگیرم، را هایماشک ریزش جلوی نتوانستم

 و کردم قطع را تماس خداحافظیبی پس کنم،می گریه دارم که فهمیدمی صدایم

 زا هایمشانه و گذاشتم بودم هکرد چلیپا تلفن میز روی که هاییدست میان را سرم

 «!داشتنت؟ دوست اوج است این بروی؟ باید تو برو، گفتم من.... »لرزید گریه فشار

****** 

 المامو یاداره یدرباره را تکلیفش تا گرفت تماس من با چندبار استن آقای آن از بعد

 بگیرد، تماس مانآر با دارد سؤالی یا هرکاری این از بعد خواستم او از بداند، نروژ در

 حساب طریق از نیز اشالوکالهحق و دادممی را جوابش ضروری مواقع در نیز خودم

 دست هم خودم باید حاال. شدمی پرداخت بود من به متعلق حاال که خانم عمه نقدی

 .نروژ به مهاجرت برای شدممی کار به
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 من بود،ن راحتی کار ویمبر غریبه کشور یک به باید ما که ایلیا به موضوع این فهماندن

 هک فهماندممی او به باید کنم جور سفر این برای را مدارکش بخواهم که این از پیش

 پیشرفت و رودمی خوب ایمدرسه به او. بگذرد چگونه است قرار ما جدید زندگی

 ودخ به را شب رنگ آسمان سال از چندماه که جایی در زیبا بسیار یخانه یک کند،می

 هدرج هفده تا نهایتا هوا گرمای و است رنگکم و فروغبی روزش هم چندماه و بیندنمی

 هایآدم با دید، خواهیم را زیبا قطبی هایشفق داشت، خواهیم رسدمی صفر باالی

 ،دخترانش و سلمی سوده،..... و شد خواهیم آشنا شناختیمنمی حال به تا که جدیدی

 خیال و خواب همه هااین.... هرماه زیارت... ..سمانه و سپهر و آقاجون و سارا مامان

 !شد خواهند

 باشم؟ تهداش توقع ایلیا از چگونه بیایم، کنار توانمنمی تغییر همهاین با خودم خدایا، نه

 به مایلیای هرماه که دختری کنم؟ چه را ربیعه کند تحمل بتواند را هااین تمام اگر حتی

 حفظ سوره عشقش به! زندمی تیپ هم کلی هاتازگی شود،می همراهم دیدنش شوق

 ات بخواند ترتیل با خواهدمی و گرفته او از را پرهیزگار استاد نوارهای حتی و کندمی

 ....باشد راضی او از ربیعه

 رس از باشم مجبور را چادرم تنها نه که کاهی مو مکی کک وایکینگ همه آن بین بروم

 بنایر نوای اذان، صدای! بنگرند؟ بدبینی و کراها با نیز را امروسری حتی بلکه بردارم،

 چه را هااین را هااین.... تهران سیاه های شب ایران، مهربان و یکدل مردم شجریان،

 !کنم؟

 تابمبرنمی را تغییر همهاین کوچکم هایدلبستگی با که من است، سخت هجرت چقدر

 به را سرش کشید، خواهد ریادف قطعا او بپذیرد، کنم وادار را ایلیایم که نیست انصاف

 ....شمع یک مثل درست شد خواهد خاموش نهایتا کوبید، خواهد دیوار و در

 هداشت اعتماد قابل و مطمئن همراهی که تاوقتی کم دست کردم،می صبر کمی باید

 یگاه شدمی الزم شاید آوردم،می وجود به او در آهسته آهسته را تغییرات باید. باشم
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 محک ار او توانستممی مدت این در برگردیم، بعد و باشیم داشته نروژ هب کوتاه سفری

 شود؟می سازگار جدید شرایط با حد تاچه ببینم و بزنم

 در نیز قسمتی و نروژ در آن از وسیعی بخش که ثروت همهاین داشتن با من هرحال به

 و هنرفت روشف هایمخانه کنم، زندگی شاهزاده یک مثل توانستمنمی هنوز بود ایران

 نتقلم ایران به چیزی توانستمنمی اصال که هم نروژ از. بودند غیرمنقول همگی اموالم

 فعال یتفریح و کوتاه مسافرت یک فکر بنابراین نبود، عاقالنه شدمی اگر حتی و کنم

 دادن نشان و تعاریف سری یک درحد ایلیا برای من سازی آماده و نبود عملی

 .تربیش نه بود نروژ هایعکس

****** 

 «خشکسالی»

 ریحضو دیدار زحمت خودش به دیگر کسی انگار بود آمده امخانه به تلفن که وقتی از

 یکی گاهی و گرفتمی تماس داشت مهمی حرف یا شدمی دلتنگ هرکس داد،نمی را

 وس یک از نبود، خوشایندم اصال موضوع این که کشیدمی طول هایمانحرف ساعت دو

 سوی از نداشتم، بیاورم زبان به که را این روی ولی افتادممی زندگی و کار از مدام

.... ضتفوی تفویض،! شود تفویض تلفن به حضوری دیدار لذت خواستنمی دلم دیگر

 .مانده باقی ذهنم در سیاه یلکه یک مثل که مزخرف یواژه این به لعنت

 تاریبدرف از مدام او درپی،یپ هایناله و آه به شد تبدیل من به سلمی هایتلفن کمکم

 همهنآ به نه بگویم؟ چه او به باید دانستمنمی ومن کردمی گله نعیمه شوهر یخانواده

 ار هیچی تحمل حاال که این به نه چاره،بی دخترک این کردن عروس برای اشتیاقش

 نظر به بودار کمی هم هاآن هایاذیت نگذریم حق از البته. سازدمی کوه کاه از و ندارد

 کارهای او از کهاین یا برود مادرش دیدن به نعیمه دادندنمی اجازه مثال رسید،می

 دخترک این زودهنگام بارداری گرفتن درنظر با هم آن خواستندمی سنگین و سخت

 .بود ندیده شوهرش یخانه در خوش روز یک رنگ حتی که بینوا
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 یک شوهرش دادند،نمی او یینپا جسمی توان و اندک سال و سن به اهمیتی هاآن

 ،بود نگذاشته باقی بچه این دربدن سالم جای یک و بود معنا تمام به سادیسمی

 ت؟نداش را هاحرف این شعور اساسا یا ببیند آسیب اشبچه که ترسیدنمی دانم؛نمی

 تمالطف او از کمی تا مادرشوهرش دیدن بروم سلمی با گرفتم تصمیم بار یک حتی

 یول دیدند، کوچه در را ما خورد تکان که ایپرده پشت از اگرچه هاآن ولی کنیم گدایی

 .برگشتیم درازتر پا از دست ما و نکردند باز رویمان به را در

 هک او انگیز،تأسف و دیدنی بود ساخته داستانی وسط این هم سعدان دیگر طرف از

 تردخ یک با هربار کسوی از و اشجنوبی جذاب یقیافه از استفادهسوء بود شده کارش

 هایشعیاشی خرج و زدمی جیب به پول حسابی دیگر سوی از و خوردمی بُر پولدار

 او کند، رهایش نبود حاضر سادگی این به که افتاد دختری دام به باالخره کرد،می

 که سعدان و باشد شرکتش حسابدار تا کرد استخدام خودش حساب به را سعدان

 را دخترک توانسته کهاین از راضی و حالخوش داشت زور به هم را سیکلش مدرک

 ودب گرفته برایش چک دسته یک دختر بعدهم شود، دستگاهش و دم وارد و بزند گول

 کالنی مبالغ جا همه از خبربی هم نادان پسرک این دهد، انجام آن با را معامالت تا

 به کار بود نزدیک که موقعی درست و بود نکرده شارژ را حساب دختر و کشیده چک

 او با حسابش کردن شارژ ازای در تا واداشت را او بکشد، سعدان چارگیبی و زندان

 گهن را تاریخ بدون یشده امضا هایچک از یکی که بود زرنگ قدرآن البته،. کند ازدواج

 .بگیرد دست به را افسارش همان با و دارد

 آن کرده، ازدواج جوری این هم وا هرحال به نیست؛ مشکلی کهاین کردممی فکر من

 ولی! دیگر؟ خواستهمی را همین و است حقش هرحال به! پولدار دختر یک با هم

 جهان دراین است العملیعکس را هرعملی که نیوتن سوم قانون طبق متأسفانه

 و کردمی تجربه را مدرن فاحشگی که بود دوران هایپدرسوخته آن از دخترک هستی،

 است طبیعی بنابراین همسر، نه بود، پوشالی اجتماعی اعتبار یک فقط او برای سعدان

 .دیدنمی زن این با را خوش روز رنگ هرگز سعدان که
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 ردم،ک مالقات عبدالعظیم شاه در گرفته آتش جگر با را سلمی که بود زمستان اواسط

 برای که چکی و همسرش وشتم ضرب جرم به بود زندان به پسرش یکسو از

 ....نعیمه وضعیت دیگر سوی از و اندگذاشته اجرا به او از زهرچشم

 ماسینه روی را سرش و ترکید بغضش بزند حرف نعیمه یدرباره خواستمی وقتی

 :نالید و گذاشت

 یه و شد پاپیچش خودیبی وجدانشبی مادرشوهر بود، حامله طفلکم دخترکم، "ـ

 خوردمی تا و جونش نانداخت رو شوهره هم آخرش انداخت، راه مفصل دعوای

 یبستر بیمارستان توی هم خودش هیچی؛ شد سقط که شبچه مبچه طفلی اش،زدن

 کردن عملش شده، پاره دونشبچه و شهنمی خوب حالش دیگه که وگفتن شد

 زا هنوز بشه، داربچه تونهنمی دیگه دربیاد سالم هم ازبیمارستان اگه که گنومی

 بودم کرده جور بدبختی هزار با که رو بچه سیسمونی که بود نشده مرخص بیمارستان

 نداره حق دیگه عقیم یابوی که پیغوم یه با برامون فرستادن پس و کردن وانت یه بار

 دارن من از تراحمق یکی با رو پسرشون عروسی بساط شنیدم حاالم خونه، برگرده

 هم اونا اگه البته دادن، دمخو تحویل مریض و ناقص رو نعیمه چارهبی و اندازنمی راه

 سگ جون؟ رؤیا بینیمی. جهنم اون تو برگرده منعیمه دمنمی اجازه دیگه من بخوان

 نحرمله اینا، الجوشنن ذی شمر داره، رو ها نانجیب این شرف مرحومت شوهر اون

 ".....اینا

 زبانم داشت، را هااین شرف ابی سگ واقعا بود، او با حق بدهم؟ جوابی چه بودم مانده

 عدانس اگرچه بود، گرفته را هایشبچه و سلمی گریبان که بدبختی همهاین از آمد بند

 االن داشت؟ گناهی چه نعیمه ولی افتاده روز این به خودش هـوسبازی و فکریبی با

 آیا خورده؟ زمین االن و نکرده گوش حرف موقعش به که زن این به بگویم چه باید

 چرندیاتی چه رفته یادت ها؛» مثال که بگویم و بزنم فتشسرکو حاال است صحیح

 درماندگی روز در را کسی اشتباهات که نیست انسانی اصال این نه!«.... گفتی؟می

 .بکوبی سرش
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. سخته خیلی انتقامش چوب که داره خدایی هم نعیمه جون، سلمی نخور غصه"ـ

 ".شه نمی بند گسن رو سنگ دیگه بذاره، آسمون سربه مظلوم آه که خدانکنه

 ار خود و گیرافتاده آتش میان که عقربی مثل خورد،می را خودش داشت خودش او ولی

 :زندمی نیش

 چه لندهور، ینکره این یخونه فرستادم رو گلم دسته یبچه که بکشه منو خدا"ـ

 دبختیب سیاه رخت باید که سالشه پونزده فقط دونستم؟می چه رؤیاجون؟ دونستممی

 "....بود؟ سرنوشتی چه این خدا، آخه! بشینه خونه وکنج شهبپو

 دلداری جز آمدبرنمی کاری هم من دست از اما نداشت تمامی بینوا زن هایدرددل

 دیگر حاال هم ربیعه نعیمه، خیری به عاقبت و سالمتی برای دعا و بیهوده هایدادن

 نگرانی با ایلیا و ریختمی اشک صدابی و آرام داشت و انداخته پایین را سرش

 دشمی باعث که زدودمی کاغذی بادستمال را هایشاشک یکییکی و کردمی نگاهش

 .....بریزد شدیدتر هایشاشک و کند سرباز تربیش ربیعه بغض

 استم هاآن با قبل از تربیش و بودم ودخترانش سلمی نگران همیشه دیگر آن از پس

 ار نعیمه طالق نه هاآن فهمیدم طورکهاین شدم،می جویا انشاحواالت از و گرفتممی

 به که دادندمی راهش ونه کنند جمع اشزندگی از را خود شوم یسایه که دادندمی

 تواندن نعیمه که بوده شومشان ینقشه هااین یهمه که فهمیدیم بعدهم برگردد، خانه

 یک شدیم متوجه چراکه بگیرد، نامرد آن از را خود ینفقه و ومهریه نموده حق احقاق

 خانه استمدتی و است ناشزه چارهبی دخترک که براین مبنی اندداده هم دادخواست

 که هم هاچارهبی این ناجوانمردانه، اراجیف جوراین از و کرده ترک شوهر یاجازهبی را

 .رقصیدندمی هاآن ساز به و شدنمی سرشان هیچی

 دز حرفی آقارضا. خواستم کمک هاآن از و گذاشتم درمیان آقارضا و سوده با را موضوع

 :نشست پوستم تمام روی سرد عرقی و پرید رویم از رنگ که
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 پروانه هنوز. کنه کمک نعیمه به خواممی ازش ایران، میاد دیگه یهفته داره امان"ـ

 ".هست کارآموزیش

 خواهم را اشاتفاقی دیدار نسشا یعنی ایران؟ بیاید خواهدمی! شنوم؟می چه خدایا

 ؟...شده مرگم چه خدایا وای داشت؟

 گزن تلفن، زنگ انتظار هادیوانه مثل هرلحظه ولی بازگشتم امخانه به من هرحال به

 نتلف که هربار کشیدم،می را باشد بازگشته کهاین از دیگری ینشانه هر یا و خانه

 ....شدممی شرمسار خودم از که جهیدممی جا از اشتیاقی چنان با خوردمی زنگ

.. ..سراغی نه زنگی نه نبود؛ امان از خبری هیچ هنوز و گذشت منوال همین به ماه یک

 برای داشت که کارهایی به شدمی مربوط زدممی بارهاین در حرفی سوده با هم اگر

 دلها تیوق کند،نمی فرقی تهران یا آمریکا دیگر که فهمیدم را این. دادمی انجام نعیمه

 .شد نخواهد حاصل دیداری باشد که هم اتگوش بغل شودمی دور

 از موجی محزونش صدای در کهدرحالی زد، زنگ من به سلمی روز یک باالخره

 :شدمی حس خرسندی

 ندستمو ما نبودی اگه تو دونممی عزیزم. خیرکنه به رو تووآقارضا عاقبت الهی خدا"ـ

 یه لیو بودیم، باخته رو دادگاه دیگه ماکه اصال. رسیدنمی هم اصالنی آقای پای گرد به

 حکم هم گرفتیم، رو شونفقه وجهیزیه مهریه هم. رو دادگاه بردیم که کرد کارهایی

 توندل خدا. کشتن آدم با برابره که گرفت دادگاه از برامون رو نعیمه کردن عقیم یدیه

 ".کردین آروم کمی یه رو دلمون که کنه شاد رو

 مرهم این هرحال به ولی است ناپذیر جبران نعیمه هایآسیب هرچندکه ر،خداراشک

 دلسردی با بگیرد من از سراغی امان مدت این در بودم امیدوار که من. است خوبی

 :پرسیدم

 "سلمی؟ کجاست امان االن"ـ
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 اسهو گفتمی نگرفت، پول ما از هیچی ولی. آمریکا برگشت داشت، کار که این مثل"ـ

 ".بوده خوب خیلی شکاری سابقه

 .....شکست خیلی دلم ولی نبینمش ابد تا بودم خواسته خودم شکست، دلم

 روز به روز ولی یابد دست خود حقوق به بود توانسته کهوجودی با حتی نعیمه

 لمث نشست،می برلبش لبخندی نه و زدمی حرف کسی با نه گشت،می ترافسرده

 خود دور به را اششده تلف نوزاد پتوی و ستنشمی اطاق یگوشه جانبی جسمی

 و تهگذاش تأثیر نیز ربیعه در او حاالت... شدمی خیره نامعلوم اینقطه به و پیچیدمی

 او بود، کرده دور زیادی تاحد داشتم سراغ او در سابقا که ونشاطی شور از را دخترک

 یشپ مسائل جوراین و وسیعر از حرفی که وقتی و شده بدبین ازدواج به نسبت کامال

 سپید لباس و عروس عاشق که سالش و سنهم دختران یهمه برعکس آمد،می

 به روز یک که آیدمی یادم حتی کرد،می اکراه و انزجار ابراز آن از هستند وزیبایش

 که بودم مانمحل دختران از یکی عروس لباس زدن کوک درحال ومن آمدند امخانه

 :گفت و کرد من روبه دلخوری با بیعهر حال همان در

 "چیزها؟ این برای ذارینمی رو تونوقت که نیست شما حیف"ـ

 :وگفتم زدم لبخندی هم من

 "دخترم؟ دارهاشکالی چه مگه خب"ـ

 با هک نامرد یه یخونه رهمی و پوشهمی چارهبی دختر یه لباسو این که اینه اشکالش"ـ

 "....بکشه شو بچه و گردونه برش سیاه لباس

 نس به دختری برای این و شده بدبین ازدواجی هر به نسبت کال او که فهمیدم من و

 :کنم ترمیم را ذهنیتش کردم سعی نبود، خوب اصال او وسال

 ".شنمی بختخوش هم هاخیلی نیست، هاازدواج یهمه عاقبت این دلم عزیز ولی"ـ

 "....!خدا به بختینخوش خیلی تونهمه م،چارهبی مادر سعدان، نعیمه، شما، مثل آره،"ـ
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 یطشرا تأثیرتحت و بود خام نوجوان یک او.... اوبدهم به که نداشتم جوابی دیگر من و

 من گرا راستی. مثال بیندیشد ساله چهل زن یک مثل داشت توقع او از شدنمی زندگی،

 !....کردم؟می فکر چگونه گرفتممی قرار او شرایط در هم

****** 

 و گذشت بود زهرشده ما یهمه بر نعیمه اسفناک وضعیت با که ونه شصت سال بهار

. رمبگی قبولی قابل یکارنامه توانستم و دادم خردادماه در نیز را سوم سال امتحانات

 هنکرد تلف را عمرم سال همه این کاش داشتم، فاصله دیپلم تا سال یک فقط حاال

 .امسرگشته دل هایزخم بر بود خوبی مرهم هاخواندن درس این بودم،

 ببینم را مادرم داشتم دوست کهاین با و بودم تماس در هم آرمان با فاصله این در

 وشب روز و شده زیاد کارهایم. دهم انجام را کار این که شدنمی فراهم برایم شرایطی

 آرمان. دنبو وبالمدست در اعتنایی قابل پول هنوز حالاین با و بودم دوختن مشغول

 چرا دانمنمی پذیرفتم،نمی من ولی جورکند را مسافرتم یهزینه حاضراست گفتمی

 هب توانستمی این البته لنگد،می کارش جای یک هایشخوبی تمام با کردممی حس

 به قدم ترسیدممی من. اندزده اعتمادم به او یخانواده که باشد آسیبی همان خاطر

 از دادممی ترجیح. ثابت یخانواده از است فردی فرمهمس تنها که بگذارم سفری

 در گذاشتنمی امفوبیایی افکار شاید دیگری، کس نه شود جور دیدار این امان طریق

 مادرم این گفتمی دلم ته حسی یک دیگر سوی از. باشم جدی گیریتصمیم این

 لوقاب جدی هم چندان اشبیماری یقصه وشاید کند اقدام دیدنم برای باید که است

 حیات درقید نباید حال به تا وگرنه اندکرده زیاد را داغش روغن فقط و نباشد اعتنا

 به ایلطمه که ساده تلفن یک! بزند؟ زنگ من به نباید چرا او اصال. باشد مانده

 !زند؟می زند؛نمی کسی سالمتی

 بجوا که مآورد رویش به را موضوع کردممی صحبت تلفنی آرمان با وقتی هم بار یک

 :داد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

426 

 

 اولین دهمی ترجیح اون بزنه، یاحرف بشه روروبه باهات که کشهمی خجالت مادرت"ـ

 که وت بعدهم. گفت رو چیزها خیلی شهنمی تلفنی چون باشه حضوری باهات برخوردش

 مادرت واقعا زده زنگ بهت که کسی معلومه ازکجا شدی، شکاک و بدبین قدراین

 دهش که هم تفاهم سوء از جلوگیری برای پس شناسی؟یم رو صداش تو مگه باشه؟

 ".باشه حضوری دیدارتون اولین بهتره

 .کردنمی امراضی ولی بود کننده قانع تاحدی جواب این البته

 استن آقای شود،می اداره دارد خوبی به نروژ در هایمدارائی و امالک گفتمی آرمان

 طریق از نیز حقوقش. دهدمی انجام رستد را کارش و است اعتمادی قابل وکیل واقعا

 هب او از نیز تماسی شماره. شدمی پرداخت بود من به متعلق حاال که جان عمه حساب

 در هم با نیاز مورد مواقع تا داده مرا یشماره نیز استن آقای به که گفت و داد من

 .باشیم تماس

 :داد جواب پرسیدم، آرش و آرزو و الهه یدرباره

 ویت زندگیش به بتونه که نبود قابل قدر اون موند الهه برای که چیزی فتگ شهمی"ـ

 و شده متحمل شکنیش قانون با متناسب رو مجازاتی اون هرحال به. بده ادامه نروژ

 و آرزو سهم. نمونده براش آبرویی کوچیک چندان نه روستای اون توی دیگه االن

 همه اون چهارم یک از کمتر ها اون از هرکدوم ولی ست ارزنده و خوب البته آرش

 و شده بخشیده تو به خانم عمه طرف از قبال نصفش چون شده، نصیبشون میراث

 رو بچه تا دو اون سهم خوادمی حاال. کرده سه بر تقسیم پدرت هم رو شدیگه نصف

 هک انتقامی! گرفته الهه از سختی انتقام پدرت. بره نروژ از و کنه منقول به تبدیل

 تا اوج از کشیدنش پایین این و امان هم حاال. باشه کرده زخمیش گرگ ثلم تونهمی

 ایضربه بد رؤیا؛ باشی الهه طرف از ایجویانه انتقام واکنش هر منتظر باید. هضیض

 "!!بد خورده،
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 این استرس ولی بگذرم مال این خیر از حاضربودم حتی ترساند،می مرا هاحرف این

. ذرانمبگ سر از دیگر ماجرایی کشیدنمی دیگر اعصابم .باشم نداشته را انتقامجویی

 ما رفط آرمان بفهمد اگر یا بیاورد، ایلیایم یا امان سر بالیی ترسیدممی همه از بیش

 و اوست یخواهرزاده ابی مثل هم آرمان هرحال به هرچند. برساند آسیبی او به بوده

 نچنی خالف آرمان بار این هک بپذیریم اگر حتی بردنمی را خودش یدسته چاقو هرگز

 !کرده رفتار ایقاعده

 که یمفهمنمی معموال ما. بود قهرکرده آسمان انگار نداشتیم، انگیزیدل پاییز سال آن

 یک که است العملیوعکس عمل همان مثل هم این قطعا ولی خوریممی ازکجا

 .دید سعدان را اشگوشه

 کنممی فکر همیشه چرا راستی کردم،یم مرور را خاطراتش و باز را امان دفتر گاهی

 دلتنگی بوی خاطراتش این سرتاسر است؟ خوشگذرانی درحال است دور من از وقتی

 زنده من خاطر به کشیده، نفس من خاطر به انگار..... نیاز بوی غم، بوی دهد،می

 ام؛خواسته خودم! آیدنمی دیدنم به حتی و رودمی و آیدمی است؟ طورچه االن... مانده

 نشده؟ تنگ دلش او.... باشد

 که حاال! هیچ دیگر و خط چند فقط نگریستم،می بود ناتمام که شروعی به همواره

 ....تاس خشکسالی تو بی امزندگی دشت بازگرد، ایکرده چشمانت رنگ به را آسمانم

***** 

 گرفته آسمون دل

 شهنمی وا ابرا بغض

 کالغم فریاد دیگه

 شهنمی همصدا ما با

 خامش خیال با کیی
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 داره بهارو قفس تو

 بلبل هقایهق داره

 بارهمی هاشخنده روی

 قناری دلتنگه دیگه

 باغچه هایغنچه واسه

 سوزش با بلکه خونهمی

 شه آب افسردگی یخ

 ریامونبی هایخوبی

 مونکودکی خاطرات

 وبارون برف مثل مونده

 زمستون یبغچه ته

 غروری سرمست وقتی

 یتوخیر از چکهنمی

 ابرا سیاه دل از

 !انتظاری باشه دیگه

 زمستون دفتر وقتی

 سوزهمی و شهمی بسته

 گل از خیالی بهارم

 دوزهمی دامنش روی
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 شد تموم دیگه دونممی

 زمستون و پاییز شعر

 :بنویسه جاش که رهمی

 «تابستون هرم خشکی»

 امروز هایبچه ذهن

 برفه معنای از خالی

 وسفیدی پاکی آخه

 !!توحرفه فقط روزا این

 میرنمی هاعاشقونه

 کینه ز پر دالی تو

 بسته دستا مثل قلبا

 !شیرینه همدلی! آره

****** 

_________________ 

 تکلیمی لیلی: نویسنده از شعر*

 «رستاخیز»

 بانز مترجمی کنکور در حتی ومن بود امدبیرستانی امتحانات سال آخرین هفتاد سال

 و دمش قبول رشته این در مشکلی هیچبی اوندخد لطف به و کردم شرکت نیز فرانسه

 شامل را شنبه سه تا یکشنبه از درهفته روز سه که دادم انجام را واحدهایم انتخاب

 برایم سال سرد فصول در مخصوصا دانشگاه به آمد و رفت که جاییازآن شد،می
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 کنم رهااج دانشگاه نزدیک نقلی و کوچک یخانه یک گرفتم تصمیم بود، دشوار بسیار

 .تهران در را دیگر نیم و بگذرانم اوشون در را هفته از نیمی و

 پول ،بیابم فراخورحالم ایخانه توانستم آقارضا کمک با تا کشید طول ماه یک از ترکم

 تهیه ار شده خواسته پیش پول توانستم هرعذابی به ولی نبود بالم و دست توی زیادی

 خانهصاحب ولی نبود راحتی چندان کار برایم امیرآباد در گرفتن منزل هرحال به نمایم،

 هبلک داد، من به ایمالحظه قابل تخفیف تنها نه بود آقارضا صمیمی دوستان از که

 سال هر را قرارداد باید فقط و باشم آنجا توانممی بخواهم هروقت تا که گفتحتی

 شبابت را اندازمپس یهمه که داشت را این ارزش کنممی فکر هرحال به کنیم، تمدید

 .بپردازم

 داریمق و متری نه فرش تخته دو: کردم تهیه را نیازم مورد یاثاثیه و اسباب زود خیلی

 ات دو و داشت بلندی امتنه نیم تا که کوچک یخچال یک و دوم دست یکاناپه و مبل

 وجوریجمع و شیک بسیار موقت یخانه دونفره، لباس کمد یک و فرفورژه خوابتخت

 .هستند دوم دست وسایلم که شدنمی متوجه حتی دانستنمی اگرکسی و شد

 انشائی ثروتمند بچه یک کهانگلیسی جوک آن مصداق بودم شده سمانه قول به

 :بود نوشته فقیر یخانواده یک یدرباره

 .......«!بودند فقیر هم شانراننده و سرایدار و باغبان حتی بودند؛ فقیر خیلی آنها»

 :بود کرده اضافه انشا این به دیگر بند یک سمانه البته

 !!«بود فقیرانه و دوم دست هم ویالیشان هردو داخل وسایل»

 خواب اطاق دو و زیربنا متر هفتاد با بود دوم یطبقه در آپارتمان واحد یک امخانه

 ورودی در رویروبه که کوچکی دستشویی و حمام و اُپن یآشپزخانه یک و کوچک

 اسباب چیدن از پیش خاطر همین به دارد هم سوسک که شدم متوجه بود، قرارگرفته

 از نهات نه سوسک نسل کنممی فکر که دادیم انجام جانانه سمپاشی یک اماثاثیه و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

431 

 

 هر در که داشت طبقه چهار کال ساختمان! شد کنده آپارتمان کل از بلکه خودم واحد

 نتلف خط یک داشتن خانه این خوبی بهترین شاید بود، شده ساخته واحد دو طبقه

 .بود

 این با ار ناسازگاری بنای اول شب همان کند تحمل تغییررا توانستنمی مطلقا که ایلیا

 :گذاشت جمله

 "....مونخونه برگردیم بیا نیست،..... روخونه.... روخ.... روخدونه صدای اینجا"ـ

 فهم قابل و ساده توضیحاتی با کهاین جز ،نداشتم دلتنگی این برای پاسخی من اما

 رد را هفته روزهای از نیمی آینده چهارسال تا کمدست مجبوریم که دهم شرح برایش

. شود انعق راحتی همین به که نبود کسی هم ایلیا هرحال به کنیم، زندگی قفسی چنین

 این با سرم ریختند هاهمسایه که کوبید زمین روی را سرش و زد داد قدر آن او

 :دهنده آزار جمالت

 "!!کنیم ساکتش ما شبده کنی ساکت رو تبچه تونینمی اگه خانم"ـ

 یک یاجازه اشدرخودماندگی و است تغییر فاز در فعال ایلیا که فهمیدندنمی هاآن ولی

 ایمسوده مهمان نه که حاال چرا که کردنمی درک او. دهدنمی او به را آمیزمسالمت روند

 کنممی فکر واقعا! بخوابیم؟ دیگر اطاق یک توی اینجا باید خودمان یانهخ نه و

 مه زیبا طبیعت آن به ارتباطبی که بود معجزه یک اوشون به تهران از ما جاییبهجا

 بیهش باشد چیزی ایلیا برای نیز نروژ به ایران از مانمهاجرت بودم امیدوار من و نیست

 رنظ به محالی آرزوی تقریبا ایران در هایمانبستگیدل به توجه با که مهاجرت، همان

 .رسیدمی

 حملت غیرقابل هم من برای که ایلیا برای تنها نه قطعا قفس به باغ از مکان نقل البته

 مراتب به جایی ما دوبرابر تعدادی با مجبورند که هاییخانواده آن چارهبی. است

 هایخانه خوبی کنممی فکر حالاین اب! سال تمام هم آن کنند، زندگی این از ترکوچک

 و نشود دنیا ملک به بسته دل سویک از گیردمی یاد آدم که است همین ایاجاره
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 نباشد، آزاردهنده و تحمل غیرقابل چندان خانه هایسختی و هارنج و درد دیگر ازسوی

 عمرتوی کی که هاییآدم ایدیده است، موقتی جااین است راحت خیالش آدم که چرا

 هچ کنند ترک را خانه آن دلیلی هر به شودمی قرار وقتی کنند،می زندگی خانه یک

 و بکنند دل خاطرات از لبریز یخانه آن از که ندارد امکان برایشان اصال اند؟حالی

 شانبیداری و خواب در اشخاطره عمر یک کندند دل الظاهروعلی باالجبار اگرهم

 نتوانمی رقم هیچ باشد دائمی یدرخانه وکسری کم وقتی چنینهم داد، خواهد جوالن

 !کرد تحملش

 یقسط پیانو یک شود ترتحمل قابل ایلیا برای درتهران امخانه فضای کهاین برای

 .شدم راحت هایشبهانه شر از و داشت را خودش تأثیر هرحال به که خریدم برایش

****** 

 یارائه به موفق که سپهر شانگل پسرتک برای یدربند یخانواده که بود ایام همان

 جشنی بود گرفته را مدرکش وحاال شده مکانیک مهندسی یرشته در دکترایش تز

 یخوب خبر واقعا. کنند سهیم شانشادی در را دوستان و فامیل یهمه تا دادند ترتیب

 منتظر حالینا با. بدهد روحیه کمی آدم به احوال و اوضاع این در توانستمی و بود

 به لیو نداشتم هم را مهمانی این به رفتن یحوصله حتی و نبودم شیرینی اتفاق هیچ

 .شدم حاضر درمجلسشان وچرا چونبی خانواده این به محبتم و دوستی خاطر

 زنگ خندیدیممی و گذاشتیممی سرسپهر سربه زیاد هیاهوی با داشتیم ما یهمه وقتی

 شودمی وارد در از که کسی دادمنمی احتمال هم درصد یک حتی من و درآمد صدا به

 .....باشد امان

 احمق؟ کشینمی خجالت زده، یخ و مرده کردممی خیال که قرارمبی قلب به لعنت

 یوحش چشمان این مسخ نباید بفهمی کهاین برای نیست بس تهمت و اهانت همهآن

 طول ابد تا بود قرار سیده،نپر را حالت وحتی رفته که است سال دو! شوی؟ سیاه

 .....بمانی ندارد دلیلی پس اینجایی تو که ندارد خبر هم او احتماال بکشد،
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 صمشخ که کردند برخورد وجوری گفتند اوخوشامد به ناپذیر وصف اشتیاقی با همه

 هایشوخی با معمول طبق که هم آقارضا است، ترویژه هامهمان یهمه از بود

 که گفتمی چیزهایی یک زیرگوشش مدام و کرد استقبال او از اشدوستانه

 .خندیدندمی مرموز و بدجنس ایقیافه با دو هر و چیست فهمیدمنمی

 را خودم هک نداشتم تمایلی هیچ ولی تفاوتمبی و آرام که کنم وانمود توانستمنمی دیگر

 ختس برایم کشیدن نفس. نبودم او سوی از هم واکنشی هیچ منتظر و دهم نشانش

 نداشتم، زدن فریاد یاجازه حتی و سوختمی فراقش آتش در آخرتم و دنیا بود، شده

 !جهنمت عذاب هم توست بهشتی پاداش هم مرد این چاره،بی بسوز

 

 تهگرف راکیپ رویم و ایستاده فامیل هایخانم از تعدادی میان در سوده از ترعقب کمی

 تنیاف قطعا و سرداشتند به رنگی چادر همگی بودم ایستاده درآن من که جمعی بودم،

 و گم را خودم شدنمی خاص لحظات آن در نبود، راحتی چندان کار میان این در من

 .کند جلب را نظرش توانستمی آرام جمع این در هرحرکتی چون کنم گور

 او به صمیمانه و کرد تقدیم سپهر به که داشت دردست کادویی ما یهمه مثل او

 با بود زده وخوشگل امروزی تیپ یک ما یهمه برعکس که سمانه گفت، تبریک

 :شد سبز جلویش پررویی

 "میاری؟ کادو برام بشم، فارغ هم من اگه"ـ

 :داد دوپهلو یموذیانه حرف این شأن درخور جوابی هم امان

 "!خوبه؟ جغجغه "ـ

 آمد خوشش کلی سمانه لحابااین! نداشت سؤال آن از کمی دست هم جواب این خب؛

 به بیراهی و بد زیرلب سوده بخندد، رویش به مخصوص شتری افه یک با کرد سعی و
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 ولی کردن، گالیه و زدن غر به کرد شروع سارا مامان گوش زیر هم بعد و گفت سمانه

 :کرد راحت را خودش خیال ساراخانم

 کشتش؟ که شهنمی رسه،نمی عقلش دیگه جوونه کنم؟ چیکارش مادرجون خب"ـ

 "!گیرهمی یاد شهمی بزرگ

 زیرلب و انداخت باال ایشانه بود، نگرفته اینتیجه دادن تذکر از که هم سوده

 :غرغرکرد

! خت؟بدب تریکاتولیک هم پاپ از دیگه یعنی آخه بگه نیست یکی اصال؟ چه من به"ـ

 ".کن تربیت درست رو خودت یسمیه داری عرضه اگه

 امشب چرا که کردمنمی درک کرد، رامشغول خودش جوری ویک رفت انهآشپزخ به و

 معج تحویل شمال درویالی هم را هااین از بدتر او پیچد؟می سمانه پروپای به قدراین

 پر دیگری جای از امشب سوده رسیدمی نظر به. شدنمی پاپیچش کسی ولی بود داده

 اشلیبرالی جو آن با مختلط یمهمان این به نظر یک داشت، هم حق شاید و است

 سرشان روسری که دخترهایی بریزد؛ هم به متدینی هر روان و اعصاب که بود کافی

 این مذهبی افراد حتی که نداشت سابقه حالاین با... آبی ور آن شاد* نوارهای و نبود

 کامال او داشت، خود جای که سوده کنند، بند خودشان مخالف سالیق به خانواده

 چیز دردش اصال هم شاید دانم،نمی. بود تحمیل و تحجر قیدوبند از آزاد افکارش

! مطمئنم کند، زهرمار من کام به را امشب سمانه خواستنمی او مطمئنم بود، دیگری

 ازمحبت دریایی خیالشظاهربی این پشت شناسم،می بهتر ازجانم را سوده این من

 ...نهفته

__________________ 

 .دبو نیامده.... و دی سی هنوز و کردندمی ضبط نوارکاست روی را یموسیق موقع آن*

 تحسین تواندمی داشت یقین که بود رسیده خود وظاهر وضع و سر به قدرآن سمانه

 بود دهپوشی تیره بنفش رنگ به زیبایی وترش تنگ شب لباس برانگیزد، را هرکسی
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 شال کشید،می رخ به را شادخترانه هایوجلوه نشسته موزونش براندام کامال که

 صورتی ایزمینه که برسرداشت نیز بالباسش متناسب ایشده دوزیپولک حریر

 نگر خرمائی موهای و بود کاررفته به درآن بنفش رنگ به ونگارظریفی ونقش روشن

 صورت و ریخته بیرون زیرآن از خوشایندی طرز به وکنارگوشش پیشانی مقابل

 به را او قد بود توانسته نیز بلندش پاشنه روفرشی بود، تهگرف قاب را اشعروسکی

 اصالح آن با و بود نکرده دریغ هم کامل آرایش از برساند، امان یشانه تا زحمت

 دهش وجذاب خوشگل خیلی که راستی. نداشت فرقی عروس تازه یک با دیگر دخترانه

 چه و اندیشدمی ونهچگ او که نیست مهم برایم ندارم، وضعش سرو به کاری. بود

 هم،بد نمره امسلیقه طبق کسی ظاهر به که ندارد ربطی من به پسندد،می را رفتاری

 من اما است، درست خودشان طرزفکر که کنندمی فکر همه و است جور یک هرکسی

 نم چنگ از نیز را امان دل دلربایش ظاهر این با سمانه ترسیدممی بودم، نگران فقط

 شدروغ که این به کرد تهدیدم وقتی پیچیدمی گوشم توی امان حرف ممدا..... برباید

 هب که را هاییحرف دارد جرأت ببینم بکند، بگذار جهنم، به اصال.... کرد خواهد عملی را

 وکار کسبی که من مثل دارد، سرش باال پدرومادر سمانه بگوید؟ نیز سمانه به زده من

 ؟!نیست

 لهبالفاص است وسمانه وسپهر آقارضا هاییطنتش به حواسش امان کردم حس وقتی

 عدب امان که شدم متوجه جاهمان از و آشپزخانه سمت به رفتم سوده سر پشت هم من

 را کسی داشت سعی وگویا انداخت دقیقی نگاه چادری هایخانم جمع به لحظاتی از

 به نچو همیدمنف را اشبقیه و داد مثبت جواب او که کرد سؤالی آقارضا از بعدهم بیابد،

 تمتوانسمی کاش. بشویم بود شده جمع که را ظروفی تا برگشتم ظرفشوئی سمت

 آماده برایش خوشایندی جواب بازهم من هرچندکه طرفم، بیاید که باشم امیدوار

 ....دوست و بماند دور جور همین بگذار.... خدایا نه ام،نکرده

 هستهآ و ایستاد کنارم سوده کنم کاری مشغول را خودم تا رفتم سینک طرف به وقتی

 :گفت
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 "!خوبی؟ رؤیا،"ـ

 :دادم تکان سری

 "!هیچی سوده، نپرس هیچی.... نیستم خوب نه،"ـ

 :نشاند ملتهبم یگونه بر ایه*س*و*ب و مالید کمرم روی آرام را دستش

 ".نشونده نازنینت چشمای به اشک اینقدر که درآد چشاش الهی"ـ

 :کردم خنثی را نفرینش زیرلب

 "....خدانکنه"ـ

 ویاگ که خواندم چشمانش برای تعویذی نیز من رفت، و زد ایموذیانه لبخند و شنید

 بریزد، فرو مبادا اوست، یجاذبه بند جهان تمام و است شیری راه کهکشان مرکز

 ....است من آخرت و دنیا تمام که چشمانی بپاشد، فرو مبادا

 ودب اُپن جدید، طرح هایخانه اکثر مثل نهآشپزخا داشتیم، زیادی فرصت تاشام هنوز

 که نازکی ایپارچه یکرکره پرده ولی!( شودمی چه اشفارسی معادل دانمنمی)

 ایفض خاص ایسلیقه کاررفتن وبه تناسب بارعایت بود کابینت روی تا اشبلندی

 را هال هم شدمی پرده یپارچه پشت از و ساخته متمایز هال از تاحدی را آشپزخانه

 .داشت احاطه پذیرایی از هاییقسمت به وهم دید

 هسود از و آشپزخانه توی آمد آقارضا که کردممی خرد تخته روی بادقت را کاهو داشتم

 ووقتی زد آشپزخانه حاضردر هایخانم بین چرخی نگاهش با هم بعد پرسید، چیزی

 :گفت آرام و ایستاد کنارم آمد کند پیدایم توانست

 "کنی؟ چیکار خوایمی گیره،می رو سراغت امان رؤیا "ـ

 :برگیرم کاهوها از را نگاهم حتی که این بدون دادم جواب سرد بسیار

 "....ببینمش خوامنمی من نیست، مهم"ـ
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 "بگم؟ چی بهش یعنی"ـ

 بامش بگین اصال. خونه رفت کردمی درد سرش نیست، اینجا بگین دونم؟می چه"ـ

 ".نیومده

 ".بیندتمی هرحال به بگم؟ دروغ تونممین که من"ـ

 دقص اصال هم من شه،می گم بارش با شتر شلوغی این تو ببیندم؟ نداره دلیلی"ـ

 ".ظاهرشم جمع این توی ندارم

 "....ببیندت لحظه یه اینجا بیاد بگم بده اجازه"ـ

 :دوختم چشمانش به باخشم را ونگاهم کشیدم کار از دست

 ".ذارمنمی تهران پامو دیگه بکنید وکار این اگه خداشاهده"ـ

 :گرفت باال تسلیم ینشانه به را دستش و برد حساب فورا

 همون این رؤیا، نکن لج ولی. گمنمی بهش هیچی من نخوای خودت تا باشه، باشه"ـ

 ".امیر ی سینه به زدی رد دست خاطرش به که مردیه

 :گرفت را گلویم بغض

 دنیا تمام با مردو این چشم یگوشه یه هنوزم آقارضا، نکش رخم به رو حماقتم"ـ

 بهم کرده، تحقیر منو اون! باش رازم امانتدار کنممی خواهش ولی کنم،نمی عوض

 "....زده تهمت

 ....فروچکید چشمم از اشک و

 "!تونمنمی ببخشمش، تونمنمی"ـ

 :داد تکان وسری شد متأثر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

438 

 

 به امان با باید که کسی. جمع رتخاط رازدارتم، من.... نکن ناراحت رو خودت باشه،"ـ

 ".ایدیگه کس هیچ نه خودتی فقط برسه توافق

 :کشیدم باال خفیف صدایی با را امبینی

 "....دارم اعتماد شما به ممنونم،"ـ

 .شد خارج آشپرخانه از و زد لبخندی

 و بازی دختران دیدن از که سپهر گیتار با موسیقی یزنده اجرای و خوشگذرانی بساط

 دندبو مقیدتر قدری که ترهاییبزرگ و افتاده راه به بود آمده ذوق سر حسابی یدقبی

 عنیی. ندارند جوانان به توجهی اصال که کردندمی وانمود و نشسته دیگری یگوشه هم

 خوانندگان هنرنمایی و وکف وسوت همهمه صدای! کردمی بیداد داشت دموکراسی

 تمام چی همه ماشااله جوان پسرهای و دختر جمع کرد،می امکالفه داشت کارتازه

 !خردادیان ایرانی باآهنگ و رقصیدندمی فالمینگو خارجی آهنگ با بودند،

 :سراغم آمد دوباره سوده آقارضا رفتن از بعد لحظاتی

 هادختر پیش ها،اطاق از یکی توی برو حداقل ببینی رو امان خواینمی اگه جون رؤیا"ـ

 شممی اذیت جوریاین من خدا به. باشی راحت خودت که جایی یه دونمنمی بشین،

 ".کنیمی کار داری شهمه تو

 ".نباش نگران تو. خواستم خودم نیست، مهم"ـ

 "!....رؤیا؟"ـ

 و آمد دنبالم به که بروم بیرون دلخوری با آشپزخانه از وخواستم کردم رها را هاظرف

 :گرفت را دستم

 "شدی؟ ناراحت"ـ

 ".گینمی بهم کنیمی دعوت رو امان وقتی که باشه آخرت یدفعه فقط نه،"ـ
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 ".نباش ناراحت خدا رو تو رؤیا.... اومدینمی که گفتممی اگه آخه"ـ

 :درآورم اختیارم تحت را خشمم کردم سعی

 بزنه صدا حیاط توی از رو ایلیا یکی بفرست هم تو شم، آماده اطاق تو رممی من"ـ

 ".بریم

 "بری؟ بذارم موونهدی مگه نداره، امکان"ـ

 ".بفرست زود رو ایلیا. منتظرم من"ـ

 امان خاطر به بگیم بدی؟ خوایمی چی رو سارا مامان جواب شدی؟ دیوونه رؤیا"ـ

 "رفت؟

 همچین یه با ممیونه که دونهمی خوب خیلی چون ست،ساده سارا مامان حل راه"ـ

 "!چیه مزخرفی مجلس

 :کردمی درکم خوب خیلی

 کردمنمی رو فکرش هم خودم! خدا به مشرمنده.... کردم غلط جون، ارؤی ببخشید"ـ

 وباهات کردمسرمی رو چادرم هم خودم شدمی اگه بیفته، راه معصیت حد تااین که

 "....جون رؤیا نیست جا این تو و من جای! چاک به زدممی

 مامان ازیس قانع برای نبود بیش ایبهانه مهمانی آن بودن مزخرف لحظه آن در واقعا

 آمدم، و شوم رو روبه چیزهایی چه با است قرار دانستممی خودم اول از وگرنه سارا

 :فهمیدمی هایمگالیه ورای از خوب خیلی سوده که بود دیگری چیز من درد

 باهاش خواممی بگو هم سارا مامان به. منتظرم پس کنی،می درک که مرسی"ـ

 منم دیدی رو اتگوش پشت دیگه نجامای بفهمه امان اگه فقط. کنم خداحافظی

 ".بینیمی

 "مونی؟نمی شام یعنی پس.... باشه"ـ
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 :کرد نگاه چشمانم توی عمیق و گذاشت امشانه روی را دستش و

 یه... قدرمهربونیاین ای،بخشنده قدراین که تو.... بشم تشکسته دل قربون"ـ

 ".بده بهش فرصت

 کهآنبی آنگاه شد، قفل هم روی ندلحظهچ هایمدندان و فشردم برهم را چشمانم

 همانانم وسایل که رفتم سپهر اطاق به سروصدابی و گرفتم فاصله او از بگویم چیزی

 ار امچادرمشکی و کیف دهد، عذابم ترکم هامهمان سروصدای تا بستم را در بود، درآن

. ایندبی اخانمسار و ایلیا تا شدم منتظر بود سرم که چادرسفیدی همان با و برداشتم

 امش او برای تازه بکشد، دست بازی از شودنمی راضی زودی این به ایلیا دانستممی

 دهسو بودم امیدوار! کند رفتار قاعده خالف نداشت امکان و بود شده تعریف هم امشب

 امداده خرج به رفتن برای که هاییسرسختی تمام رغمعلی من و نشود موفق

 ....پیچیده امان حضور عطر که ایخانه یتو بمانم، اینجا همچنان

 وچکک سوهانی با و گرفتم بغلم راتوی وپاهایم نشستم زمین روی دیوار کنار جاهمان

 .شدم بلندم هایناخن با رفتن ور مشغول

 مه به کامال اعصابم و راگرفته گلویمتلخی بغض گذشت،می برایم کندی به زمان

 صاحبمرده دل این از فرار برای راهی دنبال به و آمدمی بدم خودم از بود، ریخته

 وجود برایش ایچاره هیچ که کنم تحمل را چیزی باید کردممی احساس. گشتممی

 .ندارد

 خردسال هایبچه کردمی وصل هم به را هاخواب اطاق که راهروهایی توی بیرون آن

 باز در ناگهان. بودند هایشانعروسک و هاماشین سر بر دعوا و فریاد و جیغ مشغول

 اب را در چارچوب که کسی دیدن با ولی برگشتم ایلیاست کهاین خیال به من و شد

 دش نگاهش قفل قرارمبی نگاه و ایستاد حرکت از قلبم بود کرده پر رعنایش قامت

 ..بکشم نفس بسته دهان با نبودم قادر حتی کهآن حال
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 از ولی باشد شده غافلگیر دیدنم از که رسیدنمی نظر به داشت، عجیبی حال نیز او

 مه به هردو همچنان کشید طول قدر چه دانمنمی که لحظاتی... باریدمی آتش نگاهش

 را خاصش تبسّم باالخره آمد،نمی دهانمان به هم سالم حتی و بودیم شده خیره

 یب دادم، واجب رفع درحد جوابی بسته شکسته نیز من کرد،سالمی و داشت تقدیمم

 مه به کامال بود نزدیک که نزدیک قدر آن نشست، کنارم و جلو آمد ببندد دررا کهآن

 نگاهم عمیق و زد برهم مستانه را چشمانش کشیدم، کنار را خودم قدری بچسبیم،

 :کرد

 و ردس گفتی،می که بود خاکستری همون توبی دنیام.... رؤیا بود شده تنگ برات دلم"ـ

 "!روحبی

 لطف به هم امشب البد! نکردی نگاه هم را سرت پشت و رفتی همین برای پس

 ببینمت هم دیگر صدسال تا نبود معلوم وگرنه اینجایی، سوده و آقارضا رازداری

 ....لعنتی

 و آورد پیش را سرش گرفت، انگشتش دو میان را چادرم بزنم، حرفی نبودم قادر هنوز

 :بود نیاورده نزدیک را رتشصو حداین تا هرگز کهآن حال زد چادرم بر ایه*س*و*ب

 ازخودت! من یفرشته ببخش.... کردم توهین ایمانت حجابت، خودت، به که ببخش"ـ

 صدا بدجوری بار این خدا چوب..... شدم تنبیه.... بدکردم م،شرمنده صاحبت و

 "!داشت

 کاره چه وسط این عشق دهد،می جواب هم خداوند هایگوشمالی گاهی! است خوب

 است؟

 فهمیدم تازه دونیمی صداتم؟ دلتنگ قدر چه دونیمی بزنی؟ حرف باهام خواینمی"ـ

 من و بودن عشق یکپارچه شون همه..... تمحجوبانه حرفای نگاهت، صدات، که

 "!دونستم؟نمی
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 !باشد که ایشیوه هر به حاال هستی، ابرازعالقه منتظر آها؛

 :شد درد از پر نگاهش و باخت رنگ تبسمش

 "!عزیزم کن طی تو هم رو قدم یه این قدمه، یه فقط ما بین یفاصله !.....رؤیا"ـ

 ولی بود اشک بلرزد، صدایم نگذاشتم ولی بود بغض گشودم، دهان ولی بود سخت

 :کند ترک را چشمانم یکاسه نگذاشتم

 اگه اگه اینجام، که بود نکرده پنهون آقارضا اگه بودی، نخورده رو خدا چوب اگه"ـ

 "!آره؟! محشر؟ روز تا قهر قهر...... اگه

 گپررن چشمانش یکشیده هایگوشه بازهم و نشست هایشلب روی بر نرم لبخندی

 :شد

 رؤیا پرسیدم کرد دعوتم رضا که هم وقتی بس، و بود فراقت درد همون خدا چوب"ـ

 دهآین یدوهفته تا نبود دیدنت شوق اگه تهران، رسیدم پیش شب دو نه؟ یا هست هم

 "....تو فقط! من رؤیای اینجام تو خاطر به.... اینجا شتمندا کاری هیچ

 خم کمی و داشت نگه باال را کوچکش انگشت و گرفت تریبیش جان لبخندش آنگاه

 :کرد

 "!؟!کشتی تو بریم فردا آشتی؟ آشتی حاال"ـ

 دور کرد حلقه را اششده خم انگشت اجازهبی گرفت، امخنده اشک و بغض میان

 :کرد نجوا و داد دماغش به چینی کشیدم، عقب را دستم فورا دستم، کوچک انگشت

 "!!مقدس خشکه"ـ

 و متبسّم چشمان به را دلخورم نگاه آنگاه نکند، زیاد را رویش تا فروخوردم را امخنده

 یاورم،ب زبان به نبودم قادر ولی بگویم خواستممی که را آنچه فهمید دوختم، خرسندش

 :انداختمی باال که ابرویی اب نیفتد، عقب که گرفت پیش دست
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 "!برم که خواستی خودت نکن، نگام جوریاین"ـ

 !فهمدمی رؤیا که فهمیدمی باید نبود، سکوت جای

 "!دروغگو من؛ واسه فداکاری حساب به ذاریمی رو هاتخودخواهی! همینی همیشه"ـ

 :چرخاند صورتم روی دور یک را شوخش نگاه و کشید آهی

 دیگه دممی قول! عزیزم خواممی معذرت گذشته، سخت هتب خیلی که معلومه"ـ

 ".نذارم تنهات

 برایش سالم دندان یک حتی که بزنم دهانش توی جوری داشتم دوست و درآمد کفرم

 :نماند

 "!نارسیس شینمی عوض وقت هیچ"ـ

 :داد تکان سری و خندید

 "!نیست؟ در به سیزده که امروز کنم؟می اشتباه بگی خوایمی"ـ

 دروغ خواستم مثال و شدم هایمناخن به زدن سوهان مشغول و گرفتم او از را منگاه

 :نگویم

 "....گذشته سخت بهم کنی فکر کهاین ولی بود، شده تنگ تواسه که دلم خب"ـ

 :امشانه به کوبید آهسته مشت با! زیاد نه یعنی که برچیدم ایلوچه و لب و

 "!بگو بعد کن نگام گیمی راست اگه! دبله نیست، قبول"ـ

 :انداختم باال ایشانه کردم،نمی نگاهش هنوز

 "داره؟ فرقی چه خب"ـ

 ".دیگه گممی که داره البد"ـ

 :بیرون کشید انگشتانم الی از را سوهان و
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 آخه! نگذشته سخت بهت بگو کن نگاه چشمام تو نزن، روحم به سوهان قدراین"ـ

 ".تیزت و دتن زبون این برعکس بگه، دروغ نیست بلد نگاهت

 ردیگ بودیم، حال همان به ثانیه سه دو کنم، نگاهش خشن و سرد خیلی کردم سعی

 :گفت فورا بگیرم، را امخنده جلوی نتوانستم

 "!سوختی؟ دیدی آها؛"ـ

 میان هایمانخنده صدای و خندیدیم بلند هردو و برد فرو امچانه به را سوهان نوک و

 بلند که جوانانی و کردندمی بازی بیرون که هاییبچه یشادمانه فریاد صدای

 امبرشانه چادر روی از ایبـوسه شد، خم. کرد خودنمایی رقصیدندمی و خواندندمی

 :کرد زمزمه زیرگوشم و نشاند

 "!کشیمی منو آخرش"ـ

 ار چشمانم. پا نوک تا سر فرق از زدم یخ انگار افتاد، جانم به لرزی و شد تمام امخنده

 .گذاشتم زانوانم روی را امپیشانی و بستم

 هایشتابیبی تمام با که امان چارهبی کرد،می بازی امروسری لباسم، چادرم، با

 و آشفته هم همین حتی که من چارهبی! بگذارد احترام هایمچارچوب به بود مجبور

 گویندمی که امروسری و چادر همین روی از مگر نبود لمسی.... کردمی گناهم غرق

 در و شدمی کن قلوه دلم کردممی حس را دستش که هربار اما نیست، ه*ا*ن*گ

 که عصیانی اندازه همین بر ببندد را چشمانش خدا کاش. ریختمی فرو امسینه

 ....ریزدمی امسرگشته جان به که ایارادهبی لذت بر و است ناخواسته

 دانستمی سؤالی جواب هب ملزم را خود انگار گفت، رازدل نجوا از بلندتر کمی آهسته

 :بودم نپرسیده که
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 نهک درگیر رو ذهنت ایلحظه حتی من از غیر یکی کهاین تحمل رؤیا، تونستمنمی"ـ

 حسی اگه حتی بزنی، حرف مهرداد با خوایمی فهمیدم وقتی کن درک حالمو نداشتم،

 "....رؤیا..... نداشتم هم رو دوستانه حس اون تحمل من.... باشی نداشته بهش

 :دوختم چشمانش به را خیسم نگاه و کردم بلند را سرم

 "....دیگه بسه نکن، توجیه"ـ

 :برگشت اشچهره رنگ

 "!کنی؟می گریه"ـ

 خودم دست لرزید،می امچانه ولی کنم زندانی را بغضم تا کردم قفل را هایمدندان

 ار سال دو این یگالیه چگونه فروچکید، چشمانم از اشک زدنی پلک هیچبی. نبود

 ند؟بشک او غرور نه و ببیند آسیب من نفس عزت نه که بگویم چه کنم؟ خالی سرش

 حرکتی با را سرم زدود، چشمم پای از را اشک و آورد پیش را اشسبابه انگشت

 نم که را آنچه و انگار نبود خودش دست نبودم، حریفش ولی کشیدم عقب غیرارادی

 ....شمرد می خود حق او دانستممی تعدی

 وممظل آه از من کشی،می آه داری نگه رو بغضت اگه چون نریز، اشک بگم تونمنمی"ـ

 "!ترسممی

 دلم آه تا فروبریزند هایماشک دادم اجازه و شدم اشخیره فقط پاسخی هیچبی

 که طورهمان و گرفت دست به امسینه میان از را گردنبندم مدال نگیرد، را دامنش

 :شد چشمانم یخیره ارهدوب کردمی لمسش دلیلبی

 رم،ب خواب به تو رؤیای بی که نبود شبی کنم، فراموشت نتونستم لحظه یه حتی"ـ

 و آفتاب از برام تو و باشم ننشسته شمال ویالی ایوون روی کنارت که نبود شبی

 من و تس دیگه خواب یه بازهم انگار! دلتنگتم خیلی.... رؤیا. باشی نگفته عشق مهتاب

 ".گممی رازدل تخیال با دارم
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 و کوتاه دامنی که دخترعمویش همراه به سمانه ناگهان که بودم نداده جوابی هنوز

 برای ما هم و خوردند جا ما دیدن از هاآن هم شدند، اطاق وارد داشت بلند موهایی

 اطرخ به نه فروریخت، نگرانی از دلم. کردیم نگاهشان و برگشتیم زدهشتاب ایلحظه

 ! لغزدب دختر آن پوششبی اندام روی که بودم امان نگاه نگران بود، تهرف لو که خلوتی

 ستب نقش برصورتش شیطانی ایخنده بماند خالی عریضه است حیف دید که سمانه

 :آمد ایعشوه و ناز امان به خطاب و

 "!عسل ماه اومدین شما دونستیمنمی ببخشید،"ـ

 :داد تحویلش ایبدجنسانه لبخند نیز امان

 "!درآد چشت تا"ـ

 به هک کنم حس توانستممی را خشمی داد ارائه درجوابش سمانه که لبخندی علیرغم

 .بیرون رفتند در از و کشید را دخترعمویش دست هم بعد زد،می افسار زور

 :کردم غرغری زیرلب

 "!رفت آبرومون"ـ

 :کرد نگاهم و برگشت

 ".بگیره رادای تونهنمی کسی جاست،این هم بچه عالمه یه بازه، در"ـ

 توی بهتره. داره وحدیث حرف پتانسیل ما کار این. نیست درست هرحال به باشه"ـ

 ".بزنیم حرف تریمناسب موقعیت

 :داد تکان سری

 ".بگی تو هرچی باشه"ـ
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 هب نیز او و شدم درخارج از بدهد، من به را تقدم حق تا ایستاد کنار برخاستیم، هردو

 :آمد دنبالم

 ".جمع توی حتی شینی،ب کنارم خواممی"ـ

 :دوختم او به را معترضم نگاه

 "گن؟می چی مردم زشته وا؟"ـ

 "!نامزدن گنمی"ـ

 :زدم لبخندی درجوابش نیز من نشست، برلبش خرسندی از پر لبخندی و

 ".باشم گفته گیرم،می رو حالت بشینی کنارم! امان نکن شیطونی"ـ

 ضاآقار کنار برود کهاین جای به نشستم سوده کنار وقتی نبرد، حساب اصال او ولی

 ایچاره ولی دیدممی رویمان را هابعضی سنگین نگاه. نشست من دست بغل درست

 از یکی جواب در ساراخانم که شدم متوجه وقتی چرا؟ دروغ البته. نداشتم تحملش جز

 یاایل فعال دانممی. شد آب دلم توی قند کلی نامزدیم ما گویدمی دارد مهمان هایخانم

 که همین ولی نشده مهیا ما برای شرایط هنوز دانممی نیست، ازدواج این یآماده

 !نه؟ زیباست؛ برسیم نظر به نامزد

 من هایششوخی و هاحرف دربرابر بلکه نزدم امان جان به غر نگرفتم، سخت دیگر

 دختروپسرهایی جمع به هدفبی وقتی بارهم یک. دادممی نشان مناسب واکنشی نیز

 قابلم و درآوردم ویکتوری عالمت شکل به را انگشتم دو کردمی نگاه رقصیدندمی که

 :گرفتم چشمانش

 "!دراومده چش کن درویش چشاتو"ـ

 :کرد نگاهم خنده با بعد و کشید عقب را سرش بود خورده جا که او

 "شه؟می حسودیت چیه"ـ
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 "!یدید فرنگستون توی حتما ایناشو از بدتر تو که هرچند. ببینیشون خوامنمی! آره"ـ

 گفته چیز همه همیشه نیست الزم. امزده را دلم حرف غیرمستقیم که آمد خوشش

 شصورت بر تور که عروسی مثل بمانند، پوشیده هازیباترین است بهتر گاهی شود،

 و خواهدمی عاشق دست بردارد، چهره از را تور که نیست او یوظیفه این انداخته،

 ....مشتاق نگاه

 ".کنه پر منو طمّاع چشمای بتونه زیباییش که نکردم پیدا رو کسی هنوز عزیزم، نه"ـ

 هدرست مرا داشت طمّاعش دیگرچشمان حاال چراکه شد، حسبی تنم تمام حرف بااین

 !بلعیدمی

 که چیزی هرحال به ؟!پسر شازده کنهمی پر رو طمّاعت هایچشم چی دونمنمی"ـ

 "!خوشگل دختر فراوونه

 ردهک ناز گذاشتم، دهان به و برداشتم مقابلم ظرف توی از نقل دانه یک و گفتم را این

 ....فهمید هم خودش بودم

 چادر زیر که وقتی حتی توئه، طالیی موهای یخاطره پراز هنوز من چشمای"ـ

 "!کنیمی پنهونش

 هضم جوری یک را تکلّفشبی هایواژه هجوم کردموسعی برداشتم جویدن از دست

 :کنم

 "حله؟ بشه پیدا خودم عین موطالیی یه اگه یعنی"ـ

 "!بشه پیدا هستی جهان کل توی تو نظیر فکرکنی اگه لوحی ساده خیلی"ـ

 !زدی قید مرا زیبایی این به که ممنونم

 یول بدم، گیر ندیدم که چیزی به نیستم این اهل هم من خودت، با دروغش و راست"ـ

 ".درمیارم چشماتو ایهدیگه دختر پی حواست ببینم خودم چشمای با اگه
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 :رفت باال حیرت از ابروانش

 "خشن؟ قدراین چرا"ـ

 نر یپشه یه اگه حتی و بافتی سناریو ذهنت تو مهرداد و من از تو که دلیلی همون به"ـ

 ".کنهمی ورم غیرتت رگ بشه رد کنارم از

 :بود واضحات توضیح پی در

 "!چرا؟ تو عاشقتم، چون ارطلبمانحص ت درباره قدر این اگه من خب"ـ

 "!عاشقتم هم من چون"ـ

 باورم هم خودم! ام؟گفته چه من شد، سرگردان چشمانم و دهان میان ناباورش نگاه

 امآمده اینجا تا که حاال! امکرده فاش را احساسم مقدمهبی و راحت قدراین شودنمی

 یک دبدان بگذار.... کنیم دواجاز زودی همین به نتوانیم اگر حتی برویم، آخرش تا بگذار

 همواره که آنچه با دنیاست این هرجای بگذار سیاهم، چشمان این یسرگشته عمر

 اشدب قادر شاید که زنی هر از بدزدد را نگاهش و کند بازیعشق بوده شنیدنش منتظر

 ....بریزد جانش به ایوسوسه

 "!دره؟ به سیزده.... امروز"ـ

 :دادم تکان سری آرام

 "....من یشده گوربه زنده قلب برای کم دست! رستاخیزه ولی نه،"ـ

 :کردمی نگاهم ترناباورانه هرلحظه

 "!خودتی؟ رؤیا"ـ

 ....لبخند شبیه خورد بندی نیم تکان لبم یگوشه
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 گهدی ولی کردی چیکارش دونمنمی توئی، کنممی نگاه هرچی.... نیستم خودم نه،"ـ

 "....نیست!... امان نیست.... نیست

 تمام انگار بود، مرده انگار جمع سروصداهای بود، کرده سکوت ناباوری اوج در هنوز

 و بود امان فقط بودند، دیوار روی هاینقاشی هابرقص و بزن این یهمه ها،آدم این

 ....امان در بود شده حل که رؤیایی بود، نمانده باقی او از خیالی جز که رؤیایی

 قطف ازم.... سیاه سیاه سیاه.... سیاهه دنیام یهمه یاهی،س عالمه یه بین شدم، گم"ـ

 "....شدم گم وقته خیلی.... امان شدم گم! تو سیاه چشمای ته مونده مبهم تصویر یه

 روزم و برحال دارد چه نفهمیدم شود،می فشرده او دردست دستم کی نفهمیدم

 برهدف و شده رها هچل از تیر مثل که هاییوحرف بود او سیاه چشمان فقط گذرد،می

 حوم هایشلب از لبخند طرح و کردمی نگاهم خیره فقط و گفتنمی هیچ بود، نشسته

 رب متواضعانه و آورده باال صورتش مقابل تا را دستم که آمدم خود به موقعی بود، شده

 این در چشم هاده که نبود مهم کشیدم، عقب را دستم آرام زد، ه*س*و*ب آن

 ...نبود گـناه تماس این کاش فقط پایید، می را ما یواشکی مجلس

 این که باشه قوی قدراون تخیلم نداره امکان.... نه ولی بینم؟می خواب دارم رؤیا"ـ

 ینا تونیمی که خودتی فقط.... زبونت روی بذارم و بسازم بتونم رو زیبا یجمله همه

 "!شقع ابراز توی حتی نظیری،بی تو رؤیا. کنی جادو حرفات با جوری

! خودم؟ دارم، نگاه خودم برای را ازاحساسم کمی تا برگرفتم او از را شیدایم نگاه

 ....خود؟ کدام

 "....بخوای هرچی بگی، تو هرچی.... کن تر لب فقط تو رؤیا، دممی برات رو جونم"ـ

 "!همین بمون، فقط خوام،نمی ازت زیادی چیز"ـ

 :کشیدم عقب هشیاری با بار این بگیرد، را دستم خواست و شد احساساتی دوباره
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 من باش، هستی که هرجوری داری، فکری هرطرز لطفا.... دیگه خواهش یه و"ـ

 احترام هامچارچوب به منی کنار وقتی هم تو ولی کنمنمی تحمیل بهت رو معقیده

 ".بذار

 :کردم نگاهش و

 "!....نه؟ متقابله؛ احترام همون این"ـ

 :ددا تکان تأیید ی نشانه به سری

 ".چشم.... عزیزم چشم خوام،می معذرت"ـ

 جمع وارد و گرفته را ایلیا دست کهدرحالی سپهر متحیرم چشمان دربرابر یکدفعه

 :گفت بلند صدای با همه به رو شدمی

 "!کنید قطع نوارو صدای لطفا"ـ

 سپهر. زدند را آف یدکمه بودند نشسته بزرگ صوت ضبط نزدیک که دخترهایی

 :کرد خم را سرش کمی احترام حالت به و دوخت نم به را نگاهش

 "خانم؟ رؤیا ست اجازه"ـ

 هاجاز باتردید هرحال به ولی بکند خواهدمی چه دانستممی شایدهم یا دانستم،نمی

 ودندب گفته اشماندگیعقب از خانم سارا افطاری روز که فامیلی میان را پسرم تا دادم

 ....بگذارد نمایش به

 :گفت هیجان با و گرفت باال را دستش ایحرفه ریمج یک مثل سپهر

 اجرا عموسپهر برای خوشگل یقطعه یه خوادمی عزیز ایلیای کوچولومون هنرمند"ـ

 "!کنه

 :گرفت باال تحکم با را انگشتش و کرد سپهر به رو ویری و هیر آن وسط ایلیا
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 "!سپهی تو نیستی، بابا تو نه، عمو"ـ

 :داد تکان را سرش سپهر

 "!خوبه؟ سپهر دایی اصال! اعلیحضرت شدم متوجه بله، بله"ـ

 :کرد تأیید زحمت کلی با ایلیا

 "!خوبه.... خو.... خو"ـ

 :گرفت را اجرایش یادامه هم سپهر کردم، رها را امشده حبس نفس

 "کنی؟ اجرا خوشگل یقطعه یه سپهرت دایی واسه حاضری حاال خب"ـ

 پشتش و بود پذیرایی یگوشه که رفت یانوییپ طرف به مستقیم ولی نداد جوابی ایلیا

 دشای زدند،می تمسخرآمیز لبخندهای هابعضی و کردندمی نگاه هم به همه نشست،

 تیح که ایمانده عقب پسرک از ببینند احمقانه نمایش یک است قرار کردندمی فکر

 ای شود لهو ایلیا که نبودم این نگران. کند ادا درست را ساده یجمله یک تواندنمی

 داشت، را خودش درست اجرای شرایطی هر در صوت ضبط یک مثل او کند، قاطی

 تمدس یافت، مرا و چرخاند جمع میان را نگاهش. خالقیتی یا تغییر ترینکوچک بدون

 ....کرد اجرا را نظرم مورد یقطعه و فهمید را اشمعنی که دادم عالمتی و بردم باال را

 همه آن از بعد که غمناک حدی تا و آرام پیچید، اطاق ایفض در نرمی به پیانو صدای

 :کند پنهان را حیرتش نتوانست امان. بود دلچسب واقعا دامبولی آهنگ

 "رؤیا؟ کردی چیکارش! من ایلیای آفرین! کرده پیشرفتی عجب! واو"ـ

 :زدم لبخندی

 ".کنه برقرار ارتباط باهاش تونسته خوب خیلی. خریدم براش پیانو یه"ـ

 ".آفرین کردی، کاری خوب یلیخ"ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

453 

 

 کردممی حس که کسی تنها به را زهرم غیرارادی طور به و کرد گل امبدجنسی

 :ریختم دارد مرا با رقابت پتانسیل

 "!کنیمی رفتار اشرافی فالکت و فقر اوج در گهمی کنه،می ممسخره سمانه"ـ

 :نیامد خوشش

 ".نداره زندگیت تحمیلی رایطش به ربطی هیچ وجودت جوهر کرده، جابی سمانه"ـ

 :پرسید دوباره! آمد حال جگرم و شدم خرسند حرفش از

 "فهمید؟ طورچه دادی، که عالمتی"ـ

 اب رو نظرم مورد هایقطعه از تا چند کنه،می برقرار ارتباط عجیبی طرز به نمادها با"ـ

 دهش ضبط تنوارکاس یه مثل واقعا اون امان، گفتیمی راست تو سپرده، خاطر به نماد

 ".کنهمی رفتار

 ویت اون. ست شده ضبط نوارکاست از تربیش چیزی ایلیا نظرم به دیگه حاال ولی"ـ

 ".دهمی نشون نبوغ خودش از داره موسیقی

 :کشیدم آهی ناامیدانه

 ".اوتیسته یه اون هرحال به"ـ

 موسیقی تو که کنهمی کمک بهش داره همین رسهمی نظر به که جوراین ولی"ـ

 ".درخشهب

 بود آن از محدودتر پسرم بیماری از من اطالعات کردم،نمی درک را حرف این معنی

 دوختم، مچش ایلیا به و برگشتم. باشم داشته رفتارهایش از درستی تحلیل بتوانم که

 تمسخرآمیز لبخندهای و گرفته تحیّر رنگ هامهمان نگاه تپید،می اشتیاق از دلم

 و ددا انجام زیبایی به را اجرایش ایلیا بود، داده تحسین و تعجب اصوات به را جایش
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 را انگشتش و آمد من سوی به و برخاست ربات یک مثل هامهمان بلند تشویق درمیان

 :گرفت طرفم به

 "!بره امان این"ـ

 :بوسید و گرفت را دستش کند گوش را حرفش که این جای به امان

 "بود؟ چند شماره یعهقط! نه؟ بود، بتهوون از! عزیزم بود عالی"ـ

 کامل پاسخگویی به ملزم را خود هرحال در او را، بچه این بود شناخته خوب انگار

 :داد عالمت من مثل و آورد باال را انگشتانش دانست،می

 ".یایت.... مون نه، نه... مونایت!! چارده نامبر... نام.... سونات..... سو"ـ

 :کردم اصالح

 ".الیت مون"ـ

 :کرد شیطنت لبزیر هم امان

 "!یورا فهمیدم"ـ

 :کردم ایلیا به رو و خوردم فرو را امخنده

 "ها؟ ندیدیش ساله دو بود؟ نشده تنگ امان واسه دلت"ـ

 :کرد فکر کمی ایلیا

 ".نشده نه،"ـ

 :بدش یا آمده خوشش نبود معلوم هم امان

 "!صداقت این به جونم ای"ـ

 نای جای به و کرد مقاومت بازهم امان ،کند بلندش جا از تا کشید را امان دست ایلیا

 :نشاند کنارش و کشید بغلش توی را او شود بلند که
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 "کوچیک؟ یا بزرگه پیانوت ببینم کن تعریف برام"ـ

 :کرد باز شدمی که جائی تا را دستش ایلیا

 "!بزگ"ـ

 "طوره؟ چه ربیعه راستی خوبه،"ـ

 :داد تکان را سرش ایلیا

 ".سیاهه. اخهسی.... سیاخ فنریه موهاش"ـ

 :کنم کمکش کردم سعی من

 ".خوبه بگی باید خوبه؟ حالش گفت شکلیه؟ چه که نپرسید"ـ

 :کرد گیریموضع شدت به

 "!خوبه حالش نگف این نه،"ـ

 کی را ایلیا و بیاید که کرد ایاشاره سپهر به امان. نگویم چیزی دیگر دادم ترجیح

 :آمد جلو و گرفت فورا هم سپهر کند، سرگرم جوری

 "بشمریم؟ رو نخودسیاها بریم خوایمی! من ی آلوچه ببینم بیا"ـ

 ردوبدل امان با چشمکی و برگشت جلوتر کمی و برد خودش با و گرفت را دستش و

 من هب رو و شد بلند کند اذیتمان و برگردد دوباره ایلیا خواستنمی دیگر که امان. کرد

 :کرد

 ".بزنیم قدم حیاط تو بریم پاشو"ـ

 اب پایید،می زیرچشمی را ما وقت تمام که انداختم سوده به نگاهی و چرخاندم را سرم

 مانا دنبال وبه برخاستم!« هستی؟ چی معطل دیگه؛ برو» یعنی که کرد ایاشاره نگاهم

 . شدم خارج در از
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 کنار که رفتیم هاییصندلی سمت به نیز ما کردند،می بازی ایگوشه هابچه از تعدادی

 شنگاه با را سرتاپایم و برگشت نشستیم، کنارهم فاصله اندکی با و بود باغچه

 :کشید جلوتر اشصندلی با کمی را خودش آنگاه درنوردید،

 "نکردی؟ آماده رو ایلیا هنوز چرا"ـ

 :کردم نگاهش تعجب با

 ".بکنم کارو این دیدمنمی دلیلی بودیم، قهر تو و من"ـ

 :شد ناامید

 "نگرفت؟ ازم سراغی وقت هیچ"ـ

 ولی. آمریکا خونهشون؛ رفته گفتم من کو؟ امان پرسید دوبار یکی چرا،"ـ

 ".نگفت تریچیزبیش

 :کشید آهی

 ".کردم گم زندگیتون از گورمو دیگه که شه راحت خیالش خواستمی البد"ـ

 :بگیرد ناروا باد به را عشقم نداشتم تحمل انداختم، رویش به دردمندانه نگاهی

 بهش ایدیگه طریق از بشه شاید شده، ترزرگب عوضش.... امان کن بس"ـ

 ".فهموند

 ینا ولی بشه عالقمند من به که داشته فرصت مدت این تمام اون. ستفایدهبی نه"ـ

 هم ربدت من به نسبت تو غیرارادی هایواکنش با شاید و سوخته دلیلی هر به فرصت

 هم این از بعد. دیدا نشون رفتارت توی قطعا و بودی دلخور ازم تو چون باشه، شده

 ازم هک سخته رؤیا، سخته. بزنم دست بهت حتی نتونم و کنم تماشات دور از فقط باید

 حال درعین شی، محرم باهام نیستی حاضر و بذارم احترام چارچوبات به خوایمی

 ".دهنمی بهت ازدواج یاجازه هرگز هم ایلیا
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 :کنم اذیتش حداین تا نداشتم حق واقعا کردم، فکر کمی

 ثیرتأ ایلیا احساسات روی تونهمی که کسی تنها بفهمونه، بهش خواممی ازربیعه"ـ

 حتما مونده باقی خونواده اون ذهن تو خوبی یخاطره تو از که حاال ست،ربیعه بذاره

 ".کنهمی کمکم

 :نشست لبش روی لبخندی

 ".برداشتی قدمی یه که ممنون خوبیه، فکر"ـ

 :قدرشناسی کمی ایبر بود موقعیت بهترین شاید

 ".کشیدی نعیمه واسه که دستمزدی بی زحمت خاطر به ممنونم"ـ

 :زد لبخندی

 ".تربیش نه بود امدادگری از بخشی هم این کنم،می خواهش"ـ

 :گفت دوباره بودم؟ نکرده فکر این به خودم چرا راستی؛

 این هب شدمی کاش شد، پرپر که بود نرسیده هم جوونی به هنوز چارهبی دختر"ـ

 ".کشهمی مجازات کافی یاندازه به خودش که هرچند داد، حسابی گوشمالی یه سلمی

 :دشنمی فراموشم ایلحظه حتی روزها این که نعیمه رنج و درد همه آن از شکست دلم

 زندگیشه، مشکالت غرق واقعا اون داشت، توقع این از تربیش شهنمی سلمی از"ـ

 اکوحشتن هایدستگاه اون پای تونهنمی کسی اش،هبچه پای ریخته جوونیشو تمام

 و سوختن همینه؛ کارش که عمره یه اون ولی کنه، تحمل ساعت یه حتی نساجی

 به تیشه دونستنمی ولی شهمی بختخوش دخترش جوری این کرد فکر! ساختن

 ".زنهمی شریشه

 :کرد تأییدم سرش حرکت با
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 برای کافی فرصت اگه سطحیشه، تفکر و پایین فرهنگ مال مشکالتش از قدری یه"ـ

 و گرفتی دیپلم شنیدم راستی؛. افتادنمی روز این به داشت کردن زندگی درست

 ".عزیزم گممی تبریک واقعا شدی، قبول مترجمی یرشته

 :زدم لبخندی

 ".ممنون"ـ

 یآسمون توی من رؤیای شهمی مگه اصال. همیشه مثل درست درخشی،می مطمئنم"ـ

 "نکنه؟ شرمنده رو شیدخور و باشه

 :باخت رنگ آهسته لبخندم تمجیدش برخالف

 "بمونی؟ آمریکا داری تصمیم هنوز"ـ

 ".باشی کنارم تو خواممی فقط نداره، فرقی آمریکا و ایران بگی، تو که هرجا"ـ

 دعوایمان از قبل آخر یدفعه که هرچند! شده پذیر انعطاف حد این تا که خوب قدرچه

 .ماندمی بخواهم اگر بود گفته هم

 رایب بودم قهر تو با چون منتها برم، ایران از ایلیا خاطر به گرفتم تصمیم راستش"ـ

 ونچ آمریکا یا نروژ ایران، کنهنمی فرقی دیگه حاال. کردم چینی مقدمه نروژ به رفتن

 ".باشم تو کنار خواممی فقط هم من

 :نشست برلبش خرسندی از لبخندی

 "...عاشقتم"ـ

 :دهم نشان واکنش اشعاطفی رفتار هر به دیدممین دلیلی

 ی،راست. برسونه آسیب ما از هرکدوم به ممکنه زخمیه، گرگ مثل الهه گفتمی آرمان"ـ

 "داری؟ اعتماد آرمان به حد چه تا تو امان
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 ...کردندمی بازی که دوخت هاییبچه به را نگاهش

 نای توی منفعتی هیچ کنممی هنگا که هرطرف از. اعتماده قابل واقعا خوبیه، پسر"ـ

 با باید رو هاآدم گاهی کنممی فکر. نداره وجود شخاله برضد ما با همراهیش

 وجود ولی کرد باورشون بشه سخت شاید که چیزایی سنجید، ایدیگه هایمالک

 هایکتاب و حساب و اقتصادی مسائل از غیر هرچیزی یا اخالق، انسانیت، مثل دارن،

 ".مادی

 بود، راهگشا برام خیلی آورد ابی از که اینامه هرحال به! شاید... دونمنمی"ـ

 ".کنه پنهونش ابد تا تونستمی

 :کرد نگاهم دوباره

 "بخونم؟ بدی رو نامه اون شهمی"ـ

 مکنم که آسیبی از و هستن کیا بریات و دور فهمیدی تو که اینه مهم نیست، نیازی"ـ

 ".بردی در به سالم جون بیارن سرت بود

 :داد تکان تأیید ینشانه به سری

. باشه بوده من به رسوندن آسیب قصدشون اونا که دونممی بعید من ولی آره،"ـ

 ".کردنمی ای احمقانه کار چنین وقت هیچ هم الهه مطمئنم

 :انداختم صورتش به نگاهی

 برسونی خودتو موقعبه وتونستی روکردی بهروزو دست جوریچه بگی خواینمی"ـ

 "اه؟دادگ

 :کرد مکثی و کشید آهی

 تا نیمک خبر رو پلیس که بودم داده پیشنهاد بزنم حرف توتلفنی با کهاین از قبل"ـ

 دهبو خودش مدارک همراه کوکائین که این یبهونه به اون ولی کنه، پیدا رو مدارکمون
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 از بعد. کرد منصرفم کنن دستگیر رو مونسه هر مخدر مواد قاچاق جرم به ممکنه و

 صرارا حرفم روی دید وقتی. ذارممی درجریان رو پلیس و نیست مهم که گفتم تو لفنت

 گذاشت فرشاد وسایل توی رو مدارک من چشم از پنهون نمیام کوتاه رقم هیچ و دارم

 بینیپیش چون بودم مراقبش قبل از من البته بیفته، اون گردن به ه*ا*ن*گ تا

 محض به خبربی جاهمه از فرشاد. ازخودش ماتها رفع برای بیفته تکاپو به کردممی

 و کردم باور کامال من و نکرده کارو این که خورد قسم مدارک صوری شدن پیدا

 از خطاکارو آدم یه تونممی خوب خیلی من هرحال به. بهروزه خود کار که شدم مطمئن

. یداد ذهنم به بهروز از تو که ایسابقه اون با مخصوصا بدم تشخیص ه*ا*ن*گبی

 ".گفت رو چیز همه و کرد اعتراف اون و بزنه حرف کردم وادارش

 :بودم اشبقیه منتظر! شد جالب

 "کنه؟ خیانت جوری این توندوستی به شده حاضر طور چه نگفت"ـ

 هک بود عصبی و ناراحت قدراون! گریه با اونم بگه؛ چیزو همه شد مجبور اتفاقا، چرا"ـ

 الهه وژ،نر بود رفته پریسا وقتی گفتمی. بزنه شیخودک به دست دادممی احتمال حتی

 من زمین توی همچنان کهاین شرط به کنممی ساپورتت جوره همه که گفته بهش

 یه یبترت اولش! شخصی گیریانتقام جوریه بود، هم پریسا نفع به البته. کنی بازی

.... بودم رفته من که چیزی همین شبیه میتینگی یه توی ده،می رو حضوری مالقات

 نفر یک که درحالی کرد خلق عاشقانه هایصحنه گرفت، بازی به رو بهروز پریسا

 ور بهروز طریق همون از همبعد. بده تحویل الهه به تا گرفتمی فیلم و عکس ازشون

 یچهب یقصه و نفرستیم همسرت برای هااین از کپی یه خوایمی اگه که کردن تهدید

 بهروز .دیممی دستور بهت که بکنی رو کارهایی همون باید نکنیم بازگو رو نامشروعت

 که شد همین. نداشت ایچاره دیگه ولی بده انجام من برعلیه کاری خواستنمی

 تصمیم کنممی کار نفعت به دارم هنوز دید هم وقتی. زد همبه رو تو و من یمیونه

 گهدی طرف از. دادگاه به برسم نتونم تا بندازه راه دوستانه میتینگ یه بازهم گرفت
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 من خب، ولی نیستی ورزیدن عشق الیق چون کنم رهات که کردمی تحریکم مدام

 ".بشه مانعم تونستنمی هیچی و بودم عاشقت

 "باشن؟ زده نارو بهت جورایی یه هم فرشاد و عباس ممکنه کنینمی فکر امان"ـ

 "داره؟ ربطی چه اونا به نه،"ـ

 تو کردیممی فکر ما یهمه که وقتی بوده، درارتباط عباس با فرشاد ظاهرا.... خب"ـ

 ضمنا؛. بوده بودنت زنده درجریان هم اون که کردیم حس بعدها. شدی شهید

 داشته زیرنظر منو تا شد مشغول جهاد توی اون.... بود عجیب کمی فرشاد رفتارهای

 ".نبود جدی کار این تو اصال ولی کرد خواستگاری ازم.... هم بعد باشه،

 :زد کمرنگی بخندل

 بده، خبر بهم تدرباره و باشه تو مراقب که خواستم عباس از من راستش"ـ

 من چون بشیم مانعت هست هرجور گرفتی ازدواج به تصمیم وقتی یه اگه خواستممی

 بهت داشتی الزم کمکی اگه خواستممی دیگه طرف از. بودم زنده تو امید به فقط

 مه عباس. کنی قبول کسی از کمکی که بودی اون زا مغرورتر تو که هرچند برسونیم

 یمبلغ یه گرفتن ازای در کارو این خواست فرشاد از شخصیش هایگرفتاری خاطر به

 فهمیدم من وقتی و بود عاشقت اوایل فرشاد. مزنده دونستنمی اون ولی بده انجام

 تا رو شعالقه هم همین واسه ترسوندمش و انداختم راه باهاش حسابی دعوای یه

 مردم من کردمی فکر که بود خاطر این به ازدواجش درخواست. کرد کنترل زیادی حد

 که داد اخطار بهش عباس.... خب ولی نداره، وجود تو با ازدواج واسه مانعی دیگه و

 موقع همون هم اون انتظارشه، در بدی عاقبت وگرنه نکنه عملی رو تصمیمش هرگز

 هک بود موقع همون از و بگه رو حقیقت شد مجبور عباس بودنم، زنده به شد مشکوک

 رو تو همچنان اما کرد بهونه رو ایلیا و نشد ازدواجش موضوع گیرپی دیگه فرشاد

 بودن وابسته بهم مدیگه دوستان یاندازه به کهاین با فرشاد راستش. داشت زیرنظر
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 اما کنیمی کار چه و هستی کجا بدونم همیشه کهاین برای کرد بزرگی کمک ولی

 ".کنه پیدات تونست فرشاد طریق از و کرد استفاده سوء ما با دوستی از بهروز

 "دارن؟ رابطه هم با اونا که دونستیمی هم تو"ـ

 ریجو هم مدرسه توی همیشه. داره نظر پریسا به بهروز که دونستممی فقط من نه،"ـ

 من خاطر به پریسا. باشه من جای داره دوست کردممی حس که کردمی رفتار باهاش

 !شدمی ترغیب بهروز من جای به ولی زدمی آنچنانی هایتیپ و رسیدمی خودش به

 که دادمنمی احتمال هرگز دارن رابطه هم با اونا که دونستممی اگه حتی هرحال به

 ".باشه داشته ابی یا الهه به ربطی شونرابطه

 :کردم نگاهش تعمق با و کردم تنگ کمی را چشمانم

 "باشن؟ درآورده هم تو سر رو کذائی میتینگ همون شبیه بازی یه نیست بعید"ـ

 ....کندمی پنهان را چیزی که فهمیدم و گرفت من از را نگاهش

 "!دارم رو شنیدنش تحمل امان، بگو"ـ

 "مثال؟ بازی چه آخه... نه"ـ

 برای بهت رو اعتمادم برسه دستم به چیزی یا بشنوم ایدیگه جای از اگه امان"ـ

 حتی کنم درکت کنممی سعی! هست که هرچی بگو؛ خودت دم، می دست از همیشه

 ".باشه سخت اگه

 ....است عصبی و کالفه کردممی حس رفت، ور موهایش به کمی و کرد سکوت

 قول که طور همون بارهاین در لطفا پس گم،می اینو بدم خرج به صداقت قراره چون"ـ

 ".باش داشته باالیی درک دادی

 :دادم تکان سری

 ".باش مطمئن دارم،"ـ
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 :شد مسلط برخودش هرحال به کشد،می گفتنش برای زیادی عذاب که بود معلوم

 ابراز مانع نتونستم من و کرد گریه خیلی من دیدن با اون بود، شده افسرده پریسا"ـ

 "!کنه پیدا تسکین کمی خودش یشیوه به تا دادم اجازه..... و بشم احساساتش

 :شیدمک آهی

 درهرحال بازهم تو بگم؟ بهت چی داری، رو خودت طرزفکر هم تو هرحال به.... خب"ـ

 ".کنیمی رو خودت کار

 قدیمی دوست رو هااون یهمه من رفتم،می جایی چنین به نباید.... متأسفم"ـ

. رسونهنمی بهم ضرری میتینگی چنین توی حضور کردم فکر همین برای دونستم،می

 نه خوردم، مجاز غیر نوشیدنی نه نکردم، تجاوز شرعیم حدود از حال به تا حتی من

 نه بوده دوستانه یا کاری یمصافحه درحد هم نامحرم با مرابطه کردم، مصرف مخدر

 باشم رحمبی بود دیده آسیب همه اون که پریسا دربرابر نتونستم حالاین با. تربیش

 "بخشیم؟می... حاال. ینهم فقط بود، شکسته دلم تو خاطر به خودم چون

 :دادم تکان سری

 ".ببخشدت خدا نیست، مهم من بخشیدن"ـ

 تیح بخشیدنش، بود سخت حالاین با شوم، پیله این از بیش ندیدم صالح دیگر و

 وا. کند بد جنون سرحد تا را حالم توانستمی مختلط گردهمایی آن از روز یک تصور

 کی در هفته یک از بیش ندارم خبر من که ردیگ دوستانی احتماال و آذر پریسا، کنار

 !دهدمی تحویلم را چرندیات این و آمده حاال و گذرانده هتل

 کردن گریه واسه که وقتی مثل بگذره، تربیش حدی یه از ندادم اجازه من.... رؤیا"ـ

 بودم، معذّب هم همون بابت ولی( کرد اشاره اشسینه به و) ذاشتمی اینجا سرشو

 ".... گممی راست باورکن
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 من طورکه همان نیستم؟ زمین روی خدا ینماینده که من بگویم؟ چه ندادم، جوابی

 دوش به را تهمت بار و امشده واقع استفاده سوء مورد جاهایی یک تقیّدم تمام با هم

 دین احکام که است درست. شده مشابه وضعیتی دچار هرحال به هم او ام کشیده

 این از هم چندان امان مثل یکی هرحال به ولی است، مانخود از صیانت و حفظ برای

 !است واقعی دیندار یک از تر شیطان کمی فقط نکرده تخطی اصول

 تریبیش توضیحات است الزم که کردمی برداشت طوراین سکوتم از چرا دانمنمی

 !دهد؟

 خاصش ترفندهای از داشت سعی وقتی ولی نداشتم شوننقشه از خبر من رؤیا"ـ

 ازخودم و کردم دعوا شدت به باهاش کنه استفاده ه*ا*ن*گ به کشوندنم سهوا

 نباشه؛ تو هایچارچوب محکمی به اگه حتی دارم چارچوبهایی یه هم من.... روندمش

 عشق به وصله که تو پرهیز خالف به مجازیه، عشق یه من پرهیز بنای و پایه چون

 همه روی به رو چشمم تو خاطر به چون کنممی گناهی تو دربرابر هم اگه. حقیقی

 ".ببندم تو خود روی به چشممو تونمنمی دیگه ولی بستم

 که یدفهمنمی نیز او و کنم درکش توانستمنمی نداشتم، را هایشحرف یحوصله دیگر

 هب آتشی چه زندمی حرف پریسا برابر در محدودش گناهان همان یدرباره وقتی حتی

 تصور باشد، ریخته من امان یسینه روی او که هاییاشک تصور. ریزدمی جانم

 را ینهم تحمل حتی من..... خدایا آه باشد، کرده نثارش که شیرینی و تلخ هایعاشقانه

 !فهمد؟نمی چرا ندارم، هم

 و ردک نظاره را رفتنم نگرانی با اونیز کردم، ترکش و برخاستم بزنم حرفی که آن بی

 کنارم بیاید که نداشت را این روی دیگر ولی جمع توی آمد دوباره دقیقه چند از بعد

 .بنشیند

 و زدممی حرف او با ترکم بود، شده رنگکم من در هیجان و اشتیاق دیگر هرحال به

. ادمدنمی حضورش به راه هم چندان ولی کردمنمی ناراحتی ابراز. گریختممی تربیش
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 کردممی تجربه شب این در اندیدارم ابتدای که ایعاشقانه حال و شور آن آرام آرام

 دورتر من هرچه و فهمید خوبی به را هااین تمام امان و نهادمی سردی به رو درمن

 زده دامن او دل نیاز آتش بر شدممی سردتر من هرچه و آمدمی ترنزدیک او شدممی

 .شدمی

 هاودیخ فقط حاال رفتند،می و کردندمی ترک را مجلس یکییکی هامهمان شام از بعد

 و اراس مامان به کمک از بعد که بودم کسی اولین من شانمیان از شاید و بودند مانده

 چراکه ام؛خانه بروم زودتر خواستممی حاال شب آخر هایوپاشریخت وجور جمع

 اشفطری تنظیمات به ایلطمه خواستمنمی من و شدمی نزدیک ایلیا خواب ساعت

 .بزنم

 الشانح تناسب به نیز هاخانم و بودند وبخند بگو مشغول یپذیرای توی همگی آقایان

 رد. شوم رفتن یآماده تا بود درآن وسایلم که اطاقی توی رفتم هم من. کاری مشغول

 متوانستنمی اصال و بود ریخته هم به همه موهایم برداشتم، را چادرم و بستم را اطاق

 تیوق کشیدم، شانه هاآن به تراح باخیال و کردم بازشان کنم، تحمل را وضعی چنین

 د،ش پراکنده اطرافم هوای در بودم کرده انتخابش باظرافت که شامپویی عطرمالیم

 اجرای میان زمستانی خنک صبح یک که کردم حس مدرسه حیاط در خودرا اختیاربی

 مپرستیدمی که پسری نوازشگر هایدست ناگهان شاهنشاهی سرودملی صبحگاهی

 آرزو که لحظاتی ایستاد، باز گردش از زمین و زمان و رفت فرو ایمموه درمیان

 برای کافی فرصت قلبم پادشاه که پیداکند ادامه تاابدیت صبحگاهی سرود کردممی

 ....باشد داشته لطیفم موهای با بازی

 دم،ببن گلداری کش با تا کردممی جمع سرم پشت را موهایم داشتم که وقتی درست

 غافلگیر بدجوری که من شد، وارد امان و باز هشداری یضربه هیچبی اطاق در ناگهان

 و انداختم زمین روی را سرموگل کردم رها را پریشانم موهای بالفاصله بودم شده

 دیتن نگاه وخشم دلخوری با آنگاه کشیدم، سرم بر و برداشتم زمین روی از را چادرم

 دزیا او اما شد،می وارد خبربی طوری این نداشتم شخو که بفهمانم تا انداختم او به
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 جهیدمی آن از جهنمی عصیانی که نگاهی با و نبرد حساب خشمگینم ازنگاه هم

 ودخ وحشت کردم سعی اما ترسیدم او از یکباره به کرد،می نگاه خیره من به همچنان

 :گفتمتندی به بودم عصبانی دستش از حسابی کهدرحالی آنگاه کنم، پنهان را

 "!حداقل؟ بگی یااله یه بشی، دربسته اطاق یه وارد خواستی هروقت نیست بهتر"ـ

 و بیدکو در به ضربه چند دستش پشت با کرد، امعصبی بیشتر وارششیطنت جواب

 :گفت بلند

 "!یااله"ـ

 م،دترسیمی داشتم آمد، پیش قدمی چند و بست را در برگرفتم، او از دیده ناراحتی با

 راگ حتی نیستم، مهارش قادربه وجه هیچ به من و شده آتش یکپارچه کردم احساس

 خودش خدا اموعصبانی دلخور اشمتجاوزانه رفتارهای از که کردممی وانمود

 یب تصمیمات یهمه مشتاق ایشرمانهبی طرز به و املذت غرق سرتاپا که دانستمی

 ..پروایش

 بودن سرم روسری چون. کرد کم من با را اشفاصله شد،می که تاآنجا و ایستاد مقابلم

 دهش مشکل کمی برایم چادر وجورکردن جمع بودم نشده نیز موهایم بستن به وموفق

 لباسم انگلیسی ییقه که مخصوصا باشد؛ پیدا زیرآن از گردنم و موها که ترسیدممی و

 اکوحشتن قسمت و کردمی مایانن را امطالئی گردنبند و عریان یسینه زیادی حد تا

 او رچهه! بودم ممنونش بیندمی را هایمزیبایی تمام که این از انگار که بود این موضوع

 سعی که درحالی شکست را سکوتش باالخره دزدیدم،می او از نگاه من بود امخیره

 :کند صحبت آرام کردمی

 که طور اون اگه چون نزدم در هم همین واسه اینجایی، تو فقط که دونستممی"ـ

 خلوتت وارد که دارم اجازه پس باشه نمونده باقی وسط این تویی و من گفتی خودت

 ".بشم
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 :کردم اخم

 "داده؟ بهت ایاجازه چنین کی"ـ

 :زدمی را نیشش موقع به و بشر این بود افعی مثل

 "....و سیاه چشمای من؟ توی شدی حل شدی، گم که گفتی دروغ یعنی"ـ

 رو وروانم روح با طورچه ببین! بدطینت بدذات لعنتی فروخورد، را اشانهولبخندموذی

 ...رودمی

 :داد ادامه شد، قفل هم به حرص از دندانهایم

 "؟!بیشتری چیز نه بود شاعرانه هایجمله شهمه"ـ

 توی یوقت ولی توئه، به متعلق تمامم باشه خودم از صحبت کهجائی تا نگفتم، دروغ"ـ

 "!بذارم که کنی وادارم یا بذاری زیرپا رو حدودش که کن شرم یمهست الهی حریم

 :گرفت جانبی به حق یقیافه و انداخت باال ابرویی

 هب لحظه ازهمین ریم،می جلو کنیمی تعریف تو که هاییچارچوب طبق پس باشه؛"ـ

 "!هوم؟ بعد،

 :داد ادامه دید که را سکوتم کنم، تأییدش تا کرد مکثی

 ".کنی تعریف هک منتظرم خب؟"ـ

 :آوردمدرنمی کارهایش از سر

 "چی؟ یعنی"ـ

 سئلهم باشم؟ نذاشته زیرپا رو الهی حریم که کنم چیکار بگو! کن تعریف چارچوباتو"ـ

 حلت راه حاال خواهیم،می رو همدیگه و هستیم هم عاشق دومون هر تو و من: اینه

 "چیه؟
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 :گرفتم او از شرمساری با را نگاهم

 "...البد ازدواج... خب"ـ

 امان اب ازدواج به که است مثبتی جواب منتظر آخته شمشیر با ایلیا که آمد یادم تازه و

 :بود گرفته را نظرش مورد جواب ولی او! دهم دیگری مرد هر یا

 ".کن ازدواج باهام پس! اوکی"ـ

 هب چپم، دست انگشت توی برد فرو و گرفت انگشتش میان را فرضی یحلقه یک و

 ...انداختم نگاهی رئینام یحلقه

 ".بشه جمع خاطرم ایلیا بابت از بذار فقط امان، باشه"ـ

 :کشید درهم چهره

 تا ونمتنمی صبرکنم؟ کی تا من بشه، راضی هم دیگه سال صد تا نخواد ایلیا شاید"ـ

 "!تونم؟می بدم، ادامه رهبانیتم به ابد

 ".دممی قول کنم،می راضیش"ـ

 :برد باال را صدایش

 شیم محرم نذاری اگه خوامت،می حاال همین من نده، بهم سرخرمن یوعده"ـ

 ".خودته گردن گناهش

 و هالب زمانهم بعد و دوختم چشمانش به محتاطانه را نگاهم لحظه یک برای فقط

 کهیتاجائ بود گرفته رعشه تنم ذرات تمام مانند نیز صدایم فشردم، برهم را چشمانم

 :بیاورم زبان به لمهک سه دو از بیش توانستمنمی

 "کنم؟ کار چی"ـ
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 بودم کرده ابراز او به که ونیازی عشق بر تکیه با و گذاشته کنار را کاری مالحظه دوباره

 :دادمی نشانم داشت را خودخواهش و خشن روی آن

 "!کنی؟ قربونی رو خودت خودخواه و نفهم یبچه اون خاطر به خوایمی تاکی"ـ

 :بردم باال کمی را صدایم

 "!نکن توهین بهش زندگیمه، تمام بچه اون امان"ـ

 "!رو من به نیازت حتی کنه، برآورده بچه همون رو نیازهات تمام تا برو پس"ـ

 :کردم اعتراض

 "ذاری؟می فشارم تحت قدراین چرا دارین، رو خودتون جایگاه تونهرکدوم"ـ

 ".خواممی رو مخود جای هم من داره رو خودش جای ایلیا اگه نیست، حرفی باشه"ـ

 "خوای؟می جونم از چی دقیقا"ـ

 هب خودت ولی باشی زندگیم اولویت تنها داری توقع خوای؟می جونم از چی بگو تو"ـ

 "اینه؟ از غیر کنی،نمی فکر ایلیا جز کسی

 "...من امان، کنیمی اشتباه"ـ

 :کرد قیچی را حرفم

 "!کن ثابت گیمی راست اگه! هپر حرفا این از گوشم که نیار بهونه کنمنمی اشتباه"ـ

 "جوری؟ چه"ـ

 :تاخت رحمانهبی آنگاه بزند، محک را شرایطم تا کرد مکثی

 تموقّ یصیغه بذاری باید پس کنی ازدواج باهام تونینمی ایلیا خاطر به که حاال"ـ

 ".بخونم

 :باشم سازگار و مؤدب نتوانستم دیگر و کردم تلقی آشکار توهین یک را این
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 جسارت یاجازه خودت به جوریاین که دیدی رو کسیمبی و تنهایی !شو خفه"ـ

 "دی؟می

 :نداشت لنگه درحاضرجوابی

 أتؤمنون. »کردنمی صادر رو شاجازه پرستیشمی که خدایی اون بود جسارت اگه"ـ

 "!*؟«ببعض تکفُرون و ببعضٍ

 هب زدم: »یعنی که انداخت باال را ابرویش یک جوری گفتمی را دوم «ببعض» وقتی و

 !خواندمی برایم قرآن یآیه دارد ابلیسی چه ببین خدا به را تو!« هوم؟! هدف

 :ساییدم هم به دندان حرص با

 بعد خاطر به فقط کنممی فکر ازدواج و عشق به اگه امان؛ واکن گوشاتو خوب"ـ

 ذهن تو هک کثیفی افکار اون وگرنه امنه، گاهتکیه و گرم یخانواده یه به نیازم و انسانی

 و هرکس یصیغه خاطرش به بخوام که نداره ارزشی ترینکوچک مواسه توئه بیمار

 "!بشم ناکسی

 :داد تکان سری خشم با

 و هرکس اب منو که توئی به کنم،می فکر تو به که کثیفم هم خیلی کثیفم، من باشه،"ـ

 مینز روی دخترای یهمه روی به چشممو تو خاطر به که کثیفم. دونیمی یکی ناکسی

 "!بستم

 :هدف به بزنم که بود من نوبت حاال

 نهک پیدا تسکین خودش یشیوه به سابقت دختر دوست دیمی اجازه که دیدم آره"ـ

 "!باشه هم تو یشکسته دل تسکین واحیانا

 ار ابروانش و کرد درشت را چشمانش! کنم خفتش شرایطی چنین در شدنمی باورش

 :باال داد
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 باید شده؟ تموم گرون مواسه صداقت انگار نه ؟!اومد تدست جدید گزک پس"ـ

 "!ها؟ آید، خوش آید پیش هرچه دیگه بعد شی عقدم ذاشتممی

 :کندمی برخورد قدرت موضع از طوریاین که آمد بدم خیلی

 آزگار دوسال بودم نکرده که جرمی به! شدم؟ بدهکارت من هم چیزی یه انگار نه"ـ

 هم هیچی و بگذرم کنارت از راحت جورهمین داری توقع حاال و کردی جیگرم به خون

 عقدمون از بعد که کردی پنهون رو هاچیچی دیگه نیست معلوم تازه ؟!نیارم روت به

 "!!البد آید خوش آید پیش هرچه خب؛ ولی درآد، گندش

 "!مکرد زندگی هاکشیش مثل نفر یه تو خاطر به وقتی بزنی تهمت بهم نداری حق"ـ

 :مزد پوزخندی

 "دراومده؟ هاشونکاریمخفی گند که هاییهکشیش همون منظورت"ـ

 اشپرخاشگرانه رفتارهای شودمی عصبانی وقتی که امفهمیده را این و شد عصبانی

 را اشبقیه کوبید، دیوار به مرا و گرفت را هایمشانه دوباره نیست، خودش دست واقعا

 ....بودم حفظ

 "!تونینمی! رؤیا بدوونی سر منو حرفا این با تونینمی"ـ

 کهآن حال افتاد سرم از زدنی هم به درچشم و باشم چادرم مراقب نکردم فرصت

 امسینه روی نیز قدری و پاشیده صورتم به بود ترکوتاه که موهایم از هاییقسمت

 :درنوردید را صورتم اعضای تک تک حریصانه خشمگینش بانگاه. بود ریخته

 کنی،نمی باورش که رهبانیتی همون خاطر به! آوردم کم! همی؟فمی شدم، دیوونه"ـ

 حریصت و تشنه قدراین امروز بود آزاد عموم تردّد واسه خوابم اطاق اگه! آوردم کم

 "....کنم جون نوش رو زبونت نیش که نبودم

 :افتاد نفسنفس به شدم، اشخیره سکوت در خشمگین نگاهی با
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 یاریب تونینمی دلیلی هیچ! رؤیا دادم دست از کامال تو دربرابر رو مقاومتم دیگه من"ـ

 آوردنت چنگ به واسه بدی، بهم سرخرمن یوعده بازهم و کنی فرار دستم از که

 "!کنمنمی رحم کسیهیچ به باراین

 رب وجدانم و افکنده سایه هیجانم و لذت برتمام معصیت وحشت راندم، عقب را او فورا

 :کشیدمی پنجه احساسم

 "کنی؟ چیکار باهام خواییم"ـ

 :گرفت باال را هایشدست فورا و کرده روی زیاده فهمید

 حسابم طرف کنی آرزو که کنممی کاری! نکن شک کنممی باشه الزم که هرغلطی"ـ

 "!الهه و باشه پریسا فقط

 :گرفت را وجودم یهمه وحشت

 "چی؟ یعنی"ـ

 دست اگه وگرنه مدنظرته، هک چارچوبی و روش هر با کنی سیرابم باید جاهمین"ـ

 خواستگاری دربندی آقای از رو سمانه باش مطمئن بیرون بفرستیم در این از خالی

 ".کنممی

 :گرفت ناباوری رنگ نگاهم و شد کنده جا از دلم

! لعنتی داری نظر ایدیگه کس به و زنیمی چنگ من موهای به که بکش خجالت"ـ

 "رو؟ عباست حضرت قسم یا کنم باور رو خروست دم! بزن رهبانیت از دم بعد

 هرکس یا پریسا سمانه، به رغبتی ترینکوچک من! رؤیا کن غالف رو شمشیرت"ـ

 ارامیدو دیگه تا ببندم روت به رو درها تمام که این واسه ولی ندارم، تو از غیر ایدیگه

 "!رؤیا باش مطمئن. کنممی کارو این که باش مطمئن نباشی برگشتنم به

 :گویدمی راست کنم باور ستمتواننمی
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 زری یه خاطر به کنی قربونی رو دیگه رامونای یه که رحمیبی قدراون یعنی"ـ

 "؟!دیگه

 :برد باال را صدایش

 باتو لحظه یه واسه من کردی؟ فکر چی واقعا رؤیا، بکشم آدم حاضرم تو خاطر به"ـ

 "...رممی جهنم ته تا بودن

 عقب خشم با را دستش دوباره و کند تعدّی زهمبا تا آورد جلو را دستش دوباره و

 :راندم

 "...لعنتی نکن"ـ

 :کرد تهدیدم ولی کشید عقب را دستش

 که حاال. جهنم ته تا اتکِشممی خودم با وگرنه شیم، محرم ذاری می حاال همین"ـ

 قدع داره، در تا دو بهشتت! کن انتخاب یاال وجهنمه، بهشت نوبت کردی رد رستاخیزو

 "!سمانه یا ه*ا*ن*گ داره، در تا دو هم جهنمت. صیغه یا

 :گفتمی زور جوریاین وقتی آمدمی بدم

 بردممی گور به خودم با رازو این باید! عاشقتم گفتم بهت که پشیمونم کردم، غلط"ـ

 "!لعنتی سیاهه چشمات مثل هم دلت. نکنی استفاده سوء تو تا

 :گرفت فاصله قدم یک من از

 سیاهم چشمای واسه داری که نفهمیدم االن اصال هم من فتی،نگ کن فکر حاالم"ـ

 همچنان خوایمی چیه؟ ازدواجم درخواست به نهاییت جواب بگو فقط! خب؟! میریمی

 "باشی؟ همسرم ابد تا کنیمی قبول که این یا کنی فرار ازم مختلف هایبهانه به

 دارم؟ فشحر تأیید جز ایچاره امداده آب به را بند حد این تا وقتی

 :کرد اصرار دادم، تکان مثبت جواب ی نشانه به سری
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 "کنی؟می قبول! بگو زبون به"ـ

 "....لیاای که وقتی تا فقط ندارم، این جز آرزویی که دونیمی خودتم کنم،می قبول بله"ـ

 و برداشت بود آینه جلوی که را کوچکی قرآن زدنی هم به درچشم و برید را حرفم

 :بود باالها آن گویا که نگریست خدایی به و گرفت باال به رو را سرش و هادست

 ابد تا خواممی هم من که باش شاهد! هاییآسمون و زمین پادشاه که خدایی ای"ـ

 خواممی بود، خواهم عاشقش ابد تا و بودم عاشقش ازل از چون باشم، زن این همسر

 ونا از غیر زنی هیچ به و نکنم جایگزینش رو عشقی هیچ هرگز و بمونم وفادار بهش

 ها ده بین از اون که طور همون ندم، راه حریمم و خلوت به رو زنی هیچ و نبندم دل

 "!!شقه کله کمی یه خب؛ ولی میره می برام داره و خوادمی منو فقط چاک سینه عاشق

 یشهالب بر آمیز شیطنت لبخندی و انداخت باال را ابروانش از یکی تحیّرم دربرابر و

 :نشست

 "!شوهریم و زن حاال از شد، تموم خب"ـ

 فریادی با را خودم ببوسدم، که شد خم و گرفت قاب دستش دو میان را صورتم و

 :زدم پس را صورتش و کشیدم عقب خفیف

 "!هالیوودیه؟ مدل دیوونه؟ کنیمی چیکار"ـ

 :دهد توضیح کرد سعی فقط نداد، نشان خاصی واکنش مقاومتم دربرابر

 به وخدا داریم قصدازدواج که کردیم اعالم درحضورخدا فارسی به حاال همین ما"ـ

 چیزیه همون هم شدی آشفته اسمش از تو که محرمیتی یصیغه آگاهه، هازبون تمام

 حالمون شامل گناهی هیچ و بازه هرکاری برای دستمون بدیم انجامش اگه که

 *".نیست

 :درآمد حرصم
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 "!درنیار احکام ازخودت"ـ

 "!درنیار احکام ازخودت"ـ

 ازهت! ؟«کردم قبول» بگم یا «قَبِلتُ» بگم که این بین فرقیه چه درنمیارم، ازخودم"ـ

 نوفاداریمو روشن و واضح قدراین شدمی زبون کدوم به بود؟ ترمفصل که ما یصیغه

 تو و مخلوت توی بیارم خانم یه ایهفته ولی بخونم عربی یصیغه خوبه کنیم؟ اعالم رو

 ه؟نکرد که شرع خالف بابا، ای بگی بفهمی هم اگه تازه! باشه؟ نداشته خبر هم روحت

 "!!همین کرده خیانت عشقش به فوقش

 ام،دینی هایآموزه خالف هم بود منطقی هم که هاییحرف این از ریخت هم به اعصابم

 ندب دلم که هستم کسی ناموس گفتمی که داشت ایعقیده چنین یک هم امیر انگار

 :ستا عشقش

 ور هالمس بعضی که کاریته و دوستانه هایرابطه همون مثل اینم البد بگم؟ چی"ـ

 "!اللههسبیلفی که امهاشبعضی و دونینمی ه*ا*ن*گ اصال

 :آخر سیم به بود زده حاضر درحال ولی گرفت را امکنایه

 اقتتلی! شه راحت خیالت که خونیممی صیغه عربی به پس گی،می درست تو باشه"ـ

 ".حالیشه عربی زبون فقط که بپرستی رو سوادی بی خدای که همینه

 ینا تحمل من و ضعفم نقطه روی بود گذاشته دست بود، وتحقیر اهانت ته دیگر این

 :نداشتم را اشهنجارشکنانه رفتارهای

 ".نظرنده بهش راجع خودبی دونینمی رو چیزی حکمت وقتی بفهم، دهنتو حرف"ـ

 :زدمی را نیشش همچنان

 "!وکیلم؟ بعد، واسه باشه دینی کالس"ـ

 :درآمد حرصم
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 "!نه"ـ

 شود، دلسرد ناگهان که کردمنمی هم را فکرش شدم، نگران کرد، نگاهم درسکوت

 میان بود شده پریشان امسینه روی که را گیسوانم از ایدسته زد، تلخی لبخند

 اموحشتزده چشمان در خیره طورهمان شد، گزنده و سرد نگاهش و گرفت انگشتانش

 شدست آنگاه رسید، دراطاق به و شد رها دستش از گیسویم کهاین تا رفت عقب عقب

 ...رفت و کوبید در به ودرماندگی خشم وبا کرد مشت را

 دروغ است ممکن و رودمی بیرون در این از خالی دست که تصور این با آن یک

 دچن بالفاصله و شد سلب من از گیریتصمیم هرنوع قدرت کند عملی را سیزدهش

 :زدم صدایش و رفتم سرش پشت قدم

 "....صبرکن.... کنممی خواهش امان، نرو "ـ

 انستمنتو برگشت، و ایستاد صدایم باشنیدن داشتم، فاصله او با قدم دوسه از ترکم

 :بگیرم را هایماشک ریزش جلوی

 "....دارمن قهرتو طاقت تونم،نمی دیگه امان! نکن ترکم کنممی خواهش"ـ

 این بند و قید در دیگر... گریستم دردمندانه و گرفتم صورتم مقابل را هایمدست و....

 باهمان بودم شده محرمش واقعا انگار افتد،ومی خوردمی سر دارد چادرم که نبودم

 دستم روی را نوازشگرش دست بعد لحظاتی. بودیم گفته فارسی به که هاییحرف

 :بود درآمیخته هم به عشق و ترحم درنگاهش کردم، حس

______________ 

 کافر بعضی به و آوریدمی ایمان الهی آیات از برخی به آیا:  85 آیه بقره یسوره* 

 شوید؟می

 ادهد انجام که تحقیقاتی طبق( غیرعربی زبان به صیغه خواندن) چالش این درمورد* 

 هب اند بوده قائل نیز( علیه رحمةاهلل) بهجت اهلل آیت ظاهرا و است وارد اشکال این ام
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 که است الزم حتی بلکه خوند، مادری زبان به را صیغه توان می تنها نه که این

 غهصی معادل کامال باید که شرط این با بخواند، خود مادری زبان به را صیغه هرکسی

 باید کامال یعنی دیگر، قیود و رفته کار به که افعالی زمان جهت از باشد، عربی ی

 مطرح را چالش این امان که سالها آن البته. باشد عربی ی صیغه صحیح ی هترجم

 .است نبوده جریان در کسی شده اگه یا و نشده صادر حکمی چنین هنوز گویا کرده

 ".نکن گریه.... عزیزم رمنمی"ـ

 کنند، لتحم را وزنم سنگینی کنم کمک لرزانم و سست پاهای به تا دادم تکیه دیوار به

 :کشید موهایم روی وازشگرانهن را دستش

 "خوبی؟ "ـ

 دم،کر پاک کاغذی دستمال با را امبینی و دادم حرکت مثبت جواب ینشانه به را سرم

 ....شود مسلط شرایط بر تا کرد مکث قدری

 "رؤیا؟ باشه نکنی، ستم خودت و خودم به که این جز ندارم توقعی هیچ ازتو من"ـ

 چیزی نتوانستم و دادم حرکت قبول و تأیید ینشانه به را سرم فقط بارهماین

 ....بگویم

 عقدمون خودمونی جمع این درحضور آقارضا پیش بریم خوایمی کنیم؟ چیکار"ـ

 "کنه؟

 :شوم مسلط برخودم تا کردم مکث کمی

 چیزی کسی هیچ فعال خوامنمی جمع، اون جلوی و االن نه ولی.... کنیم عقد باشه،"ـ

 و مکنیمی عقد سروصدابی محضر توی خودمون فردا. بدونه تو و من تصمیم یدرباره

 ".شوهریم و زن که کنیممی اعالم همه به شد راضی ایلیا وقتی

 :داد تکان سری
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 ".نزنی زیرش که این شرط به باشه،"ـ

 "!خورممی قسم... زنمنمی"ـ

 تمحرمی یصیغه یه فردا ظهر از قبل تا بذاری باید ولی... کنممی اعتماد بهت"ـ

 سخت خودت به قدراین که نداره دلیلی نیست پدرت دست تاجازه که حاال بخونیم،

 ".بگیری

 ....بود وحشتناک

 از حرف کردیمی جرأت بازهم بود باالسرم مادروپدر سمانه مثل اگه انصافا امان"ـ

 "بزنی؟ صیغه

. پدرشونه دست شون اجازه که دخترهایی حتی کنن؛می کارو همین هاخیلی االن"ـ

 هایبودن باهم تا خوننمی موقت یصیغه بشه فراهم دائم عقد شرایط که این از قبل

 پیشنهادم کنیمی فکر چرا. نباشه ه*ا*ن*گ نامزدی یدوره تو شونشده کنترل

 "داره؟ خانوادگیت و اجتماعی وضعیت به ربطی

 :افکندم پایین به سر

 ".کننمی کارو این هاهمونم چشم جلوی برون بلی مجلس توی گی،می که اونایی"ـ

 پنهون فعال باشی داشته دوست هم اگه کنیم،می کارو همین هم ما بخوای اگه تو"ـ

 و وئهت میل طبق چیز همه درهرصورت. باشه شده آماده ایلیا که موقعش به تا کنیممی

 ".خورممی قسم نمیام، هم تخونه حتی نخوای تا

 یلهجم دوتا یکی خوندن با نامحرم دوتا طورهچ که نیست درک قابل برام! تونمنمی"ـ

 هی تربیش این رسهمی نظر به! بکنن خواست دلشون هرکاری هم با توننمی ساده

 امنی راه واقعا کهاین تا منه مثل پناهیبی و بدبخت زن از شرعی کالهبرداری جور

 ".مقصد به رسیدن برای باشه
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 :کشید درهم را هایشاخم

 از یکی طورچه مذهبیت یمتحجرانه افکار همهاین با نمکمی تعجب رؤیا"ـ

 "!کنی؟می انکار رو شیعه احکام ترینکلیدی

 نم. ترحمانهبی درخواست این به بدم تن تونمنمی ولی امان، نیستم متحجر من"ـ

 ".نخواه چیزی چنین ازم پس شناسی،می اطرافت که هستم زنی هر از پذیرترآسیب

 دمع موارد همان از دیگر یکی هم این بیاید، کنار امخواسته با توانستمی سختی به

 :بود مانمیان تفاهم

 لحاظ ازچه کن روشن دقیقا فقط دم،می جاهمین باشه الزم که هرتعهدی من"ـ

 "پذیری؟ آسیب

 اشتند همسری که هم او باشم، قسم این نگران تا نبودم که دوشیزه کردم، فکر کمی

 هب وابستگی که هم مالی امکانات و خانه و شغل نظر از باشم، اشبچه و زن نگران تا

 از ششدن سیراب و کامجویی بحث ماندمی باشم، اممهریه و نفقه نگران تا نداشتم او

 بیرون خالی دست اگر رسیدمی نظر به که گذاشتنم قال و کردن رها احیانا و من

 ودنب قرار که این ضمن! ودب خواهد باالتر مراتب به دادنش دست از امکان بفرستمش

 و دایره اماجتماعی حیثیت و آبرو روی و سراغم بیاید خواست دلش هروقت دهم اجازه

 :نبود صاف صیغه با دلم هنوز ها این تمام با. بزند تنبک

 ".کنیم ثبتش بعدا تونیممی منتها کنیم، عقد بهتره کنممی فکر"ـ

 :داد تکان موافقت ینشانه به سری

 "بیاد؟ آقارضا بگم پس"ـ

 :شدم نگران

 "نیست؟ ایدیگه راه"ـ
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 بدم آموزش بهت تونممی حتی بخونم، و بگیرم وکالت ازت تونممی خودم من چرا،"ـ

 داری تو که وسواسی همهاین با کنممی فکر خب اما بخونیش، جوری چه خودت که

 و مهر با یادداشتی و بگیره قرار ما کار جریان در حقوقدان نفر یک که باشه الزم

 از .کنیممی ثبتش و دفترخونه ریممی فرصت سر بعد. باشه داشته خودش امضای

 ".خانمش به حتی نزنه، حرفی کسیهیچ به کنیممی خواهش هم آقارضا

 هب بعد لحظاتی و رفت بیرون اطاق از نیز او و کردم موافقت بود، خوبی بسیار فکر

 ....برگشت آقارضا همراه

 "....اجازه با! یاهلل"ـ

 و کرد مخفی را لبخندش آقارضا. انداخت گل هایمگونه شرم از و افکندم زیر به سر

 ....نکشم عذاب این از بیش تا انداخت زیر به را نگاهش عمدا

 ابب این از ولی بخونه، تونستمی هم خودش امان البته هردوتون، به گممی تبریک"ـ

 ".درخدمتتونم من بشه انجام کار این واسطه یک با مستحبه که

 :گرفت اششوخی امان

 نداشته مدرک ترسهمی شکاکه، زیادی ما خانم این که؟ همراته امضات مهرو رضا"ـ

 ".بذارم کاله سرش باشیم

 :داد تکان سری هم آقارضا انداختم، امان به چپی چپ نگاه

 دل خبیث جونور تو از چرا دونمنمی ولی بودم بهت رویا اعتماد این حیرون همیشه"ـ

 "شرارتت؟ همه این با کنهنمی

 :کشید آهی نمایشی صورتی به نیز امان

 "!....کنم؟ کارش چه دیگه بریده ترمز! نیست حالیش بهش، گممی"ـ

 :کردم بلند اعتراض به را صدایم و نیاوردم طاقت دیگر
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 "!!نارسیس"ـ

 :شود خارج در از خواهدمی که کرد وانمود آقارضا

 "!بیایم بعدا بریم عصبانیه، اوه اوه"ـ

 :کشید را دستش امان

 "...ببینم وایسا! کجا؟"ـ

 و گرفت وکالت ما هردوی از آقارضا کشیدند دست کردن شوخی از وقتی خالصه

 دائمش عقد به کرد تعیین امان که طال یسکه پانصد یمهریه با را عقد یصیغه

 مهر خودش و درآورد نوشته دست صورت به را اظهاراتمان تمام هم بعد و درآورد

 االب سمت به را برگه آنگاه. زدیم پایش انگشت و کردیم امضا هم ما داد و کرد وامضا

 :داشت نگه

 و هباش مبارکتون. کنید اقدام محضری ثبت برای کهاین تا مونهمی من پیش این"ـ

 ".بشین خوشبخت ایشاال

 .بوسید و کشید درآغوش را امان بعد و

 ود،ش مطلع موضوع این از نباید کسی هیچ که این بر تأکید و کردیم تشکر ما هردوی

 :بیرون برود تا گرفت اجازه آنگاه. کردیم اطمینان قولش به ما و داد قول هم او

 ".اجازه با! داده آب به گلی دسته چه باز سوده ببینم برم من دیگه، ببخشید"ـ

 سوده دیوار از دیواری ولی گذاشته تنهایمان عمدا که دانستیممی ما هردوی البته و

 !کند بهانه که نکرده پیدا ترکوتاه

 یاندک شیرین محرمیت این یسایه در را فراق عمر یک عطش تا کشید طول دقایقی

 تریشبی اشتیاق ما هردوی بلکه نشدیم سرد تنها نه انتظارم برخالف. دهیم تسکین
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 لوتخ شاهد بیرون آن که کسانی و زمان گذشت متوجه باالخره. داشتیم هم به نسبت

 :سازم متوجه نیز را امان کردم سعی و شدم اندبوده دربسته اطاق این در ما

 ".بیرون بریم بهتره نیست، خوبی موقعیت... امان"ـ

 :فشرد برهم را چشمانش و داد تکان سری

 ".برو میام، تو از بعد من.... باشه باشه"ـ

 پهرس تخت کنار که ستبافید یقالیچه روی بزند دیگری حرف کهآنبی و کرد رهایم و

 اشتگذ اشکرده عرق پیشانی بر را دستش پشت و کشید دراز بود پهن زمین روی بر

. یدرسنظرمی به ازهمیشه زیباتر و ریخته رویش وارشلخته مرطوبش هایطره حاال که

 روسری آنگاه کردم، جمع را موهایم و گرفتم نظیرشبی یچهره از را نگاهم سختی به

 .کردم باز را در صدابی و پوشیدم را امکیچادرمش و

 جلوی گرفتم، آشپزخانه سوی به راهی دزدانه و انداختم اطراف به نگاهی احتیاط با

 به ود،ب کابینت داخل شسته هایبشقاب چیدن مشغول که افتاد سوده به چشمم ورودی

 :گفت آهسته و زد ایشریرانه لبخند شد حضورم متوجه کهاین محض

 "عوضیا؟ کردینمی طیغل چه"ـ

 :کنم پنهان را لبخندم تا گزیدم را لبم و خزیدم آشپزخانه داخل یواشکی

 "تو؟ گیمی چی اصال کدومه؟ غلط! هیس"ـ

 :کرد نجوا آهسته باز کامال نیش با و آمد طرفم به

 هک گفته همه به مامان آوردین شانس! درآوردین رو گندش دیگه دونفر شما امشب"ـ

 "!بود باد بر تون اجتماعی حیثیت گرنهو نامزدین شما

 :آمدم غمیشی

 "دروغه؟ مگه دیگه، نامزدیم خب"ـ
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 :کرد نگاهم عمیق

 "شرف؟بی گفتیمی ما به نباید یعنی؟ شد تموم"ـ

 :دادم جاخالی که بکوبد سرم روی را ماهیتابه خواست و

 نامزد فعال. کنیم تمومش گرفتیم تصمیم امشب ولی نبود، خبری که تاحاال خب عه"ـ

 ".شه راضی و بفهمه کمکم ایلیا تا مونیممی

 :شدنمی خیالبی آورددرنمی را تهش تا

 "شدین؟ محرم"ـ

 :دادم تکان مثبت جواب ینشانه به سری

 "!کشید رو زحمتش آقارضا"ـ

 :آمد کش صورتش روی لبخندی

 "!رضا دنبال اومد امان چرا بگو پس"ـ

 نگه مخفی برای آقارضا و امان به اصرار همه آن از بعد که کردم تعجب خودم از

 :امداده وا راحتی این به سوده جلوی حاال موضوع این داشتن

 ".مامان حتی نگو، کس هیچ به کنممی خواهش فقط "ـ

 "!باشه شده تموم راحتی همین به شهنمی باورم هرچند! راحت خیالت باشه"ـ

 :گرفتم خود به جانب به حق ای قیافه

 جام کردمنمی تمومش اگه خداییش! انتظار سال همهازاین بعد د؟بو راحت چیش"ـ

 ".کثافت روانی بریده ترمز بود، جهنم الدرکاتاسفل

 مامان. کند کنترل را اشخنده بلند صدای نتوانست ولی گرفت دهانش مقابل را دستش

 :زد صدا پذیرایی توی از سارا
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 "!دیگه ینبیا دین؟می طولش قدراین خبره چه رؤیا، سوده،"ـ

 :زد چشمکی سوده

 "!امشب کنهمی همکاری خوب گرم، سارا مامان دم "ـ

 :برد باال را صدایش سارا مامان به خطاب ریزم ریز یخنده درمقابل و

 "!میایم االن باشه"ـ

 باهم ما مدت این تمام یعنی که کرد وانمود جوری و گذاشت کمرم پشت را دستش و

 .ایمبوده

 :کرد اممشکی چادر به ایاشاره و زد رویم به لبخندی سارا مامان

 "جان؟ مامان زود قدراین چرا"ـ

 از رتبیش بمونیم شهنمی رسهمی ایلیا خواب ساعت االن. دیگه برم باید مرسی،"ـ

 ".این

 نگاه هم با را کتابی و بود نشسته سمانه و سپهر وسط که انداختم ایلیا به نگاهی و

 از لبریز و خشمگین ونگاه کرد بلند را سرش ایلحظه برای سمانه کردند،می

 طوراین نداشتم دوست ولی سوخت برایش دلم دوخت، من به را حسادتش

 شده عوض سمانه با جایم ایلحظه حتی کهاین تصور کند، آشکار را احساساتش

 ام،نکرده او حق در ستمی هیچ من هرحال به ولی دادمی عذابم مرگ سرحد تا باشد

 ....کودکی همان از بلکه امروز نه ام؛بوده امان بانتخا من

 اهنگ سپهر آمد، طرفم به و شد بلند فورا زدم، صدا را ایلیا و برگرفتم او از را نگاهم

 استفهام حالت به بگوید، خواهدمی چیزی کردم حس که انداخت من به داریمعنی

 که بست ریجو را چشمانش درجوابم!« شده؟ چیزی: »یعنی که دادم تکان سری

 !«گممی بعدا: »یعنی
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 امان که کنندگانی بدرقه جمع از سپهر بروم، که شدممی پیکانم سوار وقتی

 شیشه از تا کرد خم کمی را سرش و آمد طرفم به و گرفت فاصله نبود شاندرمیان

 کشیدهن سؤال به کردم، نگاهش استفهام با و دادم پایین را شیشه ببیند، مرا بتواند

 :داد جواب

 "داری؟ وقت کی بزنم، حرف باهات باید"ـ

 :شدم نگران کمی

 "چی؟ یدرباره"ـ

 نماند و رفتن بین و شده نگران کمی من مثل نیز هاآن که دوخت جمعی به را نگاهش

 به ولی اکراه با اگرچه هم هاآن بروید، یعنی که کرد مادرش به ایاشاره بودند، مردد

 .گذاشتند باز مهنی را در و حیاط داخل رفتند هرحال

 شرعیت حدود که نمیام هم تنها بیام، فردا بدی اجازه اگه.... بهت گممی مفصله،"ـ

 ".نکرده خدای وقتی یه نشه اوخ

 هب داشتم عادت دیگر ولی گرفت، لجم دهدمی گیر تقیّدم به امان مثل گاهی که این از

 :رفتارها جوراین

 یخیل هم اگه بیا، جمعه تونیمی اگه رم،دا کالس هم فردا پس برم، باید جایی فردا"ـ

 ".بگو تلفنی داری عجله

 "!کنه اثر تو در حاالتم که باشه حضوری باید. کنمنمی حال تلفن با نه،"ـ

 کردمی مطمئنم اشهمیشگی شیطنت رگ ولی بود چه کارها این از منظورش دانمنمی

 .شاهللان است خیر هست هرچه که

 ینشدن تکرار و ناب لحظات به برسیم خانه به تا کردممی رانندگی که مدتی تمام

 !...بود شبی عجب اندیشیدم،می امشب
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 زا کردم،می فکر بودم امان با که لحظاتی تمام به نیامد، چشمانم به خواب صبح تا

 و بودیم کرده عالقه ابراز هم به که لحظاتی تمام امروز، به تا مانآشنایی ابتدای

 خلقت ابتدای از انگار گذشت، چشمانم پیش از نبود خدا زا غیر کسی ما درخلوت

 خاطره او از عمرم روزهای از بیش برابر صدها من.... ایمنداشته یکدیگر جز محرمی

 تجربه مرا شبیه حسی نیز او آیا. بودم قرارشبی همیشه از بیش اکنون و داشتم

 بیفتم؟ چشمش از که ترسیدممی قدراین چرا پس کند؟می

****** 

 «دخترانش و سلمی کتاب»

 نتلف زنگ صدای با که بودم شسته را رویم و دست و برخاسته خواب از تازه بعد روز

 با کردن صحبت تاببی امان جز کسی صبح وقت این کردم فکر افتاد، تپش به دلم

 :پیچید گوشم در قشنگش صدای و برداشتم را گوشی بالفاصله نیست، من

 "!من عشق سالم"ـ

 باید هنوز کردممی حس ولی کنم تقدیمش را هاعاشقانه ترینناب اشتمد دوست

 :نیفتم چشمش از که کنم لحاظ رفتارم در پرهیز قدری

 "زود؟ قدراین خبره چه بخیر، صبح سالم"ـ

 "!قراریبی عشقم از دونممی چون نبودی؟ که خواب"ـ

 "....نارسیس! اوف"ـ

 تهآهس نیز من! خودشیفته روانی گویممی نارسیس او به که آمدمی خوشش خندید،

 و چسبیده سقف به خروپفش انداختم، ایلیا خواب اتاق به ایدزدانه نگاه و خندیدم

 .بود آویزان تخت از بدنش نصف

 ".برسیم کارمون به که بچین ایبرنامه یه امروز ایلیا برای بگم خواستممی"ـ
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 "ای؟برنامه چه مثال خب؛"ـ

 جهمتو که باشه جایی یه باید بیرون بریم باهم قراره امروز اگه هرحال به دونم،نمی"ـ

 ".نشه ما کار مزاحم که این هم نخوره صدمه خودش هم نشه،

 :آمد بدم چرا دانمنمی ولی بودم کرده را فکرش خودم کهاین با

 "مزاحمه؟ ایلیا دیگه حاال"ـ

 هرحال به کنی، قبول باید تلخیش تمام با که حقیقته یه این باش، عاقل لطفا رؤیا"ـ

 ".باشه خودمون مال روز از ساعت چند الاقل که کنی بند رو دستش جایی یه که الزمه

 نشده؟ هیچی هنوز هم آن شده مالحظهبی قدراین آدم این چرا شدم، ترنگران

 "پیشم؟ نمیای نخوام من تا نگفتی تو مگه چی؟ یعنی"ـ

 خودمون واسه مثبتی قدم هیچ خواینمی چی؟ تو ولی هستم، حرفم سر هنوزم"ـ

 "برداری؟

 ".رهنمی هیچی به دلم و دست دیگه بینیمی مزاحم و اضافه موجود یه رو ایلیا وقتی"ـ

 "منطقی؟بی شدت به دونستیمی"ـ

 شروع عاشقونه هایجمله با رو صبحم نبود بهتر! ایمالحظهبی شدت به هم تو"ـ

 "کردی؟می

 ....نگویم هیچی دادم ترجیح بدهد جواب واهدبخ که وقتی تا نیز من کرد، سکوت

 وقت ونیمدوازده ساعت واسه دنبالت، میام یازده ساعت من. راحتی هرجور باشه"ـ

 ".نیست من مشکل دیگه این چون خودت، با هم ایلیا. محضر گرفتم

 ".دادی بهم قولی چه نره یادت بیای، نداری حق نگفتم من که وقتی تا"ـ
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 نیستن؟ ما یمسخره که مردم کنیم، ثبت رو عقدمون امروز یداد قول هم تو ولی"ـ

 ".گرفتم وقت من

 "!شب؟ نصفه گرفتی؟ وقت وقتی چه هفته، ساعت"ـ

 "!گرفتم وقت رضا از کن فکر"ـ

 مگه داره؟ ازدواج ثبت به ربطی چه آقارضا یدفترخونه! احمقم من کن فکر هم تو"ـ

 "!نیست؟ امالک و اسناد ثبت دفتر

 ....کرد سکوت

 آدم تو عاشق که مرگمه چه دونمنمی بترسم، ازت هاییوقت یه بده حق امان"ـ

 "!شدم بدذات وحشتناک

 "!ابرام رو االن واقعا، مرسی"ـ

 :امکنده خودم دست با که امرفته چاهی ته کردممی احساس

 افتاده اتفاق زود قدراون چی همه رسه،نمی نظرم به راهی هیچ االن من هرحال به"ـ

 از اریک تونستم ظهر تا اگه. کنم بند جایی رو بچه این دست بالفاصله تونمنمی که

 وزر یه واسه بذاریم رو قرارمون مجبوریم کنممی فکر وگرنه هیچی، که ببرم پیش

 ".دیگه

 :گرفت نامهربانی از زنگی صدایش و کرد مکث کمی

 ".بزن زنگ بهم کنی دکش رو ایلیا تونستی اگه باشه،"ـ

 :پسرم یدرباره زدمی حرف بد داشت او آمد، بدم خیلی

 "....ایلیا یدرباره جوریاین دیگه بار یه امان"ـ

 :کرد قیچی را حرفم
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 "!....رو م شماره کن یادداشت"ـ

 بدون بعد و کردم یادداشت دفترتلفن یگوشه مداد با را اششماره عصبانیت با

 !!جایش سر کوبیدم را گوشی خشم با خداحافظی

 ....شعوربی بیاید جا حالش تا ندادم جواب ولی خورد زنگ دوباره

 به هک خبیثی لبخند و شیطان نگاه شد،می پاره دلم از بندی خوردمی که زنگی هر با

 طاقت باالخره بود، ریخته هم به را روانم و روح کنم تصورش توانستممی خوبی

 :خندید. بگویم چیزی که این بدون برداشتم و نیاوردم

 وشگلخ یعنی برداشتی؟ چرا بعد دیگه؟ قهری یعنی سکوتت این االن! باحالی یخیل"ـ

 ".کشیمی پیش پا با زنیمی پس دست با

 ".اه! امان شو خفه"ـ

 ایبخو ازش تونیمی داره، موسیقی کالس یه آرمان شم،می خفه گممی اینم باشه"ـ

 نفع به جوری ینا کنممی فکر کنه، نام ثبت معمولی شاگرد یه مثل هم رو ایلیا

 "!شهمی هردوشون

 :کردم تعجب

 "بمونه؟ ایران داره قصد آرمان مگه واقعا؟"ـ

 پیش رفته الهه ظاهرا. کنهمی محکم جاپاشو داره و اومده خوشش ایران از که فعال"ـ

 اسهو. بود مشکوک پسر این به اولشم از درکل گفته، آرمان درمورد چیزهایی یه و کتی

 ایران داده ترجیح آرمان فعال. شده شکرآب حسابی الهه و کتی و آرمان بین هم همین

 ".بیفته آسیاب از هاآب تا بمونه

 "....عجب"ـ

 "کنم؟ صحبت من یا باهاش کنیمی صحبت خودت حاال"ـ
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 رو مخونه آدرس شد الزم اگه نداره ایرادی ببینم،. زنممی حرف باهاش خودم نه،"ـ

 "بدم؟ بهش

 با هک داره نیاز هرحال به هم ایلیا. اعتماده قابل کامال ندارم، یمشکل آرمان با من نه،"ـ

 ".باشه داشته ترینزدیک یرابطه عموش

 :بودم مشکوک هم خوبش هایحرف به حتی دیگر

 "جنابعالی؟ یا داره نیاز ایلیا"ـ

 "!حاال"ـ

 "دونستی؟می شرفی،بی خیلی امان"ـ

 "دونستی؟نمی تو مگه"ـ

 انهسم کنممی فکر. گذاشتم سرجایش خداحافظیبی را شیگو دوباره و کشیدم آهی

 و روز او و من این از بعد احتماال! سازندنمی باهم هرگز گاو و ببر گفتمی داشت حق

 !داد خواهیم نشان دندان و شاخ هم به شب

 سلمی یخانه به گذاشتم، بار را ناهارم و دادم انجام تاحدی را کارهایم کهاین از بعد

 جواب بود کسی هم اگر احتماال نیست، خانه کسی شدم متوجه که دمز زنگ هم

 طفق و کردمی کارگری که هم قاسم مدرسه، وربیعه بود سرکار سلمی که چرا دادنمی

 .دهد جواب هاتلفن به نعیمه دانممی بعید.... ماندمی نعیمه

 مانپشی بعد لیو بگیرم تماس سوده با تا کردم زیاد را رویم سلمی یخانه از ناامید

 یمبگو بزنم زنگ کنم؟ درست زحمت اشخانواده و او برای توانستممی کی تا.... شدم

 ....خدا به است زشت خیلی حالم؟ و عشق پی بروم من که دار نگه مرا یبچه

 حسابی شنید را صدایم وقتی زدم، زنگ داشتم آرمان از که ایشماره به نهایتا

 :شد حالخوش
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 "طوره؟ چه ایلیا کردی؟ ما یاد عجب چه رؤیا، سالم"ـ

 :پرسیدمی را ایلیا حال همه از اول همیشه که آمدمی خوشم

 خیلی مربّیش و معلم تنها شدم من و ستخونه تو شهمه کهاین از فقط خوبه،"ـ

 ".ناراحتم

 "ره؟نمی مدرسه مگه آخه؟ چرا"ـ

 رهب نیست صالح گهمی هم امان کنن،نمی نامش ثبت معمولی مدارس متأسفانه"ـ

 ".کنه پیشرفت بتونه تا شه بزرگ سالم هایبچه بین باید گهمی استثنایی، یمدرسه

 کتشر هنری کالسهای که چیه نظرت ببینم، حاال! شد؟ بد خیلی کهاین.... بابا ای"ـ

 "....و موسیقی و سازیمجسمه مثل کنه؟

 بکنی، بهم کمکی یه شهمی اگه کنم خواهش ازت خواستممی هم من راستش خب"ـ

 خیلی موسیقی توی دیدی که هم ایلیا داری، موسیقی کالس که شنیدم امان از

 ".داره استعداد

 هب خورهمی مسیرت بگم که کجایی دونمنمی فقط ولی هستم، چاکرشم من بله،"ـ

 ".نه یا کالسم

 و امدهدا تغییرفاز یکدفعه طورچه که بود زده شگفت همچنان او و دادم او به را آدرسم

 :کنم فرض محرم را او دارم تصمیم

 ودتخ که هرجوری ساعتاشم بیاریش، بتونی کنممی فکر گیشاست، توی کالسم"ـ

 یک تا یازده بین منتها عصر، شش تا هستم صبح هفت از تغییره، قابل بتونی

 ".استراحته

 "داری؟ کالس هم امروز"ـ
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. عصره چهار حدود مه ظهر از بعد کالس شده، تموم تازه که صبحم کالس"ـ

 "نام؟ ثبت واسه میاریش

 جایی یک از باید هرحال به ولی دهم، انجام امان با خواستممی که کاری برای بود دیر

 :کردممی شروع

 با شه همزمان که باشه صبح هاشکالس خواممی برسم، نکنم فکر دیگه امروز"ـ

 وقتی تا که هست مه ایدیگه کالس موسیقی از غیر راستی دانشگاهم، هایکالس

 "کنم؟ حساب روش بتونم گردمبرمی

 ....کرد مکثی

 "؟کنیمی قبول من، پیش بذاریش نیستی که هاییساعت اون توی بخوام ازت اگه"ـ

 حد این تا او به توانستمنمی دیگر ازطرف و بود دلچسب طرفی از! درخواستی عجب

 :کنم تکیه

 انهخالص محبت ایلیا مطمئنا بزنی، سر بهش بیای گاهی شممی حالخوش ولی نه،"ـ

 ".کنهمی درک خودش از ترسالم هایآدم از بهتر خیلی رو

 دارد دوست دل و جان از را سپهر که است همین برای دقیقا شاید کردم فکر خود با و

 تهنداش من هایدلبستگی به ربطی او نفرت این اصال شاید! است متنفر امان از ولی

 به حتی و داشت دوست دیدمی خالصانه را محبتش که وقتی تا هم را امیر چراکه باشد

 خالصانه محبت ازآن بعد را خودخواهی هایرگه وقتی اما بود، دلخوش نیز اشدوری

 هک است نخورده دست و پاک آنقدر فطرتش او کشید، کنار دعوایی هیچبی کرد حس

 همین تا ایلیا اگر است وحشتناک این دهد،می تشخیص خوبی به ناسره از را سره

 ....کند دریافت امان از مثبتی موج باشد نتوانسته لحظه

 وانمبت صددرصد اگر کنم؟ تکیه ایلیا غریزی هایدریافت به توانممی حد چه تا خدایا

 پس اما! است ممکن کار تریناحمقانه امان با ازدواج که کنم اعتراف باید پس
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 م؟ده تسکین چگونه را عشقش تگیسرگش و جنون این شود؟می چه من احساسات

 .....امچارهبی و مست وجود تمام با خواهم،می وجودم تمام با را امان من

 :شد پاره افکارم یرشته آرمان صدای با

 نیاز احساس بهش وجودم تمام با برادرمنه یادگار تنها اون کنممی فکر وقتی"ـ

 اون از رتبیش خیلی.... هردوتونو من ولی کنی اعتماد بهم نتونی تو شاید رؤیا. کنممی

 ادد پیشنهاد بهم کتی وقتی که دارم دوستتون قدراون.... دارم دوست کنیمی فکر که

 "....باشید ما به متعلق تون ایافسانه میراث با شما هردوی تا کنم ازدواج باهات

 نیز صدایش لرزش و مکث بشنوم، چه است قرار دانستمنمی شد، کنده جا از دلم

 ...کردمی نگرانم تربیش

 به ور چشمش نتونه باشه من جای ایدیگه هرکس شاید!.... کنم قبول نتونستم.... "ـ

 "....رؤیا دارم دوستت خیلی! مقدّسی من برای تو ولی ببنده تو مثل زیبایی زن روی

 حتی بود، سنگین برایم بارعاطفی این تحمل چکید،می چشمانم از اشک چرا دانمنمی

 چه هک فهمید شاید نفسم لرزش صدای از دهم، محبتش به مناسبی جواب ستمنتوان

 :امشده حالی

 قطف.... کنممی خدمتت باشه الزم که هروقت تا! سرمی تاج تو شم، فدات نکن گریه"ـ

 "!ببخش رو برادرم کنممی خواهش

 ....تمگذاش را گوشی و کردم تلخی خداحافظی فقط بخشیدمش، که بگویم نتوانستم

 نچو او بودیم که بچه آیدمی یادم برادر؟ دو این بین است تفاوت قدراین چرا استیر

 یک یاب همیشه ولی کنم بازی او با داشتم دوست تربیش بود ترنزدیک من به سنش

 مرا بارها کند، حذف را آرمان و بگیرد دست به را بازی افسار تا آمدمی مانمیان جوری

 حالاین با شود، سرگرم دیگری جور بود شده جبورم آرمان و بیرون بود کشیده

 قتیو. داشتمی نگه نیز را ابی احترام و شدمی رو روبه من با اشتیاق با آرمان همیشه
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 با آرمان کردم دریافت افاده و کردن نازک چشم پشت رزیتا از هرقدر کردیم ازدواج

 ....چرخیدمی دورم پروانه مثل و شده شانخانواده در من حضور پذیرای حالیخوش

 ممکن شکل بهترین در امروز که دهم اطالع تا امان به زدم زنگ شد که دوازده نزدیک

 :شدن حالخوش حرفم از اصال. موسیقی کالس بگذارم بعد به چهار از را ایلیا توانممی

 "دنبالت؟ نیام من االن یعنی"ـ

 ".ستخونده مونجفت یفاتحه کنم فکر ببیندت جااین ایلیا اگه.... دیگه نه خب"ـ

 ایبی و بذاری رو ایلیا بخوای تو تا. بگیرم وقت دیگه روز یه مجبورم پس.... باشه"ـ

 ".شهمی دیر خیلی

 پیش که اینوشته دست همون ثبت، برای نیست ایعجله هم خیلی حاال"ـ

 ".کافیه من واسه آقارضاست

 ".نیست کافی من واسه ولی"ـ

 نیست؟ کافی برایش که کند کار هچ است قرار مگر شدم، نگران

 ".ترسممی ازت خیلی هاوقت یه امان"ـ

 "!نترسی؟ که هست هم هاییوقت مگه"ـ

 کمی مخیال بابتش که شودمی پیدا بشر این شکم در راست یروده یک مگر! انصافا نه

 باشد؟ راحت

 ولی بودم ناراحت و کالفه امداده دست از را امروزش دیدار کهاین از هرحال به

 .کردممی تحمل باید و نبود ایچاره

 کنم، نامش ثبت موسیقی یویژه هایکالس در تا گیشا بردم را ایلیا اول بعد روز صبح

 من مقابل بعدهم. آمد ذوق سر هم ایلیا حتی که شد حالخوش دیدنش از قدرآن آرمان

 :کرد تشکر وصمیمانه ایستاد
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 ".دهمی زندگی بهم ایلیا دیدن کنم، تشکر ازت جوری چه دونمنمی"ـ

 :انداختم زیر به را نگاهم خجوالنه

 ".بیاد ذارمنمی نکنی قبول رو شهزینه اگه فقط.... داری لطف"ـ

 ".دممی ایلیا واسه جونمو من! بگیرم هزینه بده احتمال درصد یه واقعا"ـ

 ".برمشمی نکنی قبول اگه کن باور باشم، کسی دین زیر خوامنمی من ولی"ـ

 هک را اشهزینه و پذیرفت هرحال به نیستم، هم تعارف اهل و سرسختم که دانستمی

 !تخفیف با خب ولی گرفت، من از بود کمرشکن و سنگین هم خیلی

 ویت عمویش پیش آن از بعد و قبل و کشیدمی طول یازده تا صبح نه از هایشکالس

 در که داد پیشنهاد انآرم. خوردمی او با هم را ناهارش و ماندمی آموزشگاه همان

 ودش مشغول آنجا ناهار از بعد تا کنیم نامش ثبت بود نزدیک همان که ورزشی باشگاه

 .کند تحمل کشدمی طول من آمدن تا که را زمانی مدت بتواند ترتیب این به و

 ودب سخت برایم واقعا باشم سرکالس صبح هشت بایستمی من که این به توجه با

 در شدت به او سرکالس، بگذارم ببرم و کنم بیدار اشفطری موعد زا زودتر را ایلیا که

 و اعصاب یفاتحه باید موضوع این بابت که دانستممی من و کردمی مقاومت بارهاین

 .بخوانم را روانم

 خیر از شدم مجبور دهم وفق جدید شرایط با را ایلیا بتوانم که این برای هفته آن

 اشمب سپهر میزبان جمعه امقبلی یوعده طبق هم تا بگذرم اوشون ویالی به برگشتن

 که شنبهسه تا. محضر برای بگذاریم قرار امان با روز یک بود امکانش اگر کهاین هم و

 دیدج وضعیت با ایلیا ناسازگاری و کم فرصت و حد از بیش خستگی و بود هایمکالس

 بود اششخصی مشکالت و کار گرفتار امان هم آن از بعد تفریحش، و خوراک و خواب

 حضور هم ایلیا که جوری بگذاریم محضر قرار بتوانیم یا ببینیم را همدیگر که نشد و

 .شود ادایج مساعدی شرایط تا بودیم منتظر و بالتکلیف کهاین خالصه. باشد نداشته
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 را آیفون گوشی درآمد، صدا به امخانه زنگ که بود صبح ده ساعت حدودا جمعه

 :برداشتم

 "؟بله"ـ

 :آمد سو آن از شیطانی آشنای صدای

! سپهردربندی چاکرت: جانباین! گل خانم رؤیا سرورم خدمت ادب وعرض سالم با"ـ

 "!!بهمان و فالن مهندس فوق

 "!نیست طمعبی گرگ سالم کنهمی حس آدم که کنیمی سالم جوری یه"ـ

 که داخل مبیار وپامو دست توآیفون از بذار درضمن! کنممی عرض خدمتت حاال"ـ

 "!بزیه وخانم نیست آقاگرگه ببینی

 "بچه؟ آوردی بز بازهم نکنه"ـ

 در نفر سومین حضور از ناشی مضرّات رفع جهت ضمنا! هامایه همین توچیزی یه"ـ

 امیدوارم که آوردم همراهم نیز الخلقهعجیب موجود تا دو یه ما، یصمیمانه جمع

 "!شاهلل نا نکنند فراهم رو شما خاطر کدورت موجبات

 :دادم تشخیص را سمانه غرغر صدای

 "!اه نه؟ یا تو بریم ذاریدمی"ـ

 مدآ فشنگ مثل اشدایی و خاله از ترسریع سمیه کردم، باز برایشان را در و خندیدم

 :گفت عجوالنه دهد جوابی امصدقه قربان به یا کند سالم کهاین از قبل و اطاق توی

 "!ایلیاااااااااااا! بدم نشونت رو مجایزه خوامیم بیا! ایلیا آی کوش؟ ایلیا "ـ

 متعظی و شد خم برایم سینه تا و کردباالیی بلند سالم ورودش محض به سپهرهم

 :خندیدم کرد،
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 "!نکن لوس رو خودت حاال خب "ـ

 و کردم روبوسی و علیک و سالم داشت لب بر دوستانه لبخندی که سمانه با و

 پهرس. کنم فراهم را پذیرایی وسایل تا رفتم هم ودمخ بنشینند، که کردم تعارفشان

 :کرد زبانی شیرین دوباره

 تکون دلش تو آب نباید که شما مثل نازنینی خانم کشین؟می زحمت شما چرا"ـ

 ".....نرم دندش سمانه تا بفرمایید بخوره؟

 چشم از یعنی که کرد نگاه سمانه به جوری و برید نمایشی صورتی به را حرفش و

 :داد تغییر را حرفش آنگاه برده، حساب اشغره

! هستم گلم خواهرهای چاکر خودم من که کنم عرض! شده خط رو خط ببخشید آها؛"ـ

 "!کنید تر لب کافیه فقط

 :کردم ای خنده

 راتب باید چیکار دوباره! بگیر مونتحویل تربیش ذره یه کردی وقت یهو؟ شده چت"ـ

 "چشه؟ داداشت! انه؟سم ها! شدی؟ زبون شیرین که بکنیم

 :کرد غرولندی سمانه

 زبونی شیرین و چیده هم کنار رو تو و من وقتی جون؟ رؤیا نیست معلوم یعنی"ـ

 "!چی؟ یعنی کنهمی

 :بود بلندباال تمجید یک هم سپهر جواب

 ".کنم خودموخسته نیست الزم اصال تیزید، که میاد خوشم "ـ

 خط دو ابروانش بود، شده تماشایی عاواق سپهر یقیافه خواندم، را تهش تا خودم

 کرف و گرفت خود به گونهالتماس حالتی و ساختند صورتش روی هشت شبیه اریب
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 بهره احساساتش بیان برای ستّار معروف یترانه از که بود دوم بار برای کنممی

 :جست

 دل سراین، زیر شهمه حیامه،بی نگاه چشامه، این تقصیر چیکارکنم؟ جون رؤیا"ـ

 "!!بالمه و یطونش

 ".نیست معلوم هم اصال! شده عاشق دوباره کوچیکه داداش! اوکی"ـ

 ".دیگه آره"ـ

 :نشستم مقابلشان و گذاشتم میز روی را چای سینی

 "کردی؟ پیدا قصه کتاب کدوم ازتوی رو خودت معشوق دیگه دفعه این! خب؟"ـ

 :مطلب اصل سر رفت یکراست و ورداشت نه و گذاشت نه

 "!دخترانش و سلمی یقصه بکتا از"ـ

 :پرید ازسرم برق

 "چیه؟ منظورت "ـ

 :داد تکان سری تأسف به نیز سمانه

 ".فانوس رو ما داداش گیرهمی برق رو همه"ـ

 زدن حرف یاجازه سپهر.... بودند جواهر سلمی دختران نیامد، خوشم تعبیرش این از

 :شد جدی کامال لحنش و نداد کسی به

 که کردمنمی فکرشم. داره نامزد که فهمیدم ولی عاشقشم، هک وقته خیلی من"ـ

 کهاین تا نگفتم هیچی دیگه. بده شوهر دخترشو بخواد ایعجله قدراین سلمی

 مطمئنم من جون؟ رؤیا چیه دونیمی. آورده سرش رو بال اون نامردش شوهر فهمیدم

 ".نکرد پیدا رو ابرازش فرصت ولی بود عاشقم هم نعیمه که
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 از دخترانی بار دو هر و شده عاشق حاال تا دوبار سپهر که است جالب خیلی برایم

 :برگزیده را جامعه فرودست یطبقه

 مهنعی که دونیمی ولی! خب؟ ندارم؛ کاری اصال تونطبقاتی اختالف به من ببین؛"ـ

 قادر دیگه اون یعنی جسمی، حتی بلکه روحی نظر از تنها نه دیده؟ وحشتناکی آسیب

 تونهینم دیگه دربندی آقای پسر تک یعنی گم؟می چی فهمیمی بشه، داربچه نیست

 ".بیاره شخانواده واسه وارثی

 یوقت چیکار خواممی بچه نیست، مهم برام گفتی کههایی¬این کدومهیچ ببین"ـ

 همیشه که وقتی بگم رؤیاهام از خواممی خوام،می رو خودش من م؟بچه هنوز خودم

 آرزو دلم ته که وقتی! ببخش منو خدایا..... که وقتی کردم،می حس ارشکن رو خودم

 "....شوهرش از بشه جدا کردممی

 :انداخت باال ایشانه سمانه کردم، بدل و رد سمانه با نگاهی تحیّر با

 "!نداره هم شدن عاشق شعور بینی؟می"ـ

 :توپید او به سپهر

 کنی،می سرهم دیگه یکی زمین یرو رو احساسیت لگوهای که باشعوری تو االن"ـ

 "!آره؟

 :توپید و کشید جلو کمی را خودش سمانه

 ".آجره و نیست لگو! نگو چرند"ـ

! ردهک پیدا برخوردگی احساس «دیگری زمین» تعبیر بابت کردممی فکر که باش مرا

 .رسدنمی هاحرف این به شعورش اصال نگو

 :کنند عوض را بحث جهت نگذارم کردم سعی

 "....باشی نعیمه عاشق که دممی حق بهت من سپهر، کن گوش"ـ
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 :برید را حرف

 "!جووووونم ای"ـ

 تصمیم احساساتت روی تو ذارننمی هرگز مادروپدرت که باش مطمئن.... ولی"ـ

 ".ببینن رو پسرشون تک یبچه دارن آرزو هااون مطمئنا چون بگیری

 راچ دارم، خودمو زندگی من کنم، زندگی اونا میل به تونمنمی من ولی! دونممی بله"ـ

 تا دو از رو زندگی نشده بسته هاآسمون توی شمنطفه هنوز که ایبچه یه خاطر به باید

 کنم،نمی نگاه دختری هیچ روی تو نرسم نعیمه به اگه که من بگیرن؟ بالغ و زنده آدم

 "!گردهبرمی زندگی به خوامشمی هنوز من که بفهمه اگه مطمئنا هم نعیمه

 :کشیدم سرکالفگی از آهی

 "خوای؟می چی من از االن"ـ

 "!همین.... عاشقشم.... دارم دوستش بگی بهش خواممی فقط"ـ

 :شد عصبی سمانه

 هتب نعیمه اگه! کنی کاری چنین ندادن اجازه بهت اینا مامان که وقتی تا نداری حق"ـ

 "نشده؟ ابودن دوباره نداره بهت رسیدن برای راهی که بفهمه بعدش و ببنده دل

 کردم حس و انداخت زیر سربه درماندگی با سپهر کرد، قانع را ما هردوی حرف این

 عشق برای هم و او برای هم سوخت،می برایش دلم کند، گریه نمانده چیزی

 ....اشچارهبی

 دکر انتخابش بشه که نیست چیزی عشق دونممی. نکن ناراحت رو خودت! سپهر"ـ

 "....میاد پیش چی ببینیم.... تا صبرکن کمی یه فقط ولی

 :چکیدفرومی که دیدم چشمانش توی را زالل اشک قطره دو کرد بلند که را سرش

 "م؟برس بهش تونممی.... بشه داربچه بتونه اگه بیاره، دست به رو سالمتیش اگه"ـ
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 که دیدم و راگرداند رویش هم سمانه گرفت، را گلویم بغض.... دیگر اشک قطره دو و

 ....هم نفسش و لرزید اششانه

 ایلیا. ارمبگذ حراج را بغضم نباشم مجبور این از بیش تا رفتم آشپزخانه به و برخاستم

 اب بود شنیده هم را هایشحرف شاید و شده سپهر هایاشک متوجه اطاقش توی از که

 :سپهر پیش رفت مستقیم ولی انداخت ما یهرسه به نگاهی و بیرون آمد عجله

 ".حتم....را....نا....نا من! بخند سپه، نکن گریه تو"ـ

 :داد تکان سری و کشید دهانش داخل را لبش سپهر

 ".شممی خوب االن نباش ناراحت تو بشم، قربونت"ـ

 زنی را او اشک و سمانه سراغ رفت بعد و کرد پاک را سپهر هایاشک دستش با ایلیا

 :دپاشی رویش به لبخندی شدمی متأثر ایلیا محبت از همیشه که سمانه. کرد پاک

 "زنی؟می پیانو ذره یه مواسه سَمی، جیگرخاله"ـ

 نشست، پیانویش پشت رفت و داد انجام آمدبرمی دستش از که را آنچه فورا ایلیا

 هم او نیز گاهی و شد خیره انگشتانش به و گرفت جا کنارش و برخاست نیز سمانه

 نگینس غم این توانستمنمی من و ودب فکر توی هنوز سپهر. کرد نواختن در مشارکتی

 .کنم تحمل بودمش دیده شاد همیشه که کسی صورت در را

 درآمد، صدا به تلفن زنگ که بگذارم میز روی آوردم و کردم درست میوه ظرف یک

 :بود آرمان برداشتم، را گوشی

 "خوبی؟ رؤیا، سالم"ـ

 "خوبی؟ تو. ممنون سالم،"ـ

 "گردش؟ ببرم رو اایلی امروز دیمی اجازه. مرسی"ـ
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 داعتما امان به نه؟ است؛ مسخره.... است اعتماد قابل بود گفته امان فکرکردم، کمی

 !کنممی اعتماد کامال کند تأییدش او که کسی به ولی ندارم

 ....کرد خطور ذهنم به زنکی خاله و خبیثانه فکری و انداختم سمانه به نگاهی

 ".بیرون ریممی باهم داشت دوست یاایل اگه بعد اینجا، بیا ناهار ببین،"ـ

 ".ازدعوتت ممنون افتخارمه، باعث"ـ

 ولی شدم آوریخنده هایپردازیخیال مشغول چیدممی را ناهار مقدمات که طورهمان

 فکر که سمانه و سپهر. بود خوش چیزها همین به دلم و بودم زن هم من هرحال به

 هیچ بدون است خبرهایی ردندک حس وقتی باشم، دیده تدارک ناهار کردندنمی

 صدا به خانه زنگ که بود دوازده نزدیک. شدند داوطلب من به کمک برای تعارفی

 دررا است آرمان دیدم وقتی و برداشتم را گوشی و رفتم آیفون طرف به درآمد،

 :پرسید نگرانی با سمانه که آشپزخانه به بودم برنگشته هنوز بازکردم،

 "رؤیا؟ کیه"ـ

 مبکش را مغزش داشتم دوست کیست، منتظر دانستممی پریده، شرنگ کردم حس

 ...نکند فکر من امان به دیگر تا بیرون

 ".آرمان شوهرمه، برادر"ـ

 :شد متعجب سپهر

 "دیدیمش؟ ما"ـ

 ".باشه ایران مدت یه داره تصمیم کهاین مثل منتها کنهمی زندگی آمریکا نه،"ـ

 در یآستانه در خاصش و اسپرت تیپ همان اب بروم، استقبالش به تا کردم باز را در

 کوچک آدامس یک عادتش طبق که طورهمان و کرد گرمی علیک و سالم و شد ظاهر

 و سالم کردمی بازی آن با بار یک ثانیه هرچند و کرده سرگردان دهانش فضای در را
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 هسمی کنار که ایلیا سراغ رفت یکراست و کرد سپهر و سمانه با مختصری علیک

 ....کشیدندمی نقاشی و ستهنش

 آرمان تا داشت نگه باال را دستش فورا او! دارد دوستش چقدر ایلیا که کردم تعجب

 !البد است مصافحه جدید مدل هم این وسطش، بکوبد یکی

. جاگرفت مبل روی آرمان دست بغل درست رفت و کرد رها را هایش نقاشی هم بعد

 با مختصری بش و خوش به و زد بـوسه یشموها بر و چسباند سینه به را او آرمان

 یفتدن عقب ایلیا از که این برای هم سمیه. بود تربیش آشنایی جهت که پرداخت سپهر

 ار لپش و کند کیف کلی آرمان شد باعث که نشست آرمان زانوی روی رفت عجله با

 و شیرین اشدوسالگی زمان مثل هنوز بود سالش پنج کهاین با بچه این! بکشد

 .کردمی رفتار چسبدل

 من کنار آمد کردمی آماده جدید هایزدننیش برای را زبانش داشت ظاهرا که سمانه

 :آورد جلوتر کمی را سرش و آشپزخانه توی

 راستی! کردی جمع خودت دور جذاب پسر همه این وقت؛ یه نکنه سردیت رؤیا"ـ

 "نمیاد؟ چششششمونت سیاه امروز

 درحالی هستم فکرش به قدرچه که باش مرا! کرد رگوندگ را حالم حرف این با روانی

 !ندارد لیاقت اصال او که

 :انداختم او به خشمگینی نگاه

 هاگ ولی قائلم، احترام برات مهمونمی یا و دوستمی عزیزترین خواهر که وقتی تا"ـ

 که مگفت فقط خانم، سمانه چینممی رو دمت بذاری خصوصیم حریم توی پاتو بخوای

 "!بدونی

 :خورد اج

 "!....خصوصی حریم گفتم؟ چی انگار حاال خب"ـ
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 حرف جوریاین لودگی سر از یا دارد اهانت بوی هایششوخی که فهمیدمی دانمنمی

 .نداشتم کشش این از بیش و بودم کرده را اشمالحظه زیادی واقعا زد؟می

 هب بار این زد، زنگ تلفن دوباره که ناهار آوردن برای بود مهیّا چیز همه تقریبا دیگر

 نمطمئ.... بود آمده بند نفسم و رفته باال قلبم ضربان باوری غیرقابل و عجیب طرز

 ..شنید خواهم را م«چشمان سیه» صدای دارمبرمی را گوشی وقتی بودم

 "بداخالق؟ طوری چه سالم،"ـ

 "....جونم امان سالم.... آخ"ـ

 "داری؟ مهمون میاد، سروصدا"ـ

 ".کوچولو سمیه یعالوه به اینجان، آرمان و سپهر و سمانه آره،"ـ

 :شد غیرتی یکدفعه چرا دانمنمی

 "!کنه؟می چیکار اونجا آرمان"ـ

 :آوردم پایین نشنود کس هیچ که تاحدی را صدایم و شدم دستپاچه

 "اعتماده؟ قابل که نگفتی خودت مگه"ـ

 "!زنم زندگی و خونه تو بیاد که این نه ولی بله،"ـ

 !....هاغلط چه !!زنم.... اوف

 ".بریم باهم که اینجا بیاد ناهار گفتم بیرون، ببره رو ایلیا خواستمی"ـ

 هب دست جوری یه مهموناتم بره، بفرست باهاش رو ایلیا فقط ری،نمی جا هیچ تو"ـ

 ".اونجا میام عصر من کن، سر

! زندمی حرف پسرم یدرباره طوریاین کندمی بیجا.... انزجار از شد پر وجودم تمام

 سیاه؟ نخود پی بفرستد را ایلیا ازحاال داده اجازه او به کسی چه
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 ".تنهام که وقتی اونم اینجا بیای نداره دلیلی"ـ

 ".کنیمی گفتم که کاری همین نگو، چرند رؤیا"ـ

 و بالتکلیفم هنوز وقتی است، معرکه پس کالهم شود ثبت عقدمان اگر کردم حس

 بخواهد و باشد اششناسنامه در نامم که وقتی به ایو کند،می نهی و امر طوریاین

 خودش یزیرکانه یشیوه به را ایلیا کمکم البد! بایستد اششرعی و قانونی حقوق پای

 !نمک رفتار است میلش مطابق که هرجور تا کشدمی بند به مرا هم بعد و کندمی حذف

 اگه هم تو بیرون، برم میهس سپهرو و سمانه و آرمان و ایلیا با خواممی امروز من"ـ

 ینا توی باهات تنها که اینو فکر. بریم باهم همگی که اینجا بیا ناهار داشتی دوست

 "!امان کن بیرون سرت از بمونم خونه

 ....کند مدیریت را خشمش احتماال تا کرد مکثی

 "!دیدار امید به.... باشه ؟!جوریاست این پس"ـ

 .کرد قطع را تماس و

 کردم؟ غلط بگویم بزنم زنگ خدایا؟ کردممی چه باید االن پایین، ریخت هرّی دلم

 اعتماد ابلق میزان نخودسیاه؟ پی بفرستم را ایلیا گیرد؟می تصمیمی چه ببینم بمانم

 سؤال همه این از رودمی گیج سرم..... سرم خدا وای بسنجم؟ را آرمان بودن

 کدام.... چرخدمی سرم توی که ینباید و باید همهاین از شده طاق طاقتم... جواببی

 رسما اگر دارد؟ ارزشی چه زندگی این بدهم دست از را امان اگر است؟ درست کاری

 ترمز انحصارطلب آدم چنین دهم اجازه اطمینانی چه با کنم؟ چه را ایلیا شوم زنش

 تیمملک در هم آن ام؟پیشانی روی بکوبد امقانونی شوهر عنوان به را نامش ای بریده

 چیزی هیچ و نویسندمی مردها را قانونش زنند،می مردها را آخر و وسط و اول حرف هک

 ....رحمبی و شیاد و کالش زن یک مگر نیست زنی هیچ نفع به
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 رآوردد کنترل تحت را عصبانیتش دیگر بار امان تا کردممی صبر باید نداشتم، ایچاره

 ار دلم حرف من.... نیست مهم بکشد؛ طول هاسال یا هاماه شاید بازگردد، سویم به و

 مک دست نگیرد درنظر را ایلیا به امدلبستگی و عشق اگر حتی که داندمی او و امزده

 الیخ شانه مسئولیت این بار زیر از عنوان هیچ به و هستم مسئولش که بفهمد باید

 .کرد نخواهم

 خوش همه به بسیار کردممی حس امان حضور از که ایآزاردهنده خأل برخالف روز آن

 تجهیزات و والیبال توپ جمله از تفریح بساط و رفتیم ملت پارک به ما گذشت،

 جفت کی با و کردمی ایلیا صرف را وقتش تربیش آرمان. بردیم خود با نیز را بدمینتون

 هاگرچ دهد، یاد تعادل تمرین او به داشت سعی بود آورده برایش که اسکیتی کفش

 رسشت کم کم ولی بگیرد یاد راحتی همین به توانستنمی و ردهک وحشت خیلی ایلیا

 !ایستاده خودش پای روی که کند وانمود داشت سعی آرمان دست گرفتن با و ریخت

 رآخرس که بگیرد اسکیت کفش نیز او برای که بود شده آویزان سپهر به هم سمیه

 و گرفت یاد سرعت به که بود استعداد با قدر آن وروجک. کند کرایه شد مجبور سپهر

 .نیاورد کم کردمی وسعی شدمی بلند بازهم زمین خوردمی هرقدر

 و تنگریسمی آرمان به دزدانه او بود، تماشایی خیلی وسط این سمانه احواالت و قیافه

 موفق تاحدی کنممی فکر که کند جلب را او نظر هایششوخی با داشت سعی گاهی

 ایجاد میانشان صمیمی جوّی و کرده استفاده او یلتما از آرمان که چرا بود، شده هم

 من امان سر از دست و کند آرمان خرج را هایشدخترانه سمانه بودم امیدوار. شد

 از توانمنمی چرا قرارم؟بی و تاببی قدراین نیستی وقتی چرا امان؛ وای! بردارد

 بابیح مثل تو نبدو هازیبایی تمام کنم؟ استفاده آیدمی چنگم به که خوشی لحظات

 دامک امید به شود، محو و بترکد تا زنممی آن به انگشتی نهایتا که است رنگارنگ

 ....کنی؟ قهر دوباره نکند بمانم؟ دیدار

 رسپه کنار که هابچه به و بودم نشسته نیمکت روی من که خاصی موقعیت یک در

 و کشید نهسما با بدمینتون از دست آرمان نگریستم،می بودند تمرین مشغول
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 کترا و کرد پاک دستمالی با را عرقش هم سمانه نشست، کنارم آمد زنان نفسنفس

 .باشد هابچه مراقب سپهر کنار در تا رفت و من پیش گذاشت را

 داد کانت تشکر ینشانه به سری اونیز گفتم، نباشیدی خسته و زدم آرمان به لبخندی

 که این از بعد و موهایش کش به ردب دست هم بعد بیاید، سرجا نفسش تا صبرکرد و

 اب توانستمنمی. کرد رها سادگی به سرش پشت و بست دوباره کرد مرتبشان کمی

 کرده شارها غیرمستقیم هایشصحبت الیالبه سمانه ولی بیایم کنار مرد یک بلند موی

 !آمده خوشش خاص تیپ این از خیلی بودکه

 ونبیر امزنکیخاله هایپردازیخیال از امر کرد پیدا عادی ریتم نفسش که این از بعد

 :کشید

 ".اومدنمی پیش موقعیتش خب ولی بگم، بهت خواستممی چیزی یه"ـ

 :ودش ضعیف قلبم کمی بود شده باعث همین ولی شدن غافلگیر به بودم کرده عادت

 ".شنوممی بگو،"ـ

 "بری؟ مادرت دیدن به نداری تصمیم هنوز"ـ

 ....رسیدمی نظر به محو امروزمره هایگرفتاری الیالبه که آرزویی بود، من آرزوی این

 ".دارم دوست هم خیلی اتفاقا، چرا"ـ

 "داری؟برنمی قدمی هیچ چرا پس"ـ

 "برم؟ شم سوار تاکسی یه که انقالبه میدون مگه"ـ

 این زا دست کمی یه باید فقط برات، کنم ترشآسون اینم از تونممی کنی اراده اگه"ـ

 بهم موقع به هم تو و کنممی جور برات رو هاشهزینه من داری،بر وسواست

 ".پردازیمی

 :کردممی تعلل این از تربیش نباید شاید رفتم، فرو فکر به
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 ".شهمی چی ببینم کنممی صحبت امان با"ـ

 :کرد نگاهم حیرت با

 "؟!نیست وکیلت دیگه که امان"ـ

 ....نبودم بلد را وعشرج و رفع راه ولی امداده بزرگی سوتی کردم حس

 یست،ن وکیلم. بگیرم درستی تصمیم تا کنه کمکم تونهمی هنوز کنممی فکر خب،"ـ

 "!هست؟ که دوست

 :داد تکان سری

 شمدلیل بری، مادرت دیدن به تو که نداره تمایلی هیچ امان جریانم در من کهجائی تا"ـ

 بهت رو دیدار این یاجازه گفتمی بهش که شنیدم چندبار ولی دونمنمی اصال

 ".....خیلی گاهی هم تو درمورد حتی و متنفره مادرت از شدت به اون.... دهنمی

 ....خورد را حرفش و

 ".....بگم طورچه دونمنمی"ـ

 !.....چه؟ خیلی من درمورد شدم، اشخیره نگرانی با

 ".بدونم هست هرچی خواممی نکن، پنهون ازم رو چیزی لطفا آرمان"ـ

 "برات؟ داره اهمیتی چه چرا؟"ـ

 ".خوادنمی خاصی توضیح مهمه، برام باشه امان یدرباره که هرچیزی"ـ

 :گرفت خود به تفاوت بی حالتی و برچید ایلوچه و لب

 انگار.... جور یه عجیبه، امان یدرباره رفتارت کنممی فکر گاهی چرا دونمنمی"ـ

 ".کنممی اشتباه هم شاید.... داری بهش دلبستگی
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 امکاری پنهان باشد ممکن وقتی مخصوصا کنم، پنهان را چیزی او از نداشت لیدلی

 :کند زیاد مادرش خواست کردن عملی برای را او طمع

 ".امانم عاشق من زدی؛ حدس درست کامال اتفاقا"ـ

 :کرد نگاهم حیرت با

 "!گی؟نمی جدی"ـ

 "نه؟ که چرا"ـ

 "نیست؟ مهم برات امان احساسات یعنی"ـ

 ".کنیممی ازدواج هم با زودی به ما و عاشقمه هم امان! هست هک البته"ـ

 :زد حرف خودش با انگار زیرلب و داد تکان سری تحیّر با

 ".نداره امکان اصال.... نه باشه؟ زری دختر عاشق امان.... نداره امکان"ـ

 یدرباره باید که آنچه از بیش آرمان کردممی حس داد،می آزارم هاحرف این شنیدن

 :داندمی امان و من اسرار

 "امان؟ و زری به راجع دونیمی چی تو"ـ

 دونفر شما از حسابی پدرش با مادرت ازدواج خاطر به که دونممی قدری اون"ـ

 ".متنفره

 !ندارد خبر فاجعه عمق از بقیه مثل هم او البد! ازدواج؟

 "!من از نه مادرم؛ از فقط"ـ

 :داد تکان سری

 "!شهمی معلوم حاال"ـ
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 یشهاحرف دلم ته چیزی حالاین با کنم، فاش برایش را امزندگی تمام نداشت دلیلی

 آتش که است باورپذیر اندازه همان زری دختر به امان ورزیدن عشق کرد،می تأیید را

 ....کردممی باورش حداین تا چرا دانمنمی ولی باشد، یخ سوار

 ختهدو چشم نیمرخش به همچنان نیز من رفت، ور اشچانه با دلیلبی و کرد فکر کمی

 :بزند را حرفش بودم منتظر و

 ی،کن احتیاط کمی و نباشی ساده بهتره امان با دررابطه کنممی فکر من هرحال به"ـ

 کرده اشتباه من کهاین مگه ببینی، رو مادرت نتونی دیگه شاید کنین ازدواج باهم اگه

 ".باشم

 "داره؟ ازدواجم به ربطی چه چرا؟ آخه"ـ

 "!شرطه همسرت یاجازه کشور از خروجت برای چون مشخصه، ربطش"ـ

 ؟!دارد الزم را ازدواجمان ثبت گفتمی دلیل همین به هم امان شاید.....! واویال

 :گسست حرفش یادامه با پریشانم خیال یرشته

 ".ادرتم با دیدار از بعد به کنی مؤکولش جوری یه جدیه تصمیمتون اگه کنممی فکر"ـ

 ....قرارم و قول و وعده زیر بزنم من که نشستنمی امان مطمئنا ولی بود او با حق

 یرمبگ تصمیمی چه باید دانستمنمی بود، شده آرمان هایحرف درگیر ذهنم مدت تمام

. ودب نیافته راه دلم به تردید حداین تا عمرم تمام در. بودم کالفه سردرگمی این از و

 ذهنی هایوسوسه دچار که بس شوممی انشناسرو محتاج دارم کردممی احساس

 بودم شده شیزوفرن ترساند،می مرا زد،می حرف گوشم توی یکی مدام انگار. بودم

 ....شاید

 تدس. هایمانخانه رفتیم و شدیم جدا یکدیگر از گرم خداحافظی یک با غروب نزدیک

 رب عشق باالخره .بود نامطلوب حسی درگیر قلبم مدام و رفتنمی کاری هیچ به دلم و
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 فتر چون نبود خانه ظاهرا ولی گرفتم را امان یشماره و شد پیروز اماندیشیمصلحت

 ....اپراتور اورجینال صدای همان با گیر؛پیغام روی

 دریق گرفتم تصمیم.... شنیدممی را خودت قشنگ صدای کاش! گیرتپیغام به لعنت

 :بفهمم را دهانش یمزه تا دهم خرج به سیاست

 باهام لطفا. نبودی کنارم تو چون نگذشت خوش من به اصال امروز امان، سالم"ـ

 ".بگیر تماس

 آخرشب تا. ندهد جواب پیامم به که نباشد شدید قدرآن اشدلخوری کردممی دعا

 تلفن زنگ صدای که بود بعد روز صبح هفت ساعت. نشد خبری ولی ماندم منتظر

 :زدم ستج گوشی سمت به باعجله و کرد بیدارم

 "بفرمایید؟"ـ

 "....عزیزدلم سالم"ـ

 :کرد بیخودم خود از مهربانش صدای شنیدن

 "....خوبی؟.... جونم امان سالم"ـ

 ".شدم خوب شنیدم که رو پیامت نبودم، خوب"ـ

 "....دلخوری؟.... ازم هنوز"ـ

 داری کنممی احساس باهام، نداری خوبی برخورد اصال تو. نیستم بگم اگه دروغه"ـ

 ".پیچونیممی

 زنن،می تیر با مونوسایه هاهمسایه کن، درک فقط... نیست طوراین ایلیا جون به نه"ـ

 نهامت که وقتی اگه. برم اینجا از کنن مجبورم تا بگیرن ازم آتو یه که منتظرن فقط

 ".درمیارن برام حرف هزارتا اینجا بیای

 "کنی؟ توجیه که بودی زده زنگ حاال خب،"ـ
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 :بگراید سردی به ایذره حتی لحنش خواستمنمی

 "کنی؟ زجرکشم خوایمی دارم دوستت دونیمی! جون امان نباش تلخ قدراین"ـ

 ".ریزیمی هم به اعصابمو هاوقتبعضی ولی بدم زجرت خوامنمی نه،"ـ

 ....انگار نه انگار ولی بگیرد ایلیا از سراغی ماندم منتظر

 صالا گرفته، انس آرمان با خیلی موسیقی، کالس کردم نام ثبت رو ایلیا من.... امان"ـ

 هک دونستنمی چیزی یه هاقدیمی انگار. بشه وابسته بهش حد این تا شدنمی باورم

 "....کشهمی خون طرف گفتنمی

 ".خوبه"ـ

 !....(همین؟)

 تا بحص از شنبهسه و دوشنبه و یکشنبه یعنی دارم کالس خودم که درهفته روز سه"ـ

 "....گرمه سرش رظه از بعد سه

 "رسه؟می چی من به خب"ـ

 :شد منتقل نیز من به اشتفاوتیبی

 ".بدونی خواستم فقط.... هیچی"ـ

 واسه هباش خالی وقتت که پرکنی شم چهارشنبه یا شنبه که نداشتی عرضه قدر اون"ـ

 "من؟

 ".کردم پر شم شنبه مثال کن فکر"ـ

 ".ضرمح واسه گرفتم وقت امروز همین کن فکر هم تو"ـ

 به یک آرمان هایحرف! آورددرمی ثبت و محضر موضوع این با را گندش داشت دیگر

 ...پیچید گوشم در یک
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 آدم باشی داشته تسلط روم اگه که کردی ثابت تو. ندارم آمادگیشو فعال.... نه"ـ

 ".بشناسمت تربیش کم یه دارم نیاز پس هستی، رحمیبی

 :نیامد خوشش اصال

 اگه داری، من درقبال وظایفی یه تو شه،نمی عوض هیچی مونعقد نشدن ثبت با"ـ

 "!باشه خونت تو مسلمونی جو یه هنوز

 :درآمد لجم

 کال تو بدم انجام درمقابلت هم هرکاری که هرچند! کنی سوءاستفاده زدممی حدس"ـ

 ".بلدی خوب رو سوءاستفاده راه فقط نیستی، بلد کردن استفاده

 :گرایید سردی به لحنش آنگاه کرد، سکوت قدری

 "دیدنت؟ بیام امروز تونممی"ـ

 ".کنم خبرت و بگیرم کوچیک مهمونی یه تا صبرکن شهمی اگه نه، که تنها"ـ

 :کرد شلیک قلبم به را تیرخالص آنگاه.... سکوت کمی هم باز

 ".خداحافظ. ببینیم رو همدیگه تونیمنمی دیگه ماه سه تا احتماال پس"ـ

 "دیگه؟ ماه سه تا تونیمنمی چرا چرا؟.... امان صبرکن"ـ

 ور مدت این. بشمرم رو قالی های گل بشینم اینجا تونمنمی دارم، زندگی کارو من"ـ

 "!بود بزرگی اشتباه ظاهرا خب؛ که موندم تو خاطر به هم

 :نگرانی از شد پر وجودم تمام

 "زنی؟می حرف جوریاین چرا باشم، همسرت کردم قبول که من آخه"ـ

 باشم دلخوش عکست قاب همون به بهتره! ندارم رو دیدنش یاجازه هک همسری"ـ

 ".کنم نگاهش دنیا کجای کنهنمی فرقی البته که
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 ....بماند آویزان احساسم یپاره طناب به که کنم وادارش این از بیش توانستمنمی

 "بری؟ قراره کی"ـ

 پرواز اولین اسهو رو بلیطم هرحال به. فردا هم شاید امروز، شاید فرصت، اولین"ـ

 ".کنممی اوکی

 :لرزید صدایم

 ".ببینمت رفتنت از قبل بذار کنممی خواهش.... نکن کارو این امان نه"ـ

 ".خداحافظ دارم، کار من نه"ـ

 او هب دستپاچگی با امخانه بیاید امنداده اجازه کهاین از پشیمان. کرد قطع را تماس و

 :گذاشتم را پیغامم نیز من گیر،پیغام روی رفت که برنداشت قدر آن زدم، زنگ

 بیا چی، همه جهنم به اصال. نکن اذیتم کنممی خواهش. روگوشی بردار امان"ـ

 "صدامو؟ شنویمی امان.... امان.... ببینمت خواممی

 .شده تمام مکالمه ضبط زمان مدت که فهماند من به اشغال بوق صدای و

 ....هایمشیاندیمصلحت و من به لعنت! نحسی صبح عجب

 الیح چنین داشتم عصبی فشار هروقت اواخر این گرفتم، شدیدی یدلپیچه احساس

 از قبل مقطعی دردهای یا امماهانه بیماری روز اولین شبیه دردی داد،می دست من به

 .زایمان

 تا ودب فرصتی. بود خوابیده راحت خیال با ایلیا و نشده دقیقه وبیستهفت هنوز ساعت

 حمام و خوردم مختصری یصبحانه هم بعد کنم، سبک را خودم ستنگری با کمی

 که ورطهمان و پوشیدم رنگی تیره استریچ شلوار و تاپ. بیایم سرحال کمی تا کردم

 نگران و متعجب. درآمد صدا به آیفون زنگ بودم موهایم به کشیدن سشوار مشغول

 :برداشتم را گوشی و کردم خاموش را سشوار
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 "کیه؟"ـ

 :ریخت فرو وجودم هاییاخته تمام صدایش دنشنی با

 "!بازکن.... امانم"ـ

 او ورحض هرچند آمد، بند نفسم و پیچید همبه دلم بازهم و گذاشتم قلبم روی را دستم

 این زا بودم حالوخوش تپیدمی منطقیبی با قلبم ولی من برای بود فاجعه خانه این در

 .نظیربی غافلگیری

 نگاهی با کردم، باز را در بود ریخته برم و دور پریشان و نظمیب موهایم که طورهمان

 را کیفش و بست را در سالمی هیچبی و کرد برانداز را سرتاپایم مشتاق و سرمست

 آنچه تمام به زد چنگ و کشید برم در زدنی هم به چشم در و کرد رها دیوار یگوشه

 ....بخواهم کهآن بی بودم کرده دریغ او از هاسال و دانستمی خود حق که

 نظیرش امزندگی در هرگز که کردممی تجربه را هاییلذت داشتم وجودم تمام با من

 د؟درآور تسخیر به را وجودم تمام حداین تا توانستمی چگونه مرد این بودم، ندیده را

 .بخشیدمی من به دریغبی و یکجا او امنداشته مردی هیچ برابر در هرگز که حسی

 .بود بهشت او با جهنمم و جهنم او بی بهشتم

 را ما و برخیزد ایلیا که بودم این نگران نیز سرخوشی و لذت اوج در حتی هااین تمام با

 ناپذیراجتناب یدلشوره یک نیز حال بهترین در که است سخت ببیند، وضعیت این در

 ....بکشد پنجه احساساتت بر

 :بدوزم چشمانش به را نگاهم کردم سعی و کشیدم عقب کمی را خودم

 "....شد بیدار ایلیا اگه که بذارم دستم دم چادر یه بذار امان"ـ

 :کشید درهم را زیبایش ابروان و برید را حرفم

 "!رؤیا شدم خسته نکن، کوفت من به خودتو قدراین.... دیگه بسه"ـ
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 نیچن ناگهان که شدنمی باورم برداشت، عقب به قدمی و کرد رهایم عصبانیت با و

 ....مستی اوج در خشم همه این ببینم، او از ایدرجه صدوهشتاد چرخش

 لیاای نگران فقط دنیا آخر تا قراره اگه! من با هم کن روشن خودت با هم رو تکلیفت"ـ

 ترتهوابس روز به روز و نکنم خوش عشقت به دلمو این از تربیش هم من که بگو باشی

 ".بهت نشم

 :دوختم چشمانش به همحتاطان را مندمگله نگاه

 برای که دادی قول بهم کردی، ازدواج درخواست ازم سارااینا مامان یخونه وقتی"ـ

 داری شدم راضی که حاال! خودت خواست نه باشه شرط من خواست بودنمون باهم

 سخته که دونیمی خوب هم خودت و کنیمی تحمیل بهم رو هاتخواسته قدم به قدم

 هک خوایمی موقعی فقط منو و خودخواهی حد از بیش که کن قبول امان. بگم نه بهت

 ".کنم رفتار میلت طبق

 :شدنمی سرش منطق حاضر درحال اصال

 "نیستی؟ خودخواه چی؟ خودت"ـ

 رو مخود همهاین کردم،نمی فکر ایلیا یروحیه به همهاین وگرنه نیستم، که معلومه"ـ

 اون با شبه یه وگرنه نبودم ودخواهخ هم تو درمورد حتی کردم،نمی اون خواست فدای

 شدم براتون من که شمایید این! شدمنمی عقدت دستک و دفتر بدون عجله همه

 نیدکنمی فکر این به هم تونکدوم هیچ جور، یه تو و دهمی عذابم جور یه ایلیا بازیچه،

 "!آدمم هم من که

 را ورتمص باشد برایم ابیجو پی در کهآن بی نه؟ یا گویممی چه شنیدمی اصال دانمنمی

 به ناراضی یا راضی! گرفت من از را زدن حرف مهلت و کرد اسیر دستش کف دو میان

 ایذره حتی ایلیا بابت از امنگرانی کهآن بی خواست،می که هرآنچه به دادم تن هرحال

 .باشد شده کم
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 امان چنگال از را خود اطاقش در شدن باز صدای با ناگهان نبود، خودبی امنگرانی

 ایلیا به نگاهی و برگشت من با همزمان نیز امان رفتم، عقب قدم سه دو و رهانیدم

 ....نگریستمی ما به اشزده وحشت و ناباور چشمان با حاال که انداخت

 د،بزن لبخند کند، بازی را مهربان دوست یک نمایش برایش نتوانست امان بار این

 گرشوبیخت انگشت ایلیا. کند نثارش دروغین یا یحقیق محبتی ابراز و بپرسد را حالش

 :کرد شلیک وار سکسکه حالتی به من به رو و گرفت امان سوی به را

...... پس چادرت..... این این.... داریم؟ مهمونی.... مگه.... مگه..... این... این... ای"ـ

 "!کرد.... بـوس! دید... تو موهه این!.... کوش؟

 نیز امان دوختم، ایلیا به را نگرانم و زدهوحشت چشمان و گرفتم دهانم مقابل را دستم

 :کرد من به رو بعد و کشید اششده اصالح صورت به دستی عصبی و کالفه

 ".بشه طور این خواستمنمی.... عزیزم متأسفم"ـ

 باورت دیدینمی را فاجعه عمق تا! متأسفی؟ فقط حاال و کردی امچارهبی! همین؟

 احتضار در شب و روز این از بعد.... زنم؟می وپادست الیمی ذابع چه در شدنمی

 امصالبه به خودت از ترخودخواه پسرک این در جا یک منکرم و نکیر و بود خواهم

 ....کشید خواهند

 :زد فریاد ایلیا

 چادر باید تو.... تو! ندارم دوس این.... بره این! نیسی عزیزمش.... عزیزمت تو نه،"ـ

 ".....این.... کرد س*و*ب.... ینا این! کنی

 :کوبید اشسینه به مشت عصبانیت با و آمد امان طرف به و

 "!نیس عزیزمت یورا مامان... مامان این! برو تو"ـ
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 تن او ولی کند اشآرام جورییک و بگیرد را هایشدست مالطفت با کرد سعی امان

 :بردمی باالتر را صدایش هربار و دادنمی

 "....برو! نیس عزیزمت! منه یورای مامان این.... !.برو! برو"ـ

 :امان یمذبوحانه تالش بازهم و

 عشقمه، هم مامانت پسرمی، تو! منید عزیز شما هردوی عزیزم، باش آروم ایلیا"ـ

 ".نفسمه عمرمه،

 نسرما بریزند هاهمسایه کهاین از زدهوحشت من و کشید فریاد داشت توان تا ایلیا

. کردمی تکرار را ناقصش هایوجمله کشیدمی فریاد همچنان او دویدم، طرفش به

 باید را آرامشم و آبرو یفاتحه که فهماند من به واحدم در درپیپی کوبیدن صدای

 ....بخوانم

 :کردم امان به رو و گرفتم ایلیا دهان جلوی ارادهبی را دستم

 "....شدم بدبخت شو، قایم جایی یه برو امان"ـ

 :کرد اعتراض و کشید همدر چهره امان

 "ترسی؟می که کردی شرع خالف مگه"ـ

 :کردم التماسش

 اینا وگرنه اطاق اون تو برو نکن، این از تربیش رو دردسرهام امان خدا تورو"ـ

 ".کننمی مچارهبی

 :آمد بدش خیلی

 "م؟درباره کردی فکر چی پشتت؟ شم قایم برم ترسوها مثل"ـ

 ....درآید پاشنه از ترسیدممی و شده شدیدتر در کوبیدن صدای
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 "....داری دوستم اگه برو فقط کنم،نمی تدرباره فکری هیچ من"ـ

 ویت از همسایه گردنکلفت مرد صدای که نه؛ یا کند گوش حرفم به که بود مردد هنوز

 :شد بلند راهرو

 نیکهز. واکن درو مردی اگه د قشنگه، صداتم!! پسرخانم گذاشتی جا بیرون کفشاتو"ـ

 ".اندازهمی راه هم مشتری حاال بود، کم مزقونش

 چشم بود شده عصبانی حسابی که امان! بودم نکرده را اینجایش فکر.... وای ای

 :کرد باز عصبانیت با را در و رفت سویم به ایغره

 "!فرمایش؟"ـ

 :نداشت شرم هیچی از مردک

 "فاسقشی؟! شی؟چیکاره تو"ـ

 اب ندارد، ابائی درگیری از شود عصبانی وقتی پرستیژش تمام با امان دانستممی

 :کند خرج شکیبایی کرد سعی خیلی حالاین

 "!آبادتم و جد فروش* ژتون من نه،"ـ

 تابیدبرنمی را اهانتی هیچ ولی نداشت دهن چاک خودش چیزکه همهبی مردک ناگهان

 ولی دآیبرمی پسش از امان دانستممی که وجودی با من که کرد حمله امان سمت به

 کشیدم سرم روی را چادرم و دهد ادامه را دادش و جیغ که کردم رها را ایلیا وحشتزده

 چاق هیکل آن با کردمی فکر که قلچماق مردک شوم، دعوایشان مانع و جلو بروم تا

 ند،بز زمین ضربه یک در را پاستوریزه تیپ خوش آقاپسر این تواندمی بدریختش

 تکان که بود شده امان دست اسیر جوری و شده رو و پشت فنی چه با دانمنمی

 ار جایی یک و کرد بلند را چپش زانوی بالفاصله امان هم بعد بخورد، توانستنمی

 :گفت تحقیرآمیز لحنی با همزمان شد، بلند هوا به فریادش که رفت نشانه
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 "!نپاشی؟ سفت زمین به دیگه گرفتی یاد"ـ

 رکیک هایحرف و وری دری ادببی کمرد آن یکسو از درگرفت، ایهمهمه صدای

 درحمایت شدندمی حساب من دائمی شاکیان جزو که هاییخانم دیگر طرف از زد،می

 :گفتندمی چیزهایی کلفتشانگردن از

 "اینا؟ یهمسایه شدیم نکردیم که جرم"ـ

 ".خودش زدن پیانو یا شه،مونده عقب یبچه فریاد و جیغ صدای یا"ـ

 "!دهاتشون برگردن خب ندارن نشینی انآپارتم فرهنگ اگه"ـ

 "اومدن؟ جهنمی کدوم از اینا آخه فهمیمنمی ما"ـ

 ودب فالکتم شاهد امان حاالکه مخصوصا بودم، نشنیده یکجا را اهانت همهاین حالبه تا

 ابخط کلمه یک و زدم کنار را امان بمانم، زنده دیگر ایلحظه حتی خواستمنمی دیگر

 :گفتم همگی به

 "....سیاه روم همگی، از خواممی ذرتمع"ـ

 امان. بستم رویشان به محکم را در دادممی هل داخل به را امان که طورهمان و

 :کرد نگاهم باخشم

 "!؟....رؤیا"ـ

 :شود ساکت که گرفتم باال را دستم

 ".برو فقط.... هیچی! امان نگو هیچی"ـ

 :بماند ساکت توانستنمی او ولی
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 برات! خودم پیش بیای باید. کنی زندگی اینجا دیگه ذارمنمی ....رؤیا ذارمنمی"ـ

 دایص نه بشنوه رو ایلیا جیغ صدای نه کسی هیچ دیگه که گیرممی رو خونه بهترین

 "....رو زدنتون پیانو

 ار هایشحرف و کوبیدمی زمین به هم پشت را سرش حاال که کردم ایلیا به ایاشاره

 :دارم نگه پایین را صدایم چارگیبی هایتن در کردم سعی و کردمی تکرار

 فهمینمی وقت هیچ تو.... امان نه! خودت؟ پیش ببری منو خوایمی این با! این؟ با"ـ

 "!فهمینمی وقت هیچ کنم،می تحمل دارم رو دردی چه من که

 :برد باال را اوصدایش من، برعکس

 صدمه اون روزم چند بذار خوردی صدمه تو همهاین! لعنتی؟ زندگی؛ نشد که این"ـ

 موقت چند یه کردی، زندگی ایلیا واسه تاحاال. شه سازگار جدید شرایط با تا بخوره

 ".کن زندگی خودت واسه

 :زدم تلخندی

 ".... خودخواهم هم من گفتیمی داشتی پیش دقیقه چند همین یادمه"ـ

 ...کرد نگاهم فقط باشد داشته جوابی کهآن بی

 باهم فرقی هیچ ایلیا و تو! کن زندگی امان واسه وقتم دچن یه بگی بهتره االنم"ـ

 ".خواینمی خودتون واسه فقط منو که عیار تمام خودخواه تا دو! ندارین

 پایمال لذت فکر به فقط انگار خاص لحظات آن در امان ولی ندارد جواب حساب حرف

 :حساب حرف شبیه چیزی نه بود اشرفته دست از وصال و شده

 مرتیکه این حرف که وایسی اینجا خوایمی! رممی تهش تا اومدم، اینجا تا حاالکه"ـ

 نگفره از مواسه هم زنش اینجا وایساده رکابی و زیرشلواری با بشنوی؟ رو ناموسبی
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 حرف و بمونی اینجا بذارم اگه نیستم مرد رؤیا، ذارمنمی! زنهمی حرف نشینیآپارتمان

 ".بشنوی ناروا

 رو یاایل که رنگیه همون آسمونش دنیا جایهمه من واسه ولی ،نباش نگران نمیمونم"ـ

 "....زده زندگیم بوم

 :کشید ایلیا طرف به را دستش ناراحتی با

 کجا به ببینم تا جلو برو باهاش پس..... کردی انتخاب تو که چیزیه این اگه"ـ

 ".رسیمی

 تمام غرغر و یاایل یکنواخت فریاد میان را صدایم شود، خارج تا رفت در طرف به و

 :بردم باال هاهمسایه نشدنی

 مال سرتاپا خوایمی امان؟ خوایمی کنم؟ نابودش خوایمی! کنم؟ حذفش خوایمی"ـ

 "!...مزاحمی؟ هیچ بدون باشم تو

 نای که پیچید هم به دردی چنان با دلم بشنوم او از جوابی کهآن از پیش ناگهان و

 و گرفته زیردلم را دستم یک و نشستم زمین روی و دادم دست از را ایستادن سرپا

 .باشد تنم گاهتکیه تا گذاشتم زمین روی را دیگر دست

 :دوید سویم به و کرد رها را در یدستگیره امان

 "خوبه؟ حالت رؤیا؟ شد چی"ـ

 را صورتم و ریخت فرو برم و دور از زمین یجاذبه قانون از تبعیت به نیز موهایم

 ...رفتمی سیاهی چشمانم زد،می غجی هنوز ایلیا پوشاند،

 "....برو فقط.... برو نیست، هیچی"ـ

 :زد فریاد ایلیا سر

 "بینی؟نمی بده حالش مامانت شو، ساکت ایلیا"ـ
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 ....کند کمکم کرد سعی و گذاشت کمرم پشت را دستش همزمان و

 اون اشیب اینجا تا... فقط برو نه هم اگه کن، ساکت اونو تونیمی اگه.... امان برو"ـ

 ".زنهمی جیغ

 ".دارهبرنمی زدن جیغ از دست هم برم اگه بینممی من که اینی"ـ

 :کند اشآرام کرد سعی بود که هرترفندی با و رفت ایلیا طرف به و برخاست و

 بده حالش رویا مامان.... منو ببین پسرم، بده حالش مامانت.... جان ایلیا ایلیا،"ـ

 "فهمی؟می

 چراغش که اطاقی مثل ایلیا ناگهان داد، آن به شدیدی تکان و گرفت را اشچانه و

 ....دوخت امان به را نگاهش و شد تنگ چشمش گشاد هایمردمک باشد شده روشن

 تریمهربان لحن آمده بیرون اشدرخودماندگی مرداب از موقتا ایلیا کرد حس که امان

 :شد چشمانش یخیره و گرفت

 تو عدب بیمارستان، به بکشه کارش ممکنه بزنی داد ازهمب اگه بده، حالش رویا مامان"ـ

 "شه؟ بد مامان حال خوایمی خوای؟می مونی،می تنها

 :آمد سویم به پا و چهاردست و برگشت من طرف به و شد ساکت ایلیا

 "!باشه؟ بره، این.... این.... مونم.... می... می تو پیش خودم.... خو..... یورا مامان"ـ

 ،کنم نگاه امان به موهایم یپرده پشت از تا داشتم نگه باال کمی را سرم زحمت به

 ....زد کنار را موهایم و آمد طرفم به آرام

 "....بخوای تو اگه رؤیا، رممی"ـ

 ....بیاورم تاب را اش دوری توانستمنمی فشرد، را گلویم تلخ بغضی

 "سازی؟می من از غیر یکی با رو زندگیت و ریمی"ـ
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 :داد تکان سری و کرد بغض نیز او.... چکید مژگانم الی از کاش قطرات و

 "....من عشق.... رؤیا منی عشق تو.... کنم نگاه تو از غیر زنی روی تو کنم غلط"ـ

 زدم، صدایش دررفت، طرف وبه برداشت اطاق یازگوشه را کیفش و برخاست آنگاه

 و آرام شده، خیس زیبایش چشمان که دیدم و کرد نگاهم برگشت.... تلخ و آرام

 :کردم اعتراف شمرده

 دم،می پس رو خیانت این تقاص مزنده تا که شرمبی خائن یه خائنم، یه من"ـ

 خیانت هم ابی به حتی من..... بودم تو همسر کهدرحالی شدم داربچه و کردم ازدواج

 ".....کردم

 ونبیر و کرد زبا را در صحبتی هیچ بی آنگاه شکست، صدابی و ریخت اشک من امان

 ....رفت

****** 

_____________________ 

 راکزم بعضی دارد، بلیط شبیه کاربردی که چوبی یا پالستیکی شیء یک: ژتون*

 اینجا .کنندمی استفاده اندفروخته قبال که هاییژتون از کاال تحویل هنگام خصوصی

 فروختندمی شفروتن زنان برای شهرنو در که است هاییژتون به امان یاشاره

 «موازی جهان یک»

 گاهی حتی و شده قبل از بدتر من با هایمهمسایه یمیانه روز، آن دعوای از بعد

 ینشین آپارتمان فرهنگ پوش پیژامه مردک از شأنی خالف و زننده بسیار رفتارهای

 و شود طاق طاقتم تا کندمی را کارها این عمدا بود مشخص که کردممی دریافت

 هب اعتمادش بابت از من که بودند کرده هم صاحبخانه به را شکایتم. ومبر بگذارم

 دیدن روی هامدت تا شرمساری شدت از و کردم سرشکستگی احساس واقعا آقارضا

 که فهماندند من به و کردند برخورد بزرگوارانه هاآن ولی نداشتم، را آقارضا و سوده
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 هایحرف نیز امخانه به جوان دهایمر آمد و رفت مورد در. کنندمی درک را شرایطم

 و دوست هااین که کند مجاب را امصاحبخانه کرد سعی آقارضا که بودند زده ربطیبی

 که دانستممی هرحال به. ندارند هاتهمت این به ربطی هیچ و اندخانوادگی آشناهای

 که تهس همین ایلیا با بساطم هم بخزیم دیگر موش سوراخ یک به اینجا از اگر حتی

 و دردبخور به یخانه یک زودتر هرچه باید من پس بشود، هم بدتر حتی شاید و هست

 ناسازگاری و شدن جا جابه عذاب دیگر تا کردممی جور تهران همین در شأنم مناسب

 .نشوم متحمل را ایلیا

 که ودب حاصلیبی تلفنی هایتماس تنها عشق از نصیبم و گذشتمی امانبی روزهایم

 و یمنداشت یکدیگر دیدار برای عزمی کدام هیچ. زدنمی دامن تربیش املتنگید به جز

 یحت برگشت آمریکا به وقتی. طاقتفرسا و تلخ جدایی این به بودیم سپرده تن

 .رسیدممی جنون مرز به داشتم کمکم من و شد محدودتر هم مانتلفنی هایتماس

 منفی تأثیر داشت هایمدرس در حتی موضوع این و او یاد از بود پر هایملحظه تمام

 بودم کرده کسب کوئیزها درتمام را معدل باالترین کهباوجودی گذاشت،می

 غرق که بود هاییشب بدتر همه از! شوم مشروط برود پیش طوریاین ترسیدممی

 رؤیا عالم در ناگهان برده خوابم وقتی چه بفهمم کهآنبی و شدممی پردازیخاطره

 ....نوشیدممی وصالش یچشمه از و کرده تجربه او با را هااحساسات رازاب ترینقوی

 واقعا بود جریان در فعلی جهان موازات به گویا که جهانی در من رسیدمی نظر به

 من خدایا.... آوردم دنیا به را علی و شدم باردار او از حتی من هستم، همسرش

 غذا و کنممی عوض را اشپوشک م،کنمی حمامش که دارم فرزندی او از که مطمئنم

 پیش را او امان با بارها و کندمی تب زنممی را اشواکسن وقتی گذارم،می دهانش در

 هم آن کند،می امدیوانه باشد رؤیا و خواب هااین تمام کهاین فکر.... ایمبرده دکتر

 مترسمی و گردممی علی دنبال به سراسیمه خواب از شدن بیدار محض به که وقتی

 برادر سراغ ایلیا از گاهی وحتی باشد آورده سرخودش بالیی یک خانه از ایگوشه

 ....کندمی نگاهم فقط حیران و گیج او و گیرممی را ترشکوچک
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 کمردرد و پیچهدل مدام که وجودی با گرفت، شکل درمن عجیبی حاالت رفتهرفته

 تانهای و شد ترکم هرروز غذا به هایماشت و میل و افتاد عقب امماهانه عادت ولی داشتم

 و بود سابقهبی درمن حاالت این شدم، کنترل غیرقابل و شدید هایتهوع حالت دچار

 نم که داشت امکان طورچه حاال ولی بودم کرده تجربه بارداری هنگام فقط را نظیرش

 وشیفرام دچار و امکرده غلطی نکند که کردممی شک خودم به گاهی باشم؟ باردار

 واقعیت یک دارم علی فرزندم یدرباره که عجیبی خیاالت آن تمام نکند! ام؟شده

 نوعی دچار حاال و امرسیده امانم وصال به مکان همین و دنیا همین در نکند باشد؟

 که بود قوی و شدید امبارداری حاالت چنان ام؟شده غیرممکن و عجیب فراموشی

 او با را مشکلم و رفتم روانشناس نزد تیح من باشد، دیگری چیز نداشت امکان

 :ترسیدممی آن از که گفت را همان شنید را هایمحرف تمام وقتی گذاشتم، درمیان

 جور یک دچار که رسهمی نظر به ولی غیرعادیه و عجیب کمی شما حاالت هرچند"ـ

! تیهس باردار شدی مطمئن که کشونده رو شما جائی تا باور این و شدی تلقینی باور

 باشه نشده انجام زناشویی واقع عالم در وقتی تا که دونیمی هم خودت هرحال به

 "!نیست بارداری امکان

 :کرد مطرح را دیگری احتمال هم بعد

 از ارفر جهت به حاال و باشی کرده تجربه رو معشوقت وصال بیداری در ممکنه البته؛"ـ

 یا بیاری یاد به رو مانز اون نیستی قادر و شدی مقطعی فراموشی دچار ه*ا*ن*گ

 بار از داری سعی جوریاین و آوردی شمار به تکراریت رؤیاهای از جزئی اونو حتی

 "!کنی کم گناهت

 یحت کنم، هضمشان توانستمنمی من و بود وحشتناک ازحد بیش هاحرف این تمام

 !کرد بدترم کند بهتر را حالم کهاین جای به مشاوره این کنممی حس

 کامال من به نسبت او و شدم تهوع حالت دچار سوده جلوی باریک کهاین بدتر همه از

 ....شد مشکوک
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 اوشون به برگشتنم از قبل خواهدمی که زد زنگ سوده کالسم آخرین از بعد روز آن

 به وکمی برخاستم سوده تماس بعداز ولی بودم خسته حسابی من بزند، من به سری

 ایشانه حتی هنوز کردم، وجورجمع را ایلیا ایهپاش و ریخت و رسیدم خانه سرووضع

 ممستقی سمیه طورکههمان و رسید راه از سوده که بودم نکشیده امآشفته موهای به

 مقدمهبی و نشست مبل روی هم سوده کند، بازی او با تا رفتمی ایلیا اطاق توی

 هایشرفح به آشپزخانه توی از هم من بافتن، هم به آسمان و زمین از کرد شروع

 که بودم شامی مخصوص مواد با کردهچرخ گوشت دادن ورز مشغول و دادممی گوش

 اب داشت جاهمه از خبربی که سوده و پیداکردم تهوع حالت خام گوشت بوی از ناگهان

 و رنگ بادیدن ناگهان کردمی تعریف)!( آقارضا هایکاریشیرین از مزخرفی وتاب آب

 طرفم به و برخاست جا از زدهشتاب و کرد قطع را تشصحب خرابم حال و پریده روی

 :آمد

 "یهو؟ شد چت رؤیا"ـ

 طرف به و درآوردم را هایمدستکش بالفاصله و نداشتم دادن جواب برای فرصتی

 کف امروده و دل که فهمید کامال او حالاین با بستم، دررا و دویدم دستشویی

 .دکن کمکم دهم اجازه خواستمی زمنا و کوبیدمی در به مدام و شده خالی دستشویی

 و مدمآ بیرون دستشویی از بایستم پایم روی و شوم مسلط برحالم توانستم وقتی

 ودهس کنند،می نگاهمان بانگرانی و اندایستاده اطاق در جلوی هم سمیه و ایلیا دیدم

 :پرسید حال درهمان و بنشینم مبل روی کرد کمکم

 "دختر؟ هاومد سرت به چی شده؟ چی رؤیا"ـ

 یک دنبال که انگار مالید، شکمم روی را دستش کف حسابی چه روی دانمنمی و

 :ریختمی اشک آرام کهدرحالی داد، جواب ایلیا من جای به... بگردد خاص برجستگی

 "!خورهمی نی.... خورهنی امهیچی.... هی! زنهمی عوق.... کنهمی درد یورا مامان "ـ
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 :پرسید زیرلب و انداخت من به مشکوکی نگاه سوده

 "ای؟حامله نکنه کردی؟ غلطی چه رؤیا"ـ

 :کردم نگاهش ناباورانه

 "!ممنونم واقعا سوده؟ کنیمی مدرباره فکری همچین تو "ـ

 :نبود اشحالی هیچی اصال

 "کردین؟ درست کاردستی امان با بگو، راستشو "ـ

 دهم جوابی کنم فرصت من کهاین از قبل چون نبود، آهسته صدایش هم زیاد گویا

 :کردم یخ سرتاپا که زد حرفی ایلیا ناگهان

 "!!کرد بـوس یورا مامان اینجا اومد! نیس عزیزمش امان،"ـ

 ...کردیم نگاهش باحیرت ما هردوی

 "گی؟می داری چیفهمیمی ایلیا"ـ

 :گفت بابدجنسی و فروخورد را اشخنده دید مرا دستپاچگی که سوده

 "!اتعزیزم این ایهبالکشته عجب! ظاهرا گهینم هم ربطبی همچین"ـ

 :بریزم سرم به خاکی چه باید دانستمنمی

 "!شه؟ رد من کیلومتری دو از ایلیا گند اخالق این با داره جرأت اصال بدبخت اون "ـ

 :کرد نجوا زیرگوشم

 "تونه؟می که یواشکی"ـ

 "!که واقعا وده؟س دارم هم یواشکی کارهای واسه فرصتی اصال برسر خاک من آخه"ـ
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 دیگه، کنینمی اعالم رو عقدتون همه به فوقش نکردی؟ که معصیت حاال خب"ـ

 "!شهنمی دوال دوال که شترسواری

 یشوخ را موضوع او بگویم، را حقیقت که کندنمی باور اصال سوده رسیدمی نظر به

 رایب راهی هیچ که بودم مطمئن و گرفته را گلویم بغض کرد،می جدی داشت شوخی

 :ندارم حرفم اثبات

 هک بشه ثابت بهت روزی یه اگه فقط بکن، خوادمی دلت که هرقضاوتی سوده باشه"ـ

 ".کنمنمی قبول رو عذرخواهیت باش مطمئن کردیمی اشتباه

 :درآورد بازی لوس و کشید درآغوش مرا فورا امجدی کامال دید وقتی

 "!اصنی؟ چیکاره اصن تو نبخشی، منو کنیمی غلط تو عشقم، بشم قربونت"ـ

 اشتباه سمیه با مرا کردم حس که گرفت لپم از آبداری و گنده هایماچ چنان بعدهم

 !گرفته

 "!مزهبی کن بس سوده "ـ

 نم یسمیه با که سحر بذار شد دختر اگه اما علی، ذاریمی شدکه پسر اگه ببین"ـ

 "!دربیاد جور

 :گرفت امخنده اختیاربی و عقب دادم هولش

 "!اصنی؟ چیکاره مگه تو تو؟ یسمیه با چی سهوا"ـ

 شدمی بدتر هرلحظه حالم ولی شد ختم چرت شوخی همین به ما مزخرف بگومگوی و

 از لقب حالاین با بگذارد، تنهایم داشت تردید هم رفتن هنگام حتی سوده که جائی تا

 :آورد جا به کمال و تمام را دوستی حق رفتن

 "!برسون منو گرم سالم عزیزمت به"ـ
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 صبح شوم، آماده اوشون به برگشتن برای که این جای به روز آن فردای من هرحال به

 رفتم بودم ناشتا که هم من و نوشت خون آزمایش برایم که دکتر پیش رفتم زود

 :ومش عصبانی بود نزدیک که زد حرفی آزمایشگاه دکتر خانم البته دادم، را آزمایشم

 ".باشی شتانا نیست الزم بارداری واسه"ـ

 "!نکردم ازدواج اصال من خانم"ـ

 "!براتون نوشتن هم بارداری آزمایش دکتر خانم آخه خواممی معذرت"ـ

 !داد خواهد کشتن به مرا قطعا بارداری موضوع این نکشد مرا درد این اگر

 و اردند وجود خاصی مشکل گفت دید را آزمایشم جواب وقتی دکتر خانم کهاین خالصه

 مصرف با که داد اطمینان و نوشت آمپول و قرص سری یک بعدهم نیستم، هم باردار

 .بیاورم دست به را امبهبودی هااین

 تمام بدجنسی با کند عذرخواهی کهاین جای به دید را آزمایشم یبرگه وقتی سوده

 :گفت

 "...باز؟ حقه کلک باشه خودت آزمایش جواب معلوم ازکجا "ـ

 :گفت زیرلب و خندید ریزریز خشمگینم و چپ چپ نگاه درمقابل بعدهم

 !(شعوربی....) "!بشه فداش خاله الهی"ـ

 راحت مخیال افتاد اتفاق پریودم هابدبختی این تمام از بعد وقتی بگویم باید هرحال به

 شایدهم یا) ندارد من حاالت به ربطی هیچ روانشناس آن یمسخره هایتئوری که شد

 نمبد هورمونی وضعیت ریختن هم به باعث عصبی فشار ولی( ندارد که کنمفکرمی

 سپ شود، این از نامساعدتر وضعیتم که دارد احتمال باشد بیشتر فشار هرچه و شده

 حالم که شد خوانده گوشم به قدر آن استرس از دوری و استراحت ناکارآمد یتوصیه

 .خورد هم به
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 کی درواقع نکردم، بهتجر را معمولی زنانه مسایل یک متأسفانه من که بگویم باید

 واد دامن به دست شدم مجبور بازهم مهارش برای که داشتم بیمارگونه خونریزی جور

 که باشد مهمی چندان یمسئله هنوزهم کردمنمی فکر حالاین با شوم، دکتر و

 را ورنجم درد بار همیشه مثل کردم وسعی بگذارم درجریان نیز را دیگران بخواهم

 .نکنم زابراه را کسی و بکشم دوش به تنهایی خودم

****** 

 «معاوضه»

 دامم سلمی بود، برده فرو افسردگی الک در سر و شده نشین خانه نعیمه که وقتی از

 و نعیمه یروحیه ترمیم باعث کمی حضورم با و بروم دیدنشان به خواستمی من از

 ممظلو ردخت این برای آیدبرمی دستم از هرکاری داشتم سعی که هم من. شوم بقیه

 یچندان تأثیر اگرچه که رفتممی دیدنشان به دادمی دست فرصتی هروقت دهم انجام

 !کردمی فراهم را ربیعه و ایلیا رضایت و خرسندی موجبات ولی نداشت نعیمه بر

 ایلیا. بودند خشنود و راضی هم درکنار و شده وابسته هم به شدت به نفر دو این

 بعد که پژمردگی آن از نیز ربیعه و یافتمی فزونی اشیادگیری قدرت ربیعه درحضور

 :گفتمی که شنیدم او از بارها حتی. شدمی دور بود شده دچارش نعیمه مشکالت از

 وت آب ذارهنمی که مهربونه قدری به اونولی! کردممی دق ازغصه من نبود ایلیا اگه"ـ

 ".بخوره تکون دلم

 نم دربرابر چرا گیرد؟نمی تعلق من به اشیمهربان این چرا پس! است؟ مهربان ایلیا

 است؟ دندهیک و خودخواه قدراین

 قاشین دفتر دارد و نشسته حیاطشان در مقابل یپله روی که دیدم را ربیعه هم بار یک

! وردایناس بود، کشیده ازبچگی همواره که شکلی یک هاینقاشی زند،می ورق را ایلیا

 :وپرسیدم رفتم جلو
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 "کو؟ ایلیا پس مامان؟ تنهایی چرا! نجو ربیعه"ـ

 :زد قشنگی لبخند

 ".بخره چیپس برام رفته "ـ

 قدم من بدون او! برود بیرون خانه از خرید برای او نداشت سابقه اصال کردم؛ تعجب

 نپرسیده چیزی هنوز !خرید؟ تنها و تک رفته طورچه حاال گذاشت؛نمی کجا هیچ به

 :گفت دوباره که بودم

 پرید ازدهنم کلمه یه من و اومد پیش صحبتی یه یهو کشیدیم،می نقاشی یمداشت"ـ

 رفتو بزنیم حرفمونو بقیه که وانستاد اصال دیگه اونم دارم، دوست چیپس خیلی که

 ".بیرون ازخونه

 ولی بودم بازگشتش نگران اگرچه! است بزرگ پیروزی یک این برگردد سالم اگر

 موهای به دستی و زدم لبخندی را، نگرانی نای نیاورم خودم روی به کردم سعی

 :کند پنهانشان ایلیا از دیدنمی لزومی هرگز که کشیدم زیبایش

 باورت کنه، فدا جونشم حتی تو خاطر به حاضره اون داره، دوستت خیلی ایلیا"ـ

 "شه؟می

 :باخت رنگ رفته رفته لبخندش و نشست اندوه از غباری نازنینش یبرچهره

 ردمم باقی کنم،می باور رو ایلیا مهربونی فقط دنیا یهمه توی من نکنم؟ وربا چرا"ـ

 "!دروغن جورایی یه شونهمه

 ازالی اشک زالل وقطرات لرزید قشنگش هایلب شیرین یا تلخ کالم ازاین پس و

 نوازشو گرفتم سینه به را وسرش نشستم کنارش چکید، ایلیا دفتر برروی مژگانش

 :گفتم کنان

 ".بزنی حرفا این از تو که زوده خیلی حاال! دخترم نخور غصه "ـ
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 انهم راببندد صدایش راه بغض نگذارد کردمی سعی کهدرحالی بعد و کرد مکث کمی

 :گفت باز را اشهمیشه حرف

 ".....کردممی دق غصه از من نبود ایلیا اگه"ـ

 "کوچولوته؟ دل اون تو ایغصه چه مگه عزیزدلم؟ چرا"ـ

 "جوریه؟ این ما شانس یافقط هستن بد قدراین مردها یهمه واقعا! توبگو خاله"ـ

 یهمه ولی داشتم، زندگیم توی زیاد مردا جور این از هم من کهاین با دخترم، نه"ـ

 کشهمی زحمت چقدر! ببین رو معصوم طفل قاسم همین نیستن، نامرد مردها

 "نیست؟ طور این ومهربونه،

 همیشه قاسم که چرا باشد داشته نظری او یدرباره توانستنمی شاید نداد، جوابی

 دراز ایگوشه کهاین یا و بود کارخودش سرگرم یا همواره او بود، غمگین و ساکت

 زا کشیدنمی را رویش اگرکسی و کردمی جمع اشسینه توی را پاهایش و کشیدمی

 ....بود شده سردش چقدر خواب توی بفهمد تا شدنمی بیدار حتی خستگی شدت

 لیو بدهد جان بود حاضر او داد، ربیعه تحویل و خرید موفقیت با را چیپس ایلیا روز آن

 کرد،می برقرار ارتباط دیگران با سخت خیلی او که این به توجه با نریزد، اشک ربیعه

 ربیعه، ای من به مثال بود، شدید ایبیمارگونه طرز به نیز خاص فرد یک به اشوابستگی

 ....امیر یا

 کنترلش نتوان که شدید قدر آن نه اما شدمی وابسته داشت نیز آرمان به ها تازگی

 و کردمی رعایت من با را اشایمنی یفاصله بود، شناخته را او خوب خیلی آرمان. کرد

 به رتبیش و تربیش را او تا ایلیا برای گذاشتمی را وقتش تمام بود ما کنار هروقت

 یاربس اگرچه او کردم حس و شد امنگرانی باعث کمکم موضوع این. کند وابسته ودخ

. دارد وراسخ جدی عزمی خودش به ایلیا کردن وابسته در ولی کرده رفتار صادقانه
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 واقعا یا بود مؤثر ایلیا یعالقه و عشق در اشخانوادگی پیوندهای آیا دانم؛نمی

 آمد؟می پیش قدرت با طوراین که داشت زیرسر اینقشه

 شدن نزدیک برای کتی نیت یدرباره صادقانه طورآن داشت اینقشه اگر راستی

 یک حال درعین و اعتمادم جلب برای اینقشه هم این اگر گفت؟می من به پسرش

 و نکردم پنهان را چیزی اول از من که بگوید بعدها مثال طور؟ چه باشد هشدار جور

 !دادی رویپیش یاجازه حد تااین من به که بودی خودت

 ایلیا ودم،ب رفته آموزشگاه به ایلیا برگرداندن برای و شده تعطیل کالسم وقتی بار یک

 دستش آرمان و اندایستاده قدی یآینه یک درمقابل هردو آرمان به پشت که دیدم را

 زند،می حرف او با و کشدمی ایلیا هایدست و سینه صورت، روی خاص حالتی به را

 ولی کند، اذیتش آرمان که ترسیدم و کردم وحشت کارشان این از ایلحظه برای

 برقرار آینه درون ایلیا با عاطفی و چشمی ارتباط جور یک دارد که شدم متوجه

 کردن اهنگ از معموال و داشت دوستشان که کردمی نگاه کسانی به فقط ایلیا.... کندمی

 اتقریب من و شده بازی این مسحور عجیبی طرز به حاال ولی گریخت،می دیگران به

 .کندمی کاری چنین آگاهانه آرمان که فهمیدممی

 از یکی روی. گفت خوشامد و زد لبخندی آرمان و برگشتند هردو من ورود با

. مبروی تا کند جمع را وسایلش برود خواستم ایلیا از و نشستم مهمان هایصندلی

 ....ماند منتظر و ایستاد نبنابرای دارم، کارش که فهمید آرمان

 خواهش ازت ولی ممنونم، کنیمی محبت ایلیا به قدراین تو کهاین از من آرمان"ـ

 ".نکن وابسته خودت به اونو کنممی

 :انداخت باال ای شانه و زد لبخندی

 فامیلش و خانواده از که نداره رو حق این شه؟ عالقمند عموش به ترسیمی! چرا؟"ـ

 "اشه؟ب داشته رو کسی
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 "فهمی؟می بشه، دردسر باعث بعدا خوامنمی فقط نیست، این منظورم"ـ

 اایلی االن تا هم همین برای خودخواهی، کمی یه کنممی حس فقط..... فهممنمی نه"ـ

 هیچ هک مردی به کنی الصاقش مایلی نهایتا یا داشتی نگه خودت واسه فقط و فقط رو

 "!توئه معشوق مرد اون چون صرفا نیست؛ بینشون تنفر جز ایدوطرفه حس

 ...پیچیدم خود به که بود تلخ حقیقت این قدر آن

 "!ایمالحظهبی خیلی آرمان"ـ

 "!رؤیا تو؛ یاندازه به نه"ـ

 نباید گسلد،می هم از دارد آرمان و من میان حرمت های پرده کردممی حس

 امیزندگ در آرمان حضور به من بد یا خوب هرحال به بیفتد، اتفاقی چنین گذاشتممی

 انممیان برادرانه یرابطه همین از فراتر چیزی خواستمنمی حالدرعین و داشتم نیاز

 .باشد

 هایپله از ساده خداحافظی یک گفتن با تنها من و آمد اشکوله با ایلیا موقع همان

 شاتما را رفتنمان تا آمد سرمان پشت آرام قدم چند با نیز او. شدم سرازیر آموزشگاه

 ،ام کرده فاش امان به نسبت را عشقم که وقتی همان از شاید کی؛ از دانمنمی. کند

 سبتن مطلق احترام شبیه چیزی دیگر نبود، محجوبانه رفتارش و نگاه آرمان این دیگر

 را یزیچ احیانا و کند نفوذ امدرونی هایالیه به کردمی سعی کمکم بلکه نداشت من به

 . ..ببرد سرقت به من از

 ایران در را رمضان ماه خودش یگفته به تا برگشت امان که بود بهمن اواسط

 یاایل اگر البته داشتم را دیدارش شانس دوماه نزدیک چیزی حساب این با بگذراند،

 .کردنمی زهرم

 :سیدپر دلتنگی و محبت ابراز و علیک و سالم از بعد گرفت تماس من با که بار اولین

 "کنن؟نمی اذیتت هدیگ که هاهمسایه"ـ
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 :بود دروغ نه گفتممی اگر

 "کنم؟ چیکار مجبورم، دیگه. باهاشون سازممی ولی نه، کم"ـ

 ".باشید آماده تون،دنبال میام عصر امروز"ـ

 ".کنهمی پا به شر ببیندت ایلیا امان، نه"ـ

 :برد باال را صدایش

 و نفهم یبچه یه معطل وزندگیم من. نخواد چه بخواد، ایلیا چه میام، من هرحال به"ـ

 "!گیرممی جفتتون از حقمو کنم،نمی دلسوزش زیادی مادر

 .گذاشت را گوشی و کرد خداحافظی و

 شدم،می اذیت رفتارهایش با گاهی اگرچه کرد پر را وجودم تمام دیدارش شوق

 و کردمی رها مرا نباید او کند، رو دارد چنته در هرچه داشتم دوست حاضر درحال

 ثابت من به دوری چهارماه این کنم، زندگی هایماندیشیمصلحت طبق شتگذامی

 هادام نیستم قادر این از بیش و دارم حضورش به ایبیمارگونه اعتیاد که بود کرده

 .دهم

 و داشت دوست که را لباسی شود، حاضر خواستم او از بزنم حرفی ایلیا به کهآنبی

 به واهیمخمی شاید که خیالش به گرفتم، شمقابل پوشیدمی ربیعه دیدن موقع همیشه

 برچهره مالیم آرایشی و رفتم هم من و شد حاضر حالیخوش با برویم ربیعه دیدن

 دهش اطو و نو چادری و زرشکی دامنی و کت پوشیدم، را هایملباس بهترین و نشاندم

 .لباسم همرنگ هاییگل با لیمویی حریر روسری یک و

 :یدمکش را دستش فورا درآمد، صدا به زنگ که بود مربندشک بستن درگیر هنوز ایلیا

 ".اومد عمو شد، دیر بریم"ـ
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 عمویش او که بود پذیرفته باوری غیرقابل طرز به گویم،می را آرمان عمو کرد فکر

 آن در آرمان حضور و پدرش و من عروسی هایعکس خاطر به شاید است،

 ....هاعکس

 ویمش خارج ساختمان در از کهاین از قبل و ببندد را کمربندش شد موفق هاپلهراه توی

 زترینعزی و ایستاده خیابان کنار که سوپرسالونی مدادی نوک گاالنت به افتاد چشمم

 ....بود نشسته فرمانش پشت امزندگی مرد

 امان به و نشستم جلو هم من و شد ماشین سوار کند نگاه راننده به که این بدون ایلیا

 :انداختم نیاز و قعش سراسر نگاهی

 "....سالم"ـ

 :کرد برانداز را سرتاپایم ولع با نیز او و زد لبخندی

 "طوره؟ چه حالت! نازنین سالم"ـ

 :برگشت لکنتش دوباره امان دیدن با! چیست موضوع که فهمید ایلیا تازه

 "!خواممینی امان این..... عزیزمت این.... این... ای"ـ

 :برید را نطقش و کشید را لپش امان

 "!یایت؟ مون چاردهه نامبر طوری چه"ـ

 :زد ار اشلجبازی واستارت کشید را چادرم امان طنزآمیز محبت ابراز به توجه بی ایلیا

 "....لیو.... ولی..... نگفتی نه نه.... گفتی تو... تو ربیعه؟ ریم مینی مگه.... مگه مگه"ـ

 :شد خیره چشمانم به شده گره هم در ابروانی با و فشرد را دستم امان

 "فهمیدی؟ کنه،می من با اون که بکن ربیعه یدرباره کاریو همون"ـ

 .....گرفتم
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 نیتیعصبا با و دوختم چشمش در را ام کرده گرد چشم و عقب به رو برگشتم بالفاصله

 :بردم باال را صدایم ساختگی

 ربیعه ندارم، ستدو ربیعه من فهمیدی؟ منی ایلیای تو! خوامنمی ربیعه من نه، ربیعه"ـ

 "!!مامانش پیش بره

 به رد،کمی نگاهم خیره فقط باز دهان با و شده غریبم و عجیب ترفند محو ثانیه چند تا

 :جمله یک یآزاردهنده تکرار با کردن هوار و داد به کرد شروع برگشتم که این محض

 "!خواممی ربیعه بره، امان این"ـ

 لیو نداشت ایفایده ترفندمان که هرچند رد،ک تشکر زیرلب و بـوسید را دستم امان

 روس وقتی. دادمی نشان را خودش کمکم آینده در قطعا و نبود هم تأثیربی هرحال به

 کرد وانمود زد، وحشتناک انتحاری حرکت یک امان ناگهان گذشت حد از ایلیا صدای

 هک ایلیا! درآورد شدید ترمزی با را الستیک جیغ صدای و کنیممی تصادف داریم که

 :کرد نگاهش و برگشت امان شد، ساکت درجا بود شده شوکه

 به! مرد می یورا مامان موندیممی تو و من بعد. کنیم تصادف بود نزدیک دیدی؟"ـ

 ".شدیمی یورا مامان بی سادگی همین

 باور ولی ایلیا گرفت، ام خنده کردمی خودنمایی اش شوخی در که شیطنتی های رگه از

 و برگشتم آمده پیش برایش که وضعیتی از نگران گفت،نمی هیچ گردی و کرده

 هک وقتی ایلیا بگذارد، رویش بدی تأثیر امان رفتار این ترسیدممی کردم، نگاهش

 خدایا.... کردمی هوار و داد که بود موقعی از ترکننده نگران مراتب به شدمی ساکت

 دارد؟ مدنظر را خودش راحتی طفق که خودخواه و مالحظهبی امان این با کنم چه

 بش یک دارد تصمیم کردممی حس برویم، جمشیدیه پارک سمت به نداشتم انتظار

 ینا به رسد چه تا بود خنک هم هاتابستان حتی که پارکی در بسازد برایمان رؤیایی
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 و هالباس که بفهمانم او به چگونه باید دانستمنمی حالاین با. زمستانی سرد شب

 .نیست سنگی پارک در روی پیاده مناسب الاص کفشم

 ترراننگ لحظه به لحظه مرا و آمده بند زبانش ساختگی تصادف آن بابت هنوز که ایلیا

 متس به کهاین جای به. بود خیره جلو به بسته دهان با و چسبیده صندلی به کرد،می

 با. کردیم وقفت زیبا و بزرگ ایخانه رویروبه و فرعی یک توی پیچیدیم برویم پارک

 و ایستاد کنار و کرد باز را خانه بزرگ در کسی و زد بوقی نگریستم، امان به تعجب

 یهگوش از. داد او به متناسب جوابی نیز امان که کرد سرخم سالم ینشانه به مؤدبانه

 در ار ماشین کهاین از بعد و رفتیم پیش رسیدمی پارکینگ به که شیبی تا حیاط

 .شدیم پیاده کردیم، پارک بود زیرساختمان کینگیپار که جایگاهش

 :شد خم برایش خدمتکار یک مثل و کرد باز ایلیا برای را در امان

 ".اومدین خوش! اعلیحضرت بفرمایید"ـ

 وتسک این در هایمپاشنه تق تق. افتاد راه من دنبال به و شد پیاده احتیاط با ایلیا

 کفش چنین یک پوشیدن از شدم نپشیما من و بود اعصاب روی کمی انگیزدل

 !بود هایملباس با هماهنگی و تیپیخوش جهت صرفا که مزخرفی

 شکوه ولی نبود امپدری یخانه بزرگی به اگرچه! زیبایی یباغچه و حیاط عجب

 حوم من از بدتر نیز ایلیا. بودم ندیده دیگری اشرافی یخانه هیچ در که داشت خاصی

 هر جای به که عریان نیمه فرشتگان سنگی هایسمهمج به حیرت با و شده خانه

 البسکتب یحلقه پی نگاهم همیشه همچون اما من. نگریستمی بود شده کار ستون

 ....بود امان زندگی الینفک جزء که رفت نویی کامال

 :گفت لبخند با و شد خم ایلیا طرف به کمی امان

 "میاد؟ خوشت"ـ

 ....کرد لمس را هایشران و رفت هامجسمه از یکی طرف به و داد تکان سری ایلیا
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 :زد من به چشمکی امان

 "!باشی براش گرفتن زن فکر به کمکم باید! نیستا؟ حالیش نکنی فکر"ـ

 هب سرش ایلیا تا و نکرد رحم انداختم، او به سرزنشگری نگاه و گرفتم گاز را لبم

 تمام با دانممین. کرد بارانم بـوسه و کشید آغوش در تنگ مرا بود گرم مجسمه

 و بود کارش در عمدی گویا آورد؟می در بازی خنگ ایلیا درمورد قدراین چرا نبوغش

 اشسینه وسط بامشت محکم و کشیدم بیرون آغوشش از را خود. کردمنمی درک من

 :کوبیدم

 ".میاره دخلمونو گردهبرمی االن بکش، خجالت"ـ

 :فتگر خودش به مظلومی لحن و انداخت باال ابرویی

 "!بده انجام تونهمی هم ایدیگه کارهای که بدم یادش خواممی فقط"ـ

 :زدم صدا را ایلیا و رفتم باال مرمرین هایپله از و گرفتم فاصله او از عصبانیت با

 ".دیگه بسه ایلیا، بریم بیا"ـ

 !کند رها را مجسمه زودی این به ندارد قصد که فهماند من به او ولی

 :کرد میخکوبم حرفش با و فشرد ستد در را دستم امان

 "!باشی داشته دوست رو جدیدت یخونه امیدوارم"ـ

 :کردم نگاهش تحیّر با

 "امان؟ گیمی داری چی"ـ

 نمک مهیّاش نتونستم زودتر که ببخشی منو باید بوده، خالی بالم و دست االن تا"ـ

 حضور برای کنن شآماده و بدن انجام رو الزم کارهای سپردم که ستهفته یه. برات

 بخوای اگه. باشید داشته دوست که هرموقع تا دونفره شما به متعلق اینجا. شما
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 که مزخرفی آپارتمان اون به برگردی نیست الزم دیگه. زنممی نامت به سندشم

 "!کنهمی بیداد توش نشینی آپارتمان فرهنگ

 دراز کسی سوی به نیاز دست که نبودم کسی من کشیدم، بیرون دستش از را دستم

 :برداشتم عقب به قدمی و دادم تکان سری! باشد همسرم اگر حتی کنم؛

 کهاین محض به فروش، واسه روگذاشتم شمال ویالی من! امان نیست الزم"ـ

 ".خرممی تهران توی خونه یه بفروشمش

 ".دارم دوستش بفروشی، رو اونجا ذارمنمی من ولی"ـ

 !را ناقابلم ندار و ارد کنم تقدیمش دستی دو توانستممی کاش

 دلبستگیمه همین خاطر به کنممی فکر حتی و دارم دوستش هم من ندارم، ایچاره"ـ

 چون بفروشمش، مجبورم اماا افتاده، کارش به گره و نرفته فروش االن تا که

 ".باشم کسی منت زیر خوامنمی

 "من؟ حتی"ـ

 "!!تربیش هم بقیه از که تو"ـ

 !نبود شوخی ایذره حتی که امپردهبی و رک حرف از نیامد خوشش

 ".بفروش من به جااین ازای در رو ویالت پس.... باشه"ـ

 به رفتم، فرو فکر به و دهم جوابی دیگر نتوانستم که بود غیرمنتظره پیشنهادش قدرآن

 ....کند هدیه من به را ایخانه چنین که نداشت این با فرقی پیشنهاد این هرحال

 "قبوله؟. کنممی نامت به رو اینجا هم من بزن، من اسم به رو شمال ویالی تو"ـ

 هخان یک بخشیدن از تربزرگ حتی! لطفی چه هم آن کرد،می لطف من به داشت بازهم

 :نداشت سرم منتی و داده انجام ایمعامله الظاهرعلی باراین چراکه من؛ به
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 الوی اون تمام.... نیستم احمق که من امان، نیست اینجا با قیمت هم ویال اون ولی"ـ

 ".نداره قیمت هم اینجا سوم یک

 ".باشه من مال که خواممی و دارم دوستش من نیست، مهم"ـ

 یاآ انداختم، گرانقیمتش تزئینات و شیک وسایل به نگاهی و شدم ساختمان داخل

 !....دارد؟ جریان خانه این در زن یک روح واقعا یا است زنانه قدراین امان یسلیقه

 جومه ذهنم به کلمات ترینساده هرحال به بپرسم، چگونه باید را سؤالم دانستمنمی

 :آورد

 "کنی؟می استفاده ازش داری خودت االن"ـ

 ".شده برگردونده بهم زری با ممعامله از بعد که امالکیه همون از یکی این"ـ

 :گرفت خود به ساختگی تحیّری و چرخاند اطاق دور را نگاهش و

 "!عالیه خیلی شم سلیقه! ماوممم"ـ

 :خوردم جا شدت به

 "کرده؟ زندگی اینجا زری بگی خوایمی یعنی"ـ

 :انداخت باال ابرویی

 "!نه؟ که چرا بله،"ـ

 :کنم باور شنوممی که را آنچه توانستمنمی

 "کشوره؟ از خارج مدت تمام کردممی فکر من ولی بوده هم ایران اون یعنی"ـ

 اون توی بوده، اینجا قبال ولی نیومده، ایران دیگه که الهچندس االن اون خب، نه"ـ

 ".شدم کشته من کردمی فکر که هاییسال

 "کرد؟نمی زندگی پدرت با مگه"ـ
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 چون دادمی ترجیح رو تنهایی کنه، زندگی کسی با نداشت عادت اساسا اون"ـ

 به رو اینجا احمق ایرج! بشه هاشخوشگذرونی مانع تونستنمی کسی جوریاین

 ".کنهمی فراهم رو خیانتش و وفاییبی موجبات کهاین از غافل کرد نامش

 :شد زننده و آورچندش برایم خانه این تمام ناگهان برداشتم، عقب به قدمی

 ".دهمی نجاست بوی اینجا.... کنمنمی زندگی اینجا من"ـ

 :گرفت بازوانش میان مرا

 "!باشه راحت خیالت منه، مال دیگه حاال"ـ

 .بریزد دورم تا کرد باز را موهایم کش و برداشت را امروسری و چادر و

 ".بده رو چادرم برم، خواممی"ـ

 "قصر؟ این به دیمی ترجیح رو موش سوراخ اون! رؤیا نباش احمق"ـ

 ....بود شده مرگم چه دانمنمی

 مادرم تیوق کنم زندگی اینجا تونمنمی..... تونمنمی شده، سنگین برام اینجا فضای"ـ

 ".....تونمنمی امان تونمنمی! شدهمی مرتکب اینجا رو هاگنـاه بدترین روزی یه

 که دیگری هرکار یا نوازش با کند، آرامم کرد سعی. چکید فرو دیدگانم از اشک و

 دهش جدا سینه از قلبم شدم،نمی آرام من ولی دارد، نیاز شرایط این در زن یک معموال

 هک هرتعبیری با کند، مجابم کرد سعی امان. بود غیرممکن برایم شرایط این تحمل و

 :داشت سراغ

 پلیدی و پست هایآدم چه دونیمی کنی؟می زندگی دنیا این توی طورچه پس"ـ

 دوستش ما یهمه ولی دهمی نجاست بوی داره هم دنیا کنی دقت اگه رفتن؟ و اومدن

 کی و اومده کی که کنیم فراموش کردیم سعی چون چسبیدیم دستی دو بهش و داریم

 ".رو خودشون راه هم بقیه و ریممی رو خودمون راه ما! کرده چیکار کی و رفته
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 :ریختممی اشک هنوز

 بود، فرعون بوده، خوبش هایآدم حضور خاطر به تحمله قابل دنیا این اگه ولی"ـ

 ".....بود هم زهرا حضرت بود جگرخوار هند بود، هم پیامبر

 :زد لبخندی

 گند به رو اینجا مادرت روزی یه اگه! باش خونه این خوب هم تو پس شه،با"ـ

 "!من یفرشته حضورت با کن، قشنگش تو کن، پاکش تو کشونده،

 ....زدود مهربانش هایدست با را هایماشک و

 طرف به. بود تحمل غیرقابل برایم خانه فضای هنوز اگرچه کرد آرامم هایشحرف

 غرق و ودب نشسته زمین روی فرشته مقابل کند؟می چه یلیاا ببینم تا برگشتم ایوان

 کاری غرق هاساعت وقتی دهم انجام برایش کاری توانستمنمی. بود تماشایش

 :گرداند برم داخل به تا گرفت را دستم امان. خوردنمی تکان و شدمی تکراری

 ".وبهخ خیلی بشه سازگار اینجا با تونسته که همین باشه، خودش حال به بذار بیا،"ـ

 :چرخاندم بیرون آن را نگاهم باتردید

 "نمیان؟ اینجا که مردها"ـ

 این جای همه تونیمی. میاد بزنی رو زنگش اگه فقط هم سرایدار راحت، خیالت نه"ـ

 ".حجاب بدون بچرخی، آزادانه خونه

 ودب شده چیده دار آینه جاکفشی یک توی که هاییروفرشی با و درآوردم را هایمکفش

 مه روی را پایش و رفت فرو مبل در و نشست مقابلم نیز امان. رفتم ها مبل طرف به

 .انداخت

 "درسته؟ برگردوند، رو اموالت ی همه و کرد عمل قولش به زری پس"ـ

 :برچید ایلوچه و لب
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 خودش حق هم رو چیزهایی یه اما داده، بهم حقمه کردهمی فکر که جائی تا خب"ـ

 "!گردونه برش نیست حاضر و ورداشته شمهریه ازای به ما و دونهمی

 :بگیرم را کدامشان طرف باید دانستمنمی

 "گه؟می راست نظرت به.... حاال"ـ

 حق من نه، یا کردمی عمل قولش به چه اون هرحال به. نیست مهم برام دونم،نمی"ـ

 یه ایدش این. امراضی کامال بابت این از و کشیدممی بیرون الهه حلقوم از رو تو

 ".برداره خودخواهیش و طمع از دست عمری آخر که زری واسه بود فرصتی

 !دارم مادری چنین که خودم برای بودم متأسف

 ".ببینمش خواممی... من"ـ

 :شد عصبانی یکدفعه چرا دانمنمی

 اون که ایخونه دیدن از حاال همین تو کنه،نمی اضافه عذابت جز چیزی دیدنش"ـ

 "ببینیش؟ خوایمی حاال طورچه شدی، آشفته کرده گیزند زمانی یه توش

 "کنه؟ کاری چنین..... مادرت و پدرم تو، من، با تونسته طور چه بپرسم ازش باید"ـ

 ".دمنمی بهت ایاجازه چنین من.... نیست الزم"ـ

 چه !بینینمی را مادرت وگرنه نیا در عقدش به فعال گفتمی که داشت حق آرمان پس

 کردم فکر حالاین با. نکردم ثبت را عقدمان و دادم گوش حرفش هب که شد خوب

 :دارم نیتی چه که بفهمانم او به ندارد لزومی

 "شوهرمی؟ چون چرا؟"ـ

 :زد لبخندی

 "!عاشقتم چون نه،"ـ
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 :زدم لبخندی نیز من

 ".بگی تو هرچی باشه،"ـ

 وبتن دارم، نیتی چه دانستنمی و کردمی نگاهم خیره رفتم، طرفش به و برخاستم و

 سراغ هک ایزنانه ترفند هر با ام،بوده تابشبی و دلتنگ چقدر بفهمانم او به که بود من

 .....داشتم

****** 

 «سنجاقک بی مرداب»

 شوم، مستقر خانه این در و بیایم دادیم انجام را اسناد معاوضهی هروقت شد قرار

 گرا بود انصافیبی واقعا ونچ نزدیم هم امان حضور عدم یا حضور مورد در حرفی البته

 دفتر ویت ایلیا برگشتیم خانه به وقتی روز آن. باشی ما پیش خواهمنمی گفتممی او به

 و شده ها آن درگیر تماما ذهنش که فهمیدم بکشد، را هامجسمه کرد سعی اشنقاشی

 .امان و من برای باشد خجسته اتفاق یک این شاید

 :رفتمگ دست در دیگری مدادرنگی و نشستم کنارش و کردم استفاده فرصت از نیز من

 اینم... انجیرش درخت این شه، فواره این... بود قشنگ خیلی دیدی؟ شونمباغچه"ـ

 "....شمشادها

 .....نکرده قراریبی ویالیی و بزرگ یخانه یک در وقت هیچ ایلیا اندیشیدم باخود و

 و ای قهوه موهایش که ایبچهپسر هم بعد کردم، زرد را موهایش و کشیدم زنی آنگاه

 را مدادش ایلیا ناگهان که کشیدم پسرک طرف آن سیاه باموهای مردی بود، سرخ

 دست که کشید را دختر یک شکل خودش بار این.... کرد خطی خط را او و برداشت

 رویش را مدادم هم من بود، پیچی پیچ فنر مثل موهایش و بود گرفته را پسرک

 :زد داد کنم، اشخطی خط تا گذاشتم
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 "!منه مال.... ربی این! نه"ـ

 :کردم نگاهش معصومانه هم من

 "....دیگه شکست هم من دل کردی؟ خطی خط منو امان تو چرا پس"ـ

 پاک هایشخطی خط با را امان و برداشت کن پاک آنگاه کرد، نگاهم خیره ثانیه چند

 ....کرد

 ".آمیکا رفت! نیست امان.... نکردم خطی خط"ـ

 چالم و درچشم را خالقیتش که ندارد درخودماندگی قدر آن شکرخدا دیگر، ستا خوب

 :فشردم و گرفتم انگشتم دو میان را اشبینی! نکند فرو

 "فهمی؟می خیلی دونستیمی"ـ

 :شد مشغول اشنقاشی به و دزدید من از را نگاهش

 ".فههنی هیچی ایلی نه،"ـ

 "!رزیتات عمه ارواح آره"ـ

 چرخید خود دور بردمی لذت کار این از همیشه که او دادنش، قلقلک به کردم شروع و

 .خندیدیممی هردو و بودم افتاده جانش به همچنان نیز من و

 مانا از بنابراین گیرد انجام جدید یخانه به انتقالم و نقل کار زودتر هرچه بودم مایل

 و دست این قدراین اچر دانمنمی ولی دهیم انجام را سند یمعاوضه زودتر که خواستم

 شاید. هاحرف این از و نیست ایعجله حاال که گفتمی مدام و کردمی دست آن

 حاضر من ولی شوم، مستقر خانه آن در و کنم صرفنظر معاوضه از که بود امیدوار

 مبلغی هیچ ازایش به و اوست به متعلق که بگذارم ایخانه توی را پایم نبودم

 .امنپرداخته

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

548 

 

 و وحشتناک آپارتمان آن در ایلحظه حتی توانستمنمی دیگر واقعا گردی سوی از

 حد از را اهانت پوشپیژامه مردک کهاین مخصوصا بمانم، بدجنسم هایهمسایه

 که وقتی آن به وای. زدمی هم دیگری هایحرف هیزش نگاه آن با هاتازگی و گذرانده

 ....آوردمی گیر هاپلهراه توی مرا تنها

 راه اتنه بزنم فریاد و کنم بلند را صدایم توانستمنمی حتی آبرویم ترس از که من

 حتی من کرد،نمی دوا من از دردی هم فرارها این مطمئنا ولی بود فرار امچاره

 انگشت چون بگذارم مردک این غیراخالقی رفتارهای جریان در را زنش توانستمنمی

 .شدمی گرفته خودم سوی به هرچیزی از قبل اتهام

 و کنم تهیه* واکمن یک کهاین هایم، حرف اثبات برای داشتم راه یک فقط من درواقع

 خب؛ ولی! دهم فشار را ضبطش یدکمه دیدمش هروقت و دارم نگه آماده چادرم زیر

 ایافسانه ثروتی با ایشاهزاده.... خالی بالم و دست فعال هم من و بود گران قیمتش

 دنکشی نقشه به را عمرشان تمام و اندافتاده هم جان هب ثروتش سر آدم گروه یک که

! ردبخ واکمن یک توانستنمی حتی مفلوک یشاهزاده این ولی اند،کرده تلف برایش

 !نه؟ است؛ مسخره

 صورت این در چون بزنم حرفی امان به حتی مرد این یدرباره نداشتم جرأت من

 دست کاری یک غیرتش رگ کردن دبا با احتماال و بروم اشخانه به کردمی مجبورم

 مانیقبل قرار طبق و برسد فرا زمانش تا کردممی صبر باید پس داد،می بقیه و خودش

 دردسرهایم تمام شرّ از و کرده مکان نقل آنجا به عمارت و ویال یمعاوضه از بعد

 .شوم راحت

 قارضاآ اسناد ثبت دفتر در بار یک توانستم فقط بود، امتحاناتم ایام کهاین حساب با

 را انتقالشان ترتیب کهاین از بعد و بگذارم سندهایمان یمعاوضه برای امان با قراری

 عوارض و شهرداری و کار پایان گرفتن مثل کارهایی سری یک که گفت آقارضا دادیم

 خودم باید بود درنوشهر من ویالی چون که شود انجام باید اینها و دارائی و نوسازی
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 دبو زیاد اشگرفتاری که شدممی مربوطه شهر همان در کارها جوراین گیرپی شخصا

 او به بارهدراین وکالتی که داد پیشنهاد امان ترمم، پایان امتحانات وسط هم من و

 هر هب مربوط کارهای که کردم تنظیم ایوکالتنامه سند آقارضا درحضور نیز من بدهم،

 کی با که آقارضا. دهد انجام من حضور دونب بتواند را غیره و بانک همچنین و سند دو

 هب صمیمانه لبخندی با سر آخر کرد،می رسیدگی امان و من کارهای به خاص لذت جور

 !چسبید خیلی که گفت تبریک داریم یکدیگر به که اعتمادی خاطر

 هایمدرس غیر هرچه از را وذهنم سپرده امان به را کارهایم راحت خیال با دیگر حاال

 جواب کوتاه خیلی نیز را هاتلفن و شده محدود نیز دیدارهایم حتی کردم، یخال بود

 ترم رایب و برسانم پایان به را ترم توانستم معدل باالترین با نهایتا کهاین تا دادممی

 .شوم آماده جدید

 زا تازه و هستم سالشان و همسن من کردندمی فکر هایمکالسیهم که است عجیب

 و امای گذر که امشده کلفت پوست قدراین یعنی! امشده تحصیلالفارغ دبیرستان

 به !نداشته؟ تأثیری امچهره بر هنوز روحی فشار و سختی همهاین گذاشتن سر پشت

 من برای است بخشلذت سالهسی زن یک برای که هرقدر موضوع این هرحال

 دوست من و بوده دردسرم باعث امزیبایی همیشه متأسفانه چون بود، آزاردهنده

 فاش اهل نیز دیگر سوی از و شود امدلباخته هایمهمکالسی میان از کسی نداشتم

 .دارم ایساله سیزده پسر بداند کسی خواستمنمی وحتی نبودم امزندگی اسرار کردن

 صحبت او با درخشانم یکارنامه یدرباره وقتی و داشت مشابهی یدغدغه نیز امان

 صتفر اولین در پس! بدوزد طعمی چشم من به کسی کهاین از کرد نگرانی ابراز کردم

 هک کرد سفارش و انداخت دستم به را آن و آمد سراغم ساده ولی شیک یحلقه یک با

 !دارم صاحب که بدانند همه تا نیاورم درش

 :کرد گالیه آمیزسرزنش نگاهی با با دید دستم در را حلقه بار اولین وقتی آرمان

 "شدی؟ زنش شد؟ تموم"ـ
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 ....بماند منتظرم ماشین توی خواستم او واز دادم ایلیا دست به را سوئیچ

 ".کنیممی ازدواج زودی به چون کنهنمی فرقی ولی نه، هنوز"ـ

 :کند تربیش را تأثیرکالمش تا آمد جلوتر کمی

 یه با یبتون که نیستی تودختری کنه، بختتخوش تونهنمی امان! کارو این نکن رؤیا"ـ

 "!بسازی آدمی ینهمچ

 :زندمی حرف چیزی چه به راجع دانستمنمی

 "نی؟ک بدبینم داری سعی چرا حاال کنم، اعتماد بهش تونممی گفتیمی قبال که تو"ـ

 :فرستاد بیرون پرصدا را نفسش و داد تکان سری

 موقع اون باشی نفهمیده که اونی از ترباهوش تو نزن، راه اون روبه خودت رؤیا"ـ

 مردی با زناشویی زندگی عمر یه نه بود، االرثتسهم یپرونده با رابطه در منظورم

 "....که

 ....داد تکان سری دوباره و فشرد برهم را هایشدندان و خورد را حرفش و

 :شدم نگران

 ".بگو دونیمی چیزی اگه چی؟ که مردی"ـ

 طرف آن و طرف این قدم سه دو هم بعد کشید، موهایش به دستی عصبی و کالفه

 تمام سنگین برایش امان و من ازدواج قدراین چرا کردمنمی درک اصال رفت،

 شود؟می

 هاتن توماشین زیاد ایلیا که نیست صالح نداریم، زیادی فرصت االن کن، گوش"ـ

 ".گممی چیو همه مفصل برات بعدا بخوای اگه ولی بمونه
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 رارق دانستمنمی. نپایی رفتم و کردم خداحافظی و گذاشتم احترام صالحدیدش به

 جودو دنیا این در چیزی هیچ بودم مطمئن ولی بشنوم امان یدرباره چیزهایی چه است

 حتی شوم، بدبین او به اگر حتی بخشد؛ رهایی امان وار دیوانه عشق از مرا که ندارد

 جبران آسیبی فقط من درهرحال برچینم، اشزندگی از را دامنم بگیرم تصمیم اگر

 سپ. شود ترکم اندکی حتی مرد این به نیازم کهاین بدون شد خواهم لمتحمّ ناپذیر

 و نگران کند، اشدرباره حقایقی شنیدن مشتاق مرا کهآن از بیش موضوع این

 .کردمی امزدهوحشت

 دآلوخواب و خسته من کرد،می استراحت خستگی رفع برای ایلیا وقتی عصر روز آن

 به را یقیچ هنوز بودم، گرفته سفارش تازگی به که شدم لباسی الگوی بریدن مشغول

 را گوشی خسته و حوصله بی درآمد، صدا به تلفن زنگ که بودم نینداخته پارچه

 :پراند سرم از خواب آرمان صدای شنیدن برداشتم،

 "دیدنت؟ بیام تونممی رؤیا الو؟"ـ

 پیژامه یههمسای یاد هم بعد و کردم نگاه بود ریخته زمین روی که هاییپارچه به

 :افتادم پوشم

 ".بگو تلفن پشت هست چیزی اگه نه،"ـ

 ".بیرون بریم دنبالت میام فردا من پس"ـ

 امرفته تیپخوش پسر این با که فهمیدمی امان بود کافی کشیدم، درهم چهره

 !تفریح و گردش

 ".دارم کار جایی فردا تونم،نمی"ـ

 "چیه؟ ردتد دونممی که من نپیچونی؟ قدرمنواین شهمی"ـ

 :زدم پوزخندی
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 "حاال؟ چیه جدی؟"ـ

 ".امان"ـ

 :بگذارم دستش کف پردهبی و عریان را احساساتم دیدم صالح

 "!بکن قلبمو یمالحظه میاری رو اسمش وقتی لطفا"ـ

 :نیامده خوشش اصال که فهمیدم صدایش لحن از

 که نبود خودبی شه، سوار رو مرادش خر تونسته خوب خیلی ظاهرا! طوراین که"ـ

 ".داشت وحشت پسر این از قدراین مادرت

 :بود چشمانم مقابل نیز خان ایرج جذّاب تصویر حاال و بودم شده مالحظهبی کمی

 "کرد؟ پشت پدرنازنینم به که شد چی بپرس خودش از! نه؟ که چرا"ـ

 :برد باال را صدایش

 خیانت از مادرت هک اینتیجه ری؟می دوباره داری رو نافرجام راه یه چرا تو پس"ـ

 ".باشه بوده خیانتی اگه البته نبود؟ کافی گرفت

 :برآمدم مناسب جوابی درصدد بالفاصله

 "....امانه آخرم و اول عشق چون ندارم، خیانت قصد هم من که همینه واسه"ـ

 :افزودم امجمله به ایتبصره و شدم آخرش یجمله متوجه ناگهان و

 "چیه؟ منظورت باشه؟ بوده تیخیان اگه گفتی؟ چی تو ببینم؛"ـ

 ....کرد مکثی

 خیلی شدرباره دادن اجازه خودشون به همه ظاهرا بپرسی؟ خودش از نیست بهتر"ـ

 ادزی البته! تهبیچاره مادر نداشته خودش از دفاع یاجازه که کسی تنها و بزنن حرفا

 "!اصالنیه یه شما هردوی حساب طرف نیست، عجیب هم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

553 

 

 :باشم مسلط برخودم کردم سعی و مفشرد برهم را چشمانم

 تعریف برام نامدار امیرارسالن یقصه داری تو بعد ریخته، سرم کار دنیا یه آرمان"ـ

 "!هست مهمی مطلب اگه البته مطلب؛ اصل سر برو زودتر کنی؟می

 بعد برو، مادرت دیدن به اول! امان چاه تو ننداز رو خودت رؤیا: اینه کالم یخالصه"ـ

 هرچیز ای خیرخواه یه برادر، یه دوست، یه عنوان به اینو. بگیر خواستی که تصمیمی هر

 ".بپذیر ازم داری دوست خودت که ایدیگه

 :بودم سرسخت هنوز اگرچه کرد،می پر را وجودم تمام کمکم داشت نگرانی

 ".بگی بهم خودت بهتره دونی،می تو و بگه مادرم قراره که هرچیزی"ـ

 و زنمب حرف هوا رو تونمنمی من ببینی، نزدیک از رو چیزهایی یه باید تو! تونمنمی"ـ

 ".ببرم بین از رو تأثیرش

 ....کنم پیدا مناسبی جواب بتوانم تا کردم مکث کمی

 رمضونه ماه سرتاسرش که عید کنم؟ پیدا جوری چه رو مادرم دیدن امکان االن"ـ

 نیبیمی توفرصتی ه،شمی شروع هامکالس دوباره که بعدشم برم، جایی تونمنمی

 ریسف چنین هایهزینه حاال باشم؟ داشته کشور از خارج سفر یه بتونم کهاین برای

 "!بماند

 :کند فکر کمی که بود او نوبت حاال

 ".کرد شهمی کار چه ببینم تا بنداز عقب رو ازدواجت حداقل خب"ـ

 "بندازم؟ عقب کی تا"ـ

 ".ماه سه دو تا"ـ

 رس را منتش هم ماه سه دو حاال کنم؟ ثبت را عقدمان تمنداش قصد فعال که من خب؛

 !گذارممی آرمان
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 قتطا رو فراق این رنج بتونه امان امیدوارم البته. تو خاطر به هم ماه سه دو تا باشه،"ـ

 ".غیرممکنه واقعا من برای که طور همون بیاره،

 :کرد نثارم پوزخندی

! زری؟ دختر و نه هیشکی شم وقهمعش تازه! حرفاست اون از هم امان بودن عاشق"ـ

 سرپ این تا مونده خیلی هنوز. کردممی فکر که هستی اونی از ترساده تو رؤیا.... نه نه

 از بتونه که وقتی تا چکه، دسته یه امان واسه هم عشق. بشناسی رو کینه سرتاپا

 ".دیگه چک دسته یه سراغ رهمی شد که تموم و کنهمی استفاده هاشبرگه

 :برایم نبود تحمل قابل فحر این

 یه حسابی چه رو معامله اهل و کینه سرتاپا آقای این که بده توضیح برام پس"ـ

 "بخشیده؟ من به رو گرونقیمت یخونه

 "چیه؟ منظورت"ـ

 چون گرفتم، تهران توی خونه یه معوضش و فروختم بهش رو نوشهرم ویالی من"ـ

 ".نبود مونکدوم هیچ بال و دست تو نقد پول

 :داشت ناباوری و تحیّر از موجی باراین کوتشس

 "جمشیدیه؟ یا تجریش خونه؟ کدوم"ـ

 ".جمشیدیه"ـ

 کهآن حال بگوید، چه باید دانستنمی دیگر چون بود، شده گیج کامال کنم فکر

 :راندمی زبان به بلندبلند را افکارش

 شهمی گهم داره، ارزش شمال ویالی برابر سه حداقل خونه اون ؟....چی یعنی"ـ

 "آدمه؟ این یکله تو چی باشه؟ کرده کاری همچین

 :نداشت آرمان سوی به رو قطعا که نشست لبم کنج لبخندی
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 وقتهیچ عاشقمه قدرچه امان که دونستیمی اگه آرمان، شناسینمی رو عشق تو"ـ

 بهتره پس بده، من برای رو جونش حاضره اون هیچی، که خونه. کردینمی تعجب

 "!کنی بدبین بهش نسبت منو نکنی سعی

 :رفتنمی زیربار آرمان ولی نداشت جواب حسابم حرف هرچند

 هک رسهمی نظر به فعال! باشه مدت بلند گذاری سرمایه جور یه تونهمی این خب"ـ

 ندینچ به بازدهیش باشه قرار وقتی ولی گذاشته، معطل رو نقدینگیش از بزرگی حجم

 ".هشنمی حساب ضرر دیگه برسه برابر

 :زدم عصبی پوزخندی

 قرار کهدرحالی ببخشه من به رو ملکی چنین کن فکر! ست مسخره خیلی... هع"ـ

 بهش ندارم قصد ببرم هم سودی اگه تازه و بندازم راه کاسبی باهاش من نیست

 "!برگردونم

 این پشت تریقوی دالیل امان مطمئنا نبود، این صددرصد من منظور البته خب"ـ

 هم اون که هرچند نیست اقتصادی سود یه بردن سود از منظور لزاماا و داره کارش

 و ارید بهش نسبت االن تو که حسی همین اعتماد؟ از باالتر چی مثال.... باشه تونهمی

 "!دهنمی تکونش هم بمب دیگه

 "میاد؟ کارش چه به اعتماد این مثال حاال"ـ

 "!هاشنقشه پیشبرد برای مثال.... خب"ـ

 :شوم مسلط افکارم بر تا یدمکش عمیقی نفس

 چهی بگم باید بزنی حرف انتقام شبیه چیزی به راجع خوایمی اگه آرمان، ببین"ـ

 هاشموفقیت که باشه پست و احمق قدراون امان کنمنمی فکر ندارم، بهش اعتقادی

 زا بلکه بختیش،خوش اصلی سارق از نه هم اون کنه، شخصی گیریانتقام فدای رو
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 کن سعی کال آرمان.... زریه دختر که این جز نداره ماجرا این به ربطی یچه که دختری

 "!نبینی هندی فیلم زیاد

 :نیامد خوشش هیچ تمسخرآمیزم لحن از

 ".بگیر تصمیم راحتی هرجورکه باشه،"ـ

 هایشاندیشیمصلحت و خودش یحوصله دیگر کنم، تمامش زودتر هرچه خواستممی

 :نداشتم را

 ".برسم کارهام به برم من ریندا کاری اگه"ـ

 ".ببوس من عوض رو ایلیا! سالمت به برو"ـ

 ".خداحافظ. باشه"ـ

 دهرچن ریخت، سرم درون به منفی افکار از موجی گذاشتم سرجایش را گوشی وقتی

 امنینگرا توانستنمی چیزی ولی بودم داده آرمان به شکنیدندان نسبتا هایجواب که

 هس ارزشی که بودم جمشیدیه در خانه یک صاحب من کنونا هرحال به. کند برطرف را

 جدید ترم شروع از قبل من و رسیده انجام به کار داشت، شمال در ویالیم برابر

 وجود مشکوکی و غیرعادی چیز هیچ پس دادم،می آنجا به را انتقالم و نقل ترتیب

 !ندارد

_______________________________________________________ 

 صوتی یکننده پخش پرتابل هایدستگاه برای که سونی به متعلق برند یک: واکمن*

 به که پخشی و ضبط دستگاه فقط ایران در هاسال آن. شودمی اطالق تصویری و

 از خیلی آرزوی داشتنش که داشت وجود برند این از بود نوارکاست یک یاندازه

 !ستا ترشبیه شوخی یک به امروز ولی بود جوانان

 تحمل ایلیا که آنجایی از و دادم انجام را اممانده عقب کارهای روز سه دو ظرف

 و اسباب تمام تنها دست خودم و آرمان پیش فرستادمش نداشت کشیاسباب
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 ات کردم خاور یک بار نیز را مابقی و چیدم موزی هایجعبه درون را امضروری یاثاثیه

 حضور تهران در خودش کهاین با امان. وشونا ویالی در سرایدارهایم برای بفرستم

 و اسباب نخواهم خودم که بود فرستاده برایم اعتماد قابل کارگر چهار ولی نداشت

 و گذاشتند وانت داخل را امضروری وسایل هم هاهمان کنم، جاجابه را سنگین یاثاثیه

 ار خانه شوم وانت سوار کهاین از قبل. اوشون ویالی رفتند و شدند خاور سوار هم بعد

 دهمیم بعدی مستأجر و صاحبخانه تحویل که وقتی تا انداختم برق و کردم تمیز کامال

 .بگویند پدرومادرم برای خدابیامرزی یک

 وشمپ پیژامه ی همسایه پایین، بیایم که برگشتم و کردم قفل را در که این محض به

 یدمکش درهم ابرو کرد،می ایمتماش نگرانی با و ایستاده پوزخندی هیچبی که دیدم را

 :گفت ناباوری با که بروم خواستم خداحافظ و سالمبی و

 "ری؟می داری"ـ

 االن داشتمش اگر که خوردم را واکمنی همان حسرت دلم در فقط و ندادم جوابی

 ترپایین پله سه دو هنوز! رسیدممی مفلوکش یزدهفرهنگ زن با اشرابطه خدمت

 :کرد باز را کثیفش دهان و رساند من به را خودش عجله با زنی او که بودم نرفته

 دمخو شو مصیغه بیا نباشه؟ بساطت همین که بری کجا خوایمی اینجا از ببین،"ـ

 "!کنه نیگات چپ کسی ذارمنمی و گیرممی خونه برات

 کارگشا و خوب تواندمی که طورهمان است؛ انگیزنفرت گاهی صیغه یکلمه چهقدر

 سابح وقتی اند،فراری و بیزار تلخ حقیقت این از قدراین زنان که نیست خودیب. باشد

 جای دهدمی سوءاستفاده و هوسبازی به را جایش تعهد وقتی نباشد، درکار کتابی و

 صیغه به تن امان یدرباره که خوشحالم هرحال به. شودمی عوض نیز بد و خوب

 اگرچه کندمی کشیبهره من از دارد ردم یک که رسدنمی نظر به کم دست ام،نداده

 .نبوده درخلوتم هم بار یک حتی حال به تا امان
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! اشدب برگشته کار سر از االن تا باید زنش احتماال انداختم، پایین یطبقه به نگاهی

 مثل اشقیافه زده سروکله تخس هایبچه با مدرسه توی بس از مادرمرده بدبخت

 اب نبود حقش.... نداشت سال سی از تربیش کهرحالید بود شده ساله پنجاه هایزن

 مراقب که ماندمی درخانه روزها که مردی کند، زندگی سقف یک زیر کثیف مرد این

 هک کشیدمی مرا کشیک مدت تمام ولی رفت،می سرکار ظهر از بعد و باشد شانبچه

 خود دنبال را او چشم دیگری زن قطعا نباشم من اگر حاال. آیممی کی و روممی کی

 ار صیغه لفظ همین برای و اندجنسی بیمار مردها جوراین اساسا چون کشید خواهد

 ....رانندمی زبان بر نبات و نقل مثل

 درخروجی سوی به و گذشتممی کنارش از ایکلمه هیچبی همیشه مثل که طورهمان

 :کرد صدایم معمول حد از بلندتر کمی ارادهبی نیز او رفتممی ساختمان

 "بزنی؟ حرف نداری زبون اللی؟! واستا ری؟می کجا"ـ

 هرا راه آبی یپیژامه و سفید رکابی زیرپوش همان با را انگیزنفرت چاق مردک من و

 .کردیم حرکت و شدم وانت سوار و گذاشتم جا سرم پشت

 پردازیخیال امدرباره دهدمی اجازه خودش به ناکسی و هرکس که امچارهبی خیلی

 زارانه یپیشینه به که بینشی و فرهنگ به تف! جوانم زن بیوه یک چون صرفا ،کند

 ار تنها زن یک و داندمی مرد مایملک را زن تازیان یشیوه به و کرده پشت اشساله

 هستند کجا! کندمی صادر درموردش را ادب یاسائه یاجازه و کندمی فرض صاحببی

 مچش بینندمی عور و لُـخت آزادی، زالل یبرکه درون را یارشیرین وقتی که خسروانی

 ردانم شدکه چه بنشانند؟ جلوه به عشق قصر بلندای بر را زن کیان تا گیرندمی او از

 اهگـنبی لیلی و زنندمی جار پردهبی را خود احساسات شدندکه صفتانی مجنون ما

 !....زنند؟می دار مردانه، تحجّرِ پستوهای پس در را خویش

****** 
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 به یاایل شد، انجام دردسربی رفتیم اوشون به که موقعی همان مثل نیز باراین ما کوچ

 من و ادد تن شگرف تغییر این به تسلیم و ساکت سنگی سپید فرشتگان آن عشق

 و دهش مسخ انگار بودم، خانه این جانبی اشیاء به عجیبش دلبستگی نگران باراین

 ردربراب او. بود درآمده سنگی هایمجسمه این نصاحبا تسخیر به خانه این در روحش

 خویش راکد مرداب از هم اگر و دادنمی نشان واکنشی دیگر کارهای به من دعوت

 .ذارمبگ راحتش که خواستمی غیرمستقیم من از و کردمی مقاومت فقط آمدمی بیرون

 رنظ به مدرن و شیک حد از بیش پذیرایی و هال دکوراسیون و خانه فضای حالبااین

 کردممی احساس اماشرافی یپیشینه آن با هم من حتی کهجائی تا رسید،می

 یا لمس برای و بود ترسخت هم کمی ایلیا برای شرایط این. معذبم جورهایییک

 گرا دانستممی. کردمی پرهیز حتی و احتیاط غیرعادی طرزی به وسایل این از استفاده

 ناال اگر و بگذارد را ناسازگاری بنای دوباره است ممکن کند پیدا ادامه وضعیت این

 قرار و مهمانیم اینجا کندمی حس هم هنوز که است خاطر این به شاید است آرام

 .کنیم زندگی نیست

 ار او که بود چیزی تنها هامجسمه از بعد پذیرایی یگوشه باشکوه و بزرگ پیانوی

 اطاق به را او وقتی و بود رستد من حدس حالاین با کرد، مشغول خود به هاساعت

 یستچ موضوع فهمید تازه بخوابد باید اینجا این از بعد که گفتم او به و بردم خوابش

 .گذاشت را فریاد و جیغ و ناسازگاری بنای دوباره و

 در و برداشت لجاجت از دست کمکم کهاین تا گذشت منوال همین به ساعتی چند

 وا رفتار ترسیدم،می هم شدنش آرام از حتی باراین رفت، فرو اشموقتی آرامش الک

 مرداب در تربیش و تربیش را او خانه این فضای کردممی حس من و شده عجیب

 یقبول غیرقابل حد تا دیگران با ارتباطش هم آن از بعد او. برده فرو اشدرخودماندگی

 اییج به کار. ددانمی نشان خود از نیز پیانو نواختن به تمایلی حتی و یافته کاهش

 که بگذارم هاخواب اطاق از یکی توی خانه این در را تمرکزمان شدم مجبور که رسید

 با ودب آن در کتاب یقفسه و میزتحریر و ستنیم راحتی مبل دست یک دونفره، تختی
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 یزم یگوشه نیز کامپیوتر دستگاه یک. کوچک ایآشپزخانه و بهداشتی سرویس

 آن به نسبت خوبی حس مطلقا و نبودم بلد را طرزکارش من که داشت قرار تحریر

 سادگی به و کرده تایپ درآن را خاطراتم توانممی فهمیدم بعدها که هرچند نداشتم،

 بهتر غریب و عجیب یوسیله آن به نسبت حسم شد باعث همین و کنم ویرایش

 .شود

 ودب نتوانسته هم نوزه ولی کرد بهتر را ایلیا حال کمی اطاق این در ما اقامت هرحال به

 .بیاید کنار شرایط این با

 توان من چراکه کنم، مرخص بودند آقا یک و خانم دو که را خدمتکارانم خواستممی

 به نفر سه آن حقوق که گفت و نداد اجازه امان ولی نداشتم را حقوقشان پرداختن

 وگرنه کرد زندگی خانه آن در شدنمی خدمتکار بدون انصافا. است خودش یعهده

 خودم شخصی کارهای به من. شدمی نظمیبی و غبار از پر جا همه کوتاه مدتی ظرف

 ار بزرگی این به یباغچه و عمارت باشد قرار که وقتی به وای رسیدممی زحمت به هم

 .کنم اداره تنهایی به هم

 تدعو را دوستانم توانستمنمی حتی نداشتم، خوبی حس خانه این در من همهبااین

 اگر ولی کنم دعوت باهم را سلمی و سوده داشتم دوست چون امخانه به بیایند که مکن

 گاهی .شوند پژمرده خیلی بود ممکن دیدندمی را زندگی و خانه این دخترانش و سلمی

 رد،نک تحمیل هاآن بر توانشان حد از بیش چیزی و گرفت نظر در را هاآدم ظرفیت باید

 فقط کردم،می دعوت اوشون ویالی به را همه گیرمب مهمانی شدمی الزم اگر پس

 مدل این با هم زیاد هاآن خب؛ که پیشم آمدندمی سرزده گاهیگاه اشخانواده و سوده

 .نبودند بیگانه زندگی

 سایلو تمام خودش او ولی کند زندگی ما با خانه این در نیستم مایل که نگفتم امان به

 به نوشهر در ویال، کارهای گیریپی خاطر به هم فعال و برده اینجا از را اشضروری

 .بردمی سر
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 اصالحشان به مجبور که داشت وجود ناهمگون مطلب دو خانه این در زندگی برای حاال

 عاشمم امرار راه تنها که شغلی ودیگری کردممی استفاده آن از که اتومبیلی یکی بودم،

 توی زیبا رنگ کرم نووای شورلت یک و کرده حل را اتومبیل موضوع امان. بود

 غلمش درمورد کنم، استفاده باید همان از این از بعد که گفت من به و گذاشته پارکینگ

 عموق به و کند شارژ خودش را امبانکی حساب تا نروم سرکار فعال خواست من از نیز

 تتوانسمی و بود عالی پیشنهادش. شوم مشغول تحصیالتم متناسب شغل یک با

 :پرسیدم او از تلفنی باریک حالاین با آرامش، و راحتی از اشدب پر برایم

 "بگیرم؟ تو از هاموتوجیبی پول باید حسابی چه رو"ـ

 :بود دستش دم و ساده نیز او جواب

 ".ته نفقه نیست، توجیبی پول هم این. همسرمی چون"ـ

 یزندگ هم سقف یه زیر حتی ما باشم، همسرت قانونا که وقتیه مال تعهد این ولی"ـ

 ".کنیمنمی

 ستکد و دفتر به نیاز شده، ثبت قلبم توی تو به من تعهد کنه،نمی فرقی من واسه"ـ

 ".نیست

 آن از بیش امان کنم؟ باور مرد این یدرباره را آرمان هایحرف توانستممی چگونه

 هب واقعا بود الزم شاید حالاین با. داد راه دل به تردیدی اشدرباره بشود که بود خوب

 داد؟می من به را اشاجازه امان آیا بروم، مادرم دیدن

 ....مادرم

 یک مثل شکوهش و بزرگی تمام با خانه این چرا است؟ آدمی جور چه مادرم راستی

 کرده واگذار امان به را آن مادرم! من؟ خاطر به فقط شده دست به دست چوبی آبنبات

 به را آن امان هم حاال کشیده، بیرون ههال چنگال از برایم امان که االرثیسهم ازای در

 نم به نسبت تعهدش و دارد دوستم چون صرفا مبلغ؛ سوم یک ازای در بخشدمی من
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 که درحالی کنندمی فداکاری باوری غیرقابل درحد من برای نفر دو. شده ثبت قلبش در

 ازیکدیگر هم هنوز و اندبوده هایمبدبختی تمام بانی و باعث زمانی یک هااین هردوی

 .بزنند را هم یریشه که فرصتی پی در و متنفرند

 و نباشم اندیشساده قدراین من که بوده خاطر همین به هم آرمان تالش شاید

 خودش درمورد توضیحی چه حالاین با. کنم باور را برم و دور هایآدم خودخواهی

 تقال همهاین و دهآور برایم را مرحومش برادر ینامه حسابی چه روی او دارد؟ وجود

 !من؟ خاطر به صرفا کند متّحد هم با را دیرینه دشمن دو تا کرده

 نم از آرمان برگردانم خانه به را ایلیا تا آموزشگاه بودم رفته معمول طبق که روز یک

 که بود چهار ساعت حدود و پذیرفتم اکراه با. مانپیش بیاید عصر تا خواست اجازه

 نگیس فرشتگان از صحبتی و حرف هیچبی دیدنش با ایلیا که کنمنمی فراموش. آمد

 با آرمان. او وجود از بگیرد آرامش کهاین مثل رفت، فرو آغوشش در و گرفت فاصله

 دقایقی. فشرد سینه به و بوسید کرد، نوازش را او اشخالصانه محبت و عشق تمام

 به اترب یک مثل او و گفت ایلیا گوش در چیزی کهاین تا بودند وضع همین به طوالنی

 .رفت مانخواب اطاق

 یخیره آرمان بعد لحظاتی نشستیم، راحتی هایمبل روی داخل، بیاید کردم دعوتش

 :گشود سخن به لب و شد نگاهم

 "کردی؟ چیکار ایلیا با که شدی متوجه"ـ

 هرهچ بالفاصله بکشد، رخم به را ایلیا حق در هایمکوتاهی بخواهد نفر یک آمدمی بدم

 :کشیدم همدر

 ".هست بهش حواسم خودم نداره، مشکلی ایلیا"ـ

 :نیامد خوشش

 "!امانه با خوشگذرونیت پی حواست تمام تو! نیست نه"ـ
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 :بود عیان خوبی به دارشنیش کالم در حسادت از هاییرگه

 هم با بچه این چشم جلوی هم باریک حتی امان و من! آرمان انصافیهبی این"ـ

 مرد اون از که وجودی با پدرش پیش رفته و کرده رها رو خونه ینا االن اون نبودیم،

 ".نداره اینجا رو حضورش تحمل ایلیا دونهمی چون صرفا متنفره،

 ....کند فراموش را امان از دفاعم تلخی تا کرد مکث قدری و کشید آهی

 یههم از اون نداشت، سالم یبچه یه با زیادی فرق دیگه شد،می درمان داشت ایلیا"ـ

 فقط بیماریش از. کردمی درک خوب خیلی رو شرایط و بود بااستعدادتر شاگردهام

 رنگشکم مخصوص هایدرمان با شدمی هم رو اون که بود مونده باقی کمی درصد

 به ایعالقه دیگه شده، شدید هاشحالت دوباره که کردی کاری یه تو.... تو ولی کرد

 "فهمی؟می شهمی سنگ داره یاایل رؤیا؛..... دهنمی نشون موسیقی

 :برآیم توجیه پی در نتوانستم و لرزاند را دلم حرفش

 شینهمی روشونروبه هاساعت اینجا اومدیم کهوقتی از هاست،مجسمه اون خاطر به"ـ

 ".شهمی خیره بهشون و

 :زد پوزخندی

 بودن ستدر اولشم از من نظر به اصال! کردی کوتاهی بازهم و فهمیدی اینو که خوبه"ـ

 وحشت باعث تندیسی از پر و بزرگ جای همچین یه چون خونه، این توی بیای که

 ".شهمی بچه این

 :بود غیرمنصفانه زیادی قضاوت این

 گشادمدهن هایهمسایه از و موندممی موش سوراخ اون توی کردم؟می چیکار باید"ـ

 روی اشرافیم یپیشینه چرخونممی هرطرف سرمو که کنم چیکار خوردم؟می حرف

 هی نداشتم دوست خودم کنیمی فکر ندارم؟ ازش فراری راه هیچ و شده حک پیشونیم

 راحت خیال با و باشم داشته تهرون همین توی اوشون ویالی مثل نهایتا ایخونه
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 قبولش جز ایچاره ولی مدرنه و بزرگ زیادی هم من واسه اینجا کنم؟ زندگی توش

 ".نداشتم

 ....کرد فکر کمی

 یکی نداری، ازشون فراری راه خودت قول به که شدی مسئله تا سه درگیر تو االن"ـ

 از و.... شهمی هم ترسنگین مرور به که هاتدرس یکی شده، هدیه بهت که ایخونه

 این با داده، قرار الشعاعتحت رو زندگیت تمام که امان به دلبستگیت ترمهم همه

 "!انصافه از دور کمی یه باشه ایلیا به حواست کهاین توقع اوضاع

 :بود او زدن حرف طرز انصاف از دور

 "بگی؟ رو راهکارت زدن نیش جای به نیست بهتر دلسوزشی اینقدر که تو"ـ

 ماه که وجودی با کشید، جلو را خودشکمی و گذاشت زانوانش روی را هایشآرنج

. نداشت دارروزه کی حال از خبر و چرخاندمی دردهان را آدامسش هنوز او بود رمضان

 درد نای داشتم عصبی فشار هربارکه انگار بود، برگشته امودلپیچه شده خشک دهانم

 .گشتبازمی اجازهبی لعنتی

 وچولوک جاییجابه یه شاید کردم فکر خودم با اوتیسته ایلیا که فهمیدم وقتی اوایل"ـ

 بدم اجازه و شم ترنزدیک بهش که داد پیشنهاد زری باشه، نداشته روش تأثیری

 رستد زری بینیپیش اتفاقا کنه، هم جذب آهنربا مثل رو ما ژنتیکی و خونی هایعالقه

 جذب راحتی این به دونستممی کهدرحالی بست دل من به راحت خیلی ایلیا و بود

 مرد اون با ازدواج برای تو عزم ولی میاد بدش امان از فهمیدم وقتی. شهنمی کسی

 هب بری و کنی واگذار من به رو ایلیا حضانت بخوام ازت گرفتم تصمیم جدّیه کامال

 کرف حاال که کرد استقبال خوب خیلی موضوع این از هم امان اتفاقا برسی، زندگیت

 هاشنقشه راه سر از رو مزاحم خواستهمی نداشته، انسانیتش به ربطی هیچ کنممی

 "!برداره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

565 

 

 گفتن قدرت حتی و بودم دوخته چشم دهانش به ناباورانه و شده جدا سینه از قلبم

 ....نداشتم را کالمی

 به بتنس که دونممی آشنام، ایلیا روحی زوایای تمام با تقریبا االن من.... بگذریم...."ـ

 یشمریض توی اونو داره تو هایتوجهیبی دیگه طرف از و داره وحشتناکی وابستگی تو

 تطرف به دستش و رهمی فرو تالقتوبا داره که آدمی مثل درست بره،می فرو تربیش

 "...نیست حواست تو ولی درازه

 ابشحس حرف وببینم نگسلد ازهم کالمش یتارشته کنم سکوت همچنان دادم ترجیح

 چیست؟

 به بلکه کنهنمی دوا بچه این از دردی ایلیا حضانت گرفتن که دونممی حاال"ـ

 برداری امان یدرباره هاتدازیپرخیال از دست.... تو اگه اما زنه،می دامن مشکالتش

 "....کنی نشینیعقب ایلیا خاطر به قدم یه و

 ....شود منفجر خواستمی درد از دلم.... دلم و رفتمی گیج وسرم شده خشک دهانم

 ".بسازیم رو ایلیا یآینده هم کنار تونیممی...."ـ

 شنشان را امقهحل و داشتم نگه باال را دستم بود، من سوی از جوابی منتظر درسکوت

 :دادم

... دادمی عذابم سوسکش با که هاموقع همون درست امانم، همسر سالگیم ده از"ـ

 بهم کنیمی سعی حاالکه حتی.... شدم سیاهش چشمای غرق کهوقتی از درست

! کنهیم اجرا برام هاشونقشه داره وفقط نیست عاشقم امان که بفهمونی غیرمستقیم

 امان بدون زندگی هرحال به.... عشق اسارت، جادو، ار؛بذ خوایمی هرچی اسمشو

 ".نباش من طرف از مثبت جواب منتظر هرگز پس نداره، معنایی من برای

 :داندیشیمی من یا خودش از غیر چیزی به او حالاین با شد، تمام گران برایش جوابم
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 ولی ه،تپمی دیگه مرد یک برای قلبش که کنم زندگی درکنارزنی سخته هم من برای"ـ

 ".بود ایلیا خاطر به فقط درخواستم

 :زدم پوزخندی

 "!کردم عادت دیگه کن، بهونه رو ایلیا هم تو"ـ

 :گرفت را منظورم

 کس هب خودش به جز که زنی از درخواست برای دلیلمه تنها بلکه نیست بهونه ایلیا"ـ

 ".کنهنمی فکر ایدیگه

 :انداختم باال ابرویی

 "ایلیا؟ به دیمی ربط رو دلیلت چرا بگی شهمی"ـ

 ".شهمی بختخوش دونفر ما درکنار فقط بچه اون که مطمئنم چون"ـ

 را لیاای امیر که بود این فرقشان منتها بودم، رو به رو دیگر امیری با من حساب این با

 و اندیشیدنمی ایلیا جز کسی به آرمان که آن حال کردمی من به رسیدن یواسطه

 :کردمی تحمل ایلیا خاطر به فقط مرا حتی شاید

 که اینی اگه حتی ولی بده، رو کنارم در حضور یاجازه مردی هیچ به اون دارم شک"ـ

 ".کنم خیانت امان به نیستم حاضر من باشه هم گیمی تو

 :داد تکان تأسف به سری و نشست لبش کنج نیشخندی

 "!خودخواهی کردممی فکر که اونی از تربیش"ـ

 :دادم تکان حرفش تأیید به سری

 هک ایشیشه تو نره سر با مقابلش طرف تا باشه خودخواهکمی یه آدم بهتره گاهی"ـ

 "!شفافه زیادی
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 :کرد تنگ را چشمانش

 "!ست خودخواهانه هم منطقت"ـ

 زا هاخواب اطاق در کهجایی انداخت، باال به نگاهی نشدم، مانعش. برود که شد بلند و

 آن از آیا دانمنمی. کردمی مانونگاه ایستاده آنجا ایلیا بود، پیدا تزئینی هاینرده پشت

 هب لحظاتی آرمان نداشت، واکنشی هیچ ولی نه؛ یا بود شنیده را مانصحبت فاصله

 راه به خروجی در سمت به و کند او از دل باالخره کهاین تا کرد نگاهش حالهمان

 .افتاد

 این در هرکسی کنیم نگاه خوب اگر یول بود خودخواهانه زیادی هایمحرف دانممی

 بحران من برای هم آرمان حاال است، خویش خودخواهی درگیر نحوی به ماجرا

 در که نیست مهم! دانستمی خویش مسلم حق را اشبرادرزاده چون کردمی درست

 عشق مهم کند، هایشمادرانه فدای را هایشزنانه باشد مجبور من مثل یکی راه این

 !است مرحومش برادر یادگار نهات به عمو یک

 آرمان به را حق باید شاید کنم نگاه موضوع این به منصفانه بخواهم اگر هرحال به

 دراز من سوی به دستش و است باتالق در رفتن فرو درحال ایلیا گفتمی که بدهم

 هک دنیا این در بود کسی تنها آرمان شاید. نیست او به حواسم من که درحالی شده

 با را شهایپیشرفت یا هاکاستی و کم هم همین برای و اندیشیدنمی ایلیا جز کسیبه

 دنیا نای به را او که بود کسی نیازمند همیشه از بیش اکنون ایلیا. کردمی رصد ظرافت

 ....شدممی کار به دست باید من پس برگرداند،

 یا اهم یک به لمیس یوخانواده من بین دیدار یفاصله که بود نیامده پیش حالبه تا

 هاینبهش پنج زیارت به تمایلی دیگر سلمی هاتازگی کهاین مخصوصا برسد، تربیش

 به من ولی بود خودخواهانه رفتارم هم جااین که هرچند. دادنمی نشان هرماه اول

 که ودب جمعه روز یک. بکند سنگی هایمجسمه از دل ایلیا تا داشتم نیاز ربیعه حضور

 . افتادیم راه به سلمی یخانه سوی به هم با و دادم را ایلیا ناهار
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 روی قاسم. نبود حاکم خوبی حال و حس اصال شدم شانخانه وارد وقتی متأسفانه

 چنین در جوان پسر این دیدن. کشیدمی وسیگار نشسته حیاط کنار چوبی تخت

 سیگار به رو باید که دارد سال چند او مگر! چرا؟. بود دردناک برایم واقعا وضعیتی

 سال همه این اند؟چارهبی سلمی هایبچه قدراین چرا.... سال بیست نهایتا بیاورد؟

 داشته؟ حاصلی چه جگر خون و زحمت

 اشهرفت دست از نوزاد پتوی نامعلوم، ای نقطه به خیره وهنوز کرده کز اطاق کنج نعیمه

 و سلمی فقط. وشآغ در را قیمتش ارزان پالستیکی عروسک و داشت شانه دور را

 از هتاز که بود معلوم و شده قرمز چشمانشان هم هاآن که آمدند ماناستقبال به ربیعه

 .اندگشته فارغ گریستن

 از نگاهش ربیعه دیدن با بود انداخته جانم به آتش روز چند این در سکوتش که ایلیا

 کهنای با ربیعه الحا... بود کشیده قد پسرم ایستاد، او مقابل و درآمد کرختی حالت آن

 نوشیری تلخ لبخندی رسید،نظرمی به ترکوتاه او از وجب یک ولی بود ایلیا همسن

 در خیره ایلیا شد، باز سالمی به کبودش و ایقلوه هایولب نشست ربیعه برلب

 بود نکرده هرگز راکه کاری آنگاه ماند، ساکت ایلحظه اشآهویی و درشت چشمان

 و فر موهای به کرد، لمس را هایشلب کشید، ربیعه هاینهگو به دست داد، انجام

 ....کشید آغوش در را او ناگهان بعد و انداخت ایپنجه زیبایش

 بود، دهش غافلگیر نیزکامال ربیعه وحتی آمده بند صحنه این دیدن از وسلمی من زبان

 شردف همبر را چشمانش فقط ایلیا آغوش از آمدن بیرون برای کند تالشی کهآنبی او

 طوراین را او امان رفتارهای آیا دانستمنمی. کرد ایلیا یشانه نثار را اشک قطرات و

 است؟ دیگری چیز آغوش از تعبیرش یا کرده خراب

 وضعیت این از ما بود فهمیده که ربیعه شد، همزمان تقریبا سلمی و من اعتراض

 تشسکو هامدت از بعد ایلیا شود، دور ایلیا از کرد سعی و کشید عقب را خود ناراحتیم

 :شکست را
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 "!گرمی.... گرم.... تو.... تو"ـ

 سهمقای سنگی هایفرشته با اورا که فهمیدم. کرد اشاره خودش یسینه به دست با و

 ....کرده

 هایشتدس دادو تکیه دیوار به خورده تلنگری اشقبلی بغض رسیدمی نظربه که ربیعه

 و رفت فقط نگفت، دیگری چیز ایلیا. لرزید یشهاشانه و گرفت صورتش مقابل را

 نوجوان پیرمرد این هایریه از که دودی به و نشست قاسم کنار خاموش و صدابی

 .نگریست آمدمی بیرون

 قفر همیشه با قدری چیز همه بار این نداشتم، گرفته غم فضای این به خوبی حس

 :داشت

 "گرفتین؟ ماتم تونهمه چرا سلمی؟ شده چی"ـ

 :داد جواب ربیعه جایش به کرد، سکوت یسلم

 "!دادی؟ آب به گلی دسته چه گینمی چرا ساکتی؟ چرا! دیگه بگو"ـ

 کوبید، پیشانیش روی دست باکف بود شده واقع فشار تحت حسابی که سلمی

 و سن کم هرحالبه او ولی بکند، را مادرش یمالحظه کمی خواستم ربیعه از بانگاهم

 :شور و پرشر و بود سال

 چرا! بگو! بریمی عوضی سعدان اون پای به دختراتم سر بشه الزم اگه که بگو"ـ

 "کشی؟می خجالت

 قطب سلمی که بود مشخص و رسیدنمی مشام به خوبی بوی هاحرف این از که هرچند

 شعوربی نفهم بینوای زنک این برای دلم من هرحال به ولی زده، گند معمول

 :سوختمی
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 دهش سرمون به خاکی چه ببینم کنید تعریف درست! مامان باش مآرو جان ربیعه"ـ

 "باز؟

 روف نگاه آن با قاسم به کردن نگاه حتی. چرخاند را سرش کرده بغض طورهمان ربیعه

 :ردک تعریف و ریخت اشک سلمی. نبود سؤالی هیچ گویپاسخ هم زمین بر اشافتاده

 بود قرار بودیم گرفته عوضیم امادد اون از دیه بابت که پولی! خواهر کردم حماقت"ـ

 کچ رفتم شه،می تلف داره زندون کنج سعدان دیدم من ولی بخریم نعیمه برای خونه

 هب سالشه، دو و بیست فقط اونم. بیرون بیاد که دادم رو پول و گرفتم رو شسفته و

 "نشست؟نمی سیاه خاک به که بود بلد زندگی رسم و راه اگه نفهمه، خدا

 آب زندان کنج آخرعمرش تا سعدان مثل آدمی که دادممی ترجیح شخصا که هرچند

 کسی چنین حماقت پای به را داروندارش نعیمه مثل دختری کهاین تا بخورد خنک

 .فهمدنمی مادر یک جز کسی را مادر یک حس هرحال به ولی ببازد،

 !نکردین؟ که الواطی خرج غریبه، نه بوده برادرش خاطر به شده، که کاریه حاال خب"ـ

 ".خریدمی موقعش به هم خونه. سرتون فدای گرفتین؟ ماتم چرا بوده، خیر کار

 :بود خواهرش نگران حد از بیش او گریست،می هم هنوز ربیعه

 "چی؟ کنیم جراحی رو نعیمه شدمی پول اون با اگه ولی نخواستیم، خونه آره،"ـ

 توضیح برای صرفا و نداشتم هم اعتقاد آن به جورهایی یک بود، تردیدآمیز پاسخم

 :بود تربیش خواستن

 "کرد؟ خوبش جراحی با شهمی مگه نیست، خبری که حاال"ـ

 :اشپیشانی روی زد دست کف با بازهم سلمی
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 .کرد درستش شهمی جراحی عمل با گفته کرده شمعاینه دکتری خانم یه آره، آره"ـ

 خوادمی هزینه فقط. گردوند شبر شهمی باجراحی ولی شده، جاجابه بچه رحم گفته

 ".هوا سربه الت یپسره اون پای دادم رو بچه این پول تمام برسر خاک من که

 نشستم کنارش. اشسروکله به زدن و خودش به دادن فحش به کرد شروع و

 :گرفتم را ودستش

 "ش؟هزینه چقدره شدی؟ دیوونه سلمی، دیگه کن بس"ـ

 :داد تاب سترا و چپ به هاداغدیده مثل را سرش

 زندگیمو تمام اگه.... سرم بر خاک بیارم؟ کجا از االن من بود، دیه اون نصف"ـ

 ".گیرهنمی دستمو چیزی هم بفروشم

 صاحب که دارد فایده چه کنم، برایش کاری توانستممی شاید رفتم، فرو فکر به

 نیاید؟ کارم به دارم الزمش که جائی ولی باشم ایافسانه میراثی

 زا خالی نگاهش و چسبانده دیوار به را سرش نعیمه رفتم، اطاق درون به و برخاستم

 :نشاندم اشپیشانی بر ایه*س*و*ب و نشستم کنارش. بود حسی هر

 هب رو سالمتیت تودوباره تا دممی جونمو باشه شده نخوریا؟ غصه شه،می درست"ـ

 ".بیاری دست

 آمد و تبرخاس ایلیا. باشم داشته وا از دیگری توقع توانستمنمی نخورد، هم تکان حتی

 ،بود تردرخودمانده او از نعیمه اکنون شاید شد، خیره او به و نشست نعیمه مقابل

 و صورت و آورد پیش دست بعد کرد،می تماشایش درسکوت حال همین به لحظاتی

 روی را دستش آنگاه کرد، لمس بود نعیمه آغوش در که را عروسکی پای و دست

 هب نامعلوم ینقطه از نعیمه خالی نگاه کرد، لمس را صورتش ذاشت،گ نعیمه دست

 حظهل چند از بعد و گذاشت نعیمه یسینه روی را سرش ایلیا شد، دوخته ایلیا چشمان
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 یسو به و پرگرفتند مردابش هایسنجاقک آنگاه کرد، نگاهش و برداشت سر دوباره

 :کردند پرواز مقابلش سنگی یفرشته

 ".....گرمی.. ...تو.... تو"ـ

 نه هایش،لب نه نکرد، تغییری هیچ صورتش ولی جوشید نعیمه درچشمان اشک

 نگاه حتی کهآن بی فروچکید چشمانش از اشک زالل یقطره دو فقط... اشبینی

 رداندهبازگ سنگی یفرشته یک وجود به را گرما من ایلیای. برگیرد ایلیا از را اشخیره

 .بود

****** 

 مانعم بودم مطمئن چون نگذاشتم درجریان را امان بفروشم، را یکانمپ گرفتم تصمیم

 برای نخواهم تا بگذارد دراختیارم را پیکان پول دوبرابر است ممکن حتی و شودمی

 اممن به امان که شورلتی آن وجود با هرحال به. کنم حراج را اموسیله شاهی سی سنار

 نم و رفت فروش زود خیلی. داشتمن پیکان این داشتن نگه برای دلیلی بود کرده

 وانعن هیچ به نباید و است قرض فقط این که کردم تأکید و دادم سلمی به را پولش

 وام رخانهکا از بگوید باید فقط بلکه بزند، حرف هایشبچه یبقیه یا نعیمه با اشدرباره

 .گرفته

 یمهنع خاص وضعیت خاطر به فقط بودم مطمئن پذیرفت، و رفت امصدقه قربان کلی

 فظح را او من. بپذیرد کسی از کمکی که بود هااین از بیش طبعش مناعت وگرنه است

 بار این اما داشتمی نگه سرخ را خود صورت سیلی با هم شرایط دربدترین بودم،

 سرش بر خود دست با دیگری سیلی بخواهد که بود آن از تردردناک روزگار سیلی

 .کند سوار

 بودم امیدوار وجود تمام با. کنند عملش شد قرار و گرفتند هنعیم برای دکتر وقت

 کنار رفتیم، دیدنش به شد بستری عملش برای که روزی. برگردد دختر این به زندگی

 کهاین با دوخت، من به را زیبایش نگاه دهم، اشدلداری کمی تا ایستادم تختش
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 رد را هستی رنگ هت شدمی و نبود خاموش و تهی نگاهش دیگر ولی گفتنمی چیزی

 ...دید آن

 و ناز یبچه یه و کنی ازدواج بیاری، دست به رو سالمتیت زودتر هرچه امیدوارم"ـ

 ".بیاری دنیا به خوشگل

 روی لبخندی برگشت، ایلیا سوی به نگاهش آنگاه. کرد نگاهم خیره وفقط نگفت هیچ

 و فتگر را او دست نیز ایلیا. کرد دراز ایلیا سوی به را دستش و گرفت شکل هایشلب

 :شدم منجمد که زد حرفی

 "!باشه؟ شو، خوب! داره دوستت سپه"ـ

 صدا ار ایلیا نام زیرلب و ماند باز نیمه هایشلب غریب، حسی از شد پر نیز نعیمه نگاه

 ....زد

 و شتسربردا آنگاه شنید، را قلبش تپش و گذاشت نعیمه یسینه روی را سرش ایلیا

 را شچشمان و گرفت گاز را پایینش لب نعیمه. زد لبخند و کرد تنگ کمی را چشمانش

 واجازد هنوز که وقتی حتی را نعیمه یخنده صدای شد،نمی باورم خندید، و فشرد برهم

 ....خندیدمی بلند داشت او حاال بودم، نشنیده بود نکرده

 خترد این که بودم مطمئن دیگر حاال ریختند،می اشک ناباوری شدت از ربیعه و سلمی

 موهایش بر و کشیدم آغوش در را ایلیا. شود خوب تا کرد خواهد را تالشش تمام

 را وا نوبتی نیز سلمی و ربیعه. است خوب قدراین که بودم ممنون او از من زدم، بـوسه

 :رفتگ سویش به را انگشتش و کرد ربیعه به رو ایلیا بـوسیدند، و کشیدند درآغوش

 "باشه؟! داره دوستت ایلی"ـ

 :خندید اشتیاق با ربیعه

 "!من عشق داره دوستت هم ربی"ـ
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 ....کشید درآغوش را او دوباره و

 یا گرفت؟می آغوش در را او ربیعه هم بود سالم کامال ذهنی لحاظ به ایلیا اگر دانمنمی

 اشستاره فعال او نیست، مهم داد؟می دخترانش به را کاری چنین یاجازه سلمی اصال

 راحتی این به هایش سال و سنهم از کدام هیچ که کاری چیده، الخی آسمان از را

 !دهند انجام توانندنمی

***** 

 «ه*ا*ن*گ بی محکوم»

 تا شدیم ترصمیمانه ایلیا با ربیعه و سلمی رفتار رفتمی بهبود به رو نعیمه حال هرچه

 یمسل. اندکرده پیدا او به نسبت مفرط دلبستگی جور یک کردممی حس کهجائی

 دادمین جراحی به تن او اصال شاید بود نیاورده خود به را نعیمه ایلیا اگر که بود معتقد

 شنیده کهاین ترعجیب آن از. کردنمی بهبود برای تالشی شدمی جراحی هم اگر یا

 :گویدمی مادرش جواب در و کندمی رد را خواستگارانش ربیعه بودم

 "!بشه بزرگ جونم ایلیا کنممی صبر"ـ

 رس ربیعه با هم باری چند و نداشت خاطر رضایت اصال مورد یک این از سلمی البته

. کردنمی وارد دخترش به خاصی فشار هرحال به ولی بود کرده بحث و جر موضوع این

 تمداش سعی ربیعه دربرابر ظاهر به بودم خرسند بسیار دلم ته موضوع این از که من

 ازدواجی به کنم ترغیب را او مثال و دهم نشان دخو از بزرگوارانه و منطقی رفتاری

 خوش من ینیمه و نصفه ایلیای به را دلش و باشد شأنش هم که مردی با مناسب

 سعی من هرحال به. شدمی هم دلخور من از حتی و رفتنمی زیربار ربیعه ولی نکند،

 یاایل یا ربیعه برای اتفاقی چه آینده در که کنم موضوع این صرف را وقتم نداشتم

 هب که است آن از بهتر دریابم را حال نقد بود شده ثابت من به حاال چراکه افتاد، خواهد

 آجر هرچه سازد،می را آینده عمارت که است حال آجرهای بیندیشم، آینده ینسیه

 !ترمحکم و ترباشکوه عمارت تر،بیش و ترمرغوب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

575 

 

 فقط دیگر حاال رسید،می پایان به داشت دردسرهایم و گرفته عادی روالی امزندگی

 اایلی رسیدمی نظر به. کردممی عقد امان با آن از بعد و بود مادرم دیدار امدغدغه تنها

 مرا امان ندارد حق فهمید که وقتی همان از شاید آید،می کنار موضوع این با دارد هم

 شاید حاال و کرده درک اشاصلی موعد از زودتر خیلی را عشق او کند، خطی خط

 د،بو عاجز انجامش از این از پیش تا که کاری کرد،می مقایسه ربیعه با را امان داشت

 اشاستقرائی ادراک همان طبق هم بار این ولی نداشت پنداریذاتهم قدرت اساسا او

 .کردمی رشد و چیدمی هم کنار را معانی

 .پدرش یخانه رفتیم بعدش و زدمی سر ما، پیش آمدمی بود ایران که تاوقتی امان

 و سطحی بسیار ما یرابطه ولی کنیم زندگی هم با زودتر هرچه خواستمی دلم

 ودب شده تمام تحملم من که حاال. نداشتیم یکدیگر با خلوتی هیچ و بود مختصر

 این تهالب نکند؟ ایگالیه هیچ و بیاورد تاب تواندمی چگونه امان کهاین از بودم متعجب

 عمل من خواست طبق دارد امان که دانستممی و بودم گذاشته خودم که بود قانونی

 کند، برآورده دیگر طریقی از را نیازهایش او که بودم نگران هرحال به ولی کندمی

 فهمیدنش برای من و بفهماند من به را چیزی چنین داشته سعی آرمان هم شاید

 !کردممی مقاومت

 پروازش از قبل روز شد، آماده آمریکا به تنبرگش برای امان که بود اردیبهشت اواسط

 تاپ با دیدممی امبیداری و خواب کابوس در مدام را لحظه این که من و آمد دیدنم به

 گرا تا ایستادم برابرش در موهایم و صورت بر لطیف آرایشی و زانو باالی تا ودامنی

 از طفق او حالاین با دارم، نگهش تربیش و بزنم گولش ظاهرم با بتوانم کند یاری خدا

 :گشود گالیه به زبان حتی و شده ترآزرده من دیدن

 "کنی؟می اذیتم رفتن دم چرا ندارم، نصیبی حسرت جز تو از که من"ـ

 تو که کنم کار چه بس؟ و است زنانه هایجلوه همین سالحم تنها که کنم کار چه

 ....کنم؟ کار چه نگذاری؟ تنهایم و بمانی
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 چرا باشم؟ داشته رو رفتنت تکون و هول شهمه باید کی تا من بری؟ خوایمی چرا"ـ

 "کمه؟ دیدارت از مسهمیه قدراین

 دیگه حرفا این. باشیم هم مال نسیه ما که خوایمی خودت خودته، خواست این"ـ

 ".ست بیهوده تکرار مشت یه تهش چون نداره ایفایده

 ".دادیمی ترجیح آمریکا به منو کاش"ـ

 "!دادیمی ترجیح هاتآرمان ایران، ایلیا، به منو هم تو کاش"ـ

 ....بودم بدهکارش تربیش من بود، او با حق

 لیو بودند امدائمی همراه که هاییدلشوره یا بود فراقش روانی و روحی فشار دانمنمی

 کرد،نمی اثر برمن نیز دارو دیگر و شده شدید خونریزی و ضعف با توأم دلدردهایم

 سعی ولی کردممی تجربه را وحشتناک دردهای این دوباره آغوشش رد من حاال

 ندنشا امپیشانی بر را آخر یه*س*و*ب وقتی حال این با. نیاورم خود روی به داشتم

 ارم،برد اشبدرقه برای قدم یک از بیش نتوانستم و رفت ضعف پاهایم ناگهان رفت و

 تا چرخید و رفت خروجی در دم تا و افتاده سرش پشت اتفاقی چه که نشد متوجه

 فتهر راه بالفاصله و پرید سرش از برق حالم دیدن با ولی کند نگاهم بار آخرین برای

 :انداخت بازوانم زیر را دستش و بازگشت را

 "داشتنم؟ نگه واسه جدیدته شگرد! دیگه درنیار بازی چته؟ رؤیا،"ـ

 وخامت بر بازدمم یدمترسمی و کرده حبس را نفسم نداشتم، دادن جواب قدرت حتی

 زانو زمین روی و فشردم هم به را پاهایم زمین شدن نجس ترس از. بیفزاید حالم

 مرامثل. درآید وصف به که است آن از تروخیم حالم و آورمدرنمی بازی که فهمید زدم،

 زنگ اورژانس به تا رفت و گذاشت کاناپه تریننزدیک روی و گرفت درآغوش کودکی

 .کند تهیه موقت صورت به را نیازم مورد وسایل سری یک و بزند

 :شد خارج گلویم از زحمت به خفیف ایناله
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 "....چیزا این عادیه! شممی خوب.... برو تو امان"ـ

 یحیتوض کهآن بی گویم،می چرند که فهمید و کرد وارسی میلم برخالف را وضعیتم او

 مقاومت نباید و دارم خاص هایمراقبت به نیاز که کند قانعم داشت سعی فقط دهد

 .کنم

 ارفش حداین تا هرگز شاید رفتم،می ازهوش داشتم هرحال به نه یا خواستممی چه من

 ایخلسه کام به اول دقایق همان در قطعا نبود امان اگر بودم، نکرده تحمل یکجا را

 .بیابند را جانمبی جسد کی خدمتکارهایم نبود معلوم و رفتممی فرو مرگبار

 تماس آرمان با اورژانس رسیدن از پیش و پوشاند من به مناسب هایلباس انام

 آنگاه. باشد ایلیا مراقب و برساند را خودش ترسریع هرچه خواست او از و گرفت

 .کرد امهمراهی بیمارستان تا آمبوالنس با خودش

 طقس بچه درحال که کسی مثل من و نبود کارساز برایم نیز اولیه هایمراقبت حتی

 به رسیدن از پیش که شدم هشیاری وکاهش ضعف دچار قدرآن است کردن

 ات شدمی فشرده امان دست در مدت تمام دستم که درحالی رفتم هوش از بیمارستان

 .ندهم دست از زندگی به را امیدم

 قلممنت اورژانس به که کرد تعریف برایم امان بعدها اما ندارم خاطر به زیادی چیز دیگر

 شبیه حالتی قوی بخشآرام بایک و دادند انجام احیاءم برای اولیه اقدامات و کردند

 برمن زمان قدرچه نفهمم شد باعث همین که کردند ایجاد درمن سبک هوشیبی

 انیزم یفاصله یک مثل بودم هوشبی تقریبا که مدتی تمام رو این از است گذشته

 قطف برایم ولی تر،کم شاید یا بوده هاساعت شاید بود، نامفهوم و گنگ برایم شدهگم

 ایلحظه کهاین داد،می من به بدی حس این و بود گذشته زدن پلک یک یاندازه به

 صدای هزاران با اکسیژن و سِرُم زیر تخت دیگرروی یولحظه باشم امان درآغوش

... مهض غیرقابل و وحشتناک بسیار شوم بیدار بخواهند ازمن که گوشم توی نامفهوم

 .امآمده هوش به که فهمیدند پرستاران و صدازدم را امان که بود ارادهبی یدشا
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 ار چشمانم لحظه یک برای توانستم گذاشتند تخت روی و آوردند بخش مرابه وقتی

 هوش به کرد احساس کهاین محض به ببینم، امان از تاری و مبهم یچهره و بگشایم

 .....فشردمی دست در را دستم کهدرحالی دکر وسالم شد خم رویم اندکی امآمده

 "...جونم امان"ـ

 "خوبه؟ حالت عزیزم؟ جانم"ـ

 "!نفهمیدم هیچی من... من اومده؟ سرم بهچی"ـ

 :بود آرام لحنش و مهربان نگاهش

 ".من عشق مرتبه چی همه نباش، نگران نیست چیزی"ـ

 نتوانستم حالبااین ،ربودمی را هایمپلک داشت معطلیبی ایمستانه خواب گرچه

 :نکنم سؤالی ایلیا یدرباره

 "!ایلیا؟! امان"ـ

 :کشید امسینه روی را پتویم

 "!نازنینم نکن فکر هیچی به. مراقبشه آرمان خوبه، حالش اون"ـ

 خواب هب ودوباره فکرنکردم چیزی دیگربه نیز من کشید، امبرگونه ودستی گفت را این

 ...رفتم

 از ندزدمی دستم به سرم راه از کهدردناکی بیوتیکآنتی با خوابیدم، چهقدر دانمنمی

 :وگفت خندید رویم به مهربانی با پرستار سردادم، ضعیفی یناله و پریدم خواب

 "کردنا؟ اتلوس خیلی معلومه"ـ

 "!حتما آره،"ـ

 "تو؟ بیاد بگم خوایمی بیرونه، شوهرت"ـ
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 :وشمبن دادندمی امان به که را نسبتی نیدنش از ناشی لذت وجود تمام با کردم سعی

 ".لطفا شهمی اگه بله،"ـ

 .رفت بیرون اطاق از و کرد راجمع وسایلش سپس داد، تکان سری

 میزیت نسبتا خصوصی اطاق کنم، بازیابی را موقعیتم تا چرخاندم اطراف به را نگاهم

 چشم به اطاق یشهگو دیگر خالی تخت یک اما نبود آن در دیگری کس من جز به که

 و ایستاد وکنارم زد رویم به پرمهری لبخند شد، وارد امان بعد لحظاتی خورد،می

 :کند مرتب را پتویم کردسعی

 "عزیزم؟ طوریچه "ـ

 :باخت رنگ زود خیلی که زدم لبخندی فقط سیاهش درچشمان خیره

 "باشم؟ اینجا باید کی تا من امان"ـ

 ".عمل اطاق بری باید فردا"ـ

 :کردم وحشت

 "چی؟ واسه عمل اطاق"ـ

 ".*سی اَند دی واسه"ـ

 رایب تا بود کرده صحبت اشدرباره من با دکترم قبال بودم، آشنا تقریبا واژه این با

 .کند امآماده شرایطی چنین

 "!گیرم روزی سه دو پس"ـ

 هایمراقبت و خون تزریق واسه کورتاژ از بعد دوروز روز، چهارشبانه تقریبا "ـ

 خودم که ستآماده دیگه دوهفته هم تپاتولوژی جواب باشی، اینجا باید مخصوص

 ".گیرمشمی میام
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 که چیزی تنها است، سرطان وجود احتمال و پاتولوژی از بحث که نبود مهم

 :بود حرف این در شده پنهان ی مژده کرد خوشحالم

 "آمریکا؟ رینمی یعنی! خداجون وای"ـ

 :کرد اخم مثال و کشید درهم ابرو

 یگهد هفته سه واسه کنم، کنسل رو بلیطم شدم مجبور هاتبازیآرتیست این با نه،"ـ

 ".گرفتم

 .بستم را چشمانم و کردم تشکر او از لبخندی با

 :گفتم آرام رسید،می نظر به خسته خیلی امان و گذشته شب ازنیمه ساعت

 یمشکل هم اگه باشم، ودمخ مراقب تونممی من! امان برس زندگیت و کار به برو تو"ـ

 ".گممی اینجا پرستارای به بود

 ردم یه دادننمی اجازه که هرچند باشی، داشته همراه یه باید که گفتن خودشون نه،"ـ

 خصوصی اطاق هم خاطرهمین به و کردم شونراضی جوری یه ولی باشه همراهت

 هک میارم رو هامستخدم از یکی فردا اما بمونم اتپیش خودم امشب که گرفتم برات

 رو هبیم قرارداد طرف هایبیمارستان فقط اورژانس. نشن مونپاپیچ اینجا زیاد دیگه

 ".کنم بستریت جایی همچین یه نداشت امکان وگرنه میاره

 ...کردمی نگرانم بیفتد استراحتش و ازخواب و باشد کنارم تاصبح کهاین فکر

 ".کنممی خواهش جونم بروامان نه،بمو پیشم کسی ندارم نیازی من ولی"ـ

 "معذبی؟ من با قدراین چرا واقعا"ـ

 یاندازه به تو. شی اذیت خوامنمی فقط بهم؟ ترهنزدیک تو از کی نیستم، معذب"ـ

 ".شدی خسته امروز کافی

 ".باشم راحت بذار پس خوبم، تو کنار من"ـ
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 مه سلمی و سوده داشتم،ن را کسی او جز فعال هرحال به نداشتم، قبولش جز ایچاره

 .حتما داشتند زندگی کارو خودشان برای

 که هم هابیمارستان ازاین بعضی ست؟ایصیغه دیگرچه همراه این دانمنمی

 ،کنند رسیدگی مریض به آیدمی زورشان پرستارها! اندشده طلب راحت قدرجدیداچه

 خواهدب تا ندارد را کسی یچه کهکسی آن چارهبی! باشد داشته همراه باید که گویندمی

 .راکند اشپرستاری

_______________________________________________________ 

*D&C :با همراه رحم یدیواره ریزشی های سلول یتخلیه تشخیصی، کورتاژ 

 بافت بودن بدخیم یا خیم خوش تشخیص برای پاتولوژی گیریپی

 یک کهباوجودی طور،همین هم امان هب شاید گذشت، سخت من به خیلی شب آن

 با و جایی چنین در بود سخت برایش که دانممی ولی بود اطاق درون خالی تخت

 به را شرایط که بودم ممنون او از بخوابد، من احوال بابت از نگرانی و دلشوره همهآن

 یانبیمارست چنین در را خصوصی اطاق این و کرده ایجاد برایم ممکن نحو بهترین

 کهجائی وتا نکنم ایجاد مزاحمت او برای زیاد داشتم سعی من هرحال به گرفته، برایم

 وقتی باریک ولی کند، استراحت کمی هم او تا بایستم خودم پای روی شودمی

 کنم حفظ ار تعادلم نتوانستم بروم، دستشویی به که پایین بیایم تخت از خواستممی

 :وپرسید پرید ازخواب امان بالفاصله بیندازم، راه داسروصکمی شد باعث وهمین

 "!کنم بذارکمکت بری؟ خوایمی کجا "ـ

 دست بتوانم که بودم درشرایطی من نه کنم، سرسختی نخواستم آمد، طرفم به و

 دمکشیمی که رنجی به نسبت توانستمی حاضر حال در او ونه بزنم پس را اشیاری

 فسن وچند ایستادم بروم، جلو قدمی چند توانستم او مکک با وقتی باشد، تفاوتبی

 :کشیدم عمیق
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 ودمب تیرخورده کهوقتی اون حتی باشم، شده ناتوان حدتااین نمیاد یادم وقتهیچ"ـ

 "اومده؟ سرم به چی! امان نکشیدم، زجر جوراین

 :دورکند من از را نگرانی امیدبخش کلماتی با کرد سعی

 هوشیبی داروی همینه، برای هم هاتسرگیجه دادی، دست از دیزیا خون االن تو"ـ

 لتحا فردا کنی تحمل بتونی امشب اگه کنه،می اضافه هاسرگیجه این به خودش هم

 ور توانت یهمه کن سعی فقط باشی چیزی نگران خوادنمی دیگه شه،می بهتر حتما

 ".شی خوب تا بگیری کار به

 ارهدوب کهاین از بعد بروم، جلوتر هم باز کند کمک تا گرفت دست در را بازوهایم گاهآن

 هدفبی کمی کند، استراحت راحت خیال با و برود خواستم او از بازگشتم تختم به

 رمیس بعدهم بنشینم، تخت روی تا کرد کمکم بگوید چیزی کهآنبی بعد و کرد نگاهم

 مه وخودش کشید امسینه روی را پتو و گذاشت سرجایش بود وصل دستم به که را

 وابمخ وقتی چه نفهمیدم شد، موهایم با بازی مشغول و نشست کنارتختم صندلی روی

 ته،نشس صندلی روی طورکه همان امان که دیدم بیدارشدم، صبح نزدیک وقتی اما برد

 مگیسوان درون را اشپنجه و رفته خواب وبه گذاشته پتو برروی دستم کنار را سرش

 یوسهوس نشد، بیدار بود خسته که ازبس شوم، بلند اندکی تا خوردم تکانی. برده وفر

 بیندازم، نگاهی زیبایش و دلکش صورت وبه شوم خم تا واداشت مرا بوسیدنش

 .....نمناک کامال پتویم یگوشه و بود اشک خیس چشمانش

****** 

 ینوبت سمانه و سلمی و سوده چراکه نبود، مستخدمین آمدن به نیازی آینده روزهای

 گیتیر هایشانباحرف داشتند سعی خود سهم به هرکدام و ماندندمی پیشم آمدندمی

 با سوده. ندارد وجود مهمی چیز هیچ که دهند امیدواری من به و کنند دور من از را غم

 و هجده مثبت هایشوخی با سمانه مدرسه، خاطرات یادآوری و دوستانه هایحرف

 و آرمان و امان جمله از برمان و دور پسرهای به راجع که واریشیطنت هایعاشقانه
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 و زندمی حرف تریویژه جور یک آرمان به نسبت کردم حس البته که گفتمی قاسم

 را ذهنش از ایگوشه هم آرمان که دعاکنم و شود آب دلم توی قند شدمی باعث همین

 فتهناگ حرفی انصافا خودش تخصصی یزمینه در هم سلمی! دهد اختصاص سمانه به

 که هرکسی خالصه و همسایه و در تا گرفته دوست و آشنا از! گذاشتنمی باقی

 .باشد کرده باز دهن او روی به اشزندگی از سوراخی

 طیشرای با چون کرده ازدواج سوسن با سالمتی به هم امیرآقا فهمیدم ترتیب این به

 لومترصفرکی مرد یک او که کردنمی باور کسی دیگر بود کرده ایجاد برایش محبوبه که

 کنار آن با متمدنانه و خوب خیلی که بوده مسائل آن تمام جریان در سوسن فقط! باشد

 برای آمادگی اعالم شده، شکرآب محبوبه با امیر یمیانه که روزها همان خودش و آمده

 را اشدانگیمر مزد هم امیرآقا کنممی فکر من هرحال به. است کرده او با ازدواج

 .برنگردد آدم به که نیست دنیا این در خوبی هیچ که چرا کرده دریافت

 خدا فهمیدم وقتی مخصوصا کردم، بختیخوش آرزوی هاآن هردوی برای دل ته از

 .تنشس لبم بر دل ته از لبخندی اندگذاشته لیدا را نامش که داده هاآن به هم دختری

 وکسر کم چیزی کردمی چک مدام بس از که مپیش آمد سارا مامان هم ساعتی چند

 اگر یحت! دیگر است مادر. بیفتد پا از و شود مریض خودش ترسیدممی باشم نداشته

 ....نباشد خودش بطن از خوابیده بیمارستان تخت روی که دختری

 تخت روی مرا که بار اولین او زد،می سر من به آمدمی آرمان همراه به هرروز ایلیا

. شوم خوب است قرار نعیمه مثل شاید کرد فکر ولی برآشفت حسابی دید نبیمارستا

 اذیت را آرمان عمو که گرفتم قول او از و کردم نوازش و کشیدم آغوش به را او من

 یانوپ باهم حسابی روز چند این گفتمی و بود راضی او از کامال آرمان حالاین با. نکند

 ایلیا کردممی حس جورهایی یک. شودمی آشنا هم گیتار با دارد حتی و اندکرده کار

 راست امیر! کردمی نگرانم قدری این و آمده کنار عمویش با خوب خیلی من بدون

 است، خودخواهی نهایت این و باشم ایلیا دنیای آدم تنها خواهممی من که گفتمی
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 یرتقد اگر کنم، نگاه موضوع این به دیگری یزاویه از که باشد الزم شاید دانم؛نمی

 ایلیا برای سرنوشت دل از را آرمان خداوند که بپذیرم باید باشد کوتاه عمری من

 .نشود رحمبی دنیای این یطعمه و درنماند من بی تا فرستاده

 ساعتی سه دو آرمان از را او ولی بود محدود و کم فرصتش کهاین با امان هم بار یک

 خوشش خیلی هم ایلیا ظاهرا. کند بازی بالبسکت کمی او با بود توانسته و گرفته قرض

 شکر را خدا. کنند تکرار باهم را بازی این داشت فرصت امان هروقت شده قرار و آمده

 شواکن هاسرگرمی به خوب خیلی گاهی اشیکدنگی یهمه با ایلیا هرحال به که کردم

 مانکنزدی دوستان از عضوی عنوان به نیز را امان ظاهرا حاال و دهدمی نشان

 برمن زمان وگذشت آورمسردرنمی من که هست تریمهم چیزهای هم شاید. پذیرفته

 .کرد خواهد معلوم

 از چیزی مهربانم دوستان وجود با ولی باشد سخت خیلی توانستمی روز چهار این

 واستراحت خوراک برای ایمنی یتوصیه هاده دریافت با باالخره. نفهمیدم اشسختی

 .شدم رخصم.... و اعصاب و

 امورات به خدمتکارها ام،بازگشته امگذشته اشرافیت یدوره به دوباره کردممی حس

 ماخانه هایهزینه تمام و کردمی پر را امبانکی حساب امان کردند،می رسیدگی خانه

 تربیش حاال و بود اشعالقه مورد تفریحات و کارها سرگرم ایلیا پرداخت،می را

 بوده امسالمتی فکر به باید من فقط حاال. باشد عمویش کنار کهینا به مایل ازهمیشه

 خنک باد زیر مخملینم خواب تخت روی. گذاشتممی هایمدرس سر را همتم تمام و

 خدمتکارم مشخص زمانی فواصل با گاهیگاه خواندم،می درس و کشیدممی دراز کولر

 توی و خاستمبرمی شدممی تهخس وهروقت آوردمی برایم نوشیدنی و غذا یا و داروها

 حالم هم اگر گرفتم،می دوباره جان هاگل عطر با و زدممی قدم خانه باشکوه حیاط

 یهمه من. کردممی بازی حیاط یگوشه یحلقه و بسکتبال توپ با کمی بود بهتر

 لیو بوده امگذشته مشکالت تمام مسئول اگرچه که کسی بودم، امان مدیون را هااین

 بگذرانم خوش که نداشت این جز توقعی و کردمی خدمت من به داشت صادقانه حاال
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 تنها و بوده او خاطر به دردهایم تمام همواره که نداشتم شک. باشد خوب حالمو

 جایدرک ریشه نبود معلوم که عجیبی بیماری همین حتی اوست دست به نیز درمانم

 فشاری یا رفتمی وقتی و شدمی کم دردم بودم خوش او با کهوقتی تا. دارد وجودم

 جایی به. گشتمی باز امخونریزی و درد دوباره شدممی متحمل خاطرش به را عصبی

 قبع را او با ازدواجم اعالم کهاین برای مادرم با دیدار مثل دلیلی دیگر که بودم رسیده

 چندانی یننگرا هم ایلیا یدرباره حتی بود، تلخ شوخی یک شبیه تربیش برایم بیندازم

 زمان این باید است باقی عمرم از روز یک اگر که بودم رسیده باور این به نداشتم،

 امفهوظی خودگذشتگی از و ایثار بداند هم ایلیا و کنم زندگی خودم برای را ماندهباقی

 .نیست

 قرارشبی و دلتنگ کهدرحالی بیمارستان از اممرخصی از بعد روز بیست تقریبا    

 کردم، گاهن حیاط به پذیرایی یپنجره پشت از. بگیرم تماس او با گرفتم میمتص بودم

 دهکر تقدیمش تازگی به گل پشون که وخوشگلی زرد هایاردک باجوجه داشت ایلیا

 بود غروب نزدیک کهاین حساب با رفتم، تلفن گوشی سراغ به کرد،می بازی بود

 از مینا زمخت صدای گرفتم، را اشپدری یخانه یشماره باشد، خانه االن زدم حدس

 :آمد خط سوی آن

 "!الو؟"ـ    

 :زدنش حرف لحن از نیامد خوشم    

 "کنم؟ صحبت باهاشون تونممی کارداشتم، اصالنی آقای با... سالم"ـ    

 "!شهنمی نخیر"ـ    

 :دهم خرج به سماجت کردم سعی    

 "شه؟نمی کهمطمئنی شما "ـ    
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 هستن، استراحت ومشغول نیست خوب زیاد حالشون اصالنی آقای! عزیز انمخ"ـ    

 زنگ کی بگم ببخشید؛ بگیرین، تماس بعدا بگم زد زنگ هرکی که سپردن هم من به

 "زد؟

 ".هستم رؤیا من "ـ    

 "...گممی بهشون بله رؤیا؟"ـ    

 :گفتدستپاچگی با کنمخداحافظی خواستم تا    

 "!گوشی لحظه یه خانم، ؤیار ببخشید"ـ    

 :آمد خط سوی ازآن امان خسته صدای ثانیه چند یفاصله وبه    

 "!عزیزدلم؟ تویی! رؤیا"ـ    

 "!امان سالم"ـ    

 "!ماهت روی به سالم"ـ    

 "!این؟ ست فوالدزره مادر"ـ    

 "ها؟ نزد؟ حرف بد کهخیلی شدی، معطل اگه ببخشید م،شرمنده واقعا"ـ    

 "!داد قورتم باعجله و تند خیلی گلوش، به نجهه بده آب بهش فقط بابا، نه"ـ    

 :نمودمی وغمگین نیزخسته هایشخندهحتی که هرچند... خندید دوباره    

 "!حده همین امکاناتمون کنیم؟ چه دیگه"ـ    

 "بیاری؟ رو ترشباحوصله یه کنینمی مرخصش چرا"ـ    

 ".رمدا دوستش نگو آخی"ـ    

 "!سازگاری وعنقه یبس آدم هرچی با کال "ـ    
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 !....خودت شمیکی بگوید نشد رویش شاید خندید؛ فقط    

 "شده؟چی شدم، نگرانت نیست، خوب حالت که گفتمی مینا... امان"ـ    

 درددل دیگه طوری؟چه تو ست،ساده سرماخوردگی یه عزیزم؛ نباش نگران"ـ    

 "نداری؟

 ".سازممی باهاش ولی ،نه کم"ـ    

 ترجدی خیلی ساده سرماخوردگی یک از کسالتش یقضیه کردممی احساس هنوز    

 :است

 "رفتی؟ دکتر"ـ    

 ".نیست مهمی چیز که؟ گفتم"ـ    

 ".حالیبی و گرفته خیلی گه،نمی اینو صدات ولی"ـ    

 ".ست تهگرف ایدیگه جای از حالم که اینه خاطر به شاید"ـ    

 ....زدممی حدس    

 "!کردم دق که من آخه جونم؟ امان شدهچی بگو روخدا تو"ـ    

 نتونستم متأسفانه اما داشتم ساز سرنوشت دادگاه یه امروز... عزیزم هیچی"ـ    

 خودم برای بگم؟ جوری چه یعنی بود، تودادگاه من شکست ترینتلخ این بشم، موفق

 "....نبود حقش ناراحتم، شد محکوم گـناهبی که کسی اون واسه نیستم، ناراحت

 خوردن شکست کردمنمی باور بود؟ واقعی گفت که ایقصه آیااین دانمنمی    

 داشته تأثیر امان روی حداین تا ه*ا*ن*گبی انسان یک شدن محکوم یا دردادگاه

 :دهم اشاریدلد جوری یک کردم سعی فقط بگویم؟ چه باید دانستمنمی... باشد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

588 

 

 ره،نمی دار باالی اما رهمی دار پای تا گـناهبی سر کسونه،بی یار خدا نداره، عیبی"ـ    

 ".شهمی خیر به عاقبتش بخواد خدا اگه! جونم امان نخور غصه

 :شود مسلط براحساساتش تا کرد، مکث کمی    

 ".متببین رفتنم از قبل باید دارم، پرواز سه ساعت امشب من"ـ    

 من پیش بیاید کهاین جای به ولی برود باید امشب چرا کهاین از شدم ناراحت    

 !!خوابیده؟ گرفته

 :کردم پنهانش هرحال به ولی کنم غلبه امدلخوری بر توانستمنمی    

 ".منتظرتم چشم، رو قدمت"ـ    

 یدمد بهتر ولی شد، برپا نگرانی از طوفانی دردلم گذاشتم سرجاش را گوشی وقتی    

 وبممحب دیدار برای و برسم وضعم و سر به کمی کننده ناامید هایخیال و فکر جای به

 زانو باالی تا دامنی و درشت صورتی هایگل با رکابی آستین پیرهنی شوم، آماده

 .نشاندم موهایم و صورت بر لطیف آرایشی و پوشیدم

 با دکن باز برایش را در پیشخدمتم تا د،آم در صدا به خانه زنگ بعد ساعت دو یکی    

 او وقتی یول کردمی بازی هایشجوجه با داشت هنوز ایلیا. رفتم استقبالش به سبکبالی

 چرا دانمنمی شد، اطاق داخل و بست را درش و گذاشت سبد توی را هاآن دید را

 سعی یدشا فهمید،می را شرایط تصورم از بیش شاید بگذارد، تنها را ما خواست

 ....کند جبران انگیزشرقت و بیمار مادر حق در را خطاهایش داشت

 اخلد بیاید باشد داشته قصد کهآن بی آنگاه گرفت، شکل مانمیان گرم برخوردی    

 یوکشیده بلند هایبرگ با بازی ومشغول نشست باغچه مرمرین لب جاهمان

 .شد هامحبوبه

 و نگفتم چیزی هم من کرد،می مخفی من از نیز را نگاهش حتی گفت،نمی هیچ    

 در راحتی به که حاال برود؟ کلنجار خودش با خواهدمی کی تا ببینم ماندم منتظر
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 ارههمو کهآنحال بیندازد من به نگاهی نیم حتی نداشت قصد انگار بودم دسترسش

 هانپن جز نداشت یدلیل پرهیز این ولی بود قراربی و تاببی من لمس و تماشا برای

 ...زدمی موج نگاهش در آشکارا کهغمی آن نمودن

 اشتباه شد خیره من چشمان وبه برداشت چشم محبوبه هایبرگ از باالخره    

 هک بود اشکی یقطره باراین دیدممی شوخش همیشه چشمان در که آنچه کردم،نمی

 زیبا و مکار چشمان آن رد همیشگی شیطنت آن از اثری دیگر بچکد، داشت سعی

 ودیم،ب ناموفق ما هردوی اما کردم سعی نیز من بزند، رویم به لبخندی کرد سعی نبود،

 :شکست جمله این با را سکوت قفل عاقبت

 مدرسه حیاط توی که روزهایی اون از زیباتر حتی! من عشق زیبایی چهقدر"ـ    

 "....شدمی بازیچه سیمن دست تو که موهات واسه رفتمی دلم و دیدمتمی

 ....گرفت انگشتانش میان را گیسوانم از ایدسته و    

 ردب فرو کتش جیب در را دستش داد، قلقلک را هایملب یگوشه اختیاربی لبخندی    

 یهجعب یک گشود، و آورد باال امسینه مقابل تا را مشتش آنگاه بردارد، آن از چیزی تا

 یسع که صورتش به بعد و دستش به نگاهی تردید با.... مخملین روکش با کوچک

 ولیمعم یهدیه یک این مطمئنا انداختم، کند پنهان را آشکارش غم لبخندی با داشت

 ننگی با طالیی یحلقه یک کردم، بازش و برداشتم را جعبه تشکری هیچبی نبود،

 به ات که بود ایهدیه ترینگرانقیمت این شاید بود، درونش الماس از درشتی نسبتا

 شوق از را هرچشمی توانستمی شان،ترینباارزش قطعا و داشته تقدیم من به حال

 تمام مثل پریان، سرزمین مثل درست بدهد، بودن ملکه احساس هرزنی به و کند لبریز

 شد،کمی تصویر به یک به یک را آرزوهایش تمام نویسنده که باورنکردنی هایقصه

 پول دنیا یک جذابیت، و وقار درنهایت زن یک رؤیاهای مرد صر،حدوح بی زیبایی یک

 ....الماس از نگینی با طالیی یحلقه این حاال و.... ثروت و
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 ترینانتهایی در من نداشت، همراه به اندوه و بغض جز من برای هااین تمام اما    

 گرهیچدی و امایستاده امرفته ازدست آرزوهای تمام تماشای به حسرت یجاده

 و کرده نابود را امیدم تمام بیماری این ورنج درد ندارم، وصال این برای اشتیاقی

 !....بروم؟ پیش معشوقم با توانممی تاکجا دانمنمی

 ".دارم رو قبلی یحلقه هنوز من نیست، این به نیازی"ـ    

 ....امنگریخته تملکش از هرگز بداند تا دادم نشانش را دستم و    

 ".اتباشم داشته نسیه خوامنمی من دیگه، هن"ـ    

. مباش داشته که تونمنمی ندارم، تو واسه زن یک عنوان به هیچی دیگه من امان "ـ    

 من بدون رو زندگیت بتونی راحت خیال با تا نباشه تشناسنامه توی اسمم بذار

 ".بسازی

 :ارزیدنمی پشیزی او برای داشت اهمیت من برای که آنچه    

 و رسمی و قانونی همسر خواممی فقط من نداری، یا داری چی تو که نیست مهم"ـ    

 از یرغ کسی با اونم بسازم، زندگیمو بخوام تا نیستم زنده تو بدون باشی، شرعیم

 "....تو

 امالاوک کرد، لمس بود افتاده امسینه میان که را گردنبندی انگشتانش نوک با و    

 صورتم هایرگ تمام به داغی خون بود، گشته وفقم چموشم قلب کردن دررام

 اشپژمرده هایبرلب بود درآمیخته هم به را شیرین و تلخ کهلبخندی دوید،می

 ....نشست

 ثبت برای دیگه ساعت یک تا که گفتم محضرداره که دوستانم از یکی به"ـ    

 ".شو آماده برو. اینجا بیاد عقدمون
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 آن از خالی همیشه برخالف کهچشمانی شدم، دقیق چشمانش به تریبیش جرأت با    

 اشگونه روی را دستم بدهم را جوابش کهاین جای به بود، پنهانی مکر و شرارت

 :کشیدم

 رو حقیقت خواینمی تودلته؟ چی بینم،می هاتشادی روی کدری یپرده! امان "ـ    

 !نیستی؟ مکار و شیطون همیشه مثل چرا بشه تموم چی همه قراره که حاال بگی؟

 "...!دارم دوست تربیش خیلی شروری که وقتی رو تو من... امان؛

 الی از اشک و فشرد برموهایم را هایشولب کشید درآغوشم حرفی هیچ بی    

 شمشچ یگوشه را انگشتم و برگرفتم اش سینه از را سرم. چکید موهایم بر مژگانش

 :گذاشتم

 ".نکن بارونی دنیامو آسمون لطفا پس منه؟ دنیای یهمه اتچشم دونیمی"ـ    

 :نشاندم چشمانش بر ایبـوسه و    

 "من؟ امانِ شده چی بگو فقط"ـ    

 :گرفت قاب هایشدست میان را صورتم    

 "!هستم کوچیکیخیلی ظرف وصالت دریای برای شاید... دونم،نمی"ـ    

 هااین یهمه داشته، دادگاهی ونه اخوردهسرم نه که بودم دیگرمطمئن حاال    

 را خود دل راز نداشت قصد ولی کشیدمی عذاب داشت دیگری چیز از او ست،بهانه

 .سازد برمال

 هم با کردم، دعوتش اطاق داخل به شدمی ترخنک هوا رفتیممی شب به رو هرچه    

 یک با برگشت مریکاآ از وقتی و نگذاریم درجریان را کسی فعال که کردیم توافق

 .کنیم اعالم همه به باشکوه جشن
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 اب را ایلیا رسیدند، داشتند امان با که قراری طبق اش منشی و سردفتر وقتی    

 عمرم لحظات ترینحیاتی برای مانعی تا خوابمان اطاق توی فرستادم خدمتکارم

 سردفتر یاراخت در بود کرده امضا و مهر آقارضا که را اینوشته دست امان. نباشد

 گشتبران قبلی ینسیه جای به نقد یحلقه آنگاه شد، ثبت دفتر در عقدمان و گذاشت

 .شدم امان قانونی و شرعی و رسمی همسر ومن نشست تعهدم

 هاده با را مربوطه دفاتر و شد ثبت یکدیگر یشناسنامه در ماننام کهاین از پس    

 یکم عاشقانه خلوت یک برای واستیدرخ هیچبی او آراستیم، کننده خسته امضای

 .برسد پروازش به تا رفت و کرد خداحافظی وبعدهم ماند کنارم

 حالم دوباره شب آن حتی جسمم، و روح به امان بی فشاری با بود توأم رفتنش    

 که تمنداش شک دیگر حالاین با. نیابم تسکین داروهایم با که بد قدر آن نه ولی بدشد

 پا از مرا بیماری این قطعا یابد ادامه این از بیش فراقمان و باشدن کنارم امان اگر

 .انداخت خواهد

    ****** 

 «اول ردیف متهم»    

 و دبکن را کارهایش زودتر خواستممی او از کردممی صحبت تلفنی امان با که هربار    

 وقت سرعا در که دادمی قول هم او. ببرد خودش با هم مرا که این یا ایران برگردد

 بود مهض غیرقابل برایم. کند فراهم آمریکا در ایلیا و من اقامت برای مناسبی شرایط

 را دلم هایی وعده دادن به فقط او ولی باشم اش آشفته و قرار بی اینجا خودم که

 .کند خوش

 و ایلیا دنبال آمدمی شخصا آرمان بودم شده مرخص بیمارستان از که وقتی از    

 روز یک تا گرفتمی اجازه هم گاهی. گرداندبرمی و آموزشگاه بردمی را او خودش

 و بودم راضی بود نفر دو این میان که روابطی حسن از. دارد نگه خود نزد را او کامل

 زنیا روحی لحاظ به هم شاید. مانددرنمی من بی هم ایلیا باالخره که این از حالخوش
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 هامدت خاطراتم دفاتر البته. هایمنوشته و هاکتاب در غرق و باشم تنها گاهی داشتم

 حس چون نداشتم، هم بازکردنشان به تمایلی حتی من و خوردمی خاک که بود

 یحت شود، احساساتم شدن خراشیده باعث تواندمی قدیمی مطالب خواندن کردممی

 ورط چه آورده سرت امان که بالیی همهاین با پرسیدمی من از نفر یک ذهنم ته شاید

 !دهی؟ راهش اتزندگی به و ببخشی را او توانستی

 جدید امان با جدید رؤیای و شوند فراموش گذشته خاطرات تمام خواستممی    

 .....بودم کورخوانده من ولی دهد ادامه اشزندگی به دردسری هیچبی

 و اطاقم به آمد خدمتکارم روز یک که بود گذشته امان و من عقد از هفته دو تقریبا    

 و تمرف آیفون طرف به و بستم را کتابم. دارد کار من با درخانه پشت کسی که خبرداد

 :برداشتم را گوشی

 ".بفرمایید"ـ    

 "!تاجبخش؟ رؤیا خانم بخیر، عصرتون"ـ    

 ".بفرمائید امرتونو هستم، خودم بله"ـ    

 رچهه خوانمی ایشون رسیدم، خدمتتون «شادان زرّین» خانم ازطرف من"ـ    

 ".ببینن رو شما ترسریع

 ...بود نخورده گوشم به تاکنون که کردم فکر اسمی به باتعجب    

 ".شناسمنمی رو کسی چنین من ولی آقا، ببخشید"ـ    

 پیام که رسیدم خدمت هم من کردن امر من به ایشون ومعذور، مأمورم بنده"ـ    

 دممی بدین اجازه اگه که تهس هم آدرسی برسونم، تونعرض به ایشونو فوری

 ".خدمتتون

 ".بفرستم رو خدمتکارم تا کنید صبر. ممنون کنم،می خواهش"ـ    
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 و بگیرد را آدرس تا در دم فرستادم را خدمتکارم و گذاشتم سرجایش را گوشی و    

 .بیاورد

 ار امان بود بهتر شاید کردم، نگاه بود شده نوشته کاغذ روی که آدرسی و اسم به    

 اهر خط و بود اشغال گرفتممی هرچه ولی رفتم تلفن سمت به گذاشتم،می جریان در

 .دادنمی

 نم به هم سری ادب رسم به بود، آمده ایلیا بازگرداندن برای آرمان که بعد ساعتی    

 :بداند بارهاین در چیزی او شاید کردم حس شد، احوالم جویای و زد

 "شناسی؟می شادان رّینز اسم به رو کسی تو آرمان،"ـ    

 :داد جواب مکث کمی از بعد و کرد من به داری معنی نگاه    

 ".هستن مادرت ایشون"ـ    

 :کردم نگاهش تحیّر با    

 «شهابی زهرا.... »نیست این شده ثبت من یتوشناسنامه که اسمی ولی.... ولی"ـ    

 "!مادرمه اسم این

 :کشنده مکثی بازهم    

 دیدن خاطر به چون بپرسی ازخودش تونیمی رو دلیلش. داده تغییر رو اسمش"ـ    

 ".ایران اومده تو

 گویدب دیگری چیز کهآن بی او ولی ماندم، تریبیش توضیح منتظر و برده ماتم من    

 است؟ ایران االن زری ؟!گفت چه او. رفت و گذاشت تنها هایمخیال و فکر با مرا

 ....مادرم؟

 او حق در اماندیشیدهمی حال به تا که آنچه از تربیش خیلی مکرد حس ناگهان    

 ولی کردممی جدی اقدامی دیدنش برای بار یک که بود سزاوار شاید. امکرده کوتاهی
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 کمدست باشد بدنامی و بد مادر هم هرقدر او. امداشته تریمهم هایاولویت همواره

. بسته چیزها خیلی روی به را شمشچ و آورده جا به را مطلب حق االرثمسهم درمورد

 دفاع خودش شرافت از آیا است؟ بدنامی همهاین سزاوار آیا است؟ بدی آدم مادرم

 ای پذیرفته را اتهاماتش چیست؟ خاطر به نکرده را کار این حال به تا اگر کرد؟ خواهد

 یدند خاطر به فقط و فقط اینجاست، او حاال.... خویش؟ از آن رفع برای نیافته فرصتی

 یحت من که کاری ببیند، مرا تا کرده تحمیل خود به را سفر رنج بیماری دراوج او! من

 ....امنداده انجامش هم سالمتی اوج در

 مسلما داد؟می اجازه من به آیا امکرده را مادرم دیدار قصد که گفتممی امان به اگر    

 .گیرمب تماس او با دیدمن نیازی دیگر پس نبخشد، مرا و شود عصبانی بود ممکن نه،

 حالم چون و شدم آماده هم من برد خود با را او و ایلیا دنبال آمد آرمان وقتی بعد روز    

 .برساند داشتم که آدرسی به مرا تا خواستم پیشکارم از نبود رانندگی مساعد

 که مادری دیدار از آیا دانستمنمی افتاد،می بیرون سینه از داشت قلبم مدت تمام    

 زده؟وحشت و نگران یا وخرسندم شاد امندیده هرگز

 رسیدم مربوطه ساختمان جلوی وقتی غریبی، وحالوحس داشتم عجیبی هیجان    

 جلهع طوراین بدنامی زن چنین دیدن برای باید چرا لرزید،می داشت آشکارا تنم تمام

 هایخیل زندگی که زنی یا است داشتنی دوست مادر یک فقط من برای او آیا کردم؟می

 ساخته؟ تباه را

 بود آورده برایم اورا وپیغام آدرس کهمردی همان درآوردم، صدا به را خانه زنگ    

 وارد پیشکارم همراه به بازکرد، برایم دررا کردم معرفی را خودم وقتی و داد جواب

 ره از بود، دهش آراسته فردی منحصربه یشیوه به که شدم زیبا و شکوه با حیاطی

 ثلم بود، پیچیده حفاظآهنی هایمیله به و کرده عروج نیلوفری یبوته دیوار یگوشه

 کسرهی حیاط کف باشد، داشته نیلوفر به عجیبی بستگیدل خانه این صاحب کهاین
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 کی با حیاط وسط درست باشکوه ایباغچه و بود رنگ طوسی سنگفرشی از پوشیده

 .کردمی خودنمایی بود نهاده آسمان سربر که کهنسال زینتی نخل

 ینا به توجه با و داشت من یخانه به زیادی شباهت ساختمان و حیاط این تزیینات    

 .باشد چنین که است طبیعی بوده، هم جمشیدیه عمارت قبلی صاحب او که

 وهلج مبهم و گنگ نقش مشتی من تاببی درچشمان هازیبائی این یهمه حالبااین    

 ...باشد کشیده ماشین یشیشه بخار بر شیطان کودکی کهطرحی مثل کرد،می

 ار امسینه راه سختی به نفسم نبود، دلمتوی دل دیگر شدم که ساختمان داخل    

 است؟ چگونه اکنون دلبری و زیبائی بت آن است؟ شکلی چه او یعنی یافت،می

 !...است؟ چگونه مادرم...! مادرم

 میانه آقای آمدم، خود به مردانه صدایی با که بودم واضطراب هیجان غرق وزهن    

 نه یفاصله با بود رسان پیغام شخص همان کنممی فکر که مسنّی لباسخوش و اندام

 رام آنگاه گفت،می خوشامد و سالم من به خوشرویی با و ایستاده من از زیادی چندان

 هیچبی هم خودش داد، نشانم بود درآن مادرم که را اطاقی و کرد راهنمایی داخل به

 همان نیز پیشکارم. رفت کارش سراغ و گرفت فاصله ازمن دیگری وصحبت حرف

 . ماند منتظر و ایستاد بود شده راهنمایی که جایی در، بیرون

 کرده حفظ را خود مالحت همچنان که بیمار و گرفتهصدایی درآوردم، صدا به را دراطاق

 از بار صدها او نشد، باورم دیدم که را آنچه بازکردم را در وقتی داد، ورود یازهاج بود

 .....بود تر باشکوه من تصور

 ختت مخملین بربالش مقداری موّاجش و بلند گیسوان آرمیده، برتخت بود پریزادی

 ....وچشمانش.... درآمیخته هم به سیم و زر بود، پریشان اشسینه مقابل ومقداری

 نیلی، رنگی داشت؛ غروب روشن نیمه آسمان چون رنگی خمارش و درشت مانچش

 !مثالبی و نظیربی
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 اهم به ستاره یک شباهت مثل او به من شباهت اویم؟ شبیه من که گفته کسی چه

 نیز را موهاوچشمانم رنگ حتی ندارم، خاصی زیبایی هیچ او برابر در من است،

 .اندکرده تشبیه او به رحمانهبی

 انیده با و شده توصیف غیرقابل حالی دچار من مثل نیز او کنم، سالمی نتوانستم

 هب آهسته دارد،برمی قدم مه درون که بودم عابری مثل بود، دوخته چشم من به بازنیمه

 را چشمانم چندبار کنم باور را لطافتش و زیبائی کهاین برای و شدم نزدیک تختش

 اخدای! باورنکردنی و نظیربی بود، که بود همان او اما گشودم ازهم دوباره و نهاده برهم

 در سال هایسال کهکسی ؟!امزندگی یپرونده اول ردیف متهم! است؟ مادرمن این

 پاسخی کردمنمی گمان هرگز که سؤالی نبود، بیش سؤالی عالمت اماندیشه و ذهن

 ...ومشتاقم زدهبهت دیدگان مقابل درست اواینجاست؛ اماحاال بیابم، برایش

 بر نسیم و رود یزمزمه چون کهصدایی آمدم، خود به اشگرفته باصدای ناگهان

 ...زدمی زخمه احساس هایپرده

 کتوناز دستای بذار! من کوچولوی فرشته جلو بیا! منی؟ رؤیای واقعا تو! زیبا دختر"ـ

 "...بگیرم دستام توی

 زدهوحشت یساله شش دخترک همان هم هنوز انگار که زدمی حرف جوری من با او

 یک حتی فشرد، خود دردست را هایمدست شدم، نزدیک او به آرام آرام! وگریانم

 اگرچه بود، ننشسته مانندش یاس و لطیف پوست برروی هم کوچک چروک و چین

 یزیچ یشهازیبایی از ولی باشد داشته سال پنجاه حدود چیزی حداقل االن بایستمی

 یهرهچ بر تأثیری زمان گذشت که بود زنانی دسته آن از او کهاین مثل بود، نشده کم

 گاران بزنی، تخمین را شانواقعی وسال سن توانست نخواهی هرگز و ندارد زیبایشان

 رسیدمی رنظ به ساله وپنجسی تا سی نهایتا اکنون او نیستند، آدمیزاد یطایفه از اصال

 .....بود شده شکسته کامال سالگی چهل از قبل پدرم چارهبی هک آن حال
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 مثال بود، غیرعادی و عجیب همیشه امزندگی لحظات ترینسخت به من هایواکنش

 آغوشش در را خود و بزنم فریاد یا بریزم اشک و کنم بغض کهاین جای به حاال همین

 ....نرم و ککوچ لبخندی نشست،می برلبانم لبخندی اختیاربی بیفکنم

 :بوسید را هایمدست

 "!نازنین بگو چیزی یه ساکتی؟ چرا"ـ

 کهآن الح هستم، هم من که بگویم دربرابرش توانستممی چگونه گفتم؟می چیزی باید

 هایشعله در سال هایسال کردممی واحساس برده یاد از را هاگالیه تمام کلی به

 ...امسوخته محبتش

 را ودستم زد برهم آهسته را ملیحش چشمان شد، تمام سنگین برایش سکوتم

 :کشید اشبرگونه نرمی به و گرفت رمقشبی دردست

 و خواب توی سال هایسال! عزیزترینم دیمی زجرم سکوتت این با داری تو"ـ

 شه،ب تعبیر پریشونم هایخواب نذار.... اشکبی و حرفبی دیدم، رو لحظه این بیداری

 رؤیای! آه... من همیشگی رؤیای.!.. من رؤیای رؤیام؟ عالم توی همهنوز نکنه یا

 ".....من

. آورد درد به را دلم هایشاشک سرگشود، انگیزشغم بغض یکباره به و گفت را این

 هستهآ امپیشانی بنشیند خاک بر که خشکی برگ مثل ناگاه به اما شد چه نفهمیدم

 زیرلب و نهاد هایمبرگونه را هایشدست کف ند،بنشی بلندش برپیشانی تا آمد پائین

 .....تعویذ یک دعا؛ یک مثل درست کرد، تکرار باز و کرد تکرار را نامم

 :زد ایه*س*و*ب هایمبرلب که بیاورم زبان بر کالمی نبودم قادر هنوز

 کوتتس عزیزدلم، بگو چیزی یه کن، لعنتم کن، نفرینم بده، فحشم! نازنین بگو"ـ

 "...کنهمی بیچارم

 :کرده عرق و بود سرد کشیدم، هایشگونه به دستی
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 "اومده؟ سرت به چی مامان؟ شده چی"ـ

 چه..... مامان.... مامان برانم، برزبان را کلمه این دیگر بار کردمنمی باور.... مامان

 !...کند؟نمی سیرابم چرا پس! نامت گواراست

 :فشرد اشسینه به را سرم

 ور مرگ حتی شنیدنش برای که صدایی..... قشنگته صدای این یچارهبی مامان"ـ

 "....زدم پس

 نگاهش شدم، زیبایش اندازهبی چشمان یخیره دوباره و برداشتم اشسینه از سر

 :داشت نیاز از رنگی

 "!رو قشنگت سرتاپای ببینمت، کامل خواممی"ـ

 ....کشید امبسته یموها به دستی و برداشت را امروسری و چادر و آورد پیش دست و

 امسماییب اسم چنین که نازنینت پدر از ممنونم.... انگیزخیال و زیبا! هاییفرشته مثل"ـ

 "!رؤیا کرد؛ انتخاب برات

 ؟اندبوده ومجنون لیلی لحظه آخرین تا انگار که زندمی حرف جوری پدرم یدرباره چرا

 «گذاشتی؟ یشتنها تو که نازنینی پدر» آزرد، را هایملب تلخی لبخند

 :کشید امگونه بر دستی

 "قشنگم؟ دختر چرا شدی، بستری بیمارستان گفتمی آرمان"ـ

 :زدم برهم خستگی با را چشمانم و کشیدم آهی

 "...نه؟ یا داری الزم منو پرسهنمی میاد وقتی دیگه، بیماریه"ـ

 دم،ترسییم اطاقم درون هایسایه از یا دیدممی کابوسی که وقتی هایم،کودکی مثل و

 ولی ودب شده متحیّر عجیبم رفتار از دانممی کشیدم، دراز کنارش و زدم کنار را پتویش
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 تلخی اتفاق هرگز که انگار کند، رفتار آرام و خونسرد من مثل نیز او داد ترجیح

 ....بازگشته عقب به وچهارسالبیست زمان و نیفتاده مانمیان

 احساسات ابراز را دستم نیز من کشید، شمدرآغو و زد راستش پهلوی به غلتی آرام

 برایم که وقتی به گذشته، خاطرات به شدیم خیره هم درچشم چشم هردو و کردم

 ریزریز هردو و فشردمی انگشتانش الی را دماغم خواند،می شعر گفت،می قصه

 را هااین تمام از خیالی فقط یا کردیم را کارها این هم االن دانمنمی.... خندیدیممی

 تمنگریس داشت عمیق و زیبا هایشکن با تاجی که اشگوشتی هایلب به گذراندیم؟

 دایص. فشرد اشسینه به تربیش مرا و زد لبخند نیز او نشست، برلبم لبخندی و

 ....وندش گفته کهاین از قبل حتی کردمی حل را چیزها خیلی همین بود، نظیربی قلبش

 "تی؟دونسمی رؤیا، خوبی زیادی تو"ـ

 یچشمک دادم، تکان مثبت جواب ینشانه به سری داشتم لب بر که لبخندی همان با

 :زد

 "!هستی که هم خودشیفته"ـ

 "!جورم چه اوف"ـ

 "نیست؟ که همنشین کمال"ـ

 :امان یشیوه به انداختم، باال را ابرویم یک.... زد چشمکی دوباره و

 "دونه؟می چه کسی! شاید"ـ

 :رفت لبش از لبخند

 گردوندی، رو ازم کردی، بغض همیشه هامبیداری و خواب توی کنم،نمی اورب"ـ

 یه.... من رؤیای تو و بینممی خواب دارم نکنه.... کردی کوتاه دامنت از هامودست

 "زودگذری؟ رؤیای
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 :زدم برهم آهسته را چشمانم

 "!کن مباور پس... بیدار و امبیداری نیستم، خواب اما.... زودگذر هم رؤیام، هم"ـ

 :تعجب و تحسین از شد آکنده نگاهش و کرد سکوت کمی

 وت! کنم پاس تو پیش رو زندگیم واحدهای تمام باید گفتمی که داشت حق ایرج"ـ

 ".رو پروندن سر از هوش راه هم بلدی، خوب رو بردن دل راه هم

 زند،ب حرف پدرم رقیب از درحضورم که امداده او به را جرأت این خودم ندادم، جوابی

 پدرش یدرباره او که کسی ام؟شده امان همسر حقی چه به خودم حقی؟ چه به بگویم

 غرق آن در امان که را ایفاجعه عمق داشتم تازه! زندمی حرف اشتیاق با چنین این

 خصوصی هایالیه کردن پنهان برای هاسال این تمام که این علت فهمیدم،می بود

 گرفت آتش بار یک او مادر اگر..... زده آتش و آب به زری و ایرج از عشقمان و رابطه

! نفهمید کسی را شدنش خاکستر ولی سوخت سال هایسال من پدر شد، خاکستر و

 ینا است ممکن طور چه زیباست؟ قدراین چرا نیستم؟ متنفر او از همهاین با چرا ولی

 باشد؟ بدسیرت و وپلید فاسد درخشدمی مهتاب مثل که مهربان و لطیف زن

 گذراند، نظر از را صورتم اجزای تک تک ولع با و کرد نوازش را هایمگونه و موها کمی

 ....آغوشش از همچنین و شدمنمی سیر تماشایش از نیز من

 االن کرده، درگیر رو جسمم تمام واگیردار خطرناک بیماری یه که دونیمی حتما"ـ

 "شدی؟ نزدیک بهم قدراین که ترسینمی

 :دادم تکان سری

 شکست رو مرگ حتی تونیمی کنی اراده اگه چون نترس، هم تو.... ترسمنمی نه،"ـ

 "!ببینی منو تا روندی پس اونو حاال همین تا که طورهمون بدی،

 :کشیدم را دستش و برخاستم آنگاه. نشاندم لطیفش یگونه بر ایبـوسه و
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 "!درنیار رو مریضا ادای پاشو،"ـ

 :بنشیند زحمت به کرد سعی و شد خیز نیم و زد لبخندی امشوخی به

 "!گهمی زور بهم یکی مریضیم از بعد که باره اولین"ـ

 "!خبره چه کردی فکر هم تو کردن لوست دیگه، آره"ـ

 رنگ و لرزان شد، لذت غرق دادممی او به که کمکی از و خندید رنجش و درد وسط

 سوی به هم با دو هر. افتاد وفر هامچ تا بلندش دامن و ایستاد پاهایش روی پریده

 بود، ییزیبا اطاق. نشستیم و رفتیم بود اطاق یگوشه که رنگی بنفش راحتی هایمبل

 این قدر چه! نداشتم آن به توجهی لحظه همین تا که است جالب. رویایی و ساده

 یکرده گم راه پریان مثل آمد،می او به حریرش هایآستین با گلدار آبی پیرهن

 ....نداشت پر فقط که اهافسانه

 از یا بخورم بود شده چیده میز روی که هاییشیرینی و هامیوه از تا کرد تعارفم

 رد موقتا خوردن برای را دعوتش. بریزم خودم برای قهوه و چای چینی بلند هایقوری

 :کردم

 مهه یکردمی اقدام زودتر اگه کنینمی فکر دیر؟ قدراین چرا ببینی، منو خواستیمی"ـ

 "رسید؟می نظر به بهتر و ترقشنگ خیلی امروز چی

 :گرفت من از را شرمسارش نگاه

 ".داشتم رو خودم مشکالت هم من ولی دونم،می کردم کوتاهی"ـ

 :دوخت من به را نگاهش دوباره و

 دفاع از دستم وقتی که هاییحرف شنیدی، مدرباره وحشتناکی هایحرف دونممی"ـ

 ؤیار ولی... بودنم مادر بودنم، زن حتی برد، زیرسؤال رو حیثیتمآبروو تمام بود کوتاه

 راتب حکم کنن،می متهمت کرد، بشه فکرشو حتی که اونه از تررحمبی خیلی زندگی
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 ،گذشته ازکار کار دیگه که موقعیه بدن هم اگه دن،نمی بهت دفاع یاجازه ولی برنمی

 و بزرگ گـناه تنها کنی باور تو که بگم چی.... حاال همین مثل! نداره ایفایده

 "!تو؟ دربرابر حضور از داشتم شرم که بوده این نابخشودنیم

 امان و من سر ایرج دست به دست که بال همه این از بعد او یعنی شد،نمی باورم

 !داند؟می حضور شرم را خود گـناه تنها آورده

 "گـناهی؟بی قدراین یعنی"ـ

 :نشست لبش کنج تلخ لبخندی

 شدی؟ واقع وتهمت مهریبی مورد چندبار! عزیزم بنداز خودت زندگی به نگاه یه"ـ

 جایی صدات بازهم ولی بزنی وآتیش آب به شدی مجبور آبروت از دفاع برای چندبار

 "....بار؟ چند نرسید؟

 قضاوت و دوزیممی و بریممی طوریم، همین ما یهمه بود، او با حق! کردم باور حاال

 ....دهیم خود به را متهم یدفاعیه شنیدن زحمت کهاین بدون کنیممی

 اجازه سیک به نتونستم باشم، متنفر ازت نتونستم مامان، داشتم دوستت همیشه من"ـ

 مامت چون شنیدممی تدرباره بدی حرفای که وقتی حتی کنه، احترامیبی بهت که بدم

 که نیستی خودت ولی زنن،می حرف تدرباره همه چرا پرسیدممی خودم از هاسال این

 "گذاشتی؟ تنهام چرا بگو.... بگو حاال بگی؟ رو حقیقت

 :گرفت خود به آزردگیدل از رنگی اشچهره

 یه لمث درست کردن بیرون زندگیم و خونه از منو گذاشتم، تنهات که نبودم من این"ـ

 در و بوسیدن حسرتم ترینبزرگ هاسال این تمام.... شده مصرف کاغذی دستمال

 ".دادننمی بهم کارو این یاجازه ولی بود تدوباره کشیدن آغوش

 "نبود؟ بابا به خیانتت خاطر به هااین مگه"ـ
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 پدرت حماقت بودم، وفادار زندگیم و همسر به من خیانت؟ کدوم! چرنده شهمه اینا"ـ

 جازها کنه دفاع عشقش حریم از و بایسته کهاین جای به! کرد نابود رو مونهمه که بود

 تمالاح درصد یه حتی! بگیره ازش منو و کنه تازی یکه زندگیمون توی رقیبش که داد

 رحمیبی با جوریچه من که دونهمی خدا فقط.... باشه نقشه هااین شاید که نداد

 کتک باد به منو تو گریون و ه*ا*ن*گبی چشمای جلوی که وقتی ساختممی پدرت

 بودم حاضر بازهم و کشیدممی شکنجه تو رنج از بلکه د،در از نه من و گرفتمی

 این تمام.... کنه بیرونم زندگیش از طوری اون خواستمنمی ولی بسازم و بسوزم

 صدبار روزی و بوده تو وگریون زدهوحشت چشمای من بیداری و خواب کابوس هاسال

 که هباش رحمبی تونهمی رقدچه آدم یه که کردم سؤال بلندبلند خودم از هادیوونه مثل

 "....باشه؟ حدوحساببی خشونت همهاون شاهد نازپروده یدختربچه یه بده اجازه

 پاک ذهنم از خشونت همه آن تأثیر هنوزهم آورد، درد به را دلم شدت به هاحرف این

 ....نشده

 درقهچ نفهمید هرگز که حیف! مرد پدرنازنینت اون که متأسفم واقعا حالاین با... "ـ

 "....بود دیر خیلی دیگه ولی فهمید هم شاید داشتم، دوستش

 :کشیدم درهم را ابروانم

 "کنن؟می اشتباه تدرباره آدم همه این کنیمی فکر چرا"ـ

 قدم مسیری توی کردمی وادارم ایرج جوری چه که کنم تعریف برات بخوام اگه"ـ

 باور اصال شایدهم شه،می ایهصفح هزار یقصه کتاب یه خواستمی اون که بردارم

 نحو هب ایرج که بود نقشه یه هم نازنینت پدر از من شدن جدا حتی که بدون اما نکنی،

 ".کرد اجرا اونو دلخواهش

 هخواست دلش که مسیری هر در نیز ایرج فرزند هرحال به نبود، باورنکردنی هم چندان

 هنوز من اما! ساخته ایصفحه هزار یقصه کتاب یک من زندگی برای و داده هول مرا

 :بودم خوشبین هم
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 ور تقصه کتاب این از خطی چند دممی ترجیح اما باشه، سخت برام باورش شاید"ـ

 ".بخونم

 ....."!نوشتنم عاشق من دونی؟می نوشتم، چیزهایی یه من البته خب"ـ

 من یعنی! خبرنداشتم ومن بوده ومادرم من بین وحشتناکی شباهت چه! من خدای

 !ام؟برده ارث به او از را نوشتن

 ولی تخیلمه یزاییده کنی احساس بخونی نوشتم من که رو اونچه اگه شاید...."ـ

 دتخو اگه منی زندگی داستان یخواننده آخرین و اولین تو حالبااین! محضه حقیقت

 گیندز این توی ایدیگه کس هیچ نه مهمه تو قضاوت و تو فقط من برای باشی، مایل

 "!...کثافت بوگندوی

 :دادم تکان سری

 عمر یه صفحاتش کردن وجورجمع که دارم زندگیم از پراکنده کتاب یه خودم"ـ

 دق عمرم دونممی بعید چون بگی کتابت از ایخالصه یه بهتره پس خواد،می طوالنی

 تپش که عجیبی زندگی. بکشم دوش به رو غیرعادی و عجیب زندگی دوتا بار که بده

 هم هادرخت از برگ افتادن به حتی دیگه.... بود پیچیده ماجرای یه شساده اتفاق ره

 "!دارم شک

 و دست درحال ما هردوی که حاال کم دست کرد،می درکم داد، تکان تأییدم به سری

 رایمب چهقدر زمان که بفهمد توانستمی بودیم مرگبار بیماری یک با کردن نرم پنجه

 .دارد اهمیت

 :شدم اشخیره ینهس به دست

 "!شادان؟ زرّین چرا بگو، همه از اول"ـ

 :افکند زیر به سر
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 نام هیچ خواستمنمی دیگه.... شم عوض هم من که بود الزم پس کرد، طردم پدرم"ـ

 گفت پدرم چون زرّین شد زهرا. بمونه باقی دنیا این توی بابام دختر از نشونی و

 این برای هم رو شادان. گذاشته روم رو اسمش که بزرگواره بانوی اون یشرمنده

 هی فامیلی این که هرچند کنم، زندگی شاد این از بعد خواستممی که کردم انتخاب

 "....بود بزرگ خودفریبی

 ....است ترتلخ قطعا اشادامه بود، تلخی شروع

 زهرا حضرت یشرمنده وگرنه گذاشتی، کج پاتو که داری قبول هم خودت پس"ـ

 ".شدینمی

 :کشید آهی

 و دب شنیدی مدرباره تو که قدرهم اون ولی بودم؛ السالمیعلیه آدم خیلی گمنمی"ـ

 فکر وت که نیست اونی کدومش هیچ ولی داشتم زیادی خطاهای من. نیستم وحشتناک

 من عشق به دل اصالنی تورج پسر تک ایرج، که بود سالم چهارده فقط. کنیمی

 و خام من ولی حقوق، آخر سال دانشجوی و بود بزرگتر من از سال نه اون باخت،

 برای اطرافم، پسران توجه مورد شدت به خاصم یچهره خاطر به و بودم تجربهبی

 کمر بشم خودش از ترزرنگ یکی یطعمه من کهاین از وحشتزده ایرج هم همین

 یه که ایدیگه هرچیز یا انحصارطلبی مراقبت، دوستی، با کنه، تصاحبم که بست همت

 .برهمی لذت ازش بالغ تازه تردخ

 سری یک از و کردمفکرنمی هااون مثل من ولی بودن ومقید مذهبی خیلی پدرومادرم

 رو ایرج زندگی سبک هم همین برای بودم، فراری و بیزار آمیزشونافراط رفتارهای

 وجودی با چون عشق، حد در نه اما اومد،می خوشم ازش و پسندیدممی زیادی تاحد

 هم اینو و دادمی آزارم شدت به شطلبانهجاه رفتارهای اما بود جذاب عاواق که

 هک گفتمی صراحتا هم خودش. داشته رابطه ایدیگه دخترای با قبال که دونستممی

 ".بذاره کنار رو آزادش روابط تا شده باعث من عشق
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 ....داشتمن نظری آزادش روابط یدرباره اما است، امان شبیه اشطلبی جاه اینجا تا

 برای رسما بدم رکاب بهش راحتی اینبه که نیستم کسی من فهمید وقتی هرحالبه"ـ

 هک بود مدتی و کردمی کار آمریکا سفارت توی پدرش. مونخونه به اومدن خواستگاری

 هم من پدر داد،می انجام حقوقی کارهای و بود درکنارش دستیار عنوان به هم خودش

 شده باعث همین و داشت عهده به رو جااون ریاست خانرجتو که بود بخشی کارمند

 هشد الزم که فهمیدیم. کنه ردش صراحتا نتونه و شه رودروایسی دچار کمی که بود

 یه که بود من برای فرصت بهترین این و آمریکا بره کارآموزی برای رو مدتی ایرج

 .شم خالص شرش از جوری

 و سربسته جواب ولی پدرم، نه و اومدمی خوشش ایرج از مادرم نه اگرچه هرحال به

 یدوره هروقت که شد این بر قرارمون و کردیم قبول کنن فکر که دادیم معلقی

 هایچارچوب طبق رو برونبلی مراسم ایران، برگشت و شد تموم ایرج کارآموزی

 ترینبزرگ و اولین این و بذاریم موقع همون هم رو عروسی قرار و کنیم برگزار عرفی

 یوعده دادن دادم، انجامش پدرومادرم یپشتوانه به که بود زندگیم توی من طایخ

 !عاشق و طلب جاه مردی به سرخرمن

 ینامه باری سه دو اونجا از و آمریکا رفت بودم داده بهش که ایوعده امید به ایرج

 خیلی غربت توی تا دادم حالش درخور هاییجواب هم من که فرستاد برام عاشقانه

 که هست ایعالقه کردممی حس گاهی چرا؟ دروغ برسه، کاراش به بتونه و نشه اذیت

 .بگیرمش نادیده دارم سعی

 ورد لوند دخترهای به دوباره سرش کردم فکر و شد تربیش هاشنامه یفاصله کمکم

 یخیل بگم تونمنمی. بگذرونه بد خودش به که نبود آدمی اون چون شده گرم برش و

 ودمخ واسه فقط.... نه باشم، داده دستش از که بودم این نگران مثال یا شکسته دلم

 مقدار یه حالدرعین! باشم مزخرفی آدم همچین یه منتظر باید که بودم متأسف

 هاگ حتی که داشت خاصیتی یه ایرج بود، عادت خاطر به که داشتم براش دلتنگی
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 المث که کردیمی حس هم اگه! کردیمی پیدا اعتیاد بهش ولی شدینمی هم عاشقش

 یه لغزهمی خودت از غیر یکی هایزیبایی روی داره نظیرشبی و سیاه چشمای اون

 همین و نداشتی گریزی ازش که دادمی قلقلکت تحمل غیرقابل حسادت حس جور

 ".نهک تحریک رو ایعاشقانه حس مثال کهاین نه بزنه، دامن تنفر ایجاد به تونستمی

 و سیاه چشمان از شودمی مگر خوابیده، هایشحرف پشت دروغ کمی کردم حس

 عشق بدون هااین تمام ولی کرد تجربه را حسادت شبیه حسی و گفت نظیریبی

 باشد؟

 تصمیم وسرشناس اصیل یاشرافزاده یه فرامرزتاجبخش که بود ایام توهمون....."ـ

 هب اومد بنابراین بایسته، خودش پای روی و کنه جدا شخانواده از رو حسابش گرفت

 .شد مستقر و خرید رو اونجا عمارت زیباترین و ما محل

 وقار بمجذو که نبود کسی و بستیم دل اون به دیگه دخترای از خیلی بلکه من تنها نه

 مردهای حتی اما نداشت زیادی سن که بااین باشه، نشده مرد اون شکوه و زیبایی و

 و مغرور اون کردن،می کرنش برابرش در و ذاشتنمی احترام بهش ارادهبی هم مسن

 رهادخت زیباترین. کردنمی خرد هم تره برش و دور دخترهای برای و بود نیافتنی دست

 پر نگاهش که بس دیوارن روی مسخره نقاشی یه کردنمی احساس مقابلش در هم

 یقتو کهجائی تا کشوند جنون سرحد به منو مردی چنین عشق. بود بزرگی و مناعت از

 بفهمم که اونبی دیدممی جایی رو اسمش اول حرف حتی یا شنیدممی رو اسمش

 "....بود شده سرازیر دستم جای ازهمه خون و افتاده گوشتم زیر ناخنم

 نیلگونش چشمان روی بر شفافی یپرده اشک وقطرات لرزید هایشلب ناگاه به

 راوب شدت به لحظات آن یادآوری تیح و نمودمی واقعی اندازهبی تلخش یقصه کشید،

 ...بود تأثیرگذاشته

 چنین که کردنمی باور کسی هیچ و بود شده المثلضرب فرامرز به من عشق... "ـ

 رو عشقش که اونبی باشه، داشته وجود هم شعر و قصه هایکتاب از بیرون عشقی
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 حتیو شدم ختهشنا دنیا عاشق ترینمجنون عنوان به بیارم زبون به کسی درمقابل

 هک داشتم کم گنجوی نظامی یه فقط سوزوندن،می دل من برای هاآدم ترینارزشبی

 ختمسومی چنان حسرتش از صبح تا شب.... بکشه تصویر به رو آمیزم جنون یقصه

 خدا مادر حتی و کردنمی بیدارم خیس بالش و کرده ورم چشمای با صبح دم که

 کوچه توی بار یه بود کافی. کردمی گریه من پای به پا و نشستمی گاهی هم بیامرزم

 نم روی به جز ندیدم هرگز که لبخندی..... بزنه روم به لبخند یه اون و کنم سالمش

 ریهگ براش صبح تا شب و افتادمی جونم به تب آزگار هفته یه که خالصه.... باشه زده

 ...کردممی زاری و

 امکان و بوده همراهم همیشه جزئیاتش باتمام امرزفر عشق بدونی که گممی رو اینا

 و کردم تجربه رو عشقی چنین من بدونی خواممی باشم، کرده فراموشش که نداره

 حق در باشم شده مرتکب هم خیانتی من اگه! گرفتم قرار تهمت تیر همه اون هدف

 دوجو برام یرجیا فرامرز، به نیاز همه اون فشار زیر دیگه که چرا فرامرز، نه بوده ایرج

 .بود شده محو خودش با هم خاطراتش تمام و نداشت

 تمام بین و اومد در آب از درست خاصش لبخند و نگاه به من حس هرحال به

 باور شدم، انتخاب ازطرفش من نداشتن اون با ازدواج جز آرزویی که دخترهایی

 یدرباره رو بهیمشا عشق هم اون بودم شودیوونه عاشق که مدتی درتمام کردمنمی

 رایب رو دخترشون نظیربی مرد این که شدن متوجه مادروپدرم وقتی کرده، تجربه من

 ات بکنن هرکاری بودن وحاضر کردن گم رو پاشون و دست کامال کرده انتخاب زندگی

 ناهمگون وصلت از فرار راه بهترین این کردمی حس هم پدرم. بگیره سر وصلت این

 ماه هفت شش این توی هم ایرج دیگه طرف از اصالنیه، قیدوبندبی یخانواده و ما

 بعدها البته که بودم نکرده دریافت ازش اینامه حتی و بود نشده خبری ازش دیگه

 هوایی و کنم فراموشش تا بود کرده پنهون ازم پدرم رو آخرش ینامه تا دو فهمیدم

 و نمک فکر ایرج به که دهنمی فرصتی من به اصال فرامرز عشق که این از غافل نشم،
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 عذاب دادم، بهش که ایوعده و ایرج دربرابر تا بود کرده کمکم کارش این فقط

 .باشم نداشته وجدان

 مارس فرامرز با خودم نشدنی وصف اشتیاق و پدرومادرم کامل رضایت با من هرحال به

 انمخ عمه پیش نروژ رفتیم عسل ماه برای و گرفتیم باشکوهی عروسی و کردم ازدواج

 یهدلبست قدر اون. شناختممی که بودن هاییآدم نظیرترینبی از یکی تردیدبی که

 انمخ عمه کهاین مخصوصا بمونیم اونجا سالی چند داد ترجیح فرامرز که شدم ایشون

 توی که من. گرفتنمی دوباره عمر انگار و شدمی بهتر هرروز حالشون ما حضور با هم

 رو دلخواهم ازدواج تا کنم رها رو مدرسه بودم شده مجبور تاندبیرس سال اولین

 مدیپلم بعدها و دادم تحصیل ادامه نروژ توی خانم عمه و پدرت کمک با باشم، داشته

 .گرفتم هم رو

 جوری مادرم ولی پرسیدم ایرج یخانواده یدرباره و گرفتم تماس مادرم با چندباری

 تفاوتبی موضوع این به نسبت کامال ایرج پدرومادر کردم حس که کرد صحبت

 همون از یکی حکم هم ایرج برای مدت تمام کردم حس هم من که شد این هستن،

 سراغ بره بعد و بگذرونه خوش باهام صباحی چند که داشتم رو دخترهاش دوست

 یرودست عجب که فهمید و ایران بود برگشته وقتی ایرج کهاین از غافل دیگه، یکی

 .کینه از شد پر جودشو تمام خورده

 همکالس اتفاقا که پدرش همکاران از یکی دختر کرد، ازدواج رامونا با اون

 و بشه خانتورج پیشرفت باعث تونستمی نفر دو این ازدواج و بود هم شدانشکده

. کردم ازدواج فرامرز با من که بود حالخوش همین برای هم پدرش که فهمیدم بعدها

 د،درخشیمی جواهر یه مثل هاشهمکالسی تمام بین که ومغرور ازیب بود دختری رامونا

 ونهنم و ممتاز همیشه تحصیل و درس توی! پرکالغی سیاه موهای و عسلی چشمای با

 اآمریک توی مدت تمام هااون. کنه باز رو درسی هایگره ترینبغرنج تونستمی و بود

 شونبین ایعالقه بود شده باعث که گذروندنمی رو شونکارآموزی یدوره هم کنار

 رامونا و بود شده س*و*ه گرفتار معمول طبق ایرج متفاوت، مسیر دو در شه ایجاد
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 نهمی برای و کنه عشقش فدای رو پاکدامنیش که نبود زنی اون ولی! عاشق و شیدا

 رو من خیانت تالفی طرف یه از بزنه، نشون دو تیر یه با تا کرد ازدواج باهاش ایرج هم

 .بده تسکین رامونا به نسبت رو هوسش دیگه طرف از و ربیارهد

 نتونست چرا دونمنمی اما داشت، نظیربی همسر یه دیگه حاال ایرج کهوجودی با

 واسه! بود ایرج از مغرورتر بار صدها زن اون که خاطر این به شاید باشه، عاشقش

 تنگرف انتقام فکر از هرگز طبیعتا و کنه فراموش منو نتونست هرگز ایرج هم همین

 داد مفلوک زوج این به ایهدیه وخدا شدن داربچه ما از زودتر اونا نیومد، بیرون ازمن

 "....نداده ایدیگه کس هیچ به رو نظیرش که

 را اختیارمبی لبخند و نشست جانم یذره ذره بر هایشحرف تمام درمیان حرف این

 .....نماند دور مادرم تیزبین نگاه از البته که گزیدم

 و شیفته حسابی خانم عمه و اومدی دنیا به نروژ توی تو هم بعدش سال دو یکی"ـ

 که رانای برگردیم گرفت تصمیم فرا که بود چهارسالت حالاین با. شدن تو یدلبسته

 یداپ ادامه خانم عمه درکنار ما بختیخوش و گرفتنمی تصمیمی چنین هرگز کاشای

 .....کردمی

 بازی سیاست با و شد کاربه دست هم ایرج ایران به رسید پامون کهاین محض به

 الپایم ودیگران پدرت پیش منو آبروی ارثیه خانواده این توی که خاصی وموذیگری

 هایینامه جواب هم دستاویزش بذاره، جا به خودش از ردپایی حتی کهاین بدون کرد

 حداین تا کردمنمی فکر واقعا که دیگه مدارک سری یک و بودم نوشته براش که بود

 تحمل نتونست بود من عاشق ایخودخواهانه طرز به که فرامرز. باشه داشته اهمیت

 جنون سرحد تا اون باشم، کرده فکر ایدیگه مرد به ایذره حتی زمانی من که کنه

 نمکنمی فراموش هرگز داد، دست از من به نسبت اعتمادشو حتی و بود شده عصبانی

 و بود دیده بوم پشت سمت به باال یطبقه از فرار درحال رو ایسایه شب یک که

 ماحت باید که افتاد من جون به بوده چیزی دزدی شاید بده احتمال حتی کهاین بدون
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 در رو من خیانت فوبیای قدراون! کنم؟ خیانت بهش تونستم طورچه و بودم کی با بگم

 جدایی به کارمون و زد باوری غیرقابل هایخشونت به دست نهایتا که پروروند سر

 وت پیش خواستممی باشم، جدایی این به راضی ایذره حتی من که این بدون کشید

 ویت اون کرد، بیرون زندگیش از منو و نداد اجازه فرامرز ولی کنم مادری برات و بمونم

 قسم یعنی رد،ک جاری برمن رو* لعان یصیغه شرعی حکم یه به استناد با دادگاه

 ای دیگه مرد با رو من یرابطه خودش چشم با اون و هستم ناپاکی زن من که خورد

 ما مدنی قانون که آوردم شانس من خب؛ اما کرد، لعنت خیانت خاطر به رو من و دیده

 یوجهه اگرچه نداره تأثیری هیچ قاضی حکم در موضوع این و دونهنمی نافذ رو لعان

 و قضات از جمعی حضور در کار این با پدرت و بود باقی خودش قوت به موضوع شرعی

 .کرد حرام خودش بر ابد تا رو من دوستان، و آشنایان و هاحقوقدان

______________________________________________________ 

 شوهر که شکل این به شود،می ازدواج عقد فسخ موجب که شرعی حکمی: لعان*

 لعنت: »گویدمی پنجم بار و دیده خیانت درحال را همسرش که ردخومی قسم چهاربار

 :گویدمی بارپنجم و کندمی رد را اتهام چهاربار نیز زن.« باشم دروغگو اگر برمن خدا

 از رسنگسا و تازیانه حکم ترتیب این به.« باشد گفته راست اگراو برمن خدا لعنت»

 حکم این و شوندمی حرام برهم ابد تا شوهر و زن ولی گرددمی ساقط طرف هردو

 بعاتت یعنی نیست نافذ لعان ما کشور اساسی قانون در البته. است ناپذیر برگشت

 دوباره شوهر و زن اگر حتی و شودمی مترتب برآن شرعی آثار ولی ندارد قانونی

 .حرامند یکدیگر بر شرعا باشد، صحیح قانونی لحاظ به ازدواجشان و کنند ازدواج

 گهدی پشیمونی ولی کشید رنج عمرش یلحظه آخرین تا موضوع همین بابت شاید

 ههمیش برای کردم سعی موضوع همین خاطر به البته هم من. نداشت حالش به نفعی

 .نداره وجود بازگشتی راه هیچ دیگه و بندهمی رو هاراه تمام لعان چون بکنم دل ازش

 ما یهردو ولی نداشتیم ختیس و سفت مذهبی تفکر کدوم هیچ فرامرز و من که درسته

 ".....داشتیم قبول رو حرامش و حالل و بودیم پایبند دینمون اصول به
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 و عشق تمام با چرا فهمممی حاال. کرده عمل فکربی واقعا پدرم! دردناک قدر چه

 ....بازگرداند را او تا نکرد تالشی هرگز داشت مادرم به نسبت که حسرتی

 "بوده؟ جدایی این عثبا خان ایرج که فهمیدی تو"ـ

 بعدها ولی.... دادم راه ایرج به هم همین برای دونستم،نمی هاسال تا من.... نه"ـ

 و من و بود شده دیر دیگه حالاین با.... فهمیدم اومد دستم به که شواهدی از کمکم

 ".بودیم شده هم زندگی از جزئی ایرج

 :راندم زبان به بود کرده درگیر را ذهنم که سؤالی

 یتجربه اون از بعد ولی نبودی عاشقش بودی نکرده ازدواج وقتی تا که عجیبه"ـ

 شعاشق و بیای کنار ایرج با تونستی سادگی به فرامرز با عاشقیت گداز و پرسوز

 "!باشی؟

 کردممی درک بیاید، کنار جوری یک بزند خواهدمی که حرفی تلخی با تا کرد فکر کمی

 را چیزها این که ایرانی زن یک برای مخصوصا نیست، راحت چندان گفتنش که

 :است شناخته تابو عنوان به همواره

 به که وعشقی عالقه باتمام من که بود این حقیقت اما نباشه درست شاید گفتنش"ـ

 نقطه درواقع کهچیزی بودم، وعذاب دررنج موضوعی یک از همیشه داشتم فرامرز

 اجمز سرد شدت به پدرت......بودش ناختهش خوب خیلی ایرج و بود من اساسی ضعف

 داشت ظاهری دلربایی که هرقدر اون متأسفانه نداشت، خوشایندی خلوت اصال و بود

 هب که اون از تربیش اون شاید کردم،می فکر که بود اون از ترضعیف زناشویی در اما

 و نهک دگیزن افالطونی عشق یه با دادمی ترجیح باشه زن یک طبیعی نیازهای فکر

 ولی دادم درمان و دارو پیشنهاد حتی من! کردمی غرور احساس بابت این از هم خیلی

 موضوع این با منطقی کهاین جای به متأسفانه و شد مشکوک من به نسبت اون

 حاال که داشتم تریشیرین هایتجربه قبال البد که زد تهمت من به کنه برخورد

 شآتی با بود شده همزمان من درخواست کهاین صامخصو! بیام کنار باهاش تونمنمی
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 هب فرامرز بدبختانه و باشم داشته ازش اطالعی من کهاین بدون ایرج هایسوزوندن

 .جذابه پارتنرهاش برای قدر چه ایرج که دونستمی خوبی

 داشت معاشـقه توی ایالعادهفوق قدرت اون بود، پدرت برعکس کامال ایرج درواقع

 از خیالی با داشتم هاسال این تموم که فهمیدم اولمون یتجربه همون با که طوری

 توی ایرج خواستممی فرامرز از ناامیدانه من که اونچه دادم،می فریب خودمو فرامرز

 !تصورمن حد از تربیش هم چیزی یه حتی داشت کمال و تمام شچنته

 ایرج قوت نقطه این رگزبهه بودم نکرده تجربه پدرتو افتضاح خلوت اگه مطمئنا

 تمام ایرج ولی داشتم توقع فرامرز از که کارهایی و هاحرف اون تمام با رسیدم،نمی

 حتی هرگز طالق از قبل تا من که نکن فراموش حالاین با. کرد جبران کمبودهامو

 تمام با و کردم سر پدرت با نجیبانه و نکرد پیدا راه سرم به خیانت فکر ایذره

 رفتارهای این هم طالق از بعد حتی. پرستیدمشمی عاشقانه همچنان هاشضعف

 تپش مگذشته به و بزنم رو چی همه قید کرد وادار منو که بود اطرافیانم یرحمانهبی

 و خونه آبروییبی از فرار برای مادروپدرم که وقتی باشم، ایرج اختیار تحت و کنم

 نوم هرگز گفتن و کردن طردم هااون.... نامعلوم جای یه رفتن و فروختن رو زندگیشون

 تحقمس که بودم نکرده خطایی من ولی بخشند،نمی کردم فرامرز به که خیانتی بابت

 کسی و اومدمی بدش اسمم شدن شکسته از همیشه که پدرم. باشم توبیخ یا بخشش

 من دختر دیگه «زری» این که گفت علنا بزنه، صدام «زری» درمقابلش نداشت جرأت

 یآواره نما انگشت و چارهبی و خالی دست هم من و کرد محرومم ارث از حتی! ستنی

 رو سالمم جواب حتی و بستن روم به رو درها شونهمه ولی شدم فامیل یخونه

 دوستم یتوخونه رو شب یک شدم مجبور من که کنمنمی فراموش هرگز. ندادن

 .نذارم اونجا پامو زهرگ دیگه که خواست من از مادرش بعد روز و بگذرونم

 این تمام دونستمنمی که من اومدسراغم، ایرج واستیصال بدبختی اوج در نهایتا

 یقصه فرامرز شدن باعث ایدیگه افراد کردممی فکر و سرخودشه زیر هاآبروییبی

 گفت من به اون خوردم، رو شعاشقانه رفتارهای فریب بفهمه، رو ما کذائی نامزدی
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 خواست ازم. بودم شرمسار من و کردم خیانت بهش و ستمشک رو دلش من که

 گفت اون ولی «نداری؟ بچه و زن مگه: »پرسیدم من و کنم جبران درحقش کوتاهیمو

 چه من گفت. نداره معنایی هیچ من بی زندگیش و نداره بهشون ایعالقه هیچ که

 و بود نخواهد و نبوده همسرش عاشق هرگز اون نه، چه باشم داشته رابطه باهاش

 .داده دادگاه به هم رو طالقش درخواست

 ایخونه برام شد حاضر باشم داشته کامل یرابطه باهاش که این ازای در هرحال به

 ونهم. دادمی نجاتم آوارگی و سرپناهیبی از ولی نبود بزرگ زیاد اگرچه که کنه تهیه

 با و خندید ریشم به حسابی اون ولی کنیم شرعی رو مونرابطه خواستم ازش کار اول

 رو بازارها دکون این که فهموند بهم کردمی قانعم عجیب روزها اون که هاییحرف

 هامخوردن توسری و هاشنوی حرف تمام ازای در که کردن درست هاییآدم همون

 و حیثیت از دفاع یاجازه من به بار یه حتی که این بدون آشغال سطل تو کردن پرتم

 همیشه مادرم که جهنمی از وحشت مقدار یه هنوز من حالاین با! بدن رو عفتم و آبرو

 مساجد، از یکی پیشنماز درحضور و کرد رفتار میلم به نهایتا هم ایرج و داشتم گفتمی

 بعد. دکرمی اون شرعی یبرده منو فقط و نشد ثبت کجا هیچ که ایصیغه کرد، مصیغه

 که اون از قبل گفت بشه شاید و راومدمد ایرج یاراده و اختیار تحت کامال من اون از

 "......شدم معتادش بشم، عاشقش

 لیلد پس بوده؟ صیغه کند ازدواج رسما ایرج با که آن از قبل مادرم یعنی! است عجیب

 هیچ مردم این دیدگاه از رابطه یک شدن شرعی یعنی واقعا؟ چیستبدنامی همه این

 امان ی صیغه نخواستم که اشتمد حق من پس ندارد؟ نامشروع ی رابطه با فرقی

 انگار که کنندمی رفتار صیغه ی درباره جوری! داریم مردمی چه که راستی. شوم

 !است تر آبرومنداته آن از پنهانی فحشاء العیاذباهلل

 برای بشه، سرد اون به نسبت ایرج تا شده باعث من وجود کردمی فکر رامونا"ـ

 لجن به رو حیثیتم و آبرو یمونده ته حامیانش کمک با که کرد تهدیدم همینم

 یه هب داشتم نیاز هم من هرحال به بکشم، کنار بخوام که نبودم مقصر من. کشونهمی
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 اینوادهخا نه و باشم داشته مناسبی شغل که داشتم عالیه تحصیالت نه امن، سرپناه

 رمب ودمب مجبور کردممی قطع ایرج با رو مرابطه اگه. کنم زندگی شونسایه زیر که

 تیمملک توی هم اون نداشت، فروشی تن با هم تفاوتی چندان که کاری یا فروشیتن

 مثل جاتاداره توی من مثل زنی حضور و چشیدمی داشت رو آزادی طعم تازه که

 .بود شیرها یگله بین غزال یک حضور

 مست شبچه و زن حق در و نبود انسانی و درست چندان ایرج با مرابطه که درسته

 برم من اگه که گفتم هم رامونا به و نداشتم ایچاره واقعا هم من ولی شدمی حساب

 اداروف بینوا زن این به هرگز درهرحال و کنهمی پر رو عشق این خأل دیگه یکی با ایرج

 ورمگ برم من ولی باشن ایرج پارتنر دنیا دخترهای تمام بود حاضر رامونا. بود نخواهد

 و کرد زارگریه زار چارهبی طفلک دشمنی؟ من با قدراین چرا خهآ پرسیدم کنم، گم رو

 گیرم بود، روداده خودش جواب درواقع اون خب!« توئه عاشق فقط ایرج چون: »گفت

 ندف شدمی رو عشق نرسه، من به هرگز ایرج دست که گیرم دنیا، سر اون برم من که

 ارکچه داشت من به سبتن ایرج که حسی با رامونا کرد؟ نابود و کشت شدمی کرد؟

 چنان چارهبی زن اون ولی رفت،می بین از مرگ با فقط که حسی بکنه؟ خواستمی

 سپ ببینه، رو مردنش تونستنمی حتی که داشت ایرج به نسبت آمیزیجنون عشق

 ....زد خودسوزی به دست

 انو و تیغ یا قرص، با چرا کنه؟ کاری چنین تونست طور چه اون کنممی فکر همیشه

 یصحنه چنین چارهبی یپسربچه اون چشم جلوی باید چرا نکرد؟ کارو این حموم

 امان که بود رامونا این نکردم، ظلم امان حق در من..... رؤیا کرد؟می خلق وحشتناکی

 مادر جای به اون داد، تشخیص اشتباهی رو نفرتش هدف امان ولی کرد نابود رو

 زن یکینه بود، کرده تحمیل گناهشبی چشمان به رو هاخشونت بدترین که رحمیبی

 هرگز پدرش رفتمی هم ماه یکره تا اگه که گرفت دل به رو ایچارهبی و پناهبی

 ".داشتبرنمی اون تماشای از دست
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 رامونا بزند؟ گردن کسی دل در را عشق تواندمی کسی چه دادم،می او به را حق کامال

 او یدیوانه ایرج اگر نیست مقصر مادرم تپید،نمی او برای هرگز که بود قلبی دنبال

 با دادنش ادامه و ماندن نبود درست شاید کردم،نمی هم تأییدش حالاین با شده،

 ....ایرج

 یک شد، تموم گرون خیلی امان برای موضوع این دونیمی که طور همون هرحال به"ـ

 مهه حالاین با.... مادرش یرحمانهبی رفتار به بود بچه اون طبیعی واکنش جنون سال

 و بیمار باطن یه و داره سالم ظاهر یه اون که درحالی شد درمان امان که کننمی فکر

 از اون ولی بکنم هرکاری خاطرش به بودم حاضر و کردممی درکش من. زده وحشت

 من از تنفر و کینه با اون.... دونستمی من از انتقام رو درمانش تنها و بود متنفر من

 رو این همه که عجیبه البته و هستم بدکاره و فاسد زن یک من که کرد پر جا مهه

 به جدمس اون پیشنماز که این مخصوصا داد،نمی راه شک دلش به وکسی پذیرفتنمی

 "....دادم دست از رو ایرج با محرمیتم شاهد تنها من و رفت خدا رحمت

 یا کرده کاری چنین و شده پدرش یصیغه مادرم دانستمی امان آیا درآمد، جا از دلم

 کرده؟ قضاوت موضوع ظاهر روی بقیه مثل هم او

 خاطر به رو مادرش اون باشه، متنفر من از که داشت حق شاید امان هرحال به"ـ

 قابل کسی هیچ برای که شکلی به هم اون داد، دست از من به نسبت پدرش عشق

 هک آتیشی هر بگیره من از رو شمادر خاکستر انتقام که این برای اون. نیست تحمل

 ومر اثری حرفا این دیگه و خونسردم هنوز که دید وقتی و سوزوند زندگیم توی بگی

 ندگ به رو آبروش! کنه نابود رو دخترم که این.... گرفت وحشتناک تصمیم یه نداره

 "....بذاره فشار تحت منو تو طریق از و بکشونه

 قصد که بود گفته هم خودم به امان دانستم،می را جااین تا رنج، و درد از شد پر دلم

 من به اشعالقه که کرد اذعان هم موقع همان ولی بگیرد، ازمن را مادرم انتقام دارد
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 اشنقشه کردن عملی به قادر دیگر و ریخته هم به را هایشوکتاب حساب تمام

 ....نیست

 حتی اون. دادنمی من به ور اجازه این پدرت ولی بیام دیدنت به بودم خواسته بارها"ـ

 وت از محافظت برای و بگیرم تماس تو با نتونم تا کرد عوض هم رو خونه تلفن خط

 مکنمی فکر که زدنمی سنگ با فرسخی ده از رو مسایه که بود گذاشته رو کسانی

 باهات بعدها و شد عاشقت که کسی بودن، الهه یخواهرزاده فرمان تحت شونهمه

 .کرد ازدواج

 فکر و شرمساری من مثل مادری داشتن از قدر چه تو که گفت من به بارها هم انام

. اشهب متنفر ازش دخترش که نیست این از باالتر مادر یک برای تنبیهی هیچ کردمی

 شتباها این بابت هرگز! من یفرشته بود تو دربرابر حضور شرم من اشتباه ترینبزرگ

 و ریمی مدرسه که کردممی نگاهت دور از فقط که این. بخشمنمی رو خودم بزرگ

 جرأت حتی من ولی درخشیمی ستاره یه مثل دوستانت و هاهمکالسی تمام بین

 بهم رو دیدنت بهتر یاجازه هااشک هم دور یفاصله همون از و بشم نزدیکت نداشتم

 "....تونستمنمی ولی کردممی جزم دیدنت برای تریبیش عزم باید شاید. دادننمی

 زودگذر وخیال خواب یک برایت که مادری ها سال این تمام بدانی که است تلخ چقدر

 چیزی چنین بابت طورچه! خبرنداشتی وخودت کردهمی تماشا دور از را تو بوده

 !ببخشمش؟ توانستممی

. خودت دیدار از کردی محرومم که بود همین گناهت ترینبزرگ! مامان داری حق"ـ

 ور کارت کجای من دیدن پرسیدیمی خودت از بار یک بود بهتر ،داشتم نیاز بهت من

 "شه؟ عوض بهت نسبت نظرم داره احتمال که این جز کنهمی ترخراب

 :داد تکان تأیید به سری

 تو که دونستممی. بود غالب ترسم چون نرسید هاحرف این به عقلم من درسته،"ـ

 هک بود این زندگیت جرم تنها شدی، تحقیر شنیدی، توهین من خاطر به بارها و بارها
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 تو هایشنیده با من حرفای بفهمی اگه کردممی فکر گاهی.... بودی زری دختر

 جز گنمی دروغ دارن همه گینمی مطمئنا کنی؟می فکری چه متناقضه صددرصد

 ه*ا*ن*گ کنی، اضافه ذهنت توی من گناهای به ه*ا*ن*گ یه شاید بلکه مادرم،

 با مترسیدمی من. کنه منفورتر هستم که اینی از رو من تونستیم این و! دروغگویی

 "....ترسیدممی بشم، روروبه تو

 "بود؟ من قضاوت ترسیدنت دلیل بود؟ همین فقط"ـ

 "....داشت وجود هم اون از ترمهم.... نه"ـ

 :شدم منجمد که زد حرفی بعد و نگریست چشمانم به خیره کرد، سکوت قدری

 این.... بودی عاشقش تو کهدرحالی کنم سکوت امان یارهدرب تونستمنمی"ـ

 چون شدیمی بدبین من به نسبت تو. بشه تموم گرون ما هردوی برای تونستمی

 تنها هم من نبودی، شنیدنش به مایل تو که بودم زده حرفایی معشوقت یدرباره

 بود ممکن درضمن،. دادممی دست از رو تو قلب آوردن چنگ به برای امیدم کورسوی

 ".بده نشون موضوع این به بدی واکنش هم امان

 :کرد درگیر جهتبی را صورتم عضالت عصبی لبخندی

 که هاستسال من باشم؟ ندونسته من که داره وجود امان یدرباره چیزی چه مگه"ـ

 فهمیدم که وقتی چه و بودم متنفر ازش که هاوقت اون چه کردم، زندگی باامان

 رو زندگیش روی و زیر هاسال این تمام امان. ندارم بهش تنسب جزعشق احساسی

 وحشتناکی چیز هیچ عذرخواسته، بابتش کرده هم خطایی اگه و داده نشون بهم

 ".بترسی گفتنش از بخوای که نداره وجود امان یدرباره

 گذشته چون کرد، زیادی کار شهنمی دیگه حاال هرحال به.... باتوئه حق درسته"ـ

 امان جذابیت داری، هم حق البته ایستادی، انتخابت پای تو فعال دهبو که هرچی
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 هیچ امان کنه فکر دهمی ترجیح باشه تو جای هم ایدیگه هرکس انکاره، غیرقابل

 ".بخوره رو دادنش دست از حسرت عمر یه بخواد کهاین تا نداره پاچه به ککی

 ندارد قصد و نیست همم که کردمی ادعا و گفتمی چیزها خیلی داشت او درواقع

 !بزند باره این در حرفی

 جذّابیّت خاطر به نه نکردم، اشتباهی هیچ شدرباره فکرکنم دممی ترجیح بله،"ـ

 ".نبینم تا باشم کور باید که کرده درحقم هاییخوبی چون بلکه انکارش، غیرقابل

 :گرفت تحیّر از رنگی نگاهی

 "نداشته؟ آزاری و اذیت هیچ.... یعنی"ـ

 :دادم تکان راست و چپ به یسر

 "!نمیاد یادم چیزی"ـ

 ات داد دست فرصتی. بود دارترمعنی همیشه از سکوتش باراین کرد، سکوت دوباره

 :بپرسم را جوابمبی سؤاالت

 خلق براش ایرج و تو که بوده هاییصحنه شاهد چون شد، بالغ بچگیش توی امان"ـ

 هایسلول تمام زدمی حرف برام درموردش وقتی! اخالقیبی نهایت در کردین،

 ،کشیدی بارتهمت فقط و گناهیبی قدراین که تو... لرزیدمی و گرفتمی درد وجودش

 "داری؟ بارهاین در توضیحی چه

 :دهد نشان نحوی به را اششرمساری کرد سعی و فشرد برهم را چشمانش

 که چیزی. کرد آشنا مجاز غیر نوشیدنی با منو ایرج عمرم روزهای بدترین توی"ـ

 باهاش هرگز هم فرامرز و بودم ندیده پدریم یخونه توی رو بطریش حتی هرگز

 ور دردهام تا کنهمی کمک بهم شه،می آرامشم باعث این گفت بهم. نداشت ایمیونه

 از عقل مستی حالت توی وقتی که فهمیدمنمی من اما گفت،می راست. کنم فراموش
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 یاد از هم رو اخالق و انسانیت حتی بلکه رو دردهام و مشکالت تنها نه پره،می سرم

 تو هک لحظاتی. نداره سازگاری منطقی باهیچ که افتهمی بدنم توی اتفاقی و برممی

... مکنمی چیکار کجام، گذره،می چی اطرافم و دور فهمیدمنمی حتی متأسفانه گیمی

 ".بود یمست زودگذر لحظات اون حاصل که شدممی مشغول لذتی به فقط

 نداشت؟ حضور توش امان که بردینمی ایخونه توی رو لذّت اون اگه شدمی چی"ـ

 ایخونه توی قدراین حقی چه به تو اصال بود؟ خریده خونه برات ایرج گینمی مگه

 "بود؟ رامونا و امان حریم جزو که رفتیمی

 هالبت کنم،نمی انکارش و کردیم امان حق در ایرج و من که بود اشتباهی این بله،"ـ

 نباشه، موجّه شاید که داشتیم رو خودمون خاص دالیل خونه اون توی بودن برای

 هرحال به. امان هم و باشم کنارش من هم خواستمی ایرج که بود این ترینشمهم

 بود قرار اگه و بودیم هم با هفته روزهای تمام ما نبود؟ که دوشب و شب یک کار

 امان اگرچه و بود پدر یه ایرج شد؟می چی امان پس مباشی من یخونه توی همیشه

 ی،مرد چنین مراقبت تحت تا باشه رها دادمی ترجیح و شناختنمی رسمیت به رو اون

 به طمربو گفتم که شرایطی با ما حضور البته. بود پسرش نگران ایرج هرحال به ولی

 هب. باشه داشته رزیرنظ مارو امان که کردمنمی فکرشم من و بود شب نیمه از بعد

 ".کردیممی احتیاط تربیش قدری یه باید ما کنجکاو، و بود بچه هم اون هرحال

 ماجراها این در خودش سهم به هرکسی که رسیدنظرمی به حالبااین نشدم، توجیه

 انمی رااین یاکسی و انداخت نفر یک گردن را تقصیرها یهمه شودنمی و است مقصر

 .کرد تبرئه خطاها کل از

 یقصه و کردی ازدواج رسما باهاش کی اصال شدی؟ جدا ایرج از که شد چی حاال"ـ

 "چیه؟ کنهمی تأیید درموردت رو امان حرفای که بیماریت این

 به جایر ولی نداشتم، بمونم ایران کهاین به میلی هیچ دیگه من شد انقالب وقتی"ـ

 هک هرچند شد، الخروجنوعمم بود، شاه زمان در شغلش به مربوط که مشکلی یه خاطر
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 با. کنه همراهیم نتونست خاص زمانی مقطع اون توی ولی شد حل مشکلش بعدها

 ونجاا موقتا تونستم من و کرد ساپورتم داشت فرانسه در که دوستی طریق از حالاین

 یحت و داشت برو خیلی حرفش و بود سفارت هایگنده کله از یکی اون. بشم ساکن

 .کنم پیدا کاری بتونم تا کرد کمک

 مه رو ایران به مسافرت امکان البته و بودم شده دور ایرج از که بود سال یک تقریبا

 مدت. کنم ریسک خواستمنمی ومن بود شده ناامن مرزها کهاین مخصوصا نداشتم،

 هربار ما چون بود شده فسخ خودخودبه و رسیده اتمام به هم مونصیغه زمان

 به ید،رس ایرج به امان شدن کشته خبر وقتی. کردیممی یدتمد ساله یک رو مونصیغه

 کهینا برای تالشی هیچ دیگه. کشید شدید افسردگی به کارش که شد آشفته قدری

 عذاب حاال شاید و نداره دیدنم به تمایلی کردممی حس حتی نکرد، باشه من پیش

 خاطرش به رو پسرش رنج و درد تونستمی من حضور و بود کرده پیدا هم وجدان

 .بود ایرج و من بین عمیق شکاف یک شروع امان کذائی مرگ درواقع. بیاره

 کرد، ازدواج درخواست ازم بود شده من عاشق متأسفانه که دانیل ایرج؛ دوست اون

 قامتا من که باشه این حاصلش ولی شیم جدا توافق با بعدش که مصلحتی ازدواج یه

 ینا توی هم اون بخرم، خونه حتی و کنم پیدا مناسبی شغل همچنین و بگیرم دائم

 این هم من. بشه مندبهره بخشیدممی بهش من که حاللی هایلذت از مدت

 به یحت تونستمنمی که درحالی پذیرفتم پرسود یمعامله یک عنوان به رو درخواست

 صورت به سال یک تقریبا من. باشم داشته دوستش اجتماعی دوست یک عنوان

 گاهی فقط و بود جدا زندگیمون و خونه ولی کردم زندگی هاشبا وشرعی قانونی

 .شدیم جدا قبلی قرار طبق بعدهم گذروندیم،می باهم و دیدیممی رو همدیگه

 امنب اگه که فهمید و شد ناراحت دستم از حسابی کردم چیکار که فهمید وقتی ایرج

 ومدا فرانسه به دنمدی برای که شد این بده، دستم از همیشه برای ممکنه نکنه ازدواج

 رو امان خالی جای که بیارم فرزندی براش و باشم رسمیش همسر که خواست ازم و

 شخصیت ثبات ایرج کردممی حس که جایی اون از. باشه هااصالنی وارث و کنه پر
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 شرط آورد، امان سر که بیاره مبچه سر رو بالیی همون بعدها ممکنه حتی و نداره

 الط یسکه هزار هم رو ممهریه بیارم، بچه تا کنه نامم به رو لشاموا از نیمی که کردم

 .نزنه سرش به دادنم طالق هـوس تا گذاشتم

 بهم دنی با ازدواج یتجربه کردیم، ازدواج ما و پذیرفت راحت خیلی انتظارم برخالف

 اعثب همین و نظیرهبی شناسممی که مردهایی تمام بین واقعا ایرج که بود فهمونده

 ازش. بشه تربیش بهش معالقه و کنم فراموش کرده درحقم که رو هاییبدی شد

 خونی واحد چند و شدم بستری بیمارستان توی. شد سقط مبچه اما شدم داربچه

 اختهناشن ویروس یک به مبتال من داشت، وحشتناکی جواب آزمایشاتم کردم، دریافت

 کرف اولش. شدمی منتقل خونی هایفراورده همچنین و پارتنرها طریق از که بودم شده

 دض بر کردیم تنظیم هم شکایتی حتی و بودند آلوده خون واحدهای اون حتما کردیم

 نشون هک دلیلی هیچ چون شد اتهام رفع پزشکی تیم و بیمارستان از ولی معالجم، تیم

 بتالم و بود گرا همجنس قبال دنی که فهمیدم بعدها و نشد پیدا بودند آلوده هاخون بده

 ....ایدز یعنی بیماری؛ همون به

 که گفتم بهت هم اول از: »گفت پدرش به دارم مشکلی چه من که فهمید امان وقتی

 مدوننمی.« کرد خیانت تاجبخش فرامرز به که طور همون کنهمی خیانت هم تو به اون

 اریمبیم ات شم جدا ازش گرفتم تصمیم من وقتی ولی نه، یا پذیرفته اینو دلش ته ایرج

 حترا خیلی کنه مخالفتی یا بگه چیزی که این بدون هم اون نکنم، منتقل بهش رو

 ه،شد مبتال االن هم ایرج و گذشته کار از کار کنممی فکر من حال این با. کرد ترکم

 حالش شنیدم هم االن و بوده ایدز به ابتالم و دنی از جداشدنم از بعد ما ازدواج چون

 "....نیست مساعد چندان

 :زدم تلخی لبخند

 طورچه.... بگی راست که کردمنمی باور االن بودم نکشیده بال همه اون خودم اگه"ـ

 که توئی بپذیرم تونمنمی که هرچند دربیاد؟ جور و جفت قدر این چی همه ممکنه
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 کوتاه هرچند مدتی برای اون از غیر مردی با شدی حاضر طور چه بودی ایرج عاشق

 "!بگذرونی؟

 :نیامد خوشش زدنم حرف ی نحوه از

 یه کردم، ازدواج دنی با من! کردم شرع خالف انگار که بگذرونی گیمی جوری یه"ـ

 زا. باشه داشته وفاداری شایستگی که نبود کسی هم ایرج. شرعی و رسمی ازدواج

 زا رو شکینه نتونستم هرگز بوده فرامرز و من جدایی باعث شد ثابت بهم که روزی

 ردمب کار به فرامرز بردن یاد از برای که تالشی یباهمه متأسفانه نچو کنم پاک دلم

 و بوده زندگیم عشق یگانه مرد اون فهمیدم دیدنش محض به خانم عمه ختم روز ولی

 اون توی ایرج درضمن. رفت نخواهد و نرفته بیرون دلم از هرگز هاشبدی تمام با

 تنسب جوری شده، کشته امان دکرمی فکر وقتی نداشت، من با درستی برخورد روزها

 ارانگ اومده، سرش که بودم بالهایی اون تمام مقصر من انگار که شد اعتنابی من به

 رد حداین تا که مردی بگو، تو حاال. بودم شاحمقانه عشق قربونی خودم که انگار نه

 "داره؟ وفا لیاقت کرده ظلم حقم

 "!نبودی ایرج عاشق صالا تو شنیدم که چیزهایی برخالف رسهمی نظر به"ـ

. نبودم ایرج عاشق هرگز من کنی،می فکر درست بدونی رو حقیقت بخوای اگه"ـ

 با هامتنهایی توی همیشه ولی کردم پیدا وابستگی و اعتیاد بهش نسبت که هرچند

 تو زا منو اون کردم،می نفرینش و ریختممی اشک بود کرده من با که کارهایی یادآوری

 مادروپدرم گرفت، ازم رو مخانواده شد، آبروییمبی و بدنامی باعث و کرد جدا فرامرز و

 برادر کردن، دق آبروییبی ننگ از بدن توضیح برای فرصتی بهم کهاین از قبل

.... ندارم ازشون نشونی و رد هیچ دیگه که دنیان این کجای نیست معلوم وخواهرم

 رقصیدن یا مجاز غیر نوشیدنی نخورد مثل گناهی طعم ایرج بدتر؛ هااین یازهمه

 چیزهای تمام و اعتقاداتم اصالتم، از منو چشوند، بهم رو دوستانه هایمهمونی توی

 ردنک توبه شرم حتی دیگه که کثیف گناهکار یه شدم.... کرد دور داشتم که باارزشی
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 رو احکامش و کردم فراموشش سال همه این که خدایی سراغ برم رویی چه با.... داره

 و کس هر نگاه دادم اجازه وقتی گناهامه، تمام تقاص هم ایدز این گذاشتم؟ یرپاز

 ور دامش هاناکس همون از یکی که این شد شنتیجه بلغزه هامزیبایی روی ناکسی

 "....بندازدم سیاه روز این به و کنه پهن برام

 :است من نوبت که فهماند من به سکوتش

 ردردس باعث همیشه داره، خرابکاری و بند و قیدبی پسر که شناسممی رو کسی"ـ

 فداش رو زندگیشون امکانات تنها که داره دوستش قدراون مادرش اما شه، خانواده

 رشماد بذاره، کنار رو بدش کارهای بگیره تصمیم پسر اون روزی یه اگه مطمئنم. کرد

 ".گیرهمی آغوش در اونو میل کمال با

 :ختدو من به را نگاهش کردم، سکوت و

 "برگردم؟ که منتظره هم خدا بگی خوایمی"ـ

 "!برگشتی کنممی فکر"ـ

 ....رفت فرو مبل درون و زد لبخندی

 "!من روی به خدایی لبخند هم تو کنم فکر آره،"ـ

 به ولی گرفت خواهدتصمیمی چه رفتنم از بعد دانمنمی. بدهم که نداشتم جوابی

 .بود فیکا همین و دیدممی نگاهش در را امید هرحال

 نم بگویم، امزندگی از کمی که خواست من از کردمی تماشایم حریصانه که طورهمان

 هک دوستانی و امگذاشته سر پشت که ماجراهایی تمام از گفتم، ومختصر کوتاه نیز

 نگاهش در حسرت گفتممی مادر یدرباره وقتی. نکردند رهایم تنها ایلحظه حتی

 :جوشید
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 باید من که هاییسال توی. کردممی تشکر ازش و دیدممی رو فرشته اون کاش"ـ

 شرایط با خوب قدراین طورچه.... گرفت پروبالش زیر رو تو اون کردممی مادری برات

 "!گلم؟ برگ اومدی کنار

 :گذاشتم امزیرچانه را دستم و زدم لبخندی

 دنگکر! مامانی شدم کلفت پوست! کاکتوس به شده تبدیل گلت برگ دیگه، نه"ـ

 ".کنهمی پهن لنگ جلوم

 تمنشس کنارش و برخاستم. کند دعوت آغوشش به مرا تا کرد باز را بازوانش و خندید

 حاال که همین افتاده، اتفاقاتی چه گذشته در که نیست مهم. نهادم اشسینه بر سر و

 و سربرآورده زمان پستوهای پشتاز من اسرارآمیز زری. است کافی است کنارم

 ....حالمخوش قدرچه که داندمی خدا فقط جاست،این اکنون

****** 

 جوری و دادمی گوش لذت با مدت تمام گفتممی مادرم با دیدار از سوده برای وقتی

 حق در کردمی فکر من مثل نیز او. برگشته سفر از عزیزش انگار که کردمی ذوق

 نبود حقش ولی اشتهد زیادی اشتباهات که این با او و شده انصافیبی واقعا مادرم

 بوده، شرعی هایچارچوب در روابطش تمام کم دست. برود فنا به آبرویش طوراین

 فقط .مسکرات نوشیدن یا حجاب مثل باشد؛ گذاشته زیرپا را دیگری احکام که هرچند

 اقعاو امان و نشده توجیه مطلقا امان درمورد اشتباهاتش کردمی فکر من مثل هم سوده

 بخشی کردمی ناراحت هرچیزی از بیش مرا که آنچه حال این با شده، واقع ظلم مورد

 :کند پنهان من از داشت سعی امان که بود

 زدمی حرف مادرم یدرباره جوری هاسال این تمام اون دلخورم، امان دست از من"ـ

 محرمیت یصیغه وقتی خب داشته، باپدرش نامشروع یرابطه نعوذباهلل انگار که

 ایراد مادرم کار کجای باشه بوده بندی و قیدبی آدم پدرش که امهزاری خوندن

 "داشته؟
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 :برچید ایلوچه و لب سوده

 ".بینهنمی فحشا و صیغه بین فرقی دیگه های خیلی مثل اونم البد دونم،نمی"ـ

 :زدم جیغ تقریبا

! منرفت زیربار من ولی داد صیغه پیشنهاد اینا مامانت یخونه تو من به اون سوده"ـ

 "داره؟ نظری همچین هم من یدرباره بگی خوایمی

 :داد تکان سری

 رحقد ظلمی چنین واقعا چرا بپرسی خودش از بهتره نبود، قضاوت یا توهین قصدم"ـ

 "؟!واقعا چیه تو درمورد..... نظرش که این یا کرده مادرت

 :شد جاری زبانم بر بلند بلند افکارم ولی رفتم فرو فکر به و کشیدم آهی

 تو، جز نکردم ستم کسی هیچ درحق من گفتمی بود الناسحق از صحبت هروقت"ـ

 یه حتی طورچه.... ولی کرده، ظلم هم مهرداد درحق که کردمی قبول اکراه به هم گاهی

 "!نبود؟ شرمنده کرده مادرم درحق که نامردی همهاین بابت بار

 :دوختم چشمانش به و برداشتم زمین روی از را نگاهم و

 ایرج که چیه مادرم گـناه کرده؟ ظلم مادرم و من به همهاین امان چرا! سوده؟ چرا"ـ

 گـناه شده؟ پدرم با زندگیش پاشیدن هم از باعث حتی و بوده عاشقش حد این تا

 یبدکاره فاسد زن یه الل زبونم مادرم کردممی فکر باید عمر یه که بوده چی من

 "گنـاهکاره؟

 :رسید ذهنش به چیزی یک فقط بدهد، که نداشت جوابی رد،ک نگاهم تأثر با سوده

 هک ظلمی همهاین با طورچه.... دونمنمی فقط نیست، بخشش قابل امان من ازنظر"ـ

 که تهکله تو چی رؤیا واقعا شی؟ نزدیک حداین تا بهش شدی حاضر هم باز گی،می

 نیدک ثبت رو عقدتون که این از قبل.... بیا خودت به ذره یه باختی؟ بهش دل جوریاین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

628 

 

 حق در که جنایتی همهاین به کنه اعتراف کهاین مگه بگیره رو طالقت بخواه آقارضا از

 نممطمئ من که شرعی مانع مونهمی فقط و ندارید قانونی موانع االن. کرده دونفر شما

 بآ مثل هم رو برگه اون کنه، فسخ عقدتونو امان فریبکاری به توجه با تونهمی رضا

 ".دور ریخت و کرد پاره شهمی خوردن

 تثب هم یشناسنامه در اسممان که بگویم او به اگر االن کرد؟می سرزنشم داشت او

 به تن سرخود آقارضا با ومشورت صالح بدون که من به لعنت گفت؟ خواهد چه شده

 ....امداده امان یخواسته

 یه دنبال روابطمون تمام یالالبه خواممی بخششه، قابل کنم فکر خوادمی دلم"ـ

 کرده مادرم و من درحق که کاری از امان بده نشون که بگردم کلمه یه یا جمله،

 حرف که ای لحظه آخرین تا اون بینممی کنممی فکر هرچی ولی..... ولی شرمساره

 بندوباری بی و فساد به رو بیماریش حتی کرده، یاد نفرت و بدی به ازش بوده مادرم

 اواخر این تازه!.... جبهه مثل مقدسی جای به رفتن از قبل هم اون داده، نسبت مادرم

 من به رو جمشیدیه عمارت وقتی زد،می حرف شدرباره تروسختسفت هم خیلی

 از ورد رو کثیفش کارهای مادرم که بوده محلی اینجا گفتمی لعنتی.... اون... بخشید

 "طور؟ چه سوده؟ بخشمشب تونممی طور چه! دادهمی انجام ایرج نظارت

 :گیرمب را بغضم شکستن جلوی نتوانستم دیگر هم من و شد جمع چشمانش در اشک

 "!آره؟ ببینم، مامانمو من خواستنمی که بود همین واسه"ـ

 :فروچکید هایشاشک و داد تکان سری سوده

 عذاب قدراین نیست حقت خدا به! خواهری تواسه شه تیکه تیکه سوده الهی"ـ

 "...جور این نریز اشک من؛ آبی دریای.... بشم چشمات اون قربون بکشی
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 را امان من کرد،نمی آرامم آغوشش... کشید آغوشم در و نشست وکنارم وبرخاست

 لبط من از و شده پشیمان پیش سال بیست از بلکه حاال، نه که امانی خواستم،می

 ...باشد کرده بخشش

 :کرد زمزمه زیرگوشم

 زشا نیست بهتر نگفت، و بگه امان یدرباره خواستمی چیزهایی یه مامانت گفتی"ـ

 "چیه؟ موضوع بپرسی

 :نفی ینشانه به دادم تکان سری

 ".نیومدم کنار مقدار همین با هنوز بشم، بیزار ازش این از تربیش خوامنمی"ـ

 به چون.... بگیم آفرین بهش باید کنه،می پنهونش مادرت که باشه چیزی اگه"ـ

 "!نکرد شعوربی امان که کاری گذاشته، احترام خیلی تعالقه

 :کردم نگاهش تند

 الهاب بدترین اگه حتی عاشقشم من نکن، توهین من امان به کنممی خواهش سوده"ـ

 ".باشه آورده سرم رو

 :فشرد سینه به را سرم دوباره

 "(!خری خیلی.... )ببخشید عزیزم، باشه"ـ

****** 

 ار کوری هایگره همیشه مثل اما بود، وخودمانی ساده لیخی اگرچه سوده با وگوگفت

 امعالقه به کهاین و گفت مادرم یدرباره که کوچکی یجمله همان کرد، باز ذهنم در

 ....مبرو مادرم دیدن به دیگر بار و بریزد جانم بر وسوسه تا بود کافی گذاشته احترام

 ههمیش از بهتر حالش باوری غیرقابل طرز به مادرم بود، هم آرمان رسیدم وقتی باراین

 داشتم توقع هرچند. است من دیدار خاطر به که بود معتقد آرمان و رسیدمی نظر به
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 را موهایش او ولی کند سرش آرمان جلوی روسری یک حداقل اشتوبه از بعد مادرم

 که نهمی کنممی فکر و داشت تن به ایپوشیده لباس و کرده جمع پشتش سادگی به

 اندیگر خودم معیارهای با توانمنمی من هرحال به! دانستمی کافی را نکند گریجلوه

 کند،می مشخص ابدیت سوی به را او راه که دارد طرزفکری هرکسی بسنجم، را

 .باشد متفاوت هاجاده اگرچه است یکی مقصد

 رد را خود باوری غیرقابل و عجیب طرز به کردم معرفی مادربزرگش به را ایلیا وقتی

 با را مادربزرگش کنم اشآماده باشد الزم کهاین از قبل حتی او انداخت، آغوشش

 خود آغوش به را او و ریختمی اشک مادرم. بود کرده حس خونش و گوشت

 مینز بر سر پایش، کف به رسید و بوسید را زانوانش تا پیشانی از آنگاه فشرد،می

 ....گریست دل ته از و گذاشت

 این از بیش کنیم کمکش خود سهم به یک هر تا برخاستیم زدهشتاب آرمان و من

 با و دهبر فرو مادرم وپرپشت بلند موهای الی را انگشتانش نیز ایلیا نیازارد، را خودش

 :گفت خودش خاص لحن همان

 ".شممی حت....نارا... نکن گریه زری، مامان"ـ

 .گیردب زانویش به را زری مامان سر تا نشست زمین روی جا همان و

 مثل را ایلیا که طورهمان و شد آرام مادرم باالخره تا کشید طول قدرچه دانمنمی

 زدود را هایشاشک و نشست ایدونفره مبل روی فشردمی آغوش به جانش از ایتکه

 شده زده هیجان ایلیا دیدن از که قدر آن مادرم کردممی حس. گفت آمدخوش ما به و

 موضوع این از که دیگری چیز یا بود مادرانه حس دانمنمی لحااین با! نه من دیدن از

 .شدم حالخوش اندازهبی

 انگار که کردیممی وانمود جوری و گفتیممی شده تلمبار هایناگفته از هم با مدت تمام

 از ار بحث دارد عمدا مادرم که شدم متوجه نیست، سرمان پشت تلخی یگذشته هیچ

 آوردممی را امان اسم که هربار.... کندمی منحرف تاس من مدنظر که سویی و سمت
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 در امان هم باز و شدممی همراهش ناخواه خواه که کردمی عوض را صحبت جوری

 .ماندمی خاموش ذهنم پستوهای

 ار صحبت بار یک باالخره بشنوم بارهاین در چیزی دارم دوست بود فهمیده که آرمان

 !فرعی کوچه توی بپیچد نداد اجازه مادرم به و کرد مدیریت

 "برگرده؟ قراره کی کجاست؟ االن امان"ـ

 اون ظاهرا ولی برم ندارم دوست من آمریکا، ببردم که کنهمی رو کارهاش داره گفته"ـ

 ".گرفته رو تصمیمش

 :آرمان بازهم

 "نشدی؟ همسرش که هنوز ته؟کاره چه مگه چرا؟"ـ

 مانا یدرباره فکری چه گفتممی را تحقیق اگر دوختم، مادرم گریزان نگاه به را نگاهم

 کرد؟می

 ".کنیم اعالم رو ازدواجمون کوچیک جشن یه با ایران برگشت وقتی قراره "ـ

 را نگاهم. شده قرائت من اعدام حکم انگار که کردند نگاه جوری هم به مادرم و آرمان

 :داشتم گسیل آرمان سوی به

 این تمام بفهمم کهاین ببینم؟ رو مادرم که داشتی اصرار همین واسه دقیقا تو"ـ

 که بود کرده موضوعی درگیر رو ذهنم تمام پیش، و پس حرف یه با جوری چه هاسال

 "بود؟ ساخته* سوپر فیلم یه پدرش و مادرم حالل یرابطه از که این نداشت؟ وجود

 :کند نگاهم این از بیش نتوانست و انداخت زیر به را سرش آرمان

 ".....بخواد مادرت اگه هست، مه ایدیگه چیزهای"ـ

________________________________________________________ 
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 تمام حاوی فیلم معنی به رفت،می کار به پورن جای به زمان آن که اصطالحی*

 غیراخالقی روابط و هاصحنه

 :کرد قطع را کالمش مادرم صدای

 هم اون و کردم ظلم حقش در رعم یه من گذشته، بوده هرچی. کنید تمومش بهتره"ـ

 تو. دامادمه حاال ولی بود پسرم دیروز تا امان. درآورد خودش یشیوه به رو تالفیش

 گفتی که طور همون و کنی خوش دل دیدی ازش حال به تا که هرچی به بهتره هم

 ".یکیشون هم این آورده، سرت بالهایی چه که نیاد یادت

 :بردم باال را صدایم

 انداخت، خطر به رو آبروم اگه داد، عذابم سوسک با اگه! بدتره شونهمه از این نه،"ـ

 اهگـنبی یه بودن گـناهکار یقصه ولی! شد تموم و گذشت هااون تمام.... اگه اگه اگه

 ".شهنمی تموم راحتی این به بود هویتش به بسته هویتم تمام که

 :کردم آرمان به رو دوباره هم بعد

 ".هست هم ایدیگه زچی اگه بگو آرمان"ـ

 به و برخاست آرمان نه، یعنی که داد تکان را سرش مادرم کرد، نگاه مادرم به آرمان

 پشت را خودش بود هرطور و شد بلند سختی به نیز مادرم و رفت مادرم خواب اطاق

 .بینمب خودم چشم با کنندمی پنهان را چیزی اگر تا برخاستم نیز من کشاند، سرش

 :کشید را آن مادرم ولی درآورد کمد توی از را پاکتی آرمان

 ".بکنه زندگیشو بذار! بسه کشیده هرقدر.... دیگه بسه آرمان، نکن"ـ

 :داشت نگه باال را پاکت آرمان

 خودم موقع همون تونستممی وگرنه دادی قول من به تو زری؟ بود چی قرارمون"ـ

 ".بکشه جاها این به کار نذارم و بگم بهش چیو همه
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 بود؟ همین منظورش است دیگری کس اشمعامله طرف گفتمی که وقتی پس قرار؟

 برآشفته؟ طوراین حاال که داشته مادرم با قراری چه دقیقا

 "!کن تمومش نداره، فایده دیگه دیره، دیگه االن"ـ

 نینچ که دونستممی من اگه کرده، شروع زندگیشو کثیفی آدم چه با بدونه بذار نه؛"ـ

 ازدواج باهام کردممی مجبورش و شدممی کار به دست زودتر خودم کنهمی حماقتی

 "!نفهم یدختره کنه

 :رسیدنمی مشام به خوبی بوی هاحرف این از

 "!ببینمش بذارید"ـ

 ایفایده دیگر. کردند نگاه دراطاق یآستانه در مرا و برگشتند هردو من صدای با

 .بگیرد سویم به را پاکت انآرم تا بکشد کنار بود مجبور نیز مادرم و نداشت

 درحال بوسیدنش، درحال امان، درآغوش پریسا درآوردم، را هاعکس و کردم بازش

 ایهچشم این شناسم،می را امان نگاه نوع من!.... خودش یشیوه به یافتن تسکین

 توی که روزهایی همان مثل درست کنند،می ترحّم فقط نیستند، عاشق عکس توی

 ....شدمی آویزانش حیابی دخترک این مدرسه

 "!بذار راحتم"ـ

 "رسه؟ می بهت ضرری چه مگه چرا؟"ـ

 ".چیه دردم دونی می خودت"ـ

 "!رؤیام کن خیال و ببند رو قشنگت چشمای"ـ

 "....کوتاهه دامنش از دستم قدراین وقتی تونم،نمی"ـ

 "کنی؟می کوتاه منو دست چرا پس"ـ
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 "تپه؟می دیگه یکی واسه هک باشه قلبی روی سرت داره فایده چه"ـ

 "....دلخوشم همینم به من"ـ

 عاشق یک برای هاییصحنه چنین دیدن است سخت ولی امنکرده فراموش

 ودب مهم من برای که آنچه ولی بداند، را ماجرا این پشت یقصه اگر حتی انحصارطلب

 را نچهآ شتدا سعی وقتی.... بود مادرم باشکوه و پسندیده رفتار بلکه ها،عکس این نه

 انآرم مطمئنا. کند پنهان من از شود احساساتم پاشیدن هم از باعث است ممکن که

 یک او که دادمنمی احتمال درصد یک حتی من و نداشت خیرخواهی جز قصدی هم

 بختیخوش به فقط و فقط او شاید باشد، گرفته پیش در احیانا را عاشقانه رقابت جور

 دوارامی البته شویم، امان هایبازیحقه یطعمه که بود نونگرا اندیشیدمی ایلیا و من

 ههرآنچ مگر نبود مهم برایم آرمان یدرباره چیزی هیچ وگرنه باشد طورهمین که بودم

 .بیندازد امان و من میان شکافی که

 :کنم راحت را مادرم خیال کردم سعی ببینند، را واکنشم بودند منتظر هردو

 ".....گممی رو هاعکس بودم، منتظرشون اتفاقا"ـ

 :دادم تکان تأسف به سری.... کردند نگاهم تحیّر با

 نداره خالقیّت دیگه شده، کودن مقدار یه هاشکشیدن نقشه توی الهه کنم فکر"ـ

 ".اصال

 :گرفتم آرمان مقابل و برگرداندم پاکت به را هاعکس

 "....گذشته مصرفشون تاریخ بزن، آتیششون"ـ

 :کند تحمل را امتفاوتیبی نتوانست او ولی
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 کی که این دونی؟می دروغ رومهمی سند همچین یه که اومده سرت به چی رؤیا"ـ

 کنیمی فکر تو که هاستعکس این توی آدم مهم نیست، مهم کشیده نقشه

 ".ستامامزاده

 :کردم نگاهش و برگشتم

 هکرد فکر. کنهمی اشتباه همه مثل که آدمه یه هم اون نکردم، فکری چنین من نه،"ـ

 ایکج هیچ به بده تسکین شیوه این به رو دلش هایزخم که بده اجازه پریسا به اگه

 من عذرخواسته، ازم بابتش و کرده اشتباه که فهمیده خودش. خورهبرنمی خدا عرش

 "!ببخشدش سختگیره زیادی الناسحق به فقط که خدایی امیدوارم هم

 :عجیبم واکنش این از بود متحیّر هنوز

 "ماجرا؟ این از دونیمی چی تو رؤیا"ـ

 :انداختم باال ایشانه

 کشونده رو امان بهروز یادته... االرثمسهم یپرونده همون به شهمی مربوط هیچی،"ـ

 تا دنش همدست هم با بهروز و پریسا بار این ترکیه؟ توی دوستانه میتینگ اون به بود

 که نشدم احمق قدر اون هنوز من ولی. کنه جور سند امان و من زدن زمین واسه الهه

 ".بده بازیم پیری کفتار هر

 :گرفت هایشدست میان را صورتم و آمد سویم به و زد لبخندی مادرم

 یادیز تو! نازنین کنمنمی تعجب بمیرن نفر یه تو برای زمین روی مردهای تمام اگه"ـ

 "!کنه افتخار بهت باید امان.... خوبی زیادی خیلی خیلی خوبی،

 :تمسخر سراسر بالحنی آمد، مانحرف وسط آرمان

 "...دونهنمی رو وقیمتش قدر که جواهری به کنه،می افتخار حتما"ـ

 :دمبر باال را صدایم. بفهماند جواهر از را منظورش تا کشید سویم به را دستش یک و
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 ".بکنی فکرشو که هرکسی از تربیش عاشقمه، اون دونه؟نمی کنیمی فکر چرا"ـ

 :داد قرار مخاطب را او و نگریست مادرم به رمانآ

 "!ه؟بینمی قالب سر کرم شکل به اونو امان که نیست این عشق از منظورش احیانا"ـ

 :توپید او به مادرم که برخروشم اهانتش از بودم نکرده فرصت هنوز

 وت هرگز دیگه که دخترم جون به خورممی قسم بزنی حرف دیگه کلمه یه اگه آرمان"ـ

 "!نکن ناراحتم این از تربیش و کارت دنبال برو هم االن. دمنمی راهت خونه این

 خواب اطاق بیرون نیز او حاال که ایلیا سوی به گرفت، را آرمان وجود تمام خشم

 :راگرفت دستش و رفت کردمی تماشایمان نگرانی با و ایستاده

 مبرادرزاده دمنمی اجازه نم دونه،می خودش باشه امان با خوادمی اون اگه باشه،"ـ

 ".نیفته باز حقه عوضی اون زیردست تا گیرممی رو حضانتش من بشه، بدبخت

 :بچسبانم خودم به محکم را ایلیا کردم سعی و دویدم طرفشان به زده شتاب

 تو هک نیست سروصاحببی ایلیا! شدی مادر از ترمهربان یدایه که کنیمی بیجا تو"ـ

 آرمان کنیمی توهین من امان به که باشه هم آخرت یدفعه! بگیری رو حضانتش

 "!ثابت

 :زد فریاد ایلیا

 (دعوا)= ".....تَسَممی! نکنین دَفا"ـ

 مادرم فشرد، برهم محکم را چشمانش و گذاشت هایشگوش روی را هایشدست و

 :بکشد بیرون ما میان از را او کرد سعی و آمد طرفش به فورا

 نای یمالحظه نیست، حرفا این وقت االن! هردوتونم با ید،کن بس کنممی خواهش"ـ

 ".بکنید رو بچه
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 :رفتم طرفش به گرفت، پناه و کرد فرو مادرم یسینه توی را سرش نیز ایلیا

 انام چیه؟ سرقالبم کرم امان واسه من گهمی کهاین از آرمان منظور بگو لطفا مامان"ـ

 "درمیاره؟ حرف خودش از داره این یا گفته چیزی چنین

 :گرداند من از را رویش و کرد بغض مادرم

 "....گهمی چرند داره آرمان کنم،می خواهش رؤیا بسه"ـ

 که کردمی رفتار جوریاین آیا دانمنمی. گرداند روی ما هردوی از و زد پوزخندی آرمان

 بود؟ وامان من یرابطه نگران واقعا یا شوم ترحریص حقیقت شنیدن به نسبت

 هرچی بدونم بذار نداره، اثر روم راحتی این به هرحرفی زری، مامان نباش اننگر"ـ

 ".نمونده پنهون چیزی که ترهراحت خیالم جوری این هست، که

 :دید صورتش یذره ذره در شدمی را استیصال و نگرانی مادرم، چارهبی

 دیاعتقا هم خودش مطمئنم که پروند چیزی یه عصبانیت توی نبود، مهمی چیز"ـ

 ".نداشت بهش

 :نشدم قانع

 ".کنممی خواهش مامان، کن تعریف کامل"ـ

 :نداشت ایچاره ولی بود سخت برایش

 من به رو هاشدارائی ترینمهم پدرش که فهمید امان وقتی شد، خودمون تقصیر"ـ

 ردهآو سرش که بالهایی تمام بابت گذاشته، خالی کامال رو پسرش دست و بخشیده

 تا یدکش رخش به رو بینتون عشق مالحظگیبی با هم ایرج کرد، نتوهی بهمون بودیم

 هب تودهنی که این برای اون ولی نکنه مونتوبیخ و سرزنش این از تربیش دیگه

.... اونم و داره هاتونرابطه تمام از خبر گفت ایرج کرد، انکار رو عشقت بزنه پدرش
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 دم دونفر ما جلوی که یندار توقع.... شنیدی آرمان از که گفت رو چیزی همون

 "!بزنه؟ ازعشقت

 .پذیرایی سمت به برد خودش با را ایلیا و گرداند روی ما از ناراحتی با آنگاه

 وقتی کنممی فکر که خوب ولی نداشته، را من به اهانت حق امان شرایطی هیچ تحت

 رانتظا شودنمی شکندمی درهم را احساسات و منطق که شودمی زیاد قدر آن فشارها

 اب گذشته مشکالت تمام پس از که هم هرقدر امان بود؛ مادرم با حق. داشت تریبیش

. اردد ترمیم غیرقابل هایزخم با دیده آسیب درونی باشد، ایستاده پایش روی اقتدار

 پر و تلخ ایامی گذشت از پس من پدر و مادر کنم، مقایسه خودم با را او توانمنمی حتی

 و خاکستر مشتی جز او مادر از کهآن حال اند،بازگشته سویم هب هرحال به اندوه و رنج

 ....نمانده باقی چیزی ویران عمارتی جز پدرش از

 :کرد صحبت به شروع دعوت بی او و کردم نگاه آرمان به    

 فکر که میراثیه آوردن چنگ به مهمه براش که چیزی تنها شد؟ چی فهمیدی"ـ    

 ".تربیش نه گفته که هستی چیزی همون براش وت وگرنه رفته تاراج به کنهمی

 :برخاستم او از دفاع به اختیاربی کنم، تحمل را حرفی چنین توانستمنمی    

 داره، وکالت ازم هم حاال همین حتی داشت، ازم االختیارتام وکالت هامدت تا اون"ـ    

 مال اگه. داره امالکم سند و بانکی هایحساب به دسترسی کامال ولی محدود هرچند

 ازب کامال دستش کنه استفاده سوء من طریق از خواستمی و داشت ارزش براش دنیا

 ".هست و بوده

. کتابه و حساب اهل امان باش مطمئن ولی باشه سخت برات باورش شاید"ـ    

 شه،می سرش حالل و حروم هست، شرعی اصول سری یه پایبند ظاهر به مطمئنا

 نهک استفاده سوء وکالتش از مثال نداره امکان زنه،نمی داریکالهبر به دست هرگز پس

 تثرو و مال این اگه اما اعتماده، قابل صددرصد نظر این از پس بکشه روباال اموالت و
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 وت با ازدواج مثال کنینمی فکر! طور؟ چه برسه دستش به شرعی کامال طریق یه از

 کسی که این بدون برسونه؟ توئه به متعلق که ثروتی تمام به رو اون تونهمی

 هبد رو خدا جواب باشه نیازی حتی یا بذاره روش کالهبردار اسم یا کنه بازخواستش

 "!مثال؟

 :قبول قابل کامال منطقی داد،می منطق بوی هایشحرف    

 کنار نهتومی کی تا وگرنه بشم، نیست به سر جوری یه من که درصورتیه این بله،"ـ    

 منا،ض زندگی؟ و عشق نه براش قالبه سر کرم درحد تو یگفته به که کنه زندگی زنی

 نامم به خودش که ایخونه همون جز نرسیده من به مادرم اموال از چیزی که هنوز

 ".کرد

 حل خودش برای جوری چه رو مسئله این که دونمنمی واقعا من.... دونمنمی"ـ    

 تو هک این از ولی کنه، نیستت ربهس بخواد مثال دمنمی احتمال هرگز که هرچند کرده

 نومش می مدام که این مخصوصا مطمئنم، کنیمی فکر اشتباه احساساتش یدرباره

 دوری ازت عمدا هم شاید یا باشه؟ تو کنار که داره فرصت و وقت کی اون. آمریکاست

 "!میکنه

 که مندار شک چرا لرزاند؟می را دلم حد این تا هایشحرف چرا.... خدایا وای    

 !ای؟آورده سرم بر چه تو امان وای ای گوید؟می را حقیقت

 و نیستی الوصولسهل هم قدرهااون که بدی نشونش نشده دیر تا بهتره رؤیا"ـ    

 عشق یا گم؟می چی شنویمی.... رؤیا. کنه استفاده سوء ازت دینمی اجازه هرگز

 "بسته؟ چشمات مثل گوشاتم

 هایشاشک زیر پتویم که گرفت جان چشمم پیش ایلحظه گرفتم، او از را نگاهم    

 ته از و کشید درآغوشم عبدالعظیم شاه حیاط از بیرون که ایلحظه بود، گشته نمناک

 ....گریست دل
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 سر بارها و بارها جوونی اوج تو اون نداره، من اموال و مال به نیازی هیچ امان"ـ    

 تونینمی همیشه! خان آرمان.... هرفت جبهه کشیده، اسارت کرده؛ ریسک زندگیش

 اگه امان. درنمیاد جور جاهایی یه چون بسنجی خودت معیارهای و هامالک با رو هاآدم

 ".کردنمی رفتار مناعت با همه این بود دنیا مال دنبال

 :هاحرف این هضم بود سخت برایش    

 اون چون باشه، تهنداش اموالت و مال به نیازی که نیست جورهماین البته خب"ـ    

. آمریکاییشه یشوهرخاله و خاله زیرمنت جورهایی یه و خالیه دستش االن عمال

 کنه، زندگی باید برگشته زنده که حاال ولی داشته حضور پرخطر جاهای توی که درسته

 ".خودشه یهمیشه شعار این

 یداپ دسترسی لشاموا و مال به تا داره من وجود به نیازی امان اگه نداره، اشکالی"ـ    

 ".کنممی کمکش میل کمال با من کنه

 خطاهای تمام اگر که کسی یدرباره زدن حرف نداشت ایفایده نگفت، چیزی دیگر    

 .کردممی دفاع او از همچنان کردمی ردیف برایش را دنیا

 به مدام بود، گذاشته ذهنم ناخودآگاه در را خودش تأثیر آرمان هایحرف حالاین با    

 ات نماند حتی ولی کرد ثبت را عقدمان عجله این با امان شد چه که کردممی فکر این

 ،کتاب و حساب اهل نیز او و قالبم سر کرم من اگر بنوشد؟ ایجرعه وصالم یچشمه از

 گاهن داشته، حقیقت بوی همیشه که هایشاشک گوید؟می چه جمشیدیه یخانه پس

 قطف او شودمی مگر نیست؟ کار در عشقی که کنم باور طور چه..... شیدایش و مشتاق

 او هب ربطی هیچ که اموالی حتی یا اوست حق که بداند اموالی به رسیدن یواسطه مرا

 ندارد؟

 و سنادا تمام که جایی بزنم، خانه گاوصندوق به سری گرفتم تصمیم بار اولین برای    

 انداختم، هایشبرگه تمام به نگاهی و برداشتم را خانه سند. شدمی نگهداری مدارک

 وکتاب حساب اهل امان اگر بگردم، غیرعادی موضوع یک دنبال باید کردممی حس
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. ردمکمی فکری چنین چرا دانمنمی بلنگد، خانه این کار جای یک باید طبیعتا است

 ....بدهد کارشناسی نظر تا آقارضا پیش ببرم را سند گرفتم تصمیم نهایتا

 :کرد طرفش آن و طرف این کمی و تگرف را سند آقارضا

 "کنی؟ چیکار خوایمی االن"ـ

 "نداره؟ مشکلی بفروشمش بخوام االن اگه ببینم خواممی هیچی،"ـ

 :گفت کردمی نگاه سرسری را هابرگه که طورهمان و داد تکان سری

 "....داری مشتری اگه مشکلی؟ چه نه،"ـ

 ار کالمش و کرده جلب را توجهش که ایبرگه به و شدم نگران شد، ساکت یکدفعه و

 ....کردم نگاه بود بریده

 "آقارضا؟ شده چیزی"ـ

 :خورد گره درهم ابروانش

 "....بانکه رهن تو خونه این"ـ

 :سرم روی ریخت یخ آب انگار

 "وقت؟ اون چی یعنی "ـ

 :دوخت من به را نگرانش نگاه و کرد فکر کمی

 "نگفته؟ خودت به باره این در چیزی امان"ـ

 "....هیچی نه،"ـ

 ریکا چنین تونستهمی پس بانکی، و ملکی کارهای برای داشته وکالت تو از اون"ـ

 خودش از باید رو رقمش که گرفته بزرگ وام یه خونه این سند روی ظاهرا.... کنه

 ".بپرسی
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 :بردم باال اختیاربی را صدایم

 ادنخو یا نتونه اگه دونممی من که جائی تا! مهمه برام دلیلش نیست، مهم رقمش"ـ

 "!نه؟ کنه، تصاحب رو خونه تونهمی بانک بپردازه رو وام اقساط

 :رسیدنمی نظر به عصبی اصال که درحالی برد باال را صدایش کمی نیز او بار این

 سرش ایمسخره بازی چنین بعد و کنهمی یکی اسم به رو خونه احمقی کدوم آخه"ـ

 "بده؟ بهت رو عمارت این که بودی کرده مجبورش تو مگه درمیاره؟

 از رو شمال ویالی هم.... نیست دستم تو هیچی دیگه من صورت این در ولی! نه"ـ

 که وامی با تونهمی امان کهدرحالی نداره وجود برام ایخونه جااین هم و دادم دست

 "!ادبی گیرش خونه این از تربیش چیزی و بندازه راه توپ کاسبی یه باالست رقمش

 :کشید ونشانی خط برایم گاهشن با

 هک امانی! خدا؟ بنده اون به زنیمی تهمت داری جوری چه ببین رؤیا... استغفراهلل"ـ

 شهمی سرش پیغمبر و خدا ضمنا هاست،حرف این از تربامعرفت خیلی شناسممی من

 "پرسی؟نمی خودش از چرا اصال. کنهنمی وحشتناکی کار همچین یه وقتهیچ و

 :دارد خود جای که امان داشتم، شک هم خودم شمانچ به دیگر

 "ذاری؟می کاله سرم که چیه تانگیزه بگم چی؟ که بپرسم"ـ

 و جفت جوری برات شرایط. کنیمی اشتباه داری تو کنممی فکر من.... دونمنمی"ـ

 رو امر جوانب یهمه اگه ولی گذاشته کاله سرت امان رسهمی نظر به که شده جور

 شهمی شچیکار ببینم تا باشه پیشم سند این. باشه طور این تونهنمی یبگیر درنظر

 تا ونگ هیچی هم امان به نکن، فکر چیزی به فعال هم تو بانک، رممی سر یه فردا. کرد

 ".شهمی چی ببینم
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 سرم به خاکی چه بازار آشفته این در باید وگرنه دارم، را آقارضا خداراشکرکه بازهم

 ریختم؟می

 دسترو امان از دیگر بار خواستمنمی ریختم،می اشک اختیاربی کهدرحالی دمکر قبول

 امکان دیگر او بدون چون باختممی امزندگی تمام با را امان باراین من باشم، خورده

 یک درسودای کهاین تا بمیرم دادممی ترجیح نداشت، وجود برایم حیات یادامه

 سر کرم هرگز و بودم فقیر دختر یک اشک. شوم آب ذره ذره وتاریک سیاه عشق

 ....شدمنمی قالب

 هخان این سند روی باال بسیار مبلغ با کاری وام یک امان و بود درست آقارضا حدس

 سه به سال یک از ترکم ظرف دهی سود درصورت توانستمی قطعا ولی بود گرفته

 دشخو یایده آقارضا. برود دست از خانه کهاین بدون برسد تربیش حتی یا چهاربرابر

 :کرد مطرح را

 هم و کنه حفظ رو خونه هم که هست عاقل قدراون امان باش مطمئن"ـ

 پیشرفت سریع خیلی باهوشه، و فکر خوش اون. بده توسعه رو گذاریشسرمایه

 خونه ام،و اقساط نپرداختن با مثال که کنی فرض احمق اونو نباید. باش مطمئن کنهمی

 و دهمی دست از رو اعتبارش هم شهمی متضرر خودش هم جوری این. بده دست از رو

 ".کن اعتماد بهش بگیره، وام تونهنمی دیگه

 :دادمی ربط مالی مسائل به فقط را چیز همه که فهمیدنمی مرا درد گویا آقارضا

 خواممی فقط من.... آقارضا نیست مهم بدم دست از ایناشم از بدتر نیست، مهم"ـ

 به چرا کتابه، و حساب با کارهاش تمام و نیست زیرسرش هم کلکی حتی اگه بدونم

 مانا این با باید من نگرفته؟ مشورت یا رضایت ازم چرا نگفته؟ بارهاین در چیزی من

 "شه؟کله تو چی دونمنمی هنوز که کنم چیکار

 رعص وقتی هرچند نبود، تخصصش یحیطه در من درمان اما چیست، دردم فهمید تازه

 را اعصاب و مغز تخصص فوق داده ترجیح که فهمیدم دیدنم آمد سوده روز همان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

644 

 

 نیامده (ودندان دهان تکنیسین) سلمی دستیارش که خداراشکر فقط سراغم، بفرستد

 !بود

 هخان سند یدرباره چیزی که کرد وانمود و زد حرف مختلف مسائل یدرباره کمی سوده

 صحبت او با چیزخاصی یدرباره احیانا آقارضا پرسیدم او از وقتی حتی داند،نمی

 :گفت برچیدو ایلوچه و لب نکرده،

 "مثال؟ چی درمورد نه،"ـ

 بیرون حرف زیرزبانم از منقاش با تا بود محال وگرنه داند،می قطعا که فهمیدم من و

 :زدم دستی یک خودم! کند رهایم نکشد

 و کوچه یآواره باید ودیز به احتماال وگرنه هست، اوشون ویالی که شکر رو بازخدا"ـ

 گور بره، که بره دست از هم خونه حالم؟ به سوزهنمی دلش که اون. شدممی خیابون

 ".البد بابام

 مردی کدوم شه،می حساب هم اون یخونه تو یخونه زنشی تو رؤیا؟ شدی خل"ـ

 "!کنید پیشرفت خواسته شاید کنه؟می نابود زندگیشو خودش دست با آخه

 تاریخ به توجه با! است درجریان که امنفهمیده اصال فهمید که کردم نگاهش جوری

 :بود نشده ثبت امان و من عقد هنوز موقع آن وام، گرفتن

 "!شد؟ حساب کسی زن نوشته دست یه با شهمی تو نظر به"ـ

 یربطبی سؤال ناگهان که بود مهم سؤال این به دادن پاسخ از فرار برای کنممی فکر

 :کرد مطرح

 "روگرفتی؟ آزمایشت جواب ببینم راستی،"ـ

 :بود موفق کامال کردنم درغافلگیر

 "!آزمایش؟ کدوم "ـ
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 ".دیگه گمرومی پاتولوژی"ـ

 "!نبود یادم اصال وای ای"ـ

 ؟باشی خیالبی قدراین تونستی طورچه بود، مهمی خیلی آزمایش اون! دیوونه ای"ـ

 ".گذشته موعدش از ماه یه حداقل

 !!اه؟م یک چی؟

 حاالت یهمه و بود باخته درآن کهدادگاهی از امان پردازیقصه لحظه یک برای

 یآمده پیش وقایع از درستی بندیجمع نتوانستم گذشت نظرم از اشغمگین

 دمز زنگ اول تلفن، گوشی سراغ رفتم و پریدم ازجا ناگهان فقط باشم، اخیرداشته

 طرف آن و طرف این کلی از بعد هم هاآن گرفتم، ار آزمایشم جواب وسراغ بیمارستان

 استم امان با باید حاال ورفته، گرفته را وجوابش آمده آقایی که گفتند باالخره کردن

 وقعم آن بود، پیش هفته یک تقریبا بودم زده حرف او با که باری آخرین.... گرفتممی

 یواکنش چه صدایش نیدنش با دانستمنمی حاال و بودم نرفته مادرم دیدن به هنوز

 ....نیاورده خودش روی به و زده که گندی همهاین با مخصوصا داشت، خواهم

 احساساتم غلیان دربرابر نتوانستم برداشت را گوشی وقتی گرفتم، را اششماره

 :کنم مقاومت

 "....امان سالم"ـ

 "چهطوری؟ عزیزدلم، سالم"ـ

 ...کنی؟ مدهوشم و مست هرشرایطی تحت توانیمی طورچه.... آه

 "خرابم؟ حالاین از پرسیمی چه"ـ

 ".سازمتمی خودم! خرابت حال فدای"ـ

 "!پیشکش ساختنت کن جور و جمع هاتوکاریخراب فعال نکرده، الزم"ـ
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 !....تیلعن زندمی آتشم هایتخنده قدراین که بمیری.... خندید کنم،می شوخی کرد فکر

 "ایران؟ میای کی"ـ

 "مطلبا؟ اصل سر رفتی راست هی دفعه این"ـ

 ".ستدیگه چیز یه مطلب اصل دقیقا، نه"ـ

 خوابت من یدیوانه عاشق ای» داره؟ وجود هم دیدارعشقت از ترمهم چیزی یعنی"ـ

 "!؟*«هست

 "!نکردی؟ فراموش رو چیزی یه نارسیس، نگو چرت زیاد"ـ

 :کرد فکر کمی

 "عزیزم؟ رو چی"ـ

 ".من یدرباره رو وحیاتی مهم یمسئله یه"ـ

 خوایمی چی بزن، حرف ترواضح ندارم، ذهن حضور االن! نذار سرم به سر رؤیا"ـ

 "بگی؟

 "!پاتولوژیه جواب منظورم"ـ

 ....کرد سکوت

 "کنم؟می صحبت ناواضح هنوزهم شدی؟ ساکت چرا"ـ

 "!روشنه کامال... نه"ـ

 "فتی؟نگ بهم چیزی بارهدراین چرا اما روگرفتی؛ آزمایشم توجواب"ـ

 ".بگم بهت ندیدم نیازی نبود، مهم"ـ

 در رو چیزی نداشتی توحق نیست، مهم بدش یا خوب دارم، نیاز جوابش به من اما"ـ

 "!اینجا بیا امروز همین کنی، پنهون ازم خودم مورد
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 که ودب نگذشته ایثانیه چند. گذاشتم سرجایش را گوشی حرف این از پس وبالفاصله

 :کرد نگاهم تعجب با هسود زد، زنگ تلفن

 "!اینجا؟ بیاد امروز همین که کرجه مگه هستی؟ عصبانی قدراین چرا دختر؟ چته "ـ

 :گفتم قاطعانه بگوید چیزی کند فرصت امان که آن از پیش و برداشتم را گوشی

 "!نباشه حرفم ایران، میای پرواز اولین با"ـ

 ماست در باهم وقت همه این ؟چیه موضوع ببینم نباش عصبانی فقط عزیزم، باشه"ـ

 اتفاق پیش ماه یه از که زنیمی حرف موضوعی به راجع امروز دفعه یه تو و بودیم

 ".افتاده

 ".اومده یادم امروز همین تازه خب"ـ

 عصبانی قدراین چرا حاال نبود، یادم هم من کن فکر! دادی رو خودت جواب خودت"ـ

 "هستی؟

 وبخ اگه که دونستیمی رو جوابی تو داره، فرق نآسمو تا زمین تو با من فراموشی"ـ

 و خطرناک هم اگه برگردونه، زندگی به منو تونستمی دونستنش بود، مثبت و

 این و کردی سکوت تو. کردممی اقدام ترسریع خودم درمان برای بود ناامیدکننده

 ".داره هامعنی خیلی

 ....کرد مکث کمی

 که ایفاصله این خیرخواهیم، حساب به بذار. گمیم چیو همه برات ایران میام باشه،"ـ

 و نداشته درمانت روند توی تأثیری هیچ افتاده درمانت شروع تا آزمایش جواب بین

 انرژی با و بشه بازسازی تروحیه و ذهن تا بدم فرصتی بهت دادم ترجیح هم من

 ".کنی شروع کامل

 :شدم نگران
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 "چیه؟ جوابم بگو بهم مانا کنم،می خیال و فکر صدجور اومدنت تا"ـ

 عمل وقت برات دادم، نشون یک درجه متخصصین به آمریکا، آوردم رو جوابت من"ـ

 ".کن اعتماد بهم فقط عزیزم نکردم فراموش رو چیزی من.... گرفتم

 یکپارچه خورد،می خط اشدرباره ذهنیاتم تمام زدمی حرف من با جوریاین وقتی

 ....هستی و شدممی عشق

 را مدست آورد، هجوم سویم به منفی افکار دوباره کردیم قطع را تماس وقتی حالاین با

 شانن آزمایشم جواب اگر بودم، ریخته هم به پاک فشردم، و گذاشتم هایمشقیقه روی

 و حساب اهل گویدمی آرمان که آدمی این طور؟چه باشد داشته اوضاعم وخامت از

 کرده؟ باز حسابی چه من روی بیند،می قالب سر کرم مرا و است کتاب

___________________ 

 حافظ*

 ات سوده همراه به. نمانم امان منتظر و درآورم را ماجرا توی و ته خودم گرفتم تصمیم

 رایب اضافه یهزینه یک پرداخت و زدن در آن و در این کلی از بعد و رفتیم بیمارستان

 مشبرد تنهایی به خودم و رفتیمگ بعد هفته یک را نتیجه آزمایشگاه، الم بازخوانی

 همراه من چون بگوید؛ وکاست کمبی را چیز همه خواستم او از و دکترم خانم پیش

 چارنا به و پذیرفت نیز او کنم، کمک خودم به توانممی که هستم کسی وتنها ندارم

 :گفت را چیز همه

 هم ایدیگه احتماالت ولی رحم، سرطان به مشکوکه شما آزمایش نتیجه متأسفانه"ـ

 ".هست

 :شدمی خراب سرم بر که بود دنیایی مثل حرف این

 "شم؟ داربچه تونمنمی دیگه من که بگین خواینمی یعنی! چی؟ یعنی"ـ

 :داد تکان تأسف به سری
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 عدشب حتی شاید.* هیسترکتومی به شیممی مجبور شما مشابه موارد توی معموال"ـ

 ".....حدسه حد در شهمه فعال ولی باشه هم درمانی شیمی به نیاز

 عجله با روز آن باید چرا امان حساب این با کنم، باور شنوممی که را آنچه توانستمنمی

 و وسالم خوب ازدواج یک امکان اششناسنامه در من نام آیا کرد؟می ثبت را عقدمان

 یک جز که عقدی به کند خوش دل که دارد فایده چه گرفت؟نمی او از را آتیه خوش

 به لحظه برایم هم آرمان هایحرف دیگر حاال ندارد؟ برایش دیگری ثمر امضا و امن

 عمارت شدنم، نیست سربه مشکل حل قالب، سر کرم شد،می ترپررنگ لحظه

 ....جمشیدیه

 تواندمی چه این جز! گرفته وام سندش روی که داندمی آنجا صاحب را خودش او

 ویال با عمارت یمعاوضه با رابطه در امان کار گفت آرمان چرا فهمیدممی حاال باشد؟

 باهوش و فکر خوش امان که گفت هم آقارضا! است سود پر گذاری سرمایه یک شبیه

 گذاشته، سرمایه من روی او حاال. دهد توسعه را اشگذاری سرمایه تواندمی و است

 سرخواهم را وداع جام زودی به حاال و امدرآمده عقدش به ام،کرده اعتماد او به من

 از گذشته که چرا رسید، خواهد است من اختیار در که اموالی تمام به امان و کشید

 و نیازدارد قیّم به و است محجور نیز پسرم رسد،می خودش به من از که االرثیسهم

 هست؟ هم حقوقدان که اشناپدری از بهتر کسی چه

 نمانده باقی برایم جانسوز و تلخ کابوسی جز امان از و داشتم رویم پیش را مرگ اکنون

 اتنه او به اعتماد که آن حال شوم اوخوشبین به دیگر بار توانستمنمی اصال بود،

 کردممی احساس که بود شده خرد درهم وجسمم روح چنان. بود امهستی یسرمایه

 یلهحوص دیگر کنم، خلوت خود خدای با تا ببرم پناه دنجی یگوشه به و فرارکنم باید

 از لبریز چشمان و سنگین سکوت آن با ایلیا که هربار فقط نداشتم، را کسی هیچ

 جست،می اشکودکانه زبان با را امپریشانی علت و نگریستمی من به سؤالش

 یچارهبی ایلیای وای ای سوزد،نمی دلم حد این تا کس هیچ برای کردممی احساس
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 رحمبی دنیای این در مادریبی جانسوز اندوه با ؟کرد خواهی کارچه من از پس تو! من

 آمد؟ کنارخواهی چگونه بازحقه

 لیاای گریستممی وآرام صدابی هربارکه فشرد،می درخود را گلویم تلخی بغض همواره

 حرفی من نه و پرسیدمی اوچیزی نه یافتم،می دلتنگ و غمگین خلوتم پشت را

 خواهدمی که داشتم را مادری حس گفت،می سخن باهم ما هایاشک فقط زدم،می

 ....بگیرد شیر از را طفلش

 مشتی امگذشته خاطرات و اشعار دفترهای یهمه آورد،می درم پا از داشت آخری زخم

 راچ خواستمنمی چیزی دیگر هایشوآدم دنیا از کرد،می جلوه معنیبی و سیاه کلمات

 ...کرد خواهم هجرت اردی این از زودی به دانستممی که

****** 

 خانه هایباغچه میان که بینممی را ایساله سه دوـ کوچک دخترکان گاهی روزها این

 و دشونمی ناپدید روممی سویشان به وقتی ولی خندندمی رویم به و کنندمی بازی

 این لثم.... حیاط از دیگری یگوشه یا هاپنجره پشت هستند، دیگری جای که بینممی

 کوچک فرشتگان این حضور به دیگر ولی شوممی اوهام و خیاالت دچار دارم که است

 است دلیل همین به هم شاید شان،شناسممی که عمراست یک انگار ام،کرده عادت

 صحبت هم درگوش وقتی شوم،نمی یاحیرت وحشت دچار دیدنشان از روی هیچ به که

 هب کهاین مثل درست زنم،می لبخند هاآن به یزن من خندندمی رویم به و کنندمی

 دخترکان این امایستاده حیاط توی وقتی حتی باشم، بازگشته امنوزادی یگهواره

 اننش انگشت با مرا یواشکی و کنندمی نگاهم هااطاق هایپنجره ازپشت وزیبا شوخ

 ....!خندندمی خندند،می خندند،می بازهم و دهندمی

 خواهدنمی خاک اسارت انگار شده، کوچک و تنگ برایم زمین ام،خسته چقدر اخدای آه

 دارد را آسمان اعماق در شدن رها میل که هستم بادبادکی مثل بردارد، سرم از دست

 ....شد نخواهم رها نبرد من از دل تا که بسته کودکی دست به مرا باریک ایرشته ولی
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****** 

________________________ 

 بدن از رحم کردن خارج عمل: یسترکتومیه*

 «عاشق مرگ»

 کدامهر به که پراکنده ورق و دفتر مشت یک مقابل اینجا امنشسته نه؟ است، مسخره

 زرم پر و مزخرف زندگی ضدقهرمان! درخشدمی کنارش و گوشه امان نام کنممی نگاه

 ....برایم داشت قهرمان از برتر جایگاهی که رازم و

 !عشق؟ از ردپایی یا امید از کورسویی گردم؟می چه نبالد نیست معلوم

 شود بخشیده و ببخشد باید که کسی کشیده؟ اینجا به کارم که امکرده اشتباه کجا

 .....من؟ امان؟ رامونا؟ زری؟ فرامرز؟ ایرج؟ کیست؟

 را مدنیای کجای خدایا بخششیم؟ سزاوار مانکدام داشتیم؟ تریبیش خطای مانکدام

 هممت کهاین بدون امکرده قضاوت عمر یک کنم؟ کاملش خودم تا گذاشتی نانوشته

 !اشتباه بوی دارد، فریب بوی هایمقضاوت فهمیدم هربار باشد، حاضر

 ....دیگر قضاوتی بازهم حاال

 شپی در امزندگی تصمیم ترینمهم بار این شده، عوض دادستان و متهم جای بار این

 با نمتوامی کمدست باشد، برگشتی راه هنوز شاید د،باش نشده دیر هنوز شاید است،

 بشنوم؛ را امان یدفاعیه باید. بزنم گره ترمحکم یا بگسلم را ایرشته اطمینان

 کرده ویران را دنیایم ناچیز حرف یک کردن جا به جا با عمر یک که قهاری دروغگوی

 !نیست هم خیالش عین و

 است، من یاندیشه و ذهن به متعلق که نوشتهدست و دفتر بغل یک و منم اکنون

 و ساده هایاستدالل تمامش باشد، داشته حضور او کهاین بدون امنوشته خودم
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 تهگرف باید قاعدتا که نتایجی به و امچیده هم کنار را مقدمات است، خودم یپیچیده

 ....امرسیده شود

 ازتمام را ذهنم همیشه برای بار یک تا نیست خودش وقتی دارد ارزش چقدر هااین اما

 کند؟ خالص گزنده هایجواب و سؤال این

 ....«بزنی لبخند روم به اگه توئی، من زندگی شانس تنها»

 هیچ تو امان نداره، وجود تو برای جایی من قلب تو ست؛ فایدهبی زدنت وپادست»

 !«راهی هیچ نداری؛ من قلب به راهی

 .....«عاشقتم.... تمعاشق... دارم نیاز بهت! رؤیا بمون پیشم»

 «ده؟می حق من به کی ولی نکنی، باور داری حق»

 خط دیگه تا کنممی جدا ازت همیشه برای رو راهم و گیرممی فاصله ازت پس»

 ....«نباشم موازیت

 هشمی نوشته عمل ینامه کدوم توی گیمی که خدایی این گـناه بدونم بگو پس»

 «نپرستمت؟ که دهمی دستور من به و سازهمی تورو مثل بتی وقتی

 !«نارسیس شیمی دیوونه خودت ازعشق داری که تویی این»

 جمع رو حواست تمام اگه حتی ذاریمی پا دیگه دام یه به خودت میل با زودیبه تو»

 .«کنی

 !«کنی پیاده نقشه خط به خط برام تو تا کنمنمی صبر»

 !«رؤیا زیاده خیلی صبرم من ولی»

 !«رؤیا زیاده خیلی صبرم من ولی»

 !«رؤیا زیاده خیلی صبرم من ولی»
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****** 

 چشم در دیگر که چرا بریزم، دور را شما خواهممی! من هم در خاطرات ای بیایید... 

 و هاقصه از نوارهایم؛ از شعرهایم؛ از بیزارم، چیز همه از دیگر حاال ندارید،ارزشی من

 اکنون... کردممی زمزمه که هاییهتران از زدم؛می نقش که خیالی از هایم؛نقاشی

 ....است سرمن پشت زندگی خطوط تمام و امسطرایستاده درآخرین

 منسی کدام نکردی؟ خاموشش تو و زدمی چشمک رویم به که بود ستاره کدام! خدایا

 ننشاندی؟ فرو تو و زدمی چنگ گیسوانم بر

 چیز همه ندارم، باور را زندگی میرد،می من یخسته قلب در دیگرعشق حاال

 هاگریه دهند،می مرگ بوی هاخنده... گزنده دروغ یک! تلخشوخی یک ست،شوخی

 !....امگریه هاگل رویش از گیرد،می امخنده زمین چرخش از دهند،می خنده بوی

 یک خاطر به یکی دهد؛می شیر بچه یکی کند؛می کار یکی تکاپوست، در چیز همه

! کندمی پریشان را خود بلند گیسوان کوچک ایشانه با یکی ،کندمی گریه عروسک

 لیمی دریا و زندمی لبخند صحرا روی به مهتاب وزند،می سرخوشانه بهاری هاینسیم

 چوپان که آنجا رقصند،می بادبادکها که آنجا دورها، آن. ندارد خورشید غروب رنگ به

 ی؛ا ستاره یا باشد نسیمی شاید هد،دمی عروج کوهستان کش برسینه را خودی گله

 !است دور همیشه دور، اما

 هسرب که موّاج کندریایی را آن من از پس سپارم،می تو به را قلبم های ویرانه! خدایا

 تا آتشین کن غروبی را قلبم من از پس... وحشی و واردیوانه بکوبد غم هایصخره

 رگب را قلبم من از پس گریند،می تحسر ساحل در که عاشقانی برای باشد ایبهانه

 صانورق آهسته سپرد، جان خزان اندوه زیر خسته پرستویی وقتی که کنای خشکیده

 نگهبان را دلم سپارم،می تو به را دلم... بنشیند اشبسته یخ پرهای بر وپیچان

 *....باش

****** 
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_____________________________ 

 (یتکلیم لیلی) نویسنده: از متن*

 «امتحان فصل»

 و برگشته ازآمریکا که وگفت گرفت تماس امان امروز ولی گذشته، چندروز دانمنمی

 از بالاستق یبهانه به فورا شودمی بلند که زنگ صدای. بیاید دیدنم به امروز خواهدمی

 تشرتی. شود زده امبیماری یدرباره حرفی ایلیا جلوی خواهمنمی روم،می حیاط به او

 شتپ ایساده مخملی کش با را وموهایم است تنم استریچ شلوار با کوتاهی ستینآ

 همیشه مثل امان ولی ندارم خودآرایی به میلی ام،کرده جمع بوکله شکل به سرم

 ....کندمی براندازم حریصانه

 "!نازنین سالم"ـ

 "....سالم"ـ

 :دزنمی بندی نیم ندلبخ و کشدمی درهم را ابروانش و کندمی نگرانش سردم جواب

 "؟!نیست که دشمنت ها؟امانه! واکن اخماتو چیه؟"ـ

 دندانش بیایم خودم به تا و کشدمی آغـوش در تنگ مرا دهم جوابی که آن از پیش و

 ارم،د توصیفی غیرقابل و عجیب حال گیرد،می گازی مختصر و گذاشته گلویم روی را

 ببین! من جذّاب آشامخون بردارد اشینوجوان هایشیطنت از دست خواهدنمی انگار

 ...زندمی آتشم حسرتش با چگونه امشده دلسرد و ناامید کلی به او از که حاال

 وبخ اصال حالم کند، امدیوانه است نزدیک و آمیخته هم به یکجا ولذت ونفرت وحشت

 نوزه ررطو چه دانمنمی اما زندمی چنگ قلبم به ایسابقهبی طرز به اشکینه نیست،

 !....کند؟ لذتم غرق ارادهبی قادراست

 و فشاردمی انگشتش دو میان را امچانه کرده نرم را دلم خوب کندمی حس وقتی

 :امگالیه از لبریز چشمان به شودمی خیره و کندمی گره درهم زیبایی به را ابروانش
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 عشق، غم از انی،فغ ای،ناله بگی؟ چیزی خواینمی! ندیدیما؟ رو همدیگه ماهه یه"ـ

 "....هجران

 نارسیس دیگر بار تا ماندمی منتظر و خنددمی سایم،می هم به دندان حرص با

 :شنیدنش لذّت از کنممی محرومش بار این من ولی کنم، خطابش

 "!کافیه شیمی آب فراقم از داری تو که قدر همین"ـ

 :کشدمی آغوشم در و خنددمی هم باز

 "!جانبازتم مفقوداالثرتم، اصال! زبونتم ذوالفقار این شهید من که آخ"ـ

 ....کشاند جنونم مرز تا که گیردمی سر از را هایشبازی و

 :زنمب لگام سرکشم احساسات به دارم سعی کهدرحالی گیرمبرمی اشسینه از را سرم

 "؟!شد محکوم ه*ا*ن*گبی که بدبختی اون خبر؟ چه دادگاهت از"ـ

 ....کندمی رهایم و رودمی لبش از لبخند و گیردمی دلخوری از رنگی نگاهش

 جواب و رفتم فقط ؟!نکردم که جنایت! زنی؟می حرف هاغریبه مثل باهام چرا"ـ

 "؟کنیمی کوفتم رو بازیعشق که مهمه قدراین موضوع این حاال گرفتم، رو آزمایشت

 :ستا بسته تلنگری به روزها این که بغضی شوم، مسلط بغضم بر تا کنممی تقال

 چیهی دیگه کوتاهم نهایتبی یمونده باقی عمر این تو دونستیمی که این با چرا"ـ

 عجله اون با..... نیستم هم دارشدن بچه به قادر حتی و ندارم برات زن یه عنوان به

 "امان؟ چرا کردی؟ عقدم

 :کشدمی درهم چهره

 جواب که بدم گوش ااین حرف به خواستممی اگه من گفته؟ خزعبالتی چنین کی"ـ

 دونب کننمی انتخاب رو راه ترینساده همیشه بعضیا آمریکا؟ بردمنمی رو آزمایشت
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 ینا به تو که مُردم مگه ذارم،نمی دست رو دست من ولی کنن فکر عواقبش به کهاین

 "کنی؟می فکر چیزها

 و ستادهای مقابلم که حاال کنممی بارانش گالیه خلوتم در هرقدر چرا خدایا؟ چرا

 غیاب در همیشه چرا دهم؟ جان برایش خواهممی زندمی حرف بامن طوریاین

 !اش؟تبرئه حضور، در و کنممی محکومش

 حاال.... مرگه دم آدم یه هایدلخوشی واسه اینا که دونممی خوب من! امان بسه"ـ

 ".شهنمی دار بچه هرگز دیگه دونستمی وقتی کشیدمی چی نعیمه فهمممی

 هی کاشتی گندم دونه یه اگه که باش مطمئن اینم داره، فرق نعیمه با تو عیتوض"ـ

 کار چی نعیمه برای دونممی هم من حتی داره، خود جای که خدا کنی،می درو خوشه

 ".گفت بهم چیو همه سلمی کردی،

 ...کندمی دلگرمم عجیب هایشحرف ولی افتدمی زیر به نگاهم

 درمون گذاشت، تو چنگ تو رو نعیمه درمون اگه ،هست هم تو خدای نعیمه خدای"ـ

 ور معجزه که همیشه. کنینمی فکرشم حتی که ذارهمی دیگه یکی چنگ تو هم رو تو

 که دستیه اون مهم.... جراح تیغ زیر عمله، اطاق توی هم گاهی کنن؟نمی نقاره توی

 ".آستین نه دهمی شفا

 ادنی اهل زندمی حرف خداوند یاراده یدرباره چنین این که مردی این کنم باور چگونه

 باشد؟ زمینی هایکتاب و حساب و

 تخود چشم با تا بکنم برات الزمه که هرکاری بذار! من عشق بیا راه من با فقط تو"ـ

 "!بیاری دنیا به رو علی تونیمی و نیست مشکلی هیچ که ببینی

 ....ید؟آنمی یادم چرا ام؟زده حرف او با اشدرباره کی من! علی؟

 "بهش؟ راجع دونیمی چی!.... علی؟"ـ
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 :زندمی لبخندی

 ....خب ولی نیستم، دیدن خواب اهل اصال کن باور نخندیا؟ بهم... دیدم رو خوابش"ـ

 "!علی زدیمی صداش تو داده، بهمون خوشگل پسر یه خدا دیدم خواب بار یه

 تمام و چکدمی مچشم از اشکی همزمان کنم، پنهان را لبخندم توانمنمی نیز من

 :رودمی یاد از تلخم هایترانه و شعر تمام هایم،گله

 سیاهه، تو مثل چشماش توئه، شبیه خیلی بوده، باهام سولقون اردوی همون از"ـ

 ".....شروره و شیطون.... خودت عین موّاجه، و مجعد نیمه تو مثل موهاش

 پنهان را هایملب لرزش تا گیرممی دهانم مقابل را هایمدست.... سوزدمی وچشمانم

 :کشدمی دست کمرم به و گیردمی درآغوشم نرم کنم،

 واشنگتن توی که دکتری خانم بهترین با نازنین، شیمی خوب که مطمئنم"ـ

 فیبرومه یه احتماال که گفت و دید رو هاتعکس و آزمایش کردم، صحبت شناسممی

 ".حله جراحی عمل یه با که

 :گیردمی را وجودم تمام حیرت

 "سرطان؟ به مشکوکم که گفت خودم دکتر خانم ولی"ـ

 :نشیندمی لبش بر بخش اطمینان لبخندی

 داده تشخیص فورا که شده خیر باعث فیبروم و ستاولیه درمراحل اما درسته،"ـ

 تعل. کنیممی باورش دیر ولی ماست گوش کنار گاهی که ایمعجزه همون اینه. بشه

 نادره، یخیل مورد یه این که همینه برسه درستی جواب به تهنتونس دکترت خانم که این

 رطانس یه که کشیدنمی تشخیصی کورتاژ به کارت وقت هیچ نبود فیبروم این اگه

 و برداریم رو فیبروم باید ما حاال. بدیم تشخیص مراحلش اولین توی رو خطرناک

 گیممی بهت که یکارهای با قدم به قدم اگه داشت، خواهی درمانی یدوره یه بعدش
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 ی،باش داشته هیسترکتومی به نیازی کهاین بدون شهمی درست چی همه بیای جلو

 "باشه؟ امان، جون نکن لج فقط

 ادنی به را علی تا بدهم را جانم حاضرم دهم،می تکان مثبت جواب ینشانه به را سرم

 .....برده را پدرش و من دل نیامده دنیا هنوز که زیبایی پسرک بیاورم،

 کنممی هرکاری فشارم،می او به سخت را خودم و کنممی احساسات ابراز را دستم

 و مستی و است عشق فقط ندارد، ایفایده بگویم او به خواستممی ها چه بیاید یادم

 ....زیبایم علی یاد

 به است مشغول پذیرایی وسط هایشاردکجوجه با که ایلیا و داخل رویممی هم با

 دهدمی قرار مخاطب جوری را امان و آیدمی مانطرف به و خیزدبرمی ما دیدن محض

 :دیده صبح امروز همین را او انگار که

 "!کت؟....بسکت.... بس بریم"ـ

 :بوسدمی را اشپیشانی و رودمی طرفش به و خنددمی امان

 بزن. ساخته بهت بسکت معلومه ندیدمتا؟ ماهه یه شهمه ؟!شدی دراز چه ماشاال"ـ

 ".یمبر

 :زنممی صدایش بیرون، روندمی دوتایی و

 "!!ها؟جوجه ایلیا"ـ

 را صدایم اصال که کند وانمود تا داردبرمی تندتر را هایشقدم و دهدنمی اهمیتی

 .شنودنمی

 بزرگی کمک حضورشان که هاییجوجه باشد، هاجوجه مراقب خواهممی خدمتکارم از

 .ایلیا ذهن از هامجسمه حذف برای کرده
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 پشت مرا توپ صدای برسم، وضعم سرو به کمی تا روممی خواب اطاق سمت به

 اب دوباره. ایستممی شانبازی تماشای به و زنممی کنار را پرده کشاند،می پنجره

 رد چیزی من به و بانک رهن گذاشته را خانه چرا بپرسم او از باید کنم،می مرور خودم

 نگفته؟ بارهاین

 ساعدهایش امان سبد، توی بیندازدش تا دودمی قدم ده و گرفته شدست را توپ ایلیا

 :دهدمی حرکت هم جهت خالف را

 "!عالیجناب رانینگه"ـ

 را مشابهش که حاللی یرابطه..... چرا؟ گفته؟ دروغ همهاین مادرم یدرباره من به چرا

 !....چرا؟ کرده، تعبیر فحشا به چرا داده پیشنهاد نیز من به

 ار توپش ایلیا تا دهدمی اجازه بردمی حلقه سمت به کنان دریبل را توپ هک طور همان

 توی کندمی شوت و رودمی گام سه و گیردمی را آن دوباره جلوتر قدم چند ولی بزند

 ....حلقه

 "!ریباند ایلیا"ـ

 بزند؟ حرف امدرباره بد قدراین توانسته طور چه نامیده؟ قالب سر کرم مرا چرا

 :زندمی دفریا ایلیا

 "!!دبله"ـ

 دور یک و کشدمی درآغوشش و رودمی طرفش به شود،می بلند امان یخنده وصدای

 ....چرخدمی درجا

 و انزجار ابراز ام،گفته بد او از دیگر هایخیلی و مادر و سوده مقابل در بارها و بارها

 ....ماخوانده هایمگرفتاری و هابدبختی تمام باعث را او ام،کرده تنفر

 ".....کن شوت جا همون از"ـ
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 کف دایص! نشیندمی گل وبه خوردمی تخته به کند،می پرتاب نفس به اعتماد با ایلیا و

 :شودمی بلند امان تشویق و زدن

 "!ایلیا شیییییره"ـ

 طبق و بودم درعقدش کهآن حال بود، او یاجازه بدون رفتممی مادرم دیدن به وقتی

 از گذشته است، شرعی شرط خانه از زن خروج برای همسر یاجازه احکام یرساله

 را او کهاین بدون رفتم من است، مادرم و من دیدار مخالف او دانستممی کهاین

 راچ بگوید کند، توبیخم هایمچارچوب طبق دقیقا مرا دارد حق نیز او بگذارم، درجریان

 نکردی؟ اعتماد من به چرا ؟شدی خارج خانه از اجازهبی و گذاشتی زیرپا را شرع حکم

 شوهرت به را تو و بگوید سرم پشت خواهدمی دلش هرچه آرمان دادی اجازه چرا

 کند؟ بدبین

 هم دردست دست توپ، کردن شوت و دویدن دقیقه چند از خسته هاآن هردوی حاال

! ستا بهتر خودش بازی که بفهماند او به کندمی تقال ایلیا روند،می زمین یگوشه به

 و دکنمی پاک را اشپیشانی عرق دست پشت با و پذیردمی سخاوتمندانه نیز امان

 ....زندمی کنار را اشریخته هم به و پریشان هایطره

 .....دقیقه؟ چند ساعت؟ چند دهم؟ ادامه امزندگی به او بدون توانست خواهم روز چند

 نباشند؟ توخالی و پوچ پاکت توی هایعکس مثل هم هاقصه این که معلوم کجا از

 ابودن حتما برسد دستم به اگر کردمی فکر که بود برآشفته هاعکس این از چنان مادرم

 من ولی نریزد، هم به امان با امرابطه تا کند پنهانش کردمی تقال چقدر شد، خواهم

 تمش یک حاوی داده نشانم آرمان که پاکتی شاید هم باراین داشتم، چیز همه از خبر

 قدراین چرا که بگیرد امخنده بشنوم اگر که دالیلی با باشد، اساس و پایهبی توهّم

 ام؟بوده خودیبی چیز چنین نگران

 :دهدمی تکان سری او ولی باال بیایند باهم که کشدمی را دستش ایلیا
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 ".میام کنممی بازی دیگه ذره یه من! یورا مامان پیش برو تو"ـ

 به امکرده حسادت چندبار کشی؟می موهایت به تو که اشمب برسی امکرده آرزو چندبار

 کالس یتخته روی که باشم اعدادی امخواسته چندبار بندی؟می مچت به که ساعتی

 از ایگوشه من اگر حاال من؟ عشق چندبار چندبار نوشتی؟می چپت دست با

 وناکن که تو ،من امان تو! نه؟ ام؛رسیده آرزویم به دارد؟ اشکالی چه باشم محاسباتت

 گونهچ! منی آرزوی تمام بوسی، می و بوئی می مرا و ایایستاده مقابلم مانعی هیچبی

 الاص دارد؟ خود در پوچ ایقصه و معنیبی عکس مشت یک که پاکتی پای به ببازمت

 اگر شود؟می چه «اغماض و گذشت» سهم باشد، بوده هم چیزکی میان این که گیرم

 اشتهد توقع تو از چرا! ام؟گذاشته چه سر بر را بخشیدنم منت ببخشم، و نباشد هیچی

 !بیندازم؟ چرتکه خودم بودن خوب برای ولی باشی بهترین که باشم

 کت نیز امان. شودمی پنهان من دید از و آیدمی ایوان هایپله سوی به دوان دوان ایلیا

 اشتیاق به زنممی لبخندی. شودمی حلقه و توپ با بازی عشق مشغول تنها و

 رودیم گام سه و کندمی دریبل. دارد غلبه او هایدلبستگی تمام بر انگار که ایکودکانه

 ارمد بداند کهآنبی بازی میان ناگاه که گذردمی دقیقه چند دانمنمی کند،می شوت و

 رشس و نشیندمی سکویی روی و کندمی رها ایگوشه باخشم را توپ کنممی نگاهش

 هنمذ و رفته لبم از لبخند خورد،می تکان هایششانه و بردمی فرو هایشپنجه میان را

 !....کند؟می گریه دارد ریخته؛ هم به

 اب مشکلش باخته؟ که دادگاهی ام؟کشنده بیماری چیست، درگیر او ذهن دانمنمی

 کپا دلی از حتما باشد هرچه برای او یگریه این قالبم؟ سر کرم اگر چیست من مرگ

 شکا اشاقتصادی محاسبات ریختن هم به خاطر به کسی چه وگرنه گرفته سرچشمه

 ریزد؟می حسرت

 نیز گاهی قاضی، گاهی و وکیل گاهی شویم،می متهم زندگی در گاهی ما یهمه

 مامت آیا دادگاه؟ کدام در ستانیم؟می چه برای و که از داد نیست معلوم ولی دادستانیم
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 رعایت را انصاف شرایطی هر در آیا است؟ عدل شویممی ضرحا آن در که هاییدادگاه

 داد؟ خواهیم دفاع یاجازه متهم به آیا نباشد، هم عادالنه دادگاه که گیرم کرد؟ خواهیم

 یا تاندادس جایگاه در وقتی و ایمعادالنه دادگاه دنبال هستیم متهم وقتی فقط نکند یا

 دهیم؟می اهمیت کندمی ایجاب نمامنفعت که چهآن به فقط و فقط باشیم قاضی

****** 

 به دست کرده، بهشتی را اطاقم هوای امان عمیق و گرم هاینفس و است شب نیمه

 یتنهف نشسته، هابرگونه سیاهش و پرپشت مژگان و خوابیده راست پهلوی به سینه

 این بر صبح تا خواهدمی دلم!.... ایمعصومانه خواب چه است، خواب در روزگارم

 ترینشیرین وصالش. کنم بیدارش آیدنمی دلم ولی زنم بـوسه سحرانگیز مانچش

 سرو بی. زندمی چنگ قلبم به تمنّایش هنوز و است من ی سرگشته روح یتجربه

 ییریتغ هایشنفس ریتم هنوز. آیممی پایین تخت از آرام و زنممی پهلو به غلتی صدا

 ینآست خواب لباس روی رنگی صورتی حریر شال. نشده رفتنم متوجه انگار و نکرده

 .روممی بیرون اطاق از و اندازممی امرکابی

 بازی به را سبکم دامن و موها بالفاصله و است دلپذیر و خنک شب نیمه هوای

 مافتمی روزهایی یاد اختیاربی. گریز حال در شهریور این از آیدمی مهر بوی گیرد،می

 فکر من و شدمی ورشعله دلم در واشتیاق هیجان مهرماه به شدن نزدیک با که

 سویدای در همواره که اوست سودای که این از غافل است دوستانم خاطر به کردممی

 ....دانمنمی را دقیقش تاریخ که زمانی از بوده، جانم

 تماشای هم هنوز شوم،می خیره زن چشمک ستارگان به و نشینممی پله اولین روی

 لحظه و خوابیده من اطاق در او که حاال حتی نشاندمی دلم به غم سیاهی همه این

 .اوست خیال آجرهای من هایلحظه
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 ار چشمانم کنم،می استشمام را حضورش عطر بشنوم پایی صدای کهآن از پیش

 صورتم به را سرگردان هایطره و گذردمی موهایم کنار از که را نسیمی و بندممی

 ....شمکمی هایمریه درون به پاشدمی

 "کنی؟ توبیخم خواینمی"ـ

 رخم یمن تواندمی اکنون او باشم، سکوتم نازک بلور شکستن مراقب تا گردمبرمی آرام

 فرو ایهپلک میان کشیده ایپرده موهایم ندارم، را کردنش نگاه قصد من ولی ببیند را

 :او قراربی نگاه و امافتاده

 "ی؟متنفر ازم گینمی چرا کنی؟نمی نفرینم چرا زنی؟نمی فریاد سرم چرا رؤیا؟ چرا"ـ

 ار ممکن تصمیم بهترین تا دهم فرصت او به دهممی ترجیح دارد، معنی هایشحرف

 ....بگیرد

 "مادرت؟ برعکس ایفرشته تو گفتممی همیشه یادته"ـ

 رو به که نگاهی و است سکوت هنوز من جواب! مطلب اصل به رسدمی دارد شد، خوب

 ....هشد دوخته رو به

 "!مادرت مثل درست ایفرشته تو کنم، اصالح حرفمو خواممی حاال"ـ

 انمدنمی هنوز. گیردمی بغضم دارد کنممی فکر حتی دارم، هایمگونه در داغی احساس

 نبرد؟ را احساسم هایرگ که بشکنم را سکوتم چگونه باید

 رانهزا همراه خوشایند حسی دهد،می تکیه کمرم به را کمرش و نشیندمی سرم پشت

 هک انگار رسد،می نظر به ترگنگ کمی صدایش حاال ریزد،می درونم به جواببی سؤال

 ....کنممی حس کمرم روی خفیف ارتعاشی هرکالمش با زند،می حرف خودش با دارد

 ونا به تا رضا به زدم هم زنگ یه ایران رسیدم که دادم خبر تو به وقتی صبح دیروز"ـ

 دیدن رفتی تو که گفت حتی گفت، چیو همه و بود پر ازم وپشت حسابی بگم، هم
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 خیانت اعتمادم به تو هم شده، تموم مونبین چی همه کردم فکر آن یک... مادرت

 به ور باهم وقتی دونستمنمی. نداری بهم نسبت نفرت جز حسی دیگه حاال هم و کردی

 اولش ؟بکشه تریبیش ادفری مونکدوم و بیفته راه بینمون جنجالی چه قراره بشیم رو

 که هاییحرف اون تمام گفت، بهم چیو همه بود، پریشون حسابی زری، پیش رفتم

 اعدف من از مدت تمام تو گفت. شهنمی پاک ذهنت از شکلمه یک حتی ابد تا دونممی

 نازکت قلب مراقب خواست ازم. دادی آرمان به شکنی دندان هایجواب و کردی

 ".....رؤیا!..... ست زنده تو اب فقط رؤیا گفت باشم،

 من گذرد،می هایمانشانه روی از که آوردمی عقب دستم تمنای به جوری را دستش و

 ...کنممی لمس را اشداشتنی دوست متورم انگشتان آرام نیز

 بود این واسه گرفتم وام خونه این رو اگه بذارم، کاله سرت خواستمنمی من رؤیا"ـ

 ".....که

 :کنممی قطع را حرفش

 و دار و زندگی و خونه این دم،می برات رو جونم باشه الزم اگه!... امان نده توضیح"ـ

 ".چشمات فدای ندارم

 :کنممی حس کالمش لحن در را حیرت

 "نیستی؟ ناراحت واقعا.... تو یعنی"ـ

 به رو حقّت خوایمی حالل و شرعی راه یه از و نیستی کالهبردار دونممی که همین"ـ

 ".رهندا اهمیتی ترینکوچک شبقیه. سعادتتم نگران چون کافیه، برام بیاری دست

 دلم ات بدم توضیح برات دارم نیاز که کوچیکم قدراون من ولی رؤیا، بزرگی توخیلی"ـ

 ".بگیره آروم

 :دهمنمی او به توضیح یاجازه هنوز
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 هیچ که مرسید نتیجه این به تهش ولی دیدم و شنیدم چیزها خیلی هاسال این"ـ

 نشه که نیست بزرگی اون به کسی گـناه حالدرعین نیست، تقصیربی کسی

 به تونمنمی تویی، فقط کنممی نگاه هرطرفش به وقتی که دنیایی توی.... بخشیدش

 از تو هک کنم فکر جوراین بذار پس بگیره، ازم رو تو جوابش شاید که کنم فکر سؤالی

 ن،اما.... شهمی تربخشلذت خیلی برام زندگی فکر این با چون تقصیرتریبی همه

 "!منی زندگی دارمعنی حقیقت توتنها

 مخواهنمی. گریدمی آرام و گذاشته زانویش بر را سرش شود،می رها دستم از دستش

 یعمیق نفس و گذارممی برهم را چشمانم بریزد، امگونه بر اشکی و بسوزد چشمانم

 یانم را وصورتش بگیرد جا کنارم تا چرخدمی آنگاه حالیم، همان به لحظاتی کشم،می

 ....گریدمی بازهم و بردمی فرو موهایم

 نو از مرا. است من هایویرانه امان و امن هایستون تو غرور! من مرد نکن گریه

 ....نکن ترمویران بساز،

 م؟وش مانعش چرا دارد اونیاز که حاال دهد، توضیح کندمی سعی شودمی آرام که کمی

 و تدس تو پولی هیچ من چون نیستم شرمنده گرفتم خونه این سر که وامی بابت"ـ

 لیو بیام، بیرون مشوهرخاله دین زیر از و بخرم رو دفترکارم خواستممی و نبود بالم

 توی تصرف حق حدی تا بودی زنم که حاال. موقعش به تا بدونی اینو خواستمنمی

 هکال نه کنم استفاده کردنت سربلند برای حق این از خواستممی و داشتم اموالت

 مههاین نداشتم حق که این ازت، خواممی عذر فقط چیز یه بابت اما..... سرت گذاشتن

 عقده سال همه این مادرت و تو آبروی با نداشتم حق کنم، مادرت درگیر رو ذهنت سال

 حق.... کنم فتهآش مادرت ناپاکی بابت رو تو گـناهبی قلب نداشتم حق کنم، گشایی

 از رتمهم برات هیچی دیدممی وقتی مخصوصا.... نداشتم حق.... من یفرشته نداشتم

 زا من.... دهنمی عذابت بندوباریبی و فساد یاندازه به هیچی نیست، ایمان و پاکی
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 حق ....مونهمی ابر پشت همیشه ماه کردم فکر و کردم سوءاستفاده تو قوت نقطه این

 "....نداشتم

 ...ریزدمی اشک هم باز و

 من متهمش باختی تو که دادگاهی کنم،می فراموش ت درباره چیو همه من امان؛"ـ

 هک رحم بی دادستان یه! بودی دادستانش نبودی، وکیلش هم تو.... بود مادرم نبودم،

 فکر متهم زدن زمین جز چیزی به و بود بسته چیزها خیلی روی به رو چشمش

 خودت به کنممی خواهش! من نه زریه کنی عذرخواهی ازش ایدب که کسی. کردنمی

 تپا به الناسحق زنجیر و غل نذار و بخواه حاللیت ازش داری فرصت تا نکن، خیانت

 ".بگیره رو پروازت جلوی و باشه

 چشمان آنگاه کند،می مکث قدری و کشدمی باال خفیف صدایی با را اشبینی

 :ددوزمی چشمانم به را ریزشسرمه

 "بخشی؟می منو تو بکنم، کارو این اگه"ـ

 :زنممی تلخی لبخند

 شخواه فقط.... خودمه بخشیدن مثل تو بخشیدن چون بخشیدمت، که وقته خیلی"ـ

 هی خوامنمی. باشه سخت اگه حتی امان، کن بیرون دلت از رو مادرم یکینه کنممی

 هکنمی تماشا رو رشماد سوختن داره که باشی ساله هشت کوچولوی پسر همون عمر

 ".داده تشخیص اشتباهی رو آتیش این هیزم و

 ....دهدمی تکان سری آهسته فقط چشمانم در خیره

 شد، امان و من زندگی زرّین برگ 1371 شهریور در تابستانی شب آخرین امشب

 گزن صدای ریخت، زمین بر خشکیده برگ چون خطاها رفت، هاکینه آمد، مهر که شبی

 کسی یبرگه به سرت است، راه در شدن امتحان و آموختن هم هنوز یعنی مدارس

 کسی هب دادن نمره مسئول تو باال، هابرگه گفتند که وقتی بده، را خودت امتحان نباشد،
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 پس است، هستی آموزگار کندمی ثبت را برگه هر ینمره که کسی بود، نخواهی

 خودت شب هر و روز هر کن مرور را، هایتآموخته بسپار خاطر به باش، آماده هرلحظه

 !را خودت فقط و فقط را،

****** 

 سو آن به سو این از سرگردان روح مثل بارد،می سنگینی برف و است سرد هوا

 دست و دماسنج دست یک آورده، درد به را دلم اشمعصومانه یگریه صدای روم،می

 .....داروها سینی دیگر

 :روممی خواب قاطا به عجله با توانم،نمی تنها دست

 "!روخدا تو امان شه،نمی آروم کنممی هرکاریش.... کرده تب علی! پاشو امان،"ـ

 :کند باز را چشمانش آیدنمی دلش حتی اما خوابدمی پشت به و زندمی غلتی

 "نداره؟ کاری دیگه که این شه،می خوب بده بهش استامینوفن خب "ـ

 خیالند؟بی قدر این ندباش که آلود خواب مردها یهمه دانمنمی

 دیگه پاشو امان.... کنم چیکار دونمنمی دیگه کردم، هم شپاشویه دادم، بهش"ـ

 "!نباش خیالبی قدراین

 "ای؟دستپاچه قدراین که اولته یبچه مگه"ـ

 :بترکد بغضم است نزدیک

 "کمکته؟ عوض این بعد شهنمی قطع تبش شبه دو! اصال دهممه یبچه"ـ

 قشنگم، کوچولوی علی سر باالی روممی عجله با ندارم، کمکش هب امیدی دیگر

 شده، مرطوب پیشانی عرق از سیاهش موهای و انداخته گل سپیدش و تپل صورت

 کند؟ تحمل تواندمی قدرچه ماهه نه یبچه یک مگر
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 خواهممی کند، آرام را او دارد سعی خودش یشیوه به و شده بیدار خواب از هم ایلیا

 ربانق آهسته و چکدمی چشمانم از اشک اختیاربی توانم،نمی ولی باشم مسلط برخودم

 روی ایسایه ریزم،می دهانش به چکان قطره با را استامینوفن و روممی اشصدقه

 گوشش زیر گرفته، آغوش در را علی وحاال شده خم که است امان افتد،می سرم

 دوزدمی من به را خوابش از خمار مانچش آنگاه بوسد،می را اشگونه و گویدمی چیزی

 :نشیندمی لبش بر مطمئن لبخندی و

 ".....نباش نگران شه،می خوب حالش! عزیزم دکتر، بریمش می االن "ـ

....... 

 نگران است، عیان هایملحظه لحظه در اتمعجزه ردپای هاستسال نیستم؛ نگران

 ....نیستم

 نمدامی تابدمی حضورت خورشید که وقتی ات شود، هاللی گاهی روزگارم ماه اگر حتی

 !نیستم نگران کرد؛ خواهی مهتابی مرا هایشب دیگر بار خود لطف به که

 پایان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی | دوم جلد حسرت، گل رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

669 

 

 

http://www.negahdl.com/

