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 :مقدمه

 “است  یها نمک زندگــــــ یسخت” گفتند:  یم

 “نمــــــک ” که  دینفهم یچرا کس اما

 دهد! یم” درد” مزه  ست؛یاست، شور ن یمن که خاطراتم زخم براي

 اریبراي اجبار و اخت ییاول: جا فصل

 شیدرخواست، که باعث آسا کیسوال، کیوقتها دادن جوابِ  یگاه

 براي تو شه،یم تیآدماي زندگ نیزتریعز

 ایر... سخت تراز جون دادن، سخت تراز مردن تو د زيِیترازهرچ سخت

... 

م ا یزندگ گهیبهش جواب بدم ... د یوقت دونستمیم د،یلرزیم دستهام

 ... ستیدست خودم ن

 ... یبا زندگ سختنبرد  نیبه ا دادمیتن م دیبا دیبا د،یبا یول

 شد ... یم نطوریا دیمنم، با یِزندگ

غض به ک اریبه کام د،ینال یکه از درد پاش م ارینگاه کردم به سام تلخ

 برادرش ... به ترمه که از دنیکرده بود با د
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ي  ادهکرد و به مادر که درمونده به خونو یم هیبابا، مدام گر دنیند

 ... کردیه مدرهم شکسته اش نگا

 دم،یچیشدم، پالتوم رو به تن کردم، شالم رو محکم دورِ گردنم پ بلند

 آهسته به مامان گفتم:

 ... رمیگیبخورم ... نون هم م ییهوا هی...  رونیب رمیم -

 دل نگرانِ من، تندي گفت: شهیهم مادرِ

ش وقت! مراقب با هی یرو باال نزن نتی... آست ایمراقب خودت باش -

 ديید بهیتوجاي خلوت نري، مادر اگه غر

 ستمرو بفر ی... اصن زنگ بزن کام ریدربست بگ ای...  یتو شلوغ بزن

 دنبالت ...

 قت،واش ... هر روز، هر  یشگیهاي هم یلبخند زدم به دلنگران باغصه

 پام رو ازدرگاه خواستمیهر زمان که م

 ادآوريیمدام  رون،یذارم بب کمونیام، خونه يِ کوچ یشگیهم مامن

 مراقب باشم ... کردیم
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رم من خودم، با پاي خودم، دا دونست،یچه ساده بود مادرم که نم و

 نما! گوسفندتودلِ گرگ  رمیم

س نف کیکه تو صورتم خورد، باعث شد بتونم  زییپا اواخرسرد  هواي

 راحت بکشم!

 !اریدادن به جبر با اخت تنکنم از درد  یرو خال نیي سنگ نهیس نیا

 نایکه عمرشون به پا ییکردم ... برگها یزنان طول کوچه رو ط قدم

 یچرق چرق صدا م رپامیبود ز دهیرس

 نبود ... بایبراي من ز نهایا یول دادن،

 نبود ... بایز میتصم نیمن بعد ازا یزندگ

 ام!من نبود ... پدرم و سام ... واي از سام! واي از س میتصم فقط

 یم یلنع دی! اگرقرار بود کاري بشه ... باگفتمیم دی... با دیفهمیم اگر

 شد ... و وايِ من از سام ...

از  رشتیسوزوند ... اما ب یام رو م ینی... سرما نوك ب سوختیم چشمهام

 داد ... یآزارم م روحمدرد  نهایهمه ي ا

 کرد! یبد درد م روحم
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جلوش و  میستادیا یم ا،یدن نیمحکمه اي داشت تو ا کیخدا  کاش

 نیا ؟انصاف نیکه ا میداد یسر م ادیفر

 عدلِ؟

 ضم... بغ دمیکوب نیرو محکم فشردم و پاهام رو محکم به زم چشمهام

 رو با فشردن دندونهام روي هم، توگلوم

 ... از پدرم نه ... از ســام! دمیترس یکردم ... م خفه

 + ترانه ...

*** 

 یکم به راست ... سرم رو یبه چپ، کم ی... کم دمیبه موهام کش یدست

 به ینگاه میبه راست چرخوندم و ن

 چشمهام رو تنگ کردم ... یکردم ... لبخندي زدم، کم خودم

 کالفه دو دستم رو توي موهام فرو کردم و کل موهام رو باال بعد

 فرستادم ...

 ... مرتب بود! دمیرنگم کش یطوس راهنِیي پ قهیبه  یدست
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کردم به چشم همه خوب  یمرتب بودم! ازبس سع شهیمن هم یعنی

 شد! یناخودآگاه مرتب م ز،یهمه چ امیب

 !یراحت نیهم به

ه ب قهیام کردم ... پنج دق یبه ساعت مچ یو نگاه دمیبلندي کش پوف

 هشت صبح ...

 بودم ... نیحس منتظر

. .. یمنتظربمون دیبا یرو نداشته باش یحوصله ي رانندگ یحت یوقت

 که آرامشش باعث نیل حسمث یکیمنتظر

 شد! یشدن زودتر از موعد من م ریپ

ز جن ... چو دنینبود براي د زيیچشم چرخوندم به اطرافم ... چ کالفه

 به جز، رج به رج، نقش به نقش، مولکول

و  در خونه رو من حفظ بودم از بس نشستم و زل زدم به نیمولکول ا به

 !وارشید

ستن واخ نیاز آدمهاست، مرزِ ب یلیخ یتر از زندگ بیمن ... عج یِ زندگ

 حالل و نیو خواسته نشدن ... مرزِ ب
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 کیشهرِ کوچ کیسرِ مرز بود! مثل  شهیمن هم یِبودن ... زندگ حروم

 چیکرده و ه ریدو کشور گ نیکه ب مرزي،

 کنن! یو نه ردش م رنیپذ ینه اون رو م کدوم،

تم نداخ... بلند شدم، دست ا امیب رونیباعث شد از فکر ب درزنگ  صداي

 رو از روي تخت برداشتم، کتم فمیو ک

 رفتم ... فونیچنگ زدم و به سمت آ ریتحر زیم یِاز روي صندل رو

 بود، خوش خنده! نیحس

 مرد! نیداشت ا یدل خوش چه

 :دمیبه صداش گوش بدم، غر خواستمیرو جلوي دهنم گرفتم، نم یگوش

 االن؟ مِیت وننگاه به ساعتت بنداز مردك!هف هی -

 بعد ... تق! و

 !گاهشیسرجا دمیکوب محکم

 به فیگفتم و کت به تن کردم و ک یلب خل وچل ری! زدیخندیم هنوز

 دست گرفتم و کفش به پا کردم و طول

 !و فرز عیکردم و در رو باز کردم ... نفسم گرفت! سر یرو ط اطیح
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 دیکردن با یگرفته بودم، براي زنده موندن، براي زندگ ادی شهیهم

 من ... یِبود ... اونم تو زندگ عیسر

 انمهری+ ک

*** 

 :تمشدم و گف رهیسرم رو کج کردم و با دقت به نقشه ي روبروم خ یکم

 اس! یخوبه ... بهتر از قبل -

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: ماهان

 میارد شبیا با بچه ها از د! مسییاس؟ ولمون کن ر یتازه بهتر از قبل -

 !میکنیرمروش کا

 کنان گفتم: اخم

طر مدت من به خا سی! قرار نشیشبِ پ کیاز هزار و  ای شبیاز د -

 کنم ... دشییتا نیکه روش کارکرد یزمان

 :دمینقشه شون رو به رخشون کش بیبا دست، ع و

ت و درساتاقها ر یی! جانمانجاستی... مشکلتون ا ن؟ینیبیم نجا،یا -

 رو وشی... فضاي خونه و و نینکرد یبررس
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ي و ماربه استانداردهاي مع نی... فقط و فقط اکتفا کرد نیدرنظرنگرفت

 دانشجوي گهی... د تونیآموخته هاي تئور

ن کتوکه بخوام کم نیستیشده ن لیو دو ساله ي تازه فارغ التحص ستیب

 کنم ... هرکدومتون چند سال سابقه

 ... نیدار

ات م سماوان... خ رضایبا اخم به چهار نفرشون نگاه کردم ... ماهان و عل و

 گفتم؟ فقط یبهشون م یو سجاد ... چ

ش با مامدادم اصالح و ات حینقشه ... ترج لیتا تحو میروز وقت داشت کی

 بحث و جدل ششِخودم باشه، ک

 ... نفسم رو با صدا رها کردم و گفتم: نداشتم

 ... نییش باخودم ... بفرماا هیازتون ... بق به هر حال ... ممنون -

 رو زیشدم به م رهینشستم و خ یبعد بدون توجه بهشون روي صندل و

 بروم، هنوز زنگ نزده بود ... هنوز جوابم

ن در شد نگرفته بودم ... صداي بسته یجواب چینداده بود ... هنوز ه رو

 که نشون از رفتنشون بود هم باعث نشد
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 وموبررقهوه اي رنگ  زِیاي زل زدم به م قهی، چند دقرو بلند کنم سرم

 که پر بود از نقشه و زونکن و قرارداد ...

د وکرفتم و ات ستمیحوصله سراغِ س یو ب دمیبه موهام کش یدست کالفه

 رو اجرا کردم ... خط به خط خونه ي

 "یواقع"خونواده ي  کیهاشون  یلیکردم که خ میرو ترس ییآدمها

 بودن ...

سوخت،عواقب سرپا  یدو کتفم م نیي گردنم، شونه هام، ب مهره

 بود؛ ادیز ینینش یخم بودن و صندل ستادن،یا

 بهش، به کارم ادامه دادم ... تیاهم یب یول

باعث  ساعت گذشته بود که صداي تقه اي به در، ای قهیچند دق دونمینم

 و میاریشده ام رو باال ب نیشد سر سنگ

 بگم: رم،یبگ توریام رو از صفحه ي مان رهیخ نگاه

 بله؟ -

 وجوون شرکت، وارد شد  یمنش ،یمیباز شد و خانم کر یبه آروم در

 موقرانه گفت:
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 ... ای ارنی... بگم براتون ب نهارِقربان، وقت  -

 و گفتم: دمیبه گردنم کش یزدم، دست لبخندي

 ندارم ... لی... م یمیممنون خانم کر -

 اي به صورتم زل زد و بعد آهسته گفت: هیثان چند

 هر وقت ... یچشم ... ول -

 :دمیحرفش پر ونیرو تکون دادم و م سرم

 بهتون ... گمیبله ... م -

ست دبه نقشه کردم ... دوباره با  ینگاه مینگفت و رفت ... ن زيیچ

 گردنم رو ماساژ دادم، بلند شدم و به سمت

 رفتم ... پنجره

 یلیبرجِ شصت طبقه اي ... شهر به نظر خ کیو دومِ  یطبقه ي س از

 نی! هر چند ... بزرگتر از اادیم کیکوچ

 هم هست ... یآهن غولِ

ن کرد صدايِ در، اعصاب خ نیهم صداي در بلند شد ... براي من، ا باز

 ادیرو بهم  زهایچ یلینبود ... چون خ
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 نیحسبگم صداي  زيیفرصت کنم چ نکهیکرد ... قبل از ا یم آوري

 :دیچیپ

 یه باشداشت هیبن دینداري ... با لیم یکنینداري؟ شما غلط م لیم -

 نه برادرِ من؟! ای ريیرو بگ هیپاچه بق

 که با بود نرفته ادمیساعتش رو ... هنوز  مین رینرفته بود تاخ ادمی هنوز

 از حدش تموم شیآرامش و خونسردي ب

 تا شرکت رو حرصم داده بود ... راه

 فکر نیو به ا دیخند یگفت و م ینرفته بود که راحت م ادمی هنوز

 شهیشرکتم و هم کی سِییکه ر یمن کرد،ینم

 تررید یوقت دم،یخدا به کارمندام در مورد نظم و انضباط تذکر م ي

 کشک! یعنیحرفم  ام،یم

 بهش گفتم: تیو باعصبان برگشتم

 م بگم توغلط بکن گهیحرف نزن که بد از دستت شکارم! من د یکیتو  -

 دنبالم! ايیب

 همون ته خنده اي که تو صدا و چهره اش بود گفت: با
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.. . یخودت سییودت رکردما! بابا تو که خ ریساعت د مین هیاو! حاال  -

 بزن تو نویا ایهمه حرص نداره که! ب نیا

 گرفتم ... یکه سفارش رگ

جوجه  دستش نگاه کردم ... بوي تويِبارمصرف  کی یِ اهیگظرف  به

 بود ... بوي جوجه ... دهیچیتويِ اتاق پ

.. چه .پسرب کیو  یروز بارون کیبرام بود ... مثل  زهایچ یلیخ ادآوری

 ینبود؟ پوزخند تلخ ادشی نیحس یعنی

 و گفتم: زدم

 بخورم؟! تونمیکه من جوجه نم یدونیتو نم -

 غذاکه جلوش باظرف  یدست همونبا ژست  د،یاز چهره اش پر خنده

 مونده بود با اخم بهم نگاه کرد و آهسته

 :گفت

 هنوزم مشـ ... کردمیمن ... من فکر نم -

 مورد داشتم: کی نیتو ا یخوبمهارت  دم،یحرفش پر نیب



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

بسته  هی یمشت گمی... خودت بخور ... نوش جون، من م سیمهم ن -

 واسه ام ... بسه ارهیب ییو چا ییساقه طال

... 

 :دیشد وغر یبرزخ

  اونفکرِ یستیزده به سرت؟ فکرخودت ن ؟ییشدي؟ ساقه طال وونهید -

 حداقل دیمعده ي المصبت باش که با

 ساپورتت کنه! گهیسال د پنجاه

 کردم و گفتم: یاي عصب خنده

 !یگفت ادیکم ز هیپنجاه سال!  -

 ورو به نشونه ي سکوت نشونش دادم  دستمبده که کف  یجواب خواست

 گفتم:

...  م خراب هستمامروز خود ی... به اندازه ي کاف قیرف کنمیخواهش م -

 با تو رو اعصابجنگ  ییتوانا گهید

 !لِیامروز تکم تی... ظرف ندارم
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 زیرو، روي م جوجهظرف  ضیشد و بعد با غ رهیاي بهم خ هیثان چند

 :دیوغر دیکوب

 وبمون  ! شمابرمینم رونشیاتاق ب نیمن از ا ینخور! ول خوري،ینم -

 اعصابِ خرابت!

و ، تصداي بسته شدن در تو گوشم بود ... بسته شدن در، به روم هنوز

 بودن اديیبود ... اصال ز ادیز میزندگ

 با من بود! شهیهم

ه، باش اديیباشه، ز ادیانسان، بخواد ز کیفرد،  کیآدم،  کی نکهیا

 درد داره! یلیخ

 یچه م یپشت سرم، کس واریزدم به د هیو کالفه سرم رو تک خسته

 ... گذرهیم یمن چ یِدونست تو دلِ زندگ

 دونست چرا من ... یکه م نیحس یول

 کنن، خوب باشن، یحس رو داشتن که بخوان خوب زندگ نینفر ا چند

 چیها رو تجربه کنن و نتونن ... ه یخوب
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 ینبرزوبرن وهرکوي  یجورِ نتونن ... هرکاري بکنن، هر سمت چی! هجورِ

 بزنن،رو بگردن، درِ هرخونه اي رو 

 نتونن! رن،ینگ جواب

ود خ، و هفت ساله ستیمجد، ب انمهرِیو من، ک یبه معناي واقع نتونستن

 !نتونستَنَم

آه  نیانداشتم، که  میتو زندگ دنهایآه کش نی... که کم از ا دمیکش آه

 نهیکردنِ غمِ توي س یخالتنها راه  دنهایکش

 ... امِ

 به موهام؛ به صورتم، آهسته زمزمه کردم: دمیکش دست

که چه  یدرد، ندان یبامردم ب ن،دیاز درد سخن گفتن واز درد شن -

 ... ستیدرد

 چپ به ظرف غذا نگاه کردم، با پنجه ها عقبش زدم ... چپ

س گرم در وبرگشتم سرِ کارم، روزها و سالها بود که سرم رو با کار  بازم

 تفاوت کیکه من  ادین ادمیکردم تا  یم
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ل و من مث ستنیها مثل من ن یلیبا اکثر مردم دارم ... که خ عمده

 ... ستمیها ن یلیخ

ي ها جالب باشه، برا یبراي بعض دیشا ،یها نباش یلیمثل خ نکهیا

 براي من فقط درد بود و یول تیها مز یبعض

 ها نبودنِ من، متفاوت بود ازهمه! یلی... چون جنسِ مثل خ درد

 !زیکس و ازهمه چ ازهمه

تم و رفبلند شدم و قدم ر زیمموس رو به عقب هل دادم؛ از پشت  کالفه،

 لگدي کفشم... با نوك  واریدسمت 

 شهیم... من ه دمیبار با کف دست کوب نیبهش، دوباره برگشتم و ا زدم

 بودم ... نیهم

 یشدم، سرِ کس ینم ی... عصب ختمیر یازاوقات، راحت به هم م یلیخ

 زدم، فقط روح و روانِ خودم رو یداد نم

 خوردم ... یخوره م مثل

 یالخ یو حرصم رو سرِ کس تیعصبان دیگرفته بودم نبا ادی یازبچگ من

 کنم جز خودم ...
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 برص گهیدادم، هر وقت که د یوقت که توانِ صبر کردن رو ازدست م هر

 به شدن،یي من، همخونه نم هیبا روح

 !کردم یم هیزدم و تنب یخودم رو کتک م ی... حت زدمیم بیآس خودم

توي  کهنیتر از ا بی! عجبیعج یلی... خ یِبیمجد ... آدمِ عج انمهرِیک

 مجد انمهرِیآدم بگنجه ... ک کیتصور 

 اس ... وونهید

 جهجو نکهیبرايِ ا یبودنِ، وگرنه ک وونهیي رفتارش نشونه ي د همه

 خاطرات هفت پشتش رو مرور خورهینم

 کنه؟یم

 که مثل من باشه که خودآزاري داشته باشه؟ هیک

 !شازنوع حاد خودآزاري

ث باع لمیاز وسا یي تلفن همراهم، که بودنش رويِ کوه برهیو صداي

 هفتصد و نگییشده بود صداش مثل بو

و شصت درجه بچرخونم  صدیو هفت بشه، باعث شد گردنم رو س چهل

... 
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.. . لمیزدم به موبا دوقدم بلند رفتم سمتش، دست درازکردم و چنگ با

 بودم! از حفظ ... رشماره اش رو از ب

 حس رو نیا دونمیراحت شد ... نم دنمیبود ... انگارنفس کش خودش

 یات خال نهینه؟ انگاري داخل س ای یداشت

ر پ ،ارهیکه روي روح وروانت فشار م ینیسنگ زِیچ کی... انگاري  شده

 از ته یتونیزده و رفته ... راحت و آسوده م

 !یبکش قینفس عم دلت ته ته ته

ش ندادم، صداي لرزونش پرده ي گوشم رو نواز یرو زدم، جواب پاسخ

 داد:

 آقاي مجد؟ -

 بردم و یاوقات به شدت ازش لذت م یزدم ... کاري که بعض پوزخند

 یاوقات به شدت ازش متنفر م یبعض

 !شدم

 حاال از کدوم نوعش بود؟ و

 کمال خونسردي جواب دادم: با
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 ؟بله -

 کرد و آهسته تر گفت: مکث

 !ن؟یشناخت -

 شه؟یشه،میکردن که بد نم تیکم اذ کی

 ... شما؟ رینخ -

 :دیپرس دیترد با

 مجد؟ انمهریآقاي ک -

 !دیچسب یگفتنش بد م انمهریزدم ... ک لبخند

 تون؟بله ... خودم هستم ... امر -

 نفس گرفت: قیعم

 ام ... ترانه گلپسند ... من ... من ترانه -

 !ست؟ی... ن یِتک یِلی... فام گلپسند

 مادشنهیخواد؟ من پ یم یخودش چ نمیبب نکهی... منتظرِ ا منتظربودم

 به خودش داشت، یرو دادم ... بستگ

 !هرچند
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 رو اش رو تصور کنم که داره لبهاش افهیتونستم ق یزد، م ینم یحرف

 دختر رو نی... من ا دهیرويِ هم فشار م

 خوب! یــلی... خ شناختمیم خوب

 من زبون باز کردم: د،یحرف نزدنش، طول کش یوقت

 ... نیکه تماس گرفت نیکاري داشت خانم گلپسند ... فکرکنم -

و سر خم کنم، به  زیلرزونش، باعث شد دست بگذارم روي م صداي

 خوريِ  شکالتخودم تويِ ظرف  ریتصو

 بشم: رهیخ زمیروي م براق

 اس گرفتم ...تم نشنهادتویمن ... من در رابطه با پ -

و بلد رزي شدم! روند و قواعد با یبرنده م دیفاتحانه زدم، من با لبخندي

 کاره باشم ... نه ... نیا نکهیبودم ... نه ا

 نیزادونستم استفاده از نقطه ضعف آدمها چطوره ... از بس ا یم یول

 گذار رینقطه ضربه خوردم ... آهسته و تاث

 :گفتم

 !ن؟یگرفت میخب ... تصم -
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 و لرزون گفت: ساده

 موافقم! -

 :ترانه

 یعکنار ... مادرم س دمیرو کش شترخودمیکه رو بازوم نشست ب مشتش

 گهیمرد، د نیا یکنترلش کنه ول کردیم

. بود ..نن ممرد برادرِ  نیمرد ترسناك بود ... ا نیکنترل نبود ... ا قابل

 رو به رتشیمرد، مردي بود که غ نیا

 کرد یم یسع کترشیبا اون جثه ي کوچ اریآورده بودم ... کام جوش

 اون روهم عقب زد یسام رو کنترل کنه ول

... 

گذشت و من براشون  یو گفتم موافقم م ردمروز از روزي که م سه

 گفتم!

ز کردم ... گفتم و گفتم و گفتم ... ا فیبراشون کم کم تعر یوقت

 ... از قبولش ... مجد شنهادی... از پ ممیتصم
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 یمهم که فکر  اريیبه لحظه، صورت برادرم سرخ تر شد ... کام لحظه

 کبود ست،ین شیکردم پسربچه اي ب

 اریامس نیکنه ا دایتبلور پ خامشاحساسات  نکهیقبل از ا یبود ول شده

 !دیبمب ترک کیبود که مثل 

 .زد و هم به من .. یم بیحمله ي انتحاري هم به خودش آس کی مثل

و ر اریکام زد،یخودش رو م د،یکش یم ادیفر د،یکش یم ارعربدهیسام

 زد ... یمن رو م زد،یم

 ... ونمیپناه برده بود به آغوشِ مادرم ... مادرِ گر ترمه

 ونستد یم دیبا یول کردیبرادرِ بزرگم، خون به دلم م سام، کبود صورت

 نجاتمون بده تونهینم نیجز ا زیچ چیه

... 

 زد: نعره

 یاحاب شدي هرغلطص یمگه ب ،یکارو بکن نیا خوريیتوگـ ... ـه م -

 کثافت؟! یدلت خواست بکن
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ز انکردم، دلم خون نشد  هیتوگوشم اکو شد، بغض نکردم، گر کثافتش

 کثافت گفتنش ...

 اش جوابِ  غهیص شنهادیپ انمهرمجد،یک شنهادیبودم که به پ کثافت

 یمثبت دادم، کثافت بودم که به حراجِ زنانگ

 سر کرده بودم ... یه شرعآبرو واعتبارم کال هام،

 :دیو عربده کش دیاش کوب نهیبزرگ برادرم، بامشت رو س ار،یسام

تر دخ هیي  غهیص یاب بودي و من خبر نداشتم؟ آره؟ رفتتو انقدر خر -

 باز شدي؟ آره؟!

م گاهنزدم، نه برايِ خودم، براي برادرم که غرورش خرد شده بود،  هق

 دوختم، که عصاي توي نیرو به زم

بود،  سیرو انداخت جلو پام، تندي سربلند کردم، صورتش خ دستش

 زد: ادیفر هیبار با گر نیا

 ا کنم؟فتنِ خواهرم رو تماشفنار نمیبش دیبا رتیغ یمنِ خاك بر سرِ ب -

 دیوبکنارش، بلندش کرد و محکم ک یِزِعسلیزد به گلدونِ رويِ م چنگ

 بهت زده نگاهش لش،یبه زانوي عل
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 بچه ي مظلوم، زار زد: کیبار، مثل  نی... ا کردم

راج ناموست رو ح دارن یناموس، نشست یآخ سامِ ب رت،یغ یآخ سامِ ب -

 ناموست ... ی... خاك تو سرِ ب کننیم

 ... رتیغ یناموست ... خاك تو گورت کنن ب یتوسرِ ب خاك

سقوط  نیبه سمت زم د،یلرز یخم شد، شونه هايِ پهنش م کمرش

 برداشتم زیخ ار،یامکرد، که زودتر از ک

 یبا صداي لرزون م،یتو آغوش هم فرو رفت نیبه زم دهیو نرس سمتش

 گفتم:

 سام ... -

 :دیبشه، غر لیحرفم تکم نذاشت

 کثافت! اریمرضِ سام ... اسمم رو به زبون ن سام،درد  -

 و با هق هق گفت: دیکه سرش رو پس کش دمیرو بوس سشیي خ گونه

 نهینب  ناموسش رو... حراجِ نهیرو نب یرتیغ یو ب رهیسام بم یبگو اله -

 اجازه داده به رتشیغ یکه پدرِ ب نهی... نب

 ... هیگذاشتنِ دخترش تو تخت  پا



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 یود ببته به پدرمون گف نکهیبار، از ا نیو ا دمیاش کوب نهیرو به س سرم

 :دمیکنان نال هیزار زدم، گر رتیغ

ابام بم ... قربونت بر ی... نگو اله نطوريیگو اتو رو خدا سام ... داداش ن -

 شد ... باباهم ی... بابا هم سخت راض

... 

 رو دورم حلقه کرد و با بغضِ صداش گفت: دستش

 یي بشرو بدي بر یو بده هیپولِ د نکهیشد واسه ا یبابا راض ؟یبابا چ -

 !ست؟ییي ر غهیص

و ت دبه پا کر امتیدونست پدرم ق یکه برادرم نم دمیلب گز دم،یگز لب

 که چند خت،یزندان، که بند رو به هم ر

. نگهبان به زور نگهش داشتن، که تا مرز سکته رفت و اومد .. تا

 انجام بدم کاري رو ... یرکیز ریز خواستمینم

راي بد کار بو نیشدن ... بهتر یاگه ازم متنفر م یبود بدونن، حت قرار

 مون ... یجمع کردن زندگ

 و نعره هاي پدرم تو گوشم بود ... ادهایصداي فر هنوز
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مک ه ککه با حضور و ب یشد که پدرم، تو مالقات یچ دونمینم دونم،ینم

 داده شد، بیترت مجدزبردست  لِیوک

سرد و خشک جوابم رو  یطوالن یگفت که با سکوت یو چ دیشن یچ

 داد:

 یلوزت ... شدم ا نی... بدون دلچرک ستیاما چاره اي ن ستم،ین یراض -

 به قولش عمل کنه ... دیمجد با

 رفت! و

.. .بود که پدرم سکوت کرد  یمردك چ نیا حرس دونمی... نم دونمینم

 سکوت کرد ... یبود ول یناراض

نشه  میمستق یصراط چیبه ه خواستمیرو بگم، دلم گرفت، م راستش

 !یول

. .. مرد جادوگر که پدرم سکوت کرد نیچه وِردي خوند ا دونمینم یول

 که تو زندان به پا کرد یبعد از اون آشوب

...  ردکقبول  یامر؛ ول نیرقمِ حاضر بشه به انجامِ ا چیه کردمینم فکر

 قبول کرد و دلِ من خون شد ... پدر من
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ور نبود ... پدرِ من براي بچه هاش ارزش قائل بود پس چط نطوريیا

 قبول کرد؟! چطـــور؟!

 هحیربرادرم، باغرورِ ج م؛یاي بود تو آغوش هم ساکت بود قهیدق ندچ

 رو موهام ... دیکش یدارش، آروم دست م

 کرده دایپاش مشکل پ کی ار،ینامردي زد بهش وسام کیروزي که  از

 اگه به حرفش کردیفکرم شهیبود هم

ه ک نهیابابت  م،یدیو اگه کاري رو باب طبعش انجام نم میدینم گوش

 ... مشینیبیناقص م

 :دیکش رونیخش دارش منو از فکر ب صداي

 اش شدي؟ غهیص ی... ک یک -

 کردم لبم رو تر کنم و گفتم: یسع

 با بابا ... صبح ... بعد از مالقات -

 :دیپرس یعصب

 شد؟ یبابا چطور راض -

 :دمیو نال دمیگز لب
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...  فت بهشگ یچ دونمی... نم دونمیبه خدا نم دونم،ی... نم دونمینم -

 که گرفت یربع مالقات کیتواون  دونمینم

 داد ... تیگفت که رضا یچ

وسط سالن  دهیوخم فیتکل یمنو از خودش دور کرد، همونطور ب سام

 نشستم و درمونده به سام نگاه کردم که

 د وزد، رو به مادرِ ساکت شده ام کر هیوارتکیعقب رفت و به د عقب

 گفت:

 و اتاق ...رو ببر ت یترمه و کام -

 خواست مخالفت کنه که سام با صداي بلند گفت: اریکام

 حرف نباشه! -

 هگیبا تن و بدن لرزون بلند شد، دست ترمه رو گرفت و دست د مادر

 با یدرازکرد، کام اریاش رو سمت کام

 اریوغصه نگاهمون کرد و بعد، دست مادر رو گرفت و من و سام دیترد

 رو تنها گذاشتن ...
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کرد، چند  یبه موهاش و خود خوري م دیکش یدست م یعصب سام

 شدم رهیخ نیجلوش نشستم و به زم قهیدق

 به سرنوشت نحسم فکر کردم ... و

 که سام گفت: دمیکش آه

 ؟چند ماه -

 نگاهش کردم که گفت: یرو بلند کردم و سوال سرم

 اش شدي؟ غهیچند ماه ص -

 و با غصه گفتم: دمیگز لب

 ...و  دهیبابا رو م یعدش بدهبابا ... و ب تیمحکوم انیپا تانُه ماه ...  -

 و گفت: دیحرفم پر نیپوزخند ب با

 !؟یچ اگه تا اون موقع حامله شدي، -

 زده نگاهش کردم که با تمسخر گفت: بهت

ونه خه ماه بري نُبدت اومد شازده خانم؟ انتظار نداري که  ه؟یهان؟ چ -

 و کاري بهت نداشته باشه؟! ايیاش و ب

 گفتم: یعصب



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 حرف دهنت رو بفهم سام! -

 و گفت: دیخشم خند با

اج که ازدو گهیبشنوي! دو فرداي د دیبهت بر خورد؟ حاال حاالها با -

 یستیدختر ن دیکردي و شوهرت فهم

رفتم نقشِ دستمال کاغذي رو  یهان؟ بگ ؟یبهش بگ یچ خوايیم

 دختر نیبازي کردم، واسه هم یکیواسه 

 ستم؟ین

سوخت،  ینزدم، گلوم م یالیخیبار به ب نیبارمقاوم نبود، ا نیا

 یبهش فشار م نیسنگ زیچ کیانگار  کرد،یدردم

 :دستام رو روي گوشام گذاشتم و با غصه و حرص، بلند گفتم آورد،

 !یبسِ عوض -

 :دیبا حرص غر د،یکش نییجلو، دستم رو گرفت و پا دیرو کش خودش

 یتمنو خوردي رف ___گـ یضتو! توي عو ؟یفهمی! مییتو یعوض -

 اش شدي ... تو به گور بابات غهیص
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اش شدي ... خاك بر سرت کنن فک کردي  غهیص یرفت ديیخند

 عاشق چشم و ابروت شده اومده سراغت؟ نه

ز اعد بدستمال کاغذي اي که  یشیچشم و رو! م ی! نه بشعوری! نه باالغ

 تو سطلِ آشغال! کنهیاستفاده شوتت م

نه اش خو از کنهیپرتت م یاردنگ هیاز استفاده هاي الزمش از تو، با  بعد

 ییچنان بال قهیدق ستی! تو برونیب

 هی! ريیگیو فالکت گاز م یو زمان رو از بدبخت نیکه زم ارهیم سرت

 باال شکمِکه از خجالت  ارهیسرت م ییبال

 هی !سرِیشنا کن دیتو اس یات بدونِ اسم تو شناسنامه حاضر ش اومده

 ... فکر کردي کنهیماه نشده حامله ات م

اي تراز کنارِ دخ ییآدما نی!همچرمیخطرِ؟ نخ یب تیمثه اون کبر مردي

 خر و ساده اي مثه تو رد بشن حامله

 بري خونه اش و شب تا صب و صب تا نکهی!چه برسه به اکننیم شون

 !یشب ورِ دلش باش
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 زد ... من همه رو یبد درد داشت ... بد داشت بهم زخم م حرفاش

 یخودم ط شی... همه رو پ دونستمیخودم م

فقط  و !یبودم ... همه چ دهیرو به تنم مال یهمه چ یِ بودم ... پ کرده

 خونه نیبه ا شیآسا یکم کی نکهیبراي ا

 خونه برگرده ... نی... پدر به ا برگرده

 :دمیبغض نال با

 نگو سام! -

 و گفت: دیخند کیستریه

! فک ارهیت مرو جلوي چشم ایهمون شب اول دن ؟ینگم؟ واسه چ -

 آب خوش از ذارهیکردي! فک کردي م

ه بخونه دوستاش ... دست  فرستدتیم یبره؟ بعد از مدت نییپا گلوت

 تو رو دهی... قرض م نشونیب یشیدست م

 دوستاش کثـــافت! به

 تموم وجودم ضجه زدم: با

 بسه! بسه! -
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. سام کنه .. رمیکنه وتحق نیتوههمه بهم  نیبود برادرم ا نیسنگ برام

 من بازي تیبا شخص نطوریوقت ا چیه

که  رداوین نییوقت ارزش خواهر و برادري مون رو انقدر پا چی... ه نکرد

 و شهیحرفها رو تو روم بگه ... هم نیا

بود ن نطوريیمودب بود ... سامِ من ا شهیکرد ... سام هم تیرعا شهیهم

 نبود که حرفهاش مثل دشنه بره نی... ا

رو به گند  تمیداشت شخص نطوريیسامِ من بود که ا نیقلبم!ا تو

 !د؟یکشیم

 د:داد ز د،یو کش دیچیتو موهام انداخت و اونا رو دور دستش پ دست

پوست  خوامی! هان؟ مبشنوي؟ خوايینم یخفه شو کثافت!واسه چ -

 !یکلفتت کنم! که هر کاري کنه آخ نگ

و کارها ر نیبدتر کنهینه خرِ! مجبورت م خره؟یکردي نازت رو م فک

 رو براش بازي ییهرجا هینقشِ  دیبا ،یبکن

 :روي سرم و بازم گفت دی... اي خاك تو سرت! با کف دست کوب یکن

 خاك تو سرت! -
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 و با تمام بغضش عربده زد: نیداد رو زم هلم

 خاك تو سرت! -

 اي کردم ... سام هم گوشه یخال خودم جمع شدم و بغض و دردم رو تو

 نشست و سرش رو روي زانوهاش

 ... دیچیاش تو خونه پ هیو صداي گر گذاشت

 کرد براي من ... براي من؟ یم هیمن گر سامِ

 !خوامیمن که خودم نم آخه

 !مــجــبورم

 ام،وکاري کردم ... به هر دري زدم تا بشه درستش کرد ... قرض،  هر

 سقف باال شدینم یفروش خونه! پدر راض

 ییاج کیالاقل  ستم،یمن که ن گفتیخونواده اش رو بفروشن ... م سرِ

 رو بالشت ... نیباشه شبا راحت سر بذار

 ... جهنمِ! ستیخونه بدون اون خونه ن دونستینم اما

 و نیاش زم یو روح یهم گشت ... سام هم با تمام مشکالت جسم سام

 زمون رو به هم دوخت تا بشه درستش
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 نشد! ی... تابشه بابا برگرده ... ول کرد

ده اش کر نهوویبرادرم بود که د نیسام بود ... ا نیاي نبود و حاال ا چاره

 بودم ... که گند زده بودم به غرور و

 و ناموسش ... رتیغ

بود ه اي نارچ...  ی! منم نخواستم! ولخواستمی... نم خوامیبه وااهلل نم یول

... 

 چـــیه د؟!کر هیگر نطوريیا ی... سام ک زدیزار ممن ... برادرم ...  سامِ

 وقت!

 ايکردم که صد یم ییسرا هیام مرث ندهیخودم بودم و براي آ توحالِ

 :دمیلرزونش رو شن

 دلم؟ زِیآخه عز یکارو کردي قربونت برم؟ واسه چ نیا یواسه چ -

 :دمیشدن اومد و بعد صداش رو از باالي سرم شن دنیکش صداي

 ؟یچرا؟ واسه چآخه چرا ...  -

 سرخشرو بلند کردم، چهار دست و پا کنارم نشسته بود، صورت  سرم

 هیاز اشک بود، با صداي بلند گر سیخ
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 و گفتم: کردم

 سام! -

 گفت: هیرو باز کرد و با گر دستاش

 جانِ سام؟ -

 نیرفتم که بدتر یتوآغوش همون آدم هیظرف کمتر از چند ثان و

 ها رو به من کرد! نیتوه

هم  ناهپباز هم پشت و  طیشرا نیبود ... تو بدتر نیو برادري هم خواهر

 بودن!

 آرامش قبل از طوفانِ! نیا دونستمیمن که م یول

 ... میکرد یم هیهر دو با هم گر حاال

 دتربحرفهاش از صد تا کتک  یکرد ول یکه سام بهم زد، درد م یضربات

 بود ... از صد تا فحش دادن ... اگر با

ه ! ننبود نیبه بدنم، انقدر درد نداشت و سنگ دیکوب یمهم  کسلب میس

 هاش ... به نیبه خاطر حرفها و توه
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 نکهیداره ... واسه ا قتیهمه ي حرفهاش حق دونستمیم نکهیا خاطر

 طاقت آزار و گهید یحماقت ... ول دونستمیم

 !ام بودن رو نداشتم یزندگ ییدارا نیخونواده اي که مهم تر رنج

 مجد ... تک تکشون رو! رمیگیحرفها رو ازت م نیتک تک ا تقاص

*** 

 ؟چرا آدم متنفرم؟ نیکردم، من چرا انقدر از ا ینگاه روبروممرد  به

از  نگاه، نیرنگش، بد جور روم زوم شده بود و من از ا یطوس چشمهاي

 فام متنفر بودم ... تا لحظه نقرهنگاه  نیا

.. .ن م یه نَرَم، ولکه منصرف شم، ک دیکوب واریآخر سام به در و د ي

 کردم براي خونواده ام ... یخودم رو قربون

.. ارم .دو تا نبود که بخوام براش مرهم بذ یکی من،... درد  دمیکش آه

 دردهام بود ... اديِیمن، ز یِاصلدرد 

 ی.. م.تم زنان در رو به روم باز کرد و من، ناچار و بره وار نشس لبخند

 تا ادیچه به سرم م نکهیاز فکر ا دمیلرز
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ش ري ادرشت و اندام ورزشکا کلیوه بلندقد  دنی... از د گهید یساعات

 که چه به سرم ختیترس به جونم ر

ر دارم دت نمرد، اگر بخوام مقاومت کنم ... بخوام؟ توان مقاوم نیا ارهیم

 تن! قويمرد  نیبرابر ا

 ریدتقسرنوشت ... دست  نی... من تن داده بودم به ا دمیکش یآه

 بود، هر چه باداباد! شتریقدرتش از من ب

د، از روي دست انداز رد ش فیآروم و لط انمهریبلند ک یشاس نیماش

 یکه ب ینگاهم رو دوخته بودم به مردم

سارت ه ادختري در حال ب ،یزن ،یگشتن و انگار نه انگار انسان یم الیخ

 رفتنِ ...

وزونش مم و اندا بایمرد هم برام تهوع آوربود ... چهره ي ز نیاسم ا یحت

 نی... تو ا ومدی یاصال به چشمم نم

 مرد برام مهم بود ... نیفقط رذل بودن ا لحظه

من مدام نگاه سام و  یزد ول یو مدام حرف م دیخند یخوش م سر

 جلوي چشمم بود ... یمامان و ترمه و کام
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.. من چه به روزم اومده . ششون،یپ فردا که برگردم دونستمیکه نم من

 برگردم باز هم یوقت دونستمیکه نم

 نه؟ ای سالمم

 رو محکم بستم و شکل گرفت جلوم نگاه پر بغض مامان ... چشمهام

 ي نهینگاه پر از خشم سام ... نگاه پر از ک

 ترمه ... معصومو نگاه  یکام

د بهم لبخن دم،یروي دستم از جا پر ینرم و گرم یقرار گرفتن ش با

 گفت: زد،یم

 خانم! یتو هپروت -

ا مرد براي من نشانه ي نجاست بود، خد نیکردم نجس شدم، ا احساس

 رو بدبخت گهیچند تا دختر د دونستیم

 خورده، با نفرت گهیتنش به تنِ چند نفرِ د دونستیخدا م کرده،

 رونیدستش ب ریخواستم دستم رو به شدت از ز

 با لبخندش گفت:که مچ دستم رو گرفت،  بکشم

 اي؟یدوست نداري امروز رو ب -
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نگاهش کردم، چه قدر از لبخندش و لب هاي خوش فرم و  رهیخ فقط

 ... نگاه خوردیخوشرنگش حالم به هم م

 تر زد و گفت: عیلبخندي وس د،یام رو که د رهیخ

 هو و و م؟ -

فکر  ؟یکنیفکر م یهو و و و م؟ چ یگیکه م رذلمرد  یفهمیم چه

 دوست دارم با تو باشم؟ براي من، یکنیم

 شکنجه اس! نگاه پر از ،یکه تو نشست ینیتو ماش دنینفس کش یحت

 اومد و صداش: هر ادمیخشم سام به 

 حقته ... ارهیسرت ب ییبال

 وتم همه مشکل درد داشت، سرم رو با بغض باال انداخ نیداشت، ا درد

 گفتم:

 نه ... -

 کارو نیمگه من چند بار ا یل... و یضعف نشون بدم ول خواستمینم

 کرده بودم که بلد باشم؟ که بلد باشم چطور

 کنم؟ رفتار
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و  نمک یبودن رو بلد بودم؟ مگه بلد بودم چطور عشوه فروش گریباز مگه

 کنم؟ اصال یادعاي خوشحال

 تونستم؟یم خواستم؟یم

ود ض بنفرتم رو فراموش کرده بودم ... فقط و فقط ترس و بغ یحت االن

 فی... ترس دخترانه ام، ترسِ جنس لط

 مرد ... نی... ترس از جنس خشن بودن ا بودنم

 دستم رو نوازش کرد و گفت: آروم

 چشمات رو آب بندازي حاال ... خوادیباشه! نم -

م، ردک یهش مبهت زده نگا د،یچیپ یدگیبر نیراهنما زد و از اول عیسر

 مرد نیلبخندش هنوز روي لبش بود، ا

 بود؟ وونهید

 شک که بود! یب

 :دمیپته کنان پرس تته

 کـُ ... کـُجا؟ -
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زش ه ارو نداشتم ک نینگاه سهمگ نیبهم کرد، تابِ تحملِ ا ینگاه مین

 انداختم و مرد ریمتنفربودم! سر به ز

 ام، آروم گفت: یزندگ زیانگ نفرت

 برگردي خونه؟ خوايیمگه نم -

و  ردمکمتريِ کنار صورتش نگاه  یتعجب سر بلند کردم، به چند سانت با

 با لکنت گفتم:

 چ ... چر ... چرا! -

 :زد و گفت یرنگش تو نور آفتاب برقک یتکون داد و موهاي مشک سري

 خونه! برمتیخب م -

 يزیافتاد؟ خواستم چ یداشت م یکردم! چه اتفاق ینگاهش م همونطور

 دستش رو برد سمت بگم که

 کرد، و یآروم زمزمه م رلبیز د،یچیپ یقیصداي آروم موس ستمش،یس

 برگشت، دلم تاپ ریبودم به مس رهیمن خ

! شهینم رو به هم بزنه؟ نه ... غهیص خوادیم یعنی...  دیکوب یتاپ م و

 کردمیالتماس م دی... با کردمیالتماسش م
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 به سر یمن چه خاک زه،یبه هم بر ی... اگه همه چ مونیزندگ براي

 که جمع دیفهمیم رون،یاز ب یچه کس زم؟یبر

 !د؟یفهم یم ی... چه کس پاشهیما داره از هم م یخونوادگ

که التماسش  دمیفرصت رو د نیدر خونه که نگه داشت، بهتر جلوي

 کنم، که بگم نه، که بگم بخواي ... بخواي

که  گون یول زنم،یدم نم ی... هر کاري بکن نیماش نیتو هم یجا، حت هر

 کاري براي ،یکنیکاري براي پدرم نم

ه تو ي ک... حاضرم هر کاري، به خداوندي خدا هرکار یکنیام نم خانواده

 بکنم تا ادیازش لذت ببري و خوشت ب

ه ت رابه سام کمک کنه که راح یکینکنه ... تا  هیگر گهیي من د ترمه

 مجبور نباشه کار کنه و اریبره، که کام

چشمش  کیچشمش اشک نباشه و  کیدرسش برسه ... تا مادرم  به

 خون ...

 ت:گف وبزنم، با اخم به صورتم نگاه کرد  یلب از لب باز کردم حرف تا
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ود ترس ب رار بهاگه ق ؟یترسیچرا ازم م ستم،ین والیترانه ... من ه نیبب -

 ... چرا اصن قبول کردي؟

 گه؟یم یچ نیو ا کردمیفکر م یگرد نگاهش کردم، من چ ییچشمها با

 نیخدا، چه کنم خدا؟ چه کنم من با ا

 ؟یزندگ

بهش؟  گفتمیم یاخم نکرده بود، چ یحت یبود، ول نیخشمگ چشمهاش

 رو دنتیازت متنفرم و چشم د گفتمیم

 من؟ یِمرد منفور زندگ ندارم

 ترسم جناب مجد؟ یم کلتیازه گفتمیم گفتم؟یم یچ

 :فتمدهانم رو قورت دادم و گ ذهنم رو جمع و جور کردم، آب یسخت به

 مجبور بودم ... -

زد، پوزخندي زد که شد خار چشمم، که شد زخم گوشه ي  پوزخندي

 رو فمیدلم، که دوست داشتم همونجا ک

 گهیتو صورتش و لگدي حواله ي پاهاش کنم تا جرات نکنه د بکوبم

 پوزخند بزنه!
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 زن، گفت: زخمهمون پوزخند  با

 !؟یتا قبول کن گلوت ریگذاشته بودم زمجبور بودي؟ کارد  -

د مر یفهمیتو چه م ه؟یمن که درد چ یِ زندگ منفورِمرد  یفهمیچه م تو

 تو چه ه؟یمن که زخم چ یِزندگ منفورِ

 یفهمیتو اصال م ه؟یطلبکار چ یفهمیتو چه م ه؟یقرض چ یفهمیم

 مرد؟

 یکن یشرع یتنفروش یمرد که مجبور بش یفهمیکردم، تو چه م بغض

 ي مردي هیدادن قرض پدرت، دبراي 

صال و اتمن،  یِزندگ منفورِها شده ... مرد  یبدبخت نیباعث همه ي ا که

 دل داري؟!

 رو به هم فشردم تا نامربوط نگم که بالحن بدي گفت: لبهام

 ؟ینداشت اجیمگه پول احت -

همه ي  دیخودش رو نشون بده؟ چرا با نجایبغض وغمم ا دیبا چرا

 نیبه بغض بشه؟ لعنت به ا لیحرصم تبد

 موقع! یب بغض
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 بغض گفتم: با

 ... یاصـ ... اصن ... اصن نم -

 یاشک د،یقطره اي روي گونه ام چک رم،یجلوش رو بگ نکهیاز ا قبل

 کرد صورتم سیو رد زد رو گونه ام، خ دیچک

 خشک نگهش دارم تا غرورم کردمیم یرو که سع یکرد صورت سیخ رو،

 نشکنه هر چند ... غروري مگه داشتم

 کرد،رییتغ منفورم مردرنگ نگاه  هیکاري که کرد؟ در کسري از ثان با

 شد که خودش رو جلو یچ دمیاصال نفهم

 دم،تو آغوشش بو هیفقط پنج ثان د،یو منو تو آغوشش گرفت، شا دیکش

 یچند وجب یِتو اون مکان جهنم هیپنج ثان

عطر تند و تلخ و سرد  نیکه متوجه شدم کجام، که ا نیهم بودم،

 عطر نیکه متوجه شدم ا نیهم ه؟یمتعلق به ک

و ا دب دم،یامِ، خودم رو عقب کش ینیربیکه ز مهیزندگ منفورمرد  تنِ

 رو چنگ فمیک دم،یاش کوب نهیدست به س
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ر لحظه هاي آخ دم،یدو رونیو دست به در بردم، بازش کردم و ب زدم

 یکه اسمم رو صدا م دمیشنیصداش رو م

 :کرد

 ترانه؟! -

 :انمهریک

 گذاشتم و بلندتر گفتم: رونیپام رو ب کیرو باز کردم و  در

 ترانه؟ -

! انـیبه موهام، خراب کردي ک یو دست دمیکش یرفته بود ... پوف یول

 خــراب! خراب کردي مرد ... آدم باش!

 ري؟یمیم

اون  دونستمیکردم ... مگه من نم یشکل صحبت م باهاش اون دینبا

 دخترغرور نیا دونستمیدختِر؟ مگه نم کی

بهش؟ که اخم کردم؟ چه  دمیپس چه مرگم شده بود که توپ داره؟

 کردم باهاش؟!
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 گاهباعث شد ن لمیترانه که صدايِ زنگ موبا رفتنِبودم به رد  رهیخ

 ... نمیو دوباره سرجام بش رمیبگ

روش حک شده بود،  نیبه صفحه اش کردم که اسم حس ینگاه خسته

 و جواب دادم: دمیکش یقینفس عم

 جانم داداش؟ -

 ؟ییکجا -

من که  د؟یپرس یکه م دونستیباشم؟ مگه نم دیبودم؟ کجا با کجا

 دونست و تا یبهش گفتم، اون که م

 کرده بود! حتینص تونستیحرف بارم کرده بود، که تا م تونستیم

 فشردم و گفتم: رو به هم لبهام

 جلو درِ خونه ترانه ... -

 گفت: یعصب نیکرد، حس یخال یرو با حرص تو گوش نفسش

 !ستیرسمش ن نی... ا یکنی! داري اشتباه مانیک -

برادرِ من؟ رسمش  هیدادم، رسمش چ هیکردم و سرم رو تک سکوت

 با یرسمشِ؟ آخه ک یچه کنم که بگ ه؟یچ
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و مرد؟ چشمهام ر یفهمیتو چه م ؟یک مونه؟یبا من م یک پره؟یم من

 بستم و گفتم:

براي  کنهیفکر م نهیبیچرا هر کس منو م دونمی... نم نیبسه حس -

 شدم! دهیشدن آفر حتینص

 میکرد یم یحالج دی... شا میکرد، هر دو سکوت کرده بود سکوت

 دنبال جواب دیاتفاقات رو تو ذهنمون ... شا

 واژه تو کیگذشت، مدام  قهیبراي سوالهامون ... چند دق میگشتیم

 خورد، گند زدي! یذهنم زنگ م

 باالخره سکوت رو شکست: صداش

زن نشست و برخاست  هی... تو توي عمرت با  بد کردي برادرِ من -

 هیبا  یتونینکردي، چطور فکر کردي م

اون االن درست  ؟یداشته باش زيیدختري روابط مسالمت آم نیهمچ

 ... خوايیمقابلِ توئه ... چطور م

ز ا دیکنه؟ مگه نفهم تمینصح خوامیمگه نگفتم نم کرد؟یم حتمینص چرا

 شبِ کیلحنِ خسته ام که خودم هزار و 
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 هیثان کی یکنه وقت یبرام بزرگ خواستیم نیهام؟ چرا حس یبدبخت

 ازدست کشمیدرك کنه چه م تونستینم

 ! خسته و دلگرفته داد زدم:دهر؟وفلک  چرخ

 بسه! -

 دم:کردم و با حرص داد ز یخشمم رو خال دم،یمشت روي فرمون کوب با

 بسه! -

م دادوقت به خودم جرات ن چی... ه دیصداي دادم رو شن نیحس باالخره

 نیانگار ا یخشمم رو بروز بدم ... ول

 !زنمی... داد م کنمیم رییدارم تغ روزها،

لعنت  کنارم پرت کردم ... یرو روي صندل لیرو قطع کردم و موبا تماس

 !یزندگ نیبه ا

 منو نخواست؟ یمنِ که کس ریتقص مگه

 ه؟یتو دل بق کنمیباز نم ییمنِ که جا ریتقص مگه

 شتم،شدن ترانه از روي خودم رو ندا ردرد  دنِیتحمل بودن و د گهید

 استارت زدم و با سرعت حرکت کردم،
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 یکس از زندگ چیزدم، ه یبوق م دم،یکش یم ییروندم، ال یم یعصب

 خبرنداره ... گهیکسِ د

ه اردرب یفردي که روبروشه چه دردي داره و به راحت دونهیکس نم چیه

 ن،یحس یکنن، ول یاش قضاوت م

ن م دونهی... اون که م دونهیرو م یهمه چ یول کنهیکه درك نم درسته

 ! دركدونهیچه دردي دارم ... اون که م

 اشهنخواستم ازش، زخمم رو دستکاري نکنه حداقل، انقدرنمک نب کردن

 زخمِ چرك کرده ... نیروي ا

 :انمهریک

 گذاشتم و بلندتر گفتم: رونیپام رو ب کیرو باز کردم و  در

 ترانه؟ -

! انـیبه موهام، خراب کردي ک یو دست دمیکش یرفته بود ... پوف یول

 خــراب! خراب کردي مرد ... آدم باش!

 ري؟یمیم
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اون  دونستمیکردم ... مگه من نم یباهاش اون شکل صحبت م دینبا

 دخترغرور نیا دونستمیدختِر؟ مگه نم کی

بهش؟ که اخم کردم؟ چه  دمیپس چه مرگم شده بود که توپ داره؟

 کردم باهاش؟!

 گاهباعث شد ن لمیترانه که صدايِ زنگ موبا رفتنِبودم به رد  رهیخ

 ... نمیو دوباره سرجام بش رمیبگ

روش حک شده بود،  نیبه صفحه اش کردم که اسم حس ینگاه خسته

 و جواب دادم: دمیکش یقینفس عم

 جانم داداش؟ -

 ؟ییکجا -

من که  د؟یپرس یکه م دونستیباشم؟ مگه نم دیبودم؟ کجا با کجا

 دونست و تا یبهش گفتم، اون که م

 کرده بود! حتینص تونستیحرف بارم کرده بود، که تا م تونستیم

 رو به هم فشردم و گفتم: لبهام

 جلو درِ خونه ترانه ... -
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 گفت: یعصب نیکرد، حس یخال یرو با حرص تو گوش نفسش

 !ستیرسمش ن نی... ا یکنی! داري اشتباه مانیک -

برادرِ من؟ رسمش  هیدادم، رسمش چ هیکردم و سرم رو تک سکوت

 با یرسمشِ؟ آخه ک یچه کنم که بگ ه؟یچ

و مرد؟ چشمهام ر یفهمیتو چه م ؟یک مونه؟یبا من م یک پره؟یم من

 بستم و گفتم:

براي  کنهیفکر م نهیبیچرا هر کس منو م دونمی... نم نیبسه حس -

 شدم! دهیشدن آفر حتینص

 میکرد یم یحالج دی... شا میکرد، هر دو سکوت کرده بود سکوت

 دنبال جواب دیاتفاقات رو تو ذهنمون ... شا

 واژه تو کیگذشت، مدام  قهیبراي سوالهامون ... چند دق میگشتیم

 خورد، گند زدي! یذهنم زنگ م

 باالخره سکوت رو شکست: صداش

زن نشست و برخاست  هی... تو توي عمرت با  بد کردي برادرِ من -

 هیبا  یتونینکردي، چطور فکر کردي م
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اون االن درست  ؟یداشته باش زيیدختري روابط مسالمت آم نیهمچ

 ... خوايیمقابلِ توئه ... چطور م

ز ا دیکنه؟ مگه نفهم تمینصح خوامیمگه نگفتم نم کرد؟یم حتمینص چرا

 شبِ کیلحنِ خسته ام که خودم هزار و 

 هیثان کی یکنه وقت یبرام بزرگ خواستیم نیهام؟ چرا حس یبدبخت

 ازدست کشمیدرك کنه چه م تونستینم

 زدم:! خسته و دلگرفته داد دهر؟وفلک  چرخ

 بسه! -

 دم:کردم و با حرص داد ز یخشمم رو خال دم،یمشت روي فرمون کوب با

 بسه! -

م دادوقت به خودم جرات ن چی... ه دیصداي دادم رو شن نیحس باالخره

 نیانگار ا یخشمم رو بروز بدم ... ول

 !زنمی... داد م کنمیم رییدارم تغ روزها،

لعنت  کنارم پرت کردم ... یرو روي صندل لیرو قطع کردم و موبا تماس

 !یزندگ نیبه ا
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 منو نخواست؟ یمنِ که کس ریتقص مگه

 ه؟یتو دل بق کنمیباز نم ییمنِ که جا ریتقص مگه

 شتم،شدن ترانه از روي خودم رو ندا ردرد  دنِیتحمل بودن و د گهید

 استارت زدم و با سرعت حرکت کردم،

 یکس از زندگ چیزدم، ه یبوق م دم،یکش یم ییروندم، ال یم یعصب

 خبرنداره ... گهیکسِ د

ه اردرب یفردي که روبروشه چه دردي داره و به راحت دونهیکس نم چیه

 ن،یحس یکنن، ول یاش قضاوت م

ن م دونهی... اون که م دونهیرو م یهمه چ یول کنهیکه درك نم درسته

 ! دركدونهیچه دردي دارم ... اون که م

 اشهنخواستم ازش، زخمم رو دستکاري نکنه حداقل، انقدرنمک نب کردن

 زخمِ چرك کرده ... نیروي ا

*** 

ي ه، نورونبود توخ دهیکه از البالي پنجره خز یتلو خوران تو نورِ کم تلو

 کوچه بود، خودم رو ربرقِیاز ت یکه ناش
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 نیماش ه جهینت شهیکرد ... هم یآشپزخونه رسوندم، سرم بد درد م به

 ... کردمینم یخودم رو خال ید ... وقتبو

درد  کیشد  یخودم رو کنترل کنم تهش م کردمیم یسع یوقت

 که نه تنها سر ومخچه وگوش وحشتناك

و  دیطلب یتموم بدنم رو به جنگ م نداخت،یرو از کار م وچشمم

 جنگ من مغلوب بودم ... و تو نیتو ا شهیهم

 و کنمیاز درد ناله م ینبود وقت چکسیتنها ... ه شهینبرد، هم نیا

 وانیل کی دم،یدندونهام فشار م نیبالشتم رو ب

 دستم بده ... آب

 یچند قدم وار،یزدم به د هیتک د،یشددرد  نیو کم نفس، از ا خسته

 که آرامش یفاصله داشتم تا قرص مسکن

 :دمیدور بود ... خسته نال یبراي وجودم ول بشه

 خدا ... -

وانِ تام فاصله دادم و تم واریزدم، خودم رو از د واریدستم رو به د کف

 رو جمع کردم و خودم رو میتوان یب



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

که تنگشون کرده بودم، قرص رو از  ییبهش ... با چشمها رسوندم

 ری... سرم ت دمیپوشش خارج کردم و بلع

م تا سردي اش آروم خچالیاش دادم به بدنه ي فلزي  هیتک د،یشکیم

 سرِ دردمندم نیکنه ... تا مرهم بشه به ا

نجا، مو... ه شدیم شتریهر لحظه دردش ب چ،یکه ه گرفتی... اما آروم نم

 و به دمیچسب نیبه زم خچالیپاي 

اد، د یم... کاسه ي چشمم رو آزار  ذاشتیشدم، اما درد نم رهیخ روبروم

 یانگاري چشمم، سرم نبض داشت؛ م

 ... دیکوب

دم رمق بو یزدم، ب هیتک یخی کهايیام رو به سرام یشونیشدم و پ خم

 تو اون حالت بودم قهیچند دق دونمی... نم

.. ن .مکوتاه اومد از زجر دادنِ  یآروم گرفت ... کم یباالخره کم که

 رو بازکردم، سوختیکه م ییچشمها

به  یشب مشک یکیتو تار وسرمه اي رنگ  دونستمیکه م ییکهایسرام

 جلو چشمم بود ... من ومد،ی یچشم م
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 هشیمخورد ... من ه نیسرم به زم شهیبودم ... هم نیمسر به ز شهیهم

 میبودم ... تو کدوم برهه از زندگ نیهم

.. ت .و بگه، نترس که من هستم پشت رهیبود که بتونه دستم رو بگ یکس

 ذره، کیبود که  یک ز،یوعز یب یجز ب

 ارزش داشته باشه واسه اش مردن و زنده بودنم؟ ز،یپش کی قد

ود که ب برام مونده یب یرفت و تنها ب شیکه چهارده سال پ زم،یعز زِیعز

 دختر و دامادش بود ... شیاونم ... پ

 ا؟یو دامادش  دختر

 شب؟ تنهايِمرد  یچ ای ان؟یک یچ ای...  دمیکش یآه

، شب یِکیشدم به تار رهیخ پنجره،شدم، کشون کشون رفتم سمت  بلند

 بودنش رو رگونیاز ق یکه مهتاب کم

ه چن ... م افتاد و یچه اتفاق ها که نم یکیتار نیبود ... تو دلِ ا گرفته

 زخم خوردم ... یکیتار نیقدر تو دلِ ا

ز پات رو ا یحق نداشت یحت ديیترسیشب ها که م ادتهی ان؟یک ادتهی

 ادته؟یبذاري؟  رونیاتاقت ب
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 هیقکه ب یپتو، در حال ریز یرفتیم دیبا دي،یترسیشب ها که م ادتهی

 برن تونستنیم رون؟یبرن ب تونستنیراحت م

 کنن؟ صداشون

 ان؟یک ادتهیتو بودي ... تو اضافه بودي ...  فقط

 خوردي؟یچه قدرغصه م ادتهی

تو  کهنیا شه،یزدم به ش هیدردناکم رو تک یِشونیهام رو بستم و پ چشم

 یلیخ ،یتنها باش یبزرگ نیبه ا ایدن نیا

 ... سخته

خونه ي  کیو  یشدي، تو باشخواب  یب دي؛یشبها، بر یوقت سخته

 شهر نداره، نیی... باالي شهر و پا یخال

 ... ییِتنها ،ییجا تنها همه

 شد و دوباره پر شد ... یام خال نهی... س دمیکش آه

 درونم رو شیآت زهایچ نیا شه،یلذت بخش ش یِرو کندم ازخنک خودم

 کرد ... یخاموش نم
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گوشه  کیرو از تنم کندم و  راهنمیگرد کردم سمت اتاقم، پ عقب

 پتو، خنکاي ملحفه و ریز دمیانداختم، خز

تنم رو  یزدم، کم یکیکوچبرام لذت بخش بود، لبخند  یلیخ تخت،

 ینرم دم،یرنگ کش دیروي ملحفه ي سف

ز اشد ... سردرگم  نیداد بهم ... کم کم چشمهام سنگ یآرامش م اش

 ... ادیفردا چه به سرم م نکهیا

*** 

 رو ازدست راستم به دست چپم دادم و سري براي ماهان تکون فمیک

 دادم، هنوز دلخور بود ازم ... دلخوري براي

...  دمشیدلخور م ادیو ز کردمیعادت شده بود ... ناخواسته دلخور م من

 بمبِ کیاما امروز، از اول صبح مثل 

 یاز درون متالش شدیباعث م کیتکون کوچ کیي انفجاربودم،  آماده

 ... بشم

 صدام کرد: نیگذاشتم که حس دري سرد  رهیرو روي دستگ دستم

 انمهر؟یک -
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. ردن ..م آودو نفر چه به روز نیا روزید ادین ادمیچشم بستم تا  ستادم،یا

 مغزم تو دهنم بود از درد ... ادین ادمیکه 

 تا خودم رو دمیکش قینفس عم دم،یکش یقیصدام زد، نفس عم دوباره

 کنم یتا سع شه،یکنترل کنم مثل هم

 ام رو فرو بخورم، برگشتم سمتش، دست یخشم و ناراحت شهیهم مثل

 کرده بود و موشکافانه نگاهم بشیتو ج

و  دمز یکرد، گلو صاف کردم، تا خونسرد به نظر برسم ... لبخند کج یم

 گفتم:

 ام؟یجناب خ نییبفرما -

ز ا نیاومد حس یم شیاخم کرد ... جالب شد ... کم پ نیکرد، حس اخم

 یدل م شتریبشه ... ب یدستم عصبان

 یز اتاقا که مدام هیتوجه به بق یبشه ... جلوتراومد، ب یتاعصبان سوزوند

 باهم در مورد کار و رفتن،یبه اتاق هم م

 دنیخندیم زیو ر دادنیکردن، نقشه به هم نشون م یپچ پچ م همکارها

 بازوم رو گرفت، در اتاقم رو بازکرد و
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شد،  یاش از خشم باز و بسته م ینیهلم داد ... پره هاي ب داخل

 برگشتم و منم اخم کردم که بگم منم اخم

 بلدم! کردن

وقت فرصت عرض  چیه یکارها! ول یلیکارها بلد بودم، خ یلیخ من

 من، جمع حسرت ها یِاندام نداشتم، زندگ

 ها ... یمنهاي خوش بود

 ايو لبه ه بیبردم تو ج رو باضرب پرتاب کردم روِي مبل، دست فمیک

 :دمیکتم رو عقب دادم، غر

 چه مرگته؟ -

کرد که  یبه موهاش، داشت خودخوري م دیدست کش یعصب نیحس

 ... تونستیبگه و نم زيیچ

 یشیبگه که نه من آت زيیتا چ گرفتیمخِ خودش رو به کار م داشت

 بشم ونه خودش ...

، نهبز یگرفت حرف میکلنجار رفتن با خودش، باالخره تصم یاز کل بعد

 و رخ به رخ گفت: ستادیجلوم ا
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 دي؟یجواب نم زنمیمزنگ  یچرا هر چ شعوریبتو؟ د  ایمن چه مرگمِ  -

با  نیکوبه، خروش کردم و تو صورت حس یکه به صخره م یموج مثل

 حرص گفتم:

د نزن اعصابم خرابِ، تو گن یي کاف .. به اندازهحرف دهنت رو بفهم . -

 بهش ...

 م؟یشدیم ریدرگ میام، داشت نهیتخت س دیکوبدودست  با

 !دیشا

 !میکردیبعد ازسالها رفاقت، کتک کاري م میداشت دیشا

چشم تنگ کردم  ستادم،یرفتم، تلو خوردم و مقاوم سرجام ا عقب

 وگفتم:

 نکن ... من حالم خرابِ ها ... می... روان نیحس -

 یداشتم نفس کم م دم،یلب گز د،یبه لبش کش یزد و دست پوزخندي

 رو توي تمیآوردم، باز هم داشتم عصبان

 یینفسم توي جا یکردم ول یکشتم، داشتم خودم رو آروم م یم خودم

 ته ییکرده بود، جا ریو گلوم گ هیر نیب
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 نفس بکش ان،ی: نفس بکش کدیکشیم ادیفر یکی مغزم

 :دیغر یو م مردش یبود و داشت با انگشتش م نییسرش پا ن،یحس

 هیو رماهش  زدهیس سالحالت خوب بوده؟ از دوازده ماه  یتو ک -

 بار هیبار افسرده بودي،  هیمرگت بوده، 

ز ... خسته شدم ا یرو بکش یکی یبار دوست داشت هی ،یداشت سردرد

 زادیباهات مثه آدم شهیکلمه نم هیدستت ... 

 !یکنیبچه قهر م هیمثه  یزد ... زرت حرف

سره داشت  کیبود و  یانقدرعصب نیحس یخرخر افتاده بودم ول به

 یو نم دیشن ینم د؛یشن یکه نم زدیحرف م

که باحفظ  کنمیو هرکاري م شمیکه دارم جلوي چشمش خفه م دید

 نفس ارمیخم به ابرو ب نکهیظاهر، بدون ا

 ... بکشم

 ،یکنیم گفتم داري اشتباه ؟یکشیم ادیگفتم که سرم فر یمگه چ -

 ... بد یکنیاشتباه کردم؟ گفتم نکن ... بد م

 دختره ازت درخواست کرد که بهش ... گفتم؟
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ام و ماساژش  نهیتموم گذاشت، دست گذاشتم روي س مهیرو ن حرفش

 نیا یبتونم نفس بکشم ول دیدادم تا شا

شت کرده بود، خم شدم، زانوهام دا ریجا گ کیي هواي المذهب  توده

 شد، چم شد؟ یسست م

.. . باال دمیبازوهام و کش ریبرداشت سمتم و دست انداخت ز زیخ نیحس

 :دیترسون پرس

 ه؟یچت شد مرد؟ چ -

 :دمیخرخرهام نال نیب از

 نف ... نفس ... هو ... -

که  دیجوري کش د،یام و کش قهیسرفه افتادم، دست انداخت تو  به

 دکمه هاش پرتاب شد، دست سردش رو

 داد، گفت: یماساژ م ي گرمم و همونطور که نهیروي س گذاشت

نفس  ؟انیونم داداش؟ جونم؟ دم ... بازدم ... دم؛ بازدم ... چت شد کج -

 !یبکش لعنت
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شدم  دهیهم نتونست نگهم داره، کوب نیحس گهیخم شد و د زانوم

 چنگ زدم به هواي ن؛یچنگ زدم به زم ن،یزم

 دایرهراسون ف نِیمقدار دم و بازدم ... حس کیذره هوا، به هواي  کی

 :دیکش

 ... اریآب ب وانیل هیماهان! ماهان  -

 یکرد، سع یشد، عرق سرد روي بدنم شر شر م یم اهیس چشمهام

 یهام م هی! رژنیهوا رو ببلعم ... اکس کردمیم

 ینم ییچشمهام به اشک نشسته بود، صدا ،ییهوا یاز ب سوخت

 شدم که یخفه م ییهوا یداشتم از ب دم،یشن

 شد باعث شد نفس بکشم، هوا رو با دهیسردي که رو صورتم پاش آب

 از کردمیهام رو پرم هیر دم،یبلع یحرص م

م روکتف هام و آ نیب دیکش یکنارم زانو زده بود و دست م نیحس هوا،

 گفت: یم

 نم؟ نفس بکش ... تموم شد ... نفس بکش ...جانم؟ جا -
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و  دمیتنم قدرت گرفت عقب کش یکه کم یسست شده بود، وقت بدنم

 دادم به مبل که روبروش هیکحال ت یب

م ه نیبود، حس ستادهیخورده بودم، ماهان با وحشت باالي سرم ا نیزم

 یداشت نگاهم م دهیپر ییبا رنگ و رو

 یسرك م رونیکارمندها هم معلوم بود که از ب هیچهره ي بق کرد،

 ... دنیکش

 زمزمه کردم: آهسته

 ... سین زيیچ -

ه نشون از زند میو به سقف زل زدم ... سوزش نا دمیرو عقب کش سرم

 شدنم داشت ...

 یخ مه رمرده بودم و حاال دوباره هوا داشت حس زنده بودنم رو ب واقعا

 ... دیکش

 که صدام نیداد، حس یفروخوردن ها داشت کار دستم م نیا باالخره

 کرد نگاهم رو چرخوندم سمتش:

 شدي؟ نطوريیا یواسه چ -
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 !یبراي چ دیپرس یم تازه

 حال گفتم: یب

 شدم ... ی... عصب سین زيیچ -

 نرویرو به هم فشرد و نگران نگاهم کرد، نفسش رو به شدت ب لبهاش

 گفت: میداد و مال

 نگفتم بهت ... زيیمن که چ -

ر رومداره  کنه،یبا شک بهم انداخت، معلوم بود داره فکرم ینگاه مین

 چشمهاش رو سرگردون چرخوند کنه،یم

 چشمهام و آهسته زمزمه کرد: نیب

 نشده بودي ... شده بودي؟ نطوريیتا حاال ا -

 کیلیرو تکون دادم که احساس کردم مغزم داخل کاسه ي سرم ت سرم

 و دمیکش قیعم یصدا خورد، نفس کیلیت

 پرقدرت تر گفتم: یکم

رد حالم خراب بود، سرد شبیولم بود ... از دنشده بودم، دفعه ي ا -

 نکردي، میاز امروز ... توعصب نمیداشتم، ا
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 .مدیترک یرو دلم مونده بود ... داشتم م زایچ یلیوقت بود خ یلیخ

 زدم و گفتم: یکمرنگ لبخند

 ... دمیسه تا عنصرکامل نشد، نترک د،یهوا نرس -

 میو ن نیکرد، دست گذاشتم روي زم یبهم نگاه م دیبا ترد هنوز

 حکمتا بلند شم، بازوم رو گرفت و با ت زشدمیخ

 :گفت

 ت ...که مخالفم باها یدونیمن هنوز حرفام رو نزدم ... م یول -

 یکیاوقات بد رو اعصاب بود، امروز هم  یبعض نیحس نیبستم، ا چشم

 زد،یاز اون روزها بود که تا حرفش رو نم

 تم:گف دندونهام به زور نیمن تحمل نداشتم، از ب یول ذاشت،ینم راحتم

ودم ! من خنی... بس کن حس دادمیاالن داشتم جلوت جون م نیهم -

 !کنمیکارم یدارم چ دونمیم

به لباسهام  یبلند شدم و دست رون،یب دمیرو از دستش کش بازوم

 هم به پام بلند شد، همونطور که نیحس دم،یکش

 تکوند گفت: یرو م شلوارش
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 ... یکنیاري اشتباه مبدون د یباشه ... گوش نده ... ول -

 شدم بهش، چرا انقدر اصرار داشت بگه من رهیراست کردم و خ رکم

 یکار م یدونم دارم چ یفهمم؟ من نم ینم

 تجربه بودنم رو به رخ بکشه؟ یچرا انقدر اصرار داشت ب کنم؟

ك و تررسري به تاسف تکون داد و اتاق  د،یو سکوتم رو که د رهیخ نگاه

 کرد ...

من  ختنِیو بستن در پشت سرش، مصادف شد با فرو ر نیحس رفتن

 یِ زدم به پشت هیروي مبل ... خسته سر تک

.. امروز . ادیب دیفردا با گفتمیبه ترانه و بهش م زدمیزنگ م دیبا مبل،

 نداشتم براي سر و کله یخودم هم توان

 و سوهان روح شدن و سوهان روح داشتن ... زدن

*** 

گرفته بودم روي فرمون و منتظرچشم دوخته بودم به کوچه  ضرب

 ... ادیتاترانه ب
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 دیاب ییجا کیروزي،  کیبودم تا ببرمش خونه ... باالخره  صرم امروز

 خواستمی... و امروز م میکرد یشروع م

 دیاب دیبا د،یبا یچطور رفتارکنم ول دونستمیکنم، سخت بود، نم شروع

 ضعف ی... بس بود هر چ کردمیشروع م

 دادم ... نشون

زدم، خنداومد سمتم، لب یافتاده م ییشد ... با شونه ها داشیپ باالخره

 یدر رو باز کرد وکنارم نشست، سالم

 کرد که بلند جواب دادم: آهسته

 سالم خانـــُم! حال شما؟ کیعل -

 دمز استارت دم،یبهم کرد، نگاهش درد داشت، نگاه ازش دزد ینگاه مین

 وگفتم:

 اوضاع چطوره؟ -

 یبگه بهم؟ چ یانتظارداشتم حرف بزنه؟ چ دم،ینداد، لب گز یپاسخ

 براي حرف زدن ییبگه بهم؟ جا تونستیم

 بودم؟ گذاشته
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 هیتک یشونیمحله شون که خارج شدم چشم چرخوندم سمتش که پ از

 بود، رهیخ رونیو به ب شهیزده بود به ش

 کار کنم؟ یچ خواستمیم

کردم، دست چپم رو لبه ي پنجره  ادیو سرعتم رو ز دمیکش ینفس

 هیام رو به کف دستم تک یشونیگذاشتم و پ

از بشد ... راه  ینم یمرد بودنم رو نشونش بدم، ول خواستمیم زدم،

 تونمینذاشته بود برام که نشونش بدم منم م

 رو دور زدم، ترانه هنوزساکت بود ... دونیباشم ... م مرد

 بزن ... بزن دختر! حرف حرف

 زبون لبهام رو تر کردم و گفتم: با

 ؟یحرف بزن خوايینم -

و ر شیقهوه ا پرآبِبود، نگاه  دهیبهش کردم، لب برچ ینگاه میبعد ن و

 کردم، دنده رو یبه روبرو دوخته بود، پوف

ر ودتزودتر برسم، ز خواستمیم شترفشردم،یکردم و پدال گاز رو ب عوض

 برسم و ازش بپرسم چرا ازم متنفرِ؟
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ق شهري عوض شد، خونه ها پر از زر طیکم خونه ها عوض شد، شرا کم

 به خونه ي من، میدیو برق شد، رس

 بود ... دهیند یکه مدتها بود رنگ زندگ یبزرگ ییِالیي و خونه

و ر نیماش دم،یرو که کش ی... ترمز دست میرو زدم و داخل شد موتیر

 که خاموش کردم برگشتم و نگاهم رو

م بهم کرد، لبخند زد یبود، با ترس نگاه دهیدوختم، رنگش پر بهش

 وگفتم:

 خونه ي من ... نمیخب ... ا -

رت ي چشمهاي براقّش موند، صو رهیدهانش رو فرو خورد، نگاهم خ آب

 شد، ادهیازم گرفت و در رو باز کرد و پ

رم تظ... من دیپاهاش رو دنبال کردم تا جلوي درِ وروديِ خونه رس رد

 ... رفتمیم دیبا ستاد،یا

 .دوباره .. یِبراي زندگ یکردم ... شروع یو شروع م رفتمیم دیبا

 که شدم، خودمم ترس داشتم از کاري ادهیچشم بستم و بعد، پ یلحظات

 همه مصمم نیبا ا یبکنم ول خواستمیم
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 ... دمیکشی.. من دست نمبه انجامش . بودم

ل هدر رو باز کردم و  دم،یکش رونیرو ب دیکردم و کل بمیتو ج دست

 تا ترانه اول داخل بشه، ستادمیدادم، کنار ا

که گوشه ي دلم براي گذاشتن جمع شده  یهمه ي احترام خواستمیم

 ... زمیبود رو به پاي ترانه بر

که  که قدم برداره، رهیکه پاش نم دمیفهم ینگاهم کرد، م شیتشو با

 داخل بشه ...

ي ندپوزخ ذاشتم،یبره، نم ذاشتمینم د،یعقب کش یباال دادم، کم ابرو

 نثارش کردم و دستم رو به کمر زدم، با

 :تمسخرگفتم

ون بمونه ا دیابات باب یول م،یکنیفسخش م میریم س،یواسه من مهم ن -

 نشیاریب نیتو ... شمام که پول ندار

 ... رونیب

 ه يکه محکم دست ییکرد، نگاهم رو دادم به دستها یگاهم مخشم ن با

 فشرد، یرو توي دستش م فشیک
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 دلم وسوسه داشت بیدخترانه اش، دستهاي پرمهرش ... عج دستهايِ

 دستها ... نیبراي گرفتنِ ا

کنترلشون کنم و  تونستمیفکرهاي سرکش که نم نیاز ا دمیگز لب

 گفتم:

 خُب؟ -

 و محکم قدم برداشت ... دیپر حرص کش ینفس

از بم ا نهیرو تا راست س راهنمیرو روي تخت انداختم، دکمه هاي پ کتم

 کردم، کمربندم رو هم کنار کتم انداختم،

م، و به خودم نگاه کرد ستادمیا نهیجلوي آ دم،یبه موهام کش یدست

 تو سالن ،یترانه ساکت و آروم روي مبل

 فکر کنه ... بود و من تنهاش گذاشته بودم تا نشسته

 کنه؟یکار م یچ نجایکجاست؟ که ا گاهشیکه جا فکرکنه

 نهیک ... نهیرنگم، پرازعقده بود، پر از ک یشدم به چشمهاي طوس رهیخ

 خونوادهاز روزگار ... پر از حسرت، حسرت 

 ... داشتن
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ر رفتم که نگاهم خورد به ترانه اي که همونطو رونیب دم،یکش یآه

 بود، قراربود رهیخ زینشسته بود و به م

 ایمجسمه  هیبود  نیبشه؟ که اگه قرار به ا رهیو خ نهیبش همونطور

 !دمیخر یعروسک م

برداشتم سمتش، کنارش روي مبل نشستم و دست چپم رو روي  قدم

 مبل گذاشتم، توحال و هواي یپشت

گرفتم و به خودم جرات دادم، جلو رفتم و گره  یبود، نفس خودش

 یتکون سخت روسري اش رو باز کردم که

ا و با وحشت و چشمهاي گرد شده نگاهم کرد، لبخندي زدم، چر خورد

 بشم؟ سرم کیداشتم بهش نزد لیانقدر م

ون اعطرِ تند و سردي داشت ... بر خالف  دم،یجلو بردم و بو کش رو

 ... مگه کردمیکه از دخترها تصور م زيیچ

 ؟یدونیاز دخترا م یچ تو

نم، کار بلد نبودم چطور رفت د،یکوب یرو بستم، قلبم بوم بوم م چشمهام

 آهسته زمزمه کردم:
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 ه؟یعطرت چ -

هق هقش باعث شد که چشم بازکنم وعقب بکشم، با ترس عقب  صداي

 با لرز و د،یرفت و به انتهاي مبل چسب

 :دینال ترس

 تو رو خدا ... -

 گفت: ینیدهانش رو به زور قورت داد و با بغض سنگ آب

 کارم نداشته باش ... تو رو خدا کاري به -

ه ي بکار یچ یعنی گفت؟یم یدختر چ نیرو باال انداختم ... ا ابروهام

 کار یکارش نداشته باشم؟ مگه داشتم چ

 هیچدختر از  نیبود؟ ا دهیترس نطوريیکردم که ا یمگه چه م کردم؟یم

 بود؟ دهیمن ترس

 که تو صورت و صدا و نگاهم مشخص بود گفتم: باسوال

 کنم؟یکارت م یمگه دارم چ -

 دشیو اشکهايِ مثل مروار دیپشت دست، محکم روي صورتش کش با

 رو پاك کرد و گفت:
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 من ... من ... من ... -

، داد یاعصابم رو آزار م نشم نرو روي هم فشار دادم، م دندونهام

 چشمهام رو بستم و گفتم:

 اریربوسري ات رو دحرف نزن ... کاري بهت ندارم، لباس و ر باشه ... -

 کن، زونیآو ی... برو تو اتاق، خواست

 بذار روي تخت ... یخواست

 بود؟ دهیترس یو به سمت آشپزخونه رفتم ... دخترك از چ بلندشدم

 کار کنم؟ یباهاش چ خوامیفکر کرده بود م

 گذشت؟یم یذهنِ فداکار کوچولوش چ تو

 یِ روشنم رفتم، قل قلِ آب صدايِ دوست داشتن شهیرهمسمت سماو به

 نداختیم ییروزها ادیمن بود ... منو به 

 بردیوم دیکش یم رونمیکرد و از توي جام ب یبغلم م ،یب یب که

 شرّه هاي آب زيییتوآشپزخونه اي که بخار پا

 ود ش یکرده بود، بخار از سماور بلند م یي پنجره نقاش شهیروي ش رو

 یب یي ب نهیو سر تو س کردمیمن ناز م
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ه که صبحان دیخر یو نازم رو م دیکش یکردم، دست رو سرم م یم فرو

 بخورم ...

.. . یب یو ب زی... فقط عز دنیتوعمرم نازم رو کش زیو عز یب یب فقط

 رو باز کردم و بسته نتیکاب دم،یکش یآه

توي قوري و  ختمیمقداري ازش رو ر دم،یکش رونیچاي خشک رو ب ي

 گهید نتیچاي دم کردم ... به سمت کاب

 صبحانه زدمیحدس م دم،یکش رونیرو ب تییسکویرفتم و بسته ي ب اي

 رنگش و ینخورده باشه، از اون لبهاي ب

رو  ییهاي ساقه طال تییسکویرنگ ترش مشخص بود ... ب یب صورت

 یکیدارِ بلوري کوچ هیتوي ظرف پا

 بودم! ییو بعد کنار گذاشتم ... براي خودم کدبانو دمیچ

کر فدم هام ساخته بود ... با خو ییبراي تنها یازمنِ مرد، زن ییتنها

 مثل خوره؟یمربا م تییسکویکردم که با ب

 تییوسکیآوردم و کره و مربا رو با ب یبازي در م وونهیکه من د ییوقتا

 خوردم؟یم
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ي  گرفتم انتخاب رو به عهده میتصم دم،یام رو داخل کش ینییپا لب

 ي کهیخودش بگذارم، ظرف دوت

ه نجاپکره و مربا رو برداشتم، مقداري مرباي آلبالو و قالبِ  مخصوص

 ختم،یکره رو کنار هم داخل ظرف ر یِگرم

نون بربري هم توي سبد مخصوص نون گذاشتم و همه رو  مقداري

 اي قهی... ده دق دمیچ ینیکنارهم توي س

 گهیچاي دم اومده بود ... فکر کنم د دم،یچرخ یودم مکه دور خ بود

 دیبس بود اجازه دادن براي فکر کردن ... با

 رفتیپذ یم یعنیکرده بود؟  ضیلباسش رو تعو یعنیکرد،  یم عادت

 اومد، یبس بود، اگر راه نم گهیمنو؟ د

 آوردم ... یبه راهش م خودم

 رونیبه دست از آشپزخونه ب ینیس دم،یکش یقیو نفس عم ختمیر چاي

 که زيیرفتم، برخالف اون چ

 ارجکه ممکن هنوز لباس عوض نکرده باشه، مانتو از تن خ کردمیفکرم

 کرده بود و روسري از سربرداشته بود،
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ون ا ابقبل فرق کرده،  قهیبا ترانه ي چند دق کردمیچرا حس م دونمینم

 و ینفت یو بلوز آب یمشک یِشلوار ل

 بود ... یاز حد خواستن شیي رنگ، بقهوه ا موهاي

 ؟دیکوب یچرا انقدر تند م یقلبِ لعنت نیا یکردم عادي باشم ول یسع

 دوستش دونستمیوقت بود م یلیمن که خ

م ودکرده ب یمن مدتها بود دوستش داشتم، من که مدتها بود سع دارم،

 واکنشهاي خودم رو کنترل کنم چرا باز

 و پام رو گم کرده بودم؟ دست

ِي ا هانیرا بخشکارمند  نی... من ترانه رو دوست داشتم ... من ا آره

 بانگاه گمیشرکتم رو دوست داشتم ... نم

نش ودو سرزنده ب طنتیش یکه نبود ... با نگاه اول نبود ... ول اول،

 ي خودش وونهیو وقارش، منو د ایح نیدرع

 بود ... کرده

که فرصت  یکم و ذره ذره نگاهش نقش بست تو دلم ... من کم

 ام رو یبراي اظهار وجود، تمام سع خواستمیم



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

ون چرا بازم روي خوش بهم نش دونمینم یول ام،یکه به چشمش ب کردم

 کنه، نه یبداخالق نکهی... نه ا دادینم

روزي،  ه،باالخر نکهیتفاوت بود ... تا ا یب یاخم و تشر بزنه، ول نکهیا

 اومد که منتظرش بودم ... هر شیپ یفرصت

ظلم و نامردي  یحت دیشا ست،ین یاخالق دونستمیخودم هم م چند

 زهایچ نیصاحبِ من که ا یدلِ ب یباشه ول

 اش نبود ... یحال

 یول ي من بود، رهیاش بودم و اونم خ رهیخودم که اومدم همونطورخ به

 تو نگاهش حسِ بدي بود، حسِ نفرت

.. نُه نرمش کنم . تونستمیمن ... من م یول دمی... از نفرت نگاهش لرز

 شِ یشد نُه ماه پ یماه وقت داشتم، مگه م

 باشه و بهم دل نبنده؟ من

نِ برداشتم و به سمتش رفتم، کنارش نشستم، نتونستم جلوي زبو قدم

 :رمیحسرت زده براي اظهارعالقه ام رو بگ

 ... خوشگل شدي ... ادیبهت م -
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از فشردن فک هاش به هم  داد،یرو محکم روي هم فشارم دندونهاش

 مشخص بود، دوست داشتم دست ببرم و

عذاب نده  نطوريیاش رو تا ا دهیکنم اون گونه ي رنگ پر نوازش

 خودش رو ...

 فتهینگاهم بهش ن خواستمیوسط گذاشتم، م یعسل زِیرو روي م ینیس

 که بتونم سروسامون بدم به رفتارم که

رو  رتنف نیا تونمیباشم نم بودم از نفرتش ... هر چه قدرشجاع دهیترس

 برداشتم یتییسکویب رم،یبگ دهیناد

 ،ختمیرمقدار مربا با دو دونه آلبالو روش  کیو  دمیکره مال ومقداري

 لبخندي لرزون زدم و دستم رو به سمت

 بردم، ابرو باال انداختم و گفتم: لبش

 !یفک کنم صبحانه نخورده باش -

 :ترانه

ه ک دیبه رخ کش یکنم ... وقت یداشتم تمام نفرتم رو سرش خال دوست

 کنارش باشم، به نکهیچرا، تن دادم به ا
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ل ... تنفر سلول به سلو زمیخدا دوست داشتم خونش رو بر خداوندي

 کرده بود ... ریبدنم رو تو اون لحظه تسخ

 ا اون پوزخند مسخره اش رو نثارم کرد ... که ... اي خدا ا یوقت

م بعد که نشست یباهاش، ول ییاز خودش، از تنها دم،یاول ترس گرچه

 مبل و فکر کردم، فکر کردم به نیروي ا

ه بکردن، نفسش رو گرفتن،  شهیگرفتن از مجد، خونش رو توش انتقام

 صداش رو خواستمیترسم فائق اومدم ... م

 وانهیدم، که روبروي صورتم نگه داشته بود نگاه کرد یتییسکویبه ب ببرم،

 شک که بود! یبود؟ ب

ن ه اوکدهنم رو باز کنم  ای رمیرو از دستش بگ تییسکویداشت ب انتظار

 تیمیرو بذاره تو دهنم؟ صم تییسکویب

 اش برام عذاب آور بود، عذاب آور ... احمقانه

و ري ستبر و صافش  نهیکه بازکرده بود وس یازاون لباس متنفربودم

 داد، حس تنفر مثل حالت تهوع ینشونم م
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وي رو چاي داغ ر وانِیدوست داشتم ل رفت،یم نییاومد و پا یباال م یه

 رو گهیکنم ... چند دختر د یبدنش خال

ون مبل به خدمتش نیبه خونه اش کشونده بود و اصال روي هم نطوریا

 بود؟ دهیرس

رو درشت تر کرد و با لبهاي خندونش  درشتشرنگ  یطوس چشمهاي

 گفت:

 !گهیبخور د !س؟یهو و و م؟ گشنه ات ن -

ن، او تنفرِ ظهور کرده رو قورت بدم دهن باز کردم و نیا نکهیا براي

 داد تو دهنم، لرو ه تییسکویخوشحال ب

و  هاي سبوس و آرد و شکر و مربا کهیو تمام خشمم رو سرِ ت دمیجو

 کردم ... یکره ي توي دهنم خال

جلوش  باسل نیزدم به مبل ... برام عذاب آور بود با ا هیدادم و تک قورت

 براش نمیهم ی... باز نبود، ول نمیبش

 شکنجه بود! نه،یانحناي بدنم رو، موهام رو بب نکهیبود، ا ادیز

 شکنـــجــه!
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و نگاهش  نمیگرمش که دور کمرم نشست، باعث شد راست بش دست

 با د،یخند یم یکنم، چشمهاش هم حت

 گفت: زيیتنفربرانگ طنتیش

 !؟یبهت دست بزنم که نگاهم کن دیحتما با -

 يِ اون دستها یِرو محکم روي هم فشردم تا صبرکنم و از داغ پلکهام

 ... ارمیکه روي تنم بود باال ن فیکث

 وگفت: دیدستش رو روي کمرم کش آروم

 ازمادرت چه خبر؟ -

د شرف یرو به هم فشردم، انگشتهاش که نوازش گونه پهلوم رو م لبهام

 کرد، من یام م وونهیداشت د

م رتوگوشجبامجبوربودم ... ا ی... ول خواستمی... نم نجاباشمیا خواستمینم

 دادم به یتن م دیزد ومن با یزنگ م

 جبر رو انتخاب کرده بودم ... اری... با اخت اجبار

صورتش،  دنیبودن و موندن در کنار مردي که بوي عطرش، د جبرِ

 یلمس دستش داشت حـــالم رو به هم م
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 اري به پهلوم آورد و زمزمه کرد:... فش زد

 ؟ینه جا نذاشتکه زبونت رو تو خو انای... اح یزنیچرا حرف نم -

حداقل  نم،صبر بده ... صبر بده خدا ... صبر بده که بتونم تحمل ک ایخدا

 حرف دیکه پدرم آزاد بشه ... با یتا زمان

 :ادمدگرفته جواب  ییگرفتم و با صدا ینفس زدم،یحرف م دیزدم، با یم

 خوبه ... -

ي ها... مو باینگاهم رو به سمتش چرخوندم، صورتش جذاب بود و ز مین

 و پر و منظم، یابروي مشک ،یمشک

 ینیدرشت، ب یچشمهاي طوس د،یپوست سف ،یدستخوردگ بدون

 گوشه ره،یي ت کهیت کیمردونه، و  یاستخون

 ابروي سمت راستش. ي

. .. یبند انگشت، ول کینصف  دیبود، شا کیبود؟ کوچ یکردم، چ اخم

 گوشه ی... ماه گرفتگ یماه گرفتگ هیشب

 ؟یکیکوچ نیابرو؟ اونم به ا ي
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 یگاون ماه گرفت رِیصورتم کرد و من که ذهنم درگ کیرو نزد صورتش

 و دیخند دم،یبود، با بهت عقب کش

 :گفت

 هم خوردي! یبودي، چه ترس اریمحو تماشاي  -

عث مجد؟ گرماي تنش، گرماي تنش با انمهریک ؟یک ار؟یزدم،  پوزخند

 تهوع بود ...

، من یرو پنهون کرده بود ول زشیو تنفرانگ زشت رتیس باش،یز صورت

 شناختمش ... از همون روز توي

 شناختمش ... بازم محوفکرم شده بودم و االن بود که باز دفترش

 زشتصورت  بایفکرکنه محو تماشايِ ز

 شده ام ... رتشیس

از در از تفکراتم دست ییرو دوباره به روبرو دوختم، براي رها نگاهم

 چاي وانِیکردم و پنجه هام رو دور ل

پاي  د،یعقب کش یعطر قفل کردم ... جابه جا شد وکم خوش خوشرنگ

 راستش رو روي پاي چپش انداخت و
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پاهاي بلند و  دنیچپش رو روي زانوش گذاشت، و من با د دست

 و مردونه اش، باز ترس تودلم موج زد دهیکش

 اد؟یمرد، چه به سرم م نیچند ساعت بعد کنارِ ا که

ر از پ ییایممکن، چند ساعت بعد من باشم و اون مرد و دن نکهیفکر ا از

 درد، خونم به جوش اومد ... من ازش

 وام و مساعده کردم و اون ... اون ... تقاضاي

ساس که فکم درد گرفته بود، احرو روي هم فشردم به طوري  دندونهام

 !شهیدندونهام داره لق م کردمیم

 گفتم: نیداد، براي هم یبدجور داشت آزارم م خونه سکوت

 د؟یکن یم یشما تنها زندگ -

 گفتمیم دیبا یشدم ول یجمله داشتم شکنجه م کی نیگفتن هم براي

 امروزش نیتا بتونم نقشه بکشم که هم

 براش ... کردمیي روزها رو به وقتش فکر م هیزهرش کنم، بق رو

 و بهرزده ي وجودم  خیرو به لبهام چسبوندم و چاي گرم، خونِ  وانیل

 درآورد ... صداي آرومش رو انیجر
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 :دمیشن

 ... شهیمن تنهام ... هم -

 و منم باورکردم! یپوزخند زدم، تو گفت بازم

ا تد ا حاال چن... دوست داشتم ازش بپرسم ت ییباورکردم تو تنها منم

 تو و ؟ییدختر و زن رو بدبخت کردي؟ تنها

 ؟ییپول، و اونوقت تنها نیتو و ا افه،یق نیا

 گفت، چه قــدر! یقدر راحت دروغ م چه

 ییکم کم فکرا زگذاشتم،یرو روي م وانیل دم،یچاي نوش گهید مقداري

 مرد نیگرفت، ا یداشت تو سرم شکل م

چطور عذابش  دونمیخوب م کنم،یباشه که من فکر م زيیاون چ اگه

 بدم ... خـــوب!

 یلو داد،یي پدرم رو م هیو د یکرد و پول بده یداشت لطف م درسته،

 یدر ازاش روح و جسم منو داشت ازم م

 دم؟یمدت، کم عذاب کش نیتو هم گرفت،

 دم؟یکم غصه خوردم و حرف شن دم؟یزجر کش کم
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به خودم جرات دادم و سرم رو به سمتش  دم،یکش یقیعم نفس

 کرد، با لبخند کنجِ  یچرخوندم، داشت نگاهم م

ن او زد، متنفربودم از اون لب و لبخند ... از یچشمهاش برق م لبش،

 چشمهاي شاد ...

 لب زد: آهسته

 ... یخوب مناز تصورات  شتریب -

 دادم و گفتم: رونیرو لرزون ب نفسم

 نیبد صیو بدي رو تشخ یخوب نیونتیخوب م ماشاءااهلل به تجربه ... -

... 

 زدم! یزدم، تو لفافه زدم، ول هیدلم رو زدم، با کنا حرف

 و کماتم از غصه و نفرت روي دلم ر کی نکهیاز ا دم،یکش یو نفس زدم

 کردم، لبخندش جمع شد، چشمهاش از

ادن، فتا نییانداخت، موهاش که بر اثر پا ریافتاد، سرش رو به ز تیشفاف

 تکون خورد و تو نور المپ برق زد،

 بخوره ... چیشد دلم پ باعث
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 بکنمشون ... شهیداشتم چنگ بندازم و از ر دوست

م دستش بهم بخوره انگشتا نکهیخوردم، از ترس ا یشد و تکون بلند

 بهم کرد و گفت: یخم شد، نگاه یعصب

، که شدم ردایبزنم ... ب چرت هی رمیمن م ؟یکنیبرام ناهار درست م -

 غذا آماده باشه ... خوامیم

شلوارش کرد و به سمت اتاقش رفت ... هواي  بیرو توج دستهاش

 رونیام رو به شدت ب هیحبس شده تو ر

 نیا یزدم، چشمهام رو بستم ... خدا ک هیسرم رو به مبل تک دادم،

 روزه، شش یسسه ماه  شه؟یعذاب تموم م

شکنجه ي  نیگذشته از ا روزنصف  کیروزه ... فقط  کیو  یس ماه

 ... خدا چه کنم؟ یروان یروح

 :انمهریک

و به سقف  دمیخودم رو روي تخت ول کردم، آه کش دهیو تک خسته

 که شاهد تک تک یشدم، به سقف رهیخ

 بود ... مییهاي تنها هیثان
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 ...بود  دهیند رخودشیاي رو ز بهیغر چیه ایمیو ک نیکه جز حس یسقف

 بود که ازحسرت زار زدم ... ییها هیثانتک  تککه شاهد  یسقف

 نداشت ... یبراي من معن کنهینم هیگر مرد

.. . اي نداشت یمعن چیو هفت ساله ه ستیبراي منِ ب کنهینم هیگر مرد

 اي نداشت یبراي منِ تک و تنها معن

 یچ یب یاالن ب یعنیکردن؟  یکار م یچ رضایاالن نازي و عل یعنی... 

 و عادیو م و سارا رانیکرد؟ م یکار م

 کردن؟یکار م ی... چ سوگل

، ودب یکنارم خال شهیکه هم یو چشمم خورد به بالشت دمیپهلو چرخ به

 توآغوشم، دمشیدست دراز کردم و کش

 و آهسته گفتم: دمشیبوس

 ... مزیدلم تنگ شده بود واسه ات عز -

 ،ینباشه که حرف بزن یکس یوقت ،یتنها باش یخودم فشردمش، وقت به

 اءیکه صدات کنه، اش ،یکه صداش کن
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 فرو رسرم رو تو دلِ نرم بالشت پ ،یشن زندگ یجون واسه ات م یب

 ... دمیبردم و گونه ام رو بهش کش

 شد، تمام حس هاي یي ترانه لحظه اي از جلوي چشمم دور نم چهره

 بدنم به کار افتاده بودم، تمام روحم به

.. اه .همر کیهمدم بود،  کیرِ دراومده بود ... تمام عمرم منتظ تالطم

 حاال کنارم داشتمش و اون سنگ بود،

 بود ... سرد

، شد یکه تو چشمت برّاق م ییو با اون چشمها یاون اخم خواستن با

 اسمم نکهیزد برايِ ا یروحِ تشنه ام له له م

 ود ...ر بتاون ... از فوالد هم سخت  یصدا کنه، بهم محبت کنه ... ول رو

چشم داشتم به دستهاش  شهیکه هم یبود مثل اون ... مثل کس سخت

 سوزوند ... یکه زن بود ول ی... مثل کس

...  شدمنوقت ازش متنفر  چیهمه ... ه نیرو، روحم رو ... و با ا وجودم

 وقت ... چیه
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 از رو بستم، پسري ده ساله به چشمم اومد ... خسته و گشنه چشمهام

 ودن، حقنشسته ب زیمدرسه اومد، سر م

 کردن، ربهشیبا تحق یوقت ... نگاه چیبشه، ه کیبهشون نزد نداشت

 و سالم کرد ... بوي رانداختیسر به ز

لحظه گفت دلش  کیکرد،  یخورد، پاش رو سست م یکه بهش م غذا

 و هرچه بادا باد ... با ایرو بزنه به در

 یدلاز صن یکیدستهاش رو بشوره، برگشت ...  نکهیلباس، بدون ا همون

 ییو نشست، صدا دیها رو عقب کش

 کرد: خشیتوب

 ؟ینشست نجایا یواسه چ -

 فشیرو باال آورد و چشم دوخت به زنِ روبروش، با صداي ضع سرش

 :دینال

 ومدم ناهـ ...اخب ... خب گشنمه ...  -

ل بتونه جمله اش رو تموم کنه، پسري که سه سا یحت نکهیاز ا قبل

 بود،بود و کنارش نشسته  کتریازش کوچ
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، دنافتا نیهر دو با هم روي زم یاش رو هل داد و اون و صندل یصندل

 با یصداي آخِ بلندش و برخورد صندل

 ریشد ... صدا دار زد ز یبا هم قاط تیو صداي خنده ي جمع نیزم

 و با صداي بلند گفت: هیگر

 ... یب یب -

 یب یبو  زدمیکه م ییادهایرو روي هم فشردم ... هنوز صداي فر پلکهام

 یتو گوشم بود، صندل کردمیرو صدا م

هرش، واخبا  زم،یعز یِب یکرد، ب یپام مونده بود و تموم تنم درد م روي

 ... دوان دوان تو سالن اومدن، با زیعز

ا ب سمتم اومد و زیمونده بود، عز یصندل ریکه ز کمیجثه ي کوچ دنید

 یچشمهايِ به اشک نشسته ي طوس

و هم بلند بلند صداش ر یب یگرفت، ببلندم کرد و تو آغوشش  رنگش

 تو سالن انداخته بود، با بغض تو صداش

 کرد ... یم خشونیداد و توب یقرار م مخاطبشون
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 یمتو بالشت فشردم، چشمهام  شتریفشرد، سرم رو ب یگلوم رو م بغض

 بد ،یمحبت یسوخت ... بد دردي بود ب

 اشتنپدر و مادر د نیدرع یتمیتی... بد دردي بود  یکس یبود ب دردي

... 

*** 

 یتام رو بازکنم، لحظا دهیهوا باعث شد چشمهايِ به هم چسب سرديِ

 جلوي چشمم که ديِیشدم به سف رهیخ

 ی.. کم.رويِ تنم نبود و سردم شده بود  ییسرم بود ... پتو ریز بالشت

 خودم رو تکون دادم، رو به سقف شدم و

 باعث شد دیچیکه پ ییاشدم که بويِ عطر غذ رهیو خمار بهش خ گنگ

 خواب از سرم بپره ...

.. لبخندي .رنگ و رو داده بود  وارایانگار به د ،یخوبِ غذا و زندگ بويِ

 بود برام ... یزدم، بودنِ ترانه نعمت

 نهیو جلوي آ دمیاي کش ازهیبه موهام زدم، خم یشدم و دست بلند

 که دکمه هاش رو نصفه و یراهنیپ ستادم،یا
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ه بن ت رونیباز کرده بودم تو تنم نامرتب بود، با همون لباس ب مهین

 بازم خسته بودم ... یخواب داده بودم، ول

...  ردکیبه خواب وادار م شتریچند روزه منو ب نیا یِفشارِ روح یخستگ

 دو دم،یبلوزي برداشتم و با گرمکن پوش

 سامونشون دادم ... یرو تو موهام فرو کردم و کم دستم

 هونتیم یکردم زندگ یترشد، بعد از مدتها بود که حس م قیعم لبخندم

 خوب باشه ...

 دید انجیاتاق خارج شدم و چشمم رو دوختم به آشپزخونه اي که از ا از

 ستادهیداشت، به ترانه اي که کنار گاز ا

 شده بود ... قیو توي قابلمه دق بود

 د،یشدرخ یقهوه اي رنگش که پشت گوش زده بود تو نور م موهاي

 زد و دلم رو مثل یبرق م دشیسفپوست 

دل لرزه هاي دوست  نیلرزوند ... ا یم شتريیزلزله ي چند ر کی

 کرد ... یوجودم رو گرم م ،یداشتن
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شدن بهش  کیبراي نزد یبیچشمم به ترانه بود و شوق عج نکهیا با

 سیراهم رو به سمت سرو یداشتم، ول

لم دبه دست و صورتم زدم، باالخره راه به  یکج کردم و آب یبهداشت

 دادم و به سمت آشپزخونه رفتم، حواسش

ه و برکه باال زده بود، مچ اش  ینیو کمال به کارهاش بود، آست تمام

 مچ اش، رويساعت  د،یکش یرخم م

 زدم به چهارچوب در و گفتم: هیاومد، تک یبهش م بدجور

 ... میبه زحمت نبود یخانم، راض -

خورد و به تندي برگشت سمتم، چشمهاش گشاد شده بود و با  کهی

 دهیشد، ترس رهیبهم خ دهیپر ییرنگ و رو

 ... لبخند زدم و گفتم: بود

 دي؟ی... ترس دیببخش -

 فت:داد و اخم کرد، روش رو ازم گرفت و با خشونت گ رونیرو ب نفسش

 ... نیواهشا دفعه ي بعد مثه جن ظاهر نشخنه ... فقط  -
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 هیتند بودنش رو دوست داشتم ... تک یترشد، حت عیوس لبخندم

 برداشتم و به سمتش رفتم، شونه به شونه اش

خل ي دا رهیت سبزِپخت نگاه کردم، رنگ  یکه م ییو به غذا ستادمیا

 :دمیزد، آروم پرس یظرف بهم چشمک م

 قرمه سبزيِ؟ -

.. من . ددا یعذابم م دیدزد یچشمهاش رو ازم م نکهینگاه نکرد ... ا بهم

 زدم، من یرو م چشمهاشله له 

ه بدون نگا یمنو ... ول نهیچشمهاش فقط به من باشه، بب خواستمیم

 کردن بهم جواب داد:

 ... استینه ... خورشت بو -

 باال انداختم و با تعجب گفتم: ابرو

 ؟یچ -

 کرد و کالفه گفت: یپوف

 ن؟یمزاحمم نش شهیم -
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ود بي مزاحم بد جور تو گوشم زنگ خورد ... کلمه اي که عمري  کلمه

 داشتم ... لبهام رو به هم ییباهاش آشنا

، دمکر یباهاش مهربون برخورد م اديیمنم اخم کردم، داشتم ز فشردم،

 هم یلیکلمه متنفربودم ... خ نیمن از ا

توي  دمش،ی... مچِ دستش رو گرفتم و به سمت خودم کش متنفربودم

 :دمیصورتش غر

 ... ینرام بکب دی... هر کاري بگم با میخانم کوچولو، مزاحم ندار نیبب -

 هر کاري ... پس لطف کن ؟یفهمیم

 ... ینیبیحرف نزن که بد م اديیرو ببند و ز دهنت

 با وکه بازهم از ترس گشاد شده بود، به حالت عادي برگشت  ییچشمها

 پوزخند گفت:

 منو ببري و تو تختت قدرتت رو به رخم ؟یکارکن یچ خوايیم -

 ؟یبکش

اره ربکرد د یفکرم یدختر چ نیبه هم ... ا دمییرو ازخشم سا دندونهام

 بار هم فکر نکردم هی یي من؟ من حت
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 وادم دنر بودنم ... سرم رو تکون  جنسِ تیاي براي رضا لهیبشه وس که

 با پوزخندي مثل خودش گفتم:

که؟  یدونیدانِ، مزن واريِ ین تو چهار دکه؟ پدرت اال یدونینه ... م -

 بمونه شتری... اگه ب سیمناسب ن ادیسنش ز

 که؟ ی... متوجه فتهیبراش اتفاق بدي ب ممکن

خم ره نذارم رخ ب نکهیبود براي ا یتنها راه یول دم،یبه رخش کش بازم

 هیبکشه برام و طعنه و کنا ریبشه، شمش

 بهم ... تنها راه بود! بزنه

 راحت حرف چشمها رو تونستمیشد، سالها بود م رهینفرت بهم خ با

 بخونم ... انقدر چشمها برام حرف زده بودن

هسته آه، براشون بودم ... صورتم رو جلوتربردم و آهست یخوب لماجِید که

 تر از زمزمه که به گوشش بخوره گفتم:

 چرا ازم متنفري؟ چرا؟ -

چشمهام،  نیبود ب جیچپ و راست نوسان داشت، گ نیب مردمکهاش

 لرزشِ ترس و نفرت نیمن ا د،یلبهاش لرز
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 ... خواستمی... به خدا نم خواستمی... نم خواستمینم رو

م، ها بردم و لحظه اي لب نییباورکن ناخواسته، سرم رو پا ناخواسته،

 گونه ي سردش رو لمش کرد و فوري

و  دمی... افسار دلم از دستم خارج شد ... سرم رو عقب کش دمیکش عقب

 و گفتم: دمیچشم از چشمش دزد

 ... نیرو بچ زیلطف کن م گهیساعت د مین -

 طایزدم و به ح رونیزن ب کیو پر از عطرِ حضور  گرم طیاون مح از

 ناخواسته بود و نکهیپناه بردم، با وجود ا

دش، لمسِ گونه هايِ سر یولباهاش برخورد کنم  نطورینداشتم ا دوست

 انیرو تو جودم جر یحسِ گرم خوب

 بود ... داده

 زانی... که برگ ر اطیحشدم به درختهاي لخت  رهیزدم و خ لبخندي

 که زيیی... پا زییشده بودن ازحضورِ پا

 ... دیکش یهاي آخرِ خودش رو م نفس
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با  د،یکش یخودش رو م یانیهاي منم داشت نفس هاي پا ییتنها

 ام نداشت یتو زندگ ییجا ییحضورترانه، تنها

 ... ییجا چی... ه

 یسبزيِ اصل یهاي قرمه سبزي، ول هیتو ما زيیچ هی: ای+ خورشت بو

 یکه به زبان محل ی... اون استیاش، بو

 ترش واش! میگیم بهش

رو فلقمه ي غذام رو  نیکردم و آخر کیقاشقم رو به دهانم نزد آروم

 هم خوشمزه یلیبردم، خوشمزه بود ... خ

 !بود

 شهیمبپزه و خوشمزه نباشه؟ مگه  زيیمن چ یِترانه ي زندگ شهیم مگه

 براي ،یدخترِ خواستن نیاحاصل دست 

 !شه؟یخوشمزه نباشه؟ م من

 کردم که کیدوغ رو برداشتم و به لبم نزد وانیدرازکردم و ل دست

 گرفته نییتو طول غذا پا باالخره سري رو که

 باال آورد و گفت: بود
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 د؟یکن یم دیشمـ ... شما خودتون خر -

رف که باعث شده بود ح زيیسرد بود، و تنها چ یلیسرد بود، خ صداش

 از نیبود، ا شیبزنه مطمئنا کنجکاو

 ودم لبهام رو ازهم باز کر د،یکاو یمشخص بود که صورتم رو م نگاهش

 گفتم:

 ایمیرو ک یاساس ايدهیخر یرو آره، ول زایچ نیو ا وهیم دینه ... شا -

 ... دهیبرام انجام م کنهیلطف م

 رو باال برد و با تمسخر گفت: ابروش

 خانم دوست دخـ ... ایمیحتما ک -

 تندي گفتم: ره،یفکر بدي بکنه و کلمه اش شکل بگ نکهیاز ا قبل

 رو برام یاساس دهايیوقات خرا یبعض کنهیهمسرِ دوستمِ ... لطف م -

 ... دهیانجام م

 :دمیموشکافانه نگاهش کردم و آهسته پرس یکردم و کم یمکث

 دي؟یچرا پرس -
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رش پ مهیشونه اي باال انداخت و دوباره سرش رو به بشقابِ ن الیخ یب

 گرم کرد و گفت:

ت اي تعجب داشکامل ... برام ج نطوریپر بود ... هم زرتونیآخه فر -

 و شهیم قیانقدر دق تنهــامرد  هیچطور 

 زن خونه دار پرش کنه ... هی مثه

 متیداره، چرا اذ یرو طوري ادا کرد که معلوم بود منظورخاص تنها

 چشماي محتاجم رو که ینیبیترانه؟ نم یکنیم

که اون به من  دونستیخودش هم نم دیچرا؟ شا شه؟یم رهیخ بهت

 منم که محتاجشم ... دلِ  نیو ا ستیمحتاج ن

 که قفل شده ي نگاهشِ ... که تشنه ي محبتشِ ... من

 نگفتم، ادامه ندادم، بلندشدم و گفتم: زيیچ

 ایب رو جمع کردي زیم نکهی... لطف کن بعد از ا ممنون، خوشمزه بود -

 تواتاقم ...

ب وابه خ ازین یلیخ نم،یحرفم رو تو چهره اش بب ریتا تاث ستادمینا

 اي کنم ازش استفاده خواستمیداشتم، من نم
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رم آغوش گرم و پر محبت از همس هیهام، فقط  یمردونگ نِیتام براي

 ... همسرم؟ یبراي رفع خستگ خواستمیم

 زنم؟ یعنی همسر؟

.. هرچند . یو قانون یبه خنده بازشد ... اون زنِ من بود! زنم! شرع لبم

 اي ... غهیموقت و ص

واب خاق و به تخت نگاه کردم، صداي برخورد ظرفها به هم تا ات ستادمیا

 اومد، دست به کمر زدم و یهم م

 اومد! یم دیاومد؟ با یموندم، م منتظرش

 ... خودم کردمیدرش وجود نداشت ... داشتم سوءاستفاده م ديیترد

 چاره اي نداشتم ... یخبرداشتم ول

 صدام رو توي سرم ومد،یصداش ن گهیاي گذشت و د قهیچند دق یوقت

 انداختم و گفتم:

 ترانه؟ کجاموندي؟! -

 دوباره گفتم: در،رو چرخوندم سمت  سرم

 گفتم؟ یترانه؟ من بهت چ -
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ه بکه اومد، سرش رو  دمشیچشم به راه موندم که باالخره د یلحظات

 انداخته بود و دستهاش رو توي هم ریز

ن برنداشت و مقدم  ستاد،یکرده بود، همونجا تو چهارچوب در ا گره

 نکرد، رفتم یحرکت یاش موندم، وقت رهیخ

 یبهش حق م دی... با دیو دستش رو گرفتم که به خودش لرز جلو

 که نخواد دادمیدختر حق م نیبه ا دیدادم؟ با

د چون دختربو دادمیبهش حق م دیبا دی... شا دیبشم؟ شا کینزد بهش

... 

 نداشتم! شیمن که کار یول

 و به تخت دمشیبه مچ دستش فشارآوردم، و بعد دنبال خودم کش یکم

 کردم، آروم گفتم: کشینزد

.. . یطاعت کنا دیبا گمیم ی... هر چ یخودت رو ازم دور کن ستیقرارن -

 رفته؟ ادتی

 تاسیشدن بهم، لحن ر کیزد از نزد یسرباز م ینبود، وقت خودم دست

 شد یکرد و باعث م یمآبانه ام گُل م
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 دستور بدم ... بهش

وي نزد، به خودم اجازه دادم که دستش رو بکشم و کنارخودم ر یحرف

 تخت بنشونمش، آهسته گفتم:

 ... یرم باشکنا دیبخوابم و توهم با خوامیخسته ام ... م -

 و کنار خودم روي تخت دمیدستش رو کش دم،یو دراز کش دمیکش عقب

 لرزشش واضح بود د،یلرز یانداختمش، م

... 

 خلدا دمشیبترسه! دست گذاشتم روي پهلوش و کش دی... با بترسهبذار

 به خودم عادتش ـــدیآغوشم ... من با

 !ـــدیدادم ... با یم

 :و با تعجب گفتم دمیعقب کش یرو کم رَمس د،یچیهقش توگوشم پ هق

 ترانه؟ -

تر ندرو، بل دشیاشکهاي مثه مروار نمیتا نب د،یترکش نییرو پا صورتش

 گفتم:
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ي و ا غهیص یمحرمت! حت ؟یفهمیترانه؟ چته تو؟ من شوهرتم ... م -

 خوامیازت نم زيیچند ماهه ... من االن چ

 بخوابم ... خوامی... فقط م که

 ترس و سکسکه کنان گفت: با

 ..دارم .ناش رو  یرو خدا ... االن آمادگ .. من ... تو.. من ... من م .. -

 ام گرفت، با خنده گفتم: خنده

 رو نداري؟ یچ یآمادگ -

چونه اش و سرش رو  ریگذشت؟ دست انداختم ز یتوکله اش م یچ

 شده بود و مثل زیبلند کردم، چشمهاش ر

لبش رو گاز  خت،یر یکرد و اشکهاش روي صورتش م یم هیبچه گر هی

 گرفته بود که هق هق نکنه، آروم

 ردندونشیو از ز دمیکش نشییپا رلبیشستم رو گذاشتم ز انگشت

 آوردم، زمزمه کنان گفتم: رونیب

 آهو مظلوم هیار مثه ب هیغري و  یم ریبار مثه ش هیچته تو دختر؟  -

 ... چته؟ یشیم
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، اش بلند ترشد، هوف کنان بلند شدم و توي تخت نشستم هیگر صداي

 کالفه هر دو دستم رو فرو کردم توي

ن بوز یکرد، وقت یام م وونهیزد د یحرف نم ی... وقت دمیو کش موهام

 یداد، چ یگرفت وعذابم م یبه دهن م

 کردم؟ صدام رو بلندکردم و گفتم: یم دیکاربا

 چه مرگته خب! نمیب بنالد  -

. نه ..زن رو نداشتم، اونم ترا هیاشکهاي  دنینبود، طاقت د خودم دست

 مظلوم ترازمرد، یلیخ زن، فیزن لط

که اشکشون جاري بشه و حاال  ستیاز زن ها حقشون ن یلیخ

 چشمهاش سرخ شده بود و سرش رو تو بالشم

 یکرده بود، با تعجب بهش نگاه کردم که سرش رو توي بالش م فرو

 چپمدست  د،یلرز یفشرد و شونه هاش م

کتفهاش و  نیخم شدم، دست گذاشتم ب یستون کردم و روش کم رو

 نوازش کنان گفتم:
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 نهانکن تر هی. گرنکن .. هیباشه ... گر ؟یباش نجایا خوايینم من،بلوط  -

 خانم ... برو لباست رو بپوش برت

 ... گردونم

 کیساعتم حاضرنبود کنارم باشه؟  کی یگلوم رو گرفت، حت بغض

 ساعت؟

 زیچمه که به کارش نداشتم ... به خدا نداشتم ... من انقدر ازه کاري

 زِیچ نیدورمونده بودم که مرد بودنم با همچ

 افتاد ... یاي به کار نم ساده

 رفتم، چنگ زدم به لباس هام و با زیشدم و به سمت رخت آو بلند

 ام رو به کاربرده بودم یکه تمام سع ییصدا

 :دمینلرزه غر که

 ! بلند شو لباست رو بپوش ... بسه!بس کن ترانه -

 زدم ... رونیب و

 :ترانه
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لت دهم که توي  ایتمام نفرت دن ،یکه هم باش ایدختره دن نیتر شجاع

 و تمام یحرف از دخترانگ یباشه، وقت

ه اگ ی... حت یترس یم اد،یها و آرزوها و روح و جسمت وسط م ایرو

 ... یترس یبازهم م ،یزن باش نیتر رزنیش

 !دمیمن ترس و

لحظه اي توي عمرم به اندازه ي لحظه اي که ازم خواست به  چیه

 ... ترس تک تک دمیاتاقش برم نترس

الم ت حاز بوي بدنش داش یبدنم رو به لرزه انداخت ... که حت سلولهاي

 ... از طرز نگاهش ... خوردیبه هم م

صحنه هاي ممکن جلوي  نیروي تخت انداختتم، بدتر یوقت دمیترس

 اومد که یاومد، به چشمم م یچشمم م

 اومد که داشت یکنه، به چشمم م یمجبور به چه کارها که نم منو

 ه داشت ...داد ... ک یآزارم م

 به در چسبوندم شتریو خودمو ب دمیبا هقِ همراهش کش یقیعم نفس

... 
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 یندگز زِیبا مرد نفرت انگ یکیهمه نزد نیتو آغوشش گرفتتم، از ا یوقت

 ام، به حالت مرگ افتادم ... هنوزم توي

ار شد که دست از سرم برداشت، که دور شد ازمن، که کن یکه چ شوکم

 که نخواست، که گفت لباسم د،یکش

 نشسته بودم ... نیو حاال ... کنارش توي ماش روبپوشم

 یماخم هاي درهم و چشمهاي قرمز شده زل زده بود به روبروش و  با

 میشدم که تا ن ییي دستها رهیروند، خ

مون مرد دورم حلقه شده بود و حاال دور فر نیاتوي تخت  ش،یپ ساعت

 گره خورده بود ...

داده  یمردونه اش، که رگهايِ پشت دستش بهش ابهت خاص دستهايِ

 آشوبه دلدستها، نه باعث  نیا یبود ول

قط ... فقط و ف نشونیبودن ب هوسِشد، نه باعث  یازعشقم م یناش ي

 ترس!

 یوقت یکنم، ول شهیرو تو ش شخون خواستمیفراموش نکردم که م من

 تو اتاق، خونم سوخت! ایگفت ب
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 که صداش بلند شد: دم،یکش یلرزون قِیهم نفس عم باز

منو خون  و دلِ یکشیلرزون آه م یچرا ه خواي؟یم یچ گهیچته؟ د -

 ؟یکنیم

 چشمهاي گشاد بهش نگاه کردم، نگاهش رو ازم گرفت و من چرا؟ با

 احساس کردم هیثان کیچرا فقط 

م جودبعد باز هم همون مارِ تنفر تو و یمعصوم و مظلومِ؟ ول چشمهاش

 زدن: شیو شروع کردم به ن سربلند کرد

 !ن؟یشما اصن مگه دلم دار -

 زد و گفت: یبهم کرد، لبخند تلخ ینگاه مین بازهم

 برام نمونده ... ینه ... دل -

نقدر ا افکربرد که چر نیبعد دوباره به روبروش نگاه کرد و منو به ا و

 نیکه با ا دونستمیخودمم م کنه؟یتحملم م

تا  میو بر رهیها، هر لحظه ممکنِ رهام کنه، دستم رو بگ هیو کنا شین

 ... چرا یام رو، ول یفسخ کنه قرارداد بندگ
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 غهیص مگه من پول داده بودم تا اون زد؟ینم یکرد؟ چرا حرف یم تحملم

 جواب گفتمیبهش م یام بشه که هرچ

 داد؟ینم

 میاز ن ..مرد متعفن . نی! ازیمرد تنفر برانگ نیشد ا یبرام معما م داشت

 رخ حال به هم میرخ هم جذاب بود، از ن

 هم بود! زن

لم وگه از ترس ... ا دمیلبم رو گز دم،یرو ازش گرفتم، لبم رو گز روم

 ... من چه خوامتیکنه، اگه بره، اگه بگه نم

و  براش شاخ نطوریدارم که پدرم رو آزاد کنم که ا یپول یعنی کنم؟

 کشم؟یشونه م

 رو یوتمرنامردي و نا نیا تونستمینم ی... ول یچینداشتم! ه یچی... ه نه

 هضم کنم که من ازش درخواست

.. . ام شو غهیزل زل نگاه کرد تو چشمهام و گفت ص یکردم، ول مساعده

 که فقط به خاطر آبروي خودم بود که
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 یقتو یلوراه ننداختم ...  دادی... که داد و ب ختمیرو به هم نر شرکتش

 رمیه که مکه هر را ست،ین یراه دمید

ن اال ... موافقت اعالم کردم و نیچ واریبزرگترازد یِبن بست کی تهش

 ... نجامیا

م دت تموم نیتا ا رم،یو آروم بگ ارمیصبرکنم و دوام ب نکهیا یِدوراه نیب

 و ارمیصبرکنم، و دوام ب نکهیا ایبشه؛ 

کرد،  هامرپسم زد و  انمهریک دوم،اگه تو راه  یازش ... ول رمیبگ انتقام

 من چه کنم؟

 ... دمیترس نکهیازا هیسوخت: کنا خونم

 :انمهریک

دم که زکرکه زور داشتم روي ترمزگذاشتم، آنچنان ترم ییرو تا اونجا پام

 بلند کهایدود از الست د،یچیصداش پ

 آهسته گفتم: شد،

هت بوقتش،  ... به موقعش، به ايیب خوادی... فردا هم نم نییپا ربپ -

 ... زنمیزنگ م
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شت دونه که جون کندم که نگاهم رو نندازم بهش، که دلم دا یم خدا

 اومد، صدام زد: یام در م نهیاز س

 آقاي مجد؟ -

 م:کنان و با حرص گفت یبود! قاط ادیز یلیبود، خ اديیز گهید نیا

کنم  یجه !انمهرِ یم کاسم دارم! اسمم ه دي؟یمن اسم دارم! فهم -

 برات؟!

 رو انداختم بهش، زل زده بود توچشمهام ... میبعد نگاه عصب و

 ؟رهآزن دادي؟  نیچشمها رو به ا نیکه ا ريیجونم رو بگ خوايیم خدا،

چشمهاش نرم شدم، دوستش داشتم، دوست داشتن که شاخ و  دنید با

 دم نداشت!

 م،هات  نهیسرت رو ببره و بذاره رو س ،یرو که دوست داشته باش یکی

 ! آروم لبهاش رو باز کرد ویگیآخ نم

 :گفت

 انمهر؟یک -

 گفتم: دلم ته تهته  از
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 جون دلم؟! -

ت ام گم و گور شد، دوس هیتوي ر ییچشمهاش گشاد شد ونفسم جا باز

 داشتم سرم رو جلو ببرم و ببوسم پشت

اره پ و جگرم رو هیرگریاالنِ که بزنه ز دونستمیم یپلکهاش رو ول اون

 کنه ...پاره 

 گفت: یصداي لرزون با

 ام؟یپس فردا هم ن شهیم -

 :تمو گف یصندل یِزدم به پشت هیازعمقِ وجود، سرم رو تک دمیکش یآه

 !؟یواسه چ -

ن قرمزشد ومن به او دیرو بستم و پشت پلکهام از نورخورش چشمهام

 گه؟یم یچ نمیقرمزي زل زدم تا بب

 :دمیرو شن صداش

و  یواسش به کامح دیخرده سرما خورده، مامان با هیترمه  نکهیواسه ا -

 سام باشه، خودش هم خب ...

 :دمیو نال حرفشوسط  دمیپر
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 !؟یپس من چ -

 :دمیبازکردم و با صداي بلند پرس چشم

 جام کجاست؟! تیمن توي زندگ ؟یپس من چ -

 ی! چکردم که بفهمه برام مهمِ؟ یم دیکار با یچ گهیسمتش، د برگشتم

 یم دیکاربا یکردم؟ چ یم دیکار با

 مقدار محبت و آرامش؟ هیجز  خوامیازش نم زيیکه بفهمه چ کردم

 ی... سوالم رو ب نیماشرو به هم فشرد و چشم انداخت کف  لبهاش

 :دیجواب گذاشت و خودش سوال پرس

 کارکنم؟ یچ ام؟یب ام؟ین -

ه که دل ضعف دیام گرفت از سوالش، انقدر مظلوم و بامزه پرس خنده

 ! لبخند زدم و گفتم:گرفتم

 ... شهیم یچ نمیبب زنم،یبهت زنگ م گهی... دو روز د این -

رد ش بنکرد، در رو باز کرد و رفت، دل منم با خود یازم خداحافظ یحت

 ... چشم دوختم به قدم هاش و تک تک
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که ندارمش  یهاي رفتنش رو ثبت کردم توي ذهنم براي لحظات لحظه

 کنار خودم ...

 هم هست ... ییزهایدوم: چ فصل

 یندگز با خودم دیرو گرفتم، ترانه با ممیبعد از دو روز، تصم باالخره

 امون تموم بشه و غهیکنه، تا روزي که ص

 ازاون هم ... بعد

 ه يزدم وپاهام رو دراز کردم.شمار هیتک وارینشستم،به د نیزم روي

 رو دم گوشم گذاشتم یترانه رو گرفتم،گوش

 خرهبوق،دوبوق،سه بوق،چهاربوق ... باال هی جوابش شدم ... ومنتظرِ

 جواب داد .:..

 بله؟ -

 ... حالت خوبه؟ انمهریمنم،ک -

خودم سررشته ي  نیشد،بنابرا یکرد،سکوتش سوهان روحم م سکوت

 کالم رو به دستم گرفتم:

 ... میچطور باهم باش نیبعد ازا نکهیزنگ زدم در رابطه با ا -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 بزن دختر!حرف بزن!تند گفتم: حرفسکوت کرد،د  بازهم

 که ان شاءااهلل؟ شنويیکنم،میم ترانه خانم،دارم باشما صحبت -

 نیا رمیپاداش کدوم کارخ ا؛بهیصداش گوشم رو نوازش داد.خدا باالخره

 کردي؟ هیصدا رو بهم هد

 .شنومیبله ... م -

 گرفتم وگفتم: ینفس

 ینک یمن زندگ شِیپ دیرو گرفتم ... توبا ممیتصم ن،منیخوبه ... بب -

... 

 :دیکش ادیفر بایتقر

 !؟یچ -

 هیهرروز دم،رو باالانداختم،داد زد؟ترانه؟ترانه داد زد؟لبخندي ز ابروهام

 شد: یبرام روشن م تشیجنبه از شخص

 سترسمددر  دیوقت بخوام با ؟هریانتظارداشت نیرازایغ ؟مگهیچ ،یچ -

 .یباش
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ي نبود که سکوت کنه دربرابرحرفها یموندم،ترانه کس منتظرواکنشش

 من،ترانه آدم سکوت کردن نبود،انتظارم

محکم وباصالبتش باعث شد لبخندم به  د،صدايیبه طول نکش ادیز

 بشه که ازهرطرف عیحدي وس

 رفت: یدرم گهید گرفتمش،ازطرفیم

 که ستمی نانتظارداشتم ... جناب آقاي مجد،من کاال نیا ریبله،غ -

 یترستون باشم،شما چدردس نیهروقت بخوا

 بکنم؟ نیهرکاري بگ دیتون شدم با غهیص نکهین؟ایکرد فک

و رصدام  نکهیتاصداي خنده ام بلند نشه،براي ا دمیباالم رو گز لب

 کنترل کنم دندون قروچه اي کردم وگفتم:

 !یبکن دیبا گمیبله که هرکاري که م -

 :دیغر یعصب

 ؟یچ یعنیهر کاري؟ -

ي  غهیروي ت یودست دمیام رو فرو خوردم،خودم رو باالترکش خنده

 گفتم: دم،جديیام کش ینیب
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 ظهه،هرلحیهروقت،هرثان نکهیا یعنیرو بخوام بهت بگم؛ قشیدق -

 ،متوجهیکنارم باش دیبخوامت با

ه فکر فسخ رو هم به ذهنت را یتونیکه نم دونمی!درضمن،مدیشدي؟با

 که خودت اطالع یلیبدي ... به همون دل

 !داري

 هیه ب دیترانه رو با یول خواستمی... نم مخواستمیبدجنس شدم،ن بازهم

 یکردم،ترانه وقت یکنترل م یشکل

گرفت ودر  یهاي من قرار نم دستوجه تو بند  چیشد،به ه یم سرکش

 تحمل تونستمینم نویرفت،من ا یم

مه ه دیبا بامن باشه ... براي من باشه.ترانه دیبا شهیهم کنم،ترانه

 !ـدیباشه ... با زمنیچ

 لرزونش،باعث شد اخم تو هم بکشم: صداي

تون به پست فطرت بودن شتریگذره ب یکه م ه؟هرروزیچ دیدون یم -

 بعد ازظهر ست،منین یبرم ... حرف یم یپ

 دنبالم ... نیایکه ب منتظرم
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 چیپخش شد.مطمئنا اگره یبگم،صداي بوق تو گوش زيیچ نکهیازا قبل

 امروز نیعالقه اي بهش نداشتم،هم

 نیا شِ یچه کنم که دلم پ یکردم ول یرو تموم م زیچ همه

 ... ربودیدخترِسرکش گ

*** 

 نیه اب ابیمنتظرترانه بودم ... تقر دم،بازهمیي پالتوم کش قهیبه  یدست

 به ساعتم یکارعادت کرده بودم،نگاه

 بلند اي ازقرارمون گذشته بود،هنوز سرم رو ازروي ساعت قهیدق5کردم،

 بازشد رانندهنکرده بودم که درسمت 

ي رو یمشت امیوتابه خودم ب دیکش رونیمنو ازاتاقک خودرو ب یودست

 نیشکمم نشست،ازدرد خم شدم و ازب

سرم رو بلند  دم،خواستمید یجفت کتون کیجمع شده ام  چشمهاي

 لوماي روي په گهیکنم که مشت د

برابرش  کلمیه نیباا یحت تونستمیبود که من نم ینشست،ک

 عقب برداشتم که ازش دور یستم؟قدمیبا
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 ..سام بود،برادرِ بزرگشناختمیمرد رو م نی... من ا دمشیبشم،د

 پام نیبزنم که لگدي ب یترانه.خواستم حرف

ند بل اي کردم ودستم رو روي زانوم گذاشتم،دوباره پاش رو نشست،ناله

 کرد که با سر توي شکمش رفتم واونو به

 نیبود؟توي صورتش ازب نیمرد چرا انقدر خشمگ نیوارچسبوندم،اید

 دندونهاي به هم قفل شده ام گفتم:

 چه مرگته؟ -

 کرد صداش رو یسع رت،اونمیبراومده ازغ یسرخ ازخشم،رگ یباصورت

 :دیکنه وتوي صورتم غرکنترل 

.. . رتمی،به غناموسم م،بهیناموس،دست درازي کردي به زندگ یتوئه ب -

 نگاهت کنم؟ نمیبش

 دستم وار،استخونِیزدم کنارش به د یکه بهم زد،مشت یحرف ازخشمِ

 درصد ازخشمم کم هی یحت یدرد گرفت ول

 یسع یلیام بازوش رو محکم گرفتم وفشردم،خ گهید نشد،بادست

 نزنم: ادیکه فر کردمیم
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 بفهم حرف دهنت رو! -

ه فتروگر دیپارك شده بود،جلوي د واریتانکم که کنار د هیشب نِیماش

 نیخشمگدو مرد  تونستیم یبود وکمترکس

 .کشنیرو م گهیکه دارن همد نهیبب رو

 خواستمیکرد بامشتش به شکمم بکوبه که مشتش رو گرفتم،نم یسع

 کردم،عالوه برهمه ي یبزنمش،درکش م

 مهم ترازهمه اس! نیبرادرِ ترانه بود!ا نها،اونیا

 نیکنترلش کنم ا تونستمیکرد بکوبه تو صورتم،نم یسع باصورتش

 به جوش اومده تويِ رگهاش رو! رتیغ

 زد: ادیکه نتونست ازتوي دستهام خودش رو خارج کنه،فر دید یوقت

 !یدستت رو بکش عوض -

بهش  نیکه توي گوشم زد،باعث شد عقب بکشم،وهم اديیفر شوك

 بودم دهیکه تازه د ییاجازه داد که باعصا

 افتادم،روي شکمم نیتوساق پام،لگدي به زانوم زد،روي زم بکوبه

 که کنارش دراز کرده بود وتمام یینشست،باپا
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 .کردیم یمشتهاش رو روي تن وصورتم خال توي خشونت

 یسام رو ازم جدا کنن ول کردنیم یجمع شد،سع تیکم جمع کم

 یدستهاش رو که روي صورتم م تونستنینم

 کنترل کنن. نشست

 که ازشدت درد دیکوب نیام رو گرفت وسرم رو به زم قهی بادودست

 شد،توصورتم عربده زد: اهیچشمهام س

 یکاره اش یچ ؟تویداري به خواهرم زور بگ یشرف!تو چه حق یب -

 !؟یعوض

م ارو جلوي صورتم گرفتم تا نذارم دوباره مشتش روي گونه  دستهام

 چونه ام رِیمشتش ز ینه،ولیبش

خسته شده بودم،منم مشتم رو گره کردم وبه شکمش  گهینشست،د

 زحمت بلند شدم د،بهیکه عقب کش دمیکوب

 منو متوقف کرد: یغیبردارم که صداي ج زیبه سمتش خ وخواستم

 !نیها!بس کن وونهیبسه!بسه د -
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 کیه مشت کرد ییده،ودستهایپر ییرو برگردوندم،ترانه با رنگ ورو سرم

 نیبود،مردم ازهم ستادهیمتريِ ماا

هم به سمت برادرش  دن،ترانهیاستفاده کردن ومنو عقب کش فرصت

 :دیودستش رو گرفت،سام عربده کش دیدو

 ... یخواهرم بش کیتو حق نداري،توحق نداري نزد -

د جوسام وباو ادهايیرفت،بادادوفر یوسط داشت آبروي ترانه ام م نیا

 دیبودم،با بهیمردم غر نیکه براي ا یمن

ت کلمه اي حرف پش یتا نذارم حت گفتمیم زيیچ هیگفتم،یم زيیچ هی

 جلوي دهن مردم دیسرِ ترانه ام بزنن،با

 کلمات روازته دلم نعره زدم: نیارده ا ین،بیرم،بنابرایبگ رو

 گهیر دجو هی ای یفهمیدارم چون شوهرشم!چون نامزدشم!م من حق -

 کنم؟ تیحال

 :ادزدمیشترفریب ضهینبودن عر یخال براي

 !؟یشیشناسنامه نشونت بدم خفه م -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 نهکردن،ترایازحدقه دراومده نگاهمون م ییهاشون با چشم ها هیهمسا

 جلو یناباور وسام مات ... قدم یبا نگاه

 زدم: ادیوفر گذاشتم

 نیه اوعربده بکشم ک ستمیوا ابونیبود؟که وسط خ نیهمقصدت  -

 زنمِ؟!

 زدم: کردن،نعرهیکه نگاهمون م یوبه روي مردم برگشتم

رش شوه خورهیي من نم افهیق ن؟بهیکنینگاه م نطوريیا ه؟چرایچ -

 وخوب نگاه نیباشم؟پس چشاتون رو وا کن

 !من شوهرشم!روشن شد براتون؟نیکن

 رییداشت تغ تیشخص نیا ینبود،ول تمیتويِ شخص دنیکش عربده

 یم رییداشت تغ زهاشیچ یلیکرد،خیم

 یگرفت بعض یم ادیشد ... داشت  یکم کم داشت بزرگ م کرد،انگار

 روي ی،وبزنیبزن ،دادیبزن ادیفر دیجاها با

 حقّ منِ. نیا یات وبگ نهیس
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مت باعث شد هم سرِ من،وهم ترانه وسام دوباره برگرده س یزن صداي

 مادر بود: هیکه  یشون،صداي زن خونه

 خبره؟ نجاچهیا -

دي ز دان؟گنیمادر لرزه به تنم انداخت ... چه کردي ک نیلرزون ا صداي

 ي چهرهمردم ... رنگ  نیا شیبه آسا

 از رفتن آبروش،ازرفتن آبروي دهیده،ترسین؛ترسیمادر رو بب نیا

 !انیدخترش ... فکرت رو جمع کن،جمع کن ک

ام سوي بلند خودم رو رسوندم سمت سام وترانه،باز ،بادوقدمیطور آن به

 ادیرو محکم توي دستم گرفتم که بافر

 کرد خودش رو جدا کنه: یسع

 شرف! یولم کن!ولم کن!ولم کن ب -

 گفتم: ضیبردم وباغ رگوششیسرم رو ز عیسر

 میرفت یر،وقتیافته..خفه خون بگ یم دهنت رو ببند!مادرت داره پس -

 دادیداد وب یداخل خونه هرچه قدر خواست

 !کن
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ه راناي،پنجه تو پنجه ي ت گهیبه مادرش کرد،با دست د یهم نگاه سام

 شدم ونگاه تندي بهش کردم که

ودنبال خودم به سمت خونه  دمیازش سر نزنه،هردو رو کش یحرکت

 بردم،سام رو جلوتر هل دادم وگفتم:

 وببر تو،زود! ریدست مادرت رو بگ -

 نیدندونهاش رو روي هم فشار آورد وبه سمت مادرش رفت،دست ا سام

 زنِ لرزون رو گرفت وهمونطور که نگاه

 زمهروي من بود داخل رفتن،دستم رو دور کمر ترانه انداختم وزم زن

 کنان گفتم:

 !شهیازدستم دربري که براي خودت بد م نجاینکن ا یسع -

 :دمیمون بودن توپ رهیکه هنوز خ یبه مردم وبعد

م شد من وبرادر زنم،تمو نیدعوا بود ب هیشده! یچ نیدیه؟فهمیچ -

 رفت!

 گفت: ت،باپوزخندیجمع نیاز ب یزن

 ؟یازکجا معلوم شوهرش باش -
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ه فضول باشن؟تاچ توننیرو روي هم فشردم،چه قدر مردم م دندونهام

 سرشون رو توي توننیحد؟تاچه حدي م

 شون؟! یمردم کنن وچشم بدوزن به خط به خط داستان زندگ یزندگ

 رو محکم ترروي کمر ترانه فشردم ورو به زن گفتم: دستم

 یبه بعد حرف نیانم!ازاخود پندارد سرکار خ شیکافر همه رو به ک -

 ماجرا نین،ازایبگ زيیدرباره ي زنم بشنوم،چ

 مکنیم دایرو کرده رو پ ییکه داستان سرا یآدم نیدرست کن داستان

 !رسمیوبه خدمتش م

 قفلرفتم وبعداز نمیرو هم سمت خونه هل دادم وخودم سمت ماش ترانه

 تند سمت خونه ییکردنش،باقدمها

کم  دم،کمیام کش یشونیبه پ ی.در رو که پشت سرم بستم،دسترفتم

 یقدر سع کرد،چهیم ییسردرد داشت خودنما

 نیفوران کرد وباا تمیبازهم عصبان یخودم رو کنترل کردم ول کردم

 ی.نگاهدیبر یوجود بازهم سردرد امانم رو م

 :دمیبودن،غر اطیاون سه نفرکردم که تو ح به
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 تو؟! نیمگه نگفتم بر -

ه که عصاش رو کناري گذاشته بود لنگ ولنگ زنان اومد سمتم ک سام

 ترانه خودش رو وسط انداخت وگفت:

 سام تورو خدا! -

 وازکنار صورت ترانه گفت: دیکش ارگردنیسام

رت رو شلوا نجایوهم ادینکن اون روي من باال ب ،کاريیعوض نیبب -

 بکشم رو سرت!

 م:گفتاش رو تو پنجه ام گرفتم و قهیمن ترانه رو کنار زدم و نباریا

وم ربچه جون،واسه من شاخ وشونه نکش،خب؟!چون منم اون  نیبب -

 تو رو با همون شلوارت دار اد،یباال ب

 !رمیگی!سگم نکن که بد پاچه مزنمیم

ت وچشمهام رو جمع کردم،مادرِ ترانه،بازوم رو گرف دیکش ریت سرم

 وگفت:

 ... دایب یسرجات!االنِ که کام نیعقب پسر ... سام توهم بش ایب -

 !ندتون؟یبب نطوريیا خوايیم
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بود که  سامام سمت  خصمانهنگاه  یعقب رفتم ول یکم

 کرد. یمبدترازمن،دشمنانه تر نگاهم 

 که چشمم به سام بود،به ترانه گفتم: همونطور

 تا کاردستم ندادم ترانه! اریرو ب لتیبرو وسا -

 زد: ادیسپر کرد وباحرص فر نهیس سام

 !ادیجا نم چیترانه باتو ه -

 زدم: ادیبلندترازصدايِ خودش فر منم

 من! ؟زنِیفهمیزنِ من!م اد،چونیم -

ب فرصت کنم عق یحت نکهیسرخ شد وبه سمتم هجوم آورد،قبل ازا سام

 کنم،مشتش کنارِ ابرويِ  ینینش

وتار  رهیچشمم ت شِیپ ایي دردمندم نشست،دن قهیشق راستم،کنارِ

 شد،ناله زدم:

 سرم ... -

 ردمرو روي سرم نگه داشتم،تلو تلو خوران عقب رفتم وبه درخو دستم

 که فرود اومدم،چشمهام رو نیوروي زم
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اله س9پسربچه ي هیاومد روزي رو که  ادمیاومد ...  ادمی بستم،بازم

 ییتا از سال باال مدرسه،باچندبودم،تو راه 

ت وممقا تونستمیمار،نمیب شهیجثه ي هم فیبودم،منِ ضع زشدهیها،گالو

 کنم جلويِ چند تاپسربچه ي درشت

 یباتني بزرگترازخودم ... تا جون داشتم کتک خوردم، هیقويِ بن کلیه

 همه نیترازا یزخم یداغون وروح

قل تن آش والشم،حدا دنیبا د نکهیا دیخونه،به ام دردورنج،برگشتم

 ... یول رنیلحظه اي منو توآغوششون بگ

 زيیرسري که خون ی... وقت رهینم شیاونطور که انتظارداري پ زیچ چیه

 که پراززخم وکبودي وورم یداشت،تن

اد که تمام عمر چشم به دستش دوخته بودم،سرم د دن،مرديیرو د بود

 وگفت با خونم، خونه اش رو نجس دیکش

نبود که  یخوردم،کس نیازدرد وضعف جلوي در زم یکه وقت کنمیم

 زدم ودستهام رو به هیگر ریبلندم کنه،ز
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 کیکوچ... مرد پشتش رو بهم نشون داد ورفت  یدراز کردم ول سمتش

 وقت نتونست چشم چیخونه،ه اون

 چینشد ... ه دشیهم عا زيیچ چیه یره،ولیاون دو نفر بگ ازدستهاي

 !زیچ

شدم به مادري که روبروم دستهاش  رهیسوخت خ یکه م ییباچشمها

 ي ستبر پسرش نهیرو گذاشته بود رو س

کرد  یم یاره،سعیب نییرو پا ادهاشیولوم داد وفر کردیم یوسع

 کنترلش کنه؛خواهري که بازوي برادرش رو

 یکسو خورده بودم نیومن باز از درد زم ادیجلو ب ذاشتیبود ونم گرفته

 بار کی.چشمهام رو رهینبود دستم رو بگ

ره بابره ودو نیپرده اي که جلوي چشمم بود ازب نیهم فشردم تا ا روي

 خوردم وبا نیزم شهیسر پا بشم،من هم

 ... رهینبود دستم رو بگ یشدم،کس خودم بلند یِعل ای

رو روي  دستهامباز کردم وکف  د،چشمیکش ریکه سرم ت دمیکش ینفس

 تلو خوردم یگذاشتم وبلندشدم،کم نیزم
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 :دمیصداي کم رمقم نال نم،بایتنگ کردم تا راحت تر بب وچشم

 ترانه؟ -

 برنگشت بهم نگاه کنه،بلندترگفتم: یحت

 ترانه؟ -

جلو گذاشت،باانگشتش نشونم  یخورد وبرگشت،اخم داشت،قدم یتکون

 داد وگفت:

 برادرم رو ... برادرم رو زدي!تو ... .. تو ... توتو . -

 نیجلوش زم نطوریکه ا یگلوم رو گرفت،من براش مهم نبودم؟من بغض

 که ازدرد سرم یخوردم مهم نبودم؟من

 گفتم:چشمهام رو بازنگه دارم؟باصداي گرفته ام  تونستمینم

 رو بردار ... لتیبرو وسا -

 تنفر توي چشمهاش،وجودم رو به نیرو به هم فشرد،بازهم ا لبهاش

 :دید،غریکش شیآت

 !امینم -

 :دمیکش ادیشدم وفر یعصب
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 روجمع کن! لتیبرو گمشو وسا -

پشت  دیکوب یمغزم توي دهنم اومد،نبض م اد،کلِیفر نیوباا

 یقیام رو فشردم،نفس عم یشونی.بادستم پپلکم

شده بود بهم؛ مادرش  رهیوچشم بازکردم،همونطور باخشم خ دمیکش

 رو داخل برده بود وترانه تک وتنها اریسام

همه  ثهبودم،م یآروم م دیکردم آروم باشم،من با یبود.سع ستادهیا جلوم

 داشت تیکه خشم وعصبان ییي روزها

سوزوند،وجودم  یبه نفت رو م آغشتهخشک  زمهايیکه ه یشیآت مثه

 کرد و دودهاش رو توي یخاکسترم رو

 خورده بودم ... آهسته گفتم: وجودم

ع کن م ... برو جمرو جمع کن قربونت برم ... برو فدات ش لتیبرو وسا -

 شر درست نکن.

 رونیترانه دهن بازکنه ومخالفت کنه،مادرش بااخم ب نکهیازا قبل

 کرد،به ترانه گفت: یاومد،به من نگاه نم
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...  اکت کنهاونو س دیبا یکی ادیب اریباهاش برو که االن کامبرو ترانه ...  -

 ... میفکري بکن هیفعال برو تا بعدا 

نشون دهنده ي آرامش  شهیهم ست،سکوتیخوب ن شهیهم سکوت

 نشون دهنده ي عمق ی... گاه ستین

 ومشکالت...  دلخوري

 ... ترانهسکوت  من،مثلسکوت  مثل

 آوازهاشون باشه ... نِیتر یپرمعن دیانسانها،شا سکوت

د بو به زنِ سکوت کرده ي کنارم انداختم،لب به هم دوخته ینگاه مین

 زن رو من نیونگاه به روبرو ... ا

 دلم کنم؟ یِاهل تونستمیم

 شهی،تکشتمیرو م دیترد نیمن ا یاومده بود سراغم،ول دیراه ترد تواول

 زدم که یم ديیي ترد شهیبه ر

 تو عالقه ام پا بذاره ... خواستیم

 لب باز کردم وگفتم: آهسته

 نو ...سام کتکم زد ... نه من او -
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 داده شده براي جنگ گفت: قلیتازه ص ریشمش هی ز،مثهیوت تند

 ... ستیبرام مهم ن -

 زپايِ یآهوي گر یکه تو بامن سرِجنگ نداشته باش یوقت رسهیم

 که روي خوش بهم نشون رسهیم یرصفت؟کیش

 ؟یدختر؟ک بدي

اه کردم براي حرف زدن باهاش،هرر ینم دایپ یسکوت کردم،راه بازهم

 که واريیواربود،دیتهش د رفتمیکه م

 خرابش کنم ... ایدورش بزنم،ازش باالبرم  تونستمینم

پارك  اطیکه داخل ح یخونه،تاوقت میدیکه رس یم،تاوقتیکرد سکوت

 که چمدونش روبه دست یکردم،تاوقت

 بردم توي اتاقم که یکه چمدونش رو م یم،تاوقتوداخل برد گرفتم

 باالخره قفل سکوتش رو شکست:

 بري؟یکجا م -

!لبم رو تر دیحرف زدن دست کش یرسم نیکه باالخره ازا خداروشکر

 کردم وگفتم:
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 تا توي اتاق بذارم ... برمیرو م لتیخب وسا -

 کنان روسري رو ازسرش برداشت وگفت: اخم

 اتاق باشم! هیباهات تو  ستیمن که قرار ن -

 نهیافتاد،دست به کمر شدم،س نیرو رها کردم وتلق روي زم چمدون

 جلو دادم وگفتم:

 ؟یکه قرارِ کجا باش یکن حیبرام تشر قیدق شهیم -

ا هاتاق  یِرو ندادفقط حرکت کرد وازکنارم گذشت،به سمت باق جوابم

 نییشون رو پا رهیدستگ یکی یکیرفت، 

ي راباتاق درش  نیکه درش قفل بود ... ا دیتاق رسا نیچهارم د،بهیکش

 جز من قفل بود ... دستام رو روي یهرک

 جمع کردم وگفتم: نهیس

 زورت رو حروم نکن،اون در قفلِ! خودیب -

نزنه  یکرد که حرف یوبراق شد توچشمهام،خودخوري م برگشت

 اتاق که فاصله اي به نیبه درسوم یبهم،نگاه

 داشت بامن انداخت وگفت: گهیاتاقِ د هیي  اندازه
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 !مونمیم نجایپس من ا -

 ودز یلیدختر منو بشناسه،خ نیخونسردانه زدم،زود بود که ا لبخندي

 بود!

 فرو کردم وگفتم: بمیرو توي ج دستهام

 ونن،قرارمیببجز توي اتاق من! یمونینم ییجا چی... شماه زمینه عز -

 !یکن یکه شما سرکش ستین نیا

 حرف وبا حرص به سمت اتاق رفت،خونه ام بزرگ بود ینگفت،ب زيیچ

 وجب ازم هی دادمیاجازه نم یمن حت یول

 ...... وترانه حق من بود  دمیبخشینم زيیبشه،من حقم رو به چ دور

خت ترو برداشتم وبه سمت اتاق رفتم،روي  نشیافتاده روي زم چمدونِ

 دستاش نینشست بود وسرش رو ب

ودم بتاب چشمهاش  یکه ب یبه من نکرد،من یبود،با ورودم نگاه گرفته

 توي یبودم که کس نی... من محتاج ا

زم ه رو اگان نیترانه هم بامن لج افتاده بود وا یبشه ... ول رهیخ چشمهام

 یوقتش م یکرد ... پس ک یم غیدر
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 ؟یشد؟ک

 دمیکش رونیحرف،چمدونش رو کنار کمد گذاشتم،کتم رو ازتنم ب یب

 انداختم،برگشتم وبازهم زیوروي رخت آو

ده کاري انجام دا نکهیبه همون حالت مونده بود ... براي ا ترانه

 به خودم انداختم یرفتم ونگاه نهیآباشم،سمت 

م ور هاش رو روي گونه ي راستم فرود آورده بود وحاال شترمشتی... ب

 زد ... یبه کبودي م یکرده بود وکم

.. .ردم کبه ترانه نگاه  نهیازآزخم شده بود ...  یي لبم مقدارکم گوشه

 یمحل یبهم توجه نداشت ومن طاقت ب

رو خودم رو رسوندم کنارش،نشستم روي لبه ي تخت  نداشتم،قدم

 وگفتم:

 ترانه؟ -

 یب نیکرد،من ا یتفاوت نگاهم م یخورد وسربلند کرد،ب یسخت تکون

 رو دوست نداشتم ... بازهم یتفاوت

 کردم،سخت وسرد جواب داد: صداش
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 له؟ب -

 دهنم رو فرو خوردم وگفتم: آب

 سام پاش مشکل داره؟ -

 کرد،سرش رو تکون داد وگفت: کیرو به هم نزد ابروهاش

 ... یآره ... کم -

 یزدم،مساله ي خوب هیرو پشتم روي تخت گذاشتم وبهشون تک دستهام

 من وترانه. نیبود براي سرآغاز سخن ب

 :دمیومن کنان پرس من

 شد؟ نطوريیچطوري ... چطوري ا -

ته رخش بود،آهس میزد وبه روبروش نگاه کرد،نگاه من به ن پوزخندي

 گفت:

 ... ابونیبود،توي خ شیه سال پس -نامردي بهش زد و رفت ... دو  هی -

 زد یبرادرم تو خون خودش دست وپا م

 یکرده وبه سخت دایمشکل پ یشرف رهاش کرد ... زانوش کم یب واون

 خم وراستش کنه. تونهیم
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 دايصفرصت رو داد تاتويِ  نیبرام حرف زد وبه من ا یطوالن باالخره

 که نیآرامش بخشش غرق بشم.غرق ا

 یبعض یازکلماتش رو حت یزد،که چطور بعض یتند حرف م چطور

 واسترس اشرمیو تیعصبان ایاوقات از حرص 

 نیبرام بهتر دخترانه فیصدايِ لط نیا نهای... باهمه ي ا دیجو یم

 ییها ییجاي الال یحت دیبود.شا ایصداي دن

 وقت نداشتم ... چیه که

 برام حرف بزنه: شتریتا ب دمیپرس آهسته

 باشه که ... دهید بیقدر آسچرا عمل نکرد؟فک نکنم اون -

 نگاه کرد وگفت: د،بهمیحرفم پر نیب

تو  قایدردن؟پولمون کجا بود؟دق یفک کردي همه مثه خودت مرفه ب -

 مارستانیوداربستري شدنِ سام تو ب ریگ

،بعدش ستنوکارگاه بابا روب دیپولهاي بابا رو باال کش یکه اون عوض بود

 تمام تالشمون میدو سال ون نیهم توا



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

کار پدرم به زندان  م،کهیمون رو جمع کن یکه زندگ میکرد رو

 نشد ... بعدش هم که ... ینکشه،ول

هاش شد،چشمهاي حسرت ي لب رهیرو روي هم فشرد،نگاهم خ لبهاش

 بود که لبهاش نیزده وآرزومندم محتاج ا

سِ ح نیازشون خارج بشه تا آروم بشم ... تا ا ییحرکت کنه وصدا بازهم

 سرکشِ مردونه ام که دوست داشت

 !وبه خودش فشار بده کار دستش نده رهیبازوهاش بگ نیرو ب ترانه

ت بود،به رو ازلبهاش گرفتم وبه دستهاش دادم که روي تخ نگاهم

 که فقط ییاش،به ناخن ها دهیانگشتهاي کش

راي ب رفت رم،دستهامیبار نتونستم جلوي خودم رو بگ نیبلند بود،ا یکم

 نوازش دستهاش،دستش رو گرفتم

 یول دیپشت دستش.دستش رو عقب نکش دمیشستم رو کش وانگشت

 ررسیچشمهاش رو محکم بست،از ت

 نیزاحرکت..ا نیبود ازا یکارش که انگار ناراض نیدور نموند ا نگاهم

 نوازش ... ازگرماي دستهام که دست هاي
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 کرد ... یسردش رو بوسه بارونِ مهر م مهین

 نهت میعذاب بکشه،پس دستهام رو جدا کردم ون نیازا شتریب نخواستم

 ي خسته ام رو روي تخت رها کردم،درد

 ... رنج رو نیا رمشیبگ دهیناد کردمیم یسع ینرفته بود ول ادمی سرم

 پشت سرم ورم کرده بود ازضربه اي که

 ردمکخورد،نگاهش  ی... تخت تکون نیبه زم دنشیبه سرم زد باکوب سام

 که بلندشد،رفت سمت چمدونِ رها شده

که با  دمشید،دیکش رونیکشوها رو ب یکی یکینشست و نیزم اش،روي

 کشوي لباس هاي دنیکش رونیب

اش  رهیخورد وفوري بست،لبخندي زدم بهش،خ یام تکون یشخص

 کرد که نتونم لیخودش رو متما یشدم،کم

ها وفکرهاي  یدخترباهمه ي بزرگمنش نی... ا کنهیکارم یچ نمیبب

 دختربچه ي دوست هیبزرگ شده اش،بازهم 

 بود! یداشتن

*** 
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 یکیسرم جلوي چشمهام بود،تار بااليچشم بازکردم،سقف  پاهام ازدرد

 ... که بازم تنهام زدیاتاق بهم طعنه م

ي تنم ها بلندشدم که تمامِ عصب عی... ترانه هم بود ... اونقدر سر یول

 گفتم وبه دور واطرافم ید،آخیکش ادیفر

 کردم،نبود ... نه خودش ونه چمدونش ... نکنه رفته باشه؟ نگاه

خونه شپزآرفتم،نبود ... توسالن نبود،توي  رونیتند ازاتاق ب ییباقدمها

 هم نبود ...

بشه وترکم  مونیشدم،کجاست؟پس کجاست ترانه؟نکنه پش هراسون

 آزادي پدرش رو بزنه دیکنه ... نکنه ق

 خودش رو بخره؟ وآزادي

 ي خونه،اتاق دوم گهیهجوم بردم به سمت اتاقهاي د نانیاطم محض

 تواتاق سوم ... ینبود ول زيیچ

. .. بعد دلم آروم گرفت یمات شدم ول یصحنه ي روبروم لحظات دنیباد

 یِ نیبلوط کوچولوي دلِ من،فرشته ي زم



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

ي  سجاده اش خوابش برده بود ... سجاده ن،کناریمن،روي زم یِزندگ

 که دورش گلدوزي شده یاي رنگ روزهیف

 کرد. یم ییگلدوزي ها خودنما نیکنار مهر،ب ترانه وصورت

 دمیاراده به سمتش رفت،کنارش زانو زدم،دستم رو جلو کش یب قدمهام

 اومد ادمیکه بکشم روي گونه هاش که 

.. .ومحبت نکرده ام  دهیداره به سرانگشت هاي محبت ند یتیحساس چه

 صورتش متوقف یدستم چند سانت

بود  ییکه پشتش چشمها ییشدم،پلکها رهیپلکهاي بسته اش خ شد،به

 کرد ... یمرو مجذوب خودش  ییایکه دن

 یقیچادري که شده بود مامنش ... شده بود گرماش ... نفس عم به

 اومد ... یم اسی... انگاري بوي  دمیکش

 بوي خوب ازکجاست؟ازبنده ي خوبت؟ نیا ایخدا

 اقِکنم،سري زدم به ات دارشیاومد ب یزدم وبلندشدم،دلم نم لبخندي

 رونیب واريیازتوي کمد د ییکناري ... پتو
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.. پتو رو که ترانه ام باخداش تنها شده بود . ییوباز رفتم به جا دمیکش

 چادرش رِیروي تنِ مچاله شده ز دمیکش

... 

 رونیکردم عقب عقب وآهسته ازاتاق ب یکه بهش نگاه م همونطور

 از ترانه براي دنیرفتم،چشم کندن ودل بر

 فتمنگاه ازش گر یاومدم به سخت رونیبود،ازاتاق که ب یکار سخت من

 وبه آشپزخونه رفتم ...

نپخته  ییکرد،من که غذا یم یي روي گاز بهم دهن کج تابهیماه

 هراسون نطوریا دمیدیم نویبودم،اگه اول ا

 ... شدمینم وترسون

زد ...  یکه دقت کردم،املت بهم چشمک م تابهیماه اتیمحتو به

 کردم وگرمش کردم،به ساعت دم،روشنشیخند

 شب گذشته بود ومن چند ساعت9نگاه کردم،از وارآشپزخونهید رويِ

 روي تخت خوابم برده بود؟
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ه مز دم،آرومیگرفتم ومقداري از املت گرم شده براي خودم کش ینفس

 داشت ... یاش کردم ... مزه ي مطبوع

 ... زدمیگاه م یلبخندها که گاه وب نیزدم،شکر داشت ا یلبخندکج

 کارِ  دنیرو داشتم که چشمهام جز بار ییروزا

 ... شهیاي نداشتن ... اما حاال لبهام به خنده هم بازم گهید

م ندشدرو ... به دلم نشست ... بل ترانهآروم خوردم حاصلِ دست  آروم

 دنیوظرف روشستم،زود بود براي خواب

 ايچ یوانیروشنم،آماده به خدمت بود ... ل شهی... سماورِ هم هنوز

 به خونه ام یوسر زدم به سالن ... نگاه ختمیر

.. دو ق .متري ... با چهار اتا یو س ستیدو ییالی... خونه ي و انداختم

 روبروي گهیجفت کنار هم ودوجفت د

وي در و ر... سالنِ بزرگش،آشپزخونه اي که اپن نبود ... نگاهم ر اونها

 ریخونه چرخوندم ... پر بود ازتصاو واریود

 لیحوخونه بهم ت نیکه باا یمتیگرون ق لیو وسا وریو زر وز وتابلوها

 خونه با همه ي جالل وشکوه نیدادن ... ا
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 ودنِ بود که حاال با ب یزندگ انیکم داشت واون جر زيیچ هی وجبروتش

 ترانه ي بداخالِق من،بد جور خودش رو

 !دیکش یرخ م به

*** 

ود بده رو که تنم کردم،سري زدم به ترانه ... دست هاش رو بغل کر کتم

 ومدیدلم ن شبی... دبود  دهیوخواب

ن مخونه رو بااجبار کنارِ  نیشبِ حضورش توا نیکنم و اول دارشیب

 یبودنش،خراب کنم ... براش بالش

 راشاتاق رو روشن کردم وگذاشتم تا راحت بخوابِ ... ب بردم،بخاري

 گذاشتم وخونه رو ترك کردم ... یادداشتی

 برام لذت بخش تر شده بود ... دنینفس کش انگاري

رکت شهم نتونست حالِ خوبم رو خراب کنه ... به  یطوالن کیتراف یحت

 یمیوبا روي خوش به خانم کر دمیرس

اي هصورتم که نشونه  دنیدادم ... سربلند کرد واحتماال با د سالم

 کرد متعجب یم ییروش خودنما ريیدرگ
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 بود که دهینرس رهی... هنوز دستم به دستگ دمیکرد که خند نگاهم

 بشم! خیباعث شد م دمیکه شن ییصدا

 سالم! -

رد م نیا شهیم نجا؟مگهیشدم،اون؟ا رهیخ اتاقم درنگیبه درِ سف مات

 هم وجود داره؟!مگه یانیکه ک فتهیب ادشی

 !شه؟یم

برگشتم  دیدوباره صداش به گوشم رس یوقت

 یشده بود،اخم یکه جوگندم ییساله،باموها52دمش،مرديیود

 نیمرد ... ا نیکوتاه تر ازمن ... ا یوقدي کم یطوس ییق،چشمهایعم

 داشتم مرهم یکرد؟وقت یچه م نجایمرد ا

و گم رسم که بهم زده بود ... انگاربازم نف ییبراي زخم ها کردمیم دایپ

 وحضورش به نیکرده بودم ... که حس

 :یهمکار بود وروبه مرد موجوگندم رضايِیعل د،کنارِیرس دادم

 خان!حال شما قربان؟ رضایبــه!سالم عل -

 جواب داد: رضایمرد روبروم جواب بده،عل نکهیازا قبل
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 االن ... نیهم ن؟ماکهیحالت خوبه حس -

 همکار گفت: رضايیخنده اي کرد وروبه عل نیحس

 ... شونمیستم،باای..باتو نقینه رف -

اون  که بامن اخم داشت،به شهیهمکه برخالف  روبرومداد بامرد  ودست

 رضايِ یعل ادینم ادمی ... دیخند یم

 ايرضیاي جزمن اخم کرده باشه ... عل گهیوقت براي کسِ د چیروبروم،ه

 روبروم،لبخندي زد به هم نامِ جوون

 وگفت: ترش

 دي مثه شما همهم جالبِ،خوشحالم جوون رعنا وکاربل یتشابه اسم -

 اسمِ من ...

برد متعجب  یبه کار م یرضاکمالیکه براي عل یهمه احترام نیازا

 شهیبود ... هم نطوريیمرد ا نیا شهینشدم،هم

 جز براي من ... به

.. لبخندي زد ودستش رو فشرد،من همونطور مات مونده بودم . یکمال

 کرد کیخودش رو بهم نزد یکم نیحس
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.. . خودم اومدم د،بهیطور کامال حرفه اي،باآرنجش به پهلوم کوب وبه

 زدم وگفتم: یسختلبخند 

 ... نییي ... بفرماخوش اومد -

 بهم کرد وباتعجب گفت: ینگاه نیحس

 !نه؟یا ختتیچرا سرور -

 ام رو ادامه دادم وگفتم: دلقکانه لبخند

 !ستین زيیچ -

 عدب نیوحس یتا داخل بشه ... کمال ستادمیبازکردم وکناري ا ودررو

 یلیکه خ ییرضایکوتاه با عل یازخوش وبش

گاه ون اي رو براش به کار ببرم مارو ترك کردن گهیداشتم اسمِ د دوست

 شدیازم دور م یوقت یحت نینگرانِ حس

رو نداشتم که با  نیا ییمن دوخته شده بود ومن اصال توانا به

 همه نکهیبدم ازا نانیلبخندي،اشاره اي بهش اطم

 خوبه! زیچ
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کننده ي من،ازکنارم گذشت،هنوز سرپا وپرقدرت  مبهوت مرد

 نبود ... یبیعج زیي،چبود..باوجود ناز

ه ب دارانهیزدم به در.خر هیسرش داخل شدم ودر اتاق رو بستم،تک پشت

 کرد،پوزخند صدادارش یاتاقِ کارم نگاه م

 نبود براي گفت وگومون: یخوب شروع

 شلخته اس! -

م ه هب روزید پرکاريِاز اثرات  یاشاره کرد که کم زکارمیسر به م وبا

 بود،به خودم جرات دادم وزبون باز ختهیر

 :کردم

 سرمون شلو ... یکم روزید -

 وتند گفت: رهیحرفم شکل بگ نذاشت

 چرت وپرتات رو بشنوم! ومدمین -

 شدم که گفت: رهیبسته شد،لب به لب بسته بهش خ دهنم

 !نه؟ایدرسته  دمیکه شن ییزایچ نیا نمیاومدم تا بب -
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 اي گهیي د کهیبپرسم که ت زيیبهش نگاه کردم،نخواستم چ همونطور

 ازش یبارم کنه،من به اندازه ي کاف

 دارشیخودم کاري کنم که خر خواستمیبودم،نم دهید ینامهربون

 فرو برد ومن بیودست تو ج ستادیباشم،روبرم ا

ي ورزش  جهیي ستبرش شدم،که کامال مشخص بود نت نهیي س رهیخ

 مستمر،ِکه از منم بدنش ساخته تر

 سال سن داشت؟!52مرد واقعا نیبود،ا

م ا یسالِ گذشته ي زندگ27گرانه ي  خیکنان،باهمون لحنِ توب زمزمه

 گفت:

 خبرآورده که ... دختر بردي خونه ... کالغِ برام -

 بزنم که گفت: یچشم به چشمش دوختم تا حرف تندي

دت وبودونبو دنی..نفس کشسیکه اصال وجودت برام مهم ن یدونیم -

 یاون سی.. اصال مهم ن. سیبرام مهم ن

ه ندازبنباشه..هزار تادردومرض به جونت  ایخونه سالم باشه  بريیم که

 نه ... براي من آبروم مهمِ ... ای



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

که تورو به من نسبت  ییپشت سرم،همه ي اونا خوامی؟نمیفهمیم

 ... یکثافت اشِیع هیتو  دن،بگنیم

 دکریتوي چشمم نگاه م نکهی..ازاربودمیبراش مهم نبودم دلگ نکهیازا

 نیسوالم ا شهی... هم ستمیمهم ن گفتیوم

 بگم که ادامه داد: زيیچ بود،چرا؟نتونستم

 ... ابویخ نیکه بردي خونه ات؟هان؟نکنه ازا هیاون ک -

 بزنه: یبه ترانه ام تهمت ذاشتمیوسط حرفش،نم دمیپر

ه ک ی... اون هزخبرنداشتیکه براتون خبر آورد ازهمه چ یاون کالغ -

 بردم خونه ام ... درواقع بهم افتخار داد و

 خونه ام ... اومده

رو  رحرفمیشدم تا تاث رهیکردم وتوي مردمک چشمهاش خ یمکث

 بود بانگاه کردن دیکه ازم بع ینم،باصالبتیبب

 داشته باشم گفتم: توچشمهاش

م اام رو خونه  ینونوقا یحق ندارم همسرِ شرع یعنیزنِ من.همسرم! -

 ببرم؟!



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

واکنش  چیه یتنگ شد ول یرنگش کم یطوسکرد،مردمک ِ وتسک

 مرد چطور نیاي نداشت ... ا گهید

 تفاوت باشه؟چطـور؟! یانقدرخونسرد وب تونستیم

 نگاه جون کندم تا وا راونیي من بود ومن ز رهیکه خ یبعدازمدت

 نندازم،گفت: نییندم،تاسر پا

 باورکنم؟ دی... که ازدواج کردي ... با نطوریکه ا -

 :دمیکنان پرس زمزمه

 ؟یباور کن دیچرا نبا -

 چشمهام نوسان داشت،آهسته ترازمن گفت: نیب چشمهاش

 سروصدا؟ یقدر بنداره باورنکنم ... فقط چرا ان یلیآره ... دل -

؟ همه سال نیشد بعد ازا یم یعنیبراش مهم بودم؟ یعنیزدم، لبخندي

 گفتم:

 هیکنم ... بعد  عشرف دیکم مشکل دارم که با هیخب ... راستش  -

 ... رمیگیبزرگ م یعروس
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ت کودوباره بهم پشت کرد،نگاهم رو به  دیعقب کش یزد وکم پوزخندي

 ايِ سوخته قهوهوشلوار خوش دوخت 

سالش 52مرد نی... ا دمیکه به تن داشت دادم ... بازهم ازخودم پرس اي

 ازش احساس شتریبود؟پس چرا من ب

 !مرد رو نداشتم؟چرا؟ نینفسِ ا..من چرا اعتماد به کردمیم ريیپ

 زد گفت: یکه توي صداش موج م باتمسخري

 نیباشم وازا تیودوست دارم تو عروس یفکر نکن برام مهم -

 اوهیمزخرفات!فقط دوست دارم هرچه زودتر دهنِ 

 دي؟یرو ببندي ... فهم گوها

 یِ امنظ گاهیرو به برجِ پا وشایکات هی میطوري بود که انگار مستق حالم

 بود ... فکم منقبض دهیدم کوبوجو

 توجه به من ادامه داد: یبازبپرسم چرا که ب شد،خواستم

ه ک یون دور و بر بفهموناکن به آدمايِ کم عقلِ  یبه هرحال ... سع -

 ... ؟یفهمیمزنت ... 

 کرد: یام م وونهیپوزخندهاش داشت د نیپوزخند زد وا بازهم
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 یالسروصدا ازدواج کرده چه ح یاش ب زدردونهیبفهمه عز یب یب -

 !شهیم

 هفهمیهم م یب یبفهمه،ب رضایعل یفکرنکرده بودم که وقت نجایا به

 نیکه ازدست حس یومسلما به اون راحت

ها واخم وتخم هاش  حتیونص یب یازدست ب تونستمیشدم،نم راحت

 همه یب یخالص بشم ... عالوه براون،ب

ن به خاطرم ادیوقت دوست نداشتم اخم به صورتش ب چیبود ... ه کسم

... 

 ازحمالت ناجوانمردانه اش بود گفتم: یکه ناش یلرزون باصداي

رو  بروت مهم،ِتوکه خدابرات آ ؟توکهیکنیم نطوريیچرا؟چرا با من ا -

 قبول داري ... توکه جلوش خم وراست

 هر روز ... چرا منو به عنوان پـ.. یشیم

ه توجه نکرد ک یبه صورتم زد،حت یمحکم یِ لیوسبرگشت سمتم  یدرآن

 فرود آورد یدستش رو روي سمت قایدق

 زد: ادیکبود شده بود،وفر که
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 خفه شو! -

داشت  بديهم خودم رو بهش نسبت بدم..درد  ینگذاشت کالم یحت

 ... بد درد داشت! یتوجه یهمه ب نیا

 نیکه چه به روزه خودت آوردي که ا دینپرس یدرد داشت که حت بد

 شده سروصورتت؟

 وظهر وعصر،جلوي خداوندش افه،هرروز،صبحیوق پیت نیمرد،باا نیا

 واونوقت خوندیکرد ونماز م یسجاده پهن م

من  دیهمفیمرد چرا نم نی... ا دادیوعذاب م کردیمنو خُرد م نطوری... ا

 اش رو یمال تیکه حما ستمین نیمحتاج ا

 یشته باشم ولخودش ودستهاش رو دا خواستمیباشم؟من م داشته

 !خواستی... نم شدینم

 وگفت: دیپر ازحرص کش یبود،نفس نیخشمگ صورتش

 ... ديیداش رو خودت  جهی!دفعات قبل نتمیدوباره بحث کن خوامینم -

 مورد نزن!منم حرفم نیدرا یحرف گهید
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 هی بارِ... لطفا گند نزن به آبروي من به اعت ديیکه شن نیزدم..هم رو

 توش! ستیکه هست ون یشناسنامه واسم

 دمکریم ن،چطورفکریرفت،بارفتنش آوار شدم روي زم رونیزد وب کنارم

 امروز روزِ بهترِي؟چطور؟

روبروم روي  نیوبعد حس ستادیجفت کفش کنارم ا کیشد و دربسته

 زانوهاش خم شد،نگران گفت:

 انمهر؟یک -

؟ بود یچ گهیبه اسمم د دهیمهرِ چسب انمهر؟اونیزدم،ک یتلخ لبخند

 که ازش محروم زيیکه تنها چ یوقت

 بود؟ بودم،مهر

 فشارش داد، آهسته تر گفت: یرو گرفت و کم بازوم

 چرا داد زد؟ رضایعل ؟یخوب انمهریک -

داشتم ن ییرویرو ندادم ... توان حرف زدن ازم سلب شده بود ... ن جوابش

 که آرواره هام رو به حرکت بندازم ...

 ش ...از وحروف ادا بشه میبندازه تارهاي صوت نبود که به ارتعاش ییصدا
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 رو برادرانه نوازش داد و گفت: بازوم

 ده؟یگفت که رنگت پر یگفت بهت؟ هان؟ چ یچ -

رو  چشمهامروح نگاهش کردم، سرم رو تکون دادم، انگاري درد  یب

 خوند، دستش رو دور شونه ام انداخت و

 زد و آروم گفت: هیاش تک نهیرو به س سرم

 ... قیرف دمی... فهم دمیفهم -

م ... دبشکردم به خودم مسلط بشم ... بازم بلن یرو بستم ... سع چشمهام

 خوردن کارِ من نهیشکستن ووصله پ

 ... بود

 :ترانه

. کالفه انداختم .. یعسل زِیرو خاموش کردم و کنترل رو روي م ونیزیتلو

 چیاز حضور توخونه اي که ه یو عصب

 اي بهش نداشتم، به سقف نگاه کردم ... عالقه

ه ک یو جنجال روزیداد ... از دعواي د یخونه عذابم م نیسنگ سکوت

 سام ادايیتوکوچه درست شد ... تا دادوفر
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.. نگاه .ام زنشم ... عربده هاي س نکهیبرا یمبن انیک ادی... تا فر انیوک

 سام ... سرخ... صورت  مادرمهاي دردمند 

 دیسکوت خونه،که شا نیساعت هم نگذشته بود واوچهار ستیب یحت

 یبود ونبود،عذابم م ینشان آرامش م دیبا

 ... داد

ر  دکنارِ ريِیتصو فونِیآزنگ خونه باعث شد نگاهم رو به سمت  صدايِ

 که انمهریبدوزم ... بازهم زنگ زد ... ک

 داشت ... نداشت؟ دیکل

 دمیرو د انمهریوسالنه سالنه به سمتش رفتم ... چهره ي ک بلندشدم

 زنگ دیچرا باوجود کل نکهیومتعجب ازا

خونه  ردتا وا مونمیرو باز کردم ... نخواستم فکر کنه منتظرش م زده،در

 بشه ... به سمت آشپزخونه رفتم وخودم

 بعد صداي درِ  قهیمشغول شستن ظرفهاي صبحانه کردم ... چنددق رو

 داد ... به یورودي نشون ازاومدنش م
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 نیا بود واون میو ن ازدهیآشپزخونه نگاه کردم ...  اروید روي ساعت

 موقع خونه اومده بود؟

 ن!نه اال شدیم لیتعط میکه کارمندش بودم شرکت ساعت دو و ن یزمان

 ینیه دمیصداش رو که ازپشت سرم شن

 اش با جاي مشتهاي سام که گرفتهوبرگشتم سمتش ... صورت  دمیکش

 حاال کبود شده بود نه حس دلسوزي

 کرد ونه مهرومحبت ... فقط نفرت! جادیا تومن

 ادشنهینبود که درحقم کرده بود،تنها ازپ ییها من،ازبدينفرت  نیا

 بود که من لیدل نیاش بود ... تنهابه ا غهیص

ده و و ببشه پول آزاديِ پدرم ر یراض نکهیرو فروخته بودم براي ا خودم

 مجد انقدر ثروت داره که دونستمیمن م

 اون ... نخواست! یرو بده ول یده ي درخواستمساع تونهیم

 گفت: آهسته

 بهم بدي؟ ییچا هی شهیم -
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 شهیهم سماورِنگفتم وبه سمت  زيی... چ دمییرو به هم سا دندونهام

 رو برداشتم یکیفعال رفتم ... استکانِ کوچ

...  هورخیم یوانیبودم چايِ ل دهیچند برخورد فهم نیتوهم نکهیا باوجود

 نکهیباوجود ا ختمیچايِ کمرنگ ر

 یکه صندل زگذاشتمی... چاي رو روي م خورهیچاي پررنگ م دونستمیم

 به یونشست،نگاه دیرو عقب کش

 چاي کرد وگفت: استکانِ

 !یختیریحداقل تو فنجون م -

خت دابهم ان رهیگرفته وت یبرام مهم نبود!نگاه یداشت ول هیگال صداش

 که دل ومعده دیوچاي داغ رو سرکش

 من به جاي اون سوخت! بلند شد و گفت: ي

 براي ناهار صدام کن ... -

 ورنطیچرا ا نکهیشدم ازا مونیرو نگاه کردم ولحظه اي پش رفتنش رد

 غم نکهیاعذابش دادم ... چرا باوجود 

 بودم بازهم روي اعصابش راه رفتم ... دهیرو د توصورتش
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 کردم ... غیچايِ دلبخواه رو ازش در هیو

و دلسوزي ام ر تونستمیکه ازش داشتم بازهم نم یي خشم همه باوجود

 شهیببرم ... من هم نینسبت بهش ازب

 نیتر یخون یوقت یوتوهمه ي سالهاي عمرم،حت شهیبودم!هم نیهم

 دنیکشیکه داشتم هم زجر م ییدشمنها

 بودنِ زن عتیطب نیکرد ... ا یدلسوزيِ من فوران م خوردنیم وزخم

 بود که ازخونواده ام به یمن ومهر ومحبت

ه ک یکردم وبه راه کیبرده بودم ... خودم رو به چهارچوب درنزد ارث

 بازاتاق مهیرفته بود نگاه کردم ... به درِن

ب وعق دمیکش یتنه اش مشخص بود ... آه میهم ن نجای... ازهم خواب

 گرد کردم وبه کاري که مشغول بودم

. .. کردمیمرد رو مرور م نیامرموز  تیدادم ... وتو ذهنم شخص ادامه

 درباره ي خودش وخانواده اش اديیززیچ

 !امیخ نی... جز حس دونستینم شکسیه قتی... درحق دونستمینم
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کردم،بادمجون ها رو آب پز  یکه برنج رو پاك م همونطور

 بادمجون رو آماده شکم اتیکردم،محتویم

 ی... وحت کردمیم کردم،سرخشونیها رو شکم پرم کردم،بادمجونیم

 شِ یپ دم،فکرمیچیم سیکه توي د یزمان

 !دونمیمرد نم نیازا یچیبود که من ه نیا

به  بتام نس ینادون نیباا کردمیفکر م نیمرد مرموز بود ومن به ا نیا

 عذابش بدم؟! خوامیچطور م تشیشخص

 شهیش وانِی... دوتال کیش یِ نیچ دی... دوتابشقابِ سف دمیرو چ زیم

 کیاي،دو دوست قاشق وچنگالِ ساده وش

 مجد! انمهرِیدور ازک ز،حداالمکانیمدوطرف  یژاپن

د هو هاي آشپزخونه روباوجود هواي سرد بازگذاشتم تاکمک حالِ پنجره

 بشه وبوي بادمجون سرخ کرده رو

 آشپزخونه ببره ... ازتوي

 وغ رنون رو ... پارچِ دو نطوریگذاشتم..هم مخصوصرو توي سبد  سبزي

 ... باخودم فکرکردم زگذاشتمیوسط م
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ره وباد...  دمید تهیل یِروبازکردم ترش نتهایازکاب یکیمن صبح که  که

 رو بازوبسته کردم وچشمم به چشمِ نتهایکاب

 شیي خوشرنگ افتاد!وکنجکاوي ام ب تهیل یيِ متوسط ترش شهیش

 هنرمندي ايِیمیشد که ک کیتحر شیازپ

 یشمال یِبا سبزي هاي محل یمرد رو حت نیآشپزخونه ي ا روکه

 ... نمیپرکرده بود رو بب

وبراي هردست غذاخوري اي  ختمیر یازهم ترش جدا کیکوچ دوظرف

 بودم گذاشتم ... برنج رو تو دهیکه چ

... من براي  زگذاشتمیمبادمجونها وسط  سِیوبا د دمیکش سید

 براي احترام به دم،منیچیزنمیم انمهرمجدیک

و تت نداش ی!وحاال ... فرقشهیکردم..هم یسفره رو آراسته پهن م خودم

 خونه ي مردي باشم که ازش متنفرشده

 ... دمیچیزمیم دیوبا بودم

مت سه گرفتم وب ی..خوب بود ... مرتب ومنظم ... نفسزکردمیبه م ینگاه

 اتاق خواب رفتم،تقه اي به
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 بود،ازعمد با صداي بلند گفتم: درزدم،خواب

 ر آماده اس ...مجد!ناها -

ست د رِیهم بود که اسمش رو صدا نکردم ... من که قرار بود ز وازعمد

 له استیمرد له بشم..پس باس نیوپاي ا

 !شدمیم

.. . دمی... منتظرش نموندم وبراي خودم غذا کش زنشستمیوپشت م رفتم

 مشغول خوردن شدم که باچهره اي

 رو روشن کرد ... لبخندي چهره اش زکردیبه م ینشست ونگاه خسته

 وزمزمه کرد:

 خوبه ... یلیبودنت خ -

ه باي نپرونم بهش ...  کهیرو محکم تو دستم فشاردادم تا ت چنگال

 که خورده بود من درعجبم یجبرانِ چاي داغ

 کش،دهنش نسوخته! شیروده اش پ چطور

 به سبد نون انداخت وگفت: ینگاه مین

 ؟ینون براي چ -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 بادمجون شکم پر یوقت شهیکه هم مادري ادیبه  دمیکش یکوتاه آه

 گذاشتیکرد،نون هم وسط م یدرست م

رده برث ارو به  مادرم... عادت  خوردیغذا نون م نیباا یکام نکهیا براي

 بودم ... آهسته گفتم:

 ...بانون بخوري  یدوست داشته باش دیفکر کردم شا -

. آروم ... آهسته مشغول شد .. دمیبدون حرف به ادامه ي غذام رس وبعد

 که دمیرو د تیموقع نی... بهتر خوردیم

 بپرسم درباره اي خونواده اي که توش بزرگ شده بود: ازش

شون وم ... چندتا ... چند تا خواهر و برادر داري؟ پدرومادرت شغلا -

 ه؟یچ

 اون تیمیصم یول کردمیصحبت م یمیمثلِ خودش با لحن صم منم

 کجا؟ من تیمیکجا وصم

 شد،آهسته گفت: رهیکردم،به قاشقِ توي دستش خ منتظرنگاهش

 ... شهیتنها بودم ... هم شهیمن هم -

 :زگفتمیرو باال بردم وناخواسته تند وت ابروم
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 !ومديیبوته که به عمل ن رِیاز ز -

 توچشمهام دوخت ومثلِ خودم گفت: یرو عصب چشمهاش

 ... ینه!قطعا پدرومادر داشتم ول -

 و سکوت! یول

رو بست وباز کرد،انگارداشت باخودش سبک  د،چشمهاشیرو جو لبش

 ... انهیرو بزنه  یکرد که حرف یم نیسنگ

 زبون بازکرد :... یبعدازمدت باالخره

 فوت کرد ... شیشون سالها پ یکی...  دمیمن دوتا مادربزرگم رو د -

 شون هم که ... حقِ آب وگل به یکی

 ؟یشناسیرو که م امیخ نی... حس ونرازایداره ... به غ گردنم

 ثالم یبا لحن کردمیم کیوهمونطور که به لبم نزد ختمیدوغ ر یوانیل

 :دمیکنجکاو پرس

 ت؟معاون -

 گرفته گفت: ییرو تکون داد وباصدا سرش
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.. به درمِ .... برا میباهم بود ییازپنجم ابتدا بایدوستمِ ... تقر نیبهتر -

 کنارم بوده شهیهم نیازمامانبزرگم،حس ریغ

... 

 یرو تموم کرد وقاشقش رو به دهن برد وغذا رو بعد ازکم حرفش

 گلوش بکیي س رهیخورد ... نگاهم خ دنیجو

ازهم ب ... ومن زنمینم یحرف گهیبود که د نی... حرکتش به معناي ا بود

 یچ یعنی؟یچ یعنیتو خماري موندم ... 

که مادربزرگش حق آب وگل به  یچ یعنیتنها بوده؟ شهیهم که

 میتی یعنیپدرومادرنداشته؟ یعنیگردنش داره؟

 ... یعنیبوده؟

 وبه ازدوغ گرم کردم گهیقلپ د هیبهش کردم وسرم روبه خوردن  ینگاه

 مرد چرا انقدر نیفکر کردم که ا نیا

 !مرموزِ؟

 :انمهریک

 بود ... ونیزیبه ترانه بود که نگاهش به تلو نگاهم
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 محبت نکهینرم ترشده ... نه ا کردمیاحساس م یاخم داشت ول هنوز

 ره،یعاشقونه درآغوشم بگ نکهیکنه! نه ا

 هیثه وم زد ... سکوت کرده بود یزد،طعنه نم ینم هیتربود ... کنا آروم

 یوراه م دیخز یآروم توي خونه م هیسا

 شدم یم رهیشدم ... تشنه بهش خ یم رهی... ومن مشتاق بهش خ رفت

 باهام حرف بزنه ... صدام نکهی... ا

 یم... سکوت  یبکشه ... ول رونیسکوت مرگبار ب نیرو ازا کنه،خونه

 ازش انتظارداشتم ... هنوز ادیز دیکرد..شا

 پدرِ دربند وبرادرِ  رِیخونواده اش بود،هنوز فکرش درگ شیپ دلش

 خواهر شیهنوزفکرش پ دیدردمندش بود ... شا

 رش بود ...وماد کشیوبرادرکوچ

 دیبه خواب گرفتم..امشب با میاز دوزاده گذشته بود که تصم ساعت

 د،درهرصورتیخواب یخودم م شیپ

 بودم؟آره بودم! کتاتوری!دطیودرهرشرا



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

داشتنش وروح وجسمش  ترانه،دوستداشتم که درمورد  دوست

 ... کتاتوريید نیبودم ازا یباشم وراض کتاتورید

ال با ح یوقتشب، بهم نگاه کرد ... از نیبار تو ا نیکه شدم براي اول بلند

 منو فرستاد خونه نیخراب، حس

نه ر توخوختد نیمخالف بودنِ ا نکهیکرد کنار ترانه باشم ... با ا ومجبورم

 یاستکانچايِ کمرنگ  یام بود ... وقت

رو،وسوخت  کیاون استکان کوچ دمیجلوم ومن داغ باال کش گذاشت

 زِ یکه م یتاوقت دهن ومعده وروده ام ...

وي ي تکه براي شام،سفره ا ید،تاوقتیچ یرو اونقدر دوست داشتن ناهار

 الیسر دنیسالن پهن کرد به بهانه ي د

 بارنگاهم نکرد ومن اراده اش رو بابت کنترل نگاهش کی ی... حت

 که هرلحظه نگاهم رو ی... من کنمیم نیتحس

 شد به ترانه! یتهش ختم م یگرفتیطرف م ازهر

رفته بود  ادشیداشت نگاهش،ترس داشت نگاهش ... انگاري  شیتشو

 برام اخم کنه،چشمهايِ قهوه اي رنگش
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 کرد ... لبخندي زدم وگفتم: یدرشت کرده بود ونگاهم م رو

 !میوقتشِ بخواب -

رو به سمتش دراز کردم،نگاهش رو به دستم انداخت،لبش رو  دستم

 من امشب! کردیفکر م د،حتمایگز

 ینگدست بزنم به دخترو ومدی ی... دلم نم کردمیم نمفکرش رو ه یحت

 هايِ دختري که دلش با من نبود ...

ه ک ارمممحرازیبود غ ی!من مگه باچند تا زن آشنا بودم؟ترانه تنها زنتازه

 تجربه یشده بود!من ب کیانقدر بهم نزد

رش از فک دمی... من ... من ... آه کش نیبودم ... عالوه بر ا زيیازهرچ تر

... 

که دست لرزونش رو توي دستم  انگاهمیبود، رآهمیازتاث دونمینم

 خوردم ... کهیگذاشت ومن ازسرديِ دستهاش 

 کردم: زمزمه

 تو دختر؟! یخیچرا انقدر  -
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پشت  قی! دستش رو باالآوردم وعمدیشد ... ترس دیسف دیسف صورتش

 نی..چشمهام رو بستم ازادمیرو بوس دستش

 :گفتم رلبی.. پشت دستش روبه گونه ام چسبوندم وزدلچسب . آرامشِ

م شده باشم،براي تو حاضر دهیفرآهم  وینترس ازمن دختر..من اگه د -

 فرشته بشم ...

کارکنم ترست  یکرد ... چ ینگاه کردم که بابغض نگاهم م بهش

 کار؟! یزه؟چیبر

کردم، دستش رو  کشیدست انداختم دور کمرش وبه خودم نزد آروم

 انگشتهام رو روي قلبم نیب ربودیکه اس

 یبود،بعض ستادهیساکت ا د،ترانهیکوب یکه تند تند م یگذاشتم،قلب

 شد! یاز حد مظلوم م شیاوقات ب

 ام فشردم وگفتم: نهیرو روي س دستش

که  یه محبتقلب،قسم ب نیکه خدا داده واسه ا یتپش نیقسم به ا -

 قلب ... کاري ندارم نیواسه ا دهیخدا آفر

 . نترس ازم دختر!.. بهت
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انداخت،صداي گرفته اش  ریمشت شد روي قلبم،نگاهش رو ز دستش

 رو اعصابم: دیپنجه کش

 ... ادیب شیپ یچ سیبرام مهم ن گهید -

 ستادمیخواب،مات ا اتاقورفت سمت  دیکش رونیاز دستم ب دست

 ونگاهش کردم.بعدازچندلحظه به خودم اومدم

 شرگلویبود وپتو رو تاز دهیدنبالش رفتم ... روي تخت درازکش وبه

 کردم وگفتم: یبود،پوف دهیباالکش

 ترانه؟ -

 پس ... خواستینداد،نگاهش کردم ... اگرخودش م جواب

 وگفتم: ستادمیتخت،باال سرش ا کیگذاشتم نزد قدم

 هیکه با ستمی! انقدرم هوس باز نستمی... من لولو خورخوره ن نیبب -

 تتوسوسه بشم که کار دس دنیکنارهم خواب

 ! پس خواهشا نترس!بدم

ي تخت،راه برام باز  گهیدورفت سمت  دیجاي جواب،کنار کش به

 ام رو یشونیپ یکردم ... کم ینگاه دیشد،باترد



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 انه؟ی ختیر یترسش م دیگرفتم ... با میوباالخره تصم خاروندم

ا تاي که  ترانهسمت  دمیدم،چرخیرو کنار زدم وروي تخت درازکش پتو

 تونست ازم دوري کرده بود،دست یم

ي  هیگر خودم،صدايسمت  دمشیوبازوش رو گرفتم وکش درازکردم

 دفعه من کوتاه نیا یاومد ول یم زشیر

 اون بلورهاي درخشان ... ختنیاومدم با ر ینم

 :زمزمه کردم دم،آرومیام وموهاش رو بوس نهیرو چسبوندم به س سرش

 ... شکرت ... ایخدا -

 اي که آروم دم،ترانهیرو بستم وعطرحضورترانه رو نفس کش چشمهام

 براي دمیکشیمن عقب نم ید،ولیلرز یم

 کرد به حضورمن،به خود یلرزش ... ناخواسته عادت م نیشدن ا کم

 !من

 ... رهبهت یگرم شد ... بودنِ ترانه ازهرقرصِ خواب آور ومسکن چشمهام

 :ترانه

 ازش! دمیودمِ ... ترستوخودم مچاله ام..هنوز ترس تووج هنوز
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مع جدم که من توخو یینجایتخت، ا نی... االن، توا ناشناختهمرد  نیازا

 حست نیبارزتر یبچه، بپرس هیشدم مثه 

 س!تر گمیم زیاز هرچ شی... ب هیمردي که تاصبح توآغوشش بودي چ به

اره د ینگینر ومرد  فتهیب ادشیمرد  نیا نکهیازا دمیترس یم هرلحظه

 که من مجبورباشم تحملش کنم ...

 نی. توا.. نجایبه ا دمیکه رس ییشدم ومرور کردم روزها رهیروبروم خ به

 تخت ...

اتاقِ عمل منتظر  درکه پشت  یکه سام تصادف کرد، ساعت یساعت

 وبه پدرم خبردادن که مالش رو باال میبود

 ه معلومچک هاِي نا صادره ي پدرم،ک یکی یکی... روزي که  دنیکش

 کینبود ازکدوم سوراخ سنبه اي شر

ما ابه دست آورده بود،برگشت خورد ... پدرم ثروتمند نبود  نامردش

 کارگاه بزرگ هی..پدرم مینداشت یروزگارسخت

 یـلــیخبود ...  یعالمه سفارش ... روزگارِ خوب هیداشت ... با  نجاري

 خوب!
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ي برا یمیقدبه اصطالح دوست  هیامان از روزي که قرارداد بست با  اما

 و مبلمان دیشراکت،شراکت برايِ تول

رم اون مرد ازکجا چک هاي امضا شده ي پد نکهی... ا یچوب مصنوعات

 خودمون هم یرو به دست آورد ... حت

نشدن چک ها واعصابِ خراب  پاس اهیروزهاي س یول میدونینم

 هاي هیپدرم،ناله هاي مادرم،دردهاي سام وگر

. دارم .. ادیهايِ ترمه رو خوب به  یوسردرگم اریي کامها من،بغض

 میکردیم یسع زيیهرروز بافروختن چ

 کیشر طرف دنبالِ کیما نبود ... از  یِکه بده ییها یبده میکن جبران

 طرف پرداخت چک ها کیواز کیناشر

 پا دادگاه ... کیپا پاسگاه، کهیبودنِ پدر ...  براي

سم اه ب... خونه  میبود روزها تاروزي که پدر کم آورد،ما کم آورد سخت

 مادر بود وخدا روشکر که از روي سرمون

 میدش یها م ابونیآواره ي کوچه وخ طمونیاش نرفت ... که باشرا هیسا

... 
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 نیرتررفت سراغِ َقد دنیو نرس دنیهمه دو نیخسته از ا پدرم

 ... دیطلبکارش ... کارشون به کتک کاري کش

رد مدفتر  د وززد ... زد و سرِ مرد روشکوند ...  شتریزد و خورد!اما ب پدرم

 ... زد و دستش رو ختیرو به هم ر

 !دنی... وبراش حبس بر شکوند

دان زن سه تا از چک هاش هم رفت اجرا و به زمانِ بودنِ پدرم تويِ دو

 اضافه شد ...

 طیراشي درست کردن برا میدیکوب واریقدر من وسام ومادر به در ود چه

 بال رو به نیکه ا ی... براي گرفتنِ کس

 یکام یحت هايِ بابا ... یگرفتن ازشاک تیآورده بود ... براي رضا سرمون

 براي کمک خرج شدنِ خونه،تن به کار

 مدوی یکاري ازش برنم نکهیبود ازا یداد ... سام عصب یکیمکان هی توي

 ی... روزگار فشار م دهیپايِ صدمه د هیبا

 ه تويِ م کبراي وام ... نزول ه مینبود که درخواست نداده بود ییآورد،جا

 نبود ... تنها راهم بود یمرام خانوادگ
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که  کردم،یکه توش کار م یشرکت رعاملِیدوختن به دفتر مد چشم

 بودم مرد ثروتمنديِ ... که دهیشن

 بهش گفتم ازمشکالتم،درخواست مساعده یوقت یول...  خوبِ،باصفت

 دادم،درکمال وقاحت زل زد توي چشمهام

 :وگفت

 ... کنمیم تیام شو،اونوقت همه جوره خونواده ات رو حما غهیوص ایب -

م ودخ ی... هرچ یشدم،سوختم،گر گرفتم تا نکوبم تو دهنش ... ول سرخ

 نیوتاعمقِ زم دمیرو تاآسمون باال کش

 ... شنهادشینبود جز قبول پ یراه ـــچیبردم ه فرو

فرهام تن ... من تمام انمهرمجدیشد داستان تنفر من ازمجد ... ازک نیوا

 ... کردمیم یخال انمهریرو رويِ سرِ ک

 ترس چه کنم؟ نیباا یکنم ول یخال خواستمیم یعنی

 نکهیا گه،ترسِیدوناشناخته اش واز طرف  مرموز تیطرف شخص هیاز

 شد ی... چه م شیمن پنبه ام واون آت

 مرد؟! نیمن وا سرانجام
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ت سوخت،داش یم مینی... ب انیگو یعل ایبلند شدم،به زحمت و ازجام

 چرا بغضت رو نکهیکرد به ا یاعتراض م

 کنم! هیگر دمیترسیم یحت ی؟ولیکنینم هیگر ؟چرایداشت نگه

هاي شب  مهیکه ن ییدستها ینکرد،دست بهم نزد ... ول دمیتهد

 یینشست،بوسه ها ینوازشگرانه روي موهام م

 د!باعث ترسم ش دیزد،بدتر از تهد یم دستمگاه به پشت  یگاه وب که

 !وئه هات به دمیا،امینه؟ خدا ؟یکنی... دستم رو که رها نم ترسمیا؛میخدا

هاي  دم،شونهیکش یقیعم دم،نفسیرو محکم روي صورتم کش دستام

 ... دمیام رو عقب کش دهیخم

 به سروصورتم زدم. یرفتم وآب ییسمت دستشو به

 هیگر خواستمیتاقورت بدم بغضم رو،نم دمیکشیپشت هم نفس م یه

 ... خواستمیکنم ... زور که نبود!نم

 !زشیسمت آشپزخونه ي شگفت انگ رفتم

ردم ه کوبه دور وبرم نگا ستادمیا شدیکه بخار ازش بلند م کنارسماوري

 یچ نجایا دم،منیواز خودم پرس
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 !کنم؟یکارم

 دمیرخسرم رو گرم کنم توخونه اي چ نکهیام رو که خوردم،براي ا ییچا

 چیکرد،ه یمنو جذب نم زشیچ چیکه ه

ونه خ نیتوا یکی ا،انصافی... خدا متشیهايِ گرون ق ییبایز نیازا کدوم

 کنه ومن ... یزندگ

بره ي  یبش یتران؟ مگه خودت نخواست یمگه نخواست ؟خودتیچ من

 آماده براي گرگ؟ بره اي که کبابش

 دنیقرارش م گرسنهگرگ  هیجلويِ  ،ینیو با مخلفات تو س کردن

 برهیم دنتیکه ازد یانعکاس برقِ لذت شهیوهم

 لقمه ي چپت کنه؟ هیوهرلحظه منتظري که  ینیبیتوچشمهاش م رو

 خورهیبرنم ییجا چیي کمتر به ه هیپس گال ؟ینخواست خودت

 جا! چیدختر!ه

ه پا ارفعال دوب خواستیقدم برداشتم سمت اتاقها ... اصال دلم نم آروم

 بذارم که تا صبح مجبور بودم یتواون اتاق
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ز که مرمو ه،مرديیه،چیک دونمیتنِ مردي رو تحمل کنم که نم گرماي

 بود برام ...

.. دوم . اق... ات یبودم..اتاق چهارم هم قفل بود ول دهیسوم رو که د اتاق

 !دمشید یم دیباکه  یاتاق

 کس ... عقابِ یاتاق ساده بود با کل هیکه تو اتاق گذاشتم،تونظراولم  پا

 قابرو پشت سرم،توگوديِ کمرم تو هم قفل کردم وسمت  دستهام

 تا قاب عکس یاز س شیعکس ها رفتم ... ب

 به هم داشتن یبیعجباالي همه شون،عکس دو زن بود که شباهت  که

 چشم یکیو اهیچشم س یکی... دو زن،

ادرش راي م... سنشون ب ی!ولانمهرِ؟یمادرِ ک نهایازا یکی یعنی...  یطوس

 دوتا هیشترشبیبود ... ب ادیبودن ز

 هم؟ هیچرا دوتا مادربزرگ انقدرشب یبودن ول مادربزرگ

 هیزا ییي عکس ها رفتم ... عکس ها هیاي باال انداختم وسراغ بق شونه

 خانواده ... خانواده اي با دو پسر و دو
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 یهتزد پدر و مادرشونن! مرد شبا یزن و مرد که داد م هی...  دختر

 داشت وپسر بزرگتر ... انمهریبه ک یباورنکردن

 ... انمهربودیک هیشب

ن م گفتیپس چرا م انمهر؟یکپسر خود  نیمرد پدرش بود وا نیا یعنی

 تنها بودم؟چــرا؟! شهیهم

 یولن،یا هیبود ... شب نیي عکسها ... همه هم هیچرخوندم روي بق نگاه

 ریتصاو نیگذر زمان مشخص بود توي ا

به  ارکه انگ ییعکسها نیروي چهره ي آدمها وا نداختنی... سالها رد م

 هیسال کنارهم قرارگرفته بود،مثه  بیترت

 ماهر داشت ... موریگر هیکه  لمیف

 !دمش؟یخوردم!چرا اول ند کهی،کردم یوپشت سرم رو نگاه برگشتم

 :انمهریک

ي ها ونهیشب،میکه د رمیناپذ ريیروحِ س نیحسِ سرکش،ا نیا درمونِ

 بشم وبرم سراغِ داریخواب مجبورم کرد ب
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 وارم رو روي وونهیبود وبوسه هاي د دهیدختر که مظلوم خواب اون

 باشم ... فقط شونیدستهاش بنشونم،وحاال پر

 زن! هینفر بود؛ هی

کر ف افسار شدم،یکنترل م رقابلیرو روي پدال گاز فشردم،داشتم غ پام

 وفقط رفتیوعملم داشت ازدستم در م

.. . ارهیعقلم رو سرجاش ب تونستیآرومم کنه،م تونستیبود که م اون

 فقط اون!

ش روز خو هیاي که  ستادم،خونهیا یدرِ خونه ي بزرگ وباشکوه جلوي

 ساعت ... هی!دمیتوش ند

 ای ام که روش عرق نشسته بود،تب کرده بودم یشونیبه پ دمیکش یدست

 یاضطراب داشت مثه خوره وجودم رو م

 !د؟یبلع

 یِ زدم به پشت هی... سرتک ريیبکش تاآروم بگ ان،نفسیبکش ک نفس

 دیکردم به درِ سف رهیام،نگاه خ یصندل

 ... روبروم
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 نیشتریبار ... دست بردم سمت در وباب کی ونیبار وش کی مرگ

 شدم تا ادهیپ نیازماش تونستمیکه م یسرعت

 نذاره که پا پس بکشم ... شیوتشو ترس

 زنگونگاه کردم که کنار هم بود  ییرو رسوندم به در،به زنگها خودم

 تا صدايِ دیطول کش یرو فشردم،کم دوم

 اش به گوشم برسه: یداشتن دوست

 !زیعز ایتو فدات ... ب ایقربونت برم؟ب ییان؟تویک -

ترس چه معنا داشت؟در  گهیزن هست،د نیا یزدم،وقت لبخند

 ي خونهبازشد،قدم تند برداشتم ورفتم سمت 

 یتوش م دیمروار هیمثه  بزرگ دیسفکه عمارت  یباغِ بزرگ گوشه

 همونراهم رو کج کردم سمت  ید؛ولیدرخش

 ... یي دوست داشتن خونه

رد کاز استقبالم اومده بود،پرواز کردم به سمتش،دستهاش رو برام ب به

 تنم وروحم رو درآغوش گرفت ... یووقت

 شدم ... آروم
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 دم،آهستهیومن گونه ي چروك شده اش رو بوس دیام روبوس شونه

 گفتم: رگوششیز

 قربونت برم ... ایزنیبهم سرنم -

 :دمیشن رگوشمیز ییبغض دارش رو ازجا صداي

اي داري که چشم  یب یب هی یگیمعرفت؟تو نم یب من؟من -

 ؟ییتو شیانتظارته؟که همه ي زندگ

 کردم شاد باشم: یبه خودم فشردمش وسع محکم

 ت!ر کردنها!دخترم انقدر لوس؟بابا وقت شوه هیرگریز ی؟نزنیب ی؟با -

 :دیوغر دیدستش رو محکم روي کمرم کوب کف

 !ایح یب -

من شکسته شده  یِب یشدم روي صورتش،ب قیجدا شد ومن دق ازم

 که توي دستاش نفس یبود،مادر بزرگ

 کرد،آهسته گفت: ینگاهم م قیوبزرگ شدم،اونم دق گرفتم

 گه؟یم یچ رضایانمهرم،مادر،علیک -
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 ... ام وسوال بپرسه قهیاولِ کار دست بندازه به  نیهم کردمیفکرنم

 لبخند زدم وگفتم:

 رات ...ب دمیم حی،توضیب یتو ب میبر -

 ام یآروم قدم گذاشت داخل خونه ومنم دنبالش ... تمام سع یب یب

 به عمارت عذابم فتهیکردم که نگاهم ن یروم

... 

 روي مبل نشست وگفت: یب یدادم،ب هیرو بستم وبهش تک در

 !نمیبده بب حیوتوض نینجابشیا ایخب ب -

کنارش ... رفتم وجلوي پاش  یروي جاي خال دیکوب وبادست

 وگفتم: دمینشستم،زانوهاش رو بوس

 بهت گفته که راستش رو بهت بگم؟ ی؟چیب یبگم ب یچ -

ام خورد ومن چشم  ینیروي موهام،بوي بهشت توي ب دیکش دست

 بستم ازلذتش ... آروم گفت:

 یو کرده،گفتخونه ات،اومده ازت پرس وج بريیدختر م دنیگفته شن -

 از نکهیبدون من؟بدون ا ... یزن گرفت
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 اومد؟ ؟دلتیب یب ريیاجازه بگ من

 رنگش که برق اشک اهیباز کردم ونگاه انداختم به چشمهاي س چشم

 کرد،دستش رو یم ییتوشون خودنما

 وگفتم: دمیبوس گرفتم،

 یکه ه یجوونمرگم کن خوايینکن؟م هیبهت نگفتم گر ؟مگهیب یب -

 !؟یکنیودلم رو خون م زيیریاشک م

 اخم کرد،صداش رو باال برد وگفت: یب یب

 !ریزبونت رو گاز بگ -

 یکه چ گفتمیگفتم؟میاش،بهش م یهمه نگران نیزدم به ا لبخندي

 اگه بهش کردیکارم یکارکردم؟!چ

کاري رو که  یهرچه قدر منو دوست داشته باشه ول یب یگفتم؟بیم

 ... لبم کنهیباشه رو قبول نم دشیمخالف عقا

 ترکردم وگفتم: رو

 م ...... من که ... ازدواج نکرد ؟منیدونی... من..خب م یب یب -

 :دیگرد شد،توپ چشمهاش
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 کارکردي؟نگو که واقعا دختر بردي خونه ات! یپس چ -

 گفتم: شیتند وباتشو تند

 ...... من  دلم ... من زِی... نه قربونت برم ... نه عز یب ینه ب -

 یب یتش رو به براس شهیگرفتم وچشمهام رو بستم،بگم؟من هم ینفس

 !شهیگفتم ... هم

 بازکردم وگفتم: زبون

 ... نُه ماهه! یب یاش کردم ب غهیص -

قسمتش بود  نیرو محکم روي هم فشردم،سخت تر ازهمه ا چشمهام

 ... باالخره به دادمیم حیبهش توض دیکه با

 بهم زل زده بود،دستش رو نیجرات دادم وچشم بازکردم،خشمگ خودم

 بلند کردو ...

 خوردم ... یلیس یب یبارتوعمرم از ب نیبراي اول من

 یوقت روم دست بلند نکرد،حت چیه یب یشدم ... ب رهیبهش خ مات

 بار! کی
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ه بد کر ینوازشم م یب یواون خورده بودم که ب نیتوي عمرم ازا انقدر

 یب ی... ب یلیس نیا ی... ول هیجاي تنب

 خدا زده رو توهم زدي؟! زدي؟منِ

ق م؟ح... حق داشتم مات بشم، نداشت دید،ترسیمبهوت بودنم رو د یوقت

 داشتم مات بشم از جاي ضربه اي که

ه ک دیهم ند یب ی؟بصورتم کبود دیهم ند یب یروي صورتم زد،ب یب یب

 نوازشم کنه؟حق دیزدتم واون با یکی

اي که تو عمرش نگفت باالي  یب یبمات بشم از ضرب شست  داشتم

 چشمت ابروئه؟!

 گفت: ترسبا

ف بزن چت شد؟حرف بزن قربونت برم..حر ؟مادریب یانمهر؟بیان؟کیک -

 ... زدم زیعز رمی... درد داشت؟آخ بم

 یز؟چیشده عز یمادر؟چ ت؟آرهیصورتت؟زدم روي کبود روي

 زدت؟ یشده؟هان؟ک
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 یب رهم؟آیوزدبودي که صورتم کبود  دهید یب ی... ب دیپرس یتند م تند

 نزدم،انگاري زبونم!بازم حرف ؟یب

 یبانقدر درد نداشت که از  خوردمیم یلیس یشده بود،ازهر ک نیسنگ

 خوردم ... یب

 گفت: هیشونه هام رو گرفت وتکون داد،بلند وباگر یب یب

 !ديی!حرف بزن داري سکته ام میب یبزن ب انمهر؟حرفیک -

 دهیترس یب یرو به هم فشردم تابتونم ازهم جداشون کنم،ب لبهام

 !حرفزیازهمه مهم تربود ... ازهمه چ نیبود،ا

 !زبونت رو تکون بده ... زود باش!انیک بزن

 شکنجه دوکلمه حرف زدم: ،بهیزحمت،به سخت به

 !یب یخوبم ب -

زه مجايِ من نبود که بفهمه  یگرفته بود،هنوز توشوك بودم،کس صدام

 که تمام عمر یخوردن از کس یلیي س

براي من همه  یب یدر تلخِ.بروي سرت چه ق دیکش نوازشدست  فقط

 کس بود ... همه کس!
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اراده شروع کردم به گفتن،گفتم  یرو گذاشتم روي زانوش وب سرم

 دیگوش داد ودست محبت کش یب یوگفتم..ب

 یسرم ... پنجه هاش رو توي موهام فرو کرد ... دلم که خال روي

 شد،همه ي حرفهايِ مونده روي دلم روکه

 امد گهید ره،تاسرمیدم تا مغزم آروم بگشدم ... ساکت ش گفتم،ساکت

 همه فکري که توش،توي نیدام نکنه ازا

 هشیم یامروزچ نکهیش،ازای... پربود سرم ازفکر،ازتشو دنیغلط یم هم

 شه؟یم یوفردا چ

 کنان گفت: د،زمزمهیشد وسرم رو بوس خم

 زکم؟یعز یچرا زودتر نگفت -

شده  یهمه فکرخال نیبستم،خسته شده بودم،سرم تازه ازا چشم

 هیرو گفته بودم وراحت شده بودم، یبود،همه چ

 خوابِ راحت! هیخواست، یداشتم ... دلم خواب م شیآسا حس

 جواب دادم: آهسته



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

بامن  طیشرا نیشد باا یدختري حاضرم ز؟کدومیعز گفتمیم یچ -

 یدونیم ؟توکهیب یازدواج کنه؟کدوم دختر ب

 یکنارم باشه ب ستمیحاضرن چکسیه یدونیچه قدربدبختم،توکه م من

 ... یب

 خوب بود ... یلیام رو فشرد،چه قدر خوب بود بودنش ... خ شونه

 اش گفت: ريی!باهمون صدايِ لرزون ازپیلیخ

 ییورمادر؟مگه تو چته؟تنت که سالمِ،خوش برو  یطیچه شرا -

 نداري یپسرکم،شغل وآبرو هم که داري ... چ

 مادر؟

 تم:گرفتم وباغصه گف یبود؟نفس کیکوچزدم،انقدرمشکلم براش  پوزخند

 ؟یب یب یاد؟کیکنارب ییعمر تنها هیبا  تونهیم ی... ک یب یب -

 شدم به چشمهايِ پرآبش وگفتم: رهیرو بلند کردم وخ سرم

ه کردم بهم توج یقدرسع دم؟چهیچه قدر دور وبرش چرخ یدونیم -

 کرد،اصنیاصن نگاهم نم یب یب یکنه؟ول

 ... یب یاومدم ب یچشمش نم به
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 گفت: تیانیاخم کرد وباعصب یب یب

غلت پره بب ایبهت بگه عاشقتم پسره! ادیکارکنه؟پاشه ب یچ یخواستیم -

 وماچ وبوسه کنه وشبم تو جات باشه!

 گفتم: یب یب رلحنییتغ نیازا ریومتح مات

 !؟یب یبا! -

 خمیتوب خواستیکه م شهیاش رو جمع کرد،مثه هم ینیکرد وب اخم

 کنه وگفت:

 !یراه انداخت یب ی،بیب یب یهچته  -

اش بود که  دهیخمسمت آشپزخونه ومن نگاهم به قامت  بلندشدورفت

 تنِ سرد ازحسرتم رو روي ییچه روزها

 یام کنه ... ول یبهم شادي بده،راض کردیم یوسع ذاشتیاش م شونه

 من ...

 ی. بباهمه بودنش نتونست جاي همه ي نبودنم هام رو پرکنه .. یب یب

 یي محبتش،باهمه ي بزرگ باهمه یب
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 یب یداد بازم فقط ب یکه بهم م یوعشق یادلیهمه ي در اش،با

 چشم ورو نبودم،من یبود،مادربزرگم ... من ب

بودم وتاآخرعمرم  یب یبکور نبودم ... من قدردونِ زحمات  نمک

 با خودشون زها،فقطیچ یبعض یغالمش ول

 اي! گهید زِی... نه چ شنیپرم

 یعسل زِیوچاي بود،برگشت.رويِ م ینیریاي که حاوي ش ینیس با

 نشست،پاهاش رو نیگذاشت وکنارم روي زم

 :گفتبه دستم داد و ینیریش هیزد، هیکرد وسرش رو به بازوم تک دراز

ي  ره،بچهیون آب مپوستش ریز رنیگی!همه زن مایبخورننه،الغرشد -

 من الغرترشده!

 وگفتم: دمیخند

رجمع دختره س نیا ت،آخهیگل گل ايمن قربون اون لپ یب یآخ ب -

 کنارِ منِ ... شهیچهار روزنم

 روبلند کرد ونگاهم کرد،جدي گفت: سرش
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 نکهیجاي ا ،بهیب ی!کارت درست نبود ... ازت کمک خواسته بانیک -

 باري ازدوشش برداري خودت هم شدي

 بار روي دوشش؟ هی

اش رو  یشونیم،پرو خوردم ودستم رو دورش حلقه کرد ینیریش

 وگفتم: دمیبوس

رفت  یم تمکردم،ازدسیاي م گهیجون،قربونت برم ... اگه کارِ د یب یب -

 ... یول رهیبراش درم ،جونمیب ی... ب

 ... یب یب ترسمیبفهمه رازهاي مگومو ... ولم کنه وبره ... م ترسمیم یول

 به گونه ام،لرزون گفت: دیبابغض دست کش یب یب

 مونهیمنت برم ... قربون چشما مونه؟نهیماه تموم بشه ... م نُهیفکرکرد -

 .ادی... اون ازتو بدش م

 هامزدم،ادیکه خودم پس م ییزهایآورد تموم چ یداشت به روم م یب یب

 داد:

 میمتص یواونو از خونواده اش جدا کردي قربون دلت برم ... تونذاشتت -

 دلش ش،هردختريیبراي زندگ رهیبگ
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.. نه . وببرتش رهیوازخونواده اش اجازه اش رو بگ ادیکه مردش ب خوادیم

 جوري انگاري هی نطوري،نهیا

 قربون چشمهات برم ... مونهی... نم یب یب مونهی!نمشیدیخر

 گهیشکست د هیتو دلم،من آدم  نداختیترس م یب یب حرفهاي

 ازطرف ترانه پس زده بشم نکهینبودم،من آدمِ ا

 نیا اگه ترانه هم منونمخواست ... براي من کردمینداشتم،سکته م رو

 بود که ترانه ... بذاره وبره! نیدرد سنگ

 :دمیگذاشتم ونال یب یرو روي شونه ي ب سرم

 یب ی.. ب. یدفنم باشودنبالِ کفن  دیبا یب ی... نگو،اگه بره ب یب ینگو ب -

 ... رمیمی... به وااهلل م رمیمیترانه بره،م

 یب ی... ب رهیام بگ دهی... ترانه هم بره وناد سین س،بلوفین یشوخ

 ... شمیمن تموم م رهیام بگ دهیناد

 هاش گفت: هیگر نیام بلند شد،ب یب یي ب هیگر صداي

 ... طورينیفقط تورو داره ها ... نگو ا یب ینگو قربونِ قدوباالت ... ب -
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 یبه صورتش واشکهاش رو پاك کردم،سع دمیکردم ودست کش سربلند

 که یب یارم،بیب شکردم صورتم رو ک

لو ... سرم رو ج شدیم کیخدا برام کوچ نِیکرد انگاري زم یم هیگر

 وگفتم: دمیبردم وگونه اش رو بوس

 من؟ زدلِیتم عزنگف اینکن ... گفتم  هیمگه بهت نگفتم گر -

 ربهرو حلقه کرد دورکمرم،حلقه که نه،روي پهلوهام گذاشت،س دستهاش

 وگفت:زد  هیام تک نهیس

ادر م یرو نداري ... ه شکسیه نمیبیم شهیکارکنم..دلم خون م یچ -

 خواهر؟ ییسوسن؟کجا یی... کجا ی... ه

مر ع هیکه  یام بود،کس گهید... سوسن مادربزرگ  زمیعز زِی... عز سوسن

 یه،بیکردم،خواهر سم یم زصداشیعز

روِي  رو کردم؟گونه ام یدوتا رو نداشتم چه م نیخوبم ... من اگه ا یِب

 که یدم،کمیموهايِ حنا گذاشته اش کش

 غرغر کنان گفت: گذشت



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 نیا هیر چبغلت کنم ... خو ماد تونمینم دایماشاءااهلل دورکمرت انقدر ز -

 !؟یهمه سفت

 هیرمثه ابربهارگ شیچند لحظه پ نیام گرفت،انگارنه انگار هم خنده

 صورتش... دستهام رو دوطرف  کردیم

 وگفتم: گذاشتم

 آخه؟ ديیم یفحش ناموس ؟چرایب یسفتم ب یچ یعنی -

به  زيیچ یگرفت،ول شگونیچشمهاش رو گرد کرد وازبازوم ن یب یب

 :ومد،غرغرکردیدستش نم

گشتم توان یچیرم،هیگیم یه؟هرچیچ نی!انیا یعنی یسفت گمی!منایا -

 رو نگاه.. نجای... ا کنهیرنمیگ

د ام گرفت،انگشتش رو فرو کر د،خندهیام کوب نهیبادست به س وبعد

 ام وبعد باخشونت گفت: نهیتوس

تن  د اوننبو فی!حوارشدهید نِی!انقدر رفته هامبل و درتل زده عایب -

 !گوشت داشتشیگرفتیم نجوريیوبدن،ا

 گوسفند! مثه
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 نی!محکم بیب یشکرت بابت ب اید،خدایچیقهقهه ام توخونه پ صداي

 بازوهام گرفتمش وبه خودم

 به بازوم زد وگفت: فشردمش،بادست

 !وي اوي خفه شدم پسره ي نره غول،به جاي من برو زنت روفشاربدها -

 خنده هام گفتم: نیدم،بیبلندترخند

 رم؟!اومده من خبرندا ه؟خواستگاری!چایشیداري خطرناك م یب یب -

ت داش یراه شهیبود ... هم نیهم یب یشده ازخنده رهاش کردم،ب سرخ

 براي خندوندن من،خودش هم

 آهسته گفتم: رلبی.زدیخندیم

 ... یب یقربونِ خنده هات برم من ب -

 گفت: د،آهستهیبه موهاش کش یگرفت ودست ینفس

ه نرم بشه،ب گوشتت نیکم ول کن اون وزنه پزنه ها رو تا ا هیمادر  -

 تو بغلت! ادیب کنهینم لیخدا زنت م

 گفتم: وباابروهاي باالرفته دمیگز لب

 توروخدا! یب یب -
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 :دیکرد وتوپ اخم

اشو نشست گفت پ نیکه حس یرو تورو خدا!ازهمون روزِ اول یچ یچ -

 حاال اینبودم..ب یباشگاه من راض میبر

 !شهینم کنمیم رم،هرکاريیبار بازوت رو گازبگ هی خوامیم

 هیهشتاد سال سن داشت وهنوزم مثه  کینزد یب یدم،بیخند بازهم

 طونی.شذاشتیسربه سرم م طونیدخترش

 :گفتم

عضله ها  نیچه قدر دخترا عاشق هم یدونیتوکه نم یب یب -

 کنهی..تورو خدا نگاه!آدم اصن عشق مشنیم

 ضیف ارمیرو درب راهنمیدور پ هی خوايی! منهیبیپک منوم کسیس

 ببري؟!

 وگفت: دیصورتم برّاق شد وبادست به صورتش کوب توي

 به من! گهیم ی!نگاه چایح یب -

 وگفتم: دمیخند آروم
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وهفته د...  خوريیفدات شم من که عضله ندارم انقدر حرص م یاله -

 سبک یتن هیباشگاه  رمیبارم هی

 بسازم که. کلیواسه خودم ه رمیکنم؛نم

اش گرفت وپشت دستم  دهیدستهاي چروک نیروب بزرگمدست  یب یب

 رو نوازش کرد وگفت:

نره واسه  ادتی یب یردي ... بک دایخودت هم نخواي بل و بازو پ -

 چشمت ترسمی... م ایخودت اسپند دودکن

 قربون قدوباالت ... بزنن

 فشرد وباز باصداي گرفته اي گفت: یرو کم دستم

ل همه سا نیا من یکنیباشگاه ... فکرم ريیم یچرا ه دونمیمن که م -

 ت،درسیرفتنت،مطرب دم،باشگاهینفهم

 ؟هایکه فراموش کن نهیا تاشب سرکاربودنت واسه خوندنت،صب

 به قربونت؟فکر یب یب فهممیننه؟فکر کردي نم

ها  لهیپ لهیبوسک واون م سهیهمه ي حرصت روسر ک فهممینم یکنیم

 ؟یکنیم یخال
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 نیهمه ي ا گفت،منیراست م یب ینگفتم ونگاهش کردم ... ب زيیچ

 هام،براي ییسالها،براي پرکردن تنها

 نیکردن عقده ها وحسرت ها وبراي فراموش کردن بزرگتر فراموش

 مرد،به هرکاري دست زده بودم ... هی بِیع

کله ي سحردرس خوندن گرفته،تاخوندن،ساززدن، باشگاه  ازصبح

 شدن،کارآموزي کیرفتن،شاگرد مکان

 هی یوقت ی... ول رانگردي،کوهنورديیشدن،ا رستورانخدمت  شیرفتن،پ

 رکاريقلب،ه خِیدردي بچسبه ب

 زيیچ هیکه  رهینم ادتیوآسمون رو به هم بدوزي بازهم  نی،زمیکن

 ینیاضافه تو وجودت،روي دلت سنگ

 .کنهیم

 گذاشتم وباحسرت یب یوسرم رو روي پاهاي درازشده ي ب دمیکش آه

 گفتم:

ن اسه بچه هاشووکه مامانا  یی؟ازهمونایب یب یخونیم ییبرام الال -

 ؟یب یب یخونی... م خونیم
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موهام،ناخن هاي کوتاهش رو روي پوست  نیب دینگفت،دست کش چیه

 وباالخره باصدايِ مهربونش دیسرم کش

 کرد: شروع

 کنم من یالالالال که الالت م -

 کنم من یبر قد و باالت م نگا

 بال باد یکه الالت ب الالالال

 شب و روزت خدا باد نگهدار

 :ترانه

. ور ..سنت کیتار و  کی تار،یگ کینشسته بودم کنارش ... کنارِ  هنوزم

 پر مِیگل کیگوشه، روي  کی ن،یروي زم

مات ... هنوز فرشسجاده ي دستباف  کیسجاده بود ...  کی ،یمیاسل از

 سجاده بودم ... سجاده اي که شک نیا

بود  بیجعخونه هم برام  نیبودنش توا یباشه ... ول انمهریبراي ک داشتم

 نیوا کربال هرِم نیسجاده، با ا نی... ا
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ي مرد  خونهخونه؟وسط  نیاکرد وسط  یشاه مقصودي چه م حیتسب

 مرموز؟

 بود؟ یمجد ک انمهرِیک

 بود؟ یچ

 که سرراهم قراردادي؟ هیمرد ک نیا ایخدا

 نجاآوردي؟یمنو ا یرو به من ثابت کن یچ خوايیا،میخدا

 کیقرآن کوچ نیوا حیمفات نی... خدا؛ا هرنگاه کردم به م دوباره

 درخشه یمرد م نیکتابهاي ا نِیب ،کهیبیج

 کنه؟یکار م ینجاچیا

 یکنم،حتینباشه که من فکرم زيیاون چ انمهریک ا،اگهیخدا

 !ترسمیازمتنفربودن ازش هم م

 چرا ول کردي؟! ایدن نیمنو توا ترسم،خدایمن م خدا

 مادرم وغرغرهاش ... برايتنگ  دلم

 وترمه ... اریدعواي کام برايتنگ  دلم

 وبرادري اش ... ی... براي مردونگ اریسام برايتنگ  دلم
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 بابام ... براي تنگوقت  یلیخ دلم

.. . دلم یازاون خونه به خواسته ي مجد،ول رونیزدم ب سین یلیخ هنوز

 !خداتنگ 

و وهق هقم اتاق ر هرچسبوندم به م یشونیخم کردم وپ راراده س یب

 گفتم: هیرو چنگ زدم وباگر حیپرکرد،تسب

 رِنمازی،سرِ غرِ نماز... س ایات رو بکنم؟ خدا هیگال یبه ک ای... خدا ایخدا -

 ... رِمسجدتیتومسجدت، توغ ای... خدا

 تم ...کربه ف شهیتوآسمونات هم ای... خدا نتیزم رِینت،زیرويِ زم ایخدا

 دلم ای... خدا زنمیباهات حرف م شهیهم

 خوامیمن نم ایازغصه،پرِ ازنفرت ... خدا رِدلم پرِ ... پ ایخدا...  تنگ

 اهیدلم س خوامیمن نم ایمتنفرباشم ... خدا

جوابتون و،من نیبخون یگی... بشنو خدا ... دستم به دامنت خدا ... م باشه

 ... زنمی... خدا من که ضجه م دمیرو م

ورم وقت که با سر بخ هی ینکن م؟خدا،رهامیکو جوابت ااهلل؟کورح پس

 به ... خدا جون ... قربونت برم خدا ... نیزم
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 ترسمی. مچاه .. نیازا رونیچاله،بکش ب نیبرس ... منو جدا کن از ا دادم

 خدا ... متنفرم خدا،دل زده ام خدا ...

 يشدم به آسمونِ گرفته  رهیکرد وازاليِ پنجره ي اتاق خ سربلند

 وضجه زدم: زيییپا

 خسته ام خدا ... خسـته ام! -

 شده به رهی.. خ. دمیمچاله شدم،صورتم رو رويِ سجاده کش توخودم

 پناه ببرم یتوي دستم،به ک حیدونه هاي تسب

 ؟یجز خودت خدا؟به ک یبدي ها؟به ک ازشرّ

 یِ وربعِ ... گوش کیکه ساعت  دادیم نیازا م،نشونیگوشساعت  صداي

 براي خوردیوربع زنگ م کی شهیمن هم

.. .وز ر هیداشتم من  ی... هه!چه دلِ خوش یبرم سراغِ اخبارورزش نکهیا

 ساعت،اگه خونه ي نیهرروز راس ا

که برخ نیا دنیبراي شن شدمیم ونیزیتلو خِیها بودم،م لیوفام خودمون

 م؟کهیچندتا زده به اون ت میکدوم ت
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ه رندب یکشت میرو برده ... که کدوم ت بازيپنج ست  بالیوال میت کدوم

 ؟یشده؟حاال چ گیي هفته ي چندم ل

 کنم؟یکارم ینجاچیاون دختر؟من ا کو

 مرد؟ نیي ا توخونه

 ه؟یمرد ک نیا

 نیا رِیز شه؟منیهم مگه زوري م ه؟شوهرم؟شوهریبامن چ نسبتش

 کردم؟یکار م یمرد چ نیسقف،توي آغوش ا

فتم رو خفه کنم ... پاکشان ر میگوشکشان بلند شدم تاصداي زنگ  آه

 افتاد ادمیسمتش،خاموشش که کردم،تازه 

به  دمی... سرك کش ستیصبحانه نخوردم وناهاري هم ن من

 هق یخت،ولیریصدا م یاشکهام ب خچال،هنوزی

 نبود،زاري اي نبود ... فقط اشک بود واشک! یهق

ه گسرخ کردم وآروم خوردم..اشکهام بند اومده بود وفقط  یمرغ تخم

 ... دمیکش یآه م یگاه

 رو! انمهریتنم بوگرفته ... بوي ک کردمیم احساس
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زدم به حوله اي که ازخونه ي پدري آورده بودم،رفتم سمت  چنگ

 بودمش ... دهیکه صبح د یحموم

د ش ی... انگاري روحم شُسته م دمیکشیومن نفس م خوردیبه تنم م آب

 دورم وآب رو ايِیبه دن بستمی... چشم م

 وير دنیکشی... قطره هاي آب که دست م دادمیم وندیوجودم پ باتمومِ

 ... بردنیرو ازم م انمهریتنم،انگاري اثرِ ک

ام چند روز ... ازبس باس نیشده بود ا یبودم،روحم سوهان کش خسته

 گفتم،بامادرم گفتم،باترمه

 ... هرگفتم..باخودم گفتم،با خدا گفتم انمیارگفتم،باکیگفتم،باکام

به  دمش رهیرو درازکردم ... خ ن،پاهامییپا دمیوسر واریزدم به د هیتک

 دوشِ باالي سرم که آب رو مثه بارون

ري نگاکه ا قینفسِ عم هیام نفس گرفتم، هیرروي سرم ... ازته  ختیریم

 دوباره روح اومد تو تنم ...

ه ک ینیکه هستم،باا ینیبا ا کنمیفرق م یلیآورد که من خ ادمی انگاري

 ی... چرا فراموش کردم ک دادمینشون م
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 ضعف نشون بدم؟ دیفراموش کردم که نبا ام؟چرا

 دهیبراي شکستن آفر شکستم،منینم یراحت نیبه ا شکستم،منینم من

 دختر هینشده بودم،من قوي بودم ... من 

نه ن... من لوس وبچه  ستمیروپام وا دیگرفته بودم با ادیکه  بودم

 زيیشترازهرچیب مینبودم..براي من توزندگ

نواده خا سرنوشت براي نیام مهم بود،حاال که تن داده بودم به ا خانواده

 جلوي شکستمیکردم ونم یام،تحمل م

 درممنوخم کنه ... شونه هام رو پ تونستینم زهایچ نی... ا سرنوشت

 شونه نیبود،ا دهیبود،مادرم بوس دهیدست کش

 شد! یخم نم یراحت نیبه ا ها

 ختمیخودم چاي ر دم،برايیچیرو توي حوله پ سمیخ موهاي

 زدم ... هیوارتکیوکناربخاري به د

 یبه کبشه  نیفکرکردم که اگه قرار برا نیشدم وبه ا رهیبخارچاي خ به

 برهیوقت نم ادینم،زیخونه بش نیکارتوا

 بشم ... وونهیعقل ازکف بدم ود تاعنان
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 ودم... قدرت که گرفتم،گرما که تو وج دمیرو نوش مییآروم چا آروم

 به دست،توي لینشست بلندشدم وموبا

بهم  تونستیگشتم که م یي شماره هام دنبالِ شماره ي کس دفترچه

 کمک کنه ...

رند بود لبخند به لبم  ریغ اديیشماره اي که ز دنیباد

 نشست،بعدازچندبوق باالخره جواب داد:

 !نهیبیبگو که چشمام درست م -

 :بمبِ انرژي بود براي من ... آروم گفتم شهیمرد هم نیدم،ایخند

 من که درست گرفتم! یدي ... ولبو یمنتظرک دونمینم -

 زد وبعد خندون گفت: یسوت

 !؟یراغ ما روگرفتسشد  ی!چـــایکرد شرفتی... پ زمیترانه جان!عز -

 یوخشکارمون به  خواستمینگاه کردم،نم رونیوبه ب ستادمیا کنارپنجره

 بره ... حسش رو نداشتم که شیوخنده پ

.. .رم کنم وسربه سر بذا یبرم وشوخ شیگذشته ها،باهاش پابه پا پ مثه

 غم بودم،مشکل یکه ب ییمثل زمانها
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 بود ... زمزمه وارگفتم: هیواسه همسا یغم وسخت نداشتم،انگاري

 رکردم ...کا ینگو که سام بهت نگفته من چ -

 مانیشد پ یبه فکرهام ... مگه م زدیم دییمهرتا مانیپ سکوت

 وسام،حرف نزنن ازخونواده هاشون به هم؟اونم

 شد؟ یزن ومرد به هم متصل م هیاي که به واسطه ي  خانواده

 جدي شد: صداش

 بهت مدال شجاعت بدم بانو؟ امی؟بیخب که چ -

ن حق نداشت مواخذه ام کنه ... اون حق نداشت،او مانیکردم،پ اخم

 بود: مییفقط پسردا

ي خودت دخترا خودشون رو  نهیه سبنه آقا!مدال شجاعت رو بزن  -

 که خواستمیازت کمک م بکشن برات ...

 ازت کاري بخوام! گهیشدم ... غلط بکنم د مونیپش

رو دم  یاش باعث شد فقط گوش یقطع کنم که صداي عصب خواستم

 گوشم نگه دارم وبهش گوش بدم:
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ار ناموسم قر شنومیم یکار کنم وقت یانتظار داري چ المصبد  -

 ... رهیگذاشته سرآبرو وعفتش تاپول بگ

 یققرِ کمر مواف ام؟بایوسط واسه ات بندري ب امیداري ب هان؟دوست

 دختر عمه؟

ه ک دادمی... جواب م مانیپاسخ بود براي پ نینزدم،سکوت بهتر حرف

 یوه امیب لیمن دل یوه رهیبحث باالبگ

 رد کنه؟ اون

 گفت: د؛خودشیرو که د سکوتم

 خب حاال امرتون بانــو؟ -

 زدم وبازسکوت کردم،کالفه گفت: لبخند

 !ربشمیا ا ن!نذار پاچه گ تــــر -

 وگفتم: دمیخند

 !کردي؟یکارم ی!پس تا االن چ؟یتازه بش -

 اکهپرِ شادي بود،هرج مانیداشت ... پ یخنده هاي ناب مانید،پیخند

 رو طیشرا نیاگه بدتر یبرد،حت یبود،شادي م
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 وگفتم: دمیکش یقی... نفس عم یباش داشته

 م ...وخونه بتونم انجام بدتجور کن برام،که  وتريیچند تا کارِ کامپ -

 بشنوم: تونستمیتلفن هم م خطوطازپشت  یپوزخندش رو حت صداي

 ه؟دینم یچرا؟مگه آقــاتون بهت خرج -

 :دمیغر پرحرص

 !مانیپ -

 بانو! نییخب بفرما -

 وگفتم: دمیکش یآه

 یکن کاري یتونینم ... مسرم رو گرم ک خوامی... م رهیحوصله ام سر م -

 انه؟ی

 ..... همه ي کارهاش حساب شده بود . کردیسکوت کرد،فکر م یلحظات

 گفت: قهیدق کیاز حدود  بعد

ب ب تاپ خول هی فرستم،بایچند تا کارِ سبک م هیترانه،من برات  نیبب -

 بهتره ... چون فک نطوريی... فکرکنم ا
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 نیازپس پروژه هاي سنگ یکه بتون یداشته باش یتمرکزکاف نکنم

 ... ايیبرب

.. . کار خوب بود یهم خوب بود،برايِ سرگرم کردنِ من گرفتارِ ب نیا

 زدم: تیلبخندي از رضا

 جون! مانیام ازت پ ی... راض یآي جونم!مرس -

 اي کردوگفت: خنده

 ونه ايخ نیاش تا اموراتت بگذره بانو ... امري بابنده نداري؟آدرس اب -

 رو بفرست، بعدا یکه به اسارت رفت

 !ریبگ رو محموله

 آوار شد! مانیصداي پرحرص من بود که سرِ پ بازهم

*** 

 رو کنارم احساس کردم،چشم یبودم که حضور کس داريیخواب وب توي

 ید چه کس انمهرمجیرازکیکردم،غیبازنم

 باشه؟ تونستیم
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 نیام نشست تنها کاري که تونستم بکنم ا یشونیاش که روي پ بوسه

 متونیبود که دستهام رو مشت کنم وتام

 تا بدنم نلرزه. فشاربدم

د ش یرفت وبلندم کرد،باعث م رگردنمیز یکیو رپامیز یکیکه  دستهاش

 بغض کنم!

.. روي تنِ من باشه . انمهریکدوست نداشتم..دوست نداشتم دست  من

 یدرك م یسخت بود برام!آخه ک

 ؟یکرد؟ک

شک تخت بود ... حس کردم ازم  یفرود اومدم که ب یسطح نرم روي

 ..چشمهامدمیکش یدورشد ... نفس راحت

 وشنِازچراغهايِ ر یروشنِ اتاق که ناش کیبازکردم وتو تار مهین رو

 زده. هیوارتکیکه سربه د دمشیسالن بود،د

س رفت،چشمهام رو کامل بازکردم ونف رونیبه من کرد وبعد ب ینگاه

 گرفتم.

 اومد ... ینم ییدم،سروصدایباالکش رگلومیرو تاز پتو
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 .ریخوشِ گذشته ام به خ روزهايِ ادی

 یم... سام وکا میدید یم لمیوف مینشست یها،کنارهم م شه،آخرشبیهم

 وترمه اون وسط ذاشتنیسربه سرمن م

 !زدیچرت م فقط

 ایپدرم؟طلبکارهاش؟ نامرد کیشد؟شر ییجدا نیا یباعث وبان یک

 مجد؟ انمهرِیک

کنارمن  خواستیامشب هم م یعنیفرو کردم، رو توي بالش شترسرمیب

 باشه؟

 :دمیونال یزدم به روتخت چنگ

 ... خوامینه ... نم -

 م؟گفتیم یبودن ... به ک بهیغرمرد  هیوااهلل عذاب بود کنارِ  به

ه ک یتازمان یتو خودم جمع شدم وچشم دوختم به در ... ول نیجن مثه

 روي هم یخواب یچشمهام ازب

 نشد ... داشیپ اومدن،تواتاق

*** 
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 ی. کمروبروم تمرکزکردم .. یِسه بعديِ دوست داشتن رِیتصو شتررويیب

 اي گهیي د هیسرم رو کج کردم تا از زاو

 خواسته بود ... مانیبود که پ یکنم.خوب بود ... همون نگاهش

 ه؟یچ نیا -

 فتهر ادمیمرد رو  نیرو بامکث بلند کردم،چشمهام رو بستم،من ا سرم

 !انمهریبود!ک

 !دادم؟احتماالیم دیرو با جوابش

م به که با اخم دمیمرموزِ روبروم رو د یِطوس چشمبازکردم ومرد  چشم

 کرد،مثلِ خودش طلبکارانه ینگاه م

 :گفتم

 ه؟یچ یچ -

 رو بروم رونشون داد وگفت: سریلب تاپِ ا بادست

 !نیا -

 زدم به مبل وگفتم: هیتک

 .هیچ نیا یدونه بک یداشته باش یفک کنم انقدر رشد عقل -
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 که جمعش کرد،ابروهاش رو باالانداخت شدیبه لبخند باز م لبهاش

 وگفت:

توخونه ي  نینه،ایسوالِ من ا یه،ولیچ نیا دونمیخب مسلما من م -

 !کنه؟یکارم یمن چ

 !مج؟کردم،مرد انقـــدر س یپوف کالفه

 رِ یکه نشست باچشمهايِ درشت شده نگاهش کردم،نگاه به تصو کنارم

 روبروم انداخت وگفت:

 رت؟!سزده به  کاريی!خدايِ من!ازب؟یازپلِ ماکارون رسازيیتصو -

که صبح تا شب  دیفهم یمرد چه م نیچپ چپ بهش انداختم،ا ینگاه

 چیکارموندن تويِ خونه اي که ه یب

 !؟یچ یعنیاي بهش نداري  عالقه

يِ کارهايِ سبکش!طرح ها نیباا دمیهم رس مانیدلم به حسابِ پ وتو

 رو که یعلممسابقات  ییدانشجو

 به انجامش نبودن رو براي من فرستاده بود ... لیما دانشجوها
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خودم رو ازش دور کردم  یبردم سمت لب تاپ وبستمش،کم دست

 شدم به سمتش،آهسته وباکمال لیوما

 گفتم: خونسردي

اشه ببهت داشته  یه شغلِ من ربطفکر نکنم ک ینه،نزده به سرم ... ول -

 مجد ...

 کرد وبا اخم گفت: کمیرو نزد صورتش

هت ارم ببارِ که د نی... درضمن!من اسم دارم ... چندم ؟یع؟مطمئنا -

 ترانه؟ کنمیم ادآوريی

 ازت تقاضاي صبرکنم؟ ا؛چطوريیروبه هم فشردم.خدا دندونهام

 یکه م ییروبروم انداختم،به چشمها رّاقبه چشمهايِ ب ینگاه مین

 نوع هیبودم؟ ی... من براش سرگرم دیدخن

 ح؟یتفر

 هیواون مثه  دمیلرز یهرشب توي تختش م یشک که بودم!وقت یب

 یهرروز مجبورم م ید،وقتیخواب یخرس!م
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.. . رمایزن رو درب هیمجبوربودم براش اداِي  یبراش شام بپزم،وقت کرد

 حیکردنم تفر تیبود که داره با اذ نیرازایغ

 !کنه؟یم

 وگفتم: دمیروي لبم کش زبون

 هی نیاطالعتون،ا ... محض انمهریرفته بود جناب ک ادمیدرسته ...  -

 تا دمیتوي خونه انجام م کهوقت  مهیکارن

 !رمیکاري وتنفر نَم یازب

نه بز توي چشمهام زل خوامی... من نم خواستمیرو م نیکرد ... هم اخم

 بخندن! یواون مردمکهاي طوس

 یکرد صورتم رو ... چ یشد؛داشت کنکاش م قیشد ... دق رهیخ بهم

 منفورِ چشم مرموزِمرد  یبفهم خوايیم

 رد؟م یبفهم خوايیم ی؟چیطوس

زد به مبل وچشم  هید،تکیرو آهسته تکون داد وعقب کش سرش

 بست،زمزمه کنان گفت:

 !یلیخ ... زِیبرام عز یلی... خ میامشب مهمون دار -
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 وگفت: منبازکرد وسرش رو همونطورچرخوند سمت  چشم

  توئه.به بودنِ یمهمون نیاصلِ ا یعنی...  یباش دیتوهم با -

اي که من  ؟مهمون؟توخونهینگاهش کردم،مهمون؟چه کس باتعجب

 کنه؟ یمعرف خواستیم یبودم؟من رو چ

 ؟یگذشت؟چـ یتو ذهنش م یچ

 که از شدت ترس خشک شده بود گفتم: ییلبها نِیازب

 نم؟بک دیکاربا یمـَ ... مـَن ... من چ -

 ... دستم دیچسب یمهرومحبت بهم نم نیا یول دیخند د،مهربونیخند

 رو گرفت،تمام تالشم رو به کار بستم که

 رو عقب نکشم،آروم گفت: دستم

 !نی... هم شام بپز ... ومرتب باش هی یتونی... فقط اگه م یچیتوه -

 کمیدلِ کوچ دمیپرسیازش نم دم،اگهیروي هم فشردم،لب گز دندون

 گفتم: د،آهستهیترک یم

 ن؟یکرد یمعرف یمن رو چ -

 رو فشرد وآهسته،مثل خودم گفت: دستم
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 ... ؟تویفهمی!میباش دیکه با یهست زيیتو همون چ -

 شد بلند شد. رهیتوي چشمهام خ یکم نکهیکرد،بعد ازا وسکوت

 وپشت به من گفت: ستادیتوي اتاق بره،لحظه اي ا نکهیازا قبل

 هست ... ديیب اول خوابکه ش یبرات لباس گرفتم،توي اتاق -

 !ورفت

داشت  یشدم ... چ رهیوبهت زده به روبروم خ دمیکش یقیعم نفس

 یزندگ انیافتاد؟من کجا ازجر یاتفاق م

رفت که  ادمیجمعش کنم؟من کجا  تونستمیمونده بودم که نم عقب

 ونده بودم توم نطوریباشم ونبودم وحاال ا دیبا

 یکیام دست  یخودم وافساِر زندگ یِدادن به اوضاع زندگ سروسامون

 شب مهیخبود ومن فقط مترسک  گهید

 بودم؟! بازي

 یچ وفکر کنم که امیچپ برم وراست ب نکهی... کاري نکردم جز ا تاشب

 قراره یافته؟چ یم یاتفاق ه؟چهیبه چ

 بشه؟
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درست کنم،جمع کردنِ ذهنِ آشفته ي من  زيیتونستم چ یسخت به

 دیترک یمغز داشت م نیآسون نبود ... ا

 نمک یتوشِ خال یداشت درش رو باز کنم وهرچ ازیافکار ... ن ازهجوم

 ام رو بکنم که یوبعد ... راحت زندگ

 !یلعنت شدینم

 یناربک... کت وشلوارِ  دمیبود پوش دهیرو که برام خر یلباس یسخت به

 بهش دیمرنگش ... باوروسري اي ه

 اش توي انتخاب لباس؟ قهیبابت سل گفتمیم کیتبر

 نفس هام هم ازدستم دم،انگارِ یکشیم قینفس هاي کوتاه وعم مدام

 خارج شده بودن ...

 !ودب زمرتبیبود ... ظاهرا همه چ زمرتبیبه آشپزخونه زدم،همه چ سري

 :انمهریدربلند شد وبعد ازاون صدايِ ک صدايِ

 خانم ... مهمونامون اومدن ... ییترانه؟ترانه جان؟کجا -

.. .نم شمردم ... شمردم تا صبرکنم وزخمِ زبون نز ستیبستم وتا ب چشم

 لبخندي مسخره به لب زدم وازآشپزخونه
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 د.ورجوون گره خ یرفتم که در بدو ورود،چشمهام با چشمهايِ زن رونیب

بود که  یک یمشکچشم سبزِ مو درويِیزنِ سپ نیبود؟ ا یزن ک نیا

 بود؟ ستادهیمجد ا انمهرِیکنارک

 ام رو از رويِ زن برداشت: رهیخنگاه  انمهریک صداي

 که ترانه جان! شونمیخانم ... ا ایمیک -

که  زن بود؟ به حق نیا ایمیروزهام کشف شد! ک نیامجهولِ بزرگ  پس

 بود براي خودش! ییایمیک

 زدم و گفتم: لبخندي

 ... نیخوش اومد -

ه ب دیام رو با زنانه استیسمتش رفتم و دوستانه دست دراز کردم، س به

 زهايیزن چ نی... قطعا ا گرفتمیکار م

جه تومتازه  م،یدونست ... دست هم رو فشرد یمجد م انمهرِیاز ک اديیز

 بود، ایمیک سرمردي شدم که پشت 

 رو ادامه دادم و گفتم: لبخندم

 ... امیجناب خ نمتونیبیخوشحالم م -
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 !ایمیدوستش ... شوهرِ ک نیو بهتر انمهریمعاونِ ک ام،یخ نِیحس

 لبخندي زد و گفت: دوستانه

با وجود  خانم گلسپند ... درعجبم چطور نمتیب یخوشحالم م -

 !یکشیتا حاال نفس م انمهریک

 نارکه خودم درعجب بودم از زنده بودنم ک دم،یمن هم خند د،یخند و

 :شماتت بار گفت ایمیمرد ... ک نیا

 ن؟یحس -

 با لبخندي موذي وار گفت: امیخ و

 !ن؟یجو و و و ن؟ جون حس -

 فرق داشت با امیخ نِیحس نیا د،یخندیم انمهریسرخ شد، ک ایمیک

 ... دمید یکه توي شرکت م یامیخ نیحس

 ... دمیفهم یجمع سه نفره م نیازا شتريیب زهايیامشب چ دیبا دیشا

 نیبه ا یاصال راض نکهیجلو اومد و دست من رو گرفت، با ا انمهریک

 نشون ندادم ... یواکنش یکارنبودم ول

 ... ستادمیحس و حرکت کنارش ا یلبخند هم نزدم ... ب متعاقبا
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 رهیخي ذکردم براي فکرکردن ... برا دایپ یکه مستقرشدن، زمان مهمانها

 ... به سمت دیجدي اطالعات 

به استکانهايِ کوچک و  نیآماده رو مز یِنیرفتم و س آشپزخونه

 چاي کردم ... یِو مجلس کیکمربار

به دست به جمعشون  ینیلبخندي زدم و س دم،یکش قیعم ینفس

 کرد یبا لبخند بهم نگاه م انمهریبرگشتم ... ک

 مجد؟ یکنیفکرم ی... به چ

چاي تعارف کردم ... با لبخند و  ایمیازش گرفتم و به ک نگاه

 هم ... و اون هم مثلِ  نیبه حس تشکربرداشت،

 دوست نداشتم برابرِ مجد هم چیبرداشت ... ه ییبا خوشرو همسرش

 ام چاي یتیبا تمام نارضا یخم بشم ول

 گرفتم ... زمزمه وار گفت: روبرابرش

دت براي خو ی... فرشته اي هست یشیترم یخواستن یلیخ نطوريیا -

... 
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 دکریفکرم یچ گذشت؟یم یمرد چ نیشدم ... تو مغزِ ا رهیبهش خ مات

 زد؟یحرف م نطوريیخودش که ا شِیپ

 برايِ رفعِ یخربشم و عرعرکنم براش؟ شب هم بشم امکانات قراربود

 عاشق چشم و اینر بودنش؟  بعد اجاتیاحت

 ؟یبشم؟ چ ابروش

 امیخ نینشستم، حس ایمیکردم و نگاه ازش گرفتم، کنارِ ک یاخم

 :دیلبخندزنان پرس

 خانم ... اوضاع احوال چطوره؟!خب ترانه  -

...  دمدا تیرهوییکرد ... از گلپسند به ترانه تغ دایرپییاسمها تغ پس

 لبخندي اجباري زدم و گفتم:

 !نیآقاحس گذره،یدوستان م یبه لطف برخ -

 رو ادامه داد و گفت: پهنشلبخند  نیحس

 دادي! موضع ریینــه! خوشم اومد! زود تغ -

 ندیراه بود براي شن نیزدم، سکوت بهتر هینگفتم، به مبل تک زيیچ

 رهیبهم خ اخمو... مجد  شتریباطالعات 
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 ام رو ... هیکنا دیبود ... خب پس خوب فهم شده

 باعث شد سربچرخونم به کنارم: ایمیک صدايِ

 بودم ... دهیشن انمهریوک نیرو ازحس فتیتعر یلیخ -

 دیگفتم؟بایم دیبا ی!چییايِ همه ي باب هاي آشنا شهیي کل جمله

 لطف دارن؟لطف دارن ایلطف داري؟ گفتمیم

رو که  یاجباري کردن؟لطف دارن که من یِزندگ نیا رِیمنو اس که

 لیتبد دمیترسیبشه م اهیدلم س نکهیازا شهیهم

 که دلش پرازتنفرِ؟ یبه شخص کردن

تو ذهنِ من  یچ دیفهمیکردم وفقط بهش نگاه کردم،انگارم سکوت

 توي کیشد به کمربار رهیکه خ گذرهیم

 وآهسته گفت: دستش

 یمونمه نیا لِیدل دینه اآلن ... شا یباهات حرف دارم ترانه ... ول -

 باشه که نیهم لشیدل دیباشه ... شا نیهم

 بهتون ... میشب سربزن هیخواستم  نیازحس

 :دمیوارپرس زمزمه
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 یمیمرد صم نیانقدر باا ؟توکهیداري که بگ ی؟چیبگ خوايیم یچ -

 نیرو به ا کشیکه اسم کوچ یهست

و ر خچالشیکه  یهست یمیمرد صم نیانقدرباا ،توکهیکنیصدا م یراحت

 پر وآشپزخونه اش رو مجهز

که برايِ من گذاشته،قتلِ  یشرط یبهش بگ یتونستی،نمیکنیم

 دختر؟! هی آرزوهايعمد  ؟قتلِعمد

 هیگال یکیاز دیبا یبزنم وزخم زبون ... ول هیبهش کنا خواستمینم

 کنم هیگال امیازمجد وخ تونستمی... نم کردمیم

غزِ يِ مدست ننداخت تو یکیچرا  کردمیم هیگال دیدخترچرا!با نیازا یول

 رنداد؟ییمرد وتفکراتش روتغ نیا

همه نشستن ونگاه کردن که چطور کاخِ آرزوهام رو روي سرم  چرا

 خراب کرد ... چرا همه نشستن ونگاه کردن

 !چیه ایوآزاديِ پدر ...  غهیص ایبرام شرط گذاشت  که

 ی.. ول. انمهریک حرمجبوربودم ... درسته،پدرم اجازه داد با س درسته،من

 اي کمکم کنه ... گهیشکلِ د تونستیم
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 !تونست؟ینم

 زشانگاه  یقیکرد وبااستکانِ توي دستش بازي کرد ... باآه عم سکوت

 گرفتم وبه روبروم نگاه کردم که دو

 تیرضا انمهری... نه چهره ي ک کردنیباهم صحبت م مردآهسته

 ... نیداشت،نه چهره ي حس

م ... ه کنشام رو آماد زِیکم کم م دیکه با زدیم هیبهم کنا واريید ساعت

 آشپزخونه برايِ غذاخوردن مناسب یول

 هنپراه  نیاي هم توي سالن نبود ... پس بهتر زغذاخوريی... م نبود

 سفره بود ... صدام رو صاف کردم هیکردن 

 مجد گفتم: وروبه

 که سفره پهن کنم؟ نیکم سالن رو جمع کن هیلطفا  شهیم -

ه بهم باهاش بلند شد ودست  نیکرد وسرتکون داد وبلندشد،حس نگاهم

 آشپزخونهکارشدن ... راهم رو به سمت 

 کنارم قدم برداشت وگفت: ایمیگرفتم که ک شیدرپ

 کمکت ... امیم -
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... خواستم  دمیچ ینینزدم وهمراهم شد ... ظروف رو توي س یحرف

 رهیباعث شد خ انمهریبلند کنم که صداي ک

 فت:رو گرفت وگ ینیاومد سمتم وس آشپزخونه،لبخندزنانبه درگاه  بشم

 ... برمی... من م نِیبرات سنگ نیا -

 نشد! یشد؟ولیوته دلم قند آب م کردمیتشکرم دیورفت،با

ه اگ ... دوست داشتم ازش بپرسم کردیلبخند نگاهمون مداشت با ایمیک

 به کنارش کردیهم اونو مجبور م نیحس

 زد؟یساده اي لبخند م زِیچ نیباهمچ بودن،بازهم

روف و ظ... خورشت ها رو ت دمیباززبون به دهن گرفتم وبه کارم رس یول

 ... برنج رو توي ختمیمخصوص ر

فهاي ظر ... ماست رو توي ختمی... دوغ ها رو توي دوتا پارچ ر سیدوتاد

 وروشون رو ختمیکوچک ر ستالیکر

کردم ... همه ي کارهام بدون کلمه اي حرف  نیخشک مز بانعناي

 ها الهیتوي پ یوترش تونیبود که ز ایمیباک
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سکوت  عال... دوست نداشتم حرف بزنم ... نه االن ... بهتربود ف ختیریم

 هم شماره دیبعدازشام..شا دیشا کردمیم

 ... کردمیباهاش صحبت م یوتلفن گرفتمیرو م شا

... همه رو دعوت کردم..کنارهم  میدیسفره رو چ ایمیک باکمک

 بود ... نی..جو سنگمیودرسکوت شام رو خورد

 بود ... یعصب نیاخم کرده بود وحس انمهریبود ... ک نیسنگ بیعج

 روي لب داشت ... محويلبخند اهمیمیک

م نبود،لبخندي زد یفیازدستپختم که چندان هم تعر فیتعر درجوابِ

 وسفره رو جمع کردم،براي بعدازشام هم

م گذاشت یعسل زِیرو به سالن بردم وروي م وهیمدم کردم وظرف  چاي

... 

 وکارگر رو شخدمتیپ هیحسِ  قایرو داشتم ... دق شخدمتیپ هی حسِ

 سیسرو یمهمون هیداشتم که داره تويِ 

 بود! یعیحس طب نیعالقه اي نبود براي کار وا چی... ه دهیم

 که دستم رو گرفت وگفت: گرفتمیجاي م ایمیکنارک داشتم
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 تمام ییترانه جون،تنها امخوی... نم میظرفا روبشور میخب ما بهتره بر -

 ظرفاي امشب رو بشورن..شما دوتا

 !نیبخور نی!فقط بلدیچیکه ه مغول

 لیبرد ... دل شپزخونهآمبهوت رو کشون کشون به سمت  وبعدمنِ

 رو بست وبه ا؟درِآشپزخونهیمیبهتري نبود ک

 رو بازکرد وآهسته گفت: رِآبیرفت ... ش ییظرفشو سمت

 حرف دارم ... یلیکه باهات خ نجایاایب -

نگاهش کردم ... تمام تالشش رو به  نهیرفتم ودست به س کنارش

 نکنه بهم ... شروع یکاربسته بود که نگاه

 به کف زدن ظرفها وگفت: کرد

 یتح ونمدی... م ینجاباشیدوست نداري ا دونمیدلخوري ... م دونمیم -

 داري ... هیهم گال نیازمن وحس

 وگفتم: حرفشوسط  دمیپر

ودم ب دهیمروز تورو ندتاا یداشته باشم وقت هیگال دیبه نظرت چرابا -

 نداشتم؟! یمراوده ي آنچنان امیوباآقاي خ
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 اي وگفت: گهید ورفت سراغِ بشقابِ دکر یرو آب کش ظرف

 متونی.. بازم مفکر من وتو . نیزنم ... هرچه قدر تفاوت باشه ب هیمن  -

 یتو سالن ازمن چ ادتهیبفهمم ... 

. .. رهیجلوش رو بگ انمهریک کانِیازنزد یکی یانتظارداشت دي؟تویپرس

 ... یول

گذاشت وبرگشت ونگاهم کرد،اخم داشت،ناراحت  نکیرو رويِ س ظرف

 بود،گفت:

نرفت ...  شوشحرف توگ میهرچه قدربهش گفت نیبه خدا من وحس -

 امون رو یتمام سع ؟باورکنیمتوجه

 ... میماهم آنچنان نفوذي روش نداشت ی... ول میکرد

به  وعبار من شر نیرو که رها کرده بود برداشتم وا یزدم وظرف پوزخند

 دم ... گفتم:شستن کر

 باور کنم البد! دیبا -

 بود ... ازحرکاتش مشخص بود: کالفه
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گه ا ی!حتمیانمهریمادوستاي ک تهش ته... چون ته  یباورکن دیآره..با -

 برادرشِ ... نیادعا کنه که حس انیک

.. روش نداشت . یکنترل چیاش هم بود ه یبرادرِ خون نیاگه حس یحت

 جلوي توننیمرد هم نم هیپدرومادرِ  یحت

 ؟یفهمی... م رنیرو بگ اون

 دندونهام به هم قفل شده ام گفتم: نیازب

 !فهممینه!نم -

 نگاهش کردم و ادامه دادم: نیخشمگ

منِ  نکهیبه ا لمن باعدوستتون کجا بودن که گل پسرشو نیپدرومادرِ ا -

 براي ؟مجبورمیفهمیدختر مجبورم،م

 نمکیام شو ... فکرم غهیهرکاري بکنم..بهم گفت ص میکردن زندگ جمع

 ومعشوقه ایب گفتیم شناختیاگه منو نم

 شو ... ام

حرکت موند روِي  یفشرد ... دستم ب یدستم رو گرفت وکم مچِ

 بشقاب.آهسته گفت:
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 مجبورت کرده بود ترانه جان؟ یک -

مجبورت  یشد بپرسه که ک دایپ یکیشد بپرسه؟ دایپ یکی باالخره

 :دمیکرده؟بابغض نال

 ... تو مینوادگخو طیمجبورم کرده!شرا ی... همه چ یهمه چهمه ...  -

 هرروز توخونه یفهمیم ؟توچهیفهمیچه م

ي صبح بر یوقت یفهمیوناله ازگرفتاري باشه ... تو چه م هیگر تون

 تويِ زندان که ناجوانمردانه پدرتمالقات 

ه ساله ات،صبح بر فدهیبرادرِه یفهمیبهش خنجرزدن..توچه م ازپشت

 و شب یکیمدرسه وبعد از ظهربره مکان

 چهخونه ... تو ادیو خسته و کوفته مثه جنازه ب اهیو صورت س باسر

 و هفت ساله ات،هرشب ستیبرادرِب یفهمیم

نامردي زده بهش  هیکه  پاشتوي خواب ناله بزنه ازدرد  تاصبح

 ؟یفهمیرو م نایودررفته؟توا

سبزش به اشک نشسته بود ...  ونگاهش کردم،چشمهاي برگشتم

 حرفا مگه بغض داشت نیتوچرا؟توچرا دختر؟ا
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 دار بود براي تو؟ هیتو؟مگه گر براي

 لرزون ادامه دادم: ییبالبها

.. .عده کردم مجد ... ازش درخواست مسا انمهرِ یک شِیرفتم پ دیباام -

 ي هیمثه بق کردیاگه بهم پرداخت م

 ونستمتی... م رمیحکمِ آزادي پدرم ازچکها رو بگ تونستمی... م کارمندا

 پام که شِینکرد ... شرط گذاشت پ یول

رت س خواستم ییتوخونه ام ومن هربال ایام شو ... که چند ماه ب غهیص

 یعنی یدونیتا پول بدم بهت ... م ارمیب

هرشب تاصبح  یدونیرو دارم؟م یابونیدخترِ خ هیحسِ  یدونی؟میچ

 مجد بهم دست نکهیلرزم ازا یتويِ تخت م

 ؟یفهمیکنه؟م درازي

 نه تکون داد،چشمهام رو بستم وبشقاب رو یرو آهسته به معن سرش

 ي ظرفها گذاشتم ... هیبق یقاط

 لم... د دادمیوداشتم بهش اطالعات م رمیازش اطالعات بگ خواستمیم

 براي مادرم بگم ... به تونستمیپربود ... نم
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...  جد؟بشه با م قهی.. بگم که دوباره دست به بگم . تونستمیهم نم سام

 کرده بودم که دایحاال دوگوشِ شنوا پ

 بشنوه: خواستیخودش م انگاري

ح ... تاصب یباهاش باش دیشب نخواي،بگه که با هیتواگه شوهرت ...  -

 ؟عذابیکشی؟زجرنمیکشیدرد نم

 یتساده کنارش که ح دنیخواب هیمنم بودن کنار مجد و ؟واسهیکشینم

 رو سرم ... مثه کشهیم نوازشدست 

رك دو ر نایازاون هم بدتر ... توا یرابطه ي ناخواسته اس ... حت همون

 ... یستیمن ن تیچون تو موقع یکنینم

 ه؟نَسبِشیه؟چیک دونمی!نمشناسمیمجد رو نم یحت من

 حال نیازش!ودرع ترسمیهستن ... م یک ه؟پدرومادرشیچ

 شا... پس خواه یزنیها رو بهش محرف نیهمه ي ا دونمیازش!م متنفرم

 ... متنفرم یبگ یخواست ی... خواهشا وقت

تاپوست واستخونش  خوامیبگو که من گفتم ... م یظیغ نیباهم رو

 !نهیبش



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 گفت: زيیام بغلم کرد وباهق هق ر یتوجه به دستهاي کف بدون

ش ورو برا... من حق ندارم حرفهاي ت گمیکلمه اش رو نم هی..گمینم -

 ندارم! یببرم ... حق

رو  گهیبارِ همد نیاول یبود که وقت بی... عج دیام لرز چونه

 !میبود یول میباش م،انقدرراحتینیبیم

 وگفت: دیبه پشتم کش یدست

دختره ... گفتم  هیکن ... گفتم ترانه هنوز نگفتم..بهش گفتم  -

 ... گفتم یکنیم تشیهزارتاآرزو داره..گفتم اذ

 نیبهش همچ یزن مطلقه وشوهرمرده هم بود حق نداشت هیاگه  یحت

 بدي ... حرف نزدم باهاش ... شنهاديیپ

 جهینت یباهاش ... دادزدم سرش ... دعوا کردم باهاش ول قهرکردم

 بود ... ازاون خودشنداشت ... حرف،حرف 

سراغش رونگرفتم تا  گهیات کرده د غهیص دمیشن نیکه ازحس روزي

 ترانه خوامیگفتم م نی... به حس شبید

 ... نایخونه ي ک میبر دیباهاش حرف بزنم ... با خوامی... م نمیروبب
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 گفت: یلرزوندورم کرد وبالبخند  ازخودش

ردش که به د ییبه تو ... تو ردادهیچرا انقدر گ دمیفهم دمتید -

 نکهیاشتباه کرد براي ا دونمی... م خوريیم

 یتوخودش یراهش درست نبود ول دونمیداشته باشدت ... م کنارخودش

 !ی... توهمون مرهم

آوردم ازحرفهاي آخرش ... مرهمِ  یشدم..سردرنم رهیبهش خ جیگ

 داد: دم،ادامهیکه نفهم دی؟فهمی؟کیچ

ال بهت حق ..کامدمی... بهت حق م یدونینم انمهریازک یچیتوهم ه -

 ییکرد..حقشِ هربال انمهراشتباهی..کدمیم

 ی. ولنشد .. یکنه وبعد ... ول یبهت کمک مال تونستی... م اريیب سرش

 دی!ترسدیحد بود ... ترس نیعقلش درهم

 ... که

 وباآه ادامه داد: دیگز لب

 انی!کارِ کستیجايِ اون ن شکسی... ه یستیانمهرنیتوهم جايِ ک -

 فهیوظ ستییدرست نبود ... اون به عنوان ر
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. شرط .. !تمام ... اما سوءاستفاده کرددمینم ابگهیبده، ساعدهامیداشت،

 کنمیبشه،من کمکت م نیگذاشت که اگه ا

براي خونواده ات دست به هرکاري  دونستیمجبوري،م دونستی... م

 یدونستن ... ول نیواستفاده کرد ازا یزنیم

 !ستیاونم خوشبخت ن بدون

و زدم وباپشت دست صورتم ر هیتک سرمپشت  نتیزدم وبه کاب پوزخند

 پاك کردم،گفتم:

مه پول ه نیشرکت وا ،بااونیخونه وزندگ نیباا یآدم شهیمگه م -

 خوشبخت نباشه؟

 دشیبهم انداخت،همونطور که دوباره باظرفها مشغول م ینیغمگ نگاه

 گفت:

 !شهیآره ... م -

 :انمهریک

 یدتممام بهش بگه ... ت زيیبهش بزنه ... چ یحرف ایمیکه ک دمیترسیم

 که تواون آشپزخونه ي دربسته بودن
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دست ازسرِ ترانه  رنشدهیکه تا د خوندیموعظه م رگوشمیز نیوحس

 دیترسید،ومیکوبیبردارم..دلِ من تاپ وتاپ م

 ببره ... ییبگه وترانه بو زيیچ ایمیک نکهیازا

 گهیراه د هیکه تمومش کنم،که از گفتیم ن،مدامیمن،حسدوست  نیوا

 اي به ترانه ثابت گهیوارد بشم،که طورِ د

 به پاست ... یتودلِ من چه آشوب دیفهمیمرد که نم نیا یول کنم

 !دونستینم

عزم رفتن کردن،دست انداختم گوشه ي مانتوي  ایمیوک نیحس یوقت

 صورتش دم،تويیوکنارش کش ایمیک

 :دمیغرّ

 بهش! یزده باش یحرف نمینب -

ود انداخت که محترمانه باترانه سرگرم صحبت ب نیبه حس ینگاه مین

 وبالحن گزنده اي گفت:

ثبت شدي  ینگفتم!انقدر توذهنش پست وعوض زيیمطمئن باش چ -

 که دوست نداره اسمت رو بشنوه!
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م بونزاراده فکرم روي  یبهش گفته بود؟ب یشدم بهش ... ترانه چ رهیخ

 جاري شد:

 بهت گفت؟ یترانه چ -

ودست  ستادیا نیوبعد ازم دور شد وکنارحسحرف نگاهم کرد  یب

 هم مهربانانه لبخندي نیتوبازوش انداخت،حس

ن خونه رو ترك کردن وم یاي طوالن یکرد ... بعدازخداحافظ نثارش

 ... کردیموندم وترانه اي که ازم دوري م

بشه  کیتا بهم نزد دمیکوبیوارمیدرود شتربهیقدر ب هرچه

 ... روسري رو ازسرش برداشت ... شدیشتردورمیب

 روي مبل وبه اتاق رفت تالباس عوض کنه،دست بردم دشیکوب باحرص

 ام ینیوروسري رو برداشتم وبرابرب

ت هم دوس یلیروسري رو دوست داشتم ... خ نی... من صاحبِ ا گرفتم

 داشتم ... روسري رو تاکردم وروِي دسته

. اگه نداد .. یدم ... جوابرفتم ودرز اتاقمبل گذاشتم ... به سمت  ي

 به نی... بنابرا گفتیوارد بشم م خواستینم
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 دهیجرات دادم ودررو بازکردم ... توي تخت طاقباز خواب خودم

 بود،پوزخندي زد وگفت:

 آماده اس! گه؟تشکتید یبخواب خوايی!مایب -

در ق بود هرچه دهیفهم گهیازلحنِ تلخش ... فکرکنم د ومدیخوشم ن چیه

 کشمیبزنه دست ازش نم هیطعنه وکنا

 ... آروم سمتش رفتم،لبه ي تخت نشستم وگفتم:

 بهت گفت؟ یچ ایمیک -

 !آهسته گفت:یلینگاه کرد،سرد بود ... خ بهم

 نفر هم هی ینداد که چه گندي زدي تو گذشته ات، که حت نترس..لو -

 !ستیدورواطرافت ن

.. به .ه ن...  عذابم بده کردیم یسع نکهیتلخ بود ... نه به خاطرا حرفاش

 دوروبرم اديیزواقعا افراد  نکهیخاطرا

 ... تنها بودم! نبودن

...  دمیوکنارش درازکش دمیکش رونیرو ازتن ب ورمیحرف،پل یب

 اومدم یراه م دیمن باشه ... با شِ یپ خواستینم
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 اومد ... آهسته گفتم: یتاباهام راه م باهاش

راي ب رمیگیخت مت هی..فردا ستین ی... حرف یبخواب نجایا خوايیاگه نم -

 بري یتونی... ازفرداشب م هیاتاق سوم

 ... اونجا

 .نمیازدور شدن ازخودم رو بب شیخوشحال خواستمیبستم؛نم چشم

*** 

دم ز هیکتحقوق زدم و تويِ پوشه گذاشتم ...  هیدییتاکاغذ  رِیز ییامضا

 ودستهام رو باالي سرم یبه صندل

م به کتفم وتلفن رو برداشت دمیکش یسوخت،دست ی... کتفم م دمیکش

 یلیرو گرفتم،خ یمیوشماره ي خانم کر

 تا جواب بده: دینکش طول

 تو اتاقم؟ انیب نیبگ امیبه آقاي خ نیلطف کن شهیم یمیخانم کر -

 خواستمیروبروم نشسته بود،م نیبعد حس قهیشد که چنددق نیوهم

 خودم واون مرد قول شِیشروع کنم ... من پ
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خونواده سروسامون بدم ... وبه قولم عمل  نیبودم به ا داده

 رو توي هم گره کردم وگفتم: کردم،دستهامیم

 پسرخاله داري که دکترِ ... هی دمیشن -

 کرد وسري تکون داد وگفت: زیاي تمسخرآم خنده

 !میرفت رونیبشمرم چندبارباهاش ب تونمی!مینباش دي؟خستهیشن -

 وگفتم: یزدم به صندل هیزدم وتک لبخندي

 کنه؟ دایوماهر پ خوبپزشک  هیازش بخواي که  شهیم -

 :دیرو باال برد،پرس ابروهاش

 ... نیبراي خودت؟توکه بهتر -

درباره ي خودم حرف بزنم،سري  خواستمیحرفش،فعال نم نیب دمیپر

 تکون دادم وگفتم:

 وش ...زان یِحراي خودم که نه ... براي سام ... برادرِ ترانه ... براي جراب -

براي پنهان کردن  زيیشدم،چ رهیکرد،بهش خ ینگاهم م موشکافانه

 یهم نداشتم،بعدازکم ینداشتم ... ترس

 گفت: نیسنگ سکوت
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ول قب رشچ،برادی... به نظرت ترانه که ه گذرهیتو سرت م یچ دونمیم -

 رو داشته دنتیچشم د کنه؟فکرنکنمیم

 !زنهیرمیات رو بات هی!ساباشه

شدم  رهیخ نیزدم وازالبالش به حس هیانگشتهام رو به هم تک نوك

 وگفتم:

 ...کن،سام هم باخودم  دایرو پ خوامیکه م یفعال اون -

 ه بره!م راباپوزخندهاش روي اعصاب یکی نکهیزد ... متنفربودم ازا پوزخند

 کج شده اش گفت: بالبِ

 شیببر یکن هوششیپسِ سرش ب یمثال؟بزن یکارکن یچ خوايیم -

 دارشدیهم که ب یاتاقِ عمل وقت

 باشه؟! کارازکارگذشته

ت المشک میتوي زندگ یبرد..به اندازه ي کاف یحوصله ام رو سرم داشت

 یکیراه حلشون رو  خواستمیداشتم،نم

 !انهیمورد قبولش هست  نمیبدم بب حیتوض نیبراي حس یکی

 حوصله گفتم: یب
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ري کا هیاش رو  هی... بذار قدم اول رو بردارم ... بق نیبس کن حس -

 .کنمیم

 گفت: رفتیکه به سمت درم یودرحال بلندشد

 کج! وارید رودیم ایتاثرخشت اول چون نهد معمار کج، -

 وگفت: ستادیدرا کنارِ

انم رات نگرداري باکا ی... ول سپارمی... من به مهران م ستین یحرف -

 درست ريیکه م ی... راه انیک یکنیم

 !ستین

 موندم به درِ بسته ... رهیبست ومن خ دررو

(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 

 يشه نشسته بود وهمونطور که باگو یب یپسرِ دوازده ساله،جلوي ب کی

 کرد گفت: یلباسش بازي م نِیآست

 نگرانم بشن! ؛خواستمیب یخب ب -
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ال اصتوي دستش و یِنگاهش رو داده بود به بافتن یب یکرد،بینم نگاهش

 پسربچه ي نکهیبه ا کردیتوجه نم

 محتاجِ چشمهايِ گرمشِ،تلخ وتند گفت: یلیخ روبروش

 ازاون شهینگرانِ تونم ینگرانت بشن ... کس یتو غلط کردي خواست -

 هرِرو ز زبدبختتیخونه ... فقط من و عز

 کردي ... تَرَك

نگرانش  شهیهم نطوريیهم زشیوعز یب یشرمنده بود ... ب پسر

 تشونیاذ نطوريیبودن،حقشون نبود که ا

گرفت  کشیرو بادستهاي کوچ یب یبزانو جلو رفت ودست  کنه،رو

 وبابغض گفت: دیوبوس

 یاشبمثه اونا  خوامیحرف نزن،نم نطوريی... باهام ا یب یغلط کردم ب -

 رمیمی،میب ی... اونطوري حرف نزن ... ب

 ... کنمی..دق منیحرف بزن نطوريیهم باهام ا زیتو وعز ها

ه درسازم حیتفردرمونده به پسرِ روبروش نگاه کرد که توي زنگ  یب یب

 زیوعز یب یرفته بود،مدرسه و ب رونیب
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 ماستمدرسه هم با خونه  نیبه هول و وال انداخته بود ... مسئول رو

 عمارت نیبراي ساکن یگرفته بودن..ول

پسر که تا صبح تب داشت وصبح  نینداشت که ا تیاصال اهم بزرگ

 رو یب یبانقشه اي که تو سرش داشت ب

 ... ادیکرده بود وبه مدرسه رفته بود،چه به سرش م یراض

دست  زیش،عزنَزَد یب یکه پسرك برگشت خونه،ب عصربود کیونزد

 هردو ازش قهرکردن یروش بلند نکرد ول

به  ینهم بافت یب ینکرد،ب ونگاهش دیرفت وتوي اتاق دراز کش زی... عز

 کرد وتند یم یتوجه یدست بهش ب

 خارج ازتحمل پسر بود ... نیوا زدیباهاش حرف م وتلخ

 دیکش د،دستیپسر رو توي آغوشش کش فیدراز کرد وتنِ نح دست

 ... دیروي بدنِ لرزونش وسرش رو بوس

 گفت: رگوششیز آهسته

 مادر به فدات! ستیراهش ن نیا -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 کیبود به گلوم،مثل  دهی... بغض چسب سوختیم دم،چشمهامیکش آه

 کردمی!هرکاري ممیبدخ یِغده ي سرطان

 ... نییپا رفتینم

 ... زیدوختم به قابِ عکسِ سه نفره ي رويِ م میرو مستق چشمهام

 ... یب یز،بیمن،عز

*** 

 ییکشوندم ووضو یبهداشت سیرمقم رو تا تويِ سرو یخسته وب تنِ

 گرفتم ...

 !یلیخراب بود ... خ یلیخ حالم

 یزنگ زد وصداي نگرانِ سوگل توي گوش لمیعصر،موبا یوقت امروز

 یاتفاق بد افتاده وچ کی دمید،فهمیچیپ

 حالش بد شده بود؟ یب یب نکهیبدترازا

استان م دتمامِ طولِ راه،تاتونستم فکرِ بد کردم،تاتونستم براي خود تو

 ام چه به یب یشده؟ب یچ نکهیبافتم ازا

 ومده که سوگل باهام تماس گرفته؟ا روزش
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 خوب باشه! دیبا شهیهم یب یمن که خوب بود!ب یِب یب

 ردم ... رفتیجونم داشت درم رفتمیرو که باال م مارستانیهايِ ب پله

 مردي که مادرش رويِ  یبودم،درست ... ول

وي ش رکه کم از مادر نذاشته برا یکه مادربزرگ مارستان،ِمرديیب تخت

 داشته دیبا یحال مارستان،ِچهیتخت ب

 باشه؟

.. . فیمن ضع یِب یبهم گفت که قلبِ ب یووقت دمیتا دکترش رو د مردم

 کمِ ... ایرو سرم آوار شد؟دن ایدن بگم

گم ب متونستی... فقط م حالم فیرويِ سرم کمِ براي توص ایشدن دن آوار

 حالم خراب شد ... جوري که کم مونده

ام  هوونیام نباشه،د یب یروزي ب کی نکهیفکر اوزار بزنم ...  نمیبش بود

 زیکه عز یکرد ... تماما لحظات یم

 چی. ههم کم نذاشته بود برام .. زیرفت جلوي چشمم بود ... عز ازدست

 زیرو نگرفت ... عز رضایعلوقت طرف 

 بچه! کیبودن ... طرف  منطرف  شهیهم یب یوب
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 دنمي کمرم،حرف ز رهیسرد نشسته بود رو ت د،عرقِیلرز یوپام م دست

 کردم،چرت یرفته بود ... تته پته م ادمی

ي بار برا کی نکهی... دکتر هم که کالفه بود ازا دمیپرس یم وپرت

 داده بود وحاال مجبور بود به حیتوض"اونا"

 بده،برام مورد به حیکه خودش درحال سکته بود توض یپسرجوون کی

 اش یمورد گفت ... گفت عصب

.. . ادیبه قلبش فشار ب نی..گفت کاري نکننیناراحتش نکن ن،گفتینکن

 دارم از کردمیحس م گفتیکه م یهرحرف

 ردد یبراي ک کردمیدرد ودل نم یب ی... اگه براي ب شمیدورم یب یب

 تنِ خسته ام رو تو یب یب کردم؟اگهیودل م

 گرفت؟یم یگرفت،کینم آغوش

؟ روي صورتم دیشکیدست م ی... ک کردیاشکهام رو جمع نم یب یب اگه

 کارها رو نیو من اگه هرکدوم ازا ؟یک

شار فم ا یب یب ضیاومد ... به قلبِ بزرگ ومر یفشار م یب یب کردم،بهیم

 اومد ... یم
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 به درك! یول

 هیاباشه وس یب یباشه ... ب یب یب یازغصه دق مرگ بشم ول حاضربودم

 باشه یب یاش باالي سرم باشه ... ب

ه کنه بزنه به بازوم وغربز خونکیس یباشه وه یب یکنه،ب یشوخ وباهام

 غر بزنه که انقدر یتنت سفته ... ه

 باشه ... یب ی... فقط ب کارنکن

 ششیپباشه وسارا  مارستانیامشب رو توي ب یب یقرارشد ب نکهیازا بعد

 رهیوم شهیبمونه،فردا هم که مرخص م

 گهیجنگ د کی دی... من اومدم خونه ... اومدم خونه به ام عمارت

 باترانه؟

 کیرتا پناه ببرم به خدام..توهمون گوشه ي نکهیا دی... فقط به ام نه

 اتاقم ... ساکت وآروم ... بعد سربه سر سازم

و رم ا ییوقت بود تنها یلیکنم ... خ یکم عقده ام رو خال کیو بذارم

 وقت! یلینشده بودم ... خ کیباصدام شر
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 قامتو... بلندشدم  هربه مشدم  رهیزانو زدم جلويِ سجاده ... خ زار

 یازبغض درنم د،صدامیلرز یبستم..دستهام م

 شدم! ی... داشتم خفه م کردیدرد م اومد،گلوم

 بود ... نیهام سنگ شونه

 بمونه.. یب یکردم وخواستم ب ششیستا

 ... مهربونم رو بهم ببخشه یب یمهربون وبخشنده اس وخواستم ب گفتم

 ...نه مهربونم رو از مرگ دورک یِب ینجات بده وب یمنو ازگمراه گفتم

 بود! زمیهمه چ یب یخدا ... ب زمِیهمه چ یب یب

. .. ختمیریقطره هم اشک نم کیوراست شدم ... رکوع وسجده ...  خم

 فقط بغض داشتم..درد داشتم ...

 ردمکرو محکم بستم وسجده  دادم،چشهامیفشار م هرام رو به م یشونیپ

 .دوست... دوست نداشتم سربلند کنم.

 هراسِ بِتو گردا فتمیودوباره ب نمیسربلند کنم ودور وبرم رو بب نداشتم

 ... یب ینداشتنِ ب

 ... خواستمیمادر بود ... من مادرم رو م یب یب
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ه رفتبه دست گرفتم وذکر گفتم ... دلم بد گ حیکه تموم شد،تسب نماز

 نی..مثل همه ي اخوندمیبود وخدا رو م

هم نتونست  مادرنماممعجزه ي دستهايِ مادربزرگ  یکه حت سالها

 آوردم برابرخدا وزانو شیآرومم کنه ... سرپ

 وناله زدم ... که خودش آرومم کنه ... زدم

ي اوه قه تارِی... گ تارمیگسمت  دمیرو که گفتم ... خودم رو کش ذکرم

 رنگم ... خاك روش نشسته بود.مدتها بود

 دید یبه دست م تاریروقت منو گه یب یبودم ... ب ومدهین سراغش

 مونده بود مطرب نمونی: فقط همگفتیم

 !یبش

 ییرو به حرکت درآوردم وباصدا مهاشیبستم،بادستهاي لرزون س چشم

 لرزون تر خوندم:

 نمینب شانتیاي همه آرامشم از تو، پر -

 نمینب بانتیشبِ خاکستري سر در گر چون

 شاديپنجره لبخند  کیتو در چشمانِ من  اي
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 ... نمینب انتیگر نگونهیابرِ سوگوار ا همچو

 رفتـ ... ییپر ازشوقِ رها اي

دم ز هیتکارتیام رو به گ یشونیرو بخونم ... پ شی... نتونستم باق نتونستم

 دمیترک ی... داشتم م ختمیوآروم اشک ر

 اومد ... یکه داشت سرم م ییازترس بال دمیترکی... داشتم م

*** 

اي بر دونستمیکه م دادمیتن به کاري م دیبا یب یب تیخاطرِ رضا به

 رازِ بزرگ کی دونستمی... م شهیخودم بد م

 !دمیترسیام روممکنِ براي ترانه برمال کنه ومن م یزندگ

ست م دهمه وهم داشت نیا نیترسهام ... تنها ب نیمونده بودم ب بازهم

 !زدمیوپا م

ود ه ببود وگفتوحاال زنگ زده  گذشتیم یب یروز از بد شدنِ حالِ ب سه

 وببرم رمیرو بگ ترانهکه دست 

حضورِ خودش ... بدونِ بودن خودش ... چون خودش  ششون،بدونیپ

 قراربود باچند تا ازدوستاش برن امامزاده
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 من همون یمن ... ول شِ یپ ادیوشب به جاي رفتن به عمارت،ب صالح

 ي کردم؟فاصلهیچه م دیزمانِ نبودش رو با

اه ورودوستاش ت یب یاي که من توعمارت باترانه واونا بودم وب یزمان

 خال رو چطور نی... من ا برگشت

 کردم؟یپرم

. ودن ..ب تیبرام ... واقع زدیکه حرف م ییپر بود ازصدا ... ازصداها سرم

 ها،اززخم هیازگذشته ها،ازکنا ییصداها

 ها ... زبون

اونجا  دیمن با خودش اونجا باشه چرا یب یاگه قرارنبود ب اصال

 یوچ نشستمیزمیم کیوبااونا سرِ  رفتمیرفتم؟میم

 رو؟ میدم؟بدبختیکشیبه رخ ترانه م رو

 :دمیزدم وآهسته نال هیپنجره تک سربه

فداِي  یمنگنه گذاشت نیمنو توا یچ زکم؟برايی؟چراعزیب یچرا ب -

 یچروکاي دستت؟آخه من چه کنم ب

 !ترسمی؟میب
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 ونازي هم رضایهاي دکترش وغرغرهايِ عل هیبه توص یمن حت یِ ب یب

 توجه نکرد ... حرف خودش رو زد،قرارِ 

 !شهیکنه ... مثل هم ارتیوز بره

ه بوترس ... اونا هم مجبور  دیهمه ترد نیا نیباسرانداخت ب ومنو

 بحث یب یبا ب نکهیمن شدن ... براي ا رشیپذ

و رانه رتور نامزدم بود ... چط یِ... مثالمعرف زنیرو بهم نر نکنن،اعصابش

 کردم؟یم یراض

 ..ا .دادم برس خد کردم؟بهیچه م میهمه گره تو زندگ نیمن باا ایخدا

بِ ن شکه ازاو یترانه ... اتاق اتاقِرفتم سمت  دیگرفتم وباترد ینفس

 که یبود اتاقِ ترانه ... باتخت ،شدهیمهمون

 جدا کرد ... دادم وترانه لباسهاش رو،جاي خوابش رو ازم سفارش

کف  م وزدم،صداي بله گفتنش بهم اعتماد به نفس داد،در رو باز کرد در

 روبه چهار چوبِ در زدم،لبم رو دستم

 وگفتم: ترکردم

 خانم؟ یکنیکارم یچ -
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 یکدوم آدم دونمیبود که من نم ینکرد،سرش توي همون لب تاپ نگاهم

 یب یِزندگ نِیانداخته بودتش ب

 ما ... آهسته جواب داد: سروسامون

 ... کنمیدارم کارم رو م -

 وگفتم: دمیگرفتم،لب گز ینفس

 هم مهمِ! یلی... خ میبر دی... با میفردا دعوت -

 :انمهریک

و هفت سال بود آرامش  ستیازحضور تواون خونه ... ب دمیترسیم

 بود دهید بینداشتم؛روح وروانم آس شیوآسا

 اون خونه ... یازاهال

 یلوتحملشون کنم  تونستمیم دیقط رفتار اونا نبود که شامن ف ترسِ

 ... قبولم دیفهمیترانه ... واي اگه ترانه م

 درد؟ نیکرد؟باا یهمه مشکل قبول م نیباا کرد؟منویم

 رهیخ نهیآ توي فیبودم وبه مرد ترسو وضع ستادهیا نهیآ جلوي

 کیشدم به  لیتبد نم،اگهیشدم..اگه امروز من ا
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 وردنبارآ فیضع ترسويِمرد  کی... اون آدمها منو  راوناستیتقص ترسو

... 

 رسمتیم ... ومن منِ خونه عذابِ منِ،درد  اوني خاطرات  هیبه ثان هیثان

 زخمِ چرك نیازا ارهیسردرب یکس نکهیاز ا

 کنه ... شیبخواد دوباره دستکار یکس نکهیازا ترسمی... م شده

 نِ یکرده بودم،بهتر پیبراقم ... خوشت یِ مشکبه کت  دمیکش یدست

 ؟برايیبراي ک یبودم ول دهیلباسهام رو پوش

که  یک ؟برايیمن رو نداشتن؟براي ک دنیوقت چشم د چیکه ه ییکسا

 به من بباله؟که قربون صدقه ي قد

 شیبه اسم نامزدم معرف خواستمیدختري که امشب م یبره؟حت وباالم

 دهیخودمم فهم نویکنم،ازم متنفربود ... ا

داره ن ازم یکه دلِ خوش زدینبود!نگاه هاش داد م بیوغر بیعج ... بودم

... 

 یچ ؟مگهیچ ؟برايیلرزي لعنت یلرزونم رو جلو بردم..چرا م دست

 امشب سرت یترسیکارت نکردن که م
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 شهیدي؟همیدردکش شهیرشدي؟همیتحق شهیبود هم نیازا ریارن؟غیب

 !پسییحسرتهامرد  دي؟تویحسرت کش

 که افتاده تو استخونات؟ هیلرزچ نیا

 دمیشپا وبه خودم ادکلن مردونه اي رو دمیچیهام رو دوِر ادکلن پ پنجه

 براي یکه عطرش مدهوش کننده بود ول

تو آغوش  خوادیم ی؟کیکنیوخوشگل م یزنیعطر م یک ؟برايیک

 بو بکشه و لذت ببره قیوعم ردتیبگ

 که با عطرتنت مخلوط شده؟ ازعطري

 ؟یچ ؟برايیعمرم سوال شده بود که چرا؟چه کس تمام

عمر  کی؟یکشینم ؟عذابیشینم وونهی،دیاز خودت بپرس نویعمر ا کی

 خودت هم دنیبراي نفس کش یحت

 !شهیوااهلل م شه؟بهیموندن برات سخت نم ؟زندهیچرا؟براي ک یبپرس

لم و دکه ت زيیروبروم..م شیآرا زِیرو چسبوندم به م دستهامکف  کالفه

 زنِ کردمیفکرم یوقت شدیقند آب م
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 دابیوسرخاب سف نهیوجلوش بش نهیرو روش بچ ششیلوازم آرا میزندگ

 کنه ...

 !نیهم...  کیحسرتهاي کوچ نیمن هم یِ؟زندگینیبیم

 به هم کردمیتالش م دیرو مشت کردم وبه هم فشردم ... با دستهام

 االنش نیچه جوري؟من هم ی... ول زمینر

 نیافتادم..هم یاالنش هم داشتم پس م نیبودم..هم ختهیبه هم ر هم

 داشتم یبارفشارِ روان رِیاالنش هم ز

 ... شدمیم وونهید

 نیتوهریتاخبابت  خواستمی..نممیرفتیزودترم دیساعتم نگاه کردم،با به

 بشنوم ...

 خوندم ... یالکرس تیوآ دمیبه موهام کش یدست

 ..من وحشت داشتم..من وحشت داشتم ازروبرو شدن باآدماي اونآره

 و هفت سال ستیبخونه ... من وحشت 

 رو داشتم ... یوجسم یي روح شکنجه
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 یتوجه نکهیبا ا یوجودش، حت دیگرفتم وترانه رو صدا زدم. شا نفس

 شد یم یآنچنان به من نداشت، دلگرم

 ... دمشیدیآخرشب م دیبود ... که شا یب یب دمی... فقط ام برام

 :ترانه

 رفتم؟ی... من امشب داشتم کجام خوردیخونم رو م خون

 ؟یمرد قراربود کجا برم؟به چه عنوان نیباا من

 روبرو بشم؟ ییباچه کسا قراربود

 برخورد کنم؟ چطور

بود  دهیکه رنگش پر شتربودیازمن ب مجدفکرکنم اضطراب خود  اما

 رو رسوتمجد  نی..من اکردیومدام بهم نگاه م

ه باش شونیپر نطوریکه ا شناختمیمجد رو نم نی... من ا شناختمینم

 هرچند ...

 !شناختمیبودم رو هم درست نم دهیکه قبال د مجدي

روي دنده،آهسته مشت  دیکشینشسته بودم واون مدام دست م کنارش

 ششیروي فرمون ... تشو دیکوب یم
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 کرده بود ... تیبه من هم سرا شیتشو نیبود ... وا یناشدن وصف

شدم که  ستاد،متعجبیعمارت شاهانه ا کیکه جلويِ  یوقت

 کنم؟یکارم یچ نجایمن،امشب،با مجد ا

 مجد؟خونه ي بزرگ که شده بود کلبه ي وحشت  نیبود ا کجا

 رمرديیتا پ دیاي طول کش قهیدودق یکیزد، یوبوق ستادیدرا جلوي

 به یدر رو بازکرد ونگاه کیلنگه ي کوچ

.. .کرد لبخندي زد ودر رو کامل باز رلمجد پشت  دنِیانداخت،باد رونیب

 پارك اطیتويِ ح نیماش یتا وقت یحت

 یهم به خودم زحمت ندادم سوالهاي توي ذهنم رو بپرسم ... ول شد

 رو منشد ودرِ سمت  ادهیمجد پ یوقت

. وبازوش رو جلوم گرفت باچشمهاي گرد شده نگاهش کردم .. بازکرد

 :دمیرو نداشتم،پرس وتسکطاقت  گهید

 نجا؟یا میاومد یچ نجاکجاست؟برايیبپرسم ا شهیم -

 نگاهم کرد وگفت: کالفه

 !یمهمون هیبهت که گفتم! -
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 :دمیبه بازوش کردم که هنوز جلوم بود،اخم کردم وپرس یبازنگاه

 م؟کنارت باش دیبا یمن امشب به چه عنوان -

 زد،گفت: یکرد،توي چشمهاش التماس موج م نگاهم

 نامزدم! -

 ... نامزدش؟ ینگاهش کردم،نه پلک زدم،نه حرف نطوریهم

 مجد؟ انمهرِیک!نامزد!من،نامزد کرد؟یمرد چه فکرم نیا ایخدا

 کنه؟ یعنوان معرف نیمن رو امشب به ا خواستیم قایدق یعنی

 ؟یک به

 ؟یچ یعنیکارش  نیا

 گفت: یرو جلوم تکون داد وعصب بازوش

 صاحابو! یب گهید ریبگ -

 عمارتبه سمت  یرو جلو بردم ودوربازوش حلقه کردم،وقت سردم دست

 گفت: م،یرفتیم روبرمون بزرگ

 ... خب؟منو دوستم داري.. یمن... تو امشب نامزد  نیبب -

 :دیحرفش برم که نال نیب خواستم
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 !ایکم باهام راه ب هی!ستهیا یتورو خدا ترانه!قلبم داره م -

 گفتم که ادامه داد:ن چیبسته شد ازعجزِ توي صداش،ه دهنم

عاشقونه  بِیغر بیعجحرکات  خوامیوانمود کن دوستم داري ... نم -

 رمیازت سربزنه ... فقط خُردم نکن..تحق

و حال منتظرن تا من نیآدما برام مهم هستن ودرع نی... خب؟ا نکن

 بکوبن!آتو دستشون نده ...

 گه..مدمیترسیتوي صداش به منم منتقل شده بود ... داشتم م استرسِ

 که چهارستونِ وجود میرفتیم میکجا داشت

 مرد رو لرزونده بود؟ نیا

 گفتم: دیلرز یکه م ییلبهاي خشک شده ام باصدا نیازب

 که حق دارم بدونم ... نویکجاست؟ا نجایا -

اش رو روِي دستم  گهید ستادم،دستیومنم متعاقبا ا ستادیا

 ای... خدا دیلرز یگذاشت،نگاهم کرد،مردمکهاش م

 زد وآهسته گفت: یخبره؟لبخندمهربون چه
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 ییاش هربالب ؟مطمئندختر؟چرا دستات انقدر سرد ديیتوچرا ترس -

 ... من ذارنیتو احترام م ارن،بهیسرِ من ب

 ... شناسمشونیم خوب

 توي چشمهايِ درشتش: رهیبارخ نیدم،ایپرس دوباره

 کجاست؟ نجایا -

 اشتتا حرف بزنه،انگار د گرفتنیگرفت،انگار داشتن جونش رو م ینفس

 رو به عمارت شد،نگاهشیقبضِ روح م

 وگفت: دوخت

 !میخونه ي پدر -

 ردم نیتنهاست ... ا شهیمرد که گفت هم نیبهش نگاه کردم ... ا مات

 ازپدر نبرد ... یکه تويِ گفته هاش اسم

مرد رو ترسونده، شده خونه ي  نیا نطوریعمارت که ا نیا چطور

 !ش؟یپدر

 گذره؟یداره دور و برم م یبده که چ حینبود بهم توض یکس چرا

 !بهت وضربه اي که بهم وارد شده بود چه کنم؟ نی،باایجیگ نیباا
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 رو فشرد وباالتماس گفت: دستم

امشب ... خب؟فق ط بامن،بذاربعداز یبکن خوايیترانه،هرکاري م -

 امشب رو برام احترام قائل شو ... نذار ازم

 داشته باشن ... بهونه

ه ونبه نش گه،فقطیم یچ فهممیم نکهیتکون دادم،نه به نشونه ي ا سري

 !میبر شیپ نکهیي ا

قصد داشت منوبه عنوان نامزدش به پدرش  انمهرمجدیامشب ک یعنی

 کنه؟ یمعرف

 هم به مادرش ... دیشا

 به هردو ... دیشا

 کردم؟یکارم یچ دیبا من

 ... الل شدم میداخل شد انمهریکه بازشد وشونه به شونه ي ک در

 قصر ... اگه پدرومادرش نیاازشوکت وجبروت 

.. .ود بمرد چرا تنها تواون خونه  نیا کردن؛پسیم یخونه زندگ نیا توي

 باعث شد نگاهم رو بهش یصداي زن
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 نسبتا جوون،لبخندي زد ودست درازکرد وگفت: یبدوزم،زن

 پالتوتون رو ... -

 گفت:مضطرب  انمهریحرفش کامل بشه ک نکهیازا قبل

 مقدارسردشِ! هینه حنا جان،ترانه  -

وحرف  ده بودفتانگاه کردم،زبونم واقعا قاصربود ... واقعا ازکارا انمهریک به

 رفته بود ... ادمیزدن 

 یبیوغر بیعج ینییتز لیرو به اطراف دادم،خونه وسا نگاهم

 که اصلباشکوه بود،فرشهاي دستباف  ینداشت،ول

 !زدیرو داد م اصالت

ت سمت، و سم کی انیعاشوراي فرشچ عت،تابلويِیازطب بایز تابلوهاي

 ... انیتابلويِ ستاره ي صبحِ فرشچ گهید

 وپرنور ... بایز لوسترِ

 ... بایارزیبس یهايِ ساده ول مبل

 االختمه ببنداشتم براي اون خونه ... به راه پله اي نگاه کردم که  یوصف

 دستم رو فشرد ... ،یشد ... دست یم
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 د:لب ز کرد،آهستهینگاهم م یکه بانگران انمهریشدم به ک رهیخ گنگ

 قربونت برم؟ یخوب -

 ترلب زدم: آهسته

 کنم؟یکارم یچ نجایمن ا -

 نیااز طیمح نیانگار توا گهیمهربون ... د یلیمهربون بود،خ چشمهاش

 بود ییچشمها متنفرنبودم،چون تنها آشنا

و تافر نداختمیوچنگ م کردمیم نانیبهش اطم دی... با شناختمیم که

 نرم ...

لرز  د،صداشیام رو بوس یشونیکرد وپ کیخودش روبهم نزد یکم

 داشت:

 ...ازت خواستم  ینره چ ادتی... فقط  دونمیخودمم نم -

 تهازش گذش یکه معلوم بود سن یباعث شد ازم دور بشه،زن یزن صدايِ

 بود: ارسرزندهیحال بس نیودرع

 !؟ییپس ترانه تو -
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.. . دایباغرور ... نه سرد ونه بامحبت ز زد،نهیحرف م رکنندهیتحق نه

 بود ... شترکنجکاویب

 ؟یبزن ترانه..حرف بزن ... چرا زبون به دهن گرفت حرف

 مغزِ ازکارافتاده ام فشارآوردم وباالخره زبون بازکردم: به

 بله ... -

د ش کمیشد ... نزد یم بایزد،باخودم فکرکردم بالبخند چه ز لبخندي

 ست دراز کرد براي فشردن دستم ...ود

د ش کیبهم نزد انمهریفاصله گرفتم وبا زن دست دادم،ک یکم انمهریازک

 ودست دورکمرم انداخت وروبه زن

 :گفت

 سالم نازي جان..حالت خوبه؟ -

 ت:گف نکرد وآهسته انیبه ک یتوجه ینازيِ حت دمیزن که تازه فهم اما

 !کیعل -

کرد  یبرخورد م نطوریبه نازي نگاه کردم،چطور بامن ا متعجب

 ز؟یرآمیانقدر سرد وتاحدودي تحق انمهریوباک
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 برگشت وبه افرادي که متوجه شدم پشت سرش هستن، گفت: زن

 بهمون دنشیبراي د یب یهستن که ب یهمون ترانه خانم شونیا -

 ... میبد بیرو ترت یدورهم نیگفت ا

م،مردي خوش چهره وباموهاي رو به پشت سرش دوخت نگاهم

 نیچشمم جرقه زد،ا شِیپ ريی... تصاو یجوگندم

 زن،همون زن ... نیبود وا یخانوادگ عکسِمرد  همون مرد

 ستادهیکه کنارهم ا ییپشت سرش،همون پسرهاودخترها پسرهاي

 بودن، هم ... همون ها!

 ونا نینکرده بودن ... ب ريییبودم چندان تغ دهیکه د یعکس نیباآخر

 ازشون انمهریکه ک یهمه عکس

 زمان بود! نیبه ا کینزد یلیعکس خ نیداشت،آخر

هم  جوون یبود وزن ستادهیکنارِ دختربزرگترا بهیغرمرد  کی اماحاال

 کنارِ دخترکوچکتر ... نازي دستم رو گرفت

 ا؟بود ... چر نیانمهرغمگیبه عقب انداختم،ک ینگاه مید،نیکش وجلو

 کرد: یآدمهايِ روبروم معرف من رو تک به تک به زن



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 ،همسرِ ینیبیکه م پیخوشتمرد  نیخب ترانه جان ... ا -

 ... رضاستیمن،عل

ه هم نیپابه سن گذاشته ي باجذبه تکون دادم،ا رضايِیبراي عل سري

 رلبی!زانمهربودیک رترِیشباهت؟چندسال پ

دخترِ کرد، یومعرف ستادیدادم که پاسخ داد،زن روبروي جوونها ا یسالم

 رو بهیغر جوونِبزرگتر رو سارا ومرد 

 وونجکرد ... دخترِ کوچکتر رو سوگل ... پسرِ  یمعرف شوهرش،کامران

 یمعرف رانیوپسرِ بزرگتر رو م عادیرو م

 ..بچه هاش بودن . نهایا یعنی...  هیوزنِ جوون رو عروسش،هد کرد

 نایآدمها خانواده ي ک نیا یعنیداشت ...  انیبه ک یهم شباهت زن

 بودن؟

 نداشت؟ یبهش توجه چکسیچرا ه پس

وخونه تا بار پ نیپسرِ خونواده با به اصطالح نامزدش براي اول شهیم مگه

 رفتار بشه نطوريیبذاره وا شیي پدر

 باهاش؟
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 بودن؟ بیانسانها برام عج نیا چرا

 ت:بالبخندي لرزون گف تیکنارم قرارگرفت،روبه جمع انمهریک بازهم

 حالتون خوب باشه ... یهمگ دوارمیام -

ور اغراش گرفت،سوگل لبخندي زد،سارا ب دهیناد یکه به طور کل رضایعل

 خواستیدست شوهرش رو که م

محو لبخند زد  عادیبده، گرفت وبه سمت مبلهارفت ... م یسالم

 رلبیز یهم سالم رانیوسرتکون داد،م

جلو اومد،دست به  ییدست شوهرش رو گرفت وباخوشرو هیگفت،هد

 سمتم درازکرد وگفت:

 ... نمتیبیخوشحالم م -

 گفت: انیرو به ک هیتو دستش گذاشتم،هد دست

 براتون دارم ... یآرزوي خوشبخت -

 ... میشد تیهدا سالنبه سمت  یگفت وهمگ یممنون انمهریک

ن شوپسر انمهری!اگه کگذرهیم یخونه چ نیبودم که تو ا جیهنوز گ ومن

 کدوم ازاون چیوي هبود،پس چرا ت
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 نبود؟ انیبودم اثري ازک دهیکه د ییعکسها

ن آدمها خونواده اش نبودن،پس چرا اون عکس ها رو ازشو نیا واگه

 داشت؟!

 ه؟یبه ک یه؟کیبه چ یچ

 هم که شده لبخندي تمینشستم،براي حفظ شخص انمهریکنارِ ک یوقت

 یِ پشت کرد،بهیبه سارا زدم که بهم نگاه م

 زد وگفت: هیتک مبل

 ما کجابا نامزدت آشنا شدي؟!خب ترانه جون،ش -

 انمهرِ؟یک ه؟منظورشیک نامزدم؟نامزدم

به م،نکرد یاعتراض چیبودم ه جیرو نوازش کرد ومن که گ انمهربازومیک

 پاسخ گفت: انمهریجاي من ک

 ازکارمندايِ شرکت. یکیترانه  -

 :دیتکون دادم،سارا اخم کرد وبالحن تندي پرس دییبه تا سري

 وسط؟ ديیکه پر دمیمن ازتو پرس -

 شد! یداشت بازهم گشاد م ییاگه جا چشمهام
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ي وبه من نگاه کرد ولبخند انمهرگرفتیرو ازک نشینگاه خشمگ سارا

 من دارم ایزد،لبخندش تظاهرنبود ... خدا

ه ک ینزد،بامیحرف م انمهریباک نهیکه انقدر باک یی!ساراشم؟یم وونهید

 شده بودم چرا انقدر خوب ینامزدش معرف

 کرد؟یم رفتار

 رو توي هم قفل کرد وگفت: دستهاش

 التتیدي؟اصال تحصش... کجا باهاش آشنا  یگفتیخب ترانه جون،م -

 ه؟یچ

ون سخت بود!لبخندي لرز یلیصحبت کردن خ بهیاون همه نگاه غر رِیز

 زدم وگفتم:

 ...بله ... همونطور که  -

ب ش کی دیبا کردم؟فکرکنمیآدمها ازش دفاع م نیجلوِي ا دیبا یعنی

 ی... من هرچ شدمیم الیخ یتنفرم رو ب

گرفتم  یستم،نفسین تینفر جلوي جمع کی... آدمِ خرد کردن  باشم

 به کار ببرم: دیاي که با جملهبابت 



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

بودم ...  شرکتشجان گفت،من کارمند  انمهریهمونطور که ک -

 ... وتردارمیکامپ سانسی، لهم التمیتحص

 باذوق گفت: سوگل

 !یآخ جون!پس مثه خودم -

سوگل بودن، نجایکه ا ییهمه ي دخترها وپسرها نِیکردم ... ازب نگاهش

 بود انمهریکشباهت نداشت،بلکه خود 

 مونث! انمهرِی... ک

مجهول  یلیخ یخانواده اش هستن؟ ول نایکه ا موندیم یشک گهید

 !یمعادله ي چند مجهول کیبودن! مثل 

 خواستمیانگشتهاش رو روي بازوم حرکت داد،اصال نم انمهرآهستهیک

 اونطور نکهینگاهش کنم و واکنشش از ا

 :دمی... روبه سوگل پرس نمیکردم رو بب خطابش

 زم؟یازچه نظر عز -

 که روبروم نشسته بود بالبخند گفت: نازي

 !یسیرنامه نوب وتر؛عاشقِیآخه سوگل هم عاشق کامپ -
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 کیشد حدس زد که نزد یزدم ونازي رو ازنظرگذروندم،م لبخندي

 سال داره ... اما فوق العاده رو فرم بود پنجاه

 تیانه ی،بیزد،بااون کت وشلوارِ طوس یرنگش برق م ی... موهايِ مشک

 .دادیمقتدر نشون م

 رابود؟پس چ انمهریشدم،نازي مادر ک یم جی... داشتم گ دمیکش ینفس

 یکس گفتیانقدر ازشون دورشده بود که م

 !ست؟ین میزندگ تويِ

 گفت: شخنديیکه کنارِ دامادش نشسته بود،بان عادیم

 واسه ساعت خوابِ سهینویهست،اما برنامه م یسیعاشقِ برنامه نو -

 عروسکاش!

 پرحرص گفت: سوگل

 که! یشی... شما که تنها م زمیعاد،عزیم -

 زد وگفت: هیوابروهاش رو باالانداخت،به مبل تک دیخند عادیم

 تو سرم؟ یبکوب تیکیپالست ؟بامالقهیکارکنیچ خوايیم -
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 دايِوص دمیکش یقی... نفسِ عم نداختنیوترمه م یکام ادیقدر منو  چه

 کنم: خیگوشم باعث شد  خِیازب انمهریک

ودت رو جمع خ یتونیدختر ... خوب م ادیازصالبتت خوشم م -

 .. معرکه اي!. یوجورکن

لِ کزد،روفکر کنم  رضایبدم که صدايِ پوزخندي که عل یجواب خواستم

 نگاه کردم که دم،بهشیساختمون شن

 :گفت

ترانه چطور تورو تحمل  یِ ختري به خانمواقعا جايِ تعجبِ که د -

 همه درد نیونقص،ا بیهمه ع نی!بااکنهیم

 !ومرض

ي درپ چیپدرش بود؟ه رضایبود ... عل دیحرف زدن بع نطوریا رضایازعل

 کرد؟یپسرش رو خُرد م نطوریا

 می،نبود دهیکردم،چهره اش گرفته بود،صورتش رنگ پر انمهریبه ک نگاه

 رضایبه من کرد،وبعد به عل ینگاه

 کرد وگفت: ینگاه
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 اشِ ... یازخانم نمیا -

خونه ورفتارِ آدماشون با  نیبغض گلوم رو گرفت؟چرا ا چرا

 شد بغض کنم؟من که مطمئنا عالقه انمهر،باعثیک

 ... یمتنفرهم بودم ول دیبهش نداشتم،شا اي

باهاش حرف  نطوریپدرومادرشن وا نهایتصور کنم ا نکهیا یول

 بود. نیسنگ زنن،برامیم

 دادم ... حنااصرارِ نازي،پالتوم رو به دست  به

 نیکه نشستم دستم روب نیجاي گرفتم ... هم انمهریکنارِ ک بازهم

 باراون بود که دستهاش نیش گرفت،ادستها

وج م مبود ... نگاهش کردم،توچشمهاش غ خیبود ... سرد براش کمِ، سرد

 زد،لبخندي کمرنگ بهم یم

 انه؟یجوابِ لبخندش رو بدم  دیکه با دونستمیزد،نم

 کارکنم ... یچ دیبا دونستمیواقعا نم گهید

وي رزوم کرده بود  رانیوبه دوروبرم نگاه کردم،م دمیکوتاه کش یآه

 ... نگاهش گنگ بود،خشم انمهریک
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جو جست و انمهریکرو تو وجود  زيیهم نداشت ... انگار چ نداشت،مهر

 ... کردیم

 پا روي پاانداخت وگفت: نازي

 ؟یستیترانه جان ... االن مشغول ن یگفتیم -

 رو تويِ هم قفل کردم وگفتم: دستهام

 ..گفت آره . شهیگفت نه وهم م شهیهم م -

 ادامه ي حرفم رو کرفت: انمهریک

ه وقت رو به عهد مهیم کارهايِ نک هینخواستم تويِ شرکت کارکنه، -

 داره..

 :دیتوپ انیروبه ک نازي

 نپرّي! ماتو حرف  شهیبارِ بهت تذکر داده م نیدوم نیا -

 نیاه که پاب یي اول هیبودم ... ازثان رانداخت،مبهوتیز انمهرسربهیک

 بود ... نیبود،احوالم ا نیخونه گذاشتم حالم ا

اعث ب رانمهیک فیاي گذاشته بودم ... صدايِ ضع گهید ايِیدن انگارپابه

 شد نگاهم رو بهش بدوزم:
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 ... دیببخش -

 اخم کنان گفت: نازي

به !خویزنیخود حرف م یب یکنی..تو غلط مدیببخش یب دیببخش -

 ... مدام مثه کنهیبهت توجه نم یکس ینیبیم

 کنه ... ییخودنما خوادیعقده اي م آدماي

 تمدوخ هیگرد نشد،تعجب نکردم،فقط کُپ کردم!نگاهم رو به بق چشمام

 نبود ... سوگل ناراحت بی... حالشون عج

ه ب می... سارا مستق کردیبادستش بازي م عادیبود،م رانداختهیز سربه

 ... بیعج یزل زده بود با خشم انمهریک

ه رمندشکامران بود که  نیبود ازحرکت همسرش ... ا یانگار راض رضایعل

 یکالفه دست رانیکرد ... م ینگاهم م

 ... دیموهاش کش به

 زد بفهمم،لبخندي تلخ زيیبتونم ازاون چ دیشا هیکردم رويِ هد زوم

 تکون داد ... نیوسرش رو آهسته به طرف

 :دیبابغض نال انمهریک
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 ... زنمیحرف نم گهیباشه ... د -

 کیبچه ي کوچ کیسوخت ... دلم بد سوخت ازغمِ صداش ... مثل  دلم

 بود ... منم رانداختهی... سرش رو به ز

شب ام يخونه ... برنامه  نیراحت باشم تو ا تونستمیکردم ... نم سکوت

 یشباهت داشت به جزمهمون یبه هرچ

... 

 ي هکیت کهیت ینبود،انگارمجبورشده باش یمیسکوت ... جو صم بازهم

 پارچه هاي رنگارنگ رو کنار هم جمع

 نداشت یهارمون ،اصالییبایز نِی،درعیدرست کن کهیچهل ت کیو یکن

... 

 ويربه ساعت  یهم نداشت ... نگاه ییبایجمع ز نیمشکل بود که ا یول

 ... کاريیدستم کردم ازب

 شد:بلند یبود ... هنوز سر بلند نکرده بودم که صدايِ زن نُه حدود

 اس ... زآمادهیخانم م -

 لبخندزنان بلندشدوگفت: نازي
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 خب بفرما شام ترانه جون ... -

م ا وونهیداشت د انمهریگرفتن ک دهی..نادشدمیم وونهیداشتم د واقعا

 برام مهم باشه،نه انمهریک نکهی... نه ا کردیم

 آه مهرانیداد ... ک ی... رازي که مطمئن بودم وجود داره، داشت عذابم م

 بلندشد وگفت: د،یکش یقیعم

 ترانه جان ... میبر -

 !دی... بغض داشت؟شا دیلرز یبود،لبهاش م گرفته

 ودستم رو گرفت وگفت: ستادیکنارم ا سوگل

 !؟ديیم مهم انجا یسیتوبرنامه نو م؟االنیکم باهم حرف بزن هی شهیم -

 اي بود،آروم گفتم: یدوست داشتن لبخندزدم،دخترِ

 عالقه داري؟! یلیآره ... خ -

 یعس یلی... نگران بودم ... دلشوره داشتم ... خ میدورشد انمهریکاز

 ذهنم آشفته یخودم رو کنترل کنم ول کردمیم

 بود. شونیوپر

 باذوق چشمهاش رو گرد کرد وگفت: سوگل
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برم  دایز رهذایابام نماالن ب یها ا ا ا ا! ... ول یلیخ یعنی...  یلیآره!خ -

 ... عاشق مدلسازي نایا وترویسراغِ کامپ

 یشدکترب دیاتو فقط شونزده سالته؛ب گهیبابام م یام ... ول یسینو وبرنامه

 ! اگه شدیبرس ت... بهتره فعال به درس

 بري سراغش ... یروزي براي سرگرم هی

 لقهرو جلو داد،دستم رو دورِ شونه اش ح نشییلبِ پا وبعدبادلخوري

 کردم وگفتم:

 ا پدرمبخب  یمشکل رو داشتم ... ول نیادرکت کنم ... منم  تونمیم -

 شد.. یصحبت کردم وراض

 کرد وگفت: نیاي دلنش خنده

 واقعا؟ -

 میدش کینزد ییغذابزرگ  زِ یهايِ سوگل به م ییدادم،باراهنما سرتکون

 زِیبه م یکه دور ازچشم بود ... نگاه

 لوجاي برام  یشده بود نگاه کردم ... سوگل صندل دهیکه چ یرنگارنگ

 هم هیونشست ... بق دیکش
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هم براي  یینبود وجا انمهریچرخوندم ... ک زنشستن،چشمیدورم

 نشستنش نبود ... حضورش رو پشت سرم

ام  یصندللبخندي زد،دستهاش رو پشت  نیکردم ... غمگ احساس

 گذاشت وآهسته گفت:

 ... دیببخش -

 که توش گرفتار اومدم؟ یطیشرا خواست؟برايیمعذرت م یچ براي

 ربهیحقگرفته بود بات زجایبااليِ م رضاینزدم،نازي که کنارِ عل یحرف

 یبود نگاه ستادهیانمهرایکه ک سرمپشت 

 وگفت: کرد

 !نیرو زم ینیشبراي تو نداره ... بهتره ب ییزجایم نیا شهیمثه هم -

م هاومد ... لب به  یچرا دلم به درد م دونمی... نم دیخند وخودش

 پاسخ داد: لرزون ییباصدا انمهریفشردم،ک

 ... ستین یحرف -

 صداش رو بلند کردوگفت: یعصب رانیامام

 !انمهریبراي ک اریب یصندل هیحنا!حنا  -
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روبه  نشیونگاه هاي خشمگ دیلرز یم تیازشدت عصبان دستهاش

 ییهم باچشمها کرد،نازيیمادرش پرتاب م

ش ستد رضای... عل کردیبه هم گره خورده نگاهش م ییشده وابروها تنگ

 بهش زيیرو گرفت وآهسته چ

 فت:نازي چشم بست وبعدازچندلحظه بازکرد ... لبخندي زد وگ گفت،که

 ... نییخب بفرما -

 هرينمایداشتم ک ییکه باهاش آشنا یمن نتونستم بخورم ... تنهاکس اما

 وناراحت باالي سرم دهیبود که خم

وگل س که ییافض نیاي رو کنارم،ب یباالخره،صندل یبود ... زن ستادهیا

 من وخودش بازکرد جاي داد یصندل نیب

 ... انمهرنشستیوک

.. م .رو ازش بخون ینکردم،دوست نداشتم نگاه کنم بهش وناتوان نگاهش

 برام غذا عادیباتعارف دوباره ي نازي،م

 مخوردیم یوبعد سکوت بود وصدايِ قاشق وچنگال ... به آهستگ دیکش

 که امشب بد کنارم... حواسم بود که مرد 
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 کیازخوردنِ  غیدر ی... حت کنهیشده بود،فقط باغذاش بازي م مظلوم

 خورد ... یدونه برنج ... مدام آب ونوشابه م

...  دیکش یفشرد ... روي پاش دست م یوم کردیرو مشت م دستش

 وآهسته گفت: اوردیباالخره طاقت ن نکهیتاا

 مامان من ... -

ه اشب انیمادر ک زدمیرو که حدس م یرو بلند نکردم تا واکنشِ زن سرم

 دمیصداي بلند نازي رو شن یوقت نم،امایبب

 رو باالآوردم: نگاهم

 !یبه من نگو مامان، عوض -

 گفت: انمهردرموندهیک

 ؟یستیآخه چرا؟مگه تو مادر من ن -

 رو که یستالیکر کیاتفاق افتاد،نازي نمکدونِ کوچ عیسر زیچ همه

 پرت انیکنارش بود برداشت وبه سمت ک

 رانمهیي ک نهیزد،نمکدون محکم به جناقِ س یکوتاه غیج یکرد،سوگل

 برخورد کرد ... ازدردش من آخِ آهسته



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 اشنگفت،چشمه چیه انیازترس ... ک دیلرز یگفتم ... دست وپام م اي

 ... نازي دیرو باغصه ودرد بست ولب گز

سرخ شده  د،چشمهاشیلرز یم یبود وچهارستونِ بدنش عصب بلندشده

 هم بلندشده بود،بازوش رو رضایبود،عل

 :دیادکشیفر بایآرومش کنه،امانازي تقر کردیم یبود وسع گرفته

 چی... تو ه یستیه ي من نمامان!تو بچ یتو حق نداري به من بگ -

 پس هیخانواده نداري ... تو نیباا ینسبت

 ن!ماما ینداري بهم بگ ؟حقیفهمیاشتباه!م هیاي!پس مونده ي  مونده

 گفت: انمهریروبه ک یعصب رضایعل

 بگو غلط کردم!زود باش! -

ام نشسته بود دستم رو  گهیدکه سمت  هیبازمونده بود،هد دهنم

 شده ام رو بهش دادم،بغض ماتگرفت،نگاه 

 زمزمه کرد: داشت،آهسته

 !دی... نبا نیاومد یم دینبا -

 عقب بکشم: یباعث شد ازجا بپرم وکم رضایي عل عربده
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 ه خوردم!بگو غلط کردم!باتوام آشغال!___گُـبگو  -

 یحاک یبلندشد،نگاه دهیخم ییکه باشونه ها انمهریکردم به ک نگاه

 ازدرد به نازي کرد وآهسته لب زد:

 که گفتم ... غلط کردم ... غلط کردم -

.. به من کرد وسرتکون داد . یهاش رو به هم فشرد،برگشت ونگاه لب

 :دیوغر دیزکوبیمشتش رو رويِ م رانیم

 م؟ینداشته باش یجمع کنارِ هم باشه ومشکل نیبار ا هی شهینم -

 :دیبه برادرش توپ نهیباک سارا

 شهیباعث م کهنکبت  نیاوجود  شهینداره..هم یجمع که مشکل نیا -

 ..ادیب شیدعوا وبحث پ

 رو به سارا گفت: یعصب عادیم

 نشو! ارمعرکهیب شیبس کن سارا!آت -

 زنان گفت: غیج سارا

 تودهنت رو ببند! -
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و به سمتم اومد ودستم ر انیروبروم که ک متشنجبودم ازجو  ریمتح

 وبه دیمحکم گرفت،به دنبالِ خودش کش

 شدم،دادزد: یم دهیرفت،دنبالش کش یدرخروج سمت

 !اریحنا!حنا پالتوي ترانه رو ب -

 میبود دهیکه ابتداي ورودمون د یتا حنا،زن دیاي طول کش چندلحظه

 پالتوم رو انمهریباپالتويِ من برگشت،ک

 یاومد،کس یزد وبه دستم داد،هنوز ازپشت سرمون سروصدا م چنگ

 رو صدا کرد که اون توجه نکرد انمهریک

 گفت: دیلرز یکه اززورِ بغض م ییوباصدا

 بپوش پالتوت رو! -

 توپال نِ یشدم،هنوز دستم کامل داخل آست دهیوبازدنبالش کش دمیپوش

 ... دینرفته بود که منو دنبالِ خودش کش

 .وجودش سرد بود .. ع،تمامِیبلند وسر ییها د،قدمیدو یم بایتقر

که  یتاقاکدوم از اتف چیبودم ... ه جیگ یبودم ... به معنايِ واقع جیگ

 اومد ... ینم یبه نظرم واقع دمیامشب د
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ت پر بود؟پس چرا ... چرا نمکدون به سمتش انمهرینازي مادرِ ک یعنی

 ذاشت بهش بگه ینم یکرد؟چرا حت

 مامان؟

 !کنه؟یبابچه اش برخورد م نطوری... اصال کدوم مادري ا اصال

 وقِ رو بازکرد ومنو داخل هل داد ... خودش هم نشست وباب درخودروش

 رمرديیممتدي شروع به حرکت کرد،پ

 یاقکزاتبوقِ ممتد ا دنیبود باشن در رو برامون موقع ورود بازکرده که

 مهیاومد وسراس رونیورودي ب در کینزد

دام بازکرد که راننده اش م ینیماشسمت دررفت و اون رو به سمت  به

 زد ... یپشت هم بوق م

تو حالِ خودش  د،انگاریکوب یهم روي فرمون مشت م سرِ پشت

 روند ومن به ینبود،باسرعت سرسام آوري م

 که بودم ... نگاهش کردم..انقدرصورتش عرق کرده بود دهیچسب یصندل

 وبااون حال وهوايِ ترسونِ یکیتو تار
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رد م... چشمهام رو بستم..جرات نداشتم به  نمیبب تونستمیهم؛ م من

 یابونینگاه کنم..جرات نداشتم به خ کنارم

 روند ... یداخلش م وونهید کیمثل  انمهریبدوزم که ک چشم

 رفت ومن هم به یمدام به چپ وراست م نیاشکه م قهیدق بعدازچند

 شدم باالخره چشم یپرت م نورواونوریا

ي اوکمربندم رو بستم،تازه سرجام مستقرشدم که توي کوچه  بازکردم

 ومحکم روي ترمز زد ... دیچیپ یفرع

که  یکه کمربند بسته بودم اماصدايِ ضربه ي محکم خداروشکرکردم

 ازکنارم اومد باعث شد باوحشت بهش

 بهم صورتش رويِ فرمون بود ... انقدر امشب راستکنم ... سمت  نگاه

 شوك وارد شده بود که فقط نگاهش

که گذشت تکون خورد،سرش رو بلند کرد،نگاهم  ی... کم کردمیم

 زد،ناالن گفت: یکرد،چشمهاش برق م

 اش رو ندارم ... یی؟توانایتو برون شهیم -
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ادم د رونیشد،نفسم رو ناگهان ب ادهیسرتکون دادم،درروبازکرد وپ تنها

 انمهریوازرويِ دنده گذشتم وجايِ ک

و ر ی... صندل دی... جايِ من نشست و در رو محکم به هم کوب نشستم

 دستش رو رويِ  د،مچِ یخوابوند ودرازکش

 گذاشت. چشمهاش

م ازکدوم سمت بر دونستمیبهش انداختم و حرکت کردم ... نم ینگاه

 دارم به دونستمیکه نم میمثلِ زندگ قایدق

 ... آهسته گفتم: رمیسمت م کدوم

 ان؟یازکدوم سمت برم ک -

 گفت: یخورد ... بعد از لحظات یتکون

 می..مستقمیرفتیم میکه داشت یابونیتوهمون خ چیر،بپیدنده عقب بگ -

 اش هیبق م،یرو رد کن دونیو دو تا م میبر

 بري ... یتونیخودت م رو

ازش بپرسم چه خبر بود  خواستمیگرفته وخش دار بود ... م صداش

 بودن که یبودن؟ک یتواون خونه؟اون آدما ک
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 دنت؟یکوب اونطور

 رايبکه بپرسم ... حالش خوب نبود..من که  دمی... ترس دمینپرس یول

 بار وارد اون خونه شده بودم، و با نیاول

ه حالم خوب نبود چه برسه ب ینداشتن ول بديبا من برخورد  نکهیا

 مالت قرارگرفت ... به روبرواونکه آماجِ ح

 بودم که گفت: رهیخ

 خونه مون ... ادیام م یب یامشب ب -

 ؟مادربزرگش؟یب ی..بدمیکش ابرودرهم

 که کردم گفت: سکوت

 ... امشب نبود ... رفته بود امامزاده صالح نیبراي هم -

 گرفت وگفت: ینفس

 ما ... شِیپ ادیبعدش م -

نفس  دلشبار از ته  کیلحظه  د،هرچندینفس کش قیعم بازهم

 که خفه نشه کردیم ی... انگارداشت سع گرفتیم

 ... که نفس بکشه ...
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 میکه تلفنِ همراهش زنگ خورد ... ن میشدیم کیکم به خونه نزد کم

 بشیبهش کردم،دست کرد توي ج ینگاه

زه تا که روي صورتش افتاد لیموبا د،نورِیکش رونیهمراهش رو ب وتلفن

 که ورم نمیتونستم سمت راستش رو بب

سم واح یول دمیچیبود ... نگاهم رو به جلو دوختم،داخلِ کوچه پ کرده

 صداي خسته اش بود: شِیپ

 ونه ...خ میریم میآره قربونت برم ... دار -

بود که  ی... مخاطبش ک زدیکرد،طرف مقابلش داشت حرف م سکوت

 رفت؟یقربونش م

 گفت: وبارهد

 هم زيیچ...  نداري؟ دیقربونت برم ... تازه مگه تو کل م،ی... هست ایب -

 کم ترانه حالش خوب نبود هینشده ... 

 ... میگردیبرم میدار

داشتم ...  دم،هنوزاخمیخونه نگه داشتم وبه سمتش چرخ جلويِ

 لرزون یید،باصدایچشمهاش بسته بود،لبش لرز
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 :گفت

برم  دیجونم،با یب یبخوب بود ...  یبهم نگفتن ... همه چ یچینه ... ه -

 ... نمتیبیدررو بازکنم قربونت برم ... م

 دم.بو امشباتفاقات  جِی... ومن هنوز گ دیپر نییرو قطع کرد وپا تماس

*** 

ور با ... انگارهنوز دمیبه گردنم کش یرو از سرم بازکردم،دست روسري

 دمید ینکرده بودم که امشب کجابودم وچ

همه  نی. ا.. شدی... هنوز باورم نم شدی... چشمهام رو بستم ... باورم نم

 شب؟ کیوتشنج براي  شیتشو

ن که م یگرگ نیهام؟ا دهیداشت شن قتیهام؟حق دهیبود د یواقع اصال

 از هربره اي،بره ترشده بود ... شناختمیم

 صدا ... یوب مظلوم

 ودب یساعت می..ندمیکش رونیولباسهام رو ازتنم ب دمیکش یقیعم ینفس

 که من به اتاقِ خودم پناه آورده بودم

 بودم ... دهیرو که زودترازمن به اتاقش رفته بود ند انمهریوک
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 نگاه کردم ... رونیوبه ب ستادمیا کنارپنجره

قدر  رچهرو ... ه امشبشدم ومرور کردم اتفاقات  رهیخ رونیب یِکیتار به

 .شدمیم جیشترگیب کردمیشترفکرمیکه ب

ه هم که توي خانواده اي بزرگ شده بودم که باهمه ي مشکالت، با یمن

 ها بازهم ريیي برخوردها ودرگ

رك و در امشباتفاقات  تونستمی..نممیو به هم عالقه داشت میبود کنارهم

 بود،پس انمهریکنم ... اگه نازي مادرِ ک

پس  انمهریکه ک نکهیبود از ا یپدرش بود؟ منظور نازي چ رضایعل

 ؟اشتباه کیده ي مون

ناه پ یکیخراب به تار ینگرانِ مردي بودم که تو چندمتريِ من باحال دل

 و ریز جمیبرده بود،تمام قضاوتها ونتا

ود ه بمرد کمرنگ شد نیچند ساعت ... تنفرِ من ازا نیبود توهم روشده

 داشتم دیبراي چند ساعت ... ترد یحت

م گشترفتن وسرزدن بهش وموندن وبال وپر دادن به افکارم ... بر نیب

 نرم؟ ایشدم ... برم  رهیوبه درِ اتاق خ
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 کنه؟یخودش چه فکري م شِ یپ برم

شم نگه داشتم،چ رهیکردم وبه سمت دررفتم،دستم رو رويِ دستگ یهوف

 میتصم نکهیبستم،فقط لحظه اي براي ا

 سبت بهن تونستمینبودم..نم وونیحبودم، ی... هرچ رفتمیم دی... با رمیبگ

 ستیتفاوت باشم،قرار ن یاون انسان ب

رِ بود کانار اون با من رفتار کرد منم با اون رفتارکنم ... تازه قر هرطور

 ... زدمیبکنم..فقط بهش سرم یخاص

کامل  که بازبود ... در رو مهیآهسته به سمت اتاقش رفتم،درن ییباقدمها

 ه کتش افتادبازکردم اول ازهمه چشمم ب

ه دمر ک مدیبود ... بعدنگاهم رو که باالترآوردم مردي رو د نیروي زم که

 بود وسرش رو توي دهیروي تخت خواب

 فرو کرده بود ... بالشت

 صداش زدم: آهسته

 انمهر؟یک -
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د ش یپر از بغض، که کامال م ییخورد،آهسته تر از من با صدا یتکون

 داد گفت: صیتشخ

 جونم؟ -

 :دمیزدم به چهارچوبِ در،پرس هیدم،تکیلرز

 حالت خوبه؟ -

يِ گذاشت وباهمون صدا رسرشیپهلو شد وبهم نگاه کرد،دستش رو ز به

 ناراحتش گفت:

 لرزم ... ی... م دونمینم -

 بردم که بذارم رويِ شیي راه پ مهیسمتش رفتم ودستم رو تان به

 کار ی... من داشتم چ یاش ... ول یشونیپ

 شیخواستم دستم رو پس بکشم که پ ه؟یمرد ک نیکه ا ادتهی کردم؟یم

 کرد وسرش رو باالآورد؛ مچ دستم یدست

 :دیاش چسبوند، با عجز نال یشونیرو به پ دستمگرفت و کف  رو

 ؟یهست یم ... تو چطور زنتب داشته باش دینگاه کن..نگاه کن شا -

 تب داشته باشم ... دیشا
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 ورنطیشدم ... چرا ا رهیبه چهره اش خ دیتاب ینوري که ازهال م تو

 دستم رو بردارم که کرد؟خواستمیصحبت م

 اش فشرد وگفت: یشونیتربه پ محکم

 ... یام کن هیاشوپ دی.. االن با. گهیتب دارم؟آره ... تب دارم د -

 :دیلرز صداش

 يِ موهام ...رو یام ... دست بکش یشونیبذاري روي پ سیدستمال خ -

 مچم رو توي دستش چرخوندم وگفتم: کالفه

برم  ... منم یشیخوب م یاري..نه!تب نداري ... بخوابخب باشه..تب ند -

 ... گهیاتاق خودم د

رو باالخره از دستش رها کردم، خواستم عقب بکشم که دست  دستم

 د،سرشیانداخت دورِ کمرم ومنو جلو کش

 گفت: هیتوي شکمم فرو کرد وباگر رو

مون ... ب؟ ... کار یو اون اتاق چبري ت خوايی... نرو ... م گهینرو ... نرو د -

 رمیمیکم بغلم کن ... دارم م هیبمون 

 ترانه ... رمیمی... دارم م
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وروي تخت  دیخودم رو عقب بکشم که محکم ترمنو کش خواستم

 شکمم فشرد شتربهیانداخت،سرش رو ب

 زار زد: وبابغض

 رمیمی... دارم م بري کنمیدق مبه خدا ...  کنمی..دق مکنمیبري دق م -

 ... دارم ادیترانه ... نفسم..نفسم باال نم

...  ش نکنمداصمامان  گهیم یترانه ... مامانم بود ... مامانم بود ول رمیمیم

 .کنمیدارم دق م

 ... مردي که سرش دیلرز یکارکنم ... شونه هاش م یچ دونستمینم

 واشکهاش لباسم دیلرز یرويِ شکمم بود،م

. .. کردیم هیبچه گر کیشونه هايِ پهن ... مثل  نیکرد،باایم سیخ رو

 خفه ییبودم،باصدا دهیاش رو ند هیگر

 :گفت

ادرت جلويِ م یفهمیرحم؟توچه م یب یفهمی!توچه مکنمیدارم دق م -

 رو خرد کنه ... تتیاون همه آدم شخص
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کجا بري؟بمون ... بمون وفقط بغلم کن ... فقط بغلم  خوايیم

 نرو ... توتنهام نذار ... گهیکن..تود

 یرو آهسته روي موهاش گذاشتم وکم لرزونم راست دم،دستیگز لب

 وگفت: دیتکون دادم که بلند آه کش

ست بکش د... چه خوبه ... چه خوبه ... بازم  ــشی... آخ ــشیآخ -

 روموهام..بازم ... بازم ...

 :دیرو روي موهاش حس نکرد بلند وبابغض نال دستمحرکت  یووقت

 وي موهام..تورو خدا ... توروبه خدا ...دست بکش ر -

ي چشمم که سوخت دستم رو توي موهاش حرکت دادم ...  گوشه

 نیبرد؟ازهمچ ی... لذت م دیکشیآهسته آه م

ِي راب کردیالتماسم م نطوریساده اي؟انقــــدر حسرت داشت؟که ا زِیچ

 رويِ موهاش؟ دنیدست کش

 هایموهايِ س نِیومن دستم رو ب دیشونه هاش لرز قهیچند دق دونمینم

 باعث یحرکت دادم که صداي زن پرِش

 باوحشت چنگ بزنم به موهاش: شد
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 ؟ییبه قربونت کجا یب یان؟ننه؟بی؟کییکجا -

سرش رو بلند کرد  یکه کم دیهم صداش رو شن انمهریک انگاري

 وباصداي بلند گفت: هیوباگر

 جون! یب ی... ب یبــ یبــ -

مت ستوي در ... دستش روبه  یرِزنیپقدمهايِ تندي وبعد قامت  يصدا

 برق برد واتاق رو روشن دیکل

چشم  یزن باعث شد به سخت اابالفضلیرو زد وصداي  کرد،نورچشمم

 داشت دهیپر ییبارنگ ورو رزنیبازکنم،پ

 یرزنیپصورتش رو به سمت  انمهریکرد،ک یصحنه ي روبروش نگاه م به

 یکیاش بود گرفت و یب یکه همون ب

 :دیروبه سمتش درازکرد ونال ازدستهاش

 ؟یچ ؟برايیب یچرا مجبورم کردي ب -

 رزنیکه به سمتش اومد،رهام کرد ومن توي تخت عقب رفتم،پ یب یب

 یشونه هاش رو گرفت وباصداي لرزون

 :گفت
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 شده مادر؟چت شده فداي قدوباالت؟ یچ -

 دردگفت: انمهربایک

ردن بگم کرد ... مجبورم ک رمی. دخترت تحق.. یب یکرد ب رمیتحق -

 ... درد دارم ... یب یغلط کردم،درد دارم ب

 ی.. ب. یب ی... آخ..ب یب ی... ب کنهیدردم کنه،روحمیي وجودم درد م همه

 نفسم! ؛یب

اش وچنگ زد  نهیسزده نگاهش کردم که دستش رفت سمت  وحشت

 ادیترسان روبه من فر یب یبه لباسش،ب

 :زد

 !اریآب ب وانیل هیبرو  -

 کردمیسکته م دم،داشتمیوبه سمت آشپزخونه دو دمیجه نییپا ازتخت

 ایها بود؟خدا وونهی... چرا رفتارش مثلِ د

 شد؟ یداشت م یچ

ق کردم وبه سرعت به سمت اتا رآبیرو ازش وانیلرزون ل ییبادستها

 رزنِیوپ کردیخس خس م انمهریرفتم..ک
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نفس  کردیگذاشته بود والتماسش م صورتشدستش رو دوطرف  چارهیب

 بکشه:

. نفس نه قربونت بره ... نفس بکش فدات بشم ... قربونت برم..نفس ..ن -

 ... آروم..آروم ... آروم زمیبکش عز

 مادر به فدات! باش

 رو چنگ زد وباخس خس گفت: مادربزرگش انمهردستیک

. تم سم .. کرد خ ... نخواس!منو ... نخواست ... نمکـ ... دون پرت ك ...ن -

 ... ب ... ی... ب

 گفت: هیباگر یب یب

 ... جونِ مادر؟ تیبرايِ دلِ زخم رمی؟بمیب یجونِ ب -

 ییکردم،باصدا کیروبه لبش نزد وانیول ستادمیا انمهریکنارک باترس

 لرزون گفتم:

 !نوبخوری... ا انیبخور ک نویا -

 میملحظه تص کیدهنش رو بازکنه ... کبود شده بود ... تو  تونستینم

 آب رو روي صورتش وانیگرفتم ... ل
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کردم که باصدايِ بلندي نفس گرفت ... مدام وپشت هم نفس  یخال

 ... کردیم هیبلند بلند گر یب ی... ب دیکشیم

کنارش نشست ودست  یب یکه به پشت روي تخت افتاد ب انمهریک

 اش وآروم آروم باهق هق نهیرويِ س دیکش

 :زدیحرف م باهاش

نه ارشون کک یدردوبالت به جونم ... قربونت برم ... خدابگم چ یاله -

 دلت برم زنن؟قربونِیزخمت م نجوریکه ا

 برم مادر ... تی... قربونِ چشماي اشک

...  ودمبآروم شده بود،پايِ تخت زانو زدم ... ضعف کرده  انیهاي ک نفس

 که پاهاش کردمینگاه م انمهريیبه ک

 :دمیبود ... لرزون پرس زونیآو ازتخت

 شد؟ نطوريیچش شد؟چرا ا -

 با چشمهايِ پراشکش نگاهم کرد وگفت: یب یب

 تو ترانه اي مادر؟ -
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. فقط بهش گفته .. انمهریک دونستمیکه م یشناسیازکجا منو م دمینپرس

 انمهریبه موهاي ک یسرتکون دادم،دست

 وگفت: دیکش

سش وقت نف چیوقت ... ه چیبچه ام ... ه شدیم نطوریکم ا یلیخ -

 مادر به قربونت ینشده بود ... آخ اله نطوریا

... 

ه هم آروم گرفت انمهریگذاشت ... ک انمهریي ک نهیرو رويِ س سرش

 ... آروم نفس زدینم کرد،هقینم هیبود،گر

که گذشت دستش رويِ  یبود،لحظات رهیسقف خ د،بهیکشیم

 سرمادربزرگش نشست وباصدايِ خش داري گفت:

 ؟یب یرسوندمت بت -

 لیبدتن مرد که اال نیاالن توحالِ خودش نبود ... ا نکهیشدم ... ا مات

 !ریپسربچه ي بهونه گ کیشده بود به 

 هاش گفت: هیگر نیبلند شد و با غصه ب یب یي ب هیگر صدايِ



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

؟ کنم نشونیشدي تو؟ نفر یچبه قربونت ...  یب یمادربه فدات ... ب -

 شده حال و روزت نیکنم که ا نشونینفر

 مادر؟

 :دیانمهرلرزیک صدايِ

ش بره کشنه وشکسته هادلت ب نمی... نب یب یب یبازنکن نیزبون به نفر -

 یب یتو دست وپاشون ... حق داشتن ب

 ... حق داشتن.

 ي نوه اش وبابغض گفت: نهیسربلند کرد ازس یب یب

ه ن باهات ککارکرد یچه کردي قربونت برم؟ ... اصال چ ؟مگهیچه حق -

 زکم؟یشد حال وروزت عز نیا

 وگفت: دیجگرسوزي کش انمهرآهیک

 ... یچی... ه یب یب یچی... ه یچیه -

د بهم انقدرحالش  رزنینداشت،پ ییرویانگارن یبلندبشه ول خواستیم

 بود که خودش کم مونده بود پس
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ز اارهام  کنشستم،بازوش رو گرفتم ... تمامِ انمهریوکنارِک فته،بلندشدمیب

 روي ناخودآگاه بود ... بلندشد وآروم

 وسرروي بالشت گذاشت.سرش رو توي بالشت فرو دیرو باال کش خودش

 کنترلش کردیم یکه سع یکرد وبابغض

 گفت: کنه

 بخوابم ... خوامیخسته ام ... م -

اش رو  یشونیخم شد وپ یب ی... ب مینگاهش کرد یب یمن وهم ب هم

 وگفت: دیبوس

 د وباالت ...ق... باشه ... فقط تو خوب باش قربونِ  زمیباشه عز -

بم تاصبح،نه من خوا دونستمی.ممیواتاق رو ترك کرد میبلندشد هردو

 از شونینگران،پر رزنِیخواهد برد،نه اون پ

. لحظه مردي که تويِ اتاق تا خفه شدن رفته بود وبرگشته بود .. حالِ

 مردي نگاه کردم که رويِ تخت ي آخربه

 .دیلرز یبود وشونه هاش م دهیبود،دمرخواب

 :انمهریک
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 شدم به رهی... خ ومدیچشمهام بسته نشد ... خواب بهشون ن تاصبح

 کیکه توشب تار ديیسف وارِیروبروم،به د

ودم ب داریمن ب دشد؛یسف یبود تاوقت کیآسمون تار یبود ... ازوقت شده

 همه ي نکهیبه ا وفکرکردم ... فکرکردم

 کرد ... دایپ قتیداشت ... همه فکرهام حق تیواقع ترسهام

 یروم دارم، برام دروازه ي جهنمِ ول شِیکه پ یشب دونستمیم

 بدي باشه ... نیبه ا کردمیفکرنم

 ... ارهیبال رو سرم ب نیکردم نازي ا ینم فکر

 که افتاده بود ... یبود برايِ اتفاق رکمیتحق

لبِ ق رزنیروهم ترسوندم ... پ یب یشدم ... ب رهیوبه سقف خ دمیکش آه

 داشت که غمِ منم بهش اضافه یخوب

 بود؟ شده

 نمبد داري،توسرمايِیخراب کردم ... حالم خوب نبودم ... توب شبید

 که به جونم افتاده بود یشیداشتم ازتبِ آت

 ... گفتمیم ونیهذ
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 لمیف میبه فر میرو محکم روي صورتم گذاشتم وفشردم،فر بالش

 شد ... نفرت یجلوم پخش م شبیدترسناك 

 سارا ... رضا،خشمیهاي عل نازي،عربده

م وبلندشدم..تن دمیپرازحرص کش یوبالش رو پرت کردم،نفس بلندشدم

 هرچه یکوفته بود،خسته بودم ... ول

 ... شدمیترم وونهیدم،دیکشیتخت دراز م شترتويیقدرب

 مادستیا ردوشیکشوم لباس برداشتم وبه حموم پناه بردم ... ز ازتوي

 وتنم روبه آب سپردم ... نفسم داشت کم

براي نفس  شبیکه د یهام ازتالش هیگشت،ریبه حالت عادي برم کم

 .کردنیکردم، درد م دنیکش

اي روي بازوم ... صد دمیزدم،دست کش هیتک واریام رو به د یشونیپ

 بلند یدرباعث چشم بازکنم،صدام رو کم

 :کردم

 بله؟ -
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 رونیبازکنم وسرم رو ب مهیشد دررو ن ،باعثیب یمهربونِ ب صدايِ

 بدم،نگران گفت:

 انم؟یک یخوب -

 کش اومد وگفتم: صورتمزدم که پوست  لبخندي

 ... یب یآره ب -

 وگفت: دیهايِ پرمهرش رو باال آورد وروي چشمم کش دست

 ؟یب یپس چرا چشمات قرمزِ ب -

 وگفتم: دمیکش یکوتاه آه

 ... یب یب دمیخواب اديیز -

 !یخر خودت یعنینگاهم کرد  جوري

 دهنم رو قورت دادم،آهسته گفت: آب

مثه  شبیکارت کردن که د یات رو بخور مادر، بدونم چ اصبحونهیب -

 زدي.سرت رو یمرغِ سرکنده بال بال م

 خوب بپوشون،سرما نخوري ... هم
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شک ازخزدم به دلسوزي هايِ مادرانه اش ... سرتکون دادم وبعد لبخندي

 دمیپوش سم؛لباسیکردنِ تنِ خ

 بودم به سمت آشپزخونه رفتم ... رهیخ خونهکه به کف  وهمونطور

ود ببه چشم زده  نکیبود وع زنشستهیمبود وپشت  دهیرو چ زیم یب یب

 یبود ... ب رهیتوي دستش خ یِ و به بافتن

 یافتنب برد به یاطرافش پناه م ايِیبود،براي فرار ازدن نیهم شهیهم یب

 کاري تونستمی... کاش منم م یاطیوخ

 کرد. یم ینیکه رويِ دلم سنگ یتا فرار کنم ازغم کنم

 لبخندي مادرانه زد وگفت: دیکه د منو

 مادر ... تیعاف -

همه پشت  یوقت شب،ی... د زنشستمیمکردم وپشت  سکوت

 بود که بازم میلحظه ي زندگ نیزنشستن،بدتریم

زم جلوي ترانه با یرو سرم آوار شد وقت ای.دننمینبود من بش ییجا

 ... رشدمیتحق
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 ام رو رويِ  یشونیرو محکم بستم،دستهام رومشت کردم ... پ چشمهام

 وونهی... داشتم د زگذاشتمیم

به  مدیبام رو چندبارکو یشونی... آهسته پ شدمیم وونهی..داشتم دشدمیم

 ... زیم

بود،دست  یب یداد،عطر ب هیاش تک نهیسرم رو گرفت وبه س یدست

 روي موهام، بوسه اي به موهام زد دیکش

 :وگفت

و خودت ر ینداري تو جوو ... ی... جوون نطوريینکن مادر باخودت ا -

 ... چشمات غم داره مادر ... یکنیرمیپ

 ات ازشون جداست،بذار هرکاري یزندگ گهیتو د کننیم اوناهرکاري

 بکنن ... خوانیم

 وآهسته گفتم: دمیاش کش نهیام رو به س گونه

آدماي  نیزتریعز ینیبب یستیجون،جايِ من ن یب یبگفتنش راحت  -

 ... ادیچه به روزت م زننیم ستپ تیزندگ
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ه رو عقب بردم وب دم،سرمیکش رونیگرفتم وسرم رو ازآغوشش ب ینفس

 اليِ سرم بود نگاهکه با یب یب

 گلوم رو نوازش کرد وبابغض بکیبه گردنم،آروم س دیکش کردم،دست

 گفت:

 شهیم کباب گرمیبرات،ج سوزهی... دلم م یب ینگام نکن ب نطوريیا -

 برات ...

يِ ها بودم ... من تنها بانوازش نیزدم وچشم بستم ... من هم لبخندي

 بزرگ شدم..نه پدر ... نه مادر ... نه یب یب

 !یب یبودم! من بانوازشهايِ ب نیو برادر ... من هم خواهر

 دستهايِ چروك نیبرگرفته ازهم من تیآدم من،تمامِ تیشخص تمامِ

 نبود،به خدا قسم یب یخورده بود ... اگه ب

.. .ه کنترلم کن تونستینم یسلطانِ جنگل چیاومدم که ه یبار م یوونیح

 کردن،فقط یکه بامن م ییبارفتارها

بودن که  زیوعز یب یب نیدادن ... ا یام رو پرورش م یوحش خويِ

 ششون،بوسهیپ رفتمیهروقت زخم خورده م



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 زیعز ی... ازوقت کردنیبه دست ها،صورتم وموهام وساکتم م زدنیم

 موند ومن! یب یرفت،تنها ب

 بود ... صدام کرد،چشم بازکردم: یب یب تمیدهنده ي شخص شکل

شد  یکن چ فیات رو بخوربعد برام تعر ؟صبحونهیانمهرم؟مامانیک -

 ... شبید

قمه لچاي رو جلوم گذاشت وبرام  وانِیسماور،لدور شد ورفت سمت  ازم

 هاي گردو رو رگرفت،تکهیهاي نون وپن

 نیو هفت ساله دلبسته ي هم ستیتوي دهنم گذاشت،منِ ب بادستهاش

 محبت ها بودم!

 ییالووقت مادرم بهم نکرد ... مرباي آلب چیوقت،ه چیکه ه ییها محبت

 رو که بادستهاي خودش درست کرده

ربا ن مومن با تمام وجودم مزه ي او دادیبامخلوط کره به خوردم م بود

 ... کردمیرو توذهنم ثبت م

کردم،براش  رشروعیسربه ز زگذاشتمیرو که روي م میچا وانِیل

 لبِ ها ق ینرفته بود تازگ ادمیگفتم،باسانسور ... 
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 من طاقت غصه هايِ من رو نداشت. یِب یب

 وگفتم: دمیکش یتموم شد چشم بازنکردم،آه یوقت

 ؟یب یترانه هست ب -

 گفت: آروم

 ... انینگاهم کن ک -

 یم شدمیم یب یوباخودم کلنجاررفتم ... چشم که تو چشم ب دمیگز لب

 رو نگفتم ... باتحکم زیهمه چ دیفهم

 :گفت

 بهت گفتم بهم نگاه کن! انمهریک -

 رو باالآوردم وشرمزده نگاهش کردم،سرتکون داد وگفت: سرم

اومدي  ایادري کردم ... ازروزي که هفت ماهه به دنممن برات  -

 وگذاشتنت تو دستگاه،ازروزي که مادرت ولت

خشک به خوردت دادم،خودم  رِیر،شیش شهیومن به زور باش کرد

 یراه رفت یتپوشکت رو عوض کردم ... خودم وق
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 ات ...بر مامان زار زد یگفت یوقت چارهیب زِیرو گرفتم ... اون عز دستت

 دندون درآوردي من واون یوقت

ت دهندستمون رو تو دیخاریلثه هات م یکه وقت میام بود چارهیخواهرب

 ... روزِ اول ريیکه آروم بگ میگذاشت

زبه رو برات لقمه گرفت ... بگم برات زیخودم دستت رو گرفتم،عز مدرسه

 و هفت سال رو؟بعد ستیب نیروزِ ا

وکجا راست؟کجاش  یانتظار داري نفهمم کجا دروغ گفت یزنیم حرف

 ؟یوکجاش رو نگفت یرو گفت

 رفت وگفت: سالنکرد،بلندشد،بهم نگاه کرد وبه سمت  یمکث

 .دیهست ... بچه ام تا صبح نخواب آره ... ترانه -

بپرسم چرا،رفت ومنو باعذاب وجدان گذاشت ... عذاب نداد  مهلت

 رو بهش نگفتم ... زیچرا همه چ نکهیوجدان ا

 گفتم،مطمئنیرو بهش م زیبودم ... اگه همه چ یطرف راض کیاز یول

 راه دادیسراغِ نازي ودادوب رفتیبودم م

 ..اش رو تصورکنم . جهینت تونستمیونم کردیومواخذه اش م نداختیم
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ندم رمووبه سمت اتاق ترانه رفتم، تقه اي زدم، منتظ ربلندشدمیز سربه

 ... خواب بود؟ ومدین ییصدا یول

وم .آربود ... کنارتختش زانوزدم دهیرو آروم بازکردم، راحت خواب در

 .لبخنديدمیرويِ گونه اش کش دستمباپشت 

 ... زدم

بلندبشم که چشمهاش بازشد،تکون نخورد،فقط نگاهم  خواستم

 کیتخت نزد شتربهیزانو زدم وب ارهکرد،دوبیم

 گفتم: شدم،آهسته

 ... ریصبح به خ -

 رِ رو که کنا د،دستشیبار یازچشمهاش م یزد،خسته بود ... خستگ پلک

 صورتش روي بالش بود روتو دستم

 :دمیشدم وپرس رهیدستش خ گرفتم،به

 دي؟یترس شبید -

 :دیازخوابش پرس یگرفته ي ناش باصداي

 ر کردن؟افتاد؟چرا اونطور رفتاچرا اون اتفاقات  -
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 یم براش دیبا یلیدل گفتم؟چهیم دیبا یبراي چراهاش نداشتم،چ یجواب

 آوردم؟منطقِ افراد اون خونه براي

 کس ... چی... ه ستیقابل فهم ن چکسیه

 یم رونیحرف بلند شدم وبهش پشت کردم ... از در که داشتم ب یب

 اومدم صداش متوقفم کرد:

ارن ... رو ند دنتیکه آدماش چشم د ییبردي جا شبیتو منو د -

 ادادگاهیبود  ی... اون مهمون یمهمون یتوگفت

 د؟یعقا شیتفت

 نداشتم ... یسکوت کردم چون براي خودم هم جواب بازهم

و و تر شبیدفکرنکنم ... همه اش اتفاقات  شبیدوست نداشتم به د اصال

 ادیبه  خواستمی... نم زدمیذهنم پس م

 زجلويیچ ... اگه دوباره مثل صبح ... مثل تمام طولِ شب ... همه ارمیب

 کنم نیتضم تونستمی... نم ادیچشمم ب

ه ونزدپسر ش کی...  شیسال پ ازدهی... مثل  ارمیسرِ خودم ن ییبال که

 وقت چیسالِ،کاري باخودم کردم که ه
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 وقت! چیپاکش کنم ... ه میازصفحه ي زندگ تونستمینم

 :ترانه

 یب نیتوا تونستمیشستم وبه در نگاه کردم ... من نمتخت ن توي

 بمونم ... یخبري،ناآگاه

ه آروم نگه دار زيیچ دنیمنو بدون فهم تونستیمعجزه م هیشب زيیچ

... 

 شبیجنگم ... مگه رفتارِ د دونِیم نیا... من وسط  دمیفهمیم دیبا

 جز جنگ بود؟ زيیچ

...  یجنگ داخل کیام که افتاده وسط  یرنظامیغفرد  کیمثل  من

 خودم ... یجزآرامش زندگ خوامینم یچیه

 کیدوطرف جنگ  رازیآرامش،غ نیبراي به دست آوردن ا دیبا وحاال

 ارتش هم براي خودم درست

اماقوي..که حداقل جونِ سالم به در  یکوچک ومخف کردم،هرچندیم

 ببرم ...
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 ایمی... من شماره ي ک دمیکش رونیرو ب میتخت گوش ریشدم و از ز خم

 جاها نیهم ییجا کیرو ازش گرفتم ... 

د ه عدکشماره ي رند  کیشماره هايِ بدون اسمم گشتم ...  نی... ب بود

 کردم ... داشیبود ... پ ادیچهار توش ز

.. .ي تماس رو فشردم ومنتظرموندم..برام مهم نبود ساعت چند  دکمه

 که ییِکه برام مهم بود خبرها زيیچ تنها

 :مدیننوم ... بعدازچندبوق صداي خواب آلودش رو شبش ایمیاز ک ممکنِ

 الو؟ -

 بود ... لبخندي زدم وگفتم: خودش

 منم ... ترانه ... -

 اي سکوت کرد ... بعد باالخره جواب داد: چندلحظه

 ؟یحالش خوبه؟خودت خوب هرانمیافتاده؟ک یجونم ترانه جون؟اتفاق -

 وگفتم: دمیحرفهاش پر نیب

 مخوایامروز م نی..هممی... نه ونو ندار نمتیبب خوامیهمه خوبن!م -

 یشاپ ی... توکاف گهی... چهار ساعت د نمتیبب
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 ... انمهریک شرکت کینزد که

 تمرفی... وگرنه من م امیگفت آره،م یم دیسکوت ومکث ... با بازهم

 نبودم که کنار بکشم ... یخونه اش ... آدم

شه ب که انجام کردمیام رو م یکاري بکنم ... تمام سع خواستمیم یوقت

... 

 که توش خنده بود گفت: ییباصدا

 شدنیردم تلف متو معلم وناظم نشدي!بچه هاي م کنمیخداروشکر م -

 ... نست رن؟ امیازدستت...! باشه ... م

 !اسمش بود ییزایچ نیهمچ هیآره ... فک کنم  -

 !نمتیبیباشه ... م -

 امه هیرو به ر هوا قیلب گفتم وبعدازقطع تماس عم ریي ز"نمتیبیم"

 بهم شدیم دایپ یکی... باالخره  دمیکش

 بده! جواب

زحد ا شیب رزنیزدم ... پ رونیب یب یکه رفت، با اجازه اي ازب انمهریک

 به دادمیبود..حق م نیریمهربون وش
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 که انقدر عاشقانه دوستش داشته باشه ... انمهریک

 دهیجلوم کش یِ که صندل کردمیبازي م زیم روي کیکوچ باشمعِ

 لبخند زنان نشست ایمیشد،سربلند کردم،ک

 :وگفت

 چوندي؟یشد ... آقاتون رو پ یخُب!چ -

.. . ومدهینسبت خوشم ن نیاز ا چیه دینگاهش کردم که فهم یتیبانارضا

 شونه اي باال انداخت وگفت:

 حالش خوب بود؟ -

 یالیخ ینگاهش کردم و با ب نهیو دست به س یزدم به صندل هیتک

 گفتم:

 مرد! ی... داشت م میخونه ي پدري اش بود شبید -

 وگفت: دیباغم نگاهم کرد،لبش رو گز ایمیک

 نیحس یکت ولبره شر خواستیتماس گرفت ... نم نیصبح هم باحس -

 شترتویمجبورش کرد ... هرچه قدرب

 .کنهیم الیشترفکروخیبمونه ... ب خونه
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 گردنم رو کج کردم وگفتم: یکم

 خبرداري خانم! ییزهایچ هیخوبه!پس تو از -

ي ا شهیش زِیخودش تويِ م ریرو آروم بازوبسته کرد وبه تصو چشمهاش

 شد وگفت: رهیخ

 خبردارم! ییزهایچ هیمنم از -

 ایمیکچندبرخوردي که با نیکردم تاصدام باال نره ... ازهم یسع یلیخ

 باوجود ایمیداشتم کامال متوجه شده بودم ک

گه ب هودهیرو ب زيیکه چ ستین ی... زن هیمدارِ خوب استیبودن،س جوون

 انجام بده ... من هودهیوکاري روب

 ... شناختمیهاي خودم رو خوب م همجنس

کردم  یم یکه سع ییوباحرص وباصدا زگذاشتمیرو روي م دستهام

 کنترلش کنم، گفتم:

 قِ منِ ح نیا ایمیبود ... ک یرفتار اون آدمها چ لیبدونم دل خوامیمن م -

 که بدونم ... من قرارِ نُه ماه بااون آدم

 رفتارشون چطور بود؟ شبید یدونیکنم ... م یزندگ
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 شد،گفت: رهیبهم خ میتکون دادومستق سري

 ... تونمیبهت بگه ... من نم دیبا انیخود ک -

.. .زدم ودستهام رو توي هم قفل کردم وانگشتهام روفشردم  پوزخندي

 بهش نگاه کردم وگفتم:

 انمهر؟یان؟کیک -

 وباتمام حرصم گفتم: دمیخودم رو جلو کش یکم

م !بهدیشازدهنش حرف ک شهی... منو خر فرض نکن..با انبر نم ایمیک -

 نطوریکه ا هیخانواده چ نیبگو توي ا

 آدم کشته! انمهری... انگارک کننیشون برخورد م بابچه

وبه سمت چپش نگاه کرد،لب  دیرو به صورتش کش دستش

 توي چشمش مشخص مردمکهاش د،ازحرکتیگز

.. .هش موندم ب رهی... خ انهیکه دهن باز کنه  کنهیکه داره فکر م بود

 نگه..اگه ازپسِ مجد زيیچ تونستینم

 اومدم ... یخوب برم ایمیاومدم؛ ازپس ک یبرنم

 بهم کرد وگفت: ینگاه مین
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 ؟یده نکناستفا انمهریک هیبهت گفتم ازش عل زيیاگه چ ديیقول م -

 زدم وگفتم: لبخندي

 قول! -

 وگفت: دییگرفت،لبهاش رو روي هم سا منبه سمت  میرو مستق سرش

 دونمیکه نم وتاب داره چیداستان پ نیبگم ترانه..انقدر ا یچ دونمینم -

 ... دونمینم ادیازکجاش شروع کنم..منم ز

 ... دمیشن یب یوب نیازحس منم

 به شالِ روي سرم ومرتبش کردم وگفتم: دمیدست کش کالفه

 بشنوم! خوامیهمونا رو م -

 وگفت: دیکش یقیعم نفس

 هت بگم ...چطور ب دیشد تا بدونم با یچ شبیخب بهم بگو د -

کنه؟من که  یي اطالعات هیمنو تخل خواستینگاهش کردم ... م یکم

 !مسلما خودش حدسدونستمینم زيیچ

 شده ... یکه چ زدیم

 لب بازکردم وگفتم: آروم
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 دهیبهت بگم؟ازخونواده اي بگم که پسرشون رو ناد دیبا یچ -

 پسرشون باشه! انیگرفتن؟البته اگه ک

 باال انداخت وگفت: ابرو

 اسما که هست! -

 :دمیپرس باتعجب

 اسما؟! -

 رو توي هوا تکون داد وگفت: دستش

 شد؟ یحاال!بگو ... چ -

 خواستمیسکوت کردم تا بتونم خالصه اي بهش بگم..چون اگه م یکم

 کنم اعصابم به هم فیدوباره براش تعر

 زدمی... نگاهش کردم وشروع کردم به گفتن ... من حرف م ختیریم

 جاها تعجب ی..بعضدادیواون گوش م

 رايِب... رفتارش  کردیجاها بغض م یزد،بعضیجاها لبخندم یکرد،بعضیم

 یازحد عاطف شیهمسرِ دوست ب کی

 ... بود
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 رو تموم کردم وگفتم: صحبتم

کار  یچ انی.. مگه ک.اون رفتار  ستیهنوز برام قابل هضم ن -

 کرده؟استغفرااهلل به خواهرش تجاوز کرده که

 آدم کشته؟ دونمیچه م ایکنن؟یم اونطوري

 زد وگفت: یلبخندتلخ

 !ستنهایتر ازا نیمرتکب شده براي اونا سنگ انیکه ک یگناه -

 نیسنگ زيیکار کرده؟مگه چ یمرد چ نیگشاد شد ... مگه ا چشمهام

 هم وجود داشته؟ نیتر ازا

 بزنم،گفت: یمهلت نداد حرف ایمیک

 دي؟یهمه ي خانواده رو د شبیخب تو د -

 مغزم فشارآوردم وگفتم: به

 ..... بابچه ها وعروس ودامادشون . دمیونازي رو د رضایعل -

 زد به پرِ روسري اش وگفت: یدست

 ... ديیخب پس همه رو ند -

 :دمیپرس متعجب
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 دم؟یدیم دیاي هم بود که با گهیمگه کسِ د -

 زد وگفت: لبخند

 !ديیخونواده رو ند آره ... تو نوه ي اون -

 بچه داره؟ انیبچه هاي بچه هاش؟نکنه ک یعنی؟یک یعنی نوه؟نوه

 :دمیپرس رتیباح

 نطوريیبچه داره وبچه اش رو ول کرده که مادرش ا انیک یعنی -

 کنه؟یم

 ... سرش رو تکون داد وگفت: د،آرومیخند

 که اصن ... انمهری... ک زمینه عز -

 کرد و بعد ادامه داد: یمکث د،یگز لب

 ... گمیو مر رانیبچه ي م اصن ازدواج نکرده،نه ... -

و رر؟سرم گتود؟ پسر بزرب یک رانیران؟می... م دیناخواسته باال پر ابروهام

 وگفت: دیکش یتکون دادم،آه

 ... اردارِبم باز هی.. و هد.بچه ي دو ساله  هیبچه داره.. هی رانیآره ... م -

 ام گرفت،بچه اش هنوز دو ساله بود ودوباره باردار بود؟ خنده
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 گفت: دیام رو که د خنده

 خب؟ خنديیچرا م -

 تکون دادم،لبخند زد وگفت: یچیه یرو به معن سرم

ون رو هم تو ا ي بچه هیصدايِ گر ی... حت ديی... نفهم ديیآره..ند -

 ینازي نذاشت کس ی... حت ديیخونه نشن

ي از... ن نهیاي بده که تواون خونه بچه اي هست ... نازي هم نشونه

 خوادیرو که نم زيیچ یکس ذارهینم

 رایي بسا ... خانواده گنجهیتو تصورت هم نم ی..زنِ مقتدريِ ... حتنهیبب

 نیهم ی... ول یلیمحترم ... خ

ار فترباهاش  نطوریکه ا دوننیم زيیبزرگشون رو مقصرِ چ خانواده،پسرِ

 ... کننیم

 قرار گفتم: یب

 کار کرده؟ یچ انیمگه ک -

 پوزخندي زد،بادستهاش بازي کرد وگفت: ایمیک

 که کاري نکرده! نهیمهه کرد انمهریدرواقع تنها کاري که ک -
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 گرفت وگفت: یشدم که نفس رهیخ بهش

 س ...اناخواسته  ان،ی... ک ؟یدونیخب ... راستش م -

 موندم ادامه داد: رهیکه خ بهش

د راربو... ق خواستنشیبچه ي ناخواسته اس ... پدرومادرش نم انیک -

 یب یسقط بشه که مادرِ نازي ... همون ب

...  یلو ادین ایبه دن انی... مادرش هرکاري کرد که ک ذارهیونم فهمهیم

 یخب خواست خدا بود ... هر کاري بکن

. ومد ..ا ایبه دن انی... ک یداشته باش یقدرت اونروي قدرت  یتونینم بازم

 هفت ماهه ... وازلحظه اي که به یول

و ر انیپدرش ... ک نطورینکرد..هم یبهش توجه گهیاومد مادرش د ایدن

 و هفت ستیب نیدن ... تو ارها کر

 بار اونو توآغوششون نگرفتن ... هی یسال،حت

 اورمسخره اي رو ب لِیدل نیهمچ دیکردم؟بایباور م دیکردم،با سکوت

 مساله نیبه خاطر چن یکس کردم؟مگهیم
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 ایمنو بچه فرض کردن  نایکنه؟ایباپسرش برخورد م نطوریا اي

 احمق؟خنده اي کردم وگفتم:

اش  یاصل لِیخوب بود ... خب حاال دل یلی!خایمیبود ک یقشنگ کج -

 رو بگو!

 که تويِ نگاهش بود یچرا نگاهش،حس دونمیموند ... نم رهیخ بهم

 دیکش یمجبورم کرد که سکوت کنم،آه

 :وگفت

 !نیبود ترانه ... هم نیهم لشیدل -

 :دمیدندونهاي به هم فشرده ام غر نیازب یجلو خم شدم وعصب به

باهاش  چه رفتاري ديیند شبید ا؟تویمیکردي کمنو مسخره  -

 کردن ... کسانیداشتن..غرورش رو باخاك 

منِ به اصطالح نامزدش مجبورش کردن بگه غلط کردم ...  جلويِ

 مادرش بهش نمکدون پرت کرد ... بهش

 نِ بچهودناخواسته ب لیمگه آدم به دل ایمیبه من نگو مامان ... ک گفتیم

 خواهرِ بکنه؟خیکارو م نیاش هم ا
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ن براي خواهرم!م رهیناخواسته اس ... جونِ مادرم درم منم کیکوچ

 !ایمیک ستیگوشام دراز ن

شد  رهیچشمهام خ زگذاشت،تويیخم شد ودستهاش رو روي م اونم

 وگفت:

 نایرِ کماد نیکه ... خب ... بب نهیا قتشیهست ترانه...! حق یول -

 رابطه یعنیاصال باپدرش باشه ...  خواستهینم

 ... انمهریرابطه شده ک نیناخواسته بوده وحاصلِ ا ي

 کردم وگفتم: زیرو ر چشمهام

 نامشروعِ؟ انمهریک یعنی -

 رو درشت کرد وگفت: چشمهاش

 شوننیبودن!ب ...! پدرومادرش به هم محرم بودن ... نامزدوونهینه د -

 باهم اختالف یخونده شده بود ... ول غهیص

 که مادرِ نازيِ ... یدونیم یب ی... ب داشتن

 تکون دادم که ادامه داد: سري
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 رانمهیک پدر ومادرِ یعنیبوده ...  رضایسوسن،مادرِ عل یعنیز،یعز -

 خوننیم غهیدخترخاله پسرخاله بودن ... ص

 رو به زیهمه چ خواستنیباهم مشکل داشتن ... م یلیخ یول نشونیب

 ازهمون حربه ي انیهم بزنن که پدرِ ک

 ی.. ول.رو به زور زِن خودش کرد  انیه کرد ... مادرِ کاستفاد مردونه

 انمهریبود که مادرش ک یاتفاق زمان نیبدتر

 انی.. ک.متنفرشد که باعث شد کنار هم بمونن  انیحامله شد ... از ک رو

 ... دونستیرو مقصر م

 گفتم: آهسته

 !ستیاصال معقول ن -

 تکون داد وگفت: سر

 !نهیهم لشونیباور کن دل ی... ول ستیآره!ن -

 وگفتم: دمیخند باحرص

 گهیبچه ي دچطور شد انقدر عاشقِ هم شدن؟اونا چهار تا ییهویبعد  -

 هم دارن!
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 گفت: باغصه

 یره ولرادر داچهار تاخواهر و ب نکهی... ا کشهیم انمهرویداره ک نیهم -

 توجه هستن ... یبه اون ب

 وسط نیا یکردن باهم،عاشق هم شدن ول یزندگ ؟بعدازچندماهیدونیم

 همچنان مورد تنفرشون بود ... انمهریک

 رشماد یبرخورد کنن ول انیهرکاري کردن که بهتر با ک زیوعز یب یب

 رو کشیحاضر نبود بچه ي کوچ یحت

 ... رهیبغل بگ توي

 !رهی!اصال تو کَتَم نمشهیباورم نم -

 وگفت: دییدستهاش رو به هم سا کالفه

 یلیخ انی.. ک. ؟یفهمیجز اون خانواده ... م رهینم چکسیهتو کَت  -

 که نهی... بدتر هم ا یلیمشکل داره ... خ

 ... خودش

به شماره کرد  یتلفن همراهش صحبتش رو قطع کرد،نگاه صداي

 بادلخوري گفت:



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 رفت! ادمیواااي ...  -

 گفت: وبعد

 ادمی...  ادیمانم ببرگردم خونه ... قراربود ما دیترانه جون..با دیببخش -

 رفت ...

.. .دم شبزنم تلفن رو جواب داد ورفت ... ومن مات  یحرف نکهیازا وقبل

 رو قبول کنم لیدال نیا تونستمیمن نم

 شه؟ی... مگه م

 رفتم ... خونهبه سمت  یوسردرگم یباکالفگ

وراست  کردم،چپیم لیوتحل هیومنگ بودم ... هرطور تجز جیگ

 دشی... هرطور که م خوندمی..برعکس مکردمیم

ود ب زيیچ یعنی...  رمیبپذ تونستمینم یول رفتمیم رو ایمیحرفهاي ک با

 دونستم؟یکه من نم

 یتنبافروي مبل نشسته بود و یب یرو بازکردم و واردشدم ... ب درخونه

 لبخندي زد دیبافت ... منو که د یم

 :وگفت
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 اومدي ننه جون؟خوش گذشت بهت؟ -

 متونستیهم م یب یب ،ازیداشتن دوستمادربزرگ  نیزدم به ا لبخندي

 نیشترازایب دیبپرسم؟مسلما! منتها با

 ... لبخندم رو ادامه دادم وگفتم: شدمیم یمیصم باهاش

 بله ... -

م بد ییچا وانیل هی... برو لباست رو عوض کن  یبه خوش شهیهم یاله -

 ... یدستت تا گرم بش

رفتم،شالم رو ازسرم بازکردم که  اتاقتکون دادم وبه سمت  سري

 کرد: خکوبمیم ییصدا

 رو بهت گفت؟ زیخب ... همه چ -

 روح ازتنم رفت! انمهریک دنِیگشاد شده برگشتم وباد ییباچشمها

نگاهش کردم،جلوتر اومد وبهم نگاه  د،فقطیپر رنگم

 ... مردمک چشمهام کردینگاهم م قیکرد،موشکافانه،دق

د رنگش ... لبخندمحوي ز یبودن توي چشمهايِ طوس رهیازخ دیلرزیم

 وگفت:
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 بهت گفت؟ یچ -

 دهنم رو فروخوردم وباصداي دورگه اي گفتم: آب

 ؟یک -

اون دوتا مردمک  یزد،ول یترشد،چشمهاش برق م ضیعر لبخندش

 داد ازحالِ  ینم یتوي خون خبرخوب یطوس

و ر ستاد،سرشیا د،روبرومیخودش رو جلوترکش یمرد به من ... کم نیا

 کج کرد وگفت: یکم

بهت  ی... چ ديیکشیبراش خط ونشون م یداشت دمی! شنایمیک -

 کم وکاست یگفت؟رك وراست بهم بگو ... ب

ش با زنگ بزنم وازخودش بپرسم ... مطمئن تونمیراحت م یلی... چون خ

 انقدر روش تسلط دارم که حرف بکشم

 ... پس با زبون خوش خودت بگو. ازش

خوش  کرد،حالشیم دیکرد،با لبخند داشت تهد یم دیتهد داشت

 نبود.فقط نگاهش کردم که صداش رو باالبرد

 گفت: وباتحکم
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 بگو! گمیبهت م -

 فت:حرف بزنم سرش رو برگردوند سمت در و گ نکهیخوردم،قبل ازا کهی

 ... فتادهین ی!اتفاقیب یب این -

 نافذشهم چشم داشت؟دوباره برگشت وبانگاه  سرشمرد پشت  نیا

 نگاهم کرد ... ابروهاش رو باالبرد:

 خب؟! -

 رو ترکردم وآهسته گفتم: زبونم

 ده باشه؟مربوط بو دیبه تو با ایمیقرارمن وک یکنیچرا فکرم -

ي ندبود،باپوزخ یداد ... عصب یم دیخنده ها هم بوي تهد نی..ادیخند

 گوشه ي لبش نگاهم کرد وگفت:

 یلی. خ.. نیقیسالِ با هم رف یس ستیب هی ایمیتو وک نکهینه ا -

 !نیموضوعات مشترك دار

 :یبه چه سخت دونستیمثل خودش پوزخند زدم اماخدا م منم

 باشه ... ها؟ شتربودهیب ییبراي آشنا دیخب شا -
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انگشتش  د،نوكیبه موهاش کش یبردم،دستیحوصله اش رو سرم داشتم

 رو تودهنش فرو کرد وپلکهاش رو روي

 فت:گ یفشرد،بعدازلحظات هم

ونم بد خوامی... فقط م ینیي نکن اون روي منو ببترانه جان ... کار -

 اش رو خودم برات هیبهت گفته تابق یچ

 کنم ... اضافه

گردنم رو کج کردم  یشدم،کم نهیعقب رفتم ودست به س یقدم

 وباتمسخرگفتم:

 ... بود رکردهیزبونت تو حلقت گ دمیجالب!صب که ازت پرس ع؟چها -

 رکردهیوتنش گ وارپشتمید نِیب امیسمتم وتابه خودم ب زبرداشتیخ

 گذاشته واریبودم،دستهاش رو دوطرفم روي د

 :دیغر بود،توصورتم

 ... بگو شهیهستم..بدترش نکن که به ضرر خودت تموم م وونهیمن د -

 ... بگو ترانه!

 شدم وگفتم: رهینگاه کردم،به چشمهاش خ توصورتش



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 ت!واهروبرادرارفتار مادرت!پدرت!خ لیگفت،دلیم دیکه با زيیهمون چ -

شد،نگاهش رو روي لبم سر داد  رهیشد،درمونده بهم خ رهیخ بهم

 گفت: دیلرز یکه م ییوباصدا

 ..رانه .تبهت گفته؟کلمه به کلمه اش رو بهم بگو ... تورو خدا  یچ -

.. و .ر ایمیک حرفهايزدم وگفتم ... تک به تک  هیتک واریرو به د سرم

 خوب تو ذهنم حک شده بود چون تاخونه

 درد روي شتریب گفتمیدوره اش کرده بودم ... هرکلمه که م صدبار

 نشست ... هر واوي که یصورتش م

 همنگا ی... حرفم که تموم شد،کم رفتیتو هم م شتریب گفتم،صورتشیم

 :دیکرد،نال

 بود؟ نیهم -

 رو تکون دادم،لب زدم: سرم

 ... بود نیبه خدا هم -

اجرا مي  چرا باورش برام مهم بود..برام مهم بود باور کنه همه دونمینم

 بوده ... نیا
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 د،آهستهیچرخ یتوصورتم نگاه کرد،نگاهش توي صورتم م باعجز

 صورتش جلو اومد وسرش رو روي شونه ام

 کرد: گذاشت،زمزمه

 خدا روشکر ... -

ات سانت ... جر کی یدرعجبِ شکرش موندم ... تکون نخوردم..حت ومن

 نداشتم تکون بخورم ... آهسته گونه

ن م مرو بستم ... خدا ... چه کن د،چشمهامیکشیرو روي شونه ام م اش

 مرد؟ نیباا

.بهم پشت کرد ورفت دیکش یقیعم د،نفسِیکه گذشت عقب کش یکم

... 

 سرش روي شونه ام ... یمن موندم وگرم یول

 :انمهریک

 یم ... داشت بارون دمیکش یشکل م با انگشتم روي بخارپنجره آهسته

 ومن گوش سپرده بودم به قشنگ دیبار

 رو نگفت. یهمه چ ایمیکنم ک ی... خداروشکرم عالمآهنگ  نیتر
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 یم... بازم خدا روشکر ...  یرو گفت ول شترشیرو نگفت،ب زیچ همه

 چیرو هم بدونه، ه نیدونستم ترانه اگر ا

 خودم ندارم ... شِیبراي نگه داشتنش پ یشانس

... سرم داغ بود..تب  دمیکش سیي خ شهیام رو رويِ ش یشونیپ

 کرد یام م وونهیداشت د ادیز الینداشتم،فکروخ

 یب یشناختم،بیرو کنارم احساس کردم ... عطرش رو م ی... حضور کس

 بود ... دست گذاشت رو شونه ام وگفت:

 ... نمتیمادر برگرد بب -

 دی... لب گز صورتم راستسمت  یِرويِ برآمدگ دیکش برگشتم،دست

 وگفت:

 کنه ... یکارم یباخودش چ نیبب -

شدم،دستش رو باالآورد  رهیحس وحال بهش خ یزدم وب لبخندي

 شترگازیرو کنار زد،لبش رو ب راهنمیوپ

 گفت: زد،بابغض

 ..دستش . یچه کبودي هم شده ... اله -
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 حرفش وگفتم: نیب دمیپر

 ... ماینداشت نی؟نفریب یب -

 ه هموخودش هم روي پاش بلندشد تابتون دیکش نییام رو پا قهی رزنیپ

 قدم بشه،آروم جايِ کبودي اي رو که

 رو ... سرش دیگذاشته بود رو بوس ادگاريیمن،روي تنم  دخترش،مادرِ

 ام گذاشت وگفت: نهیروي س

 رونیوب یبست لیاتاق دخ نیفدات بشه ... چرا توا یب یب -

 یکه نخوردي ... عصرونه ام هرچ اي؟هان؟ناهارینم

ز ورود یکیمادر ...  نمیرنگت رو بب رونیب ای... ب ومديیزدم ن صدات

 برگردما ... دیبا گهید

 وگفتم: دمیرو روي موهاش کش دستم

 اري و بعدش... بري که دوباره سربه سرشون بذ ريیجا نم چیشما ه -

 رم؟یبگ لتیتحو مارستانیب امیب

 شد روي پهلوهام گذاشت وگفت: یو که دورم حلقه نمر دستهاش

 .من اونجاست .. یِبرم ... خونه زندگ دیمادر ... با رمیم -
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 رو به موهاش رسوندم،آهسته گفتم: لبهام

 یعسهمه سال  نیا ... یبجنگ ريی... م یکن یزندگ ريیاونجا که نم -

 رکرد؟ییتغ زيیکردي،چ

 :کردیآروم روي پهلوهام حرکت م د،دستهاشیلرز صداش

 ... ی... توبچه شون رکنهییتغ دیباالخره با -

 :یب یها نبود ب یسادگ نیا د،بهیمنم لرز صداي

 ... گنینم نویخودشون که ا -

 وازش جداشدم،دوتادستهام رو محکم رويِ صورتم دمیکش یقیعم نفس

 فشردم ...

 بهش نگاه کنم گفتم: نکهیا بدون

 ... بخوابم خوامی... خسته ام م یب یقربونت برم ب -

اي توي سکوت نگاهم کرد ... بعد رفت ودراتاق رو هم  قهیچنددق

 رفتم پنجرهکردم وبازهم به سمت  یبست.پوف

اي برکردن؟ یکارم یموارد چ نیتو ا هی... بق رونیشدم به ب رهی... خ

 یکارم یآروم کردن ذهنِ آشفته شون چ
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...  انهیزدن؟ یخوردن؟حرف م یخواب م رون؟قرصِیرفتن ب یکردن؟م

 دن؟یکش یگارمیخوردن وس یمشروب م

کت ... سالها بود سا شدمیم رهیکدوم نبودم ... فقط خ چیهمرد  من

 شده بودم ... رهیمونده بودم وخ

 دادم ... خودمهمون روزي که ساکت موندم وبعدش کاردست  مثل

ه نزدبودم ... شو دهیکش یمحبت یسالم بود ... شونزده سال ب شونزده

 بودم..اون روز دهیسال طعمِ محبت رو نچش

ت با اشدساله  زدهیس رانِیآخر ... رفته بودم عمارت ... م مِیبه س زدم

 غرور ازحضورِ بابا تو مدرسه اش وصحبتش

ن فتگکه به پدر  گفتی... م کردیاونها ازش صحبت م ریمعلماش وتقد با

 فوق العاده اس ... دانش رانیکه م

ن تومدرسه شو رانی... باعث افتخارشون که م یِودرسخون زپرشورآمو

 باشه ... نگاهم رو دادم به بابام که داشت

 کی.من زدیوچشمهاش برق م کردی... نگاهش م کردیلبخند نگاهش م با

 رهیازچشم همه وخ ستادم،دوریگوشه ا
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پسرش رو  د،دستیکوب یبه دستهاي پدرم که روي پاي پسرش م شدم

 هاي یوبلندبلند به شوخ گرفتیم

 ییي دستها رهی... ومتوجه نبود منِ شونزده ساله خ دیخند یم پسرش

 کیهستم که تمامِ عمر منتظر بودم فقط 

...  داص ی... ب ختمیشدم وآروم اشک ر رهیبشه ... خ دهیروي سرم کش بار

 دم نزدم ... دست وپام دیرکشیقلبم ت

م زدودم ن ردمدم نزدم ... مو رشدمیوسست شد، دم نزدم ... تحق کرخت

 ومدام قربون دیخندی... مادرم،نازي م

 سرِکه پسرِ بزرگشون بودم ... پ یرفت،ومن ... من یي پسرش م صدقه

 بار کی مردمیارشدشون بودم،داشتم م

هم بنگاه پرمحبت  کی ی... حت نیباربهم بگن آفر کیکنن، فیتعر ازم

 شدم وساکت موندم ... رهیبندازن ... خ

 خندون رو بغل کرد وبه خودش فشرد وتک تک رانِیبا ذوق، م پدرم

 گرمايِ پدر رو تمنايِ ادیبدنم فر سلولهاي
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 رو رانینازي بلندشد وگونه ي م یوقت دمی... به جنون رس سردادن

 برگشتم به دیلرز یکه م یی... باسرتاپا دیبوس

 دمیبرو کو زیوار همه چ وانهی..دکردمیم یزندگ یب یاي که با ب خونه

 وشکستم ... حسرتهام فوران کرده بود ...

 نهیغم وغصه وخشم هام فوران کرده بود ... گلدون رو که تو آ تمام

 یکه مثلث نهیآ زیي ت کهیت کیدم،یکوب

 مخودکارکردم ... دست  یچ دمی... نفهم زدیبود بهم چشمک م شکسته

 نبود،خسته خودم زدستیچ چینبود..ه

ه ستي شک نهیام،ازپس زده شدن ... دستم رو دور آ یبودم اززندگ شده

 گره کردم وباتمام توانم توي شکمم

 نیکه زم پامشد ... روي دو تا لیتبد ادی... ناله ام از درد به فر دمیکوب

 نمیخوردم فقط نگاهم به در بود که بب

 هیرا گبام روببوسن وازم  یشونیکه بغلم کنن؟که پ انیم ادمیفر باصداي

 ريیتصو نیآخر یبمونم؟ولبخوان که 
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 دهیرپ ییکه با رنگ ورو ربودیبود مش باقر پ ادمیبه  یهوشیقبل از ب که

 وباتمام وجود دیازترس توي خونه پر

 ... زدیم ادیفر

 هادگارموندی هیتابخ یسکه رد  یی... جا دمیرو روي شکمم کش دستم

 گفت خدا یم شهیهم یب یبود برام ... ب

ده زن گفت خدا تورو براي من یرحم کرد که ضربه کاري نبود ... م بهت

 پسرداشته باشم ... کینگه داشته تا 

 یمبهشون  دیکه با یی... مردا رهیدستم رو بگ میریپسر که تو پ کی

 چهار بار به ایسه  ی،سالییگفتم دا

براي جبران قصور پسرهاش منو پسرِ  یب یوب زدنیسرم مادرشون

 خودش بارآورده بود ... تلخ بود،سخت بود

 تی... من پدرداشتم،مادرداشتم،خانواد ه اي پرجمع یزندگ نطوریا

 رو نداشتم ... چکسیحال ه نیداشتم ودرع

به سمتش  د،آهستهیکش رونیهمراهم منو ازفکرب تلفنزنگ  صدايِ

 زد،آهستهیروش چشمک م نیرفتم،اسم حس
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 دادم: پاسخ

 الو؟ -

 وسرحال گفت: شاد

 داداش؟ یخوب -

ر رادبنبود ... من  یخون یبرادرم بود؟بود ... ول نیداداش؟برادر؟حس

 نیوقت مثل حس چیبرام ه یداشتم ول یخون

 وقت! چی... ه نبود

 زدم ازانرژي اش وگفتم: لبخندي

 ؟یخوشحال -

 م شد ...نباشم؟داداش امرتون انجا -

 نیرو به حس یکه چ ادیب ادمیکردم..به ذهنم فشارآوردم تا سکوت

 سپرده بودم ... که خودش گفت:

 انه ...کردم!براي برادرِ تر دایبابا دکتره رو پ -

 ي لبم رو خاروندم وگفتم: گوشه

 شد؟ یآهان ... خب چ -
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 گفت: کالفه

 هی!گهیشد به نظرت؟رفتم عقدش کردم...! خب وقت گرفتم د یچ -

 ... گهیهفته د

 کارش خوبه؟ -

 درِ بسته ي اتاقم نگاه کردم،جواب داد: به

 ؟یکن یسام رو راض خوايیم چطور...  ستیب ستیب -

 شد که ذهنم رو منحرف کنه: دایپ زيیچ کیزدم، لبخندي

...  کنمیم شیکار هیسام رو  بعد کنمیاول خودم با دکتر صحبت م -

 یاش حرف م شتردربارهیفردا تو شرکت ب

 ... میزن

ا ه یهمه ي تلخ نیریش ايِیرو کیقطع کردم، نیتماسم رو باحس یوقت

 کیترانه، نکهیا یِنیریرو پس زد ... ش

 گذاشت. یومرهم م دیکش یرويِ همه ي زخمهاي روحم دست م روزي

. .. نجابودمیمردي نشسته بودم همسن وسالِ پدرم ... من ا روبروي

 داشتم براي دیخودم رو سرپا کردم چون ام
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 بلندشدن ... دوباره

 رو به دهنش دوخته بودم،سري تکون داد وگفت: نگاهم

. .. انهی شهیبگم کامل خوب م زيیچ نیباچن تونمی... من نم دینیبب -

 وعکس ازگذشته شیآزما یهرچ دیمن با

زراه اه ک نیاش کنم ... انتظارندار نهیدوباره معا نیوهمچن نمیبب داره

 دورحدس بزنم؟

 زدم وگفتم: لبخندي

 !رتقِارسمقد کیمطمئن بشم،چون ...  خوامیم یخب مسلّمِ دکتر ... ول -

 کرد وگفت: زگرهیودستهاش رو رويِ م دیخند

ان که تو یی... منم تااونجا ستمیپسرجون ... من دکترم،خدا ن نیبب -

 مییوتوانا یداشته باشم،توحوزه ي درمان

 هنیاهمونطور که گفتم بدون مع ی... ول ذارمیباش کم نم باشه،مطمئن

 بکنم ... تونمیکاري نم

 زشیمهم بلند شد،به سمت  یتکون دادم وبلند شدم،دکتر کامل سري

 رفتم ودستم رو به سمتش درازکردم،دستم
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 فشرد وگفت: رو

 !نیایب رتقِپس من منتظرم که با اون س -

 یقیمعاومدم نفسِ  رونیوسرتکون دادم ... ازاتاِق دکتر که ب دمیخند

 ... سام کردمیکارو م نیا دم،منیکش

 ... امیبرم بداخالقمرد  نیمخالفت کنه ... من ازپسِ ا تونستینم

 گرفتم براي هفته ي بعد ... یرفتم ووقت یسمت منش به

 اومدم ... تازه اولِ راهم ... رونیبهتر ازمطب ب یباحال

 :ترانه

 اخم کرد وگفت: سام

 !بیچه عج -

رفتم ودستم رو به سمتش دراز  کشیباال انداختم ونزد شونه

 اش یکردم،دستم رو گرفت،به زحمت تونستم راض

 روز رو بامن سپري کنه ... مین کیکه بهم افتخار! بده و  کنم

 خودم رو جمع کردم وگفتم: یکم
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 یحت یردم ولکصد بار باخودم مرور  شهیهم بدتر..باورت نم بیاز عج -

 ... آخه ستیقبول ندرصد برام قابل  کی

 !گذره؟یم یمردم چ نی... آخه تو مخِ ا

 رو فشرد وگفت: دستم

 نیمچاونا بودي ه طیو شراتتوهم اگه  دی... شا میستیماکه جاي اونا ن -

 کردي.. یرفتاري با بچه ات م

 اعثبشدم،اول صبح وهوايِ خوبِ پارك  رهیزدم وبه روبروم خ پوزخندي

 براي نرمش اديیز تیشده بود جمع

 برسونن ... نجایوقدم زدن خودشون رو به ا یصبحگاه

 :باتمسخرگفتم

 وهفت سال سام! ستیدوسال ... نه ب نیسال ... ا هی نیا -

 وگفت: دیخند

 یداختم وبعدش حتتو؟!مگه من بچه پس ان یزنیحاال چرا منو م -

 نگاهشم نکردم؟!

 گردشده گفتم: ستادم،باچشمهايیا
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 سام؟! -

 زد وگفت: یمن،چشمکبرگشت سمت  خندون

ت رو داداش دونمی؟بابا ماسم منو صدا کنه خوادیم ی!هعچته تو بابا؟ا -

 همه ابراز عالقه نیدوست داري دختر!ا

 که! نداره

برگايِ  م،بهیدادم وباز پاهام رو حرکت دادم،سکوت کرد سرتکون

 !زيییبرگهاي پا نیم،آخریشد رهیخ رپامونیز

 :دیپرس دیشکست وباتردسام سکوت رو  باالخره

 اري که ...... ک یعنی.. .پسره که ... که ... باهات  -

 گفت: یرو باال گرفت وچشمهاش روبست وباکالفگ سرش

 ... واي خدا! یعنیبهت دست نزده که؟ -

م دل نبود اما از ته یکردم،سرخ شده بود ... خنده هاش مصنوع نگاهش

 نبود.از درون داشت خودش رو

قت وبود وصبح اول  داریهاي شب ب مهیرو داشتم که تان خورد،خبرشیم

 زد. یم رونیهم ب
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 گفتم: فیضع ییوباصدا دمیگز لب

 ... خب ... یعنینه ...  -

عد ب سام بود که نیا م،وبازهمیهم الل شدم ... بازهم سکوت کرد خودم

 سکوت رو شکست: یازمدت

رو  زیچ همه فتهیاتفاق بدي ب نکهیقبل ازا دمیم دم،قولیقول م -

 درست کنم خانم خواهري ... باشه

 ... باشه؟ یکیمراقبِ خودت باش عروسک سرام خواهرکوچولو؟توفقط

 نه از گذشته ها!گذشته هاي اديیف،ی... خنده اي کمرنگ وضع دمیخند

 کی دنیچندان دور ... ترمه براي خر

. چه خونه رو رويِ سرش گذاشته بود .. یهفتاد سانت یِکیسرام عروسک

 قدر اون روزا سام سربه سر همه مون

ترانه خودش  نیگفت ا ی... همه اش به ترمه م ذاشتیم

 شبا بغل کن نوی!اکاریچ خوايیم ،عروسکیِکیسرام

 ... وبخواب
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شدم ... توفکر بود وبهم نگاه  رهیرخِ سام خ میوبه ن برگشتم

 زدم وگفتم: یکرد،چشمکیم

 ه تانک جونم!باش -

ي ها بار ازته دل بود،من عاشق خنده نی... ا دی... بلند خند دیخند

 میوچشم قهوه ا ییبرادرم بودم ... برادرِ موخرما

ود به پاش؛باعث شد یداشت ول ییبایگندمگون ... چهره ي ز ی... باپوست

 ازعاشق شدن بترسه ... یحت

 وگفت: دیچهره اش رو درهم کش یکم سام

 شدم ... م؟خستهینیبش میبر -

 یمن ادی... دادوفر مینشست یکیهمون نزد یمکتیدادم وروي ن سرتکون

 تونستم یم یکرد ول یکرد،دست بلندنم

ق رو حس کنم ... ح شیخشمِ توي دلش رو حس کنم ... سرخوردگ اوجِ

 بود اجباردست  رِیداشت ... خواهرش اس

 تونست بکنه ... یکاري نم چی... ه واون
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 دراز کرد وپشتم گذاشت،به دستهام نگاه مکتینرف رو دوط دستهاش

 که به اسم چرم یکردم که تويِ دستکش

 فروختن پنهون شده بودن ... آهسته گفتم: یم

 رگاه؟یتعم رهیهنوزم م یکام -

 سرش رو به سمتم چرخوند وگفت: یکم

 نه ... -

به سمتش گردوندم وباتعجب  یبود کم نییرو همونطور که پا سرم

 گفتم:

 کارش کردي مگه؟ یچ -

 ت:گف آورده ... باخنده اریبه سرِ کام ییزد،معلوم بود بال شخنديین

 رو یچ ... دوروز تواتاق حبسش کردم.!.. معلومه مامان همه یچیه -

 بهت نگفته ها!

ا رو حبس کرده بود؟امان ازسام ونقشه ه اریکارکرد ه بود؟کام یچ

 وکارهاش!باصداي بلندگفتم:

 کار کردي؟! یچ -
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.. . کردیبه زانوش ... دلم خون شد ... زانوش درد م دیکش د،دستیدخن

 ینم یوبه کس دیش کیبرادرِ من درد م

 ممرو نفه یشد من سام یفهمم ... مگه م یکرد من نم ی... فکرم گفت

 که هم خونِ خودم بود،که هم نفسِ

 شهی.. هم. میبود قیبود ... من وسام باالترازخواهر وبرادر،دوست ورف من

 اش سام هیپا کیافتاد  یکه م یهراتفاق

 هیي خونه خودمون و همسا شهیاش من ... چه شکستنِ ش هیپا کیبودو

 ها با توپ فوتبال بود وچه خاله بازي

 عروسک هايِ من ... با

ده ي زشبه پايِ درا رهیرو بلند کردم که روبروم ... دو تا دختر خ سرم

 ریز ریز زيیسام وعصايِ کنارش بودن وچ

ه بارگفتن؟درباره ي برادرم بود؟در یداشتن م یکردن ... چ یم زمهزم

 اش؟ دهید بیي پايِ آس

زد  یتلخ... لبخند دیرو گرفت وبه دخترا رس نگاهمکردم ... سام رد  اخم

 وگفت:
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 اس ... عادت کردم ... رهیوقته نگاهشون خ یلیخ -

 کی یعادت کردم من حت گفتیگرفتم ... اگه سام م یقیعم نفسِ

 کردم ... وگرنه چرا یدرصد هم قبول نم

 تلخ بود؟چرا ناراحت بود؟بلندشدم که سام گفت: لبخندش

 ترانه! -

سپر کرده وبااخم کنارشون  نهیتوجه بهش رفتم سمتشون،س یب

 شدم وباابروهاي باال رفته نهیبه س ستادم،دستیا

 :گفتم

 خانما؟امري باشه؟ -

 ... یمتناسب ومعمول یکیجلف، یکیبهم نگاه کردن، رهیخ رهیخ

 قرمزِ جلف*،لبخندي زد وگفت: شال دخترك

 زم؟یجونم عز -

 رگگ یمثلِ خودش زدم،من برايِ دفاع ازخانواده ام ازهرگرگ لبخندي

 گردنم رو کج کردم وگفتم: یتر بودم!کم

 ن؟یکرد ینگاه م یبپرسم به چ شهیم -
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 به موهاش وگفت: دیکش یدست

 اون آقا شوهرتونن؟ -

 وگفتم: دمیبه گوشه ي ابروم کش یمسلّما!دست شوهر؟نه

 ... برادرمِ ... امرتون؟ رینخ -

 زد وگفت: شخنديین

 !سوزهی!دلم به حالِ زنش میآخــ -

 سوزه؟یدلت به حالِ زنش م اع؟که

 م:جلو گذاشتم وبازمزمه گفت یرو خونسرد نشون دادم ... قدم خودم

راه  هی،یرو بزنمخش  ايخوی. خب؟اگه ممحض اطالعت زن نداره .. -

 کن ... داداشِ من به شماها پا دایپ گهید

 !دهینم

ود هم پشت کردم وبه سمت برادرم رفتم ... دختر که مات شده ب بعد

 بعد شروع به سروصدا یاول سکوت کرد ول

 زاونجاا میداده بودم وداشت برادرم... اما من آروم دستم رو تو دست  کرد

 .میشد یدورم
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 خنده کنان گفت: سام

 بهش دختر؟ یگفت یچ -

به دخترگفتم..من  یدادم که چ حیازحرکت خودم،براش توض یراض

 باعث یکس یسکوت،وقت نیبودم..درع نیهم

 !بهشدم به جنجال یم لیاد،تبدیشد اخم به چهره ي خانواده ام ب یم

 که پاره هاي یگذشتم ازکس ینم یراحت

وب خو برادر ر نیمن رو ناراحت کنه.سام ناراحت شده بود ... من ا تنِ

 شناختم ... بهش برخورده بود وسکوت یم

رف چشم دخترها به پاش بود وسام ح یبود ... معلوم نبود ازک کرده

 ... زدینم

 بالبخندي گفت: دنیخند رسپ کیبعداز

 ... ایکرد یبازم قاط -

 رو بلند کردم وباحرص گفتم: صدام

ه البت ننیبیم رو رعاديیغفرد  هی یوقت رنیادبگی دیمردم با نیسام!ا -

 عادي بهش زل ریبه نظرخودشون غ
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کجاي  رو ..اون فرد خودش هزار تا مشکل داره ... غمِ نگاه هاي مردمنزن

 دلش بذاره؟!

 غر غر کنان گفتم: بعد

 !رعاديیفت غگکه ترانه به من  ريیحاال توبه خودت نگ -

 رو گرفت وفشرد ... لبخندي زد وگفت: دستم

 !دمی... قول م کنمی... درستش م یلیشرمنده اتم ترانه..خ -

 هم به ایبشه ... دن یبود ... هرچ برادرمزدم،دستم تو دست  لبخندي

 ... بازهم سام هست که پشتم باشه ... زهیبر

 !شهی... هم دونستمیم شهیمن هم نویا

 :انمهریک

 نی.. احد سرسخت باشه . نیتاا کردمیبه ساعتم کردم ... فکر نم ینگاه

 تمامساعت  کیبود؟ یک گهیمرد د

 رو گهیهمد یداد که ساعت تیتا رضا دادیبحث کردم وداد وب باهاش

 برابر اصل ترانه بود، برادرش ی... کپ نمیبب

 !سام



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 راه رفتنش هم غرور یاومد ... حت یکه با عصاش م دمشیدور د از

 داشت!

 شیتآاخم کرد ... از چشم هاش  دنمیوبه سمتش رفتم ... باد بلندشدم

 اش یراض تونستمی... من م دیبار یم

 کنم؟

ر ماد کی یِترانه..براي خوشحال یِبراي قولم ... براي خوشحال من

 کردم! یهرکاري م

 چپبدون توجه به دستم،سرش رو به سمت  یرو درازکردم ول دستم

 چرخوند وگفت:

 کارت مهمِ ... یگفت -

 !بیخواهرش بود!عج هیاخالقش شب بیباال انداختم ... عج ابرو

 باال انداختم وگفتم: شونه

 م؟یقدم بزن -

ه کد دا یم یزد وجلوترازمن راه افتاد ... نگاهش رو به مردم پوزخند

 رفتنیاي م گهیدبه سمت  یباعجله ازسمت
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 گفت: رلبی... ز

 !یکی نیازا نیپارك،ا دیمنو کش روزیکه د یکیاون ازاون  -

  منظورشکه من کَرَم؟!اصال کردیافکرمیطوري گفت که بشنوم  عمدا

 بود؟!باپوزخند گفتم: یباک

 !دمیشن -

 باپوزخند جواب داد: بازهم

 به درك! -

رم رو لحظه اي بازوبسته کردم وسري تکون دادم..مطمئنا کا چشمهام

 کردمیبود که فکر م زيیسخت ترازاون چ

ه به افکارم ک دادمیبه سکوت گذشت ... داشتم سروسامون م ی... کم

 اش یچطور بهش بگم؟چطور راض

 شد؟! یم یمرد اصال راض نی!اکنم؟

 گفت: یبابدخلق

 !انه؟ی یحرف بزن خوايیم -

 بهش کردم وگفتم: ینگاه
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 !کنه؟یم تتیپات اذ -

 وگفت: ستادیکرد،ا زنگاهمیت

 داره؟! یبه تو ربط -

: بسم گفتیم یمواقع نیجلوم نقش بست که چن یب یب ریتصو قایدق

 شد! یااهلل!جن

 ويستاد،تیام ا نهیبه س نهیري ترش کرد،سام گرفت وخنده ام ج خنده

 :دیصورتم غرّ

 !ه؟یچ یدونیزهرمار م -

ه ي شوننازروبسته بود!دستهام رو به  ریبهش نگاه کردم ... شمش باتعجب

 باال بردم وگفتم: میتسل

 !آروم تر!میپارکآرومتر مرد!وسط  -

بدم،مطمئنا اوضاع  شک خواستمیوعقب رفت ... اگرم دیکش یپوف

 گرفتم وگفتم: یشد،نفسیبدترم

 ... گمی... پات رو م ؟یاره عمل کنتاحاال فکر کردي که دوب -

 وگفت: دیدست به موهاش کش کالفه
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 هیبرو  یمن؟حاج به پاهاي ديیتو چرا امروز چسب فهممیاصال من نم -

 رو تیببند...! حرف اصل لیدخ گهیجا د

 !بزن

 شدم وگفتم: رهیخ ستاد،توچشمهاشیجلوش وروبروش ا دمیچیپ

 !پات!نهیمن هم یِاصلحرف  -

 ابرو باال برد وگفت: باتعجب

 کار داري؟! یپام؟توبه پاي من چ -

و ر زيیبود که هرچ رپسر چرا انقدر مص نیام گرفته بود ... ا خنده

 دوباره تکرار کنه؟!لبخندي زدم به جاي خنده

 بود وگفتم: رکردهیکه توي دلم گ اي

.. مورد صحبت کنم . نیهات درابا دیدم!بااصال من براي پات زنگ ز -

 دکتر خوب صحبت هیمن با نیبب

دور  هی دیبا یول یاحتمالش هست که کامل خوب بش گهی..مکردم

 ... خویات کنه ... منم ازت م نهیمعا

 حرفم منعقد بشه،بااخم گفت: نذاشت
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تر بال دککه دن یحرف؟تو چه کاره ي من نیا یچ یعنی!ستایوا ستایوا -

 یتوچه حق گردي؟اصنیبراي من م

 !داري؟

 نهیدادم ... به معناي تمام ک رونیهام رو به شدت ب هیتوي ر هواي

 موضع زدمیم یداشت ازم که هر حرف

 دیباهاش حرف زد؟من چطور با شدیباهاش؟!م کردمی... چه م گرفتیم

 !کردم؟یاش م یراض

 شمرده گفتم: شمرده

 !وسطش رلطف کن جفت پا بپ روبزنم ... کامل،بعدسام!بذار من حرفم  -

 شد،سرخ شد،عصاش رو بلند کرد ونشونم داد وگفت: یعصب

ودتر کن ز نه،لطفیعصا توسرت نش نیهم خوايیپسرجون،اگه م نیبب -

 ازجلو چشمم دورشو ... خب؟!چون به

 شیازدستت دلخور هستم که نفله ات کنم..دفعه ي پ یي کاف اندازه

 فتن که کار دستت ندادم ...هم جلوم رو گر

 !دمیباش خواهرم رو هم زودتر ازدستت نجات م مطمئن
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 جاتناي بهم زد ولنگ لنگان ازم دور شد ... خواهرش رو ازدستم  تنه

 شهیترانه ازم دور نم یراحت نیهم ده؟بهیم

 گلپسند! سامِ

 یار،جنگیفکرکردم که من باسام نیشدم وبه ا رهیدور شدنش خ به

 کردنش! یراضبراي  میداشت

 :ترانه

.. خسته . شدی... نم توریشدم به مان رهیشترخیسرم رو خاروندم،ب باناخن

 شده بودم وکالفه بودم ...

 کنارم نشست وگفت: یآب پرتقال وانِیبا ل یب یب

 !زکم؟یعز یکنیکار م یچ -

 ازش بفهمم؟ زيیچ تونستمیزدم،م لبخند

 :گفتم

 جون ... یب یکار ب -

 بود،گفت: یهاش بامزه ودوست داشتن د،خندهیخند زیر
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 قربونِ  یکنیاري کارمد نمیبیکار؟م یبود که چ نیخب ننه منظورم ا -

 چشمهات برم ...

ش ازگذشته دلخور دنیاومد باپرس یبود ... دلم نم نیقدر دلنش چه

 بود ... دهیکنجکاوي امونم رو بر یکنم،ول

 زدم وگفتم: هیتک یصندل یِپشت به

 حوصله ام سرنره ... نکهیا برايوقت، مهیکارن هی -

 وگفت: دیبه گونه اش کوب یبه آروم د،بادستیباالپر ابروهاش

 ننه؟ دهینم یبهت خرج انیوا!مگه ک -

 وگفتم: دمیرو کش شنبود،آروم لپ خودم دم،دستیبلندخند

 که ... کنمیکارم نی!واسه ایب یقربونت برم ب -

ه ومن سرخ شد دیخند یبلند بلند م یب یکارکردم،ب یچ دمیفهم تازه

 بودم؟! دهیرو کش رزنیپ نیبودم..من لپ ا

 چونه ام گذاشت وگفت: رِیرو ز دستش

 ..که . ستیخود ن یبرم ... ب تی مهربونچته مادر لبو شدي؟!قربونِ -
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 کونام شد ... لبخند هنوز روي لبش بود،سري ت رهیرو خورد وخ حرفش

 داد ودست رو برداشت وبهم نگاه کرد

 :دیوپرس

 مادر؟! گهیدرس خوندي د -

 گفتم: د،باتعجبیباال پر ابروهام

 !ن؟یپرسیچرا م یبله ... ول -

 یاهام شده بود،هرازچندگ رهیخ کرد؟موشکافانهیکارم یداشت چ رزنیپ

 داد،منم به فکر یسرش رو تکون م

 یولفض ازش بپرسم که ناراحت نشه وفکر نکنه دارم دی..چطور بافرورفتم

 زنِ سن گذشته ي نیازا کنم؟اصالیم

باهاش  یازنظر اخالق یبیعجمعلوم بود دخترش شباهت  مقتدر،که

 !د؟یحرف کش شدیداره،م

 وگفت: دیبه موهاش کش یدست

 خواهر،برادر داري؟! -

 :شدمیم جیام رو خاروندم ... داشتم گ یشونیپ
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 خواهر ... هیبله ... دوتابرادر و -

 انداخت وباغصه گفت: نییرو پا سرش

 وبن مادر؟!باهات خ -

 گفتم: متعجب

 !؟یخوب یب یمه بسته اس ... بآره ... جونمون به ه -

 کهیحلقه ي اشک توچشمهاش  دنیروبلند کرد وباد سرش

 خوردم،بابغض گفت:

 .زکمیزوبرادر داره..خوش به حالت ع خواهرحسرت  شهیهم انمهرمیک -

 دیچطور چشمهاش اشک افتاد،دست کش رزنیشدم ... که پ یب یب مات

 به پلکهاش ...

حرف  کیبا نطوریزن خون کرده بودن که ا نیقدر مگه به دلِ ا چه

 خت؟یساده اشک ر

 کردم و با هول گفتم: کیرو بهش نزد خودم

 دی... ببخش دیشدي قربونت برم من؟ببخش یجونم؟چ یب ی؟بیب یب -

 ... یب یب
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 زرگ... برام مهم نبود که مادرب دمیرو توي دستم گرفتم وبوس دستش

 آورده،برام مهم ريیکه منو به اس مرديِ

ک که به خاطر غمِ نوه اش داره اش رزنِیش کیزن، نیبود که ا نیا

 ... زهیریم

د نوازش کر آزادشرو که دستش رو گرفته بود،باانگشتهاي دست  دستم

 وباصدايِ لرزونش گفت:

ه ... گلکم؟خدابرات نگهشون دار خوايیرمخدا نکنه مادر ... توچرا عذ -

 چندسالته مادر؟!

ونه خ نیابودم ... هر روز تويِ  ومدهیدرن یندادم ... هنوز ازگنگ جواب

 دمید یم بیوغر بیعج زهايیوخونواده چ

رش خترفتارِ د لیزن بپرسم که دل نیازا خواستمی... نگاهش کردم،من م

 که ادیزن؟دلت م نیه؟ازایبا نوه اش چ

 به چشمهاش اشک بندازي؟ دوباره

 پرت بود،دستم رو تکون داد وگفت: حواسم

 ز؟یجواب بدي عز خوايیشده مادر؟چرا توفکري؟نم یچ -
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 خودم اومدم و باز باهول گفتم: به

 ...... اي بابا  زهیچ عنیآره ...  یعنی!یب ینه،نه ب -

 گرفتم وبالبخندگفتم: ینفس

 ... یب یو چهار سالمِ ب ستیب -

 گرد کرد وگفت: رو چشمهاش

داشته دوسال کمتر یکی کردمیاشاءااهلل مادر ... فکرممماشاءااهلل ...  -

 !ییدختر محصل تازه ها نی... مثه ا یباش

 وگفتم: دمیبه صورتش کش یدست فش،یتعر نیازا دمیخند

ن صن تکواهلل ا... شما که ماشاءا میجلو شما لُنگ بنداز دیما با یب یب -

 ... مثه دختراي چهارده ساله ... نینخورد

 االن نینه انگار هم د،انگاریگل انداخت وبامزه خند چروکش صورت

 کرد ... مثل ابربهار یم هیداشت گر

 حال پربار ... نیودرع فی!لطبود

 وگفت: دیرو گز لبش
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بشه  يزیچ هیها!فقط منتظرِ  ینگ ایح یپسره ي ب نیجلويِ ا نویا -

 بپرونه! کهیبهم ت

د که بو چه قدر بانوه اش جور رزنی... پ دمیدادم وخند نیام رو چ ینیب

 رهیذاشت ... خ یسربه سرش م انمهریک

ت حبمبهانه  یکه با بهانه وب رشیخنده هام دستم رو با دستهايِ پ به

 کردن،نوازش کرد وگفت: ینثارِ آدم م

 کتر؟یاکوچیخواهر برادرات بزرگترن  -

ش ا هنوگذاشتم که نامزد  یباره ي کسرو به پايِ کنجکاوي در سوالهاش

 مادربزرگ نیا یبود ... نامزدي که حت

. .. دونست چند تا خواهر وبرادر داره یبود ونم ومدهین شیخواستگار

 رو داشت تو خونه ي نوه اش از نایوحاال ا

 ... دیپرس یم من

 کرده؟شک داشتم! غهیبهش گفته بود منو ص انمهریک یعنی

 وگفتم: دمیکش یآه میبچه هاي هم خونِ خونه ي پدر ازفکر



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 دهفیه رمکتیرکوچبراد اری... کام انمهرِیبزرگم هم سنِ ک ار،برادرِیسام -

 سالشه ... ترمه هم ...

 کردم وبا لبخند ادامه دادم: نگاهش

 وزبون درازِ ... طونیهم ش یلیسالشه ... خ ازدهی -

همزبون برام  کیشکرت که  ایتکون داد ... خدا یبامهربون سري

 فرستادي ...

 م؟ریگبه بهونه ي ترمه ازش اطالعات ب تونستمیم یعنی... ترمه! ترمه

 گفتم: اطیبه ذهنم خطورکرد ... بااحت فکري

آخه  نیدونیبودنشِ...! م ییوهیواسه ته تغاري و شیاحتماال زبون دراز -

 گهید اریبابام بعدازکام ؟مامانیب یب

ته واسخب ... خدا خواست ومامان بابام نخ یبچه داربشن ول خواستنینم

 بودن ...

کز تمرسروته بود انگار! خودم هم درست نتونستم ذهنم رو م یب حرفهام

 تونستم بهش برسونم دونمیکنم.نم

 :دینگاهم کرد و زمزمه کنان پرس یانه؟کمیرو  منظورم
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 ناخواسته بوده؟ یعنی -

 وعشر یه شده بود ... ازحرفهايِ ببود ... منظورم رو متوج دهیفهم

 گفتم! یبود چ دهیفهم انمیوپا

 تکون دادم،لبخند زد وگفت: سري

نطور او انمهرمیک بهت گفته مادر ... که اونروز ایمیک دونمیمن که م -

 کرد.خب انقدر لقمه رو دور یجلز و ولز م

 بدونم ... خوامیمادر ... بگو م زِیعز چونینپ سرت

 گفتم؟ زيیچ نیهمچ یبراي چ دید؟فهمیفهم

 رو فشرد وگفت: د،دستمینگاهش کردم که بلندبلند خند متعجب

 ایدن هی...  ستیدو روز ن یکیستانِ ما سرِ دراز دارد ... مالِ مادر ... دا -

 آره یپشتش ... ول دهیحرف وغصه خواب

 میودب دهیفهم ز،خواهرمیناخواسته بود ... من وعز انمهرمی... ک زیعز

 مینظري به هم دارن،گفت هیدختروپسرمون 

 یقتو میدونستی... چه م یراحت بشه ول المونیعقد کنن وما هم خ باهم

 ... سازنیدم خور هم بشن باهم نم
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 داده جفتشونشده بود وکاردست  یعصبان رضایکه عل میدیفهم یزمان

 شب که هی...  میشب که نبود هیبود ... 

 میدیمفه یبگم مادر که وقت یاتاق و ... چدختره رو برده بود تو  مینبود

 ناخواسته زیکه نازي حامله بود ... عز

 می.. گفت. میکرد دادیبرن بچه رو بندازن ... دادوب خوانیبود که م دهیشن

 ازتون که میگذری... نم میکنیم نتونینفر

 هی ... زودي نداختشینم یشکیه گهیبچه چهار ماهه شد ... د باالخره

 سرخونه مشونیوفرستاد میگرفت یعروس

گاه ن مانمهریهروقت به قد وباالي ک شهی... مادر دلم کباب م شونیزندگ

 خواستیافته مادرش م یم ادمیو کنمیم

روي شکمش  دیکوب یافته چطور مشت م یم ادمی ی... وقت بندازتش

 سوزهیم گرمی... مادرج خوادشینم گفتیوم

... 

که  شهیداشت؟آخه مگه م قتیحق یعنیداشت، رانداخت،غصهیبه ز سر

 مادر به خاطرناخواسته بودنِ بچه اش کی
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ترمه ي منم  شه؟مگهیکنه؟مگه م یمحبت یهمه سال بهش ب نیا

 کی ییهوی اومدنشکه وقت  ستین یهمون

م ادرمادر وپدرم رفتن دکتر وظهر باچهره اي گرفته اومدن ... م صبح

 رفت توآشپزخونه وبابام نشست گوشه ي

باهم حرف زدن وحالشون عوض شد  ی... بعد ازناهار دوساعت خونه

 ستین یمگه همون ؟وبهمون گفتن که توراه

ن مر پدر وماد نیب یِمامان وبابام اصال منتظرش نبودن؟پس چه فرق که

 ان؟یوک

ساخت ...  رضایخواستش، بعدش که با عل یاصال مادرش نم رمیگ

 نساخت؟عاشق شد،نشد؟!بازم بچه دار

رو پس زدن؟دلم براش سوخت ...  انمهریچطور ک شدن،نشدن؟پس

 نیمهريِ بامهر تر یبهم سوخت!درد  یلیخ

!دست به روي پام زد یلی!خنِیسنگ یلیخ نیرويِ زم آدمهاي

 ینی.بهش نگاه کردم،لبخندغمگدیکش رونمیوازفکرب

 وگفت: زد
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 شهیمزخودت برام بگو مادر ... حاال که گذشته ها گذشته ... کاري نا -

 شده تو یتو چ نمیکرد ننه ... توبگو بب

 ... تیزندگ

اش  غهیازم خواست ص پولنوه ات بابت  ؟کهیب یبگم بهت ب یبگم؟چ

 بشم؟

 :دمیپرس دیناراحت نشه؟پس باترد یب یکه ب گفتمیم دیبا یچ

فته گبهتون  انمهریبهتون گفته؟ک مندرمورد  یچ انیجون،ک یب یب -

 که من ...

 حرفم، باآرامش پلک زد وگفت: نیب دیپر

کرده ...  قّتدرح ی؛چه ظلمکرده یآره مادر ... گفته چه خبط -

 بهم گفت که کار ازکار ی... وقت شتوببخش

 ستم... من شرمنده ام که نتون رمیبود ونتونستم جلوش رو بگ گذشته

 ... ببخشم مادر ... رمیجلوش رو بگ

زنِ  نیازش؟چرا ا دمید زيیزن؟ببخشمش؟مگه چ نیگفت ا یم یچ

 خواست؟سرم رو یبزرگ ازمن عذر م
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 دادم وگفتم: تکون

له ... گ تخاب کردم... شما چرا ... من ... من ... من خودم ان یب ینه ب -

 ... ستیاي ن

 ومهربون گفت: دیزد وسر جلو آورد وگونه ام رو بوس لبخندي

 ادین شیپ نطوريیا تونستینم مپسرِ م یدرسته مجبور بودي ... ول -

 عاقالنه تررفتار کنه تونستیفدات شم ... م

 ... زکمیعز

 وسترو به هم فشردم، دوست داشتم باهاش درد ودل کنم ... د دستهام

 داشتم باهاش حرف بزنم؛انگار

 هوا و بدون فکر گفتم: یبود ... ب خودم مامانبزرگ

 ی.ولمیداشت... چرا، میمشکل نداشت گمیخوب بود ... نم مونیهمه چ -

 خونواده ... هی... من بودم و میساخت یم

 شهیم،همیخوب بود شهیهم گمیپدر ومادرم بودن ... نم میي زندگ همه

 م،دعوای... غم داشت م،نهیخوش بود

 ... نجایبه ا دی... کارم رس نکهی... تاا گذشتیم یول میداشت
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دي .دستم رو گرفت،بهش نگاه کردم.مادرانه لبخندمیازته دل کش یآه

 ت:بهم زد وگف

 !بگذرد زین نیگرفتم ... ا ادی نویا یهمه سال زندگ نی؟ازایدونیم -

م چطور؟چه جوري؟چطوري گذشتنش ه یبگذرد ... ول زین نی... ا آره

 هم مهم بود! یلی... خ یب یمهم بود ب

 بهش بگم تا باحرفاش،فکرِ سخت گذشتن روزهام رو ازذهنم خواستم

 د،انگاریگز یلب م دمشیکنه که د رونیب

 یم کرد وفوري نگاهش رو ازم یبگه، مدام بهم نگاه م خواستیم زيیچ

 گفت: د،آهستهیدزد

 هیب خ...  انی... ک انینه جون ... مادر ... من ... کخب ... خب ترا -

 ها ... دینبا یعنیبگم ... راستش  دیبا زيیچ

 ... یول

 د،یشدم، لب گز رهیکردم و بهش خ کیابروهام رو به هم نزد یکم

 نیبود برام ا بیداشت، عج شیتشو

 به درکرد، گفت: ینگاه مین حاالتش،
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راز  هیاره ... د انیراز ک هی یعنی...  یعنیدو تا راز هست ...  ؟یدونیم -

 ... خب ... بهت یعنی...  انِیمربوط به ک

 !؟ایگ... خب ... مادر، ن انی... ک یدونی... م ایبهش بگ دینبا بگم

به هم  نطوريیشد ا یزن که آروم بود! چ نیشد؟ ا نطوريیا چرا

 !خت؟یر

 گفتم: نانیرو نوازش کردم و با اطم بازوش

 ... گمیبهش نم یچیه نی... مطمئن باش یب یچشم ب -

گرفت و باالخره  یزد، نفس یچشمهاش دو دو م د،یلرز یم مردمکش

 گفت:

 ... هی انمهریننه؟ ک یدونیم -

 هرانمیناتموم بمونه ... ک باعث شد حرفش ینیغرّش موتور ماش صداي

 قبل شهیبود که عادت داشت هم

 یب ی. ب.. ارهیموتور رو با گاز دادن در ب غِ یج نشیکردنِ ماش ازخاموش

 و گفت: دیبلند شد و لب گز

 دم کنم ... ییبراش چا رمیمن م -
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 خواست بگه؟ یم یو من رو تو فکر گذاشت که چ رفت

 :انمهریک

ر س مرغِ نیبود،ع بیچاي رو روبروم گذاشت،اما حالش عج وانیل یب یب

 زد،لب هاش رو به یکنده بال بال م

 ... بودنآرومِ چند ساعت قبل  یِب یهمون ب ؛یب یب نیفشرد ... ا یم هم

گفت،اخم  یم زيیچ رلبیداد وز یسرش رو آهسته تکون م مدام

 کردم،دستش رو گرفتم وگفتم:

 شده؟ زيیجونم؟چ یب یب -

 زد که نگرانِ،گفت: یم ادینگاهم کرد،چشمهاش فر باترس

 شده باشه؟ دیبا ینه..نه مادر ... چ -

رگ ربززنِ ناآروم ماد نیشناختم،ا یرو م یب یشده بود،من ب زيیچ یول

 دیکاري کرده بود که نبا کیمن بود که 

 داد ... یم انجامش

 گفت: اورد،آهستهیتاب ن رنگاهمی... ز رهیخ رهیکردم،خ نگاهش

 مادر ... من ... من خب باترانه صحبت کردم ... یدون یم -
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 نیاه نداشت  ینبود،با ترانه صحبت کرده بود!نه جاي نگران یبیعج زِیچ

 فشردم یرو کم ش،دستشیهمه تشو

 :وگفتم

 هراسون شدي؟ نطوريیشده که ا یخب،چ -

 گفت: ینگاه کرد وبا صدايِ لرزون د،بهمیدست به لبش کش با

 گفتم ... بهش ییزایچ هی...  ؟ازتویدونیگفتم ... م ییزایچ هیمن  -

بند و گفته باشه یب ی... نکنه ب زشدیهام فعال شد ... گوشهام ت شاخک

 رو آب داده باشه؟

 به سمتش خم شدم وگفتم: یکم

ه اون چ ی؟هان؟نگفتیکارکردي؟بهش که نگفت ی؟چیب یب یگفت یچ -

 ؟یب یب ،هانیبگ دیرو که نبا

 نگاهم کرد وسرش رو تند تند تکون داد؛ بابغض گفت: مظلوم

فته گ ایمیکه ک زيیچ اونشترازیب یچیه نه مادر ... نه قربونت برم، -

 دیبا ی... ول زکمیبهش،نگفتم ... نگفتم عز

 ... یروزي بگ هی
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 یب یبگه،ب یب یب ذاشتمیم دیکردم ... نبا دم،نگاهشیآسوده کش ینفس

 دیبا یکس.اگرهم گفتیم دیرو نبا زيیچ

بودم  دمنبود ... خو یب یب ه،اونیام چ یرازِ زندگ نیگفت که بزرگتر یم

... 

 رو روي قلبم گذاشتم وفشردم، با التماس گفتم: دستش

 مت... به همه ي مقدسات قَس دمیم متجون خودم قَس ،بهیب یب -

 بهش نگو ... یچیبهش ... ه ی... نگ دمیم

 هدونیونم دونهیکه اون م یدونم،هرچیونم دونمیکه من م ی!هرچیچیه

 ... بذار خودم بگم ... یب یرو بهش نگو ب

 ... یب یب گمیم خودم

پاش  دم،جلويیواشکش رو بوس د،بلندشدمیروي گونه اش چک اشک

 زانو زدم و گفتم:

.. وئـه .به ت مدی... من پشتم به تو گرمِ ... همه ي ام یب ینکن ب هیگر -

 ... باشه نطوريینکن با من ا

 فدات؟ زم؟باشهیعز
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 در داشت ازدستم زیچ دم،همهیجنب یم دیداد،بلندشدم ... با سرتکون

 دوباره عنانِ اسبِ چموشِ  دیرفت،با یم

ن مازجاده منحرف بشه ...  ذاشتمیگرفتم ونم یرو به دست م میزندگ

 کم یراحت نیسوارکارِ قهاري بودم ... به ا

 آوردم ... ینم

 محو زدم وگفتم: م؛لبخنديدیبه صورتم کش یدست

 ؟یپخت یجونم، شام چ یب یب -

 ونگاهش کردم،لبهاش رو بهم فشرد،باغرغر گفت: برگشتم

 یچ گهیم کنمیم هیدارم واسه اش گر نجای... من ا کمویپسره ي ش -

 ... یپخت

 نگاهم بهش موند که چشم غره اي بهم رفت وگفت: همونطور

 ... نی..خودت ببدمیندسم پخته ... من درست نکردم ... عرو -

.. فکرم به ترانه گفت عروسم . نکهیدلم قنج نرفت ازا ینکردم،حت ینگاه

 که ترانه باز توش یتو اون اتاق بود،اتاق

 گرفته بود ... سنگر
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ه ي ل شدراه چشمم به درِ قف نِیترانه قدم برداشتم که ب اتاقِسمت  به

 قفل شهیاتاقِ چهارم افتاد ... دري که هم

 یم مکه هروقت دل یمن رِیمن ... به غ رِیبه رويِ همه به غ...  بود

 یروزگار بهش پناه م یِرحم یسوخت از ب

 متونستیبردن به اونجانبود، چون هنوز م پناهفعال وقت  یول بردم

 ..هنوز!ستمیبا

 :ندشدبردم ... درزدم،صداش بل یپناه م گهید یکیبه وجود  دیبا فعال

 بله؟ -

 شتهبازکردم،لبه ي تخت نشسته بود،دستهاش رو رويِ زانوش گذا دررو

 بود که جلويِ پاش یبه کتاب رهیبود وخ

 باال انداخت: ییبود،سرش رو بلند کرد وابرو نیزم رويِ

 کاري داري؟ -

لحظه دلم خواست دهن بازکنم وبهش بگم من اگه کاري باهات  کی

 نینداشتم چرا از اول آوردمت تو ا

 ؟یت خواستم با من باشاز خونه؟چرا
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 زدم وگفتم: هیبه جاش به چهارچوب در تک یول

 باهات حرف دارم ... -

*** 

 شد وگفت: رهیباحرص به من خ د،بعدیخند د،بلندیخند

جراح  هیرو؟دنبالِ  ی؟هان؟چیرو ثابت کن یچ خوايیکارات م نیباا -

 براي برادرِ من که یوارتوپد خوب گشت

 ؟یچ

ه گفته بودم ک دم،بهشیبراي برادرش د یگفته بودم که چه خواب بهش

 کار کنم ... یخوام براي برادرش چ یم

 دخترِ سرکش! نیدختر بود ... ا نیواکنشِ ا نیوا

 وگفتم: دیبه دورِ لبهام کش یدست

 کمکتون کنم. خوامیک کن ممن که بهت گفتم چرا ... ف -

 ت:برداشت وتويِ صورتم گف زیبه سمتم خ یعصب

 !میخوایما صدقه نم -
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دم کر ماده ببرِ به تمام معنا بود،چشمهام رو گرد هیدم،یعقب کش یکم

 وگفتم:

 تو شکمم! انیم یچته تو دختر!چرا ه -

خودش رو  یاي چشمهاش رنگ تعجب گرفت وبعد خنده ول لحظه

 کنترل کرد،عقب گرد کرد وبه تاجِ تخت

 باخودش فکر کرد وبعد بااخم گفت: یزد،کم هیتک

 .کنمیمنم که قبول نم نیا چ،یسام که ه -

ر تسمج  یکیاز یکیبدتر ...  یکیاز یکیدم،یدست به موهام کش کالفه

 آدمِ بدخلق رو یا،هرچیوسرتق تر ... خدا

 کردي؟! یخانواده خلق م هیتو دیبا

 يزیباترازهرچیرنگ برام ز فسفرينگاه کردم،بااون بلوزِبافت  بهش

 کرد،آهسته گفتم: یبود،داشت بهم نگاه م

 ... یبکن خوادیمن شیکن!اصن تو راض شی؟هان؟راضیکنیچرا قبول نم -

 تو یول کنمیم شیمن خودم راض
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 س؟دلیکارمون ... مگه برادرِ تو جوون ن نیننداز ب سنگ

 یِ زندگ دیوخوشچهره اس ... چرا نبا پینداره؟خوشت

 داشته باشه؟ عادي

 گفت: صداش رو باال برد وبابغض د؛یرو بر حرفم

 عادي داره! یِبرادرِ من زندگ -

بغض کنه،خودم رو جلو  نطوريینگفتم که ا زيیشدم!من که چ مات

 وگفتم: دمیکش

 ... ترانه،دختر چت شد؟! یه -

مه نداد،منم بااستفاده از سکوتش ادا یانداخت،جواب نییرو پا سرش

 دادم:

بول داري که قخودت هم  دونمیمادرت شاد باشه؟م خوادیتو دلت نم -

 مشکلِ سام خون دنِیمادرت هر روز باد

 زايِ رو اون ادی شینیب یهر بار که م شه؟توخودتی... نم شهیجگر م به

 مارستانیکه برادرت تو ب یفتیبدي نم

 انه؟ی یفتیبود؟م
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رو دورش حلقه کردم وتوآغوش  دن،دستهامیکرد به لرز شروع

 که دیام نرس نهیسرش به س یحت دمش،امایکش

 :دمیکالفه غر د،یکش عقب

 الیخ یار خودت رو بب هیشو! الیخ یبار غرور رو ب هیبس کن ترانه! -

 اریشو!به فکر مادرت باش،پدرت،کام

 !سامبه فکرِ خود  شترازهمهی... ب وترمه

حالتش رو دوست داشتم ... چشمهاش رو  نیگرفت،چه قدر ا گارد

 توي سشیخدرشت کرده بود وباصورت 

باخشم  ... رهبزنم تا بهم بپ یشده بود ومنتظر بود تا حرف رهیخ صورتم

 گفت:

 کار یچ نجایشم؟فکر کردي من االن ا الیخ یبار ب هیبار؟ هی -

 وآرزوهام شدم یجوون الیخ یب کنم؟هان؟منیم

 خونه ... نی... تويِ ا نجامیاالن ا که

هم بر هربا نکهیا یول ستین یراض دونستمیموندم ... م رهیبهش خ بااخم

 کرد ... یم تمیاذ ارهیبگه وبه روم ب
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 کردم وگفتم: سیرو خ بازبون،لبم

ت ت خواسبار به خاطرِ سام!اگه از نیشو!ا الیخ یهم ب گهیبار د هی -

 عمل نیابِدي درمورد  ،نظريیبزن یحرف

 ام!اصال ... اصال بگو ... بگو ... ی... بگو راض

 ادامه دادم: یوباسردرگم دمیبه موهام کش یدست

 عمل،پولِ خودت...  نیبگو که پولِ ا -

 صدا دار زد وگفت: پوزخندي

رم برايِ آزاديِ پد گهیکه د عمل داشتم نیچطوري؟ اگه پول براي ا -

 شدم ... یي تو نم غهیص

 شکیاش رسوندم وچنگ زدم به لباسش،به خودم نزد قهیرو به  دستهام

 سانت1کردم،صورتم با صورتش فقط

 توچشمهاش گفتم: رهیداشت،خ فاصله

 دي؟ی... فهم اریانقدر به روم ن -

 پوزخند گفت: باهمون

 ؟یهست یچه کثافت یدونیپس خودت م -
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دونستم چه  یخوب م یلیدونستم ... خ یبهش نگاه کردم..م نیغمگ

 قرار بودم یفاصله ب نیهستم ... توا یکثافت

ستم دار کقراري باز  یب نیقرارِ نفسش ... ا یقرارِ حضورش ... ب ی... ب

 داد!

 اراده لبم روي چونه اش نشست،آهسته گفتم: یب

 ... دونمیآره ... م -

عقب نشستم ... به چشمهايِ وحشت زده اش  دمیکش یکرد،آه سکوت

 شدم وگفتم: رهیخ

 شرکت،هرکدومنت که مدتها قبل باضما یِعمل ازوام نیبگو پولِ ا -

 ازکارمندهادرخواستش رودادن ... بگو تازه

بودي نرت وام براي آزادي پد نیچرا منتظرِ ا دیشده ... اگرم پرس نوبتت

 کیرو بهش بگو، لیدو دل نیهم قایدق

.. . دي؟ی..فهمشهینوبتت م یک یدونستینم نکهینبود،دو ا یکاف نکهیا

 کرده بودم ... فقط یاصال بگو من گروکش

 دي؟یهمکن عمل کنه!ف شیراض
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 گفت: یصداي لرزون با

 نقدر خر که بگه عر عر باور کردم!اداداشِ منم  -

ل هم دست از کل ک دیترس یکه م یوقت یدختر حت نیشد!ا ینم باورم

 !داشتیبامن برنم

که  دمیبه چونه اش کش یکردم ورهاش کردم،دست یي کوتاه خنده

 دهیبدون اراده بوس شیپ یلحظات

 که داشتم نگاهش کردم وگفتم: ی..باتموم محبتبودمش

تو  یولوش وذکاوت ... با ه یلی..اتفاقا خستیست،خرنینه ... ساده ن -

 ... من یکن شیقدرتش رو داري که راض

 ... شناسمتیم

*** 

ه کن نبود که بغلم ینبود،کس چکسیبودم،ه دهیترس یلیبودم..خ دهیترس

 کردم وتنها رپتوی... سردم بود،سرم رو ز

 چه خبره؟ نمیدادم تا بتونم بب رونیچشمهام رو ب نشیازبِ
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 درِ  وبه هم خوردنِ دیچیپیکه اليِ شاخه ها م یبادوبوران سروصدايِ

 شتریشد ب یخرابِ گلخونه،باعث م

 م:زد رو تو بالش فرو کردم وآروم هق زدم ... آهسته ناله بترسم،سرم

 ... ترسمیم ی... مامان یمامان ... مامان -

 دامماومدم،نگاهم  نیی،به خودم جرات دادم ازتخت پانبود چکسیه یول

 سمت گشتید،برمیچرخ یتو اتاق م

م قوا تماداد ... لبم رو با یرو نشونم م رونیب رگونِیکه هواي ق پنجره

 نزنم،مزه ي خون توي غیکه ج دمیگز

 داشیگشتم،پ یم رهیدنبالِ دستگ سرم... بادستم پشت  دیچیپ دهنم

 که نیوهم نییپا دمشیکردم،کش

مت ه سگذاشتم وب راهروسرد  نِیزدم ... پاهام رو رويِ زم دربازشد،هق

 رفتم ... اتاقشون

.. بازم .م درزد شتری... ب ومدین ییرو به هم فشردم ... در زدم،صدا لبهام

 دمیدستم کوب دوخبري نشد ... باکف 

 م:باز هق هق کردم ... آهسته زمزمه کرد یفیدر وباصدايِ ضع رويِ
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 ... یی... با با ترسمی... م یی... بابا یمامان -

 رضای. عل... باالخره دربازشد .. دمیبارمحکم تر وباتمام قوام کوب نیا

 که نیبازبود،هم مهیبود،پدرم ... چشمهاش ن

 من شد بااخم گفت: متوجه

 چته؟ -

 :فتمگگانه ام  بچه فیدستم رو به شلوارش بند کردم وباصدايِ ضع آروم

 ترسم ... ی... م دمی... خوابِ بد د ییترسم بابا یم -

 اسِرو دورِ پاش حلقه کردم وگونه ام رو به پاش فشردم،احس دستهام

 که نیکردم،پدرم بود ... هم یم تیامن

ب بازوم رو گرفت ومنو عق یبود ول تیبرام امن ستمیکنارش با یحت

 رو به کمیکردم..دستهايِ کوچ د،بغضیکش

 :دمیم زد ... نالبازم عقب یدراز کردم ول پاش سمت

 ترسم ... ی... م یی... بغلم کن بابا ییبابا -

 گفت: باخشم
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 بهت نگفتم بهمبابا؟صد بار یگ یبه من م ؟چرایترس یبه من چه م -

 نگو بابا؟با توام؟

درم پشد ... خوشحال شدم،اگه  داینازي پ سرشاومد،پشت  رونیدر ب از

 یکرد،مادرم که قبولم م یمنو قبول نم

 ... نه؟ کرد

 ي خاموشم بود گفتم: هیو سکسکه اي که از گر باذوق

 شِ یپه ... ش یشه ... م یشه ... م ی... م یامانمامان ... مامان جون ... م -

 ... دمیشما بخوابم ... خوابِ بد د

 :دیرو گرفت،باناز پرس رضایبهم زد وبازوي عل پوزخندي

 جون؟ یشده عل یچ -

 باپوزخند وتمسخر گفت: رضایعل

 خواد بغلش کنم! ی! مدمیخوابِ بد د گهیاومده م -

 گوشه ي لبش رو کج کرد وگفت: نازي

 ما بخوابه ... شِیپ خوادیحتما م -
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کردم،جلو اومد که منم  ینگاه کرد که همونطور سکسکه م بهم

 ... دستم رو دورِ پاش حلقه رضایجلورفتم،مثل عل

 بانفرت گفت: یکردم،ول

 دستت رو ازم بکش نجس! -

ه وخوب ب دمیفهمیرو خوب م زهایچ نیکردم ... هفت سالم بود،ا غضب

 رضایعلداشتم ... نازي خم شد ودست  ادی

 :دیکمرش حلقه شد،توي صورتم غر دورِ

 برو گمشو تو اتاقت! -

 وهق هق گفتم: بابغض

 مشب اصن رويِا هیامشب ...  هی... مامان جونم ...  ی..مامانیمامان -

 تو اتاقِ  ی... ول خوابمیم نیتخت نه..رو زم

 خوابم ... یم نینه ... رو زم خودم

 گرفت وگفت: شگونیزد وازبازوم ن پوزخند

 هان؟به من بگو؟ یار به تو نگفتم به من نگو مامان؟گفتم چمن هزار ب -

 اي کردم وبه زحمت گفتم: سکسکه
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 تواتاقتون بخوابم؟ شهی... م هشیچشم ... چشم ... نازي جون،م -

 باال داد وگفت: رو ابروهاش

 نه! -

د شد ام بلن هیبغض وترسِ تويِ گلوم رو نگه دارم،گر تونستمینم گهید

 که نازيِ دستش رومحکم روي دهنم

از حد درشت شده بود توي  شیکه ازخشم ب ییوباچشمها گذاشت

 صورتم گفت:

 دونم وتو! یمن م ادیصدات درب -

بودم!من  دهیشدم،اشک ازچشمهام جاري بود ... ترس یخفه م داشتم

 پسربچه ي هفت ساله بودم که کیفقط 

 پدرومادرش باشه ... شِیپ خواستیبود وم دهیبد د خوابِ

 کمر راست کرد وتشرزد: نازي

 برو تو اتاقت!زود! -

 که دیکوب نیپاش رو به زم کینازي عقب رفتم،براي ترسوندنم  ازترسِ

 رو بازکردم دم،دریدو اتاقمبه سمت 
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 ردمک هیخودم گر ییبراي تنها دلانداختم وازته  نیرو رويِ زم وخودم

 نازي دمیترس ی... زار زدم ... هرلحظه م

ه روي ک غم رو نیا تونستمینم یوسرم داد بزنه وخفه ام کنه ... ول ادیب

 کرد یم ینیقلبِ هفت ساله ام سنگ

 ادمی دنیترس یکردم،حت هیچند ساعت گر دونستمیکنم ... نم تحمل

 بچه تو راهرو کیي  هیرفت که صدايِ گر

  اتاقِنارِ کچهار ساله اتاقش  رانِیببرم ... م رونیشد سرم رو ازدرب باعث

 بود ... بازبونِ بچه گونه رضاینازي وعل

. .. که نازي بغلش کرد دمی... باچشمهايِ خودم د دهیگفت که ترس اش

 که خوابِ  دیازش پرس دش،بابغضیبوس

 ش صورتش رو تويِ گردنِسرش رو تکون داد وبعد رانیوم ده؟ید بد

 ... نفسم باهق زدمیمادرم فرو کرد ... هق م

بودم ...  زيیاومد ... من بدبخت ترازهرچ یم رونیاز گلوم ب هق

 !زيیازهرچ
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 داخلِ رنب نکهیرو به کارگرفتم وقبل ازا دمیام نیزدم،آخر هیتک وارید به

 اتاق،صدام رو بلند کردم وگفتم:

 به خدا ... خوابمیم نیزم ام؟رویخان،منم ب رضایعل -

 گفت: یعصب

 برو بتمرگ تو اتاقت! -

م بسته شد ... قلب سرشوندرپشت  یرو به هم فشردم ... وقت لبهام

 نیپاورچ نیزد ... پاورچ یازترس تويِ دهنم م

اي ت براتاقشون رفتم ... صدايِ مهربونِ نازي بود که داش درِسمت  به

 وخوابش خوندیم ییالال رانیم

 آرزويِ بچه گانه ام زمزمه کردم: امکرد،باتمیم

 ؟یبخون ییوبرام الال یبغل کن نطوريیروزا هیمنم  شهیم -

ه ک مادري ییوگوش سپردم به صدايِ الال دمیدر درازکش همونجا،جلويِ

 مادري نکرد برام ...

 ... کردیصدايِ نازي گرمم م یهم سرد بود ول یلیسرد بود،خ نیزم

 لبخند زدم،تصور کردم که نازي داره دست
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 واببوسه ... چشمهام رو بستم وبه خ یکشه روي سرم وموهام رو م یم

 رفتم ...

. بازم کرده ام .. عرقبه صورت  دمی... دست کش دارشدمیازخواب ب باهول

 خواب!

 کابوس! بازم

باري  نیلپسربچه ي تنها ... کابوسِ او هیکه تنها بودم، ییروزها کابوس

 ودنبالِ  دمیوازخواب پر دمیکه کابوس د

ب رو ن شنداشتم ... او یوقت پناه چینبود ... من ه یگشتم ... ول پناه

 نیخوب به خاطردارم ... تاصبح رويِ زم

 ..کرد . داینازي پ غیبا صدايِ ج ،منویب یبودم وب دهیدرازکش سرد

ه کاي هم  یب یاد،بیم رونیبه بغل ازاتاق ب رانیاي که صبح،م نازي

 کردن من ازخواب به اتاقم رفته داریبراي ب

و هرنازي به را غیبا صدايِ ج ستمیتويِ اتاق ن دیکه فهم نیوهم بود

 ... دیدو
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بود که  دهیي هفت ساله اي رو د پسربچه کبودنازي صورت  چون

 جلويِ در ازسرما تويِ خودش جمع شده بود

م رو برا زیم همه چرومجبورکرد یب یاز اشک بود ... ب سیخ وصورتش

 هم روزهايِ تلخ مون یب یکنه وب فیتعر

 داشت ... ادیخوب به  رو

 ازهمون سال شد که قایبستري بودم ودق مارستانیروزِ تمام ب سه

 وجه ممکن منو نیبه بدتر ییسرما نیکوچکتر

 ... چون روحمم اون موقع سرمازده شد ... ندازهیم ازپا

م تاقا... به درِ  رونیازاتاقم نرفتم ب دمیهروقت کابوس د بعدازاون

 اتاق ... یکیموندم به تار رهیوتاصبح خ دمیچسب

 ي بچه ها کابوس هیشب هاي عذاب آوري بود اون شب ها که بق وچه

 راهشون رو به سمت میومستق دنیدیم

س ک چیبودم اون شب رو ... ه داریگرفتن ومن ب یپدرومادرشون م اتاقِ

 ازهمون یکی درِشد پشت  یمتوجه نم

 ... یکس یکنه از ب یها پسربچه اي داره دق م اتاق
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شون،با من  یتوجه یشده بود ازب یکه عاص یب یسال بعد،ب دو،سه

 ي باغ رفتن گهیي د خونهبه سمت  زیوعز

گرماش برايِ من  یحداقل کم ینبود ول یچیدرمقابلِ عمارت ه که

 من بازهم هروقت که ی... ول شتربودیب

ع ... اون موق عمارترفتم سمت  یم وونهید کی دم،مثلید یم کابوس

 نداشت ... پدرومادرم رو یترس برام معن

که  شوندوختم به اتاق یوچشم م ستادمیا یخواستم ... اولِ راهرو م یم

 ... آره ... من شنیمتوجه من م نمیبب

 بودم ... وونهیعقده ايِ د کیبودم ... من  وونهید

.. . مکنیم هیباورکنم دوباره دارم گر خواستمیسوخت ... نم یم چشمهام

 واقعا اشک بود که رويِ گونه هام یول

 ... ختیر یم

و ش ربود که آغوش یودرمونده بلند شدم ... کجا رو داشتم برم؟ک جیگ

 به روم باز کنه؟

 ... رهیبه خودم اومدم که جلويِ درِ اتاقِ ترانه بودم وبه در خ یوقت
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 ... زنه ... تحمل پس زده شدن رو نداشتمب سمترانه هم پ دمیترس یم

.. رفتم بود . دهیراحت خواب الِی... باخ دمیکش نییي در رو پا رهیدستگ

 سمتش ... کنارِ تخت زانو زدم ... هق هق

 کی دازمنیو هفت ساله بودم ... ن ستیپسربچه ي ب کیکردم ... من  یم

 آغوش ...

زد تو  یرو توي دستم گرفتم که چشمهاش بازشد ... برق م دستش

 ... باهول گفت: یکیتار

 ؟یکنیکارم یچ نجایشده؟تو ا یچ -

 زدم: هق

 ..بخوابم؟فقط امشب رو . جانیامشب ا ذاريیترانه اي؟بلوطم ... م -

 شبِ تلخ گفتم: همون ادی وبه

 ... اقت بخوابمبذار تو ات یخوابم ... ول یم نیاصال رويِ زم -

يِ کرد،رو یبهم نگاه م ز،مبهوتیچ چینبود ... ه خودمدست  زیچ چیه

 وگفتم: دمیدراز کش نیزم

 ... نجای... هم خوابمیم نجاینکن ... هم رونمیب -
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 نگاهم کرد،کالفه گفت: دیترد با

 که اونطوري ... پاشو برو تو اتاقت بخواب ... یزنیم خی -

ستم واخ یبرم ... م رونیاتاق ب نیازا خواستمیچنگ زدم،من نم نیزم به

 کنارِ ترانه باشم ... عاجزانه گفتم:

 ین مماري به کارت نداشته باشم ... ک دمیبذار بمونم تران ... قول م -

 ... بذار بخوابم ... دمیترسم ... خوابِ بد د

 بود! دهیهم ترس دیشده بود،شا جیکرد ... گ نگاهم

 گفت: قهیتودلش انداخت که بعدازچنددق یخدا چ دونمینم

 پاشو برو تو اتاقت! -

 مکث کرد وگفت: یکم

 ... امیمنم باهات م -

 بچه گفتم: کی نینگاهش کردم،ع باذوق

 ؟یگیراست م -

 رو تکون داد وباصداي گرفته اي گفت: سرش

 ... میبلندشو بر -
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به اتاقم  یسرعت ازجام بلندشدم،جلوترازمن حرکت کرد،وقت به

 ... د،دورازمنیوروي تخت دراز کش م،رفتیدیرس

 خواستم،گرماشیمن تنش رو م ینقطه ي تخت ... ول نیدورتر

 رو.حضورش رو!

 وآهسته گفتم: دمیرو سمتش کش خودم

 تتیاذ ونمتیآزار ترم ... من نم یهم، ب بچه هیازم نترس ترانه ... من از -

 کنم ...

ديِ گو دستهام رو دورش حلقه کردم،آرامش داشتم ... سرم رو تويِ وبعد

 گردنش فرو کردم ...

 ...:براي دردهام  خواستمیهام سرباز کرد ... من گوش شنوا م هیگال

 یکه ب ییشب ها وقت ... چیوقت بغلم نکرد ترانه ... ه چیمامانم ه -

 شهیدم،همیترس یشدم وم یخواب م

 ییالال نرایمبغلم کنه ... برام همونطور که براي و ادیمامانم ب منتظربودم

 شهیهم یبخونه ... ول ییخوند،الال یم
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.. ازم . دمیکنم،عذابت م یم تتی... ترانه،اذ شهیفراموش کرد ... هم منو

 امشب یمتنفري ... همه قبول،ول

 بخون ... ییشو ترانه ... مادرم شو ... برام الال رو،مادرم

 یصداش رو بشنوم..بشنوم که حرف خواستیسکوت کرد،دلم م یکم

 براي گهیم ییخونه،الالیم زنه،شعريیم

 شدنم ... آروم

ولم  کنهکه ترس انداخت به جونم که نکنه نخونه،ن یبعداز سکوت باالخره

 کنه،آروم برام خوند ومن،چشم بستم به

 :بودم حداقل براي چند ساعت دهیبود که کش یدرد وسخت یهرچ رويِ

 دوتا فال و دوتا فنجون حونیل رالال الال گ -

 تو خط فال، من مجنون یلیفنجون، تو ل توي

 الال گل خشخاش چه نازي داره تو چشماش الال

 خوابت تو تنها فکر اونا باش هیاز نقاش پر

 الال گل پونه گل خوش رنگ بابونه الال

 مونهیسر قولش نم ایدن نیتو ا چکسیه گهید
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 رهیماهو داره م نیببب رهیالال شبه د الال

 ره؟یگیقصه هم گفتم چرا خوابت نم هزارتا

 کاله اهاتیرو نمیالال گل الله نب الال

 مثل تو پاکه فقط فرقش دوتا باله فرشته

 نجایا ادیبارون ب خوادیالال گل رعنا م الال

 حاال کتمینزد نیگفته تو ازم دوري؟ بب یک

 روزا خسته نیاز ا یالال گل پسته نش الال

 تو چشماي تو خوشبخته نهیشیکه م یخواب چقد

 تو چشات شبنم نهینش میالال گل مر الال

 عمره من فقط هرشب واسه تو آرزو کردم هی

 خونه دیالال گل پونه کالغ آخر رس الال

 مونهیم یشب سر هر قول هی شهیم دایپ یکی

 الال گل زردم چراغارم خاموش کردم الال

 ... گردمیکه مثل پروانه خودم دور تو م بخواب

*** 
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 ته بودناخبود ... برام ناش دهی... خواب دمیرو آروم رويِ موهاش کش سرم

 ازم دمیفهم یدختر؛دختري که م نیا

 نووقت م چی... پس چرا پدر ومادرم ه رفتیبازم منو پذ یول متنفرِ

 رفتن؟ینپذ

 یلیرو خوابوند ... آرومم ... خ دهیخوند ومن ترس د ییالال برام

 رو نداشتم ... شبید شیتشو اون گهیآروم!د

 خبري ازش نبود ... حالم خوب بود شبید فیي ضع هیاون روح گهید

 ... خوبِ خوب!

ي کهابود نگاه کردم،به پل ختهیکه روش ر ییبلندش وموها یِشونیپ به

 بسته اش ...

 ب وبه راه انداخته بود!چنان بام یجنبه ي من بازم سمفون یب قلبِ

 از روي لباس هم یکرد که حت یبومب م

اش  یشونیمشخص بود ... خم شدم ولب هام رو به پ دنشیکوب

 رسوندم،آروم موهاش رو کنار زدم،لبم که به

 گرفت قلبم ... آهسته زمزمه کردم: د،آرومیرس صورتش پوست
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 کرد؟ یصاحابم رو آروم م یدلِ ب نیا یتونبودي،ک -

. .. وبه گونه اش رسوندم دمیاش آهسته ونرم کش قهیام رو ازشق گونه

 شتر؟یب نیازا یلبخندزدم ... خوش

 هم داشت! ینیخوابِ سنگ چه

ور خودم رو ازش د ینگاهش کردم ... کم رهیرو ازش دور کردم،خ سرم

 ضی... لبخندم عر دیام کششانه کردم که خودش صورتش رو به سمت 

که  ینمبراي  راراديیکارِ غ نیهم یارادي بود ... ول ریتر شد، کارش غ

 چیه

ازحد لذت بخش  شیرو حس نکرد و وابسته ام نشد؛ ب میوابستگ کس

 بود ...

 نینبود!ا منوناخواسته،لبش رو نشونه گرفت ... دست  نگاهم،خواسته

 نبود ... منازکارهام دست  یلیروزها خ

 زيیچ کیلحظه  کیلحظه ...  کیرفت که فقط  نییاراده پا یب سرم

 زد که مگه تو بیتوي وجودم بهم نه
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اش  خواستهبهش؟مگه قول ندادي خالف  یندادي دست دراز نکن قول

 ؟یکنیم کار داري ی... پس چ ینش کیبهش نزد

 انه روتر ... گُر گرفته بودم ... گرمم بود ... آروم دمیرو عقب کش سرم

 رويِ تخت خوابوندم و پتو رو تاشونه هاش

ت اقافتاد ط یشمم بهش منگاهش نکردم که اگه چ گهی... د دمیکش باال

ه نداشت ... ب یي خوب جهینت دیشا کردم که یوکاري م دادمیازکف م

 توي سالن نشسته بود وچشم به یب یزدم که ب رونیسرعت ازاتاق ب

 برنامه

 داشت باتعجب گفت: ونیزیتلو یصبحگاه هاي

 ؟یچته مادر ... چرا هول -

 نیتونست ا یدادم وبه سمت در رفتم،فقط هواي تازه م سرتکون

 ي نورسته رو آروم کنه ... مردونهاحساسات 

ناك ... داشتم خطر دمیکش یکه بهم خورد،نفسِ راحت زيییپا سرد باد

 شدم! یم

 کردم ... یوپوف دمیدست رويِ صورتم کش بادو



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 دل؟ نیعشق،باا نیکنم با ا ا؛چهیخدا

 :با ترس گفت یب یدم،بیکه رو شونه ام قرار گرفت ازجا پر پالتوم

 جونِ دلم؟! یزن یم شونیآخه بچه؟چرا انقدر پر هیچ -

 ... زمزمه کردم: دمیکش یرو بستم ونفسِ راحت چشمهام

ر ازش دوکنارش باشم و ارمی... طاقت نم رهیگیدلم آروم نم ،یب یب -

 باشم ...

م هابه مو یکرد،دست کیولبه هاي پالتو رو به هم نزد ستادیا روبروم

 وگفت: دیکش

 مادر؟ ديینه خوابترا شِیپ شبید -

 دادم ودرمونده گفتم: سرتکون

زهر طرف ا... عقل وفکر ودلم رو  یب یب ستین خودمحسم دست  -

 رسهیم ،تهشیوته اش رو بزن ري،سریبگ

 ... یب یب دمیکابوس د شبی... د شبیترانه.!.. د به

رام م بگفتم،گفتم چرا پناهنده شدم به اتاقِ ترانه ... بهش گفت براش

 خوند ودلم رو آروم کرد ... بهش ییالال
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 رفت ... یکه داشت دست ودلم به خطا م گفتم

 :دمینال

 سخته! یلیشم ... صبر سخته،خ یم وونهیدارم د یب ی،بیب یب -

 نیارو تويِ دستهاش گرفت وآروم نوازش کرد،چشم بستم ازلذت  دستم

 منت ... آهسته ینوازشهاي خالصانه وب

 گفت: وآروم

سال  یمادر ... پسري،اندازه ي س یکش یم یچ دونمی... م دونمیم -

 خاکستر ریز شِیازسنت گذشته ... تا حاال آت

 شهیم داری... داره ب یشیکم کم داري شعله ور م ی... ول زکمیعز بودي

 که خفه شون کردي ییهمه ي اون حسا

 یکم کم دلت م گهی... د یبهشون فکر کن یخودت،که فرصت نداشت تو

 وحاال که ،یبش نک،خیخواد آروم بش

 هم پنبه ي تروتازه،خوشگل وخوش بر ورو؛ کنارته ... تازه دوسش هی

 یاراده ات رو م شیآت نیداري،دارِ کم کم ا
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خواي ب بري،بازم ،هرجاینره،تو مردبش ادتیخوشگلِ مامان؛ ی... ول رهیگ

 بودي فهمهینم چکسی،هیازدواج کن

نامه ناساون دخترِ مادر ... زن که بشه،بدون اسم شوهر تو ش ی،ولیباکس

 اش،هزار جور حرف پشت سرش

 لم ...د زِیفهممت عز یمادر ... م شهیبه کامش تلخ م ی... زندگ ارنیدرم

 صبرکن ... صبر کن قربونِ قد یول

رت مادترسم ماجراي پدرت و یترسم ... ترس دارم ننه،م ی... م وباالت

 پسرکم ... ریروم بگتکرار بشه ... آ

مادرم ... آه  میشناسی... خوب م یب یب یگیبستم،راست م چشم

 یوباناراحت پلکهامپشت  دیدست کش دم،کهیکش

 :گفت

اومد  یکابوس نم شب،دوبارهیم ... آه نکش ... اگه دآه نکش قربونت بر -

 سراغت که چه کردن بادلت،االن

 رطونیکه تهش ا یکنینبودي ... آخه چرا انقدر بهشون فکر م نطوريیا

 ؟یبش شونیپر
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 دمام رو چسبون دم،گونهیرو توي دستهام گرفتم وبوس یب یب دستهايِ

 وگفتم: دستشبه کف 

ل دکار کنم بهم  یبشه؟چ کیکار کنم ترانه بهم نزد ی،چیب یب -

 ببنده؟

 رو ملتمس بهش دوختم که لبخند زد،آروم گفت: چشمم

ارِ انه کمثه تر یخترِ مهربونبه دست آوردن دلِ د ؟مادریکار کن یچ -

 کن ... ی... بهش خوب ستین یسخت

 ریگو بکن ... باهاش تندي نکن ... اصال ... اصال امروز دستش ر محبت

 ... ببر وبچرخونش ... دختره رونیوببر ب

ختره د يریم ایسرِ کاري، ایپوسه ... تو هم که قربونت برم،  یم ییتنها

 پیبه ت یو ه یکنیگوشه خفت م هیرو 

 ... نیزن یهم م وتاپ

م دار یب یب کینداشتم، زهایچ یلیشکرت کنم که اگه خ ا؛چطوريیخدا

 قرصِ مسکن مثلکه هر وقت حالم بد،

 کنه؟ یم آرومم
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 وگفتم: دمیتوي آغوشم گرفتمش،سرش رو بوس محکم

 سرِ کار ... رمیم مهی!کال نصف ونیب یکشتم ب یم نیحس -

 کرد: غرغر

ن استخونام همه مبغل کردي ... مادر  نطوريیتوکه باز منو ا -

 شمیم ،پودریچلون یکه تو منو م نطوریاپوك!

 !بچه

 ويِ مثل آبِ ر یب یبود،ب نی... هم دمیکردم،نفسِ آسوده اي کش رهاش

 بود ... باحرفاش ساکتم شیآت

 وگفتم: دمیرو باز بوس کرد،دستش

وشش بچه مطربا،خ شینظرت اگه امروز ترانه رو ببرم پ ،بهیب یب -

 اد؟یم

 برق زد،لبش به خنده وا شد وگفت: یب یب چشمهايِ

 شهر بگردونش! !ببرش تودهینم فیمطربا ک شِیفقط پ یآره ننه،ول -

 ري،بذاریم ییکه خودت تنها ییببرش جاها

 ... زکمیعز بشناسدت
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م،تو د زدروِز خوب براي ترانه بسازم،لبخن کیبتونم  دیفکر،که شا نیباا

 دیرو چ زصبحانهیم یب یکه ب یتمامِ مدت

 نیاوغذا خوردم،به  دمیلقمه داد دستم ومن ذره ذره محبت چش ولقمه

 ترانه امروز کنارم شهیکه م کردمیفکر م

 ومن باعث خنده هاش بشم؟! باشه

 دهرشدایه بترانه بود که تاز شِ یزدم وگوشم پ هیبه پنجره تک یشونیپ

 درمورد یب یبود وتويِ آشپزخونه داشت با ب

ي امتوجه بشم،کاموا چه جذبه  تونمی!من هنوزم نمزدیحرف م یبافتن

 براي زنها داره!

 ود:بجواب داد تازه نگاهم به ساعت خورد، نُه صبح  یکه عصبان نیحس

داري  فیکه کدوم گوري تشر یکن حیبرام تشر قایدق شهیاالن م -

 اخوي؟!

 وگفتم: دمیخند

 خونه! -

 :دیغر
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 ؟یسرِ کارت باش دیاال ااهلل!تو االن مگه نبا خونه و! ال اله -

ه ب یمن فعال ترانه اس،ول یِزبون بازکنم وبگم کار وزندگ خواستمیم

 جاش گفتم:

 !؟یتا غروب بچه هاي گروه رو جمع کن یتونیم نیحس -

 :باتمسخرگفت

 ستی... ب تونمیو؟نه!نمبستان رد اولگروه؟کدوم گروه؟گروه سرود  -

 سال گذشته اخوي!

شدم به درِ  رهیزدم به پنجره وخ هیوشونه ام رو تک برگشتم

 آشپزخونه،گفتم:

 !؟یکنینکن خواهشا ... جمع م ی... لودگ نیحس -

 گفت: آشپزخونه،باالخرهکرد،قدم برداشتم سمت  سکوت

وز نم ... فقط امرکجمع  تونمیچندنفر رو م نمیبب زنمیباشه..زنگ م -

 !گه؟ید ايینم

ش جودزدم ونگاه دوختم به ترانه اي که تمام و هیچهارچوبِ در تک به

 بود،آهسته رهیخ یب یگوش شده بود وبه ب
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 :گفتم

 نه ... -

 ي ترانه ... رهیتن چشم شدم خ وهمه

*** 

 رستادمف رو یب یاومد ... ب یم دیبا ینبود به هم پا شدن با من،ول یراض

 اش کردم ... یسراغش وراض

ببرمش که مطمئن  ییخواستم جا یرو مشخص کرده بودم،م رمیمس

 کنم رشیکنه وعصر،غافلگ یبودم تعجب م

 ... نیکمک حس با

 وگفتم: دمیآروم رويِ فرمون کوب دستمعوض کردن جو،باکف  براي

 !م؟یخب ترانه خانم ... کجا بر -

 زد وگفت: پوزخندي

رو انتخاب  ... خودت هم جاش رونیب میایب یخواست م؟شمایکجا بر -

 کن!
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 ه اصلِ د بنبود..باز هم برگشته بو یشبیترانه،ترانه ي د نیزدم،ا لبخندي

 یخودش ... دنده رو عوض کردم وکم

 کردم وگفتم: ادیرو ز سرعتم

 !یاال نرفتحبرمت که تا  یم ییاي به رويِ چشم! جا -

. جنبه هم کرد ... بازم قلبم شروع کرد ..باال رفته نگاهم  ییابروها با

 !میبود که من ودلم نداشت زيیخوب چ

 زیچ چی... باسکوت ه میزد یحرف م دی..باگفتمیم زيیچ کیبهش  دیبا

 شد،صدام رو صاف کردم یدرست نم

 :وگفتم

 تشکر بهت بدهکارم ... هیمن  -

 چرخوند وگفت: منخودش رو به سمت  یوکم دیدرچسب به

 دونه؟ هی ع؟فقطا -

 بهش کردم وگفتم: ینگاه میرو دور زدم،ن دونیوم دمیخند

 شم! یاونم طلبکار م خوايیاد؟میز -

 لب گفت: ریوز دیدر هم کش ابرو
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 مسخره ... -

 بهش نگاه کنم گفتم: نکهیرو حفظ کردم وبدون ا لبخندم

 دست یچیه شبی؟دیدونیبهت بدهکارم ... م شبیدتشکر بابت  هی -

 نبود ... رفتارهام،حرفهام ... دلم پر خودم

 .ردي ..ک قبولم نکهیکه زا به راهت کردم ... وممنون ازا دی... ببخش بود

 اشهبار اون شروع کننده ب نیا خواستمینگفتم،م زيیکرد،منم چ سکوت

 ازم خوادیم زهایچ یلیکه خ دونستمی... م

 ..مشخص بود . ایمیوک یب یازب دنی... ازتالشش براي حرف کش بپرسه

ا بگه، من ومن کردناش باعث شد بهش نگاه کنم،ب زيیکرد چ یم یسع

 کرد وباالخره بعد یدستهاش بازي م

 با خودش کنار اومد گفت: نکهیازا

 !؟یختیکه اونطوري به هم ر ديیرو د یخوابِ چ شبی... د شبید -

 رو توي دستم فشردم،چشمهام رو تنگ کرد وگفتم: فرمون

م بود اگذشته  ادآوريی... درواقع  دمیباري که خوابِ بد د نیخوابِ اول -

 تويِ خواب ...
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ونست د یم دیکه ادامه بدم،فکر کنم حقش بود که بدونه ... با منتظربود

 حیبراش مختصرا توض نی... بنابرا

 ... رضایگفتم از رفتار نازي وعل دادم،بهش

 که تموم شد باتعجب گفت: حرفم

 دي؟یواقعا توي راهرو خواب -

 گفتم: یرو تکون دادم وبه تلخ سرم

 زِ یچستم کنارشون باشم ... خوا ی.. فقط مدلم تويِ اون اتاق بود . -

 کرده بودن ... غیازم در ینبود ول اديیز

 نداشتم وقبول یخودشون،شکستم ... سن شِیرو بردن پ رانیم یوقت

 یهمه فرق قائل شدن،عذابم م نیکردنِ ا

 ... داد

 :دمیوپرس دمیکش آه

ار ازم فر ؟توکهیبخواب شمیچرا قبول کردي که پتو چرا قبولم کردي؟ -

 کردي ... یم

 ساده وصادقانه گفت: یلیخ
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 دلم برات سوخت! -

م بگه به ازش انتظار نداشتم ... انتظار نداشتم نیازا ریغ زيیدم،چیخند

 کیبودنش، نهیچون دوستت داشتم،آ

 بودنش برام لذت بخش بود ... رنگ

واکنش  دنِیداشتم براي د جانیدم،هیچیآشنا که پ ابونِیخ توي

 ترانه،آروم گوشه اي نگه داشتم وگفتم:

 !میدیرس -

 به روبرو نگاه کرد وگفت: باتعجب

 کو؟ -

 وگفتم: ختمیشوق وعالقه ام رو توي نگاهم ر تمام

 تا بهت نشون بدم ... میشو ... بر ادهیپ -

 رهیسردرش خ زدم وبه هیشدم،به کاپوت تک ادهیزودتر پ وخودم

  "...  "شدم،پرورشگاه!

 دانم! یسوم: نم فصل

 :ترانه
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 تنسین ریکه برات باور پذ ینیب یرو به چشم م ییزهایوقتها چ یبعض

 انمهرِیمردي مثل ک دنِیوبراي من،د

 د!نبو یبچه هايِ پرورشگاه،انقدر پرجنب وجوش، باور کردن نیمجد،ب

شناختم.تاحاال چند  یمردي نبود که من م انمهر،اونیک نیا

 که کم کم همه ي باورهات ینیوبب یستیبارشده،با

کاري ازدستت  چیه خودتوتو،خود  کنهیرمییآدم تغ کیي  درباره

 باورها ... من باورهام نیابرايِ حفظ  ادیبرنم

 تريحسم نه! من هنوز همون دخ یول کنهیم رییدرباره ي مجد تغ داره

 ،بهییجا کیروز، کیام که منتظرم 

وقت ازضعف  چیست،وهین زیبفهمونم،داشتن پول همه چ انمهرمجدیک

 به نفع خودت استفاده نکن ... گرانید

 تو یکه بااون حال سر ازاتاقم در آورد،ترس برم داشت که چ شبید

 گذره که ناغافل سرم نازل یم الشیخ

دست  دمیچهره ي درهم شکسته والتماس هاش رو د یوقت یشده،ول

 رفت ... ادمیانتقامم وپام سست شد!تنفرم،
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د نبودم که بتونم چشم ببندم رويِ در یسنگ نبودم،من آدم آهن من

 انسان ... دلم سوخت برايِ پسربچه ي کی

ت خواست کنارم باشه ... ازم خواس یوم دیلرز یجثه اي که م میعظ

 اي رو ییبخونم ومن ... الال ییبراش الال

 وچند نیمردي خوندم که چند خوندم،برايیبراي خواهرکم،ترمه م که

 سال بزرگتر ازترمه بود ...

ه کشدن پالتوم ازفکر دراومدم وبه پسربچه اي نگاه کردم  دهیباکش

 ملتمس گفت:

 !؟یبغلم کن شهیم -

 یرو م نیجلوي چشمم اومد ... اونم هم انمهریچرا ک دونمینم

 ... اخم کردم وگفتم: میرِمستقیخواست،گرچه غ

 ؟یواسه چ -

 رنگش، رو غم گرفت،بغ کرده گفت: اهیس چشمهايِ

 رد. مکرد بغلم کنه ..نوقت  شن،مامانمیمامان م ،خانمایآخه شما خانم -

 !ی... دوست دارم بغلم کن
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 ردمبازوهاش محکم ک رِیازرفتارم،خم شدم ودست ز مونید،پشیلرز دلم

 که برق دمش،چشمهاشیوباال کش

 ... دیخدا هم خند زد،انگار

 وگفتم: دمیاش رو بوس یي استخون گونه

 پسرکوچولو؟ هیاسمت چ -

 سرش روکج کرد وگفت: یرو غنچه کرد وکم لباش

 ... انمهریهوووم؟اسمم ک -

ند لبخدورترازمن با یکه کم انمهريیبهش نگاه کردم وبعد به ک باتعجب

 که دیبود،باحرکت سر ازم پرس ستادهیا

 ه؟یچ

 وگفتم: ستادمیرفتم،کنارش ا انمهریکبه بغل به سمت  بچه

 !مثه تو؟انمهرِ؟یکوچولو ک نیاسمِ ا -

به سرش  ید،دستیشد وپسربچه ي هم اسمش رو بوس د،خمیخند انیک

 وگفت: دیکش

 آره ... هم اسمِ منِ ... -
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ترم  جبکه متع دیبه گونه ام کش ید،دستیباال رفته ام رو که د ابروهاي

 کرد،آهسته گفت:

مثه خودم  یکین انتخاب کردم ... دوست داشتم مآخه اسمش رو  -

 خوشبخت تر ... یباشه ول

 غرد،غریاي کش ازهیکه تويِ آغوشم بود،خم انمهريیتکون دادم،ک سري

 کنان گفت:

ه چ نیا دونمیشروع کرد ... من نم رآوردیگوشِ مفت گ انیک نیباز ا -

 روده ي درازي داره!

ش هابازو نیرو توآغوش داشتم ب کیکوچ انِیومنو که ک دیخند انمهریک

 ي پسربچه زد قهیگرفت،بوسه اي به شق

 :وگفت

 رمرد؟یع کردي پبازشما غرغر کردن رو شرو -

 یبه بازوم م انیي ک مردونهمتعجب ازفشاري که دست  ومن

 ي بچه ها هیبقآورد،همقدمش شدم که به سمت 

 افتاد! یبراش م یشک امروز صبح اتفاق یمرد ب نیرفت ... ا یم
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و ر طایوح دنیپر یم نییکه باال وپا ییها ودختربچه ها پسربچه کینزد

 رويِ سرشون گذاشته بودن

گذاشت  نیرو ازآغوشم رويِ زم کشیهم نامِ کوچ انمهریستاد،کیا

 وگفت:

 شیتآنت که بري کک افتاده تو تمبو دونمی... من که م هیبق شِیبرو پ -

 !یبسوزون

دست انداخت  انمهرید،کیدو هیبقوبه سمت  دیخند طونیش پسرك

 به بچه رهیدورشونه ام ومنوبه خودش فشرد.خ

 گفت: ها،آهسته

 ازمن خوشبخت تر ... دیوشا منبچه ها مثلِ خود نیا -

غم  د،چشمهاشیخند یکه م صورتشکردم،برخالف  نگاهش

 یینکردم براي آزادي ازحصار بازوها ییداشت،تقال

هش ب بچه ها نیجلويِ چشمِ ا خواستمیدورِشونه ام قفل شده بود،نم که

 کنم ... یاحترام یب

 :دمیکردم؛ زمزمه کنان پرس یکه بهش نگاه م همونطور
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 ندونینم یبچه ها،حت نیازا یلی؟خیکنیفکرم نطوريیچرا ا -

 ایحالل ان  دوننینم یان؟حت یپدرومادرشون ک

 فکر! نیا دهیبزرگ بشن چه قدر عذابشون م یوقت یدونیحروم؟م

 رو تکون داد وگفت: د،سرشیکش یآه

بچه ها  نیاحروم ... مگه دست  ایبچه ها حالل ان  نیا ستیمهم ن -

 ان؟اگرهم،بهیب ایبوده که به دن

بچه ها پاکن،معصوم  نیکرده باشن،ا یگناه فرض،پدرومادرشون

 حق نداره بهشون ستم کنه،درشت یان،کس

 کنه ... بارشون

 نی؟اوابخ ایبودم  داری... ب دیام رو بوس قهیکرد،لبخندي زد وشق نگاهم

 کرد؟ یم نطوریمرد چرا ا

 دمستایها،منم دور ا بچهرو از دوِر شونه ام باز کرد ورفت سمت  دستش

 که بامحبت دمید یوتماشاشون کردم،م

که باعشق  دمید یبوسدشون ... م یکشه وم یرو به آغوش م دخترها

 ... نهیشیزنه وم یجلويِ پايِ پسرها زانو م
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 نطوریکرد؟چرا من رو ا نیهمه محبت،چرا بامن چن نیمرد،باا نیا

 ؟یگرفتارکرد؟براي چ

 مرددرکش کنم ... درك  تونستمینم یداشتم ول نهیازش ک هنوز

 من سخته! مرموز،براي

به  یجلوترازمن،زودترازهرکس یخورد،کم نیکه زم دمیرو د دختري

 کرد،اشکهاش مثل یم هیسمتش شتافتم،گر

محکم ... دلم خون شد، ختیر یرويِ گونه ي گل انداخته اش م دیمروار

 ام نهیتويِ آغوشم گرفتمش وبه س

 انیدم،کیزده از روسري اش رو بوس رونیموهايِ ب فشردمش،رويِ

 کنارمون زانو زد ونگران گفت:

 اش شده؟ زيیچ -

 :فتگ انمهریپاچه کنارمون اومد،روبه کدست یبزنم زن یحرف تاخواستم

 شد آقايِ مجد؟ یچ -

 به زانوهاي دخترك وگفت: دیدست کش انمهریک

 شد خواهري؟ تیزی... مه گل خانم،چ دونمینم -
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وخودش رو  انیککه مه گل خونده شد،دست درازکرد سمت  دخترك

 لوس کرد:

 !؟یکنی... بغلم م ینه داداش -

 وگفت: دیرو بوس د،سرشیوآروم توآغوشش کش دیخند انیک

 !اي؟یتو بغلم ب قهیدم به دق ادیخانم خوشت م طونیش -

 گل سرش رو تند تند تکون داد وگفت: مه

 !ديیبويِ خوب م -

 داشتن،وچه ازیآغوش بامحبت ن کیبچه ها همه شون به  نیدم،ایخند

 بچه ها رو نیکه بودنِ ا میبود یمردم

 یکه به خودمون جرات م میبود ی... وچه مردم میگرفت یم دهیناد

 هربچه اي که ،بهیبه هرکس یبه راحت میداد

 بچه کیاون فقط  نکهیتوجه به ا م،بدونینداشت تهمت بزن یسرپرست

 یفرشته! فرشته ها که گناه کیاس،

 !ندارن



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

ست بچه ها رفت،قد را یِباقکه با مه گل تويِ آغوشش به سمت  انیک

 :دیپرس ستادم،آرومیکردم وکنارِ زن ا

 ن؟یهمسرِ جناب مجد هست -

ب خو بگم ... نه براي خودم تونستمیگفتم نه؟نم یگفتم؟م یم دیبا یچ

 بود ونه براي مجد ... لبخندزنان پاسخ

 :دادم

 نامزدشم ... -

 ودست به سمتم درازکرد،دستش رو فشردم: دیهم خند زن

 ... رپرورشگاهیجعفري هستم،مد -

ه خوند به داخل ساختمون برگشت ومن،ب یکه اونو م یباصداي کس زن

 سمت بچه ها رفتم ...

شون  یپناه یبراي ب ختمیاشک ر یکردم وحت دم،بازيیخند باهاشون

... 

 ن رو پاك کردم ... دمشون،صورتشویگرفتمشون،بوس درآغوش
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 یم یبچه ها ازته دل بخندن،وقت نیا یکه باعث بش یِناشدن وصف

 ایند نینبود ... ا یغم دن،انگاریخند

...  دیخنده ها فهم نیشد باهم یرو م زهایچ یلینبود!خ فمونیحر

 رو یکه کس ییباخنده هايِ بچه ها

کرد  یم اوريیکسان،خداست ... وخدا چه خوب  یکسِ ب ینداشتن،ول

 بچه ها ... نیازا

 مهعال کیم،یبچه ها گم شد نیسالنِ غذاخوري،ب یکه شد توشلوغ نهار

 یوسروصدا ... م کیبچه ي کوچ

بورِ زن کندويِ... انقدر صدا بود که انگار وارد  خوردنیوغذا م دنیخند

 صداشون یلیخ ی... ول یعسل شده باش

 ییغذا یِبخش تراز صداي زنبورِ عسل بود ... خنده هاشون چاشن لذت

 ی... بعض میشد که کنارشون خورد

 یذاشتن،همه رو م یسر همه م د،سربهیبار یشرارت ازشون م هاشون

 حال معصوم نیدرع یولخندوندن 

 بودن ... یداشتن ودوست
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 یموکرد  یبچه ها شرارت م نی... پابه پايِ ا دیخند یهم م انمهریک

 نها،چشمهاشیبا همه ي ا ید؛ولیخند

کردم هروقت دست  یحس م چرانمناك ...  کردمیچرا حس م دونمینم

 ازاون بچه ها،چهره یکیکشه به سرِ  یم

 نه از انزجار،از درد وغصه ... رهیتو هم م اش

دم ك کرازدخترها رو که غذا گرفته بود رو بادستمال کاغذي پا یکی لبِ

 که انمهريیونگاهم رو دوختم به ک

 یساله اي رو رويِ پاش نشونده بود وهمونطور که م5ي پسربچه

 کرد قاشق یرو نوازش م دش،موهاشیبوس

ا هچه که به همه ي ب دکریداد ... وفراموش نم یغذا به خوردش م قاشق

 توجه کنه ...

 بود ... یپرازمهربون یبود،معروف نبود،ول یکیکوچ پرورشگاه

 یونجها هم که هنوز  یبچه ها براي خواب رفتن،بعض یبعدازناهار،بعض

 تو بدن داشتن براي بازي،بزرگترها هم

 خاص خودشون ... یِکالسهايِ آموزش به
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 یپرورشگاه باهم صحبت م نیوچندنفرازمسئول انمهریبود که ک یمدت

 یعصب انمهریکردن،مشکوك بود ... ک

 کرد ... یبه موهاش وگه گاه به بچه ها نگاه م دیکش یم دست

 مستیکناربا تونستمیونگاه کردن نداشتم ... من نم ستادن،یا طاقت

 وبدون اطالع بمونم.نگران قدم برداشتم

 وگفتم: سمتشون

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 من کرد ولبخندي زد،آروم گفت: به ینگاه انمهریک

 ... راستش آره ... یعنینه ...  -

 بهم بده،گفت: یبهش نگاه کردم که جواب میمستق

ولش دي قب... به فرزن میدیکه صبح د یی... همون پسرکوچولو انمهریک -

 ... راستش ... یکردن ول

 کرد وباعجز گفت: یهوف کالفه

 ... کنهیم هیبره ... االنم تويِ اتاقشِ وداره گر خوادینم -

 گفتم: د،باتعجبیباال پر ابروهام
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 نخواد پدرومادري داشته باشه؟ شهیمگه م -

 گفت: یوعصب دیاش کوب یشونیبه پ انمهربامشتیک

 ...منِ احمقِ،به خودم عادتش دادم  رِیهمه اش تقص -

 روبه خانم جعفري ادامه داد: بعد

 شش؟ی... اجازه هست برم پ دمی... قول م کنمیاش م یراض -

 جعفري سري تکون داد وگفت: خانم

 !دییالبته ... بفرما -

ِر دام دنبالشون روان شدم،جلوي  یهم،باهمه ي کنجکاوي ونگران ومن

 یحت هیهق هق گر ستاد،صدايیا یاتاق

و گرفت وداخل رفت ودر ر ینفس انمهریشد،ک یم دهیهم شن در ازپشت

 بست ...

اي  جزهزده بودم،چه مع هیتک واری... نگران به د دیطول کش یساعت مین

 روز بودن مین هیبچه ها که  نیداشتن ا

 کنه ... یآدم رو وابسته م نطوریا کنارشون
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 یلیاشون،خیشده بودم که دن ییزمان کوتاه دلبسته ي بچه ها نیتوهم

 یلیما بود و روحشون خ ايِیبزرگترازدن

رو  گرانیاشتباهات د نیکوچکتر تونمیکه نم ییترازما،ما بخشنده

 یبچه ها پدرومادراشون رو م نیا یم،ولیببخش

که  دنیبخش یکه رهاشون کرده بودن ... خانواده اي رو م دنیبخش

 بودن واونها رو رفتهیشون رو نپذ یسرپرست

چه ب کیدرحقِ  شهیمگه م نیگذاشته بودن ... بدترازا ابونیي خ گوشه

 رفتارکرد؟

شدم که بازشد ... چشمهايِ سرخ  رهیو خوردم وبه درخر بغضم

 لبخندي که زد باعث شد یکرد،ول انمهر،نگرانمیک

 اومد وگفت: شیسمتش،خانم جعفري هم باتشو برم

 شد جناب مجد؟ یچ -

 کرد،آهسته گفت: یداد م یب انمهریتو صدايِ ک بغض

 ... کنهیرو جمع م لشیداره وسا -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 گهید ازطرف یبود ازرفتنش ناراحتن ...،ول د،معلومیهاي جعفري لرز لب

 بچه خانواده نیخواست ا یاي،دلشون م

 وگفت: دیاش کش یشونیبه پ یدست انمهریداشته باشه ... ک اي

شمم چ گهید پوکه اگه ی... دلم م نمشیاجازه بدن گه گاه بب دوارمیام -

 ... فتهیبهش ن

 انمهرِیبزنم که ک یوبهمون پشت کرد،خواستم حرف دیرو گز لبش

 یکه تودستش بود وباصورت یبا ساک کیکوچ

رفت  انیککرد،آروم به سمت  یاومد،هق هق م رونیب سیوخ سرخ

 انمهرید،کیکش یوشلوارش رو گرفت وکم

 گفت: دش،آهستهیخم شد ومحکم توآغوشش کش دنشیوباد برگشت

 ؟یوبامعرفت بش ؟بزرگیخوشبخت بش ديیقول م -

 پرازبغض ییرو دورِگردنش انداخت وباصدا ک،دستهاشیکوچ انمهرِیک

 وغم گفت:

 دنم؟ید ايیب ديیقول م -
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 هرانمیکبود به درخواست  یرويِ گونه اش پاسخِ مثبت انمهریي ک وبوسه

... 

 ه ايبابدرقه ي همه ي هم خون انمهریک یبود وقت ینیریوش تلخ لحظات

 هاش،همه ي خواهر وبرادرهاش

ا ه یگام برداشت،بعض دشیجد یِپرورشگاه به سويِ زندگ وکارمندهاي

 رهیها بابغض خ یکردن،وبعض یم هیگر

رگ بز انمهرِیککوچک که دست دردست  انمهرِیبودن به گامهايِ ک شده

 شد ... چشمم یازخونه ي اولش دور م

طاقت  گهیکردن،زن د یزن ومردي خورد که خوشحال بهش نگاه م به

 رو بغل وچکانمهرکیوک دیودو اوردین

باعث شد  ی... صدايِ شکستنِ بغض دیوسروصورتش رو بوس کرد

 اي گهیسربرگردونم،خانمِ جعفري،پسربچه ي د

 کرد ... یم هیتوآغوش گرفته بود وگر رو

رو  وچکک انمهرِیمجد،زانو زد وک انمهریآخر،ک... لحظات  دمیرو گز لبم

 جوري تويِ آغوشش فشرد که صداي
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خم ه الرزشِ شونه هاي مجد بهم اجازه نداد ک یي بچه بلندشد ول ناله

 مردي پسربچه،مبهوت دردکنم بابت 

همه آدم براي رفتنِ بچه اي به خونه اي گرم  نیا نِیکه ب شدم

 جدا انمهریکرد،ازک یم هیگر نطوریوپرازمحبت ا

زمزمه  ییزهایوچ دیاش رو بوس یشونید،پیوبه صورتش دست کش شد

 پدرِ ت کرد،بعد دستش رو گرفت وبه سم

 که گفت: دمیرو واضح شن ستاد،صداشیرفت،روبروش ا دشیجد

 ؟سربزنم انمهریآدرس خونه تون رو داشته باشم که به ک شهیم -

 انِ یداد،اما من فقط به ک انمهریلبخندي زد وآدرس رو به ک مرد

 به یکردم که داشت با ناراحت ینگاه م کیکوچ

کرد،چهره اش رو به خاطرسپردم،پسري  یبچه ها نگاه م یِباق

 ییرنگ،موها یمشک ،باچشمهايِیاستخون

 وبامزه ... ی... دوست داشتن دیسف ی،صورتیپرکالغ

م چشکردم و هی... گر اوردمیشد ورفت،منم طاقت ن نیسوارِ ماش یووقت

 به پسري دوختم که برگشته بود وبه
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 .ودبکرده  یندگکرد،به افرادي که مدتها باهاشون ز ینگاه م دوستانش

*** 

رو  د،سکوتشیکش یبه صورتش م یدست یساکت بود،گه گاه انمهریک

 نیبود ا نیدوست نداشتم ... سنگ

 !پر ازغم بود ...سکوت

 گفتم: آروم

 نه؟یتا دوستاش رو بب گردهیبرم انمهریک -

 کردوگرفته گفت: نگاهم

که  دونمیهستن ... م یادرش قول دادن ... آدمايِ خوبآره ... پدروم -

 دوستاش ... شیپ گردهیبازم برم انمهریک

ه ب نکهیانمهر،ازایازرفتنِ ک میهمه خوشحال بود نکهیدم،باایکش یآه

 که ییرفته بود،جا ديیخونه ي جد

 که یبرايِ من یحت یدلتنگ یداشت،خانواده داشت،ول پدرداشت،مادر

 حس بود نیچند ساعت باهاش بودم، بارزتر

... 
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 گاهکه درحال گذر بودن ن یها ومردم نیوماش ابونیکه به خ همونطور

 کردم گفتم: یم

 !براش انتخاب کردي ... چطوري؟ انمهررویتو اسمِ ک یگفت -

 زد وگفت: شونشیبه پ ید،دستیکش یآه

.. بارون بود . اومدم ... یازدانشگاه م ش،داشتمی!هفت سال پادمِی قایدق -

 بارون کردمیمنم که اصال فکرنم

نه خو هی بونیسا رِیآب شدم ... رفتم ز سِیبودم وخ هاد،چترنبردیب

 چطور دونمی... نم ادیتا بارون بند ب ستادمیوا

 کارو بکنه ... نیا تونهیم یکس

 یمشده بود،ک رهیوبهش نگاه کردم که باپوزخند به روبروش خ برگشتم

 سرش رو تکون داد وگفت:

اغذ که ک کهیت هی... فقط  نبود یچی... ه دمیرو د انمهریاونجابود که ک -

 شد خوند یشده بود وبه زحمت م سیخ

ازش نگهداري کنم،زنده  تونمیومن نم ستینوشته پدرش ن که

 بود واسه هیتوج هی دیدونم،شای.!.. نممونمینم
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چه  یندویکردم ... بردمش خونه ... نم داشیپ یواقعا ... ول دمیکارش،شا

 یم هیکه مدام گر یب یقدر الغربود ... ب

 ..بردمشمینگهش دار میتونستی... نم یچی... ه یبراش ... ول کرد

 هم گفت،حاال که یقبل رِیپرورشگاه ... مد

شد که اونم شد  نطوریکردي،خودت هم اسمش رو بذار ... ا داشیپ

 !انمهریک

شدم  رهیخ رونیبه معناي درك تکون دادم وسکوت کردم، به ب سري

 مکث؛ حرفش باعث شد یکه بعد ازکم

 سمتش: برگردم

 ... دیببخش -

 کردم سمتش وگفتم: اخم

 !؟یچبابت  -

 گرفت وگفت: تمیرويِ فرمون ر انگشتهاش

مت که حالت ببر ییجا هی خواستمیناراحتت کردم ... م نکهیواسه ا -

 ... یخوب بشه ول
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 وگفتم: لبخندزدم

 خوب بود ... یلینه اتفاقا ... خ -

 زد،آهسته گفت: لبخندي

 !ادیهم خوشت ب شیازآخر دوارمیام -

ت فقط به تفاو م،ومنیتراومد نییپا ابونیبه خ ابونینزدم،خ یحرف

 کردم که توکوچه هاي مجاور ینگاه م یمردم

 کردن ... یم یمتفاوت زندگ ايِیبا دودن یول هم

 شد ومنم به ادهیبا دربزرگ نگه داشت،پ یجلويِ ساختمون باالخره

 ومن به ستادیدنبالش ... جلوي ساختمون ا

 قدم عقب تر توقف کردم،آروم گفت: کیي  فاصله

الن س هیتئاتربود، نجاسالنیش،ایچهل سال پ دیش،شایوقت پ یلیخ -

 که توش ییشایتئاترمعروف وبه خاطرنما

ازهم  ترشتئاافتاد،وگروه  یفوق العاده پرطرفدار ... اتفاقات شدیم اجرا

 یکیبه  دیرس شیچندتا نما یوازسال دیپاش

 وبعد ... بستنش ... دوتا
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رو  ستادم،دستهاشیبشم،کنارش ا کیوبادست اشاره کرد نزد برگشت

 فرو کرد وگفت: بشیتويِ ج

 نکه،چندسالیتاا سالها درش رو بست نجایبعدازاون،صاحبِ ا -

 جا بودن که هیجوون که دنبالِ  ش،چندتایپ

 جانیکنن،ا یمطرب یب یبار دورهم جمع شن وبه قولِ ب هیوقت  هرچند

 شن ... یجمع م

 اشاره به درکرد وگفت: بادست

 اول شما! -

ش باز شد،نگاه ژيیدادم،باصداي ق لقدم برداشتم ودر رو ه دیباترد

 زد وباسراشاره یبخش نانیکردم،لبخنداطم

 یلبود، و یکیروبه تار رونیکه برم،آهسته گام برداشتم،هواي ب کرد

 وارکوبیداخل کامل روشن بود،چراغ هاي د

رم شده بود،دستش رو دورِ کم واريیکاغذ د یهمگ وارهای،دبود روشن

 انداخت.

 ازحدش!اخم کنان گفتم: شیب تیمیشدم ازصم یداشتم کالفه م گهید
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 ؟ینکن میانقدر دستمال شهیم -

نزد  یحرف یسرخش توي چشمهام برّاق شد،ول د،چشمهايِیگز لب

 فشرد گفت: یکه به هم م ییوبادندونها

 !ستین نیقصدم ا -

 وازراهرو دمیکش یباسرانگشتاش به جلو حرکتم داد،نفس وبعدآهسته

 بانقش ونگارهاي یچوب م،دريیخارج شد

 یتم من خبود که راهرو به او ییجا د،تنهایرس یکه به نظر بابونه م یگل

 اش رهیدستگ انمهریتوجه به ک یشد،ب

 که در باز شد سروصدا وخنده پخش شد ... نیوهم دمیکش نییپا رو

 گفت: ییشناآ صداي

 بزن به افتخار عروس ودوماد! -

به  انمهریصداي سوت ودست ازمون استقبال کرد،ک امیخودم ب تابه

 لبخند زد وگفت: یسخت

 ها ... بچهبس  -
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شدن،که  ینفر م6افرادي نگاه کردم که توي سالن بودن،سرجمع به

 آشنا بودن ... نشونیب نیوحس ایمیک

وبه سمت  دیپر نییبه دست داشت از رويِ سن پا تاريیکه گ نیحس

 اومد.. انمهریک

 ي سالن بود ... رهیمن نگاهم خ یول

 ... ابیفوق العاده ز یول دیبار یبودن از سروروش م یمیبود،قد یمیقد

 ... یسبزوآبهايِ بزرگ  پرده

 ... رهیت یِآب یِبا روکش هاي مخمل ییها یصندل

 اي بود! گهید ايِیدن انگار

م جا ارکن ایمیمغموم ازکنارم گذشت،وک انهرِیبه خودم اومد که ک یزمان

 وبه دیگرفت ... دستم رو گرفت وکش

 ها رفت ... یاول صندل فیرد سمت

 بلندش،باسري افکنده به یِبود،توپالتويِ مشک انمهریبه ک چشمم

 سر تکون یداد وگاه یحرفهايِ مردي گوش م

 داد ... یم
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چرخوند ... چشمهاش  خودشبه سمت  دستم رو گرفت وسرم رو ایمیک

 می... حسود یزد،برقِ خوش یبرق م

 وقتخوش باشم؟چرا هر دیزن ... من چرا نبا نیا یِ!حسودي به خوششد

 کیخوام احساسِ آرامش کنم، یم

 زنه؟! یم شیمثل عقرب بهم ن زيیچ

 تکون داد وبالبخند گفت: سري

 !؟یهپروت ه؟تویچ -

م با خود دنیوقت بود ازجنگ یلیزدم،خسته ... خسته بودم!خ لبخندي

 خودم خسته بودم ... ايِیودن

 گفتم: آهسته

 !؟یچه خبره راست نجای... ا یچیه -

 خوش خنده وخوشحال!باسر اشاره اي به سن کرد وگفت: د،چهیخند

 کنن! یمطرب خوانیم -

 باالانداخت وگفت: د،شونهیام رو که د دهیباال جه ابروهايِ

 چته؟ -
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 شدم وگفتم: لیبه سمتش متما یکم

 !ه؟یچ یمطرب نیي ا هیقض -

 نیشدم وبه ا رهیخ طونشیشد،به چشمهاي ش لیبه سمتم متما یکم

 جلوي ام،چطوریخ نیفکر کردم که حس

 کنه؟یمقاومت م طنتیش نیا

گل  طنتمیخودم خنده ام گرفته بود،باتعجب نگاهم کرد،ش ازفکرِ

 کرد،آهسته گفتم:

 بري عیرمجبور شدي زود تند س ديیبار د هینگاه نکن ...  ينطوریا -

 خونه ها!

 گفت: باتعجب

 چرا؟! -

سرگرم حرف زدن  انیوک نیاي به سن زدم که حس باسراشاره

 بودن،موذي وار گفتم:

 ون!بچه م رهیترسم گُر بگ یتو نگاه آقات م فتهیبار نگاهت ب هیآخه  -
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به بازوم زد  ی... مشت دیفهم یرو درشت کرد،خوب م چشمهاش

 وباخنده گفت:

 !تیترب یب -

 باخنده براش تکون دادم وگفتم: سري

 !ه؟یچ یمطرب نیا هیخب قض -

که من  زيیبه همسرش کرد،تونگاهش شوق بود،ذوق بود ... چ ینگاه

 داشته باشم ... گفت: تونستمینم

 مطرب.. گهیبه بچه ها م یب یب -

 چرا؟! -

 رو فشرد وگفت: دستم

 ... ینیب یم گهید قهیچند دقتا  -

 آهسته گفت: ایمیسن نگاه کردم،ک به

 ؟ینیب یم رواون مرد  -

 یصحبت م انمهریاش رو گرفتم،همون مردي بود که با ک اشاره رد

 ساله،سرتکون دادم گفت:35کرد،حدودا
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 ... ده،رحمانِیپوش یآب راهنِیکه پ یکیاسمش طاهاست ... اون  -

نگاه  تريبود ... به دو دخ انمهریهمسنِ ک ابیبه رحمان کردم،تقر ینگاه

 یکردم که کنارهم بودن وبه ما نگاه م

 براشون تکون داد وگفت: یدست ایمیکردن،ک

 ... همسرِ رحمان ... تاستیاون چادريِ،آز -

به پوست گندمگون،چهره اي گرد وبامزه ... به  تا،دختريیآز

 یشالِ طوس رِینگاه کردم،از ز شیدخترکنار

 بااشاره بهش گفت: ایمیمش کرده اش مشخص بود ... ک رنگش،موهاي

 گلِ گالب هم،سرکار خانم،نرگس بانو،همسرآقاطاها! نیوا -

 هیگربراشون تکون دادم،لبخند زدم ... گرچه،خنده ي تلخِ من از سري

 تراست! زیغم انگ

 یم سهیبود،که همه رو با خودم مقا یسالن چ نیسرِ ا دونستمینم

 منم دوست داشتم،باانتخابِ خودم دیکردم..شا

هم  انمهریجمع باشم ... هرچند،ک نیداشته باشم وکنارِ ا همسري

 خواسته وناخواسته انتخاب خودم بود ...
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 :دمیربط پرس یب

 کار کنن؟! یچ خوانیخب االن م -

 باتعجب گفت: ایمیک

 !بخونن،بزنن خوانیفتم؟خب مگ یومجنون م یلیتا االن داشتم برات ل -

 !زهای... چه چ دیباال پر ابروهام

 شدم ... انمهر،خشکیک دنیشدم بهشون که باد قیدق

به بود ازش،وباسر زونیبه دست،که آو تاريیبدون پالتو وگ دنشیباد

 دهی... د نیبه حس دادیبازهم گوش م ريیز

 ..که بخواد بنوازه . کردمیتصور هم نم یحت یداره ول تاریگ بودم

...  دینشستن،مضحک به نظرم رس نیهرکدوم گوشه اي،روي زم یوقت

 کار یخواستن چ یجماعت م نیا

 حالت؟! نی؟باایقی!موسکنن؟

العاده  خارقوقدرت  یشروع شد،متعجب شدم ازهماهنگ یوقت یول

 شون تو نواختن ...
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که  یانیزد،ازک یم الونیکه باتموم احساسش،و ییتایآز

 ... زدیم تاریگ نیاحسري،بینظ یب یِبامهارت،باهماهنگ

 داد به آهنگ ... یفوق العاده متن م یکه باسازدهن ییازطاها

 ستهکه کنارپرکاشن نش یمنتظربود ونرگس گهید یالونیکه باو یرحمان

 بود ...

 آروم شروع به خوندن کرد،مسخ شدم ... نیحس یوقت

 درحالِ اجرا باشه ... نینداشت که معمايِ مع امکان

 رود همهمه آب، من پر از وسوسه خواب تنِ

 تاب یحوصله ب یمنِ ب دن،یرس ايیرو واسه

 عشق و معما ونِیم د،یباور و ترد ونِیم

 ایدن هیبا تو هر لحظه  مت،یتو هر نفس غن با

 انمهریوبالبخند خوند وک انمهریشد توچشمهاي ک رهیکه خ نیحس

 نیشد ا یزد،باورم نم تاریدستش،گهماهنگ 

 آوردن! یدو مردي باشن که فقط ازخط وخطوط سردرم دونفر،همون

 نگاتم اهويیتو پر شور و نشاطم، تو ه با
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 صداتممن تو آهنگ  ،یآوازه قشنگ هی تو

 خنده رو لباتم، مثلِ اشک رو گونه هاتم مثله

 و انگار شاعرِ شعره چشاتم بوسمیرو م تو

 وهم صدا اوج گرفتن ... ومن ... مات ق،هماهنگیدوست،دو رف دو

 ... صداشون

 رنگ التماس و خواهش ،یپونه هاي وحش دشت

 خاکستري باد، شعله ي گرم نوازش موج

 گلواژه ي عشقو با تو همصدا بخونم ایب

 رو دوست دارم و اي کاش تا ابد تو

 تو بمونم با

. .. نیي زم رهیخوند،نگاهش خ یبود که تک م انمهریک نیبار ا نیا

 همه تفاوت؟! نیا؛ایخدا

 رود همهمه آب،من پر از وسوسه خواب تنِ

 تابیحوصله ب یمن ب دن،یرس ايیرو واسه

 عشقو معما ونِیم د،یباور و ترد ونِیم
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 ایدن هیبا تو هر لحظه  مت،یهر نفس غن با

 نگاتم اهويیتو پر شورو نشاطم، تو ه با

 من تو آهنگه صداتم ،یآوازه قشنگ هی تو

 اتمخنده رو لباتم، مثلِ اشک رو گونه ه مثه

 و انگار شاعرِ شعره چشاتم بوسمیرو م تو

 نشد،سربلند کرد وباچشمهايِ انمهرمجدیهم صدايِ ک یبار،کس نیا

 رنگش جلوي پام رو نگاه کرد.لب یطوس

 ؟باورتیبگ خوايیم ینگاه نکن ... چ من... نگاه نکن!سمت  دمیگز

 کنم؟من؟

 رنگ التماس و خواهش ،یپونه هاي وحش دشت

 خاکستري باد، شعله گرم نوازش موج

 گلواژه عشقو با تو همصدا بخونم ایب

 رو دوست دارم و اي کاش تا ابد تو

 تو بمونم با

 وسکوت وسکوت ... سکوت
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 ... کردیفکر م زيیبه چ یهم ساکت ... انگارهرکس هیروبرو،بقمات  من

 !انمهرمجد؟یک ؟بهیک کردم؟بهیفکرم ی... به چ ومن

 ... دیشا

 سرنوشت خودم ... هم به دیشا

 ناگهان ... که

 کرد ... دیصداي تارزان رو ازخودش تقل یکس

 نیرو روِي زم الونید،مظلومانه،ویچرخ رحمانهمه به سمت  چشم

 گذاشت،دستهاش رو باال گرفت وگفت:

 من نبودم! -

 هاتن ید،ولیچیبود ... صداي خنده ها پ ایمیک دیکه خند یکس نیاول

 بود ... انید،کیخند یکه نم یکس

 د:زنداشت ... آهسته لب  یکه حسِ خوب یبود ... به من،به کس رهیخ

 دارم ... تدوس -

*** 
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.. . بود گهید ايِیدن کیتويِ فکربودم،اون جمع،اون سالن،انگار هنوز

 ايِیها شون،دن یباآهنگ زدناشون،باشوخ

 اي برام ساخته بودن ... گهید

 ،دورِ یقیکالس موس کیتو  ییبود که سالها به واسطه ي آشنا یجمع

 شدن وباهم خوش بودن ... یهم جمع م

 که نیماش نینبود تويِ ا یبودم،کس رونیي ب رهیپرت بود،خ حواسم

 شب بود ازدهی کیباهاش حرف بزنم؛نزد

 ... میتو راه برگشت به خونه بود وباالخره

گرفت،سرم رو به شدت به سمتش  انمهرجايیککه تويِ دست  دستم

 که رويِ دنده گذاشت چرخوندم،دستم رو

 گفتم: تیباعصبان

 کارا؟! نیازا هیمنظورت چ قایدق یبهم بگ شهیم -

که محکم تر گرفت،باخشم  رونیکردم دست ازدستش بکشم ب یسع

 :دیغر

 کدوم کارها؟ یبگ شهیم قایدق -
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 :ادزدمیازکجاسردرآورد،که فر تیعصبان نیا دونمینم

دست  ی،هیکن یجمع بغلم م ري،جلويیگیها!دستم رو م نیهم -

 کالم؛بفهم دوست هیدورِ کمرم، ندازيیم

 دستت بهم بخوره! ندارم

 گفت: یدندون هاش باخونسردي ساختگ نیروفشردوازب دستم

 با یافکدازه ي نفعته که روي روح وروان من راه نري ... به ان ن،بهیبب -

 ام کردي! وونهیهات د یتوجه یب

ه هم یکردم،وقت یتوجه ی... درسته،امشب تانونستم بهش ب یتوجه یب

 کنارهمسرانشون نشستن،من عقب

دم نشستم وخودم رو مشغول صحبت بااون نشون دا تایوکنار آز دمیکش

 براي عکس همه کنارجفتشون ی... وقت

 ودست تو ستادمیا ایمیي ک گهیدباکمال خونسردي سمت  ستادن،منیا

 بازوش انداختم ...

 وگفتم: دمیرو جلو کش پوزخندزدم،سرم

 ؟هان؟یکنیکار م یثال چم -
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ون رو به کنار روند،هردودستش رو رويِ فرم نیخونسري ماش باکمالِ

 رخ بهم نگاه کرد میگذاشت وبالبخندي ن

 :وگفت

 .رمیگ یرو م زتیچ نیباارزش تر -

 تمسخرم گفتم: تیراستم رو باال بردم وبانها ابروي

 رو؟! ی...! اونوقت چدمیآهان ... ترس -

 :د،وگفتیکش منتنه اش رو به سمت  مین

 !داره یعواقب هی... فقط  یشب رو با من باش هیچطوره  -

 یم رو که یحرف نی... بدتر ی،عوضی،عوضیرو به هم فشردم..عوض لبهام

 تونستم بهش زدم:

...  م بگذرمباارزش تر دارم که حاضرم براش ازجون زِیچ هی ؟منیدونیم -

 چه برسه به دختربودن!حاضرم

 نیرباارزش ت یمجبور باشم نر بودنت رو تحمل کنم؛ ول هرروز،هرساعت

 بمونه داریمقاوم وپا شهیهم میزندگ زِیچ
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همون  من خانواده امِ ... یِزندگ زِیچ نیتر ه؟باارزشیچ یدونی... م

 که تو نداري! زيیچ

ه کرد لبخند بزن یم ید،سعیلرز چشمهاشزده نگاهم کرد،مردمک  بهت

 د،آبیلرز یفقط گونه هاش کم یول

 گلوش شد ... بکیي س رهیخ منرو فروخورد ونگاه  دهنش

بترسم  نکهیکه بهش زدم،نه ا یشدم ازحرف مونیپش هیثان چند ظرف

 دهیمرد رو د نیحالِ ا نکهیازش، براي ا

 دیلرز یم شبیچطور د دمید اد،خودمیاسم ازخانواده م یوقت بودم

 وترس ... ییازتنها

 به خون نشسته اش رو تنگ کرد،زمزمه کرد: چشمهايِ

شروع  نیشما نیاگه توهم یعنیگذري ...  یم زتیپس ازهمه چ -

 نداري؟! یکنم،مشکل

زد به  د،چنگیدست انداخت به روسري وازسرم کش امیخودم ب وتابه

 ... تامغز دیموهام وسرم رو جلو کش

 :دمیهاي موهام ... نال شهیسوخت ازسوزشِ ر واستخونم
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 ن!نک -

 وگفت: دیشترکشید،بیخند یعصب

 گاهتیبه جا دیپس با یحاضري هرساعت تحملم کن یتوکه گفت -

 کم خشن بودن رو دوست هیبري،فقط من 

 !دارم

برد،  خودشوبه سمت  دیسمت خودم کش یِمنو ازصندل باموهام

 براي اسارت یآهن ییها لهیزانوهاش شدن م

 کردي،خودت جري اش ادآوريیخودم بود،خودت بهش  رِی... تقص تنم

 کردي ...

ش هازانو یِسخت رِیفرستاد و من شدم اس نییسرم فشارآورد،منو پا به

 خنجر تويِ پهلوهام، از درد ناله شدنیکه م

 :زدم

 آي ... -

 وگفت: دیبلند خند بلند

 اد؟ی! خوشت میتحمل کنــ دیکه با زيِیاون چ نیهـــان ... ا -
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 اش وگفت: نهیس رِیسرم رو چسبوند به ز یشده بود،عصب وونهید

 چه خوشبو ام! نیبو کن!بو کن ... بب -

شدم،پاهاش رو  یچنگ زدم به پاش،داشتم خفه م د،یخند یوبازعصب

 ... پوسته دیآزاد کرد وبا موهام منو باال کش

شد ... صورتم رو روبرويِ صورتش  یسرم داشت جدا م ي

 فت:لرزون گ ییگرفت،چشمهاش نم داشت،باصدا

 !یکن یام م وونهیداري د -

 رو به چونه ام چسبوند وزمزمه کرد: لبش

 ام کردي ی... عصبان دی... ببخش دی... ببخش دیببخش -

 گاردورِ کمرم،ان یِچکیرو تو گوديِ گردنم فرو کرد،دستش شد پ سرش

 آروم شد ... برام مهم نبود چطور،چه

ه حصارِ زانوهاش احاطه نکرد گهیمهم بود که د نیا جوري،چرا؛فقط

 لب هاش کشه،یبودن تنم رو، موهام رو نم

 :دیلنشسته بود تويِ گلوم و نا یبغض رشیکه ز یزدن رويِ پوست مهري
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 یکن یم گَمس راري؟چیگ یذاري؟چرا آروم نم یچرا سربه سرم م -

 آخه دختر؟

شدن  یام گذاشت،لبهام رو فشردم،هم عصبان نهیرو روي س سرش

 ش ترسناك بود وهم آروم شدنشا یناگهان

 :دمیروي موهام که نال دی... آروم دست کش

 !ییییییآ -

 سرخ گفت: یرو تند بلند کرد،باصورت سرش

 منِ؟ کنه؟کارِیخانم؟درد م هیجونم؟جونم عشقم؟چ -

 زدم: هق

 نکن ... -

 کردم خودم رو ازش دور کنم،دوباره هق یراهنش،سعیزدم به پ چنگ

 زدم:

 ... میترسون ینکن ... م -

 بم گفت: ییبود،باصدا دهیرنگ پر د،لبهاشیاش لرز چونه

 چشم ... چشم بلوطم ... -
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ام  یرو از دورم باز کرد،ازش دورشدم ورويِ صندل دستهاش

 نشستم،دستهاي لرزونم رو جلو بردم وروسري ام رو

 یوسرم کردم،سرش رو رويِ فرمون گذاشت وباصداي لرزون برداشتم

 گفت:

 یگو بن بارفتارت بهم... انقدر بانگاهت، اریکش ... به روم نبه رخم ن -

 خانواده ... نگو ...

 کیه بدن ز ضربهراه  نیکرده بودم.بدتر یکرده بودم ... بداشتباه اشتباه

 خونواده اش و من به رخِ قِیآدم؛ ازطر

د ه ببراي خانواده اش نداره ... چ یکه ارزش دمیشکست خورده کش نیا

 !دمیکشهم به رخ  ییجا

 توانم رو جمع کردم وبابغض گفتم: تمام

 ... دیببخش -

ن باشه،بدو یتونست روزِ خوب یرو بلند کرد،خسته بود،امروز م سرش

 وکمرراست کرد،لب دیاتفاقات ... آه کش نیا

 وگفت: دیگز
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 دی.. نبا.تعهدي نداري  تو که به من من ... رِیتو چرا بلوط کوچولو؟تقص -

 ... یستیازت انتظارداشته باشم کنارم با

 عیبزنم که سر ینگاهش کردم،سکسکه اي کردم وخواستم حرف متعجب

 که دمیدر چسب د،بهیبه سمتم چرخ

 رو رويِ لبم گذاشت وگفت: انگشت

 نگو ... سکوت! یچینزن که بدتربشه ... ه یحرف -

 :انمهریک

اده دم ل ونیزیکه جلويِ تلو یب یستادم،بیرو بازکردم وخودم کنار ا در

 دنیبود باخنده به استقبالمون اومد که باد

 هامون باترس گفت: افهیق

 شده مادر؟! یچ -

 ودب زيیآشفته،نشان گرهرچ یوصورت رچشمهایز یاهیي ترانه،باس چهره

 روز خوب ... کیجز 

ام  ییهمه ي توانا نکهیکرد با وجود ا ییاعتنا یتوي سالن بهم ب یوقت

 رو گذاشتم که بهش خوش بگذره،باوجود
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 ... ختیبه سالن،اعصابم به هم ر دنمونیخوب بود تاقبل ازرس نکهیا

چرا  دونمینم یداشتم کنارم باشه،حضورش رو حس کنم ول دوست

 کرد ... یازم دوري م شتریهرلحظه ب

کردم  یکنم،سع رشیکردم غافلگ یهمه ي تالشم رو کردم ... سع من

 اي نداشت ... دهیفا یول محبت کنم ...

 که ینیرفت که ا ادمیرفت، ادمیبهم گفت خانواده اي نداري  یوقت

 که من عاشقانه دوستش یِکنارم نشسته کس

که تمام تالشم رو براي خوش گذشتن بهش کردم،خون  یِدارم،کس

 رفتار رو نیجلوي چشمم رو گرفت؛بدتر

خواستم  یکردم ... م یکه م یینبود کارها خودمکردم.دست  باهاش

 چنگ زد به پام انگار یوقت یکنم ول یتالف

 !میخودم اومدم،اون ترانه بود،ترانه ي زندگ به

 کیکرد وترانه  یم چیمدام سوال پ یب یچنگ زدم به موهام،ب کالفه

 بود،آروم گفتم: ستادهیا سالنلنگه پا وسط 

 ... گرفته شد م،حالمونیدید بدتصادف  هی...  یب ینشده ب زيیچ -
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 زيیچ گهید یگم،ولیکه دروغ م دیهم فهم یب یبخود  نکهیباا

 به آشپزخونه رفت،ترانه برگشت د،فوريینپرس

 نیدختر چرا همچ نیزد به جونم!ا شیبهم زد که آت وپوزخندي

 منِ مرد رو؟! دهیعذاب م کنه؟چرایم

 هتادسیا سالنوسط  فیرفت ... بالتکل اتاقرو بهم کرد وبه سمت  پشتش

 کردمیفکرنم چیوخسته ... ه جیبودم،گ

خواستم  ی... بردمش پرورشگاه چون م ادیروزي درب نیهمچ امروز

 دوست نه،فقطیبب رمیرو که من م ییجاها

 بشه تو حسِ خوبِ شاد کردن بچه ها ... میاونم سه داشتم

 ید بتلخش کرد ... تو سالن هم مدام مور انمهریموضوعِ رفتنِ ک یول

 دیترک یاش بودم ... دلم داشت م یتوجه

ه م بکنارم باشه ودست بندازم دورِ کمرش،وخندون زل بزن نکهیا براي

 ... نیدورب

 رهیوهمونجانگهش داشتم،خ دمیکردم،دستم رو به گردنم کش یپوف

 کار یچ دیبا گهیموندم به اتاق خوابها،د
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 کار؟ یکردم؟چیم

 :تمگف دم،خستهیم کشا یشونیبه پ یرو رويِ پام مرتب کردم ودست کتم

 ...شدم  وونهیخانواده د یبهم گفت ب ی... وقت یب ینبود ب خودمدست  -

ام رو به زانوم چسبوندم،چشمهام ازشدت  یشونیخم کردم وپ کمر

 خواب به چشم هام یسوخت ول یم یخستگ

 .اومد ... آرامش من ترانه بود وامشب ناآرومم کرده بود .. ینم

 داشت،زخم داشت ... سوختن داشت! حرفاش،درد

 وآروم گفت: دیبه بازوم کش یدست یب یب

وتن  کرف نیباا ی.. ول. زکمیبخواب ... اشتباه کردي عز ریاالن برو بگ -

 ... برو سرجات یبکن یتونینم چیخسته ه

 ... وبخواب

 خودم؟اتاقِ سرد  دم؟کجا؟تويیخواب یورفت ... م بلندشد

 تونستم ازترانه دور باشم! ینم گهید من

ادم ل دباز رو ه مهیترانه رفتم.درن اتاقِاراده بلند شدم وبه سمت  یب

 وآروم داخل اتاق قدم گذاشتم.
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 توي خودش جمع شده بود. نیجن مثل

 ... دمیاش رو بوس قهیصدا کنار تختش خم شدم وشق یوب آهسته

 اشه ...ب یچند مدت راحت گذاشتنش براي آروم کردنش کاف کی دیشا

 :ترانه

 :ومدهق کردم،صداي مهربونِ مامان ا دم،هقیدستم رو به صورتم کش دو

 یراض رمیممدت که بگذره  هینکن ترانه اي ... خب دخترمامان، هیگر -

 ... کنمیاش م

 وبالجبازي گفتم: دمیکوب نیرو به زم پام

 !امیب خوامیاما من م -

ه تا ک داده بود غامیپ یخواستم برم مالقات بابا،ول یساکت شد،م مامان

 بود نیسنگ نه،برامیمنو بب خوادینم یمدت

 داده بود تیي مجد شده بودم؟خودش که رضا غهیص ؟چونی... براي چ

... 

 زدم وآهسته گفتم: هیبه مبل تک سرم

 حالش خوبه مامان؟ -
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 جواب داد: آهسته

 خوبه ... -

 وبه زحمت گفتم: دمیرو گز لبهام

 خداروشکر ... -

 دادم وگفتم: رونیا هق زدن برو ب نفسم

 خب کاري نداري؟ -

کم که  هی. مقدار ناراحت .. هیقبِ خودت باش ... باباتم نه مادر ... مرا -

 ... دنشیذاره که بري د یبگذره م

ه نجپ نیرو ب راهنمیبلند شدم،پ دنیکردم وباآه کش یکوتاه یِخداحافظ

 ینیربیومچِ دستم رو ز دمیهام کش

م نم ... ن دیبار ینگاه کردم که بارون م رونیوکم رمق به ب ام،خسته

 وآهسته ...

 ... نهی... پدرم نخواست منو بب نهینخواست منو بب پدرم

ه شد کرد..دلم براش تنگ یام م وونهیشد ود یتويِ سرم تکرار م مدام

 بود..حق نداشت منو محروم کنه



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 ... ازخودش

 ... نهیخواست منو بب ینم پدرم

 غیاي که دم دستم بود رو برداشتم وپرت کردم ... ج جسمهازحرص،م

 زدم:

 ازت متنفرم!متنفرم!متنفرم! -

م بچه ي لجباز پشت ه کینشستم، پاهام رو مثل  نیروي زم درمونده

 هیوباصداي بلند گر دمیکوب نیروي زم

 ... کردم

 بودنشد که برگشته بود وحاال اونم  یهفته اي م کیرفته بود، یب یب

 که با حرفاش آرومم کنه ...

 هریخوبه روبروم  دمیدراز کش نیدست وپا زدم که خسته رويِ زم انقدر

 شدم ...

 اش بلند شد ... حوصله فونیبودم که صداي آ دهیدراز کش یساعت مین

 ستیرو نداشتم،هرکس هست،برام مهم ن

 !ستی... اصال مهم ن
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 زنگ زد ... همي مبل که باز مدام وپشت  هیه پاموندم ب رهیخ

 گفتم: باحرص

 !گهیاَه!خفه شو د -

بلند شدم  تیکرد،باعصبان یبازهم زنگ زد واعصابم رو خط خط یول

 توي روبرومفرد  رِیتصو دنِیوباد

 کرد؟! یکار م یچ نجایگشاد شد ... اون ا تور،چشمهامیمان

 :انمهریک

 ستهشدم ... خبري نبود ازش ... آه قیچشمهام رو تنگ کردم ودق یکم

 گفتم:

 کنم ... فتشخوام خ یم -

 وگفت: دیخند نیحس

 آخه؟ ريیمگه زورگ -

 گوشم جابه جا کردم وباته خنده تويِ صدام گفتم: ریرو ز یگوش

 ه،بره!ترسم حواسم پرت ش ی!کاري نداري؟مربشمیمجبورم زورگ گهید -

 تماس رو قطع کردم ... یکوتاه یِوباخداحافظ
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 ینم تشیاذ گهیذاشتم،دیسربه سرترانه نم گهیهفته بود که د سه

 خواستم ... یازش نم زيیکردم،چ

 !اریاالن منتظرِ سام بودم ... سام یول

ت وبنبازهم  ؛وحاالیدکترکامل شِیبشه به رفتن پ یکه بشه که راض نشد

 اي گرفتم و منتظرش بودم که گهید

 اش کنم ... یباهاش حرف بزنم وراض بازهم

 متوجه شدم زيیگذشت وتنها چ یدختر م نیمن باا یِ ماه اززندگ کی

 جماعت وجود نیتر ازا رتقکه س نهیا

 !نداره

ي حسِ راب دیکوب یسه هفته،قلبم باتمام قوا م نی... توي ا دمیرو گز لبم

 کردم که یدستم رو کنترل م یترانه ول

 .ام .. نده... هنوز ازکاري که باهاش کردم شرم زهیبازهم به هم نر ترانه

 ايکردم بر یم دیکار با یزدم، چ هیتک یوسرم رو به صندل دمیکش آه

 سام؟ تیرضا
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 که اون یکن یخواهرش رو راض یتون یتو وجودم گفت مگه تو م زيیچ

 بشه؟ یراض

ي  انهبود وبرادري که به میام گرفت ... خواهري که همه ي زندگ خنده

 خواهر!

م فتگ یسرم رو باال آوردم که گردنم گرفت،آخ ی... بادستپاچگ دمشید

 شدم. ادهیپ نیازماش عیوسر

 رفتم،صداش کردم: ابونیي خ گهیدسرعت به سمت  به

 !اریسام؟سام!سام -

 که دستش رو رويِ عصا مشت کرد. دمیبرنگشت،د یول ستادیا

 گفتم: یوبالبخندي مصنوع ستادمیا کنارش

 !ريیقدر تند مپسر صبر کن!چه  -

 :دینگاهم کرد وغر باخشم

 رم برداري؟!بارکتکت بزنم دست ازس هی دیکه!حتما با ییبازم تو -

 مدیمن موهايِ خواهرش رو کش دیفهم یبه شونه اش زدم، اگه م یدست

 یکردم با من چ دشیوبه تجاوز تهد



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 کرد؟! یم کار

 لبخند ادامه دادم: باهمون

 م؟یباهم حرف بزن میتون یم -

 گفت: د،کالفهیبه موهاش کش یکرد ودست یپوف

 !نم؟یرو بب یچه کس دیم بامن اگه نخوام باتو حرف بزن -

 شدم وباابروهاي باال رفته گفتم: نهیبه س دست

 خودم! -

 :دیشده بود،غر یزد،عصب پوزخند

 !انا؟ی!افتاد احخوام،باتو،حرف،بزنمیمن،نم -

دم سرم رو کج کر یاي کردم وبادست به اطرافم اشاره کردم،کم خنده

 وگفتم:

 .جايِ خلوت تر؟فک کنم بشه راحت ترصحبت کرد هی میبر شهیم -

وروبروم  دیچیاي پ یکرد که دنبالش برم،توي فرع باسراشاره

 :ستاد،گفتیا

 حرفت رو بزن وبرو! -
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 کردم وگفتم: کیهاي پالتوم رو به هم نزد قهی

 داري ... دکتروقت  گهیدو روز د -

 گفتم: نیکرد،بنابرا همونطورنگاهم

 ري؟ یخودت م ایدنبالت  امیمن ب -

 وگفت: دیاش کوب یشونیبه پ بادست

وام،من خ یخوام،من پولِ تورو نم یصدقه نم ؟منیفهم یچرا نم -

 برام یدکتري رو که تو انتخاب کن

 ..!خوامینم

اش رو به  قهیو دمیبس بود نرمش به خرج دادن،به سمتش جه گهید

 واریدادم وبه د دم،هلشیچنگ کش

 توي صورتش گفتم: یچسبوندمش،عصب

 یو هفت سال سنت م ستی؟بیکنیتوبفهم!توبفهم،نفهم!چرا لج م -

 ... یکن یبچه هاي دو ساله لج م نِیگذره ع

و ت ستیاصال برايِ من مهم ن یخواي بفهم یم یزبون نفهم..پس ک آدم

 !براي من مهم ترانهیانشی یخوب بش
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 !شعوریکه دادم..بفهم ب یِمادرت،مهم قول اس،مهم

(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 

 گفت: تیمچِ دستم رو گرفت وباهمون عصبان بادستاش

مان ادارن؟هان؟دوست ندارم!اي  یتو چه ربط اصال مادروخواهرِ من به -

 ؟یفهم یدوست ندارم برم دکتر!م

 روز... من هرطور شده ام دمشیدورش کردم ودوباره کوب واریازد یکم

 یکردم ... از پسش بر م یاش م یراض

 ... اومدم

 گفتم: تندخو

 خونه يزنِ منِ،تو کنم،ترانهیم حیبرات تشر ديیاالغ!اگه تا االن نفهم -

 اي برات گهیمنِ!جور د شِیمنِ،شبا پ

 بگم؟

ه صورتم اش ب یشونیلحظه ازش غافل شدم که با پ کیشد، سرخ

 درد چشمهام جمع شد وعقب د،ازیکوب
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 زد: رفتم،داد

 من حرف نزن! خواهرِدرمورد  -

ام درد  ینیوبه عقب هلش دادم،ب دمیبه شونه اش کوب بادست

 :دمی..باصدايِ گرفته اي غرکردیم

 نکن!لج نکن! !انقدر لجنویخواهرت زنِ منِ!بفهم ا -

 ییابارمن عقب رفتم،باچشمه نید،ایبادست به شونه هام کوب متقابال

 ازحدقه دراومده توي صورتم برّاق شد:

 یکنخوام کاري برام ب ی؟نمیفهمیبردار!م دست از سرِ خونواده ي من -

 مارو؟ یکن ی... چرا؟چرا ول نم

گفتم چون عاشقِ  یگفتم؟م یم یچ دیرو به هم فشردم،با لبهام

 خواهرتم؟چون دوست ندارم مادرت ناراحت بشه

 که دادم ... یِرقولخاط ابهی

 مردي نشستم وبهش ش،روبرويِیپ میماه ون کی دیاومد،شا یم ادمی

 قول دادم ازخونواده اش مثل خونواده ي
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 یکنم،که مثل چشمهام مواظبشون باشم ... که وقت تیحما خودم

 خانواده ي شادباشن ... نه کیدشون،یدوباره د

 خونواده ي درمونده ... نیا

 :بلندتردادزد

 مون؟ یاز سر زندگ داريیباتوام!چرا دست برنم -

 مثل خودش داد زدم: منم

 هشیکه هم ینیب یتو چرا مادرت رو نم االغتونم!د  ینم نکهیبراي ا -

 یخاطرت؟چرا برادرت رو نم بهناراحت 

سرِ  رهیم اريیخرجِ خونه رو درب دیکه با ییبه جايِ تو شهیکه هم ینیب

 که یبنیرو نم کتیکار؟چرا خواهرِ کوچ

 ؟احمقِ ینیب یات رو م یکشه؟فقط خودت واون غرورِ کوفت یم عذاب

 که یِ!پولِ وامستینفهم،پولش پولِ من ن

 هی. برات گرفتم .. دکتردرخواست داده بود ... من فقط وقت  خواهرت

 کم آدم باش!
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کرد،من  ینفس زنان بهش نگاه کردم که بهت زده نگاهم م نفس

 قتیدونستم حق یرو گفتم که م ییزایچ

 درآمدي کنهیم یپاش بازم سع مشکلدونستم سام با وجود  ینداره،م

 مادر کی دونستمیم یداشته باشه،ول

 کی ... وحاال هرکدوم ازاون بچه ها نهیدرد بچه اش رو بب تونهینم

 دردسري دارن ... کیدارن، یمشکل

دست به  یکردم وعصب یکه تک وتوك اطرافمون بودن نگاه یمردم به

 وگفتم: دمیهام کشمو

 ... ستین زيی... چ دییخواهشا ... بفرما دییبفرما -

 دم،سربهیمسکوت،بازوش رو گرفتم ودنبالِ خودم کش سامِ سمت  رفتم

 اومد ... یهمراهم م ریز

 ... ی... ول مونمیسوال بردم وخودم پش رِیاش رو ز یمردونگ من

 ... نیرو بازکردم وهلش دادم تويِ ماش نیماش در

 وگفتم: دمیهم کنارش نشستم،لبم رو گز خودم

 تو؟ اريیصداي آدم رو درب دیبا شهیهم -
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 به سرعت حرکت کردم ... وبعد

 رايِ بمجبور بودم  یدادم..بد کردم ول یهام رو بهم هم فشار م دندون

 کارو بکنم ... نیکردنش ا یراض

 شدهریبه سام کردم که سربه ز ینگاه میستادم،نیقرمز که ا چراغ پشت

 بود،آهسته صداش کردم:

 !اری... سام اروی...  یسام؟ه -

 تخیرو بلند کرد،چشمهايِ سرخ شده اش روح وروانم رو به هم ر سرش

 !انمهری... لعنت به تو ک

 گفت: بابغض

ه کتو سرم  یبکوب بهیغر تويِ تم؟انقدر؟کهیخاص یواقعا من انقدر ب -

 براي خونواده ام بکنم؟ تونمیکاري نم

 تکون دادم وگفتم: ردم،سیکش یآه

م گفت ی... هرچرت وپرت یکن یآدم رو مجبور م یمتاسفم سام ... ول -

 گمیفراموش کن ... خب؟!من فقط بهت م
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واقعا خودت  یعنی...  ستیناراحت ن گهید ،مادرتیتو خوب بش اگه

 ؟یشیمتوجه نم

نه کخواست سرم رو ازتنم جدا  ینم گهیداد،آروم شد!حداقل د سرتکون

 ... آهسته گفت:

و ر طشیابدم که تو داري شر یتن به عمل تونمینم یفهمم ... ول یم -

 ... برم دکتري که تو یکنیجور م

 کردي ... انتخابش

 دمیروي فرمون کوب دستبه نقطه ي اول،کالفه باکف  میدیرس بازم

 وگفتم:

. عمل .. نیدم براي ا یمن یمنو فراموش کن تو!من پول ار،اصنیسام -

 با ضمانت کههمه اش پولِ خواهرت 

 براي وام درخواست داده بود ... شرکت

 نگاهم کرد وگفت: مشکوك

 تفاده نکرد؟!پول براي دادن قرضاي بابا اس نیازا یپس براي چ -

 فتم:خرگکه انتظار داشتم بزنه ... لبخند زدم وباتمس یهمون حرف قایدق
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 دیازش حرف کش شهیتَک هم نمکه باکُ یدون یم اون خواهرِ توئه ... -

 ... خودت ازش بپرس!

 کردم ... وحرکت

 سکوت گفت: یکرد،بعدازمدت یداشت نگاهم م هنوز

 تونه؟ یدنبالِ دکتر؟مگه خودش نم ريیچرا تو م -

 داشتم گفتم: ابونیکه چشم به خ همونطور

 ... سین یراحت نیبه هم وقت گرفتن از دکترهاي خوب -

 وگفت: دیشد وبادست به درکوب یعصب بازهم

 !خوامیمن نم یول -

 رو ازدست دادم وعربده زدم: کنترلم

گو ،جرات داري بدنبالت امیم گهی!من دوروز دخوايینم یکنیتو غلط م -

 درخونه اتون سرت ام،جلوینم

 دونم یمن م اي،وگرنهیب زادیآدم نیوع ی!وقت داري فک کنبرمیروم

 وتو!
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 یگازکه ت ییها ادزدنیفر نیکرد،باالخره داشت ا یبهم نگاه م باتعجب

 دیها به خصلت هام اضافه شده بود مف

 شد ... یم واقع

 جلويِ خونه اشون نگه داشتم آروم گفتم: یوقت

و نفع ت زبهیوفکر کن ... مطمئن باش همه چ نیسام،مردونه بش نیبب -

 ... شهیوخونواده ات تموم م

 م حرکت کردم ...ي خود خونهبدونِ حرف به سمت  وبعد

 خوبسام عمل کنه و یبشه ... وقت یراض اریکردم که سام یدعا م فقط

 ... من شهیبشه،ترانه هم خوشحال م

 که ترانه رو خوشحال کنم ... نهیي آرزوم ا همه

. رو داخل ببرم .. نیماش تونستمیپارك کرده ونم یخونه کس جلويِ

 باتمام قوا خواستیکردم ودلم م یپوف یعصب

 خودم رو کنترل کردم وداخل شدم ... یبه چرخش ول بکوبم

 ی.. ککفش هاي مردونه اي اخم هام درهم شد . دنیرفتم وباد ریز سربه

 اومده بود؟ یعنی
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.. پس .ه هم ک اریخانواده ي من نبود،سام هم که بامن بود ... کام مسلما

 بود؟ یک

ه ندخ صدا داخل شدم ... صدايِ یب ییدر رو باز کردم،باقدم ها آهسته

 هاي بلند ترانه روي اعصاب بود،نبضِ

و ه رمرد که صدايِ خنده ي تران نیبود ا ی... ک دیکوب یام م قهیشق

 انقدر باال برده بود ...

 گفت: غیباج

 !ادینکن نامرد!دردم م -

 ..باشن . درسیزد،به سرعت جلو رفتم تا تو د رونیازحدقه ب چشمهام

ت ما دنیخند یبود وهردو م چوندهیرو پ ترانهمردي که دست  دنیباد

 بود؟ یمرد ک نیشدم ... ا

 بود؟ یمن بود،ک زنِ کینزد نطوریمردي که ا نیا

 زدم ... یسرخ شده بود ... نفس نفس م صورتم

 :دمیگرفته غر ییباصدا

 تو؟! یکنیکار م ی!توخونه ي من چیولش کن عوض -
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ست رو رها کرد ومن ... دو ترانهدست  د،مردیرنگ از رخش پر ترانه

 بکوبم ... مردداشتم باتمام قوا تويِ صورت 

ي مرد  قهیکردم،دست انداختم تو  یچطور چند قدم روط دمینفهم

 وبلندش کردم،محکم تکونش دادم بهیغر

 :وگفتم

 !؟یکن یم یتو خونه ي من چه غلط -

 یگرد شده نگاهم م ییزد،فقط باچشم ها یبلندشد،حرف نم ترانه

 زدم: ادیرکرد،ف

 شرف؟ یب یکن یکار م یتو خونه ي من چ -

 گفت: یدستم رو گرفت وعصبان مچ

 دستت رو بنداز! -

ه رانتبود که کنارِ  ی... اون ک دمیرو مشت کردم وتو شکمش کوب دستم

 بود که ترانه اي که ینشسته بود؟اون ک

 د؟یخند یتلخ بود،براش م بامن
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 زد وبازوم رو گرفت،هلش دادم غیترانه ج دمیدوم رو که کوب مشت

 وباخشم نگاهش کردم،دستم براي بارسوم باال

 که مشتم رو گرفت وباترس گفت: رفت

 ام ... ییدا!پسرمانی... پ مانِیپ نی!اانیبس کن!بس کن ک -

 نِچوندیبودن چه مجوزيِ براي پ ییباشه!پسردا ییپسردا ؟خبییپسردا

 یی؟پسردایبه شوخ یمن حت زنِدست 

 زنِ من براش بخنده؟! نکهیجوزِي براي اچه م بودن

 ضربه اي روي چونه ام نشست،ناله زدم: امیخودم ب تابه

 آخ! -

 بهم برسه سرخم کردم وتوي نکهیسمتم هجوم آورد که زودترازا به

 .دمیشکمش کوب

 برام مهم نبود! یکرد ول یم هیگر ترانه

ود باده داي رو راه  گهیدنبود،مرد  خونهمرد  یبود که وقت نیمهم ا برام

... 
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 اي گهیدزد،برايِ مرد  یم شیوفقط ن دیخند یبراي من نم یوقت نکهیا

 اگه اون مرد ی... حت دیخند یم

 اش باشه! ییلش،پسردایفام

 یکس آورد ... اون حق نداشت ازسهم من به یخونِ منو به جوش م نایا

 بده!

 زد: غیبازهم ج ترانه

 ن!به قرآنکاِم ... بس  ییپسردا نانمهر،اویها!ک وونهید نیبس کن -

 !نیامِ فقط!تمومش کن ییپسردا

به  يزیام،چیبه خودم ب نکهیکردم که قبل ازا مانینثارِ مچ پاي پ لگدي

 زانو زدم ... نیکمرم خورد وروي زم

 وعربده زدم: نیزدم به زم چنگ

 کنه؟ یکار م یاون تو خونه ي من چ -

 که دید یرو م زيیداد ... فقط اون چ یفرمان نم یچ چیبه ه مغزم

 رو زیچ کیجلوي چشمش بود و االن فقط 

 کرد! یم ریتفس
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ق ... ح نهیبود که صورتش رو بب صررو گرفت وم مانیبازوي پ ترانه

 من یکارو بکنه وقت نینداشت!حق نداشت ا

 !نجامیا

شدم وباخشونت به سمتش رفتم،بازوش رو گرفتم وتوي آغوشم  بلند

 :دمیصورتش غر یِسانت کیدمش،تویکش

 ؟یفهم ینه؟ م ایهستم  یچ نجایمن ا یفهم یم -

فاصله همه  نیوصورتش ازا سشیچشمهاي خ دنیه،بادیثان کیتو  یول

 ازاشک سیکه خ ییدود شد،مژه ها زیچ

اش چسبوندم  یشونیصبرانه لبهام روبه پ ی... ب سرخش بود،صورت

 وزمزمه کردم:

 کنه ترانه؟هان؟ یکار م یچ نجایاون ا -

 نی... من هم رمیازترانه فاصله بگ یباعث شد کم مانیپ یعصب صدايِ

 ولحظه دمیکش یلحظه شعله م کیبودم!

ود بکردم ... تنها عامل فروکش کردن من هم ترانه  یبعد فروکش م ي

 آورم ی... فقط اون بود که من کم م
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 :... جلوش

 ؟یکنیم یداري چه غلط -

 رتیکرد ... غ یرو بهش دادم که سرخ شده داشت نگاهمون م نگاهم

 چشم نطوریا یچ ؟برايیداشت؟براي چ

 به خون نشسته بود.ترانه رو به خودم فشردم وبااخم وخشونت هاش

 گفتم:

 داره؟ یبه تو ربط -

 داد،ترانه آروم وباصداي رونیرو بست،نفسش رو به شدت ب چشمهاش

 گرفته اي گفت:

 چیه... به خدا  شهیر مش... تورو خدا ... دوباره  ولم کن توروخدا -

 مانی... به خدا،به جون بابام پ ستیسروسرّي ن

 مثه سامِ! برام

 توجه به حرفش دستم رو رويِ کمرش گذاشتم،باحرص گفتم: یب

 بشم! وونهیدوباره د نکهیخبره،قبل ازا نجاچهیا نیبهم بگ عیسر -

 محکم تر گرفتمش: یازم دور بشه ول یکرد کم یسع ترانه
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 سر بهم بزنه ... هیاومده بود  مانیپ -

 کنم گفتم: یرو پشتش مخف تمیکردم عصبان یم یکه سع باپوزخندي

 اونوقت به چه مناسبت؟ -

 وباحرص گفت: یعصب ترانه

ه به ام!اومد یی!پسردا؟یچ یعنی یفهم یامِ!ان شاءااهلل که م ییپسردا -

 یمیدخترعمه اش که اتفاقا باهاش صم

 هست سر بزنه! هم

 یمباال رفته نگاهش کردم،فقط جمله هاي آخرش توي سرم  باابروهاي

 اتفاقا باهاش"زد یوزنگ م دیچرخ

 ... سرم رو جلو بردم وگفتم: "هم هست یمیصم

 !ن؟یباش یمیصم دیشما چرا باهم با -

 زد وباعث شد بهش نگاه کنم: ادیفر یعصب مانیپ

 !؟یعقب بکش شهیم -

ترانه  مان،یپبردارم سمت  زیدوباره خ نکهیردم،قبل ازابهش نگاه ک زیت

 بازوم رو گرفت وگفت:
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ود ومده بز هم ا... مثه من وسام!... امرو میباهم بود یومن ازبچگ مانیپ -

 دادم یانجام م دیکه با ییچندتاازکارا

 ازم بپرسِ! یبهم بده هم حال رو

 :باتمسخرگفتم

 ازکجا مطمئن بشم؟ -

رفت که  یمبلدستم رو ازکمرش برداشت وبه سمت  یحرص ترانه

 کاپشنِ چرمِ مردونه اي روش بود،چنگ زد

م ا هنیآورد ... هردو رو تخت س رونیرو ب لیوموبا مدارك فیک وازتوش

 وگفت: دیکوب

 رهیذخ یاسمِ مادر من چ نیشماره ها رو نگاه کن!بب یکی یکی -

 زنگ خوايی!منیاش رو بب یملشده؟کارت 

 ی؟مهام رو بهت نشون بدم یعکسِ بچگ خوايی؟میامانم بپرساز م بزنم

 خواي دست رو قرآن بذارم؟!

 یم یباال رفت ... چه قدر خواستن نشیریهمه تنديِ ش نیازا ابروهام

 شد! یم یعصبان یشد وقت
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 اصال حالم خوب نبود! انگار

 كمدار فی... ک دمیکش خودمکردم ودست ترانه رو گرفتم وسمت  یپوف

 گذاشتم دستشرو هر دو کف  لیوموبا

 گفتم: وآهسته

 من بهت اعتماد دارم! -

 یه مبه ترانه نگا نانهیدورِ کمرش انداختم،هنوزمشکوك وبدب بعددست

 ... برام بهیغر مرد تیکردم، نه به خاطرهو

 رمیپذب تونستمیاومده،نم یمهم نبود براي چ ه،برامیک مانینبود پ مهم

 ترانه براش بخنده!به ترانه اعتماد داشتم

د مر گفت برام مثلِ سامِ ... من یم یامِ،وقت ییگفت پسردا یم یوقت

 ام نبودم!من مرد یکردن به زنِ زندگ شک

 کردن به شککه همه ي وجودمِ نبودم ... من مرد  یکردن به کس شک

 یشوخ مانیداشت با پ یزنم نبودم وقت

 شتن ...ذا یکرد وسربه سر هم م یم
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 لیحلرو ت ریرفته بود، فقط ذهنم تصاو ادمی زیلحظه ي اول همه چ فقط

 مرديداد بابت  یکرد و هشدار م یم

 کنارِ ترانه نشسته بود ... که

م؛ ردک ینگاه م مانیتوزانه به پ نهیگرفتم وهمونطور که ک یقیعم نفس

 روبه ترانه گفتم:

 ن!ک ییرایتو اتاق استراحت کنم ... از مهمونت پذ رمیمن م -

 دمیوسبي ترانه رو  قهیبود،شق مانیهمونطور که نگاهم به پ وبعدبازهم

 وبه اتاقم رفتم ...

. .. دمیکش قیوچند نفس عم نیرو که بستم،دست به کمر زدم وچند در

 کارم درست دیشدم ... شا یزود عصبان

ه ب نهتراحسودم،من نسبت به محبت  ... نه!کارم درست بود ... من نبود

 اي حسودم! بهیغرهرمرد 

 یبخو متوجه شدم بعد ازسه هفته ترانه رو توآغوش گرفتم ... حس تازه

 نهیزدم،به خودم توآ د،لبخندیدو رپوستمیز

 کردم وبالبخندي گفتم: نگاه
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 شدي رفت! وونهید -

 ... چشمهام رو بستم براي دمیرو عوض کردم وتوي تخت لم لباسم

 هرچند کوتاه ... یاستراحت

 اس دونستم ترانه ینگذشته بود که دربه شدت بازشد،م قهیهنوزچنددق

... 

 ازباالي سرم،چشمهام رو بازکرد: نشیخشمگ صداي

 اونطور حرف زدي؟ مانیبا پ یتو به چه حق -

و داد، سکوتم ر یچشم دوختم به ماده ببري که چنگ نشونم م بالذت

 با حرص گفت: دیکه د

 ؟یسروپا افتادي به جونش که چ یبالت  نِیع -

ند تند تآوردم وبه دستش نگاه کردم ... دلم باز داشت  نییرو پا نگاهم

 زد براي یم واری... به درود دیکوب یم

 ترانه ... براي گرمايِ ترانه ... لمسِ

 یغیکه ج دمشیکش خودمحرکت به سمت  کیرو گرفتم وبا  دستش

 رو تخت پرتش کردم وسرم د،رويیکش
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و زمزمه  دمیشکمش گذاشتم و نفس گرفتم ... دستش رو بوس روي

 کردم:

نستم دو یمن نم هنکیتو خونه ام بود،واسه ا بهیمرد غر هی نکهیواسه ا -

 اگه یحت نکهیا واسهات، ییپسردا

.. . تو ادیب یذاشت یم ستمیکه من ن یزمان دیات هم بود،نبا ییپسردا

 وازهمه مهم تر ...

م کردم ونگاهش کردم ... چشمهاش ازترس گشاد شده بود،خود سربلند

 وصورتم رو به صورتش دمیرو باال کش

 وگفتم: دمیهاش رو بوس پلککردم که پلکهاش رو بست،پشت  کینزد

فقط  نایا کردي ... یم یباهاش شوخ دي،یخند یبهش م نکهیواسه ا -

 سهم من! ؟فقطیفهم یسهمِ من ... م

نبود، باز هم مرد بودنم داشت خودش رو  خودمکنترلم دست  گهید

 داد،چونه ها و گردنش شدن ینشون م

م و وردرو باال آ لرزونمبوسه هام،دست  یِبرايِ نشستنِ مدادرنگ کاغذي

 محبتم را هرِبلوزش را، م دمیپس کش
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 رويِ شونه هاش ... تمام بدنش منقبض شد. نشوندم

 یم نطوریرا اشدم ... من چ یم وونهیشد..داشتم د یدلم خال ته

 شدم؟من که سالها بود انقدر مشکالت داشتم که

 بود که هرچه قدر یچه حس نی؟ایچ یعنیرفته بود مرد بودن  ادمی

 سمتش شتربهیشدم منو ب یدورتر ازترانه م

 د؟یکش یم

 صدام کرد: بابغض

 ... انمهری... تورو خدا ک انمهریک -

 ونِکرد،اونوقت بد یکاش صدام نم یبه جونم ... ول زدیم شیآت بغضش

 گرفتم یعذاب وجدان از بودنش جون م

... 

 صدام زد،سرم رو توي گردنش فرو کردم وآهسته خوندم: بازهم

وي هاي عاشقو ازر یدم،اطلسید یداشتم م توروخدا صدام نکن،خوابتو -

 دمیچ یلبهات م

 که دوباره صدام کرد. یبستم وقت چشم
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ر اکش لبخند زدم،ازش دوچشمهايِ نمن دنیرو بلند کردم وبا د سرم

 دمیرويِ گونه اش کش دستشدم،باپشت 

 :وگفتم

 کوچولو ... نترس ... انقدر ازمن نترس! نترس بلوط -

.. رفتم . رونیبدم ب خودمکاردست  نکهیازا ريیوبراي جلوگ بلندشدم

 ... چه عطري ستادمیسردرگم وسط سالن ا

 شد ... ضیداشت وجودش ... لبخندم عر ییحضورش!چه گرما داشت

بود  دهبود،حاال ش یکه فقط نم نمِ شبنم یشده بود،بارون دتریشد بارون

 !یمشرشرِ هر د

ي سرم االبزدم،هوايِ ابريِ  هیتک واریرفتم،جلويِ درِ ورودي به د رونیب

 نگاه کردم،ازته دل گفتم:

 شکرت خدا! -

*** 

ه بکرد،گونه اش رو  یبازي م غذاشبهش بود که مدام با ظرف  حواسم

 زده بود هیتک راستش دستکف 
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 کرد ... یو رو م ریبا چنگالش مدام غذاش رو ز و

 وگفتم: ختمیدوغ براي خودم ر مقداري

 خوري؟! یچرا نم -

 بهم نگاه کنه گفت: نکهیا بدون

 ام بود ... ییاون واقعا پسردا -

 بهم کرد وگفت: ینگاه مینگاهش کردم.ن فقط

 نِ یب زيی!چنی... فقط هم برادرانه تیمیصم ییجورا هیگفت  شهیو م -

 ... ستیما ن

 زدم وگفتم: لبخند

 !دونمیم -

 شد وبا بهت گفت: رهیخ بهم

 ؟یدون یم -

 یرو داخل دهنم م یکه مقداري از ماکارون یتکون دادم ودرحال سر

 ذاشتم گفتم:

 دونم ... یآره!م -
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 حرص گفت: رو برداشت وبااخم بهم نگاه کرد ... بعد با دستش

 کردي؟ قیي اعضايِ خانواده ام تحق همهنکنه در مورد  -

به چشمهاش نگاه کردم  قیتکون دادم وبهش نگاه کردم،دق سري

 وگفتم:

 من به تو اعتماد دارم ... ینه ... ول -

 نشست وگفت: نهیزد،دست به س پوزخند

 !ش؟یکشت یم یبابا اعتماد!پس چرا اول داشت -

 :دیدادم؟شا یم حیبهش توض دینشستم،با نهیدست به س منم

 ... ی،که تو باشزنم دمی... اول وارد شدم ود ینگفت زيیچون اول چ -

 نشونش دادم وادامه دادم: باانگشتم

ن مرد دست کنن!که او یم یمرد نشسته ودارن با هم شوخ هیکنارِ  -

 ... مغزم کار نکرد تا چونهیپ یداره م تورو

 ازت بپرسم! اول

 وگفت: دیکوب زیبه م تدسکف  با
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 انقدر خر وساده اي؟ممکن یعنیکردي؟ بعد اونوقت بهت گفتم باور -

 باشه! یبود هر کس

 زدم،سر کج کردم وآهسته گفتم: لبخندي

 وده!نب یتو گذشته ات کس ی... تو حت یستین یکس نیتو همچ -

 موهاش رو پشت گوشش زد وگفت: کالفه

 ؟یدون یاز کجا م -

م وندرو سرجاش برگرد یخورده بودم،صندل یشدم،به اندازه ي کاف بلند

 وگفتم:

 بدي ناسمت ... اگرم رفتارِش یکردم ... چون م قیچون درباره ات تحق -

 یم یداشتم،به موقع عذرخواه مانیبا پ

ر نقدتوهم بدون رفتارتون درست نبود ... همه مثه من ا ی... ول کنم

 کنن! یخونسردانه رفتار نم

لحظه  کیرفتم که  درتوجه به چهره ي سرخ شده اش به سمت  بدون

 ... فکر کنم فرصت دادن بس ستادمیا
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.. بهش . ودمشدم براي ثابت کردنِ خ یاي وارد م گهیاز درِ د دی... با بود

 کنترلش کردمیم یباخنده اي که سع

 گفتم: کنم

.. تو . جاتون سرِ نیگرد یترانه خانم ... از امشب دوباره بر م یراست -

 زن ومرد خوب نیگن دوري ب یاتاقِ من!م

 !ستین

 یدت،مفشرد یرو باال بردم وبهش نگاه کردم،لبهاش رو به هم م ابروهام

 موند وبعد گفت: رهیبهم خ

 ندارم ... یمشکل -

*** 

 نیربهت نیمراجعه کنه ... ا یکه به دکتر کامل رفتیباالخره پذ سام

 شکل بود ...همه م نیا نیاتفاق ممکن ب

هم  ودمرفته بود خ ادمیترانه که  تیکردم برا جلبِ رضا یتالش م انقدر

 کم مشکل ندارم ...

 رو از رويِ چشم برداشت وروبه من گفت: نکشیع یکامل دکتر
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بگم  تونم بهتون یم نهیوبا معا نیکه دوباره گرفت ییعکسا نیخب با ا -

 مشکلشون ادیز یلیکه به احتمالِ خ

 طلبه ... یاي رو م یطوالن یِ... فقط پروسه ي زمان شهیم حل

 :مدیخودم پرس نیبود،بنابرا نییکردم که سرش پا ینگاه میسام ن به

 براي عمل نداره؟! یخب ... پس مشکل -

 رو تکون داد وبااشاره به سام گفت: سرش

 باشن ... نداشته یندارم ... اگر جناب گلپسند مشکل یمن مشکل -

ه کرد کنگاه من ودکتر رو حس  یِ نیبه سام نگاه کردم،انگارسنگ دوباره

 سر بلند کرد، آهسته گفت:

 دکتر من ... من ... یول -

 وگفتم: دمیحرفش پر نیب

 ندارن! یهم مشکل شونیا -

 ادمدبس بود هر چه قدر بهشون راه  گهیبهش نگاه کردم ... د وبااخم

 کم کم خودم وارد دی... با ییبراي خودنما

 بهم کرد وسري تکون داد. یشدم ... سام نگاه یم لعم
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 کرد وگفت: زشیروي م مِیبه تقو ینگاه یدکترکامل

 بذارم ... گهیرو براي چهار روزِ د عملوقت  تونمیم -

 زدم،سري تکون دادم وگفتم: تیاز رضا لبخندي

 خوبه ... یلیخ -

 بگه: زيیکرد چ یبازهم سع سام

 جناب دکتر ... یول -

 حرفش وبا حرص گفتم: نیب دمیپر بازهم

 حیتوض رو لمونینداري سام!نکنه بازهم مجبورم برات دال یمشکل -

 بدم؟

ه ک ییعمل وکارها خِیکه تار یوبعد ازمدت میکرد،هردو بلند شد نگاهم

 شد؛مشخص یبرايِ عمل انجام م دیبا

 ... میرو ترك کرد شد،مطب

ه کند کرد وخدا دا یساکت بود،مثلِ ترانه ... مثلِ ترانه سکوت م سام

 بود شیسکوت چه انفجاري در پ نیپسِ ا

... 
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 به حرف اومد: باالخره

 ؟یکن یم یکارِ خوب یکنیفک م -

 از حرفش گفتم: متعجب

 ؟یچ -

 :دیکرد،اخم داشت،آهسته پرس نگاهم

 حاال وکردي  غهیخواهرم رو ... خواهرم رو به خاطرِ پول ص نکهیا -

 به خونواده اش ... فکر یکن یداري لطف م

 یسکارو بکنه چه ح نیبا خونواده وخواهر خودت ا یکیخوبه؟ یکن یم

 ده؟خودت رو جاِي من یبهت دست م

 !بذار

شدم  رهیکه جلوتر بودن خ ییها نی... به روبرو وماش دمیکش یآه

 وگفتم:

کارو با  نیهم که ا یجايِ تو باشم ... مسلما هرکس تونمیمن نم -

 ی... ول شکستمیکرد گردنش رو م یخواهرم م

 کنه.. یفرق م طیشرا
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 داري زد،صداش رو باال برد وگفت: صدا پوزخند

مرد  هیکه  بدي؟به نظرت خوبه؟خوبه حیتوض شهیکنه؟م یم یچه فرق -

 دخترِ هیبه خاطر قدرتش،ثروتش 

کنه؟دختري که حاضرِ جونش رو بده تا مشکالت  غهیرو ص مظلوم

 یدونستیخونواده اش رو حل کنه؟تو م

 ؟نهیا رِیوسوء استفاده کردي ... غ یدونست ی... م هیچ ترانه تیموقع

.. .دونستم که سوء استفاده کردم  یگفت ... من خودم هم م یم راست

 جايِ من بود! یکیکاش  یول

 که کردم ادامه داد: سکوت

ک امثال تو فوبگو!دفاع کن از خودت!چرا تو  االیدي؟ یواب نمچرا ج -

 پول،زنايِ ازمندیزنايِ بدبخت ون نیکنیم

کر ف ن؟چرایکن غهیص دیرو با پولن ازمندیومطلقه اي که ن شوهرمرده

 دینداره رو با یکه سرپناه یزن نیکنیم

نجات  یکرد و بعد سرش منت گذاشت که من تورو از بد بخت غهیص

 دادم!
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نه راوقت به سر ت چیبود،من ه ادیز نی... ا دمیرويِ فرمون کوب یعصب

 خشم گفتم: ذاشتم،بایمنت نم

 ستمیاي ن ینذاشتم ... من مثه اون مرداي هوسباز وعوض یمن منت -

 کنن! یکارو م نیکه ا

 عربده زد: اریسام

 !یکن یکارو م نیداري ا یول -

مثلِ خودش عربده  یتوجه به همه چ یط،بیتوجه به شرا یب منم

 :دمیکش

و ن ترانه ر!من از ترانه سوءاستفاده نکردم!مکنمیکارو نم نیمن ا -

 !دوستش دارم!یدوست دارم لعنت

 لب زد: یشد،بعدازمدت رهیمبهوت بهم خ سام

 ؟یچ -

 حرص گفتم: با

 یودم مخ!من ستیزن درست ن هیکردنِ  غهیص دونمیمن خودم م -

 از زنا بهکه  ستیحقِ ما مردا ن نیدونم ا
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.. به . مدونیرو م نایهمه ي ا شعوری... منِ ب میکاال استفاده کن عنوان

 شیداشتم پاپ بهتري طیوااهلل قسم اگه شرا

سر منِ از سگ پست تر هزار جور درد یذاشتم براي خواستگاري ول یم

 درمون دارم ... یبدارم ... هزار جور درد 

خبر داري که رگت رو قلمبه کردي و سرم داد  یتو ازچ المصب د

 !؟یزنیم

 وگفت: دیاش کش یشونیبه پ یدست

 دونه؟ یهم م ترانهخود  -

 گفتم: یرو لحظه اي بستم وبعد باپوف چشمهام

را چ نکهیازا یباشه ... ول دهیفهم ییزایچ هیاز عالقه ام؟فکر کنم  -

 نیاش کردم،چرا بهش همچ غهیص

 دادم ... نه! شنهاديیپ

 :دیشد وباسماجت پرس رهیخ بهم

 م!دي ... من حق دارم بدونرو دا شنهادیپ نیبه من بگو چرا بهش ا -
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 دیانب حق نداشت بدونه ... هنوز ترانه شکسیرو تکون دادم،هنوز ه سرم

 ... دیفهم یم دی... سام نبا دیفهم یم

 ادامه داد: تخس

هش ب یگیم که کارو کردي ... تو نیچرا ا یبهم بگ دی!تو بایبگ دیبا -

 خردش نطوریعالقه داري چرا ا

 رو به هم زدي ... چرا؟! اهاشیهمه ي رو کردي؟چرا

 وآهسته گفتم: دمیرو گز لبم

 غهیوقت وصمازدواجِ  دونمی... من ترانه رو دوست دارم،من م اریسام -

 چی... چون ه ستیاي ن دهیي پسند دهیپد

. من من ... من .. ی... ول ارهیب نییحق نداره ارزش زن رو پا احدي

 بزنم ... یفعال حرف تونمینم

 کردم ... سام هم سکوت کرد ... ادیرو ز نیماشسرعت  وبعد

 هغی... ص ستیدونستم ازدواجِ موقت خوب ن یدونستم،م ی... من م آره

 دونستم چه ی... من م ستیکردن خوب ن
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ستم وند یمساله رخ داده ... من م نیسرِ هم ییها تیها وچه جنا اتفاق

 نیخراب شده سرِ ا ییها یچه زندگ

 بتبا دنید بیآس ییدونستم که چه دختر ها وزن ها ی... من م مساله

 براي خودم هم دهیپد نیمساله ... ا نیا

 یاضرم ه ردمم یبود،اگر روزنه اي بود ... م یاگر راه یبود ول ناپسند

 خاطرِ ترانه آزرده بشه نکهیشدم به ا ینم

 ... بابتش

*** 

 یچ سیانجام بشه!اصال برام مهم ن دیکار با نی!انیحس فهممیمن نم -

 یکه م زيیه،تنهاچیبه ک یه،کیبه چ

...  اشهبپدرِ ترانه تو زندان  نیشترازایب گهید خوامیکه نم نهیا فهمم

 هرکدوم چه نیدنبال طلبکاراش ... بب فتیب

م رو هم که گلپسند زدتش رو هم برا یطلب دارن ... آدرس اون قدر

 یپسرش رو عمل م گهی!دوروز داریدرب

 تااون روز مشخص شده باشه! زحداقلیخوام همه چ یم کنن،من



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 وگفت: دیرو گز د،لبشیبه موهاش کش یدست نیحس

 چندتا ... هیندارم ... فقط  یمن حرف -

 رنگ رو روبروش گرفتم وگفتم: یي نارنج پوشه

 تو هست. نیبخواي ا یهر چ -

 نیحس رو باال برد وبالبخند پوشه رو گرفت،صداي در که اومد ابروهاش

 کتش گذاشت وگفت: رِیز عیپوشه رو سر

 !هیبه چ یچ گمیزود بهت م -

 یم که داشت شال گردنش رو باز یزدم،ترانه که کالفه ودرحال لبخند

 .ستادیکرد وارد سالن شد،متعجب ا

. .. به احترامش بلندشد وترانه با لبخندي خسته جوابش رو داد نیحس

 کج اتاقوبعد راهش رو به سمت 

 به کتش چنگ زد وگفت: نیکرد،حس

 انمت اعصاب نداره ها!من برم که انگار خ -

 ... زدم وسرتکون دادم.تا دم در بدرقه اش کردم،وبعد برگشتم لبخند
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 ساکت شده اديیبود ز د،چندروزيیرس یازاتاق به گوش نم ییسروصدا

 از روزي که سام رو دکتر قایبود ... دق

 بهش گفته باشه ... زيیکه سام چ دمیترس یبودم وم برده

رو  نرویزده بود وازپنجره ب هیوارتکیدرِ اتاق رو باز کردم،به د آروم

 شدم ودست کیکرد ... بهش نزد یتماشام

 خورد وباپوف نفسش رو یرو دورِ شکمش حلقه کردم،تکونِ سخت هام

 داد،چونه ام رو رويِ شونه اش رونیب

 وآهسته گفتم: گذاشتم

 ... ادیمظلوم بودن بهت نم -

 مثل خودم جواب داد: آهسته

 که هستم،مظلومِ! زيیاتفاقا تنها چ -

رد ک ینم یدوروز،سع نی... توا دمیوبااليِ گوشواره اش رو بوس دمیخند

 نستمدو یخودش رو ازمن دور کنه ... م

 کرد! یسکوت م یکارها رو بکنم،ول نیکدوم از ا چینداره ه دوست

 خودم فشردمش وگفتم: به
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 !یزن یچنگ م همهبه سروصورت  ؟توکهیبهت گفته مظلوم یک -

به خودش داد،دستم رو شل کردم.توآغوشم برگشت وروبروم  یتکون

 گفت: ستاد،بااخمیا

 گربه ام؟ یعنی -

کردم  یکردم وبا لبخندي که هرکاري م کیرو به صورتش نزد صورتم

 تونستم کنترلش کنم گفتم: ینم

 کشن؟! یمگه فقط گربه هاي پنجه م -

 وگفت: دیروي شونه هام کوب بادودستش

 ام؟سگ؟ یپس چ -

 لب غر غر کرد: ریکه ز دمیدم،شنیاش رو بوس یشونیوپ دمیخند

 !ندازهیفرت وفرت ماچ وموچ راه م یه نمیا -

 شد! یم یدوست داشتن شتریرد چه قدر بک یغر غر م یوقت

 لب گفتم: رِیرو رويِ چشمش گذاشتم وآهسته ز لبم

 هی مثه یشیم یعصبان ی... تووقت یبر خودمبدور ازجونت ... تو ماده  -

 ... یکش یوپنجه م یکن یببر غرش م
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 وگفتم: دمیبه موهاش کش یازش دور شدم،دست یکم

 شده که چند روزه ی... چ یختیشده که به هم ر یحاال بهم بگو چ -

 ش؟یوبازبونت ن یزن یباچشمات خنجر نم

 رهیرخش خ میهاش رو به هم فشرد،صورتش رو برگردوند ومن به ن لب

 شدم.

 و دوسترن آروم بود نینبود ... آروم بود ... من ا یشگیي هم ترانه؛ترانه

 آروم بودن پر ازغم رو نینداشتم!ا

 نداشتم! دوست

 دادم وگفتم: تکونش

 ... ختهیشده که اعصابت رو به هم ر یبگو دختر!چ -

 نگفت،بعد با صداي گرفته اي گفت: زيیچ چندلحظه

نم هر ک یخورم ... احساس م ینم یچیهکنم به درد  یاحساس م -

 ثمر یام ب خونوادهکاري کردم براي حفظ 

دم دخترکوچولوي دماغوام که بل هیکنم من فقط  ی... احساس م بودم

 مفتکه فقط بلدم حرف زر زر کنم ... 
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 !بزنم

 وتو چشمهام نگاه کرد،بابغض گفت: برگشت

ل ات بشم تا پو غهیجبورم کردي صم نکهیامن از تو متنفر شدم بابت  -

 آزاديِ پدرم رو بدي،تا خونواده ام از هم

هم  ولاون پ یتونم تنفرم رو بهت نشون بدم ... حت ینم ی... حت نپاشه

 بشن ... باعث نشده خونواده ام خوشحال

 تشیثیرو دارم که به خاطر پول داره همه ي آبرووح یدخترِ کثافت حسِ

 رو به با ...

 دختر!بااخم نیرو گذاشتم رويِ لبش ... چه دلِ پري داشت ا دستم

 گفتم:

ري !منم که کایکثافت؟ تو شرعا زنِ من یچ یعنیه؟یحرفا چ نیا -

 دختر ... یبزرگ یلیباهات نکردم ... تو خ

ه ن ک... فکر کردي چند تا دختر مثه تو هست یتصور کن یتونی!نمیلیخ

 زنن براي خونواده یم شیبه آب وآت
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نو م رِیتنفرت رو بهم نشون بدي؟دختر تو که پ یتون ی... تو نم شون؟

 درآوردي!

 وبعد ادامه دادم: دمیاش رو بوس قهیخنده اي کردم وشق تک

 یبهت چ یدي؟کید ی؟چیکن یفکر م نطوريیشده که ا یچ -

 گفته؟هان؟

شم ... من مبهوت دختري بودم که گلوله گلوله اشک ازچ دیترک بغضش

 رو دور شونه خت،دستهامیر یهاش م

 :دمیام فشردمش،صدايِ خفه اش رو شن نهیحلقه کردم وبه س اش

 خوام ... من یمرو ن یزندگ نی... من ا خورمینم یچیهمن به درد  -

 فر باشممتن یخوام از کس ی... نم خوامینم

به  یکن یم یسع ؟چرایخوب باش یکن یم ی... اصن ... اصن چرا سع

 گم یدارم تو روت م یوقت یکن یمن خوب

 ؟یبهمون کمک کن یکن یم یمتنفرم ... چرا سع ازت

ردم نک دختر؟من چرا فکر نی... من چه کرده بودم باا دمیرو بوس موهاش

 ده قوي یدختر اونقدر که نشون م نیا
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م ز هقدرت بودنش با ردختر باهمه ي قَد نیچرا فکر نکردم ا ست؟منین

 کیداره ...  فیروحِ لط کیدخترِ! کی

 در اومده؟ لهیتازه از پ که کیي کوچ پروانه

 به شونه هاش وآروم گفتم: دمیکش دست

 یلیخ بدون ... تو نویشه،فقط االن ا یبرات روشن م زهایچ یلیخ -

 ... منم یازاونکه فکر کن شتریب یلی!خیخوب

 یستیآدمِ متنفر بودن ن دونمیم نکهیبراي ا رمیگ یرو جدي نم تنفرت

 ... تو ... تو ...

م ... ارذ ینطوربشه؟نمیکردم ... اگه ا یهجوم آورد بهم با فکري که م غم

 گفتم: یذارم ... باصدايِ لرزون ینم

 االنم که باهام دونم ی... م یش یخوشبخت م یبش یتو زنِ هر کس -

 که عالم وآدم بهت نهیبراي ا یجنگ یم

.. اصال . دایازم بدت م نکهیدختر ... من مشکل ندارم باا یگفتن ... ه زور

 نکن ... تیمشکل ندارم ... خودت رو اذ

 رو باال گرفتم ومطمئن گفتم: سرش
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 یم ... یاشسرپا ب دیبا ؟تویفهم یشه.م یعمل م گهیدو روز د اریسام -

 !؟باتوامیفهم

 رو تکون داد وازم دور شد ... پشتش رو بهم کرد وگفت: سرش

 بخوابم؟ ذاريیم -

 وگفتم: دمیخند

 !بخواب ریمگه جلوت رو گرفتم؟خب بگ -

 برم گفتم: رونیب نکهیرفتم،قبل ازا دربه سمت  وبعد

 !یچ چیکنم ... به ه یمجبور نم یچ چیترانه؛ من تو رو به ه -

 !من حرف زده بود؛ براي منزدم.ترانه با  هیرو بستم وبهش تک در

*** 

ود ب یرفت ... کالفه وعصب یاي م گهیدبه سمت  یمدام از سمت اریکام

 ... ترمه آروم تو آغوشِ مادرش جمع

 و دورِ م ربود وترانه ... ترانه ي من کنارم مچاله شده بود ... دست شده

 شونه اش حلقه کردم وگفتم:

 دختر! ستین زيی؟چیچرا انقدر نگران -
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 نییاش ولبش رو پا رچونهیانداختم ز د،دستیجو یرو م لبش

 گفتم: دم،بااخمیکش

 !خاینکن!لبت شده جگر زل -

که رويِ بازوم قرار گرفت باعث شد نگاه از ترانه  یکیکوچ دست

 اخمکه از شدت  ییبود ... با ابروها رم،ترمهیبگ

 بودن،آهسته گفت: دهیهم چسب به

 !؟یکنیخواهرم رو بغل م یتو چرا ه -

 بود! کیمثلِ ترانه بود ... انگارترانه ي کوچ قایدق اخالقش

 رخسکرد،صورتش  یکه با اخم بهم نگاه م دمیرو د اریوکام سرچرخوندم

 زيیبه ترمه چ نکهیشده بود،قبل ازا

 آروم به ترانه گفتم: بگم

 بو!لده مثه شکم آرومش کن ...  هی ،برویِعصبان اديیآقا داداشت ز نیا -

به د وشبلند  د،یرس اریرو گرفت وبه کام نگاهمسربلند کرد و رد  ترانه

 سمت برادرش رفت،منم با لبخند دست

 دور کمر ترمه وگفتم: انداختم
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 خب چرا نداره که! -

 به دور طرف تکون داد وگفت: یرو با تخس سرش

 ؟هان؟یکن یانقدر بغلش م یچرا داره!براي چ -

 فتم:گه کرد،آهست یخشم بهم نگاه مچشمهاي براقِّش نگاه کردم ... با به

 چون خواهرت نگرانِ سامِ ... -

 وگفت: دیاش لرز چونه

 کنه؟منم نگرانِ سامم! یمنو بغل نم یچکیپس چرا ه -

 به گونه اش؛ زمزمه وار گفتم: دمیکش دست

 خواي من بغلت کنم؟ یم -

 گفت: بابغض

 ؟یتون یم -

 توآغوشم گرفتمش،سرش رو رويِ شونه ام گذاشت وگفت: بالبخند

 !سّشین ی... ول دیبوس یرد ومک یاالن اگه بابام بود، بغلم م -

 وگفتم: دمیام رويِ سرش کش باگونه

 ... ادیبابات هم م -
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 وگفت: راهنمیزد به پ چنگ

 دي؟ یقول م -

 وگفتم: دمیاش رو بوس گونه

 قول! -

و دختر بچه رو ت کیبود  یحسِ خوبآغوشم آروم گرفته بود ...  تو

 بود خواهر یآغوش گرفتن ... حسِ خوب

 !داشتن

ه بحسرت  شهیسوگل رو بغل کنم ... هم ایوقت نتونستم سارا  چیه من

 !شهیدلم مونده بود ... هم

 ند شدمبل مادرِ ترانه،منم ترمه به بغل دنیبازشدن در واز جا پر باصداي

 که دیدو یتخت... مادر زودتر به سمت 

وترانه هم دست تو دست ازسمت  اریآوردن،کام یم رونیرو ب پسرش

 اي اومدن ... گهید

 گفت: یدست تو گردنم انداخته بود، با نگران ترمه

 ده؟یچرا خواب یداداش -
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 دیکش یبود که مادر به سرِ پسرش م یدست یِکه نگاهم پ همونطور

 آروم گفتم:

 !شهیپاهاش خوب م گهیبشه ... د داریب یآره ... وقت -

 وگفت: دیرو کش گوشم

 منو نگاه! -

 کردم،مشتش رو جلو آورد وگفت: نگاهش

 قول؟ -

 وگفتم: دمیومشتم رو آروم بهش کوب دمیخند

 قول! -

*** 

ه شد.تران یبود ... منگ بود ... دردش تازه داشت شروع م جیگ سام

 بودن و ستادهیا تختشومادرش دو طرف 

.. به موهاش،به دستش . دنیکش ی... دست م دنیکش ینازش رو م مدام

 بودم وبه صحنه ستادهیمنم گوشه اي ا

 د ...بو به خواب رفته اریکردم ... ترمه توآغوش کام یروبروم نگاه م ي
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 ناله اي کرد وگفت: سام

 آب! -

 به من نگاه کرد وگفت: مادرش

 بخوره؟ تونهیم -

 انداختم وگفتم: یدادم،پالتوم رو رويِ صندل سرتکون

 کرد ... سیکم لبش رو خ هی شهیم ینه ... ول -

شتم بردا اتاق کیکوچ خچالِیکاغذي اي از تويِ جعبه ي رويِ  دستمال

 کردم،خم سشیخ یآبِ معدن یو با کم

 .دمیباالي تختش وآروم رويِ لبش کش شدم

 رو به چشم هام دوخت و گفت: چشمهاش

 درد دارم ... -

 ستم گرفتم وفشردم ... آروم گفتم:رو محکم توي د دستش

 زودي ... شهیتموم م -

 ترانه گفتم: روبه
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 نیندانقدر منتظرمو نیادرت رو ببر خونه ... خسته شدمادر وخواهربر -

... 

 مخالفت کنه که صدام رو باال بردم وگفتم: خواست

 دي؟یگفتم برو!فهم -

 با خشم گفت: اریکام

 ؟یزن یباهاش حرف م نطوریکه ا یکاره اش یتو چ -

 خونواده انقدر با من مشکل دارن؟! نیهمه ي ا چرا

 آرامش بهش گفتم: با

مگه  شون،تویبربگم که ب دیپسر!من نبا ستیشدن ن یرتیغاالن وقت  -

 هی...  ؟ببرشونیستیخونه ن نیمرد ا

ه م کبه مادر وخواهرت بنداز ... رنگ به رو ندارن..اون بچه ا نگاه

 ی... نکنه تا صبح مغش کرده  یازخستگ

 ن؟یبمون نجایهمه تون ا نیخوا

در ما کیبود ... صدايِ  یترانه باالخره لب باز کرد،صداش بهشت مادرِ

 بود: یبراي من بهشت شهیهم
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 سام بمونه؟ شِیپ یرم پس کب... اگه من  رمینه ... من ... من نم -

 زنان بهش نگاه کردم وگفتم: لبخند

 تخت ... التونیمن هستم ... خ -

 اي مخالفت بکنه روبه ترانه گفتم: گهیهرکس د نکهیازا قبل

 کت امِ! بِیتو ج نیماش چییسو -

د ش یباالخره راض یبه رفتن نبود ول یسر تکون داد،مادرش راض آهسته

 ینگاهم م نهیهنوز باک اری... کام

م ادد یکرد رو م یکه بهم پرت م ییخونسردانه جواب نگاه ها کرد،منم

 بسته شد نگاه سرشوندر پشت  ی... وقت

 ..بود . دهیازسرش نپر یهوشیسام کردم که خمار بود ... هنوز ب به

رادِر ب ... انگار دمیاش رو بوس یشونیاراده خم شدم وپ یچرا،ب دونمینم

 یمخالفم بود ... ول یلیخ نکهیخودم بود،باا

 ...شه که برادرانه دوستش نداشته با رمیتونستم جلويِ دلم رو بگ ینم

 به موهاش وگفتم: دمیکش دست

 درد داري؟ یلیخ -
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 کرد وزمزمه کرد: سیرو با زبونش خ لبهاش

 ... یلیخ -

 حیوضرفتم و پرستار رو صدا کردم وبهش ت رونیدادم،ازاتاق ب سرتکون

 دادم که سام درد داره ...

 کرد ... قیتزر رُمشبعد با مسکن برگشت وتو س قهیچنددق

. .. شدم ... خدا روشکر رهیمبلِ تختخواب شو نشستم وبه سام خ رويِ

 درست شد! نمیا

*** 

 یامسخانم، مادرترانه، قاشق قاشق سوپ رو به زحمت به خورد  نهیتهم

 داد که چهره اش درهم بود یم

گرفت،خسته بودم ...  یاز شدت درد لبش رو گاز م وهرچندلحظه

 دهیو چهار ساعت بود که نخواب ستیب شترازیب

ي مرع... من  رمیروبروم بگ ریاومد چشم ازتصو یدلم نم ی... ول بودم

 رو خورده بودم وحاال زهایچ نیهمحسرت 

 .خانواده .. نیشدن به ا یم رهیاراده خ یحسرت زده ام ب چشمهايِ
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بار  کی مادرم یول دینکش مارستانیگرفته بود ... منم کم کارم به ب دلم

 غذا به خوردم بده ینشد قاشق یراض هم

... 

حظه ندلزدم وچشم بستم ... هنوزچ هیتک واری... سرم رو به د دمیکش آه

 نگذشته بود که صداي ترانه چشمهام رو

 کرد: باز

 خسته اي؟ -

 زدم وآهسته گفتم: لبخند

 اوهوم ... -

 مادرش نگاه کرد وگفت: به

 برو خونه بخواب ... -

 ذاره برم،مادرشِ! یکه نم زيیدونست چ یکه نم ترانه

 من داشتم تصور کنم که اون مادرِ من بود واون پسرِ روي تخت دوست

... 
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 نشست یزنم رويِ صندل ینم یحرف دیشون بودم،ترانه هم که د رهیخ

 وباترمه سرگرم شد ...

 !نهیرو به هم فشردم تا ازدهنم نپره وبگم: مامان تهم لبهام

ان مام ن،هروقتیان صدا کنم ... نازنرو مام یکیدوست داشتم  شهیهم

 زد،ومن یکردم سرم داد م یصداش م

م هکه بزرگ شده بودم  یوقت یوقت!حت چینداشتم بگم مامان..ه جرات

 هر بار مامان گفتنِ  دم،چونیترس یم

 از حد نازي ... شیشدنِ ب یبرابر بود با عصب من

سرت م حقصد داشت تما ایکردم،انگار امروز دن یبه سام نگاه م همونطور

 هام رو به رخم بکشه،چون سام لب باز

 وگفت: کرد

 مامان؟ -

 به موهاش وگفت: دیدست کش مادرش

 جونِ مامان؟ -

 هم لبخندي ازته دل زد وگفت: سام
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 بخورم ... تونمیشترنمیبسِ قربونت برم ... به خدا ب -

 ؟تسوخ یآورد ... چرا چشم هام م یانگار به گلوم فشار م زيیچ کی

ن اماکه بهم بگه جونِ م دمیوقت ازدهن نازي نشن چیمن ه نکهیا واسه

... 

 طاقت کتم رو چنگ زدم وباصداي گرفته اي گفتم: کم

 برم ... دی... من با دیببخش -

 یکرد،به سخت یترانه نگاه کردم که باچشمهايِ گردشده نگاهم م به

 گفتم:

 رم.. یخودت باشه ... من با آژانس م شِیپ نیماش -

قدر  چه همه بفهمن من نکهیرفتم،قبل از ا یهرچه زودتر ازاونجا م دیبا

 باعقده بزرگ شدم ... چه قدر!

 :ترانه

 خونه نگه داشتم وبه مامان گفتم: جلويِ

 !گهید ششِیپ اریبرم ... کام انقدر حرص نخور قربونت -

 رو گرفت وباغصه گفت: ترمه دست
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 ز پسش!ا ادیبرن یرسم کامت یبمونم ... م ششیخواستم پ یمن م یول -

ي مردي شده برا گهید اریدونست کام یساده ي من نم دم،مادرِیخند

 خودش ...

 هدیواونورکش نوریچند روز از بس ا نیترمه اي نگاه کردم که ا به

 کالفه شده بود،آروم گفتم: مشیبود

...  هشیازه،سام فردا مرخص م... ت رینگ کمرو دست  یمادرِ من ... کام -

 انقدر غصه نخور ... گهید

 تکون داد،سرش رو خم کرد وگفت: سر

 مجد؟ شِ یري پ یم -

 آره ... -

 گفت: آروم

 هستادیو پاهاش وا..امروزم که به زور ردیزحمت کش یلیبنده خدا خ -

 بود ... فقط ...

 :دینگاهم کرد وپرس مشکوك

 بود! شونیچرا اونطوري رفت؟انگاري پر -
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 سرم رو تکون دادم وگفتم: ندونستنعالمت  به

 ... دونمینم -

. حرکت کردم .. انمهریي ک خونهبا مادرم به سمت  یبعدازخداحافظ

 شونیپر انمهریمنم متوجه شده بودم که ک

 ..کرد . یبه مامان نگاه م یوقت دیلرز یبود ... مردمک هاش م شده

 باشه؟بازم ازش متنفرباشم؟سردرگم دیبا یدونستم حسم بهش چ ینم

 !یلیدم ... خبو

ممنون باشم  دی؟بایداشته باشم؟چ دیبا یدونستم چه حس ینم اصال

 ازش که برادرم رو مجبور به عمل کرد؟که

 دیباند؟رو بااليِ سر سام مو شبیود روزیعملش رو داد؟که تمامِ د خرجِ

 موضوع باهاش خوب باشم؟ نیبه خاطر ا

 رو نداشتم.. نیدرخونه پارك کردم،حوصله ي داخل بردن ماش جلويِ

 ...فتم رسوال بود به سمت خونه  ایدن کی رِیشدم وبافکري که درگ ادهیپ

ساکت  اديیزد ... خونه ز یرو که باز کردم سکوت تو ذوق م در

 !اديیبود!ز
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و خورد که رويِ مبل نشسته بود وسرش ر انمهریسالن چشمم به ک تو

 زده بود هیکه به زانو تک ییتوي دستها

 بود ... گرفته

م داد ... آروم سال یرو نشون م دئویو یِهم صفحه ي مشک ونیزیلوت

 دنیکردم که سرش رو باال گرفت،باد

 خوردم ... کهیبه خون نشسته اش  چشمهاي

 :دیپرس آهسته

 پس کو؟ نایمامانت ا -

 رو رويِ مبل پرت کردم وگفتم: فمیک

 اومدن؟ یم نجایا دیمگه با -

 کرد وگفت: نییرو باال وپا سرش

 نبود ... ادمی -

 !د؟ید یم لمینگاه کردم،داشت ف ونیزیبه تلو بازم

 آروم گفت: دیرو که د نگاهم
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به  رت ...شد به براد می... حسود ینیبب دی... توهم با ینیبب دیتو هم با -

 ؟یدون یمادرت ... حسودي کردم ... م

ل بابايِ خرپو هیازم بزرگتره ...  یش سالش -دختر خاله دارم،پنج  هی

 یبهش بگه براش فراهم م یه که هرچدار

 ... کنه

تا  دیرو روشن کرد،چندلحظه اي طول کش ستمیرو برداشت وس کنترل

 آروم ادامه داد: انهریپخش بشه،ک یلمیف

اش دخترخاله ام از باب گهیم یب ی.. باون موقع من سه سالم بود . -

 خواست وپدرش یبرداري م لمیف نیدورب

 بچه ي نُه ساله! هی... فک کن! دیخر

 گفت: ونیزیبه تلو رهیوخ دیکش آه

وقت بهم  چی... ه رنکردیوقت بچه ي گرسنه اش رو س چیمادرم ه -

 وقت به بچه اش قاشق چینداد!ه ریش

 غذا نداد ... قاشق

 :یلیتلخ بود پوزخندش،خ یلیکرد وپوزخندي زد ... خ نگاهم
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 ادیده  یش غذا مکشه وبه یکه نازپسرش رو م دمیمادرت رو که د -

 افتادم ... نتونستم بمونم ... زدم خودم

.. .فت ازش گر یب یبود که ب نازيدست  لمیف نیاومدم خونه ... ا رونیب

 دونستم نازي فقط براي عذاِب من یم

. .. جروبحث ازش گرفت یبا کل نیبرايِ هم یب یداره وب ینگه م اونو

 دخترخاله ي من ... برايِ جشن شش

 یلهمه جمع شده بودن ... من بچه ي بزرگشون بودم و رانیم یِماهگ

 بار برام تولد نگرفته بودن اونوقت هی یحت

گرفته بودن براي پسرشون ... دخترخاله ي  ی... جشنِ شش ماهگ

 من هم مدام رويِ مادرم زوم بود نِیریخودش

 خواست بگه من خاله ام رو دوست دارم! ی... مثال م

 :دیزد وچشمهاش رو بست،صداش لرز هیرو به مبل تک سرش

 یو مگفت من گشنه ام بوده ... بهانه ي غذا خوردن ر یم یب یب -

 هم که سرش شلوغ بوده یب یگرفتم ... ب

 من گفته برم به مادرم بگم ... من ... من ... به
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م گلوش رو گرفت،آروم رفتم وکنارش نشستم،بهم نگاه کرد وآرو بغض

 گفت:

کنه  یمو هفت ساله اش انقدر محبت  ستیمادرِ تو به پسر ب چرا -

 رفتار نطوريیومادر من باپسر سه ساله اش ا

.. . نمیبب هشیگرفتم ... تا هم یب یرو به زور از ب لمیف نی... ا کرد؟هان؟

 باشه که من ادمیو نمیبب شهیتا هم

 سیخبم کم دورِ ل هیرو ندارم!نگاه کن ... نگاه کن ... من فقط  شکسیه

 بود ... واقعا حقم بود؟!

زي نا دادم ... اول فقط ونیزیازش گرفتم وبه تلو دیرو با ترد نگاهم

 و چهار سال ستیمعلوم بود ... نازي اي که ب

 !رانیتر بود ... بقچه اي تو آغوشش بود ... احتماال م جوون

 قدارم کیقرمز که  یولب زونیوبالپ هاي آو دیپسرچه ي سف کی...  اما

 وسط دیپر هویبود  سیچونه اش خ

.. . دیپرس یم زيیگرفت چ یم لمی... انگار داشت ازدختري که ف لمیف

 اومد که انگشت اشاره اش به نازي یدست
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 ... بود

. وتلو تلو خوران جلو رفت .. جیهم مثل همه ي بچه ها گ انمهریک

 اصال رفتنیبه اونور م نوریاز ا یکه ه ییآدما

 یسکرا چزدن ... دلم گرفت ...  ی... مدام بهش تنه م دنشید ینم انگار

 گرفتش؟! ینم

 :دمیجلو تر رفت ... صدايِ نازك دختربچه اي رو شن نیدورب

 خاله واسه ام دست تکون بده! -

 کیکه بهش نزد انمهریک دنِیباد یتکون داد،ول یبرگشت ودست نازي

 شد اخم کرد ... یم

 یم رشیوز فیضع د،صدايیارکشمقد کیدامن مادرش روگرفت و انیک

 اومد: ماما ... گُسنمه ...

 ... یضعف رفت براش ... ول دلم

مادربازانو بچه ي کوچکش  کیشدم که چطور رجلومیزده ي تصو بهت

 روبه عقب هل داد ... نفسم گرفت!
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 اي... صد نیخورد زم انی..کانیک دبهیرو حرکت داد وکوب مادرش،پاش

 مادرش: بروگمشو اونوربچه،آب یعصب

 گندزد به لباسم ... دهنت

 دنیصحنه خند نید؟ایخند یخنده ي دختر اومد ... چرا م صداي

 داشت؟ دنیبچه خند کیداشت؟ظلم به 

 ...د ز هیاش رو به زانوش تک یشونیبزرگ جلو ازکمر خم شد وپ انمهرِیک

 ... بچه ي خودش بود ... همخون خودش انیانگارک نازي؛انگارنه

 چی... ه کردیرو ساکت نم انیک یبچگ یي بچه بلندشد،کس هیگر صداي

 شد،بچه یمادرش عصب نکهیکس ... تاا

و ر انیدکیکه بغلش نشسته بود ... بلندشد ودست سف یداد دست زن رو

 زونیازبازوش آو بایتقر انیگرفت،ک

 فاصله داشت. نی..پاهاش اززمبود

 ي دختر بچه نیا یکرد؟چرا کس یم هی... داشت گر دیبزرگ لرز انِیک

 لمیف گهیگرفت تا د یلوسِ خودنما رو نم

 ره؟ینگ
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بود: گمشو  زيیجلو تررفت،صداي مادرش واضح ترازهرچ نیدورب یول

 ... زنهیبرو نکبت ... صدات حالم رو بهم م

 ازدستت راحت بشم ... ريیزودتربم کاش

 بزرگ بلندشد: انِیناله ي ک صداي

 آخ خـــدا ... -

 چراو چهار سال سالم موند؟ ستیب لمیف نیکردم ... خدا چطور ا بغض

 رو داغون نکرد؟چرا نازي لمیف نیا یب یب

 رو نگه داشت؟فرشته ي عذابش بود؟ لمیف نیا

ايِ ه هبودم که شون انمهريیي ک رهینگاه نکردم ... خ لمیي ف هیبق به

 نبود که خودم... دست  دیلرز یپهنش م

 که ییر گرفت،سرش رو بلند کرد وباچشم هارويِ شونه اش قرا دستم

 ییایدر نِ یرنگش ب یمردمک هايِ طوس

 خون غرق شده بود نگاهم کرد ... آهسته لب زدم: از

 نکن ... هیگر -
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م انه شدم،سرش روي شو یبازوهاش بودم وفشرده م نِیب امیخودم ب تابه

 بود،زمزمه وار گفت:

 د،کهیو نبخشروقت دخترخاله ام  چیه یب یکه ب ستیبرام مهم ن -

 دعوا داره با نازي ... برام شهیوهم شهیهم

 یخواد عذابم بده به رخم م یکه ... که هروقت سارا م ستین مهم

 وقت دوستم نداشت ... چیکه نازي ه دیکش

 بمون! شهی... بمون ترانه ... هم یمهمِ که تو هست نیهم برام

م ... براي من دمیموهاش کش هاي لرزونم رو بلند کردم و رويِ دست

 بهش دارم ... برايِ من یمهم نبود چه حس

 عمر بهش ظلم کرده کیمهم بود که مادرش  یبزرگسالمرد  نیا فقط

 بود!

*** 

سام پا  کرد ... پا نداشت ... یبا چشم هاي به خون نشسته نگاهم م سام

 نداشت ... هردو پاش قطع بودن ...
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 ی.. مکرد . یکرده بود ... باتنفرنگاهم م سیروخ رپامونیز نِیزم خون

 تونستم ... ینم یخواستم عقب برم ول

 تونستم ... ینم

 اي چشمهايِ به خون نشسته دنیباد ی... ول دمیزدم وازخواب پر غیج

 نهیچشم هام نفسم تو س یدرست چندسانت

 باشناختنِ رنگ مردمک یحبس شد و فقط دهنم باز موند ... ول ام

 نفسم رو انمهریک یِطوس ها،مردمک هايِ

 دادم ... دستم رو گرفت وگفت: رونیب باصدا

 دي؟یخواب د -

 د،آهستهیبدنم برد وتوآغوشم کش رِ یتکون دادم،دستش رو ز سر

 گفت: رگوشمیز

ده سا خوابِ هیفقط  نبود ... یچیلرزي بلوط کوچولو؟ه یچرا انقدر م -

 بود ...

 یم لرزه افتم تنم به یسام م پاهايِ ادیساده!هه!هنوز که هنوزِ  خوابِ

 افته،چشمهام رو بستم ...
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بِ خرا ... بعد ازحالِ ستین ادمی قیبودم؟دق دهیبود که خواب چندساعت

 که براي آروم شدنش مجبور شدم انمهریک

. .. اتاق ببرمش و وادارش کنم که بخوابه،خودم هم به خواب رفتم تو

 درست کنارش رويِ تخت ...

 وآروم گفت: دیبه موهام کش یدست

 که ... یعرق سِیخ -

اش رو  یسیبه صورتم وخ دیازخودش دور کرد ودست کش یکم منو

 گرفت،چشم هام رو بستم ... هنوزترس تو

 وبابغض گفتم: دمیبود،لب گز تنم

گه خوب نشه؟اگه پاش بدتر بشه؟واي اگه مجبور بشن پاش رو قطع ا -

 کنن؟

زد،آروم  یکه رويِ گونه ام نشست چشم باز کردم،لبخند م لبش

 ومطمئن ... آهسته گفت:

شه ...  یماش ن زيیدختر؟چرا توهم زدي؟سام چ یگ یچرا چرت م -

 داده که عمل خوب نانیدکتر بهم اطم
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 ... خوابت ستهیتونه رويِ هردوپاش با یوسام هم به زودي م بوده

 بود؟ نیهمدرمورد 

 ومجبورم کرد سر رويِ بازوش بذارم ... دیکش دادم،دراز سرتکون

رويِ  موهامبه رستنگاه  دیکش یاش دست م اشارهباانگشت  آروم

 کیام ... تو خودم جمع شدم ... مثل  یشونیپ

 یقتوفهمم  یبودم ... تازه م دهیبد ترس یلیبودم،خ دهی... ترس نیجن

 پناهش یوکس دهید یکابوس م انمهریک

 ... شترنبودیپسربچه ب کیکه  یداده چه دردي بود ... اونم وقت ینم

قرار  وموروبر دیآغوشش فرو رفتم ... به پهلو چرخ شترتويِیب ناخودآگاه

 وگفت: دیام رو بوس یشونیگرفت،پ

 ؟یآروم -

 ردک یمرد که خودش ناآروم بود داشت منو آروم م نیتکون دادم،ا سر

 زدم به مادرش که افتادم چنگ لگد ادی... 

 :دمیپرس یوباصدايِ لرزون راهنشیپ

 درد داشت؟ یعنی -
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رو گذاشت رويِ دستم که به لباسش چنگ زده بود ومهربون  دستش

 :دیپرس

 ؟یخانم یچ -

ه کنه با بچه اش؟بابچ نطوريیمادر ا کیشه  یکردم،چرا؟مگه م بغض

 دایاي که چند ماه تو بطنش پرورش پ

ن هم راماد نیپاي ا رِیبهشتت ز ایچه مادري بود؟خدا نیبود؟آخه ا کرده

 هست؟!

 :دمینال بابغضم

 انمهر؟ی... چطوري دلش اومد ک مامانتلگد  -

مش جدا کرد وبه لبش رسوند ... لبِ مرطوب ونر راهنشیرو ازپ دستم

 که پوستم رو لمس کرد سربلند کردم،تا

ش روي گونه ا محوخط  کینگاهش نکرده بودم ...  کیانقدر نزد حاال

 بود ... دست هیبود ... انگار جايِ بخ

 که گفت: هیبه جايِ بخ دمیکش

 ام گرفته بود ... هی... حتما داشته که گر دونمینم -
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 مدیکش یم هیوار همونطور که انگشتم رو رويِ جايِ محوِ بخ زمزمه

 گفتم:

 ه؟یجايِ چ نیا -

 د،آهستهیرو گرفت ونوك انگشتهام رو بوس د،دستمیخند یم چشمهاش

 گفت:

 ... یچیه -

ودرد ازسروروش  یشدم تو چشمهايِ به خون نشسته اش،خستگ رهیخ

 :دمی... اخم کردم،پرس دیبار یم

 اس؟! هیبخ ؟جايِیچ یعنی یچیه -

 داد،سرش رو تويِ گردنم فرو کرد وگفت: سرتکون

دوچرخه موتوري ... من با هیسالم بود که خوردم به  جدهیه فدهیه -

 بودم اون باموتور ... دسته يِ فرمونِ موتور

 به صورتم ... گرفت

 وگفت: دیسرش رو عقب کش یکم

 ..معلوم نشه . ادیکرد تا ز هیجوري بخ هیدکتر کارش رو بلد بود، -
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 زد و بلند شد،سرم رو آروم رويِ بالشت گذاشت وگفت: لبخندي

 د ...خوا یتازه دم م ییِچا هیدلم  -

 دستشبلند بشه که مچِ پهنِ دستش رو گرفتم،ناخودآگاه رگ  خواست

 انگشتم اومد،آروم نوازش کردم رگش رِیز

 وگفتم: رو

 ممنون ... -

 یم... چرا غرور نداشت؟چرا انقدرکه عذابش  دیرو گرفت وبوس دستم

 یدستم رو م یراحت نیدادم باز به هم

 !د؟یبوس یم زن رو کیراحت دست  د؟انقدریبوس یوم گرفت

 گفت: بالبخندي

 ؟یواسه چ -

 وگفتم: دمیرو عقب کش ،دستمیکه بگم براي همه چ دینچرخ زبونم

 واسه خاطر سام ... -

.. .داد،رفت ومن نگاهم به جايِ قدمِ هايِ برهنه اش موند  سرتکون

 !دمیکش رونیجورابش رو خودم ب
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 کار داشتم؟ یبه جورابش چ د،منیباال پر ابروهام

 پر ايِیند نینبود ... تو ا بیشدم ... اصال عج یم وونهید دم،داشتمیخند

 شدن من وونهید بیوغرا بیازعجا

 که تويِ  یبا جوراب یوقت دوست نداشتم کس چینبود ... من ه بیعج

 اگه اون یکفش کرده روي تخت بره وحت

 !انمهریباشه واون تخت،تخت ک انمهریک آدم

اه نگ گرفتم وبه باال سرم یقیعم دم،نفسیرويِ خودم کش شتریرو ب پتو

 یکردم ... خدا،داري بهم چشمک م

 رو؟! یدي؟چ یرو داري بهم نشون م ی؟چیچ ؟واسهیزن

 :انمهریک

ومم آر ترانه بود که روزیبودم ... آره من خوشحال بودم چون د خوشحال

 خودش توآغوشم لِیکرد ... با م

برام  بخوابم ... به موهام،مجبورم کرد براي آروم شدن دیکش موند،دست

 حرف زد،برام شام خت،باهامیچاي ر

 ست؟ین کیکوچ زهايیچ نیبه هم یزندگ یِکرد ... مگه خوش درست
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رو  نیاشم چِییدادم وسو اریرو به کام وهیپاکت هايِ آبم حاويِ کیپالست

 اش گذاشتم،هنوز باهام گهیدتو دست 

 ازهمه شون بدتربود! نیبود ... ا نیسرسنگ

 گفت: بااخم

 کارش کنم؟ یچ -

 از بلوغش وگفتم: یزدم به صدايِ دورگه ي ناش لبخند

 بلدي؟ یرانندگ -

 :دمیداد،بازهم پرس سرتکون

 که نداري؟ نامهیگواه -

 گفت: آهسته

 نه ... -

 رو محکم تر گرفتم وگفتم: ترمه دست

 رایرو ازپارك درب نیامل؛ماشک ن،بامراقبِیخب اشکال نداره ... بب -

 ... خب؟ مارستانیجلويِ درب ارشیوب

 دهن باز کنه ادامه دادم: نکهیازا وقبل



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

اخمت رو  ... اریاي ن گهیسرخودت وکسِ د ییبه درك،فقط بال نیماش -

 ... ادیهم باز کن!اصال بهت نم

 بود،گفت: ستادهیبهم نگاه کرد،هنوزهمونجا ا باتعجب

 برم؟ -

 به شونه اش زدم،گفتم: یودست دمیخند

 رو دادم؟ چییپس محضِ خنده بهت سو -

 وگفت: دیپر نییوپا دم،باالیدستم رو کش ترمه

 !نمیرو بب یداداش سام خوامیجون،م انیک گهید میبر -

 نیریجون گفتنش برام ش انیک نیجون، وا انیزودي شدم ک نیهم به

 بودم!سري براش تکون دادم زيیترازهرچ

 گفتم: اریکام وبه

 ياریخودت بسر یینه بال یبزن ی!فقط مراقب باش نه به کسگهیبرو د -

... 

 م:فشردم وگفت ینگاهم کرد وبعد رفت،دست ترمه رو کم دیبا ترد یکم

 داداشت چرا انقدر اخموئه؟ نیا -
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 :گفت ینازك کرد ومنو به خنده واداشت،بالحنِ خاله زنک یچشم پشت

رو  که چطوري دخترا خودشون یدون ی!نمیخوب نی!داداش به اشیا -

 نهیکنن!تو خودت رو توآ یبراش هالك م

 !یاصغر آقا قصاب نِیدي؟عید

 نیوبه زحمت ازب دمیزدم!لپش رو کش ینبود قهقهه م مارستانیب اگه

 خنده هام گفتم:

 !اريیدرم رهیخواد تو رو بگ یکه م یپدرِ اون -

 زد وگفت: یضیعر لبخند

 !نهیش یخوره پاي لرزش هم م یخربزه م یهر ک -

فتم سام ر اتاقِسرخ شده از خنده به سمت  یتکون دادم وبا صورت سري

 ... تقه اي زدم ودر رو باز کردم،سام

 ايکرد دکمه ه یم یاي درهم رويِ تخت نشسته بود وترانه سع باچهره

 خانم هم نهیرو ببنده،تهم راهنشیپ

 ها رو لهیووس دیچرخ یاي م گهیدبه سمت  یمثل فرفره ازسمت مدام

 باردست هیکرد وهرچندلحظه  یجمع م
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 به سرِ سام ... دیکش یم

 با ذوق گفت: ترمه

 خونه؟ ايی!میداداش -

 لبخندي دردآلود به ترمه زد وگفت: سام

 ... امیآره ... م -

 یم د،دستهاشیدزد یکالفه بود،نگاهش رو از سام وپاش م ترانه

 رو ول کردم، ترمهرو بستم ودست  د،دریلرز

م،نگاهم تخت رفتم ودستم رو رويِ شونه ي ترانه گذاشت سمت

 رو گرفتم وگفتم: سردشکرد،دست 

 خواب بود!انقدر نترس! هیچته؟اون فقط  -

ه بزن یوخواست حرف دیگشاد شده نگاهم کرد،چونه اش لرز ییباچشمها

 :دیکه سام پرس

 کدوم خواب؟ -

انداخت ومن دست بردم وکمه هاي سام رو  نییدستش رو پا ترانه

 بستم،آهسته گفتم:
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 !نی... هم دهیترس دهیخواب د هیخواهرت  ست،ین زيیچ -

 ها رو که بستم، نگاهش کردم، اخم داشت،گفت: دکمه

 ده؟یکه خواهرِ من خواب د یدون یتو از کجا م -

 با لبخندي ینگفتم، عقب گرد کردم که در باز شد ودکترکامل زيیچ

 ستادیوارد شد،کنارِ تخت سام ا ضیعر

 به شونه اش زد وگفت: یودست

 ه؟پات هنوز درد دار -

 آهسته سري تکون داد وگفت: سام

 !یلیخ -

 شونه اش رو فشرد وگفت: دکتر

 ... هیعی... تازه عمل کردي ... طب ستین زيیچ -

 وگفت: ستادیا گهیدسمت  مادرش

 تونه راه بره؟ یم یدکتر ک -

 کرد وگفت: اریبه سام ینگاه دکتر
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و عد با دنار بذاره ... بازپاش رو کال ک دنیکار کش دیبا یفعال که مدت -

 عصا رو کنار هیکنه،بعد  یعصا شروع م

 فراموش بشه دینبا یوتراپیزیف یوآخرسر بدون عصا ... ول ذارهیم

 به شدت ازخودش وپاش مراقبت کنه نیوهمچن

... 

 وگفت: دیبه در کوب پرستاري

 ر باهاتون کار دارن ...دکتر ... سرپرستا -

 لبخندي زد وروبه من گفت: یکامل دکتر

 باش! قبچه سرت نیمراقب ا -

 ايستاد،باابروهیوسري تکون دادم،دکتر رفت وترانه کنارم ا دمیخند

 باالرفته اي گفت:

 سرتق؟ -

 د،یخند یبه سام کردم که م یوشرمزده نگاه دمیبه موهام کش یدست

 بود!سام وخنده؟ بیعج

 به ترانه گفتم: آهسته
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 دکتر زدم! شِیت رو پداداش رآبیکم ز هی -

 رونیب تکون داد ... براي فرار ازنگاه هاي سرزنش کننده ي ترانه سري

 برگشتم،به سام کمک لچريیرفتم وباو

 خانم گفتم: نهیتهم نه،بهیبش لچریکه روي و کردم

 جا نمونه ... يزین؟چیخانم گلپسند،خوب نگاه کرد -

 به اطراف انداخت،گفت: یتکون داد ونگاه سري

 !؟یداشترو بر تیرو برداشتم ... ترانه گوش یمادر ... همه چنه  -

ابِ جو رو حرکت دادم وتو ذهنم به لچرینکردم به جوابِ ترانه،و یتوجه

 نیری... مادر!ش کردمیمادر ترانه فکر م

 ... لذت بخش! بود

*** 

 یِ بود،نگاهم پ اریچاي که جلوم قرار گرفت سربلند کردم،کام یِنیس

 یوهاي سام دست مترانه رفت که به م

 کرد،فنجون چاي رو برداشتم ... یومرتبش م دیکش
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 وستدکرد، چه قدر برادرش رو  ینگاه م اریبا ذوق وشوق به سام ترمه

 وقت چیداشت!پس چرا خواهرهايِ من ه

 من ذوق نداشتن؟ دنِید برايِ

 بپره از سرم ... یوسرم رو تکون دادم تا افکار منف دمیکش یآه

 با لبخند به سام گفت: ترانه

 پات درد نداره؟ گهیاالن د -

 زد و گفت: هیرو به بالشت تک سرش

 متر شده، مسکّنا اثر کردن ...نه ... دردش ک -

 یم نمرفتم اما دل یم دیبا گهی... د بود5کیساعتم نگاه کردم،نزد به

 دور بشم ... یجمع دوست داشتن نیازا ومدی

 ه گفتم:ناچارا بلند شدم وروبه تران یول

 ... گهید میخب بر -

 آروم گفت: ومد،یاز نگاهش خوشم ن چینگاهم کرد ... ه ترانه

 ام؟یمن ن شهیم -
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ب شمن  یعنیدور ازمن؟ یعنیبمونه؟  نجایا یعنی؟یچ یعنی ادیاد؟نین

 تنها باشم؟ بدون ترانه؟شب بدون ترانه شب

 ... جهنمِ! ستین

 خانم هم گفت: نهیمخالفت کنم که تهم خواستم

کم به  هی. بمونه .. نجایامشب رو ا هیه بدي ترانه آره مادر ... اگه اجاز -

 برسه ... عقب یترمه وکام نیدرساي ا

 چند روزه ... نیبچه هام ا موندن

 مادرِ نیاتونستم رويِ حرف  یبه مخالفت دوخته شد ... مگه م لبم

 بزنم؟اصال امکانش نبود ... یمهربون حرف

 وگفتم: دمیبه موهام کش یدست کالفه

نه ... ترا شماستمادر جون؟اجازه ي ما هم دست  هیحرفا چ نیا -

 دخترتونِ ... تا ...

 وگفتم: دمیکش ینفس

 ..بمونه . نجایتونه ا یتا هر وقت بخواد م -

 از بااليِ کتابش نگاهم کرد وگفت: اریکام



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 مسلم! نکهیا -

 :دیخانم برگشت وبه پسرش توپ نهیتهم

 !؟یگفت تو حرف بزن ی!کاریکام -

 یناراحت شد،دوست نداشتم غرورش جلويِ من بشکنه، م اریکام

 گفتم: نیبنابرا ،یِدونستم چه حسِ تلخ

 گه ... یراست م یخانم ... کام نهینه تهم -

 به ترانه گفتم: بعد

د ش اجتیاحت دیشاذارم، یرو برات م چییسو اطیپس من محضِ احت -

... 

 وگفتم: دمیمخالفت کنه که ابرو در هم کش خواست

 !مینه و نو ندار -

 گذاشتم وگفتم: یعسل زِیرو رويِ م چییسو

 ... نیکاري بود زنگ بزن -

رو  ایندبه ترانه کردم، لبخند به لب داشت ... لبخندي که  ینگاه وبعد

 روشن کرد ...
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 :ترانه

 رو دورِ زانوهام حلقه کردم وگفتم: دستم

ه شته باشه کاي دا گهید لیدل دیگم شا یگم ... م یم رو نیمنم هم -

 کنن ... یم نطوريیپدر ومادرش ا

 و گفت: دیاي کش ازهیخم سام

فتار کنن ... ر نطوریساله ا3داره با پسرِ یلیآخه چه دل ی... ول دیشا -

 کاري کرده باشه تونهیساله که نم3بچه ي 

... 

 یشدم ... بهش گفتم از بچگ رهیمتفکر نگاهم کرد، منم بهش خ سام

 ... از روزهاي بدي که بهش انمهریک

 بود ... گذشته

 گفت: آهسته

 کنه؟ یرو عوض م زيی؟چیخب حاال چ -

 باال انداختم و گفتم: شونه

 دونم ... ینم -
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 زد وگفت: پوزخندي

 تنفرت نسبت بهش کم شده؟ ؟مثالیدون ینم یچ یعنی -

 نگاه کردم ولبم رو جلو دادم،آروم گفتم: بهش

و فکرم همه ت ؟یفهم ی... م جمیبگم سام ... گ یدونم چ یاصال نم -

 شده ... یباهم قاط یچ

 سرش رو بلند کرد وگفت: یکم

 دوسش داري؟! -

 گفت؟متعجب وبهت زده گفتم: یچ د،یباال پر ابروهام

 ؟یچ -

 زد وگفت: شخنديین

 مجد رو دوست داري؟ انمهرِیدوسش داري؟ ک -

 وگفتم: دمیبه موهام کش یدست دم،یخند

 سام! وونهیاي!د وونهیتو د -

 شد: رهیسر رويِ بالشت گذاشت وبه سقف خ دوباره
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 چیه یعنی،یکن یم یداري باهاش زندگ ی... ناسالمت ستمین وونهید -

 بهش نداري؟! یحس

 :دمیرو تنگ کردم ومشکوك بهش نگاه کردم، آهسته پرس چشمهام

 سام؟! یخواي بگ یم یچ -

 گفت: انهیمن رو نشون داد و بازجو بادست

 مرد داره؟! هیبه  یخوام بدونم خواهرم، چه احساس یم -

 کردم و پاهام رو دراز کردم وگفتم: یهوف

م و وجودبدم ت صیتونم تشخ یکه م یحس نی... االن بارزتر دونمینم -

 ... انمهرمجد،دلسوزيِینسبت به ک

 وگفت: دیدزد رو ازم نگاهش

 !؟یاون چ -

کردم و  کیوپا رفتم سمتش، صورتم رو به صورتش نزد چهاردست

 گفتم:

 !؟یاون چ -

 شد وگفت: رهیهام خ توچشم
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 اون دوست داره؟! -

.. مجد دوستم داشت؟بهم عالقه داشت؟رفتارش ... حرفهاش . انمهریک

 بود که نیصبوري اش ... همه نشونه ي ا

ب گفت ل ریداره ... تو سالنِ تئاتر ... بعد ازخوندنِ آهنگ ... ز دوستم

 دوستم داره..

 نبود؟ ایبود؟بود  یحسش واقع یعنی

 گفتم: دیبه سام نگاه کردم وبا ترد جیگ

 !دی... شا دونمینم -

 لبخندي زد وگفت: سام

 ره ...از رفتارش معلومِ دوست دا -

 زدم وگفتم: پوزخند

 تاحاال رفتارشناس شدي؟ یاز ک -

 بست و گفت: چشم

 خوام بخوابم! یم -
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دونست؟مشکوك بود ... من سام رو  یم یشدم ... سام چ رهیخ بهش

 زيیچ کیشناختم ...  یبهتر ازخودش م

 دونست! یم

 :انمهریک

 یه مرانبود که از ازدواجِ موقت من وت یماه نیگذشت ... سوم یم روزها

 گذشت ...

ط فق بود ... ترانه اي که صبح تا شب رکردهییتغ زیبود همه چ روزها

 روزها ساکت بود وبه نیزد ا یزخم زبون م

 ینم عاشق قربونِ قد و باالم کیداد ... درسته مثل  یگوش م حرفهام

 اعصابهر روز جنگ  گهید یرفت، ول

 ری.. من ده .ن... اما برايِ من  دیرس یبه نظر آروم م زی... همه چ مینداشت

 رو میرازِ زندگ نیبزرگتر دیزود با ای

اش پرفت ...  یعصا راه م کیکردم ... سام چند روزي بود با  یم فاش

 بهتر شده بود وترانه با ذوق از پايِ

 ...هاي ترانه بس بود  یذوق زدگ نیزد وبراي من هم یحرف م برادرش
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 لِ ه ساب مونده بود یواالن کم میبود که ترانه پا گذاشت تو زندگ آذرماه

 نو ...

الِ ترانه رفتم دنب یم دیعصربود ... با میون4 کیساعت نگاه کردم، نزد به

 اي که به خونه ي مادرش رفته بود ...

نم برام بافته بود دورِ گرد مادرشرو که ترمه با کمک  یگردن شال

 خانم نهیرو تهم شترکارشی... درواقع ب دمیچیپ

 رمزد مجبو یکه برق م ییکه ترمه با چشمها نیهم یبود ... ول کرده

 کرد کمر خم کنم وشال رو با دست هاي

 ارزش داشت ... ییایدورِ گردنم انداخت دن خودش

شتم دا خواستم ... من ترس یآروم شده بود ... نه اونطور که م میزندگ

 بود! میکه زندگ یدست دادن بلوط ازبابت 

 بایبودم ... شکلِ ز یوحشگفتم بلوط چون عاشق بلوط  یم بهش

 یخوردن نکهیشون ... باا یودوست داشتن

کردن اون بلوط هاي  یم ریس ییبایچشم ودلت رو از ز یول نبودن

 ... دهیکش
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زدم ... تلفنِ  یشد وآهسته باهاش لب م یپخش م یآروم کیموز

 کینگاه به جاده،  کیهمراهم زنگ خورد، 

 رزنی.. پجون ... لبخند زدم . یب یبه اسمِ حک شده انداختم ... ب نگاه

 یخوشحال بود که م یلیروزها خ نیا

 ويِ ر یروزها انگار زندگ نیسرو سامون گرفته ... ا یکم میزندگ دیشن

 داد ... انگاري یخوشش رو بهم نشون م

 بود ... دهیبه کوچه ي ما هم رس عروس

 ي تماس رو زدم وگفتم: دکمه

 !؟یب یجونم ب -

 :دیچیشادش پ صدايِ

 !؟یب یب یخوب -

 ..:. دمیخند یروزها راحت م نی... ا دمیخند

 باشه خانمِ جوان؟ ؟امريیب یخوبم ب -

 ین... تا حاال شده با صدايِ خنده ي مادرت حس ک دیهم خند یب یب

 کم از مادرم نداشت یب یتو دستته؟ ب ایدن
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 :دیخند یم یتو دستم بود وقت ای... انگار دن

تو  شِیي پچن روز هی امیب خوامیننه؟ م یی... کجا ایح یخوبم ب -

 -دو خوانیم نایوعروسِ گلم بمونم ... نازي ا

م مونخونه ي دراندشت ب نی... دل ندارم تنها تو ا شیروزي برن ک سه

... 

 لبم رو خاروندم وعذرخواهانه گفتم: باالي

 ی. مورم ..د یلی... راستش خ نایخونه ي ترانه ا رمیمن دارم م زیعز -

 دنبالت؟ امیشب ب یمنتظربمون یتون

 گفت: یمهربون به

 نیاشم... من خودم  یش یمدنبالم ... خسته  ايیب خوادینه ننه ... نم -

 هم که دارم ... دی... کل رمیم رمیگ یم

 وگفتم: دمیام کش یشونیبه پ یدست

 ... دی... قربونت برم ببخش یب یشرمنده ب -

 وگفت: دیخند

 ها ... ريینگ زيیکنم ... چ یام درست مشنه مادر ... من براتون  -
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 گفتم: دستپاچه

 !به خودت زحمت ...یب ینه ب -

 :دیحرفم رو کامل کنم توپ نکهیازا قبل

کنم تو هم بگو  یگم شام درست م ی!ماین شیواسه من قر و قم -

 چشم!

ا بکه همراه  یمفصل یِوبعد ازخداحافظ یب یشدم در برابرِ ب میتسل

 خودم رو نکهیبرا یمبن یمنیهاي ا هیتوص

و داد که تماس ر تیرضا رهینشم و غ یبپوشونم، تند نرم، عصب خوب

 قطع کنم ...

ود نگران!نازي هم مادر ب شهیبود، هم نیبود، مادر هم نیهم یب یب

 ینگران ... گرچه نه برايِ من ... ول شهیوهم

 نگران بود! شهیهم

 ی.. چ. ختیانگار جلوي درِ خونه ي گلپسند،شلوغ بود ... دلم ر ازدور

 جمع شده بودن؟ تیجمع نیشده بود که ا
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وچندمتري شون پارك  دمیرو کش یونگران ترمز درست دستپاچه

 کرد: یم دادیداد وب یکردم،کس

 رو! دي؟پولمیخوام ... فهم یآقا من پولم رو م -

نگاه  بروبود وباترس به رو ستادهیرو کنار زدم، ترانه گوشه اي ا تیجمع

 بود وسام ستادهیجلوترا اریکرد، کام یم

 ... پشتش

 داد زد: اریکامدوباره تو صورت  مرد

 رسهیجغله بچه؟فک کردي دستمون به بابات نم ؟آرهیفهم یم -

 م؟یش یم الیخ یپولمون رو ب

ت جوابش رو بده خودم رو بهش رسوندم وبادس اریکام نکهیاز ا قبل

 روي شونه ي مردك و با صداي بلند دمیکوب

 :گفتم

 !رت هاتو س یصدات رو انداخت ستین دونیچاله م نجایآقا ... ا یه -

 وگفتم: ستادمیا اریکرد،کنار کام یبهم نگاه مرد

 امري باشه؟ -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 زد، سر تا پام رو برانداز کرد وگفت: پوزخندي

توام  ؟یهست ی!رفتن بزرگترشون رو آوردن؟ تو ک؟یباش یشوما ک -

 ؟یپسرش

 عصا زنان جلو اومد که دستم رو جلوش گرفتم وبا اخم گفتم: سام

 اري؟د ی.. شما مشکل.. دامادشم .. من پسرشم .آره آقا .. -

 لشیبه سب یستادم،دستیي مرد ا نهیبه س نهیجلو گذاشتم وس یقدم

 و گفت: دیکش

 شه ...دومادي داشته با نیمچاومد ه ینم ارویي  افهینه بابا ... به ق -

 یورتبازوم نشست، سرم رو برگردوندم؛ ترانه بود ... با صروي  یدست

 لب زد: ده،یرنگ پر

 ن ...ا دهیستر یلی... مامان وترمه خ نی... تو رو خدا تمومش کن انیک -

 :رمیکلفت وخشن مردي باعث شد نگاه از ترانه بگ صداي

 م خوش ...خان نیخوره ا یهم م یجوووون ... چه حرص -

نفر  کیحرفش تموم بشه مشتم رويِ صورتش نشست،  نکهیاز ا قبل

 ي نوچهو حمله برد طرف  دیازکنارم پر
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 بود ... ستادهیمدت ساکت پشتش ا نیکه تمام ا مرد

 یوضع نیامهم نبود که ممکنِ کارمون به دادگاه وپاسگاه بکشه ...  برام

 کنه به زنِ من ... نیحق نداشت توه

و ه سرم رو بلند کردم وسام رلحظ کیازکنار پام رد شد که  ییعصا

 یسرخ شده داره جلو م یکه باصورت دمید

 زدم: آد،داد

 تو برو ترانه رو ببر تو! -

ش مرد هلم بده ومن پخ نکهیبود براي ا یلحظه غفلت کاف کی وهمون

 توي شکمم زد که یبشم ... مشت نیزم

رو بزنه که عصايِ سام رويِ کمرش  دومشدم،قصد کرد مشت  جمع

 عربده زد وسام رو عقب هل نشست ...

 هیرا گرو از دست داد که ترانه ازپشت برادرش رو گرفت وب داد،تعادلش

 گفت:

 ... نیتو رو خدا!تورو خدا تمومش کن -
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د ز یعربده م اریکرد عقبم بکشه ... کام یبازوم رو گرفت وسع یکس

 پروند ... مردم داشتن جلومون رو یولگد م

 میبه تمومِ زندگ یکس یراحت نیذاشتم به هم یمن نم یگرفتن ول یم

 کنه ... خواستم خودم رو از دست نیتوه

نن ککردن آرومم  یم یکه چنگ انداخته بودن تو بازوهام وسع افرادي

 بکشم ... دست هام رو باال بردم و رونیب

 :گفتم

 ومـم!آر گمیمن آرومم ... آرومم ... م -

 دستشون شل شد حمله یکمکه  نیي آخر رو عربده زدم ... هم جمله

 ریگ هیبازوهاي بق نِ یبردم به مردك که ب

قط ف که دمیعقب کش ی... کم دمیپاهاش کوب نیبود ... بالگد ب افتاده

 که داشت به دمیرو د یلحظه برق کی

رو عقب  یقدم بلند برداشتم وکام کیشد، یم کینزد اریکام

 نکهیروندم،نوچه ي مرد چاقو رو عقب برد وقبل از ا
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 دیچیتوي دستم پ ديیدستم رو جلوش گرفتم؛ سوزشِ شد ادیب فرود

 بلند داد یکیها بلند شد ...  غیکه صدايِ ج

 :زد

 چاقو!چاقو ... زدنش! -

ت دس چپممرد ونوچه اش از ترس فرار کردن ... بادست  برقسرعت  به

 رو محکم گرفتم ... خون از راستم

 ... ختیر یم نیانگشت هام رويِ زم البالي

د شر چطو دمیبازوم رو گرفت ومنو به داخل خونه هل داد ... نفهم یکس

 دمیمتفرق شدن ... نفهم تیکه جمع

ه نشسته بودم وسرم رو ب اطیآروم شد ... توي ح یشد که همه چ یچ

 زده بودم ... هیتک وارید

.. چشم کنارم نشسته بود وسرش رو رويِ شونه هام گذاشته بود . اریکام

 یبلند بلند نفس مهاش رو بسته بود و

 ... دیکش

 مرتعش گفت: ییخانم جلوم زانو زد وبا صدا نهیتهم
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دا ختورو  نیکار کردن ... بب یرو چ بچهدست  نیخدا مرگم بده ... بب -

 ببندش ... نیمادرباا ای... ب ای... ب

 زدم وگفتم: یرمق کمکردم، لبخند  نگاهش

 ... ستین زيیچ -

 دیفبود ... دستم رو گرفت وپارچه ي س قیکه بود، زخمش عم یحال در

 ... چشم هام رو دیچیرو دورش پ گلداري

 صدايِ بلند ترانه باعث شد چشم باز کنم: یبستم ول محکم

 !اریسام ان،ی... ک انیک -

رِ نا... ترمه ک دمیداخل خونه دو اریاز مادروکام دم،زودتریپر ازجا

 نشسته بود که دستش رو مدام رويِ  اريیسام

 :دمیو چهره اش تو هم بود ... با هول پرس دیکش یم پاش

 شده؟ یچ -

 گفت: آهسته

 !ستین یچیه -

 ترانه با ترس وبغض گفت: اما
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 ... انیکنه ک یکنه ... پاش درد م یپاش ... پاش درد م -

 زانو زدم وبا خشم گفتم: جلوش

وسط  ديیار؟پریت فشار نخوند که به پا یدکتر واسه من نوحه م -

 !؟یکه چ ماجرا

 باخشم جوابم رو داد: متقابال

 نگاهش کنم؟ ستمیه واپرون یم کهیبه ناموسم ت یانتظار داري وقت -

 کردم،گفتم: اراشارهیرو باال بردم وبه خودم وکام صدام

 یچه غلط میتداش م؟یبود چغندرداداشت اونجا برگ  نیپس من و ا -

 یاون وسط؟نوازششون م میکرد یم

 !م؟یداد

 گفت: هیبازوم رو گرفت وبا گر ترمه

 کنه ... یدرد م جونم پايِ داداشم انیجون ... ک انیتورو خدا ک -

 ويِ ر دمیکرد،دست کش یم هیبودم ... ترمه هم مثلِ ابربهار گر کالفه

 ... آروم دمیاش رو بوس یشونیموهاش و پ

 :گفتم
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 برمش دکتر ... یه ... باشه ... مباشه ... باشه خوشگل -

 م گفتم:سا روبه

 پات رو نشون بده ... میپاشو بر -

 گفت: آهسته

 ... شهیخواد ... خوب م ینه ... نم -

 تمامِ وجودم عربده زدم: با

 پاشو بگو چشم! گمیببند دهنت رو!م -

ام  یشونیبه پ یکرد، دست یبا چشم هايِ گرد شده نگاهم م ترانه

 وگفتم: دمیکش

 وهمه زحمت  نی... پاشو سام ... پاشو داداش ... ا خوامیمعذرت م -

 هدر نده ... یالک یالک ديیدردي رو که کش

ر رفتم ودست به بازوش انداختم وکمکش کردم بلند بشه، ماد کنارش

 ترانه با هول و وال گفت:

 ... امیمادر منم آماده بشم ب ستای... وا ستایوا -

 تکون دادم وگفتم: سري
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 میریقط من وسام مبچه ها ... ف شِیبمون پ نه مادر ... شما -

 ... میگردیوبرم

ه کرد یپارچه رو خون کوتاهمدت  نیبه دستم نبود که ظرف هم حواسم

 نبود که رمق داشت نیبود ... حواسم به ا

 رفت ... یتنم م از

 دمز هیرو به خودم تک اریاي بگه، سام گهید زِیچ یکس نکهیاز ا قبل

 رفتن از درِ رونی... قبل از ب میرفت رونیوب

 گفتم: اریخونه برگشتم وبه کام وروديِ

 ... دنیوخواهرات باشه ... بدجور ترس حواست به مادر -

 گفت: نانیتکون داد وبا اطم سري

 چشم ... -

 محوي زدم وگفتم: لبخند

 بال ... یب -

ردم ک شده اش نگاه ینشوندم، به پايِ جراح نیتو ماش یرو به آروم سام

 یروش دست م یبه آرام یکه هرازگاه
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 گفتم: ی... بانگران دیکش

 اد؟یدردش ز -

 تکون داد واشاره اي به دستم کرد: سر

 ؟یها ... خوب رهیخون م یلیدستت داره خ -

ه شروع ب یشد،ول ی... اصال خوب نبودم ... دست وپام سست م نبودم

 حرکت کردم وگفتم:

 خوبم! -

*** 

 رو دور زدم و گفتم: دونیم

 اال دوروز تو خونه حق تکون خوردن نداري؟!خوب شد ح -

 زد وگفت: هیتک یوسرش رو به صندل دیاي کش ازهیخم

 هکیرم تبه خواه یکی یدرصد هم از من انتظار نداشته باش که وقت هی -

 !نمیپرونه ساکت بش یم

 نیاي نداشت ... همه شون هم دهیخونواده فا نیکردن با ا بحث

 کردي کمتر یبحث م شتریکه ب یبودن!هرچ
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 ... ديیرس یم جهینت به

 به من کرد وگفت: ینگاه مین

 ... ایداد یکاش دستت رو نشون م یول -

 مامفراموشم شده بود که دستم زخم خورده، تمام فکر وذهنم، ت اصال

 ترانه شِیپ میبود مارستانیکه ب یزمان

 اش بود ... اصال به فکرِ خودم نبودم ... دهیپر ورنگ

 گفتم: آروم

 !ستین زيیبابا ... چ الیخ یب -

 شد. رهینگاهم کرد وبعد دوباره به روبروش خ ینگفت وکم زيیچ

 در پارك کردم و گفتم: روبروي

 کمکت؟ امیب ای نییپا ايیب یتون یم -

 اي کرد وگفت: خنده

د شد که خدا رو شکر رفع کر یذره پام درد م هیقطع نخاع نشدم که! -

... 
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و ازش وهمونطورکه بانگاهم مراقبش بودم حرکت کردم وزنگ ر جلوتر

 ترمه زودتر از هر غیفشردم،صدايِ ج

 :دیبه گوش رس زيیچ

 اومدن! نایآخ جوووون!داداشم ا -

حکم مو .خودم ردیبعدش در بازشد وتوده اي پر مو تو بغلم پر هیوچندثان

 نخورم، موهاي نینگه داشتم که زم

 نار زدم وبا خنده گفتم:رو از رويِ صورتم ک بلندش

 بشم! کهیدو ت نیخربزه بخورم زم نیتر دختر!کم مونده بود ع واشی -

 ولبش رو به گونه ام چسبوند وگفت: دیخند

 حواسم بود! -

 غر غر کنان گفت: سام

 کنار ... نیببر فیتشر شهیم -

ه بغل تا جلوتر بره،در رو پشت سرمون بستم وترمه به ب ستادمیا کنار

 ... دمیکش رونیزحمت کفشم رو از پا ب

 اومد ... به ترمه گفتم: یخنده از توي خونه م صداي
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 خونه اس؟! یک -

 زد وباعشوه گفت: گوشرو با ژست خاصِ خودش پشت  موهاش

 !مانیوپ میوآج یو کام یمامان -

 باعجله!؟مانیپ مان؟بازمیم گره خورد ... پاخمهام به ه هیاز ثان درکثري

 کنارِ سام وترانه مانیداخل شدم، پ

 یدونم چرا خوشم نم یگذاشت ... نم یبود وسربه سرشون م نشسته

 اش ازکنارِ ترانه بگذره چه هیسا یاومد حت

 !نهیکنارش بش برسه

 گفتم: یگذاشتم وبا بدخلق نیرو زم ترمه

 ... میترانه؟آماده شو بر -

 باپوزخند گفت: مانیپ یاز هرکس قبل

 دي؟ یخونه دستور م نیتا حاال تو، توا یاز ک -

 هشدار دهنده اسمش رو صدا کرد: ترانه

 !مانیپ -
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 کیوتبه سمتش گام برداشتم، بلند شد وگارد گرفت،  زیمن تند وت اما

 نمونیخانم خودش رو ب نهیهم تهم یقدم

 ي برادر نهیدست رويِ س کیي من و نهیدست رويِ س کیوبا  انداخت

 زاده اش گفت:

دعوا امروز جنگ و ی!به اندازه ي کافنیریتورو خدا شما دوتا آروم بگ -

 ... میداشت

ود نب خودمنبود ... دست  خودم... دست  دمییرو به هم سا دندونهام

 مرد براي نی!ابهیغرمرد  نیحساس بودن به ا

 ترانه بود ... ییِاگه پسردا یبود حت بهیغر من

بود دست  مانیي پ رهیو همونطور که نگاهم خ دمیکش قیعم ینفس

 ... نگاه دمیخانم رو گرفتم وبوس نهیتهم

 چه کردم خونسرد باشم که یگرفتم وبه ترانه نگاه دادم،سع مانیازپ

 :طیشرا نیسخت بود خونسرد بودن تو ا

 ... میترانه ... زودتر آماده شو بر -
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م رو ستخانم د نهیسري تکون داد وزود به اتاق پناه برد ... تهم ترانه

 گرفت وگفت:

 یم دستت رو هم نشون نی... ا ستانماریمادر ... توکه رفته بودي ب -

 !گهیدادي د

 مادرانه اش زدم وگفتم: یِبه نگران لبخندي

 یباند مودم، با گاز  یخونه شست وشوش م رمیم ست،ین زيیآخه چ -

 ... شهیب مبندمش ... خو

 به دستم کرد وگفت: ینگاه مانیپ

 شده مگه عمه جون؟ یچ -

 بود،آروم گفت: ستادهیما ا نیهنوز ب اطیخانم محضِ احت نهیتهم

قو شون داشت چا یکیکارا اومدن دمِ در، دعوا که شد امروز که طلب -

 جلوش رو انمهریکه ک یزد به کام یم

 ... گرفت

 لب آهسته گفت: ریپوزخندي زد وز مانیپ

 !نیریخودش -
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.. . دمیفهم یهمه خشمش رو نم نیا لِیهام رو به هم فشردم ... دل لب

 داشت با من یمدام سع نکهیا لِیدل

ه کردم ... بهش پشت کردم وبه سام که مشکوك ب یرو درك نم بجنگه

 کرد گفتم: ینگاه م مانیپ

 !؟یتو که خوب -

 اومد: سرماز پشت  مانیسام جواب بده صداي پ نکهیازا قبل

 ه باشه،خودم هستم ...داشت یبه تو ربط کنمیاگرم نباشه فکر نم -

.. نگم . زيیهام رو بستم وپلک هام رو محکم به هم فشردم تا چ چشم

 زن وخونواده اش رو نینگم وا زيیتا چ

 :م گفتمانخ نهینکنم ... به اجبار لبخندي زدم وروبه تهم نیتر ازا آشفته

 انه همم ... به تربه نیبود زنگ بزن ی... اگه مشکل میریم گهیخب ما د -

 منتظرشم! نیتو ماش نیبگ

به وسر ستادمیزدم ... تويِ کوچه ا رونیاي ب گهیداز هر حرف  وقبل

 داشتم ... یآسمون بلند کردم،حسِ خفگ
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 کهنیکرد ... ا یام م وونهیداشت د نیزد وا یتوي ذهنم جوانه م فکري

 ه داشته باشه ...عالقه اي به تران مانیپ

 :دمیام محکم رويِ کاپوت زدم وغر یزخم بادست

 !یلعنت -

کردم به  یم ریهاش رو، حرف هاش رو براي خودم تفس نگاهتک  تک

 به ترانه ... اقشیعالقه واشت

ه هم باشه که عالق گهید یکی نکهیشدم به فکر ا یم وونهید داشتم

 داشته باشه وخدا نکنه که ترانه هم گوشه ي

 بهش داشته باشه ... یچشم

 و با حرص گفتم: دمیام کوب یشونیرو مشت کردم ومحکم به پ دستم

 شو!خفه شو! ؟خفهیکن یم خفه شو االغ!خفه شو!داري شک -

 ترانه منو ازجا پروند: صداي

 ؟یکن یکار م یداري چ -

 ونار،بدیاخت یرو طواف دادم رويِ صورتش،روي چشم هاش ... ب نگاهم

 دستهام میتوي کوچه ا نکهیتوجه به ا
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 :فتمبازوهام گرفتمش ... آروم گ نیدورِ شونه هاش حلقه کردم وب رو

 که؟ ديیقربونت برم؟نترس یخوب -

 گفت: باهول

 ها! می!وسط کوچه اانیک -

به موهاش  یبوسه اي به گونه اش زدم و ازش جدا شدم، دست سرسري

 به دور واطرافش نگاه شیوبا تشو دیکش

 وگفتم: لبخندي زدم کرد؛

 !میبر -

 بچرخم، دستم رو گرفت وگفت: نکهیازا قبل

 ... میبر گهیجايِ د هی دیاول با -

 :دمیپرس دیونگاهش کردم، باترد برگشتم

 کجا؟ -

 ام رو گرفت وگفت: یزخم دست

داره ... خودت متوجه  زيیخونر یلی... دستت خ مارستانیب -

 نشدي؟کل پارچه قرمز شده ... کم مونده خون
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 از انگشتات ... رنگ به روت نمونده ... بچکه

ه که دوستش داري برات نگران بش یکه اون استیحسِ دن نیتر نیریش

 ... لبخند زدم وآهسته گفتم:

 خواد ... ینم -

 وگفت: دیکرد ودستم رو کش اخم

 !میبر دی... با میندار خوادینم -

 :ترانه

زل  نرویبرفته تويِ اتاقش وبه  انمهریم،کیبرگشت مارستانیاز ب یوقت از

 کنه یم یهم نگرانِ ... سع یب یزده ... ب

  ...تاقِاتونه ... مدام چشمش به درِ  ینم یاش رو پنهان کنه ول ینگران

 گفت: د،آرومیودستم رو گرفت وگوشه اي کش اوردیطاقت ن باالخره

 خورده؟ هیچند تا بخ -

 باال انداختم، مثل خودش آروم گفتم: شونه

ه ب دمیسازش پر ی... نذاشت برم تو اتاق ... بعدش هم هر چ دونمینم -

 وخنده رد کرد! یشوخ
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 وگفت: دیسري تکون داد و نشست، کنار خودش کوب یب یب

 مادر باهات حرف دارم ... نیبش نجایا -

 نشستم ونگاهش کردم، نگاهش پر آب بود، گفت: کنارش

 اد؟یمن بدت م انِیتو از ک ،یب یب -

 نگاهش کردم، دستم رو نوازش کرد وگفت: باتعجب

 ؟یب یآره ب -

 یسح نینداشتم براش ... اگرم همچ ی... جواب دونمیاومد؟نم یم بدم

 یداشتم مسلما به مادربزرگش نم

 زبون باز کردم وگفتم: نیگفتم،بنابرا

 ؟یب یب هیمنظورت چ -

 انداخت و گفت: ریبه ز سر

ر بودم که من مثه ماد نینذار به حسابِ ا گمیبهت امشب م یهرچ -

 هی حتايیبذار به حسابِ نص ان،یبراي ک

رقد ا چااز تو پاره کرده وچند ت شتریب رهنیکه چندتا پ یکی...  رزنیپ

 سرش کرده ... شتریب
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 وگفت: دیکش یتکون دادم،منتظر موندم، آه سري

 رو تو تو نطوريی. حق نداشت ااشتباه کرد .. انمهرمیدرسته مادر ... ک -

 ... تو دلت رو زکمیعز یمنگنه بذاره ... ول

...  ستیخوب ن شهی... هم ستیخوش ن شهیهم یکن ... زندگ بزرگ

 یبهت سخت گذشت ... م دونمیمادر م

نه اقالعمادر به فدات بشه،  یسخت بود برات فروختنِ بختت ... ول دونم

 تو یاشتباه کرد ول انیتر فکر کن ... ک

. ن ..جلوت نشستم به زور شوهرم داد ینیب یکه م یمننکن ...  اشتباه

 سال ازم بزرگتر بود ... فدهیکه ه یکیبا

ه نم ... اشبسرو زبون  یب نکهی... نه ا میمادر من سرباز نزدم از زندگ یول

 تند شیمادر، زبون داشتم از آت

 یتونستن ساکتم کنن ... ول یبودم جوري که با شالقم نم تر،سرکش

 ي گوشم بود که زهیحرف آو نیا شهیهم

. فتم ..رهر تونه مرد رو بسازه ... من پونزده سالم بود شو یزنِ که م نیا

 و دو سال سن داشت ... یشوهرم س
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 مدیستر یازش مادر ... م دمیترس یم یبود ... ول ییبر و رو خوش مرد

 اومد ... یباهاش ... ازش بدم م ییاز تنها

و رز ارو  رتیرو نبستم ... مادر شمش از ریشمش ینداشتم ... ول دوستش

 ینبند براي بچه ام ... خودم گوشش رو م

 کن یسع یتو گوشش رو نکش ... اشتباه بوده کارش ... ول یول کشم

 من بچه ي بدي انمهرِی... ک شیبشناس

 مهرِ انیبهش جرات دادي مادر ... ک شیاومدي تو زندگ ی... تو وقت ستین

 شدن نداشت ... یمن جرات عصبان

وصداش رو خفه کردن  دنشیبرد چون ازبس کوب یرو باال نم صداش

 از ابراز وجود ... مادر بچه ام دیترس یم

 اسش... منصفانه بشن شیکن بشناس یکنه ... سع یم یداره زندگ تازه

 ینی... دلچرک ادیمادر ... اگه ازش بدت م

د رات مرب نای... اگه ک ات باش ندهیبه فکر آ یقبول ... حقته ... ول ازش،

 یبود ... پسش نزن ... بذار زندگ یخوب

 کنار هم گلم ... نیکن
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...  رونیب امیب حرفهاشگرفت وبه من فرصت داد که از شوك  ینفس

 هاش بست حتیمنو به رگبارِ نص یناگهان

 ... تته پته کنان گفتم:

 ؟یب ی... ب یب یچ یعنی...  عی -

 کرد و گفت: یي کوتاه خنده

ت درد م باهامادر ... چرا ترس برت داشته ... دارم چهار تا کلو یچیه -

 بگم ساکت خوايیکنم ... نم یودل م

 ... شمیم

 تند گفتم: تند

 دفعه ... هیخب ...  یول هیحرفا چ نی... ا یب ینه ب -

 گفت: نیرو تکون داد، غمگ سرش

 ود ...بي ازمن شدم ننه ... کم کار یدست به کار م نایزودتر از ا دیبا -

 وخنده و یمدت خواستم با شوخ نیتمام ا

 گهی... د شهینم گهید یرو رتق وفتق کنم ول انمیکوتخم مشکالت  اخم

 ... مادر پايِ یالیخ یتونم بزنم به ب ینم
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جبارِ ه اب دونمیهنوز قبول نداري ... م دونمیممشترکتون وسط ...  یِزندگ

 به یول یزندگ نیپايِ ا یکه هست

ش ودخبخواد ...  زيیازت چ انمیک ذارمیفرصت بده ... مادر نم خودتون

 دیکه از تو نبا فهمهیمهم عاقلِ مرد ... 

 داشته باشه ... تیزن انتظار

 آروم ادامه داد: یب یانداختم ... ب نییوسر پا دمیگز لب

. ارم ..ظار نداس ... بفهمش ... من فقط از تو انت دهیدرد کش انمهرمیک -

 بفهمتت،درکت کنه دیاون پسر هم با

ن صبر کنن، چو شتریب دیزن ها با شهیکن ... هم یسع شتریتو ب یول

 ادیم ایکه به دن یجنسِ زن از صبرِ ... ازوقت

ه ونخ رهیم یبچه اس وخونه ي پدر وچه وقت یصبر کنه ... چه وقت دیبا

 صبر دیخونه ي پدرِ با یي شوهر ... وقت

 رهیم هم شوهر یکنه پدرانه هايِ خونه ي پدري رو ... وقت تیورعا کنه

 صبر کنه ودرد هاش رو به جون دیبا
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 یتشدن رو تحمل کنه وق زندرد  دی... با ادیبراش ب یتا خوش بخره

 درد دیبره ... با یشوهرش داره لذت م

.. بره . یبچه لذت م هیشوهرش از بودنِ  یرو تحمل کنه وقت یحاملگ

 هاي بچه اش رو تحمل درددرد  دیبا

.. . رهیپا بگ شیشوهرش رو تحمل کنه تا زندگ دردهايدرد  دیکنه،با

 انمیکن ک یمادر،من به فدات بشم ... سع

 یوند یمامشب ... مرهمش شو مادر ... ن نی... مادر مثال هم یبشناس رو

 یه ام ... وقتنازي چه کرده با دلِ بچ

 شد ... نطوريیبار دستش ا هیهم بود ...  بچه

ي چشمش رو گرفت  گوشهنگاه کردم وکه با دستش اشک  بهش

 وگفت:

دور وبرِ  یه دمید یالش بود ... چند روزي مبچه ام فقط هشت س -

 دامنِ مادرش رو یپلکه ... ه یمادرش م

 هیوزمزمه کنون  زیر زیر یداد ... ه یودستش رو نشون م دیکش یم

 یگفت ... من که نم یبه مامانش م یچ
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رو  چپشکه دست  دمشید یم شهی... هم هیام چ بچهدرد  دونستم

 بود ... دهیذاره ... رنگش پر یم بشیتويِ ج

ود بزي همه اش دنبالِ نا یزد ول ینم یخورد ... به من حرف یکم م غذا

 ... آخ دخترِ منانصاف  ی... آخ دخترِ ب

 ... منانصاف  یب

 وگفتم: دمیرو دورِ شونه اش حلقه کردم وگونه اش رو بوس دستم

 ... زیجونم ... خودت رو ناراحت نکن عز یب یب -

 وگفت: دیموهام دست کش به

 گریخون به ج افتم یم انمهرمیک درداي ادی یتونم ... وقت یآخه نم -

 ... نیشم مادر ... پسرکم خورده بود زم یم

 نی... ا دستشرفته بود کف  انگشت بندندازه نصف سنگ ا کهیت هی

 دخترِ من عادت داشت هر وقت دست

 ... آخ خدا که حسرت دیبوس یشد م یوبدنِ بچه هاش زخم م وصورت

 بار هیمونده بود به دلِ بچه ام مادرش 
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 ماساش رفته بود به مادرش الت یاش رو ببوسه ... باهمون بچگ گونه

 بار دستش هیبار ... فقط  هیکرده بود فقط 

 به تانارسمیب یرو خودش بهم گفت، وقت نایبار ... ا هیببوسه ... فقط  رو

 هوش اومد ...

بازم  جراما نیادونستم ته  ینکنم ... م هیهام رو به هم فشردم تا گر لب

 یب ی... ب انمهرینازيِ به ک یِتوجه یب

 وبابغض گفت: دیبه گونه ام کش یدست

ت دس دستش؛تو خون وچرك  دمیسر بزنم به بچه ام دشب رفتم  هی -

 رحم ینازيِ ب نی... از بس ا زنهیوپا م

وسه ن بلجبازي کرده بود براي گرفت نمیکرده بود به بچه و ا یتوجه یب

 از مادرش،دستش چرك کرده بود ...

 یتحدخترِ سنگدلِ من  یزد ول یکرد ومامانش رو صدا م یناله م فقط

 بچه نیبااليِ سر ا ادیبار ب هیحاضر نشد 

م به روز یبگم که چ ی... مادر چ مارستانیبردمش ب ی... هول هولک

 شِ یپ رهیم دمید یکه م ییاومد ... اون روزا
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 یبود که بهش م نیواسه ا دیکش یدامن وشلوارش رو م یوه مادرش

 نایزخمِ ... خوردم زم دستمگفت نگاه کف 

کرد  یم ... بچه ام به مادرش التماس ؟یکن یبوسم نم ی.!.. مامانمامان

 یکه دستش رو ببوسه ... آخه من به ک

کرد  یهتوج یبچه ب نیبچه ها ... مادر ازبس به ا نیا یِ رحم یاز ب بگم

 گوشپشت  نی... از بس بچه گفت وا

خواستن دستش رو قطع کنن که  یزخمش چرك کرد ... م انداخت

 دکتري که خدا تا عمر هیخدا رحم کرد و

 یبده گفت من خودم بدون قطع کردن خوبش م یبهش سالمت داره

 ... رو تخت دیکنم ... مادر، بچه ام درد کش

 کنه اد؟بوسمیگفت پس مامان کو؟مامان نم یمدام بهم م مارستانیب

 نازي نیبه ا یها ... هر چ شمیخوب م

اصن حرف  بچه ات رو ببوس ... یِشونیبار پ هی مارستانیب ایپاشو ب گفتم

 گوشش نرفت ... دو روز بود بچه تو به
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ش ها رو جمع کرد وبا شوهر وبچه لشیباروبند نمیبود که ا مارستانیب

 رفت مسافرت!

 ردد... بد  یب ی... درد داشت حرف هايِ ب دیرويِ گونه ام غلط اشک

 التماس دیبچه ي هشت ساله با کیداشت!

 ؟دننوشته بو نویقانون خلقت ا دن؟کجايِیکرد مادرش رو براي بوس یم

 هق هق کنان گفت: یب یب

مامانش  دیاومد خونه ود یبگم بهت از حالِ بچه ام وقت یچ -

 بگم؟ یست؟چین

 یلیرو درآغوش گرفتم وسرم رو رويِ شونه اش گذاشتم ... خ یب یب

 !یلیسخت بود!خ

 سمیرويِ گونه ي خ دیازم جدا شد،دست کش یب یب قهیازچند دق بعد

 وگفت:

سرم پ یدونبرو گفتم که  نایرو نگفتم که دلت بسوزه براش ... ا نایا -

 و شیاس ... قدرِ آسا دهیکش یسخت
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 که دوستش گمیبهش ... م یگم ترحم کن یدونه ... نم یرو م آرامش

 ... فکر کن..به خودت فکر یداشته باش

 فکر کن ... انمهری... به ک کن

 رويِ چشم هاش وگفت: دیشد، دست کش بلند

 زن ...هاش حرف ببچه ام ... با شِیغذا رو گرم کنم، برو پ رمیا ممن ت -

 بمونه ... خودشنذار توالك 

 مونهاتاق حالِ  تواالن مرد  دی... شا دمیکش یتکون دادم ... آه سر

 پسربچه ي هشت ساله رو داشته باشه ...

 یقتز وروز ... ا کیتو  یهمه فشار عصب نیشدم ... خسته بودم ازا بلند

 یکیرو از باباکه چک  ییکه شرخرها

 یزخم انیککه دست  یجلوِي در ... تاوقت ختنیبودن ر دهیخر دونفر

 یکه سام رفت دکتر ... تاوقت یشد..تاوقت

.. از ي من شک کرد واومد خونه . دهیزنگ زد واز صدايِ ترس مانیپ که

 که تمام نقشه هاي من براي یوقت
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 رآبوچه تو خونه نقش ب مارستانیچه تو ب مانیو پ انینشدن ک روبرو

 رو یب یشد ... تا االن که حرفهاي ب

 خسته بودم ... یلی... خسته بودم به خدا!خ دمیشن

ه به گانبود ...  رهیخ رونیاتاق رو آهسته باز کردم ... هنوز به ب درِ

 دستش کردم ... دلم بد گرفت!

سمتش ودستش رو به دست گرفتم ولبم رو به  دمیاراده پا کش یب

 خودم... دست  دمیدستش رسوندم بوس

بوسه ي من رويِ دستش آروم کننده ي  دیکردم شا یم نبود،فکر

 رونیزده دستش رو ب رتیدردش باشه ... ح

 ازپنجه هام وگفت: دیکش

 دختر؟ یکن یکار م یچ -

 شکست وهق هق کنان گفتم: بغضم

 کنه؟ یم تتیانقدر اذ ؟چرابد چرا مامانِ تو انقدر -

ه ک اش نهیلبخند زد و دست انداخت دورِ کمرم ... سرم روي س مهربون

 آهسته گفت: دیرس
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 آخه بلوط کوچولو؟ یگیم یچ -

 گفتم: آروم

.. چرا . دتیبوس یبهم گفت که مامانت نم یب یبهم گفت ... ب یب یب -

 کار کردي یرو بگو ... چ ان؟راستشیک

 کنه باهات؟ یم نطوریمامانت ا که

 وگفت: دیرويِ کمرم فشار آورد ... موهام رو بوس دستش

...  اومدم ایزنده به دن نکهینداشتم جز ا یناهگبه وااهلل کاري نکردم ...  -

 ... کاش! ردمم یکاش م

قه بگم خدا نکنه ... فقط دست هام رو دورِ کمرش حل دینچرخ زبونم

 :دمیکردم، وزمزمه وار پرس

 کنه؟ یدرد نم گهیدستت د -

 وگفت: دیاش رو روِي موهام کش گونه

 نه! گهید -

*** 
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بد فرستادم و سبزي ها رو از آب گرفتم و توي س گوشرو پشت  موهام

 ستادهی... مامان کنارم،کنارِ گاز ا ختمیر

 بود که بار گذاشته بود. یوبه دقت مواظب آبگوشت بود

ن اشوهاز پروژه  یکیبه  یبراي سرکش نینبود ... همراه با حس انمهریک

 شهیبه شهرستان رفته بود ومن مثل هم

بعد از دو  هم صبح امروز، یب یآورده بودم به خونه ي پدري ام ... ب پناه

 به خونه رضایروز با بازگشت نازي وعل

...  میکه براي موندنش کرد ییي اصرارها همهبرگشت بر خالف  اش

 هنوز حرفهاش تو گوشم بود ...

م ه یکس چیتک وتنها ... ه ،یستیهزار تو وا کیوسط  یتوق یدون یم

 کوره راه رو نشونت کی ینباشه که حت

 سمت برو؛ چه قدر تلخِ؟ نیوبگه از ا بده

م تو گوش تیموندم ... هزار تا حرف ونصح میزندگ هزارتويِوسط  من

 زنه ومن مظلومانه با چشم هاي یزنگ م

 ... یکیشم به تار یم رهیکنن خ یودرك نم ننیب یکه فقط م کورم



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

ه ي ستبه درِ ب یاز فکر در اومدم ... مامان بود،نگاه یتکونِ دست با

 آشپزخونه کرد وآروم گفت:

 کجاست؟ انمهریک -

 زدم،گفتم: هیتک نکیبه س نهیکردم و دست به س یپوف

د ا دوستش رفتن شهرستان براي کار ... مامان تک وپهلوم سوراخ شب -

 بهش! ديیازبس کوب

 غره اي برام رفت و باغر غر گفت: چشم

 یچ وبه حاال با تک انگشتم زدم به بازوش ... من تک وپهلوي تو روخ -

 کار دارم؟!

سبزي ها شد ...  یِنشست و مشغول پاك کردن باق نیرويِ زم بعد

 ها جعفريروبروش نشستم ودست به سمت 

 و گفتم: بردم

 مامان؟ هیهمه سبزي واسه چ نیا -

نگاه نکرد، سبزي هايِ پاك شده ي توي دستش رو داخل تشت  بهم

 وگفت: ختیرنگ ر ینارنج یِ کیپالست
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اي آش مقدارم بر هی...  یمقدارخورشت هی...  یمقدار که خوردن هی -

 سام و ... یِسالمتنذري ... بابت 

 بهم کرد وگفت: ینگاه میو ن دیگز لب

 سالم موندنِ تو! -

 موندنِ من؟ سالم

کنه براي  یکنم که مادرم نذر م یکدوم جنگ شرکت م من تو مگه

 حال یاتوبان ب کدوموسط  ایام؟ یسالمت

 از روم رد بشه؟! نیکه هرآن امکان داره ماش افتادم

 گرد شده مامان رو نگاه کردم و گفتم: ییچشم ها با

 سالم موندنِ من؟ -

 تکون داد و زمزمه وار گفت: سري

 تا حاال بهت دست نزده که؟ -

ن مام گرفت ... دست نزده؟ من که هر شب تو آغوشش بودم ...  خنده

 براي خودم هم گهید یها حت یکه تازگ
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 هنکیاعاشقش باشم ... نه  نکهی... نه ا رهیگ ینبود تو آغوشم م مهم

 برام مهم گهی... نه ... فقط د ادیخوشم ب

 تفاوت! یحسم ... ب ی!بستین

رويِ کپه ي سبزي  دیکوب تند شد، سبزي هاي توي دستش رو مامان

 ها وگفت:

 !خندي؟ ینه م ای زنت کرده گمیخنده براي من ... م یکوفت!داره م -

 یازم در نم ییصدا یبود ول خندهکردم،حالت صورتم همون حالت  کُپ

 زده بودم ... بعد ازچند لحظه ومد،بهتی

 م:ام گذاشتم، آهسته گفت نهیرو رها کردم و دستم رو رويِ س نفسم

من  یدونی... خودت که م گمیرو بهت م یمامان ... خوبه من همه چ -

 ... اونوقت تو ادیخوشم نم انمهریاز ک

 نه؟! ایزنت کرده  یگیم

 جواب داد: زیتند وت مامان

 و بغلش؟!ت یافت یم یفرت قهیکه دم به دق ادیازش خوشت نم -
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 رهمانیگفت ک یبودنِ مامان برام قابل درك نبود! مگه خودش نم یعصب

 شد گفته هاش؟! ی!پس چه؟یپسرِ خوب

 ابرويِ راستم رو خاروندم و گفتم: یکم

 !هیپسرِ خوب یگیمامان!تو که م -

 نی.. اشناختم . یمامان رو نم نیتو هم گره خورد ... ا شتریب ابروهاش

 بود دنیآماده ي غر نطوریمامان رو که ا

د ... ز هیشناختم ... زانويِ راستش رو باال آورد وبازوش رو بهش تک ینم

 گفت: دیمدل قهوه خونه اي!با تهد

 همه پسرِ نیو جاش؟ اخوب بود بري تو بغلش و ت یمگه قرارِ هر ک -

 بري تو بغلشون؟ دیخوب تو جامعه ... با

 یچازش ...  ومدی یاومد؟خوشت نم ی... توك ه ازش بدت م ی... نگفت

 شدي عروس ننه اش؟! شد

 نی. من احرف زدن از مادرِ من ... چشم هام گرد شد .. نطوریبود ا دیبع

 شناختم! یمادر رو نم

 گفتم: بابهت
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 مامان؟ -

 الی ی؟بیپروبال یب نطوریشده مادرم که ا یبست ... چ د،چشمیگز لب

 غري وبعدش یشده که م یوکوپال؟چ

 گزي تا بغض فرو بخوري؟! یم لب

ش گلِ سبزي رو یکه کم ییجلو اومد ... بادستها یباز کرد وکم چشم

 بود دستم رو گرفت وگفت:

؟د ... اون پسره باهات کاري کرد گمتیبه من گوش بده ترانه ... م -

 چرا انقدر ستین نتونیب زيیاگه چ مادر

 بغلت کنه؟ یذاري دست بندازه دورت وه یم راحت

فته نگ رو به مامان زیچ چیکاش هکنم  یبار با خودم فکر م نیاول وبراي

 بودم!

 ماجرا رو براش نگفته بودم! ازیتا پ ریاز س کاش

 !انمهریتو آغوش ک رمیروزها راحت م نینگفته بودم ا کاش

به  ه وکه بعدش ازش بخوام لب نزن انمهریک یِنگفته بودم از زندگ کاش

 !ارهین انیروي ک
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 !گهیکاش هايِ د یلیوخ

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

ن چو دمی... شا ستیبرام مهم ن گهیچون د دیمامان ... شا دونمینم -

 ... خودم دونمیسوزه ... نم یدلم براش م

 دونم ... ینم هم

د ي زاتا لب به گونه ام برسونه ... بوسه  دیگردنش رو کش یکم مامان

 وآروم گفت:

دا ... خ شهیوم منُه ماه تم نیزود ا ای ریدونم نشد جواب مادر ... د ینم -

 دونه که دلم خونِ ... فکر کن ... یم

 ییبال چند ماه تموم بشه، اگه خداي نکرده نیا نکهیکن مادر به ا فکر

 کار یخواي چ یبعدش م ارهیسرت ب

 راستش رو بگو ... آره؟ ؟هان؟حاالیکن

 تو جام جابه جا شدم، وگفتم: یکم کالفه

ر فک گفتم؟یشد؛ فکر کردي بهت نم یمه نه ... نه مامان، نه ... اگ -

 کنه؟ یذاشتم زندگ یکردي انقدر راحت م
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ودم بده اي که انگار من فراموش کر ندهینگران بود ... نگرانِ آ مادرم

 اي که بخوام ونخوام ندهیهست ... آ

 رسه ... یروزي م باالخره

 گفت: دیلرز یکه م ییفشرد وبا صدا یرو کم بازوم

 ؟خب ...که چهار تا دخترداره یهست ... خب؟همون یلچیخانم ن -

 قرار گفت: یوب دیبه لبش کش یتکون دادم، دست سري

 مادر زادي نکهیازدواج کرده، مثه ا شیسال پ هیاش که  یدختر وسط -

 مشکل داشت.

 داشت؟ یباال رفته نگاهش کردم،مشکل چ باابروهاي

 که گفت: دمیکه نفهم دیفهم انگار

 یمال سن داري بازم نوچهار س ستی!بیو چه قدر خنگاي بابا!دختر ت -

 گم؟ یبهت م یچ یفهم

 متاسف ادامه داد: یکرد وسر تکون داد، با لحن یپوف

ن با مقبل از  گهیکنه ... م یدختره ... شوهرش بهش شک م چارهیب -

 ... یستین یزن خوب گهیبودي، م یکس
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ه ختراونور معلوم شد د نوریجونم برات بگه که بردنش دکتر، ا خالصه

 نشد که یزندگ ،یاون زندگ یولگناه  یب

زن بن هر روز بز یدون یچه قدر بحث ودعوا داشتن؟ م یدون ی... م مادر

 پسره وباباش، وبرادرا وباباي نیبود ب

وست گفته من شوهرم رو د دخترهخود  ایاووووووووف ... تازگ دختره؟

 دارم ... رفته خونه ي شوهر ...

ه مگ ؟ییها یزندگ نیه مادرم نگاه کردم ... مگه هستن همچب مبهوت

 ؟باییواقعه ها نیافته همچ یاتفاق م

 اومد گفتم: یکه به زور در م ییصدا

 شه؟یمگه م -

 کرد،لب هاش رو به هم فشرد وبا تشر گفت: اخم

همه  یکن یبرف و فکر م رِیشه؟مثه کبک سرت رو کردي ز یچرا نم -

 مثه خودتن. حواست به خودت باشه ...

 هگیددو فرداي  ؟یمون ی... م یمون ینم انمهریي ک غهیص شهیکه هم تو

 تو یکن یفکر م یشوهر کن یخواست
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دت !خوچیبودي؟ اصال اون ه گهید یکیکه تو قبلِ اون زنِ  رهیاش م کله

 عمر با عذابِ هی یتون یم ؟یچ

 و بهرچه قدر روح و روانِ آدم  یدون یم ؟یکن یزندگ انمهریک خاطرات

 زه؟یر یهم م

دادم ... انگار داشت  یوصامت به حرف هايِ مامان گوش م ساکت

 یِ آورد که زندگ یم ادمیکرد، به  یم دارمیب

ر نگاادامه داره که حواسم باشه ومراقبِ خودم باشم ... واقعا ا من

 یِ ممکنِ زندگ ندهیفراموش کرده بودم در آ

 تیچرا رعا رفته بودم ... یم ... انگار به خوابِ زمستونداشته باش ديیجد

 یلحظه فکر نم کیکردم؟ چرا  ینم

 کردم؟ یکار م یکه خودم رو ازش دور کنم؟ من داشتم چ کردم

 یگفت باهاش بد نباش ول یدادم ... م یگفت ومن گوش م یم مامان

 گفت باهاش یخودت رو وا نده ... م

 شتریگفت و من هر لحظه ب یت و مگف ینشو ... م مشیتسل یول نجنگ

 از دمیلرز ی... م دمیلرز یبه خودم م
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اي زهکه رو ی... من چم شده بود؟ من ادیکه ممکن بود به سرم ب ییبال

 ترسم ینم نکهیاول با تمام ادعايِ ا

و  دمیترس یکرد م یدستهاش رو براي در آغوش گرفتنم باز م یوقت

 سرم اومده ییکردم چه بال یم هیگر یحت

 رامبشده بود که  یتفاوت شده بودم؟ چ یکه نسبت به اون آغوش ب بود

 اوقات یبعض یمهم نبود که حت

 کردم؟ یزد به سرم و دستم رو دورِ کمرش حلقه م یم یوونگید

 کردم؟ یکار م یداشتم چ من

*** 

 مهرانیک... صداي خندوِن  دمیاي کش ازهیرو از سرم باز کردم وخم شالم

 :دمیشن سرمرو از پشت 

 دنیکش گاريیکنه!چته خانم؟ب یم باز مهاووووو!چه دست وبالش رو  -

 مگه ازت؟

کاشپنم رو  پیهمونطور که ز دم،یزدم ودست به صورتم کش لبخندي

 گفتم: دمیکش یم نییپا
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ه ودم رو مثخکنه و مجبورم کنه  دارمیصب ب مینفر چهار و ن هی یوقت -

 و برم خونه ي مامانم، چمینوزاد بپ هی

 !شهیم نیهم باز روز بعد دوباره زوري آدم رو برگردونه خونه، هم بعدش

 رو از پشت دورم حلقه کرد و گفت: دستاش

 کرد! ینفر کارِ خوب هیاون  ؟ا -

 قاتاودست هاش رو باز کردم که برم سمت  دمیاي کش ازهیهم خم باز

 که دستم رو گرفت وگفت:

 فر اومده؟سي از  خستهمرد  نیدي به ا ینم ییچا هیکجا خانم؟ -

ود و تازه از سفر برگشته ب شیپساعت  کیخسته ...  یلیبودم..خ خسته

 با اصرار دنبالم اومده بود و منو از

 :دمیبود ... نال دهیکش رونیب رختخوابم

 خدا ول کن ... ساعت دو شبِ ها! تورو -

 وگفت: دیرو رويِ شونه ام گذاشت وگونه اش رو به گردنم کش سرش

 چه قدر دلم برات تنگ شده بود ... یدون ینم -
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مان ما ... با حرف هاي دمیهايِ مامان تو گوشم زنگ خورد ... ترس حرف

 کرده بود ... مامان شهیترس تو دلم ر

 دمیشکقب ترسونده بود ... خودم رو ع فتهیکه ممکن بود ب یاز اتفاق منو

 و گفتم:

 خوام بخوابم ... ی... م انیتو رو خدا ک -

اال ه بکرد ... شون یهاش تو هوا مونده بود، با تعجب بهم نگاه م دست

 انداختم ونگاه ازش گرفتم ... بدون توجه

. د ..که در واقع تمام حواسم بهش بو یدر حال اتاقرفتم به سمت  بهش

 شب کنارش باشم لرز به دیبا نکهیفکرِ ا

ر داد که ازش دو یانداخت ... چه مرگم شده بود؟مگه اجازه م تنم

 باشم؟

ز ادا به تن کردم ... ص وریلباسم رو عوض کردم وپل شهیتر ازهم عیسر

 نیپاورچ ع،یاومد ... تند وسر یآشپزخونه م

 ود ...ه بکه قبال برام ساخت یرويِ پنجه هاي پا رفتم تو اتاق ن،یپاورچ
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وب تونم خا بپتو وچشم بستم ... تمامِ توانم رو به کار بستم ت رِیز دمیخز

 ی... م دمینقش بازي کنم که خواب

 ازش! دمیترس

 که گذشت حضورش رو احساس کردم ... خودم رو کشتم تا قهیدق چند

 اش که روم افتاده بود ... هینلرزم از سا

 ... آروم گفت: دیشد ودست به موهام کش خم

 بلوط کوچولو؟ ... ديیخواب -

ام نشست  قهیبهش ندادم که چند لحظه بعد لب هاش رويِ شق یجواب

 پتو بود مشت کردم ... رِی... دستم رو که ز

 یاز چند لحظه صدايِ پاش نشونه ي رفتنش بود ومن نفسِ راحت بعد

 مرد نی... مادرم بد جور منو از ا دمیکش

 بود! ترسونده

 :انمهریک

 از یگذاشت وبا لبخندي ناش زیرو روي م فتایدر دیچندتا رس نیحس

 گفت: تیرضا
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 باشه؟! یخب؟حرف -

بال ق که در ییها دیها نگاه کردم، رس دیتکون دادم وبه مبالغ رس سري

 یم افتیهاي پدرِ ترانه در چکپرداخت 

 ... میکرد

من وکرد  ینج روزي بود که ترانه از من دوري مپ -بودم ... چهار گرفته

 ... دمیفهم یدوري اش رو نم نیا لیدل

 یلهمد یحت گهیشد ... د یمثلِ گذشته راحت تويِ آغوشم جا نم گهید

 کردم و آهسته یکرد بامن ... پوف ینم

 :گفتم

 مونده؟ گهیداداش ... چند تا د یمرس -

 رو نداد ... موشکافانه نگاهم کرد و گفت: جوابم

 .یستیچته؟خوب ن -

 ام یشونیبه پ یوشه گذاشتم، دسترو توي پ دهایتکون دادم ورس سر

 وگفتم: دمیکش

 نه ... خوبم ... -
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 وگفت: زیي م گهیدطرف  یروي صندل نشست

 رگته باز؟!منم باور کردم ... چه م -

 گذاشتم و گفتم: زینگاهش کردم ... دست هام رو رويِ م کالفه

 ... با ترانه به مشکل خوردم ... یچیه -

 پوزخند زد و گفت: نیحس

 !ستین دیهم جد یلیخ -

 که دمیکش ینگاهش کردم ... حوصله ي جر وبحث نداشتم ... نم فقط

 به خرج بدم ... یبحث کنم وسر سخت

 گفت: دیرو که د سکوتم

 ... یکن روابطتون رو درست کن یخب سع -

 بار من بودم که پوزخند زدم، با تمسخر گفتم: نیا

 .زدم!واسه همون .. یم شتا حاال داشتم کُتَک نکهینه ا -

نه راکردِن ت یمن تمام توانم رو گذاشتم براي راض دیفهم یچه م نیحس

 ترانه یشونیپر دیفهم یچه م نی... حس
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زم اکرده ... خواب و خوراك رو  شونیشدن من بهش؛ منم پر کینزد از

 کردم؟ یم دیکار با یگرفته ... چ

م و به دست هاام ر یشونیگذاشتم وپ زیهام رو رويِ هم،رويِ م دست

 ... دیترس یدادم ... ترانه ازم م هیتک

ه ببهانه اي،  کیشده که هر شب به  یمن نبود؟چ شِیقبال پ چرا؟مگه

 کرد؟ یترفندي ازم دوري م کی

 یس چکه دست از پا خطا نکردم، من که از حدم تجاوز نکردم ... پ من

 شده که من شدم لولو و اون بچه اي که

 !ره؟یگ یپناه م یکیتار تو

 :دمیرو شن نیشونه ام رو فشرد وبعد صداي حس یدست

ر دم دومر نیشهر، از ا نیچند روز از ا دیشه ... با ینم نطوريیا -

 نیگم چطوري بر یگم ... م ی... م نیباش

 !مسافرت؟

 اش لبخند زدم ... مسافرت؟با ترانه؟ یالیخوش خ به
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ده که خانواکردم با من چند روز رو دور از شهري  یاش م یراض چطور

 اش هستن سر کنه؟

 کم بود، دوريِ ترانه هم اضافه شد ... مانیپ

 تکونم داد وگفت: یکم نیحس

 نینیچببرنامه  هی هگی... با ترانه و خانواده اش؛ باهمد انیفکر کن ک -

 ... ایمیکشمال ... خونه ي پدربزرگ  نیبر

دن که رفتن مشهد ساکن ش شهیم یچند ماه رزنیوپ رمردی... پ یِخال

 خونه ینوه اشون که اونجا درس م شِیپ

 ... نیسال رو هم اونجا باش لِی... تحو

 رو بلند کردم وکالفه صدام رو باال بردم: سرم

 یکنه!چطوري ببرمشون شمال؟چ ی... ترانه ازم دوري م نیحس -

 تو آخه! یگیم

 وگفت: دیزد و برادرانه سرم رو بوس لبخند

اي همه تون گوش کن ... باور کن بر منپسر!به حرف حرص نخور  -

 خوبِ ... هم تو، هم ترانه، هم خانواده اش
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ور طراحت ... چندروز بعدش که به  شرکتاز بابت  التی... تو برو خ

 هم ایمیکارِ شرکت تموم شد من وک یرسم

 ... شتونیپ میایم

 درشپکرد ... ترانه اي که  یشد ترانه رو راض یفکري نبود اگر م بد

 دیشد که قبل ازع ینم یزندان بود راض

 ... گهیشهرِ د هی برن

 وگفت: دیبه شونه ام کوب آروم

 یلیه ختون یمسافرت م هیداره ...  دهین فااز من گفتن بود ... باور ک -

 ها رو عوض کنه ... دوري کردن از زیچ

 جور بهت زخم زده باشن، هیهر کدوم  دیو آدم هاش که شا شَهرِت

 مرهمِ ... هیخودش 

 گفت و رفت ومنو تو فکر گذاشت ... نویا

*** 

ود ه بباز هم دور از من نشسته بود، روبروم کتاب به دست نشست ترانه

 وسرش رو تو کتابش فرو کرده بود ...
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نم ک یخواستم ترانه رو راض یفکر کرده بودم ... م نیگفته هاي حس به

 بود یخوب حل... هر طور شده ... راه 

 من و بلوط کوچولوم ... نیکم کردنِ فاصله ي ب براي

اش رو ببوسم  یشونیوپ رمشیخواست تو آغوشم بگ یدلم م یلیخ

 یکنه؟چ یوازش بپرسم چشه که دوري م

 کنه؟ یکردم که دوري م کار

 و گفتم: دمیرويِ پام کش یدست

 چه خبر؟ -

 یر که مردمک هاش رويِ نوشته هاي کتاب منکرد، همونطو نگاهم

 گفت: دیچرخ

 .ستین یخبر خاص -

 یحرف هاش به چند خط م شی... تا چند روز پ دی!کوتاه ومفنیهم

 چند نیاالن فقط چند کلمه ... ا یول دیرس

 ها روي اعصابم بود ... کلمه

 گفتم: یبس بود نرمش به خرج دادن، عصب گهید
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 چته؟ یبگ شهیم -

 :دیمکث سرش رو بلند کرد وآمرانه پرس یبار با کم نیا

 باشه؟! دیچِم با -

 ام رو خاروندم و گفتم: یشونیپ

 ... مرزم تو اونورِ مرز؟چته که نورِیچته که من ا -

.. .م زد هی... سرم رو عقب بردم وبه مبل تک دمیوبعد آه کش دمیگز لب

 کردم یهمونطور که به سقف نگاه م

 :گفتم

 برم مسافرت ... خوامیم گهید من چند روز -

 تا جواب بده: دیلحظه اي طول کش چند

 یبه سالمت -

چت دلم به خودم پوزخند زدم ... چه قدر سرد ... چت شده دختر؟ تو

 ... بگو چته؟ دیشده؟بگو!دلم ترک

 به سردي خودش جواب دادم: منم

 ... میبر دیبا یک دمیرو جمع کن ... بهت خبر م خوبه ... لوازمت -
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ش ا یکه عاص یتفاوت یخواستم بزنم به ب یواکنشش بودم ... م منتظرِ

 کنم!

که بلند  ادیصداش در م یک نمیگوش به زنگ بودم که بب همونطور

 گفت:

 ؟یچ -

د ش یوبهش نگاه کردم ... از چشم هاش ناباوري رو م دمیجام پر از

 خوند ... ابروهام رو باال بردم وبا کمال

 گفتم: خونسردي

 !؟یچ یچ -

ست ا دهايِ گوشش اعتماد نداشت ... ب دهیکرد، انگار به شن یم نگاهم

 منو نشون داد و گفت:

 ؟یگفت یت ... تو چ -

 دمکر یخواستم!مستاصلش م یکه م یبه همون سمت رهی... داره م خوبه

 راه بود براي خلع سالح نیبهتر نی... ا

 گفتم:زدم و  یاز مقاومت اش ... لبخند کج ريیبراي جلوگ کردنش،
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 گفتم؟ یرو چ یچ -

و مجبورش  دنیبه اجباز از زبونش حرف کش یقدر لذت داشت حت چه

 کنه ... هیکردن که صداش رو بهم هد

 داشتم صداش رو! دوست

 ی... دوست داشتم بگم نزن، درد م دیکوب نیحرص پاش رو به زم با

 شتریزبون به دهن گرفتم تا ب یپات ول رهیگ

 :دیغر یرو بشنوم، عصب صداش

 گه؟ید امیمن کجا ب ام؟یباهات ب دیمنم با یچ یعنی -

به جلو خم شدم و دست هام رو رويِ زانوهام گذاشتم وپنجه  یکم

 که ییهاشون رو به هم گره زدم ... پنجه ها

 کردن. یترانه رو م یِتاب یجوري ب بد

 دونستم تا چه حد حرص درآره گفتم: یهمون لبخندي که م با

 !انیب دیات هم با... نه تنها تو، بلکه خانواده  ايیب دی... با نیهم یعنی -

 داد و گفت: لمیاي پر از تمسخر تحو خنده

 !انیاونام حتما م -
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ته شدم و قدم به سمتش برداشتم که عقب رفت ... خنده ام گرف بلند

 غرشوسط  دیترس یبود ... چه قدر بد م

ه ب یبیعجاوقات شباهت  یماده ببرِ کوچولويِ من، بعض نی... ا هاش

 دار داشت! نیدخترکوچولو با دامنِ چ کی

 شلوار گرمکنم فرو کردم وگفتم: بِیهام رو تو ج دست

 .انیآره ... حتما م -

 هاش رو به هم فشرد وگفت: لب

 امکان نداره! -

*** 

نه اون بز یامِ، هر حرفي من االن س خونهبگم؟مرد  یواال مادر من چ -

 یندارم بگم ... منم قبول م زيیمن چ

 ... کنم

ل وکورو به امروز م زیدرپاسخ به ترانه نگفتم، همه چ زيیمن چ شبید

 با خانواده اش یوقت نکهیکردم ... به ا

 ... میکرد صحبت
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ود خ کردنِ  یکردنِ خانواده ي ترانه راحت تر از راض یدونستم راض یم

 اس ... ترانه

 ز رازِام کرد ... سا یرو به سام دوختم ... سام مشکوك بهم نگاه م نگاهم

 دونستم یدلم خبر داشت ... م

 من یزنه ... ول یخودش رو به ندونستن م یدونه ول یهم م خواهرش

 کنم ... یماده ببر رو رامِ خودم م نیا

مع اومد تا خودش رو روِي لبش نشون بده، ج یخنده اي رو که م سام

 کرد و گفت:

 !میاشدور ب نجایچند روزي از ا ادی... منم بدم نم ستین یحرف -

 بود!با اعتراض گفت: نیسنگ یلیهم براي ترانه خ سام موافقت

 !م؟یبر یعنی!؟یچ یعنیسام؟! -

 رفت غر غر کرد: یکه کنارم نشسته بود و با عروسکش ور م ترمه

 !میاینه پس!ب -

اش صد گرفتم ... سام هم کامال خنده تو نییام گرفت وسرم رو پا خنده

 کرد: یداد م یب



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 رو داشت! یمعن نیفکر کنم حرفم هم -

مه تا ترکنن ... از یهمه دست به دست داده بودن تا ترانه رو عصب انگار

 ستین یدونستن ترانه راض یسام!همه م

 نه!شده بود حرص خوردنِ ترا حیانگار براشون تفر یشه ول یم یوعصب

 روبه مادرش گفت: د،یکش ید شد، با حرص نفس مبلن ترانه

ابا مسافرت؟پس ب میوبر میرو ول کن مونیمامان خونه زندگ یعنی -

 اصن شما ؟یوترمه چ یمدرسه ي کام ؟یچ

 ... نیبا ا نیش یم یراض چطور

 دیشکبه موهاش  یکرد و دست یابروهاي باال رفته نگاهش کردم، پوف با

 ... باالخره دیفکر کرد ولب گز ی... کم

 مکث درمونده به من نگاه کرد وگفت: یاز کم بعد

 ... ستین ی... دلم راض نجاستیبابام ا یول -

محبت ها وعشق به خانواده  نیهاش، هم یدلرحم نیزدم، هم لبخند

 خودش کرده بود ... بندیاشِ که منو پا

 گفتم: آهسته
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هست که شماها خوش  نیا به یمطمئن باش که بابات هم راض -

 یم یهر چ دی... اصن فردا، براي ع نیباش

...  نیریوازش اجازه بگ نیبهش بگ دی... بر نیریبراي پدرتون بگ نیخوا

 ندارم ... ینبود منم حرف یاگه راض

 :کوندشرو ترمه با ذوقش  سالننزد ... سکوت  یساکت شد ... حرف ترانه

 شمال؟! میر یم یعنیآخ جــون! -

 گفت: یا بدخلقب اریکام

 شمال! یطوري رفتار نکن انگاري تو عمرت نرفت هی -

ار مکج کرد وبا همون زبونش که  یسرش رو کم د،یبازوم رو چسب ترمه

 گفت: دیکش یم رونیرو از تو لونه ب

 دهیم فیک که چه یدون ی... نم دهیم گهیمزه د هیجونم  انیبا ک یول -

 راه بري که چشمِ همه دخترا یکنارِ کس

 !دنبالشِ 

ترانه چشم هاش رو گشاد کرد وزل زد به  د،یبلند بلند خند سام

 بهت زده به خواهرش نگاه اریخواهرش ... کام
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ه روسري اش پنهان کرد پرِخانم هم صورتش رو پشت  نهیکرد،تهم یم

 بود ولرزش شونه هاش نشون از خنده

 خنده ام رو کنترل کردم و گفتم: یداشت ... با سخت اش

 !ایگفت یم گهید زیچ هیقبال  تو یول -

 نازك کرد و با قري که به گردنش داد گفت: یچشم پشت

 گفتم؟ یم یچ -

 شده گفتم: کیکردم وبا چشم هاي بار کیرو به صورتش نزد صورتم

 یش مدخترا برا پِیاز بس خوشت ارتیداداش کام یگفت یشما م -

 اصغر آقا قصابم! هیمن شب یگفت ی!مرنیم

 شد ... ترمه یبا صدايِ خنده ي ترانه قاط اریي کام خنده کیشل

 ... دیخند یخودش هم م

 خنده ها برايِ من بمونه؟ نیا شهیهم شهیم ا؛یخدا

 خونواده بشم؟ نیاز ا ییمنم جز شهیم ایخدا

 خوام خدا ... یازت نم اديیز زيیچ

*** 
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 و سکوتراه زد باهام ... تمامِ طولِ ر یباهام تلخ بود ... حرف نم ترانه

 کرده بود ...

اه مند پدرش بعد از چ نکهیکه از زندان برگشته بود، بعد ازا یوقت از

 زد ... یباهام حرف نم نتش،یاجازه داد که بب

 نهترادونم چرا خود  ینم یسفر ول نیداده به ا تیگفت پدرش رضا یم

 نبود ... یراض

... سر تکون  دیکش یچمدونش رو م شده داشت کوريیازمن  جلوتر

 دختر! نیدادم از لجبازي ا

.. . دیسرتق بازي در آورد ودسته رو کش یي چمدون رو گرفتم ول دسته

 کالفه گفتم:

 !؟یکن یزي ملجبا ی!واسه چشترِیچمدون از خودت ب نیآخه وزن ا -

لو ول کرد که ت یغره اي برام رفت و دسته ي چمدون رو ناگهان چشم

 بهش شدم که از راه رهیتلو خوردم ... خ

.. رفت . خونهشده عبور کرد وبه سمت  مرتباز بوته هايِ شمشاد  پر

 نگاهم رو رويِ سر تا پاش چرخوندم، با
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نگش ي رکاپشنِ چرمِ قهوه اي که بااليِ زانوش بود و شالِ قهوه ا اون

 شده یاز حد دوست داشتن شیب

ش تن رو هر چند به زور به دمیکه براش خر ییاسها!خوشحالم که لببود

 خونهکرد ... سري تکون دادم وبه سمت 

 ... رفتم

 در پام در رو بستم و کفش هام رو به زحمت با کمک از پاشنه ها با

 رويِ مبل دونفره سالنآوردم ... ترمه وسط 

م دخانم داخل آشپزخونه داشت چاي  نهیخوابش برده بود ... تهم اي

 نشسته بود نی... سام هم رويِ زم کرد یم

 داد، خسته شده بود ... نگاهم رو دورِ سالن یرو ماساژ م وپاش

 کنم دایاز برادرِ کوچکتر پ ینشون دیچرخوندم شا

 :دمینبود ... با تعجب وآهسته پرس یول

 کو؟! یپس کام -

ود ب یداد، نگاه یآزارم م نگاهشته  زيیبه من کرد، چ ینگاه اریسام

 به ندهیبراي روز هاي آ یکه وعده ي خوب
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 داد، آهسته مثلِ خودم جواب داد: ینم من

 کم قدم بزنه ... هیرفت ساحل ...  -

 یپله ي کوتاه راهتکون دادم، چمدون به دست گرفتم و به سمت  سري

 یم یاي منته گهیرفتم که به سالنِ د

 ..ار داشتن .بلندتر داشت واتاق خواب ها اونجا قر یکه ارتفاع شد

ه و بر یکیباز  مهیسه اتاق خواب چرخوندم ... درِ ن نیهام رو ب چشم

 عقب هل دادم وترانه رو که موهاش رو

ش کردم ... دست هاش باالي سر ریکرد رو غافلگ یسرش جمع م باالي

 خشک شده بود ... دلم قنج رفت براي

و م ربودن ... چمدون رو کنارِ در گذاشتم وبه سمتش رفتم، کت کنارش

 ... تن تبدارم رو بهش دمیکش رونیاز تن ب

 کردم وگفتم: کینزد

 !ادیبهت م -

هاي خشک شده اش رو حرکت داد وجمع کرد اون تارِ موهايِ  دست

 صبرانه انتظار یقهوه اي که دستم ب
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 نزد ... ی.حرفدیکش یرو م نوازششون

و که خودش ر دمیرو باال بردم وآروم رويِ گونه اش کش نملرزو دست

 هاي دنی... امان از عقب کش دیعقب کش

که  دیفهم یآورد ... کاش م یدختر که داشت دمار از روزگارم در م نیا

 شتریهر چه قدر از من دوري کنه من ب

 شدن بهش ... کیشم براي نزد یم بیترغ

 دستش رو گرفتم و آروم گفتم: مچ

 !؟یهم ازم دوري کن نجایقرارِ ا -

د، بو هايِ قهوه اي رنگ رو که چشمم دنبالشون شمیاي از اون ابر تکه

 خواست یفرستاد ... دلم م گوششپشت 

و رو  ریدلم رو ز نطوريیکه ا یزن یسنجاق بهشون نم کیچرا  بگم

 !؟ینکن

 گفت: آهسته

 نشدم که االن دور بشم ... کیوقت بهت نزد چیمن ه -
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بازيِ  نیا یبازي داشت ول شهیزدم ... روزگار با من هم لبخندي

 من و ترانه رو نیکه راه انداخته بود ب یشطرنج

ردم آو بازي بودم ... دستش رو باال نیباختم؛ من برنده ي ا ینم اصال

 ... چشم هام رو دمیورويِ مچش رو بوس

 لبم که روي مچش بود رو حرکت دادم و زمزمه کردم: بستم،

 ور شديچرا االن د دونمینم ی... ول یلیبودي بهم ... خ کینزد چرا ... -

... 

با  اریتقه اي که به در خورد هر دومون رو از جا پروند ... سام صداي

 سرخ داشت یابروهاي باال رفته وصورت

 از کجا نازل شد؟! یباليِ آسمون نیکرد ... ا یم نگاهمون

صا م عزد ... سا رونیبو از اتاق  شرتشییدستپاچه چنگ زد به سو ترانه

 نیزنان داخل اومد، به زحمت از ب

 به هم فشرده اش گفت: دندونهاي

 !؟یکن یکار م یتونم بپرسم تو اتاقِ خواهرِ من چ یم -
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هر گفتم که دلم براي خوا یگفتم؟م یم دیبا یچ نیخشمگمرد  نیا به

 تو، زنِ خودم تنگ شده؟دلم براي اون

 کرد تنگ شده؟ یکه توي صورتم غرش م ینیببر خشمگ ماده

 کردم که گفت: سکوت

 !نمتیدور و برش بب ادیخوام ز ینم -

 ويِ کرد، دست هام رو ت یم دایبار ابروهايِ من بود که صعود پ نیا

 فرو کردم وحق به جانب گفتم: بمیج

 اون زنِ منِ! یول -

 جلو گذاشت وگفت: یزد، قدم پوزخند

سر به  یتون یم ،یکن یبا خواهرم شوخ یتون یکالمِ!م هی منحرف  -

 دستت به دستش نمینب یسرش بذاري ول

 !بخوره

 نیانبود  رارکرد؟اگر قرار نبود من کنارِ ترانه ام باشه، اگر ق رییتغ چرا

 روحِ طالبِ محبت رو با بودن کنارِ ترانه

 ان؟یکنم پس چرا قبول کرد که ب رابیس



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 و با خونسردي گفتم: دمیکش یقیونفس عم دمیگز لب

 یوقت یباش نجایاالن چرا قبول کردي ا یشه بگ یچرا؟م یشه بگ یم -

 !؟ینیچشم نداري منو بب

 و شمرده گفت: دییهاش رو به هم سا لب

خواستم  یم فرصت بدم..به خودم، تو، ترانه ... هیخواستم به همه  یم -

 ... یبهت فرصت بدم بهم بگ

 کردم و گفتم: یم، به سقف نگاهگرد کردم و رويِ تخت نشست عقب

 رو بهت بگم؟! یچ -

 زنان کنارم نشست و گفت: عصا

دواج اگه عالقه اي به خواهرم داري چرا ازش درخواست از نکهیا -

 ام شو؟! غهیص ایب ینکردي؟چرا گفت

ه بگفتم؟مگه  یم دیبا یام بود ... چ رهیبهش کردم که خ ینگاه مین

 بود افشايِ رازي که تمام یراحت نیهم

 نفهمه؟ یام رو کردم کس یسع

 و گفتم: دمیبه چشم هام کش یدست
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 تونم ... ینم -

پوزخندش به حدي بلند بود که کامل به سمتش بچرخم، سرم  صداي

 یتکون دادم که در حال هیچ یِرو به معن

 :دیباشه، غر نییکرد صداش پا یاش رو م یتمامِ سع که

 نداري ... واقعا دوستش پساش کشک!پس عالقه ات همه  -

 نطوریکار کردم که ا یمن وعالقه ام شک کرده بود؟چرا؟مگه چ به

 داد؟ ینشون م

 یتاب م یقرار که ب یقلبِ ب نیشدم، احدي حق نداشت به ا یعصب

 برايِ ترانه شک کنه، تو صورتش دیکوب

 :دمیغر

... من نعره زدم وگفتم  ین شک کنمتو حق نداري به عالقه ي  -

 دوست نیدوستش دارم ... حق نداري به ا

 !یشک کن داشتن

 و گفت: دیام کوب نهیاش به س اشارهانگشت  با
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فهمم که ب میایب نجایشدم که ا یک دارم که راضشآره ... شک دارم ...  -

 خواهرم رو دوست یگیکه تو م هیچ

 بیس ایاحمقم  !فکر نکن منري؟یگ یغرورش رو به بازي م یول داري

 یکلمه که بهم گفت هیکه با  ینیزم

. نه رو بدم دستت .. گلمخواهرِ برگ  یدارم خر بشم و دو دست دوستش

 یم مهیپايِ نصفه ون نی... من با هم

ارم ت دنکن با دوتا دوس ی!پس سعرمیصد تا مثه تو رو به بازي بگ تونم

 یکه حت یوعاشقتم خواهرم رو گول بزن

ذارم  ی... من نم ستمیاون گول بخوره من اهلِ گول خوردن ن اگه

 به خواهرم برسه ... یبیآس نیکوچک تر

 !دي؟یفهم

.. ت .رف رونیعصا زنان از اتاق ب منشد ومقابل چشم هايِ مبهوت  بلند

 من چرا فکر کردم که سام کوتاه اومده؟

 !رم؟چرا فکر کردم که سام قبول کرده که من به خواهرش عالقه دا من
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 دنیسد براي رس کیپشت خودم رو رويِ تخت پرت کردم ... هر روز  از

 نیکار کنم با ا یمن به ترانه ... من چ

 ده؟ یخودش رو نشون م یکی یکیمشکل؟ که  همه

 نخواهد بود. یکه معلومه روزگارِ خوش نطوریا

*** 

ل ز روایبه در ود یکیها بود که تويِ سالن نشسته بودم وتو تار ساعت

 زده بودم ... من ساعت ها بود با خودم

.. کنم . یکس از ترانه دوري نم چیهبه حرف  گهیکرده بودم که د یط

 که سام بهم تذکر داد، مهم ستیمهم ن

 یم یمهمِ که خودم چ نیکشه، برام ا یکنار م ترانهکه خود  ستین

 !ستیبرام مهم ن یچ چیه گهیخوام ... د

بهش  یگاهترانه رفتم ... در باز بود، ن اتاقِبه سمت  نیپاورچ نیپاورچ

 کردم که تا رويِ چونه اش پتو رو باال

 تش ...ورشدم به ص رهیبود ... لبخند زنان کنارِ تخت زانو زدم وخ دهیکش

 زده بود به رونیرو که از پتو ب یدست
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 کف ... گونه ام رو به دمیتويِ دستم گرفتم و کف اش رو بوس یآروم

 لچشم هاش باز شد، هکه  دمیکش دستش

 بود که تند و آهسته گفتم: کرده

 !انمینترس!ک -

 بود، دستش رو فشردم و گفتم: رهیبهم خ همونطور

 !؟یخوب -

 هاش رو به زحمت از هم فاصله داد و گفت: لب

 !؟یکن یکار م یچ نجایا -

 رو نوازش کردم و گفتم: دستش

 داره به زنم سر بزنم؟ یبیدلم برات تنگ شده بود ... ع -

ه ب یرفتم وبه آهستگ درجواب بده بلند شدم وبه سمت  نکهیاز ا قبل

 چهارچوبِ در چسبوندمش وبستمش.

در هم  ییبه سمتش که تويِ تخت نشسته بود و با اخم ها برگشتم

 کرد صداش باال یم یکرد ... سع ینگاهم م

 :نره،گفت
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 سراغم؟! ايیب دینبا یدون یمگه نم -

د همون دوري کردن؟نه ... من مر یعنی ؟یچ یعنیبرم سراغش  دینبا

 !ستمیکردن ن دوري

 گفتم: باپوزخند

 کیدار کنه که بهت نزدتونه منو وا ینم یکس چیفکرش رو هم نکن!ه -

 نشم!لطف کن سرو صدا راه ننداز!

و  دیشدم ولبه ي تخت نشستم که خودش رو عقب کش کینزد بهش

 گفت:

 !؟یکن یکار م یداري چ -

 یم رونیرو ازتن ب ورمیکه پل نطوریبهش نگاه کنم وهم نکهیا بدون

 گفتم: دمیکش

 زنم بخوابم ... مساله ايِ؟! شِیپ خوامیم -

و  بندازه گرفت نیرو رويِ زم وریخواست پل یرو که م یدست بازويِ

 ملتمسانه گفت:

 آخه سام ... -
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 حرفش و با خشم گفتم: نیب دمیپر

 ؟زنِیفهم ی... م یکار کنه؟تو زنِ من یخواد چ یم ؟یسام چ -

 کنه که ازت نییکس حق نداره برام تع چیمن!ه

 بشم! کیبهت نزد ایباشم  دور

 به موهاش و گفتم: دمینگاهم کرد، دست کش درمونده

 ي به کارت ندارم که ...آروم باش ... کار -

ب اون المص ریخواست بهش بگم گاز نگ یرو گاز گرفت ... دلم م لبش

 یول ؟یکن یرو!چرا دل منو خون م

 کردم ونگاهم رو به زحمت به چشم هاش دادم. سکوت

و ر لرزش نی!من ادیلرز ی... انگار م دیدرخش یهاش توي نور م مردمک

 !باخواستمیخواستم ... من اعتماد م ینم

 گفت: یلرزون صداي

 ترسم.. یمن ازت م -

دم حز اوقت  چیبود ... من ه اديیبود ... ترس از من ز اديیز گهید نیا

 نیتجاور نکردم که ازم بترسه ... خشمگ
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 و تکونش دادم: شرتشییي سو قهیانداختم تو  دست

رگته مچه  تو ؟دیترس یکارت کردم که م یچ ؟مگهیترس یم یاز چ -

 دختر؟!

دنِ ش با گشاد بشیبار محکم تر تکونش دادم که صدايِ باز شدنِ ز نیوا

 تو همون نورِ شد ... یکیچشمهاش 

 د:... باترس صدام ز نمیرو بب تنشتونستم پوست  یچراغ خواب م کم

 ... انمهریک -

ز اوباالتر  گلوشي گردنبندي بود که رويِ پوست  رهیخ مننگاه  یول

 کرد ... خم شدم یم ییاش خودنما نهیس

 تهوآهس دمیاونوتر رويِ قلبش رو بوس ی... کم دمیرو بوس وگردنبند

 گفتم:

 دي؟یپوش شرتییسو وونه؟فقطیدسرد  یگ ینم -

 دستم رو گرفت وبا تضرع گفت: مچ

 ... تو رو خدا ... انیک -
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 م؟ش یخود م یتنش از خود ب دنِیکرد با د یبود؟فکر م دهیمن ترس از

 پِیوز دمیآهسته خند دم،یخند

ك نو واش نگاه کردم  دهی... به چهره ي ترس دمیرو باال کش شرتشییسو

 ... دمیکش یتم وکماش رو گرف ینیب

 گفتم: باخنده

 رون؟یزنه ب یچته؟چرا چشات داره م -

 ... چه دمشیدستم رو دورشونه اش حلقه کردم و تو آغوشم کش وبعد

 همه مدت دوباره نیقدر خوب بود بعد از ا

 وگفتم: دمیاش رو بوس قهیبازوهام داشتن ... شق نِیرو ب ترانه

 فک کن! دنیي من ... فقط به خواب وونهید ربخوابیبگ -

 یحت دونفرهتوي اون تخت  راهنم،یچنگ زده بود به پ دم،یکش دراز

 سانت ازم دور بشه ... من کیذاشتم  ینم

 یروي تنم م شتریموندم واون دستش رو هر چه ب رهیخ یکیتار به

 فشرد.

 :دمیازش پرس قهیچند دق بعداز
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 !ست؟یمگه ن دي؟سردتینپوش زيیچ رشیچرا ز -

يِ کرد، با صدا ادیام ز نهیمکث کرد و فشارِ دستش رو رويِ س یکم

 گفت: یفیضع

 دوش گرفتم ... گرمم بود ... -

 بود! یهم دوست داشتن فیترانه ي ضع نیا دم،یخند

 به خودم فشردمش که گفت: شتریب

 ؟یکاري بهم نداشته باش ديیقول م -

نکنم؟که دست کار  یخواست که چ یخواست؟ازم قول م یقول م ازم

 بودم که وونهیدرازي نکنم بهش؟مگه د

ش ازوهاي دختري که تمام آرزويِ من بود؟!ب یبندازم تو دخترانگ دست

 رو فشردم و گفتم:

ول ق... فقط بهم  خورم کاري بهت نداشته باشم یقسم م زیبه روح عز -

 ... من یبده منو از خودت محروم نکن

 دارم! ازیبودنت ن به
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ن بود وم تیرضاسکوتش عالمت  دیبهم نداد، شا یکرد ... جواب سکوت

 شمارشِ دیفکر کردم که شا نیبه ا

 عدشماه ب کی دیسفر، شا نیبعد از ا دیشروع شده باشه ... شا معکوس

 یم دیگفتم ... با یم دی... باالخره با

 که چرا در حقش جفا کردم ... گفتم

به نظرش  دمیترس یماز واکنشِ ترانه،  دمیترس یم دم،یترس یم

 بودم تا اون روز دواریام یمعقوالنه نباشه ول

 بهم وابسته وعالقمند شده باشه که کنارم بمونه ... انقدر

نشون دهنده ي خوابش بود ... آروم موهاش رو  قشیهايِ عم نفس

 وزمزمه کردم: دمیبوس

 !دهیوانقدر راحت خواب دیترس یخوبه حاال م -

 :ترانه

گاه ن بهش یکه باز کردم نگاهم به دو تاپلک بسته خورد ... لحظات چشم

 ادمی...  امیخواب در ب یجیکردم تا ازگ
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...  اشمبه اتاقم اومد ... مجبورم کرد کنارش ب انمهریک شبیکه د اومد

 هوا وارد ی... اگه االن سام ب دمیلب گز

 کردم؟ یشد من چه م یم اتاق

 پرقدرتش خالص کنم که اون دوتاکردم خودم رو از بازوهاِي  یسع

 رنگ خودش رو نشون داد ... یگويِ طوس

 گفت: آروم

 . . هنوز زود..بخواب بلوط کوچولو .. -

.. . ستیوزود برام مهم ن رید دیفهم یمرد م نیگرفتم ... کاش ا ینفس

 من االن فقط دیفهم یمرد م نیکاش ا

.. من .م فرار کن نهیبرادرم منو تو آغوشش بب نکهیخوام از احتمالِ ا یم

 که برابر ینرمشدونستم سام با وجود  یم

 ده دلش هنوز باهاش صاف نشد ... یبه خرج م انیک

ش شدم که رويِ گونه ي سمت راست یچالومن مات  دیتقالهام خند از

 دهیاومد ... چرا من تا حاال ند دیپد
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مرد ماه ها کنار من  نی؟ایدقت یهمه ب نیشه ا ی!مگه مبودمش؟

 خندهبودم وقت  دهیکرد ومن ند یم یزندگ

 !ندازه؟یاش چال م گونه

 جلوي صورتم تکون داد و گفت: یدست

 شدي؟! یچ خِیم -

ه وناز گ رمیکردم نگاه بگ یم یکه سع یبهت در اومدم ... در حال از

 اش،آهسته گفتم:

 خوام پا شم ... یم -

زد ... دستش رو که پشت سرم گذاشت حس از تمام وجودم  لبخندي

 رفت ... قول داده بود!بهم قول داده بود که

ه نکنه ... صورتش که جلو اومد چشم هام رو بستم..قول داد تمیاذ

 رو قسم خورده بود ... زشیبود..نترس!روحِ عز

 !نترس

به موهام  ی... دست دمیراحت نفس کش دیام رو بوس یشونیپ یوقت

 وبعد دست هاش رو از دورم باز کرد ... دیشک



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 قبل از من خودش بلند شد ورفت ... یول

اطر خه هاش ... ب تیسخت بود بودن کنارش ... نه به خاطر آزار و اذ چه

 زن! کیاون مرد بود ومن  نکهیا

!من از شیمونث بودم و اون مذکر ... من پنبه بودم و اون آت من

 دهیکه از گوشه وکنار شن دمیترس یم ییزهایچ

 .بودم

 و بلند شدم ... دمیکش یقیعم نفس

عد و قبل از هر کاري بلوزي به تن کردم و ب دمیبه موهام کش یدست

 رو روش تنپوش کردم ... شرتییسو

. .. تخت بود کنارِکوتاه  هیزِپاینگاه کردم که روي م میساعت مچ به

 بود ... نُه کینزد

 روي انمهری. کرفتم .. رونیسالنه سالنه از اتاق ب بود ... داریحتما ب مامان

 مبل یِمبل لم داده بود و سر به پشت

راي لحظه دلم تنگ شد ب کینگاهش کردم و  یزده بود ... لحظات هیتک

 زود به خودم اومدم یچشم هاش ... ول
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 لب براي خودم غر غر کردم: ریو با خشم ز دمیلبم رو گز و

دم نبود که دلت براش تنگ آ نیاز ادختره ي خر!چشم قشنگ تر  -

 بشه؟!

. رفتم .. آشپزخونهبا افسوس براي خودم تکون دادم و به سمت  سري

 یاول صبح تو مقر فرمانده شهیمامان هم

ر تو مسافرت هم دست از کارهاش ب یبود ... حدسم درست بود حت اش

 داشت ... باحرارت داشت کارهاي ینم

 بخند گفتم:داد ... بال یرو انجام م صبحانه

 سالم مامان جــونم! -

 باال گرفت و با اخم گفت: یرو کم سرش

 سالم. -

 .ختیرو تويِ ظرف مخصوصش ر ریاي پن کهیبعد ت و

 یم کار کرده بودم که با اخم و تخم نگاهم یخلق بود ... مگه چ بد

 کرد؟

 :دمیپرس متعجب
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 شده مامان؟! زيیچ -

 من چشمم دنبالش بود ... آروم گفت: ینکرد ... ول نگاهم

 اول در رو ببند ... -

 :دمیشدم.دوباره پرس کیرو بستم وبهش نزد در

 شده مامان؟ یچ -

 پرت کرد و گفت: ریحرص چاقو رو تويِ ظرف پن با

 کرد؟ یکار م یتو اتاقت چ شبیپسره د -

م اهز نگو ادونست؟انگار سوالم ر ی... مامان از کجا م دیباال پر ابروهام

 خوند که با سرزنش گفت:

 ار قرارِ جوري تو رو تو بغلش گرفته انگ هی دمیسر زدم بهت د شبید -

 چه قدر حرص خوردم یدون یدر بري!نم

ل شحاشازده داره خو دمیکنم! صبم که د دارتونیهمون لحظه ب امین تا

 !رونیب ادیاز اتاق م

 شکبِ همه نیا نیکار کنم ب یبرقصم؟خدا چ یبودم ... به سازِ ک کالفه

 !ش؟بِک
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 دل بدم؟ یکحرف  به

 محق؟! انمهرِیکبه حرف  ایوبرادرِ نگرانم  مادرحرف  به

 شم،حق داره از من بخواد که کنارش با انمهریدونستم ک یهم م خودم

 موقت نیمن زنش بودم هر چند موقت وا

 ام ... ندهیترسوند ... ترس از آ یکه منو م بود

 حوصله گفتم: یب

 طرفم؟! ادیبزنم ن غیمامان؟ سرش ج کار کنم یچ -

 گفتم: عیبگه که سر زيیچ خواست

ت مال حرفمامان!بذار منم بگم!آره ... تو حق داري ... کا ستایوا -

 یمن که نم ی!ولنیدرست!کالمِ شما طال، مت

ي ورد اریکه شرعا شوهرمِ حاال چه به جبر و چه به اخت یاز کس تونم

 کرده؟ که غهیمنو ص یکنم!پس براي چ

 نگاهم کنه؟ گهیطرف د هی نهیطرف خودش بش هیبذاره  منو

 یمچ دستم رو گرفت و فشار داد، عصب د،یسرخ شده لب گز مامان

 گفت:
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 ه!نکاري کرده تو بگو  هیگم  یترانه ... من م -

.. خنده . دمیبعدي فکر کردنِ مادرِ مهربونم خند کیهمه  نیدلم به ا تو

 داریم هم پداي که نشونه هاش رويِ لب

 ... آروم گفتم: شد

 هی نکهیاسمت  رهیوري فکرت مف گمیم ینه مادرِ من!چرا من هر چ -

 زشیسرِ من آورده؟ به روحِ عز ییبال

 !باشم ششیخورد که کاري به کارم نداره ... فقط ازم خواست پ قسم

 پوزخند زد و گفت: مامان

 کنه یه که اصن مخش کار نمبخواد کاري کن یتو هم باور کردي!وقت -

 !چه برسه قسمادیب ادشی زشیکه عز

 روحش! به

وردم  آو دستم رو که هنوز تو حصارِ پنجه هايِ مامان بود باال دمیخند

 ... آروم دمیرو بوس مامان دستوپشت 

 :گفتم
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 نویاباشم ...  دهینفهم انیز کمدت ا نیتو ا یمادرِ من ... من هر چ -

 اش براش از هر یب یوب زیکه عز دمیفهم

ورد آ یماون موقع  ارهیبه سرم ب ییمهم ترن ... اگه قرار بود بال زيیچ

 سامباوجود  الیو نینبود نه تو ا یکه کس

 امیربتونم از پسش ب یکنم مامان ... من خودم م یوتو!خواهش م یوکام

... 

د هاش خارج کر هیاز ر یچشم هاش رو بست و نفسش رو با پوف مامان

 و گفت:

 مراقبِ خودت باش ... نگرانتم! یواال ... ول دونمینم -

 :بازش کنم گفتم نکهیرفتم، قبل از ا درتکون دادم وبه سمت  سري

 تخت! التی!خامیبر م انینباش ... من از پسِ ک -

*** 

ه ببود که سر  انمهريیک شِیتو سکوت خورده شد ... حواسم پ صبحانه

 اش بازي ییچا وانِینشسته بود وبا ل ریز
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د ز یخواب آلود بود مدام چرت م شهیکرد ... ترمه هم که مثلِ هم یم

 ایافتاد  یم انیرو بازوي ک ایوسرش 

 !یکام

 کیزدا نکرد ... هو یمنو متعجب م نیزد وا یم گرمخوب بود ... باد  هوا

 میبه حدي گرم شد که مجبور شد ظهر

 راي... وهوايِ خوب همه مون رو ب میکم کن از حجم لباس هامون یکم

 خوردنِ نهار کنارِ ساحل متفق القول

 ... کرد

 ،میکرد یرو برايِ رفتن به ساحل جمع م لیوسا میکه داشت همونطور

 ي آزاردهندهبرايِ شکستنِ سکوت 

 گفتم: انمهر،یک

 گرم شده ها! یلیهوا خ -

 مخاطبمِ که سرش رو باال گرفت وآهسته گفت: دیفهم انگار

 آره ... -
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 رو به اون نیباعث شد از ا یصبح خوب بود؟دوباره چ نکهیشد؟ا چش

 رو بشه؟

 محويو همونطور نگاهش کردم که لبخند  دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 زد وگفت:

که  قدر گرمِان ینیب یبار م هی...  نطوريِیشمال ا بهار کینزد شهیهم -

 بار انقدرِ  هی...  یشرت بپوش یمجبوري ت

 دی عدمِ اوقات انقدر ی... بعض یبغلِ بخاري شال وکاله کن دیکه با سرد

 گهید یکن یشه که فکر م یهوا خوب م

 لیتحو ساعت از سال هیهنوز  یول یهوا آفتاب دیتموم شده وکلِ ع سرما

 !شهیگذره که بارون شروع م ینم

ودم ل بزدم ... نه به حرفهاش ... بلکه به حرف زدنش ... خوشحا لبخند

 داده انیکه به ساکت وصامت بودنش پا

 ... بود

 و بالشتک ها رو برداشت و گفت: ریحص

 ... نیایب واشی واشیکنم..شمام  یجامون رو پهن م رمیمن م -
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 اومد و گفت: نییبر نداشته بود که سام از پله ها پا یقدم هنوز

 خوام باهات حرف بزنم ... ی... م انیکن کصبر  -

ه ب رو انیک لیووسا ریرو صدا کرد ... حص یرو بلند کرد و کام صداش

 کرد یسپرد وبعد همه مون رو راه یکام

 ..کردم . یرو تو دستم فشردم و نگران بهشون نگاه م ترمه... دست 

 ام کرد ... آهسته گفت: یلبخندي زد و تا دمِ در همراه انیک

 چته؟ -

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 ها! نیدعوا نکن -

 هاش رو آروم باز وبسته کرد وگفت: چشم

 چشم! -

 آهسته هلم داد و گفت: وبعد

 ... میما اومد نیرو آماده کن نهارتا شما بساط  -

ترمه  لِ حال به دنبا نیکه بسته شد انگار نفسِ منم حبس شد ... با ا در

 وانه شدم ...ر دیکش یاي که دستم رو م
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 :انمهریک

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست یعصب سام

 نشو؟ کیاهرم انقدر نزدمگه نگفته بودم به خو -

م ... ردک یبار مثلِ خنگ ها نگاهش نم نیموندم ... ا یبار ساکت نم نیا

 کردم ... یبار از حقِ خودم دفاع م نیا

 نگاهش کردم و گفتم: نهیبه س دست

 بهت گفته باشم چشم! ادینم ادمی یچرا ... ول -

 و گفت: دیبه موهاش کش یزد و رويِ مبل نشست، دست پوزخند

 تنِ توبه چشم گف ازيیداشت که ن تیفکر کنم انقدر حرفم قطع یول -

 کردي ... یاجراش م دینداشت ... با

کردم ... ترانه؛  یاش رو درك م یروبروش نشستم.نگران خونسرد

 منم یخواهرش بود ... ناموسش بود ... ول

 بودم! شوهرش

 چپم کردم و گفتم: پايِگاه  هیراستم رو تک پاي
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 من بگم چشم!تو ستیقرار ن یکه تو بگ یبراي من نداشت ... هر چ -

 ... منم نظر خودم رو ینظرِ خودت رو گفت

 !دارم

 داد زد: یعصب

 ؟یفهم ی!میاشمن بحق نداري شب تو تخت خواهر  -

 شد! یداشت خنده دار م رتشیاي کردم ... غ خنده

 ملعا برايِ پ ختیودلِ من ر دیتر شد، مثلِ فنر پر یشیخنده ام آت از

 خونواده نیا یکرده اش وتو دلم به سرتق

 دادم! فحش

 گفتم: یعصب

وب صاحابت خ ی!بذار اون پايِ بریگن حملهبتمرگ سرِجات!انقدر گارد  -

 سمتم حمله کن! یشه بعد ه

 چرا؟! یبود؟ول رتیورم کرده بود!غ گردنششده بود ... رگ  سرخ

 نبودم! دنیکش عقب!امروز من مرد دمیکش یمن عقب نم امروز

 هاش رو مشت کرد و گفت: دست
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 کشی!دوست ندارم انقدر نزدیباش کیدوست ندارم به خواهرم نزد -

 !یباش

 :مدیکردن وصدا رو باال نبردن!غر شهیگرفتم ... بس بود صبر پ نفس

 بفهم نفهم! نویواهرم نکن!خواهرتو زنِ من!اانقدر خواهرم خ -

 :دیهم مثل من غر سام

 !توئهوقت ي م غهی!اون فقط صه؟یچ ه؟کشکیکدوم زن؟ زن چ -

سرم  تو ام با تمام قدرت آزاد کردم وانداختم یرو از تارهاي صوت صدام

 وعربده زدم:

 من دوستش دارم!قبال هم بهت گفتم!دوستش دارم! یول -

 یم براي ترانه یکه قلب یی... درست جا دمیام با مشت کوب نهیس روي

 :دمیونعره کش دیکوب

 بِ منِ قلبِ!قلبِ من!قل یي لعنت نهیس نیتوي ا ؟یبنیرو م نجایا -

 دست نمیبیکه خواهرت رو م یاالغ!قلبِ من

 !کنمیرو گم م وپام

 :ادمدوآرومترادامه  دمی... زبونم رو رويِ لبم کش مدیکش یقیعم نفس
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در  و حق نداريت ؟یفهم ی.. م.ادامه بدم  تونمیمن بدون خواهر تو نم -

 ... ريیبگ میمن تصم یِزندگمورد 

 قبول کنم! تونمینم یول کنمیات رو درك م ینگران

 و گفت: دیدستش رو محکم روي چشمهاش کش سام

 ... دهیي خواهرم روبه گند کش هیکه روحلعنت به دوست داشتنِ تو  -

 لعنت به تو مرد!

 شد ... آهسته گفت: رهیکرد وبهم خ یپوف

با  یتوجهم! اصال ؟یِچه عشق نی!آخه ا؟یِچه دوست داشتن نیآخه ا -

 داري لیدل یگ یکار کردي؟!م یترانه چ

ا ه وونهیه د... به من بگو که مث یبه ترانه بگ خوادینم لت؟ی... پس کو دل

 از هیهزار تا فکر جور واجور نکنم هرثان

 مثه خوره وجودم رو بخوره! یروز و نگران شبانه

 سام؟! ؟بهیداشتم بگم؟به ک یگفتم؟چ یم دیبا یچ

 دستهام گرفتم و گفتم: نیروي مبل نشستم ... سرم روب درمونده
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 ادیشه فر یها رو نم زیچ یشه جار زد ... بعض یحرف ها رو نم یبعض -

 به همه شهیدرد ها رو نم ی. بعضکرد ..

 ریمن گ بِصاحا یدلِ ب نی... بابا بفهم منم آدمم!منم دل دارم ... ا گفت

 خواهر توئه خشک مغز شِیکرده پ

 !بفهمزنم باشم!د  شِیذاري من پ یکه نم متعصب

 امس...  دهیهر دو خم یقبل ول یقینشست ... باز هم مثل دقا روبروم

 آهسته وآروم گفت:

ر به س خوامیکه م شمیوقت ها انقدر ازت متنفر م یبعض ؟یدون یم -

 تنت نباشه ... از روزي هم که اونطور

بگم که  یخواهرم رو دوست داري ... چ یوگفت ديیکش عربده

 !ادیازصداقتت خوشم م

 زدم که ادامه داد: پوزخند

 ی. نمبازي بشه .. خواهرمبا احساسات  خوامیباشه نم یهر چ یول -

 ب بکشه ...خوام عذا

 ام وگفتم: یشونیبه پ دمیدورِ باطل دست کش نیاز ا کالفه
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ن که گلوم رو م...  یگ ی... به خدا داري چرت م یگیداري چرت م -

 دوستش دارم بعد گمیکنم و م یپاره م

 عذابش بدم؟! امیم

 به لبش ... چشم هاش دیکرد، به موهاش چنگ زد ... دست کش سکوت

 یرو باز وبسته کرد وبعد از مکث طوالن

 :گفت

 ... مینز یبه بچه ها حرف م می... تا برس رونیب میپاشو بر -

 ر!همه دردس نیاز ا دمیکش یشد ومنم به پاش بلند شدم ... آه بلند

 که سام سکوت رو شکست: میزد یحرف کنار هم قدم م یب

سه خواهرم،ِوا نکهیانه فقط به خاطر  دوست دارم ... یلیترانه رو خ -

 ... من شهیدوستم هم حساب م نکهیخاطر ا

ه هم رانهر وقت خواستم فوتبال بازي کنم ت ادمِیکردم! طنتیترانه ش با

 کنارم بود ...

.. .شه خوب بود که خواهرِ آدم دوستش هم با یلیزدم ... خ یتلخ لبخند

 همون خواهرانه یخواهرايِ من حت یول
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 کردن ... یباهام رفتار نم هم

 بهش کردم و گفتم: ینگاه مین

 خوبه ... نه؟ یلیخواهر داشتن خ -

ي انواده خا که از دور معلوم بود ... به ییایبه جلو بود ... به در نگاهش

 اتراق کرده بودن و ایکه جلويِ در

مه کرد ... سر تکون داد وزمز یاي که مدام ورجه وورجه م دختربچه

 کرد:

 !یلیخ -

 زده گفتم: حسرت

 خوش به حالت! -

 شدم و گفتم: رهیبه روبرو خ منم

 وش به حالت که خونواده داري!که مادر وپدر داري ... که خواهرخ -

 پدر و مادرت یوقت هیوبرادر داري! حسش چ

چشمم به دست  شهیسام؟من هم یدون یخرن؟م یاسباب بازي م برات

 ومادرم بود ... پدر ومادري که از پدر
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 یمن به چشمشون نم یگذشتن برايِ بچه هاشون ... ول یم جونشون

 اومدم ...

 نگاهم کرد و گفت: ستاد،یا سام

 بهم گفته ... ییزایچ هیترانه  -

 رو نگاه کردم وگفتم: مخالفشرو تکون دادم وجهت  سرم

.. .کنم  تیرو اذ یسکه بتونم ظلم کنم ... که ک ستمین یسام من آدم -

 رو که دوست یکس که ستمین یمن آدم

 کنم! تیاذ دارم

 :دمیکردم ودر همون حال پرس حرکت

 !نبودم دیترانه بودم؟شا شِ یکه من پ یدونیاز کجا م -

رد و ک اش باز نهیتا رويِ س شتر،یرو ب راهنشیزد ودکمه هايِ پ پوزخند

 گفت:

 شدم چشیخواست بهم بگه ... پا پ یمامان حالش گرفته بود ... نم -

 به ترانه سر زده که شبیبهم گفت که د

 !نرویباز زدي از اتاقش ب شِیتو اتاقش ... صبم که با ن دهیرو د تو
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دم کر ده؟احساسید یمادرِ ترانه منو تو چه حال یعنی...  دمیگز لب

 درد نیاوقات، شرم بدتر یگرمم شد ... بعض

 شه! یم آدم

 :دیربط پرس یاومد، ب یکه عصا زنان پا به پاي من م سام

 ؟کرده یساحل رو هم حصار کش لتونیفام نیي که اچه جور -

 کردم که تا ساحل رو تو محاصره ي ملک ییبه بلوك ها ینگاه مین

 نییگرفته بودن وبعد سر به پا یشخص

 دادم: جواب

ن نبود زهایچ نیند ابدر  ادیساختن ز یخونه رو م نیاون موقع که ا -

 شهردارياگه خود  یاالن حت ی... ول

 گهیمدت د هیکنن ...  ینیعقب نش دیبهشون نگه، خودشون با زيیچ

 ... شهیخطرناك م ادیجلو ب ایکه در

ثل مرد م کیرو باال گرفتم ... دوست داشتم باهاش حرف بزنم ... با  سرم

 خودم ... مثل خودم که نه!
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 کین رو داشت که م ییزهایچ اریبا من تفاوت داشت ... سام یلیخ سام

 عمر حسرتشون رو خوردم ...

 دمِ  روزها بغضم هم مثل اشکم نینبود ... ا خودمکردم ... دست  بغض

 مشکم بود!

 م:کردنِ بغضم گرفته بود، گفت یام براي مخف یکه از سع ییصدا با

خواهرا  ام ... قدر خونواده ات رو بدون ... قدرِ مادرت ... پدرت ...س -

 اگه یوبرادرت ... قدرشون رو بدون حت

 یقتو که نهیحداقلش ا ی... ول زننی... سرت غر م زننیسرت داد م یگاه

 نوزاد نارس بودي رهات نکردن ... هی

 دهنم رو فرو خوردم ونگاهش کردم ... با غصه گفتم: آب

 م ...هلل قسبه واا ی... ول یوست داري ... نگران. ترانه رو دقبول دارم .. -

 گرفتم و گفتم: آسمونمت رو به س راستمي دست  اشاره انگشت

 شتریو از جونم برکه اون باالست قسم ... ترانه  ییبه همون خدا -

 نپرس چرا!تو رو به همون یدوست دارم ول
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 نهراتخود  نکهیبگم، قبل از ا تونمیقسم نپرس چرا!چون االن نم ترانه

 بفهمه ازم نخواه!

 فت:گنگاهم کرد ... موشکافانه ... آهسته  قی... دق ستادیا روبروم

 قانع کننده باشه ... لتیدل دوارمیام -

ه به ک بودم دوارمیبودم ... منم ام دواری... منم ام دمیکش یقیعم نفس

 ... سر تکون ادیچشم ترانه قانع کننده ب

 و گفتم: دادم

 منم ... -

 روزها نیام که به زانوي سام انداخت ینگاه می... ن میقدم برداشت دوباره

 یراحت خم وراست م دمید یبه چشم م

 پايِ سالم بود! هی یول ی... درد داشت گاه شد

 روبه سام گفتم: میدیمتريِ اتراق که رس چند

 تونم.. یاه که از ترانه دور باشم ... که نمفقط ازم نخو -

 شد بگه ترمه با ذوق و شوق روبرومون ظاهر زيیسام چ نکهیاز ا قبل

 وگفت:
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 اي؟! هین!پاواسه برنزه کرد دهیجون م نجای... ا گمایجون ... م انیک -

با  د،یخند یچرخوندم که م سامدرشت شده ام رو به سمت  چشمهايِ

 خنده گفتم:

 !ریبگ نویکم جلو ا هی یبه جونِ من غر بزن یه نکهیبه جاي ا -

 بودنِ  دایدونم چرا ز یروزها نم نیبازوهايِ ترمه که ا رِیانداختم ز دست

 اومد! یبه چشمم م شتریوزنش ب

 هاش رو دورِ گردنم حلقه کرد و گفت: دست

 اشه؟!باطالعات داشته  آدمبد  ره؟مگهیجلو منو بگ یواسه چ -

 :دمیو پرس دمیي گل انداخته اش رو بوس گونه

 !ن؟یاي اطالعات ندار گهید زیچشما در مورد  -

 شروع کرد به شمردن و گفت: دشیو با دست هايِ سف دیخند

 هايِ روشدر مورد  ن،یيِ نوهاي بانکدار ستمیسچرا ندارم؟در مورد  -

 انهیرا ابردرمانِ سرطان، در مورد  دیجد

 امِاقوتو کشور هايِ مختلف، در مورد  اتیهاي مال روشدر مورد  ها،

 در راك،در مورد  کا،یآمر مددر مورد  ،یرانیا
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 بنداندازيِ بانوان ... دیهاي جد وهیش مورد

 ...و نشاط بود  شادي دی... ترمه برايِ هر خونواده اي نو دمیخند

 گرفت و گفت: ینفس

 اش رو هم بگم؟! هیبق -

 و گفتم: دمیام رو به گونه اش کش ینیب

 ري بازي؟! ی... همون چند تا بس بود ... م رینخ -

 گذاشتمش ... نیتکون داد و چند لحظه بعد زم سر

 :دیرسپ یبهم کرد وبا نگران ینشستم ... نگاه ریترانه رويِ حص کنارِ

 !ن؟یکارت داشت؟!دعوا که نکرد یسام چ -

 رو گرفتم و گفتم: دستش

در ... تو چرا انق میدبود که ز مردونهکم حرف  هی ؟ینه ... واسه چ -

 !؟ینگران

 تکون داد و گفت: سري

 ... یچیه -
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 نیا یشدم، ک رهیسرم خ بااليِرو رها کردم وبه آسمونِ صاف  دستش

 شه؟! یهمه تالطم تموم م

*** 

کر لب تش رِیخانم گرفتم وز نهیتهمچاي رو از دست  وانیلبخند ل با

 کردم.

 نیکردم از ا یبود ... خدا رو شکر م دهیآروم روِي پام خواب ترمه

 خانواده نیبا خودم ... حداقل تو ا ترمه تیمیصم

 یم مخواهر کوچکتر رو به کیهمه بهتر بود باهام ... طعمِ وجود  از

 به موهاش و دمیچشوند ... دست کش

 رويِ تنش ... دمیرو باالتر کش کاپشنم

ردم د ککه انگار هوا گرفته تر شد ... سرم رو بلن دمیچاي نوش مقداري

 کیکه به هم نزد رهیابرهاي ت دنِیوبا د

 شدن گفتم: یم

کن ... مم شهیه ابري متو ... هوا دار میبر میمع کنبهتره کم کم ج -

 ... ادیبارون ب
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آماده ي  قهیدق چندکرد وظرف  دییرو تا منخانم هم حرف  نهیتهم

 ... سبد رو تو دستم میبرگشتن به خونه شد

 زد گفتم: یقدم م ایو روبه ترانه که آروم کنارِ در گرفتم

 ... گهید میبر -

 زد وگفت: نادريلبخند  برگشت،

 نورایرده اخ هیخوام  ی... م امیم گهیساعت د میمنم ن نیشما بر -

 بگردم.

 منم لبخند زدم و گفتم: نش،یریشزده از لبخند  ذوق

 ، هوايِهوا نی... ا رهیم بارون بگ... فک کن ایباشه ... پس فقط زود ب -

 بارشِ.

 نه شدموار هیتکون داد و من پر از شورِ عشق با سري افتاده دنبالِ بق سر

 شمشاد ها عبور کردم. نیو از ب

 :دمیخانم پرس نهیگذاشتم و از تهم نتیرو رويِ کاب سبد

 برم؟ ن؟منیخب خانم کاري ندار -

 سرگرمِ چاي دم کردن گفت: همونطور
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 نه مادر ... برو ... -

د د شبلن لمیموبااز درآشپزخونه خارج نشده بودم که صدايِ زنگ  هنوز

 دمشیکش رونیب بمی... دست کردم و از ج

... 

 فوري جواب دادم: ن،یاسم حس دنِید با

 جانم داداش؟! -

 ی(!کجاها هستآداش؟ ريد انیکو انیفراري ... کو سِییسالم بر ر -

 داداش؟)

 لب نثارش کردم و گفتم: ری... پدرسوخته اي ز دمیخند

 کارت رو بگو بابا ... -

 وبعد گفت: دیلحظه اي خند چند

 .میرس یم گهیآقا ما تا دو ساعت د -

ا ه مبزودي ملحق بشن  نیبه ا ایمیوک نیکردم ... قرار نبود حس تعجب

 ... هنوز زود بود!باتعجب گفتم:

 کار نداري؟! امروز؟مگه تو اون شرکت -
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م ي خوش خنده بودنش داشت رو اعصاب صهیخص نیوباز ا دیخند بازهم

 رفت! یراه م

 خنده گفت: با

وش خاونجا  ییتو تنها ذارمیکردم رفت!فکر کردي من م لشیتعط -

 خام است برادرا! الی؟خیبگذرون

 ي ابروم رو خاروندم و با تاسف گفتم: گوشه

ابون صلِ خودش رو ... نگو آقا د میایفهمم چرا اصرار کردي ب یحاال م -

 زده بود!

 گفتم: یبار من حرص نیوا دیهم خند باز

 !رد؟کنم م یم فیکوفت!چته؟مگه جوك دارم برات تعراي  -

 و گفت: دیخند

 یم گهیعت د... دو سا میایم می!دارشهیخشک م رتیحرص نخور ش -

 نره اخوي! ادتی... فرش قرمز  نمتیب

 ردک یجو رو بهتر م نیاومدنِ حس دیکردم ... شا یکرد ... پوف وقطع

 نبود ... روي مبل نشستم نیقرارمون ا یول
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 رو به سام گفتم: و

 !ادیزلزله داره م -

 نگاهم کرد و گفت: باتعجب

 شتري؟یر دي؟چندیاز کجا فهم -

 زدم و گفتم: هیمبل تک یو سرم رو به پشت دمیخند

ود به قرار گم ... دوستم ... ک یمرو  نیکه نه ... حس یبابا زلزله ي واقع -

 سبعد خودش روبهمون برسونه ... ناک

 ... چوندهیرو پ شرکت

 خنده اي کرد وبا اشاره ي ابرو گفت: تک

 به تو داره! یبیعجشباهت  -

 ... رمینگفتم و چشم بستم تا لحظه اي آروم بگ زيیچ

 دیچشم بستن، چاي خوردن، حرف زدن چه قدر طول کش نیا دونمینم

 ... ومدیکه ترانه ن

 ارونببود و  رونیبود ترانه ب تمامساعت  کیبه خودم اومدم که  یزمان

 ه بود ...گرفت
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ه ب که رفت دمشیند دیترانه اومده بود ومن حواسم نبود ... شا دیشا

 اتاقش ... اخم کرده به سام گفتم:

 ترانه اومد داخل؟! -

 گفت: یکه خمارِ خواب بود با خواب آلودگ سام

 ... دمشی... ند دونمی... تري؟نم یهان؟ک -

اله ... همون جسمِ مچ دمشیرفتم وچشم چرخوندم ... د پنجرهسمت  به

 یشده اي که کنار ساحل نشسته ... ب

 زدم وبا عجله به سمتش رفتم..با صداي بلند گفتم: رونیب یمعطل

 ترانه؟تران! -

 رعتساز جاش بلند نشد ...  یول دمیفاصله د نیخورد که از هم یتکون

 شدم کیکردم وبهش نزد ادیپاهام رو ز

ون ارشالقِ ب ری.تمامِ وجودش زبود. دهی... کنارش زانو زدم، رنگ پر

 بود..دست انداختم دورِ شونه اش و با سیخ

 گفتم: هول

 تو؟! ومديیچرا ن زمیترانه؟عز -
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 زد و آهسته گفت: هیام تک نهیرمق سرش رو به س یب

 سخته؟ یچرا انقدر زندگ -

ه تنش سرد بود ب یتب داشته باشه ول دیاش شا یشونیزدم به پ دست

 و دمیاش رو بوس قهیجاي داغ بودن ... شق

 :گفتم

ودت رو ولش کن ... تو چرا به خ یزندگ یي من ... سخت وونهید -

 !ري؟یگ یسخت م

م بلندش کردم ... با قد یسخت یزانوهاش وبا کم ریانداختم ز دست

 نهیرفتم ... تهم خونهبه سمت  نیسنگ ییها

اش  ونهکرد با ترس در رو باز کرد وبه گ یکه از دور تماشامون م خانم

 و گفت: دیکوب

 شده؟ یچ -

ه د ببدم که چنگ ز یبه خودم چسبوندم؛ خواستم جواب شتریرو ب ترانه

 و نگاهم رو متوجه خودش کرد، راهنمیپ

 گفتم: آروم
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 جونم؟ -

 و گفت: دیام کش نهیاش رو به س گونه

 برم حموم. خوامیم -

 خانم نگاه کردم که گفت: نهیتهم به

 ... ارمیتو ببرش، من لباس هاش رو م -

خواستم  نگاه هاي نگرانِ برادرهاش ترانه رو به حموم رسوندم ... رِیز

 داخل برم که گفت:

 ... رمی... خودم م نیبذارم زم -

 نیخم شدم و آروم پاهاش رو به زم یباهاش نکردم ... کم یمخالفت

 بره داخل حموم با نکهیرسوندم ... قبل از ا

 :دمیپرس ینگران

 خودت بري؟ یتون یم؟یشده ترانه؟خوب یچ -

 وحبس کرد  نهیکرد ... باز هم لبخندي زد که نفسم رو تو س نگاهم

 گفت:

 آره ... -
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 !ورفت

ا تدست هام گرفتم  نینشستم وسرم رو ب نیجلويِ حموم رو زم کالفه

 خانم هول ودستپاچه ونفس نهیتهم نکهیا

 و گفت: دیزنان رس نفس

ته اري داشکبچه ام  دیبرو تو سالن شا ؟پاشوینشست نجایچرا ا مادرا  -

 باشه بتونه راحت بهم بگه ...

 افهاش اض یمن بود؟من تو زندگ ریتقص یعنینگاهش کردم ...  درمونده

 روز انداخته بودتش؟!چرا نیبودم که به ا

 یموند؟به چ رونیداخل؟ اصال چرا انقدر ب ومدیبارون گرفت ن یوقت

 ن وکرد که متوجه گذر زما یداشت فکر م

 نشد؟! نیزم یِسیخ

 گفتم: آهسته

 برم؟! -

 که لبخند زد و گفت: شونمیدرك کرد چه قدر پر انگار
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 ود ...بسر به هوا  نطوريیهم شهیهم دختر من نیآره مادر ... برو ... ا -

 اینشد سیبرو تو سالن خودت هم کم خ

... 

م ودبنشده  سیترانه اصال خ یسیشده بودم ... در برابرِ خ سیکم خ من

... 

.. بلند شدم و خودم رو کشان کشان به سالن رسوندم . نیو سنگ زار

 دیگز یزده بود و لب م هیسام به عصاش تک

.. با .هم روي مبل نشسته بود وسر به زانوهاش چسبونده بود  ی... کام

 اریصداي قدم هام هر دو هوش دنِیشن

 نگاهم کردن ... شده

 :دیپرس یبا نگران سام

 !چشِ؟ -

 :دمیرمق نال یباال انداختم ... ب شونه

 ... دونمینم -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 به زدم و هیتک واریکشوندم ... به د بخاريخسته ام رو به سمت  تنِ

 گفت: تیبا عصبان اری... کام دمیسر نییپا

ه بدي زورِ بازوت رو بمونه؟ تو که خوب بل رونیب یاصن چرا گذاشت -

 دستش رو یخواست یم ؟خبیرخ بکش

 !گهیتو خونه د اريیوب ريیبگ

 دونستم یمن که نم ینداشت ... ول ینگفتم ... سام هم پاسخ یچیه

 بارون بمونه ... رِیخواد ز یترانه م

ل توجه به بارش آسمون همونطور دمِ ساح یي من چش شد که ب ترانه

 نشست؟!

*** 

ه بتو تو شال وکاپشن و پ دهیچیسرِ ترانه اي نشسته بودم که پ باالي

 خواب رفته بود ... آروم موهايِ روي

.. .اش رو کنار زدم و نگاهش کردم ... دماغش سرخ شده بود  یشونیپ

 صورتشسمت  شتریشال رو ب یکم

 نشسته بود گفت: گهید... مادرش که سمت  دمیکش
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 ره ...وقت خوابش به هم بخو هیکه نکنه  می... بر دهیخواب گهید -

ي ه ادادم ... مادرش که پاشد، از فرصت استفاده کردم و بوس سرتکون

 اش زدم ... یشونیکوتاه رو پ

ه و زل بزن نهیدوست داشت بش تینها یسرکشم که ب لِ یمبرخالف  بعد

 به ترانه بلند شدم وبه دنبالِ 

 ايِه پلککه نگاهم پشت  یخانم اتاق رو ترك کردم ... در حال نهیتهم

 بود ... کرده ریبسته ي ترانه گ

.. . دیمال یکنارِ بخاري زانو زده بود ودست هاش رو به هم م نیحس

 بودن ... دهیبود که رس یساعت مین بایتقر

خانم  نهیزده بودم و تهم هیاتاق تک وارِیکه من نگران به د یزمان همون

 دیچیپ یم لهیبا غر غر ترانه رو مثل پ

 لباس هايِ گرمش ... نیب

 :دیپرس یکه کنارِ ترمه نشسته بود با نگران ایمیک

 خوبه؟ -
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وابِ ن جخانم به جايِ م نهینشستم ... تهم نیتکون دادم و کنارِ حس سر

 داد ... ایمیبه ک یمفصل

 به من کرد و آهسته گفت: ینگاه نیحس

 بارون موند؟ رِیچرا ز -

 از غیدر یدونستم ول یشد اگر خودم هم م یکردم ... خوب م نگاهش

 زبونِ ترانه رِیکلمه که بتونم از ز کی

 ... شیپ هیبکشم ... سر تکون دادم ... مثل چند ثان رونیب

و ام ر یونشیدستم رو دورِ زانوهام قفل کردم و پ دم،یرو باال کش زانوهام

 بهشون چسبوندم ...

 که دمیشن یگن، صداشون رو نامفهوم م یم یچ هیمهم نبود بق برام

 ي من ترانه ايکردن..برا یباهم صحبت م

 پناه شده یوب سیگنجشک خ کیبارون مثل  رِیبود که اونطور ز مهم

 ادیکه تازه پرواز رو  یبود ... گنجشک

 یبکه  ینروبا رِیخوب نبود ... مونده بود ز دنشیبود وهنوز بالِ پر گرفته

 رو ایرحمانه و بدون توجه بهش دن
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 کرد ... یم سیخ

ارد س وانقدر بهش استر دینبا دیمن بود..شا ریتقص دی... شا دمیکش آه

 خواستم یبه زور م دینبا دیکردم ... شا یم

 گفت ... یاگه اعتراض داشت که بهم م یکنارم بمونه ... ول که

 ؟یذاشتیزد که مگه تو م بیتو وجودم بهم نه یکس کی

 به مخالفت باهاش بلند شد و گفت که بهش فرصت داد! یکس

ه وجدانم رو بشنوم ... سر بلند کردم و ب خواستم جنگ و جدل ینم

 شدم ... رهیسقف خ

 به شونه ام زد و گفت: یدست نیحس

 یکن یمل انقدر فکر ن... حداق ادیچرت بزن ... حالت جا م هیپاشو برو  -

 ... یکه مثه مرغِ سر کنده بال بال بزن

ردم ک هیبه بق یمحوي به نشانه ي تشکر زدم و بلند شدم ... نگاه لبخند

 چیه یکه هر کدوم سرگرم بودن ... ب

 کرد رسوندم ... یکه سام استراحت م یخودم رو به اتاق یحرف
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 رانهت گهیدچند ساعت  دیشا نکهیا دیو چشم بستم به ام دمیپتو خز ریز

 برام حرف بزنه ...

*** 

 ...فت تنها چند ساعت بعد بلکه روز بعد هم ترانه کلمه اي بهم نگ نه

وبه چشمهايِ خمارش نگاه کردم که به بخار چاي  نشستم روبروش

 شده بود ... رهیخ

 و گفت: ستادیدست در دست ترمه کنارِ ما ا ایمیک

 ن؟یایحاال جدي نم -

.. د .ترانه نگاه کردم که با دلخوري سري به نشانه ي نه تکون دا به

 زدم و گفتم: ایمیلبخندي به ک

دو  یکی.. .ارون وسرما مونده تو ب یبه اندازه ي کاف روزینه ... ترانه د -

 روز داخلِ خونه بمونه براش بهتره ...

 برمش ... یهمه جا م بعدش

 و گفت: دیاش کش یشونیبه پ یدست ترانه

 ..... تب که ندارم . ستیام ن زيیبابا من که چ -
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 گفتم: ظیحرفش وبا غ نیب دمیپر

خونام تموم است شیساعت پ میم که نآره ارواح شکمت!پس من بود -

 کرد؟ یدرد م

م ما... ت دیچیغره اي بهم رفت و شالش رو محکم تر دورِ خودش پ چشم

 تالشم رو کردم که خنده ام رو کنترل

 :داد گفتم یکه با لبخند به جر وبحث ما گوش م ایمی... به ک کنم

 خوش بگذره بهتون ... نیبر -

 دیسبو دست انداخت دورِ گردنِ ترانه و گونه اش رو ییبراي دلجو ترمه

 و گفت:

 سه دمِ خوشگل بخرم ... یِماه هیبرات  دمیقول م یآج -

 دی... دوست داشت براي خر دیرو بوس ترمهلبخندي زد ودست  ترانه

 یو تماشايِ شهر بره ول نیهفت س لوزامِ

 رچنداش بدتر بشه ... ه ینذاشتم ... دوست نداشتم سرماخوردگ من

 حالش چندان هم خوب نبود که بخواد بدتر

 گفت من خوبم! یخودش قبول نداشت وپهلوان وار م یول بشه
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م نه هکردن و رفتن ... ترا یآماده و لبخند به لب خداحافظ کیبه  کی

 کرد به یتر نگاهم م نیهر لحظه غمگ

انم خ نهیبود که تهم نیاش هم ا یاجازه بدم بره ... بدشانس نکهیا دیام

 به طور کامال خودجوش با من موافق بود!

به دست داشت چادرش رو رويِ سرش  فیرو به مادرش که ک ترانه

 کرد گفت: یمرتب م

 خوب خودم رو بپوشونم ... دمیمامان قول م -

 شد وگفت: کیخانم نچ نچ کنان بهش نزد نهیتهم اما

النم ا نیهم!ايیذارم ب یم نمبري داخِل بخاري ه ینه مادر ... تو حت -

 ییچند ساعت بخواب ... چا هی...  یداغ

م ه یبردت دکتر ... بدخلق یم انیبخور ... اگه خوب نشدي ک نیدارچ

 که ... مثه بچه میرینکن ... مادر در نم

.. . یکن یدست وپات رو جمع م ینیش یاونور م نوریا یدوساله ه هاي

 ... میر یفردا که بهتر شدي م
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م غر انخ نهیکه تهم دیکرد و گونه ي مادرش رو بوس یپوف دینا ام ترانه

 غر کرد:

 رما بدي؟!سال ما رو هم س لِیدمِ تحو یتون یم نیبب ایحاال ب -

بهم  گهیدو مادرش رو تا دمِ در بدرقه کرد ... اما  دیگرفته خند ترانه

 نیکه صدايِ موتور ماش نینگاه نکرد ... هم

 ...زل زد  رونیرفت و به ب پنجرهخارج شد به سمت  اطیکه از ح اومد

شدم و آروم دِم گوشش  کیاش بهش نزد یهمه سرتق نیاز ا خندان

 گفتم:

 ... ینیبارون نش ریساعت ز هیشما تا  هیباشه تنب نیا -

 متعجب ومبهوت نگاهش کردم: دمیبغض دارش رو که شن صداي

 ریزه بخرم ... همه اش تقصبرم سب خواستمیدوست داشتم برم ... م -

 توئه!

رخش بهش نگاه  میرو از روِي شونه هاش رد کردم و مماِس ن سرم

 کردم و متعجب گفتم:

 ترانه؟بچه شدي؟! -
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 وششباال انداخت ... دست انداختم دورِ کمرش و از پشت در آغ چونه

 گرفتم ... آهسته گفتم:

را خوري ... چ یتر سرما مبد رونیبري ب آخه بلوط کوچولويِ من ... -

 !ري؟یگ یه مبهون یالک

 نگفت و منو متعجب از رفتارش گذاشت ... ترانه اي که ظرف زيیچ

 روزیچند ساعت شناختم با ترانه ي د نیهم

 زرگکرد ... انگار دختر ها هر چند سال که ب یهاي قبل فرق م وروز

 هست که بشن ییبشن، باز هم روزها

شدن  یبا ذوق و شوق آماده م دیکه دمِ ع ییدختر کوچولوها همون

 گرفتن و براي یوپدرشون رو م مادرودست 

 ...زدن  یسالشون سر به بازار م لِیسفره ي تحو نِیکردن هفت س جمع

 یزده اش تکون جانیصدايِ گرفته ي ه دنِیفکربودم که با شن تو

 خوردم:

 !اونجا رو!ـانیک -
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د اشاره اش رو گرفتم ... چشم هام رو تنگ کردم و موجو انگشت رد

 از یکی رِیکه ز دمیرو د یکیکوچ دیسف

 زد ... ترانه با دلسوزي گفت: یپر پر م شمشادها

 !؟گنجشک -

 !؟ديیسف نیبه ا د؟اونمیسفنگاهش کردم ... گنجشک  هیاندر سف عاقل

شم غوآشه از  یکه از چله رها م ريیجوابش رو بدم مثل ت نکهیاز ا قبل

 رفت که دراومد وبه سمت  رونیب

 به دنبالش رفتم وبازوش رو گرفتم و گفتم: مهیسراس

من  ستایرون؟وایب ريیم نطوريیداري که ا یحالِ خوب یلیکجا؟خ -

 !ه؟یچ نمیبب رمیم

ازم  که آرامش بازگشته ي ترانه نیاز ا یمن راض ینگاهم کرد ول یناراض

 باهام به یکرد و حت یدوري نم

 زد ... یسپرم که نم م یکرد تن به بارون یرفتار م متیمال

نم ک دایرو پ نظرگشتم تا مکانِ مورد  یها رفتم وکم شمشادسمت  به

 ... رويِ دو زانو نشستم دمشی... باالخره د
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راز ت دبارون مونده بود ... دس رِیکه که ز ینگاهم رو دادم به فنج و

 کرد ازم فرار یم یکردم و پرنده رو که سع

ش ا یبالِ زخم اولاه کردم ... تو همون نگ رشیپنجه هام اس نِیب کنه

 توجه ام رو جلب کرد ... برگشتم و چشمم

 بود. ستادهیترانه اي خورد که جلويِ در ا به

 وار صدام رو بلند کردم و گفتم: سرزنش

 !گهیداخل د امیکه!م رمیم یبرو تو ترانه!نم -

 تند کردم وبه سمتش رفتم که با ذوق گفت: قدم

 !نمشیکو؟بب -

 مهه نیترانه بود؟چرا ا نی!ارییهمه تغ نیاز ا دیباال پر ابروهام

 همه ذوق توي کلمه نیدختر که ا نیمتفاوت؟ا

 برد ترانه بود؟ یبه کار م هاش

 یق مق ننزده بود و آروم  رونیکله ي فنج که از البالي انگشت هام ب به

 کرد نگاه کرد و گفت:

 ه؟ی... چ یاوخ -
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به  لیبدته که امروز تران نی... ترانه برام جالب شده بود ... ا دمیخند

 دیدختربچه اي هفت ساله شده بود برام جد

 !بود

 دست هام کردم و گفتم: نیب ریبه پرنده ي اس ینگاه

 رشینامه که زروز ایمقدار کاغذ  هیبا  اريیسبد ب هیبري  شهیفنج!م -

 !م؟یبذار

 :دی... پرس دیاش رو باال کش ینیداد وب سرتکون

 !؟یبراي چ -

 رفتم و گفتم: بخاريسمت  به

 که نطوريیمه...  میخانمان رو صاحبِ خونه کن یب نیا نکهیواسه ا -

 !میتو دستمون نگهش دار میتونینم

ارم بعد برگشت وکن قهیرفت ... چنددق آشپزخونهگفت وبه سمت  یآهان

 زانو زد وگفت:

اس  کهنه يانگار... سبد  رونیب دمیآخريِ کش نتیرو از توي کاب نایا -

 مقدار ترك خورده هیگوشه هاش  نی... ا
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... 

ود اش رو گرفت ... چشم هاش تب دار ب ینیبا دستمال کاغذي ب وبعد

 درآورد ... سبد  یبه روي خودش نم یول

رو روبرويِ من گذاشت و مقداري روزنامه ي چروك رو داخلش  دار

 مرتب کرد وگفت:

 خوبه؟ -

ه بکرد  یراض مرو که بلند بلند اعت چارهیدادم وپرنده ي ب سرتکون

 دست هام، رها کردم ... حاال نیاسارتش ب

.. بود . یبود و زخم ختهیاز پرهاش ر یبهتر مشخص بود ... کم بالش

 ترانه با دلسوزي گفت:

 شکسته؟ -

 بیکه عج دیتکونش دادم که فنجِ سف یپرش وکم ریگذاشتم ز دست

 رو شي ترانه شده بود بال عالقهمورد 

خم کردم وهمونطور که داشتم به زخمش ا یجمع کرد ... کم راحت

 کردم گفتم: ینگاه م
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 ییکرده به جا یز قفس فرار ماداشته  یفک نکنم ... احتماال وقت -

 صاحبش دمیشده ... شا نطوريیخورده ا

 خودش آزادش کرده ... نطوريِیا شبال دهید

 و گفت: دیرويِ سر فنج کش انگشتشمتعجب با نوك  ترانه

 مگه تو قفس بوده؟! -

اد کردم، با چشم هاي گش یبار من بودم که باتعجب بهش نگاه م نیا

 شده گفتم:

 در موردش یچی هاصال ؟یِکه فنج پرنده ي قفس یدون یتو واقعا نم -

 !؟یدون ینم

رانه ه تنه تکون داد وآهسته پرنده رو نوازش کرد ... روب یبه معن سري

 گفتم:

ده باس ام اس  نیبه حس ام یشور ... دوم با گوشاول پاشو دستت رو ب -

 بخره ... ناگه تونست اَرز

لند م بهو بلند شد ... درِ سبد رو بستم و خودم  دینپرس زيیبار چ نیا

 سیخ یشدم ... چندلحظه بعد ترانه با صورت
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 شد و گفت: داشیکرد پ یکه با دستمال کاغذي خشک م ییها ودست

 کو؟ لتیموبا -

 رو نشون دادم وگفتم: یعسل زِیم

 !سِ؟یچرا صورتت خ یاونجا ... راست -

 گفت: نیح نیاي باال انداخت و ازکنارم عبور کرد ... درهم شونه

 زدم ... یآب هی... صورتمم  یچیه -

وي تبل دستم رو شستم،به سالن برگشتم ... ترانه رويِ م نکهیاز ا بعد

 خودش جمع شده بود،کنارش زانو زدم و

 :گفتم

 ترانه؟ یخوب -

 رد ... آروم گفت:نگاهم ک گرفته

 خوبم. -

 بلند بشه که دست گذاشتم رويِ شونه اش و گفتم: خواست

ش با دکتر ... کا میرینشدي م..بهترارمیقرص ب هیبخواب من برم برات  -

 که ببرمت دکتر ... میرفت یم هیبق
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 کاري کردم. عجب

 نهآشپزخوام خارج شد به سمت  نهیکه به شدت از س یو با پوف پاشدم

 رو همراه با یآِب ولرم وانِیرفتم ... ل

م اشتبراش بردم ... بازم کنارش زانو زدم ودست گذ یسرماخوردگ قرصِ

 شونه هاش وبلندش کردم ... قرص رِیز

 کیدنز آب رو به لبش وانِ یاز پوشش در آوردم وبه دستش دادم ... ل رو

 کردم و آهسته گفتم:

تو تختت بمون گوش  مگفت یبهش م ی!هوونهیکله شقِ لج بازِ د -

 !تب داري دختر!تنت داغِ!دهینم

 یآورد ... کم یمظلوم شدنش دلم رو به درد م نینگفت ... وا زيیچ

 ابروهاش رو نیوب دمیخودم رو باال کش

 ... همونطور بهش گفتم: دمیبوس

 بهتره بري تو اتاقت ... -

 گرفته بود گفت: شیاز پ شیکه ب ییباصدا

 !؟یچ یپس گوگول -
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 تعجب گفتم: با

 !ه؟یچ یگوگول -

 و گفت: دیرمق خند کم

 ... گهیفنجِ د -

وکمکش کردم که بلند شه ... همونطور که با قدم هايِ  دمیخند

 رفتم گفتم: یکوتاهش،هماهنگ کنارش راه م

د اسم روز بمونه کنارت بع هی رن؟بذایا نطوريیبابا شما دخترا چرا ا -

 بذار براش!

رش س رِیبالشت رو ز د،یکه تو تخت دراز کش ینزد ... تمامِ مدت یحرف

 چونه اش رِیمرتب کردم و پتو رو تا ز

 برم که گفت: رونیکلمه اي حرف نزد ... بلند شدم که ب دمیکش

 ان؟یک -

 وبهش نگاه کردم ... به پهلو شد و آهسته زمزمه کرد: برگشتم

 ممنون ... -

*** 
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 یساعت کیم ... ام نگاه کرد یمچو به ساعت  دمیبه گردنم کش یدست

 ترانه خوابم برده بود. درِاتاقبود که پشت 

 به تن خشک شده ام دادم و بلند شدم ... یو قوس کش

...  ودب دهیو در رو آهسته باز کردم ... خواب دمیکش یي کوتاه ازهیخم

 لبخندي زدم و خواستم در رو ببندم که

بشم ...  قیدق شتربهشیاش باعث شد ب نهیخس س خس فیضع صدايِ

 که نمیشدم و واضح تونستم بب کشینزد

عرق کرده و گونه هاش گل انداخته بود.دست گذاشتم رو  صورتش

 اش ... تب داشت و من مثل احمق یشونیپ

ام  یشونیام رو مشت کردم وبه پ گهیدبودم ... دست  دهیخواب ها

 .دمیکوب

.. .م زدم وچشم چرخوندم دنبالِ تلفنِ همراه رونیاز اتاق ب باعجله

 بود که ترانه یکردم، کنارِ همون مبل داشیپ

رانه ت شِیبود ... پنجه هام رو دورش قفل کردم ... فکرم پ دهیکش دراز

 اي بود که تب داشت، ترانه که امروز
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 کرد از دلِ شکسته ي من ... یداشت نا خواسته دلبري م ــبیعج

 داد:... بعد از چند بوق جواب  نیحسسمت  دیذهنم کش اریاخت یب

 جونم داداش؟ -

ي صداش شلوغ بود..هنوز مشغول گشت و گذار بودن ...  نهیزم پس

 دستم رو مشت کردم وجلوي دهنم گرفتم

 ... با دندونهام گازي از دستم زدم و گفتم:

 !ن؟یایم یک -

 سکوت کرد و بعد گفت: یکم

 !گهید میایم -

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست

 کار کنم؟! ی... ترانه تب داره من چ نیحس -

 :گفت خطاونطرف  یهم چند لحظه اي مکث کرد، بعد انگار به کس باز

 ... امیمن م نینیرو بب نایکم ا هیاالن..شما  امیمنم م -

 باالخره گفت: یول رمیتا مخاطبش قرار بگ دیطول کش یکم

 بگو؟ گهیبار د هی؟یگفت یچ -
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و  دمیام کوب یشونیرويِ پ آزادم دستروي مبل و باز با مشت  نشستم

 گفتم:

 !ن؟یایم یکار کنم؟ک یترانه تب داره!چ -

 :دمیکرد!غر یام م وانهیسکوت د نیهم مکث و سکوت ... ا باز

 !گهیچه مرگته؟ حرف بزن د نیحس -

. خواست بگه که براش سخت بود .. یرو م زيیکرد ... چ یومن م من

 باالخره گفت:

 ... میایب میتونفکر نکنم امشب ب انیراستش ... راستش ک -

 سکوت کردم وبعد با صداي بلند گفتم: یبار من بودم که کم نیا

 !ن؟یایب نیتون یاونجا که شب نم نیکن یچه غلط نیخوای؟میچ -

 حرفم و گفت: نیب دیپر ،یهم دستپاچه بود و هم عصب نیحس

 !میایه بک ستیراه باز ن ه؟بابایچ دی!خرانیجفنگ نباف ک -

 ده: یشه رويِ سرم که ادامه م یآوار م خونهکنم وسکوت  یم سکوت

 یکیه؟شد یچ دونمیبسته اس ... چه م یجاده ي اصل نکهیمثه ا -

 رانش نیزم گهیم یکیزده ...  لیس گهیم
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...  دمینقلوه سنگ افتاده ... منم تو بازار بودم ش گهیم یکی...  کرده

 بشن شونیبرسه که پر هینذاشتم به گوشِ بق

 گم. فقط به سام یگردششون کوفت بشه ... موقع برگشت بهشون م و

 هیگفتم که اونم موافق بود باهام ... منم 

 س!اته بگم کاکو که راه بس تراه گرفتم ... خالصه بِش سیبا پل یتماس

 ینبود که بهم بگه چ یکس یعنینبود که کمک دستم بشه؟ یکس یعنی

 نتونم نکهیاز ا دمیترس یکار کنم؟م

 :دمیلب آهسته نال رِی... ز ارمیب نییرو پا تبش

 اي خدا ... -

 تب دار؟ ضِیکردم با ترانه ي مر یکار م یچ من

 دی.. با.رفتم، بارون شدت گرفته بود  پنجرهشدم و قدم رو به سمت  بلند

 یکردم ... اگه تبش باال م یکار م یچ

 رفت؟

 زدم و گفتم: هیام رو به پنجره تک یشونیپ

 !؟یدکتر چ ارمشیخودم ب -
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 جواب داد: یعصب نیحس

 !ش؟یاریب یکن شخواي کول ی؟میفهم یگم راه بسته اس!م یبهت م -

 :دمیو غر دمیکوب واریبه د یمشت

 اگه الزم باشه آره! -

 که از اتاق اومد باعث شد همونطور که با عجله به یشکستن صداي

 بگم: نیرفتم به حس یم اتاقسمت 

اري ک هیودم شن ... من خ ینگو ... نگران م نایپس به مامانش ا نیبب -

 کنم! یم

 یه سختبنه بعد تماس رو قطع کردم ... در رو با شتاب باز کردم ... ترا و

 شده بود و بطريِ  زیخ میتويِ تخت ن

 نیپاش رو زم نکهیپايِ تخت خرد شده بود ... قبل از ا کیکوچ آبِ

 بذاره گفتم:

 !این نییاز جات پا -

 گشتن جارو و خاك یرفتم و بعد از کم آشپزخونهعجله به سمت  با

 کردم ... به اتاق که برگشتم دایانداز رو پ
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...  دمیاش دست کش یشونیتويِ تخت مچاله شده بود، به پ ترانه

 صورتش عرق کرده بود ... آهسته صداش

 :کردم

 خانم؟ یترانه؟خوب -

 :دیباز کرد ونال یهاش رو به سخت چشم

 ..خوبم . -

 گفت خوبم!جلو رفتم و یحال باز هم م نیام گرفت ... با ا خنده

 و گفتم: دمیداغ از تبش رو بوس یِشونیپ

 ات برم! یقربونِ سرتق -

 نیب جیها رو جمع کردم وباز به آشپزخونه برگشتم ... گ شهیش خرده

 یچ دی... اول با ستادمیا لیاون همه وسا

 کردم؟ یم کار

 هام رو فشردم ... فکر کن ... فکر کن! قهیبستم و شق چشم

 که فکرم سر وسامون گرفت چشم باز کردم ... یکم

 ... دمیکش رونیب زریمرغ از فر مقداري
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 کردن تشت ... دایودورِ خودم گشتم براي پ دمیگز لب

 یِ کیتپالستشت  دنِیباز کردم و چشم هام با د کیبه  کیها رو  نتیکاب

 رنگ برق زد! دیسف

رگشتم ق ببه اتا زیپر از آب ولرم و پارچه اي تم یبعد با تشت قهیدق چند

 رو شیآرا زِیايِ م هیچهارپا یِ... صندل

 .هیتخت گذاشتم و تشت رو هم رويِ چهارپا کنارِ

 ستهبه موهايِ ترانه ... چشم هاي ب دمیي تخت نشستم و دست کش لبه

 باز کرد. مهیاش رو ن

 اش گذاشتم ... یشونیکردم و رويِ پ سیزدم و پارچه رو خ لبخند

 طورنیمن بود که ا ریتقص دی... شا دمیرويِ گونه اش کش دستپشت  با

 تب کرده تويِ تخت افتاده بود.

.. پارچه اش گذاشتم . یشونیکردم و رويِ پ سیو بارها پارچه رو خ بارها

 ... دمیي نمدار رو رويِ صورتش کش

 شت ...دا اومد اما هنوز تب نییش پادمايِ بدن یتکرار کردم تا کم انقدر

 یم نکهیتشت و پارچه رو برداشتم و با ا
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 نفهمِ، گفتم: دیشا دونستم

 .. باشه؟!. امیتشت رو آب کنم دوباره م نیا رمیترانه؟من م -

رو  بونمزگرفته اش مونده بود ...  گر... نگاهم به صورت  دمینشن یجواب

 و دوباره به آشپزخونه دمیرويِ لبم کش

 ... برگشتم

 آب وقرص هم همراهم به اتاق بردم ... یوانیبار ل نیا

ردم و کار داغش رو نمد یِشونیتکرار کردم ... دوباره با پارچه پ دوباره

 اش زدم ... قهیبعد از هر بار بوسه اي به شق

ه ب... قرص رو  دمشیشونه اش و باال کش رِیدست انداختم ز یسخت به

 کردم و گفتم: کیلبش نزد

 ه؟... تران یش یبخور خوب م نویبخور خانم کوچولو ... ا نویا -

ور نجو ر فیترانه ي ضع دنِیشد با د یم شیتکونش دادم ... دلم ر یکم

 و گفتم: دمی... گونه اش رو بوس

 .چشمات روباز کن ... منو نگاه کن .. یبلوط؟خانم -

 ام گرفت و با خنده گفتم: خنده
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 قرص رو بخور! نیا ایاوي خانم!ب -

چشم باز نکرد به جاش لب هاش رو از  یخوردن ول یهاش تکون پلک

 به یهم فاصله داد ... قرص رو به آرام

ري قدامقفل کردم و  وانیدادم ... پنجه هام رو دورِ ل ردهنش س داخلِ

 آب به خوردش دادم که چشم باز کرد ...

 ذاشتم ...و دوباره سرش رو روِي بالشت گ دمیچشمهاش رو بوس پشت

 سیکردم ... صورتش رو خ سیاش رو خ یشونیوچند بار پ نیچند

 کردم ...

 ... دمايِ بدنش دمیبه گونه اش کش دستساعت با پشت  کیاز  بعد

 از کارم لبخند یاومده بود ... راض نییپا

تو ... دست گذاشتم روي پهلوش و دمیاي زدم و کنارش دراز کش خسته

 ... دمشیآغوش کش

 ساعت آرامش از تنها میخواستم ... ن یساعت استراحت م مین فقط

 دهیقلبِ محبت ند نیا ایدن نیدختري که تو ا

 رو وابسته ي خودش کرده ... من
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ه ب رمقش که یام رو به گونه اش چسبوندم ... با دست هايِ ب یشونیپ

 ازش فاصله گرفتم، یکم دیام کوب نهیس

 هاش باز بود ... آروم گفت: چشم

 ... نطوريیتونم بخوابم ا ینم -

هم م مزدم و دوباره سرش رو تو گوديِ گردنم فرو کردم ... برا لبخند

 نبود که خودم هم سرما بخورم ... برام اصال

 نبود! مهم

 گفتم: آهسته

 ره ...خوابت بب کنمیکاري م هیتو آروم باش ...  -

 گوشش خوندم: ریبه بازوش و زمزمه وار ز دمیکش دست

 کنه، شبا که غصه داري یاشکاتو پام م یک -

 منو نداري یکشه، وقت یم یرو موهات ک دست

 شه دوباره یمرهمِ هق هقت م یي ک شونه

 ستاره یشباي ب ريیگ یبهونه م یازک

 چشم به رات نشسته یز،کییپا زونايیر برگ
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 کنه برگاي زرد وخسته یجلو پات جمع م از

 لدایشباي  یحت مونه،یمنتظر م یک

 برسه به فردا ... اد،شبیخنده رو لبات ب تا

*** 

 هدیبگذشت که چشم باز کردم ... ترانه آروم خوا قهیچند دق دونمینم

 یخس خس نفس م یبود و فقط با کم

 ...و آروم سرش رو رويِ بالشت گذاشتم  دمیاش رو بوس یشونی.پدیکش

 یبراش درست کنم ... نم یتا بتونم سوپ دیطول کش یساعت کی دیشا

 !انهیونم خوب شده بود د

 ...ر بود هتب یچی... بد نشده بود ... از ه دمی... لب گز دمیچش یکم ناچارا

ز هنو اتاق شدم ... ترانه یِراه سوپنون و آب با ظرف  یبا کم همراه

 خواب بود ...

 تب نداشت ... گهیاش گذاشتم ... د یشونیرو رويِ پ دستم پشت

اي بر بار صداش کردم تا چشم باز کرد و صادقانه اعتراف کنم دلم چند

 چشم هاي به خون نشسته اش ضعف
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آهسته پشتش رو نوازش  شست... دستش رو گرفتم و با انگشت  رفت

 کردم و گفتم:

 !؟یخوب -

 تم:رو آروم تکون داد، خواست چشم هاش رو دوباره ببنده که گف سرش

 ..بخور بعد بخواب . نویپاشو ا -

ک وسکه خر ییبود وبا صدا هیکرد که رويِ چهارپا ینیبه س ینگاه مین

 گرفته شده بود گفت:

 ... ادینه ... خوابم م -

 تکون دادم و گفتم: سر

 ... بخواب یبخور بعد هر چه قدر خواست نوی..امینه ندار -

ساعت تونستم چند قاشق به خوردش  مینزحمت و ظرف  به

 و من نشستم وبه پلک هاي دیبدم.بالفاصله خواب

 شدم ... رهیاش خ بسته

 !ستیکه ن ییها هیکردم براي ثان یم رهیذخ انگار
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 شهیهم ادشی یجسمش کنارم نباشه ول دیکه شا ییلحظه ها براي

 توي ذهنم بود!

.. هر .چند ماه، ممکنِ نداشته باشمش  نیدونستم بعد از ا یهم م خودم

 به تنم نداختیدونستن لرزه م نیچند ا

... 

ه آوري کرد ک ادیاش بهم  یوچنگ زدم به موهام ... چرب دمیکش یآه

 به حموم داره ... ازین

ردم بام هدست به لباس  دیبه ترانه کردم که خواب بود ... با ترد ینگاه

 بهش کردم ... ی... لحظه هاي آخرنگاه

 بشه ... داریکردم ب ینم فکر

نم ککردم فکر هاي عذاب آور رو از خودم دور  یبه آب سپردم وسع تن

... 

 ترانه کهنیآورد ... ازا یم شمغزم رو ک یکه تمامِ تارهايِ عصب ییفکرها

 بره!ترانه بفهمه وبره ...

 ... رهترانه عالقمند به من نشده باشه و ازم بِب نکهیا از
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 ... ارمیطاقت ب ادیز نتونستم

 رانهتخت تزدم وباز نشستم پايِ  نرویربع از حمومِ پر بخار ب کیاز  بعد

... 

 رو تو دست گرفتم و آروم نوازش کردم ... دستش

د به دستش بود که صدايِ گرفته اش باعث شد سر بلن رهیهام خ چشم

 کنم:

 ... تیعاف -

 اي زدم وگفتم: خسته... لبخند  دیاش رو باال کش ینیب وبعد

 کنه ... ی!تنت درد نم؟یخوب -

 کرد و گفت: نییسرش رو باال وپا آروم

 ومدن؟ین ناینه ... مامان ا -

 و گفتم: دمیکش یي کوتاه ازهیخم

 شده ... .. جاده بسته. انینه ... فکر هم نکنم امشب ب -

 شد وگفت: زیخ میکرد ... ن اخم

 افتاده؟ یاتفاق -
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 گذاشتم رويِ شونه هاش و گفتم: دست

سته بشده که جاده  یچ مدونیاالن گفتم که ... نم نیاي بابا ... هم -

 ... انیشده ... راه ندارن که امشب ب

 و گفت: دیاش رو باال کش ینیکرد ... ب ینگاهم م مشکوك

 مطمئن؟حالشون خوبه؟ -

 کردم وسرم رو لبه ي تخت گذاشتم و گفتم: یپوف

 بزنم! یچرت هیبخواب تا منم  ریمطمئن ... بگ -

 شِ یاومد ... حواسم پ یخواب به چشمِ من نم ینگفت ول زيیچ گهیود

 یترانه اي بود که گه گاه سرفه اي م

 ... کرد

*** 

 ردک ی... نه خس خس م دیترانه راحت خواب گهیدم صبح بود که د دما

 تنش داغ بود ... گهیو نه د

 کی یوچشم بسته حواسم بهش بود حت ریسر به ز نکهیبا وجود ا ومن

 کیهم نگذاشتم ...  لحظه هم چشم بر



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 ... ومدیهم خواب به چشم هام ن لحظه

 کینزد و بلند شدم ... به ساعتم نگاه کردم ... دمیبه گردنم کش یدست

 بود ... اذان

 گرفتم و سر به سجده گذاشتم ... ییوضو

 یر مشکاز خدا ت دیهمه ي بد بودنم ... با همه ي گناهکار بودنم با با

 که ترانه ییها هیکردم برايِ تک تک ثان

 تو نفسم، کنارم بود ... نفس

ده واخان یهمه سال ب نیبه جبرانِ ا دیکه شا ییها هیتک تک ثان براي

 بودن، کنار خانواده اي بودم که سرشون

 .دنیکش یرفت هم، از هم دست نم یم

نه داد کنارِ ترا یرو که بهم اجازه م ییکردم خدا یم شیوستا حمد

 باشم..کنارِ خانواده اش ...

 ... وجودم سالمتکردم بابت  یرو شکر م خدا

 گرفتم و سجاده رو جمع کردم ... ینفس
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از  شش ...رامبود ... لبخند زدم از آ دهیبه اتاقِ ترانه زدم ... خواب سري

 حضورش ...

ه به وختنشستم.چشم د نیزدم و رويِ زم هیتک واریکنارِ در به د همونجا

 ترانه و کم کم پلک هام رويِ هم اومد

... 

*** 

ه ر بسرو رويِ شن ها دراز کردم، دستهام رو عمود تنم کردم و  پاهام

 بلند کردم. آسمونسمت 

روم آ زیچگذشت ... دو روزي بود که انگار همه  یروز از تبِ ترانه م دو

 آروم بودن چه قدر خوب بود! نیبود وا

 ن،برگشت یراه ها همگ ییروزِ بعدش که باالخره بعد از بازگشا صبح

 انه به شدت مورد توجه مراقبت هايتر

 بود که لیدل نیبه هم قایخانم قرار گرفت ودق نهیي تهم مادرانه

 از شال وکاله یانبوه نیب دهیروبرويِ من پوش

 داشت! قرار
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از کردم و کامال تن به شن ها سپردم ودر ترانه تیاي به وضع خنده

 کنارم دو زانو نشست و نی... حس دمیکش

 :گفت

 م؟یگرد یبر م یک -

 کردم و گفتم: نگاهش

 .میشتربمونیکم ب هی دمیسال ... شا لِیدو روز بعد ازتحو یکی -

 و گفت: دیبه نشونه ي درك نشون داد وکنارم دراز کش سري

 ها! میش یآفتاب سوخته م -

 لب گفتم: رِیکردم و چشم بستم وز ینچ

 ... سینه ... آفتابش تند ن -

ه بودم ک خودم... توي احواالت  تابش هاي نوازش گر نینبود ا تند

 نیکردم ... ا ی... پوف دیلرز بمیتوي ج زيیچ

 ندارم! یاعصاب خرد کن خالص یتکنولوژي گاه نیاهم ازدست  روزها

 حوصله و بدون نگاه کردن به شماره پاسخ دادم: یب

 الو؟! -
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م و باعث بش رمزن اون سويِ خط باعث شد مثل فنر از جام بپ صدايِ

 بشه: رهیکه همه نگاهشون به من خ

 !انمهر؟یک -

 ردمک... جوري که احساس  دیکوب ی... محکم م دیتپ یامان م یب قلبم

 ممکن بود اون با یعنی...  ارمینفس کم م

 به من زنگ بزنه؟ نینازن یعنیتماس داشته باشه؟ من

 هیچند ثان نیهملب هاي خشک شده ام که ظرف  نیاز ب یسخت به

 :دمیشده بودن نال ریبه کو لیتبد

 مامان؟ -

 نبود! خودم دست

 یب یکردم و گاه ینازي رو مامان صدا م اهامیتو رو شهیوهم شهیهم

 یکلمه ي مقدس از زبونم فرار م نیهوا ا

 شد رو سرِ نازي ... یو آوا وار، آوار م کرد

کرد آروم  یم ی... داشت سع دمیشن ینفس هاي بلندش رو م صداي

 گفت: یطوالن یبشه ... بعد از سکوت
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(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 

 یب یم که ... که اگه بخبرش بهت برسه بگ نکهیزنگ زدم قبل از ا -

 دیبراي ع دیزنگ زد بهت و خواست که ع

 زِیچهر  ای یدونم ما رو دعوت کن یچه م ای...  ايیما ب شِیپ یدنید

 باهم بشه ... مااي که باعث برخورد  گهید

 !فتهیدوست ندارم چشمم بهت ب چیچون ه یکن شو رد ینکن قبول

.. که باز .شده بودم  روبروم... منم مات  دیچی... صداي بوقِ آزاد پ وبعد

 شد ... یها، نا خوش یخوش نِ یمادرم ب

 زنگ زده بود؟ نیشد ... تنها براي هم ینم باورم

 نه؟یخواد منو بب یزده بود که بگه نم زنگ

 براش؟! ستمیزده بود که بگه مهم ن زنگ

 بازهم؟

 بار؟ چند

 ؟!زنمتونستم بشنوم و دم ن یتونستم تحمل کنم؟چند بار م یبار م چند
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 نیسحاسمم از زبونِ  دنِیرفته بود که با شن ادمی دنینفس کش انگار

 نفس یوبه سخت قیاومد!بلند و عم ادمی

 ... گرفتم

 ... رمیبتونم آروم بگ دیهام رو محکم بستم ... شا پلک

 دست روي بازوم گذاشت و تکونم داد، گفت: نیحس

 افتاده؟ یشده؟اتفاق یبود؟ چ یک ان؟یک -

 و مبهوت نگاهش کردم ... اتفاق؟ سرد

 !یشگیهمهمون درد  فتاده،ین یخاص اتفاق

نه ترا به منبه من بود و نگاه  همهبلند شدم ... نگاه  یحرف چیه بدون

 کرد ... یاي که به من نگاه م

 رفتم. خونهحرف به سمت  یب

گ زربتوش  ایمیروح به جاي جاي خونه نگاه کردم ... خونه اي که ک یب

 رو یطعمِ خوشبخت ایمیشده بود ... ک

حس وقت خانواده رو  چیبود؟طعمِ محبت رو؟!پس چرا من ه دهیچش

 نکردم؟!
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 بود؟! یک -

هم گابود ون ستادهیصداي ترانه برگشتم سمتش ... جلوي در ا دنِیباشن

 زدم و گفتم: یکرد ... لبخند کم رمق یم

 نازي! -

ش اوربشد مادرم به من زنگ بزنه!اونم  یخورد ... اونم باورش نم کهی

 شد که نازي زنگ بزنه و با من ینم

 بزنه! حرف

 شمال؟ ايیم یبهشون نگفتنگرانت شده بود؟مگه  -

ه که باش یینازي از اون تعداد آدما دینگرانِ من بشه؟شا نگران؟نازي

 روز از خونه برم کیدوست دارن من، 

 رونیب پات رو از خونه یخوبه که وقت یلیبرنگردم ... خ گهیو د رونیب

 به اسم مادر ... پدر ... یکیذاري  یم

 بشه! نگرانت

 اه ازش گرفتم، گفتم:زدم به ترانه و نگ پوزخندي

 بود! سالنازي نگرانِ من بشه؟جوك  -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 گرفت ... یقیشل کرد و نفسِ عم یاومد و شال گردنش رو کم جلوتر

 گفت:

 زنگ زده بود؟! یپس براي چ -

.. به . یتکون دادم ... به نشونه ي تاسف ... به نشونه ي ناراحت سري

 ... به نشونه ي همه ي ینشونه ي بدبخت

 هاي عالم ... گفتم: نداشتن

 ... من یقیه هر طرخواست رو در رومون کنه، ب یب یکه بگه اگه ب -

 قبول نکنم!

 کرد و رويِ مبل نشست ... آهسته گفت: اخم

 کاري بکنه؟ نیهمچ دیبا یب یچرا ب -

ه ب ی... دست یب یفکرهايِ ب نیپوزخند زدم که پوزخند داشت ا بازهم

 و گفتم: دمیابروم کش

 !نمیمن و به اصطالح والد نِیببراي درست کردنِ روابط  دیشا -

 گلوم رو گرفت ... بد دردي بود المصب! بغض
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 نینداري ب ییکه جا اريیکه به روي خودت ن یکن یاش سع همه

 ینم ی... هرکاري کن شهینم یخونواده ات ول

 ... شه

 ینم یول ینکن هیوگر ی... مرد باش یو بغض نکن یمرد باش یکن یسع

 ... شهیشه ... به وااهلل نم

 زدم وچشم بستم ... هیو سرم رو به مبل تک نشستم

و نشست ... عطرش رو ... گرمايِ حضورش رو ... حس بودنش ر کنارم

 تونستم بفهمم ... یم

 آرومش شد آرومِ جونم: صداي

 مونه ... ینم نطوريیهم یهمه چ -

 :فتگرفته اش گ باز کردم ونگاهش کردم ... لبخند زد وبا صدايِ چشم

م ... اونا دي یباالخره تاوانِ اشتباه وظلمت رو م ،یباش یهر کس -

 جواب بدن ... دیباالخره روزي با

هم  اش کج شد ... دوباره پلک هام رويِ شونهاراده به سمت  یب سرم

 اومد.
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 گفتم: آهسته

اب دارم عذ... من دوست ن فتهیبراشون ب یمن دوست ندارم اتفاق یول -

 بکشن ... اونا پدر ومادرمن.

ري در ومادپزدن ... برات  ستپ شهیاونا بهت محبت نکردن ... هم یول -

 وقت ازشون چیه یعنینکردن ... 

 !متنفرنشدي؟

 دست هام گرفتم ... نیرو از رويِ شونه اش برداشتم و ب سرم

.. .رو نخواستم  وقت بدشون چیوقت ازشون متنفر نشدم ... ه چیه من

 تونستم ازشون ینبود، نم خودمدست 

 كدیهستن اسم پدر و مادر منو  یبودن، هر چ ی... هر چ متنفرباشم

 بار هم رويِ  کیکشن ... درسته که  یم

 نبود! منکارِ دلم دست  یازشون ول دمیند خوش

 گرفتم و گفتم: یو کوتاه قیعم نفس

 که ستینِ من نو نخواست خواستن ؟بحثیدون یوقت ... م چینه ... ه -

 ... بخوام ادیمن بخوام ازشون بدم ب
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دل  ازشون تنفر به تونمیکه من نم نهیا... بحث  رمیبه دل بگ نهیک

 ... تونمیداشته باشم!نم

 شدم و گفتم: بلند

 اومدي دنبالم؟ یتو براي چ -

 خواستم یخواستم فکر نکنم، م یخواستم بحث رو عوض کنم ... م یم

 حرف یدرباره ي چ میداشت که ادین ادمی

 .میزد یم

 شد و گفت: بلند

 .اوردیمن دلم طاقت ن یول میگفت بهتره تنهات بذار نیحس -

 یبه من؟چ هیچ شو نگاهش کردم. دوست داشتم بدونم حس برگشتم

 اره؟یباعث شده طاقت ن

 شدم و گفتم: شیي چشم هاي قهوه ا رهیخ

 شدي؟ ؟نگرانمیبراي چ -

 زد ... گفت: یزد ... قشنگ لبخند م لبخند

 ... ونمینه!چون بهت مد -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 !خواستم یبودن رو نم ونیمد نیبود؟من ا ونیاون به من مد ون؟یمد

 !نگرانم باشه نشیباشه و به خاطر د ونیدوست نداشتم به من مد من

 ها حرکت کردم و گفتم: پلهکردم و رو ازش گرفتم، به سمت  اخم

 ت بزنم ...چر یساعت هی رمیمن م -

ه  ترانتاقِاکردم و پناه بردم به  عیجوابش نموندم ... پاهام رو سر منتظر

 زدم بهش ... چرا هی... در رو بستم وتک

 هام؟ یباشه که گند بزنه به خوش یکی دیبا شهیهم

 ندارم؟! زهایچ یلیآوري کنه من خ ادیباشه که بهم  زيیچ کی

م رفتپتو جبهه گ ریفکرهايِ مزخرف، تويِ تخت وز نیااز حمالت  کالفه

 کردم بخوابم! یم ی... سع

*** 

بم عصاارو تويِ بالشت فرو کردم ... واقعا صداي خنده ها داشت  صورتم

 ... ختیر یرو به هم م

 د؟یخند یبود که انقدر بلند م یک

 .دمیکش شونمیبه موهاي پر یشده تويِ تخت نشستم و دست یعاص
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ند و پتو رو گوشه ي تخت مچاله کردم و بل دمیاي کوتاه کش ازهیخم

 شدم ...

 رفتم.. رونیبه تنم دادم و از اتاق ب یو قوس کش

ها  یشدم صداي خنده ها و شوخ یم کیچه قدر که به سالن نزد هر

 شد. یم شتریب

 وربا دید یرو که م زيیپله هاي متوقف شدم ... چشم هام اون چ روي

 نداشت ...

 اون؟

 نجا؟یا

 خواست؟ یم یاز جونم چ گهیبود؟اون د نجایا یچ براي

 نیاز سکوت، حضور ا شتریب یجمع آزاردهنده بود ول یناگهان سکوت

 !دادیفرد بود که آزارم م

ا رو حرکت دادم و جلو رفتم ... ازپله ه نمیزحمت پاهايِ سنگ به

 رفتم ... نییاش بودم پا رهیهمانطور که خ

 خواست؟ یم یاز جونم چ گهیمرد د نیشخص، ا نیانسان، ا نیا
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 باشه؟ نجایا دیآدم با نیا یکردم ... براي چ اخم

 ؟یچ براي

 گفتم: مانیتوجه به همه بلند رو به پ یب

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا -

 :دمیرسکرد ... بلند تر پ یرو نداد ... با پوزخند بهم نگاه م جوابم

 ؟یکن یکار م یچ نجای!تواارویبا توام  -

 بود: ستهترانه اي جواب داد که رويِ مبلِ کناري اش نش مان،یجايِ پ به

 من بهش گفتم ... -

 ؟یچ نجا؟برايیا ادیگفت؟چرا؟گفت ب یبهش گفت؟ترانه بهش چ ترانه

ي ه اتوسط ترانه، براي حضور توي خون مانیداره دعوت از پ یلیدل چه

 رو میکه ما قراره چند روزي که مسافرت

 م؟یساکن باش توش

 با ترانه حرف بزنه؟ مانیداره که پ یلیچه دل صالا

 شتریمجبورش کرد ب مداوممنگاه  نیبه ترانه نگاه کردم و ا همونطور

 بده: حیتوض
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ش رو بپرسم، گفت با دوستا نایا ییزنگ زدم بهش احوال خودش و دا -

 اومده شمال چند روزي ... منم بهش

 ... مشینیبب ادیسر ب هی... گفتم  میشمال گفتم

 کرد و گفت: ایمیرو به ک بعد

 یعوت مدمهمون  دیام، نبا ی... ما خودمون مهمون زمیعز دیببخش -

 ... میکرد

 به من کرد وبعد روبه ترانه با لبخند گفت: ینگاه مین ایمیک

 .نیاریخودتون صاحب اخت وونه؟شماید هیحرفا چ نیا -

 یک و مهمون ینداشت که ک یتیبرام مهم نبود ... اصال اهم تعارفاتشون

 نداشت یتیصاحبخونه اس، اصال اهم

تا  ادیت بگف مانیبود که چرا ترانه به پ نینه ... مهم ا ای یِراض ایمیک که

 !ندش؟یبب

 برداشتم وبا تحکم گفتم: ترانهبه سمت  یقدم

 !اد؟یب یتو چرا بهش گفت -
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ور حض و بلند شد،برام مهم نبود مادر وبرادرهاِي ترانه دیرو گز لبش

 یحت ای ایمیوک نی، برام مهم نبود حسدارن

 ترانه مهم بود! لِیحضور دارن ... برام دل یلعنت مانِیپ اون

 کرد خونسرد باشه و گفت: یسع

 .مشینیبب میخواست یگفتم که ... م -

 شدم: کشینزد شتریتنگ کردم وب چشم

 ؟یخواست یم ای نیخواست یم -

 شد و گفت: کیکرد ... ابروهاش به هم نزد اخم

 حرف؟ نیا یچ یعنی -

 یبودم وعصب نیخشمگ ستادم،یبرداشتم وکامال روبروش ا گهید یقدم

 که نازي با شیپ... اون از چند ساعت 

 بتنس یلیهم از حضورِ مردي که خ نیا ختیاعصابم رو به هم ر تلفنش

 بهش حساس بودم!

 :دمیخشم بهش توپ با

 !نجایا ادیب یگفت اروی نیتو غلط کردي به ا نکهیا یعنی -
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 واکنش نشون داد و گفت: مانیپ یاز هر کس قبل

 !ابویحرف دهنت رو بفهم ... بکش عقب  که،یمرت یه -

ر ه یِبزنه و دق ودل یبودم که حرف نیبودم ... منتظر هم نیهم منتظر

 رو که تو سرم بود، روي سرش آوار زيیچ

 !کنم

چشم بر هم زدن ترانه رو پس زدم و حمله بردم سمت  کی تو

 :دمیاش وعربده کش قهیانداختم تو  مان،دستیپ

 !یشب کیتو حق نداري به زنِ من نزد -

ب منو عق یدست ارمیرويِ تنش فرود ب یفرصت کنم مشت نکهیاز ا قبل

 نفس نیگاو خشمگ کیاما مثل  د،یکش

 زدم ... یم نفس

 يایمیکرد ... ترمه کنارِ ک یخانم بهت زده داشت نگاهمون م نهیتهم

 دست تو اریبود و کام تادهسیوحشت زده ا

ه ک یآدم نیاش انداخته بود تا نگهش داره، پس ا ییپسردا بازوهايِ

 یدستش رو دورِ کمرم حلقه کرده بود ک
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 بود؟

ره ه داکرد ما رو از هم دور نگ یم یبود وسع ستادهیاکه وسط  سام؟سام

... 

وش کال حضورش رو فرام دمیگوشم اومد، فهم خِیکه از ب نیحس صدايِ

 کرده بودم:

 شدي؟ یچته تو؟جن -

 روبروم بود مانیپ یبه بزرگ یدشمن ینداشت برام وقت یمعن جن؟جن

 عالقه اي به دمیترس یکه م ی... دشمن

 به اون ... یلیترانه هم م انایداشته باشه و اح ترانه

 وناي ام ... خس خس کنان گفتم: هیر نیب ییکرد جا ریگ نفسم

ه رازتر کردد مشیپاش رو از گل کهیمرت نی... ولم کن ا نیکن حسولم  -

... 

کردم  یکه محکم نگهم داشته بودن تقال م ییتوجه به دست ها یب

 :دمیبراي آزادي و غر

 غ!اال ؟باتوامیشیفرت وفرت جلوي چشمم سبز م یه یبراي چ -
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 :دیررو از جلوش کنار بزنه و در همون حال غ اریکرد کام یسع مانیپ

 شقمتو اصن چه کاره اي؟هان؟دوست دارم ... اصن ع نمیبه توچه؟بب -

 کشه هر جا ترانه باشه منم باشم! یم

کنه به سمت  یکشه؟عشقش غلط م یم یکشه؟عشقش چ یم عشقش

 کشه! یترانه م

به  رو رو از دورِ کمرم باز کردم و خودم نیتمام قوام دست هاي حس با

 رسوندم.. مانیپ

اي بر و تقالهاشون دمیشن یرو م هیبق ادیوفر غیجفقط صدايِ  بعدازاون

 ... گهیجدا کردنِ ما از همد

د پروندم واون لگ یزد ... من لگد م یزدم واون مشت م یمشت م من

 پروند ... یم

. .. نبود که منو به جنون رسونده بود مانیخشمِ من از حضورِ پ فقط

 ینیحرف هايِ نازي هم رو دلم سنگ یناراحت

 دمیکه از نازي شن یکلماتکردم تک تک  یکه م یکرد ... هر حرکت یم

 زد ... یبا آوايِ صداش تو سرم زنگ م
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ز ا سوخت یام م نهیفاصله بندازه ... س نمونیتونست ب یدست باالخره

 توجه یمن ب یول دنیتقال براي نفس کش

 .مانیکردم بجنگم با پ یم یهام سع هیر هوايِکمبود  به

به  یاهخانم که از بهت در اومده بود واز خشم سرخ شده بود نگ نهیتهم

 گرانه گفت: خیهردومون کرد و توب

 !هان؟ن؟یریگیو گربه پاچه همو م چتونه؟چتونه مثه سگ -

 رو نشون داد وگفت: مانیدست پ با

 یزن یحرف م رينطویري؟چرا ا یروي اعصابش راه م یتو چته که ه -

 باهاش؟!

 شد و بلند گفت: کیبهم نزد ی، قدمهم روبه من کرد بعد

 ی.. م. نمشیبرادرزاده ي من آقاي مجد ... من حق دارم بب مانیپ -

 باشه نجایکه اون ا یستین یراض ؟اگهیفهم

 ه؟یحرکات چ نی... ا یستین یاز حضور ما هم راض یعنی

ر خ ... خر ینفس یزدم از ب ی... نفس نفس م دمیام کش نهیبه س یدست

 کنان گفتم:
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 اروی نی.. ا. اروی نیکنه ... ا یفرق م نیو ا شما تیاصال ... اصال وضع -

 ده یفقط ... فقط داره ... داره عذابم م

 یازبودنش چون چشمش بد م ستمین یکنه ... راض یام م ی... عصب

 چرخه ... چون ...

ي هاو رويِ زانو راهنمینبود که بکشم ... چنگ زدم به پ ییهوا گهید

 سست شده ام سقوط کردم ... عرقِ سرد

 یکیگفت ...  یم زيیچ یکرد ... کس یي کمرم حرکت م رهیت رويِ

 یم غیج یکیکرد حرف بزنم ...  یوادارم م

 یه مهوا باز وبست دنیدهنم رو براي بلع یمن فقط مثل ماه یول دیکش

 کردم ...

شوك عمل کرد ... همه جا  کیاي که به صورتم خورد مثل  یلیس

 یشد و من داشتم نفس م یداشت روشن م

 .دمیکش ی... هوا ... هوا رو با تمام وجود به وجودم م دمیکش

 ؟دمشده بو نیدرازِ زم ینگران باالي سرم نشسته بود ... من ک نیحس
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صدايِ سام رو از سمت  یکردم که بلند شم ول یحال وسست سع یب

 :دمیام شن گهید

 ... ادیکم دراز بکش ... حالت جاب هینه ...  -

 ول کردم ... نیخدا خواسته تنِ لَختم رو رويِ زم از

ن م نگراه مانیپ یبود ... حت ستادهیا مانیکنارِ پ دهیرنگ و رو پر ترانه

 چشمِ من فقط حضور اونها کنارِ یبود ول

 مِ ی... انگار قوت به تنم برگشت براي حفاظت از حر دید یرو م هم

 ... دستم رو ستون کردم وبلند شدم ... میزندگ

شم بک خواستن دراز ینداشتم که ازم م هیهايِ بق هیتوجه به توص گهید

 به صدايِ گهیاستراحت کنم ... د ای

حال وروز  نیکه چرا به ا دیپرس یتوجه نداشتم که ازم م نیحس

 دراومدم ...

 یکردم ... به سخت یرو روشن م مانیپ فیتکل دیامروز با نیهم من

 گفتم:

 باهات حرف بزنم! خوامیم -
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 هیبق رايبود پس سخت نبود ب مانیبود ... توجه ام به پ مانیبه پ نگاهم

 .مانِیکه مخاطبم پ نیحدس زدنِ ا

 ترسان گفت: ایمیک

 ... ریلحظه آروم بگ هی...  کنمی... خواهش م انیک -

 رو تکون دادم و محکم تر گفتم: سرم

 االن! نیهم -

 کرد و گفت: یشد ... اخمِ پررنگ نیسخت شد ... سنگ مانیپ

 مشتاقم باهات حرف بزنم! یلیمنم خ -

 حرفش وگفت: نیب دیپر ترانه

 اما ... -

 نگاهش کردم و گفتم: زیوت تند

 ازش خبر داشته باشم؟هان؟ دیکه من نبا هی؟چیاما چ -

 اد و آرومغصه مهمونِ چشم هاش شده بود ... سر تکون د د،یگز لب

 گفت:

 .یچیه -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 یگاهن میکردم ... ن یجمع م دیبلبشو رو با نینکردم، ا یتوجه هیبق به

 کردم و گفتم: مانیبه پ

 ... ایخوبه!پس دنبالم ب -

م ه مانیرفتم ... پ یخروج درلرزون به سمت  یبلند ول ییقدم ها با

 یدنبالم اومد ... من امروز بهش ثابت م

 .که من بهش عالقه دارم .. یکه حق نداره دست بذاره رو کس کردم

 رهی. خکران .. یب ايِیبه ساحل ... به در دمیرفتم ورفتم تا رس انقدر

 به ساحل دنیکوب یکه م ییشدم به موج ها

 کردن. یرو ثابت م وخودشون

 :دمیشن سرمرو از پشت  صداش

 شنوم. یم -

گفتم به  یگفتم؟م یم یبهش چ دیبهش کردم ... با یونگاه برگشتم

 ؟بهشیش یم کیبه ترانه نزد یچه حق

گفتم چرا من  یم ؟بهشیزن یگفتم چرا با دخترعمه ات حرف م یم

 وترانه تو تیمیشاهد صم دیبا شهیهم
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 باشم؟

 :دمیسوالِ ممکن رو پرس نیها آزاردهنده تر نیجايِ همه ي ا به

 دوستش داري؟! -

 شد و گفت: کیبهم نزد یشد،قدم کیهاش بار چشم

 !و؟یک -

 :هام گفتم هیتوجه به سوزشِ ر یفرو دادم وب یدهنم رو به سخت آب

 ترانه رو! -

 کرد وبعد پوزخند زد ... ابرو باال برد و گفت: نگاهم

 آره ... دوستش دارم ... -

 ؟بهش عالقمند یعنیداره؟ دوستش

م کنه ... وجود یداره تو سرم دام دام م زيیچ کیکردم  یم احساس

 یکار م یچ دیسوخت.من با یداشت م

 ماسه نیتوي هم ایکردم  یدندوناش رو توي دهنش خرد م دیکردم؟با

 کردم؟ یها دفنش م
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کنار  اش فقط معلوم بود که پرده نجایبه پنجره ي خونه کردم، از ا نگاه

 چشم نیتونستم جلويِ چند یرفته، نم

 شدن به ما کاري بکنم ... رهیخ که

 گفتم: مانیزحمت لبخندي زدم و روبه پ به

 ... میدور ش نجایکم از ا هی دیحرف زد ... با شهینم نجایا -

ت دس به لب سر تکون داد ... دندون هام رو رويِ هم فشردم و پوزخند

 هام رو مشت کردم ... تو چشم من نگاه

 گه زنِ من رو دوست داره ... یکنه و م یم

 باشه؟! یچ دیواکنشِ من با قایدق

 من هم با گام هاي بلند خودش رو به مانیبه راه افتادم و پ جلوتر

 یفقط م م،یخارج شد خونه اطیرسوند.از ح

 شهنبا یسرش آوردم کس ییتا از خونه دورش کنم ... تا هر بال رفتم

 .رهیجلوم رو بگ

رفتم گ یونفس ستادمی... ا ستادمیرفتم تا ا ادهیپ قهیدونم چند دق ینم

 ان ...وبعد ناگه
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... من به صورتش کاري  دمیکوب مانیتو شکمِ پ یو مشت برگشتم

 خواستم انقدر تنش رو بکوبم تا ینداشتم ... م

که  سهیصدهزار بار توي دفترش بنو فتهیب ادشیشب موقع خواب  هر

 برم! ترانهکنم سمت  یغلط م

 ... دمشیکوب یدادم و بعد روي پاهاش نشستم، باخشم م هلش

 .از من .. ریحق نداره ترانه ي من رو دوست داشته باشه به غ یکس

 ... مناز ریحق نداره اسمِ احساسش رويِ ترانه رو عشق بذاره به غ یکس

 خودم بدونم! یِمنم که حق دارم که ترانه رو تمامِ زندگ نیا

رد دنفس گرفتم ... دستم  یبود که باالخره کم چندممدونم مشت  ینم

 تونستم یرو نم کرد، انگشت هاش یم

 .هنوز پوزخند به لب داشت یلعنت یسرفه اي کرد ول مانیکنم،پ خم

 :دمیغر باخشم

 هنوزم دوستش داري؟! -

 و گفت: دی... پر درد خند دیخند
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ا ت شهیره!دوستش دارم ... من از همون اول دوستش داشتم ... از همآ -

 ابد دوستش داشتم ... من ترانه رو

 هاسال نیدوستش داشتم ... دارم و خواهم داشت ... همه ي ا یازبچگ

 ؟یفهم یدوستش داشتم ودارم..م

. حق حرف بزنه .. نطوریهام رو محکم رويِ هم بستم..حق نداره ا چشم

 صحبت کنه درباره ي نطوريینداره ا

 !درباره ي عالقه اش به ترانه!ترانه

 نداره که عالقمند بشه به ترانه! یحق چیه

ا سه هاش انداختم و سرش رو بلند کردم و دوباره توي ما قهیه ب پنجه

 ... دمیکوب

 .دمشیهم بلند کردم و کوب باز

 :دمیکردم و عربده کش کیبه صورتش نزد صورت

خوري  یم ___! تو گـ یعوض یدوستش داشته باش یکن یتو غلط م -

 ... یبخواي دوستش داشته باش

 که گفت: نهیباال رفت تا تويِ صورتش بش مشتم



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 مونه؟نه یشه؟فکر کردي کنارت م یم فکر کردي ترانه بهت عالقمند -

 ... شناسمتی... من م انمهرمجدیک

م ارذ یفکر کردي؟فکر کردي م یدونم ... چ یدرباره ات م زهایچ یلیخ

 ریترانه راحت تو خونه ي تو بمونه؟نخ

 یمرو درآوردم ...  تیوپوك زندگ کیکاکل به سر!ج ریپسر!نخ شازده

 یدونم مامان بابات تفاله هم حسابت نم

 !کنن

 یپسر چ نیگفت؟ا یبه من م یشدم ... داشت چ رهیچشم هاش خ به

 یم میاز زندگ یدونه؟چ یمن م یِاز زندگ

 دونه؟

بته کردم خونسرد باشم ... ال یکرده ام رو مشت کردم و سع ورم دست

 کردم! یسع

 و گفتم: دمیرو گز لبم

 از من؟ یدون یم یچ -

 و نعره زدم: دمیدردناك کش ینفس
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 پدر؟! یب یِعوض یدون یم یچ -

 و گفت: دینشد از فحشم ... با تمسخر بهم خند ناراحت

 کی. من جذارم مجد .. ی... من راحتت نم دي؟ههیه؟ترسی!چیهمه چ -

 یم یرو درآوردم ... حت تیزندگو پوك 

.. .ن داد یدونم که بهت جوابِ منف یو م یچند بارخواستگاري رفت دونم

 دوست یلی!خفیدونم چرا ... ح یاما نم

 کنه! یقبولت نم شکسیبدونم چه مرگته که ه داشتم

شرف ... دست هام شل شد وعقب  یشرف!ب ی... ب دیخند وبلندتر

 رذل ... یِ ... عوض دمیکش

 !یچیشد ... ه یازش صادر نم یتیدستورِ فعال چیقفل کرد، ه مغزم

 .دمش رهی.. زانو زدم و به ماسه ها خهام سست کنار قرار گرفت . دست

 :دمیحال پرس یو ب آروم

 !؟یدون یم یچ گهید -

 روبروم نشست و گفت: د،یزحمت بلند شد وچهره در هم کش به
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 شناسمتی!من مزیدونم!همه چ یرو م یبهت که گفتم. همه چ -

 درافتادي ... رو یبا بد کس ی... ول انمهرمجدیک

 یهر غلط یراحت نیذارم به هم یفکر کردي م ؛یدست گذاشت یکس بد

 و بعد در یظلم بکن یو به هر کس یبکن

 یِ ندگز رو ینه ... نه پسر!مگه من مرده باشم که بخواي چمبره بزن بري؟

 ترانه ...

م، زدم به ماسه ها ودستم رو مشت کردم ... با خشم نگاهش کرد چنگ

 بلند شدم ... صورتم سرخ شده بود از

 گفتم: خشم،

 ؟یترانه چ -

 کرد بلند بشه و گفت: یسع

 !؟یترانه، چ -

 ي دردمندم و گفتم: نهیبه س دمیکش یدست

 اونم بهت عالقه داره؟ -
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 هم ومن چه قدر دوست داشتم لب هاش رو به دی... باز هم خند دیخند

 بدوزم ...

 خنده گفت: با

 !دی... شا دونمینم -

 ... نی... به ا نیممکنِ ترانه به ا یعنیممکنِ؟ یعنید؟یشا

م کن لیتونستم کلمات رو کنار هم بذارم وجمله ام رو تکم ینم یحت

 ترانه باشه! یِکه تهش وابستگ

 ..شد . یشد ... نه ... نم ینم نطوريی... ا دمیبه صورتم کش یدست

 و لگد ادمستیلحظه ا کیرد شدم که ...  مانیبلند از کنارِ پ ییقدم ها با

 :دمیتويِ ساقِ پاش و غر دمیکوب

 ذارم جنازه اش هم برسه دستت! ینم -

 یم دیرفتم ... ترانه ... ترانه رو با خونهکوبان به سمت  نیزم پا

 زدم ... ترانه ... یباهاش حرف م دی..بادمید

 ... فتهیاي ب گهید کسِ ذاشتم به دست  یبرايِ من بود ... نم ترانه

 ست؟یکه حق منِ، ن نیا ا؛یخدا



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 ست؟یبودنِ ترانه که حق من هست، ن ا؛یخدا

 ذارم! یبهش برسه ... نم یکسذارم دست  ینم

 دم ...ازکرب... درِ ورودِي خونه رو  دمیرو با تمامِ توانم دو خونه اطیح

 که یکیگشت ...  ینفر م کیچشمم دنبالِ 

 نفر! کی... فقط  مِیي زندگ همه

ش متسبه  عیکرد ... سر یبخاري نشسته بود و نگران بهم نگاه م کنارِ

 رفتم و مچِ دستش رو گرفتم، با تمام قوا

 و گفتم: فشردم

 گه؟! یراست م -

 زده نگاهم کرد و تته پته کنان گفت: بهت

 !؟یگ یم یگه؟چ یراست م ی؟کیک -

نه راتخواستن  یکه نم ییآدم ها نیا نیاز ب دیکردم..با یدورش م دیبا

 یمن باشه دورش م شِیمالِ من باشه، پ

 ... کردم
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 دم،یتوجه به پوششِ ترانه دستش رو گرفتم ودنبالِ خودم کش بدون

 که گفت: دمیصداي سام رو شن

 ؟یکن یکار م یان؟چیک -

ود ب زیکه رويِ م نیماش چِییشدم، چنگ زدم به سو کیبه در نزد شتریب

 بازوم رو گرفت وگفت: نی... حس

 کو؟! مانیشده؟پ یانمهر؟چته؟چیک -

نبالم دنه زدم ... ترا رونیآوردم و بدون حرف ب رونیب رو از دستش بازوم

 شد ... پنجه هاش رو تکون یم دهیکش

 روزیبار من پ نیا یکرد از دستم خالص بشه ول یم یداد وسع یم

 بودم!

 وا لحظه هم کی یکردم که حت یصد هزار بار برايِ خودم تکرارم دیبا

 ندم!

 اومد: یکامداد  صداي

 !ش؟یبر یکجا م -
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ه بارهل دادم، دو نیفعال کردم و ترانه رو داخل ماش ریرو غ ریدزدگ

 رو زدم تا راه فراري نداشته باشه ... ریدزدگ

 رو کامل باز کردم و بعد خودم هم سوار شدم ... دروازه

 داد: فرار! یدستور م کیفقط  مغزم

کردن بفهمن من  یم یکه سع ییمهم نبود همه ي اون آدم ها برام

 هم یمانیبرام پ یم، حتکن یکار م یدارم چ

وت شده بود و مبه اطینبود که دست به شکم گرفته تازه داخل ح مهم

 کرد ... مهم ترانه اي بود ینگاهمون م

 بود. یبرايِ من م دیبا که

 زدم که ترانه با ترس گفت: رونیسرعت از خونه ب به

 وونه؟یچته د -

توي وجودم داشت  زيیچ کیسوختم ...  یزدم، داشتم م پوزخند

 کرد یمولکول به مولکولِ بدنم رو خاکستر م

... 

 ت:بلندتر گف م،یشد یو وارد جاده ي اصل میکه از خونه دور شد یکم
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 باتوام!چه مرگته؟! -

م دفعه توي صدام جا گرفت وبا تما کیشدم ... همه ي خشمم  منفجر

 :دمیتوان نعره کش

 خفه شو!فقط خفه شو! -

 یب گشاد شده نگاهم کرد و سکوت کرد ... من هم ییبا چشم ها ترانه

 یروندم ... نم یتوجه بهش به سرعت م

فتم رر ... جلوت یتو فرع دمیچیخواستم دور بشم ... پ یکجا فقط م دونم

 دونستم کجا ی... نم دمیچی... باز هم پ

ي  رفتم درخت ها متراکم وفاصله یهر چه قدر که جلوتر م یول رمیم

 شد ... یم شتریخونه ها ب

ه صداش رو ضبط کرد یشد..انگار کس یبرام تکرار م مانیهاي پ حرف

 کرد ... یبود وحاال داشت بازپخش م

اه که بلند شد با چشم هايِ به خون نشسته ام نگ لیموبازنگ  صداي

 دهیترس د،یتندي بهش کردم که لب گز

 !دمیستر یکه خودم هم ازش م یبود ... من دهیمن، ترس نی... از ا بود
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 و باصداي لرزون گفت: آهسته

 بود ... شرتمییسو بِیخب تو ج -

ن ... تلف دمینزدم فقط دستم رو مشت کردم و روِي فرمون کوب یحرف

 چرا تلفنِ ترانه یهمراه خودم خونه بود ول

 شهیکه هم هیتماسِ ک ؟منتظرِیاش باشه؟!براي چ بیتو ج شهیهم دیبا

 اش دمِ دستشِ؟! یگوش

 زدم و با صدايِ دورگه شده اي گفتم: پوزخند

 کنارته؟! تیگوش شهیکه هم یتجون مانیمنتظر تلفن و اس ام اس پ -

 کالفه دست هاش رو تو هوا تکون داد وگفت: ترانه

نارت ک قهیدم به دق تیتو خودت گوش ؟مگهیگ یچرا چرت م -

 بازي ها رو وونهید نی!چرا است؟ین

 اصن؟! میریم میدار اري؟کجایدرم

...  ردک دایخواستم پ یرو که م یندادم چون نگاهم مکان یترانه جواب به

 عالمه کی نِ یزدم و ب تیلبخندي از رضا
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 بود به شدت ترمز کردم ... قفلِ  یمحوطه ي کوچک نشونیکه ب درخت

 ترانهمرکزي رو فعال کردم و به سمت 

 گفتم: یساختگ ی... با آرامش دمیچرخ

 شنوم ... یخب؟م -

 گشاد شده گفت: ییها با چشم ترانه

 انجیمنو ا ه؟چرایحرکات چ نیه؟ایکارا چ نیشنوي؟ا یرو م یچ -

 آوردي؟

 ...ش آروم با ی!آروم باش ... کمانی..آروم باش کدمیبستم ولب گز چشم

 گفتم: دمیلب هاي به هم چسب نیاز ب یسخت به

 ما؟ شِیپ ادیب یگفت مانیچرا به پ -

 ارزش شتریب میزنِ چشم قهوه اي روبروم برام از همه ي زندگ نیا

 فنج دل کیبراي  یزن که حت نیداشت ... ا

 نیاارزش داشت ... پس به  شتریب میسوزوند برام از همه ي زندگ یم

 وجه! چیدادم ... به ه یاز دستش نم یراحت

 و گفت: دیخند یعصب
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 !مشینیبب میشدي؟من که بهت گفتم!فقط خواست وونهید -

 رهیو تو اون گوي هاي قهوه اي رنگ خ دمیخودم رو جلو کش یکم

 شدم و گفتم:

 !ش؟ینیبب ای نشینی؟ببیخواست این؟یخواست -

داد، داشت همون زنِ  یم تیهاش روِي صورتش بهش جذاب اخم

 شد که من بهش دلبستم! یمقتدري م

 کرد و گفت: کیبه صورتم نزد صورت

کرده  تب دیمن سرمانخوردي؟!شامثه  یتب نداري؟مطمئن یمطمئن -

 !یباش

 ینشویبا پ فشیلطام چسبوند ... از تماسِ دست  یشونیرو به پ دستش

 بهم دست داد ... چشم یام حسِ خوب

جود، و نیخواستم ... من ا یرو م نیاحساسِ ناب ... من هم نیاز ا بستم

 دختر نیجنسِ مونث، ا نیانسان، ا نیا

 خواستم. یم میکردنِ آرامش ازدست رفته ي زندگ دایبراي پ رو
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ترانه با تمسخر  د،یطول کش هیاحساس خوب فقط چند ثان نیا یول

 ام جدا کرد و تو هوا تکونش یشونیدست از پ

 و گفت: داد

 جناب مجد ... یگ یم ونی... داري هذ یاوخ اوخ اوخ!چه داغ -

داره  توسدنبود ... به خدا نبود ... تو چشم هام نگاه کرد و گفت  ونیهذ

 ... گفت تو هم بهش عالقه داري ...

 منو! بفهم

 اهبه ترانه نگ یقلبِ من هر لحظه که کس نیکرد ا یدرك نم یکس چرا

 خواد یکوبه، م یکنه به شدت م یم

 نه؟یاز س ادیب رونیب

 بهم نگاه کرد و گفت: جدي

 فی!همه مثه تو کثونریرو از سرت بنداز ب ییایخولیاون افکار مال -

 ... نه ستنی!همه مثه تو دختر باز نستنین

 که دور و بتم ... ییمثه توئه ... نه من مثه دخترا مانیپ
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 نیاکنم؟ یکرد من خانم بازي م یدختر فکر م نیزدم ... ا یکج لبخند

 که یکنه من هرزه ام؟من یدختر فکر م

  زنبهره بودم برم دنبالِ یهم ب ایزنان دن نیتر محرماز محبت  یحت

 داره با چند ییکه جسمشون آشنا ییها

 مرد؟

 لب گفتم: ریو ز دمیخند تلخ

 ي کوچولويِ من! وونهید -

 زد: غیخنده ام جري شد ... ج از

 شیبعد برد ش،یوزد مانیها افتادي به جون پ وونهیزهر مار!مثه د -

 ییچه بال ستیاز خونه ومعلوم ن رونیب

 هشی... م ديیکش رونیآوردي بعد هم که منو اونطوري ازخونه ب سرش

 چه مرگته؟! یبگ

.. .بود  نیخواستمش!فقط براي خودم ... دردم هم یمرگم بود؟من م چه

 بود! نیمرگم هم هم
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 اون شب برام زنده شد که ری... تصاو شرتشییانداختم به سو دست

 که گرفته بود و یگرمش بود از بخارِ دوش

ي ندگردنب یِجايِ فرض یِ رو به تن داشت ... نگاهم رفت پ نیهم تنها

 لباسش باشه ... دلم رِیزدم ز یکه حدس م

 دل! نی... لعنت به ا دیتپ یم

 ،ینیدر راستاي ب ینی... صورت به صورت، ب دمشیکش خودمسمت  به

 چشم در چشم گفتم:

 !؟یداره ... تو چ تگه دوس یم مانیپ -

 چشم هام نوسان داشت ... آهسته نیهاش بام موند ... چشم  رهیخ

 گفت:

 گفته؟ یچ مانیپ -

 نکهیارِ اراده لبم رو به چونه اش رسوندم و بوسه اي کوتاه زدم؛ فک یب

 یام م وونهیباشه د مانیروزي ترانه کنارِ پ

 !کرد

 کنان گفتم: زمزمه
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 توهم دوستش داري؟! ؟یداره!تو چ تگفت دوس -

و مح رفت که به خنده باز شد ... منم ییو من نگاهم به لب ها دیخند

 با خنده هاش ... آهسته و آروم دمیخند

 شدم؟ ... احتماال! یم وونهیهام کش اومد ... داشتم د لب

 خنده هاش به زحمت گفت: نیب

دا خردي ... برو از بس فکر ک یش یم وونهیشدي!داري د وونهیواقعا د -

 حواله کنه بابا ... گهیرو جاي د تیروز

 گفت که مانیخواست من نفهمم وگرنه پ یکرد ... م یانکار م داشت

 داشته باشه که لیممکنِ ترانه هم بهش م

 از اون روز! واي

...  دمشیکش خودمو کامل به سمت  دمیچیهام رو دورِ کمرش پ دست

 روي پاهام نشوندمش و باتحکم گفتم:

 کالم راستش رو بگو!توهم بهش عالقه داري؟! هی -

 ام زد و گفت: نهیه سب یمشت کالفه

 نه! -
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..از مانیپکه گفت دلم رو آروم نکرد ... هنوز نگران بودم بابت  اي»نه«

 بگم که زيی... خواستم چ مانیجانبِ پ

تم داخچنگ ان یترانه باز هم رو اعصاب رفت ... عصب لیموبازنگ  صدايِ

 دمیکش رونیرو از دستش ب لیو موبا

 زد ... ی..هنوز زنگ مدمیروي داشبورد کوب و

 تمسخر گفتم: با

 چاکت! نهی!عاشقِ سمانِیحتما پ -

 دیاش لرز یهاش رو هم فشرد ودلِ من براي اون چشم هايِ عصب لب

... 

داشتم آغوشش رو محکم با آغوشم آشنا کنم، انقدر که تو  دوست

 کس نتونه اونو ازم چیوجودم حل بشه و ه

 !رهیبگ

 بغض گفت: با

 ست داشتمرو دو مانی... من اگه پ وونهی؟دیفهم یاي!م وونهیتو د -

 ات بشم؟!آره؟ غهیشدم که ص یحاضر م
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 تم:؛ گفکه توي دلم روشن شد نوريرو باال انداختم و با وجود  ابروهام

 گذري! یوم..تو براي آزادي پدرت از جونت هم ماز کجا معل -

 پلکشهاش پر از اشک شد، دوست داشتم سر جلو ببرم وپشت  چشم

 نکن ... هیم آروم باش ... گررو ببوسم وبگ

 و تماشاش کردم که با غصه گفت: ستادمیفقط ا یول

 نیامنو تو  نطوريیکه ا یدونست یدونم که م ی... م یدونست یم -

 !یهچل انداخت

 و ام فشردم نهیرو به س رم،سرشینتونستم جلوي دست هام رو بگ گهید

 گفتم:

ه اي ه عالقکبده  نانینکن ... فقط بهم اطم هی... گر ینکن لعنت هیگر -

 ... حداقل ازجانبِ تو! ستین نتونیب

 و گفت: راهنمیزد به پ چنگ

 !ستی... به خدا ن ستی... ن ستین -

 زدم و گفتم: هیتک یصندل یِ رو به پشت سرم

 ...داره  تگه دوس یگه هست..م یات م یعوض ییِاون پسردا یول -
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 هق کرد، آروم گفت: هق

.. . دونمی... نم داداشمِ مانینه اونطوري ... پ یدوستش دارم ... ول منم -

 گفته ... نطوريیچرا ا دونمینم

فرستادم  رشالیز شتریرويِ سرش و موهاش رو ب دمیدست کش آهسته

 و گفتم:

 نکن حاال ... هیباشه ... باشه گر -

 لب گفتم: ریهم تلفنش زنگ خورد ... ز باز

 ... یلعنت -

نجر خداشت روي اعصابم  مانیرو برداشتم..اسم پ لیموباو  دمیکش جلو

 جواب دادم: ید،عصبیکش یم

 هان؟ -

 :دیچیدادش تو گوشم پ صداي

 رو کجا بردي؟ ؟دخترهیکدوم گوري رفت -

 نیا ... پس نبود ستیکردم آروم باشم ... ترانه قسم خورد که ن یسع

 عالقه!



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 رويِ کمر ترانه و گفتم: دمیدست کش خونسرد

 داره؟! یتو ربطبه  -

روم آ نداشت..دلم یتیداد زدن هاش برام اهم گهی... د دیداد کش بازهم

 یگرفته بود ... من ترانه رو باور م

 شد ... شیآبِ روي آت یراحت نی..به همکردم

 وگفت: دیداد کش مانیپ

اري د ینه ... چه غلطک یداره سکته م نجایمامانش ا کهیربط داره!مرت -

 باترانه؟ یکن یم

م ه نمای... پ دیشن یهم م ترانهبلند بود که خود  شیصداي گوش انقدر

 به ترانه ی... نگاه دیکش یمدام داد م

 دیشن مانیجابه جا شدم که ناله اي کرد که فکر کنم پ یو کم کردم

 :دیکه عربده کش

 احمق؟! یکن یکار داري م یکارش کردي؟چ یچرا ناله کرد؟چ -

ب لته ... سر بلند کردم،آهس دمیو بوسوسرترانه ر دمی... خند دمیخند

 زدم:
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 شده؟ یچ -

 رو نشونم داد وبا صداي گرفته اي گفت: انگشتش

 روش نشسته بودي! -

 یم داشت حنجره اش رو پاره مانی... پ دمیو انگشتش رو بوس دمیخند

 کرد، با خنده گفتم:

 !یچته بابا؟ خودت رو کُشت -

 داد زد: دوباره

.. . یکنیکه تو فکر م یه اونن شعوریب ی... ولاحمق من دوستش دارم  -

 یخواهر دوستش دارم ... م هیمن مثه 

 جوري وانمود کردم که عذاب هیمن  یکنم ... لعنت تتیاذ خواستم

 !یبکش

که  بودنچرا اونطوري بهم گفت، مهم  مانیزدم ... مهم نبود که پ لبخند

 نه،مهم ترانه بود ایگه  یداره راست م

 در دوستش داشت.فقط مثل برا که

 :دینگفتم که نال زيیچ
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.. کردم . م ... بابا غلطمن ترانه رو مثه خواهر دوست دار دیبه قرآن مج -

 دختره رو کجا بردي؟!

ه واقعا همه ي اون حرف ها رو زد ک یعنیخورد که مطمئن بشم؟ قسم

 دیکنه؟در اون مورد بعدا با یمنو عصبان

. .. رو راحت کنم هیبق الِیبود که خ نیفعال مهم ا یزدم ول یم حرف

 گفتم:

 بزن رو بلندگو. -

 :دیغر یعصب

 !باتوام!؟یبگ یخواي چ یم -

 بخشه؟! ینم ریبخشه وز یکرد ... شاه م یم یمنم عصب داشت

 :گفتم

 بزن رو بلند گو! گمتیم -

 بعد گفت: قهیکرد وباشه اي گفت ... چنددق یپوف

 شنون ... یهمه م -
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نم مردم که انگار تمامِ وجودش گوش شده بود ... به ترانه ک ینگاه

 گذاشتم رو بلند گو و گفتم:

خواستم  یم بازي در آوردم ... ترانه خوبه ... وونهیکه د دیببخش -

 باهاش حرف بزنم ... شرمنده ناراحتتون کردم

 ... حالش کامال خوبه ...

نترل ک یلوخانم عذابم داد ... بد کردم ...  نهیتوام با هق هق تهم صداي

 نبود: خودماعصابم دست 

.. تو . نجایاز ا میری... اصن م اریجان،دخترم رو ب انمهری... ک انیک -

 ... ارشیب

شده  هریبه من خ یو به ترانه اي نگاه کردم که با ناراحت دمیرو گز لبم

 شرمنده گفتم: یبود،با لحن

 نی.. اده تونم .به خدا ترانه خوبه ... شرمن خانم ... نهیتهم دیببخش -

 ه؟یحرفا چ

 به من! لعنت
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ا چند روز خوش بگذره وهمه ب نیخواستم ا یبه من که مثال م لعنت

 ماجرا و کیهر روز  یول میهم خوش باش

 !میداستان داشت کی

 گفت: دیلرز یکه م ییبا صدا ترانه

 ..هم نداشت .ببود..به خدا کاري  یعصبان انمهریخوبم ... ک یمامان -

وق اشبگرفته بود  رویصدايِ ترانه ن دنِ یخانم که انگار با شن نهیتهم

 گفت:

 !ن؟یکه نشده؟کجا رفت تیزیدخترکم؟چ یمامان؟خوب یخوب -

 و گفت: دیبه گونه ي ترانه ... صورتش رو عقب کش دمیکش دست

 یچیهبه خدا !میایم... زود  میزن یقدم م میکم دار هیمامان ...  یچیه -

 ... میایم یکی..قبل ازتارستین

 نیاالن،توا اتهوا نمونده بود ... از صبح که نازي زنگ زد  یِکیبه تار ادیز

 چند ساعت چه قدر تنش داشتم؟

طع و قداد و بعد تماس ر نانیبه مادرش دلداري و اطم گهید یکم ترانه

 کرد ... باخشم روبه من گفت:
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 ؟مثهیخواست یرو م نیرو درآوردي؟!هم مامانمراحت شدي اشک  -

 ... گهیدچه دردت  یگفت یآدم همونجا م

 کردنت اونا رو گفته ... تیهم گفت براي اذ مانیکه،پ ديید

 عاتهمه درباره ام اطال نیچرا ا یکنه ول تمی... قصد داشت اذ آره

 داشت؟

 :دمیساز ترانه پر دیبا ترد نیترانه بهش گفته باشه ... بنابرا دیشا

 !؟یگفت مانیدرباره ي من و خانواده ام به پ زيیتو چ -

ر د و ادیب رونیبازوهام ب نیوتقال کرد که از ب دیبه صورتش کش یدست

 همون حال گفت:

 کن! ولم...  ا ا انه ... ا  -

ا بو ر یام گرفت ... سرش رو تويِ گوديِ گردنم فرو بردم و صندل خنده

 یبه کم ازیام خوابوندم ... ن گهیددست 

 روزِ پر ماجرا ... چشم بستم و گفتم: نیداشتم بعد از ا آرامش

 بذار منم آروم شم ... ر،یآروم بگ -
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 یجواب پس م دیگشتم با یبر م یشدم چون مسلما وقت یآروم م دیبا

 توراه بود! گهید یجنگ دیدادم وشا

*** 

 روز گذشته بود ... دو

 زشاخانم و  نهیروز از روزي که مجبور شدم سر خم کنم جلوِي تهم دو

 طلب بخشش کنم ... که مجبور شدم

 ..نه .که گرفته بود؛ بمو یمیتصماصرار کنم و ازش بخوام برخالف  بهش

 یرو هم جمع کرده بود ول لشیوسا یخواست بره،حت یخانم م نهیتهم

 اصرار کردم وپوزش خواستم.

رو نداشتم، بخوام که  دنشیکه چشم د یمانیمجبور شدم از پ یحت

 به موندن یخانم هم راض نهیبمونه تا تهم

 .بشه

 یم حبتصو بااخم باهام  نِیهم که هنوز،ِمادرِترانه باهام سرسنگ هنوز

 کنه ...
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 رهیخ ایردبودم و هردو به  ستادهیروز گذشته بود وحاال کنار ترانه ا دو

 ... میشده بود

 نهکهکردم خاطرات  یم یسال بود و من هرچه قدر که سع لِیتحو فردا

 شد ... یام رو فراموش کنم نم

 به ترانه گفتم: آهسته

 !د؟یخواي بري خر یچه ها مبحاال جدي بعد از ظهر با  -

 جا به جا شد و گفت: یکم

براي  بخرم ديیع میبر دیبرم..با خوامی... آره.م م؟یهم دار یمگه شوخ -

 .هیبق

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 خوبه،نه؟ یلیدادن خ ديیع -

 بهم نگاه کرد و گفت: باتعجب

 رفتن.گ ديیدادن خوبه و هم ع ديیمعلومه ... هم ع -

 هام رو بستم و گفتم: چشم

 ن؟ید یم ديیبه هم ع یخب مثال چ -
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.. .خواستم تصور کنم همه ي نداشته هام رو،همه ي حسرت هام رو  یم

 رفتمنگ ديیع یوقت از کس چیمن ه

 یزمان نمبودن ... او زیوعز یب یدادن ب یم ديیکه بهم ع یی... تنها کسا

 نداشتم ... یذوق چیه گهیکه د

 که گفت: دمیمتعجبش رو شن صداي

 کیکوچ زايی..معموال چمیخریگرون هاش نم خب ... واال ما از اون -

 ... میهم ادیبه  میکه نشون بد میخر یم

ول پ دمیشا ای...  یپول فی،کیشرت یت هی،یعروسک هی دونمیچه م مثال

 ؟یپرس یرو م نای!چرا امیداد

داشتم که  یگفتم؟چ یبهش م یباز کردم و نگاهش کردم ... چ چشم

 گفتم یداشتم براش م شهیبگم؟من هم

...  دمیوقت محبت ند چیندارم،من اونو ندارم ... من ه نویا من

 برام دلسوزي کنه ... من دلسوزي خواستمینم

 و گفتم: دمیبه گونه اش کش ی... دست خواستمینم

 ... یچیه -
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 کردم، آروم گفتم: یهام رو پر وخال هیگرفتم ور ینفس

 د؟یرري خ یپول داري همرات که داري م -

 راستش رو باال انداخت و با لبخندي گوشه ي لبش گفت: ابروي

 .رمیگ یهام رو از مامانم م یبیمن پول توج -

ن ما ب نکهیدن هاش رو دوست داشتم ... اشده بود ... مهربون ش مهربون

 رو دوست داشتم ... دیجنگ ینم

 خسته اي زدم و گفتم: لبخند

 به هر حال ... -

 رونیرو ب کمیکوچ مدارك فیک بمیو از ج کتمسمت  رفتم

 اي رو روبروش گرفتم و گفتم: اعتباري.کارت دمیکش

 .یبخر ... هرچ یخواست یهرچ1236رمزش  ...  -

 نگاه هیقو شورِ ب اهویزدم وبه ه رونیمخالفتش نموندم.از اتاق ب منتظرِ

 سال داشتن آماده لیکردم که براي تحو

 شدن. یم

*** 
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 و دیخند یچشمش م کیخانم  نهیتهم د،یپر یم نییمدام باال وپا ترمه

 کرد ... دلش براي یم هیچشم گر کی

 تنگ شده بود ... همسرش

 ... دنیخند یزدن وم یبا هم حرف م زیر زیو ترانه ر ایمیک

 من ... یمشغول بودن ول همه

گوشه اي چمبره  کیدلِ پر از غم  کیبا  شهیوتنها مثل هم تک

 من یِمیقد قیکه دوست و رف نیحس یزدم.حت

 سرگرمِ بحث بود ... مانیهم با سام و پ بود

ن م یخانم همه کنار سفره جمع شدن ول نهیکم با غر غر هاي تهم کم

 باالخره چشمِ نکهیز نشسته بودم تا اهنو

 که دوست داشتم مادر صداش کنم به من افتاد وگفت: مادري

 ه ...نموند ادیکه ز هیقب شِ یپ ای... پاشو ب ؟پاشویچرا اونجا نشست توا ...  -

 دیرخچ هیفراموش کرده بود اخم وتخم کنه برام ... نگاه بق گهیهم د اون

 حرف رفتم و خواستم یبه سمتم ... ب

 کس براي من نبود! چیه یول نمیبش یکس کنارِ
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 ترانه نارکهم ترمه در آغوش  مانیپ یوخانواده اش کنارِ هم ... حت ترانه

 کینشسته بود وچشم من دنبالِ همون 

ود نب ییهم،جاهم کنار هم ... همه تنگ  ایمیو ک نیجا بود ... حس وجب

 براي من ...

تنها،خانواده ي  سفرهسمت  نیشستم،من ااي تک و تنها ن گوشه

 بااليِ سفره ... ایمیو ک نیگلپسند روبروم،حس

کن نض بغ یانداختم..بغض نکن مرد!بغض نکن ... اولِ سال نییرو پا سرم

 ادتیبود ... مگه  نیهم شهی... هم

هم  زیوعز یب یب یسال حت لیتحو شهیکه هم ستین ادتی ست؟مگهین

 بچه یوقت ادتهیکنارت نبودن؟پس چته؟

 ادته؟یکردي؟ یکاغذي درست م نیهفت س بودي

و تقل بگذرد ... حدا زین نیهام رو مشت کردم ... نفس بکش ... ا دست

 گهید... حداقل افراد  یستیخونه تنها ن

 پاي سفره کنارت نشستن! اي



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

ه کبشم  هیخواستم چشم تو چشم بق یدادم، نم ونیزیرو به تلو نگاهم

 !یزد از خوش یچشم هاشون برق م

دلش تنگ  د،یکش یچشم هاش دستمال م ریز یخانم گه گاه نهیتهم

 شده بود براي شوهرش!

 بود دلش براي من تنگ بشه! یکس کاش

کرد،بغض گلوش رو گرفته بود  یبا شوق وذوق صحبت م مجري

 لیگفت از تحو ی... م دیلرز یوصداش م

ي  ده فراموش شاز بودن خانواده ها کنار هم، از مادر وپدرهايِ سال،

 گفت از اتفاقات یم شگاه،یگوشه ي آسا

 سال شروع شد وقلب من مچاله ... لیشمار تحو هیگذشته، ثان سال

 حواسش به من ینگاه کردم، کس یرکیرزیز

 ... دمیکش ی... همه تو حال خودشون بودن ... آه نبود

تو  رییغت دیسال رو خوندم به ام لیانداختم و آروم دعاي تحو ریبه ز سر

 ايِیتو حال و احوالم ... تو دن م،یزندگ

 ... کمیتار مهین
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 یپخش شد وبعد صداي نقاره ... صدايِ مجري که با خوش یتوپ صداي

 صدیهزار و س کیگفت: آغاز سال  یم

 ... و

ه روب یبا خوش نیگفتن، همه لبخند زدن به هم،حس کیبه هم تبر همه

 داد زد: مانیپ

 دادي ها! ینره چه قول ادتی!کیآقا تبر -

 و گفت: دیو ترمه رو بوس دیهم خند مانیپ

 داداش! ستمیچشم بابا!چشم!من مثه شما ن -

 ودمخ... که صداي سام منو به  دمیطاقت نداشت ... آروم عقب کش دلم

 آورد:

 خان! انیک کیتبر -

به جاش  یخواست از ته دل لبخند بزنم ول یبلند کردم، دلم م سر

 تلخندي زدم وگفتم:

 ممنون ... سال نوي تو هم مبارك ... -
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ه ک نیحس یگفتن،حت کیکدوم با لبخندي کوتاه سال نو رو بهم تبر هر

 ی... خودش م دیدزد ینگاهش رو ازم م

 دهیمنِ غم د نیدونست ا یگذره ... خودش م یم یتو دلم چ دونست

 نبود!نه یبودن ها هستم ول ازمندین

 ... هینه بق خودش،

 یم دیلرز یکه م ییخانم با صدا نهیدادن بود ... تهم ديیع موقع

 ديیکه همراهش بود ع یقرآن نیو از ب دیخند

 دیسالِ جد یِداد ... همه تحفه اي براي چشم روشن یم هیبقدست  به

 به همون اسکناس مندادن ... نگاه  یم

 یبست دکه سالهاي گذشته هم از  یي اليِ قرآن بود ... همون تانخورده

 گرفتم منتها روزِ بعد از سال یم یب

 ی... روزي که صبحش با چشم هاي پف کرده ام از خواب پا م لیتحو

 گرفت، یمنو توآغوشش م یب یشدم وب

ايِ هال برام مهم نبود ... س گهید یکرد ول یهم دستم رو نوازش م زیعز

 رفت، کمبود محبت هايِ زیبعد که عز
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نست توننتونست ...  ینکرد،ول یسع یب یب نکهیتر شد ... نه ا ادیز منم

 مقاومت کنه ... زیجلوي همه چ

 :امیب رونیکرد باعث شد از فکر ب یکه از ترانه تشکر م یکامشاد  صداي

 !هیزیدستت درد نکنه تران!عجب چ -

ويِ ه ترفت ک یچرماي به گونه ي ترانه زد ... نگاهم به کمربند  وبوسه

 بود ... ترانه بلند شد اریدست هاي کام

همه  بود ... هیرفت ... نگاهم به دست هاي بق ایمیو ک نیحسسمت  بهو

 رنگ جلوشون بود ... هی ییکاغذ کادو

...  دهینفر خر هیها دست نخورده ... معلوم بود که  یها باز وبعض یبعض

 ایمیکه ترانه به ک ییکادو دنِیبا د

 دهنده ترانه اس ... کادوداد مطمئن شدم که فرد  نیوحس

وق و هفت ساله ذ ستی... ذوق داشتم!منِ ب دنیشروع کرد به تپ دلم

 دختريکادو از دست  گرفتنِداشتم بابت 

 بود ... میصاحبِ زندگ که

 وحافظ؟ مانیبود، حافظ ... پ مانیبه کادويِ پ نگاهم
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 نمایچرا ترانه براي پ نکهیخواستم حساس باشم نسبت به ا ینم یحت

 اسحس مانینسبت به پ ده؟منیکادو خر

 وستبرادرانه ترانه رو د مانیگفتن پ یم ایاگه همه ي دن یحت بودم

 تونستم به حساس ینم یحت یداره ... ول

 بدم ... ییلحظه اجازه ي خودنما نیتو ا بودنم

 ... امان! یول

از لحظه اي که ترانه برگشت سر جاش و مشغول صحبت با  امان

 رو زيیچ چیگوش هام ه گهیمادرش شد ... د

ز م ابار هم فراموش شدم؟اون نیا یعنیشد! ی... باورم نم دنیشن ینم

 ترانه؟طرف 

 موندم ... مات و مبهوت! رهیخ بهش

.. براي . ایمی... ک نی... به کادويِ حس دیچرخ مانیبه کادويِ پ نگاهم

 د؟یوبراي من نخر دیاونها خر

ش اموکس جايِ من نبود ... من تمام عمرم فر چیمن نبود ... ه ریتقص

 بود ... شتریبار دردش ب نیشده بودم و ا
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تو  یچرخوند ... چ مننگاهم رو حس کرد، سرش رو به سمت  ینیسنگ

 یدونم ول ینم دینگاهم خوند که لب گز

 دایدرب تیجمع نیاشکم جلوي ا نکهیآهسته هق زدم ... قبل از ا من

 هفت ساله داشتو  ستیبلند شدم ... منِ ب

 گرفت از نگرفتن کادو! یام م هیگر

 پر از لرزش گفتم: ییصدا با

 زنگ بزنم ... ییچند جا دی... من با دیببخش -

 جومهبلند پناه بردم به اتاق ... در رو که بستم  ییبا قدم ها بعد

 .رشدیخاطرات سراز

م ردب رونیزحمت خودم رو به پنجره رسوندم وبازش کردم وسرم رو ب به

 وبا خودش دیوز ی... باد سردي م

 آورد ... یرو م خاطرات

ي تو خونه ا ای یاصلتوي عمارت  ایمجبور بودم  شهیکه من هم یوقت

 تنها بمونم م،یکه بعد ها نقل مکان کرد

... 
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 یم یبدتر با من دشمن شهیشد، نازي ازهم یسال که م لیتحو موقع

 یکه تو عمارت بودم نم یکرد ... زمان

 یم زدم، التماس یکردم، ضجه م یم هی..گرامیب رونیاز اتاق ب ذاشت

 رونیبذاره از اتاق ب نکهیکردم براي ا

 یب یذاشت ... ب ینم یول نمیرو بب نیاز دور سفره ي هفت س یبرم،حت

 بود، با نازي زیکه عز یز،تاوقتیو عز

قم کنن که من از اتا یکردن نازي رو راض یم یکردن، سع یم مخالفت

 نازيهم پشت  رضایعل یول امیب رونیب

هاي  رارهم ناچار از اص زیو عز یب یداد ... ب یاومد واجازه نم یم در

 هینازي براي حضور کنارِ سفره و بعدها گر

 سرم شهیهم یب یشدن من رو بذارن و برن. ب یبچه ها مجبور م هاي

 ... امیوم رمیگفت م یو م دیبوس یرو م

 رفت! یم ادشیرفت منو  یکه م یوقت یول

 کردم، یحلقه م زیوعز یب یکه بودم دستم رو دورِ پاي ب کتریکوچ

 که بذارن منم باهاشون دمیبوس یپاشون رو م
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 ... نرفتیاونا هم م یمنو تنها نذارن ول احداقلی..منم برم ... باشم

ن م یوقت با نازي مخالفت نکردن ول چیه زیوعز یب یچرا ب دونمینم

 دم ...سال تنها بو لِیتحو شهیهم

 !شهیهم

 ... با دمیکش یم نیکه بزرگتر شدم براي خودم سفره ي هفت س یکم

 ... چون دمیکش یم یماه یمداد رنگ

 داشته باشم! یذاشت من ماه ینم یحت نازي

 وقت! چی... ه دمیرو نفهم تیهمه محروم نیا لِ یوقت دل چیه

 یلن واومد،دعوا وبحث داشت یدر م رضایتو رويِ نازي وعل لیاوا زیعز

 تیبار نازي از شدت عصبان کی یوقت

 اوناهم اصراري نکردن ... گهیبد شد ... د حالش

 ذيکاغ نِیو با سفره ي هفت س یکینشستم تو تار یتنها کناري م منم

 کردم ... یم لیسالَم رو تحو هیام وبا گر

 شهیاما هم دمیخر یم زیو عز یب یرو با ب دمیلباسِ ع شهیهم من

 رفتن هايِ نازي وبچه ها بود رونیچشمم به ب
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 سهیک شد ... که باشوق وذوق با یهم همراهشون م رضایعل ی... که گاه

 شهیگشتن.ومن هم یبرم دیهاي خر

 یبواج چیکردم و ه یلب مامان و بابام رو صدا م ریزدم و ز یهق م هق

 گرفتم ... ینم

 یتا حرفت، ومن افسرده بودم و شب ه زیعز نکهیدوسال بعد از ا ادمِی

 بود که با قرص دهیکش ییکارم به جا

 من،شده از رفتارها و سکوت  یهم عاص یب یب دم،یخواب یم خواب

 کیسال رفت ... بعد از  لیصبحِ روز تحو

 با من رفت ... یاساس دعوايِ

اه رمق دنبالش رفتم،ازپنجره ي بازعمارت بهشون نگ یآهسته وب منم

 ه خوردم که چه جور مادرکردم وغص

ه خواب یدونن بچه اشون شب ها با قرصِ خواب م یدارم که نم وپدري

 دوننی... چطور پدر ومادري هستن که نم

 و نریکه دستم رو بگ نیکنه ... که هم یاشون داره از غصه دق م بچه

 رو لیوسال تحو نمیکنارشون بش
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 شه ... یباشم حالم بهتر م کنارشون

 ... نیروزهايِ عمرم بود ... عذاب آورتر نیروزها بدتر اون

ه ب دست دم،یبوس یکرد،م یها نازم م لیبعد از سال تحو شهیهم یب یب

 کرد یم یوسع دیکش یصورتم م

خواست که دورِ  یرو م یمن دلم همون چندساعت یکنه ول خوشحالم

 ... مینشست یسفره م

 دمیگز تونستم یکه م ییولبم رو تاجا دمیکش سمیخبه صورت  یدست

 !ینکن لعنت هینکن ... گر هیگر ی... لعنت

 ديیدرد کش شهیبودي ... توکه هم یلعنتخاطرات  نیبا ا شهیکه هم تو

 ضجه نطوریا ديیع کیحاال به خاطر 

 ؟یکش ینم گنده؟خجالتمرد  ؟توئهیزن یم

 هشیدلِ من باشه ... هم نِ یتونست تسک یحرفا نم نیکدوم از ا چیه

 چرايِ  کیسوالم بود که چرا؟ نیا شهیوهم

 !شهیکرد ... هم یم ینیرو دلم سنگ شهیهم گنده

 که رويِ شونه ام نشست باعث شد ازجا بپرّم. یدست
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 متعجب گفت: یترانه با صورت برگشتم،

 .. من ....خدا ... به خدا من  ؟بهیکن یم هی... داري گر ان؟داريیک -

م بهش دار یاحساس دهیدونستم که فهم یحرفش رو بزنه ... م نذاشتم

 دونه دوستش دارم یدونستم که م ی... م

ف کنم تراخواستم با صداي بلند اعتراف کنم ... درست اع یبار م نی... ا

 ... دست هام رو دورش حلقه کردم وبا

 پر از بغض گفتم: ییصدا

 م ...دوست دار یلیدوست دارم ترانه ... خ -

 :ترانه

 گفت: رگوشمیبهش نگاه کردم که دوباره ز مسکوت

 .یموقته صاحبِ دل یلیدوست دارم ترانه، خ -

 ارهدونستم ... خودش بهم گفته بود، خودش گفته بود که دوستم د یم

 دن،یکه خودم رو زدم به نفهم رلبیز یول

 که اشتباه نبود، بود؟! نیا یول دمیاشتباه فهم که
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م، ا یگکردم، به زند یبارون موندم داشتم به خودم فکر م ریکه ز روزي

 مجد! انمهریبه خونواده ام، به ک

 رينطویام ا یچرا زندگ نجا،یبه ا دمیشد من رس یکردم که چ یم فکر

 شد؟

 انمهریک ... به دیام و شا یفرصت بدم، به خودم، به زندگ دیبا نکهیا به

 مجد..!

 رشکنا شتریمرد، براي مردي که هر روز که ب نیسوخت براي ا یم دلم

 که چه دمیفهم یم شتریگذروندم، ب یم

ي خواستم باهاش خوب باشم حداقل برا یداشته و م یسخت یزندگ قدر

 اوقات یبعض یکه کنارشم، ول یمدت

 داد ... یخودش رو نشون م ن،یمثل سربازِ در کم نه،یک

 ملهمعا نیچن م،یي زندگ ناشناختهفهمم چرا مرد  یکه هنوزِ نم هنوز

 اي با من کرد؟

 مسافرت! وبعد
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. .. چیکه ه م؟منید که من و خانواده ام همراهش باشاصرار کر چرا

 خانواده ام چرا؟!

 و کیکوچ زیچ کی دم،یخر ديیرفتم براي همه ع دیکه براي خر روزید

 قصد داشتم ادگاري،یقابل استفاده براي 

 رفت! ادمی یبخرم ول زيیهم چ انیک براي

 ي رواومد که مرد ادمی دمیامروز سر سفره نگاه ناباورش رو د یووقت

 با تمام حسِ بدي که دیرفته بود که با ادمی

 ... دهیبهش دارم قبول کنم که براي من و خانواده ام زحمت کش نسبت

حالش  دنیبگم که با د زيیکه از سفره پا شد خواستم چ نیهم

 بعد از رفتنش قهیشدم ... چند دق مونیپش

 خواست دنبالش بره که سام با تحکم گفت: نیحس

 خان!شما نه ... نینه حس -

خواست  یم د،یجو یسرگردون همه ي ما روي سام بود که لب م نگاه

 تونست. وباالخره بعد یبگه و نم زيیچ

 رنگ به رنگ شدن گفت: از
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 ترانه ... تو برو. -

 بلند کرد و گفت: ینگاهش کردم که صداش رو کم متعجب

 چشه! نی!ببگهیبرو د -

ن با او توي آغوشش بودم و نجایدنبالش ... حاال من ا امیشدم ب ومجبور

 گفت که دوستم داره؟! یصداي بلند م

 کردم؟ یدوست داشتنش رو باور م دیبا

 داد؟ یعذاب م نطوریمردي، دختري رو که دوستش داشت ا کدوم

 ریآغوشش فشرده شدم؛ شالم از دورِ سرم باز شد، سر ز نیب شتریب

 گوشم فرو کرد و آهسته گفت:

 دارم ترانه ... تدوس یلیخ -

ه ش یفکر کردم که چه قدر م نیمکث به ا نیمکث کرد و من تو ا یکم

 عمل کردن سخته یراحت حرف زد ول

دوست داشتن بود که  نیتونست به حرفش عمل کنه؟ا انمهری... ک

 مجبورم کرد در قبال پول خودم رو بفروشم؟

 :امیب رونیپر بغضش باعث شد از فکر ب صداي
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شتم و ... دا وقت خانواده اي نداشتم چیتنها بودم ترانه ... ه شهیهم -

 بود ... یطیحال نداشتم ... بد شرا نیدرع

 !بد

 کردم ازش دور بشم ... یاش گذاشتم و سع نهیهام رو رويِ س دست

چرخوند ودست  گهیصورتش رو به سمت د د،یشد و عقب کش متوجه

 اش ... یسیبه خ دیکش

 کرده؟! هیخواست نفهمم گر یم

 ازش دور شدم ... یو کم دمیو کوتاه نفس کش قیعم

 منشد و کیمکث بهم نزد یکرد و لبخندي کوتاه زد، بعد از کم نگاهم

 ازش دور شدم.

 .دمیچسب واریکه به د ییاومد ومن عقب رفتم؛ تا جا جلو

 گفت: دیپرآب و پر ام ییو با چشم ها ستادیا روبروم

 ؟یکن یم رو باور مترانه؟آره؟دوست داشتنم رو، عالقه ا یکن یباورم م -

 نفس هاي پر حرارتش گفتم: ریز یسخت به

 ردي؟ک یم هیچرا اومدي تو اتاق؟چرا گر -
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و ر آب دهنش ارم،یخورد ... انتظار داشت ازش نپرسم، به روش ن کّهی

 تنگ کرد یقورت داد و چشم هاش رو کم

 گفت: و

تنها  اتاقم سال تو خونه و لیکه تحو ییگذشته ها افتادم ... وقتا ادی -

 کردم منو یکه التماس م ییبودم ... وقتا

 با خودشون ببرن ... هم

 زد، دستم رو گرفت و نوازشش کرد وگفت: یو لبخند تلخ دیکش یآه

ب عذا شهی... من هم دمیرو ند یوقت روي خوش زندگ چیمن ه -

 !شهی... هم دمیکش

 جلوي خودم رو گرفتم. یپوزخند بزنم ول خواستم

عروسک  کی نیبرد، ع تختو دنبال خودش سمت  دیرو کش دستم

 دنبالش بودم ... یکوک

 من تابِ یکرد ول یخودش، روي تخت نشوندم، بامحبت نگاهم م کنارِ

 محبت رو نداشتم، آهسته گفت: نیا
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 یعنی یموقته صاحب دل یلیگم خ یبهت م یوقت یفهم یترانه؟م -

 !؟یچ

ه به دستش نگاه کردم ک رم،یجلوي تمسخر توي صدام رو بگ نتونستم

 یم دهیروي دستم رو نوازش گونه کش

 و گفتم: شد

ات  آزادي بابپولِ یگفت م؟کهیکن غهیدادي که ص شنهادیپ نیواسه هم -

 چند ماه معشوقه ام هی یدم ول یرو م

 !باش؟

 :دیبه خون نشسته اش رو بهم دوخت و غر یِکرد،چشم هاي طوس اخم

 من نگفتم معشوقه ام باش! -

داشتم داد بکشم، خوي سرکش وجودم دوباره داشت خودش رو  دوست

 داد، با حرص گفتم: ینشون م

 داد! یرو م یمعن نیهم قایحرفات دق یول -

 کرد آروم باشه ... یم یرو محکم فشرد، سع دستم

 شم؟گفت دوست دارم، خوشحال با یبهم م نکهیداشت در قبال ا انتظار
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 ببندم وبزنم وبرقصم؟ نیشم وخونه رو آذ بلند

يِ جادونم ک یکه خودم هم نم یانتظار داشت از منِ درمونده؟از من یچ

 هستم! ینقطه بازيِ زندگ

 از خشم گفت: دیلرز یکه م ییصدا با

 هی ی؟من کداد یرو م یمعن نیکدوم حرفم ا قایکدوم حرف؟دق -

 کلمه رو به کار بردم که فکر کردي هی، جمله

 خوام بهت بگم معشوقه ام باش؟هان؟! یم

رد دز آورد..ا یبه دستم فشار م شتریمتوجه بشه هر لحظه ب نکهیا بدون

 که دندون بردم روي لب، دید دم،یلب گز

گلوش باال  بکیبرد و س نییکه توي دهنش بود رو پا یزحمت آب به

 رفت ... آهسته لب زد: نییپا

ه رو پار نقدر دلم رو خون نکن دختر ... انقدر عذابم نده ... چرا جگرما -

 !؟یکن یپاره م

و  ام رو پر کرد دهیصورتش جلو اومد و کل حجم د امیبه خودم ب تا

 بست راه نفسم رو ...
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 ابروهام رو بوسه زد ... نیو بعد ب دیعقب کش هیچند ثان ظرف

 گوشم و زمزمه وار گفت: ریبرد ز سر

 هیارم ... فکر نکن من هم دوستت د یلیباور کن دوستت دارم!خ -

 دست و دلم یام ... من حت یهوس بازِ عوض

.. من . دمیکنم ... من تو عمرم دختر ند یبه تو نگاه م یلرزه وقت یم

 تنها بودم ... باورم کن دختر!تو تمام شهیهم

 باور ... باور کن،نگامو باور کن! نوی... ا یمن یِزندگ

ت دس من بودم که نیاومده بودم ... ا شیپ اتفاقمن مات و مبهوت  یول

 ... نه از عشق ... از دیلرز یو دلم م

 !ترس

 ... میکرد تو زندگ یکه کم کم داشت پا باز م یترسِ اتفاق از

 شد که صورتش از خجالت سرخ شده باشه! یباورم نم د،یعقب کش سر

س نف رفته بود ادمیانگار  دم،یکش قیعم قِیعم یودم اومدم و نفسخ به

 ... هیچ دنیکش
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 کینگاه کردم ... مردي که نزد روبرومصورت خجالت زده ي مرد  به

 سرخ شده نطوریسال سن داشت و ا یس

 از شرم؟ بود

سرخ شده بود از خشم و خجالت؟حرف زدنم دچار مشکل  ؟منمیچ من

 شده بود، تته پته کنان گفتم:

 !؟یچ یعنیکارا  نیت ... تو ... من ... ا -

 که ییبه موهام ... موها دمیکش یدست جی... گ دمینفس کش دوباره

 شده بود انگار! شونیپر

 برق گرفته شده بودم ... انگار

 اي نگاه کرد، آروم گفت: هگیدرو ازم گرفت و به سمت  نگاهش

.. من .الم برو نبود ... شرمنده ... حاالم.. حا خودم... دست  دونمینم -

 یمن یِ..زندگیحرفم رو زدم ... تو عمرِ من

 ... برو و بذار تنها باشم ... یو چه نکن ی... چه باور کن

دست هاش گرفت ... دو تا آدم سرگردون ... دو تا  نیرو ب سرش

 از من درمونده تر، من از انمهریکدرمونده ... 
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 درمونده تر! انمهریک

 !ه؟یبه چ یکردم که چ یبودم، هنوز انگار درك نم جیگ

 بلند بشم که دوباره آروم گفت: خواستم

 یب بگو داشت با گفتم ... یکار کردم و چ ینگو من چ یلطفا به کس -

 یبزد ... بگو دلتنگ  یاش حرف م یب

 اش شده بود ... یب

ست درفتم ... خواستم در رو باز کنم که  دردادم و به سمت  سرتکون

 یهاش دورِ کمرم حلقه شد، صداش م

 با صداي گرفته اي گفت: د،یلرز یم د،وجودشیلرز

 ؟نجام؟هانیمن ا یذارم بري ... آخه تو کجا بري وقت ینرو ... نم -

 :دمیلب آهسته نال ریز

 اي خدا! -

خواستم تا فکر  یبا خودش هم مشخص نبود ... من وقت م فشیتکل

 گفت یگفتم؟چ یگفت و چ یکنم که چ
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 یذاشت ... دست از سرم بر نم ینم یه؟ولیبه چ یدم؟چیشن یچ ومن

 لحظه آرامش داشته باشم! کیداشت که 

 و گفت: دیام رو بوس سرشونه

التماست  دینرو!حتما با یعنیبرو  گمیم یدرکم کن المصب ... وقت -

 کنم که نري؟که تنهام نذاري؟!

 ... ناچارا گفتم: دمیبلند باال کش یپوف

 مونم فقط ولم کن! یمونم ... باشه م یم -

ز با که تو رفتارش آشکار بود از دورم ديیمکث وترد یهاش با کم دست

 سر دمیترس یشد ... عقب رفت و من م

و  نمنگاه ک شیا کنم وبه صورتش نگاه کنم ... به چشم هاي نقره بلند

 هوس؟! ایاق؟عشق؟یدم؟اشتید یم یچ

 یبود من م نیمهم ا دم،ید یمرد م نیاتو نگاه  ینبود من چ مهم

 قبل ... قهیاز تکرارِ اتفاق چند دق دمیترس

 نرو! ییچهارم: جا فصل

 :ترانه
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به  رهیخ انمهریچشم هام رو باز کردم ... ک نیتکون خوردن هاي ماش با

 به پشت یجاده بود ... برگشتم و نگاه

فرِ مسههم  مانیخواب بودن ... مامان و سام وپ یکردم..ترمه و کام سرم

 شدن. ایمیوک نیحس

 ... میشتگ یبرم می... بعدازچند روزِ پر اتفاق داشت میگشت یبر م میداشت

 هم خوش گذشت وهم نه!

.. هر .کرد  یکه لحظه اي رهام نم انمهریک نِ یبودم و نگاه هاي سنگ من

 رفتم چشمش دنبالم بود ... یجا م

حظه د،لدستش رويِ دنده بود ... لبخندي ز رِیدستم ز امیبه خودم ب تا

 اي نگاهم کرد وبعد گفت:

 !ایخسته بود یلیخ -

کرد  یم یاز حد سع شیچند روز ب نیکردم لبخندي بزنم ... ا یسع

 کرد ... یمنو معذب م نیمهربون باشه و ا

 گفتم: آروم
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 یاشتن من ... پاهام دو مامان کلِ بازار رو گشت ایمیک روزیآره ... د -

 افتادن!

 نگفت ... همونطور که با انگشت هام زيیکرد و چ یي کوتاه خنده

 اش ادامه داد ... یکرد به رانندگ یبازي م

 میرسه بنمونده بود تا به خون زيی... چ دمیکش یتیاز نارضا یقیعم نفس

 اصرار داشت انیبود و ک نی... پنج فرورد

ه بم ه یتا گاه میو تو خونه امون بگذرون میرو برگرد التیتعط یِباق

 شرکت سر بزنن ...

. .. ... خسته بود دیکش ینگاهش کردم ... به چشم هاش دست م دوباره

 خواب دمیفهم یچند روزي بود که م

 یمونگاهم  نهیش یمتا صبح باالي سرم  دمیفهم ینداره ... م یراحت

 کنه ...

کار  یم چام، با خانواده ا یمرد، با زندگ نیکار کنم؟با ا یچ ا؟منیخدا

 کنم؟



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 ومآر نیبرام مهم نبود، جون خودمون که مهم بود!بنابرا انیک دیشا

 گفتم:

 ... ان؟مـَیک -

 و مهربون گفت: عیحرفم رو بزنم وسر یِباق نگذاشت

 !ان؟یجونِ دلِ ک -

 وبعد گفتم: دمینفس کش یحرص دم،یگز لب

 .نمیبذار من بش ایکنار بخواب ...  ؟بزنیخواي بخواب یم -

 نگاهم کرد وبعد دوباره به روبرو نگاه کرد وگفت: یکم

 نمونده ... زيی... چ زمینه عز -

 ردک یم یکرد؟چرا انقدر با کلماتش سع رییناگهان حرف زدنش تغ چرا

 ناز ونوازشم کنه؟

 هام رو رويِ هم فشردم و گفتم: دندون

 ونم رو دوست دارم ...به درك!من ج ،یستیخسته اي!خودت مهم ن -

م هدم نگاهم کرد ... انتظار نداشت تند باهاش برخورد کنم..خو دلخور

 شد یم زیانتظار نداشتم ... زبونم تند و ت
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.. ود .نبود ... به خدا که نب مندست  نیخواستم وا یرو نم زيیچ یوقت

 صد آزارش رو نداشتم به خصوص باق

 !ستینبود ون مندست  ی... ول شونشیحالِ پر دنِید

 و گرفته گفت: آروم

 ... نیبش ایباشه ... ب -

 نی.. حس.شد ومنم به دنبالش  ادهیزد و گوشه اي پارك کرد ... پ راهنما

 وسرش رو از پنجره ستادیهم بعد از ما ا

 آورد وگفت: رونیب

 !ن؟یستادیچرا وا -

 ینگفت، آروم و ساکت رفت و جاي من نشست ... دست زيیچ انمهریک

 و گفتم: دمیبه روسري ام کش

 ... نمیش یکمم من م هیخسته اس ...  انیک -

 سري تکون داد و گفت: نیحس

 .میرس یم گهیساعت د هی ه،ی مینکن ریگ کیاگه تو تراف -
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به  حرکت کنم نکهینشستم ... قبل از ا فرمونزدم و پشت  لبخندي

 شده رهیخ رونینگاه کردم که به ب انمهریک

 ... بود

 گفتم یم دید؟بایگفتم ببخش یم دیکردم؟با یم یازش عذرخواه دیبا

 قصدي نداشتم؟

وزي لسدبراش  شتریمردي که در حالِ حاضر ب نیاز ا دیبا دی... شا دیشا

 کردم تا تنفر،وتمام تالشش رو برايِ یم

 ... رفتارمخواستم بابت  یکرد معذرت م یما م یِزندگ

 رو جلو بردم و رويِ بازوش گذاشتم، آروم گفتم: لرزونم دست

 ... تو ... تو ... انیک دیببخش -

 و ادامه دادم: دمیمکث کردم، لبم رو رويِ زبونم کش یکم

 ورينطیا شهیمهمن کال  ؟آخهیدون یتو هم مهمِ ... من ... م یِسالمت -

 باشه لمیمبر خالف  زيیچ هیام ... 

 شه ... قصدي نداشتم ... یتند م زبونم
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 یم عیانقدر سر شهیکرد ... لبخند خسته اي زد ... هم نگاهم

 و گفت: دیرو گرفت و بوس د؟دستمیبخش

 خواد ... ینم یدلم ... عذرخواه زیباشه عز -

و  اش رو خوابوند یو آروم شروع به حرکت کردم ... صندل دمیگز لب

 گفت:

 ... انهیباشم  دهیوابخ ستیکن ... مهم ن دارمیهروقت خسته شدي ب -

 کن. دارمیب

 بعد چشم بست ... و

*** 

 و به سالن برگشتم ... دمیچ ینیهاي چاي رو مرتب توي س فنجون

 ایمی... ک هیبود بدون توجه به بق دهیدراز کش نیخسته روي زم نیحس

 گفت: یو مدام م دیگز یلب م

 زشته! نیحس -

 زدم و گفتم: لبخندي
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ن ... روندن خسته شد نجایهمه از شمال تا ا نیا؟ایمیک هیبابا چ -

 بذاراستراحت کنه ...

 و گفت: دیخنده اي کرد وبه پهلو دراز کش نیحس

 !دیفهم یکیخدا رو شکر  -

 دیهمفر که انگا مانینبود ... پ یکنم ول دایرو پ انیچرخوندم تا ک چشم

 هستم؛ با تمسخر گفت: یدنبالِ چ

 !ستینگرد، ن -

 چشم غره اي براش رفت و گفت: مامان

 کرد رفت دراز بکشه ... یسرش درد م -

 رمهانیتکون دادم و چاي رو به همه تعارف کردم ... خواسته ي ک سري

 ... اما میایبود که همه به خونه اش ب

 خودش نبود. حاال

يِ الروم رفتم ... در نزدم، آ اتاقگذاشتم و به سمت  زیرو رويِ م ینیس

 ز کردم و داخل شدم ... پشت بهدر رو با
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 خم بود، آهسته به سمتش رفتم ... باال تنه رو روش دهیدراز کش در

 بود و ملحفه ي دهیکردم، لبش رو محکم گز

 بود.آروم صداش کردم: دهیرو به چنگ کش تخت

 !ان؟یک -

 اش گذاشت و گفت: یشونیدست رويِ پ یبرگشت ول فوري

 واي خدا! -

 ي تخت نشستم و گفتم: لبه

 ه؟یچ -

 زد، دردآلود گفت: هیتخت تک یوبه پشت دیرو باال کش خودش

 ترکه ترانه ... یسرم داره م -

بود وچشم هاش پر  دهیشدم ... حالش خوب نبود..رنگش پر نگرانش

 خون ... آروم گفتم:

 یشیکم بخواب خوب م هی...  یو خستگ یخواب یحتما واسه خاطر ب -

... 
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 یخواد حرف یم یبودم وقت دهیچند وقت فهم نیگاهم کرد، ان ملتمس

 نگاهم نطوریداره تو گفتنش ا دیبزنه و ترد

 کنه ... باالخره گفت: یم

 ... نطوريیشه ا یدي؟خوب م یام رو ماساژ م یشونیپ -

 رايرو ماساژ بدم؟ب انمهریک یِشونیخواست از من؟ من؟ پ یم یچ ؟یچ

 خودش؟ شِیکرد پ یفکر م ی؟چیچ

 هايِ گشاد شده گفتم: باچشم

 ؟یچ -

 که شوکه شدم از حرفش دی... انگاري فهم ستمین یراض دیفهم انگاري

 تلخندي زد و آهسته گفت:

 ... شهی... بخوابم خوب م یچیه -

 ازم چه انتظاري داشت؟ یشد ول ریدلگ

و  ستادمیرفتم ... لحظه اي ا دربراش تکون دادم و به سمت  سري

 یب یکرد ول یبرگشتم سمتش ... نگاهم م

 به نگاهش از اتاق خارج شدم ... توجه
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م و ردک یو مامان داشتم عصرونه رو آماده م ایمیکه همراه ک یمدت تمام

 انیک شِ یفکرم پ دمید یتدارك شام م

رو  ستمد توياي از اتاقش خارج نشد ... کالفه کارد  هیثان یکه حت بود

 گذاشتم و به ینیزم بیپر س یِ نیتو س

 گفتم: مامان

 انیر به کس هیبرم  ري؟منیاش رو تو پوست بگ هیشه بق یمامان؟م -

 بزنم ...

 ود ...ب هدیسر تکون داد و من باز به اتاق رفتم ... هنوز دراز کش مامان

 آهسته گفتم:

 خوب نشدي؟! -

 خودم گفت: ینکرد،چشم هاش بسته بود، به آهستگ نگاهم

 ... سیمهم ن -

 یداشتم براي کاري که م دیو به سمتش رفتم ... ترد دمیگز لب

 به درِ بسته ي اتاق کردم یخواستم بکنم.نگاه

 لرزون گفتم: ییروي تخت کنارش نشستم ... با صدا و



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 م!سرت رو بذار ... بذار رو پا -

 گفت: دیبه پاي دراز شده ام کرد وبا ترد ینگاه

 ؟یمطمئن -

 فرو خوردم و گفتم: یآب دهنم رو به سخت ینبودم ول نکهیا با

 آره. -

اش و  یشونیرو آهسته رو پام گذاشت ... دست گذاشتم روِي پ سرش

 ابروهاشهاش به سمت  قهیآروم از شق

 وآروم گفت: دیکش ی... آه دمیکش دست

 ... دیترک ی... داشت م شیآخ -

 یم قیاي که آهسته و آروم به چهره اش تزر یزدم به آسودگ لبخندي

 شد ...

 رفت ... نییاش آروم باال وپا نهیبعد قفسه ي س یکم

 !یراحت نیبود!به هم دهیخواب

و آهسته سرش رو رويِ بالش گذاشتم،  دمیرو به سمتش کش بالش

 نگاهم به پلک هاي بسته اش بود ...
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ه کود ها به جبرانِ تندي اي ب نیهمه ي ا دی... شا دمیکش قیعم ینفس

 باهاش کردم ...

*** 

 شده بودم ... رهیخ رونیب به

ا ا بهشون ... بعد از مدت  یامروز همه برگشتن سر خونه و زندگ نیهم

 شدن دور یخال کهوی نیهم بودن، ا

 کرد ... یم تمیداشت اذ وبرم،

 ؛انمهریسر وصدا و بگو و بخند؛ حاال که من بودم و ک یاز کل بعد

 کردم. یاحساس خالء م

 فت:گندادم، آروم  تمیتو موقع ريییکه کنارم قرار گرفت تغ انمهریک

 سخته، نه؟ -

 شده گفتم: کیبه هم نزد ییبهش کردم و با ابروها ینگاه مین

 ؟یچ -

 شد و گفت: رهیخ یبارون اطیزد و به ح لبخندي
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از دستم  چند روزه سرت شلوغ بود نی... تنها شدي، نه؟ا ییتنها -

 راحت بودي ...

.. . دستایام ا نهیبه س نهیو س دیاون هم چرخ دم،یبه سمتش چرخ کامال

 گفت: دینگاهم رو که د

م نم درك کنتو یفهممت ... م ی... فکر نکن نم ست؟ین نطوريیمگه ا -

 دونم یازم نداري ... م یدلِ خوش

 شتریمنو ب یکن ینم یچرا سع ی... ول ینداري کنارم باش دوست

 ؟یبشناس

س گرفتم ... چطوري بشناسمت شدم، نف نهیبه س دست

 از حرکات ورفتارت، از شهیمرد؟چطوري؟من که هم

 یِ سخت لِیکنم و موندم تو دال یو سرنوشتت دارم تعجب م یزندگ

 ... چطوري بشناسمت؟! تیزندگ

 رنگش گفتم: یبه چشم هايِ طوس رهیخ

دونم که  یازت م یچ چطوري بشناسمت؟هان؟چطوري؟من -

 گذاشتم تیکه به زور پا تو زندگ یبشناسمت؟من
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 خودت؟ ... ایبشناسمت؟با رفتار پدر ومادرت  چطوري

 و گفتم: دمیبه موهام کش یکردم، دست یمکث

داري و من نشونه اي  به من عالقه یگ یم یچطوري بشناسمت وقت -

 !نم؟یب یاز عالقه نم

 :گفتکرد، بازوهام رو تو دستش گرفت و آهسته ونرم تکونم داد و اخم

 ؟ینیب ینشونه اي از عالقه نم -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

ازم  یاومدي و رسم یم یقه داشتنه ... چون اگه به من عال -

 یگفت یاومدي و م یکردي ... م یخواستگاري م

ده وناز همه جا ر یدونست یرو که م یمن نکهیدارم..زنم شو!نه ا دوست

 خونواده ام یبراي راحت یام رو مجبور کن

 بشم. همسرموقتت

 کرد و با تحکم گفت: اخم

درم تونم ازدواج کنم؟چون پ ینم یگفت یاومدم، نم یاگه م -

 زندانِ؟چون خونواده ام نابه سامونِ؟!اگه اول قرضِ
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ه کرد ونمیمد یگفت ینم ت،یاومدم خواستگار یدادم و م یرو م پدرت

 که بهش جواب مثبت بدم؟اگه بعد از

خم خواد پولش رو به ر یم یگفت یادم نمد یقرضِ پدرت رو م ازدواج

 یم یبکشه؟هان؟هر طوري امتحان کن

 که من لومنبود ... اصال ... اصال از کجا مع نیجز ا یکه بازم راه ینیب

 کردي؟ یاومدم وتو قبول م یم

 و گفتم: دمیکش رونیو بازوهام رو از دستش ب دمیخند یعصب

رو که خودم  یکساشتم جناب ... من حق داشتم من حق انتخاب د -

 خوام انتخاب کنم ... اصال از کجا یم

ما شوم زدم..اصال ازکجا معل یحرفا رو م نیاومدي ومن ا یشما م معلوم

 انتخابم نبودي؟!

 سکوت کرد وبعد گفت: یچشم هام در نوسان بود، کم نیهاش ب چشم

 تو قبال ... قبال ممکنِ که ... یعنی...  یعنی -

 مجد تو چشمِ  انمهریخواستم بفهمه که ک یبفهمه ... نم خواستمینم

 یمقبولتو چشم من ... مرد  یهمه بود!حت
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 براي من ... ی... براي همه ... حت بود

 نیاود وقت بود که فراموش کرده ب یلیکرد ... من خ رییتغ یهمه چ اما

 مرد جاش رو نه تنها تو دلِ من بلکه

...  دمورش داده بوباز کرده بود ... من روزها تنفر رو تو دلم پر همه

 محکم و قاطع گفتم:

 !یچ چی... ه ستیممکن ن یچ چینه!ه -

 و گفتم: دمیاش کوب یي عضالن نهیانگشتم به س با

 له ايمعام نیدوستم داري، چرا چن یگ یکه م ییخوام بدونم تو یم -

 ومدي؟ین میبا من کردي؟چرا خواستگار

 یلو ینکدوستم داري هزار راه بود تا عالقه ات رو ثابت  یگیکه م ییتو

 اي داري ... گهید لی... دل نطوريینه ا

 هیچ لیاون دل یاي داري ... ول گهید لِی!مطمئنم که دلمطمئنم

 ه؟یچ ؟اونیلعنت

 نگفت ... سکوت کرد! یچینگاهم کرد ... ه فقط

 !یداد لعنت یداد!عذابم م یداشت عذابم م سکوتش
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 :انمهریک

و  با صحبت هاي شبِ قبل ترانه یآروم شده ول یکردم همه چ یم فکر

 زیاتفاقِ روزِ بعد ثابت کرد، همه چ

 ... ستین میکن یکه فکر م اونجور

 ین مبود که مادر ترانه سري بهمون زد ... من وم ازدهی ساعت کینزد

 یخواست بگه که نم یم زيیکرد ... چ

شد شک کنم  یباعث م نیا تونست و ی... حداقل جلوي من نم تونست

 مادر نیشده که ا ی... شک کنم که چ

 دستپاچه اس ... نطوریا

سپند ا مثلِ نطوريیا یترانه گفت ... گفت که چ ادیبعد از اصرار ز یوقت

 کرده ... خونم به جوش اومد! ششیآت رو

 براي ترانه! خواستگار

کردم که  یگشاد شده داشتم نگاهش م ییشد، با چشم ها ینم باورم

 انداخته بود ... خواستگار براي ریسر به ز
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که شم؟من توي کوچه اشون با تمامِ توان داد نزدم که شوهر ترانه؟مگه

 یخواستگار ک نیدخترم؟پس ا نیشوهرِ ا

 بود؟

 ترانه براي منِ! دمیکه عربده کش من

 :دمیزده پرس بهت

 هست؟! یک -

 و گفت: دیگز لب

قد ون وعکه نامزدي ت دهیدونم از کجا شن ی... نم المونیاز فام یکی -

 وازدواجتون فقط براي پولِ ... که چند ماه

 ... شهیتموم م گهید

به خودش  یکرده؟ک یغلط نیهمچ ی... ک دمیخند ی... عصب دمیخند

 اجازه اي داده؟ نیهمچ

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست

 ن؟یشماره اشون رو بد شهیم -

 گفت: به ترانه کرد و آهسته ینگاه
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 ديیادر من خودم ردشون کردم ... گفتم ... گفتم بهت که بعدا شنم -

 ... ینکن هیگال

 داشت؟ ريیزن چه تقص نینزنم ... ا ادیرو مشت کردم که فر دستم

 گفتم: یسخت به

 لطف نیارد... اگه شماره اشون رو  کنمیخانم ... خواهش م نهیتهم -

 بار براي هی خوامی... م نیبهم بد نیکن

 تو نطفه خفه شون کنم ... شهیهم

 پوزخندي زد و روبه من گفت: ترانه

 نکردي؟ غهیجون؟مگه شما به خاطر پول منو ص انیک نهیا رِیمگه غ -

 به جلو خم شدم و گفتم: یحرص کم با

ذار نم ... ا یمثه بمبِ ساعت ترانه ... من میباره حرف زد نیما قبال در ا -

 هریمنفجر بشم و ترکش هاش به تو بگ

... 

 خانم گفتم: نهیبه تهم رو

 کنم ... یخواهش م -
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 برد و گفت: فشیرو تويِ ک لرزونش دست

ون رو هاشون ها ... من ... من جوابشبا یفقط ... فقط مادر تندي نکن -

 که ترانه گفتمدادم ... گفتم که اشتباه ... 

گفتم  هتب نیموضوع زنت نشده ... واسه خاطر ا نی... ترانه واسه خاطر ا

 ی... م انیح یذره ب هیذره ...  هیکه 

 به خودت بگن ... انیب دمیترس

ه ک یدونستم صورتم سرخ شده ... واي به حال کس یگرفتم ... م گُر

 به من بزنه ... سرش یحرف نیبخواد همچ

 اشِ! نهیس رو

 که ییاهست شماره رو برام خوند ... با د لشیموبا یِاز تويِ گوش باالخره

 تماس رو دیاز خشم کل دیزلر یم

شم کردم آروم با ید،سعیچیپ یخورد وبعد صداي زن یچند بوق فشردم،

 !آروم باش ...انی... آروم باش ک

نم ش کداشتم کنترل یکه سع یتینبود ... با عصبان یکینبود..عل یسالم

 گفتم:
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ن، رادرتون، پسرتون، باباتوشما براي ب گهیخانم محترم، دفعه ي د -

 اي از گهیهر خرِ د ایشوهرتون، نوه تون 

و  ارهدونم شما!ترانه شوهر د یمن م دیي گلپسند خواستگاري کن ترانه

 یِ هم گفته موقّت یمن شوهرشم!هر کس

 !دهیکرده!به گورخودش وهفت جد وآبادش خند غلط

 یمصحبت کنم ... ن که محترمانه رمیتونستم جلوي زبونم رو بگ ینم

 تونستم خودم رو کنترل کنم که سرخ نشم

 نکشم! ادی... تمام تالشم رو گذاشته بودم که فر

 رتیح خانم با نهیکه معلوم بود شوکه شده، سکوت کرده بود ... تهم زن

 گرد داشتن نگاهم ییو ترانه با چشم ها

د بو ... زن که معلوم دمیبه گردنم کش یکردن ... چشم بستم ودست یم

 تند جوابم رو یاز شوك در اومده با لحن

 :داد

 یداري زنگ بزن یحق ؟چهیهست یآقا؟اصن شما ک یچ یعنی -

 !؟یحرف بزن نطوريیوا
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م و برجسته شده ام مشت شد، صدام رو باال برد گردنِرويِ رگ  دستم

 گفتم:

به جرم مزاحمت ازتون  دینکن من شوهرشم خانم!شوهرش!کاري -

 کنم! تیشکا

فس نفس رو رويِ مبل انداختم ... ن لمیتماس رو قطع کردم و موبا وبعد

 یهام به شدت پر وخال هیزدم ... ر یم

 شدن ... یم

رام ب ... فعال فتهیب ینداشت که بعد ممکن چه اتفاق یتیاهم ـچیه برام

 ترانه یِتو زندگ تمیمهم بود که از موجود

 کنم ... دفاع

 ام یشونیبه پ یگُر گرفته ام رو رويِ مبل خراب کردم و دست تنِ

 ... دمیکش

 که گرفته بود گفت: ییجلو برداشت و با صدا یقدم ترانه

 گهیدزدي ... اگه دو فرداي  یم تند حرف دیکارت درست نبود ... نبا -

 طلبکار شن که چرا زنگ زدي به انیب
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خواي جواب  یم یچ یگفت راهیوبو بد  یهرک ای مادرمون،خواهرمون

 بدي؟!

م ترلحرف رو بزنه!کن نیشد که ا یاش شدم ... باورم نم رهیخ یلحظات

 :دمیرو از دست دادم و داد کش

پا  واستگاري زنم؟بعدخاومدن  نمیبب نمیکار کنم؟بش یانتظار داري چ -

 هم حیرو پا بندازم و خنده ي مل

رگم که  یام؟مگه ب ینیزم بیندارم؟ها؟س رتیبدم؟مگه غ لشونیتحو

 اومدن جلوي چشمم زنم رو نمیبب نمیبش

 کنن؟! خواستگاري

 کرد و گفت: اخم

تم گف یک ؟منینکش ادیانقدر صدات رو تو سرت نندازي وفر شهیم -

 هیاولش  یو دست رو دست بذار!ول نیبش

 یم تیهم خودت رو اذ نطوريیکن ... ا دادیداد وب یفکر کن بعد ه کم

 رو! هیوهم بق یکن

 و گفت: دیحرفمون پر نیخانم دستپاچه ب نهیتهم
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 یلند رفت وت انیحاال!تو هم بس کن ترانه ... درسته که ک گهیخب د -

 تو هم رو اعصابش نرو ...

 نهیسبغ کرده از دفاع مادرش از من رويِ مبل نشست و دست به  ترانه

 شد ...

 خانم رو کرد به من و گفت: نهیتهم

 بود؟ نی.. اتندي نکن بهشون . مادر من به تو گفتم -

 دست هام گرفتم و گفتم: نیرو ب سرم

 ... به خودش اجـ یکس نمیتونم بب ینم نه،یمامان تهم -

 ؟یچ نه؟چرا؟برايیگفتم؟مامان تهم یرو خوردم ... من چ حرفم

 نی!بمانوآرزوم روبه زبون آوردم ... ما رمیجلوي زبونم رو بگ نتونستم

 کلمه ي نیوجنگ وجدل ا تیعصبان نیا

 ... دیپر رونیفکرهام ب نیاز ب مقدس

دم شد بلن دم،یکردن، لب گز یومادرش هر دو با تعجب بهم نگاه م ترانه

 و گفتم:

 .. آخه ....خواستم بگم ... من ... من  یشرمنده ... نم -
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 خانم لبخند زد و آروم گفت: نهیتهم

 بهتره ... نطوريیاشکال نداره ... ا -

تونستم  یم یعنیکردم.. یبار من بودم که شگفت زده نگاهش م نیا

 بگم؟اجازه داشتم بگم که مامان؟

 شد؟ ینم یعصبان ینداشت؟کس راديیتونستم؟ا یم

 ولبخندي زدم  دم،یکش یم ادیداشتم فر شیرفت تا چند لحظه پ ادمی

 گفتم:

 نداره که بگم؟ یاشکال -

 تکون داد و گفت: سري

 ؟یاشکالنه مادر ... چه  -

. زنه ..د نبرد که لبخن یترانه نگاه کردم که تمام تالشش رو به کار م به

 بود؟ یاونم راض یعنی

*** 

 نم،کتخت بود باعث شد چشم باز  رِیي تلفن همراهم که ز برهیو صداي

 بود وپتو دهیبه ترانه نگاه کردم که خواب
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م شدم خ و دمیچونه اش باال کش ریروش کنار رفته بود ... پتو رو تا ز از

 ... لمیو چنگ زدم به موبا

 مینت ونگاه کردم، هش واريیتنگ کردم ... سام بود ... به ساعت د چشم

 بود ... صدام رو صاف کردم و گفتم:

 الو؟سام؟ -

 وته رفتم،صداي گرف یم رونیشدم و همونطور که از اتاق خواب ب بلند

 بشم: اریلرزونش باعث شد هوش

 داره؟یب ان؟ترانهیک -

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست

 شده؟ زيی... چ دهینه ... خواب -

ه کشده بود  ی... چ دمیمکث کرد تا جواب بده ... نگران لب گز یکم

 وقت صبح تلفنم زنگ خورده بود نیا

 بود؟! اریسام خط وپشت

 گفت: باالخره
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بهش  دیبا یونستم چد یخودش زنگ بزنم ... نم یِنتونستم به گوش -

 ستش ... راستش ... بابام ... بابامبگم ... را

 !مارستانِ یب

 ومرثیومرث؟کیکردم ... حسِ بدي سرتاپام رو گرفت ... ک خی

 !؟یچ مارستانِ؟برايیگلپسند؟ب

 حس وحال روي مبل نشستم و گفتم: یب

 شده مگه؟ یچرا؟چ -

 چیتونستم درکش کنم ... درسته من ه یبود براش گفتن ... م سخت

 حق نگران شدن براي پدر یوقت حت

 ی.. م.ام کم از پدر ومادر نبودن بر زیوعز یب یب یرو نداشتم ول ومادرم

 ییداره ... باصدا یتونستم بفهمم چه حال

 گرفته تر وبغض دار تر از چندلحظه قبل بود گفت: که

زنگ  شیدوساعت پ یکیدونم ...  یدونم ... به خدا خودمم نم ینم -

 لیدونم از زندان بود،وک یزدن خونه، نم
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ال بود انقدر هول شدم اص یدونم ک یبود ... چه م مارستانیب بود،

 بود ... گفت بابات حالش به هم یک دمینفهم

تونم  ینم کار کنم ... یدونم چ ی... منم اومدم ... نم مارستانِیب خورده

 دارم دونمیمامان رو کنترل کنم، اصال نم

 ... میهست".. . "مارستانِی... ب ادی... بگو ب ای... ب نیای... ب کنمیکار م یچ

 ؟گفتم یبهش م دیبا یگفتم؟چ یبه ترانه م دی... من با دمیکش یآه

 شده؟ یگفتم که چ یم بهش

 شده؟که کجاست؟ یبابات چ که

ه کي به ترانه ا رهیکه قطع شد من جلويِ در اتاق خواب بودم وخ تماس

 که یفاقتو خوابِ ناز بود بدون خبر از ات

 باباش افتاده بود ... براي

 گفتم؟ یم دیگفتم؟االن با یبهش م دیبا یچ آخه

 که میگفتم آماده شو که بر یکردم و م یم دارشیرفتم وب یم دیبا

 که آرزوي آزادي اش رو نیپدري رو بب

 چش شده؟! ستیومعلوم ن دهیرو تخت خواب مارستانیاالن ب یداشت
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شت ... ترانه اي که انقدر پدرش رو دوست دا تختبرداشتم سمت  قدم

 که حاضر شد براي پرداخت چک هايِ

 رشحالِ پد دیفهم یم یدختر وقت نیاي من بشه ... ا غهیزنِ ص پدرش

 کرد؟! یکار م یبد شده چ

شم گفت بابا چ یاومد ترانه هر وقت م ادمیدوم رو که برداشتم  قدم

 گفتم یبهش م دیزد ... با یهاش برق م

 ضیراالن م شهیم یکه تو با بردنِ اسمش چشم هات چراغون ییبابا اون

 شده؟

 نیا هستن، من به ییاومد دخترها بابا ادمیسوم رو که برداشتم  قدم

 بگم؟ یچ ییدخترِ بابا

 مارستانِ؟یبشد که االن رويِ تخت  یچ گلپسند ومرثیک ایخدا

 !اد؟یبه خواهرم بگو ب گهیزنه و م یزنگ م شونیپسرش پر که

 رونیب پتو رِیتخت زانو زدم و دستم رو به دستش رسوندم که از ز کنارِ

 فشردمش ... آهسته یزده بود ... کم

 زدم: صداش
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 ترانه؟ -

 نشد ... داریب یول دیپلکش لرز یکم

 بگم؟چه جوري بگم؟ یبشه که چ داریب

 فت:شد، خمار وبا چشم هايِ پف کرده گ داریتر صداش زدم که ب بلند

 شده؟! یچ -

*** 

 کَند ترانه بود؟ ینم لدختر که ازآغوش مادرش د نیا

 .کرد یانداخته بود دورِ کمرِ مادرش و آغوش گرمش رو رها نم دست

 م ورو به دستش داد چییسپردم وسو اریي خواب رو به آغوش کام ترمه

 گفتم:

 .ارمیتو برو، من ترانه و سام رو م -

 ورها کنه و بره  شوهرش رو نکهیشد به ا ینم یراض نهیتهم مامان

 اي کنارش بمونه. گهیداد کسِ د یاجازه نم

ور بود و سربازي براي محافظت مام هوشیگلپسند ب ومرثیک نکهیا با

 نبود از یزن راض نیا یشده بود ول
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 دل بِکَنه. شوهرش

 زده بود. هیتک واریسمتشون رفتم، سام کالفه به د به

 پدرش. یِتو بهت بود از حمله ي قلب هنوز

 فشردم، آروم گفتم: یرو گرفتم و کم بازوش

بشه  یا اونم راضت... تو برو  ارمیخواهرت رو ب نیتا من ا نییبرو پا -

 .ادیوب

روي کمر  دیکش یبه مادرش کرد که همونطور که دست م ینگاه سام

 تکون دییترانه، سرش رو به معناي تا

 .داد

 روزیدز روز کمتر اکه هر ییبه عصا هیانداخت و با تک ریسر به ز اریسام

 کرد، دور شد. یم دایپ ازیبهش ن

 یمزد و مادرش رو رها ن یاي رفتم که آروم هق هق م ترانهسمت  به

 کرد.

 گذاشتم رويِ شونه هاي لرزونش و گفتم: دست

 ... گذشته ریکه دکتر هم گفت بخ ديیدخترِ خوب ... د میبر ایب -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 دختربچه کیپر اشک نگاهم کرد و مثل  ییکرد و با چشم ها سربلند

 ي چهار ساله لج کنان گفت:

 خوام ... ینم -

 اش کنه ... یاون راض دیبه مادرش نگاه کردم،شا درمونده

 دخترش رو از خودش دور کرد و گفت: نه،یتهم مامان

 ... ایبرو مامان ... برو فردا ب -

 سر باال انداخت: ترانه

 بابام باشم.. شِیخوام پ یرم ... م ینه..نم -

ردم و ه کسرخ شده حلق ینیدخترِ موقهوه ايِ ب نیرو دورِ بازويِ ا دستم

 کردم: کشیبه خودم نزد

وز که هر ساعت از شبانه ر ادیش ب... هو ستیبابات که فعال به هوش ن -

 .ارمتیباشه م

پلک  رِیز دمی... چشم هاش پر آب شد ... دست کش دیاش لرز چونه

 و گفتم: سشیهاي خ

 نکن قربونت برم ... آخه چته تو؟! هیگر -
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 به سرِ دخترش و گفت: دیدست کش نهیتهم مامان

.. ه ان .برادرات خستومادر ... برو خواهر  زِدلیجون ... برو عز یبرو گل -

 ... زکمیعز ایفردا ب

 نبود ... یراض ترانه

م و دنبالِ خود دمیبازوش رو کش یرضا به همراه شدن نبود ول دلش

 ش کردم ...روانه ا

 و ستادمیبا ناخن هاي کبودش که دورِ مچم نشست؛ ا فیهاي ظر دست

 نگاهش کردم.

 لب هاي لرزون گفت: با

 گه؟یشه د یبابام خوب م -

و  دماش، دست بر یشونیروي پ ختهیر شونِیانداختم به موهايِ پر نگاه

 رِیهاي دل ربا رو بردم ز شمیاون ابر

 اش و گفتم: روسري

 آره ... -

 کرد: بغض
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 قول؟! -

 بودم که قول بدم؟ یمن ک مگه

 که استغفرااهلل خدا نبودم ... من

 نداشتم ... ییحایکه دمِ مس من

 که کاره اي نبودم! من

فشار  یام گذاشت و کم نهیهاش رو رويِ س دستتر شد و کف  کینزد

 آورد:

 !انمهر؟یقول ک -

 زدم بهش، آهسته لب زدم: لبخندي

 قول! -

 زد، محو و لرزون. لبخند

 قول دادم؟ یهاي سردش رو گرفتم ... من براي چ دست

ر ختد نیقول براي آروم کردن ا نیا دیشا یدونم ... ول یهم نم خودم

 بود ... یکاف شونیپر

*** 
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 رو گشتم ... خونه ي من که نبود! نتیبه کاب نتیکاب کالفه

 هم نبود ... صاحبخونه

 بود ... صبحِ زود! صبح

 هريهمون خوابِ ظا یمنِ نگران حت نیبه اصطالح خواب بودن و ا همه

 یرو هم نداشتم ... خواب به چشمم نم

 ... اومد

 رهیخ ترانه اي که تا صبح چشم رويِ هم نگذاشته بود و آشفته نگرانِ

 بود به تلفن همراهش ...

شم که قول دادم بهش مراقب خانواده اش با گلپسندي ومرثیک نگرانِ

... 

ب آو  ختمیداخل قوري ر مانهیکردم، سه پ دایچاي خشک رو پ رهباالخ

 جوش بهش اضافه کردم و رويِ کتري

 .ادیتا دم ب گذاشتم

 بود!ن ادیرو شستم ... ز نکیهام رو باال زدم و ظرف هاي تويِ س نیآست
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 یق... با وانیدو تا ل یکیتا قاشق، دو سه تا کاسه ي کوچک و  چند

 ... ماست و نون! شبیمانده ي شامِ د

 شکست خورده دادم ... لِیا نیابه زحمت به خورد  که

 نییو سرپا نکیزدم به لبه ي س هیها رو که شستم دست تک ظرف

 انداختم ...

 :آشپزخونه درگاهباعث شد سربچرخونم سمت  ترمهخواب آلود  صداي

 مامان زنگ نزد؟! -

 و گفتم: دمیچیزانو زدم، دست هام رو دورِ کمرش پ جلوش

 نه هنوز ... -

 و گفتم: دمیبه موهايِ آشفته اش کش یدست

 !ست؟یگشنه ات ن -

 تکون داد: سر

 !م؟یکنم با هم بخور داریترانه رو ب یچرا!برم آبج -

...  دهی... ترمه که خبر نداشت خواهرش تا صبح نخواب دمیکش آه

 زدم و گفتم: یتلخلبخند
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 برو. -

 چشم بستم ... شدم ... دست به کمر زدم و بلند

 تو انتظارمون بود؟ یچ

 ... نیتوي سالن، رويِ زم دم،یچ سفره

 بودم خانم خونه!منِ مرد شده بودم زنِ خونه! شده

رن خوچرخ ب یالک نکهیباشن تا ا داریکردم ... بهتر بود که ب صداشون

 قراره یچ نکهیتويِ تشک و فکر بکنن به ا

 ... ادیب شیپ

 ومکه معل ییهمه کنارِ سفره جمع بودن با چهره ها یبر هم زدن چشم

 بود فقط چشم بستن و خواب نبوده پشت

 هايِ بسته شون. پلک

 نبود ... ترانه، جون به جون پدرش بسته داشت ... ترانه

 و به سام گفتم: دمیکش یپوف کالفه

 ترانه کو پس؟! -

 گفت: خسته
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ي د یته که فک کنم ال س... انقدر باهاش ور رف لشیزل زده به موبا -

 اش سوخت!

ونه و چ نشسته بود ... پاجمع کرده بود نی... رويِ زم اتاقشسمت  رفتم

 رويِ زانو گذاشته بود ...

 نشستم: کنارش

 ترانه جان؟ -

 :وختبلند کرد، مردمک هايِ قهوه ايِ به خون نشسته اش رو بهم د سر

 مامانم زنگ زد؟ -

 :دمیرو بوس دستشگرفتم ... کف رو  دستش

 نه. -

 :دنیلرز شیهاي قهوه ا لهیت د،یهاش لرز لب

 ومده؟یبابام هوش ن یعنی -

 تکون دادم: سر

 دونم ... ینم -
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 هشب طیشرا نیبودم که تو ا یسمانیرو محکم گرفت ... انگار ر دستم

 زد ... انگار وابسته ام بود: یچنگ م

 نشد؟مگه تو قول ندادي؟ داریپس چرا ب -

 بود ... انگار منطق رخت بربسته بود از افکارش ... شونیپر

ه رانترو رد کرده ... پس  یکرد که پدرش حمله ي قلب یفکر نم نیا به

 ي من کو؟

 ي مقاوم و سرکشِ من کو؟ ترانه

 نطوريیا یشده ول یکه چ ارهیکه به روي خودش ن اديِیز انتظار

 اش رو یه ي بزرگحال باشه و هم شونیپر

 ...ود قابل درك ب ریدختر بچه فرو بره برام غ کیبزنه و تو جلد  کنار

 هام رو قابِ صورتش کردم و گفتم: دست

 شده؟ یبابات چ یدون یشده؟م یچ یدونیترانه تو م -

 فشارآوردم به صورتش: شتریداد ... ب سرتکون

 نه؟ ایمگه زبون نداري؟ آره  -

 گفت: یفیحلقه زد تو چشم هاش ... با صدايِ ضع اشک
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 آره ... -

 :دمیگز لب

 یش چدکتر ديیقراري؟مگه نشن یپس چرا انقدر ب یدون یاگه م -

 هیگفت؟چرا خودت رو گم کردي؟چرا مثه 

.. تو .مقاوم بودي  ه؟تویرفتار چ نینُنُر شدي؟چته؟چرا وا دادي؟ا بچه

 تو یرفت ی... تو با سر م یماده ببرخودم

 ؟یپس نشست نطوريیشده که ا یمشکالت ... چ شکمِ

.. .گشت  یم زيیچ کیکرد و نگاهم کرد ... تو چشم هام دنبالِ  سکوت

 نیمردمک هاش نوسان داشتن ب

 هام ... مردمک

 اي گفت: قهیدق چنداز سکوت  بعد

در ومادر پعشق به  یدون یم ؟تویچ یعنیمامان و بابا  یدون یتو م -

 که پدر گه؟درستهید یدون یه؟میچ

ه ؟ بتو که دوستشون داري ... نداري یتو رو دوست نداشتن ول ومادرت

 جونم داره در یفهم یوااهلل داري ... م
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 که نباشه؟آره؟ ییشم از فردا یم وونهیدارم د یفهم یره؟میم

هش  هر دو دستم، گونه شستماش شدم ... با انگشت  رهیبار من خ نیا

 رو نوازش کردم و گفتم:

. .. زيیفهمم که به هم بر ینم ی... ول یگ یم یفهمم چ یآره ... م -

 بذاري ... هنوز ابونیسر به ب نطوريیکه ا

به  دیا... اصال ش ادیبابات به هوش م گهیساعت د هینشده ...  زيیچ که

 هوش اومده باشه و مادرت گذاشته

م ساکت ومظلو نطوريیبودي؟تو ا نطوریبهتون خبر بده ... تو ا صبح

 نگاه به اون هی؟یگوشه که چ هی یشستن

 ؟بهباباش رو صدا زد یکردي که تا صبح تو خواب ناله کرد و ه ترمه

 یم ل،یشدي به موبا یم رهیخ نکهیجاي ا

 کردي ... یکردي و آرومش م یبغلش م یرفت

 گفت: یروِي گونه اش ... با صدايِ لرزون ختیر اشک

 به فکرِ منِ؟ یکنه؟پس ک یمنو آروم م یپس ک -

 و آروم گفتم: آهسته



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

ه من ک ی... ول من رو نداري دنِیکه تو چشم د ردم؟درستهمگه من م -

 دنبالته ... شهیچشمم هم

 نیاش رو ب فیهمه ي وجودش رو گرفت ... لرزه هايِ تنِ نح لرزش

 بازوهام حل کردم ...

 و گفتم: دمیرو بوس موهاش

 چیه هکهمون ترانه اي باش  رونیساعت وقت داري ... اومدي ب مین -

 یچ چیشد ... ه ینم فشیحر یچ

 ت ...اده ارزش ... به خاطر خانوا یزد ... نه به خاطر منِ ب ینم نشیزم

 وبعد اتاق رو ترك کردم ... دمیابروهاش رو بوس نیب

 بهش نخورده بود ... یبه سفره کردم ... دست ینگاه

 سام گفتم: روبه

 ه ضعف کرد ازلقمه به اون خواهرت بده ... بچ هیخوري  یخودت نم -

 !شبید

 و گفت: دیبه موهاش کش یبه ترمه کرد و دست ینگاه سام

 آره خواهري؟! -
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 و آهسته گفت: دیلب گز ترمه

 خورم ... یمن نم نیتا شما ها نخور یآره ... ول -

 به جمع که دل نیضعف رفت ... براي ا یخانوادگ وندیپ نیبراي ا دلم

 لب به یکیدلِ هم بسته بودن که اگه 

 !یِخوردن یبستن به روي هر چ یهم لب م هیزد، بق ینم غذا

 زدم و گفتم: لبخند

 !یاز گشنگ نیتا همه تون تلف نشد نیبخور -

 که چشمم و حواسم به درِ اتاق بود یول یهم نشستم کنارِ کام خودم

 کشه از اون گوشه ي یترانه دست م یک

 !لتعز

ه وبه رمتگرفت برايِ  یم رینگاه کردم که لقمه لقمه نون و پن اریکام به

 داد ... یخوردش م

 کرد برايِ خواهرش ... یم نیریسام که چاي ش به

 زدم ... لبخند

 سالمِ ترانه که اومد نگاهش کردم: صدايِ
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 ... ریسالم ... صبح به خ -

 زد ... آروم گفت: محوينگاه کرد ولبخند  بهم

ما رو ها ش افهیق نیبا ا ادی... امروز بابا به هوش ب میکه بر نیبخور -

 !یچیه گهیکه د نهیبب

م رابهم  نیداشت ... هم ریحرف هام روش تاث یکم دیبودم ... شا یراض

 بس بود.

 حرف! ی... ب مینشسته بود توراهرو

 هم ... کنار

 ريییگفت تغ یخواب بود!خوابِ خواب ... دکترش م گلپسند ومرثیک

 دیگفت با ی... م تشینشده تو وضع جادیا

 !میصبرکن

مه کردن ... به زحمت اجازه ي حضور ه یباتعجب نگاهمون م پرستارا

 آدمها با هم اون هم خارج از وقت نیي ا

رش ... بارها با دکت میگرفت یصادرشده بود ... اتاق خصوص مالقات

 بود!صبر زیچ کیحرفش  یصحبت کردم ول
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 ... نیکن

 دم و به ترانه نگاه کردم ...کر یپوف

 ..داد . یخودش رو آروم نشون م نکهیحداقل ا ایشده بود ...  آروم

 کرد ... یبود وبا انگشت هاش بازي م نشسته

ه ک دیرو محکم گرفتم ... نگاهم کرد ... با حرکت سر ازم پرس دستش

 ه؟یچ

 لب زدم: آهسته

 آروم باش ... -

 سمتش ... میتکون داد ... صداي عصايِ سام که اومد سرچرخوند سر

 هادستیکنارم نشست و رو به مادرش که نگران باالي سرمون ا درمونده

 بود گفت:

 !میصبرکن دیگه با ی!مزنهیرو م خودشبازم حرف  -

 یبل ریکه دست هاش رو قفل هم کرد وز نهیمامان تهم یِ رفت پ نگاهم

 گفت:

 م؟یکنصبر یک ؟تایتا ک -
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ادر ه مبود و با چشم هاي وحشت زده ب ستادهیمظلومانه گوشه اي ا ترمه

 کرد ... یو برادرش نگاه م

 متکه به زح اريیبلند بشم و به سمتش برم در باز شد و کام خواستم

 براي رفتن بااليِ رهیتونسته بود اجازه بگ

 اومد وبلند دادزد: رونیوحشت زده ب سرپدرش

 بابام! -

ه کود بپرستار ودکتر  هیو مبهوت نگاهش کردم ... در کسري از ثان مات

 رفت ... سام به زحمت یم اتاقسمت 

 نره ... اتاقکرد که سمت  یرو کنترل م مادرش

رو  انشیگرکرد درآغوش گرفت وصورت  یم هیرو که گر ،ترمهیکام

 کرد ... یمخف گردنشپشت 

 رهیبه درِ اتاق خ یاحساس چیاي که بدون ه ترانهسمت  دیچرخ نگاهم

 شده بود ...

 !خیرو گرفتم ... سرد نگاهم کرد ...  بازوش

 زد: لب



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 شد؟! یچ -

 ... صداش بلندترشد: دی... چونه اش لرز دیهاش لرز چشم

 شد؟! یچ -

 ام نشست و گفت: نهیمشت هاش رويِ س امیبه خودم ب تا

 پساد؟یمقاوم باشم و بابام به هوش م یشد؟مگه نگفت یشد؟چ یچ -

 شد؟!بابام کو؟! یچ

 یخودم هم نم یگفتم وقت یم یام چسبوندم ... چ نهیرو به س سرش

 شده؟! یدونستم که چ

و م رکرد ... چنگ زد به لباسم ... دست ها سیرو خ راهنمیهاش پ اشک

 دورش محکم کردم ...

 ... دمیگز لب

 کن! ا،رحمیخدا

 زد: هق

 !انیم ک... من با بابام زنده ام ... بابا چمیبابام ه یمن ب -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 میودببه دري  رهیخ قهیتو آغوشم بود ... چند دق قهیدونم چند دق ینم

 که بسته شده بود ...

 باالخره در بازشد ... که

*** 

 خوب بود ... خبر

 خوب بود ... نهیتهم مامان لبخند

 به هوش اومده بود ... گلپسند ومرثیک

 ... رمیبگ دهیتونستم برقِ چشم هاشون رو ناد ینم

 ... رمیبگ دهیتونستم ورجه وورجه هاي ترمه رو ناد ینم

 ... دنیندخ یخانواده نگاه کردم که م نیاتاق و به ا وارِیزدم به د هیتک

چه رمق خوشحال به ب یب یگلپسند بود که با نگاه ومرثیبه ک نگاهم

 کرد ... یهاش نگاه م

 به من که افتاد،لبخندي زد و آهسته سر تکون داد ... نگاهش

 بس بود! نیهم

 هم از حضورم! دیکردم..شا یکه م یبود از من ... از تالش یراض
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*** 

 گفتم: نهیبه مامان تهم آهسته

 با آقاي گلپسند صحبت کنم؟ قهیچند دق هیتونم  یم -

و ر زيیبود و چ ستادهیبه ترمه کرد که خندون روبرويِ سام ا ینگاه

 کرد ... یم فیتعر

 خودم گفت: یتکون داد وبه آهستگ سري

 !ومدهیپرستار بدعنقِ ن نیتا ا رونیب ایباشه ... فقط زودتر ب -

 یلیستو صورتم  شیزدم ... داخل اتاقِ مردي شدم که چند ماه پ لبخند

 بود و عربده زده دهیکش ادیزده بود ... فر

 زدم ... هی... در رو بستم وبهش تک بود

 یبتالصهمون  یرمق بود ول ینگاهش کم فروغ وب نکهیکرد ... با ا نگاهم

 رو داشت که تو خاطرم مونده بود ...

 جواب گرفتم ... یآهسته کردم ... به همون آهستگ یسالم

ه مرد قول داد نیکردم لبخند بزنم ... من به ا یشدم و سع کشینزد

 دونم تا چه حد موفق بودم ... یبودم و نم
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 !چیاصال ه ترانهر مورد د دیشا

 رو صاف کردم و گفتم: صدام

 خوشحالم حالتون خوبه. -

. خب هاش رو باز وبسته کرد ... سکوت کرد به جاي جواب دادن .. چشم

 خواستم بگم؟! یم یمن چ

 و گفتم: دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 دوستون دارن! یلیبچه هاتون خ -

 !یگفت بیبسته غ چشم

 بگم که با زيیگرفتم و خواستم چ ی... نفس دمیبه موهام کش یدست

 صداي گرفته اي گفت:

 ممنون ... -

 گرد شده نگاهش کردم ... لبخند زد! ییچشم ها با

 کیرو بهش نزد نمیزد که کنار تختش برم ... قدم هاي سنگ اشاره

 که گفت: ستادمیکردم ... کنارِ تختش ا
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 برام هنیکردي ... تهم احترو ازخونواده ام ر المیخ نکهیاممنونم بابت  -

 یکن یگفت که تمام تالشت رو م یم

. نده ..خ ی... ممنونم برايِ سام ... ممنونم به خاطر ترمه ام که راحت م

 نداره ... یکه نگران نهیتهمممنونم بابت 

 انداختم که ادامه داد: ریبه ز سر

 ؟یکن یداري چکام رو پاس م دمیشن -

 کردم: زمزمه

 قول دادم ...آره ... به ترانه  -

 :دمیاش رو شن زمزمه

 !یزن یداري بامن حرف م یسرت رو بلند کن وقت -

 د!بو شده بود ... اخم کرده کیبلند کردم ... ابروهاش به هم نزد سر

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست

 بهم دادي؟! یچه قول ادتهی -

 کردم ... سکوت

 !انه؟یبهم دادي  یچه قول ترانهدر مورد  ادتهی -
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 ... دمهای -

 !؟یکن یخوشبختش م یگفت ادتهی -

 ... ادمهی -

 تو قاموست یگفت ادتهیبهش؟! یکن یدست درازي نم یگفت ادتهی -

 ست؟ین

 ... ادمهی -

 گرفت و گفت: ینفس

 یت، مي نداشنُه ماه تموم شد وترانه بهت عالقه ا نیاگه ا یگفت ادتهی -

 ري؟یذاري و م

 :دیلرز دلم

 ... ادمهی -

 ؟یکن ینم تشیقسم خوردي به خدا که اذ ادتهی -

 ... ادمهی -

ي چشم هاي پدري شدم که ازم قول  رهیکرد و تو سکوت خ سکوت

 گرفته بود ... منم قول داده بودم ... ازم
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 که چک هاش رو پرداخت کنم ... ازم نخواست که برم سراغِ نخواست

 طلبکارهاش ... بهم گفت اگه دخترم رو

 داري خوشحالش کن! دوست

ه ک یگفت اگه ادعا داري که دخترم رو دوست داري تو تمامِ مدت بهم

 نخواه ... تیزن ازشات  غهیص

 قول دادم! ومن

 قول ... قسم خوردم ... کیفقط  نه

قد عبه من اجازه نداد که دخترش رو  یراحت نیگلپسند به هم ومرثیک

 کنم ...

 ردمک.. چک وسفته براش امضا آوردم..حرف زدم . لیخوردم ... دل قسم

 امضا! دی... سف

 ... بنشوندم اهیاگه باعث بشم خاري به پاي دخترش بره، به خاك س که

 ادهقول دادم خانو یبهش قول ندادم که به خودش کمک کنم ... ول من

 اش رو سرپا نگه دارم ...
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ر از من گرفته بود که اجازه صاد یدونست پدرش چه قول ینم ترانه

 ي من و به غهید که نُه ماه بشه صکرده بو

 دهینشون م یدونستم بفهمه چه واکنش یمن ... نم رِیاس خودش عبارت

 مهم نبود! نی... ا

وقع ن مبود که اگه زمانم تموم بشه و پدرش آزاد بشه و تا او نیا مهم

 ترانه عالقه اي به من نداشته باشه من

 برم! دیبا

 ... فتهیاز دور هم نگاهم به ترانه ن یبرم و حت دیبا

 که صدام کرد نگاهش کردم، مصمم گفت: دوباره

 نسبت بهت یخودم اجازه ندادم از ترانه بپرسم که چه حس فعال به -

 داره ... چطور باهاش رفتار کردي چون رو

 نیهمه ي ا یباشه ول ینمک نشناس دیبودنت حساب کردم ... شا مرد

 بذار جايِ نمک هايِ پدرانه رو ینگران

مه هم کن دایو اون نامرد رو پ رونیب امیب یکه مطمئن باش وقت ینشناس

 یکه خرج کردي رو برم ییي پول ها
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 شم،یمزاد آروزي که از زندان  دوارمی... ام نهیا منبحث  ی... ول گردونم

 باشه ... یخوب باشه ... هر چ جهینت

 خوب باشه ... فقط

 پدر نگرانِ دخترش باشه ... نی... حق داشت ا دمیکش یآه

 نگرانِ دلم باشه ... نطوریکاش منم پدري داشتم که ا یول

به  هیندلِ وامونده بسته ي ثا نیا دیفهم یشد و م یم دایپ دینبا یکی

 ي حضورِ ترانه اس؟! هیثان

 گفتم: آروم

خان ... من بهتون گفتم  ومرثیمن سرِ همه ي قول هام هستم ک -

 ... من ستادمیترانه رو دوست دارم و پاش وا

پايِ ودم دادم دستم دراز نشه براي گرفتنِ دخترونه هاش ... قول دا قول

 قول هستم ... دخترِ شما همه ي نیا

 منِ ... من پاي قولم هستم ... فقط ... یِزندگ

 گفتم: دیلرز یکه م ییاش شدم، با صدا رهیخ دم،یگز لب

 ن ...براي جدا شدن از من ... براي نفرت از م نینکن کشیتحر -
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*** 

 بودم به روبروم ... رهیخ یکیتار تو

ترس  نرویبکه از اون اتاق زدم  یاز وقت یپدرِ ترانه حرف زدم ... ول با

 افتاده به جونم ...

 ترانه بره ... نکهیا ترسِ

 ترانه عالقمند نشه بهم ... که

 بمونه ... جهینت یتمام تالش هام ب که

 ... دمیروزي که ترانه رو د نیکردم به اول یشده بودم و فکر م رهیخ

 بود؟چه روزي بود؟ یک

 دوستش دارم؟! دمیفهم یک

 زدم ... لبخند

 هتادسیکرد ا یکه باهاش کار م یستمیافتادم که باال سرِ س روزي ادی

 که من سشییزد به جونِ ر یبود و غر م

م گرفتنو تر و قدرتمند تر ومجهزتر وباالتر ن ستمیس کیکه چرا  باشم

 براشون؟!
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 ؟یِمیقد یکم زاتشونیچرا تجه که

 قالش بذاره وسط کار؟! نطوریا که

 ...دادم  یدختر گوش م نیداده بودم و به غرغرهاي ا هیتک وارید به

 ... شهیم یچ ندهیدونستم تو آ یلحظه من نم اون

 کرد و لیپسري که اون روز از شدت سردرد زودتر کارش رو تعط اون

 ریسرراهش صداي نق زدن هاي دختر ز

کرد روزي برسه که همون  یوقت فکر نم چیداد ه یرو گوش م دستش

 دختر ازش درخواست مساعده کنه و

ل شرمانه تو چشم هاي دختر ز یکه دل به اون بسته، ب یدرحال پسر

 ش بشه ...ا غهیبزنه وازش بخواد ص

 اومد ... یخودم از خودم بدم م یگاه یتلخ بود اعترافش ول دیشا

 ...هام رو بستم ... چشم هايِ سرخِ ترانه پشت پلکم نقش بست  چشم

 ردمسالم ک یکرد ... وقت یاز همکاراش بحث م یکیکه کالفه با  روزي

 مننگاه  یهر دو دستپاچه شدن ول
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 ود بو دهیاش رو کامال توي دهن کش نییترانه اي که لبِ پا یِپ رفت

 توپ گرد کیمثل  شیچشم هاي قهوه ا

 بود! شده

 اي کردم وچشم گشودم ... تنها بودم! تو خونه ي خودم ... خنده

 ي... صورتم رو تو پارچه  دمشیکش خودمدراز کردم و به سمت  دست

 فرو کردم ... فینرم ولط

. جاي رو جايِ حضورش قبول کرده بودم .. راهنشیترانه بود ... پ عطر

 شِ ی... که پ میحضورِ دخترك موقهوه ا

 اش بود ... خانواده

. خورد، همون روز ... توي زندان .. یپدرش توي گوشم زنگ م صداي

 کرد ... یبود وبا خشم بهم نگاه م ستادهیا

 اش رو سمتم گرفت و گفت: اشاره انگشت

 ري! یاگر نخواستت م -

 رفتم؟ یم

 رفتم؟ یم کجا
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 رو داشتم برم دور از ترانه؟! کجا

 خودم و خودش ... نیتونستم فاصله بندازم ب یم مگه

 یمپا تابم ... اضطراب از دست دادنش منو از یرويِ قلب ب دمیکش دست

 انداخت ...

 زود! ای رید

 شد ... مگه نه؟ یترانه عاشقم م یول

 شد؟! یعالقمند م بهم

 !حتما

ته ذهن آشفته ام رو متوجه خودش کرد ... تن خس لمیموبازنگ  صداي

 سمتش ... دمیام رو کش

ر توا... کمر راست کردم و اس نمیبش خیترانه باعث شد سر جام س اسم

 نشستم ...

 ودستپاچه مثل پسربچه هاي نوبلوغ جواب دادم: هول

 اَ ... اَلو؟! -

 ... مدینتا حاال با ترانه حرف نزدم! انگار تا حاال صداش رو نش انگار
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 ... دیلرز یشده بودم که دستم م له جوري

 انگار جون گرفتم ... د،یچیکه تو گوشم پ صداش

 :لیدل یها؛ ب وونهیبه خنده باز شد ... مثل د لبم

 !؟یی!کجاانمهر؟یک -

 ... آروم گفتم: زکردمیت گوش

 خونه ... سالم! -

 کرد: یآسوده شد ... خنده ي آروم صداش

 !؟یسالم ... خوب -

 شده بود؟! نگرانم

 شد که نگرانم شده باشه؟ یم یعنی

 شده باشه؟! زشیامکانش بود که دل نگرانِ منِ نفرت انگ یعنی

 روبروم زل زدم، آهسته گفتم: یکیتنگ کردم وبه تار چشم

 !؟ینگرانم -

 رایمزد به جونِ سا یکه غر م دمیشن یکرد ... صداي ترمه رو م سکوت

... 
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 کردم: زمزمه

 !زدلم؟یشنوي عز یترانه؟م -

کرد خودش رو  یم یکه صاف کرد گلوش رو ... سع دمیرو شن صداش

 جمع و جور کنه ...

 شناختم: یدختر رو خوب م نیا من

 خب ... امممم ... -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 .خب .. یونه ي ما ... ولخ ايی. گفتم مآره ... نگران ات شدم .. -

 شد؟ یم نیبهتر از ا مگه

کنه  رافبود براي من که ترانه اعت نیاصال لحظه اي قشنگ تر از ا یعنی

 نگرانمِ؟!

 زدم و گفتم: لبخندي

 فکر کردم مزاحمم! -

ش شدم ... صدا رهیرو تو دلم جمع کردم وبه ناخن هاي پام خ پاهام

 واقعا به خاطر من بود؟: یعنیشد ...  ریدلگ
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 ... یستیمزاحم ن یباش ی!هرچم؟یدار یاخالق نیواقعا ما همچ یعنی -

 !م؟یباهات بد رفتارکن ديیتا حاال د یک

 هام گرد شد ... چشم

 ترانه بود؟! نیا

نم تونستم پنهانش ک یکه نم یو با تعجب دمیرو روِي لبم کش زبونم

 گفتم:

 !انمهر؟ی!ک؟یترانه؟بامن -

 اون متعجب تر بود: صداي

 گم؟! یم یوا!مگه چ -

 و گفتم: دمیشانه خند سرخو

 اونجا؟! امیکه ب رِی... به نظرت د یچیه -

 دل! نیامان از ا یبود ... ول ییدونستم پررو یم

*** 

 بهت گفتم ساکت شو! -

 تو خودش جمع شد ... شتریساکت شد ... ب پسربچه
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 ناله زد: آروم

 به خدا من کاري نکردم ... یمامان -

 داد زد: زن

 بهم دینبا ريیبگ ادی رو داغ کنم تا دستتپشت  دیالل شو!حتما با -

 مامان؟ یبگ

 کرد ... سرخورده شد ... بغض

 تونست؟ ینم چرا

 کردن ... یزن رو مامان صدا م هیبود که بق دهیخودش د اون

 تونست؟ یچرا اون نم پس

 د:... اونقدر که خون از چونه اش جاري شد ... هق ز دیرو گز لبش

 ماما ... -

ترِ با اون انگش زن دستاز زبونش جاري بشه پشت » ن« نکهیاز ا قبل

 غیطال رويِ لبش نشست ... صداي ج

 از درد بلند شد ... اش

 تکونم داد و چشم باز کردم ... یدست
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ر و ن تمس یکیجوون تر و یکیتا سرباالي سرم بود ... دو تا زن ...  سه

 پسر ... کی

 نفسِ حبس شده ام رو رها کردم که زن مسن تر گفت: آنچنان

 دي؟یب دشده؟خوا یمادر؟!چ هیچ -

 مادر؟ گفت

 مامان؟ یعنی

 من بچه اش بودم؟ یعنی

 خودمشدم به سمت  یرو گرفتم و همونطور که بلند م دستش

 ... دمشیکش

 تم ...اخشن یاطرافم رو نم طیکرد ... تو بهت بودم ... مح یکار نم مغزم

 رو رويِ شونه اش گذاشتم و چشم بستم ... سرم

 خوبِ آرامش! حس

 متعجبِ پسر بلند شد: صداي

 کنه؟ یکار م یچ -

 ... بويِ خوب بهشت ... دمیکش نفس
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 کردم: زمزمه

 مامان ... -

کز  واریبودم که گوشه ي د یپسربچه ي شش ساله ي مو مشک همون

 کرده بود ...

 رويِ موهام نشست: یدست

 جون مامان؟ -

 کلمه ... نیا دنیزدم ... لذت داشت شن لبخند

 :ترانه

 کرد ... یم هاي گرد شده نگاهش مبا چش سام

 که سر گذاشته بودي رويِ  انمهريیکردم به ک ینگاه م ریمتح منم

 دیکش یشونه ي مامان و مامان دست م

 !شونشیپرموهايِ پرپشت  رويِ

 نبود که بهش زنگ زدم ... خودم دست

 ..به بودنش کنار خودمون عادت کرده بودم . یسخت بود ول اعترافش

 اومد. یول ادینداشتم ب انتظار
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اعث بد نگران ش د،یپابه پامون اومد، نخواب مارستانیروزي که تو ب چند

 شد با تمام وجود نسبت بهش حس

 داشته باشم ... یقدردان

ود وج ام برادرم بود که با یامشب به خونه اومدم نگران یکه وقت یمن

 دچار لیکمردردي که معلوم نبود به چه دل

 ند ...بابا مو شیپ شده،

 خونه و دست و صورتم رو شستم، چاي خوردم، روي مبل دمیرس یوقت

 فکر کردم که بابا به نیلم دادم و به ا

 !ستین زيیچ کیاومده تازه حس کردم  هوش

 !هیخال زیچ کی جاي

ن و صاحبشو یجاي دو تا چشم طوس دمیدر کمال ناباوريِ خودم فهم و

 !هیواقعا خال

 و شماره اش رو گرفت ... لیموبارفت سمت  اریاخت یب دستم

 نبود! یخونه، کنارمون باشه ول ادیداشتم همراهمون ب انتظار
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رده ک ردایمرد که همه مون رو با صداي ناله هاش از خواب ب نیحاال ا و

 بود، دست انداخته بود گردنِ مادرم و

 روي موهاش؟! دیکش یچرا دست م مادرم

ن اماماز شوك دراومد ... لب باز کرد که صداش رو باال ببره که  سام

 اش رو به نشونه ي سکوت گهیددست 

 آورد وبا حرکت لب هاش گفت: باال

 !دهیخواب -

به مادرم نگاه کردم که خم شد و قصد کرد که  رانیو ح سرگشته

 رو سرِ جاش بخوابونه ... انمهریک

ک و هردو با کم انیشونه هاي ک رِیو دست انداخت ز دیهم جنب سام

 هم آروم سرش رو رويِ بالش فرود آوردن

... 

 مونهبود ...  دهیپسربچه خواب کیمجد مثل  انمهریبود ... ک دهیخواب

 ... قیغم و عم یطور ب

 ...اش هاشک رد زده بود رو گونه اش ... لبخند محوي بود رويِ لب  یول
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 صدايِ لرزونِ مامان سر بلند کردم: با

شه؟آخه  یم نطوريیا شهینه؟همیب یکابوس م نطوريیا شهیهم -

 کنه یبا بچه اش تا م نطوريیکدوم مادري ا

 با حسرت بگه مامان ... نطوریا گهیزنِ د هیتو بغل  که

 :دیو خشن غر یعصب سام

 چرا بغلش کردي؟! -

 اش گذاشت و با غصه گفت: ینیدست رويِ ب مامان

 گم ... یبهت م رونیب میبر -

 ... میو آروم دنبالِ مادر روانه شد آهسته

 سردرگم بودم! دیسرخ شده بود و من ... شا سام

 رو به من گفت: تیو با عصبان دیاتاق رو که بستم، سام چرخ درِ

 کنه یامان رو بغل ممو  نجاستیتوئه که االن ا ریاصن همه اش تقص -

 یتوئه که به مامان م ری... اصن تقص

 مامان! گه

 دادم: جوابش رو متعجب
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 شدي؟ وونهیبه من چه؟د -

 گفت: یغم زده و عصب مامان

 صله ي دعواي شما رو ندارم ...بسِ!دم سحر حو -

 رفت و نشست ... یمبلنگاه کردن به ما به سمت  بدون

 شده بود گفت: رهیو همونطور که به دستش خ آهسته

 ... یبغلم کرد ول یشوکه شدم وقت -

 ادامه داد: یگلوش رو گرفت وبه سخت بغض

م سش بزنپ ومدیگفت مامان، دلم ن رگوشمیاونطور مظلوم ز یوقت یول -

 محرمم که ی... درسته سختم بود ول

 پناه شده بود ... یبچه ب هی نی... ع بود

 کرد و با ابروهاي گره خورده به سام گفت: سربلند

 ..که . ديینکردم که! ند ؟گناهیکن یاونطوري نگاه م ه؟چرایچ -

باصداي  خت،یسته شکست و قطره اي اشک روِي گونه اش رآه بغضش

 لرزونش گفت:
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. داغ نم مادرم ... دل دارم خب ... بچه اصال تو حالِ خودش نبود ..م -

 شده بود سیبود دست وصورتش ... خ

.. ااهلل و .ود زا به راه شده ب نطوريیبود که ا دهیرو د ی... خوابِ چ ازعرق

 اعلم!

 !مینیدستش رو جلوي صورتش رو گرفت تا اشک هاش رو نب وبعد

 ...د کر یم هیمجد گر انمهریمن، مادرِ دلرحمِ من داشت براي ک مادرِ

 ... میو سام تنها به مادرمون نگاه کرد من

 ... نمیبب یحالت نیرو تو چن انمهریدوست نداشتم ک منم

 حال بد اون مرد ... دنِیمنم بد شد با د حالِ

سِ کرد با ح یمادرِ ... حس اون فرق م کیباشه مادرِ من  هرچه یول

 ... شونیپر انِیک دنیمن وقت د

 یانیاگه اون بچه ک یحت گه،یبچه ي زِن د ایبچه ي خودش باشه  چه

 داشت وارد شدنش به یباشه که داستان

 دید یحال و روز م نیاون رو به ا یسوخت وقت یخانواده، دلش م نیا

... 
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ام با چشم هاي سرخ رو به س دیبه صورتش کش یبلند شد و دست مامان

 گفت:

 ... دیبازم خواب د دیپاشو برو تو اتاقش شا -

 :دمیبگه، از جا پر زيیسام فرصت کنه چ نکهیاز ا قبل

 !رمیمن م -

 واکنش ... نینبود ا خودم دست

 ... دنیاز جا پر نینبود ا خودم دست

 شدن ... له نینبود ا خودم دست

جب کرد ... مامان آهسته و متع یبا چشم هاي گرد شده نگاهم م سام

 نگاه ازم گرفت:

 باشه ... تو برو! -

 گذشت تو یم یکرد و خدا داند چ ینگاهم م بیشدم ... سام عج سرخ

 فکرش!

 انیکه رفتم ک یبه اتاق عیفرار از نگاه هاي موشکافانه ي سام سر براي

 خواب بود ...
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 نشستم ... نیدورتر ازش روي زم یکم

 تکون یکردم ... خوابِ خواب بود ... پلک هاي بسته اش کم نگاهش

 قفسه ي یول دارِیخورد ... فکر کردم ب

 ..کرد که خوابِ . یرفت ثابت م یم نییاش که منظم باال وپا نهیس

 شدم ... رهیزانو رفتم سمتش ... به چهره اش خ چهار

 کردم یهاش م مردمکبود و من باز نگاه داشتم چشم هاش باز  دوست

... 

 ... جلو رفت ... دیلرز یاراده باال اومد ... م یب دستم

 ... نذار بره ... ریگفت جلوش رو بگ یتو وجودم م زيیچ کی

 نبود ... مندست  ارشیاخت اما

 سرم نبود ... توي فیصدايِ ضع اوندست  ارشیاخت

 روي موهاش ... نشست

 ... دمیگز لب

 نوازش کردم موهاش رو که بعد ... آهسته
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ه بعد ب م و... ناباورانه به دستم نگاه کرد دمیبرق گرفته ها عقب کش مثل

 ي روبروم ... دهیخوابمرد 

 کردم؟! یکار م یداشتم چ من

 ... دمیچسب واریعقب رفتم وبه د عقب

 کردم؟! یکار م یداشتم چ من

*** 

اهم کنه چشم باز کردم و نگ یداره جابه جام م یکی نکهیاحساس ا با

 ... انیخورد به ک

 زد، آهسته گفت: لبخندي

 کردم؟! دارتی... ب دیببخش -

 شدم ... با صداي گرفته اي گفتم: رهیکردم ... بهش خ اخم

 کردي؟! یم یکار داشت یچ -

ه ي چالِ گون رهی... نگاهم خ دیبه موهاش کش یو دست دیخند آهسته

 نیکه ا اش شد ... تو دلم حرص خوردم
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ش صدا یخنده ي ب نیگونه اش چال داشته باشه؟ ... ب دیچرا با مرد

 گفت:

 ..سرت . ریبالش بذارم ز هی... گفتم  ديیخواب نیرو زم دمید -

 سرم بود ... ریاشاره کرد که ز یبه نازبالش وبعد

 خوردم ... کهی

 دم؟یخواب یک من

 ... شبمیکارِ د ادآوريیبا  دمیگز لب

 و آروم گفتم: دمیازش دزد نگاه

 ... یمرس -

 وگفت: دیرو گرفت و بوس دستم

 امِ تشکرنکن ... فهیواسه کاري که وظ -

 یم رو مندندونم ... چرا انقدر راحت دست  رِیز دمیرو کش مییباال لبِ

 کو مرد؟! د؟غرورتیبوس

 ذبو مع دمیزدم و دست پس کش هیتک واریشدم و نشستم ... به د بلند

 گفتم:
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 نکن ... -

 نگاهم کرد: متعجب

 ؟یچ -

 و گفتم: دمیدهن فرو خوردم ... زبونم روي لب کش آب

 دستم رو نبوس ... -

گذاشت و  دستمزد و دستم رو محکم گرفت ولبش رو پشت  لبخند

 ... چشم بست و زمزمه کرد: دیبوس قیعم

. دست .. توئهبوسم ... چون دست  یدست رو م نیبوسم ... من ا یم -

 ارم ...که دوستت د ییتو

 م:گفت یتیباز کرد ... معذب بودم، معذب تر شدم ... با نارضا چشم

رت غرو دیشم ... نبا یم تیذاکارو ... دستم رو نبوس ...  نینه ... نکن ا -

 کس ... چی... براي ه یرو بشکن

...  دیکش خودشبلند شم که مچِ دستم رو گرفت وبه سمت  خواستم

 چشم بستم ...
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 شبیافتاد د یم ادمیبهش رو تحمل کنم ...  یکینزد نیتونستم ا ینم

 کردم و ازخودم یکار م یداشتم چ

 ... دمیکش یم خجالت

 کنم. یکار م یدونستم چ ینبود ... خودم نم خودم دست

 نیا ارفتم حاال مشکل داشتم ب یتويِ آغوشش م یکه قبال به راحت یمن

 دست هايِ مردونه و نیبازوها ... با ا

 ... دیبخش یابهت م که بهشون ییها رگ

 دستم رو نوازش کرد و گفت: مچ

که  یاي کسبر ؟غروریفهم ینداره جلوي معشوق ... م یغرور معن -

 تدوستش داري معنا نداره ... من دوس

 ... دارم

 رد؟ک یمپروا ابراز عالقه  یب نطوریمرد اومده بود که ا نیبه سر ا چه

 گفته بود دوستم داره ... بهم

ز مروا یگفت بهم عالقه داره ول یبار م کیروز، هر روز حداقل  ازاون

 شده بود ... بیعج
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 رو کرد دست هام یداد ... دست هاش که نوازش م یهاش عذابم م نگاه

... 

 یمروبرو  نیموج هاي سهمگ نیشدم با ا یم داریکه ب نیهم دیبا چرا

 یم فیشدم که به منِ صخره ي ضع

 دن؟یکوب

بشم  ریغافلگ نطوریتازه چشم باز کرده بودم از خواب، انصاف نبود ا من

... 

 ذاري؟! یمنو اليِ منگه م نطوریشده مرد که ا چت

ه ب یکن یکه چشم باز نکرده ابراز محبت م یخواي ثابت کن یرو م یچ

 من؟!

ه ک دیبلند شم که دستش رو دورِ کمرم محکم کرد و انگار فهم خواستم

 ره چون گفت:گذ یتو ذهنم م یچ

 زمیهمه چ تونم از یخوام به خودم ثابت کنم م یامروز م نیاز هم -

 که دوستش یبگذرم براي تو ... براي کس
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که  نمکخوام عمل  یدارم ... م تخوام تو روت بزنم که دوس ی... م دارم

 یلحظه م نیبهت عالقمندم ... از هم

 یتون یه مبه پات ... اونوقت اگ زمیرو دلم رو بر موندهتموم محبت  خوام

 عاشقم نشو!

ي  ختهیچشم هاي افسارگس نیوباز ا دینگاهش کردم که خند متعجب

 چالِ گونه اش! یِمن رفت پ

 ... طونیکردم به چشم هام وبه ش لعنت

 شدم و دستپاچه گفتم: بلند

 شده! داریتا االن ب یمامان حتم -

رم سو نشده ر داریهنوز ب حجم اتفاقات که نیخواستم فرار کنم از ا یم

 آوار شده بود ...

 .ادم ..د رونیو باز دم ب دمیام دم کش هیزدم و از عمقِ ر رونیاتاق ب از

...  بمشیبودم از خودم و کارِ د مونی... پش دمیام کش یشونیبه پ یدست

 ... نمیذاشت آروم کنارش بش ینم نیهم

 گفت؟ یچ
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 کار کنه؟ یخواد چ یم

 عاشق خودش کنه؟ منو

ت و منو عاشق خود یخواي محبت کن یفکر ... م نیزدم به ا پوزخند

 ؟یکن

 کرده با محبت هات؟ رییتغ یکردي؟چ یتا حاال محبت نم مگه

 ... خودت هم زهایچ یلی... خ زهایچ یلیته دلم گفت خ ییصدا کیو

 تنفرت تو نقطه ي اوجش گهیکه د یدونیم

هست، خودش رو تو پستوها  یاگه نفرت یدونی... خودت هم م ستین

 پنهان کرده ...

 دم:دا کرد ... جواب ی... صدام م دیکش رونیمامان منو از فکر ب صداي

 جونم مامان؟ -

ه کرد شارکرد ... بادست ا یابرويِ باال رفته و حق به جانب نگاهم م با

 که دنبالش برم تو آشپزخونه ...

 :زدم و گفتم هیتککشان دنبالش رفتم ... به چهارچوبِ در  ازهیخم

 بله؟! -
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 :توي سبد گفت دیچ یبهم نگاه کنه وهمونطور که نون م نکهیا بدون

خند جلو در اتاق و تو فکري و لب ستاديیوا یشده اولِ صبح یچ -

 !؟یزن یژکوند م

 نگاهش کردم ... من لبخند زدم؟مــن؟ باتعجب

 برافراشته گفتم: ییابروها با

 من؟من ژکوند زدم؟ -

 سري تکون داد و گفت: د،یخند

ه ... صبحان انیرو صدا کن ب هیلش کن ... برو بقژکوند رو نزدي...! و -

 ... باباتمالقات  میخوام زودي بر یم

کرد  یخودش فکر م شِیپ یاش شدم ... مشکوك بود!چ رهیخ همونطور

... 

ن هاش بود و مطمئ حرفاي رو که پشت  کهیکنم ت یتالف نکهیا براي

 من ربط داره، شبیبودم به رفتارِ د

 زنان گفتم: شخندین
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 ... آره؟اگه آقاتونمالقات  خواي بري یخب پس بگو مامان خانم!م -

 دنبالِ نخود یقراره ما رو اونجا بفرست

 !میاالن بگو مجهزباش نیاز هم اهیس

 بهم نگاه کرد و با چشم وابرو اشاره زد و گفت: تندي

 رو صدا کن! هیبرو بق -

باش  داریب پوریبه رختخواب ها وش دمیزدم و سرك کش لبخندي

 ..دمیدم

 رونیق بکرد ... ترمه چشم بسته از اتا داریغر غر کنان ترمه رو ب سام

 ... لبخند به لب به انمهریک یاومد ... ول

 کرد، لب زد: یزده بود و نگاهم م هیتک وارید

 دارم ... تدوس -

 شدم ... روي اعصابم بود دوستت دارم هاش! یعصب

 نداشتم که دوستم داشته باشه! دوست

 باشه ... یوسط حس نینداشتم که ا دوست
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 یکرد ول غهیداشتم که فکر کنم براي هوا وهوس خودش منو ص دوست

 اگه هوا وهوس بود پس کو اون ی... ول

 !هوس؟

از  زیرنشستم با گکردم و کنارِ سفره اي که مامان پهن کرده بود  یپوف

 بود به رهیکه خ یرنگ یچشم هايِ طوس

 !من

*** 

 سوخت ... یهام م چشم

 نکردم از رفتنش ... هیگر کم

 مجد ... انمهریرفت ... منم برگشتم خونه..خونه ي ک بابا

 مین یگفت ول یدونم چ ی... نم انیصحبت کرد با ک یخصوص بابا

 ساعت وقت گرفت ...

تر ودکه چرا ز دمیتوپ انمهریکردم و به ک هیبرگشت زندان ... گر بعد

 کنه و اون فقط یچک هاي بابام رو پاس نم

 نگفت! چینگاهم کرد و ه ساکت
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اگه  یدونستم حت یکه خودم م یرو فشرد و لبخند زد در حال دستم

 شد یهمه ي چک هاي بابا پرداخت م

ز ا ایگذروند  یرو م حبسشمدت  دیبا ایو شتم سرِ جاش بود که  ضرب

 که بابا قسم میگرفت یم تیرضا یشاک

 ... دنینره سمتش ... همون روزهاي اول که براش زندان بر یکس داد

وماست رو  آبمخلوط  یآب براي گوگول مخصوصو تو ظرف  دمیکش آه

 گفت یو م دیخند یم انیگذاشتم ... ک

م کردم سرِ اس یدوست نداشتم!لج بازي م یرو عوض کن ... ول اسمش

 ... یداشتن دوستد موجو نیا

م همف یگفت سرماخورده ومن نم یم انمهریحال بود ... ک یروزها ب نیا

 ... دهیاز کجا فهم

 !انمهریبه صاحبش کردم ... ک ینگاه میکه روي پهلوم نشست ن یدست

 روزها همه جا بود ... همه جا! نیا

 زد و گفت: لبخند

 شه ... یخوب م -
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 به پرنده ي تو قفس نگاه کردم و گفتم: دوباره

 سرماخورده؟! ديیاز کجا فهم -

 و گفت: ستادیو شونه به شونه ام ا کنارم

 !؟یِچند روزِ که مدفوعش آبک ینیب ینم -

 :دیچپ نگاهش کردم، خند چپ

 !یپرس یکار کنم؟خودت م یخب من چ -

ه کرو خوردم و دوباره به فنج نگاه کردم  لبم پشتزحمت لبخند  به

 ادامه داد:

 نایزنه؟ا یکه همه اش داره چرت م ینیب یشل و ولِ؟م ینیب یم -

 ... لشِیهمه دل

 زدم به شونه اش و گفتم: هیتک اریاخت یتکون دادم ... ب سر

 ؟یقبال فنج داشت -

 گفت: عیبه من کرد و با لبخندي وس ینگاه مین

 آره ... -

 :دمیبه سمتش چرخ کامل
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 شد؟! یچ -

 جمع شد ... اخم کرد و گرفته گفت: لبخندش

 !ردم -

نگفتم که  زيیشد به پرنده ي داخل قفس و ساکت شد ... چ رهیخ

 آهسته ادامه داد:

 گرفتم ... رضایتا فنج از علشوزده سالم بود ... دو -

 به قفسِ پرنده زد و گفت: یزد، دست پوزخند

 يه!... برا.. ن.دلش برام سوخت ... خواست بهم محبت کنه  یفکر نکن -

 بود ... نازي دوست نداشت دهیسارا خر

و نگه تد و گفته بو یب یهم داده بود به ب رضایداشته باشن ... عل پرنده

 !داده بود بهانیدار ... نگفته بود بده به ک

 خواست گولم بزنه ... یهم مثال م یب ی... ب یب یب

 :دیکرد، چشم بست، صداش لرز مکث

 بهت داده ... ... گفت باباتفکر کرده بود بچه ام  -

 :دیخند تلخ
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 .!..دمیفکر کرد نفهم -

شم اش رو توي چ یهاي طوس دبانیو به من نگاه کرد ... د دیکش یآه

 هام زوم کرد:

ب خه هرحال ... عاشق اون دوتا پرنده شدم ... نگه اشون داشتم و ب -

 ی... ول ی... ول هیبه چ یچ دمیکم کم فهم

 ... بعدش

 و گفت: دیام کش به گونه یدست

ه ... ه...  ديیه پرنده هام رو دزدو داد ک غیسارا ازم گرفتشون ... ج -

 کردن، دشییو نازي هم تا رضایعل یحت

رو  دشونگفت نگهشون داره ... خو یب یبه ب رضایعلنه انگار خود  انگار

 زد و فحش داد غیزدن به ندونستن ... ج

براي ساکت  یب یکتکم زد و من ساکت نگاهش کردم ... ب ی... حت

 کردنش پرنده ها رو بهش پس داد ... اما

 دو روز ... فنج هام مردن ... یکی دی... شا دیطول نکش یلیخ
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ه مزمز قهیدق کینگاهم کرد ... نگاهش کردم ... باالخره بعد از  صامت

 کرد:

 دارم ... تدوس -

اه س نگو به پرنده ي تو قف دمیازش دزدرو من قطع کردم..نگاه  ارتباط

 کردم ... براي عوض کردن بحث گفتم:

 ماده؟ اینرِ  نیحاال ا -

 نگاهم کرد و بعد گفت: یکم

 خونه؟ یمگه م -

 تعجب گفتم: با

 هان؟! -

 و باز گونه اش ... دیخند

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 خندي؟! یخب چرا م -

 پرنده اشاره کرد و گفت: به
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.. بعدش به خونه . یخونه؟ ... چون فنجِ نر آواز م یمگه آواز م گمیم -

 دارن ... رنگنوکشون نگاه کن ... تفاوت 

 خرم تنها نباشه ... یجفت براش م هیزود  ای رید

 قهیقاش رو به ش یشونیکرد وبعد سرش رو آهسته جلو آورد ... پ نگاهم

 ام چسبوند ... تکون نخوردم ... لب

 فت:... آهسته گ دمیگز

 ... یمنمثه من ... تو هم جفت  -

 رو مشت کردم ... نگو! دستم

 !یلعنت نگو

وهاي بر... با ا دمی... به گردنم دست کش دمیبرق گرفته ها عقب پر مثل

 کرد ... دهنم رو باز یباال رفته نگاهم م

 و گفت: دیخند یبهش بگم ول زيیکردم که چ وبسته

 دوست داشتم ببوسم! -

 نگفتم ... زيیچ یبکشم ... ول غیخواست ج یم دلم

 اشاره کرد و گفت: وارید رويساعت  به
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 !ناهارِ وقت  -

 نشم شانس آوردم! وانهیام رو خاروندم ... من د ینیب

*** 

 شدم ... داریدونم ساعت چند بود ... که ب ینم

 وارید وام بود ... چشم هام رو مالش دادم و تنگ کردم تا به در  تشنه

 نخورم ...

 و برگشتم ... ستادمیا در جلوي

 بم ...خواب... خودش مجبورم کرد کنارش  دینبود؟ابروهام باال پر انمهریک

 پس حاال کجا بود؟

ال حخوردم و در  یندادم و آهسته به آشپزخونه رفتم ... آب یتیاهم

 ... دمیبرگشت بودم که زمزمه شن

 ؟یکرد نصفه شب یبود که زمزمه م ی... چ دمی... ترس ستادمیا

وم سقِ کردم ... صدا از اتا زی... دست مشت کردم ... گوش ت دمیگز لب

 بود ...

 !ان؟یک ه؟یبستم و آهسته نفس گرفتم ... ک چشم



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 ..باز بود ... سرم رو جلو بردم . مهیقدم برداشتم ... درن آروم

 شب؟وقت  نیا ان؟یهام گرد شد ... نماز؟ ک چشم

...  ردک یتو اتاق قدم گذاشتم ... سر به سجده داشت ... زمزمه م آروم

 که بود یهر چ یول یدونستم چ ینم

 لرزوند ... یهاش رو م شونه

 شد! ینم یبرم ول رونیخواستم عقب گرد کنم ... از اتاق ب یم

 تونستم ... ینم

 ي عقلم جلو رفتم ... کنارِ پاش زانو زدم ... خواستهخالف  بر

 سیو دستپاچه سر بلند کرد ... صورتش خ لحضورم شد ... ه متوجه

 بود ...

 پچ کنان گفتم: پچ

 ؟یکن یکار م یداري چ -

 ... دنیخند یچشم هاش نم یول دیبه صورتش ... خند دیدست کش تند

 صداي گرفته اي گفت: با

 ... یچیه -
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 سجاده اش نگاه کردم و گفتم: به

 خوندي؟ ی.!.. نماز م؟یچیه -

 دونم چرا پوزخند زدم و ادامه دادم: ینم

 نمازِ شب؟ -

 فت:شد ... نگاه ازم گرفت و سجاده رو جمع کرد ... آهسته گ ریدلگ

 ... ستمیفر نمسخره ام نکن ... من که کا -

 نگاهم کرد: دلخور

 کشم ... یهم جانماز آب نم یواسه کس -

 ستمخوا یخواستم ... نم یرو گرفتم ... نم چِشبلند بشه که م خواست

 نبود ... خودمدست  یکنم ول شناراحت

 :فتمگنداشتم اخم بندازم به ابروهاش ... به پاش بلند شدم ...  قصد

من دست  ... .. من ... من.خواستم  یخواستم ... واقعا نم یمـ ... من نم -

 نبود ... خودم

 زد ... غم آلود ... آهسته گفت: لبخندي

 !ستیمهم ن -
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وش وبرنبود ... ر تشیمهم بود که بفهمه قصدم اذبود ... براي من  یول

 و گفتم: ستادمیا

 ... یبزنم ... ول هیناکخواستم بهت  یمن نم دینه ... مهمِ!ببخش -

 به گونه ام و سر تکون داد: دیکش دست

 ... سیگفتم که مهم ن -

 گفتم: یهام رو به هم فشردم ... به سخت لب

 نمازِ شب که نبود؟! -

 ... سر تکون داد و گفت: دیخند

 ... نه ... فک کن نماز شکر بود -

 ... نمازشکر؟ دیباال پر ابروهام

 شب؟وقت  نیا

 ت:کنم ... لبخند زنان گف ی... که باور نم جمیکه گ دیفهم انگار

شکر  ... ستمیکه تنها ن دمیهمکه شدم ... ف داریواسه خاطر تو ... ب -

 داشت ... نداشت؟!

 م؟بش روزید تر از جیانداختم ... قرارِ هر روز گ نییسر پانگفتم ...  زيیچ
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 فرو برم تو ندونسته هام؟ شتریروز ب هر

 شرمنده بشم؟ شتریروز ب هر

 !ه؟یآدم ک نیاز خودم بپرسم که ا شتریروز و هر لحظه ب هر

*** 

 شد ... ینم یازش نپرسم ول زيیبا خودم کلنجار رفتم که چ یلیخ

 کرد ... یم یصدا داشت رانندگ یب

 :اوردمین طاقت

 م؟یر یم میکجا دار -

 کج کرد به سمتم، آروم و با لبخند گفت: یرو کم سرش

 گم. یم میبذار برس -

 به سمتش شدم و گفتم: لیتو جام ما کامل

 االن بگو! -

 و گفت: دیخند

 شه؟! یم یبگم چ میخب مثال برس -
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 یکرده بودم ول اریگفت و من سکوت اخت یرو م نیهم تمامساعت  کی

 تونستم ... اخم کردم و لب ینم گهید

 شدم ... رونیبه ب رهی... رو ازش گرفتم و خ دمیبرچ

 گفت: آهسته

 قهر کردي االن؟! -

 باال انداختم و گفتم: شونه

 نه ... -

 :دیخند یم ادیروزها ز نی... ا دیخند

 کوله کردي؟! وو منم باور کردم!پس چرا لبت رو کج  یتو که گفت -

 مکث کرد و بعد گفت: ینگفتم ... کم زيیچ

 ... میبراي بچه هاي پرورشگاه اسباب بازي بخر میر یم میدار -

 وردمو مظلوم لبخندي به لب آ یاون بچه هاي دوست داشتن ادآوريی با

 وبا ذوق گفتم:

 !مشون؟ینیبب میر یبعدش م -

 لب گفت: ریتکون داد و ز سر



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 ... یاشتمنم انقدر ذوق د دنِیکاش واسه د -

 زدم. دنیو خودم رو به نشن دمیشن

اشت دفروشگاه هاي کودکان نگه  نیاز بزرگتر یکی کیکه نزد یزمان تا

 شد و منم به دنبالش ادهینزد ... پ یحرف

... 

ه ن ببه شونه گام برداشتن باهاش تو سکوت عذاب آور بود ... م شونه

 عادت نداشتم ... انیکسکوت 

 گفتم: آروم

 کردم؟!ناراحتت  -

دستم رو گرفت و فشرد ... جواب که نداد باز  یجاي هر پاسخ به

 :دمیپرس

 !سوالم جواب نداشت؟!انمهر؟یک -

 گفت: نیبه زم رهیخ

 ناراحت بشم؟! دیبا یبراي چ -

 اراده دستش رو فشردم و گفتم: یب
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 ...ه باشه گفته باشم که ناراحتت کرد زيیچ دی... گفتم شا دونمینم -

 یالرودي گذاشت و به عقب هل داد، نگاهم کرد و در حرو درِ و دستش

 تا من وارد بشم ستادیا یکه کنار م

 :گفت

 ... زمینه عز -

ه باون همه اسباب بازي من رو هم  نیوارد شد ... بودن ب سرم پشت

 آورد! یشوق م

 !نیاون همه عروسک و ماش نیب

 یم نگاه ییرفت ... با ذوق به عروسک ها یاي لبخند از لبم نم لحظه

 قدشون تا کمرم بود ... به دیکردم که شا

 ریکردن و آژ یکردم که حرکت م یاي نگاه م یهاي آتش نشان نیماش

 ... دنیکش یم

 یکردم که هر کدوم قلب هاي کوچک ینگاه م یخرس هاي عروسک به

 بازوم رو انیتو آغوش داشتن ... ک

 رو نشون داد و گفت: ییها سیپل نیو ماش گرفت
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 رت اونا براي پسرا خوبن؟به نظ -

چه بي که برا ییاسباب بازي ها دنِیتکون دادم ... با د تیبه رضا سري

 تر بود گفتم: نییهاي سن پا

 ... مثال ... میبخر زيیچ هیهم  کتراینره واسه کوچ ادتی -

 کردم و ادامه دادم: نگاهش

 !ه؟گیسه سال رو هم تحت پوشش داره د رِیپرورشگاه ز -

 لبخند سر تکون داد ... پس گفتم: با

 براي اونها هم بخري! دیبا -

 نگفت ... فقط آهسته لب زد: زيیچ

 اتم؟! وونهید یدون یم -

 کودکانه ... ايِینگاه ازش گرفتم و باز غرق شدم تو دن کالفه

 و میبود دهیاز اسباب بازي رو خر یبه خودم اومدم که انبوه یوقت

 نیکردن تو ماش یم یکارگرها به زحمت سع

 جا بدن ... انیک
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 یم یدونست یکه م ییاسباب بازي ها نیکردن ا دیداشت خر لذت

 بچه ها براي نیتر قیالرسن به دست 

 ازشون ... استفاده

رف حوق شساکت نبودم ... با ذوق و  گهینشستم د انیبار که کنارِ ک نیا

 دیشد د یکه م ییزدم از خنده ها یم

 ا ...لب هاي اون بچه ه رويِ

 داد ... یداد و سر تکون م یهم تنها لبخند به لب گوش م انیک

ه بو ربسته اي  م،یبش ادهیپ نکهیقبل از ا ستاد،یپرورشگاه که ا جلوي

 نگاهش کردم ... یسمتم گرفت ... سوال

 گرفتم: جواب

 براي توئه ... -

 که با نوزاديعروسک  دنِیتعجب بسته رو از دستش گرفتم وبا د با

 هیو گر دیخند یفشار دادنِ دست وپاش م

 کرد با ذوق گفتم: یم

 دستت درد نکنه! -
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 و گفت: دیخند

ا هبچه  براي می... گفتم حاال که دار یکن یبهش نگاه م یلیخ دمید -

 ... رمیدونه هم براي تو بگ هی میخر یم

 اومد؟! خوشت

 کی نِدیدختر هر چند سال هم که بگذره باز با د کیتکون دادم ...  سر

 کنه! یعروسک ذوق م کیکادو، 

 اش ... یخاطره اي باشه از روزهايِ کودک دیشا

*** 

 بودم ... رهیخ ونیزیبه تلو میکه گذروند روزياز خاطرات  یراض

ي  مبل چمباتمه زده بودم و بدون توجه به موضوعش فقط برنامه روي

 کردم ... بدون یرو نگاه م یشبانگاه

 بفهمم ... زيیچ نکهیا

 ...چشمم خنده هاي بچه ها بود ... شادي هايِ کودکانه اشون  جلوي

 هاشون ... ديیکادوهاشون ... ع دنیزد با د یکه برق م ییها چشم
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ر قد هايِ بلندي که صداشون پرورشگاه رو برداشته بود و من چه خنده

 یتوجه یخوردم به خاطر ب یحسرت م

 روز بهشون ... نیتا ا ام

.. .دم در که اومد سر برگردوندم ... اخم کردم ... چشم تنگ کر صدايِ

 کرد؟ یکار م یتو اون اتاق چ انیک

 بودم سر بزنه به اون اتاق ... دهیحاال ند تا

 ان؟یکيِ در بسته و قفل بود، امروز باز شده بود به رو شهیکه هم یاتاق

 بود تو اون اتاق؟ یچ

 کرد؟! یاومده بود داشت قفلش م رونیحاال که ب که

 جا بلند شدم ... چشمش که به من افتاد گفت: از

 کنه ... ی!سرم درد ماري؟یمسکّن برام ب هی شهیم -

يِ حرفش راه گرفتم به سو دییبدون نشونه اي براي تا یحرف، حت یب

 گشتم ... یآشپزخونه ... دنبالِ قرص م

آب  وانیل کیبود ...  زد ژلوفن یکه برام چشمک م یمسکّن تنها

 اش کردم وبه سالن برگشتم ... روي مهیضم
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 .اش گذاشته بود .. یشونینشسته بود و هردو دستش رو رويِ پ مبل

بود،آهسته صداش زدم ... به همون  دهیشدم ... رنگش پر نگرانش

 گفت: یآهستگ

 جونم؟! -

رو به سمتش  وانیسخن قرص و ل یبرداشت و نگاهم کرد ... ب دست

 دراز کردم ... گرفت و خورد ...

ون نشستم ... نگاهش کردم ... نگاهم کرد ... چشم هاش به خ کنارش

 تفاوت یکردم ب ینشسته بود ... سع

 :باشم

 !؟یخوب -

 زد ... آروم جواب داد: یکج لبخند

 خوبم. -

 و؟:تونستم کنترل کنم کنجکاوي ام ر یدهن فرو خوردم ... مگه م آب

 تو اون اتاقِ؟! یچ -
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رفتم سرِ  میاي، مستق هیحاش چی!بدون هدمیو پوست کنده پرس رك

 ... انگار ناراحت شد ... خم شد یمطلب اصل

 و دست هاش رو تو هم گره زد و گفت: جلو

 نه االن ... ی... ول یفهم یم -

لِ بشم، ناراحت بود ... حا چشیخواستم پاپ ی... نم دمینپرس زيیچ

 هم دیبود شا یعصب دینداشت ... شا یخوش

 ... خواستم بلند شم که گفت: گرفته

 سرم رو بذارم رو پات؟مثه اون روز؟ شهیم -

ز گفت ... سرم رو تکون دادم ... درا یدونستم کدوم روز رو م یم

 ..به پهلو و سر گذاشت رويِ پام ...دیکش

 هام رو مشت کردم ... خواستم حواسم رو پرت کنم: دست

 ماساژ بدم؟ خوايینم -

 کرد: مخالفت

 خوام بخوابم ... ینه ... فقط م -
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از کنترلم خارج شد و نشست رويِ سرش و  یلعنتدست  نیا بازهم

 بود! داریبود که ب نجایفاجعه ا

 شِ یپکنه  یفکر م ی!چدمی... ترس دیته دلم لرز زيیخورد ... چ یتکون

 خودش؟!

و ر... چشم بستم ... دستش که دستم  دمیرو به داخل دهن کش لبهام

 گرفت نفس حبس شد!

نشست نفس رها شد،چشم باز شد ... لب ها رها  دستمکه کف  لبش

 :دمیشد ونال

 !نطوريی... نکن ا کشمیم رو نبوس ... عذاب مگفتم نکن!گفتم دست -

و  ... روبه باال شد و چشم در چشم نگاهم کرد ... چشم بست دیچرخ

 به لبش چسبوند و بعدرو محکم  دستمکف 

 گفت: یطونینگاه ش با

 کنم! یم رو ممنم بهت گفتم که کارِ خود -

*** 

 گوشم و کتفم نگه داشتم و گفتم: نِیرو ب یگوش
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 مامان؟ ارمیب یچ گهید -

 کنه: یرو جمع م لیزد ... معلوم بود که داره وسا ینفس م نفس

 به اصرار خودته ... نمیمادر ... هم یچیه -

 و گفتم: دمیها رو تويِ سبد چ وهیزدم و م لبخند

 !گهیکاري بکنم د هیخب منم دوست دارم  -

 داد مامان بلند شد: صداي

 !اري؟یباش رو در هیگر دی!حتما بانیاون بچه رو بذار زم اریکام -

ويِ ه رنگاه کردم که غم زد انمهريیرو ازگوشم فاصله دادم وبه ک یگوش

 نشسته بود و دست زیمپشت  یصندل

 کرد ... یچونه زده نگاهم م رِیز

 رو جلويِ دهنم گرفتم و گفتم: یي گوش دهنه

 خب مامان کاري نداري فعال؟! -

 گفت و تماسمون قطع شد ... »یخودت باش مراقب«

 گفتم: انیرو به ک درمونده

 !ایخب تو هم ب -
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 یچ فهمم حالِ بد شبِ گذشته اش مربوط به یداد ... حاال م سرتکون

 به زدهیبود ... فکرش به امروز بود ... س

 !در

 گفت: ریبچه ي بهانه گ کی نیع

 خب نرو تو هم ... -

 نشستم: روبروش

 ،ايینم اقل تو... حد لیتو دهنِ فام فتهیخوام حرف ب یبرم ... نم دیبا -

 دونن یکه همه م یدون یمن برم ... م

 نامزد کردم به اصطالح! من

 گرفت و گفت: دهیام رو ند هیکنا

 ذره بهت ...گ یخوش م یباورکن امروز خونه بمون -

 :ها گذاشتم و گفتم وهیها رو کنارِ م تخمه کیشدم و پالست بلند

ي اوشه گ هی میر ی.. م. میلیبه در کنارِ فام زدهیس شهینه ... ما هم -

 ... میوباهم خوش

 کردم ناراحت شد ... بلند شد و گرفته گفت: حس
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ون مشکل داشت آماده شو برسونمت ... بگو شرکتش باشه ... پس -

 ... ادینتونست ب

تونستم  ینم یکردم که رفت.دوست نداشتم تنهاش بذارم ول نگاهش

 یروز رو تو خونه بمونم ... دلم م نیا

 ... دیپوس

 یچمه که آماده کرده بودم نگاه کردم ... ه ییها یو خوراک لیوسا به

 کامل بود ...

اموش خ ونیزیتو سالن نشسته بود و به تلو انیکه آماده بشم ... ک رفتم

 بود ... رهیخ

 ام رو بهاره شرتیی... سو دمیتوجه به اتاق رفتم و لباس پوش یب

 ... دمیبه صورتم کش یبرداشتم و دست

 .شدم .. یم شیمتوسل به آرا دیبا یدگیرنگ پر نیاز ا ییرها براي

 دیبا ترد بود ... دهیقبل برام خر یمدت انمهرینگاه کردم که ک یلیوسا به

 رژ گونه یبه سمتشون بردم ... کم یدست

 و رژ لب ... ملیر و
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 ...بودم  یخودم نگاه کردم ... رنگ به روم برگشته بود ... راض به

 روایه دب رو بروم انمهری... ک دمیاز ترس کش یغیزدم ج رونیاتاق که ب از

 زده بود ... هیتک

 ام کرد و گفت: آراستهبه صورت  ینگاه

 !اد؟یهم م مانیپ -

 خوردم از سوالش!بهت زده گفتم: کّهی

 خب ... خب معلومه! -

 اش داد و گفت: گهیدبه دست  یزد و کتش رو از دست تلخندي

 برسونمت ... میبر -

 انمیپ ایکرد؟هنوز توي ذهنش به من  یفکر م یتعلل کردم ... چ یکم

 شک داشت؟!

ت ... گفن یچیمنو برسونه ه یرو برداشتم و دنبالش رفتم ... تا وقت سبد

 بشم دستم رو گرفت و ادهیخواستم که پ

 گفت: بابغض

 بهت خوش بگذره ... دوارمیام -
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بهش بگم که  زيیو نگاه ازم گرفت ... خواستم چ دیرو بوس دستم

 انگشتش رو رويِ لبش گذاشت و گفت:

 نگو ... فقط برو! یچی!هسیه -

نگاهم  شدم ... به سرعت دور شد ... ادهینگاه ازش گرفتم و پ یسخت هب

 رفت رونیبود که از کوچه ب نشیبه ماش

 م پاركه که کنارِ نمیرو بب لیفام نِیتونستم ماش ی... م دمیکش ی... آه

 یشدم ... کاش نم مونیبود ... پش

 !اومدم

*** 

 گذشت ... خوش

 یم نیوو چشم و ابروهاي خاله پر مانیهاي دخترخاله ي پ هیاز کنا اگه

 شد گذشت، خوب بود.!.

 ... شهیزدم به ش هیام رو تک قهیبستم و شق چشم

 ... مانیبا پروانه، خواهر پ دمیکش یم خیگوشت ها رو به س داشتم
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 یکردن سر به سر م یبازي م بالیو با پسرها که وال دمیخند یم

 ... میگذاشت

 ستم و نگاهش کردم ...لب ب دم،یرو از کنار گوشم شن صداش

 لبخندي موذي وار و بلند گفت: با

 ؟کنارِ ما باشه دیابل ندقآقاتون کجاست؟  نیخب ترانه جون ... ا -

لِ دکرد ... اون هم  یکه ملتمسانه نگاهم م ییزندا یِ رفت پ نگاهم

 نداشت از خواهرزاده اش ... یخوش

 کردم خونسرد باشم ... لبخندي زدم وگفتم: یسع

ري خب کا یول ادیساغر جون؟اتفاقا دوست داشت ب هیحرفا چ نیا -

 اومد مجبور شد بره شرکت. شیپ

 باال انداخت و با تمسخر گفت: ابرو

 به در؟! زدهیروزِ س -

ها رو توي  خیاز همون س یکیچه قدر دوست داشتم اون لحظه  ومن

 چشمش فرو کنم ...
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 نشست و دفاعنفس نفس زنان کنارم  مانیبگم پ زيیچ نکهیاز ا قبل

 کرد:

 شناسه ... ینم لدایه در و شب ب زدهیخب شرکت براي خودشِ ... س -

 خواهرِ مادر: نیزدم ... اما امان از ا مانیبه پ لبخندي

 يبه خانواده  یتراماح هی دینبا یعنیعمه جون! یزن یوا!چه حرفا م -

 اي نبود؟ گهیکسِ د یعنیزنش بذاره؟

دونستم چه  یخاله ام نگاه کردم ... خاله اي که خودم هم نم به

 اي با من داشت ... مغرورانه لبخند یپدرکشتگ

 شدم: یخودم م دی... جاش بود که با زدم

با آدم با شعور و انمهریام که جايِ خود ... کخاله جون ... احتر -

 که اگه کاري نداشت دی... مطمئن باش یِتیشخص

 رسوند! یبود حتما حضور به هم م ومدهین شیبراش پ یمشکل و

 زدم و به ساغر نگاه کردم: پوزخند

فتخر و ساغر جون رو م ادیچه کنه که سرش شلوغِ!نتونست ب یول -

 کنه!
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که دست  یبگه که پروانه درحال زيیشد ... خواست چ یبرزخ ساغر

 که سهراب، پسرخاله ام رويِ  یهاش رو با آب

 شست گفت: یم خت؛یر یم دستش

 خب حاال!دلمون آب شد ... عکس شازده پسر رو داري؟! -

 شانس! نیبه ا لعنت

 نداشتم ... انمهریاز ک یکردم سرخ شدم ... من عکس حس

شد و  کیبگم که ترمه ورجه وورجه کنان بهم نزد یدونستم چ ینم

 گفت:

 بله که داره! -

 نیگفت ا یم ینگاه اش کردم ... چشم هاش رو درشت کرد ... چ ریمتح

 واهر من؟خ

 رو از کنارم برداشت: یخنده کنان گوش مانیپ

ش قائمش تو هفت سوراخ مو نیگوشت کوب رو!همچ نیا نمیبده بب -

 عکس میخوا یکرده که انگاري م

 !میرو بخور شوهرش
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ساکت  یهست که وقت یحداقل کس نکهی... از ا دمیو خند دمیگز لب

 کنم جورم یشم و دست وپام رو گم م یم

 بکشه. رو

.. به من فرصت فکر کردن نداد . یرو به دست گرفت و حت یگوش ترمه

 گرفت و پروانهرو برابرِ صورت  یگوش

 :گفت

 جونم چه خوشگلِ! انینگاه ک -

ر اغ... س یبه من کرد وبعد به گوش ینگاه طنتیبا لبخند و ش پروانه

 عکسش رو ... نهیتا بب دیکش یسرك م

 پروانه بلند شد: صداي

 !بابا خوشگل!پیابا خوش تاوووو ... ب -

 فشرده شد ... شتریدست به دست شد و دل من هر لحظه ب یگوش

 نیتموم بشه، اونوقت من جوابِ ا غهیروزش سر برسه که ص نکهیا از

 بدم؟ یجماعت رو چ

 بود گفت: تشیتوران با لبخندي که نشان از رضا خاله
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 کردي؟! دایرو از کجا پ کهیت نیدختر بال ا -

 ... خاله توران هم بله! دمیخند

 کنار مادرش نشست و گفت: سهراب

 من! مادرِآخه؟زشت  هیچ کهیمامان؟ت -

ود ب هدیبا شونه اش ضربه اي به شونه ي ساغر که اخم در هم کش پروانه

 و بغ کرده بود زد و گفت:

 ايِ ال مصب! کهیگه!بد ت یخب راست م -

 تیجمع نیا نیبمن  یدست بلند کرد براي زدنش ول یبه شوخ مانیپ

 عکس ی... ک دمیترمه رو آهسته کنار کش

 من رفت؟ یتويِ گوش انمهریک

 داشت: طنتیش ترمه

 کردي چطور پوزشون رو زدم؟ ه؟حالیهان؟چ -

 :دمینگاهش کردم و پرس متفکر

 منِ؟! یِتو گوش انمهریچطور عکسِ ک -

 هاش برق زد ... سر جلو آورد: چشم
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 ک؟جنگل؟شمال؟ین کیپ میاون روز رفته بود ادتهی -

 :دیتکون دادم ... نخودي خند سر

 یم!من و کامیرو گرفتم؟همون جا چند تا عکس گرفت تیگوش ادتهی -

 !انیو ک

رد و ز کبه چراغ قرم یاومدم ... نگاه رونیاز فکر ب مانیپتکون دست  با

 گفت:

 شده؟ یهپروت خوش گذشت؟!چ -

 رخ جذابش کردم: میبه ن ینشستم و نگاه درست

 .ستین زيیچ -

 زد: پوزخند

 ؟ها؟یکن یفکر م یبرو خودت رو رنگ کن بچه!به چ -

 ... کالفه بودم: دمیبه صورتم کش یدست

 بودم ... ومدهیکاش امروزن -

 رو جا زد و راه افتاد ... اخم کرد: دنده

 چرا؟امروز که خوش گذشت! -
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 کردم: نییرو باال وپا سرم

ره س هیرخاله ي نچسبت ن دختو او نیهاي خاله پرو کهیآره ... اما ت -

 رو اعصاب بود!

 به بازوم زد و گفت: یآروم... مشت  دیخند

 نه که توهم جواب ندادي! -

 مکث کرد و ادامه داد: یزدم ... کم یکمرنگ لبخند

 !ارهیم من تو رو رسوندم دمار از روزگارمون در نهیشوهرت بب نیا -

 قبال براش روشن شده بود ... یفکر کرده بودم بهش ... ول منم

 مورد ... واقعا نداشتم؟! نیاي نداشتم در ا ینگران گهید

 بستم ... خسته بودم ... چشم

ه ک ینیماش یِنگاهم رفت پ ستادیا انمهریکه روبروي خونه ي ک نیماش

 جلويِ در پارك بود ...

 نبرده بودتش؟! اطی... چرا تو ح انمهریک نیماش

 نگاه کردم و لبخند زنان گفتم: مانیپ به

 اومدي ... نجایتا ا نکهیبابت ا یمرس -
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 زد وگفت: یچشمک

 پاره نکن! کهین تعارف تمبرو فتنه ... برو واسه  -

 رو باز کردم: در

 بفرما تو! -

مسخر ا تبسمتم، ابرو باال برد و  دیزد و چرخ هیتک شهیبه لبه ي ش آرنج

 گفت:

 !ره؟یگ یتحفه تون پاچه نم نیا یعنی ام؟یواقعا؟ب -

 حال اخم کردم: نیو در ع دمیخند

 !مان؟یپ -

 :دیکش یخرناس

 ..زهرمار!برو تو تا منم برم . -

راِي ب ی... دست دمیکش رونیب فمیاز ک دیشدم ... کل ادهیبه دست پ سبد

 منتظر تکون دادم و راه به سمت مانیپ

 گرفتم ... کیي تار خونه

 زد ... چرا چراغ ها خاموش بود؟! یشور م دلم
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و تد خور یکیکردم ... با اضطراب در رو باز کردم ... حجم تار پاتند

 صورتم ...

 صداش کردم: یوقت دیدونم چرا صدام لرز ینم

 !انمهر؟یک -

 :دمیبلند شد از جا پر یکه ناگهان صداش

 اومدي باالخره؟! -

 ..د .سالن روشن ش ،دیکردن کل دایو بعد از پ دیچرخ واریروي د دستم

 ...بود  دهیصورتش گرفته و رنگ پر یلباس صبح تنش بود ... ول همون

 صداي گرفته اي گفت: با

 خوش گذشت؟! -

 و گفتم: دمیکش یراحت نفس

 !یآره ... جات خال -

 :دمیرفتم پرس یم آشپزخونهکه سمت  همونطور

 کار کردي؟ یتو چ -

 بلند کرد تا به گوشم برسه: یرو کم صداش
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 ... یچیه -

. همه به آشپزخونه کردم .. یگذاشتم و همزمان نگاه زیرو رويِ م سبد

 سرجايِ خودش بود و دست نخورده یچ

... 

 نخورده بود؟ زيیچ یعنی

 باشه ... ومدهیبه در کردم که پشت سرم ن ینگاه

و نسرک یقوط ای تزایبه سطل آشغال کردم ... خبري از جعبه ي پ ینگاه

 یعنیرستوران نبود ...  غذايِظرف  ایو 

 بود؟! گشنه

 از سر باز کردم و به سالن برگشتم ... روسري

 بود و ساعدش رو رويِ چشم هاش گذاشته ... دهیمبل دراز کش روي

 دونست که نبودم ... یخدا م یتفاوت باشم ول یکردم سرد وب یسع

 نگرانِ ما شهیمرد بودم که هم نینگرانِ ا

 شد: یم

 نخوردي؟! زيیچ -
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 برداشت و نگاهم کرد ... بلند شد و نشست ... آهسته گفت: دست

 نه. -

 :دیباال پر ابروهام

 !؟ازصبح؟یچیه -

 :دیبه صورتش کش یزد و دست تلخندي

 !؟یاز صبح ... خوشحال -

 نگاهش کردم: نهیشدم ... دست به س کشینزد

 خوشحال باشم؟ دیچرا با -

 ام متوقف شد: نهیبه س نهیبه سمتم برداشت و س یقدم ستاد،یا

گشنه  از صبح من نکهی... واسه ا التیفام شیپ یامروز رفت نکهیواسه ا -

 خونه موندم و روح و نیو تنها تو ا

 !گهید یدرب و داغون شد ... خوشحال روانم

 موندم ... رهیبهش خ ریو متح مات

 گفت؟ یداشت م یچ

 گفت؟ یپرت و پال م چرا
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 کردم: اخم

 بخوري ... مگه زیچ هی یخواست یواسه خودت؟خب م یگ یم یچ -

 یمن جلوت رو گرفته بودم؟خب م

نه  مالیم... جلوت رو گرفته بودم؟اصن من نه ... فا ايیبا من ب یخواست

 یم ؟خبیبا ما باش ی... دوست نداشت

 خونواده ات! شیپ یرفت

 ... دمیکه گفتم لب گز نیهم

 افسارم ... یبه من و زبونِ ب لعنت

 اش؟! ادهخانو

 ... آهسته لب زد: دیاش لرز چونه

 ؟!خونواده؟کدوم خونواده ترانه -

 هاش رو رويِ بازوهام گذاشت و فشرد ... دست

 :دیکرد و نال کیرو به صورتم نزد صورتش

 ؟کهین رو بدتر کنموفکر کردي که چطور حالِ  یکل روز رو نشست -

 تو سرم؟به روم یخونواده ات رو بکوب
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 ام واسه خونواده ام؟! یخونواده ام؟که اضاف یکه ب اريیب

ه اش ... هراسون از چشم هاي ب نهیبه س دیاراده چسب یهام ب دست

 یخون نشسته اش که مردمک هاي طوس

 رو ترسناك کرده بود گفتم: اش

تم دي نداش... باور کن قص دیرپاز دهنم  انمهری... ک انینه به خدا ... ک -

... 

 اي متحرکم ... آهسته گفت:شد روي لب ه رهیخ نگاهش

ش فرامو هايِ امروز رو یخوام تموم سخت یخوام آروم بشم ... م یم -

 خوام فراموش کنم امروز چه یکنم ... م

 بود ... یجهنم

 نمبز غی... دوست داشتم ج دیصورتش به صورتم چسب امیبه خودم ب تا

 اتفاق ... نیااز ته دل بابت 

.. .رو  راهنشیهام ... دست هام چنگ زد پ هیکرد تو ر رینفسم گ یول

 رويِ عضله هاش ... دیمشت شد ... کوب

 سست شدم ... بغض کرده بودم ... دیکه کش عقب
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ش ا یشونیام زد به خودش ... پ هیگذاشت رويِ گوديِ کمرم و تک دست

 ام ... یشونیرو چسبوند به پ

 کرد: زمزمه

 الیم از فکر وخشد یم نهووی... داشتم د دیخوام ... ببخش یمعذرت م -

 ... یباش گهید یکیاونجا کنارِ  نکهی... از ا

...  رمنخو نی... چنگ زدم به بازوش که زم دیکه کرد زانوهام لرز رهام

 دونستم چرا؟ یشده بودم و نم فیضع

 صداي مرتعش گفتم: با

 تو ... تو ... -

.. . دیکه توان ندارم براي سرپا موندن ... مچم رو گرفت و کش دیفهم

 پرت شدم تو آغوشش:

هستم  یچهر فم؟یآبروام؟ آره؟ کث یشرفم؟ ب یام؟ ب یعوض ؟یمن چ -

 یبدون که عاشقتم هستم ... م نویا

 !یمجبوري تحملم کن ؟یفهم
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عقب بکشم که زودتر خودش رهام کرد ... دست رويِ معده  خواستم

 اش گذاشت و ناله زد:

 آي خدا ... -

 بوسه! نیه بودم از اشده نگاهش کردم ... شوک مات

 به خودم اومد ... به زحمت گفتم: مبلکه رفت سمت  دهیخم

 چـ ... چته؟! -

 نکرد و جواب داد: نگاهم

 کنه ... یمعده ام درد م -

 زياش با ییصبحانه فقط با چا زِینخورده بود ... صبح هم سرم زيیچ

 کرد ...

به  یبه کمر زدم و دست یهام رو رويِ هم فشار دادم ... دست لب

 ... چشم بستم ... یشونیپ

 و گفتم: دمیکش قیعم یکردم ... نفس یخودم رو جمع م دیبا

 بخوري.. ارمیم زيیچ هی االن ات ... یاحتماال واسه خاطرِ گشنگ -
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ست ا دبگه ... پناه گرفتم تو آشپزخونه ... ب زيینموندم که چ منتظر

 رو شهیهاي لرزون شعله ي سماوري که هم

 بود، رو روشن کردم ... شمعک

کند  یگلوم و دل نم خِ یبود ب دهیدونم چرا چسب یکه نم یبغض با

 درست کردم ... ییمروین

 زدم، پس چرا به جاش ناراحت یبودم و داد م یم یعصبان دیبا من

 بودم و بغض داشتم؟!

م بخورم ... برگشت یکه رو شونه ام نشست باعث شد تکون سخت یدست

 بود ... انمهری... ک

 زد: یلبخند م نیغمگ

 ... ، خسته اي... برو بخواب خوادیکنم ... نم یم تتی... اذ دیببخش -

 و گفتم: دمیدزد شیاز چشم هايِ نقره ا نگاه

 !ستمینه ... خسته ن -

نگاهش  نکهیو نشست ... بدون ا دیرو عقب کش ینگفت و صندل زيیچ

 مرویو ن ختمیچاي ر یوانیکنم براش ل
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 لوش گذاشتم ...ج رو

 گفتم: آهسته

 ... مرویبخور ... بعد ن ییاول چا -

 داد و آهسته آهسته چاي اش رو مزه مزه کرد ... سرتکون

 گرفت و جلوم تکون داد: مرویاي از ن لقمه

 بخور ... -

 و گفتم: دمیشکل کش زیانداختم و با انگشتم روي م نییپا سر

 ... رمیخورم ... س ینم -

 رد:چونه ام گذاشت و سرم رو باال آورد ... زمزمه ک ريیرو ز دستش

 ت ...ببوسم یدونم دوست نداشت ی... م یدونم از دستم ناراحت یم -

 دونم که ضد حال زدم بهت ... گند زدم یم

.. حاالم . هتوئمن نگاه  یِ... دلخوش رینگاه ازم نگ یروزِ خوشت ... ول تو

 بخور ... نویا

اي  قمهخوردم ... لبخند زد و آهسته چند ل لقمه رو گرفتم و باالجبار

 خورد ...
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 شدم و گفتم: بلند

 بخوابم ... رمیمن خسته ام ... م -

 که ازش دور شدم با تمسخر گفت: یقدم چند

 !یستیخسته ن یاالن که گفت -

 و گفت: دیکش یدندون گرفتم ... آه رِیي لبم رو ز گوشه

 ..... باشه ... برو . ینیرو بب ختمیدونم دوست نداري ر یم -

 که یظیکه داشتم ازش دور شدم ... با حرص و غ یسرعت نیشتریب با

 دونستم لباس هام رو از تن یرو نم لشیدل

 دمی. پرآوردم و گوشه اي پرت کردم ... با خشم لباس به تن کردم .. در

 روي تخت که فنر هاش به اعتراض در

 :دمیغر لب ریو ز دمی... سرم رو به بالش کوب اومدن

 دادنت رو ببرن! یسوت نیمرده شور ا -

 یک نمیخواستم بب یشدم ... م رهیزدم و به در خ یبستم و چرخ چشم

 اد؟یم
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از بشدم که کم کم چشم هام گرم شد اما با صداي  رهیبه در خ انقدر

 از هم فاصله یشدنش چشم هام رو کم

 ... دادم

ه بکه بوسه زد  یولباس هام رو جمع کرد ... وقت نیشد رويِ زم خم

 هرکدومشون لبم رو گاز زدم ... دلم داشت

 ... از تحملم خارج بود کارهاش! دیترک یم

شت شد و بعد آهسته گام بردا رهیاز جمع کردن اتاق، به تخت خ بعد

 سمتش ...

پتو باال  کرد ... چشم بستم ... تخت تکون خورد ... دنیشروع به تپ قلبم

 ..رفت و دستش رويِ پهلوم نشست .

 یو آهسته سرم رو رويِ بازوش گذاشت ... م دیرو جلو کش خودش

 شده بهم ... رهیتونستم حس کنم که خ

 قلبِ من! آرومتر

 ؟یراه انداخت ی... چته ارکستر سمفون آرومتر

 !دارمیفهمه که ب یفهمه ... االن م یم



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

م و تويِ آغوشش گم شدم قلبم هم آرو دیاش چسب نهیکه به س صورتم

 گرفت ...

*** 

 ... افتیدر دهايیبود ... رس زیبه پوشه اي کردم که روِي م ینگاه

 کننده ها برام آشنا بود ... افتیکه اسم در ییها افتیدر

 کرد؟همه رو؟ یداشت پرداخت م انمهریبابا ... ک طلبکارهايِ

 سر وصدا! یب چه

.. .ت طلب رو داش نیشتریکه ب ینبود ... همون کس یاسمِ اون لعنت یول

 کرده بود ... یکه بابام رو عاص یهمون

ود بده بود ... سرش رو تويِ بالشش فرو کر دهیبهش کردم که خواب نگاه

 کرد به تارهايِ موي ری... نگاهم گ

 !لیلد ی... لبخند زدم ... ب دمیاش که پخش وپال بود ... لب گز یمشک

 ... دمیرو چ زصبحانهیبه آشپزخونه زدم و م سري

 انمهریچرا ک دمیبدري که من نفهم زدهیگذشت از س یهفته اي م کی

 بود ... ختهیبه هم ر نطوریرو ا
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 جیگ کرد ومن روز به روز یمحبت م شتریهفته اي که روز به روز ب کی

 شدم ... یتر و کالفه تر م

 زدن هاش! تاریگ یخوندن هاش ... وتازگ نماز

 کرد ... یخوند و محبت م یوقت م یو ب وقت

اده انوبردن هاي مکرر، چه با خ رونیکرد با ب یم یو سع دیخر یم کادو

 برام یخانواده خاطره ي خوب یب یو چ

 بزنه ... رقم

 شده ... داریخودش ب دمیکنم که د دارشیکه برم ب برگشتم

 نم داشت ... چشم هاش پف ... صورتش

 از خواب گفت: یصداي گرفته ي ناش با

 ... ریسالم ... صبح به خ -

م که ردک یکارها م یلیروزها خ نی... ا رمیلبخندم رو بگ جلوي نتونستم

 نبود: خودمدست 

 گه؟یدخوري  ی... م دمیرو چ صبونهزی... م ریسالم ... صبح توام به خ -
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ک خواستم تو مردم یانداختم ... نم نییچشم پا ستادیکه ا کمینزد

 بشم ... دستم رو گرفت و گفت: رهیهاش خ

 اگه تو هم بخوري! -

 همه یکردم، که گاه یفکر م زیچ کیشدم فقط به  دهیکه کش دنبالش

 !رهینم شیپ میخوا یاونطور که م زیچ

 :انمهریک

 اون همه حلقه و انگشتر چرخوندم ... نیرو ب نگاهم

 بود که حلقه اي براي ترانه بخرم ... وقتش

 ريیهمه درگ نیا نیاي که بشه نشونه ي تعلق اون به من ... ب حلقه

 ي حلقهبود که انگشت فراموشم شده 

 پرباشه ... دیبا ترانه

 خواستم ثابت کنم ترانه براي منِ ... یم امروز

 و حضورش ... وجودش

 یم بتتعهدم رو ثا دیداشتم ... خودم هم با یحلقه اي م دیهم با خودم

 کردم..
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ش اه کرد که خال فیپا به ذهنم گذاشت که ترانه برام تعر یزمان فکرش

 رادیبه نبودن نشون توي انگشتش ا

اله ه خبراش بزرگ بوده و خونه گذاشت نکهیو ترانه به بهانه ي ا گرفت

 اش رو متقاعد کرده بود ...

و  ردبهم اخم نک یهفته ي عمرم بود،ترانه حت نیهفته که بهتر نیا تو

 نیباور بود ... وتوي هم رقابلیبرام غ نیا

. کرد .. فیبه در نحسش تعر زدهینکردن هاش برام از خاطرات س اخم

 یبرام گفت و منو خندوند ... برام از بدخلق

 گفت و من حرص خوردنش رو دوست داشتم ... یساغرنام هايِ

 شدم ... قیگرفتم و دق ینفس

 م وگرفت یکمک م یاز کس دیآوردم ... با یسردرنم طال دیاز خر زيیچ

 بود ... ایمیاون شخص ک

 ایمیشدنِ ک کیساعتم نگاه کردم و بلند کردنِ سرم همزمان با نزد به

 بود ... لبخند به لب ...

 به ساعتم اشاره کردم و گفتم: ستادیکه ا کنارم
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 !گه؟یساعته د مین نیا -

 وگفت: دیبه شالش کش یدست

 کردم ... ریگ کیشرمنده ... تو تراف -

 اي رفتم و گفتم: گهید یِطالفروشزدم و به سمت  قدم

 !گه؟ید یمصلحت کیتراف -

 و شونه به شونه ام قدم برداشت و گفت: دیخند

 !م؟یراره بخرق یزنگ زدي به خدمت برسم؟چ یحاال!خب براي چ -

ت مککبخرم و به  ییخوام کادو ینگفته بودم ... فقط گفته بودم م بهش

 :دمیدارم ... لبم رو گز ازین

 ... کیکوچکادويِ  هیخب گفتم که ...  -

 و چشم غره اي رفت: ستادیا

 یرو بگو!چ ؟راستشیک گرفتاز من کم ديیمگه قبال براش کادو خر -

 تو فکرته؟!

 :دمیبه موهام کش یگرفتم و دست ینفس

 خوام براي ترانه حلقه بخرم. یم -
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 سمتم، صداش بلند بود: دمی... بابهت چرخ ستادیا یناگهان

 !؟یکار کن یخواي چ ی!م؟یچ -

 و ام گذاشتم ینیچند نفري بهمون جلب شد ... دستم رو رويِ ب توجه

 گفتم:

 !؟یکن یم نطوريیگفتم ا ی!چته؟!مگه چسیه -

 کتم رو گرفت وتکون داد: نیآست

 !؟یبخري؟براي ک ی؟چیکار کن یخواي چ یم قایدق -

 هام رو توي حدقه چرخوندم: چشم

اي م برخوام حلقه بخر یگم م یداري مگه؟!م ییمشکل شنوا -

 همه تعجب داره؟! نیترانه!کجاش ا

 شد تو صورتم: برّاق

 یم روزه ترانه بهت روي خوش نشون داده ؟دویگ یم یچ یفهم یم -

 ؟یبه همه چ یخواي گند بزن

 ام رو به سمتش گرفتم: اشارهکردم، انگشت  اخم
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 ستیر نگم قرا یرو به تو و اون شوهرت م ییزایچ هیاگه من  -

 سادهکمک  هیازش!ازت  نیسوءاستفاده کن

 که! ی... نخواستم آپولو هوا کن خواستم

 باال انداخت و با تمسخر گفت: ابرو

 !گهینداري د منبه کمک  ازی... ن رمی!پس من منطوریکه ا -

 :فشیککه برداشت چنگ زدم به بند  قدم

 نکن! تمی... اذ ایمیک -

 گفت: دیکرد ... نگاهم کرد و با ترد یو پوف ستادیا

 تیام اذخو ی... نم زيیمثه برادر برام عز یدون ی... خودت م انیک -

 خواي یگذره؟م یتو فکرت م ی... چ یبش

 !؟یکار کن یچ

 شدم: کیبهش نزد یکم

 !شهیخوام ازش بخوام زنم بشه ... همه کسم بشه..براي هم یم -

 خنده اي کرد و دستش رو تو هوا حرکت داد: تک
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رانه که ت یدون یفکر کردي؟م یخودت چ شِ یپ ی!نشستانیواي ک -

 یتو!اآلن که م هیضد توئه؟جبهه گرفته عل

م کم ککه داره  نهیواسه ا زنهیو تاپت نم پیبه ت یآروم شده و ه ینیب

 شناسدت ... خرابش نکن!اآلن بهش یم

 شرخاکستریز شِیبدي حلقه ات رو بندازه دستش، دوباره آت شنهادیپ

 کم! هی!صبرکن خب رهیگ یگُر م

 و گفتم: دمیرو رويِ لبم کش زبونم

. االن آذر ماه ترانه رو عقد کردم .. ؟منی!تاکا؟یمیک یتا ک -

 !پنج ماه گذشته ... پنج ماه!فقط چهار ماه ازنِیفرورد

دت م نیو اته بذارم ک شیبذارم ... پا پ شیپا پ دینُه ماه مونده ... با اون

 مونده انقدر وابسته ام بشه که نتونه یباق

 گذره تو سرم؟! یم یچ یفهم یبره ... حاال م شمیپ از

 گفت: دینگاهم کرد و آهسته وبا ترد یکم

 انتخاب کنه! دی... اون با یتو هنوز بهش نگفت یول -

 :دهن فرو بردم و نگاه ازش گرفتم ... آهسته مثلِ خودش گفتم آب
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 بهش بگم ... دیزود با ای ریدونم ... د یم -

و راي  گهیاي چرخوندم ... جاي د گهیدو سرم رو به سمت  دمیکش یآه

 نگاه کردم ... تحملش سخت بود برام..!

 شکلم یکافبود که به حد  نیآوردم به خاطر ا یبه رويِ خودم نم اگه

 داشتم و ريیدرگ یکافداشتم ... به حد 

و رار االن ... در حالِ حاضر باز آو یکردم ول یرو معطوفشون م ذهنم

 یبود و داشتم نفس کم م ختهیسرم ر

 ... آوردم

 د:وار که صدام کرد برگشتم سمتش ... محو و کمرنگ لبخند ز زمزمه

و رات  یدگکنم، تو صالحِ زن ی... بهت اعتماد م میانتخاب کن میبر -

 ... یدون یبهتر از من م

 ...د ش رهیها خ نیتریمکث جلوتر از من راه افتاد و به و یاز کم بعد

 و گفتم: ستادمیشونه به شونه اش ازدم و  لبخندي

 !؟یخانم یلیخ یدون یم -

 کرد و بالبخندي گفت: ینگاه مین
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 دونم! یرو م نای!من خودم همه ي ازیزبون نر -

و  رقزاون همه  نیشده بودم ب جینگاه کردم ... گ نیتریو به و دمیخند

 برق ...

 رو خاروندم: سرم

 شه! یسرم نم یچیه ا؟منیمیک -

 غره اي رفت: چشم

 از من اش تو طال قهی!سلیگرفت یم ادی نیذره از اون حس هیکاش  -

 بهتره!

 گفتم: یرلبیز

 از بس خاله زنک! -

 ... چشم درشت کرد وگفت: دیشن

 !گه؟یشما عمه داري د -

 وبا سر به طالها اشاره کردم و گفتم: دمیخند

 تو رو خدا انتخاب کن! -

 کرد گفت: یکه داشت نگاه م همونطور
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 بعدي ... مینداره، بر یزقشنگینچ ... چ -

شمش حلقه اي به چ دیتا شا دمیچرخ ایمیپا به پايِ ک تمامساعت  دو

 ... ادیب

 پنجه توي موهام فرو کردم و گفتم: کالفه

 دیخربدبخت وقت  نِیسآوردي سرِ اون ح یپسند واقع نشد؟تو چ -

 !حلقه؟

 نازك کرد و گفت: یچشم پشت

 !دادم یبهت نشون م یگرفت یهم زبون به دهن م گهید قهیدق هی -

 اشاره زد که دنبالش برم ... وبعد

 گفت کدوم حلقه ... کدوم ست ... ایمیک

 ريِشکدو خط  نِیاحاطه شده ب بِمور نیبا سه نگ دیهاي طال سف حلقه

 اي ... نهییي آ هیال کی... روي  کیبار

 ... کیبود وش بایز

 زدم ... تیبه رضا لبخندي

*** 
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 خوب بود ... زیچ همه

 ... میآرامش روز رو گذروند تو

 کتم جا خوش کرده بود ... بِیو تو اتاق تو ج دمیرو خر حلقه

ود ام بفرصت به نظرم بعد از ش نیفرصت مناسب بودم ... و ا کی منتظرِ

... 

 اشاره گشتترانه اي نشستم که حواسش به اخبار بود ... آروم با ان کنارِ

 ام گونه اش رو نوازش کردم ... عقب

 !ی... کم دیکش

 !دیتونستم بهش بگم؟ ... شا یزدم ... م لبخند

 !دیتونستم حلقه به دستش کنم؟ ... شا یم

 وام کردم ... چون ترانه تم یاش م یراض دیزدم ... با یحرف م دیبا

 حسِ خواستن نیکمال متعلق به من بود وا

 نبود ... رییوجه قابلِ تغ چیبودن به ه و

گم بو ر ییزهایداشتم ... ممکن بود مجبور بشم چ دیدل بودم ... ترد دو

 که ازش پنهون کردم ...
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 اش زدم و گفتم: ینیبه ب آهسته

 خوام باهات حرف بزنم ... یم -

 به من کرد و گفت: ینگاه مین

 پس؟! یکنیکار م یاالن داري چ -

ه ونام رو به گ قهیتر شدم ... شق کیکردم و بهش نزد یي کوتاه خنده

 اش چسبوندم و چشم بستم ... گفتم:

 تمام حواست رو بدي به من! دیمهمِ!با یلیخ -

 ام فشار آورد و گفت: نهیدست به س با

 و خاموش کنم.ر ونیزیکم عقب بکش تا من تلو هیخب باشه ...  -

 ... بلند شدم و گفتم: دمیکش عقب

 ... امین مباشه ... پس ... پس من اال -

 یم ستمتکون داد ... به اتاق پناه بردم ... اضطراب داشتم ... د سري

 ... دیلرز ی... همه ي وجودم م دیلرز

 یرسلکا تیآوردم ... آ رونیکتم ب بِینفس گرفتم و حلقه رو از ج کوتاه

 قرار یقلبِ ب نیخوندم ... تا آروم بشه ا
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 ... دیکوب یمحکم م که

و ه تکهام رو چند بار باز و بسته کردم ... مثل ورزشکاري بودم  دست

 گذاشت ... یقدم م کیالمپ نالیف

و رم تونست یم یهام رو باز و بسته کردم و با لبخندي که به سخت چشم

 رفتم ... رونیلبم حفظ کنم از اتاق ب

 نشسته بود ... آب دهن فرو خوردم و گفتم: منتظر

 یدون یکه بهت عالقه دارم، م یوند یاآلن م گهیترانه ... تو ... تو د -

 هر کاري کردم یدون یدارم ... م تدوس

و ر زیچ... تو همه  یشناس یروي عشق بود ... تو منو ... تو منو م از

 ... یدون یام م یدرباره ي زندگ

 ... رهیمکث کردم تا جمله هام سر وسامون بگ یگرفتم و کم ینفس

 جا به جا شد و با ابروهاي باال رفته گفت: ترانه

 !ه؟یحرفا براي چ نیا -

 ه؟یچ براي

 انمهر؟یک هیچ براي
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 ؟یکار کن یخواي چ یم

 کارت درسته؟ اصال

 !؟قصدت یچ ؟واقعایخواي بکن یداري به کاري که م اعتقاد

 گذاشتم و گفتم: زیاي رو که تو دستم بود رو رويِ م جعبه

 ... نیبراي ا -

 دمدا لشجلو ه یبه سمت یرو باز کردم و کم یي سبِز مخمل جعبه درِ

 ... مردونه و هم... دو تا حلقه ... ست 

 ... زنونه

. چشم افته .. یداره اتفاق م یدونست چ یبود ... گنگ بود ... نم جیگ

 حلقه ها و من نوسان داشت ... نیهاش ب

 صدا لب زد: یب

 !؟یچ یعنی -

 و گفتم: دمیبه لبم کش یدست

 ... شهیخوام تا هم یم -

 و ادامه دادم: دمیکش یقیعم نفسِ
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.. براي . یخوام مالِ من باش یم ،یبراي من باش شهیخوام تا هم یم -

 !شهیهم

 د ونگاهم کرد ... سرش رو کج کرد ... لبش به لبخند آراسته ش یکم

 ... دیچیاش تو سالن پ خنده کیبعد شل

 خنده هاش گفت: نیب

 !یبود!مرس یجالب یشوخ -

 م؟به احساس ایکردم  یمن؟ به کاري که داشتم م ؟بهیچ د؟بهیخند یم

 شدم ... دست مشت کردم: یعصب

 خند ... حرف هاي من خنده نداشت!نخند ترانه!ن -

 اش جمع شد ... اخم کرد ... از جا بلند شد و گفت: خنده

 یام معنکار کنم؟هان؟ذوق کنم و غش کنم؟حرفات بر یچ دیپس با -

 کن قصدت ؟روشنمیفهم ینداره ... م

 !ه؟یچ

 کردم: یبود که فکر م زيیکردم ... سخت تر ازاون چ یپوف
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 شهیهم حلقه رو بنداز دستت!براي نیگم ا یدارم بهت م نکهیا یعنی -

 زنم شو ... اسمت بره تو شناسنامه ام.

.. بلند کرد گفته هام رو . یم لیو تحل هینگاهم کرد ... داشت تجز یکم

 به سمتم برداشت، یقدم میشد و ن

 :دیپرس آهسته

 چرا؟! -

 گرفتم و مشت کردم که لرزشش معلوم نشه: کمرمهام رو پشت  دست

 چرا؟! یچ -

 رو بلند تر کرد: صداش

قبول  دیبا یکن یدي؟چرا فکر م یم شنهاديیپ نیچرا بهم همچ -

 کنم؟!

 هام رو تو هم قفل کردم: پنجه

 ارم!د تچون بهت عالقه دارم!چون دوس -

 ت:گف زد ... صداش رو بلند کرد ... با پوزخند یکم صورتش به سرخ کم
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ه ک یگ یرو م نایست؟ایام ن یحال یچیاحمقم؟ه یکن یفکر م -

 بگو! ه؟اونویچ ؟دردتیچ

رو به نشونه ي سکوت برابرم  دستشبزنم که کف  یحرف خواستم

 گرفت:

 رباو دیاشتن؟ بادوستم داري؟ فقط دوست د یخواي بگ یهان؟بازم م -

 که ؟یکه چ یکن یکارا رو م نیکنم؟ ا

 خب ... قبول! گه؟یدوستم داري د یگ یثابت بشه؟ م یچ

 رو بلند تر کرد: صداش

 یک کنه؟ یکاري م نیکه دوستش داره همچ یبا کس یمروت ک الد  -

 که دوستش یو غرور کس تیشخص

که بهش عالقمند  یبا معشوقه اش، کس یکنه؟ک یرو خرد م داره

 یابونیکنه که حسِ دختر خ یرفتار م جوري

 رو باور کنم؟به نظرت یدست بده؟کدوم حرفات رو قبول کنم؟چ بهش

 که آوردي عاقالنه بود؟قابل یلیاون دال

 بود؟که من باور کردم؟نه جــونم! باور
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 اش بودم: یناگهان خروشِگرفت ... من مات  ینفس

 یخفمرو  زيیچ هی. .. یگیکنم ... تو داري بهم دروغ م ینه!باور نم -

 ... حرفات دمی... فک نکن نفهم یکن یم

ن م...  ستین یکه قبال گفت ییزایاون چ لتیخونه ... دل یهم نم با

 هر یدوستم داري ول یگ یباورت نکردم!م

قه حل نیمن نسبت به خودت به وجود آوردي ... حاال ا توحسِ بد  یچ

 یچ ؟کهیجلوم که چ یها رو گذاشت

 بشه؟

م شد ... صورتش سرخِ سرخ بود ... خواست رهینفس زنان بهم خ نفس

 نتونستم ... ترانه ناگهان یبگم ول زيیچ

 تو دلش جمع کرده بود رو گفت ... همه رو! یچ هر

 کرد! ینم یخواستم باورم کنه ول یم

 حق داشت ... دیشا

 کردم محکم باشم ... خونسرد: یسع
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.. کنم . یت تقاضاي ازدواج ممن دوستت دارم ... اآلن دارم از یول -

 دائم!

. دست .. لبخند زد ... لبخندي که از صد تا پوزخند بدتر بود ناباورانه

 هاش رو باز کرد و گفت:

 !نجوري؟یا -

 گفت: بلندتر

وض ع یهمون اول ازم تقاضاي ازدواج نکردي؟االن چ نجوري؟چرایا -

 به ؟چرایکن یکارو م نیشده که داري ا

ات بشم؟چرا مثه بچه ي  غهیص یحرف تو دفترت بهم گفت نیا جاي

 م؟هان؟یخواستگار ومديیآدم ن

بود اقات نتفا نیحرفا نبود ... ا نیطور بشه ... تو فکرم ا نیخواستم ا ینم

... 

 وقتش بود! دیهام به شماره افتاد ... شا نفس

 :ردمکشد ... دست هام رو آزاد  یشمار صفر م هیکم کم داشت ثان دیشا

 قبال بهت گفتم..چون ... -
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 :دیکش غیشده ج یعاص

 آخه؟ یبگو ... براي چ !راستش رویدروغ نگو!دروغ نگو لعنت -

 بود ... عرق نشسته بود روش ... دهیام کش یشونیبه پ یدست

 نیا ایاچه دردي بود؟خد نیا ایگرفتن ... خدا یجونم رو داشتن م انگار

 !؟یبود که به جونم انداخت یچ

 لب باز کردم: یسخت به

 دی.. چون شا. یخواست با من باش یتوهم دلت نم دی... شا دیچون شا -

 کردي ... یتوهم قبولم نم

 :دینال درمونده

 شِ یپ یدي؟چیاز من نپرس را؟چیگرفت میآخه چرا از جانب من تصم -

 شهیباعث م یخودت فکر کردي؟چ

 !یلعنت بگو ؟دیفک کن نطوريیا

 بود ... ناخواسته وقتش بود مثلِ خودم! وقتش

 بود ... دهیگفتم ... زمانش رس یم دیبا یول

 داشتم ازش فرار کنم..فراموش کنم! یکه سع یلیدل
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 ... فتهیکردم زمانِ گفتنش عقب ب یسع که

 زبون باز کنم ... نجوريیا نجا،یدوست نداشتم امروز، ا من

 چاره اي نبود ... گهید یول

 داشت! ردام د یکرد ... قلبم ... قلبِ لعنت یام درد م هنیتو س ییجا کی

 دیرزل یکه م ییگذشت ... با صدا یي کمرم م رهیمرگ بود که ازت عرقِ

 گفتم:

ام دخترا بدون بچه سر کنه ... چون تم ستیحاضر ن یزن چیچون ه -

 دوست دارن مادر بشن و من ...

ه توي سرم ... ب دیکش یبود؟انگار قطار سوت م یچه عذاب نیا خدا

 زحمت گفتم:

 ترانه! ممیپدر بشم ... من عق تونمیمن نم -

 شکنجه ... هیمردن ... شب هیجون کندن ... شب هیبود شب زيیچ

 که یمن نکهیا رفتنیبستم به دردم..سخت بود ... سخت بود پذ چشم

 یوقت پدر نم چیآرزوي پدر شدن داشتم ه

 .شدم
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 :ترانه

 بود و کاري! نیسهمگ ضربه

 ي مرد رنگ رهیزدن، شده بودم خ یپلک هم نم یکه حت ییچشم ها با

 ي روبروم! دهیپر

 یفیجون از پاهام رفت ... لبخندي احمقانه زدم، با صداي ضع انگار

 گفتم:

 تو ... تو ... چـ ... -

نم و ک فیتونستم کلمات رو کنار هم رد یاز کار افتاده بود ... نم مغزم

 نیرسونم ... اجمله بسازم تا منظورم رو ب

 گفت؟ یچ مرد

 مِ؟یعق

 ؟یچ یعنی میعق

 باروري نداره؟! ییکه توانا یکس یعنی

 !شن یحامله شدن؟مرد ها که حامله نم یعنی... نه ... باروري  نه

 !؟ینداشتن مردونگ یعنی...  یعنی میعق
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 ... ستین نمی... ا نه

 ه؟یچ پس

 دونه؟یخودش م لِیمرد اونو دل نیکه ا هیاش چ یمعن

 ییاناعدم تو یعنیبارورکردنِ همسر ...  ییعدم توانا یعنیبودن  میعق

 یمادر کردنِ همسر ... آره ... آره ... معن

 زي؟یچ نی... به خاطر همچ نهیاش ا ی... معن نِیهم اش

 هیل ر... انگار از نوك انگشتم داشتم نفس رو داخ دمینفس کش ناگهان

 ... دمیکش یهام م

 کرد؟ ارباهام رفت نطوريیا نیام ... واسه خاطرِا نهیچنگ زد به س دستم

 !لش؟یبود دل نیا

 به سمتم برداشت: قدم

 ترانه جان ... -

د ... ش یم کیبهم نزد دیاومد ... نبا یم دیرو جلوش گرفتم ... نبا دستم

 لب هام نیکه به زحمت از ب ییبا صدا

 شد گفتم: یم خارج
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 ... ای... نه ... ن این -

 دمشموهاش  یاهیي س رهیونده چنگ زد به موهاش ... خ... درم ستادیا

 بودنش؟ میعقشد روزگارم بابت  اهی... س

وب خام سخوب بود ... با خانواده ام خوب بود ... باعث شد پايِ  باهام

 کرد یشه ... چک هاي پدرم رو پرداخت م

 تمام آرزوهايِ دخترونه ام رو کشت! ی... ول یول

ت انصاف نباش ... برات کم کار کرد؟کم پشتوانه ا یگفت ب یم یکی

 بود؟!

حق  نطوریزد سرش که هر کاري که کرد حق نداشت ا یم ادیفر یکی

 ... رهیانتخاب رو ازم بگ

. ترانه پلک زدم .. هم... چند پار پشت  دمیرو رويِ لبِ خشکم کش زبونم

 دختر ... ترانه! ای... به خودت ب

 عقب رفتم ... ی... کم دمیکشدست هام رو محکم به هم  کف

 زدم: لب

 !؟یکن یم یداري ... داري شوخ -
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 اش به غم نشسته بود: ینگاهم کرد ... چشم هاي طوس یعصب

 کنم؟! یشوخ زيیچ نیچنت به نظرت انقدر احمقم که باب -

 ... هـه ... هه هه! هـه

 !دمیخند

 باشه؟ لشیدل نیشه ا یوار ... مگه م وانهی!دبلند

 شه؟! یم لیدل نیا مگه

 !نِ؟یرويِ زم مِیخودش تنها آدمِ عق مگه

 نگاهش کردم و گفتم: زی... اخم کردم ... تند وت دیام بر خنده

. ها نکن .. یشوخ نیشعوري؟با من از ا یمسخره اي؟!ب یکن یفکر نم -

 یدوزنه اي؟چ ایسرطان داري؟!هان؟

رن  یدوستم داري ... پسرا م یگ ی... م یکن نطوريیشد ا باعث

 خواستگاري دختري که دوستش دارن ... پس

 !ومدي؟یتو ن چرا

 :دیاش کوب نهیدست رويِ س با

 !یزنبهم پسم  ؟تویفهم ی... م یبزن سمپ دمیشرف ترس یمنِ ب -
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 به کار افتاد ... من هم؟ مغزم

 بوده؟! یقبل از منم کس مگه

 زدم ... ترانه ي سرکش برگشت: پوزخند

 شدي؟! هم عاشق من هم؟هان ... قبل از من -

 و گفت: دیاش کوب یشونیدست به پ با

 یسک نیه ... من ... من..باور کن من فقط عاشقِ تو شدم ... تو اولن -

 قبل یبودي که ... که بهش دل بستم ول

 ا دخترد تاصال تورو بشناسم رفتم خواستگاري چن نکهیتو ... قبل از ا از

 ..دختراي خوبامیدرب ییتنها نیتا از ا

 دار ... نه پولدار..من ... وخانواده

 ادامه داد: یو به سخت دیکش یپوف

 همون جلسه ي اول ... من بهشون گفتم..تو -

 زد: یتلخ لبخند

 هی ی؟حتینیب یرفتن گفتن نه ... م رونیفکر نکردن!از اتاق که ب یحت -

 روز مهلت نخواستن براي فکر کردن ...
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 م ... که ...اي داشته باش گهیمن محسنات د دیشا که

 انداخت: نیشد ... نگاه به زم فیضع صداش

 ندارم ... -

ن م رو سرِ هیبق یِ... حق نداشت..حق نداشت تالف دیلرز یام م چونه

 ... حق نداشت چون اونا بهش گفتن ارهیدرب

 منصفانه نبود: نی... ا رمیبگ مینذاره من براي خودم تصم نه،

 لِیدل نیبا ا ی... حق نداشت ريیحق انتخاب رو ازم بگ یحق نداشت -

 مسخره ات عذابم بدي!

 شد ... صورتش سرخ شد،داد زد: یعصب

 !ستیمن مسخره ن لِیدل -

 زدم: غیج

ست ... هست!مسخره اس ... تو به جاي من فکرکردي،به جاي من ه -

 مسخره اس! لتی... دل یگرفت میتصم

 یم شیپو اون  دمیکش یعقب رفتم و اون جلو اومد ... من پس م عقب

 ... بغض کرده بودم ... حق دیکش
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 معامله اي بکنه: نیبا من چن نداشت

 ..کرکنم .من ف یذاشت یم دیکردي ... با یکارو م نیبا من ا دینبا -

 :دیلرز صداش

 کردي ... ینه ... تو هم قبول نم یگفت یتو هم م -

 هام مشت شد: دست

 کردم یبول مق دی... شا دی؟شایدون یکجا م ؟هان؟ازیدون یازکجا م -

 مگه ؟یکن ی... تو مگه جاي من فکر م

 !؟یفکرِ من تو

 ودب... سخت  دمیچسب واریهاش رو جلو آورد که پس زدم ... به د دست

 یخودخواه یمن قربان نکهیبرام قبولِ ا

 شدم ... بابغض گفتم: اش

 وارزش قائل شدي  یتبهشون عالقه نداش یگیکه م ییچرا واسه اونا -

 یم دیمن نه؟منم حق داشتم ... منم با

و تره بشم؟ اسمم ب دائمتخواي عقد  ی.اونوقت ... اونوقت ازم مدونستم

 قبول کنم؟ دیشناسنامه ات؟ با
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 شد ... چشم هاش درشت شد ... آهسته گفت: خشک

 !دی؟بایفهم ی... م یقبول کن دیبا -

 :دمیکش ادیکردم ... فرپاره  ریشدم ... زنج یشدم..عاص وانهید

بول خوام ق یمکنم ... ن یفهمم!من قبول نم یفهمم ... من نم ینه!نم -

 کنم ... دو روز باهات خوب بودم فک

ون چ... باهات خوب بودم  ریعاشق چشم و ابروت شدم؟نه آقا!نخ کردي

 رو تحمل نجامیکه ا یخواستم مدت یم

ه کقبول کنم  تونمی؟نمیفهم ی!تا تحملش براي خودم آسون بشه..مکنم

 عمر! هیچند ماه بشه  نیا

.. . زده بودم هیکه بهش تک واريیهاش مشت شد ... فرود اومد رود دست

 عربده زد:

...  ريینداري!تواس ؟حقیفهم یم...  یحق نداري حرف از رفتن بزن -

 !یخونه بمون نیتو ا دیبا

 توحلقه ي اشک رو  دمیاز نعره هاش ... د دیي گوش هام لرز پرده

 چشم هاش ...
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 بست و سر کج کرد ... با درد گفت: پلک

 ودمخدست  یدونم ول یخوام از دستت بدم ... اشتباه کردم ... م ینم -

 یبودم!کم مشکل دهینبود ... من ترس

ا حکم ... حکم ن یها حت یمشکلِ من ... پدر نشدن براي بعض ستین

 ... یمرد بودن رو داره ... نداشتن مردونگ

م ه دصدام زدن و من محکوم بودم ب نطوريیا یدون یبودن ... م خواجه

 نزدن؟

 هتته  زي،یچ کیشد ...  شتریروي گونه اش ... بغض منم ب دیچک اشک

 زد ... مثل دلسوزي! یبراش م دلم ته

 زحمت و با صداي گرفته اي گفتم: به

انتخابت  یدون یدونستم؟از کجا م یم دینبا یعنی ؟منیپس من چ -

 رفتار نطوريیا یم؟هان؟براي چکرد ینم

.. .همه دختر  نیجايِ من فکر کردي ... اصن چرا من؟ا یچ کردي؟براي

 ... چرا بیدختر خوب و پاك و نج

 بودن ... میعقکردن با وجود  یها هستن که قبولت م یلیمن؟خ
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ثه ... م دنبو نیهاش غمگ ی... با دلِ پر ... طوس هیکرد ... با گال نگاهم

 کیمونده ي  یباق نیسربازي که آخر

 سرباز ونهم ییِپالك همرزم هاش رو برگردونه ... به تنها دیکه با لشکرِ

 همون سرباز: یِ... به دلخون

 یچ ؟منیشد؟کدوم دخترِ عاقل یکدوم دختر حاضر م ؟واقعایک -

 ي هیداشتم؟خانواده ي خوب؟روح

 یسه ککرد؟ ... مگ یلش رو خوش مد یزاد و ولد؟!به چ ییبانشاط؟توانا

 یچهره ام بهم بله م ایبه خاطر پولم 

 یدادم وعذاب م یتا آخرعمر باج م دیصورت با نی... که درا گفت

 خواستم که براي یرو م یکی... من  دمیکش

ول پکه واسه  ی!فکر کردي اونخودمبخوادم ... واسه خاطرِ خود  خودم

 استفاده اش رو کرد یمنو بخواد وقت

 !ره؟یمنافتادم  ختیاز ر ی... وقت ییبایکه واسه خاطر ز یاون ایره؟ینم

 که قلبش بود ... ییاش ... جا نهیمشت شده ام نشست رويِ س دست

 :دیکوب یبوم بوم ... بوم بوم ... م
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را من چکه دوستت داشته باشه ...  یشد کس یم دایپ ی... ول یول -

 آخه؟

 دیرزل یقرار بود ... پلک هاش م یکرد ... ب کیرو به صورتم نزد صورتش

 ... چشم بست و گفت:

 !؟یمفه یمهم منم ... که تورو دوست دارم ... م ی... ول دیشا -

(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 

 یهواتونستم خودخ ی... من نم دمیفهم ی... من نم دمیفهم ی... نم نه

 ی... بازم داشت خودخواه رمیبپذاش رو 

 خواست مجبورم کنه ... یکرد ... بازم م یم

 داد زدم..هلش دادم ... مشت زدم! بازهم

که هواي خودش رو نداشت و  دمیاش کوب نهیتمام قدرتم روي س با

 غی... بهت زده نگاهم کرد ... ج نیخورد زم

 :دمیکش
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 طبقِ خوامیمنکنم ... من  یزندگ نطوريیا خوامی! من نمخوامیمن نم -

 خوام چون یخواسته ي تو باشم!من نم

 يه خوام مثه هم یدوستم داري مجبور بشم کنارت بمونم ... منم م تو

 کنم ... منم آرزو دارم یدخترها زندگ

 !یلعنت

 ... خاطرات جلوي چشمم جون گرفت دیچیام تو خونه پ هیهق گر هق

 تو... صدا ها زنگ خورد ... از همون روز 

تا  نوملحظه ... هق زدم و پام سست شد ... هق زدم و زا نیتا هم دفتر

 افتادم ... نیخورد ... هق زدم و رو زم

 ونیدر م یکیزدم و سرخم کردم ... نفسم  هیتک نیهام رو به زم دست

 کردم ... داشتم ازحال یبود..سکسکه م

 همه مشکل ... نیهمه درد..از ا نیرفتم از ا یم

 رطونیمرد که ا نیکردم به آروم بودن کنارِ ا یکم کم عادت م داشتم

 شد ... من حق آرامش ندارم؟حق نفس

 !دن؟یکش
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ش ا نهیزد به س هیحال سرم رو از پشت تک یو ب دیبازوم رو کش یدست

 ... دیلرز یبود ... دستهاش م انمهری... ک

 کرد و با بغض گفت: کیآب رو به لبم نزد وانِیل

ه شاب.. باشه ... . ادیبخور بذار نفست جا ب نویبخور قربونت برم ... ا نویا -

 بخور ... نوی... ا یتو بگ ی... هرچ

و ت رفت رخوت نییو از گلوم پا دیکه از لبم گذشت و به زبونم رس آب

 یشد ... نفسم سرجاش اومد ول شتریتنم ب

 ودشخ... دست انداخت دورِ کمرم ... به  دیفهم انیبودم ... ک خسته

 یام داد و بلند شد ... تنش م هیتک

 یبه ..دستش که دستم رو گرفت، از سردي اش تعجب کردم ... نگادیلرز

 رمقم رو به صورتش دوختم ... لبش رو

 دوخته بود ... نی... چشم هاش رو به زم دیگز یتمام قوا م با

ز ... کمکم کرد رويِ تخت درا اتاقآهسته گام برداشت سمت  آهسته

 اراده یبکشم ... خواست بره ... که دستم ب

 ... چِشدورِ م دیچیپ
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 کرد ... غصه دار ... آهسته لب زدم: نگاهم

 !میحرف بزن دیبا -

*** 

د بو تخت ... سرش رو رويِ زانوهاش گذاشته نییصدا نشسته بود پا یب

... 

 به اون ... من حق رهیبود ... منم خ نیحالتش هم تمامساعت  کی

 داشتم ... نداشتم؟! ريیگ میتصم

اگر  دونستم ... یم دیرو رويِ چشم هاي دردناکم گذاشتم ... با دستم

 دونستم ... یم دیبا رمیبگ میقرار بود تصم

 ؟یچ مِیتصم اصال

 غه؟یاز رفتن بود بعد از تموم شدن ص ریغ زيیمن چ مِ یتصم مگه

 دونستم ... یم دی... با یول

 رو صاف کردم و گفتم: صدام

 مادرزادِي؟! -
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د بو نگاهم کرد ... چشم بستم ... براي من سخت یکرد و سوال سربلند

 یحرف زدن ازش ... اون چطور تحمل م

 ... کرد

 اش نگاه کردم و گفتم: خستهباز کردم و به صورت  چشم

 ... مادرزاديِ؟ گمیبودنت رو م میعق -

 زد: یلبخندتلخ

 نه ... -

 جابه جا شدم: یکم

 !؟یپس چ -

گلوش شدم ... آهسته  بکیي س رهیداد و من خ نییدهنش رو پا آب

 شروع کرد:

 مدیگشتم که د یز مدرسه بر مروز داشتم ا هیپونزده سالم که بود،  -

 عادت داشت رانی... م رانیسرِ م ختنیر

 ترکیچالت و لوتاي بزرگترازخودش کري بخونه ... سه سال ازم کو واسه

 داد یبود و کله اش بو قورمه سبزي م
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 ی.. ولو .ري مامان و بابا  زدردونهیخواستم ولش کنم وبرم پسر عز ی... م

... 

ست نش کرد ... لب هاش رو به هم فشرد ... بلند شد ولبه ي تخت نگاهم

 ... دستم رو تو دست من کی... نزد

 سردش گرفت ... شروع به نوازش دستم کرد و گفت: هاش

ه باشم ب تونستم مثه اونا یبود برادرم بود ... من نم یهر چ یول -

 یبا همه ي دشمن رانیم نکهیخصوص ا

 یلیخ کهنیبزرگتر شد باهام کناراومد ... نه ا یمن، وقت هیهاش عل کردن

 هوام رو داشت یخوب بشه ... نه ... ول

... 

 گرفت و ادامه داد: ینفس

شون رو  یکی ي قهیگوشه و  هیرو پرت کردم  فمی... ک اوردمیطاقت ن -

 در رفت رانی... م دمیگرفتم و عقب کش

به  دمیشمن پا پس نک یپسر دوازده سالِ ... ول هی... بچه بود خب ... 

 یخون رانیمصورت  دمید یخصوص وقت
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رِ رادخواستن قبول کنن، من ب یاگه اونا نم یبودم حت ی... هر چ بود

 بزرگ بودم ... خونم به جوش اومد و دست

ومن  ودنخوابوندن ... سه نفر ب نیپروندم ... دوتاشون منو رو زم ولگد

 ... پام رو باز دیرس یزورم به همه شون نم

 و ... کردن

 دیبراش سخت شد ... دستم رو رها کرد وبه گلوش دست کش گفتنش

 ... سر باال گرفت و چشم هاش رو محکم

 :بست

 یعوض. نامرد از درد ..مردم  یپام ... داشتم م نیب دیبار کوب نیچند -

 حال شدم ... بعد یانقدر زد که از درد ب

 ردمو من چوب خو دیشاخ و شونه کش رانیتف کرد روم و رفت ... م هم

 از ی... اون پسرا مدرسه اي بودن ول

 یه بب رانیاز دست دادم ... م زهایچ یلیوسط خ نیبزرگتر ... من ا منم

 اومد دنبالم و منو برد یب یگفت و ب یب
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م کرد نششد ... سرز یراه برم ... دکتر عصبان یتونستم حت ی... نم دکتر

 شب هیاي نداشت ...  دهیفا گهید یول

...  ردمبهم گفت ... توجه نک ییزایچ هیمنو نشوند کنارِ خودش و یب یب

 پسر هی... برام مهم نبود ... آخه  دمیخند

 شت کم کمساله براش مگه مهم بود که پدرنشه؟دوسال که گذ پونزده

 لیکرد ... اوا دایبرام معنا پ یب یحرفاي ب

ا چند ت یدون یخودش رفتم دکتر ... نشد ... گذشت وگذشت ... م با

 زدم واریچقدر به در و د یدون یدکتر رفتم؟م

 ...م رو دست ختیرو ر یتالش کردم تا معالجه بشم؟!... آخري آب پاک و

 نگاهم کرد و گفت: نیغمگ

فت که انقدر شانسِ شدم ... گ میگفت که عق زل زد تو صورتم و -

 ی... راه ممیکه در واقع عق نِییپدرشدنم پا

 ... ستیبراي معالجه ن هم

 زده بود ... سرخ شده رونیب گردنش... رگ  دیبه صورتش کش یدست

 بود ...
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 :دی... خم شد ... نال دیرو گرفت وکش موهاش

 آخه چرا من؟! -

دم بو که قرار نبود کنارش بمونم ... درسته که ازش زخم خورده درسته

 تونستم جلوي دست هاي ینم یول

 لندرفتن و رويِ شونه اش نشستن ... سر ب شیکه پ رمیرو بگ لرزونم

 کرد ... چشم هاش نم داشت:

بچه از  هیتونم  ینم یحت د؟آره؟منیگم با یچرا م یفهم یحاال م -

 پوست و گوشت و خون خودم داشته باشم

...  رمندا یچیکه دوستش دارم! ... من ه یعشقم ... کس مونهی... فقط م

 تونمیکه م زيیزنم به تنها چ یچنگ م

 باشم ... اونم تو! داشته

.. نه .کردن نبود  بحثهام رو به هم فشردم ... وقتش نبود ... وقت  لب

 ن ...داشتم و نه او یمن حال درست

 ... بهش پشت کردم و گفتم: دمیبستم و رويِ تخت دراز کش چشم

 خوام بخوابم ... خسته ام ... یم -
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بعد ... دست هاش  یول دمیفقط صداي نفس زدنش رو شن قهیچنددق

 رو پهلوهام نشست و درآغوشم گرفت ...

 رو تو موهام فرو کرد و گفت: سرش

 خوام بخوابم ... یمنم م -

 پسر ... نیاز لجبازي هاي ا زدم یتلخ لبخند

. شده شده بود .. یکی... انگار تنم با تنش  دیمنو توآغوشش کش شتریب

 خبري نبود از یجسم ... ول کی میبود

 روح! یگانگی

 موهام و گفت: ونِیزد م بوسه

مامِ اگه ت ی!حتجاست نی... جات هم دی؟نبایفهم یبري ... م دیتو نبا -

 بخوان ازم جدات کنن ... من ایدن

 !ذارمینم

پشت  بهش بدم ... یشد که جواب یشد ... لبم باز نم یهام گرم م چشم

 .دمیشد ... خواب اهیهام س پلک

*** 
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 دستش یکیدونم ساعت چند بود، چه وقت از شبانه روز بود که  ینم

 یو رها نم خونهرو گذاشته بود رو زنگ 

 ... کرد

ه م ببسته سرم رو از روي بالش بلند کردم ... نگاه مهیهاي ن باچشم

 خورد که لبه ي تخت نشسته بود انمهریک

 ... صداش زدم:

 !ه؟یک نیبرو بب ان؟خبیک -

بلند  خورد ... برگشت ونگاهم کرد ... سري تکون داد ورفت ... یتکون

 به یتخت نشستم ... دست نیشدم و ب

ب بود ... خوا نیتان هم... سه روز بود داس دمیکش شونمیپر موهاي

 نشست و سرش ینداشت ... لبه ي تخت م

 گرفت ... یدست هاش م نیب رو

 که اومد از جا بلند شدم: انیمتعجب ک صداي

 ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا -

 ش:ودمب دهیند شتریبار ب کی نکهیدختري که برام آشنا بود با ا وصداي
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 من ... من مجبور شدم! -

 !هیصداي گر وبعد

دي سوگل که به درِورو دنیخودم رو به سالن رسوندم و با د باعجله

 زد خشک شدم ... یبود وهق م دهیچسب

 ... برگشت و نگاهم کرد ... اونم باور نداشت حضور خواهرش رو انیک

 کرد و گفت: هیگر شتریمن ب دنیبا د سوگل

 ... امیاشتم ... مجبور شدم ببه خدا چاره اي ند -

 ش برداشت و گفت:به سمت یقدم انیک

 اومدي؟! نجایا ساعت رو نگاه کردي؟چطوري تا -

خودش رو تو  ريیغافلگ کیي سوگل اوج گرفت و تو  هیگر صداي

 انداخت و دست دورِ کمرش انیآغوش ک

 روبروم! ریشد تصاو یمنم باورم نم چ،یکه ه انیکرد ... ک حلقه

و لرزش روي کمر و شونه ي سوگل  ریبا تاخ انمهریهاي ک دست

 نشست و بعد آهسته بوسه اي روي سرش زد

 گفت: و
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 نکن ... هیجات امنِ ... گر گهی!دــشیه -

 یم رانمهیبار پلک زدم تا باورم بشه دارم سوگل رو تو آغوش ک نیچند

 ... نمیب

ست دبه  یرفتم ... آب آشپزخونهو به سمت  دمیام کش یشونیبه پ یدست

 هم از آب پر کردم یوانیم ولو صورتم زد

 به سالن برگشتم ... و

.. .روي مبل نشسته بود و بازوش دورِ شونه ي سوگل حلقه بود  انیک

 رو به لب هاي وانیروبروشون زانو زدم و ل

 کردم و گفتم: کینزد سوگل

 ... ادیبخور نفست جا ب نویا -

 ... دیاز آب نوش یاش رو باز کرد و کم دهیرنگ پر لب

 :دیآروم ازش پرس انیرو که پس زد ک وانیل

 شب؟وقت  نیا نجا؟اونمیشد اومدي ا یچ یگیخب ... حاال م -

 و گفت: دیگرفت و دست هاش رو به هم کش ینفس سوگل
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. مجبور کردن .. یم تمیاذ یلیچند روزه خ نیبود ... ا یبابا ازم عصبان -

 سختم بود گهی... د رونیشدم بزنم ب

 بودن ... اونجا

 نیرو ب دیکش یمدام به هم م یدست هاي خواهرش رو که عصب انیک

 دست هاش گرفت و گفت:

 چطوري اومدي؟! -

 رو به من دوخت و گفت: سشیبغض کرد ... چشم هاي خ سوگل

 ... یلیبهش ... خ دمیتم تا رسرف ادهیساعت پ مین هیآژانس بانوان ...  -

 ... یلیخ

 ادامه: هیزد و با گر هق

 !دمیترس یلیخ -

ل صورتش رو به صورت سوگ انیرو آروم رويِ زانوش گذاشتم، ک ستمد

 و انگار ستادیکرد ... لحظه اي ا کینزد

 وسوگل گذاشت  یشونیداشت ... بعد آهسته لب هاش رو رويِ پ دیترد

 آروم گفت:
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 نکن ... هیگر گهیلو ... دباشه ... باشه خانم کوچو -

 گفت: هیو با گر انیک راهنیچنگ زد به پ سوگل

. همه اش .. همه اش ..مردم . یاز ترس داشتم م یداداش ... داداش -

 دنبالمِ ... همه جا ... یکیکردم  یفکر م

 بود ... کیجا تار همه

 د وغرقِ لذت شده بود ... سوگل اونو برادر خودش خطاب کر انمهریک

 بود ... آروم یبراش دوست داشتن نیا

 رويِ شونه ي سوگل و گفت: دیکش دست

 تموم شد..خوا ... خواهري ... ی که همه چحاال -

تويِ آغوش  شتریکرد و خودش رو ب هیبا صداي بلندتري گر سوگل

 پنهان کرد. انمهریک

 یي سوگل نشستم ... منتظر بودم بدونم چ گهیدشدم و سمت  بلند

 رونیموقع از خونه ب نیدختر، ا نیشده که ا

 زده؟
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 خواهرش رو نوازش کرد و زمزمه وار براش انمهریاي ک قهیدق چند

 دخترك آروم گرفت ... نکهیحرف زد تا ا

 درسال برا یآروم شدنِ سوگل تو آغوش برادري که س دنِ یبود د بایز

 بودن به دلش مونده بود ...

 نایشد که ک رهیخ نیدور شد ... به زم انیاز ک یسوگل کم باالخره

 :دیپرس

 بود؟ یباناز دستت عص رضایحاال چرا عل -

 نییپا شترینزد ... لب هاش رو به هم فشرد و سرش رو ب یحرف سوگل

 رو گرفتم و سوگلگرفت ... دست 

 کردم. نوازش

 انیک از کرد ... انگار کیخودش رو به من نزد یبه من کرد ... کم ینگاه

 شه که یباعث م ی... چ دیترس یم

 ونرتشیکه غ نیاز ا ریغ زيیدختر از پدر و برادرش بترسه؟مگه چ کی

 کنه؟ کیرو تحر

 صدا لب زدم: یرو فشردم و ب دستش
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 بگو ... من هستم ... -

 رو فشرد و آروم گفت: دستم

 شده ... یعصبان رضایکاري کردم که بابا عل هی -

 خم شد و گفت: سوگلبه سمت  یکم انمهریک

 کار کردي؟! ی؟چیچ -

 :دیسوگل لرز صداي

 م ...هفت ... بابا .. به بابا گ.و  دهینفر د هیسا ... سارا من و با  -

اخم  انی... ک کیشد و به من نزد یدور م انینامحسوس از ک سوگل

 کرد:

 نیبه ا دوست داره و یلیخ رضایدونم که عل یبود؟م دهید یبا ک -

 کار ی... چ شهینم یاز دستت عصبان یراحت

 سوگل؟! کردي

 هق زد و گفت: سوگل

 بود ... دهیهومن دبا  من ... من ... من و با ... -
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هت ا بگشاد شد ... ب انیکامل تو آغوشم جا خوش کرد ... چشم هاي ک و

 به خواهرش نگاه کرد ... بعد از چند

 گفت: هیثان

 !ه؟یهومن ک نیو ا -

 انی... دستم رو دورش حلقه کردم..ک دیلرز ینزد، م یحرف سوگل

 صداش رو باال برد و گفت:

 سوگل؟ هیگفتم هومن ک -

بار  نیا نگاه کنم ... انیباز هم سکوت کرد ... جرات نداشتم به ک سوگل

 :دیکش ادیفر بایتقر

 هومن کدوم خريِ؟! نیا گمیبا توام!م -

 گفت: هیبا گر سوگل

 شش اومده ... گفت... بهم گفت ازم خو دمشید وتریتو کالس کامپ -

 ... میشماره ي هم رو داشته باش

سرخ شده  ... به خودم جرات دادم و نگاهش کردم ... دیاز جا پر انمهریک

 بود ... دست هاش مشت شده بود ...
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 ... اش افتاد که ورم کرده بود و وحشت زده شدم قهیشقبه رگ  نگاهم

 آروم صداش زدم:

 انمهر؟یک -

 ت:و گف دیخند یبعد عصب یي سوگل بود ... کم رهینداد ... خ یجواب

 ؟آره؟دوست پسرت -

رو  نهیباال رفت که بش انمهریو تکون داد ... دست کسرش ر سوگل

 صورتش که بلند صداش زدم:

 !انیک -

 وندند نیو از ب دیاش کوب یشونیکرد ... دستش رو محکم به پ نگاهم

 :دیاش غر دهیهاي به هم چسب

 عادیبه م رضا؟حتمایعل دستفته گذاشته کف بعد اون ساراي احمق ر -

 هم گفته؟دختره ي الدنگ! رانیو م

 و آروم گفت: دیهاش رو رويِ چشم هاش کش دست

 !دتتون؟یکجا د -
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لباسم رو توي چنگ  دهیبه شدت ترس انیکه معلوم بود از ک سوگل

 ام پنهان کرد و نهیو سرش رو توي س دیکش

 :گفت

 ...م رو گر ... گرفت شاپ ... هومن ... هومن دست یتو ... تو کاف -

 داد زد: انیک

 بسه! -

 هدید یچ گهی... معلوم نبود سارا د دیکش یکوتاه غِیج دهیترس سوگل

 ها رو به پدرش بگه نیهم نکهیا یبود ول

 ..تونست به نازي بگه . یرسوند ... م یفکري اش رو م ی... فقط ب

و  رومآقدم رو ازمون دور شد و بعد دوباره به سمتمون اومد ...  انیک

 کرد خونسرد باشه ... یقرار نداشت ... سع

 و گفت: دیکش همو پشت  قیهاي عم نفس

ف کرفت گذاشت  می... مستق هیهد به ای...  ایچرا به نازي نگفت ...  -

 !بابات؟ دست

 شالش رو از سر کند و گفت: یعصب سوگل
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 بابا بهش پر وبال ؟انقدریشناس یمنمگه تو اون دختره ي لوس رو  -

 مچِ جد ... بزرگ خاندانِ م کنهیداده فک م

.. ... خودم . دیکش رونمیو با فضاحت از رستوران ب دیرو چسب دستم

 ی... ول یدونم کارم اشتباه بود ول یخودمم م

 ه بابات ب... برد دفترِ بابا و نه گذاشت و نه برداش تمیزد به شخص گند

 دمیگفت دخترت رو با دوست پسرش د

 گرفتن ... یدل و قلوه م داشتن

 روي مبل نشست و آهسته گفت: انیکرد ... ک هیبلند گر بلند

ه ... جون هم بنداز دوست داره همه رو به شهی... هم وانهیدختره ي د -

 کنه ... فک یفکر کار م یب شهیهم

 کنه ... یم یداره بهت خوب کرده

شد  کیکه دخترك انقدر بهم نزد سوگلتندي سر چرخوند سمت  به

 گفت: دیانگار رويِ پام نشسته بود و با تهد

د واسه من بلن ستین شتریود ... شونزده سالت بتو هم کارت خوب نب -

 شاپ؟کجا تو یکاف یشدي با پسر رفت



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

ري ي ما انقدر راحت بودن که روابط دوست دختر و دوست پس خونواده

 رِله باشه؟!هان؟

 هق زد: سوگل

 دونم یدم ... مکر یداداش ... غلط کردم ... غلط کردم ... بچگ دیببخش -

 شتباه بود ... خواستم ... خواستما

 اش کنم ... تجربه

 دلسوزانه نگاه اش کرد.سري تکون داد و گفت: انیک

 ... نمیبب نجایا ای... ب وونهیدختره ي د -

 یمقاومت چیه ی... سوگل ب دیکش خودشرو گرفت و به سمت  بازوش

 هیاش گذاشت ... انقدر گر نهیسر رويِ س

 کردم هر آن ممکنِ از حال بره ... یبود که حس م کرده

 تنها گذاشتن اشون گفتم: براي

 بخوري ... ارمیب زيیچ هی رمیمن م -

 ردمکبه پشت سرم  ینگاه میپا بذارم داخل آشپزخونه ن نکهیاز ا قبل

 یآروم موهاي سوگل رو نوازش م انیکه ک
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 کرد آرومش کنه ... یم یو سع کرد

 شد! ینم باورم

 فکري بود؟ یانقدر آدم ب سارا

 ... یده ول ینشون نم یدونست که پدرش واکنش خوب یم دیبا خودش

 ریش... همزمان  دمیکش رونیرو ب تییسکویب نتیو از کاب دمیکش یپوف

 آوردم تا گرم رونیب خچالیرو از هم 

 ... کنم

 دمینش یرو م انمهریکه تو آشپزخونه بودم پچ پچ هاي ک یتمام مدت در

... 

 ینیتوي س تییسکویوبه همراه ب ختمیر یوانیخل لکه گرم شد دا ریش

 گذاشتم وبه سالن برگشتم ...

 نیر بس هم انمهریانداخته بود ... ک نییآروم شده بود و سر به پا سوگل

 دست هاش گرفته بود وبه فکر فرو رفته

 ... بود

 گذاشتم و گفتم: زیرو رويِ م ینیس
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 ... دهیبخور ... رنگ و روت پر -

 به من کرد و گفت: ینگاه مین

 ممنون.. -

 زدم: لبخندي

 ن ...کنه واسه م یبخور بابا ... تعارف م -

ه نگا ینیبندي زد و آهسته شروع به خوردن کرد ... سنگ مین لبخند

 مصر بودم یکردم ول یرو حس م انمهریک

 چشم بهش ندوزم ... که

 :دیرسپ انیگذاشت، ک زیرو رويِ م ریش یخال وانِیسوگل ل نکهیاز ا بعد

 ... رونیبموقع زدي  نیخب حاال بهم بگو چرا ا -

 لبه ي مانتواش رو مرتب کرد و گفت: سوگل

 یعنی...  ام کرده بود بود ... تو اتاق حبس یاز دستم عصبان رضایبابا عل -

 رِ یکاري کرد که از ز هینازي  یعنی... 

 ارضیعل هم در برم و برم تو اتاق ... وگرنه خونم حالل بود ... بعد دستش

 در رو قفل کرد و گفتش که بعدا به
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ره راکه فردا ق دمیفهم عادیرسه ... از حرف هاي مامان و م یم حسابم

 یدون یخونه امون ... تو که م ادیسارا ب

کنه و  کیبابا رو تحر دمیترس ی... م دمیترس یکنه؟م یکار م یچ

 اونوقت من ... من رو بزنه ... طاقت ندارم بابا

 بود جانیدارم ... ا تیکه فک کردم امن ییدست بلند کنه ... تنها جا روم

... 

 ود ز هیمبل تک یِبه پشت انیکرد ... ک ینم هیگر گهید یداشت ول بغض

 گفت:

 رو از کجا بلدي؟ نجایا -

 زد و گفت: لبخندي

 تو ... میومدین ی... ول میبوداومده  عادیبار با م هی -

 با ابروهاي باال رفته گفت: انمهریک

 ؟یعاد؟کیبا م -

 سري کج کرد وگفت: سوگل
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تصادف  میدیشن یب ی... همون موقع که از ب شیدو سال پ یکی -

 کردي ...

دف نگاه کردم که تماما حواسش به سوگل بود ... تصا انیبه ک تندي

 ؟چرا؟یکرده بود؟ک

 ادامه داد: سوگل

...  یاشبتنها  ومدیدلمون ن یگفت حالت خوبه ول یب یب نکهیبا ا -

 ... خب یبه مراقبت داشت ازیبود بازم ن یهرچ

 شهیم ترحالت به ینیاگه مارو بب می... گفت می... خب فکر بچه گانه کرد

 یتا جلويِ در خونه ات ول می... اومد

 تو ... میایب میدیترس

 زد: یکجلبخند  انیک

 لولوام؟! نیچرا؟فک ... فکر کرد -

 گفت: نیغمگ سوگل

 باشه یچنشون ندي ... هر  یو واکنشِ خوب ینیمارو بب میدیترس یم -

 میما بچه هاي همون زن و مردي هست
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 کردن ... یم تتیاذ که

 سري تکون داد و گفت: انیک

 رفته؟ ادتیمن خودمم بچه ي اونام ...  -

 به ما کرد ... چشم یالت نگاهوبعد با خج دیاي کش ازهیخم سوگل

 هاش سرخ بود ... دست رويِ بازوش گذاشتم

 گفتم: و

 ... یپاشو ببرمت تو اتاق تا بخواب -

 گفت: انیبگه ک زيیسوگل چ نکهیاز ا قبل

 ... نجايیگم ا یم رضایزنم به عل یزنگ م -

 و ملتمسانه گفت: انی... چنگ زد به بازوي ک دیترس سوگل

 رسم ...ت ینگو ... م رو خدا نه ... نه ... نه ... نه ... تو -

 دستش رو گرفت ... اخم کرد و با تحکم گفت: انیک

اگه  ی؟حتیهمتوج چیبگم سوگل!تو االن از خونه فرار کردي ... ه دیبا -

 خونه ي من که برادرت باشم اومده

 ؟یفهم یشن ... م ی... نگرانت م یباش
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 کرد گفت: یم دادیکه تو صداش ب یبا بغض سوگل

 ... ارهیدمار از روزگارم در م نجایاگه بفهمه اومدم ا یول -

 و گفت: دیبه گونه ي سوگل کش یدست انیک

و  یب یکنه ... بري خونه هم ب تتیاذ ذارمینترس ... تا من هستم نم -

 نازي هستن ...

 سکسکه کنان گفت: سوگل

 کشه! یبابا منو م -

 نای... ک رهیکه اش آروم بگگرفت و لب بست تا سکس یقینفس عم بعد

 و گفت: دیي سوگل خند افهیبه ق

 شده! یبادکنک یماه نیتو رو خدا!ع نیبب -

 چشم هاش رو گشاد کرد و نفسش رو به شدت رها کرد و گفت: سوگل

 !ـــانیکا! -

 لبخندش رو حفظ کرد و گفت: انیک

عت ... دو سه سا رضایزنم به عل ینگ نمزپاشو برو بخواب ... االن  -

 بهتره ... نطوريی... ا گهید
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ل سوگ میکه رفت اتاق... به سمت  میرو گرفتم و بلند شد سوگل دست

 به من ینگاه دی... با ترد ستادیلحظه اي ا

 کرد ... محکم بغلش دیدو انمهریکو بعد ناگهان برگشت وبه سمت  کرد

 و گفت:

 ... یلی... خ انیدوستت دارم داداش ک یلیخ -

.. . دیو گونه اش رو بوس دیبعد رويِ پنجه ي پا خودش رو باال کش و

 اش رو رو موهايِ یشونیو پ دیلب گز انیک

 گذاشت ... سوگل

 کرد. یم رییداشت تغ زهایچ یلیخ دیزدم ... شا لبخند

*** 

 باهام وابخبشم ... تازه  داریخواستم ب یبازوم رو تکون داد ... نم یدست

 باز هم تکرار شد و یکرده بود ول یآشت

 چشم گشودم ... ناچارا

 بود ... انمهریک

 لبخندي زد وگفت: دیهاي بازم رو که د چشم
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 ... ریصبح به خ -

 و گفتم: دمیاي کش ازهیخم

 ... ریصبح توام بخ -

 ... ودب دهیمن کنارم خواب یِبه سوگل کردم که با لباس هاي قرض ینگاه

 باعث شد بهش نگاه کنم: انیک صداي

تم و گف رضای... زنگ زدم به عل نیبخور زيیچ هیو نیبهتره پاش -

 ساعت می... فک کنم تا ن نجاستیسوگل ا

 !میدار یجنگ درست و حساب هی...  انیب گهید

 تکون دادم ... دستم رو، رو شونه ي سوگل گذاشتم و گفتم: سر

 ؟یش ینم داریکوچولو؟ب ؟خانمیسوگل -

 که خمارِ خواب بود گفت: ییهاش رو باز کرد وبا چشم ها پلک

 شده؟ یچ -

 زدم و گفتم: لبخند

 بخور ... بعد بخواب ... زیچ هیپاشو  -

 !دیترس ی... دخترك م ادیکه پدرش قراره ب نگفتم
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 ... هنوز به آشپزخونه میبه دست وصورتمون زد یو آب میشد بلند

 بلند شد در زنگکه صدايِ ممتد  میبود دهینرس

... 

 به من نگاه کرد ... گفت: دهیترس سوگل

 ه؟یک -

ت رف یم فونیآکه به سمت  نطوریاومد و هم رونیازآشپزخونه ب انیک

 گفت:

 اشه؟!... ب نیاین رونیهم شد تا من نگفتم ب یتو اتاق ... هر چ نیبر -

 نگه داشت و بلند گفت: یرو رويِ گوش دستش

 !دمینشن -

 دهن فرو بردم و گفتم: آب

 باشه ... -

 اقاترو گرفتم و به سمت  سوگلدچار اضطراب شده بودم ... دست  منم

 گفت: انیرفتم که ک

 درو قفل کن! -
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 دايِصرو چرخوندم ... چند لحظه  دینگفتم ... در رو بستم و کل زيیچ

 :دیچیپ رضایعل ادیفر

 کو؟کجاس؟! -

 ... دمیو چشم بست ... لب گز دیبازوم رو چسب سوگل

 :دیکش ادیبلندتر فر رضایعل

 !نجا؟ی!چرا اومده ا؟یدخترم کجاست لعنت گمیم -

 داد: یآروم جوابش رو م انمهریک

 ... وم باش لطفاخونه ... آر نیجاست ... تو هم نیباشه؟هم دیکجا با -

 گفت: یسوگل عصب م؛یدیصداي سارا رو که شن اما

 شه که اونم دنبالِ بابا اومده باشه! یباورم نم -

 بلند گفت: سارا

 ؟یتو خونه ي تو باشه؟!مگه تو چه کاره اش دیچرا با -

 اي هم بلند شد: گهیدمرد  یعصب صداي

 بس کن سارا! -

 و گفت: دیلب گز سوگل
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 !رانِیبدبخت شدم!م -

 با صداي بلندتري گفت: سارا

رار ف دیرا باچباشه؟اصال  نیتو خونه ي ا دیکنم!چرا سوگل با یبس نم -

 !تو!یدادي لعنت ادشیکنه؟تو

 بلندترگفت: انمهریک

 اشته باشه!د یدخالت نکن!فکر نکنم به تو ربط یکیخواهشا تو  -

 بلندتر از بچه هاش گفت: رضایعل

چرا  ط!دخترِ منوس نیا یربط یکه ب یی!توییکه ربط نداره تو یبه اون -

 باشه؟! نجایا دیبا

 م وکرد جلوي پدرش که پدر نبود براش، آرو یم یباز هم سع انمهریک

 خونسرد باشه:

 ایرا؟خونه ي سا رفت ینداشت که بره ... م نجایجز ا ییجا نکهیبراي ا -

 ران؟یم

 ام فشار نهیو باعث شد سوگل صورتش رو توي س دیکش ادیفر رضایعل

 بده:
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 رار کنه!ف دیبا رون؟چرایب ادیاز خونه ب دیاصال چرا با -

 صداش رو بلند کرد: یعصب انیبار ک نیا

کر حمِق شما فدختر ا نکهی!براي ادیترس یبود!م دهیترس نکهیبراي ا -

 بذاره نطوريیخبر رو ا نیا دینکرد که نبا

دختربچه رو جوري  نیکر کري تون بده که ا یشما وه دست کف

 که از خونه ي پدرش اونم اون وقت دیبترسون

 !ادیخونه ي برادرشِ!حق داشت ب نجای!ارونیبزنه ب شب

 ومن سوگل به بغل چشم بستم: دیعربده کش رضایعل

 !یستیتو برادرش ن -

اله ي نوبعد ... صدا زيیصداي برخوردي و به دنبال اون افتادن چ وبعد

 ... انیي ک

ِي سوگل رو از خودم جدا کردم،چنگ زدم به شالِ سوگل که رو له با

 افتاده بود وبه سرم انداختم ... قفل نیزم

تش رو دس وافتاده بود  نیروي زم نایرفتم ... ک رونیرو باز کردم و ب در

 داد ... یاش فشار م یشونیرويِ پ
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 و دیزودتر جنب انیبرداشت که ک زیما به سمتمون خ دنِیبا د رضایعل

 که یبلند شد و جلومون قرار گرفت و دست

 ...محکم رويِ صورتش نشست  نهیسوگل بش ای منبود رويِ صورت  قرار

اومد و  پدرشبه سمت  رانیعقب گذاشتم ... م یشدت ترس قدم از

 ... دیبازوش رو گرفت و کش

ز ا دنیاش نفس کش یخون یِشونیپ دنِیبه سمتمون برگشت وبا د انیک

 هیو با گر دیکش غیرفت ... سوگل ج ادمی

 :گفت

 من ... رِیمنِ ... تقص رِیتقص -

بازوهاش نگهش داشت، آروم  نیو ب دیدستش رو گرفت و کش انیک

 گفت:

 شروع شد ... نتیف نیتو که باز ف -

 به من کرد و گفت: ینگاه بعد

 ن؟یاین رونیمگه نگفتم ب -

 حسم رو به زحمت از هم فاصله دادم و گفتم: یهاي ب لب
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 شد؟! یچ -

 گفت: رانیجواب بده، م انیک نکهیاز ا قبل

 یشونیپ ن،یمززد ... افتاد  یلی... بابا بهش س نی... نترس ستین زيیچ -

 ... زیاش گرفت به لبه ي م

 با پوزخند گفت: سارا

 !قِّشِح -

 و گفتم: دمیاخم در هم کش یعصب

که  ستیپدرت ن ایخونه ي تو  جانیمواظبِ حرف زدنت باش خانم!ا -

 !یکش یشاخ و شونه م

 هم با چشم هاي درشت شده داشت نگاهم رضایعل یحت چ،یکه ه انیک

 کرد ... یم

 یهر چ بود ... نیبرام سنگ رضایرفتار سارا و عل ان،یک یِخون یِشونیپ

 انمهریبود ک یطیبود، هر شرا یبود، هر ک

 اشتمدنه، دوست  ایخواست  یناخواسته شوهرم بود ... دلم م ای خواسته

 شوهرم انمهریک اریاخت اینه، اجبار بود  ای
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 یمم ناومد و چه خوش ی... چه موقت چه دائم ... و من چه خوشم م بود

 جزء خانواده ام محسوب انمهریاومد ک

ه کن نیدادم که به خانواده ام توه یاجازه نم یشد و من به کس یم

 با یاگه اون عضو خونواده رفتارِ خوب یحت

 نداشته باشه ... من

 رفتار رو نداشت تته پته کنان گفت: نیکه انتظار ا سارا

 !؟یگفت یتو ... تو چ -

 وبه پدرش گفت: برگشت

 بابا؟ ديیدي؟دید -

 بگه، من نگاه بهش دوختم و گفتم: زيیچ رضایعل نکهیاز ا قبل

اره ر خانمتون حق نددخت یبه شما نباشه ول یاحترام یجنابِ مجد، ب -

 شما یصحبت کنه ... تا وقت نطوریا

 به عنوان بزرگتر سوگل،اون حق نداره دخالت کنه ... نیهست

 نگاهم کرد ... چشم تو چشمش دوختم ... رهیخ یکم بزرگ مجد

 سري تکون داد و آهسته به سارا گفت: رضایعل
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 تو حرف نزن ... -

 با بهت گفت: سارا

 بابا؟! -

 صداش رو باال برد و گفت: رضایعل

 بهت گفتم؟! یچ -

ردم ک نگاه انیعقب رفت ... به ک یبه من کرد و کم یبا اخم نگاه سارا

 ي من بود ... رهیکه در سکوت خ

 گفتم: آهسته

 !؟یخوب -

 ییي دستمال کاغذي رفت و چند تا جعبه... به سمت  تکون داد سر

 و رويِ زخمش گذاشت و دیکش رونیب

ث همون هم باع ینداشت ول اديیز زيِیها رو پاك کرد ... خونر خون

 شده بود اخم کنم ...

بود  دهستایدر باز اتاق ا نیبود و ب دهیبه سوگل بود که عقب کش حواسم

... 
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 به سوگل انداخت و با خشونت گفت: ینگاه رضایعل

 !نمیبب نجایا ایسوگل!ب -

 :و گفت اختو نگاهم رو به سوگل دادم ... چونه باال اند ستادمیپهلو ا به

 نه ... -

 جلو گذاشت و گفت: یاخم کرد، قدم پدرش

 !نمیبب نجایا ایب -

 گفت: ونیبا چشم هاي گر سوگل

 ... یزن ی... م امینم -

کردم به چهره ي مجد خنده اي نشست که فورا فرو خورد و  احساس

 گفت:

ه چه بکه  نمیببخوام  یم ایبارِ دومم باشه؟ب نیتو رو زدم که ا یمن ک -

 بهت اجازه ینجا؟کیاومدي ا یجرات

 !هان؟داد؟

 حوصله گفت: یب انمهریک

 ... ادیتونست ب ی... من، برادرشم!م اجازه اي الزم نبود -
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 دییاس یکه به هم م ییدندون ها نیکرد ... از ب زنگاهشیتند وت رضایعل

 گفت:

و برادرش تدي؟هان؟ بهت گفتم  ینسبت م نایخودت رو به ا یچرا ه -

 !یستین

 ... با صداي گرفته اي گفت: ستادیو کنار من ا دیجلو کش سوگل

.! فقط تو و برادرمونِ!تو شناسنامه ات اسمش هست.. ست؟اونیچرا ن -

 باهاش خوب رانیا ومسار نیمامان وا

 !م؟یباهاش بد بود عادیمن و م ی... وگرنه ک نیستین

ي به خون نشسته نگاهش کرد و بعد با گام ها ییبا چشم ها رضایعل

 رانیبار هم م نیبلند به سمتش اومد که ا

 پدرش رو گرفت و گفت: بازوي

 ... گهیزده د یحرف هیبابا!اون بچه اس ...  -

 ... لجباز بود مثلِ مادرش: دیکوب نیپا به زم سوگل

 رادرمب شِینزدم ... حرف حق رو زدم ... من دوست دارم پ یحرف هی -

 خوام بمونم ... یباشم ... م
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 کردم؟: یکار م یچ تیجمع نیا نیرو صاف کردم ... من ب صدام

خودم  بمونه ... من نجایچند روز ا هیل آقاي مجد ... خب ... خب سوگ -

 کنم ... مراقبش هستم ... یم نشیتضم

جودم و ورو ت زيیچ کیکرد ... انگار  یمجد موشکافانه نگاه ام م رضایعل

 نیکرد و چه قدر سنگ یجست و جو م

 نگاهش ... بود

 به من کرد و روبه پدرش گفت: دیبا ترد ینگاه میهم ن رانیم

 ...اشه ا جو آروم بباشه ت نجایچند روز بذار ا هیگه بابا ...  یراست م -

 گفت: ظیبه سوگل کرد و با غ ینیخشمگ نگاه

 اش کار دارم!هر چند من خودم هم باه -

 داد ... یسکوت کرده بود و در سکوت به حرفهامون گوش م انمهریک

 شدم و گفتم: کیبهش نزد یکم

 تو نظري نداري؟! ان؟یک -

 بلند کرد و آهسته گفت: سر
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 نجایشم ا یهم خوشحال م یلیسوگل رو چشمِ من جا داره و خ -

 اس ... گهید زیچ هی منبحث  یبمونه ... ول

 سارا گفت: روبه

ثل همون ذره بزرگ نشده و م هیکه سارا چرا هنوز  نهیا منحرف  -

 هاش همه اش دوست داره بچه یبچگ

 تریمرد پدرِ؟غ نیخودش فکر نکرد که ا شِیلحظه پ هیباشه؟ محبوبِ

 کنه؟رفتار  نیداره؟ممکنِ بدتر از ا

 گفت: نهیپوزخند زد ... بلند شد و با ک سارا

ت هنوز تو توهما نکهیه مثه اک ییشما نیمن بزرگ شدم جناب ... ا -

 جوري هی یتون یات موندي که م یکودک

 پسرجون ... البته ... ریما جا بدي!نخ نیرو ب خودت

تنگ کرد وبا  ییسرش رو کج کرد و با چشم ها یزد، کم شخنديین

 بود گفت: یدلسوزانه که ساختگ یلحن

 یحس که پدر بودن و بزرگ بودن چه یخواي حس کن ی... م یاوخ -

 داره؟!
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 برگشت و روبه من با پوزخند گفت: بعد

 یبیچه ع یدون یم یکن یپسري که ازش دفاع م نیدختر جون ... ا -

 که یدون ی!م؟یدون یداره؟!نقصش رو م

 !مِ؟یعق

و  ودبگفته  انمهریدا رو شکر کردم که کهام رو به هم فشردم ... خ لب

 نشدم دهیرنگ پر تیجمع نیمن جلوي ا

 عرق نکردم! و

با  ضاریسکوت کرده بودن ... عل رضایو عل رانی... م دیبلند خند سارا

 با اخم ... سوگل بازوم رو رانیو م تیرضا

 ... دیچسب

 برداشت و گفت: انیکبه سمت  یقدم سارا

رم که اولدورم بولدو یفهم یاز پدر بودن م یآخه خواجه جون، تو چ -

 ؟توکهیبفهم دی!اصال چرا با؟یکن یم

 !یش یوقت پدر نم چیه
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 انداخته بود ... دندون هام رو روِي هم نییسرش رو پا انمهریک

 یطعنه م انیبه ک یک دمیفهم یفشردم..حاال م

مرد رو  کی تیشخص یداد به راحت یبه خودش جرات م ی... ک زد

 خراب کنه ... صدام رو باال بردم و گفتم:

جونت  خواجه اگه به خاطر داداش یگیکه بهش م ینیخانم ... ا یه -

 یشد ... پس بفهم چ ینم نطوريینبود ا

 ن!ردک تیبچه اي ترب نیبود همچ دی! واقعا از جنابِ مجد بعیگیم داري

 ... نبود؟! ریکردم ... بس بود تحق رانیم روبه

 دم:کر اخم

 ي جهینت ،یکه هارت و پورت کردي وبعد در رفت ییشما ران،یآقا م -

 ... برادرت به خاطر تو از نیکارت رو بب

وبه چرت  یکه هر مردي آرزوشِ محروم شده ... اونوقت نشست زيیچ

 دي؟! یوپرتاي خواهرت گوش م

 گفت: یموهاش فرو کرد و به سخت نیدستش رو ب رانیم

 من ... خب ... من ... -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 زد: ادیاز جواب دادن به من عاجز شد رو به سارا کرد و کالفه فر یوقت

 دهنت رو ببندي؟! یتون یتو نم -

 یکرد ... کاش م یباز هم سکوت کرده بود و به من نگاه م رضایعل

 تونستم از نگاه هاش فرار کنم ...

 کج کرد و گفت: رانیمسر به سمت  ریتاخ با

 صدات رو بلند نکن پسر! -

 اومد و گفت: سوگل سمت به

 !میرو جمع کن تا بر لتیبرو وسا -

 کرد: انیبرام خم کرد و روبه ک یسري به آهستگ بعد

ورِ هر ط ه؟اگیفهم ی... م نمتیدور وبرِ بچه هام بب گهیخوام د ینم -

 اون برادرِ احمق تر از ایسوگل  گهید

 !؟ديیاومدن حق نداري راهشون بدي داخل ... فهم نجایا عادیخودش،م

ي ابود ... با صداي گرفته  نیسر بلند کرد ... چشم هاش غمگ انیک

 گفت:
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ثه تو تونم م یونه ي من به رويِ خواهر و برادرم بازِ ... من نمخدرِ  -

 باشم ...

 نگاه اش کرد وبعد گفت: یکم بزرگ مجد

 !رونیب ایب گهید قهیسوگل ... ده دق -

 و سارا گفت: رانیبه م رو

 ... میبر -

ا لب ا بقدم تند کرد و به دنبال پدرش خونه رو ترك کرد ... سار رانیم

 کرد و یهاي به هم فشرده به من نگاه

 آهسته گفت: بعد

 خوري ... یتو به دردش م نیهم -

 باال بردم و پوزخند زدم: ابرو

 ش بشه؟!اي مثه تو زن تهیعفر هی یخواست ینه پس ... م -

 رفت ...بگه که منصرف شد و اون هم  زيیچ خواست

 ادممن من کرد ... شال رو از سرم باز کردم و به دستش د یکم سوگل

 به بلوزم کردم ... خدا رو شکر ی... نگاه
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 بودم! دهیمسلح خواب که

 شد زد ... یزدم ... لبخند هم نم یکمرنگ لبخند

 د ...وما رونیبعد آماده ب قهیبه اتاق رفت و چند دق نییبا سري پا سوگل

 رو گرفت و مهربون گفت: دستم

 ترانه جون ... یخوب یلیخ -

 نیرفت که نگاه به زم انمهریو آهسته به سمت ک دیام رو بوس گونه

 نیا نیب سارادوخته بود ... کم نبود حرف 

 و دستایاگه همه ازش خبرداشته باشن ... روبروش ا یآدم ... حت همه

 گفت:

من  ریتقص بشه ... همه اش نطوريیخواستم ا ی... من ... من نم انیک -

 یخونه م شبیشد ... اگه ... اگه د

.. خودم شد ... فکر نکنم هم بابا کاري بهم داشت . ینم نطوريیا موندم

 من شد ریبودم ... همه اش تقص دهیترس

 سارا ... که

 سکوت کرد و بعد بغض آلود ادامه داد: یکم
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 چیه دعاین ... من ومبهت بگه ... م نطوريیخواستم سارا ا یبه خدا نم -

 میدار ت... دوس میستیوقت مثه اونا ن

و اشون ره ... فکر می... باور کن ... ما حرف هاشون رو قبول ندار یداداش

 ... یبرادرمون شهی... تو هم میقبول ندار

. اش گذاشت .. نهیحلقه کرد و سر روِي س انیدست دورِ کمر ک وبعد

 رو رويِ  راستشمکث دست  یبا کم انیک

 و گفت: دیخواهرش کش کمر

 ...... فقط  ومدهی... برو تا دوباره صداش درن ستیمهم ن -

 قاب کرد: سوگلهاش رو دورِ صورت  دست

 نتونستم نیااز  شتریکردن بهم بگو ... منو ببخش که ب تتیاگه اذ -

 برات کاري کنم ...

 لبخندي با بغض زد و سرش رو تکون داد و گفت: سوگل

 ... دمیرست یهم خودم الک شبی... کاري به کارم ندارن ... د سیمهم ن -

 .رفت .. رونیو به سرعت ازش دور شد و ب دیرو بوس انیکدست  وبعد

 د.ر شکردم که رويِ مبل آوا یبودم و به مردي نگاه م ستادهیا سرجام
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کردم بهش توجه نکنم که محکم موهاش رو  یازش گرفتم و سع نگاه

 .دیکش یم

 سوخت از ی... داغ کرده بودم ... صورتم م دمیبه صورتم کش یدست

 ... تیعصبان

 مرد! نیزد به ا یبه اصطالح خواهر ... چه زخم نیاز ا امان

ه و ذره ذر ختمیآب ر یوانیرفتم ... ل آشپزخونهسالنه سمت  سالنه

 و قیکردم عم ی... چشم بستم وسع دمینوش

 نفس بکشم تا مسلط بشم به خودم. هم پشت

ه که ب دمیرو د انمهریگذاشتم و برگشتم که ک نکیرو رويِ س وانیل

 و دمیکش ینیزده بود،ه هیچهارچوبِ در تک

 بستم ... با حرص گفتم: چشم

 تو؟! ايیم هوی... دادي ...  ی..بوقییصدا هی -

ن از خو ییایصداي قدم هاش چشم باز کردم ... مردمک هاش تو در با

 و زمزمه ستادیا کمیغرق بودن ... نزد

 :کرد
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 خوام ... یمعذرت م -

ه هاش رو رويِ پهلوهام گذاشت و سرش رو خم کرد که روِي شون دست

 یم یدونستم چ یام بذاره ... م

 بس بود! یآغوش براي آروم شدن ول کی. خواست

اش، بس  یکه از من سواستفاده کرده بود به خاطر خودخواه یهرچ

 بود!

 گفتم: بلند

 ... نه!تمومش کن! انینه ک -

 نگاهش ینیتونستم سنگ یشونه ام متوقف شد ... م یِچند سانت سرش

 رو رويِ گردنم حس کنم.

 گفت: آهسته

 رو تموم کنم؟ ینه؟چ یچ -

 ش:برابر امیتونستم کوتاه ب ینم یو پر از درد بود ول نیغمگ صداش

 آغوش گرفتن ها رو! نی!انویهم -
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 ردک کیبه شونه ام نزد شتریرو ب هاش پهلوهام رو فشرد ... سرش دست

 و گفت:

 شم ... یآروم م نایمن با هم یول -

 اش گذاشتم و فشردم و گفتم: نهیهام رو رويِ س دست

زنت  یحت !که با آغوشم آرومت کنم ... منستمیمن مادرت ن -

 یاتم ... م غهی!من فقط چند ماه صستمین

 آغوش ... به بودنِ من عادت نکن. نیا ؟بهیفهم

م قوام رو توي دست هام جمع کردم وبه عقب هلش دادم. با چش تمام

 کرد ... دست ینگاهم م ریدلگ ییها

 رو مشت کرد وگفت: هاش

 !ريیجلوم رو بگ یتونیاون آغوش حقِ منِ!تو نم یول -

 جلو اومد که صدام رو باال بردم و گفتم: یقدم

 ه!باش ام سرِ تو روشخو یشونه، شونه ي منِ و نم نیحق دارم!چون ا -

 گذاشت یبغض نم نیبغض داشت و ا یبزرگ نیا بهداشت ... مرد  بغض

 حرف بزنه!



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

اي چرخوند و  گهیدسرش رو به سمت  د،یاش کش یشونیبه پ یدست

 گفت:

 ... یِآغوش سهمِ من از زندگ نیشونه، ا نیخوام!ا یمن م یول -

شت دااي ن دهیاي نداشت ... مخالفت فا دهیکردم ... حرف زدن فا یپوف

 ... خواستم از کنارش رد شم که مچ

 :دمیغر یرو گرفت ... عصب دستم

 بهم ... ديیسبچبچه  هی نِیع یبس کن!خسته ام کردي ه -

 صورتش اخم ... ینم داشت ول چشماش

.. م .رو دوِر کمرم حلقه کرد و وزنش رو انداخت روم ... خم شد دستش

 آشپزخونه ستون زِیو رويِ م دیکمرم تاب

 کرد و گفت: کیبا دستهام ... صورتش رو به صورتم نزد زدم

و از ربچه ي لجباز سهمش  نیا یبچه ي لجباز ... ول هیمن بچه ام ...  -

 از شتریب ی... حت رهیگیم یزندگ

 !سهمش
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م ستخوا یلب هاش روي صورتم نشست ... م امیبه خودم ب نکهیاز ا قبل

 یزورم نم یاز دستش خالص شم ول

 زن! کیمرد بود و من  کیون ... ا دیرس

اجِ آم رِ یزنم ام،گونه هامو تمام اجزاِي سر و گرد ینیام،ب یشونیپ ابروهام،

 کردم از یم یبوسه هاش بود ... سع

مهرِ بوسه اش شد موم و چسبوند لبه ي پاکت  یخالص شم ول دستش

 نامه رو!

ه ي نندشد بازک انمهریي بلوزم شد نوارِ جعبه ي کادو و ک قهی ونِیپاپ

 پر ذوقش!

 :دمیکش غیتمام توانم ج با

 !وونیولم کن!ولم کن ح -

اش هست د... سرش رويِ نبضِ پرکوبشِ قلبم آروم گرفته بود ...  ستادیا

 گوشه ي لباسم رو یکیکمرم و  یکی

 زده بود ... چنگ
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 ود... بس ب دمیلرز یبود و من م ستادهیحرکت ا یزد، ب ینفس م نفس

 مدارا کردن!

نداشتم براي هل دادنش ... خودش عقب  یینا د،یلرز یهام م دست

 بود ... با تمام نیی... سرش پا دیکش

 گفتم: تمیعصبان

 یم یچه غلط یاي ... داشت عقدهبدبخت  هی!یوونیح هیتو  -

 ... از اول هم نِ؟نه؟آرهیکردي؟هان؟سهِم تو هم

 همون بودي ... کثافت! دنبال

 رو بلند کرد، آروم گفت: سرش

 !دیمن ... من ... ببخش -

.. .ت رف یم نییوار باال وپا ستونیام پ نهیزدم ... قفسه ي س پوزخند

 کار یفشرد ... داشت چ یبغض گلوم رو م

 کرد با من؟ یم

 کرد و گفت: نگاهم

 ... نبود خودمپوزخند نزن ... به خدا دست  نطوريینکن..ا -
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 زدم: داد

 هی...  یستخوا یرو م نیود؟خفه بابا!تو از اول هم همنب خودتدست  -

 ... میکه رفت بروشب بودن با من و بعد د 

 ز!ربادخت وونِیح هی...  ینیدونستم ... مطمئن بودم هم یاول هم م از

 :دیلرز یاومد ... صداش م جلو

 شدم ... من ... یاور کن..عصببنه به خدا ... ترانه،  -

 زدم بهش ... من؟ یلیباال رفت و رويِ صورتش نشست ... س دستم

 زدم ... یلیبهش س من

 هام ... انگشتکرد ... دستش رفت رويِ رد  یزده نگاهم م بهت

ق ززده بودم، انقدر محکم که انگشت هام قرمز شده بود و زق  محکم

 کرد. یم

 رو جلوش تکون دادم و با بغض گفتم: راستمي دست  اشاره انگشت

 ید م... من کمرم داشت خر یگیدروغ م ی... توئه عوض یگیدروغ م -

 فتی.. کديیبوس یمنو م یشد و تو داشت
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به  گورو ب شعوریمجد!متنفر ... منِ ب انمهرِ یبود! ازت متنفرم ک کوك

 خاطر تو، تو روِي سارا دراومدم ... حقت

 ادتی!یرفتار کن نطوريیبا من ا یتون ینم توبهت بگه!حقت ...  یهرچ

 بابت دمتیوقت نگفتم بخش چینره ه

دي که دستت  یکه با من کردي ... چطور به خودت جرات م کاري

 رو؟! تنمبخونه خط 

 ود ش یکنارش رد شدم ... بغضِ تو گلوم لحظه به لحظه بزرگ تر م از

 من لحظه به لحظه ناتوان تر ...

و انرسه که بخواي ز یم ییجا کی ،یهم که باش ایدختِر دن نیتر قوي

 یو بگ ريیو دست هات رو باال بگ یبزن

 ... میتسل

 روبالش ف رِیو سرم رو ز دمیدر رو بستم و رويِ تخت دراز کش یوقت

 شدم ... میبردم، دست هام باال رفت و تسل

 ... دیچیام تو گوشِ خودم پ هیگر صداي
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 یزد به صورتش م یلیکه س یسوخت، دست یبوسه هاش م جاي

 یسوخت، صورتم م یسوخت، کمرم م

 سوخت! یسوخت ... قلبم م یچشم هام م سوخت،

*** 

 ...شن بودم ... چشم هام دوست نداشتن باز ب داریب مهیخواب و ن مهین

شه ...  یم دهیکردم که رو گونه ام کش یرو حس م دستش پشت

 داد ... یموهايِ نرم دستش صورتم رو قلقک م

 پتو ... رِیمشت شد ز دستم

 :دمیرو که زمزمه وار بود؛ شن صداش

 ...بلوط کوچولو  دیخانم گل ... ببخش دی... ببخش دیببخش -

.. حسرت داشت . ایدن کیکوچولو ... بغض کردم..بلوط کوچولوش  بلوط

 وون؟یمن بهش گفتم عقده اي؟ گفتم ح

 !چرا؟

 ینیام سنگ نهیبغض که رو س نیکردم ا یکردم تکون نخورم، سع یسع

 و کش نیام رو سنگکرد، نفس ه یم
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 نکنه ... دار

 :شده ... صداش از کنارِ گوشم بود کمیتونستم حس کنم که نزد یم

جور بد وونیح منِ عقده ايِ نیهم ی... من عقده اي ... ول وونیمن ح -

 عاشقتم ...

د ام ... جاي تک تک بوسه هاش در یشونیلب هاش نشست رو پ دوباره

 داشت!

برش خ خوشمن ... من که قاصد  یمرد تنها بود ول نی... ا ییتنها درد

 نبودم ... من که مرغِ هماش نبودم ... من

 اش؟! ییقرار نبود بشم همدم تنها که

مال کا به خودم دادم تا فکر نکنه یدورِ کمرم حلقه شد ... تکون دستش

 کنم ... یرو احساس نم زيیخوابم و چ

س س خ... هوا رو با خ قی... نفس هاش بلند بود وعم ستادیحرکت ا از

 هاش ... هیتوي ر دیکش یم

س هاش سرد بود و تنش گرم ... انقدر گرم که حرارتش رو احسا دست

 کردم ... یم
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 گوشم گفت: رِی... ز دیباال رفت و کنارم دراز کش پتو

 !داري؟یب -

ده زد دا نکهیکرد؟با وجود ا یو داشت نوازشم م دارمیبود که ب دهیفهم

 بودم سرش؟!

به  دیسرم چسب خودش،رو آهسته تکون دادم، منو چرخوند سمت  سرم

 و گفت: دیکش یاش، آه نهیس

نداري چشم  حق ی... ول یبکش ادیسرم فر ی... حق داشت یحق داشت -

 روز بندازي ... نیهات رو به ا

 یمدرد  هیکرد ... پلک هام از گر یرويِ پلک هام، درد م دیکش دست

 کرد ...

 وي پلک هاي و زمزمه وار با بغض گفت:هاي نرمش نشست ر لب

 دفعه نینکن ... ا تیخودت رو اذ یشم ول ینم کیچشم ... بهت نزد -

 تو اون اتاق ... تو فقط خودت رمیمن م

من صد  یکش یتو عذاب م یوقت یفهم یعذاب نده ... چرا نم رو

 کنم؟! یبرابرش رو تحمل م
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باز شد ...  .پلک هامدیاراده لباسش رو به چنگ کش یهام ب دست

 دیرنگ بود ... نگاهم رو که د یصورتش ب

 زد، کمرنگ و کم رمق ... آهسته گفت: لبخندي

 !؟یبخش یم -

 ریا زو تنزدم ... پلک زدم ... سري تکون داد و بلند شد ... پتو ر حرف

 و گفت: دیچونه ام کش

 به ششدوست داشتن ک نینبود.من دوستت دارم، ا خودمدست  -

 نخواستم بهت دست دراز کنم...  ارهیوجود م

 نِ دیبراي بوس رمینتونستم جلوي وسوسه ي وجودم رو بگ ی... ول یول

 روي کردم ... ادهیوجودت ... ببخش اگه ز

 پاي ... پاي عقده اي بودنم ... بذار

 و یمشک نِ یبود..ج دهیپوش رونیکه لباسِ ب دمیشد و تازه د بلند

 کت... دست برد سمت  دیمردانه ي سف راهنیپ

 و گفت: کتانش
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 یم...  یت شسفر تا از شَرَّم راح رمی... م ستمیچند روزي ن هیمن  -

 انیاونا ب ای نایبري خونه ي مامانت ا یتون

ال که تو شم یات رو شارژ کردم ... همون اعتباريات ... کارت  شیپ

 بهت دادم ... و ...

 کرد، لبخند خسته اي زد: نگاهم

 ... ادیات ب خوش دوارمی... ام دمیات هم جفت خر یبراي گوگول -

 !ورفت

 تو تخت بودم و تو بهت! ادیصداي در که ب تا

 شد؟ یچ

 گفت؟ یچ

 کار کرد؟ یچ

 چرا حرف نزدم؟! من

 سرم ازش؟ یتیبازم موش شدم؟چرا نشون ندادم که از نظر شخص چرا

 پام؟ رِیتونم له اش کنم ز ینشون ندادم که م چرا

 نشون ندادم که من سرکشم؟! چرا
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 سوزونتش؟! یبد م رهیبگ رِشبه پ رَمپ یوقت که

دم گ زتو سالن، چن دمیشه دو یکه از چله رها م ريیشدم و مثه ت بلند

 تو نشیبه پرده و کنارش زدم ... ماش

 نبود ... رفته بود! اطیح

فسِ ه قمرتب بود ... نگاهم ب یوبه سالن نگاه کردم ... همه چ دمیچرخ

 بود ... یزعسلینده اي خوردکه رويِ مپر

 ن،م کیبه قفس ... پرنده ي کوچ دمی... دست کش زیزدم کنارِ م زانو

 حاال کنارِ جفتش بود ... کنارِ هم گوشه ي

و ر دمیداشت با نوکش پرِ فنجِ سف دینشسته بودن و پرنده ي جد قفس

 کرد ... یزمیتم

بزرگ تر شد ... من سرکش بودم، من شجاع بودم،من اعتراض  بغضم

 یکه حقم رو م یکردم به هر کس یم

و سوخت براي مردي که گذاشت ورفت ... که ت ی... دلم م یول گرفت

 روش خروش کردم ...
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نجِ ف یِام با صداي آواز خون هیگذاشتم و هاي هاي گر زیرو رويِ م سرم

 شد یبود از صدام قاط دهینري که ترس

... 

*** 

نا ... نه من رفتم خونه ي پدري ام و نه او دمیبه گردنم کش یدست

 اومدن..

 وشنبود ... حوصله ي ر کی... خونه تار اطیبه ح رهیبودم و خ تنها

 کردن چراغ ها رو نداشتم ...

 بود ... شب شده بود ... کیهم تار رونیب

ر روز ، هخبر نداشته باشم نکهیروز بود که ازش خبر نداشتم ... نه ا دو

 !؟یزد که خوب یم امکیچهار بار پ

 شد ... یخبري ازش نم گهیدادم که آره د یجوابش رو م یوقت و

 کیکرد ...  یتو وجودم سروصدا م زيیچ کیزد بهم و  ینم زنگ

 یاخطار م زيیچ کیزد ...  یزنگ م زيیچ

 که انگار گم شده بود! زيیچ کی...  داد
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 لب آهسته خوندم: ریزدم ... ز هیتک شهیش یرو به خنک سرم

 یکاش تو هم حالِ مرا داشت -

 یجدا داشت نهیاي از ک نهیس

 ؟یفلون ريیم کجا

 ... یبري و بمون ترسم

 اراده یبگاه و یگاه وب ییوپوزخند زدم به خودم ... ترانه ها دمیکش یآه

 شد براي پر کردنِ یرويِ زبونم جاري م

 خونه ... سکوت

 م:تر خوند بلند

 نگفتم که تو طاقتت تموم شد زيیمن هنوز چ -

 حروم شد یهات کل هیگر ینیب یبگم م شویباق

 ماه هیکه آسمون نبودم اما عشق تو  من

 گناه...  ینکن دلم رو به خدا اون ب سرزنش

غض که مهتاب روشنش کرده بودم با ب اطیبه ح رهیباز کردم و خ چشم

 خوندم:



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 شهیمونه هم ینم نجوريیکه ا ایدن -

 شهیخوامو نم ینم گمیم اي،یروز م هی

 رهیمیدلم برات م شهینکن هم الیخ

 ... رهید یلیخ گهیکه د گرديیروزي برم هی

 یم اه بازر تو ذهنم کهیت کهیراه باز کرد روي گونه ام ... ترانه ها ت اشک

 بودم: شونیکردن، پر

 اس نهیکه خدا ته قلبِ آ میسیابنویب -

 اس نهینفس تو حصارِ س ای ادیشورِ فر مثه

 ستین یموندن یچیکه ه یموندن وقت شهیهم با

 ... ستین یهر صدايِ عاشقِ که شکستن اوجِ

.. .مِ دونستم چه مرگ یام خونه رو پر کرد ... خودم هم نم هیگر صداي

 دلم تنگ بود و پر!

 شده بود غصه هام ... زیر سر

 هیند بلند گرنشستم و سرم رو رويِ زانوم گذاشتم و بل نیزم روي

 کردم..
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به  ،کمیخاطرِ خودم، به خاطرِ خانواده ام، به خاطر پرنده هاي کوچ به

 !انمهریخاطر ک

 ... نیبه زم یکفش محکمِ... مثه برخورد  دمیشن ییهام صدا هیگر نیب

وند رست ینم نطوريیمنو ا انمهرینبود..ک انمهریبلند شدم ... ک هراسون

... 

. قلبم تند زدم .. خینگاه کردم ...  اطیگوشه ي پرده ي باال رفته به ح از

 ی... لب هام م دنیتند شروع کرد به کوب

 بود؟ یپوش ک اهیسمرد  نی... ا دیلرز

 لب آروم زمزمه کردم: ریزدن هم نداشتم ... ز غیتوانِ ج یحت

 دزد! -

ر دتا  دیکش یمگه چه قدر طول م یعقب رفتم ... در قفل بود ول عقب

 رو باز کنه؟

 !انی!کلیشلوارم ... موبا بِیرفت رو ج دستم

.. نفر تو فکرم بود . کیکرد ... فقط  تیشروع به فعال عیسر مغزم

 مجد! انمهرِیک
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 بوق، دو بوق ... کیرو شماره اش ...  دیاراده دستم لغز یب

 ..؟اهپوشیسبود مرد  در پشت

 ... صدا یاشک، ب ی.. بزدم . یاتاق ... هق م درِعقب رفتم سمت  عقب

 سوخت ... یهام م چشم

 بوق، شش بوق ... پنج

 بردار! یلعنت

 مرد؟ ییکجا

 ؟ییکجا

 کنان زمزمه کردم: بغض

 بردار! -

 ... ازدیبوق ...  ده

 الو؟! -

 :دمی... نال کیصدايِ خنده و موز نِیگم شده بود ب صداش

 ان؟یک -

 و بلندتر گفت: دی... نشن دینشن
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 شنوم ... بلندتر بگو! یترانه؟نم -

 رو نداشتم ... امکانش نبود ... هق زدم: توانش

 !انمهریک -

فلِ ا قب یکی... صدا ور رفتن  نییاتاق رو قفل کردم و سر خوردم پا درِ

 ... اگه منو دمیاومد ... لبم رو گز یدر م

 داشت؟ د؟دردیبر یکشت؟اگه سرم رو م یم

 کرد؟ ی... اگه بهم تجاوز م اگه

 بدم: رویبه صدام ن یتونستم کم فقط

 ؟ییان؟کجایک -

 که گفت: دیشن انگار

 مهمِ؟! -

 !رمیمی... معلومِ که مهمِ ... من دارم م معلومِ

 !رهیداره به فنا م یام، آبروم ... همه چ یزندگ

 شد: شتریام ب هیگر

 !ای... ب انیک -
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 کرد ... سرد گفت: سکوت

 چرا؟! -

 ؟یکرد؟براي چ یام م هیتنب داشت

اد رفت ... چشم هام گش ادمی دنیباز شدن در که اومد نفس کش صداي

 شد ... تته پته کنان گفتم:

 .. د زد!!.مهرانی... ک ای... دز ... دزد او ... اومده!ک ای... ب انیک -

 رو ازش گرفت: یفرصت زدن هر حرف یزن صداي

 وسط! میبر ایانمهر؟بیک -

ود برها کرده بود و رفته منو  انمهریکه ک یبود؟اون زن یزن ک اون

 بود؟ یکنارش ک

 ... همه اش دروغ بود ... همه اش دروغ بود ... یلعنت

 زدم: هق

 ... ییمقصرش تو ادیسرم ب ییمجد ... هر بال انمهریازت متنفرم ک -

 توجه به الو الو کردن هاش تماس رو قطع کردم ... یب
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ظ اتاق که پنجره اش حفا نیکردم؟چرا اومدم تو ا یم دیکار با یچ

 داشت؟

 کردم خودم رو! ریاس یدست یدست یلعنت

 به اون زنگ زدم؟ چرا

 ار؟یبا سام تماس نگرفتم؟با کام چرا

 !س؟یاصال با پل ای

 ... دمیکش غیشکستن که از تو سالن اومد از ته دل ج صداي

 شِ ...خرضربه هاي آ دیفهم یبا تمامِ توان ... انگار م د،یکوب یم قلبم

 ومدابکشم ... صداي خنده  غیاي که به در خورد باعث شد بازم ج تقه

 وبعد صدايِ مردي:

 شده امشب؟! بمینص یاي جون!چ -

 زد به در: گريیي د تقه

 چند سالته! نمیخوشگله ... باز کن بب یکوچولو؟ه -

 زدم: هق

 ... یعوض -
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.. .به تخت  دمیخنده اش بلندتر شد و من عقب تر رفتم ... چسب صداي

 شد: شتریضربه ها به در ب

 !نتتیبچه قدر مشتاقِ ب یعوض نیا نیبب ایام..ب یآره کوچولو ... عوض -

 اومد ... یهام رو رو گوشم گرفتم ... صداي دستکاريِ قفل م دست

 دیکار با یدست وپام سست شده بود ... چ

 کردم؟ یم

 گشتم که دستم رو بند کنم بهش ... زيیچ کی دنبالِ

 کنار تخت افتاد ... زِیآبِ رويِ م وانِیبه ل اهمنگ

 رمق رفتم سمتش و دستم رو دورش حلقه کردم که در بازشد ... یب

.. . خورد واریرو پرت کردم سمتش که به د وانیو ل دمیکش غیهم ج باز

 ... دیخند اهپوشیسمرد  نیا د،یمرد خند

 تنش ... لباسمثه  اهیبشه ... س اهیمنم س ايِیبود دن قرار

دستش رو  کیدست هاش شدم ...  ریاس امیبه خودم ب نکهیاز ا قبل

 جلويِ دهنم گرفت و گفت:
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ت و شد!اي جووووون!چه دس بمیلعبت نص هینزن!اومدم دزدي  کیج -

 زنه! یهم م ییپا

 ینمنشد.. یکردم خودم رو رها کنم ... مشت زدم ... لگد زدم ول یسع

 تونستم رها کنم خودم رو از دستش ...

 داد ... یبوي گند م دهنش

 وقفه جاري بود ... یهام ب اشک

 یم یلیکردم س یزد تنِ زنانه ام رو، تقال که م یهاش گشت م دست

 زد بهم ...

ز اون خوندم ... ج یرو فراري داد از من و من تو دلم خدا رو م لباس

 ضربه هاش که انگار رِیرفت ز یتنم م

 از روم کنار رفت ... وزنش

.. .فه وق یوب کسرهیزدن ...  غیو از ته دل شروع کردم به ج دمیکش نفس

 سوخت ... یگلوم م

 ... دمیکش یم غیفقط ج دمیشن ینم ییصدا
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 شتبود؟پ یزن ک نی... ا دمیبه صورتم ... نفس کش دیمحکم کوب یدست

 کردم یزدم ... سکسکه م یهم پلک م

... 

 بود ... هق زدم: ایمیزن ک نیبود ... ا ایمیک

 ا؟یمیک -

 دورم حلقه شد: دستاش

 !زم؟یجونم؟جونم ترانه جون؟جونم عز -

اشت ده ک یاش چسبوندم و زار زدم ... زار زدم از اتفاق نهیرو به س سرم

 افتاد ... اون مرد داشت بهم یبرام م

 کرد! یم تجاوز

ردم ک یم هیوقفه گر یمن ب یرو دورِ باال تنه ام پوشوند ول زيیچ ایمیک

 اومد: یکس ادیتا صداي فر

 !انیک شیولش کن!کشت -

ه کود ب انمهریمرد ک نیمرد ... ا نینگاه کردم ... ا ایمیک سرپشت  به

 نشسته بود و اهپوشیسي مرد  نهیرويِ س
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 نشست؟ یوقفه رو سر و صورتش م یهاش ب مشت

دوباره خودش رو رها  انیک یول دیدستش رو گرفت وعقب کش نیحس

 به سرو دنیکرد وشروع کرد به کوب

 داد ... یکه داشت عفتم رو به باد م دزدي صورت

قط ف زد یکلمه اي حرف نم یزد ... حت ی... عربده نم دیکش ینم ادیفر

 برد! یم نییمشت هاش رو باال و پا

 ته دل صداش زدم: از

 !ــانیک -

...  ستادیاش ا یشده ي خون مشت... تو هوا دست  ستادیا دستش

 برگشت و نگاهم کرد ... لب زد:

 !ان؟یجونِ ک -

ش رو ول کرد، اومد سمتم، دست هاش رو باز کرد و منو از آغو مرد

 مرد رو از اتاق نی... حس دیکش رونیب ایمیک

 ؟یزد..با ک ی... بلند بلند حرف م دیکش رونیب

 دونم ... ینم
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 وز بودو ردمجد ... مردي که  انمهرِیک بودم ... انمهریمن تو آغوش ک اما

 یبودمش ... دو روز بود ازش ب دهیند

 بودم ... مردي که اون زن صداش زد ... خبر

 زدم: هق

 ؟یبود؟چرا رفت یکجا بودي؟اون زن ک -

 یمسه گونه هام رو ... بو د،یهاش دورم محکم شد ... سرم رو بوس دست

 هاي مرد رويِ صورتم یلیزد جايِ س

 :دیلرز یصداش م... 

...  جا بودم نیبود ... من هم یعوض هینبود.. یشکی... ه یشکیه -

 تر ... نییپا ابونیچهارتا خ

 شکست: بغضش

 بود ... اي لعنت به من ... لعنت به من ... یمهمون -

 گوشم گفت: ریرويِ کمرم ... آهسته ز دیکش دست

 ... تموم شد ... ینشد..تموم شد خانم یچی... ه شیه -
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ه ي کتونستم راحت نفس بکشم ... حاال اون مرد یشده بود ... م تموم

 بود ... انمهریفشرد ک یداشت تنم رو م

 خوب بود! شهیبود که هم انمهريیهمه ي بدي هاش باز هم ک با

 ... دمیترس یخواستم بره ... م یزدم به لباسش ... نم چنگ

ردنش و ي گ رهیبچرخه و من خ انمهریباعث شد سرِ ک نیحس صداي

 کرده اش بشم: ورماون رگ 

 اومدن ... سایپل -

...  دهارا یتکون داد ... سرم رو فرو کردم تو گوديِ گردنش ... ب سري

 ... آهسته گفت: دیسرم رو بوس

 ورينطیز ا... آروم باش ... نلرز المصب!نلر رسهیدستش بهت نم گهید -

... 

ا ه هاومد ... به اون همهم یدورم ... صداي همهمه م دیچیتر پ محکم

 کردم..به صداي اون زن فکر یفکر نم

 انقدر انمهریشد که ک یکردم که چ یفکر نم نیبه ا یکردم حت ینم

 ... فقط نیو حس ایمیاونم با ک دیزود رس



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 خواستم ... چشم بستم و آروم گرفتم توآغوشِ مردي که یم آرامش

 !وونیبهش گفتم عقده اي و ح

*** 

رم سي باال یکه با نگران ایمیو پشتم مرتب کرد و روبه کبالشم ر انیک

 بود گفت: ستادهیا

 یِ کوفتگ یفقط کم ... دکترش گفت ستین شیزیخدا رو شکر که چ -

 با چند روز استراحت ... شهی... خوب م

 و گفت: دیبه سرم کش یلبخند زد و دست ایمیک

 درست کنم ... زيیچ هیبراش  رمیپس من م -

 نشونیکنارم لبه ي تخت نشست و به من که در سکوت نگاهم ب انیک

 شد نگاه کرد و گفت: یرد و بدل م

 ... رسمی... تو برو..خسته اي ... خودم بهش م زینه عز -

 گفت: انیخواست مخالفت کنه که ک ایمیک

 ...تنهاشون بذاري  ستیرست ن... د انیم نایبرو ... امشب مادرت ا -

 نگاهم کرد و آهسته گفت: دیبا ترد یکم ایمیک
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 اما ... -

وم زدن هاي متدا غیاز ج یزدم و با صداي گرفته ام که ناش لبخندي

 بود گفتم:

 ... من حالم خوبه. زمیبرو عز -

 رو گرفت و محکم فشرد،گفت: دستم

 مطمئن؟ -

 هام رو باز و بسته کردم و گفتم: چشم

 مطمئن ... -

 نبودم! اما

 نبودم که حالم خوب باشه. مطمئن

 ... انمهریکه رفت من موندم و ک ایمیک

 !دیشن یگفت و م یم دیبود که با زهایچ یلیخ

 تخت نشست و گفت: نییپا

 !؟یخوب -

 شدم و گفتم: رهینکردم ... به روبروم خ نگاهش
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 شد؟! یچ ارویاون  -

 و گفت: دیکه به موهاش دست کش نمیتونستم از گوشه ي چشم بب یم

 ... گهیگرفتنش د -

 زدم: پوزخند

 کردي؟ تیشکا -

 خم شد و گفت: منبه سمت  یشد ولبه ي تخت نشست،کم بلند

 کردم؟ یم دینبا -

 کردم و نگاه بهش دوختم: سرکج

 نجا؟یاومده بود ا یبراي چ -

 باال انداخت و گفت: شونه

 براي دزدي. -

 کردم: اخم

 خواست ... یپس چرا م -

 فت:حرفم تموم بشه وگ نذاشت
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ش رونده اپده ... هم تجاوز بوده تو دنبالش بو سیسابقه دار بوده ... پل -

 وقت بود که یلیهم سرقت و قتل ... خ

 بودن ... فک کنم برات روشن شده ... دنبالش

 تنگ کردم و گفتم: چشم

 دزدي؟ نجایاصال چرا اومده ا -

 گفت: کالفه

 ... گهیدونم!اومده دزدي د یخب من چه م -

 بلند بشم که دست گذاشت رو شونه هام وگفت: خواستم

 دراز بکش ... -

 رو کنار زدم و تو تخت نشستم،با حرص گفتم: دستش

 که نخوردم ... ریزخم شمش -

وك افتاد ... هنوز تو ش یداشت اتفاق م یشد که چ یباورم نم هنوز

 روی... پاهام ن دیلرز یبودم..دست هام م

خواستم ضعف نشون بدم اونم  ینم یبراي قدم برداشتن ول نداشت

 دونم سرش تو کدوم یجلوي مردي که نم
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 گرم بود ... آخور

 کمیکردم که بازوم رو گرفت وبه خودش نزد زونیرو از تخت آو پاهام

 کرد، صورتش رو جلو آورد و گفت:

 تراستراحی... بگ یروپشت سرگذاشت یلجبازي نکن ترانه!روزِ پرتنش -

 روانشناس شِیببرمت پ دیکن!فردا هم با

... 

 بهش نگاه کردم که به تنديِ نگاهم جواب داد: تند

ات  یچیه یخواي بگ ی؟میکن یم نطوريیا ه؟چرایهان؟چ -

 ات هرهز دي؟کهیکه نترس یخواي بگ یست؟مین

 به ازیروبرو بشه مسلما ن زيیچ نیبا چن یدختري وقت ده؟هرینترک

 کمک داره!

 شدم تو صورتش: برّاق

 شده؟ یکدوم موضوع؟مگه چ -

 شده! یدونستم چ یم خودم
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اه خواستم برابرش کوت ینم یندارم ول یدونستم حالِ درست یم خودم

 ... امیب

 اش گفت: دهیدندون هاي به هم چسب نیب از

 دمایکن!هروقت نترم  وونهی. دشم .. یم وونهیترانه من خودم دارم د -

 خونم قل قل دمتید یتیتو چه وضع ادیم

 کنه ... یم

 شدم و گفتم: رهیچشم هاي به خون نشسته اش خ به

گ زدم اون موقع که بهت زن نمیشدي؟بب یرتیغ ؟مثالیگی!راست م؟ا -

 که بهت یبود اون زن یکجا بودي؟ک

 مگه تو نمیحال کردي؟!بب دي،یباهاش رقص یوسط؟رفت میبر ایب گفت

 نیمسافرت؟مسافرتت ا ريیم ینگفت

 ؟یوسط قر بدي وقر دادن دخترا رو تماشا کن بود؟بري

 سرخ شده بود ... رگ گردنش متورم ... صورتش

 لب زد: آهسته

 ام نکن! وونهید -
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 هام رو مشت کردم وصدام رو باال بردم: دست

 ن؟مداري واسه  یجواب ؟چهیخواي بکن یکار م یات کنم چ وونهید -

 ظی... با غ دمیرو تو دست هاش گرفت و محکم روي تخت کوب بازوهام

 گفت:

 نیهم رونیبشهر  نیهم ؟تویفهم یجا نرفته بودم!م چیه شعوریمنِ ب -

 یدو روز ... م نیدر بودم!تمام ا

 دم... مجبور ش یکوفت یِمجبور شدم برم اون مهمون یلعنت ؟منِیفهم

 نیاز بزرگتر یکیچون مجتهدي 

 مونیکارساختمان سازي رو داره و براي امضاء قرارداد  شرکتهاي

 هم که صداش یداده بود ... اون زن یمهمون

 بود ... که خواهرش بود ... نشیاز مهندس یکی ديیشن رو

 زدم و گفتم: پوزخند

 ... نیم ... بببله ... منم که باور کرد -

 ام رو برابرش گرفتم و گفتم: اشاره انگشت
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ه ن ایوابطت سالم هست گردي و ر یم یکه با ک ستیاصال برام مهم ن -

 ... اصال با زن انهی. مشروع هست ..

 یاشقي عهمه ادعا نیکه ا ییمهمِ که تو نیبا مرد ... برام ا ای دمخوري

 رو که دوسش داري رو رها یداري کس

...  ییکجا گمیو عشق وحال!بهت زنگ زدم و م یمهمون یورفت کردي

 مهمِ؟!خب اگه مهم یگیخونسرد م یلیخ

نه خو نیاکه ادعا داري مرد  تو!تو نبود گرفتمیکه باهات تماس نم نبود

 یکه حت یاي، تو خونه ات داشتن به کس

 !؟یفهم یکردن!م یم تجاوزاي همسرت  غهیص

 ردم نیاش عرق نشسته بود ... چونه اش منقبض بود ... ا یشونیپ روي

 ترسناك شده بود!

 وبا حرص گفت: آهسته

 ... یکن یبس کن!داري ناراحتم م -

 و داد زدم: دمیاش کوب نهیدو دستم به س با

 .سیبه درك!برام مهم ن -
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.. .کرد آروم باشه  یهاش رو قفل کرد دورِ مچ دو دستم ... سع دست

 چشم بست و گفت:

 وداد نکن! غیترانه ... انقدر ج -

 و داد نکنم؟ غیج

 و داد نکن؟ غیج گهیفهمه که م یمرد چه م نیا

 رفت؟ یمن داشت به باد م زِیهمه چ یفهمه وقت یم چه

خواستم و  یزدم و کمک م یم غیفهمه که با همه ي وجودم ج یم چه

 نبود؟ چکسیه

 بود داشت یبود و چ یکه معلوم نبود ک یخودش تو آغوش زن اونوقت

 داد..! یجولون م

 حرص و بغض گفتم: با

ه کمنم  نیبهت بربخوره؟!ا دیبا چرا ؟تویناراحت بش دیآره ... تو چرا با -

 رِیمنم که داشتم ز نی.ادمیعذاب کش

 یشتدا یشدم..اونوقت تو ... تو ... توي لعنت یله م یاون عوض وزنِ

 گذروندي!اون ... یخوش م
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 یاش چسبوند..صداش م نهیحرف بزنم، محکم سرم رو به س نذاشت

 :دیلرز

 شیپخونه  یتو چرا نرفت یکردم ول یوتاهقبول دارم ... قبول دارم ک -

 خونواده ات؟مگه نگفتم

ا چرا حرف منو گوش نکردي ... من که گفتم تنه برو؟هان؟نگفتم؟تو

 !ان؟یب ینمون ... چرا بهشون نگفت

 ..تمدونس ینم یچیدونستم ... من ه یجوابم رو نم ینداشتم وقت یجواب

 به شونه هام و گفت: دیکش دست

.. . ییجا بودم ... تو خونه روبرو نیمهمن تنهات نذاشتم ترانه ...  -

 ... من حواسم بهت بود یِهمون خونه کلنگ

 که رفتم یچند ساعت مجبور شدم برم ... کاش نم هی... فقط ... فقط 

 ترسون نطوريی... ا نمتیبب نطوريیاالن ا

 نشده ... یچینشون بدي ه یکن یم یسع یلرزون که ه و

 مدیکه نفهم دیبه گونه هام کش یاش جدا کرد، دست نهیرو از س سرم

 شدن و گفت: سیخ یک
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ت ا. خواستم تنهجا بودم .. نیدوروز رو هم نیتمام ا ؟منیکن یباور م -

 یکم ... که کاش نم هیبذارم 

ه ... اون خودش با هم سین یچیمن و اون زن ه نی.باور کن بذاشتم

 ... باور کن کنهیم یاحساس راحت ییهوی

 تو چشمش نگاه نکردم ... بعد برم باهاش برقصم؟ یحت

 یب ي هیکه گرفته بود از گر ییکرد از بغض و صدا یکه درد م ییگلو با

 صدا گفتم: یوقت و ب

 .سیبرام مهم ن -

 کج وبا تمسخر زد و گفت: لبخندي

 باورم شد ... -

 شد و بعد آهسته ادامه داد: رهیبهم خ یکم

 منو! بودم و نبودم ... ببخش یت ممراقب دیشرمنده اتم ترانه ... با -

زد و  هیام تک یشونیبه پ یشونیفرستاد و پ مگردنرو پشت  دستش

 گفت:
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 رفته تمیحر دنِیرتا مرزِ د کنمیفکر م ی... وقت رتیاز غ رمیمیدارم م -

 دیترانه ... شا رمیمیکرده ... م تتی... اذ

...  ريزتیتو براي من از جونم مهم تر و عز یبراي تو مهم نباشم ول من

 نو؟یا یفهم یم

آورده در نداشتم بگم ... ترس و اضطراب منو از پا زيینگفتم ... چ یچیه

 بود ... سرم رو رويِ بالشت گذاشت و

 :گفت

 به سام؟ ایخواي به مامانت بگم؟! ینم یمطمئن -

 گفتم: یفیصداي ضع با

 بدونن ... زيیخوام چ یآره ... نم -

 و گفت: دیبه موهام کش یتکون داد ... دست سر

دا اشه؟!بعبشدي حالت بهتر شد ...  داریب یوقت دی... شا ربخوابیبگ -

 ... میبازم وقت هست که صحبت کن

.. پتو نزدم ... فقط چشم بستم . دشییبراي تا یندادم ... حرف سرتکون

 و کنارم نشست ... دیرو روم کش
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 :انمهریک

 یکردم آروم بشم ... سع یکردم و سع کیچاي رو به لبم نزد وانیل

 یرژه م پلکمکه پشت  ريیکردم به تصاو

 شدم ... یم وونهیتوجه نکنم ... داشتم د رفتن

دوري که  ترانه رو تنها نذاشتم ... فقط چند روز ازش دوري کردم ... من

 نه!

 نه دور! یموندم ... ول دور

ار اگذوروبرو بودم که براي ساخت وساز به شرکتمون  یِخونه ي کلنگ تو

 جا نرفته بودم ... چیشده بود ... من ه

 فقط چند ساعت غفلت کردم. یدور مراقبش بودم ... ول دورا

 تنها نبودم! ی... ول یشدم برم به مهمون مجبور

 ... ایمیو ک نیبودم و حس من

 تنها نرفتم ... من

 ... دمینرقص یزن چیبا ه من

 فکري ام ... یبه من و ب لعنت
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ه بهم زنگ زد خواستم سردي نشون بدم ... مثل پسراي تازه ب یوقت

 سبز شده لبپسراي تازه پشت  ده،یرسبلوغ 

ش ا جهینت یام ... ول یتوجه یبودنم ... به ب خیبه  نمیرو بب واکنشش

 عکس شد.

ردم ک یمشه َتهِش ... فکر ن یم نیکردم ا یاش بد شد ... فکر نم جهینت

 تو ادیب شیپ یبهم بگه هرچ یوقت

 کنمم رِیتصو نیخودم رو برسونم خونه بابدتر مهیو من سراس یمقصرش

 روبرو بشم ...

ا بفاصله داشت  ابونیفقط چند تا خ یکردم که مهمون یرو شکر م خدا

 خونه ام ... خواسته ي خدا بود ...

 نبض نیا ی... سرم نبض داشت ول دمیدردمندم کش یِشونیبه پ یدست

 تونست وادارم کنه که مسکن بخورم ینم

 ترانه بود ... شِ یاستراحت کنم ... فکرم پ و

 روزِ ترانه ام اومد؟به  یچ

 اون مرد بهش حمله کرد؟! یوقت دیکش یچ
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 !دیترک یبه سرم ... سري که داشت م دمیمشت کوب با

 چسبوندم ... زیام رو به م یشونیاي کردم و پ ناله

 !د؟یاون مرد تنش رو د خدا

 واي ... واي خدا ... اي

 ... دمیرو کش موهام

 ترانه؟به پوست  دنیهاش رس انگشت نوك

 من ... وايِ

 کار کنم؟ یچ دیبا من

 م؟کار کرد یاومد ... من چ یم شینبود اون حادثه اي که داشت پ کم

 کنم؟ یکاري بکنم فکر نم نکهیقبل از ا چرا

ه درصد ترانه نخواد بر کیدرصد،فقط  کیفکر نکردم که ممکنِ  چرا

 خانواده اش ... شِیپ

 !یبه منِ لعنت لعنت

 یکرد ... حت یام م وونهیکرد ... تصورش د یداشت خفه ام م رتیغ

 ي جهینت قهیهمون چند لحظه،چند دق
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 من بود.. حماقت

 جاش هم حکمش نیکردم ... هر چند تا هم یاون مرد رو رها نم من

 آتشِ دلِ من رو نیا یاعدام بود ول

 کرد ... ینم خاموش

 ؟هیچاثراتش  دونمیبه ترانه گذشته ... من که نم یدونم چ یکه نم من

 کنه باهاش؟ یچطور برخورد م ترانه

 اد؟یکنار م باهاش

 ده؟! یواکنش نشون م ای

 ترانه باعث شد از جا بپرّم ... غیج صدايِ

 اتاقبعدي به سمت  غیرفت، چشم بستم و با ج جیاي سرم گ لحظه

 ... دمیدو

 دمیزد، لبه ي تخت نشستم و تو آغوش کش یم غیتوي خواب ج ترانه

 ... صداش زدم ... چند بار!

 عد بازه بشد ... چند لحظ رهیشد ... بهم خ داریبلندي ب غیبا ج باالخره

 زدن کرد ... سرش رو تو غیشروع به ج
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 ام فرو کردم ... لعنت به من! نهیس

 منِ. رِیها تقص یشونیپر نیمنِ ... ا ریاش تقص همه

م صداش تو موهاش ... آرو دمیبه خودم فشردمش، دست کش محکم

 رِ یکردم ... نوازشش کردم ... زمزمه کردم ز

هرِ ز یِ... معاشقه کردم باهاش،معاشقه اي تلخ و دردناك ... تلخ گوشش

 کاره که داشت بند بند مهیتجاوزِ ن کی

 کرد ... یرو از هم باز م وجودم

 کاشتم رويِ گوشش و گفتم: بوسه

ه تران ستین یچی... ه ستین یچی... آروم باش ترانه ... ه ششششیه -

 رمیجا نم چی... ه رمی... نم نجامی... من ا

... 

 کار کنم باهاش؟! یمن چ ا،یکرد ... خدا یهق م هق

 کار کردم باهاش؟! یچ من

ردم ب یم نیجور از ب کیرو  یشونیپر نیا دیکردم ... با یآرومش م دیبا

 ... دستش رو نوازش کردم و آهسته
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 زمزمه کردم: براش

 رهیشونه هام خوابت بگسرتو بذار رو  -

 رهیتابت بگ یتا آروم دلِ ب بذار

 رهید گهینگو از ما گذشته د بهم

 رهیگیام م هیگر دنشیمن از شن یحت

 وترتو سیام سرتو،چشماي خ نهیرو س بذار

 رهنتوینگات کنم،بو بکشم پ ریتا س بذار

 کنو بچسب بهم،بکش دوباره دست بهم بغل

 فس بهمتر از ن کیرو ندارم،نزد یتو کس جز

 رهیبذار روشونه هام خوابت بگ سرتو

 ... رهیتابت بگ یتاآروم دلِ ب بذار

*** 

 به موهاش ... دمیبراش خوندم و دست کش تاصبح

ر ختد نیباال سرش بودم و آرومش کردم ... ا دیوقت که از خواب پر هر

 د،یلرز یمثلِ گنجشک م نطوریکه ا
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 دم ...ش شي من نبود ... ترانه اي بود که من باعث به وجود اومدن ترانه

 :سوخت براش زمزمه کردم یکه م ییو با گلو دمیاش رو بوس یشونیپ

 یچه کردي؟که به دلِ من نشست -

 امیتو م شیبا عشق واحترام، هنوز پ که

 خوامیتورو م هنوزم

 ايلحظه ه نیتر کیبود ... تو تار کیپنجره نگاه کردم، هوا تار به

 یمونده بود به روشن یخودش، کم یزندگ

 ... روز

 رسوندم ... نرمو سرم رو، به بالشت  دمیدراز کش کنارش

 بودم ... خسته

 داشتم ... سردرد

 سوخت ... یم گلوم

 سوخت ... یهام م چشم

دم بو گذاشته سربدتر از اون رو پشت  یبدي رو گذرونده بودم، شب روزِ

 یآرومم م دنیبچند ساعت خوا دی... شا
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 ... کرد

 ..خوب بود . شهیبستم که صداي اذان بلند شد ... اذان صبح هم چشم

 بود ... یدوست داشتن شهیهم

 بود! گهید زِیچ کیصبح  اذان

که روحت رو  رینظ یبلطافت  کیحس نرم ...  کیحس خاص،  کی

 داد ... یجال م

 که ییزد، خدا یشم که داشت صدام م الیخیرو ب ییتونستم خدا ینم

 یکوفتگ یکه ترانه تنها با کم نیهم

م الکه س ییآشفته کنارم بود رو از اون داشتم، خدا یبا روح وهرچند

 بودنِ ترانه رو از صدقه سرش داشتم، از

 اش ... یاز مرحمت و بزرگ لطفش،

و ر و پتو دمیاي کش ازهیبه تنم دادم ... خم یشدم و کش و قوس بلند

 دم ...رويِ ترانه مرتب کر

 آب سرد وضو گرفتم که خواب از سرم بپره ... با
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 یخواستم شکر کنمش براي بزرگ یبستم و بسم ا ... گفتم، م قامت

 اش، براي دست ییاش، براي خدا

 ازمون ... دنشینکش

بابت لطف  دنمینفس کش یکردم که حت یوقتا فراموش م یگاه

 نیخداست که اگه اون نباشه، اون نخواد هم

 شه! یقطع م نفس

 خورم. یم نیاگه خدا دستش رو از پشتم برداره با سر زم که

 نماز رو که دادم چشم بستم و شکر کردمش ... سالمِ

 بودنِ ترانه ... سالم بابت

 پاهام رو جمع کردم ... دم،یجانماز دراز کش کنارِ

 تونستم بخوابم! یراحت م حاال

*** 

و  ردمک یکردم،کوتاهبود که حقم بود ... من بد  نیباهام سرسنگ ترانه

 دادم ... یداشتم تقاصش رو پس م
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 ود ز یترانه مثل مرغ سرکنده بود..بال بال م دیدادگاه که رس موعد

 که ارهیکرد به روم ن یم یحال سع نیدرع

 ه باو مراجعه هاي منظمش به روانشناس ک مشاوره... باوجود  دهیترس

 صورت گرفت بازهم ایمیاصرارهاي ک

 داشت ... ترس

 ..د .هرچند بهتر شده بو دیپر یگاه از خواب م یشب ها گاه وب بازهم

.. .ود اش گذاشته ب هیاي رو روح یي کوتاه اثر طوالن قهیچند دق همون

 شکننده اش کرده بود و دوباره ساختنش

ت اسخو یشد ... م یانگار داشت سرپا م نهایبا همه ي ا یبود ول سخت

 کردم یکه سرپا بشه ومن ازش دوري م

 نشه ... یعصب زه،یاعصاب اش به هم نر دنمیبا د که

 ام بود ... فهیکردم که وظ یم تشیبودم و در سکوت حما کنارش

 ...به جاش جونم رو براش بدم  یام بود حت فهیعاشقش بودم و وظ من

 یزد و شهادت م یکه داشت براي دادگاه حرف م یمدت کوتاه همون

 نیداشت قلبم رو محکم ب یکیداد، انگار 
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ن ماومده ها و  شیفشرد ... برام حرف نزده بود از پ یهاش م پنجه

 و چه دمیشن یداشتم ماوقع رو تو دادگاه م

 سخت بود! قدر

د به شعث گفته بود ... که با ییزهایآروم آروم به مادرش و سام چ ترانه

 ..رمیقرار بگ شماتتشدت مورد 

 !زدم یم دیزدم که نبا یروم بود و دم نم اديیز فشار

 ..ستادمیا یپاش م دیکرده بودم وبا اشتباه

 ... دمیبه موهام کش یگرفتم و دست ینفس

تر به که روزهاي سخت گذشته بود، حاال که ترانه با کمک مشاوره حاال

 خونهشده بود، حاال که حکم اعدام دزد 

تل مورد ق کیجرمهاي متعدد و سه مورد تجاوز به عنف و  لیبه دل ام

 تونستم یرو نم مانیاومده بود، حضورِ پ

 کنم ... تحمل

بور مج شده بود و من شتریروزها تو خونه ام ب نیرو که ا یمانیپ حضور

 بودم تحملش کنم ...
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و وبرربا واکنش ترانه  یو هر اعتراض یهر اخم کردن ،یهر مخالفت چون

 شد ... یم

ام د تمبردم که با وجو یم یپ تیواقع نیبه ا شتریهر لحظه ب نکهیا با

 و جرم هاي اون مرد خدا بهمون میجرا

 فکر نیتونستم با ا ینم یشد ول ریختم به خ زیکرد که همه چ رحم

 باعث شده پاي ترانهمقابله کنم که نجات 

 به خونه ام باز بشه ومن فقط عذاب بکشم! مانیپ

 ود پر بو ایدلم از همه ي دن یخنده هاشون با هم وقت دنیبود د سخت

 داشتم واسه قرار گرفتن ازیفقط به ترانه ن

... 

م نا داداو صداي خنده اشون بلند شد، نگاه از روزنامه گرفتم و به دوباره

 که سرشون رو تو لب تاپ فرو کرده

 دادن ... یرو به هم نشون م زيیو چ بودن

 ردم؟کرد که من م یترانه درك نم چرا

 حساسم؟
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 دارم؟ غرور

 دارم؟ رتیغ

 ... بودتاوانِ من ن نیا یکرده بودم که تنهاش گذاشته بودم ول تباهاش

 !؟خنده زنِ منِ یدختري که باهاش م نیکرد که ا یفکر نم مانیپ چرا

ه هستآنگاهم رو به ترانه دادم که لحظه اي بهم چشم دوخت ...  ریدلگ

 لب زدم:

 ... سیحالم خوب ن -

 داد ... مانیغره اي بهم رفت و دوباره حواسش رو به پ چشم

 گرفت ... دلم

 !مانیدر حضورِ پ یتوجه یب نطورینبود ا حقم

 شدم و روزنامه رو رويِ مبل پرت کردم.. بلند

 ها ... یرحم یها و ب یتوجه یب نیاز ا امان

وا خنده هاشون به ه کیرفتم که دوباره شل اتاقمسالنه سمت  سالنه

 رفت ...
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کان  مه مجبور شدم بهش نقلِک یتوجه به اونها پناه گرفتم تو اتاق یب

 ازم نداشت ... یکنم چون ترانه دلِ خوش

نه براي من  یول دیخند یاي نشستم و چشم بستم ... قشنگ م گوشه

 اش! یی... براي پسردا

 !مانیپ براي

 اش بود؟درست ... ییپسردا مانیپ

 مثلِ برادرش بود؟درست ... مانیپ

 برادرش که نبود! یول

 که نبود! محرمش

 نداشت اونطور بهش بخنده ... حق

 ... گرانیهاش براي د یحسود بودم به لبخند ها و مهربون من

 رو رويِ زانوهام گذاشتم ... سرم

 توي سالن اومد ... ییتلفن همراهم از جا صداي

 ه؟یک نمینداشتم بهش سربزنم ... حوصله نداشتم بب حوصله

 فت:گه ه بود، آهستچند لحظه بعد که در باز شد سربلند کردم، تران اما
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 !یِب یب -

 رو جلوم گرفت ... لیدست دراز کرد سمتم و موبا وبعد

 ادم:د جواب رمینگاه از ترانه بگ نکهیحرف دست دراز کردم و بدون ا یب

 !؟یب یجانم ب -

ام هشم زل زده بود تو چ میبود مستق ستادهیکرد، ا یهم نگاهم م ترانه

... 

 ؟ییکجا ان؟مادریک -

و  غیاومد ... ج یم خطکه از اون سمت  ییسروصدا یِرفت پ حواسم

 ... هیگر

 کردم: اخم

 !؟یب یشده ب یچ -

 بغض داشت: یب یب

 مادر خودت رو زودتر برسون ... انمهر،یک -

 شده بود؟ ی... دلم به شور افتاد ... چ دمیجا پر از

 شده؟ یکه چ دیشد و با سر پرس کیبهم نزد ترانه
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 وبهم چشم غره ستیبودم ... من بهش گفتم حالم خوب ن ریدلگ ازش

 جوابش رو یبه تالف خواستمیرفت ... م

 نداشتم ... یدلِ تالف یول ندم

 باال انداختم و لب زدم: شونه

 دونم ... ینم -

 گفتم: یب یبه ب خطاب

 ؟ییخبره؟کجا ؟چهیب یشده ب یچ -

 با هق هق گفت: یب یب

 عمارت! ایفقط ... فقط ب -

 د؟کر نطوريیشد؟چرا ا یکرد ... مبهوت به تلفن زل زدم ... چ وقطع

 سمتش: دیصداي ترانه نگاهم چرخ با

 گفت؟ یچ یب یشده؟ب یچ -

 گفتم: آهسته

 ... گفت برم عمارت ... دونمینم -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 نیصداي نازن ه،یشد ... صداي گر اریخودم اومدم، ذهنم هوش به

 بود..نازي ... مادرم!

 ... دمشیزدم به شلوارم و بدون توجه به حضور ترانه پوش چنگ

 دی.بازدم رونیبرداشتم و از اتاق ب زیرو از روي م پولم فیو ک چییسو

 رسوندم ... یزودترخودم رو م

 تونستم تنها بذارم.. یترانه رو نم یول

 ردام برخو نهیبگم که محکم به س زيیو برگشتم به ترانه چ ستادمیا

 برگشتم با یاومده بود و وقت کرد ... دنبالم

 ام ... نهیبود به س دهیچسب صورت

 گفتم: یبا نگران دمش،یرو گرفتم و عقب کش بازوش

 ترانه؟ یخوب -

 اش رو ماساژ داد و گفت: ینیدست ب با

 کردي؟ لگفت که ه یچ یب یخوبم ... چته؟ب -

 تکون دادم و گفتم: سر

 برم ... فقط ... دیکه نگفت ... با یدرست و حساب زِیچ -
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رانه ته کخواستم  یازش م دینگاه کردم ... چاره اي نداشتم، با مانیپ به

 نجایهم ایرو به خونه ي مادرش ببره 

 میاشتند از تنها گذاشتنِ ترانه تو خونه یبمونه ... سابقه ي خوب ششیپ

... 

 اخم گفتم: با

 خونه ي عمه ات؟ شیبریم -

 سته بود، بلند شد و گفت:که تا اون موقع روي مبل نش مانیپ

 خودش بخواد، آره. -

 به ترانه نگاه کردم و گفتم: کالفه

 مایدم م... خو برو خونه مامانت مانی..با پیتونم بذارم تنها بمون ینم -

 دنبالت ...

 برم که بازوم رو گرفت وگفت: خواستم

 برم؟ دی!اصن چرا بارمیجا نم چیمن ه -

ش ا قهیشق مانیرو دورِ کمرش انداختم و بدون توجه به حضور پ دستم

 و گفتم: دمیرو بوس
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 فتاد ...ااتفاق ها  نیباري که تنهات گذاشتم بدتر نیچون آخر -

 کرد: لج

 !رمینم ییمن جا -

 به من گفت: ستیاوضاع خوب ن دیکه د مانیکردم ... پ یپوف

 نم ...مو یم ششیجا پ نیهم ایبرمش  یم ایتو برو ...  -

ده خنب مانیدوست نداشتم ترانه به پ یکه حت یاي نداشتم ... من چاره

 به ترانه، تیحاال مجبور بودم براي امن

ست د دمِفرد  نیمطمئن تر مانیبدم ... فعال پ تیکنارِ اون رضا بودنش

 بود ...

ه رکوس ریزدم ... دلم مثلِ س رونیاز خونه ب عیتکون دادم و سر سري

 اون یب یشده بود که ب یچ ... دیجوش یم

 مضطرب بود؟ همه

 زد؟! یم غیشده بود که نازي ج یچ

*** 

 ... دمیکش شتریرو ب موهام
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 زد ... ینازي هق م هنوز

 گرفت ... یرفت و مدام با تلفن همراهش شماره م یرژه م رضایعل

 ..د .ش یکرد وبعد خاموش م یم دادیبار داد وب کی قهیهرچند دق عادیم

 سخت بود! باورش

 شده بود! ستینبود ... ن سوگل

 بار منو برادرِ خودش خطاب کرده بود ... نیکه آخر یسوگل

 کرده بود ... قیعالمه حس خوب به وجودم تزر کیکه  یسوگل

 و گفت: دیبه بازوم کش یدست یب یب

 ه ...خداي نکرد ایکن یر ... صورتت سرخ شده ... سکته مآروم باش ماد -

از پاره ي  خبر باشم ... یکه از خواهرم ب نیکردم بهتر بود از ا یم سکته

 خبرباشم.. یتنم ب

 گفتم: رضایرو باز بلند کردم و روبه عل صدام

تونن  ی... اونا بهتر م سیپل نین!زنگ بزنیاریانقدر مسخره بازي در ن -

 کنن! داشیپ
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 هک با چشم هاي به خون نشسته بهم نگاه کرد، دونه هاي عرق رضایعل

 و گردنش گونهاش به سمت  قهیاز شق

شم خ ... با نمیتونستم بب یفاصله هم م نیکرد رو از هم یم دایپ راه

 گفت:

 یهمه م سینه؟!زنگ بزنم به پل ای یفهم یه؟میآبرو چ یفهم یتو م -

 فهمن!

 زدم و گفتم: پوزخند

 یچ !مثال؟یچ ادیسرِ سوگل ب ییسوگل؟اگه بال ایبراي تو آبروت مهمِ  -

 خواد بشه؟مگه سوگل آدم یم

و هنوز  رونیگرفتنش؟صبح از درِ خونه زده ب یتو پارت کشته؟مگه

 !؟ی... اونوقت نگرانِ آبروت ومدهین

ه ب و ستیکه خبري از سوگل ن دمیکه پا توخونه گذاشتم و فهم یوقت از

 شدم یم وونهیخبر ندادن داشتم د سیپل

که  یفاقشهر و با ات نیباشه، هرجاي ا ییدختر ممکن بود هر جا نی... ا

 به دلم شتریبراي ترانه افتاده بود ترس ب
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 کرده بود ... دایپ راه

کر فن خونه ام؛ چو ادیب نیخشمگ رضایبود که اجازه نداد عل یب یب نیا

 یتلفن یمنِ ... حت شِیکرد سوگل پ یم

.ازم کنم. لکه ه دیترس ی... م انهیکه سوگل خونه ي منِ  دینپرس ازم

 خواست که به عمارت برم ...

 ... یاالن حالم بدتر بود ... بدتر از هروقت یول

 کرد،جوابم رو نداد و باز شماره گرفت ... یخودخوري م رضایعل

 دونم ... یرو نم یي چه کس شماره

مت ه سوارد شد ... ب مهیبگم که در باز شد و سارا سراس زيیچ خواستم

 و گفت: دیرفت و درآغوشش کش نازي

 شده؟ یچ -

 گفت: سیخکه پف کرده بود و صورت  ییبا چشم ها نازي

 !ستیجا ن چی. ه.. ستی!خبري ازش نستیسوگلم ... سوگلم ن -

 :دیکه پرس رانیروبه م سارا

 ن؟یزنگ زد سیبه پل -
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 زد: ادیرو به سارا با خشم فر رضایعل

 !؟رهیآبروم م گمیم یفهم ی!مسیپل سیپل ی!هگهید نیبس کن -

 ضجه زد: نازي

 !سیسرم ... بچه ام ... بچه ام ن آبرو بخوره تو -

وم ي نازي شدم ... نازي اي که خودکشان و خود زنان روبر رهیخ من

 بود که ینازي همون زن نینشسته بود ... ا

و  منِ دوازده ساله براي جلبِ محبتشون از مدرسه فرار کردم یوقت

 تفاوت یمدرسه بهشون خبردادن، ب نیمسئول

 :گفت

 به درك! -

 نازي همون نازيِ! نیا

 تفاوت که خودش رو به مادريِ سوگل قبول داشت ... نیبا ا فقط

 یکرد، از چشم هاش م یبا بغض نگاهم م ،یب یبسمت  دیچرخ نگاهم

 یکنه، که چ یفکر م یخوندم که به چ
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و رسارا از  یگذره، لبخندي تلخ زدم که با صداي عصبان یفکرش م تو

 رو مخاطبِ خودش رانی، ملبم پاك شد

 داده بود: قرار

معلوم  رونیخواهرت اون ب رتیخوش غ ؟آقايینشست نجایتو چرا ا -

 کجاست! ستین

 به موهاش و گفت: دیسرخ شده دست کش رانیم

 یم یچه غلط میرا!فکر کردي تا االن داشتدهنت رو ببند سا -

 !میو رو کرد ریشهر رو ز م؟هان؟تمامیکرد

وگل قدم برداشتم، س پنجرهپدرم به سمت  یِمنطق ریاز تفکر غ کالفه

 کجا بود؟

 کوچولوم کجا بود؟ خواهر

 که گرفته دمیرو شن عادیبودم،صداي م رهیخ رونیکه به ب همونطور

 گفت:

 ... ستیجام ن... اون وتریزنگ زدم آموزشگاه کامپ -

 وتر؟یکامپ
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 اي تو ذهنم خورد ... جرقه

 ... هومن! وتری... کالس کامپ وتریکامپ

 رفتم و گفتم: عادیمبه سمت  عیسر

 آموزشگاهش کجاست؟! -

 ... نیکرد یبا تعجب به من نگاه م همه

 بود ... دیکورسويِ ام کی نیا دیشا

 سرنخ! کیبود.. دیام کی یبود ول خودیحدس پوچ وب کی دیشا

 با بهت گفت: عادیم

 کار؟ یخواي چ یآموزشگاهش رو م -

 گفتم: یعصب

 وجوابم نکن!آدرس رو بده ...سوال  -

 و گفت: ستادیکنارم ا رانیم

 کار؟ یخواي چ یآدرس اونجا رو م -

 :کردم ... اونم نگران بود، نگران خواهرش ... آروم گفتم نگاهش

 ه باشه ...هومن ازش خبري داشت ایهومن باشه ...  شِیممکنِ پ -
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ان اگهنلب چند باري اسم رو تکرار کرد و  ریچشم تنگ کرد ... ز رانیم

 بلند گفت:

 جاست!ک... من بلدم  می...! بریگیآره ... راست م -

که  رفت و اون رو به تن کرد، منم دنبالش رفتم کتشبه سمت  باعجله

 وگفت: ستادیا رانیبرابرِ م رضایعل

 ن؟یریکجا م -

 به من کرد و گفت: ینگاه رانیم

 که باهاش دوست شده بود ... خونه ي اون پسره میریم -

 جلو اومد، با هق هق گفت: یبلند شد و کم نازي

 مگ ... مگه بلدي خونه اش رو؟ -

 جواب دادم: رانیبه جاي م من

 ... میریگیاز آموزشگاه م -

 به من گفت: ینگاه میبا ن رانیخواست همراهمون بشه که م رضایعل

 ... میایا دونفر از پسش برمخبري شد ... م دی... شا نیشما بهتره بمون -
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 بالکردم که با آرامش پلک رويِ هم گذاشت و به دن یب یبه ب ینگاه

 روانه شدم ... رانیم

*** 

 به کاغذ کرد و گفت: ینگاه رانیم

 راست ... چیبپ -

 سرعت رو کم کردم و راهنما زدم ... یتکون دادم، کم سري

 ... سخت بود! میدردسر از آموزشگاه گرفت یرو با کل آدرس

 آموزشگاه. ریبود سر و کله زدن با مد سخت

 یپزد ...  یاي م گهیروي پدال فشردم ... دلم جاي د شتریرو ب پام

 دخترِ شونزده ساله اي که شیخواهرکم ... پ

 نبود از صبح چه به سرش اومده بود ... معلوم

 دستش رو رويِ داشبرد گذاشت و گفت: رانیم

 !مون؟یخواي بکش یآرومتر مرد!م -

 گفتم: یعصب

 !فتهیممکنِ اتفاقِ بدي ب میکن ریکه د هیهرثان -
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 به روبرو نگاه کرد و گفت: رانیم

 نگه دار!همونجاست! دیسف اليیجلوي اون و -

 یقلبم م ... دمیپر نییپا نیاز ماش رانیشدت ترمز کردم ... قبل از م به

 نشونه بود.!. کی!محکم ... دنبالِ دیکوب

وبر  وربه د ی... نگاه ستادیکنارم ا رانیرو روِي زنگ گذاشتم، م دستم

 کرد و گفت:

 نه ... زنگ نزن! -

ه ککردم  رانیبه م یبازموند ... با اخم نگاه یاز فشردن شاس دستم

 گفت:

 تو! میبر میریبگ قالبخلوت ...  -

ه گابه در ن ستاد،یرو تو هم قفل کرد و پشت به در ا بعد دست هاش و

 نداشت. اديیکردم که ارتفاع ز

 .دیرس یکردم، مطمئن به نظر م رانیبه م ینگاه

 ابرو اشاره اي به دستش کرد و گفت: با

 !االی -
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 دمیتکون دادم، پام رو رويِ دست هاش گذاشتم و خودم رو باالکش سر

... 

. پرده ها به خونه کردم .. ی... نگاه دمیپر اطیدر باال رفتم و تو ح از

 بود ... دهیکش

 جاست! نیگفت خواهرکم هم یبه من م یحس

 ... گفت: ستادیباز کردم ... کنارم ا رانیرو براي م در

 !نجاستیانگاري سوگل ا -

 نگاهش کردم که گفت: متعجب

 !گهیحسم بهم م -

ه انحسِ برادر دی... شا میحس رو داشت نیبود که هر دو هم بیعج وچه

... 

و  گذاشتم رهی..دستم رو رويِ دستگمیورودي رفت درِبه سمت  کنارهم

 گفتم:

 باشه! جانیواي به حالِ اون پسره اگه ا -

 ...داخل شد و بعد من  رانیدادن باز کردم ... اول م لرو با ه در
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ه ونخ گاریکه تو صورتمون خورد دود بود ... دود و بوي س زيیچ نیاول

 رو پر کرده بود ...

 دايجلوتر رفت و با ص یکم رانیرو جلويِ صورتم تکون دادم، م دستم

 آهسته اي گفت:

 نذاشتم ... دستشکف  شد اون دفعه حقش رو فیتنِ لش رو نگاه!ح -

ه شده بود ب هوشیب باینگاهم رو از پسري که رويِ مبل تقر باتعجب

 رفت و یدادم که همونطور که جلو م رانیم

 کرد که کنارش گام بردارم زمزمه کنان گفت: یرو وادار م من

 ون دفعه که سوگل اومد خونه ي تو، رفتم جلو آموزشگاه پسره روا -

 خفت کردم، دوتا زدم تو گوشش و

 انجیهومن، منم شک کردم ا یگفت یوقت نیکردم ... واسه هم دشیتهد

 سوگل فرار گمیباشه ... من م

 !ابوئهی نیسرِ ا رِیهست ز ی..هرچنکرده

د که بو ... آنچنان تو عالم هپروت میبود ستادهیکنارپسرِ جوون ا حاال

 متوجه ي ما نشده بود ...
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 لب گفتم: رِیزدم و ز پوزخندي

 سازِ مملکت!هه ... ندهیآ -

کرد  گاهو با وحشت به ما ن دیکه ازجا پر دمیبا لگد به ساق پاش کوب و

... 

 ت:ابرو باال انداخت و گف رانیم

 به به!هومن خان!حال شما! -

د ش رهیخ رانیبه م یکم د،یشد د یکه حاال بهتر چهره اش رو م هومن

 و بعد با صداي گرفته اي گفت:

 !؟یکن یم یچه غلط نجایتو ... تو ا -

وي ره که دوبار دمیاش کوب نهیشد، تعادل نداشت ... با دست به س بلند

 مبل افتاد.

 پوزخند گفتم: با

 !؟یستیرو پات وا یتونینم یزدي که حت یچ -

 شد، اخم کرد و با صداي بلندي گفت: ریش
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به شما اجازه داده  ین؟کیکن یم یشما تو خونه ي من چه غلط -

 !نجا؟یا نیپاتون رو بذار

 اش رو تو دستش گرفت و گفت: قهیخم شد و  رانیم

 !ريیکبیا میروي تو نبود دنِینزن!مشتاق د اديیزرِ ز -

 خند زد و گفت:پوز هومن

 رازي!شجاع و زبون د نطوريیزنگ زدم هم ا سیبه پل یوقت نمیبب -

 فرو کردم و گفتم: بمیرو تو ج دستم

دختر  هیق باشه بدونه چرا مشتا یلیخ سیزنگ بزن ... فک کنم پل -

 نوجوون تو خونه ي توئه ...

 دمیبزنم ... من نشونه اي از حضور سوگل ند یدست کیخواستم  یم

 واکنش هومن از هرنشونه اي روشن یول

 بود! تر

ته ه پبه من کرد و بعد با تت یبا چشم هاي گرد شده نگاه د،یپر رنگش

 گفت:

 !؟یگیم ی... چ یك ... کدوم دختر؟چ -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

اش رو گرفتم و بلندش  قهیرو کنار زدم و با خشونت  رانیم دست

 کردم و کیکردم، صورتم رو به صورتش نزد

 :گفتم

 بگوفشت!کتو  یگیر گهیرفتار تو م یگم ... ول ینم یخاص زِیمن چ -

 خواهرم کجاست!

ذاشت لب هاش  یترس نم یکرد باز هم پوزخند بزنه ول یسع هومن

 :رنیحالت بگ

 رم؟!کار دا یخواهرت؟من به خواهر تو چ -

 شدم ... صبر اندازه اي داشت ... یکفري م داشتم

 زدم: ادیروي مبل پرتش کردم وفر محکم

 توله سگ؟ یشناس یسوگل نم تو یعنی -

 بلند شد و گفت: هومن

 ي ... کهیمرت یتوله سگ خودت -

 قهینذاشت جمله اش کامل بشه، دوباره  دمیکه به صورتش کوب یمشت

 اش رو گرفتم و تکونش دادم و گفتم:
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 !االیخواهرم کجاست؟! نمیبنال بب -

کرد، آهسته  ریبه اطراف کرد، نگاهش به گوشه اي گ ینگاه رانیم

 یِ سمتش گام برداشت، حواسم رفت پ

 کوله ... کیرو باال گرفت ...  زيیدست دراز کرد و چ ران،یم

 با حرص گفت: رانیم

 !ابپ انیک سوگلِ ... بگو کجاست وگرنه خونت رو ... یِکوله پشت نیا -

ه زد، سرم رو به سمت هومن چرخوندم که لحظ ادیي آخر رو فر جمله

 که به سمت دمید اي برق چاقوش رو

عث نوکش به گردنم گرفت و سوزش با یول دمی... عقب کش ادیم گردنم

 شد دستم رو به گردنم بکشم، خون بود

 دستم رو سرخ کرد ... که

 هگیدبه دست  یکردم که با پوزخند چاقو رو از دست یهومن نگاه به

 بار من پوزخند زدم و نیداد، ا یاش م

 :گفتم
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 ینظرت وقت ن؟مسافرت؟بهرویکوچولو؟هان؟رفتن بمامان بابات کجان  -

 چه نیو جنازه ي بوگندوت رو بب انیب

 شن؟ یم یحال

 به سمتش حمله ور شد ... رانیمن کاري بکنم م نکهیاز ا قبل

 نشست ... یبود که از طرف ما روي بدنش م مشت

خه باعث شد نگاهم بچر زيیو دار بود که صداي شکستن چ ریگ نیا در

 ... راستبه سمت 

 رها کردم و به اون سمت رفتم ... رانیدست م رِیرو ز هومن

 و صدا زدم: ستادمیا

 ؟یینجایسوگل؟سوگل ا -

 لحظه سکوت وبعد ... چند

 صداي شکستن ... دوباره

 اومد ... یرفتم که صدا م دريعجله به سمت  با

 توجه یوب دمیعقب کش یقفل بود، کم یول دمیکش نییرو پا رهیدستگ

 که پشت سرم بود محکم به ريِیبه درگ
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 ... دمیکوب در

 نشد ... باز

ز با که با صداي بدي دمیبار محکم تر خودم رو کوب نیو ا دمیکش عقب

 شد..

ز ا یکیبار بود که  نیدوم نیصحنه ي روبروم، ا دنیگرفت با د نفسم

 ... دمید یحال م نیهام رو به ا نیزتریعز

 زدم: ناله

 سوگل؟! -

 یرويِ تخت بود ... با صورت شونیبا تاپ و موهاي پر من، خواهرك

 بسته ... یو سرخ و دهن سیخ

.. افتاد . نیي روي زم شهیسمتش رفتم ... نگاهم به خرده هاي ش به

 بود ... وانیانگاربازمانده هاي پارچ و ل

که  دمیکش نیینشستم و با دست هاي لرزونم پارچه رو پا کنارش

 زد:اش بلند شد، هق  هیصداي گر

 داداش. -
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 ام چسبوندم: نهیهام رو دورش حلقه کردم و سرش رو به س دست

 جونِ داداش ... -

 دست هاي بسته اش چنگ زد به لباسم و ضجه زد: با

 کرد ... تمیاذ یکجا بودي؟!داداش ،یداداش -

عقبش  یبه بازوهاش کردم، جاي دندون ها مشخص بود، کم ینگاه

 اش نگاه کردم، قهیو به بازيِ  دمیکش

 خورد ... یچنگ بود که تو چشم م جاي

 گفتم: دیلرز یکه م ییصدا با

 کار کرد باهات؟ ی... چ یچ -

 رو تکون داد و گفت: سرش

کاري  داداش ... فقط ... فقط ... داداش به خدا یچی... ه یچیه -

 نکرد..به خدا من ... من ... من هنوز ...

و  دمیبگه، دوباره تو آغوشم گرفتمش، سرش رو بوس زيیچ نذاشتم

 گفتم:

 ... یازم حرف بزنبآروم باش ... وقت هست  -
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 رو بلند کردم و گفتم: صدام

 !نجاستیسوگل ا ران،یم -

 دایتو چهارچوب در پ رانیکه چهره ي سرخ م دیچند لحظه نکش به

 سالم ... یبشه، گونه اش ورم کرده بود، ول

 به سوگل کرد و زمزمه کرد: یبهت نگاه با

 ؟یگل -

ود ب رانیبار م نیو ا دیکش رونیاومد، سوگل خودش رو از آغوشم ب جلو

 گهیبازوهاش گرفت، د نیکه اون رو ب

 ... میکرده بود دایشده بود ... سوگل رو پ تموم

هم مم بود، برا دهیدراز کش نیشدم و به سالن رفتم، هومن روي زم بلند

 ... صداي قدم دایبه سرش ب ینبود چ

 هم و سوگل رانیبود که م نیاومد نشونه ي ا یم سرمکه از پشت  ییها

 .انیدنبالم م

ه شد دهیچیدورِ سوگل پ رانیمبهشون کردم، کت  ینگاه میون برگشتم

 بود ... کوله ي خواهرم رو برداشتم و بلند
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 به هومن گفتم: رو

 ین مم گرديیدور و بر خواهرم و خونواده ام م نمیبب گهیبار د هی -

 دونم و تو!افتاد؟!

*** 

ستم سه، جلوم رو گرفت ... نخوارفتم مدر یصبح ... صبح که داشتم م -

 خوام یگفت م یبشم ول نشیسوار ماش

.. . ارنیسر داداشت م ییبال هیبچه ها  ايیحرف بزنم، اگه ن باهات

 ور منو... رفتم ... به ز دمیخب..خب منم ترس

 تو خونه اش و ... برد

 هق هق هاي گم شد.. نیحرفش ب یباق

 دختر استفاده کرده بود. کی یِپسر از سادگ کیبود! نیهم

 خواهرش رو به آغوش گرفت و گفت: سارا

 د ...شتموم شد خواهري ... تموم  -

 کرد و گفت: رانیرو به م کامران

 ن؟ینکرد تی!چرا شکاس؟یپل نیچرا زنگ نزد -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 کرد صورتش رو از نازي دور کنه و گفت: یسع رانیم

و کتک  یشخص میرود به حرو م،یخودمونم جرم مرتکب شده بود -

 زدنش خودش جرمِ!هرچند اون خواهرمون

کنم ن فکر گهیکه د مشیبود ... درضمن، انقدر زد دهیبه اصطالح دزد رو

 غلطا بکنه ... نیاز ا

 رو رويِ صورتش گذاشت و گفت: خیي  سهیک نازي

ردسر رامون د..بعدا دوباره بنیکرد یولش م یراحت نیبه هم دینبا یول -

 ... شهیم

 اخم کرده بود گفت: صورتشکه از درد  رانیم

وشنش ر دیکم با هیسراغش ...  رمی. دوباره منه ... ولش که نکردم .. -

 یکس شهیکنم!هنوز تموم نشده ... مگه م

 من رو بدزده و راحتش بذارم؟ ناموس

 ودیشگاز رو رويِ زخمم ک یب یزدم ... ب یدم نم یسوخت ول یم گردنم

 گفت:

 !؟یگرفت چ یکار کردي با خودت مادر ... اگه شاهرگت رو م یچ -
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 رويِ کبوديِ دینگفتم، نازي آروم دست کش زيیزدم و چ یتلخ لبخند

 ... رانیمصورت 

 شدم و گفتم: بلند

 .اومد بهم زنگ بزن شیاگه کاري پ ،یب یب رمیم گهیمن د -

 رانیم به اوننگاه  یشده بود ول یبه نازي کردم، لباسم خون ینگاه مین

 بود ...

 و آهسته گفتم: دمیکش یآه

 خداحافظ ... -

 بازوم رو گرفت و گفت: یب یقدم بردارم که ب خواستم

 کنم بعد ... زیزخمت رو تم ستایکجا؟وا -

 و گفتم: دمیاش رو بوس یشونیپ

 خونه. رمیم ،یب یخواد ب ینم -

 ... و سوگل بود رانیهم به نازي نگاه کردم، هنوز توجه اش به م باز

 یم مخودرفتم وگرنه باز کاري دست  یم دیرفتم ... با یزودتر م دیبا

 دادم ...
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ماس ا تاومدم به تلفن همراهم نگاه کردم، فقط دو ت رونیخونه که ب از

 از دست رفته، از ترانه ...

 :داد زدم و شماره اش رو گرفتم، بعد از چند بوق جواب یکمرنگ لبخند

 تو؟! ییانمهر؟کجایک -

 کردم: زمزمه

 ... خونه اي؟! امیدارم م -

 مکث کرد و گفت: یکم

 آره ... -

 نشستم و گفتم: فرمون پشت

 ؟ییتنها -

 دیزده، با زنگ ییزندا ره،یخب کم کم داره م یهست، ول مانینه، پ -

 بره ...

 رو روشن کردم و گفتم: نیماش

 ... امیباشه، من زود م -
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 خممباشه که ز یکس نکهیا دیرفتم خونه به ام یرو قطع کردم، م تماس

 بذاره رويِ صورتم و خیرو درمون کنه، 

 !دیباشه ... شا نگرانم

.. خاموش کردم سرم رو رويِ فرمون گذاشتم . اطیرو که تو ح نیماش

 کردم ... یگردنم رو حس م یِسیکامال خ

 طعاش از ق زيیبود که خونر ییاز اون زخم ها ینبود ول یقیعم زخمِ

 بود! شتریعضو ب

 !یلیبودم ... خ خسته

دونستم فقط  یکه م یخواست تو آغوشِ کس یخوابِ راحت م کی دلم

 چه قدر سخت بود یبرايِ منِ ... ول

و دستش ر یتون یم یبه سخت یتو حت واون فرد هر روز کنارت  ینیبب

 از ستین یراض یبدون نکهی... ا ريیبگ

 تنت، تنش رو لمس کنه ... نکهیا

ت رفگ دهینازي بود که زخمِ گردنم رو ناد رِیاش جلوي چشمم تصو همه

 ... رانیذاشت رو گونه ي م یم خیو 
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 انتظار داشتم؟ یبود، چ نی..همدمیکش آه

 ن؟راز؟بشه نگهمه سال مادرِ نا مادرم برام بشه دلسو نیبعد از ا که

 از عشق مادري! دمیند زيیکه چ من

 حسرت، که چه آسون بود گفتنش! یحسرت ب پس

 یآغوش مادر هم حسادت م توبه نوزاد  یحت ینبود جاي من وقت یکس

 کردم..

 کردمیهمه اش فکر م یخجالت آور باشه ول دیمسخره و شا یحت که

 ده یبهشون دست م یبچه ها چه حس

 ده؟ یم ریمادرشون بهشون ش یوقت

مادر  ریمادر خوردن، با ش رِیفهمن که ش یشن و م یبزرگ م یوقت

 ریبزرگ شدن، مادرشون اجازه نداده ش

 شن؟! یم یبهشون بدن، چه حال خشک

 ي مادرش؟! نهیزنه به س ینوزاد چطور مک م کی نکهیا

 ي وجود مادرش؟! رهیاز ش شهیم ریس چطور
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 یلکردم فکر نکنم، چشم بستم و ذهنم رو متمرکز کردم رو اشکا یسع

 گرفت یپلکم برام شکل م یکیکه تو تار

 ها! رهی... خط ها و دا

 زد یکه به قرمزي م پلکپشت  یِکیکه تو تار یالیخ رِیتصاو همون

 شد تا عمق یوقت ها باعث م یگاه

 !یکردي دنبالشون کن یم یبري از بس سع یوونگید

 ه اومد سرم رو بلند کردم، ترانه بود.در ک صداي

 دی. با.. کردم آروم باشم یشدم، سع ادهیبود، پ ستادهیدرِ ورودي ا جلوي

 بودم ... بس بود عاجز بودن، یآروم م

 عاشقم بشه؟ دیبود التماس کردن ... چرا نبا بس

 کم دارم؟ یچ

 !چرا

 !ممیکم دارم ... من عق زیچ کی

 نیبودنم روي سرم فرود اومد و چه دردي داشت ا میپتک عق مثل

 ضربه!
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 ... بغض کردم ... ستادمیا

 حقِ من نبود ... نیا

. م ..مرد رو هم نتونم داشته باش کیلذت  نیتر یهیمن نبود که بد حق

 پدرشدن!

 .دمیو بهش پشت کردم. به چشم هام دست کش دمیازش دزد نگاه

ام  یش رو از چند قدمشدم که صدا رهیکردم و به آسمون خ یپوف

 :دمیشن

 شد؟! ی!چ؟یان؟خوبیک -

 آهسته گفتم: برنگشتم،

 .میکرد داشیسوگل گم شده بود که پ ،یچیآره ... خوبم.ه -

نتونستم از  گهیچرخوند د خودشبازوم رو گرفت و به سمت  یوقت

 چشم هاش فرار کنم، وحشت زده به گردنم

 شد و گفت: رهیخ

 !ه؟یچ نی!پس ا؟یخوب یگی!مه؟یچ نیا -

 و ناباورانه گفت: دیرو عقب کش راهنمیي پ قهی
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وگل رو مسلحانه س اتیباعمل نیسر خودت آوردي؟!رفت ییچه بال -

 !ن؟ینجات داد

 هام رو دورِکمرش حلقه کردم و گفتم: دست

 .میکم زد و خورد داشت هی -

 مچ دستم رو گرفت و گفت: د،یرو عقب کش خودش

 میرب دیبخواد اونوقت با هیبخ دی... شا میکن زشیتو تم میبر -

 ... مارستانیب

 و غرغر کنان گفت: دیدنبال خودش کش منو

... سوزن سوزنت  خوردي هیبخ ی!هیمونیم کهیتو هم مثه چهل ت -

 کردن!واال!

 به حرص خوردنش ... دمیخند

 و منو به سمت مبل دیدر رو محکم به هم کوب میخونه که شد داخل

 هل داد و گفت:

 .امیتا من ب نیبرو بش -

 شدم. رهیو به سقف خ نشستم
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 .منیخواستم واکنشش رو بب یخواستم ساکت باشم، حرف نزنم ... م یم

 کنارم نشست و گفت: نیبعد با باند و گاز وبتاد قهیچنددق

 سرت رو عقب بکش ... -

 مبل و چشم بستم، زمزمه کرد: یِزدم به پشت هیتک سر

 کم بسوزه ... هیممکنِ  -

و و پلک هام ر دمیسوخت، لب گز یوار م وانهیلحظه بعد زخم د وچند

 روي هم فشردم، آهسته گفت: شتریب

 بود. نجایا شیساعت پ مین نیتا هم مانیپ -

 ت:گف رلبیروي زخم فشار آورد که آخ آهسته اي گفتم، ز شتریب وبعد

 ... ستین زيیچ -

 و گفت: دیسرش رو جلو کش یکم

 ... مشیببند دیبا یخواد ... ول ینم هیبخ -

بعد  وفت رو به دندون گر نشییکه آورده بود نگاه کرد، لب پا یلیوسا به

 رو برداشت و پاکتش رو پاره لیگازاستر
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ردنم گ دورِ یوگاز رو رويِ زخم گذاشت، بعد باند رو برداشت و کم کرد،

 و درآخر هم چسب رو چسبوند و د،یچیپ

 :گفت

 تمـــوم! -

 نگاهش کردم که گفت:ابروهاي باال رفته  با

 خمت رو بانداژ کردم!زهان؟نگاه داره!خب  -

، کردم یرو هم جمع کرد، من قدم هاش رو نگاه م لیشد، و وسا بلند

 رفت، قدم هاش رو مرتب یباعشوه راه نم

 رفت! یخط راست راه نم کیداشت، توي  یفاصله برنم کیبا  و

 قدم کیزد،  یم جیدختري که من عاشقش شدم تو راه رفتن گ ترانه،

 داشت و یرو کوتاه برم یکیبلند و اون 

 !هیشک داشتم که بدونه غمزه و عشوه چ من

 زدم ... هیمبل تک یزدم و باز هم سرم رو به پشت لبخندي

 ریتاث نمیخواستم بب یدارم، م ازیخواستم بهش بگم که بهش ن ینم

 داشته محبت هام؟
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 فهمه؟ یمنو م نمیخواستم بب یم

 دارم؟ ازین فهمه که بهش یم

 ره؟یو دستم رو بگ نهیدارم که کنارم بش ازین

 وبه حرف هام گوش بده؟ رهیرو بگ دستم

 بده و مرهم زخمم بشه؟ گوش

 زخمم بشه و آرومم کنه؟! مرهم

 تو آشپزخونه و برنگشت و من چشمم خشک شد به در ... رفت

و  پاهام رو تويِ شکمم جمع کردم دم،یشدم و رويِ مبل دراز کش کج

 موندم به درِ آشپزخونه. رهیخ

شد که حضورش رو احساس کردم، چشم  یکم چشم هام گرم م کم

 بسته ام رو کامال باز کردم، مهیهاي ن

 :دینشسته بود، پرس روبروم

 !؟یهست که بخواي بهم بگ زيیشده؟چ زيیچ -

 ییجو یپ نیبودم ازرفتارش ... نه به چشم غره اش و نه به ا متعجب

 اش براي حالم.
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لب  یدارم ول یخواستم دهن باز کنم و بگم چمه، بگم چه حال یم

 بستم و تمام حرف هام رو پشتش نگه داشتم.

 .ردرو روشن ک ونیزینگفتم بلند شد و روبروم نشست و تلو زيیچ یوقت

 دارم؟! ازیچه قدر بهش ن دیفهم ینم یعنی

 دلم پرِ؟! دیفهم ینم

 که ترانه بفهمه؟ دیفهم یتو رو م یزدم، ک یکج لبخند

ز افرو بردم، سخت بود نگفتن  مبلگاه  هیکردم وسرم رو تو تک پشت

 درد هات!

 بس بود عز وجز کردن براي محبت، براي مهربون بودن ... یول

 مدت دلبسته ام نشده؟ نیذره تو ا کی یترانه حت یعنی

 دارم؟! ازیهمدم ن کیذره که بفهمه به  کی یحت

 !انیکن ک رو مشت کردم ... بس دستم

 کن بدبخت بودن رو. بس

 طرفت ... ادیب دیاونِ که با االن

 کردم که بفهمه من دوستش دارم؟ یسع کم
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 کسِ؟ یکه دوستش داره ب یکس که

 یو ب نهیکردم که حداقل کنارم بش یالتماسش م دیچه قدر با گهید

 !ره؟یحرف دستم رو بگ

 شدم! یم وونهیداشتم د دم،یبه موهام کش یبلند شدم، دست کالفه

 :دمیبه سمت اتاق برم که صداش رو شن خواستم

 نازي باهات بد برخورد کرد؟! -

 ي من بود. رهیکردم و نگاهش کردم، خ سرکج

 باال برد و گفت: ابرو

 !؟کرده که حالت بد نیهان؟بهت توه -

 بد بود؟ حالم

 !دیشا

 شد و به سمتم قدم برداشت و گفت: بلند

 خواستم ازت یخواستم باهات حرف بزنم، م یچند روز نم نیدرسته ا -

 دونستم یدوري کنم چون تورو مقصر م
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ي ارککه هر  ستمی... گربه کوره ن ونمیباشه ... من بهت مد یهرچ یول

 .ارمیچشم و رو بازي درب یب یبرام بکن

 کردم: زمزمه

 !ن؟یفقط د -

 !نیزدم ... د یتکون داد، پوزخند تلخ سر

 بودنِ! نویو مد نید یبه هر چ لعنت

 که بازوم رو گرفت و گفت: سربرگردوندم

 یحرف م چشم هات معلومه که قرار نداره، که ازدونم حالت بد ، یم -

 ام زيیچ هیگه  یزنه با آدم و م

.. . ی!ولستمیقبول کن مادرت هم ن یول ستم،یمن شمر ن انمهر،ی!کهست

 دوست باشم ... هیتونم برات  یم یول

 یگرم م یدونم بهش حساس یکه م یمانیاگه جلوت با پ دیببخش

 رو بهت یعذرخواه نیگرفتم ... فک کنم ا

 .بدهکارم

 :گفت وداد داخل اتاق  لَمخواب برد، ه اتاقو به سمت  دیرو کش بازوم
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تر حالت رو به ارم،یگرم ب رِیش انویل هیلباست رو عوض کن تا برات  -

 که سرحالت زيیکنه ... االن تنها چ یم

 خوابِ! اره،یم

 !دیفهم یزدم ... م لبخند

 !دیفهم یچشم هام رو م حرف

 رو عوض کردم و لبه ي تخت نشستم. لباسم

م رو به دست وانیبرگشت، کنارم نشست و ل ریش وانیل کیبا  برگشت،

 داد، گفت:

 بخور تا سرد نشده. -

 رو باال بردم. وانیرو بهش دوختم و ل نگاهم

ت ذاشکنارِ تخت گ زِیيِ مرو گرفت و رو وانیکه تموم شد ل اتشیمحتو

 و گفت:

 بخواب. ریبگ -

 دادم ... یگفت گوش م یترانه م یکه هر چ یآدم آهن کیبودم  شده

 رويِ نگرانِ ترانه رو دوست داشتم! نیا
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 زدم! یحرف م دیبلند شه که مچِ دستش رو گرفتم ... با خواست

 تونستم تو دلم نگه اش دارم، آهسته گفتم: ینم گهید

 بمون ... شمینرو، پ -

 وگفتم: دم،ینگاهم کرد، عقب کش دیترد با

 خوابم ببره ... بمون. یتا وقت -

 :فتشد، گ رهیو به سقف خ دیو سر تکون داد، کنارم دراز کش دیگز لب

 کار کرده؟ ی... نازي باز چ ینگفت -

 شدم، آروم لب زدم: رهیخودش به سقف خ مثلِ

 ... ومدمی... به چشمش ن شهیمثلِ هم -

 ... میشد رهیدر سکوت به سقف خ دو هر

 یکه روي دستم نشست با تعجب نگاهش کردم، داشت نگاهم م دستش

 کرد، آهسته گفت:

 ینبول کق یتون یها هستن که پدر ومادر ندارن ... تو چرا نم یلیخ -

 ؟یکه مثه اونا باش

 گفتم: تلخ
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در ... هر چه ق ستمین بچه اشون نمکنن  یچون دارم!دارم و وانمود م -

 تونم یبخوام بگم پدر ومادر ندارم نم

واهر م خرو منکر بشم که دارم!من هم پدر دارم، هم مادر، ه تیواقع نیا

 وبرادر ...

 زد و گفت: یکج لبخند

 مثه سارا! یدشمنِ خون هی -

 زدم و گفتم: تلخندي

ره ابول دي مامان رو قاز همه حرف ها شتریمامانِ ... سارا ب رِیتحت تاث -

 نیکه تا هم یرانیاز م شتریب ی... حت

 مرینکرد، کم تحق تمیهم کم اذ رانیدشمنم بود ... م شیسال پ چند

 سارا ... انگار حقش رو خوردم! ینکرد ول

 پهلو شد و گفت: به

 سارا چند سالشه؟! -

 پهلو شدم و چشم در چشمش گفتم: به

 وسه ... ستیب -
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 گفت: باتعجب

 کتره؟یاز من کوچ -

 تکون دادم و دستش رو نوازش کردم: سر

 الشه ...سهم نوزده  عادیهم سنِ توئه ... م رانیآره ... م -

سکوت چشم بستم، حضورش  نیاز ا یسکوت نگاهم کرد و من راض تو

 بس بود ... نبود؟!بود!

 که طالبش بودم ... یداد ... همون یدستش بهم آرامش م گرماي

 خواستم بخوابم! ی... م نیهام گرم شد و سنگ چشم

 :ترانه

 !آب یسی... خ یسی... نم داشت از خ دمیدارم کش نمبه صورت  یدست

 !شد یم داریبود که داشت ب یحس دنیکه زدم به صورتم براي پر یآب

 که منو یکرده بودم کنترلش کنم ... حس یکه چند هفته اي سع یحس

 ... انیکسمت  دیکش یم

 یکردم چون اون رو مقصر م یکردم،باهاش بدرفتار م یدوري م ازش

 تنهام گذاشته بود ... نکهیدونستم براي ا
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 داشتم ... اجیبهش احت ینبود وقت نکهیا براي

 د.چشم هاي سرخ و ناراحتش دوباره بروز کر دنیحس با د نیا وحاال

 ن؟یبود، دلسوزي؟ د یدونم چ ینم

 رو نداشتم.. شیدونم طاقت ناراحت یبود م یهرچ

 ،ستین یراض انمهریدونستم ک یم یکنارم بود، مثلِ برادرم ول مانیپ

 به نینبود و با وجود ا ینگاه هاش راض

 تر شدم ... جیبودم، گ جیدادم ... گ یادامه م رفتارم

د و رو توي بالشم فرو کرده بو صورتشبه اتاق برگشتم، نصف  دوباره

 چشم بسته بود.

ود بنبود که دلم گرفته  من رِ یبرداشتم و کنارتخت نشستم، تقص قدم

 دست و پاي ریداشتم ز یبابت نبودنش وقت

 و رها شدن ... دنیزدم براي نفس کش یمرد دست و پا م اون

 نی.. ابچه هم بچه تر . کیبچه بود ... از  یلیخ انمهریک دم،یکش یآه

 مرد، مرد نبود!
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ازش، از رفتار  دمیترس ینگرفته اي داشت، من م شکل تیشخص

 نامتعادلش ...

ام  ادهتونستم محبت هاش رو به خودم و خانو ینم نها،یبا همه ي ا اما

 انکار کنم..

ون چگفت به من داره رو انکار کنم  یتونستم عالقه اي رو که م ینم

 حرف از یزد وقت یچشم هاش برق م

 زد ... یداشتن م دوست

اي اجرف زدم، نه فقط از ممشاور و روانشناس رفتم، حر شِیروزها پ من

 که مجبور شدم پا یدزدي، از روز اول

 خونه ... نیبه ا بذارم

 ... انمهریترسم گفتم، از ترس بودنم کنارِ ک از

 ریتقص دیي دخترها باشم، شا هیتونستم مثلِ بق یمن نم دم،یکش یآه

 اون دوتا بود ریبود ... تقص مانیسام و پ

پسرونه،  تیو لطافت هاش، شخص دخترونه تیاز شخص شتریمن ب که

 هاش رو داشتم ... یها و سرکش یسخت
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قه تونستم عشق و عال یناز داشتم،عشوه داشتم، محبت داشتم، م منم

 که دوستش دارم یبه پاي کس زمیرو بر

 سد بود! کی یول

کنه و  دایبروز پ دخترونه تیشخص نیذاشت همه ي ا یسد که نم کی

 سِ من بهبود که تنها ح نیا لشیدل دیشا

 دلسوزي بود.. دیشا ان،یک

م نوازشش کرد یبار شب نیکه اول ییرويِ موهاش، موها دیچرخ نگاهم

 خونه ي پدري اش ... چه میکه رفته بود

 بود اون شب! یشب

وي جل انمهریکي سارا ... حالِ بد  نهیک رضا،ینازي و عل ادهايیفر

 رفت ... یچشمم رژه م

. نشست روشون ... آروم نوازشش کرد .. موهاش،کش اومد سمت  دستم

 نوازش ازمندینوازش کرد مردي رو که ن

 ... بود
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و تد کرده بو ریرو که گ ی... نفس دمیعقب کش یرو برداشتم و کم دستم

 رونیاز لب هام ب یام، به سخت هیر

 ... فرستادم

سخت بود، داشت سخت تر هم  ی... زندگ دمیبه چشم هام کش یدست

 و سردرگم بلند شدم ... جیشد، گ یم

گفت  یمشاورم هم م ینداشتم براي نجات و کمک گرفتن، حت یراه

 تو دل یکه چ ريیبگ میتصم دیخودت با

 شدنیتونم راه رو برات روشن کنم، برگز یگذره، من فقط م یقلبت م و

 به عهده ي توئه ...

 ..ت .بهش کردم، لبخند به لب داش یرفتن از اتاق نگاه رونیاز ب قبل

 دونستم خوب اداش نکردم، یبدهکار بودم، م یبهش معذرت خواه من

 بود و از ته دل نبود یدونم مصنوع یم

به  د،که کرده بو ییبودم، به خاطر همه ي کارها ونیواقعا بهش مد یول

 به خاطرِ اشتباه من بود که نکهیخاطر ا
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 ه بودمرفتنپايِ تجاوز رفتم و برگشتم،اون بهم گفته بود که برو و من  تا

 خواستم ی... من خودم مقصر بودم و م

 اون رو متهم جلوه بدم ... انیبه ک یتوجه یب با

 یکه م یدر صورت دمیگفتم و خند مانیجلوي چشمش با پ من

 دونستم بهش حساسِ، باهاش مشکل داره..من

ا بو ر یبده نیشد ا یم دیبهش بدهکار بودم و شا نهایخاطر همه ي ا به

 صاف کرد ... ییخوشرو یکم

 گفتم تعادل نداشت؟ یم انیزدم ... من به ک پوزخندي

 افکار؟ نیمنم با ا نیا

 نامتعادلم ... شتریکه ب من

مزاج  ی... من دمدم ستادمیمن فقط پاي حرف هام وفکر هام ا یول

 !نینبودم! هم

 ... دیرس یجاده به کجا م نیادونست ته  یکردم ... خدا م یپوف

*** 

 زد نه من ... یچاي رو روبروش گذاشتم، نه اون حرف م وانیل
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ري از داتو نیزد ... ا ینم یحرف یهم از من دلخور بود ول انمهریک دیشا

 بود! دیبع انیمردي مثل ک

 دیبا براي حرف زدن من دیکه روبروم بود بازي کردم ... شا یوانیبال

 بود و من نیکردم، سکوت سنگ یشروع م

 نداشتم ...رو دوست  ینیسنگ نیا

گ که تو ذهنم پر رن دمیپرس یرو م یازش سواالت یشد وقت یم چطور

 براش یکه جواب یشده بود ... سواالت

 ... نداشتم

 رمهانیبرام سوال بود که چرا ک یجواباشون مهم نبود ول گهید هرچند

 یم یگفت من حواسم بهت هست وقت یم

 خانواده ات؟ شِ یپ یمن فکر کردم تو رفت گفت

 :دمیپرس آهسته

 بودي؟! ییونه روبروسه روز تو خ -تو واقعا اون دو -

 خودم گفت: یبه من کرد و به آهستگ ینگاه مین

 آره. -
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 کرده گفتم: اخم

 ؟!بودي نجایچرا ا ... هان؟پس میمن برم خونه ي پدر یمگه تو نگفت -

 نداد ... فقط نگاهم کرد، مصر ادامه دادم: یجواب

 ایرم؟یمنمن  یدونست ی، نه؟مگه تو محواست به من بود یتو گفت -

 ان؟ینم نایمامانم ا

 سکوت انمهریکرد ... ک یهم سکوت کرد ... سکوتش کالفه ام م باز

 شد ... با یآزار دهنده م یکردنش هم گاه

 گفتم: حرص

 !انیک -

 کمرنگ زد: لبخندي

 ان؟یجونِ ک -

ز ن ااومد نییپاشدنِ پات وقت  یته دلم تکون خورد ... مثل خال زيیچ

 ... ذاريیپله رو جا م کی یپله ها!وقت

 دادم و گفتم: رونیرو به شدت ب نفسم

 خوام بدونم. یبگو ... م -
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 گفت: آروم

 نم.باهات در اون مورد صحبت نک ادیدکترت گفته بهتره ز یول -

 زدم: هیتک یصندل یِپشت به

 زنم،دارم درباره ي لوازم یاهات حرف نمبمنم دارم در اون مورد  -

 زنم! یاش حرف م یجانب

 و گفت: دیپررنگ تر شد، مقداري چاي نوش لبخندش

 !؟یخواي بدون یم یچ -

 حلقه کردم: وانمیرو دورِ ل دستم

 ... چرا حرفات تناقض داره؟ گهید نیهم -

 رو به چاي خوردن گرم کرد و آروم گفت: سرش

 ... ینرفت دونستمینم -

 زدم: پوزخند

 بودي؟!هان؟ نجاموندهیپس چرا ا -

 داد: شسرش رو به عقب ک د،یکش یپوف
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مه ه نیال با اسموقع  نیآخه ارو نداشتم برم، یینتونستم برم ... جا -

 گرفتاري سفرم کجابود؟

 برداشتم و گفتم: قندي

 نجامیمن ا یدونست یحواست به من هست ... اگه نم یتو گفت یول -

 چطوري حواست به من بود؟!

 کرد و گفت: نگاهم

 !؟یهست یدنبالِ چ -

 کردم و گفتم: نگاهش

 رف هاي تو نقصحنقص ...  یب حِ یتوض هی... دنبالِ  قتیدنبالِ حق -

 داره!

 شد و گفت: رهیخ موشکافانه

 کنه؟ یبه حالت م یچه فرق -

ند بخل دیلبخندم رو که د م،یزدم، مثل بازپرس و متهم شده بود لبخند

 لب گفت: ریزد و ز

 قربونِ خنده هات برم ... -
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تنت قربون صدقه رف جديبحث  کیمرد!وسط  نی... امان از ا دمیگز لب

 بود؟! یچ

 کردم به خودم مسلط بشم: یسع

ود گه قرار نبخوام راستش رو بدونم..م ی... م انمهریکنه ک یفرق م -

 مسافرت بري؟!

 کرد و گفت: کیرو به لبش نزد وانیل

م به یا کمت ،یفرصت بدم تا از من دور باش یخواستم بهت کم ینه.م -

 ... ی... ول یول ،یفکر کن

 گفت: یمونیهاش رو به هم فشرد، با پش لب

ردم ودم تکرار کخخانواده ات ... صد بار با  شِیکردم نري پ یفکر نم -

 خانواده ات ... شِیکردم نري پ یفکر نم

چرا تونستم بفهممت.. یگذشت ... نم ریبه خ یهمه چ یوقت یحت

 !؟ینرفت

 یم ینداشتم ... چ یبود و من جواب دهیبار اون از من پرس نیا

 دونم چه دردي به جونم یخودمم نم نکهیگفتم؟ا
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 افتاده؟

 جاي جواب دادن، سوال کردم: به

که  نهیاات  گهیحرف د یحواست به من بود وقت یگ یچرا م ،ینگفت -

 کردي من ورِ دلِ مامانمم؟! یفکر م

 و درمونده گفت: دیگز لب

 ؟ینش نیدي بدتر از ا یقول م -

 سوخت براش! دلم

جمله اش درد داشت که چشمم سوخت ... من بد بودم  انقدر

 یکرد وقت یباهاش؟انقـــدر؟انقدر که ازم تقاضا م

 بدتر نشم؟ دمیرو شن قتیحق

 رو آهسته تکون دادم که گفت: سرم

ه اصال ک... چون شبِ اول انقدر حالم بد بود  یدونستم نرفت ینم -

 صبحش که یحواسم به خونه نبود ... ول

ز اکله شق تر  دمیخونه تازه فهم گرديینون به دست داري برم دمتید

 ... دلم شور افتاد ... چهار ییحرفا نیا
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.. فقط . ی... ول ادین شیبرات پ یرو دوختم به خونه تا مشکل چشمم

 ردم ... من همه يلحظه غفلت ک هیفقط 

...  امس شِیمامانت، پ شیپ ريیکه تو م نیبودم رو ا ختهیام رو ر نقشه

 آرامشاونا امن و راحت ...  شِیجات پ

 نشویپر دمتیاونجا د یوقت یراحت بود ول المی... خ شیو آسا داري

 بود که برگردم و نیا ریشدم ... ذهنم درگ

ون ه ابخواستم برم  ینبودي که کنارت باشم!نم یاگه تو راض ی..حتامیب

 مجبور شدم ... مجبور بودم یول یمهمون

 ..مجبور شدممیداشت یستیبود که باهاش رودربا ی..مجتهدي شخصبرم

 نیا کردمی... فکر نم کردمیفکر نم یول

 اش ... من شرمنده ام ترانه! جهینت بشه

 هریچاي ام خ وانِیانداختم و به ل نییندادم بهش، سرم رو پا یجواب

 ... هردو! میشدم ... هردو اشتباه کرده بود

نگاهش،بلند شده بود و  یِکه رو دستم نشست، نگاهم رفت پ دستش

 بود، دستم رو فشرد و گفت: ستادهیکنارم ا



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 ؟یبخش یمنو م -

 دم؟یبخش یم دیبا

 انمهر؟یک ایاشتباه کرده بودم  من

 بود! دونمیدونم ... بازهم جوابِ سوالهام نم ینم

 رو رويِ دستش گذاشتم و آروم گفتم: گرمیداراده دست  یب

 ... تموم شد ... میبهتره بهش فکر نکن -

و نگاه کنم که برقشون بد جور چشم آدم ر ییبه چشم ها تونستمینم

 کرد! یکور م

*** 

 مختیرو برداشتم و مواد رو داخلش ر یهاي تو خال ینیزم بیاز س یکی

... 

 زنشستهیم انمهرپشتیک نکهیسم رو پرت کنم از اکردم حوا یم یسع

 کرد ... ینگاهم م رهیبود و خ

 نیبهش نداشتم، ا یاگه احساس یحرارت داشت و من حت نگاهش

 کرد! یحرارت ذوبم م
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 ش!از بودن د،یلرز یگذاشتم،دست هام م هیي آماده رو کنار بق دلمه

 یو نگاهش رو به تو بدوزه و تو حت نهیساعت بش کی یکیبود  سخت

 !اريیخم به ابرو ن

دلمه ها بردم، دستش مچم رو  حاويِ ظرفرو که سمت  لرزونم دست

 گرفت ...

 زد، آروم گفت: یم لبخند

 م؟یدار یشام چ -

که  یسخت بود!سخت بود لبخند زدن، من یکردم لبخند بزنم ول یسع

 ستادنیگرفتم براي کنارش ا یسخت م

 زدم ... یبودم و بهش لبخند م ستادهیروبروش ا حاال

 ی... دست هاش مثل گزنه بود ... لبم م دیبه لب هام کش یدست

 کرد ... یسوخت، گز گز م

 ... دمیبستم و سر عقب کش چشم

 ام نشست و سوخت جاي لب هاش! یشونیروي پ لبش

 گوشم گفت: ریز آروم
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شدن بهت رو  کیزدن ییمن توانا یدون یم یخته؟وقتیهنوز ترست نر -

 ه؟یها چ دنیعقب کش نیندارم، ا

 هاش بازوم رو فشرد، باتحکم گفت: دست

 چشم هات رو بازکن.. -

هام رو محکم تر روِي هم فشردم، دست هاش پلکم رو گرفت و  پلک

 ... دیباال کش

 شدم همراه با دست هاش چشمهام رو باز کنم ... مجبور

 ازم فاصله گرفت و گفت: د،یچشم هاي بازم رو د یزد وقت لبخند

 ؟ینک یدرست م یخب حاال بهم بگو داري چ -

 دهنم رو فرو بردم و گفتم: آب

 ... ینیزم بیدلمه ي س -

 راستش رو باال برد: ابروي

 هم دلمه داره؟! ینیزم بیس ؟مگهینیزم بیدلمه ي س -

 دادم، آروم گفتم: سرتکون
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تو نخورده  شهیطور مچدوست داره،  یلیگفت خ یاوهوم ... سوگل م -

 !؟یباش

ته اسازم خو انمهریبا سوگل مراوده داشتم ... ک شتریروزي بود ب چند

 مشابه من یطیبود چون سوگل هم شرا

 زد براي من، از یحرف م زيیسرگذاشته بود ... سوگل از هرچ پشت

 خودش،عالئقش، خانواده اش ...

 لبخند زد و گفت: نیغمگ انمهریک

چه بخودش غذاي  شهینازي براشون درست کرده باشه ... هم دیشا -

 یکرد..فقط وقت یهاش رو درست م

گرفت ... احتماال اون براشون درست کرده  یداشت کمک م مهمون

 وقت نخوردم! چیوگرنه من ... من ه

ر دي که ناز ییشدم ... برام عادي شده بود مادري ها یمتعجب نم گهید

 نکرده بود ... انیحق ک

 لبخند زدم: یبار واقع نیا

 ... فقط لطف کن زنگ بزن اورژانس! الیخ یب -
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 :دیچشم هاي گشاد شده نگاهم کرد ... باتعجب پرس با

 چرا؟ -

 ها برگردوندم و گفتم: دلمه ظرفرو به سمت  سرم

 بارِ  نیخه اولباشه به دادمون برسه!آ یکی میمسموم شد نکهیواسه ا -

 ... کنمیخودم تنها دارم درستش م

د و بعد ... صداي بلند خنده اش باعث ش ومدین ییاي صدا چندلحظه

 بار من بودم که با چشم نیازجا بپرم و ا

 کردم ... کجاي حرفم خنده داشت؟! یگرد نگاهش م هاي

 رو گرفت و فشرد و با خنده گفت: دستم

 ضدضربه ام! یکینگران نباش!من  -

 یت خنده ام ملبم به خنده باز شد..از خنده اش داش کمرنگ

 خنده ... یدونستم چرا داره م یگرفت!هنوزم نم

 گفت: رگوشمیز دویگونه ام رو بوس عیرو جلو آورد وسر سرش

 ن..... فقط بخند وباهام حرف بز مخوریشما زهرم بذاري جلوم، من م -

 اون جا گذاشتن پله ها! بازم
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 گرفتم و گفتم: ینفس

 ؟یستهبازم پاي حرفت  منیبب دلمه رو بپزم، اونوقت نیشما بذار من ا -

و چشم هاي نقره اي رنگش رو دوخت به قهوه  دیرو عقب کش سرش

 اي هايِ نگرانم وگفت:

 پاي حرفم هستم ... شهیمن هم -

 کردم که رفت و من رو با دست هاي لرزون جا گذاشت ... نگاهش

ند چ... چشم بستم ...  نتیزدم به لبه هاي کاب هیو دست تک برگشتم

 کردم یم یگذشت که سع یروزي م

 چه قدر سخت بود! یرفتار کنم ول یمنطق

 اومدم ... یکنار م دی... با دمیکش یپوف

 توجه باشم و به کارم برسم ... یکردم ب یسع

ز اکردم تا ذهنم رو منحرف کنم  یم یکردم و سع یآروم کار م آروم

 یو اون م نیحرف و گفته که از ا ییایدن

 تیکردن باگفته هاشون من رو هدا یم یکه سع یی... آدم ها دمیشن

 یم جمیشترگیدونستن ب ینم یکنن ول
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 ... کنن

 لِ دنبا دیزدم ... نگاهم چرخ رونیکه تموم شد، ازآشپزخونه ب کارم

 ... نبود ... انمهریک

 باز ورودي توجه ام رو جلب کرد ... مهیدرن

 بازش کردم، رويِ پله ها نشسته بود ... کامل

 برداشتم وکنارش نشستم.. قدم

 :فتمشد ... آهسته گ رهیبه من کرد و دوباره به روبرو خ ینگاه مین

 کشه تا آماده بشه ... یکم طول م هی -

 تکون داد و گفت: سري

 ندارم ... برو تو، سرد...  یمن که حرف -

که داشتن  ییآسمون باالي سرم چشم دوختم..به ستاره ها به

 ستش دورِ کمرم نشست،کردن ... د یم ییخودنما

 بود که برنگردم و نگاهش نکنم ... نیتالشم ا تمام

مجبور شدم چشم بدوزم بهش، لبخند  د،یکش خودشبه سمت  منو

 داشت، لبخندي که باز باعث شده بود گونه
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 فرو بره ... اش

 آروم گفت: ییصدا با

 داري! یدستپخت خوب -

 ندادم بهش که ادامه داد: یزدم و جواب لبخند

 ... یممنونم که هست -

 و دیبه چونه ام نوازش گونه کش یکردم و پلک زدم.آروم دست نگاهش

 گفت:

 !؟یخواي حرف بزن ینم -

 گفتم: دم،یکش یي کوتاه ازهیخم

 !؟یاز چ -

 بزنم و گفت: هیکرد کامال بهش تک وادارم

 ات ... ات ... دوران مدرسه ی... مثال از بچگ یاز همه چ -

ه کخودم تو لباس مدرسه و مقنعه اي  اآوريیام گرفت ... با  خنده

 نیشد خنده ام گرفت ... ب یکج م شهیهم

 هام گفتم: خنده
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 اصن! میداشت یتو رو خدا ... داستان ارین ادمی -

 کرد و گفت: یي کوتاه خنده

 چرا؟! -

 هام رو به هم گره زدم و گفتم: دست

 دوران خنده داري بود! نکهیبه خاطر ا -

رنگش رو دوخت به  یچشم هاي طوس من،سرچرخوند سمت  کامال

 صورتم و گفت:

 خوام بدونم ... یم -

 شدم: رهیخودش سرکج کردم و بهش خ مثلِ

 بودي؟! شلختهبچه ي زشت  هی یرفتیتو هم مدرسه م نمیبب -

 و گفت: دیخند

 نه! -

 دادم و گفتم: سرتکون

. خواستم ها .. یمبودم!خودم ن شهیمن هم ی... ول یخوبه!چه شانس -

 شلخته بودم..اصن انگاري با شهیول هم
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 ي خدا کج بود و درزش دمِ گوشم! شهیمشکل داشتم ... هم مقنعه

 کش اومد. د،لبمیخند بلندتر

که روزي  نمیکردم که کنار مردي بنش یوقت فکرش رو نم چیمن ه و

 ام بود، و از یزندگمرد  نیزترینفرت انگ

 مدرسه ام بگم.دوران  خاطرات

 ..ستین ینیب شیوقت قابل پ چیه زهایچ یبعض یگاه

 رو گرفت و بوسه اي زد و گفت: دستم

 ایازه اند نیهم به هم دمیدیمن مطمئنم اگه اون روزها رو م یول -

 شدم ... یم شترعاشقتیب دیشا

 بود؟ ی... مگه اظهار عشق الک دیلرز تنم

نه کبهت ابراز عالقه  یکس یوقت ،یهم که باش ایآدم دن نیحس تر یب

 !یزن یحداقل پوزخند م

 فت:ام نشست و گ رچونهیانداختم که بالفاصله دستش ز نییرو پا سرم

 خواي بشنوي من چطور بودم؟ یتو نم -

 کردم که ادامه داد: نگاهش
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ه اون لحظ دیکرد شا یم تمیاذ یموذي!اگه کس رِیپسرگوشه گ هی -

 کاري به کارش نداشتم، چون پشتوانه اي

 یگرفتم که به غلط کردن م یبعدا جوري ازش انتقام م یول نداشتم

 افتاد!

 خنده اي کرد و گفت: تک

اش رو رويِ پهام عمدا  یاز همکالس یکیکه بودم،  ییسوم ابتدا -

 افتاده بود گذاشت و نیمدادم که روي زم

 نیف نیدست و پا ف یمثه بچه هاي ب اون موقع فقط تونستم شکستش،

 بعدش ... یکنم، ول

 بودم گفت: دهیکه کمتر ازش د یطنتیرو باال برد وبا ش ابروهاش

 و تو سطل آشغالجامدادي اش رو برداشتم و نصفش ر حیتو زنگ تفر -

 ییاش رو تو دستشو گهیدو نصف 

 !ختمیر

 و ناباوري گفتم: باتعجب

 نه! -
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 گفت: تیرضا با

 آره! -

 و گفتم: دمیخند ناباورانه

 اي! نهیچه قدر ک -

 به جانب گفت: حق

 داره! یعکس العمل یاي نبودم ... هرعمل نهیک -

 تکون دادم و گفتم: یدست

 !گهیاس د نهیک نیبرو بابا ... ا -

 رو تکون داد: سرش

 ... ستینه..ن -

 شدم: تخس

 هست! -

 :دیخند

 خب بابا ... هست! -
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رفت، و گردلمه ها آماده شده بود ... دستم  گهیشدم ... فکر کنم د بلند

 نگاهش کردم، آروم گفت:

 ؟یباش نطوريیهم شهیهم شهیم -

 د:ز یرمق یبنگاهش کردم، لبخند  یباتعجب و پرسش د،یباال پر ابروهام

...  ادیدت ماگه از من ب ی... خوب، باهام حرف بزن ... حت نطوريیهم -

 ستم؟یقابل تحمل که هستم، ن

ه ک یشد ... زمان یتحمل م رقابلیاوقات واقعا غ یکردم ... بعض سکوت

 یکرد براي کنارش موندنم،ول یاصرار م

اوقات واقعا دوست ندارم کنارت  یکردم و نگفتم بعض سکوت

 ییچشم و رو یگفتم ب یم نویاگه ا د،یباشم..شا

 رسوندم ... یرو م خودم

 گفت: .دستم رو محکم ترفشرد وستادیشد و روبروم ا بلند

چه ببچه هم  هیوقتا از  ی.فقط بعضتمسیهوم؟باور کن اونقدرهام بد ن -

 ... یشم..قبول دارم ... ول یتر م

 :دمیروبر حرفش
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 یبعض یلبد باشم ... و یوقت نخواستم با کس چیه ان؟منیک یدون یم -

 ... ستین خودمرفتارهام دست 

د و کر رو نداشتم ... سرخم شیزد، و من طاقت نگاه هاي نقره ا لبخندي

 ریبوسه اي به گونه ام زد و آهسته ز

 زمزمه کرد: گوشم

 خرم ... یهات رو هم به جون م یبد خلق یحت -

 و سرخوش گفت: دیعقب کش فوري

 کنم دلمه هات آماده شد ... م؟فکیشام بخر میبر -

 یم نایبودم به پا انمهریي ک غهیکه ص یماه نیپنجم گهیچند روز د تا

 با میداشت یبه تازگ دیو ما شا دیرس

 دمکر یمن بودم که تالش م نیا شتری... وب میاومد یکنار م گهیهمد

 انمهریبراي آرامش ... براي درك کردن ک

 ... زکنارهمیمسالمت آم یِبراي زندگ و

 :انمهریک
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 و با انگشت شست واشاره ام چشم هام رو ماساژ دمیاي کش ازهیخم

 گفتم: نیدادم و روبه حس

 ... ستیدرست بشو ن نیا -

 یول ... یِناراض یدونستم از چ ینداد ... سکوت کرد و م یجواب نیحس

 به خواسته اش عمل کنم تونستمیمن نم

 و گفتم: دمی... کالفه دست به موهام کش

 !تونمیبچه بازي رو بذار کنار ... خب؟من نم ن،یحس -

 پوزخند زد و گفت: یعصب

 بودي! نطوريیهم شهیهم -

 و باحرص گفتم: زانداختمیرو رويِ م ینقشه کش قلم

 مثال چه جوري؟! -

 و برّنده نگاهم کرد و گفت: تند

ي ار پاب نیکنه، ا یبار فرق م نیا یدست و پا!ول یبچه ننه ي ب هی -

 شرکت وسط!

 شدم: برّاق
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که  یشرکت نیناب اج نمیدست وپام؟بب یمن بچه ننه ام؟من ب -

 معاونتش به نامت خورده از آسمون که نازل

 دست و پا سروسامونش دادم ... یمنِ ب نی... هم نشده

 اي با تمسخر کرد و گفت: خنده

 .یودت دفاع کناز حق خ یتون ینم یبرو بابا ... تو حت -

 رو باال بردم: صدام

ازش دفاع  تونمیکه من نم ینیب یم یحق نجایکدوم حق؟تو ا -

 واسه خودت؟ یگیم یکنم؟چ

در نقرو ا نیو من تا حاال حس ستادیشد وبه سمتم اومد،روبروم ا بلند

 بودم.. دهیند نیخشمگ

 و گفت: دیزکوبیهاش رو رويِ م دست

 انصراف بدي ... دی!تو نباانمهریک -

 ییناکه من توا دیفهم یچه م نی... حس دمییهام رو رويِ هم سا دندون

 روبرو شدن با اون رو ندارم؟!
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ام  یندگرو که تازه چند روز بود تو ز یخواست آرامش یمرد انگار م نیا

 ... زهیبه دست آورده بودم به هم بر

با  نیچند روزه ام از بهتر شدن روابطم با ترانه رو حس یِخوش

 کرد ... یاصرارهاش داشت زهر م

 گفتم: یسخت به

 ... می!بس کن ... ما باهم صحبت کردنیحس -

 زد: داد

قط ف ست،یجا فقط بحث تو ن نیم؟ایصحبت کرد یچدر مورد  -

 ..خواسته ي کل بچه هايستیخواسته ي تو ن

 یمناقصه شرکت کنن، اونا م نیخوان تو ا یم ؟اونایفهم یم!شرکت

 خوان خودشون رو نشون بدن ... به همه

ن حق رو ازشو نیتو داري ا یدارن ... ول ییچه قدر توانا بفهمونن

 !ريیگیم

 کردم صدام بلند نشه: یسع
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 شرکت هست نیچه هاي اب ییهمه جا بحث از توانا یبه اندازه ي کاف -

 رضایاز من نخواه تو رويِ عل ی... ول

 کتش..ازم نخواه تو اون مناقصه شرکت کنم که پدرم و شرامیدرب مجد

 یصد در صد برنده اش هستن ... م

 !صه شرکت کنمتو اون مناق بشیبه عنوان رق تونمینم نو؟منیا یفهم

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست د،یخند یعصب

اون  دونمیمن که م ،یترس ینم زایچ نیکن پسر!تو از ا ب؟بسیرق -

 خواي باهاش روبرو یکه تو نم زيیچ

ا ب یترس ی... تو م رضایعل... اون پدرت! ستیمناقصه و شرکت ن ،یبش

 کم کم دارم انی... ک یروبرو بش رضایعل

 !یکنم تو مرد باش یم شک

 و گفتم: دمیاش کوب نهینگاهش کردم، با دست به س نهیاخم و ک با

 ... ريی... داري رو اعصابم راه م نیحس -

 دستم رو گرفت، محکم فشرد: مچ
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 نم،ی؟ببیبکن یتون یار مک ی؟چیکن یکار م یرو اعصابت راه برم چ -

 یعنیمرد بودن  یدون یتو اصن م

 ضعف دمیتاحاال ازت د یچ ؟هریچ یعنیگاه بودن  هیتک یدون ی؟میچ

 ... فی!ضعانیک یفیبوده ... تو ضع

 زيیچ نکهی... قبل از ا ارهیهام سوخت ... حق نداشت به روم ب چشم

 بگم کالفه گفت:

ونده ماالنم کم  نیاالن هم بهت برخورده!هم نیدي؟همی... د ديید -

 ؟چرای... چرا انقدر حساس رهیات بگ هیگر

 بغض یحرف نیخورده؟چرا با کوچک تر یبهت برم زیزود همه چ انقدر

 خودت رو جمع کن ... یلعنت ؟دیکن یم

 پرت کردم ... یعقب رفتم و خودم رو رويِ صندل عقب

نم کستکمر بسته بود به ش نیدست هام گرفتم ... انگار حس نیرو ب سرم

 چیبهم بقبولونه من ه نکهی... به ا

 به مرد هاي دور وبرم ندارم ... یشباهت

 گفتم: دیلرز یکه م ییباصدا
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 قانع شدي ... تو م،یصحبت کرد م،ی..ما بحث کردنیتمومش کن حس -

اي با صد یدر رو باز کرد و رو به منش در،بلند رفت سمت  باگامهاي

 بلند گفت:

 !نی... خودتون هم لطفا بر لِیخانم، شرکت تعط -

ي بود و با چهره ا یعصبان من،رو بست و قفل کرد، برگشت سمت  در

 سرخ شده:

 دم ...اگر قانع ش دمیقانع شدم؟من به گور هفت جدم خند یمن ک -

 تمتونس یشده بودم،منم م یمنم عصبان ستادم،یشدم و روبروش ا بلند

 جلوي خودم رو گرفتم: یبکشم، ول ادیفر

خوام  یمحبت کنم ... نمورد ص نیخوام درا ی!نمنیبس کن حس -

 بار گفتم دوست ندارم هیبشنوم..من  زيیچ

 م واون مناقصه شرکت کنم..از اولش هم اشتباه بود که شرکت کرد تو

 خوام انصراف بدم ... یحاال م

 و داد زد: دیام کوب نهیدودست به س با
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 گهیدرف طنه من!چرا اشتباه بود؟چون  ییبس کنه تو دیکه با یاون -

 ی!از اونا مرانن؟یمجد و پسرش م رضایعل

 ؟یترس

 و دیروي سگک کمربندم کوب ستاد،یجلو گذاشت و رخ به رخم ا یقدم

 گفت:

ن، گاه بود هیتک ه؟بهیبه چ یمردونگ یدون ی!مستین نیبه ا یمردونگ -

 به پناه بودن، به سنگ صبوربودن،به

 تا برسه به خونواده بیو نذاري آس یسپرکن نهیها س یجلوسخت نکهیا

... 

 رو گرفت و محکم فشرد: بازوهام

 ت؟اخالقزیتو دل خوش کنه؟خونواده ي عز هیبه چ دیترانه با -

 ندهیکه در آ ییخوبت؟جسم سالمت؟بچه ها

 شه؟هان؟یم مادرشون

 :دیکش ادیداد و فر تکونم

 !؟یبه چ -
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ق اهبود رو ب دهیگلوم چسب خِیهام رو به هم فشردم تا دردي که ب لب

 گفت ینفرستم ... راست م رونیهق ب

 !نیحس

 ... یچینداشتم..ه یچیه من

 به عقل هلم یام شد و بعد کم رهیچشم هاي به خون نشسته اش خ با

 داد و کالفه گفت:

و مردي نه!نگاه کن ... ت یگیم یفیضع گمی... بعد م ای!بهــهد  -

 لرزه؟چرا بغض یمثال؟چرا االن چونه ات داره م

 المصب؟! داري

و چند نفس  نیفرو بردم، چشم بستم، چند یدهنم رو به سخت آب

 رو که باعث یتا فرو ببرم بغض دمیکش قیعم

 شد ... یم نیحساز سمت  حمیوتقب تمسخر

 گفتم: یسخت به

 ؟توانیفهم ی... م بزرگ مجدمجد! رضایمن عل مقابلطرف  یلعنت -

 !میمقابله باهاش رو ندارم، ندار
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 زد: عربده

 یاش چ یت کوفتبابات و اون شرک م؟مگهیندار یچ م؟برايیچرا ندار -

 دارن که ما

ه هم میدار ؟دی!هان؟شهرت؟مهندساي خوب؟سابقه ي کاريِ عالم؟یندار

 !میاشون رو ... دار

 نی،ابودم دهیرو تاحاال ند نیحس نیشد ... ا رهینفس زنان بهم خ نفس

 سرم عربده بکشه رو نطوریرو که ا نیحس

 بودم ... دهیند تاحاال

 ... دینفس کش قیبه من کرد و سر به باال گرفت و عم پشت

 ت:مکث و سکوت برگشت و آهسته و با نفس هاي کوتاه گف یاز کم بعد

ارن د زيیچ هی ؟اونایدون ی... م یگینه ... درسته ... تو راست م یول -

 یقوي وعال تیریمد هی...  میکه ما ندار

 ما ... هه ... یمرد!ول هی... 

 نیحس... دست  دمی... لبم رو گز دمیرو کالفه رويِ صورتم کش دستم

 که رو بازوم نشست نگاهش کردم، منو
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 و کنارِ خودش روي مبل نشوند ... دیکش

بود، جرات نگاه کردن به چشم هاي مردي رو  یداشت، عصبان اخم

 ام رو به یزندگ اتینداشتم که داشت واقع

 .دیکش یم رخم

 فشرد، آهسته گفت: یاشت و کمرو رويِ پام گذ دستش

 ... عاديریرفتارهاي غ نیترس، ا نیدونم مشکل داري ... ا یمن م -

 شِیپ میمن چند بارگفتم بر انمهریک

ي ... دارنتو ... تو تعادل  خته،یتو روانت به هم ر انی!هان؟کدکترمهري؟

 و بعد یش یم یرعصبانیدفعه مثه ش هی

به  شه یات م یحرف از بچگ یتو ... تو وقت انیبچه مظلوم ... ک هی مثه

 رفتاري ،یکن یم ی... قاط زيیریهم م

و چند  ستیمرد ب هیکنه تو  یدي که آدم شک م یخودت بروز م از

 از بیغر بیترس عج هی... تو  یساله باش

ارت فتر انیکنه ... ک یکه داره داغونت م یزن و مرد داري ... ترس اون

 ... ستیمرد معقول ن هیمثه 
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و  ردکنگاهم  میام گذاشت و سرم رو باال آورد، مستق رچونهیرو ز دستش

 گفت:

ت حسر هشیتو هم انمهریخودي نشون بدي ... ک دیروزي باالخره با هی -

 یاونا رو خوردي، جمعشون، زندگ

 ی. من ..کاري کن اونا حسرتت رو بخور هیخانواده اشون ... حاال  اشون،

 بچه ينشون بده اون  ؟بهشونیفهم

.. و هفت ساله اس . ستیمرد ب هیماهه اي که ولش کردن، االن  هفت

 رو یمردي که توان مقابله با هر آدم هی

اري د تیتو زندگ یاگه ترس ی... حت یترسه ... حت ینم ی... از کس داره

 به انیبه اونا نشون بدي ... ک دینبا

رو  تینگاخالقاي بچه مانندت رو بذار کنار ... مردو نی... ا ایب خودت

 رو نشون بده ... تینشون بده ... بزرگ

 ؟یفهم یرو نشون بده ... به رخشون بکش ... م تتیموفق

همه سال  نیبهش چشم دوختم، فقط نگاه کردم به مردي که ا فقط

 از خودم شتریکنارِ من بود و انگار من رو ب
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 شناخت ... یم

 ت وزد، به سقف نگاه دوخ هیمبل تک یام رو رها کرد و به پشت چونه

 گفت:

 یهندستو م رشرکت قَد هیشرکت پدرت  یدون یخودت خوب م -

 مناقصه نیتو ا یدون یوساخت وسازِ ... و م

ناقصه م که میاونوقت شانس دار م،یاگه ما هم وارد بش ی... ول بِ یرق یب

 میباهوش بش دی... فقط با میرو برنده بش

 خودش رو تکون بده! سمونییذره ر هی دی... فقط با

 فت:گ و دیبود، با آرنج به پهلوم کوب یزد، هرچند هنوز عصبان شخندین

 ر نه انگار ...باالي منبر انگا رفتم!من دو ساعت گهیحرف بزن د -

 که گرفته بود گفتم: ییدهنم رو فرو بردم و با صدا آب

ش رو ترسم..طاقت نگاه ها یمن از رودر رو شدن باهاش م ن،یحس -

 اون مثه ... مثه ديیتو که د نیندارم..حس

 کنه ... یبهم نگاه م دشمن

 کرد و گفت: کیرو به هم نزد ابروهاش
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سال  یسگه؟یسال د گه؟دهیسال د هی؟یازش بترس دیبا ی؟تاکیتا ک -

 ؟ازیاز پدرت بترس دیبا یک گه؟تاید

ره خواي ترانه کنارت بمونه؟اسمش ب یو حضورش ... مگه تو نم وجود

 سوال ازت دارم ... هیتو شناسنامه ات؟

ز ه ابشه؟چهره ات؟تومگ یعاشق چ دیترانه با یبه من بگ قایشه دق یم

 مگه متنفر ومد؟پولت؟ی یبدت نم نیهم

 نه ... قربون صدقه هات؟ ... ای؟یاز عشق پولک نبودي

 داد و گفت: یرو گرفت و تکون بازوم

ش ز مردا دی... زن با ستیفقط قربونت برم، فدات بشم ن یدگ!زنانیک -

 فقط نر ؟نهیفهم ی... م نهیبب یمردونگ

 قدرتش رو دیکنه..با هیتونه به مردش تک یبفهمه م دی!زن بابودن

 طرفدار شتریاون نري ب وونایتو ح ی..حتنهیبب

رحم ت تو که انمهریکه با قدرتش تک تک رقبا رو کنار بزنه ... ک داره

 یخواي، محبت م یخواي؟تو عشق م ینم
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 داري، قربون ازیکه تو بهش ن ستین زيیترحم!ترحم اون چ خواي،نه

 که ستین زيیصدقه و ضعف هم اون چ

منم  ارم،مشترکم ... منم زن د یِزندگداره ... من وسط  ازیبهش ن ترانه

 قربون اديیهر وقت ز یعاشقشم ... ول

اش باه نطوریام کرده که دوست نداره ا یحال یاش رفتم به شوخ صدقه

 خواد، یحرف بزنم..اون از من جذبه م

رت از شرکت تو مناقصه اي که پد یتو ... تو حت ی... ول ی!ولقدرت

 تو رو دی!پس ترانه چطور بایترس یم بتیرق

مناقصه شرکت کن  نیاش انتخاب کنه؟هان؟تو ا یزندگ مرد

 حسرت دیثابت کن اونان که با انمهر،بهشونیک

و ت باشه یرو بخورن ... منم هستم، تا آخرش کنارتم ... هرچ داشتنت

 ... یبرادرِ من

خورد توي سرم ...  یکردم، حرف هاش مثل پتک م ینگاهش م فقط

 داشت و من قتیتک تک حرف هاش حق
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 نیانگار حس ی... ول دنیزدم به ندونستن و نفهم یخودم رو م شهیهم

 من بود ... داشت االتیفرشته ي مرگ خ

کرد مدت هاست پشت  یم ادآوريیداشت بهم  د،یکش یرخم م به

 هام پنهان شدم و ضعف هام رو کمبود

 کردم؟! یکار م یچ دیکردم ... با یمخف

*** 

 فیرد همکردم حرف هام رو پشت  یم یکردم و سع یغذام بازي م با

 خواست، حاضر بودم یکنم ... اگه ترانه م

 دونستم با پدرم یکه م یسخت جنگ... وسط  ماجراسر برم وسط  با

 دارم ...

 و گفتم: دمیصداش زدم، نگاهم کرد، زبونم رو رويِ لبم کش آهسته

 فم؟ی... من ضع به نظرت ... به نظرت من -

 رو کرد، تک خنده اي کرد و نگاهش یابروهاي باال رفته نگاهم م با

 رويِ تنم چرخوند و گفت:

 !؟کلیه نیا ف؟تو؟بایضع -
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 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 ... ستین یو بدن کلیرم هنه ... نه منظورم ... منظو -

 :دمیپرس یهاي قهوه اي رنگش شدم و به سخت لهیي ت رهیخ

 یفیضعد مر ستم،یکه به نظرت من، مرد ن نهی... منظورم ا یتیشخص -

 یتونم پشتوانه ي کس ینم یعنیهستم؟

 !بشم؟

و چشم هاش رو زوم کرد روم، گوشه هاي  دیاز غذا خوردن کش دست

 پلک هاش رو جمع کرد و گفت:

 !؟یگیم یفهمم چ ینم -

 به هم گره زدم و گفتم: زیم رِیهام رو ز دست

 تونم یظرت نمن ومدم؟بهیکه، به نظرت من مرد بار ن نهیمنظورم ا -

 گاه هیتونم تک یستم؟نمیها با یجلو سخت

 زن بشم؟! هی

 سرش رو کج کرد و گفت: یکم

 !؟یپرس یم نویشده که ا یچ -
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 و گفتم: دمیکش یپوف

ي ام از مناقصه اخو یبحثمون شد ... من ... من م نیراستش با حس -

 که پدرم هم توش شرکت کرده انصراف

 کارو ... نیا دیکه نبا گهیم نیحس ن،ی... حس بدم

ري تکون که مثل سوهان روحم شده بود، س زيیبود گفتن از چ سخت

 داد و گفت:

 فهمم ... یم -

 و ادامه داد: دیخودش رو جلو کش یکم

 دهیازت د گهید تیشخص هیوخونه ات گذاشتم، تمن روزي که پام رو  -

 اون یشناختمت، ول یبودم، اصال نم

م ه اونطوري به یخونه ي پدري ات، اون شب وقت میکه ... که رفت روز

 تو چه ضعف دمی... تازه فهم یختیر

 داري ... یبزرگ

 کیان؟بودم؟ناتو فیاز نظر اونم من ضع یعنیبهش نگاه کردم ...  مبهوت

 بچه ي به درد نخور؟!
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 گرفت و گفت: یکوتاه نفسِ

ضعف  هیخوام باهات صادق باشم ... آره، تو ضعف داري.. یم انیک -

 ،یترس یاز خودت هم م یبزرگ ... تو حت

 ،یاشقدرتمند ب یتون ی... تو نشون دادي که م ستین نیا تتیواقع یول

 بدون که اون نویمثه پدرت ... فقط ا

 هی ... نِیتلق هیات رو نشون بدي فقط  یذاره خود اصل یکه نم زيیچ

 یه ،یتون ینم یگیم یکه ه نیتلق

 یتون ینم ،یتون ینم یگیو م یکن یات رو مرور م یبچگ خاطرات

 منم یو بگ یستیجلوي اون مرد و زن با

 ... هستم

 داد به نگاه من و گفت: وندیرو پ نگاهش

وجود  ؟اظهاریبش بشیاي؟رقیدر ب رضایخواي تو رويِ عل یم -

 کم گهیبرو جلو؟بهت م گهیبهت م نی؟حسیکن

.. . قتیرف نیگه ... به حرفهاش گوش بده ... اون بهتر یم ار؟راستین

 هوات رو داشته ... مگه نه؟ شهیهم اون
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ش گفتن برو جلو، قد علم کن جلو یهام رو به هم فشردم، همه م لب

 یم یدونست من چ یم یک یول

رو  رضایعل زینگاه هاي ت یکشم وقت یم یدونست من چ یم یکشم؟ک

 اش رو هچشم هاي برند ینم؟وقتیب یم

 دوزه؟ یچشم هام م تو

ام ه دست نیزدم و سرم رو ب هیتک زی... آرنج هام رو به م دمیکش یآه

 گرفتم، آهسته گفتم:

 ...کنه  تمیرو ندارم که حما یپشتوانه ام، من کس یمن ب یول -

 سر بلند کردم و نگاهش کردم: دم،یرو از باالي سرم شن صداش

 ... ادیندارم که ازت خوشم نم نیبه ا ؟کاريیدون یم -

 زد و ادامه داد: شخنديین د،یباال پر ابروهام

در در وماپ نکهی... نه واسه ا رِ ادر پاصطالح پدر ومبدجور دلم از اون به  -

 هیتو  نکهیتو هستن، نه ... فقط واسه ا

...  کنن گناه بودي و اونا حق نداشتن اونطور رفتار یبچه ي ب هی یزمان

 سرشاخ بشم ادیفک کنم خوشم ب
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 ... باهاشون

 چشم غره اي رفت و گفت: ستادم،یشدم و روبروش ا بلند

 خبرم کن! ،یداشت زیزبون تند وت هی ازبهیاگه ن -

 کرد گفت: یکه آشپزخونه رو ترك م یکنارم گذشت و درحال از

ه تت هستم ... فقط بهمخونه، پش هی دیشا ایدوست و هیمن به عنوان  -

 حسابم رو با اون دیبا نکهیخاطر ا

 کنم! هیهم تسو خواهرت

ن با شد بود از روبرو یبود ... خال یهنوز ته دلم خال یزدم ول لبخندي

 وقت پدر نبود ... با برادري چیپدري که ه

 برام برادري نکرد ... که

 کردم؟ یکار م یدادم ... چ یرو به چهارچوب خال نگاهم

 طوفان و رو برو شدن باهاشون؟ نیارفتم وسط  یسر م با

 دادم؟ یادامه م یزندگ نیو به هم دمیکش یکنار م ای

 کردم؟ یکار م یچ دیبا من

 :ترانه
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ست د...  یخواستم کمکش کنم..ول یقبول کنم ... نم خواستمینم -

 خوام آروم باشم، آروم ی... م ستین خودم

.. س .اشده اس ... خسته  یکشم ... روحم سوهان کش ینم گهی... د باشه

 خوام آرامش داشته یکشم ... م ینم

ه کچند ماه  نیخوام ا یداشته، نم یسخت یِدونم زندگ ی... م میباش

 کنارش هستم هم براش سخت باشه ...

 وگذاشته بود  رچونهیوبه دکتر مهري نگاه کردم که دست ز برگشتم

 ام بود ... رهیخ

 رو رها کردم و روبروش نشستم. پرده

ود گفتم، از خواسته هام ... مدت ها ب یبراش از حرف هام م داشتم

 یزن نیزن بودم ... ا نیا ونیآرامشم رو مد

 رپا بودنم رو وام دارش بودم ...س که

 زد، لبخندي آرامش بخش: لبخندي

 ر حقشد دیفهممت ترانه جان ... اما دختري، قبول داري که شا یم -

 !؟یبد کرده باش
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 بربرا انیدونستم اگر ک یدونستم بد کردم، م ی... م دمیرو گز لبم

 ینشه، شکست سخت روزیو پ ارهیپدرش دووم ن

و بگه منم  رضایجلوي عل ستهیخواست با یدلم م یخوره ول یم

 هستم..بگه منم حضور دارم ...

 :دمیام کش یشونیبه پ یدست

 یازش چ نیبهم گفت که حس یخانم دکتر؟راستش وقت یدون یم -

 خواسته، اصال فکر نکردم!فقط رفتارهاي

ه ک یفکر نکردم که کس نیخانواده جلوي چشمم اومد و اصال به ا اون

 و انمهرِ،یار کردن کباهاش رفت نطوریا

فقط  ... ومدی یروزي به شدت ازش بدم م هیکه من  یِاون آدم انمهریک

 اشون جلوي چشمم بود ... یرحم یب

 باعث شد سربلند کنم: صداش

 یول مدیرو ند انمهری کگم کارت اشتباه بوده، من اصال یترانه، من نم -

 زنم براش یبا گفته هاي تو، حدس م
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پشتش  دیبا یدون یتو بوده، م دییباشه..وانگار منتظر تا سخت

 ؟یتون ی؟میکمکش کن دیبا یدون ی؟میستیوا

 تونستم؟ یم

 بشم؟ انمهریتونستم همراه و هم قدم ک یم

 ..شده بود برام . یروزها خنث نیمرد ا نیمجد ... اسم ا انمهریک

 داشتم باهاش ... یازش متنفر بودم و نه دشمن نه

 بودم ... یاي هم نبود ... فقط خنث عالقه

 ستم؟یتونم کنارش با یدونستم که م ینم

 مهري آروم تر ادامه داد: دکتر

 نیام آورد ک... اگر  ماجرارو هل دادي وسط  انمهریترانه، تو ک نیبب -

 کیاگر  ،یکنارش باش دیکه با ییتو

 نیا... و یزن یبهش م یضربه ي بزرگ یپات بلرزه و کنارش نباش لحظه

 تو هم یِضربه ممکنِ رو زندگ

و  ور فقطمشا هیدکتر، نه به عنوان  هی... من االن نه به عنوان  ربذارهیتاث

 دوست باهات هیفقط دارم به عنوان 
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 ینککمکش  دیخواد مقاوم باشه، با یکنم ... اگر اون مرد م یم صحبت

 ؟یتون ی... م

ون چم موند یکنارش م دیتونستم ... با یم دیشدم به دکتر ... با رهیخ

 باعث شدن، نیخودم باعثش شده بودم و ا

 بودن رو به دنبال داشت ... همپا

 تکون دادم و گفتم: سري

 بتونم ... دیتونم..با یم -

 ... دمیبه چونه ام کش یرو از دور گردنم شل تر کردم دست شالم

 لبخندي زد و گفت: دکترمهري

 ؟!باهم نیارروابطتون چطوره؟!بازم بحث د -

 باال انداختم و گفتم: سري

 ونیزیم،تلویخور یم م،شامیزن ی... حرف م یرابطه ي معمول هینه ...  -

 ... مثه دوتا آدم میخند یم،مینیب یم

 یم یکنارهم ... هم من و هم اون سع میکن یم ی... فقط زندگ یمعمول

 خواد یرو که م زيیجلوي هرچ میکن
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ه آرامش داشت میخوا یهردو م دی... شا میریبگ ارهیبه وجود ب تنش

 کلنجاري ... چیبدون ه میباش

 تکون داد و گفت: سري

ودت به خ ،یبمون ششیخواي پ یترانه، فکرکن ... اگرنم یخوبه ... ول -

 وابسته اش نکن ... کم نداشتم

دي که فرابردن ... از خاطرات ا یرنج م یکه داشتن از وابستگ ییمارهایب

 خواسته و ناخواسته وابسته اشون کردن

 یچبهت بگم  خوامینم نجایبعد ترکشون کردن ... ترانه جان، من ا و

 باهات کنمیم یبد ... فقط سع یخوبِ و چ

و ر ... خودت شیکن بشناس یسع ن،ی... وعالوه برا زمیکنم عز همفکري

 یدونم دخترعاقل یهم بشناس ... م

 ... زیکن..روي همه چ شترفکریب یول یهست

 کم رمق زدم و آهسته گفتم: لبخندي

 چشم ... -

 شدم، شالم رو مرتب کردم و گفتم: بلند
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 ...کنم  یحتما به گفته هاتون فکر م -

 ن وشد، دست دراز کرد، دستش رو فشردم، با همون لبخند مهربو بلند

 بخشش گفت: دیام

 کودك... مراقب اون مرد  ات باش یمراقب خودت، روحت و زندگ -

 مونده ي کنارت هم باش ... حداقل به

 خودت ... یِ... براي آرامش زندگ سادهدوست  هی عنوان

*** 

 هاي ترمه رو داخل جعبه گذاشتم، با اخم گفتم: یرنگ مداد

 هیتشونِ؟میچه قدر ق االن یدون ی... م زیاونور نر نوریرو ا نایانقدر ا -

 نیباش ... اگه ا لتیذره مراقب وسا

 !؟یشکست چ یمن م رپايیز

و  رفتگبغل زد ... جعبه رو از دستم  ریکرده سرتکون داد و دفتر ز بغ

 قصد کرد که بره، دستش رو گرفتم و به

 کردم، مهربون تر گفتم: کشینزد خودم
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 هیبخوري چرا  حرص دیبا یگم، بعدش ه یواسه خاطر خودت م -

 منم که اش شکسته ... یکیمدادت کمِ، 

و راش  گهید یکیرو داري،  زيیچ یوقت یراحت نیمامان به هم دونمیم

 باش یخره ... پس دختر خوب یبرات نم

 که داري باش ... خب خواهري؟! زيیمراقب اون چ و

ي برا دیکش ی... دلم پر م دمیرنگ زد، گونه اش رو بوس یب لبخندي

 درآغوش گرفتنش ... براي بازي کردن

 یلیباعث دوري من از خ انمهریکنارش ... ک دنیخواب..براي باهاش

 !زهایچ یلیشده بود ... خ زهایچ

راست ازمطب دکتر اومده بودم خونه ي پدري ام ... دلم پر  کی

 !ی... از همه چ لیدل یبود!بدجور پر بود ... ب

دلم  کرد، یکه رفت بلند شدم و کنارمامان نشستم که قند خورد م ترمه

 براي مادرم هم تنگ شده بود ... دلم

هاش، محبت  راهیآغوشش، غرغر هاش، دعوا کردن هاش، بد وب براي

 دستپختش تنگ شده بود ... یهاش، وحت
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 به من زد که دلم رو شاد کرد، گفت: لبخندي

 من و خودت بمونه ... نیخوام بگم ب یم زيیچ هی -

 باال رفت؛ ادامه داد: ابروهام

 سرکار.. رهیکه سام م یوند یم -

ه باز استادهاش مشغول  یکی شِیکه پ یِدونستم مدت یدونستم، م یم

 سام روي غلتک افتاده بود یکارِ ... زندگ

... 

 و گفت: دیخند طنتیبا ش مامان

 ... رکردهیدختر گ هی شِ یدلش پ -

 شدم و گفتم: رهیزده بهش خ ذوق

 دروغ؟! -

 با خنده اخم کرد و گفت: مامان

 دروغ و کوفت! -

 و گفت: دیبلندترخند
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رو  یکیکه  با شرم بهم گفت نیقربون پسرم برم ... همچ یآخ اله -

 خواد من برم و از یدوست داره که م

 درباره اش بپرسم.. دختره

 تر شدم، و کنجکاو گفتم: کیمادر نزد به

 خب؟! -

کرد، چشم هاش نم داشت، مادرم خوشحال  کیرو به سرم نزد سرش

 روسامون گرفتن پسرش:بود از س

 دمیشدن فهم دیبه دل سام داشت ... باهزارسرخ وسف دختره هم دل -

 داره به برادرت ... مزه ي دهنش لیکه م

 ن!خونه اشو میبر گهیبود ... قرارگذاشتم واسه آخرهفته ي د نیریش

 نیا ؟بهکرد یسام داشت ازدواج م یعنیزده به مادرم نگاه کردم ...  بهت

 ؟یراحت نیزودي؟به هم

 لحظه هاي خوب کنارشون نبودم ... نیبد که من تو ا وچه

 رمق زدم و گفتم: یب لبخندي

 ... مبارك باشه ... یبه سالمت -
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 سري تکون داد و به کارش مشغول شد و گفت: مامان

اده افت یدونست که پدرتون واسه خاطر بده یمادر دختره م یحت -

 خوردمعقوالنه و محترمانه بر یلیزندون ... خ

 ... کردن

م برادر واجدونم چرا دلم گرفته بود با فکر ازد یلبخند زدم ... نم بابغض

 :دمی... آروم پرس

 ه؟یاسمش چ -

 و گفت: ختیها رو داخل ظرف مخصوص ر قند

اي هم هست  فرشته شییفرشته اس ... خدا ؟اسمشیگیعروسم رو م -

... 

ن مکردم سام عاشق بشه و به  یشد ... روزي فکرش رو م شتریب بغضم

 نگه؟ممکن بود؟!

 رو جمع کرد و رفت تو آشپزخونه ومن ... لیبلند شد و وسا مادر

 بود ... نییهمونجا نشسته بودم و سرم پا
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م ... ادرشد به قامت بر رهی... نگاهم خ رمیدر باعث شد سرباال بگ صداي

 ییبه پاي سالمش ... پا رکردیچشمم گ

 ب شدنش شده بود ...باعث خو انمهریک که

 سالم کرد: یزد بهم، باخوش یشدم، لبخند م بلند

 خانم؟ یچطوري آج -

شدم سمتش، دوست داشتم خودش رو، صداش رو،حضورش رو  دهیکش

 بود ... قمیاز برادر،دوستم بود!رف شتری... ب

هام رو دورِ کمرش حلقه کردم و محکم به خودم فشردمش ...  دست

 کرد؟یسام داشت ازدواج م

 !ره؟یاي رو تو آغوش بگ گهیبود دخترِ د قرار

 د؟یکش یم دكیکه اسم زنش رو به  دختري

 بود؟ یمن چ گاهیجا اونوقت

 کجا بودم؟ من

 موندم؟ یبازم خواهرش م من

 تونستم مثه گذشته ها سربه سرش بذارم؟ یم بازم
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 وقت بهش زنگ بزنم؟ یتونستم وقت وب یم

 تونستم راحت برم تو آغوشش؟ یم

 گفت: دویروي بازوم کش یدست

 شده؟ یتران؟چ -

 یشد ... چ یم سیاش فشردم، چشم هام داشت خ نهیرو به س سرم

 گفتم؟ یم

 گفتم دلم گرفته از خبر زن گرفتنت؟ یم

 :دوگفتیرو بوس موهام

 که! رمیشدي تو؟در نم یتري؟بابا دختر چ -

 صداش زدم: آهسته

 سام؟ -

 و مهربون جواب گرفتم: آهسته

 دختري؟! هیسام؟چجون  -

 گفتم: هیشکست وبا گر بغضم
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م دختري !کدوري؟یمعرفت داري م یري؟بیگیزن م ري؟داريیداري م -

 به یشرف یچشمت رو گرفته؟کدوم ب

حق داده زنت بشه؟هان؟انقدر خواهربدي بودم برات که بهم  خودش

 ؟ینگفت

.. . دیلرز یکه تو آغوش داشتم م یو تن دیخند ی... سام م دیخند یم

 :دمیداي مامان رو شنص

ت شد ... چ خودمون بمونه نی... دختر؟!خوبه من بهت گفتم ب عا عا عا -

 حاال؟

 رد،کتر کمر سام رو فشردم ... دست هاش رو دور شونه ام حلقه  محکم

 متوقف شد، گوشم کیسرش نزد

 :دیچیپ صداش

. بشه تو جاي خودت رو داري .. ی؟هرچکجا برم؟مگه قراره کجا برم -

 چته ترانه؟

 نگتدلم  یخوب بود ول نکهیدونستم خبر با ا یدونستم ... فقط م ینم

 بود!
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 گرفته بود ... دلم

 کردم به دختري که قرار بود زنِ سام بشه ... یم حسادت

د تضامدوست داشتم ... حسم  نکهینداشتم برادرم ازدواج کنه!باا دوست

 ... یپاط یبود و قاط

.. بشه . کیکس حق نداشت با من تو سام شر چیبرادر من بود و ه سام

 کس! چیه

*** 

 مونه یتا ابد براي تو م زيیچ کی یکن یحس م شهیوقت ها هم یبعض

 یبهش دست نم ی... براي توئه و کس

 !ندازه

که دارن از دستت درش  یکن یحس م ایدي  یاز دستش م یوقت یول

 شه یم کیبرات کوچ ایانگاري دن ارنیم

 مسرقراره بشه ه یزن نکهیشد با فکر ا یم کیداشت برام کوچ ایدن و

 سام!

 ..دمیکش یانگشت روي فرش خط م با
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 زدم ... ینم یزد ... حرف ینم ینشسته بود ... حرف روبروم

 با دلخوري گفت: مامان

اره ند ؟شگونیکن هیگر دیدادم بهت، بعد اونوقت با یخوب نیخبر به ا -

 !؟ینگرفت ادی نمی. ا..

دم که خو دلخوري مامان برام مهم نبود ... دلم گرفته بود ... دست اصال

 نبود!

 رو به مادر گفت: سام

 !ي؟اریبرامون ب ییچا هیشه  یمامان جان.!.. م -

بعد با غرغر  یچند لحظه اي تو سکوت نگاهش کرد و کم مامان

 ترکمون کرد ...

 !قمیبودم و رف من

 ام ... یروزهاي کودک قیرف

شد  یام داشت از جلوي چشمم رد م یلحظه ي روزهاي زندگ لحظه

 وبغض من بزرگتر!
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م هر طور که با خود یبود ... ول بیبراي خودم هم واکنشم عج یحت

 نیبه ا دمیرس یکردم باز هم م یم یط

شد از  یباعث م گه،یزِن د کیکه سام برادرم بود و حضور  نقطه

 ... فتمیچشمش ب

 مهربونش باعث شد بهش نگاه کنم: صداي

 کوچولو؟ یکن یم هیبود؟!چرا گر کتیعوض تبر -

 کی نیهم ایدن نیسام که من تو ا یدونست ی... تو چه م دمیگز لب

 رو دارم؟ قیشف قِیرف

 کردي؟برادرم بودي! یم غشیازم در یداشت که

 !؟یاي کن گهیزنِ د شکشیپ یبرادرت رو دو دست ستین سخت

 زد،ابروهاش باال رفت: لبخند

 زبونت رو خورده؟! انیک -

 گفتم: یهام گشاد شد،با صداي گرفته ي پر بغض چشم

 !ینیزم بیادبِ س یب -
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ه ک یکردم براي خودم ... براي وقت رهی... و خنده هاش رو ذخ دیخند

 شد وسام نبود ... کنار یدلم براش تنگ م

 برايِ من نبود ... ییجا دیبود..کنار بچه اش بود و شا زنش

 از خنده اش زبون باز کرد: بعد

 گفتن ینیزم بیفهموندم س ی!وگرنه بهت مسیحالت درست ن فیح -

 داره! یبه من چه تاوان

 اومد ... چه برسه به خنده! یبه لبخند هم کش نم لبم

 :دینگاهم کرد، آروم پرس قیدق

 !ه؟یگر ریت شد که تا پا داخل خونه گذاشتم زدي زچحاال بگو  -

خواستم  یسکوت نگاهش کردم ... گوشه ي چشم هام سوخت ... م تو

 گفتم یرو بگم؟اصال بهش م یبگم؟چ

 کرد؟ یام نم مسخره

 ذابجلبخند زد ... سامِ من  طونیکج شد، باال رفت، مهربون و ش لبش

 شد دلِ دختري رو ی... مگه م بایبود و ز

 نبره؟
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 بدونه، باهاش آشنا شد دختري سام رو بشناسه،اخالقش رو یم مگه

 همه صفت خوب دل نبنده و نیبشه و با ا

 نکنه واسه به دست آوردنش؟ یسع

 رو قبول نکنه؟! شنهادشیپ که

 فشرد و گفت: یرو گرفت، کم دستم

 شد،نه؟! تیحسود -

 هام رو به هم فشردم..لب باز کرد: لب

 دي؟! یجواب نم ه؟چرایچ -

 گفتم: یسخت به

 نه ... -

 از صد آره،پاسخ مثبت داشت براي سام! شتریاي که گفتم ب نه

ت دس نیو مجبورم کرد برم سمتش ... هردو دستم رو ب دیرو کش دستم

 رهیهاي مردونه اش گرفت ... نگاهم خ

خودم فکر کردم حلقه چه قدر به دست  شیبه دست هاش ... و پ شد

 اومد ... یهاش م



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 گفت: آروم

 دیناسمت ... برادرتم،دوستتم، شاش یترانه، من بزرگت کردم ... م -

 از روحت باشم ... خط به یبخش هی یحت

من که  ... رینگ ر،چشمی... برام رو نگ َرموجودت رو، روحت رو از ب خط

 که دهن نیدونم تو دلت چه خبره!هم یم

ته که مامان گفت بهت گف نی... هم دمیکردي فهم هیکردي و گال باز

 دمیترس یواکنش م نی... از هم دمیفهم

 بهت نگفتم ... به من نگاه کن ... خوب! که

 اخم کرد: یدوختم به چشم هاش ... کم چشم

. و گوشت فرو کن ..خوب ت نویا یتونم بخونم..ول یفکرت رو خوب م -

 ... خب؟!خواهرِ  یتو ... خواهرِ من

ت سادتونه باعث بشه از خواهرم دوري کنم!ح ینم ایتو دن یزن چی!همن

 ی،می... تو هم خونِ من ستیالزم ن

 !یزن چیشه من دست ازهم خونم بکشم ... ه یباعث نم یزن چی؟هیفهم

 لرزون گفتم: ییصدا با



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 اون زن نخواد تو بامن ... دیشا ی... ول یول -

 حرف هام: نیب دیپر

مسالمت وبرادروخواهر رو،رابطه ي خوب  هیکه بخواد رابطه ي  یزن -

 رو،رابطه ي بامحبتشون رو که زشونیآم

 هی!ستین یزنه رو خراب کنه، زنِ زندگ یاش نم یآزاري به زندگ چیه

 دونه خواهرهمسرش،نه یم یزن،وقت

به  یبیاش دخالت کنه، نه آس یقصد داره تو زندگ نهبد ، باهاش

 رینداره باهاش بد باشه، ز یلیآرامشش بزنه، دل

 گاهیا!توجازن نه فرشته از اون ییهرارو بزنه ... نه تو از اون خواهرشو آبش

 خودش گاهیخودت رو داري و اون جا

ه ونت یمن دل از زنم بکنم نه اون م یباعث بش یتون ی... نه تو م رو

 باعث بشه من دل از خواهرم بکنم ...

. خودم بوده، ورِ دلِ خودم .. شِ یو چهار سال پ ستیکه ب خواهري

 یبزرگش کردم!خواهري که خودم پستونک م
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هاش باعث نشه چشم هاي  هینکنه، که گر هیتو دهنش که گر ذاشتم

 خوشگلش پف کنه ...

 :دیلرز صداش

ت رو خود نمی... نب ینکحسودي  نمیدوست دارم ... نب شهیترانه ... هم -

 شهی... تو هم یناراحت کن

 ه کمرو داري برام ... ببخش منو اگ قیخواهر ورف هی گاهی،جایسرجات

 شِ یپ یباعث شده فکراي بد بکن میکار

 ... خب؟! خودت

 نهیاش،س نهیبه س دیهاش رو دورِ شونه ام حلقه کرد و سرم چسب دست

 !تیداد ... بوي امن یاي که بوي پدر م

 موند ... یبرادرم بود و برادرم م سام

 جاش،سرجاش بود! شهیهم سام

 نبود ... هم خوشحال بودم و هم ناراحت ... خودم دست

 سال! لیلحظه ي تحو نیع
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 و هم ناراحت بابت رفتنِ سال ادیم دیکه سال جد یهم خوشحال که

 گذشته ...

 خنده هام بغض داشتم و بغض هام خنده داشت. نیب من

 حس ناب! کی ب،یحس عج کی

 ... کنارِ هم ... همو غم، تنگ  یخوش حس

 رويِ سرم و آروم گفت: دیکش دست

ادت ه خودم عاشتباه کردم انقدر تو رو ب گمیوقت ها به خودم م یبعض -

 با زيیبه هم بر نطوریدادم که حاال ا

 نوی.. امونم . یبرادرت م شهیي هم شهیازدواج من ... ترانه؛ من هم فکر

 باشه ... ادتی

 و گفت: دیاش جدا کرد،خند نهیرو از س سرم

 درضمن به زنم فحش نده! -

 بود تو حرفش: یپسش زدم،شوخ یکردم ... ول بغض

 کممیش ازدواج کردن،چهار کنه ... انگاري ده سالِ یچه زنم زنم هم م -

 !دهییبراش زا
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 و گفت: دیخند پرصدا

 ... کنمیماه عمه ات م شینگران نباش!سر ش -

 نکهینثارش کردم، با ا ییایح یمشت شد و نشست روي بازوش،ب دستم

 بابت دمیخند یهنوز دلم گرفته بود ول

هام که فکر کنم بابت  ییرم ... وقت داشتم تو تنهابراد یِخوش

 ازدواجش، غصه بخورم و بعد خودم رو قانع کنم!

*** 

 د،بو دهیکه روي مبل دراز کش دمیرو د انمهریرو که باز کردم ک در

 بود ... رهیسر برده بود و به سقف خ ریدست ز

. هاش پر خون بود .. من،چشمکرد سمت  د،سرکجیپام رو که شن صداي

 آهسته صدام زد:

 ترانه؟ -

 جواب دادم: آهسته

 بله؟! -

 داشتم ... یداره ... منم حالِ خراب یبود حالِ خراب معلوم
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 به دیاراده سرم کج شد و چسب یشد و نشست، کنارش نشستم، ب بلند

 !یلیشونه اش،خسته بودم ... خ

 گفت: آروم

 کجا بودي؟ -

 جواب دادم: آروم

 بابام ...خونه  -

 رو گرفت، دستش سرد بود: دستم

 من امروز دوباره عمو شدم! -

 حالش هم مشخص شد،پوزخندي زدم: یِخراب لیدل

 کم کم عمه بشم! دیمنم شا -

 رو حس کردم، نگاه دادم بهش: نگاهش

کنه  عمه ام گهیماه د شیخواد ازدواج کنه ... قول داده تا ش یسام م -

... 

 !یزد، تلخ بود ول لبخندي

 رو نوازش کرد: دستم
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 ... یخوشحال باش دیخوب توکه با -

 صداي لرزش داري گفتم: با

. دلتنگم .. ستین خودمتهش،غم دارم!دست  یخوام ... هستم ... ول یم -

 دونم چرا! ی... نم

. .. که دستم رو رها کرد و بعد دورشونه ام حلقه شد چشم بستم دستش

 مرد نیفکر نکردم که ا نیبه ا یحت

 که روزي مرد منفورم بود! انمهريینمهرِ،کایک

 وارگفت: زمزمه

. هم ثه تو بود ..پدر شده حالم م رانیکه م دمیبار اول شن یمنم وقت -

 رانیخوشحال بودم و هم ناراحت ... م

 زيیچ هی...  یبود برادرم بود..خوشحال بودم که بچه دار شده ول یهرچ

 یته دلم، اون ته تهاش؛انگاري نم

 بود ... بیحس غر هیاز عمق وجودم خوشحال باشم ...  ذاشت

م ردک رهیانگار حسم رو ... چشم باز کردم و نگاهم رو خ دیفهمیم خوب

 قوت گرفت و یبه گردنش، صداش کم
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 داد: ادامه

هم  هی! هدزودرس توخانواده ي ما معمولِ... مانیانگاري زا -

 دختره! یکی نیکرده ... ا مانیزودترازموعد زا

 :دمیبه چشم هاش، پرس دیهام باال رفت و چسب چشم

 پسر بود؟! یاول -

 داد: سرتکون

 نی... ا دمشیبار ددو یکیدوسش دارم ...  یلی... خ یِاسمش محمدعل -

 ... وایرو گذاشتن ه یکی

 بهت گفت؟ یک -

 سوگل ... -

 حالش خوبه؟! -

 سري تکون داد، چشم بست و آروم گفت: دوباره

 م؟یعوض کن ییحال و هوا هی رونیب میبر ايیم -

 دور کهنیبه ا میو فکرنکن رونیب میبزن نکهیفکر کردم ... خوب بود ا یکم

 گذره ... یم یوبرمون چ
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 :دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 !میآره ... بر -

*** 

 ضايفپخش بود تو  کیبودم و موز رهیروند ... به روبرو خ یحرف م یب

 ... لیاتومب کیکوچ

 ((دلِ من حالش خوشه

 رهیبگ ستیبلد ن اصال

 شهیتنگ م یلیخ یول

 رهیبم ترسمیم یگاه

 زنهیو سوسو م ادیبه خودش م امابازم

 زنهیام رو جارو م نهیخلوت س اطیح باز

 یو بشکن یعاشق بش خوايیم یتا ک گمشیم

 ؟یپرسه با من یو م ارهیروي خودش نم به

 ام یباک

 ي سربه هوا شهیتوئه عاشق پ با
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 سروپا یي دربه در ب وونهید باتوئه

 کشمیکه دارم م یهرچ باتوکه

 توئه ازدست

 رمیتو که تو هرجا م با

 توئه ردربستیاس

 دست از سرِ آبروي من برداري؟ خوايیم یک

 ديیکه دزد یعقل خوايیم یک

 بذاري سرجاش

 یبزرگ بش خوايیم یک

 سرجات ینیبش نیسنگ

 ویراه بش سربه

 ))رپاتیرو نذاري ز ایدن

 شوخ گفتم: یباال رفته و لحن باابروهاي

 !؟یکه حرف دلت رو به من بزن یآهنگ رو که نذاشت نیا -

 ... خسته و بلند: دیخند بلند
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د ش یداشت پخش م ورينطیآخه؟هم هیچ ایسوسول باز نینه بابا ... ا -

 ینی... بزن بعدي!جدي بزن بعدي تا بب

 !انهی گمیم راست

بود ...  بیکرد!عج یمرد امشب فرق م نینگاهش کردم ... ا مشکوك

 بدجور!

 یآهنگ بعدي که پخش شد خنده ام بلند شد ... خودش هم م با

 از ته دل میدونست یکه م یی... خنده ها دیخند

 ... ستین

 ... یمیقدآهنگ شاد  کی

 باالبلند ارِی((

 وابرو کمند ناز

 و موبلند خوشگل

 مثل قند ینیریش

 مونهیعاشقت م وونهیدل د نیدردونه،ا زویدونه، عز هی یکی تو

 ازهمه سري ایکه توي دن تو
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 و پاك و نازودلبري مهربون

 مثل ماه آسمون ییدلربا

 عاشقم بمون)) استیدن ایدن تاکه

 شد! ریهام سراز هیوسط خنده هام، گر یول

 و سزاوار شماتتم! لیدل یهاي ب هیگر

 کرد؟ یم هیبرادرش قرار بود داماد بشه گر نکهیاز ا یکس مگه

 شه؟! ینم یپرِ که خال یمن دلم از چ آخه

ام ه هیفرو رفتم گر انیکه تو آغوش ک یستاد،وقتیکه گوشه اي ا نیماش

 شدت گرفت!

 دختربچه که عروسکش رو ازش گرفتن! کی مثل

ته هسام زد، آ یشونیشالم روي گردنم، بوسه اي به پ ریاز ز دیکش دست

 زمزمه کرد: رگوشمیز

تو و  نیسد ب روز زنش بشه هینشه که  نکهیاز اغصه ات شده؟  -

 روزبشه که سام واسه هی نکهیبرادرت؟!از ا

 سته؟یزنش تو روت وا خاطر
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(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 

 دیاش فشرد، دست کش نهیتکون دادم و هق زدم، سرم رو به س سر

 روي کمرم :...

ز تو ا زهیربه هم ب ایدن دم،یکه من د یشه ... سام ی... نم ستین یلو -

 کشه ... یدست نم

 بود حرف هاش، چه قدر شباهت داشت به حرف هاي سام! بیعج

شد، شاد و  یزد، آهنگ ها عوض م یگوشم حرف م ریوار ز زمزمه

 داشت انمهریشد، گرماي تنِ ک یم نیغمگ

بست، صداي خودش  یکرد..داشت چشم هاي خسته ام رو م یم گرمم

 هم غصه داشت، خودش هم ناراحت بود

 آورد ... یبه روم نم یول

شدم ... چه  یبود که آروم م بیکرد و چه عج یمنو آروم م داشت

 بود که صداش آرامش بخشم بود ... بیعج
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 نمیهام که قطع شد، کمکم کرد بش هیزدنم که تموم شد، گر هق

 یم، به چشم هاش که نگاه کردم، تنها مسرجا

 خون! نیب نمیاش رو بب یمردمک هاي طوس تونستم

ي شده بود چشم هاش ... نگران شدم براش، باصداي گرفته ا ترسناك

 گفتم:

 !نطوريِ؟یچشات ا ؟چرایخوب -

 رو به حرکت درآورد: نیزد، ماش لبخند

 کنه ... یکم سرم درد م هی...  ستین میزیچ -

 ... یِمعمولدرد  کیاز  شتریب زيیدونستم سردرد هاش چ یم ومن

 االح انمهریبود که ک بیانداخت و عج یبود که اونو از پا م ییدردها

 کرد ... یم یکنارم نشسته بود و رانندگ

 آورد ... یداد، باد خنک حالم رو جا م نییها رو پا پنجره

 :دمیشن یرو آروم م صداش

 !شدي یحال مخوش دیواکنش نشون دادن ... با نطوریبود ا دیازت بع -

 جواب دادم: کوتاه
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 هستم! -

 کردي ... یم هیگر یاالن داشت یول -

 به من کرد و راهنما زد،جواب دادم: ینگاه میسمتش،ن سرچرخوندم

 ییهوی...  ستین آدمخود  اریتو اخت زهایچ یدونم ... بعض ینم -

 شدم ... نطوريیا

ندم بخپرورشگاه ل دنِیشه اي نگه داشت، با دزد، لبخند زدم، گو لبخند

 زدي یکرد ... سرو تهش رو م دایکش پ

 ... نجایاومد ا یم

 به پرورشگاه کرد و گفت: ینگاه

 نمیب ی... خنده هاشون رو که م منیدوست دارم خنده هاشون رو بب -

 قدر چهچه قدر نامرد! ایدن رهیم ادمیانگاري 

 ... ختهیقدر مشکالت رو سرم ر وچهسخت ...  یزندگ

قدم ه،شونه به شون م،یداشت یشدم، کنارم هم قدم بر م ادهیشد،پ ادهیپ

 :دمیبه قدم ... صداي آهسته اش رو شن

 گرفتم تو مناقصه بمونم ... میتصمـ ... تصم -
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 رو تکون داد، دستم رو گرفت و گفت: سرم

  ...هشت کی!ساعت نزددن؟یبه نظرت راهمون م -

 باال انداختم: شونه

 ي بازينه براک یراه بدن ... منم سرم درد م دوارمیام ی... ول دونمینم -

 بچه ها ... نیکردن با ا

فرشته هاي  نیرو ب گهیشبِ د کیشد  یم دیرو فشرد ... شا دستم

 مختارِ خدا خوب سر کرد ...

*** 

و رخندوند همه  یذاشت و م یبود که سربه سر بچه ها م انمهریک نیا

... 

 ینخندي ... نم یتونست ینم دیچیپ یخنده ها که توي سالن م صداي

 !یشاد نش یتونست

ها  هاي باال زده دنبال بچه نیبود و خودش با آست منروي دست  کتش

 یبه دستش م یکس یو وقت دیدو یم

 موند! یاز قلقلک پنجه هاش در امان نم افتاد
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لند ب و دیکوب یبا حرص پا م یبود و گاه ستادهیجعفري کنار من ا خانم

 گفت: یم

 آقاي مجـد! -

ه از شادِي بچ یِته صداش معلوم بود خودش هم راض نکهیوجود ا با

 هاش ...

ن تا خوشحالشو یپول داشته باش ایدن ایکه الزم نبود دن ییها بچه

 بچه شد، قد به یبود که کم یکاف ،فقطیکن

 !دیوشون خم کرد و پابه پاشون د اندازه

 زد، سري تکون داد و یکه خنده توش موج م ییجعفري با صدا خانم

 گفت:

 یاهتون موقت شب ر نیا دیشم! نبا یدونم باالخره اخراج م یمن م -

 دادم!

خانم جعفري بلند  د،یچیغش غش خنده ي بچه ها که باز پ صداي

 گفت:

 بچه ها گذشته..! خوابِجناب مجد!از وقت  -
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 شده اي گفت: سرخبا صورت  انمهریک

 یچیهبمونن  داریشب تا ده ب هیها  بچه نیاي بابا خانم جعفري ... ا -

 شه به خدا ... ینم

به من کرد و من ناخواسته دلواپس چشم هاي به خون  ینگاه مین

 نشسته اش بودم، لبخندي به من زد و دوباره

 بازي با بچه ها شد ... مشغول

 زد و سر یبچه ها زانو مروبروي  یقدم هاش بود که گاه یپ نگاهم

 ششیکرد و ته ر یفرو م رگلوشونیز

 !دیچیپ یدادشون و صداي خنده هاشون م یم قلقک

 ... یهاي خواستن ینیریش نیزدم از ا یم لبخند

نداشت،  یسن ستاد،ینفس نفس زنان روبروم ا یموخرگوش یدخترک

 شش سال ... نفس نفس زنان گفت: دیشا

 خاله! ای!بگهیبازي د ایخاله؟شمام ب -

 نیا شد دختربچه اي تا یتونستم درخواستش رو رد کنم ... مگه م ینم

 ازت درخواست کنه و تو یحد خواستن
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 نه؟ یبگ

 کنارم گذاشتم و همقدم شدم باهاش ... یِرو رويِ صندل انیک کت

 نمهرایکهاشون نشان از ذوق داشت ... کنار دنیبچه ها و باال و پر غیج

 یناشتونستم چروك  یم یحت ستادم،یا

 !نمیخنده ي کنار صورتش رو بب از

 لحظه شاد ... کیو  نیلحظه غمگ کیبود ...  نیآدم ها هم ايیدن

 رو گرفت و فشرد ... آهسته لب زد: دستم

 ممنونم ... -

 چرا از من تشکر کرد؟ دمینفهم قیدق ومن

 من چه کار کردم؟ مگه

 تشکر بود؟! قیکردم که ال چه

 هم شروع کردم به نوازش بچه ها و همبازي شدنشون ... من

نشستم و دست هام رو جلوي  یم سه ساله -بچه هاي دو  جلوي

 بردم یگرفتم و بعد ناگهان کنار م یصورتم م

 گفتم: یگرد شده و لبخند م ییبا چشم ها و
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 !یدال -

 کرد ... یقهقهه ي خنده هاشون وجودم رو گرم م وصداي

 ايیندبردم از  یکردم و لذت م ینه ي بچه ها نگاه مژست هاي بزرگا به

 ساده اشون ...

 کم خواب چشم هاشون رو خمار کرد ... کم

 و کم کم به خواب رفتن ... دنیگوشه اي لم گريیپس از د یکی

 یم دیگفت نبا یکرد ... م یغرغر م یجعفري هنوز هم کم خانم

 ... میایب نجایموقع شب ا نیگذاشت ا

 خسته و آهسته گفت: انمهریک م،یرفتن که کرد قصد

 دیدرحق ما کرد یچه لطف بزرگ دیدون یممنونم خانم جعفري ... نم -

... 

 گهی... د ستین نیقلبم سنگ گهیکردم د یواقعا لطف بود ... حس م و

 ... ستمیخسته ن

 یقتو یشد ... حت یکه جا گرفتم، لبخند از لبم محو نم انمهریکنارک

 رويِ دنده قفل شد انمهریکدست  رِیدستم ز



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 انمهریکحال خوش رو از بابت  نینکردم، هرچه بود من ا یاعتراض

 وحضورش داشتم ...

 :خارج کرد و گفت نهینگه داشت، نفسش رو آه وار از س یکنارپارک

 خوبه ... یلیخ م؟هوایقدم بزن میبر -

 حرف همراهش شدم ... آهسته گفت: یب

 بهتري؟! -

 بهش کردم: ینگاه مین

 آره ... ممنون.. -

 زد: لبخند

 ازت ممنون باشم ... دیمن با -

 !؟یبراي چ -

 بعد با سري افتاده گفت: یکرد و کم سکوت

 ..اده دارم .خانو کنمیواسه چندساعت هم شده فکرم یحت نکهیواسه ا -

 توش درد داشت ییکه انگار جا ینداشتم که بگم،فقط با قلب زيیچ

 خواستم سکوتمون ینگاهش کردم ... نم
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 :دمیپرس نیبشه،بنابرا یطوالن

 اومده؟ ایه دنب رانیبچه ي دوم م ديیشن یوقت یختیتوچرا بهم ر -

بود  فتهر ادمیو من انگار  دیبهت زده نگاهم کرد، چشم هاش لرز ستاد،یا

 مرد حسرت پدرشدن داره ... نیا

 آروم گفت: م،زد،نگاه ازم گرفت وراه افتاد، دنبالش راه افتاد یتلخ لبخند

 خوام درموردش حرف بزنم ... ی... نم الیخ یب -

 نیا هاش حرف بزنه و یخواست درباره ي تلخکام یباربود که نم نیاول

 برام جاي تعجب داشت ...

دم رو دور وبرم چرخوندم، آخرشب کم بودن افرادي که براي ق نگاهم

 سرد بود ... یزدن اومده بودن،هواهنوز کم

که  نایک...  دمیرو نشون داد ... لرز شترخودشیسرما ب نیا دیکه وز باد

 گفت: دید

 سردته؟! -

و رتش کبه لرزش افتادم،  دیچیبگم نه که دوباره با بادي که پ خواستم

 و روي شونه هام دیکش رونیازتن ب
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 :دمیکردم و پرس کیلبه هاي کت رو به هم نزد انداخت،

 !؟یپس خودت چ -

 تر کرد و گفت: کیه خودش نزدرو دور کمرم انداخت و ب دستش

 نگاري من گرممِ!تو گرمت باشه، ا یتو مهم تري ... وقت -

 :دیباال رفته نگاهش کردم و ناخواسته ازدهنم پر باابروهاي

 استداللت تو حلقم واقعا! -

ه بعد با صداي بلند شروع ب یهاي گرد شده نگاهم کرد و کم باچشم

 کرد ... دنیخند

 به خودش فشرد و گفت: منو

 سري به حلقت بزنم؟! هیمن خودم  یموافق -

 و با حرص گفتم: دمیکردم و با مشت به بازوش کوب اخم

 !حلق من خودش صاحاب داره!ستای!شما سرجات واایح یب -

 زد و گفت: یچشمک

 صاحابش که خودمم! -
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 نیب یول دیزبونش کم آوردم ... لب هام رو به هم فشردم،خند جلوي

 و آهسته گفت: دیابروهاش اخم درهم کش

 خونه؟ میبر -

 :دمیخودش پرس یآهستگ به

 !ست؟یچرا؟حالت خوب ن -

 یاز خون دمیهاش رو به مردمک هام دوخت و من باز هم ترس مردمک

 زد تو چشم هاش، آروم یکه موج م

 :گفت

م شب ه همیخونه ن می... تابرس شهیمریداره د گهینه ... خوبم ... فقط د -

 رد کرده ...

 بود! یتکون دادم و همقدمش شدم ... شب خوب سري

 !یچ یعنیکردن  یززندگیمسالمت آم میبود ادگرفتهیتازه  دیشا

*** 

 بالشت فرو کردم که حس کردم صداي شترتويیزدم و سرم رو ب یغلت

 باز یشنوم ... چشم هام رو کم یناله م
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 بود ... کیتار و تار زی... همه چ کردم

 د ...ز شکه دوباره صداي ناله بلند شد،چشم هام کامال با دمیکش ازهیخم

رد هر ک یمو ناله  دیگز ی... لب م انمهری... ک کنارمخورد به مرد  نگاهم

 ... یاز چند گاه

جره پنکه از ی... تو نور کم دمیرو ستون زدم و خودم رو باال کش دستم

 تونستم دونه هاي درشت یم دیتاب یم

 ... نمیصورتش ببرو روي  عرق

 که صداش زدم: دیلبش رو باتمام توان گز دوباره

 انمهر؟چته؟یک -

 فت:گنگاهم کرد و بعد با لبخند پر دردي  یهاش رو باز کرد، کم چشم

م رو نه لش... االن ت دیکردم؟ببخش دارتی... ب زمی... خوبم عز یچیه -

 برم تو سالن ... یم

 :گفتم خیکرد بلند بشه که بازوش رو گرفتم،اخم کردم، با توب یسع

 !؟یکن یناله م ه؟چرایبهت گفت بري تو سالن؟چ یکس -

 داد، با بغض گفت: هیو سرش رو به بازوم تک دیکش گردن
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 از سردرد ... رمیم یاز سرشب دارم م -

حرف کجاش جاي بغض  نیجمله که بغض نداشت؟ا نیموندم ا ومن

 کردن بود؟

 و ناله کرد ... دیاش رو به بازوم کش گونه

 نشستم و فشاري به شونه هاش آوردم و گفتم: کامال

را ه ... چش یکه نم نطوريی... ا ارمیمسکّن ب هیتا برات  ربخوابیبگ -

 ري؟! یدکترنم

دم شو از گوشه ي چشم متوجه  دیاومدم به پهلو چرخ نییکه پا ازتخت

 کنه ... یرفتنم رو دنبال م ریکه مس

و با  برداشتمدونستم قاتلِ سردرد  یقرص آکساري رو که م عیسر

 تونستم یآب به اتاق برگشتم، م یوانیل

 که مشت کرده بود ... نمیرو بب دستش

قرص رو کف  د،یخودش رو باال کش دیزانو زدم، منو که د کنارتخت

 وانیداد و ل نشییدستش گذاشتم، آروم پا

 ..کردم . کیرو به لبش نزد آب
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 اش زمزمه کرد: دهیرو رويِ بالشت گذاشت و با لب هاي خشک سرش

 ممنون ... -

 هختیرفت براي نوازش موهاي ر یکه م رمیجلوي دستم رو بگ نتونستم

 به دمیاش، دست کش یشونیرو پ

 وگفتم: موهاش

 دیشاري؟ یشه ... چرا دکتر نم یسردردت کامال خوب م گهیکم د هی -

 ... خب ... دی... شا

 زد: تلخندي

 نه؟همه ،یازدستم راحت بش رم،یشم، بمدوست داري تومور داشته با -

 ن؟یآدم اضافه راحت بش نیاتون از ا

باشم،  یتو دلم تکون خورد ... من هرچ زيیچ کیهام سوخت،  چشم

 از سرش ییبه کم شدن تارِ مو یراض

م کرد کی... دستش رو گرفتم و محکم فشردم، سرم رو بهش نزد نبودم

 گفتم:و 

 زدم؟ یحرف نیهمچ یک ن؟هان؟میگ یتو چته؟چرا چرت و پرت م -
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 و روبروي صورتم نگه داشت، آروم زمزمه کرد: دیرو باال کش سرش

 ربه تنم نباشه؟!کنم که دوست داري س یفکر م شهیپس چرا من هم -

 و گفتم: دمیرو عقب کش خودم

 چون فکرت خرابِ! -

 ... دمیي تخت دراز کش گهیدگذاشتم و سمت  یرو روي پاتخت وانیل

 حرف و فکر ... ی... ب میشده بود رهیبه سقف خ هردو

 :دمیبهش نگاه کردم ... آروم پرس دیکه روي دستم خز دستش

 حالت بهتره؟! -

 به من کرد: ینگاه مین

 ... شهیآره ... داره بهتر م -

 سمتش: دمیپهلو چرخ به

 !،نه؟یِعصب -

 پهلو شد،صورتش روبروي صورتم بود: به

 ... کنمیآره فکر م -
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شد، دست هاش دورم  کیچشم ببندم که حس کردم بهم نزد خواستم

 ... پچ دیاش چسب نهیو سرم به س دیچیپ

 کنان گفت: پچ

 .یکردم برام کاري بکن یفکر نم -

 خودش جواب دادم: مثل

 چرا؟! -

 تونستم روي موهام حس کنم: یاش رو م یشونیپ

 !؟یستین چون ... چون ازم متنفري ... -

 کردن ... زشیموهام ... تمام موهاي تنم خ نیب دیکش یبو م قیعم

 بازوهاش، نیفشرده شدم ب شتریب دم،یلرز

 گُرگرفته بود ... صورتم

 گفتم: یسخت به

 نه ... -

 نبودم؟

 دونستم..! یدونم ... خودم هم نم ینم
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 رگوشمیز د؛یچرخ یو دستش، دورش م دونیکمرم شده بود م انگار

 زمزمه وار گفت:

 دارم ... ازیچه قدر بهت ن یدون ینم -

 داشت؟ ازیبه من ن یداشت؟براي چ یبه چ ازیکردم ... ن اخم

 کیگونه اش که نشست به گلوم، دست هام رو مشت کردم ...  زبريِ

 یزد: عجب غلط یم ادیته دلم فر زيیچ

 خوب رفتار کردي! کردي

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 .شم .. یمشم االن ... آروم  یم م... آرو ستین زيینترس ... نلرز ... چ -

 دم:لرزان صداش کر ییرو تحمل کنم، با صدا یکینزد نیتونستم ا ینم

 خدا ... تو رو خدا برو عقب ... دارم ... انمهر؟تورویک -

 غده اي توي گلوم بزرگ تر کیشرتم رو که رد کرد  یپوشش ت دستش

 شد ...

 کردم دلم براش سوخت! یغلط چه

 به موهاش! دمیکردم دست کش یغلط چه



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 کردم باهاش خوب رفتار کردم! یغلط چه

 !ستم؟یترانه ن گهیکردم جلوي چشمش د یحس م چرا

 گفت عاشقشِ؟! یاي که م ترانه

 بهم دست داده بود؟ یابونیدختر خ کیحس  چرا

 خوادش؟! یشب م کیمرد فقط براي  کیدختري که  کی

 دارم؟! ازیگه بهت ن یبهش م که

 اش: نهیمشت شد روي س دستم

 ... یکن یم تمی... تورو خدا ... داري اذ انیک -

 کتف هام: نیمشت شد ب دستش

 عاشقتم؟دارم؟ تمن دوس یدون یچرا؟چرا؟مگه تو نم -

 اش: نهیزدم به س یرمق یب مشت

 عالمه حس بد هی... داري  ستین ؟مهمیمفه ی... م ستیبرام مهم ن -

 دي ... بس کن! یرو به دلم م

 شد به چشم هام: رهیرو باال گرفت، خ سرش

 کنم مگه؟ یکارت م یترانه؟دارم چ یحس بد؟چه حس -
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دستش  د،ینفس کش قیهام رو روِي هم فشردم، چشم بست،عم لب

 آروم آروم ترك ِ موضع کرد،نشست روي

 و گفت: دیام رو بوس یشونیلب هاش پ بازوم،

...  ستین خودمدست  زایچ ی... هرچند من ... بعض زمیباشه عز -

 کردم ... تتیاگه اذ دیببخش

ته توي خودم مچاله شدم، آهس شتریشد و چنگ زد به بالشتش؛ ب بلند

 گفتم:

 یخواست یفقط م ! فقط ...یکه سردرد داري ... دروغ گفت یدروغ گفت -

... 

تفاق ا هیتو چند ثان زیامل بشه، برگشت ... همه چحرفم ک نکهیاز ا قبل

 زد روم ... صورتش رو به هیافتاد ... خم

رد کفل چسبوند ... تنها تونستم دست و پا بزنم، پنجه هاش رو ق صورتم

 شد ... سیتو پنجه هام ... صورتم خ

 حس رو ... نیبوسه ها رو ... دوست نداشتم ا نینداشتم ا دوست

 حرف هاش دروغ بود ... تمام
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.. .دم زکه کرد، صورتش رو که کنارِصورتم توي بالشت فرو برد هق  رهام

 یدست هاش گره اي شد براي طناب

 ... زد و من شدم وزنه اي براي تنش یبسته بود دورِ من ... چرخ که

 لرزون و پربغض گفت: ییرو چسبوند به شونه اش و با صدا سرم

من دارم  ؟چرایِوالنطشب  نیشه؟چرا انقدر ا یچرا امشب تموم نم -

 کنم یکار م یشم؟دارم چ یم وونهید

 !خدا؟

. گفت .. یرو به گردنش چسبوندم ... راست م شترصورتمیزدم و ب هق

 یشب ... تموم نم نیبود ا یبیشب عج

 ... دیکش یسال طول م کی... انگار داشت به اندازه ي  شد

 ... نمشیخواستم بب یبه موهام، آروم صدام زد، نم دیکش دست

رد م نیهم متنفرم..از ا یلی... خ ستم؟هستمیگفته من ازش متنفر ن یک

 خودش از لیکه داشت فاصله ها رو به م

 برد متنفر بودم ... یم نیب



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

ه ببشم و  رهیخواستم تو چشم هاش خ یرو به جبر باال گرفت، نم سرم

 فت:حرف هاش گوش بدم..ملتمس گ

 !؟یکن یترانه؟نگاهم نم -

 درد گفتم: با

 یماوان دلسوزي برات به کجا ت نمیبب ؟کهینه ... نگاهت کنم که چ -

 رسه؟

محکم کرد که  کمرمتو تخت شد و دستش رو پشت  زیخ مین

 گرفته گفت: ییو با صدا دیکش یفتم،آهین

قصد بدي  ترانه،به خدا ... به خدا باور کن دی... ببخش دیببخش -

 ستین خودمدست  زایچ ینداشتم..باور کن بعض

هم گان ی... دستت درد نکنه کمکم کردي ... ول دی... ببخش دی... ببخش

 خانمم ... گهید دیکن ... تورو خدا ... ببخش

 کیمثل  دم،یلرز یام که بلند شد رو تخت خوابوندم، م هیگر صداي

 بهش عیبارون مونده، سر ریجوجه ي ز
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 یکرد، قلبم درد م یلبم درد م نمش،یخواستم بب یکردم، نم پشت

 کرد، از پشت درآغوشم یکرد،وجودم درد م

 دستش رو رسوند به دستم و نوازشش کرد، گونه اش رو رويِ د،یکش

 شونه ام گذاشت و گفت:

شه ب نطوريیاخواستم  ی... باور کن نم گهیترانه ... ببخش د دیببخش -

 ... من ... من ...

 کوتاه گرفت و با بغض گفت: ینفس

.. .خوام  ی... معذرت م یاره باهام اعالن جنگ کننکنه از فردا دوب -

 اشتباه کردم، تو بهم کمک کردي ومن ...

 ... دیکردم ... ببخش تتیاذ من

شد، زمزمه  رهیو به چشم هام خ دینگفتم، صورتش رو جلو کش زيیچ

 کرد:

 ؟یبخش یم -

 دم؟یبخش یم

 بود که سرمون آوار شد دمِ صبح؟! طوفان
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 دونم ... ینم

ن که هاشد ناگ یکه آروم بود ... چ زیخواستم بخوابم ... همه چ یم فقط

 شد؟! چیدر پ چیپ

 هام رو محکم روي هم فشردم که بوسه اش روي گونه ام نشست: پلک

ه ک دمیجنگ یدونم اشتباه کردم، از سرشب داشتم با خودم م یم -

 نشم، باور کن، دروغ نگفتم؛ سرم کتینزد

 ... ادمددست خودم نبود ... کنترلم رو ازدست  ی... ول یکرد ول یم درد

 ام از بوسه هیختم بشه؟!گر نجایشب تهش به ا نیکرد ا یفکر م یک

 شدن بدش دهیاز بوس یهاش نبود ... ک

 ايهه بوس نیا ی!ولره؟یکه دلش نخواد مورد محبت قرار بگ هیک اد؟یم

 داد ... بوي خواستن هاي یبوي عشق نم

. من بود تو وجودم ... منم که عاشقش نبودم .. دهیچیبود که پ گذري

 بودم ... من فقط شیا غهیفقط همسر ص

 نیا کردم تهش به ی... فکر نم میکن یخواستم آروم کنار هم زندگ یم

 جنگ عاشقانه ي دم صبح ختم بشه!
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 :انمهریک

 یاببم، اش نگاه کرد ريیي قرارداد رو باال گرفتم و به برگه ي ز برگه

 رو مخاطب قراردادم: نیحس یحوصلگ

 !ن؟یکار کرد یداز رو چپر نیو نو اینقشه هاي ساختموناي را -

 نقشه بود گفت: لیهمونطور که درحال تکم نیحس

 دن.. یدارن انجامش م یواحدي و گلستان -

 ... زانداختمیاغذ رو روي مو ک دمیام کش یشونیبه پ یدست

 یل... و ودمبزده بودم ... خراب کرده بودم ... ترانه رو بدجور آزرده  گند

 دست خودم نبود!

قف سگره کردم ... همونطورکه به  سرمکردم و دست هام رو پشت  یپوف

 کردم که یفکر م نیبودم به ا رهیخ

 ... انداخت و مقصرش خودم بودم یبه من نم یدو روز بود نگاه ترانه

 :و گفتم دمیاي کش ازهیخم دم،یهام رو برداشتم وبه صورتم کش دست

 شم! یم وونهیدارم د -

 گفت: شخندیبه خودش داد و با ن یکش و وقوس نیحس
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 !زمیبودي عز وونهید ؟توکهیش یتازه داري م -

 خنده اي کردم و گفتم: تک

داري ت، مگه تو خودت اتاق کار نشو تو اتاقزهرمار ... پاشو برو گم -

 !؟یتلپ نجایا

 هاش رو نرمش داد و گفت: انگشت

 ه روزه حالش خراِب!سدو  نیباشه که ا سمونییاومدم حواسم به ر -

ه بشد  یزدم، کاش م هیام رو به کف دستم تک یشونیزدم و پ پوزخندي

 گفت ... کاش! یکی

ه ک هیکباز شدن در که اومد با تعجب و اخم به در نگاه کردم که  صداي

 دنیبا د یبدون اجازه وارد اتاق شده ول

 تونستم بکنم جز سکوت..! یروبروم ... کاري نم مغرورِ مرد

 ذاره ... یمجد راحتم نم رضایدونستم عل یدونستم، من م یم

 با اضطراب گفت: یمنش

 ... شویآقاي مجد من به ا -

 سست گفتم: یتکون دادم و با لحن یدست
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 ... دیی... شما بفرما ستین یمشکل -

 بود ... زیهمه چ ايیگو رضایلب عل پوزخند

 زودتر به خودش اومد: نیحس

 !نورا؟یسالم جنابِ مجد!از ا -

 رضایلعبود ...  رضایبه عل رهیکردم، بلند شده بود و خ نیبه حس ینگاه

 کرد و گفت: نیبه حس یهم نگاه

 م!ون داشتبا شما و ... دوستت ییحرفا هی... راستش  امیسالم جناب خ -

وقت  چیپدري که ه دنیانگار د یبه خودم بدم ول یکردم تکون یسع

 عمل کرده بود، یحس یپدر نبود مثل ب

 یرمق بود، آب دهنم رو فرو بردم و سع یدستم هم سست و ب یحت

 ... امیکردم به خودم ب

 و گفتم: دمیکش قیعم ینفس

 ... دینیبش دییپس ... پس بفرما -

 کندم تا حرف بزنم! جون

 بگم منم هستم! تا
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 اعالم حضور کنم ... تا

تونستم به چشم هاش نگاه  ینم یداشت که من حت یمرد مگه چ نیا

 کنم؟!

 همنگا زوبرندهیت رضایشدم، دست هاي لرزونم رو مشت کردم، عل بلند

 کرد و گفت:

 ..جازه ي تو ندارم .به ا ازيین نمیمن بخوام بش -

 شروع شد! بیدم،تخریام کش یشونیبه پ یدست

رو درست  یطیشرا دیدادم ... نبا یرو گوش م نیحرف حس دینبا من

 مرد روبرو نیبا ا نطوريیکردم که ا یم

 ... بشم

 لبخندش رو حفظ کرد و گفت: نیحس

 .نیامري با ما داشت چه میبشنو میخب جناب مجد ... مشتاق -

شلوارش فرو برد، کتش عقب رفت و  بیدست هاش رو توي ج رضایعل

 شد که یي پدرم شدم ... چ رهیمن خ

 نبود؟ لیما رضایبه ازدواج با عل مادرم
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 دوران نامزدي اشون عالقه اي بهش نداشت؟! که

ا تاش  یکه در دهه ي ششم عمرش، درپنجاه و اند سالگ رضایعل مسلما

 تو پِ،یحد خوش فرم و خوش ت نیا

 شد یرو داشت ... پس چ تیجذاب نیصد برابر ا زيیاش چ یجوان اوج

 مرد ازدواج نینشد با ا یراض نیکه نازن

 کنه؟

 مشکل داشت؟ اخالقش

 ه؟اش کن یزندگ بندیمجبور شد نازي رو به جبر پا رضایشد که عل یچ

 اش بشه من؟! جهینت که

. .. هستم روبرومي مرد  رهیخ یِمدت دمیصدام زد و من تازه فهم نیحس

 گفتم: رلبیصدام رو صاف کردم و ز

 ... دیببخش -

 گفت: نیاخم کرد و نگاه ازم گرفت، با لبخند رو به حس رضایعل

 یهاي سازمان که تو مناقصه ي خونه دمیگفتم، شن یخب داشتم م -

 ن؟یشرکت کرد
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نم بوزانگار  یبه من کرد، منتظر بود من حرف بزنم ول ینگاه مین نیحس

 بود ... نیسنگ

 کرد با حفظ لبخند جواب بده: یخودش سع نیبنابرا

 مساله؟! نیا اب نیدار ی... شما مشکل دیدیخب ... درست شن -

 نهیدست به س د،یدندان قروچه اي کرد، لبخند از لبش پر کش رضایعل

 :ستادیا

ا اسم مناقصه دو ت نیشکل دارم ... اصال دوست ندارم توامبله ... من  -

 .مجد باشه ..

مال س ک..بهونه بود، همه اش بهونه بود ... حدمیهام رو روي هم کش لب

 بود که دوست نداشت رضایعل یطلب

 ويقسازه انقدر  یدونستم شرکت آت یداشته باشه ... خودم هم م بیرق

 بشه براي کهن یبیهست که بتونه رق

به خرج بدم شانس  تیدرا یدونستم اگر کم ی... خودم هم م سازه

 برنده شدن مناقصه کم نبود براي من و

 ... رضایسپرکردن برابرعل نهیمن ترس داشتم از س یول شرکتم
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 گفت: دیکه باز سکوتم رو د نیحس

 ... درضمن، رانشونیسم شرکت ها مهمِ، نه اسم مدجناب مجد ... ا -

 فکرکنم انقدر شرکت شما قوي باشه که

 زنه ...رو کنار ب یبیهر رق بتونه

 یتونه به راحت یدونست که م یم د،یبه سمت من چرخ رضایعل نگاه

 یکنه ول کسانیام رو با خاك  هیمن و روح

براي  دیجنگ یسرسختانه م نیقوي بود، حس نینه ... حس نیحس

 دهیمن عقب کش یاش، براي کارش ول یزندگ

 ... بودم

 به سمت یپوزخند خاري شد تو چشمم، قدم نیپوزخند زد و ا رضایعل

 من برداشت و گفت:

 زبونت رو موش خورده؟! ای؟یخواي حرف بزن یتو نم -

 مرد؟ نیخواست ا یم یچ

 ستم؟ین یچیو ثابت کنه من ه نجایا ادیخواست ب یم

 اومد؟! یم دیبا یکردم ... براي چ یدرك نم نجایرو ا حضورش
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 داشت از ما؟ یم هیگال دیبا یچ براي

 مناقصه شرکت کنه؟! نیحق داره تو ا یهرکس نکهینه ا مگه

 خواست؟! یم یچ پس

 ام رو به زحمت از هم فاصله دادم: دهیهاي خشک لب

 بگم؟! دیبا یمن چ -

 که گند زدم..! دمیهم فهم خودم

 ... شتریب نیپررنگ تر شد و اخم حس رضایعل پوزخند

 .دیکش یم رونیجنگ ب دونیم نیشد منو از ا یم دایپ یکس کاش

 رو مخاطب قرار داد: رضایصداش رو صاف کرد و عل نیحس

سته ي چون خوا میمناقصه شرکت کرد نیآقاي مجد، ما تو ا دینیبب -

 یهمه ي بچه ها و همکارامونِ ... چون م

 نیم امناقصه باشن، که به رخ بکشن که هستن..فکر کن نیکه تو ا خوان

 جوونا باشه که بخوان اعالم نیحق ا

 کنن ... حضور

 به کندي نگاه ازم گرفت، چه قدر درد داشت نگاه هاش! ارضیعل
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 یگذشته م ادیکرد ... چشم هاش منو  یداشت شکنجه ام م انگار

 بیگر و تخر خینگاه هاي توب ادیانداخت، 

 اش ... کننده

 به کتش زد و گفت: یدست

ره اي حضور تو بهتکنم بر یمن اصرار شما رو درك نم یصد البته!ول -

 دیدون یبگم مسابقه اي که ازاالن م

 یلوکنن  ی... شرکت هاي کله گنده تر از شما هم شرکت م دیا بازنده

 مقابله با کهن ییکدومشون توانا چیه

 رکتش!چه برسه به دیدون یخودتون هم خوب م نویرو ندارن ... ا سازه

 نوپاي شما ...

 ي حرف ها و کلمه هاش همهته  یولکرد  یقدر لفظ قلم صحبت م چه

 اهل خالف نبود رضایبود ... عل دیتهد

 نتیمجوري ز یاز راه قانون یبرد ول ینم شیکاري رو پ یرقانونی... غ

 یکمر صاف کن یتونست یزد که نم یم

 شناختم!خـــوب! ی... من پدرم رو خوب م یبش وبلند
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 به موهاش، دیدست کش یبازهم به من نگاه کرد، کالفه و عصب نیحس

 کرد آروم باشه: یسع

 میتسین یبیکه رق دیدون یخان،اگه خودتون هم م رضایخب عل -

 رو دیچه اصراري دار دیبگ شهیبراتون، پس م

 !م؟یما انصراف بد نکهیا

 زد: یلبخند کج رضایعل

 مورد گفتم؟! نیکلمه اي در ا ن؟منیگفت انصراف بد یک -

 هم پوزخند زد: نیحس

ه ... وگرنه چ ده یرو م یمعن نیتک تک حرف هاتون هم ینه ... ول -

 نجایساعت ا نیداره شما، تو ا یلیدل

 !ستی!چون واقعا براي من روشن نن؟یباش

 بود!جنگ حرف و کلمه و قدرت سخنوري! جنگ

. .. شده بود از حروف یبود که من خفه شده بودم ... ذهنم خال بیعج

 و نمیتونستم کلمات رو کنار هم بچ ینم
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له بدم ... جمله اي که مثل جم رضایعل لیاي درست کنم و تحو جمله

 هم غرور داشته باشه، هم نیهاي حس

 ... ییجو زهیو هم ست خیتوب

 شد و گفت: کینزد نیبه حس یکم رضایعل

 نیکه تو ا نیجالب بود که شما چطور با خودتون فکر کرد آخه برام -

 ... چون فکر نکنم نیمناقصه شرکت کن

رف ح که؟کم دیدون ی... م دیگدار به آب بزن یکه ب نیساده باش انقدر

 به پشتوانه دمی... شن ستیپشت شرکتتون ن

 ... نیاومد شیپ نجایمجتهدي تا هم ي

 به من نکرد،خودش جواب داد: ینگاه یحت نیبار حس نیا

 یبچه  میثابت کن میخواست یبود!م نیقصد ما هم قایخب دق -

 غولِ ... هی ماکت مجتهدي، چه با مجتهدي شر

 وزریپ ییناطلبه و توا یها رو به مبارزه م یلیغول تازه پا گرفته که خ هی

 شدن هم داره!

 ا!حرف ه نیبود، باهوش تر از ا دهیفهم رضایروشن بود ... عل امیپ
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 نهفته اس! نیپشت حرف هاي حس یامیدونست چه پ یم خوب

 یمزودتر  یلیآورد، خ یم ریمن رو تنها گ رضاینبود و عل نیحس اگر

 کنه دایزدن من رو پ نیتونست راه نفوذ و زم

 ... ستمیشرکت ن نیدونست من دژ محکم ا ی... چون م

 ی... خنده هاش لرزه م دیسرش رو عقب برد و بلند خند رضایعل

 انداخت به جونم ...

که  خنديیم یخواستم بگم براي چ یهام رو مشت کردم، م دست

 خنده هاش متوقف شد و شروع کرد به دست

 عقب عقب رفت ... زدن،

ش اهنگ یبه من کرد ول یرنگاهیبه لب داشت ... با تمسخر وتحق لبخند

 بود :... نیسراسر تحس نیبه حس

پ و گ هی نجایبه ا ... قصدم از اومدن نطوری... که ا امیخب جناب خ -

 شناختن نطوریگفت دوستانه بود و هم

 ... ینگ یبگ ییجورا هیا وشم موضع

 زد وادامه داد: یچشمک
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 یچ دیبا دونم یبه کارهاي شرکتتون ... حاال خوب م دنیسرك کش -

 آقا! نمتونیب یکارکنم ... م

 رو برانداز کرد ودر رو پشت سرش بست ... رسرتاپامیباتحق

 ... دیبه موهاش کش یداد و دست رونینفسش رو به شدت ب نیحس

 بست و دست هاش رو مشت کرد و بعد باز ... چشم

بعد نگاه اش رو به من دوخت، دهانش رو باز وبسته کرد که  یکم

 کرد ... شهیباالخره سکوت پ یبگه ول زيیچ

 و برگشت سمتم: ستادیسمت در رفت، لحظه ي آخر ا به

 که تو ... یشه به من بگ یتو ... تو ... م -

د بو کاره رها کرد ولب هاش رو به هم فشرد ... معلوم مهیرو ن حرفش

 من..ازسکوت یِ عرضگ ی... از ب نِیخشمگ

و رر رفت و د رونیو خنده آورم ... سري به تاسف تکون داد و ب مسخره

 ... آوار شدم روي دیمحکم به هم کوب

 شیب نبرد نیدونستم ا یدست هام گرفتم ... م نیام و سرم رو ب یصندل

 زنه! یه خودم صدمه مب یاز هرکس
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*** 

از ام دادم و در رو ب گهیدبه دست  یرو از دست فمیو خراب ک خسته

 کردم ...

 ... رهاز تنم درب یو نگاهش کنم تا خستگ نمیخواستم کنار ترانه بش یم

 روو س شیهمه تشو نیدور و چرخش ... ا نیاز ا رهیفکرم آروم بگ تا

 داشتم واسه ازیصدا ... به حضور ترانه ن

 گرفتن ... آروم

شوکه بشم ... خونه ي  یباز شد هجوم سرو صدا باعث شد کم درکه

 آروم و ساکت من شلوغ بود و پر از شهیهم

 !صدا

 ترمه بود که ورجه وورجه کنان به سمتم اومد و گفت: نیا

 !زمیعز یجون!خسته نباش انیسالم ک -

 :گفتماز حضور ترمه و لحن پر عشوه ي صحبتش، لبخند زدم و  ریمتح

 !نورای... چه عجب از ا انیک گریسالم ج -

 که تمام توجهم به ترمه بود با صداي سام سربلند کردم: من
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 خان. انیسالم ک -

 یب واز غرور و خشم  یبیکرد ترک یبه من نگاه م یچهره اش وقت هنوز

 رفتارش یاعتمادي داشت ... ول

 بود ... بهترشده

 پر از ناز و قمزه گفت: یرو فشردم، ترمه باز هم با لحن دستش

 نگاه هم به ما بنداز! هیخان؟ انیک -

ه کرد جلوي خند یم یام گرفته بود..خود سام هم به زحمت سع خنده

 به ظاهر کرد و روبه یاخم ره،یاش رو بگ

 گفت: ترمه

تو حرفت که  ايیهمه ناز م نیچه طرزِ حرف زدنته؟!ا نیا -

 !درست حرف بزن!؟یچ

 خودش گفت: یو با صداي معمول دیلب ورچ ترمه

راننده زنه! یحرف م نطوريیکارکنم ... اون زنِ ا یخب من چ -

 !سمونیسرو

 و باخنده گفت: رهینتونست جلوي خودش رو بگ گهید سام
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 رده!خودش ک الف بچه همه مون رو مچل هی نیکه ا ای... ب انیتو ک ایب -

ده شد که بلن نمیخانم رو بب نهیو تهم اریتونستم کام یکه شدم م وارد

 بودن، لبخند خسته اي زدم و سالم کردم

 ... خبري از ترانه نبود ...

 یلوکنم  دایاز قرار دلم پ یقرارم رو چرخوندم تا نشون یهاي ب چشم

 گفت: دینبود ... ترمه که انگار فهم

 تو آشپزخونه اس! -

د وماتر  کیشدم، نزد رهیخ طونشیابروهاي باال رفته به چشم هاي ش با

 و کتم رو از دستم گرفت و فیو ک

 :گفت

 اق!برم تو ات یرو م ناینم امگردي،  یکه م زيیشما برو دنبال اون چ -

ه جازخواهرش کرد و نشست ... با ا بیلب ((زبون دراز))ي نص ریز سام

 اي گفتم وبه سمت آشپزخونه رفتم ...

 دلم آروم شد ... دمیرو که د ترانه قامت

 تفاوت بود ... یرگشت ونگاهم کرد، نگاهش بزدم، ب صداش
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ا سروصد یداد ... در رو بستم، قفلش رو ب یاش عذابم م یتفاوت یب

 شدم که کیچرخوندم و به ترانه اي نزد

 ... دیچ یها رو توي ظرف م ینیریبهم پشت کرده بود و آروم ش دوباره

 هاي لرزونم رو باال آوردم و روي پهلوهاش گذاشتم ... دست

 ... ستادیازحرکت ا دویکج زدم از حس حضورش ... ترانه لرز لبخندي

رو رويِ شونه اش گذاشتم و عطر حضورش رو با همه ي وجودم  سرم

 فرو خوردم ...

 :دیبه گوشم رس فشیضع صداي

 ستن!ه نایامامانم  انی... دوباره چت شده؟ ... ک یکنیکار م یان؟چیک -

 ماي حضورش، دستام رو رويِشده بودم ... از بودنش، از گر خمار

 شکمش قفل کردم و با تمام وجود به آغوش

 هم هست؟! نیباالتر از ا ینیآرامش زم دمش،یکش

 کهیت نیبهت باشه، که بش کیکه دوستش داري انقدر نزد یکس که

 آغوش؟ هی لِیپازل براي تکم ییها

 گفتم: دهیکش یلحن با



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 !؟زدلمیمنو عز یبخش یدرو قفل کردم ... م -

د، بو فاصله دادم، چشم هاش رو بسته یجوابم بود ... سرم رو کم سکوت

 دستش که روي دستم نشست متعجب

 ... ترانه واکنش نشون داد؟ شدم

 من؟ به

 بودنم؟ به

 آغوشم واکنش مثبت نشون داد؟ به

 جواب داد: آهسته

 !؟یواسه چ -

 :دمیرو به صورتش کش صورتم

 نم ...خراب بود ... اشتباه کردم جون حالم کواسه خاطر اون شب؟!باور  -

 رو فشرد و گفت: دستم

 فراموش کنم! کنمیم یسع -

 اي به گونه اش زدم: بوسه

 !؟یبخشش چ -
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س ح هیحس گرم تو چشم هاش بود ...  هیباز کرد و نگاهم کرد،  چشم

 !یخواستن

 رو باال فرستاد وگفت: ابروهاش

 !یبش یراض یبهتره به همون فراموش -

.. عادي از عالقه و محبت نداشت ... ساده بود، سرد نبود . ینشون لحنش

 بود!عاديِ عادي ...

 حس دست هاش گرم تر از هرعالقه اي بود برام ... یول

حبسش کردم، خم شدم روش که  نتیخودم و کاب نیب چرخوندمش،

 به عقب، دست هام رو دو دیکمرش تاب

 هسته گفتم:آ دم،یاش رو بوس یشونیو پ نتیزدم به کاب هیتک طرف

 ام! یوخوشحال، منم راض یباش یتوکه راض -

از خنده  یصورتش نشون یخورده بود ول نیهاي چشم هاش چ گوشه

 بود! یکاف نمینداشت، اما هم

 نوازش یدست دمش،یو با خودم باال کش کمرشرو فرستادم پشت  دستم

 بهش و گفتم: دمیگونه کش
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 !رهیگ یخمش نکن، درد م نطوريیا -

 و تیاز جد یفقط کم ،یاگر کم دیکردم و عقب عقب رفتم ... شا رهاش

 اصراري که تو رفتارم با ترانه داشتم رو

 رارقمورد تمسخرش  نطوریبرم ا یبه کار م رضایبا عل ییارویرو براي

 روي خودم شتریب دیبا دیگرفتم ... شا ینم

 ... دیکردم ... شا یم کار

*** 

 مدیشکبازوهام  نیب شتریرفته بود باي رو که تو آغوشم به خواب  ترمه

 ... دمیاش رو بوس یشونیو پ

 نبود، فقط و فقط جمع دختربچه اي بود هیبه صحبت هاي بق حواسم

 منو ا،یتو دن یشترازهرکسیکه انگار ب

 داشت ... دوست

دم ... آروم بلند ش دمیاش کش یشونیروي پ شونِیبه موهاي پر یدست

 که ترانه گفت:

 کجا؟ -
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 رو رويِ شونه ام جابه جا کردم: سرترمه

 شه.. یبدخواب م نطوريیبرمش تو اتاق ... ا یم -

 خانم لبخندي زد و گفت: نهیتهم

 ... میبر دی... ما هم کم کم با زیخواد عز ینم -

 متقابل زدم: لبخند

 راحت باشه ... نیذارب نیکه هست یتا وقت یباشه مادر جان، ول -

 روي تخت گذاشتمش و کنارش نشستم ... اتاق،رفتم سمت  آروم

 ونوادهفرشته که خدا براي خ کیفرشته ...  کیاش کردم ...  چهره نگاه

 اش فرستاده ...

 ... دمیآهسته به ابروهاش کش یدست

 جمع کرد ... شکمشو پاهاش رو به سمت  دیلب ورچ یکم

 کنان براش خوندم: زمزمه

 روز هیدونم که  ی((م -

 یوقت نوجوون به

 یرسه وقت دلباختن و همزبون یم



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 ريیگیمات  ري،اجازهیبه عشق اس یگ یم

 ایعروسِ دن نیقشنگ تر ،یخواي عروس بش یم

 ذاري همه ي عروسکاتو واسه ي ما یم

 آخرِ کارِ، رسمِ روزگارِ ... )) نیا

دوست داشتم اگه روزي  شهیهم دم،یزدم و کنارش دراز کش لبخندي

 شعر رو بخونم ... نیدختر دار شدم، براش ا

 شد! یوقت نم چیه

هم  ییجورا کیخوندم که  یداشت براي ترمه اي م یبیچه ع پس

 خواهرم بود و هم دخترم.!.

ام، دستش رو  نهیرو روِي پهلوش گذاشتم و سرش رو روِي س دستم

 دورم حلقه کرد ...

 لب زمزمه کرد: ریز

 ... ییبابا -

 نییگوشه ي چشمش پا قطره اشک از کیزده نگاهش کردم ...  بهت

 ... دمیاشکش رو بوس د،یچک
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 دختردلش براي باباش تنگ شده بود؟ نیا

 گلپسند؟! ومرثیک براي

 با نوازش دست هاي من حس کرد پدرشم؟! که

 رد:چ کباز کرد، پچ پ مهیچشم هاش رو ن دم،یاش رو دوباره بوس یشونیپ

 جون؟! انیک -

 زدم: لبخند

 جون؟ انیجون ک -

 زد، آهسته گفت: لبخند

 برام شعرخوندي؟! -

 شد گفت: یخواب م ریدادم، همونطور که دوباره اس سرتکون

 .خوند .. یبرام م ییبازم بخون ... بابا -

جربه ته ک ییزمزمه وار براش خوندم، انگار قرار بود تمام کمبودها بازهم

 رو امشب براي هم جبران میکرده بود

رو رومون  زيیچ یس کردم کسشد احسا نی..چشم هام که سنگمیکن

 انداخت ...
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 باز کردم، ترانه بود ... لبخند به لب ... یهام رو کم چشم

 زدم ... لبخند

*** 

جب تعهم بودن م هیدو تا دختر که شب دنیهام رو باز کردم و با د چشم

 از بالشت بلند کردم ... یسرم رو کم

روم آود بام گرفت ... ترانه که چونه اش رو رويِ سر ترمه گذاشته  خنده

 پلک هاش رو از هم فاصله داد، آهسته

 زد: لب

 سالم..! -

رمه ر ترو دادم و به ترمه اشاره کردم، آروم دست هاش رو از دو جوابش

 باز کرد و زمزمه کنان گفت:

 ...نکنن  داریگفتم ترمه رو ب گهیرفتن، د نایمامان ا شبید -

باال  مهي تر رچونهیدادم و آهسته بلند شدم، ترانه پتو رو تا ز سرتکون

 اش یشونیبوسه اي خواهرانه به پ د،یکش

 و دنبالم اومد ... نشوند
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 اتاق رو بست و گفت: در

 !خوش به حالش شد!گهید رهیامروز مدرسه نم -

 :دمیبه موهام کش یو دست دمیخند

 !؟یکن یخب تو چرا حسودي م -

 :دیاش رو برچ ینیب

کردن  یلنگ هم مجبورمون مو ک لیآخه موقع ما که بود، با ب -

 ونی!حاال ته تغاري اشون دو هفته درممیبر

 کنه! یم بتیغ

 رو گرفتم و نوازش کردم، آهسته گفت: بازوش

 ممنون ... -

 تو چشمش دوختم: چشم

 !؟یواسه چ -

 بود: نیریش لبخندش

استش از ر...  یکن ی... بهش محبت م یبا ترمه خوب نکهیواسه ا -

 که بابا ... یموقع
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 و ادامه داد: دیو چشم هاش رو مال دیگز لب

در انق یول میکن یو من و مامان بهش محبت نم یسام و کام نکهینه ا -

 اوقات یمشکالت هست که بعض

ت وقاا یبعض یچه قدر به بابا وابسته، حت و کیترمه کوچ رهیم ادمونی

 میکن یم تشیو اذ میزن یسرش داد م

 انگار ... ییجورا هیتو ...  یول

شده بود، با  بیام گذاشت، عج نهیو دست هاش رو رو س دیکش یآه

 دی... لب گز ستادیروي پنجه هاي پا ا دیترد

 ... دیو بعد عقب کش دیلب هاش رو به گونه ام رس عیسر و

 کرد یشد، سرخ شده بود، پوف یداشت گشاد تر م ییهام اگه جا چشم

 و زمزمه کرد:

 حقت بود! ،ینک یکه به ترمه م ییحداقل واسه محبت ها -

 ردم کهکر کا یبود ... مگه من چ دیبود ... به شدت بع دیاز ترانه بع نیا

 شد گونه ام رو ببوسه؟ یترانه راض

 پته کنان گفتم: تته
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 شد؟! ی... چ یترا ... ترانه؟...! چ -

 د و گفت:به چشم هام کر ینگاه مین د،یگز لب

 خب ... آخه ... اي خدا! -

 ايدادم بر حیاش، سري تکون دادم و ترج یام گرفت از درموندگ خنده

 نیبنابرا میهردو از هم دور بش یمدت

 :گفتم

 دست و وصورتم رو بشورم! رمیمن م -

به  یستبود ... د رکردهیابروهام باال گ ستادم،یا ییي روشو نهیآ جلوي

 ترانه نیواقعا ا یعنی...  دمیگونه ام کش

 !بود؟

 !دمیام کوب یشونیاي کردم وبه پ خنده

 ترانه بود؟! واقعا

*** 

 آروم بود ... آرومِ آروم! زانگاریچ همه



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 یهمه سخت مشغول بودن، حت م،یشد یبراي مناقصه آماده م میداشت

 یفکر م ییروي نقشه ها میاز االن داشت

 ... میاجرا کن دیکه با میکرد

ونستم د یداشتم ... انگار م یداشتم ... مدام نگران شیمن مدام تشو یول

 ها دست یراحت نیمجد به هم رضایعل

 که موندن شرکت تو ییداره..به خصوص باسروصدا یسرمون بر نم از

 مناقصه راه انداخت ...

ن م و میداشته باش یبودم ... منتظربودم تا دوباره بحث و جنگ منتظر

 ند ...بارساکت نخواهم مو نیدونستم ا یم

 و ستمیشه اگه با یدونستم خوشحال م یبه خاطرترانه اي که م حداقل

 سربلند کنم برابرپدري که اسما پدرم

 !بود

*** 

 یباعث شد دست هام ب یرو نزده بودم که صداي کس موتیر هنوز

 حرکت بمونه ...
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 !رانیبرگشتم ... م آروم

 دونستم ... یم

 ... نمیب یپدر و پسر رو م نیاز ا یکیزود  ایریدونستم د یم

 زد: یکج لبخند

 سالم! -

 قروچه اي کردم: دندان

 !؟یسالم!کاري داشت -

چه ب کی رضایمن فقط جلوي عل یبود ... ول دیسرد بودن از من بع نیا

 که جلوش ستین یکس رانیام ... م

 خواستم ساکت باشم ... یباشم ... نم ساکت

 که ییشد به دست ها دهیششد، دست دراز کرد و من نگاهم ک کمینزد

 پسربچه ي کی یروزي صندل کی

 چیکه صاحبشون باعث شد من ه ییرو هل دادن، به دست ها گشنه

 که ییوقت نتونم پدر بشم ... به دست ها
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 نگملحفه رو چ ییبودم و از درد زخم و تنها مارستانیکه ب ییروزها

 زدم، دست هام رو درکمال ناباوري یم

 بودن و فشرده بودن ... گرفته

 تعلل دستم رو جلو بردم ... دستم روفشرد! یکم با

 زده ي من ... خیبود دست هاش، برخالف دست هاي  گرم

 تو؟! میبر -

 !اشهبدادم اگر قراره داد بزنم توي شرکت  یم حیتکون دادم، ترج سري

 میکه وارد شد نی... هم میبه شونه ي هم به سمت شرکت رفت شونه

 ستم تعجب رو تو نگاه کارمند هاتون یم

 !می... کم شباهت نداشت نمیبب

صف ن که از وسط میبود یبیبرادر بود، انگار س شترازدوتایب شباهتمون

 بود یبیسرنوشتمون مثل س یشده بود ول

 اش سالم بود ... یاش له شده بود و سمت یسمت که

 سالم! رانیله شده و م من

 زدم و گفتم: پوزخندي
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 !نطرفیاز ا -

م سال دفترم رو نشون دادم ... دنبالم اومد ... پاسخ ریدستم مس وبا

 دادم ... یهاشون رو با سر م

نبالم ه دکرد، با سراشاره کردم ک یبا ابروهاي باال رفته نگاهم م نیحس

 بود! یدلگرم کی نی..وجود حسادیب

 م ...ودنفرآخر ب ن،یوارد شد و به دنبالش حس رانیاول م ستادم،یا کنار

 م:رو روي مبل پرت کردم و گفت فمیزدم، ک هیرو بستم و بهش تک رد

 شنوم! یم -

 ي چشم هام: رهیشد،نگاهش خ نهیبه س دست

 بکش کنار! -

 شدم،مثل خودش: نهیخنده اي کردم و دست به س تک

 اي بري که بکشم کنار؟!خو یتوکه تازه اومدي ... کجا م -

 زد: پوزخند

 !گمیم یکه چ یدون یدونم که م یم -

 !ادیموندم تا خودش به حرف ب ساکت
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 جلو گذاشت و گفت: یقدم

 از مناقصه بکش کنار! -

 کردم: اخم

 !ل؟یچرا؟به چه دل -

و  اهیسبار اون ساکت موند ... انگار دوتا شاه شطرنج روي صفحه،  نیا

 با همه رضایدونستم عل ی... من م دیسف

 رگذاريیبازهم مهره ي تاث ت،یریو مد یاش توي مهندس ییتوانا ي

 رو داره که تونسته همه ي رقبا رانیمثل م

ارت مه رانیم ... منم به اندازه ي انمهریمنم! ک نیا یکنار بزنه ... ول رو

 رو رضایداشتم ... فقط پشتوانه ي عل

 ... نداشتم

 جلو گذاشتم و گفتم: یبار من بودم که قدم نیا

 م!اقصه کنار بکشاز من دیبگو چرا با ؟بهمیچرا ساکت -

 کرد و گفت: یهوف

 !نیاز مناقصه بکش کنار ... هم -
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 باال بردم: یرو کم صدام

ت کن تونن شرکت کنن!دق یچرا؟!تو اون مناقصه همه م یشه بگ یم -

 اخوي!همه!

 :دیبه موهاش کش یدست

 شده برامون. بیشرکتتون رق -

 احساس خطرکرده بودن و چه قدر لذت داشت دم،یبلند خند دم،یخند

 احساس خطر! نیا

 خوب بود! نیشدم ... ا یم دهید یعنی نیا

 دهیعمر منو ند کیکه  ییشدم به چشم آدم ها یم دهیبود که د خوب

 بودن!

 تو هوا تکون دادم و گفتم: یدست

 هم هستن ... حاال گهیرکت دشو سه تا  ستیجک نگو پسر!به جز ما ب -

 !ب؟یرق میما شد

 نگاهم کرد، آهسته گفت: موشکافانه
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 نیا خواد یبابا م نه اونا ... نییما شما بیرق یدون یخودت خوب م -

 مناقصه رو برنده باشه ... بودن شما براش

 !؟یفهم ی!مخطرِ

 شدم ... بس بود! یعصب

تم ذاشنذاره تو کاري که تمام توانم رو روش گ یحت رضایبود که عل بس

 کنم. شرفتیپ

 :دمیغر نیخشمگ

. ناقصه برنده بشه ..مجد دوست داره تو م رضايِیبه من چه که عل -

 و یقیهان؟منم حق دارم باعنوان حق

حق من وتک تک  نیشرکت کنم!ا یتو اون مناقصه ي لعنت یحقوق

 شرکت! نیکارمنداي ا

 نیکرد ... حس یکردم که درسکوت فقط نگاهم م نیبه حس ینگاه مین

 ازم خواسته بود سکوت نکنم، ازم

.. .م دفاع کن تمیحرف بزنم، ازم خواسته بود از خودم و موجود خواسته

 وقتش نبود؟!
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 نهیشدم، با انگشت به س رانیي م نهیبه س نهیجلو رفتم که س انقدر

 :دمیاش کوب

در به گه انقا...  نجایا نیایشده که تو و پدرت هر روز م یدونم چ ینم -

 پس الزم نیرکتتون مطمئنخودتون و ش

.. از ... .!من دي؟یبشه ... فهم داتونیپ نجایو هرروز ا نینگران باش ستین

 کشم! ی... مناقصه ... کنار ... نم نیا

 گفت: یعصب رانیم

 اما ... -

 گفتم: بلندتر

 نیاقصه شرکت کنمن نیکه شما تو ا ستیمنزل ن یاما و کوفت!وح -

 یوجه کنار نم چی... من به ه نیوبرنده بش

تو اون  یوقت یاومدم،حت یبود که به چشمتون نم یی... روزا کشم

 بودم و مجبورشدن دوبار یلعنت مارستانیب

ه بزنبهم سر یحت ایبده  تیرضا ومدیبه عنوان پدر ن رضایکنن عل عملم

 هر یمناقصه ي لعنت هی... اونوقت واسه 



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 رانِ یخوب تو گوشت فرو کن م نویپسرش!ا ای نجاستیخودش ا ای روز

 مناقصه کنار نیوجه از ا جیمجد!من به ه

 نیایب نیتون ی... فقط م نیندار یحرف چیکشم ... نه تو، نه پدرت ه ینم

 که ینیو اعصاب منو خراب تر از ا نجایا

شما  یعنیده؟ یم یکاراتون چه معن نیا نیشه بگ ی!منیبکن هست

 از نیو گفت نیهم رفت گهیشرکت هاي د

 هین چو... چرا؟ دهینه ... فقط زورتون به من رس ایکنار بکشن؟ مناقصه

 بچه ي اللِ به درد نخور بودم هی یموقع

 یم اش رو یبه خاطر تو با تمام قوا مردونگ یتونست وقت ینم یحت که

 از خودش دفاع کنه!خوب دنیکوب

 امنجی!به ا؟ینیب ی... م انمهریمنم!ک نی!ارانیرو باز کن م چشمات

 !دهیرس

 ام رو نشون دادم و با حرص و بلند ادامه دادم: رچونهیز

نار بکش ک نیگ یو م نیینجای... هر روز تو و پدرت ا نیخسته ام کرد -

 برام یمنطق لیدل هی ل،فقطیدل هی... 
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 نهیا نتولیکه تنها دل یتا زمان یکنم کنار نکشم، ول یبعد غلط م نیاریب

 دوست ندارم نینیب یم بیکه منو رق

 !نمتونیبب نجایا

 ستاد،نگرانیکنارم ا نیسوخت، حس یام م هیزدم، ر ینفس م نفس

 فوران خشم از من نیکرد ... ا ینگاهم م

 بود! دیبع

او به و دونستم یکه م یجبهه گرفتن در برابر کس نی،ایانفجارناگهان نیا

 رسوند یم رضایواو حرف هام رو به عل

 بود! دیبع

 ساکت بمونم، نه! نکهیا نه

 حرف ها رو قرار نبود بزنم ... نیا یول

 :گفت رانیبازوم رو گرفت و روبه م نیحس دم،یام کش نهیبه س یدست

 میکرد یفکر نم م،یزد حرف ها رو به پدرتون هم نیجناب مجد، ما ا -

 نیقاصد برامون بفرستن ... ا هیدوباره 
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 هما بش یعنیهم مثل همه ي شرکت ها ...  ما...  دیاز شما بع رفتارها

 و بهشون نیزن یتک تک اونها هم سر م

 ماست ... هوم؟ یِحق قانون نیکنار بکشن؟ ا نیگ یم

 ینگران نینبود، نگران بود و ا نیحواسش به حرف هاي حس رانیم

 رهیبود برام ... نگاهم رو بهش خ بیعج

شده  دایپ رانیممن بودم که تو صورت  نیمن بودم ... ا نیانگار ا کردم،

 همه نیهمه شباهت و ا نیبودم ... ا

 تفاوت؟

 لب زد: آهسته

 !؟یخوب -

 زدم و با خس خس گفتم: پوزخند

 به مرحمت شما! -

 شونه هام نیدست هام گرفتم ... حس نیمبل نشستم و سرم رو ب روي

 داد ... خنده دار بود! یرو ماساژ م

 اومده بودم! رونیبوکس ب نگیاز ر انگار
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 من من گفت: یصداش رو صاف کرد و با کم رانیم

اتون رو بهتون برسونم وباه غامیبود فقط پ خب ... امم ... من قرار -

 گفته اگه ... اگه رضایعل نکهیحرف بزنم ... وا

 زرگتربگ جن هیمنتظر  دیبا ن،یبرنده نش انایو اح نیمناقصه بمون نیا تو

 !نیباش

 کرد و رفت ... یزدم، خداحافظ پوزخند

 بود؟ یچه وضع نیا

 بود؟ یچه رسم نیا

 !؟یرحم یهمه ب نیبزرگتر از ا جنگ

 !؟ییهمه تنها نیا از

 کار کنه؟! یخواست چ یم

 شد، مطمئنا من بازنده نبودم ... یم یبه بعد هرجنگ نیا از

*** 

 جلوي چشمم بود ... نیچشم هاي حس تیبرق رضا هنوز

 !رضایته دلم ترس داشت از واکنش عل یول
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 .تصورش رو کرد. شدیبود که م زيیتر ازاون چ استمداریمرد س نیا

 خواست! یخواست و چه خودش نم یپدرِ من بود،چه خودش م رضایعل

 ه زوديب دونستم ینا پدر، م نیهاي ا یژگیخواه ناخواه آشنا بودم با و و

 ... رمیگ یجوابم رو م

کردم چرا دوست نداره  یکردم، درك نم یاصرارش رو درك نم فقط

 من شرکت کنم؟

 شه؟ یم یببازه چ مگه

 افته؟! یم یمن ببرم چه اتفاق مگه

د بخنلکردم لب هام به  یي کتم رو مرتب کردم ... سع قهیکردم و یپوف

 وابشه ...

ود ب هدیتونستم سرو صداي ترانه رو بشنوم ... اضطراب امانش رو بر یم

... 

 تر شد ... ضیعر لبخندم

 خواست بره خواستگاري براي برادرش! یم

 داشتن خواهري مثل ترانه ... خوش به حال سام با و
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 که همه جا باهات باشه ... سته،خواهريیکه پشتت وا خواهري

 رو تکون دادم،نه ... االن وقتش نبود! سرم

 نبود تلخ کام کنم خودم رو.. وقتش

 به گردنم زدم ... مچ دستم ... یرو برداشتم و کم ادکلن

عقب  یکت کردم و کم بیرو به دست انداختم، دست تو ج ساعت

 رفتم ... خوب بود!

 رفتم.. رونیزدم و از اتاق ب تیاز رضا لبخندي

ماده د، آرفت ... آماده بو یم گهیدبه سمت  یبا هل و وال از سمت ترانه

 شد یاسترس باعث م یي آماده ول

 پناه ببره ... نهیبه آ هرلحظه

 گفتم: بالبخند

 م،ساینیخواستگاري!تو ا ريیي خودت داري نماي بابا ... خوبه برا -

 داشته باشه؟! یچه حال دیبا

 :ترانه
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و ت دنشیدوباره که صدام زد برگشتم وبا د دم،یدور خودم چرخ شونیپر

 بهت رفتم ...

 یاقعوسرمه اي، به معناي  راهنیو پ یبا کت و شلوار مشک حاضروآماده

 مگه قرار بود یجذاب شده بود ... ول

 بره؟! کجا

 ... نکنه ... نکنه که فکر کرده ... ختیتو دلم فرو ر زيیچ

م اشکردم آروم ب یزدم، سع یعقب گذاشتم،لبخند لرزون یاراده قدم یب

 دنیکه توي دلم با د یامان از آتش یول

 اش روشن شده بود ... گفتم: یهاي رسم لباس

 خواي بري که آماده شدي؟! ی... کجا م ان؟کـیک -

 جلو اومد، با ابروهاي باال رفته گفت: یزد و کم لبخند

 خوبه؟! -

 بود! خوب

 براي کجا؟ یبود به معناي تمام ول خوب

 تو خواستگاري حضور داشته باشه؟! دیفکر کرده با نکنه
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 کردم! یفکرش رو هم نم یحت

 رو تر کردم: لبم

 خواي بري؟! یمشه بپرسم ... بپرسم که کجا  یم یخوبه ... ول -

ون چشام آماده کردم  زیکرد،من براش م کیهم نزد اخم هاش رو به کم

 دیکردم که فکر کنه که با یفکر نم

 ... ادیداشته باشه که ب لیاصال م ای ادیب همراهم

 فرو کرد: بشیهاش رو تو ج دست

 براي سام! ري؟خواستگاريیتو کجا داري م -

 درست بود ... کامال درست بود! حدسم

 ... یول ادیمراسم ب نیخواست به ا یم انمهریک

 داشت! یول

 کنم؟! یمعن یمن حضورش رو به چ یول

 !نامزد؟

 ادیزبگم به خانواده اي که به احتمال  یمون تموم شد، چ غهیص یوقت

 دخترشون قرار بود همسربرادرم بشه ...
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 نیکردم اگر ا یم یزندگ انیکردم، من با ک یم یکه باهاش زندگ من

 یبهشون م دیبا یگرفت چ یازدواج سرم

 کردم ... یاز نبود نامزدي که ماه ها کنارش زندگ گفتم

بهش  یرو با خودم همراه کنم ... من حت انمهریقصد نداشتم ک من

 !ادینگفتم با من ب

 شم براي خواستگاري سام ... یفقط گفتم دارم آماده م من

 دهن فرو بردم و گفتم: آب

 !اي؟یب دیمگه تو با -

 و گفت: نگاهم کرد، تک خنده اي کرد ناباور

 باشم ... دی!خب معلومه من شوهرتم..فک کنم با؟یچ یعنی -

 هام رو تو هم گره کردم و به هم فشردمشون: دست

 برم ...بتورو با خودم  تونمی... من نم انیک یهست یتو موقت یول -

ار حس کنار بدنش افتادن،انگ یب د،یکش رونیب بشیهاش رو از ج دست

 کرد ... دلم براش سوخت! یباور نم

 شد! یجور درمان نم چیکه ه یسوختن
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 زیبه م ینگاه آشپزخونه،انداختم، آروم رفتم سمت  نییرو پا سرم

 کامل بود ... یکردم،همه چ

 فمیرفتم تا ک یم مبلبه سمت  ریاومدم و همونطور که سربه ز رونیب

 رو بردارم گفتم:

 ... من انیونجا ... فقط، کا میما شام دعوت دم،یشام رو برات چ زیم -

وي ات بود، نگاهم رو تو راستاي خط ستادهی... جلوم ا دمیرو د پاهاش

 دنیاز د ختیشلوارش باال آوردم ... دلم ر

 هاي پر غمش، آروم گفت: چشم

 صبر کن پس ... -

چشم  شیو دل من رو هم با خودش برد ... دل من پ اتاقسمت  رفت

 هاي پربغضش موند..

و تم تونست یکردم ... م یبود که فکر م زيیحساس تر ازاون چ انمهریک

 نگاهش شوقش رو براي اومدن

به اومدن  ستنین یدونستم مامان و سام هم راض یم ی..ولبخونم

 ي من و ندهیآ نکهیبراي ا دی... شا انمهریک
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 بود ... ییجدا انیک

 ی... جعبه رو م ستادیاومد،روبروم ا رونیجعبه اي توي دست ب با

 شناختم ...

 ستازم خوا شیپ یکه مدت دیکش رونیرو باز کرد و حلقه اي رو ب درش

 بندازمش ...

 ي خودش رو به دست کرد و زمزمه کرد: حلقه

 یم دیتوبا . حلقه اي که.. ندازمیمن حلقه ات رو م یمن موقت ... ول -

 ... یانداخت

 تر رو برداشت، دستم رو گرفت ... فیي ظر حلقه

 کارکنه؟ یخواست چ یم

 هگیما ترك همد داستاناون حضورداشته باشه چون ته  خواستمینم من

 خواست حلقه دستم یبود، اونوقت م

 !کنه؟

 :دیلرز یم د،صداشیرو مشت کردم،مشتم رو گرفت و بوس دستم
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 من ساده فکر همراهت بشم، دیدونم نبا یکنم چون م یاصرارت نم -

 من حضور داشته نیکردم دوست دار

م مثه من باهاش تو مراس یکیدوست داره  ی... خب ... ک یول باشم

 مثل خواستگاري باشه ... قبول ... یمبارک

 بنداز دستت ... حداقل براي امشب ... نوی..ایول

 بگم که لب هاش رو روي دستم زيیدهنم رو فرو بردم،خواستم چ آب

 !دیبوس قیگذاشت و عم

 !یو طوالن قیعم

ن باز شد و اون با دست هاي لرزو که دستم سست شد، یطوالن انقدر

 حلقه رو توي انگشتم انداخت ...

 من ... یول رهیکردم انقدر راحت بپذ ینم فکر

 شدم ... مونیپش

 اومد! یم کاش

 ... دیکش یدم،آهیکش یآه

 عقب رفت ... یهاش رو مشت کرد و کم دست
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 کرد! نگاهم

زد و خواهش  یم ادیچشم هاش داشت فر یکرد ول یاصرار نم یزبون

 ... ی... ول ایکرد که بهش بگم ب یم

 ها! یول نیاز ا امان

فکري  کیرو چنگ زدم ...  فمیعقب رفت،عقب عقب رفتم ... ک عقب

 براي دلِ یکردم ... ول یبراي حلقه م

 کردم؟! یکار م یمرد چ نیي ا گرفته

 زد و پر بغض گفت: لبخندي

باشه براي  یب خوبشامشب  دوارمی... ام زمیخوش بگذره بهت عز -

 خانواده اتون ...

 ،دیکوب یم واریطاقت نداشتم ... دلم محکم خودش رو به در د گهید

 باتمام قوا!

 ... روبرومدلِ مرد  ازشکستن

 زدم.. رونیب
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ه ب یرفتن از در برگشتم و نگاه رونیکردم ... قبل از ب یرو ط اطیح

 پردهخونه کردم، حضورش رو پشت 

 !دیبود، دستم لرز شهیکردم ... دستش روي ش احساس

 !ایو بگفت برگرد و بگ ی... دلم م ستادیازش گرفتم ... پاهام ا نگاه

 نگاه کردم،پرده افتاد ... دوباره

 زدم! رونیهام رو به هم فشردم وب لب

 که دلم جا موند تو خونه ... یدرحال

*** 

 بود وبغض بود وبغض! بغض

 هم بزرگ بود!اشتباه کردم ... اشتبا من

 کیبغ کرده  نطوریو ا ادیذاشتم ب ی... کاش م ادیذاشتم ب یم کاش

 نشستم ... یگوشه نم

 کردم تو مراسم خواستگاريِ برادرم،شادوشنگولم! یاش فکر م همه

 حس داشتم! کیاالن فقط  ی!ولیوراض خوشحال

 !بغض



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

ار کرد!که با دست هاش فش یگلوم و ول نم خیبود ب دهیکه چسب یبغض

 ام! یآورد به راه تنفس یم

از شاد  یکی دیکرد که امشب شا یرو هم نم نیاانصاف مراعات  یب

 برادرم باشه! یِشب هاي زندگ نیتر

 چرخوندم! تیجمع نیو نگاهم رو ب دمیدست هام رو به هم کش کف

تونست  یاي نم ینیریش چیرکرد،هیگ ینیریو ظرف ش زیروي م نگاهم

 رو از وجودم انیک نیغمگنگاه  یِتلخ

 !بشوره

 مثل زهر هالهل! تلخ

 رونیب انیکصداي مادرِ فرشته از فکرچشم هاي نقره اي رنگ  با

 کردم خودم یرمق زدم و سع یاومدم..لبخند ب

 تالش..! نیجمع و جور کنم و چه سخت بود ا رو

با به  دیشد خند یاما مگه م دیخند یبرادرم م د،یخند یم مادرم

 مرد؟ کی نیچشم هاي غمگ ادآوردنی
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خودش رو به سمتم خم  یکه دوراز چشم سام نموند، کم دمیکش یآه

 کرد:

 ه؟چته؟یچ -

 :یلبخندي زدم مصنوع الشیخ یآسودگ براي

 ... ستین زيی... چ زمیعز یچیه -

 ی.. ول.بعد دوباره حواسش رو به مجلس داد  ینگاهم کرد و کم دیترد با

 یامان از حواس من که مدام پرواز م

 دور تر! قهیبه چهل و پنج دق کرد

 ارممردي که امشب باز هم اشتباه کردم تو رفت ی... پ انیي ک خونه

 باهاش ...

 رونیاز اتاق ب یحواسم به لبخندهاي فرشته و سام نبود وقت یحت

 به خنده هاي مادرعروس و یاومدن ... حت

 ... داماد

کردم، به طوري که همه  یخداحافظ لو ه عیکه شد، سر رفتن وقت

 ام هست! زيیچ کی دنیفهم
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قه که نشستم دست هام رو مشت کردم، نگاهم رودادم به حل نیماش تو

 کردم یاي که امشب با تمام توانم سع

بود  بیو عج نهیحلقه رو بب نیا یاش کنم، دوست نداشتم کس یمخف

 که دوست هم نداشتم که از دستم

 کنم! خارجش

 زدم که مامان گفت: هیتک شهیروبه ش سرم

 !؟یشونینقدر پراترانه؟!چته تو امشب؟چرا  -

 و گفتم: دمیگز لب

 ... سین زيیچ -

 اخم کرد: سام

 و اونطوري تند تند دست دادي با فرشته و مادر ستین زيیچ -

 !م؟یکه رفت برووخواهرش و د 

 شدم: تند

ه؟!نه که نکنه به دوست دخترت و خانواده اش بربخور ديیه؟ترسیچ -

 دارن نکهیجونم!انقدر هل هستن از ا
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 زنن! یدن که تو رو، رو هوا م یرو شوهر م دخترشون

 کردم ... یاز خودم رو سرِ سام خال تمیحرص و عصبان تمام

 سام: نیکه ترمز کرد نگاهم خورد به چشم هاي خشمگ نیماش

 یبلغور م یداري چ یمتوجه اصال؟یگ یم یچ یفهم یم چیه -

 !؟یکن

 کردم: بغض

اسه له که متوجه ام ... بفرما!هنوز اسمش نرفته تو شناسنامه اش وب -

 ... ادیخاطرش تو روم درم

م ستتون یکه م ییقدم ها نیتر عیشدم و با سر ادهیرو بازکردم وپ در

 بردارم ازشون دور شدم ...

 شاخ و دم داشت؟! یوونگید مگه

وا م رو ها یگشده بودم ... دلم از خودم پر بود ... از خودم که زند وونهید

 با خودم فمیبود..از خودم که تکل

 نبود.. مشخص
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ه کم تونستم بفهم یجواب گذاشتم، م یترانه گفتن هاي سام رو ب ترانه

 دستم رو دراز کردم و با اد،یداره دنبالم م

 ینیاشرو اعصابم بود،م نیبوق ماش سته،یبا ینیتکون دادم تا ماش حرص

 که مدت یکه برادرم تازه با گرفتن وام

بود ب نانقدر حالم خو یبود ... حت دهیخر نگیزیتوي نوبتش بود و ل ها

 ... دشیبگم بابت خر کیکه بهش تبر

 سام ... ادیبوق ... بوق ... بوق ... وصداي فر بازهم

 زدم: غیو با تمام قوا ج برگشتم

 کوفت! -

 تمداشت سم یشده بود و داشت قدم برم ادهیمادرم پ ستاد،یا ینیماش

 رو باز کردم و خودم رو پرت یکه در تاکس

 ... یداخل تاکس کردم

 رسآد ینشه ... به سخت ریوجودم نفس گرفتم تا اشک هام سراز ازعمق

 رو گفتم ... انیخونه ي ک
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دم تو وجو لیدل یحسِ بغضِ ب کیبود که  ییاون روزها و لحظه ها از

 !لیهم با دل دی.. شابود .

 بود و نگران! یاز وجودم خال کهیت کی

 صداي راننده به خودم اومد: با

 کارکنم؟! یده، چ یچراغ م یه نیماش نیخانم ا -

 رو پس زدم: بغضم

 کن .... بهش توجه نبرو آقا ... برو .. -

ي جلو دیچیکنه، سام پ ادیمرد فرصت کنه سرعتش رو ز نکهیاز ا قبل

 نفسم از ترس گرفت! ،یتاکس

توي  نشیشد ... حرکاتش خشن بود، صداي برخورد در ماش ادهیپ

 صداش رو باال ی... راننده تاکس دیچیپ ابونیخ

 :برد

 اي؟! وونهی!دارویاوي  -

که  یمنبود ... سمت  مننکرد، قدم هاي بلندش سمت  یتوجه سام

 از ترس! دیلرز یدست هام م
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 عقب رو باز کرد وچنگ انداخت به بازوم ... درد گرفت! در

صدا روي صورتم  یب رمیکردم جلوشون رو بگ یم یکه سع ییها اشک

 خواست، ینفرو م کیجاري شد ... دلم 

 ... یمرد، دوتا چشم طوس کیصورت،  کی

 ه!انخشم برادر نیداشتم نه ا اجیاحت شآروم شدن به صدايِ آروم براي

 ره زد:توي صورتم نع سام

 !؟یکن یداري م یچه غلط -

 ام بلند که شد، بهت زده نگاهم کرد وزمزمه کرد: هیگر صداي

 ترانه؟! -

م اش، دستش دور کمرم حلقه شد، دست هاي مادر نهیبردم به س پناه

 دور بازم نشست و منو از سام دور کرد ...

 زدم ... چه مرگم بود واقعا؟! یم هق

رو حساب کرد، گوشه اي پارك کرد، هرسه روي جدول  هیکرا سام

 مادر و برادرم نشسته بودم، نینشستم ... ب
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 ننیبنبود تا ب اریکردم که امشب خبري از ترمه و کام یرو شکر م خدا

 شده ... زده به وونهیچطور خواهرشون د

 !یاش با مردي چشم طوس یاز بدخلق سرش

 و گفت: دیکش سمیبه صورت خ یدست سام

 از ؟چتهیکن یم نطوريینگفتم..چرا ا زيیآخه خواهري من که چ -

 سرشب؟!مگه من از فرشته جلوي تو دفاع

 نگفتم دختر! زيیکه چ کردم؟من

 زدم: هق

 نداره! یبطبه ... به تو ... ربـ ... ر -

ه من بغض کرد لیدل یي به اصطالح ب هیبغض کرده بود، از گر مادرم

 بود:

 هی؟چیکن یم رينطویشده ا یجونم؟آخه چ هیپس چته دخترم؟!چ -

 که تو مراسم همه اش تو خودت بودي؟!

 گفت: دیچونه ام رو تو دست هاش گرفت و با ترد سام

 کرده؟! تتیاذ انی... ک انیک -
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 ام بلند تر شد!بلندتر وبلندتر! هیکه اومد گر انیک اسم

 !ننیام رو بب هیکم که گر تیرو شکر که آخر شب بود و جمع خدا

 موهاش رو: دیعقب رفت،به چنگ کش یکم د،یلرز یبلند شد، م امس

 کارت کرده ترانه؟! یکارت کرده؟حرف بزن!چ یچ انیک -

 هام گفتم: هیگر نیسکسکه ب با

...  تی.. اذ. .. اون خواستبهم ... من ... نخواستم . انی... ک انیمن ... ک -

 دستم ... گفتم نه ... من ...

 :دیکرد از حرف هام که عربده کش یدونم سام چه برداشت ینم

 ناموسو! یکشمش ب یم -

 !رفت ادمی هیزده نگاهش کردم ... با صداي عربده اش اصال گر بهت

 شده بود، مادرم به صورت زد: سرخ

 کارت کرده ترانه؟ تـ ... تجـ ... تجاوز؟ یچ -

 سمت؟! نیگفتم که فکرشون رفت به ا یهام گرد شد، مگه من چ چشم

 هجیکردم کمتر به نت یمرور م شتریمرور کردم، هرچه ب هام رو حرف

 !دمیرس یم
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 جلوي پام زانو زد، نگران کت و شلوارش شدم! سام

 رفتگهام رو با دست هاي لرزونش گرفت، چونه ام رو انقدر باال  دست

 گره روسري ام نه،یکه بتونه گردنم رو بب

 گفتم: یباز کرد، به سخت رو

 آخه؟! یکن یکار م یچ -

برافروخته دست هاش رو محکم دورِ صورتم قاب  یوصورت یباکالفگ

 کرد:

 بال رو سرت آورد؟! نیا ی؟کیک -

 ام گرفت! خنده

 و گفتم: دمیپربغض خند ییصدا با

 اي ... وونهیتو د -

 زد: داد

 ندي؟!خ ینخند ... زده بدبختت کردي م -

رد م نیابه  نیاز ا شتریدست هاش رو گرفتم، آب دهن فرو بردم تا ب مچ

 گناه تهمت نزنه: یب
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 سام ... یگ یچرا چرت م -

 :دیساب یتونستم حس کنم که دندون هاش رو رويِ هم م یم

 !زمیرو بر شو تا برم خونترانه ... راستش رو بگ -

 روي گونه ام: دیاي اشک چک قطره

 کاري به کارم نداشته ... انیک -

 با حرص گفت: مادرم

 کرده؟! تتیاذ یگ ی!پس چرا مگهید بگود  -

 زدم: هق

 اد،یببود  دهیوشکردم، نه اون ... مامان ... مامان لباس پ تشیمن اذ -

 ادیشعور، بهش گفتم ن یمنِ احمق، منِ ب

 ... مامان،ناراحتش کردم!

و م رمات نگاهم کرد، پناه بردم به آغوش مادرم، صداي متعجب سا سام

 :دمیشن

 !؟یچ یعنی -

 رو رويِ شونه ي مادرم جابه جا کردم و گفتم: سرم
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اونو  واستمخ ی... گفتم نه!... چون نم ادی... گفتم ن ادیخواست ب یم -

 گهیسه چهار ماه د دن،ید یاگه م نن،یبب

 یجواب م یکردم؟!چ یکار م یشد من چ یتموم م غهیص که

 یدونستم شمام ... شمام نم ی... م ادیدادم؟!گفتم ن

 ... ناراحتش کردم ... ادیفتم ن... گ نیخواست

 :رگفتیدلگ مامان

 !م؟یخواست یگفته ما نم یک -

 سیهام رو گرفت و منو از خودش دور کرد، لبم رو بازبونم خ شونه

 کردم:

ازش  نیچرا گفت ن؟پسیخواست ی... م نیخواست یشما نم -

 !ن؟یگفت یبپرسم؟چرا ناراض

 هاي مادرم گرد شد: چشم

 ذاري دختر؟! یگفتم؟چرا حرف تو دهنم م یناراض یمن ک -

 :دمیام رو باال کش ینیب
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خوام باهامون که ازش ب یکه بهش بگم؟!چرا نگفت یپس چرا نگفت -

 !ادیب

 !هینگاهم کرد..عاقل اندر سف یکم مادرم

 گفت: ینسبتا طوالن یاز مکث بعد

د دونن تو نامز یما م يرسه؟ االن کل خونواده  یدختر تو عقلت نم -

 از دیدائم! فقط با ایي..حاال موقت دار

 یمهم نبود؟!چ دنیفهم یم هیکردي؟بق یي فرشته قائم م خونواده

 واسه خودت فکر کردي؟هان؟

 :دمینال د،یکردم، چونه ام لرز بغض

 کردم ... یمن فکر م -

 حرفم: نیب دیپر یعصب سام

؟مگه زد بهت یحرف ؟مگهیفکر کردي!حاال چته؟چرا عزا گرفت خودیب -

 ... تو چته ادیب ی!اصن نخواستت؟زد

 !هان؟االن؟

 هق کنان زار زدم: هق
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 !دونمینم -

 رد:کبازوهاش گرفت و زمزمه  نیکالفه بود، کالفه تر شد، منو ب سام

 شد حرف؟ یدون ی؟نمیدون ینم -

 رو: راهنشیزدم پ چنگ

 دلش رو شکستم سام! -

 تا آروم دینزد، جواب نداد، فقط دستش رو رويِ شونه هام کش حرف

 صدا بشه ... یهام ب هیبشم ... تا حداقل گر

 به حرف اومد، روبه مامان گفت: باالخره

 همه اش! میاردازخواستگاريِ ما ... داستان  نمی... ا میپاشو بر -

ود بدلم گرفت ... اگه امشب بابا کنارمون  ن،یماشکرد سمت  تمیهدا

 چیافتاد ... ه یاتفاقا نم نیکدوم از ا چیه

 !کدوم

 ريیغلط گ جیشد با ه یکرده بودم، انقدر اشتباه که نم اشتباه

 کرد ... حشیتصح

 کار کردم من؟ یچ دم،یبه صورتم کش یدست
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 کردم؟ یکج فهم چرا

 کردم با روح ترك خورده اش؟ چه

پس زده شده  شهیکه هم یدونستم اون یدونستم بهش برخورده، م یم

 از جانب خانواده اش تحمل پس زده

 دونستم که خودش رو عضوي از یاز جانب من رو نداشته ... م شدن

 کیدونست وحاال دوباره  یخونواده م نیا

 زده بود.. شپس خونواده

 ثلدونم چرا م یوخودم رو سرزنش کردم، نم دمیخونه آه کش میبرس تا

 گذشته سنگ نشدم؟

 رد نشدم؟ الیخ یمثل گذشته ب چرا

 !باشم الیخ یذاشت ب ینم زیچ کی انگار

 سام نگاهم کرد، آروم گفت: م،یکه توقف کرد انیخونه ي ک جلوي

 !ام؟یخواي باهات ب یم -

 و گفت: دیبه چشم هاش کش ینه تکون دادم، دست یِمعن سربه

 !... باشه؟ میدا باهم حرف بزنزنم بع یباشه ... برو، فقط زنگ م -
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 گرفته گفتم: ییباصدا

 زنم ... یباشه ... فقط خودم بهت زنگ م -

 کوتاه گرفتم و گفتم: یتکون داد، نفس سري

 سام؟ -

 ام شد: رهیخ

 جونِ سام؟! -

 :دینورِ ماه دربرابرخورش یِ زدم کمرنگ! به کمرنگ لبخندي

 مت!هم خان ن،یمبارکت باشه ... هم ماش -

 !دیاز ته دل خند د،یخند

 رو بستم و باصداي بلند غرغرکردم: در

 !لیچه خوشش هم اومد!زن ذل -

از  یکیاش بلندتر شد، سري تکون دادم، امشب حداقل  خنده صداي

 یرو ازناراحت میمرد هاي مهم زندگ

 !درآوردم
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رم براد دیامخونه رو باز کردم و برابرنگاه هاي نگران مادرم و نگاه پر در

 دونستم باهاش روبرو یداخل شدم، نم

 شه؟ یم یچ بشم

 داشتم بگم؟! یخواستم بکنم؟چ یکار م یچ

 !شیحرف پس وپ یکرده بودم ... ب ناراحتش

 داد! یاحساس درد داشت وجدانم رو قلقلک م کیاحساس گناه،  کی

 چرا امشب؟ نکهیهمه ا وبدتراز

 رينطویمن دفعات قبل بدترباهاش برخورد نکردم پس چرا امروز ا مگه

 شدم؟

 م؟!برخورد کن انیبهتر با ک دیاومد که با یم ادمیامروز داشت  چرا

 !یت به همه چ... لعن لعنت

 وقت ... چیشناخت!ه یصاحب که وقت نم یوجدان ب نیبه ا لعنت

 !؟یچ یعنی یدون یم یشونیپر

 !لیحس ثق کی ن،یحس سنگ کیحس بد،  کی

 که دوستش نداري؛ که رو دلت مونده! ادیفر کی
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 کنه! یم تتیاذ داره

 ن!روش مهیبودم ... خونه ي ن ستادهیخودم که اومدم وسط سالن ا به

دست نخورده  زشامیسست رفتم سمت آشپزخونه ... م ییقدم ها با

 گرفت! شتریبود..دلم ب

 شدم.. جیشترگیآشفته شدم..ب شتریب

 !چـرا؟

 شده؟! رمیگ بانیحس االن گر نیا چرا

بود،  نشیزدم خونه باشه، چون ماش یحدس م اتاق،رفتم سمت  آروم

 کفشش بود ...

 بود! خونه

ود بته کمال ناباوريِ من، با کت وشلواري که تنش بود به خواب رف ودر

 کرد به خواب یهم وانمود م دی... شا

 ... رفته

چهاردکمه ي باالي  ستادم،یشدم، باالي سرش ا کینزد شتربهشیب

 یي صاف وعضالن نهیباز بود و س راهنشیپ
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 ذاشت، کتش کج و کوله تو تنش بود، چشم هاش یم شیرو به نما اش

 ... شونیسته بود، موهاش پرب

 فردي،کشتت سمت  یدستت رو گرفته و م زيیچ کی یحس کن شده

 کاري؟!

 حس دستم رو گرفت ... دستم رو که نه! اون

و ام ري تخت نشستم ... لب ه گهیدداد ... هل داد به جلو، سمت  هلَم

 به هم فشردم تا بغضم با صداي بلند

 ... نترکه

 به رو به بازوش رسوندم و گرفتم ... فشردمش ... پلک هاش رو دستم

 هم فشرد!

 بود ... صداش زدم: داریب

 ان؟یک -

 نگرفتم..سکوت بود وسکوت! یجواب

 سکوت سالن شطرنج! مثل
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تن کنار هم ... داش دیو سپ اهیدو تا سربازشکست خورده ي س منتها

 شدن! یآروم از صفحه محو م

مت شد دوباره راهشون کج بشه به س یباعث م ستادنیکنار هم ا دیشا

 صفحه!

 صداش زدم: دوباره

 !انمهر؟یک -

 داد: جواب

 !انمهر؟یجون دل ک -

 زحمت زبونم رو تکون دادم: به

 چرا ... چرا شام نخوردي؟! -

 زد، چشم هاش رو باز کرد و گفت: پوزخند

 ... سیمهم ن -

 :دیلرز صدام

 چرا ... هست! -
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 رازدام رو از سرم درآوردم و پاي تخت انداختم،باهمون لباس  روسري

 هیگال شترازبغضیصداش ب دم،یکش

 :داشت

رانه تي ... کرد یمباهام رفتار ن نطوری... اگه بود ا ستیترانه ... ن ستین -

 ندارم که به چشمت یمن چ

 ام که ... زيیي آبرور هیکمِ؟!ترانه انقدر برات ما میام؟چینم

 دستم رو رويِ پهلوش ز،یحرکت جنون آم کیبزنه، تو حرف  نذاشتم

 گذاشتم و سرش رو تو آغوشم گرفتم

 یم د،وجودمیلرز یرو تو موهاش پنهان کردم، دست هام م وصورتم

 !دیلرز

رف رفته بود چه برسه به ح ادشیهم  دنیانگار نفس کش یحت انمهریک

 زدن!

 دیچیپ یام بود، فقط نفس هاش که توي گردنم م نهیروي س سرش

 کرد زنده اس! یبهم ثابت م
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 دمیسحرکت تر نیموجودي که منو وادار کرد به ا نیخودم، حرکتم، ا از

 و خواستم عقب بکشم که دستش دورم

 شد و زمزمه کرد: حلقه

 !اري؟یداري چه به روزم م یدون یم -

 !؟یدون یخواستم ازش بپرسم تو م ی... ومن هم م دونستمینم

 نیدونم ا یخودم هم نم گهید یچه به روزم آوردي که حت یدون یم تو

 چشم دنیچه درديِ که از سرشب با د

 !ده؟یامانم رو بر نتیغمگ هاي

 شم؟ یم وونهید ا؛دارمی... خدا دمیرو گز لبم

...  نمتو گرد د،یچنگ زد به کمرِ مانتوم ... سرش رو باالتر کش باحرص

 !دمیلرز

 هام محکم شد دورِ کمرش! دست

 مرد قصد کشتن من رو داشت. نیا ارانگ

حرف  ایدن کیسکوت  نیبا ا میانگار قصد داشت میکرد هردوسکوت

 پر از حرف! ی... سکوت میبزن
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 !دیکوب یو تند م د،تندیکوب یکه م دمیشن یقلبش رو م ضربان

 ام رو از هم باز کردم: دهیلب هام خشک باالخره

 بدم؟! یلیخ انمهر؟منیک -

 یم ییچشم و رو یبد بودم ... بد بودم که با همه ي محبت هاش ب من

 کردم ...

 کردم ... یم یهاش سرکش یبودم که با همه ي خوب بد

 ... دمیورز یهاش باز بهش تنفر م یبودم که با همه ي ازخودگذشتگ بد

 بد بودم! من

 !ادیدونستم درجه ي بد بودنم تا چه حد ز یم خودم

 ت!قبول داشتن چه دردي داش نیول داشتم و ابد بودم و خودم قب من

 دنیکرد براي فرارس یفردي بود که سرطان داشت و روزشماري م مثل

 زمان مرگش!

 فرو کردم تو گودي گردنم،دستش محکم تر شتریزدم و سرش رو ب هق

 بود بودن یو چه حس خوب دیچیدورم پ

 خورده! شکستمرد  نیا
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 گفت: آهسته

 گفته تو بدي؟هان؟ یک -

 هق زدم و گفتم: باز

 م!ن نمک نشناسدونم ... من بدم!م یبگه ... خودم م یکس ستیالزم ن -

ه بکننده اش دوباره  وانهیچشم هاي نقره ايِ د د،یرو عقب کش سرش

 چشم هام دوخته شد:

 ؟یکن یفکر م نیگفته؟چرا همچ یک -

ون ار با نیو توي شکمم جمع کردم، ا دمیشدم، پاهام رو باال کش مچاله

 کیمثل  د،یبود که منو تو آغوش کش

 فرو رفتم توي آغوشش، سرش رو روي سرم گذاشت ... بچه

 کردم: زمزمه

ت بازم باها یکن یم یهمه خوب نیتو ا یمن بدم ... من بدم که وقت -

 خواي یم ی..من بدم که وقتامیراه نم

 ..من بدم که ...ذارمینم یباش خوش

 اش! یرو قطع کرد با صدا خفه کنِ گوشت صدام
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هاش توي موهام فرو رفت، تنم گرم شد، سرد شد، سست شد،  دست

 تلخ شدم!

 !نیزود ... چشم هام رو بستم، هم یلیخ د،یزود پر یتلخ نیا یول

 آهسته گفت: د،یام رو بوس یشونیجدا شد و پ ازم

ه مث یکیشه  یحاضر م ی!کیلی... خ یهم خوب یلی... خ یستیتو بد ن -

 واسه ریفرض بگ یمن رو تحمل کنه؟حت

 یقبول نم طیشرا نیمنو با ا شکسیهاي پدرش رو بده..ه یبده نکهیا

 پدر ومادرمم قبولم نکردن یکنه ... حت

 تو ... اونوقت

ذارم، چشم هام به اشک نشسته،  یهام رو ضربدري روي لبش م دست

 !یهمه خوب نیا باورسخت 

 مرد؟ نیباشم؟ازامتنفر  دیمن با ا،یخدا

 چرا؟

ي لوج دیبشه؟!که من روزي با نیکه ا هینطوریچرا سرنوشت ما ا ایخدا

 ام یزندگ نکهیبه عنوان ا ستمیمرد با نیا
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 ره؟خراب کرد، باهاش بدي کنم واونوقت اون انقدر راحت ازم بگذ رو

تش مرد کردي که صفا نیاز فرشته هات رو دمخور ا یکیکدوم  ا،یخدا

 رو کسب کرده؟!

 زده شدم! بهت

 منم؟! نیا

 ت؟لظغ نیتوي ذهنم؟!اونم با ا یکنم؟حت یم فیمرد تعر نیکه از ا منم

 !یترسم ... ترس داره که از خودت بترس یاز خودم م واقعا

 ته ندوستن! یعنی نیوا

 زد و گفت: هیاش تک نهیو سرم رو به س دیدست هام رو بوس کف

 !م؟ینگ یچیه ايیم -

ش پوش راهنیرد شد و تنِ پ رکتشیبخوام، از ز نکهیهاي بدون ا دست

 ... دیرو به آغوش کش

 ام؟! یثبات یبس بود براي اثبات ب نیهم

 گفتم: آهسته



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

ز ا ونممی... پش مونمیخوام بهت بگم پش یخوام حرف بزنم ... م یم -

 از مونمیامشب با خودم نبردمت..پش نکهیا

.. ببخشم . ايینذاشتم ب نکهیاز ا مونمیتو ذوق ات زدم..پش نطوریا نکهیا

 کنم ی!ببخش ... دارم بد مانمهریک

 ... باهات

 به موهام و گفت: دیکش یدست

وم ي، تما یموقت یگفت یوقت ا،ین یگفت یخوام حرف بزنم ... وقت یم -

 دمیتنم سست شد ... ترانه من کم نشن

دي و کر تو چشم هام نگاه یوقت یخوامت ... ول ینم نمت،ی... نب این که

 رو سرم آوار شد ... ترانه ایدن این یگفت

حق  دمیفک کردم د یوقت یالتماست کنم واسه اومدن ول نخواستم

 مثل من رو یکیداري ... حق داري نخواي 

 !همه ضعف نیهمه نقص،باا نیمثل من با ا یکی...  یخودت کن همراه

 ها رو بشنوم! نیخواستم ا یخواستم بشنوم ... نم ی... نم نه
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 لیکنم تحل یحرف ها رو بشنوم و سع نیاش رو نداشتم ا یآمادگ من

 آرومش کنم! دیکنم و شا

 اش فشردم: نهیرو به س سرم

 خوام بخوابم! یخوام حرف بزنم ... م ینم -

 اش جدا کرد: نهیرو از س سرم

 لباسا؟! نیبا ا -

ش خود دهیآدم محبت ند کیبود مگه ممکنِ  بیبود و برام عج مهربون

 اشه؟!انقدر با محبت ب

 و گفتم: دمیکش آه

 !م؟ی! بخوابمیخوام بخواب یفقط م -

ودم بنم داشتم ... م دیزد تو چشم هاش ... منم بودم ترد یموج م دیترد

 شک کنم نکهیا نیزدم ب یدست و پا م

 همه رفتار متضادي که داره! نینه؟با ا ایعقل فرد روبروم  به

 بار نرم! کیبار سخت بودم  کیبار گرم،  کیبار سرد بودم  کی

 کرد؟! یشد به سالمت عقل من شک نم یبا من روبرو م یکس
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 تونستم فکر کنم؟ یشده بود امشب که درست نم چم

 نیبود؟ا یکارها چ نیبود؟ا یحرفا چ نیفکر کنم؟ا تونستمینم یمنطق

 بود؟! یفکرها چ

 ه بلندباربراي عاقل شدن ... براي دو ازداشتمی... به خواب ن ازداشتمین

 شدن!

فت و گر ادیخوردن رو پابه پاي برادرش  نیترانه ام، ترانه اي که زم من

 بلند شدن رو هم ...

 بلند بشم بازهم همون ترانه ام؟! یوقت یشم ... ول یبلند م من

 دیبه موهام و سرم رو روي بازوش گذاشت، ملحفه ي سف دیکش یدست

 و روي تنم رو پوشوند، دیروباال کش

 آروم بود امشب! بیعج

هاي  تیشناختم انقدر آروم نبود در برابر موقع یکه م مهريانیک

 انگار یاومد ول یم شیاي که براش پ یعاطف

 شده بود! بیهم امشب عج اون

 از فشار خواب! نیشد ... سنگ نیهام سنگ چشم
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ه حظل نیتا آخر یمارسرطانیفکر کردم که اون ب نیلحظه ي آخر به ا و

 داره که دیام نیاش هم به ا یي زندگ

.. پس اش رو برگردونه . یبراش معجزه کنه، که خدا دوباره سالمت خدا

 به من هم بود ... ديیهنوز ام

*** 

 نبود ... انمهریک

 زود رفته بود ... صبح

 من بودم! نیوا

 گذروندم ... یام رو م یروزهاي زندگ نی... سردرگم تر ترانه

 یمن بارو شدم که رهیخ اطیچاي حلقه کردم، به ح وانیرو دورِ ل دستم

 !دیبار

 و بهارانه! دیشد

اي چشم بستم و با خودم مرور کردم کاره دم،یلبم رو گز دم،یکش آه

 اراده یگذشته ام رو، از نوازش هاي ب

 ... شبمیاي که روي گونه اش کاشتم و رفتارد ام،بوسه
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 ..داد . یندونستن ها داشت عذابم م نیاز خودم کالفه شدم، ا خودم

 کار کنم؟ یخواستم چ یهدف بودن ... من م یب نیبودن، ا جیگ نیا

 بشه؟! یچند چند بودم؟قرار بود چ باخودم

 ستمرو به لبهام رسوندم، چاي گرم تو وجودم جاري شد، چشم ب وانیل

 از لذتش!

دختري که  خودم،گرفت، خود  یپلک هام داشت خودم جون م پشت

 یکنه، حت یکار م یدونست داره چ یم

 غلط بودن رو چطوراجرا کنه! نیدونست ا یکارش غلط بود م اگه

 !ه؟یازکدوم راه برم، رفتارم نشونه ي چ دونمینم یاالن حت یول

 نیا د،یام کش یشونیآزاد کردم و به پ وانیدستم رو از دورل کی

 حسابم رو با دیشد، با یتموم م دیبا یسردرگم

م ا ههاي ترازنامه ام ب ییها و دارا یبده دیکردم،با یمشخص م خودم

 ام یخوند، من بدجور حسابِ زندگ یم

 دررفته بود ... چِم شده بود؟! ازدستم

 دادم؟ یبود که ازخودم بروز م یرفتار چ نیا
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ت افتم از دس یزدم م انمهریبوسه اي که به گونه ي ک ادیبه  یوقت

 شم! یم یخودم عصبان

 اي براي اظهارتشکر نبود؟! گهید راه

ه ت زيیچ کنم،یمنطق گذشته ي خودم فکر م یبه رفتارهاي ب یوقت ایو

 بزرگگه به نظرت وقت  یذهنم بهم م

 !ست؟ین شدن

رو  دمراه خو دیعاقالنه رفتار کنم، با دیکنم، با یهام رو تنگ م چشم

 همه رفتارهاي نیبشناسم، بسِ ا

 !شانهیروانپر

 رايبه راه انداخته بودن ب ییبود که سروصدا ییگنجشک ها یپ نگاهم

 که یبه پرواز درآوردن بچه گنجشک

 نشسته بود ... نیزم روي

 شدم به تالششون ... رهیزدم و خ لبخندي

 !یحال دوست داشتن نیسرسام آور بود و درع کشونیج کیج
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کرد و نتونست و صداي گنجشک ها  یچند بار سع کیي کوچ پرنده

 باالتر رفت!

ز امل باو کپرندگان، بالهاش ر یسمفون نیا یباالخره باعث و بان نکهیا تا

 و روِي شاخه ي درخت دیکرد وپر

 !نشست

 !دن؟یدو متر پر یکیهمه تالش فقط براي  نیام گرفت ... ا خنده

 بعد خنده ام کم کم جمع شد ... یول

 !ادــیز یلیبود!خ ادیز یلیبراي اون تازه پرواز خ دنیدو متر پر یکی

 ... دمیرو انداختم و چاي رو سرکش پرده

که  نطوریوهم زگذاشتمیرو رويِ م وانیآشپزخونه شدم و ل داخل

 کردم تا ظرف ها رو یدستکش ها رو دستم م

.. .خودم رو جمع وجور کنم  دیکردم که من با یفکر م نیبه ا بشورم

 هرطور که شده!

 ... ایمیو ک مانیو چه با کمک سام و دکتر و پ ییبه تنها چه
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م و کاردادم به خودم،اف یسروسامون م دیشدم، با یدوباره بلند م دیبا

 احساساتم!

 کردم ... یدوباره شروع م دیبا دیشا

 :انمهریک

 یسوخت داشتم نقشه ها رو آماده م یکه م ییو با چشم ها خسته

 کردم ...

ار که داشت براي بچه هاي تازه ک دیرس یبه گوش م نیبلند حس صداي

 داد.. یم حیروال رو توض

 به تنِ خسته ام دادم ... یکش و قوس دم،یاي کش ازهیخم

 زمیسرسري به م یشدم ... نگاه رهیزدم و به در خ هیتک یصندل به

 خورد که تازه یکردم، چشمم به قاب عکس

 شده بود، قاب عکس ترانه! اضافه

 .دیرپبم ترانه لبخندي زدم که با محکم باز شدن در از روي ل ادآوريیبا

 نگاه کردم و گفتم: نیخشمگ نِیابروهاي باال رفته با حس با

 !دن؟ی!تازه کارا مخت رو جوه؟یهان؟چ -
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 و گفت: دیرو محکم به هم کوب در

 مجتهدي! -

 !ده؟یمجتهدي مخت رو جو -

و ردستش  تويزد و دستش رو باال گرفت، تازه تونستم کاغذ  پوزخندي

 ... به سمتم اومد و محکم برگه رو نمیبب

 و با خشم گفت: دیکوب زیم رويِ

 مجتهدي! -

 دوختم گفتم: یکه نگاهم رو به کاغذ م همونطور

 رص مجتهدي خورد ...اي بـابـا ... تو ق -

 تموم موند ... مهینوشته هاش ن دنِیبا د حرفم

 م:باز شدم و بلند گفت مهیرفتن، دهنم ن یجلوي چشمم رژه م کلمات

 نـه! -

 بلند بود: پوزخندش

 آره!فسخ قرارداد!آره پسرم! -

 د.اده بوفتاکه  یشد اتفاق یخوندم ... دوباره و دوباره و باورم نم دوباره
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 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 امکان نداره! نیا -

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست

 امکان داره..امکان داره ... -

 ي کاغذ رهیمن هنوز خ یشد، ول رهینشست وبهم خ زیمبل کنارم روي

 روبروم بود ...

 زدم وگفتم: پوزخند

 !رضاسیمطمئنم کارعل -

 گفت: یتوي هوا تکون داد و عصب یدست نیحس

 داره آخه؟ رضایعل به یچرت و پرت نگو بابا!چه ربط -

 و گفتم: دمیلبم دست کش به

بود،  اوردهیدي رو ناسم مجته یشناسم، الک یمن پدرم رو خوب م -

 نه ...ک یکاري م هیدونستم  یم

 :دیتکون دادم که بهم توپ هیچ یام بود، سري به معن رهیخ نیحس
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ا فسخ منه؟!مجتهدي قراردادش رو با  ای یدون یشده؟م یچ یدون یم -

 .!.خودش هم رفته تا شنبهیکرده لعنت

 !یشه عوض ینم داشی... حاال حاالها پ گهید ي

 و سري تکون دادم: دمیدست هام رو به هم کش کف

 دونم ... یدونم ... خوبم م یم -

بِ قدم از جان کی نیدونستم ا یافتاده، م یدونستم که چه اتفاق یم

 نبود دال بر یمدرک چیهپدرمِ ... درست 

 کیم ستدون یشک نداشتم کاراونِ ... م یول ونِیدرم رضایپايِ عل نکهیا

 کنه براي ضربه زدن به من یکاري م

... 

 زدم و گفتم: پوزخندي

 آقاي پدر! کورخوندي -

 گرد شد، باتعجب گفت: نیهاي حس چشم

 !؟یگفت یچ -

 تر شد: عیوس پوزخندم
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 گفتم. یکه چ ديیخوب شن -

 زد: شخندین

 !مجد؟ رضایر مغزت رو گاز نگرفته؟!تو و کري خوندن براي علخپسرم  -

 و گفتم: دمیبه چشم هام کش یدست

 جه کوتاهو چیدارم به هخونم براش چون قصد ن یآره ... من کري م -

 ... یول امیب

 تند شد: یبه کاغذ کردم، لحنم کم ینگاه مین

به  میکه کرد د،ضرريیقرارداد پر نیبد شد که ا یلیخ یول -

 بد یول مینکرد یکنار،هرچند آنچنان ضرر مال

 کنن شرکتمون یاز نظراعتبار ... حاال همه فک م میاي خورد ضربه

 یکارش خوب نبوده که مجتهدي ... م

 دونست ... لعنت به من! یکار کنه ... خوب م یچ دونست

 نیخواست ا یم ی... چ دمیام کوب یشونیرو محکم کردم و به پ مشتم

 مرد از من؟

 خواست؟! یم یچ
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 گرفت وگفت: سقفصورتش رو به سمت  نیحس

و زودتر جنگ ر یلیخباشه، زودتر شروع کرده ...  رضایاگه کارِ عل -

 شروع کرده ...

 به من ضربه شتریحواسش نبود هر چه ب یبود ول رو شروع کرده جنگ

 کنم براي بردن، یم شترتالشیبزنه من ب

ر پ شتریکردن دور و برم من ب یکنه براي خال یسع شتریقدر ب هرچه

 شم از قدرت براي بردن، پدرم منو یم

خودم رو نشناخته  نطوريیخودم هم ا ینشناخته بود، حت نطوريیا

 بودم!

 زدم: شخندین

 چه هايبه خاطر بار به خاطرتو، ب نیبار رو اشتباه کرده، من ا نیا یول -

 شرکت، به خاطرترانه هم که شده

 ...شه خوردن خودم هم شده با نیزم متیاگه به ق ی... حت امینم کوتاه

 بهم کرد و آهسته گفت: ینگاه نیحس

 به خاطر خودت ... -
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 زدم: لبخند

 به خاطرخودم ... دیشا -

ا الهداشتم، به خاطر خودم و س یبه خاطر خودم داشتم قدم بر م دیشا

 خاطرات بد و کمبودي که داشتم..به خاطر

 ریام داشتم که همه اش تقص یتو زندگ بزرگنقطه ضعف  کی نکهیا

 که با همه یمرد و زن بود ... مرد و زن نیا

 پدر ومادر ... نیبدي هاشون پدر ومادرم بود و من عاشق ا ي

 یمکه عاشقشون بودم  ییآدمها نیتو رويِ ا دیبود که با بیعج وچه

 !ستادمیا

 آقاي پدر! میتا بچرخ بچرخ

*** 

ندم روروز رو گذ نیصبرانه چند ی... شنبه اي که ب دیشنبه رس باالخره

 بهش برسم! نکهیبراي ا

دوباره ي  ريی..نه براي از سرگنمیخواستم مجتهدي رو بب یم

 ایخواستم خودي نشون بدم و یکارهامون، فقط م
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 بپوشونم ... نیقیتوي ذهنم جامه ي  اتیبه حدس دیشا

 یو گرمکن مشک یشرت طوس یکردم، با اون ت نهیبه خودم تو آ ینگاه

 شده یرستانیپسربچه هاي دب هیشب

 !بودم

 کت نیزدم ب یاي کردم، درکمدم رو باز کردم وبا نگاهم چرخ خنده

 وشلوارهام ...

 د!روزش بو امروز

م ازحق یکردم به راحت یبه همه ازجمله خودم ثابت م دیکه با روزي

 گذرم ... ینم

 یم شیرفتم، بلکه براي بازي کردن قدم پ یبراي گرفتن حقم نم امروز

 درمقابل حرکت نکهیذاشتم ... براي ا

ت رکح یانجام داده باشم ... شطرنج دو طرفه اس ... ب یحرکت رضایعل

 شه! یمعنا م یبازي ب من

و به م ربعد فوري لب ها یتونستم انتخاب کنم ... دهن باز کردم ول ینم

 هم رسوندم ...
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ز ا ییاینا دبو بعد باالخره  دمیداشتم تو صدا زدن ترانه، لبم رو جو دیترد

 صداش زدم: یدودل

 !اي؟یلحظه ب هیشه  یترانه؟!م -

ود که بوز دوباره تندي کنه، دوباره پسم بزنه ... تنها چند ر دمیترس یم

 بهم یگاه یو حت دیجنگ یباهام نم

 کرد! یم محبت

: دیته دلم نال ییصدا کیدرهم تو چهارچوب در ظاهر شد! ییاخم ها با

 !یش ی!االن منهدم ماابوالفضلی

م کرد یفکرم خنده ام گرفته بود، لب هام رو به هم فشردم و سع از

 نره رونیصداي خنده ام از نرمه هاي لبم ب

... 

 غرغر گفت: با

 هان؟! -

 بود! یهم دوست داشتن غرغرهاش
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 یکه معشوقت بهت م ییزخم ها یحت ،یعاشق بش یوقت ،یکه باش مرد

 !یِزنه هم دوست داشتن

 رو به سمتش گرفتم و گفتم: دستم

 !اي؟یلحظه م هی -

و  دیکش شونشیبه موهاي پر یشد، دست کمیو نزد دیاي کش ازهیخم

 گره هاي موهاش ... به شیدلِ من موند پ

 با دست هام بازشون کنم ... نکهیا هوس

 اي به کت و شلوارها کردم و گفتم: اشاره

 به نظرت کدوم رو بپوشم؟! -

 کهنیاکرد براي  یحوصله که بود دلم تاپ وتاپ م یحوصله بود ... ب یب

 و به خودم رمشیبازوهام بگ نیب

 ... بفشارمش

 زدم! لبخند

 بود! دهیوجودم به حد اعالء رس طنتیانگار ش امروز

 د!بو بیو کالفه چنگ زد تو موهاش ... برام عج دیاي کش ازهیبازخم
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 یبو  انقدر کالفه دارشدنشیاگر زود هم بود براي ب یوقت صبح حت نیا

 حوصله و خواب آلود نبود ...

 پف کرده بود نگاهم کرد و گفت: رشیکه ز ییچشم ها با

 زبس تحفه اي همه!اگهیرو بردار تنت کن د یکی!ت؟یخب مگه داماد -

 !ادیهم بهت م یچ

 !فشیعرز تاو با ابروهاي باال رفته نگاهش کردم ... دلم ضعف رفت  ناباور

 از تمسخر نداشت ... ینکرد ... صداش نشون مسخره

 ي کت هام شده بود و چشم هاش گرد! رهیخ

ه ب ینگاه میگفته، آب دهن فرو برد، ن یبود چ دهیخودش هم فهم انگار

 عقب رفت و با من و یمن کرد و کم

 گفت: من

 .. با ... باب ... خب به نظرم ... به نظرم اون سرمه اي رو بپوش ... با .خ -

 ی... هان؟خوب نم یطوس راهنیپ

 !سرمه اي ... هوم؟ راهنِیرو بپوش با پ یِ!اصن ... اصن طوسشه؟
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م صداي قهقه ا وبعد ... دیاش شدم که کامال به در چسب رهیخ یکم

 !دیچیپ

 یمه که تو حدق ییبودم!چشم ها دهیحاال ترانه رو انقدر بانمک ند تا

 که سرخ شده بود!چه ییچرخوند و گونه ها

 یصحنه ي عمرم رو داشت رقم م نیباتریاز خجالت ز ایخشم بود  از

 زد!

 گفت: ظیو با غ دیهاش رو درهم کش اخم

 که!کجاش خنده داشت؟! ديیهان!چته؟پوک -

و ر ایاش به شدت خنده ام اضافه شد ... امروز انگار خدا دن یتخس از

 کرده بود ... امروز انگار خدا داریب لمیبابِ م

 ام بتابِ! یدستور داده بود مهربونتر روي زندگ دشیخورش به

 ام که فروکش کرد گفتم: خنده

بار بدون هل شدن  نی؟!ابپوشم یرو با چ یچشم خانم ... حاال چ -

 رد یلیبیرسیهم دادي ز یو بده!سوتجوابم ر

 کنم! یم
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نگاهم  یبا حرص نگاهم کرد و بعد به سمتم قدم برداشت و کم یکم

 کرد و یکرد، دوباره به داخل کمد نگاه

 :گفت

 ر،یس یِطوس راهنیا پرو بپوش،اون براقِ، ب یِمشک نیخب ... خب بب -

 !ادیبه ... به ... به رنگ چشمات م

 بعد با جسارت و سماجت زل زد تو چشم هام! و

 !دمیبگه من خجالت نکش که

 زدم و گفتم: لبخندي

 چشم ... -

 و گفت: دیاي کوتاه کش ازهیخم بازهم

 برم؟! -

 رو که دور شد عنان دلم از دستم در رفت، مچش یتکون دادم، قدم سر

 برگردوندم، خودموبه سمت  دمیچسب

اش رو  یشونیشد، قبل از هرگونه اظهار نظري پ یسیهاش تن چشم

 و گفتم: دمیبوس
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 ... زدلمیدستت درد نکنه عز -

ل زود که آروم دلم ب شیاش رو باال گرفتم و به چشم هاي قهوه ا چونه

 زدم و گفتم:

 غروب چه کاره اي؟! -

 :دیازم دزد نگاه

 ... دیخر میم برهدکتر بعد  شیپ میقراردارم ... اول بر ایمیخب با ک -

 و گفتم: دمیبار گونه اش رو بوس نیسرخم کردم وا دوباره

 گو ...باشه ... خوش بگذره ... کارتت هم شارژ شده ... کم آوردي بهم ب -

 !دیکوب یامان م یرهاش کردم که قلبم ب وبعد

ِل بود د بهجن یام ... چه ب نهیاومدن از س رونیزد براي ب یپر پر م انگار

 من!

ردم ک هنیبه خودم تو آ یرفت، لباس عوض کردم ... نگاه رونیکه ب ترانه

 زد! یبرق م بی... چشم هام عج

 روزِ خوب! کیام وبه  یزدم..به خودم، به زندگ لبخندي

 :ترانه
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 !دمیام کوب یشونیبه پ دستوبا کف  دمیگز لب

 موقع باز شود! یکه ب یاز دهان امان

 ودمافتم دوست دارم خ یخنده هاش واون چالِ روي گونه اش که م ادی

 !زکنمیرو حلق آو

 م:کردنقره اي زل زدم و غرغر یِنیخودم توي س رِیو به تصو دمیگز لب

 ندي؟!اَه! یروز سوت هیباز گند زدي؟!شد  -

 یاز کم خواب یوحس کسالت ناش ینبود، خواب آلودگ خودم دست

 رسه یکه به ذهنم م زيیباعث شده بود هر چ

 کرده بودم! یکه تو پستوش مخف ییزهایچ یحت بگم

 و بلند بلند گفتم: دمیکوب نیبار از حرص پام رو به زم نیا

 بود؟! یچ یبعدش اون مزه پرون گهینس ناس!د آخهد  -

 رو کج کردم و گفتم: لبم

 !ديیپوک -

 گفتم: بلندتروباخشم

 زهرمار! -
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ري و با افسوس س دمیبعد خند یبه صورتم، لحظات دمیکش یدست کالفه

 ون دادم، همونطور که براي خودمتک

 گفتم: ختمیر یم چاي

 !یاز دست رفت -

ار ک نیا شهیحلقه کردم ... هم وانیو دستم رو دوِر ل زنشستمیم پشت

 حس خوب داشت! کیرو دوست داشتم..

 حسِ آرامش! کی

 یمو تاب خوران به سمت باال حرکت  چیکه پ ییشدم به بخارها رهیخ

 افتادم ... شینقره ا نگاه ادیکردن و 

 ام بوسه زد ... دست یشونیبه پ یمنو تو آغوشش گرفت، وقت یوقت

 به محل بوسه اش ... دمیکش

 گفتم: رلبیکردم و ز یپوف

 راش عشوهبخودمِ ... خنگ بازي درآوردم ... فک کرد دارم  رِیتقص -

 !امیم
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 دمیبنخوا شبیانگشت شست و اشاره ام چشم هام رو ماساژدادم ... د با

 کردم ... ی... نتونستم بخوابم ... فکر م

 !نمهرایشدم به ک یم رهیو به امروزم ... وناگاه خ روزمیخودم، به د به

 پلک هام قصد بسته شدن نداشتند ... یآورد ول یبهم فشارم خواب

 یاعتسنگاه کردم، هفت وچهل و پنج ... براي چند  واریساعت روي د به

 خواب وقت داشتم ...

و ررفتم ... دست هام  اتاقکشان به سمت  ازهیو خم دمیرو نوش چاي

 ... دمیباالي سرم گرفتم وکش

 ...بود  انمهریک گاهیکه جا دمیچرخ یو به سمت دمیتخت دراز کش روي

 افتاد؟! یداشت اتفاق م یچ

 اقالنهعود ببه خودم راه بدم ... قرار  دیبستم ... من قرار نبود ترد چشم

 ... روشن وبراساس شواهد رمیبگ میتصم

 !اتیوواقع

 ... انیبه گوديِ بالشت ... جايِ سرک دمیکش دست

 شد دوست داشت؟! یمرد رو م نیا
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 :انمهریک

رو شمردم که طول  نیو قدم هاي حس دمیام کش یشونیبه پ یدست

 کرد و با تلفن یوعرض اتاق رو متر م

 کرد: یصحبت م همراهش

 !ه؟یرفا چح نیبله جناب ... نه ... آخه ا -

 وگفت: د،یکش یبه نشونه ي تاسف برام تکون داد و پوف سري

کم  ؟چهیقلبت ؟چهیگفته؟چه مشکل نویا یک ،یآخه جناب صادق -

 هم کارِ  دتونیکاري اي؟!خوبه برجِ خورش

 بچه هاس! نیهم دست

و  نیبود ... از صبح چند یعصب د،یمال چپشهاش رو با دست  چشم

 میکه باهاشون همکاري داشت یچند شرکت

ان شده بود سوه نیگرفتن ... وا یتماس م نیباحس ایبا من  ای مدام

 اعصابمون..!

 به موهاش زد و گفت: یچنگ
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 هفته ... نیآخر اراحت، کارتون آماده اس تا التونیقربان شما خ -

 !شمابله!بله...! خداحافظ 

 رو قطع کرد و کالفه وبلند گفت: تماس

 کنه مجتهدي!لعنت!خدا لعنتت  -

 داد هیاش تک یرو رويِ مبل روبروم پرت کرد وسرش روبه پشت خودش

 داد ... یاز حد خسته نشون م شی... ب

 گفت: آهسته

...  رمیگیاشون زنگ بزنه هفت جدش رو فحش م گهید یکیبه خدا  -

 همه نیهستن ها ... ا ییعجب آدما

 هی النبود ... حا الشونیخ نیازش سود بردن ع م،یبراشون کار کرد مدت

 کرده همه اشون یغلط هی یاالغ

 پرونن! یم جفتک

 تکون دادم و گفتم: سري

 ... نیفحش نده حس -

 کرد و روبه من برّاق شد: سربلند
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 خرد یفکنما ... اعصابم به حد کا یدك و دهنت رو پرخون م زنمیم -

 کار یهست ... فحش ندم پس چ

 رو بوسه فرانسوي بدم؟! لشونیبرم خودشون و فک وفام کنم؟پاشم

 :شترگرگرفتیخنده ام ب دنیام گرفت، باد خنده

م و راست به اعصاب چپ ی... نخند که از صبح ه انیزهرمار!نخند ک -

 عفت یاعصابت رو ب امیتجاوز شده ... م

 کنما! یم

و  دمباال بر میام رو قورت دادم و دست هام رو به نشونه ي تسل خنده

 گفتم:

 !؟یزن ی... چرا مخب بابا  -

 و دوباره خودش رو رويِ مبل پرت کرد وگفت: دیکش یپوف

.. .ي لعنت بر تو مجتهدي ... از صب تا حاال به صد نفرجواب دادم ا -

 اون بابايِ ...

 و گفت: دیرو جو لبش
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 ي.. مطمئن براکار کنه که جو رو متشنج کنه . یدونست چ یبابات م -

 صهانتخاب شرکت براي واگذاري مناق

ي  هیبق نیحال حاضر شرکت و وجهه اش ب طیدر صد به شرا صد

 شه ... بد ضربه یشرکت ها وعموم توجه م

 !ستین التیخ نی... تو هم که اصن ع میخورد

 گرفتم وگفتم: ینفس

 یکینم ... چون کتونم درستش  یچون م ستین المیخ نیدرسته ... ع -

 دارم ... رنظریگنده تر ازمجتهدي رو ز

 شرکت مجتهدي ... میبر ايینره امروز باهام ب ادتی درضمن،

 گفت: یعصب

نا فا خودش و اون خواهرش رو به اونج امینه تورو حضرت عباس ... م -

 دم ... آخه آدم انقدر ... انقدر ... یم

 !زی... چ انقدر

 نکرد! دایمناسب گشت پ نیقدر دنبال توه هرچه
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مبل کنارش جاي  اي کردم، بلند شدم و به سمتش رفتم، روي خنده

 گرفتم و گفتم:

 کنم! ی... درستش م قینگران نباش رف -

م، ودشده ب بیدونم براش عج یابروهاي باال رفته نگاهم کرد ... م با

 با یبودم ول بیبراي خودم هم عج یحت

 که دوباره با یخواستم تا وقت یهمه ي ترس ها وضعف هام م وجود

 روبرو نشدم حداقل چند تا ازمهره رضایعل

 خودم جلوتررفته باشم ... ایفرستاده باشم  رونیرو ب هاش

 گفت: موشکافانه

و ت ی!چت شده مرد ... چم؟یازمجتهدي هم قلدرتر دار ان،مگهیک -

 گذره؟! یسرت م

 زدم: پوزخندي

 !ه گوشت نخورده؟ب ایآر یاسم شرکت هاي ساختمان م،یآره ... دار -

ش به بازو یکنه، مشت یدونستم باور نم ینگاهم کرد، م دهن باز با

 و گفتم: دمیکوب
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 مگسا رفتنا! ببند ... -

 رو بست و بعد ازچند بار پلک زدن گفت: دهنش

 امکان نداره! -

 دوباره تکرار شد: پوزخندم

شناسم ...  یم میزقداارشدشون رو  نیاز مهندس یکیچرا، داره ...  -

 رفتم و یکه م ییکارآموزي ها ادتهی

 اومدي؟! ینم یجنابعال

 تکون داد، ادامه دادم: سري

 یول میودسالها باهم درارتباط ب نی.. تو تمام ااونجاباهاش آشنا شدم . -

 یتماس هیخوام  ی... م شیخب ... کم وب

وام خ یامروز م زیقبل ازهرچ ی... ول یِداشته باشم ... بچه خوب باهاش

 ... ونِیدرم رضایمطمئن بشم پاي عل

 االن هم هستم! نیهرچند،هم

 جابه جا شد و گفت: ینگاهم کرد، کم دیباترد نیحس
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 یم ی!تو ... تو مطمئن؟یکن یکار م یداري چ یدون ی... م انیک -

 ... رضای!آخه تو از روبرو شدن با عل؟یتون

 :دمیرو بر حرفش

و  ه خودمبارم شد هیخوام  ی... م ی... ول یخواي بگ یم یدونم چ یم -

 یکیو امتحان کنم ... منم فکرم ر

 یکی.. وبه روز تر . یکم، کم تجربه تر ... ول هیمثلِ خودش ...  هستم

 مثه تو کنارمِ ...

.. بازوش برام ازهربرادري،برادرتر بود . نیکردم، لبخند زدم، حس نگاهش

 رو فشردم و گفتم:

دا و خبار هم  نیت کم آوردم و درجا زدم هوام رو داشته ... اکه هروق -

 بچه ها پشتوانه ام نیتو و ترانه وا

 ... امیاز پسش برب دوارمی... ام نیهست

 !گریآغازي د دی... شا دی... لبخندي پر ام لبخندزد

 :ترانه
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 یِ خواب یاثرات ب نیتوي مطب هم از ا ی... حت دمیاي کش ازهیخم

 درامان نبودم.. شبید

اي جزل تو ذهنم کنار هم مثلِ پا کهیت کهیبستم ... حرف هاش ت چشم

 گرفت ... یم

 اهاشتب میکن یکه فکر م زيیاون چ شهی((به خودت مطمئن باش ... هم

 ... ریبگ می... عاقالنه تصم ستین اشتباه

 نگاه کن و هیطرفانه به قض یدوستتم ... بهش فرصت بده ... ب من

 ... ری... ازبزرگترهات کمک بگ ریبگ میتصم

... خودت رو دوست داشته  یکن محبت کن یحرف بزن ... سع باهاش

 باش ... ))

 اومدم: رونیبه بازوم زد از فکر ب ایمیضربه اي که ک با

 خانم؟ ییکجا -

 کردم: نگاهش

 ... نجایهم -

 :ستادیقرمز ا چراغ پشت
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 توفکري ... -

 توجه روسري ام رو مرتب کردم: یب

 هووم؟ -

 نازك کرد و گفت: یچشمک پشت

 تو فکري! گمیم -

 نشستم: صاف

 کردم ... یم آهان ... آره ... داشتم فکر -

 رو جا زد و دوباره شروع به حرکت کرد: دنده

 !؟یبه چ -

 کردم: خیو نگاهم رو روش م دمیچرخ یکم

...  ، بابامر، به مامانمبه تو، به دکت ان،ی... به خودم، به ک یبه همه چ -

 خواهروبرادرام!

 تو هوا تکون داد و گفت: یدست

 ووو!چه خبره بابا ... مخت رو ترکوندي که!ا -

 نگفتم که با من و من گفت: زيیچ
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 انیشده ک یچ نی... تو ... بب گمای... م گمیترانه ... م -

 چند نیگه که ا یم نیانقدرخوشحالِ؟آخه ... آخه حس

 ي عمرش خوشحالِ! شترازهمهیب روزه

 زدم و باز سکوت کردم ... ادامه داد: لبخندي

 شده؟ یهان؟چ -

 گفتم: آروم

 کنم.. یچون من دارم عاقالنه رفتار م دیشا -

 ابروهاي باال رفته نگاهم کرد، سري تکون دادم و گفتم: با

 ه؟یچ -

 یبجواب دادنتم ... خب درست و حسا نیمن کشته مرده ي ا یعنی -

 !گهید یکن یکار م یبگو داري چ

 و گفتم: دمیخند

اري کم ... عاقالنه رفتارکن کنمیم یبه خدا ... واقعا دارم سع یچیه -

 خرد انیکنم که اعصابِ خودم و ک ینم
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م کن یم یذاره ... سع یذارم، سربه سرم نم ی... سربه سرش نم بشه

 درست رفتار کنم!

مل ع دهیقرارگذاشتم که عاقل باشم ... که فکرکنم ... که سنج باخودم

 یکارو م نیکنم ... منم دارم هم

 ... رمیگیم میسنجم و تصم یرو م طیکنم،شرا

 :فتگ دیبا ترد د،یرو گوشه اي پارك کرد و کامال به سمتم چرخ نیماش

و تن ... آخه خب فکر ک انیرويِ ک شتریب گمی... م گمیخب ترانه م -

 اگه بخواي ... نی... بعد از ا یانیي ک غهیص

 رو قطع کردم: حرفش

 یشانس انید از کبع دی... درسته، من شا یخواي بگ یم یدونم چ یم -

 یبراي ازدواج نداشته باشم،خودم م

 شانسم کم باشه براي ازدواج ... انیبعدازک دیشا دونم

 بگه که گفتم: زيیچ خواست

ون چ...  دونمیمن خودم م ینبوده!ول نیا دونم،منظورتی... م دونمیم -

 وارد یخواد اگه کس یوقت دلم نم چیه
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 ... نیافتاده ... واسه هم یاتفاق نیروزي همچ هیشد بهش نگم  میزندگ

 و گفتم: دمیکش یقیمکث کردم و نفس عم یکم

 یرم روش فکر م.!.. فقط دانیکنم ... هم یفکر م انیدارم روي ک -

 کنم!

 زد و دستم رو گرفت و گفت: ینیریشد!لبخند ش خوشحال

 داري؟!عالقه داري؟! یبهش حس یعنی...  یعنی -

عالقه داشتم؟دوستش  انیتنگ کردم ... من به ک یهام رو کم چشم

 داشتم؟

رو  نمنداشتم، زبو یجواب یبدم ول یهام رو ازهم باز کردم تا جواب لب

 و آهسته گفتم: دمیرويِ لبم کش

س ح قع؟دروایدون یم عالقه ندارم ... انیبه ک ا،منیمینه ... نه ک -

 بهش ندارم ی... نه ... حس یندارم ول یخاص

... 

 و فشرد:ر دستم

 !اد؟یهم به وجود ب ستیممکن ن یعنی -
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 تکون دادم: یزدم، سرم رو کم لبخندي

ندارم ودم خبرمن که ازفرداي خ ی... فکر نکنم ... ول ایمیدونم ک ینم -

 ... دارم؟!

 ت:رو روشن کرد و گف نیزد، دستم رو رويِ پام گذاشت، ماش لبخندي

 تم!خواهر باها هیدوست،  هیبشه، من مثه  یچ ق؟هریرف یدون یم -

 ...ه کنم نباش یکه من فکر م زيیفرداي من اون چ دیزدم ... شا لبخند

 :انمهریک

 داد و من نگاهم به برخورد کفشش به یپاش رو تکون م یعصب نیحس

 بود ... نیزم

 یمجتهدي نشونه ي چ دراتاقمعطل شدن پشت  میساعت و ن کی

 بود؟!

ي اهام رو که درد گرفته بود از حرکت پاندول وارِ پاش لحظه  چشم

 گفتم: یبستم و عصب

 گه دار!جا ن هیصاحاب رو  یمحض رضاي خدا اون ب -
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، رفتم یزمنشیممحکم سمت  یی... بلندشدم و با قدم ها ستادیا پاش

 کردم یبه من کرد، سع ینگاه مین

 کردم: یبرخورد کنم، البته سع محترمانه

هم  ریوز جلسه دارن؟شخص یجناب مجتهدي با ک نیبگ شهیمخانم،  -

 !زننیانقدر حرف نم

ه کبرام نازك کرد که تمام توانم رو به کار بستم  یچشمپشت  یمنش

 نیخشمگمرد  کیبهش نشون ندم براي 

 ممکنِ داشته باشه: ینازك کردن چه عواقب چشم پشت

 ... نیببر فیتشر نیتون یقت تموم شد مبهتون که گفتم ... هرو -

 :دمیغر یمنشو توصورت  دمیزکوبیهام رو محکم رويِ م دست کف

 تسییون ر!زنگ بزن به اادیصبرم داره سرم گهیدخترکوچولو، د نیبب -

 و بگو بهتره حرفهامون رو بشنوه وگرنه

 !دهیاز چشم خودش د دهید یهرچ

 م وتلفن رو برداشت یِکرد،گوش یبا چشم هاي گرد شده نگاهم م یمنش

 ي صورتش تکون دادم:جلو
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 !االید  -

 یو برگشتم، م دمیکش یقیرو که از دستم گرفت، نفس عم یگوش

 سشییرو بشنوم که با ر یتونستم صداي منش

 االب ییبود، با ابروها ستادهیعقب تر ا یقدم نیکرد ... حس یم صحبت

 رفته:

 خشن شدي! ایتازگ -

 باعث شد برگردم سمتش: یبهش ندادم که صداي منش یجواب

 تو جناب! دییبفرما -

ا گر تامردي رفتم که  اتاقسرتاپاش رو برانداز کردم و به سمت  بااخم

 حتم داشتم مرد شیساعت پ کی نیهم

 االن به طور کامل حرفم رو پس گرفتم! یِباشرف

 رو باز کردم، مغرور و آسوده نشسته بود ... در

 بود؟! یم از حرف هاي من هم انقدر آسوده بعد

هم دنبالم اومده،  نیبسته شدن در که اومد مطمئن شدم حس صداي

 که نوك انگشت ییمجتهدي با دست ها
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 کرد ... یزده بود نگاهم م هیرو به هم تک هاشون

 ابروهاي باال رفته گفت: با

 !شرمنده ... جلسه داشتم ...ونیآقا -

 گفتم: شخندین با

 پس کجان؟! -

 تعجب گفت: با

 !؟یچ -

عد کردم که پوزخند روي لبش نقش بسته بود و ب نیبه حس ینگاه مین

 روبه مجتهدي گفتم:

جره ازپن انای... اح نیکه باهاشون جلسه داشت یی... کسا ؟ینه!ک یچ -

 !دن؟ینپر نییکه پا

و به ش رکرد انقدر راحت دروغ ینگاهم کرد ... انگار فکر نم ناباورانه

 رخش بکشم ... قصدم نشستن نبود پس

 شلوارم کردم و گفتم: بینشدم، دست توي ج تظرتعارفشمن

 بود؟! یون چفسخ قراردم لیتونم بپرسم دل یجناب مجتهدي م -



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 رفتعا نکهیبراي همون بدون ا نمیاونم دوست نداشت که من بش انگار

 بزنه گفت:

 بدم! حیفک نکنم الزم باشه بهتون توض -

 زدم و گفتم: پوزخندي

 فک کنم باشه! یول -

 زد: پوزخند

 !ستیازنظر من ن -

 :دمیرو ازکنارم شن نیحس صداي

 داره! تی... نظر ما ارجع تسیجناب مجتهدي، نظر شما مهم ن -

 نیخواست ا یم یچرخوند ... چ نیمن و حس نینگاهش رو ب مجتهدي

 مرد؟!

 صلح؟! ای میخواست کشف کنه که به قصد جنگ اومد یم

پاتک  کیبلکه فقط  دونست که قصد من نه جنگ و نه صلح، ینم یول

 کوچک!

 زد و گفت: زیلبخندي استهزا آم مجتهدي
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!آخه انقدر قدرت ستیردن با شما به صرفه نخب فکر کردم کار ک -

 که بشه رويِ به ثمر نشستنِ نیندار مانور

 ام به هدر بره! هیسرما دمیداشت ... ترس نانیاطم کارتون

 تو بودم فیمرد ... من هرچه قدر ضع نیاقدر به من برخورد حرف  وچه

 نیکارمندام و حس ت،یریو مد تیشخص

کردن که همه رو به  یکردن، انقدر تالش م یتالششون رو م تمام

 مرد داشت به نیوا داشته بودن ... ا نیتحس

 وقط رو کنارگذاشته بودن و ف زیکرد که همه چ یم نیتوه ییها انسان

 نیبودن ... ا یفقط به خودشون متک

 بود ... نبود؟! نیتوه

 کردم: اخم

چون پروژه  ستی، کار کردن با ما براتون به صرفه نآقاي مجتهدي -

 براي یلیخ میزن یکه طرح م ییها

و گنده اس! انقدر گنده که باعث شده جلوي پاي خودتون ر شرکتتون

 که صبح تا شب یی... اون جوونا نینینب
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رو  شونیسرساختمون و جوون رنیزنن و م یاون شرکت طرح م توي

 هستن که برجِ ییهمونا دن،یهدر م

جود وه برو  گهیمثالِ د یپاساژ دماوند و ده تا طرحِ بزرگ و ب د،یخورش

 حاال حاالها دیآوردن که شرکت شما با

 !نهیرو بب خوابش

 کرد ... خوب شد! اخم

 دهیخاکستر بودم انگار که توش دم رِیخوب شد ... من آتش ز یلیخ

 قابل کنترل نبودم ... حرف گهی... د بودن

 بود! دیکه از من بع زدمیرو م ییها

مده بودم براي کري خوندن ... او ومدهیبود ... من ن یاصل حرف وقت

 کردن که اریبودم براي تکون دادن ... هوش

ه کنم اثبات کنم ک یم یعرضه نباشم..سع یکنم ب یم یمن سع بدونن

 هستم!

 جلو گذاشتم و گفتم: یقدم
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 رضایال علکرده احتما دایفکري که توذهنتون پرورش پ نی... ا نمیبب -

 اش نشده؟! ريیمجد باعث پاگ

 بیبود، نگاهش عج بینگاهم کرد و سکوت کرد ... سکوتش عج رهیخ

 که بهتر از هر یبود ... سکوت و نگاه

 برام روشن کننده بود ... یجواب

 زدم و گفتم: پوزخند

که شما رو  یبه اون کس من رو غامیلطفا!پخب پس ... همون...!  -

 من و نی... بهش بگ نیمنصرف کرده برسون

 و،مناقصه ر نیا ادیب نیآسمون به زم اد،یبه آسمون ب نیزم شرکتم،

 که شما اسمش رو یرو، اصن هر چ دهیمزا

 یک منیو اونوقت منتظرم بب میش ی... برنده م میش یبرنده م نیذاریم

 سازه کار کنه ... یدوست داره با آت یلیخ

ف که انصرا دیدون ی!درضمن ... جناب مجتهدي، منمیمشتاقم بب یلیخ

 قرارداد، از طرف هر کدوم از نیاز ا
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.. اي داره ... منتظرم پرداخت بشه . مهیحق فسخ و جر هیها  شرکت

 !زنمیسري به دادگستري م هینشد 

ه تکون دادم و شون نیبزنه، سري براي حس ینموندم که حرف منتظرش

 به شونه اش اتاق رو ترك کردم و در رو

 !دیالزم بود ... شا یادب یب یکم دینبستم ... شا هم

 رو فشردم نگیو دکمه ي پارک ستادمیا نیآسانسور که کنار حس توي

 دونم یلحظه با خودم فکر کردم که م کی

 کنم؟ یکار م یچ دارم

 !دیزد: شا ادیته ذهنم فر ییصدا کی و

 گفت: دیصدام زد، نگاهش کردم، آروم و با ترد نیحس

 !؟یکم تند نرفت هی -

 نه تکون دادم وگفتم: یبه معن سري

رو  ییدایتهد هی دیکردم ... با یرو محکم م ییزایچ هیجايِ پايِ  دیبا -

 به طور یحت دیکردم و شا یم
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وقت  ... مابازي ورق بخوره سمت  دیکردم ... با یم نیتوه میرمستقیغ

 ... پايِ آبرو و اعتبار و ثمره میندار يادیز

 زود همه ي یلیخ دیباسال زحمت و تالش بچه ها وسط ...  نیچند ي

 و میببر نیها رو از ب ثیحرف و حد

جو  دی.. با... البته خوب و مثبت . میاسممون رو سرزبون ها بنداز دوباره

 که تند نهی... تنها راهش ا میربدییرو تغ

 و انبري ... یکن برخورد

 به شونه ام زد: یتک خنده اي کرد و دست نیحس

 بودمت ها! دهیند نطوريیتا حاال ا -

 و گفتم: دمیخند

 چطوري؟! -

 باال انداخت و گفت: طنتیبا ش ییابرو

 ..حال . نیانقدر جدي وباصالبت ودرع -

 وادامه داد: دیخند بلند

 !ریپاچه گ -
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ي  وارهیکه به بازوش زدم جوابش شد ... لبخند زدم و به د یمشت

 ایفکر کردم که آ نیزدم وبه ا هیآسانسور تک

 !نم؟یروبرو بشم هم هم رضایبا عل یوقت من

 زيیکنه؟!چ یکار م یبزرگ برسه چ سییاصال اگه خبرا به گوش ر ای

 بلند بلند به ایخوره  یته دلش تکون م

 خنده؟! یم کارهام

 پدر و پسر! نیشده بود به جنگ ب لیتبد شتریب مناقصه نیا

و پسري که تمام وجودش  رفتیکه پسرش رو به پسري نپذ پدري

 تمناي پدر بود!

 یگذره ... م ینم یراحت نیبه هم ندهیدونستم روزهاي آ یم من

 کردم که زمانِ  یدونستم و تمام تالشم رو م

رو  اقصمبرنامه ي ن یقوا کنم ... کم دیتجد بزرگبا مجد  دوبارم مالقات

 من اگرضربه خوردم یببرم تا وقت شیپ

ي  بتونن من و نقشه رو جمع کنن ... من با همه هیکنار رفتم بق و

 اولدورم بولدورم هام، با همه ي اعتماد به
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م کرد یکه به خودم م ینیدادم، با همه ي تلق یکه به خودم م ینفس

 هنوز همون پسربچه ي رضایجلوي عل

 شدم که از ترس جرات نداشت سرش رو بلند کنه و یمساله اي  هشت

 بگه: بابا!

 همون بودم با تفاوت سن و عقل! من

 یم یسع دیکردم، شا یرو قانع م انمیداشتم خودم رو و اطراف دیشا

 که یهرچ یکردم ضعفم رو پنهان کنم ول

 ارهزود دوب ای ریدونستم د یرفته بود ... م شیخوب پ نجایتا ا بود

 نکهیبهتر از ا یشدم و چ یباهاش رو در رو م

 به اوضاع سامون داده باشم؟! یکم

 شد و من تنها از پسش یجنگ انگار داشت برام بزرگ م دونیم نیا

 اومدم ... یبرنم

 ... تمکه داش یکسان نیتر کیکردم ... به نزد یم هیبه دوستام تک دیبا

 ... وقتش بود؟ دمیکش رونیب بمیام رو از ج یگوش

 قدمِ دوم؟! برداشتن وقت
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 کارم درست بود؟! یعنی

 اومدم؟ یپسش برم از

 تونستم یقاصر بودم م رضایاز حرف زدن جلوي عل روزیکه تا د یمن

 !ستم؟یجلوش با

 فکر کردم که نیرويِ شماره اش توقف کرد ... لحظه اي به ا دستم

 کردم یابراز وجود م دیمن با ییباالخره جا

 وقتش بود؟!... 

 رو مخاطبم قرار دادم: نیاسمش رو انتخاب کردم و حس دیترد یب

 - یادگشام خانو هی. ... به دخترا هم زنگ بزن .. میرونیامشب شام ب -

 ... میکاري دار

 :ترانه

 موندم..کنارهم به سمت ایمیرو دست به دست کردم و منتظرک فمیک

 که محل قرارمون بود قدم یرستوران

 ... میبرداشت

 آهسته گفت: ایمیک
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 چهل ... زِی!گفت م؟یکن داشونیپ یتون یم نیبگرد بب -

 کیدنبال  شتریتوجه نکردم ب زهایچرخوندم ... به شماره ي م چشم

 چهره ي آشنا بودم ...

 بازوم رو گرفت: ایمیک

 اوناهاش ... اونجان! -

 باهاش همگام شدم ... دینگاهش رو گرفتم، دستم رو که کش رد

 به احتراممون از جا بلند شدن ... م،یستادیا زشونیم کنار

زن  کیمردي هم سن و سالشون به همراه  ان،یو ک نیبر حس عالوه

 یم لیرو تشک زیم دورِودختر بچه افراد 

 ... دادن

 فت:گشد و رو به مرد  کمینزد انی... ک میو پاسخ گرفت میکرد یسالم

ن جا نیسحخانم همسرِ  ایمیهم ک شونینامزدم ترانه خانم و ا شونیا -

... 

 به من زد و گفت: لبخندي
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اطمه ففرهمند و خانمشون گالره و دخترنازشون  وشیهم دار شونیا -

 خانم ...

 ناز بود! اديیدخترك رفت، ز یِپ نگاهم

 مثلِ عسل! نیریبهش زدم که لبخندم رو جواب داد ... ش لبخندي

 نمتونستم حس ک یرو م انمهریکه جاي گرفتم نگاه نگرانِ ک کنارشون

 بهش کردم ... ینگاه می... ن

با هم بودن، سرش رو  ییکرد که سخت مشغول آشنا هیبه بق ینگاه

 به سمتم خم کرد و گفت: یکم

 چطور بود؟ -

 جوابش رو دادم: یدونستم، تلگراف یرو م منظورش

 خوب. -

 نگاهم کرد و لب زد: موشکافانه

 شد! ینم نطوريیوقت ا چیذاشتم ه یخدا لعنتم کنه، اگه تنهات نم -

و کالفه نگاه ازم گرفت و  دیزده نگاهش کردم، لبش رو گز بهت

 وشیو دار نیحواسش رو به صحبت هاي حس
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 ... داد

 ... گفت خدا لعنتش کنه؟ دیلرز دلم

 !؟یچ براي

 اتفاق! اونندارم بابت  یتیشکا گهیکه د من

 گفت ... یم زيیچ نیهمچ دیبا چرا

د بخنلتکون دادم ... نگاهم رو به گالره اي دادم که با  یرو کم سرم

 کرد، گفت: ینگاهم م

 !؟یشناس یرو م انیک آقاچند وقت  زمیعز -

 شناختمش؟! یکردم ... چند وقت بود م فکر

 بود؟! یشناختن چ تا

 وبود  سمییر یکه زمان انمهريیشناخت داشتم؟!ک انیاز ک شناخت؟من

 نیا اتفاوت داشت ب یلیشناختمش خ یم

 کردم ... یم یکه مدت ها بود باهاش زندگ یانیک

 گفتم: نیشده بنابرا یکردم سکوتم طوالن حس

 ش بودم ...... خب من کارمند شرکت ستین ادمیراستش درست  -
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 نبود! ادمیدرك تکون داد ... واقعا  یبه معن سري

 ..نقره اي . چشممرد  نیناشناخته اس برام ا یلیکردم خ یحس م چون

ه گا یبحواسش بهم بود ... گاه و  کنارم... مرد  میرو سفارش داد شام

 هم نیداد ... حس یم لمیلبخند تحو

 بود با فاطمه ... سرگرم

 گفت: انیلبخندي به خنده هاي دخترش زد و رو به ک وشیدار

ها  هری مباال اديیداره ز نِّتس گهیتو هم زودتر دست بجنبون!د انیک -

 بچه اسمش بره تو هیوقتشِ  گهی... د

 ات ... شناسنامه

 نییسرش رو پا ایمی... دستش مشت شد، ک دیلبخندش پر د،یلرز انیک

 رهیمبهوت به فاطمه خ نیانداخت و حس

 رو حس کرده بود آهسته گفت: راتیی... گالره که تغ شد

 شده؟! زيیچ -

 شده بود؟! زيیچ

 !دیشا
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ر وقت بچه دا چیه انیک نکهیاش ا یکیها شده بود،  زیچ یلیخ دیشا

 شد ... ینم

 دم،زکه توش گرفتار اومده بود لبخندي  یطیاز شرا انیک ییرها براي

 لبخندي مضحک:

 شد؟! یم دیبا ی... چ زمینه عز -

 گفت: دیمشکوك نگاهمون کرد وبا ترد گالره

 ... نیجوري شد هیآخه همه تون ...  -

 گفت: وشیرو به دار نیحس

 چطوره؟!جان، اوضاع کار  وشیخب دار -

پ بود چ کیکه نزد دیچی!انقدر بد پدیچیچپ پ یبه کوچه ي عل بدجور

 به روي خودش چکسیه یول میکن

 انیک ون م نی... جز گالره که با ابروهاي باال رفته نگاهش رو ب اوردین

 چرخوند ... یم

ه، تونستم حس کنم بغض دار ینظر گرفتم، م ریرو ز انیک یرکیز ریز

 بشه و نطوريیکرد ا یفکرش رو م یک
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 حرف زده بشه؟! نیا

ي راکردم ... ب دی... ترد یول رمیبردم که دستش رو بگ شیرو پ دستم

 گرفتم؟! یدستش رو م دیبا یچ

 هی.. .رد همه بهت محبت ک نیاونم آدمِ ... ا نکهیجواب داد: واسه ا یکی

 مگه؟! شهیم یچ ريیبار دستش رو بگ

 اش که روِي پاش مردونهرو جلوتر بردم و رويِ دست  لرزونم دست

 مشت شده بود گذاشتم ...

 ... لبخند زدم، آروم گفتم: یکرد با بهت و آشفتگ نگاهم

 آروم باش ... -

 و کم رمق ... فیزد، هرچند ضع لبخندي

 یم مشد سرو صداي فاطمه هم بلند شد ... مدا دهیچ زیکه رويِ م شام

 رو دوست ندارم و اون رو نیگفت ا

ره با صبري مادرانه قاشق قاشق غذا به خورد ندارم و گال دوست

 داد ... یکودکش م
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ون اي  ... به رابطه دمید یرو به فاطمه م انیهاي حسرت زده ي ک نگاه

 و مادرش ...

 ایند نیانگار اون تو ا یاومد ول یچشم و ابرو م انیمدام براي ک نیحس

 نبود ...

 ت:و گف دیخودش به حرف اومد، دوغش رو نوش نیباالخره حس نکهیا تا

اب ب هیبود که  نیا قرار مالقات نیخان، غرض از ا وشیخب جناب دار -

 ... نکهیما و ا نیبشه ب ییآشنا

 دم:زداد، لبم رو تر کردم و آهسته صداش  انینگاهش رو به ک دوباره

 !ان؟یک -

ه گان نیاشاره زدم، اخم کرد و به حس نینگاهم کرد، با سربه حس گنگ

 یاز رويِ آسودگ ینفس نیکرد، حس

 و گفت: دیکش

ما و و مزاحم ش میجمع شد نجایامشب ا نکهیگفتم، ا یبله ... داشتم م -

 ییهم قصدمون آشنا م،یخونواده شد
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 میاریبدوتا شرکت به وجود  نیهمکاري اي ب هی میبتون نکهیو هم ا بود

... 

کرد و صداش رو صاف کرد و  یپوف د،یبه صورتش کش یدست انیک

 گفت:

 ک کنم ...فجان ... فک ...  وشیبله ... راستش دار -

شد تصور کرد،  یبود که م زيیذهنش مغشوش تر از اون چ انگاري

 کرد به خودش یگرفت و سع یقینفس عم

 بشه: مسلط

ز کار اکه مجتهدي  ديیجان فک کنم خودت شن وشیراستش دار -

 ... دهیکش با ما کنارکشمشتر

 کرد تمرکزش رو به یم یسع یبه سخت انیسري تکون داد، ک وشیدار

 شد از تنگ یرو م نی... ا ارهیدست ب

 :دیچشم هاش فهم کردن

و مناقصه اي که ت یدون یاعتماد دارم ... م یلیخب من بهت خ -

 پدرم و یاصل بیکنم که رق یشرکت م
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 ... شرکتشِ

 لبخندي زد و گفت: وشیدار

رد ک یمکس فکر ن چیه ... دهیچیبگم خبر بدجور پ نمیالبته ... و ا -

 از مجد ها وسط باشه به یکیپايِ  یوقت

و ربار همه  نیشما ا یبمونه ... ول یهم باق یدوم بزرگ،مجد  خصوص

 ..نیمتعجب کرد

 بندي زد و گفت: میلبخند ن انیک

که با کارِ مجتهدي  یندو یها بود ... م بچهخب راستش درخواست  -

 کم به اعتبارمون خدشه وارد شده ... هی

 نیشد، حس ی..بحث داشت جدي مدیخودش رو جلو کش یکم وشیدار

 به ما خانمها کرد و گفت: ینگاه مین

حوصله  شما هم نجا،یا میدیها ... بحث هاي کاري رو کش دیببخش -

 ... رهیاتون سر م

گالره لبخندي زد  د،یچرخ ماهم به سمت  انیو ک وشیدار چشم

 وگفت:
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 ... دیی. بفرما.. ستینه اتفاقا ... مساله اي ن -

 ادامه داد: انیسري تکون داد و ک نیحس

 ... میمشکل رو رفع کن نیقرارداد خوب، ا هیبا  میخوا یم -

 و گفت: دیابرو درهم کش وشیدار

 اد نداره؟!قرد نیبه ا یو احتماال دعوت من ربط -

 سري تکون داد و گفت: انیک

 سییربا  یرار مالقات برام جور کنق هیخوام  یچرا ... داره ... ازت م -

 !؟یتون یشرکتتون ... م

 با ابروهاي باال رفته گفت: وشیدار

 !؟یبراي چ -

 زد و گفت: هیتک یو به صندل دیعقب کش انیک

 ..پروژه ي مهتاب رو بسپرم به شرکت شما . نکهیبراي ا -

 با ناباوري گفت: نیحس

 نــه! -

 کرد ... یهم باور نم وشیشد ... انگار دار یهم باورم نم من
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 بالِ هاي بهت زده ي ما دن افهیق نیو سرگردان ب جیگ ایمیو ک گالره

 ایمیباالخره ک نکهیگشتن، تا ا یجوابشون م

 :دیپرس

 !ن؟یتعجب کرد نطوريیکه شما ا هیپروژه ي مهتاب چ نیا -

ه بکردم و همونطور که نگاهم  یدست شیتر از همه پبار من زود نیا

 بود گفتم: انیک

 ينقشه  هی... با  شهیبرج هاي تجاري م نیاز بهتر یکیتونم بگم  یم -

 ... که کارِ یعال یفوق العاده و طراح

د شقدم  شیپ شیبار شرکت مجتهدي دو سال پ نی... اول انمهرِیک خود

 شدن کیشر یحت ایطرح و  دیبراي خر

 نخواست ... انیک یساختش ول تو

... انگار همه  وشیو دار نیحس یکرد، حت یمتعجب نگاهم م انیک

 رو شگفت زده گهیامشب قصد داشتن همد

 !کنن

 کرد و گفت: انیبه ک ینگاه مین وشیدار
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 خانمت هم مهندسِ؟! -

 تک خنده اي کرد و گفت: انیک

 !دونه یمرو  نایز کجا ادونم ا ی... نم ستیهم رشته امون ن یآره ... ول -

 ناچارا لب باز کردم و گفتم: دیکه سمتم چرخ همه نگاه

 !گهیويِ دشد ... منم خب ... کنجکا یتو شرکت حرفش م یلیآخه خ -

 باز جو جدي حاکم یاز جانبِ جمع سر داده شد ول یي کوتاه خنده

 شد ...

 گفت: انیسرتکون داد و روبه ک وشیسکوت دار یاز مدت بعد

 !؟یمطمئن -

ئن طمدونم که م یبه هم فشرده شد ... مطمئن نبود ... م انیهاي ک لب

 نیتو ا روزيیانگار براي پ ینبود ... ول

 کرد ... یداشت همه ي داشته هاش رو رو م یخانوادگ نبرد

 لب بازکرد و آهسته گفت: باالخره

 آره ... کامال مطمئنم ... -

 گفت: دهیرنگ پر نیحس
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 ... انیاما ک -

 شد، آروم گفت: رهیخ وشیدستش رو باال آورد وبه دار انمهریک

رو!تو  زمیچپروژه همه ي وجودم رو گذاشتم ... همه  نیمن رو ا -

 ام تمام وقت و انرژي یزندگ طیشرا نیبدتر

ر تم هاي مه زیچ یلیاالن خ ی... ول رهیرو گذاشتم روش تا شکل بگ ام

 هم هست که بخوام براشون بجنگم ...

 اش ... یکی...  چِیها که پروژه ي مهتاب برابرشون ه زیچ یلیخ

 کرد و آهسته لب زد: نگاهم

 ترانه ام ... -

 نگاه کرد و با لبخندي کم رنگ گفت: نیحس به

 ... قمیرف -

 و گفت: دیبه موهاش کش یکرد و دست یپوف

رام بکارو  نیا وشیورم ... دارغر دی... شا دیبچه هاي اون شرکت وشا -

 !؟ینک یم

 ... ردک یم زشینگاهش کرد ... انگار با نگاهش داشت آنال قیدق وشیدار
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سر باال  انمهریهاش تنگ شد، دست هاش رو توي هم گره زد، ک چشم

 گرفت ...

 یم تیجمع نیفاطمه هم سکوت کرد و چشم هاي درشتش رو ب یحت

 چرخوند..

 زد و گفت: یعیوسلبخند  وشیدار نکهیا تا

 زندش! یم رو هوا سییر ارمیپروژه رو بفک کنم تا اسم  -

 لبخند زد و آروم گفت: انیک

 ... قیممنونتم رف ایدن هی -

ر شد اضح انیک نکهیلبخند نزدم از ا یدونم چرا ول ینزدم ... نم لبخند

 رو واگذار شیپروژه ي دوران کار نیبهتر

 گرفتن از پدرش ... یشیاي براي پ گهیدبه شرکت  کنه

 زد ... یبرق م دیکرد، ته نگاهش انگار ام نگاهم

 هاش لبخند زدم ... چشم دیام به

 :ترانه
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ه رو خشک کردم و گوشه ي ملحفه رو آروم باال گرفتم و تن ب دستم

 تخت سپردم ...

 بود ... دهیسر، رو به سقف خواب ریدست ز انیک

وندم خ یالکرس تیلب آ ریرو به سقف دوختم و بسم ا.. گفتم ... ز نگاهم

 و چشم بستم ...

 اومد ... یاز اون شبا بود که خواب به چشم هام نم یول

 فرار کرده بود از مردمک هام ... انگار

بود ن یچیشدم ... ه رهیپهلو شدم، چشمم رو باز کردم و به روبرو خ به

 شاخه ها نی... صداي باد که ب واریجز د

 ... خودم رو جمع کردم و دیرس یبه گوش م دیخند یو م دیچیپ یم

 ... دمیملحفه رو باالتر کش

بچه  ... دمیاي کش ازهیآروم با دست خاروندم ... خم د،یخار یم چشمم

 ازهیکردم سه بار خم یکه بودم فکر م

 بره..! یخوابم م بکشم
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م ه گهیموندم تا دوتاي د یمنتظر م دمیکش یم ازهیبار خم کی هروقت

 برسن و به خواب برم ...

شک سوخت و از شدت خواب نمِ ا ی... چشم هام م دمیکش ازهیخم بازم

 خبري از اصلِ کاري نبود ... یداشت ول

 بکشم: نیشد ه انمهرباعثیرو رويِ چشمم گذاشتم که صداي ک دستم

 بره؟! یخوابت نم -

سمتش و با چشم هاي گرد شده زل زدم به چشم هاش که  برگشتم

 دیدرخش یم یکیتو تار ییایمثل فانوس در

رو  دستمآروم با سرانگشت هاش پشت  دستم،سمت  دی... دستش خز

 :دیکرد، دوباره پرس ینوازش م

 بره؟! یخوابت نم -

 و گفتم: دمیرو به بالشم کش سرم

 نه ... -

 همباز یبود ول یبزرگ تیموفق نکهیزد، سرحال نبود ... با ا لبخند

 سرحال نبود ...
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 و گفتم: دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 !؟یستیا خوشحال نچر -

 رو به چشم هام دوخت: نگاهش

 !ستم؟یخوشحال ن یدون یاز کجا م -

 شونه باال بندازم: دهیکردم خواب یسع

 .یستین شهیمثه هم -

 زد: پوزخند

 خوشحالم؟! شهیمگه من هم -

اش، قلبش  نهینداشتم بدم بهش ... دستم رو گذاشت رويِ س یجواب

 !دیکوب یمحکم م

 پچ کنان گفت: پچ

خوشحال  یلیدرباره ي مهتاب صحبت کردي، خ یامشب وقت -

 برات مهمم دیشدم..ته دلم قنج رفت، گفتم شا

ه ب یانزم هی ،یوقت هی دیدرباره ي کارم اطالعات داري ... گفتم شا که

 چشمت اومده باشم ...
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 رو مشت کردم رويِ قلبش و گفتم: دستم

رت که بخوام درباره ي تو و کا یده باشالزم نبود که برام مهم بو -

 ... درباره ي مهتاب ارمیاطالعات به دست ب

 انهیبچه هاي بخش را نیشد..به خصوص ب یتو شرکت صحبت م یلیخ

... 

 گفتم..! یدروغ م یول

رف مهم بود که کنجکاوي کرده بودم درباره اش ... حرکاتش، ح برام

 شیها پ مدت ادیهاي امشبش منو 

ق و خالازه مشغول به کار شده بودم.. منش، رفتار، تا ی... وقت انداخت

 نیحرکاتش برام جالب بود ... براي هم

 بودم روي کارهاش ... طرح هاش ... کنجکاو

ن ميِ دور ... به دور یلی! خدیرس یخاطرات دور به نظر م نیقدر ا چه

 آرام! انوسیاز اق

 ،دیبوس یبه خودم اومد که داشت تک تک سرانگشت هام رو م یوقت

 یکار داشت م ینگاهش کردم ... چ ریمتح
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ب ... لبخند به ل دیبوس یچشم هاش رو بسته بود و با لذت م کرد،

 داشت ...

 عشهر یعنی!؟یچ یعنی دیگم دلم لرز یم یوقت یدون ی... م دیلرز دلم

 و عمق مغزم پاماي که از اعصابِ نوك 

 ... دیشد و به قلبم رس شروع

و  هاي دلم از ترس نبود، از وحشت نبود، از غصه و دلسوزي دنیلرز

 بود که از نوك یترحم نبود..از حس گرم

 کرد به قلبم ... یم قیهام تزر انگشت

 و آروم صداش زدم: مبهوت

 ان؟یک -

 و گفت: دیکش دستمقرار لب هاش رو کف  یب

 ... انیک زِی... همه چ انیک یِ... زندگ انیک ان؟نفسِیجونِ ک -

... باز لب گذاشت کف  دیسرش رو جلو کش دمیرو که پس کش دستم

 !دیبوس ـقیو عم دستم

 بغض گفتم: با
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 !؟یکن یم نطوريیچرا ا ؟یکن یکار م یچ -

براي  کهنیمرد بود ... از ا نینبود، از محبت ا یاز خشم و ناراحت بغضم

 یدستم رو م یثابت کردن محبتش حت

 ... دیبوس

 شد ... قفسه ي رهیو به سقف خ دیقب کشنگاهم کرد و سر ع کالفه

 یم نییباال و پا ستونیاش مثل پ نهیس

 ... رفت

تا خفه نشم از جو  دمینفس کش دم،ینفس کش همو پشت  قیعم

 اتاق ... نِیسنگ

، خواستم بخوابم یمن م یبود، ول داریاي سکوت کرد، ب قهیدق چند

 انِ یپا یبخوابم تا تمومش کنم داستانِ ب

وپا در خواب انگا یول نمیچهره ي کالفه اش رو نب گهیرو ... که د امشب

 قرض کرده بود و گهیداشت دو پاي د

 لونه ي چشم هام فرار کرده بود ... از
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چشم  پاهام گذاشتم، نِ یام جمع کردم و دستم رو ب نهیرو تو س پاهام

 کردم یهام رو رويِ هم گذاشتم و سع

 شد..! ینم ی... ول بخوابم

کرد  رازدوباره چشم باز کرد، بازوش رو د انیاسمم از زبون ک دنیشن با

 و آروم لب زد:

.. .بره  یابت مراحت تر خو نطوريیتو بغلم ... ا ایقربونت برم ... ب ایب -

 نفسم ... ایب

 ترسوند ... قربون صدقه هاش داشت ته دلم یهاش داشت منو م حرف

 یسوزوند ... چرا انقدر محبت م یرو م

 کردن؟!چرا؟ یمه اون رو از محبت محروم مو ه کرد

 ام رويِ بالش رو لمس ختهیحرکت که موندم پنجه هاش موهاي ر یب

 کرد لیکردن، خودش رو به سمتم متما

 گفت: و

 ...... نترس ازمن  زمیزکنم ع یام، خوابت م نهیسرت رو بذار رو س -
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که  دمیمردد خودم رو به سمتش کش دم،یهام رو روِي هم کش لب

 لهیحرکتم رو رويِ هوا زد،دست هاش دورم پ

ز ام نشست رويِ نبضِ گردنش، چشم هام گرد شد ا قهینبضِ شق شدن،

 !عشیسرترسِ حرکت 

 زد، آروم گفت: ینفس م نفس

ور دت نداره ازت قلبم طاق ینیبی... نم ايینم ا،یب گمیم یچرا هر چ -

 باشه بلوط کوچولو؟!

 !همه عجله اش نیوحشت کردم از ا دیزدم به پهلوش، انگار فهم چنگ

 پچ کرد: پچ

کردي  یرم مسجون به  ی... آخه داشت دیآخ ببخش دي؟یجونم؟ ترس -

 ... ببند ... زمی... چشم هات رو ببند عز

 زمزمه وار رگوشمیگفته اش عمل کردم ... چشم هام رو بستم، ز به

 خوند:

 وابوندن منقصه گو قصه نگو، واسه خ -

 واسه ي موندن مننکن،  هودهیب یسع
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 گوي خوب من، حرفاش برام ترانه بود قصه

 قصه ي عاشقانه بود گفتیکه م ییها قصه

 گو قصه نگو، قصه گو قصه نگو قصه

 شد یخلقت آدم که م صحبت

 گفت یرو م حواي آدم  قصه

 دونست که تشنه ي محبتم یم

 گفت یرو م الیي مجنون و ل قصه

 خواست بگه یعشقُ اگه م قدرت

 گفت یمو فرهاد  نیریش قصه

 اگه بود ریاز بازي تقد صحبت

 گفت یمشهرزاد  نیریي ش قصه

 گو قصه نگو، قصه گو قصه نگو قصه

 دیرس یم یي فاجعه وقت لحظه

 بست یتوي چشماي من حلقه م اشک

 دید یکه اشکارو تو چشمام م یوقت
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 نشست یکنار تختم م ومدیم

 شد روي سرم یم خم

 زد یبر لبام م بوسه

 زدیلب صدام م ریز ادمه،یخوب  ادمهی

 قصه بود هیکاراش هم واسه من  نیا

 غصه بود ایدن هیبرام  رفتنش

 گو قصه نگو، واسه خوابوندن من قصه

 نکن، واسه ي موندن من هودهیب یسع

 شد از گرماي صداش ... گرماي نفس هاش ... یهام گرم م چشم

 خوند ... لبخند زدم ... یو م دیکش یرو رويِ موهام م دستش

کردم نشستنِ  یشدن نداشت که حس م بازقصد  گهیهام د چشم

 کیبه  کیعاشقانه اش رو رويِ صورتم که 

 لب هاش ... ریش کوتاه مهر شد ز اجزاء

 ستمو غرق خواب بودم که نتون نیانقدر سنگ یمخالفت کنم ول خواستم

 اي رو ازش قهیمهر و لذت چند دق نیا
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 کنم ... غیدر

*** 

 رو رويِ دوشم انداختم و بلند صداش زدم: فمیک

 !ان؟یک -

 آورد و گفت: رونیرو از اتاق ب سرش

 ام بزنم ...شونه به موه هیاومدم ... اومدم فقط  -

 ... میرفتم، قرار بود سري به مادرم بزن رونیتکون دادم و ب سري

 ستمشدم ... وقت نشد حلقه ام رو از د رهیزدم و به دستم خ لبخندي

 نخواستم! دیشا ای... و ارمیب رونیب

 حس خوب! کیته دلم بود ...  ینیریحسِ ش کی

 ..کنارم . مظلومِخواست منو وصل کنه به مرد  یکه انگار م یحس کی

 دیا... ش دیحسِ خوبِ عادت! شا کینبود، دوست داشتن نبود ...  عشق

 هم ترحم ...

 ردمچشم هام رو باز وبسته ک یاومد لبم بسته شد، حرص ترحم که اسم

 و بلندتر صداش زدم:
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 !ستین تی... خوبه عروس گهید ایـان؟بیک -

ش اومد و در رو بست و درحال قفل کردن رونیکنان از خونه ب خنده

 گفت:

 به زودي ... با شما! ان شاء ااهلل اونم -

به  یبرداشتم ونگاه یقدم د،یچپ نگاهش کردم که بلندتر خند چپ

 پله هاي بارون خورده کردم که صدام زد و

 :گفت

 !؟یختیبراي فنجات دونه ر یترانه، راست -

 رفت! ادمیکه  آخ

 موندن ... تند برگشتم و گفتم: یام گشنه م چارهیهاي ب پرنده

 ... ایواي ...  -

 دایرو ف دمیلحظه آسمون باالي سرم رو د کیخورد و فقط  چیپام پ اما

 و دمیکش یکوتاه غیرو ... ج انیک ندبل

 بستم ... چشم

 :انمهریک
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 ش ازکه همه ي وجودمِ تلو خورد ... پاها یکه کس دمیلحظه د کی فقط

 بلند شدن، فقط مغزم فرمان داد نیزم

سمتش، دست هام رو دراز کردم سمتش و دورش  زبردارمیخ که

 یدونم چ یرو ازدست دادم..نم دم،تعادلمیچیپ

بلند  نی... پاي هر دو مون از رويِ زم میدیچیپ دم،یچیکه پ شد

 ام فشردم، وزنِ  نهیشد..فقط صورتش رو به س

ستم و برو ترانه هر دو روِي شونه ي راستم فرود اومد ... چشم هام  من

 ریو آخ بلندي گفتم ... دردش نفس گ

 ... رینفس گ یلی... خ بود

 و شکسته بودن یل... گلدون هاي گ میگلدون ها فرود اومده بود روي

 کرد ... یم تمیشکسته هاشون داشت اذ

 هق زد: ترانه

 !ــان؟یک -

 :دیرو به چنگ کش راهنمیپ د،یکش ریکمرم ت یکردم بلند بشم ول یسع

 !؟یخوب انی... ک انیک -
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 زدم: ناله

 ترانه ... -

 هل گفت: با

 ه؟یهان ... چ -

 و گفتم: دمیدرد خند نیب

 پاشو دختر. -

 نگاهم فقط ی... ول نمیتونستم بش یبلند شد ... به سخت دستپاچه

 اثري از نمیکه بب دیکاو یرو م ترانهصورت 

 نه ... ایهست  زخم

 نه، سالم بود، لبخندي دردآلود زدم و گفتم: یول

 جونِ دلم؟!آره؟ یخوب -

کرد اشک هاش رو تو حدقه ي  یم یهاش رو به هم فشرد، سع لب

 نتونست، صورتش یچشمش نگه داره ول

 شد و باالخره هق هق کنان گفت: سیخ

 ... انی... ببخش ... ک انمهری... ک دیبب ... ببخش ... ببخش -
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 ینشست و دلِ من رو خون م یهاش دونه دونه روي گونه اش م اشک

 رو دورِ شونه اش حلقه چپمکرد، دست 

مهم  یسوخت ول یکردم، شونه ي راستم م کشیو به خودم نزد کردم

 بود که ییدختر کوچولو نیبود ... مهم ان

 ... دیبار یابربهار م مثلِ

 :دمیاشک هاش رو بوس رويِ

 شده؟! تیزیکه ... چ سین مونیزیچته دختر؟!چ -

 دادم و گفتم: تکونش

 هان؟! -

 اشک هاش رو پاك کرد و گفت: دستپشت  با

 !؟ینه ... نه ... تو خوب -

بهت  یکس نکهی... ا نیریحس ش کیپوستم ...  ریز دیدو یخوب حس

 ینگرانت م یکی نکهیکنه ... ا یتوجه م

 ... شه

 دورش محکم شد: دستم
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 !؟ینگرانم -

 و گفت: دیمحکم رويِ صورتش کش دستو با پشت  هیگر ریزد ز بلند

 کنم ... یمار ... دارم سکته م خب معلومه ... زهر -

تم ور... ص دمیام فرو کردم و رويِ موهاش رو بوس نهیرو توي س صورتش

 که شال از روشون ییرو تويِ موها

 بود ... دهیرفته بود فرو کردم ... درد امانم رو بر کنار

 نفس زنان گفتم: نفس

 ... زکمیخوبم عز -

 نبودم ... یول

رو آروم رويِ بازويِ راستم  چپمدست  د،یلنگ یشد، پاش م بلند

 ... ستادمیگذاشتم، لب به دندون گرفتم و ا

چشم هاش رو دوست  یکرد و من چه قدر نگران ینگاهم م نگران

 داشتم ...

 فت:د گداشتم، هنوز دو گام دور نشده بودم که بلن یقدم بر م یسخت به

 !؟یتو واقعا سالم انیواااي!ک -
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 یم صداي لرزونش رو ستاد،ینگفتم و فقط لبخند زدم که پشتم ا زيیچ

 :دمیشن

 نشدي؟! یلیو ز زخم یمطمئن انیپاره شده ... ک کهیهمه ي کتت ت -

اش دوخته شده بود به  یسمتش، قهوه اي هاي دوست داشتن دمیچرخ

 قرارم: یهاي ب یطوس

 ... سین زيیلوط کوچولو ... احتماال واسه خاطر گلدوناس ... چبآره  -

رو  فشیک میداخل خونه که شد کتف،بود کنار اومدن با درد  سخت

 از رويِ مبل انداخت و تلفن همراهش رو

 آهسته گفت: د،یکش رونیب فیک

 شهیوز نمل و رحا نی... با ا میری... بگم نم نایزنگ بزنم به مامان ا هی -

 رفت ...

مبل  یِ زدم به پشت هیباز و بسته کردم، سرم رو تک دییتا یبه معن یپلک

 رفت درد ی... گرما که کم کم از تنم م

 کرد بهش ... یم رخنه
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.. ورم کرده بود . دستمنگاه کردم ... رگ هاي پشت  راستمدست  به

 کردم انگشت هام رو تکون بدم که یسع

 :دمیوحشت زده ي ترانه رو شن صداي

 شده؟! یدستت چ -

 کردم لبخند بزنم: یسع

 .نیکم ضربه خورده ... هم هی... فک کنم  یچیه -

و رپنجه هاي دستش  د،یکرد، دستش رو جلو آورد و به صورتم کش اخم

 از عرق سیبود!خ سینشونم داد ... خ

 !صورتم

 گر گفت: مواخذه

 !ه؟یهمه عرق واسه چ نیواقعا؟!پس ا -

 گفتم: آهسته

 بس کن ترانه ... خوبم ... -

 بغض گفت: با
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...  دکتر میرب... پاشو ... پاشو  یمن ... منِ دست وپا چلفت رِیتقص -

 دستت قرمز شده ...

 بهش کردم، چشم هاش به دستم دوخته شده بود، آروم گفتم: ینگاه

 خوبم؟! گمی!م؟یکن یم نطوريیا یواسه چ -

 حرص نگاهم کرد و گفت: با

 !؟یکه خوب -

 وفت بازوي راستم رو گر امیبه خودم ب نکهیتکون دادم، قبل از ا سر

 ... دیچیدرد آلودم تو خونه پ ادیفشرد و فر

 و نگران گفت: دیرو دوباره رويِ صورتم کش دستش

کار  یچ یکن یحرف گوش نم یوقت یول ان،یک دی... ببخش دیببخش -

 دی... تو رو خدا ... شا میکنم؟! پاشو بر

 باشه ... شکسته

 رفتگبازويِ سالمم رو  رم،یبگ میبهم مهلت نداد تصم دم،یرو گز لبم

 داشته شتريیبقدرت  نکهی... نه ا دیوکش

 باشم، نه! فیضع اديیمن ز نکهینه ا باشه،
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 گرده ... یچرخه و م یم اریکنم که کارِ دلِ که به فرمانِ  چه

 شدم ... چاره اي نبود انگار! همراهش

*** 

 سري تکون داد و گفت: دکتر

کت حر یتون یداري، م یبت نگه مکار و ثا یدستت رو دو روز کامال ب -

 و محدود کیکوچ یلیخ یلیهاي خ

وري طه با دقت و ب یلی... اونم خ راهنیپ دنیپوش نیبدي مثلِ هم انجام

 ...، برات دارو ادیکه به دستت فشار ن

.. .ت داش یخواه ديیاز التهاب ... مسلما درد شد ريیبراي جلوگ نوشتم

 یو حت یمراعات کن دیبعد ازاون هم با

 !یکن زونشیصورت لرزوم از گردنت آو در

 دست دکمه کیکالفه با  پنجاه، کینزدرو بهش دوختم، مردي  نگاهم

 بستم، سخت بود یرو م راهنمیهاي پ

 یم یدگیبه کارهام رس دیکردم؟ چطور با یم دیکار با ی... چ برام

 عضو بدنم براي نیکه مهم تر یکردم؟!من
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 دستم بود ... کارم

 کردم که گفت: یپوف

ز ا نمیفرستادي ا رونیور بزخانمت رو به  نکهیچته جوون؟ اون از ا -

 ات ... پسر جان برو خدا رو شکر افهیق نیا

 ... یِدگیفقط ضرب د کن

 رو تکون دادم و آهسته گفتم: سرم

 ممنونم دکتر ... -

 تنها ريیهمه در گ نیا نیکردم.. ب یعمل م اطیشدم، با احت بلند

 درد بودن رو کم داشتم ... نیا رِیدرگ

هم زده بود، نگاهش که ب هیتک واریبا کت من روي دستش به د ترانه

 افتاد دلخور گفت:

 شد؟! یچ -

 اومد: یم شروزها راحت ک نیبود که لب هام ا بیزدم، عج لبخند

 بهش استراحت بدم.. دیمدت با هی...  دهی... ضرب د یچیه -

 شد، نگران گفت: کمیرفت، نزد ادشیدلخوري اش از  انگار
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 تی.. هان؟ اذ. یبرس به کارات دیکنه ... نه؟ بعد چطوري با یدرد م -

 که! یش یم

 نیا رامبآدم  کیوقت تو عمرم  چیبود ... ه بیترانه برام عج ینگران نیا

 به خرج نداده بود! یهمه حجم نگران

 :دمیپرس آهسته

 !؟یشونیچته ترانه؟ چرا انقدر پر -

 به شالش و گفت: دیکش یدست

 بیمن آس نکهیه خاطر اشدي ... واس نطوريیآخه واسه خاطر من ا -

 ... نمینب

 یم نیاحساس د یعنینگفتم، فقط در سکوت نگاهش کردم ...  زيیچ

 نجاتش دادم ... نکهیکرد به خاطر ا

 !ن؟یهم

 نبود؟ زيیچ نیا جز

 نگرانم بود؟! نیخاطر هم واسه
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غر غر وگرفتم که دنبالم راه افتاد  مارستانیب یرو به سمت خروج راهم

 کنان گفت:

 بنداز رو شونه هات ... نوی... ا ستایکجا؟ وا -

 تونستم؟ یتونستم ازش دوري کنم ... م یمن که نم ستادم،یا

 یمنام  یگفتم ازش دلخورم ... من که از همه زندگ یبود اگه م بلوف

 تونستم؟ یتونستم دلخور بشم ... م

 نیچون حقم بود حداقل حسش بعد از ا دیبودم، شا یدلخور م دیبا

 نیسوزي و دترحم و تنفر و دل گهیمدت د

 ... حقم نبود؟ بود ... نباشه

 دونستم ی.. من که مستیدونستم از اول عالقه اي ن یمن که م یول

 ترانه سخت ممکنِ بهم عالقمند بشه ...

 تونم کنارم داشته باشمش زهر کنم؟ یرو که م یچرا لحظات پس

القه ع یزنم و عسلِ تلخِ حضورِ ب یکه حقمِ رو کنار م ینیریزهرِ ش من

 کنم ... یاش رو مزه مزه م

 لب گفت: ریرو که تو دستش بود رويِ شونه هام انداخت و ز کتم
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 ... میم باش... خب؟...! بذار آروم کنار ه انیبچه ها قهر نکن ک نیع -

چشم ها و  نیمن هم ايِیرو به مردمک هاش دوختم ... دن نگاهم

 صاحبشون بود ... لبخند زدم ... لبخند زد،

 هلم داد و گفت: یگذاشت و کم کمرمرو پشت  دستش

 !ینیبب یتون یبرو ... منو بازم م -

 رو دورِ مچش قفل کردم، گرم شد کلِ وجودم از گرمايِ سالمم دست

 وجودش:

 ام، حالم باش ... ندهیشته ام باش، نه آکنارم باش ... نه گذ -

 لب گفت: ریچشم هاش رو تنگ کرد و ز یکم

 خورده؟! ییسرت به جا -

 و گفتم: دمیخند

ونه شنه به ابا شوبنه جلوتر از من راه برو ...  ا،ینه دنبالم ب نکهیا یعنی -

 !ایراه ب

 و سري تکون داد و گفت: دیخند

 بگو!واال! زادیبچه آدم نیخب ع -
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 و گفت: ستادیبه شونه ام ا شونه

 خوبه آقا؟! -

 م شد ...از لذت شدم از آقا گفتنش، گام برداشتم و هم قدم پر

 ... دیارز یگفت و گوي دوستانه م نیبه ا دمیهمه دردي که کش دیشا

 :انمهریک

ل دداد و  رونیب هیراحت از ر ینفس نیحس میاومد رونیدفتر که ب از

 لبخندي زد قش،یمن خوش شد با نفسِ عم

 گفت: و

 شه! ی... هنوز باورم نم انیبود ک یعال -

ل شد، خودم هم خوشحا مونیبا دست به شونه ام بکوبه که پش خواست

 بودم.

 گذاشت ... یشد اسمِ حسِ منو خوشحال یاگه م البته

 نیدنبود از واگذار کردن ثمره ي چن یته ته هاي دلم، راض ییجا کی

 همه دمید یم یوقت یسال تالشم ... ول
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داد راق ریسازه ز یآت یِاسمِ گروه مهندس نکهیبچه ها خوشحالن از ا ي

 کردم به یم یاومده، خودم رو راض

 همکارام ... تیرضا

 در رو برام باز کرد و گفت: نیحس

 مراقب دستت باش ... -

ام کم  دهید ضرب کتفذره اي از درد  یروز گذشته بود و حت چهار

 نشده بود ...

ش کردم به زق زق کردن ها یزدم و سع هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 توجه باشم ... یب

 ت:گف نیکه راه افتاد، حس نیماش

خ ... آ چیابات که هبکنه ...  یکار م یبابات چ نمیفقط منتظرم بب -

 !نمیي اون مجتهدي رو بب افهیدوست دارم ق

 و با صداي بلند گفت: دیاي کرد و رويِ فرمون کوب خنده

 خدا عاشقتــم! -

 ... کنارمزدم به ذوق بچه گانه ي مرد  لبخند
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خوند، نگاهم به اسم  یم خودشتلفن همراهم منو به سمت  صداي

 ترانه خورد:

 زدلم؟یجونم عز -

 گفت: مضطرب

 شد؟! یچ -

 طنتیخواست سر به سر ترانه بذاره، ش یوجودم دلش م ثیي خب مهین

 کنه ...

طاقت  یدلِ لعنت نیتونستم سر به سرش بذارم؟!مگه ا یمگه م یول

 کنم؟ تشیداشت که اذ

 گفتم: آروم

 ..میقرار داد بست -

 یو مر... ترانه نبود، من اون صدا  دمیاومد از جا پرکه  یغیج صداي

 شناختم، سوگل بود!

کرد  یم یسع انهیاومد که ناش یهم م ایمیخنده هاي بلند ک صداي

 سوت بزنه ...
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 زن ها! نیاز دست ا امان

 :دمیلبخند پرس با

 !کر؟یرو اسپ یگذاشت -

 روحم رو نوازش کرد: صداش

 خواهراي تو! نیدن اآره ... باور کن مجبورم کر -

م خسته بود لیدل یو چشم بستم ... خسته بودم، ب دمیکش قیعم ینفس

 از برداشتن یناش یخستگ نیا دی... شا

 اعتباري ... یبار بزرگ از روي شونه ام بود، باري به اسم ب کی

 کس وکار بد باري بود! یاعتباري واسه منِ ب یب

راحت شده  شونالیراحت شده بود، خ الشیکرد، خ یخداحافظ ترانه

 سرخوش گفت: نیکه حس دمیکش یبود، آه

 !ق؟یشده رف یچ -

م بگ یچ ق؟یرف یدون یرو رويِ چشم هام گذاشتم ... تو چه م ساعدم

 شده؟! یچ یکه بفهم

 زدم: لب
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 ... یچیه -

*** 

 ... دیچیپ میزودتر از اون چه که انتظار داشت خبرها

 قصه وبود ... فقط سه روز مونده بود به منا مادست  برندهبرگ  حاال

 مدام اضطراب داشتم براي روز موعود ...

 کرد: یمدام تکرار م نیحس دم،یرو گز لبم

 راحت! التیآماده اس ... خ یمرتبِ، همه چ یهمه چ -

لم ه دت زيیچ کینبودم ...  یآروم گرفتن رم،یتونستم آروم بگ ینم یول

 به زیهمه چ یراحت نیدونست به هم یم

 زهرمارم بشه ... یافته که دلخوش یم یاتفاق کیگذره،  ینم ریخ

 یمن یکم بشه ول سرمتا از درد  دمیام رو ماساژ دادم و لب گز یشونیپ

 نیکه حس زگذاشتمیشد، سرم رو رويِ م

 :گفت

 ..وقت . انِیتا پا یش یتلف م طورينیپاشو ببرمت خونه بابا ... ا -
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 بورعخواستم حرف بزنم، هر کلمه اي که از لب هام  ینگفتم، نم زيیچ

 شد باعث یکرد و تو فضا پخش م یم

 سخت بخوره ... یشد مغزم تکون یم

و ام که نشست ناله اي کردم، کمرم ر دهیرويِ شونه ي ضرب د دستش

 بلند کرد و زیگرفت و سرم رو از رويِ م

 :گفت

 دردت اومد؟ یلینبود ... خ ادمیببخش ...  -

 ق گفتم:رم یب

 نه ... -

 بود: نگران

 ... ستاین یعیسردردا طب نیا انیدکتر؟ ک میبر ايیم -

 لبخند زدم: تلخ

 ... یِعی... واسه من طب ستیام ن زيیچ -

 و گفت: دیام کش قهیرو آروم رويِ موهاي شق دستش
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. .. دهیرنگت پر س،یخوب ن چیببرمت خونه، حالت ه ایداداش پاشو ب -

 قربونت ... پاشو.. میپاشو بر

، شدم دهیدنبالش کش ییروین چیه یب د،یسالمم رو گرفت و کش بازوي

 کتم رو برداشت و کمکم کرد براي به تن

 ... دنشیکش

 کرد و گفت: یمیبه خانم کر رو

شت جد کار داآقاي م ایتماس گرفت با من  ی... لطفا هر کس میریما م -

 که با تلفن همراه نیبهشون اطالع بد

 ... البته شماره ي دومم ... رنیماس بگت من

 :دیلبخندي زد و روبه من پرس یمیکر خانم

 حالتون خوبه؟ -

 کردم لبخند بزنم: یسع

ت له ... شمام زودتر کارات رو انجام بده و برو ... سر ظهري سخب -

 شه.. یم دایواسه ات پ نیماش

 انداخت: ریسر به ز محجوبانه
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 چشم قربان ... -

*** 

 من يو نازي کنارِ هم توي خونه  رضایتر از حضورِ عل بیعج زیچ چیه

 تونست باشه ... ینم

لحظه اي به  یرو دعوت کردم که داخل خونه بشه حت نیحس یوقت

 کرد که ممکنِ داخل خونه یذهنم خطور نم

 روبرو بشم که عمري آرزو داشتم کنارشون باشم ... ییکسا با

 ... دمیو ترانه رو کنارهم د یب یزده ام رو چرخوندم و ب بهت نگاه

 زودتر از من به خودش اومد: نیحس انگار

 سالم بر همه ... -

ر ب یبود، حال دهیلب هاي من به هم چسب یاي به کمرم زد ول سقلمه

 من نبود تا سالم کنم، ترانه بلند شد،

شد،  کیرنگ به رخ نداشت، بهم نزد د،یبه روسري اش کش یدست

 یسع د،یدست کش و به بازوم ستادیکنارم ا
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 یتونستم بخونم ... م یکرد نقش بازي کنه، از چشم هاش م یم

 کنه یتونستم بخونم که داره نقش بازي م

 به خاطر خودش ... یحت ایخاطرِ من، واسه خاطرِ آبروم  واسه

 لب زد: آروم

 سالم ... -

 نگاه کردم، پوزخند زد: رضایدهن فرو بردم و به عل آب

 رفته؟! ادتیسالم کردن هم  -

خودم  به که ییها یرفته بود، تمام دلگرم ادمیرفته بود ... واقعا  ادمی

 دود شده بود ... دوباره دنشونیدادم با د یم

 یمن گفته م یآوردم، دوباره زبونم قفل کرده بود ... ک یکم م داشتم

 نگاه کنم و رضایتونم تو چشم هاي عل

 کنم؟! یسرکش

 زحمت تونستم لب باز کنم: به

 ... نیسالم ... خو ... خوش اومد -
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ودي ور رو به نشستن دعوت کرد، تمامِ مدت کنارِ راهرويِ نیحس ترانه،

 و نیبودم و دست دادنِ حس ستادهیا

 ..دمید یدوستم با نا مادرم رو م نیبهتر یو احوالپرس رضایعل

 ... صدام کرد، چه قدر چشم هاي نگرانش درد آور بود براي من یب یب

ون اتم خواد، چرا نتونس یم یب یباشم که ب یوقت نتونستم اون چیه چرا

 وقت ترس نداشته چیپسري باشم که ه

 اش؟! یاز زندگ باشه

 زدم کمرنگ: لبخندي

 جونم ... یب یسالم ب -

و به سمتم اومد و دستش ر عیبه سمتش برداشتم، سر یشد، قدم بلند

 زد: یدورِ کمرم حلقه کرد، با بغض حرف م

کنه  یم !دردري؟یگ یاز من نم یاحوال هیقربونت برم؟!چرا  ییکجا -

 بازوت؟!

 ازم جدا شد و بهم نگاه کرد، حلقه ي اشک توي چشم هاي دلم یکم

 رو به درد آورد:
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 یول شتیپ امیخواستم ب یشده م یهمون روزي که سوگل گفت چ -

 اومد ینشد ... دلم داشت در م ی... ول

 !؟یدلم، حاال خوب زیعز

 :دمیاش رو بوس یشونیپ

 ..... خوبِ خوب .خوبم  زم،یآره قربونت برم، آره عز -

به روي  یدرد گرفت ول یکم د،یرو رويِ بازوي راستم کش دستش

 دم،یاش رو بوس قهیشق اوردم،یخودم ن

و نشوندمش، ترانه که به آشپزخونه رفت  مبلکردم سمت  تشیهدا

 هیدنبالش راه افتادم، در رو بستم و بهش تک

 شد، آهسته گفت: کیبهم نزد زدم،

 !؟یخوب -

 دهن فرو بردم: آب

 اومدن؟! یک -

 کرد: یپوف
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.. به رو گرفتن . یب یشه ... بهونه ي رسوندن ب یم یساعت مین هی -

 اومدن؟! ینظرت براي چ

 :دمیام کش یشونیبه پ یدست

اي  گهید زِ یمن! مگه چ دنیاومدن؟واسه کوب یواسه چ یکن یفک م -

 هست که بخوان به خاطرش پا تو خونه

 بذارن؟! ام

 دلگرم کننده زد و گفت: لبخندي

رو تونن بگن ... حاالم ب یمنبهت  زيیچ یب ینگران نباش ... جلو ب -

 ... ارمیب ییچا هیتا من  رونیب

 نهبه ترا یگرفتم، در رو باز کردم و قبل از خروج نگاه قیعم ینفس

 منو وادار به حرکتانداختم، با اشاره ي ابرو 

 ... کرد

 زد نه نازي ... یم یحرف رضایحاکم بود، نه عل ینیسنگ جو

 اومدن؟! یبراي چ دمیپرس یکردم و از خودم م یخودخوري م مدام

 با من داشتن؟ یآدم ها نقطه ي مشترک نیا مگه
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 رفتن؟یوقت منو پذ چیه مگه

 کنن تو خونه ي من؟! یکار م یاالن چ پس

باعث شد  رضایکه صداي عل رهیآروم بگ سرمدرد  یبستم تا کم چشم

 بهش نگاه کنم:

 مهتاب رو واگذار کردي ... دمیشن -

وي گفته بود من ق ینگاهشون تاب آوردن ... ک ریقدر سخت بود ز چه

 ام؟

 تونم؟ یگفته بود من م یک

ن متونم ...  ینم دمیفهم یم دمید یم کیرو از نزد رضایکه عل حاال

 جلوش با اون چشم هاي نافذ و تونستمینم

 ... ستمیگر با خیتوب

 جنگ بودم انگار! نیمغلوبه ي ا من

ترانه رو که رويِ دستم احساس کردم نگاه چرخوندم  گرم دست

 سمتش، ته نگاهش مثلِ دلش قرص بود ...

 !محکم
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ز ازحمت  به دادم و لب هام رو رضایپشتوانه ي حضورِ ترانه، نگاه به عل با

 :هم جدا کردم

 گفت ... شهیم بایآره ... تقر -

 کج شد به پوزخند: لبش

 بود؟! رو دست زدن به ما؟! یکار براي چ نیمثال ا -

 داشت! یمرد فکرخون نیا انگار

 کردم مسلط باشم ... مجبور بودم: یسع

 !بهتون رو دست بزنم؟ دیبا یبرا ... براي چ -

 !یلکنت عصب نیبه ا لعنت

 به جلو خم شد: یکم رضایعل

 رو ... غومتیپ دمیشن -

جلوي خودش  یخواست حرف بزنه ول یدر هم شد، م نیهاي حس اخم

 گرفت، از فشار لب هاش به روي یرو م

 معلوم بود ... هم
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 هند... آب  دمینوش یخشک بود ... کاش چاي ام رو نم ریمثل کو دهنم

 کردم فرو بدم که ینداشته ام رو سع

 نشد: بمینص گلوجز درد  زيیچ

 خب؟! -

 و گفت: دیخند نازي

 !نطوريِ؟یپسره ا نیجون چرا ا یعل -

 خانم، من پسرتم! ستمیپسره ن نیپسره؟!من ا نیا

مله ج نیا نیو ع رمیام رو به کار بگ یخواست زبونِ لعنت یدلم م یلیخ

 ... یرو بگم ول

 ترانه بود که دست به کار شد: نیزودتر از من ا یول

. داره. پسره، اسم نیا یتون قائلم ولکه برا ینازي جون، با همه احترام -

 شما جاي زمی... عز انمهرِیاسمش هم ک

ازتون  یصحبت کنم ول نطوريیباشما ا دیمن نبا ن،یمن هست مادر

 کنم حداقل حرمت مهمون بودن یخواهش م

 !دیرو نگه دار خودتون



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 و یراض نیموشکافانه، حس رضایي ترانه بود، عل رهیمات شده خ نازي

 لبخندي گوشه ي لب ... مچهیبا ن یب یب

 کرد از تک و تا یکرد خودش رو جمع کنه، سع ینا مادر سع نازيِ

 :فتهین

 وست ندارم اسمش رو ببرم!من ... من د .. خب من ...خب . -

نفسش  به خوردم به اعتماد یترانه با ناز باال رفت ... حسرت م ابروهاي

 نیقدرت مقابله اش ... به ا نی... به ا

 اش ... یحق خواه نیاش.. به ا یطلب فیحر

 بود عاشقش بشم ... نبود؟! حقم

 زد: یزد، لبخندي که غرور و تمسخر توش موج م لبخندي

 س ... فک کنمخونه ا نیصاحبِ ا انمهریک زم،ی! عزد؟یدوست ندار -

 باشه که بهش احترام نیحداقل حقش ا

 یم ن،یرو صدا بزن کشیاسمِ کوچ نی... خب اگه دوست ندار نیبذار

 ... نیاش رو صدا کن یلیکه فام نیتون
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 شمچ رشیاز رو بسته بود! جوري بد که برق شمش ریبد جور شمش ترانه

 گرفت! یرو م

 متساش رو به  رهیباز هم از همون نگاه هاي خ رضایسرخ شد، عل نازي

 ترانه ینشونه گرفته بود، ول ترانه

 زل زده بود به نازي ... مصمم

 یسح چیکنه ه یتازن و دختري که ادعا م یپدر ومادرم بهم م ا،یخدا

 کنه؟ یبهم نداره ازم دفاع م

 رو شکر! کرمت

 با حرص گفت: نازي

 ینکن ... خودت م نیخودت رو وارد بحث من و ا ترانه جون، لطفا -

 ندارم ... یمن ازش دلِ خوش یدون

 زد: هیشونه اش رو به شونه ام تک ترانه

! ـانی.. ک.اسم داره  شونی.!.. انیا ینازي جون شما که باز گفت ن؟یا -

 کنم چون یمن خودم رو وارد بحثتون نم
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 لويحقم باشه که ازتون بخوام ج نیفک کنم ا ینداره ول یمن ربط به

 ... دیمن با همسرم درست صحبت کن

ي با لبخند رضایبگه، عل زيیچ نکهیقبل از ا د،ینفس کش قیعم نازي

 گفت:

 ..میکن تیرعا یکم نجایگن ... بهتره ا یترانه جان درست م زم،یعز -

 رهیخه شد ب لینگاه تبد نیا یوقت یکرد، ول رضاینگاه تندي به عل نازي

 شدن توي چشم هاش، انگار نازي هم

 شد ... آرومِ آروم! آروم

 رو به من گفت: رضایعل

 که؟! یحرف بزن یتون یهمه دعوا سرِ توئه ... م نیا -

 ادخو یم یبشه ... چ ی... حرف بزنم؟ حرف بزنم که چ دمیرو گز لبم

 بشه؟!

 به جاي من به حرف اومد: نیحس

که  میفرستاد یراي کسبرو  غاممونی... ما پ مینداد یغامیما به شما پ -

 باعث فسخ قرارداد شد ... مگه شما
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 !ن؟یهست

 :تینگاه کردم، لبخندي زد از روي رضا رهیخ رهیخ رضایعل به

 !نیدادم ... هم یهخرده بهش آگا هیمن کاري نکردم، فقط  -

ودم به کرد دایپ نانیزدم و اطم یحدس م نکهیدونستم، با ا یم نکهیا با

 ماجرا نیمردي به نام پدرم تو ا نکهیاز ا

به  رهیخ یاز زبونش وقت میبه طور مستق دنشیشن یداشت ول نقش

 چشم هاش بودم دلم رو به درد آورد، به

 رات دادم و باالخره زبون باز کردم:ج خودم

 !؟یچطور تونست -

 کرد و روبه من گفت: اخم

ون چ.. نجامیم ... االنم اکردم، انجام داد یم دیمن کاري رو که با -

 دادي! غامیخودت به مجتهدي پ

مثل صداي طبل توي مغزم بود،  زيیچ کیهام مشت شد،  دست

 :فیضع یلیخ

 ؟یذاشت یکردي؟!آبروي پسرت رو به حراج م یم دیکار با یچ -
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 اومد! یسرخ شدن به پدرِ من نم نیسرخ شد و ا صورتش

 بود ... دشیرشقامت  یِپ منجاش بلند شد و نگاه  از

 باال رفت: صداش

 يفقط تفاله  تو ؟یگفته تو پسرِ من یمسخره بازي رو!ک نیبس کن ا -

 اشتباه! اگه منِ احمق هی...  یاشتباه هی

ه ک ییاومدي ... تو یمقدار شعور و درك داشتم تو به وجود نم هی فقط

 بچه ي حروم هم کمتري که شرف هیاز 

ه هم زادحروم دیرو هم بهت بگم ... تو شا زيیچ هیبه تو ... بذار  داره

 !؟یدونست ی! میباش

 با هشدار گفت: یب یب

 !یعل -

 یم یمرد چ نیگفت؟ ا یداشت م یزد ... چ یهام دو دو م چشم

 گفت؟!

 فیکه از ضع ینینبود، کاش حس نجایا نیدلم آرزو کردم کاش حس ته

 نبود و خرد نجایگرفت ا یم رادیبودنم ا
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 ... خرد شدنِ دوباره ام رو! دید یرو نم شدنم

 تند گفت: رضایعل

 یدون ینگفت! موقت بهت نگفت ... نه؟ نه! چیه یب یآهان ... ب -

 منِ ؟یفهم یم!تو حالل بودنت شک!ه؟یچ

.. مون بود . غهیکه اون حماقت رو کردم، ساعتاي آخرِ ص یوقت احمق

 چی... ه یاحتمالش هست که تو حروم باش

 بچه ي نامشروع رو دوست نداره! هی یکس

 نمیخواستم واکنشش رو بب ی... م ترانهسمت  دیچرخ یمعطل یب سرم

 ترانه د؟یترانه هم شن یعنی د؟ی... اونم شن

ه زادکه ممکنِ من حروم دیکه دنبالِ راه فراري بود از من هم شن اي

 باشم؟!

 ..کرد . یجلوي دهن گرفته بود و با چشم هاي گرد شده نگاهم م دست

 د؟یاونم شن ؟یچ نیحس

 ی... نم دنیشن یکردم کاش گوشِ هردو مشکل داشت و نم یم آرزو

 حرف هاي پدرم رو ... پدرم؟! دنیشن
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 گفت: با صداي بلند یب یب

 یکردي؟ داري چ یرو ق ایشرم و ح رضا؟یعل یگیم یچ یفهم یم -

 جلوشون؟ هان؟ یگیم

 :بلند تر گفت رضایانداخت و عقب عقب رفت اما عل نییسر پا نیحس

 بدونن؟ هان؟ دیچرا نبا -

 رو مخاطب قرار داد: نیحس

 ه؟یک ه؟ی... خوب گوش کن! گوش کن و بفهم دوستت چ امیجناب خ -

 اش رو یزندگ تیحروِم؟ واقع ایحاللِ 

 ... بفهم

 تا چه حد؟!تا کجا؟! یرحم یسوخت ... ب یهام م چشم

 تند و بلند گفت: نازي

 ... میومدیحرفا ن نی!ما براي ارضایبسِ عل -

. نه .. حق داشت ازم متنفر باشه؟ ..مادرمرو دوختم به صورت  نگاهم

 نداشت ... حق نداشت!

 فرتش؟!حمالت و ن بلیچرا من شدم س پس
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ی ارتباطبود که مجبورش کرد به  رضایعل نیمن مقصر بودم؟ ا مگه

 ناخواسته که حاصلش شد منِ نا خواسته ...

 دادم؟ یتاوان م دیچرا من با پس

 ادیم زکردم ... چرا وزنِ زبونم برا یمسخ و مسکوت نگاهشون م همچنان

 بود؟ چرا فضا انقدر خفه کننده بود؟!

 نیسنگ جمعسکوت  د،ینفس نفس زنان دست به صورت کش رضایعل

 ... والبته تلخ براي من نیسنگ یلیبود ... خ

... 

 یمص جامِ زهر ... که اي کاش بود دمِ دستم تا خودم رو خال یتلخ به

 !؟یکردم ... خاري تا کجا؟!تا ک

 قدم جلو گذاشت، روبروم: رضایعل

بهت  دم ...رو بهت بگم ... از اولش اومدم بهت هشدار ب نایا ومدمین -

 بگم عقب بکش ... خواستم بهت بگم

که  ديواگذار کر ایمهتاب رو به آر ،یکن یبد بازي اي رو شروع م داري

 با من ؟یکار کن یخواي چ یم ؟یچ
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 تــو! ؟یبجنگ

 سرتاپام رو نشون داد و گفت: زيیرآمیدست به طرز تحق با

قد علم  که بخواي جلوي من یتر از اون هست کیکوچ یلیهنوز خ -

 اسم من تو نکهی... به خاطر ا یکن

، سنشنا یات به عنوانِ پدر و همه من رو به عنوان پدرت م شناسنامه

 شتریب نیتا از ا رمیخواستم جلوت رو بگ

 کهمجد  رضایگن پسرِ عل یچون همه م ،یو شکست خورده نش ریتحق

 دونن که یشکست خورده!فقط اونا نم

 یکی رم،اصال تو رو به فرزندي قبول ندارم، که در اصل دوتا پسر دا من

 گم از پوست و یکه با افتخار م رانِیم

 خوام ینمکه هنوز براش زود ...  عادیهم م یکیو خونِ منِ  گوشت

 نطوری!ا؟یفهم ی... م یاسمم رو به گند بکش

 از ... بهتره پات رو یکن یعمل نکن ... خودت رو نابود م انتحاري

 !یدرازتر نکن متیگل
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که با  یشده بودم شاخه ي خشک درخت، شاخه ي خشک انگار

 شکست و حاال من براي یم ییروین نیکوچکتر

 بار شکستم! نیچندم

رو رويِ دوشش انداخت،  فشیبلند شد، ک من تیاز وضع یراض نازي

 زد: ییلبخند دندون نما

زودتر  دی... با وایهشنِ تولد به ج میکندعوتتون  میدر ضمن، اومده بود -

 مقدار حالِ هی یول میگرفت یم نایاز ا

 گهیشنبه ي د کیشد ...  ریکم د هیشد که  نطوريیخوب نبود.. ا هیهد

 مونده تا یلی... هرچند خ میمنتظر

 !تونراحت باشه از اومدن المونیتا خ میزودتر بگ میگفت یول کشنبهی

 رد:و دستش رو دورِ بازوش حلقه ک ستادیا رضایشد، کنار عل کمینزد

 ،یش یمنکه ... پدر  یدون یبودم ... م صرم توهم رو دعوت  شتریب -

 یب یمراسم نیچن دنیگفتم حداقل از د

 عقده اضافه بشه به عقده هاي دلت ... هی ینمون بهره

 ؟یهست ؟ییکجا ا،یخدا
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 پدر ومادر منن؟ نایواقعا ا ایخدا

 ... دیلرز یکردم، چونه ام م بغض

 کنه با من؟ یم نطوریآورده؟ پس چرا ا ایزن، منو به دن نیا

 ه؟یچ من گناه

که  به درگاهت مرتکب شدم یبار لب باز کن و بگو چه گناه کی ایخدا

 عقوبتم ... نیمستحق ا

 صداش رو صاف کرد و گفت: ترانه

 ... میای.. حتما م.. ما حتما ..نازي جون ... ما  -

 ؟تسلط نداشت رو گفته هاش ... تو چرا عشقِ من گهیاونم د انگار

ه و کتتو چرا حرف هات رو فراموش کردي ...  ؟یکن یچرا تته پته م تو

 !یخوشحال باش دیبا

 ... از خرد شدنِ من ... مناز شکست  یباش خوشحال

 صداي به هم خوردن در به خودم اومدم ... با

 جام بلند شدم ... از

 شد؟ یچ
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 مدن خردم کنن و برن؟اومدن؟ او یچ براي

 انقدر؟ کارن؟یب انقــدر

 ... انیهمه راه رو ب نیمن ا دنیفقط واسه کوب که

 با صداي گرفته گفت: نیکه حس درو گنگ راه کج کردم سمت  جیگ

 ان؟یکجا ک -

 حواس گفتم: یب

ا پدست و  یب هیم ... برم جوابشون رو بدم ... من ... من مثه ... مثه بر -

 خواست بهم ینشستم هر ... هر چ

 شه؟! یشه ... م یکه نم نطوريی... ا گفت

رو در آغوش گرفته بودن، صدام  گهیکردم، اخم هاش همد نگاهش

 :دیلرز

 و ستادمیسک واشدي که مثه متر دیشدي ... نه؟ نا ام دیازم ناام -

 دست یشدي که بازم ب دیکردن؟ ناام رمیتحق

 م؟!پا بازي در آورد و

 به سمتم برداشت: یقدم
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 لحظه آروم باش ... هی انیک -

 ..ل .روي طب دنیکوب یشده بود، انگار چند نفر با هم م ادیز سرم درد

 شد ... یاکو م صداش

 دیشچرو  ریهمه تحق نیشد ا یشد آروم بود؟ م یباشم؟ ... مگه م آروم

 تونست که من یم یو باز آروم بود؟ ک

 بتونم؟ هم

 زدم: پوزخند

. .. نیسحتم تونم آروم باشم ... من بدبختم ... بدبخ یآروم باشم ... نم -

 عرضه یب هیعقده ايِ بد بخت ...  هی

 بدبخت ... بدبخت ... بدبخت ... ي

 گرفت ... چرا من؟ خدا چرا من؟! حرصم

 صداي عربده ام تو خونه وار،یبه د دمیرو مشت کردم و کوب دستم

 :دیچیپ

 زده! فلکبدبخت  -
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 یب یترس یم یبود ... از چ دهیاسمم رو صدا زد، ترس غیبا ج یب یب

 وانه؟یدمرد  نیا یِوانگیاز د ؟یب

 سمتم گام برداشت که داد زدم: نیحس

 !ستایسرجات وا -

 شد، درد سرم طاقت فرساتر! یم شتریوب شتریسرم ب صداهاي

 دم،یشن یگذاشتم، صداهاشون رو درهم م سرمهام رو دو طرف  دست

 یب یي ب هیو گر نیو حس صداي ترانه

 هم ... چه خبر بود دور وبرم؟ یِقاط

صداي  د،یچیپ یتو سرم م رضاینفس نفس زدن افتادم، صداي عل به

 خنده ي نازي ...

 گفت؟ یگفت؟ مادرم بهم چ یچ بهم

خواست غرورم رو  یشم؟ چرا انقدر بلند گفت؟ م یمن پدر نم گفت

 !دن؟یبراي کوب رهینشونه بگ

 ..سرمدرهم و برهم تو سرم بود، صدا ها، طبل ها، درد  یچ همه

 زدن ... یکردن و زمزمه وار حرف م یداشتن تو سرم پچ پچ م همه
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 ... دمیشن یم سیه سیه صداي

 ... کم آورده بودم! دمیکش ینم گهید دم،یکش ینم

 :دمیکش ادیزدم به موهاي کناره ي سرم و با تمام قوا فر چنگ

 بسه!بسه!بسه! -

ن بود؟ چرا انقدر نگران؟ لب هاش تکو نیبازوم رو گرفت، حس یدست

 گهیانگار گوش هاي من د یخورد ول یم

و ر ریهمه تحق نیا گهی... خوب بود..؟ نه؟ خوب بود اگه د دنیشن ینم

 ... دنیشن ینم

م مست رفت کیتلو تلو خوران مثلِ  دم،یکش رونیرو ازدستش ب بازوم

 ... اتاقمسمت 

 اومد؟ ین مداشت به سرِ م یچ

 ... زیگلدون ها، ظرف ها، فنجون هاي رويِ م یِپ دیچرخ نگاهم

، فتموجودم، با قدم هاي بلند به سمتشون ر زمیتو ه دیزبونه کش خشم

 !شتریشد و خشم من ب یم ادیدرد سرم ز
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 ی، مو خرد شدنشون رو تماشا کردم دمیکوب نیرو به زم فنجوناتک  تک

 تونستم حس کنم آدماي اطرافم دارن

 ..تر از اون بودم که توجه کنم بهشون . نیخشمگ یکنن ول یم کاري

 نداد. امیظروف شکسته؛ غرور شکسته ام رو الت نیا یول

 زِ یام م دهیدتوجه با بازويِ ضرب  یشده بود، با تمامِ قوا و ب زیلبر صبرم

 دم،یاي رو برگردوندم و عربده کش شهیش

 سوختم از درون ... یبود، انگار م داغ تنم

 کرده بود! انیوجودم تازه رخ نما نِیخشمگ انمهرِیک

 کیمردي بهم نزد ،ینیرفت دنبالِ گلدون بزرگ با طرح هايِ چ چشمم

 شد، چه قدر چهره اش آشنا بود، بلند

 دونم! ینم دم؟یشن یزد، م یم صدام

 !دیشا

 خواستم بشنوم.. ینم دیشا

 خیار سنگا دن،یکوب یهاي با تمام قوا م قهیبه دوران افتاده بود، شق سرم

 فرو کرده بودن توشون ...
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 ... دیکش یگرفت و م یام رو م یداشت تارهاي عصب یکس

 !ادیز یلیبود ... خ ادیز دردش

 طاقت! یب منِاز طاقت  شتریب

 ستشاز حد بارون کار د شیرودخونه اي بودم که باالخره بارش ب مثل

 بارون آروم بود، دیکرد، شا انیداد و طغ

 پر شده بود ... رودخونه تیظرف یبود، ول شهیمثل هم دیشا

کردم، دست هام رو دورش  تیهاي سستم رو به سمت گلدون هدا قدم

 رومیحلقه کردم و با تمامِ ته مانده ي ن

 و نعره زدم: دمشیکوب نیزم به

 خـــدا! -

ممکن بود  نکهیدوتا نبود ... ا یکیشده بودم، دردم زده  انیعص

 گوشه اش بود.. کیحرومزاده باشم 

 پدر ومادري بود ... یب من درد

 !لیدل یاز من بود، ب نمیي والد نهیک من درد

 بود ... یپناه یب من درد
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 بود ... یزبون یب

 بودنم بود، تو سري خور بودنم ... ساکت

 بودم! دهیبر

ه و بفرو اومدم، کمرم هم خم شد، موهام ر نیخم شدن، رو زم زانوهام

 و عربده دمیچنگ گرفتم و با تمام قوا کش

 :زدم

 خــــدا! -

 بود ... خدا تموم شد؟! اهیکرد ... چشم هام س یدرد م سرم

 شد؟ یام داشت تموم م یزندگ

 داد غ،یج ه،یگر دم،یشن یتازه صداها رو م نیکه خورد به زم سرم

 ... ادیوفر

 شده بود ... سیخ لبمپشت  انگار

حال عضالتم سفت و سخت،  نیسست و لَخت شده بود و در ع بدنم

 سخت بود دنیسوخت، نفس کش یسرم م

 ... برام
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 بود ... انیپا نیهام بسته شد و ا چشم

 !تمــام

*** 

 زد: یرو صدا م یاسم یکس انگار

 خان؟ انیک ان؟یآقا ک ان؟یک -

 بود ... بهی... اسم هم غر بهیغر یلیبود ... خ بهیغر صداش

 بود ... یبود، گم شده بودم ... ذهنم خال رهیچشمم ت جلوي

 صدا گفت: باز

 !انمهر؟یک -

 بود؟ یک با

 ...رو بهم نشون بده  یکیتونست راه خروج از تار یبود م یهر ک با

کردم  یسع د،یکش یم خودشروزنه ي نور منو به سمت  کی انگار

 بود ... نیسنگ یدستم رو تکون بدم ول

 کردم از هم فاصله بدم ... یهام رو سع پلک

 مشتاق تر شد: صداش
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 شنوي؟ ی... صدام رو م نیآهان ... آفر -

چسب  گارپلک ها رو که ان نیتوانم رو به کار گرفتم و باز کردم ا تمام

 خورده بودن ...

 ستادهیي باالي سرم اچشمم رو زد، جمعشون کردم، مرد ديیشد نورِ

 بود، لبخند به لب داشت:

 !؟یخوب -

 زدم؟ یحرف م دیبا

 :دمینال

 خو ... آ ... -

 پلک زد: آروم

 روم باش ...آ...  اریباشه ... به خودت فشار ن -

کردم حرف بزنم، زبونِ  یفرو خوردم، سع یدهنم رو به سخت آب

 انگاري حلقم رو بسته بود، خر خر کمیکوچ

 گفتم: کنان

 من کجـ ... ـا ... م؟ -
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که تازه متوجه شدم کنارشِ چرخوند و  یزنسرش رو به سمت  مرد

 گفت:

 رفلکس داره ... -

 لبخند بهم نگاه کرد و گفت: با

 شد؟! یچ ادتهی...  مارستانیب -

 باشه؟ ادمی دیبا یبود؟ چ ادمی یبود؟ چ ادمی

 نگاهش کردم، اخم کرد: گنگ

 !ه؟یاسمت چ ؟یدون یاسمت رو م -

 رو یکیبود؟ چرا انقدر دمِ گوش من  یبود؟ اصال اون مرد ک یچ اسمم

 زد؟ یصدا م

 :دیتر پرس جدي

 چند سالته؟! یدون ی!م؟یدون یاسم خودت رو م -

 دونستم! ینم یچیبود، ه یبود، سرم خال یخال ذهنم

 !گنگ گنگ
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 یچ چیه یگشت ... ول یم زيیکرد، انگار دنبال چ ینگاهم م قیدق مرد

 توي ذهنم نبود!

 !یچ چیه

 شده بود؟ یاز نهادم برخواست ... چ آه

 اومد؟! ینم ادمی یچیه چرا

 سري تکون داد و گفت: مرد

رد د ایکنه؟ احساس ضعف، تهوع  ی... سرت درد نم نطوریکه ا -

 نداري؟!

 نامفهوم، کم ... یکرد، ول یدرد م سرم

 گفتم: یسخت به

 کنه ... یکم ... سرم درد م هی -

شد،  خم با زن پچ پچ کرد، زن بله اي گفت و اتاق رو ترك کرد، مرد زبا

 زد و گفت: هیدستش رو باالي سرم تک

 .. خب؟!اریبه خودت فشار ن ادیآروم باش، ز -
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ل شده بود، خمار بهش ز نیرو تکون دادم، پلک هام انگار سنگ سرم

 زدم که گفت:

 برات بهتره ... یبخواب -

 نیاو تو ذهنم دنبال  دمیاي کش ازهیاتاق رو ترك کرد ... خم وبعد

 ام؟! یجواب بودم که من ک

 :ترانه

 هام رو محکم تر روي هم فشردم ... چشم

، وارش وانهیدشده اش، عربده هاش، حرکات  سرخصورت  ادش،یوفر داد

 و نیالتماساي حس ،یب یهاي ب هیگر

ي هق هق هاي خودم، شکسته ها ان،یبراي آروم نگه داشتنِ ک تالشش

 اش و خون یهوشیظروف، و درآخر ... ب

 شد ... یشدنش مدام جلوي چشمم تکرار م دماغ

 نبود ... بود؟! زيیفشار خون کم چ یرفتن ناگهان باال

ل حتماکه ا یچ یعنیگفته هاي دکتر ...  ادآوردنیاز به  دیلرز یم تنم

 داشت سکته ي مغزي کنه؟
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 !؟یِراحت نیسکته ي مغزي به هم مگه

 :دیچیپیدکتر توي گوشم م صداي

 یحت یطیشرا نی، در چنباال رفته بود یفشارش به نحو خطرناک -

 جانیاحتمال سکته ي مغزي هم هست ... ه

 اي که بهش وارد شده باعث...  یاز حد و فشار عصب شیب

و رتم دس ارم،یب ادیخواستم به  ینم گهیخواستم بشنوم، د ینم گهید

 رويِ گوشم گذاشتم ...

 د؟ش یعاص نطوریکرد؟ ا انیطغ نطوریمرد ا نیشد که ا یمگه چ ا،یخدا

 کرد رانیرو و اشیمجنون وار دن نطوریا

 آوار موند؟! رِیخودش ز و

شت کردم از نگاه هاي بغض دار و درمونده اش ... عجب دردي دا بغض

 پدر ومادر ... نیي ا نهیک

 کار کرده بود؟ یچ مگه

 نیاداشت؟ مگه ناخواسته بودن  نهیانقدر حرف هاي نازي بويِ ک چرا

 داره؟! یهمه دشمن
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 چه سرّيِ؟ چه رازِي؟! ایخدا

 !وا؟یهبه نازي و مراسم تولد  انیداشت پدر نشدنِ ک یربط چه

رو کنارم احساس کردم، چشم گشودم،  یحضور کس دم،یکش یآه

 بود ... نیحس

 و داغون! گرفته

 زد: لب

 ؟یخوب -

 :دمیجاي جواب، پرس به

 زنگ زدي؟! ایمیبه ک -

 داد: سرتکون

 انیککنه  یم یتاب یهمه اش ب یبهتره، ول یب یگه حالِ ب یآره ... م -

 ... نهیرو بب

(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 
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د ها! جهنم بوشدنش ... واي از اون ساعت  هوشیب ،یب یب غیج صداي

 !کیکوچ زیانگاري در سا

 زدم: هیتک واریرو به د سرم

 حالش خوبه؟ انیبه نظرت ک -

 زد: هیتک واریبه د سر

 خوب باشه! چند ساعت شده؟! دوارمیآره ... ام -

 چشم بست و انیبه ساعتم کردم ... چند ساعت شده بود که ک ینگاه

 از یب یخون دماغ شد و به دنبالش ب

 خورد؟! نینوه اش زم دنید

 می.. ندمیچشم تنگ کردم و تو ذهنم ساعت ها رو کنار هم چ یکم

 ساعت هیساعت اونور،  مین نور،یساعت ا

 ... شهیم

 کردم و گفتم: یپوف

 شه ... یم یساعت ستیب هیاوووم ...  -
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 دور هوا کیمرد متوجه نشد  نیبا تعجب نگاهم کرد، انگار ا نیحس

 شد و دوباره روشن شد! کیتار

.. انگار .خبري بود و ما هم  یتو ب انیساعت شده بود که ک ستی... ب آره

 خبري! یما هم توب

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست نیحس

.. .گران شده بود ن چارهیزنگ زد؟ ب یمیبود خانم کر نیپس واسه هم -

 شده که نه شما و نه یگفت چ یم

 ... نیومدیشرکت ن سییر

 رو رويِ زانوهاش گذاشت: سرش

 بود! یبتیچه مص گهید نیا -

 ... نمیرو سالم بب انمهریخواست ک یهام سوخت ... من دلم م چشم

 اما سالم! نیهرچند غمگ

 ... فتهیحال و روز ب نیبه ا انمهریکردم ک یفکرش رو نم چیه

م، ادد صیشده بودم از دور اومدن دکتر رو تشخ رهیهدف به روبرو خ یب

 گفتم:با هل 
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 دکتر تاجبخش! -

ش رد نگاهم رو گرفت و هر دو با هم به سمت د،یهم از جا پر نیحس

 ... میرفت

 :دیزودتر پرس نیچهره اش گرفته بود، حس ستاد،یا دنمونید با

 شد دکتر؟! یچ -

 چرخوند و گفت: نمونیرو ب نگاهش

 به هوش اومد.. -

 ي هر دو خارج شد ... هیآسوده بود که از ر نفس

 ... اما -

 د:کر مون حبس نهیکه گفت نفس ِ تازه رها شده رو دوباره تو س یی اما

 !ادینم ادشی یچیه نکهیاما مثه ا -

 یمگه م اد؟ینم ادشی یچی... ه میبهش زل زد جیدو بهت زده و گ هر

 شه؟!

 :دیسوالم رو پرس نیحس

 نخورده که! ییشه دکتر؟ سرش به جا یمگه م -
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 لبخندي خسته زد: دکتر

ره، بگذ یچند ساعت دی... بگذار ینخورده، ول ییدرسته ... سرش به جا -

 کنم ... یاونوقت باهاتون صحبت م

 :دیعجول پرس نیحس

 دکتر اما ... -

 به شونه اش زد و گفت: یدست دکتر

ع بگم بگذره تا بتونم به قط کم هی دی.. با.نگران نباش، فقط صبر کن!  -

 که ...

طع د قار که دکتر رو مخاطب قرار داده بوي حرفش با صداي پرست ادامه

 ي گفت ورفت! دیشد ... ببخش

 مات! نِیمبهوت زل زدم به حس من

 !؟یچ یعنی

 رفته؟ ادشیکه  یچ یعنی

 !؟یفراموش یعنی

 چه خبر بود؟! ایخدا
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 !؟یشبه فراموش نیسکته ي مغزي و حاال ا اول

 گرفته باشه؟! یممکن بود فراموش یعنی

ر؟ مادگفت به اون پدر و دیبا ی... چ دیاي اشک روي گونه ام چک قطره

 !؟یچ

*** 

 یت یاش انداختم ... تازه از س دهینگاهم رو به صورت رنگ پر نگران

 اسکن برگشته بود!

 و زار به خواب رفته بود ... خسته

 روبروم ... مارِیببودم نگرانِ مرد  نگران

ود شده بود از اثرات که کب یکردم، دست رهیرو به دستش خ چشمم

 ... وکتیآنژ

 د،دا یرو به دستش رسوندم و آروم نوازشش کردم، بغض آزارم م دستم

 کردن؟ یباهاش رفتار م نطوریچرا ا

 غرورش رو، روحش رو زخم بزنن؟! نطوریبود؟! حقش بود ا حقش

 آزردنش؟! شتریبهش گفتن حرومزاده؟ اگر هم بود چرا ب چرا
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 کردن؟ تشیکم اذ مگه

 بودنش رو به روش آوردن؟! میعق چرا

 داشتن؟! یدست از سرش برنم چرا

 ینم ادمیاز گذشته  یچیروزها ه نیتو ا ه،یثان نیلحظه، تو ا نیا تو

 کرده بود، و فقط و لترشیف یکیاومد، انگار 

.. باشه ششیکنارش باشه، پ یکیداره  ازیکه ن دمید یمردي رو م فقط

 !نیهم

 .نشد .. داریب یازش فاصله گرفتم، ول یهاش که تکون خورد کم پلک

م ا یشونیبه پ یدادم و از اتاق خارج شدم، دست رونیرو با آه ب نفسم

 کالفه بودم و خسته ... دم،یکش

 به من کرد و گفت: یخسته نگاه نیحس

 نشد؟ داریب -

 باال انداختم: چونه

 نه. -
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م خ سر نیحس م،ینشست واریبه د دهیچسب مکتیکنار هم رويِ ن دوباره

 زد و هیتک دستبه کف  یشونیکرد و پ

 :گفت

 خواي برات بگم؟! یم -

 نگاهش کردم: یسوال

 !؟یاز چ -

 :دیکش یآه

 اومد ... رونیاز اون خونه ب انیشد که ک یچ نکهیاز ا -

ز ا دیبر انمهریشد که ک یچ یداشتم بشنوم؟ دوست داشتم بدون دوست

 مهر؟! یاون خونه ي ب

 ... یمهري و درد ول یجز ب ستین زیچ چیدونستم ه ی! هرچند منایقی

 دونستم. یم دیبا دیشا

 انتظار کشنده بود! نیبود بهتر از ا یچ هر

 زمزمه وار گفتم: نیبنابرا

 !؟یگ یم -
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 مقدمه اي شروع کرد: چیه یهاش رو باز و بسته کرد و ب پلک

دن، کر رونشیب یعنیزد ...  رونیاز خونه ب انیبود که ک شینُه سال پ -

 تو اون انیتحمل نداشت ک گهینازي د

 بودن یراض یب ی... ب یب ینازي و ب نیبباشه ... شده بود جنگ  خونه

 اش یهمه ساده دل نیو تنها با ا کّهی انِیک

 شِ وقت گهینازي اصرار داشت د یکنه، ول یکمبود محبتش تنها زندگ و

 اشون بکشه یپاش رو از زندگ انیکه ک

 ... رونیب

 به من کرد و گفت: ینگاه مین

 نزده بهت درباره اش؟! یحرف چیه انمهریواقعا ک -

ش ابود که بخواد درباره  ینیریخوب وش زِیگفت؟ مگه چ یم دیبا یچ

 حرف بزنه؟

 ... ودنب ريیدلپذ زِیمادرش نخواد اون تو خونه ي پدري بمونه چ نکهیا

 اکتفا کردم: یبه جواب کوتاه یول

 نه ... -
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 کرد و چشم بست: یپوف

از زبونش بشنوي  دیهستم که با یسکنه جاشِ که بهت بگم، نه من  -

 خب ... ی... ول

 و ادامه داد: دیبه موهاش کش یدست د،یگز لب

و  عوا هادوجه! تو طولِ همه ي اون  چیشد ... به ه ینم یراض یب یب -

 هیپناه  یمظلوم و ب انیجر و بحثا ک

. زد .. یکرد و دم نم یکرد ... بغض م یو سکوت م ستادیا یم گوشه

 زدم یوقت ها که بهش سر م یبعض ادمِی

م گم تما یبهت م یداشتن.. وقت یمادر و دختر دست از جدل برنم هم

 دمِ یحت یعنیبودن  ریوقت با هم درگ

 لاز آب و گ انیک گهیگفت د یشد!نازي همه اش م یهم م صبح

 باشه؟ ... نجایهمه اش ا دیدراومده ... چرا با

رص و ح تیبار تو اوج عصبان هیبار، فقط  هی انیبود که ک نیاش ا بهونه

 بودنش میو بغضش و تو اوج درمانِ عق
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 ی! ولبود.. دهیترس یرو هل داده بود که نه افتاده بود و نه حت سارا

 به نکهیهمون شد بهونه ي نازي ... بعد از ا

 یجان تیامن کرد گفت که بچه هاش ریرو تحق انیکامل ک طور

 بزنه ... بیممکنِ بهشون آس انیندارن!که ک

 همکرد جمله پشت  یم یسکوت کرد و انگار تو سکوتش سع یکم

 کرد و گفت: یکنه، پوف فیرد

 یم چه هامثه ب دید یزدم، منو که م یداغون بود ... بهش سر م انیک -

 دوره نیتو ا گفتی... م هیگر ریزد ز

ي، بچه هاش نرن خونه مجرد یمادرا حاضرن جونشون رو بدن ول زمونه

 بچه هاشون رو از خودشون دور نکنن

ثه م که دمشید یاوقات م یکنه ... بعض یم رونمیمادرِ من داره ب یول

 گوشه مچاله شده بود و مات هیبچه  هی

ه ذر اومد، داشت ذره یاز حد بهش فشار م شیي روبروش بود ... ب زده

 گفتیهمه اش م یب یب شد، یآب م
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کنه، چرا دست از سرش  ینم یتو عمارت زندگ گهیکه د اون

 نکهیبود!تا ا یکی نازيحرف  ی!ولداري؟یبرنم

 هیه ب یداد ... ول تیاز غصه رضا رهیمیداره م انیکه ک دید یب یب یوقت

 رو به یپول کلون هی رضایعل نکهیشرط!ا

...  رهیدر نظر بگ انهیالحساب و هر ماه هم براش ماه یعل زهیبر حسابش

 ممکنِ نکهیکرد!ا یاش رو م ندهیفکر آ

 یلايِ و یمیزنِ قد یب یب نکهی... با ا ارهیدووم ن ادیپشتوانه ز یب انیک

 نطوريیکنه.. ا یفکرش خوب کار م

تونستن جبران  یهاشون رو م یمحبت یدهم درصد از ب کی حداقل

 یمخالفت کرد ول لیهم اوا رضایکنن ... عل

ز ا بعد انیچاره اي نداشت ... البته ک دیرو د یب یب یِسرسخت یوقت

 یدو سال اون حساب رو بست ... نم یکی

 یسخت یلیبره ... خ نشید ریز نیاز ا شتریبه قول خودش ب خواست

 من همه اش دلم ی...! ولیلی.. خدیکش
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 یمن هیانقدر بهش کنا گهیاومده د رونیبود که از اون خونه که ب خوش

 ی... ول یکنن ول ینم تشیزنن، انقدر اذ

 خام بود! الیخ

 زد و ادامه داد: هیتک واریرو به د سرش

 میهم کردرو فرا یلیبار وسا نیاول یوقت د،یخونه رو خر نیا یوقت -

 شد!نه مثه امروز وونهیبراي خونه اش ... د

 تخیرو به هم ر زیکنترل اعصابش رو از دست داد، همه چ ی... ول یول

 ... کم مونده بود منو هم بزنه!

 کرد: نگاهم

.. .شد ... سابقه ي فشار خون نداشت  نطوريیدونم چرا ا ینم -

 یکرد اما اصال فکر نم یم تشیسردرداش اذ

 بشه ... نطوريیروز ا هی کردم

ن مو  جا به جا شد یخواست بگه ... کم یم زيینگاهم کرد، چ دیترد با

 ت:و من کنان گف
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 یمنگاه نکن ...  کلشید و هحساسِ!به ق یلیخب ... اون ... اون خ -

 من بهت گفتم تا گذشته گم؟یم یچ یدون

... خودش زحمت  دهیکجا بوده و به کجا رس یبفهم ،یرو بفهم اش

 همه اعتبار و نیدانشگاه، شرکت، ا ده،یکش

.. بهش اي که داره . یخونوادگ تی. اونم با وضعستیورسم ... کم ن اسم

 کن ... خب؟! شترتوجهی... بهش ب

 گفته هاش بود.. چطور طاقت شِیمن فکرم پ ینگاهم کرد ول ملتمس

 یهمه ب نیبا ا ؟یهمه سخت نیآورد با ا

 آدم چه قدر صبر داره؟! کیمگه  ؟یرحم

 از پر ايیدن کیبا  یهجده نوزده ساله بود، نوجوون انیک شِیپ فکرم

 تالطم!

 مرد؟ نیا دیکش یچ

داشت  یکردم مگه راه یمردي که من راحت از ضعفش صحبت م نیا

 براي قوي بودن؟

 ... ستادنیمجالش رو داشت براي روي پا ا مگه
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 ... دنشیکرد زانوهاي لرزونش رو قوي کنه، محکم تر کوب یوقت سع هر

 دوباره صدام زد: نیحس

 ترانه خانم؟ -

 ... وزشریاز حالِ د ان،یدار نگاهش کردم، غصه دار از حالِ امروزِ ک غصه

 زد: یلبخند کمرنگ نیحس

ن درکش کن و بهش توجه کن ... م شتریکم ب هیکم ... فقط  هی -

 تکه چه قدر دوس یدون یتوهم م دونم،یم

 خواد.. یوار خاطرت رو م وانهی... د داره

 رطونیا نکهینبود، ا بیعج بدونه نیحس نکهیزده نگاهش کردم.. ا بهت

 بود! بیعج ارهیپروا به روم ب یب

 که مهربون گفت: دمیگز لب

اور کن ب نهیمقدار ازت محبت بب هیشه؟ اون اگه منم مثه برادرت ... با -

 شه ... برادرانه بهت یو رو م ریز اشیدن

 ... زهیریرو به پات م ایدن یکم باهاش خوب باش هیاگه  گم،یم
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 براي دنیشن لیدل ایخواستم جواب بدم، حوصله ي بحث کردن و  ینم

 طیشرا نیقانع شدن رو نداشتم.. تو ا

 !؟یگفتم؟ چ یم دیبا یچ واقعا

رومتر آ نینگفتم و تنها به تکون داد سر اکتفا کردم، حس زيیچ نیبنابرا

 گفت:

.. با و جواب بدي، جوابِ من رو بدي . یخوام االن فکر کن ینم -

 یم نیخودت فکر کن.. بب شیخودت، پ

.. ه .ارزشش رو دار انیترانه ... فک کنم ک ایبا خودت کنار ب ؟یتون

 منتظر روشن شدنِ  دیهرچند االن فقط با

 ،ستیدونم جاش ن یتو رو خدا فکر کن ... م ی... ول یول میباش وضعش

 و اصال ستین طشیشرا ست،یوقتش ن

. بهش ... پناهش شو .. پشتوانه اش شو یحال و روزمون، ول بهربط  یب

 فکر کن ترانه ...

 مرد! نیداشت ا یدست چشم هام رو ماساژ دادم ... چه سرگذشت با

 تر از زهر بود انگاري! تلخ
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سمت  نانبلند شدم و قدم ز ن؛یگاه حس یفرار از نگاه هاي گاه و ب براي

 گوديِ کمر تورفتم و دو دست  گهید

 زدم.. هیتک واریو به د گذاشتم

 شد؟یانتظار تموم م نیا یک پس

 :انمهریک

 بود! یساعت میشده بودم.. ن داریرو تو اتاق چرخوندم، ب نگاهم

 خودم رو باالتر بکشم که نتونستم ... یکردم کم یسع

 نبود که به دادم برسه؟ یبودم، کس کالفه

 خلدا دیبا روپوش سف یکه در باز شد و زن دیخدا صدام رو شن انگار

 :دیشد، لبخندي به روم پاش

 شما؟! نیشد داریب -

 شدم: تلخ

 شدم؟ یم دینبا -

 :دیباال پر ابروهاش

 ... پس من برم دکتر رو صدا کنم -
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 بود؟ آهان! یک گهیدکتر د دکتر؟

 !ناشناسزد ... همون مرد  یرو صدا م یمردي که کس همونِ

 بستم، خسته بودم انگاري ... کوه کنده بودم مگه؟! چشم

گاه ن یمن، به مرد و زن یِناراضباز نگاه صداي گشوده شدن در و  باز

 کردم که کنارِ دکتر بودن.. لبخند زدم

 تو قلبم ... نِیسنگ غمِ... برخالف  بهشون

 :دنیشروع کرد به سوال پرس دوباره

 شد؟ یچ یدون یم ؟یدون یاسم خودت رو م -

 کردم. به رگبار بسته بود منِ خسته رو! یمن تنها نگاهش م و

بدجور  همه خواب، باز هم خسته بودم، روحم خسته بود ... نیاوجود  با

 ي جهینت یب یِخسته بود، مثلِ خستگ

 ... ستونیاز کندن ب فرهاد

 فشرد و گفت: یشونه ام رو کم دکتر

 متاهل؟! ایچند سالته؟ مجردي  یدون یم -
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 اسمعقب رفت و رو به پرستاري که انگار حو یرو که ندادم کم جوابش

 بود، کرد و گفت:به داخل شدنش ن

 نشون نداد ... فقط همون رو بهت گفت؟! زيیکه چ یت یس -

 کرد و گفت: گهیبه دو نفرِ د نگاه

 ... ایهمراهم ب -

 حرفش: نیب دمیپر

 یچ دونمیو هفت سالمه، متاهلم، و م ستیبمجد ، انمهریاسمم ک -

 فکر کنم که بدونم ... یعنیشد!

 و ترانه ي مبهوت و مشعوف اشاره زدم: نیسر به حس با

 دوست و برادرم ... یکیاشون همسرم،ِ اون  یکی -

 !آره

.. مگه رو . صورت و نگاه مادرم توبره نفرت  ادمیشد  یبود ... مگه م ادمی

 به روزم آوردن؟ یبره چ ادمیشد  یم

 بره چطور منو به مرز جنون رسوندن؟ ادمیشد  یم مگه

 !نه
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...  اي مننرفتن جرقه اي بود بر ادیاز  نیا دید.. وشانبو یرفتن ادی از

 در من! رهاییتغ یلیبراي خ

 شد و گفت: کیلبخندي زد، بهم نزد دکتر

 ادته؟ی زیاالن همه چ یعنی -

ام  هنیاو کالفه جواب دادم ... مع دیدادم، بازم ازم سوال پرس سرتکون

 شدم یحوصله تر م یب هیکرد و من هر ثان

 حضورش! از

 گفت: نیداد و رو به حس تیرضا باالخره

 وبر اثر شوك  شترینشون نداده ... ب زيیهم چ یت یحالش خوبه! س -

 جور خالء هی یفشار خون و فشار عصب

که  فردياومده بود که رفع شد ... مثه حالت  شیبراش پ یذهن

 پره! یداره از سرش م یهوشیب

 به من ادامه داد: رو

.. باشه . کنترلتحت  فشار خونت نکهیبراي ا ،یینجایتا فردا صبح ا -

 مراقب خودت باش ی! ولیبعدش مرخص
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... 

 براي تشکر ... اینگفتم در جوابش  زيیچ

 شد، اخم داشت: کیبهم نزد نیکه رفت حس یوقت

 از دستت ... مینصفه جون شد -

 داشت..! حق

به  یچ حال و روز افتاده بودم، اصال نیدونم چه مدت بود که به ا ینم

 یکه بود م یهر چ یروزم اومده بود ول

 نگرانم شده ... نیحس دونستم

 رو به خاطر من تحمل کرده بود ... یو سخت یهمه نگران نیا

 گفتم: آهسته

 بگم ... شرمنده ام ... یدونم چ ینم -

 :دیبهم بده، ترانه با بغض پرس یجواب نکهیاز ا قبل

 !؟یخوب -

 هاش سرخ بود و به خون نشسته ... خسته بود! چشم

 دلم خسته بود ... زیعز
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 :دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 آره ... خوبم ... -

 ند وباز هنوز دور بود، نگاهش رو تو صورتم چرخو یشد ول تخت کینزد

 زمزمه کرد:

 خدا رو شکر ... -

ند بخل دیبود، شا نیریترانه برام ش یِنگران دیهم لبخند زد، شا نیحس

 من فراموش یبود ول نیریش نیهاي حس

 بهم گذشته ... یبودم که چ نکرده

 کردم ... یوقت فراموش نم چیوه

 به من و ترانه کرد و گفت: ینگاه یرکیز ریز نیحس

 ... یزنگ بزنم و بگم که خوب ایمیبه ک رمیمن م -

 بود دل تنگم؟ دهیفهم

 بود چه قدر داغونم؟ دهیفهم

 رشتیوب شتریگذشت، ب یشدنم م داریکه از ب هیبود که هر ثان دهیفهم

 گرفتن و یجلوي چشمم جون م ریتصاو
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 کردن؟یم داغونم

 بود، زمزمه وار صداش زدم: ستادهیهنوز دور ازمن ا ترانه

 ترانه؟ -

 نگاهم کرد، دستم رو به سمتش دراز کردم: یگرفتگ با

 جلو ... ایب -

جلو اومد و دستش رو تويِ دستم  دیترد یمخالفت، ب یحرف، ب یب

 گذاشت، آروم گفتم:

 چند روز گذشته؟ -

و جوابم رو  دینپرس زيیچ نیزنم بنابرا یحرف م یدونست از چ یم

 داد:

 شه ... یروزي م هی هی -

 رو فشرد و گفت: دستم

 .میترسوند -

 رمق لبخند زدم: یب

 چرا؟ دي؟یترس -
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ه رو به باال دوخت تا اشک جمع شده توي چشم هاش رويِ گون نگاهش

 :زهیاش نر

 !دمی... فقط ترس یچیه -

 و آهسته دمیسر باال گرفتم و دستش رو به لبم رسوندم و بوس یکم

 گفتم:

 قربونت برم ... -

 و با خشم گفت: دیرو پس کش دستش

 !نطوريیصد بار گفتم نکن ا -

 ند زدم بهش!نگاه کردم، لبخ نشیخشمگصورت  به

 نکرده بود ... ريییتغ چیببرِ من، ه ماده

 بود چطور دفاع کرد از من جلوي مادرم! ادمی

 !مادر

 من بودن براي نازي درست بود؟ مادرِ

 اصال برام مادري کرد؟ مگه
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 زمبه رو یبا من؟ چ نیکار کرد یگلوم رو فشرد، لبخندم رفت، چ بغض

 که سرانجامم شد تخت نیآورد

 مارستان؟یب

 همه بدي بودم؟ نیا قِیال واقعا

ي االبصداي ترانه رو که از  یبستم تا نمِ اشکش رسوام نکنه، ول چشم

 پلک هام رو باز کردم: دمیسرم شن

با  یختیم رکه اونطوري تو خونه به ییتو ازتو فکرت ...  یدونم چ یم -

 حرف هاشون انتظار ندارم زود آروم

 االن بهش فک نکن ... باشه؟! یول اي،یو به خودت ب ريیبگ

مه ک کلتاومد، تک به  یم ادمی شتری... هر لحظه داشت ب دیام لرز چونه

 هاشون!

 ام رو توي دستش گرفت: چونه

 !ان؟یباشه ک -

 بدجور دلسوزانه بود ... آهسته لب زدم: نگاهش

 باشه ... -
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 و گفت: دینگاهش رو ازم دزد د،یزد، عقب کش لبخندي

 پسر خوب! نیآفر -

 !د؟شد فکر نکر یشد؟ م یزدم، گفت فعال بهش فکر نکنم ... م تلخندي

 کردم که بشه! یم یخواست، سع یترانه از من م اگه

 شد ... چون ترانه ازم خواست! یم دیبا

 :ترانه

 ساعت نگاه کردم، سه بعد از ظهر ... به

 ... میبود که به خونه اومده بود یدو ساعت یکی

 بود.. دهیخواب

 ته دلم برگشته بود، آروم بودم! زيیچ کی

 یحس کی یو اصال بهش فکر نکردم، ول اوردمیبه روي خودم ن درسته

 بود، چشم هاش بسته مارستانیتو ب یوقت

 ازم سلب شده بود ... دم،یشن یو صداش رو نم بود

 بود! تیحس امن دیوشا
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ز چند اعد رو گرفتم و حوله رو از رويِ موهام برداشتم، ب ایمیي ک شماره

 بوق جواب داد:

 جونم ترانه؟ -

 رو رويِ مبل گذاشتم و آهسته گفتم: حوله

 خوبه؟! یب یچه خبر؟ ب -

 کرد: یداشت چون آهسته داشت صحبت م تیاونم معذور انگار

 گه؟ید ارمشیبکنه ... شب  یم یتاب یخرده ب هیآره ... فقط  -

ن و در همو ختمیچاي ر یوانیرفتم و براي خودم ل آشپزخونهمت س به

 حال گفتم:

د ش یر مبدت دید یي نزار م هافیق نیرو با ا انیک ومدی یآره ... االن م -

 دو ساعت بخوابِ حالش یکی انی... ک

 ... ادیجاش م سر

 :دیپرس آروم

 !؟یکن یکار م یچ ؟یخودت خوب -

 نشستم: زیمو پشت  دمیاي کش ازهیخم



 

 

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 چطوره؟ نی... آقا حس دایتازه دوش گرفتم ... خوابم م -

 :دیآهسته خند د،یخند

 ... دهیاونم خواب -

 ام گرفت: خنده

 خندي؟ یحاال چرا م -

 خنده اش باال تر رفت: صداي

 تو بد صحنه اي گرفتمون! یب یآخه ب -

 ینلح اش موندم، با هیباال رفته منتظر بق ییخندون و ابروها یلب با

 همراه با خنده ادامه داد:

وت رگالب به  گهیتو اتاقم.. د دیرداشت پراومد خونه نه گذاشت نه ب -

 !...گهید گهیکه ... د میبود صحنهوسط 

 اهم اهم کنان مچمون رو گرفت! یب یب

 بعد خنده یتر شد و دستم رو جلوي دهنم گرفتم، کم دیام شد خنده

 ینم گهیهم انگار د ایمیام فروکش کرد، ک

 اومد، باالخره به حرف اومد: یفقط صداي نفس هاش م د،یخند
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ر راحت ت دنیندخنفس راحت بکشم ترانه ... انگاري  هیتونم  یحاال م -

 شده ...

 !راحت تر شده بود دنیزدم از ته دل، آره ... انگار خند لبخندي

ز ابود و خبري  هوشیب انمهریک مارستانیموقع تو ب نیا یوقت روزید

 شد یسخت م م،یو حالش نداشت تیوضع

 داد ... شها رو ک لب

 ... دمیکردم و چاي ام رو کم کم نوش یخداحافظ ایمیک با

 و بلند شدم ،یخواب یسوخت از ب یچشم هام م دم،یکش ازهیخم دوباره

 به اتاق رفتم ...

نشستم  گهیدتو تخت نداشت، آروم سمت  تشیتوي موقع ريییتغ چیه

 شدم ... رهیو به چهره اش خ

 کرد؟ یواقعا سکته ي مغزي م اگر

 گرفت؟ یم یواقعا فراموش اگر

 گشت به خونه؟ یدوباره بر نم اگر
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 ستد نیدست هاش نگاه کردم که رويِ شکمش بود ... اگر دوباره ا به

 افتاد؟ یها به کار نم

 دونستم ... یرو نم لشیکه دل یگلوم رو گرفت.. بغض بغض

 داشتم؟ازش نفرت ن یزمان کیمن  مگه

 م؟زد یم شیکردم و ن یمن نبودم که با هر جمله ام بهش حمله م مگه

 یمبه گلوم فشار  نطوریچه دردي بود که ا نیچه ام شده بود؟ ا پس

 !؟یآورد؟ بغض براي چ

 به حلقه اش، حلقه شد ... نگاهم

 رو دوباره توي دستش انداخت؟ نیا یک

الش ح رانمهیواقعا ک یعنی ایخدا دم،یبا انگشتم رويِ حلقه اش کش آروم

 خوب بود؟!

 لب گفتم: ریز

 شکرت خدا ... -

 بود! یهمه شکرگذاري چ نیا لیدونستم دل یخودم هم نم و
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ء خم شدم، نگاهم روي اجزا یچشم چرخوندم رويِ صورتش، کم دوباره

 هاي بسته پلکپشت  د،یصورتش چرخ

 بود ... شیچشم هاي نقره ا اش

 هاي پر از غمش ... چشم

 !دیاره لرزدوب دلم

 شده بود انگار، منار جنبون شده بود انگار! ادیبن سست

 ...م خواستم بکن یداشتم براي کاري که م دیرو باال آوردم، ترد دستم

 نیرو خاك کردم، فکر کنم حقش بود که حداقل به پاس ا دمیترد اما

 که بهمون کرده بود، بهش یهمه محبت

 کنم ... محبت

 تو وجودم پوزخند زد: یکس

 واقعا واسه تشکرِ؟! -

 تونه باشه جز یم یزدم که خفه شو!چ ادیبا تمام وجود سرش فر و

 تشکر؟

 !ستیدونستم که فقط تشکر ن یخودم هم م یول
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لبش به  د،یموهاش چرخ نیآروم روِي موهاش نشست، آهسته ب دستم

 لبخند باز شد ...

و کردن، حس کرده بود دستم ر یکه نبود بگم فرشته ها نازش م بچه

 رويِ موهاش ...

 نیا نِیریاجازه به عادت د یاراده، ب یسرم ب دم،یکش ازهیخم دوباره

 اش، روي نهیروزهام، قرار گرفت رويِ س

 کوبانش ... قلبِ

 !ستاد؟یا یقلب م نیبا خودم فکر کردم اگر ا و

 اگر هام؟ نیشد جواب ا یم یچ

 از گرمايِ تنش ... من؛هام بسته شد بدون خواست  چشم

 اومد! یاومد ... بدجور خوابم م یم خوابم

 :انمهریک

 یکرد ول ینم تمیرويِ قلبم چشم باز کردم، اذ ینیاحساس سنگ با

 بود یچ نیتو خواب آسوده نبود که ا المیخ

 کم وزن؟! یام، حت نهیبار شده بود رويِ س که
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 کرد! ریموهام گ نیب ییترانه، ابروهام جا سیموهايِ خ دنید با

 واقعا ترانه بود؟ نیا

 امکان داشت؟ یعنیاون حسِ توي خواب؟! نکنه

ه تر کود بام؟ نم موهايِ ترانه  نهیبود که سر گذاشته بود رويِ س ترانه

 رو؟ راهنمیکرده بود پ

 هام رو باز و بسته کردم ... واقعا ترانه بود؟ پلک

ي دونستم اگر روبرو یخوب م رم،یتونستم جلويِ لب هام رو بگ ینم

 مطمئنا تمام دندون هام ستادم،یا یم هنیآ

 بود! دنید قابلِ

 ... دمیو رويِ موهاش رو بوس دمیباال کش گردن

 ... دیچیام پ ینیخوبش توي ب عطرِ

 محالِ! یهمه خوشبخت نیقولِ فردي، من و ا به

 ... یول

 ؟یخوشبخت
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 شِ یاافز لیاومده بودم به دل مارستانیبود که من تازه از ب یخوشبخت

 حرف هاي مادرم و دم دنیاز شن یفشار ناش

 برابرش؟! نزدن

 و اخم شد ... دیتنگ شد، ابروهام به هم چسب خُلقم

 ؟یبراي چ چرا؟

 ر؟یهمه تحق نیا یچ براي

 به خاطر ناخواسته بودن؟ ایمناقصه؟  کی براي

 وسط؟! نیبود ا یمن چ ریتقص

ه گنا یبچه ي ب کینطفه ي  ريیمن بودم که ... که باعث شکل گ مگه

 شدم..؟

 گناه ... یبچه ي ناخواسته ي ب کی

 !ن؟یواقعا به حروم شکل گرفته باشم تو بطنِ نازن اگه

 گلوم بزرگ شد ... بیس

 زد: ادیحس تازه رشد کرده فر کی یول

 بودن ... چارهیقورتش بده!بسِ ب -
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ه، انموهاي تر نیام رو آروم فرو کردم ب ینیآروم شدن دوباره ب براي

 بار لبم کمرنگ نقشِ  نیچشم بستم و ا

 زد! لبخند

 يِ و سرش رو رو دمیکش رونیترانه ب رِیاومدم و آهسته تن از ز عقب

 اليِ پلک یبالشت گذاشتم، خمارِ خواب کم

 يِرو دمیکه بسته شد، دست کش دینکش هیبه ثان یرو باز کرد ول هاش

 ... سشیموهاي خ

 چشم دنبالِ حوله گشتم ... با

 ... نبود

 دمخم ش دم،یاومدم و ملحفه رو تا رويِ شونه هاش کش نییتخت پا از

 میتو ن دم،یوآهسته گونه اش رو بوس

 صورتش آهسته زمزمه کردم: یسانت

 قربونت برم ... -

 دختر داشتم؟ نیاي جز ا گهید دیام مگه
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 داشتم و آهستهرفتم.. حوله اي بر کمدراست کردم و به سمت  کمر

 رويِ موهايِ ترانه گذاشتم و اضافه اش رو

 ... گردنشموهاش و پشت  رِیز فرستادم

 !اش داريیبهش نگاه کردم، تو خواب مظلوم بود.. برخالف ب دوباره

، وابچهره ي آروم و مظلوم تويِ خ نیترانه، با ا نیشد ا ینم باورم

 ستادیهمون ترانه اي باشه که تو روي نازي ا

... 

 کردم و چنگ زدم به موهام.. یپوف

 نازي، نازي، مادر! نازي،

کردم فکر المذهبم رو منصرف کنم  یم یرفتم و سع یطرف م هر

 به سمتش ... دیچرخ یازش، باز م

 ام!فکره یِشگیمامن هم پنجره،زدم، پناه گرفتم پشت  رونیاتاق ب از

 خواستم بکنم؟ یکار م یچ

 همه ساکت بودن؟ نینبود ا بس

 بودن؟ فیمه ضعه نیا
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 زدم؟ یو دم نم دمیشن یحرف م دیبا یک تا

 یرفت ... مگه چ یجلوي چشمم رژه م رضایعل نیي خشمگ چهره

 گفته بودم که برّاق شد تو صورتم؟

 مرد از حقِ خودم دفاع کنم ... نیدرست بلد نبودم برابر ا یحت

 بود.. ی... فردا روزِ مهم فردا

. .. که مدت ها ازش فرار کردم ییها زیهمه ي چ ز،یآغاز همه چ دیشا

 از مقاومت کردن..

 کردم گرمم شده ... یبستم، حس م چشم

ه ب شدم رهیهام رو چند بار مشت کردم و دوباره باز کردم ... خ دست

 بود، دهیچرخ یحلقه ي توي دستم، کم

 کردم و بوسه اي بهش زدم ... درستش

 !دیکردم ... با یکاري م کی دیبا

 :ترانه

 ... دمیخواب یلیاتاق بهم نشون داد که خ یکیکه باز کردم تار پلک

 من که ... یتخت بودم ... ول رويِ
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 گذاشتم؟ انیي ک نهیهام گرد شد، من سر رويِ س چشم

 شدم به بالشت ... رهیخ

 کنم من؟ یکار م یچ

 کو؟ انیککردم ... پس خود  اخم

ل وکه بودنِ حوله هر چند شل و  دمیبه موهام کش یشدم و دست بلند

 باعث تعجبم شد، حوله شتریرويِ موهام ب

 ونریدست گرفتم و دوباره پنجه توي موهام فرو کردم، از اتاق ب به

 دست نیرفتم، رويِ مبل نشسته بود و سر ب

 گرفته بود، نگران شدم ... هاش

 :ستادمیرمق لبخند زد، کنارش ا یزدم، سر بلند کرد، ب صداش

د کنه؟ هان؟ فشارت باال رفته؟ حالت ب یده؟ سرت درد مش یچ -

 مارستان؟یببرمت ب دوباره؟

 حرفم، دست باال گرفت و گفت: نیب دیپر

 ... ستیام ن يزیچه خبرته دختر!آرومتر ... چ -

 رويِ مبل نشستم: کنارش
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 ... یپس چته؟ چرا سرت رو گرفت -

 یمکرو باال آوردم و رويِ بازوش گذاشتم و  لرزونمکرد، دست  سکوت

 تکونش دادم:

 ان؟یک -

 رو با مکث بلند کرد و بهم نگاه کرد، آهسته گفت: سرش

خوردي  یاگه سرما م ؟یبودي خانم چرا موهات رو خشک نکرده -

 !؟یچ

 کارِ خودش بود ... پس

اخم کردم و سرم رو از دست  نیخواست بحث عوض کنه بنابرا یم

 اومد دور کردم یم موهامسمت  هاش که به

 گفتم: و

 تو جوابم رو بده ... چته؟ -

زي با رويِ موهام، همونطور که باهاشون دیدست جلو آورد و کش مصرانه

 کرد، گفت: یم

 ... یچیه -
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 :شدم که زوم شده بود رويِ موهام، آهسته گفتم رهیچشم هاش خ به

 شده؟ تو فکري انگار ... یشه ... چ یکه نم یچیه -

 کیهاي نقره اي رنگش که قفل شد تو نگاهم، حس کردم  پروژکتور

 از جاش تکون خورد و سقوط کرد! زيیچ

 به ... کم کم لبش رمیدهن فرو دادم، قدرت نداشتم نگاه ازش بگ آب

 لبخند باز شد و آهسته لب زد:

 که؟ یدون یدوست دارم ... م یلیخ -

 !بعدي سقوط

 اراده بلند شده بود گفتم: یکه ب ییازش گرفتم و با صدا نگاه

 چت شده؟ ،ینگفت -

 باال رفت، بعد از چند لحظه اي سکوت گفت: یکم ابروهاش

 کردم ... یداشتم فکر م -

 بزنم: شخندیکردم ن یسع

 گفتم که! نویخب منم هم -
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تن  د،یکش خودشداد و منو به سمت  هیمبل تک یِرو به پشت سرش

 یام انگار فلز بود برابرِ آهن ربا، م یلعنت

 !یمقاومت چیه یسمتش ب دیکش

 مرگم شده بود؟! چه

 :دیچیرو دورم پ بازوش

 کردم ... یداشتم به فردا فکر م -

 فردا چه خبر بود؟ روزِ مناقصه؟ فردا؟

 نگفتم که ادامه داد: زيیچ

 م؟یبر یم یعنی -

 قرار بود بشه؟ ینداشتم بدم.. چ یجواب

 ره به حرف اومد:دوبا خودش

 نه..ک یبا حرفاش و کاراش دق مرگم م رضایعل م،یاگه نبر -

 لباسش رو ... دیبه چنگ کش دستم

 کرد، لب زد: نگاهم

 ه؟یچ -
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ار م کحسم بدون اجازه باز شدن، زبونم بدون فرمان از مغز یهاي ب لب

 کرد:

 خدا نکنه! -

 زد کمرنگ: لبخند

 ... دارهیدست از سرم بر نم یدون یخودت م -

 دهن فرو بردم: آب

 خب جوابش رو بده ... -

 :دیکش یآه

 شد! یکاش م -

ه بهش نگا قیو دق دمیکش رونیبازوهاش ب نیشدم، خودم رو از ب جدي

 کردم:

 شه! یم -

 به موهاش: دیدست کش شونیپر

 یبونم قفل مانگاري جلوش ... ز ارمیشه؟ چطوري؟ کم م یچطوري م -

 شه!
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 فشار یکم خودم،بار به خواست  نیرو رويِ بازوش گذاشتم، ا دستم

 آوردم به بازوش:

ات  کاري ؟یترس یم یاز چ انیکم داري؟ ک یشه ... مگه تو چ یم -

 ادتیتونن بکنن ... گذشته ات روبه  ینم

ام حتر.. جوابشون رو بده ... استیکنن؟ جلوشون با یم رتیتحق ارن؟یم

 یب گمی... نماالن  یپدر ومادر واجبِ، ول

 ساکت نمون ... به ... به ... یکن ول یاحترام

 م:تونستم بگم، سخت بود گفتنش، سري تکون دادم وتند تند گفت ینم

بار  هیاگه  ؟یکن یحمل مت فته،یاتفاق ب نیا گهیبار د هیبه نظرت اگه  -

 بره باال، دیشد نطوریفشار خونت ا گهید

 !اره؟یطاقت م تنت

ن رو ازم گرفت و م رومیجمله ن نیزدم، انگار گفتن ا ینفس م نفس

 حسِ ناشناخته نیهنوز در شگفت بودم از ا

... 

 :دیخودش رو جلو کش یکم
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 تونم؟ یبه نظرت م -

 سر تکون دادم: نانیاطم با

 ... یتون یم -

 لبخند زد ودوباره چالِ صورتش خار شد تو چشم هام: مهربون

 مطمئن؟ -

 :رمیاز خنده بگ یناش یِرورفتگکردم نگاه از اون ف یسع

 مطمئن! -

م ا ینینفسم رو با فشار از ب د،یآغوشش کش نیزد و دوباره منو ب پلک

 شد یفرستادم.. داشت سخت م رونیب

 !انگار

 !؟یداد ... به چ یانگار داشت واکنش نشون م تنم

 شد؟ یگرمش م چرا

 :دمیو من، بدون فکر پرس دیرو موهام کش دست

 ازشون؟متنفر شدي  -

 :ستادیا دستش
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 ؟یاز ک -

 که ندادم، خودش گفت: جواب

 مامان و بابام؟ -

 ییدرد داشت، با صدا یلیخ دیکه کش یبار آه نیدادم، ا سرتکون

 گرفته گفت:

ن چشِ مدلِ المصبِ  نیدونم ا ینه ... نم یباورت نشه ول دینه ... شا -

 بدي ها باز ازشون نیکه با همه ي ا

 رمس یهر چ دیشا گمیاوقات به خودم م ی... بعض رهیگیبه دل نم نهیک

 یحقمِ که ازشون نفرت ندارم ... نم ادیم

 ... دونم

 لرزون گفتم: ییکردم از غصه ي صداش و با صدا بغض

 !ستیحقش ن شکسی.. هستیحقت ن -

 اش رو روِي موهام گذاشت: گونه

 دمیواب دخشدم و تو رو تو  داریکه ب یاز وقت یدون یدونم ... م یم -

 کنم؟ یفکر م یدارم به چ
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 :دمیپرس آهسته

 ؟یبه چ -

 مکث کرد و بعد گفت: یلحظات

سب گهیم ... دبشنوم و دم نزن مِسب گهی... د مِسب گهید نکهیبه ا -

 یدفاع نکنم ... م یکه بهم بتازونن و من حت مِ

م تقاان خوامیخوام ساکت بمونم.. م ینم گهید ی... ول برامسخت  دونم

 تونم، یشک داشتم که م ی... ول رمیبگ

 تو ... که

 گذاشت: صورتمرو باال گرفت و دست هاش رو دو طرف  سرم

 ... ده ... مطمئنم کردي ترانه یم یرمحرفات هر چند ساده، بهم دلگ -

 :دمیپرس دیترد با

 ؟یکار کن یخواي چ یم -

 تنگ کرد: یهاش رو کم چشم

 ه؟یو انتقام براي اونا چ هیتنب نیبدتر یدون یم -

 شکل انتقام باشه ازشون؟ نیتونست بدتر یم یبود؟ چ یچ
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 دونستم! ینم

ش ستکردم، لبخندي زد و با انگشت شَ نیینه باال پا یرو به معن سرم

 گونه ام رو نوازش کرد:

منو به  کنن یم یسع شهیهم ستم،یگن پسرشون ن یم شهیاونا هم -

 ازم دوري شهیخودشون نسبت ندن ... هم

اسمم  نمتو یکه م ییتا جا نکهیا ه؟یانتقام ازشون چ نیکنن ... بدتر یم

 خوام خون یرو بهشون بچسبونم ... نم

ودتاي ک ... مثه رمیگیراه بندازم ... به روش خودم انتقام م زيیخونر و

 و سر دعوانرم..! آهسته و آروم ... من مرد 

، دمهاش جواب ب کهیا و ته نی... اگه قرار باشه به توه ستمین وصدا

 تونم حقم رو یبا صداي بلند نم ی... ول دمیم

ه شه بهشون فهموند چه قدر اشتبا یهست که م یشکل هیاما  رم،یبگ

 حسرت اوناستبار نوبت  نیکنن ... ا یم

 نیمجد و همسرش نازن رضایخوام پسرِ عل یم ؟یفهم ی... م بخورن

 یباشم ... پسرِ اونا، فوق العاده اس...! م
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 و نازي باشم ... رضایپسر عل انمهر،یک خوام

 ؟یچ یعنیگفت ...  یم یدقت بهش نگاه کردم.. چ به

 کار کنه؟ یخواست چ یم

 تر گفت: عیدرکش نکردم، چون با لبخندي وس دیفهم انگار

 نمیجا بشکه من، هر ستین نیز ااباالتر  هیبراي اون زن و مرد، تنب -

 که نطوريیا یبگ دیبگم پسرشونم ... شا

 شونمن خودم رو به خوانینم دونم،یمن م یشه ... ول یخوب م براشون

 کارو بکنم، نینسبت بدم، واگه ا

 نیه اشه ... دوره ساکت بودن هم گذشته، قرار یتموم م نیسنگ براشون

 بار من اشتباهاتشون رو به رخ بکشم ...

الح س بود، با نیشدم، لبخند زدم ... هم یکم انگار داشتم متوجه م کم

 دهیزد ... د یخودشون بهشون ضربه م

 د اونارزناونا رو پدر و مادر و خودش رو ف انیک یواکنششون رو وقت بودم

 خوند ... یم

 پهن تر شد ... لبخندم
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 شد؟ یتر م کینزد انیکصورت  یچرا ه یول

نداشتم که عقب بکشم،  یقدرت یه ولکار کن یخواد چ یم دمیفهم

 ام خورد، صدايِ زنگ ینیاش که به ب ینیب

 ... دمیکش ینیو منم ه دیبا شتاب عقب کش انیهم بلند شد، ک در

 ودمبمتوجه شدم تو خلسه فرو رفته بودم ... محو چشم هاش شده  تازه

... 

 لبخند زد: نیو شرمگ جیگ انیک

 فک کنم زنگ زدن! -

 یرفت، نم فونیبستم، ازش دور شدم، بلند شد و به سراغِ آ چشم

 گه ... یم یچ دمیشن

 بودم! جیگ

 چه ام شده بود امروز؟ من

 ملنگم کرده بود؟ نطوریدردي بود که ا چه

لب کردم و دست روي ق ینیدوباره ه دمیرو که از باال سرم شن صداش

 گذاشتم، سرزنش وار گفت:
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 ؟یترس یم یچته؟ چرا ه -

 کنان چشم گشاد کردم، خنده اش نیبه جلو خم شد و من باز ه یکم

 گرفت:

 ... یکن یم نطوريیاي بابا ... چرا ا -

 و گفت: دیخند شتریب

 !نانیا نیمناسب بپوش ... حس زیچ هیپاشو برو  -

...  رهدوبا انیو با خوردِن شونه ام به شونه ي ک دمیفنر ازجا پر مثل

 !ــنیه

 تونم ازش دور بشم ... یکردم تا م یسع دیچیکه پ انیي ک قهقهه

 اتاق که به صورتم نگاه کردم سرخ شده بودم ... تو

 لب آهسته گفتم: ریز

 من چه امِ؟ -

*** 
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 ... یب یو نه ب انمهریصبح نه من خواب به چشمم اومد، نه ک تا

 .گرفت .. یچشم هاش نم م دید یرو م انیک یاي که هنوز وقت یب یب

 نگران بود! هنوز

ن مشک سر داد که تهش ا هیچنان گر د،یرو بعد از دو روز د انیک یوقت

 شد ... ریهم سراز ایمیو ک

ز ا یندگیبه نما نیخونه بمونه و حس انیقرار شد ک ،یموافقت همگ با

 شرکت به مناقصه بره ...

 ... ارضیدوباره با عل دارِیفشار و استرس و د نیخوب نبود ا انیک براي

نگفته، نگفته تا تو جهل خودشون  زيیگفت بهشون چ یم یب یب

 کنه، نیکرد که نفر یبسوزن ... دهن باز م

گفت دعا کن  یگرفت ... م یاش جلوش رو م یبا محبت ذات انمهریک

 همه جا اسمم به چه،یاسمم همه جا بپ

 رشتیب نیدونستم ا یو من م چهیمجد بپ رضایعل موفقِپسرِ ارشد  عنوان

 زن ودردآورِ براي اون  ینیاز هر نفر

 ... مرد
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 به ساعت نگاه کردم ... نُه صبح ... کالفه

خت ت رويِ انیهام رو ماساژ دادم، بلند شدم و به اتاق رفتم.. ک چشم

 بود رهیهدف به روبرو خ ینشسته بود و ب

... 

 زدم، نگاهم کرد، زمزمه کردم: صداش

 نگران نباش ... -

 گفت: شیاز تشو پر

 اگه نشه! -

 حرف بزنم: نانیکردم با اطم یسع

 ... شهیم -

 و بلند بلند گفت: دیبه صورتش کش یدست

شروع  یک میفکر کرد یحت م،یطرح هم زد یحت م،یهمه کارا رو کرد -

 ی... حت ی... حت میتموم کن یو ک میکن

... 

 نگاهم کرد: درمونده
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 آماده اس ... فقط ... فقط ... زیهمه چ -

 م:ردک یم انمهریروزها مثل نقل و نبات لبخند نثار ک نیزدم، ا لبخند

 ال،یخیب گم،یم ایدیتوکل به خدا، به روشِ جد گمیم ایمیبه روشِ قد -

 خدا خودش هوات رو داره ...

 م؟یکج شد، چه قدر مونده بود تا جواب رو بشنو یکم لبش

*** 

 یم حیرويِ مبل نشسته بود و تسب قراریب یب یبود، ب کی کینزد ساعت

 گفت ... یزد و ذکر م

 انگار پناه برده بود به نماز ... انیک

 خبري! یقدر بد بود ب چه

ي  تابهیهدف قاشق رو تو ماه یبودم و ب ستادهیاجاق گاز ا کنار

 چرخوندم ... یمرغ* م شکايیواو

 شد؟ یکردم که چ یفکر م نیو به ا دمیگز یرو م لبم

 گذاشته بود؟ نیبود که حس یچه شرط نیا

 ... رهیگ یدر هر صورت خودش تماس م که
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به  ییظرفشو میو س عیگذاشتم و با ما نکیقاشق رو توي س کالفه

 جونش افتادم ...

 شده بود؟ یچ

 زد؟ یزنگ نم چرا

 :دمیحرص غر با

 تر! وونهید یکیاز  یکی -

 ... دمیام کش یشونیبه پ یآب رو بستم و دست ریش

 خوردم ... یکه بلند شد تکونِ سخت انیک لیموبازنگ  صداي

 کرده بودم ... هل

د، با بو که نگاهش به درِ اتاق یب یقدم هاي لرزون به سالن رفتم، ب با

 بهم چشم دوخت و با سر اشاره منورود 

 برم ... انیک شِیکه پ زد

فن رفتم، بهت زده به تل اتاقو به سمت  دمیهام رو روِي هم کش لب

 بود ... رهیخ

 نشد؟ یعنی...  یعنیکرد،  یرو منعکس نم یحس چیه صورتش
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 اتاق شدم و آهسته صداش زدم: داخل

 ... انمهریک -

 چشم هاي گشاد شده نگاهم کرد ... با

 زد: لب

 نشد! -

 ببره؟ انمهریواقعا نشد؟ نشد که ک یعنیخراب شد!  زیچ همه

 اشخنده ه نیبا صداي بلند خنده اش رشته ي افکارم پاره شد، ب اما

 گفت:

 !ـــمیته بشم ... ترانه، بردسرشکس رضایواي خدا نشد که جلوي عل -

 دمیلحظه ي اول تنها نگاهش کردم و بعد دست هام رو به هم کوب چند

 و با ذوق گفتم:

 خدا مخلصتم! -

ه بد بو دهیصورتم چسب امیشد، تا به خودم ب کیبا سرعت بهم نزد انیک

 صورتش ...
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 از ییزد، دستش کمرم رو محکم گرفت و شدم جز یبوسه م اقیاشت با

 حکومت قدرتوجودش با شدت 

 یاش نکردم ول یهمراه د،یپوستم دو ریز یخاص یِ گرم آغوشش،

 تو ا،یح یحسِ ب کیمخالفت هم نکردم ... 

 حال رو! نیانگار خوش داشت ا وجودم

 باعث شد رهام کنه: یب یدونم چند لحظه گذشت که صداي ب ینم

 ذره هی! یکن یمهلل انقدر خوشحال شدي داري بچه رو خفه ماشاء اا -

 نفس بکش خب!

 اشه؟ممکن بود گونه هام سرخ شده ب یعنیانداختم ...  نییرو پا سرم

 داشتم ... مطمئن بودم کلِ صورتم سرخ شده! شک

 سرخوش گفت: انیک

 !می... مناقصه رو برد یب یب میبرد -

 :دمیرو شن یب یپر از خنده ي ب صداي

! نیدمولوچت مشخص بود بر ملچاز وجنات  یخب خدا رو شکر ... ول -

 !دمیفهم یهم م یگفت ینم
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 بردم ... یم نییپا شتریداشت سرم رو ب ییجا اگه

ق فر یب یب نیمهارت داشت تو مچ گرفتن! و چه قدر ا یب یب وانگار

 اي که شناخته بودم ... یب یداشت با ب

 نایسرم رو بلند کردم، ک یمبسته شدن در که اومد به زحمت ک صداي

 دیخند یچشم هاش م یخندون بود.. حت

... 

 و گفت: دیام رو بوس یشونیشد، پ کینزد بهم

 رو هم دوست دارم ... دنتیخجالت کش -

 فشرد: میرو گرفت و مال بازوم

 سرِ دلم مونده بود ... شبیاز د -

 زد و ادامه داد: یچشمک

 یشت مشه که اعالم کردن، دا یم یساعت میرو ن جهیگفت نت نیحس -

 یب یب هیرفت خونه ... خوش به حالش 

 ... رهیکه حالش رو بگ نداره
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ن نبود به به هم زد یته دلم راض یخواستم بهش اعتراض کنم ول یم

 اش ... یخوش

 .کردم حرارت دارم .. یزبون به دهن گرفتم، هنوز حس م نیبنابرا

 تکونم داد و گفت: یکم

 بزن خب ... یحرف هی -

 ام رو به زور از هم باز کردم: دهیهاي چسب لب

 !م؟یواقعا برد یعنی...  یعنی -

 اش چسبوند: نهیرو به س سرم

 !میآره ... واقعا برد -

و  ینبود جز دوست یحس چیهام رو دورِ کمرش حلقه کردم، ه دست

 ... تیاز موفق یخوشحال

 هام نم گرفته بود، اشک شوق! چشم

درش پبار موفق شد از  کیايِ من باالخره  غهیهمسر ص نکهیبراي ا نه

 مردي که نکهیبراي ا ره،یبگ یشیپ
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 نیبار محکم و قاطع بلند شده بود ... وا نیزدن، ا نشیزم شهیهم

 سرآغاز نبرد بود!

که شده از مرغ هاي ت لیتشک ،یالنینوع غذاي گ هیمرغ:  شکايی*واو

 ،یگوجه فرنگ ک،یتکه شده به ابعاد کوچ

 ی.. هم مار .آلوچه، به دلخواه ربِ گوجه و دانه هاي ان ایربِ انار  از،یپ

 شه با نون صرفش کرد و هم با برنج ...

 :انمهریک

 توي دستم نگاه کردم، تموم شد! یِنیریجعبه هاي ش به

 د،مهم تر بو زيیبرام از هر چ نینتونست منو شکست بده و ا رضایعل

 هم دارمونید نیآخرخاطرات  یحت گهید

 ... ادیتونست باعث بشه خم به ابروم ب ینم

ر ت کیبه درش نزد یي آسانسور برداشتم و کم وارهیام رو از د هیتک

 و در باز شد، دیچیپ یشدم، صداي زن

 ... دیرس یجا هم به گوش م نیو خنده از هم یشوخ صداي

 کم نبود! ییلویبود، چهار تا جعبه ي دو ک نیسنگ دستم
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د دا و غیپا به عقب فرستادم گوشم تنها صداي جشده رو که با  شیپ درِ

 !دیو سوت و دست رو شن

 بودم که خوشحال بودن! خوشحال

 یهمکار رويِ صندل رضايِیي تک تک شون خندون بود، عل چهره

 زد، یم یبلبلنفس سوت  کیبود و  ستادهیا

 داشت! یدست برنم یزد ول یاش سرخ شده و چشم هاش برق م چهره

 !رضایتا عل رضایعل نیقدر فرق بود ب چه

 گفت: خوشحال تیجمع نیبا صداي بلند از ب ماهان

 دونه مون! هی یکی سییبزن به افتخارِ ر -

 ... دیچیباز صداي کف و دست پ و

 ت!ارزش داش یلیبرام خ نیاون همه نگاه، نگاه پر از شاديِ حس نیب

برابر  ستمیکردم با یجرات نم یوقت حت چینبود من ه نیحس اگر

 پدر! نیپدرم.. پدر؟ چه نقشه ها داشتم براي ا

 گفتم: تیسپردم و رو به جمع یآبدارچرو به دست  ینیریي ش جعبه
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 اي فازنقشه ه میسر کارتون.. از االن تا دو هفته وقت دار نیبر نیپاش -

 بشه ... دییتا تا میاول رو بهشون برسون

 ... نیدست بجنبون پس

 ن روها و سربه سر گذاشتن هاشو یها و شوخ کهیمنتظر نموندم ت گهید

 روحِ تازه اي تو روزيیپ نی.. انگار انمیبب

 بود ... دهیدم همه

جلو رفتم  یکم اد،یم سرمپشت  نیدونستم حس یرو نبستم چون م در

 و برگشتم، در رو بست و در فاصله ي دو

 حک دونستم که تا ابد تو ذهنم یطرح لبخندش رو م ستاد،یام ا یقدم

 شد! یم

 لب گفت: ریتکون داد و ز سري

 تموم شد! -

خودش رو بهم رسوند و منو تو آغوشش گرفت، دست دورش حلقه  و

 کردم، آروم گفتم:

 تازه شروع شده! -
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ن کنم م بتراه.. تا ثا انیشروع شده بود ... هنوز مونده بود تا پا وتازه

 مجد هستم! رضایپسر عل

 وردهخ زخممرد  کین با احساسِ بفهمه، بازي کرد رضایبود تا عل مونده

 مناقصه کیاز باخت تو  شیب یتاوان

 ... داره

 مجد هستم! رضایبود همه جا ثبت بشه که من پسر عل قرار

 ابروهاش رو باال برد وگفت: نیحس م،یهم جدا شد از

 !؟یِامشب مهمون یدون یم -

 رو رويِ مبل گذاشتم: فمیک

 !؟یچ یِمهمون ؟یمهمون -

 زد: شخنديین

 ما تو مناقصه! روزيِیبه مناسبت پ ایشرکت آر یِمهمون -

 و گفت: دیتعجب بهش نگاه کردم که خند با

 و هم دعوت کرده ...ربرم! مجتهدي  ایجنابِ آر اونآخ قربون دست  -

 و گفتم: دمیکرد، لبم رو جو دنیشروع به خند وبلندتر
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 !؟یرو چ رضایعل -

 شد: نهیخنده اش قطع شد، اخم کرد و دست به س ناگهان

 !؟یچ رضا،یعل -

 :دمیکش قیعم ینفس

 !؟اونم دعوت -

 تکون داد: سري

 ه؟به فرض که باشه ... به تو چ -

 زدم: شخندیبار من ن نیا

 تشکر یپسرِ باهوش نیهمچ تیاز پدرم به خاطر ترب دیبه هر حال با -

 نه؟! ایبشه 

 کرد: ینگاهم مبار اون بود که متعجب  نیا

 !؟یگ یم یچ -

 ام انداختم: یصندلو پشت  دمیکش رونیرو از تنم ب کتم

 ... یتا متوجه بش ینیبب ريیتصو دیگم! با ینم یخاص زیچ -
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 تشوق یگرده ول یم یدونستم دنبالِ چ یکرد، م ینگاهم م موشکافانه

 یبه چشم م دینبود که بهش بگم ... با

 !دید

 :دمیتکون داد و به سمت در رفت که پرس سري

 !؟ساعت چند یمهمون -

 باال انداخت و گفت: شونه

 که یوند یه ... مباش نایا میاز هفت ون دیشامِ! پس معقوال با یِمهمون -

 ! چون به افتخارمیباش دیما هم حتما با

د و شرکتمون گرفته، بچه ها رو هم دعوت کرده ... دستش هم در ما

 نکنه!

 ها بردم، پوشهبراي گفته هاش تکون دادم و دستم رو به سمت  سري

 گفتم:

 رم،یبگ زيیچ هیه براي ترانه ک رمیکم زودتر م هیباشه؛ پس من امروز  -

 دنبالتون ... میایم

*** 
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دا مچم انداختم، حدو رويبه ساعت  یرو که خاموش کردم نگاه نیماش

 نمونده بود ... اديیوقت ز پنج، کینزد

رانه ي تاي بود که برا یمانتويِ مجلس شِیراه تا خونه رو فکرم پ طولِ

 بودم ... دهیخر

ي و ا هروزیف یآب یِرنگ بِیبا ترک یو سنت یمیبا طرح هاي اسل ییمانتو

 و سبزِ خوشرنگ ... یطوس

 رو باز کردم، خونه ساکت بود ... در

 یم همببره  رونینرفته، چون اگر قرار بود از خونه ب ییبودم جا مطمئن

 گفت ...

 .انداختم ... نبود .. یبه اتاق نگاه دم،یبه آشپزخونه کش یسرک

 ...بتپه  دیرفت با ادشیکردم، انگار قلبم  یبعدي رو که سرکش اتاق

 ..نشسته بود . کاغذمشت  کی نِیب سیخي من بود که با صورت  ترانه

 .ان .. شیبدم که برگه هاي آزما صیتونستم تشخ یجا هم م نیهم از

 صداش زدم، نگاهم کرد، با بغض صدام زد: له با

 انمهر؟یک -
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 وازدرد گرفت از بغض صداش، ساك لباس رو رها کردم، انگاري پر دلم

 کردم سمتش، روبروش نشستم و دست

 نیرو دورش حلقه کردم، بدون ذره اي مقاومت پناه گرفت ب هام

 :دمیاش رو بوس یشونیبازوهام، پ

 ... رانمهیجونِ دلِ ک -

 زد: هق

 مال تو ... مال تو ... مال تو هستن؟ نای... ا نایا -

 سر سري به برگه ها انداختم ... مال من بودن، برگه هاي ینگاه

 که مالِ  گهیو عکس و هزار برگه ي د شیآزما

 بود که سرسختانه دنبالِ مداوايِ خودم بودم ... یدوران

 خودم فشردمش: به

 دلم ... زیآره عز -

 گفت: هیگر با

 چن ... چند سال؟ -

 سال؟ چند
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 ؟یسال چ چند

 کنم؟ دایبراي دردم پ یبودم که درمون نیسال دنبالِ ا چند

 رو رويِ سرش گذاشتم و آهسته گفتم: سرم

 دونم ... ینم -

 یقتبهم منتقل شد، و روزیباز اون حسِ خوبِ د دیچیکه دورم پ دستش

 ام نهیو سر به س دیدست دور کمرم تاب

 ت روکنه؟ ممکن بود برقِ محب رییممکن بود ترانه تغ یعنی...  فشرد

 نم؟یتويِ چشم هاش بب

 و گفتم: دمیرو بوس موهاش

 حاال؟ یکن یم هیگر یواسه چ -

 گفت: نیف نیف با

رو  نایگشتم که ... که ا یم زيیي کمد دنبالِ چداشتم ... داشتم باال -

 همه دوا نیشد ا یکردم ... باورم نم دایپ

 ... یچیو بازم ... بازم ه یکرده باش درمون
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.. . دمیبار رويِ اشک هاش رو بوس نیهاش شروع شد و ا هیگر دوباره

 یم ینخواستم بپرسم دنبالِ چ یحت

 ؟یگشت

م، هام رو دورِ صورتش قاب گرفتم، زل زد به صورتم، لبخند زد دست

 نیبدتربرام مهم نبود که االن ترانه سند 

 نیا ،نمیبب نطوريیخواستم اونو ا یبود، نم دهیام رو د یزندگ روزهاي

 مهم بود:

.. قرارِ . دمیمانتو خر هینکن دختر خوب ... باشه؟ برات  هیگر گهید -

 ... خب؟ یمهمون میبر

 جنبه ي من بدتر! یو دلِ ب دیاش لرز چونه

 ... دمیبوس ــقیهام رو به چونه اش رسوندم وعم لب

 ...باشه  دهیشد ترانه خجالت کش یو باورم نم دمیسر عقب کش دوباره

ش نشست ... پس شرم االن یبوسه هام رو صورتش نم نیقبل از ا مگه

 بود؟ یچ

 تکونش دادم و گفتم: یکم
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دت رو ... خو میدرباره اش حرف نزن گهید برو زود آماده شو ... بهتره -

 نیدنبالِ حس میبر دیهم ناراحت نکن.. با

 آماده اي؟ گهیساعت د هی... تا  ایمیک و

دختر بچه هاي تخس  هیشب بیو عج دیرو رويِ صورتش کش دستش

 شده بود:

 درست کنم؟ زودي خوام خودم رو عروس یساعت؟ مگه م هیاوووو ...  -

 شم ... یآماده م

اش پشد وهمراهش بلند شدم، دستم رو دورِ کمرش حلقه و پا به  بلند

 حرکت کردم، ساك رو به دستش دادم و

 :گفتم

 ... ادیازش خوشت ب وارمدیام -

 زد، آروم ازم جدا شد ... یمهربون لبخند

 رفتم.. کاغذهابستم برگشتم وبه سمت  سرشاتاق رو که پشت  درِ

 بهشون نگاه کردم و بعد لگدي به نهیبا بغض و ک دینفرت، شا با

 از جا تکون ییسمتشون پروندم که چند تا



 

  1478                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 ... خوردن

ر ت نیریترانه فکر کردم، برام ش هاي آخر لحظهکردم و به لبخند  یپوف

 ها بود ... یتلخ نیاز ا

*** 

 رو گرفت و رو به من گفت: ایمیکدست  نیحس

 ... رهیخرش م یلیخ اروی -

 سري با تاسف تکون داد و رو به ترانه گفت: ایمیک

 !رهیو باش تو رو خدا! خب خرِ همه مرمهندس مملکت  -

 زد و گفت: شخنديین نیحس

 خر! نیااون خر نه ...  -

 ابرو باال انداخت و گفت: ایمیک

 صد و ده اسبِ بخار؟ با یِس یکدوم خر؟ خِرش دو هزار س -

روم آم، زن و شوهرِ پر شور گرفتم و به ترانه دوخت نیاز کل کل ا نگاه

 آروم! یلیبود ... خ
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 نگاراو دستش کرد ...  دستمنگاه  دیرو به سمتش گرفتم، با ترد دستم

 یرفت، کم یداشت با خودش کلنجار م

لو جث مک یرو جلو آورد و بعد بالفاصله عقب برد، باز بعد از کم دستش

 فرصت کنه عقب نکهیآورد و قبل از ا

قرص و  یبیدستش رو گرفتم و محکم فشردم، دلم جورِ عج بکشه

 تو راه ديیمحکم بود ... انگار روزهايِ جد

 ... بود

کردن  یبه شونه ي زوجِ همراهمون که مدام با هم کل کل م هشون

 خبر نکهیبدون ا م،یساختمون شد یِراه

 ..ادیب شیقراره پ یچ میباش داشته

 :ترانه

 یاومد ول بیبه نظرم عج یسازه کم یآت تیبراي موفق ایآر یِ مهمون

 نگفتم و همراهشون شدم ... زيیچ

شت دا که معماريِ فوق العاده اي میبود ستادهیبزرگ ا یعمارت روبروي

... 
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خوش دوخت و خوش  دم،یبود کش دهیخر انیکه ک ییبه مانتو یدست

 ... خوشم اومده بود نیو سنگ بایطرح ... ز

 بودمش ... دهیبه تن د یلبخند از لبم نرفته بود وقت و

 نیکه ا چطور خواهد بود ... یهنوز ته دلم دلشوره داشتم که مهمون اما

 هست؟! یمهمون نیب الباس مناس

 کنم؟ به چه عنوان؟ یکار م یچ نجایاصال من امشب ا که

 رو ... شیآورد چند ساعت پ ادمیدستم رو محکم تر فشرد و  انیک

و من  ودقفل ب یخواستم رازِ اتاق دربسته رو بفهمم ول کاريیاز سر ب که

 و رو کردم ریخونه رو ز دشیبه دنبال کل

 کردم ... دایرو پ شیو آزما مارستانیبه جاش، برگه هاي ب و

 ... هاي متفاوت خیبا تار شیاون همه آزما دنیبه درد اومد با د دلم

شت داناي  جهینت چیچند ساله و چه قدر بد بود که ه یِبازه ي زمان کی

... 

 ... هیگر ریدونم چرا دلنازك شدم و زدم ز ینم
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 نیضمشد ت یرفت نم ینم ادمیبره ... که اگه  ادمیتکون دادم تا  سري

 نزنم! هیگر ریکرد که باز ز

 ایمیکمبهوت نگاهم رو به سمت  ت؛یجمع دنیبا د م،یکه شد داخل

 لیخ نیچرخوندم، انگار اونم انتظار همچ

 رو نداشت ... یمیعظ

 افتاده بود؟ یچه اتفاق مگه

 گران؟یداشت؟ اونم برايِ د یهمه خوشحال نیمناقصه ا کی بردن

 نایبا ک یشروع به احوالپرس ییشد و با خوش رو کیبهمون نزد مردي

 کرد ... نیو حس

 گفت: نیبعد سري برامون تکون داد و رو به حس و

 ؟یکن ینم یخانم ها رومعرف ام،یجناب خ -

 گذاشت و گفت: ایمیک کمرلبخند زد و دست پشت  نیحس

 همسرم و ... -

 تر شد و گفت: کیهم بهم نزد انیبه من کرد، ک ینگاه

 همسرِ من! -
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 .حسِ خوب ... لبخند زدم به لبخندش .. کی د،یپوستم دو ریز یحس

 و سري تکون داد و گفت: دیخند مرد

 ... ایمنم اقبالِ آر -

 مرد بود ... نیا ایآرشرکت  سِییر پس

.. . بودن دنیفاطمه قابل د طونشونیو گالره و دختر ش وشیدور دار از

 بنفش بلنددوخت  خوشگالره با کت 

ال قابشده بود، سري برامون تکون داد و مت بایهمرنگش ز یِو شال رنگ

 جواب گرفت ... هر سه با لبخند!

 :دمیتر کردم و پرس کینزد انیرو به ک سرم

 ست؟ین اديیذره ز هی -

 تکون دادم و تیجمعاستفهام نگاهم کرد، سري نامحسوس به سمت  با

 گفتم:

 نذاشته؟ هیما اديیبراي بردنِ شما ز -

 کرد و گفت: کیو سرش رو بهم نزد دیخند

 داره! ینافعمرو داشته ... اونم  خودشاونم مطئنا هدف  -
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 نشستم ... ایمیشش نفره، کنارِ ک زيیمسمت  میشد تیهدا

 ها جلوي چشمم جون گرفتن، چشم هام رو محکم شیاون آزما دوباره

 باز و بسته کردم که از ذهنم دور شن، بد

عمر  کی گهید یکیکنه و  طنتیاي ش گهیداد، کسِ د یعذابم م جور

 حسرت بخوره!

 صدايِ نکهیچرخوندم تا ا تیجمع نیهدف نگاهم رو ب یب قهیدق چند

 باعث شد بهش نگاه نیزده ي حس جانیه

 :انیو ک ایمیمثل ک کنم،

 ي مجتهدي رو ... افهیق ان،یاي جانم ... ک -

س ر ریي درهمِ مردي که در ت افهیق دنیرو گرفتم و با د نگاهش رد

 بود خنده ام گرفت ... معلوم نیحسنگاه 

 ... تیاز حضور در جمع ستین یاصال راض بود

ا به ک میاومد و به احترامش برخاست زمونیبا لبخند سر م ایآر اقبالِ

 دست دعوت به نشستن کرد و گفت:

 کنم ... یخواهش م نییبفرما -
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ه به اطرافش نگاه کرد و سر ب یو نشست، کم دیکش رونیاي ب یصندل

 جلو خم کرد و گفت:

 نش؟یدید -

 نایبود اشاره کرد، ک ستادهیکه مجتهدي ا یبا سر آهسته به محل و

 لبخندي زد و گفت:

 !میبله ... و واقعا مشعوف شد -

 و گفت: دیخند نیحس

 شونیور دوست داشتم چهره ي ا.. بدجایدستتون درد نکنه جناب آر -

 ... نمیرو بب

 شون! یو من در عجب بودم از راحت دیهم خند ایآر

 کرد و گفت: انیدوباره به ک ینگاه مین ایآر

 ... ادیهم م بزرگامشب ... امشب مجد  -

 یاخم نکرد، چه واکنش یشدن ول کیبه هم نزد یابرو هاش کم انیک

 داد بعد از اون روز؟ اون ینشون م دیبا

 اون اتفاق؟ شب؟
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 د و گفت:جدي ش ایبار اقبالِ آر نیا

 هست.. انکار نکن چون من مدت هاست یمشکل نتونیدونم ب یم -

 شناسم و دورا دور از تو هم یرو م رضایعل

 یشبازم دلخور  دنشیبا د ایخواستم ناراحتت کنم  یدارم ... نم خبر

 ... یول

 کرد لبخند بزنه: یسع انیک

ن مدرم هستن ... پ شونیباشه ا ی... هرچ ستیمهم ن ا،ینه آقاي آر -

 با حضورشون ندارم ... یپسرشم، مشکل

 ت:کرد و بعد باز لبخند زد و گف انیبه ک یبا دقت نگاه یکم ایآر

 ... یاز ته دلت گفته باش دوارمیام -

 هم به پاش بلند شد و گفت: انیشد که ک بلند

 .داشتم.رو از شما ن یمهمون نیار ااصال انتظ ایواقعا ممنونم جنابِ آر -

 به شونه اش زد و گفت: یدست ایآر

ال واقعا خوشح نکهیو هم ا مهتابودم بابت بحقتون بود، بهت بدهکار  -

 تون ... پس حرفش روزيیپشدم بابت 
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ن شروع شراکت و همکاريِ ماست ... نگرا نیهم نزن ... تازه!ا رو

 ... یکن ینباش!جبران م

و  نیکه باز چهار نفره شد دوباره سر به سر گذاشتن هاي حس جمع

 شروع شد ... ایمیک

هم باعث شد به سمتش برگردم، لبخند به لب نگا انینگاه ک یِ نیسنگ

 بگه، گفتم: زيیچ نکهیکرد، قبل از ا یم

 ؟ینگران -

 پلک زد: آروم

 ؟یچبابت  -

 :س کردمکه طعمِ رژ رو داخلِ دهنم ح دمیبه هم کش یهام رو کم لب

 حضورِ پدرت ... -

 :فتداد و گ رونیاش ب ینیب قِیهاش رو از طر هیهواي درونِ ر آهسته

اشه بقدم  نیاول نیا دی.. شاارمیجلوش کم ب خوامینم گهیگفته بودم د -

... 
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 مايِ روزها انگار هرز شده بود و عادت کرده بود به گر نیکه ا دستم

 رويِ بازوش گذاشتم: انیک

شدي رو به راه ن کم زود باشه؟ هنوز هیبعد از اون روز  یکن یفکر نم -

... 

 :عیزد وس لبخندي

 ؟یچرا انقدر نگرانِ من -

 گفتم؟ یم دیبا یچ

 نگرانش بودم؟ چرا

 باال انداختم و طفره رفتم: شونه

 !یا دوباره آمپر نچسبونبپ یکن یبه هر حال ... هر کاري م -

 شد و با ابروهاي باال رفته گفت: کینزد بهم

 چسبوندم! یرو م گهید زیچ هیوگرنه  ست،یجاش ن فیح -

 هام گشاد شد، متوجه حرفش نشده بودم که با چشم و ابرو به چشم

 یلبم اشاره کرد ... حرص ام گرفت، مشت

 بازوش کردم و به دنبالش: نثار
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 !ایح یب -

قط خودم بشنوم غره اي بهش رفتم که آهسته، به طوري که ف چشم

 گفت:

 !رتیدلم گ یدلبري نکن دختر ... به اندازه ي کاف نطوريیا -

 کرد! یسقوط آزاد م یروزها دلم ه نیچرا ا دونمینم و

 ..چرخوندم . تیجمع نیب انیک نگاهاز حرارت  یرو براي خالص نگاهم

ت و کا ب یبا مانتو، بعض یها اکثرا کت و شلواري و زن ها ... بعض مرد

 هم گرچه شال به یشلوار، بعض ایدامن 

 هختیر رونینود ونه و نه دهم درصد موهاشون ب یگذاشته بودن و ل سر

 بود..

 گفتم: ایمیکردم و رو به ک یپوف

 م؟یکن رو نگاه گهیو جوجو قوقو همد مینیبش نجایا دیبا یتا ک -

 شونه باال انداخت: ایمیک

 گالره؟ شِیپ میخواي بر یم -

 گفتم: میش یراحت م ینیجا نش کیباالخره از  نکهیاز ا یراض
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 صد در صد! -

ام رو گرفت و به سمت  چپدست  انیکه بلند شدم، ک ایمیک همراه

 یبا پرسش نگاهش کردم ول د،یکش خودش

. .. ادیب رونیبه حلقه اي بود که انگار اصال قرار نبود از دستم ب نگاهش

 چند روز بود تويِ دستم بود و دستم

 بود بهش؟کرده  عادت

 لب زمزمه کرد: ریزد، ز تیاز رضا لبخندي

 داري؟ ییفدا یدون یم -

ه حس ک یروانه شدم.. در حال ایمیرو ازش فراري دادم و دنبالِ ک نگاهم

 ریبار فشار خونِ منِ که غ نیکردم ا یم

 باالرفته ... چون بد جور گرمم بود! یعیطب

 :انمهریک

و به  ودب ستادهیو گالره ا ایمیک نِیبه ترانه کردم که ب ینگاه دوباره

 ... دیخند یم ایگفته هاي همسِر آر

 !لیدل یرفت، ب یبراش ضعف م دلم
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 کرف نکهیدادم، براي ا یحواس ام رو به گفته هاي مهندس کاظم مجددا

 لبخندي دمیکنه حرف هاش رو فهم

 صدايِ مردي لبخندم محو شد ... دنِیکه با شن زدم

 مجد ... رضایپدرم، عل برگشتم،

ون چ دوباره،مالقات  نیگفت انگار، زود بود براي ا یراست م ترانه

 شد ... یصداش دوباره تو سرم اکو م

 ... پس مونده ... نامشروع

 اومد، وگرنه یبراي حفظ وجهه خودش هم شده م اد،یزدم م یم حدس

 که ستنیدونست کم افرادي ن یم

 صفحه بذارن ... سرشتا پشت  منتظرن

ي مرد هاي کنارم قفل شد و  هیبقبا دست  بیه به ترتهاش ک دست

 باعث شد تعجب ستاد،یسرانجام جلوم ا

 ... کنم

د رار بو؟ قابروهاي باال رفته به دستش نگاه کردم، قرار بود قوي باشم با

 ستم؟یجلوش با
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 کردم؟ یچطور بود اگه از امشب شروع م پس

ترس بس  یول دمیترس یبرق نگاهش م دنِیهنوز ته دلم از د درسته

 نبود؟

 زدم: یکجرو جلو بردم و محکم دستش رو فشردم، لبخند  دستم

 سالم پدر جون ... -

مهم  یکرد ول یمشکوك نگاهم م نیکرد اخم نکنه، حس یسع یلیخ

 بود که ناخواسته نشست ینبود.. مهم اخم

 ابروهاش ... نیب

 شد ... یازم گرفت و مشغول صحبت با مهندس کمال نگاه

 :دیرضاپرسیو رو به عل وستیهم به جمعمون پ ایبعد آر یکم

 پس خانمت کو؟ -

 جواب بده مهره ي بعدي رو حرکت دادم: رضایعل نکهیاز ا قبل

 اوردي؟یشد مامان رو ن یگه بابا، چ یراست م -

که  ار منمب نیاونجان، برام مهم بود بفهمِ ا بهیمهم نبود چند نفر غر برام

 ... رهیرو بگقراره برقِ سپرم چشمشون 
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ازشوك  نکهینگاهم کرد و براي ا یکم د،یبه موهاش چسب ابروهاش

 جواب داد: ایسرفه اي کرد و رو به آر ادیدرب

اومد  شیپ یمشکل هینشد ...  یول ادیدوست داشت ب یلیراستش خ -

 ... ادیکه نتونست ب

 ود؟هم براي شروع بس بود ... نب نیبودم.. هم یزدم ... راض لبخند

 خواستن من امشب رو ساکت بمونم ... ینم هیانگار بق یول

و  رد و هردو به حرف هاي رضایزدم و نه عل یاي نه من حرف قهیدق چند

 و احمدي گوش یکاظم نیبدل شده ب

دا صاز خدمتکارها رو  یکی وست،یهم به جمعمون پ وشی... دار میداد

 داد ... وهیزد و براي همه سفارش آبم

ه گانبرق  شتریاز همه ب یکرد، ول یگاه نگاهم م یهنوز گاه و ب نیحس

 کرد ... یام م تیبود که اذ رضایهاي عل

 ریاثتتونستم منکر بشم که هنوز که هنوزِ، چشم هاش بد جور روم  ینم

 گذاشت ... یم
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 رو وهیاز جام هاي آبم یکی وشیدهن فرو دادم و با تعارف دار آب

 برداشتم و به لب هاي خشک شده ام رسوندم

 احمدي گفت: هک

قدر زودي ان نیبه ا انمهریمثه ک یر جوونواقعا جايِ تعجب داره چطو -

 کرده ... شرفتیپ

 کمرنگ زدم وگفتم: لبخندي

 هی ستم،ی که من هنوز شاگرد شمام قربان.. دوما من که تنها ناوال -

 کنن ... یباهام همکاري م قويگروه 

 هاشونن ... نیاز بهتر یکیهم  امیخ مهندس

 یکاظم نیب نیا یزد، ول احمديبا تواضع لبخندي به نگاه  نیحس

 خوش رضایرو زد که اصال به مزاق عل یحرف

 :ومدین

 نیچن زاجد ،خانِ م رضایپسرِ عل انمهریکه ک نیریدر نظر بگ دیبا نمیا -

 ... ستین دیپسري بع نیپدري، چن

 برام پدري کرد؟ یک رضایخواست پوزخند بزنم، پدر؟ عل یم دلم
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 گفت: یبا لبخندي مصنوع رضایعل

 ... ستیحرفا ن نیا ،ینه جناب کاظم -

 :رهیخ رهیسوق داد، خ منرو به سمت  نگاهش

 من اصال براش کاري نکردم! -

نم کري حرفش رو برام ادامه داد که اصال برام مهم نبوده که کا نگاهش

... 

 زدم: یکجنبود، لبخند  لرزشوقت  یول دیدستم لرز دوباره

توانه ام در خفا پش شهیپدر جان، شما هم نیکن یم یفسشکسته ن -

 اگه پدري مثلِ شما نبود و بهم ن،یبود

 برسم ... نجایکرد امکان نداشت به ا ینم کمک

 مات و مبهوت نیتوجه نکردم، حس هیاحسنت احسنت گفتن هاي بق به

 با تعجب و وشیکرد، دار ینگاهمون م

 با شک ... ایآر

 نیا یفشرد ... ول یشده بود، لب هاش رو به هم م رهیبهم خ رضایعل

 تازه شروعش بود ...
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 لب گفتم: ریز دم،یاز جمع عقب کش یزدم و کم پوزخندي

 !چهی –دو  -

. کم .. دیکوب یخونسردم قلبم محکم م ظاهرِگرد کردم، بر خالف  وعقب

 شهیبرابر مردي که هم ستادنینبود ا

 داشتم برابرش ... ضعف

 و گفت: ستادیروبروم ا نیکه حس دمیبه صورتم کش یدست

 ؟یگفت یم هیخزئبالت چ نیا ؟یکن یکار م یداري چ -

 گفتم: کالفه

 ست؟ی... مگه پدرم ن قتیحق -

 مانِزاز خدمتکارها اعالم کرد که  یکیبگه که  زيیباز کرد که چ دهن

 ... دهیشام رس

 :ترانه

 گوشم ریز ایمیم، کگشت انمهریکه صرف شد با نگاهم دنبالِ ک شام

 گفت:

 دستم رو بشورم ... رمیمن م -
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 م،کرد داشیبه معناي درك تکون دادم و باز دنبالش گشتم ... پ سري

 یم کشیدو دختر که نزد دنِیبا د یول

 ... دیبه هم چسب لیدل یاخم هام ب شدن

ن فکر کنم که چشمشو نیاصال دوست نداشتم به ا یدونم چرا ول ینم

 رو گرفته! انمهریک

 تند کردم، مصمم! قدم

د ش ینم لیدل یهمسرم بود، ول گهیفقط تا چند ماه د انمهریک درسته

 یمن همسرش هستم کس یکه تا وقت

 بشه ... کیبهش نزد بخواد

 لِ یگفت دل یکرد و م یي وجودم رو که مسخره ام م مهیفکر ن نیا وبا

 کردم ... یاي داري ساکت م گهید

 از دخترها جلو افتادم و با لبخندي گفتم: یقدم

 ؟یینجایا انمهر؟یک -

زد،  شخنديیافتاد، ن سرمنگاهم کرد و بعد نگاهش به پشت  متعجب

 ستادنیکنارش نشستم، دخترها سرجاشون ا
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، باال رفته نگاهشون کردم یینازك کردن، با ابروها یچشمکپشت  و

 که از رو برن ... رهیانقدر خ

 و گفت: دیخند نیحس انمهر،یبل از کپشت کردن ق یوقت

 یامشب م نایا دونستم یترانه ي خودم ... بابا من م یاي ول آبج -

 مملکت رو تور پیخوان دوتا مهندس خوشت

 نجاتمون دادي! ی... مرس کنن

 خنده اش رو قورت بده: نیبا سرزنش باعث شد حس ایمیک صداي

 !پیکه مهندسِ خوشت -

 ام گرفت ... خنده

 کرد، آهسته گفت: یاش نگاهم م یذاتبا محبت  انمهریک

 .ه خدا ها ..انقدر تند تند اومدي؟ کاري نداشتن که بند یواسه چ -

 کرد گفتم: یم ییدونم از کجا توي صدام خودنما یکه نم یحرص با

 !یکن انتیتن بنده خدا ها؟ اصال دوست ندارم بهم خکاري نداش -

 د،یم محکم به هم چسببالفاصله چشم هام گرد شد و لب ها وبعد

 یکرد ... چ یهم متعجب بهم نگاه م انمهریک
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 که من گفتم؟ بود

 و گفت: دیخند طونیش د،یبعد خند یکم

 کنم؟ انتیخ یبه چ -

 کردم به خودم مسلط بشم: یسع

 که به من داري! یبه احساس -

 گفتم؟ یدهن بستم ... چرا انقدر چرت م وباز

 !من دلِو باز چالِ گونه اش و باز سقوط آزاد  دیخند یم زیر زیر

ف حر دونم چرا امشب یکه نم یام گرفته بود، از خودم و از زبون حرص

 زد! یم بیغر بیهاي عج

 کرد و گفت: کیسر بهم نزد انیک

 ي من ... وونهیکوچولويِ د -

 بلند گفت: نیحس

 دلم برات هالك! -

 :گفت یالیخ یکه شونه باال انداخت و با ب میبهش نگاه کرد متعجب

 ادامه ي جمله ات بود ... -
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 دن؟یندخ یبا خنده به من نگاه کرد ... و امشب چرا انقدر همه م ایمیک

ا به مجد خورد ک رضاینگاهم به عل انیخنده و چشم غره ام براي ک نیب

 ادمیکرد و خنده از  یم یخداحافظ ایآر

 باهاش برخورد داشت؟ انیک یعنی...  رفت

 کرد، آهسته گفتم: یکردم، اونم داشت به پدرش نگاه م نگاهش

 حرف زدي باهاش؟ -

 بود که گفت: نیحس باز

 تر بود! نیزد سنگ یحرف زد؟ کتکش م -

 فت:گنگاه کردم، گرفته بود انگاري، لبخندي زد و  انیتعجب به ک با

 نه االن! ی... ول دمیم حیبرات توض -

ه م بدوباره گوش بد نکهیقبل از ا یي درك تکون دادم ولبه معنا سري

 هاش گفتم: کهیو ت نیحس

 مرخص شدي! نمارستاینکن ... تازه از ب الیخواهشا فکر وخ -

 داشت! ینبود بگه چه ربط یکی و
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 نم،یباز نگاه هاي متعجبش رو بب انایمنتظر نموندم تا اح گهید

 ... نیحسسربرگردونم سمت 

*** 

 د،نز یحرف انمهریک م،یرو رسوند نیو حس ایمیکه تموم شد ک یمهمون

 ساکت بود و تو فکر ...

 اعتکردم و به چند س یبودم وبه خودم نگاه م ستادهیا نهیآ روبروي

 کردم ... واقعا من بودم که یفکر م شیپ

 ت؟یبودم؟ اونم با رضا ستادهیا انیک کنار

ل کتش رو روِي مب انیبسته شدن در که اومد به سالن رفتم، ک صدا

 پرت کرد و روش نشست، آهسته گفتم:

 ؟یگ یاالن م -

 رضا؟یگفته به عل یکار کرده؟ چ یخواستم بدونم چ یم

به صورتش و  دیکنم، خسته دست کش یاشاره م یدونست به چ یم

 گفت:

 !نینگفتم، فقط مدام اشاره کردم پسرشم ... هم یخاص زیچ -
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 شدم: کینزد بهش

 ن؟یفقط هم -

 کرد: نگاهم

 !نیفقط هم -

و  فتمشد و کتش رو چنگ زد، از کنارم که عبور کرد بازوش رو گر بلند

 گفتم:

 ؟یخواست یرو نم نیمگه هم ست؟یپس چرا حالت خوب ن -

 رخش رو به سمتم چرخوند: مین

رزه ل یو دلم م هنوز دست ی... ول یخواستم ... ول یرو م نیچرا، هم -

 ... نمشیب یم یوقت

 :ستادمیا روبروش

 نیز اا شتریمطمئن باش ب ،ینگفت زيیب که چتازه اولشِ ... تازه، امش -

 شبِ ای... ب یش یهم باهاش روبرو م

 ... میرو خراب نکن خوبمون

 رو تو صورتم چرخوند: نگاهش
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 بود برات؟ یواقعا شبِ خوب -

 زدم: لبخند

 آره ... -

رم گش جاي بوسه ا د،یام رو بوس یشونیزد، بازوهام رو گرفت و پ لبخند

 بود ... نسوزوند، داغ نزد، فقط گرم بود!

 جدا شد و گفت: ازم

 بود ... یواسه منم شبِ خوب -

م که ردکفکر  نیو به ا دمیاي کش ازهیرفتنش رو نگاه کردم ... خم رِیمس

 بود ... یبیامشب چه شبِ عج

*** 

ازه ت، نشده بود نیناله که اومد، چشم باز کردم، هنوز خوابم سنگ صداي

 یبود که بعد از ساعت ها ب قهیچند دق

 و زل زدن به سقف چشمم گرم شده بود ... یخواب

 د،بو سیزد و صورتش خ ینگاه کردم که تو خواب دست و پا م انیک به

 بکنم، با یوقت کنم حرکت نکهیقبل از ا
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 گفتم: دهیزد، ترس ینفس نفس م د،یاز خواب پر دادي

 ؟یخوب ان؟یک -

هاش گشاد شده  چشمکرد، روش خم شدم، مردمک  ینگاهم م مات

 اش گذاشتم و از نهیبود، دستم رو رويِ س

 قلبش به وحشت افتادم، بلند تر صداش زدم: ضربانِ شدت

 انمهر؟یک -

 خورد با صداي بلندم، زمزمه کرد: یتکون

 ترانه؟ -

 داد، دستش رو رونیرو تکون دادم، آسوده نفسش رو با شدت ب سرم

 به خودم نکهیو قبل از ا دیچیدورِ کمرم پ

 از عرقش بود، نفس نفس زنان گفت: سیسرم تويِ گردنِ خ امیب

.. لعنت به .. بازم نازي .رضایعل بد بود ... بازم یلیوحشتناك بود ... خ -

 من!

 یدگیرنگ پر سش،یبه گونه ي خ دمیکش یازش دور شدم، دست یکم

 تونستم تو نورِ کم اتاق یصورتش رو م
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 بدم، زمزمه کردم: صیتشخ هم

 دي؟یخواب بد د -

 کرد: بغض

 رمیم تحقپناه.. باز یبد ... بازم شده بودم همون پسربچه ي ب یلیخ -

 کردن، بازم..

و  زدم روبرو شدنِ امشبش یحدس م دیرو رويِ لبش گذاشتم، با دستم

 تالش براي دوئل کردن با پدرش اثرات

 گذاره ... یرو م خودش

 نیتنِ ارففقط آروم گ انمهر،ِیمرد ک نیه بود که اشد تیاهم یبرام ب بازم

 برام مهم بود ... سرش رو شونیپرمرد 

 و گفتم: دمیآغوش کش تو

 !تموم شد.. خواب بود، تموم شد ... آروم ...ششیه -

 زد به لباسم، هنوز بغض داشت: چنگ

م گفت یتخوند، وق یم ییبخون ... تو خوابم براي سارا الال ییبرام الال -

 براي منم بخونه ... مسخره ام کرد ...
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 ... منو ... من ... منو

 رو محکم تر به خودم فشردم و بلند گفتم: سرش

 نم ...خو ی.. برات م. گهیباشه ... باشه.. تموم شد د -

ر گشتم.. چه قد ییالال کیگرفت و تو ذهنِ مشوش ام دنبالِ  آروم

 و هفت ستیبمرد  کیسخت بود براي 

 خوندن! ییالال ساله

 بود! یبغض کردم ... چه سرنوشت منم

 خوندم: آهسته

 الال الال همه در خواب نازن_

 ندارن تا ببازن زيیچ گهید

 وقت خوابه نکهیآروم،نه ا بخواب

 عذابهعذابه و  داريیاي گل که ب بخواب

 قانون فردا یاز دست ب نترس

 ایجونم که قانون داره دن بخواب

 آروم گلِ گلدونِ خونه بخواب
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 تا بخواي نامهربونه رونیب که

 شدرو  رویالال که قلبم ز الال

 شدتو رو  شیدست عاشقم پ که

 کرد یوونگیدلم د نیبازم ا که

 کرد یبا عشق زندگ وونهید نیا که

 یننمو رد یاي گل اله بخواب

 یبغضت از نامهرَبون رهینگ

 که درهارو ببندم ونمج بخواب

 بخندم هیبا گر از من که نخواي

 شدرو  رویالال که قلبم ز الال

 شدتو رو  شیدست عاشقم پ که

 کرد یوونگیدلم د نیبازم ا که

 کرد یبا عشق زندگ وونهید نیا که

 یوننم رد یاي گل اله بخواب

 یبغضت از نامهرَبون رهینگ
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 که درهارو ببندم ونمج بخواب

 بخندم هیاز من که با گر نخواي

 :انمهریک

 بهش کردم، خوابِ خواب بود! ینگاه نهیآ از

داشتم براي  میداشتن رو توي زندگ تیزدم، حس خوبِ اهم لبخندي

 کردم ... یبار حس م نیاول

 ترانهخود  ترانه بود که آرومم کرد ... نیشد که ا یهنوز باورم نم انگار

 ی... و ک دیبود که سرم رو به آغوش کش

 خشآرامب نیبهتر نیا یشگیاز کابوسِ هم دهیدونست براي منِ ترس یم

 بود؟!

د شده بو ادگاريیکه  ییاز همونا یکیکابوسِ کهنه بود،  کی خوابم

 و تارم ... رهیت یِبراي من از بچگ

 فرصاش رو به  یکه بهم داد تلخ یحضورِ ترانه و آرامش یِ نیریش یول

 رسوند در حالِ حاضر ... یم
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...  دملبخند ز نهیخودم تو آ رِیرو صاف کردم و به تصو راهنمیي پ قهی

 زد! یچشم هام انگار برق م

 یاهرو به مچ بستم، وول خوردنِ ترانه رويِ تخت باعث شد نگ ساعتم

 باز کرده مهیبهش کنم، چشم هاش رو ن

اي وهبه م یکرد، کنارِ تخت زانو زدم و دست یو به اطراف نگاه م بود

 :دمیکش شونشیپر

 ... ریخبسالم خانم گلِ من ... صبحت  -

 گفت: دهیجو دهیو جو دیاي کش ازهیخم

 ... ریسال ... م ... صب ... خ -

 هاش رو پلکبعد دوباره چشم هاش بسته بود، لبخندي زدم و پشت  و

 بلند شدم و کت به تن کردم و دم،یبوس

 بود! دهیدوباره بهش انداختم ... خواب یاز ترك اتاق نگاه قبل

*** 

به گردنِ  یرو بلند کردم و دست به در سرم ییصداي ضر به ها با

 :دمیدردناکم کش
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 ... دییبفرما -

 واي درهم وارد شد، نگاهش کردم که روبروم نشست  افهیبا ق نیحس

 گفت:

 نشد ... -

 گذاشت و گفت: زیرو رويِ م ینگاهش کردم که چک یسوال

لب ط نیشتریشه گفت ب یم نِ،یابت نو ستیطلبکارِ پدر ترانه، طبق ل -

 یِ آدم ناجنس یلیرو هم داره ... طرف خ

... 

 به چک و مبلغش انداختم، اخم کردم و گفتم: ینگاه

 س چراپ...  میپرداخت کن میکه نتون ستین ادیکه اونقدر ها ز نیا -

 انقدر پکري؟

 :دیبه صورتش کش یباال انداخت و دست شونه

 .ده .. یمن تیجوره رضا چیکه پدر ترانه زدتش ... ه هیهمون یلعنت -

 زدم: هیتک یصندل یِپشت به

 باهاش صحبت کردي؟ -
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 تکون داد و کالفه گفت: سر

 م،ید یهم م ات رو هیآقا، پدرِ من، د گمی.. بهش مادیرقمِ راه نم چیه -

 یول میکن یپرداخت م اديیز زيیچ هی

 کنه! یقبول نم اصال

ز ا ترشد پدرِ ترانه رو زود یهام رو تو هم گره زدم ... کاش م دست

 موعد آزاد کرد ... آهسته گفتم:

 ست؟ین یراه چیه یعنی -

 رو تکون داد: سرش

 کردم ...نمبلغ چک رو هم پرداخت  یشدم حت ینه، منم عصب -

 و گفتم: دمیکش یهوف

 لبکاراش؟!طمدت بهتره نري سراغش.. بازم مونده از  هیباشه..  -

 و گفت: دیاي کش ازهیخم

 نستیدر دسترس ن سه چهار نفري موندن، دو نفرشون فعال هیآره ...  -

... 

 گذاشتم و گفتم: زمیرو توي کشوي م چک
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 ه عهده ي من ... خب؟بذار ب نویکن، ا هیخب تو با همونا تسو -

 شد و گفت: بلند

پول  یدت گفتکشه، چون خو یکم طول م هیاون دو نفر  یباشه، ول -

 کنم افتیدر دیرو به خودشون بدم و رس

... 

 در حقم کرد و گفتم: شهیکه هم یهمه لطف نیزدم به ا لبخندي

 ره؟یم شیارا چطور پک ،یراستباشه، ممنونم ... ا ...  -

 گفت: و تیزد که معلوم بود از رضا لبخندي

 دم ...بو دهی ندکنن که تا حاال یکار م ی! بچه ها با چنان شوقیعــال -

 :ترانه

دم، کر دم و دوباره برنامه رو مرورکر کیبه لب تاپ نزد شتریرو ب سرم

 کد هاش تماما درست بود، دستور اجرا رو

 و ... دادم

 داد ... ارور

 کردم و غر غر کنان گفتم: یپوف
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 پروژه هات! نیبا ا مانیکارت کنه پ یخدا بگم چ -

ار فر شروع به مرور برنامه کردم، چشم هام انگاري قصد داشتن دوباره

 کنن از حدقه شون!

و  به خرج دادم شتريیکردم، دقت ب زیچشم هام رو ر دم،یرو جو لبم

 باالخره ...

 و بلند گفتم: دمیهام رو به هم کوب دست

 !افتمی -

و نم ربود ذه میساعت و ن کیکه  یمشکل افتنِیاز  یناش یِبا خوشحال و

 رو aبه خودش مشغول کرده بود حرف 

وانم ربا اعصاب و  بود که ديیمدحرف مدت  کیدادم.. فقط  رییتغe  به

 در حال خاله بازي بود ...

 اجرا شد ... تیبار با موفق نیبرنامه رو اجرا کردم و ا دوباره

اموش خ رو ستمیکردم و س رهیبرنامه هم، کار رو ذخ نیاز اتمام ا آسوده

 اي ازهیمبل و خم یِزدم به پشت هیو تک

 ..دمیکش
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از  دیبا انمهریکه ک یزمان کیبود ... نزد دو کیساعت نگاه کردم، نزد به

 گشت.. یشرکت بر م

 ... دمشید یدوباره م نکهیزدم، از ا لبخند

 خونه.. نیخسته کننده بود تو ا ییتنها

 مهرانیککه از حالِ  الشیهم که رفت ... بعد از بردن مناقصه، خ یب یب

 راحت شد ما رو تنها گذاشت ...

 و مراقبِ خودم نکهیبر ا یبه من کرد مبن ديیهاي اک هیچند توص هر

 باشم ... انیک

 همراهم که اومد با چشم دنبالش گشتم ... تلفنزنگ  صداي

 هام بود ... یکیصداش از نزد یول نبود،

خم شدم و  زیم ریز دنشیو با د دمیخودم رو جلوتر کش یکم

 برداشتمش، شماره ي خونه بود ...

 ذوق جواب دادم: با

 جون! یسالم مامان -

 ي جوابم رو داد:هم با انرژ مادر
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 ؟یسالم خوشگل مامان ... خوب -

 جا شدم و گفتم: جابه

 یکار م ی؟ ترمه چطوره؟ سام چخوبه یخوبِ خوب ... چه خبر؟ کام -

 کنه؟ از بابا خبر داري؟

 و گفت: دیخند مادرم

.. ، همه خوبن .بپرس ... بله یکی یکی! دختر نفس بکش خب ... هاوو و -

 همه هستن ... از پدرت هم خبر دارم،

ت به اونم خدا رو شکر ... دلش هوات رو کرده بود ... بهم گفت خوبه

 بري مالقاتش ... گهیبگم هفته ي د

 نییخواست راه گلوم رو ببنده پا یکه م یدهن فرو بردم تا بغض آب

 بدم، سکوت که کردم مامان گفت:

 ؟تران یهست -

 و گفتم: دمیکش یآه

 آره مامان ... چه خبر؟ -
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ش خنده ها نیا یِشد براي خبري که در پ زیو گوشِ من ت دیخند زیر

 نداشت، یانگار خنده هاش تموم یبود، ول

 خنده ام گرفت: منم

 خندي؟ یخب؟ چرا م هیچ مامان؟ا ، -

 و بعد با ذوق گفت: دیتر خند بلند

 ترانه، بدو برو سراغ لباس! -

 :دیباال پر هامابرو

 ؟یلباس؟ لباس واسه چ -

 گفت: دیلرز یم یکه از خوش ییصدا با

 جمعه، عقد کنونِ سامِ! گه،یهفته ي د -

 نیه اشدم به روبروم.. ب رهیرفت، با دهن باز خ ادمیحرف زدن  انگار

 شد؟ یزودي برادرم داماد م نیزودي؟ به ا

 کرد؟ یازدواج م سام

ري کا جز چند بار باز و بسته کردنِ لب هام یبزنم ول یکردم حرف یسع

 نتونستم بکنم ...
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 ونم دوباره صدام زد، تمامِ فکرم رو متمرکز کردم تا حرف بز مادرم

 باالخره به زحمت گفتم:

 !یبارکخب ... خب ... به ... به م -

 با تعجب گفت: مامان

 !لوسرد ... شل و  گفتنِ! چرا انقدر کیچه وضعِ تبر نیوا! مادر ا -

 :دمیبه موهام کش یرو فوت کردم و دست نفسم

 کنه آدم! یچه طرزِ خبر دادِن؟ کُپ م نیخب مادرِ من ا -

 چینبود ه انمهریو دلِ من شاد شد با صداي خنده هاش، اگر ک دیخند

 چیشد، ه یوقت قرض هاي پدرم داده نم

و  دیرس یروز نم نیوقت ا چیه دیشد و شا یپايِ سام عمل نم وقت

 شد! یمادرم انقدر شاد نم

 شوق گفت: با

 کار کنم دختر؟ پسرِ اولمِ! یخب چ -

 زدم و گفتم: هیمبل تک یو سرم رو دوباره به پشت دمیخند

 ..دوباره اي . دارِید هیآخه،  یشد؟ بله برون ییهویشد  یچ -
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 تند گفت: تند

گفت  یمادرفرشته م ه،ین چجوابشو نمیزنگ زدم به مادرش که بب -

 خوان، آقا یرو م گهیکه خاطرِ همد نایا

 ثبتنداره، پس جواب هم م یمشکل ادیبر م قاتیشمام که از تحق پسرِ

 براي بله برون پس ان شاء میایب گفتم... 

 میریمن و من گفت که بهتره زودتر عقد بگ یبا کل چارهیزن ب ااهلل؟

 پدريِبراشون.. گفتم چرا؟ گفت مادربزرگ 

حاال  نه،ینوه اش رو بب یِآرزو داره عروس ارهچیب ضِ،یمر یلیخ فرشته

 یلیخ نایو ا میریتا بله برون بگ میبخوا

 نییو تع ییهم بله برون و کادو رمیگیمراسم م هیکشه، گفت  یم طول

 وهم عقد کنون ... چون نایو ا هیمهر

قد و ع خب گهی... هرچند ته دلم م چارهیندارن واسه ب دیام ادیز دکترا

 یول ستیخب خوب ن ،یهل هلک ماري،یب

و  امشد که با س نطوریدل داره ... ا چارهیخب اون ب گمیاون ور م از

 بودن.. سام یبابات صحبت کردم هر دو راض
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 !ارهیکم مونده بود بال درب که

 کیرو که گذاشت پايِ  ییتا جبران کنه نفس ها دینفس کش قیعم

 و گفتم: دمیسره گفتنِ ماجرا، خند

 ..... ان شاء ااهلل خوشبخت بشن . یخب به سالمت -

 نکهیا دونبانگار تو پنهان و  ام،یتونستم باهاش کنار ب یراحت تر م االن

 بودمش ... بدون رفتهیبخوام کم کم پذ

 بهش فکر کنم! یحت نکهیا

 رو پاسخ داد ... فکري به ذهنم خطور کرد: کمیتبر

 اد؟یه بکدن  یم یمامان؟ بابا هم بهش مرخص -

 یمز ککرد که جوابم رو نداد و بعد ا یکنم اونم داشت بهش فکر م فکر

 مکث گفت:

 بشه ... هان؟ میفک کنم اگه اقدام کن -

 به دهن گرفتم و گفتم: انگشت

رف ح لشونیصحبت کنم با وک انیخواي من با ک ی... م دونمینم -

 بزنه؟
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 من و من کرد: یکم

 آخه ... آخه مادر، من ... -

 حرفش: نیب دمیپر

 گه ... باشه؟ یم یچ نمیبب گمیمامان، بهش م الیخ یب -

 گفت: دیترد با

 سام؟! -

 گفتم: یناراض

ان کار کنه؟ نگر یخواد چ یامان تورو خدا، ماي بابا ... ول کن م -

 نباش، باهاش حرف بزن، باور کن از من و

 ه؟ن ایترِ!بعد بهش بگو واسه ام، اس ام اس کنه که بگم  یراض توهم

 مکث کرد وسر انجام گفت: یهم کم باز

 ... دمیپس من بهت خبر م ز،یباشه عز -

 زدم: لبخند

 باشه مامان ... -

 گفت: مهربون
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ه شه؟ اگه شد ک یم یچ نیمامان، پس صبر کن بب زِیقربونت برم عز -

 ... ادیپدرت براي عقد سام ب

 سکوت کرد و بعد با بغض گفت: یکم

 عدا بروباگه نشد ...  یلخواد بري مالقات و ینم گهید اد،یاگه شد که ب -

... 

مله حاي که دوباره  غصهبا وجود  د،یچیاش پ هیناگهان صداي گر وبعد

 ور شد به گلوم گفتم:

 شه ها! یمبس کن بابا ... پسرت داره دوماد  ه؟یگر مامان؟! ا اا  -

ور ش دتا مادرِ دلتنگم رو آروم کنم، سخت بود براش از جفت دیکش طول

 شه، مادر و پدرم عاشق و معشوقبا

.. ي هم بودن . مهین هم،که بودن جفت  یهر چ یاي نبودن ول افسانه

 ها آزاد و اون لهیم نوریا یکیسخت بود 

 !ریها اس لهیاونور م یکی

ها گفتم و سر به سرش  یکه کردم، دوباره براش از خوش آرومش

 به یراض د،یاز ته دل خند یگذاشتم و وقت
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 دوباره کنارش! یکیکردم با تبر یتماس شدم و خداحافظ قطع

دم ش رهیغِم کمرنگ توي دلم به روبرو خ کیلبخندي گوشه ي لب و  با

 ... انگاري برادرم هم داشت عاقبت به

 شد! یم ریخ

*** 

و عقب  ختمیر تابهیرو هم داخل ماه ینیزم بیتکه ي س نیآخر

 دادم و بلند گفتم: ششدست هام رو ک دم،یکش

 حاضرِ! گهیساعت د میشام تا ن ان،یک -

 :دمیرو از تو سالن شن صداش

 نه؟که اعتراض ک هی.. شما اصن شام نده.. کزمیباشه عز -

 نیاو که من ت یانیبودم ... ک یبودم، از لحن شاد و سرحالش راض یراض

 مشکل داشت، شهیهم دمیچند ماه د

 چشم هاش غم داشت ... شهیهم

 حاال برق چشم هاش نشونه ي شادي بود ... اما
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اسم سام  دم،یکه اومد سرم رو به سمتش کش میاس ام اس گوش صداي

 باعث شد به سرعت به سمتش برم،

 رو باز کردم: امیپ

خواد،  یچون مامان م یول مستین یسالم خواهري، من خودم راض -

 یمامان دوست داره که بابا باشه حرف

 ... ستین

 بوق اول کامل نشد: یزدم، شماره اش رو گرفتم، حت لبخند

 جونم ترانه؟ -

 تر شد: عیوس لبخندم

 بال ... چطوري آقا داداشِ دوماد؟ یجونت ب -

 :دیخند

 من خوبم ... شما چطوري؟ -

 زدم و گفتم: هیتک نتیکاب به

 ... نیءااهلل خوشبخت بش.. ان شاکیمنم خوبم ... داداش تبر -

 :یلیبود، خ شاد
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 عالمه بچه ي تپل مپل! هین شاءااهلل!با ا -

 :دمیرو گز لبم

 !ایح یب -

 گفت: یسرخوش با

 نگفتم که! زيیچ ا؟یح یب چراا! -

 تکون دادم و گفتم: سري

 رو منحرف نکن! بعد فکر بچه باش!فکرت نیبذار اول عقد کن -

 و گفت: دیخند

 آهان، از اون لحاظ! -

 غره اي رفتم و گفتم: چشم

 پر رو! -

 رفتم! یبود و براش چشم غره م ستادهیبرادرم کنارم ا انگاري

انگار  ذاشتم ... یکه تو خونه سر به سر هم م ییتنگ شد براي روزا دلم

 به دوري دیشا د،یرس یدور م یلیخ

  سال! ِسالهاي
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 اتروزه ،یعمر و روزهاش بود ... دور که باش تیخاص نیا نکهیا مثل

 شن ... یتر م یهم طوالن

 و گفتم: دمیکش یآه

 ؟یستین یخب حاال بگو چرا راض -

 به جلو خم شدم و گفتم: ینداد بهم، کم یکرد و جواب سکوت

 سـام؟ -

 جواب داد: گرفته

ام  هوونی.. مگه من دنیاز ا شتری.. بمیباش انیک ونِیدوست ندارم مد -

 که دوست نداشته باشم پدرم سرِ مراسمم

 ... باشه

 زدم: یلبخندتلخ

 یندازه ي کافاوجب، چه صد وجب! به  کیر گذشت، چه آب که از س -

 تازه مطمئن باش اگه م،یهست ونشیمد

 ... ستین یآدم نیده، همچ یبا جون و دل انجام م میبخوا ازش

 :دمیمتعجبش رو شن صداي
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 ؟یزن یحرفا رو م نیکه ا ییترانه؟ تو -

 بار من تعجب کردم: نیا

 مگه من چه امِ؟! -

 و گفت: دیخند

 ..یرو نداشت دنشیبود چشم د یزمان هی! آخه یچیه -

 مِادونستم چه  یگفت ... من اگر خودم هم م یکردم ... راست م سکوت

 شد! یخوب م یلیخ

 گفتم: آروم

هش  هم ب... خودت رو ناراحت نکن، اصال ستیسام ... مهم ن الیخ یب -

 فک نکن ... خب؟ مطمئن باش نه

 ... رهیسوال نم ریز تتیات، نه شخص ینه مردونگ غرورت،

 گفت: مهربون

 چون یلو ست،ین یزم ته دلم راضبا نکهی. با اقربونِ خواهرِ گلم بشم .. -

 به روي چشم ن،یخوا یتو و مامان م

 ... باشه ... بهش بگو ...
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 زدم و گفتم: لبخند

 ... از ته دل ... یشبخوشبخت  دوارمیخدا نکنه ... سام، ام -

 گفت: آروم

 !زمیعز نطوریتو هم هم -

 کردم و چشم بستم، پلک هام رو یخداحافظ دوباره، کیاز تبر بعد

 منم قرار بود یعنیمحکم به هم فشار دادم.. 

 یکه فکر م یدونم چرا به خوشبخت یشد؟ نم یبشم؟ م خوشبخت

 با لبخندهاي مهربونش انیکردم چهره ي ک

 بست ... یچشمم نقش م شِیپ

ه ادشام رو آم زِیباز کردم و سرم رو تکون دادم و آروم آروم م چشم

 بندري رو تو ظرف هاي یکردم، ترش

 !جدادوتا ظرف  ختم،یر کیکوچ

 ... ريیحصهاي تازه رو توي سبد  سبزي

ون د نکردم و داخل سب میبه تکه هاي مساوي تقس یچیتازه رو با ق نون

 گذاشتم..
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خ شده، سسِ کچاپ، فلفل هاي سر ینیزم بیسبشقاب، ظرف  دوتا

 هاي کهیت نیقرمز و نمک و نعنا خشک آخر

 شامم بود ... زیم پازلِ

م، ادفرست رونیگرفتم و سرم رو از درِ آشپزخونه ب واریرو به د دستم

 رو چپشنشسته بود و دست  نیروي زم

خودکار به دست گرفته  راستشگذاشته بود و با دست  گردنش پشت

 بود ... رهیخ نیبود و به کاغذهايِ رويِ زم

 زنان گفتم: لبخند

 کارت راحت تر نبودي؟ زِیرو م -

 کرد و گفت: سربلند

 ...زنه  ی.. گردنم ناله منمیبش زیمپشت  تونستمینه، نم -

 :دمیکش رونیرو کامل از درگاه ب تنم

 اش ... یکن یخم م شتریکه ب نطوريیا -

 و خودکار رو رويِ کاغذها انداخت: دیهاش رو عقب کش شونه

 اش ... ییخدا شهیدردش کمتر م یول -
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رويِ کاغذها  ريس رنشستم و نگاهم رو س نیرويِ زم کشینزد

 دشونییتا دیبودن که با یینقشه ها ایچرخوندم، 

 قراردادها و فرم استخدام ... ایکرد  یم

، ردک کیمنو به خودش نزد امیرويِ بازوم نشست و تا به خودم ب دستش

 آهسته گفت:

 رو بهم دادن ... ایانگاري دن ینگرانم یوقت -

 و گفتم: دمیازش دزد نگاه

 ره؟یگیدرد م یگردنت چرا ه -

 و گفت: دیاش رو به گونه ام کش ینیو ب دیخند

 وچولو ... بحث عوض کردنت رو هم دوست دارم ...بلوط ک -

 :رو رويِ پهلوم محکم کرد و گفت دستش

 ديایز ی... وقت ییِانشجوددورانِ  ادگارِی، ادیاثرات کار کردنِ ز -

 ... دمیکش یازش کار م ای نوشتمیم

چرخوند، نقره ايِ چشم  خودشچونه ام رو گرفت و به سمت  دستش

 زد: یهاش بدجور برق م
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 شه. یم رتیاس شترینکن ... دلم ب یانقدر خانم -

 !بــوم

 خورد ... نیام کنده شد و محکم به زم نهیس چپِاز سمت  زيیچ کی

 انگاري بازم دلم سقوط آزاد کرد!

 گفتم: بیحسِ عج نینفس زنان از ا نفس

 شام آماده اس! -

 و گفت: دیو گرم گونه ام رو بوس دیخند

سرو دو گوش از نوع  هیردي ... چشم! ماهم توکه باز بحث عوض ک -

 گشنمِ! یلیکه خ میدرازش ... بر

 گرفتم تا مسلط بشم به خودم، بلند شد و دستش رو به قیعم ینفس

 سمتم دراز کرد.

 گذاشتم، منوِ سمت آشپزخونه هل داد و گفت: گرمشتويِ دست  دست

 ... امیبرم دستم رو بشورم، االن م -

 زیمداخل آشپزخونه شدم و پشت  رینگاهش کنم سربه ز نکهیا بدون

 نشستم، چند لحظه بعد روبروم نشست و
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، تملب گف ری.. گفت و با تعارف به من مشغول شد، باشه اي زا . بسم

 به گل رهینرفت، خ غذادستم به سمت  یول

 موندم که صدام زد، نگاهش کردم، لب زد: زيیروم هاي

 !گهیبخور د -

اي جدادم و شروع به خوردن کردم ... حواسم بهش بود که به  سرتکون

 غذا رو با سس و فلفل بخوره، با نکهیا

 خورد! یو فلفل غذا م سس

م و و بعد پارچ دوغ به دست گرفت ختمیر وانیلنعنا خشک ته  مقداري

 شدم رهیرنگ خ دیسف عیبه ضربه هاي ما

 کرد ... ینعنا ها رو با فشار به اطراف پرت م که

 شام؟گفتم بهش؟ االن؟ وقت  یم دیبا دم،یاز دوغ رو نوش مقداري

 که گفت: دمیدوغ نوش یو باز کم دمیجو یرو کم لبم

ه ش یشکمت پر م انقدر دوغ نخور، ؟یبگ خوايیم زيیچته امشب؟ چ -

... 

 شد: یلحنِ صداش عصب یبار کم نیکه ا دمیهم لب جو باز
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 ترانه؟ چته؟ -

 شدم و گفتم: رهیخ بهش

 عقد کنون! -

 چشم هاش گرد شد و گفت: د،یباال پر ابروهاش

 ؟یچ -

ب مطل راست رفته بودم سرِ اصلِ کیبهش نگفته بودم ... و حاال  یچیه

... 

دادم که  حیتکون دادم و مختصر براش از مراسم جمعه توض سري

 لبخند زد و گفت:

 اء ااهلل براي تو!شمبارك باشه ... ان  -

 انویزد و با انگشت به خودش اشاره کرد ... نگاهم رو به ل یوچشمک

 دوختم و گفتم:

 اد؟یم بکه بابام براي مراس یکاري کن یتون یم -

ت دوس یدونم چرا، ول ینم نم،یرو بلند نکردم که نگاهش رو بب سرم

 نم،ینداشتم تو نگاهش ترحم و دلسوزي بب
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شدم واسه  رمص شتریسر بلند نکردم، ب یکه صدام زد هم حت آروم

 از گوشه ي چشم یول وان،یبودن به ل رهیخ

 یتکه تکونِ سخ دیکوب زیرو محکم به م چنگالشبهش بود، ته  حواسم

 خوردم و نگاهش کردم، لبخند به لب

 زمزمه وار گفت: داشت،

 دم ... یقول نم یکنم ... ول یم یسع -

گه بم دوست داشت شهیدونم چرا مثلِ هم یرو جلو دادم.. نم نمییپا لبِ

 حتما!

 منت بگه چشم! یب انیبگم، ک یعادت داشتم هر چ انگار

 ر شد، گفت:ت عیلبخندش وس دیام رو که د یگرفتگ

نم رو شم خانم ... من همه ي توارو ... چ زمیاي جونم.. نگاهش کن عز -

 به من گهیاش د هیبق یذارم ... ول یم

 قبول کنه ... دینداره، قانونِ که با یربط

 ینعیشه و من به شدنش اعتماد داشتم..  یم یعنی انیي توانِ ک همه

 بودم! دواریام
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 وهاش فرو کرد و روبروي دهنم گرفت  ینیزم بیرو البالي س چنگال

 لب زد:

 ه ...نخوردي ک یچیبخور قربونت برم ... ه -

 م کهرويِ چنگال نگاه کردم، دهن باز کرد یِ نیزم بیس ادیحجمِ ز به

 بزنم که چنگال رو داخل دهنم هل یحرف

 ... داد

 و پچ پچ کرد: دیخند آهسته

 نوشِ جونت ... -

 اش یرويِ دلش رو از اول زندگ موندهکردم، انگار همه ي محبت  یپوف

 کرد ... و یتا االن داشت بهم ابراز م

 تنرفیپذ قهیاحساس چه قدر سخت بود دم به دق رِیزنِ درگ کی برايِ

 کلمات! نیا

زش اهمه ابراز محبت  نیبود و ا دهیمحبت ند انیعادي نبود، ک انیک

 بود! بیعج

 که گفت: ختمیدوغ براي خودم ر یوانیل بازم
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م، دختر خان یخوري ... ول یدوغ م یلیبهت دقت کردما، خ شهیهم -

 ها!تازه ستیخوب ن یلیواسه فشار خ

 کنه! یکاذب پر م شکمت

 :و گفت دیهاي رنگارنگش، که خند هیهام رو درشت کردم از توص چشم

 !گمینم زيیچ گهیباشه بابا ... د -

 ود!بي ا گهیاي بود، آدم د گهیزدیسرحال انگار چ انِیام گرفت، ک خنده

 ... شیگرفته ي چند روز پ انِیفرق داشت با ک انیک نیا

 شام رو آروم جمع کرد و گفت: زِیشد و م بلند

 شنِ؟کنم ... سماور که رو یاده مرو آم ییتا تو بخوري منم بساط چا -

تم اشخودم رو برد وانِیدادم؛ چند لقمه اي خوردم، بشقاب و ل سرتکون

 داخلکه چاي خشک رو  یکه درحال

 گفت: ختیر یم قوري

عود ارم که زودتر از مود دیام یلیخ کنن،یکار م یبچه ها دارن عال -

 بفرستم ... دیینقشه هاي فاز اول رو واسه تا
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ر کردم که نگاهش بهم بود، لبخندي داشت به روي لب هاش، پ نگاهش

 !دیاز ام

 !دواریدار، ام دیزدم مثلِ خودش ام لبخندي

 اخلدکه رفت آروم آروم ظرف ها رو شستم و چايِ دم اومده رو  رونیب

 و با ختمیر کیاستکان هاي کمر بار

 گذاشتم ... ینیداخل س نبات

 النسرجاش باشه، به س زیدوباره به آشپزخونه کردم که همه چ ینگاه

 نشستم.. نیبرگشتم و کنارش رويِ زم

 د و گفت:اشاره ز زیکرد، با سر به م یرو جمع م لشیوسا داشت

 .نیاونجا بش -

 گفتم: یفیصداي ضع با

 خوبه.. نجاینه.. هم -

 هقیقدداد و به کارش مشغول شد.. بعد از چند  لمیهم لبخندي تحو باز

 جمع شده رو کنار گذاشت و به لیوسا

 و گفت: دیزد، با دست به کنارش کوب هیتک وارید
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 بلوط خانم ... نجایا ایب -

چاي رو روبروش گذاشتم، چاي رو  یِ نیکه جاي گرفتم س کنارش

 برداشت و نبات رو داخلش انداخت، با سکوت

 !یافتادم ناگهان کشنبهی یِ مهمون ادیشد،  رهیروبروش خ به

 ایرآ یِمونمه با پدرش بعد از انیدوباره ي ک دارِیلرز افتاد از فکرِ د تنم

... 

 :دمیپرس اطیو با احت دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 نداري؟ یکارِ خاص کشنبهیتو  ان؟یک -

 آهسته گفت: یخورد ول یمحسوس تکونِ

 نه ... چطور مگه؟ -

 زيیچ نیهمچ دنِینبود با پرس فیهام رو روِي هم فشردم ... ح لب

 کردم؟ یشبِ آروممون رو ناآروم م

 به سمتم خم کرد و گفت: ینگفتم که نگاهم کرد، سرش رو کم زيیچ

 ؟یگیم وایواسه تولد ه -

 فکرم رو خونده بهش چشم دوختم که گفت: نکهیاز ا متعجب
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 گه؟ید ايیتو هم باهام م -

مرد؟ به فکر خودش نبود؟  نیگفت ا یم یهام گرد شد ... چ چشم

 که من شناخته بودم اگه از ییرضایعل

 یراحت نیبه ا انیگذشت از حرف هاي ک یدر مناقصه م شکست

 کرد ... یگذشت نم

 :دیام کوب ینیو رويِ ب دیخند

 سگ دارن! المصباگرد نکن اون چشات ! -

 دنِ ینغلت بخورن ... ش سالنبار واقعاکم مونده بود چشم هام کف  نیا

 تعجب هم انیاز ک دیحرف هاي جد

 !داشت

 کردم: زمزمه

 امشب؟ یتو خوب -

 مستانه، بلند: د،یخند

 !یــــلیخ -

 ترسناك بود! انیک نیا یخوشحال خوب بود ول انِیازش! ک دمیترس
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 ويِ و ر دیچیاز استکانش دورِ کمرم پ آزادعقب بکشم که دست  خواستم

 پهلوم محکم شد، آروم گفت:

نباشم؟  ده.. چرا خوب یرو بهم نشون م دشیداره رويِ جد یزندگ -

 اد،یم رونیاز شرکتم صدايِ خنده ب یوقت

هام،  یدوستام، هم دانشگاه نمیب یم یخوشحال نباشم؟ وقت چرا

 نشاط ان، چرا خوشحالهمکارام انقدر با 

و  یکنارم یهمه کسم ،یعشقم ،یام یکه زندگ ییتو یوقت نباشم؟

 یاتم بهم محبت م هیشده به اندازه ي  یحت

 ن،یجز ا خوامیم یکس و کار چ یچرا خوشحال نباشم؟ آخه منِ ب ،یکن

 که خوشحال نباشم؟

اش داشت  ییایچشم هام، فانوس در نیب دیچرخ یهاش مدام م چشم

 هايِ  یانگارکشت یداد ول یعالمت م

 گرفتن! یتو چشم هاي من نم نشسته

 ويِتدهن فرو بردم و استکانم رو برداشتم که استکانش رو گذاشت  آب

 هنوز یزد ول هیتک واریو سر به د ینیس
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 دمیشده ام با نبات نوش نیریاز چايِ ش یرويِ پهلوم بود، کم دستش

 که آهسته گفت:

رو  دیجد انمهرِیکه همه شون ک وایهتولد  یِ خوام برم مهمون یم -

 با خودم فک کردم ترانه ... یلی... خ ننیبب

 یکشه، نم یذره خودي نشون دادن منو نم هی...  دنیکنار کش بسِ

 فقط خوامیخوام بزنم تو گوششون که، م

و ت.. حق دارم وامیهبگم که پسرشونم!تازه.. من عمويِ بزرگ  بهشون

 مراسم باشم!

 دورِ استکان محکم شد، نگران گفتم: دستم

 ذارن؟ یراحتت م یکنینازي، سارا ... فک م رضا،یعل یول -

شش امپر از آر یِهايِ قهوه ايِ نگرانم رو به مردمک هايِ طوس مردمک

 بار گفتم: نیدوختم، و براي اول

ترسم  ی.. مگوشت گذشت خِ یخطر از ب شی!دفعه ي پانینگرانتم ک -

 ها جون به در نبري یتراح نیبار به ا نیا

... 
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 ینی سبراي فرار از نگاهش استکان رو تويِ ،یزد پر از مهربون لبخندي

 ام جمع نهیگذاشتم و پاهام رو تو س

 صدام زد: کردم،

 ترانه؟ -

م، سوختن، نگاهش کرد یاز صدا زدنش، چشم هام انگاري م دیلرز دلم

 صورتش پر از آرامش بود، زمزمه کرد:

 یشه حسش نمبهم جهنم  ایو آروم، دن یتوکه خوب باش ،یتوکه باش -

 کنم ... باش، همه دشمنم باشن ...

و فاصله رو  گردنمکرد، دستش رو فرستاد پشت  کیرو نزد صورتش

 بوسه، آروم و پر از محبت ... هیکرد ...  چیه

کردن برايِ انتخابِ پاش به  تمیدست هاش هدا ینگفتم وقت زيیچ

 چشم هام بسته شد عنوانِ محل نشستن ...

... 

 ضورِحبود، لذت  ذیبار به خودم اعتراف کردم بوسه اش لذ نیاول براي

 ... بوسه ي همسرم، انیمردي مثلِ ک
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 نبات! یی!بوسه اي با طعم چایموقت هرچند

*** 

 سکوت، سکوت ... سکوت،

ود بم سر رِیکه ز یگنجشک، نورِ آفتاب، جايِ گرم و نرم و بالشت صداي

 کرد، ملحفه رو یم شتریرو ب تنمرخوت 

رِ توي بالشت فرو کردم، عط شتریو سرم رو ب دمیگردنم کش رِیز تا

 ..دیچیام پ ینیتويِ ب انمهریک

ته رف .. نبود، صبح زوددمیزدم، دستم رو آروم رويِ بالشت کش لبخندي

 بازوهاش نِیمنو ب صبحتا خود  یبود ... ول

 از خوب! شتریب یتخوب بود.. ح زیکرده بود.. همه چ یزندان

 م،یخورد یکنار هم غذا م ،ینیریگذشت، به ش یم یبه آروم روزهامون

 درباره ي یو حت میرفت یم دیباهم خر

 ... میداد یهم نظر م پوشش

 انمهریتوش بود که با ک یکرد، کمدي که لباس ریبه کمد گ نگاهم

 بودم براي عقد کنانِ سام ... دهیخر
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 شدم ... رهیو بهش خ دمیبه سقف خواب رو

آواز زدن که صداي فنج هاي دوست  ریز شتريیها با شدت ب گنجشک

 مون هم در اومد و با گنجشک یداشتن

 دادن ... لیگروه کُر تشک ها

 وایهتولد  زِ... فردا رو یآغاز هفته بود.. آغاز هفته اي پر از نگران شنبه

 شد به یهفته ختم م نیبود و آخرِ ا

 برادرم ... داماديِ

 و کرد یگوشم پچ پچ م ریمدام ز شبیبودم، نگرانِ مردي که د نگران

 گرفته بودم خجالت ادیمن انگار تازه 

 شدم! یو رنگ به رنگ م یچ یعنی

ي ابودبار تا سرحد ن کیاز اون به اصطالح پدر ومادر ...  دمیترس یم

 بردنش، ازکجا معلوم دوباره تکرار شیپ

 ظلمشون رو؟ نکنن

 ز کردم و چنگ زدم به بالشتم و به آغوشپهلو شدم و دست درا به

 ... دمشیکش
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سوخت  یبودم، چون دلم براش م ونیبودم چون بهش مد انیک نگرانِ

 بودم چون از ونی... من به اون مرد مد

 عشق! یبرام کم نذاشت.. حت زیچ چیه

هده ه عي عذاب دادنِ من رو ب فهیصدايِ ظالمِ وجودم که انگار وظ باز

 .. پوزخند زد، واقعا بهگرفته بود بلند شد

 !نَمِیو من باز تو خودم داد زدم که به خاطر د نت؟ید خاطر

رو ف انیهاي سرِ صبح سرم رو تويِ بالشت ک الیفکر و خ نیاز ا کالفه

 کردم، بوي عطرش، بوي شامپوش، بوي

 شده بود! یو بويِ تنش همه با هم قاط ویافترش

ه ک ییبود ... حنا دهیچیبويِ حنا هم تويِ تخت پ یام گرفت، حت خنده

 استفاده کرد و خنده ي پاشبراي تَرَك 

 ... دیرو به جون خر من

.. رويِ مبل افتادم که با بسته اي به خونه اومد . شیروز پ دو ادی دوباره

 نشست و جورابش رو درآورد و مقابلِ 

 .شد به پاشنه اش .. رهیي متعجبِ من پاش رو بلند کرد و خ چهره
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 :دمیمن کنان پرس من

 ؟یکن یکار م یچ -

 جواب داد: یناراض و

ه ه پاشنک هیچ، ادیز ستادنِیدونم از کفشمِ، از جورابمِ، از سرپاوا ینم -

 یکنه، گاه یم تمیام ترك خورده ... اذ

کنه  یم ریشده اش گ خشکوقت ها هم پوست  شتریسوزه، ب یم اوقات

 یاوقات حس م یبعض ایبه جورابم، 

 ایمیت کبهش گفتم، گف د،ید نی... ناآروم بودم که حس خِیتو پام م کنم

 راهش رو بلد... 

 نگاهم کرد و گفت: دیگذاشت و با ترد نیرو رويِ زم پاش

 دستش بود ... نیامروز اومد شرکت ا -

 چشم و ابرو به بسته اشاره کرد: وبا

 برم دکتر نشد که نیگفته راه حلش حنا گذاشتنِ!اگه ا ایمیگفت ک -

 زن و شوهر چه نیا دونمیپوست ... من نم

 !دنیبرام د یخواب
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 به بسته کردم، حناش انگاري فرق داشت با ینشستم و نگاه کنارش

 ریبودم، آهسته ز دهیکه قبال د ییحناها

 گفت: گوشم

 ... ستین ایصنعت نیحناش از ا گهیم ایمیک -

 رو تکون دادم ... سرم

 دهحنا رو آما ایمیطبقِ دستور ک انمهرید که کدو ساعت بعد بو یکی

 د،ینشست و به پاش مال نیکرد ورويِ زم

 !دیکرد و بعد جوراب پوش زریفر کیرو داخل پالست پاش

ي  هرهکردم خنده ام رو کنترل کنم ... چ یم یمراحل سع نیتمامِ ا در

 ي افهیبا دستکش به دست و ق انمهریک

 و پاهاي حنا بسته شده واقعا هم خنده دار بود! یناراض

 یضچهره ي درهم و نارا یخنده ام فضايِ خونه رو پر کرد وقت صداي

 که یجلوي چشمم نقش بست، زمان انیک

 !دیرنگ گرفته اش رو د پايِ
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رش عط رو تويِ بالشت فرو کردم ... انقدر حناش قوي بود که هنوز سرم

 و مدیتويِ تخت بود ... دوباره خند

 ... دمیرو رويِ سرم کش ملحفه

از پوشش،  ارمیب رونیزنگ تلفن همراهم باعث شد سرم رو ب صدايِ

 غلت بزنم و سرجام برم و دست دراز کنم

 ام رو بردارم ... یتخت تا گوش ریز

، اسمِ مامان لبخندي زدم، بلند شدم و رويِ تخت نشستم دنِید با

 لبخند زدم و دکمه ي پاسخ رو فشردم ...

 :انمهریک

 .گذاشتم. ینقشه کش زیخط رو هم رسم کردم و قلم رو رويِ م نیآخر

 ه درکارم برگشتم که تقه اي ب زِیماز کارم لبخند زدم و پشت  یراض

 یزده شد و بالفاصله در باز شد، به پشت

ن نگاه کردم، سري تکو نیزدم و حق به جانب به حس هیام تک یصندل

 داد و طلبکار گفت:

 امري باشه؟ ه؟یهان؟ چ -
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 تکون دادم و گفتم سري

 تو! ایرم! بذار اول اجازه بدم بعد سرت رو بنداز برو رو ب -

 گفت: الیخ یو ب دیخند

 که ... میمن وتو ندار -

 افسوس سري براش تکون دادم و گفتم: با

 کارم داري؟ یچ ه؟یخب.. چ -

 رو جلوم گذاشت و گفت: یچک

 امضا بزن! -

 چشم هاي گرد شده نگاهش کردم که گفت: با

 ... اس ... اي بابابچه ه پاداشِکن؟ چک  ینگاه م نطوريیچته؟ چرا ا -

بردم و در همون  سینو روانبه چک کردم و دست به سمت  ینگاه

 :دمیحال پرس

 ؟یگفت لیبه وک -

 :دمیشن یرو از بااليِ سرم م صداش

 ..میبذار هقیزم باشه وثال دینم شادو ی... نم رِیگ یدو روزِ پ یکیآره ...  -
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 لب گفت: ریرو امضاء کردم و به دستش دادم، ز چک

 دستت درد نکنه ... -

روش رو به سمتم  ستاد،یرفت که ا یم درزدم براش، سمت  لبخندي

 چرخوند و گفت:

 ... حنا رو استفاده کردي؟ یراست -

 تم:و گف دمیشدنِ کف پام اخم در هم کش یِ حنا ورنگ ادآوردنیبه  با

 ونه تون!خاز کدوم سمت بري  ینشونِ تو بدم که ندون ییحنا کیمن  -

 و گفت: دیخند

 پس اثر کرد! -

 شدم و گفتم: زیخ مین

خواي براي موهات  یا.. مخوبه ه یلیچه جورم اثر کرد!رنگش خ -

 امتحانش کنم؟

قبل از  یشد، بلند شدم که به سمتش برم، ول یاش قطع نم خنده

 بهش برسم اتاق رو ترك کرد ... نکهیا

 !دید یو باز هم سري براش تکون دادم، هرچند نم دمیخند
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کرد!  ینم رییوقت تغ چیبود و ه نطوریهم شهیبود، هم نیهم نیحس

 رو مدب ریحال جدي، مد نیسرزنده و در ع

... 

هرِ ه شزدم، ب هیکنارش تک وارِیرفتم و شونه ام رو به د پنجرهسمت  به

 و دو ... یپام نگاه کردم ... طبقه ي س ریز

کردم از  یکردم و گله م یرو نگاه م نییجا پا نیروزي از هم کی

 حاال روزهام روشن بود، گرم یام ... ول یزندگ

 خوب بود! بود،

 زد ... یبهم لبخند م یزندگ

 یحضورش، حت نِیریطعم ش دنِیو نگاهش، عطرِ بودنش، چش ترانه ادی

 ذاشت.. یلحظه اي راحتم نم

 بهم محبت نکهیام، ا یتو زندگ یتشنه بودم، تشنه ي حضورِ کس من

 کنه، توجه نشون بده و من براش مهم

ا ه نیا ه ياسمم رو با مهر صدا کنه، و حاال بودنِ ترانه هم نکهیا باشم،

 کرد ... یرو داشت جبران م
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. گرفت .. ینم راديیوقتم ا یبه بوسه هاي وقت و ب یروزها حت نیا

 شد و یشب دلم تنگ م هاينصف  یوقت

 زدم یپاتک م نیریش یسوزوند، با هراس یخواستنش وجودم رو م آتش

 مهیخوابش و سخنگوهايِ ن نِیبه سرزم

 ناب تر؟! نیاز ا یکردم ... چ یم ریرو اس خوابش

 یم کشیکه حواسش بهم نبود، نزد یسرزده؛ زمان یوقت یروزها حت نیا

 بازوهام و نیکردم ب یم رشیشدم و اس

وقت  یگرفت ... گاه ینم راديیکردمش؛ هم ا یحبسِ آغوشم م محکم

 ام بود نهیسرش رويِ س یوقت دیها شا

 بهتر؟ نیاز ا یشد و چ یدورِ کمرم حلقه م دستش

 م،رفت یفرو م الینشستم و تو فکر و خ یگوشه اي م یروزها وقت نیا

 اومدم که داشتم با یبه خودم م یوقت

ود بگرفت، بلکه جلوم نشسته  یوندم هم بهم خرده نمخ یبلند م صداي

 از یداد ... چ یو گوش به خوندنم م

 تر؟ نیریش نیا
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 لمیف نایاشده بود ... که پ یرانیهاي ا لمیمثلِ نود و نه درصد ف انگار

 نیریش یبود...! و زندگ زیچ کیهمه اش 

 شود! یم

 شده بود با حضور ترانه ... نیریام ش یزندگ

 ید موا داقترسِ بد ... که انگار با تمامِ  کیترس بود،  کیته دلم،  یول

 زد مواظب باش، چپ و راستت رو نگاه

 خواد خونه ات رو رويِ سرت خراب کنه ... یم زيیچ کیکه  کن

 به دادم به جايِ فکر کردن یم حیهام رو رويِ هم گذاشتم، ترج پلک

 فردا فکر یِندايِ نگرانِ درونم به مهمون

 .. انگار ترسش کمتر بود!کنم

 ترس؟

 ترس ... آره،

 یهر لحظه م یدونست یکه م یکه ترس داشت با مردي روبرو بش حقا

 بزنه ... نتیتونه زم
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نم خواستم بترسم.. روزي صد بار از سرمشقِ تويِ ذه ینم گهید یول

 نره! ادمیکردم تا  یم یسیرونو

 ... کی کیو به ساعتم نگاه کردم، نزد دمیبه صورتم کش یدست

شدم  یمده ... و کم کم براي رفتن آما دادمیبود کارهام رو انجام م بهتر

... 

*** 

 یبه خودم نگاه کردم. حت نهیو دوباره تو آ دمیبه کتم کش یدست

 یم دیامروز فهم یوقت ن،یمخالفت هاي حس

 ... کنم نظرصرف  ممیتولد برم هم باعث نشد از تصم یِبه مهمون خوام

 ي ادکلن بردم، پنجه هام دورِش شهیشسمت  دیلرز یرو که م دستم

 ..دمینفس کش ـقیقفل شد، عم

 دارید کیاونم نه بعد از  نمشون،یخواستم بب یهفته م کیاز  بعد

 براي من ... یاساس یِرانیو کیبعد از  ،یمعمول

گفت  یکه م یکنم ذهنم رو منحرف کنم از بخش یم یهنوزم سع که

 ... یممکنِ حرومزاده باش
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 کردم و چند بار کیي ادکلن رو به گردنم نزد شهیکردم و ش یپوف

 اهرمش رو فشردم ... بعد رويِ لباسم

 ... چرخوندم

 کردم. یاسترسم رو با زدنِ ادکلن کم م انگار

 وعقب رفتم ... خوب بود، کت  یو کم دمیهام رو به گردنم کش دست

 ... یطوس راهنِیو پ رهیشلوار سرمه اي ت

.. و نگاهش کنم . بکشمخودم دست  رِ یاعث شد از تصوترانه ب صدايِ

 شده بود با تک کت شهیتر از هم یخواستن

ا طرح ب دی... با اون روسريِ سف دیسف یِبلند و براق با شلوار ل یِمشک

 ... یهاي مشک

 دمیاش رسوندم وبوس یشونیطاقتم رو به پ یشدم و لب هايِ ب کشینزد

... 

 غر کرد: غر

 کنم ... درستش تونمینم گهیخراب شه دنکن! روسري ام  -
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 زدم از حسِ داشتنِ صداش، دست هام رو دورش حلقه کردم و لبخند

 محکم به خودم فشردمش، ساکت و آروم

 آغوشم موند ... نِیب

 ... ییکرد براي رها یقدر خوب بود که تقال نم چه

 باالخره به حرف اومد: قهیاز چند دق بعد

 ها! شهیم رید -

 آب دهن دم،یدست هام رو از دورش باز کردم وعقب کش یتینارضا با

 فرو بردم و نگاهم رو رويِ صورتش

 ای، بشم و بگم رژ لبت رو کمرنگ کن یرتی... دوست داشتم غ چرخوندم

 ترانه یي چشم هات رو.. ول هیسا

 ازمن جمع بود! شتریب حواسش

 ورد کام گرفت از افکار بچه گانه ام، ترانه چشم هاش رو گشاد  خنده

 گفت:

 خندي؟ یم یشدي؟ چرا الک وونهید -
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 رفت تا مانتوش رو برداره و به تن کنه، تختکرد و به سمت  پشت

 :دمیشن یصداش رو م

 گهید !فک نکنمگهید یچیذره عقل داشت که اونم از دست داد.. ه هی -

 داشته باشم ... یجان تیامن

 !با خودش صحبت کنه یگاه نکهینگفتم، عادت کرده بودم به ا زيیچ

 شد یباعث م کوتاهترشقد  ستاد،یو آماده شد، روبروم ا دیپوش مانتو

 سر بلند کنه تا بتونه زل بزنه توي یکم

 هام، بازوهام رو گرفت و با آرامش گفت: چشم

 یلیگه، خب زيی، هر چکه هر کس نهیبگن، مهم ا یاونا چ ستیمهم ن -

 و تتیها هستن که براي تو، شخص

 یوبکن عمويِ خ یقائل ان ... آروم باش و سع تیاحترام و اهم وجودت

 !یباش

وِي ز رهام رو آروم باز و بسته کردم که لبخند زد، دست هاش رو ا پلک

 بازوم برداشتم و تويِ دستم گرفتم،

 اي بهشون زدم و گفتم: بوسه
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 ؟یبرداشتکادوشون رو  -

 اشاره کرد: فشیتکون داد و به ک سر

 ... یمحمدعل آقاخانم، هم گردنبند  وایههم گردنبند  -

ام هاي طال و نقره اي که براي برادرزاده ه یگردن شِ یرفت پ فکرم

 یگرفته بودم، هر دو به اسمِ خودشون ... نم

 که خواستم همه به به و چه چه بزنن ینم ام،یب یبه چشم کس خواستم

 بود نیاي گرفته، فقط قصدم ا هیه هدچ

 ... شهیاي داشته باشن براي هم ادگاريیاز من  که

 رهیخ روبرومو تويِ چشم هاي قهوه اي رنگ  دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 شدم:

 ؟یامشب پشت و پناهم باش شهیم -

 گرفت: دلسوزيهاش رنگ  چشم

 خدا پشت و پناهت باشه ... -

 رو محکم گرفتم و رويِ قلبم گذاشتم: دستش

 ؟یبعد از خدا چ -
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 رو رويِ قلبم مشت کرد: دستش

 هستم ... -

*** 

 و خاله هام، عموها و عمه هام ... ییشلوغ بود، دا خونه

 ازشون فاصله داشتم ... ییایکه انگار دن ییآدما نیا

 اقوامت ... نیتر کیبودن با نزد بهیقدر بد بود غر چه

 اي نشسته بودم و ترانه هم کنارم ... گوشه

از  عدهنوز ب نکهیاي که مثل ا هیصدرِ مجلس نشسته بود کنارِ هد نازي

 بود و ومدهیسختش رو به راه ن مانیزا

 بود ... دهیپر یکم رنگش

م رو حس کن یب یو ب عادیتونستم نگاه هاي گرم سوگل، م یدور م از

 رضایعلنگاه  زيیو ت هیبقسرديِ نگاه  یول

 داد ... ینازي به همراه دخترشون سارا، بدجور داشت عذابم م و

يِ تويِ پتو یکوچکبود، نوزاد  رانیدست هاي م نیببه نوزاد  نگاهم

 رنگش ... یآسمون
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ه، وادنوه ي خان نیاول دینداشتم، شا یزدم، اگه منم مشکل یتلخ لبخند

 رنش،یهر چند پدربزرگ و مادربزرگش نپذ

 نیاگه قوي تر یحتحسرت ! شهیحسرت همبود ...  یي من م بچه

 بازم حسرت ،یهم باش نیانسانِ رويِ زم

 ... داري

نشست رويِ دستم و در کمال تعجبم  ترانهکه دست  دمیکش یآه

 دستمشروع کرد به نوازش موهايِ کمِ پشت 

... 

 بود ... نانیکردم، لبخندش پر از اطم نگاهش

 گرم شد اما ... دلم

 ابروهاش نامحسوس به روبرو اشاره کرد و زمزمه وار گفت: با

 خوره ما رو! یعمه ات داره م -

 ی. م.. پس از رويِ حسش نبود.خبندانیشد به  لیام فوري تبد یدلگرم

 خواست جلويِ عمه ام سرشکسته نشم

... 
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 تونستم ینم یبکشم، ول رونیدستش ب رِیداشتم دستم رو از ز دوست

 نیست هاش ... پس اد یِدل بکنم از گرم

 رگزاگه به بهانه هاي عمه ي ه یاي رو قبول کردم، حت هیعار نوازش

 نداشته ام بود!

مت ه سبام بود، چشم هام رو که  رهینگاه به جمع دادم، نازي خ دوباره

 پوزخند زد و اشاره زد به نوزاد دید خودش

 ... رانیدست هايِ م تويِ

هم انداختم، هر چند اصال براش م نییکردم و سر به پا رنگاهشیدلگ

 نبود!

رم گفتن و من ... من تنها کنارِ همس کیدست زدن، تبر دن،یبر کیک

 کردم ... ینشسته بود و نگاهشون م

 دهز یبود براي بچه ي چند روزه؟ خوش یتولد چ نیبود ا بیبرام عج و

 دلشون؟ رِیبود ز

ن صدق مي . اما براخانواده .. یِمیطبق گفته ها رسم بود ... رسم قد اما

 ینکرد ... نه زمانِ نوزادي ام و نه حت
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 بعد! سالهاي

اه روي هم برسه، که ت هیبدن که برادرِ هد یبود کادوها رو زمان قرار

 بود یم دیبود ... حتما با هیبازگشت از عسلو

ش داشت ... کا اديیبهش عالقه ي ز هیبرادرِ بزرگش بود و هد چون

 از اون عالقه رو به من یسارا هم کم

 !داشت

، رفت یهر کس به سمت ،یهمه متفرق شدن حداقل براي ساعت نیبنابرا

 گفت: هیرو به نازي و هد رانیم

 رو بذارم تو تختش ... وایه رمیم -

و ببوسمش  رمیرو تويِ آغوش بگ کیخواست اون موجود کوچ یم دلم

 زد براي عطرِ تنش!که ی... دلم پر م

 داد ... یرو م خدا بويِ بهشت هنوز

 از کنارم بلند شد و گفت: ترانه

.. .م بخوره بادي به کله ا هیقدم بزنم  یکم هی اطیخوام برم تو ح یم -

 اي؟یتو نم
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 تکون دادم، لبخندي زدم بهش و گفتم: سري

 ذره خسته ام! هینه، تو برو ...  -

و انتممشکوك نگاهم کرد و بعد  یبود!ترانه کم یربط یچه بهانه ي ب و

 به دست گرفت و رفت ...

زرگم بيِ برگشته بود و داشت با عمو رانیبلند شدم، م قهیاز چند دق بعد

 کرد ... یصحبت م

 و پام ستدبود،  دهیاون بچه ... انگار عقل از سرم پر شِیرفتم پ یم دیبا

 سست شده بود براي لمس کردنش ...

 هونویبود که داشت د یدونم چه حس ینم یلبودم و دهینوزاد کم ند من

 !برادرمنوزاد  دنِیکرد براي د یام م

بود  دهیبرنداشته بودم که سارا جلوم سبزشد، انگار فهم یچند قدم هنوز

 داشتم درباره اش فکر شیپ قهیچند دق

 کردم: یم

 جمع رو ... نیخان ... منور فرمود انی!کهب -

 کم بود برايِ من! نیهم
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 کردم و آهسته گفتم: یپوف

 نکن! تیسارا حوصله ندارم.. اذ -

 وگفت: دیخند موذي

ازش عقب افتادي؟  ديیچون د دي؟یرو د رانیچرا؟ چون بچه ي م -

 عقب افتادن عادت نیبه ا دیتو که با یول

 ... یبه پاش برس یتون یوقت نم چی... تو که کال ه یکن

ز نداشتم.. دهن بااز اون رو  دنینگاهش کردم، طاقت حرف شن یعصب

 بگم که ادامه داد: زيیکردم که چ

شته دا اطزنت ارتب شه هزار بار با یتلخِ ... نه؟ آخ چه بد م یلیخ -

 بچه ... تازه هیاش نشه  جهیبار نت هیاما  یباش

 از تو هم باشه! مشکل

 ؟ودکرده ب یرو ق ایدختر که آبرو رو خورده بود و ح نیاش بود ا چه

 و گفت: دیخند یهام رو رويِ هم فشردم، با بدجنس دندون

رانه حامله شد، هان؟.. بار زد و ت هی دیچند بار جون کندي شا -

 نداري ... یدونم انقدر مردونگ ینه؟ م ،ینتونست
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 ه؟یچ یزنانگ یبه ترانه بفهمون یتونست اصال

 :دمیدندون هام غر نیکردم صورتم سرخ شده، از ب یم حس

 آبرو! یدهنت رو دختره ي بسارا!ببند  -

ي شد و من به چشم ها کیبهم نزد شتریب یرفت، کم نیاش از ب خنده

 شد سارا یم یآشناش نگاه کردم ... چ

 بود؟ ، با خشم گفت: یبا من خوب م یکم

ندازه ي تک به ا ان؛یک یکش یکه داري درد م نمیب یخوشحالم م -

 تو هم د،یکه مامان درد کش ییتک روزها

درد  دیاب دهیتو کش مانِی! به اندازه ي دردي که براي زایبکش درد دیبا

 دي؟یبدترش رو؛ فهم یحت ،یبکش

ر و ازم دو دیخواستم جوابش رو بدم که تند عقب کش دم،یرو گز لبم

 شد..

 د!... نش یول انی... آروم باش! آروم باش ک دمیبه صورتم کش یدست

شد انقدر  یشد؟ مگه م یمگه م یکردم بغض نکنم ول یسع

 ناجوانمردانه بهت بتازن و توئه تازه سرِ پا شده ترك
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 برنداري؟

با  دیشا بدم، از پله ها باال رفتم، نییتا بغضم رو پا دمینفس کش قیعم

 شدم.. یآروم م وایه دنِید

 یو مرن م دیاومد کُپ کردم.. نبا رونیب یسوگل که از اتاق دنِیبا د اما

 رد؟ک یکار م یچ نجای... اون ا دید

 ت وبه سمتم قدم گذاش دیبود، با ترد بیسوگل هم حضورِ من عج براي

 گفت:

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ... تو ا -

م دون یگفتم نم یگفتم؟ م یم دیبا یبهش جواب بدم ... چ یچ موندم

 رو رانیچرا انقدر دوست دارم بچه ي م

 کنم و ببوسم؟ بغل

ستم ونت یاونجا هم م دیاتاقِ دربسته ام تو خونه.. شا شِ یرفت پ ذهنم

 یتا شب صبر م دیآروم بشم.. فقط با

. فتم ..ر یم دیشد آروم شد ... آره، با ی.. اصال تو آغوشِ ترانه هم مکردم

 رفتم.. یعقب م دیبا
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 پس بکشم که گفت: خواستم

 ؟ینیرو بب وایخواي ه یخواي ... م یم -

تاق ه ابشد و با سر  کمینگاهش کردم که مهربانانه لبخند زد، نزد شوکه

 اشاره زد:

 یمونم، م یم نجایو گذاشتن مراقبِ بچه ها باشم، همربرو ... من  -

 دونم دوست داري بچه هاي برادرت رو

 ... برو ... ینیبب

 نکردم که تشر زد: یحرکت د،یگنج یهاش تو باورم نم حرف

 ... یخواد بزن یهم نم ی!حرفانیک گهیبرو د -

مه هانگار از  من کیبلندش به خودم اومدم، سوگلِ کوچ یصدايِ کم با

 خونه روحِ بزرگتري نیي آدم هاي ا

م ... خواستم از کنارش بگذرم که نشد، مچش رو گرفتم و محک داشت

 یشونیبه آغوش گرفتم، بوسه اي به پ

 زدم و آهسته و با صداي گرفته گفتم: اش

 ممنونتم ... ایدن هی -
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 رو ازم گرفت و با بغض گفت: نگاهش

 باش ... در سبزِ ... برو ... زود -

 :ترانه

 رفتار ممکن رو باهات نیکه سردتر ینیبش ییآدم ها نیبود ب سخت

 !یداشتن و باز لبخند بزن

 قدر وانمود کردن،نقش بازي کردن سخت بود! چه

 ... خونهتنگ شده بود از جوِ سرد  نفسم

ه بسوخت که تنها کنارم نشسته بود و مشتاقانه  یم انیکبراي  دلم

 کرد ... انگار نه انگار یخانواده اش نگاه م

 پسرِ بزرگ بود! که

 م،اریو به روي خودم ن نمینداشتم که توي اون سالن بش ییتوانا گهید

 بزنم غیکم مونده بود بلند بشم و ج

 ... سرشون

.. . موند یاومد، کاش نم یهم با من م انیزدم، کاش ک رونیسالن ب از

 گفت خسته اس! یم یول
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 گهیخسته بود؟ د یخنده دار بود حرفش ... خسته بود؟ از چ که

 زدم ... رونینشدم و ب چشیپاپ

 ،دمیچیدورِ خودم پ شتریبه دور و برم کردم و مانتوم رو ب ینگاه

 صدام زد: یاي بردارم که زن گهیخواستم قدمِ د

 نه؟ گه،یتو ترانه اي د -

 :فتشد و گ کیشباهتش با نازي جا خوردم، بهم نزد دنِیوبا د برگشتم

 ... انمهری... خاله ي ک امیناد -

 اشتن؟دل رو قبو انمهریک نایمگه ا انمهر؟یخاله ي ک د،یباال پر ابروهام

 آهسته گفت: دیمتعجبم رو که د نگاه

رو  عروسِ خواهرزاده مون یازي باعث شده ما حتحق داري.. رفتارِ ن -

 ... مینیهم نب

 بود، پر از غصه، آهسته گفت: یپر از دلتنگ نگاهش

 تونم باهات حرف بزنم؟ یم -

 گفتم: آهسته

 ... دییالبته ... بفرما -
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 قدم برداشت و گفت: کنارم

 ... نمتیب یبارِ که م نیاول -

 کردم و گفتم: یهوم

 !میمالقاتتون کن میشتآره ... متاسفانه سعادت ندا -

 وگفت: ستادیا د،یام رو کامال فهم هیکنا

 یط مکه بهش مربو زيیرو دوست داشتم، و هرچ انیک شهیمن هم -

 شد..

ن زشوا یکیرفتار آدم هاي اون خونه رو سر  یزدم، داشتم تالف پوزخند

 :ستادمیآوردم، روبروش ا یدر م

براش  و هفت سال کاري ستیباور کنم؟ شما ب دیبا یعنیجدي؟  -

 نیتونست ی.. منی.. شما خاله اش بودنینکرد

 ... نیمادري کن براش

 و آهسته گفت: دیرو گز لبش

 ... ريایکردم به رومون ب یفک نم ی... ول یدون یدونستم که م یم -

 تلخ تر شد: پوزخندم



 

  1569                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

و ر انیکه بخواد ک یسک... من به رويِ هر  نیبدون نویواقعا؟ اما ا -

 که.. ارمیبده معذاب 

 حرفم: نیب دیپر

 حرفا رو بزنم ... نیا ومدمیمن ن -

 کردم و با اخم نگاهش کردم که جلو تر راه افتاد و گفت: سکوت

 مادري نکرد ... انیوقت براي ک چینازي ه -

 و گفت: ستادیکردم، گوشه اي ا سکوت

 بد کرد.. یلیبهش خ -

 یآهدونم، به جاش بازم فقط سکوت کردم، یها رو م نیهمه ي ا نگفتم

 آروم گفت: د،یکش

 یلق داري، وح ،یباور نکن دیرو دوست داشتم ... شا انیک شهیمن هم -

 ماریما هم دستمون بسته بود.. نازي ب

 شد ... یبدتر م میشد کینزد انیکه به ک دیشن ی.. اگر مبود

 هام رو مشت کردم و حق به جناب گفتم: دست
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جا ک اش رو هی.. بقبود . ضیبود، دو سال مر ضیسال مر هینازي خانم  -

 ن؟یبود

 کنه تا اشک یاش سرخ شد، معلوم بود داره خودش رو کنترل م ینیب

 آروم گفت: زه،ینر

ن به عالقه ي م حق نداري نسبت به یکردم.. قبول دارم ... ول یکوتاه -

 ی... من خاله شم! حت یشک کن انیک

 چیه تونم ازش دل بکنم ... من ... من یش دور باشم نماز شهیهم اگه

 تونم یبخشم.. نم یوقت خودم رو نم

 یم... من عذاب وجدان دارم ... من، من اگه جلوي نازي رو  ببخشم

 نیوقت از نوزادي اش ا چیه انیگرفتم ک

 ... دیکش ینم یسخت همه

 گفت؟ یم یزن چ نیهام رو تنگ کردم، ا چشم

 بار با بغض گفت: نیهاش رو در هم گره کرد، ا دست

 دود نوزا هی یوقت یوقت براش مادري نکرد ... حت چیوقت، ه چیه -

 زد براي یبود که ضجه م ضیماهه ي مر
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به بچه  یذاشت کس ینم یداد.. حت یبهش نم یچیه ریاي ش قطره

 هیزد و گر یضجه م انیخشک بده، ک رِیش

بهش  یذاشت کس ینم یکرد ول یکرد، صداش دلِ همه رو آب م یم

 داشت یقدم بر م یبشه، اگه کس کینزد

 زد ... یم غیشد، ج یم یروان نازي

 توي چشم هاش اشک حلقه زد: د،یاش لرز چونه

 یبدم، وقت نداشتم بهش ريیسوخت، من که ش یم انیدلم براي ک -

 افتاد، یکرد و به هق هق م یم هیگر

زد که  یهنش، جوري مک مذاشتم تو د یشستم و م یرو م انگشتم

 شد، با چشم هاي یدلِ سنگ هم آب م

 هیکرد واسه  یشد تو چشمات، انگاري التماس م یم رهیخ درشتش

 زد ... یزد و مک م ی... مک م ریقطره ش

و  دیلرز یم کشیشد چونه ي کوچ ینم دشیعا زيیچ یوقت یول

 براش یرقم گهیزد ... د یآهسته هق هق م
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کاش  کاش ... ستادم،یا یبزنه ... کاش جلوي نازي م غیموند که ج ینم

 ریتصو هیکردم تا  یباهاش مخالفت م

 نازي ... ازي،که ن دمیبار د هیبار ...  هیام ...  یشکنجه گر تمام زندگ نشه

 شکست، دستش رو جلوي صورتش گرفت: بغضش

ش رو خت بود ... تازه کهنه ارويِ ت انیک ان،ینازي رفت تو اتاقِ ک -

 تنش نبود یچیکرده بودن، بچه ه عوض

اي  هیثان یوقت حت چی... حضور مادرش رو حس کرد، مادري که ه

 نیا هیدونم چ ینم یبهش محبت نکرد ول

 روعکنه از مامانش ... ش یمادري،مهر مادري که بچه رو آگاه م حسِ

 کرد به دست وپا زدن ... ذوق کرده بود،

 دنِینشست کنارش، دکمه هاي لباسش رو باز کرد و بچه با د نازي

 زد یجوري دست و پا م هیي مادرش  نهیس

 د؟یفهم یم یعنیگرفتن ...  یداشتن جونش رو م انگاري

 یبطرهاش بودم ... چه  حرفو من تو شوك  دیلرز یم ایناد د،یلرز یم

 نیداشت حرف هاش به من؟ به ا



 

  1573                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 لحظه؟

 اراده کنارش نشستم: ینشست، ب یدرخت کنارِ

 یاهرِ بخو یي مادرش ول نهیبود به س دهیبچه لبش رس ی... حت یحت -

 ... دیرحمِ من، سنگدلِ من عقب کش

 یبچه ام چطور داشت م ديیزد ... ند یچطوري ضجه م انیک ديیند

 مادر، واسه گرمايِ مادر ... رِیمرد واسه ش

دوتا دست  واسه ساکت کردنش انگشت کرد تو دهنش، با خواهرم

 رو گرفت، نازيو الغرش دست  کیکوچ

 رونیب شعوریملچ مولوچش اتاق رو برداشته بود ... منِ خر، منِ ب صداي

 شده بودم.. به خیبودم و م ستادهیاتاق وا

 ... به خدا ... خدا

 هق کرد و دستم رو گرفت: هق

 یم هیگر انیونستم باور کنم ... کت یبه خدا خشک شده بودم ... نم -

 زد.. یرو مک م مادرشکرد و دست 
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 شه ... خدا ... خدا یم بشینص نیدونست از مادرش هم یم انگاري

 تو رويِ  نستادمیچرا اون روز وا مونمیپش

 ... چرا؟ انی... تا کابوسم بشه خاطره ي اون روزِ ک نازي

 ام گذاشت و من مسخ شده بودم! نهیرو رويِ س سرش

ه طرق نیکه تو آغوشم زد، اول یهق نیرويِ کمرش و با اول دمیکش دست

 رويِ گونه ام ... دیي اشک چک

 یخواستم کس ینم زم،یام رو ساکت کنم، اشک نر هیکردم گر یم یسع

 کردم! هیاز حال و روزم بفهمه گر

 !انیکشد ضعف  ی... ضعف من م ننینداشتم ضعفم رو بب دوست

 کرد ... هیکرد و گر هیکرد و گر هیگر

ش وندستاي لرز نیباالخره آروم شد، سرش رو بلند کرد، دستم رو ب تا

 گرفته گفت: ییگرفت و با صدا

 و یب یب گفتم.. به یم یکیبه  دیگفتم تا سبک بشم ... با یم دیبا -

 هم جز اونا انیتونستم ... ک ینم زیعز
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.. خبر داري . زیسوگل بهم گفت که تو از همه چ یرو نداشت، ول یکس

 فتم تا بارِ گناهم کم بشه ...گ یم دیبا

 ون روزاتم بگو منو ببخشه ... بگو ... بگو من نتونس انیجان، به ک ترانه

 نذارم نازي بهش ظلم نکنه ... خشکم

 جدانهست!عذاب و ادمیمن که  ینباشه ول ادشی انیک دیبود ... شا زده

 کنه ... ترانه، نازي هم یداره خفه ام م

ه ردکخراب  یلیباهاش کرد، حالش رو خ رضایبود ... کاري که عل ماریب

 دونم االن با هم هستن، یبود ... م

و رخوام گناهش  یبود، نم نیاون دوره براي نازي سنگ یول خوشبختن،

 و هفت سال طول ستیکنم که ب حیتوج

 ... ی... ول ی... ول دهیکش

 رو محکم تر فشرد: دستم

 ینم کیش نزدچرا بهباش ... کاري نداشته باش ما  اوری انیبراي ک -

 تو براش همه کس باش ... باشه؟ م،یش
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 یول گم، یبهت م نویچرا دارم ا یدرك نکن دیدونم شا یترانه؟ م باشه

 شدم ... یگفتم، وگرنه خفه م یم دیبا

 خونهمهلت نداد جوابش رو بدم، بلند شد وبا سرعت به سمت  یحت

 رفت ... بهت زده ي رفتارش بودم، مثل برق

 باد اومد و روحم رو زجر داد و بعد رفت! و

 رفت! یاومد و براي چ یبراي چ دمینفهم یحت

 اصال نبوده! انگار

 ... هترفت از شدت ب ادمیکردن هم  هیگر یحت

 ودم هام رو محکم به هم گره زدم ... لبم رو محکم رويِ هم فشر دست

 دادم یخودم رو به عقب و جلو تاب م

 وز؟!قرار بود بشه امر ی... چ

*** 

 ؟یزمان رو گم کن شده

 زمان رو گم کردم! من

 من رو ترك کرد، من زمان رو گم کردم! ایناد یوقت
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 اروک نیبچه ا کیچطور دلش اومد با  ان؟یکار کرده بود با ک یچ نازي

 بچه کیبا  ض؟یبچه ي مر کیبکنه؟ با 

 نارس! ي

 .که به تنم افتاد به خودم اومدم .. یو با لرزش دیسردي وز باد

ام رو  یبیج کیي کوچ نهیبردم و آ بمیجرو به سمت  سردم دست

 آهسته! یلیخ دم،یکش رونیب

 مغزم درست یدونستم کجام ول یکنم، م یکار م یدونستم دارم چ یم

 رِیاش درگ یداد، هنوز بخش یفرمان نم

 مادرش! رِیبود ... درگ انیک

ه سوخت! نازي اي ک یدلم براي نازي هم م یحت یبود ول بیعج دیشا

 مورد تجاوز قرار گرفت، یتو اوجِ جوون

اش داشت که باه یچه گناه انیک ی... ول یاز جانبِ شوهرش ول اونم

 کرد؟ یرفتار م نطوریا

 زنده؟عروسک  کیاز  ریبود غ زيیچ مگه

 ي ناتوان! زندهعروسک  کی
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 ،ینیب یکردم، سرخنگاه  نهیو به چهره ي خودم تو آ دمیکش یهوف

 داد ینشون م رشونیز یِاهیچشم هام و س

 دم؟یکه خودم نفهم یک ؟یکردم ... اما ک هیگر که

رو پاك کردم،  یاهیو س دمیکش رونیب بمیکاغذي رو از ج دستمال

 چهره ام قابلِ قبول تر بود حاال!

 ... کوندمشدم و لباسم رو ت بلند

ه دم کرفتم، هنوز پام رو داخلِ نذاشته بو خونهسالنه به سمت  سالنه

 به سمتم اومد، آهسته شیسوگل با تشو

 :گفت

 خدا ... .. تو روادیب انیتو رو خدا برو بگو ک -

 :مدینبود، آهسته پرس انیرو تويِ سالن چرخوندم، خبري از ک نگاهم

 مگه کجاست؟ انیک -

 گفت: دیلرز یکه م ییو با صدا دیرو گز لبش

 ها رووکاد خوانی.. م. نهیرو بب وایرفته ه انیاومده.. ک هیداداشِ هد -

 ... نییاومدم پا قهیدق هیبدن، صدام کردن 
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 ورتو رو خدا ب ... ارهیرو ب وایخواد بره باال ه یم رانیم... االن خود  االن

 به عادیرو صدا کن ... فقط االن م انیک

 برم ... دیگرفته.. باال، در سبزِ!من با حرفش

 زد و پر از ترس! یند حرف مقدر ت چه

 دیقبل از رفتن، لحظه اي مکث کرد و با ترد یدور بشه ول خواست

 گفت:

 ر ...قات قرمزه ... چرا چشمات  ینیچرا ... چرا ب -

 و گفتم: دمیحرفش پر نیب

 زد! یباد سرد م -

 اومد که دوباره با ادشی زيیگنگ نگاهم کرد و بعد انگار چ یکم

 استرس گفت:

 ... زود! نییپا ادیبگو ب انیتو رو خدا زود برو به ک برو ... -

 یبه جاي خال جیبا سرعت از من دور شد که چند لحظه فقط گ وچنان

 اش زل زدم و بعد که حرف هاش رو

 باال رفتم ... طبقهکردم پاهام رو سرعت دادم و به سمت  دوره



 

  1580                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

کردم  دلناش گام هام رو ب دنینگاهم دنبالِ درِ سبز رنگ گشتم، با د با

 اش گرفتم، در رو رهیو دستم رو به دستگ

وك ا نبرو به بغل گرفته بود، آهسته  وایه انیباز کردم، ک یآهستگ به

 رو فشیاش گونه ي لط اشاره انگشت

 کرد، آروم صداش زدم: یم نوازش

 ان؟یک -

ز اچشم هاي پر از اشکش آه  دنِیرو به تندي باال گرفت، با د سرش

 :دینهادم بلند شد، نال

 چرا؟ ست؟یحقِ من ن نایاز ا یکیچرا  -

 یفمخ تونستم لرزشِ صدام رو یبه سخت د،یلرز یوجودم م د،یلرز پاهام

 کنم:

 رو ببره ... وایه ادیداره م رانی... م می.. پاشو برانیک -

ر س چیه یبود که بچه آروم بود، ب بیاش چسبوند، عج نهیرو به س وایه

 یمحمد عل ی! حتیو صدا و نق و نوق

 بود ... دهیآروم خواب هم
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 کنان گفت: زمزمه

 تونم ازش دل بِکَنَم ... ینم -

شدم، دست هاش  کشیرمقم رو به زحمت تکون دادم، نزد یب پاهايِ

 بودن دهیرو به آغوش کش وایجوري ه

شده  مشتاز وجودش شده بود، دست دراز کردم و دست  ییجز انگار

 رو آهسته گرفتم و گفتم: وایي ه

 ... میها ... پاشو بر شهیبد م نَتتیبب نجایا رانیم ان،یک -

 یِشونیهاش رو به هم فشرد و سرش رو تکون داد، بوسه اي به پ لب

 زد و آهسته رويِ تخت خوابوندش ... وایه

 برداره که بازوش رو یخواست قدم د،یشد، از ته دلش آه کش بلند

 گرفتم، نگاهم کرد، لب زدم:

 خونه؟ میخواي اصال بر یم ان؟یک یخوب -

ا و ب دیام رو محکم بوس یشونیزد، سر جلو آورد و پ یلرزون لبخند

 گرفته زمزمه وار گفت: ییصدا

 م؟یذره دلم گرفته بود ... بر هیخوبم ...  -
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 ... دیکش رونمیرو محکم گرفت و از اتاق ب دستم

ز قدر انا دونم چرا ی... نم نهیما رو نب یبود که کس نیحواسم به ا تمامِ

 !دمیترس یشدن م دهید

نگاهش  یطوري همه رو سرگرم کرده بودن که کس عادیسوگل و م اما

 به ما نبود ...

 یانداخت، نم نییسر پا انی.. کمیمون نشست یسرِ جاي قبل آروم

 بود! یانصاف ی... ب نمیحالش رو بب نیتونستم ا

دست هام گرفتم، آهسته صداش زدم، سرش رو  نیرو ب راستش دست

 گفتم: نییپا ییبه سمتم چرخوند، با صدا

 ه خاطر من ...بشه.. باشه؟  یدرست م ی... همه چ انیغصه نخور ک -

رو رويِ دست  چپشاومد! دست  شزد که انگار صورتش ک لبخندي

 مبل ... یِ زد به پشت هیهام گذاشت و تک

ع جم دوباره جمع شدن، مردي تازه به شد ... همه ایمه عیسر زیچ همه

 یاضافه شده بود و شواهد امر نشون م

 اس ... هیبرادرِ هد داد
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 رقزد، ب یزد ... نازي لبخند م یشد و جمع دست م یاعالم م کادوها

 بود ... دایپ رضایاز چشم هاي عل تیرضا

 !یلیتنها بود! خ یلی... خ انیک یول دیخند یاز ته دل م یب یب یحت

که اولِ ورودمون به دست  دیرس انیبه جعبه هاي کادوي ک نوبت

 داده بودم ... سوگل

 با صداي بلند گفت: سوگل

 .از .. یره با اسم محمد علو گردنبد نق وایگردنبد طال با اسم ه -

 رو به سمتمون سوق داد، لبخند زد و گفت: نگاهش

 ... انیاز طرف ک -

ب له ب یمصنوع ییلبخندها یول نطور،یهم هم رضایبود، عل یناراض نازي

 خواست بلند یروندن ... چه قدر دلم م

 حمِ ر یخواستم چشم هايِ ب یبکشم، که ته دلم م ادیو از ته دل فر شم

 بذارم! دستشنازي رو کف 

ي صداها نیماب یشدن ... ول یم دهیکوب گهیرمق به هم د یها ب دست

 نامرتب دست ها، صداي کف زدن هاي
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 ود ...بص مشخ شتریاز همه ب هیو برادرِ هد ایو ناد یب یو سوگل، ب عادیم

 !دنیکوب یبا شوق م

ر و سست و قوي بودنِ صدايِ دست ها، سر و صدايِ بازا یناهماهنگ

 کرد! یم یمسگر ها رو برات تداع

 مراسم! نیزدم به فکرم ... اشتباه بود پا گذاشتن تو ا پوزخندي

*** 

ك هم قصد داشت زودتر مراسم رو تر انیرفتن، ک یکی یکیها  مهمون

 کنه، ابروهاش به هم گره خورده بود و

 از سردرد داشت ... تیچشم هاش حکا یِسرخ

ري گا... ان میصبر کن هیبعد از رفتن بق یخواست که تا کم یب یب یول

 مثلِ فرد انیخبر نداشت که ک یکس

 خونواده! نیايِ براي ا اضافه

ر راببو در  دیخواهرش رو بوس یِشونیپبود که  هینفر برادِر هد نیآخر

 موندنش گفت که قصد شتریاصرارها براي ب

 شون بزنه ... گهیسري به برادرِ د داره
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 ... یب یو خانواده ي مجد و ب میما موند باالخره

 وه ... کالف دیکش یاش دست م یشونیبه جلو خم شده بود و به پ انیک

 خسته بود ...

خودم هم متوجه  یحت یصدام انقدر مهربون شد، ول یدونم ک ینم

 رو صدا زدم، صدام پر از انیک یشدم که وقت

 بود: محبت

 م؟یخواي بر یکنه؟ م یسرت درد م ؟یخوب ان؟یک -

 اي زد: خستهبلند کرد، لبخند  یرو کم سرش

 ما هم ... میآره ... بر -

ه بث شد باع رضایشدم و دست به مانتوم بردم که صدايِ سرد عل بلند

 همون حالت بمونم:

 ده پسر؟ یاي م یکارات چه معن نیا -

جمع پسر صدا  نیا نیرو ب یچه کس گهی! دهیبود مخاطبش ک معلوم

 زد؟ یم
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توي هم فرو  شتریقد راست کرد و صاف نشست، اخم هاش ب انیک

 رفتن:

 کدوم کارا؟ -

 تر شد، کامال معلوم بود کینزد انیبه ک یبلند شد، قدم رضایعل

 :یِعصبان

! من مگه بهت یپسرِ من یگفت یکه هر جا نشست نیکدوم کارا؟ ا -

 نگفتم پسري مثلِ تو ندارم؟

 انیکحرف هاش  نیبار با ا کیاراده دندون هام رويِ هم قفل شد..  یب

 یبار اجازه نم نیرو تا مرزِ سکته برد، ا

 وجه! چی... به ه دادم

ز قبل ا انیتويِ صورتش صدام رو باال ببرم که کبرگردم و  خواستم

 گفت: یبخورم با صدايِ محکم یتکون نکهیا

 نه؟یا رِیمگه غ -

 بود! دیبع انیهمه صالبت تو صدايِ ک نیا
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و با تعجب نگاهش کردم، لحظه اي بهم چشم دوخت، برقِ  برگشتم

 بودم.. به طرزِ دهینگاهش رو تا حاال ند

 بود! انهیمبارزه جو بدي

 پوزخند زد: رضایعل

 !نهیا رِیآره ... غ -

شدم، ترس داشتم،  کیبهش نزد یبلند شد و من ناخواسته کم انیک

 نبود! خودمکردم؟ دست  یکار م یچ

 رفت، بلند گفت: یم نییاش به سرعت باال و پا نهیي س قفسه

 !نهیاز ا ریآره! غ -

ق که تو آغوش مادرش داشت نق ن ییوایه یکامال ساکت شد! حت خونه

 کرد هم سکوت کرد ... یم

 شدم: کیبهش نزد یجلوتر رفت و باز من کم یکم انیک

کارش ري اندا یکه تو سع زيِیاز اون چ ریجنابِ مجد.. غ نهیاز ا ریغ -

 نی.. بخواي نخواي، آسمون به زمیکن

 من پسرتم! اد،یب
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 با حرص گفت: نازي

 !یستیتو پسرِ ما ن -

 ابرو باال برد، مغرور بود انگار: انیک

 !ستین یکارِ سخت ادیدي ان اي ز شیجدي؟ آزما -

 و صاف کرد ییصدا رانیشد، م یباز و بسته م رضایعل یِ نیهاي ب پره

 آهسته گفت:

 ... ـیشه بس کن یبابا ... م -

 تو خونه رضایعل ادیهنوز حرفش منعقد نشده بود که صدايِ فر اما

 :دیچیپ

ر د هزاص ی... حت یستی! تو پسرِ من نانیک گمیم شهیبار براي هم کی -

 تونن من رو یتا دي ان اي هم نم

 !یکنن که قبول کنم تو پسرم وادار

ز ل اخونسردي تنها آرامشِ قب نیا یپوزخند زد، خونسرد بود ول انیک

 طوفان بود!



 

  1589                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

رفت و اون رو رويِ دست هاش انداخت، آروم و با  کتشسمت  به

 گفت: نهیطمان

داره  و هفت ... نه صبر کن! ستیمن پسرتم! قبول نداري؟ ب یول -

 و ستیشه ... ب یو هشت سال م ستیب

 سال قبل رو مرور کن ... هشت

 هشدار دهنده گفت: یب یب

 !انیک -

 عربده زد: رضایشده بود، عل رید اما

 کشمت کثافت! یم -

به  رو پدرشون عادیو م رانیم ان،یکسمت  ارهیهجوم ب نکهیقبل از ا یول

 کردن دورش یو سع دنیآغوش کش

 ..کنن

 !ودآروم ب بی... عج انیکرد، اما ک ینگاه م انیبهت زده به ک نازي

 آرامش گفت: با
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 من اشتباه یگی... خودت م ستایاهت واعربده نکش مرد.. پاي اشتب -

 !یستیپايِ من وا دیاتم.. پس با

ر ب دونستم یشد ... م یپوزخند زد ... چشم هاش داشت ناآروم م وبعد

 پر آرامشش، درونش داره ظاهرخالف 

 شه ... یم متالطم

 د:داد ز انیرو به ک دید یعکس العمل چیکه مادرش رو بدونِ ه سارا

 ... خفه شو ... گورت رو گم ... یخفه شو لعنت -

 :دیچیتوي خونه پ انیصداي نعره ي ک ناگهان

 بند دهنت رو سارا تا خودم خفه ات نکردم!ب -

 کرد ... ینگاه م انیهم متعجب به ک رضایعل یحت

جو  رد،کزدن  غینازي از بهت در اومد و شروع به ج ان،یکصدايِ بلند  با

 بود که بشه تصور کرد یمتشنج تر از اون

 شد.. ینم یداشتن آرومش کنن ول یسع یب یو ب هی... هد

با قدم هاي بلند به سمتش  د،ید میکه وضع همسرش رو وخ رضایعل

 دامادش، یحت ،یرفت و بدون توجه به کس
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 فشرد، صورتش رو نهیو سرش رو به س دیرو محکم به آغوش کش نازي

 تويِ گردنش فرو برد و شروع به زمزمه

 ... کرد

 زد ... یم غیهم چنان ج نازي

 اش گذاشته قهیشقف نگاه کردم، دست هاش رو دو طر انیبه ک نگران

 لبود و صورتش سرخ شده بود، با ه

 کردم: صداش

 ان؟یک -

دونم چطور خودم رو بهش رسوندم و دست  ینگاهم کرد، نم دردمند

 هام رو رويِ دست هايِ موضع گرفته رويِ 

 اش گذاشتم ... قهیشق

 بست و لب زد: چشم

 کابوس؟ نیشه ا یتموم م یک -

 کردم: زمزمه

 صبر کن! گهیکم د هیشه ...  یداره تموم م گهید -
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 باعث شد سربچرخونم سمتش: رانیم یعصب صداي

ولد جشنِ ت ان؟یک یزن یم هیحرفا چ نیا ه؟یچ ایمسخره باز نیا -

 ... یکش یرو داري به گند م دخترم

 ارضیمتوجه شدم صدايِ نازي قطع شده و دست هاش دورِ کمر عل تازه

 بود..

 بودن! یک گهید نای! ادیباال پر ابروهام

 حوصله جواب داد: یب انیک

 م ...به تو جواب بد نمیب ی... الزم نم رانیبس کن م یکیتو  -

 پوزخند زد، نگاه از مادرش گرفت و تند گفت: سارا

ه ک... از حسادتشِ! خودش  از من بپرس ران،یآره.. از اون نپرس م -

 براي بچه اش یمراسم نیتونه همچ ینم

 .خواد مراسم تو رو به هم بزنه .. یکه م نِیبه خاطر هم ره،یبگ

دم با ق انیک اد،یاي به خودش ب گهیکسِ د یحت ایمن  نکهیاز ا قبل

 هاي بلند خودش رو به سارا رسوند و

 رو رويِ صورتش فرود آورد! دستش
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 هم بهت و تعجب ... باز

 :نیکه به حرف اومد کامران بود، با صدايِ خشمگ یکس نیاول

 ؟یکن یلند مبدست رويِ زن من  یتو ... تو به چه حق -

اش  ونهگزل زده بود تو چشم هاي ناباورِ سارا، که دست رويِ  انیک یول

 گذاشته بود ...

 جا؟ نیخبر بود ا چه

 بود؟ شیچند روز پ انِیواقعا همون ک انیک نیا

 همه جرات و جسارت رو از کجا آورده بود؟ نیا

 ي بلندي گفت:نازي رو رويِ مبل نشوند و با صدا یعصب رضایعل

 یند مترِ من بلدست رويِ دخ ی... به چه حق دای... ازتو پرس ارویهوي  -

 !؟یکن

 داشت بلند گفت: یکه ته لرزش ییبا صدا انیک

 ؟یِحق که برادرِ بزرگشم! حرف نیبا ا -

 :دیکش ادیفر انیبه ک رهیخ رضایعل

 !یکن! انقدر خودت رو به من و خانواده ام نسبت نده حروم بس -



 

  1594                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 نیا سرتپ... لعنت به تو مرد ... لعنت! نکن با  دیپر انیاز رخِ ک رنگ

 تا نکن ... نطوریکارو، با دلِ شکسته اش ا

 :دینال فیضع یب یب

 ... نیس کنب زیبچه ها ... تو رو خدا ... تو رو روحِ عز نیبس کن -

 الکام انیبار لرزش صداي ک نیبدهکار نبود، ا یانگار گوشِ کس اما

 محسوس بود:

 ایندبه  یِباعث و بان ی... من حروم ... سر تاپام حروم ... ول حرفت قبول -

 تو! ؟یفهم ی... م ییاومدنِ من تو

 :دیکش ادیفر د،یلرز یم رضایعل

همه  نیا ستیبکش ... بس ن رونیام ب یبس کن.. پات رو از زندگ -

 که راه یرکیس نیا دم؟یسال جورت رو کش

ر پدر پد تیجلوي جمع ،یده؟ تو اون مهمون یاي م یچه معن یانداخت

 من پدر تو اَم؟ من؟ هان؟ ؟یکردي که چ

 هیو ت ؟یبا من مبارزه کن خوايیم ؟یکه چ چ؟یدو ه یگیلب م ریز برام

 الف بچه؟
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 بار با صدايِ آروم گفت: نیاما ا دیجلو گذاشت و با تهد یقدم

مسرم هخودت رو به من و  نکهیمتنفرم از ا یدون ی... م انمهریک -

 بازيِ احمقانه نینسبت بدي، پس دست از ا

ه چه ب دي؟یکادو خر رانیبراي بچه هاي م یبردار ... امروز براي چ ات

 ؟یحق

 ینیعقب نش یکم آورده بود، از لرزش دست هاش مشخص بود ول انیک

 کرد: ینم

کار  ین چم یکن نییتع یتون یمن عموشونم ... تو نم نکهیبراي ا -

 کار نکنم! یکنم و چ

 نی.. ب. دیموند و بعد با صدايِ بلند خند رهیخ انیبه ک یلحظات رضایعل

 خنده هاش گفت:

 !یزن یداري حالم رو به هم م -

 زد: ادیبلند فر انیک

 !یزن یتوهم حال منو به هم م -
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شده  دیهاش رو انقدر محکم فشرده بود که انگشت هاش سف دست

 بودن ...

 زمزمه کرد: رضایعل

 ؟یچ -

 با بغض گفت: انیک

ن دارم که تاوانِ حماقتت رو م یی... تو یزن یتو هم حالم رو به هم م -

 ..یزن یدم.. حالم رو به هم م یپس م

 و من جور کشِ تاوانت شدم ... ديیمرد رو به گند کش اسم

 نهیجلو گذاشت، نفس ها تو س یچشم هاش رو تنگ کرد، قدم رضایعل

 نگران هم با یِب ی، بحبس شده بود

 ...کرد  یهاي گرد شده داشت به نوه اش و خواهرزاده اش نگاه م چشم

 وگفت: دیزبونش رو رويِ لبش کش رضایعل

 یونستشده؟ هان؟ ت یپروژه رو بردي چ هی... فکر کردي  انمهریک -

 به خانواده ام ای ؟یشرکتم رو ورشکسته کن
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 باعث شده انقدر زبونت دراز بشه که تو رويِ من یبدي؟ چ یگشنگ

 یحالت از من به هم م یو بگ یستیوا

 !یزن یداري گنده تر از دهنت حرف م خوره؟

گذاشت و با  ینیدست روي ب رضایبده که عل یخواست جواب انیک

 حرص گفت:

از  یبش مونیکنم که پش یکاري م ان،ی!نشنوم صدات رو ... کـشیه -

 یکارا م نیک کردي با اکارات ... ف نیا

اش ... منتظر ب یمن رو شکست بدي؟ نه بچه جون ... هنوز خام یتون

 دم ... منتظر یجوابت رو به موقع بهت م

 !باش

 :با التماس رو به من گفت یب یبزنه، ب یحرف انیک نکهیاز ا قبل

 .. برو!.شر بشه  نکهیو هم ببر قبل از ار انیترانه ... برو ... برو و ک -

 رفتم و انیکزده از اطرافم سر تکون دادم، مسخ شده به سمت  مات

 ..دمیبازوش رو کش
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که با  دمشیکرد وبه پدرش زل زده بود ... دوباره کش ینم حرکت

 گفت: یصدايِ آروم

.. .ترسم  یم خان ... فکر نکن ازت رضایعل ستمین انیاون ک گهیمن د -

 یکشم، پس نم یبار عقب نم نینه، ا

 ... ستمیا یجلوت م ،یش هر کاري کنمطمئن با کشم،

 دیاي دستم رو گرفت و دنبالِ خودش کش گهیدحرف  چیبعد بدونِ ه و

... 

*** 

 تويِ خودم جمع شدم ... شتریب

م وحر یبودم ول دهیخسته بود، روحم خسته بود ... من امروز نجنگ تنم

 مهري رو نداشت ... یهمه ب نیاطاقت 

 !یــلیمظلوم بود ... خ یلیخ انیکرده بودم ... ک بغض

ه بو بود، دستم ر رهیبود و به سقف خ دهیو آروم کنارم دراز کش ساکت

 آهسته عضله هاي دم،یکش بازوشسمت 
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 ریرو لمس کردم، نگاهم کرد، نقره اي چشم هاش بد جور دلگ بازوش

 بود!

 زد: لب

 خانم؟ ديیجونِ دلم.. چرا نخواب -

ه درك کنم و دم نزنم؟ مگ رو یآرامشِ ساختگ نیتونستم ا یم چطور

 و ساکت نمیتونستم سوختنش رو بب یم

 نم؟یبش

 بغض گفتم: با

 تو خودت! زیحرف بزن ... نر -

 :یزد، فوق العاده مصنوع لبخند

 بود که! یحرف بزنم؟ روزِ خوب یاز چ -

به پهلو شد و  دم،یفشردم و صورت به سمتش کش شتریرو ب بازوش

 سرم رو تو د،یچیاش رو دورم پ گهیددست 

 اش فرو کردم و زمزمه کردم: نهیس
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 یسنگدل همه نیا ... از یرحم یهمه ب نیهمه اتفاقِ بد ... از ا نیاز ا -

 ... تو تنِ انمهریتو خودت ک زی... نر

 کارو با خودت ... نینداري ... نکن ا یسالم

 نیزد از ا ادیهاش قدم زدن رويِ مهره هاي کمرم، تنم فر انگشت

 یشونی... چنگ زدم به لباسش ... پ یکینزد

 و گفت: دیرو بوس ام

 من خوبم! -

 خوب نبود! انینبود ... ک یول

کرد خودش رو قوي نشون بده، خودش رو صبور  یم یسع بیعج

 کمديِ تلخ شِینما نینشون بده و من از ا

 بودم! زاریب

 خودش انیک یخواستم تا وقت ینم یباز شدت گرفت تو گلوم، ول بغض

 کنم از ینکرده، گلوم رو خال یلرو خا

 گفتم: یآب دهن فرو دادم و به سخت نیبغض، براي هم نیا

 !یپوک ی.. داري مانیک یستین -
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 ... تلخِ تلخ! دیخند

 گفت: آهسته

 !لوط کوچولوبخواب ب ریکه ... بگ ستیام ن زيی... چ وونهیخوبم د -

 رو تويِ موهام فرو کرد ... وسرش

 و زمزمه وار گفت: دیبار و آهسته رويِ بازوم کش نیرو ا دستش

 اب!خواب دختر خوب ... براي تو هم خسته کننده بود امروز ... بخوب -

شدم و  خوابداشت که مست  یدونستم صداش چه شراب یمن نم و

 براي منصرف کردنش از دمیدست کش

 بازي کردن ... نقش

 خبر شدم از اطرافم ... یهام که بسته شد، ب چشم

*** 

 ...اي نداشت  دهیاما فا دم،یرو دوباره روي لب هاي خشکم کش زبونم

م از هم باز کردم، دوست نداشتم از جا یهايِ خسته ام رو کم چشم

 یم تمیبه شدت اذ یتشنگ یبلند بشم ول

 ..کرد
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 دمیاي کش ازهیشدم و توي تخت نشستم، سرم رو خاروندم و خم بلند

 کرد یبهم دهن کج انیک یِکه جايِ خال

... 

 هام رو چند بار باز و بسته کردم ... چشم

 کردم، کجا رفته بود؟ اخم

ه اطرافم باعث شد ب طیاومدم و سرد و گرم شدنِ مح نییتخت پا از

 خودم بلرزم ...

 در اليِ ي نوري که از کهیگذاشتم، بار رونیب اتاقرو که از درگاه  پام

 قفل بود، نگاهم شهیکه هم یبازِ اتاق مهین

 ه خودش جلب کرد ...ب رو

از  وزدم  هیکت وارینور رو دنبال کردن، شونه به د رِیبدونِ اجازه مس پاهام

 اليِ در به داخل اتاق نگاه کردم که ...

 قلب نداشتم! انگار

 وجه امکان نداشت ... چیبه ه نینداشت ... ا امکان
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کرد،  یلباسِ نوزادي رو تو دست داشت و آروم نوازشش م انمهریک

 ي لباس بود ... رهینگاهش خ

 ؟یچ یعنی نیا ا،ی... خدا دیلرز تنم

 اش رو توي لباس فرو کرد و آهسته زمزمه کرد: ینیب

 ... جونم! ییجونم بابا -

واب ي در گذاشتم تا سقوط نکنم ... خ رهیرو رويِ دستگ لرزونم دست

 امکان نیدونستم که خوابم.. ا یبودم، م

 ... ممکن نبود! نداشت

 ه؟بچه کن لیاتاق از خونه اش رو پر از وسا کی انمهریشد ک یم مگه

 و باهاش حرف بزنه؟ رهیشد لباسِ نوزاد به دست بگ یم مگه

بوي نگارا...  دییبو د،یصورتش رو به لباس کش من، مبهوتبرابرِ نگاه  در

 وقت چیکرد که ه ینوزادي رو حس م

 اش رو فرو کرد تولباس وچشم هاش ینیونخواهد داشت ... ب نداشت

 کرده بود که دایپ یبسته شد ... انگارآرامش

 به دنبالش بود ... سالها
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لب باز کرد و صداي لرزونش؛  د،یصورتش رو به لباس کش دوباره

 چهارستون بدنم رو لرزوند:

 دلِ بابا ... نفسِ بابا ... عمرِ بابا ... زِیعز -

 وسرش رو روي قسمت نیشت رو زمخم کرد و لباس نوزاد رو گذا کمر

 شکم لباس جاي داد ... آهسته بادستاش،

ه ک ديید انیتو ک یچ ا،ی... خدا کردیهاي لباس رو نوازش م نیسرآست

 حقِ پدر شدن رو ازش یراحت نیبه هم

ازش  نطوریداره که ا وبیصبرِ ا انمهرتیمگه ک ایکردي؟ خدا سلب

 ري؟یگ یامتحان م

 و باز؟ ینیب یها رو م نیخدا؟ تو همه ي ا ینیب یم

 ... دیلرز یدست هاي لرزونش، چونه ام م دنِید با

 مرد ... نیو فغان از عذابِ ا آه

و  دنشیکوب یکردن، م یم رشیکردن، همه تحق یم نیبهش توه همه

 کرد؟ از یاون ... اون چرا سکوت م
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 نیاتونست  یم یباشه ... ک فیتونست ضع ینم انیبود؟ نه ... ک ضعفش

 فته؟یو از پا ن ارهیرو تاب ب یهمه سخت

 کرد؟ یچرا سکوت م یول

 اومد؟ یصداش در نم چرا

 که انقدرمشکلش رو توي سرش نکوبن؟ دیکشینم ادیسر مردم فر چرا

 بردارن؟! شیکه دست ازسر اون و زندگ زدینعره نم چرا

 از اون مردم بودم! یکیمن هم  ؟یچ من

 کم زخم نزدم بهش ... منم

 ؟شتممرد تنفر دا نیمرد متنفر بودم؟ چطوري؟ چطوري از ا نیاز ا من

 ینم ارم،یلباس زد، باعث شد طاقت ن چپِاي که رويِ سمت  بوسه

 و تماشا کنم که چطور ذره ستمیتونستم با

 زنه ... یشه و دم نم یمثل شمع آب م ذره

 آورد ... یدوام نم نطوريیا انیک

 دنمخودش غرق بود که اوم ايیدادم وداخل شدم، انقدرتودن لرو ه در

 رو متوجه نشد ...
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رگ توده ي بز کیزانو زدم، دستم رو رويِ بازوش گذاشتم ...  کنارش

 کیذاشت حرف بزنم،  یتوي گلوم نم

 ي آشنا؛ بغض! توده

 یم زهیدلم رو به ن سرخشو نگاهم کرد، صورت  دیگرفته از جا پر برق

 ... دیکش

 چرخوند ... اما بعد ... نگاهش رو هراسون تويِ اتاق د،یگز لب

هاش رو محکم رويِ هم فشرد و صورت ازم گرفت، به سمت  پلک

 گرفته ییصورت چرخوند و با صدا مخالف

 :گفت

 ... رونیترانه ... برو ب رونیبرو ب -

 نم،کداد ترکش  ینم اريی... دلم، دستم، پام  رونیتونستم برم ب ینم

 شد! یتنهاش بذارم ... نم

 همپر خون ب ییشدم که بازوم رو گرفت وبا چشم ها کیبهش نزد شتریب

 شد: رهیخ

 نجا؟یاومدي ا یبه چه حق رون؟یگم برو ب یمگه بهت نم -
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د خطر توي سرم هر لحظه بلن ریشد و آژ یهر لحظه سرخ تر م صورتش

 تر ...

 :رمیبگ دهیرو ناد گلومکردم درد  یکردم حرف بزنم، سع یسع

 ... که ... که ... که نمیخوام بب یخوام ... م یم -

 نرم تر گفت: یحرفم رو کامل کنم، محکم تکونم داد ول نذاشت

 ... و خوابـلوت بشکنم، برو ... مگه تج نیاز ا شتریبرو ترانه، برو نذار ب -

 :دیاش رو ناتموم گذاشت، دست هاش سست شد و نال جمله

 آخ خدا ... -

 دست هاش خارج کردم و چنگ زدم به نِیبازو هام رو از ب هراسون

 و گفتم: نشیآست

 شد؟ ی... چ انیک -

 پر از غصه لبخند زد بهم، زمزمه کرد: ینگاه با

 ... ستین یچیه -

اش نشست، عرق از کناره ي ابروش  قهیرويِ شق راستشدست  یول

 شره کرد رويِ گونه اش ...
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 هاش رو بست و سکوت کرد.. چشم

 زد! ینم حرف

 دهیشکسته بود، مقاومتش براي امروز ته کش انیتم که کدونس یم یول

 با اون دارمونیدونستم د یبود.. م

 یهمنت انیک ختنیبه، به هم ر یو مراسم طیشرا نیو در همچ خانواده

 تازه قوي شده، انِیشده بود ... براي ک

 سخت بود ... اديیز امروز

 یشده ... حرف نم یچ ده،یکش یزد که چ یبود که دم نم بیعج اما

 زد!

هم ورم کرد با تته  گردنشرگ  یرو محکمتر بست و وقت چشمهاش

 پته گفتم:

 !ـانیکن!ک یخودت ... رو خال انی.. حر ... حرف بزن! کانیک -

خم شد،  شتریگذاشت و ب نیهاش رو به زم دستنگفت، کف  یچیه اما

 دستم رو رويِ شونه هاش گذاشتم ...

 زدم: غیدادم، و ج تکونش
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 ... یکن یکته متو خودت ... داري س زی... نر یحرف بزن لعنت -

 رو بلند کرد، چهره اش پر از درد بود ... سرش

 هام رو قابِ صورتش کردم: دست

 .ها .. اريیحرف بزن ... حرف بزن.. طاقت نم زم،ی... عز زدلمیعز -

 یم چکلمات از دهنم تازه متوجه شد نیلحظه بعد از خارج شدنِ ا چند

 مهم نبود! یگفتم ول

 ونخ یِبود که روبروم زانو زده بود و صورتش به سرخ یانیک نیا مهم

 شده بود ...

 تا برابر چشم هاي وحشت زده دیچند لحظه، چند لحظه طول کش فقط

 نهیسي من، دستش راه گرفت سمت 

 :دیخفه نال د،یبدنش رو به چنگ کش چپِو سمت  اش

 قلبم ... -

و  ایادناش ... تمامِ بغضم از حرف هاي  نهیهام رو گذاشتم رويِ س دست

 و خانواده اش، با هم رضایرفتارِ عل
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ه بغضش نگا پراش رو ماساژ دادم و با هق هق به صورت  نهیس شکست،

 گفتم: یکردم، به سخت

و ت ؟یخفه خون گرفت ... حرف بزن ... چرا یلعنت یکن یداري سکته م -

 چته ... یگفت یش مکه ... توکه همه ا

 ؟یکن یم نطوريیا چرا

 و دیباز ساکت موند، چشم هاش پر از اشک شده بود، لبش رو گز اما

 رويِ قلبش فشرد ... شتریدستش رو ب

 دم:نگه دارم، ضجه ز نییطاقتم تموم شد، نتونستم صدام رو پا گهید

 ...رگته مچه  نمی... تو رو خدا ... تورو خدا ... حرف بزن بب انیک -

 د!کر یگونه ام رو به گونه ي سرخش چسبوندم ... داشت سکته م وبعد

 کنه دایادامه پ نطوریدونستم اگه هم یم

 ..شت .همه درد رو ندا نیکردنِ ا تلمبار... طاقت  ارهیطاقت نم قلبش

 گفتم: هیام نشست رويِ شاهرگش، با گر بوسه

تو رو  ... اریو خدا ... ساکت نمون ... حرف بزن، به خودت فشار نتو ر -

 جونِ من ...
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تا دست هاش دورم حلقه شد و محکم  دیطول کش هیچند ثان فقط

 ... دمیبهش چسب

 م،دیگوشم شن رِیصداش رو از ز دم،یآسوده اي پر از هق هق کش نفسِ 

 گرفته:

 یم یو بهت بگم؟ چر یبگم؟ چ یدي؟ که چ یچرا جونت رو قسم م -

 بگم تا دردم آروم یخواي بگم؟ چ

ز ا کشتم؟ یوهفت ساله داره ذره ذره م ستیاز دردي بگم که ب ره؟یبگ

 روزیاز د شتریبگم که هر روز ب یزخم

 بگم خانم گلِ من؟ یکنه؟ از چ یم چرك

 :دمیرو مشت کردم و تويِ بازوش کوب دستم

 ... یش یم داري خفه ان،یکن ک هیکن ... گر هینگو ... گر یچیاز ه -

 اومد: یم رونیانگار از ته چاه ب صداش

 يزیگه چاه ... تران فمیکنم، اگه ناله کنم ... ضع هیتونم.. اگه گر ینم -

 !فمیبگم ضع
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 صورتشدست هام رو دو طرف  دم،یکش رونیرو از آغوشش ب خودم

 گذاشتم و هق هق کنان گفتم:

 یش ینم فیکردن ضع هیبا گر یچکسیه انمهر،یک یستی... ن یستین -

 !چکسی... ه

 لب زد: د،یاش لرز چونه

 ستم؟ین فیضع -

 رويِ  دیکچ یمن بود که قطره اشک دییباال انداختم، انگار منتظرِ تا چونه

 ... ی... سوم یگونه اش، و بالفاصله دوم

 کردن ... دنیچشم هاش به شدت شروع به بار وبعد

کرد،  یرو رويِ شونه ام گذاشت و صورتش رو تويِ گردنم مخف سرش

 کردن و یمخف نیسکوت، ا نیباالخره ا

 کرد ... دایپ انیکاري که از سرشب شروع کرده بود بهش پا پنهون

 کرد! یم هیداشت گر

 ینم اديیداد وفر چیه ،یحرکت چیه ،یحرف چیه یگاه ،یکه باش مرد

 مرد یتونه اوج دردت رو نشون بده؛ گاه
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 خواد! یکردن شجاعت م هیو گر بودن

 ... دهیبر یعنیکنه  یم هیمرد گر هی یوقت

، فقط الهکرد ... نه مثلِ گذشته با صدا و ن یم هیامشب داشت گر انیک و

 دیلرز یکرد و شونه هاش م یم هیگر

... 

ارد و که یانگار بزرگ شده بود، از روزِ اول دم،ید یکه امشب م یانیک

 ییشام کذا یِاش شدم، از اون مهمون خونه

د، رده بوک رییتغ یلیخ انیمن با خانواده ي مجد تا امروز ... ک ییِآشنا و

 ختنیکردن ها و اشک ر هیگر یحت

 !هاش

 رومبا حالِ بدي که داشت، آ ان،یاما ک ختم،یبه پاش منم اشک ر پا

 پر از بغض و ییو با صدا دیبوس یگلوم رو م

 خواست آروم باشم. یم درد

 ختیصدا اشک ر یب انیدونم چه قدر گذشت و من هق زدم و ک ینم

... 
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ز راد نیچطور رويِ زم دمینفهم یحت م،یباالخره هر دو آروم گرفت یول

 بود هر چند لحظه انیک نیو ا م،یشد شک

 ... دیبوس یبار موهام رو م کی

 از بغض گفتم: یزخم ییو با صدا آهسته

 ؟یخوب -

 :دیام رو بوس یشونیپ

 ... االن خوبم ... زمیخوبم عز -

 :دمیرو رويِ قلبش کش دستم

 کنه ... یمدرد ن گهید -

 :دیرو گرفت و کفش رو بوس دستم

 نه ... گهیاالن د زم،ینه عز -

 مدیاش هنوز عادي نشده بود، دست کش چهرهرو بلند کردم، رنگ  سرم

 که مرتبش کرده یرويِ صورتش، صورت

 براي امروز، براي روبرو شدن با خانواده اش! بود

 ... هه! خانواده
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 و گفتم: دمیگونه اش کش یِرو رويِ نرم دستم

 ... دمیترس -

 بهش فشرده شدم: شتریب

 چرا؟ -

 هق کردم: هق

دي مثه کردي ... صورتت سرخ شده بود.. شده بو یسکته م یداشت -

 همون روز که ...

 رو رويِ لبم گذاشت و آروم گفت: دستش

، از ه بود به شکستنمامروز کمر بست زیشدم ... همه چ یداشتم خفه م -

 هاي نازي،نگاه  رضا،یحرف هاي عل

 ...شدم  یم وونهیهام، کارهاي سارا ... داشتم د لینگاه فام سرديِ

ه بلند شد و شونه ب یاش بلند کردم و نشستم، به سخت نهیاز س سر

 و مردونه اش بزرگزد، دست  هیشونه ام تک

 لويِ نه براي نقش بازي کردن ج ت،یبار از رويِ رضا نیگرفتم و ا رو

 موهاي دستش رو نوازش کردم: ،یکس
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ه کتو خودت  یختینزدي؟ نه سرِ شب، نه االن ... چرا ر پس چرا حرف -

 ؟یفتیحال و روز ب نیبه ا

جلويِ چشم هام نگه داشت، چشم هاش برق  قیرو خم کرد و دق سرش

 زد: یم

 ینم مخواستم بهت نشون بدم م ی... م یباش یخواستم ازم راض یم -

 یاگه ... اگه گاهتونم تحمل کنم ... 

 کنم ... یم هیگال

 دیشکاش رو باال  ینیکرد، پلک هاش رو محکم باز و بسته کرد، ب بغض

 و ادامه داد:

ه ک ستین نیزنم، واسه ا یاز گذشته ام و از دردهام حرف م یاگه ه -

 خودم رو لوس کنم، که دلت به حالم

 یعض.. بارمیتونم طاقت ب یوقت ها نم یکه بعض نهی... واسه ا بسوزه

 شم یحرف بزنم وگرنه خفه م دیوقت ها با

... 

 کرد و آهسته گفت: کیسرخش رو بهم نزد مهین صورت
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 ..یآرومم کن یتون یآخه فقط تو م -

ه و زمزم دیآهسته لب هاش رو رويِ گونه ام گذاشت و نرم بوس وبعد

 کرد:

منم  ،یربونِ دلِ پاکت برم ترانه ... قربونِ وجودت برم که اگه نباشق -

 دمت،یدر رو باز کردي و د ی... وقت ستمین

 نکهی. از ابهم بخندي .. نکهیاز ا ،یکن رمیتحق نکهیاز ا دمیترس دم،یترس

 ف،یضع یاگه برات حرف بزنم بازم بگ

حرف  هم عقده اي ... طاقت نداشتم از تو ی... بگ یبچه ننه ... بگ یبگ

 بشنوم ...

 د؟مر نیکار کردم با ا یچه قدر بد بودم خدا ... چه قدر؟ من چ من

 ت:گف زد و دستش رو دورم حلقه کرد و هیتک واریکه سر به د دمیگز لب

...  ادرا مثه پدر مادر مننمکردم همه ي پدر و  یبچه که بودم فکر م -

 مامان یمدرسه رفتم، وقت یوقت یول

 یهمه اش از خودم م اومد دنبالشون، یهام م یهمکالس باباهاي

 دنبالم؟ انیچرا مامان، بابايِ من نم دمیپرس
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ر نشستم و منتظ یوقت ها انقدر خسته بودم که جلوي مدرسه م یبعض

 یو نازي وقت یعل دیموندم که شا یم

و  ردب یهمونجا خوابم م شهیهم یدنبالم ... ول انیکردم، ب رید ننیبب

 یم دامیدو ساعت بعد بابايِ مدرسه پ یکی

شم  یم هوونیرو نداشتم د زیو عز یب یترانه؟ من اگه ب یدون ی... م کرد

 بالفطره که از هر یِجان هیشدم  ی... م

 گرفت ... یانتقام م یکس

 کردم، تلخندي روي لب هاش بود: نگاهش

 که االن ینیکردن، مطمئن باش ا یبهم محبت نم زیو عز یب یاگه ب -

 نیشدم، من کامال مستعد ا یهستم نم

نِ مکاا نه،یکه از پدر ومادرش محبت نب یبشم ... کس یروان هیکه  بودم

 اش رو فراموش کنه یخوي انسان نکهیا

 یسع ونش ییرو داشتم که با تمامِ توانا زیو عز یب یمن، ب ی... ول هست

 یکردن بهم محبت کنن ... م یم
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 یم دم،یخواب یخوردم، نم یکردم، غذا نم یلج م لیاون اوا ؟یدون

 با دستش بهم غذا ادیب نیبه مامان بگ گفتم

 ... یلو رهیبرام لقمه بگ ادیبابا ب ایبخونه،  ییبرام الال ادیب ای بده،

 زد: هیاش رو به سرم تک یشونیو پ دیکش یآه

ه لج ب نطوری... اما هم دمیوقت نشونه اي از مهر و محبت ند چیه یول -

 روز هی نکهیدادم تا ا یبازي ام ادامه م

خوردم،  یگرفت اما من نم یشد، لقمه برام م یاز دستم عاص زیعز

 شد و لقمه رو جلويِ پام پرت یباالخره عصب

و  رمیبم یکپم چون اگه حت یم رمیم ایخورم  یم ایو گفت  کرد

 یجسدم بپوسه هم آدماي اون عمارت راض

 ببرن دفنم کنن! انیب ستنین

 ایاش فشردم، حرف هاي ناد نهیگلوم رو گرفت و سرم رو رويِ س بغض

 شد ... یداشت برام تکرار م

 رويِ کمرم و گفت: دیکش دست
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 یچیروز پدر شدم، ه هیبا خودم عهد کردم اگه  همون روزا بود که -

 واسه بچه ام کم نذارم ... هه ... فک کن!

 ..!... اما نشد که بشه ... نشد که بتونم پدر بشم ... بابا. اما

 :دیلرز صداش

 وونهی. من داتاق شد مامنِ من ... آروم کننده ي من .. نیت اعاقب -

 اتاقِ! نیام هم یترانه، اما دلخوش ستمین

 شد، دست هام رو یرو بلند کردم، صورتش دوباره داشت سرخ م سرم

 و گفتم: صورتشمحکم کردم دو طرف 

هت بمن  ین... آروم باش ... آروم ... تا هر وقت بخواي حرف بز شیه -

 تو آروم باش ... یول مدیگوش م

 واال نگاه کردم که ب گلوش بکیتکون داد و آب دهن فرو برد، به س سر

 شد: یم نییپا

.. بز شد .... سارا جلوم س نمیرو بب وایرفتم ه یوقت ،یامروز، تو مهمون -

 به نازي وابسته یلیسارا خ ؟یدون یم
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ان زم اون یشد، سارا حت یهر وقت نازي حالش بد م ادمِی! یلی... خ اس

 یبود هم منو مقصر م یکه دبستان

و ا رهحرف  نی... بدتر اتشِیمامان و روح رِیتاثتحت  یلی... خ دونست

 بهم زد ... طاقت آوردم.. صبر کردم تا شب

 وایه یقتو یخونه، بغلت کنم و ببوسمت و ذره ذره آروم بشم ... ول میایب

 یلیدونم چرا اما خ ی... نم دمیرو د

د مثه پتک خور قتیدوباره حق دمش،ید ی... وقت نمشیداشتم بب دوست

 حرف رضایبا عل یتو سرم ... تو سالن وقت

 یول ارمیخواستم کم ن یخواستم مقاوم باشم جلوش، م یزدم، م یم

 بهم جلوي اون همه آدم گفت یوقت

 خون... شکستم ترانه، شکستم ... من بچه ي خودشم ... از حرومزاده

 گه حرومزاده؟ ... یبهم م خودش ... چطور

ع دوباره توي جم یوقت ینداشتم دست رويِ سارا بلند کنم ول دوست

 گهیکرد د یداشت حرف هاش رو تکرار م
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. نتونستم تحمل کنم ... زدم تو صورتش. گهیتموم شد ... د طاقتم

 ... دلم یوجه ول چی... به ه ستمین مونیپش

مه ا هصورتش قرمز شده بود ... سارا خواهرمِ ... دوسش دارم ب سوخت،

 ي بدي هاش ...

 رويِ موهام و ادامه داد: دیگرفت و دست کش ینفس

زنم تا بگفت باهات حرف  یدلم م هی م،یرو ترك کرد یمهمون یوقت -

 گفت خفه خون یدلم م هیو  رمیآروم بگ

 یقتبت دادم ... و... بس بود هر چه قدر بهت زجر دادم، عذا رمیبگ

 که یاتاق ... اتاق نیپناه گرفتم تو ا دي،یخواب

 هاست پناهگاهم شده ... مدت

ومده م ارو که ناگهان به ذهن یو آهسته سوال دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 حالش، بهربط  یدونستم ب یبود و م

 :دمیپرس

 ت؟ا هیکار کنه عل یممکنِ چ رضایعل یدون یتو.. تو م -

 مکث کرد، اما بعد پوزخند زد و آهسته گفت: یکم
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رد، راب کام رو خ یکار کنه؟ اون که تمومِ روزهايِ بچگ یخواد چ یم -

 پسربچه ي ترسو بار هیاون که منو 

 کار کنه؟ یخواد چ یم گهی... د آورد

 رو مشت کردم: دستم

 ذاره ... یجواب نم یاون کارات رو ب یول -

 و گفت: دیام رو بوس یونشیزد و آروم پ یرمق یب لبخند

 نیبه هم ایدو روزه..  یکی نینه ا یدونم؛ منتظر جوابش هستم ول یم -

 دونه یزودي ها ... چون خوب م

ز ا یسادگ نیمطمئنم به هم یزنه.. ول یگدار به آب نم یو ب ارمیهوش

 یراحت نیدونم به هم یگذره.. م یمن نم

 ... دارهیاز سرم برنم دست

و دستش ر دم،یافتادم و به خودم لرز رضایعل نِیهاي خشمگ چشم ادی

 :دمیدورم محکم تر کرد، آهسته پرس

 بکشتت؟ ای...  ایممکنِ بهت صدمه بزنه؟ یعنی -

 آهسته گفت: انیاز جمله ي آخر!اما ک دیدلم لرز و
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ون و خنه  ،یِرقانونی.. نه اهلِ کاراي غستین نطوريیا رضاینه ... عل -

 هیدونم اگه کاري عل یم ی... ول زيیخونر

دامه ام من به کار یبکنه، صدمه اش از صد تا جراحت هم بدتره ... ول ام

 دم! یم

ام، ه شد تو چشم قیچونه ام رو باال گرفت و دق د،یانگار فهم دم،یترس

 یِداخلِ چشم هاش با سرخ یِسرخ

 هماهنگ بود: صورتش

 ؟یترس یلرزي و م یم نطوريیکه ا مهمِمگه برات  -

ل انصاف شده بود، مگه من نبودم که از ترسِ بد حا یب دم،یگز لب

 زدم؟ با بغض گفتم: یشدنش ضجه م

 نبودم ... نجاین ااگه مهم نبود که ... که اال -

 کج شد به شکلِ لبخند و گفت: لبش

 چرا برات مهمم؟ -

 نیینداشتم بهش بدم، سرم رو پا نیتو آست یکردم، جواب سکوت

 یسرم رو کم د،یکش ینزد و پوف یانداختم، حرف
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ه ک اومدم رونیآوردم، گردنش هنوز سرخ بود، آهسته از آغوشش ب باال

 :دیپرس

 کجا؟ -

 بار به صورتش نگاه کردم که برافروخته بود و گفتم: نیا

 ... ماریبرات ب آب وانیل هی رمیهنوز حالت خوب نشده ... م نکهیمثه ا -

 لرزون ییاخونه، با دست هزدم و پناه بردم به آشپز رونیاز اتاق ب زودتر

 زدم به هیرو از آب پر کردم وتک وانیل

د ي متالطمم ... چن هیبشه براي روح یام تا سرماش آرامش یشونیپ

 رو از خودم دور کردم، نفس وانیلحظه بعد ل

بود  دهکه سر خم کر انیک دنِیگرفتم و به اتاق برگشتم اما با د یقیعم

 دستپاچه شدم: دیلرز یو م

 لرزي؟ یشدي؟ چرا م یچ ان؟یک -

 نشستم، دست هاش رو دورِ خودش حلقه کرد و گفت: روبروش

 سردم ِ! -

 رو روبرويِ لبش گرفتم و گفتم: وانیل
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 ...ندازم  یتو اتاق، دراز بکش روت پتو م میبخور تا بر نویا -

 :دیاز آب رو خورد و نال یزحمت کم به

 جا! نینه ... اتاق نه، هم -

 شد تو چشم هام ... رهیسش خبا چشم هاي ملتم و

 یاض معترهاي تنم که انگار ا ادیتوجه به فر یسر تکون دادم و ب ناچارا

 همه استرس به اتاق رفتم و نیکرد به ا

 ... دمیکش رونیاز کمد ب ییپتو

و ت وبود  دهیدراز کش نیرويِ زم انیبه اتاقِ نوزاد برگشتم، ک یوقت

 خودش مچاله شده بود، پتو رو روش انداختم

 آهسته گفت: که

 ؟یکنارم بخواب شهیم -

 موکت شده نگاه کردم، بازوش رو دراز کرد و گفت: نِیزم به

 ... نجایسرت رو بذار ا -

اپش ت وام که تاپ  یمقاومت کنم در برابرِ خواسته ي دلِ لعنت نتونستم

 شده اش،بازوهاي باز  دنِیشروع شد با د



 

  1627                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 یشونیو سر رويِ عضله هاي بازوش گذاشتم که پ دمیدراز کش کنارش

 و پچ پچ وار گفت: دیام رو بوس

.. .ذارم  یبرات م دیکل هی یلکنم و یاتاق رو بازم قفل م نیاز فردا درِ ا -

 ازت پنهون ندارم ... زيیچ گهید

 رفت؟گ یبه صورتش نگاه کردم، باز هم سرخ بود ... چرا آروم نم دوباره

 وار گفتم: زمزمه

 ؟یش یچته که آروم نم -

 نگاهم کرد: درمونده

 ... رمیگیآروم نم کنه ... یدارم ... قلبم نا آرومِ ... سرم درد م شیتشو -

ون نهپتوي صورتش  ختهیموهايِ ر رِیبلندش نگاه کردم که ز یِشونیپ به

 !انمهریشده بود ک یشونیشده بود ... پر

و  دم،یخودم رو باال کش یرو کنار زدم و کم اش یشونیرويِ پ موهاي

 ام نهیباعث شد تا راحت سر روِي س نیهم

 خوردم که گفت: ی... تکونِ سخت بذاره

 ..وش کنم .خوام صدايِ قلبت رو گ یندارم به خدا ... فقط م تیکار -
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 نگار!اود بشبِ نا آروم ها  رم،یهام رو باز و بسته کردم تا آروم بگ چشم

 هاش پلکپشت  یهاش رو، ابروهاش رو، حت قهیماساژ دادم شق آهسته

 رو ...

تويِ گردنم  انیتا نفس هاي گرم و منظم ک دیطول کش یساعت مین

 ... دیچیپ

ي به حالت عاد صورتشنا آروم باالخره آروم گرفت، رنگ  انمهرِیک

 من تازه سر آغازِ غم هام یبرگشته بود ول

 ..بود

 شدم ... رهیخو معصومش  مهربونصورت  به

 همه ظلم و بدي! نیمظلوم بود براي ا اديیز انمهریک

ه مانکردنش انگشت بذارن توي دهنش و اون مظلو ریبراي س نکهیا براي

 رِیي پر ش نهیانگشت رو به جاي س

 مک بزنه ... مادر

ت هف و ستیببا نوزاد  یکه صورتش برابرم بود، فرق چندان انمهریک نیا

 نداشت ... شیسال پ
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ي بزرگ شده بود و صورتش زبر شده بود از نشونه ها یچند سال فقط

 سن ... شیافزا

ازش  ایروحش و چشم هاش هنوز همونقدر مظلوم بود که ناد وگرنه

 کرد ... یم فیتعر

 رشیهاش رو مرور کردم، دوباره توي ذهنم گشتم دنبالِ تصو حرف

 دم،یبار درِ باز اتاق رو د نیبراي اول یوقت

 اتاق چرخوندم ... رو تويِ نگاهم

 بودن، به عکس بچه زونینگاه کردم که از سقف آو ییعروسک ها به

 زده شده بودن ... واریکه به د ییها

 از یکیبچه اي که  لباسکه گوشه ي اتاق بود.. به کمد  نوزاديتخت  به

 بود ... رونیکشوهاش ب

کردم  رازدر آخر به لباسِ نوزادي که گوشه اي افتاده بود، دستم رو د و

 حرکت بهش نیکردم با کمتر یو سع

 کشیچنگ زدم و به خودم نزد د،یسرپنجه هام که بهش رس برسم،

 شدم به طرحِ رويِ لباس ... رهیکردم، خ
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 هاي مهربون! خرس

ي موها و الباليِ دیکردم و قطره اي اشک از اليِ پلک هام چک بغض

 ام پنهون شد ... قهیشق

 رو باالآوردم و بوسه اي بهش زدم ... لباس

 شد، کمدي تلخمون! یتراژدي سوزناک چه

 :انمهریک

م ردک یفکر م نیکردم و به ا ینگاه م اطیهاي ترمه تويِ ح طنتیش به

 از ترانه ندارم ... یپنهون زِیچ گهیکه د

 باالخره رازِ اتاقِ در بسته رو.. دیفهم ترانه

 !دیفهم ینداشتم بفهمه، ول دوست

 یمپاش رو گذاشته بود رويِ قلبم و بهش فشار  یکیشب، انگار  اون

 زبون به کام گرفتم و حرف یآورد ... ول

 !نزدم

م و باعث شد چهره تو هم بکش دیکش ریقلبم درد گرفت، ت یوقت یحت

 جونش ...ترانه قسمم داد به  یوقت ی... ول
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 شد ساکت بمونم؟ یم مگه

 بود ... زهایچ نیاز ا زتریبرام عز جونش

روز  کیروز آروم،  کی.. ایرويِ در یکشت کیام شده بود  یزندگ

 !یطوفان

 ويتهاي دخترِ  طنتیو من نگاه گرفتم از ش دیلرز بمیام توي ج یگوش

 که خواهرش دنبالش گذاشته بود اطیح

 بود: نی... حس

 ن؟یجونم حس -

 گفت: خسته

 ؟ییداداش کجا -

 :دمیام کش یشونیبه پ یدست

 خونه ... -

 کرد و گفت: یهوف

 ومدي؟یچرا ن -
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 د،یشک توشون یترانه نگاه کردم که با خنده موهاش رو باز کرد، دست به

 تکونشون داد و دوباره بااليِ سرش دم

 !دیکوب واریشون کرد.. دلم خودش رو به در و د یاسب

 زدم و گفتم: لبخندي

 نه بمونم ...ترانه گفت امروز رو خو -

 حرص گفت: پر

 شرکت.. امروز ايیو نم ستیفت حالت خوب نگدو روز قبل رو ترانه  -

 مگه ديییزا ن؟یفرما یرو چرا اجازه نم

 خدمتتون! میایب ینیریختنه کردي؟ بگو با گل و ش ای تو؟

 شد و گفتم: لیبه خنده اي کم رق تبد لبخندم

 هیمروزم به خاطر همون حالِ نا مناسب گفت خونه بمونم ... گفت ا -

 داري که کارات نیدوست خوب مثلِ حس

 ده! یانجام م رو

هم تصورش کنم که دهنش رو کج  یگوشاز پشت  یتونستم حت یم

 کرده بود:
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 ایدا بتو رو خ انیکنم! ک یماو م دارم ماو لهیمنم دور از جونم تو طو -

 ... امیاز پسش بر نم ینباش، ادی... کارا ز

 حرفش و گفتم: دییتکون دادم، در تا سري

 !امیباشه.. فردا حتما م -

 :دیکش خرناس

 وقت! هیبه خودت  اريی! فشار نیخسته نباش -

 رفتم: آشپزخونهپنجره دور شدم و به سمت  از

 ! چه خبر از کارا؟یسالمت باش -

 داد و گفت: رونیرو به شدت ب نفسش

 !یاستخوبه ... ر یذره سخت شده برامون ول هیخوبه ...  -

 :ها و گفتم فنجونو دست بردم سمت  دمیکش نییي سماور رو پا شعله

 هوم؟ -

 :یتو گوش دیچیپ شخندشین صداي

 بده! یمژدگون -
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چاي توي فنجون در همون  ختنیرو که کج کرده بودم براي ر قوري

 حال نگه داشتم و گفتم:

 شده مگه؟ شرکت بابام ورشکست شده؟ یچ -

 و گفت: دیخند

 نه ...اباي تراببري دنبالِ  دیآقا ... فردا با ری! نخیخام االتیچه خ -

 رفته بود انگار! ادمی د،یباال پر ابروهام

 :دمیتعجب پرس با

 چرا؟ -

 ه سه روز ...داره واس یچرا داره به نظرت؟ مرخص -

 باز شد: یبه لبخندي واقع لبم

 ؟ییاخد -

 گفت: یراض

 ش ... پسدنبال ريیم کی م،ی! فردا فک کنم ساعت دوازده و نییخدا -

 نکهیصابون بزنم واسه ا دیدلم رو نبا

 !یبهم بکن یکمک
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 !دنبو دیمف نِیریها رو پر کردم و تمام دلم پر شد از حسِ ش فنجون

 و هام بتیهم از دلش در آوردم به خاطر غ یتشکر کردم، کم نیحس از

 ها رو تییسکویتماس رو قطع کردم، ب

 ترانه م ونادي و براي خود فریو براي ترمه و دمیکش رونیب نتیتو کاب از

 و در دمیرو داخلِ ظرف چ ییساقه طال

 کنم؟ ریکار کنم که ترانه رو غافلگ یکردم چ یحال فکر م همون

ر دته از من داش یرفته بود چه درخواست ادشیچند روز انگار اونم  نیا

 رابطه با پدرش ...

جاي گرفتن و  ینیها کنار هم تويِ س تییسکویها و ظرف ب فنجون

 رويِ دست هاي من به سالن رفتن!

 :زدم باز رفتم و بلند صدا درِگذاشتم، و به سمت  زیرو رويِ م ینیس

 ... تییسکویب ییچا نیایترانه؟ ترمه؟ ب -

 بهونه اي شده بود براي باز گذاشتنِ در.. نیخوب بود و ا هوا

 خوب شده بود! بایي من هم مثلِ هوا خوب شده بود، تقر هیروح
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 کیقه و روز پر از صاع کیروز ابري و گرفته،  کیابر بهار بودم،  مثلِ

 اومد که یم شیابري و کم پ مهیروز ن

 باشم! یآفتاب

 نش ...ودب دهیار کوبابري بودم.. تنم خسته بود، کوفته بود ... انگ مهین

 کردم فکر نکنم به گذشته، یم یسع یول

دم گرفته بو ادیگذاشته بودم ... من  سرکه پشت  یکیروزهاي نزد به

 !یخودم رو بزنم به فراموش

شدم به ترمه اي که ورجه وورجه کنان  رهیو خ دمیعقب کش یکم

 اومد یجلوتر از خواهرش داشت به سمتم م

تر  احترمادر و برادر هاش  نکهیمهمونمون شده بود براي ا شبی... از د

 به کارهاي عقد کنان برسن ...

 از کنارم عبور کرد و با ذوق گفت: ترمه

 برام؟ یگذاشت فریو -

 و گفتم: دمیاز خنده اش، من هم خند پرصورت  دنِید با

 جون! کمویآره ش -
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تر شد و لپ هاي گُل انداخته اش باال رفت و چشم  عیوس لبخندش

 رفت زیمکنان سمت  یل یهاش تنگ شد، ل

 اش کرد ... یشده اش تاب خوران همراه سیموهاي گ و

از ب يِموها ادیخواست از کنارم بگذره که  نهیترانه، با طمان خواهرش،

 تو وجودم شعله طنتیشده اش افتادم و ش

 کنه! یم ماگه دمِ مرگ هم باشم، شورِ حضورِ ترانه زنده ا ی... حت دیکش

 دستش رو گرفتم و پچ پچ کردم: مچ

 ؟یخانم یکن یافشون م یموهات رو واسه ک -

م ردبصورت جلو  اریاخت یگرد نگاهم کرد، لبخند زدم و ب ییچشم ها با

 :دیکه سرفه کرد و عقب کش

 !نجاسیترمه ا -

 .شده بود .. فرشیمشغول خوردنِ وبه ترمه کردم که با لذت  ینگاه

(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 
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 برده بودم که شاخک یموضوع پ نیمدت به ا نیگفت، تو ا یم راست

 از حد فعال بودن! پس شیهاي ترمه ب

 هآشپزخونمحکم تر فشردم و دنبالِ خودم به سمت  یترانه رو کم مچ

 کشوندم و درش رو بستم ...

 کرد، آهسته گفت: ینگاهم م مبهوت

 چته تو؟ -

 ... چه ام بود؟ دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 شدم براي لمسش! یم وونهیداشتم د نکهی.. جز ایچیه

 تونم دل بِکَنَم از حضورش ... یباشم، نم یهر حالت تو

 بسته ... زدم به درِ هیرو حلقه کردم دور کمرش و تک دستم

 کردم و زمزمه کردم: کیرو به صورتش نزد صورتم

 ... گرسنه ام شده ... یچیه -

 رِسبزنه صورتم پِ یحرف نکهیبهش فرصت بدم و قبل از ا نکهیا بدون

 شد به صورتش!
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 ید مرو، روان شا نیغمگ مهیبرد و منِ ن یتنش عنان از کفم م گرماي

 کرد!

اخم  دم،یرو مشت کرد رويِ بازوم که نفس نفس زنان عقب کش دستش

 کنان گفت:

و روز خونه نگهت داشتم د هی! ایکن یخوب از فرصت استفاده م -

 !یصورت واسه ام نذاشت

ه هم رانشد از بوسه هام، ت یبرام عادي شده بود که ناراحت نم دم،یخند

 به لب رهیکرده بود ... خ یراتییانگار تغ

 شدم: کیدوباره بهش نزد هاش،

 شه! یخودش خوب م ستمیاشکال نداره ... بعدا که ن -

 غر غر کرد: د،یکج کرد و عقب کش یرو کم سرش

 کُن!نَ ا؛یح ی.. ببابا ترمه تو سالن نشسته . -

 صورتش نگه داشتم: یسانت کیرو  صورتم

 من که هنوز کاري نکردم! -

 هاش رو به هم فشرد و گفت: دندون
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 یوب باش... خ اريیبازي درم لهو انقدر د ستیحالت خوب نخوبه  -

 ؟یکن یکار م یچ

ه کشدن بهش، درست بود  کیرفت براي نزد نیاز لحظه شوقم از ب یآن

 یدو سه روزي سر حال نبودم و کم

ر حق نداشت به شوري که تنم رو د ی... ول یبودم ول سلو ک گرفته

 گرفت بگه دله بازي ... یبرم

 زونیشد، لب هايِ سرخ شده اش آو مونیکه پش دمیعقب کش یکم

 شد و گفت:

 دي آدم رو ... ی... خب حرص م دیببخش -

قشِ ن مدیشدم که ام یم دوارمیکنه ام یاعتراض نم نکهیداشتم به ا تازه

 بر آب شد..

 کرد و گفت: ینزدم، دست هام رو مشت کردم، پوف حرف

 نداشته باش! جایازم انتظاراي ب ان،یک -

 ؟قرارم یبود چند تا بوسه برايِ آروم کردنِ دلِ ب جایب انتظارِ
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ام و  نهیرويِ س دیشد و دست هاش رو کوب یکه کردم، حرص سکوت

 گفت:

 ... جونِ من! گهیدمغ نشو د -

برو ا ،ارهیبه رويِ خودش ب نکهیشدم که بدون ا رهیو برّنده بهش خ زیت

 باال برد و گفت:

 یکنه هر چ یترمه االن غارت م م؟یمون رو بخور ییچا میبر -

 ها! فرِیو و تییسکویب

 اتاوق یشد؟ چرا بعض یاوقات انقدر حرص درآر م یدختر چرا بعض نیا

 کرد؟ یناخواسته با اعصابم بازي م

 انگشت هام فشردم و گفتم: نِیرو محکم ب بازوش

 جونت رو قسم نخور! یالک -

 و گفت: دیچیدر هم پ صورت

 !ـانی. کفشار نده دستم رو .. -

 سست کردم و گفتم: یرو کم دستم

 جونت رو قسم نخور ... خب؟ گهید -
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 نگاهم کرد و گفت: معصوم

 باشه ... -

 !اشیر یکرد نگاه هاي ب یخودم م یخود ب از

 :دمیاش رو بوس یشونیپ ـقیرو جلو بردم و عم سرم

 ... یش یم یقدر خواستنباشه و قند و عسل که ان -

، ودرنگ گرفته ب یگونه هاش کم د،یو نگاه ازم دزد دیعقب کش دوباره

 دونستم براي امروز یکنار رفتم چون م

 آهسته گفت: ،یکینزد نیبود ا بس

 سرد شد! ییچا -

 گذاشتم و گفتم: کمرشرو پشت  دستم

 چسبه بهم ... یم شتریب زيیسرد هم با تو از هر چ ییچا -

ه اگ ه راهم بود کهروب یترانه و محبت هاش کم ماریدو سه روز ت نیا

 معلوم نبود د،ید یاون شب ترانه منو نم

 اومد؟ یبه سرم م یشد؟ چ یم یچ
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لِ کردم اون روز رو، اون شب رو هم فراموش کنم ... به قو یم یسع

 بگذرد! زین نیا ،یکی

*** 

ش اده گلپسند کنارم نشسته بود و با اخم ازم درباره ي خانوا ومرثیک

 ..دیپرس یم

 گله اي ازش نداشتم.. چیو ه ستیدونستم دلش باهام صاف ن یم

 :دیاز من پرس آهسته

 کنه؟ یکار م یترانه چ -

 بهش کردم و لبخندي زدم: ینگاه مین

 ش گرمِ آماده شدن برايِ مراسمِ ...خوبه ... سر -

 دور نموند: دمیهاش رو تو هم گره کرد که از د دست

 از اون؟ ریغ -

 و برگشتم سمتش: ستادمیقرمز ا چراغ پشت

 ... مانیخب پ -

 داشتم، ادامه دادم: تشیگرفتم، هنوزم بهش حساس قیعم ینفس
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 قات بااو یاهگتا تو خونه انجام بده ...  ارهیرو م ییبراش کارا مانیپ -

 شه ... یاونا سرگرم م

 هاش رو روِي هم فشرد و گفت: لب

 حا ... حالش خوبه؟ -

 مرد صحبت درباره ي دخترش با من! نیقدر سخت بود براي ا چه

 شمار ها: هیشدم به ثان رهیو خ دمیازش دزد نگاه

 خوبه ... -

 گرفت از عمق وجودش و آهسته گفت: ینفس

 ؟یکه نداشت شیکار -

 ي کمرم رهی... عرق از ت هیخنگ نبودم که نفهمم منظورش چ انقدر

 شی... کار دمیگذشت ... شرم زده لب گز

ست د یام ... گاه یواشکیهاي  طنتیهام افتادم، ش بوسه ادی نداشتم؟

 رفت ... لعنت به من ... یهام هرز م

 گفتم: یو به سخت آهسته

 حرف هاست! نیاز ا ترزینـ ... نه!برام ... برام عز -
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 حرف! نیجون کندن بود زدنِ ا مثلِ

از گچراغ که سبز شد پام رو رويِ  کلم،یکرد رو ه یم ینیسنگ نگاهش

 فشردم ...

بر خ یبود ... به کس میو ن کی کیمچم کردم، نزد رويبه ساعت  یگاهن

 امروز مرخص ومرثینداده بودم که ک

 اشه..ش بشه، از قبل به ترانه گفته بودم که براي نهار خونه ي مادر یم

 ... دمید نیاش هم ريیراه رو براي غافلگ نیبهتر

بسته تموم شد  طیمح کیتو  ومرثیبا ک حضور سختلحظات  باالخره

 و من جلويِ خونه اش پارك کردم، قبل

 بره گفتم: رهیدستگدستش به سمت  نکهیا از

 ن؟یچند لحظه صبر کن هیشه  یم -

 دمکر ومرثیبه ک ینگاه مین دم،یکش رونیب بمیهمراهم رو از ج تلفن

 حواسش بهم بود، شماره یچشم ریکه ز

 که جواب داد: دیبوق نرس کیترانه رو گرفتم، به  ي

 ترمه مخمون رو خورد به جاي ناهارش! نیتو؟ ا ییکجا -
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 زدم و گفتم: لبخند

 دمِ در؟ ايیشه ب یم -

 تونستم تعجب رو از توي صداش بخونم: یم

 چرا؟ -

ه زمکردم و زم ومرثیبه ک ینگاه یآوردم و با شرمندگ نییرو پا صدام

 کردم:

 دلم ... زیعز ایتو ب -

 باشه! -

 گفتم: ومرثیکردم و رو به ک رو قطع تماس

 ... دییبفرما -

 شت!حس که فکر کردم لبش لبخند دا کیتنها  ایبود  یدونم واقع ینم

نگذشت که  شتریرفت، چند لحظه ب درشد و به سمت  ادهیپ ومرثیک

 دنِیترانه در رو باز کرد، و به محض د

 ... پدرش

 شد! خشک
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 تا باالخره پچ پچ کنان گفت: دیطول کش یکم

 بابا؟ -

 لبخند زد، پر از شوق: ومرثیک

 جونِ بابا؟ -

 رو به سمتم چرخوند، بهت زده گفت: ناباورشنگاه  ترانه

 ؟یِراستک -

 :دمیخند

 !یراستک یِراستک -

غض بگذاشت و با  رونیب یو دوباره به پدرش نگاه کرد، قدم دیگز لب

 گفت:

 بابا جونم! -

 دست هاش رو از هم باز کرد ولب زد: ومرثیک

 جونم دخترکم؟ -

. ترانه جاي گرفت تو آغوش پدر، انگار دلِ منم آروم گرفت. یوقت

 باالخره تونستم خوشحالش کنم ... هر چند
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 خوشحال بود! یاش با اشک بود، ول یخوشحال

 رنطویا من، کیارزش داشت که بانويِ کوچ زيیاز هر چ شتریبرام ب نیا

 ... زهیبر شوقاشک 

 رو به سمت د،یبازوش رو سفت چسب یلاومد و رونیآغوشِ پدرش ب از

 کرد: خونه

 ها! بابا ... بابا اومده! سام ... بچه مامان ... -

ون ش خونهبا مرد  اطیي اعضاء خونه هم تو ح هیبق هیکثري از ثان در

 معلوم بود اونها هم باور یروبرو شدن ول

 از اومدنِ من خوشحال بشه! نطوریهم بود ا یکی... کاش  ندارن

رانه ، تسر و صدايِ برخواسته از شوقِ جمعِ گرمِ گلپسندي ها نِینابیب

 رو به سمتم چرخوند، قهوه اي تَرِشنگاه 

 بودن ... یکشوندن از بس خواستن یجونم رو به ذبح گاه م هاش

 زد به چشم هام! یکه لبخند م ینزد، فقط نگاهم کرد، نگاه یحرف

 حداقل براي ن،نشویبراي من نبود ب ییعقب رفتم، فکر کنم جا عقب

 !روزنصف  کی
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رانه ت دیبا ی.. گاهادیب شیخواستم دوباره داستانِ پس زده شدنم پ ینم

 ذاشتم ... یرو آزاد م

ته شدم و آهس ترانه کیعقب برداشتم، نزد یِرو از صندل ومرثیک ساك

 یدستم رو به سمتش دراز کردم، نگاه

 زدم: بیبه صورتم کرد، نه یدستم و نگاه به

 !گهید ریبگ -

 کرد: زمزمه

 اومد؟ یعنیشه ... بابام بود؟  یباورم نم -

م ردک اطیبه جمعِ داخلِ ح ینگاه میرو رويِ بازوش گذاشتم و ن دستم

 که سرگرم بودن:

 ..گهید ری... اومد ... بگ زمیآره عز -

، و ساك رو گرفت، لبخندي زدم دیرو تکون دادم، دست جلو کش وساك

 طاقتدونست که دلم  یبا غم، خدا م

 نِ یبودم ب دهیچه کنم که خودم هم فهم یشدن رو نداشت ... ول دور

 ریجمع وصله ي ناجورم! هر چند د نیا
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 بهش! دمیرس

 زد، نگاهش کردم، آروم گفت: صدام

 تو؟ ايینم -

 رو باز کردم و گفتم: نیماش درِ

 ناراحت بشه ... دنمیخوام بابات با د ینم -

اش هبه داخل خونه کرد، دوباره چشم  یو سر چرخوند و نگاه دیگز لب

 رو قفل کرد تو چشم هام:

 ه!ش ی... گشنه ات م میخونه که ناهار ندار -

 اش: یقنج رفت براي نگران دلم

 مونم.. ینترس، گشنه نم -

ت نشستم، استار رلبهش مهلت حرف زدن ندادم و پشت  نیاز ا شتریب

 ینگاه میزدم و قبل از حرکت دوباره ن

و  خودمکاري دست  کیرفتم وگرنه  یزودتر م دی. باکردم .. بهش

 دادم.. یخودش م
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 نیب یِیاجدلم موند  یزدم و باز پام رو رويِ پدال گاز فشردم ... ول بوق

 ومرثیبسته ي خونه ي ک مهیدرِ ن

 !گلپسند

*** 

ود گذشته ب شبرو رويِ عقربه هاي ساعت چرخوندم ... از هشت  نگاهم

... 

 کرده؟ن ریفکر کردم که ترانه د نیام رو رويِ زانوم گذاشتم و به ا چونه

 دنش؟ینبود شش هفت ساعت براي صحبت با پدر؟ براي د بس

خونه نشسته و تنها  نیآدمِ تنها تو کنجِ ا کیدونست  ینم مگه

 و داشتنشِ؟ دنیاش د یدلخوش

ه وردشدم به جعبه ي دست نخ رهیبه خودم دادم و خ یوار تکون گهواره

 ... تزایي پ

 رفت! ینم نییغذا هم از گلوم پا یترانه حت یب

بد عادت شده بودم به حضورش، چه معتادي شده بودم به صداي  چه

 پاهاش!
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 کردم: زمزمه

 رفت؟ ادشی یعنی -

 رفته بود منم هستم؟ ادشی یعنی

 رفته بود که شوهر داره؟ ادشی یعنی

 شد؟ امکان نداشت ... یم مگه

. تمامِ .. انگار امکان داشت.. انگار ترانه هم فراموشم کرد ی... ول یول

 بود که پدرش تو یهاش فقط تا زمان یخوب

 شوهرِ هگیدپدر باشه،  یبرد ... وگرنه وقت یو دور از خونه به سر م زندان

 خوره؟ یبه چه دردي م یموقت

ي تو و چرخ خورد و چرخ خورد چرخ خورد ی... واژه ي موقت دیلرز دلم

 جلوي چشمم ... دیچسب میذهنم و مستق

ر ماه چها تند تر شده بود، اخم کردم ... ترانه فقط سه میا گهواره حرکت

 یاگر م ؟یبود.. بعدش چ شمیپ گهید

 رفت ... ی... وايِ من اگه ترانه م رفت
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م بلند شد، چشم ها اطیهام چنگ شد به موهام که صدايِ دِر ح دست

 رو قفل کردم رويِ درِ ورودي که بعد از

 نقش بست تويِ چهار چوب ... ترانهباز شد و قامت  قهیسه دق دو

 .از ذهنم.. ترانه بود، در لحظه حضور داشت .. دیپر کش زیچ همه

 :دینشست رويِ لبم، نگاهم کرد، نگران، پرس لبخند

 ؟یچرا اونجا نشست -

به  ردک یزد برايِ لمسش، نگاه ی، تنم لَه لَه مهام رو باز کردم دست

 آغوشم و داخلِ خونه شد و در رو بست ...

رد زد به در و چشمش رو چرخوند رويِ صورتم و دوباره توقف ک هیتک

 رويِ دست هاي بازم ...

 زدم: لب

 ... زکمیعز ایب -

ه ر بسبعد از چند لحظه تندتر اومد و  یول ستاد،یجلو گذاشت، ا یقدم

 زد.. هیام تک هنیس
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ش اجازه رسوندم به گلو یچنگ زدم به شالش و بوسه هام رو ب صیحر

... 

 و ناله زدم: دمیسر عقب کش یآغوشم رو تنگ تر کردم ... کم حصار

 ومدي؟یچرا زودتر ن -

و ربش بار بوسه گذاشتم رويِ شونه اش و دوباره سر بلند کردم، ل نیا

 بود و چشم بسته بود، دست گذاشتم دهیگز

 ايِهتا آزاد بشه از حصارِ دندون  دمشیکش نییلبش و آهسته پا رِیز

 نامردش ...

 شدم توي چشم هاي باز شده اش: رهیقرار خ یب

 ومدي؟یچرا زودتر ن -

 دهن فرو داد: آب

 ... دینشد ... ببخش -

 اومد و طرحش شد لبخند، آروم گونه اش رو نوازش کردم و شک لبم

 گفتم:

 !یاالن هست نهینداره ... مهم ا یبیع -
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 شروع کردم به حسِ حضورش و نوازشش ... ریناپذ ريیوس

ام  یگداناي که گذشت انگار از کنترل خارج شدم ... تمامِ مر قهیدق چند

 اش ... یتمامِ زنانگ هیجمع شده بود عل

زد براي به مقصود  یم ادیشوقِ سرکش که داشت فر نیبود ا بیعج

 ... دنیرس

 اذن و اجازه ... یرويِ دکمه هاي مانتوش ب دیهام لغز دست

 خمار زل زدم بهش و زمزمه کردم: یدستم رو گرفت ول مچِ

 جونم نفسم؟ -

م ردک ریجواب بده دوباره مسئول جواب دادن هاش رو اس نکهیاز ا قبل

 صیحر ـبیبازجوهايِ خودم و عج نِیب

 بودم! شده

د ده بودم و اون ترسِ چنرو فراموش کر خودمهمه ي مشکالت  انگار

 که امیشده بود به خودم ب باعثساعت 

 وقت ... کی نکنه

 ...پهلوهاش رو  دمیهام کش انگشتحرصِ نبودنش محکم تر به چنگ  از
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 ويِ به خودم اومدم که مانت یکنم، وقت یکار دارم م یدونستم چ ینم

 تويِ دست ترانهپام بود و خود  رِیترانه ز

 از دستم! ییکرد براي رها ی... تقال م ریاس هام

ام انگاري عقل هم برگشت سر  نهیرمقش که نشست رويِ س یب مشت

 شدم به گردنش رهیجاش ... مبهوت خ

 کرده بودم ریرو اس کمیکوچمن بودم؟ من بودم که گنجشک  نی... ا

 هاي سرکشم؟ یمردونگ نیب

 صدام زد: یو به سخت لرزون

 !یکن یم تمیاذ ـان؟یک -

 ردم:زمزمه ک آهسته

 خانم ... تموم شد.. تموم شد! شی... ه شیه -

 دورش و مدافع دنیچیشدن، پ یکه داشتن متجاوز م ییدست ها وبعد

 شدن ...

ش رزبردم به ل یو من تازه پ دیلرز یام، م نهیرو گذاشت رويِ س سرش

 رمق گفت: یب زش،یهاي تنِ عز
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 ان؟یکردي ک یم یکار داشت یچ -

 کردم! یم یدونستم داشتم چه غلط یخودم هم نم و

 :دمینال یشونه هاش و در همون حال با عجز م نِ یب دمیکش یم دست

 !دیبخشدم ... ب.. غلط کرزکمیعز دیترانه ... ببخش دی... ببخش دیببخش -

شه و ب ریگکه باز ازم دور بشه، باز ازم سرد بشه، باز بهانه  دمیترس یم

 باز تخس زل بزنه توي صورتم و بگه:

 !یخواست یفقط منو م نیواسه هم دي؟ید

 و گفتم که آروم گرفت.. نفس هاش آروم شد ... دمیدست کش انقدر

 آرومِ آروم!

 بود! دهیبلند کردم، بلوطکم خواب یرو کم سرش

 ... یراحت نیهم به

و عرق صورتش رو پاك  دمیصورتش عرق داشت، آهسته دست کش یول

 کردم ...

ادم درش که من آزا قهیچند دق نیاز ا ایود امروز ب یِدونم از خستگ ینم

 ابروهاش و نیب اخمِبا وجود  نطوریکه ا
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ري گاکه بود، ان یکه رويِ صورتش بود به خواب رفته بود.. هر چ یترس

 بازوهايِ من مامن شده بود براش ...

*** 

فتن ر اونور نویاومد و مشغول ا رونیصبح که از تو آغوشم از تخت ب از

 ... دیدزد یهاش شد، نگاه ازم م

 یو تندي نم نیتوه د،یکش ینم رونیدست هام ب رِیهاش رو از ز دست

 ینم رهیتوي چشم هام هم خ یکرد، ول

 !شد

 بهم نگاه کنه گفت: نکهیبدون ا د،یرس میکه به نه و ن ساعت

 شگاه؟یآرا یشه منو برسون یم -

 تازه اتجانیه نیامان از ا شبم،یبودم از کارِ د مونیتکون دادم، پش سر

 !افتهینمود 

ي، فکر کردم که مثلِ مراسم خواستگار نیبه تن کردم وبه ا راهنیپ

 اش رو یامشب هم اجازه ي همراه یعنی

 ندارم؟
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 دلم گرفت! و

 .. با اون حمله ي احمقانه ام!شبمینداشتم با کارِ د مطمئنا

 ... دمییام سا یشونیپويِ پوست و دستم رو با شدت ر دمیکش یپوف

 !جانیاز ه پروجود  نیلعنت به من و ا

 مو و ساعت به دست بستم، شونه به ستادمیا نهیجلويِ آ شهیهم مثلِ

 عطر به گردن و تن زدم ... دم،یکش

 و گفت: ستادیام رو صاف کردم که تو آستانه ي در ا قهی

 م؟یبر -

 هم به دست داشت ... زمزمه کردم: یکردم، کاورِ لباس نگاهش

 خونه؟ ايیپس نم -

 :دینگاه ازم دزد باز

 نداره ... یلینه ... دل -

 نبودم براش! یلیگفت، دل یانداختم ... راست م نییرو پا سرم

 ام رو تويِ دستم چرخوندم و لب زدم: حلقه

 ... میبر -
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 کنارش خواستم عبور کنم که بازوم رو گرفت و گفت: از

 شده؟ زيیچ -

نگ ر یببار بهم چشم دوخته بود، لبخندي زدم  نیرو باال گرفتم، ا سرم

 و لعاب:

 نشده.. یچیه من،... نه بلوط  زدلمینه عز -

 و گفت: دیرو رويِ لبش کش زبونش

 !یناراحت یول -

 مشت شد و گفتم: دستم

 ... یناراحت باش دیتو با -

 :دیگز لب

 چرا؟ -

 سرم دادم: بااليکردم و نگاهم رو به سقف  یپوف

 ... شبمید حماقت بابتبابت ...  -

 دور شد، آهسته گفت: یوکم دیکردم لرز حس

 ... ستیمهم ن -
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 باز کردم که بگم مهمِ که گفت: لب

 شد ... ری... د میبر -

 :رمیرفت ... نتونستم جلويِ زبونم رو بگ دربه سمت  و

 ام؟یمن ... من ن -

 د!خور یبه هم نم کلیقلب و ه زیبود! سا کیکار کنم که دلم کوچ یچ

 خبري رو نداشت ... یو ب یمحل یبطاقت  کمیکوچ دلِ

 هاش گرد شد: چشم

 که ... ايیداري م -

 شدم به گل هاي فرش و گفتم: رهیبار خ نیا

 عقد کنان سام بود ... منظورم جشنِ . منظورم ...نه .. -

 دیدونستم مدام با یگفتم م یکه اگه نم دمیکش یراحت نفسِ

 کردم ... یخودخوري م

 نیلحظه اي گذشت و جواب نداد، نگاهش که کردم، نگاهش به زم چند

 دوخته شده بود ...

 !میکرد یخجالت زده ها رفتار م هیهر دو شب ـبیعج



 

  1662                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 یکه م یجواب نداد مطمئن شدم که جوابش نه بود.. همون یوقت

 نداشت! دنیدونستم ... پرس

 گفتم: آهسته

 ... امی... نم دمیباشه.. فهم -

 از قدم برنداشته بودم که گفت: قدم

ازه، اسن، و تشن ینباشه خونواده ام تو رو به عنوان نامزدم م یهر چ -

 خونواده ي فرشته هم مشتاقن نامزدم رو

 ... ايیب دی... پس ... پس فک کنم با ننیبب

 هریخ فراري دوباره یرو که دوختم به چشم هاش، با نگاه مبهوتم نگاه

 و آروم گفت: نیبه زمشد 

 راحت تره! المیخ ،یباش یتازه ... وقت -

 نرویدر رو باز کرد و ب عیخوشحال بشم، تند و سر ینداد که حت مهلت

 رفت ...

 ..گرفته بود . ادیمن مثلِ نو پرنده اي بودم که تازه پرواز  اما

 هام انگار بد جور ذوقِ پرواز داشتن.. بال
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 کردم! یم ریآسمون ها س تو

م کردم ... مه یم یداشتم چه حماقت شبیاومد د ینم ادمی یحت گهید

 بود که ترانه گفت با حضورِ من نیا

 راحت...  الشیخ

 ن؟یبهتر از ا یچ

و خونه ر د،یرس یگوشم م رِیلبخندي که انتهاش از دو طرف به ز با

 ترك کردم..

 زد! یآسمون هم بهم لبخند م انگار

 :ترانه

ايِ ه رنگ نکهیکردم و مطمئن شدم از ا نهیبه خودم تو آ ینگاه دوباره

 حد از ادیهام ز چشمنشسته شده پشت 

 ..ستین

 شدم ... رهیخ وارید رويِکردم ودوباره به ساعت  یپوف

 کرده بود ... ریاي د قهیدق چند

 !انمهریک
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 رشتیکرد، ب یم ییاسم چند روزي بود بدجوري توي ذهنم خودنما نیا

 !ـشهیاز هم

 یکردم باهاش مهربون تر باشم ... کم یشبِ تلخ که گذشت، سع اون

 مهربون تر بودن با مردي که تمامِ

 کرد ... یازم کم نم زيیکرد برام، چ یرو خرج م محبتش

بودم،  نیغمگ یکردم بخندم و بخندونمش مردي رو که وقت یم یسع

 نیذاشت براي از ب یتمامِ وجودش رو م

 غم هام ... بردنِ

 کنم؟ ینیاز موضعم عقب نش یشد من کم یم یچ مگه

 یم یاگه عالقه اي به نوازش ها و بوسه هاش نداشتم هم، سع یحت

 کردم سکوت کنم و بعد براي عوض کردن

 کنم! یبخندم و شوخ جو،

. به که انگار براي هر دومون بهتر بود .. یالیخ یزدم به درِ ب یم

 خصوص براي من که اون صدايِ مزاحمِ تويِ 
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ام هل بدم عقب که مدام نقض نکنه افکار و تفکرات و حرف هرو  سرم

 نیبه خاطر ا ینگه، مطمئن یرو که ه

 ریزکرد  یم هبه خاطر اون بود؟ که بد جور داشت باورهام رو ل بود؟

 پاهاش!

 بود! یبیعجمرد  انمهریک

 خواست فراموش کنه! یانگار م ایکرد،  یفراموش م زود

همون  یبود، ول نانهیزد از ته دل نبود، غمگ یکه م ییلبخندها

 یبود، ک ادشیزلبخندهاش نشون از طاقت 

 ؟ودب یراحت نیرو؟ مگه به هم یو سخت اريیهمه بدب نیداشت ا ییتوانا

م کرد یهاش فرار نم دنیاز آغوش کش یحت گهیراحت بودم، د انیک با

 خودم اعتراف کرده بودم شِ یکه پ

 ... شبیبعد از حادثه ي د یحتبود ...  تیبرام امن آغوشش

م التماس چش یوقت ره،یدست باز کرد و خواست منو تو آغوش بگ یوقت

 منم دلم تنگ شد براي دم،یهاش رو د
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 رِ در براب دیترد نیا یداشتم ول دیهاي گرم و بخشنده اش؛ ترد دست

 قراري چشم هاش یمهرِ چشم هاش، ب

 بود ... چیه

و دست  جانشیشدت گرفت ه یخود شد، وقت یاز خود ب یوقت یول

 اندازههاش شدن وجب که سانت به سانت 

 یم شتکه دا یو از اتفاق انمهریاز خودم، از ک دم،یرو گرفتن، ترس ام

 افتاد!

ر افسا یبراي چ انیک دمیرخ داد که نفهم عیاتفاق سر نیانقدر ا و

 شد؟ ختهیگس

شتن دان یلیدل نکهینداشتم براي مقابله، اما اشک هام هم مثلِ ا یتوان

 !دنیبراي بار

 ضعف کردم، از ترس، از شوك ... تنها

ه زمزمه که کرد، پناه برم به آغوشش از خودش! گفت د،یکه کش دست

 داشت؟ تیبودم آغوشش امن

 هم! زیاو بود و درمان ن درد
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صداش  یگفت، ول یم یچ دمیفهم یهاش آرومم کرد ... نم زمزمه

 آرامش بخش بود ...

کرد و تو آغوشِ  نیف هام، پلک هام رو سنگکت نیدستش ب ینیسنگ

 که تا چند لحظه قبلش دمیمردي خواب

 !ممیتاخت به حر یم داشت

 یگونه ام رو م یروزي وقت کی یکه حت یبود براي من بیعج نیا و

 کیبهم نزد نکهیبودم از ا یناراض د،یبوس

 بود ... شده

 بعد که تو آغوشش چشم باز کردم، نخواستم پرخاش کنم، چون روزِ

 یبراي پرخاش کردن نم یلیاصال انگار دل

 !دمید

 دهیعددلم دچار مشکالت  نکهینبودم ازش، مثلِ ا ریبود که دلگ بیعج

 بود از دست ریشده بود که نه گ یي روان

 روي هاش! ادهیو نه خورده شده بود از ز انیک
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.. که . شبشیتفاوتم به کارهاي د یکه ب نهیکه نب دمیدزد یازش م نگاه

 بهتر بود! رمیهمون فکر کنه ازش دلگ

 یطبعِ جنگجوم سرش درد نم گهید یبودم، ول دهیبود که ترس درست

 براي ان،یکردنِ ک ریکرد براي تحق

 !دنشیکوب

.. .م ا یشده بود حام نکهیبرايِ ا دیکرد، شا یرو راحت م المیخ بودنش

 ... دیرس یسر م انیمشکل که داشتم، ک

 ... انمهریرستمِ دستانِ قصه ي من بود ک انگار

 ت:ن گفبود، لبخند زنا شگریآرابه خودم اومدم، شاگرد  یتکونِ دست با

 خوره ... یات زنگ م یگوش ،یخانم -

 .به گوشم خورد .. یگوشاومدم تازه صدايِ زنگ  رونیفکر که ب از

 گاهاسمش ناخودآ دنِیبا د دم،یکش رونشیب فیکردم و از تويِ ک دست

 آهسته جواب دادم: دم،یلب گز

 بله؟ -

 گفت: مهربون
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 دمِ در منتظرتم ... ایبانو؟ ب ییکجا -

 مانتو ریاز ز یرنگم، کم یِ به خودم کردم، لباسِ ساتنِ آب ینگاه دوباره

 رو فمیکردم و ک یمشخص بود، پوف

 ر روزدم، هنوز د رونیب شگاهیاي کردم و از آرا یخداحافظ برداشتم،

 گوشم خِینبسته بودم که صداش رو از ب

 :دمیشن

 سلـام! -

 چهره ... نیو ناگهان برگشتم، لبخند به لب داشت وا دمیکش ینیه

 !انمهریک نیکرده بود ا یراتییتغ چه

از  چشم هاي برّاق، موهايِ مرتب تر غه،یت ششبا صورت  روبروم مرد

 راهنِیو پ یکت و شلوارِ مشک شه،یهم

کان ، امشل ... و اون گونه ي فرو رفته یِمشک... با اون کراوات  دیسف

 باشه! انمهرینداشت ک

 و گفت: دیخند دیهايِ گرد شده ام رو که د چشم

 ه؟یچ -
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برقِ چشم  یبودمش، ول دهیوقت مرتب و خوش پوش ند چیه نکهیا نه

 بود، ریها و شاديِ صورتش انکار ناپذ

 کرده بود ... تیشادي به تک تک اجزاء صورتش سرا نیا انگار

 ه اماش رو رويِ گون اشارهآروم انگشت  د،یصورتش رو جلو تر کش یکم

 داد و آهسته گفت: رس

 تو هم خوشگل شدي خانم! -

 غر غر کردم: دم،یعقب کش یکردم و کم اخم

 !یاز خود راض -

اي م جد لحظه بعد کنارو همراهم شد، در رو برام باز کرد و چن دیخند

 دست ام،یبه خودم ب نکهیگرفت ... قبل از ا

د بو دست هايِ گرمش گرفت، حلقه اي رو که جا باز کرده نِ یرو ب چپم

 و بعد رويِ مچم رو دیتويِ انگشتم بوس

... 

 بلند کرد و زمزمه کرد: سر

 !یلیدارم ... خ تدوس یلیخ -



 

  1671                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

*** 

 کردم ... یها رو رويِ خودمون حس م نگاه

م که ردک یم دایحضور پ یبار بود شونه به شونه اش در مکان نیاول براي

 جمع بودن.. لیکلِ فام

 ضورِحاز  ایبود  اریدونم از شاديِ جشنِ سام یزد، نم یلبخند م پدرم

 کنارم! انمهریک

 که بود، چهره اش جوون تر شده بود انگار! یچ هر

 دست هاش گرفت و گفت: نِ یدستم رو ب انمهریک

 تر بهم راه برو ... کیکم نزد هی -

 آورد نیینگاه کردم، لبخند به لب داشت؛ صداش رو به حدي پا بهش

 که فقط به گوشِ خودم برسه:

 کنم ... یحسِ غرور م ،یکه باش کمینزد -

 به جا رو! ناجلويِ اون لبخند  رمیرو رويِ هم فشردم تا بگ لبم

شدم بهش، دستش رو دورِ کمرم انداخت، حس  کینزد ناخودآگاه

 پسر! نیکرد ا یم تیمالک
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 نگاه هاش مشخص بود ... از

 د،ز یلبخند زد، چشم هاي اون هم برق م د،یفرشته که بهمون رس پدرِ

 خوشحال بود از عروس شدنِ دخترش ...

 کنه؟ دایغم تو دلش راه پ یشب نیپدريِ که همچ کدوم

 ..گفتم، جواب گرفتم . یکیتبر

رد م رِمنتظگفت، نگاه  کیمردانه دست داد با پدرِ عروس و تبر انمهریک

 ... دمیرو د روبروم

و  دمکر یزبون باز م دیانگار با یحدسش سخت نبود براشون، ول مطمئنا

 گفتم تا مطمئن بشن! یم

 يه و مز دمیرو که حس کردم، زبونم رو رويِ لبم کش انیدست ک فشارِ

 .دیچیرژ توي دهنم پ

 و سپکه اومده بودم، راه  نجاینداشت، تا ا دیکردن نداشت، ترد فکر

 لب باز کردم و با نینداشتم، بنابرا شیپ

 لرزون گفتم: لبخندي

 مجد، نامزدم ... انمهریمهندس ک -
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 :انمهریک

 بودم و سرخوش ... خوشحال

 ونیبهتر؟ کلکس نیاز ا یکرد ... چ یمعرف خودشمن رو نامزد  ترانه

 شد! یم لیتکمهام داشت  یخوش

 تمو هم صحب رهینبود که باهام گرم بگ یبه اطرافم کردم، کس ینگاه

 مهم نبود! یبشه ول

هم د مکه ترانه بهم نشون داده بو یها در برابرِ توجه یتوجه یب نیا

 نبود..

 خواستم.. ینم ایاز دن زيیکه بود چ ترانه

 تیماه از توجه و محبت ترانه شتریب زيیبرايِ منِ تنها مونده، چ مگه

 داشت؟

 ن؟یاز ا شتریب زیچ چه

 شدم.. رهیخ روبروم تیلبخندي زدم و به جمع لیدل یب

 بسته نیي پدري عروس رو براي عقد آماده کرده بودن ... آذ خونه

 بودن.. دهیچ یبودن و صندل
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 .سامان داده بودن و زن ها رو داخلِ خونه .. اطیرو تو ح مردها

 بود! قشنگ

 گرفت؟ نطوریشد مراسم من و ترانه رو هم ا یم

آزادي اش  گلپسند ومرثیکردم روزي رو که ک یخودم تصور م براي

 بشه و ترانه رو ازش خواستگاري یدائم

 شیپ عالقه ي ترانه پشتوانه ام باشه براي پا نکهیبا احتمال ا کنم

 گذاشتن ...

ي خوردن باهاش، به قدر وندیترانه، پ یِ شگیتصورِ داشتنِ هم یحت

 بود که دست و دلم رو یو خواستن نیریش

 کرد! یم سست

رويِ بازوم، سر چرخوندم  فشیحسِ قرار گرفتنِ دست هاي لط با

 سمتش ...

سم شناکنه و دست بذاره رويِ تنم و من ن دایشد ترانه حضور پ یم مگه

 لطافت و گرمايِ دست هاش رو؟

 ترانه بود ... یِ دلِ من اهل نیا
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 گفت: آروم

 براي عقد؟ ايینم -

 شد باال رفتن: یکه م ییتا جا ابروهام

 باشم؟ دیمنم با -

 کرد و گفت: یبا نمک اخمِ

 ... یشهمراهم با دیاومدم دنبالت؟ با یپس من واسه چ -

 ... نیخورد رويِ زم یم راز دستم داشت س دل

ه ايِ هوچشم هايِ ق دنِیقرار رو آروم کرد با د یقلبِ ب نیشد ا یم مگه

 بهم بود و ازم رهیشده اش که خ شیآرا

 برادرش؟خواست همراهش باشم برايِ عقد  یم

زنه به  یم یشیدونست که چه آت یهمراهش باشم و نم دیگفت با یم

 زمیهمه ه نیي من.. با ا دهیتنِ گرما ند

 !خشک

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 ... ستین یحرف -
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فشرد، دوباره بهش نگاه  یدستم رو کم میبه حرکت که کرد شروع

 شِیبا آرا دیبود، شا دهیرنگش پر یکردم، کم

 یاش شده بود مشخص نبود، ول یداشتن دوستکه رويِ صورت  یحیمل

 رو صورتشبرايِ من که خط به خط 

 نبود که استرس داشت ... نیتر از ا یهیبد زیچ چیبودم، ه حفظ

 ترانه هايکه به مردمک  شکُش انیصداش زدم، مردمک هاِي ک آهسته

 افتاد، لبخند زدم.. مندوست 

 گفتم: آروم

 استرس داري؟ -

 گفت: فیضع ییصدا با

 معلومِ؟ یلیخ -

 رو نرم فشردم و گفتم: دستش

 واسه من آره ... -

 :دیگز لب

 .. دلم اومد تو دهنم!کاش زودتر عقد کنن -
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 رو نوازش کردم: دستشپشت  شستمبا انگشت  آروم

 نباش ... خب؟ یچینگرانِ ه -

 شد و زمزمه وار گفت: رهیبهم خ دوباره

 ؟یهست شمیپ -

 رفت انگار! ادمینگاهش کردم، حرف زدن از  متعجب

 کار کنم؟ یازم خواست؟ خواست چ یگفت؟ چ یچ ترانه

 گفت: یکه تو شوکم، دوباره و به همون آهستگ دیفهم

 ؟یهست شمیپ -

 حس خوب! نیافتاد از ا یهام داشت به سوزش م چشم

هست که به بودنم  یکی نکهیکرد از حسِ ا یداشت بغض م روحم

 داشته باشه ... ازیکنارش ن

 گفتم: یدهن فرو دادم و با صدايِ مرتعش آب

 ... هستم نفسم ... زِدلمیآره عز -

 جلويِ اتاقِ عقد! میدیرس یک دمیزد لرزون و نفهم لبخندي
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 نیداقِ بارزِش هممص نِ؟یرسه هم یعروس به کوچه ي ما م ا؛یخدا

 که من دارم؟ یِحسِ خوب

جمع  هم شده، کنارِ نیبه عروس و داماد تويِ اتاق تزئ کینزدافراد  فقط

 کیمنم نزد یعنی نیشده بودن ... و ا

 بهشون؟ به ترانه؟ بودم

 شماز چ تیهمون مادربزرگ بود، رضا نینشسته بود و انگار ا یرزنیپ

 ... دیبار یهاش م

ر دبه من و ترانه و دست هاي هم آغوشمون انداخت و  ینگاه ومرثیک

 نگاه از دست یهمون حال که به سخت

 گرفت رو به عاقد گفت: یم هامون

 رو حاج آقا ... غهیص نیبخون -

ع کرد روو ش ستادیازم جدا شد و رفت بااليِ سرِ عروس و داماد ا وترانه

 ... دنیبه قند ساب

نِ ه ي مقدسِ عقد و محرم کردشروع کرد به خوندنِ خطب یروحان مرد

 و فرشته ... اریابديِ سام
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 دهکر هیکه براشون ته ییتا از بودنِ کادو دمیام کش نهیبه س یدست

 کتم مطمئن بشم ... یداخل بِیبودم، تويِ ج

 حواسم رو به عاقد دادم، و نگاهم رو به ترانه ... دوباره

ه ک کردم یو من تويِ ذهنم ترانه رو تصور م دیپرس یاز فرشته م مرد

 کنارِ خودم نشسته بود و در حالِ خوندنِ

 شد اون روز! یهستن ... آخ که چه م وندمونیبرايِ پ عقد

د روز برسه که از ته دل شا کیکه  اد؟یب شیشد برايِ من هم پ یم

 باشم؟

 فرستاد! دنیکه عروس رو به دنبالِ گل چ دیچیترانه پ صدايِ

ر قد م نگاه کردم، صورتش گُر گرفته بود و عرق کرده بود.. چهسا به

 !دیرس یبه نظر م یخجالت

 داشته باشم؟ یحال نیشد منم همچ یم

 شد من هم عرق کنم از استرس و شرم؟ براي عقد با ترانه؟ یم

رستاد و فربار زنِ کنارِ ترانه با خنده فرشته  نیو ا دیهم مرد پرس باز

 دنبالِ گالب آوردن!
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 .سوم خطبه رو خوند و سکوت بود که حاکم شده بود تو فضا .. بار

 با لبخند گفت: یزن

 خواد ... یم یلفظ ریعروس ز -

به و جع دیرو بوس فرشتهبود که خم شد و صورت  نهیمامان تهم نیا و

 يِ جواهري رو بهش داد و دلِ من ... دلِ 

 !ختیفرو ر من

 شکست ... باورهامسد  انگار

 بده؟ یلفظ ریبه عروسم ز منخواست روزِ عقد  یم یک

 زبونم تلخ شد ... رِیکدوم مادر؟ ز مادرم؟

ود ب ومرثی... اون فرد ک ومرثیرويِ چهره ي ک دیناخواسته چرخ نگاهم

 که اشک نشسته بود تو چشم هاش؟

 یم خانواده گلپسند اعضاءکسِ من دنبال تک تک  یچشم هايِ ب انگار

 وقت چیگشت تا بهم بقبولونه که من ه

 ... نخواهم داشت خودمبراي عقد  یشادي و خوب نیمراسم رو به ا نیا

 بودن ... ستادهیکه کنار هم ا مانیو ترمه و پ اریکام
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 از که لبخندي پر اريیبغض کرده بود و کام یاي که از خوشحال ترمه

 شوقپر از اشک  یبر لب و چشم دیام

 ..داشت

 بود ... عقده با لبخندي از ته دل و با صالبت شاهد ک مانیپ و

 هام سست شدن! دست

و ر یام؟ ک یخوان خوشحال باشن از خوشحال یخواهر و برادر م کدوم

 ؟یک ؟یب یداشتم جز ب

 دیچی... سرم رفت که خم بشه که صدايِ بله گفتنِ عروس پ دمیگز لب

 پاره شد ... نمیو رشته ي افکارِ غمگ

رويِ گونه اش که از  دیغلط یزد، قطره اشک یمحکم کف م ترانه

 ... نمیتونستم بب یهم م نجایهم

 خوش به حالِ سام! و

 که با فراغ بال بله رو داد! یسام

ه بپشتوانه ي خانواده اش قدم جلو گذاشت و عروسِ آرزوهاش رو  با

 خونه برد ...
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ن کس گرفتو ع کاتیتبر لیو داماد که دفتر رو امضاء کردن، س عروس

 ها شروع شد ...

ه بد ش یم هیکه با لبخند هد یکاتیشد و تبر یبود که داده م ییکادوها

 تازه عروس و داماد ...

ي انه انگار خوش نبود.. کنارِ ترا گهیجلو گذاشتم هر چند دلم د قدم

 که کادويِ خودش رو که دستبندي ستادمیا

، به دست براي عروس و گردنبدي منقش به اسم ااهلل بود فیظر

 که دمیسپرده بود.. فکر کرد نفهم صاحبانشون

تر دخ نیکادو بخره.. ا برادرشخودش رو فروخت تا برايِ عقد  النگوهاي

 حد مغرور بود، نبود؟ از ادیز

 ... دمیکش رونیو پاکت رو ب بمیکردم تويِ ج دست

 زدم به سام: لبخندي

 گم ... یم کیتبر -

 کردم و ادامه دادم: یفرشته نگاه به
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ر هم سالها کنا یخوش و یگم، ان شاء ااهلل به خوب یم کیبه شمام تبر -

 ... نیباش

 نیبدادم ... با تعجب نگاهش رو چرخوند  سامپاکت رو به دست  وبعد

 من و پاکت ...

 هم متعجب بود، زمزمه کرد: ترانه

 ه؟یچ نیا -

م باور رو به خود نیکردم ا یرو دورِ کمرش انداختم ... سع دستم

 اي گهید زِیترانه باشه چ یبرگردونم که وقت

 :رو فراموش کرد ینیسنگ نیشد غم به ا یمگه م ینداره، ول تیاهم

 ي من ... هیهد -

د بع وپاکت رو باز کرد و چند لحظه اي داخلش رو از نظر گذروند  سام

 آهسته گفت:

 نه ... -

 زدم: لبخند
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هم  نیرزروِ ... ماش .. هتلتون هم. میو ن ازدهیبله.. فردا صبح، ساعت  -

 یداده م لیبهتون تحو یکی ن،یخواست

 تونستم براتون بکنم ... ی... تنها کاري بود که م شه

 سر بلند کرد، ناباورانه گفت: سام

 کار رو کردي؟ نیواقعا تو ا -

 محکم تر پهلويِ ترانه رو فشرد: دستم

 هی نستم بهتو یاي بود که م هیسفر به مشهد تنها هد هیات ...  هیهد -

 نیخوبه اول یلیعروس و داماد بدم ... خ

رو  ونت یزندگ نیازش بخوا ن،یضامنِ آهو باش شِیازدواجتون پ روزهايِ

 ضمانت کنه ...

 م،ردبه شونه اش زدم و ازش دور شدم، ترانه رو هم با خودم ب یدست

 آهسته گفت:

 چطوري ... دونمیمن ... من نم -

 رفش:ح نِیب دمیپر

 ام بود ... فهیوظ -
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 کی کرد.. یزد و به روبرو نگاه م یبهش کردم که لبخند م ینگاه مین

 ینم ز؟یبه همه چ دیارز یلبخند ترانه م

 رِ به فک یحت د؟یارز ینم ز،یبه همه چ دیارز ی... داشتنش م دیارز

 نیات تو مهم تر یزندگافراد  نیتر زینبودنِ عز

 ات! یزندگ روزِ

*** 

 زد ... یو دست و سوت زنگ م کیتويِ سرم صدايِ موز هنوز

 تموم شد با دوريِ من از ترانه ... مراسم

ت قرار، حبسِ قسم یبود و منِ ب زنانهکلِ مراسم رو قسمت  ترانه

 !مردانه

 ريعقد و دو نیحالم ح یِگرفتم گرفتگ یبود اگر فاکتور م یخوب شبِ

 ام از ترانه و بعد هم.. ماجرايِ شام!

 ..دمیرو رويِ تخت پرت کردم و گردنم رو مال کتم

و  گرفت تا خالص بشه از شرِ تافت و ژل و کرم یداشت دوش م ترانه

 چسبِ مو!
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د، بو شیآرا زیهمراهم دنبالش گشتم ... رويِ م تلفنصدايِ زنگ  با

 در دمش،یدست دراز کردم وبه چنگ کش

 نگاه کردن به اسمِ رويِ صفحه غرغر کردم: حالِ

 اش! برهیده و یگوسفند م صدايِ -

 دمزلبخندي  یب یاسمِ ب دنِیهايِ خسته ام رو تنگ کردم و با د چشم

 درنگ جواب دادم: یو ب

 جون؟ یب یجونم ب -

 جواب داد: شاد

 پسرکم؟ یمادر! خوب زِیبال عز یجونت ب -

و  فتمر رونیب آشپزخونهزدم به لحنِ مهربونش، از اتاق به قصد  لبخندي

 گفتم:

 ؟ی... شما خوب زمیزخوبم ع -

 د:براي من نبو یلبخند و چهره ي مادرانه اش چندان کارِ سخت تصور

ت مادر؟ سر ینک یکار م ی.. چ. رهیو م ادیم یخوبم، منم خوبم.. نفس -

 ؟یزن یشلوغِ که سري به من نم
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 یبم، کرد یراه متوقف شد و پوف نِیرفته بود ب وانیلکه به سمت  دستم

 یدونست از اون خونه دوري م ینم یب

 رضا؟یبراي چشم تو چشم نشدن با عل کنم

 :ردمکمنم متقابال رفتار  اره،یکرد به رويِ خودش ن یم یکه سع حاال

 ادیز کارامون ،میشلوغ،ِ مناقصه رو که برد یلیجون، سرم خ یب یآره ب -

 شده.. شرمنده ام!

 جوابم رو داد: یراض

 بودي؟ رونیزنه، ب یسته مخ دشمنت شرمنده پسرم ... صدات -

 رفتم: خچالیحلقه شد و به سمت  وانیدورِ ل دستم

 !ینونِ برادرِ ترانه بود ... جاتون خالآره، عقد ک -

وش گو به صدايِ خندون و پر از ذوقش  ختمیپارچ براي خودم آب ر از

 سپردم:

 نیا ن شاء ااهلل مبارکش باشه ... خوشبخت بشن ... ان شاءااهلل بها -

 زوديِ براي تو باشه پسرم ...

 کردم و از ته دل گفتم: کیپر آب رو به لبم نزد وانیل
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 ان شاء ااهلل ... -

و  ودبود، ب یب ی... چه قدر خوب بود که ب دیهم از ته دل خند یب یب

 یذاشت حسِ ب یو نم دیکش ینفس م

 ... ارهیبهم فشار ب نیاز ا شتریب یکس

 مکث گفت: یاز کم بعد

ز و توِي جانمارکه برام آورده بودي  یحیخوندم، تسب ینماز مداشتم  -

 هیدلم هوات روکرد گفتم بهت  دم،ید

لوت م خبعدش رفتم عمارت، نشد ... االن که دورو بر یبزنم ... ول زنگ

 ... یکن یکار م یچ نمیشد، زنگ زدم بب

 خسته اي ... کاري نداري؟ رم،یگیوقتت رو نم مادر

 وانیل آب رو باز کردم و رِیشم نگه داشتم و شکتف و گو نِیرو ب یگوش

 :دمیرو آب کش

. زیز. مراقب خودت باش. دستت درد نکنه زنگ زدي عیب ینه ب -

 دمیکنم. قول م یم یمعرفت یببخش اگه ب

 کنم ناز خانم! جبرانش
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 م ورو به دست گرفت یرو سرجاش گذاشتم و گوش وانیل د،یهم خند باز

 نیمن هم ايِیدن دم،یبا خنده هاش خند

 !بود

دن بو که برام مونده یکسان نیزتریساده ... با خنده هاي عز نقدریهم

 شدم! یشاد م

 به تنم دادم ... یکردم و کش و قوس یخداحافظ یب یب از

 اشتمکه پا به داخلِ اتاق گذ نیگرفتم، اما هم شیرو در پ اتاق راه

 شدم ... خکوبیم

 ..رفت . ادشی دنینفس کش یهم انگار حت ترانه

ده اش رو از هم دور کرده بود و من ش حولههاي ترانه دو طرف  دست

 بودم مسخ شده اش!

 ر..تا فرقِ س پاکردم، از نوك  ینگاهش کردم ... احساس گرما م مات

 عرق سر خورد رويِ مهره هاي کمرم ...

نم به ت نطوریفرستادم به خودم که چرا در نزدم قبل از ورود؟ که ا لعنت

 !فتهین ادیفر
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 دیشک ینیاراده، قدم به جلو گذاشتم که ترانه به خودش اومد و ه یب

 فرصت کنه دوباره یحت نکهیقبل از ا یول

 رو حولهبرداشتم سمتش و دو طرف  زیکنه، خ کیرو به هم نزد حوله

 چنگ زدم ...

 لرزون نگاهم کرد، گونه ام نشست رويِ شونه اش، ییمردمک ها با

 یب نیابود  بیبه گلوش ... عج دهیچسب

 تو وجودم ... دیکه ناگهان شعله کش قراري

 من بودم؟ نیا

 بود؟ ختهمن بودم که انقدر خواستنِ ترانه وجودم رو به ولوله اندا نیا

شد؟  یاز مرد بودن سرش نم یپیبودم که ه یانیمن، همون ک نیا

 دونست خواستن و یکه نم یانیهمون ک

 ه؟یدونست مرد و زن چ ینم ،یچ یعنیشدن  خواسته

 همون آدم بودم! من

ود کرده بود که باعث شده ب رییتوي من تغ زيیچ کی یآدم، ول همون

 قرار بشم، ی! که بادیب ادمی زهایچ یلیخ



 

  1691                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 عث شدهبا ترانهببرم ... وجود  نیوقت آرامشِ ترانه رو از ب یوقت و ب که

 ؟یچ یعنیآدم بودن  ادیب ادمیبود 

 ...ود رو بهم برگردونه ب یداده بود، ترانه زندگ رییمن رو تغ ترانه

ه سرم رو باال نگرفتم تا چشمم ب د،یچرخ یمحورِ کمرش م حولِ کف

 موقع یب جانِیه نیو ا فتهیچشمِ ترانه ب

 ه،از من بترس نیاز ا شتریکنه و دخترکم ب یوجودم سرکش شترتويِیب

 تا به خودم مسلط دمیکش یآهسته نفس م

 ... بشم

 اي شد رويِ شونه ام، که تته پته کنان گفت: بوسه لبم

 !ـانی... ک ـیک -

 گرفتم از عمقِ وجودم و پچ پچ کنان گفتم: ینفس

 ـزم؟یعز هیچ ان،ینفـس ک ان،یجـون ک -

 !دمیو از لرزشش، منم لرز دیلرز تنش

 ازم! دیترس یم

 !دیترس یاز من م ترانه
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 یوقت دیترس یبود م یپوزخند زد تويِ سرم و گفت: هر ک یکی

 !یکن یبهش حمله م نطوريیا

داد تويِ  یکه داشت جولون م یسرکش حسِزدم با وجود  لبخندي

 ذهن و فکر و تنم، درست کردم پوشش رو،

 پنجه نِیحوله برم و محکمش کردم، بازوهاش رو ب گرهبه طرف  دست

 کیهام گرفتم و صورتم رو بهش نزد

ت به آغوشش سخ ،یو بعد به نرم دمیاش رو بوس یشونیپ کردم،

 زدم! ی... نفس نفس م دمیکش

 یبره چ ادمیدوباره و دوباره ... انقدر که  دم،یاش رو بوس یشونیپ دوباره

 اومد یداشت سرم م ییو چه بال دمید

... 

هاش  چشمچشم هاش به اشک نشسته بود و اشک  دم،یکش عقب

 کننده ي من بود! وونهید

 م:گفت جانیکه گرفته بود از ه ییو با صدا دمیهاش رو بوس پلک پشت

 ... زمیباشه چشم هات عز سیخ نمینب زم؟یجونم عز -
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ند چام فشردمش، در طولِ دو سه روز،  نهیبه س شتریهق زد و ب آروم

 بود؟ دهیبار انقدر ازم ترس

ام جا به جا  نهیسرش رو رويِ س سش،یرويِ موهايِ خ دمیکش دست

 پر لرز گفت: ییکرد و با صدا

 !انیک یترسون یمنو مداري  -

 دونستم ... یخوب م یلیدونستم! خ یم

 کردم: زمزمه

.. ترسونمت یم ... ببخش اگه مشرمنده ا یلیشرمنده ام ترانه ... خ -

 که تنم، ستین خودمدست  یترانه ول

 یم منو زیخواد، که همه چ یخواسته ام، همه ي وجودم تو رو م روحم،

 ... زمی.. ببخش عزتوکشه سمت 

 ش..و رويِ شونه اش گذاشتم و آروم بوسه گذاشتم رويِ گونه ار سرم

 لب هام عادت کرده بودن به نوازش

 ... صورتش فیلط پوست

*** 
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ر سو  نشسته بود و پا جمع کرده بود، من هم شرمنده نیرويِ زم ترانه

 کاکائوم ریش وانِیرفتم با ل یور م ریبه ز

نِ خود شد یگذشته بود از اون اتفاق، از خود ب یساعت کی دی... شا

 دوباره ي من!

 دست نخورده اش کردم: وانِیبه ل ینگاه مین

 کنه ... یبخور ... گرمت م -

 یِ اناون هجومِ ناگه لشیدل دیبود، ترانه ي من سردش بود و شا سردش

 من بهش بود ...

ر سره حلقه کرد، دوبا وانیآورد و انگشت هاش رو دورِ ل نییپا دست

 بودم، من به خودم، نیانداختم.. شرمگ نییپا

رانه تت چپ و راس یقول داده بودم پا کج نذارم ول ومرثیترانه، به ک به

 از حضورم و کارهام! دیترس یم

 گفتم: آهسته

 ترانه، من واقعا ... -

 حرفم: نِیب دیپر
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 ... میخوام درباره اش حرف بزن ینم -

 بگم که با صدايِ گرفته اش گفت: زيیچ خواستم

 چرا شام نخوردي؟ -

 شام؟

مگه من  قصه ي شام تکرار شد توِي ذهنم و کامم رو تلخ تر کرد، دوباره

 تونستم لب بزنم به جوجه کباب؟ یم

 بود ... بدمخاطرات  ادآورِیکه عطرشون  ییزهایبه چ ده؟یکوب به

 و زمزمه وار گفتم: دمیام کش یشونیبه پ یدست

 ست نداشتم ...دو -

 زد: هیتک واریرو لب زد و سرش رو به د رکاکائوشیاز ش یکم

 ... خوردي یم دهیکوب ،یخب جوجه دوست نداشت -

 گفتم: دیلرز یکه م ییو با صدا دمیرو سر کش رکاکائویش

 اونم دوست نداشتم ... -

 بهم کرد و آهسته گفت: ینگاه مین

 ؟االن گشنه ات -
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 !دیام بود؟ شا گشنه

 ت!رف ینم نییلقمه اي از گلوم پا گهیاون کباب ها د دنِیبا د یول

 گفتم: آروم

 نه ... -

 گذاشت و گفت: نیرو رويِ زم وانیل

رت باال نخوردي، فشا یچیلقمه بخور، از ظهر ه هیقبلِ خواب  یول -

 .یشه از گشنگ یم نییپا

 اش، هر چند کمرنگ! یزدم از نگران لبخندي

ه دازقامتش، ترانه ي من قد داشت به ان یِکه شد، نگاهم رفت پ بلند

 زد یمتر و هفتاد و اندي، دلم پر م کی

 !قدشزدنِ داغِ محبت به سانت به سانت  برايِ

 زدم و با مهر نگاهش کردم که گفت: هیتک واریرو به د سرم

 وه به سام ک ییکادو... مامان و بابا ازت تشکر کردن بابت  یراست -

 فرشته دادي ...

 فتم:لب گ ریز
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 ام بود ... فهیجايِ تشکر نداشت، وظ -

 نگاهم کرد و آهسته گفت: مردد

 !ریشب به خ -

ه و خواببه اتاق رو دنبال کردم و منتظر موندم تا ب پاهاشو رد  نشستم

 دونم ی... م رمیبعد من کنارش جاي بگ

تن اخت نطوریکنه ا یفراموش نم یراحت نیدونم به ا یاز من، م دهیترس

 رو ... مشیبه حر

 تینشستم تا با امن یم رونیذاشتم، ب یراحتش م یبهتر بود کم پس

 بخوابه ...

 ام بودم ... یگذشت و من به فکرِ ترانه و زندگ یساعت مین

 !بیکردم، به هر ترت یترانه رو حفظ م من

 جونم ... دادنِ متیبه ق یحت

قلبش  ازي موند، اگه با مرگم گوشه ا یم ادمیاگه با مرگم ترانه به  یحت

 !رمیگرفتم، حاضر بودم بم یرو م

 اي براي از دست دادن نداشتم! گهید زِیکه چ من
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 ام شده بود ترانه! یو زندگ دمیي هدفم، ام همه

دم زانو کنارِ تخت ز اتاق،جام بلند شدم و آهسته قدم برداشتم سمت  از

 اش! دهیشدم به چهره ي خواب رهیو خ

يِ و لبخند زدم به چشم ها دمیرو رويِ گونه اش کش دستمپشت  آروم

 هاش پلکمن پشت  ايِیبسته اش که دن

 !بود

 ... دمیابروهاش رو بوس نِیو آهسته، ب دمیخودم رو باال کش یکم

 شد روزي برسه که ترس نداشته باشم براي از دست دادنش؟ یم

 شد خدا؟ یم

*** 

د باعث ش یرو قفل کردم که صدايِ کس نیرو فشردم و درِ ماش موتیر

 پلک هام رو محکم رويِ هم فشار بدم:

 تونم باهات حرف بزنم؟ یم -

 لب غر زدم: ریز

 اي خدا! -
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 نواده!خا نیاداشته باشم از دست  ی! انگار قرار نبود من روزِ راحترانیم

 خانواده؟ نیا

 ي خودم! خانواده

 یاومد، پسر م یرفت پسر م یداشتن؟ پدر م یدست از سرم بر نم چرا

 اومد! یرفت پدر م

 رمست باز کردم، برگشتم و نگاهش کردم، با ابرو به ساختمونِ پش چشم

 اشاره زد و گفت:

 !میدوست دارم تو دفترت با هم صحبت کن یلیخ -

 :دمیام کش یشونیبه پ یدست

 ن؟یرِ من بردارشه دست از س یاما من دوست ندارم! م -

 :دیموهاش کش نِ یب یدست کالفه

 باهات حرف بزنم ... خب؟ دیبا ان،یک -

 :دمیهام رو تويِ هم کش اخم

 !نمیب ینم یلیمن دل یول -

 باال رفت: یکم صداش
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 ست! پدرمون! خودمون! رضایعل لشیو دل نمیب یمن م یول -

 زدم: پوزخندي

 پدر مون؟ -

 کردم و با تمسخر ادامه دادم: یي کوتاه خنده

 ! پدرمون!یباحالواي خدا! چه جوك  -

 به جلو برداشتم: یدم و قدمجدي ش فوري

وقت منو بچه ي  چیبندي، ه یم جمعاون مردي که تو بهش نسبت  -

 خودش حساب نکرد!

 :ستادیام ا نهیبه س نهیس

 تنیه هر طور شده زمککنه  یکه داره جلزو ولز م نهیواسه خاطرِ هم -

 بزنه!

 بهش نگاه کردم که آروم تر گفت: متعجب

 باال؟ میبر -

 و با سر اشاره زدم که به دمیبعد کنار کش ینگاهش کردم ول یکم

 ... ادیدنبالم ب
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تم و بخواد همصحب ادیسراغم ب رانیبود که باعث شده بود باز م یچ

 بشه؟

 ؟"پدرمون  "گفت  یاومده بود و م رانیشده بود که م یچ

 رانیتا م دمیو کنار کش میرفت دفترمبه سمت  نیحس نیسنگنگاه  رِیز

 به یه، قبل از داخل شدن نگاهوارد بش

 شده؟ ی: چدیکردم که با حرکت سرش ازم پرس نیحس

 زدم: لب

 دونم! ینم -

 داخل شدم و در رو بستم ... وبعد

 مقدمه گفتم: یزدم و ب هیدر تک به

 شنوم. یم -

 نیبه زم رهیدست هاش گرفت، خ نیمبل نشست و سرش رو ب رويِ

 گفت:

 متشنجِ. یلیجو خونه خ -

 باال انداختم: شونه
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 نداره! یبه من ربط -

 به من گفت: یبیعجرو بلند کرد و با نگاه  سرش

 ربط داره! همه ي بحث سرِ توئه! اتفاقا به تو -

 به سمتش برداشتم: یي شونه هام رو از در گرفتم و قدم هیتک

 یملتک از روم رد به من داره؟ شما که هر دفعه با غ یمن؟ چه ربط -

 مونه؟ یم یچه بحث گهید ن،یش

 :دیمبل و نال یِ زد به پشت هیکرد و سر تک یپوف

مه ساله، از اون ه یسجنگ  نیسته شدم از اخسته شدم به خدا ... خ -

 که کردم ... یحماقت

 ش، رويروکردن به روب تیپاهام من رو هدا اریاخت یب د،یباال پر ابروهام

 نگاهش کردم ... رهیمبل نشستم و خ

 مرد؟ نیگفت ا یم یچ

 آهسته گفت: دیرو که د اهمنگ

 ؟یبخش یمنو م -

 شد! ینم باورم
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خواست؟ چرا حرف هاش سر و ته نداشت؟ باز  یم یگفت؟ چ یم یچ

 بودن برايِ من؟ دهیچه نقشه اي کش

 م:وردزحمت لب هام رو از هم دور کردم و صدام رو به ارتعاش در آ به

 ران؟یم یگیم یچ -

 شرمنده نگاهم کرد و خسته گفت: د،یگز لب

، اش یکه دوم ییودم پدر شدم، پدرِ بچه ها.. االن که خ.ببخش منو  -

 تونم بابا رو درك یناخواسته بود، نم

ه کدادم  یم ام، حق رو به بابا و مامان ی... تا پونزده، شونزده سالگ کنم

 دونم ینداشته باشن، نم یاز تو دلِ خوش

 شهیکردم هم یرم که تا اون موقع فکر مپدر وماد یوقت یول چرا،

 یاز تو دلِ خوش دنیکار رو انجام م نیبهتر

 شه،یچرا هم دونمینم یدوستت داشته باشم! ول دیمنم نبا نداشتن،

 اون یحت یکردم، وقت یم تتیاذ یوقت یحت

 انِ ویلتوي  دي،یکش یآوردي و درد م یبودم تا صبح باال م دهیکه د روز

 و بعدش کارت ختمیچاي ات فلفل ر
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 رو یگشنه از مدرسه اومدي و صندل یوقت یحت مارستان،یبه ب دیکش

 رِ یکرد ز ریبرگردوندم و تنِ الغرت گ

ه اددبهت  رضایرو که تا اون موقع عل زيیکه تنها چ یوقت یحت ،یصندل

 و پاره رو کهنهبود، اون دفترِ صد برگ 

ون اپسر با  نیگفت ا یم زيیچ هیداد!  یعذابم م زيیچ هیزدم،  شیآت

 نیچشماي معصومش واقعا مستحقِ ا

 ... ستیبدي ن همه

ي  پسر بچه کی یبه گذشته ها، وقت میکرد و انگار هردو برگشت سکوت

 شده ضیمر یساله بودم، وقت ازدهی

ودم درجه تب رو نداشت و مدام مجبور ب اونطاقت  فمیو تنِ نح بودم

 ي معده ي دردناکم هجوم هیبراي تخل

تم، رفآروم گ یکم یالت، تا صبح خواب و آروم نداشتم و وقتبه تو ببرم

 دونم که یبرام چاي آورد و من نم یب یب

و من با  زهیبر نمیدارچ ییوقت کرد فلفل رو داخلِ چا رانیم یک

 تا پايِ مرگ رفتم و برگشتم وانیل دنِیسرکش
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... 

 ورد کدفترِ کهنه اي رو به سمتم پرت  رم،یبراي تحق رضایعل یوقت ای

 دست هايِ پدرم اون رو نکهیمن با ذوقِ ا

 نمِ اشک رو برايِ یکه حت دمشیسمتم انداختن برداشتم و بوس به

 رضایبار تويِ چشم هاي عل نیو آخر نیاول

ام صبحِ روزِ بعد جلوي چشم ه ،یرحم یدر کمالِ ب ران،یو م دم،ید

 ... دیدفتر رو به آتش کش

 زدم و آهسته گفتم: یتلخ خندلب

 ما دوتا! میدار چه قدرِ خاطره ي خوب با هم -

 لرزون گفت: ییانداخت و با صدا نییرو پا سرش

 یم کنه، یرو آروم نم دلتوقت درد  چیه من دیببخش هیدونم  یم -

 یبهت زخم م یدونم هنوز که هنوزِ گاه

 ... انیک یدم ول یو آزارت م زنم

 گفت: سیخ ییکرد وبا چشم ها نگاهم
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 ازت متنفر بشم وقت نتونستم چیه م،یپرست یکه م ییبه همون خدا -

 وقت خودم چی! و هشهیاز ته دلم ... هم

ات  یزندگلذت  نیتو رو از بزرگتر من،بخشم که حماقت  ینم رو

 محروم کرد..

شد به سگک کمربندم و آهسته زمزمه  رهیرفت و خ نییهاش پا چشم

 کرد:

ه گاهم ببرهنه شدي و ن یتو رو خونه آورد، وقت یب یاون شب ب یوقت -

 رونِ خونمرده یتنِ کبودت افتاد، وقت

 یقتو ،دمیاز خودم بدم اومد ... من اون شب از اليِ در د دم،یرو د ات

 فرستادي و خودت با چه رونیرو ب یب یب

 وت امیخواست ب یرو کبودي هايِ تنت ... دلم م ديیپماد مال زجري

 اتاق و ببوسمت و بگم غلط کردم! بگم

ود، به ات گرفت هیاز درد گر ی! بگم بذار من پماد بزنم برات! وقتببخش

 .. من سنگانیک رمیدوست داشتم بم
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.. . دمی... فهم دمیفهم یشدم وقت یچه حال یدون ی! نمستمیو ن نبودم

 شدي! میعق دمیفهم

رفت، دستم چنگ شد رويِ  یاش داشت فرو م قهیانگار تويِ  سرش

 کار کنه؟ یخواست چ یم رانیموهام، م

 خاطرات؟ شکنجه ي من؟ مرور

 دوباره اومده بود؟ چرا؟ یچ براي

 :ختیبغض دارش روح و روانم رو به هم ر صدايِ

ه منِ که حد نداره، ک مونیمثه سگ! انقدر پش مونمیمن پش ان،یک -

 یم یبه توق یاحمق باعث شدم سارا تق

 هیه ... که عذابت بده! ک یپدر بش یتون یوبه تو سرت که نمبک خوره

 من ان،یعالمه خاطره ي بد ازم داري ... ک

 !یلیخرم ... خ یلی! من خروببخش

ن ناکمبل، ناله  یِزدم به پشت هیهام رو بستم و تنِ سستم رو تک چشم

 گفت:
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ن يِ جبرابرا یوقت گهیشده بود، که د رید یکه همه چ دمیفهم یوقت -

 سال فدهینبود، فاصله اي به اندازه ي ه

کردم ن و من برادري یبرام برادري کن یسال خواست فدهیما بود.. ه نِیب

 یکنارم باش یسال خواست فدهیبرات ... ه

 یم ماشتدرويِ جلو اومدن رو نداشتم ... تازه  گهیکنارت نبودم ... د و

 کردن! یبابا و مامان چه اشتباه دمیفهم

 که از رفتارم شده بود و هر بار ییهام نسبت به تو جز یبدخلق یلو

 کردم تا چند روز وجدانم یباهات تندي م

گه اه کنم ک یکردم مامان و بابا رو راض یسع یلیکرد ... خ یام م خفه

 خوان برات پدر ومادري کنن، دست ینم

 نشد ... یسرت بردارن؛ ول از

 :دمیدندون هام غر نیهام رو مشت کردم و از ب دست

 !یو بزن لعنتات ر یبس کن! تمومش کن! حرف اصل -

 هاش رو پاك کرد و آهسته گفت: چشمخورد، با دست  کّهی

 !یلیخ ان،یبدهکارم ک یلیبهت خ -



 

  1709                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 گفتم: یو عصب دمیرو جلو کش خودم

 حرفت رو بزن! -

 کرد، چشم هايِ سرخ شده اش رو بهم دوخت: یپوف

چند روزه بدجور  نیا رضایات باشه! عل یحواست به خودت و زندگ -

 نازي بدتر از اون ... بردنت تو ،یِعصب

شون  وونهیو بعدش هم رفتاري که از خودت نشون دادي، د مناقصه

 بزنن ... نه بیترسم بهت آس یکرده ... م

خوام بدتر  یازشون زخم خوردي، نم ی! به اندازه کافیروح ،یجسم

 !یبش

 هام رو تنگ کردم و آهسته گفتم: چشم

 !؟یچ یعنی -

 هاش رو با زبونش تر کرد: لب

 یچ هر یکنه، ول یکار م یداره چ رضایدونم عل یدونم، نم ینم -

 هست، روح و روانت رو نشونه رفته، صد بار
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 ،یپرست یتو که خدا رو م ،یخون یگفتم پدرِ من، تو که نماز م بهش

 وش دوالکه تو طولِ روز جل ییهمون خدا

کن ؟ ندارن بر گردنِ پدر و مادر ینگفته فرزندان هم حق ،یش یم راست

 به ی... عذابش نده! ول نطوريیا

 انیکبهت بد کرده، به  رضایره، صد بار به نازي گفتم، عل ینم گوشش

 حرف گوش یچه مربوط آخه؟ ول

ش دم دوري کن، پا رويِ رضایاز عل ت،یاز من به تو نصح ان،ی!کدهینم

 حوصله.. خوشش یو ب رشدهینذار ... پ

 تازه ... یکنه، بد بهت م تشیاذ یکس ادینم

 زدم و گفتم: تلخندي

ن؟ کرد تمین؟ کم اذو نازي کم بهم تاخت رضایمگه عل ن؟یبدترا از ا -

 کار کنن؟ یخوان چ یم گهید

 یچبرم؟ چه خبر بود دور و ا،یکرد و در سکوت نگاهم کرد، خدا سکوت

 اومد؟ یداشت به سرم م

 ومده؟یروز آرامش به من ن کی
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 سکوت گفت: یاز کم بعد

 ؟یو برنده بش یچرا دوست نداشت تو مناقصه شرکت کن یدون یم -

 چرا شد که به من بگه که یم دایپ یکیشد ... باالخره  زیهام ت گوش

 پدرِ شناسنامه اي مشتاق بود من نیانقدر ا

 کرد راي ام رو بزنه؟ یم یبزنه؟ انقدر سع نیبه زم رو

 نه تکون دادم که کالفه گفت: یرو به معن سرم

 یازشکست ... ازشکست از تو م ؟یفهم یترسه! م یم رضایعل -

 ترسه!ازشکست از موجودي که حاصل

کرد  یکه همه ي عمرسع ییترسه! ازشکست از تو یم اشتباهشِ 

 مبارگناه و عذاب وجدانش ک یبکوبتت تا کم

 نیمهطر و وال افتاده بود، به خا لکه به ه نِیترسه!به خاطرهم یم بشه

 اومد سراغت، به خاطر یم قهیدم به دق

...  ارهپشتوانه ات رو از سرِ راه برد نیکرد بزرگتر یبود که سع نیهم

 یرايِ مجتهدي رو زد ... م نیبراي هم
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ن اون عذاب وجدا ینه؟ ول بِیعذاب وجدان داره! عج رضایعل ؟یفهم

 داره که چرا تو به وجود اومدي؟ چرا با

د ش یکردي باورش نم لَمتو جلوش قد ع یاون کار رو کرد؟ و وقت نازي

 ی! وقتبشیکه شدي رق یتو باش

 نیکه ا ی!تو هستییتو نیخواست باور کنه ا یرو بردي؛ نم مناقصه

 خواست باور کنه بچه یمناقصه رو بردي!نم

رو  نایحاال رو دستش بلند شده!ا ادیب ایاشت به دندوست ند یکه حت اي

 !انه؟ی یدرك کن یتون یم

 نگاهش کردم، امکان نداشت! ناباورانه

 گفت امکان نداشت! یم رانیکه م ییزهایچ نیا

 هنیس شون،یپر انِیرفت، دوباره شده بودم همون ک ادمی دنیکش نفس

 دیرفت که با ادمیکرد،  یام خس خس م

 ... رونیو بازدم رو بدم ب رمیرو بگ دم

من فقط  ینگران شد، بلند شد وبه سمتم اومد ول رانیهايِ م چشم

 زد، یتويِ گوشم چرخ م رانیحرف هاي م
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 رو گرفت و تکونم داد: بازوهام

 ان؟یچت شد ... ک ان؟یک -

 هوا گفتم: یِکه خش داشت از کم ییو با صدا یسخت به

 ؟یگ یداري م یچ -

 ام و آروم گفت: نهیبه س دینشست، دست کش کنارم

 پس راست بود؟ -

تنگ شده  ییکردم نفس بکشم و درهمون حال با چشم ها یم یسع

 :دمیپرس

 ؟یچ -

 بغض گفت: با

 یتون ینم یحت یچ براي م؟یکارت کرد یما؟ چ میچه به سرت آورد -

 یب یب یآخه؟ وقت یراحت نفس بکش

 وايِ من ... ان،یاالن ... وايِ من ک یگفت باورم نشد ول بهم

 خارج از تحمل من بود! رمنتظرهیغهمه اتفاقات  نیا

 و بغض کنه؟ نهیجلويِ من بش رانیشد م یم مگه
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 شد؟ یم مگه

د تکونش دادم، تنفسم عادي شده بو یبازوش رو لمس کرد و کم دستم

 رفته بود از شدت شوك که ادمیچون 

 :هینفس چ یِتنگ

 شد؟ یچ رانیم ران؟یم -

 !رهیجا بگ نیچشم هام انگار قصد داشت رويِ زم د،یهاش لرز شونه

 گفت: هیزد و با گر هیام تک نهیرو به س سرش

 ببخش! .. ببخش منو به خاطرِ همه ي بدي هام ...انیک دیببخش -

 نشست رويِ شونه اش، بهت زده اسمش رو صدا زدم: دستم

 ران؟یم -

 هاش دورِ کمرم حلقه شد: دست

 رات برادريکه ب دی!ببخشدیجونم داداش؟ جونم؟ ببخش ران؟یجونِ م -

 ... انیک دینکردم.. ببخش

هايِ من هم به اشک نشست، دستم رو دورش حلقه کردم ...  چشم

 بعد ران،یمن و م نکهیسخت بود برام باورِ ا
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 !مینک یهم رو بغل م میاومدنش، دار ایو چهار سال از به دن ستیب از

د د شخواستم بغل کنم، دستم کبو یسه سال رو م رانِیم یِ که وقت یمن

 از ضربه ي نازي!

 رويِ کتف هاش و آهسته زمزمه کردم: دمیکش دست

 !یگذشته ... همه چ ی... همه چ آروم باش مرد، آروم باش -

 د:و زمزمه کر دیآه کش د،یام رو بوس یشونیبلند کرد و آهسته پ سر

.. من تونم کاري برات بکنم ینم به بعد هم نیبازم منو ببخش که از ا -

 ... ستمیرو ندارم که جلوشون با روشین

 تونم جلوشون از تو دفاع کنم ... ینم یحت

شه بباز  ،ونریدفتر بره ب نیاز ا رانیمهم نبود، برام مهم نبود اگه م برام

 لحظه ها نیگذشته، برام ا رانِیهمون م

ا وتمثلِ د انریشد تويِ ذهنم تا ابد، که من و م یبود و ثبت م مهم

 !میرو تو آغوش گرفت گهیبرادر همد

. .. رو ششیراش و بعد خط  قهیبعد شق دم،یاش رو بوس یشونیپ متقابال

 برادرم بود! ران،یم
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 هم تا باز روبرويِ  م،یگذشت تا هردو آروم بش قهیدونم چند دق ینم

 و چهار ستیبدوتا مرد  میو باز بش مینیبش

 و هفت ساله! ستیو ب ساله

 و آروم گفت: دیبه موهاش کش یدست

هت بکنم ... اومدم  حرف ها رو بزنم و دلم رو آروم نیفقط اومدم ا -

 هیتا حداقل  ،یبگم تا حواست رو جمع کن

 برات کرده باشم ... کیکوچ کارِ

 و همراهش بلند شدم، لبخند زد، لبخند زدم: بلندشد

ق ردم، دک یکارو نم نیباور کن اگه ا یول ان،یمسخره باشه ک دیشا -

 اهمال یکردم ... به اندازه ي کاف یم

رده کفظ حبودنم رو  بدجلد  یبودم تو برادر بودن، به اندازه ي کاف کرده

 صبر کرده بودم یبودم، به اندازه ي کاف

 دانبس بود، عذاب وج یخوان، ول یبودم که مامان و بابا م یهمون و

 هم مدام هیکرد، هد یداشت خفه ام م
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ر هم با نی... شده بود وجدانِ دومم! اگه ا رفتارمبابت  کرد یم سرزنشم

 اسمِ یحت قِیموندم، واقعا ال یساکت م

 هم نبودم ... آدم

گذاشته رو باور  سرپشت  قیبودم، هنوز حرف ها و دقا جیگ هنوز

 ادیحرف هاش ز قتیبرام لمسِ حق ینداشتم ول

 نبود. یسخت کارِ

 خارج بشه برگشت و گفت: نکهیقبل از ا یرفت ول درسمت  به

خوشش اومد ... انداخت  یلیخ هیبابت اون کادوهات ممنون، هد -

 بزنه، یتونه حرف یگردنشون، نازي هم نم

 رو ناراحت کنه! هیهد ادیدلش نم چون

دستش رو دراز کرد به سمتم، دستش رو  م،یزد یتلخدو لبخند  هر

 فشردم، آروم گفت:

 م؟یبرادر -

 اش دادم: هیرو به چشم هايِ آشنا و شب نگاهم

 !میبرادر -
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 کرد: زمزمه

جود با و یبدون داشتنِ رابطه ي برادري؟ حت یحت ؟یپنهون یحت -

 رفتار کنم تو دعوايِ  یمن ممکنِ خنث نکهیا

 شما؟ نیب

کم مح بار کیو رويِ دلم بمونه که  رونیدر بره ب نینداشتم از ا طاقت

 بغلش نکرده باشم، دستش رو رها کردم

 :دمیبازوهام فشردمش، سرشونه اش رو بوس نِیمحکم ب و

ه ککرد  یگذشته که هر کاري م رانِیهمون م یاگه باز بش یحت -

 اش رو بهم ثابت کنه، بازم برادرِ  یدشمن

 !یمن

زم ن ااومد و تو اتاق نگرا نیرفت، که حس رانیي بعد که م قهیدق چند

 یفکر م نیشده؟ ، من به ا یچ دیپرس

م هنذکه تويِ  نیبود، به ا بیعج یلیخ رانیکه اومدن و رفتنِ م کردم

 ثبت بشه، که حک بشه رويِ بافت هاي

 کرد برادرم باشه! یسع رانیام که م مغزي
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*** 

 کردم و به رفتارِ  یروزي گذشته بود، دو روزي که من سکوت م دو

 کردم، به حرف هاش ... یفکر م رانیم

 !لشیو به دال رضایعل به

 خانواده اي داشتم من! عجب

 تر! بیغر یکیاز اون  لیدل کیتر،  بیعج یکیاز  یکی

م اخاموش کردم، صدايِ هشدارِ اس  اطیرو که داخلِ ح نیماش موتور

 بود.. قرار نیام بلند شد، حس یاسِ گوش

تا  ادد ینم تیردي که رضاف ،یرو برام بفرسته.. صولت یآدرسِ صولت بود

 پدرِ ترانه آزاد بشه!

ه ب یامیاي زدم، اس ام اس رو باز کردم، آدرس بود و پ خسته لبخند

 :ومهیدنبالش داخلِ گ

 ینم داشیبعد پ اهماخباري که گرفتم، تا اواسط  نیفقط طبقِ آخر -

 شه ...

 رفتم ... خونهشدم و به سمت  ادهیو پ دمیاي کوتاه کش ازهیخم
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 وم مکث کن یرو که باز کردم، صداي هق هقِ ترانه باعث شد لحظات در

 بعد با عجله داخلِ خونه بشم ...

 و بهنشسته بود، مانتو و شلوار به تن داشت و روسري اش ر سالن وسط

 بود ... دهیچنگ کش

 کنارش نشستم و گفتم: هل

 شده؟ یترانه؟ ترانه چ -

 گفت: هیبلند کرد و با گر سر

 ... بابام! انیبابام ک -

 هام بازوهاش رو گرفت: دست

 ؟یبابات چ -

 هاش گفت: هیگر نِیزحمت ب به

 بابام رفت ... برگشت زندان! -

ه لقحاراده دورش  یام فرو کرد و دست هام ب نهیبعد سرش رو تويِ س و

 شدن!
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نداشتم بگم، بگم من  زيیرويِ موهاش، چ دمیگونه دست کش نوازش

 بودنِ من باهاش چه دردي دوا نجام؟یا

 خواست! یکرد ازش؟ ترانه پدرش رو م یم

 کردم! یکه درکش نم کنم؟یدرکت م بگم

 کردم ... یبودم و تنها نوازشش م یبهتر بود ساکت م پس

 هاشرو، گونه ام رو رويِ مو راهنمیکرد پ سیکرد و اشک هاش خ هیگر

 که با بغض گفت: دمیکش

 ش. کاش ... کاذاشت بابا بره. ی.. ترمه نمشمیبرسون می... رفت میرفت -

 تونستم بچه بشم و پام رو یمنم م

 خوام! ی... من ... من بابام رو م نیزم بکوبم

 يِ صورتش روبرو دم،یبازوش انداختم و بدنش رو باالتر کش رِیز دست

 تونستم ینم گهیصورتم قرار گرفت، د

س نفس نف نطوریتونستم ساکت بمونم که ا یساکت بمونم؛ نم نطوريیا

 کنه ... زمزمه کردم: هیبزنه و گر
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 یو خون مدلم ر نطوريیا یزن یجونم که هق م هیچ زم؟یجونم عز -

 ؟یکن

دختربچه ي چهار ساله ي  کیرو گذاشت رويِ شونه ام و مثل  سرش

 لوس گفت:

 خوام! یبابام رو م -

 همم یام فشرد، زانوهاش رويِ پام بود، ول نهیهام کمرش رو به س دست

 نبود دردي که استخون هاي پام رو به

 انداخته بود ... ناله

 و زمزمه کردم: دمیگوشش رو بوس آروم

 دوسش داري؟ یلیخ -

 فیکث و برايِ من مهم نبود که کتم ممکنِ دیاش رو روِي کتم کش ینیب

 زد وگفت: یبشه، هق

 رو؟ یک -

م و چهار ساله ي توي آغوش ستیرو رويِ شونه ي دختربچه ي ب دستم

 و گفتم: دمیکش
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 بابات رو ... -

 زد! هیگر ریسکوت کرد و بعد با صدايِ بلند ز یکم

 گفت: دهیبر دهیهاش، بر هیگر نیب

 شـ ... شد نره! ی! کا ... کاش میلی... خ ـیخ -

 که اون وسط شرمنده بود من بودم! یکس

دم بو هنوز نتونسته یرو آزاد کنم، حت ومرثیکه قول داده بودم ک یمن

 همه ي چک هاش رو پاس کنم ...

 تینها یدونستم دلش از کجا پرِ، ترانه دختر بود و دختر ها ب یم

 وابسته به پدر!

که بغض  دیشد یجونش رويِ شونه ام نشست و با بغض یب مشت

 انداخت تو گلوم گفت:

زاد آو ر. چرا بابام توئه .. رِیتوئه ... همه اش تقص رِیهمه اش تقص -

 ؟ینگرفت یمرخص شترینکردي؟ چرا براش ب

 توئه ... ریاش تقص همه
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و آهسته با صداي گرفته اي  دمیکش سشیرو رويِ گونه ي خ دستم

 گفتم:

 ... شرمنده اتم ... زمیشرمنده ام عز -

 گفت: هیهاش صورتش رو پوشوند و با گر دست

 م ...خوا یخوام، من بابام رو م یات رو نم یمن شرمندگ -

ه رانروِي موهاش، ت دمیام فشردم، و دست کش نهیسرش رو به س ارهدوب

 شد ... یآروم م دیي من با

 هاش رو نداشت! اشکمن طاقت  دلِ

 گوشش زمزمه کردم: ریز

.. قول .خواي منو دق بدي؟ آره؟ قول دادم بابات رو آزاد کنم  یم -

 هاش رو پرداخت کنم ... پاي یدادم بده

 نکن ... هینکن خانمم ... گر هیهستم ... گر قولم

 کنان گفت: سکسکه

...  یول . اون تو ...خواست دوبا ... ره بره ... او .. ی... نم ی... نم ینم -

 مجبور بود! یول
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 و زار زد: راهنمیزد به پ چنگ

 ...شت بره ست ... نـَ ... داچشماش رو ... دو ديید ی.. میاگه ... اگه م -

رو حس  پدرشچون ترانه هم درد  تونستم دردش رو حس کنم، یم

 کرده بود ...

و رش چشم ها دیخواد دوباره به زندان بره، ام یبود که پدرش نم دهید

 یبود، تقاضايِ چشم هاش رو؛ ول دهید

 داد! یآزارش م نیبود کاري براش بکنه و ا نتونسته

اه ه رباستراحت رو  یاش زدم به خودم، ترانه با کم هیکردم، تک بلندش

 نبود که به یاومد، ترانه ي من کس یم

 ها بشکنه ... یراحت نیهم

 زد یکرد و هق هق م یم هیخم شده بود، گر یدر حالِ حاضر کم یول

 کرد، خونابه هاش یو دلِ من رو خون م

 زدم ... یدم نم یسوزش انداخته بود وجودم رو ول به

ه م کي تخت که نشست، به پاش زانو زدم و جوراب از پاش در آورد لبه

 رمق گفت: یآهسته و ب
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 خواد ... ینکن، نم -

 یاشک نم گهید یکردم، چشم هاش سرخ و پف کرده بود، ول نگاهش

 ... ختیر

 زدم بهش: لبخند

 ؟یخوب -

 آروم گفت: یول د،یاش لرز چونه

 آره، خوبم ... -

 تکونشون داد و گفت: یرو تو دستم گرفتم که کم پاهاش

 ؟یکن یکار م ینکن ... چ -

 رويِ پاهام بلند شدم، دست رويِ شونه اش گذاشتم و گفتم: یکم

 .یش یبهتر م یبخواب -

 رو رويِ تخت گذاشتم و سرش رو به بالشت رسوندم که خسته پاهاش

 گفت:

 تونستم ... یخودم م -

 و گفتم: دمیرو روش کش ملحفه
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 ست؟یگشنه ات ن -

 :دیپهلو چرخ به

 نه ... -

 :دیباال پر ابروهام

 ؟یمطمئن -

باز  مهیو سر روِي بالشت خودش گذاشت، چشم هاش ن دیکش قبع

 بودن:

 آره ... -

 براش نمونده، کنارش رويِ تخت نشستم و گفتم: یبود رمق معلوم

 ونم ...م یم شتیمن پ ،یباشه ... پس تا بخواب -

و زدم رويِ  دیاومد، لبِ منم خند شکردم لب هاش به لبخند ک حس

 اش: ینیب

 خندي موشِ؟ یم -

 رمقش بلند شد و گفت: یخنده ي ب صداي

 !یش یم یبابا ها شدي ... باباي خوب هیآخه شب -
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 !بـوم

 ت:نگاهش کردم که فوري چشم هاش رو گرد کرد و با تته پته گف مات

 .. من، من اصال ... من..دیببخش انی... ک انیک -

 رو رويِ لبش گذاشتم و زمزمه کردم: دستم

 ... ستیمهم ن -

 واقعا مهم نبود! و

 !بريجمله گفت، خ کینکرده بود، تنها  رمینکرده بود بهم، تحق نیتوه

م، رو فرو کردم تويِ بالشت و صورتم رو روبرويِ صورتش گذاشت سرم

 چشم هاش دوباره به اشک نشست:

 ..حتت کنم .خواستم نارا یمنو؟ باور کن نم یبخش یم انیک د،یببخش -

 کردم:زدم و زمزمه  یکمرنگ لبخند

 ناراحت نشدم ... -

 :دیگز لب

 ... شدي! یگیدروغ م -

 رو رويِ پهلوش گذاشتم: دستم
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ابايِ . حاال واقعا بنیدم ... همکم شوکه ش هینشدم ... فقط ... فقط  -

 شدم؟ یم یخوب

چشم بست و با بغض  د،یکه ترانه هم صورتش رو جلو کش دمیکش آه

 گفت:

 خوب! یلیشدي ... خ یآره، م -

 :دمیاز گوشه ي چشمش که نال دیاشک شرّه کش دوباره

 نکن ... چته آخه؟ هینکن ترانه ... گر هیگر -

که  ییداچونه ام، توي گردنم، با ص رِیجلو تر اومد و فرو رفت ز صورتش

 گفت: دیلرز یم

 خوام! یبابام رو م -

 گفتم: دم،یاش رو بوس یشونیو پ دمیسرعقب کش یکم

 نخور. باشه؟... غصه  ارمیبابات رو هم م -

و دوباره صورتش رو به  سرشدست گذاشتم پشت  د،یآه کش قیعم

 رفت سمت لیدل یگلوم چسبوندم، فکرم ب
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بار از زبونِ  نیجلويِ چشمم بود، شعري که اول شهیکه هم شعري

 دهیسرك کش یبرايِ نازي، وقت دمیشن رضایعل

 بود و ضاریتمام! سرِ نازي رويِ پايِ عل ییایح یبه خلوتشون، با ب بودم

 رو یکرد موهايِ زن ینوازش م رضایعل

 اش! جهیتجاوز کرده بود و من شده بودم نت مشیبه حر که

 رومآعاشقانه حک شده بود تويِ ذهنم،  نیخوند و ا یبراش م عاشقانه

 براش زمزمه کردم:

 دارم یام دوست م که نشناخته یتو را به جاي همه کسان -

 را به خاطر عطر نان گرم تو

 دارم یشود دوست م یکه آب م یبرف براي

 دارم یرا براي دوست داشتن دوست م تو

 دارم یکه دوست نداشته ام دوست م یرا به جاي همه کسان تو

 دارم یرا به خاطر دوست داشتن دوست م تو

 ختیوقت نر چیکه خشک شد و ه یاشک براي

 دارم یگاه نشکفت دوست م چیکه محو شد و ه لبخندي
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 دارم یرا به خاطر خاطره ها دوست م تو

 پشت کردن به آرزوهاي محال براي

 دارم یدوست م الیخاطر نابودي توهم و خ به

 دارم یرا براي دوست داشتن دوست م تو

 یرا به خاطربوي الله هاي وحش تو

 آفتاب گردان نیخاطر گونه ي زر به

 دارم یبنفشه ها دوست م یِبنفش براي

 دارم یاشتن دوست مرا به خاطر دوست د تو

 دارم یام دوست م دهیکه ند یرا به جاي همه کسان تو

 براي لبخند تلخ لحظه ها تورا

 دارم یخاطره ها دوست م نیریش پرواز

 دارم یدوست م دیکه نخواهم د یبه اندازه ي همه ي کسان تورا

 دارم یقطرات باران، اندازه ي ستاره هاي آسمان دوست م اندازه

 دارم یرا به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست م تو

 دارم یرا براي دوست داشتن دوست م تو
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 دارم یشناخته ام ... دوست م یکه نم یرا به جاي همه ي کسان تو

 مارد یام ... دوست م ستهیز یکه نم یرا به جاي همه ي روزگاران تو

 اهگن نینخست شود و براي یکه آب م یخاطر عطر نان گرم و برف براي

 دارم یرا به خاطر دوست داشتن ... دوست م تو

 ...دارم  یدارم ... دوست م یکه دوست نم یرا به جاي تمام کسان تو

به  یبود، لبخندي زدم و دست دهیبه چهره اش کردم، خواب ینگاه

 و پچ پچ کردم: دمیموهاش کش

دارم ... دوستت دارم  یتن، دوست متو را به خاطر دوست داش -

 بلوطکم!

 :ترانه

ه بو مخلوط رو  ختمیزدم و رب رو داخلِ ظرف ر گوشمرو پشت  موهام

 هم زدم ...

 خواب بود! انمهریک

 بود که از شرکت برگشت و چه قدر خسته بود! میچهار و ن ساعت



 

  1733                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

زد و من چه قدر خوشحال  یاش بهم لبخند م یخستگبا وجود  یول

 پشتم بود ... انمهریبودم که ک

 خودش رو کنترل کرد! یول دید تیوضع نیمن رو در بدتر انمهریک

 که چرا در رو قفل خودمخورم از دست  یهم که هنوزِ حرص م هنوز

 نکردم؟ چرا حواسم نبود که ممکنِ سر زده

 بشه؟ اتاق وارد

 و بهر شرمبره، وگرنه از شدت  ادمیبا رفتارش باعث شد از  انیک یول

 رفتم! یمرگ م

 بشه؟ یهم درباره اش حرف نزدم، حرف بزنم که چ انیبا ک یحت اما

 ...ده بواکنش نشون  نطورینبود که ا بیازش عج نیمرد بود و ا انمهریک

 رو من انمهریمهم نبود ک گهیاومدن که د همانقدر اتفاقات پشت  اما

 با لباس خواب! ای! با حوله دهیچطور د

 ...ود اتفاق ب نیبه زندان که بدتر باباسام به مسافرت، برگشت  رفتنِ

 گردهزد، که دوست نداشت دوباره بر یم ادیهاش غم بود که فر چشم ته

 رفت یمحبوس ول واريِیبه اون چهار د
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 صداش! یِ گرفتگدلِ من خون شد بابت  و

 شتنیقدر سخت بود، مثلِ رفتن جون از تن! و من به چشم خو چه

 رود ... یکه جانم م دمید

 که من از زبونِ  ییو حرف ها انیبه شرکت ک رانیاومدنِ م یحت و

 به برادرش گفته ... یکه چ دمیشن ایمیک

 لبخندي نشسته بود گوشه ي لبِ من! و

 ه ...بش رو روشن کردم تا داغ رشیرو آغشته به روغن کردم و ز تابهیماه

 ي کوکو رو داخلِ روغن داغ انداختم و مشغول سرخ کردنشون هیما

 شدم رهیسرم رو کج کردم و خ یشدم، کم

زش ه اباعث شد نگا انمهریک لیجلز و ولز روغن که صدايِ زنگ موبا به

 .رمیبگ

م، بردارم که صدا قطع شد، دوباره به کارم مشغول شد یقدم خواستم

 دونم چه مدت گذشت که با صدايِ ینم

 قاشق از دستم افتاد: انمهریک داد

 ؟یگیداري م یچ ؟یچ یعنی -
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 شونیپر دم،یدو اتاقگاز رو خاموش کردم و به سمت  رِیشده ز هل

 بود و چنگ زده بود به ستادهیا اتاقوسط 

 بودنمتوجه ي حضورِ من  یي روبروش بود، حت رهیناباورانه خ موهاش،

... 

 با صدايِ بلند گفت: دوباره

 یِ دنکه خراب شده؟ مگه خور یچ یعنی اد؟ی یکه باال نم یچ یعنی -

 داري یاسد بشه؟ چکه خراب بشه؟ که ف

 ؟یفهم یخودت م ؟یگیم

سرخ شد و با دست  انمهریگفت که ک یچ خطدونم شخصِ پشت  ینم

 :دیاش کوب یشونیبه پ

 یم یداشت ی... بدبخت! تو پس چه غلط نیحس میبدبخت شد -

 !مگهال؟یاز فا نیریگ یکردي؟ مگه بکاپ نم

 یعنی...! دهیباشه؟!خب هاردش که نترک دهیپر ستمیشه س یم

 لیتحو گهیاونا رو تا دو روزِ د دیمن با نی!حس؟یچ

 شما ها! نیکار کرد ی...! چبدم
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 ینم ود!برام نامفهوم ب انیشدم بهش ... حرف هاي ک رهیباز خ یدهان با

 یگه و چعه اتفاق یم یداره چ دمیفهم

 !افتاده؟

 :دینشست، نال نیسست شد و رويِ زم زانوهاش

 !میگند زدي ... گند زد -

دم قرو به گوشه اي پرت کرد، با  لیبعد تماس رو قطع کرد و موبا و

 سست به سمتش رفتم، روبروش زانو ییها

 :زدم

 گه؟یم یشده؟ چ یچ ان؟یک -

 لب زد: یسخت به

 نقشه ها، پر! -

 هام بازوش ها رو گرفت و تکونش داد مردي رو که داشت کبود دست

 شد: یم

 حرف بزن تا خفه نشدي! انیک -

 هام رو پس زد و محکم چنگ زد به موهاش و گفت: دست
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 هگیو، مها ر لیفا کنهیباز نم گهیم ده،یارور م ستمیس گهیم نیحس -

 گه نشستن پاش یباشه ... م دهیممکنِ پر

ه فتپالت هم نگر الیکنن!از فا یابیرو باز الیهنوز نتونستن فا اما

 براي صبح، قبل از جلسه می!گذاشته بودمیبود

 شه؟ یآخه ... آخه مگه م !ای... خدا

 گفت: یگرفت و به سخت یقیرو بلند کرد و نفسِ عم سرش

کار کنم؟ جوابِ  یرو چ رضایاي خدا علوبدبخت شدم ... واي ...  -

 بدم؟ یصاحبِ کار رو چ

 شد، کمرش خم شده بود انگار! بلند

 :سالنگرفت و قدم برداشت به سمت  واریبه د دست

 برم! دیکار کنم؟ با یبرم شرکت ... چ دیبا -

 االحنبود، مناقصه اي که جنگ شده بود سرش رو برده بود و  زيیچ کم

 داد، همه یم لیکار رو تحو دیکه با

 ي کارش نابود بشه ... جهیداده بود تا نت همدست به دست  زیچ
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شدم، نگرانِ حالش بودم، چشم هاش گشاد شده بود،  کینزد بهش

 دست رويِ کمرش گذاشتم:

 انمهر؟یک -

 :دیلرز یم صداش

 برم. دیبا -

 هقیبار  نیرو چنگ زد، روبروش قرار گرفتم و ا راهنشیپپشت  دستم

 اش رو گرفتم:

 !انمهری... ک ریآروم بگ ستایبري؟ وا دیکجا با -

 یب اش رو رها کرد، قهیبه حالِ خودش نبود، دستم  یدادم ول تکونش

 اراده باال رفت و رويِ صورتش نشست، از

 :دیلنگاهم کرد، نا دانهیسکوت کرد و بعد ناام یاومد،کم رونیب شوك

 ترانه؛ باختم! -

 ... دیسر نیزد و رويِ زم هیتک واریبه د و

 نیکردم به ا ینشستم، دست هام سرد شده بود، داشتم فکر م روبروش

 یکنه؟ نازي چ یکار م یچ رضایکه عل
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 کنه؟ یم کار

 شن؟ حتما! یم خوشحال

 خوره.. یم نیبدجور زم انیک

 ود!نبود که بشه دوباره نقشه ها رو سامون داد ... وقتش نب یزمان

 :دیهاش رو روبرويِ صورتش گرفت و خموده نال دست

 کار کنم ترانه؟ یکار کنم؟ چ یچ -

 دادن بهش؟ جز بهتر کردنِ حالش؟ دیتونستم بکنم جز ام یم کاري

دست  نیوقت بود که برام ا یلیدست هام! خ نیرو گرفتم ب دستش

 گرفتن ها عادي شده بود:

 یهرا دیشرکت. شا میر یاري.مهنوز وقت د انیدوباره شروع کن ... ک -

 !میرو دوباره برگردون الیباشه تا فا

 زد: یتلخ پوزخند

هفته  دو کینزد يوقت دارم؟ ترانه اون ثمره  یچ یعنیوقت دارم؟  -

 شه کارِ دو یتالش بچه ها بود ... مگه م
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که  میبد دیرو تويِ دو روزانجام داد؟ نقشه هاي فازِ اول رو با هفته

 بشه ... فاز اول هفت تا یقرارداد حتم

واحدي بود، هر ساختمون براي خودش نقشه ي  ستیب ساختمونِ

 یبود ول یکیخاصِ خودش رو داشت، ظاهرا 

 نه؟کار کنم ترا یکار کنم؟ چ یباهم فرق داشتن! خدا من چ ی... ول

ش و من ترسون از حرکت دیبهش بدم، از جا پر یجواب نکهیاز ا قبل

 نفس نفس زنان گفت: دم،یعقب کش

 برم ... دیشده ... با یچ نمیبرم بب دیبا -

به  نیرادونستم سالم به شرکت برسه، بناب یم دیبع شونیحالِ پر نیا با

 پاش بلند شدم:

 !امیمنم باهات م -

 وزهن نکهینگاهم کرد، هنوز به حالت عادي برنگشته بود، مثل ا جیگ

 نشده بود ... معلوم بود داریذهنش از خواب ب

 داد! یهاي نقشه ها ارور م لیهم مثلِ فا ذهنش

*** 
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 درست بود! خبر

تاد طرح شده اتفاق اف شیاز پ ويِیسنار کیو مثلِ  همپشت  زیچ همه

 نیز با ای یبیها انگار به طرزِ عج لیو فا

 شدن! یباز نم ایبودن  رفته

ه کو ر یآورده بود اتفاق شیها پ لیانگاري تو بکاپ گرفتن از فا سهل

 افتاد و حاال همه کاسه ي چه یم دینبا

 چه کنم دست گرفته بودن! کنم

 بود! یمقصر اصل دیشا انمهر،یک قیرف نیبهتر ن،یحس

همه  ها زد و بعد ... لیو فا ستمینفري بود که سري به س نیآخر چون

 نابود زیقفل شده بود انگاري، همه چ زیچ

 بود انگاري! شده

بشه و  یفرج دیکرد که شا یو گنگ تمام تالشش رو م جیگ انمهریک

 یها قابل دسترس لیحداقل چند تا از فا

 ... یول بشه
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ه بنشسته بود و زل زده بود  نیکه رويِ زم انمهريیشدم به ک رهیخ

 دست هاش ...

ر کرد،صد ها با یصدها بار معذرت خواه نیشد، حس یباورش نم هنوز

 دهیفا یطلبِ بخشش کرد ول انمهریاز ک

 نداشت ... اي

ه، دونباون رو مقصر  نکهینه ا ن،یکنه به حس نیتوه انمهریک نکهیا نه

 زد! یفقط حرف نم

تو چهار  شونیو پر مونینگاه کردم که پش نیو به حس سربرگردونم

 بود، به زحمت تونسته تادهسیچوبِ در ا

 ... میاریرو از شرکت به خونه ب انمهریک میبود

بودم، من  دهیرو د انمهریتونستم درکش کنم، من خانواده ي ک یم

 رو با گوشت و پوست و انمهریشون از ک نهیک

 کشه! یم یتونستم بفهمم که چ یحس کرده بودم، م خونم

 گذره ... یتو فکرش م یتونستم بفهمم چ یم

 شد! یم وونهید داشت
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 اومد، کنارش نشست و گفت: انیکآهسته به سمت  نیحس

 انمهر؟یک -

 کرد! ینم ریس ایدن نیانگار اصال تويِ ا انمهریک یول

 :روبروم مبهوتگذاشت رويِ شونه ي مرد  دست

 حرف بزن مرد! چت شده؟ انمهر؟یک -

 هم سکوت! باز

شت بار من قدم برداشتم، روبروش زانو خم کردم، دستش رو که م نیا

 شده بود رويِ پاش رو گرفتم و آهسته

 :گفتم

 انمهر؟یک -

 کرد برايِ  یهر کاري م انمهریرو فشردم، بابغض صداش زدم، ک دستش

 آروم کردنِ من، چرا من کاري نکنم

 :براش؟

 ی.. چبزن . حرف بزن ... جونِ من! جونِ من حرف ان،یک انمهر؟یک -

 شدي تو دوباره؟
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هم رو به تندي باال گرفت و با چشم هاي به خون نشسته اش نگا سرش

 اش به یکرد، صدايِ گرفته و زخم

 :دیرس گوشم

 چرا جونت رو قسم خوردي؟ -

 بند زدم: مین لبخندي

 !میزن یپر پر م میکه دار ینیب ی... م گهیحرف بزن د -

 چشم هاش رو دوخت به دست هاش و گفت: دوباره

 وقت! چیجونت رو قسم نخور ... ه -

 شده از فشاري که دیخم شد، مشت هايِ سف نیزمزد و به سمت  پلک

 نیشد رو رويِ زم یبهشون وارد م

 :گذاشت

ست دشم مضحکه ي  یبکنم؟ م دیکار با یبکنم؟ من چ دیکار با یچ -

 کار ی... نازي ... خدا من چ رضایعل

 نم؟ک

 گفت: شونیپر نیحس
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 رمنده ام!من شد ... ش رِی... همه اش تقص انیببخش منو ک -

 پوزخند زد: انمهریک

 شرمنده اي؟ ن؟یهم -

 انداخت: نییسر پا نیحس

 ... و همه ي بچه ها شدم بگم؟ شرمنده ي رويِ تو یمن ... من ... چ -

 !دیترک یداشت م د،یکش یپوف انمهریک

 زد! یاش م قهیخون بود و رگ هاي شق یِهاش به سرخ چشم

ه ک ختیتو دلم فرو ر زيیکرد، دستش باال اومد و چ نیبه حس ینگاه

 نکنه بخواد بزنه تو گوشش؟

آروم  دم،یکش یدستش نشست روِي شونه اش، نفسِ راحت یوقت یول

 گفت:

 ... کنمیکاري اش م هی...  قیرف الیخ یب -

 دست باال برد و گفت: انیبزنه که ک یدوباره خواست حرف نیحس

 هیفقط  نگو ... یچینگو ... خب؟ ه یچیه ن،یحس کنمیخواهش م -

 ق؟یراحتم بذار ... باشه رف یچند ساعت
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کرد و  نیلب هاش رو رويِ هم فشرد، دست هاش رو ستونِ زم نیحس

 آروم گفت:

 چشم ... من، من بازم ... -

فشرد و  نیتلخندي زد، دستش رو محکم رويِ شونه ي حس انمهریک

 گفت:

 ... قیحرفش رو نزن رف گهید -

*** 

 ..ش .گشتم، خبري نبود از انمهریو دنبالِ ک دمیبه چشم هام کش یدست

 به سالن ... دمیو سرك کش دمیگز لب

 ... نبود

 همه ي اتاق ها رو باز کردم، نبود ... درِ

 درِ اتاقِ نوزاد رو گرفت ... چشمم

 .ستادمیبعد ... ا یبه سمتش برداشتم ... ول دیبا ترد یقدم

 اونجا بود؟ انمهریک
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ر دتم، دوباره قدم برداشتم و به سمت اتاق رف شبشیحالِ د ادآوريی با

 ن،یروي زم دنشیرو آروم باز کردم، با د

 ... دمیلب تاپ روشن لب گز جلوي

 برگه هاي اتدي بود که دورش پخش شده بود. یپ نگاهم

 ... ستادمیااليِ سرش اسمتش رفتم و ب به

 لپ تاپ بود. بوردیدست راستش روي ک یبود، ول دهیخواب

 کنه؟ یتا نقشه ها رو از نو طراح داربودیتمامِ شب رو ب یعنی

م هبا آرامبخش  یاش که حت یشونیبا اون حالِ خراب، با پر انمهریک

 موند تا شکست نخوره؟ داریدرمون نشد، ب

 ده؟بون کنه براي فرار؟ تا نقشه ها رو از نو سام دایپ یبتونه راه تا

 دست برنداشت از تالش! یعنی! دیعقب نکش یعنی پس

و ر زيیي نقشه ها توي کد چ هینشستم، داشت از رويِ اتد اول کنارش

 کرد! یم یطراح

 یم ارائه بدن ... چطور یسازمانبود چند نقشه براي هر واحد  قرار

 خواست همه رو آماده کنه؟
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 به چهره ي خسته اش کردم ... نگاه

 هاي متورمش! پلک

 داشت براي نشستن رويِ موهاش ... اديیعالقه ي ز دستم

 !رمیجلويِ عالقه اش رو بگ نتونستم

 رو ... شونشیپر اهیکرد موهايِ س نوازش

 خسته اش ... تارهايِزدم از حسِ لطافت  لبخند

 لبخند طنتیوباز ... با ش دمیو لب گز دمیخورد که عقب کش یتکون

 زدم!

 نگاهم به کاغذ ها و لپ تاپ افتاد ... یوقت یول

 شد و کارمند هاش، همه خراب انمهریي تالشِ ک جهیگرفت ... نت دلم

 ... عالوه بر نقشه ها گزارش کار هم

شده و حاال در  ویس وتریگرفته شدن توي همون کامپ نتیپر بدون

 شد؟ یم یدسترس نبود!چ

 ارِ فشار!ب رِیشد ز یخم م انمهریک

 .انیزدنِ ک نیبهونه اس براي زم کیمنتظرِ  رضایعل
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 بهتر؟ نیاز ا بهونه

 ؟یش یتو وجودم داد زد: اصال تو چرا نگرانش م یکی

 انِ نگر شهیهم هم انیک نکهیجواب داد: واسه ا گهید یکیبالفاصله  و

 ترانه اس!

 ریز بدي تیبه دست چپش کردم که تو وضع ینگاه دم،یکش یپوف

 یسرش بود، بلند شدم و به اتاق رفتم، بالشت

ته هسبود، آ دهیخواب انیکه ک یبرداشتم و دوباره برگشتم به اتاق رو

 صداش زدم، چشم هايِ خمارِ خوابش رو

 بود، زمزمه کردم: خوابو منگ  جیباز کرد، گ یکم

 ذارم برات.سرت رو بلند کن، بالش ب -

ا بفاصله داد،  نیاز زم یتنها سرش رو کم ،یعمل چیحرف و ه چیه یب

 سرش رِیدادم ز ردست بالشت رو س کی

 ... دمیکش رونیبازوش رو ب گهیدبا دست  و

 نگاهم خورد به ورق پاره ها و البته لپ تاپ! دوباره

 شد زمان رو به عقب برگردوند ... یم کاش
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 کرد ... یدقت م شتریب یکم نیحس کاش

 کرد ... هیل تهها رو از او لیشد دوباره همه ي فا یم کاش

 کرد.!.. شونیاونقدر زمان بود که بشه از نو طراح کاش

 شد ... یم کاش

 !کاش؟

 شد؟ یجرقه زد تويِ ذهنم ... اگه م فکري

ت شد به پاسِ همه ي محب یم یاومد به لبخند ... چ شکم لبم ک کم

 کردم؟ یبهش کمک م یهاش، کم

 :انمهریک

 کالفه، درمونده ... شون،یپر خسته،

 تا امروز! روزیمن بود از د حالِ

 زحماتمون بر باد رفت! یراحت نیشد به هم ینم باورم

 !جدي بود اديیجوکش اصال خنده دار نبود، ز یجوك بود ول کی مثلِ

که  ییام شد جلويِ کسا یعامل سرشکستگ قم،یرف نیبهتر ن،یحس

 !نیمنتظر بودن با سر بخورم زم
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شد؟  یدرست م ستمیشد؟ س یم یچ ؟ینکردم، براي چ سرزنشش

 شد و یگشت؟ معجزه م یها بر م لیفا

 شد؟! یهاي ناقص شده متولد م لیاز فا یبکاپ

 و ناراحت بود ... مونیپش یکافخودش به حد  اون

 یاز آبدارچ یکرد، حت یحدي که جلويِ همه ي بچه ها عذرخواه به

 شرکت!

 ناراحت بودن و کالفه! همه

 قتش نبود ...شد دوباره کار رو انجام داد، و ینم

 شبانه روز چند ساعت بود؟ کی مگه

 شبانه روز بود؟ نیچند ساعت از ا اداريوقت  مگه

از اون توانش رو نداشتن براي کارکردن پاي  شتریها ب بچه

 ها و سرِ نقشه و اطالعات ... زی!پشت مستمیس

 دنِ یسکه قبل از ر نهیکار ا نیکه بهتر میدیرس جهینت نیامروز به ا و

 روزِ موعود، انصراف از مناقصه رو اعالم

 ... سخت بود، مثلِ مرگ! میکن
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 بودن باختن، اونم بر اثر اشتباه خودي ... سخت

 کردم یشده بودم ساعت هاي اول، انگار باور نداشتم، فکر م شوکه

 به خودم اومدم تازه به یوقت یول دمیخواب د

 بردم ... یفاجعه پ عمقِ

 دوتا نبود! یکی

 دو نفر نبود! یکی کارِ

 ... چند تا طرح، چند تا کد،چند تا خط د،یرس یساده به نظر م دیشا

کردي  یو صفحه ي کد رو باز م ستمیپشت س ینشست یم یوقت یول

 دنِیاز کش شتریب یلیخ ديیفهم یتازه م

 ايِ! انهیاز چند تا دستورِ را شتریب یلیخخط ! چند

اره وببود برايِ د یراه دیشد بچه ها رو کنارِ هم جمع کرد شا یم اگر

 سازي شون، اونم با کارِ شبانه روزي! تازه

 !میزد یي کارها و قراردادها م هیاز بق اگر

 ... دمیرو محکم کوب نیو درِ ماش دمیام کش یشونیبه پ یدست

 ... زدم بهش هیتک یشونیرفتم و اون رو هم بستم و پ اطیح درسمت  به
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 !الیشدم از فکر و خ یم وونهید داشتم

 ی.. ولکردم که جمع کنم خرابکاري رو . یبودم و تالش م داریصبح ب تا

 شد! ینم

 نبود ... یراه چیه

ه و رفتنِ بچه ها، هم تو شرکت موندم، را کاريبعد از ساعت  یحت

 آموخته هام رو مرور کردم، دم،یرفتم، لب جو

 !چیه...  یکنم ول دایپ یکردم راه یو رو کردم،سع ریهام رو ز تجربه

فت و چند ج نیچند دنِیکه با د خونهسالنه قدم برداشتم سمت  النهس

 !دیکفش ابروهام باال پر

 خبر بود؟ چه

 ؟یمهمون

 خانواده ي ترانه بودن ... دیشا دم،یکش یپوف

 همه؟ نیا یول

 رو که باز کردم سر و صدا تويِ صورتم خورد! در

 آدم هاي روبروم! دنِیجلو رفتم و مبهوت شدم از د یکم
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 نداشت! امکان

 هیکتو  به دنبالش گشتم ایمیدهنِ باز نگاهشون کردم که با صدايِ ک با

 کردم: داشیپ واریزده به د

 ببند مگس رفت توش! -

توِي  دیچیپ تیو صدايِ خنده ي جمع دیهام فورا به هم چسب لب

 خونه!

و د ت! چه خبر بوارهیبشه تا منو از شوك درب دایپ یکیداشتم  اجیاحت

 همه آدمِ  نیهمه آدم، ا نیخونه؟ ا نیا

 یکار م یهمه آدمِ مهندسِ آشنا تو خونه ي من چ نیا مهندس،

 کردن؟

 که لب تاپ رويِ پا داشت با خنده گفت: ماهان

 گرامتونِ! همسرِودي خانم گلپسند جناب مهندس، نگفته ب -

 کرد و گفت: هیبه بق ینگاه

ازش در  ییصدا هیا تبه هم  نیبکوب ن؟یکار کرد یدست هاتون رو چ -

 !هه!د ادیب
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 !دیچیصدايِ دست و خنده در هم پ و

 خونه؟ نیشده تو ا یچ

 خبر بود؟ چه

 با لبخندي گفت: نیرويِ شونه ام نشست، سر چرخوندم، حس یدست

ا هم ههمه رو جمع کرده، همه ي بچه  ،یاز ترانه تشکر کن دیبا -

 شون که؟ چه یشناس یمشتاق بودن ... م

 ستن!فقط دو سه تا از خانم ها نتوننجایا ختنیسمج ان! فوري ر قدر

 داشتن ... که کیچون بچه ي کوچ انیب

 من مامِرو توي شرکت اونا انجام بدن به انض ريیشد کاراي پالت گ قرار

 و ماهان ...

ش که نگاه یجابه جا کرد و در حال ینیرويِ ب نکیع ،یکمال رضایعل

 وش بود ولپ تاپ روبر توریبه مان رهیخ

 و برگه و دفتر و دستک گفت: ستمیاون همه س یِپ من نگاه

 تر و تا فردا عصر دی! گرفتاري داره.. باگهیشهرك سازيِ د گهید -

 ل،یبه روزِ تحو میتا برس نیخشکمون کن
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 !سییر

 خنده اي کرد و گفت: سجاد

 م؟ینکردن که ما ترو خشکت کن پسرم، مگه پوشکت -

ود ببه سجاد کرد و بعد جعبه ي دستمال کاغذي  ینگاه یکمال رضایعل

 که به سمتش پرت شد!

 گفت: جمیگ دیکه فهم نیحس

 و آشپزخونه اس ...تبرو از خودش بپرس،  -

 م،کرد ایمیبه ک یهمکارهام، نگاه نیتکون دادم و رد شدم از ب سري

 لبخندي زد و با سر اشاره به آشپزخونه زد..

 خوري. وهیداخلِ م دیچیم وهیشدم، ترانه داشت م داخل

 لبخند زد و گفت: دنمیرو بستم، سربرگردوند، با د در

 سالم! -

 گفتم: آهسته

 نجا؟یچه خبره ا -

 شد برام: نیریش لبخندش
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 هی! میبخور نیزم رضایود جلوِي علبراستش ... راستش سختم  -

 از بچه ها کردم که خارج از وقت یخواهش

 هیو تا عصرِ فردا ر یشده تا صبح رو، حت یامشب رو، حت یحت اداري،

 و گذاشتنِ  همجا جمع بشن و با کمک 

مش نجاابار  هیکار رو برسونن ... خب به هر حال  روشون،یوقت و ن تمام

 شه دوباره جفت و جورش یدادن، م

 !گهیکار بکنم د هیگفتم  نطوريِ،یا دمی... خب منم که د کرد

ون ا یعنیکار کرده بود؟  یه چهاش برام قابلِ هضم نبود، تران حرف

 خواب نبود؟ دمید یکه م زيیچ

 نفسم رو به شدت رها کردم: دم،یبه موهام کش یدست

 کار کردي؟ یترانه؟ چ یگیم یچ -

 اخم کرد: ینشست تويِ چشم هاش، کم ترس

 کردم؟ یکارِ اشتباه ؟یدوست نداشت -

 فت:گاز دهنم خارج بشه  یکالم نکهیرو تکون دادم، که قبل از ا سرم
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. نداره که .. بیعذره قانون رو دور زدن  هیداره؟ خب  یمنع قانون -

 که میکن ینم یداره؟ آخه.. آخه کارِ اشتباه

نرم افزارِ  ! خدا بخواد،میکن یم یدوباره طراح میدار دهیپر المونی... فا

 یها نصبه!کس ستمیکد که رو همه ي س

 خبر نداره! هم

 بود برام! بیخجوالنه لبخند زد که عج و

 و مبهوت نگاهش کردم، زمزمه کردم: مات

 اي دختر! وونهیتو د -

 باال انداخت و مشغولِ کارش شد: شونه

 جهیتاومد ن یبود که زورم م نیه، واسه خاطرِ اکواسه خاطر تو نکردم  -

 همه تالش دود بشه بره هوا! نیي ا

بست رويِ لبم، فکر کنم  یم شدم، کم کم لبخند نقش کینزد بهش

 وارد بشه! یذاشت کس ینم ایمیک

هام پهلوهاش رو گرفت و لب هاي من تاخت به سخنگوهايِ  دست

 زبونش! نیریش
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 و گفتم: دمینفس زنان عقب کش نفس

ت رو خاطر یلیبگم ... چطوري تشکر کنم ازت ... خ یدونم چ ینم -

 !یلیخوام! خ یم

 اهام و نگ نهیبشم که دست گذاشت رويِ س کیخواستم بهش نزد دوباره

 آروم گفت: د،یازم دزد

 تو ها! ادیم یکیکنم ...  یخواهش م -

 رو دور کردم ازش و گفتم: سرم

 ... ذارهینم ایمیک -

 زد: شخنديین

 اون خودش از همه بدتره! -

تويِ شرکت  یوجب ازش دور شدم که متوجه شدم کس کیاندازه ي  به

 انه ...اطالع نداشت من و تر

 :دمیتعجب پرس با

 .... آخه تو که ! تو.یتو ... تو زنِ من دنیآخه بچه ها فهم ی... ول یول -
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 و آروم دیبه شالش کش یکرد، دست یحرفم رو کامل کنم؛ پوف نذاشت

 گفت:

 گهید دن،یهمبرام ف ننی... همه ي خونواده ام که مهم تر ستیمهم ن -

 بچه هاي شرکت بفهمن که مساله اي

 !یالیخ ی... زدم به ب ستین

 باز نتونستم به حسِ وجودم غلبه کنم ینگاهش کردم ول رهیخ یکم

 اش یباز زندان دنش،یبراي در آغوش کش

 ازش دور شدم! عیبازوهام که در باز شد و سر نِیب کردم

 گفت: طنتیپر از ش ییبا چشم ها ایمیک

 شما؟ نییپس کجا -

 و گفتم: دمیجو لب

 االن! میایم -

نگ ر رییتغ یبه ترانه زد و دوباره در رو بست، ترانه با صورت یچشمک

 انداخت و آهسته گفت: نییداده سر پا

 از همه بدترِ؟! ایمینگفتم ک -
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 :ترانه

 بودم، از خودم و از فکرم! یراض

 !انمهریاومد ازم براي تشکر از ک یبرنم نیجز ا کاري

 یکار م انیهم به نفع ک دیکرد، شا یروزها خوب کار م نیا وجدانم

 کرد!

 کم نذاشته براي خونواده ام! انمهریداشت که ک قبول

که  یطیشرا نیاز بدتر یکیفکر کنم که حقش بود که حداقل در  و

 اومده بود کمکش کنم! شیبراش پ

 تظرِ نبود جمع کردِن بچه ها دورِ هم، انگار همه شون من یسخت کارِ

 از طرف یبودن منته شنهاديیپ نیهمچ

 دونستن! یخودشون هم نم ؟یک

ز فنجون ها رو از چاي پر کردم، دوباره شکالت خوري رو ا دوباره

 یکیشکالت پر کردم و به سالن برگشتم، 

 یکیلب تاپ،  تورِیشده به مان رهیخ تمامبا دقت  یکیزد،  یم چرت

 اش کناريداشت از رويِ کاغذ برايِ فرد 
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 یو مرکه نگران نگاهش  بود انمهریک نهایخوند و در صدرِ همه ي ا یم

 همکارانش ... نِیچرخوند ب

 رو تعارف کردم، لبخندي زدم به چهره هاي خسته شون ... چاي

دارم،  انیبا ک یمن چه نسبت دنیفهم یچهره هاي خسته وقت نیهم

 شده بودن! تعجبعالمت  هیشب زيیچ

 کردم ... نظربودن صرف  یاز موقت البته

 وجب، چه صد وجب! کیآب که از سر گذشت، چه  گهید

 تر از اعضاء خونواده ي من مگه برام وجود داشتن؟ مهم

 داشت همکارهام هم بفهمن؟! یتیچه اهم پس

 طربنشستم که انگار اون هم استرس داشت ... نگاهش مض ایمیک کنارِ

 خسته، گرفتار،افراد  نِیب دیچرخ یم

 و متفکر اطرافش ... مشغول

 !دیصداش زدم، خسته بود شد آروم

 دست هام گرفتم و گفتم: نِیرو ب ستشد

 ؟یشونیچرا انقدر پر -
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 و آروم گفت: دیگز لب

 اگه نشه! -

هام، لب  گفتهزدم، هر چند خودم هم مطمئن نبودم به صحت  لبخند

 زدم:

 شه. یان شاء ااهلل م -

هاش رو به همسرش داد که کالفه چمباتمه زده بود و تمامِ  چشم

 حرف دنِیوجودش گوش شده بود براي شن

 مهندس هايِ شرکت ...، ناراحت نیاز بهتر یکی ،یسارماحمد  هاي

 گفت:

چند  نیمتو ه یدون یبخشه، نم یخودش رو نم نیاگه نشه حس -

 به روزش اومده، من بهتر از همه یساعت چ

کرده ... گوشه ي چشم  ريییتونم بفهمم چه تغ یشناسمش، م یم

 شهیچروك خورده، هم یلیهاش رو نگاه، خ

ه ! شرمندافتضاحناراحت  یعنیبه شدت،  یِعصب یعنی نطوريِیا یتوق

 ... هیو بق انیک شِیاس پ
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 گفتم: آروم

 ی! مطمئن باش همه چیچینزد ... ه نیبه حس یحرف انیک یول -

 .شهیدرست م

 زدن! یم ادیرو فر یبار نگاه کرد به من، چشم هاش نگران نیا

*** 

 شب ... مِ یون ازدهی ساعت

 !نیحساشتباه  مِیکه خورده شد باز جمع برگشت سرِ ترم شام

د ها، ات هم به جمعِ همکارهاش اضافه شده بود وبا دقت از رويِ انمهریک

 یشون م ادهیکرد و پ یم ینقشه خوان

 توي کد ... کرد

 یینها بار تا مرحله ي کیکه  یینقشه ها دنِیآور بود دوباره کش عذاب

 بودن و قبل دهیرفته بودن، و به اتمام رس

 بود ... ختهیبه هم ر زیهمه چ یینها دییجلسه ي آخر براي تا از

م تونست ینم یکار نبودم و کمک چندان انِیکاري نداشتم، تو جر من

 منتظر باشم که اگه نکهیبهشون بکنم جز ا
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 خواستن براشون فراهم کنم ... زيیچ

د، دا ینشسته بود و چشم هاش رو ماساژ م نیخسته رويِ زم نیحس

 آهسته کنارش نشستم و گفتم:

 ؟یبکن یاستراحت هیخواي بري تو اتاق  یم -

 گفت: آروم

 ...بمونه منم  داریبچه ها ب نیجايِ همه ي ا دیکه با ینه ... اون -

ود نب یراه چیه یعنینگاه کردم به انسان هاي مشغولِ اطرافم،  دوباره

 چیکه بشه اطالعات رو برگردوند؟ از ه

 ؟یروش

 و من کنان گفتم: من

 ن؟یآقا حس -

 بندي زد: مینبلند کرد و لبخند  سر

 بله؟ -

 و ناراحت گفتم: دمیچهره در هم کش یکم

 بشه اطالعات رو برگردوند؟ ستین یراه چیه -
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 زد و گفت: هیتک واریسر به د د،یکش یآه

 ؟یتون یکردن، نشد ... تو م یبچه ها سع -

 تونستم؟ نه! یمن که تازه کار بودم م من؟

 یکار م یمن چ ومدنیحرفه اي ترهايِ شرکت از پسش بر ن یوقت

 تونستم بکنم؟

 ایمیو بلند شدم، دوباره سري به آشپزخونه زدم، ک دمیهم آه کش من

 ها رو از وانیهم غمبرك زده بود و آروم ل

 کرد ... یپر م شربت

 باال انداختم و همراهش شدم ... شونه

 لبخندي به من زد و گفت: نیغمگبه شونه اش زدم،  یدست

خواستن  زيیچ دارم،یتو برو بخواب ... من ب خوايیخسته اي؟ م -

 ... دمیبهشون م

 کردم که من هم لبخندي بزنم: یاخم کردم و سع یکم

 ... ادینه، امشب خواب به چشمم نم -
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ي مرد رون،یبره اون ب ادمیمن هم سرم رو به کاري گرم کردم تا  و

 نشسته و به شدت در مرزِ خطرِ سقوط!

 از اوج به قعر! سقوط

 گرفت ... یتازه داشت اوج م انیک

*** 

 ي بامداد ... قهیو چهل و پنج دق کی ساعت

ن و کنارِ خشابِ قرص گذاشتم و به سال یدست شیرو داخلِ پ وانیل

 برگشتم ...

م گره در ه ییسرخ و اخم ها ییو چشم ها دهیپر یبا رنگ انمهریک

 زده بود، هیمبل تک یِخورده سر به پشت

 نشستم و آروم گفتم: کنارش

 ... شهیبخور ... بهتر م نویا -

 ... انیهم سردرد، باز هم از پا افتادنِ ک باز

داد و قرص رو از پوشش خارج کرد و در  لمیتحو یمصنوع لبخندي

 ذاشت زمزمه یکه داخلِ دهانش م یحال
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 :کرد

 درد نکنه ... گلتدست  -

 ... دیآب رو سر کش وانِیول

 جعفري خسته رو به من گفت: ماهان

 ،یلب تاپ هی ن؟یدببه من  نیاي دار گهید ستمِ یخانم گلپسند، س -

 زي؟یچ

 شدم و گفتم: زیخ مین

 ... ارمیآره ... االن م -

 گفت: یگرفته از خستگ ییبا صدا نیحس

 کار؟ یخواي چ یم -

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست ماهان

ده بکار دستمون  نکهیخوام قبل از ا یم اره،یداره جوش م نیا -

 ... اتو کد گهید یکیاطالعات رو منتقل کنم به 

 گه؟ید داره

 م:ي آخر رو رو به من گفته بود، سري تکون داد و آهسته گفت جمله
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 آره ... -

 فريجع ايکرده رو بر هیبرام ته مانیرو که پ یبه اتاق رفتم تا لب تاپ و

 ... ارمیب

 تو آستانه ي درِ اتاق خشک شد ... پام

 مان؟یپ

 لب گفتم: ریو ز دیهام گرد شد، ابروهام باال پر چشم

 !مان؟یپ -

 بلند تر گفتم: ینشست رويِ لب هام و کم یواقع لبخندي

 !مانیپ -

 د؟یزودتر به فکرم نرس چرا

 به شدت باهاش مشکل داشت، هوشِ انمهریمن که ک ییِ پسردا مان،یپ

 ايِ فوق العاده اي داشت! انهیرا

 نگچ زیلب تاپ رو از رويِ م بایسرعت به داخلِ اتاق رفتم و تقر به

 زدم، با حداکثر سرعت به سالن برگشتم و با

 که درجه اش درکنترلِ من نبود گفتم: ییصدا
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 !دمیفهم -

 ضیرم عاه کردن، لبخندهمه با هم باال اومد و با تعجب به من نگ سرها

 تر شد:

 !میکار کن یچ دمیفهم -

 با چشم هايِ سرخش که گرد شده بود نگاهم کرد و گفت: انمهریک

 تو؟! یخوب -

 تکون دادم و گفتم: سري

 تونه کمکمون کنه ... یم یک دمیمن فهم -

 از جاش بلند شد، و آروم گفت: یکم نیحس

 !؟یک -

 نیسه حبفورا دوباره نگاه  یکردم ول انیبه ک ینگاه میگرفتم و ن ینفس

 دادم و گفتم:

 ام! ییپسردا مان،یپ -

 گفت: یبا تخس انمهریک

 نچسبت؟! ییِاون پسردا ؟یک -
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 کردم و گفتم: اخم

 !انیک ستینچسب ن مانیپ -

 یسد هاي گوشت اونهاش رو به هم فشرد، انگار جوابش رو پشت  لب

 کرد ... یم یمخف

 باال انداختم و گفتم: شونه

 دایي پا انهیمشکلِ را دمیتا حاال ند وترِ،یشه گفت مخِ کامپ یم مانیپ -

 ... ادیبشه و از پسش برن

 زد: یکمرنگگرفت، لبخند  دیام یانگار چشم هاش کم نیحس

 واقعا؟ -

 خرناس کشان گفت: انمهریک

 الزم نکرده! -

 گفت: انیبود اخم کرد و روبه ک دهیکه چرتش پر ایمیک

 ترانه داري؟ ییِبا پسردا یتو چه مشکل -

راي ب تنها نیداره و ا مانیبا پ یچه مشکل انیدونست ک یکه م یحال در

 ساکت کردنش بود!
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 ... دیاش کش یشونیانداخت و دست به پ نیینزد و سر پا یحرف انیک

 از جا بلند شد و گفت: نیحس

 دمِ دست هست؟ ؟یکن داشیپ یتون یم -

 بود گفت: دهیاز چهره اش پر یهم که خستگ ماهان

 ؟نیکن داشیپ نیتون یآره خانم گلپسند، م -

 توجه نکنم، گفتم: انیک یِعصبکردم به حرکات  یسع

 آره ... -

 که رويِ مبل بود رفت و گفت: کتشبه سمت  نیحس

 !شرکت میدنبالش بر رمیزنگ بزن بهش ... م -

*** 

 بامداد ... میدو و ن ساعت

 عده خواب! کیو  داریعده ب کی

 کردن. یم فتیش ضِیدادن و تعو یپاس م انگار

 شد! میاما تالش ها به دو گروه تقس د،یدست از کار نکش یکس
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ردم ک دارشیکه از خوابِ ناز ب یمانیپبه همراه  یسارمو احمد  نیحس

 در حال یبه شرکت رفته بودن و باق

 نقشه ها ... یِبرايِ دوباره سامانده تالش

 خوابِ د،یرس یصداش به گوش نم بایزنگ زدم تقر مانیه به پک یوقت

 خواب بود!

تونست غر غر کرد و من فقط سکوت کردم، و بعد به زحمت  یم تا

 اش کنم که برايِ کمک به یتونستم راض

 شرکتش بشه ... یِراه انمهریک

بعد  د وبه تلفنِ همراهش کر یاشاره زدم، دوباره نگاه ایمیسر به ک با

 آهسته رو به من لب زد:

 !یچیه -

 سوختن ... یکه م دمیبه چشم هام کش یو دست دمیکش یپوف کالفه

ته بود و لحظه اي خواب به چشم هاِي خس داریکه همچنان ب یکس اما

 بود! انمهریاومد، ک یاش نم

*** 
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 ...به خودم کردم  ینگاه نهیسرد رو به صورتم زدم و تو آ آب

 گرفتم ... جمیو چشم از چهره ي گ دمیاي کش ازهیخم

 کرد: یبود که با تلفن صحبت م انمهریسالن که برگشتم ک به

 ست؟ین ديیام یحت یعنی ؟یچیه -

پنج  عدد سه و پنجاه و سرش،پشت  وارِ ید رويِساعت  ستادم،یا کنارش

 داد ... یرو نشون م قهیدق

 شد و گفت: دهیکش نییصداش پا دیناام

 باشه، پس منتظرم ... -

 رو قطع کرد و رو به من شد، شونه باال انداخت و گفت: تماس

ها  لیز فاا یکیجز  یکنن ول یدارن تالش م گهی... م ستیخبري ن -

 از به راه راست اومدن نشون ینشون چیه

 دن! ینم

 :دیزد و دست به موهاش کش تلخندي

 م.ش ینم وونهیو د م سرِ کارم ... حداقل ذهنم مشغولِبهتره برگرد -

 !خیازم دور بشه که دستش رو گرفتم، سرد بود، مثلِ  خواست



 

  1775                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

به  یِسچرخوند و بعد چشم هايِ طو هیبق نِیرو از بااليِ سرم ب نگاهش

 خون نشسته اش رو به چشم هايِ قهوه

 ام داد و گفت: خستهرنگ  اي

 ؟یخواب ینم -

 رو فشرد و گفتم: دستم

 داري. ازیبه خواب ن شتریفکر کنم تو ب -

 :دیرو رويِ لبش کش زبونش

 ... ادیتونم، خواب به چشمم نم ینم -

 !رمهانیتونستم بخوابم، چه برسه به ک یرو تکون دادم، من هم نم سرم

 و آهسته گفت: دیکش رونیرو آروم از دستم ب دستش

 سرپا بودي ... یلیبکن ... خ یاستراحت هیتو  یول -

آروم برگشت سرِ کارش و مشغول شد به منتقل کردن اتد ها به  و

 ... ستمیس

*** 
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با  ودب اریبودم، مغزم هوش داریبودم، خواب که نه ... خواب و ب خواب

 بودنِ چشم هام، گوش هام بستهوجود 

 ... دیشن یرو خوب م صداها

و  بود که چشم هام ظاهرا به خواب رفته بودن قهیدونم چند دق ینم

 تر از ساعت هاي گذشته شده اریهوش مغزم

 :دمیاز جا پر ایمیکه با صدايِ پر ذوقِ ک بود

 جـون من؟ -

احتماال  خطهام رو تنگ کردم و بهش دوختم، شخصِ پشت  چشم

 نبود و ممکن بود که خبرِ نیجز حس یکس

 داشته باشه؟ یخوب

 با صدايِ بلندي گفت: ایمیشدم، ک زیخ میفکر ن نیا با

 گم بهشون! یشکرت! باشه ... باشه مآخ خدا  -

ب لداد که هاج و واج  یانیتماس رو قطع کرد، نگاهش رو به ک وبعد

 اش بود، رهیبود و خ ستادهیتاپ به دست ا
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شته دا ها به زور پلک هاشون رو باز نگه یبودن، هرچند بعض داریب همه

 گفت: دیلرز یکه م ییبودن، با صدا

 زیهمه چ شن،یز مبا یها همگ لیکردن، فا یابیاطالعات رو باز -

 برگشته!

 رفت! ادشونیهم  دنینفس کش یانگار همه حت یلحظات

 بود که بلند گفت: یدونم ک ینم

 هـو! وی -

ونه خدي زده بود به باروت که صدايِ شا شیکه بود، انگار آت یهر ک اما

 رو برداشت!

 یچهر  یبود، ول یدونم اون بغض از چ ینم دم،یبا بغض خند دم،یخند

 که بود کم مونده بود اشک رو از چشم

 خنده هام ... نیکنه ب ریسراز هام

و  ي بهت زده افهیق ای ا،یمیي ک هیبغض از شاديِ بچه ها، گر دیشا

 بود ... انمهریناباورِ ک

 بود! نیریکه بود ش یهر چ اما
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 رنگش رو باز کرد و آروم گفت: یلب هايِ ب انمهریک

 ا؟یمیک یکن یم یشوخ -

 که بود مطمئنا تونست صداش رو بشنوه ستادهیاش ا یکه دوقدم ایمیک

 جواب داد: یبا صدايِ لرزون

دارن  ... االن هم انیباور کن ک ؟یِوخشنه به خدا ... مگه االن وقت  -

 نقشه ها! ريیکنن به پالت گ یشروع م

هش ! عمرا بذاره بستیشرمنده ات ن گهیراحت، د التیبهت بگم خ گفت

 !یاخم کن

 یبه من کرد ... چشم هاش برق م یخنده هاش نگاه نِ یو ب دیدخن

 و دیو چه از ام شوقزد!چه از اشک 

 !یشادمان

 هآشپزخونوسط گذاشت، آروم به سمت  زِیلب تاپ رو رويِ م انمهریک

 و بعد ناگهان قدم ستادیرفت، لحظه اي ا

از ترسِ هر حرکت  دمیکرده عقب کش له من،کرد سمت  تند

 سر انمهریاي که ممکن بود از ک رمعقوالنهیغ
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 و لب زد: ستادیام ا یوجب کی بزنه،

 مخلصتم ترانه ... مخلصتم! -

 !دیگوشه ي شالم رو گرفت و بوس وبعد

 یکردم، به حت یلحظه به صدايِ هو کردن هاي همکارهام فکر نم اون

 یکه داشتم هم فکر نم یحسِ خجالت

پرِ  ويِلب هايِ سردش رو ر یِکردم که انگار گرم یفکر م نیبه ا کردم،

 کردم! یشالم حس م

 :انمهریک

کردم، روزهاي  یام رو داشتم تجربه م یحس هاي زندگ نیتر تازه

 یبار داشتم تويِ زندگ نیرو براي اول یخوب

 کردم ... یحس م ام

 !یلی! خیِ حسِ خوب یلیکنه خ تیازت حما یکس نکهیا

 یترانه ب تیمااي نداشتم، حسِ ح یکه توي عمرم حام یمن برايِ

 بود ... یدوست داشتن تینها



 

  1780                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 لیمکه برخالف  یکه براي جمع کردنِ بچه ها کرد، تا وقت یحرکت از

 و نیرو همراه با حس مانیام پ یباطن

 !ها لیدوباره ي فا یابیاش شد باز جهیبه شرکت فرستاد و نت احمد

 روز ها! نیا دیخند یوجودم انگار م تمامِ

 یمبهتر حالت  یلیخ یروزها حت نیتارِ موهام خوشحال بودن و ا تار

 گرفتن!

ه بده صورتم امروز بهتر صورتک خن د،یخند یروزها بهتر م نیهام ا لب

 زد ... یخودش م

 نشست! یانگار لباس ها بهتر رويِ تنم م یحت

 زد ... یبه روم لبخند م یزندگ

 امروز ... و

 شد، بعد از ساعت ها تالشِ بچه ها برايِ یقطع یهمه چ باالخره

 دوباره ي نقشه ها، بعد از ساعت ها دنِیکش

 به زیباالخره همه چ داريیخوردن، بعد از ساعت ها تالش و ب حرص

 اسم ما شد ...
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 قرار گرفت ... دییها مورد تا نقشه

 نقشه ها جلويِ چشمم بود ... دییتابچه ها بابت  یخوشحال هنوز

 رودف نیخورد و رويِ زم یکاغذ بود که تو هوا چرخ م هیثان چند ظرف

 اومد ... یم

 د،یچیپ یخنده هاشون، سر به سر گذاشتن هاشون توي گوشم م صدايِ

 درآغوش گرفتن هاشون، دست رِیتصو

 رفت ... یهاشون جلوي چشمم رژه م دنیکوب

 .م ..توقف کرد عابر خطچراغِ زرد سرعتم رو کم کردم و پشت  دنِید با

 به بدنم کش و قوس دادم ... یرو باز کردم و کم کمربند

 اي مونده بود.. هیشمار دادم، پنجاه ثان هیرو به ثان نگاهم

 ر ورو دوباره بستم و هنوز سرِ جام مستقر نشده بودم که س کمربند

 رو پر نیصدايِ تلفنِ همراهم فضايِ ماش

 سوگل بود، خواهرم! کرد،

 ام پررنگ شده بود! یزندگ روزها نقشش تويِ نیکه ا دختري
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م به واشی واشیرو  گهیحسِ خوِب د کیداد و  یم امکیزد، پ یم زنگ

 کرد ... یم قیتزر

 جواب دادم: یمعطل یب

 جانم؟ -

 جواب داد: خوشحال

 ون؟شد نقشه هات دیی! تاکی... تبر کیتبر ان،یداداش ک -

ه از ک ی...، با لذت هیو پنج ثان یشمار نگاه کردم، س هیبه ثان دوباره

 کلمه ي داداش به تنم نشسته دنِیشن

 :بود،گفتم

 گل خانم؟ یدون یآره ... تو از کجا م -

 ذوق جواب داد: با

. ونام آخه ..خونه ي ا دم،یگفت شن یم هیداشت به هد رانیداداش م -

 خوشحال شدم ... یلیواي داداش خ

 رو جا زدم و با لبخندي گفتم: دنده

 بابات که باخت! ا،یزن یم اديرعیتو چرا؟ غ -
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 بلند: د،یخند

 !رهیم ادشیشه  ی! بزرگ مستیمساله اي ن -

که  ارشم هیبود، تند و با توجه به ثان طونیدختر ش نیا بی! عجدمیخند

 بشه گفتم: کیبه ده نزد رفتیم

 !ایدیه گوشِ بابات برسونه تبعبمواظب باش، باد  -

 زد تو صداش: یموج م طنتیش

 دستش! ریاز ز رمیجوري در م هینگران نباش،  -

 شد که گفتم: یم صفر کیشمار نزد هیثان

 کاري نداري؟ چراغم،حرکت کنم، پشت  دیبا -

 تند تند گفت: یام رو که متوجه شد، با لحنِ مهربون ول عجله

بگم، قربونت برم داداِش  کیهت تبرنه داداش جونم، زنگ زدم ب -

 خداحافظ! پم،یخوشت

ال پد رو کنار گذاشتم و پام رو رويِ یرو قطع کرد، خندان گوش وتماس

 بزنم یمهلت نداد من حرف یفشردم، حت
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ودن بوب روزها به جمعِ افرادي که باهام خ نی... چه قدر خوب بود که ا

 شد! یداشت اضافه م

*** 

 پلک هاش بود ... حق داشت! یِپ منبود و نگاه  دهیخواب ترانه

ا با نقشه ه دییخبرِ تا دنِیداشت و بعد از شنن یروز خوابِ راحت دو

 خواب ... ايِیراحت پناه برده بود به دن الیخ

 پرتره اي بود که به نیي مظلومش تويِ خواب برام قشنگ تر چهره

 بودم! دهیعمرم د

 گونه اش رو نوازش کردم ... دست،با پشت  آروم

فه ملح رِیکه از ز دمیهايِ دستش رو بوس انگشتشدم و نوك  خم

 زده بود ... رونیب

 رازام بود، تنِ خسته ام رو کنارش رويِ تخت د یهمه ي زندگ ترانه

 .دمیکردم و به سمتش چرخ

ام  یدختري که روبروم به خواب رفته بود عادي قدم به زندگ نیا

 غهیشرمانه خواستم ص ینذاشته بود، من ازش ب
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 بشه ... ام

 درشپهايِ  یبدهمجبور شد برايِ پرداخت  ینبود، ول ریي من فق ترانه

 که مادر و یبا من یتن بده به زندگ

 انداختن ... رونشیشون ب یمثلِ تفاله از زندگ پدرش

 زنِ نداشت که مجبور بشه به خاطر پول یي من انقدر مشکل مال ترانه

 که یلعنت به اون کس یبشه ول یکس

 نیاازا عتماد  ند،گلپس ومرثیمثلِ ک یفیشرکرد از مرد  کالهبرداري

 مرد سوء استفاده کرد و ضربه زد به خونواده

 .اش

ود بخونواده خارج  نیبه بار آورد که از توانِ ا یهايِ کالن یبده

 پرداختشون ...

 ارب نیخونواده براي برداشتنِ ا نیبود که مجبور شد دختِر ا نیوا

 با من تن غهیاز دوشِ خونواده اش به ص نیسنگ

 ... بده
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 ها خارج یاون بده یبدي نداشت ول یمال تیي گلپسند وضع خانواده

 شدنِ دیبود براي سف تیوضع نیاز ا

 یخونواده قرمز م نیهاي تو حسابِ ا پول تیهاي پدرش! وضع حساب

 در برابرِ چک هاي به حساب یشد وقت

 گرفت ... یقرار م گذاشته

ا بمن  و ترانه شد همسرِ یمعمول یمال طیشرا نیازدواج کرد با هم سام

 ... طیشرا نیهم

 کردم در حقش؟ اجحاف

 بود؟ نامردي

 ؟یمروت یب

 یکه عاشقش بودم نم یمن واقعا بد کردم در حقِ ترانه؟ من یعنی

 اي کمکش کنم؟ گهیتونستم به شکلِ د

 توستم به خودم یاي نم گهیشکلِ د چیبه ه یتونستم، ول یم دیشا

 کمک کنم ...
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کردم، سرم رو رويِ مرزِ دو بالشت  کیرو به صورتش نزد صورتم

 شدم به پلک هاش ... رهیگذاشتم و خ

شم بود که روزي با خ یکه پشتشون چشم هايِ قهوه اي رنگ ییها پلک

 کردن، روزي تنفر یبه من نگاه م

 محبت! یروزها، کم نیکردن و ا یم نثارم

 شد؟ یچ

 دم؟یو ترانه از کجا به کجا رس من

 روز به روز عاشق تر شدم و ترانه؟ من

 ؟یچ ترانه

 به من داشت؟ یحس

 حس، عالقه بود؟ نیا

 براي ترانه؟ منماه مونده بود از شرط  چند

به  دهشد تن ب یم یسه چهار ماه ترانه راض نیماه؟ چهار ماه؟ تو ا سه

 من؟ شِیپ یشگیموندنِ هم

 !ندهیکردم به آ یفکر م یوقت دیلرز یم دلم
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 موند؟ یم ایرفت  یشد؟ م یم یچ

 موند! یاز من نم زيیچ گهیرفت که د یم اگر

 یم نتیدستش حلقه اي رو که من به انگشتش فرو بردم ز هنوز

 من و شِیشد پ یم یترانه موندن یعنی د،یبخش

 آغوشم؟ تو

 هریخ دم،یو دوباره عقب کش دمیاش رو بوس یشونیزدم، آهسته پ لبخند

 فکر کردم که نیبه سقف شدم و به ا

 !چیه یعنیترانه برايِ من  یب یزندگ

 :ترانه

ِي هام رو تويِ هم حلقه کردم و به جعبه ي دستمال کاغذيِ رو دست

 شدم ... رهیخ زیم

و بودم؟ چرا مالقات ر نجایا یکردم؟ براي چ یکار م یچ نجایا من

 رفتم؟یپذ

 نجا؟یا چرا

 رفتم؟یشاپ پذ یکار داشتم که دعوتش رو به کاف یمرد چ نیا با
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ه کافتادم ... از من خواست  ششیپچند ساعت  تلفنِ ادیزدم و  پلک

 حاضر باشم تا حرف نجایعصر ا پنجِساعت 

 ؟یرو بشنوم ... براي چ هاش

 خواست بگه؟ یم یچ

رد گه ک ییمرد، با موها نیمردي روبروم سر بلند کردم، ا ستادنِیا با

 نبود جز یسالها روش نشسته بود، کس گذر

 مجد! رضایعل

لبخندي به لب داشت و چه قدر  ستادم،یگرفتم و به پاش ا ینفس

 بود! انمهریک هیشب ـبیعج

 لبخندهاش! یحت

 رو نشون داد: یدست صندل با

 ... نیلطفا بش -

بهش  یلب هام رو رويِ هم فشردم، منو رو برداشت و نگاه نشستم،

 زیخدمت به م شیباال برد و پ یکرد، دست

 د و گفت:به من کر ینگاه میشد، ن کینزد
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 قهوه؟ -

 گرفتم و گفتم: یکوتاه نفسِ

 !یشکالت کیچاي با ک -

 کی، قهوه کیو لبخندش دوام دار شد، سفارش داد،  دیباال پر ابروهاش

 !یشکالت کیچاي و دو ک

 شد، لب باز کرد و گفت: رهیشدم، بهم خ رهیخ بهش

 دارم! تدوس -

ب لهام، بدنم سرد شد، چشم هام گرد شد و  هیکرد تويِ ر ریگ نفسم

 هام از هم فاصله گرفت!

 ستزد و د هیتک یو خنده هاش لرزه انداخت به تنم، به صندل د،یخند

 تويِ هوا تکون داد:

 سکته کنه! دخترِ رو باش! کم مونده -

 گفت؟ گفت من رو یمرد چ نیزحمت تونستم خودم رو جمع کنم، ا به

 دوست داره؟

 :دست هاش رو تو هم گره کرد و به جلو خم شد د،یلرزتنم  دوباره
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 یجلويِ مشکالت خم نم یاحتر نیبه هم ،یفوق العاده مبارزه طلب -

 اي داري ... پس قوي تیشخص ،یش

 !یهست یداشتن دوست

 یمن انمهریچرا ک دمیفهم یهام رو محکم رويِ هم فشردم، حاال م لب

 !ستهیمرد با نیتونست جلويِ ا

و  بود رويِ من رهیهاش به شدت نفوذ داشت رويِ روحِ آدم و خ چشم

 روحم!

 هاش رو باز و بسته کرد و گفت: پلک

 من اون حماقت رو بکنم.. نکهینازي، قبل از ا هیشب -

ت، ذاشو سفارش ها رو برابرمون گ ستادیا زیخدمت دوباره کنارِ م شیپ

 بعد دور شد ... یو کم

 دوباره ادامه داد: رضایعل

.. و باعث شد من عاشقش بشم . نیبود، و هم نطوریهم قاینازي دق -

 وونهیکرد، د یبا من نساخت، بدخلق یوقت
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ام  یزد به سرم و کاري کردم که هنوز که هنوزِ رويِ زندگ شدم،

 شم یاوقات واقعا خسته م ی.. بعضرگذاشتهیتاث

 خودم مقصرم! یول

 رو دورِ فنجون لرزونمدست  د،یاز قهوه اش نوش یکرد و کم سکوت

 کردم صدام هم نلرزه که یحلقه کردم و سع

 بشم برابرش: رسوا

بشه دوستش ونازي هنوز هم همونطور با صالبت باشه  نیکنیفکر نم -

 داشت؟

 رو خورد و گفت: کیاز ک یکم د،یخند

 !وزریاز د شتریب هنوزم دوستش دارم.. هر روز، -

 ت:شد و گف رهیبهم دوباره خ د،یباال پر ابروهام

 ،یرکساز ه شتریاطرِ همون نازي، تو رو هم دوست دارم ... تو بو به خ -

 ... ینازي هست هیدخترهام شب یحت

 مکث کرد و آروم گفت: یکم
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 تونه جايِ  یکس نم چیدارم ... فکرِ بد نکن، ه تمثلِ دخترم دوس -

 انگار هیکه هر ثان رهینازي رو برايِ من بگ

 یم کنه، هر روز شگفت زده ام یومن رو هم جوون تر م شهیتر م جوون

 یدخترِ نازي هست شتریکنه! تو انگار ب

 .پدر دوست دارم هیتو رو مثلِ  دي؟یسارا و سوگل ... پس فهم تا

 پدر؟ ، اخم کرد: کیزدم، مثل  پوزخند

 چته؟ -

 شدم توي چشم هاش: رهیخ

 !نیکردي نپدر؟ شما برايِ پسرِ خودتون پدر هیپدر؟ مثلِ  -

 گفت: نشونیهاش رويِ هم قفل شد، به زحمت از ب دندون

 !ستیپسر من ن انمهریک -

 هم اخم کردم: من

ن اي و اخون، دي  ن،یکنه شما پدرش یثابت م زیهمه چ ن؟یمطمئن -

 که باعث شد نازي یمیخاطره ي قد هی
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له ت ساو هف ستیبمرد  هیرو باردار بشه و حاال اون نطفه  انیي ک نطفه

 اون پسرتون دیاس که هر کاري کن

و رش زن نیتون یبعد م ن،یبرايِ اون پدري نکرد ی... وقت شهیم محسوب

 من ن؟یدختر دوست داشته باش هیمثلِ 

 شک دارم! که

 گفت: نییپا ییتند و صدا یلحن با

 شباهت ! به خاطرِ یجايِ شک نداره، تو، مثلِ دخترم چیه منحرف  -

 یبه نازي! من هرچ تو اخالق بتیعج

و تندارم، به خصوص به زنِ مردي که اسمش  هیچشم به زنِ بق باشم،

 اشتباه هیشناسنامه امِ و فقط به واسطه ي 

 ... نمتیخواستم امروز بب نیشده! و به خاطرهم پسرم

 یم زيیمردي بود که اگه چ رضایداد، عل یهاش بويِ صداقت م حرف

 پس د،یترس ینم یخواست بگه از کس

 تونستم به حسش اعتماد کنم! یم

 گه! یکه خودش م یِهست، همون یکنم که اگه حس اعتماد
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 هاش نباشه! حرفاگه راست بگه و نقشه اي پشت  البته

 تر و با افسوس گفت: آروم

 نینبود، ا یزنِ عصب نیاکردم، نازي  لیزن تبد نیمن نازي رو به ا -

 که انقدر زود از کوره در بره، نازي یزن

ب !و عذامونمی... پش دمیموفق و قوي بود، من بال و پرش رو چ یزن

 درباره ي تو هم خوامیوجدان دارم اما نم

 باشم ... داشته

 یقعمبل، انگار داشت کم کم ترانه ي وا یِزدم به پشت هیتک خونسرد

 کرد، وقتش بود، صداش کرده یظهور م

 اهشفته نگر باالشد، با ابرويِ راست  یم کیو داشت کم کم نزد بودم

 از قهوه اش رو گهیکردم، جرعه اي د

 و به من اشاره کرد: دینوش

 ات سرد شد ... ییچا -

ف رو با چاي فرو بردم، صداش رو صا کیتکون دادم و تکه اي ک سري

 کرد و گفت:



 

  1796                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 ه.ش یدور باش! به خاطر خودت، برات پشتوانه نم انمهریازک -

 تو وجودم:زد  یخنده اي کردم، اعتماد به نفس موج م تک

 حرفتون رو قبول کنم؟ دیچرا با -

 نگاهم کرد و آهسته گفت: یکم

 متولد بشه ... گهینازيِ د هیخوام  ینم -

 گرفت که گفت: سوالرنگ  نگاهم

ارش چه قدر بهت عالقه داره، از نگاه هاش، رفت انیدونم ک یم -

 خوب ،یمون ینم ششیدونم پ یمشخصِ ... م

هم همون کاري رو  انیبري، ک یخواست یترسم وقت یم شناختمت،

 نازي! یبکنه که من کردم و تو بش

 زدم: پوزخند

...  نیگیت مي پسر کو ندارد نشان از پدر؟ آره! راس هیهمون قض -

 رو انیخوام ک یگفته من م یک یممکنِ! ول

 ترکش کنم؟ دیکنم؟ من نامزدشم! همسرشم! چرا با ترك

 زد به عقب: هیتک د،یخند
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 ه داره، باک یبا اون همه ضعف اي؟یکنار ب انیخواي با ک یچطور م -

 بچه ي دو ساله اس، هیاخالقش که مثلِ 

 بودنش! میعق نطوریهم و

 !هنیي حرف هاش رو بب جهیزل زد تويِ چشم هام که نت اريیبا هوش و

 بمونم؟ انیگرفتم، من قرار بود با ک قیعم ینفس

 ود!مرد ب نینبود! مهم گرفتنِ حالِ خوشِ ا مهم

 باال انداختم: شونه

ضعف  ن،یاشته باشکنار اومدم ... و توجه د انیک یِمن با همه چ -

 بودنش میعق نطوریاخالقش و هم ان،یک

 یم یچ ستینداره جز شما و کارهاتون جنابِ مجد! برام مهم ن یلیدل

 نویا یول ن،یکار کن یچ نیخوا یم ن،یخوا

 برايِ مشورت! نیستین یکه شما آدم اصلح نیبدون

 شده بود، دستش رو مشت کرد: یعصب

 ترانه! ستیبرات خوب ن انیبودن با ک -
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عوت مرد از من د کینکردم، مثال  فمیجام بلند شدم، دست تويِ ک از

 کرده بود!

 رو رويِ شونه ام انداختم: فمیک

خان!  رضایبد جنابِ عل یخوبه و چ یچ نیبه من بگ نیتونیشما نم -

 خم یمن اگه به قولِ شما قوي ام، به راحت

انقدر هم عقل دارم که  نیبدون نویشم جلويِ مشکالت، پس ا ینم

 کار کنم! یبدونم چ

 ازش دور شم که اون هم بلند شد، گفت: خواستم

 ... نکهیو اشک نکن ت یخواي بکن، ول یباشه، هر کاري م -

 شناش کردم:به چشم هايِ آ یکرد و من برگشتم و نگاه مکث

 ... شک نکن! تو رو مثلِ دخترم دوست دارم نکهیشک نکن تو ا -

 تکون دادم و ازش دور شدم.. سري

 ... دمیشهام ک هیشاپ و هوايِ مطبوعِ بهاري رو به ر یزدم از کاف رونیب

 تونه من رو یکرد که م یواقعا فکر م

 ضربه بزنه؟ انیگه؟ که به ک یکنه به کاري که م یراض
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 گذشت؟ یم رضای علتو سرِ یچ

*** 

 ... دیشن انمهریگفتم و ک من

 حرف زدم و اون سکوت کرد ... من

 ادتریو غمِ توي چشم هاش ز شتریبه لحظه اخم رويِ صورتش ب لحظه

 شد ... یم

با درخواست  ادیکنار نم انمهریدونستم ک یشد و من م یتر م سرخ

 !پدرش

 و دیکه تموم شد، لحظه اي مات نگاهم کرد، زبون رويِ لب کش حرفم

 گفت: یبه سخت

 ؟یقـ ... واقعا اون ... اون بهت گفت منو ... منو ترك کنوا -

 یلو، بود ییرابطه جدا نیهام رو رويِ هم فشردم، درسته سرانجام ا لب

 اش رو داشت از من ییاالن توانا انیک

 ست؟ی من کنارش نبه بودنِ اديیز دیبشنوه که ام هم

 !نه
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 آهسته گفتم: نیبنابرا

 آره ... -

 :دیو موهاش رو به چنگ کش دیرو گز لبش

 کنه؟ یکارو با من م نیچرا ا ا،یخدا -

 ... واریرو دوختم به د نگاهم

 ادیپ یراه رضایگفتم چون دوست نداشتم عل انیرو به ک زیهمه چ من

 ی... نم انیزدن به ک بیکنه براي آس

ست دکه حاال آشکار شده بود،  یپنهانقرارِ مالقات  نیاز ا خواستم

 ... انیک دنِیبسازه براي کوب زيیآو

 !ستمیآدمِ پنهان کاري نبودم و ن من

تر  کیدم نزد، بهش نزد یورم کرد ول گردنشسرخ شد، رگ  صورتش

 کتف هاش و نِ یشدم، دستم رو گذاشتم ب

 حرکتش دادم ... آروم

 !یکینزد نیعادت کرده بودم به ا من

 صداش زدم: آهسته
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 انمهر؟یک -

 جوابم رو داد: خفه

 انمهر؟یجونِ دلِ ک -

 کوتاه گرفتم و گفتم: ینفس

 و هم گرفت ... خب؟رزد، جوابش  یحرف هی...  اریبه خودت فشار ن -

 بود: ریکرد، چشم هاش بدجور دلگ نگاهم

 نَتت؟یکه خواسته بب یچرا بهم نگفت -

 پام: رِیز نِیشدم به زم رهیازش گرفتم و خ نگاه

نگ ز...  شدنیدونم چرا قبول کردم و رفتم د یدونم ... اصال نم ینم -

 ی... حت نمتیبب خوامیزد و گفت م

 شماره ام رو از کجا آورد ... دونمینم

 لرزون گفت: یینشست رويِ دستم، با صدا دستش

 شم؟یاز پ ريیتو که ... تو که نم -

 هامبار دست هاش رويِ بازو نیهام رو محکم به هم فشار دادم، ا لب

 نشست:
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 که؟ ريیهان ترانه؟ نم -

 داد ... ینشون م یچه واکنش رمیم گفتمیگفتم؟ بهش م یم یچ

شد  نیسنگ بیام عج نهیلحظه حس کردم س کیلحظه ... فقط  کیو

 خواستم برم؟ واقعا بعد از ی... واقعا من م

بهم  و دستایکردم مردي رو که کنارم ا یترك م دینُه ماه، من با اتمامِ

 محبت کرد و پشتوانه ام بود؟

 سرش رو رويِ شونه ام گذاشت: د،یاش هم لرز چونه

 ... یم... همه کَس رمیمیبري م -

 هاش دورم حلقه شد و من باز هم سکوت کردم! دست

 د؟یرفتم؟ با یم دیزده بود، من با یلیمحکم به صورتم س یکی انگار

 وجود داشت؟ ديیاصال با

 ... ندهیشد تو ماه هاي آ یم یچ

 برامون؟! ديید یچه خواب ا،یخدا

 :انمهریک

 ماه ... خرداد
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 ماه برايِ من! نیبدتر

 اومدم ... ایخرداد ماه به دن ش،یو هشت سالِ پ ستیب من،

 خرداد ... پنجِ

ي ه اکرد که پدر و مادرم، لحظ یکس فکر نم چیاومدم ه ایبه دن یوقت

 کنه یپدرم، سع یبهم محبت نکنن و حت

 !رهیرو که برام مونده ازم بگ یکس تنها

 ی... مگه م یعاطفگ یهمه ب نیسخت بود تحملِ ا اديیبود، ز سخت

 باهام رفتار کنه؟ نطوریشد ا

 باهاش؟کار کردم مگه  یچ

 ره؟یخواست ترانه رو هم از من بگ یم یحت که

مه سناکردم و به شنا یهام رو محکم با دست هام ماساژ دادم، پوف چشم

 ام نگاه کردم که روبرويِ من باز بود..

 و هشت؟ ستیو هفت ساله بودم با ب ستیب

 گذشت؟ یام م یسال از آغاز بدبخت چند

 رويِ اسم پدر و مادر ... تلخ لبخند زدم ... دمیکش دست
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 روز رو؟ نیکردن ا یکار م یي پدر و مادرا چ هیبق

 گرفتن؟ یم کیک

 گفتن؟ یم کیتبر

 دن؟یخر یبچه هاشون کادو م براي

 رو داشتم. یو خال خشکنگاه  کیحسرت  یکه حت من

 نبودم. یروزِ تولدم راض دنِیوقت از رس چیه

 بگه؟ کیبود که بهم تبر یبشه؟ کس یچ که

 داد، روزي یبه تلفن هاي من جواب نم یروز حت نیهم ا یب یب یحت

 تويِ عمارت حقِ بردنِ اسم یبود که کس

 !شونیپر رضایشد و عل یرو نداشت، نازي حالش بد م من

 ؟یپس من چ یکرد آرومشون کنه ... ول یم یبود که سع یب یب و

 کرد؟ یمن رو آروم م یک

ا از پروژه ه یکیهم نبود ... براي سر زدن به  نیخبري از حس یحت

 تماس گرفت کهزد و بعد ازاون،  رونیب

 ي برگشت به شرکت رو نداره و رفت! حوصله
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 !یراحت نیهم به

 !منِنبود امروز روزِ تولد  ادشیهم  قمیرف نیبهتر

 و هشت ساله شد! ستیمجد، ب انمهریک

و بخش! دینقطه ي روشن، ام کیام رو، به دنبالِ  یکردم زندگ مرور

 نقطه ي روشن بود کیحضورِ ترانه  دیشا

 !یاهیهمه س نیا نِیب

 فتر یموند؟ اگه م یرفت؟ م یبا من بود؟ م یترانه تا ک ؟یتا ک یول

 یو نه سالگ ستیآوردم؟ ب یمن دووم م

 دم؟ید یم رو

شن ام بود امروز ... ج یروزِ زندگ نیو سخت تر نیبدتر دم،یکش آه

 اومدنِ من! اینداشت به دن

 ره؟یخواست جشن بگ یم یچند ک هر

 کس! چیه

که  ستیکس ن چیه ینینقطه که بب نیبه ا یسخت بود برس یلیوخ

 برايِ خودت، وجودت ارزش قائل بشه که
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خند لب یحت ایبگه  یکیتبر ره،یبگ یاومدنت، جشن ایسالروز به دن برايِ

 بزنه!

 !ییو قلبم.. قلبم هم درد گرفت از تنها دیچیهام تو هم پ دست

 دیشا یخواستم ول یکرد، من عشقِ ترانه رو م یهم درکم نم ترانه

 با محبتش کنارِ من، بابت یحضورِ آروم و کم

 خواستم! یرو نم نهایو من ا نشید دیشا ایبود  عادتش

 یلیخ دیشا ا،یبود تويِ در کیکوچسنگ  کیاومدنِ من مثل  ایدن به

 رو ایبدجور جوِ در یبودم، ول کیکوچ

 کردم که انگار هنوزم آروم نشده بود! متالطم

 نهوویددفتر و فکر کردن به گذشته ...  شدم، بس بود نشستن تويِ بلند

 زدم به یشک اگر سري م یشدم ب یم

ت و هف ستیب ،یو هفت پنجِ خردادي که از سر گذروندم.. راست ستیب

 و هشت تا؟ ستیب ایتا 

 و هشت؟ ستیسالم شد؟ ب چند
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 شهیهم یول دمیبهار رو د دم؟یو هشت تا بهار رو د ستیمن ب یعنی

 خزون بودم، با اومدنِ ترانه به زور شده بودم

 جوونه زده ... تازه درخت

. ودن ..ب کار و پروژه رِیرو ترك کردم، اطرافم شلوغ بود، همه درگ اتاقم

 یکارهاي مربوط به خونه هاي ساختمون

 سمِ اسم و ر م،یداشت ایآربا شرکت  یشد، همکاريِ خوب یانجام م خوب

 یبود، ول دهیچیپ شیاز پ شیشرکتمون ب

 اومد ... یبه چشمم نم نهایکدوم از ا چیه امروز

ش که دل به یکس شِیآبم رو بزنه پ ریکرد ز یپدري داشتم که سع من

 یفقط کم یبسته بودم و اگر ترانه، کم

 جا!داد معلوم نبود االن من کجا بودم و ترانه ک یبه خرج م یسادگ

با  رداون م رضا،ی علکرد در برابرِ یدونستم اگر ترانه مقاومت نم یم

 کرد! یحرف هاش، بدجور خامش م

رو  ارم رضایسخت که نتونست ادامه بده وگرنه زبونِ عل یبه مانع خورد

 کشه! یم رونیاز تو لونه اش ب
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 دهکر غیخودش به بچه اش در رِیاز دادنِ ش یمادري دارم، که حت من

 دونستم؟ خوب هم ی... فکر کردن من نم

 بود، تو خفا و آشکار! دهیدونستم ... نازي کم به رخم نکش یم

خواهري داشتم که دوست داشت سر به تنم نباشه انگاري و من  من

 هنوز که هنوزِ دوست داشتم برام بشه

 که ... ایخواهرِ دن نیبهتر

 به موهام و با اطالع دادن به خانمِ دمیکش یدست نیو غمگ کالفه

 .شرکت رو ترك کردم .. یمیکر

 !نجایدور از ا ییجا کیتا آروم بشم ...  ییجا کیرفتم  یم دیبا

*** 

و شستم  سردرويِ سنگ  دمیآب رو پاش دم،یرويِ اسمش کش یدست

 رو ... زمیعز ابديِ گاهیجا

 !مادربزرگم

 !زیعز
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اتحه ه فروشون و آهست دمیها رو پر پر کردم رويِ قبر، گالب رو پاش گل

 خوندم ...

 که تموم شد، آروم شروع کردم به حرف زدن: ینوران اتیآ خوندنِ

 شیسال؟ ش هی سر نزدم ... چند وقته؟ بهتوقت  یلی! خزمیسالم عز -

 ... یلیخ... اما دلم تنگ ! دونمیماه؟ نم

 ا!ه شهیسالم م یداره س زیامروز چندمِ که؟ آره؟ عز یدون یم زیعز

 هیگر یوقت ادتهیبا درد..  یبزرگ شدم ... ول

خدا رو  میتینکن که اشک  هیگر یگفت یم شهیمگرفت، ه یم ام

 دیشا ز؟یبودم عز میتیکنه؟ مگه  یناراحت م

شتم ندا بودن فقط به نداشتنِ پدر ومادرِ؟ من داشتم و میتی! مگه بودم

 گذره بدونِ تو یسخت م زی... و ندارم! عز

 شه یم فهازم ... کال رهیهم انگار کم کم حوصله اش داره سر م یب ی... ب

 بدجور خسته شدم ز،یاز دستم ... عز

 نیا ادخویم یبرم، ک یمعرفت، نگفت یب ؟یروزي که رفت ادتهی... بدجور!

 بچه رو بزرگ کنه؟ منو سپردي دست
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 چرا؟ ؟یچرا رفت ،ییآرامشم تو یدونست یتو که م زم،یعز ؟یک

 چرا؟ ا،یشدم ... خدا رهیرو بلند کردم وبه آسمونِ بااليِ سرم خ سرم

 زمزمه کردم: دم،یرو بوس قبرخم شدم و سنگ  دم،یکش یآه

 ره،یگبهم از من  نویکنه ا یم یپسرت داره سع ز،یدارم عز شدوس -

 اد؟یپسرت چرا انقدر از من بدش م زیعز

 خوام،یخاطرش رو م یلی... بهش بگو دست از سرم برداره.. خ چرا؟

 !نوه ات بدجور عاشق شدهیلیمامانبزرگ ... خ

 آره سوسن بانو؟ ؟ینک ی... دعا م

 و لب زدم: دمیسنگ رو بوس دوباره

 مایود بزود به ز کنمیم یبار سع نی.. امایخداحافظت باشه بانو، بازم م -

... 

توجه باشم به  یکردم ب یبه لباسم و سع دمیکش یشدم، دست بلند

 بود به راه دهیچسب یبغضِ گلوم که دو دست

 دیا.. بیام ... چه قدر تلخ بود روزِ تولدت، بغض داشته باش یتنفس

 ... یونتون یشادي کن دی... با یبخندي و نتون
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 !یلیروز، خ نیبود ا تلخ

*** 

وِي د رش زونیام گرفتم و به پشتم انداختم و آو اشارهرو با انگشت  کتم

 شونه هاي افتاده ام ...

و هشت سال من  ستیب نیشدم و فکر کردم تو ا رهیکفش هام خ به

 دم؟یچند تا کفش پوش

 تا کفش خراب کردم؟ چند

 دم؟یتا کفش دوست داشتم و نخر چند

ص بار دوست داشتم پام رو تو کفشِ بزرگترهام بکنم؟ به خصو وچند

 پدرم؟

ا پز حوصله ا یها رو باال رفتم و جلويِ در ورودي کفش هام رو ب پله

 خارج کردم و گوشه اي انداختم ...

ه ونخداخل  ریسالنه سالنه و سر به ز دم،یکش نییي در رو پا رهیدستگ

 شدم که ...

 !بـــوم
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 روبروم ... دنِیسرم رو باال گرفتم و باد له با

 شدم؟ خشک

 بود خشک شدن! کم

 مرده بودم ... انگار

ر ... چه خب یکاغذهاي رنگ نیصورت هاي خندان، ا نیآدم ها، ا نیا

 بود؟

 ... دیرو چهره ي تک تکشون چرخ نگاهم

 ترانه تیو درنها اریفرشته،کام ا،یمیک ن،یسام، ترمه، حس نه،یتهم مامان

... 

 سر و شکل؟ نیکردن با ا یکار م یچ تیجمع نیا

ر کا یخواست چ یشکلِ نقره اي با طرحِ پو م یمخروطبا کاله  نیحس

 کنه؟

خوشحال ترمه باعث شد که مردمک هام قفل بشه روِي  صدايِ

 شده بود رويِ یکه طرحِ گربه نقاش یدخترک

 :صورتش
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 جونم، تولدت مبارك! انیک -

 موهام! رِیکرد ز ریگ ابروهام

لد ِن توجمع، کنارِ هم اومده بودن برايِ جش نیا یعنی من؟تولد  تولد؟

 من؟

 و گفت: دیکاله از سربرداشت، خند نیحس

نه و روشن کاون بند و بساط آهنگ ر یکی آقامن فعال تو هنگ ! قِیرف -

 تا من ري استارتش کنم!

 شدم توسطش، دهیها کش اتاقشد و بازوم رو گرفت، به سمت  کمینزد

 دنبالش رفتم، در اتاق یمقاومت چیه یب

 فت:گوارد شد و در رو بست و  سرمباز کرد و هلم داد داخل، پشت  رو

 ن شاء ااهلل؟که ا یکش ینفس م -

 زده زمزمه کردم: بهت

 چه خبره؟ -

 دیشرت سف یرفت که ت تختزد، از کنارم گذشت و به سمت  لبخندي

 روش بود: یرنگ یخی نِیو ج
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 !توتولد  -

 زحمت تونستم لب هام رو حرکت بدم: به

 من؟تولد  -

 شرت به دست به سمتم اومد و گفت: یت برگشت،

 بِ؟یآره، تو ... عج -

که  یچنگ د،یکش رونیشرت رويِ دوش گذاشت و کت رو از چنگم ب یت

 زده بودم بهش ... رتیاز شدت ح

 و گفت: راهنمیرويِ دکمه هاي پ دیکش دست

نشد ...  یول ان،یتم بو نرگس رو هم گف تایرحمان و طاها و آز -

 .انینتونستن ب

 به باز کردنِ دکمه هام کرد که گفتم: شروع

 حالت خوبه؟ ؟یچتولد  ن؟یحس یگیم یچ -

 دیشک یم رونیرو از شلوار ب راهنمیکه لبه هاي پ یزد و در حال پوزخند

 گفت:
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پسرم!گفتم تولدت  زننیبار م هیو فک کنم بهتر از توام، حرف ر -

 تو! یِو هشت سالگ ستیبتولد  جشنِ،

 دي؟یفهم

 وشرت رو به سمتم گرفت  یت د،یکش رونیرو ازتنم ب راهنیبعد پ و

 گفت:

 ... رونیب میبپوش که بر -

 نهیدست به س نیشرت رو به تن کردم، حس یدهن فرو دادم و ت آب

 نگاهم کرد:

 ونم؟خواي شلوارت رو هم من بهت بپوش ینکنه م ه؟یهان؟ چ -

 تکون دادم و کالفه گفتم: سر

 تولد گرفته؟ تو؟ یآخه ک -

 :دیخند

 رم؟یکارم واسه تو تولد بگ یمن؟ آخه من ب -

 یبرايِ من تولد م دیگفت، چرا با یراست م دم،یدر هم کش صورت

 گرفت؟
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 به شونه ام زد: یشد ودست کیبهم نزد دیام رو که د یگرفتگ

بکنه تا  کاري برات هیخواست  د،یفهم یوقت دونست،یترانه نم -

 ... حاال نیاش شد ا جهینت ،یخوشحال بش

 ؟یهست یناراض

 جشن رو؟ نیبود ا دهیترانه تدارك د یعنی ترانه؟

 رو؟ یدورهم نیا

 باشم؟ یتونستم ناراض یکارِ ترانه بود که مگه م اگه

م حالکرده بود خوش یباشم؟ ترانه سع یبود که ناراض وبیمغزم مع مگه

 کنه!

 یزدم، بغض داشتم ول یلرزونکه بهم دست داد لبخند  یحس خوب از

 تا چند ساعت ،یخوشبار از شدت  نیا

 نرویو حاال اون ب نمیآدمِ رويِ زم نیکَس تر یکردم ب یحس م شیپ

 و چه یبودن که چه راض ییآدم ها

 به خاطرِ من دورِ هم جمع شده بودن ... ،یناراض

 خش دار از بغض گفتم: ییصدا با
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 جشنِ تولدمِ! نینباشه اول یام؟ هر چ وونهیمگه د -

 و دیام رو بوس یشونیشد غم، سرش رو جلو آورد و پ نیحس نگاه رنگ

 زمزمه کرد:

 ات رو بچسب! ندهیذشته، آگ الیخ یتولدت مبارك داداش ... ب -

 سیشد که سرم رو چسبوندم به شونه اش و گونه ام خ یدونم چ ینم

 شد!

خواست،  می پناه دلش که ساله پنج –پسربچه ي چهار  کی شدم

 دست هاش دورم حلقه شد و برادرانه در

 ... قمیرف نیبهترشدم توسط  دهیکش آغوش

 گفت: آهسته

 !یاشحال بخوش دی... بسِ! چته مرد؟ االن که با انی... بسِ ک ــشیه -

ز عد اهام رو از صورتم گرفتم، ب اشکو با دست رد  دمیرو عقب کش سرم

 بار نیو هشت سال، برايِ اول ستیب

 شد؟ یسالروزِ تولدم جشن گرفته م دیبا
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رو  دمروزِ تول نم،یداشت که هر سال والد یتیچه اهم گهیزدم، د لبخند

 کردن و یاعالم م یتو خونه عزاي عموم

حق  یحق نداشت شاد باشه، کس یحق نداشت بخنده، کس یکس

 شاد باش بگه و مننداشت به خاطرِ وجود 

 ... رهیبگ کادو

ه کدم بود که ترانه حضور داشت و احتماال براش مهم بو نیمهم ا االن

 نیاست به تدارك ام د یبراي خوشحال

 زده بود. کیهر چند کوچ جشنِ

 لب زدم: آروم

 کنم. یهنوز باور نم ی! ولیلیخوشحالم ... خ -

پخش شد تو خونه، آهنگ  یقیجواب بده صدايِ موس نکهیاز ا قبل

 مبارك! تولدت

 به من گفت: یو با چشمک دیخند

اله ه بچه ي پنج س.. انگار واسگذاشتن . یتو رو خدا نگاه چه آهنگ -

 جشن گرفتن ... انگار نه انگار تنها دو سال
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 ... آهنگ بهتر نبود؟ کتريیماموت کوچ از

 بهم یسمت در رفت و بازش کرد، قبل از ترك اتاق برگشت ونگاه به

 کرد، لبخند زد و گفت:

روزي، نخواستن  هیکه  فکرش رو نکن ا،یلباست رو عوض کن و ب -

 رو یفکرِ ساعتاي خوب اي،یب ایبه دن یحت

رد گذب زین نیدو روزِ، ا ای... دن یامشب داشته باش یتون یکه م بکن

 ... قیرف

جشنِ تولد، چشم  نِیبست و من، خوشحال از اول سرشرو پشت  در

 دوخته به درِ بسته، لبخند زدم ...

*** 

 زد و یفرشته دست م د،یخند یو سام م دیرقص یو نرم م بایز ترمه

 زد و نشسته رويِ  یم شخندیمدام ن نیحس

 ..فرستاد . یرو به آسمون م ایمیلرزوند و قهقهه ي ک یشونه م مبل

وش جلوم بود که ر یکیک نه،یو مامان تهم اریکام نِیبودم ب نشسته

 جان، تولدت مبارك! انمهرینوشته شده بود: ک
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 !ینگبسته بودن با نوارها و کاغذهاي ر ستهیتا دورِ سالن رو ر دور

 بود ... زونیآو واریبود که از در و د بادکنک

 کردم ... یرو تازه داشتم تجربه م نهایمن همه ي ا و

د بو یخوب یلیاومدنت حسِ خ ایدن بههمه خوشحال باشن بابت  نکهیا

 که تا حاال تجربه اش نکرده بودم ...

 من کامل شِیاومد و ع یهم بود ... کاش اون هم م یب یکاش ب یول

 شد! یم

 از شادي باشه ... ییایتونست برام دن یم حضورش

و رنه ترا منو همه ي وجود  د،یخند یروبرويِ من نشسته بود و م ترانه

 خواست! یم

 !یداشتم و االن چه حال یشد، صبح چه حال یباورم نم هنوز

داد  یکه از خودش ارائه م یموزونترمه خسته از حرکات  باالخره

 و گفت: نینشست رويِ زم

ما ها ش.. رمیانرژي اي بگ هی! بخورم گهید نیررو بِب کیاي بابا، اون ک -

 !با شمامنیخند یو م نیکه فقط نشست
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 ؟یزن یوسط! چرا در جا م ای! خب بنیعمو حس هستما

 هاشکرد داشته ب یم یکه سع یو ترانه با اخم دیبلند بلند خند نیحس

 گفت:

 ترمه؟ا ! -

 به من زد و گفت: یشونه باال انداخت و چشمک ترمه

 گم مگه؟ یخب؟ دروغ م هیچ -

 بدم! صیترمه رو تشخ یِسن تیوضع قیمن هنوز نتونسته بودم دق و

 خوش خنده شده بود گفت: اديیکه امشب ز نیحس

م انم هموش موشک خ نی!ایِترانه خانم ... امشب، شبِ خوش الیخ یب -

 بگه، حق داره! یهر چ

 به من کرد و گفت: ینگاه

 !گهیرو د کیک ربِب گه،یخب راست م -

 ن؟یهم

 بود؟ نطوریهم هم یتولد واقع جشنِ

 و تمام؟ دمیبر یرو م کیک دیمن االن با یعنی
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 فت:اش کاردي رو به دستم داد و گ یذات یِبامهربون نه،یتهم مامان

سال شاد و  بزن که ان شاء ااهلل سالهاي رِشمادر، ب گهیراست م -

 ... یسالمت باش

الن اد ش یم یرو از دستش گرفتم و نگاهم رو دادم به ترانه ... چ کارد

 نشست؟ یکنارِ من م

ه هستآحرکت که موندم،  یلبخندي مهربانانه بهم چشم دوخته بود، ب با

 لب زد:

 !گهید رِشبِب -

 کیکيِ کارد رو فرو آوردم رو ،دیلرز یکه م ییزدم و با دست ها لبخند

 و بعد..

 زد! یم یبود که سوت بلبل نیدست بلند شد و حس صداي

.. .د ز یخوند و فرشته با وقار دست م یبا ذوق تولدت مبارك رو م ترمه

 نم داشت و یچشم هاش کم ایمیک

 ی... و من هنوز نم دیکوب یزد و دست م یبهم لبخند م خواهرانه

 بودن از حضور یآدمها راض نیدونستم واقعا ا
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 مراسم؟ نیجا و به خاطر ا نیا تو

 آروم گفت: نهیتهم مامان

 ... یم، ان شاءااهلل خوشبخت بشتولدت مبارك پسر -

 نیاز بزرگواري اش، آهسته تشکر کردم، من بد کردم به ا شرمنده

 زن، نیا ن،یاخونواده ... نکردم؟ و با وجود 

 گفت! یم کیمادر تولدم رو بهم تبر نیا

 بود با من! نیسرسنگ یگفت، هنوز هم کم کیهم آهسته تبر اریکام

 رو پاسخ گفتم ... کشیلبخند تبر با

 بلند شد و گفت: ترانه

 !ارمیب ییچا هی رمیمن م نیکن میرو تقس کیتا شماها ک -

 ... ستادیاز مبل گرفت و رويِ پاهاش ا هیهم به دنبالش تک ایمیک

 کرد ... کیک مِ یکارد رو برداشت و شروع به تقس نهیتهم مامان

ت رگشپر به سالن ب یبا دست ایمیچند لحظه اي نگذشته بود که ک هنوز

 شده چیهاي کادوپ بستهمات  منو نگاه 

 ... موند
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 بودن؟ دهیبرام کادو خر یحت یعنی

 خارج از باورِ من بود ... کادويِ تولد؟ گهید نیا

 نشست و روبه من گفت: زیم کینزد ن،یرويِ زم ایمیک

 گه؟یبازش کنم د -

از و بمن نموند.. جلويِ چشم هايِ مبهوت من کاغذها ر دییمنتظر تا و

 کرد و کادوها رو اعالم ...

 گذاشت و گفت: زیرو رويِ م یکتاب

 !نهیامان تهمهشت کتاب سهراب از ... م -

 شد و من تنها تونستم به زحمت تشکر کنم ... دهیها کوب دست

 فت:گرو باال گرفت و  یراهنیاي رو باز کرد، جعبه ي پ گهیي د بسته

 خان و ترمه جونِ گلِ گالبم! اریکاماز طرف  -

 با ذوق گفت: ترمه

 جون! انیک ادی.. بهت ممیریمن گفتم سرمه اي بگ -

 و با تعجب ایمیاي باز شد و ک گهیزدم بهش، کاغذ کادويِ د لبخندي

 نینگاه کرد، حس نیوا رفته به حس یصورت
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 تونه خنده اش رو حفظ کنه، یکه معلوم بود به زحمت م یصورت با

 گفت:

 از طرف من و ... من و خانمم! ریز لباسست  -

 تو جمع! نیحس ییایح یب نیهام گرد شد از ا چشم

رت رو مچاله کرد و سمتش پ ییسرخ شد و با اعتراض کاغذکادو ایمیک

 کرد ...

 گفت: دیخند یعلنا م گهیهم که د نیسو ح دیبلند بلند خند سام

 گرفتم براش! دیکادويِ مف ه؟یخب چ -

 گفت: نهیسرخ شده رو به مامان تهم ایمیک

 اره!بودن د یاحساسِ خودمون يادیشوهرِ من ز نیشرمنده به خدا ... ا -

 گفت: دیخند یم زیر زیداشت و ر نییکه سربه پا نهیتهم مامان

 دخترجون، همه تون مثه بچه هاي من! ستیمهم ن -

 کردم صورتم گُر گرفته! یمن حس م یول

 کردم که لب هاش رو جمع کرد و گفت: نیبه حس یاخم



 

  1826                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

اون  یونیزیتلو زیماحابش اومد ... ترمه جون، عمو!از پشت صاُه اُه!  -

 کادويِ ما رو بده قربونت!

 ایمی. کداد .. ایمیکو به دست  دیکش رونیبلند شد و جعبه اي رو ب ترمه

 اي رو یبیججعبه رو باز کرد و ساعت 

 داد و با خنده گفت: نشون

 واقعا کادويِ ماست! گهید یکی نیا -

 زدم و تشکر کردم ازش! لبخندي

ار ک یچ هیبروز بدم از خودم ... بق دیدونستم چه رفتاري با ینم واقعا

 ؟یمواقع نیکردن تو چن یم

 ییش بوو فرشته بود ... اُدکلنِ خو سامبعدي باز شد و از طرف  کادوي

 اهرمش رو فشرد و عطرش رو ایمیکه ک

 فضا پخش کرد ... تو

 ؟مدت ترانه سري به سالن نزد نیدونستم چرا تو تمامِ ا ینم ومن

 د؟یکش یچه قدرطول م ختنیر ییچند تا چا مگه
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رِ ه دبسته ي آخر رو برداشت و به من که حواسم پرت شده بود ب ایمیک

 گفت: طنتیآشپزخونه با ش

 باشه؟ تونهیم یکادو ... کادويِ ک نیو اما ... آخر -

 زنان گفت: شخندیو گنگ بهش زل زدم که به جاي من، ترمه ن جیگ

 ترانه! یآبج -

 و اریو کام اریکردم به سام یراست نشستم و سع یشدم، کم اریهوش

 کاغذ ایمیخانم نگاه نکنم، ک نهیتهم

 دیکش نرویرو ب یرنگ کرمشرت  یت نشیرو باز کرد و از ب یآب -یطوس

 افتاد، رونیب یبراق زِیکه همراهش چ

 !برق زد ااهللگردنبند  دنِیبرد و برداشتش که چشم هام با د دست

 ا؟برتر از اسمِ خد ییبود و چه کادو دهیبرايِ من کادو خر ترانه

و ر ریرفتارم، پالك و زنج نیمتعجب از ا ایمیرو دراز کردم و ک دستم

 گذاشت ... دستمکف 

.. . آرامش داشتم دم،یبستم و آروم رويِ اسمِ مقدسِ خدا رو بوس چشم

 !نِیریش یلیها خ نیتجربه ي بهتر
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 ي غهیمهم نبود که مادر و برادرهايِ دختري که با نقشه به ص برام

 خودم درآوردمش تويِ جمع حضور داشتن،

 اش! هیهد دنِیبا د دیکوب یم اریمهم بود که دور از  یقلب برام

م ودب یهم راض یلیروزِ تولدم خ دنِیرو پس گرفتم، امسال از رس حرفم

 با بودنِ ترانه و افرادي که به واسطه ي

 دورِ هم جمع شدن ... ترانه

 درِسمت  دنیاراده چرخ یهام که باز شد، مردمک هام ب چشم

 چاي در دست تو یِ نیآشپزخونه که ترانه با س

 بود ... ستادهیا چهارچوبش

 م!ندام گذرو یبود که تويِ زندگ یلحظات نیشک از بهتر یلحظات ب نیا

 :ترانه

 !دیکوب یرو محکم تر فشردم ... قلبم تند م ینیهاي س دسته

 دنِیبا د بمگذروندم، قل انمهریکه با ک ییبار بعد از تمامِ لحظه ها نیاول

 ! محکم همدیچشم هايِ نقره فامش کوب

 ... دیکوب
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رم و ب نرویکرد جرات نکردم ب یکادوها رو باز م ایمیکه ک یکلِ زمان تو

 ی... حسم رو درك نم نمیجلوش بش

 حالت! نیو کالفه بودم از ا کردم

 اش؟ یخوشحال بودم از خوشحال چرا

 نده؟بخ انمهریدوست داشتم ک چرا

 اش؟ یشدم از ناراحت یناراحت م چرا

ام س به همراه ایمیو ک نیمن بود و حس زيِیبرنامه ر کیجشنِ کوچ نیا

 هم مامان! یو کم یو ترمه و کام

 چیه اوللحظاات  ان،یکخبر داد که پنجِ خرداد تولد  نیحس یوقت

 خبر بود! کینداشتم ...  یحس

 ... انیک تولد

 انیکتنها تولد  انیکتولد  دمیفکر کردم تازه فهم شتریب یهر چ یول

 !ستین

نج رشروع  یعنیازش،  رضایشروع نفرت هاي نازي و عل یعنی انیک تولد

 هاش! یکس یب یعنیهاش، 
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و  رهیکنه که بم یپسربچه ي سه ساله که مادرش آرزو م کی یعنی

 مادر صداش رو نشنوه!

 ن،ایبرايِ ک یکرد براي گرفتنِ جشن یترمه بود که اصرار م ن،یب نیا

 انقدر گفت و گفت و گفت و گفت که دلِ 

 رو آب کرد! همه

 رو! یکام یسام رو ... حت یحت

اي به چه مناسبت؟ بر ؟یبراي چ م؟یرینبودم اول! چرا جشن بگ یراض

 ؟یک

 ودم!محبت هاش، دلم نرم شد ... سنگ که نب ادآوريِیکم کم، با  یول

 آدم بودم ...

 !انیک اونوقت بود که منم همراه شدم با جمع براي جشنِ تولدي براي و

ه بو  دمیرو د رضایکرده بود، بعد از اون شب که عل رییتغ زیچ همه

 تو یحس کیگفتم از مالقاتم با پدرش،  انیک

برم؟ که  دینوع ترس، که با کی دیکرد، شا یابراز وجود م وجودم

 خونه برم؟ دوست دارم نیاز ا دیباالخره من با
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 الِ شده بود سو نیدارم و ا انیبه ک یندارم که برم؟ اصال چه حس ای

 کردم پسش یم یام ... سع یزندگبزرگ 

 کرد اعصابم یم ینرم سراغش، بهش فکر نکنم که داشت خط خط بزنم،

 رفت از یدر م یباز هم گاه یرو ... ول

 کرد ... یم شونیو افکارم رو پر دستم

ر کفش ها جا گرفت تو گوشه و کنا خونه،شد اطراف  یها مخف نیماش

 ها جوري انجام نیینباشه، تز دیتا تو د

ر شد که عادي به نظ دهیطوري چ طینشه، شرا دهیکه در ابتدا د شد

 برسه ...

ود برايِ همه گُنگ و سخت ب ییجورا کیانگار  نهایبا همه ي ا یول

 ستیگرفتنِ جشنِ تولد براي مردي که به ب

اش روزِ  یوقت توي زندگ چیقدم گذاشته بود و ه یهشت سالگ و

 ي روزهاي هیبق ینداشت ... حت یخوبوالدت 

 اش هم آرامش نداشت! یزندگ
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ز اود تفاوت باشم که معلوم ب یب یکردم به واکنش هاي سام و کام یسع

 یبه رويِ پالك راض انیبوسه ي ک

هم  مانکرده باشن ... ما ریاي تعب گهید زِیاون رو به چ دی! شاستنین

 معذب شده بود انگار با اون بوسه!

 و گُر گرفتم! دمید دم،ید انیکگردنبد رو توسط  دنِیبوس

 شد که نیو ا ادیگردنبد بهش م نیکردم ا یحس م یچرا ول دونمینم

 شرت قرار گرفت و شد کادوي یت نِیب

 !تولد

ز اخره بعد گرفتم، باال افرادخم شدم و چاي رو جلوِي تک تک  آروم

 نیسرِ جاي خودم نشستم، حس یدورگردون

 ادیشده، کنترل رو برداشت و صدا رو ز نیمتوجه شده بود جو سنگ که

 کرد!

 ي جمع! دوباره تیمیبود برايِ برگردوندنِ صم یراه دیشا

*** 
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ه گذاشتم و بعد خست نکیشام رو هم داخلِ س زِیمونده هاي م یباق

 به گردنم.. دمیدست کش

 بود! یبیعج جشنِ

و  و ترمه نیحسشاد، حرکات  یِ قیگوش دادن به موس ان،یک ريِیغافلگ

 هاشون، سربه سرگذاشتن هاي طنتیش

 چاي و شام خوردن و تمام! دن،یبر کیک جمع،

 !یسادگ نیهم به

 جشنِ تولد بود؟ واقعا

 دنشده بو یکردم که خال ییبه مبل ها یبه سالن گذاشتم و نگاه قدم

 از افرادي که روشون نشسته بودن ...

ه کود بنحو برگزار بشه، تنها کاري  نیام رو کردم که به بهتر یسع من

 اومد ... یاز دستم بر م

 داشت ... تشینشان از رضا انیبرقِ چشم هاي ک یول

 عاديبه زحمت تونست جو رو به حالت  نیاز کادويِ من، حس بعد

 ... اما ارهیو سرِ حال ببرگردونه و دوباره همه ر
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 هر حال موفق بود! به

 مستیباعث شد با تاریبرگردم و ظرف ها رو بشورم که صدايِ گ خواستم

 که صدا ازشون یو سر بچرخونم به سمت

 اومد ... یم

 بود! انمهریک

نشسته  اتاق،عقلم راه گرفتن سمت  ادهايِیتوجه به داد وفر یهام ب قدم

 رو ارشتیو تارهاي گ نیبود رويِ زم

 از کارش، لبخند زد دینواخت، نگاهش که به من افتاد دست کش یم

 بهم و آروم گفت:

 خسته شدي ... -

 باال انداختم: شونه

 نه ... ادیز -

 و گفت: دیدست به کنارش کوب با

 کم. هی نیبش ایب -

 رو کناري گذاشت و گفت: تاریبه سمتش رفتم و نشستم، گ آروم
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 .ديیزحمت کش یلی... خ یخانم یمرس -

که باعث شد  یگفتنش ... حس یپوستم از خانم رِیز دیدو یخوب حس

 شرم! یبزنه: ب ادیتويِ سرم فر یکس

 انداختم که آهسته گفت: نییپا سر

 یمنوقت فکرش رو  چیجوري ازت تشکر کنم ... ه چیتونم ه ینم -

 به خودش یکیکردم روزي برسه که 

 ... رهیبده برام تولد بگ زحمت

چونه ام و سرم رو بلند کرد،  رِیکه کردم، دستش نشست ز سکوت

 لبخند زد و گفت:

 !یلیعاشقتم دختر ... خ -

 شد و دوباره پر شد! یخال وجودم

 که گفت: دمیگز لب

 هم بود! یب یکاش ... کاش ب یول -

زم ا ورد کرد  یاي که تماس گرفتم باهاش و باناراحت یب ی... ب یب یب

 میلحظات رو رقم بزن نیخواست که بهتر
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 نوه اش! براي

 خونه روترك کنه ... تونهیگفت نم که

 و آروم گفتم: دمیکش آه

گفت حالِ نازي خوب  د،ایتونه ب یگفت نم یزنگ زدم بهش ... ول -

 ادیهم ز رضایعل یگفت حت یست،مین

 ... ستین نرمال

 و گفت: دیکش یپوف انمهریک

ور تنگ ... دلم بدج زنمیبهش سر م رمیم گهیدوروز د یکیذارم  یم -

 شده براش ...

ردا و ف نه یرفت! مسلما! ول یم دیحرفش تکون دادم ... با دییدر تا سري

 کیزودي ها نزد نینه پس فردا! به ا

 نبود ... یبه اون عمارت کارِ درست شدن

 نگاهش کردم، دستم رو گرفت و بوسه اي زد پشت یزد و سوال صدام

 زد یازاون بوسه ها که داغ م دستم،

 :انگاري
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که  یري تشکر کنم ازت؟ چطوري با زبون بهت بگم ممنون؛ وقتچطو -

 با فکر کردن به یاز خوش شهیقلبم پر م

 ر؟کا یبا دلم دختر؟ چ یکن یکار م یو اون کادوت؟ تو داري چ امشب

 نشست به دلم! یم بیحرف هاش امشب عج دم،یلب گز دوباره

 آروم گفت: ،یگکرد ساخت یاخم

و  رم کنهزخم بشه، و یشیباعث م ريیگیدلم، لبت رو که گاز م زِیعز -

 تیاذ نطوريی. ابزنهخشک  ره،یدرد بگ

 خب! نطوريیبا لبت ا ی.. نکن خانمیش یم

 لب زد: د،یکش رونیدندونم ب رِیبا دست لبم رو از ز وبعد

 من فقط عاشقتم! -

 شد و آهسته زمزمه کرد: کمینزد یشد وجودم! لبخند زد، کم گرم

 مبذارم ا ی، کار و بارِ زندگکه با تو تنهام ییروزا نمیمن فقط عاشقِ ا -

 براي فردا

 ام و طره اي از موهام رو به دست گرفت: قهیاي زد به شق بوسه

 نم،یمن فقط عاشقِ ا -
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 مگوشه ي دنج موهاي تو رو بباف هی نمیاز همه کالفه ام بش یوقت

 کهاون لحظه ام  عاشق

 ... نمیتو رو بب یحواست به من نباشه، دزدک نم،یبش پنجره پشت

ه جاي ه بزنده بمونم ک راونقَد رم،یعمري از خدا بگ نمیفقط عاشقِ ا من

 رمیتو بم

 لمدآواز و  رِیمرد؟ چرا زدي ز یخواست یم یهام رو بستم ... چ چشم

 رو یخواي چ یم ؟یرو به لرزش انداخت

 انمهر؟یک یکن یکار داري م یچ اري؟یب ادیرو به  یچ ؟یکن ثابت

 :گوشم رِیو زمزمه شد ز دیرو رويِ شونه ام گذاشت، صداش لرز سرش

 بدونم، قلبتحرف  نمیمن فقط عاشقِ ا -

 تونم یکه نم یتو بگ میبگم جدا ش یالک

 زاري یاز همه ب یبگ نمیفقط عاشق ا من

 داري ... یچه حال نمینشه تا بب دامیسه روز پ دو

 یم یشد، چه حال یرفت و خبري ازش نم یخبر م یب انمهریاگه ک و

 شدم من؟
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 پچ کرد: پچ

 یب هنکیا یرو برام درست کردي، که حت یانقدر شبِ خوب ؟یدونیم -

 تونه خرابش کنه ... تا یهم نم ومدین یب

 ... ادیم ادمیاالن که  یمهمونا رفتن تو شوك بودم، ول یوقت

، ردملب هام رو محکم به هم فش بوسه اي رويِ گونه ام زد و من آروم

 آرومتر ادامه داد:

 ر حقم کرديد یرو تجربه کردم و چه لطف ییزایفهمم چه چ یتازه م -

 ... حق دارم دوست داشته باشم، ندارم؟

 ترانه ... یکن یکارات داري عاشق ترم م نیا با

و  وردخمهلت بده حرف بزنم، گهواره شد برام، آهسته تکون  نکهیا بدون

 برام زمزمه کرد و من، خسته از روزي

 بخوام به خواب رفتم! نکهیکار، با احاطه ي آغوشش بدون ا پر

 :انمهریک

 و در عمارت رو بستم ... دمیرو باال تر کش شرتمییسو پیز
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ه تم بدم، برگشبعد از چهار روز از جشنِ تول بهاري،هوايِ سرد  کی تو

 .دمیخونه اي که سالها توش حسرت کش

ي! که جلوم قد علم کرده بود، خونه ي پدر یکردم به ساختمون نگاه

 وقت منو به چیخونه ي، پدري که ه

 قبول نداشت ... فرزندي

 ن!ودب یانگار بارون و سرما موندن یول دیرس یم انیداشت به پا بهار

 ي خودم، خونه ي خونهانداختم و راه کج کردم به سمت  نییپا سر

 ... یب یخودم و ب

 سوخت از شدت یفرو کردم، گونه ام م شرتییسو بِ یرو تويِ ج دستم

 هوا، نم نم بارون موهام رو سرديِ

ه هوا ب نیکه ا یبکنم از لذت لتونستم د ینم یکرده بود ول مرطوب

 داد ... یروحم م

 لبخند زدم ... دم،یکه رس کمونیدرِ خونه ي کوچ به

 بودم ... ونشیرو مد میخونه بود که همه ي زندگ نیتويِ ا یزن

 اي به در زدم و وارد شدم، صداش زدم: تقه
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 جونم؟ یب یب ییکجا ؟یب یب -

 ازبگذاشتم و  ی... کفش هام رو درآوردم و داخل جاکفش ومدین یجواب

 هم صدا زدم:

 ان؟یجونِ ک ییکجا ان؟یسرورِ ک ان؟یدلِ ک زِیعز -

 باز که در رو برام یب یبنشد ... متعجب کمر راست کردم، خود  خبري

 تونست باشه؟ یکرد، پس کجا م

 دم:تند کردم و داخل شدم ... نبود، تو سالن نبود ... اخم کر قدم

 ؟ییکجا ؟یب یب -

 رفتم، نبود! یبهداشت سِیسروسمت  به

 که صدام زد: آشپزخونهسمت  رمیراه بگ خواستم

 تو اتاقم ... ان،یک -

 نیرفتم، رويِ زم اتاقشکه به سمت  دمیقدم هام سرعت بخش به

 به دست داشت، ینشسته بود و قابِ عکس

 گفتم: یزانو زدم و با نگران روبروش

 قربونت برم؟ ديیزنم جواب نم یصدات م یچرا هر چ -
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 خوردم، آهسته کهی سشیچشم هاي خ دنِیرو باال گرفت و با د سرش

 گفتم:

 ؟یب یشده ب یچ -

 و گفت: دیاش لرز چونه

 !مارستانِینازي ب -

 غضببزنم با  یحرف نکهیگرد شده نگاهش کردم، قبل از ا ییچشم ها با

 ادامه داد:

 ي؟... چرا اومد توو ... به خاطر تولد .. به خاطر ت.حالش بد شد  -

رِ ناک دمیافتاد و من نازيِ جوون رو د نیعکس از دست اش به زم قابِ

 جوون! یلیکه جوون بود، خ ییرضایلع

 رامآشنا بودن ب بینشسته بودن عج یکه روبروشون رويِ صندل یزن دو

... 

 رديسدست هام گرفتم و از  نِیدستش رو ب دم،یرو رويِ لبم کش زبونم

 :دمیشون متعجب نال

 ؟یب یب -
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 هق کنان گفت: هق

ه ب... چرا  تواهاش بحث کردم، حالش به هم خورد ... بابت بسرِ تو  -

 اومدي؟ ایدن

روِي  دیشد از اشک و نگاهم چرخ سینگاهش کردم، صورتش خ ناباور

 گفت؟ یچ یب ی... ب دشیموهايِ سپ

 زنان گفت: زار

 زنده موندي؟ یواسه چ -

 گفت؟ یچ یب یرفت ... ب ادمیرفت ... دم و بازدم  نفسم

 زحمت زمزمه کردم: به

 ... یب یب -

، ام، روي قلبم نهیو گذاشت رويِ س دیکش رونیرو از دستم ب دستش

 بهش و گفت: دینوازش گونه دست کش

 یکه م اریو خورد، یغذا نم یتو شکمش، ه دیکوب یم ینازي که ه -

 یلب نم یگرفت یکرد جونش رو هم م

 ... پس چرا زنده موندي؟ زد
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چرا زنده موندم؟  یچ یعنیگفت؟  یم یچ یب یهام سوخت، ب چشم

 اختم!شن یرو نم یب یب نیا

 زحمت تونستم حرف بزنم: به

 ؟یب یب یگیم ی... چ یچ -

 زد: ضجه

 ا ا ا!الِ مرگ افتاده ... خدحکرد ... دخترم به  یدخترم داشت سکته م -

ز حال و رو نیمنو به ا یِب یب یآورد به گلوم ... چ یفشار م بغض

 ؟یانداخته بود؟ چ

هام رو رويِ بازوش گذاشتم که صداي عربده اي که به خونه  دست

 یشد باعث شد سر بچرخونم، ب یم کینزد

 :دیو نال سرمتندي نگاه دوخت به پشت  یب

 رو کجايِ دلم بذارم؟ رضایخدا ... عل ای -

 :خونه رو پر کرد رضایعل ادیخونه به شدت باز شد و صدايِ فر در

 اومدي؟ یواسه چ -
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 شونش،یرفتم، چهره ي سرخش، موهاي پر رونیشدم و از اتاق ب بلند

 لب هاي لرزونش، چشم هاي به خون

 بود؟ هختیبه هم ر نطوریا رضایاش دلم رو به درد آورد ... چرا عل نشسته

 زدم: لب

 بابا؟ -

 زد: نعره

 صدات رو نشنوم! -

 دست بودم، دهیحد صداش رو بلند نشن نیوقت تا ا چیخوردم ... ه کّهی

 نفس نفس زنان رانیهاش مشت شد، م

 ظاهر شد ... سرش پشت

 انقدر آشفته بود؟ رانیم چرا

 نفس هاي کوتاه و بلندش گفت: نیزحمت از ب به

 ظه! لـ ... لحـ ... هیبـ ... بـا با ...  -

تونم ب نکهیبا گامهاي بلند خودش رو بهم رسوند و قبل از ا رضایعل اما

 ام رو گرفت و تکونم داد، قهیکاري بکنم 
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 کرد: یپنهونش م خشمشپشت  یبغض داشت، ول صداش

 ا دست ازچر ؟ینیمون رو بب یاومدي؟ اومدي بدبخت یواسه چ یلعنت -

 نازي واسه خاطرِ تو داري؟یسرمون برنم

 خواي؟ یاز جونمون م ی... چ مارستانیبرو تخت  افتاده

 ارضیهام رو رويِ دست هاش گذاشتم، سرد بود ... دست هايِ عل دست

 تونستم فکرم رو یهم سرد بود، به سخت

 کنم و حرف بزنم: جمع

 شده؟ یچ -

 شد تو صورتم: برّاق

شد  بحثش یب ینازي با ب یشده؟ به خاطر توئه لعنت یشده؟ چ یچ -

 به خاطر تو مادر و دختر ؟یفهم ی... م

  من ... عشقِ من ... نازيِ من ...بحث کردن ... زنِ باهم

 :دیحلقه زد تو چشم هاش و نال اشک

 قلبش گرفت ... -
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 که دردش باعث شد چشم هام دیرو مشت کرد و رويِ قلبم کوب دستش

 بسته بشه، داد زد:

 رد گرفت!قلبش د یتوئه اضاف ،یبه خاطر توئه لعنت -

 :دیرو به من داد کش د،یرو گرفت و عقب کش رضایکمرِ عل رانیم

 ... االن فقط برو داداش! انیبرو ک -

که  یدرحال ستادیگرد شد، از حرکت ا رضایاي چشم هاي عل لحظه

 و هوا نیزم نِیدست هاي مشت شده اش ب

 و دست رويِ دهن گذاشت ... دیکش ینیه یب یبودن، ب معلق

 :دیو چشم بست، نال دیلب گز رانیم

 !نیحس ای -

برگشت و  یبه آهستگ رضایهاش رو باز کرد و عقب رفت، عل دست

 زمزمه کرد:

 ران؟یم یگفت یچ ؟یگفت یچ -

 بود: رضایي عل رهیآب دهن فرو داد، نگاهش خ رانیم

 من ... من ... -
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 :دیبه ناگاه برآشفت و عربده کش رضایعل

 ... نیتو به ا ؟یتو چ ؟یلعنت یتو چ -

 رو باالتر برد:انگشت من رو نشون داد و صداش  با

خت رو ت فتهیکه باعث شد مادرت ب یحرومزاده ي عوض نیبه ا -

 داداش؟ یگیم مارستانیب

 م؟دونستیکار کرده بودم که خودم هم نم یچه خبر بود؟ من چ ا،یخدا

 نبود ساکت بودن؟ بس

 اري... من که ک نیکه چشمش به من خورد شروع کرد به توه یموقع از

 نکردم!

 بدم: رونیلب هام ب نِیتونستم صدام رو از ب یسخت به

 ودم خبر ندارم؟خکار کردم که  ی! من چنویانقدر بهم نگو ا -

 ملهبدجور آماده ي ح رضایام شد، عل رهیسرخ خ ییوبا چشم ها برگشت

 بود، پوزخند زد و گفت:

 !ی... نا مشروع ی... حروم یناراحت شدي؟ خب هست هیچ -

 :دمییدندون هام رو رويِ هم ساتو وجودم،  دیشعله کش خشم
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 اد،یه وجود مب ی!حرومزاده از چیتو پدرم ؟یهست یمن؟ پس تو چ -

 هان؟

د ورخ یتو سرم چرخ م یب ی... حرف هاي ب اریاخت یباالتر رفت ب صدام

 دوست نداشت من زنده یب ی... ب

 سال تر و خشکم کرد؟ چرا بزرگم کرد؟: یپس چرا س بمونم؟

 ییخان؟ تو! تو ارضیعل یفهمی! مییاومده تو شیپ یاما مقصر هرچ -

 اش شدم من ... جهیکه با نازي بودي و نت

 که به نازي تجاوز کردي و منو ... ییتو

 زد: غیج یب یب

 مرده ... لی! بس کن ذلانیبس کن ک -

 تو گلو خفه شد! صدام

 مرده؟ لیاکو شد، ذل یب یب صداي

 شدم، مات! رهیناباور بهش خ برگشتم،

 مرده؟ لیرنگ باخت جلوم ... بهم گفت ذل ایدن

 زدم: لب
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 ؟یب یب -

 :دیوبه پاهاش کوب دیکش غیج

 یال بزرگت کردم، سس ی... س نی... خسته ام کرد نیبسِ ... بس کن -

 ی... ول اشتباهمسال غصه خوردم بابت 

 هیرگدر قخونه سرِ تو؟ چه  نیکشم ... چه قدر دعوا باشه تو ا ینم گهید

 دیخونه سرِ تو؟ چند بار با نیباشه تو ا

 ... یبکش یزندگ نیجلويِ چشمم پر پر بزنه که دست از ا دخترم

 نشست، زار زنان ادامه داد: نیزم رويِ

.. من باعث .وجود خبط کردم، اشتباه کردم به نام زدمشون  یمنِ ب -

 عفت کنه ... ینازي ام رو ب رضا،یشدم عل

سال عذاب وجدان داشتم، بزرگت کردم که عذاب وجدانم رو  یس

 بسِ ... دخترم داشت گهید یساکت کنم ول

ا ... چر گهیمرد ... به خاطر تو باهاش بحث کردم ... بس کن د یم

 نیاز سرِ ا داريیچرا دست برنم ري؟ینم

 خونواده؟
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 سست شد ... پاهم

ه بکرد،  یسوخت، درد م یام م نهیشدم، روبروش زانو زدم، س کشینزد

 تونستم نفس بکشم، خرخر یزحمت م

 گفتم: کنان

 ؟یگیداري م یچ ؟یگیم ی... چ یب یب -

 پر اشک نگاهم کرد: ییچشم ها با

جر ز یکاف يه اندازه ب...  نمتیبب نجایا خوامی... برو ... نم انمهریبرو ک -

 دادم بچه هام رو، با اصرار براي موندنت

م و هر سرتبرو، برو و پشت  گهید یخونه، براي اومدنت ... ول نیا تو

 نگاه نکن ...

 ؟گفت برم؟ کجا برم؟ کجا رو داشتم برم یبهم م یب یکردم، ب بغض

 محکم تر گرفتم و گفتم: د،یرو گرفتم که پس کش دستش

ا کار کردم؟ چر یمگه من چ ه؟یمن چ رِیتقص ؟یب یب یگیم یچ -

 ؟یزن یباهام حرف م نطوريیا

 !تشیشد از مظلوم یم شیهق کرد، دلم ر هق
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 :دمیشن سرمرو از پشت  رضایناتوانِ عل صدايِ

 همه نیاز ا ... خسته شده یباش نجایا خوادینم گهید نکهیبراي ا -

 و پوچ ... چیکشمکش سرِ تو، سر ه

 نبودم؟ یچیو پوچ بودم؟ من ه چیه من

 ... دمیس کشنف قیام، چشم بستم و مدام عم نهیرويِ س دمیکش دست

 گفت چرا زنده موندم؟ یم یب یب

 شونم؟ یگفت من عاملِ ناراحت یم

 بازهم گوشم رو پر کرد: رضایعل یِعصب صدايِ

 ن!کخواد ... گورت رو گم  یهم تو رو نم یب یب گهیکه د ديید -

 !ادخو یهم تو رو نم یب یهام رو محکم تر رويِ هم فشردم ... ب پلک

 ... دیچیپ یتويِ گوشم م شتریشد و ب یبلندتر م رضایعل صداي

 یکونکرد بلندم کنه، تنم رو ت یدستم رو گرفت، بلند شد و سع یب یب

 شده ام رو ردادم و به زحمت پاهايِ س

 و ردداد سمت  لمه یب ینگه داشتم و وزنم رو روشون انداختم، ب صاف

 گفت:
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 برو ... شهیبرو ... برايِ هم -

 شد! یکردم و چ یفکر م یچ دم،یگز لب

 مهربونِ من نبود ... یِب یب گهید یب یب نیا

 لب هايِ خشکم گفتم: نِ یاز ب یبه سخت برگشتم،

 ؟یکن یم غیشده که تو خودت رو ازم در یچ ؟یب یبرم ب یبراي چ -

 مگه من پسرت ؟یب یشده ب یهان؟ چ

رو پات و  یذاشتیکه سرش رو م ستمین یانیمگه من همون ک ستم؟ین

 خوندي؟ مگه من یم ییبراش الال

 ... یکن نیبچه هات رو نفر یخواست یکه به خاطرش م ستمین یهمون

 شد؟ یپس چ

و چروك هاي صورتش رو خوب  نیشدم بهش، چ کتریقدم نزد هی

 ام نهیدست هاش رو رويِ س نم،یبب تونستمیم

 آهسته زمزمه کرد: گذاشت،

قع کاش همون مو ... انیمردي ک یموندي ... کاش م یکاش زنده نم -

 لخته خون بودي، کاش همون هیکه 
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 یم یمادر از گشنگ رِیزدي واسه ش یکه نوزاد بودي و ضجه م موقع

 یتصادف کردي م یمردي ... کاش وقت

بهم  و هستیکه بچه ام تو روم وا انیاومدي ک ینم ای... کاش به دن مردي

 بگه ازم متنفرِ، که تو روم بگه که من

 ... کثافت فروختم هیشم ... که بهم بگه من اونو مثه  یبدبخت باعث

انگار  آرزوي مرگ من رو کرد و من ... یب یرويِ گونه ام، ب دیچک اشک

 و زنده شدم ... ردمم

 بهت زده گفت: رانیم

 ؟یب یب یگیم یچ -

رم و سخوردم ... ت یلَخت و کرخت ازش دور شدم ... تلو تلو م یتن با

 گر ها بود!انگار بازارِ مس

 یب یبه ب یزحمت خم شدم و کفش به پام کردم، برگشتم و نگاه به

 ام بود، رهیخ یکردم که با چشم هاي بارون

 زد: لب

 ... برو مادر! انمیبرو ک -
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ست بکه به اسمم  یتیمالک میمگفتنش ... بابت  مادرسوخت بابت  ودلم

 سال بهم گفت مادر و چه بد ی... س

 !زيِمادرِ من باشه، مادرِ نا نکهیکه قبل از ا دیتو سرم کوب روزي

 دورگه گفتم: ییباز شد و با صدا زبونم

ده  گناه نکرسال تاوانِ ی!سزادیخانم ... دست مر هیسم زادیدست مر -

 رو رضایعلسال چوبِ اشتباه  یرو دادم، س

 دهش یخانم ... حاال چ هیسم دمیسال زجر کش یدم نزدم ... س خوردم،

 یمردي؟ چ یکاش م یگیکه بهم م

همه سال محبت فقط واسه جبران اشتباهت  نیکردم؟ پس ا کارتون

 همه سال تالش براي نیبود؟ پس ا

 که بود نیبه دل دختر و دامادت فقط واسه خاطر ا منمحبت  انداختنِ

 رو که کردي، پاك یخبط یکن یسع

 ؟یگفت یدروغ م شهیهم ؟یپس اصال دوستم نداشت ؟یکن

 شهیمهدادم ... مرد  رضایعل سِیخنگاهم رو به نگاه  د،یام لرز چونه

 کرد! یم هیمقتدر داشت گر
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 زدم: پوزخند

راحت  التیزار بزنم ... خ دیمنم که با ؟یکن یم هیتو چرا؟ تو چرا گر -

 که اونم ازم ایداشتم تو دن یب یب هیشد؟ 

 ... نیگرفت

نده مونام  یوانگیتا د زيیزدم ... چ رونیرو باز کردم و به سرعت ب در

 بود ...

 شد دهیو بعد بازوم به عقب کش دمیشن سرمرو پشت  ییقدم ها صداي

 بود ... رانی... م

 نفس زنان گفت: نفس

عد از روز ب هی...  فشارِتحت  یلی... خ ریبه دل نگ یب ی... از ب انیک -

 ... اون ونازي ... نشونیتولدت دعوا شد ب

پ تا و پیکرد، زدن به ت ادآوريیتمامِ اشتباهات نازي رو بهش  یب یب

 از یو هرچ اوردیهم ... نازي هم کم ن

ر هنازي  ان،یک ستیخوب ن یب یگفت ... حالِ ب یب یبه ب دیرس دهنش

 باشه دخترشِ ... یچ
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(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 

گرنه ا! وروبروم ... فقط ظاهر هیشبرو به چشم هاش دادم، به مرد  نگاهم

 رانیمبود و بخت  اهیانگارس منبخت 

 ... دیسف اديیز

 گفتم: سرد

 نازي چطوره؟ -

 گفت: کالفه

...  بهخو یلیاالن خ ... وی یس یدو روز بستري بود تو س یکیخوبه ...  -

 اس ختهیکم به هم ر هی یب یب ان،یک

ه چ یدونیهمه جنگ و جدل ... وگرنه خودت که م نی... خسته شده از ا

 قدر دوستت داره ...

 و گفتم: دمیکش رونیزدم، بازوم رو از دستش ب پوزخندي

 !یلیآره ... خ -

 زدم ... رونیاز عمارت ب و
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س نف بودم و هنوز دهیشن زهایبود که هنوز زنده بودم ... چه چ بیعج

 ... دمیکش یم

وِي جونم رو ر یرو باز کردم و تنِ برفتم ... در  نیماشسمت  دهیخم

 پرت کردم ... یصندل

 خراب شد ... زیهمه چ قهیدق چندکردم، ظرف  مرور

ه همه سال نقش بازي کن نیا یب یکرد ب یفکرش رو م ی... ک یب یب

 همه سال؟ نیبرايِ من ... ا

*** 

امان م بهش گفتم نکهیسالم بود ... نازي زده بود تو دهنم برايِ ا هشت

 بغلم کرد و بهم گفت هر چه یب ی... ب

 تونم بهش بگم مامان ... یخواستم م قدر

زدم  یمدا صزدم و نازي رو  یسالم بود ... تب کرده بودم، مدام ناله م ده

 یهام، ب ونیتوهم ها و هز نِی... از ب

 بود که کنارم نشسته بود و با گوشه ي دستمالش اشک ادمیرو  یب

 کرد ... یپاك م هاش رو
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و  رهذایمبودم نازي چطور سر به سر بچه ها  دهیسال ام بود ... د زدهیس

 کیده ... دلم  یبا دست بهشون غذا م

ودم بزده ام رو دوخته  حسرت... نگاه  مادرمخواست از دست  یم لقمه

 یب یبه دست هاش که دست هايِ ب

 داد ... یماه با دست بهم غذا م کیحلقه شد ... تا  دورم

 یبهم گفت کاش م یب یساعت، ب نیشد که امروز، ا یشد؟ چ یچ

 ردم؟م

ه و بام ر یب یتونست ب ی... چه فشاري م فشارِتحت  یب یگفت ب رانیم

 بودنِ  یحد برسونه که منکرِ واقع نیا

 ي محبت هاش بشه؟ همه

 قرار بود بشه؟ یاومد؟ چ یداشت به روزم م یچ

 ود!ش ببودم به درِ خونه ... خونه اي که ترانه داخل رهیبود خ یساعت

 ..ایمیو ک نیترانه مونده بود برام به همراه حس ایهمه ي دارِ دن از

 کَس بودم ... یب اديیتنها بودم ... ز اديیز

 بودم اون حرف ها رو و هنوز دووم آورده بودم؟ دهیشن چطوري



 

  1860                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 چطوري هنوز زنده بودم؟ یراست

ز اتم بودم و فقط صور دهیبانو رو د هیسم ،یب یي ب گهیروِي د چطوري

 شده بود و بغض گلوم رو سیاشک خ

 داد؟ یم فشار

 رو باز کردم و پاکشان خودم رو به سمت نیو خراب درِ ماش خسته

 ... دمیکش خونه

 خونه رو ... رِیکردم مس یچطور ط دمینفهم

 د:خونه رو پر کر ادمیداخل شدم، چطور زانو زدم و چطور فر چطورِ

 ترانه! -

و  تادسیلحظه اي ا دنمیاومد، با د رونیاز اتاق ب لو ه مهیسراس ترانه،

 :دیبعد وحشت زده پرس

 ان؟یشده ک یچ -

نشد، مشت  بشونینص زيیچ یرو چنگ زدن و وقت نیهام زم دست

 ... نیزم یِشدن رويِ سخت دهیشدن و کوب
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 يِرو دیم نشست، دست کشکردم، بابغض، با درد ... کنار فیتعر براش

 کرد ... هیصدا گر یشونه هام وب

 نبود جز حضورش ... یحس چیذاشت رو تنم، ه یهاش داغ م دست

 ده،باومدم خونه و ترانه اي نبود که به حرف هام گوش  یاالن م اگه

 گرفتم؟یغمباد نم

 :دمیخفه کننده نال یهام رو محکم فشردم، با بغض دست

و سال محبت ر یاي س یخسته اس، کدوم خستگ یب یب گهیم رانیم -

 اي یبره؟ کدوم خستگ یم نیاز ب

 که برام مادري کرده آرزوي مرگم رو بکنه؟ یکس شهیم باعث

 زحمت گفت: به

 ... انیاز ... از ته دل نبوده ک -

 زدم: زهرخند

گفت که  یجوري م هیگفت،  یوري مج هینبود؟ تو نبودي ترانه ...  -

 چه شم ...انگار من قاتلِ ب
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 شدن دهیکه از پوش ییها کیدردناکم رو چسبوندم به سرام یِشونیپ

 ها در امان مانده بودن، بغضم فرشتوسط 

 :دیبا صدا ترک د،یترک

 مرده؟ لیبهم گفت ذل یب یشد که ب یچ -

 :ترانه

 زدم و ملحفه رو روش مرتب کردم ... هق

 خوابش برد ... سالنوسط  همونجا،

 خوابش برد.. هیو گر غصهشدت  از

 نرویرفت و شکست خورده و و رونیو مغرور از خونه ب دیبا ام انیک

 شده برگشت ...

 نطوریدفعه ا کی یب یشد ب ینداشتم گفته هاش رو ... مگه م باور

 برگرده؟

 رو ازخودش برونه؟ انیک نطوریشد ا یم مگه

 ... رانیمفرستاده بود، به درخواست  امکیبرام پ هیهد
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ال حون باعث شده نازي به ا نکهیاز ا یب یداده بود که ب حیتوض مختصر

 هم، یب یاس، که ب ختهیبه هم ر فتهیب

ن که تو او جه،ینت یهمه تالش ب نیشده و خسته شده از ا ادیز سنش

 تولد خِیچند روزي که حول و هوش تار

 جنگ ... دانِیشده بود به م لیبوده، خونه تبد انمهریک

ره دابر انیکرده که دست از سرِ ک یصحبت م یب یمدام با ب رضایعل که

 ي جدل هاي همهباعث  انمهری... که ک

 خانواده اس ... اون

ه حالِ نا خوب بود نیانازي حالش خوب نبوده و مردي که باعث  که

 کرده ... یمدام تقاضايِ بخشش م

 ها رو وناومد ا ایبه دن انمهریشدن به اون روز، روزي که ک کینزد انگار

 ي خاطراتشون انداخته بوده، همه ادی

 بوده؟ یي چ جهینت انمهریک که

 مادر و دختر ... نیبحث شدت گرفته ب که

 باشم! انمهریمراقبِ ک رانیمازم خواسته بود به درخواست  که
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 رو بکوبه؟ انمهریک نطوریا یب یشد ب یباعث م نهایهمه ي ا یول

 مرد رو دلشکسته کنه از خودش؟ نیا نطوریا

 اون حرف ها رو زده؟ یب یب واقعا

 شه؟ یم مگه

 یم با همه ي دلسوزي هاش، مگه دمیکه من د یرزنیاون پ ،یب یب اون

 رو برنجونه؟ به انیک نطوریتونست ا

 شدت؟ نیا

 تیمن هم در موقع دینبودم، شا یب یدونم ... من که جايِ ب ینم

 دادم ... یواکنش رو نشون م نیا مشابه،

 بگه زل بزنه و بهش مظلوممرد  نیچطور دلش اومد تو چشم هايِ ا یول

 مردي؟ یکاش م

 یم یوقت انیداشت صدايِ ک یچه زخم ان،یدردي داشت صداي ک چه

 گفته یوقت ،یب یگفت از حرف هاي ب

 کرد ... یرو تکرار م هاش
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کرد صورتم  سیخ گرماشک  دم،یهام رو بستم و کنارش دراز کش چشم

 رو ...

 زش؟اه باش دهیبر نطوریا انیمهربون و دلسوزِ ک یِب یباور کنم ب چطور

*** 

 نِدیدونم چه ساعت از شبانه روز بود که چشم باز کردم و با د ینم

 زل زدم به اطرافم جیگ یلحظات ناآشنا طیمح

... 

هلو په و ب دمیاي کش ازهیبرام آشنا بود، خم یلیروشن که خ مهین یمکان

 که یشونه هايِ پهن دنِیکه با د دمیچرخ

 اومد ... ادمی زیتازه همه چ دنیلرز یپشت کرده بودن و م بهم

 تويِ سالن خوابم برد! انیک کنارِ

 ... انیي پنهانِ ک هیکردم با گر بغض

 براي آروم کردن ... یآغوش چیه یصدا! مظلوم و ب یب چه

بهم کرد،  یگذاشتم رويِ شونه اش که هل شد، برگشت و نگاه دست

 ... سیاش سرخ وصورتش خچشم ه
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حال  ونبا ا انیک دنِینگفتم برايِ دلداري؛ چون با د زيینزدم، چ یحرف

 به دلداري داشتم! ... ازیو روز خودم هم ن

ش ا نهیام رو به س یشونیبزنه، پ یاجازه بدم حرف نکهیبدونِ ا فقط

 هاش! هیچسبوندم که نفس حبس کرد تويِ ر

د و زام و آروم بوسه اي به رويِ موه دیبعد تنم رو به آغوش کش یلحظات

 که به یدل من خون شد از محبت

 من! ینبود که بهش محبت بده ... حت یداد و کس یم گرانید

 صدايِ گرفته و خش داري گفت: با

 نفسم؟ دارشديیچرا ب ؟یجونم خانم -

و رلرزش  نیداد، لرزون بود و من ا یم رونیاش ب نهیکه از س ییهوا

 کردم ... یحس م

 ستمهاش، دست را تیبار، به پاسِ همه ي حما نینگفتم باز و ا یچیه

 خودم شتریرو رويِ پهلوش انداختم و ب

دم آغوش بدجور عادت کرده بو نیتويِ آغوشش فشردم ... من به ا رو

 انگاري!
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 و تنِ من هم متقابال! دیلرز تنش

 پر از بغض بود: صداش

 رِیم زدوست نداري برتو  یعنیرو نداري؟  منتو آرزويِ مرگ  یعنی -

 روزي منو هیتو دوست نداري  یعنی ل؟گ

ه ک ره؟روزي نفسم بِب هیتو دوست نداري  یعنیهان؟  ؟ینیکفن بب تو

 و به درك واصل شم و همه تون رو رمیبم

 تو بغلم؟ ايیم نطوريیکنم؟ که ا راحت

 کشن؟ ینفس م چطوري

 رفت! ادمی من

که حتم داشتم  ییو با چشم ها دمیرفت و تنها سر عقب کش ادمی

 از حجمِ حلقه هاشون گرد شده بودن شتریب

 !یشد از زندگ یسرد شد، خال د،یکردم، دلم لرز نگاهش

 تصورش رو هم نداشتم! یحت من؟

 ره؟یبم انیک

 !دیلرز تنم



 

  1868                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 و مات و مبهوت اسمش رو زمزمه کردم: راهنشیزدم به پ چنگ

 !انمهریک -

 راه گرفت رويِ گونه اش: اشک

 گم؟یممگه دروغ  ؟یکن یصدام م نطوريیچرا ا انمهر؟یجونِ ک -

 رفت یم یکه داشت رو به خاموش یتوجه به سرو صدايِ عقل یب دستم

 باال اومد و اشکش رو پاك کرد ...

ژه مشد که از الباليِ  یي قطره هايِ اشک رهیخ منبست و نگاه  پلک

 زدن رويِ صورتش ... یهاش رد م

 رو تر کردم و گفتم: زبونم

تو  ... کنمینم ییآرزو نیوقت همچ چیهوقت  چیهوقت  چیمن ه -

 واسه خاك! یفیح

 گفت: یزدن، به سخت یهاش رو باز کرد، مردمک هاش دو دو م چشم

رگم رو کرد؟ مدوست نداشت زنده باشم؟ چرا آرزوي  یب یپس چرا ب -

 هان؟

 هام صورتش رو محکم قاب گرفت: دست
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 بود، ناراحت بود ... یعصبان یب یب دیشا -

 :دیکش یقیو نفسِ عم دیرو گز لبش

 !رمیدوست داشت بم -

 زد و زمزمه کرد: هق

 ... رمیام دوست داشت من بم یب یب -

ن ردک دنیگلوم و شونه هاش دوباره شروع به لرز رِیرو فرو برد ز سرش

... 

 ثلِ مام بلند نشه ...  هیرو به شونه اش چسبوندم که صدايِ گر دهنم

 صدا یکرد، ب یم هیمردي که تو آغوشم گر

 ... ختمیر اشک

 صبور شده بود! اديیبزرگ شده بود، ز اديیز انیک

 نیافتاد، بدتر یبراش م یاتفاق نیاگر چند ماه قبل همچ ان،یک نیا

 و اما حاال ... دادیواکنش رو نشون م

 ... ختیر یم رونیصدا دردهاش رو با زبونِ اشک از دلش ب یو ب ساکت

 !دیکش یداشت درد م انیک
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*** 

 بار بود؟ نیچندم

 دونم! ینم

 ساعت بود؟ چند

 دونم! ینم

د فر مثلِ ،یناراحترو که از شدت  انیبار بود که ک نیدونم چندم ینم

 از خواب ده،یمدام خمار بود و خواب مست

 کردم آرومش کنم ... یم یکردم و سع یم داریب

 بود اما خمارِ غم! خمار

 با کابوس وغم! یبود ول دهیخواب

لِ و رويِ تخت دراز بکشه، حا ادیمجبورش کردم به اتاق ب یوقت از

 داشت ... یمشوش

 نشد! یکردم نخوابه، ول یسع

 قرصِ خواب خورده بود ... انگار
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اش تازه گرم شده بود که دوباره صد سختهام بعد از چند ساعت  چشم

 زد، یحرف م یلب ریکه ز دمیرو شن

 معشته ام رو به زحمت از هم فاصله دادم و حواسم رو جهايِ خس پلک

 یکردم، سرش رو به چپ و راست م

 کرد: یپچ پچ م هیو با گر چرخوند

 ..... خدا . ای... خدا ... خدا ... خدا ای... خدا ایخدا -

 یچونه اي لرزون شونه اش رو به دست گرفتم و تکونش دادم، ول با

 اي نداشت ... دهیفا

 بود ... ختهیبد به هم ر انمهریک یروح تیوضع

و  اش رو محکم تر تکون دادم که چشم هاش رو به شدت باز کرد شونه

 شد، رهینفس نفس زنان به سقف خ

ر ام شد ... انگا رهیخ یبدونِ حس و خال ییزدم، با چشم ها صداش

 ... دیفهم یشناخت، نم یرو نم یچیه

 یختس! به هیگر رِیهام رو به هم فشردم که با صدايِ بلند نزنم ز لب

 گفتم:



 

  1872                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 ؟یخوب ان؟یک -

 زد و آروم گفت: پلک

 ترانه؟ -

 دمیکرده بود، دست کش دایاش رو پ یشگیهاش حِس آشنايِ هم چشم

 اش: یشونیبه پ

 بله؟ -

بدجور  ینبود ول سیصورتش خ گهیپلک رويِ هم گذاشت، د خسته

 خسته بود:

 ... بخواب ... مزاحمتم گهیبرو اتاقِ د ؟یخواب یچرا نم -

 بود! یبدجور پر از گرفتگ صداش

 کردم: زمزمه

 ... تونمیمنم نم یتا تو راحت نخواب -

 ذاشت یگرفت نم یآروم نم انیبود که تا ک یحس چ نیدونم ا ینم و

 !رمیمن هم آروم بگ

 کرد توي چشم هام و لب زد: رهیهاش رو خ چشم
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 چرا؟ -

 ندادم چون نداشتم! یجواب

 نداشتم ... یجواب چیه دیپرس یکه م ییچراها نیا به

ش پر وآب داشت به آشپزخونه بردم  مهیرو که تا ن یوانیشدم و ل بلند

 کردم،به اتاق برگشتم، کنارِ تخت زانو زدم

 آروم گفتم: و

 ... یبخور ... تا آروم ش نویا -

 و بعد ... دیآب رو نوش شیو پ پسحرف  یب

 چشم بست! دوباره

*** 

 ر!با کی فقط

 داریب باز خوا شونیدوباره به خواب رفت و پر نکهیبار بعد از ا کی فقط

 شد مجبور شدم دنبالِ چاره اي بگردم ...

 یام رو به رخم م یو وقت نشناس یشرم یکه ب یتوجه به ساعت یب

 رو گرفتم و حاال نیشماره ي حس دیکش
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 بود ... نجایا نیحس

 پسرخاله ي پزشکش ... با

از  نیسبه طلوع آفتاب نمونده بود که پژمان، پسرخاله ي ح اديیز زِیچ

 آهسته نیکنارِ تخت بلند شد و رو به حس

 :گفت

 رو بده ... فمیک -

 رو به دستش داد و من هنوز شرم داشتم از چشم تو چشم فیک نیحس

 شدن باهاش!

 کرد گفت: یم قیرو آماده ي تزر یهمونطور که سرنگ پژمان

 کنم. یم قیآرامبخش تزر هیبهش  -

 :دیبا چهره اي خسته نال انمهریک

 !خوادینم -

 به تندي جواب داد: نیحس

ت رو کنه ... چهره ي خودو بذار پژمان کارش رو ب ریزبون به دهن بگ -

 دي؟ید
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ن لباس باال زد و م نیخسته بلند شد و تويِ تخت نشست، آست انیک

 از سرنگ نکهیانداختم ... نه ا نییسرم رو پا

 نیا به آمپول بترسم، از فرو رفتنِ سرنگ تويِ بازويِ مردي که ناحق و

 داشتم! میروز افتاده بود ب

 گفت: یلحظه بعد پژمان به آروم چند

 تموم شد ... -

 شمچبه سقف با  رهیسر بر بالشت گذاشته و خ دمیرو د انیو ک برگشتم

 خسته! ییها

 رار داد:رو مخاطب ق نیرو جمع کرد و من و حس لشیوسا پژمان

 هی دیابعدش ب یخوابه ول یراحت م یچند ساعت هی قیتزر نیبا ا -

 ... نیفکري براش بکن

 در چشم هام گفت: رهیخ

 ... نیرو براش فراهم کن آروم طیمح هیبه خصوص شما خانم ...  -

 کرد و جواب گرفت ... یخداحافظ یرلبیز
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هم به دنبالش رفت، کنارش نشستم که  نیرو ترك کرد و حس اتاق

 چشم هاش رو به زحمت باز نگه داشته بود:

 م ...د براخوا یکه دکتر ازت م یکار کن یخواي چ ی... م ی... م گهید -

وها ارد ریاز تاث یشد و به خواب رفت، و من راض دهیحرف هاش جو یِباق

 از شرِ یرو حداقل برايِ ساعات انیکه ک

م هکنه دوست داشتم هر چه زودتر من  یاش رها م یهايِ واقع کابوس

 یم یکنم ول دایآرامش پ یکنارش کم

 ناآروم چشم باز کنه ... انِیاز لحظه اي که ک دمیترس

ه چ رانهیفکر کردم که ک نیگونه و موهاش رو نوازش کردم و به ا آروم

 پسربچه ها داره! هیقدر چهره اي شب

 !طونیحال ش نیمظلوم و در ع یلیخ یلیخ

 نکرد ... دایبراي بروزش پ یوقت، زمان چیکه ه یطنتیش

 فاصله گرفتم ... انیاز ک یصدايِ پا کم با

 و گفت: دیبه صورتش کش یبود، دست نیحس

 صدام بزنه ... یاشتدمن تو سالنم، هر وقت کاري  -
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 جواب دادم: یآروم به

 ... دایب صبحوقت  نیکه ا دیببخش -

 زد و گفت: ینیغمگحرفم به اتمام برسه، لبخند  نذاشت

 زنم؟ب یمثه برادرمِ، برايِ برادرم از خوابم نزنم براي ک انیک -

 انیرفت کنارِ ک نیحس یلب تشکر کردم و وقت رینداشتم بگم، ز زيیچ

 رخش شدم میبه ن رهیو خ دمیدراز کش

 ... یغمش رو حس کن یتونست یتويِ خواب هم انگار م یحت که

 :انمهریک

، ردمکه انگار رمق توشون نبود به زحمت کت رو به تن ک ییدست ها با

 زده بود به چهار چوب: هیترانه نگران تک

 ت!هس زیگفت که خودش حواسش به همه چ نی... حس انینرو ک -

شم ه چبرنگ لبخند زدم  یبودن! کوفته بود ... ب دهیرو انگار کوب تنم

 هاي نگرانش و گفتم:

ء امضا دیبا ییزایچ هی... پايِ  گردمیزنم و برم یسري م هی.. برم . دیبا -

 خودم باشه ...
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 شد وگفت: کیبرداشت و بهم نزد هیتک

 خونه ... اردشونیخب گفت بهت که، م -

ن شون راهنمیدادم و خودم رو مشغولِ مرتب کردن کت و پ نهیبه آ نگاه

 دادم، گفتم:

 یمن خته،یرش کار رس یبرم ... اون به اندازه ي کاف دی... با زدلمینه عز -

 بتراشم ... یخوام براش کارِ اضاف

و ر اي یتونستم از چشم هاش نگران یبود و من م ستادهیام ا یقدم کی

 بخونم که دو روز بود توشون لونه کرده

 ... بود

دست هام رو رويِ شونه هاش گذاشتم و آروم  دم،یطرفش چرخ به

 گفتم:

 نگرانِ من نباش ... حالم خوبه ...انقدر  -

 :دیاش لرز چونه

هم  راحت چشم رو یتون یلحظه هم نم هی یکه حت ستی... ن ستین -

 نرو ... ان،یبذاري ... ک
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 ويِ ... ب دمییو بو دمیام چسبوندم و موهاش رو بوس نهیرو به س سرش

 داد که دو روزِ تمام کنارِ  یعطري رو م

 شدم ... یبود و باهاش آروم م تختم

 گوشش زمزمه کردم: رِیز

ودم و خبا  دیزود با ای ری... د من حالم خوبه ؟یتو چرا انقدر نگرانم -

 ... هر چه قدر امیکه افتاده کنار ب یاتفاقات

و هم ر انیبره ... من بدتر از ا یم شتريیتو خونه باشم، زمانِ ب شتریب

 ... دمید

 بودم! دهیوند

ون بودم، بدتر از ا دهیزد رو نشن یب یکه ب ییبدتر از حرف ها من

 بودم! دهیلحظات رو به عمرم ند

 ... رهیدختر آروم بگ نیتا دلِ ا دمیگفتم د یم یول

که  یناز او شتریب یلیکه ترانه، خ دمیفهم یم شتریروزها انگار ب نیا

 ده دلرحم و مهربونِ و من هزاران ینشون م

 که عاشقش باشم ... دادمیبه خودم حق م بار
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 ام نهیاش که بند اومد، سرش رو از س هیهاش که آروم شد، گر نفس

 ... دمیبلندش رو بوس یِشونیجدا کردم و پ

 غیدر یزدن ول یم ادیرو فر یکرد لبخند بزنه، چشم هاش خستگ یسع

 و رنجوندن! یرحم یاز ذره اي ب

 گفت: آروم

 مراقبِ  ی... ول ... باشه، برو ديیتو گوش نم گمیم یمن که هر چ -

 خودت باش ... خب؟

 یم ترانه داشت تپش رو از سر یِاز نگران نمیکه قلبِ سنگ یحال در

 گرفت، چشم هام رو باز و بسته کردم و

 :گفتم

 به رويِ چشم! -

*** 

م و ردک یخبري نبود ... پوف یباز دکمه ي آسانسور رو فشردم ول کالفه

 انداختم، غر غر کنان یبه اطرافم نگاه

 :گفتم
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 ... ادیواسه ما قر م گهید نمیا -

.. .فتم گر شیها رو در پ پلهدادم و راه  گهیدبه دست  یرو از دست فمیک

 بتونم گهیکه چند طبقه ي د دیام نیبا ا

قه طب تنِ خسته تا نیتونستم با ا یآسانسور بشم وگرنه چطور م سوارِ

 کنم؟ یو دو رو با پله ط یي س

ه پل باعث شد نگاه ار ییپاگرد بود که صدايِ آشنا نیدونم چندم ینم

 :رمیپام بودن بگ رِیکه ز ییها

.. دارم .نالقات م نی! من عالقه اي به اریمن حرفم رو زدم ... نخ دینیبب -

 داره؟ ... من یلیچه دل ؟یخب براي چ

کت ! من االن شرریجناب! نخ ریشما رو شناختم! ... هه ... نخ خوب

 ! ...ستین ازيیمنزل ... ن رمی... دارم م ستمین

... اخم کردم و  دیبار یاز تک تک کلماتش م یبود، کالفگ نیحس

 بود که انقدر آشفته یمنتظرش موندم ... ک

له پمالحظه ي حضور تويِ راه  نیکرده بود؟ که باعث شده بود حس اش

 رو نکنه و بلند حرف بزنه؟



 

  1882                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 تر شد: کیبهم نزد صداش

قات مال نیي ا جهی... نت نمیبینم یلیآخه من دلبله ... بله ... خب  -

 برايِ هر دو طرف ... اعصابضعف  شهیم

 خان ... رضایعل رینخ

 ینیپله عقب نش کیآشنا چشم هام گرد شد و پاهام  یاسم دنِ یشن با

 شد و من یتر م کیکردن ... صداش نزد

دادم که منظورش  یدلداري رو م نیرفتم و به خودم ا یتر م عقب

 جمله ي بعدي دنِیاما با شن یِکمال رضایعل

 کرد! هوا شد مثلِ زمستون! خی... تنم 

 یر باصرا نیشما دار یجنابِ مجد ... من حرفم رو زدم ... ول دینیبب -

 به شما یاحترام ی... من ب دیکن یخود م

 ... نکردم

ز ادم کر یچرا فرار م دونمینبود ... نم خودمپاهام دست  اریاخت گهید

 چشم تو چشم شدن باهاش ...از  دنش،ید

 ن؟یکارداشت با حس یچ رضایعل
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 باهاش تماس گرفته بود؟ یچ براي

 خواست بگه؟ یم یچ

 ... دیلرز یهام م دست

 زدم ... رونیگذاشتم و ب سررو پشت  یسرعت الب با

 ... دمیهام کش هیآزاد رو با تمامِ قوا به ر هوايِ

 حرکت کردم ... نمیماشبه سمت  یبه اطراف کردم و به سخت ینگاه

تم رو باز کردم و به محضِ نشستن داخلش، سر رويِ فرمون گذاش درش

... 

 شد! یتنم م دنِیلرزهم باعث  رضایعل اسمِ

ا خواست ب یم یمرد بگذرم ... براي چ نیتونستم از مکرِ ا ینم من

 داشته باشه؟ دارید مندوست  نیبهتر

 ...ه داشته باش یچه عواقب دارید نیممکنِ ا نکهیاز فکرِ ا دمیگز لب

.. . مدیپرس یازش م دیزد ... با یحرف م نیبا حس دیبلند کردم، با سر

 ذاشتم که ... یم دینبا
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ود، ب هادیپ رانندهروبروم و مردي که که از سمت  نِیماش دنِیبا د اما

 ام متوقف شد ... یهاي ذهن تیتمامِ فعال

 مجد! رضایعل

 ستادهیا نیي ماش گهیدي که سمت رنگ و فرد یکت و شلوارِ مشک با

 بود ...

 !امیخ نیحس

 هام مشت شد دورِ فرمون ... دست

 دستحرکت  یکنن ول یصحبت م یکه درباره ي چ دمیفهم ینم

 شرکتکردم، به سمت  یرو درك م نیحس

 کرد ... یم اشاره

 ؟یکن یکار م یام چ یداري با من، با زندگ ا،یخدا

که کنارِ  دمیرو د نیحس یوقت دیهام گرد شد، گوشم سوت کش چشم

 جاي گرفت ... رضایعل

 ناله کردم: یهام باز شدن و به سخت لب

 نه! -
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مردي  م،نشون بد یهر واکنش نکهیو قبل از ا امیبه خودم ب نکهیاز ا قبل

 رو به سرعت به نیکه پدرم بود، ماش

 نیبود که بهتر ییي چرخ ها رهیدر آورد و چشم هايِ من خ حرکت

 بردن ینقطه از من م نیدوستم رو به دورتر

... 

*** 

 یلیرويِ جگر گذاشتن، سکوت کردن و دم نزدن براي من خ دندون

 سخت بود!

 روز رو مثلِ جهنم سپري کردم ... دو

ارم کن کنم که ترانه دایپ ییرها الیتونستم از فکر و خ یم یوقت تنها

 ؟یتويِ شرکت بودم چ یوقت یبود ول

دوري کردن هاش،  ن،یحستونستم رفتارهاي مشکوك  یم چطور

 دهیزد رو ناد یرو که م یهاي مداوم امکیپ

 رم؟یبگ
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و دازش درباره ي  یوقت رمیبگ دهیتونستم هل شدنش رو ناد یم چطور

 دم؟یپرس یم شیروز پ

 و دم نزنم؟ نمیتونستم اخم هاش رو بب یم چطور

 ازم دور شده ... نطوریدوستم، برادرم، ا نیبهتر ن،یحس که

ت کوس ونِیمجد در م رضایپايِ عل نکهیتونستم با دونستنِ ا یم چطور

 کنم؟

 تونستم؟ یچطور م من

 سکوت کردم و خودخوري کردم ... یول

ن هاي مسکن براي آروم کردنِ سردردهام باالتر رفت و م قرص مصرف

 سکوت کردم ...

 شد و من سکوت کردم ... دتریهام شد یخواب یب

 کرد که جايِ من بود! یحالِ من رو درك م یکس

ن اومد که روزگارش رو مثلِ م یداشت به روزم م یچ دیفهم یم یکس

 گذرونده بود ...
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ام  نهوویبذاره د ریتاث نیرويِ حس رضایممکنِ حرف هاي عل نکهیا فکرِ

 کرد ... یم

ته دلم بهم  زيیچ یخبر داشتم، ول کالمشکامال از قدرت  من

 بهم اعتماد داره، نیاد که حسد یم دواريیام

 ... دهیها گوش به حرفش نم یراحت نیبه هم نیمقاومِ، حس نیحس

لم  دداد و ترس رو تويِ  یآزارم م نیرفتارِ حس نها،یبا همه ي ا یول

 کرد ... یم شتریب

 م وظاهرا به کار گرم بود که تقه اي به در خورد، بله اي گفت سرم

 مشوش گفت: یمیبعد خانم کر یلحظات

 نیاریب فیه تشرلحظ هی شهیاومده ... م شیپ یمشکل هیجنابِ مجد  -

 اتاقِ مهندس خسروي؟

 :دمیشدم پرس یکه از جا بلند م نطوریبه هم گره خورد و هم ابروهام

 شده مگه؟ یچ -

 جلوتر از من حرکت کرد و گفت: یرو باز گذاشت و قدم در

 ..کرده . دایپ ها مشکل ستمیاز س یکیبازم  نکهیمثلِ ا -
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 اهانسجاد شدم، م اتاق... وارد  دمیبه موهام کش یکردم و دست یپوف

 یبود با بدخلق ستادهیکه بااليِ سرش ا

 :گفت

 ینشون بکفکري به حال هی دی... با انیک ارنیدارن بازي درم ستمایس -

... 

 ارورکه کد  توریشدم به صفحه ي مان رهیقرار گرفتم و خ کنارشون

 به چشم یکرد، دست یم ییروش خودنما

 و گفتم: دمیخسته ام کش هاي

 نطوريِ؟یتاحاال ا یاز ک -

 و کالفه گفت: دیکش ازهیخم نیحس

 میتش کندرس میتون یم میکرد یفکر م ،یِساعت مین هی...  دونمینم -

 نشد ... یول

 :دمیبهش کردم و روبه سجاد پرس ینگاه مین

 ه؟یداشت ک ینفري که بهش دسترس نیآخر -

 دور شد وگفت: ستمیاز س نیحس
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ها  لیري فاس هی یِبار صبح بود که بازش کردم براي کپ نیمن آخر -

 اما ...

رو  نیحسو ادامه ي حرف  دیرو کوب نتریبا حرص دکمه ي ا سجاد

 گرفت:

 ري واسهکا هی یباال اومد، ول ستمیبار س هیاما نفرِ بعدي من بودم ...  -

 مین هیاومد،  شیي خانم سماوات پ

 ه!... اَ ادیشده ... باال نم نطوريیا دمیرفتم جاش ... برگشتم که د یساعت

 :دمیبه شونه اش زدم، برگشت و نگاهم کرد، آروم پرس یدست

 توش بود؟ یمهم زِیچ -

 تکون داد: سر

کرده  یکپ نیه حسک لیتوش نبود جز چند تا فا یچینه، در واقع ه -

 دور هیکرده بودمش و  یاطالعات هی... تخل

 ... دیجد ندوزِیو نصبِ و سیواسه سرو میبود داده

 زدم ... ته دلم قرص شد: لبخند
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 مشکلش مینیرصت بببذارش کنار تا بعد سرِ ف ال،یخ یخب پس ... ب -

 کجاست ... اعصاب خودت رو خرد نکن

 .ارنی... اگه کاري هم داري بگو لب تاپ برات ب

 لبخندي زد و گفت: خسته

 ينطوریدم اکر ی.. فکر نم.خب  یندارم ول ستمیباشه ... مساله ي س -

 خونه، برام زنمیبذاره تو کارم ... زنگ م

 فرستن ... یم

 رفت و گفت: دربه چشم زد و به سمت  نکیع ماهان

 ست؟ین بیعج ی... ول یشکل حل شد ... ولخب پس خدا رو شکر! م -

 چرخوند و ادامه داد: منو صورت به سمت  برگشت

 دایمشکل پ همهامون پشت  ستمیبه فاصله ي کوتاه س ستین بیعج -

 کنن؟

 :دمیهام رو تنگ کردم و پرس چشم

 منظور؟ -

 و آروم گفت: دیبه موهاش کش یباال انداخت و دست شونه
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 !الیخ یلحظه به نظرم مشکوك اومد ... ب هی...  یچیه -

ود ممکن ب یعنیرو ترك کرد وفکرم رو به خودش مشغول کرد ...  اتاق

 خرابکاري ها عمدي بوده باشه؟ نیا

*** 

 گرفته بود! دم،یبه گردنم کش یدست

بود  ردهرو بستم، سرم ورم ک نیاخم کردم از دردش و با پا درِ ماش یکم

 از فکر!

 !بیمشکوك شده بود ... عج نیگذروندم ... حس یرو م یسخت روزهاي

 ... نیکه نکنه حس دیجو یترس داشت وجودم رو م نیا و

 عطرِ  وکه در رو باز کرد  نیگرفتم، هم خونهکردم و راه به سمت  یپوف

 یانگار زندگ د،یچیام پ ینیکتلت تويِ ب

 هام جدا شد ... ترس دیو سف اهیدوباره رنگ گرفت و از س ام

 زن! کیزن، گرمايِ حضورِ  کیحضورِ  عطرِ

 !ترانه
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ه ک یاز حضورِ زن ریخواستم غ یم یچ گهیآرامش من بود و من د منبع

 تونست جسم و روح و فکرم رو آروم یم

 کنم؟

کرده  زک ترانه ي مغموم، دنِیبرنداشته بودم که با د یرو بستم، قدم در

 گوشه ي مبل، اخم هام توي هم گره

 ... خورد

 زدم، نگاهم کرد، پر از غم: صداش

 ... یسالم ... خسته نباش -

و اي پرت کردم و کنارش نشستم، دستم جل گهیرو رويِ مبلِ د فمیک

 اي از موهاش رو که رويِ  کهیرفت و ت

 فرستاد: گوششبود، پشت  ختهیر صورتش

 چرا بغ کردي؟ زم؟یعز هی... چ سالم کیعل -

 گرفته شد: صداش

 سام زنگ زد ... -

 کردم که ادامه داد: منتظرنگاهش
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 فوت کرد ... فرشتهمامانبزرگ  -

ادم ز نهابودم، آه  دهید سامکه تو مراسمِ عقد  یزنریپ ادآوردنِیبه  با

 برخاست ...

 و بعد مرد ... دیبه آرزوش رس رزنیپ

 لب گفتم: ریز

 خدا رحمتش کنم. -

 سرتکون داد و بعد با بغض گفت: ترانه

رگش رو مامانبز یلیخ گهیمحالش بد ...  یلیفرشته خ گهیسام م -

 دوست داشت ...

 اراده زمزمه کردم: یب

 دوست نداره؟ یک -

 هم دوست داشتم! من

 تو فکر و ذهن و روح و قلبم زنده بود ... زیعز ادی هنوز

 رو داشتم ... یب یمن ب و

 ...رد آرزويِ مرگم رو ک ،یب یگذشت از روزي که ب ینم یلیخ نکهیا با
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رو گرفتم وآهسته نوازش کردم پوست  ترانهو دست  دمیکش یآه

 رو ... فشیلط

 بسته شده بودن ... نیچشم هاش نگاه کردم که با اشک آذ به

 پلکجلو بردم و ترانه چشم بست و لب هاي من نشست پشت  سر

 هاش ...

 پچ کردم: پچ

 رم ... آروم باش بلوطکم ...قربونِ چشمات ب -

 چشم هاش رو پاك کرد و بلند شد، دستازش دور کردم، با پشت  سر

 زد و گفت: ییرنگ و رو یبلبخند 

 .. چرا انقدراونوقت من . خسته اي ... ،یمثال تازه از سرِ کار برگشت -

 ر؟ید

 :آهسته گفتم دم،یرو رها نکردم، آروم به لبم رسوندم و بوس دستش

 بمونم ... شتریشده، مجبورم ب ادتریکارا ز -

 دهش شترینشده بود ... مشغله ي فکري من هم ب ادتریفقط کارها ز و

 بود ...
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 به گهیکردم ... د یه همه ي آدم هاي اطرافم شک مکم داشتم ب کم

 تونستم اعتماد کنم؟ یم یک

 ن؟یبه حس ؟یب یب به

 وصل بودن ... رضایبه عل یقیهر دوشون به طر که

سه اش زدم، هر بو یشونیرو فشردم و بلند شدم، بوسه اي به پ دستش

 آرامبخش بود ... ذره کیبرايِ من مثلِ 

ش به افکارمکه پتک  ییها ضربهداد از درد  یم نیذهنم رو تسک ذره

 ... دنیکوب یم

 لب هام مهر شد رويِ گونه اش که اعتراض کرد: دوباره

 ـان؟یک -

 اومد: شک یکم لبم

 ... انی... نفسِ ک انیجـون دلِ ک -

کردم به لب هاش، زبون  رهیو چشم خ دمیعقب کش یرو کم سرم

 رويِ لبم و گفتم: دمیکش

 ... خب؟ گهیدونه د هیفقط  -
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اش  یگفتنش رو ندادم،صدايِ دوست داشتن تیرضا خبِبعد مهلت  و

 !دمیرو بلع

 رِیدورش، دست هاش رو مشت کرده بود ز دیتن چکیهام پ دست

 بازوهام!

 شده بود تو آغوشم ... یزندون

 ومروبرکه مونث  یبرام مهم نبود حت ارم،یمهم نبود نفس کم م برام

 عالقه اي به دو طرفه بودن نداره!

 لمس کنم! شهیاز هم شتریبود که وجودش رو ب نیمهم ا برام

 حضورش ... نِیریششدم از شهد  رابیس

 رو رويِ شونه اش گذاشتم و زمزمه کردم: سرم

 شد ... ادیز دیتموم شد ... ببخش -

ش، وهابازوهام، آروم دستم نوازش شد رويِ باز نِ یسفت شده بود ب تنش

 کم کم به حالت عادي برگشت و بعد

 صدايِ گرفته تري گفت: با

 ؟یسرسالمت میبر ايیفردا م -
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 نکرد! ینزد، اعتراض یبحث عوض کرد!حرف شه،یهم مثلِ هم باز

 به آغوشم فشردن: شتریهام گوديِ کمرش رو ب دست

 ... امی... م زمیآره عز -

از  اهوشیام نشست، رويِ قلبِ پر تپشم که ه نهیروِي س هاش دست

 هم مشخص بود ... راهنمیرويِ پ

از مسکنِ قوي اي که  یراض دم،یهام رو شل کردم و عقب کش دست

 رو چنگ زدم و فمیکرده بودم، ک افتیدر

 :گفتم

 ؟ینیچیرو م زیلباس عوض کنم، م رمیتا من م -

 رِد یزدم، وقت دنیو خودم رو به نشن دمیلب پررو گفتنش رو شن ریز

 کردم به یبستم سع یم سرماتاق رو پشت 

ندم  زهبود اجا ییکه گوشه اي نشسته بود و منتظرِ خودنما یمزاحم فکرِ

 ترانه بود، وقت یکه تکون بخوره ... وقت

 فکر کنم ... انمیاطراف بیبه رفتارهايِ عج نداشتم

*** 
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به  یستام باز کردم و د نهیرويِ س ام رو تا یمشک راهنِیهايِ پ دکمه

 ... دمیموهايِ عرق کرده ام کش

 شتهذارگیخونه ي پدريِ فرشته بدجور رويِ دمايِ بدنم تاث نِیسنگ جوِ

 بود ...

 ...ببرم نداشت  نگیرو داخلِ پارک لمیاتومب نکهیکشش ا یحت اعصابم

 ... دمیبرايِ ترانه فرستادم که رس یامکیپ

 یگرفتم هر چند م شیراه شرکت رو در پ ف،یکت، بدون ک بدون

 شرکت هم سرِ کار یِآبدارچ یحت دیدونستم شا

 نباشه ... حاضر

تموم  مهیتا کارهايِ ن رفتمیاز چهار بعد از ظهر گذشته بود ... م ساعت

 کنم برايِ اتمامشون تويِ  خودمرو همراه 

 ... خونه

ا بدر اومدم که  ینیي حس نهیبه س نهیشرکت رو که باز کردم س درِ

 من چشم هاش گرد شد و رنگ از دنِید

 تته پته کنان گفت: د،یپر رخش
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 ... نجایتو ... تو ... ا -

گفتن  یم تارهايِ موِي بااليِ چشمم که بهش ابرو نکهیبود برايِ ا ییجا

 باال تر بره؟

 اش شدم: رهیباال انداختم و موشکافانه خ شونه

 ؟یزبونت رو موش خورده؟ چرا لکنت گرفت ه؟یچ -

 :دیاش کش یشونیبه پ یگرفت و دست ینفس

 !دمی... ترس یچیه -

 زدم: پوزخند

 مگه لولوخورخوره ام؟ -

 کرد: اخم

 رم ...... مسخره هم نکن لطفا که اعصاب ندا دمیترس دمتید ییهوی -

 شدم: نهیبه س دست

 نجا؟یساعت، ا نیال ولش کن ... تو امسخره نکردم ... حا -

 :دیخنده اي کرد و نگاه ازم دزد تک
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...  افتاد ادمیخونه رفتم تازه  ايیکیرو جا گذاشتم! تا نزد لمیموبا -

 برگشتم برِش دارم ...

 دستش رو نشونم داد ... تويِتلفنِ همراه  و

 نکردم ... باور

ش باور ،نیسسالهايِ رفاقتم با ح یِبار ط نیعذاب آور بود براي اول وبرام

 نکردن ... باور نکردن حرف هاش!

 فراتر از عذاب! یبود حت زيیچ

 برداشت و گفت: دربه سمت  یقدم دم،یکش کنار

 ... نرویزنم ببسر به خونه بزنم و بعد دوباره  هیزودتر برم ...  دیبا -

 زدم: هیتک وارید به

 چرا؟ -

 آستانه ي چهارچوب متوقف شد، برنگشت که نگاهم کنه: تو

 چرا؟ یچ -

 شدم: کیبهش نزد یقدم

 رون؟یب یدوباره از خونه بزن دیچرا با -
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 و اخم کرد: ستادیرخ به رخم ا برگشت،

 بدم؟ حیبرات توض دیبا -

 ن؟یحس چرا

 دروغ برادر؟ چرا

 ؟یکن یکار م یبا من چ داري

 ستهبچشم هام رو باز و  دم،یگز یدندونم گرفتم و کم نِیرو ب زبونم

 کردم:

 ... یاشنه ... برو، موفق ب -

 ود،برادرم ب نیبسته شد، قلبِ منم فشرده شد ... حس سرشکه پشت  در

 تونست یم رضایبود ... اگه عل قمیرف

 اومد؟ یبرادر م یرو جذب خودش کنه، چه به روزِ قلبِ منِ ب اون

 زدم به موهام ... یچنگ

د ش یباز هم م یتموم کرد، ول گهیدوقت  کی شدیناتموم رو م کارهاي

 کردم؟ دایپ نیبرادري مثلِ حس کی

 رفت ... نیشدن که حس دهیکش یاراده دنبالِ راه یب پاهام
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 کردم ... یم بشیتعق دیبا

*** 

 رو رويِ زنگ فشردم ... دستم

 !ی... لعنت ی... لعنت یلعنت

 ییرفت صحنه ها یکردم و جلويِ چشمم رژه م یلب تکرار م رِیز مدام

 ... دمیدیکه کاش نم

 رستوران ... کیقرارِ مالقات، تو  کیمنجر شد به  نیحس بِیتعق

و خودخوري  نیرو نشستم توِي ماش مالقاتشونساعت  کیتمامِ  من

 کردم ...

ور غر... م رضایپدرم ... عل یول نم،یرو بب نیتونستم چهره ي حس ینم

 زد از چهره اش ... یموج م تیبود و رضا

 .بودم، با صالبت .. دهیکه د یاکثرِ مواقع مثلِ

بلند شد، دستش رو فشرد و من تازه تونستم  رفتن،وقت  ن،یحس و

 ... نمیچهره اش رو بب رويِلبخند 
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از  یقتوتونستم صداشون رو بشنوم  یدور نبودم از درِ رستوران، م ادیز

 بلند گفت: رضایشدن که عل یهم دور م

 !میباهم داشته باش یهمکاريِ خوب میبتون دوارمیام -

 ... سکوت کرده بود! نیحس و

 اعصابم ... رويِسکوت شده بود زخمِ رويِ دلم، خط  نیا و

 فشردم ... همرو باز هم پشت  زنگ

شت دا قرارِ مالقات یبودم با ک دهیفهم نکهیرو با ا نیکردم، حس گمش

 کردم و گمش کردم ... بیباز هم تعق

 اش ... خونهشد سمت  یرفت باز راهش کج م یم هرجا

 !یلعنت

 :دمیرو شن ایمیک یِشاک صدايِ

 ؟ییتو ان؟یمگه ... ک ـه؟یک -

 نگه داشتم و گفتم: فونیرو جلويِ آ صورتم

 باز کن! -

 بعد تق! و
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 ... خونهباز شد ... هجوم بردم سمت  در

 !اشتمن حق نداشت از پشت به من خنجر بزنه ... حق ند یِلعنت قِیرف

 ت:من با بهت گف نِ یچهره ي خشمگ دنِیبا د ایمیک

 چته؟ ه؟یچ -

 روِي سرش بود، مرتب کرد ... مهیشالش رو که نصفه و ن و

 د!حقِ من نبو نیزدم ... گوش هام داغ کرده بود ... ا ینفس م نفس

 نگه داشتم: نییزحمت صدام رو پا به

 ن؟اون شوهرِ نامردت کجاست؟ ها -

 و باتعجب گفت: دیباال پر ابروهاش

 حالت خوبه؟ ه؟ینامرد ک ان؟یک یگیم یچ -

 هام رو مشت کردم: دست

 ات کو؟! ی! اون شوهرِ عوضایمینزن ک اضافهحرف  -

 جلو گذاشت: یکرد، قدم اخم

 درست حرف بزن! ؟یگیم یچ یفهم یم -
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خدا  دادم ... رونیهام رو رويِ هم فشردم و نفسم رو به شدت ب دندون

 پشت رضایبه عل نیحس... خدا ... لبخند 

 بود ... دهیچسب پلکم

 :مدیدندون هام غر نِیرفت، از ب یم نییام به شدت باال و پا نهیس

 کجاست؟! نی! حسایمینزن ک اضافهحرف  -

و ربرداشتم و مچش  زیرفت، خ تلفننداد، پشت کرد و به سمت  یجواب

 دستش رو تکون داد: یعصب دم،یچسب

 وونه؟ید یکن یکار داري م یولم کن ... چ -

چرخوندمش، دست مشت شده اش رو تو دستم فشردم  خودمسمت  به

 و گفتم:

اون شوهرِ  شهیمسلّمِ! مگه م ؟یدونینه؟ توهم م ،یدونیتو هم م -

 کنه؟ یکار م ینگه که داره چ تیعوض

 کرد برايِ رها کردنِ مچش و صداش باال رفت: تقال

 !ـانیدونم؟ ولم کن ک یرو م یچ ؟یگیم یچ -

 چسبوندمش، نفس نفس زنان گفتم: واریدادم و به د هلش
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ن با م قِینا رف قِیکه اون رف یدونینم یعنی ؟یدون یتو نم یعنی -

 نیا یدونیتو نم یعنیرو هم؟  ختنیر رضایعل

 یبا ک یدونیتو نم یعنیاس؟  ختهیشوهرت به هم ر یروز براي چ چند

 قرار مالقات داره ...

 م:صورتش عربده زد یِ کردم و تو چند سانت کیرو به صورتش نزد سرم

 ؟یدونیتو نم -

 دیلرز یکه م ییو صدا دیهاش رو بست، خودش رو عقب تر کش چشم

 گفت:

.. . فهممیآخه؟ من نم یگیداري م ی... چ انمهریشدي ک وونهید -

 اش نبود ... زيیکه چ نیحس

 ینم ورمنبود ... با من... کنترل رفتارم دست  دمیخند ی... عصب دمیخند

 کرده بود ... انتیبهم خ نیشد که حس

 قصد نیکه باهم مالقات داشتن ... اگر حس دمیبه چشمِ خودم د من

 همکاري کنه چرا باز رضاینداشت با عل

 آرزويِ همکارِي خوب رو داشت؟ رضایمالقات داشت؟ چرا عل باهاش
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 و با خشم گفتم: دمیکوب واریرو کنارِ سرش به د مشتم

 ت!... شوهرت کجاس یدونیم حتما م... تو ه ایمیمنو خر فرض نکن ک -

 بغض کرده بود: د،یام کوب نهیرو رويِ س آزادش دست

 منیر زنگ بزنم ببدونم ... اگه باهاش کار داري بذا یگفتم که نم -

 ی... داري منو م انیکجاست ... ولم کن ک

 !یترسون

ز ا ایمیبزنم، سر برگردوندم و ک یدر که اومد اجازه نداد حرف صداي

 دستم در رفت، رِیفاده کرد و از زفرصت است

کم  کرد، یبود و به من نگاه م ستادهیچهارچوب با تعجب ا نِ یب نیحس

 شد و گره کیکم ابروهاش به هم نزد

 ... خورد

 رو بست و گفت: در

 نجا؟یچه خبره ا -

 هام رو فشردم: مشت

 جواب بدي ... دیتو با -
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 :ستادیاومد و روبروم ا جلو

 جواب بدم؟ یبه چ دیمن با -

 !زهایچ یلیبه خ ؟یچ به

 دستم مشت شد و رويِ صورتش نشست ... نهایبه جايِ همه ي ا اما

 خارج از کنترلم!

ک ت دنِیکردم ... تمامِ حرصم از د یحرصم رو رويِ صورتش خال تمامِ

 تک اون صحنه ها.

زد و بازوم رو چنگ زد تا دوباره مشتم رويِ صورت  غیج ایمیک

 اون رو هم هل نیخشمگ اد،یهمسرش فرود ن

 انداختم ... نیو به زم دادم

 شده بودم انگار! سختهیافسارگ

 زد: ادیفر د،یام کوب نهیاز جا بلند شد و دو دست به س نیحس

 ؟یکن یدست رويِ زنِ من بلند م یبه چه حق -

 اش رو گرفتم و تکونش دادم: قهی

 !نیرذایم که تو با بابايِ من قرارِ همکاري یبه همون حق -
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 شد، دست هاش که رويِ بازوم بود شل شد: مبهوت

 ؟یگ یم یچ -

 اش رو به شدت رها کردم و گفتم: قهیزدم،  پوزخند

 شِ یپ خرِ؟ نفهمم؟ هیام شب افهیمن ق نیحس گم؟یم یچـ گم؟یم یچ -

 گوشِ رِیفکر کردي؟ که ز یخودت چ

 فهمم؟یو من نم ذاريیبا بابام قرار م من

 دایرفانداخت رويِ اعصابم، با تمام صدام  یموج م ایمیهق هق ک صداي

 :دمیکش

 ! خفه شو!ایمیخفه شو ک -

 برّاق شد سمتم: نیحس

 !یزن یف محر ی... بفهم داري با ک انیدهنت رو ببند ک -

 ییبه چشم ها ستادم،یاش ا نهیبه س نهیبه سمتش برداشتم، س یقدم

 تمام اسرارم نِیروزي ام کیشدم که  رهیخ

 :بود

 !قیتوئه نا رف زنم ... با زنِ توئه نامرد، یحرف م یدونم دارم با ک یم -
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 :دیگرفتم و صدام لرز ینفس

 ؟نیفقط بهم بگو چرا ... چرا حس -

 زد، پوزخند زد و گفت: یاش م قهیسرخ شده بود، رگ شق صورتش

تو  یزن یم ،یکن یم دادیزن ام داد و ب اومدي تو خونه ام، سر -

 چرا؟ یدي که بپرس یصورتم، زنم رو هل م

 :دیو ناگهان عربده کش دیاش کش یشونیبه پ یدست

 ي؟!دست رويِ زنِ من بلند کرد یشرف؟ تو به چه حق یچرا ب یچ -

سمتش و  دیبره که چرخ نیحسبلند شد، خواست به سمت  ایمیک

 اي گرفت: گهیداش رو سمت  اشارهانگشت 

 !الای...  این رونیو تا نگفتم ب ایمیبرو تو اتاق، برو تو اتاق ک -

 ن،یبرداشت و من خشمگ اتاقحرف، با ترس قدم به سمت  یب ایمیک

 که باورم ستادمیناآروم روبرويِ مردي ا

م و هشت سال به ستیکه ب یمجد، کس رضايِیشد با پدرِ من، عل ینم

 کرده یکیکرد دست به  لیعذاب تحم

 !باشه
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 هاش رو رويِ هم فشرد و گفت: دندون

 يریگیشده که سگ شدي و پاچه ي منو م یفقط بهم بگو چ ان،یک -

 زدي، اديی... که به خدا اگه بفهمم زرِ ز

 !یتون رو گم کن خونهزنمت که راه  یم آنچنان

 دمبه خو یحداقل کم ،یگرفتم تا کم قیزدم، باز هم نفسِ عم پوزخند

 و دمیمسلط بشم، زبونم رو رويِ لبم کش

 :گفتم

 نیا داره که یلیستوران؟ چه دلر نیرفت رضایعل بهم بگو چرا امروز با -

 بهم بگو چه ؟یچند روزه انقدر مشوش

 ن؟یداره که تو با اون مرد مالقات داشته باش یلیدل

 کرد حق به جانب باشه: یهاش رو تو حدقه چرخوند و سع چشم

 دي؟یکردي؟ تو کارام سرك کش بمیتعق -

 دادم: رونیام ب ینیرو به شدت از ب هوا

کن هست ن که ینی! جوابِ من رو بده ... حالم رو خراب تر از انیحس -

 ... چرا؟
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 زد به موهاش و نگاه ازم گرفت: چنگ

 ... انینداره ک یبه تو ربط -

 :دمیام کوب نهیدوباره ناخودآگاه باال رفت، به انگشت به س صدام

درِ پ یداشت داریه باهاش دک ی! اونکهینداره؟ مرت یبه من؟ به من ربط -

 که یپدرِ من! کس ؟یفهم ی، ممنِ

 نریم قمیرف نیکرد منو بکوبه ... اونوقت با بهتر یسال سع سالهايِ

 شنون ... د یگن و گل م یرستوران و گل م

 زتاچند بار  دم؟یکار کنم؟ چندبار ازت پرس یچ دیبهم بگو با المصب

 چته؟ چه مرگته؟ االنم دارم ازت دمیپرس

استش م، رکالم، ختمِ کال هی...  ینیرو بب رضایعل دیپرسم چرا تو با یم

 رو بگو!

 کرد ... سکوت کرد و پلک هاش رو رويِ هم فشرد، سکوت کرد سکوت

 نکهیاز فکرِ ا دیکش ریو قلبِ من ت

 دمکر یباشه که من فکر م زيیتر از اون چ دهیچیپ یلیخ دیشا مساله

... 
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 یلکنتر هنکیرشته ي کالم از دستم در رفت و کلمات بدونِ ا دوباره

 هم،شدن پشت  فیروشون داشته باشم رد

 فتم:گ یجهنملحظات  اونتک تک  ادآوريِیاز به  ،یوار ... عصب مسلسل

تا بهم صدمه بزنه؟ عامل  یکن یباهاش همکاري، نه؟ بهش کمک م -

 کارِ توئه ... نه؟ ایخرابکار ؟ینفوذي اش

 رو باال برد و با تمسخر گفت: ابروهاش

 ت؟واسه خود یباف یم یبابا ... چببند دهنت رو  -

 خنده اي کردم، صدام باال تر رفت: تک

که  فهممیو ببندم که نقشه هات رو نشه؟ فک کردي خرم؟ نمدهنم ر -

 که با یزنه به همه چ یداره گند م یکی

 یر کارور داد نفرِ آخ ستمیدفعه ي قبل که س ادتهی ن؟یبخورم زم سر

 بازم ؟یبار چ نیباهاش کار کرد؟ تو ... ا

 !یعوض...  نامردت! کارِ خود تو

 پوزخند زد و مثلِ خودم با صدايِ بلند و با حرص گفت: نیحس
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تم دوخ ینم و زمان رو به هم نیاگه نقشه ام بود که بعدش زم ابلهد  -

 رو برگردونم و نقشه ستمیکه دوباره س

 ... میکن یرو از اول طراح ها

 هام مشت شد و رويِ رانم فرو اومد: دست

 رو درست زیترانه داره همه چ ديید یاون هم نقشه ات بود ... وقت -

 جوري هیبه هل و وال افتادي که  کنهیم

 بهت شک نکنه! یکه کس یرو جبران کن تیگندکار

ام، محکم  قهیآورد سمتم و دوباره دست هاش چنگ زدن به  هجوم

 تکونم داد و گفت:

همه  نیداري ا انیک ؟یفهمیهان؟ م ؟یگیم یداري چ یفهم یم -

 !یکش یسال رفاقت رو به گند م

 هاش رو پس زدم و گفتم: دست

 نقشه رضایکه داري با عل ییتو نیکشم؟ ا یمن؟ من دارم به گند م -

 یزنیکه داري گند م ییتو نیا ن،یکش یم
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 ردمک یم دیکار با یمگه من چ یلعنترفاقت و برادريِ ... د  یهرچ به

 اون؟طرف  یکه نکردم که رفت

 زدم: ادیعجز فر با

 هان؟ -

و بغضم رو فر ی... ول نیحس انتیبغض داشت فکرِ خ د،یام لرز چونه

 خوردم و لرزشِ چونه ام رو با فشردنِ دندون

 رويِ هم کنترل کردم ... هام

 زد: یحرف م یوقت دیلرز یم صداش

 م!نفه نویفهم امالقات داشتم ... ب رضایالزم نبود بهت بگم با عل ان،یک -

 دمیفهم ی... نم دمیفهم یمشتم فشردم، نم نِ یهام رو محکم ب انگشت

 گفت؟: یبه من م دیچرا نبا

 یم نویاکردي فقط  انتی! تو بهم خفهممی... من نم نیفهمم حس ینم -

 فهمم که تو خراب یم نویفهمم! من ا

 کردي ... تو! کاري

 جلو تر اومد و ادامه داد: یمستاصل قدم نیحس
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 ل؟یچه دل کردم؟ من خراب کاري کردم؟ چرا؟ به انتیمن؟ من خ -

 ؟یواسه چ

 ستم درز داغلبه کرد بر عقل، انگار افسارِ فکر و زبونم  تیهم عصبان باز

 نیا خته،یافسارگسمرد  نیرفته بود ... ا

 زد من نبودم: یرو م یمردي که هر حرف نیا ،یعاص مرد

وسط  پولف گه حرپول ... پول جناب ... که تو ا ؟یواسه خاطر چ -

 .یفروش یباشه زنت رو هم م

هاش سرخ شد، دست هاش مشت شد و عربده اش تويِ خونه  چشم

 پخش:

 خفه شو کثافت! -

 عقب رفتم، دوباره دستش باال اومد یتويِ شکمم نشست و کم مشتش

 یکردم و مشت یدست شیبار من پ نیو ا

 ... دمیصورتش کوب به

 یعس اومد رونیاز اتاق ب یدونم ک یکه نم ایمیاومد ... ک غیج صدايِ

 کرد ما رو از هم جدا کنه، دستش رو رويِ 
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 ام گذاشت و به عقب هلم داد، عاجزانه گفت: نهیس

جونِ  بس کن ... تو رو ان،ی... ک نیس کنتو رو خدا ... تو رو خدا ب -

 ترانه بس کن ...

اال ب دستم یک دمیترانه رو که آورد، جونش رو که قسم خورد نفهم اسمِ

 یرفت و رويِ صورتش نشست و ک

 زیسرم به م یو ک دیام کوب نهیاش به س نهیبا تمام خشم و ک نیحس

 گرفت ...

 شد ... اهیهام س چشم

 ... دمیشن یم غیصدايِ ج فقط

برام گنگ شده بود و فقط  یگذشت که همه چ قهیدونم چند دق ینم

 کردم که به یامواجِ ضربه اي رو حس م

 خورده بود ... سرم

 ...کم کم پرده ي جلويِ چشمم کنار رفت و صداها واضح شد  باالخره

 گفت: یو مدام با هق هق م دیکش یم غیج ایمیک

 ... نیحس شی... کشت شیکشت -
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ک اش نِیبود، ب ایمیبازوم رو گرفت، ک یرو که تکون دادم، کس سرم

 که رويِ صورتش روون بود لبخندي ییها

 :زد

 نده اي؟ز ؟یخوب ان؟یک یخوب ؟یخوب -

 برگردوند و بلند گفت: سر

 !نیزنده اس ... به هوشِ حس ن،یحس -

 فسنزدم و با  هیبه مبل تک دم،یرو پس زدم و خودم رو باال کش دستش

 رفت یاومد و م یم یکه به سخت ییها

 :گفتم

 رفاقت! نیتون ... لعنت به من ... لعنت به ا لعنت به همه -

اخمش رو  یزد ول یم ادیرو فر یروبروم نشست، صورتش نگران نیحس

 شدت داد و گفت:

له به جم هیهمه سال رفاقت رو با  نیو که العنت به تو ... لعنت به ت -

 باد دادي.
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وقت  خوردن نبود، نیزمتلخ شد، حال بدم رو کنار زدم، وقت  پوزخندم

 نشون دادن نبود: ضعف

 یو چ یگفت یرو به باد دادي ... چ زیکه همه چ ییتو نیمن؟ ا -

 نطوریازم دور شدي؟ که ا نطوریکه ا ديیشن

 شدي؟ حقمِ که بدونم ... شونیچند روز پر نیا

هاش رو رويِ پاش مشت کرد و محکم فشرد ... انگشت هاش  دست

 شده بودن: دیسف

 یچون م گفتم؟یبهت نم زيیزدم؟چرا چ یچرا مشکوك م یدون یم -

 دونستمی... م اريیدونستم طاقت نم

ات رو ازت دور  یزندگ آدمايخواد تک تک  یپدرت م یبفهم نکهیا

 هم نبود الزمکنه چه قدر برات سخت ... 

 بود ... نه تو و اون! رضایبگم ... چون بحث سرِ من و عل بهت

 تمسخر دستم رو به اطراف باز کردم و گفتم: با

ه پله تويِ را یجناب ... همون روز که داشت دمی! فهمدمینفم نکهینه ا -

 دمیزدي فهم یحرف م
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 که ادامه دادم: دیاز رخش پر رنگ

. دروغات ! نمردم ..نیحس نیکشم ... بب یهنوز زنده ام ونفس م یول -

 بده ... فقط بهم گهید یکی لیرو ببر تحو

 !قیچرا ... چرا نامرد! چرا نارف بگو

 :دیو داد کش دیجوش آورد، سرخ شد صورتش، از جا پر نیحس

 پدرت دست گذاشته رو یهمه نخواستم بفک قمیمن نامردم؟ من نارف -

 هان؟ ت؟یتک تک مهره هايِ مهم زندگ

 کیداده که دست از شر شنهادیکه پدرت بهم پ ینخواستم بفهم که

 برم باهاشون یبودن با تو بکشم؟ که وقت

 یتوق یزنه؟ که حت یشرکت رو به اسمم م هی سهامِکنم صد درصد  کار

 هم یشرکتش تو دب یندگیپايِ نما

 زدنت نیرو بهت بگم؟ بگم که زم یچ د؟یاومد دست و دلم نلرز وسط

 انقدر براش مهم شده که تمامِ توانش رو

 شه پدرت بخواد برايِ شکست دادنت از یباورش م یروش؟ ک گذاشته

 ها پول! اردیلیاز م یبگذره؟ حت یهمه چ
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 ؟یبشنوي و رو پا بمون یرو داشت طاقتش

 گفت؟ یم یچ نیحس

 گفت؟ یداشت م یچ

 شد؟ یداشت؟ مگه م قتیحرف هاش حق یعنی

 کار کردم؟ یمن چ مگه

 کنه؟ یمن انقـــدر داره تالش م دنِیبرايِ کوب رضایعل واقعا

 ام رو به زحمت حرکت دادم: دهیشده بودم، لب هايِ رنگ پر مات

 !نیدروغِ ... دروغِ حس -

 چنگ زد به موهاش و گفت: دوباره

ه ه دارکار کردي ک یباهاش چ دونمی! نمستین ان،ی... بفهم ک ستین -

 رو ورشکست ذارهیتمامِ قدرتش رو م

 هم تو کار! یهم تو زندگ کردنت،

 ... تعادل نداشتم: ستادمیرويِ پا ا یسخت به

 یوبکه همکاريِ خ آرزو کرد نیاومد رونیاز رستوران ب یپس چرا وقت -

 که باهاش نِیاز ا ری... غ نیداشته باش
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 اومدي؟ راه

 زد: ادیفر کالفه

... داشت تالش  انیکشم از ک یست نمدمن بهش گفتم نه ... گفتم  -

 کرد ... یکرد، داشت ذهنِ منو نرم م یم

 متسمن به  دنِیاستفاده کنه براي کش هیکرد از هر ثان یم یسع داشت

 ... خودش

 هام رو به هم فشردم: لب

 کنم ... یباور نم -

 و آروم گفت: دیاش کش یشونیبه پ یدست

گه ... ا زیکردي ... کنجکاوي کردي و گند زدي به همه چ بمیتعق تو -

 رو بهت زیکردي همه چ یکم صبر م هی

 نایا ديرو خراب کر زی... حاال که همه چ نیهم بب نویگفتم ... پس ا یم

 ... نیرو هم بب

و جلويِ پام  دیکش رونیو تلفنِ همراهش رو ب بشیکرد تو ج دست

 انداخت:
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ي ز تماساام اس هاي بابات هست ... ا اسبخون ... تک تک  ایب ا،یب -

 و پسغام هاش که غامیو پ الیمیو ا یتلفن

گذاشت که بهت پشت  فشارمهم تحت  امکیپ قِیاز طر یحت میبگذر

 پات موندم ... همه شعوریمنِ ب یکنم ... ول

 واس ام اس ها رو نگه داشتم که بهت نشون بدم، نشون بدم  نیا ي

 ات، به یبه خودت، به زندگ بگم حواست

 یوند یم یباشه که بابات واسه تک تکشون نقشه داره ... ول انتیاطراف

 اقتینداري ... تو ل اقتیتو ل ان؟یک هیچ

ه ت کرو نداري ... خدا خرو شناخت که بهش شاخ نداد ... شناخت یچیه

 ییتوانا یکه حت یهست یاقتیل یچه ب

 !اقتیل یبخون ب ریدار شدن رو هم ازت گرفت ... بگ بچه

 یجهتو ورو برداشتم  لی... موبا دیوجودم لرز د،یدلم لرز د،یلرز دستم

 نیکه حس ایمیک فینکردم به ناله ي ضع

 صدا زد: رو

 ... نطوريی... نگو ا نیحس -
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 پرخاش کرد: نیحس و

 بارم کرد؟ یچ ديیرو نگم؟ نشن ینگم؟ چ -

 ورودي شدم و به صندوقِحس فشرد، وارد  یهام دکمه ها رو ب دست

 برخوردم ... از حفظ بودم ییشماره ي آشنا

 شماره رو! نیا

 نیکردم که درست نباشه ... که حس یدهن فرو دادم و خدا خدا م آب

 ... یدروغ بگه براي تبرئه ي خودش ... ول

 رفتن جلويِ چشم هام ... یها رژه م جمله

 " انیواسه کار با ک یفیتو ح"

 " دهی... پرِ پروازت رو چ کهیسازه برات کوچ یآت"

 "کنه  یم رونتیکنه، ب داینمک نشناسِ، بهتر که پ انیک"

 "دم  یبخواي م یهر چ"

 " ؟یشرکت براي خودت موافق هیبا  "

 ستیام رو ن یبشه، همونطوري که زندگ ستین انیک خوانیمن فقط م"

 انیموندنِ ک یکرد، من اشتباه کردم ول
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 "بود ...  مناز اشتباه  بدتر

 "ام، خراب کرد روزايِ خوشم رو  یبه زندگ دیشد و چسب شیریس"

 یکه چشم هام م ییي جمله ها نهیخوندم و پس زم یم ناباورانه

 :نیصدايِ خودم بود خطاب به حس دن،ید

 یشفرو یاشه زنت رو هم موسط ب پول... اگه حرف  قینامرد ... نا رف -

 به یزنیکه داري گند م ییتو نی... ا

 رفاقت و برادريِ ... یهرچ

 :دمیرو بلند کردم، ناباور و درمونده نال سرم

 !نیحس -

 زد، تلخ تر از زهر: پوزخند

خودش  خوايیصداش رو بشنوي؟ م خوايیم ؟یکن یباور نم ه؟یچ -

 بهت بگه؟

حسم چنگ زد، با حرص شماره  یرو از دست هاي ب لیشد و موبا خم

 اي رو گرفت و چند لحظه بعد ...

 مرگ! ناقوسِ
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 :رضایعل صدايِ

 شما؟ یخان! خوب نیبه! حس -

 سرد گفت: نیحس

م رو بشنو شنهادتونیپ گهیار دب هیخواستم  یممنون جنابِ مجد ... م -

... 

 و تنم رعشه گرفت با خنده هاش: دیخند رضایعل

 ؟یخواي قبول کن یوسوسه شدي؟ م ه؟یچ -

 :دیبه چشم هاش کش یدست نیحس

 خوام مطمئن بشم! یم ن؟یبگ گهیبار د هی شهی... م دیشا -

 رو هم تصور کنم: رضایعلپوزخند  یتونستم حت یم

ه کر هم نه اگ ،یدب یِ ندگینما یسرِ جاشِ، اگه خواست شنهادمیمن پ -

 براي سهامشرکت، با صد در صد  کی

 ر!بشور ... تنهاش بذا انی... فقط دست از ک رانیا نیتو هم خودت

 مردگانصورت  هیشده بود شب زيیپوزخند زد به صورتم که چ نیحس

 تويِ گور ...
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 کار کردم؟ یچ من

 افتاد ... یعقلم تازه داشت به کار م انگار

 ام شد؟ چه

 جنون بهم دست داد؟ چرا

 دم؟یازش نپرس یمنطق چرا

 کار کردم؟ یچ من

 ت:ام شد ... مواخذه گر گف رهیخ نهیرو قطع کرد و دست به س تماس

 خب؟ -

 . صداش اکو شد: خب ... خب ... خب ..... نیزمشدم به سمت  خم

 زدم: ناله

 کار کردم؟ ی... من چ نیحس -

 :ی... تلخ و عصب دیخند

 رو خراب کردي ... سرت... فقط همه ي پاليِ پشت  یچیه -

 اش شدم ... رهیرو تند باال گرفتم، ملتمس خ سرم

 ام برگشته بود ... من خراب کردم! اريیفکرم، هوش منطقم،
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ا از م رفاقت ی... ول یکرد ول زشیشد تم یهم نم دیبا اس یکه حت انقدر

 داشت شتريیب یهم پاك کنندگ دیاس

ي  درمونده منِ! انقدر بزرگ بود که حماقت دیبخش یمنو م نی... حس

 ترسو رو ببخشِ!

 زدم: لب

 ببخش! -

انگشت هاش رو  شتریکردن، دست هاش ب یها شروع به هم آغوش اخم

 فشردن:

چشم و رو  یبو  وونهیانقدر د یتو ک ان؟یرو ببخشم ک یببخشم؟ چ -

 از یتو خونه ام و هر چ ايیشدي که ب

 ؟یبه من و زنم بگ ادیدرب دهنت

 :دیزمزمه وار نال ایمیک

 کرد! یاشتباه هی...  هی... بس کن ...  نیحس -

 گفتم بهش؟ یزن ... چ نیا یِمن شرمنده شدم و آب شدم از بزرگ و

 م درباره ي زنش؟گفت یچ نیبه حس ؟یچ
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 بود! قهیمن چند دق یِمونیو پش تیخر نیي ب فاصله

 اومد! یدور به نظر م قهیچند دق نیقدر ا وچه

 هام سوخت: چشم

 !رفاقتمونبه حرمت  -

 :دییسا یتونستم صدايِ دندون هاش رو بشنوم که رويِ هم م یم یحت

 رِ یو زمه ي حرمتا ره... تو امروز  ستیما ن نِیب یرفاقت گهیرفاقت؟ د -

 اومدي تو خونه ي من رو زنِ ،یپا گذاشت

و رحرفا  نیدست بلند کردي ... بدتر مندست بلند کردي، رو خود  من

 به من زدي ... من پول دوستم؟ من؟

 ونیلیآبِ خوردن از حساباي شرکت م یِتونستم به راحت یکه م یمن

 چکسیبردارم و ه اردیلیم اردیلیو م ونیلیم

ت، بابا با امیبعد م ؟یبهم اعتماد داشت یچون تو، توئه لعنت نفهمه؟

 هان؟ ؟یرو هم واسه چ زمیجلويِ چشمِ تو بر

 و نعره زد: دیلرز صداش

 ؟یواسـه چ -
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 به سمتش برداشتم: یکرد، قدم یزق زق م سرم

 !مونمیپش -

 ازم گرفت: نگاه

 هنت رو بازداون لحظه که  سودي نداره ... یمونی... پش انیبرو ک -

 نجاشیبه ا دیبارم کردي با چاریکردي و ل

 شناسم ... ی... نم انیشناسمت ک ینم گهیکردي ... د یم فکر

مون، برادري مون انقدر  یو آب دهن قورت دادم، دوست دمیگز لب

 :... یارزش داشت که حت

 کنم! ی... التماست م نیحس -

 هاش رو محکم رويِ هم فشرد: پلک

، کنم روت ی... االنم که دست بلند نم انیتموم شد ک زیهمه چ -

 فقط به خاطرِ  زمیریدندونات رو تو حلقت نم

 یفاقتر هست، نه ینه شراکت گهی... د میکه کنارِ هم بود یِهمه سال اون

 ... رونی... برو ب

 :دیکش ادیاي بزنم که فر گهیدحرف  خواستم
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 !رونیب -

*** 

 اومدم خونه ... یدونم ک ینم

 چطوري اومدم ... اصال

 رواز س دهیدونم چطوري جرات کردم برايِ ترانه ي مبهوت و ترس ینم

 بدم که چه گندي زدم و حیوضعم توض

 گفتم ... یچ

 ... یرسما گند زدم به همه چ من

به  اددرو نسبت  یو هر نامربوط دیکش ادیبود اون آدم که اونطور فر یک

 قشیرف نیبه زنِ بهتر قم؟یرف نیبهتر

 براش خواهري کرده بود ... که

 بود اون آدم؟ یک

ه گفتم؟ مگ یداشتم م یمن بودم؟ من چطور اون حرفا رو زدم؟ چ من؟

 کردم؟ مکه اونطور ر دمید یچ

 کار کردم؟ یمن چ ا؛یخدا
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 ناباور گفت: ترانه

 ان؟یکار کردي ک یتو چ -

 زدم به موهام و تنم رو به جلو و عقب تاب دادم: چنگ

 نبود ... خودمدونم تران ... دست  یدونم ... نم ینم -

 !ادیز یلیهام سوخت، خ چشم

 شد: سیهام خ مژه

م ه نیکار کنم ترانه؟ حس یکار کنم؟ چطوري جبرانش کنم؟ چ یچ -

 ... خدا ا ا ا! دیرازم ب

ون اه ککرد  یر اون هم باور نمحرکت نشسته بود روبروم، انگا یب ترانه

 آدم من بوده باشم ...

ر فک کنن که بعد ها بهش یم ییاوقات آدم ها کارها یبودم بعض دهیشن

 شه که خودشون یباورشون نم کننیم

صداقِ م مکردم، قبول نداشتم و حاال؛ خود یباور نم یباشن ... ول عاملش

 اون آدم ها بودم ...
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کر فنِ ام کرده بود که بدو وونهیبا هم د نیو حس رضایعل دنِید انقدر

 کار زدم. نیدست به احمقانه تر

م از دوک چیبود که به ه رگذاشتهیروم تاث رضایجمله ي عل دنِیشن انقدر

 کردم که یفکر نم ییها هیروزها و ثان

ون ا، مجد انمهرِیشد من، ک ی... و هنوز باورم نم میهم گذروند کنارِ

 برادرم زدم ... ام،یخ نیحرف ها رو به حس

 رويِ بازوم نشست: ترانهاومدم که دست  رونیاز فکر ب یوقت

 ؟یگفت زیسرت خورد به م -

تويِ موهام، آروم، نوازش گونه، نوك  دیتکون دادم، دست کش سر

 کردن، یرو لمس م سرمهاش پوست  انگشت

 از چند لحظه گفت: بعد

 دکتر ... می... پاشو بر انیسرت ورم داره ک -

 زحمت بغضم رو کنترل کردم: به

 نه ... -

 بازوم رو فشرد: یعصب
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و که زدي بعد گندي ر میاول از سالمتت مطمئن بش دیپاشو! با -

 !میجبران کن

 :ترانه

ستم روز گذشته گذرونده بودم، رويِ مبل نش کیکه تو  یاز تنش خسته

 زدم ... حالِ هیاش تک یو سر به پشت

 بود ... شونیخوب بود، اما فکرش، روحش، ذهنش پر انیک

 ... یشونیپر نیکردم برايِ رفعِ ا یمن تمامِ تالشم رو م و

 داد ... یعذابش م نیدونست اشتباه کرده و ا یم

 کرد ... یشکنجه اش م نیدونست خطا رفته و ا یم

کردم  یداد و من هم جرات نم یبه تماس هاش جواب نم نیحس

 داشتم یبگم؟ چ یباهاش صحبت کنم ... چ

 بگم؟ که

 بدجور خراب کرده بود! انمهریک

 ...بود  ایمیشکسته، ک یِ نیچ نیزدنِ ا وندیبرايِ پ دیراه شا تنها

 برداشتم. زیشدم و تلفن رو از رويِ م زیخ میفکر، ن نیا با
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 د:دا اش رو گرفتم و بعد از چند بوق با صدايِ گرفته اي جواب شماره

 سالم. -

 :؟یگفتم؟ چ یم دیبا یبودم ... چ شرمنده

 ؟یجان ... خوب ایمیسالم ک -

 گرفته تر شد: صداش

 .شمابه لطف  -

 حرف زدن سخت شد: دم،یگز لب

.. .ور کن بگم ... اصال ... اصال با یدونم چ یمن ... من نم ایمیک -

 بگم. یدونم چ ی... به خدا نم ایمیشرمنده ک

 بغض گفت: با

ي چطور ینیبب... ترانه، نبودي  ؟یشرمنده باش دیچرا؟ تو چرا باتو  -

 دوتا برادر به جونِ هم افتاده بودن ... اصال

 شناختمشون ... ی... اصال نم

 کردم دلداري اش یاش بلند شد، منم بغض کردم و سع هیگر وصدايِ

 بدم ...
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 بده؟ نشیمگه بود کلمه اي که تسک یول

 :دمیکه آروم گرفت، آهسته ازش پرس قهیاز چند دق بعد

 چطوره؟ نیحس -

 :دیکش آه

 اش خرابِ ... هیبد ... روح یلیبد ... خ -

 کوتاه گرفتم و گفتم: ینفس

 دوباره ي شون؟ برايِ شروعِ یهست براي آشت یبه نظرت راه -

 رفاقتشون؟

 سکوت کرد و بعد با هق هق گفت: یکم ایمیک

رفاقت  موم شد ... قصه يت...  ستین یراه چیه گهید نکهینه ... مثلِ ا -

 تموم شد ... انیو ک نیحس

بعد  یهام رو بستم و سري به افسوس تکون دادم ... کم چشم

 کردم و بلند شدم و به اتاقِ نوزاد رفتم یخداحافظ

... 
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 تو آغوش داشت ... یبود و لباس دهیدراز کش نیرويِ زم انمهریک

 پر از اخم و یبا صورت یبود ... آروم ول دهیخواب

 ... غم

 تموم انیو ک نیگفت، قصه ي رفاقت حس یراست م ایمیک نکهیا مثلِ

 شده بود!

*** 

 نبود! یشگیهم انمهرِیک دم،ید یمردي که من م نیا

 !یزدن ... دلتنگ یم ادیرو فر یهاش حس چشم

 ،دمیرو آلبوم به دست د انیکه ک دمیاش رو فهم یعمقِ دلتنگ یوقت

 !نیآلبوم عکس هاي خودش و حس

کرده بود، بهم دوخته شد  سشونیکه نمِ اشک خ نشیهايِ غمگ چشم

 و آروم زمزمه کرد:

 کار کردم؟ یمن چ -

 داشت، نیکه با حس ییروزهاکنارش، برام حرف زد از تک تک  نشستم

 رو بهم نشون داد یمیقد ییالیعکسِ و
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... 

 از خاطره ي دو جوون! پر

 شش سال جوون تر ... دیشا ن،یو حس انمهریک

 ... عکسرو برگردوند، نگاهم به دست خطشون افتاد، پشت  عکس

 کیه ما وریشهر انمهر،یک ا،یدن قِیرف نینوشته بود: من و بهتر نیحس

 اليِ یدستک، و الن،یو ...، گ صدیهزار و س

 !انیک

 کیاه م وریشهر ن،یحس ا،یبرادرِ دن نینوشته بود: من و بهتر انمهریک و

 دستک ...، الن،یو ...، گ صدیهزار و س

 خودم! اليِیو

 رو نوشته بود ... الیو قیتر آدرسِ دق زیر یبا خط و

که  ییتويِ عکس و با صدا نِیترِ حس جوونرويِ صورت  دیکش دست

 گفت: دیلرز یم

 یچم ... من رو از خودم گرفت ایبرادر دن نیکار کردم؟ بهتر یمن چ -

 کار کردم؟
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ز او چه قدر سخت بود آروم کردنِ مردي که  دمیرويِ بازوش کش دست

 از گرفتنِ جون هم کانیدست دادن نزد

 دردناك تر بود ... براش

 خواب بود ... ایسردرد داشت  ای انمهریگذشت وک یروز م دو

حرف زدن هاش منو  نِ یگاه ب یگاه و ب انیگذشت و ک یروز م دو

 زد! یصدا م نیحس

 یرو به تلفنِ همراهش م انیي ک رهیخگذشت و من نگاه  یروز م دو

 نیاز بهتر یمنتظرِ تماس دی... که شا دمید

 بود! ایدن برادرِ

اش رو از  یب یطاقت آورد که هم ب کوتاهمدت  نیچطور تو ا انیک

 رو؟ نیدست بده و هم حس

 یتح نکهیاومدم، قبل از ا رونیاز فکر ب انیزنگ خوردنِ تلفنِ ک با

 به صفحه اش بندازم، یفرصت کنم نگاه

 اومد و چنگ زد بهش! رونیدستپاچه از اتاق ب انیک

 کرد و پاسخ داد: یپوف دیشد و بعد ناام رهیبه شماره خ یلحظات
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 ؟یمیبله خانم کر -

 ...- 

 شه؟ یمگه م ؟یچ -

 ...- 

 د؟یباهاشون تماس گرفت -

 ...- 

هاش رو بست و پلک هاش رو محکم رويِ هم فشرد، دستش رو  چشم

 مشت کرد و گفت:

 ... رسونمیم گهیت دساع میباشه ... من خودم رو تا ن -

نگاهم رو  یِنیرو قطع کردم، منتظر نگاه دوختم بهش، سنگ وتماس

 حس کرد و برگشت ...

 :دمیآروم پرس ییصدا با

 شده؟ یاز شرکت بود؟ چ -

 د و گفت:آور نییسر پا یکم
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 هم نرفته نیسام!من که نرفتم شرکت، ح یبود ... منش یمیخانم کر -

 برم تا به کارا سر و سامون بدم ... دی... با

 شدنش بودم ... آمادهتکون دادم و شاهد  سري

 اومد ... یمرد چه قدر به نظرم خسته م نیوا

...  ششیشده از ر اهیسچشم هاي سرخش، صورت  شونش،یپر موهايِ

 داشت؟ ینشون از چ

 و بود نشیاومد، نگاهش به دکمه ي سرآست رونیبه دست از اتاق ب کت

 به دست هاي مردونه اش ... مننگاه 

 ... شیهام باال اومدن و قفل شدن تويِ چشم هاي نقره ا مردمک

 هاي به گل نشسته! یخون نشسته بودن چشم هاش، مثلِ کشت به

 گفتم: آروم

 تا شرکت؟ یبرون یتون یم یمطمئن -

 روح! یرنگ، ب یرمق، ب یزد، خسته، ب لبخند

 نبود! یشگیهم انِیک ان،ی! کنه

 رو گم کرده بود ... زيیمرد چ نیا
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 گفت: آهسته

 ... ستین زيیکه چ نیم ... اکرد رهم س ناشیآره ... با بدتر از ا -

و ر ام یشونیخم شد و پ ستاد،یو روبروم ا دیبعد، کت رو به تن کش و

 ... دیبوس

 کرد: زمزمه

 ... خداحافظت باشه خانم گلِ من -

ر د ام که ینیبوسه اش، گرم بود ... و عطر حضورش هنوز تويِ ب جايِ

 بسته شد ...

 :انمهریک

 ..شدم . رهیشمار خ هیدادم و به ثان هیتک یصندل یِ رو به پشت سرم

 ترسوند! یمن رو م نیداشت و ا بتیهم مثلِ من غ نیحس

 از حدش ... شیاز دلخوريِ ب ترس

 صلوزدن براي  شیکرد به آب و آت یترس من رو وادار م نیچه قدر ا و

 ها ... وندیکردنِ دوباره ي پ
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ت گه که من کاري تو اون شرک یم یمیدر جوابِ خانم کر نیحس یوقت

 !یاوجِ ناراحت یعنیندارم 

حت بود انقدر را بیبرايِ پا گرفتنِ شرکت، و عج دیزحمت نکش کم

 که محلِ  ییحرف زدن از نداشتن تعلق به جا

 بود! آرزوهامون

 یتماس گرفت و وقت نیساعت قبل از تماس با من، با حس مین یمنش

 ازش نگرفت، دست هاش یجوابِ درست

 ي من رو گرفتن ... شماره

 چه قدر سخت بود ستادن،یقدر سخت بود مردونه پايِ مشکالت ا چه

 نهیسکوت کردن و دم نزدن از دردهايِ س

 سطشدم، و یهمه درد روبرو م نیو من چه قدر ناگهان داشتم با ا ات

 شدنم! مرد

 ...د کر دایسرعت پ نیکه سبز شد، پام اهرم شد رويِ پدال و ماش چراغ

ه کردم ک یزدم همه اش دعا دعا م هیي آسانسور تک وارهیبه د یوقت

 که باهاش گرفته شد، یتماسبا  ن،یحس
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 در دفتر رو باز کردم، یها و وقت دنیکنار کش نیبکشه از ا دست

 به سمت یاز سمت شهیکه مثلِ هم نمشیبب

 کنه ... یو با کارمندها صحبت م رهیم گهید

 یکه گفت طبقه ي س فیبا صدايِ ظر یآهنگ که قطع شد، زن صدايِ

 !دیو دو، در که باز شد، قلبم تند تر تپ

 بود؟ یچامان بابت  یتپش هايِ ب نیدونم ا ینم

 !د؟یکوب یم واریانقدر خودش رو به در و د چرا

رايِ بد خون یو ذهنم با تمامِ توان خدا رو م دیلغز رهیرويِ دستگ دستم

 با باز شدنِ در! نیصدايِ حس دنِیشن

 ام! ینبود تويِ زندگ یاون مرد، اون برادر، کم کس چون

 داد! ی، نبودنش بدجور آزارم مروزها نیبود و ا شهیهم

 بود که درکم کرد ... یکس نیاول نیحس

شک بود که پا به پا به خاطر نداشته هام با من ا یکس نیاول نیحس

 ... ختیر

 بود که تو رفاقت با من دووم آورد ... یکس نیاول نیحس



 

  1945                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 !میداداش باش ایبود که گفت ب یکس نیاول نیحس

 من بود! قِیتنها رف ن،یحس

 کیهم فوت شد و به هوا رفت، مثل  من دیکه باز شد، تمامِ ام در

 قاصدك!

سر جاش نبود ... حضور  زيیچ کی یبود، ول شهیمثلِ هم شرکت

 اومد ... یمعاونِ فعال به چشم م کینداشتنِ 

ومد، لم ابلند شد و با عجله به دنبا یمیرفتم که خانم کر دفترمسمت  به

 بود و خسته: له

ه شما نايِ امضاء که سري قرارداد اومده بود بر هیدو روز  نیقربان، ا -

 چند تا هی ام،ینه جنابِ خ نیحضور داشت

 قرار هی هنکی... و ا نیکرد یمطالعه م دیاز حسابداري هم بود که با نامه

 مالقا ...

 م:زد که خسته اس گفت یکه داد م ییرو باال آوردم و با صدا دستم

و  رضایبا مهر برجِ عل که فک کنم یمالقات ... براي یمیباشه خانم کر -

 خانم سماوات رو بفرست ... البته اول
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 ه؟اشرن ... ب یاوضاعِ مهر م دنِیبرايِ سنج شتریشون کن که ب هیتوج

 داد و زمزمه کرد: سرتکون

 چشم ... -

 کردم و گفتم: یپوف

 ... نیاریب بخونم و امضا کنم لطفا دیهست که با یو اما هرچ -

و م رگفت و اتاق رو ترك کرد ... تنِ خسته ا یلب چشم رِیبازهم ز و

 انداختم ... یرويِ صندل

 کردم؟ یچه م نیحس یب من

 کردم؟ یچه م نیبا حس من

*** 

کردم متوجه بشم؟  یم یخوندم وسع یکاغذ بود که م نیچندم

 شمارشون از دستم رفته بود!

 بود!م ندنشون در توانزدم پايِ برگه ها؟ شمر یامضاء بود که م نیچندم

 دردش آروم یزدم به مبل و دست هام قفل شدن دور گردنم، ول هیتک

 نگرفت ...
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 امروز سرِ جنگ گذاشته بود با من، تنم! بیعج

 ي آب سهیک یخبر بدم که از آبدارچ یمیبه خانم کر یتلفن خواستم

 شدم ... مونیپش یگرم رو بخواد ول

 زدم ... یم رونیاز فضايِ خفه ي اتاق ب یبود کم بهتر

 ... روبرومشد رويِ مرد  خیرو که باز کردم، چشمم م در

 جعبه اي به دست ... با

 بود! نیمن، حس روبرويِ مرد

 اش ... یهاي شخص لهیي تويِ دستش، پر از وس وجعبه

 :دمیجلو گذاشتم، زبونم رو روِي لبم کش یقدم

 ه؟یچ نیا -

 به جعبه کرد: یهنگا میزد و ن پوزخند

 ست؟یمشخص ن -

 یمه و جعبه نگا نیبه اطراف کردم، بچه ها با تعجب به من، حس ینگاه

 و با دست به داخلِ دمیکردن،کنار کش

 اشاره کردم، گفتم: اتاق
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 م؟یتو دفترِ من حرف بزن میتون یم -

 رهیخهمکارهام  نگرانِاز کنارم عبور کرد، به صورت  یمخالفت چیه یب

 زدم و گفتم: یمضحکشدم، لبخند 

 ن؟یکن ینگاه م نطوريیچرا ا ه؟یچ -

 جلو گذاشت و یمهندسِ شرکت، نگران قدم نیعلوي، جوان تر وانِیک

 گفت:

 س؟ییاومده ر شیپ یمشکل -

 کردم لبخندم رو حفظ کنم: یسع

 !نیبه کارتون برس دیبر ؟ینه، چه مشکل -

و م رکردم به اون همه چشمِ پر از سوال و در رو بستم، دست ها وپشت

 زدم به هیکمرم و در گذاشتم و تک نِیب

 سرم و گفتم: پشتسخت  چوبِ

 ن؟یحس یکن یکار م یداري چ -

 نیاکه  یقیرف نیبهتر ا،یدن قِیرف نیشدم به چشم هايِ بهتر رهیخ و

 یبازي در م بهیغر ــبیروزها، برام عج
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 ... آورد

لت غ اومد از ینداشت و خوشش م یبازي هايِ روزگار با من تموم ارانگ

 من یِتوپِ زندگ بِیو غر بیهايِ عج

... 

 شونه اي باال انداخت: خونسرد

 !واضحِ یلیکنم ... فک کنم خ یرو جمع م لمیدارم وسا -

 ام رو از در برداشتم: هیتک

 ؟یکن یکارو م نیچرا داري ا ستم،یکور ن -

 شد تو چشم هام و گفت: رهیسابقه اي خ یسرديِ ب با

 فروشم ... یدارم سهامم رو م -

 رو! روبرومشناختم مرد  ینگاهش کردم ... انگار نم ناباورانه

 زده گفتم: بهت

 ؟یکن یکار م یچ -

 رو دست به دست کرد و گفت: جعبه
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 ،چیکه ه یفروشم، اگه خودت طالب یم دارم سهامِ خودم رو از شرکت -

 دم بهت خوب یفرصت م سه چهار روز

ه، نبهم خبر بده! اگر هم که  یرو گرفت متیتصم ،یموردش فکر کن در

 نیخوان سهام ا یها هستن که م یلیخ

 رو بخرن ... شرکت

 تماشذیاز کنارم بگذره که بازوش رو گرفتم و فشردم ... من نم خواست

 بره: نیحس

 ؟یمنصرف بش متیکار کنم از تصم یچ -

 چرخوند سمتم و تلخ گفت: سر

 ... ستین یراه چیه -

 دهبه سرش اوم ی... چ دیگنج یتويِ باورم نم نیحس رِییهمه تغ نیا

 بود؟

 کرد؟ یانقدر سرد با من صحبت م چطور

 امکانش بود؟ مگه
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م گذروندم، همه ي آدم هاي اطراف یرو داشتم از سر م ییروزها چه

 دادن! یم تیهو رییداشتن تغ

 یِعاف هیفکر وجودم سر بلند کرد، مثلِ  یخويِ نا منطق و ب دوباره

 چنبره زده بود که هر موقع وقتش نبود اظهار

 کرد ... صدام بلندتر از حدمعمول شد: یم وجود

ص؟ د و خال یسهام رو بفروش ؟یسادگ نیبه هم ؟یراحت نیبه هم -

 کردم و بعدش هم یغلط هیمن  که،یمرت

خواي گند  یچرا م داري؟یا دست برنمخوام ... چر یمعذرت م گفتم

 ؟یبه همه چ یبزن

 ارهواید نکهیبودم از ا یهم باال رفت و من چه قدر راض نیحس صدايِ

 ینم یبودن و حداقل کس یصوت قیعا

 کشن: یامروز چطور سرِ هم داد م روز،یهاي د قیکه رف دیشن

که  ییزایچه چ رفت ادتیکار کردي؟  یرفت چ ادتیراحت؟ ساده؟  -

 غلط کردم و یبارم نکردي؟ بعد بگ

 !تمام؟
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ل تاصعقب رفتم و مس یهام رو به هم فشردم، تنم داغ شده بود، کم لب

 و گفتم: دمیموهام رو کش

شک کردم  نبود ... ببخش که خودم... باور کن دست  نیحس دیببخش -

 بهت!

 :زیزد، تند و ت پوزخند

ز اخوام  یم کهفک کردي واسه خاطر شک کردنت  ن؟یفقط هم -

 منِ برم؟ نه جناب! واسه من، واسه  نجایا

 و تو ... ستین امیمیمهم تر از ک یچیه ام،یخ نِیحس

 انگشت نشونم داد و ادامه ي حرفش رو گرفت: با

...  زمی!رو زنم! رو همه چامیمیتو، دستت رو بلند کردي رو ک -

 من زنمِ، قرمزِخط  یدونست ی!خودت مشیترسوند

...  نایک امیتونم باهات کنار ب ینم گهیخط قرمزم رو رد کردي ... د وتو

 رو اتیکم کنارت نبودم، کم خر باز

 کشم! ینم دي؟یکشم ... فهم ینم گهید ینکردم، ول تحمل
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 کلمه ي آخر رو گفت، یاوج گرفت و باال رفت، طوري که وقت صداش

 .دیکش یداشت عربده م

 یدست شیپ نیبگم، اما حس زيیرنگم رو باز کردم که چ یهاي ب لب

 کرد و با حرص گفت:

مه سال باهات ه نیفهمم چه قدر احمق بودم که ا یتازه دارم م -

 رفاقت کردم ... ارزش رفاقت رو نداري ...

 کنم! یچهار روز صبر نم شترازیرو بکن، ب فکرهات

 !ورفت

م ردک یفکر م نیبه در بسته به ا رهیحرکت، خ یصدا، ب یساکت، ب من،

 من بود؟ یِزندگ نیواقعا ا که

م، درو برا قیرف نیبدونِ بهتر ن؟یمن بود بدون حس یِ زندگ نیا واقعا

 ام؟ یهمراه و حام

 ؟یب یب بدون

 نیچرا مهم تر برام قابلِ باور نبود ... یب یهم مثلِ رفتارِ ب نیحس رفتارِ

 یبا من تا م نطوریام ا یآدم هاي زندگ
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 کردن؟

... انگار  دیکش یرمیچنگ زد قلبم رو که ت منرفت و دست  نیحس

 ازش کنده کهیت کیدونست  یخودش هم م

 و رفت! شد

 :ترانه

 تاك! - کیت

 تاك! - کیت

 شدم که یو من نگران تر م دیچیپ یساعت تو خونه ي ساکت م صدايِ

 میکجا بود که ساعت سه و ن انمهریک

 خبري ازش نبود؟ شب

 اومد ... یبه چشم هام نم خواب

ه ک دمیپرس یداد و من مدام از خودم م یهمراهش رو جواب نم تلفنِ

 من یِروزهايِ زندگ نیي ا آشفتهمرد 

 کجاست؟

 خبري نگه داشته؟ یکه منو تو ب کجاست
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 یسبوق خورد و ک یشماره ي تلفن همراهش رو گرفتم و باز ه دوباره

 جواب نداد!

ت م به انگششد رهیهام رو تو هم گره زدم، خم شدم به جلو و خ دست

 آوردن یکه فشار م ییهام ... انگشت ها

 دست هام ... به

 کجا بود؟ انمهریک

 شون؟یپرمرد  نیگرفتم از ا یزدم و خبر م یزنگ م یک به

 ؟یمادر؟ برادر؟ خواهر؟ ک پدر؟

 مادر بزرگ؟ ق؟یرف

ي خبر یرو داشت که وقت یک انمهریهام رو بستم از دردش ... ک چشم

 نگرانش بودم ازش یازش نبود، که وقت

 ؟ینگران نیبشن تو ا کیهم شر گرانیکه د رم؟یبگ خبر

 ؟ییهمه تنها نیآدم و ا کی ا،ینشست به گلوم ... خدا بغض

با  ات، ییتو با تنها ،یمیرح زي،یعز ،یبزرگ ،یکن یتو فرق م ایخدا

 کی انمهریک یول یشیات معنا م ییکتای
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 تونه تنها بمونه؟ ی! چرا فکر کردي که اون هم مآدمِ

 دادم ... رونیرو محکم ب نفسم

 !خیهام سرد بود،  دست

 ... دستمزدم به کف  هیام رو تک یشونیهام رو بستم و پ چشم

 ذاشت پلک هام بسته بشه ... یخبري ازش، نم یب نبودنش،

 ن،یاشمو بعد خاموش شدنِ موتورِ  اطیصدايِ باز شدنِ در ح دنِیشن با

 ... دمیاز جا پر

 د؟اوم

 اومد؟ انمهریک

 ربع به چهار صبح! کیبه ساعت نگاه کردم ...  دوباره

 بود تا حاال؟ کجا

 شد ... داریپد انیي ک دهیخمباز شد و قامت  در

 جلو گذاشتم: یتلو خوران جلو اومد و من قدم تلو

 ان؟یک -

 ت:اومد و گف شیاش رو به من دوخت و تلو خورد، پ یو خون سرخ نگاه



 

  1957                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 داري؟یب -

 !دمیبه جلو قدم گذاشت و من ... ترس یبازبه سخت و

 که از فکري که تو ذهنم شکل گرفته بود دمیقدم عقب رفتم و ترس کی

 نکنه مست باشه؟

 :دمیپرس دیترد با

 کجا بودي؟ -

 و صدايِ خش دارش از لب هاي رنگ دیکش شونشیبه موهايِ پر یدست

 اش خارج شد: دهیپر

 قبرستون ... -

 کردم خشم بدم به صدام: یابروهام، سع نینشست ب اخم

 اال؟حکجا بودي تا  دي؟یدرست جواب بده ... ساعت رو د ؟یچ یعنی -

حجم سرخ،  نِیرنگش رو که احاطه شده بود ب یهاي طوس مردمک

 دوخت به مردمک هايِ قهوه اي رنگم که

 ايِمونده بود به در بر رهیشده بود از بس خ شتریاطرافش ب ديِیسف

 :دیونه اش لرزاومدنش، چ



 

  1958                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 ... زیعز شِیرفته بودم قبرستون ... پ -

 چه قدر دم؟یکش یم دیصداش پر از غصه بود، چه قدر با دم،یگز لب

 د؟یکش یم دیبا

شلواِر  ... نمیجلو اومد، تازه تونستم وضعِ آشفته اش رو کامل بب یقدم

 چروك ... راهنِیپ ،یخاک

 و گفتم: دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 خُب ... برو لباست رو عوض کن و بخواب ... لِیخ -

م گا میپر از غمش، که هنوز ن نِیسنگکردم فرار کنم از نگاه  یسع

 دوباره صدام زدو ستادم،یبرنداشته صدام زد، ا

تر شد بهم، دست  کیبار چهره ام رو چرخوندم سمتش، نزد نیا

 گذاشت رويِ قلبش و خسته گفت:

 آرومش کنم؟ یکن یم ام کرده ... کمکم وونهیدردش د -

 کرد؟ یاش ... قلبش درد م نهیس چپِزل زدم به سمت  نگران

 یکیشد،  کیبهم نزد شتریتکون دادم بدون کلمه اي حرف که ب سر

 نهیدکمه رو باز کرد تا رويِ س گهیدوتا د
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 برهنه شد ... چپشسمت  د،یرو عقب کش راهنیپ اش،

ت نگران شدم ... دس شتریچنگ زدن مشخص بود رويِ تنش ... ب جايِ

 یهام رو رويِ بازوش گذاشتم ... ک

 روبروش؟: دمیرس

 کنه؟ یدرد م یلیخ -

 سرتکون داد، آهسته گفت: مظلومانه

 ... شهیخوب م شیببوس -

 !گردهام گرد شد، گرد  چشم

اش رو چسبوند  یشونیپ د،یکه کمرم رو چسب دمیسانت عقب کش مین

 ام و من تعجب کردم از سرديِ  یشونیبه پ

 :تنش

 ..ه خدا .ب رهیگیبار! آروم م هی نیم رو ببوس ... همببوسش ترانه ... قلب -

 گرفت! یمن بود که آروم نم قلبِ

 دیابم ت... باالتنه ام رو به عقب خم کردم و کمر دیکوب یمحکم م بیعج

 رويِ دستش، به جلو خم شد و با بغض
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 :گفت

 مه اش... ه دهیمنو نبوس تیکس از رويِ محبت و رضا چیوقت ه چیه -

 و برام دل سوزوندن و دنیاشکم رو د

 ... ادیر بدکم بار تو منو ببوس، به خاطر خودم ... نذار اش نی... ا دنمیبوس

 لندگذاشت ... جلز و ولزش ب شیو رويِ آت دیکش خیدلم رو به س یکی

 شد ...

 !انیسوخت برايِ ک دلم

 قط دلسوزي نبود ...اي که ف دلسوزي

 رو محکم تر کرد رويِ کمرم، زمزمه کرد: دستش

 رفت ... سهامش رو به فروش گذاشته ... رفت! نیحس -

 نگاهش رو چرخوند تويِ صورتم و صداش آهسته تر شد: جیگ

 ... نیا یتا درد و دل کنم ... تا سبک شم ول زیعز شِیرفتم پ -

 :دیرويِ قلبش، چهره در هم کش دیدستش رو آزاد کرد و کوب کی

 کنه ترانه! یکرد ... درد م تمیاذ نیا -

 تر گفت: شونیپر
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 کنه! یدرد م -

ع اش که ساکت شد ... قلبِ من شرو نهیهام رو گذاشتم رويِ س دست

 زدن! فونیکرده بود به ساکس

 یلب ریو ز دمیزد، انقدر که ترس یدستم نا منظم م رِیز انیک قلب

 :اسمش رو صدا زدم

 !ـان؟یک -

 هاش رو با درد بست و خفه جواب داد: چشم

 ـان؟یجـونِ دلِ ک -

ا اش، رويِ چند دکمه ي بازي که تنه نهیمحکم تر شد رويِ س دستم

 گذاشته بودن شیمحدوده اي رو به نما

 میصمت یقلبِ نا آروم بود، و قلبِ من هم ناآروم شد وقت کی رشیز که

 گرفتم ...

 یدهن و گلوم م نِیتويِ فکم، ب زيیچ کی دم،یرو عقب تر کش سرم

 و داشت خفه کمیکوچ زبونِ کی! نزددیکوب

 کرد ... یم ام
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به پلک هايِ بسته اش دوختم، من هم چشم بستم و سر جلو  چشم

 بار با هم، نیبردم ... هم عقلم و هم فکرم ا

 صدا شده بودن! هم

 هام رو نشوندم رويِ قلبش و بوسه اي زدم ... لب

 گوشم گفت: رِیرو رويِ شونه ام نشوند ... ز سرش

 چه آروم گرفته ... نیحاال بب -

 رومآگفت، قلبِ بد تپشش  یاش ... راست م نهیسرم رو چسبوند به س و

 گرفته بود!

 ... دیکوب یمنظم م و

 بوم! - بوم

 بوم! - بوم

*** 

 چاي رو جلوش گذاشتم، صورتش خسته بود! وانِیل

 ... یاز کالفگ پر

 اي سر بلند کرد و نگاه بهم دوخت، آهسته لب زد: لحظه
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 ممنون ... -

و شروع کرد به بازي کردن  دیرو به سمت خودش کش وانیبعد ل و

 باهاش ...

 کردم بهش ... خینشستم و باز نگاهم رو م روبروش

 کار کردم؟ یچ من

 خودم هم تو بهت بودم! یحت

! دمشیکرده بودم که بوس تیبه من هم سرا انیحالِ خراب ک انگار

 قلبش رو!

پس زد و هر دو  یرو کم وانیبه تنم نشست و چشم گرفتم، ل لرزي

 موهاش ... نِیدست رو چنگ کرد ب

...  ودخواب ب انیاز دوازده ظهر گذشته بود، من خواب بودم ... ک ساعت

 خواب تنها ظاهري بود ... نیا یول

 ... داريیاز لحظه هاي ب شتریب یفعال بود، حت مغزمون

 !یآروم گرفته بود، تنها کم یدمِ صبح، کم شونِیپر انِیک
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آشپزخونه  نِیسنگبراي شکستنِ سکوت  دم،یرو رويِ لبم کش زبونم

 :دمیآروم پرس

 زنگ زدم جواب ندادي ... یهر چ -

 سر تکون داد: آهسته

 هگینه ... داومدم خو یداشتم م دمشیهم که د یبود. وقت نیتو ماش -

 نداشت زنگ بزنم. یلیدل

 ،دمیکردم و طعمِ تلخِ چاي رو به جون خر کیرو به لبم نزد وانیل

 گذاشت و زمزمه کرد: زیسرش رو رويِ م

 !یلیخسته ام ... خسته شدم ... خ یلیخ -

 .خوشرنگش .. عِیشدم به ما رهیدست هام گرفتم و خ نِیرو ب وانیل

 خسته تر شد: صداش

 یگیت مگفت، گفتم باشه , تو راس یبگم؟ هر چ یکار کنم؟ به ک یچ -

 انگار نیحس ی... من غلط کردم ... ول

 ... دید یمنو نم اصال
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 وصداش رو نداشتم، سرش رو به سمتم چرخوند  غمِشدم، طاقت  بلند

 :زیزد به م هیچونه تک

ماسش ؟ که التبود ... انقـدر ادیانقدر ز منباه تو بهم بگو ... تاوانِ اشت -

 بخواد بهم یکه هرچ ره؟یبگ دیکنم و ند

 کار؟ یکار کردم؟ چ یمگه من چ بگه؟

 جودوانقدر مجهول  انیک یِنداشتم براش ... تو معادالت زندگ یجواب

 به چشم ادیز دیمجهولِ جد نیداشت که ا

 اومد! ینم

 بهم کرد ... ینگاه مین د،یکه شد بدون اراده تنم عقب کش بلند

 رو در اهر دهیخم نیرفتم! بنابرا تر از اون بود که بپرسه چرا عقب خسته

 گرفت و گفت: شیدر پ

 خوش نبود! ادی... حالم ز شبید... بابت  دیببخش -

 !ورفت

کجا  حال، نیخونه، با ا نیاو دلِ من رو به تپش انداخت که مرد  رفت

 رفت؟
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 :انمهریک

 دهیکش وزردو  نیتويِ ا یشد ... به اندازه ي کاف یهام از هم باز نم اخم

 !قینا رف ق،یرف وار،یبودم ... از در، د

 که خوشش اومد، تنه اي زد به من و رفت! هرکس

ظارِ نتا یانتظار نداشتم ... درسته خوب رفتار نکرده بودم ول نیحس از

 رفتارِ بد رو هم نداشتم ... نیا

 گرفت! دهیالتماسش کردم و اون ... منو ناد من

 ...خبر شدم از همه جا  یرفت، ب نیحس یوقت

 دمکر یوقت فکر نم چیو گنگ زل زدم به دِر بسته ... دري که ه جیگ

 اون رو پشت نیروزي برسه که حس کی

 بازش نکنه! گهیببنده و د سرش

 که نشست تو گلوم، فرار کردم! بغض

 خودم، شرکتم، نگاه هاي کنجکاو و نگران کارمندام ... از

 ... زیعز آرامگاهاراده راه کج کردم سمت  یب

 ... نهیبب ریخواستم ترانه من رو خرد و خم یخراب بود و نم حالم
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 شتریزد و قلبم هرلحظه ب یتوي گوشم زنگ م نیهاي حس حرف

 ... درمونده دیکوب یم واریخودش رو به در و د

 یتا آروم بشه ول سردچسبوندم به سنگ  یم یشونیزدم و پ یم ناله

 !غیدر

ام  نهینشه، که درد شد تو گلوم ... تو س هیزدم تا حجمِ بغضم گر حرف

 ... تو قلبم!

 شتمپناه برگ ینبود ... سرخورده و ب خودمکنترلِ رفتارم دست  گهید

 خونه ...

ود بوب ترانه ... چشم هاي نگرانش بهم دوخته شده بود ... چه قدر خ و

 برات نگران بشه! یکی

ومم قلبِ ناآررويِ  سردم،بوسه اش نشست رويِ تنم، رويِ پوست  یوقت

 ها رخت بست از ی... همه ي ناراحت

 اون هم فقط چند ساعت یول دمیشن یرفت چ ادمی... انگار  وجودم

 دووم داشت ... مغزم رها نکرد من رو!

 !دیچرخ یو م دیچرخ یو م دیچرخ یخواب م توي
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 کرد! یکرد و فکر م یکرد و فکر م یم فکر

، وابخگه عالمِ  یم یبود کار ها رو ... ک ادشیبود حرف ها رو،  ادشی

 خبريِ؟ یعالمِ ب

 زدم تو یکه من داشتم دست و پا م یخبري وقت یکجا بود اون ب پس

 ام؟ داريیاز ب یآگاه

 !داریب یخواب بودم ول من

 و چه قدر سخت بود! دمیخواب داریبا ذهنِ ب من

 شکنجه! مثلِ

 م:اي به در خورد، سر بلند کردم و تنها گفت تقه

 تو ... ایب -

يِ بروبه چهره اش نگاه کردم، چشم و ا قیداخل شد ... دق یمیکر خانم

 رو شیقهوه اي، موهايِ قهوه اي، ته آرا

 بود! نیموقر بود ... مت ی... ول چهره

 کاغذي رو به سمتم گرفت و گفت: ستاد،یا روبروم

 ... دیاالن رس نیهم نیقربان ا -
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 تعلل نگاه از چشم هاش گرفتم و به کاغذ دادم ... به

 و گفتم: دنیفهم یتکون دادم به معن سر

 ... دییبفرما -

 زد محجوب و گفت: لبخندي

 ارن؟یبگم براتون ناهار ب -

 دختر! نیداشت ا یدلِ خوش چه

 زدم: تلخندي

 ... ممنون! رینخ -

 و حاال کرد غذا بخورم یبه اصرار مجبورم م نیبود که حس ییروزها

 شده شهیبود ... تنها تر از هم یجاش خال

 !بودم

 ... ینیاي بود، نه حس یب یب نه

 رويِ کاغذ ... دمیهدف خط کش یبه دست گرفتم و ب قلم

 روزها! نیصبري داشتم من ا چه

 شد و من هنوز زنده بودم! یبال بود نازل م یچ هر
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ام رو روبرويِ چشم ه نیهمراهم رو برداشتم ... شماره ي حس تلفنِ

 گرفتم ...

 !ندمو یخبر نم یهمه روز از من ب نیکه ا نیزد ... حس یزنگ نم چرا

 هدیسحالم رو نپر یبود ... چند روز بود که حت یب یي بعدي ب شماره

 ؟یب یب ییبود ... کجا

 ؟یکن یکار م یچ

 خوبه؟ حالت

 نشست تو گلوم ... بغض

 ... یصندل یِ زدم به پشت هیرو تک سرم

 خارج شد از گوشه ي چشمم ... سمجقطره اشک  کی و

*** 

 :دیکش یم ادیفر داشت

و رتو که خودت عرضه نداري سهام  ؟یچ یعنی ایمسخره باز نیا -

 جلويِ پايِ من؟ ندازيیبخري چرا سنگ م
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 د وزدم به موهام و نگاه کردم به ترانه که گوشه اي نشسته بو چنگ

 کجا؟ شده بود به انگشت هاش ... تا رهیخ

 تونستم تحمل کنم؟ یم یک تا

 کردم خونسرد باشم: یسع

 !دیدج کیشربه ورود  ستمین یمن حرفم رو زدم ... من راض ن،یبب -

 باالتر رفت: صداش

و! تبه شراکت با  ستمین یراض گهی... منم د یستین یبه درك که راض -

 یدارم ... نم ازیمن پولم رو ن ؟یفهم یم

 باشم! میسه یلعنتتو اون شرکت  گهید خوام

 گفتم: نیبه صورتم و خشمگ دمیکش دست

 گردي؟یاز نظرت برنم یمطمئن -

 سکوت کرد و بعد گفت: یلحظات

 کامال! -

 :... وجودمگرفتم از ته  ینفس
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ند روز چار باهاش ... تا بدم به ک تیکه من بتونم رضا یکیبگرد دنبالِ  -

 بسنجم نکهیخوام برايِ ا یهم وقت م

 نه؟! ایتونم سهامت رو بخرم  یم نمیبب

 تونستم! یاش حرف بود ... م همه

 تونستم! یآب خوردن م یِراحت به

 ... ادیسرِ عقل ب نیحس دیگرفتم شا یبهانه م یول

 آورد! یبود که به روم نم بیدونست و عج یهم م نیحس

به سرِ  یبود به دست هاش، چ رهیکه قطع شد، ترانه هنوز خ تماس

 شده بود یاومده بود؟ چ بلوط کوچولويِ من

 زد؟ ینم یاز اون شب، حرف که

 کرد؟ یبهم نگاه نم گهیاز اون شب د که

 شد به چشم هام؟ ینم رهیخ میمستق

 شده بود؟ یچ

*** 

 بودم به اسمِ روبروم ... رهیضرب گرفته بودم و خ زیم رويِ
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 ینم یاضر داد ... که ینم تیمرد تنها طلبکارِپدرِ ترانه بود که رضا نیا

 و آزادي هیو د یشد به گرفتنِ بده

 ... گلپسند ومرثیک

 بود: یمیتلفن بلند شد، دست به سمتش دراز کردم، خانم کر صدايِ

 !دن ینم یقربان جوابِ درست و حساب -

 :یزدم به صندل هیکردم، تک یپوف

 باهاش! قرارِ مالقات جور کن هیشه!  ینم میحرفها حال نیمن ا -

 :دیبار یاز صداش م یکالفگ

 هیهست!  گنیار مب هی! ستین گنیبار م هیدوونن!  یسرم یقربان الک -

 بار هیرفته خارج از کشور،  گنیبار م

 گن وقتش پرِ ... یبار م هیجلسه داره!  گنیم گهید

 حرفش: نِیب دمیپر

 !ریهم بگ گهیهفته د هیشده برايِ  ی... حت ستیمهم ن -

 گفت و تماس قطع شد ... یچشم

 درهم و برهم شده بود ... یچ همه
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. رو سامون بدم .. یکنم ... چ یدگیدونستم به کدوم مشکل رس ینم

 ... رمیام رو بگ یکدوم گوشه ي زندگ

 مضطرب گفت: یمیتلفن شروع کرد به زنگ خوردن، خانم کر دوباره

 !دنیز کار دست کشا...  ننیخوان شما رو بب یقربان، بچه ها م -

 ... دمیجا پر از

 گه؟یمشکلِ د کی

*** 

 ن؟یتون یکه نم یچ یعنی -

 کالفه گفت: ماهان

 ای جانیره اچه خب میبدون دی!ما بامیخوا ینم یعنی...  میتون ینم یعنی -

 نه؟!

 اراده: یشدم و صدام باال رفت ب کیبهش نزد یکردم، کم اخم

 باشه، هان؟ دیچه خبر با -

 باال انداخت: شونه



 

  1975                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 یزش ما یچرا وقت اد؟یچند روزيِ شرکت نم امیخ نِیچرا حس نکهیا -

 یلیگرده سرِ کارش خ یبر م یک میپرس

 وقت؟ چیگه ه یم لکسیر

ار ز کبچه ها از من، سر باز زدشون ا یبود ... سرکش اديیز گهید نیا

 برد ... از طرف یم لیداشت توانم رو تحل

 و من به نیحس سهامِ دیبرايِ خر دیرس یکه م ییشنهادهایپ گه،ید

 کیکردم با شر یعنوانِ سهام دار مخالفت م

 باهاش! شبمیو بحث و جدلِ د دیجد

حدس  تیصورتش رو از عصبان یِتونستم سرخ یهم م تلفنپشت  یحت

 ترانه، سکوت بِیبزنم ... رفتارايِ عج

که  یاش و تو فکر بودنش ... مشکلِ مدارک یروزهاش، کم حرف نیا

 کرد و در به یامضاءشون م دیهم با نیحس

.. ش .برايِ ارسالشون به خونه ا میگشت یهاي مطمئن م کیدنبالِ پ در

 کرد! یام م وونهیهمه و همه داشت د

 که عرق نشسته بود روش: دمیام کش یشونیبه پ یدست



 

  1976                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 باشه! فکر نکنم بهتون ربط داشته -

 گذاشت و گفت: زیدست هاش رو روِي م یعصب سجاد

سرِ  شده که معاونِ شرکت یکه چ میبدون دیچرا، ربط داره ... ما با -

 حقمونِ  نیشه ... ا یپستش حاضر نم

 شرکت! نیگذره تو ا یداره م یچ میبدون

 و گفتم: دمیرو رويِ لبِ خشکم کش زبونم

 شه ... ی... به زودي حل م ستین یخاص زِیچ -

 جمع چرخوند و گفت: نِیسماوات نگاهش رو ب خانمِ

 ... میبدون شه یرو که به زودي حل م زيیهمون چ میخوا یخب ما م -

 اديِ؟یخواسته ي ز

ه ک ی... تنها کس یمیو درمونده نگاه دوختم به خانم کر دمیکش یپوف

 خبر داشت و اون هم به خاطر تماسهاي

 ... دارهایخر ای نیوقت حس یو ب وقت

 هام رو باز و بسته کردم و گفتم: چشم

 خواد سهمش رو واگذار کنه ... یم امیآقايِ خ -



 

  1977                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

مه ه اون نِیتا همهمه فضا رو پر کنه ... ب دیطول کش هیاز ثان کسري

 تیصدايِ در هم و برهم، احمد با جد

 :گفت

 ؟یبه ک -

 گفتم: یباال انداختم و عصب شونه

 هب دی.. شما باشه . یمربوط به کارِ شما نم نیا ی... ول دونمیمن نم -

 !نیکارتون ادامه بد

 در دست گرفت: هیدوباره رشته ي سخن رو از جانبِ بق ماهان

 !میکن یمشخص نشه ما کار نم نیحس سهامِ فیتکل یتا وقت -

 بود! ادیز گهید نیا

 بود! شتریصبرمن ب از

 شد ... یداشت تموم م تحملم

.. . گرانی دترسو نبودم که زبونم قفل بشه در برابرِ انمهرِیاون ک گهید من

 کردم یرو م نیالتماسِ حس دیمن شا

 رو نه! هیبق یول



 

  1978                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 ار ودانشگاه و همک دورانِدوست  تشیبرادرم بود و اون ها نها نیحس

 !امروزدست  ریز

 هام مشت شد و صدام بلند: دست

 شرکت تیالکمکه  ستیي شما؟ قرار ن فهیداره به انجام وظ یچه ربط -

 شترِ یعوض بشه! هنوزم که هنوزِ ب

ن م هم به اسمِ  نیسهامِ حس یحت دیمنِ، و شا ارِیشرکت در اخت سهامِ

 کنار و دیبشه ... پس بچه بازي رو بذار

 !میعقب افتاد یسرکارتون ... به اندازه ي کاف نیبر

 جلو اومد و گفت: یکم رضایعل

 !میتون ینم نیما بدونِ حس یول -

 خنده اي کردم و با تمسخر گفتم: تک

 یکرد که شما بدونِ اون نم یکار م یچ نیحس نیبگ نیتون یم -

 ن؟یببر شیکارتون رو پ نیتون

 من و من کرد و سرانجام گفت: یکم وانیک



 

  1979                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

سته ي هکرد ...  یم هیکرد ... فکرمون رو تغذ یم تمونیهدا نیحس -

 مرکزي بود!

 تر شدم: یعصب

 ن؟یدمگه شماها درس نخون ن؟ید یمن م لِیتحو هیخزئبالت چ نیا -

 مگه تو اون مدرکتون ننوشته

اصال من  ن؟یدار نیبه کمک و همفکريِ حس ازيی!پس چه ن؟یمهندس

 باعث بشه نیحسکه نبود  ردممگه م

 ن؟یکارهاتون رو انجام بد نینتون

 کرد و آروم گفت: هیبه بق ینگاه مین سجاد

 بود! شتریب نیحس تیریمدقدرت  یول -

 م؟گذشت و من خبر نداشت یتو اطرافم م ینگاهش کردم ... چ ناباور

ا ه بچه تینقشِ مهم ِهدا نیدادم حس حیزدم، روزي که ترج پوزخندي

 روز رو نیفکرِ ا دیبا رهیرو به عهده بگ

 کردم! یم هم



 

  1980                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

م ردک ینشستم و تنها به زدنِ چند امضا اکتفا م یم هیکه تو سا روزي

 کردم که هر لحظه یرو م نیفکرِ ا دیبا

 شه! یپر رنگ تر م همکارامنزد  نیحسکشم، نقشِ  یمن کنار م که

 رِ یومن درگ کارها شبردیبراي پ دیجنگ یم نیکه حس ییها زمان

 یرو م نیفکرِ ا دیبودم، با رونمیو مهین یِزندگ

 نداشته باشه! داریخر منرسه که حرف  یروزي م کیکه  کردم

 زدم: ادیفر بایدادم و تقر رونیرو به شدت ب نفسم

و  چرت نین و از اسرِ کارتو نیپس زودتر برگرد! ستین گهیحاال که د -

 باشه ادتونی! نیمن ند لِیپرتا تحو

 دنتونیسهل انگاري و دست از کار کش نیشرکت منم! و اگه ا سِییر

 ضرر برسونه به آبرو و اعتبار شرکتم، کاري

 ! افتاد؟نیبش مونیهم پش نیکنم که از آوردنِ اسمِ حس یم

حکم و مرگرفتم ودر  شیرو در پ اتاقمبرابرِ نگاه هاي متعجبشون راه  در

 ... دمیبه چهار چوب کوب

 زد! یام نبض م یشونیزدم ... پ ینفس م نفس



 

  1981                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 هام انگار جاشون تنگ بود توي حدقه! چشم

 بزرگ شده بود! گردنمبرايِ پوست  اديیز گردنم رگ

 ... زیمشت شد و فرود اومد روِي م دستم

و ر یزندگ نیا دیبا یکیام از دستم خارج شده بود ...  یندگز کنترلِ 

 نفر بودم؟! کیکرد و من ... اون  یجمع م

*** 

 بود رويِ تنم ... نیسنگ سرم

 ذهنم پر بود از فکر ... از مشکل! تو

 خوابِ راحت! کیخواستم بخوابم ...  یخسته بودم که فقط م انقدر

 خوابِ بدون مشغله ... کی

 !یخوابِ واقع کی

 تیفر ظروقت تويِ عمرم انقد چیجرقه ... ه کیبودم ... منتظرِ  یعصبان

 !یسختپر نشده بود از باروت  وجودم

 مونده بودم بترکم! کم

 خودم! یِعرضگ یاز فکرِ ب ت،یخشم، از عصبان از



 

  1982                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

ده به خودش جرات ب یهر کس نکهیبودم که راه باز کردم برايِ ا من

 جلوم قد علم کنه ...

 طایرو داخلِ ح نیکرد که ماش یام نم اريی یحوصله ام حت یب فکرِ

 شدم ادهیببرم ... پارك کردم جلويِ در و پ

... 

 ... نیزدم به ماش هیتک یشونیپ یلحظات برايِ

 واقعا حقِ من بود؟ یهمه سخت نیا

 که رو اطیبرداشتم، در ح خونهرو سمت  نمیسالنه قدم هاي سنگ سالنه

 باز کردم صدايِ مردي باعث شد سر

 کنم: بلند

 ... رمیگ یم لیرو تحو هیبق امیبرم، بعدا م یرو م نایخب من ا -

 اشتدکرد رويِ لب هايِ به خنده وا شده ي ترانه و ذهنم  ریگ نگاهم

 کرد هر یم یصدايِ مرد رو برام حالج

 الزم نبود بگرده دنبالِ صاحبش! ادیز چند

 !مانیپ



 

  1983                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 رو کم داشتم ... نیهم

 متمرکز شده بود روش! وجودم تیکه تمامِ حساس مردي

خِ ز رسمتم ... رنگ فرار کرد ا دیرو محکم بستم، نگاه هر دو چرخ در

 به هم گره خورد ... مانیترانه ... ابروهايِ پ

 بود برايِ من! اديیز گهید نیا

 خوش به حالم هم شد! مانیپ دنِینبودم که با د فشارتحت  کم

 کرد ... یزق زق م رمس

 کردم آروم باشم: یکردم ... فقط سع یجلو گذاشتم و سع قدم

 نورا؟ی... از ا مانیبه به ... آقا پ -

 جلو گذاشت: یقدم میزد، ن پوزخند

 زنم ...باومدم سري به ترانه جون  -

 ي که گفت تويِ سرم زنگ زد!"جون"

 هام رو تنگ کردم، دست هام رو مشت! چشم

 کرد رويِ اعصابم! یروي م ادهیداشت پ اديیمرد ز نیا



 

  1984                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 وري همه گرفتا نیاازش نبود و حاال ... وسط  یها بود خبرِ خاص مدت

 یمرد چ نی... ا یو جسم یروح یِآشفتگ

 ام؟ یخواست از زندگ یم

 بردارم سمتش که ترانه ملتمس اسمم رو صدا زد: زیخ خواستم

 !انیک -

دا نگاه دوختم بهش ... چند روز بود که به زور اسمم رو ص نیخشمگ

 زد؟ یم

 یلب باز م یگرفتن وقت یروز بود که انگار داشتن جونش رو م چند

 کرد به صدا کردنم؟

 ؟ردک یملتمس صدام م نطوریا مانیدستم نخوره به پ نکهیبرايِ ا حاال

 و گفتم: دمییهام رو رويِ هم سا دندون

 تو برو تو! -

 گفت: یعصب مانیپ

 !یحرف بزن نطوريیحق نداري با ترانه ا -

 زنه؟ یداره بزرگتر از دهنش حرف م مانیکردم پ یفکر م چرا



 

  1985                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 گفت: مانیشد، بازوم رو گرفت و روبه پ کمونینزد ترانه

 الن برو ... باشه؟اتو رو خدا برو ...  -

رد ک رهیرو خ شینگاهش کردم که مردمک هاي پر از التماِس قهوه ا زیت

 تويِ چشم هام ...

 بستم و آهسته گفتم: پلک

 خوش اومدي! -

 فت:گترانه پر از خواهش  نکهیتونستم تعللش رو حس کنم ... تا ا یم

 مان؟یپ -

ه به زانتو نهیکرد و ک ینگاه کردم، پوف روبرومباز کردم و به مرد  چشم

 شد و ترانه رو مخاطبِ کالمش رهیمن خ

 داد: قرار

 !باهات رمیگیبعدا تماس م ی... ول رمیباشه ... م -

 بگم رفت ... گهیمن کلمه اي د نکهیاز ا وقبل

 نبود! خودمکنترلِ عقلم دست  گهید



 

  1986                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 یالخبودم و حاال خماري اش رو سرِ ترانه  دهیاز حد از همه کش شیب

 کردم! یم

 .رفتم .. ساختموندستش رو گرفتم و با قدم هايِ بلند به سمت  مچ

 نه گفتم:دادم و طلبکارا هلش

 کرد؟ یکار م یچ نجایاون ا -

 و گفت: دیرو رويِ لبش کش زبونش

هم رو ب گهیند تا دو چ رهیبگ لیسري از کارها رو تحو هیاومده بود  -

 بده تا انجام بدم ...

 ... دمیام کش یشونیبه پ یدست

 اومد؟ یم ادمی یب یحرف هاي ب چرا

 گفتم: یشمرده و عصب شمرده

 نه؟ ای دایپسره خوشم نم نیامن بهت گفتم که از  -

 ام شده بود؟ چه

 متولد شده بود؟ یبود، از ک یکه انقدر عصبان یمن نیا

 ؟کردم یرفتار م نطوریسرِ من اومده بود که با ترانه ا ییبال چه



 

  1987                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 کرد ... شد همون ماده ببرِ خودم: اخم

 ز؟داره به امرو یه ربطچ ،ی! دوما گفته باشمانیاوال پسره نه و پ -

 هام رو بستم و از خدا طلبِ صبر کردم ... چشم

 اومد؟ یم ادمی نیگفتنِ حس میعق چرا

 شد؟ یسرکوفت هاش برام تکرار م چرا

 شد؟ یم ریبد رفاقتمون جلويِ چشمم تصو انِیپا چرا

 کردم بهش: کیباز کردم و صورت نزد چشم

م! تو خونه ا نمشیبب خوامینم نکهیا یعنی ادیربط داره ... خوشم نم -

 حالِ صحبت با تو!در

 کج شد: یکم لبش

 نکنم! ام صحبت ییبا پسردا نکهیبرايِ ا نمیب ینم یلیمن دل یول -

 یِ دونم چرا سرکش یقاب کردم و نم صورتشهام رو دو طرف  دست

 یشد ... چ یم ادآوريیامروزِ کارمندام برام 

 اومد؟ یبه روزِ من م داشت

 مردونه ام: قورِیدست هاي  نِیرو ب نازشصورت  فشردم



 

  1988                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

...  ام یدگويِ زنت یاز هر زمان شتریام!ب وونهیترانه ... من االنِ د نیبب -

 نکن! تمیپس اذ

 کردم یم دیتهد نطوریرو ا یبار بود که تويِ عمرم کس نیبرايِ اول نیا و

... 

 تاخت؟ یدلش م زِیبه عز نطوریبود که ا یک انیک نیا

 من؟

 بودم؟ من

 ش؟شده بود که تا حاال نشناخته بودم یکجايِ وجودم مخف انیک نیا

 بروز نداد: یزبون یول دیهاش ترس چشم

 کارِ تو دارم اصال ... چه ات شده تو؟! یمن چ -

 ؟اومد یم ادمیچند روزِ ترانه به  نیداشت دوري کردن هايِ ا چرا

 سکوتش؟

 هاش؟ ريیگ کناره

 :دمیاش رسوندم و آروم غر یشونیهام رو به پ لب



 

  1989                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

کنن  یشم ... چرا همه فکر م یم وونهیام نشده!فقط دارم د زيیچ -

 کنن من یزبونم؟ چرا همه فکر م یمن ب

 دمن یخوان بهم بگن و من جواب یم یدست و پام که هر چ یب انقــدر

 یکه م یکن یبهشون؟ چرا تو فکر م

 من رو ندارم تويِ خونه راه بدي و دنشیرو که چشمِ د یمانیپ یتون

 هان؟بهت نگم؟  زيیچ

 هاش گرد شد و من انگار من نبودم! چشم

 باز کرد و گفت: یهاش رو به سخت لب

ن با م یدونستیم من گوش کنم ... تو ... تو یتو بگ یهر چ ستیقرار ن -

 کنم ... پس چته امروز؟ یکار م مانیپ

 عقب هلش دادم ... چه ام شده بود؟ به

 نیاز ا ،یکس ی... فقط انگار دلم از غصه، از درد، از ب یچی... ه یچیه

 یهمه در به دري و گرفتار داشت م

 !دیترک

 همه مشکل! نیا یِبانیحجمش کم بود برايِ پشت انگار



 

  1990                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 هم کنترلِ زبونم خارج شد از دستم و :... باز

و رو تمن  نکهی؟ براي اچرا قرارِ یدون یچرا؟ م یدون یچرا! قرارِ! م -

 ! در قبالِ دمتیخر ؟یفهم ی. م.. دمیخر

 گوش دیبا گمیمن م ی... پس هر چ دمتیهايِ بابات خر یبده دادنِ

 !ی... هرچ یکن

ده شعاشق کجا گم و گور  انِیاون ک دونمیباالتر رفت و من نم صدام

 بود؟:

 دي؟ی! فهمیتو رختخواب باش دیاگه من اراده کنم با یحت -

 هاي ترانه پر شد از اشک! چشم

 باروت منفجرشده بود ... انبارِ

ترانه اي  دادم ... یم نیترانه تسک رِیاز همه رو داشتم با تحق تمیعصبان

 که عاشقش بودم!

 بودم من؟ دهیکجا رس به

بار و بچه هاي شرکت تلم نیحس ،یب یب رضا،یحرف هايِ عل تمامِ درد

 شد رويِ هم و حاال ... آوارشون کردم سرِ
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 ... ترانه

 ت:عقب رفت و گف یقدم

تو  انیک ؟یزن یحرف م نطوريیگه من خرابم که امن ... مگه من ... م -

 ... تو چه ات شده؟

 ... سرم دوران داشت ... دمیکش یقیعم نفس

 گفتم: یسخت به

و ر قتیحق هیرم فقط دا ؟یپرس یم نویا یشده باشه که ه دیچه ام با -

 کنم! یم ادآوريیبهت 

 ... عقب رفت و با بغض گفت: دیهاش لرز لب

 نیس چرا اندارم ... پ یمن راه یدونست یتو که م قت؟یکدوم حق -

 ؟یلعنت یزن یحرفا رو بهم م

 یاومد که بعض یم ادمیکردم ... سکوت کردم و تازه داشت  سکوت

 هم بدترن و انگار ریحرف ها از زخمِ شمش

 از اون زخم ها رو به ترانه زدم! یکی من

 ه؟یکه روبرومِ ک یاومد من کجام و کس یم ادمیداشت  تازه
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 گفتم؟ یچ من

 کار کردم؟ یچ من

 یِ دقِ دل دمیتازه فهم د،یعقب که ازم دور شد، بغضش که ترک عقب

 کردم ... یها رو سرِ ترانه خال یتمومِ سخت

به جلو حرکت دادم و لب هام تنها  یسست شده ام رو کم پاهايِ

 گوشِ خودمتونست صدايِ ناله مانندم رو به 

 :برسونه

 ترانه؟! -

 :ترانه

ه ب رهیگلوله شده، خ نیپشت به در، مثلِ جن اتاق، کیفضايِ تار تو

 کردم ... یفکر م شیروبرو به چند ساعت پ

 ... انیحرف هاي ک به

 !رمی... به تحق نشیتوه به

 بود؟ نیگفت ... مگه جز ا یبود ... راست م دهیرو خر من

 غصه! دیکرد ... شا یم ینیرويِ قلبم سنگ زيیچ کی
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 ... دیخار یسوخت، پلک هام م یهام م چشم

 سرم آوار شد؟ نطوریا انمهریشده بود که ک یچند روز چ نیا تو

 رینگاه کنم و تصو انیتونستم بعد از اون شب به چشم هاي ک ینم

 زد رو قلبش! یکه بوسه م نمیخودم رو بب

ور د انیککه بود، من رو از  یناباوري ... هر چ ایدونم خجالت بود  ینم

 داشت ... ینگه م

 رفت! نیشکلِ ممکن از ب نیدوري، با بدتر نیامروز، ا یول

 ... یحسابگرد وخاك  کی با

 بود ... دهیگفت ... من رو خر یراست م انیک

 کنارش باشم؟ نکهیاپول داده بابت  انیرفته بود ک ادمیمن  چرا

 بود؟ ینبود، پس چ دیاسمش خر اگه

ز ا... چرا دلم آزرده شد  یحقارت رو ول نیهم قبول داشتم ا خودم

 رفتارش؟

 رش؟یاز تحق دیچشم هام بار چرا

 !ختمیکردم باز و اشک ر بغض
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بود که  یبودم ... چند ساعت دهیبود که تويِ تخت خز یساعت چند

 نبود ... انمهریخبري از ک

کردم اون  یکردم گذشته رو و مرور م یبود که مرور م یساعت چند

 دهن باز کرد و انیرو که ک یلحظات

 !دیرو کوب تمیشخص

 زدم؟ یداد م دیبا

 زدم؟ یم ادیفر

 دم؟یکش یم غیج

 دادم؟ یرو م جوابش

 تونستم! ینم

قبول داشت من خودم رو فروخته  قلبم ته ته تهته  یحس کی چون

 بودم!

 ... محترمانه

وجود  انیو فروشنده براي من و ک داریاز رابطه ي خر ریغ زيیچ

 نداشت!
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 دم؟فکر نکرده بو نیاش بشم، به ا غهیروزي که من قبول کردم ص اون

 چرا ... فکر کرده بودم ...

 ؟یبرد کجام، برايِ چ ادمیمحبت هاش از  یول

 !یاون چ گاهیو جا هیمن چ گاهیبرد جا ادمی از

 خونه؟ نیام تو ا یرفت من موقت ادمی چرا

 خونه شدم؟ نیرفت من در ازايِ پول وارد ا ادمی چرا

 ناراحت بودم؟ یاز چ پس

 ؟یچــ از

 ..د .ش رگریتند شد ... تلخ شد ... تحق انیک نکهیگفت ... از ا یکی و

 انتظار داشتم؟ نیجز ا یزدم به افکارم ... چ پوزخند

 گفت عاشقتم باور کردم؟ یوقت چرا

 رويِ بالشت ... چشم بستم ... دیچک اشکم

 راست گفت! انیکنم ... ک یکردم و سکوت م وتسک

 بود ... دهیرو خر من

 ... دمیمن فراموش کردم، خودم رو خانمِ خونه د و
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 ورنطیااومد ... انتظار نداشتم  مانیپ یگرفتم و وقت میبراش تصم یحت

 شی... آت یتند و گازانبري برخورد کنه ول

 !گرفت

 !مریگبجوابِ جوابم رو  نطوریکردم ا یرو دادم ... اما فکر نم جوابش

 رو فراموش کرده بودم انگار! زهایچ یلیخ من

*** 

 پاش اومد ... صداي

 کردم ... یاحساس م سرمرو پشت  حضورش

 یو مم راروبروم و عزايِ غرورِ خرد شده  وارِیبودم به د رهیهم خ هنوز

 گرفتم ...

 !تیصدا وبا قبولِ واقع یب یول

يِ ها حرفآوردم سخت بود طاقت  یکه برايِ خودم م یلیهمه ي دال با

 رو آوردن ... انیک

همون چند کلمه برايِ خرد کردنم  یفقط چند کلمه گفت ول انیک

 بود! یکاف
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 رفت ... دستش نشست رويِ بازوم ... نییباال و پا تخت

 بستم. چشم

 وار صدام زد: زمزمه

 بلوطم؟ -

 شد ..:. شتریزدم ... فشار دستش ب پوزخند

 ... داريیدونم ب یم -

 خم شد به جلو: یباز کردم، کم چشم

 ترانه؟ -

 هم سکوت! باز

 " دمتیخر "فشار آورد به گلوم ...  بغض

با داد  یاومد و در مقابلش چهره ي سرخش وقت یم ادمیهاش  خنده

 !دهیگفت من رو خر یم

 تو دیاگه من اراده کنم با یحت "نوازش کرد بازوم رو ...  دستش

 "!یرختخواب باش

 کرد؟ یکی یرو با چ من
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 گفتم؟ یم یکردم باز ... چ سکوت

 داشتم بگم؟ یچ

 !یچیه

 گفتم؟ یم دیبا یچ گهی... د دیبغضم رو شن د،یرو د اشکم

 دي؟یگفتم من رو نخر یم

 بود! دهیخر که

 اي رويِ موهام نشوند و زمزمه کرد: بوسه

 !دیببخش -

 دم؟یبخش یم دیچه کلمه ي مسخره اي بود ... چرا با و

 دردناك تر شد و دهنم تلخ تر ... گلوم

 دهیکوب نطوریکرد که حقِ من نبود ا یم ادآوريی ذهنمداشت ته  یکی

 ... خفه اش کردم! یشدن ول

م که لونکردم به خودم بقبو یبهتر که ابراز وجود نکنه ... من سع همون

 !انِ یحق، تمام و کمال، با ک
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يِ صدا یحرف بزنه ... حت نیاشد که خالف  یم دایپ یکس دینبا حاال

 ته ذهنم!

م هاز بشونه هام ...  نِیاش رو حس کردم ب یشونیو پ دیدراز کش کنارم

 حرکت موندم: یب

 هی بودم ... از فشارد تران ... چند روز بود بد تحت حالم خوش نبو -

 طرف هیهات ... از  ريیطرف کناره گ

از  اومدم خونه، ی... وقت یب یطرف ب هی... از  فروششو قصد  نیحس

 یاز همه عصب شتریبچه هاي شرکت ب

 !دیکردم ... ببخش ی... همه رو سرِ تو خال بودم

 که حقِ من بود؟ دمیپرس یکردم و م یکاش زبون باز م و

 دم؟یکش یجورِ همه رو م دیبا من

 د!بو بیسکوت از من، عج نیباز سکوت کردم و ا یول

 کتفم رو: نِیب دیبوس

 بزن؟ یحرف هیترانه؟  -

 رو گذاشت رويِ شکمم ... آهسته گفت: ودستش
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 ؟یبخش یم -

 حق داشتم که نبخشم؟ مگه

 بود برايِ من؟ یحق

 بود! دهیرو خر من

 پسش زدم ... یبغض کردم ول باز

 شد؟ یدادم درست م یزدم و فحش م یم غیج

 شد؟ یم میقلبم، ترم زِیهاي ر ترك

 شد؟ یخرد شده ام، دوباره سرِ هم م غرورِ

 !نه

 کردم ... یسکوت م پس

 تکونم داد: یکم

 ... مونمیختر! پشبزن د حرف. د ترانه؟ خانم؟ شرمنده ام .. -

 بود! دهی... چون من رو خر دمیبخش یم دیبا

 زدم ... یکج لبخند

 خش دار گفتم: بیعج ییگذاشتم رويِ دستش و آروم، با صدا دست
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 نبود که بخوام ببخشم ... زيیچ -

 رو محکم تر کرد: دستش

 دي؟یچرا ... بود و هست ... بخش -

م وند یکه نم یدست برداره از سرم آروم و پر بغض، بغض نکهیا برايِ

 کلمه هام نِیکرد ب دایاجازه راه پ یچرا ب

 :گفتم

 ... دمیبخش -

 شونه ام رو ... دیبوس

 رو قائل یوحم هست که حقر نِ تو ب زيیدونستم، چ یخودم هم م یول

 بودن! ریشد برايِ من ... دلگ یم

 :انمهریک

 زود! یلیشدم ... خ مونیپش زود

 و فحش دادم به خودم به خاطرِ حرفم ... دمیکردم ولب گز فکر

ت وقاا یشونه ها و بعض لرزشاوقات  یبار تا دمِ اتاق رفتم و بعض صد

 و پس دمیرو شن قشینفس هايِ عم
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 ... دمیکش

 تونستم؟ چطور

 به سرِ من اومد که چشم بستم به رويِ عالقه ام؟ چه

شد  یم ... هر روز ازم دورتر یول دهیعذرخواستم و ترانه گفت بخش ازش

 اومد! یومن کاري ازم بر نم

 گفت چشم!بله ... حتما! یجوابِ تمامِ گفته هايِ من، م در

 یبودنش ... من چشم هاش رو م ریشد از سر به ز یدلم خون م و

 خواستم و چه قدر سخت بود نداشتنشون!

ويِ ت کاري از من یختگیبا اون به هم ر ت،یوضع نیاعصاب، با ا نیا با

 اومد ... به خصوص با یشرکت بر نم

 که حاکم بود به فضايِ کار ... جوي

 یحت دیشا یو ماهان برايِ چند صباح رضایي شرکت رو به عل اداره

 کردم یم یکوتاه واگذار کردم و خودم سع

ه بدم کر یگوشه اي شروع م کیاز  دیرو با ترانه بهتر کنم، با روابطم

 یام؛ ول یهايِ زندگ یدرست کردنِ خراب
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... 

 !افسوس

 کرد ... یزدم و ترانه سکوت م یحرف م من

 کرد ... یزدم و ترانه سکوت م یغر م من

 کرد ... یکردم و ترانه سکوت م یمحبت م من

 یشد و ترانه سکوت م یتنگ م شیدلم برايِ ترانه ي چند روز پ من

 کرد ...

کنن انقدر  یسکوت م یهمه ي زن ها وقت دمیپرس یازخودم م و

 شن؟ یمظلوم م

 ترانه ي من، بد مظلوم شده بود! و

 یپلک زدن هاش نشون م یداشت ... رفتارش، چشم هاش و حت گله

 زد! یحرف نم یداد، ول

 گفت ... ینم زيیچ

 ام؟ یکار کردم با زندگ یچ من

 دم؟با خو دمکار کر یاومد ... من چ یباهام خوب بود ... باهام راه م ترانه
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ِي شدم ... در سکوت به کتابِ تو رهیرخش خ مینشستم و به ن کنارش

 ... کردیدستش نگاه م

شم چ یخورد، ول یروِي گونه اش ... تکون دمیام رو کش اشاره انگشت

 برنداشت از رويِ خطوط ...

 کردم: زمزمه

 با دلِ من ترانه؟ یکن یکار م یداري چ -

*** 

 رو پرت کردم رويِ تخت ... لیموبا یِگوش

 ... دمیرو به چنگ کش موهام

 داد برايِ واگذاريِ سهام ... ماتومیاولت

ت تو راکشداره برايِ  اديیز لِیتما رضاینشم ... عل دارشیاگه من خر که

 از فکرش هم تنم یسازه و من حت یآت

تونست بهم  یبا چشم هاش م یبودن کنارِ مردي که حت د،یلرز یم

 زخم بزنه!
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هواخوري  یکم دیرو صدا زدم، تو چهارچوب در ظاهر شد، شا ترانه

 آورد :... یحالم رو سرجاش م

 م؟یبخور ییهوا هی رونیب میبر -

 گفت: آهسته

 رو!بخواي خودت  یمن کار دارم ... اگه م -

 قدر جوابِ قانع کننده اي بود برايِ دل من! وچه

 نمزایزدم به هر سمت برايِ نگه داشتنِ عز ی... چنگ م دمیکش یپوف

 یتالش م شتریب یهر چ یکنارِ خودم ول

 !دمیرس یم جهیکمتر به نت کردم

*** 

 دادم! تیرضا باالخره

 به نامِ من شد ... نیحس سهامِ

 قدر تلخ بود ... چه

 شدم ... یباهاش روبرو هم نم یحت
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اي هه رشت نیدو طرف تمامِ کارها رو برعهده گرفتن و انگار آخر وکالي

 شد ... دهیرفاقت و برادري مون هم بر

 کلمه ... یِبودم به معنايِ واقع داغون

 بیجعروزها،  نیکه ا ترانهآورد با وجود  یبدجور بهم فشار م ییتنها

 که به دهنش زده بود محکم بود! یقفل

 کرد ... یپخت ... خونه رو جارو م یشست ... غذا م یم ظرف

 ییوکرد ... لباس ها رو برايِ شست و شو داخلِ لباس ش یم ريیگردگ

 از کلمه اي اضافه غیانداخت و در یم

 کردن با من! صحبت

 دادم و دلِ من ... یبه زحمت جواب م دمیپرس یازش سوال م یوقت

 طاقت نداشت! گهید

 ... نشستم که حواسش به خرد کردنِ گوجه ها بود برايِ ساالد کنارش

 صداش زدم: آروم

 ترانه؟ -

 کرد و نگاهم کرد، باز جواب نداد ... سربلند
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بل از قي  ترانه بشه همون ترانه نکهیتمامِ راهکارهايِ من برايِ ا مثلِ

 حرف هايِ احمقانه ام!

ه رانتبه پدرش، به خودم، به خدايِ خودم قول دادم عاشقانه پايِ  من

 بود؟ ستادنیا نیو ا ستمیبا

 یتکرد ... وق یرو مرور م شبیو ذهنم پر دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 از غیبه پارك بردمش و در حیبراي تفر

 !لبخند

 با من؟ یزن یچرا حرف نم یشه بگ یم -

 زد آروم و آهسته گفت: پلک

 که بزنم ... ستین یحرف -

 !تی... مثلِ عصبان دیته دلم جوش زيیچ

 !خودمزبون به دهن گرفتم که باز کار ندم دست  اما

 بِ یج مشوشم که بازار شام رو تو ذهنِکردم لبخند بزنم بر خالف  یسع

 داد: یجا م خودش کیکوچ

 ن ...مو ندهیاره ي آهست ... مثال ... مثال درب زهایچ یلیچرا ... خ -
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 دنیشد و دلِ من محکم تپ رهیاي مکث کرد و به چشم هام خ لحظه

 مردمک هاش! دلربايِگرفت از رنگ 

و تگرم شد از حسِ خواستنش ... چند روز بود که تنش سرد بود  تنم

 آغوشم؟

 تو کردم، انگار سنگ یم رشیبازوهام اس نِیب یروز بود که وقت چند

 بغلم بود؟

باز  وخت اندا ریقطع کرد و سر به زچشم هامون رو  نِیاتصالِ ب ریتاخ با

 سکوت کرد!

م ه یبزد از شدت  یام و تويِ دهنم م نهیباال اومده بود از س دلم

 !یزبون

 چنگ زدم به موهام: کالفه

. انقدر ردم ..بابا من که گفتم ... غلط ک ؟یشه انقدر ازم دوري نکن یم -

 حرفم برات گرون تموم شد؟

 کیبه  دم،یمن تو رو خر نکهیسوالِ مسخره اي بود ... گفتن ا وچه

 بود؟ زيیدختر، کم چ
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ه ضافباز بدونِ کلمه اي حرف ا یلحظه اي کارش رو متوقف کرد ول چند

 ادامه داد ...

 وتاق اکردم تو فضايِ  یچه تمام تر خال هرهام رو با شدت  هیر هوايِ

 کردم خونسرد باشم: یسع

مون  ندهیه ي آ... من گفتم دربار میبزن ستین یحرف یخب تو گفت -

 م؟ی... حرف بزن میحرف بزن

 یکه لبش رو م نمیسرِ فرو انداخته اش هم بب نیتونستم از هم یم

 !دیجو

 گرفت ... یبزنه و جلويِ خودش رو م یخواست حرف یم انگار

 سر خم کردم ... یهم کم من

 زبون باز کرد و چه قدر صداش گرفته بود: باالخره

 !میبا هم ندار یعنی...  میاي ندار ندهیما آ -

 یم یمژه زدن نگاهش کردم ... و ذهنم هج یحرکت، بدون حت بدون

 دایکرد کلماتش رو تا بتونه معناش رو پ
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 تشیجداز شدت  دی... انقدر جدي حرف زد که خشک بشم! ... شا کنه

 که یتونستم درك کنم حروف یبود که نم

اش خارج  یو از لب هايِ دوست داشتن اش مرتعش یتارهايِ صوت از

 شدن!

 :دمیگرفته پرس ییصدا با

 ؟یچ -

 شد تويِ چشم هام: رهیو خ دیرويِ لب کش زبون

 !میاي ندار ندهیما با هم آ -

 ؟ستمیبا هم ن یعنی میاي ندار ندهیدهن فرو بردم ... ما با هم آ آب

 شد؟ میما نخواه یعنی

 ودب یحرف هاي چ نیکردم ... من اتمامِ حجت نکرده بودم؟ پس ا اخم

 گفت؟ یکه ترانه م

 گفتم: یعصب

 زنن؟یحرف رو چند بار م هیترانه؟ مگه  یچ یعنی -

 زد: گوشمو پشت  کالفه
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 زدي تو؟ یمگه حرف -

 فکرش هم ... یشدم از جام، دست هام رو مشت کردم ... حت بلند

 باالتر رفت: صدام

 ؟یبا من بمون ـدینگفتم تو بامگه من  -

 شد: کیبه هم نزد ابروهاش

 من گفتم باشه؟ -

 شد به حلقه اش: دهیکش نگاهم

 موند! یاون حلقه تويِ دستت نم اگه جوابت نه بود -

 رو مشت کرد: دستش

 یوب متويِ دستمِ که فعال شوهردار محس نیحلقه فقط واسه ا نیا -

 شم!

 زنگ خورد با فعال ش! گوشم

 :دمیکش ادیه فراراد یب

اه بدي که از رفکر رو  نیلحظه هم به ذهنت ا هی یحق نداري حت -

 دي؟یبري ... فهم نجایا
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 یم ازهتصداش باالتر رفت، بعد از چند روز  ستاد،یشد و روبروم ا بلند

 :نمیتونستم ترانه ي خودم رو بب

؟ رت باشمرار نبود فقط نُه ما کنانبود؟ مگه ق نیمگه قرارمون از اول ا -

 ؟یزن یحرفت م رِیچرا ز

ثل مم ذهن ستويِگفتم فکري رو که تو پ زیآم دیاومد و تهد نییپا صدام

 یخورد وجودم رو و من سع یخوره م

 د:دا یعذابم م ینخواه یخواه یاعتنا باشم بهش ... ول یکردم ب یم

 کردي؟ دایبهتر از من پ ه؟یچ -

 !دینگاهم کرد و بعد ... خند رناباو

 و گفت: دیسر عقب کش یکم

 داره؟ یچه ربط ؟یگ یداري م یحالت خوبه؟ چ -

زد ... حرص  یم ییو حرف از جدا دیخند یم یخوردم وقت یم حرص

 که دیخند یبه افکاري م یخوردم وقت یم

 کردم ... یباهاشون دست وپنجه نرم م من
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م ممکنِ چش یببنده، کس یهر لحظه ممکنِ ترانه دل به کس نیا فکرِ

 ترانه ي من رو معطوف خودش کنه

 کرد! یام م وونهید

 و گفتم: دمیجو لب

 که یهم فکر کن هنتذاون ته  یواي به حالت اگه حت یحالم خوبه ول -

 یاز من زندگ ریغ یبا کس یتون یم

 !یکن

 یِ شونیشد رويِ پ دهیهاش، دستش کش هیداد از ر رونیب یقیعم نفس

 بلندش:

 باش! ی... منطق انیک نیبب -

 زدم: پوزخند

 ه؟یمنطق چ ؟یمنطق -

 رويِ قلبِ نا آرومم: دمیدستم رو کوب ِکف

 دي،یشک ییشه؟ تو اصن تنها یاش م یالمصب منطق حال نیمگه ا -

 منطق؟ یگ یکه م ديیچش عشقدرد 
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 دي؟یمنطق ندارم ... فهم من

 جلو اومد: یقدم مین د،ینفسِ کوتاه کش چند

ن، مو دهنیآ نیپس ا ؟یفهم یبود ... م نیاز اول قرارمون هم ان،یک -

 ؟یکن یکه تکرار م هیمون چ ندهیآ

 هام رو تويِ حدقه گردوندم: چشم

 دي؟یتو هنوز منو نبخش -

 هاش رو با حوصله بازو بسته کرد و گفت: پلک

 !دمیمن که گفتم ... بخش -

 هام رو دراز کردم و سرانگشت هاش رو گرفتم: دست

ز قرار ! حرف ایزن یکه حرف از نموندن م ديی... نبخش ديینبخش -

 !یزن یم

 حوصله گفت: یب

 وندنم؟ رفتنِ من به موندن و نم دنِیو نبخش دنیداره بخش یچه ربط -

 من بعد از تمـ ...

 حرفش: نِیب دمیپر
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 !یزن یکه حرف از رفتن م ريیدلگ -

 دست هام رويِ مچش بود، آروم گفت: د،یرو محکم گز لبش

 م؟یکرد غهی... ما چند ماهه ص انیک -

 هام نشست رويِ بازوش: دست

نِ ز یشیودي مکه تو، به ز نهی! مهم استی... اصال مهم ن ستیمهم ن -

 عقديِ من!

 بزنه که بلندتر گفتم: یحرف خواست

و شناسنامه ام، ت رهیکه من گفتم ... اسمت م نیحرف نباشه! هم -

 تو شناسنامه ات! رهیاسمم م

 حرص و خفه گفت: با

 !ستیقراري ن نیهمچ -

 :گردنشرفت پشت  دستم

لحظه  هی یکن! حتلحظه هم فکرِ رفتن رو ن هی ؟یفهم یچرا هست! م -

 !ريینم یی! جانجاستی... تو جات هم

 !زدمی... نفس نفس م دمیام کش نهیبعد ... سرش رو تو س و
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 ود!ب ریگفکر کردن به نبودنِ ترانه هم نفس  یبودم ... حت دهیدو انگار

*** 

 کردم ... یبه منش ینگاه مین

 به چهار مونده بود ... قهیدق چند

 !یقرارِ مالقاتم رو فراهم کرد با صولت یمیخانمِ کر باالخره

 نیسخوردم چرا ح یمرد بودم و حسرت م نیا دنِیصبرانه منتظرِ د یب

 !ستیروزها کنارم ن نیا

 ... پشتم و نگاه دوختم به درِ روبروم وارِیزدم به د هیرو تک سرم

مش کردم لحظه اي آرا یام، سع یسوهان یِبستم و خسته از زندگ چشم

 صدام زد: یکه منش رمیبگ

 جنابِ مجد! نییبفرما -

 ..دم .شتقه اي زدم به در و وارد  اتاق،شدم و قدم برداشتم سمت  بلند

رانگشت هاش رو بهم چسبونده بود و نگاه خونسرد س زیم پشت مرد

 دوخته بود بهم ... با پوزخندي گوشه ي لب

 :گفت
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 !یمعروف یِپس تو اون ناج -

 باال رفت: ابروهام

 بله؟ -

 اشاره کرد، جاي گرفتم روش: زیروبرويِ م یِدست به صندل با

 !ینیمشتاق بودي من رو بب یلی... خ دمیرو شن فتیتوص -

 ابروهام ... مشتاق؟ نِینشست ب اخم

 ندارم! دنشیعالقه اي به د چیدونست ه یم کاش

 و گفتم: یزدم به صندل هیتک

 !نجامیمن چرا ا نیپس خبر دار -

 :یجابه جا شد رويِ صندل یکم

 !رسهیخبرها م -

 شدم: رهیخ بهش

 ز جنابِ گلپسند طلبسرِ اصل مطلب ... شما ا میخب پس بهتره بر -

 ... درسته؟ نیدار

 :زیرآمی... بلند و تحق دیخند
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 جناب؟ یگیم ارویجناب؟ تو به اون  -

 مشت شد: دستم

 هستن و در ضمن، پدر زنِ  یحترمم اریبله ... جناب، چون شخصِ بس -

 من هم هستن!

 بسته شد و دلِ من خنک! ششین

 نگاهم کرد و آهسته گفت: موشکافانه

 !نطوریعجـب! کـه ا -

 ويِ م دیسپشدم به مرد  رهیچپم انداخته شد رويِ پايِ راستم، خ پايِ

 روبروم:

ما ال که ش اصلِ مطلب ... حاسرِ میگفتم ... بهتره بر یبله ... داشتم م -

 ندارم حیبه توض ازيیو منم ن دیدون یم

و، ر ي شما هید نطوری... اگه طلبِ جنابِ گلپسند رو پرداخت کنم، هم

 ن؟یبد تیرضا دیش یم یراض

 گفت: خونسرد

 نه! -
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 کردم: اخم

 بپرسم چرا؟ شهیم -

 :زیو با انگشت هاش ضرب گرفت رويِ م دیخند

رو  شتیدوره ي محکوم دیدادن ندارم ... با تیبه رضا یلیالبته ... م -

 ام یبگذرونه، بعدش هم اگر تونست بده

 ون تو!اه برگرد دیکنه ... وگرنه باز با یتونه راحت زندگ یصاف کنه م رو

 هام محکم تر فشرده شد، آروم گفتم: مشت

 اي حلش کرد! گهیبه شکلِ د شهیم یول -

 پوزخند زد: متکبرانه

 نیا ندیواسه فهم یجوون اديی... هنوز ز شهیپسر جون! نم شهینم -

 !شنومیاي داري م گهید!اگه حرف زهایچ

 یکه عصبان دیفهم یشد! م ینم ینفس بکشم ول قیداشتم عم دوست

 گوشه ي لب یمضحکشدم! با لبخند 

 :گفتم

 ه؟ش یعوض نم زيیاتون رو بدم هم چ یدو برابر بده -
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 شد: نهیاش و دست به س یصندل یِ زد به پشت هیتک

 ... دنتونیخب خوشحال شدم از د ست؟ین ینه ... حرف -

 بود، سرِ خصم داشت! ینبود ... هر چ طلبش افتیمرد در نیا قصد

 به کتم و گفتم: دمیکش یشدم، دست بلند

 شم! یباز هم مزاحمتون م -

 رانهتکاري بود که برايِ  نیآخر نیرفتم ... ا دربهش، به سمت  وپشت

 تونستم بکنم! یم

*** 

ام رو نداشتم که کنارش باشم، کاري نداشتم که انج یروزها کس نیا

 بدم، کالفه از هوايِ خرداد، کنارِ ترانه اي

 نیبودم که سرش گرم بود به کاغذهايِ روبروش ... رويِ زم نشسته

 زده گوشپشت  استدلرنشسته بود و مداد 

 ... بود

 یکردم و لذت م یکردم، سر کج م یرو اليِ موهاش فرو م انگشتم

 و نمیزتریکه عز یبردم از نوازشِ موهايِ زن
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 بود ... نمیتر تنها

دم بو دلم رو خوش کرده یداد ول یآزارم م نیو حس یب ینبودنِ ب فکرِ

 به بودنِ ترانه ...

لبخند زدم،  د،یرويِ گوشواره اش که سرش رو پس کش دمیکش دست

 که با دمیکش گوششدستم رو پشت 

 رويِ دستم! دیکوب دست

 خنده ام که بلند شد، سرچرخوند سمتم و با حرص گفت: صدايِ

 هر طور ... ديیبود منو خرن ادمیبخندي!  دمیبله ... بخند ... با -

 !یکن تمیاذ یتونیم خوايیم

 ام قطع شد ... نگاهش کردم ... انتظارش رو نداشتم! خنده

 کردم: اخم

 ترانه؟ -

 اش و گفت: یشونیبه پ دیکرد و دست کش یپوف

 یش کناکه دستکاري  ديی! عروسک خرگمیخب راست م ه؟یبله؟ چ -

 ... گهید
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 پنجه هام: نِ یرو فشردم ب بازوش

 یبکوب دیبا یکردم، تو ه یغلط هیبار  هیمن  ؟یزن یم هیحرف چ نیا -

 اش تويِ سرم؟ خوبه خودت هم

 که توهم اشتباه کردي ... یدونیم

 شد تويِ صورتم: برّاق

با هم کار  نمایمن و پ یدونستیکار کردم؟ مگه تو نم یمن؟ من چ -

 م؟یکن یم

ه بر کردم کمت یبحث م شتریب یاي نداشت بحث با ترانه ... هرچ دهیفا

 گفتم: نیبنابرا دمیرس یم جهینت

خوره  یم یبه توق ین ... تا تق... تو هم بس ک دیباشه ... گفتم ببخش -

 گفتم! یچ ارین ادمی یه

ش ا ییاعتنا یهاش، ب کاغذزد و دوباره سرچرخوند به سمت  پوزخندي

 نیکرد، بنابرا یم تمیبه حرف هام اذ

 رهیو خ خودمرو چرخوندم سمت  چونه اش، صورتش رِیگذاشتم ز دست

 :شیشدم تو مردمک هايِ قهوه ا
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 هی بده ... زنم، بهم پوزخند نزن ... جوابم رو یباهات حرف م یوقت -

 جوري باهام رفتار نکن که از خودم بدم

 !ادیب

 باال برد و گفت: ابرو

 !بگم چشم دیبا یبگ ی... هر چ ديینبود شما منو خر ادمیاُه بله!  -

 منبستم، پلک هام رو محکم رويِ هم فشردم ... انگار حرف  چشم

 براش گرون تموم شده بود ... یلیخ

 :دمیدندون هام غر نِیب از

گفتم، وسط  زيیچ هیدي؟ من  یم ششک یترانه، بس کن ... چرا الک -

 کنن ... ینم راتیهم که حلوا خ دعوا

 ؟ینک یافه ماش اض هیبه ال هیال ی! چرا انقدر هدیهم گفتم ببخش بعد

 هان؟

 به زحمت گفت: د،یهاش لرز لب

درك  یتون ینم ی! حتزهاستیچ یلی! واسه من خزيِیچ هیواسه تو  -

 حرفت چه قدر برام تلخ بود ... از یکن
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 نکهیکرد ا ادآوريیرو بهم  ییزایچ هی ه؟یچ یدونیم یهم بدتر ول زهر

 زود من از ای رید نکهیکجاست، ا گاهمیجا

 دروغِ! تیادعايِ عاشق نکهی... ا رمیخونه م نیا

. کردم که صورتم سرخ شد .. یبه نقطه ي جوش ... حس م دیرس خونم

 در لحظه! یآن

.. ه .ام رو ادعا بدون یعاشق نکهیآوردم جز ا یگفت طاقت م یم یچ هر

 دروغ بدونه!

 ناخودآگاه باال رفت :... صدام

 بر ...نسوال  رِی... حس منو ز یگیم یترانه! بفهم چ -

 کرد و چشم بست ... زمزمه کرد: سکوت

 راب کردي! همه رو ...همه ي باورام رو خ -

 بود که من خرابشون کردم؟ یمن مات شدم که باورهاش چ و

 چه قدر درد داشت؟ منحرف  مگه

 لب زد: باز
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. .. رمیم و من شهیتموم م غهیصزود، مدت  ای ری... د ستیمهم ن یول -

 هر لحظه ستیالزم ن گهیاونوقت د

 ..ي .نداري که بخواي بهم دستور بد یحق گهیکنم ... اونوقت د تحملت

 یم یزد ... داشت تالف یاونم داشت با حرف هاش بهم زخم م انگار

 کرد!

 ... دیشدم ... خون به مغزم نرس یعصب

ه ب داد یبود تويِ ذهنم که داشت فرمان م یدونم ک یزدم، نم پوزخند

 کارها ... نیا

 بندیاه پترانه بره و حاضر بودم هر کاري بکنم واس نکهیاز ا دمیترس یم

 کردنش ... هر کاري!

ل دختر رو هم شام کیکارِ ممکن در حق  نیبدتر یهر کاري حت نیوا

 شد! یم

 هام بازوهاش رو گرفت و بلندش کرد ... جمله اش تويِ گوشم دست

 و شهیتموم م غهیصمدت "زد ...  یزنگ م

 " رمیم من
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 کرد خودش رو عقب بکشه: یهاش گشاد شده بود ... سع چشم

 ؟یکن یکار داري م یچ -

 حرص گفتم: با

تم که هس یخواي بهت ثابت کنم من تنها کس یندارم؟ م یمن حق -

 درباره ي تو حق دارم؟!

ر رو گرفتم ... د شیرو در پ اتاقاش راه  دهیهراستوجه به صورت  یب

 ... اتاقبستم و هلش دادم وسط 

 بود، نبود؟ بس

 بود راه اومدن با ترانه ... نبود؟ بس

 ام رو القهحرف تمامِ ع کیقدر صبر کردم برايِ عالقه اش ... حاال با  چه

 برد ... یسوال م رِیز

 رفتم؟یمن اشتباهم رو نپذ مگه

 کرد؟ یم ادآوريیبهم  یچرا ه پس

 و گفت: دیکش نییبه سمتش برداشتم که زبون رويِ لبِ پا یقدم

 ؟یکن یم نطوريیچته؟ چرا ا -
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 ي لب هاش شدم و گفتم: رهیخ

و به تاشتنِ گفتم که من برايِ نگه د یبهت م نویا دیبا ه؟یچ یدون یم -

 !یشم ... هر راه یمتوسل م یهر راه

 عقب رفت از ترس و گفت: یقدم

 ؟یچ یعنی -

 اش ... دهیترسباال رفت و نشست تويِ نگاه  نگاهم

 دوخته بودم به جسمِ ترانه!من نبودم که چشم  انگار

 مونده یاقبرو نداشتم که ماه هايِ  نیبه سر اومده بود ... تحملِ ا صبرم

 نیتحمل کنم، تحملِ ا نطوریترانه رو ا

 و وال باشم ... لمونده رو تو ه ینداشتم که ماه هايِ باق رو

 زدم: پوزخند

 کنم! یازاون راه ها رو امتحان م یکیدارم  -

 ... ترانهزدم سمت  وجست

 ... هیضجه، گر غ،یج

 هايِ من ... یوونگیهايِ من، د دست
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 دستم ... رِیز ترانه فیلط تنِ

 رهاش کنم ... نکهیبرايِ ا التماسش

 ... زیچ کیفکرِ من برايِ  و

ر من خسته شده بودم از عاقل بودن، از خوب بودن، از هربا نکهیا

 یم نکهیدلم با فکرِ رفتنِ ترانه و ا دنِیلرز

. .. ام مشخص بشه یبا ترانه و زندگ خودم فیهر چه زودتر تکل خواستم

 یمالِ من م دیو ترانه هر طور شده با

 !شد

*** 

 ... دمیرو محکم گرفتم وکش موهام

 کار کردم؟ یچ من

 کردم؟ یچه غلط من

 ... نیشده ي ترانه رويِ زم ختهیرويِ لباس هايِ ر دیچرخ نگاهم

 کار کردم ... یچ من

 گوشه ي تخت مچاله شده بود ... من،من، بلوط ي  ترانه
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 !ختیر یصدا اشک م یبود دورِ تنش ... ب دهیچیرو پ ملحفه

 چه حسِ بدي داشته! رضایعل دمیفهم یم حاال

 !دهیکش ینازي چ دمیفهم یم حاال

 م:و دستم رو به سمتش دراز کرد دمیکش جلوتنه ام رو به سمت  مین

 زم؟یترانه؟ عز -

هايِ سرخ شده اش رو بهم دوخت و ترس موج زد تويِ نگاهش  چشم

.:.. 

 !ای... ن اینه ... ن -

 اومد؟ یداشت به سرِ من م یشدم؟ چ وونهیباز د چرا

 کار کردم؟ یمن چ خدا

 :دمینال درمونده

 !زمیترانه جان ... عز -

لبه ي تخت که  د،یبا صدا شکست، باز خودش رو عقب کش بغضش

 با ترس گفتم: دیرس

 ..و ... خب؟ تو عقب نرو .... تو عقب نر امیباشه ... من جلو نم -
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ده ه شکردم، دکمه هاي کند راهنمیبه پ یشدم از روِي تخت، نگاه بلند

 زد ... به کناري یاش تويِ ذوق م

 ... انداختمش

ون ن خبه تن شروع کردم به جمع کردنِ لباس هاي ترانه و دلِ م یرکاب

 به گوشه ايهر قطعه که  دنِیشد با د

 بود ... افتاده

ش ي گشاد شده ا قهیرفته و  کششرت  یت دنِیتکه تکه شد با د دلم

... 

 نشست به چشمم ... اشک

 از گردنش؟ دیاش رو کش قهیبود که  من دست

 و همه رو گوشه اي گذاشتم ... دمییها رو بو لباس

 کردم ... یترانه رو آروم م دیشد ... با ینم نطوریا

ر حد س بود، تا دهیازم دور شد ... ترس غیتخت زانو زدم که با ج کنارِ

 بود! دهیمرگ ترس
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 خودمناچار، به زور مچِ دستش رو تويِ دستم گرفتم و به سمت  به

 ... دیکش یم غیوقفه ج ی... ب دمشیکش

 رِیز کشمکشمون برايِ اومدنش تو آغوشم نگاهم افتاد به کبوديِ نِیب

 گلوش ...

ام  نهیه سبم رو به زحمت از جايِ ضربه گرفتم و ترانه رو از درد پر نگاه

 چسبوندم ...

 بودن خودمرفتم و ترانه رو ترسوندم ... دست  شیپ تجاوزتا سرحد من

 بازي هام! وونهید

ن م یول رهیانداخت به لباسم تا جلوم رو بگ ی... چنگ م ترسوندمش

 یها بهش حمله کردم ... ول وونهید نِیع

 د!تجاوز نبو قصدم

د بو یچه جنون دونمینبردم ... نم راهنمیدست به دکمه ي پ یحت من

 ام رو یلیل نطوریکه افتاد به تنم که ا

 کرد ... شونیپر

 و گفتم: دمیرو بوس سرش
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 ترانه؟ -

 !دیبگم ببخش دیچرخ یزبونم نم یحت

 بخشش نبود ... قابلِ

 هاش زار زد: هیگر نِیب

 ... ولم کن! یولم کن! ولم کن لعنت -

 هق هق نِیتر به آغوشم فشردمش ... چنگ زد به بازوهام و ب محکم

 گفت: یهاش به سخت

 ..اشم ... ولم کن .تو بغلت ب خوامیخوام ... نم یولم کن ... نم -

 و ملتمس گفتم: دمیاش رو بوس یشونیپ

 نجا؟یبري بهتر از ا ولت کنم کجا بري؟ کجا -

 ..و دندون هاش رو با تمامِ قوا فرو کرد تويِ بازوم . دیکش غیج

 زد: ادیو فر دیبعد سر عقب کش چندلحظه

 ولــم کن ... -

 رهاش نکردم ... یول
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ِي راداد ب یکه نشون م یبرابرِ تمامِ مقاومت هاش و چنگ و دندون در

 از من و آغوشم، رهاش نکردم ... ییرها

 هیرگره دوباره زاري کردن رو از سرگرفت ... دوبا دیهاش رو که د لباس

 هاش شدت گرفت ...

 یخره باالب نکهیکرد تا رمق از تنش رفت ... تا ا هیکرد و گر هیگر انقدر

 حال رويِ تخت درازش کردم، بوسه اي

 بِ لب طل رِیاش زدم و شرمنده از رفتارم، همونطور که ز یشونیپ به

 وکردم لباس به تنش کردم  یبخشش م

م ا یکیزدن از دیلرز ی... م فتهیبود که نگاهم به تنش ن نیام ا یسع تمامِ

... 

 کار کردم با ترانه؟ یچ من

*** 

 گذاشتم و گفتم: یآب پرتغال رو رويِ پاتخت وانِیل

 ؟یخوب -
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. خودم روز گذشته بود، چهار روزي که جهنم شده بود براِي من .. چهار

 جهنمش کرده بودم ...

 زد بهم ... یسرد و سخت زل م ترانه

 :و آروم گفت دینفس سر کش کیرو برداشت و  وانیدراز کرد و ل دست

 خوبم! -

 که ورم داشت! یکردم ... دست کبودشبه دست  نگاه

 من زد و چه قدر سخت بود برايِ یم غیدو روزِ اول ترانه فقط ج تا

 شدن بهش ... کینزد

مشت هاش رو  یشونیپرترانه که از شدت  دنِ یقدر سخت بود د چه

 یو من کاري نم دیکوب یم واریمحکم به د

اِي ه جام رو بذارم جلويِ مشت هاش، تا ب نهیس نکهیبکنم جز ا تونستم

 یِبه نرم وار،ید یِشدن به سخت دهیکوب

 !داره یمشت هاش چه قدرت دمیبخوره ... و تازه اون موقع فهم تنم

؟ نمکار ک یکه چ دیچرخ یم نیمدام حولِ ا چهار روز فکرم نیا تمامِ

 اي که به بار آوردم یکار کنم که خراب یچ
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 درست کنم ... رو

تا  رفتموبار تجربه اش رو داشت ... اون دفعه من بودم کنارش  کی ترانه

 یم یحاال ک یپايِ اعدام متجاوز ول

 من رو اعدام کنه؟ خواست

دست و پام له کردم؟ غرورش رو؟  ریکه روحِ دختري رو ز یمن

 رو؟ تشیشخص

رانه ه تکنه به من ک کشیحلقه شد دورِ بازويِ ترانه و خواست نزد دستم

 لرزون گفت: ییبا صدا

 ترسم ... نه ... یدا نه، ازت منه ... نه ... تو رو خ -

 خسته بهش نگاه کردم، حق داشت بترسه، نداشت؟ ییچشم ها با

 .ودم ..خي  م بود ... چه قدر فرق داشت با ترانهترانه چه قدر مظلو نیا و

 ه؟رانکار کردم با ت یکه من چ دمیبار از خودم پرس نیبرايِ هزارم و

 بغض گفتم: با

. دونم .. یکردم، خودم هم م یغلط هینترس ترانه ... نترس از من!  -

 یکن یکه نگاهم م نطوریازم نترس، ا یول



 

  2036                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 !رمیدارم بم دوست

 رويِ گونه اش و زمزمه کرد: دیاي اشک چک قطره

 ترسم ازت! ی... م ستین خودمدست  -

 !دیترس یاز عمقِ وجود ... ترانه از من م دمیکش یآه

*** 

نبعِ م به دنبالِ یکی... شوکه شده تو تار دمیاز خواب پر غیصدايِ ج با

 ... دیچیصدا بودم که دوباره پ

گفتم و کورمال  یخوردم، آخ زيیبلند شم که محکم به چ خواستم

 رفتم ... برق دیکلکورمال سمت 

 خواب بودم ... جِیزدم ... گ یم غیج یکس هنوز

 رو فشردم و اتاق روشن شد ... دیکل

 یم غیزد و ازته حنجره اش ج یبود که تويِ تخت، دست و پا م ترانه

 ... دیکش

 ... تختبه سمت  دمیدو

 تو آغوشم، تکونش دادم ... دمشیرو گرفتم ... کش بازوهاش
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تند،  ند،تشد ... از نفس هاش معلوم بود ... تند،  داریو ب دیکش اديیفر

 آروم، کند!

 تويِ اتاق ... دیچیبعد هق هقش پ یگرفته بود ... کم آروم

 کرد ... یم هیگر

کم کردم از خودم، با ترس خواست ازم جدا شه، بازوهاش رو مح دورش

 ملتمس گفتم: دست هام گرفتم، نِیتر ب

 دي؟یخوابِ بد د ؟یشده خانم یچ زم؟یشده عز یترانه؟ چ -

 زد: هق

 توئه! رِیهمه اش تقص -

 :دیزده نگاهش کردم، نال بهت

 ... یکن یتو خواب هم ولم نم -

 ام: نهیجونش نشست رويِ س یب مشت

 ام! یکش یداري م -

 ی... من چ دیکش ریرمق سرش خم شد رويِ شونه اش ... سرم ت یب و

 کار کردم؟
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*** 

ز ته اهف کیهفته ...  کیبودم ...  رهیخ اطیبه ح وار،یزده به د هیتک

 گذشت ... یم من تیجنا

 به ترانه تجاوز نکردم ... البته ظاهرا! من

 یلی.. خرفت . نیاز ب زهایچ یلی... خ یترانه هنوز دختر بود، ول ظاهرا

 !زهایچ

، سه ه نبوداگ افتاد ... که یبود که اگه نبود، از پا م یدخترِ مقاوم ترانه

 یشد، و نم یاز جاش بلند نم شیروز پ

 مشاورش! شِ یپ رفت

 تونستم بگم متاسفم! یاحمقانه تنها م ومن

ر کا یخواست چ یدونست م یدونست ... م یاش رو م یزندگراه  ترانه

 دونستم ... یکنه و من نم

 شهیکه هم یکنم، من یفرق م رضایادعا داشتم با عل شهیکه هم یمن

 چرا؟ دمیپرس یکردم و م یشماتتش م

 بدتر از اون! یشده بودم ... حت گهید رضايِیعل کیخودم  حاال
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 در منو به خودم آورد ... صدايِ

ته بهم کرد و آهس ینگاه میکردم بهش، ن یبرگشته بود، سالم ترانه

 گفت:

 سالم ... -

اون  هگید یداد، ول یروزهاي قبل از اون حادثه کارهاش رو انجام م مثلِ

 ترانه نبود ... حداقل تويِ رفتارش با

 نبود! من

 ینم رهیتو چشم هام خ گهید یخورد، ول ینشست، چاي م یم کنارم

 شد، نگرانم نبود، شب ها کنارم نبود ...

 اون ترانه نبود! گهید ترانه

به دست  یبعد با چمدون قهید دقشدم، چن رهیرفتنش خ رِیمس به

 اش شدم ... رهیبرگشت ... ناباور خ

 مبل نشست و گفت: رويِ

 ... میبا هم حرف بزن دیبا -
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 م وشدم ... روبروش زانو زد کشیکه رمق توشون نبود نزد ییپاها با

 احساسش شدم ... یبي صورت  رهیخ

 کار کردم باهات؟ یمن چ ؟ییشدي ترانه ي من؟ کجا یچ

 ام شد ... رهیهفته خ کیبار بعد از  نیاول برايِ

 .ازم دور شده بودن .. یقهوه اي هايِ دوست داشتن نیچه قدر ا و

 لب زد: آروم

و تو رشتباه ... ا میباه کرد... من، تو ... از اول اشت انیک میاشتباه کرد -

 دادي و من بدتر شنهادیکردي که بهم پ

م بمون انجیا تونمینم گهی... من داشتباه کردم که قبول کردم ... من  ازتو

... 

 بغض داشت :... صداش

ادرم ده ... به دکتر هم گفتم ... برش یبه سام گفتم ... بهش گفتم چ -

 یشد ... م یپاره م رتشیغداشت رگ 

ه ک ... هرشب ترسمیمن از تو م انیسراغت ... نذاشتم! ک ادیب خواست

 وقت هینکنه  گمیبندم م یچشم هام رو م
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 ... یو بخواي بهم دست درازي کن یوقت سربرس هیسراغم؟  ايیب

 :دم؟یکش یرويِ گونه اش و من ... من نفس م دیراستش بار چشمِ

 گهیمن ... من د رو به خودم واگذار کردن و میهر دوشون، تصم -

 تونم یتونم ... نم یبمونم ... نم خوامینم

 رمیمیم شم، یصبر کنم ... خفه م گهی... تحمل ندارم تا چند ماه د انیک

 بمونم ... تونمینم گهیمن د انی... ک

 ... خوامیمن نم انی... ک ادیداره به روزم م یچ یفکر کن یتونینم

 سرد و خش دار: ییحرفش رو ... با صدا دمیبر

 ؟یکار کن یخواي چ یتو م -

شم چکم از اون برقِ سابق تو  کیبار  نیهاش پر از اشک بود، ا چشم

 ش بود:ها

ابت بم ... ممنون یچ همهبرم! برگردم خونه ي بابام ... بابت  خوامیم -

 سام عمل کرد، چک هاي بابا رو نکهیا

 !میدیو پولت رو پس م میفروش ی... خونه رو م دادي

 هام سوخت، مچِ دستش رو گرفتم و فشردم: چشم
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 من ازت پول خواستم؟ -

 صدايِ گرفته اش گفت: نِ یب یدهن فرو داد و به سخت آب

 ... یول یتو نخواست -

 باال رفت، تکونش دادم: صدام

 وابِ من رو بده؟جمن ازت پول خواستم؟  -

 :دیچونه اي لرزون نگاهم کرد ... صدام لرز با

واستم خواستم؟ من ازت محبت خواستم، عشق خ یمن ازت چ یلعنت -

 ... یبمون شمی... من ازت خواستم پ

خواي بري؟ به  یم یگیخونه م ايیو م رونیب يریم ییهوی اونوقت

 ترانه من غلط کردم ... گه ؟یراحت نیهم

 نیونم اد یماشتباه کردم ...  دونمیجا کردم ... م ی... ترانه من ب خوردم

 بمون ... کجا یمدت فقط عذابت دادم ول

 تموم نشده! غهیهنوز که ص بري؟

 هق کنان گفت: هق



 

  2043                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 یمن تخت خونه، از او نی... من از تو، از ا انیتونم بمونم ک ینم -

 رو ببخش ... بذار غهیو ص ایب ان،یترسم! ... ک

 برم! من

 سیبود ... صورتش خ سیهام نشست رويِ زانوهاش، صورتم خ دست

 بود ...

 :فتمصورت روبرويِ صورتش نگه داشتم، با بغض گ دم،یرو باال کش تنم

دو روزه  یکی نیشد تو ا یوکجا بري؟ چ یکجا بري؟ من رو ول کن -

 ... ترانه ... من یبمون خوايینم گهیکه د

 کردم! اشتباه

...  ختنیهاش رو بست و اشک هاش دونه دونه رويِ گونه اش ر چشم

 لب زد:

.. دارم .تونم  یلرزه ... نم یتنم م ريیگیدستم رو م یتونم ... وقت ینم -

 شم! یترس مرگ م

کردم، صدام  صورتش کیهام پهلوهاش رو گرفتن، صورتم رو نزد دست

 کرد تويِ گلوم یم ریاومد ... گ یدر نم
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 دردهام: نِی... ب

 ن تمومبري م شمیپتو توي خونه ام بمون ... ترانه از  ی... ول رمیمن م -

 شم! یم

 و زار زد: دیگز لب

 تونم! ینم -

 کرد ی... تقال م بستم ... چشم بستم و سوزن زدم به لب هاش چشم

 توجه به ترسش مزه مزه ی! بییبرايِ رها

 طعمِ نابِ حضورش رو! کردم

 بوسه مون بود انگار ... نیآخر

 داد ... طعمِ اشک! یشوري م طعمِ

 شد؟ یچ

ترانه رو  یراحت نیام و من به هم یزندگصاعقه خورد وسط  کی

 ؟یراحت نیازدست دادم ... به ا

 خواست بره؟ یخواست بره؟ کجا م یم

 من؟ یخواست بره ب یم کجا
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هاش رو گذاشت رويِ شونه ام ... سرش رو جدا کرد و بعد  دست

 بالفاصله فرو کرد تويِ گردنم ... زار زد:

...  دیبخشب... به خاطر همه ي بدي هام  دی... ببخش انیببخش ک -

 برم ... اگه بمونم ... اگه دیبا یببخش منو ول

 ... دی... ببخش بمونم

 به آغوشم سپردمش ... محکم

 تونستم آب دهن فرو بدم ... ینم یشدم ... حت یخفه م داشتم

گردنم رو با لب هاش حس کرد وبه همون سرعت که در آغوشم  نبض

 اومد ... رونیرفت، ازش ب

 شده بود ... ردستم س یخواستم چنگ بزنم به دستش، ول یم

 دستش یاومد از کاسه وقت یشده بودم ... چشم هام داشت در م مات

 ... دیچمدونش رو به چنگ کش

در که دور شد، به زحمت تونستم از جا بلند شم، وزنم چرا انق ازم

 شده بود؟ نیسنگ

 زدم: ناله
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 نرو تران ... -

 بسته شد ... سرش... در پشت  رفت

 مون،بزنم نرو، ب ادی... دوست داشتم فر پنجرهکشون رفتم سمت  کشون

 نم دهنش رو پرِ خوندوست داشتم بز

 تونستم خدا؟ یچرا نم یبرم ... ول خوامیم گفتیم یوقت کنم

 چرا؟

 کردم ... یبه پنجره چسبوندم ... هق هق م صورت

م اشتد... دوست  دیلرز یو به پنجره نگاه کرد ... م ستادیا اطیح وسط

 ... یو بگم نلرز لعنت رمشیتو آغوشم بگ

 هستم! من

 ستواخیرو باال آورد و برام تکون داد ... ترانه تو هم دلت نم دستش

 بري؟

 ؟یچرا چمدون دست گرفت پس

 کرد بهم و ... رفت! پشت

 من، شِینرو، نرو از پ ییجا
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 من! شهیدلم پرِ خون م ینباش تو

 :ترانه

 ...دم بود نوازش کردم و بوسه اي به موهاش ز دهیترمه رو که خواب سر

 کردم و برگشتم تو سالن ... اتاق رو خاموش برقِ

 شده بود به روبروش ... رهیبه سام افتاد که متفکر خ نگاهم

 ساکت شده بود، کم حرف ... سام

 بهم کرد ... ینگاه مینشستم، ن کنارش

 گفت: آروم

 د؟یخواب -

دستش رو  د،یکش خودشدادم، دستم رو گرفت و به سمت  سرتکون

 ام رو قهیدورِ شونه ام حلقه کرد و شق

 :دیبوس

 ؟یخوب -

 دادم ... سرتکون

 و گفت: دیکش آه
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 هی... گفت  میخوام خونه رو بفروش یبا مامان حرف زدم ... گفتم م -

 جوابِ کنکورش اریمدت صبر کن تا کام

 ...فروش  رمرو بذا نیخوام ماش یبعد ... مجبور بودم بگم باشه ... م اد،یب

 نگاهش کردم: تند

 سط هاش رو ندادي ...زده به سرت؟ تو هنوز ق ؟یچ -

 به خودش فشرد: شتریزد و منو ب تلخندي

 تار مويِ تو ... هی... فدايِ  ستیمهم ن -

 کردم: بغض

 نکن سام ... تو رو خدا ... -

 :دیام رو بوس یشونیپ

 ... میباش نشید رِیز خوامی... نم میمجبور -

 :راهنشیزدم به پ چنگ

 جونِ من! -

 گفت: یکرد ... عصب یپوف

 رو قسم نخور دختر! جونت -
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قسم  مرد که دوست نداشت من جونم رو کیاومد ...  ادمینفر رو  کی و

 بخورم ...

 تر گفتم: آهسته

 شو ... الیخ یرو ب نتیباشه؟ ماش -

ه ک هقیو موشکافانه ... بعد از چند دق قیي چشم هام شد ... دق رهیخ

 تاب و نشینگاه هايِ سنگ رِیداشتم ز گهید

 دادم گفت: یمقاومت رو از دست م توانِ

 باشه ... -

 تر ادامه داد: آهسته

 ري؟ یدکترت م شِ یمرتب که پ -

 تکون دادم، با افسوس گفت: سر

 ؟ینیب یکابوس نم گهید -

دام ص یکیانگار  داريیتو ب ی... کابوس هام تموم شده بود ول دمید ینم

 !آشنامرد  کیزد ...  یم

 گفتم: آروم
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 ..خوب شده . یبهتره سام ... همه چنه ... حالم  -

زد  یم منفر درد داشت ... صدا کیانگاري  ی! ... ولدیشده بود، شا خوب

 خواست! ی... مسکن م

 مرد! کیکرد ...  یدرد م سرش

 شد و گفت: بلند

 بشه، من پشتت هستم ... باشه؟ یبدون، هر چ نویا -

 بغض بهش لبخند زدم ... رفت تا بخوابه ... با

 شدم ... رهیبه خودم خ نهیلند شدم، مسواك زدم و تو آهم ب من

ود ه برو ترك کردم، حالم بهتر شد انیک نکهیشده بودم، بعد از ا خوب

 بودم ... ریگوشه گ یلیخ یول

 از دیبا نکهیجز ا دمیفهم ینم یچیاونطور بهم حمله کرد، ه یوقت

 غیزدم، ج ادیخودم دفاع کنم ... زدمش، فر

 ؟ونهبگه چه خبره تو اون خ ادینم یدونستم چرا کس ی... و نم دمیکش

 نشد ... یاش ... به بازوهاش ... ول نهیزدم به س یم چنگ

 نشد! یچیخدا رو شکر که ه و
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 !ـقیروحم ... خراش برداشت ... عم یسالم موند ول تنم

 !جیدو روز اول هنوز گنگ بودم ... گ تا

 بود؟ انیاون مرد ک که

 یم یکیبه  دیزدم ... با رونی، از اون خونه ببه خودم اومدم یوقت یول

 زدم ... دلم یحرف م یکیگفتم ... با 

 ... دیترک یم داشت

فتم گ براش شم،یاومد پ مهیشماره ي سام رو گرفتم ... سراس اریاخت یب

 ... چه جوري؟

 !یجون کندن ... با رنگ به رنگ شدن ... با نفس تنگ با

 یماه ... مردم با تعجب بهمون نگ دیکش یعربده م ابونیشد، تو خ سرخ

 آرومش هیکردن ... با هزار قسم و آ

 ... چطور؟ کردم

 دونم ... یهم نم خودم

 رو گرفته بودم ... مشی... چون تصم رمیم انیک شِیاز پ گفتم

 !لیتونستم تو اون خونه بمونم ... به هزار دل ینم
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 م!آشفته ا ايِیو دن دمیخاطره ي بد ... زجري که کش ان،یاز ک ترس

و کردم خودم ر یم ی... سع ستمیبهم کمک کرد رويِ پا با دکترمهري

 بسازم ... سخت بود و هست!

 رداشتمبو رام  یگرفتم ... رفتم به اتاقم، گوش نهیکردم و نگاه از آ یپوف

 بشنوم ... دیدونستم امشب هم با ی... م

 سه هفته ي گذشته ... مثلِ

 ... دیدار یصوت غامیپ کی شما

 رمق: یکردم ... صداش اومد، خسته، ب ازشب

 دي؟یب نمنفسِ من؟ جونِ من؟ جوا من؟بلوط  زم؟یترانه؟ عز -

 به خدا ... ببخش منو ... رمیمیدارم م ؟یخانم

 ترانه ... ارمیرو ببخش ... دارم کم م انیک ترانه؟

و انقدر شناخته  دیکش یم قیسکوت کرد ... نفس هاي عم یکم

 ده: یم نییبودمش که بدونم داره بغضش رو پا

 یشب سرسجاده ضجه م کنم از خدا ... هر یهر شب طلبِ بخشش م -

 زنم که منو ببخشِ ... که تو منو
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 د!رگرب...  دختر... که برگردي خونه ... ترانه؟ دلم برات تنگ  یببخش

 :انمهریک

 رو باز کردم، چراغ رو روشن ... در

 !گذشتهماه  کی مثلِ

 پرت کردم ... نیرو رويِ زم فیک

و رتم سراغِ سماور ... روشنش کردم، قوري رو روش گذاشتم ... ک رفتم

 انداختم رويِ مبل ...

 !گذاشتهماه  کی مثلِ

 ... دیچیرو روشن کردم ... صدايِ خواننده پ پخش

 ... گذشتهماه  کی مثلِ

 د ...بو که بارِ آخر ترانه روش نشسته یروبرويِ مبل ن،یرويِ زم نشستم

 شدم بهش ... رهیخ

 گذشتهماه  کی مثلِ

 !یوتص غامِیشماره اش رو گرفتم ... پ دم،یکش رونیهمراهم رو ب تلفنِ

 ... گذشتهماه  کی مثلِ
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 لبخند گفتم: با

 یستشکه ن ی.. همون... نشستم روبرويِ مبلِ . انیدلِ ک زِیسالمِ عز -

 برم! انگار دارم خوامیم یروش و گفت

 ؟یکن یکار م یچ ؟یی!ترانه؟ کجانمتیبیم

 :دی... صدام لرز دیپر کش لبخندم

رد! ... برگ زمیتو صفا نداره عز یخونه بببخش منو نفسم ... برگرد! -

 ببخش ... منو ببخش!

 رو قطع کردم ... تماس

 ودم!به هنوز زند ییماه بود ترانه رفته بود و من به طور معجزه آسا کی

 بود! نیکه ترانه رفته بود، کارِ من هم یماه کی

 گشتم ... یرفتم شرکت و شب ها برم یها م صبح

 !یآدم آهن کی مثل

 رانهتبرگردم خونه  یوقت ادین ادمیکردم تا  یرو تو کار غرق م خودم

 ... ستین
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ه، بش که بهم زنگ بزنه و نگرانم ستیاي ن یب یبرام مهم نبود ب گهید

 ستین ینیبرام مهم نبود که حس گهید

 کردنش گوشِ عالم رو پر کنه ... قیرف قیرف که

 ... تسین گهیکه همه ي وجودم متعلق به اونِ، د یمهم بود که کس برام

ه بدلش  دیکردم ... تا شا یزدم و ازش طلِب بخشش م یروز زنگ م هر

 و برگرده ... ادیرحم ب

طع ق ریگ غامیرفت رو پ یکه م لیداد ... اوا یبهم نم یجواب یحت یول

 گرفتم به یکردم و دوباره تماس م یم

 ترانه ... یجوابم رو بده ول نکهیا دیام

 !یهاي صوت غامیپ نیتنها همدمم شد ا بعدها

ه تونستم برم خونه ي پدري اش و ازش بخوام برگرده ... با چ ینم

 ؟ییرو

 گفت؟ یم یچ دید یمنو م یوقت سام

 ترمه؟ یحت ای نه؟یمامان تهم ار؟یکام

 گفتم؟ یم یچ
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 ... تمخیچاي ر یوانی... بلند شدم و به آشپزخونه رفتم ... ل دمیکش یآه

 روزي نکهیا دیخونه ام مرتب بود به ام

 برگرده ... ترانه

 زدم به چهارچوبِ درِ ... هیتک

 شه من یدلم پرِ خون م یمن، تو نباش شِینرو، نرو از پ ییجا

 نذار ... نجایرو، نرو ا چارهینرو، منو تنها نذار، منِ ب ییجا

 شد رفت؟ یرفت و من تنها شدم ... چه جوري رفت؟ چ ترانه

 بگم عاشق شدم ،یبه ک ینباش تو

 برم به خدا از خودم یتو دل م یب

 بار بهش گفتم دوستش دارم؟ چند

 بار؟ چند

 هیهش تککه ب واريیکردم به گوشه اي که نشسته بودم، به د ینگاه

 زده بودم و ترانه رو تو آغوشم گرفته بودم

 بودمش ... دهیبوس و

 کجا رفت؟ ترانه
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 کنم هیتک گهید ،یبه ک ینباش تو

 کنم هیگر یرو شونه هاي ک گهید

 ؟بار سر رو شونه اش گذاشتم؟ چند بار از دردهام براش گفتم چند

 زنده بمونم خوامیخوام و نم یرو نم ایدن نیا

 من! عشقِ

 ایدن نیرم از ا یم ريیلحظه که تو م اون

 دونم عشقِ من یم

 ویحالِ من تو خبر دار از

 ویماریب یدل نیا درمونِ

 بار مرهم گذاشت رو دردهام؟ چند

 بار آرومم؟ چند

 ي من کجا رفت؟ کجا؟ ترانه

 دنِ یام به تو رو د یدلخوش من

 تو قلبِ منِ  شهیهم عشقت

 نرو نجایجابمون و از ا نیا
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 تو رو خوامیجون و دل، من م با

 رسمیبا تو به همه جا م من

 کسم یتو من ب یب ییتو امیدن

 عشق من اي

 من بايِیز

 من بمون با

 من ايِیدن

 رويِ گونه ام ... صدام رو بلند کردم: دیغلط اشک

 ترانه؟ -

 ... دهخواننوجودم گوش شد تا صداش رو بشنوه از الباليِ کلمات  تمومِ

 تر گفتم: بلند

 ترانه؟ -

 نبود ... یجواب

 کردم: بغض

 دي؟ بلوط؟ یخانمم؟ ترانه؟ جواب نم ییکجا -
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 !شهینبود ... ترانه رفته بود ... انگار برايِ هم یجواب چیه و

*** 

 شد ... یکه من داشتم معنا نم یبرايِ من کم بود ... حس یدلتنگ

معنا  امبر ییتازه داشت تنها یکردم تنهام ول یفکر م نیتا قبل از ا من

 کرد ... یم دایپ

 و نه ترانه! نیاي بود، نه حس یب یب نه

 تنها بودم ... تنهايِ تنها! حاال

 یهام که زق زق م قهیوار چرخوندم رويِ شق رهیهام رو دا انگشت

 کردن ...

رو سرِ  دیکش یسوخت برام، دست م یبود که دلش م یکس یزمان کی

 کردیسرسام گرفته ي من و آروم م

 حاال ... یرو ... ول دردش

شد چون  یشد، تنگ م ینفسم تنگ م شهیاز هم شتریروزها ب نیا

 نبود که به خاطرش نفس بکشم ... یکس

 بدتر؟ نیتوي خونه از ترانه نداشتم ... درد از ا یعکس یحت من
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 !دمیچیمن نپ یول دیچیپ یزندگ چِیپ انگار

 رويِ تخت و دمینشست به گلوم، خس خس کنان دست کش بغض

 زمزمه کردم:

 ي ِچشات، شهیتوي ب ایکه رو تنت، جايِ نگاهم بمونه،  نهیترسم ا -

 غبارِ آهم بمونه ...

 ... زمزمه کردم: دمیکش آه

 دختر ... برگرد! کنمیدارم دق م -

*** 

ام  یشونیبه پ یچشم هام بود ... دست شِیهنوز پ یِ صولت شخندین

 شدم ... خونه ي رهیو به درِ خونه خ دمیکش

 ... گلپسند ومرثیک

 تويِ گوشم بود ... یصولتصدايِ پوزخند  هنوز

 داد! تیرضا

 ... یاصل یِچهار برابرِ بده با
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 یافکش پدر دنِیکه ترانه ام بخنده و شاد بشه از د نینبود ... هم مهم

 بود ...

 ... مادرِ ترانه! نهیداشت ... عاشقِ تهم یادعايِ عاشق مردك

گرفته و زنِ  دهیعشقش رو ناد نهیداشت عاشقش بود و تهم ادعا

 شده ... ومرثیک

 زدم به افکارش ... به حرف هاش! پوزخند

 عشق؟

 خودش ... یِالیخ توهماتگرفت بابت  انتقام

 رو تکون دادم ... سرم

اش  یالبودم تا پدرِ ترانه برسه خونه و من به چشمِ خودم خوشح منتظر

 ... نمیرو بب

 ... ستادیبعد آژانس جلويِ در اي  قهی... چند دق دیطول نکش ادیز

 شد ... ادهیپ ومرثیک

 شد به درِ خونه ... رهیخ

 ... درگام برداشت به طرف  یسخت به
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 رو زد ... زنگ

 ... فونیکرد به آ کیکه سرش رو نزد نمیبب تونستم

 تويِ کوچه ... دیچیبود که پ یلحظه بعد صدايِ خوشحال چند

 خوشحال بودن ... همه

 خونواده ي خوشحال! کیاشون شدم ...  رهیکج کردم ... خ سر

 همسرش! دنِیاز د ختیر یم شوقاشک  نهیتهم مامان

 رو بغل کنه! یکارکنه ... ک یدونست چ ینم ومرثیک

 ... صاف نشستم! دمیوسط چهره ي ترانه رو که د اون

 ... دیوجودم چشم شد و ترانه رو بلع تمامِ

 رفته بودن از صورتش؟روز بود چشم هام نور نگ چند

 روز؟ چند

 یدا مو صو اسم ترانه ر زدیشروع کرد به سر و صدا کردن ... داد م قلبم

 تونستم قدم جلو یکه نم فیح یزد ول

 ... بذارم
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ز اجر ز... لذت از خنده هاي ترانه و  دمیو لذت بردم و زجر کش نشستم

 بشم ... کیتونستم بهش نزد ینم نکهیا

 خدا؟ نیباالتر از ا عذاب

 .بسته شد منم پام رو رويِ گاز فشردم .. سرشونکه در پشت  یوقت

*** 

 درد چمدونم رو بستم ... با

 بمونم ... تونستمینم من

 و توانش رو نداشتم ... طاقت

تو  یقتو ش،ی... دو شب پ شهیبرايِ هم ای یرفتم ... برايِ مدت یم دیبا

 یبودم به سقف، ب رهیهام خ ییاوجِ تنها

 گرفتم برم ... میتصم لیدل

 ... امیکنم ... برم تا با نبودنِ ترانه کنار ب دایتا خودم رو پ برم

 پشتش نبود ... جز فرار! یمنطق چیه

 ه يبه آلبوم هايِ پخش شد ینگاه ختم،یهام رو داخلِ چمدون ر لباس

 نیعکس از حس کیکردم،  نیرويِ زم



 

  2064                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

و ري ترانه  گشاد شده قهیشرت  یبرداشتم ... ت یب یعکس از ب کی و

 چمدون اتیهم رويِ همه ي محتو

 ... گذاشتم

 رو دور تا دورِ خونه چرخوندم ... نگاهم

از  مالی... خ نمیترانه رو نب یتا جايِ خال نجا،یرفتم از ا یم داشتم

 ینم یشرکت راحت بود ... اگر من نباشم، اتفاق

 !رنیکه جايِ من رو بگ یی... بودن کسا افتاد

 گرفتم ... شیگذاشتم و راه در پ نیماشپشت  چمدون

 رفتم ... بودنِ من عذاب بود ... برايِ همه ... یم دیبا

 فرستادم ... برادرم: رانیبرايِ م یامکیاز رفتن، پ قبل

ت هم باش رو داشته باش! مراقبِ خودت و بچه ها یب یهوايِ ب -

 داداش ...

 برايِ ترانه ... یصوت یامیپ و

 رفتم ... یم دیبا

 :ترانه



 

  2065                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 به بابا ... میبود رهیخ همه

 شد ... ینم باورم

 !هشیمهبرگشته بود ... اومده بود ... آزاد شده بود ... برايِ  بابا

 از اشک شوق! ه،یسوخت از گر یهام م چشم

 شد ازش دل کند ... ینم

 اي نداره ... یبده گهیبهش گفته که د ده،یرو د انیگفت ک یم

 باعث آزاديِ پدرم شده؟ انیک

 انمهر؟یک

 ترکش کردم؟ رهاش کردم؟ نکهیاوجود  با

 رد کردم ... یلیسب ریسام رو ز یهاي عصب نگاه

 !نجاستیکه ا یپدرم بود ... اون مهم

 :انمهریک

 ساعت بود تويِ راه بودم ... چند

 !دونمینم

 زده بودم ... رونیساعت بود از اون شهر ب چند
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 دونم ... ینم نمیا

ه رانشهري رو که ت یِکه حوزه ي استحفاظ نیدونم که هم یم نویا فقط

 رو رد کردم، دلم دیکش یتوش نفس م

 شد! تنگ

 گرفت ... نفسم

 ... یآن مِیتصم کیشد ... با  یناگهان رفتنم

 خسته شدم، از خودم، از خار بودنم ... گهید که

 التماس کردنم ... از

 هنوز عاشقِ ترانه بودم ... تا ابد! من

 خسته شدم از التماس بهش ... یول

 ... دمیکش ینم گهیآورده بودم ... د کم

 پدال گاز رو فشرد ... شتریب پام

 :ترانه

تم ذاشهايِ بابا رو تو دست هام گرفتم و سرم رو رويِ شونه اش گ دست

... 
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 ترسوند ... ینم ایمن رو تو دن یچیه گهیکه بود، د بابا

 که بود، آرامشِ خونه هم بود ... بابا

 ... دیخند یراحت م الِیمامان با خ گهید

 اخم نداشت ... اریکام گهید

 کرد ... یترمه با آوردنِ اسمِ بابا بغ نم گهید

 سام انقدر مشغله ي فکري خونواده رو نداشت ... گهید

*** 

 به اتاق اومدم ... خسته

 ام ... یسراغِ گوش رفتم

 ... بازش کردم ..:. انیاز ک یصوت غامیپ کیهم  باز

.. ترانه، . یدونم هست ی... م ؟یابات اومد خونه، خوشحالسالم ترانه ... ب -

 !رمیمن دارم م

 گرفت وادامه داد: ینفس ،یشدم به گوش رهیخ متعجب

 هیودم مهم ب رو به هم نزنم ... که اگه برات شتیبلکه انقدر آسا رمیم -

 ادي ...د یبار تماس هام رو جواب م
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 ... ادیز یلیشده ... خ کیشهر برام کوچ نی... ا یلیخدلم تنگ ...  ترانه

 ... انقدر یلیدوست دارم ... خ یلیترانه خ

 تالی... انقدر دوستت دارم که تو خ یتصورش رو هم بکن یتون ینم که

 دوستم داشته یگنجه ... تو نخواست ینم

 گهیدشکلِ  هیتونستم به  یم دیعاملش خودم بودم ... شا دیو شا یباش

 نشد ... ترانه یبشم ... ول تیوارد زندگ

 رانی.. از ا. رمیرو ببخش به خاطرِ حماقتم ... به خاطر آزارت ... من م من

 دیشهر آره ... شا نیاز ا یکه نه ... ول

 مههبدون تو  نویوقت برنگشتم ... فقط ا چیه دمیبرگشتم، شا دوباره

 دلِ زِیه عز! خداحافظت باشیمن ايِیدن

 ... انمهریک

 بودم ... رفت؟ رهیبه صفحه ي تلفن خ مات

 رفت مگه؟ یم دیرفت؟ کجا با کجا

 اراده دستم شماره اش رو گرفت ... یب

 خاموش بود! یول
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 :انمهریک

 به روبروم بودم ... رهیاز غصه خ پر

 رفتم ... یم دیبا یاحمقانه بود ول ممیتصم دیشا

 ود ...نب ریافتادم ... انقدر تو فکر بودم که حواسم به مس لبخندهاش ادی

 ترانه بود، نگاه هاش، حضورش، عطرش، آغوشش ... شِیپ فکرم

 رو داشتم جز اون؟ یک من

 ام بود ... یي زندگ همه

 رفتن بود ... منراه  یول

 یاطالع گذاشتم همه رو از مقصدم و فقط داشتم م یخاموش، ب یگوش

 رفتم!

 ...به خودم اومدم  ینیور تويِ افکارم بودم که با بوقِ ماش غوطه

 منحرف شده بودم ... رمیمس از

ه کنزدم ... چشم هام گشاد شده بود ... فرمون رو چرخوندم  ادیفر

 رو رد کردم نیبرخورد نکنم باهاش ... ماش
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 زيیخودم از دستم خارج شد ... محکم به چ نی... کنترل ماش یول

 ... دیچیام پ نهی. دردي توي سبرخورد کردم ..

 ؟ییپنجم: من کجام و تو کجا فصل

 :ترانه

 باشد! یخاموش م نظر مورد مشتركدستگاه  -

ه ب دمیرو آهسته کوب لیموبا یِکردم و تماس رو قطع ... گوش یپوف

 چند روزِ قایفکر کردم دق نیام و به ا یشونیپ

 خبري ندارم؟ انیمن از ک که

 :دمیشن سرمحوصله سرتکون دادم، صدايِ سام رو از پشت  یب

 ؟یینجایا توا ...  -

 باالش کردم و سخت لبخند زدم ... بلندبه قامت  یونگاه برگشتم

 ناخواستهاومد از شدت  شصورتم انگارک

 لبخند ... نیا بودنِ

 حوصله ي لبخند زدن هم نداشتم! لیدل یب

 ن!ونه باالتر از شونه ي مشونه به شونه که نه، ش ستاد،یا کنارم
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 کمرنگ کرد وگفت: یاخم

خواهر شوهرش بزنه،  وسري به پدر شوهر  هیفرشته مثال اومده  -

 رون؟یهوا اومدي ب نیاونوقت تو توي ا

 ن؟!اروببود از بارون ... اولِ تابستون و  سینگاه کردم که خ اطیح به

 یم اطیهايِ ح یکه با قدرت به کاش یبه قطره هايِ درشت رهیخ

 گفتم: دنیکوب

 به نظرت؟ ستین بیعج -

 رويِ بازوم گذاشت: دست

 ؟یچ -

 :... یسر اشاره زدم به هوايِ بارون با

 ... تو تابستون! ادیبارون م -

 کرد و گفت: یي کوتاه خنده

 .برو تو .. ایزده به سرت دختر ... ب -

 وتکون دادم، خواستم از کنارش بگذرم که مچِ دستم رو گرفت  سري

  آورد ...باال



 

  2072                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

ه بد شروع کر یحرف چیه یب د،یکش رونیپنجه هام ب نِ یرو از ب لیموبا

 کنکاش و بعد از چند لحظه گفت:

 باهاش حرف هم زدي؟ -

نگاهش کردم که صفحه ي  یشدن، فقط سوال کیبه هم نزد ابروهام

 تلفنِ همراه رو روبرويِ صورتم تکون داد

 و گفتم: دمیکرد، لب گز یم ییروش خودنما انمهری... اسمِ ک

 نه! -

 زد: پوزخند

 یچند روزه م نیک نکن خرم! اخندم ف یمنم باور کردم ... بهت م -

 ات هست! زيیچ هیفهمم 

 زدم و گفتم: گوشمو پشت  کالفه

 خاموشِ! -

 :دیپرس جدي

 ؟یزن یچرا بهش زنگ م -



 

  2073                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

رد، م نی... انگار نه انگار ا دمیو نگاه ازش دزد دمیرويِ لب کش زبون

 !شِ یلحظه پ چندهمون مرد 

 شیهمون سامِ خنده رويِ چند لحظه پ ،یرتیجديِ غ اخمويِمرد  نیا

 بود؟

داشت  کسیهاش رو چسبوند روِي روحم،مثلِ اشعه ي ا مردمک

 کرد، به زحمت تونستم زبون باز یکنکاش م

 :کنم

 خواستم ازش تشکر کنم! یم -

 نشون نداد به حرفم! یواکنش

 ییحرف داشت ... حرفها یکه کل یکرد و فقط نگاهم کرد، نگاه سکوت

 کرد رويِ دلم. یم ینیکه سنگ

 وکلمه هاي ناگفته ي چشم هاش، قدم تند کردم  ینیتاب از سنگ یب

 داخلِ خونه شدم ...

 بود اما ... بیعج

 بود! رمن رو مثلِ کتابِ صد بار خونده از ب برادرم
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*** 

 بود تويِ خونه ... دهیچیکباب پ بويِ

و رو خونه  دیدو یخودش م یِشگیهم یِبا اون انرژي تموم نشدن ترمه

 رويِ سرش گذاشته بود ...

 خوب بود! یتا نسبت یکم اوضاع

د، و اطر بوه خبهتر شده بود، مامان آسود اریدنبالِ کار بود، درسِ کام بابا

 تر! طونیش شهیترمه ... از هم

 خوشحال بود! سام

 یداشت و من نم یگرفته بود فرشته رو شب نگه م ادیها  یتازگ

 برادِر مرموزِ من چه برنامه اي داره نیدونستم ا

 ده به رفتنِ فرشته! ینم تیرضا که

 من ... و

 بودم ... نسبتا خوب! خوب

 خاموش بود ... انیک یِروز بود گوش دو
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 اگه دمیپرس یزدم و همه اش از خودم م یمدام بهش زنگ م لیدل یب

 ؟یخواي بگ یم یجواب بده چ

 زنگ زدي؟ یبرايِ چ یبگ

 ؟یترس یازش م یتو نگفت مگه

 اش شدي؟ یزندگدوباره زنگ زدي و وارد  یبراي چ پس

 اش بودم ... من هنوز زنش بودم! یزندگچند من وسط  هر

اد تا د اریکامکردم و به مامان نگاه کردم که پارچِ دوغ رو به دست  یپوف

 ...ببره  اطیبه ح

 بخوره! اطیکرد ناهار رو تو ح یخوب آدم رو وسوسه م هوايِ

 یم بارفتم ... با اطیحاويِ ظرف ها رو از مامان گرفتم و به ح یِنیس

 تر شده بود، صورتش دیموهاش سف د،یخند

ظه از لح کیکه بود، بابايِ خودم بود و من ...  یهر چ یتر ... ول شکسته

 مثل ومرثیاگه ک دمیخودم پرس

 کردم؟ یکار م یبود، من چ رضایعل
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(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 

 گفتم! یبالفاصله بال به دوري م وبعد

 آورد؟ یچطور طاقت م انی... پس ک ارمیتونستم طاقت ب ینم من

هش نشستم، لبخندي ب اطیحپهن شده وسط  یِفرشته رويِ روفرش کنارِ

 زدم ...

م داد و لحظه اي از ذهن سامجوجه کباب ها رو به دست  خِیس بابا

 کباب دوست نداشت؟ انیگذشت که چرا ک

 جوجه کباب دوست نداشت؟ چرا

 !انی... ک انی... ک انی... ک دمیکش یپوف

م هارفکرش  یبشم ... از خونه اش رفته بودم ول وونهیمونده بود د کم

 کرد ... سخت بود، نبود؟ ینم

د ... بع وکه تا پايِ تجاوز بهت رفته  یبود بخواي از مردي فرار کن سخت

 ازت طلبِ بخشش کرده ...
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 رایمو سا اریکامذهنِ وامونده رو معطوف  نیکردم ا یکردم و سع یپوف

 یکه بدجور جاده ي انحراف یکنم ... ذهن

از ببه راه راست  دمچونیپ یدوست داشت و هر چه قدر فرمون رو م رو

 !انمهریبه جاده ي ک دیچرخ یم

*** 

 رو تکوندم و کالفه رو بهش گفتم: لباس

 ترمه! -

 :دیکوب نیزم پا

هان؟  اد؟یو اون ن ايیب تو شهیمگه م اد؟یخب پس کجاست؟ چرا نم -

 اره؟یمگه دلش طاقت م

 پهن کردم و گفتم: رختکردم و لباس رويِ بند  یپوف

 !ادیتونه ب ینم -

و هم ر انیروزها با اومدنِ من به خونه بهونه ي ک نیتخس شد، ا دوباره

 دلبسته ي مرد بیگرفت ... عج یم

 من بود: یِروزهايِ زندگ نیي ا گمشده



 

  2078                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 اومد! یجون حتما م انیشده، وگرنه ک زيیچ هی -

 صبر! ا؛یخدا

ور اومدم ... بعد چط یهم برنم خودم کیاز پسِ خواهرِ کوچ یحت من

 رو بدم که ییخواستم جوابِ آدم ها یم

 دونستن؟ یمن م یرسمرو نامزد  انیک

اش در برابرِ تک تک  یسه روزي که گوش نیا قایروزها، دق نیا

 خاموش امِیگرفتم، پ یکه باهاش م ییتماسها

 خورد! یکرد، فکرش تويِ ذهنم چرخ م یرو نثارم م است

ور بشم ... کردم از فکرش د یم یسع شتریبود که هر چه ب بیعج

 اومد! یتويِ ذهنم م شتریب

 بود به نورون هاي مغزي ام! دهیچسب انگار

شده تويِ  یکردن براي فکرهايِ زندون یصادر م انیحکمِ ک یه که

 سلولهايِ مغزم!

 ندادم و مشغول به ادامه ي کارم شدم که با بغض گفت: جواب

 باهاش قهر کردي؟ -
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 شدم، آهسته صداش زدم: رهیبهش خ متعجب

 ترمه؟ -

 برد: کمرشعقب رفت، دست هاش رو پشت  یکم

 باهاش قهر کردي! -

 رويِ زدم تا صورتم روب هیجلو رفتم، خم شدم و دست به زانوم تک یکم

 صورتش باشه:

 !ستمی... قهر ن زمینه عز -

 تو وجودم پوزخند زد ... یکیو

 :دیبرچ لب

 کجاست؟ اد؟یپس چرا نم -

 گذاشتم و گفتم: رتشصودست هام رو دو طرف  دم،یکش یآه

 !ادیخواهري ... م ادیم -

 رو مشت کرد و جلوآورد: دستش

 قول؟ -
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ه بت قول گرف انیبه خودم ... چند ماه قبل بود که ترمه از ک دمیلرز

 خاطرِ سام؟

 چند ماه قبل بود که ازش قول گرفتم؟ خودم

 ی چو عمل کرد به قولش ... من برايِ میکردم ... ازش قول گرفت بغض

 دادم؟ یقول م

 تونستم بهش عمل کنم؟ یم

 ... دمیکوب کشیرو مشت کردم، جلو بردم و آهسته به مشت کوچ دستم

 زدم: یکج لبخند

 قول! -

 د؟یبار که بهش زنگ بزنم، صداش رو خواهم شن نیدونستم ا ینم و

*** 

 مچاله شدم تويِ خودم ... گوشه ي اتاق! شتریب

دم ز یتر ناله م فیضع یو من ه شد یتر م کیبهم نزد یه روبروم فرد

 !ایکه ن

 ... دیلرز یوپام م دست
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 زدم: هق

 !این -

 !خی خِیبود!  خیگرفت،  یاتاق سردي اش رو از تنم م انگار

 یم از پنجره دهیرو به سمتم دراز کرد، تويِ نورِ مهتابِ تاب دستش

 نم،یرو رويِ پنجه هاش بب خونتونستم رد 

 صدام خفه شده بود تويِ گلوم! یبکشم ول غیخواستم ج یم

 ...اومد، روبروم، رويِ پاهاش نشست، صورتش رو جلو آورد و  جلوتر

 !ـــغیج

 ته دل! از

 خون!بود ... صورتش پر از انمهریک روبروم... نه، مرد  روبروم فرد

 به لب گفت: تلخندي

 راحت شدي؟ -

 زدم ... غیزدم، دست هام چنگ شدن رويِ گوش هام وباز ج غیج باز

 صدام زد:

 ترانه؟ -
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 هاش رو گذاشت رويِ شونه ام وآروم گفت: دست

 ... ینزن! رفتم تا به آرزوت برس غینزن ... ج -

با خر خر  ،یام، به سخت نهیخار شد تويِ س زيیچ کیگرفت،  نفسم

 گفتم:

 نـه! -

 صدام زد: باز

 ؟یکن یترانه جان؟ بغلم م -

 سرش رو به عقب هل بدم که ام، خواستم نهیرو گذاشت رويِ س سرش

 :دیدست گذاشت رويِ پهلوهام و نال

 . ... حاال که ..آغوشت رو؟ بازم؟ حاال یکن یم غیحاالم ازم در -

رو بهم دوخت ...  شیباال گرفت و چشم هاي نقره ا یرو کم سرش

 ب،یبود عج زیخونش، وهم انگ غرقِصورت 

 و با بغض گفت: دیاش لرز چونه

 !ردم؟حاال که م -

 صدام زد: دوباره
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 ترانه؟ -

 .زدم .. غیزدم ... صدام زد ... ج غیزدم ... صدام زد ... ج غیج

 سوخت! صورتم

دم ش رهیسرم خ بااليِهام رو باز کردم و نفس نفس زنان به سقف  چشم

 منو تويِ  یزدم، دست غی... دوباره ج

 رِیچنگ زدم به بازوهاش ... ز ام،یب رونیگرفت، خواستم ب آغوشش

 گفت: گوشم

 !ـشی! خواب بود ... خواب بود خواهري ... هـشیه -

 ... برادرم! اریکام

 وم رويِ کمر دیکش یزدم، دست م یام بلند شد ... زار م هیگر صدايِ

 کرد ... یآرومم م

 :دیعقبم کش یرويِ بازوم نشست و کم یدست

 !ديید ینبود دختر ... خواب م یچیبخور ... ه نویا ایب -

 بود ... هق هق کردم: بابا

 ... ییبابا -
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 آب رو گذاشت رويِ لبم: وانِیل

 بخور ... نویجونِ بابا ... ا -

 ... وانیي سرد و نمورِ ل وارهیهام حلقه شدن دورِ د دست

 رفت ... نییکرد تويِ دهنم، از گلوم پا دایپ انیسرد جر آب

 ام زد و آروم گفت: یشونیرويِ موهام، بوسه اي به پ دیکش دست

 دي؟یخواب د ؟ییبابا ديیخواب بد د -

 کنان گفتم: سکسکه

 آ ... آره ... با ... بابا؟ -

يِ گفت فقط آغوش مادرها بو یم یتويِ آغوشش ... ک دمیتر کش محکم

 ده؟ یبهشت م

 بودم: بهشت! تو آغوشِ پدرم انگار تو خود چیکه ه بو

 دختري؟! هیچ -

 !ریصاونظم شد ... چه قدر وحشتناك بود اون تشدم ... نفس هام م آروم

 کجا بود؟ انمهریقدر ترسناك بود ... ک چه

 بود که تو خوابم با اون چهره ي ترسناك ظاهر شد؟ کجا
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*** 

ي  نهکه تو خو ییالبالي روزها ییرو گم کرده بودم ... جا انگارخودم

 بودم ... ریاس انیک

 ر؟یاس

 ام؟ یزندگ تنهايِبودم تو خونه ي مرد  ریواقعا اس من

خنکم  ويِ تارهايِ مانت نِیو از ب دیوز یخنک که تو گرمايِ هوا م مِ ینس

 نشست باعث یگذشت و به تنم م یم

 چشم هام رو با لذت ببندم ... شد

م ه دیشا ایشدن با توهمات  وانهیاز سه روز فکر کردن، سه روز د بعد

 خونه واريِیزدم از چهارد رونیخاطراتم، ب

 آرامش! یکم دیپدري به ام ي

 !خواست ینم لیکنم ... چرا نداشت!دل دایرو پ انیموظف بودم ک من

 یجبران م دیمردي بود که به خونواده ام محبت کرد و من با انیک

 کردمش ...
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 در بهشت و خینگاه کردم که  یفرو بردم و به مردم بیتويِ ج دست

 عصرِ کیبه دست، گرمايِ  یبستن

 ... ذاشتنیم سررو پشت  یتابستون

 هوايِ تازه انگار برام الزم بود! یکم

 یم ازهروحِ آدم رو ت دیوز یکه م یمینس مچهیگرم تابستون با ن هوايِ

 کرد ...

د کر یم ورپام عب رِیکه ز ییرو ادهیاز روبرو برداشتم و دوختم به پ نگاه

... 

*** 

قب ع ز شده بودبا کیرو از رويِ زنگ برداشتم و دري رو که با ت دستم

 زدم و داخل شدم ...

 بودمش! دهیند یبودمش ... درست وحساب دهیها بود ند مدت

 که بهم افتاد، آغوش گشود برام ... سرم رو رويِ شونه اش چشمش

 گذاشتم ...
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 بود ... ایمیهام بازوهاش رو گرفت و از خودم دورش کردم، ک دست

 خسته، گرفته!

 بودم ازش! دهیمدت ند نیوقت تو ا چیاي که ه چهره

 طرف شالم رو رها کردم و گفتم: دو

 ؟یخوب -

 شتپکه در رو  یو بهم تعارف کرد که داخل بشم و درحال ستادیا کنار

 بست گفت: یم سرم

 خوبم! -

 یرمب تشیکه از شخص زيی... چ قهیبه خونه اش کردم ... با سل ینگاه

 اومد ...

م ها ... نشست مبلسمت  کرد به تمیگذاشت رويِ شونه ام و هدا دست

 رويِ مبلِ تک نفره اي، روبروش!

 :دیزد، کمرنگ ... آهسته پرس یم لبخند

 دلم برات تنگ شده بود ... -

 :یبه همون کمرنگ دیهم لبخند زدم ... شا من
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 ... ريیگیخبري از ما نم گهیمنم ... د -

دور  درقشد ... چه  یمکالماتمون تويِ ذهنم تکرار م نیناخودآگاه آخر و

 روزهايِ نه چندان دورِ  دیرس یبه نظر م

 !گذشته

و  نیحس یبه واسطه ي دوست ایمیبود که من و ک شیسالها پ انگار

 یدوست گهیو حاال د میبا هم آشنا شد انیک

 ؟یما چ نِ یدو نبود ... ب نیا نِیب اي

 زد وگفت: هیمبل تک یِو به پشت دیکش آه

 مقدار اوضاع خونه نابسامونِ ... هی -

 نگاهش کردم که گفت: یسوال

 مدت ... نیا یِ... عصب ستیحالش خوب ن ادیز نیحس -

د در کیرو کرد، هوايِ  ایمیآوردم که شبِ گذشته دلم هواي ک ادیبه  و

 زیکه از همه چ یبا کس یو دلِ حساب

 داشت! خبر
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م و مدنتاه قبل از اوکو بایتقر یبودم، با تماس نجایشد که من ا نیوا

 !افتادهمختصر از اتفاقات  یحیدادنِ توض

 شد وگفت: بلند

 ... ارمیبرات ب یشربت هی رمیمن م -

م زدم به مبل و چشم چرخوند هیبگم نه که رفت و من هم تک خواستم

 تو خونه ي مرتبش ...

 :دمیلحظه بعد صدايِ بلندش رو از تو آشپزخونه شن چند

 اشت؟ا؟ ترمه؟ داداشات؟ زن دادمامان خوبه؟ باباز خونواده چه خبر؟  -

 و گفتم: دنشیام گرفت از سوال پرس خنده

 ؟یهمه خوبن ... تو چ -

 تونستم موجِ خنده رو حس کنم تويِ صداش: یم

هرا و ونام همه خوبن ... محضِ اطالعت مامان و بابام و داداشا وخواا -

 دامادا و عروسا و خواهرزاده ها و

 مه خوبن!ها ه برادرزاده

 د ...نش کلمه اي رد و بدل گهید یبلندتر شد ... ول یخنده ام کم صدايِ
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 یِ نیبه دست از آشپزخونه خارج بشه ... س ینیتا س دیطول کش یمدت

 رو آلبالو خوشرنگهاي شربت  وانیحاويِ ل

 گرفت و گفت: جلوم

 بفرما! -

.. . دمیمقداري نوش یمعطل یهم زدم و بعد ب یبرداشتم و کم یوانیل

 جگرم تازه شد!

. .. سرخ رنگ رو هم زد عِی... ما وانشینشست، مشغول شد با ل کنارم

 آب شد ... خشیانقدر که 

 !میحرف شده بود یهم ب دی... شا میحرف بود یب بیعج

.. .د ش یو آلبالو باهم قاط یکه مزه ي توت فرنگ دمیرويِ لبم کش زبون

 و گفتم: دمیچهره در هم کش

 ؟یِچرا عصب نیحس -

ات ثرتا ا دمیبرداشتم و رويِ لب کش زیدستمال کاغذي اي از رويِ م و

 رژ لب پاك بشه از روش ...
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ه بشدم  رهیبه دستمال کاغذي کردم و بعد منتظرِ جواب خ ینگاه مین

 ... ایمیک

 و گفت: دیاز شربتش نوش یکم

بِ ... اعصا يِنطوریبه هم زده هم انیکه شراکتش رو با ک یاز موقع -

 دونمینداره ... نم یدرست و حساب

چرا،  گهیم ؟یمونیحاال پش ؟یمگه خودت دوست نداشت گمی!مچِشه

 گمی... م ستمین مونیخودم خواستم و پش

.. ه .کاري بهم فشار آورد یب گهی! مدهینم یچته؟ چه مرگته؟ جواب پس

 شه یکار م شنهادیهمه بهت پ نیا گمیم

 !ستنیدر سطحِ من ن گهیم ارهی... باز بهونه م

 به موهاش ... دیکرد و دست کش یپوف

 لبخند زد: نیبه من کرد و شرمگ ینگاه یچشم ریز

 کردم! ی... پرچونگ دیببخش -

 زدم، سري تکون دادم: لبخند

 !دمیاصال ... خودم پرس -
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ويِ رده جواب بده ... شالِ افتا ایمیدر اومد و مهلت نداد تا ک صدايِ

 و بلند شدم به دمیسر کششونه ام رو رويِ 

 بود ... نیحس نیقیبه  بیتازه وارد که احتمالِ قر احترامِ

 گفتم تا متوجه حضورم کنمش! یداخل شد، سالم ريیسر به ز با

 با موند و بعد رهیبهم خ یلحظات دنم،یخورد با د کهیبلند کرد،  سر

 به خودش اومد ... لبخندي زد ایمیصدايِ ک

 روح! یو سرد ... ب خشک

 نبود! انیسابق نبود، دوست و برادرِ ک نِیمرد حس نیا

 کالم جواب دادم: کیو در  دیپرس یاحوال

 خوبم! -

م رفتنش رو با چش رِیمس ایمی... ک اتاقخواست و رفت سمت  معذرت

 دنبال کرد و سري به افسوس تکون داد ...

 ان؟یخبري نداره از ک نیحس یعنیبود که  نیفکرِ من به ا یول

 نگاه از شوهرش گرفت و به من دوخت و لب زد: ایمیک

 اش؟ ديید -
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 ..تکون دادم ... نشست و دستم رو گرفت و کنارِ خودش نشوند . سر

 و آهسته گفت: خسته

 ته امکشه ... خس ی... صبرم داره ته م نطورِیهم شهیمدت هم نیا -

 کرده!

 رو فشردم: دستش

 ... شهیباالخره درست م -

 نگاهم کرد: نیغمگ

 ؟یک -

 ... نییباال انداختم و سرپا شونه

ها، مطمئن شد که خبري از  اتاقکه گذشت، سر چرخوند سمت  یکم

 دوباره رو به من کرد، لب ست،ین نیحس

 :دیگز

 خبري داري؟ انیاز ... از ک -

 پلک رويِ هم گذاشتم و بعد باز کردم: درمونده

 نه ... -
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 :دیبه چشم هاش کش یکرد و دست یهوف

 روزِ؟چند  -

 هام رو تويِ هم گره کردم: دست

 شه ... می روزي چهار –سه  هی -

 :یاز نگران د،یلرز صداش

 کجاست؟ -

ن داد ... چرا م یبويِ محبت م بیکردم به مردمک هاش که عج نگاه

 هم نگران بودم؟

 آوردم؟ یام رو به رويِ خودم نم ینگران چرا

 :رويِ ابرويِ سمت راستم و گفتم دمیدست کش کالفه

 !دونمینم -

 ن!شِ مکه ته ته اش سرزنش داشت ... سرزن ایمیکاز نگاه  دمیدزد نگاه

که دوخته  ایمیشد، کالفه که شدم از چشم هاي ک یکه طوالن سکوت

 شده بود به من، آروم و با من و من

 رو که ذهنم رو مشغول کرده بود: یسوال دمیپرس
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 ست؟ین انیکه ... که ک یگفت نیبه ... به حس -

 داد ... مظلومانه! سرتکون

 انگشت هاش بازي کرد و با بغض گفت: با

چند روزيِ شرکت  انیت کدونس یم نکهیآره ... خودش هم مثه ا -

 ... رهینم

 نیا که ییشد و با صدا میبه مردمک هايِ قهوه ا رهیبلند کرد و خ سر

 گفت: دیلرز یبار از غصه م

 گفت؟ یچ یدون یم -

ا بو  بارونِ اشک شد سهینه باال انداختم، چشم هاش ر یِبه معن چونه

 خفه گفت: ییصدا

 ! چطور ... چطور دلش اومد؟ستیگفت به درك ... به جهنم که ن -

ه ک میآورد ادیهر دو به  ایمیرويِ گونه ي ک ختیکه ر یبا قطره اشک و

 !میدل نازک

نش، ودنگران ب نطوریبه هق هق افتاد ... و در شگفت اومدم از ا ایمیک

 انیمسئول بودنش، محبت داشتنش به ک
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 ... خواهرانه!خالصِ خالص ...

 رو فرو خوردم و دستش رو گرفتم، آروم گفتم: بغضم

 کجا رفته؟ انیکه ک یزن یتو حدس نم -

شد به  رهیخ قیگرفت و دق قیعم یرويِ گونه اش، نفس دیکش دست

 ... دید یصورتم ... انگار داشت روحم رو م

 :دیخودم رو جمع کردم، آهسته تراز تُنِ صدام پرس یکم

 گردي؟ یچرا دنبالش م -

 خوردم! کّهی

 داشت سوالش؟ ینگاهش کردم ... چه ربط مات

 که گفت: دمیسوالش رو نفهم لِیکه دل دیفهم انگار

رو  انیه آخِر راه خودت و کنزدي؟ مگ رونیب انیمگه تو از خونه ي ک -

 شدوس یمگه نگفت دي؟یند ییجدا

 ؟یپس چرا نگرانش ؟یپس چرا دنبالش نداري؟

 یچ توجه به صدايِ درونم که معلوم نبود یاخم کردم و ب دم،یگز لب

 کنه گفتم: یغر غر م
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 به خونواده ام کمک کرد ... انیک نکهیبرايِ ا -

 وست ببااليِ سرش  پسیزد، موهاش رو باز کرد و دوباره با کل پوزخند

 گفت:

 ...چه قدر قانع کننده  -

ارج خر سنجاق س رِیاجازه از ز یکردم و طره اي از موهام رو که ب یپوف

 ام قهیکرده بود رويِ شق دایشده و راه پ

 و گفتم: یشالِ نخ رِیفرستادم ز رو

ت! ودم هسخبه نظرِ  یول ادین یبه نظرِ شما منطق دیشا ا،یمیک نیبب -

 نباشه چند ماه یمن هر چ ؟یفهم یم

ره که کو لطف نکرده در حقِ خانواده ام ... گربه کردم، کم یزندگ باهاش

 ! درسته قبول نکردم کنارشستمین

 ...نداره برام  یتیاهم انیکه ک ستین یمعن نیبه ا نیا یول بمونم

 هاش رو تنگ کرد: چشم

 دوسش داري؟ یعنی -

 گفتم: کالفه
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ش دوس یگیو متداره ...  تیبرام اهم گمیمن م ا؟یمیداره ک یچه ربط -

 داري؟

 :دیبه لبش کش یتکون داد و دست سر

 دوسش داري! یعنیداره  تیبرات اهم یوقت -

 ش:ا یرمنطقیزدم، به استداللِ غ یمن بودم که پوزخند م نیبار ا نیا

ا انقدر صبح ت یعنی... اعصابِ بحث کردن ندارم ...  ایمیولش کن ک -

 گهیکنم که د یشب با خودم بحث م

 ... مونهیبرام نم ییروین

 به دست گرفتم، به پام بلند شد و گفت: فیشدم وک بلند

 کجا؟ -

 رو مرتب کردم و گفتم: مانتوم

 نیاز حس سوال هیسري بهت بزنم و اگه شده  هی... اومده بودم  رمیم -

 بپرسم ... که تو گفتـ ...

 ؟یرو از من بپرس یچ -
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 شدم به رهیو برگشتم عقب، دست رويِ قلب گذاشتم و خ دمیکش ینیه

 و واریزده بود به د هیه تکک نیحس

 ازش؟ دمیکرد ... چرا ترس یداشت نگاهم م خونسرد

 و نگاه از چشم هايِ سرخش گرفتم: دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 مزا ... دیبرم ... ببخش دینبود ... من با یخاص زِیچ -

 حرفم: نِیب دیپر

 ؟یبپرس یخواست یرو از من م یگفتم چ -

اي  دهیرو محکم فشردم، طفره رفتن فا فمیکردم و دسته ي ک یپوف

 با من و من گفتم: نینداشت، بنابرا

 خواستم بدونم ... یخواستم ... م یم -

 حرف هام گرفتم و گفتم: نِیب یکوتاه نفسِ

 نداري؟! انیخواستم بدونم خبري از ... از ک یم -

 ام شد، و بعد پوزخند زد، تلخ و سرد گفت: رهیخ یکم

 داشته باشم؟ دینه ... با -

 :تويِ هوا تکون دادم و گفتم هودهیدهن فرو بردم، دستم رو ب آب
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 !یبه هر حال دوستش -

 برداشت و با لحنِ گزنده اي گفت: واریاز د هیتک

 ندارم ... انیبه اسمِ ک یمن دوست -

 سر کج کردم و درمونده گفتم: یکم

 موشِ!... چند روزه تلفنش خا ستیاما خبري ازش ن -

 صداش رو بلند کرد و گفت: یکم شد، تند

 !نیبه درك اسف السافل -

ه کشده بود  ینگاهش کردم ... لحنش درد نشوند به تنم ... چ متعجب

 انیانقدر راحت از به درك رفتنِ ک

 کرد؟ یم صحبت

د بو از کوره در رفته نیحس یهشداردهنده اسمش رو صدا کرد ول ایمیک

... 

 گفت: یجلو گذاشت و عصب یقدم

ده پاش  یمخبرداشته باشم که به خودش اجازه  یاز کس دیچرا بامن  -

 رو بذاره تو خونه ي من و رو زنم دست
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ن م خونه ي مِیخبرداشته باشم که حر یاز کس دیکنه؟ من چرا با بلند

 یاز کس دیذاره؟ من چرا با یپا م رِیرو ز

 کنه؟ هـان؟ یباشم که خط قرمز من رو رد م خبرداشته

 !ی... فقط کم دمیعقب کش یکم ،دمیدر هم کش اخم

 شدم: یمشت شد، من هم عصب دستم

وده؟ چرا بدوستت  نیکه بهتر یخبرداشته باش یاز کس دیچرا نبا -

 که برادرت یخبرداشته باش یاز کس دینبا

 ییواهکه چند سال تو  یخبري داشته باش انمهریاز ک دیچرا نبا بوده؟

 ... ديیکه تو توش نفس کش دهینفس کش

 هان؟

و  ودمب... سر بلند کرده  ستادمینبود که جلو رفتم و روبروش ا حواسم

 زدم! یبه صورتش داد م رهیخ

 شدم؟ نیهمه خشمگ نیا یک من

 ؟رامقابلِ احترام بود ب شهیکه هم دمیکش ادیفر یسرِ کس نطوریا یک

 کرد و گفت: تیهدا عقبمنو به سمت  یبازوم رو گرفت و کم ایمیک
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 ..اون قصدي نداشت . آروم باش ترانه ... -

 با تندي گفت: ایمیرو به ک نیحس

 نداره ... دخالت نکن! یبه تو ربط -

تنگ شده  ییکرد و با چشم ها کیهم ابروهاش رو به هم نزد ایمیک

 گفت:

 ناب ...هم ربط داره ج یلیخ ؟ینداره؟ مطمئن یبه من ربط -

 ت:رف صدايِ اون هم باال ستاد،یرو کنار زد و روبرويِ همسرش ا من

 نکهیادت به خاطرِ ي خو دهیکه تو، به عق ینداره؟ به من یبه من ربط -

 رويِ من دست بلند کرده رفاقت و

 رو باهاش به هم زدي؟ شراکتت

دندون هايِ به هم قفل شده اش  نیسرخ شد و از ب نیحس صورت

 گفت:

 ییبال هی م ...ا وونهی... رو اعصابِ من راه نرو ها ... من االن د ایمیک -

 !ارمایسرت م

 بکشه: ادیکم مونده بود فر ایمیک
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 .بزن! بزن .. ایخب ب ؟یهان؟ منو بزن یکار کن یخواي چ یم -

 رهاشاو با انگشت  ستادیا نیي حس نهیبه س نهیجلو گذاشت و س یقدم

 اش و گفت: نهیبه س دیکوب

 تو گوشم؟ یبزن ؟یکار کن یخواي چ یم -

 هاش رو تنگ کرد: چشم

باشم، من  ازش ناراحت دیرو من دست بلند کرد، من با انیاصال ک -

 ازش متنفر باشم تو چرا کاسه ي داغ دیبا

 از آش شدي؟ تر

 عربده زد: نیحس

 !یچون زنِ من -

س نفس نف نیحس م،یاز جا بپر ایمیصداش بلند بود که من و ک انقدر

 شد و گفت: رهیزنان به من خ

 هم بودمبرات  انیتو اگه ک ،یکن یکه اومدي و منو مواخذه م ییتو -

 چرا ترکش کردي؟ هان؟ چرا تنهاش

 خبر ندارم، نه؟ یچی!فک کردي از ه؟یگذاشت
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 کف انقدر مشتم رو فشرده بودم که انگار ناخن هام د،یام لرز چونه

 رفت: یفرو م دستم

 مگه تو ادعا ؟یدونست یرو نم طشیتو چرا ولش کردي؟ مگه تو شرا -

 بهتر دستت رو از کف انیکه ک ینداشت

 شنهادیشد؟ همه اش ادعا بود؟ ادعا بود که با پ یچ ؟یشناس یم

 آره؟ ؟یهمه چ رِیزدي ز رضایعل

 صورتم عربده زد: تويِ

نکنه تو از  ؟یدونست یرو نم طشیتو چرا ولش کردي؟ تو مگه شرا -

 اگه برات مهم بود، ؟یخبر نداشت یچیه

تو  ونگرانش بودي چرا بهش پشت کردي؟ حاال من فقط شدم بد  اگه

 شده حاال که رفته و یشدي خوبِ؟ چ

 الِ نکنه دنب ؟یکوب یم واریداري خودت رو به در و د ستیازش ن خبري

 و ارث رهیدوست داري بم ؟یثروتش

ت رو به اسم زیکه همه چ ستین دیبهت؟ البته از اون احمق بع برسه

 زده باشه ...
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رو  گمرن یناباورانه صداش زد ... چشم هام سوخت ... لب هايِ ب ایمیک

 به زحمت تکون دادم و گفتم:

ه کار کردم ک یمن چ ؟یکن یات م. تو چطور جرمن ... من ... تو .. -

 ؟یکن یفکر م نطوريیا

 عرق کرده اش: یِشونیبه پ دیزد و دست کش پوزخند

گه شدي؟ ماش  غهیزنش شدي؟ ص یواسه چ یشه بگ یچطور؟ م -

 واسه خاطر پول نبود؟

 با تته پته گفت: ایمیشد، عقب عقب رفتم، ک سیهام خ چشم

 ان ...... تر ستایوا قهیدق هیترانه ... ترانه  -

 ... دمیدو رونیکردم، بهش، در رو به شدت باز کردم وب پشت

 :راوي

 نیزد ... حس یرو به شوهرش کرد ... خشم تو وجودش موج م ایمیک

 ترانه رو با حرف نطوریچطور تونست ا

 آزرده کنه؟ هاش

 اره؟یتونست به روش ب چطور
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به خون نشسته به  ییو با چشم ها دییهاش رو روِي هم سا دندون

 د،یزودتر جنب نیشد، اما حس رهیشوهرش خ

 چه سودي داشت؟ یمونیبود ... اما پش مونیپش

 ..روي کرده :. ادهیدونست ز یازاندازه! خودش م شیبود، ب شرمنده

 ...داشتم ن... من اصال قصد  خوامیمن ... من ... من معذرت م ایمیک -

 پر از خشم گفت: یبا لحن ایمیک

 ي؟از من معذرت بخوا دیرت باخواي؟ به نظ یاز من؟ از من معذرت م -

 به تاسف تکون داد و ادامه داد: سري

 شناسم ... ینم گهی... د نیشناسمت حس ینم گهید -

بازوش رو گرفت و به سمت  نیکرد که از کنارش بگذره، حس قصد

 اون خودش رو عقب یول دیکش خودش

 و با خشم گفت: دیکش

 ولم کن ... -

 گذاشت و آروم گفت: نهیسرِ همسرش رو رويِ س نیحس اما

 ... دی... آروم ... آروم ... ببخش شیه -
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 یبرو نداشت ... تحملِ عص نیرفتار حس نیبغض کرد، تحملِ ا ایمیک

 بودنش رو نداشت ...

 گفت: یسخت به

 به یبگ ادیکار؟ چطور دلت م یچ ن؟یحس یکن یکار داري م یچ -

 درك؟ هان؟ چطور دلت اومد تو رويِ اون

.. . طشیاز شرا یمگه تو خبر نداشت انِ؟یکه دنبالِ پولِ ک یبگ دختر

 ن؟یحس ادیهان؟ چطور دلت م

 نشست، خودش هم خسته شده بود ... ایمی کرويِ سرِ نیي حس بوسه

 بود ... مونیخودش هم پش

 ...شراکتشون رو به هم بزنن  دیهمون روزي که لج کرد و گفت با از

 یداشت واکنش نشون م اديیدونست ز یمدونست کارش اشتباه ، یم

 ... یداد ول

 اديیز ،یمنطق شهیهممرد  نیامان از غرور و لجاجت ... ا یول

 شده بود! یرمنطقیغ
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 ه وپا تو خونه اش گذاشت قشیرف نیبهتر ان،یبرخورده بود که ک بهش

 یدست رويِ همسرش بلند کرده ... ول

 یم انیبه ک دیدونست با یدونست خودش هم اشتباه کرده ... م یم

 بهش داده شنهاديیچه پ رضایگفت که عل

... 

از هم ب نایکزنگ زد، منتظر بود تا  انیباري که به ک نی... آخر دیکش آه

 گفت انیک ی... وقت یبگه برگرد ول

کرد  کوتشد ... چند لحظه اي س رهیت اشیبرايِ انتقالِ سهم، دن موافقِ

 ... انتظارش رو نداشت ... هر لحظه

و رر اون گانگفت ... ان یبگه دوباره کنارِ هم باشن ول انیبود تا ک منتظر

 هم خسته کرده بود ...

کرد، متعجب سرش رو عقب  سیاش رو خ نهیکه س ایمیهاي ک اشک

 و گفت: دیکش

 خانمم؟ ؟یمیک -

 با بغض گفت: ایمیک
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 ...کنه؟ نگرانشم  یکار داره م یاالن کجاست؟ چ انیک ن،یحس -

 و آروم گفت: سشیرويِ گونه ي خ دیکش دست

 حالش خوبه ... -

 با هق هق گفت: ایمیک

 یودش بخرو از  گرانینبود ... د نطوريیا انی... ک ستی... ن ستین -

 نبود ... نطوريیذاشت ... داداشم ا یخبر نم

 فکر نبود ... یمن انقدر ب برادرِ

 رِ یگه غم؟ بود نیا رِی... مگه غ ایمیبا برادر گفتنِ ک دیدلش لرز نیحس و

 برادرِ اون دوتا بود ... انیبود که ک نیا

 یچ پس کنارشون نبود ... شهیبرادري نکرده بود؟ هم شهیهم انیک مگه

 شد؟ یبرادري؟ چ نیشد ا

 خبر مونده بود؟ یهمه روز رو ازش ب نیشد که ا یچ

 جون به جون هم بسته، نفس به نفس هم بسته نبودن؟ مگه

 تر نبودن؟ یخون ،یاز دوتا برادِر خون مگه

 :دیحواس پرس یب نیاومد، حس رونیآهسته از آغوشش ب ایمیک
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 کجا؟ -

 جواب گرفت: فیضع

 به سر و صورتم بزنم! یآب هی رمیم -

 گذاشت ... ريیرو تو درگ نیو حس رفت

 یم ادشیداشت  یهمه چ نور... به سرعت  ستادیا سالنوسط  جیگ

 اومد ... سرسام آور بود!

 بود؟ دهیرو نشن انیماه بود که صدايِ ک کیاز  شتریب واقعا

 شد؟ اهیشد که دلش س یتو وجودش تکون خورد ... چ زيیچ کی

 ادعاي رفاقت نداشت؟ ادعاي برادري نداشت؟ مگه

 شد؟ یچـ پس

اي زد ... چشم ه انیکه به ک ییحرف ها ادآوريیباز موند از  دهنش

 ... انیملتمس ک

 موهاش رو ... دیچنگ کش به

ز اشش کرد ... چند بار تو آغو یم هیپونزده ساله تو آغوشش گر انِیک

 غم هاش گفت؟
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ش ها ... چند بار همپايِ خنده دیدخن یهفده ساله از ته دل م انِیک

 شد؟

 خواب یب نیساله تا صبح تو تب سوخت و دم نزد تا حس ستیب انِیک

 نشه ... چند بار برايِ اون از خودش

 گذشت؟

 مِ!ک زيیچ کی دیبا هم بودن رو مرور کرد و تازه فهم روزهايِتک  تک

 کم داشت! زيیچ انیک بدونِ

 قش؟یاومد ... کجا بود رف ادشیکمبود به  نیا ریقدر د وچه

 تو ذهنش اکو شد: انیاي گلوش رو گرفت ... صدايِ ک غده

 احوالِ داداش؟ -

 ... نشیغمگ شهیهاش افتاد، چشم هايِ هم لبخند ادی

اش هزد چشم  یاز ترانه حرف م یکه به ترانه داشت ... وقت یعشق ادی

 شدن ... یم یچراغون

 ... نیسست شد ... نشست رويِ زم زانوهاش

 و مبهوت زل زد به روبروش ... مات
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 !دیشد شا ینم باورش

ه کار کرد یدونست چ یشدن به سرش ... م یم دهیپتک وار کوب قیحقا

 محکم تکونش داد یکیبار ...  نیا یول

وباره رو د انگار صدايِ پر از خشم ترانه یکیاومد ...  یم ادشی... داشت 

 براش پخش کرد:

 ؟یدونست یرو نم طشیمگه تو شرا -

دوست  انمهر،یدونست ک یدونست؟ مگه نم یرو نم انیک طیشرا مگه

 یبود؟ مگه نم فشارتنهاش، تحت  شهیهم

 رو نداشت جز اون براي درد و دل؟ یکس انمهریک دونست

 کار کرد؟ یکار کرد؟ چ یچ

ه کنبود  یاومد ... نکنه درد داشت و کس ادشیبه  انیهايِ ک سردرد

 آرومش کنه؟

 ه برايِکنن دایکنه و راه پ ینفسش افتاد ... نکنه نفسش بد قلق یِتنگ ادی

 بازدم؟

 لب گفت: ریهاش سوخت ... ز چشم
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 ان؟یک -

 !انمهریک

 پر از مهر! انِیک

 بود! یمهربون خال شهیهم یِطوس چشممرد  کیقدر جايِ  چه

 انیرج نیداد ا شقدر بچه گانه لجبازي کرد ... چه قدر بچه گانه ک چه

 رو ...

 ؟کردکرد برايِ بخشش خرِ لجاجت رو رها ن یالتماس م انیک یوقت چرا

ه کدي رو جمع کرده بو یو فراموش یهمه سنگدل نیا ایکجايِ دن ا؛یخدا

 مرد نیباره نازلش کردي سرِ ا کیبه 

رو  انیک نطوریبلکه برادرش بود؟ که ا ق،ینه تنها رف انیبره ک ادشی که

 درمونده از خودش نرونه؟

 رويِ گونه اش، مبهوت زمزمه کرد: دیشد، قطره اي چک دیشد بغضش

 ؟ییکجا ان؟یکار کردم ک یکار کردم؟ من باهات چ یمن چ -

ه داشت ب انیکه به ک یداشت تا دوباره مهر و محبت ازیتلنگر ن کی

 بود ... ریچه قدر د ی... ول ادیب ادشی
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! بگه قیو بگه رف ستهینبود که بهش لبخند بزنه، پشتش با یانیک

 !الیخ یداداش! بگه ب

 شده بود! ستیانگار ن انیک

*** 

 !هیبود ... از گر سیخ صورتم

 یتوانِ خارج شدن از گلوم رو نداشت ... چشم هام م گهید صدام

 !هیسوخت ... از گر

 یتويِ عکس ... چشم هاش برق م خندونشرويِ صورت  دمیکش دست

 زد!

 کجا بود؟ انیبود؟ ک کجا

 زحمت وبا سکسکه زمزمه کردم: به

 ؟ییکُـ ... جـا  -

 اشک ... دوباره سوزش پلک! دوباره

چشمه ي اشکم رو فعال  نینبود، حرف هاي حس خودمهام دست  هیگر

 کرد!
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 کردن قطره هايِ اشک از چشم هام! یم فوران

 دم!بو زده به در، عزا گرفته هیاتاق قفل، المپِ اتاق خاموش، تک درِ

 خندلب کیجلويِ چشمم اومد، آه از نهادم برخاست، با  بعدي که عکسِ

 بود به لنز و ترمه خندون رهیخ نیریش

ن ماب ملکه هاي عذ نیحلقه کرده بود دورِ گردنش ... چرا ترمه ا دست

 کرد؟ چرا؟ نیرو تام

کرد تو نبودش  یجرات م نیمرد کجا بود؟ کجا بود که حس نیا

 سوال ببره؟ ریمن رو ز تیشخص

ت باهام صحب نطوریداد ا یهم بود به خودش اجازه م انیاگه ک یعنی

 کنه؟

ب  لکه دستم نشست رويِ رهیرفت که اوج بگ یام م هیصدايِ گر دوباره

 رنگم ... یهايِ ب

 ... انیککه بارها مهر شده بود توسط  ییها لب

 !انیک ان،یک ان،یک ان،یک

 شد؟ یچرا تموم نم پس
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ز اکه  داشت؟ چرا حاال یاز سرم بر نمبود؟ چرا دست  انیهمه جا ک چرا

 بودم، پا دهیکش رونیاش پام رو ب یزندگ

 از خاطراتم؟ دیکش ینم پس

ر ده ب یشد که باعث شد از جا بپرم، دوباره کس دهیاي به در کوب تقه

 و چند لحظه بعد صدايِ سام رو دیکوب

 :دمیشن

 ترانه؟ -

 یحیضچه تو د،ید یحال م نیدهن فرو دادم ... اگه سام من رو با ا آب

 داشتم برايِ یحیداشتم براش؟ چه توض

 و پف کرده از اشک؟ سیچشم هايِ خ نیا

 و آهسته تر گفت: دیبه در کوب دوباره

 ؟یکن یخواهري؟ باز نم -

 گفتم: دهیو نخراش دهیصداي نتراش با

 نـه! -

 :دیدبازهم ... خن یول ستین یخنده اش واقع دیشد فهم ی... م دیخند
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 ... نمیو نه، باز کن بب زهرِ مار -

 یبرادر؟ که چ ینیبب یکردم که چ یهام مشت شد ... باز م دست

 ؟ینیبب

 ضربه اش به در محکم تر شد: دم،یرو گز لبم

 نگرانتن! نای! مامان انویترانه؟ باز کن ا -

 شد تويِ صدام: دایپ بغض

 ... خوامینم -

 شد: یصبگام عقب برم، صداش ع کیکه  دیبار انقدر محکم کوب نیا

م اکه کله  یدون ی! مشکنمشیگرنه به وااهلل مترانه بازش کن ... و -

 خرابِ!

 ... دینگرفت، لگدي به در کوب یجواب یلحظه اي منتظر موند و وقت چند

 ... کردمیباز م دیاي نبود ... با چاره

رو  دیکل راستفشردم و با دست  چپمرو تويِ دست  لمیموبا یِگوش

 عقب یچرخوندم ... در رو باز کردم و قدم

 انداختم ... نییو سرپا رفتم
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 ... داخل شد و در رو بست ... نمیتونستم پاهاش رو بب یم

 چونه ام ... رِیو دست گذاشت ز ستادیا روبروم

.. . دیشد به چشم هام ... ابروهاش باال پر رهیرو باال آورد و خ سرم

 متعجب، با ترس! زمزمه کرد:

 کار کردي با خودت؟ یچ -

هام و مو اش ... بوسه زد به نهی... سرم رو گرفت رويِ س دیام لرز چونه

 گفت:

 شده تران؟ یچ -

 مرد برادرم نیزدم به بازوش، دست هاش حصار شدن دورم ... ا چنگ

 بود ... برادرم!

 رويِ موهام و زمزمه کرد: دیدست کش آروم

 ونه هاتگرويِ  زهیریکنه؛ م یبارونِ چشم تو چشمِ منم تر م یوقت -

 هات حالم رو هیکنه ... گر یم بدتردردم 

 کنه خواهري! یم بد

 تر شد ... محکم تر بهش فشرده شدم ... دیام شد هیگر
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روِي  دیومنم نشستم کنار دستش ... دست کش نیرويِ زم نشست

 گونه هام، بوسه زد رويِ پلک هايِ  یِسیخ

 شده ام ... آروم گفت: سرخ

 ه خواهري؟شد یچ -

 زدم: هق

 !یچیه -

 لبخند زد: کمرنگ

 شد! ینم چشات اندازه گردو نطوريیبود که ا یچیبند! اگه ه یخال -

و شده ام ر مشتکردم ... آروم نوازش کرد گونه ام رو، دست  سکسکه

 پايِ چشمم که ... دمیباال آوردم و کش

 له شده تويِ دستم که اگه از جنسِ  بایتقر یِافتاد به گوش چشمش

 شد! یبه پودر م هیشب زيیسخت نبود، چ

ام شد و انگشت ه دیکه ناخن هام سف یانقدر فشار آوردم به گوش یک

 درد توشون لونه کرد؟
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.. سام . دیکش رونیپنجه هام ب نِیدراز کرد و تلفنِ همراه رو از ب دست

 باهوش بود! یلیخ

ش کردم کا یکرد و من آرزو م یدرك م اتفاقات رو خوب نِ یب ارتباط

 االن درك نکنه!

شد ... اخم هاش آروم آروم هم آغوش هم  میي صفحه ي گوش رهیخ

 شدن ...

لک پ... چشم هاش رو بست و  نمیرو بب صورتشرنگ  رِییتونستم تغ یم

 هاش رو محکم به هم فشرد ... دندون

 به هم چفت شده بودن و صداش خفه بود از پشتشون: هاش

 ه؟یگر از یکن یداري خودت رو کور م ن،یواسه خاطرِ ا -

 از خشمِ صداش! دمیندادم و لرز جواب

.. ام شد . رهیرو محکم پرت کرد تويِ شکمم، چشم باز کرد و خ یگوش

 یِو من از خدا مرگ خواستم که سرخ

 !نمیچشم هاش رو نب یِناگهان

 کرد: کیرو محکم گرفت و صورت به صورتم نزد بازوم
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 !اروئهی نیهات واسه خاطرِ ا هیکه گر نگو -

 نایرِ کاطخهام به  هیبود! گر ی... ول انینبود برايِ ک یاسم مناسب ارو؟ی

 بود!

.. باز . دیکش یقیکنارم نگاه کرد ... نفسِ عم وارِیکج کرد و به د سر

 اي سکوت کرد! قهیچشم بست و چند دق

 ترسوندم! یم سکوتش

ب تا سام ل دیو پنج سال طول کش دنیکش یها مثلِ سال طول م هیثان

 باز کنه و :...

 دوسش داري؟ -

 گشاد بشه؟ نیاز ا شتریهام ... جا داشت ب چشم

 باز بشه؟ نیاز ا شتری... جا داشت ب دهانم

 از سرد و گرم بشه؟ شتری... جا داشت ب تنم

 رفته بود انگاري! اصال پلک داشتم؟ ادمیزدن  پلک

 ونم داد:رو گرفت و محکم فشرد و تک دستم

 دوسش داري ترانه؟ -
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ار تو نگا یبدم، ول نییرو که تويِ دهنِ خشکم نبود رو پا یکردم آب یسع

 کرد! به زحمت ریگلويِ خشک ترم گ

 :گفتم

 ؟یسام؟ اصال ... اصال متوجه یگیم ی... چ یچ -

 زد، سرتا پام رو برانداز کرد و گفت: پوزخند

و رو اون خبرش  نیاز ا یچرا ه ؟ی! چرا نگرانشیآج ستمیمن نفهم ن -

 مدام بهش زنگ یچرا ه ري؟یگ یم

 چرا ... ؟یزن یم

 رو جلويِ صورتم تکون داد و گفت: یگوش

ه ک نهی... جز ا یکن یم هیو گر ینیب یو م یعکس هاش رو نگه داشت -

 ... که ... نهیکه ... ا نهیجز ا ؟یدلتنگش

 ؟یعاشقش

 نیانکار کنم ... خواستم بگم نه! خواستم بگم حرف هاي حس خواستم

 یبه معن دستداغونم کرد که کف 

 نشونم داد: سکوت
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خودت  شِیکن ... پ یه من جواب نده! با خودت طبه من نگو ... ب -

 صادق باش ... به خودت جواب بده ...

رِ اطبه خ چکسی! هنِینگو که به خاطرِ د ؟یستیواقعا عاشقش ن ؟یستین

 شه ... اونم ینم ینگرانِ کس نید

نه!  ... حرفا ... نه خواهرم نیا گفتنِ! فک نکن واسه من راحت نطوريیا

 ی... ول یشه ول یداره پاره م رتمیغرگ 

 !نمتیبب نطوریندارم ا طاقت

 نیکه از دردش صورت جمع کردم ... غمگ راستمپلک  رِیز دیکش دست

 لبخند زد:

...  یه تو خودت باشک! رنیچشم هات درد بگ زي،یکه از بس اشک بر -

 یبارون مونده ه رِیکه مثه جوجه يِ ز

! دنیو بري تو فکر! نه تنها من، همه فهم یگوشه تو خودت جمع بش هی

 اون ترمه ي سر به هوا هم یحت

.. ترانه ده .سا یِنگران هی...  یهست ... نذار پايِ نگران تیزیچ هی دهیفهم

 م بزن دلت رو!خودت رو بشناس ... شخ
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 ... رهیکه د ايیوقت به خودت ب هی نکنه

 و زمزمه کرد: دیام رو بوس یشونیپ

به  هت بگم فک کن به عالقه اتبخوام ب نکهیسخته برام گفتنش ... ا -

 شِیبگم که پ دیبا ی... ول گهیدمرد 

ر از ت قبل یلیخودم، خدايِ خودم شرمنده نباشم ... ترانه من خ وجدانِ

 !یلیدونستم دوست داره ... خ یم نیا

 و گفت: دیکش ینگاهش کردم، آه مبهوت

 اره ...د تو گفت دوس دیباري که منو برد دکتر سرم داد کش نیاول -

 یدونستم و سع یدونستم! م یمنِ خر م

د بون دیکه اون داشت بع یبرايِ دور کردنتون از هم که با عشق نکردم

 ... دوستش داشته یکه تو هم عاشقش بش

 !یباش

 بهم: دیبزنم باز که توپ یحرف خواستم

به  وش کن و خفه شو ترانه ... بذار حرفم رو بزنم ... خوب گوش کنگ -

 من!



 

  2125                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 رو جلويِ صورتم به نشونه ي هشدار تکون داد: انگشتش

. و خودت رو قانع کن .. اریب لی، دلبا خودت صادق باش! حرف بزن -

 نمی... وگرنه بب چیاگه دوسش داري که ه

 ... ماریو خاطراتش دمار از روزگارت در م اونطرف  یمورد رفت یب باز

ره بازد! ... دو یرويِ هم گذاشت ... تازه متوجه شدم نفس نفس م پلک

 نفس گرفت و گفت:

داره! ن یي درست و حساب هیروح انمهریخوب فک کن! ک نایبه ا یول -

 نداره ... یخانواده ي درست و حساب

.. وبه . ديی! رفتارش رو خودت بهتر از من دایدن نیتنهاست تو ا بایتقر

 ! کهمِیاز همه فکر کن که عق شتریب نیا

 هنکیبا ا اي؟یباهاش کنار ب یتون یم نیشه ... بب یوقت پدر نم چیه

 وقت بچه ي چیه ؟یوقت بچه دار نش چیه

 ترانه ... ري؟یرو تو بغل نگ خودت

 ام رو تو دست گرفت و چشم تو چشم شد باهام: چونه
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ه دوسش داشت نطوريیا یتون یم نیواقعا دوسش داري؟ بب نیبب -

 که تو آرزوهات یِمرد، همون نیا نیبب ؟یباش

به جوابِ تو  ازيیات! من ن یجز خوشبخت خوامینم یچیمن ه بود؟

 به خودت دیکه با ییتوخود  نیندارم ... ا

دي ... با خودت که کنار اوم ايیدرب یسردرگم نیبدي تا از ا جواب

 نیو نگران شو! اونوقت بگرد بب نیاونوقت بش

 ... خب؟ ستیکجاست که خبري ازش ن انیچند روزه ک نیا

م هبار  نیا یبگم ... دفاع کنم از خودم! ول زيیباز کردم که چ لب

 از دهانم خارج بشه ... انگشت یینذاشت آوا

 یم اجرا همرو پشت  کتاتوريینصاف اصولِ دا یرويِ لبم ... ب گذاشت

 کرد!

 ام و گفت: یشونیزد رويِ پ بوسه

 با خودت صادق باش! -

 رفت! و
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رف ... منو به رگبار بست و رفت! نذاشت کلمه اي ح یراحت نیهم به

 بزنم و رفت!

 تو وجودم به پا کرد ... یشیچه آت دیو نفهم رفت

 انداخت! یکه من رو به چه برزخ دیو نفهم رفت

 شد! یشده بودم و صدايِ سام تويِ سرم تکرار م رهیدست هام خ به

 سال بود! یِشوخ نیمجد رو دوست داشتم؟ جدي تر انمهرِیک من

 مجد؟ انمهرِیترانه گلپسند، عالقه داشتم باشم به ک من،

 یزندگ مجهولِکه شد مرد  یام بود؟ کس یزندگ منفورِکه مرد  یکس

 ام و یزندگ يِتنهاکه شد مرد  یام؟ کس

 ام؟ یي زندگ گمشده... شده مرد  حاال

 بهش عالقه داشته باشم؟ دوستش داشته باشم؟ من،

م داد یو تنم رو به جلو و عقب تاب م دمیهام رو به هم کش دست کف

... 

 یبا خودم صادق م یچکردم؟ در مورد  یم یرو با خودم ط ی((من چ

 رو دوست داشتم؟ انیبودم ... مگه من ک
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 نیریي مظلومش جلويِ چشمم ظاهر شد ... لبخند هاش ... ش چهره

 نه؟ )) د،یخند یم

نبود! آزار  رو تکون دادم! نه!اصال ... خنده هاش آزار دهنده بود ... سرم

 بود!نـه! نبود! یدهنده نبود ... ول

د روغ بوده؟ گفت دوستم داره ... بهم عالقه داره ... دروغ بود ... ن ی((م

 انیود ... نبود! دروغ بود ... ک... نبود ... ب

...  ردکگفت! ثابت  یگفت به من عالقه داره ... نه ... راست م یم دروغ

 نکرد؟ چرا ... ثابت کرد! ))

سون زده ام رو گذاشتم رويِ گونه ام، چشم بستم و هرا خیهايِ  دست

 زمزمه کردم:

 کنم؟ چرا؟ یهش فکر مبچرا  کنم؟یاصن چرا دارم بهش فکر م -

 یشدم ... قدم مونی... اما پش تختمشدم و گام برداشتم سمت  بلند

 عقب اومدم ... (( چند ماه بود که تختم، تخت

 شدم؟ )) یبود؟ چند ماه بود هم آغوشش م انمهریک

 :دمیبه گوشم زدم و غر یآروم یِلی... س دمیگز لب
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 خفه شو! -

 رو کردم خونسردي ام یگرفتم ... چشم هام رو بستم وسع یقیعم نفسِ 

 ... دست هام رو مشت ارمیبه دست ب

 لب گفتم: ریبار تکرارش کردم ... ز نیو باز کردم ... چند کردم

 ...ت که! آروم نگفت به زيیچ دختر آروم ... یآروم ... آروم ... ه -

 مه کلمه رو پشت یحرف زده بود ... کل ی((اما گفته بود ... سام کل

 ه بود ...کرده بود و گفت فیرد

 !وجودمزده بود به خرمنِ خشک  جرقه

 ... دوستش داري؟ دیسوال پرس کی ازم

 واقعا نه بود؟ یقاطعانه گفتم نه ... ول ومن

 ... واقعا نه بود ... واقعا نه بود؟ نه! نبود! آره

 خودم هم شک داشتم! به تیبه موجود یبا حرف هايِ سام حت حاال،

 بود و نبود خودم ...

 وبودنش فکر کن  میعقبا وجود  ؟یگفت فکر کن و بگو عاشق یم سام

 بیي عج خونوادهبا وجود  ؟یبگو عاشق
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 ؟یفکر کن و بگو عاشق بشیغر و

 ... من عاشقش نبودم! نبودم

 یمبلندش رو ماساژ  یِشونیسردرد داشت، انگشت هام پ یچرا وقت پس

 دادن؟

 به خاطرِ عالقه نبود ... دلسوزي بود! نکهیا

 یم میناراحت بود، آغوشم رو بهش تقد یبود، وقت ریدلگ یوقتچرا  پس

 کردم؟

 بودم! ونیبهش مد چون

 کردم؟ یجلويِ نازي ازش دفاع م چرا

 کنن! یبهش ظلم م نمیتونستم بب ینم چون

 چرا؟

 ازم دفاع کرده بود ... )) چون

 یگم م ارشبکردم ... سرم شلوغ بود ... مثلِ بازارِ شام که شتر با  یپوف

 شد ... ذهنِ منم پر از فکر بود که همه با

 شدن! یمخلوط م هم
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 ...زدم  هیتک راستم دستام رو به کف  یشونیي تخت نشستم ... پ لبه

رايِ ب فکر کنم؟ یفکر کن ... به چ انیبودنِ ک میگفت به عق ی(((سام م

 مگه فکر کردن داشت؟ ؟یچ

 کنم! یبود! من که قرار نبود باهاش زندگ میعق خب

کنن؟ چطور همسرانشون  یم ی... چطور زندگ میعقهمه مرد  نیا

 ان؟یباهاشون کنار م

 ! هست؟ستین یبچه از پرورشگاه کارِ سخت کی گرفتنِ

 ... )) ستین

ه ارد یلیو خودم رو از پشت رويِ تخت رها کردم ... چه دل دمیگز لب

 موضوع فکر کنم ... من که قرار نیمن به ا

 !ستیهمسرش باشم ... هست؟ ن ستین

ش وازن انیکرو فرو کردم تويِ موهام ... ((موهام؟ چند بار دست  دستم

 داشت آرامشِ یشد تويِ موهام؟ چه لذت

 هاش ... )) دست
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 دمیکش یم غیتونستم ج یخودم! اگر جا داشت، اگر م هیشدم عل خشم

 کیداشت دست هايِ  ی... که چه لذت

 !به؟یغر مرد

ود! ب آشنا بیاي! آشنا بود ... عج بهیبود؟ چه غر بهیغر انیک به؟یغر

 شناخت! یم بیخلق و خويِ من رو عج

.. ساخت باهام . یشناخت که م یشناخت! م یشناخت؟ آره ... م ی((م

 ... )) انیعجب صبري داشت ک

 !... کالفه شده بودم ... فکر ... فکر ... فکر دمیپهلو چرخ به

 !ريیشدم از نوع زنج یم وونهید داشتم

 نداشت؟ یخوب تیشخص انی((ک

 ... چرا نداشت؟ داشت

 یسخت یِ نبود ... فقط زندگ فیکه ضع انیبود ... نبود! ک فیضع

 داشت!))

 کرد! یتونستم ذهنم رو کنترل کنم که مثلِ فرفره کار م ینم

 :دمینال فیضع
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 ... یتفکري که توي سرم انداخ نینت به تو و العنت به تو سام ... لع -

 دستم نگاه کردم ... حلقه؟ به

گشتم ان داشت هنوز تويِ یلیچه دل اوردم؟ی((چرا حلقه رو از دستم در ن

 باشه؟

 حلقه رو تويِ انگشتم کرد؟ روزِ خواستگاريِ سام؟ نیا یک انیک

 بود! نیاش جلويِ چشمم اومد ... غمگ چهره

 )) چه قدر دلم سوخت! اد؟یگفتم ن بهش

.. . دمیام کش یشونیرو تويِ شکمم جمع کردم و دستم رو به پ پاهام

 ... انیهايِ ک بوسه گاهیجا

.. داشت ... مهر داشت ... محبت داشت . تی((چه قدر بوسه هاش امن

 نداشت!

ردن ب کوج ادتهیهوس باز بود ...  انیهاش از رويِ هوس بود ... ک بوسه

 هاي دست هاش رو؟ نبود!

دستش کج رفت؟ بوسه هاش همه بويِ  یهوس باز نبود ... ک انیک

 داد ... بويِ عشق! )) یم یمهربون
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 ؟یعاشق بود ... عاشقِ من! من چ انیچشم هام گرد شد ... ک عشق؟

ا فکر ها ... از ج نیشد خالص شد از ا ی... کاش م دمیرو جو لبم

 ... دمیجه

داشتم  اتاق ... نید اکردم ... کاش بزرگ تر بو یو عرض اتاق رو ط طول

 شدم! یخفه م

...  دممرد نبو نی((من عاشقش بودم؟ نه! خب معلومه نه ... من عاشقِ ا

 همه ي کارهام از رويِ دلسوزي بود ...

 ادنِخوندن ها، ماساژ د ییها، الال دنیي محبت هام! درآغوش کش همه

 مدافعش لیدردناکش، وک یِشونیپ

ودن ب ها، همراه ستمیبرگردوندنِ س در برابرِ مادرش، تالش برايِ شدن

 باهاش ... من دوستش نداشتم! من

بشم؟  میعقمرد  کیتونستم عاشقِ  ینبودم ... مگه من م عاشقش

 شد ... یوقت پدر نم چیبود! ه میعق انمهریک

ه تونستم ب یمادر بودن رو دوست داشتم ... اونوقت م تینها یب من

 از حسِ خوبِ مادري بگذرم؟ انیخاطرِ ک
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 یکه خدا م یبودن ینبود گذشتن از حقِ خوبِ بهشت ریپذ امکان

 تونستم عاشقِ  یپايِ مادران! م رِیگذاشت ز

نوزاد رو  کیکودك،  کیبچه،  کیوقت نطفه ي  چیبشم که ه مردي

 تونست برايِ مادر بودنم به وجود ینم

 اره؟یب

 نیکه نُه ماه جن یداشت؟ مگه فقط کس یبیشد؟ چه ع یچرا نم خب

 کنه مادرِ؟ یحمل م

 نی. ارو به فرزندي قبول کردن .. یهمه زن که کودک نیهمه زن! ا نیا

 یم یهمه فرزند که منتظرِ مادرن! چ

 سختآدم ها باشم؟ سخت ! نیاز ا یکیتونم  یمگه؟ مگه من نم شه

 اي گهیدکردن برايِ بچه ي فرد  مادري

 ه!تونه پدر باش یو مردت نم یمادر باش یتون یکه تو م یحال در

.. .ود بمحسنات داشت! صبور  یلیخ یبود ول میبود ... عق میعق انمهریک

 انمهریمهربون بود ... با سخاوت بود! ک

 العاده بخشنده بود ... خوش اخالق! فوق
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ند داوخداشت ... دست هاش پر ازمحبت بودن ... انگار  یگرم لبخندهايِ

 تو دونه دونه ي سرانگشت هاش مهر

 و ردددرد داشت، با وجود  ی... وقت دنیکرده بود براِي بخش جاگذاري

 یتالش م دید یغمش، اشکم رو که م

 داشت! ییایبرايِ آروم کردنم! نگاه هايِ نقره اي رنگش دن کرد

 اش!ي نقره فام ه رهیشدي ... خ یکرد، جذب م ینگاهت که م انمهریک

 رويِ صورتش! کیکوچتا ماه  دو

وش نشونه ي خاصِ صورتش بود ... صورت گوشه ي ابر یِگرفتگ ماه

 کرد! یرو مظلوم تر م مظلومش

ه توانبا همه ي ضعف هاش پش انمهریبود ... هست! ک یخوبمرد  انمهریک

 بود))!

 ان؟یکرِ بودم و به فک واریي د رهیبود خ قهیخودم اومدم ... چند دق به

 زده ... مات! بهت

 کردم؟ یفکر م یداشتم به چ من

 ان؟یک به
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 دوست داشتنش؟ به

 کردم؟ یکار م یداشتم چ من

ه واجمجمله تکرار شد تو  نیکردم؟ چند بار ا یکار م ی(( من داشتم چ

 که تو خونه ي یشب ان؟یهاي من و ک

ه و ب... مادرم ر دیمن، خواب زده شد و وحشت زده از خواب پر پدريِ

 ... من کنارش نشستم و دیآغوش کش

تم اشدمن  دمیبار بود که پرس نیب اولکردم موهاش رو ... اون ش نوازش

 کردم؟ )) یکار م یچ

 ! از خودم و افکارم ...دمیخودم ترس از

 کار کردي؟ یکردم ... سام، با من چ بغض

 مباديِ  سِییر یک دمش؟یبار د نیبرايِ اول ی((من دوستش داشتم؟ ک

 و به چشمم اومد اخالقش؟ دمیآداب رو د

 برام رمهانیطوفان نشده بود، ک رِیام درگ یاون روزها که هنوز زندگ ؟یک

 مرد کیاحترام بود ...  قابلِمرد  کی
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ر که مجبو یام؟ وقت یزندگ منفورِ شد که شد مرد  یو معتبر! چ مهم

 که فقط ییشدم برايِ پاس کردنِ چک ها

 ن،م! شیا غهیبه بابا تعلق داشت، بهش رو بندازم و شدم زنِ ص اسما

 ... داد زد سرم انیترانه، شدم معشوقه ي ک

. چند بار ... گفت دوستم داره .. ستمی... نه؟ داد زد! گفت معشوقه اش ن

 دل؟ زِیبهم گفت نفس؟ چندبار گفت عز

 انداخت؟ ینشست و به تن لرزه م یانقدر حرف هاش به دل م چرا

.. . انمهری! کیچه قدر با محبت و با فروتن د؟یبار دستم رو بوس چند

 کار کردي با من؟ )) یتو چ انمهریک

 ... آهسته آهسته! زیر زیهق کردم ... ر هق

 زدم ... زانو

 رو دوست داشته باشم! انیتونستم ک ی((من نم

 ... لیدل کیهزار و به

 ل؟یدل کی
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.. هم خواست بهم تجاوز کنه! تو خودت مقصر نبودي؟ بودم؟!نبودم . یم

 تجاوز کرد؟ چند بار یبودم و نبودم! ول

بود  کیو گرفت؟ چند بار صورتش سرخ شد، نبضش نزدخودش ر جلويِ

 رگش رو پاره کنه و تو رو تو آغوشش

 و گفت آروم باش؟ چند بار؟ تجاوز نکرد ... کرد؟ نه! فشرد

 بودن؟ هزار راه بود برايِ جبرانش! میعق

ي که ه اکنم؟ خونواد یخونواده زندگ نیاش؟ مگه قرار بود با ا خانواده

 یرو طرد کردن ... از روزِ اولِ زندگ انیک

 !اش

 ... یاش؟ حساس بود؟ حساس بود و دوست داشتن هیروح اخالقش؟

 )) ؟یداشتن دوست

 د!تن زد! تند یزد ... م ی... قلبم؟ نم گردهام گرد شد ... گرد  چشم

 سرد شد ... گرم شد! تنم

 يِ اشدم به دست هام! به انگشت هام ... به جوالنگاه نوازش ه رهیخ

 !انیک
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 دوستش نداشتم ... نداشتم ... نداشتم ... داشتم! من

 بدنم قطع شد؟ یِاتیح اعمالِ

 کردم؟ یقلبم رو، تپش هاش رو احساس نم گهیشد که د قطع

 دم؟یکش یانگار نفس نم گهیشد که د قطع

 رو دوست داشتم؟ انی((من ک

 !دمیرو دوست داشتم و نفهم انیداشتم! من ک دوست

راِي د ببود تويِ قلبم ... گوشه اي نشسته بود و منتظر بو شهیهم انیک

 اظهارِ وجود!

 ده ...اوم اومد مردي هم بوده که به چشمِ دلم ادمیرفت ... تازه  یوقت و

 چه چشمِ کوري! یول

زد به قلبش،  ینازي با کلمات خنجر م یدوستش داشتم که وقت من

 نشستم رويِ زخم یشدم مرهم و م یم

 تا مرزِ سکته رفت،من هم تا مرزِ  یداشتم که وقت ! من دوستشهاش

 که دمی! نفهمدمیمرگ رفتم و خودم نفهم
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 ... من از ختمیچشم باز کرد، از ترسِ از دست رفتنش اشک ر یوقت

 متنفر نبودم ... دوستش داشتم ... من انیک

 رو دوست داشتم!)) انیک

 زده زمزمه کردم: بهت

 نه ... -

 نداشت! امکان

 دوست نداشتم ... داشتم!رو  انیک من

 رو دوست داشتم! انیناباوريِ خودم، من ک نِی... در ع یول

 مجد عالقمند بودم! انمهرِیبه ک من،

...  شتمبا صدا شکست ... نه! من دوستش نداشتم ... داشتم ... دا بغضم

 داشتم ...

 :دمیکش ادیفر

 کنه ... لعنتت کنه ... خدا لعنتت کنه! خدا لعنتت -

 یمرد عالقمند شدم؟ ک نیبه ا ینبود رفتارم ... من ک خودم دست

 کرد تويِ دلم؟ چه وقت شهیمحبت هاش ر
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 شد؟ دلشبند  دلم

خواستم بهش  یخواستم دوست اش داشته باشم ... من نم ینم من

 بودم! یعالقمند باشم ول

شتنِ ندا هاي سام برايِ دوست بهانهبرايِ رد  دمیتراش یم لیکه دل بودم

 !انیک

 رو دوست داشته باشم، من قرار بود تقاصِ تک تک انیک دیانب من

 نکهی... نه ا رمیهايِ سام رو ازش بگ حرف

ن و م یِموقت وندیکه مخالف بود با پ سامخود  نکهیبشم! نه ا عاشقش

 بهم بفهمونه من بهش عالقه دارم ان،یک

 ... نـه!

 وضجه زدم: نیرويِ زم دمیکوب مشت

 !ـــخوامینم -

 ديمر با شدت باز شد ... چشم هايِ پر از اشکم رو دوختم به قامت در

 زدم: غیکرد ... ج رونیرو و امیکه دن

 ازت متنفرم! متنفرم سام! -
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 قدم جلو گذاشت، زار زدم: هل

 !خوامیخوام دوستش داشته باشم ... نم ینم -

جب تع... مادر م رهیسمتم، دست هاش رو باز کرد که تو آغوشم بگ دیدو

 کرد، پدر نگران ... ترمه و یهم منگا

 یم ممن، نگاهم رو دوختم به سام ... گلو یوحشت زده ... ول اریکام

 دمی... دوباره مشت کوب ادهامیسوخت از فر

دش اش جمع کرد و تنم رو به خو نهیکه دست هام رو تويِ س نیزم به

 گفت: یفشرد و با نگران

 خواهري؟ هیچ زم؟یعز هیچ ه؟یچ -

 :دمیته دل عربده کش از

 رو دوست داشته باشم! انیک خوامیمن نم -

 ... داشتم! یول

 دوستش داشتم! من

*** 

 و آهسته گفت: دیام رو بوس یشونیپ
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 بخواب ... خب؟ -

ول طباز و بسته کردم ... ساعت ها  یهايِ خسته ام رو به آروم چشم

 در ظاهر آروم بشم! درونم دیتا شا دیکش

 ظاهرا، به خاطرِ خانواده ام آروم گرفتم! یبود ول غوغا

 زمزمه کرد: د،یگلوم کش رِیتا ز یي نازك رو به آهستگ ملحفه

 ؟یبرم؟ خوب -

دونستم ساعت از چهارِ صبح گذشته و برادرم، با چشم هايِ  یم

 محلِ کار بشه ... یِصبحِ زود راه دیسرخش با

 رمق گفتم: یب نیبنابرا

 آره ... خوبم ... برو! -

ر ، هرمق ینگاهم کرد، لبخند زدم، هر چند کمرنگ، هر چند ب دیترد با

 !یواقع یچند بدونِ حس

مه و آهسته زمز دیکش یشونیدست به پ د،یلب گز د،یرو که د لبخندم

 کرد:

 م ... لعنت به من!زد یباهات حرف م دیلعنت به من ... نبا -
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رويِ  دیام گذاشت و دست کش یشونیخم شد و بوسه اي به پ دوباره

 موهام ... آروم گفت:

 شک!موش مو امیبه اتاقِ توئه ... فقط صدام کن ... با سرم من گوشم -

و رن که سام م یگذشت از زمان یکردم اما لبخند زدم ... سالها م بغض

 یکرد! وقت یموش موشک خطاب م

کرد و  یپسرخاله ي مادرم، من رو عروسِ خودش خطاب م همسرِ

 نیگفت: ا یب مبه ل شخنديیبرادرم با ن

 موشک رو چه به عروس شدن ... موش

 ... سام رفت و من موندم و ورطه اي از افکار و دردها! رفت

 رديرو دوست داشته باشم ... دوست داشتنِ م انمهریک خواستمینم من

 ردننبود، سخت تر از م اهامیروکه مرد 

 !یرو دوست نداشتم ... چه دروغِ بزرگ انمهری... و من ک بود

*** 

 یم پشت پلک هام مردي رو تصور یِاهیهام رو بسته بودم و تو س چشم

 کردم از گذشته اي نه چندان دور!
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 روز ... خبري ازش نبود! نیلحظه، ا نیکه حاال، ا مردي

 هفته؟ کیروز گذشته بود؟  چند

 !دیرس یتري به نظر م یطوالن زمانِ

 برگشته بود شرکت! ن،یحس

 انیز کا یکه حت یلیاز اون ... وک ابتیبه ن ان،یک لِیوکدرخواست  یِط

 سري دستورات از کی یخبرنداشت و ط

کار رو  انیبرد، براساسِ خواسته هاي ک یازش نم یکه نام یشخص

 انیخورد از ک یبرد و قسم م یم شیپ

 نداره! خبري

کرد خبري هر  یم یسع نیگذاشته و حس انیکرو بر سالمت  فرض

 !چیه ی... ول رهیچند کوچک ازش بگ

 حلقه ام رو لمس کردم و آروم چرخوندمش ... راستمدست  با

همه مدت متوجه نشدم؟ خواب  نیخواستم ... چطور ا یم یچ من

 همه عمق نداشت نیبودم؟ خوابِ مرگ هم ا
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اق که تفو ا ريیهمه درگ نیا دی... شا یمشکالت زندگ دی... شا دی... شا

 ... یشد ول فیرد همپشت 

 ، نپخته بود ... دوستش نداشتم!احساس برام خام بود نیا

، حس نیا دیکردم من دوستش ندارم تا شا یمدام با خودم تکرار م و

 کلمه اي که حک شده بود رويِ قلبم نیا

 بشه! پاك

 ی! حسدیحسِ جد نیقابلِ لمس بود، عذاب آور بود ا ریبود، غ سخت

 خواستم باورش کنم! یکه نم

 مادر! رويِ شونه ام قرار گرفت، چشم باز کردم و سرگردوندم ... یدست

و  رمپد یبودن ... حت دهیانداختم ... همه فهم نییسرم رو پا نیشرمگ

 یاز ناراض دیاخم هاش نشونه اي بود شا

 !بودنش

 د:قرار دا خودشچونه ام و صورتم رو برابرِ صورت  رِیگذاشت ز دست

 نت؟من؟ از مامادزدي؟ از  یچشمات رو از من م -

 به گونه ام: دیزد و دست کش لبخند
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گذره  یتو سرت م یفهمم چ یم نمیاگه چشمات رو هم نب یمن حت -

 آوردم، بزرگت کردم ... اتی... من به دن

 گفتم: نیبه زم رهیدهن فرو بردم و نگاه خ آب

 بابا ... بابا خوبه؟ -

 ... کوتاه: دیکش یآه

 کم ... هیخوبه ... فقط خب ...  -

 :دمیگز لب

 د؟یفهم -

 کرد: کیرو گرفت و به خودش نزد بازوم

 رو؟ یچ -

 یرو که حت زيیبود؟ چ دهیرو فهم یشد تويِ صورتم ... چ رهیخ و

 خودم هم قبولش نداشتم؟

 فشرد و گفت: یرو کم بازوم

 عالقه داري؟ انیبه ک نکهیرو ترانه؟ ا یچ -
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 نوز ازم هعالقه داشتم؟ مغز انی! داشتم؟ واقعا به کفی... خف دیلرز تنم

 بود ... ومدهین رونیخشمِ شب ب یِ گنگ

 بود تا به آماده باش برسه! مونده

 خشن شد: یکم صداش

 نه؟ ایداري  -

 داد، محکم: تکونم

 هان؟ حرف بزن دختر! -

 سر بلند کردم و به خودم جرات دادم تويِ  یدهن فرو بردم، کم آب

 چشم هاش نگاه بندازم:

 !دونمینم -

 از ته چاه خارج شد! چ،یانگار از ته حنجره که ه صدام

 ؟ی! دنبالِ چدیچرخ یهاش نوسان داشت تويِ صورتم، م مردمک

 !تیواقع کیدنبالِ  دی... شا دونمینم

 کرد: زمزمه

 داري؟ دیترد -
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ر کا که توش، ذهنِ آدم یبود؟ حالت دی... اسمش ترد دونمینم د؟یترد

 ذارن یواقعه رو باور کنه م کینکنه، نخواد 

 د؟یترد

 نگاهش رو دور تا دورِ اتاق چرخوند: کالفه

 ؟یقبول کن خوايیرا خودت نمداري ترانه ... داري! چ -

 بود که قبولش کنم؟ یبود؟ چ یکردم ... دوست داشتن چ بغض

 اراده لب باز کردم: یب

 هست؟ یاصن چ -

 گرد نگاهم کرد: ییچشم ها با

 ؟یچ -

ه وانردادم از گلو تا بغض هم  نییفتم، باز آب دهن رو پارو گر دستش

 اش بشه:

 مامان؟ هیدوست داشتن ... چ -

 !دیگفتنم با بغض بود ... شد مامان

 رويِ ابروهام و زمزمه کرد: دیهاش نم برداشت، دست کش چشم
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کنه؟  یاپ تاپ متدلت  ادیاسمش که م ؟یدلت تنگشه؟ نگرانش -

 کشیمحکم؟ دوست داري همه اش نزد

اش دوست داري فقط توجه اش به تو باشه؟ آره؟ دوست داري بر ؟یباش

 ؟یاش رو در کن یخستگ ؟یباش نیبهتر

 ست،ین بیغر ست،ین بیدوست داشتن ... دوست داشتن عج شهیم نایا

 ی... ساده اس، ول ستیگنده ن اديیز

 !قیعم

ن شوا یبودم، به معن دهیز مادر نشنکه تا حاال ا ییاز حرف ها ریمتح

 بودم؟ انیهم فکر کردم ... من نگرانِ ک

باشم تو نگاهش؟ دوست داشتم روحِ  نیدوست داشتم بهتر دلتنگش؟

 خسته اش رو آروم کنم؟ قلبم ... تاپ تاپ

 کرد؟ یم

 یلاز عق ماناامان از ناباوري،  یآره بود ... ول نهایجوابِ همه ي ا دیوشا

 ره،یرو بپذ واردهخواست شوك  یکه نم

 ولتش رو! ستیو ب ستیدو یحت
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 گذاشت و آهسته نجوا کرد: صورتمهاش رو دو طرف  دست

 یباور نم خونم ... یمنو مادر ... دوسش داري ... از چشمات م نیبب -

 دوست داشتنت رو؟ قبول ... زود یکن

. بشه دخترکوچولويِ خودم .. ریدست بجنبون! ممکنِ د ی! ولباورش

 !نطوريِیهم شهیعشق، عالقه، محبت هم

.. . یکنیکه دلبسته شدي و باور نم ینیبیو م ايیروز به خودت م هی

 ... برايِ  هیخوبمرد  انیشک نکن ... ک

 یچیاس ... نگرانِ بابات هم نباش ... ه نهیگز نیداشتن بهتر دوست

 انیات، اگه تو با ک یجزخوشبخت خوادینم

چون خودش  ذارهیمطمئن باش سنگ جلويِ پات نم یشیم خوشبخت

 گذره یاز جونش م انیدونه ک یهم م

 یندگش زو چند ما تو خونه ا نیداد چند یتو ... وگرنه اجازه نم برايِ

 ... به عنوانِ همسر ... اگر هم اخم یکن

 ... شبتیتو همِ واسه خاطرِ حالِ د هاش
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. از حرف هاش .. دیلرز یبه مردمکم دوخت ... تنم آهسته م مردمک

 خوب نبودم ... واقعا خوب نبودم ...

دستپاچه  د،یرويِ پلک هام و بعد ناگهان عقب کش دیکش دست

 لبخندي زد و گفت:

 انیک برادرِ نکهیت مثه ازنگ زد گف ایمیرفت! ک ادمی نیاي واي ... بب -

 ... نجایا انیاش دارن م یب یو ب

ت تر احتا ر رونیب میریم اریبهت بگم من و بابات و ترمه و کام خواستم

 معذب باشن دی... شا نیحرفاتون رو بزن

 ،چالِخیتو  دم،یرو چ وهیم ،یدم کن ییچا دی... سماور روشنِ، فقط با

 ییراینره پذ ادتیهم هست ...  ینیریش

 ها! یکن

ده ش یپبگم نرو ... بري من چطور قد راست کنم جلويِ برادرِ ک خواستم

 کنم بهش یي مردي که حس م

 ... دهانمبه سقف  دیزبونم چسب یدارم ... ول عالقه
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ا ن بکه خانواده ام رفتن و منو تنها گذاشت دمیچشم هايِ خودم د با

 رو داشتن! انمهریبويِ ک مایکه مستق ییکسا

قت بود؟ چه و کارکجا بود؟ مگه قول نداد کنارم باشه؟ چه وقت  سام

 کنارِ نامزد بود؟ بودن

 دیم باهمتا بف ه،یبه ک یو ک هیبه چ یتا متوجه بشم چ ام،یبه خودم ب تا

 کار کنم، تا حرف هاي مامان رو یچ

ده مسلط بشم زنگ ز تنم فیبه خودم و لرزشِ خف یکنم، تا کم لیتحل

 ییدونستم چه کسا یم دیشد، و من شا

 !ستادنیا در پشت

*** 

 ییایمیکنارم نشسته بود، ک ایمیکردم ... ک یهاي شال بازي م شهیر با

 گوشم زمزمه کرد رِیکه به محضِ ورود ز

صحبت بشه ما هم  انیداد اگه قراره درباره ي ک حیترج نیحس که

 نیو پوزخندي زدم! پوزخند زدم به حس میباش
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که از خودش روندش؟  یانیاش مهم شد؟ کبر انیچطور ناگهان ک که

 یکه آرزوي به درك رفتنش رو م یانیک

 کرد؟

 با صدايِ گرفته اي گفت: یب یب

 بگو ... خبري نداري ازش؟ ترانه؟ راستش رو -

 هگید یب یمهربون نبود! ب رزنِیبه نظرم اون پ گهیکردم ... د نگاهش

 ... حالِ  دیرس یاصال به نظرم مهربون نم

 رفت! یجلويِ چشمم رژه م انیک بد

 م:دارم؟ تلخ گفت نهیکردم ازشون ک یرو صاف کردم، چرا حس م صدام

 مهمِ؟ -

 صداش هم: د،یلرز یب یهايِ ب مردمک

 بچه امِ! انیمعلومِ! ک -

 :قیعم یلیزدم ... خ پوزخند

 ودي؟گفت کاش مرده ب یم انیبود به ک یواقعا؟ پس ک -
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سرزنشگر  رانیم د،یگرفت و شونه هاش لرز نییسرش رو پا یب یب

 حلقه یب یکرد، دستش رو دورِ ب ینگاهم م

 و آهسته گفت: کرد

 نکن ... هی... گر زمینکن عز هی... گر ـشیه -

 نگاه دوخت به نگاهم: سیسر بلند کرد و با چشم هايِ خ یب یب

 که چطوري اریگفتم ... به روم ن زيیچ هیکردم ...  یاشتباه هیمن  -

 لِ بچه ا م رو شکستم ...د

ر زا وبود  دهیخونه اش دراز کش نِیاومد که رويِ زم یم ادمیرو  مردي

 بهش گفته یب یب نیزد ... چون هم یم

 !مونديیکاش زنده نم بود

 تر شدم: تلخ

 یوقت نیدون یم ن؟یکار کرد یباهاش چ نیدون یم ارم؟یبه روتون ن -

 داشت؟ چطور یاومد خونه چه حال

 ییهویهمه سال پشتش بودي که  نیا ؟یچطور تونست ؟یب یب یتونست

 تنهاش بذاري؟ نطوريیا
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 رو فشرد و گفت: رانیمهق کنان دست  هق

از  تنازي ام داش داشتم ... دخترم ... یمن چه حال یدون یتو که نم -

 رفت! یدست م

 کرد: دایگلوم رو گرفت، صدام خش پ بغض

 نایون کرفت ... شماها با کارات یهم اون شب داشت از دست م انیک -

 ... نیرو فراري دار

 و گفت: دیبه موهاش کش یپوزخند زد، دست نیحس

 !رنیتقص یها هم کامال ب یبعض -

 نگاهش کردم، ابرو باال برد و سري تکون داد و گفت: زیو ت تند

 ه؟یهان؟ چ -

 هام مشت شد: دست

 منظور؟ -

 :دیخند یعصب د،یخند

 ...تو نبود  نی! مگه امنظور؟ کامال واضحِ -

 با هشدار صداش زد: ایمیک
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 !ـنیحس -

 و گفت: دیاخم در هم کش نیحس اما

اال  دونه اال خودش؟ ینگم؟ همه رو مقصر م زيیچرا بهش چ ه؟یچ -

 کم بهت انیخانم، ک نمیخانواده اش؟ بب

ت وقزد؟ اون شیکرد؟ کم برايِ خونواده ات خودش رو به آب و آت محبت

 جر زيیچ ؟یازت خواست؟ چ یچ

 ؟یلعنت یچ ؟یبهش دادي؟ چ یجز عشق؟ چ محبت؟

ه ک ییتونه من رو مقصر بدونه؟ با صدا یسوخت، چطور م یهام م چشم

 گرفته بود گفتم:

که  نیبود یب یتو و ب نینداشتم ... ا یمن نبود ... من گناه رِیتقص -

 ... یب یب ادتونه؟ی...  نیعذابش داد

 یکرد ول یکه با دست صورتش رو خشک م یرزنیرو دادم به پ نگاهم

 و دیبار یچشم هاش باز هم م ده؟یچه فا

ي از ه اکم بود برايِ شکستنِ دلِ مردي که انگار خدا نشون دنیبار نیا

 ادگاریهر محبتش رو تو وجودش به 
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 که هر یضو با بغ هیفرستادم از ر رونیبود ... نفسِ لرزونم رو ب گذاشته

 گرفت ادامه دادم: یشدت م لحظه

. رو ..ب یمرده ... بهش گفت لیذل یگفت ؟یبهش گفت یچ ؟یب یب ادتهی -

 یب ادتهیبرو ...  شهیبرايِ هم یگفت

و ت ایه؟ ومدا ایچرا زنده مونده؟ چرا به دن نکهیگله کردي از ا ادته؟ی ؟یب

... 

 انیشدم ... به مردي که به ک رهیخ نیبه جلو گذاشتم و به حس یقدم

 تونستم ینم گهینداره، د اقتیگفته بود ل

 :رمیهق هقم رو بگ جلويِ

بودي!  تو مثال دوستش ؟یآدم یلیداري مثال؟ خ اقتیل یلیتو خ -

 مشکل یکل یبرادرش ... پسش زدي ... وقت

پسش زدي ... تو  ستیاش عادي ن یزندگ یدونست یو تو م داشت

 هان؟ ؟ینداشت ريیتقص

م لحظه اي از جلويِ چشم انیچشم هايِ خندونِ ک د،یهام لرز شونه

 شد، صدام باال رفت: یدور نم
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 خوامیرو م انی... من ک نیبه خاطرِ شماها رفت ... شما باعث شد انیک -

... 

، زد، دستش رو به سمتم دراز کرده بود یسست شد، صدام م زانوهام

 لبخند داشت و چالِ  یلبخند داشت ... لعنت

 لب گفتم: رید ... زار زدم و زاش تو چشم بو گونه

 خوام! یرو م انمیمن ک -

*** 

 ...: نرایو گوش دادم به م وانیهايِ لرزونم رو حلقه کردم دورِ ل دست

. .. یب یترانه، ب ن،ی... من، حس ... تک تکمون میهمه امون اشتباه کرد -

 مظلوم بودنش رو، مهربون بودنش رو،

 نیر... با کوچکت میدیش رو دها بی... فقط ع میدیبودنش رو ند خوب

 ... میتنهاش گذاشت یاشتباه

 جمع و آرومتر گفت: نِیرو چرخوند ب نگاهش

 انیک یب یب وقت، تا آخِر عمرم روزي رو که چی... ه میاش کرد یعاص -

 ... رهینم ادمیکرد از  رونیرو اونطور ب
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 اس ... رهیخ یب یکه به ب نمیب یشب خوابِ چشم هاش رو م هر

 یي دست هاش موندم ... لعنت رهیبه چشم هاش و من خ دیکش دست

 انیبه دست هاي ک یبیعجشباهت 

 انیمهرِ ک پردست  ،یدست چینبود ... ه انیدست هاي ک ی... ول داشت

 هق زد و ناله دهیرنگ پر یب یشد! ب ینم

 :کرد

 ... غلط کردم خدا ... غلط کردم -

 :دیدست از جلويِ صورت برداشت و زبون رويِ لب کش رانیم

 ... یب یکردي ب یفکرش رو م دیاون روز با -

 فت:گ دیلرز یکه م یی... آروم و با صدا دیکش یزد به مبل و پوف هیتک

 ... به نیصر ندونرو مق گهی... پس همد میاش کرد یهمه امون عاص -

 یرو درست نم یچی... ه نیهم اتهام نزن

 مینکان جبر میتون یوجه نم چیو به ه میاندازه مقصر هی... همه به  کنه

 ... ی... ول میرو که بهش زد ییزخم ها
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يِ رو به خاطرِ اون تو نطوریشد ا یم یبود راض انیک نیکنیفکر م یول

 نیاونم سه تا از مهم تر ن؟یایهم در ب

 اش ... یهايِ زندگ آدم

 کرد و گفت: یب یبه ب ینگاه مین

 مادربزرگش ... -

 زد: یکجداد، لبخند  نیرو به حس نگاهش

 برادرش ... -

 لب گفت: ریو ز دیشد، آه کش رهیبه من خ و

 عشقش! -

 ي غده نیخواست ا یاز جونِ من م یکرد ... چ یرهام نم یلعنت بغضِ

 کرد؟! یکه داشت خفه ام م ؟یسنگ

 ان؟یبودم؟ بودم ... وک انیعشقِ ک من

 بستم و آهسته زمزمه کردم: چشم

 عشقم ... -

 هام مشت شد، هق زدم: دست
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 ... تو رو خدا ... نیکن دایرو پ انیک -

مرد  نیمگه ا د؟یلرز یشونه هام رو ماساژ داد و چرا شونه هاش م ایمیک

 نطوریهمه آدم رو ا نیبود که ا یک

 چیه که ییایمیک ا،یمیکار کرده بود که ک یخودش کرده بود؟ چ نگرانِ

 باهاش نداشت جز همسرِ  ینسبت

 لِ با د انیکار کردي ک یکرد؟ تو چ یم هیبه خاطرِ نبودش گر دوستش

 مرد؟ ییما؟ کجا

 و گفت: ستادیسر پا ا نیحس

 م؟یکن داشیکه پ میکار کن یچ -

 و گفت: دیچشم بست، لب گز رانیم

.. . میکردن دایپ یچیه یخونه اش ول میدنبالش ... رفت میبگرد دیبا -

 کجا رفته ... مینشونه اي که بفهم چیه

نبود  زيیچ چیه یبود با عجله رفته که اتاقش نا مرتب بود ... ول معلوم

 مقصدش کجاست ... دیکه بشه فهم
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 رانیو سرخش رو به م سیصداش رو صاف کرد وبا چشم هاي خ ایمیک

 گفت:

 کنن ... اشدیتونن پ ی... اونا زودتر م میخبر بد سیخب به پل -

 رفت وگفت: پنجرهبلند شد، قدم زنان به سمت  رانیم

 هشت –و هفت  تسیبمرد  هی میبگ م؟یبگ یچ مینه! بر سینه ... پل -

 رونیخودش از خونه اش ب لِمی به ساله

ه ک ینتا زما م،یبگ سیبه پل یحت ای م؟یکن داشیخواد ما پ یو نم رفته

 یم رضایعل نیکنن مطمئن باش داشیپ

 که کار ییبفهمه هم مطمئنا شرکا و شرکت ها رضایعل یو وقت فهمه

 یفهمن، و وقت یباهاشون م نیکن یم

 کهافتن، و اونوقت  یبه هل و وال م ستیشرکت ن سِییبشن ر متوجه

 روز هیتو  یممکنِ شرکت ضرر کنه ... حت

د همه کار نکر انیو ورشکست بشه. مگه ک نیبا سر بخوره زم ممکنِ

 دیپس بابرايِ سرپا نگه داشتنِ شرکت؟ 
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 ويِریها و ن کالنتريتک تک  میبر نکهیکرد ... ا دایاي پ گهید راه

 مارستانیب نطوری... هم میها رو بگرد یانتظام

شده ن ... آب که رسهیکه به ذهنمون م ییهر جا ییمایرو ... و هواپ ها

 !نیبره تو زم

و رده ي مردي شدم که پر رهیو موشکافانه خ دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 چشم دوخته بود اطیکنار زده بود و به ح

 گفتم: ی... به سخت

خواي  ینم ورشکست بشه ... چرا انیک یخوشحال بش دیتو که با -

 بشه؟ نطوریا

 از ته دل، آروم گفت: د،یکش یآه

 من جبران کنم ... بوده ... حاال وقتشِ شهیچون برادرمِ! هم -

ه توقف کرد ک یب یچرخوند و رويِ ب تیجمع نِیو نگاهش رو ب برگشت

 کرد ... یم هیو گر دیلرز یهنوز آروم م

 انیچون من اشک هايِ ک دیکرد؟ شا یاشک هاش دلم رو نرم نم چرا

 پناه ... یبودم، مظلومانه! ب دهیرو د
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 د،یزلر شد ... چونه اش رهینگاهش رو باال آورد و به چشم هام خ یب یب

 چشم هاش پر از ندامت بود ... پر از

 نبود؟ انیک یچه سود وقت یمونی... اما پش یمونیپش

و  گفت ... من هم مقصر بودم، من هم رنجوندمش ... یراست م رانیم

 بودم و اما ... برايِ من مونیمن هم پش

 سودي نداشت! یمونیپش هم

*** 

 ک؟یو  هزار

 و دو؟ هزار

 و سه؟ هزار

 تمداش دیگرفتم و ام یاش تماس م یود که با گوشبار ب نیهزارم چند

 بار بگه الو؟ کیکه 

 دیم کلستو دوباره د رمیبود برام، تا جون بگ یهر بار تنفس مصنوع انگار

 ايِ یرو فشار بده ... اما چه اح تماس

 نبود! انیک خط پشتوقت فرد  چیاي ... ه هودهیب
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 زدم به موهام ... چنگ زدم وتودلم زارزدم: چنگ

 ان؟یک ییکجا -

 بازهم شماره اش روگرفتم. نگران

که  ودببار  نی... چندم یتويِ گوش دیچیزن پ زیهم صدايِ نفرت انگ باز

 گفت خاموش است یداشت با پوزخند م

 د؟یخند یام م یبه من و نگران و

 شدم! یم وونهیزدم ... داشتم د یرو مشت کردم، نفس نفس م دستم

 کردم: زمزمه

 ... کوفت خاموش است ...دردخاموش است  -

 زدم: غیام رو روي تخت انداختم وج یگوش

 اموش است ...تو سرت که خ باباممرض خاموش است!درد  -

 :دمیض نالابغنگرانِ من ... ب شهیبازشد،پدرِ نگرانِ من،مادرِ هم درباشتاب

 ... ستیجان چیه انیبابا ... ک ستین -

 رويِ گونه ام و گفت: دینشست، دست کش روبروم

 ... شهیم داشیپ -



 

  2168                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 :دیام لرز چونه

 ... قهر کرده! ادینم -

ه دستش رو دورِ شونه ام حلقه کرد و سرم رو ب ن،یزد، غمگ لبخند

 اش چسبوند: نهیس

 دوسش داري؟ -

 زدم ... هق زدم ... هق زدم! هق

 !دنیرو شده بود ... همه فهم دستم

 رازِ تازه شکفته ي من رو! دنیفهم همه،

 کردن؟ انکار کردن؟ یداشت مخف دهیچه فا پس

 و ناله زدم: راهنشیزدم به پ چنگ

 !یـلیخ -

 و آروم گفت: دیموهام رو بوس د،یام رو بوس یشونیپ

 ... ادیم دمی... قول م ادیکار کرده با دلت بابا؟ م یچ -

 ه!اشمحکم ب ن،ایمن چه قدر دوست داشتم قولِ پدرم هم مثلِ قولِ ک و

*** 
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شت بودم، صورتم رو تويِ گوديِ سرم رويِ بال داريیخواب و ب نِ یب

 جابه جا شدم ... یو کم دمیکش

و اليِ پلک هام ر یشد ... به سخت دهیرويِ سرم کش یکردم دست حس

 باز کردم، آرنج خم کرده بود و سر بهش

 کرد ... آروم گفت: یزده بود ... با لبخند نگاهم م هیتک

 بشه؟ داریخواد ب یخانم گلِ من نم -

 انمهر؟یحبس کردم ... ک نهینفس تويِ س یناگهان داریاز د شوکه

 خودش بود؟

 و زمزمه کرد: دیام رو بوس یشونیشد و پ خم

 !یشیم ینگام نکن خوردن نطوريیا -

 زده صداش زدم: بهت

 ان؟یک -

 و مهربون گفت: دیبلند خند د،یخند

 ان؟یجونِ دلِ ک -

 کردم: بغض
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 کجا بودي؟ -

 ام شد و گفت: رهیخ

 جايِ دور! هی -

 زد! یاش، رويِ قلبش اما ... نم نهیرو گذاشتم رويِ س دستم

و ر موهام دیاش و بوس نهیزد ... هراسون سرگذاشتم رويِ س ینم قلبش

 نداشت! یتاپ و تاپ چیه یول

رنگش نگاه کردم،  یو به چشم هايِ طوس دمیزده سر عقب کش وحشت

 م رو به بازي گرفت و آرومالله ي گوش

 :گفت

 قبول کن رفتم! -

 دهکر سیشدم ... عرق خ رهیهام رو به شدت باز کردم وبه سقف خ پلک

 ام هیبود تنم رو ... تمامِ هوايِ تويِ ر

 دادم ... رونیاز سوز ب پرآه  کیبا  رو

 بود ... خواب! خواب
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 وه دست ت سرو یخواب هاي ب نینُه روز ... نُه روز که نبود و من با ا شد

 کردم ... یپنجه نرم م

 هم ام و تويِ تخت نشستم، خوابِ بعد از ظهر یشونیبه پ دمیکش دست

 شد! هربهم ز

 وز پامهن وشدم و لباسم رو تويِ تن مرتب کردم ... در رو باز کردم  بلند

 رو داخلِ سالن نگذاشته بودم که صدايِ

 ... .. سام و باباباعث شد اخم کنم ... هر دو آشنا بودن . یپچ پچ

 زیتش شدم و گو کیزد ... نزد یبازِ اتاقِ روبرو بهم چشمک م مهین در

 کردم ...

 نیهم رانیاالن ... م یشتن ولدنبالش گ یلیترانه بفهمه غوغاست! خ -

 پس افتاده ... دیکه شن

 گفت: نِیکه معلوم بود غمگ ییبا صدا پدرم

 از کجا معلوم خودش باشه؟ -

 و ... ناراحت: یهم عصب دیکالفه بود ... شا سام
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ل نداره بره دخودش هم  گهیم نی... حس خورهیمشخصاتش بهش م -

 سرد خونه ... از ما ...

م نارِ هکو هاي پازل ر کهیکرد ... مثلِ فرفره ... ت تیتند تند فعال ذهنم

 یسردخونه؟ کس ران؟یم ن،ی... حس دیچ

 به دنبالشن؟ که

 ان؟یردخونه ... کزد! مثلِ س خی تنم

د کر یم دایربط پ نیبود که هم به حس یبود که دنبالش بودن؟ ک یک

 و رانیاصال مگه چند تا م ران؟یو هم م

 سرد خونه؟ م؟یشناخت یم نیحس

ق خوردم! صداش به حدي بود که در چهارطا نیسست شد ... زم پاهام

 باز بشه ...

نگ لب باز کنه به چ نکهیوحشت زده کنارم زانو زد، قبل از ا پدرم

 رو: راهنشیپ دمیکش

 سردخونه اس بابا؟ یک -

 دستش رو دورم حلقه کرد و گفت: نگران
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 ؟یگیم یبابا؟ چ هیسردخونه چ -

 هاي تويِ اون اتاقک انمهریاالن تنِ ک یعنیگلوم رو گرفت ...  بغض

 ده؟یفلزيِ سرد خواب

 گفتم: یآورد، به سخت یفکرش هم نفسم رو بند م یحت

الش خوش ح رانیکه م هی... پس ک دمی... حرفاتون رو شن دمیشنمن  -

 مرده؟ انیبابا ... ک ست؟ین

 رو رويِ لبم گذاشت، سام با تحکم گفت: یآب وانِیل یدست

 ... یکن یداري سکته م نویبخور ا -

 رو گرفتم: سام... ملتمس مچِ دست  دمیسرد رو نوش آبِ

 انِ؟یک ؟تو رو خدا ... درسته؟ راست -

 یکاش ... نگاهم رو چرخوندم ... مادرم با چشم هايِ دیازم دزد نگاه

 ترمه رو تو کَرپ ارِیبود، کام ستادهیگوشه اي ا

 داشت ... ترمه اي که بغ کرده بود ... آغوش

 راست بود! پس

 مرده بود! انیک
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 !رید یلی... خ دمیفهم ری... چه د دیچیضجه ام پ صدايِ

 اش چسبوند: نهیسرم رو به س دیلرز یکه م ییبا صدا بابا

 !ستیعلوم ندخترکم ... هنوز که م ستیمعلوم ن زيیهنوز که چ -

*** 

ه ک یسکمجد،  انمهرِیروبروم بودم ... ک وارِیبه د رهیزده خ خیو  مات

 دوستم داشت، تینها یدوستش داشتم و ب

 بود؟ مرده

دن تا بو اش رو توِي کاور پوشونده بودن و منتظر دهیاالن تنِ ورز یعنی

 بزنن؟ کتیبشناسدش و بهش ات یکس

 ناشناس نباشه؟ گهیکاغذ بهش بچسبونن و د کهیت کیرو با  اسمش

نها م تهچشم به راه بود؟ که تويِ مرگش  انینُه روز ک نیتمامِ ا یعنی

 نباشه؟

 وديشد ... موج یتويِ گلوم بزرگتر م نامشروعِبه لحظه موجود  لحظه

 بود، موجودي که خالف بود، یم دیکه نبا

 و اساسِ وجودش دروغ بود ... بغض! هیکه پا موجودي
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 نبود، بود؟ نه! انیبغض داشته باشم؟ اون که ک دیچرا با من

 نشسته بود نیلرزون روبرويِ من رويِ زم نیهام سوخت ... حس چشم

 یدوست نهیبود تا بره و بب اوردهی... طاقت ن

 کشه ... یشده! نفس نم ستیرو سرش آوار شد، االن ن که

جنازه ي ناشناس، با مشخصات  کیبه  دنیاز دو روز گشتن رس بعد

 نیا دنِیناباور، تنها با شن رانِی... م انیک

 .ه ..... تنها تونست به سام خبر بد نیکرد و حس دایپ فشار خبر،افت

ي جرات نداشتن برن تا مرده ا چکدومیهمه مرد و ه نیبود؟ ا بیعج

 رو از چشم انتظاري انیک دیرو، شا

 ارن؟یدرب

 نیه هبلند بلند ... ب د،یخند یهقم رو تويِ گلو خفه کردم ... م هق

 ... دیخند ی... قشنگ م دیخند یم دنمیکش

 نه؟

 یم ییخودنما دستم پشت فیرو مشت کردم ... رگ هايِ ظر دستم

 داشت ... یدست هايِ قشنگ انیکردن ... ک
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ت ي تنک، با رگ هاي برجسته ... دسدست هايِ مردونه با موها نه؟

 که هر نقطه اش، سرانگشت به ییها

 کرد! یم قیمتري سوزن، محبت تزر یلیم چندمثل نوك  سرانگشت

بودم  دونبود ... نبود؟ چه قدر نا نیری... طعمِ حضورش ش دمیرو گز لبم

 که لذت نبردم از حضورش ... از ذره ذره

 کرد بهم ... یم قیعشقش که تزر ي

 بود؟ نه ... نبود! نیا رِیقدر ناشناس بودم ... غ من

زد،  نایبه ک یحرف یب ی... اگه ب ی... مقصرِ اصل دیمقصر بودم و شا من

 به هم زد انیرفاقتش رو با ک نیاگه حس

 ادیز اده گرفت با بودنِ من، با عشقِ من و منِ کور ش یآروم م انی... ک

 بردم محبت به اون رو!

 !دیسنگ بود؟ شا دلم

 شود! یم ریچه زود د دمیفهم یم وتازه

 ردممردي اومد ... چرا هر چه قدر اصرار ک نِیقدم هايِ سنگ صدايِ

 غش کنم؟ دیترس ینذاشت من برم؟ م
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 یمردم ... م یم دیکردم، نه ضعف! شا یکنم؟ نه ... نه غش م ضعف

 !انیمردم از مردنِ ک

شم هاِي چ نهیمن، با احساسِ نوشناخته اش طاقت نداشت بب قلبِ

 رنگش برايِ یبا مژه هايِ مشک انیک یِطوس

 بسته شده ... شهیهم

 ود،از جا بلند شده ب رانیرو به زحمت چرخوندم به سمتش ... م سرم

 که مجبور یبود ... سام ستادهیروبرويِ سام ا

 انِ؟یک همرد ردکه م نهیجورِ همه رو بکشه ... که مجبور شد بره و بب شد

 :دیلرزون پرس ییبا صدا رانیم

 بود؟ انیبود؟ ک -

نزد، سست شده بود انگار و با خم شدنِ زانوهاش و  یحرف سام

 هم من وجود ادیانگار بن واریپايِ د دنشیسر

 شد! سست

 بود؟ ردهشده، م منمرد  تازهمرده بود؟ مرد  انیواقعا ک یعنی

 و ناله زد: دیبه سرش کوب نیراه گرفت رويِ گونه ام ... حس اشک
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 خدا ... ای -

 رپ رو گفتنش راهرو انیکاومد و صدايِ بلند  نیبا زانو رويِ زم رانیم

 زد هیتک یشونیکرد ... و بابا ... پدرِ من، پ

چشمِ  يِاشک هايِ تو دیدونم ... شا ینم د؟ی... شونه هاش لرز وارید به

 آوردن یمن بودن که به لرزش در م

 هاش رو ... شونه

 ر؟آخ یعنی ان؟یپا یعنیتمام؟  یعنیکردم به سام ... سکوتت  نگاه دوباره

 :رمق لبخند زد، زمزمه کرد یچرخوند ... ب تیجمع نِیرو ب نگاهش

 نبود ... -

 رو صداسه اون هم نِیبودم که رويِ هوا، ب ازمندینبود ن دنِ یبه شن انقدر

 !دمشیرو هوا قاپ یو بدحال

ده زن یعنیزنده اس؟  انیک یعنیهام ... نبود؟  هیکرد تويِ ر ریگ نفسم

 نبود؟ انیک ناشناختهاون مرد  یعنیبود؟ 

 یم ادیزد وفر یشونه هاي سام رو گرفت و تکونش داد، زار م رانیم

 :دیکش
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 نبود؟ ایسکته ام دادي ... بود  یلعنت -

 رو گرفت، انگار ضعف کرده بود: رانیبازوهايِ م سام

 خودش نبود! ی... ول اش بود هینبود ... نبود به خدا ... شب -

 سر داد و سر رويِ زانو گذاشت ... هیبا صدايِ بلند گر نیحس

 کرد ... هیسر رويِ شونه ي سام گذاشت و بلند بلند گر رانیم

 ن ...براجدوباره برايِ  یفرصت دیزنده بود و شا انیهم داشت ... ک هیگر

*** 

 ... سخت بود برام! یهايِ لرزونم رو جلو بردم ول دست

 هوا! لونیاپس کیدست و پا زدن واسه  نیجون کندن ... ع نِیع

 !انیک یب ان،یزدم به در ... خونه ي ک هیتک یشونیبستم و پ چشم

از  ینشون دنِکر دایپ دینبود ... به ام یکردم ... راه یباز م دیبا باالخره

 نیتو ا اط،یح نیپا گذاشته بودم تو ا انیک

 یدلم آروم نم یسرزده بود ول نجایبه ا رانی! هرچند مواريیچهارد

 زدم ... یگرفت تا خودم هم سري نم
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 دیگرما، کل نیبود تويِ ا بیوبا دست هايِ سردم که عج دمیکش عقب

 رو داخلِ قفل بردم و چرخوندم ...

 یالکه در باز شد حجمِ سکوت هوار شد رويِ سرم ... خونه ي خ نیهم

 !خِی خِیو سرد ... 

 یبیها خاموش و گردو خاك به طورِ عج نداشت ... چراغ یزندگ حسِ

 همه جا نشسته بود ...

 کردم یهايِ خونه حس م گوشهرو تک تک  انیگرفت ... حضورِ ک دلم

 وجود باز هم خونه روح نیبا ا یول

 اي بود! گهید زِی... بودنِ خودش چ نداشت

 ازهت نکهی... با ا دمیکش دیبستم و دستم رو رويِ کل سرمرو پشت  در

 دوست داشتم کلِ خونه یاولِ صبح بود ول

 گشت بهش ... یرنگ برم نطوريیا دیروشن کنم ... شا رو

 انیک، بود ونیزیبه تلو رهیخ انیبود، ک دهیرويِ کاناپه دراز کش انیک

 نشسته بود و داشت به نیرويِ زم
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 من رو تو آغوشش گرفته انیکرد، ک یم یدگیشرکت رس قراردادهايِ

 کرد ... یبارون م بود و بوسه

 ... دمیکش یرو رويِ سرم گذاشتم ... پوف راستم دست

 د!ورآ یهجومِ خاطرات که پاتک هاش داشت منو از پا در م نیاز ا امان

نه ... نگاهم رو دور تا دورِ خو ستادمیا سالنرفتم و وسط  جلوتر

 کرد؟ دایپ انیاز ک یشد نشون یچرخوندم ... م

 ...... پرِ خاك بود ... رد موند روش  دمیکش زیرو رويِ م انگشتم

 م؟ردک یاز کجا شروع م دیرو دور تا دورِ خونه چرخوندم ... با نگاهم

همه  نیبود ... ا بیرو رويِ مبل انداختم که خاك بلند شد ... عج فمیک

 روز؟ ازدهی –گرد و غبار فقط تويِ ده 

نه توبکه  بود یگشتم؟ چ یم یدنبالِ چ دیتو سالن و آشپزخونه با مثال

 !یچیباشه؟ ه انیاز ک ینشون

 و ریرو هم ز ونیزیکنترلِ تلو یزدم و حت یچرخ نانیمحضِ اطم یول

 رو کردم!
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 یحت ای، تکه اي کاغذ دیکرده بودم که شا دایدار بود اما وسواس پ خنده

 کنترل باشه! رِیشماره اي ز

 ی. پوفشد به درِ اتاق ها .. رهیکمر که راست کردم نگاهم خ جهینت یب

 کردم ... عذاب بود ... عذاب!

ره اطخ انیباهاش از ک ایدن ایکه دن یبود پا بذاري داخلِ اتاق عذاب

 برايِ من و احساِس جوونم مثل نیو ا یداشت

 بدتر! مثل مردن! یبود ... حت شکنجه

م ر قدخواب و با ه اتاقِرو به دندون گرفتم و قدم برداشتم سمت  لبم

 داشت با تمامِ قوا پاماز نوك  یکیانگار 

 !دیکش یم رونیرو ب جونم

 انقدر حالم بده ییوقتا هی

 حالتو یاز هر کس پرسمیم که

 پشت من کنمیحس م ییروزا هی

 دنبال تو گردهیشهر م همه
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...  شد اتاق رو پس زدم و با باز شدنش هجومِ خاطرات رو سرم آوار درِ

 بالشت ها من نِیهمونجا برويِ تخت، 

 !انیو ک بودم

انه حمقااي که اون روزها برام ناخواسته بود و چه قدر  یخواستن آغوشِ

 ... مردي که با دمیکش یازش عذاب م

 زد! یرويِ سرم و بوسه م دیکش یدست م محبت

ن م شده و یچیباند پ یبود با دست ستادهیجلويِ پنجره مردي ا قایدق

 زدم به دستش ... یبودم که بوسه م

ويِ ر یقسر تکون دادم و نگاهم رو چرخ دادم دورِ اتاق ... اورا کالفه

 که هر کدوم گوشه اي ییو پوشه ها نیزم

 شده بودن ... پخش

نشستم و سرسري خطوط و نوشته ها رو جلويِ چشمم  وسطشون

 گذروندم ...

 به زده بودم هیانداختم که کفش رو تک یراستتنم رو روِي دست  وزنِ

 ... نیزم
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ط به بوهمه مر هیگذشته و بق خیدقت کردم ... چند تا نامه ي تار شتریب

 و رابط لیاز وک ینشون دیشرکت ... به ام

 .و بخونم .. رمیمجبور شدم تک به تک برگه ها رو به دست بگ ،یحت

يِ ه هاخراب و داغون از نوشت ی... با اعصاب دیطول کش یساعت کی دیشا

 که ییکه خوندم، و چشم ها یربط یب

 سرسوخت از خط به خط شدن و بند به بند جمله ها رو پشت  یم

 گذاشتن، بلند شدم ...

 یو وقت ختمتند بهش اندا یاتاق بعد شدم ... اتاقِ نوزاد ... نگاه یِراه

 فوري دمشید یو بدون دستخوردگ زیتم

ه د بت بو! سخت بود، نبود؟ سخانمهریکدور شدم ... اتاقِ نوزاد  ازش

 شب لباسِ مهیخاطرِ آوردنِ مردي که ن

 ... ختیر یبه بغل گرفته بود و اشک م نوزاد

 لطبگم غ شه؟یعذابت تموم م یک ا،ی... خدا دیکوب یتند تند م قلبم

 ؟یش یم یکردم راض
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 زيیچاومد که  ادمی ریرو آزار دادم، غلط کردم د انیغلط کردم ک خدا

 غلط ا،یبه اسمِ عشق تويِ قلبمِ ... خدا

ت ي سخ هیپا نیاز شرِ ا یکن یو منو خالص م یکن یرو قبول م کردن

 ؟یزندگ

 ات کنارِ من تباه شد یمنم که زندگ مجرم

 گناه شد کی هیتو برايِ من شب عذابِ

 ببخش، مقصرم منو

 اشتباه شد! دوباره

 ... لیدل یشد به اتاقِ بعدي ... لبخند زدم!ب دهیکش نگاهم

ک وضعِ آشفته اش لبخند رويِ لبم خش دنِیدرو هل دادم و با  درش

 شد!

 ومکه هر کد ییکه عکس هاش پخش و پال بود ... لباس ها ییها آلبوم

 گوشه اي آواره بودن ...

 نِ یب نایک تارِیهايِ باز و بسته که گوشه و کنار افتاده بودن و گ کتابِ

 ... یاون همه شلوغ
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 ... تاریبه عکس ها، به گ دمیزانو زدم و دست کش کنارشون

 !انیک راهنِیها ... لباس ها ... پ لباس

 باسلاراده حمله کرد به  یرنگ رو و صورتم ب یطوس راهنِیزدم پ چنگ

 ... انگارِ بويِ خوشش مونده بود روش!

 پرهیم یکه جا گذاشت یرهنیداره از پ عطرت

 کردم ... لب زدم: بغض

 خواد! یدلم خودت رو م -

 لمد ـبیبودنِ خودش رو، آغوشش رو کرده بودم ... عج هوايِ ــبیعج

 خواست! یخودش رو م

 مهربونِ خودم رو! یِ مو مشک یِطوس چشم مرد

 ابرو و زخمِ محوِ رويِ گونه اش ... یِماه گرفتگ با

 کردمروزا هوات  نیتو ا رونیمنِ ح کردم؛ هوات

 ونگاهم رو رويِ عکسا چرخوندم ... دمیکش آه

 !نیتنها و غمگ شتری! بانمهریک
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 دیبه عکس ها دقت کردم، هر عکس شا شتریرو کج کردم و ب سرم

 بود! انیاز گذرِ عمر ک ینشون

 یب از عکس ها، دست دورِ گردنِ یکیزدم به خنده ي پهنش تو  لبخند

 انداخته ... یب

 ش وکه ثابت بود، غمِ چشم ها زيیچ یکرده بود ول رییهر عکس تغ تو

 بود. صورتش تیمظلوم

 و ... دیچرخ نگاهم

تم و داشکنارِ هم ... بر نیو حس انیتوقف کرد ... ک یرويِ عکس ناگهان

 نگه داشتم ... صورتم کینزد

 نِ یبنشست  یآشنا بود ... اخم اديیقدر عکس برام آشنا بود ... ز چه

 یجلويِ چشمم جون م ريیابروهام ... تصو

 ... گرفت

 ... ایدن قِیرف نی... بهتر ایبرادرِ دن نیرو برگردونم ... بهتر عکس

 دستک! ان،یک اليِیزده شدم ... و مات

 ... انیممکن بود ک یعنی...  یعنیموندم بهش ...  رهیلحظه اي خ چند
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 فمیزده از جا بلند شدم و هجوم بردم به سالن، دستم به ک جانیه

 ام بلند شد یگوشبود که صدايِ زنگ  دهیرس

اشه ب اي گهیممکن بود هرجايِ د انیک دینداشت ... شا یلیدل دی... شا

 زد داري راه رو یته دلم داد م ،یکی یول

 ري! یم درست

 نه؟ ،یاعتماد کرد به اون ته دل دیاوقات با یبعض

. .. بود انیو ک لیوککه در به در دنبالِ رابط  ینیبود ... حس نیحس

 جانیکه تماس رو وصل کردم با ه نیهم

 :دیکش ادیفر

 کردم! داشیپ -

 گفتم: شوکه

 رو؟ یک -

 زد: یکرد، نفس نفس م یم فیرد همپشت  عیرو سر کلمات

 شرکت! یِ... منش یمینمِ کرکردم! خا دایرابط رو ... رابط رو پ -
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 ان؟یک یِمنش ؟یمیخانمِ کر ؟یمیباز موند و چشم هام گرد ... کر دهانم

 و محجوبِ شرکت؟ ریدخترِ سر به ز

 داد: یم حیتند تند داشت توض نیحس

 هیا روز نیکرد مچش رو گرفتم ... ا یصحبت م لیداشت با وک یوقت -

 درصد هی یحت یزد ول یکم مشکوك م

 یکرد وقت یصحبت م لیکردم اون باشه ... داشت با وک یفکر نم هم

 کردم ... زیگوش ت دمیرو شن لِیاسمِ وک

رنگش مثه گچ  دتمید یگفت! وقت یرو بهش م انیکدستورات  داشت

 ... اول فشاراشتمش تحت شد ... گذ دیسف

 یو جماعت دیدستش رو رو شده د یوقت یبگه ول زيیخواست چ ینم

 اليِ یرفته و انیرو نگران، بهم گفت که ک

 ود،رفته ب ادمیمنم  یوقت بود که بهش سر نزده بود، حت یلیخ خودش،

 رفته دسـ ...

 :دمیحرفش دو نِیب یخودش؟ با خوشحال اليِیو

 دستک؟ -
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 :دیاي ساکت شد و بعد متعجب پرس لحظه

 ؟یدون یتو از کجا م -

و ر الیو قیکه آدرسِ دق زیررويِ خط  عکس،که نگاهم پشت  همونطور

 دادم! حیتابوندم، براش توض یداد م یم

.. .رويِ دوشم مستقرش کردم  یدادم و با چنگ رس فیرو داخلِ ک عکس

 چشمم رو دور تا دورِ خونه گردوندم ...

 داد: یم حیداشت توض کسرهی نیحس

 یوکالت مچهین هیقبل از رفتن بهش سپرده بوده و  انیک نکهیمثه ا -

 هايِ هیتو ما دونمیبهش داده بوده ... چه م

 باهاش ... یتلفن نکهی... مثه ا نیهم

 رو بستم و محکم و قاطع گفتم: در

 !رمیمن م -

 داد که :... یهمونطور داشت ادامه م نیحس

 ري؟یکجا مدر تماس بو ...  -
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.. . دمیکش رونیسام رو ب نِیماش موتیبستم و ر سرمرو پشت  اطیح در

 لبخند رويِ لبم نشسته بود:

 دستک! رمی! مانیدنبالِ ک رمیم -

 بلند شد: ادشیفر صدايِ

ه تو تازه مگ ؟چه قدر راه یدون یدختر؟ زده به سرت؟ م یگیم یچ -

 بلدي؟

 یرو روشن کردم، حاال که نشون نیرو چرخوندم و موتور ماش چییسو

 تیفرصت رو غنم دیشده بود با دایازش پ

 شمردم: یم

 وشته بود ... کاري نداري؟ن عکسآره ... بهت که گفتم، پشت  -

 حرص گفت: با

 یراه م گهیدو ساعت د یکیتا  رانی... من و م اریبازي درن وونهید -

 ... میافت

 راهنما زدم و گفتم: چراغِ

 م!دنبالِ شوهر رمیکاري ندارم، دارم ممن به شما  -
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 بعد با خداحافظ گفتن تماس رو قطع کردم ... و

 خوندم و راه افتادم ... یالکرس تیرو جا زدم، آ دنده

 الِ که دوستش داشتم ... دنب یرفتم دنبالِ شوهرم، کس یداشتم م من

 یزندگ یِداشتن دوستام، مرد  یزندگمرد 

 !ام

 موارهجاده چه ه شت،یپ امیم دارم

 چه قدر بويِ عطر تو رو داره! هوا

*** 

 فشردم؟ یبارِ چندم بود که زنگ رو م برايِ

د و بو به خون نشسته دیرفت، خورش یم یکیدونم ... هوا رو به تار ینم

 از رمیبگ یکردم جواب یم یمن هنوز سع

 پاسخ! یب فونِیبسته و آ درِ

ا ه ببمونم که همرا نیو حس رانیمنتظرِ م نکهیبه شک بودم ... ا دو

 که، به خاطرِ من همراهشون شده بود، یسام

 ... نکهیا ایراه بودن  تو
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ود! ش ببه داخل انداختم ... خود یاز طرحِ گُلِ رويِ در نگاه دوباره

 خودش بود ... نِیماش

نگاه به  کی شدم ... آهسته ... کیبود نزد واریخودم که کنارِ د نِیماش به

 ست ...نگاه به را کیچپ ... 

 ... گذروندن یاکثرا کنارِ ساحل اوقات م یروزِ تابستون کیعصرِ  تو

ه ک یانسالینگاه به چپ کردم و منتظر موندم خانم هاي م کی دوباره

 ریزدن از ت یبه دست با هم گپ م لیزنب

 خارج بشن ... رسم

وِي رويِ کاپوت رفتم و بعد ر یمحو شدن بدون معطل واریدپشت  یوقت

 سقف ...

 آدمِ معطل کردن نبودم! من

 عمل بودم ... آدمِ

 شدم ... زونیآو گهیدو از سمت  دمیباال کش واریرو از د خودم

و رم چشم ها دیاز ترسِ افتادنِ شد یول نینبود تا زم اديیي ز فاصله

 بستم و خودم رو رها کردم و ...



 

  2194                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 نیاجود نرمِ شمشادهايِ جوون فرود اومدم با و وبوته هايِ بلند  رويِ

 مهم نبود ... یدردي به تنم نشست ول

 دلم بود که انگار شده بود رختشور خونه! مهم

 ..چرخوندم . بزرگ اطیدهن فرو دادم و نگاهم رو دور تا دورِ ح آب

 استرس داشتم! بیعج

 داد و رو اعصابم یحسِ ترسِ ناشناخته تو دلم داشت جولون م کی

 رفت ... یم ورتمهی

 بود! بیدوختم به درِ ورودي و آروم قدم برداشتم ... عج چشم

 انقدر مرتب بود؟ اطینبود و ح داريیسرا چیه یعنی

و  لوکاپوت ج یفرو رفتگ دنِیرد شدم که ... با د انیک نیجلو ماش از

 دیتنم لرز ن،یي خم ماش شهیش بزرگترك 

 افتاده بود! ختیشدم که از ر نیي ماش رهی... مات و مبهوت خ

رِ دعقب عقب رفتم و به  نیکرده بود به ماش ریکه نگاهم گ ونطورهم

 ... نفسم حبس شده بود ... دمیورودي چسب

 ؟یاومده بود؟ راننده اش چ نیماش نیبه سرِ ا ییبال چه
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واب جرا بود؟ اگه بود چ انیبود! ک بیو در رو باز کردم ... عج دمیچرخ

 داد ... نبود؟ اگه نبود چرا در قفل ینم

 نبود؟

 رونی. ب.. دمیرو که داخلِ سالن گذاشتم از سرديِ هوا به خودم لرز پام

 همه نیهمه گرم و داخلِ خونه ا نیا

 سرد؟

 ی.. ول.به علتش بردم  یکولر و عدد شونزده پ دنِیچرخوندم و با د چشم

 ساعت و دوساعت کیسرما علتش  نیا

 !نبود

 رخنه کرد تو شتریبستم ... ترس ب سرمرفتم و در رو پشت  جلوتر

 اراده دستم ینبود ... ب ییصدا چیوجودم ... ه

 ... کناره بود زِیرويِ م کمیکه نزد یستالیشد دورِ گلدونِ کر حلقه

طر خ ... فقط حسِ  دونمینم ؟یدر برابرِ ک یبرايِ محافظت ... ول دیشا

 حسِ عادي برايِ همه ي آدم ها کیبود! 

 برابرِ فضايِ ناشناخته ... در
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 گوشه گوشه ي یوشن سیرو بردم ... لباس هاي نم دار، خدهن ف آب

 تونستم یسالن افتاده بود و من حداقل م

 هستن ... انیبدم که لباس هايِ ک صیتشخ

! دیرزل یزد ... زانوهام م یبازي بهم چشمک م مهیرفتم ... در ن جلوتر

 انگار هفتاد سال از خدا عمر گرفته بودم و

 مبتال شده بودم ... ريیپ به

 ... ادمباز رو به عقب هل د مهیبردم و درِ ن شیهايِ لرزونم رو پ دست

 ا!من همان غِیشدنِ در همانا، صدايِ شکستنِ گلدون همانا و ج باز

*** 

 بود ... صورتش سرخِ  سیاز عرق بود ... تمام تختش خ سیخ لباسش

 سرخ!

 توگوشم ... دیچیپ ینفس نفس زدنش م صداي

 یبام هبود ... تمامِ صدا زدن  هوشینگاربکرد ... ا یروباز نم چشماش

 داد! یجواب نم انیبود ... ک دهیفا
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اش  یداغ یاش، بگم دستم سوخت؛ دروغِ، ول یشونیبه پ دمیکش دست

 دلم رو سوزوند.

تب  نیا و یشونیپر نیحالش ... ا نیمن بود ... ا رِی... تقص دیلرز لبم

 من بود ... رِیتقص

 غ و... گونه ي دا دمیشدم و چشم بستم و آهسته گونه اش رو بوس خم

 شده از اهیتبدارش رو ... گونه ي س

 رو ... ششیر

 !دیترک یداشت م دلم

آورد ... چه  یفشارم کمیبه قلب کوچ یسنگ وه کیشده بود  غصه

 کنم؟

 مرد؟ نیکنم با ا چه

اي ... نگاهم خورد به موه سشیي خ قهیبه موهاي شق دمیکش دست

 که تک وتوك توخرمن موهاي د،یسف

 ... ماتم برد! دنیرقص یاش م یمشک
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و  موهاشکردن تو شبِ قشنگ  دایها به چه جرات راه پ ديیسف نیا

 نیوقت متوجه ا چیمن ... من چرا ه

ر د ،یاز جوون انینشدم؟ چرا متوجه نشدم که ک ایح یهايِ ب ديیسف

 شدنِ؟ ریحالِ پ

زت آروم ... چه به رو یِداشتن و زندگ یکردن، خوش یجوونحسرت  از

 من؟ یِزندگآوردم مرد 

م؛ ودبگذاشته  زیرو که رويِ م لمیو با دستهاي لرزونم، موبا بلندشدم

 کردم ... ارقفلیبرداشتم، رواسم سام

 :دیچیاز چند تا زنگ، صداي نگرانش پ بعد

 دي؟یدختر؟ رس ییترانه؟ کجا -

 :دمینال

 ؟ی... سام؟ ... داداش یسام -

 جواب داد: متوحش

 ؟شده یچ ؟ییجانم؟ جانم خواهري؟ کجا -
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ويِ تود بتو اونِ حالِ نزار جا خوش کرده  انیک دنِیکه باد یبغض بغضم،

 گفتم: ی. به سختدیگلوم، ترک

 نِ ...م رِیه اش تقص... هم ستیحالش خوب ن انمهری... ک انیسام ... ک -

ر خودش تصو شِیپ یدونم چ یسکوت کرد ... متفکرانه انگار! نم یکم

 کرد که صداي بلندش اومد:

 ش؟یکشت ش؟آره؟یکشت -

 صدايِ من هم باال رفت: ،یعصب

 ش نزدم!! من دستم بهسوزهیتب داره ... داره م -

 دست زدن نباشه البته! دنیبوس اگه

 و بعد گفت: یاز سرِ آسودگ دیکرد ... شا یپوف

 ی.. فقط سع. میای... صبر کن تا ب مینمونده ما برس ادیز گهیم نیحس -

 ... اريیب نییکن تبش رو پا

ب چرخوند و ل یدادم که سرش رو به چپ و راست م انیرو به ک نگاهم

 خورد ... دونه هايِ  یهاش تکون م

 مسابقه گذاشته بودن رويِ صورتش! عرق
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 :دمیجو لب

 زنگ نزنم به اورژانس؟ -

 داشت: یاتصال مِیشد، برادرِ من هم انگار س یعصب دوباره

 ؟یاش هست یک ؟یچ یبگ یخواي زنگ بزن ی... م میایم میگفتم دار -

 !میایم میدار گمیبهت م

 یداشت ... تماس رو قطع کرد و من لحظات یچه ربط دمیمن نپرس و

 انمهریبه ک رهیو خ اتاقگنگ موندم وسط 

 په!ت یبه بهانه ي اون م دیبود شا دهی... به مردي که قلبم تازه فهم

 یم دیب ناله ي خفه اي که کرد به خودم اومد ... دست هام چرا مثلِ  با

 لرزش! نیلعنت به ا د؟یلرز

 اشدیچشم چرخوندن پ کیزدم و با  رونیب آشپزخونهاتاق به مقصد  از

 ها رو گشتم تا نتیکردم ... تمامِ کاب

رم آب  گآب سرد رو باز کردم ... با اون هوايِ رِیکنم ... ش دایپ یظرف

 نبود به سرد و ازيیتويِ لوله ولرم بود و ن

 کردنش ... گرم
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دست  بود برداشتم ... یاتاق برگشتم و حوله اي رو که رويِ صندل به

 وپام رو گم کرده بودم ... کنارش زانو زدم

 شیز رااي  هیال رِیبار ز نیا زشیتم شهیهم... الغرتر شده بود! صورت 

 من،... باز هم مرد  یپنهان بود ول

 بود! یداشتن دوست

 ديمر یِوپوك زندگ کیخبر، ادعاي خبرداشتن ازج یبود منِ ب چندروز

 بود فیکردم که به نظرم ضع یرو م

 قوِي؟! اديیبودي ز دهیفهم وحاال

ن مکردن،  یم یتوجه یبودم وخانواده ام بهم ب انمهریاگه جاي ک من

 بودم و اگه پدر و مادرم انمهریاگه جايِ ک

ودم و ب انمهریدادن بهشون بگم مامان و بابا، اگه من جايِ ک ینم اجازه

 پدر و مادرم جلوي چشمم به خواهرا و

 گرفتن ... اگه من، جايِ  یم دهیکردن ومنو ناد یمحبت م برادرام

 یرو م نهایبودم، و همه ي ا دهیمهرند انمهرِیک

 ! خلـــاص!کردمیه بخورم، سکته مغص کردمیوقت نم یحت دم،ید
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اش، سرش روبه چپ وراست  یشونیرو پ دمیکردم وکش سیرو خ حوله

 تکون داد و سرفه اي کرد ... آروم

ي ا دهیفا یرويِ گونه اش، رويِ چونه اش ... رويِ گردنش! ول دمیکش

 نداشت ...

من  یراست راهنش،یدست بردم سمت دکمه هاي پ دیبا ترد نیبنابرا

 دم؟یرو بدونِ لباس ند انیوقت ک چیچرا ه

 یم رو منتو مراعات  ان،یکه تا پايِ تجاوز هم رفت ... ک یوقت یحت

 کردي؟

نِ به ت فتهیچشمهام ن کردمیم یبازکردم و سع کیبه  کیها رو  دکمه

 که عمري بود تو حسرت ی... تن انیک

 آغوش پرمحبت مونده بود. کی

 زده شدم ...روم بود، مات  شیکه پ زيیاون چ دنیوازد

کرد که زرد شده بود اما  یم ییاش خودنما نهیاي روِي س کبودي

 رويِ شکمش بود هیبخ پايِاز اون رد  شتریب

 ؟یچ ان؟یدونستم از ک یم یمن چ ا،ی... خدا
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ط غل کرد، اشک هام دونه به دونه رويِ گونه ام یداشت خفه ام م بغض

 یم انیخوردن و رويِ تنِ ک یم

 ... دنیچک

و  خمزمن چند بار  انِیزخمِ کهنه ... ک مِیرويِ محلِ ترم دمیکش دست

 شده بود؟ گونه اش، دستش، یلیز

 ... شکمش

هق هقم سکوت  دیرمق ملحفه رو به چنگ کش یدستش که ب دنِید با

 اراده سرگذاشتم یخونه رو شکست و ب

 اش. نهیس رو

ي از اه ... اراد هیزدم به تنش، تنِ داغش ... بوسه زدم رو جاي بخ چنگ

 خودم نداشتم ...

 بازي ها. وونهید نیخودم نبود ... دست خودم نبود ا دست

 فرو حوله رو باز مردم،رو سخت بلند کردم از رو تنه ي دردمند  سرم

 رو رشیتصو سمیبردم تو آب، باچشمهاي خ
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تر و  بور... مهربون تر، ص دمشید یاي م گهیدادم، از امروز جورِ د غسل

 ر!مقاوم ت

اش، روشکمش،  نهیرو س دمیتويِ دستم رو کش سِینرمِ خ جسمِ

 اش، دست به یشونیرو پ ذاشتمیروپهلوهاش م

کردم ... و الباليِ  یم زیرو با آب تم سشیو صورت خ زدمیم آب

 آوردم که تب یم ادیخاطراتم روزي رو به 

د ... محبت کر دیپايِ تختم نشست و نازم رو کش انیبودم و ک کرده

 ام یشونیگذاشت رويِ پ سیبهم، دستمالِ خ

 !شیچند ماه پ نیدور نبود، هم ادی... ز

ي تب بري اش بود که صدا یِحواسم پ قهیچند دق دونمینم دونم،ینم

 بشم به لبهاي رهیباعث شد خ فشیضع

 خورده وخشکش ... چاك

ا ب ن؟رویب ديیمرد رو از جهنم تنش کش نیبا کدوم معجزه ات ا ایخدا

 کردي؟ دستش دارشیکدوم معجزه ات ب
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کرد انگشتش رو بکشه پشت دستم، لبهاش به  یم یسع روگرفتم،

 بردم، پلک شیخورد، سرپ یتکون م یسخت

ه ب رهیبه خون نشسته اش خ یِباز بودن و مردمک هايِ طوس مهین هاش

 زد: یمن ... ناله م

 تر ... ترا ... -

 ایتوهم بود؟  ایمن رو شناخت؟ تو اون حال من روشناخت  شناخت؟

 ون؟یهذ

اسمم رو درست تلفظ کنه، دست گذاشتم رو لبش، دست  تونستینم

 رو گوشه ي چاك خورده ي لبش، دمیکش

 بار زبون به محبت باز کردم براش: نیاول برايِ

 جانِ ترانه؟ -

 د:مزمه کرباز کنه، ز شتریکرد چشمهاش رو ب یم یسع د،یلرز پلکهاش

 و ... اومـ ...بـ ... باالخره ... ا -

رو بکشه رو لبش،  زبونشبه زجرکش شدن، تونست نوك  ،یسخت به

 نفس داغش خورد توصورتم، به زحمت
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 داد: ادامه

 اومدي؟ -

خوردم،دستش روکه هنوزتودستم بود فشردم، پس شناخته بود!  کهی

 تب نبود: ونِیانگار هذ

 ... اومدم ... اومدم دنبالِ تو! زمیآره عز -

مطمئن بودم  یتب داشت، داغ بود، ول دن،یخند یهاش م انگارچشم

 گفت ... ینم ونیهز

 لب زد: یتويِ گلوشِ، به سخت زيیکردم چ یسرفه کرد، حس م دیشد

 ... دا ... آ ... رم ... دوسـ ... دوسـِت -

 رويِ لبش: دمیدست کش د،یلرز دلم

 منم دوست دارم! -

 چشمهاش بسته شد ... اما

باال  رو سرش بردم و سرش رِیخوردم ... تکونش دادم ... دستم رو ز کّهی

 !ـچیه یآوردم و صداش زدم ول
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 بازِ اش، مشت زدم، دوطرف  نهیچنگ زدم به س دم،یکش غیج ازترس

 رو گرفتم و بلندش کردم که راهنشیپ

 درسمت  خوند باعث شد سربچرخونم یکه اسمم رو م سامبلند  صداي

... 

*** 

رويِ صورت  ژنیبه مردي بود که رويِ تخت بود و ماسک اکس نگاهم

 داشت ...

، ده بودنش که بهش توجه ییشده بود ... آنفوالنزا دیآنفوالنزايِ شد دچار

 اش عفونت هیانقدر که باعث شده بود ر

 ... کنه

 دردش ... دنِیکرد از د یتنم درد م تمامِ

 دورِ شونه ام حلقه شد: سام دست

 بخور ... ییهوا هی میبر ایب -

 صدايِ گرفته اي گفتم: با

 !امیجا نم چیمن ه -
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 فشرد: شتریهاش شونه ام رو ب پنجه

 !هوشِ یب بایقرت...  ستیاون االن متوجه اطرافش ن -

 بغض! نیتر شد ... لعنت به ا دیشد بغضم

و  دستزده بود به کف  هیتک یشونینشسته بود و پ یرويِ صندل رانیم

 کرد ... یراهرو رو متر م نیحس

 :دیام رو بوس قهیشق سام

خوب  ی. ولکشه، سخته .. یکم طول م هی...  شهیحالش خوب م -

 !شهیم

 زدم: هق

 منِ! رِیهمه اش تقص -

 تر شد: دیام شد هیگر

 حال و روز انداختمش! نیمن به ا -

م ا هیي سام پنهان شد، صدايِ گر نهیلحظه بعد که صورتم تويِ س چند

 کلِ سالن رو برداشت ...
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 من ردمکردم ...  یم هیتوجه به هشدارهايِ پرستار با تمامِ قوا گر یب

 یشده بود و دلِ من سخت م ماریسخت ب

 گرفته اش ... گُربرايِ صورت  دیتپ

*** 

 :دیبه صورتش کش یدست رانیم

 یه داشتم، بازم مر نگخب یرو ب رضایهمه مدت عل نیهمونطور که ا -

 تونم ...

 چشم هايِ خسته اش رو بست و گفت: نیحس

عداد از ت دمیکه من د اون بابايِ تو ؟یخبر نگهش داشت یحاال چطور ب -

 هم خبرداره! انیسوسکايِ خونه ي ک

 و گفت: دیرمق خند یب رانیم

 هید گرمِ کار کردم و حاز  شیکم سرش رو ب هیبه روشِ خودم ...  -

 خبرايِ دروغ هم براش فرستادم ... فعال

 پروژه ي مشترکش با مجتهديِ! رِیدرگ

 پوزخندي زد و گفت: نیحس
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 رويِ رذل! دومجتهدي! مردك  -

 بلند شد و گفت: رانیم

خودم رو  نیزنمرخصش کردن بهم زنگ ب یوقت یمجبورم برم ول -

 ... رسونمیم

ش ابرايِ بدرقه و سام هم به پاش بلند شدن ... دست دادن و  نیحس

 کوتاه یِ من تنها به خداحافظ یرفتن ول

 بسنده کردم ... یکالم

ردنِ دا کبود که توانِ از هم ج مارستانیب تويِمرد  رِیذهنم درگ انقدر

 لب هام رو هم نداشتم ...

 زدم ... هیهام رو بستم و سرم رو به مبل تک چشم

ه چود که معلوم نب ییاز ساعت ها نده،یاز روزهايِ آ دمیترس یم هنوز

 از دمیترس یبودن ... م دهیبرام د یخواب

 برام رقم زده! یدونستم چه سرنوشت یکه نم روزگار

 :دیکه نشست رويِ زانوم چشم باز کردم ... آروم پرس سام دست

 خسته اي؟ -
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 نگاهش کردم ... بودنش نعمت بود! فقط

 و گفت: دیبه سرم کش یدست

 برو بخواب ... -

 زمزمه کردم: آهسته

 تنهاست! انمهریک -

 بعد آهسته گفت: ی... کم دیکرد و لبش رو گز یپوف

 بمونه ... ششیتونه پ ینم یکس -

 :دیکردم ... لبِ باالم رو جلو دادم و چونه ام لرز بغ

 منِ؟ رِیتقص -

شش بودم من رو تو آغو دمیکه هزار بار ازش پرس یاز سوال درمونده

 و گفت: دیکش

 یم تیو آخه اذر... چرا خودت  ستیتو ن رِی... نه ... تقص زمینه عز -

 ؟یکن

د! زد ... خسته بو هیتک دستبه کف  یشونیروبرومون نشست و پ نیحس

 ... آروم گفت: یلیخ
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و ت...  میه مقصر... هم ستیتو تنها ن رِیترانه ... تقص ستیتو ن رِیتقص -

 درست یچیهم خودت رو عذاب بدي ه

 رو پا یدو ساعت بخواب که حداقل بتون یکیو شه ... پاشو بر ینم

 حالش که خوب بشه به ترانه انی... ک یبمون

 ..ده .ها ش ییایموم هیشب خوابکه از کمبود  یکیداره نه  ازیسالم ن ي

 :دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 شه؟ یخوب م نیمطمئن -

 حوصله گفت: یبه من کرد و بعد ب ینگاه مین نیحس

بخوابم که  یعتچند سا هی... من برم  شهیگه خوب م یدکترش که م -

 تیاليِ پلک هام چوب کبر دیبا گهید

 ... بذارم

.. .دم کر دایرو پ انیکه تنِ تب زده ي ک یاتاقشد و رفت به سمت  بلند

 یچشمِ من دنبالِ تخت نکهیخبر از ا یب

رحمانه غصب  یب نیرو تو آغوش داشت ... و حاال حس انیکه ک بود

 تونستم از یم دیرو که شا ییکرده بود جا
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 !ی... تنها کم ارمیآرامشم رو به دست ب یاون کم قِیطر

*** 

بود  زارمرخص شد ... وچه ن مارستانیاز ب انیاز شش روز باالخره ک بعد

 !دمشید یوقت

 ای دمشید یم شهیشبود که از پشت  یاش زردرنگ تر از وقت چهره

 تونستم بهش سر بزنم ... یکه م یلحظات

ته و سام اجازه دادم که دست به بازوش انداخ نیرفتم وبه حس کنار

 کمک کنن به پاهاش تا تحمل وزنش رو

ه ب یشده که حت فیانقدر ضع انی... برام ناباورانه بود، که ک بکنن

 تونه راه بره؟ ینم ییتنها

 انیک اقِ... اتبود، خبري از لباس هاي پخش و پال نبود  زیخونه تم حاال

 مرتب و منظم بود!

 شده بود ... زیاش تم ملحفه

 دنِ یتونستم نفس کش یرويِ بالشت فرود اومد م انیسرِ ک یوقت و

 هیرو به ر یرو درك کنم ... بويِ چ قشیعم
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 رو؟ زيیبويِ تم من؟مرد  ديیکش یم

ا تم رفت رونی... ب دمیشن نیلب تشکر کردنش رو از برادرم و حس رِیز

 دوباره یسوپ براش آماده کنم ... وقت یکم

ي دو مرد همونبه کمک  دیاتاق برگشتم، لباس عوض کرده بود، شا به

 که گوشه اي نشسته بودن و آروم درباره

 کردن ... یصحبت م یموضوع ي

رف کنم برايِ ح دایرو پ یمناسبتا تونستم وقت  دیها طول کش ساعت

 که نه خبري از سام باشه نه یزدن ... وقت

 !نیحس از

 !دیتو اتاقِ کناري به خواب رفته بودن ... شا دیکه شا یوقت

.. .ش ا دهیزل زدم به صورت خواب صانهیزانو زدم و حر انیتخت ک کنارِ

 نیحسشده بود به لطف  زیکه تم یصورت

 اجازه رويِ یکه کوتاه شده بودن و ب ییمهارتش در اصالح! موها و

 بودن ... ختهیاش ر یشونیپ
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نگ ر گونه اش؟ یِکردم؟ فرو رفتگ یچشم هاش رو چه م رِیکبوديِ ز اما

 و زردش رو؟ دهیپر

و  وزنسکه نگاهم خورد به دست هايِ کبودش ... کبود از  یاز وقت امان

 ... بغض گلوم رو فشرد ... وکتیآنژ

شد سخت رگ  یباعث م نییدو دستش کبود بود ... فشارِ پا هر پشت

 بود که یفانصا یب نیا یکنن ول دایپ

 تنش رو خون مرده کنن ... نطوریا

و تم ر... دستش که دس دمیام رويِ کبودي ها کش اشارهبا انگشت  آروم

 در برگرفت هراسون سر بلند کردم ...

 نبود ... اصال! خواب

 ام بودن! رهیخ اريیهاش با هوش چشم

 :دمیلبخند زدم و پرس عجوالنه

 ؟یخوب -

ر هکه من رو مخاطب قرار داد ...  دمیرو بعد از چند روز شن صداش

 چند دورگه بود:
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 ؟یینجایچرا ا -

بود  یضنارا نجام؟یچرا ا دیپرس یشد بهش ... م رهیهايِ ناباورم خ چشم

 از بودنم؟

 ش:هم به دنبال یاخم کرد و سرفه ي کوتاه د،یخودش رو باال کش یکم

 ؟ییانجیدونم ... چرا ارو بهت برگر شتیکه آسا رمیمگه من نگفتم م -

ه ... ب دودزکه بهت رو از چهره ام  یرو گرفت و تکونم داد ... تکون بازوم

 زحمت لب باز کردم:

 ؟یچ یعنی -

 مردمک هام چرخوند ... زمزمه کرد: نِ یهاش رو ب مردمک

 ن!م شِی! پنجایبرايِ بودنت ... ا نمیب ینم یلیدل نکهیا یعنی -

 ؟یچه کردم ک یاي داشت؟ انکار م دهیکردم؟ انکار؟ فا یکار م یچ دیبا

 بشه؟ یکه چ

؟ دنبود؟ ناز کر یبذارم؟ اصال انکار برايِ چ شینبود من پا پ وقتش

 و چند ماه بهم نیمردي که چند ؟یک شِیپ

 ؟یاز من؟ جز بدي؟ جز نامهربون دید یکرد و چ محبت
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 رو تر کردم و گفتم: لبم

 تو! شِی... پ نجایدارم واسه بودنم ا لیمن دل یول -

 من تصور کردم که لب هاش کج باال رفت؟ ایزد  پوزخند

 ادامه دادم: یوقت دیلرز صدام

 !نجامی... من واسه خودم و دلم ... دلمِ که ا من ... من -

.. . نمیانداختم تا نگاه هايِ شگفت زده اش رو نب نییرو به پا سرم

 بود! یبود براش؟ حتم بیعج

شم شد تو چ رهیباال آورد ... خچونه ام و سرم رو  رِینشست ز دستش

 هام و زمزمه کرد:

 کنه؟ یکار م یچ نجایدلت ا -

 !نجایکارها داشت ا یلیدلم خ دلم؟

ات  یِو موهايِ مشک یاش تنگ شدن برايِ چشم هايِ طوس یکی مثال

 مرد!

 صدايِ مهربونت مرد! دنِیاش تنگ شدن برايِ شن یکی مثال

 اش تنگ شدن برايِ لمسِ دست هات مرد! یکی مثال
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 اش تنگ شدن برايِ لمسِ آغوشت مرد! یکی مثال

 نبود؟ بس

...  وشبااليِ ابر یِکدوم رو نگفتم ... زل زدم به ماه گرفتگ چیه یول

 فشرد ... یلبخند زدم که چونه ام رو کم

 !یکم فقط

 نگاه به نگاهش دادم ... آهسته تر تکرار کرد: دوباره

 کنه؟ یکار م یچ نجایدلت ا -

 یم که لبخند زدم ... اعتراف سخت نبود برام، حداقل جلويِ مردي آروم

 دونستم عاشقمِ، و حاال من هم دلبسته

 بودم ... چشم بستم و آروم گفتم: اش

 !نیدلم برات تنگ شده بود ... هم -

 بود و سکوت! سکوت

 ي هنی... البته اگه خر خر هايِ س دیکش ینفس هم نم یحت انیانگارک

 نگرانِ نفس دیدردناکش نبود شا
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دم شدم ... دستش که گونه ام رو نوازش کرد چشم باز کر یم دنشیکش

 ... مهربون، با حلقه اي اشک تويِ چشم

 کرد ... پچ پچ وار گفت: ینگاهم م هاش

 باورت کنم؟ چطوري؟ -

 کرد؟ یباورم م دیگفت ... با یهام سوخت ... راست م چشم

 :فتمپنجه هايِ زنونه ام گرفتم و با بغض گ نِیمردونه اش رو ب دست

 !دونمینم -

 پشت کرد بهم و گفت: د،یکش رونیو خسته دستش رو ب آهسته

 دونم! یمنم نم -

 یهم نم انیدونست، ک یشدم ... نم رهیبه شونه هايِ پهنش خ مبهوت

 دونست چطور باورم کنه ... انقدر زل زدم

 کیشونه هاش که پلک هام خسته شد ... خسته شد و من هم دلم  به

 خواست ... یخواست و هم نم یخواب م

ايِ بر داريیب کیو حضورش با تمامِ وجود و  انیبازوهايِ ک نِ یب یخواب

 برايِ ساعت ها، و انیشدن به ک رهیخ
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 چطور باورم کنه؟ نکهیکردن به ا فکر

 رهیم خهحسِ اول قوي تر بود ... کنارش، رويِ تخت جا گرفتم، باز  یول

 بودم به شونه هاش ... برنگشت! نگاهم

 از نفس هايِ منظمِ پر سروصداش نشون دیبود؟ شا دهی... خواب نکرد

 داشت! نیهم

بهم  ونباشم و ا انیاومده بود که کنارِ ک شیپ یشد ... ک دتریشد بغضم

 توجه؟! یب

 شدم تويِ خودم ... وار جمع نیجن

وش آغ لحظه هايِ آخر دیپلک هام رويِ هم فرود اومد ... شا ریتاخ با

 یکرد، اسارت ریبود که من رو اس انیک

 !یداشتن دوست

 :انیک

 ی... خدا م دمیاش کش ینیام رويِ خط ب اشاره انگشتبا نوك  آروم

 دختر تنگ نیدونست دلم چه قدر برايِ ا

 بود ... برايِ ترانه ي خودم ... بلوطم! شده
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دم و  هر زدم ... طره اي از موهاش که رويِ صورتش افتاده بود با لبخند

 کرد و یبازدمش تويِ خواب حرکت م

 د!ش یتار تارِ موهاش، جابه جا م ییمن ... دلِ من با جابه جا دلِ

 اش ... یشونیلب جلو بردم و بوسه زدم به پ آروم

هايِ ترانه رو از حفظ  چشمرش نکردم؟ من حرف گفت من باو یک

 بودم!

 خواست بهم بگه! یرو که تو لفافه م یقتیزد حق یهاش داد م چشم

زد ...  یحرف از دل م یشد وقت یمظلوم م اديیمن ز سرکشِ دخترك

 یم یتاب یآخ که چه قدر دست هام ب

 یه چبشده بود به ابروم ...  رهیخ یبرايِ در آغوش گرفتنش وقت کردن

 که یکردي بلوطکم؟ به چ ینگاه م

 وجودم ... نِ زدي به ب شیلبخند زدي و آت اونطور

تو  ی... دخترکم بغض کرده! حت دمیدستم رو رويِ بازوش کش آروم

 خواب ... چونه ي جلو اومده اش نشون از
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داشت ... آخ که چه قدر دلم برايِ بغض کردن هاش تنگ شده  بغض

 بود ...

 نه وچند روز رو؟ که نه صداش رو بشنوم  نیطاقت آورده بودم ا چطور

 !نمیچشم هاش رو بب

و م ر... خوب بود! حداقل خود یصبري داده بود به من خدا ... ول چه

 گوشه ییکه از تنها ییشناختم ... زمان ها

 شدم برام خوب بود ... یماتاق مچاله  ي

ر از نفتترانه به  دی... شا ارهیعشقِ زوري تنفر م دمیبود چون فهم خوب

 شهیهم ... چون هم دیبود شا دهیمن رس

ن از اون شهر و او رونیاومدم ... زدم ب یبودم به چشمش نم ششیپ

 خونه ...

 درخت! کیاصابت به  میشد انحراف از جاده و مستق تشینها که

 ایندي ا قهیهام برد ... چند دق هینفس از ر دیچیام پ نهیکه تو س دردي

 دوباره یوقت یشد ول اهیچشم هام س شِیپ

 !سیگرفتن مردمک هام، نه منتظرِ اورژانس موندم، نه پل نور
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 ریتود هم نشده بود که مجبور به دادنِ خسارت باشم ... با وج یتصادف

 ام پا رويِ  نهیهايِ قفسه ي س دنیکش

اه ري  ونهیم موندنگذاشتم و راهم رو ادامه دادم ... من مرد  پدال

 نبودم!

و و خم شدم و بازوش ر دمیشدم ... ملحفه رو رويِ ترانه کش بلند

 ... دمیبوس

 زدم به چهره ي تويِ خوابش ... لبخند

 یم پرده اي رو که باد به پرواز در پنجره،قدم برداشتم سمت  آروم

 ... واریزدم به د هیآوردش رو کنار زدم و تک

و رکه موج هاش با تمامِ قوا خودشون  یي ساحل شدم ... ساحل رهیخ

 ... چند متر باهاش دنیکوب یبهش م

 یلهم صد ... و دیپنجاه؟ شا ؟یس ست؟یداشتم ... ده متر؟ ب فاصله

 کرد یبودم ... صداش آرومم م ساحل کینزد

 ا تويِ آبو ساعت ه دیکش یکه روزها من رو تو آغوش م ی... ساحل

 گفت ... وشب ها بود که یم ییبرام الال
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 ی... خودم رو تو خونه حبس م الیگشتم و یو در مونده برم خسته

 یرفتم وقت یوونگیکردم ... واي که تا مرزِ د

 گذشت! ی... سخت گذشت ول دمیشن یشب ها صدايِ ترانه رو م یحت

 ینبودم، وقت ششیپ یحت ی! وقتشهیترانه رو حسش کردم، هم من

 زدم ... یتب و سوختن دست وپا م نِیب یحت

ن درما نبود دردم رو یزدم و کس یناله م تنروزِ تمام ازدرد  کی یوقت

 دستش رو حس کردم چشم یکنه، وقت

 کنم! نفس یکردم ... من مرده هم باشم حضورِ ترانه رو حس م باز

 رو ... بودنش رو! دنشیکش

 ... رهیگیترانه رو م پايرد  شهیکنم که قلبِ عاشقم هم چه

؟ به نهااومده بود؟ ت نجاینگاهش کردم ... تا ا نهیو دست به س برگشتم

 من؟ ؟یخاطرِ ک

 راحت! یلیتونستم نفس بکشم ... خ یوسعت گرفت، راحت م لبخندم

 دیآخ نگم! شا دنم،یکوب یگرفته بودم بشم سنگ! که هرچ ادی گهید

 محداقل محک رونمیب یدرونم بشکنه، ول
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 مونه ... یم یباق

 نوزبرداشتم و لبه ي تخت نشستم ... به دستش نگاه کردم ... ه قدم

 حلقه ي من جا خوش کرده بود تو انگشت

 اش ... دهیکش هايِ

 همسرِ من؟ خودم؟ترانه برايِ من بود؟ مالِ خود  گهید

 شدم ... رهیو بهش خ دمیکنارش دراز کش آروم

ب کرد، طلوعِ روزهاِي خو یشروع به تابش م دیفردا که خورش دیشا

 ... دیرس یمن هم م یِزندگ

*** 

 ییداص که رهیخ زیچاي حلقه بود و نگاهم به م وانِیدو دستم دوِر ل هر

 باعث شد سرم رو بلند کنم:

 ... یاز جات پاش نکهیکم زوده واسه ا هی -

 :و بخارش دادم و گفتم وانیبود ... دوباره نگاهم رو به ل نیحس

 خوبم! -
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دوست  قیاي داشتم بگم به مردي که من رو ال گهید زی... چ نیهم

 بودن خودش ندونست؟

 آماده کرد و گفت: زِیبه م ینشست، نگاه روبروم

 صبحونه خوردي؟ -

 کردم: کیرو به لبم نزد وانیل

 نه! -

ي الحظه اي مردمک هاش رو متمرکز کرد رويِ صورتم و بعد تکه  چند

 روش رینون برداشت و مقداري پن

 :دیمال

 دي؟یرو چ زیپس چرا م -

 گذاشتم: زیرو رويِ م وانیل دوباره

 بخورن! هیتا بق -

شدن کردم که دستش بند شد به  بلندو قصد  دمیرو عقب کش یصندل

 یبود ول زیي م رهیمچم ... نگاهش خ

 من: خاطبشم
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 حرف دارم باهات! -

ه اي قمل یبار برايِ سرگرم نیروبروش رو اشغال کردم و ا یِصندل دوباره

 برايِ خودم گرفتم، تک سرفه اي کردم

ه بشده بود و بعد شروع  رمیبانگیبود که گر یاز عوارضِ عفونت که

 لقمه کردم ... آهسته گفت: دنِیجو

 هم هست! ییجا نیهمچ هینبود  ادمیاصال  -

خونه  ،ییالیو نیکردم همچ یهم وانمود م دینبود ... شا ادمیهم  خودم

 به خاطر اون دیاي وجود نداره ... شا

 پونزده ساله! دخترِ

 هاش رو تو هم گره کرد: دست

 نجا؟یچرا اومدي ا -

 بار نگاهش کردم، خونسرد گفتم: نیا

 فک کنم واضحِ! لشیدل -

 :میساحل گذروند نیرو با هم تو ا ییکرد ... چه روزها اخم
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 و یبزن تیندگباعث شد از شهر و خونه و ز لیکدوم دل ل؟یکدوم دل -

 مهیتا بعد از ده دوازده روز ن نجایا ايیب

رده ن منکرده بود که اال داتیاگه ترانه پ الکردارد  م؟یکن داتیپ جون

 بودي!

 زدم: شخنديین

 برات مهمِ؟ -

 ختاندا یاگه سام و ترانه خواب نبودن صداش رو تويِ سرش م مطمئنا

 تنها به حرص یول دیکش یم ادیو فر

 به صداش اکتفا کرد: دادن

که  یین روزا! مهمِ که تمامِ اوردنبودم م نجایمهمِ! اگه مهم نبود االن ا -

 رويِ اون تخت افتاده بودي فکر و

شت از پ یم، که وقتشب خوابِ راحت نداشت هیشده بودي ... که  ذکرم

 انگار دارن جونم دمتید یم شهیش اون

 کشن! یم رونیاز حلقم ب رو

 گذاشتم: زیزدم، به جلو خم شدم و دست هام رو رويِ م پوزخند
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 رمیبم نم نکهی.. از ابود آقا . زیچ هیهمه از  ت،یخواب یات، ب ینا آروم -

 اون ادتهیو عذاب وجدان برات بمونه ... 

 بارم کردي؟ ییتو خونه ات چه حرفا روز

ار بند چ دم؟یهاش رو د چشمام شد ... چند بار بهت  رهیخورد ... خ کهی

 بهت به خاطرِ من و کارهام بود؟ نیا

 یاه مشتبدوست و برادرم ... هر چه قدر ا نیبود ... بهتر نیمرد حس نیا

 بود ... زیکرد باز هم برام عز

 انداخت و گفت: نیی... سرپا دیهاش لرز مردمک

 ي ...حرف زد ایمیاونطور با ک یمن ... من ... من ... وقت انیک -

 :دمیکوب زیهام رو مشت کردم و آروم رويِ م دست

 ی؟ مگه نمزنم یدست و پا م یتو چه جهنم یدونست یتو مگه نم -

 کشم؟ مگه حالم رو یم یچه عذاب یدونست

 هان؟ ؟یبهم گفت یخواست یکه هر چ یلعنت یدونست ینم

 هاش رو دوخت تويِ چشم هام و آهسته لب زد: چشم
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اعث شد بکه  ییها حرفواسه تک تک  دی... ببخش خوامیمعذرت م -

 و زنده ردممن م ان،ی... ک ادیدلت به درد ب

 و ینیبش نجایو ا ايیدرب مارستانیاز اون اتاق تو ب یتا بتون شدم

 ی! انقدر که حتمونمی... پش یبازخواستم کن

.. . یلو... قبول دارم درست رفتار نکردم  یبکن یتون یرو هم نم تصورش

 !رد... ببخش م یول

م ا هاشارزدم ... با انگشت  هیتک یصندل یِکردم و به پشت ینینش عقب

 رسم کردم و گفتم: زیراست رويِ م یخط

 نجام؟یمن ا ديیاز کجا فهم -

 :دیبه صورتش کش یکرد و دست یپوف

 ... دمیحرف کش یمیزبونِ خانم کر رِیبه زور از ز -

من  وشِگاي که شد چشم و  یمی... خانمِ کر یمیزدم ... خانمِ کر لبخند

 من و نِی... که شد رابط و واصلِ ب

 !لمیوک

 !یلیبودم ... خ ونیمد بهش
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 و گفتم: دمیکش یفرض راستاي رويِ خط  گهید خط

 چرا سام هم اومده؟ -

 گفت:کرد به بازي کردن با نون و  شروع

 رانه ... نگرانِ خواهرش بود ...واسه خاطرِ ت -

 نگاه بهش دوختم و گفتم: دوباره

 رسه؟یم ی... ک دمیزدي صدات رو شن یزنگ م رانیبه م شبید -

 و اشاره اش چشم هاش رو ماساژ داد و گفت: شستانگشت  با

و  بمونه دیومده باا شیکاري پ هی نکهیافته ... مثه ا یفردا راه م -

 انجامش بده ...

د بلن یحرف چیه یبه معنايِ درك تکون دادم و چند لحظه بعد ب سري

 شدم، هنوز از چهارچوبِ در نگذشته بودم

 گفت: که

 دي؟یبخش -

 دم؟یبخش یم

 د؟یکش ادیکه سرم فر دمیبخش یرو م نیحس
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 من رو از خودش روند؟ که

 حرف ها رو بهم زد؟ نیبدتر که

کردمش!  یچون درك م دیشا دمیبخش یرو م نی... حس دمیبخش یم

 یرويِ ترانه دست بلند م یکه اگه کس

 کردم ... یبدتر برخورد م دیمن شا کرد

قت ر وسالهايِ عمرم کنارم بود ... ه شترِیچون ب دمیبخش یرو م نیحس

 دردي داشتم مرهم شد!

 یقت... و دمش یپناه م یب یفکرم بود ... برادرم بود ... پناهم بود وقت هم

 پدر یِمحبت یشدم از ب یدرمونده م

 ... ومادر

 زدم، سري تکون دادم و گفتم: لبخند

 ... دمتیبخش -

 به چشم هايِ برق انداخته اش کردم و گفتم: یو نگاه برگشتم

 ها! یواسه من شاخ ش نمینب گهید یمنته -
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 ي از گوشه دیرو که چک یقطره ي اشک دمیو د دی... خند دیخند بلند

 چشمش ...

 ینم یراحت نی... حداقل به ا دیبخش یاي بود نم گهیکسِ د دیشا

 بگذره نکهیشد به ا ینم یراض دی... شا دیبخش

 !دمیبخش یمن ... من م یول نیحس از

 !انمهریمن بودم ... ک من،

 ... رمیبه دل بگ نهیتونستم ک ینم

 ... رامهمراهم بود ... کم فداکاري نکرد ب شهیبود که هم یکس ن،یحس و

 بخشش، در برابرِ تمامِ محبت هاش، حقش بود ... نیا و

ِر رادب نیو مردي که بهتر منزد به رفاقت  ونديیشد پ یدوباره م دیشا

 بود ... ایدن

 :ترانه

ه بو دلم گرم شد ...  دمیرو د دنشیبخش دم،ید نیرو به حس لبخندش

 یبخشه ... باورم م یمن رو هم م نکهیا
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ره که بهم داشت، نگاهش دوبا یه عشقشد با اون هم ی... مگه م کنه

 گرم نشه؟

 گوشنشون ندم که فال نکهیشد و من دستپاچه برايِ ا کیاتاق نزد به

 عقب رفتم و دوباره یبودم قدم ستادهیا

تو چهارچوب  دنمیحرکت کردم که با د درکشان به سمت  ازهیخم

 ... لبخندي زدم و گفتم: ستادیا

 !ریسالم ... صبح بخ -

 ه گفت:هستراستش رو باال برد و سر تا پام رو از نظر گذروند و آ ابرويِ

 سالم! -

ش کالمش ... مات و مبهوت از نظر گذروندم یحس یکرد از ب خی تنم

 انیلحنِ ک نیشد ... ا یکه از کنارم رد م

 لحن با من حرف زد؟ نیبا ا انیک بود؟

ح رفت و شروع به مرتب کردنِ ملحفه اي کرد که صب تختسمت  به

 رويِ خودم به کناري ششمتعجب از پوش

 بودمش ... زده
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 :مدیپرس نانزکار بوده باشه، لبخند  نیممکنِ فاعلِ ا انیک نکهیتصورِ ا با

 ش؟یدیروم کش شبیتو د -

ن و م به ینگاه میبا ابرو به ملحفه ي تويِ دستش اشاره کردم ... ن و

 به پارچه کرد و بعد گفت: ینگاه مین

 کارِ سام بوده ... نه ... احتماال -

 بستن! لیکه نه! قند یزدگ خی...  یزدگ خی دوباره

؟ زد یتفاوت با من حرف م یانقدر ب انیوجودم رو گرفت ... ک یتلخ

 چرا؟

 کردم و گفتم: بغض

 م ...صبونه بخور رمیباشه ... من ... من م -

 یم هیهاي هاي گر دیکردم با یکارو نم نیکه اگه ا رونیاتاق زدم ب از

 کردم!

 یب ولحنِ سرد  نیبودم ا دهیمرد توجه د نیاز ا شهیکه هم یمن برايِ

 یتفاوت مثلِ شکنجه بود و حاال درك م

 !دیکش یم یشدم چه عذاب یتفاوت از کنارش رد م یمن ب یوقت کردم
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رو  غشیدر یبعد سام هم به جمعمون اضافه شد و لبخندهايِ ب یکم

 پر از لبخندهاي نیا ینثارم کرد ... اما حت

 ... ارهیهم نتونست سرِ حالم ب محبت

دم دا از سنگري که تويِ گلوم درست شده بود فرو یها رو به سخت لقمه

... 

 کنه؟ من رو که کرده بود! یآدم رو دلنازك م عشق

م که از چشمِ سام دور نموند ... دستم رو گرفت و آرو دمیکش یآه

 :دیپرس

 شده خواهري؟ زيیچ -

 :ارمیکردم لب هام رو کش ب یسع

 نشده ... زيی... چ ینه داداش -

 اي نگفت ... گهید زِیچ ینگاهم کرد ول مشکوك

کردم به سر و صدايِ سالن  یرو جمع کردم و سع زیشدم و م بلند

 نکنم ... که گه گاه صدايِ سرفه هايِ یتوجه

 ... دیلرز یشد و دلِ من هم م یبلند م انیک
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. که .. سرفه ها از دست بدم نیون رو به خاطرِ همممکن بود ا نکهیا از

 شد ... تا آخر یم نطوریوايِ من اگر ا

 سوختم ... یخود ساخته م یگُر گرفته ي جهنم زمهايِیه نیب عمر

و  تشسبا کف  یو کره و مربا رو حساب ریپنها رو شستم، ظرف  استکان

 شو دادم و قوري رو هم شستم و دوباره

 نِوایلبعد از صبحانه باز  یکم انیدونستم ک یدم کردم ... چون م چاي

 گهیدبه سمت  یچاي به دست از سمت

 ... رهیم اي

 گاهبودن کنارش، ناخودآ ینکردم عاداتش رو بفهمم، ول یوقت سع چیه

 شون کرد رويِ مغزم ... کتهید

د بو انیدر حالِ صحبت با ک دهیلباس پوش نیسالن که برگشتم حس به

 یی... جا دیچرخ نشونینگاهم متعجب ب ...

 اما ... رونیب دیخواست بره؟ شا یم

 آروم گفت: ن،یبرگشت سمتم، لبخندي زد شرمگ نیحس

 ... ناخوشِ ... و خب ایمیخرده ک هیبرگردم ...  دیمن با -
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 ي چشم هام شد و گفت: رهیخ

 ی.. اصال نم.حرف هام ... شرمنده ام  تمومخوام بابت  یمعذرت م -

 خواستم ...

 :دمیرو بر حرفش

 چه اش شده؟ ایمی... فراموشش کن ... ک ستیمهم ن -

 :دیبه موهاش کش یباال انداخت و دست شونه

 ه آوارسرم دار زیچند روزه همه چ نیدونم ا ی... فقط م دونمینم -

 چه اشِ ... نمی... برم بب شهیم

...  شد لحظه بعد سام هم آماده از اتاق خارج شد ... چشم هام گرد چند

 بلند گفتم:

 تو کجا؟ -

 کرد و بعد به من: انیبه ک ینگاه مین

 قط ...ف...  شهیام داره تموم م یبرگردم ... مرخص دیمنم با -

. دوباره شد .. کیو بهم نزد دینگاه کرد، لبش رو گز انیبه ک دیبا ترد و

 که گرمِ  انیچشم چرخوند رويِ ک
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ا کرد ... که چر یم کیرو تحر منشده بود و حسادت  نیبا حس صحبت

 گرم؟ مگه نیبا من سرد بود و با حس

به درك رفتنش رو  نینکرد؟ مگه حس نیپسش نزد؟ بهش توه نیحس

 بود؟ شتریجرمِ من ب یعنیآرزو نکرد؟ 

 رار گرفت، مردمک هام هم سمتشهايِ سام که رويِ شونه ام ق دست

 :دنیچرخ

 کنه ... تتیفقط نگرانم اذ -

و شده بود ر رمیبانگیکه از سرِ صبح گر یدهن فرو بردم تا بغض آب

 بدم و گفتم: نییپا

 جمع ... کاري بهم نداره ... التینه ... خ -

 تر آورد: نییکرد و صداش رو پا اخم

 رفته؟ ادتیبودي رو  ششیدفعه ي آخري که پ -

 م:فشرد گذاشتم و گفت یکه شونه ام رو م راستشرو رويِ دست  دستم

 افته ... یاون اتفاق نم گهیتخت ... د التیبرو خ -
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 ويِتهاش رو با حرص بست و باز کرد و بعد از پوف کردنِ هوايِ  چشم

 هاش گفت: هیر

 میمجبور نیهم من و هم حس یموند ول یمون م یکیکاش حداقل  -

 هم تا فردا عصر، رانی... م میبرگرد

 ... نگرانتم! رسهیبعد از ظهر نم فوقش

 باز کردم: زبون

 نباش، چون ... -

 من رو مخاطب قرارداد: انیصدايِ ک که

 ون برو ...رو جمع کن و باهاش لتیترانه، تو هم وسا -

 ورنطیا انیک یهايِ ناباورم رو به چشم هايِ مقتدرش دادم ... ک چشم

 منمرد  ا؛یدامن رو از خودش روند؟ خ

 کرد یمن رو از خودش دور م یراحت نیمرد که به هم نیبود؟ ا کجا

 مجد بود؟ انمهرِیک

 و من کنان گفتم: من

 آ ... آخه ... چرا؟ -
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 به پوزخند: دیکج شد ... شا یکم لبش

 ... ستین ازيیبه بودنت ن -

ال با سام هم با ابروهايِ یکرد ... حت ینگاه م انیبه ک ریمتح نیحس

 ردممن و م نِیرفته از تعجب نگاهش رو ب

 چرخوند ... یم

 :دمیرو رويِ لبم کش زبونم

 م ...مون یبه مراقبت داري ... من م ازیآخه تو ن ی... ول یول -

 کرد: کیرو بهم نزد ابروهاش

 چرا؟ -

 چرا انقدر خشک بود؟ دهنم

 هام رو تويِ هم گره کردم: دست

 باشه که ... یکی دیخب گفتم که ... باخب ...  -

 :دیرو بر حرفم

 !ادیم رانیم -

 شکنجه؟: نیشد ا یتموم م ی... ک دیلرز یم صدام



 

  2242                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 ... ادیخب اون که فردا م -

 دست بااليِ لبش رو خاروند و گفت: با

تونم  یروز رو هم م هی نیذشته رو هم تنها بودم ... امن دو هفته ي گ -

... 

 هشدارگونه صداش زد: نیحس

 ان؟یک -

 همراه با طعمِ دق رو به من یخواست مرگ یمرد انگار م نیا یول

 بچشونه ...

چه  گهی. د.. فتهین گهیدمرد  دوانداختم تا نگاهم به نگاه  نییرو پا سرم

 داشت که ازشون پنهون کنم؟ یتیاهم

به  ام برده بود به عالقه یهم با رفتارهام پ نیدونست، حس یکه م سام

 شده ي امروز ... نامهربونمرد 

 زمزمه کردم: آهسته

 خب ... رهیگیدلم آروم نم -

 !محضسکوت ... سکوت  یکم
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 ... نکهیخوندن تا ا یانگار پرنده ها هم نم یحت

 رو به سام گفت: نیحس

 داداش؟ میخب بر -

م ه نایخندي گوشه ي لب داشت ... ک مین نیرو باال آوردم ... حس سرم

 انداخته بود و چهره اش ریسر به ز

ر درفت و  یچشم غره م انیسام ... اخم داشت و به ک ینبود ول مشخص

 طرحِ یفقط کم ،یحال لبش کم نِیع

 داشت ... لبخند

ام ن هتوجه به پر پر زد یب انمهرِیرفتن و من موندم و ک نیو حس سام

 توجه! یبرايِ کم

 گرفته شدن از جانبِ مردي که تمومِ  دهیقــدر درد داشت ناد چه

 تمومِ  حضورش،کرد رنگ  یچشمت رو پر م

 کرد عطرِ وجودش ... یرو پر م مشامت

 فتهین انیکتفاوت  یبرو حبسِ آشپزخونه کردم تا نگاهم به نگاه  خودم

 دوباره دم،یچ دم،ی... پختم، شستم، کش
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از حسِ  ... نه از خودش، انمهریاز کدم کردم و باز فراري بودم  شستم،

 اش به من! یحس یب

 احلِ ستن به  ان،یعصر بود و منِ فراري از حضورِ ک چهارِ کینزد ساعت

 ییبه موج ها رهیتنها داده بودم و خ

ه بشون خودشون رو  یزندگ جويِ تیاز وضع یو عاص انهیکه وحش بودم

 ... دنیکوب یشن ها و ماسه ها م

 ..کنارم نشست . انیرو احساس کردم و چند لحظه بعد ک یي کس هیسا

 یب یِ بآرو دوباره به  زونمیبهش کردم و بعد مردمک هايِ گر ینگاه مین

 کران دادم ...

 گفت: آروم

 ؟یکن یچرا ازم فرار م -

 ... ارهیکردم که به روم ب یخوردم ... اصال فکرش رو هم نم کهی

 گفتم: یون آروم... به هم یالیخ یکردم بزنم به ب یسع

 کنم ... یازت فرار نم -

 زد و چه قدر پوزخندهاش درد داشت: پوزخند
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 واقعا؟ منم باور کردم! -

 هام مشت شد: دست

 ؟یِآره اصال ... حرف -

 سکوت کرد و بعد گفت: یکم

تر که همون به یم نباش... فقط اگه قرار بود مراقب ستین ینه ... حرف -

 ... یرفت یبا داداشت م

 نشه ... پر بغض گفتم: ریکه اشک هام سراز دمیرو گز لبم

 برم ... خوايیجام رو برات گرفته باشه که م یکی دیشا -

ش خبر بودم؟ چند روز کنار یگرفته بود ... چند روز ازش ب دیوشا

 نبودم؟ چند روز تنها بود ... از کجامعلوم که

با  هم راه به ذهنش باز نکرده بود و من رو پس نزده بود ... اون یکس

 من! یِتوجه یاون همه ب

 گفت: یاز خودراض یلحن با

 ؟یداشت ییاصال جا -
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چشم هايِ  یهاش ... کم یهام گرد شد، زل زدم به طوس چشم

 درشتش رو تنگ کرد و گفت:

ال اص ایداشت؟  یو خواه یرام داشتب ییبذار درست تر بپرسم ... جا -

 دارم؟ شتیپ ییمن جا

 لب دوختم ... یخواستم داد بزنم و بگم آره! داري ... ول یم

 ایبه در رهیستون زد و خ سرشباال انداخت، دست هاش رو پشت  شونه

 گفت:

 ادمی قیقمجبور شدم فرار کنم ... د نجایباري که اومدم ا نیآخر -

 دارِ یسرا ادمِی یبود ول شیچند سال پ ستین

 د ...ته بودختر که به من دلبس هیدخترِ پونزده ساله داشت ...  هی نجایا

ه بود فشردم ... دختري دلبسته ب شتریخوردم و مشتم رو ب یسخت تکونِ

 من؟ انمهرِیبه ک انمهر؟یک

 کرد و گفت: یپوف

 یدم مصفت بو طونیذره ش هیگه و معصوم ... ا بارویدختربچه بود ... ز -

 تونستم کارش رو بسازم و بعد بزنم به
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 ابیز یلیخ یلی... چشم هايِ قهوه اي رنگش خ ومدی... دلم ن یول چاك

 ی... هر کاري م فیقابلِ توص رِیبود ... غ

و ت نکهیکردم! تا ا یشدن به من و من ازش فرار م کیبرايِ نزد کرد

 تره که نییصورتش داد زدم که انقدر ازم پا

 ذره کله ام باد داشت ... هی. خب .. ادیچشمم نم به

ز ا فشیو با حسادت بهش نگاه کردم ... حسادت به خاطرِ توص متعجب

 هايِ دختر و تعجب به خاطرِ ییبایز

ش بوناز لب هاِي مهر یحرف نیهمچ نکهیکه زده بود ... باورِ ا یحرف

 خارج شده بود سخت بود!

 به تاسف تکون داد و گفت: سري

و  دمیفهم یرفت ... ول یشداستانِ ما تا مرزِ خودکدختربچه ي خامِ  -

 جلوش رو گرفتم ... نشستم و براش

 تشتونم دوس یمن واقعا نم یدادم که اون حرفام چرت بوده ول حیتوض

 داشته باشم ... از من اصرار و از اون
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تش فرار از دس ییا... از من انکار و ازاون اصرار ... تا عاقبت برايِ ره انکار

 . از عشق فرار کردم ... و بعد ازکردم ..

 دی.. شا. یعشقِ واقع هیباز کرد ...  نجایها دوباره عشق پام رو به ا مدت

 پخته تر از اون اتفاقِ پونزده یلیخ

 دخترك ... یِسالگ

 هام سوخت ... عشقِ پخته؟ دخترك؟ پس باز هم اون دختر ... چشم

 دونستم ... جايِ  یازش نم زيیچ شیچند لحظه پ نیکه تا هم دختري

 عشقِ  کیبا  دیمن رو پر کرده بود؟ شا

 تر ... پخته

ز حساس شده بودم ... مگه چند رو ــبیصبرم تموم شد ... عج گهید

 بودم دوستش دهیگذشته بود که من فهم

ويِ ه راشک که دونه دون نیبود؟ ا یرفتارهاي عجوالنه چ نیپس ا دارم؟

 بود؟ یچ ختیر یصورتم م

 هق کنان گفتم: هق

 !یپست یلی... خ یلیخ -
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 هاشِ درشتش رو درشت تر کرد و گفت: چشم

 ؟یچ -

 سهپس وا ؟ی... دخترك؟ اتفاقِ پونزده سالگ دمیرو عقب تر کش خودم

 خواست برم؟ برم که دخترك یم نیهم

 اره؟یکنارِ خودش ب رو

 گفتم: یوقفه ام به سخت یاشک هايِ ب نِ یهق هق هام، ب نِیب

 امرد ...... اونوقت تو ... تو ... تويِ ن یدوست دارم لعنتمن  -

ش به وبهش گفتم ... غرورم پر زد  مینذاشت ادامه بدم ... مستق هیگر

 که دلش دهیچه فا یگفتم دوستش دارم ول

... 

ت ... به وام قطع شد ... از شوك  هیبازوهاش گر یِفرو رفتن توِي گرم با

 و آهسته گفت: دیسرم رو بوس

 ب؟دخترِ خو هیات واسه چ هیخواستم ... حاال گر یرو م نیهم -

 رِیز و دی... آروم خند دیاش چسبوندم که خند نهیبه س شتریرو ب صورتم

 گوشم زمزمه کرد:
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 کنم ... یمحل یکه بهت ب ردماز صبح م -

امه اد ام رو بوسه زد و یشونیسرم رو ازش دور کردم ... مهربون پ یکم

 داد:

 !رمیخواستم ازت اعتراف بگ یخب م ی... ول دیببخش -

 و گفت: دیکه آروم سر خم کرد و چونه ام رو بوس دیام لرز چونه

 دختر ... نطوريینکن با دلِ من ا -

 سکسکه گفتم: با

 و دوست نداري؟رپس ... پس اون دختره  -

 و من رو به خودش فشرد و گفت: دیخند بلند

ن اون اشت که مد نی... کجايِ حرفم نشونِ ا من حسوددخترك  -

 دختره رو دوست دارم؟

موند و بعد دستم رو گرفت و رويِ  سمیبه چشم هايِ خ رهیخ یکم

 د،یکوب یکه پر توان م یقلبش گذاشت، قلب

 به چشم هام گفت: رهیخ

 توش ... ادیب یکیهر دفعه  ستیکه کاروانسرا ن نیا -
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 لب هاش نقش شدن به لبخند: دوباره

سه  دو هیرِ جوونِ ... پسرکوچولوش ماد هیتازه، اون دخترخانم االن  -

 اومده ... ایبه دن شهیم یماه

ه کانداخت  هیمن هم چنان ساکت بودم ... من رو سکته داد، به گر و

 ... که البته نیبهش بگم دوستت دارم؟ هم

 نبود! یکم زِیچ

 محکم کرد و گفت: صورتمهاش رو دو طرف  دست

ه من زدي امروز ن یحرفت رو م یدرست و حساب روزیهمون داگه  -

 نه تو ... دمیکش یهمه عذاب م نیا

 داد و گفت: یرو تکون سرم

 آره؟ بگو تا باورم بشه ... ؟یگیدوباره م -

 گفتم ... یگفتم ... صد هزار بار م یهام سوخت ... م چشم

 بغض لب زدم: با

 !یلی... خ انیدارم ک تدوس -
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 ويِ تگونه هام سرم رو  یِاز رويِ شرم و سرخ دیبعد عجوالنه و شا و

 اش فرو کردم ... گونه رويِ موهام نهیس

 گفت: یو با صدايِ لرزون دیکش

 !یلیخوامت ترانه ... خ یم یلیرو بهم دادي ... خ ایدن -

خودم نفس  یِوجب چندهاش رو دورم حلقه کرد و من تو بهشت  دست

 کی... برايِ  رو از سر گرفتم دنیکش

 !دیشروعِ جد کیو  دیجد یِزندگ

*** 

 کی هیکردم، بوسه هاي هر چند ثان یهاش رو تويِ موهام حس م دست

 یام حس م یشونیبارش رو رويِ پ

 زدم به حضورش ... یو لبخند م کردم

 ام و آهسته زمزمه کرد: یشونیبوسه اي نشست رويِ پ باز

 بلوطم؟ داريیب -

 و گفتم: دمیرو رويِ بازوش کش سرم

 اوهوم ... -
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 ام سر یهام رو باز کردم و به صورتش نگاه کردم که چند وجب چشم

 رويِ بالشت گذاشته بود ...

 و گفت: دیرويِ ابروم کش دست

 م؟یحرف بزن -

 هاش بستم و لب زدم: سرانگشتهام رو از محبت  چشم

 ... میبزن -

 رويِ پهلوم نشست و گفت: دستش

 ... یرو گرفت متیتصم -

 اخم گفتم: یپلک هام رو باز کردم و با کم آروم

 ؟یچدر مورد  -

 تر شد و گفت: کینزد بهم

 باهام ... موندنمورد  دردر مورد ...  -

فت رال اش موند و سرم با نهیشد ... چونه ام رويِ س کیباز بهم نزد و

 شدن تويِ چشم هاش ... آروم رهیبرايِ خ

 :گفتم
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 ... اومدم یهمه راه نم نیاگه نگرفته بودم ا -

 ام کاشت و گفت: یشونیجلو آورد و بوسه اي رويِ پ سر

 ... یسرم بانو ... ول ی... منت گذاشت زکمیدونم عز یم -

 و گفت: دیلبش رو گز د،یهاش لرز مردمک

 مشکل دارم ... نه؟! یلیکه من خ یدون یم -

 رو رويِ گونه اش گذاشتم و گفتم: دستم

 دونم ... یم -

 ...:رفت  یم نییاش تند و کوتاه باال و پا نهیشده بود ... س کالفه

 چین همکه  ديیکه خانواده ام چطور باهام رفتار کردن ... د ديید -

 یکه ... م یدون یوقت ثبات ندارم ... و م

 تونم بهت ... یوقت نم چیو ه ممیکه من عق یدون

 شیپ . دلمام نشست رويِ لبش ... فک کردن الزم نبود .. اشاره انگشت

 قدم بود :...

 یول یدر کنرو نداري که من رو ما نیا ییدونم توانا یدونم ... م یم -

... 
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 زدم: لبخند

و  یمهربون ،دنتی... بودنت، نفس کش انیک یخودت برام مهم -

 سرش زایچ نیبزرگواري ات ... دوست داشتن ا

با همه ي مشکالتش دوست  یرو دوست داشته باش یشه ... کس ینم

 داري ... منم ... منم که دوست دارم ...

قب با چونه دستم رو کنار زد و صورت به صورتم چسبوند ... ع صیحر

 نفس نفس زنان گفت: دیکه کش

 زبون شدي؟ نیریدختر ... چرا انقدر ش یکن یام م وونهید -

 چکیزدم، سر جلو بردم و رويِ شونه اش گذاشتم، دست هاش پ لبخند

 شد دورِ تنم، چشم هام رو بستم و عطرِ

 و زمزمه کردم: دمیکش هیرو به ر تنش

 م؟ی... بخواب ادیخوابم م -

 کتف هام ... نِینوازش شد ب جوابش

*** 

 خواب بود! خوابِ
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به چهره ي  یخواست ساعت ها زل بزن یانقدر معصوم که دلت م و

 اش! یدوست داشتن

جايِ  ... رويِ تنش افتاد روشنِ به خط  راهنشیاز لبه هايِ بازِ پ نگاهم

 ام رو روش اشاره... آروم انگشت  هیبخ

 ... دمیکش

تکون خورد و صورت توِي بالشت فرو برد و دستش رو دورم  یکم

 محکم تر کرد ... لبخند زدم و دوباره تکرار

 ... پاهاش رويِ محکم کرد رويِ مچِ پاهام و غرغري هم به کردم

 دنبالش! ...

ويِ م رتا صدايِ خنده ام بلند نشه و دوباره رد گرفت انگشت مدیگز لب

 و محکم دیکه بازوم رو کش هیبخرد 

 رويِ بالشت فرود اومدم ... با صدايِ گرفته اي گفت: کنارش

 بخواب ... -

 کردم به بلند شدن که چشمِ راستش رو باز کرد و گفت: قصد

 نرو ... -
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 !دیخواب و

ز ارفتنش نشون  نییشدم که منظم باال و پا رهیاش خ نهیبه س ریمتح

 داشت! دنیخواب

 ناله زد: بایخودم رو عقب بکشم که تقر خواستم

 نرو ... بذار بخوابم ... -

 غر کردم: غر

 !ادهای... داداشت م گهیشو د داریب -

که رو به  ییزد و سرش رو تويِ شکمم فرو کرد و با صدا شخنديین

 رفت گفت: یم یخاموش

 ... ادی حاال ها ... نماون حاال -

و آروم صداش زدم ... شونه ي راستش رو  دمیرويِ موهاش کش دست

 باال انداخت ... دوباره صداش زدم ...

 رو باال گرفت و با اخم گفت: سرش

 ... ريیازم بگ خواب و آروم رو نطوريیقراره بعدا هم هم -

 زدم و گفتم: شخنديین



 

  2258                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 ... دیشا -

 حرص گفت: با

 !دمایترانه قورتت م د؟یشا د؟یشا -

 و گفتم: دمیخند

 عمرا! -

 شد و گفت: زیخ مین

 عمرا؟ -

 ويِشدم ... ت ریدست هاش اس نِ یبخورم ب یبه خودم بجنبم و تکون تا

 فرو رفتم و شروع به قلقلک نرمتشک 

ن موو روحِ جوون دیچیپ یکرد ... صدايِ خنده مون تويِ خونه م دادن

 ... عشق و دوست دیکش یم ایرو به رخِ دن

اد و شو رغم زده  انمهرِیمون رو ... ک یجال داده بود روح و زندگ داشتن

 سرزنده کرده بود و من رو ... خندون!

شد و  رهیقلقلک هاش، چشم هاش به چشم هام خ نِیب یک دمینفهم

 ی... ک دیصفر رس رِیبعد فاصله ها به ز
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 خون؟یشب نیهام تويِ موهاش فرو رفت و شدم همکارش تويِ ا دست

دادم ...  رونیام نشست، نفسِ حبس شده رو ب نهیکه رويِ س سرش

 سوخت! یگونه هام م

 و گفت: دیآروم خند د،یخند

م تا بودم فک کنن میکارت نکنه ترانه ... اگه عق یخدا بگم چ یاي اله -

 بودي! دهییحاال چهارتا شکم زا

اش سرش رو باال گرفتم، چشم هاش اشک داشت ولب  یز شوخا ریمتح

 به دیهاش لبخند ... نگاهم رو که د

 زمزمه کرد: یسخت

 عادت کنم ... دیبا -

 ويِ دستم ر عی... بغض کردم و سر دیبعد قطره اي رويِ گونه اش چک و

 شد ... دهیگونه اش کش

 قیمعو  اش فرو رفته بود ... آروم نهیبار سرِ من تويِ س نیو ا دیچرخ

 وقت چیه زهایچ ی... بعض دیکش ینفس م
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 ییازهیکردن باز هم چ یم رییشدن ... آدم ها هر چه قدر تغ ینم عوض

 وجود داشتن که عذابشون بده ...

 تويِ موهام و گفت: دیچرخ دستش

 ممیعق جمله عادت کنم که نیخوام به ا یخوام عادت کنم ... م یم -

 رنگ دیبه رخم کش یکیهر وقت  ... که

 صورتم نپره ... از

ود که تويِ صداش ب ینیکردم به حسِ سنگ یرو فرو خوردم و سع بغضم

 رويِ  دمیتوجه نکنم ... دوباره دست کش

 و برايِ عوض کردنِ بحث گفتم: هیبخ

 ان؟یک هیجايِ چ نیا -

ه هستبره ... آ نییگلوم هم پا تويِفوري آِب دهن فرو دادم تا سد  و

 گفت:

 حماقت ... هینشونه ي  -

پهلو  کیزدم ...  هیرو جک کردم و سرم رو بهش تک راستم دست

 در هم ییو با ابروها دمیکنارش دراز کش
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 :دمیپرس

 ؟یچه حماقت -

 شد و گفت: رهیتويِ چشم هام خ نیشرمگ

 ... الیخ یب -

 طره اي از موهام رو به دست گرفت ... و

 نازك کردم و گفتم: یچشم پشت

 ـان؟یک -

 و گفت: دیخند ی... کمرنگ ول دیخند

 ؟يِ آدم بلرزهکه دست و پا یکن یصدا م نطوريیچرا ا ان؟یجـونِ ک -

م و به بازوش زد یمشت ان،یک یِ تیشخص دیوجه هايِ جد نیاز ا ریمتح

 گفتم:

 ییاج! چرا انقدر منحرف شدي تو؟ تصادف کردي سرت به تیترب یب -

 خورده؟

 ریزانداختم و  ریام شد ... سر به ز رهیلبخند زد و تنها خ مهربون

 کردم و گفتم: یبه شکمش نگاه یچشم
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 ها ... ینگفت -

ا بدست هاش گرفت و آروم و  نِیلحظه اي سکوت کرد، دستم رو ب چند

 گفت: دیترد

 کردم ... یخودکش -

 ... خشک شدم! دمیبرق بهم وصل کردن، نه لرز نه

د ... ج شام خار هی... نفسم مثلِ سوت از ر هیبخکرد رويِ رد  ریگ نگاهم

 برده بود! ادیمغزم کامال کار کردن رو از 

فس م نتونست ینم ینشست رويِ شونه ام ... تکونم داد ... ول انیک دست

 بکشم!

 بود! توانمخارج از حد  شوك شدت

گذاشت و خم شدم رويِ دستش ... وحشت زده  سرمرو پشت  دستش

 زد و صدام زد ... یآروم یِلیورتم سبه ص

چطوري؟ چرا؟  ره؟یخواست بم یم انیکرده بود؟ ک یخودکش انیک

 حال و روز نیبه ا منشده بود که مرد  یچ

 اش ... یبود از زندگ دهیبود که دست کش دهیرس
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 م وبه شدت نفسم رو رها کردم و پلک بست دیکش ادیگوشم که فر تويِ

 گذاشتم تا قطره هايِ اشک صورتم رو

 کرده بود! یخودکش انمهریکنه ... ک سیخ

 دیلرز یکه م یینشست ... با صدا یهاش رويِ سر و صورتم م بوسه

 گفت:

 شد نفس؟ .. آخه چه ات.دلم ... غلط کردم  زِیترانه؟ بلوطم؟ عز -

 هق کنان گفتم: هق

 ي؟کارو با ... با خودت کرد نیچرا ا ان؟ی. چرا کچـ .. -

دت ز شا دیشا ایاش فرو کرد و من از ترس ...  نهیرو محکم تويِ س سرم

 شروع کردم به نشوندنِ مهرِ لب شوك

 کرده بود تنش رو! سی... اشک هام خ هام

 گذاشت و با بغض گفت: صورتمهاش رو دو طرف  دست

شد  یشدي؟ چ شونیپر نطوریچرا ا! یلیگذشته دخترکم ... خ یلیخ -

 زم؟یعز
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ه ب !امیکردم به حالِ مردي که چشم هاش شده بود دن هیبلند گر بلند

 بود ... دهیبر یحالِ مردي که روزي از زندگ

.. .شد  نیشد برام و آروم تاب داد تنش رو ... چشم هام سنگ گهواره

 آروم گرفتم ... یزدم ول یهق م یهنوز کم

 و گفت از حال یگرفتم و گوش سپردم به زمزمه هاش ... آروم م آروم

 ی... از حقارت دیروزش ... از دردي که کش

 داد ... یآروم بازوش رو نوازش م منو دست  دیچش که

 :انمهریک

 آب پرتغال رو به دستش دادم و گفتم: وانِیل

 !یبزن روشن ش -

 و گفت: دیتر کش نییرو پا رشیگ آفتاب

 !یمشت یمرس -

ود بحسِ ناب، تويِ وجودمون  کیحسِ خوب،  کی...  دیخند زیر زیر و

 که تازه می... مثلِ دختر و پسري بود
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 ... میدیکش یهامون رو به رخِ هم م طنتیو ش میهم شده بود محرم

 ضیزد ... عر یداشت بهم لبخند م یزندگ

 پهن! و

گهش پم نلداخلِ دهنم رفت ... گوشه ي  خیرو باال بردم و تکه اي  وانیل

 داشتم و رو به ترانه گفتم:

 !سوزهیات رو بکش باال گردنت م قهی -

هام رو محکم  دستو مجبور شدم کف  دیپرتغال توِي گلوش پر آب

 کتف هاش! نِیبکوبم ب

 بعد دستم رو پس زد و گفت: یکم

 ...تر  واشی...  انیآي ... ناقصم کردي ک -

 و آروم گفت: دیدر هم کش چهره

 مرد! کبودم کردي -

 و گفتم: دمیخند

 آي قربونِ مرد گفتنت زن! -
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و رکتفش  نِیمعلوم بود درد داره ... خم شدم و آروم ب یول د،یخند

 و گفتم: دمیبوس

 !دیببخش -

 فت:گبه ساعتش کرد و  یو برايِ فرار از چشم هام نگاه دیرو گز لبش

 کجا بود؟ رانیم -

 زدم به چهره ي گلگون شده اش و گفتم: شخنديین

 ! هنوز مونده برسه!نیکوه -

 کرد ... کیرو به لبش نزد وانیتکون داد و دوباره ل سري

 پسم نزد! یخورد ... ول یرو رويِ شونه اش گذاشتم که تکون سرم

وزها ر نیزد ... و ا یزد ... کنارم نم یبود که پسم نم یتنها کس ترانه

 کرد ... یآغوشش رو به روم باز م بیعج

 زد! یزد و با محبت باهام حرف م یبه سرم م بوسه

امون، هه انگار! خند میزن و مرد، من و ترانه نبود نیدختر و پسر، ا نیا

 خنده هايِ ما نبود ...

 ... دیشن یبود و خنده هامون رو نم یکر م طونیکاش گوشِ ش و
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ش که دورم حلقه شد آهسته لب هام رو مهر کردم رويِ شونه ا دستش

 که غر زد:

ت هف شیوبه من ش... خ اريیدله باز در م یازه دومادا هچرا مثه ت -

 ماهه تو خونه ات هستم ها!

 و دوباره لب به شونه اش چسبوندم: دمیخند

 گ برم وم و تا دمِ مرگم و گور بش نکهی... تا قبل از ا گهیخب هستم د -

 هم به ما یبرگردم که گوشه چشم

ت چشم اومد که به یبه سرم م ییبال هی دیحتما با یعنی...  ینداختینم

 ... امیب

 گفت: ریسکوت کرد و بعد آروم و دلگ یلحظات

 ... دیچند بار گفتم ببخش ان؟یک -

ه ک چند ساعت نیصحبت هامون، تو ا نیگفت! بارها و بارها ب یم راست

 نِ یعاشق و معشوق ب میشده بود

 هامون، خنده هامون ازم طلبِ بخشش کرده بود ... عاشقانه

 چونه اش بردم و گفتم: رِیبلند کردم و دست ز سر
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 رت بذارم ...... فقط خواستم سر به س دیببخش ینگفتم تا بگ -

 لبخند زد و گفت: فیضع

 باشه ... خب منم ... -

 ه مداما کمثلِ تازه داماده قایندادم تا حرفش رو تموم کنه ... دق مهلت

 عروسشون رو تازهتمنايِ آغوش و محبت 

 رو خوردم ... ترانهکلمات  دارن

از رويِ  ترانهعقب بکشم و دست  یباعث شد کم تلفنزنگ  صدايِ

 بخوره ... نگاه رگردنم به رويِ شونه ام س

شد که رويِ ماسه داشت  دهیهمراهم کش تلفنِدومون به سمت  هر

 گرفت! یحمومِ آفتاب م

 لبخندي زد و گفت: نیشرمگ ترانه

 ... نیحس -

 ... لبخند دنیکش گردنمبه موهايِ پشت شروع کرد پنجه هاش رو  و

 زدم و جواب دادم:

 بله؟ -
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 گفت: جانیه با

... واي  دمیسر شبیمن د ده؟یرس رانیترانه خوبه؟ م ؟یسالم، خوب -

 سالم رسوند ... ایمیاومدم خونه ... ک انیک

 بودن ... نجایا نایا مامانش

از گوشم فاصله  یرو کم یداد و من گوش یم حیهمونطور توض نیحس

 کردم یم طنتیدادم و آهسته آهسته ش

 ... چشم هام رو بستم ...

 حضورِزد و من با تمامِ وجود شهد  یزد و حرف م یحرف م نیحس

 :... نکهی... تا ا دمیکش یترانه رو به کام م

 حامله اس! ایمیک -

 رهیخرد هام گرد شد ... پلک هام باز شد ... چشم هايِ ترانه هم گ چشم

 تويِ مردمک هام شد!

 و ناگهان با هم :... میهم فاصله گرفت از

 ؟یچـ -

 بلند گفت: نیحس
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 بابا شــدم! -

 شد و گفتم: عیدلم لبخندم وس لرزشِوجود  با

 حاال؟ یکش یم غیخب بابا ... چرا مثه زنا ج -

. من .. هیدردم چ دیگونه ام رو نوازش کرد ... انگار فهم ترانه دست

 مرد رو کیضعف  نیبزرگترضعف داشتم ... 

... 

 یکه از صداش شرم و خجالت م ییایمیگفتم، به ک کیتبر نیحس به

 گفتم، ترانه هم با شادي کیهم تبر دیبار

 ... ومدیلبم کش ن گهیمن د یشد ول همصحبتشون

 که قطع شد ترانه زمزمه کرد: تماس

 ان؟یک -

 گفتم: آهسته

 ان؟یجونِ دلِ ک -

 زد: لبخند

 بگذرد آقايِ خونه ... زین نی... ا ستیمهم ن -
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 دلم قنج رفت از آقايِ خونه گفتنش ... ته

 اش بوسه زدم به نشونه ي احترام ... یشونیبار به پ نیا

 میدیوخند میو سرش رو رويِ شکمم گذاشتم ... حرف زد دمیکش دراز

 از میو لذت برد میرو گرفت هم... دست 

 دهیشک اي گهیفردا برامون نقشه ي د دیها ... شا هیفرصت ها و ثان نیا

 باشه!

*** 

ادم و ب د... لبخندش رو جوا دیو لبخند به روم پاش ستادیکنارم ا ترانه

 اطیسپردم که تويِ ح ینینگاهم رو به ماش

 کرد ... توقف

 ...موندم  رهیشدن ... مات و مبهوت خ ادهیافرادي که پ دنِیبا د و

نشم اکونگرانِ  دیکرد ... شا ینگران نگاهم م رانیسست شد ... م پاهام

 ! دستناباورمنگرانِ نگاه  دیبود! شا

.. باز نگاهش کردم . جینشست رويِ بازوم و آروم صدام زد ... گ ترانه

 یلبخند رويِ لب هاش بود ... لبم رو کم
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 ... نکهینشد تا ا یکنم ول دایشوك نجات پ نیاز ا دیدادم شا کش

 داداش جونم! -

 رو سر هیرو سر تويِ آغوشم پنهان کرد و زار زارِ گ دیسوگل بود که دو و

 داد ...

رو  سشیخنشست رويِ سرش و آهسته صداش زدم ... صورت  دستم

 بلند کرد و با هق هق گفت:

 نامرد؟! یرفت یکجا گذاشت -

 :دمیرو بوس سشیشوق لبخند زدم و گونه ي خ با

 به تو گفت؟ یک -

ر تکه دستش رو دورم محکم  یام و در حال نهیزد به س هیتک یشونیپ

 کرد گفت: یم

زد، حرف  یم حرف یروز داشت تلفن هینگران بود ...  رانیداداش م -

 ... دمیهاش رو شن

 رويِ تنم ... آروم گفت: دیگونه اش رو کش و

 دلم برات تنگ شده بود ... یداداش -
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 بوسه ام نشست رويِ سرش ... دوباره

 ود ...ه بکنارم، نگاه بهش دادم ... اون هم بغض کرد عادیم ستادنِیا با

 لب با چونه اي که ریلبخند زدم بهش ... ز

 گفت: دیلرز یم

 چرا انقدر الغر شدي؟ -

 ردمکحلقه  عادیرو از دورِ کمر سوگل آزاد و دورِ شونه ي م چپم دست

 ... سرش رو روِي شونه ام گذاشت ... تو

 !نمیآدم رويِ زم نیکردم خوشبخت تر یلحظه حس م اون

 ويِ تشد ... مردمک هاش رو  کمیبه بغل نزد وایلبخند زنان، ه رانیم

 صورتم چرخوند و زمزمه کرد:

 ... یخدا رو شکر خوب -

رو  وگل! ترانه، دست دراز کرد و سرمیتونستم جلويِ لبخندم رو بگ ینم

 هم قدمشون عادیتويِ آغوش گرفت و م

 !و دو تا طفلِ بامزه تنها گذاشتن هیو هد رانیو من رو با م شد

 گفت: یگذاشت و با صدايِ لرزون نیرو، زم یمحمد عل هیهد
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 یهستن که نگرانت م ییکسا یفکري! نگفت یب یلیخ یلیخ یلیخ -

 شن؟

 یمبود که موهايِ بورش ک وایه کیکه نگاهم رويِ سرِ کوچ یحال در

 بلند شده بود گفتم:

 بود ... دیخبري برايِ همه مف یب نیفک کنم ا -

 چشم غره اي رفت و گفت: هیهد

ي درب و  افهیق نیا ابود از جمله خودت ب دیآره! واسه همه مف -

 داغونت ...

چه اي با و دوت رانیخندي از کنارم رد شد ... من موندم، م میبعد با ن و

 که برادر زاده ام بودن ...

رو  اهمکه چنگ زده بود به شلوارِ پدرش ... نگ یشدم به محمد عل رهیخ

 و رانیم پاهايِپنهون شد پشت  دیکه د

 ام شد! رهیدرشت خ ییفرستاد و با چشم ها رونیسرش رو ب فقط

 آهسته گفت: رانیم

 زلزله رو؟! یبغلش کن یتون یم -
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 یم رو بغل یمحمدعل دیبا سر اشاره اي به پسرش زد ... من؟ من با و

 کوچولويِ تپلِ دوستپسر نیکردم؟ ا

 رو؟ یداشتن

وصف  یوقش... از استرس! از  ی! نه از ترس، نه از ناراحتدیهام لرز دست

 !ریناپذ

 شد! یام لرزشش کم نم یلعنتزانو نشستم، دست  رويِ

چه غن بشه ... لبش رو کیدهن فرو دادم و با سر اشاره زدم که نزد آب

 رو رانیشلوارِ م شتریکرد و دست هاش ب

 که صداش در اومد: دیکش

 یب یتون یم ای. بشلوار رو .. نی! بابا درآوردي اینکش محمد عل -

 جلو عمو و زن عموت؟ یکن تمونیثیح

. » .. زن عمو«شده ام رو باال بردم و دوختم به صورتش ...  گرد نگاه

 بود؟ من! یهمسرِ عمو ... و عمو ک یعنی

 با خودم! ترانهبود نسبت  نیریقدر ش چــه
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 یلعحمد ي مهربونش رو پاسخ گفتم و دوباره به م برادرانهنگاه  نقدردا

 چشم دوختم ... با انگشت هام بهش

 دم:ز ... لب دیکش رونیتنه اش رو ب یبشه ... کم کیزدم که نزد اشاره

 شازده پسر ... ایب -

و رداد ... پسرك دست هاش  یآهسته به محمد عل یبا زانو هل رانیم

 خورد ییپنهون کرد و تلو تلو سرشپشت 

 نش... عطر ت دمشیکرد و خواست عقب بره که تو آغوش کش ی... نق نق

 و مست شدم! دمیکش هیرو به ر

 گوشش گفتم: ریهام بستم و آهسته ز پلک

 ... ندارم کوچولو تی... آروم ... کار ـشیجــونم؟ ه -

س احسا بعد سرش رو رويِ شونه ام یگرفت ... آروم گرفت و کم آروم

 کردم ...

 د،یان شلبخند زدم ... م یداد ول یزدم ... بغض گلوم رو خراش م لبخند

 خانواده داشتم! کی

*** 
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 کرد و گفت: کیبطريِ دلستر رو به لب هاش نزد رانیم

 ا رو. گفتم بچه ه.. یخونوادگمسافرت  هی میبر میخوا یبهش گفتم م -

 ذره هیبخورن ...  ییهوا هیهم بفرسته 

 خب بعدش ... ینبود ... ول یراض اولش

سکوت کرد، شونه اي باال انداخت و بعد بطري رو به لبش  یکم

 چسبوند ... نگاهم رو به ترانه اي دوختم که

 حرف زدن با سوگل بود و گفتم: سرگرمِ

 شک نکرد؟ -

ورتم ص به ینگاه میدلستر رو مزه مزه کردم ... ن ییِبعد طعمِ استوا و

 کرد و گفت:

 یودم که نمببرادرم مشتاق  دنِی. مطمئن باش انقدر برايِ دنه .. -

 وجه شک کنه! چیذاشتم به ه

در  ... یهمه سال ول نیو برادري بعد از ا تیمیصم نیابود درك  سخت

 روز بهش عادت کرده بودم! کیعرضِ 
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و  از حسرت هام، ذره اي جبران شده بود یکم دیروز شا کیعرضِ  در

 بود! یلیذره برايِ من خ نیهم

 م ورفت تشکشکه بلند شد، زودتر از همه به سمت  وایي ه هیگر صدايِ

 کردم ... سشیخبه صورت  ینگاه

 نی... به ا دمیرو تو آغوش کش فشیبردم وتنِ ظر نییهام رو پا دست

 که یآغوش عادت کرده بود ... به آغوش

 !نداشت لحظه اي رهاشون کنه ... نه اون رو، نه برادرش رو دوست

 اش هیگردادم و بعد از مشخص شدنِ علت  لیرو به مادرش تحو وایه

 دوختم هیکه خرابکاري بود، نگاه به هد

 الیخواب رو به سوگل سپرد و بلند شد تا به و مهین یِمحمدعل که

 رو از وایه ییایمیي ش حملهبرگرده و اثرات 

 ببره! نیب

 برداشت و گفت: ینیدست از رويِ ب عادیم

 هم راه انداخته! ییپدر سوخته چه بو -
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و صدايِ خنده بلند شد که تندي با  سرشنشست پشت  رانیم دست

 گفتن و چشم و ابرويِ اشاره سیصدايِ ه

 فروکش کرد! یترانه به محمد عل ايِ

 کرد و آروم رو به من گفت: عادیبه م ینگاه مین رانیم

 ن؟یگردیبرم یک -

 به ترانه نگاه کردم و گفتم: یچشم ریز

 رو بدم! ییزایچ هی بِیتا ترت میزود برگرد دیکنم باخب ... فک  -

 هستن! ییزهایچه چ زا،یچ کیدونستم اون  یخودم م و

 ... مراسم ازدواج و شبِ به دیعقد و شا دیخواستگاري، شا دیشا

 اش! یادموندنی

 متعجبِ شل شد که فوري با نگاه  شمیفکر تنم گُر گرفت و ن نیا با

 لب بستم ... رانیم

 :دمیش رو شنا یلب رِیز

 شد! وانهیبچه د -

 نداشته ام! لِیسب رِیرد کردم! البته ز یلیسب ریز
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 انریرو کردن، م الیعزمِ برگشت به و یرفت و همگ یکه رو به خنک هوا

 اي هیسا ریبازوم رو گرفت و از سطحِ ز

بعد از چند لحظه  د،یکش ساحلبه سمت  میشده بود رشیپناه گ که

 موج و یِسکوت و گوش سپردن به سمفون

 به افق گفت: رهیخ صخره،

 در انتظارت نباشه ... دیشا یخوب زايِیبرگردي چ یوقت -

 !ودمبدر انتظارم بود ... مطمئن  یخوب زهايِیزدم ... بود! چ لبخند

 ادامه داد: دیرو که د سکوتم

 ري کهاش رو ندا ینذاشتم ... گفتم آمادگ اد،یخواست ب یم یب یب -

 نیبا توجه به آخر یباهاش رو دررو بش

 !مالقاتتون

و ر ییمالقات؟ فکرش هم جا نیابروهام در هم رفت ... آخر ناخواسته

 آورد! یتويِ قلبم به درد م

 بازوم رو فشرد و گفت: دستش

 ود ...ز ای رید...  یازش فرار کن یتون یاش ... نم ینینب یتون ینم یول -
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 رو قطع کردم: حرفش

 !نمشیبب دیدونم ... با یم -

تم نسدو یخودم هم نم ی... ول دمشید یم دیپلک هام رو بستم ... با و

 نه؟ ایرو دارم  دنید نیاطاقت  ایآ

ته خنجرِ شکس کیرو دارم که هر کدوم  ییآوردن حرف ها ادی به طاقت

 شدن و فرو رفتن تويِ قلبم؟

 اي رو دارم که آرزويِ مرگم رو داشت؟! یب یب دنِید طاقت

*** 

 شب تويِ  مهین خنکها فضا رو پر کرده بود و باد  ركیرجیج صدايِ

 یو پرده رو به رقص در م دیچیپیاتاق م

 ... یترانه دراز کردم ول دنِیکه دستم رو برايِ در آغوش کش آورد

 بود ... یخال جاش

 رو کردم باز نگه دارم و اطرافم یهايِ سوزان از خوابم رو سع چشم

 شد! بلند شدم ی... نبود ... ته دلم خال دمیکاو
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 نیمز رو از رويِ  راهنمیملحفه ي نازك رو کنار زدم ... چنگ زدم و پ و

 به تن کردم و از یبرداشتم و رويِ رکاب

 زدم ... رونیب اتاق

 منیببرو رويِ مبل  عادیتونستم جثه ي م یروشن بود ... م مهین سالن

 دنِ ید نِ یب دیکه به خواب رفته بود ... شا

 !فوتبال

چراغِ خاموشش،  دنِیو با د یبهداشت سِیسروچرخوندم سمت  چشم

 دونستم از کجا یکه نم شتريیب یِنگران

 گرفته، دلم رو چنگ زد ... نشأت

ده، شموکت  یِلدرِ اتاقِ خا رِیي نور از ز کهیبار دنِیو با د دمیرو جو لبم

 یعنی...  دمیام کش یشونیبه پ یدست

 بود؟ ترانه

ون رزل ییچادر و با شونه ها نِیب دهیپوش یباز کردم و زن یرو کم در

 قابِ نگاهم رو پر کرد، قدم هام سست شد

... 
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 رمق صداش زدم: یب

 ترانه؟ -

من دست رويِ دهان گذاشت و چشم  دنِیوحشت سرچرخوند و با د با

 تر! دیاش شد هیهاش جمع تر شد و گر

 ییارو بستم و جلوش زانو زدم ... آب دهن فرو بردم ... قلبم ج در

 زد! یگلوم م بِیس کینزد

 چادرش رو قاب گرفتن، ناله زدم: نِیب محصورهام صورت  دست

 زکم؟یشده عز یچ -

ار ب نیسوخت ... ا یو سر رويِ شونه ام گذاشت ... چشم هام م دیگز لب

 از حسِ اشک!

 یم نطوریتنش ا یبرايِ چ خت؟یر یاشک م نطوریا یبرايِ چ ترانه

 د؟یلرز

 گرفت: نفسم

 ؟یزن یزار م نطوريیچرا ا -

 به دلم افتاد ... نکنه ... هل
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 :دیلرز صدام

هت ب یشدي؟ چرا؟ کس مونیشدي؟ آره؟ از بودن باهام پش مونیپش -

 گفته؟ ترا ... زيیچ

 زد به پشت پنجه هاي هیاش رو تک یشونینشست رويِ لبم و پ دستش

 :دیگرفته نال ییبا صدا فش،یظر

 نشدم ... دعا کردم ... مونیپش -

 هیرگت رويِ گونه ام ... طاق دیهام رو بستم ... قطره اي اشک چک چشم

 نطوریي ترانه رو نداشتم ... اونم ا

 !دیشد

م هشد پلک هام رو از هم فاصله دادم ...  دهیرويِ صورتم کش دستش

 کرد، هم لبخند به لب داشت یهق هق م

 متضاد رو چطور بهش دادي؟: ییبایز نیا ا؛ی.. خدا.

 ... نهیببدعا کردم ... خواستم من رو  -

 :دیجلو آورد و گونه ام رو بوس سر

 کنه؟ تتیچطور تونست اذ -
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 :دمیچادرش رو بوس رويِ

 خدا؟ -

 تکون داد: سر

 کنه ... ینم تیخدا که اذ -

 هام بازوهاش رو گرفت: دست

 ؟یپس ک -

 و گفت: دیرو نداد، دستش رو رويِ گردنم کش جوابم

 ... نهیخواستم تو رو بب -

 هق زد: هق

 .بده .. یطرف نیا شتریخواستم حواسش رو ب -

رويِ سرش که  دمیآوردم از حرف هاش دست کش یکه سر در نم ومن

 ام ... نهیپناه زد رويِ س

 زمزمه هاش دوستت دارم رو بشنوم ... نِیتونستم ب یم فقط

 کیيِ شب، کنارِ اون سجاده، چادرِ ترانه شد روکشمون ... برا اون و

 نماز، اشک و دعا! یِخواب با چاشن
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*** 

 وشدم به خونه اي که گرد  رهیرو گوشه ي سالن گذاشتم و خ چمدون

 خاك گوشه و کنارش نشسته بود ...

 بازوم رو فشرد و گفت: ترانه دست

 شده! فیکث یلیخ -

 یداده نگاه تو سالن م نیچ ینیشدم که با ب رهیرخش خ مین به

 چرخوند ... لبخند زدم و گفتم:

 کنم ... یم زشیتم -

 کرد، لبخند زد: نگاهم

 !میکن یم زشیتم -

شد،  دهیکش یها ط کیشد که فرش ها جارو شد، سرام نطوریا و

 شد، و سرانجام مبل ها جا به جا! ريیگردگ

 ا!ي م به خونه امون ... خونه! میاز دو روزِ خوب باالخره برگشت بعد

 خوب بود ... خارج از تصورم! یلیخ ترانه
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ه تران یزد ول یم بدحرف  یحت ایکرد و  یم یشد، تلخ یتند م یگاه

 خوب بود! اديی... خوب بود! ز

کرده  یپستويِ وجودش مخف طنتیهم ش یبود، مهربون بود، کم صبور

 بود!

م ش بهبا ترانه اي که خوداي که قبال شناخته بودم، فرق داشت  ترانه

 شناسونده بود ...

 رو ... خودش... خود  دمید یتازه داشتم ترانه رو م دیشا

ي که انه نداشت ... من عاشقِ ترانه بودم، چه ترا یبه حالِ من فرق یول

 رو نداشت و چه ترانه که دنمیچشمِ د

 کرد! یدوست دارم نثارم م لیدل یگاه، ب یو ب گاه

 زد و گفت: هیمبل تک یِ و سر به پشت دیاي کش ازهیخم

 ودم!تو عمرم انقدر کار نکرده ب -

 د،یشننکه از من  ییشدم ... صدا رهی... با لذت به چهره اش خ دیخند و

 » ... ه؟یچ« دینگاهم کرد و با سر پرس

 لب هام رو تکون دادم: آهسته
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 دوست دارم ... -

 و آروم گفت: دیخند

 منم! -

ه و بعد از چند لحظ دیلبخند از لبش پرکشچشم هاش رو بست ...  و

 رفت یسکوت که انگار با خودش کلنجار م

 :گفت

 بابا و مامان ... شِیبرم خونه ... پ دیبا -

 گرفته گفت: ییخورده نگاهش کردم که با صدا کهی

 ..ونم .بم شتیکرد که پ یچند روز هم سام به زور بابا رو راض نیا -

 هام مشت شد: دست

 !یام غهی! صیتو زنِ من یول -

 و گفت: دیکش آه

 ...بعدش  نم کهک یراض دیکنم ... با یراض دیبابا رو با یدونم ... ول یم -

ش ه اتونستم ادام یو پلک باز کرد و خجول نگاهم کرد ... م دیگز لب

 بشه یرو حدس بزنم ... که بعدش راض
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 ازدواج امون! به

 زدم و گفتم: لبخندي

 ... یشیمالِ من م شهیمزود برايِ ه یلیخ -

 ..کردن . یرو ادا م دوارمیکه ام نمیتونستم حرکت لب هاش رو بب و

م ارو که هنوز حلقه  یرو، همون دست چپشرو باز کردم و دست  مشتم

 رو تويِ انگشتش حفظ کرده بود، به

 گرفتم ... بوسه اي به کفش زدم و گفتم: دست

 .. خب؟.ندارم  ییجداطاقت  گهیخونه ام ... د ايیب دیزود با یلیخ -

 ...د ز هیاش رو به بازوم تک یشونیسرخ شده بود پ یگونه اي که کم با

اي  قهیرو رويِ موهاش گذاشتم و چشم بستم ... هنوز چند دق سرم

 میدینگذشته بود که با صدايِ زنگ از جا پر

 کرد و گفت: ی... ترانه اخم

 اد؟یب یگفت یتو به کس -

 باال انداختم: شونه

 نه ... -
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در رو  اي گفت و جواب گرفت ... هیرفت ... ک فونیآشد و به سمت  بلند

 باز کرد و روبه من گفت:

 !رانِیم -

 ران؟یجا بلند شدم ... م از

 شدم ... آروم گفتم: نگران

 ... میباهم بود شیچند ساعت پ نیشده؟ ما که تا هم یچ یعنی -

 مضطرب گفت: انریشده رو گرفتم ... م یکه باز شد جوابِ چ در

 ... رمینتونستم جلوش رو بگ -

من رکروسريِ ت ریاز ز یبود که موهايِ حنا بسته اش کم یبه زن نگاهم

 زده رونیب یبا گل هايِ قرمز و صورت

از در ... چشم هاش به نم نشسته بود و دست هايِ لرزونش به سمتم بود

 !یب یبود ... ب

 صدام زد: آروم

 ان؟یک -
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رو  بشل... گوشه ي  یبرايِ جواب دینگاه کردم ... شا رانیبه م دوباره

 و گفت: دیجو

 لج که افتاد رو یکه تو هم برگشت دیخونه و فهم میدیکه رس نیهم -

 ارمشی... مجبور شدم ب نمشیبب دیبا

 !دیفهم یم زویکاراش بابا همه چ نیبا ا وگرنه

 که هق زد: یب یبمردمک هام رو چرخوندم سمت  دوباره

 !انمیک -

ه ؟ برو به من نسبت داد تیمالک مِیهام رو روِي هم فشردم ... م لب

 نیکه آرزو داشت زنده پا به ا یمن؟ به من

 نذارم؟ ایدن

 قدم عقب رفتم! کیجلو گذاشت و من ...  یقدم

 و گفت: دیهاش رو به سمتم کش پنجه

 بغلم مادر ... فرار نکن ازم ... ایب -

 یمنگفت کاش زنده  ی... مادر؟ کدوم مادري به بچه اش م دیلرز تنم

 موندي؟!



 

  2292                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

شک الب هام با صدايِ گرفته اي فکرم رو تويِ هوا پخش کردن ...  و

 ... چشم یب یرويِ گونه ي ب دیغلط

قت طا تونستم بگم ... هنوز هم ی! به خودم که دروغ نمنمیتا نب بستم

 هاش رو نداشتم! اشک

 :دینال

 ادر ... ببخش ...ببخش من رو م -

ن از م حسِ یب ی... ب دیرو راحت بخش یب یشد ب یشد ... نم ی... نم نه

 کیرو نابود کرد ...  ایداشتن همه ي دن

 بود! امیهمه ي دن یب یب یزمان

ر تر که رفتم و جلوتر که اومد، دست هاش که باز شد برايِ د عقب

 ته دلم داد زد زيیچ کیآغوش گرفتنم، 

 یمخوام ... هنوز تنم، مهرِ مادري اش رو طلب  یآغوشش رو م هنوز

 مهري نبود! مگه برايِ گهی... د یکرد ول

 وجدان بزرگم نکرد؟ عذابِ

 گذاشت و گفت: یب یدست رويِ شونه ي ب رانیم
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 که ... ینیب ی... م میبر ،یب یب -

 بلندتر گفت: یب یب اما

 بگم! دیخوام بشنوه ... با ینه ... م -

 رو مخاطب قرار داد: یب یبه من کرد و ب ینگران نگاه ترانه

 !گهیدوقت  هی ی... ول یب یشنوه ب یم -

 و گفت: دیکوب نیمثلِ طفلِ دو ساله پا به زم یب یب اما

 .ونم ..ت ینم گهیندارم ... د طاقت گهیبشنوه ... د دیاالن ... االن با -

 و گفتم: دمیرويِ لب هايِ خشک شده ام کش زبون

 لیذل یچرا بهم گفت یخواي بگ یم ؟یب یب یخواي بگ یم یچ -

 مرده؟ چرا من رو از خودت روندي؟ چرا

 ؟یخواي بگ یم یمرگم رو کردي؟ چ آرزويِ

دم خو هاش که رويِ بازوهام نشست تمامِ قوام رو جمع کردم تا سرپنجه

 رو کنترل کنم مباد که تو آغوشش

 خواستم ... هنوز! ی... هنوز هم محبتش رو م بکشم

 هاش گفت: هیگر نِیزحمت ب به
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وش نبود حالم، ببخش منو مادر ... خ ان،ینبود ک خودمحالم دست  -

 بودم تو اون چند روز، دهیکش یسخت یلیخ

 اباعص گهینا نداشتم، د گهیساال از جلو چشمم رد شد، د نیي ا همه

 حرفا ... اوننداشتم ... ببخش منو بابت 

 یدش روم نشد تو چشمت نگاه کنم ... همه اش مکردم، بع ناشکري

 ... ارهیدلش طاقت نم اد،یگفتم خودش م

 !انیک ومديی... ن ومديین یول

(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 

 :دمیو ازش دور شدم و غر دمیتن عقب کش یعصب

زم ؟ که بابشه یکه چ ومدمی یخوام! م ی... نم یب یبشنوم ب خوامینم -

 یخواست یم یبدي؟ چ لمیدروغ تحو

 کنه؟ هیکه کارت رو توج یچ ؟یچ ؟یب یب یبگ بهم

ن فتبازوش رو گر رِیبرايِ ز دنیکش ادیو دست هام فر دیلرز زانوهاش

 ... مشت اشون کردم! یول
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 رويِ مبل نشست و خسته گفت: رانیمکمک  با

ساله  یسرد د یخوام بگم تا بدون یبس امِ ... م گهیبگم ... د خوامیم -

 یچ یخوام بگم تا بدون ی... م هیچ

 ه؟یعذاب وجدان چ یبگم تا بدون خوامی... م دمیکش

 ؟یچبود اون درد؟ درد  یساله؟ چ یسشده نگاهش کردم ... درد  مسخ

 یب یبود؟ مگه ب دهیدرد کش یب یمگه ب

 بود؟ دهیمثلِ من درد کش هم

 ازم گرفت و گفت: نگاه

 یعل خواستن ... یرو نم گهیو نازي همد رضای... عل شیسال پ یس -

 یکی شِینازي نه، دلش پ یخواست ول یم

و به رلش من ... من قو یشد به وصلت ... ول ینم یبود ... راض ریگ گهید

 داده بودم ... مجبورش کردم یدلِ عل

 .پره ..ش باي پسره از سراش تا ... تا بلکه هو غهینامزدش ... بشه ص بشه

 :دیبهت زده نال رانیم

 ؟یب یب -
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 یبهم م یشده بود ... حس رنشست ... دست هام س نیرويِ زم وکنارش

 حکمِ اعدام ،یب یباعتراف  نیگفت ا

 داره! برام

 باز هق هق رو از سر گرفت و گفت: یب یب

به  زد نکهیاکرد ... تا  یم تیو اذر رضایکرد ... عل ینازي ... نازي لج م -

 خوامش ... گفت یسرش ... گفت نم

 هم ... رضایهم ... عل رضای... عل نیرو فسخ کن غهیص

 ..سخت شده بود برام . دنیبعد دست جلويِ چشم گرفت ... نفس کش و

 سرخ گفت: یشده و صورت مشتبا دست  رانیم

 !میپاشو بر گه؟ی... بسه ... تموم شد د یب یبسه ب -

 :دینال یب یب اما

 ی.. مکرد . یم یهنوز تموم نشده ... تموم نشده! نازي بازم سرکش -

 رضایحاالم که زن شدم بازم عل یگفت حت

 ازيبه ن یروز اون مرد چ هیدونم  یخوامش! نم یخوام ... نم ینم رو

 خواست یگفت که زد به سرش ... هم م
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 رو بکشه ... هم بچه هاش رو! خودش

 :دینال د؛یه که حالم رو دزد ... تران رونیهام از حدقه ب چشم

 ... بسه! یب یب -

مش موت یب یزدم ... چرا ب هیتک واریکردم ... دستم رو به د یخر م خر

 کرد؟: ینم

ايِ دعو هیبعدش  یکار کرد؟ ول یگفت؟ چ یدونم اون مرد چ ینم -

 و نازي و بعد ... رضایعل نِیشد ب یاساس

 ی. ول.. دمیشد ... نفهم یچ دمیوقت نفهم چی... عقد کردن ... ه تموم

 برايِ  مارستانینشد بره ب ینازي راض

ش که قتو...  زیبا عز رضا،ی... لج کرد، با خودش، با من، با عل مانیزا

 رضايِیعل د،یدرد که امونش رو بر د،یرس

رس بچه تبا  زیعز ... بچه اومد ... من و ادیرفت دنباله قابله ... تا ب چارهیب

 از دلِ مادر میدیکش رونیي اول رو ب

 ... ی... دوم یدوم یول
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 ود ...ب شد! دروغ یبود ... نم اديیز دنشیخواستم بشنوم ... نه! شن ینم

 دروغ!

 زار زد: یب یب

ِر دو دیچیپ نافت! بند رد... برادرت م ردقلت م رد،... جفتت م ردم -

 نِ یاومد ... ع ایگردنش و بچه مرده به دن

 شد یهم م یخودت ... با همون سر و شکلِ خون یِبود ... کپ خودت

 خودته ... بِیسکه نصف  دیفهم

 ود!بفرود اومدم ... دروغ  نیحس شد ... با زانو رويِ زم یب پاهام

 یب یه بب نمنگاه  یشد ول زیخ مین رانیو صدام زد ... م دیاز جا پر ترانه

 که برام مادري کرده یبود ... به کس

 ايِهشروع شد ... دست  مشیاز تصم زیهمه چ دیکه شا ی... به کس بود

 مشت شده ام رو رويِ رانِ پام فشردم و

 :گفتم

 بازم مونده؟! -

 جوشانِ روي صورتش نگاهم کرد و گفت: ییبا چشمه ها یب یب
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! یگفتن نحس ن،دیبراشون ... ازت بر شتریب لیهمون هم شد دل -

 ... قسم اشون دادم یگفتن قاتل ی... م یشوم

زنده  و مردساال، هزار بار م نیآقاشون که تو روت نگن ... تو ا روحِ به

 شونیشدم که بهت نگن ... نگن که پر

 ســال من یس یفهم یم ؟یفهم یم ان؟یک یفهم ی... حاال م نمتیبب

 یهر روز که چشم باز م دم؟یکش یچ

شم بچه رو دو هیمرگ  رضا،یهاي عل هیعذابِ دردايِ دخترم، گر کردم

 رفتم یمن هر روز صبح م انیبود ... ک

ستم واخهر بار  دم،یگشتم ... هر روز از نازي حرف شن یو برم ایدن اون

 یواسه زجري که بهت م امیجلوش در ب

 کنجهاشم ... من هر روز ش بچهتو سرم که مسئولِ مرگ  دیکوب یم داد

 تموم شد ... صبرم ی... ول انیشدم ک

تم ونسنت گهیتموم شد ... دسال صبرم  یشد ... اون روز بعد از س تموم

 و نامربوط بارت کردم ... ارمیطاقت ب
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...  رمی. بمبرايِ دلت .. رمیبم انی... آخ ک انیمنو ... ببخش منو ک ببخش

 برايِ دلت ... رمیدلت رو شکستم؟ بم

 یم دهیبه سرم کوب کیبه  کی قیرو سر داد ... حقا هیهاي هايِ گر و

 اي بود ... گهیدشد ... نازي عاشقِ مرد 

ي روز یبسته اس، ول رضایدونستم جونش به جونِ عل یچند االن م هر

 ریاي قلبش رو تسخ گهیدبوده که مرد 

حسِ  کی. برادرِ دو قلو .. کیبرادر داشتم،  کیبود ... و من ...  کرده

 بزرگدرد  کی ن،یحسِ سنگ کیتلخ، 

 ..بست . یرو م تنفسمام که راه  نهیبود تويِ گلوم، تويِ س نشسته

 ام، چشم هام رو بستم و کمرم خم شد ... دردش نهیزدم به س چنگ

 ! انقدر که طاقتم روادیز یلیبود ... خ ادیز

 بود؟ دهیگذشته بود دور و برم و من نفهم یبود ... چ دهیبر

 اي رويِ گهیدفرو اومد اما دست  نیمشت شده ام رويِ زم چپِ دست

 م هامشونه ام اومد ... تکونم داد ... چش
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رو  اتیندکجايِ  ا؛یبود، صورتش سرخ بود ... خدا رانیباز کردم ... م رو

 اد؟یب ایبه دن یتنگ کرده بود که نذاشت

 رفتم؟ یموند و من م یزنده م دومشد جفت  یم یچ

 به گلوش؟ درد داشت؟ سخت دیچیپ نافنشست به گلوم ... بند  بغض

 اشک از گوشه ي چشمم راه گرفت رد؟م

بلند  رومبود که آ ینگاهم به زن یام زانو زد ول گهید... ترانه هم سمت 

 شد و روبروم نشست ... صورتش سرخ و

همه حرف رويِ دلش انباشت شد؟  نیسال چطور ا یبود ... س سیخ

 همه درد و عذابِ گناه رو به نیچطور ا

ه ب نبودن برايِ فینح اديیبه شونه هاش نگاه کردم ... ز د؟یکش دوش

 ـنیعذابِ وجدان به ا دنیر کشبا

 ؟یبزرگ

 .به آغوشش بود .. مننگاه  یگذاشت ول صورتمهاش رو دو طرف  دست

 :دمینال

 نه؟ ،یب یب یدروغ گفت -
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 :دینال

 !زکمی... نه مادر ... ببخش منو ... ببخش عز یب ینه ب -

 که من رو دمیرو شن یاش، صدايِ قلبِ زن نهیکه نشست رويِ س سرم

 کیدرد، با  کیسال بزرگ کرد، با  یس

 !غم

فکر داشت روانم رو به  کیکه  یهام دورش حلقه شد، در حال دست

 گرفت ... یبازي م

 قاتل بودم ... قاتلِ برادرِ دو قلوم! من

 :ترانه

 رهیخ که یانیو من موندم و ک میکرد یراه رانیرو به زحمت با م یب یب

 من روبروش ... برايِ وارِیمونده بود به د

 !انمهریسخت بود چه برسه به ک دنیشن

کردم و  کیحرف به لبش نزد یآب به دست کنارش نشستم، ب وانِیل

 ... دیبگه آب رو نوش زيیچ نکهیبدونِ ا

 به رو نداشت! رنگ
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ر نگاهم کنه س نکهیگذاشتم بدونِ ا نیرو که کنارم رويِ زم وانیل

 رفت مخالفمگذاشت رويِ شونه ام، دست 

 موهاش ... بعد از چند لحظه آهسته گفت: تويِ

 من قاتلم ترانه؟ -

 م:... زمزمه کرد واریبود به د رهیبهش نگاه کردم، هنوز خ متعجب

 ؟یگیم یچ -

 :دیاش کش دهیرويِ لبِ رنگ پر زبون

 برادرم رو کشتم؟ من قاتلم؟ من ... من -

اش ... نگاهم کرد، چشم هام رنگ  قهیرويِ شق دمیدست کش آروم

 مرد، که کنارم نشسته نیگرفت ... ا دلسوزي

 شده بود! میهمه ي زندگ بود،

 اش کاشتم که چشم بست: قهیاي رويِ شق بوسه

 ان؟یک یکن یخودت فکر م شِیپ یچ ه؟ی... قاتل چ زمینه عز -

 گفت: یگرفت، خفه شد، به سخت صداش

 دورِ گردنش ... دیچیپ من نافبند  -
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 گذاشت رويِ شکمش و گفت: دست

 رد؟با درد م -

 تیگذاشتم و با جد صورتشجدا شدم، دست هام رو دو طرف  ازش

 گفتم:

 یاشتد! تو اون موقع تازه شکسی! هیستین شکسیتو قاتلِ ه ان،یک -

 گذروندي ... یرو م تیزندگ قِیدقا نیاول

 حسِ احمقانه رو بذار کنار! نیا ؟یقاتل باش یتون یم چطور

 و یاحساسات انِیگذشت، ک یصد سال هم م ان،ی... ک دیاش لرز چونه

 موند ... صدايِ نق نق فنج ها یدلنازك م

 شکست! یرو م خونه سکوت

 بغض گفت: با

 کنه ... ی! حق داشت زندگیلیبود ... خ کیکوچ -

غصه داشت!  منهام رو محکم تر دورِ صورتش فشردم ... مرد  دست

 شد ... بغضش به حنجره ي نیقلبم سنگ

 کرد: تیهم سرا من
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 ... یحق رو ازش نگرفت نیتو ا یول -

 :دیهايِ متورم و خسته اش رو بست ونال پلک

 .مگه من .. اد؟یپس چرا از من بدشون م -

 :فتمهايِ سبابه ي دو دستم رو رويِ لبش محکم فشردم، آروم گ انگشت

 یچ ونا برايِ ادونم  یگذره، من نم یم یدونم تو ذهنِ اونا چ یمن نم -

 وقت ... چیه یکنن ول یکارو م نیا

رو بهم دوخت،  شیطوس یِدبانیرو تکون دادم، برج هايِ د سرش

 :دمیرو بوس شیشونیپ

 نیا قِیوقت خودت رو مقصر ندون ... تو کاري نکردي که ال چیه -

 روزانه هزار تا دوقلو به دی... شا یرفتار باش

 یول بشن ... یکی اون مرگباعث  یقیطر هیکه صد تاشون به  انیب ایدن

 یستی... تو هم نبودي و ن ستنیمقصر ن

 شه؟تمومش کن عذاب دادِن خودت رو ... با ان،یبود ... ک ینخواه و

 باشه؟
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ش اته ابري شد با لبخندهايِ به غم نشس امیلبخند زد بهم و دن نیغمگ

 و دیچی...، دست هاش رو دورِ تنم پ

 :گفت

 ین چمداد  یم حیبهم توض بار هی یکی... کاش  یلی... خ رِترانه، دلم پ -

 دیکردم که با یکار کردم، چه خبط

روزايِ  نیروزا بهتر نیاشون؟ از اسمشون؟ ا هیبشم از سا محروم

 خوام ینامزدم، زنم، عشقم کنارمِ، م م،یزندگ

 یلوخوام موقت بودنمون رو دائم کنم  ی... م شیبرم خواستگار رسما

 ادیکه باهام ب شکسیرو ندارم! ه شکسیه

 ... خواستگاري

 میکرد یو من مغموم زل زدم به صورتش ... چه قدر حس م دیکش آه

 خوبه اما حاال انگار مشکالت زیهمه چ

 !شونیکردن از خوابِ زمستون یداشتن سر بلند م یکی یکی

 ت!و سخ نیسنگ یزد، آهسته ... ول یگذاشتم رويِ قلبش، آروم م دست

 صدايِ کوبش هاش کش دار بود ...
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 بغض، نیقلبش هم بغض کرده بود و براِي فروخوردنِ ا نکهیا مثلِ

 !دیکوب یم ــقیعم

 مظلوم صدام زد: دم،یکردم رويِ قلبش ... آه کش ریرو جاگ سرم

 ترانه؟ -

 :دمیاش کش نهیرو رويِ س سرم

 هوم؟ -

 رويِ شونه ام نشست و گفت: دستش

 زِرو میمن تو زندگ شهیم ینفسِ راحت بکشم؟ ک هیمن  شهیم یک -

 همه نیشه از ا یم ی... ک نمیخوب بب

 راحت بشم؟ دردسر

ه ب داشتم دی... ام ندهیداشتم به روزهايِ آ نانیبستم ... اطم چشم

 کردن یقد علم م کیبه  کیکه  ییروزها

رنگش رو به  شیروزي باالخره آسا کیدونستم  یم مونیزندگ تويِ

 به یرنگ دیپاشه ... شا یم مونیزندگ

 آسمونِ آروم! یِآب یِقشنگ
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 که لبخند زدم، گوش سپردم به صدايِ نفس هايِ تنها مردي نیبنابرا

 قلبم رو مالِ خودش کرده بود و آروم

 :گفتم

 زود! یلیزود ... خ -

*** 

...  ونهخرو تنها بذارم و برگردم  انیبعد از دو روز تونستم ک باالخره

 خونه ي پدري!

 دوستش،بودمش به دست  مردي بود که سپرده رِیذهنم هنوز درگ اما

 !قشیرف ایبرادرش 

ا و حواسم بهش باشه ت رمیکه مجبور بودم مدام فشارش روبگ یانیک

 خونواده اش و برادرِ  یِحواسش پرت نشه پ

که  نیکه از شوقِ پدر شدن رو زم ینیحسرو سپردم دست  دوقلوش

 نبود! ایدناصال بند  چ،یه

 یم افسوس دیکرد، شا یبغض م دیآروم بود ... شا بی... عج انیک اما

 کرده بود! با رییتغ بی... عج یخورد ول
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 ود بو دهیکه ناگهان سر به فلک کش یاي که داشت، با فشارخون سابقه

 بیرو تا مرزِ سکته برده بود، عج انیک

 دیم! شاوند ی... نم دیکرده بود و شا رییتغ انیک دیآرامش ... شا نیا بود

 بود که برايِ برادري که جایمن انتظارم ب

 جنون بذاره و باز عربده بکشه! ارِیسر به د دتش،یوقت ند چیه

ده شتر پخته تر و بزرگ دمش،ید یروزها م نیکه ا انمهريیمرد، ک نیا و

 دوستش داشتم! تینها یبود ... و من ب

 رو رويِ مبل گذاشتم و لبخندي به ترمه ي غوطه ور در کاخِ  فمیک

 رويِ مبل زدم و به سمت مستقر هفتمپادشاه 

 و اریمکا نه خبري از پدر بود، نه نکهیرفتم ... و متعجب از ا آشپزخونه

 نه مادر! مادري که خودش در رو برام باز

 !کرد

. با کرد .. یرنده م ینیزم بیو نگاهش کردم که س واریزدم به د هیتک

 لبخند صداش زدم:

 ؟یسالم خانم ... خوب -
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 !عیوس ینگاه و اخم مین کینگرفتم جز  یجواب یول

 ر؟یجمع شد ... چرا انقدر فضايِ خونه سرد بود؟ انقدر دلگ لبخندم

 مامان رو یِ توجه یبصداش زدم ... جواب نداد ... من طاقت  آروم

 ام هیبراي تنب شهیهم نکهینداشتم ... با ا

ر سکوت د نیاز ا نیاوقات خشمگ یکرد در برابرم و من بعض یم سکوت

 بودم صدام نیقع غمگکه در وا یحال

 ار ...ب نیا یگفتم، ول یم یبه درک یادب یبردم و در کمالِ ب یباال م رو

 مظلوم گفتم:

 دي؟ یمامان؟ چرا جوابم رو نم -

 چشم بست، صبورانه و گفت: د،یاز کار کش دست

 کار داري؟ یبه فرض سالم ... چ -

 :دمیاز لحنِ سردش نال متعجب

 مامان؟ -

 شد: تند
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 حاال ،ینداختو بابات رو به جونِ ما ا تیدنبالِ خوش یرفت ه؟ی! چامانی -

 ؟یکن یمامان، مامان م یاومدي ه

 ... دیکش یشونیهام گرد شد ... سکوت که کردم، مچ دست به پ چشم

 دونستم کالفه اس ... آروم گفت: یم

 نذاشته برامون ... یِابات زندگباعصابم خرابِ دختر ...  -

 کرد گفتم: یم دادیکه بهت توش ب ییصدا با

 چرا؟! -

 زد: تلخندي

 ش حداقلقبل یکردي ... ول یدنبالِ عشقت؟ شوهرت؟ کارِ خوب یرفت -

 که ديیپرس یزدي از بابات م یزنگ م

اال ا حگرفت؟ بابات تا حاال جلوت رو گرفته؟ ت ینرم؟ جلوت رو م برم؟

 کرده؟ تا حاال نذاشته کاري تیزندون

 دختر؟ یرفت نطوريیچرا ا ؟یبکن

؟ زدن یشدم! اگه جو خونه انقدر متشنج بود، چرا سام حرف ینم متوجه

 چرا ازم نخواست برگردم؟ چه خبر بود و
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 خبر مونده بودم؟ یب من

 گفتم: جیگ

 بابا کجاست؟ -

 سر اشاره اي به اتاق زد و گفت: با

 اونجاست ... ترانه؟ -

 نگاهش کردم، مهربانانه ادامه داد: فقط

 ده ...کم اعصابش خر هیباهاش تندي نکن ...  -

ن گرفتم و در همو شیدر پ اتاقدرك و راه  یتکون دادم به معن سر

 و دهیکش رونیمانتو ب بِیاز ج یحال گوش

 فرستادم: انیبرايِ ک یامکیپ

دو  یکیستم، د ازکم ناراحت  هیبا بابام حرف بزنم،  رمیدارم م دم،یرس -

 زنم! یخودم بهت زنگ م گهیساعت د

م و ردتازه ک یي در بود ... نفس رهیدستم رويِ دستگ د،یکه رس وريیدل

 ونهی... پدرم م دمیکش نییرو پا رهیدستگ
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وِي ر بود که یاتاق نشسته بود و پا دراز کرده بود، نگاهش به کتاب ي

 پاش باز بود ...

 نگاهم کنه سرد جواب داد: نکهیکردم، بدون ا سالم

 !کیعل -

 زبونم نشست ... کنارش زانو زدم و گفتم: رِیز یتلخ

 بابايِ من خوبه؟ -

 زد ... حاال تمامِ دهانم تلخ بود! پوزخند

 که برايِ مامان به کار بردم گفتم: یتر از لحن مظلوم

 باهام؟ یکن یم نطوريیچرا ا ؟ییبابا -

 تو چشم هام گفت: رهیرو بست و پا جمع کرد ... خ کتاب

 ؟یبصاحا یتو ب -

 چشم هام! گشاديِهام فک کنم تو جمجمه ام فرو رفتن از شدت  پلک

 و گفت: دیکوب نیکرد و کتاب رو رويِ زم اخم

 خانواده اي؟ یپدري؟ بابات مرده؟ ب یتو ب -

 مهربونِ من نبود! شهیپدر، پدرِ هم نیا
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 پته کنان گفتم: تته

 ..... خب ... رفتم . زِیمن ... آخه ... چ -

 باال رفت: صداش

 یک شِ یپ ؟یرفت یبا اجازه ي ک ؟یرفت یبا چ ؟یکجا رفت ؟یرفت -

 که بچه ام، دخترم، ردممگه من م ؟یرفت

 اونور؟ هان؟ نوریاجازه ام پاشه بره ا بدونِ

 ود ... بو رو از رو بسته ریپدر شمش نی... ا دمیباال تنه رو عقب کش یکم

 زد ... و من یبود! برق م زیت زِیت غشیت

 گشتم! یدنبالِ سپرم م زهنو

 گفتم: یدهن فرو دادم و به سخت آبِ

 ... انمهری... ک انیم دنبالِ کاما بابا من ... من رفت -

 :دیخشم توپ با

رخود که س شهیتو م هیاسمت تو شناسنامه اشِ؟ هان؟ ک شه؟یم تیک -

 ري؟یم یشیپا م یبه من بگ نکهیبدونِ ا



 

  2315                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

ت مگه تو پدر نداري؟ سرپرس م؟یکه رفت بروبه دلِ جاده د  یزنیم

 هستم؟ مو؟ یچ نجاینداري؟ من ا

بودم  دهیبابا رو تا حاال ند نِیرويِ خشمگ نیتونستم بگم ا یجرات م به

 که چشمم به جمالش روشن شد!

 :جرات گرفتم ... انگار دستم، دسته ي سپر رو لمس کرده بود یکم

را از چ نیشتندا اشم ... اگه قبولش غهیبابا، من ... من زنشم! ص یول -

 اش بشم؟ غهیمن ص نیاول گذاشت

تم سرخ شد! دستش رو باال آورد که بشونه رويِ صور صورتشرنگ  یآن

 ... یول

 لب رِیدست مشت کرد و ز د،یو رنگ باخته ام رو د دهیترسنگاه  یوقت

 گفت:

 ال اله اال ا! -

 :دیکرد و دست به موهاش کش یپوف

 یرفت یک يکه با اجازه  نهی... سرِ ا ستیات ن غهیسرِ ص منبحث  -

 زنگ یتونست یحداقل نم ان؟یدنبالِ ک
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؟ ستمب یرو م تبا تانک راه ومدمی یم رم؟یکه دارم م یو بهم بگ یبزن

 آره؟

در پ کیبود، پدرم بود و تا ابد  یگفت! هر چ ی... راست م دمیگز لب

 دخترِ! اریصاحب اخت

 زش اذنم ابرايِ احترا دیشد، با یاگه مادرِ ده تا بچه هم م یدختر حت و

 گرفت! یم

 شد و گفت: بلند

 گهیکه د رونیاش نزدي ب مگه از خونه ش؟ینینب گهیمگه قرار نبود د -

 شمال یشد پاشدي رفت یچ ش؟ینینب

 ... هان؟ دنبالش

هام رو تو هم گره زدم و ترق ترق انگشت هام رو به آسمون  دست

 که دیدونست؟ مگه نشن یرسوندم ... مگه نم

 بود؟ یچ ییبازجو نیرو دوست دارم؟ پس ا انیک دمیکش ادیفر

 که ندادم چشم تنگ کرد، رويِ زانو جلوم نشست و گفت: جواب
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رف حرو نداري، حقِ  نشدیرفتن رو نداري، حق د رونیاز امروز حقِ ب -

 ات تموم غهیزدن باهاش رو نداري تا ص

 به یتا بتون ايیو م ريیسر و صدا م یمدت ب هی... بعدش هم  بشه

 زیخواستگارت جوابِ مثبت بدي ... همه چ

 م!! تماتیسر خونه و زندگ ريیدونه ... بعد هم م یدرباره ات م رو

 ! تمام ...مردم

 بود!نمرد پدرِ من  نیرفت ... ا ادمی دنیرفت، نفس کش ادمیزدن  پلک

ده ي ه زرحمانه به روحِ من، به عشقِ تازه جوون یب نطوریمرد که ا نیا

 تاخت، پدرِ من نبود! یمن م

 دگلپسن ومرثیمرد، ک نی... ا انیي ک غهیکه به خاطرش شدم ص پدري

 نبود انگار!

 :دمینال د،یرو که از دستم کش یگوش

 بابا! -

 :دیغر

 که گفتم ... نیبابا! هم یبابا ب -
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 کردم: بغض

 ش بشم؟ا غهیدادي ص .. چرا اجازه. ستیخوب ن گهااما ... اما اگه بد ، -

 نمش؟یبب ذاريیحاال چرا نم

 بهم کرد ... لحظه اي مکث و بعد اتاق رو ترك کرد! پشت

 !ماتنگاه  کیدرِ بسته و  کیموندم و  من

 کردم؟ یچه م انیخبر از ک یاتاق، ب نیتو ا من

 کرد؟ یخبر از من چه م یتو اون خونه، ب انیک

 م؟یکرد یم دیکار با یچ

 خواسته هام! هیشد عل یبار داشت سد م نیمن، برايِ اول پدرِ

 :انمهریک

رو  یوشبهم کرد ... لبخند زد، پر از آرامش ... گ یرو بست و نگاه در

 گذاشتم که گفت: زیرويِ م

 سرِ اصلِ میبر دیبا گهیبچه ها ... حاال د یاز عذرخواه نمیخب ا -

 کارمون ...

 گفتم: و دمیبه موهام کش یدست
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 کاري مونده ... هینه ... هنوز  -

لبم  کرد و منتظر ادامه ي حرفم موند، کیابروهاش رو به هم نزد یکم

 انحنا دادم و گفتم: یرو کم

 دوباره سهمت رو به نامت کنم ... دیبا -

 مخالفت کنه که دست بلند کردم و گفتم: خواست

 یکنببرام  دیکاري هم با هی ی... خُب؟ ول میشه؛ ندار یخوام، نم ینم -

... 

زد تا ن یففرود اومد ... باز هم حر زمیم کیبرداشت و رويِ مبلِ نزد قدم

 ... چند دمیادامه بدم، زبون رويِ لب کش

. .. تینها یبهش فکر کردم؟ چه قدر با خودم کلنجار رفتم؟ ب ساعت

 دادم و گفتم: رونیب یکوتاهبازدمم رو با آه 

 کن ... دایپبگرد و گذشته ام رو  -

 ام شد و بعد :... رهیدر سکوت خ یکم د،یباال پر ابروهاش

 !یگیم ونیداري هذ ستیفک کنم حالت خوب ن -

 :زدم و گفتم هیتک یصندل یِکردم و چشم بستم ... سر به پشت یپوف
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 دم ...شکه متولد  ییبگرد حول و هوشِ سالها -

 و گفتم: دمیگز لب

کن و  دایپ یتونست یکه چه خبر بوده؟ هر چ نیو بب میمتولد شد -

 ... دو سه سالِ بعدش رو هم بگرد اریبرام ب

هم م دیرو ... هر چه قدر طول کش گذشتهو رو کن گرد و خاك  ری... ز

 دفعه همه ي اطالعات رو هی یول ستین

کشم!  ی.. نم. ارمی... نه روز به روز ... نه هفته به هفته ... طاقت نم اریب

 دییتونم منتظر بمونم تا حرفات رو تا ینم

ه قدر ر چه...  اریکردي با هم ب دایرو پ ی... بگرد و هر چ بیتکذ ای یکن

 هی... فقط  ستیمهم ن دیطول کش

 !رهیکن که دلم آروم بگ دایپ زيیچ

 کرد: یپوزخندش باعث شد چشم باز کنم، با تمسخر نگاهم م صدايِ

 گه؟یامرِ د -

 ويِ هم گره زد ... جدي گفت:شد و دست هاش رو ت خم
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و خونواده ي ت ارم؟یب ریز کجا برات اطالعات گمنو مسخره کردي؟ ا -

 دونن؟ یم یچ نمیهستن، من برم بب

 مِ یرو گرفتن ... تصم مشیبلند شدم ... سخت بود تصم زیمپشت  از

 باالخره خودم تالش کنم برايِ  نکهیا

 از گذشته ... دنیفهم

 نشستم و آروم گفتم: روبروش

 ترسم یمونم! ... ت یتونم برم دنبالش ... دلش رو ندارم ... نم یمن نم -

 و نرم ارمیبربخورم و کم ب زيیچ هیبه 

 ... من فقط تو رو دارم ... نیتهش ... حس تا

 ابروش رو خاروند و گفت: کنارِ

.. تازه . یبرس جهیتبه ن یتون ی... تو زودتر از من م یِمنطق رِیحرفت غ -

 شناسن! یهمه ي خانواده ات من رو م

 هام رو مشت کردم: دست

 توان و طاقتش رو ندارم ... یول -
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نم؟ کر فک زیانداختم ... به چند چ زمیرويِ م لِیبه موبا ینگاه مین و

 بکنم؟ چرا تا االن زیچ چندذهنم رو دربند 

 نزده بود؟ مگه قرار نبود زنگ بزنه ... زنگ

 صدام کرد و نگاهش کردم ... نیحس

 لب زد: آروم

 ؟یکارو بکن نیخواي ا یچرا م -

 نا خودآگاه باال رفت ... کالفه بودم: صدام

ه؟ بر بودخوام بفهمم تو گذشته ام چه خ ی... م نیبفهمم حس خوامیم -

 گهیم یب ی... ب گهیم زيیچ هی یهرکس

...  ستین یمرده و پدر و مادرم از من متنفر شدن ... منطق قلم

 هیاز  یمن ناخواسته بودم و ناش گنیخودشون م

. .. ... تناقض داره حرفاشون ... کاراشون ستین یبازم منطق تجاوز،

 خورهیداره مثه خوره من م زيیچ هی نیحس

 من نکهیمثه ا بوده که من ... من رو ... مثه ... زيیچ هینکنه ... نکنه  که

 نباشم ... رضای... ممکنِ ... بچه ي عل
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. .. نیسح مدونیاصال ... اصال بچه ي اون خانواده نباشم ... نم ای...  ای

 !دونمینم

ام ... لب هام رو رويِ هم  یشونیبه پ دمیکردم و دست کش یپوف

 و گفتم: دمیکش

رم ب پرو بعد دست  ارمیب ریتونم از گذشته گ یم یهر چ خوامیم -

 یچ لتونیسراغشون و ازشون بپرسم چرا؟ دل

سال نگاهم به  یکه س ن؟یسال زجرم داد یبود که س یچ بود؟

 ن؟یحسابم نکرد چیدستاتون بود و شما منو ه

و رباعث شد بچه اي که از پوست و گوشت و خونِ خودتون بود  یچ که

 خوام، یم لیدل هی ؟یچ ن؟یپس بزن

سط و نیا زيیچ هیبدونم ...  خوامی... من م نیقابل باور ... حس ،یمنطق

 زيیچ هیلنگه ...  یم اد،یدرست درنم

 !ستین درست

 سکوت لب باز کرد: ینگاهم کرد ... بعد از کم موشکافانه

 دنبالش؟ ريیچرا خودت نم -
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 ... چشم بستم: دمیهام نفس کش هیعمقِ ر از

 !ترسمیشه مام با یکه ممکنِ تو زندگ یقتیترسم ... از حق یچون م -

 یکارو م نیا دینگاهش رو حس کنم ... من با ینیتونستم سنگ یم

 نباشم ونیبه خودم مد نکهیکردم ... برايِ ا

 ام! یام، به گذشته ام ... به زندگ ندهی... به آ

از  که سختراه  نیاش رو نداشتم که پا بذارم تو ا ییخودم توانا درسته

 جايِ آروم گرفتن نداشت، سنگالخشدت 

مثلِ  یکس کارو بکنه ... نیباشه که بتونه برام ا یبودم کس دواریام یول

 !نیحس

م گذشت که صدايِ گرفته اش بلند شد و من چش قهیدونم چند دق ینم

 باز کردم:

 بستري بوده ... نه؟ یروان مارستانیمامانت ب -

 جا به جا شدم و گفتم: یکم

 ... چطور؟ یچند ماه هیآره ...  -

 زد: یکج لبخند
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م کدو یدون ی. م.. ونتمیمد نوی... فک کنم ا گهیخر شدم رفت د -

 بشه از دیشا مارستان؟یکدوم ب شگاه؟یآسا

 شروع کرد ... اونجا

 ناباوري گفتم: با

 .تو .. نیحس ی، ول"...  " یِروان شگاهیدونم کجا ... آسا یآره ... آره م -

 رو نشونم داد: دستش کف

 کار کنم ... مگه یوام چخ ینه بپرس م نه بپرس چرا قبول کردم، -

 نیقی نیبه ا یخواي؟ وقت یرو نم نیهم

 باشه برايِ  زيیاگه چ دم،یرو در موردشون فهم زیکه همه چ دمیرس

 ... خُب؟ ذارمیم انیتو رو هم تو جر دن،یفهم

ه نندک وانهیي د برهیهمراه و و تلفنِبگم که صدايِ زنگ  زيیچ خواستم

 ترانه باشه نکهیا دیاش بلند شد ... به ام

 !دیشماره ي سام ... دلشوره امونم رو بر دنِیو با د دمیجا پر از

 ام از جا بلند شد و گفت: یشونیپر دنِیهم با د نیحس

 شده؟ یچته؟ چ -
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 رو دادم: خط پشتجواب بهش، جوابِ مرد  بدون

 الو؟ سام؟ ترانه کجاست؟ -

.. .رو از گوشم فاصله دادم  یگوش ینفسش رو پوف کرد که کم آنچنان

 لحظه اي بعد گرفته گفت:

 اش کرده ... یابا زندونب -

 گفتم: یبود وقت معمولبلندتر از حد  صدام

 کار کرده؟ یچ ؟یچـ -

 چنگ یگفت انگار کس یدادن ... هر کلمه که م حیکرد به توض شروع

 انداخت به قلبم ... یم

 به کلمه ي حرف هاش درد داشت ... کلمه

 ؟یعاشق ؟یاتاق کرد؟ به جرمِ چ کیچرا ترانه ي من رو حبسِ  چرا؟

...  ندمرسو یطاقت از کفم برد و تنِ دردمونده ام رو به صندل قلبم درد

 بردم و شروع به قلبدست به سمت 

 یینماودتوش خ یاز ناتوان ییکه رگه ها ییدادنش کردم ... با صدا ماساژ

 کرد گفتم: یم
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نه جونمون دو یمگه نم ؟یآخه؟ مگه خبر نداره از همه چ یواسه چ -

 ؟به جونِ هم بسته اس

 برادرِ ترانه اس! خط پشتمهم نبود مرد  برام

حت  نارامکنِمداره ... برام مهم نبود  رتینبود اون مرد رويِ ترانه غ برام

 بشه ... برام دختري مهم بود که پدرش،

 من رو از صداش منع کرده بود! یحت

 ه؟یبا سر اشاره زد که چ نیحس

 سري براش تکون دادم ... سام خسته گفت: مستاصل

 دیپرسازم ن گه چرا ترانه بدونِ اجازه ام رفته؟ چرا یدونم ... م ینم -

 ینرم؟ چرا رفته و انقدر مونده؟ حت ایبرم 

اشتم گذ کرد سرم که چرا دادیداد و ب یبه پرِ من هم گرفته ... کل پرش

 بمونه؟ شتیدنبالت؟ چرا گذاشتم پ ادیب

ن هم ا مذاره ترانه ب ینم ینشسته تو خونه و جلويِ دِر اتاق و حت بست

 حرف بزنه ...
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نها تم ا... ترانه  دمیفرو کرد تويِ قلبم ... چهره در هم کش زهین یکس

 کرد تويِ اون اتاق؟ چه به روزِ یکار م یچ

 اومد؟ یم کمیکوچ بلوط

 گفتم: یسخت به

 حبسش کنه؟ یراحت نیتونه به هم یترانه زنِ منِ، مگه م -

 الباليِ موهاش گم شد ... نِیب ییاز تعجب جا نیحس ابروهايِ

 گفت: یعصب سام

 ایه د یجواب نم ایزنم  یباهاش حرف م یدونم ... هر چ یچه م -

 ده ... فقط زنگ زدم بهت یسرباال جواب م

 ... ینباش نگران

ه چ یت... لعن ستمیمجبورم کرد دوال با قلبمجا بلند شدم اما درد  از

 مرگت شده؟

 :دمینال

 ..اونجا سام . امیدارم منگران نباشم؟ من  -

 دست رويِ کمرم گذاشت و گفت: نیحس
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 ان؟یکشده؟ چه ات  یچ ه؟یچ -

...  ودناز قلبم رو ازم جدا کرده ب یبخش بزرگ نکهیام نبود جز ا زيیچ

 دربسته طیمح کیکنده بودنش و تو 

 بزرگ تر؟ نیکرده بودن ... درد از ا حبسش

رو  یکنه تماس رو قطع کردم و گوش یسام مخالفت نکهیاز ا قبل

 خاموش ...

 بازوم رو گرفت: نیبردم که حس کتمرو به سمت  دستم

 شده؟ ی! رنگ به رو نداري ... چانیک ريیمیداري م -

 کتم چنگ زدم و گفتم: به

 !ارمیدرش ب رمیترانه رو حبس کرده ... م ومرث،یک -

*** 

 به درِ بسته کرد و گفت: ینگاه مین نیحس

 نداري؟ یمشکل ؟یخوب االن -

 زدم به چهره ي نگرانش و گفتم: لبخندي

 ... ستین ینه ... خوبم ... مشکل -
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 نبودم! یول

دونست من  یم گلپسند ومرثینبودم ... خوب نبودم چون ک خوب

 خونه اش منتظرِ جوابم و حاضر نبود درپشت 

 اي حرف هام رو بشنوه! لحظه

 اضرح نیپدرِ خشمگ نیا نکهیا دیدست رويِ زنگ گذاشتم به ام دوباره

 یبار رو در رو بشه با من کیبشه حداقل 

 دادم! یداشتم جون م که

با  رثومیکه در باز شد وک یرو از رويِ اهرم برنداشتم تا وقت انگشتم

 چهره اي سرخ برّاق شد:

 خواي؟ زنگ رو سوزوندي! یم یچ ه؟یچ -

 یمبهم  دیبا یحس کردم و کس سرمرو پشت  نیگرفتن حس گارد

 یم یمرد ... چ نیبگم به ا یگفت که چ

 گرفت؟ یآروم م دلمکه درد  گفتم

 کردم و آهسته گفتم: یپوف

 ... نمیخوام ترانه رو بب یم -
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 لبخندي زد: مغرور

 چرا؟ -

 صبر: ا،یهام رو مشت کردم ... خدا دست

 زنمِ! نکهیبرايِ ا -

 خواستم از کنارش عبور کنم که دستش جلويِ راهم رو بست :... و

 چرا؟ -

 :دمییرويِ هم سا دندون

 ا حبسش کردي؟چون عشقمِ! تو چرا؟ چر -

گردي مرد؟  یهاش نوسان داشت رويِ صورتم ... دنبالِ چه م چشم

 و جنون؟ بگو تا نشونت بدم یوونگیدنبالِ د

 برده ... شیو پمن ر انیعص ايِیدخترت تا کجايِ دن عشقِ

 و خونسرد جواب داد: آروم

منم  و منِ! تو باشه، دخترِ زِیچهر ایزنِ تو، عشقِ تو  نکهیترانه قبل از ا -

 گهیدونم در حالِ حاضر همد یصالح م

 ... نینینب رو
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 شده بود .:.. نیرو چنگ زدم ... نفس هام سنگ موهام

 ري!گهش داناز من دور  یتون یي منِ ... نم غهیترانه نُه ماه ص یول -

 :دیخو غر تند

هم  ادیند زشه ... هر چ یباالخره تموم م نمیاات ! غهیص کهات  غهیص -

 رو گهیچند روز هم همد نینمونده ... ا

به  نهتو ی... ترانه هم راحت تر م نیش یراحت تر از هم جدا م نینینب

 اش فکر کنه! ندهیآ

 تنگ کردم: چشم

 اي؟ ندهیچه آ نده؟یآ -

 انداخت به جونم: شیابرو باال داد و آت تايِ

 ظرم مثبت!نخواستگار داره ... منم  -

ست نش راستمشد، دست  قلبمدرد وارد  لونیبه اپس لونیذره، اپس ذره

 یام ... رويِ قلبم ... حت نهیس چپِ سمت

 بزرگتر از آخ گفتن بود! مننگفتم ... درد  آخ
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 رثومیک نگرونِه به نگاه توج یکه رويِ شونه ام نشست، ب نیحس دست

 بود برام، گفتم: بیکه عج

اد نه بخواگه ترا غهیول دادي ... قول دادي بعد از تموم شدنِ صاما تو ق -

 ... شهیبا من بمونه ... برايِ هم ذاريیم

 ... آروم گفت: دیکش یقیعم نفسِ

 ده ...ش دایه خودت رو عذاب بده، نه من رو ... سرنخِ اون کالهبردار پن -

 !دمیو بهت م رمیگیپولت رو پس م

بازوش رو گرفت،  سردمبچرخه و عقب گرد کنه که دست  خواست

 هايِ دنیکش ریتا ت دمیکش یکوتاه نفس م

 و که گاه یدردهاي عصب نیام کمتر بشه ... لعنت به ا نهیي س قفسه

 نقطه از کیکردن به  یگاه حمله م یب

 شده بودم به تحملشون ...رحمانه محکوم  یب ی... ومن چ بدنم

 خش دار گفتم: ییصدا با

گه انِ ... ام ... اون زنِ مخو یخوام ... من ترانه رو م یمن پولت رو نم -

 یم تیشکا رمیم نمشی... اگه نذاري بب
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 !کنم

وم از در گذاشت و آر رونیب یکرد، صورتش طرحِ خشم گرفت، قدم اخم

 با حرص گفت: یول

. پايِ جوون، لطف کردي قرضام رو دادي، دستت درد نکنه .. نیبب -

 ! بهونتمیپسرم رو عمل کردي ... مد

ر تظا... از من ان یام سروسامون دادي، شرمنده ام کردي ول خونواده

 نداشته باش دخترم رو با پول تاخت بزنم!

 مرد! نیمن ... وايِ من از فکرِ ا وايِ

 نیچه اش بود؟ حس یقلبِ لعنت نی... ا دمیام رو به چنگ کش نهیس

 جلو یمن قدم یمضطرب صدام زد ول

 که ژنرال گونه جلويِ دژش ستادمیو رخ به رخِ سربازي ا گذاشتم

 به یداد نگاه یاجازه نم یبود و حت ستادهیا

لکه ه مکبه شاهزاده اش ... شاهزاده اي  فتهیبندازم مباد نظرم ب قصرش

 ام بود!

 به چشم هاش گفتم: رهیخ
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ون ِق منِ، چنه شرمنده ... ترانه ح ،یونمیخوام! نه مد یپول نممن  -

 یعشقِ من ... چون دوستم داره ... چرا م

 قول! ؟یفهم یحرفت؟ خودت قول دادي ... م رِیز یزن

م ه بهبود کرد و دوباره نگا ستادهیا سرمکه پشت  نیبه حس ینگاه مین

 داد و گفت:

 ورب ؟یِ ک انشیپا نامه ... غهیص انِیقولم نزدم ... من گفتم پا رِیمن ز -

 بود ی... اگه ترانه راض ایوهمون موقع ب

 ندارم ... یحرف من

م ردک یشک دق م ینامه؟ چند روز مونده بود؟ چند ماه؟ ب غهیص انِیپا

 !دنشیبدونِ د

 هیخلصبرِ اضافه به کاسه ي ت یکم نکهیهام رو لحظه اي برايِ ا چشم

 کنم بستم و قیشده ي صبر و طاقتم تزر

 کردم، شمرده شمرده گفتم: باز

 تو خونه ي من باشه! دیاون هنوز با -

 عقب رفت و گفت: یکم
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 ی! ولکن تیبرو شکا ؟یکن تیخواي شکا یوجود نداره ... م ديیبا -

 !ینیب یرو نم ترانهرنگ  گهید

 جلو گذاشتم: یقدم

 !؟یپس اون خواستگارِ لعنت -

 جلو آورد و گفت: مهیرو تا ن در

 !ريیتونم بذارمش تو نوبت ... تا تو اول جوابت رو بگ یم -

 :دمیدر رو ببنده، نال نکهیاز ا قبل

 نصاف!ا یحداقل بذار صداش رو بشنوم ب -

 اي مکث کرد و گفت: لحظه

 نامه! غهیص انِیپا -

.. تو باورم .زدم به درِ بسته  هیام رو تک یشونیتق ... در رو بست ... پ و

 که ترانه تا امروز صبح کنارم دیگنج ینم

بونش ز زاسمم رو هم ا دنِ یحقِ شن یو حاال ازش دور بودم ... و حت بود

 نداشتم!

*** 
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 :دیپرس نیبستم که حس یرو م راهنیهاي پ دکمه

 خب دکتر؟ -

ب به نوار قل یبه چشم زد و نگاه نکیبود ع انسالیکه مردي م دکتر

 کرد و گفت:

اکو و  کردم ... اش نهین دوباره باز هم معااال یخوبه ... حت زیهمه چ -

 ده ... ینشون نم زيینوار هم چ

 به من کرد و دوباره ینگاه میرو از رويِ چشم برداشت و ن نکیع

 رو مخاطب قرار داد: نیحس

ال ... احتما ادیاتون زدم درست به نظر م فیکه با تعار یهمون حدس -

 مراقب دیشدن اشِ ... با یبه خاطر عصب

 ... یدن ول ینشون نم زيیچ شاتیباشه ... درسته االن آزما خودش

 کنم مدام یم هیتوصخطرناك ...  یلیخ

 ..کنه . ريیشدن جلوگ یتونه از عصب یکه م ییبشه و تا اونجا چکاپ

و ر راهنیپ اومدم و لبه هايِ نییبعد شروع به نوشتن کرد ... از تخت پا و

 تويِ شلوارم بردم ... پوزخند زدم ...
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من تنها  یِتو زندگ ینشم! چه قدر گفتن اش راحت بود ول یعصب

 بود ... نیکه به وفور وجود داشت، هم زيیچ

رم غرغر کنان کنا نیي دارو رويِ پام و حس سهیکه ک بعدساعت  مین

 کردم به یم ینشسته بود سع نیتويِ ماش

 ابونیسر به کدوم ب ومرث؟یککار کنم از دست  یفکر کنم که چ نیا

 مستبد؟مرد  نیابذارم از دست 

 بهم داد: یرويِ بازوم نشست و تکون نیحس دست

تو  یه رفت... باز ک مایاالن از اورژانس خالص شد نی... هم اروی یه -

 فکر ...

 جابه جا شدم و گفتم: ی... کم دمیکش یباز کردم و پوف چشم

 ه ...کن یشه فکر نکنم؟ مغزم مثه فرفره داره کار م یمگه م -

 سمت ام: دیو چرخ ستادیقرمز ا چراغ پشت

ز گذشته بتونم ا یکنه؟ من که بهت قول دادم هر چ یفکر م یبه چ -

 هم ... ترانه... در مورد  ارمیم ریات گ

 :دمیحرف اش پر نِ یام مشت شد و ب دست
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 یم وونهیرم ددا نیحس ؟یبکن یتون یکار م یچ ؟یچ ترانهدر مورد  -

 کار کنم؟ ی! چوونهید ؟یفهم یشم ... م

. .. ستیبند ن ییکه دست ام به جا نطوريیرو فسخ کنم؟ ا غهیص برم

 چشم ام به ذارهیکنم؟ بعدش م تیبرم شکا

رانه ن تاال نکهیترکم! فکرِ ا ید المصب دارم م فته؟یب ترانه انگشت نوك

 داره، داره جونم رو ذره ذره یچه حال

 ... رهیگ یم

شد ترس رو توش حس  یکه م ینفس نفس زدن که افتادم، با لحن به

 کرد گفت:

 انی. ک.. عباسو رو حضرت ت ری.. آروم بگ. غلط کردم .باشه ... باشه .. -

 اید یکار دست امون م یکن یسکته م

... 

رك ده بزدم ...  هیتک یصندل یِ گفتم و سرم رو به پشت یلب به درک رِیز

 که قلب یکس یکردم وقت یکه سکته م
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 گهیم دفکرِ پدرش بود ... به درك که قلب ا یِزندون دیتپ یبراش م ام

 اجازه نداشت چشم به یوقت دیتپ ینم

 صاحب اش بندازه ... چشمِ

 کنارِ من نبود ... ییترانه، جا یوقت دیتپ یدرك قلب ام نم به

 :ترانه

 و ناله زدم: دمیرمق ام رو به در کوب یبمشت  گهید بارِ

 بـا بـا ... -

 زدم ...زدم و هق  هیرو به در تک سرم

 ود؟اتاق بودم و در به روم بسته شده ب نیساعت بود که تويِ ا چند

رو  ام حداقل تلفنِ همراه نکهیکردم برايِ ا یساعت بود التماس م چند

 رمیبگ انیبا ک یبه دست ام بدن تا تماس

 صداش؟ دنِیبا شن رهینگران ام آروم بگ قلبِ بلکه

. خواست برايِ لمس شدن .. یام دست هايِ گرم و بزرگ اش رو م دل

 تا حس کنم بودن اش رو ... دلم صدايِ

 .تا باور کنم بودن اش رو .. دن،یخواست برايِ شن یاش رو م گرم
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 :دمیزدم و نال هق

 ا ا ا ن ...متو رو خدا ... ما ا ا  -

 :دمیپر بغضِ مادرم رو شن صدايِ

 جانِ مامان؟ ترانه؟ -

...  چیه یاش کردم ول نییگذاشتم و باال و پا رهیام رو روِي دستگ دست

 هام گفتم: هیگر نِیب یبه سخت

...  یامانما ... م...  نیدرو ... درو باز کن نیو خدا ارتو ر ... رو خدا ... تو  -

 مامان جونم ...

هانه ه بکدل بسته بودم به مردي  نکهیبود؟ ا یزار زدم ... جرمِ من چ و

 اي نبود برايِ دوري ازش؟

 ی. بنداشتم برايِ حرف زدم .. یتوان دم،یهام رو به در کوب دست کف

 یوقفه اشک بود که رويِ صورت ام م

 :دمیهق هق هام صدايِ گرفته ي سام رو شن نِی... ب دیبار

 تونم االن یشات بشم ... مچنکن قربونِ  هیخواهري؟ ترانه اي؟ گر -

 دونم بابا جري تر یم یول رونیب ارمتیب
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 ايیکنم ب یاش م یربونت برم صبر کن ... صبر کن راض... ق شهیم

 نکن دلم رو خون کردي هی... گر رونیب

 !دختر

و پلک  دمیبه صورت ام کش یو اشک ام رو فرو خوردم ... دست بغض

 هايِ سوزان ام رو باز و بسته کردم ...

 :دمیاي کردم و پرس سکسکه

 خوب بود سام؟ انی... ک انیک -

 ترسوندم! یکرد ... سکوت اش م سکوت

 :... دنیهايِ لرزون ام گوشه هاي لباس ام رو به چنگ کش دست

 خوب بود؟ انیشنوي؟ ک یسام؟ م -

 :دمیزده مشت به در کوب انیباز جواب نداد عص یوقت

 انه؟یخوب بود  یلعنتد  -

 ا!... پدر، باب دمیبا صدايِ بلند چه خبر شده ي مردي عقب پر که

م ترس ازش تو دلم خونه کرده بود ... عقب عقب رفت بیکه عج مردي

 که قفلِ در باز شد ... چهره ي نگرونِ 
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هم   درفقط به اخم هايِ مننگاه  یبود ول دایو سام از پشت اش پ مامان

 اش بود ...

 شد رو بست، قفل اش کرد و کمربندش رو باز کرد ... نفس ام حبس در

 ... نهیتويِ س

 خواست بزنه؟ با کمربند؟ چرا؟ یم

 :دیجلو اومد و خونسرد پرس یقدم

 نه؟ ایخوب بود  انیکه ک ؟یگفت یخب؟ م -

وض اش ن عمرد پدرِ من نبود ... نکنه تويِ زندا نی... ا دیام لرز چونه

 کرده بودن؟

 ... دمیچسب واریعقب رفتم که به د انقدر

رو  ام... چشم ه دیچیاش رو باال برد و کمربند رو دورِ دست اش پ دست

 باز کردم و آماده ي فرود اومدن مهین

 یرويِ تن ام شدم که کمربند رو گوشه اي انداخت و نفسِ راحت اش

 فقط چند دنینفس کش نی... اما ا دمیکش

 دوام داشت چون گفت: لحظه
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 ... نه؟ مِیکه اون عق یدون یتو م -

اال بو تر صداش ر نیکه بگم آره ... خشمگ دیام تويِ دهن ام نچرخ زبون

 برد :...

 نداره ... نه؟ یاون مردونگ یدونست یتو م -

نداشت؟  یمردونگ منشکست ... روح ام تکه تکه شد ... مرد  دلم

 بارور کردن بود؟ مرد ییمگه به توانا یمردونگ

 مرد بود ... به تمامِ معنا ... من،

 گفتم: دیلرز یکه م ییذره اي شجاعت ... باصدا بدونِ

 ده!هم مر یلی... خ انینداره؟ ک یمردونگ ایگفته ک ی.. ک. یک -

 اومد: نییتنگ کرد ... موجِ صداش پا چشم

 و ازش یزن یم ل... خوش ام باشه ... تو چشمِ من ز خوش ام باشه -

 ؟یکن یدفاع م

بود! نن م یِزد، پدرِ دوست داشتن یبا من حرف م نطوریمرد که ا نی! انه

 بدون شک ...

 زدم: هق
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 بابا ... -

 :دیرس ادیبه فر صداش

 ري؟یگیم میودت تصمبابا ... سرخود برايِ خ یبابا ... بابا ب یبابا ب -

 یدنبال اش؟ چند روز ورِ دل اش م ريیم

ت مگه عقل تو کله ا ؟یو بهش دل بست مِیعق یدون یم ؟یکه چ یمون

 !ستین

 انیکز کرد ... برايِ دفاع ا دایام فرش رو چنگ زد، صدام قدرت پ دست

 جون گرفتم:

ه باش میخب باشه ... عق مِ؟یاشِ؟ اصن عق یعقل؟ مگه عشق عقل حال -

 ... مگه خودش خواست؟ خودش رفت

حقِ عاشق شدن ندارن، حق دوست  مایکرد؟ مگه عق میرو عق خودش

 ندارن؟ یداشته شدن ندارن ... حقِ زندگ

 زانو جلوم نشست، تلخ گفت: رويِ

 که سالمِ! یکینه با  یول -

 قدرت بده ... قدرت: ا،یهام مشت شد ... خدا دست
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 از کجا معلوم باشم؟ -

 :دمیشن یاش سخت شد ...، صدايِ دندون قروچه اش رو م صورت

 ترانه! -

 :رهینتونست جلويِ زبون ام رو بگ هشدارش

ادرم وقت نتونه م چیاگه ه ی... حت ی.. حت.من ... من عاشق اشم بابا  -

 کنه!

 گوش ام رو پر کرد و چشم هام رو بست: ادشیفر

 بس کن دختر! -

 داد زدم: هیگر با

 یکه چ ؟یکنم ... منو حبس کردي که چ یکنم ... بس نم یبس نم -

 یمهرش رو از دلم ببري؟ نم ؟یکار کن

 .. بابايِ من. یستیبابا ... اصن ... اصن تو بابايِ من ن یتون ی... نم یتون

 رحم نبود ... نبود ... من بابايِ  یانقدر ب

 ... خوامیرو م خودم
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رايِ بدم چسبوندم و از ته دل زار زدم ... زار ز نیبه زم یشونیبعد پ و

 !انیخودم، دل ام و ک

ا م برويِ سرم نشست و موهام رو نوازش کرد ... تار تارِ موها یدست

 دست، نیسرانگشت هاش آشنا بود ... ا

ز ا...  اش یاز دوگانگ دیلرز یدل ام م ی... ول یبود ول پدرم محبت دست

 نوازش! نیو از ا ادشیخشم و فر

 آهسته شد: صداش

م تون یمنته باش ... زود ... صبر داش ای ری... د فتهیب دیکه با یِ اتفاق -

 بهت اجازه بدم که ...

مان و ما کرد و چند لحظه بعد دوباره در باز و بسته شد ... صدايِ سکوت

 یسام و کام ی... حت دمیشن یبابا رو م

زدم و تو  یمن ... هق م یکردن ول یجر وبحث م دیترمه ... شا و

 یرو تصور م انیتصورات ام دست هايِ ک

م که اسم ا دمیشن یو صداش رو م دهیکه تن ام رو به آغوش کش کردم

 عذاب نیا یک ا؛یخوند ... خدا یرو م
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 شد؟! یم تموم

*** 

 شدم ... داریاز خواب ب یتکون هاي دست با

 ام بود ... پدرم! زندانبان

 شدم که دست رويِ شونه ام گذاشت و گفت: زیخ مین

 بخواب ... -

 رمق نگاه اش کردم، آهسته گفت: یب

 ات مونده؟ غهیچند ماه از ص -

 د:باال تر بر یچشم هايِ خسته ام رو تنگ کردم که صداش رو کم یکم

 دي؟ینشن -

 ايِ نداشت بر یخسته و خواب ام توانتونستم حساب کنم ... مغزِ  ینم

 محاسبه ... آروم گفتم:

 دونم ... ینم -

ث بود ... لحظه اي مک دهیام کش چپزد و نگاه اش به دست  پوزخند

 کرد و آهسته گفت:
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 ... اریحلقه رو ازدستت در ب -

 نکردم بلندتر گفت: یحرکت دید یهام گرد شد ... وقت چشم

 دي؟ی... نشن اریحلقه ات رو در ب گمیم -

ادم پنهون کردم و سرم رو ناباورانه تکون د سرمام رو پشت  چپ دست

 نم؟یب یمن دارم خواب م ا،ی... خدا

 کابوسِ؟

 اش رو جلو آورد و بازوم رو گرفت که به التماس افتادم: دست

. ... نه .. کنم یم دا بابا ... خواهشخ... تو رو خدا ... تو رو  ییبابا ... بابا -

 نه بابا ...

 ستآوردم و د نییبکشه که سر پا رونیکرد حلقه رو از دست ام ب یسع

 :دمیاش رو بوس

 ... یی... بابا اریونِ من ... نکن ... حلقه رو در نجبابا تو رو  -

 :دیلرز صداش

 نکن دختر ... -

 :دیچشمه ي اشک ام جوش دوباره
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 نیمن ا ... بابا با ریازم نگ اش روکنم ... حلقه  یبابا، التماس ات م -

 ... بابا جونم ... ییکارو نکن ... بابا

ش ا نهیو سرم رو به س اوردیام که اوج گرفت ... طاقت ن هیگر صدايِ

 اش رو راهنیپ دمیچسبوند ... به چنگ کش

 انیک ممکن بود بذاره یعنیممکن بود دل اش نرم شده باشه؟  یعنی... 

 نم؟یام رو بب

 زدم: هق

 خواد ... بابا ... یرو م انیبابا ... دل ام ک -

با  و دیو من رو از خودش جدا کرد ... نگاه ازم دزد دیبه سرم کش یدست

 گفت: یصدايِ مرتعش

 ... یاشب نجایا دیمدت با هیحرف اش رو نزن ...  -

 دم:زام داد  یتوان یرفت که با تمامِ توانِ ب درشد و به سمت  بلند

 آخه؟ یکن یکارو با من م نیف؟ چرا اانصا یچرا؟ چرا ب -

 اي مکث کرد ... و بعد آروم گفت: لحظه

 به نفعِ خودته! -
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 م!علومو فردايِ نا  انیبدونِ ک ايِیرفت ... رفت و من موندم و دن و

 :انمهریک

ارم کن ... لبخند زدم ... بود! کیکردم ... کامال نزد یرو حس م عطرش

 بود ... حضور داشت و من حضورش رو با

 کردم ... یعوض نم ایدن

به  شبیکه د یشرت یت دنِیپلک هام رو از هم فاصله دادم که با د آروم

 بودم تمامِ حسِ خوبم پر دهیآغوش کش

 !زد

 رومآشرت خواب و  یت نی... صاحبِ ا ازهیو به دنبالش خم دمیکش یآه

 سه ساعت بود دیرو ازم گرفته بود ... شا

 به زحمت تونسته چشم رويِ هم بذارم ... که

شدم  رهیام چسبوندم و به سقف خ نهیشرت رو به س یت دم،یکش یآه

 که تو دو روزِ گذشته ديی... تنها کارِ مف

ايِ که بر یقتتو پرورشگاه بود ... و انمهریک دنِیبودم انجام بدم د تونسته

 دوباره با دوستاش اومده بود و چه دارِید
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ه ب دیگرفته شده شا یکه به سرپرست یگله داشت از من که از مدت قدر

 بودمش ... دهیزحمت سه بار د

 ریزدم ... حق داشت! بهش قول داده بودم و چه ساده ز یتلخ لبخند

 ام شد یسرم گرمِ زندگ یقولم زدم ... وقت

 ام رو فراموش کردم ... یهايِ زندگ آدم نیاز مهم تر یکی

 جودام رسوندم و با تمامِ و ینیشرت رو به ب یو ت دمیپهلو چرخ به

 ... دمیام کش هیعطرش رو به ر

ه بود ه زدبرايِ نجات از دردسري بود که چنبر فراريراه  یِفکرم پ تمامِ

 مون ... مردي که سه روزِ  یرويِ زندگ

 که گلپسندي ومرثیبه ک یکرده بود شباهت یدخترش رو زندان گذشته

 شناختم، نداشت! یمن م

 ايِ کدوم بر چیه دادهامیهام، التماس هام، خواهش هام، داد وب تماس

 لحظه، کیفقط  نکهیکردنش به ا یراض

سخت  قدر بود ... وچه دهیفا یب نمیمژه زدن ترانه رو بب کی یِ کوتاه به

 بود شب ها رو بدونِ ترانه گذروندن!
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 گوشم عادت کرده بودم! رِیز دنشیاي که به نفس کش انهتر

 ام معتاد شده بودم! نهینفس هاش تويِ گلوم و س دنِیچیبه پ که

باز شدنِ در که اومد، باعث شد سرم رو بچرخونم سمتش و  صدايِ

 ام بکشم تا دور نهیتويِ س شتریلباس رو ب

وچ ک ایمیسه روز رو با ک نیکه تمامِ ا ینی... حس نیحس دیاز د بمونه

 کرده بود به هوايِ مراقبت از من ... از من و

 که سرناسازگاري گذاشته بود ... یقلب

 گفت: آهسته

 صبحونه؟ ايینم -

 ختت رِیتخت بردم و لباس رو ز نییپنهان بود پا دشیرو که ازد دستم

 شدم و گفتم: زیخ میدادم ... ن له

 ؟... ساعت چند امیچرا ... م -

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست

 ینم هم هست ... پس یرسم لی... محضِ اطالعت تعط نُه کینزد -

 دارتیب ریخواد حرص بخوري که چرا د
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 !کردم

کالفه  بود ... دایپ کلماتشزدم به حرصِ نهفته اي که تو تک تک  لبخند

 هاِي من خودخوريشده بود از دست 

 کرد ... یم دایلب هام نمود پ دنِیتو جو که

، ترانه ودنِبزرگ بود ... پر از نبودن ها! نب یِجاِي خال کیي دلم،  گوشه

 نبودنِ ران،ینبودنِ م ،یب ینبودنِ ب

 ها! یلینبودنِ ... نبودنِ خ انمهر،یک

م، که کز کردم گوشه ي اتاق و تک تک نداشته هام رو شمرد یوقت از

 از شتریکردم! ب یم ییاحساسِ تنها اديیز

 ... شهیهم

ه تن ب یشرت یو ت دمیکش رونیاز تن ب یکردم و بلند شدم ... رکاب یپوف

 به دست و صورت زدم و یکردم ... آب

دم کر از وارد شدن به آشپزخونه صدام رو برايِ اعالمِ حضور صاف قبل

... 
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ه کحواسم بود  دم،یکش یکه آروم چايِ تلخ رو به کام م یمدت تمامِ

 ...کنن  ینگاه رد و بدل م ایمیو ک نیحس

 یول دیلرز یکرد، سرم پر از آشوب بود، دست هام م یدرد م قلبم

 متري کیحواسم جمع بود ... حداقل به شعاعِ 

 جمع بود! ام

 دوختم: نیکالفه شدم و نگاه به حس باالخره

 !هوی یترسم خفه ش یبگو ... م ،یخواي بگ یم یهر چ -

 هاش گرد شد و با تعجب گفت: چشم

 هان؟ -

رار خاطب قم رو ایمینگاه ازش گرفتم ... ک ریابرو باال دادم و با تاخ تايِ

 دادم:

 تونه بگه؟ یشوهرت نم نیکه ا هیتو بگو که چ -

 و من و من کنان گفت: دیرويِ لب کش زبون

دو  هی ه،یواب بودي خ ی... وقت ی... وقت زِیچ ؟یدون یخب ... خب م -

 نفر زنگ زدن بهت ... مجبور ... مجبور
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...  دیاش میزدن ... گفت یزنگ م یلی... آخه ... آخه خ میجواب بد میشد

 داشته باشن ... یکارِ مهم

 قرمز شد ... اخم کردم و گفتم: یرنگ اش کم و

 خُب؟ -

 رشته ي کالم رو به دست گرفت: نیحس

 یوشگ یدمِ صبح که خواب رفت نیواسه هم یش داریخواستم ب ینم -

 رو از باال سرت برداشتم ... حواسم بود از

 اش ... یکیواسه همون ...  یخواب نداشت شبید

 کرد وسلسله وار گفت: یاش و پوف یشونیبه پ دیکش یدست

 گفت ی... م نَتتیخواد بب یم یب یبود، گفت ب رانیاش م یکی -

 اش یکیاش هم ...  یکیقراره ...  یبدلتنگ !

 !یزنبود ... بابايِ ترانه ... گفت بهت بگم، بهش زنگ ب ومرثیک هم

 شدم: زیخ مینگاهش کردم ... ن زیت

 چرا بهش زنگ بزنم؟ ؟یک ؟یواسه چ -



 

  2357                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

کردم  یام گشتم ... حسش م یو هراسون تو سالن دنبالِ گوش له و

 ... دست گذاشت رويِ شونه ام: سرمپشت 

 ریبگ مرد ... آروم رينطویشدي ... نکن با خودت ا شونیتو که باز پر -

 که! رهی... در نم قهیدق هی

 هر دو دست رو تويِ موهام فرو کردم: کالفه

 صاحابم؟ یب یِکو اون گوش -

 گذاشت رويِ قلبِ پرتپشم و آروم گفت: دست

 !... وگرنه عمرا بهت بدمش ریتو آروم بگ یمن ... ول شِیپ -

چشم باز  ی... با لبخندي ساختگ دمینفس کش ـقیبستم و عم چشم

 کردم:

 رو بده! یآرومم ... حاال گوش -

 عقب رفت: یشد و قدم نهیبه س دست

 ؟یاالن آروم -

م کار اهابزنگ زده بود ...  ومرثیزد! ک یام نبض م قهی... نبودم! شق نه

 داشت ... نکنه ترانه حالش خوب نباشه؟
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 ارم داشت؟ک یکار داشت؟ چ یگفت ... پس چ یم نیبه حس خب

 رو به سمتش دراز کردم و طلبکارانه تکون دادم: دستم

 !ومدهیاال نب... بده تا اون روم  نیرو حس یبده اون لعنت -

ر دبِ نگران توِي چهارچو ایمیبه عقب کرد که ک ینگاه میکرد و ن اخم

 دو تا مرد نِیبود و نگاهش رو ب ستادهیا

 چرخوند! یم وونهید

 نیبودم و حس ختهیبه هم ر نطوریتماس ا کیبودم که با  وونهید من

 کل کل وونهید کیتر که با  وونهیهم د

 کرد! یم

 اش و گفت: یشلوارِ راحت بِیکرد تويِ ج دست

 ... یبش که به اعصابت مسلط یدم تا وقت یبهت نم ی... ول نجاستیا -

 خواست! یخدا! آخ که دلم ترکوندنِ مغزش رو م آخ

هش به باعث شد نگا ایمی... صدايِ ک دمیو کوتاه نفس کش دمیرو جو لبم

 و بازوش ستادیا نیبدوزم ... کنارِ حس

 گرفت: رو
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 ينطوریاه کن رنگ و روش رو ... بده بهش اون ماسماسک رو ... انگ -

 ... یکن یاش م یداري عصب شتریکه ب

 به صورتم انداخت که شک نداشتم قرمز شده ینگاه یچشم ریز نیحس

 یخونِ دل دی. قرمز از خشم و شابود ..

ته رف غمایخوردم برايِ دختري که جونم بود و خبري از جونِ به  یم که

 ام نداشتم!

 بازوش رو تکون داد و آروم تر گفت: ایمیک

 ... رهیگ یآروم م نطوريی... ا زمیبده بهش عز -

 نشست گوشه ي لبم از توجه اش ... از شناختش! یکیکوچ لبخند

 گفت: ایمیکرد و آروم، مثلِ ک بیدست تويِ ج دیبا ترد نیحس

 !المیمن خودم سر دسته ي زن ذل ستم؟ین لیگفته من زن ذل یک -

 و گفت: دیشدم کوب دراز دسترو کف  یگوش و

 یبات ی.. بدجور ب. یب یب دنِیحداقل برو د ایهم زنگ بزن ...  رانیبه م -

 کنه ... یم
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سري  ومرث؛یو حواس به دنبالِ شماره ي ک یبه صفحه ي گوش رهیخ

 دونستم یوجود که م نیتکون دادم ... با ا

 مه يهرو نداشته باشم ... با  یب یب دنِیدزودي طاقت  نیبه هم دیشا

 دونستم با تمامِ پنهان یعالقه اي که م

 هاش، نسبت بهش تو دلم کنده کاري شده بود ... کاري

*** 

بهش تا  رهیخ شونیم برد و من، پربه کا یآرامش مقداري بستن با

 بگه که قلبِ نگرونم آروم یبزنه، کالم یحرف

 !رهیبگ

ان اگهنگلپسند نشسته بودم ... روبرويِ مردي که  ومرثیروبرويِ ک من،

 یآوار شد رويِ آرزوهامون ... رويِ خوش

 !هامون

 لیحلم تگره زدم تا نشون ندم چه قدر روح و توان زیم رِ یهام رو ز دست

 و گفتم: رفته
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شه  یم ؟یباهام حرف بزن یواستخ یم یترانه حالش خوبه؟ برايِ چ -

 که من رو ... یکار داشت یچ یبگ

 کالمم: نِیب دیپر

 چه قدر ترانه رو دوست داري؟ -

 خوردم ... چه قدر؟ دوست داشتنِ من مگه اندازه داشت؟ کهی

زه که جلويِ چشمش تا مرزِ جنون رفته بودم اندا یداشتنِ من دوست

 داشت؟

 االب واریاز د عشقشداشتنِ دختري مثلِ ترانه که برايِ اثبات  دوست

 اومد اندازه داشت؟

 و دمیها زبون رويِ لبِ ترك خورده ام کش نیبه جايِ همه ي ا اما

 گفتم:

 !یـلیخ -

 تا صالبتشگره کرد  زیرو پس زد و دست هاش رو رويِ م یبستن ظرف

 رو نشون بده و گفت:

 ... یمیدونم که عق یم -
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 ي ! با همهدیلرز یي لب هاش موندم، دست هام م رهیرفت ... خ نفسم

 فشاري که به پنجه هايِ تو هم فرو

 یي ماله ها مثلِ زلز ی... لعنت دنیلرز یکردم باز م یشون وارد م رفته

 رو خاك کرد! بمکه ارگ  دنیلرز

 رو به نگاهم دوخت: نگاهش

و کس ر چیه ایندونم از دارِ د یدونم خانواده ات قبولت ندارن ... م یم -

 پشتوانه ات یدونم کس ینداري! م

 یمن ی... حاال تو بهم بگو، من چطور دختر به مردي بگم که حت ستین

 ینم یبچه بهش بده؟ که حت هیتونه 

 مثه همه ي مرد ها، زنش رو مادر کنه؟ تونه

 رو از داخل گاز گرفتم که چونه ام از بغض نلرزه! لبم

 !دنیکوب ینو پايِ وجودم م وارِیمثلِ دژ کوب، محکم به د کلماتش

گفت و کلماتش  یبود که راست م نیا یگفت ... بدبخت یم راست

 بودن ... محضِ محض! محض قتیحق

 ادامه داد: دیرو که د سکوتم
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 رم؟راحت دخترم رو بهت بسپ الیکه با خ یبکن یتون یکار م یچ -

ي  خانواده یب مِیعق منِتونستم بکنم؟ چه کاري از دست  یکار م یچ

 اومد؟ یکس و کار بر م یب

 بدم: نییکردم پا یدهن فرو بردم و بغضِ تو گلوم رو سع آب

 !دونمیمن ... من ... نم -

.. من . دونم یدونم! با صدايِ خش دار گفتم نم یو زار گفتم نم درمونده

 تونستم بکنم یکار م یدونستم چ ینم

 !مهمسرم! همه کَس نم،یترانه، بشه زنم، همبال نکهیا برايِ

 به جلو خم شد و آروم گفت: یکم

 ؟یرو به اسمش بزن زتیهمه چ یتون یم -

 رو؟ زمیتنگ کردم ... همه چ یهام رو کم چشم

 شد: دهیي لبش به باال کش گوشه

که  رو ی! هر مالکه داري رو زيیشرکت ... هر چ ن،یماش ن،یخونه، زم -

 کهداري به اسمش کن ... اونوقت 

 شه ... یمالِ تو م ترانه
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 بود؟ گلپسند ومرثیمرد ک نیاش شدم ... واقعا ا رهیخ مبهوت

 تر شد: قیهم سکوت کردم که پوزخندش عم باز

 !یتون یدونستم نم یدونستم ... م یم -

 کنه برايِ بلند شدن، قاطع و راسخ گفتم: یحرکت نکهیاز ا قبل

 قبولِ! -

. به خاطرِ .. الزم نبود برايِ تامل ینداشت برايِ فکر کردن ... زمان یلیدل

 ترانه و داشتنش حاضر بودم نفس

 ! چه برسه به به نام زدنِ اموال!نکشم

 نگاهم کرد و ادامه دادم: متعجب

م ... زن یانه مبه اسمِ تردارم و ندارم  یقبولِ! من هر چ یگفت یهر چ -

 فقط ...

دادم که نشون از دختري داشت که تمامِ  ییرو به چشم ها نگاهم

 ام بود: یزندگ

رفت ح رِیقط بهم قول بده ترانه برايِ من ... بهم قول بده دوباره زف -

 !ینزن
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 :رو حساب کرد، گفت زیفرو برد و پولِ م بیشد، دست تويِ ج بلند

 رِ یوقت ز چیمن، من هکن ... در ض ایرو مه زیهمه چ گهیتا سه روز د -

 زنم! یقولم نم

 فکر! ایدن کیو  یخال یِو من موندم و صندل رفت

ا ب زیفکر کردم که واقعا، همه چ نیو به ا دمیام کش یشونیبه پ یدست

 شد؟ یهام تموم م ییدارا تیمالک رِییتغ

 روزي بدونِ  کی دم؟ید یروزِ خوش م کیشد و من باالخره  یم تموم

 دغدغه ي از دست دادنِ ترانه؟

 یمنرفت ... مردي که باورم  ومرثیرو رفتم که ک ريیشدم و مس بلند

 روزي ازم کیباشه که  یشد، همون کس

 دخترش رو سرمه ي چشم هام کنم! پايِخاك  خواست

 :ترانه

 ر،وایبه د رهیاز تن رفته، سو از چشم رفته، حس از دست رفته، خ رمق

 خواست ... یرو م انیدلم حضورِ ک
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. فتم ..ر یم رونیاز اتاق ب مزاجروزِ تمام بود که تنها برايِ اجابت  پنج

 شده بود یام منته یپنج روز بود که زندگ

 !انیدر بسته، بدونِ ک واريِیچهارد نیهم به

اومدن  یم رونیو ب دنیخراش یام رو م هیو سخت ر نیهام سنگ نفس

... 

 افتاد یمنافتاد ...  یود افتاده بود، پلک هام از ورم نمچشم هام گ رِیز

 به ان،یک لبخندهايِتک  تک ادیچون به 

که نثارم  زيیآم محبت کلماتتک  تک ادیهاش، به  اخمتک تک  ادی

 یم هیکردم ... گر یم هیکرد، گر یم

 !دیرس ینم ییصدا، که صدام به جا یاما ب کردم

. حلقه حلقه ام رو نوازش کردم .. راستم،ي دست  اشارهبا انگشت  آروم

 ام رو نوازش کردم و جمله اي رو تکرار

 :روزهايِ حبس، هزاران بار به زبون آورده بودم نیکه تو ا کردم

 یستزن فقط تو ه نی ادار و ندارِ ،یپرست یکه م ییقسم به اون خدا -

... 
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 یهايِ درشتش م یکردم ... مثلِ تمامِ پنج روزِ گذشته، طوس بغض

 نورم ... یجلويِ قهوه اي هايِ ب دنیرقص

 کردم: زمزمه

اري د یچه حال ره؟یگیسرت درد نم گهید دار و ندارم ... حالت خوبه؟ -

 کنن؟ یکه نم تتیاالن؟ اذ

لم د تو دیفهم یم یزدم ... ک یگرفتم و حرف م یبچه ها بهانه م مثلِ

 تازه یوقت دیفهم یم یگذره؟ ک یم یچ

 و بعد به ديیماه ها تو هواش نفس کش که یعاشقِ مردي هست یبفهم

 از هم جداتون کنن، چه بادسرعت 

گ مر درد داره ... درد هم نداشت! مزه ي مرگ داشت ... مزه ي قــدر

 ... ی... به همون تلخ ییجدا نیداشت ا

 همون دردآوري! به

ه که گوش دمیکش یبالشتتنِ کوفته ام رو تکون دادم و به سمت  یکم

 برايِ آرامشِ شبانه من گاهیاي از اتاق، جا

 ... بود
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 گهی دبارِ کیبار ...  کیرويِ بالشت گذاشتم و از خدا خواستم فقط  سر

 !ردمم ی... م نمیرو بب انیک

سِ کرِ اي باشم ... کنا گهیاگه قرار بود کنارِ کسِ د ردمم یشک م یب

 اي نفس بکشم ... گهید

 و حلقه رو به لبم رسوندم ... بوسه اي زدم و گفتم: دمیکش یآه

 ان؟یک یکن یبوسه ها رو حس م نیا ؟یکن یحس م -

 :ادمادامه د قینفسِ عم کیبعد از  یکرد وقت یداد م یتو صدام ب بغض

 نممویچه قدر پش یکن یچه قدر دلتنگ اتم؟ حس م یکن یحس م -

 زودتر قدرِ بودنت رو ندونستم؟ آخ نکهیاز ا

 ... انیکتنگ  دلم

ورت ص دنِیکه در باز شد ... با د دمیو رو به سقف دراز کش دمیکش یآه

 شدم ... زیخ میبابا، ن بشاش

 زد و گفت: هیتک واریدر، شونه به د کنارِ

 ... رونیب ایبلند شو ب -

 باال رفت، لبخندي زد و ادامه داد: ابروهام
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اش سرِ ج باش تا حالت رونیدو روز ب یکیبه سر و وضعت برس ...  ایب -

 ... ادیب

 ي چشم هام شد: رهیجلو گذاشت و خ ینشستم، قدم کامال

 !ادیقراره برات خواستگار ب -

 بـیشد از هم فاصله گرفتن ... چشم هام عج یکه م ییهام تا جا لب

 شده بودن! سیتوپِ تن هیشب

 جلو گذاشت و از باال به صورتم نگاه کرد: گهید یقدم

 !یبش دیبا یعنی...  یشیآشنا م یاش ... ول یفک نکنم بشناس -

 هام مشت شد ... چشم هام سوخت! دست

 بود! یرحم یبته  نیبود ... ا یانصاف یبته  نیا

 ... دمیزدم و لب گز هق

 بود! یتر شد، چشم هاش براق تر ... انگار راض عیوس لبخندش

 رفت و گفت: درکرد و به سمت  پشت

ري خو یم یدرست و حساب زِیچ هی ري،یگیم یدوش هی رونیب ايیم -

 ... تلفنواي به حالت بري سمت  ی... ول
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 نذاشته بود که با تمامِ خشمم گفتم: رونیپا از در ب هنوز

 ذارم ... ینم رونیهم پام رو ب رمیبم -

ش رخ میگردنش رو به سمتم چرخوند ... ن ی... مکث کرد، کم ستادیا

 ... پدرم اخم کرده بود: دمید یرو م

 بگو؟ گهیبار د هی...  ؟یگفت یچ -

 ... بلند بلند: دیخند یم انیهام رو مشت کردم ... ک دست

 ... ذارمینم رونیاتاق ب نیهم، پام رو از ا رمیبم -

 شد: نهیتمام رخ، دست به س برگشت،

 آزادي! ؟یخواست یرو نم نیچرا؟ مگه هم -

وِي ر دیکش ی... موهام رو ... دست م دیبوس یآروم گونه ام رو م انیک

 دست یِگرم ادیسرم ... قوت گرفتم با 

 :هاش

 ادیقراره ب خري هی نکهینه به خاطرِ ا یخوام! ول یچرا ... م -

 خواستگاري ام ...

 تر شد، لحنش تند تر: قیعم اخمش
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 مودب باش ترانه! -

 باال رفت: صدام

 یتونیهر کاري م ؟یکش یم ؟یزن یم ؟یکن یکار م ینباشم چ -

 نی... مهم تر ستیمهم ن گهیبکن! د ،یبکن

زم او ر ردمم دنِی... داري حقِ د ريیگیام رو داري ازم م یزندگ زِیچ

 ... ستین زيیچ گهیکه د نای... ا ريیگیم

 وند تبود ... زبونِ  دهیام رو د یسرکش شهیهاش گشاد شد ... هم چشم

 وقت فکر چیه یبود ... ول دهیرو د زمیت

.. .خودش  هیدخترِ سرکش، روزي لب باز کنه به تندي عل نیکرد ا ینم

 خودش ... هیقد علم کنه عل

 شد: ادیفر صداش

 .... ساکت شو تا ساکتت نکردم .. ایح یدختره ي ب -

؟ دمزبود که  غیبه سر اومده بود ... طاقتم طاق شده بود ... ج صبرم

 هم عربده اي زنانه بود: دی! شادیشا

 ...ساکتم  یتون ی... ساکتم کن ... م شمی... ساکت نم شمینم -
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 زهیاز رويِ غر دم،یترس اریاخت ی... ب دمیکه باال رفت، ترس دستش

 جلويِ راستو چشم بستم و دست  دمیترس

 گرفتم ... صورت

 نزد ... ضربه اي رويِ صورتم نواخته نشد ... یول

 صدايِ بهت زده ي سام چشم باز کردم: با

 بابا؟ -

 ین مو نگاهمو ستادهیگرد شده جلويِ در ا ییچشم هاو سام، با  مامان

 کردن ...

 کرد ... انگار خشک شده بود ... یرو منعکس نم یحس چیه صورتش

و  دیکش قیعم یآورد، نفس نییآوردم، دست پا نییکه دست پا یوقت

 گرفت: شیدر پ خروجپشت کرد، راه 

 ... یبه درك! انقدر بمون تا بپوس -

ن مو  کرد ... در بسته شد، قفل شد تیهدا رونیمادر و سام رو به ب و

 کیزدم که  یزدم ... لبخند م یلبخند م
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 یِ وبخدونست چه حسِ  یاز خودم و عالقه ام دفاع کردم و پدرم نم بار

 انیعاشقِ ک یاتاق وقت نیتو ا دنیپوس

 !یعشق، دفاع کن نیاز ا یو وقت یباش

 :انمهریک

 شیپرو در  یاسناد رسم دفترِراه  ن،یتوجه به تماس هاي مکرر حس یب

 کردم یط کیبه  کیگرفتم، پله ها رو 

 راسخ! ی... با عزم

از  دنیچه برسه دست کش نِ،یریجان فدا کردن هم ش عشق،راه  در

 اموال!

ب ار جوااچن ستادم،یبرايِ بارِ هزارم زنگ خورد و کالفه تو پاگرد ا تلفن

 دادم:

 از صبح مخم رو خوردي؟ هیچته؟ چ -

 :زدیم عربده

کار  یداري چ یدون یم چیرو گاز گرفته؟ ه زده به سرت؟ خر مغزت -

 نیمگه تو به هم شعوریآخه ب ؟یکن یم
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 ... یراحت

 هاش: حرفوسط  دمیپر

ن کارشو یوام چخ ی... صد بار برام تکرار کردي ... م نیبس کن حس -

 یوقت وارث چیه یکه حت یکنم؟ من

 ن؟یو ماش نیخوره خونه و زم یداشت چه به دردم م نخواهم

ز ان مکه  دیکش ی... پوف یهاش رو فوت کرد تويِ گوش هیهوايِ ر تمامِ

 ناسورش، سر عقب صدايِشدت 

 ... دمیکش

 :دیتوپ تیعصبان با

 واي بکن ...خ یم یاصال به من چه ... هر غلط -

ستم د تويِموندم به تلفنِ همراه  رهیخ یتماس رو قطع کرد ... لحظات و

... 

 یدونرگربنبود ... دور  یرو انتخاب کرده بودم و دور برگردون ریمس نیا

 رِیبکشه از مس رونینبود که قلبم رو ب
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د ... بونمن  ریبرايِ آزاديِ دلِ اس یراه چیام به ترانه ... ه یدلبستگ

 یم یونیهم پا درم ایاگه تمامِ وزرايِ دن یحت

 ... کردن

رِ شداي در گذاشتم که ه رهیها رو باال رفتم ... دست رويِ دستگ پله

 یام باعث شد بهش نگاه یگوش امکیپ

 بود ... لبخندي زدم ..:. نی... حس بندازم

 !تهیگي زند شو ... بابا بحث سرِ همه ادهیپ طونیاز خرِ ش ایب ان،یک -

ت اشد یتر شد ... چرا انقدر آروم بودم؟ استرس چه معن عیوس لبخندم

 که از عطرِ حضورِ یبرام در برابرِ آرامش

 آوردم؟ یبه دست م ترانه

 کرد: پیتا دستم

 من ترانه اس! یِ همه ي زندگ -

فتر  ددادم و با همون لبخند پا گذاشتم داخلِ رس بمیرو داخِل ج یگوش

... 
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 ومرثیکه کردم ب یبه امضا داشت ... سالم ازیآماده بود ... فقط ن مدارك

 گفت: دنمیو دفتر دار با د

 م؟یآقا شروع کن -

 رفتم ... دفاتراي گفتم و به سمت  بله

 رو جلو فرستادم ... شروع به امضاء دادن کرد! ومرثیک

 شد! منبعد ... نوبت  و

ضا ام اولِخودکار به دست گرفتم و خط  یلرزشِ دست نیکوچکتر بدونِ

 رو رويِ کاغذ فرود آوردم که دست

 !دیتم رو چسبمچِ دس ومرثیک

 واد دسرم رو چرخوندم و نگاهش کردم ... دستم رو از سند فاصله  یکم

 گفت:

 ... ستین ازيین گهید -

 به پوزخند؟: ؟یکج شد ... به چ ینگاهش کردم، لبش کم متعجب

 ... ستین ازيین گهیبراي تو د یعنی -
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گذشت با  یتو دلِ من م یدونست چ یراست کردم و فقط خدا م کمر

 برقِ نگاهش! دنید

 آروم گفت: ع،یزد ... وس لبخند

 عاشقت بشه ... فک کنم ترانه حق داشت -

 به شونه ام زد: یهام گرد شد ... دست چشم

 سراغِ ترانه! میبر دیاول با -

نِ فشارِ دستش رو رويِ شونه ام کامل حس نکرده بودم که تلف هنوز

 بودم ... جیهمراهش زنگ خورد ... هنوز گ

 کرد! یهنوز کلمات رو درك نم! مغزم گنگ

 ... دیپر صورتشرنگ  یجواب داد و به آن ومرثیک

 شده اش رو تکون داد: دیهايِ سف لب

 شده؟ ی... چ یگ یم یچ نمینکن بب هیگر -

ه لمک ومرثیک یوقت ی! وللیدل یزد ... نگران بودم، ب ینبض م گردنم

 قلبم دمیي بعدي رو گفت ... تازه فهم

 :...خبردار شده  زودتر
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 نکن! هیانقدر گر ؟یترانه چ -

 شده بود؟ یچ ه؟یبه گلوم ... ترانه؟ گر دیدهن پر آب

رو و از  ینبود ... مردي که چنگ زد گوش خودمرفتارم دست  گهید

 من د،یکش رونیب ومرثیشده ي ک شلدست 

 هنکی اکرِ فشد با  یکه داشت از تن جدا م ی... روحِ من بود ... روح نبودم

 اش شده باشه ... زيیممکنِ ترانه چ

 یس مه حرو وارونه کرد ... انقدر ک امیخانم، دن نهیي تهم هیگر صدايِ

 :شهیکردم سقف داره رو سرم خراب م

 !ای.. ب... بچه ام از دستم رفت . ایو خدا برترانه ... ترانه ... تو  -

*** 

ر د یکیکه قلبم  یبا انگشتم ضرب گرفتم رويِ فرمون در حال کالفه

 خوردن یزد ... نفس هام گره م یم ونیم

 از سرِ ییمو نکهیگذشت ... فکرِ ا یي کمرم م رهیام و عرق از ت هیر تويِ

 ترانه کم شده باشه، منو تا سر حد

 برد ... یم جنون
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ام به صورتش و مد دیکش یهم آروم و قرار نداشت ... دست م ومرثیک

 یبا تلفنِ همراهش شماره اي رو م

 نبود ... ی! پاسخچی... ه یول گرفت

وم نداشت ... اخم کردم، سر خم کردم و آر یهم تموم یلعنت کیتراف

 ... آهسته لب زدم: دمیدست رويِ قلبم کش

 ...خوبه  چته؟ آروم باش ... آروم باش، ترانه خوبه ... حالش ه؟یچ -

 که ییها نیماششدم به انبوه  رهیزدم و خ هیتک یرو به صندل سرم

 یصبري ام ... که حت یزدن به ب یم پوزخند

 ومرثیک نکهی... به خاطرِ ا نمشیبه بهانه ي سند زدن هم بب نشد

 تماس زد نیکه تويِ آخر یومرثینخواست! ک

. .. به اسمِ خودش بشه، نه ترانه زیحرفش و شرط کرد که همه چ رِیز

 که نشه که ترانه باهام روبرو بشه! که تا

رط اشبشه ... ب ومرثیبه اسمِ ک زیکه همه چ میبر شیقراردادي پ پايِ

 و ترانه، منبعد از وصلت  نکهیاعقد  ضمنِ
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ون مرد داشت باهام نیا بیرو به دخترش منتقل کنه ... عج زیچ همه

 کرد! یبازي م

 اش باعث شد سرم رو به سمتش بچرخونم: یعصب صدايِ

 دي؟یخر یجواب بده ... پس اون اسباب بازي رو واسه چ یلعنتد  -

 و گفتم: دمیکش یآه

 ده؟یخانم هم جواب نم نهیتهم -

 :دمیتکون داد، صدايِ آهسته اش رو شن سري

 اش خراب شده ... یگوش -

م ... دست رهیم گردنمام به سمت  قهیکردم که از شق یرو حس م عرق

 شد رويِ فرمون ... راه دهیمشت شد و کوب

 باز شد، پام با تمامِ قوا پدال رو فشرد ... که

اي ه هانگار تمامِ جاد ،ینداشت! منتظر که باش یراه انگار تموم نیا

 شن! یجهان به هم متصل م

 زد: ادیفر ومرثیجواب داد که ک یانگار کس باالخره

 دي؟دا یکدوم گوري بودي که جواب نم -
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 ومرثیک ادهايی... فقط صدايِ فر دمیگفت نفهم یچ خطپشت  شخصِ

 :... دیچیپ یم نیبود که تو اتاقک ماش

 درست حرف بزن! ؟یچ یعنی -

 رخسبه صورت  یو روبرو و نگاه نهیبه آ یو من نگران نگاه دیجو لب

 انداختم ... یم کنارمشده ي مرد 

ودم ن بچسبوند ... انقدر نگرا یشونیرو به پ یرو قطع کرد و گوش تماس

 عضالتکردم تک تک  یکه حس م

 و دنده رو عوض کردم: دمیخشک شدن ... زبون رويِ لب کش بدنم

 بود؟ یگفت؟ ک یچ -

 صدايِ گرفته اي گفت: با

 ... خونهسام ... برو سمت  -

 شستن تويِ دلم: یرخت م یجماعت

 شده؟ ترانه خوبه؟ یچرا؟ چ -

 اش: پدرانهثبات  یو دلِ من رو هم لرزوند صدايِ ب دیلرز صداش

 فقط برو خونه! -
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ري که دوستش دا یسرِ کس یکه ندون ستین نیباالتر از ا یعذاب چیه

 اومده و من با پوست، گوشت، یچ

 که از یکرد ... حس یبدنم داشتم حسش م جوارحِو تک تک  استخوون

 عذابِ جهنم هم بدتر بود ...

*** 

به تنم  شتریداد و هر لحظه درد ب یم حیخسته توض ییبا صدا سام

 کرد ... یرسوخ م

 مونده بود: نشراهیرويِ پ خونهنوز رد  شون،یبود، پر یعصب

ش ... بودم دهیند نطوریوقت ا چیشده بود ... ه وونهیزد ... د یم غیج -

 کردم بشنوه ... داشتم با مامان یفک نم

 شرمی... هر کاري کردم بگ دیکردم که شن یانتقالِ اموال بحث م سرِ

 ینشد ... خودش رو زد، من رو زد، هر چ

د تو ش یچ میدون ینم نکهیاونور ... تا ا نوریدستش بود پرت کرد ا دمِ

 به دیکه دستش رو کوب ریواگ ریهاگ نیا
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من ... من  دونم خودش خورد ... آخه ... ینم ای...  واریعکس رويِ د قابِ

 بگم؟ یبهت بگم بابا؟ چ یچ

 و درمونده رو به پدرش گفت: د،یاش کش یشونیبه پ یدست

و ت یاخه چ ؟یکن یکارا رو م نیخودت؟ چرا ا شِیفک کردي پ یچ -

 ترانه رو نطوريیگذره که ا یسرت م

کردي ... ارزش داشت؟ ارزش داشت االن دستش چاك بخوره؟  یعاص

 نیسوزه براش؟ برو بب یدلت م نیبرو بب

 خواي از جونش بابا؟ یم یشده، آخه چ نصف

 نِ م یمبل ... حت یِزد به پشت هیو سر تک دیاش کش یشونیبه پ یدست

 دونستم، یبزرگ نشده کنارِ خواهر هم م

 شدنیاز سرِ خواهرت کم بشه، هر چه قدر هم که چشمِ د ییتارِ مو که

 شه از یچشمت سرخ م ،یرو نداشته باش

 رانهتد در دنِیاز غمش! و سام پر از درد بود از د شهیقلبت پر م دردش؛

... 
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ن کوام رو ت دهیکه از جا بلند شد، به زحمت لب هايِ رنگ پر ومرثیک

 دادم:

 االن چطوره؟ -

 به درِ بسته ي اتاق انداخت و گفت: یاز گوشه ي چشم نگاه سام

 ... دهی... بهتره ... خواب ستیبد ن -

 ها به جايِ دستش، تو شهیرو مشت کردم و آرزو کردم کاش ش دستم

 رفتن: یقلبِ من فرو م

 خورده دستش؟ هیچند تا بخ -

 تا کجا قرار بود صبر کنم و دم نزنم؟ ا؛ینداد ... خدا یجواب

 که نشسته بود روش: یشد از حرص و غم نیسنگ دامص

 چند تا سام؟ -

 گفت: آهسته

 ... شتریهم ب دی... شا ییده، دوازده تا هی -

ک تسوزشِ  شتر؟یهام رو محکم رويِ هم فشردم ... دوازده تا؟ ب پلک

 یکه خورد رو حس م ییها سوزنتک 
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 یبود دوست داشتن! که حت ی... چه دردي بود عشق! چه رنج کردم

 کردي ... یرو هم حس م معشوقدرد 

 کردم: ومرثینگاهم رو متوجه ک سامصدايِ بلند  با

ر اره سرش آواساعت بخوابه بعد دوب هیبابا؟ بذار دختره  ريیکجا م -

 شو!

 رو به سام کرد: نیخشمگ ومرثیبار ک نیا

 وگرنه بد حرف نزن یدون یکه نم زيیپسر! از چ ریزبون به دهن بگ -

 !ینیبیم

 نفس زنان رو به من گفت: نفس

ي تو و هنوز انقدر پدررو به اسم نزدي ... بهش بگ یچیبهش بگو که ه -

 نمینب یول رمیمن هست که حاضرم بم

ه کبود  نیبکشه ... بهش بگو هر کاري کردم فقط واسه ا یسخت دخترم

 هیبود که مطمئن بشم  نی... واسه ا

و ... بهش بگو تا نزدم ت زهیاش به هم بر یکه زندگ رسهینم روزي

 گوشش!
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 :دیپرس ریسام متح تش،یهام گرد شد از عصبان چشم

 سمش؟رو نزدي به ... به ا یچیهنوز ... هنوز ه ان؟یآره ک -

 رو تکون دادم ... سرِ دردمندم رو ... گرفته گفتم: سرم

 نمش؟یتونم برم بب ی... م تونم ینه ... بابات نذاشت ... م -

 :دیاما با پافشاري پرس مسا

 شد؟ یشماها؟ اصال چ نیگیم یچ ؟یچ یعنی -

و ت یلیمن از عشقِ ل دیفهم ینم یموهام رو ... چرا کس دمیچنگ کش به

 مرزِ مجنون شدنم؟

 گفتم: کالفه

ات سمِ بابابه بهانه ي ترانه بزنم به  خواستم یچرا، قرار بود بشه ... م -

 ... نمونیشرط شد ب یعنی...  یعنی... 

.. ازمن . دونمیمدونم ... ن یبابات نذاشت ... نم ی... من ... اَه! ... ول یول

 نپرس! از خودش بپرس که ...

 رثومیک یِشد به جايِ خال دهیبسته شدنِ در که اومد نگاهم کش صدايِ

 بود پر پر دهیانصاف د ی... رفته بود! ب
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ر درو  تاقا به من راه ییترانه و بعد بدونِ دادنِ ندا دنِیزنم برايِ د یم

 گرفته بود ... شیپ

 پسر رو هدف گرفتم: پدر،از دست  یعصب

نده زو  میردبابات زنگ زد جواب ندادي؟ م یاصال تو چرا هر چ نم،یبب -

 !میایتا ب میشد

 زد: هیتک دستو سر به کف  دیکش یپوف

کتر رفتم؟ تا د یبودم که داشتم با شلوارك م جیانقدر گ شهیباورت م -

 میایبزنه و ب هیو دستش رو بخ نتشیبب

دم  خوخبر بدم ... تو حال و هوايِ یبه کس دینبود با ادمیاصال  خونه

 !میو برگشت میشد زنده رفت یینبود ... خدا

شده  وريج هی... مامان  می... مجبور بود میها رو هم با خودمون برد بچه

 میشد یسانت ازش دور م هیبود ... 

 دمیهمبه لباسمون ... حالِ ترانه ترسونده بودتش! اصال نف زدیم چنگ

 اش کرد، نهیچطور دکتر معا م،یچطور رفت
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ومد ا ادمی میبود برگشتتو راه  یزد دستش رو ... فقط وقت هیبخ چطور

 رو خونه جا گذاشتم! ... شرمنده ... میگوش

 خوش نبود ... حالم

ام جرِ س... تا بتونم  رمیکردم تا قرار بگ یهام رو باز و بسته م مشت

 تونست حالِ من رو بفهمه؟ یم یک نم،یبش

 به پا بود؟ ییچه بلوا شونمیتونست بفهمه تو دلِ پر یم یک

 یچشمم به نگاهش روشن م یک ا؟ی... چشم بستم ... خدا دمیکش آه

 شد؟

*** 

... شده بودم مثلِ پسرهايِ  دمیي عرق کردم کش قهیبه شق یدست

 سبز شده، که برايِ لبنوجوونِ تازه پشت 

 بار قرار بود با دختري هم کالم بشن! نیاول

ن مو  شده بود داریشده بود ... ب داریساعت ب کیي من، بعد از  ترانه

 یاطرافم تنها له له م عیو گنگ از وقا جیگ

 !دنشیبرايِ د زدم
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محض، رويِ مبل نشسته بود و روزنامه جلوِي  یدر سکوت ومرثیک

 زد ... ینم یحرف چیهصورت گرفته بود ... 

م خان نهیاخم و تخم هاي تهم یکس ... حت چیداد! به ه ینم یحیتوض

 داد! یهم جواب نم

ود؟ و بتزدم ... ترانه اون  هیبه در تک یشونیو پ دمیرويِ لب کش زبون

 صداش رو یهفته بود حت کیترانه اي که 

 نگاهش، حسِ دنِیبرايِ د دیکوب یوقفه م یبودم و قلبم ب دهینشن

 عطرش؟! دنِییحضورش و بو

.. . نگاه کردم ومرثیبار، دوباره به ک نیرفت و برايِ آخر شیپ دستم

 لبخند به لب داشت هرچند چشم هاش ...

 حرف داشتن برايِ گفتن! یلیهاش خ چشم

ده چاله ش مشدم ... اون جسمِ رهیاتاق که شدم، ناباورانه به روبرو خ وارد

 م بود؟گوشه ي اتاق ترانه ا

 رو بروم بود ... دنمیکم اومده بود حاال که منبع نفس کش نفسم
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.. از گرد کرد . یبلند کرد ... نگاهش به نگاهم گره خورد ... باور نم سر

 !دمیفهم یشدنِ چشم هاش م

 لب زد: ناباورانه

 ان؟یک -

 ته دلم زمزمه کردم: از

 ان؟یجونِ دلِ ک -

 شد! یشده اش داشت خارِ چشمم م یچیباندپشد ... دست  بلند

رو فم هتو آغوشِ  یِشد، دست باز کردم ... ک عی... قدم هاش که سر اما

 م؟یرفت

به  یونشیدونم ... فقط لحظه اي به خودم اومدم که پ یدونم ... نم ینم

 نفس ــــقیزدم بودم و عم هیسرش تک

 نمت کرد و دست سالمش یو ترانه، با تمامِ وجود هق هق م دمیکش یم

 برايِ  دی... شا دیکش یرو به چنگ م

 !حضور اثبات

*** 
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ن چشم هايِ گود رفته اش ... انگشت هام رد گرفت رِیز دمیکش دست

 رويِ گونه هاش رو ... الغر شده یِفرورفتگ

 !یلی... خ بود

.. ده . مدیبار بوس نیشده اش رو باال آوردم وبرايِ هزارم یچیباندپ دست

 ده دیشا میاي که تويِ اتاق بود قهیدق

رويِ  ارزش، یکه به خاطرِ منِ ب یبار لب هام بوسه شد رويِ زخم هزار

 ام یموجود زندگ نیارزش تر بادست 

 بود ... نشسته

 کردم: زمزمه

 کار کردي با خودت بلوطکم؟ یچ -

 :دنیبار یخنده هايِ سرخوشش، چشم هاش م نِیب

 ؟ینم شِیپ ؟یهست ؟ی... خودت یچیبه خدا ... ه یچی... ه یچیه -

 :دنیزدم بهش، لب هام اشک هاش رو بلع لبخند

 سر، آره سرور ...آره خانم ... آره هم -
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ق ش اتفاوهابار واقعه ي بوسه رويِ م نیشد و ا ریبازوهام اس نِیب دوباره

 افتاد ...

 بازوش رو فشرد: دستم

 ناقص کردي؟ نطوریچرا زدي خودت رو ا -

 يدوباره  دنِیاز د دیتپ یم یلبم که آروم و راضرويِ ق دیکش دست

 اربابش:

 ... انی... اصال ... اصال بذار نگم ک ی... وقت یوقت -

 د؟یخند ی... داشت م دیخند یاومد ... ترمه داشت م یم ییصدا

 چونه اش، نگاهش رو به جبر گره زدم به نگاهم: رِیرفت ز دستم

 ... یخوام بگ یم -

 رد:ککز ... چشم هايِ به فروغ افتاده اش رو رويِ گردنم متمر دیگز لب

 یت... وق کرد یکه سام داشت با مامان بحث م دمیشن ی... وقت یوقت -

 ازت خواسته ... زد به یبابا چ دمیفهم

 یکه فعال شده بود ... همه ي سخت ی... شدم آتشفشونِ خاموش سرم

 هویمدت با هم فوران کرد ...  نیهايِ ا
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 نید اش یشده بودم ... باورم نم ینبود ... عاص خودم... دست  دمیترک

 کارو بکنه ...

 رويِ گونه اش: دیاي اشک چک قطره

 شه ... یهنوزم نم -

 رو حصار کرد: صورتشهام دو طرف  دست

 نذاشت ترانه ... نخواست ... یدونم چرا ... ول ینم -

 مردمک هام شده بودن که تقه اي به در خِیهايِ لرزونش م مردمک

 ... اليِ در باز شد و دمیخورد ... عقب کش

 پا داخلِ اتاق گذاشت ... ومرثیک

 یآغوشش رو م ایدن کیسمتم و من دلم  دیمحسوس تن کش ترانه،

 عالم بوسه! کیخواست با 

شم چنوز ثابت موند رويِ دختر ... آروم روبرومون نشست ... ه پدر نگاه

 ه ترانه ... آروم لب زد:داشت ب

 بابا؟ یخوب -

 بود به پدرش ... رهیجواب نداد ... ساکت! فقط خ ترانه
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 و گفت: دیکش یآه ومرثیک

 کردم! تتونیدونم ... اذ یم -

 ق!ي عاش وونهیو ترانه ... دوتا د منصورت  نینوسان داشت ب نگاهش

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست

 ... رمیمجبور بودم بهتون سخت بگ -

 ت:... آروم گف دیترانه رو به پنجه کش یِزخمدراز کرد و دست  دست

 القه تون!عبهتون شک داشتم ... به  -

 ترانه رو نوازش کرد و ادامه داد: دست

بس جبور بودم ... مجبور بودم تند بشم، خشن بشم ... دعوا کنم، حم -

 رحم بشم ... تا بهم ثابت بشه یکنم ... ب

 یم ؟نیمون یتا کجا پايِ هم م نمی... تا بب نیخوایرو واقعا م گهیهمد

 ترانه صبرِ حبس شدن داره؟ نمیخواستم بب

مه هصبرِ گذشتن از  انیک نمیخواستم بب یداره؟ م دنیدرشت شن صبرِ

 به خاطرخونواده رو داره؟ درسته، زیچ
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م ... ودب! نگرانتون نیدرکم کن یگرفتم بهتون، عذابتون دادم ... ول سخت

 که عادي به هم ییشماهانگرانِ 

 ... نیدینرس

 ییداجعذابِ  یِشدم به مردي که باعث و بان رهیدهان فرو دادم و خ آب

 مون بود ...

 :دیکش یقیبار نگاهش رو به من داد ... نفسِ عم نیا

بِ شتنت تدادي که دادي ... دوست دا یامتحانت رو پس م دیبا ان،یک -

 نیکه اگه بود تو ا ست،یتند و زودگذر ن

ر گفتم همه دا یکردي، که وقت یولش م یهمه سخت نیماه و با ا چند

 یو ندارت رو بزن به اسمش، پس م

 یس ما پپگفتم دخترم نه، بزن به اسمِ من ... بازم  ی... که وقت ديیکش

 اومدي ... خطتا ته  یول ديیکش

تبِ  تشمحب نکهی... از ا ترسمیپاش ... اما من از دخترِ خودم م موندي

 تند باشه ...

 خورد، باالخره لب وا کرد: یتکون ترانه
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 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 ... نطوریا یبابا، نبود ... حق نداشت ستین -

 صدا باال برد و گفت: یکم ومرثیک

خوام،  یم یاشتم چون من برايِ دخترم خوشدحق داشتم! حق  -

 دغدغه ... که یراحت! ب یِزندگ هی...  شیآسا

رو ازت  شتیآسا یمونیپش نیا ،یبش مونیروز پش هیخودت هم  اگه

 ! مجبور بودمخوامیرو نم نی... من ا رهیگیم

 ییزایچ از چه ؟یتا کجا؟ تا ک ن؟یاریطاقت م مینیکنم ... بب امتحانتون

 ن؟یگذر یواسه خاطرِ هم م

 بغض کرد: ترانه

رم سم ... کرد یانبابا ... کارت درست نبود ... من رو ... من رو زند یول -

 داد زدي! هزار جور حرف بارم کردي ...

ن بود ... اگر م یدرهم گره خورد، حرف هاش منطق ومرثیهاي ک اخم

 کار نیهم دیتونستم پدر بشم، شا یهم م

 هم بدتر! دیکردم ... شا یم رو

 آروم گفت: ومرثیک
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ويِ ر هیا بقنشون بده ت گهیطورِ د هیخودش رو  دیاوقات آدم با یبعض -

 خودشون رو نشون بدن! منم یِواقع

ا ... ت نیشت... ندا ینه ول ای نیدار گهیمنِ د هیشماها  نمیبودم بب منتظر

 ... نیاالن نداشت

رو  یي اتاق رفت ... کتاب گوشه کیي کوچ قفسهشد، به سمت  بلند

 ... دوباره روبرويِ ترانه دیکش رونیب

 انه گفت:زد، قرآن بود ... آروم رو به تر چمباتمه

.. . یدون یاش رو م یزندگ طیشرا مِ،یعق انیکه ک یدون یترانه، تو م -

 که کاري نداشت دمینپرس چطور فهم

رو پنهون  زيیازش چ نیتون یدونست، فکر کردي م ی! مادرت مبرام

 و رهیاز نگاهش در نم یچیه ن؟یکن

ت گم که سرکوف یرو نم نایکنه ... ا یرو هم از من پنهون نم یچیه

 گم که اتمامِ حجت کنم ... یرو م نایبزنم، ا

 دونستن انگار! یرو مشت کردم ... همه م دستم

 جدي بود! اديیبست از کلماتش ... نگاهش ز یم خی تنم
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 رو رويِ قرآن گذاشت و گفت: ترانه دست

 یم ؟یزن یوقت بهش سر کوفت نم چیقسم بخوري که ه یتون یم -

 وقت به چیقسم بخوري که ه یتون

 بزنکرد، کج رفت، دست  ییاگر خطا ؟یکن یمشکلش رهاش نم خاطرِ

 ییداشت، خودم پشتت هستم واسه جدا

 شه،تونه پدر ب ینم انیکه ک یگ یو م یبرگشت نمیروز بب هی یول ازش

 قسم یتون یکنم ... م ینم تتیحما

 ؟یکن یروزي واسه خاطرِ بچه شوهرت رو ول نم هی بخوري

 شد! یبهت زده نگاهش رو بهم چرخوند ... ته دلم خال ترانه

ه ونت یتونه قول بده ... نم یتونه! نم یگفتن نم یچشم هاش م انگار

 قبول کنه ...

 تته پته افتاد: به

 ن ...ماما ... اما بابا من ...  -

 جدي تر گفت: ومرثیک
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دونم  ینم ... ستایداره وا یدون یکه م یطیرااما و اگر نداره ... پايِ ش -

 عهد دیبا یکنه ول یکار م یچ ندهیآ

 یمداره رهاش ن یدون یکه م ی... عهد ببندي که واسه مشکالت ببندي

 اش یو پا به زندگ یدون ی... تو م یکن

 خوري؟ ی... حاال ... قسم م ذاريیم

 یمنرفت ... که چرا حرف  یسکوت کرد و قلبِ من رو به خاموش ترانه

 گفت ید؟ چرا نمدا یزد؟ چرا قول نم

 باهاش؟ هستم

 که آروم لب باز کرد: دنیهام لرز دست

اهاش ستم ... تا آخرش هستم ... به همون خدايِ باال سرم، تا تهش به -

 بهم نارو بزنه، خنجر نکهیهستم مگر ا

 بهم ... بزنه

.. روبرويِ . دیکش رونیدست ترانه ب رِیلبخند زد ... قرآن رو از ز ومرثیک

 که دوباره جون گرفته یمن گرفت ... من

 با صدايِ ترانه، با قولش! بودم
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 و گفتم: فیدست گذاشتم رو کتابِ شر دیلحظه اي ترد بدون

 ام ... هستم پاش! یندگزپام نلغزه تو  دمیبه همون خدا، قول م -

 اره؟نم د روبرومکه حس کردم چشم هايِ مرد  تیواقع ایمن بود  توهمِ

 بلند شد و سرِ جاش د،یآن رو بوسقر

 و برگشت ... گذاشت

.. . دیترانه رو از کنارم گرفت و تو آغوش کش یو بدونِ معطل برگشت

 سخت! محکم! سفت!

کردي دوست داره دخترش رو، پاره ي تنش رو تو  یکه حس م انقدر

 خودش حل کنه ...

 :دمیشن یاش رو م زمزمه

لو ... نم کوچوخا دی... دخمرِ بابا ... ببخشبابا  جونم؟ جونم بابا ... عسلِ -

 کردم؟ تتیعسلِ بابا ... اذ دیببخش

 بابا ... زِیعز دیببخش

سوزه ...  یکردم چشم هام م یاي زد روِي موهاش و من حس م بوسه

 و لبخندم رو رها کردم، وقت دمیلب گز
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 بود انگار! شادي

 دارش رو بهم دوخت و لب زد: نمنگاه  ومرثیک

ارِ ر. بهش گفتم ق.. زهیکم مونده خونه رو سرمون بر یخوشحال ترمه از -

 بزرگترت... برو دست  نیریبگ یعروس

 هتب یالک نطوريیخواستگاريِ دخترم ... دخترم رو هم ایوب ریبگ رو

 دم! ینم

 !نیریش دیتلخ، شا دی... شا دیخند

*** 

گفتم  یم دیبه صورتش و اشک هاش رو پاك کردم ... با دمیکش دست

 دیمونده بود به وصل، با ی... حاال که کم

.. .شدنِ پدرش  یگفتم از قول و قرارهايِ من و پدرش ... از راض یم

 بود و وقتش بود جواب دهیخودش پرس

 ... رهیبگ

 !یگلتند ایدن کیکه اتاق رو ترك کرد ... من موندم و ترانه و  ومرثیک
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 عف؛که از ش یزد و من یهق م یاي که از شادي، از غم، از سخت ترانه

 !دمیرقص ینشسته م

 ریس... تو فضا  دیرقص یتنم نه! روحم م دم،یرقص یبغض و خنده م با

 هامون، یذوق زدگ نِ یکرد که ب یم

 که ساکتم کرد :... دیپرس یسوال ناگهان

 غه؟یشد به ص یشد که از اول بابا راض یشد ... چ یچ -

 فتمگو باز دست هام شدن زندانبان اشک هاش ...  دمیاش رو بوس گونه

 ... گفتم و ترانه ناباور شد ... گفتم و هق

 ويِتشد  یتکرار م ومرثی... گفتم و رنگ عوض کرد ... حرف هايِ ک زد

 سرم ...

 داد زد: ومرثیک "

 فهایو ق همه دختر، چرا بند کردي به بچه ي من؟ تو که با پول نیا -

 یدختري نه نمات دست بذاري رو هر 

 !گه
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.. .د ز یمرد از دلِ من ... خبر نداشت که راحت حرف م نینداشت ا خبر

 به صورتم و گفتم: دمیدست کش

ختري که برايِ دادنِ قرض پدرش وجمع کردن خونواده اش،کفشِ د -

 پا رِ یپاش کنه وتموم شهر رو ز یآهن

وکفش و  فی... دختري که به جاي ست کردن لباس ومارك ک بذاره

 مو وست الك دیگشتن دنبالِ مد جد

 هخون راه واسه نگه داشتن عمود وعماد هیبگرده دنبال  زا،یچ نیوازا

 فرد...  نیوخونواده اش ... واسه من، بهتر

ه اسوبزنه،  شیکه واسه خاطر پدر و برادروخانواده اش به آب وآت یکس

 که ی... کس زنهیخاطرشوهرش هم م

 رو مرده هیکه بتونه  یسه من مناسبِ ... کسدوست باشه، وا خانواده

 زنده کنه با عشق، واسه من مناسبِ ... دمِ 

 سرپاشدم ... نطوریدخترتون خورده به من که ا ییحایمس

 شد ... عربده زد: سرخ

 "دست از سرِ دخترم بردار!  -



 

  2404                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 که انگار امشب ی... مردمک هاش غرق شدن تو اشک دیاش لرز چونه

 نداشت: یتموم

 شد؟ یراض یراحت نیهمبه  -

 اش زدم: ینیو آروم به ب دمیخند

 بشه؟ یضشد که اون موقع را یاالن مگه راحت راض -

ز باسر اد،یخواست جلو ب لینشست رويِ صورتم ... وک نشیسنگ یِلیس "

 دستم به معناي نه یخورد ول یتکون

 رفت ... باال

 "کرد  نی... بهم توه دیزد، داد کش ادیفر باز

 ؟که بهم زد ... ارزشش رو داشت ... نداشت ییضربه هابود  نیریش

 اش رو نوازش کردم و گفتم: یزخم دست

ن م ی... ول حرف بارم کرد ینبود ... کتکم زد، کل یراحت نیبه هم -

 آوردم ... قسم لیبراش حرف زدم، دل

 امضاء! دیبهش چک دادم ... سف ی... حت ی... حت خوردم،

 بگه تند گفتم: زيیچ نکهیهاش گرد شد و قبل از ا چشم
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 ت درازينکنم ... که بهت دس تتینت بود ... که اذفکرِ بد نکن ... ضما -

 نکنم ... بهش قول دادم خونواده تون

راقبِ ت مسرپا نگه دارم ... بابات ازم نخواست آزادش کنم، ازم خواس رو

 یلیشماها باشم ... ترانه، بابات خ

 !یـلیخواد ... خ یروم خاطرت

ه خواست ب ینم دیبراش مهم نبود ... شا گهید دیرفت ... شاگ آروم

 گذشته فکر کنه ... سر رويِ شونه ام گذاشت

 ... پدرش تیرضا یِنزد از چگونگ یوقت حرف چیه گهیآروم گرفت! و د و

... پدرش  دمیهاش رو بوس پلکسرش رو باال گرفتم و پشت  یکم

 خواست ... انقدر که یخاطرش رو م یلیخ

 رو سرمه ي چشم هام کنم ... پاشخواسته بود خاك  ازم

.. . دوخته بود زیبود ... نگاهش رو به م نیصداش بغض داشت ... سنگ"

 آروم گفت: دم،یدزد ینگاه ازش م

 یازت م زیچ هیرم دخترم رو به دستت بسپرم فقط حاال که مجبو -

 خوام ... با دخترم مثه کاال رفتار نکن، دخترم
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رو سرمه ي  پاش ،خاكیعاشقش یگ یاال که مي وجودمِ! ح همه

 چشمات کن!

 نیادرد  دنِیبلند کرد، چشم هاش سرخ شده بود ... درد داشت د سر

 که خش گرفته بود گفت: ییمرد! با صدا

که داري پا  دوستش داري، به خاطر دوست داشتنِ یگیحاال که م -

 قدم هاش رو رِیاش، ز یتو زندگ ذاريیم

که  یولقکن ... نذار آب تو دلش تکون بخوره ... مرد باش و پايِ  جارو

 که خوردي ی... پايِ قسم ستایدادي وا

 "! بمون

*** 

 رويِ مبل! یب یرويِ مبل، ب من

 !ساعتتاك  کیسکوت ... ت خونه

 رويِ زانوش! دیکش ی... دست م دمیجو یرو م لبم

 انگار! میبزن مینداشت ی... حرف میزد ینم حرف
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نخواستم به  ی! حتستین یب یجز ب یدونستم بزرگترم کس یکه م من

 دونستم باز یو نازي بگم که م رضایعل

خواستم؟  یم یگفتم؟ چ یم ی... چ یب یب یدر انتظارمِ ول ریتحق

 م؟یبود بزن یحرف

 :با صدايِ لرزون گفت یب یکردم و خواستم لب باز کنم که ب یپوف

 مادر؟ یخوب -

 د؟یپرس یبار بود م نیچندم

.. .ود وارد شدم خرج کرده ب یبار ... سه بار ش رو وقت نیچهارم دیشا

 نداشت ... یانگار واقعا حرف

 و گفتم: دمیرويِ لب کش زبون

 ... نکهیاومدم واسه ا ؟یپرس ی... چند بار م یب یخوبم ب -

نقدر ا ... ناگهان دیرس یم رینگاه کردم ... چه قـــدر به نظرم پ بهش

 من کور ایصورتش چروك خورده بود، 

 دم؟یو ند بودم
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بود؟  یچه شکل شیسال پ یزدم و صورتش رو تصور کردم ... س پلک

 ؟یچ شیسال پ ستیب

رتش سالِ گذشته صو ستیدارم ... ب ادیسالِ گذشته رو خوب به  ستیب

 بشاش تر بود ... جوون تر و یکم

ابِ عذ ای زماننقدر شکسته کرد؟ گذشت رو ا یب یب یتر ... چ سرزنده

 وجدان؟

 ام، آروم گفتم: یشونیبه پ یو دست دمیکش یآه

 ؟یکن یبرام بزرگتري م -

 پناه! یبچه ي معصوم و ب کیشده بود  ،یب ی... ب دیاش لرز چونه

 کیت خواس ینگاهش نلرزم ... م دنِیدوختم که با د نیرو به زم نگاهم

 تونستم یرو از زبونم بشنوه ... م زيیچ

 بهش؟ بگم

 کف که ناخن هايِ نداشته ام رو ادیهام رو مشت کردم، انقدر ز دست

 کردم: یحس م دستم

 خواستگاريِ ترانه! ايیخوام باهام ب یم -
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د شبغضش باعث  دنِیکالمم کامل منعقد نشده بود که صدايِ ترک هنوز

 مبهوت بهش چشم بدوزم ... دست

 ... دنیلرز یم فشید جلويِ صورت و شونه هايِ نحبو گرفته

 زمزمه کردم: ناباورانه

 ؟یب یب -

 زد: هق

 ... یب یب زِی... عز یب یجونِ ب -

 يِ و اشک ها نمیتونستم مترسک وار بش ینم گهیطاقت نداشتم! د گهید

 مظلومانه اش رو تماشا کنم ...

 یکه من رو س یی... دست ها دمیزانو زدم و دست هاش رو بوس جلوش

 که با ییسال پرورش دادن ... دست ها

 پشتم بودن! شهیکاري هم یمخف وجود

 هوردای... سرم رو باال ن دمیام رو بوس یي زندگ پردههايِ پشت  دست

 اش رو حس کردم رويِ  یشونیبودم که پ

 کردن ... یم سیرو خ سرم... اشک هاش پوست  موهام
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 کردم ... ناله زدم: بغض

 ... یب ینکن ب هیگر -

 زد: ناله

 بخش منو ... ببخش پسرکم ... بد کردم در حقت ... ببخش مادر!ب -

... به خودم  دمشیو در آغوش کش دمیکش رونیطاقت سر ب یب

 فشردمش ... محکم!

 تونستم! یتونستم ببخشمش ... م یم

رهم م که ییکه بود، دواِي دردم بود ... کم نبود روزها یهر چ ،یب یب

 یکه بود، س یزخم هام ... هر چ شد رويِ

 جايِ پدر و مادرِ داشته و نداشته ام رو پر کرد ... سال

 که بود، مادري کرده بود برام! یهر چ ،یب یب

 گوشم گفت: رِیز

بابا  ی. اله.. یبش دبختیسپ ی... اله یب یب زِیعز یخوشبخت بش یاله -

 ... یبش
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گونه  ويِ و چشم بستم ... قطره ي اشک رد زد ر دی... دلم لرز دیلرز دلم

 رو شمیرکه خط  یب یام ... بوسه ي ب

ن گ یکه بهش م ییکرد، از ته دل نفس گرفتم ... از اون نفس ها نیمز

 نفسِ راحت!

 :ترانه

اش رو  یشونیپ سشیبه مردي شدم که موهايِ خ رهیو خ دمیچرخ

 از هم یاحاطه کرده بود ... لب هاش کم

 هر،نمایي صورتش تويِ بالشت پنهان شده بود ... ک مهیت و نداش فاصله

 همسرم!

 زد ... یبهم لبخند م یزدم ... چون زندگ لبخند

 یوبرويِ بازوش ... رويِ آبله ک دمیشدم و آروم دست کش کینزد بهش

 که تازه چشمم به جمالش روشن شده

 بازوش ويِ ... لب جلو بردم و بوسه اي روش گذاشتم ... گونه ام رو ر بود

 مستقر کردم ...
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بازوها گره  نیدست تويِ هم شیپچند ساعت  نیبستم، تا هم چشم

 کرده بودم ...

 !یصدايِ هلهله بود ... صدايِ خوش" "

 آغازِ ما بود! نیمرد ... دست به دست ... ا کیبودم و  من

 یکه بهش لبخند م یخوردم ... وقت یبازوهاش چرخ م نِ یکه ب یوقت

 اومدم ... یکه براش غمزه م یزدم ... وقت

 شوهرم! برايِ

 ومرکه به  یزدن ... وقت یبرق م شهیاز هم شتریکه چشم هاش، ب یوقت

 لیو با دل لیدل یب ی... وقت دیخند یم

 " "کرد ...  یلب دوستت دارم نثارم م رِیز

از  پرشدم ... به صورت  رهیکرد و من بهش خ یخواب نق نق تويِ

 شد به لب هاش ... دهیآرامشش ... نگاهم کش

 ..شدنِ همسرانه هامون رو دادن . یکه امروز، حکمِ دائم ییها لب

 لويگذروندم ازج یدوباره و دوباره ... و من م د،یپرس یعاقد م " "

 رو، خنده انیچشمم لحظه هاي بودن با ک
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که در حقم  ییبه ي مردونه اش، تمام لطف هاهاش، جذ هیگر هاش،

 به نهیشدم ازتوي آ رهیکرده بود، خ

 کرد ... یکه با لبخندي بهم نگاه م ردممنتظر م چشمهاي

 کردمیبراي ابد و من فکر م یبش کشیشر خوايیکه م دیپرس یم عاقد

 ییتو هوا دنیابد بس بود براي نفس کش

 د؟یکش ینفس م انیک که

 نیزم رويمرد  نیبهتر انینبود، ک پاكپاك  انیمعصوم نبود، ک انیک

 بود، زیهمه چ انینبود اما براي من، ک

 نیهترن بمي گمشده ام بود ... براي  مهیباشه، ن دیبود که با یاون انیک

 بود که یپشتوانه بود، براي من کس

 ... زنمیم هیباشه که بهش تک یستون تونستیم

 اوریمن بشم  نکهیخواست براي ا یو وکالت م دیپرس یم عاقد

 بندکه مهرش بند  انمهريی... ک انیک یشگیهم

ه ب یزده بود به دستهاي گرمش ... به بودنش ... حت وندیرو پ وجودم

 هاش! یبدخلق
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اي وکالت براي چه مرد؟! وکالت بر لم؟یکه بنده وک دیپرس یم عاقد

 نکهیدل ببندم بهش؟ براي ا شتریمن ب نکهیا

 اش بشم؟ نهووید شتریب

 بهت! دمیم وکالت

عشقِ  ... انمهریبشه مالِ ک شیاز پ شیتا جسمام، روحم، ب دمیم وکالت

 ! دوست داشتنِ خالصِ!ستیمن، عشق ن

 هنوز پا برجا بود ... انمهریک... لبخند  شهیخرده ش بدون

 دوستت دارم؟! یدونستیم انمهر؟یک یراست

و د نیبخونده بود عقد  ادیروبروم که ز دیسف شیرمرد  دیپرس گهید بار

 دو روح رو چند بار نیعقد ب یآدم رو، ول

 بود؟: خونده

 لم؟یبنده وک -

 کلمه چیخواستم، من ه ینم یلفظ ریو سکوت و سکوت ... من ز سکوت

 که مانع بشه خواستمینم گهیاي د
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 یب یب ،یب یخواستم دهن باز کنم و بگم ... که ب ان،یجوابم به ک براي

 ان،یاي که با اقتدار خواهر و برادرهايِ ک

به  ی. پاکتجز سارا رو به مراسم رسونده بود، با لبخند جلوم خم شد .. به

 یبرق م اديیدستم داد، چشم هاش ز

 گفت: یبا مهربان زد،

 !زکمیعز ی.. خوشبخت بشقابلت رو نداره عروس . -

 یم خالدل تو زيیچو  دی... پرس دیازش گرفتم ... و دوباره عاقد پرس نگاه

 شد ... پلک هام رو آروم بستم ... توکل

 آغازِ ما بود! نیبه خودش، سوره ي کوثر رو خوندم ... ا کردم

بشم  بشم زنش، شهیبرايِ هم نکهیبار قبل از ا نیو برايِ آخر برگشتم

 محرم نکهیهمسر و همدمش، قبل از ا

دنم د بوي دورانِ دختر بودن، مجر دزدانهنگاه  نیبهش تا ابد، آخر بشم

 رو بهش انداختم ... نگاهم رو دوختم به

 برق چشمها نیمن عاشق ا زد،یصورتش، برق م روي کیکوچتا ماه  دو

 بودم ... لبخند زدم و بلندگفتم:
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 بله ... ... یب یو ب زمیدا، اجازه ي پدر و مادرم، سامِ عزخبا توکل به  -

 :دیسربلندتر از همه به گوش  اریر کامسوت ... صداي غر غ غ،یج دست،

 پشمک! هیشب زيیچ نجایما هم که ا -

 !دیپدرم خند د،یمادرم خند د،یانمهرخندیک

 دهستایا انیبهش زد، ترمه ي من آروم کنار ک یآروم یِ پس گردن سام

 ... دیخند یزده بود بهش و م هیبود و تک

 ... دنیخند یم همه

 شهیخنده هم نیبراي من باشه ... ا شهیشادي هم نیا شهیم ا؟یخدا

 خـدا؟ شهیبمونه؟ م

نگذاشت عاقد  یمن حت یِ طوس چشمشد، پسرك  انیک نوبت

 خوش مشرب سخنش رو شِ،یدریسپ دمويِ،یسپ

 کنه، بلند گفت: تموم

 .. با ....... و با  رانیم ،یب ی، بو ترمه خانم اریبا اجازه از آقا کام -

کرد، مکث کرد، سرم رو گردوندم سمتش، چشمهاش رو بسته  سکوت

 گفت: یبود، با صداي لرزون
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 جازه ي پدر و مادرم ... تا ابد غالمشم ... بله ...ابا  -

ر فک نیبه ا یکس د،یخند ینم یکس گهید ان،یشد به ک رهیآقا خ حاج

 ره،یداماد اجازه بگ ستیکه رسم ن کردینم

ن ... م انی. من خبرداشتم از دلِ ک.. یداشت ول یجنبه ي شوخ اول

 خبر داشتم ازذهنش ... از چشم هاي

 ... آرزومندش

 تیعار دیهمه آدم، نشستم و با نیا نیوسط، ب نیبرام مهم نبود ا گهید

 دستهام نیرو ب انیک بزرگکنم ... دست 

مثل کوه  شهیمحکم فشارش دادم، انقدر محکم که بدونه هم گرفت،

 اما ستمیکوه ن کیپشتشم ... درسته قد 

 ... شمیدماوند م ان،ی... براي ک شمیم

ه بد ... شروع کر اریجو رو عوض کرد، کام یکرد، لبخند زد، کس نگاهم

 نفس ... کیپشت سرِ هم،  ،یسوت بلبل

 ت:تموم کرد، خندون گف اریکم صداي دست بلند شد، باالخره کام کم

 ام ازت! یااهلل داماد! راض کیآ بار -
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تا  ن،یبود تا بگه خوش باش یکی شهیهم نکهیبه ا دمی... خند دمیخند

 زیاز همه چ شتریبگه کنار هم بودن، ب

 از خاطره هاي تلخ ... شتریب یداره، حت ارزش

ه کد بو دهید یمرد چ نیبود، ا رهیخ انیآقا باز هم درسکوت به ک حاج

 بود به شوهرِ من؟! رهیخ نطوریا

 جاري غهیهم نگاهش کرد، لبخندي زد، حاج آقا لبخندي زد وص انیک

 " "شد ... 

 د بود!سر ... هوايِ دمِ صبح دمیرو باالتر کش دیکه کرد ملحفه ي سپ لرز

. اش .. لقهزده بود ... به ح رونیملحفه ب رِیکردم به دستش که از ز نگاه

 مات بود ... یکیحلقه اي که تو تار

 یهبود ... منت یمی... همون حلقه ي قد میدینخر دیحلقه ي جد " "

 تا دوباره، میاز دست خارج کرد یچند ساعت

 دوباره دست میبه نامِ هم شد شهیبرايِ هم یسفره ي عقد، وقت سر

 بشه بهشون ... نیهامون مز



 

  2419                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 بود، حلقه رو که دستم کرد، آروم به لب برد و رینظ یب لبخندش

 فقط تونستم لبخند بزنم ... با بغض! با د،یبوس

 " "که از شادي حلقه زده بود تويِ چشم هام ...  ییها اشک

ي ازه شدم ... خونه رنگ و بويِ تا رهیو به سقف خ دمیکش یقیعم نفسِ 

 دینبود به خر یراض انیگرفته بود ... ک

 ونهدخترش بدون جهاز به خ نکهینداشت به ا تیپدرم هم رضا ه،یزیجه

 و دامادوهر بره ... باالخره بحث ي ش

 پدرِ از طرف  یچوب سِیکه حداقل سرو دیرس جهینت نیزن به ا پدر

 بشه ... شکشیعروس پ

 ه يهام رو جمع کردم از خونه ي پدرم ... انگار هم لهیکه وس روزي

 شده بود ... کیکوچ امیدن

لش دخواد بره خونه ي شوهر ...  یم یهر دختري، وقت ،یهر عروس " "

 شه برايِ خونه ي پدر و من یتنگ م

... 

 هم دلم تنگ بود! من
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 و واریچرخوندم رو در و د یو نگاهم رو م سالنبودم وسط  ستادهیا

 کردم ... یخاطراتم رو مرور م

 بود تو گلوم، اشک تويِ چشمم! بغض

 ستم؟یخونه ن نیدخترِ ا گهیمن واقعا د یعنی

 ستم؟یخونه ن نیو هر وقت تويِ ا شهیهم گهید

ز و اخنده هاشون ر گهید شه؟یبه بازگشتم برايِ هم ستین ديیام گهید

 هر لحظه؟ دمید ینم کینزد

 یهام رو از درون گاز گرفتم، چشم هام رو به سقف دوختم و سع لب

 کردم اشک هايِ جمع شده تويِ کاسه ي

 که یقطره ي سمج کیامان از او  یرو، سرجاشون نگه دارم ول چشمم

 خواست رسوام کنه ... یانگار م

 ستششد ... جعبه ي تويِ د کیبود، بهم نزد ستادهیکه کناري ا پدرم

 گذاشت، شونه هام رو تو نیرو رويِ زم

 دیزلر یکه م ییهايِ گرم و مهربونش گرفت ... با لبخند و صدا پنجه

 گفت:
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ه ک ستیشدي؟ خونه ي شوهر لولو خرخره ن مونیپش ؟ییبابا هیچ -

 بخوردت ها!

 ...اشک هام شد  زشیرخنده اي کردم و لرزشِ تنام از خنده باعث  تک

ه ک هیدردم چ دیي پدر پنهان کردم ... انگار فهم نهیرو تو س صورتم

 بوسه زد رويِ موهام:

! شهیهم خونه اي ... نیخترِ ابازم د ا،یهرجايِ دن ،یتو، هر جا که باش -

" " 
قه لبخند زدم و پلک بستم ... دست هايِ مردي دورِ کمرم حل آهسته

 رخ بهش چرخوندم ... خسته بود میشد ... ن

اسم مر برايِ زیماه همه چ کی یِ بود که ط نیاش ا ی! تمامِ سعیلی... خ

 جشن یوقت یآماده بشه و شد ... منته

 پلک یستگهمه رفتن و من موندم و همسرم ... از خ یشد، وقت تموم

 شتریباز بود ... دستش رو ب مهیهاش ن

 اشهدست  نِی... مثلِ همون لحظه اي که پدرم دستم رو ب دیچیپ دورم

 گذاشت ...



 

  2422                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 دیدیماومدم ... هر کس سر و وضعمون رو ن رونیاز آغوشِ مادرم ب " "

 !میکرد عزادار یفکر م

 کردن! یم هیعروسم گر یبرادرهام، خواهرم و حت مادرم،

 بود! ییشوربا شلم

 !نختیر یهم اشک م انیي خانواده ي ک مهیبود که ن ییجالب تر جا و

 یتونستن اشک م یکه م ییتا جا یول ختن،یر یآب نم سرمون پشت

 !ختنیر

 کرد نلرزه گفت: یم یکه سع ییبا صدا انیک

و بکشه ... چرا همه تون ما ر ستین شکسیبابا به خدا اون تو ه -

 آخه؟ نیکن یم هیگر نطوريیا

اش وهباز نِیقدم جلو گذاشت ... چشم هاش سرخ بود ... دوباره ب پدرم

 آروم د،یام رو بوس یشونیشدم ... پ ریاس

 کرد: زمزمه

تا  یلز خوشگداره ماه نداره ... ا یدختر دارم شاه نداره ... صورت هی -

 دم ... به همه ینداره ... به کَس کَسونش نم
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 ... دمینم زورشدم ... به حرف  ینم دورشدم ... به راه  ینم کَسونش

 و بلند تر خوند: انیتونستم بفهمم که نگاه انداخت به ک یم

 ه ...تنش اطلس باش رهنِیدم که کَس باشه ... پ یم یبه کس -

 شد به چشم هايِ سوزناکام: رهیچونه ام گذاشت و خ رِیز دست

 نگشترِ منا نِ یمن، نگ قِیمن، همنفسِ شف قِ یدخترِ من رف -

 :دیام رو بوس یشونیپ دوباره

 من قِیمن، عق قِیعق -

کرد به دست  کیرو گرفت و نزد چپامکرد از خودش، دست  دورم

 :انیک

 یبو گلِ تونِ جهان، تگلس نیبابا، شمعِ شبِ تارِ بابا، تو ا اریدخترمن  -

 خارِ بابا ...

رو  تمصدا، دس یآروم و ب خت،یر ی... آشکارا اشک م انیکرد به ک نگاه

 و با لبخند انیک دسترسوند به کف 

 :گفت

 منِ ها، مواظبش باش! زِیعز -
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 ت:گف از شادي ی... با بغضِ ناش دیرو بوس باباخم شد و دست  انمهریک

 " "نورِ چشممِِِ!  -

از  هر چه تمام تر یِرو به آهستگ انیکخواب شده بودم ... دست  یب

 شدم و بهش زیخ میدورم باز کردم؛ آروم ن

 لکپفوري  یباز کرد ... ول مهیکردم که لحظه اي چشم هاش رو ن نگاه

 دنیهاش دوباره هم رو به آغوش کش

 ... دمیبه موهاش کش ی... لبخندي زدم و دست

و من  صبح بود ... سه کیشدم و به آشپزخونه رفتم ... ساعت نزد بلند

 خونه بودم ... نگاهم رو نیرسما خانمِ ا

رده ک رو نو لشیتمامِ وسا انیرخوندم که کتا دورِ آشپزخونه اي چ دور

 بود ...

ا خانمانه ام رو توش به ج نیاول شیپ یاي که چند ساعت آشپزخونه

 آوردم ...

 دیخند رخوشسباال انداختم،  یی... ابرو ستادیدر رو باز کرد و کنار ا " "

 و گفت:
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 دم ها! یکاري دستت م هی...  ایبرو تو واسه ام چشم و ابرو ن -

ه بو  ... جلوتر رفتم دمیبه سرش کوب یو با دسته گل به آروم دمیخند

 خونه ام ... به خونه ام که نه! به خونه مون

 در حالِ انفجار بود! یانداختم ... دلم از حسِ خوش ینگاه

 کرد ... بوسه اي رويِ  کمیرويِ پهلوم گذاشت و به خودش نزد دست

 ام نشوند: قهیشق

 ام یکش شیم ... مبارکت باشه پ جوناشدي خانمِ خونه ام، اربابِ -

 ... زمیعز

ه اش را قهیبه قطره هاي عرق کردم که از شق یدور شدم و نگاه ازش

 ... دست گردنشگرفتن سمت  یم

از و برچونه اش و عرق رو گرفتم ... دست بردم و کراواتش  رِیز دمیکش

 دکمه هاش تا رويِ  نطوریکردم ... هم

 اش رو ... نهیس

 دادم و گفتم: هلش

 ... نصف شدي از بس عرق کردي ... ریدوش بگ هیبرو  -
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 کرد: یکوتاه مِیتعظ

 بانو ... مییما مخلصِ شما -

 زد و گفت: یعقب رفت، چشمک عقب

 !ایدر بر یتون ینم یول -

.. گرفتم . شیرو در پ آشپزخونهکولر رو روشن کردم و راه  دم،یخند

 آب وانیدو ل یوقت دیلرز یدست و دلم م

 ردم کهک نگاه یگذاشتم و به اتاق رفتم ... به تخت ینیرو تويِ س پرتغال

 اي و روزهیف یِنو شده بود ... با روتخت

 اي رنگش ... سرمه

 ام! یمن بود ... شروعِ زندگ یِزندگ نیزدم ... ا لبخندي

.. موهايِ برگشتم . لگذاشتم ... صدام زد ... با ه یرو رويِ پا تخت ینیس

 زد برايِ به هم یچشمک م سشیخ

 تن عسل! کی یِ نیری... لبخندي داشت رويِ لب ... به ش ختنیر

هم  ي هوله رو به قهیالبته!  یشد ... اخم کردم ... مصلحت کمینزد

 به قطره هايِ دمیکردم، دست کش کینزد
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 :ختیر یکه از موهاش رويِ صورتش م یآب

 خوري؟ یسرما م یگ ینم -

 !شده بود ادیدادنِ دندون هاش ز نشونچه قدر امشب تعداد  د،یخند

. .. کج کرد و فقط نگاهم کرد، نگاه هاش رنگ و بويِ شرارت داشت سر

 کمرعقب رفتم و دست پشت  یقدم

 وخت زد و رويِ تخت نشست ... پا رويِ پا اندا شخندیزدم ... ن گره

 آب پرتغال رو برداشت ... به لبش وانِیل

 گفت:کرد و  کینزد

و ر خوشگل دیلباسِ سف نیا ای ري؟یخواي دوش بگ یشما نم -

 اري؟یدرب

خواد!  یم یدونستم چ یرو صاف کردم و پشت کردم بهش ... م صدام

 ... حقش بود ... دیوشا

 زیر زیتونستم ر یگرم کردم ... م زیرو با رژِ لب هايِ رويِ م سرم

 رو زیهاش رو حس کنم ... کشويِ م دنیخند

 براي شارژر! دمیکش رونیب
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 اريفرتويِ کشو انداختم ... خب راه  یبار هل هلک نیکه آخر شارژري

 بود! نبود؟

 که نکردم، صدام بلند شد: داشیپ

 کو؟ زتیچ ان؟یک -

شدم ...  رهیکه نداد برگشتم و به چشم هايِ گرد شده اش خ جواب

 سري تکون دادم:

 کو؟ زتیچ گمیم ه؟یهان؟ چ -

 فت:گ دیلرز یکه م ییصدا با

 ه؟یچ زمیچ -

اخل ددرآوردم، انگشت هام رو به  یداشتنِ گوش نگهرو به حالت  دستم

 خم کردم و مچِ دستم رو تويِ هوا

 ... متعرض گفتم: چرخوندم

 کنن توش! یرو م زیچ نیکه ا ینیهم -

 شد به قهقهه! لیاز خنده اشِ، تبد دمیهاش که تازه فهم لرزش

 ؟دیخند یم یبار من بودم که چشم هام گرد شده بود ... برايِ چ نیا
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 :و گفتم دمیکش رونیموهام ب نِیسنجاق رو از ب نیبردم و اول دست

 زده به سرت همسرم؟! -

 خنده هاش گفت: نِیگذاشت و ب یرو رويِ پا تخت وانیل

 دختر؟ هیچ زتیچ زم،یآخه چ -

 اش زد و گفت: یشونینگاهش کردم ... با دست آروم به پ گنگ

 ؟یزن یم جیود تو مراسم ... تو چرا گامشب که خبري نب -

 ادیپخنده اش رو  لِیرو کج کردم و حرف هام رو مرور کردم تا دل لبم

 کنم و ...

ي  ندهدونه هايِ انار شدم و باز صدايِ خ یِبه سرخ یشدم! به آن سرخ

 بلند شد ... انیک

ه ب بزنم یست گرفتم تا نقبهوله به د عیدور شدن از چشمش، سر برايِ

 حموم که دست هاش رو دورِ کمرم حلقه

 آروم! بوسه اي رويِ موهام گذاشت و گفت: د،ی... خند کرد

 بلوط کوچولوم! کشهیهم م یچه خجالت -

 کرد ... آروم گفت: کیبه لبم نزد وانیل



 

  2430                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 بانو؟ ستیتو گرمت ن -

اهاش ب واست کهخ یرو م یوانی... هم گرمم بود هم تشنه! اما دلم ل بود

 نیبود ... بنابرا دهیآب پرتغالش رو نوش

 گفتم: آروم

 اري؟یخودت رو ب وانِیشه ل یم -

 گفت: متعجب

 چرا؟ -

 زدم: لبخند

 لطفا ... -

بم له رو ب وانیبردم و ل شیدست پ ستاد،یبه دست روبروم ا وانیل یوقت

 ... دمیکردم ... با عالقه نوش کینزد

روم رو به دستش دادم، آ وانینشست گوشه ي لبش ... ل ییبایز لبخند

 لب زد:

 برات؟ رمیمیم یدون یم -

 آروم لبخند زدم: دم،یکش عقب
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 آقا ... یو سروري کن یزنده باش دیشما با -

 و من پناه بردم به حموم ... تنم رو به آب سپردم ... ستادیا

 ندتنها چ انمهریهايِ ک طنتیتموم شد ... ش یما معمول یِعروس شبِ

 و بعد خواب ... آروم! دیطول کش قهیدق

 " "دغدغه اي ... فقط خواب!  چیه بدونِ

 یدگزن مرد، شده بود همه ي نیبه اتاق و بهش نگاه کردم ... ا برگشتم

 یدو نفره م شهیما تا هم یِام ... زندگ

ود ب امسرنوشت  نیا دیفرزندي از خوِن خودمون ... شا چیبدون ه موند،

 انیسرنوشت رو با ک نی... من ا ی... ول

 داشتم ... دوست

 رومشدم به صورتش ... چشم هام آ رهیو خ دمیدوباره دراز کش کنارش

 !یزندگ دیجد صبحِ دیبسته شد به ام

 !ستیمهم ن زیچ چیه ،یینجای(( حاال که ا

 !دیور یکه از آن ابر م ینیبارد و نه زم یکه از آن سنگ م یآسمان نه

 با من سرِ جنگ دارد ... میایکه دن ست،یمن مهم ن برايِ
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ت کرده اس نیدشمن کم ا،یدن نیگوشه گوشه ي ا ست،یمن مهم ن برايِ

... 

 !یبس است که تو باش نیمن هم برايِ

را  اشدبي تو، شانه به شانه ات، هر چه مشکل  هیسا رِیاست که ز آنوقت

 خواهم چپاند، سرش را سهیتويِ ک

 رد!کگره خواهم زد و با تمامِ قدرت به آتشِ جهنم پرت خواهم  محکم

 ! ))میو خانواده ام ... بس است برا میو خدا یباش تو

 ( معصومه ... ش ) = ی= معصومه آب

 :انمهریک

 کرد! یم دارمیب یکیزد ...  یصدام م یکی انگار

د ش یمباز کردم ... چشم باز کردن و لبخند زدنم همزمان شد ...  چشم

 بود یشب نیامشب، اول یلبخند نزنم وقت

 شده بود؟ یشگیمن و ترانه، ما شدنمون هم که

 به خواب رفته بود ... من،کردم ... صورت به سمت  نگاهش
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. م ..... آهسته از جا بلند شد دمیرويِ ابروش کش اشارهانگشت  آروم

 نشون از آسمون،از حد  شیب یِاهیس

 سحر داشت ... یِکینزد

! یدونستم ک یکرده بود، م دارمیب یبه تن دادم ... کس یو قوس کش

 حواسش بهم بود ... شهیکه هم یهمون

يِ رانداشت ب زيیچ یاهیکه جز س ی... به آسمون رونیموندم به ب رهیخ

 نیدونستم پسِ ا یعرضه اما من م

 ... ییِ بایو ز ديیسف ایدن کی یاهیس

 !قیعم قِی... عمــ دمیکش نفس

ه تم کرو داش ییخونواده داشتم ... کسا کی... حاال من هم  راحت راحت

 دوستم داشته باشن و دوستشون داشته

 !باشم

به رگ هام  یو خوش یتنها خوش گذشته، ماه لحظاتتک تک  فکرِ

 دنِید یاي که حت یکرد ... خوش یم قیتزر

 کنه! عشیتونست ضا یو نازي هم نم رضایعل
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.. د .رفتم، نگاهم بهشون خور یب یخواستگاري که برايِ بردِن ب روزِ

 رفتن رونیبآماده، قصد  ده،یلباس پوش

 انگار! داشتن

شن بلحظه دلم خواست شونه به شونه ام، همراه  کیلحظه ... فقط  کی

 ی... م یتويِ مراسم ول ننی... کنارم بش

 شه! یکه نم دونستم

. ت ..داش زيیچ کی...  رضایعلنگاه  ی! ولنینزدن و رفتن ... هم یحرف

 !بیحسِ عج کیحسِ گنگ!  کی

ن شد کدوم لحظه بگم؟ از کدوم نون خامه اي بگم که روحم با سپري از

 لحظه هام، به دهن گذاشت و کام

 کرد؟ نیریش

 هیدو ه رانیو م ایمیو ک نیخواستگاري؟ که حس میلحظه اي که رفت از

 همراهمون شدن؟

 میدز یو مثال حرف م میلحظه اي که با خنده تويِ اتاق نشسته بود از

 به توافق؟ دنیبراي رس
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 م؟یداد یها م مهمونرو به دست  یعروسلحظه اي که کارت  از

 یوسبار ترانه رو تويِ لباسِ عر نیکدوم لحظه؟ لحظه اي که اول از

 که مطمئنا به چشمِ هر دامادي، دم؟ید

 !استیعروسِ دن نیباتریز عروسش

شد  یم ریکه سراز ییها کیبه تاالر ... به تبر ورودلحظه هايِ شاد  از

 که ییسمتمون و من و ترانه با لبخند ها

 م؟یکرد یشد جلوشون رو گرفت، ذوق زده تشکر م یوجه نم چیه به

 دم؟یلحظه اي که دستش رو گرفتم و نفسِ راحت کش از

 !وندینه ... لحظه ي عقد! لحظه ي بله! لحظه ي پ ای

 نیا یحت یخواست پدر و مادري کنارم بود ... ول یچه قدر دلم م که

 ام رو زائل کنه یحسرت هم نتونست خوش

 !دنیرقص یهايِ بدنم، م سلولدونه تک تک  یفقط خدا م که

چشم به چشمش  یرنگ شد وقت یبرام ب ایکه چه قدر همه ي دن آخ

 که اسمش ثبت شد کنارِ یدوختم ... وقت
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 ی بفقط ترانه بود و لبخندهايِ و مردمک به مردمکش دوختم ... اسمم

 ... رشینظ

رو  رهاشبرادر و خواه نکهیا ه؟یبرادر چ کیبرايِ  ایلحظه ي دن نیبهتر

 و چه قدر نهیبب کیتو شادي اش شر

 دمید یب یو سوگل رو کنارِ ب عادیم یلحظه بال هام اوج گرفتن وقت اون

 هر دو رو تو آغوش گرفتم ... ی... وقت

 از بهشتت رو برام فرستاده بودي؟ کهیت کی ا؛یخدا

 ییادا کرد؟ همونجا نیکه امشب حس ییرفاقت کجاست؟ همون جا اوجِ

 بازوهاش گرفت نِیکه با لبخند من رو ب

ز ار ! لحنش پدی... سر رويِ شونه ام گذاشت و بعد ... شونه هاش لرز

 !هیخنده بود و چشم هاش پر از گر

م ي بر ه فهیوظ یکرد! وقت که خواهري رو در حقم تمام ییایمیک ای

 بر نهیتهم مامانرو با کمک  یزدنِ پاتخت

 گرفت! عهده
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 من به شبام ... ام یاز هر لحظه اي تو زندگ شتری! بیلیبودم ... خ آروم

 متاهل شده بودم ... امشب یمعنايِ واقع

.. که . جسم وندیشوهر شده بودم ... نه به واسطه ي پ یمعنايِ واقع به

 ... روح روح وندی! پنمونیهنوز شرم بود ب

 بود ... دهیچیدر هم پ بیما دو نفر عج هايِ

 شگشادشرت  یي ت قهیرويِ شونه ام نشست ... ترانه بود ...  یدست

 بود ... شونیاومده بود و موهاش پر نییپا

 و گفت: دیاي کش ازهیخم

ا بکنه و  یخوري ... آخه آدم حموم م یبپوش ... سرما م یچ هی -

 کولر ... رِیخوابه ز یم یرکاب

شرت  یشون ت ی... همه ي تازه عروس ها، شبِ عروس دمیخند

 زِیکردن؟ البته سا یرو به تن م شوهرشون

 !شوهرشون

 :تايِ ابرويِ برداشته شده اش رو باال داد د،یام رو که د خنده

 ؟چه قدر خوشگلم ذوق مرگ شدي ديیتازه فهم ه؟یهان؟ چ -
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 ... ترانه تازه ترانه شده بود! دمیخند بلندتر

 نواخت ... یام خوب نوايِ خنده رو م یزندگ تو

 فرستادم: گوشجلو بردم و موهاش رو پشت  دست

 دي؟یپوش هیچ نیتازه عروسِ محترم ... آخه ا -

 :شر شده بود ــبی... زبون درآورد، عج دمیاش رو باال کش قهی و

 پوشم؟ب ایاز اون لباس خاك برسر یخواست ینه پس ... م -

 ؟یکن یم داریخنده ها رو پا نیا ا؛ی! خدابلند... بلند  دمیخند

 زد ... آروم گفت: هیبه شونه ام تک قهی... آروم ... شق دیخند

 خواي ... یاز من م یچ ان؟یک -

 سوال ها؟ نیمشترك و ا یِاولِ زندگ صبحِ

 زد به بازوم: هیزدم ... سر بلند کرد، چونه تک لبخند

 خواي که خوشحالت کنه؟ یم یخواي؟ چ یازم م یچ ان؟یک -

 خواستم جز بودنش ... زمزمه کردم: ینم زيیخواستم؟ چ یم یچ

 خوام ینم اديیز زِیمن ازت چ " -

 امیساده با دلت کنار م یلیخ
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 آسمون و اون ستاره هاش مثلِ

 " واشی واشیتو وابسته شدم،  به

 !دنیبار یم دن،یخند نِیهاش در ع چشم

 باورمون نشده بود! هنوز

 که از شادي بود، نه غم: یبغضِ خوند ... بغض با

 تو ارِیو من در اخت یدردسر کنارِ تو، با من یراحت و ب " -

 "واسه ما  ایدن دهیتويِ تمومِ لحظه ها، خوابايِ خوب د میهم با

دنش، بو ... به خاطرِ زن بودنش، مونث دمیاش رو با احترام بوس یشونیپ

 دختر بودنش ...

 و مقاوم! بزرگ فیخاطرِ بزرگ بودنش ... جنسِ لط به

 ... صدايِ موذن زاده ... هوايِ دم صبح! دیچیپ اذان

 میسجاده ها پهن شد ... شونه به شونه قدم برداشت م،یگرفت ییوضو

 ... مونیزندگ یِهمراه نیبراي اول

 رکعت واجب و دو رکعت شکر ... دو
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و  دیاب دمفتآ...  می... کنارِ هم طلوعِ آفتاب رو تماشا کرد میرو داد سالم

 مشترك آغاز شد ... یِصبحِ زندگ نِیاول

 بهتر! یِزندگ کی طلوعِ دیام به

*** 

 بود ... نیبرايِ رفتن ... قرارمون هم، هم مینداشت یعسل ماه

سمِ اه ب یمسافرت میکه بتون میلحظه هاي خوب با هم گذرونده بود انقدر

 ... که میبنداز دیماه عسل رو برايِ ع

 ... میسري به مشهد بزن میبتون

 گذشت از ازدواجمون ... از روزهايِ خوبمون ... یاي م هفته

 من رو یهمه خوش نیا نِیکه ب یوسط ... مشکل نیبود ا یمشکل یول

  ترانه!ترسوند ... ترسِ یم

 خودم باعث شده بودم ... یکم دیکه شا یترس

 رو رويِ مبل انداختم که صداش رو از فمیک اد،یاز کارِ ز خسته

 :دمیآشپزخونه شن

 ننداز اونجا! -
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 کردم و غرغر کنان گفتم: یپوف

 نه؟یبیهم م وارید نِیاز ب -

 صداش بلند شد: دوباره

 !نمیب یهم م وارید نِیآره! از ب -

 زل زدم به چهارچوبِ در و گفتم: متعجب

 بر ندارم؟خکردي من  دایپ یچشم و گوش برزخ ایترانه؟ تازگ -

بس رو تو خودش ح آلبالوکه از وجناتش معلوم بود شربت  یوانیل با

 کیاومد و بهم نزد رونیکرده، از آشپزخونه ب

 ... اشاره زد و گفت: شد

 خم شو! -

.. . دمیام ... خند یشونیه پشدم و چشم بستم ... آروم بوسه زد ب خم

 بود ... برايِ با هم بودن کم نیرسممون هم

 ... میبش ادیز و

 رو به دستم داد و گفت: وانیل

 شوهر جان ... ادیحال ب گرتیبخور ج -
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عش و با ابرو اشاره اي به سر و وض ختمیاز شربت به کام ر مقداري

 کردم:

 ؟یکجا به سالمت -

 باال انداخت: ابرو

 !ستین ادتینگو که  -

 اش! ینداشت برايِ همراه یتنم رمق یبود ... ول ادمی

 رنگش رو مرتب کرد و گفت: یچمني کت  قهی

 بهت نگفته؟ زيیچ نیمن مطمئن باشم حس یعنی -

 شد و گفت: کیکرد ... بهم نزد یاش شدم که پوف رهیسکوت خ تو

 !هستن نایهستن! داداشت ا انی! مامانم انیپا گشا ... خونه ي حس -

 :دیهم منعفل موندم که لب برچ باز

 ــان؟یک -

 :... دمیخند

 ... یش ی... بابا نکن اونطوري زشت م انیجونِ ک -

 کرد و گفت: یچپ نگاه چپ
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 و لباس... بر ستین یسمت نیچپ ا یبود ... کوچه عل ادتیدونم  یم -

 ها منتظرن ... چارهیب میعوض کن بر

 م:اي به خودم گرفت چارهیي ب افهیق

 دلم ... زیخسته ام عز م؟ینر شهینم -

گذاشتم  تیشد، سکوت کرد ... سکوتش رو مبنايِ رضا نهیبه س دست

 ... لبخندي زدم:

 درستش کن! قربونت برم ... پس خودت -

 ورو گرفت  راهنمیپ راستي سمت  قهیاز کنارش برد بشم که  خواستم

 :دیکش خودشبه سمت 

 !نمیبب نجایا ایب -

م با اخ راهن،یجلوش، شروع کرد به باز کردنِ دکمه هاي پ ستادمیا

 گفت:

 بشنوم ... خوامیهم نم یو حرف نتیخونه ي داداش حس میریم -

 و با اخم گفت: دیکش رونیر و از شلوارم ب راهنیپطرف  دو

 خب؟ -
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ه و بد کرد در برابرم نشون یم یبه جذبه اي که سع دمی... خند دمیخند

 اش ییي خدا چارهیکه ب یمن ... من

 کردم ... یسر به اطاعت جلوش خم م شهیهم بودم،

 :دمیاش کوب یشونیام به پ اشارهانگشت  با

 خب ننه قلقله زن! -

 غر کرد: غر

 عمه ات! -

 رفتم: اتاقو به سمت  دمیکش رونیرو از تن ب راهنیپ

 ها! دمیشن -

 رو بلندتر کرد و گفت: صداش

 !گه؟ید ديی... حاال بهتر شن زمیعزعمه ات  -

 و گفتم: دمیخند

 یمنموره چاق  هیان ... شما  یون ... باربشعمه هاي من الغرن همه  -

 بانو! یزن
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ه ب... که صداش با حرص  دمیکش رونیب یشرت یرو باز کردم و ت کمد

 :دیگوشم رس

 !ادمیق و تپلم ... از سرت هم زاصن خوب کردم چا -

 رو به پا کردم و بلند کردم: ینیج شلوارِ

 بر منکرش لعنت! -

 گفت: ظیغ با

 لعنت! -

نوز ه هبر ادمونیتا  میذاشت یسر به سرِ هم م م،یدیخند ی... م دمیخند

 هست! نمونیب زيیچ کی

 .مون .. همسري تیسند بزنه به واقع دیزود با ای ریکه د زيیچ کی

.. .د ز تیبه سرتاپام کرد و لبخندي از رضا ی... نگاه ستادمیا کنارش

 و گفت: دیبه موهام کش یدست

م هتت رو صور نیها ... فقط اتازه داماد هیات شد شب افهیهوم ... تازه ق -

 زدي خب ... یم غیت هی
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 تطنیو بوسه اي نثارش کردم ... با ش دمیزدم، دستش رو قاپ یچشمک

 گفتم:

 !یهست شمیته ر نیهمدونم تو هالك  یزنم چون م ینم -

 نازك کرد: یچشم پشت

 !برادرآب قط  -

 و با تعجب گفتم: دمیصدا خند پر

 ترانه؟ -

 رو فرو خورد و شالش رو مرتب کرد: لبخندش

ه نفست رو اعتماد ب نیجوري ا هی دیکارت کنم؟ با یچ ه؟یهان؟ چ -

 نه؟ ایکنترل کنم 

 :رونیکردم به ب تشیگذاشتم و هدا کمرشرو پشت  دستم

 گفتم بانو؟ تیجز واقع زيیحرف؟ مگه چ نیبا ا نطوري؟یا -

 زد، بازوم رو فشرد و گفت: لبخندي

 ... یی... شما آقايِ ما الیخ یشرمنده ... ب -

 دستم رو نوازش کردم رويِ گوديِ کمرش: مهربون
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 ... زيیدشمنت بلوطکم ... شما عز -

رد ک خورد؛ نگاهم یتکون ریدر اثرِ گذر از سرعت گ نیبعد که ماش یکم

 ... آهسته گفت: دی... با ترد

 ان؟یک -

 بهش کردم و دوباره حواس به جاده دادم: ینگاه مین

 جونم؟ -

 باز کرد و ... لب

*** 

 یداشتن! تا حدي که دلم م یدست از سرم بر نم رانیو م نیحس

 خواست موزري بردارم و به دستشون بدم و

 !نیو دست از سرِ کچلم بردار نیبتراش بگم

و رشش که نق زد ... گو دمیرو بوس یگلويِ محمد عل رِ یکردم و ز یپوف

 :دمیبوس

 جونم عمو ... جونم؟ -
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خت اُدر ام پنهون کرد و غرغر کرد ... هنوز با من انق نهیرو تو س سرش

 نشده بود که کلماتش رو نثارم کنه ...

 زد: شخندین نیاي به سرش زدم که حس بوسه

فته بعدش کال هحالت خوبه؟ مطمئن باشم؟ من تا دو  ؟یداداش خوب -

 بودم ها! لیتعط

 کردم صورت ام سرخِ؟ یحس م چرا

 یم هیدهکه نگاه از  یلرزون از خنده آروم در حال ییبا شونه ها رانیم

 گرفت، گفت:

مطمئن باشم دختره رو  ؟ییکردي خداداداش دست و پات رو گم ن -

 فراري ندادي؟

 !رانیداشت م یزدم تويِ دلم ... چه دلِ خوش پوزخندي

 یتو رگ هام نبود که کم رتیانقدر غ نداشت، کاش یسرِ شوخ کاش

 ی... اون چه م ختمیر یم رونیرازم رو ب

ز يِ اکردم بردارم برا یم یهفته، هر قدم که سع کی نیتمامِ ا دونست

 عقب شتریبردنِ فاصله ها، ترانه ب نیب
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 کرد؟ یم هیگر مونیو بعد پش دیکش یعقب م د؟یکش یم

 و با حرص گفتم: دمیرو به صورتم کش آزادم دست

 ؟یینجایا یفتاز بابا جونت اجازه گر ؟یینجایاصن تو چرا ا -

 و سرخوش گفت: دیخند

 !ی! به راحتچوندمشیپ -

 دلِ ندنِدونستم از سوزو ی... و من واقعا نم دنیخند نیبلندتر با حس و

 مونده، هر چند خبري ناکامداماد  کی

 شد؟ یم دشونیعا یازش، چ نداشتن

و  نیکه باالخره تلفنش تموم شد و کنارمون جاي گرفت، حس سام

 یبحث رو عوض کردن و من نفس رانیم

 ریمنگنه ي بزرگ گ نیا نِیوقت ب چیه گهیکردم د یو دعا م دمیکش

 نکنم!

 ا دادهدوهخورده شد ... لبخند ها زده شد ... بحث ها گرم شد ... کا شام

 ... دیکه رس یخداحافظشد ... وقت 

 دم جواب پس بدم!ش مجبور
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 یتا مبادا کس دیاز جمع، سرك کش دیآروم کنارم کش نهیتهم مامان

 حواسش به ما باشه و آروم گفت:

 خوبه؟ یجون، مادر، همه چ انیک -

 زدم و آروم مثلِ خودش لب زدم: لبخند

 بله ... خدا رو شکر ... -

ا ه یبود ... خوب بود، بودنِ ترانه خودش همه ي خوب دیبود؟ شا خوب

 بود!

.. تاوانِ دادم . یقدر هم برام بس بود! تاوانِ اشتباهم رو داشتم م نیهم

 کم صبري ام تو به دست آوردنِ ترانه ...

 کارِ! مهیتجاوزِ ن کی تاوانِ

 :دیو نگاه ازم دزد دیرويِ لب کش زبون

ه د یبهم نم یپرسم، جواِب درست ینه مراستش ... راستش من از ترا -

 منظورم ن؟ینداشت یمشکل ... شما ... شما

 ... منظورم شبِ ...
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کننده  لیتکمدونستم کلمات  یکار گذاشت و من م مهیاش رو ن حرف

 باشه! یتونه چ یاش م

هم از شرم  گوشمپشت  یدونستم حت یدادم و م نیرو به زم نگاهم

 سرخ شده ... جواب که ندادم دست رويِ

 گذاشت و مهربانانه گفت: بازوم

ه من ان؟ مگه نِ؟یا رِیمنو پسرم ... منم جايِ مادرت ... مگه غ نیبب -

 شم؟ یمادرِ تو محسوب نم

 دادم و آهسته لب زدم: یانداخته ام رو تکون نییبه پا سرِ

 ... ییما زِیبله ... شما عز -

 به اطراف کرد و آروم تر ادامه داد: ینگاه دوباره

 نداشت؟ یمادر؟ ترانه مشکل نینداشت یمشکل -

داشتم که  یگفتم؟ چ یم ی... چ دمیکش گردنمبه موهايِ پشت  تدس

 بگم؟

 شد .:.. یعصب یکه کردم کم سکوت
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 یپاتخت نیشما دو نفر چه تون شده؟ گفت ؟یزن یچرا حرف نم -

 چشم! می... گفت ستین یمراسمِ درست م،یرینگ

 از آخه من دارم یچشم! ول می... گفت نیارین یروزِ بعد کاچ نیگفت

 یکالم بهم حرف نم هی... ترانه  رمیمیم ینگران

منم دل  گه آره ... تو حرف بزن پسرم ... یگه نه، نه م ی... نه م زنه

 تونم ... ینگرانِ زندگ

 به تاسف تکون دادم و گفتم: سري

 ... ستین زيیچ ی... ول میشرمنده نگرانتون کرد -

 رو فشرد و گفت: بازوم

 منو نگاه کن ... -

 ترانه بود: هیکردم ... چه قدر ته چهره اش شب نگاهش

 که ترانه هر وقت ازش ستین زيیمطمئن باشم؟ چ ست؟ین زيیچ -

 یم لمیتحو "حاال  " هی پرسمیم زيیچ

 ده؟
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 گران و نبود از نگاه هايِ زونینگاه به سقف دادم ... چشم هام گر کالفه

 مادرانه اش:

ايِ زن ترسه؟ بگم پ یمبگم؟ بگم زنم از من  یبگم مادر ... چ یچ -

 یعقب م رسه،یشدن و مرد شدن که م

 پره؟ یرنگش م کشه؟

 بهت زده اش، مردمک هام رو به خودش جذب کرد: صدايِ

 ؟یگ یم یچـ ؟یچـ -

 مادر بود! نیجمع، هم نیآدم هايِ ا نِیمحرم تر دیشا

 ترانه ... مادرِ من! مادرِ

 زد: یچشم هاش دو دو م د،یرويِ لب کش زبون

 ترسه؟ یازت م یچ یعنی -

 :رمیزدم و به خودم جرات دادم که دستش رو بگ لبخند

 شه خودش ... ی... حل م یِعیمادر ... طب ستین زيیچ -

 کرد، جدي گفت: اخم
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بزنم ...  باهاش حرف دیشد ... با یبود، تا حاال حل م یحل شدن -

 شه ... یکه نم نطوريیهم

دم ازم جدا شد و ق رم،یبگم تا جلوش رو بگ زيیلب باز کنم و چ تا

 که یی... تنها صدا ترانهبرداشت سمت 

 بود! تیخاص یب "نه  " کیاز گلوم خارج کنم  تونستم

*** 

 کرد: یم فیرد همحرص و صدايِ بلند داشت کلمات رو پشت  با

 یگو؟ مگه نگفتم من من زيینگفتم چ یلعنت نیمگه من تو اون ماش -

 پرسه ... مگه نگفتم یدونم مامانم ازت م

ه ک یچرا گفت ؟یبنداز ... پس چرا گفت گوشمثه من پشت  دیپرس ازت

 یاخم و تخم کنه بهم؟ من بهت چ

ام  یتو زندگ یکس خوامیگفتم؟ من نم یهان؟ موقعِ رفتن چ گفتم؟

 یام کس یخوام از زندگ یدخالت کنه، نم

 مامانم! یبفهمه ... حت زيیچ

 نگفتم ... زيیکمربندم رو باز کردم و چ دم،یبه موهام کش یدست
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 رو رويِ تخت پرت کرد و گفت: فشیک

 یالم نمک هیهفته اس به مادرم  هیبهت گفتم من  نیماش نیتو هم -

 پرسه یازم م یهفته اس هر چ هیگم ... 

گم که  یکالم نم هیشم!  یالل م ؟یستین ؟ینشد؟ خوب یشد؟ چ یچ

 ترسم ... یمثه سگ از شوهرم م

سکوت  بودم ... دهیرويِ ترانه رو قبال هم د نیسکوت کردم ... ا بازم

 راه بود برايِ آروم کردنش ... نیبهتر

 رو از گردنش برداشت و به سمتم پرت کرد: شالش

 که منِ  یبهش گفت کلمه حرف بزن ... فقط بهم بگو چرا هیبا توام!  -

 خر ضعف دارم تو رابطه؟ هــان؟

 و با آرامش گفتم: دمیکش یپوف

درت ... ما ستیهم ن بهینشده که ... غر زيی... چ زمیترانه جان، عز -

 بود ... حداقل اون ... نگران!

 بلند گفت: مهین ییحرص و صدا با
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 وبون فهم ... چه مادرم، چه خواهرم چه هر آدمِ ز یگفت یم دینبا -

 مون یزندگ ستیاي! قرار ن گهیزبون نفهمِ د

 یتعنل واريِیچهارد نیهست تو هم ی... اگه مشکل یبزن همه جا جار رو

 یِ و توئه لعنت یکه فقط واسه من ِ لعنت

 حلش کرد! دیبا

 دمتاسیجلوش ا دهیپوش مهین یو با تن دمیکش رونیشرتم رو از تن ب یت

 از یگفتم، دفاع یم زيیچ کی دی... با

 کردم! یم خودم

 ر حالِر دهر چه تمام ت یِمشترکمون به سادگ یِدعوايِ زندگ نیاول انگار

 شکل گرفتن بود:

. ال پرسه دخترم رو .. یازم م ادیمادرت م یکار کنم وقت ید من چ _

 اله اال ا!

و به چشم هايِ آماده ي بارشش نگاه  دمیام کش یشونیبه پ یدست

 !یلیکردم ... مظلوم شده بود! خ

 :دمکر سرشگاه  هیام رو تک نهیدست دورِ کمرش انداختم و س آهسته
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 یم یکیه ب دیگفته مگه بهت؟ هان؟ با ینشده که ... چ زيیآخه چ -

 یکه نم ییترانه ... خودمون دو تا میگفت

جربه ته نباش یاون بتونه آرومت کنه ... هر چ دی... شا میحلش کن میتون

 مشترك رو داره یِسال زندگ نیي چند

 یکه انقدر حرص م ستیهمه مهم تر! مادر شوهرت ن از... مادرت 

 خوري!

که  ت!خواس یرو م نیزد ... انگار هم ینم ادیزد ... فر یداد نم گهید

 رو هم بشنوه و بعد آروم منصدايِ بلند 

 تو آغوشم! رهیبگ پناه

تونستم  یم دستشکه مادرش باهاش صحبت کرد و با حرکات  یوقت از

 کنه، باهام یبفهمم داره سرزنشش م

ثلِ م میپا تويِ خونه گذاشت ینزد! نگاهم نکرد ... اخم کرد و وقت حرف

 منفجر شد! یبمبِ ساعت

 و گفتم: دمیرو آروم رويِ فرقِ سرش کش انگشتم

 ؟مگه من حرف بدي زدم؟ هان ؟یش یم یعصبان یبرايِ چ -
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 هاش روِي پهلوهام نشست و بعد صدايِ لرزونش تويِ گوشم: دست

زش رم ... اخوام ... من خودم مشاور دا ینمخوام همه بدون ...  ینم -

 خوام همه بدونن ی... نم میریگیکمک م

 هی. گفتم .. شهیخوام ... تازه، من که نگفتم تا هم یضعف دارم ... نم من

 خودم امیکم بهم فرصت بده ... کنار م

. اگرم .. مامانم بدونه ستیکه همه بدونن، قرار ن ستی... بعد هم قرار ن

 دارم، خودمون یقصهست، ن یضعف

 ... نه؟ گهید میکنیم حلش

 که نشست به صداش، سرش رو باال گرفتم و چشمم رو دوختم به بغض

 چشمش:

 ستن ... دردخترها مثه تو ه یلی... خ یِعیطب نیترانه ا ؟یچضعف  -

 یزندگ زِیهمه چ ستیضمن، من که قرار ن

ان گرندونست ...  یم دیمورد مادرت با نیبگم ... تو ا یرو به کس مون

 بود!

 جلو داد: لب
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 یندگزاز  یچینگو ... ه گهیبدونه! خب؟ د یخوام کس یمن نم یول -

 نگو ... رونیمون رو ب

 فرستادم: گوششزدم، طره اي از موهاش رو پشت  لبخند

 گم ... یود ... نمبباشه ... اشتباه از من  -

د ر شآهسته بوسه اي رويِ گردنم گذاشت و بعد ازم دو ینزد ول لبخند

... 

 یم استرگرفتم و نگاهم رو دور تا دورِ اتاق چرخوندم ... ترانه  ینفس

 یم زيیبه مادرش چ دینبا دیگفت ... شا

 ونهزنکردم و به خودش و وجود  یباز هم سکوت م دیبا دی... شا گفتم

 سپردم! یاش م

. نگاه کردم ... لبخندي زدم .. نیلباس هاي پخش شده رويِ زم به

 تلخ ... یهم کم دیخسته، شا

 !میمشترك مون رو تجربه کرد یدعوايِ زندگ نیاول

م داد یبهش فرصت م دیبا دیشدم و لباس ها رو جمع کردم ... شا خم

... 
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 :ترانه

 به اطرافم کردم ... یرو خاموش کردم و نگاه یبرق جارو

 بود که نبود! یم دیبا زيیچ کیکم بود ...  زيیچ کی

ه کد عالقه بو نیخوب بود و ا یشادي از ته دل بود! زندگ دیاون شا و

 کم زيیمن چ یکرد ول یحکم م نمونیب

 ... برايِ خونواده شدن! یزندگ نیذاشتم برايِ ا یم

نه شقاشد، پاش رو از عا یم کمیمن نبود، هر وقت که نزد ریتقص نیا و

 ذاشت، جلويِ  یهاي ساده اش فراتر م

 یدخترونه هام پا م مِیگرفت که داشت به حر یمردي جون م چشمم

 بعد اعدام شد ... یذاشت ... مردي که مدت

 اوزگرفت که ادعا داشت بهم عالقه داره و تا پايِ تج یجون م مردي

 رفت! و حاال شوهرم شده بود ... شیپ

 یندگپررنگ شد ... از روزي که قرار بود ز یترس از ک نیدونم ا ینم

 از روزي که قرار ره؟یمون شکلِ جدي بگ

 نا پخته، تو تنور بره؟ رِیخم نیا شد
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 اون ن،ایک یِدونم که من، ترانه، همسرِ قانون یرو م نیدونم! فقط ا ینم

 اش و یجوون جاناتیهرو تو تبِ تند 

 سکشذاشتم ... و بعد مثلِ دختربچه اي که عرو یهاش تنها م مردونه

 یزدم و م یگرفتن زار م یرو ازش م

با  و دیکش ی... که باز بزرگواري اش رو به رخم م شمیبرگرده پ خواستم

 قلبِدونستم از ته  یلبخندي که م

کرد بارِ  یو آهسته زمزمه م دیکش یدست به سرم م ست،ین بزرگش

 بعد!

اهاش ب دی... با امیتونستم باهاش کنار ب ی... خوب بود، م دمیکش یپوف

 ام! یاومدم ... برايِ خودم و زندگ یکنار م

 نه وخو نیرو از خونه زدودم ... ا زمان گذشتبرداشتم و گرد  دستمال

 مردي نیمرد، ا نیبراي من بود، ا یزندگ

 آروم تو اتاق به خواب رفته بود، مالِ من بود! که

 !جونبوندم یدست م دیکردم ... با یبرايِ حفظش کاري م دیمن با و
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 نیا ارهیکدوم مردي بود که طاقت ب ینبود ول انتیخ مرد انیک درسته،

 دوري هايِ زنش رو؟

 که زنش نشده! یزن تازه

 دمیاي بوفه کش شهیکردم و دستمال رو محکم تر رويِ سطحِ ش بغض

... 

 یلو رمیبگ انیرو از خودم و ک یحقِ زندگ نیتر یعیحق نداشتم طب من

 دیکردم ... اما با یکارو م نیعلنا داشتم ا

 اومدم! یپسِ خودم بر م از

و  ده بودکر هام رو به دکتر زده بودم ... راه حل داده بود ... آرومم حرف

 ي من بود که مشکالت فهیبار وظ نیا

 انیک لِ هم به قو دیاز سرِ راهم بردارم ... مشکلم جدي نبود ... شا رو

 ترِس ساده نیا یترسِ ساده بود ول کی

 کرد! یام رو بهم زهر م یزندگ داشت

 نرویب یرفت ... لباس کمدبه اتاق پا گذاشتم ... دستم به سمت  آروم

 انیو دوباره سربرگردوندم ... ک دمیکش
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 بود، خواِب خواب! خواب

 !شیداشتم ... پر از تشو دلشوره

ن او هفته از کیتونستم!  یتونستم ... من م ینشه؟ اگه نتونم؟ م اگه

 دادیهايِ مامان؛ از داد و ب هیشب، از توص

...  مدیترس یگذشت ... وقتش بود ... نبود؟ من هنوز م یم انیسرِ ک هام

 یم ی... ول دیلرز یهنوز دست و دلم م

 اعتماد کنم ... نه؟ انیبه ک تونستم

 ستم؟ونت یشد؟ م یمونده بود تا شام ... م یساعت نگاه کردم ... کم به

شام  یقتوتونم؟ چند هزار بار  یهزار بار با خودم تکرار کردم که م چند

 بار نیکردم به خودم گفتم ا یم ایرو مه

 شه؟ یم

حکم و مرکردم ... پلک هام  نهیبه خودم تويِ آ ی... نگاه دمیرو چ زیم

 رويِ هم فشردم ... گفته هاش رو مرور

د مر نیحس رو ... ا نی... بهم گفت نترس ... گفت پس بزنش ا کردم

 مرد باهات سرِ جنگ نداره نیاشوهرت !
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... 

 هام رو باز و بسته کردم ... دست

. .. دیاز اتاق به گوش رس ییشب بود که سر و صدا نُه کینزد ساعت

 شده بود! داریب

 هام خارج شد! هیکه به زور از ر ی... نفس دمیکش یقیعم نفسِ

.. . یمجبورم کرده ول انیخواد! مگه ک یشدم ... نم مونیلحظه پش کی

 که انقدر پايِ رفتنم رو دلمزدم رو دست 

شدن ... قدم  بزرگترنکنه! رفتن و گام برداشتن به سمت  سست

 !یاز زندگ دیجد عدب کیبرداشتن برايِ 

م به رويِ شکم یي تويِ تنم کردم ... دست تابستونهبه ست  ینگاه

 تويِ ذهنِ  یخبر نداشت چ انی... ک دمیکش

 نشست ... یعادي روبروم نم نطوریت ادونس یگذره که اگه م یم من

 کرد سرِ یزد ... غر غر نم یلبخند نم

 خورد ... ی... انقدر با آرامش شام نم ونیزیتلو ادیز غاتیتبل
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. من به کردم .. یکار رو م نی... من ا ختمیها شربت ر وانیتويِ ل آروم

 دادم که پا بذارم یجرات رو م نیخودم ا

ترس هام ... عشق که ترس نداشت، داشت؟ معشوق که ترس  رويِ

 نداشت ... داشت؟

اش  یشگیهمزدم و به عادت  هینشستم، سر به شونه اش تک کنارش

 دست دورم حلقه کرد ...

 ه!شه زدم که خف ادی... با تمامِ قوا سرش فر دیکوب یقرار م یب قلبم

حکم مر ز ترس انقد... حداقل اجازه نداشت ا دیکوب یانقدر تند م دینبا

 بکوبه!

د زد کرد و لبخن ینگاه میکه ن دمیهام رو آروم روِي بازوش کش انگشت

... 

. چشم .. ... لب هام رو به بازوش چسبوندم ونیزیچشم داد به تلو دوباره

 کردم ... یهام رو محکم بستم ... ناز نم

ر س شد یبود که باعث م یترسِ لعنت نینبود ... ترس بود ... ا عشوه

 تويِ آغوشش پنهون کنم ...
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اش  رهیخنگاه  دنِیمکث سرم رو بلند کردم که با د یاز کم بعد

 دهیدستپاچه شدم ... گوشه ي لبش به باال کش

 ... آروم لب زد: بود

 ؟یخوب -

 و دستپاچه گفتم: هل

 خوام بکنم! یمن که کاري نم -

 :دیام کوب ینیب... آروم ... آهسته به نوك  دیخند

 نگفتم! زيینمِ کوچولويِ ترسويِ من! من که چخا -

از   فرارايِبر نان،یبار پلک هام رو رويِ هم فشردم برايِ اطم نیآخر برايِ

 ترس ...

سته ب جلوم نقش یِمهربون یِبار که نگاه باز کردم، چشم هايِ طوس نیا

 تونستم برايِ شادي شون یبودن که م

 بد که ه ينبود ... از خاطر زيیجونم بگذرم ... از ترس و دلهره که چ از

 نبود! زيیچ
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م اررو بذ زیخواستم همه چ یزدم و پناه بردم به آغوشش ... م لبخند

 !انیکنار ... به خاطرِ ک

*** 

ده کر آفتاب طلوع ایدونم چه وقت از شبانه روز بود ... سحر بود  ینم

 هايِ انگشتنوك  دنِیبود که خط کش

ن عالقه داشت ـبیپلک هام عج یولکردم  یرويِ بازوم رو حس م انیک

 ... گهیبه چسب شدن به همد

 نِ تلفبا صدايِ زنگ  دنیحسِ خوبِ به وصال رس نیآرامش، ا نیا اما

 شکسته شد ... تکون خوردنش انیکهمراه 

 متبه س دمیپلک هام رو فاصله دادم و چرخ یحس کردم ... به سخت رو

 شده بود و من نگاهم زیخ می... ن انیک

...  شترو بردا یبود به مهره هايِ کمرش ... دست دراز کرد و گوش رهیخ

 لحظه اي مکث کرد و بعد زمزمه کرد:

 ران؟یم -
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.. .اراده ملحفه رو چنگ زد  یبه تنم حمله کرد ... دستم ب دلشوره

 ران؟یم

 نگاهش رو به صورتم داد و لب زد: مین

 ؟یخوب -

 کرد: یم یکه داشت خودکش یسر اشاره زدم به تلفن با

 ...داشته باشه  یکارِ مهم دیجواب بده ... شا -

 صبح بود ... شش کینگاه کردم ... نزد وارید رويِبه ساعت  و

 :آرومشنشست رويِ صورت  یشد که نگران یدونم چ یداد، نم جواب

 ... ؟یچ یعنی...  قهیدق هیدرست حرف بزن ...  ؟یگیم یچ -

گشادي شون  شِیهاش رفته رفته گشاد شدن و با هر درجه افزا چشم

 کردم ... یمن تنِ کوفته از تخت جدا م

 :دیشد بهم ... زبون رويِ لب کش رهیخ

 ؟ییاالن کجا ؟یگیم یفهمم چ ینم -

اش انگار داشت به همه ي  دهیپرشدم که رنگ  کیبهش نزد شتریب

 کرد ... یم تیاتاق سرا لِیاسباب و وسا
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 ... دلم هم همراهش! ختید و قطره اي رويِ گونه اش رز پلک

.. .د ي من بو رهیهمراه از گوش فاصله داد ... نگاهش هم چنان خ تلفن

 اش: نهینگران چنگ زدم به س

 شدي؟ چه خبره؟ نطوريیچرا ا ه؟یچ -

 نشست رويِ دستم ... فقط تونستم زمزمه اش رو بشنوم: دستش

 کرد ... یم هیگر رانیکرد ... م یم هیگر -

داري دل تونستم برايِ ینم یحس و حال بود ... انقدر بد بود که حرف یب

 اش بزنم ... دستش دورِ کمرم بود و

 اهنِ ریو من دست هايِ لرزونم رو رويِ دکمه هايِ پ سرمبه پشت  رهیخ

 بستمشون ... یلغزوندم و م یم اهشیس

، که با تماسم ینیزده بود ... حس هیتک سرمپشت  وارِ یبه د نیحس

 ازش دیخودش رو به سرعت رسونده بود و با

در نقمردم رو ا یوقت دیچرخ یزبونم به کلمه اي نم یکردم ول یم تشکر

 ... دمید یدرمونده م
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... چشم هاش رو سرد و سخت  دمیاش کش نهیدستم رو رويِ س آروم

 دوخت به چشم هام ... لبخند زد ... انقدر

 جهان گرم بودن در مقابلش! یِعیهايِ طب خچالیکه همه ي  سرد

 گرفته دست گذاشت رويِ شونه اش: ییبا صدا نیحس

 م؟یخواي نر یم -

 هاش رو بست ... صداش پر از خش بود، پر از درد: پلک

 تونم نرم؟!نباشم؟ یم -

ورتم ه ص... مقنعه به سر کردم ... دست ب دمی... آه کش دیام لرز چونه

 !د؟یفهم یم یکرو  انیک... درد  دمیکش

*** 

که  دمیشن یرو م یصدايِ ضجه هايِ زن میگذاشت اطیکه تويِ ح پا

 مادر از دست داده بود ... با همه ي

...  رمیبگ دهیرو ناد صداشتونستم درد  یداده بود، نم انیکه به ک دردي

 بود که ادیزجر و فراق ز نیانقدر حجمِ ا

 از دور هم حسش کرد! یشد حت یم
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...  نایک ی... ول انیتو آغوشِ ک رانیشونه هايِ لرزونِ م ر،یتصو نیاول

 ! سکوت و سکوت و سکوت!چیه

ز ر ا... مثلِ قلعه اي که ملکه ي ماد اهپوشیخونه ي س ریتصو نیدوم

 اهیدست داده بود و پرچم هايِ س

 بود ... برافراشته

 ملکه ي کنار کیتاج و تخت ...  یملکه ي ب کیملکه بود!  یب یب

 !دهیکش

 ادرمرتکب شد، براش م انیکه در حقِ ک یبا همه ي اشتباهات ،یب یب

 بود!

.. مادرِ .ود که در برابرِ نازي کرد، باز هم مادر ب یبا همه ي سکوت یب یب

 ... انیک

 د!نش داریب گهیچشم بست و د یب یب نکهیبود، سخت بود باورِ ا سخت

 رفت! یب ی... ب شهی... برايِ هم دیخواب

... چه محشري به پا شده بود ... نازي و  دمیززدم و لب گ هق

 زدن ... از دست دادنِ مادر یخواهرهاش ضجه م
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 بود ... نبود؟ مرگ

 یبود و تنم م ستادهیا سالنو گنگ وسط  جیگ انیکردم ... ک بغض

 باهاش طیشرا نینازي با ا نکهیاز ا دیلرز

 دید یمن پسري رو یزن، انقــدر عزادار بود که حت نیکنه ... اما ا تندي

 که مادرش، مادري کرد براش!

رار تک برادري که هنوز صداش تويِ ذهنم ستاد،یروبرويِ برادرش ا انیک

 که مجبور ییشد ... همون صدا یم

اون  و اون لرزشِ صدا، رمیماجرا باهاش تماس بگ دنِیبرايِ فهم شدم

 زخم تويِ آواها برام قابلِ باور نبود:

 یگفت م ی. مبااليِ سرش .. میحالش بد بود ... دکتر آورد شبیاز د -

 یخوام تو خونه ي خودم تموم کنم ... م

 نیبذار کنه ... یم هل... تازه داماد ...  ادیکه ب نینگ انمیبه ک گفت

 هاش رو هیدمِ رفتن گر نیخوش باشه ... نذار

. مجبور .. ایدن نیشه از ا ی... سخت کنده م ارهی... دلم تاب نم نمیبب

 یبهش م دیزنگ بزنم ... با انیشدم به ک
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 !دی... با گفتم

 پر از حسِ ناباوري گفت: یآروم و با نگاه انمهریک

 کجاست؟ -

 زد: هیتک برادربه کتف  یشونیپ سیخ یبا صورت رانیم

 !ادیب ییخان دا میقش ... منتظرباال ... تو اتاقِ ساب -

ه ک ییشد به پله ها رهیرويِ کمر برادر اما نگاهش خ دیدست کش انیک

 شدن به طبقه ي باال ... یم یمنته

وِي  رزد برايِ نبض زدن هايِ یجدا شد و من دلم پر م رانیآغوشِ م از

 اش ... قهیشق

 زیزعزد برايِ مردي که صبحِ روزِ زن شدنِ همسرش، داغِ  یپر م دلم

 !دیاش رو چش یزنِ زندگ نیتر

 :انمهریک

 پله گذاشتم ... نیسست شده ام رو رويِ اول پايِ

 پشتوانه اي نداشت! گهیشد، کمري که د یراست نم کمرم

 ز درد!ر اپنبودن ... دور و  نیاز دست رفتن ... ا نیقــدر دور بود ا چه



 

  2474                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 شِ یبود به دادگاه تفت دهیهايِ تنم رو کش سلولتک تک  یکی انگار

 کرد ... یو با تمامِ قوا شکنجه م دیعقا

 شد ... کونیکن ف امیچند ساعت، دن تويِ

 به جامِ زهر شد ... لیوصال تبد نِیریش شهد

ي  هیگر وکه زنگ خورد رويِ ابرها بودم، اما با صدايِ پر از بغض  تلفن

 خوردم ... نیبا سر زم ران،یم

 که ییلحظه ها نیاز بهتر یکی... تو  یسادگ نیرفت! به هم یب یب

 نیاز بدتر یکیردم، ک یداشتم تجربه م

 ... دمیام رو شن یزندگ خبرهايِ

. انگار گذاشتم انگار تويِ هوا معلق بودم .. یم سرها رو که پشت  پله

 ... پر از ديیدورم پر از ابر بود ... پر از سف

 یمه ککردن ...  یام جدا م یواقع ايِیکه داشتن من رو از دن ییابرها

 زنده یب یهنوز ب ا،یدن نیخواستن تو ا

 و با همه ي عشق و عالقه اش نگاهم کنه ... باشه
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ود بده گذاشتم که روزي به خاطرِ من ترکش کر یرو رويِ درِ اتاق دستم

... 

 یشوخ کی ؟یشوخ کیدروغ باشه؟  کی شهیم ا؛یگرفت ... خدا نفسم

 داده؟ بیکه باز نازي براِي عذابِ من ترت

 مادرم نباشه! امیشه، اگر تو دن یجهنمت برام مسجل م ا؛یخدا

 نِدیدکه طاقت  ییدادم ... چشم هام رو بستم ... چشم ها لرو ه در

 روبروشون رو نداشتن ... رِیتصو

دم و کر که داشتم چشم باز یکه داخلِ اتاق گذاشتم، با تمامِ جرات قدم

 نفسم رفت!

ا ت دیکه ملحفه ي سف دمیزنِ مسنِ رويِ تخت رو د یِ رفت وقت نفسم

 شده بود ... آخ که دهیچونه اش کش رِیز

 مرگ بود! مثلِ

از  فه ...خ یاز بغض دیلرز یو در رو بستم ... چونه ام م واریزدم به د هیتک

 درمون ... مرگ که درمون یدردي ب

 داشت؟ نداشت،
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که  یحسم رو مشت کردم و قدم برداشتم ... قدم یهايِ ب دست

 یمستحکم نبود ... که انگار رويِ آب برم

 ... شتمدا

 واب!خ بود، نه ی... نه شوخ یب یتخت زانو زدم ... خودش بود! ب کنارِ

 !ناحبه رنگ  نیمز ییبسته و موها ییو آروم، چشم ها دیسف یصورت با

چه  هربا شدت  تیهام که سرديِ صورتش رو لمس کرد، واقع پنجه

 شد ... دهیتمام تر به سرم کوب

ز ادن شناله مانند خارج  ییاشک ... تنها صدا یصدا، ب یزدم ... ب هق

 لب هام:

 نه ... -

لند بام ... صدايِ در اومد ... سر  یشونیپگاه  هیي تخت شد تک لبه

 رانی... م دمینکردم ... صدايِ مردي رو شن

 :... بود

وب الش خحاومده ...  یی... دا میرو بپوشون یب یرويِ ب دیبا ان؟یک -

 ... میبذار دینبا گهی... بابا م سین
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 یم دیکار رو من با نیبلند کردم ... ا دنیام رو به معنايِ فهم دست

 گفت حالش یکردم ... اون مردي که م

ودم ب درمونده شده نطوریکه ا یمن نینبود ... ا یب یپسرِ ب ستین خوب

 روحش، پسرش بودم یبصورت  دنِیاز د

امن م به عنوان رو یب یکه از روزِ اول تنها گرمايِ آغوشِ ب ی... من

 شناختم ...

 ینشست رويِ شونه ام ... صداش م رانیمکه شدم دست  زیخ مین

 :دیلرز

 ... رونیکنم ... خب؟ برو ب یکارو م نیمن ا -

بت ثا فرزندي ام رو دیتکون دادم و دستش رو پس زدم ... امروز با سر

 کردم ... یم

 یبزرگسنگ  نیکه من داشتم؟ هم یحس نیهم ه؟یچ یخفگ ا،یخدا

 و بازدمم؟ دمکه نشسته بود سرِ راه 

.. ... خم شدم . دمی... دورِ خودم چرخ دمیام کش یشونیبه پ یدست

 ... لبه دیي سف پارچهدست هام رفتن سمت 
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 یمردن چطوريِ؟ من داشتم م ا؛ی... خدا دنیرو به پنجه کش شون

 مردم!

 و زمزمه کردم: دمیرو رويِ صورتش کش پارچه

ن مب ... با ترس واضطرا یپوشونم ... ب یمخونم ... روت  یم ییالال -

 بري به خواب ...

 !شدم ... ستونِ فقراتم پر از درد بود ... انگار شکسته بود خم

 زمزمه کردم: آهسته

. بدون .. شتمی! پنجای... راحت بخواب ... من هستم ... هم یب ینترس ب -

 ترس برو ...

 ... تموم شد! دمیپارچه بوس رِیاش رو از ز یشونیپ

 بود ... انیپا نی... ا رفت

 زدم: لب

 یخوب انِیپا نیتوآغازِ هم -

 با تو دارم ... یروزايِ قشنگ چه

 بستم، پوزخند زدم ... تلخ تلخِ ... پر از زهر: چشم
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 و داشتم ...با ت یداشتم ... چه روزايِ قشنگ -

دلم  چشم هام ... یِکیي تار مهیشد ضم یبعد ... صدايِ شکستنِ بغض و

 ... دهانمگرفت سمت  یداشت راه م

موم ت زیشد؟ چرا همه چ یاومد از حلقم ... چرا تموم نم یباال م داشت

 شد؟ ینم

عزادارِي  دنِیدورم حلقه شد و من نشستم به د رانیهاي م دست

 به دل و عقلم اجازه ي نکهیبرادرم، بدونِ ا

 بدم! عزداراي

*** 

.. . زمیشدنک بر یکدوم باعث نم چیاري ها هگر ها، ضجه ها، ز صدايِ

 خشک شده بودن، اشک هام خشک

نِ تود ببودم به قبري که قرار  رهیبودن تويِ چشم هام ... تنها خ شده

 ... رهیرو در بر بگ یب یب

مه ه نیواسه فرار کردن از ا دن،یخواست واسه خواب یآغوش م کی دلم

 سر و صدا و غم!
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 خوند ... یقرآن م یاز اطرافمون، کس ییجا

 زد: ونی... نازي ش دنیکش رونیرو از تابوت ب جسد

 !یب ینرو ... ب یب یب ن؟یبر یام رو کجا م یب ی... ب یب یب -

.. .بود  هادستیکنارم ا طیبه جبرِ شرا دیکه شا ییرضای... عل دیلرز رضایعل

 به مرد ها کرد ... ینگاه گورکنمرد 

 اش رو نداشت ... ییتوانا یدلش رو نداشت! کس یکس

 مودخحرکاتم دست  ارِ یو کوتاه جلو رفتم ... اخت نیسنگ یینفس ها با

 کیهم نبود ... دست  دلمنبود ... دست 

 از کار افتاده بود! عقل

 ی.. ول.کردن برايِ خم شدن ... برايِ فرود اومدن  یالتماس م زانوهام

 شد ... االن وقتش نبود! ینم

ر ت نیقبر شدم ... جسدش رو به دستم دادن ... نفس هام سنگ داخلِ

 یمن رو هم داشت م لیشد ... انگار عزرائ

 !برد
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دم کردم ... لحظه ي آخر، کفن رو کنار ز یگفت و من عمل م یم مرد

 که سالها یزنشدم به صورت  رهیو خ

 نطوريیهم هم زی... سالها جورکش دخترش شد ... عز ستادیا کنارم

 رفت!

 تادهسیگوشه ا کیپسربچه بودم که  کیصدا ...  یو ب یناگهان نقدریهم

 به رهیبود و با چشم هايِ پر از اشک خ

 گرفتن! یرو ازش م زشیبود که عز یتیجمع

 بردم: گوشش... سر سمت  دمیبوس ـقیاش رو عم یشونیشدم و پ خم

 شمیپ ايیب ،یب یب ... مِ ی... خدا دلرحمِ! خدا رحمانِ، رح یب ینترس ب -

 گهیراحت برو ... د الِی... خب؟ برو، با خ

 تونه آزارم بده ... ینم یکس

ه ک یب یرفت و کم مونده بود که خودم هم دراز بشم کنارِ ب جیگ سرم

 اومدم ... رونیو ب دیبازوم رو کش یدست

 یرو م یب یکه رويِ ب لحديشدم به سنگ  رهیاومدم و خ رونیب

 پوشوند ...
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 لیب که با تنِ خودم، با روح و روان و جسم خودم سِر جنگ داشتم انگار

 کردنِ قبر ... ربه دست گرفتم برايِ پ

.. . دمیو نگاه از همه ي آدم هايِ اطرافم دزد ختمیذره خاك ر ذره

 شم! یدارم خفه م ننیکه نب دمیدزد

شد و تابلو نشست بااليِ سرش،  ختهیذره ي خاك ر نیآخر یوقت

 ... دنیهم به خواسته شون رسزانوهايِ من 

 صدا و پر از تکه! ی! بشکستم

 ریز نیا یب ی... ب مرطوبچسبوندم به خاك  یشونیخم کردم و پ سر

 بود و من بااليِ سرش ...

 درمون ناله زدم: یب یبغض با

 !شهی... هم یب یمونم ب یم ادتیبه  شهیهم -

...  بود دونستم ترانه اس ... اون یبازوم رو لمس کرد ... م یفیلط دست

 !شهیهم

 رو که سکوت فرا گرفت، نازي و خواهرها و برادرهاش که قبرستون

 ییایمیو ک نیرفتن، من موندم و ترانه، حس
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 زد ... یآهسته هق م که

 از غم! ییایموندم و دن من

 مشت خاطره! کیموندم و  من

 !هشیبرايِ هم که حک شدن رويِ لوحِ ذهنم ... تا ابد، ییها خاطره

 :ترانه

ه ب یکم بشه ... دست رونیب اهويِیاز ه یرو بستم تا حداقل کم در

 !دی... خسته بودم! شد دمیام کش یشونیپ

که  آورد ... یداشت من رو از پا در م انیکاضطرابِ حالِ بد  شتریب

 بود و ستادهیساکت و مغموم، سرد و سخت ا

 یاعتسکرد ... هنوز چند  یمهمانانِ مراسمِ مادربزرگش استقبال م از

 یو چشم هام م یب یگذشت از دفنِ ب ینم

 از اشک ... سوخت

 ... دمیکش سمیمقنعه بردم و به گردنِ خ رِیرو ز دستم

 .کردن ماساژ دادم .. یي تخت نشستم و پاهام رو که زق زق م لبه
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عه ام قندنبالِ م لگرفتم و خواستم دراز بکشم که در باز شد، با ه ینفس

 متوقفم کرد: انمهریکه صدايِ ک بودم

 منم قربونت برم ... -

م اشتشدم ... قدم که برد رهیشدم و به چشم هايِ پر از خونش خ بلند

 دست هاش رو رويِ بازوم گذاشت:

 ... زدلمیخسته شدي عز -

 کردم از ناله هايِ مردمک هاش: بغض

 ان؟یک یخوب -

 ت:گف زد ... انقدر دردآور که دوست داشتم زار بزنم ... آروم لبخند

 ... یتو خوب باش نهی... مهم ا زکمیمن خوبم عز -

 :چونه رويِ شونه ام گذاشت د،یراستش رو رويِ گودي کمرم کش دست

 یب ... منازت رو بکش ... ی... رو تخت لم داده باش یخونه باش دیاالن با -

 ... یب

 کرد رو حس کنم ... یم ینیکه رو صداش سنگ یختونستم حسِ تل یم

 دست چپش نوازش شد رويِ موهام:
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. به هت ..... بخندم ب یبش دیعروسش ... سرخ و سف دنِید ادیب یب یب -

 ات ... یلپايِ گل گل

ک تويِ گردنم فرو کرد و من صورت تويِ موهاش پنهون ... اش صورت

 کردن یم سیرو خ سرشهام پوست 

 ... آروم صداش زدم: دمیکتفش کش نِیرو ب... دست هام 

 ـان؟یک -

 داد: هیاي بهم هد بوسه

 ان؟یجونِ ک -

 شکست: بغضم

 ... یش یکن ... داري خفه م هی... گر انیکن ک هیگر -

 :سمیبه گونه هايِ خ دیرو از تنش دور کرد ... دست کش صورتم

 ... ... دلم رو خون نکن زینکن ... دلم رو خون نکن عز هیگر -

ك حرتشد! از  یرويِ لب هام گذاشتم تا زار نزنم ... داشت خفه م دست

 گلوش، چشم بِیاز اندازه ي س شیب
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 یکرده ي گردنش م ورماش و رگ  قهیورم کرده اش، نبضِ شق هايِ

 تويِ چشم یاز نَم غیدر یول دیشد فهم

 ... هاش

رويِ  و زد هیتک واریو رهام کرد ... به د دیموهاش رو به چنگ کش کالفه

 نشست ... نیزم

ز اه ک ییرويِ ساقِ پاهاش ... پاها دمیزانو زدم ... دست کش روبروش

 شده ي داغدار رو خممرد  کیصبح وزنِ 

 ... دنیکش یدوش م به

 یعصب یی... سرم رو گرفت و با صدا دمیشدم و زانوهاش رو بوس خم

 گفت:

 ؟یکن یکار م یچ -

 کردم و آروم گفتم: نگاهش

 دارم ... نه؟! تکه چه قدر دوس یدون یم -

د بود ... هر چن یلبخندش واقع گذشتهبار تو ساعات  نیاول برايِ

 کمرنگ:
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 سرِ پام نگه داشته ... کهدوست داشتنت  نیهم -

 رويِ ساقِ پاش و گفتم: دمیدست کش دوباره

 ... پات رو دراز کن ماساژش بدم -

نِ تمرهم کردم رو کرد به گفته ام ... دست هام رو  عملحرف  بدونِ

 کوفته اش ... آروم براش حرف زدم ... از

رف فکرش رو منح یذره اي، اتم دی! از همه جا! تا بتونم شایچ همه

 کنم از هجري که بهش وارد شده بود ...

 و گفتم: دمیزدم و آروم دست رويِ زانوش کش گوشمرو پشت  موهام

ي قرار یب یلینه ... خمه رو برد خوتر ار،یسام یبابا و مامان موندن ول -

 هم زنگ زدم ... ایمیکرد ... به ک یم

 بهت بگم ... گفت

 یرتبود ... با صو دهیخم شد، بهش نگاه کردم ... خواب یکه کم تنش

 در هم ... آروم جلو رفتم و ییگرفته، اخم ها

د  درزن بودم ... مرهمِ  کیبازوهام گرفتم ... من  نِیهاش رو ب شونه

 ام شده بود ... یزندگ کیکه شر یکس
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 ... ختمیکه رويِ شونه ام نشست، لبخند زدم و همزمان اشک ر سرش

 که انمهريیبه جايِ ک یحت ختمیاشک ر

 هاش روزه ي سکوت گرفته بودن ... چشم

*** 

زدم به لباس هاي تويِ تشت ... هفت روز گذشته  یحرص چنگ م با

 و در کمالِ ناباوري یب یببود از مرگ 

که لحظه ي  یبود، به جز همون ختهیي اشک نرقطره ا یحت انیک

 خبر اجازه ي آزاد شدنش رو داده بود دنیشن

... 

 ويِ تحموم انداختم و بعد دوباره  سیرو رويِ سطحِ خ اهشیس راهنِیپ

 تشت پر از کف!

خواست  یدونم! فقط دلم م یشستمش؟! نم یبار بود که م نیچندم

 کنم ... یخال زيیچ کیحرصم رو سرِ 

و  نیسحهايِ  تیهايِ بابا، نه دلداري هايِ مامان، نه عصبان حتینص نه

 نداشت ريینه بغض کردن هايِ من تاث
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 !یسنگمرد  کیمرد سنگ شده بود!  نی... ا

 یب یب انیشد ک یمگه م اره؟یدوام ب نطوريیتونست ا یم انیک مگه

 اش رو از دست بده و دم نزنه؟

...  مداو یرفت و م یم نیروزها سنگ نیکه ا یبودم، نگرانِ نفس نگرانش

 یشب ها سر م یکه وقت ینگرانِ قلب

 یروش برايِ آرامش گرفتن، کوبش هايِ خسته اش رو درك م ذاشتم

 کردم ...

 نبود؟ رو تو دستم مشت کردم ... بس بود ... بس بود سکوت ... راهنیپ

 ... مفتگر شیرو در پ اتاقتويِ دستم راه  راهنِیشدم و با همون پ بلند

 روبروش ... وارِیبود به د رهیبود و خ دهیتخت دراز کش رويِ

 و گفتم: دمیرويِ لب کش زبون

 ؟یکن ینگاه م یبه چ -

 هايِ خسته اش رو بهم دوخت: چشم

 !واریبه د -

 خندي زدم: زهر
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 ازش در اومد؟ یب یروحِ ب دیکه شا -

و ر موهامو بهم پشت کرد ... دوست داشتم تک تک  دیدر هم کش ابرو

 کندم و باهاش طنابِ داري درست یم

که  یلعنتشوك  نیاکردم از دست  یکردم و خودم رو خالص م یم

 کرد! یشوهرم رو داشت خفه م

 شونه هاش ... نِیرو به سمتش پرتاب کردم که خورد ب راهنیپ

.. د .شکرد و بعد بلند  راهنیبه پ یمکث برگشت سمتم ... نگاه یکم با

 به تن روزیا درو که ت یپارچه ي مشک

 ... به دست گرفت و خواست از کنارم بگذره که بازوش رو گرفتم داشت

 یعروسمنِ تازه  نیمن؟ هم یِدرموندگ نیبود؟ هم یچه حالت جنون

 غمباد گرفتنِ شوهرم رو در عزايِ  دیکه با

 زدم؟ یو دم نم دمید یمادربزرگش م مادرش،

 هام به زخم زدن باز شد: لب

 ی. ممرده .. یب یهان؟ ب ؟یاز چ ؟یکه فرار کن ري؟یکجا م ه؟یچ -

 مرده ... نو؟یا یفهم
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 وال گلويِ بزرگ شده اش با بِیهاش رو رويِ هم فشرد ... باز س پلک

 مردم با هر بار یرفت و من م نییپا

 رو نداشت انگار! شکستنشکه قصد  یبرايِ فرو خوردنِ بغض تالشش

 هام بازوش رو محکم تر فشردن: پنجه

و بست و رجونتون مرد! خالص! چشم هاش  یب یخان ... ب انیکآره  -

 ... ایرفت اون دن

رحم بودن، چه قدر سخت بود جاري  یهمه ب نیقدر سخت بود ا چه

 کلمات: نیکردنِ ا

 ــرد!م دي؟یشه ... فهم یبلند نم گهیخاك ... د رِیهفته اس ز هی -

 تونه ینم گهیکشه ... د ینفس نم گهید

 یقتوتونه  ینم گهیتونه نازت رو بخره ... د ینم گهیکنه ... د بغلت

 زنه تو سرت که ناخواسته اي، یمامانت م

 گهید ؟یفهم یکنه بغلت کنه و ببوسدت ... م ینگاهت م ریبا تحق بابات

 اونم نداري ...

 شده باشه؟ رشد که چشم هاش هم پ ی... م دیاش لرز چونه
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 شتریو بر... مژه هاش نمدار شده بودن ... زهرِ کالمم  ستادمیا روبروش

 کردم:

زرگ بننه بابات نخواستنت رو  یکه حت ییسال تو یجونت س یب یب -

 نمیارزش ا یحت یعنیکرد و االن مرده، 

 گوشه که مثال هی یزن یزل م ینیش یم ؟یکن هیکه براش گر نداره

 خواي خودتم سکته یم ای ؟یناراحت یلیخ

 و بري ورِ دلش؟ یکن

م کرد یدستم رو م آخر،جمالت  نیچه قدر دوست داشتم با گفتنِ ا و

 آوردم! یشالق و رو تنِ خودم فرو م

 زد: ناله

 نگو ... -

م غ نیا یاز حصارِ دست هام خالص بشه ول نکهیخورد برايِ ا یتکون

 و من رو قوي کرده بود ... فیاون رو ضع

 به تنش دادم: یرو محکم تر گرفتم و تکون بازوهاش
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؟ بزرگت مرده جونت، مامان یب یرو که ب نیرو نگم؟ نگم ا ینگم؟ چ -

 واسه سوم رضایعل یرو که حت نینگم ا

منو  نیبب وار؟یبودي به در و د رهیزد و تو خ یهفتمش مثه بچه زار م و

 باري که نیاول یوقت ش،ی... هفت روز پ

 د کهراحت ش توبابت از  الشیمادربزرگت مرد! خ م،یدیوصالِ هم رس به

 راحت شد که بعد از اون الشی! خردم

خواست ضعفات رو بکوبه تو سرت،  یکیمثه من هست که اگه  یکی

 نه؟ ایرو  نایا یفهم یازت دفاع کنه ... م

ي  کهینداشت! پرت و پال بود ... چهل ت یربط چیهام اصال ه حرف

 ذاشتمشون کنارِ  یناهمگون بود که فقط م

 ... ارمیرو درب انیکاشک  نکهیبرايِ ا هم

ه ک مدیآدم ها رو د نینبود، سخت تر زيیاز دست دادنِ مادر کم چ غمِ

 ... انیک یول ختنیداغ اشک ر نیدر ا

 از قطره اي اشک! غیمن، در یِاحساسات انِیک

 به بغض نشست: صدام
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اع زت دفا یب یهلت داد ب یاز رويِ صندل رانیم یوقت یگفت یم ادتهی -

 ادتهی! ستین یب یب گهیکرد؟ حاال د

ن او گهیبغلت کرد؟ حاال د یب یب یچ یعنیبودن  میعق ديیفهم یوقت

 یب یب یگفت یم ادتهیرو نداري!  یب یب

 گهیکرد؟ حاال د یو نازت م دتیبوسیسال م لِیبعد از تحو شهیهم

 براش نمونده ... ینوازشدست 

رو خوددار  انیانقدر ک یک ا؛یهاش منقطع شده بودن ... خدا نفس

 کردي؟

ام هانقدر بهش شوك وارد شده بود که جلويِ تمامِ حرف  یمرد ک نیا

 آورد؟ یتاب م

 هق هق گفتم: با

ه خند گهیچه قدر خوشحال بود؟ د ونیات شبِ عروس یب یب ادتهی -

 مناقصه رو یوقت ادتهیهاش رو نداري ... 

 .رو نداري .. طنتشیلحنِ پر از ش گهیمچمون رو گرفت؟ د بردي

 ... سرش رو تکون داد، آهسته گفت: دیهاش لرز شونه
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 نگو ... بسه ... نگو! -

 زدم: زار

ن و ک هیرگ یب یمرد ... تو رو به روحِ ب یب ی... ب انیمرد ک یب یب -

 یکن ی... داري دق م یخودت رو راحت کن

 !مرد

 سیصورتش رو خ یکی یکیباالخره طلسم شکسته شد ... قطره ها  و

 کردن، زمزمه کرد:

 ... تنهام گذاشت! ردام م یب یب -

*** 

 هفته بعد ... سه

 :انمهریک

ر و کاغذهايِ آ چهار رو رويِ هم توِي کاو دمیبه موهام کش یدست

 با در زدن وارد شد ... نیگذاشتم که حس

 زدم و گفتم: یکمرنگ لبخند

 م؟ی... بر یخسته نباش -
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 و گفت: دیگز یتکون داد، لب سري

 !میبر -

 اش رو حس یچشم ریمشکوك شده بود امروز! مدام نگاه هايِ ز بیعج

 ییکردم که بهم دوخته شده و نا یم

 ؟گذره یتو سرش م یزبونش بکشم که چ رِیاز ز نکهیبرايِ ا نداشتم

روم آ و اوردمیباالخره طاقت ن م،یکنارِ هم نشست نیکه تويِ ماش یوقت

 :دمیپرس

 چته؟ یبگ شهیم -

 اش رو خاروند و گفت: یشونیپ آهسته

 فقط ... ستین یخاص زِیچ -

 تر گفت: نییپا ییشد ... با صدا رهیخ رونیکرد و به ب یپوف

 ... ستین زيیچ -

 رد!ک یم وانهیسکوت من رو د نیحرص استارت زدم و راه افتادم ... ا با

و م روجود یب یباي که تو روزهاِي اولِ مرگ  هیمشابه همون رو یسکوت

 شدم! یگرفته بود ... ناگهان خال
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 ... از همه کس! زیهمه چ از

 شون منجمد شده سهیبسته بود و قطره هايِ اشک توِي ک خی وجودم

 بودن ...

 !دلمرده ام دلِبه داد  د،یباز ترانه بود که به دادم رس ن،یا و

ن من و م نیکه حس میرو تنظ امیپ ویرو روشن کردم و موجِ راد ضبط

 کنان گفت:

 اگه بهت بگم که ... گمی... م گمی... م انیک -

 و کالفه گفت: دیبهش دوختم که زبون رويِ لب کش ینگاه یعصب

 ن خب نگرانتم!منداري ...  یآخه حال و احوالِ درست -

 :دمیبه فرمون کوب دستو کف  دمیکش یپوف

 بح مثهسرِ ص کنه ... چته تو از یاحوالم رو خراب م شتریرفتارت ب نیا -

 مرغِ سر کنده شدي؟!

 و گفت: دیبه سمتم چرخ یکم

 بزن کنار ... -

 کردم: کیرو به هم نزد ابروهام
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 هان؟ -

 باال برد: یرو کم صداش

 !گمتیبزن کنار م -

اش شدم به چشم ه رهیراهنما زدم و گوشه اي پارك کردم ... خ چراغ

 ... لب باز کرد ...

*** 

 انقدر هوايِ تابستون سرد بود؟ چرا

 قدرت؟ ینور بود؟ ب یب دیخورش نیانقدر ا چرا

 ... شهی... در باز بود! مثلِ هم دمیکش نییرو پا رهیدستگ

يِ ... صدا دیچیاز هم دور شد، صداها تويِ گوشم پ درکه چفت  نیهم

 قهقهه ي پسربچه اي شاد و مادربزرگ

 صداها اکو داشتن؟ نیخونه رو پر کرده بود ... چرا ا هاش

 وشهگ کی زیرو بستم ... نورِ آفتاب خونه رو پر کرده بود ... عز در

 بود به رهیرويِ چشم خ نکینشسته بود و با ع

 ي تويِ دستش ... غر غرش اکو شد تويِ گوشم: پارچه
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اِر شلو نیت ... بببچه چرا انقدر سر به هواس نیدونم ا یآخه من نم -

 کار کرده؟ یمدرسه اش رو چ

 :چاي به دست کنارش نشست ... چرا انقدر جوون بود؟ یِ نیس یب یب

 عروسک بازي کنه ... نهیتظار نداري که بشخب پسربچه اس ... ان -

 کرده ... طنتیش

 ... سرم رو کج کردم ... دیچیخندونِ بچه پ صدايِ

زد  یم از تويِ آشپزخونه داد یب یو جلو رفتم ... ب دمیکش یکوتاه آه

 ... یِنیزم بیس که شام کوکو

ن بود مو عکسِ سه نفره واریدهن فرو بردم ... سرگردوندم ... رويِ د آب

 !زیعز ،یب ی... من، ب

 ... قدر تنها بودم ... چه قدر دور بودم ازشون ... تلخندي زدم چه

 هیشب در... چه ق زی! عطرِ عزیب یعطرِ گلِ محمدي بود ... عطرِ ب بويِ

 بودن! زیهم بودن ... چه قدر عز

 نوزبود ... من ه اهیرويِ صورتشون ... موهاشون هنوز س دمیکش دست

 رفتم! یمدرسه نم یحت
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 زمزمه کردم: آروم

چرا  ن؟یسرگردونم کن نطوريیمد ادلتون او ن؟یدلتون اومد تنهام بذار -

 هیبشنوم ... چرا  زيیچ هی دیهر دفعه با

 کنه؟ یم تون یراض دنمید شونیپر ن؟یرو بهم نگفت زیهمه چ بار

 هلچ یشد ... وقت یکوتاه م گهیکه چند روزِ د دمیکش یشیبه ر یدست

 گذشت ... یم یب یب

و تروز؟ چرا انقدر زمان سرِ لج داشت؟ چرا انقدر سرعت داشت  چهل

 یتا ابد ثبت م دیدور شدن از روزي که با

 تويِ ذهنم؟ شد

فل تا دست هام رو حلقه کردم دورِ گردنم، پنچه هام تويِ هم ق دو

 که تابستونا، یشدم به سالن رهیشدن ... خ

 نیر... تا آخ یچه سال ،یبود ... فرق نداشت چه سن خوابمون گاهیجا

 شب هايِ  یب یسالهايِ حضورم هم کنارِ ب

 کردم ... یرو صبح م تابستون

 به گلوم نشست ... آروم گفتم: بغض
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 دیهست که با ییزایچه چ گهیرو؟ د یچ ن؟یرو بهم نگفت یچ گهید -

 یهست که نم ییزایچه چ گهیبدونم؟ د

ست ه زيیچ هیبشه و بهم بگه  داشیپ ییجا هیاز  دیبا یک گهید دونم؟

 ؟یدون یکه نم

 شد: یتويِ سرم اکو م نیحس صدايِ

پدرت،  مرده ... اما ... اما یِ ت داشت چند سالمردي که مادرت رو دوس -

 بار ازدواج کرده بود هیقبل از نازي ... 

 هیزن  ونده ... ا ی... همسرش رو دو ماه بعد از ازدواج با نازي طالق م

 پسر داشته ...

 وازشنشونه ام رو  یب یبنفس زنان رويِ زانوهام نشستم ... دست  نفس

 و مهربونِ فیکرد ... صدايِ ظر یم

 :دیچیپ یتويِ گوشم م زیعز

 نداره ... یبینداره ننه ... ع یبیع -

 نداشت که یبینداشت؟ ع یبی... ع دمیهام رو رويِ فرش کش دست کف

 شد؟! یفاش م دیجد زِیچ کیهر روز 
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 داد: یبود که داشت تويِ فکرم جوالن م نیحس دوباره

ف زش حرکنم ... نشد ا داینازي رو پ معالجِ جوري تونستم پزشک  هی -

 به خونیشب هیبکشم ... مجبور شدم 

.. ماه هايِ بزنم ... مادرت پنج ماه بستري بوده . مارستانیاون ب یگانیبا

 اول مجبور بودن به تخت ببندنش ...

ط وس نیا زيیچ هیرو ...  رضایعل ی... حت نهیرو بب چکسینبود ه حاضر

 ... اون روزا خبري از تو تو خونه بِیعج

 هیتو  هنکیاگفت ... قبل از  یسابقتون م دارِیجا! زنِ سرا چی... ه نبوده

 سالت بشه عذرش رو خواستن ...

ه شدم! چه خبر بود تويِ گذشت یشکستم ... داشتم خرد م یم داشتم

 بود؟ یبه ک یام؟ ک

 چرا؟! ی... ول ايیزود م ای ریدونستم د یم -

م درپسال  یشناختم ... س یرو به شدت بلند کردم ... قامتش رو م سرم

 بود و نبود ...
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.. صدام زد . یحرف م دیمرد با نیدونست ... ا یمرد م نیکردم ... ا اخم

 :دیلرز یم

 م؟اخونه ي پدري  ست؟یمگه خونه ام ن ام؟یب دیچرا نبا -

 یمبل شلوارش فرو برد ... رويِ مبل نشست ... بِیهاش رو تويِ ج دست

 شده بود روکشش: دیکه پارچه ي سف

 ... یب یي ب خونهکه اومدي سمت  دمتی... د رونیرفتم ب یداشتم م -

 دلت تنگ شده براش؟

 هام رو رويِ پام مشت کردم: دست

 دي؟یچرا جواب نم ست؟ین خونه ي پدري ام نجایبا توام ... مگه ا -

...  زد رو به نگاهم دوخت ... چه قدر رنگش روشن بود ... لبخند نگاهش

 رمق: یکمرنگ، ب

 پدري؟ ... خونه ي ستی... االن خونه ن ستیدونم ... نازي ن ینم -

 شد، دست هاش رو تويِ هم گره کرد: خم

 به نظرت هست؟! -



 

  2504                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 یم یگفت؟ چ یم یهام رو توي صورتش چرخوندم ... چ چشم

 مبل: یِزد به پشت هیخواست بگه؟ سرش رو تک

 سال! چه قدر سخت ... یسال گذشت ... س یس -

 به چشم هايِ به خون نشسته ام کرد: ینگاه مین

 یاد مددونم وقتشِ ... چشم هات  ی... م یخواي بفهم یدونم م یم -

 کشن که یم ادیزنن ... چشم هات فر

 ... سرِ جنگ دارن ... انیبار کوتاه نم نیا

 زدم: پوزخند

 ؟یهام رو بخون چشمحرف  یتون یم ایتازگ -

 خنده؟: یکردم تلخ م ی... چرا حس م دیخند

... هر  گذره یتو اون سر و چشم هات م یچ دمیفهم یم شهیمن هم -

 نباشه ... یچ

 هاش رو دوخت به مردمک هام :... مردمک

 !یمثه خودم یکینباشه تو  یهر چ -

 باال رفت ... سري به تاسف تکون داد: ابروهام
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 بود ... نیجرمت هم نیبزرگتر دیشا -

 نشست:زد ... روبروم  یشد ... قدم بلند

 اومدي؟ یبرايِ چ -

 شدم و پشت کردم بهش: بلند

 ان؟هاومدم؟  دنیواسه فهم یخون یاز چشمام م یمگه نگفت -

 حس کنم: سراز پشت  یاش رو حت یشگیهمتونستم پوزخند  یم

 بهت بگم ... زيینگفتم قرارِ من چ یول -

ار ب نیگرفت ... ا خروجکه راه به سمت  دمی... برگشتم و د برگشتم

 ... به ستادمیموندم ... جلوش ا یساکت نم

 دادم: لشو عقب ه دمیاش کوب نهیس

...  عد بريو ب یهات رو بزن هیناک ذارمیبار نم نی... ا یچرا ... قرارِ بگ -

 یچ یبگ دی... با یحرف بزن دیبار با نیا

ع من که من همه ي عمر از آغوش پدر و مادرم یِاون گذشته ي کوفت تو

 شدم ...
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 دهیند یرو وحش انیوقت ک چیزده نگاهم کرد ... حق داشت ... ه بهت

 بود!

 ونویح کیشده بودم ... ذهنم شده بود آمازون و من شده بودم  یوحش

 جونِ تک مونده از گله که برايِ نجات 

 داد براِي نجات یشده بود ... چنگ و دندون نشون م یوحش خودش،

 داشت به یام بستگ یاش ... زندگ یزندگ

 داشت به گفتنش ... یبستگ تمی! هوگفتنش

 مکث کرد و بعد از کنارم گذشت: یکم

 بهت بگم ... زيیچ ستیمن قرار ن -

 فرو کردم: بیبار من دست تويِ ج نیخند زدم، ا زهر

 پدر و مادر بچه هی شهیچطوري م یعنی رم؟یبگ جهینت دیپس خودم با -

 نکهیهان؟ مگه ا رن؟یبگ دهیشون رو ناد

 بچه ي نازي نباشم ... نه؟ دیبچه ي اونا نباشه ... شا اصن

 بود ... تلخ تر گفتم: ستادهیو نگاهش کردم که ا دمیچرخ
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...  ش باشمپسرِ تو نباشم ... بچه ي حرومِ نازي و دوست پسر دیشا ای -

 هان؟

 و کوبوندن دنیام رو به چنگ کش قهیتندي برگشت ... دست هاش  به

 :واریبه د

 پاك! ؟یفهم یمط خفه شو ... نازيِ من پاك !خفه شو! فق -

 کیهام رو رويِ دست هاش گذاشتم ... چه قدر لمسِ دست هايِ  دست

 داشت: یپدر حسِ خوب

بهم  نیرد داددعمر  هیکه  هیدردتون چ ه؟یدردتون چ پساگه پاك ، -

 داشتم و یبه جايِ عشق؟ من چه فرق

 ..من . هنکیجز ا مونهیم یچ عاد؟یبا سارا؟ با سوگل؟ با م ران؟یبا م دارم

 رو آزاد کرد و گذاشت رويِ لب هام، چشم هاش رگ زده بود: دستش

 کنم ... مونتینگو که پش زيینگو ... چ -

 خارج کردم: دستشکج کردم و لب هام رو از حصارِ کف  سر

 دیبا ... یبگ بهم دیخوام امروز بفهمم! با یخوام بفهمم ... م یمن م -

 بهم جواب بدي!
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 :دیکرد، آروم پرس کیرو به صورتم نزد شصورت

 و اگه ندم؟ -

 زدم: شخندین

نِ ز هی یِرو زندگ چطوري آوار شد پرسمیپرسم ... ازش م یاز نازي م -

 چطوري با مردي که بهش تجاوز گه؟ید

بهم  یلیکه؟ خ یدون یم د؟یموند؟ چطوري دست از عشقش کش کرد

 آلرژي داره ... حاالم که مامانش مرده،

 خدايِ نکرده ... ممکنِ

 ... ازم دور شد، کالفه گفت: دنیام رو کوب نهیسهاش تخت  دست

 ؟یکن یکارو نم نیتو ا -

 ام رو صاف کردم: قهی

 یلیمن خ ... ادیام ... هر کاري ازم برم وونهیمن االن د ؟یدون یم -

 ... فقط ربطش رو به خودم دونمیم زایچ

 !یبرام بگ دیکنم ... با ینم دایپ

 شد تو چشم هام ... زمزمه کرد: رهیخ
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 ... شهیشه ... باورم نم یباورم نم -

 ... آهسته گفت: دیرويِ مبل نشست، موهاش رو به چنگ کش دوباره

بهش  ی... چ بهم گذشته یچ ادیب ادمیدوباره  دیبا شهیباورم نم -

 گذشته ...

 ستوند یگفت ... م یم دی... سکوت کردم ... با دمییرويِ هم سا دندون

 گهی... لبِ مرز! د دمیرس جنونبه حد 

 بود! لیتکم تمیکه ظرف دمیرس ییجا به

 دهن فرو داد: آب

ن ... ترانه ي تو بود ... و م نِیع !شهینازي رو دوست داشتم ... هم -

 وسط نیا یکی یک دمینفهم یتو! ول قایدق

ندم مو رو بخوان ... من گهیشد که دوستش داشته باشه ... که همد دایپ

 کاله ... مجبور شدم ازدواج یو سرِ ب

 دهفیتر هدخ هی... سرِ لجبازي با خودم، با خودش، با مادرامون ... با  کنم

 ساله ...

 هايِ لرزونم رو به هم فشردم ... غرق شده بود تو خاطراتش: لب
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 د ...وب دیاهاشتباهم ازدواج با ن نیخواستمش! اول یخواستَتَم، نم یم -

 خوب بود ... یلیبد باشه، نه ... خ نکهینه ا

، و خرآ مِیبرداشتم که زدم به س یقدمِ اشتباه رو همون شب نیاول یول

 واقعا شد زنم ... نازي جلويِ چشمم با دیناه

خوردم و حرصم رو سرِ  یو من حرص م دیخند یگفت و م یم پسره

 یلیزد! خ یکردم ... دم نم یم یخال دیناه

ز اد ... ع شاز همونجا شرو زیحامله شد ... همه چ نکهیبود ... تا ا مظلوم

 اشتباهکه من اشتباه پشت  ییهمونجا

 گهیوغ ددر هی ،یدروغ رو بپوشون هیخواي  یم ی... مثلِ دروغ! وقت کردم

 ! منمدروغدروغ پشت  یو ه یگیم

رو  هتم بچگف دیکردم ... به ناه گهیداشتباه  هیاشتباه،  هیجبرانِ  واسه

 خوام، نه بچه یبندازه ... گفتم نه اون رو م

زي رو نا ي قهیآخر ...  مِیرو! رفت دِر خونه ... اونم زده بود به س اش

 از دهنش دراومد بهش یگرفت ... هر چ
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... بهش گفت خونه خراب کن، بهش گفت خراب، بهش گفت که  گفت

 دوونه با یزن و شوهر موش م نیداره ب

 د،شتر  وونهید یبره ... حت یهاش ... گفت داره دلِ من رو م لوندي

 تو خلوتامون اسمِ اون رو شهیگفت که هم

موقع  مونهگرفت ... از  نهی... نازي از همون جا ک دیبه جايِ ناه برمیم

 قبول نکرد بچه دی... ناه دیکش ریشمش

 ینم پسرك هم اومد خواستگاريِ نازي ... نیب نیبندازه ... تو ا رو

 تونستم! یتونستم از دستش بدم ... نم

 یساختن سازم ... ینم دی... که با ناه یب یو ب زیتو رويِ عز ستادمیوا

 طالقش بدم ... خوامیاصال! که م میستین

 یمدونستن ...  یکه نازي رو دوست دارم ... هر چند خودشون م گفتم

 نازي،خواستم بشم مرد  یدونستن و وقت

و ر گفت دخترم یم یب یگفت نه، ب یم زیهاشون تو هم رفت ... عز اخم

 ... زن داري! گفتم دمیبهت نم
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 یم هررو بهتون ز یزندگ د،ی... گفتم اگه نازي رو بهم ند دمیم طالقش

 کشم، هم نازي یکنم ... هم خودم رو م

 . گرفتم پسرههم اون پسره رو ... باور نکردن ... بازم اشتباه کردم .. رو،

 شد ... کارمون یکه م ییرو زدم ... تا جا

ه بد تیاش کردم رضا ی... با پول راض یکش تیو شکا تیبه شکا دیکش

 رفتم اون تو، ازدواجِ ی... چون اگه م

 بود ... یو نازي حتم اون

د حرف هاش، فکري رو به زبون آوردم که چن نِیب دمیصبرانه پر یب

 ساعت شده بود سوهانِ روحم:

 دم؟یناهمن پسرِ  -

 ام شد، آروم گفت: رهیشکافانه خ مو

اون در  ودر  نیهمه سال به ا نیمگه ا ؟یبدون یخواست یمگه نم -

 پس ساکت شو و گوش ؟ینزدي تا بفهم

 گم! یبار م هی... چون فقط  بده

 :دیبه چشم هاش کش یدست
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 يا بچه ب دینقدر داد و هوار کردم ... خودم رو زدم، نازي رو زدم، ناها -

 شد یراض یب یشکمش رو زدم که بتو 

 و میداشت لیهمه ي عمر خودش رو قانع کرد که ما به هم م یب ی... ب

 میاز اول فقط واسه لجبازي هر کدوم رفت

شد به  یخواست خودش رو آروم کنه که راض یوري ... انگار م هی

 ازدواجمون ... ازدواج که نه ... محرم شدن ...

يِ لونتونست ج یکرد، داد زد ... ول هیزد، گر غیمخالفت کرد، ج نازي

 ... محرمم که شد رهیازدواج رو بگ نیا

قط فم ... ا یهو نه پسرِ تو را دینه عاشقِ نازي برام مهم بود، نه ناه گهید

 و فقط نازي بود ... نازي اي که دست

ويِ ت ام رو یبرسه به عشقش! نازي اي که زندگ نکهیزد واسه ا یپا م و

 د ... نازي اي کهچند ماه جهنم کر

ن گفت م یتويِ سرم و م دیکوب یرو م دیام با ناه یهم آغوش شهیهم

 کرد چماق یهو س بازم! بچه ام رو م هی
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روم گذاشت ... متجاوز  یبگ یتويِ سرم ... هر اسم دیکوب یم و

 که من رو تا سر یبود ... همون اسم نشیبدتر

اقعا ن ومخواد باهام بمونه ...  ینم گهیکه گفت د یجنون برد ... شب حد

 شب سه بار بهش هیشدم متجاوز ... تو 

 ی. باز هم بپاشه .. یکردم ... همون کاري که باعث شد همه چ تجاوز

 کمرش زیخودش رو سرزنش کنه، عز یب

 بشه ... و من ... از خودم متنفر بشم! خم

و که ر یباز مونده بود ... سه بار؟ چطور تونست؟ چطور تونست زن دهانم

 دوست داشت سه بار شکنجه کنه؟

 :دیلرز صداش

ش ه خودم راهکافتاده بودم  ریگ یباتالقام جهنم شد ... وسط  یزندگ -

 عشقت، یوقت یفهم یرو زدم ... م

 یعنیصورتت داد بزنه ازت متنفره  توکه همه ي وجودت ، یکس یوقت

 کلِ وجودت رو به یوقت یدون یم ؟یچ
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بزنه و تنش رو چنگ  غیج یوقت یدون یم ؟یچ یعنیبکشه  فحش

 ريیجلوش رو بگ ینتون یو تو حت رهیبگ

.. تو . یگذاشت ایدن نیپا به ا یتو تويِ همون روزايِ جهنم ؟یچ یعنی

 بودي! یهم اشتباه

شدم به لب هاش ...  رهیرمق خ ینفس و ب یحرکت، ب یو ب ساکن

 یرو م زیگفت ... داشت همه چ یداشت م

 !گفت

ه بود زد که انگار تونل قیکرد ... انقدر عم یکرده بود و نگاهم م سکوت

 چشم هامون ... نِیب

ب هام ل نِیکه به زحمت از ب ییهام به شماره افتاده بود ... با صدا نفس

 شدن گفتم: یخارج م

 ... نه؟ ستمیخالصم کن ... من پسرِ نازي ن بگو ... بگو و -

 :... دیبه لبش کش یدست

 نه ... -
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و تهمه سال  نی... مات نگاهم رو بهش دوختم ... پس ا ستادیا مقلب

 جز مادرم دنبالِ مهر مادري بودم؟ یکس

 هام رو با درد بستم که ادامه داد: چشم

 ... یستی... هم ن یهم هست -

.. شدم . رهیهام رو به سرعت از هم فاصله دادم، با خشم بهش خ پلک

 کرد! یام م یداشت عاص

 و گفت: دیبه چشم هاش کش یکرد ... دست یپوف

 یقبت مند ماه داشت ازت مراتا چ دیناه یآورد ول اینازي تو رو به دن -

 کرد ...

 کیخبر مثلِ  یام و من ب یهام گرد شد! چه خبر بود تويِ زندگ چشم

 برف کرده بودم؟ رِیکبک سر ز

 رو به بااليِ سرم دوخت و ادامه داد: نگاهش

ط رايِ سقب مینداشت اديینازي حامله اس که زمانِ ز میدیفهم یوقت -

 میاز شرِ بچه خالص ش میخواست ی... م
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 ود ...ي بو نذاشتن ... پسرك هنوز دنبالِ ناز دنیفهم زیو عز یب یب یول

 جايِ  یتون یلحظه نم هی یهنوز! حت

ام  هوونید نازيخورد ... حالِ بد  ی... حالم از خودم به هم م یباش من

 تونستم براش یکاري نم یکرد ول یم

.. زدن . غیکرد به ج یشدم شروع م یم کیکه بهش نزد نی... هم بکنم

 تا اون روز که ...

 ادامه داد: نیو غمگ دیکش یآه

ت وق چیت ازم متنفره، هگف یاومد سراغم ... م یتا روزي که عصبان -

 بخشه ... چون باعث شدم یمن رو نم

 با ی... چون پسرك بهش گفته بود حت ترکش کنه شهیبرايِ هم عشقش

 یتجاوزي که بهش کردم هم کنار م

 رامببا بچه ي من توِي شکمش نه ... و تو باعث شدي نازي  یول اومد

 ! تازه جهنمِیچه موندن یبمونه ... ول

د ش یتر مرگبز دیام به پا شده بود ... روز به روز شکمِ نازي و ناه یزندگ

 که یزن، کسدوتا  نِی... مونده بودم ب
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 تونستم طالق یرو نم دیکه دوستم داشت! ناه یداشتم و کس دوستش

 بدم چون حامله بود ... نازي رو هم

.. د .بهم زهر ش یاز همون موقع زندگ یکردم ... ول دائمعقد  باالخره

 بردنِ نِیکرد برايِ از ب ینازي هر کاري م

 بردنِ تو! نی... برايِ از ب بچه

ارِ ب رِیشدم ز یکه داشتم له م یشد تويِ چشم هام، چشم هايِ من رهیخ

 گذشته ام:

م دنبالش ! مجبور بودم مدارهیمهم نبود که خودش هم بم یکه حت -

 ... ارهیسر خودش ن ییوقت بال هیبرم تا 

هفت  که ییپسر که فقط چهار ماه از تو هیپسر!  هیکرد ...  مانیزا دیناه

 اومدي بزرگتره ... ایماهه به دن

 شت! دادیترک یهام رو رويِ هم فشردم و خم شدم ... سرم داشت م لب

 یشد ... به سخت یم یاز درون متالش

 :دمیپرس

 و ...ر زایچ نیاز ا یچیه...  یچینگفت ... ه زيیچ یب یچرا ... چرا ب -
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 گفت: آروم

 یمگفت! خودش هم  یم دیدونست، نه با یهاش رو م یلینه خ -

 آشفته هست یکافتو به حد  ايِیدونست دن

و تا  ستدون یرو نم ایقضا نیاز ا یلیآشفته ترش کنه ... و خ دی... نبا

 که بفهمه ... می... نخواست دیروزِ آخر نفهم

 طاقتش رو نداشت ... چون

 آشفته؟ پوزخند زدم: ايِیرو بلند کردم ... دن سرم

 ... ایرو آشفته کرد؟ خودم؟  امیدن یک -

 مشت شد و رويِ دسته ي مبل فرود اومد: دستش

ل تو ... من سه سا دمیکن تاوان ندفک ن یمن؟ آره! من مقصرم ... ول -

 کردم ... و هنوز هم یجهنم زندگ

م ر داشتظاهر روز انت رانیاومدن م ایام سامون نداره ... تا به دن یزندگ

 ام به هم بخوره ... حاالم ساکت یزندگ

 و گوش بده ... باش
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 یبود! نفسِ کوتاه خودشمغرور بود ... هنوزم حرف، حرف  هنوزم

 گرفت و ادامه داد:

د، بو یاکشازم  یب ی.. ب. ارشیانتخاب کرد ... ک دیاسمِ پسر رو ناه -

 بود ... نازي هم به خونم یازم شاک زیعز

و رد و دک مانیکنه ... زا مانی! صد بار مردم و زنده شدم تا نازي زاتشنه

 یکیاش تو،  یکیآورد ...  ایتا پسر به دن

شون  یکی... تو عرض چند ماه صاحبِ سه پسر شدم که  تهم قُل اش

 ... گهیدو تايِ د یول اوردیدووم ن ادیز

سم ا کیو من فقط  دیعرق کرده اش کش یِشونیبه پ ی... دست دیگز لب

 ... ارشیکردم ... ک یرو تکرار م

 !گه؟یبرادرِ د کی! ارشیک

 بسته گفت: ییزد و با چشم ها هیمبل تک یِرو به پشت سرش

 تندینخواست بب گهید و بعد دبار بغلت کر کینازي پست زد ... فقط  -

 خوامش یگفت نم یزد و م یم غی... ج
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 فتگ یزد ... مدام بهت م ی... ضجه م دیکش ی... سرم رو از دستش م

 یم روزیقاتل! حالش هر روز بدتر از د

ش، ها سالم بودنِ پسرش، ناخواسته بودنِ بچه د،یناه مانِی... زا شد

 از اونها و از همه بدتر کاري که یکیمرگ 

ت شد به یبرد ... حاضر نم جنونباهاش کردم نازي رو تا سر حد  من

 شدي! نازي یتلف م یبده و تو داشت ریش

 هببسپارمت  نکهیپست زد، چاره اي نداشتم جز ا یبا چشمايِ اشک که

 و فیبده ... انقدر ضع ریکه بهت ش یکس

 اینرو تا لحظه ي به د دنتیکه چشمِ د یدلِ من یبودي که حت مظلوم

 اومدنت نداشتم، نرم شده بودم ... با

. بغلت .. ینیاي کرد، نه توه هی... نه گال دیرفتم سراغِ ناه شرمساري

 ... هنوز زنم بود ... هنوز دتیکرد و بوس

ز ... ا دمیخوردنِ پسرم رو د ریبار ش نینشده بود ازم ... برايِ اول جدا

 خودش ... یِجز مادرِ خون یي کس نهیس
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 یمک م صی... حر دادیم ریرويِ سرت و بهت ش دیکش یدست م دیناه

 یخواست نازي بغلت م یزدي ... دلم م

 یلیخانگار ضربه اي که بهش زدم  یکرد ... ول ی... بهت محبت م کرد

 ! ... من آب شدنش رو بهیلیبد بود ... خ

... واسه  دیناهسپردمت دست  یبود که م نی... کارم ا دمید چشم

 خودش و خودم و خودت آوردمش تو یراحت

 زیبود که از همه چ یکس زیبود ... عز یکه خال داريیي سرا خونه

 دیخبرداشت ... چون پسرش بودم ... وشا

همه  د کهود از پا درش آورد ... اون بوبود که ز منغمِ اشتباهات  همون

 یمنظم کنارِ هم م استمدارانهیرو س زیچ

 ریهست که به پسرِ نازي ش ديیبفهمه ناه یذاشت کس یو نم دیچ

 زیو همه چ دی... فهم دی! اما نازي فهمدهیم

م شناختمش ... ک یکه نم ی... دوباره شد همون زن ختیبه هم ر رو

 یرو بکشه ... م ارشیمونده بود تو و ک
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 یت ولداشعالقه اي به بودنت ن نکهیدوستت نداشت، با ا نکهی! با ادیترس

 هم بهت قوي بود ... با تشیحسِ مالک

حسِ مادر بودن از همون  یدونست ول یخودش رو مادرت نم نکهیا

 اومدي، نا خواسته گاه ایلحظه اي که به دن

 یمکه نازي  زيیچ اونداد ... بر خالف  یگاه خودش رو نشون م یب و

 تو رو دیناه نکهیاز ا دیترس یخواست! م

 رو که ازم متنفر بود رو هم ازش یمن دیترس یم ی! حترهیبگ ازش

 رو طالق بدم ... دی... مجبورم کرد ناه رهیبگ

.. رفت رد .... اون برايِ بچه هام مادري ک لمیمدادم ... بر خالف  طالقش

 رو هم برد ... تو موندي، ارشیو ک

 یم کیکه بهت نزد ی... نازي به هر کس ريیدرگ ایدن هینازي و  من،

 یکیخواست  یشد حساس بود ... هم م

 یخواست کس یساکتت کنه و هم نم یکن یم هیگر یاز گرسنگ یوقت

 بشه مبادا تو رو ببره! ببره کیبهت نزد

 خودش ... برايِ
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 نِ یبود ب جیگرفت و من مبهوت بودم از حرف هاش ... ذهنم گ ینفس

 یم وونهیاون همه اطالعات ... داشتم د

 !شدم

 رفت :... پنجرهشد ... قدم زد و به سمت  بلند

 نیز تو توِي ااکرد خبري  یبود و ازت مراقبت م دیکه ناه یچند ماه -

 بعدش ... مجبور شدم یخونه نبود ول

 تهخبر داش زیقرار نبود همه از همه چ یکنم ... ول یرو رسم حضورت

 خواهر و برادرهامون هم از یباشن! حت

 عیسر زی! انقدر همه چدیاز پسرِ ناه یخبر نداشتن ... حت زیچ همه

 دمیخودم هم نفهم یاتفاق افتاده بود که حت

ه خردر عرضِ چند ماه شدم پدرِ سه تا بچه از خونِ خودم! باال چطور

 میکه مجبور شد دیرس ییکارِ نازي به جا

ودش خ... نازي رفت و قلبِ منم با بستري اش کنم  یروان مارستانِیب

 اومدي، ایبرد ... از همون روزي که به دن
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و ! همه ي خدمتکارها رمشکل... مشکل پشت  انیمشکل آوردي ک برام

 به اونا ازيین گهیمرخص کردم ... د

رسن بنه آوردم که به کارايِ خو دی... به جاش سه چهار نفر رو جد نبود

 یشد ... کس یدفن م دی... گذشته مون با

 آبرويِ ايِ... بلد بودم چطور دهنِ همه رو ببندم ... بر دیفهم یم دینبا

 مادرامون ... نازي د،یخودم، نازي، ناه

 یم قیبستن، بهش آرامبخش تزر یشد، دست هاش رو م بستري

 تا گهیدو هزار راه  ،یکیالکترکردن، شوك 

 ه،یانر ث... هر روز، ه دمیبشه، خوب بشه ... و منم باهاش درد کش آروم

 هر لحظه ... نازي خوب شد و برگشت ...

م نستتا تو دیسال طول کش کیقبولِ من به عنوانِ شوهر برگشت ...  با

 ذره اي محبتم رو تو دلش جا بدم ،یکم

کنه  بولکه من رو به طورِ کامل به عنوانِ شوهر خودش ق ی... و تا وقت

 رانی... تا باالخره م دیسه سال طول کش
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...  ادد یرويِ خوبش رو بهم نشون م یکم یزندگ دیاومد ... شا ایدن به

 یهنوز هم که هنوزِ از نازي سرکوفت م

.. .ده  یاش رو نشون م نهیاوقات ک یاوقات ... هنوز بعض یبعض شنوم

 یم دایپ ازیاوقات به پزشک ن یهنوز بعض

 مطمئنم! نیدلش با منِ، حداقل از ا گهید ی... ول کنه

 ازهتزخمِ دلِ من  یکرد ... انگار حرف هاش تموم شده بود، ول تسکو

 خواست، یم ادیسر باز کرده بود ... دلم فر

 خواست: یم لیخواست ... دلم دل یو تمرد م انیعص

 ... ن نبودنمبرايِ نفرت از  یلیکدوم دل چیهمه حرف، ه نیا نِیب یول -

و جلو اومد، دست هاش ر یام شد ... قدم رهیو موشکافانه خ برگشت

 گره کرد: کمرشپشت 

 بود! لیاش دل پس خوب گوش ندادي ... همه -

 یچشم هام م د،یلرز یقدم جلو رفتم ... دستم م میشدم ... ن بلند

 شکستنلحظه وقت  نیاالن، ا یسوخت ول

 بود: ییبازجو... وقت  نبود
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 زیعز و یب یرد، بک دیاشتباه رو تو کردي، نازي کرد، ناه ل؟یکدوم دل -

 کردم؟ یاشتباه کردن ... من چه اشتباه

 و تسیبودم مادرم پسم زد؟ ب رخوارهیش یتاوانِ کدوم گناهم، وقت به

 نیکرد غیهشت سال محبتتون رو ازم در

 م،که من، بودن ییتو، تو ی... حت نیندار یلیدل چیذره اي و ه یحت

 بمونه ازم شتیمتولد شدنم باعث شد نازي پ

 !متنفري

 جمله گفت: کی تنها

 !ستمین -

قط فچشم هام گشاد شد، نه لب هام از هم فاصله گرفت و گرد شد!  نه

 نگاهش رهیاش موندم ... فقط خ رهیخ

 !کردم

 :پلک زد و آهسته گفت ستاد،یمتري ام ا کیجلوتر اومد ...  یقدم

 دیاکه ش یی... اونم تو! تو تونم متنفر باشم یمن از خونِ خودم نم -

 یه به نازي کردم بودي، ولک یحاصلِ ظلم
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 تاختم! یبهش م یوقت ختمیذره ي عشقم به نازي رو تو خونم ر ذره

وخت س یهام م هیر د،یکش یم ریرو ناباورانه تکون دادم ... قلبم ت سرم

 مردم چون همه یمردم! م ی... داشتم م

 شد! یم کونیام داشت کن ف یزندگ زِیچ

 زده زمزمه کردم: بهت

ام  هیگربهم ظلم کردي، زجرم دادي، باعث  شهیتو ... تو هم یول -

 شدي ... کدوم پدري با حاصلِ عشقش

ي کردبه پسرِ بزرگترت رحم ن یکه حت ییکنه؟ کدوم؟ تو یتا م نطوریا

 کجاست؟ ارشی... اصال ... اصال ک

ود سه تا بچه رو ناب یِزندگ یوقت یادعاي پدري کن یتون یم چطوري

 کردي؟

 زد، تلخ: پوزخند

از همه  ادعا داري که ،یدون یام نم یاز زندگ زيیگم چ یم یوقت -

 هان؟ ان؟یخبر داري ... تو چند سالته ک زیچ
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 یو هشت سالِ من دارم عذاب م ستیو هشت سال ... درسته؟ ب ستیب

 و هشت سالِ  ستیب ؟یفهم یکشم ... م

ي درازپرسم چطور اون شب، سه بار به پاره ي تنم دست  یخودم م از

 زد که رهاش کنم؟ یضجه م یکردم وقت

اوان ارم تکردم و هنوز د گهیاشتباه د هیاشتباه،  هیبرايِ پوشوندنِ  من

 دم ... هنوزم! یپس م

 رويِ صورتش زد و گفت: شِیدست به ته ر د،یکش یآه

خاطره ي  ادآورِیبراش  دی.. شا.داد  ینازي بهت بد واکنش نشون م -

 ... دوست نداشت یاون شب بودي و هست

ره ي عالقه به اون دو یعنیبه تو  منمحبت کنم چون انگار محبت  بهت

 شوم ...

 :دمیباز سکوت کرد ... و من باز خروش و

ازي با من مشکل داشت، حق داشت! من پسري بودم که ناخواسته ن -

 ... حاصل ارهیب اشیمجبور شد به دن
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 هی نیمم بد بودي؟ تو هکردن بهش ... تو چرا باها لیاي که تحم رابطه

 نمیکردي زم یسالِ گذشته، چند بار سع

 یگیم ی... تو چ یرو ازم دور کن انمیکردي اطراف یچند بار سع ؟یبزن

 روزهايِتک تک  ؟یگ یم یچ رضا؟یعل

 ته؟ادی...  دمی... زجر کش دمیو هشت ساله ام رو درد کش ستیب عمرِ

 اومدم درِ ادتهی دم؟یخوابِ بد د ادتهی

 کار؟ یکار کردي؟ هان؟ چ یباهام چ شه،یپدرِ عاشق پ اتاقتون؟

 کردم درد نشسته تويِ نگاهش؟ ، یهاش رو بست ... چرا حس م چشم

 آروم جواب داد:

نازي  ایکردم  یتو رو انتخاب م دیبا ایازي! نمجبور بودم ... به خاطرِ  -

 رو! نازي اي که فقط مادرِ تو نبود ... من

 یب مانتخا رو رو هم داشتم ... سارا رو هم ... اگه تو انریاز تو، م ریغ به

 دادم و یکردم، هم نازي رو از دست م

ويِ ت وتبچه هام رو ... بچه هام هم مادرشون رو ... نازي با وجود  هم

 یموند ... نازي ازت م یام نم یزندگ



 

  2531                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 بهت نداره ... چون تو ... ی... حسِ خوب انیک ترسه

 چشم هاش رو چرخوند تويِ  د،یام کوب نهیاش به س اشارهانگشت  با

 چشم هام:

مثه  یهست یعنتل هی... تو  ی! منِ لعنتمن خود... خود  یمنتو خود  -

 خودم!

 بودم؟ رضایعلچشم تويِ صورتش چرخوندم، من؟ من خود  سرگردون

 و گفت: دیداد، موهاش رو به چنگ کش هلم

.. .عاشق شدنت مثلِ منِ  یحت یت ... لعنتحرف زدنت، نگاهت، حرکات -

 ... ندازيیم خودم ادیمنو  یتو حت

 یکشه وقت یچه زجري م یدرك کن یتون ینازي رو ... م اونوقت

 نه؟یب یشباهتمون رو به هم م

 یباهتش نبودم! رضای... من مثلِ عل دمیدهن فرو بردم و نگاه ازش دز آب

 بهش نداشتم ... زمزمه کردم:

 !رضایعل ستمی... ن ستمیتو ن هیمن شب -

 و گفت: دیخند ی... عصب دیخند
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 ان،یک ام رو بهت نشون بدم ... یو هشت سالگ ستیخواي عکسِ ب یم -

 ... یفرار کن تیواقع نیاز ا یتون ینم

 بکوبمش: واریتونستم به د یهام مشت شد ... کاش م دست

! چه تو بِ یي س مهیبرابرِ اصل تو، ن یداره ... اصال من کپ یچه ربط -

 داره به تنفرِ تو و نازي از من ... یربط

 زيیچ هیخوام ...  یم یمنطق لیدل هی...  نیکه در حقم کرد ییها بدي

 ام کنه! یکه راض

 رويِ قلبم و ادامه دادم: دمیکوب

ال و هشت س ستیام رو آروم کنه ... من ب یلعنت یِقلبِ زخم نیکه ا -

 که بهم زيیچ هیبودم ...  لیدل هیمنتظرِ 

 همه عذاب ... حرف بزن! نیدرد، ا نیت بود اتو حق بگه

 گرفت و گفت: ی... نفس دیاش کش یشونیبه پ یدست

 یقت موزخم! که هر  هیاي ... رد  هیبخ هیتو مثه جايِ  یدون یم -

 ادی...  میافت یم گذشته ادی متینیب
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 ین مچو ... اگه باهات بد کردم چون از خودم متنفر بودم! اشتباهاتمون

 ... چون تو رمیخواستم از خودم انتقام بگ

.. ط .فق ومدیوقت ازت بدم ن چیبودي! من ه منخاطره بودي ... خود  هی

 رو گهیدخود  هی دنیچشمِ د

م دوست داشت شهیکه هم ییبه تو ی! وقتمن! خود ی!چون تو مننداشتم

 باشم، بد کیکوچسرپناه  هیبرات حداقل 

ن م انی! کدمیکش یدادم، خودم صد برابر عذاب م یکردم، عذابت م یم

 کردم باهات مقابله کنم یسع شهیهم

نه  ش،خواستَت یتونستم باور کنم بچه اي که نه پدرش م ینم چون

 کنه ... خوب یم یمادرش، داره زندگ

 کنه! یم یزندگ

 عقب رفتم ... زمزمه کردم: ینگاهش کردم ... قدم ناباورانه

 دم؟ یرو ممن دارم تاوانِ تو  -

 زد: تلخند
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 یوقت گم تا یم یچ یدرك کن یتون یذره اي نم یحت ی... ول دیشا -

 اون یتون ی... تو نم یکه جايِ من باش

 تو ادنِد... و من با آزار  یکه توِي دلِم رو درك کن ريیدرد و تحق حس

 درد نهیکردم ... ا یحس رو ارضا م نیا

 ..ي رو .ازن ماريِیب رِیرو گردنِ تو بندازم ... تقص ریخواستم تقص ی! ممن

 هام سوخت، بغض گلوم رو گرفت: چشم

تونم بکردم  چند بار تو دلم آرزو یدون ی! میلی... خ یانصاف یب یلیخ -

 بابايِ من نمیب یبهت بگم بابا؟ حاال م

 یمبچه ي معصوم رو آزار  هیوجدانش،  عذابخاموش کردنِ درد  واسه

 یه من چند سالم بود که حتداد ... مگ

و م راومدم جلودرِ خونه و دست ها یروزي که با سر و کله ي خون اون

 پسم زدي؟ هان؟ یدراز کردم که بغلم کن

 تکون داد: سري

 بهت ی... چرا، وقت انیچرا ک دم؟یفک کردي من همون روز درد نکش -

 قلبم رو تو یکیپشت کردم انگار 
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 گرفت ... مشتش

 داد زدم: تیتوجه به مکان و موقع یب

ازم  رو یمرگت بود که همه چ چه... د  ديیمثه من درد نکش یول -

 فکرِ بچگانه و احمقانه؟ هیکردي ... با  غیدر

... درد داشت  دمیهايِ مشت شده ام رو رويِ چشم هام کش دست

 حاصلِ  دي،یکه همه ي دردي که کش یبفهم

 !ديگناه بو یقصر نبودي ... که بدرد بود ... دردي که تو توش م کی

 ... آهسته گفت: دینفس کش قیهم عم باز

 ردم ...ک گهیاشتباه د هیوشوندنِ هر اشتباهم، . من برايِ پبهت گفتم .. -

 من برايِ سرپوش گذاشتن رويِ اشتباه

م ... خود کردم ... واسه آروم کردنِ تورو معطوف  تمیتمامِ عصبان خودم،

 ... با من بد ریاما نازي ... بهش خرده نگ

 یماگه باهات بد  یوقت نبخش اما نازي رو ... حت چیمن رو ه باش،

 زنه بهت، یکنه، با زبونش زخم م
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 دی.. با. همه سال نیبعد از ا ی... حت انیک مارِی... اون ب ستین رشیتقص

 بهت مهرِ دیبه نازي حق بدي ... شا

ر وقت هن تونه چو یتونه بروز بده ... نم ینم یداشته باشه ... ول مادري

 کنه لحظه یکه به چشم هات نگاه م

 جهیکردم که نت یکه داشتم بهش تجاوز م نهیب یرو م یي من لحظه

 ... ینداره ول ريیاش شدي تو ... اون تقص

با  م،بود دهیهمه سال کش نیحرفش ... با تمامِ دردي که ا نِ یب دمیپر

 بودم: دهیکه چش یتمامِ حسرت وحقارت

و باهت رخواي اشت یو داري ... هنوزم نم ی... داشت یتو داشت یول -

 یخواي قبول کن ی... هنوزم نم یقبول کن

؟ بودن... تو چرا حواست بهم  یاگه نازي مشکل داشت، تو که نداشت که

 بود؟ همه جا بود ... تو شهیمگه نازي هم

... 

 :دیغر کالفه
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واي خ ی... م اشتباه کردم؟ گناه کردم؟ غلط کردم؟ آره! آره ؟یمن چ -

 همه سال نیا نکهیبهت بگم؟ ا یچ

 گناه؟ یدادم؟ به اشتباه؟ ب عذابت

رد م یزدم، دست رو جلويِ دهنم گرفتم ... مرد بودم؟ درست ... ول هق

 نیبا ا یسنگ هم باش چ،یکه ه

 !یشکن یم سرنوشت

 گفتم: یو به سخت دمینفس کش قیعم

حرفات  ات ... منطق نداري واسهنداري واسه حرف لیآره ... آره! تو دل -

 مشت خاطره ي درست و نادرست هی... 

 نهیا وقت بغلت نکردم، واسه چیه نهیواسه ا یگیو م یکش یم رونیب رو

 چی... ه ومدمیوقت مدرسه ات ن چیه

 صهغوقت  چی... ه وقت مواظبت نبودم چیبهت افتخار نکردم ... ه وقت

 ... یوقت ی... حت یات رو نخوردم ... حت

 ... یوقت
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صدام رنگ  ،یمیمشت شد رويِ شکمم ... جايِ همون زخمِ قد دستم

 گرفت: اعتراض

ن و و اوسراغم ... ت ايیکردم چشمم به در بود ب یخودکش یوقت یحت -

 ی... من حت نیومدین ی... ول یزنت ول

رك پس اگه بچه ي نازي از اون به اصطالحِ تو ینامشروع بودم، حت اگه

 نداشتم ... بازم یهم بودم، بازم گناه

...  ودمگناه بودم ... چون معصوم ب یهمه درد نبود ... چون ب نیا حقم

 بچه بودم! اونوقت ... اونوقت شما هیچون 

م، ناخواسته بود ؟یگردنِ من ... که چ نیخودتون رو انداخت ریتقص

 م، اگه نبودم نازي به عشقشحاصلِ تعدي بود

 نیا نینمرد ... بس ک یبرادرِ دو قلوم نم ن،یموند یبا هم نم د،یرسیم

 یمن رو ک یِدلِ لعنت نِیمزخرفات رو ... ا

 خواد کم کنه؟ یم یهمه درد رو ک نیخواد آروم کنه؟ ا یم

 تونستم! یتونستم حرف بزنم ... نم ینم گهید
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 هریبه گردنم ... نگاهم کرد ... خ دمیدهن فرو دادم و دست کش آب

 نی! بدون پلک زدن ... نگاهش سنگرهیخ

 !یلیخ بود،

. ودم ..ب اش هیگفت ... شب ی... راست م ستادیشد بهم ... روبروم ا کینزد

 نی! و چه قدر درد داشت ایلیخ

 !؟ینشه فرزندت رو به خاطرِ شباهت به خودت، برو ی... مگه م شباهت

 !د؟یلرز یبود! دستش م بیورد ... عجرو جلو آ لرزونش دست

...  دیزرويِ موهام ... تنم لر دیدهن فرو برد و بعد آهسته دست کش آب

 !زیتکون هايِ ر نیانگار مسري بود ا

 هاش رو روِي هم فشرد و آهسته گفت: لب

تباه ن بهت گفتم ... نگفتم؟ من اشم ان،یفک کردي برام راحت بود؟ ک -

 یکه بعض یرو اشتباه کردم ... اشتباهات

.. هاشون سرِ ندونم کاري بود . ینداشت ... بعض یلیدل چیه هاشون

 یهاشون هم تنها از رويِ غرور ... ول یبعض

 !رشایاز ک شتریب یتو رو گرفت ... حت یِدامنِ زندگ شتریب اشتباهاتم
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به  دیردم ... پدرم نوازشم کرد؟ دست کشهام رو رويِ هم فش پلک

 دیو هشت سال با ستیموهام؟ پدرم؟ بعد از ب

 یبغض م شتریب یگرفت ول یته دلم آروم م دیداشتم ... با یم یحس

 کردم ...

 تر گفت: آروم

 ینک یاه فکر متمامِ عمر حواسم بهت نبود؟ نه ... اشتب یکن یفکر م -

 ی... خودم رو بهت نشون ندادم ... م

ا ب یداشت یفیچرا؟ چون تو انقدر حساس بودي، انقدر روحِ لط یدون

 زود، یلیبودنت، پسر بودنت که خ مردوجود 

. تو دادي .. یرو لو م زیکه بشه تصور کرد همه چ زيیاز اون چ زودتر

 ساده یلیو داري ... تو خ یداشت یدلِ صاف

 ته؟ادی...  یبش میکه دعواش باعث شد عق یهمون شب ادته؟ی! انیک اي

و رردي دنباشه  ادمیشه  یبود ... مگه م ادمیدوختم ...  نیرو زم نگاهم

 دم؟یکه کش

 و گفت: دی... انگشت گوشه ي لب کش دیکش آه
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ز اي رو که ا هیون شب حواسم بهت بود ... من صدايِ گرمن همه ي ا -

 و پا به دمیشن یکردي رو م یدرد م

 یبشون اخوردم ...  یبود غصه م ستادهیاتاقت ا درِکه پشت  یرانیم پايِ

 خواستگاري، انگار یرفت یم یکه داشت

.. .رزو آبودي ... با همون برق چشم و  من... انگار خود  دمیرو د خودم

 خواست اون شب کنارت بشم ... یدلم م

 دمینازي رو د یوقت یام کج رفت و خواست کنارت باشه ول یلعنت دلِ

 که پکر شد ... که راه گرفت و رفت، خفه

 کردم و رفتم! اش

 رنگ و رمق: یزدم، ب پوزخند

دنت غصه خور نیبه ا یقبول ... حت ؟یبهم محبت کن یخواست ینم -

 همه سال نیا ینبود ... ول ازيیهم ن

 یم هیچطور توج ؟یکن یم هیمن رو چطور توج دنِیبرايِ کوب تالش

 وستش داشتمکه د یکه با زنم، با کس یکن

 ترکم کنه؟ هان؟ یو بهش گفت یدارم قرار گذاشت و
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 صبنکه تازه  یداد ... عکس واریکرد، نگاهش رو به عکسِ رويِ د مکث

 ... روزِ  یب یشده بود ... من، ترانه و ب

 !یعروس

 گفت: آهسته

قانه قولِ تو احم بهه تفکرات مهم نبود، ن یچیچون اون لحظه برام ه -

 بزنم ... فقط نتیبتونم زم نکهیام، نه ا

 و خودمر و تو دمید یجلويِ چشمم بود با نازي ... ترانه رو نازي م خودم

 !نیخواستم ازت دور بمونه ... هم ی... م

 نیسنگ لبمدورِ خودم زدم، ق یدهانِ نداشته ام رو فرو دادم ... چرخ آبِ

 از همه شتریبود، ب نیسنگ بیبود ... عج

 سالها: نیا ي

 کرد؟ام ن یکدوم از حرفات قانعم نکرد ... راض چیکه ه یدون یم -

 شد: نهیبه س دست

از هم رارِ ب... و مطمئنم که ق انیمن تاوان دادم ک یدونم ... ول یم -

 تاوان بدم ... چون به خدا معتقدم ... با همه
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ترسم که  یاشتباهات و گناهام، مطمئن ام جاِي حق نشسته و م ي

 جزايِ گناهام، دامنِ بچه هام و خونواده ام

 ... رهیبگ رو

(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 

 کج شد: لبم

م هبچه هات رو  ،یزي ات رو داشتکه نا ییتو تاوان دادي؟ تــو؟ تو -

 خانِ رضایعل هیبزرگ کردي ... تاوانت چ

 مجد؟

د مر نیا تیتا حاال کجايِ شخص رضایعل نیهاش نمناك شد ... ا چشم

 :فیلطمرد  نیپنهان شده بود؟ ا

ه نن ... زم دوردو تا از پسرهام، ا نکهیا ان؟یک هیتاوانِ من چ یدون یم -

 تونم کنارم داشته باشمشون، نه یم

موندم که  نیاو هشت سال تو حسرت  ستیکنارم بمونن! من ب شهیم

 الِ یگن بابا، با خ یبچه هام بهم م یوقت
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هم  گهیدوتا بچه ي د نکهیبگم جانِ بابا، بدونِ عذابِ وجدانِ ا راحت

 دنیجان شن قِیال هیاز بق شتریهستن که ب

 ... ان

 یبلِ دي تويِ گلوم بزرگتر شد ... ترانه کجا بود که آروم کنه  توده

 قرارم رو؟

 کجا بود؟ ارشی... برادرِ بزرگ! ک گهی... پسرِ د گهید فرزند

 :دیکش یکردم ... آه لیرو به کلمه تبد فکرم

 دونم ... ینم -

 :دمیرويِ لب کش زبون

 ؟یخواي بگ ینم ای یدون ینم -

 :دیمکث کرد و بعد به جايِ جواب پرس یکم

.. همه .سالها  نی همه ي ابه خاطر ... به خاطرِ ؟یبخش یمنو ... منو م -

 ي اشتباهاتم؟

 وقت تويِ چیه دی... بخشش؟ تلخ بود چه قدر خنده هام! شا دمیخند

 پستوهاش نیتويِ فانتزي تر یذهنم، حت
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ه امکه شناسن رضایکردم برسه روزي که مردي، به اسمِ عل یفکر نم هم

 ام، دي ان اي ام، همه ي وجودم ثابت

 کرد، بهم بگه ببخش: یکرد پدرمِ و اون قبول نم یم

 تونم؟ یبه نظرت م -

 مات: د،یسف دیزد، سف لبخند

 تونست؟ یم دیبه نظرت ناه -

 شطرنج شدم: نیابار من مات  نیا

 دت؟یبخش -

 انداخت: نییپا سر

 یلیخداشت ...  یگروحِ بزر دی! ناهدی... بخش رفتیداشت م یآره! وقت -

 از شتریب یلیکمش خ سنبزرگ! با وجود 

 ... دیفهم یحداقل م یکی من

 هازیچ یلیزدم ... خ یم دیحرف ها با یلیبار من سکوت کردم ... خ نیا

 دلم سرد ی... ول یول دمیپرس یم دیبا
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 وچپو  چیهمه سال به خاطرِ ه نیبود ... دلسرد شده بودم ... ا شده

 هايِ دور آدماشتباهات  دیشا دم؟یعذاب کش

بودم  ادهداشتباه که تقاص  نیبود از ا یسهمِ من چ یبود، ول ادیبرم ز و

 به جايِ همه شون؟!

 :دمیبه موهام کش یدست

 دارم به گردنت؟ یبه نظرت من حق -

 :دیدزد یگرفت، نگاه ازم م یقیعم نفسِ

 ... حتما داري ... یفک کنم داشته باش -

 تکون دادم ...: سر

ه تونم ذرکه ب دیروزي رس هی دی... شا دمتیبخش دیدونم ... شا ینم -

 دونم یحاال ... نم یاي درکت کنم ... ول

 ؟یدون یم یول

 بود! ادامه دادم: خودم هیکرد، چه قدر نگاهش شب نگاهم

و ... ام ر یزندگ آدم هايِ نیزتری... اونم عز ستمیکردن ن نیآدم نفر -

 همه نیچون انقدر به قولِ تو ساده ام که ا
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ر، د به زدهیون خاطره ي تلخِ سبا ا یهاتون، حت تیبا همه ي اذ سال،

 که هنوزم که هنوزِ مزه ها رو به دهنم تلخ

 باشم یعیطب ریآنرمال و غ دیتونم ازتون متنفر باشم ... شا یکنه، نم یم

 !میالقلب قیرق اديیمن و دلم، ز یول

ار شده بود ... انگ ادیسکوت کردن ها ز نیکرد ... چه قدر ا سکوت

 هايِ کهیت نیآخر میکرد یتالش م میداشت

انسم ز شاز هم ... ومن با میریو جواب بگ میکن دایذهنمون رو پ مجهولِ

 کردنِ دایرو امتحان کردم برايِ پ

 کنه: یم یزندگ دیهست و شا دمیکه تازه فهم برادري

 کجاست؟ ارشیک -

 ... چه قدر خسته: دیخند

 دونم ... یگفتم نم -

 شلوارم فرو بردم: بِیهام رو تو ج دست

 باور کنم ... دیبا -

 هاش رو تکون داد: لب
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 ... به عهده ي خودت! دونمینم -

 یلیمرد، خ نیدرست نبود ... ا دیکه داد، شا یدونستم که جواب یم و

 !زهایچ یلیپنهون داشت ... خ زهایچ

يِ که انداخت جلويِ پايِ لنگم برا ییکردم تمامِ سنگ ها یم مرور

 نهایي انتونم قدم بردارم ... واقعا همه  نکهیا

 داشت؟ یمزخرف لِیدل انقدر

 تويِ قاب: یِب یو نگاهم رو دوختم به چشم هايِ ب برگشتم

 ست؟ین نمونیاي ب یدشمن گهید یعنی -

 شده بود: کیبهم نزد صداش

ر سزود از  یلیوقت ... اگه دشمنم بودي خ چیاي نبوده ... ه یدشمن -

 داشتم ... همه اش اشتباهات یراه برت م

 یم تیذو ادادِن خودم تو ر بیدلِ خودم، فر نِیبود ... که برايِ تسک من

 از من انتظار ی... ول یکردم ... ول

. .. شهیهم باش باهات خوب باشم ... زبونم تندي نکنه ... نه مثلِ  نداشته

 تونم مثلِ  ینم دي؛یحاال که فهم
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 ... یباشم باهات ول گذشته

 :دمید خودم کیرو نزد رترمیپو صورت  برگشتم

 ؟یو زخمِ زبون نزن یخوب باش یتون یچرا؟ چرا نم -

 لبخند زد: تلخ

 عادت شده ... هیچون  -

د شغ ... دا دیام رو بوس یشونیآورد و پ شیکنم سر پ یبخوام حرکت تا

 جايِ بوسه اش!

؟ کار کرد یچ رضایهام سوخت و اشک نشست رويِ گونه ام ... عل چشم

 د؟یام رو بوس یشونیکار کرد؟ پ یچ

 پر از بغض شد: صداش

 ،ینکن باور دیو هشت سال حسرت داشتم برات پدر باشم ... شا ستیب -

 دونستم، یخودم هم م یطور ... ول چیه

 و فیعض دمت،یباري که د نی... اول یبرام مهم شهی... تو هم دلم ته ته

 چشم هات ... داشتن یزرد بودي ... ول
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 دمیوسبو ات ر یشونیدادن با نگاه هاشون ... اون روز پ یرو قورت م ایدن

 بوسه اي بود که زده نیو آخر نی... اول

 راتبوقت حرف هام  چیه دیلحظه! شا نیبه پسرم تا امروز ... ا بودم

 از امروز هزار بار دیقابل درك نباشه ... شا

 ... یو نتون یخودت رو قانع کن یکن یو سع یهام رو مرور کن حرف

 ی... اگه م یستیچون جاِي من ن ؛دیشا

 ... یکن یجايِ من زندگ دیبا یمنو قضاوت کن خواي

 گفتم: رضایعل صدايِ هیشب ییرويِ گونه ام و با صدا دمیکش دست

بول قکنه ...  هیتون رو توج یرحم یتونه ب ینم یلیدل چیه یول -

 داري؟

 و زمزمه کرد: دیکش آه

 ... یداشتم ... ول شهیقبول دارم! هم -

 قوت گرفت: صداش

کنه ب ییجز راتییتغ ییزایچ هی دیشا م،یبر رونیدر ب نیامروز که از ا -

 و تو هم همون رضامیمن همون عل یول
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 !تلخ... با همون خاطرات  انیک

د ش رهیعقب رفت ... نگاهش رو دور تا دورِ خونه چرخوند ... خ عقب

 فرو نهیآ کهیت کی یزمان کیکه  ییجا

 دیشد، رويِ زانو نشست و دست کش کشیبود تويِ شکمم ... نزد رفته

 که اون شب من غرق به ینیرويِ زم

 شدم: خون

ن شب او ینموند ... ول ادشونیکس بهت نگفت ... چون  چیه دیشا -

 مارستانیدستام بردمت ب نیمن رويِ هم

... 

 هاش رو بهم نشون داد: دست

که  یظلممونن بابت  یم یجلويِ چشمم خون شهیدست ها هم نیو ا -

 که از ییبه جا ديیبهت کردم که رس

زي رو هی... اگه  انمهریدم ک یتاوان پس م شهی... من هم ديیبر یزندگ

 یکم دیمنو ببخش ... شا ،یتونست
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گم ب معادیراحتم بذاره ... که حداقل بتونم راحت به سوگل و م وجدانم

 جانِ بابا ...

 زیچمه بره باز ه رونیدر که ب نیاز اشد و پشت کرد بهم ... گفت  بلند

 وقت گهیمثل گذشته ... پس د شهیم

 :دمیرسپش از یوقت دی... چونه ام لرز دیکه بپرسم ... لب هام لرز نداشتم

 ؟یوقت ... دوستم داشت چیه ؟یدوستم داشت -

 رهیخسمتم،  دی... آروم چرخ ستادیدربِ خروج ا یِقدم کی...  ستادیا

 کی...  قهی... دو دق قهیدق کیشد بهم ... 

ن ... ودبرفته  نیدونم! انگار عقربه ها از ب ی... دو ساعت ... نم ساعت

 شده بود! دیزمان ناپد گهیانگار د

 آهسته لب زد: باالخره

 !دیدونم ... شا یدونم ... نم ینم -

مثبت ... رفت و در پشت  یِداشت ... معن یچه قدر معن دشیشا و

 فکر و ایدن کیبسته شد ... من موندم و  سرش

 !الیخ
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*** 

ي  نهیآ رضایدر پارك کردم ... سرم رو رويِ فرمون گذاشتم ... عل جلويِ

 یکه ب ییهمه ي ما بود ... همه ي ما

برايِ  میدونست یدرست و غلط خودمون رو محق م ل،یو با دل لیدل

 ... گرانیسرزنشِ د

رِ نبود به خاط شیب ینیجن یوقتسرزنش و دوري از بچه اي که  برايِ

 شد! ذریمادرش مبتال به ا

 !نهک ییمخارجش، گدا نیکه مجبور بود برايِ تام یسرزنشِ کودک برايِ

 !یسرطانکودك  کیسرزنش و دوري از  برايِ

که پدر و  ی... کودک حرومزادهکودك  کیسرزنش و دوري از  برايِ

 یمادرش صد در صد اشتباه کرده بودن ول

راش ب یهخدايِ اون باال هم گنا یگناه بود ... وحت یب اديی... ز خودش

 نوشت! ینم

م ام منتظر یاي دوختم که همه ي زندگ ییالیرو به خونه ي و نگاهم

 غم یلیغصه داشتم، خ یلیبود ... خ
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 ودمخپدر، بارها حرف هاش رو برايِ  رضايِیبه قولِ عل دیشا داشتم،

 که دیرس یروزي م دیکردم و شا یمرور م

ر فک شیپ هیثان کیخواستم به  ینم یامروز ... حت ی... ول ببخشمش

 خواستم به ترانه فکر کنم یکنم ... فقط م

ا ب هر طور نیکردم ... هر طور شده و ا یم داشیپ دیبرادري که با و

 !نیشد ... حس یم سرینفر م کیکمک 

 مقدمه رفتم سرِ اصلِ مطلب: یشماره اش رو گرفت ... ب دستم

اسمِ  مجد، ارشِیمردي هم سن و سالِ خودم به اسمِ ک هی یتون یم -

 ؟یکن دایپ دیو اسمِ مادر ناه رضایپدر عل

ته تلب باز کرد  یزده شده بود که چند لحظه اي حرف نزد و وقت بهت

 کرد: یپته م

 ه؟ی... من ... ک ی... چ نی... ا نیا -

 زدم، خسته و داغون: لبخند

 !رضایزنِ اولِ علبرادرم ... همون پسرِ  -
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 یحال م نِیبدم و در ع حیمنتظر بود براش توض دیکرد ... شا سکوت

 شده ام که فعال جونِ  رانیدونست انقدر و

 نیابرگفتم! بنا یکردم و بعد بهش م یم نگیدوپ دیندارم ... با حیتوض

 تنها گفت:

 تونم بکنم ... یکار م یچ نمیبب -

 تونست! یم نیدونستم حس یمن م و

.. دم .... بغضم رو فرو خور خونهرو قطع کردم و راه گرفتم سمت  تماس

 درِ حال رو باز کردم و صدام رو ول

 :دادم

 ترانه؟ بلوطکم؟ من اومدم ... -

 دمیخر زدم بهش ... خنکايِ خونه ي گرمم رو به تن هیرو بستم و تک در

 و زمزمه کردم:

 برگشتم خونه! -

 وشم بچند لحظه بعد که با لبخند اومد استقبالم، اشاره زد که خم  و

 تونستم یم دیام ... شا یشونیبوسه زد به پ



 

  2556                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 و هشت ستیگناه، ب یبرايِ چند ساعت فراموش کنم که منِ ب حداقل

 ... دمیسال بارِ گناه به دوش کش

 ششم: ناباورانه فصل

 سال و هفت ماه بعد ... دو

 :انمهریک

ايِ هسپرد ... اشک شوق نشسته بود به چشم  ترانهه دست بچه رو ب زن

 !دیلرز یهمسرم ... دست و دلم م

 کرد! یم هیزد و گر یم غیبا تمامِ قوا ج پسر نوزاد

 ه وپايِ چشم هام ... ترانه خند دمیگلوم رو گرفت ... دست کش بغض

 کنان بوسه اي به سرش زد و گفت: هیگر

 نکن گل پسر ... هیگر ... زمیجونم مامان ... جونم عز -

 لبخندي به من زد و گفت: زن

 ؟یخواي پسرت رو بغل کن ینم -

 زدم ... کج اندر کوله! لبخندي
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که  ظاريچشم هاش رو نداشتم ... انت انتظارنگاهم کرد ... طاقت  ترانه

 ... جلو رفتم دیسال طول کش سه کینزد

 !دیبلع یرو م ایچشم هاش رو باز کرده بود و دن ه،یگر نِی... در ع

شدم ... دروغ بود که بگم دوستش  رهیمردمک هاش خ یِطوس به

 نداشتم اما ...

 آروم صدام زد: ترانه

 ان؟یک -

 یلی... مهرش خ دمیاش رو بوس یشونیتکون دادم ... خم شدم و پ سري

 وقت بود به دلم نشسته بود!

ار ب نیبه صورتم نگاه کرد ... ا رهیشد ... پسرك آروم گرفت و خ ساکت

 بهش یبود ... ترانه تکون یلبخندم واقع

 و گفت: داد

 !ننشیها منتظرن بب یلی... خ میبهتره بر -

 نیداد؟ ا یبود که داشت عذابم م یحس چ نیدهن فرو دادم، ا آب

 حس غم و شاديِ توام؟
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مک بازوم رو نوازش کرد، آهسته صدام زد، مردمک به مرد ترانه دست

 اش دوختم:

دت م نیمامِ اتکه  ییها! همونا یلیها منتظرن ... خ یلیخ رونیاون ب -

 شونیتنهامون نذاشتن ... پس انقدر پر

 ... رهیگیکه دلم م یدون ی... م نباش

 زن همه کَسِ من بود! نیا د،یچیدورش پ دستم

*** 

رد انگشت به دهان باال سرِ بچه نشسته بود و با چشم هايِ گ وایه

 نگاه ها دوست نیکرد و انقدر ا ینگاهش م

 بود که خنده ي همه رو به آسمون رسونده بود! یداشتن

 دخترش رو رويِ پاش گذاشت و گفت: رانیم

 انِ یمو کع نیکه! پسرعموئه! پسر ا ستین یخوردن نیبابا؟ چته؟ ا هیچ -

 بدعنقت!

 آروم نوزاد رو تو آغوش گرفت ... آزادشبا دست  و
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 نیتلخ که با همه ي احسِ  کیکرد ...  یم ینیرو دلم سنگ زيیچ

 داد! یها بدجور آزارم م ینیریش

 نشست رويِ شونه ام و گفت: نیحس دست

 ... اي بابا ... گهیچته تو؟ بخند د -

 زونِ ی... لبخندي زدم به لب هايِ آو دیبعد سرِ دخترکش رو بوس و

 پدرشکه موهايِ دست  ییو دست ها ژیگالو

 ... دیکش یبه چنگ م رو

رم سگرفت باعث شد  رانیکه پسربچه رو از آغوشِ م مرديبلند  صدايِ

 رو به سمت اش بچرخونم:

 اسمِ جوجه ي عمو رو بگو ... گهیبار د هی -

 کرد: یاز همه درکم م شتریب دیزدم بهش، شا لبخندي

 اهورا ... -

 فت ...ن گگوشش آروم اذا رِیاهورا رو ... سر خم کرد و ز یِ شونیپ دیبوس

 نگاهم کرد:



 

  2560                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

فتن! مگه نه گ یعمويِ بزرگ هی...  یشده ول ریک کنم دهر چند ف -

 !که؟یداداش کوچ

 فت:تک خنده اي کرد و گ رانی... م دیکوب رانیشونه به شونه ي م و

 سهی... ک ریو شل تر بگکم بچه ر هیجان،  ارشیک فقطآره عمو بزرگ ! -

 که! ستیبوکس ن

و ر دخترش ایمیو سرِ اهورا تويِ گردنش جا گرفت ... ک دیخند ارشیک

 و گفت: دیکش رونیب نیاز آغوشِ حس

اشن بتنها  خوان با گل پسرشون یکه مامان و بابا م میبر میپاش گهید -

... 

 وخندها ه لبهمه رو از جا بلند کرد ... ب رفتننه بگم، قصد  نکهیاز ا قبل

 تونستم یاظهار محبت هاشون م

جلويِ کش  زيیچ کینبود ...  خودمبزنم کمرنگ ... دست  لبخندي

 گرفت! یاومدنِ لب هام رو م

بود!  رومآکه عزمِ رفتن کرد، بازوش رو گرفتم ... نگاهم کرد ...  ارشیک

 که شناخته بودمش یمدت نیمثلِ تمامِ ا



 

  2561                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 :دیام رو بوس یشونی... سر جلو آورد و پ

 ... منیمبارکت باشه ... قدمش خوش  -

 صدايِ گرفته اي گفتم: با

 ... شمونینرو ... بمون پ -

 و گفت: دیخند

از  زهیم برهه بابا ... حوصله ي ونگ زدنِ بچه رو ندارم ... خوابم رو به ن -

 !کنمیاش م زونیآو ییجا هی

 ... با خنده هاش، خنده اي کردم ... دیبلندتر خند و

 و گفت: دیتويِ آغوشم گرفت ... آه کش محکم

فردا شب  ... ارهیکه دلم طاقت نم یدونیخونه ... م رمیامشب رو م هی -

 امشب یشم ول یدوباره سرت خراب م

 تو و زن داداش و اهوراست ... مالِ

 ونهگکه کنارم جاي گرفت ازم دور شد، خم شد و بوسه اي روِي  ترانه

 ي اهورايِ غرقِ خواب زد:
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. .. امیم سرشونمانبزرگ و بابابزرگت اومدن، منم پشت فردا که ما -

 ها! ینکن یباشه عمو؟ دلتنگ

 به افسوس تکون دادم: ريس

 ابِ!بچه که خو نیهم خل تري ... ا رانیتو از اون م -

 قروچه اي کرد: دندون

ارم د یفهمه چ ی... تو خواب هم م دهیبچه هوشش به خودم کش نیا -

 !گمیم

 و رفت ... دیاهورا رو بوس دوباره

 رونیب وراکردم که ترانه از اتاقِ اه ختهیبه سالنِ به هم ر ینگاه خسته

 که مدت ها قبل، متعلق به یاومد ... اتاق

 بود! یالیخ نوزاد

دم کر ... جلو رفتم، دستم رو دورِ کمرش حلقه زکاريیکرد به تم شروع

 آهسته دمش،یکش خودم... به سمت 

 :گفتم

 ب تا حاال ...صبسه ... خسته شدي از  -
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 کرد ... آروم گفت: نگاهم

 انگار تو خسته تري! -

 شد: کیهم نزدبه  یکم ابروهام

 ؟یزن یم هیکنا -

 و گفت: دیکش یقیعم نفسِ

 از اول صبح مثه برجِ زهرمار شدي؟ تو چته؟ چرا -

 رو کج کردم: سرم

 ... یچیه -

 زد: پوزخند

 منم باور کردم ... -

 ردم:و بکردن نداشت ... دستم رو بود براش ... سر تويِ گلوش فر کتمان

 شرمنده اتم ترانه ... -

رو  سرمهاش پوست  انگشتو نوك  دیاش تويِ موهام چرخ دست

 نوازش کرد:

 چرا؟ -
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 هام پهلوهاش رو فشرد: دست

 ... یاز خونِ خودت ول یبچه داشته باش هیحقت بود  -

 و دست هاش رو حصارِ صورتم کرد: دیکش رونیسرم رو ب انیگو سیه

 یلیخ ا برام.. اهوردرباره اش . میحرف زد ی... به اندازه کاف انیبسه ک -

 چشم هیشب چشمشرنگ  ی... حت زِیعز

 توئه ... اون پسرِ توئه ... من و تو! هايِ

 :دمیخند تلخ

 کرد ... رییبه مرور تغ چشمشرنگ  دیشا یول -

 :دیام کش نهیرويِ س دست

 باشه، بازم گل پسر من و توئه ... یهر چ -

 اش گذاشتم: یشونیاي رويِ پ بوسه

 شرمنده اتم ... -

 :دمیاش رو بوس گونه

 تا ابد شرمنده اتم ... -

 هاش رو نشونه رفتم: لب
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 ... ستمیتو ن قِیال میمنِ عق -

 رو نوازش کرد: گردنمهاش پشت  دست

 ها ... یحرف بزن نطوريیا مندرباره ي مرد  گهید نمینب -

 رو نشونه رفت: لبم

 یخوام چ یو م... من بچه رو بدون ت یزمیهمه چ زي،یعز ،ییتو آقا -

 ... یکار کنم؟ تو که نباش

 رويِ گلوم: دیکش دست

 که نباشه ... زتیعزوجود  نیا -

 ام، رويِ قلبم: نهیگذاشت رويِ س سر

وام خ یو مر ایدن ،یروح که نباشه، تو که نباش نیتن که نباشه، ا نیا -

 کار؟ هان؟ یچ

 ي اهورا بلند شد ... با هیهام که دورش حلقه شد صدايِ گر دست

 ... میابروهايِ باال رفته به هم نگاه کرد

 :دمیخند

 !یِخطرِ خوب ریآژ -
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 :دیبا اخم خند د،یخند

 گشنشه! یام! حتم بچها  -

 .ردم ..کاش  رفت ... با نگاهم بدرقه شیدر پ اتاقبا قدم هايِ بلند راه  و

 :ترانه

ابا ب یوقت دیخند یکه م ییتکون دادم و نگاهم رو دوختم به اهورا سري

 نگاهممامان رد  د،یبوس یگلوش رو م

 :دیگرفت و آهسته پرس رو

 چند ماهشه؟! یگفت -

 دست هاي نِیکه تويِ هوا و ب کشیزدم به دست و پاهاي کوچ لبخند

 خورد: یپدرم تاب م

 سه ماه و چهارده روز ... -

 گفت: یتیبا نارضا مامان

 ؟یدگواسه فرزند خون ستیکم بزرگ ن هی -

 بود: ردههام رو براِي ذره اي آرامش بستم ... مادرم هنوز قبول نک پلک

 رون؟یب میبچه رو از شکمِ مادرش بکش میمامان، نکنه انتظار داري بر -
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 و گفت: دیهاش رو به هم کش دست کف

 اونوقت ... نید نبود؟ شما تازه دو سالِ ازدواج کردبه نظرت زو -

 دامرو که م یرو حفظ بودم! کلمات کلماتش... تک تک  دمیرو بر حرفش

 برام تکرار کرده بود:

! و ما سال کیو  ی. سسالشه .. کیو  یس انی! کستینه مامان ... ن -

 رو میخودمون بچه دار بش نکهیشانسِ ا

ار ده بچ نکهیباشه واسه ا یکاف لیدل نی... فک کنم هم میندار بایتقر

 !میبش

 :دیخند تلخ

 نیرو آورد گهید یکی بچه ي نی... رفت نیدار شدچه قدرم که بچه  -

 ؟یکه چ

ابا ب ي بابا و نهیزده بود به س هیبه پسرکم کردم که سرش رو تک نگاه

 ییکرد ... بابا یزمزمه م زيیآروم براش چ

 راحت تر از همه قبول کرد حضورِ نوه اش رو: که
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رو  چکسین! همامان؟ پدر و مادرِ اهورا مرد هیچ گهید یکیبچه ي  -

 ینداره ... پدر و مادرش هم پرورشگاه

.. پسرِ . یخونِ من تو رگاش نباشه ول دی... اون بچه ي منِ ... شا بودن

 خودم!

 !خودمهام سوخت ... اهورا پسرِ خودم بود ... پسرِ خود  چشم

 که بازوم رو لمس کرد نگاهش کردم، دلسوزانه گفت: مامان دست

 نکن حاال ... هیخب مادر ... گر -

 بغض گفتم: با

 گه؟ید یکیبچه ي  یبگ ادیمامان؟ نگاهش کن ... دلت م ادیدلت م -

 نگاهش کن چه قدر مظلوم و معصومِ؟

 یتو پرورشگاه بزرگ شه وقت یشیم یچطوري راض اد،یدلت م چطوري

 هیواسه  میزن یلَه لَه م نجایا انیمن و ک

 ونستد یبابا هم م ،یدونست یدونستم، تو هم م یمامان من م بچه؟

 بچه از خوِن خودش هیتونه  ینم انیکه ک
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ذاشتم گا پکه  یباشه ... من همه جوره قبولش کردم ... از روزِ اول داشته

 دونستم اگه روزي مادر یخونه م نیتو ا

را ن، اهوماما یخودم اون بچه رو نُه ماه تو شکمم نگه نداشتم ... ول بشم،

 یبا بچه ي خودم داره وقت یچه فرق

 سالها خودم بزرگش کنم، تر و خشکش کنم، روزِ اول مدرسه قرارِ

 ریقراره دانشگاه بره از ز یکنارش باشم، وقت

ز ا یرو بخورم ... وقت شیسرباز شد غصه دور یردش کنم ... وقت قرآن

 خوشش اومد براش برم خواستگاري یکی

 یمام بابا شد دلم قنج بره واسه بچه هاش که مامانبزرگ صد ی... وقت

 ... مامان، اهورا بچه ي خودِم ... بچه کنن

 ... خودمخود  ي

 ینعیمادر بودن  دمیفهم یي مادر گذاشتم و تازه م نهیرو رو س سرم

 مادر کی یِدلنگران دمیفهم ی! تازه میچ

ن منِ اهورا پاره ي ت یکردم ول یمادرم رو درك م یِو نگران یچ یعنی

 پاره ي تن همونطوري که نیبود ... و ا
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 بود! زیبودم، برام عز زیبرايِ مادرم عز من

 متشسي اهورا که بلند شد، سر بلند کردم و خواستم قدم  هیگر صدايِ

 تازه از شرکت برگشته، انِیبردارم که ک

 آورد: رونیاز اتاق ب سر

 زنه؟ یم ریباز آژ نیا هیچ -

 اهورا کیشد، دست هايِ بزرگش رو دورِ تنِ کوچ کشیو نزد رفت

 و اشک انیمظلوم زل زد به ک پسرکم د،یچیپ

و راش هروزها، اشک  نیا انِیراه گرفتن رويِ گونه اش ... بابا ک هاش

 و گفت: دیبوس

 !زهیریله هم اشک م. چه گوله گو. نگاه کن ..اُه اُه .. -

 دهیو در... بارها تو خود بودنهاش  ومدهیهنوز کنار ن انیدونستم ک یم

 ذاشت یبازم دلِ بزرگش نم یبودم ... ول

که  هايِ ذهنش بشم ريیدرگ کیذاشت من هم شر ی... نم ارهیروم ب به

 دونستم دردش از کجاست! یم

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست
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 خرابکاري کرده باشه ... دیشا نینگاه بنداز بب هی -

 گرد شد: انیهايِ ک چشم

 کنه! یاون نگاه م اد،یاالن م ارشیمن؟ ول کن تو رو خدا ... ک -

 اش: یبه نقره فام هايِ دوست داشتن دمیخند

 پدر هست، عمو چه کاره اس؟! یتا وقت -

 باال انداخت: شونه

ش ا خودداره ب یبچه رو ور م نیپس فردا ا دم،یکه من د ییعمو نیا -

 ... برهیم

لم ه دکصداش رو صاف کرد ... نگاهم کرد، لبخند زد ... لبخندي  مامان

 برفکه وسط  یشیرو گرم کرد، مثلِ آت

 کنه: یزده ات رو گرم م خیبوران تنِ  و

چه ها واد کهنه ي بتا دلت بخ ومرثیک نینگاه بنداز ... ا هیخب مادر  -

 رو عوض کرده!

 ناباورانه به بابا نگاه کرد و گفت: انیک

 آره آقاجون؟ -
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 :دیخند بابا

 م عوض کردم!زنت رو ه نیکهنه ي هم یتا دلت بخواد! حت -

 گفتم: یبار من چشم گرد کردم و شاک نیا

 بابا؟ -

 و بابا با لذت گفت: دیبلند بلند خند انیک

 جونم مامان کوچولو؟ -

ن مو ! عروس تو کوچهیلی... خ میزدم و بغض کردم ... شاد بود لبخند

 بست نشسته بود!

.. د .رو خم کرده بو فشیشده بود که گردنِ ضع رهیخ ییبه اهورا انیک

 هنوز بود سخت بود پسرم هنوزم که

 رو نگه داره ... سرش رو رويِ شونه اش گذاشت و گفت: گردنش

زنه به من، دل و  یم گربه ي شرك زل نِیخب تحفه ... حاال ع -

 چه نمیبب میکنه ... بر یرو آب م گرمیج

 !کردي
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 و کیاهورا و آروم تنِ کوچ سرِنشست، دست گذاشت پشت  نیزم رويِ

 فرش ...کرد رويِ  رینرمش رو جا گ

 :انمهریک

دم زر با نیبه چشم هايِ سرخ و پر از اشکش کردم و برايِ هزارم ینگاه

 داد برايِ  یم لَمتو سرِ وسوسه اي که ه

 لپِ قرمز شده اش! دنیبوس

 شک! یداشتم ... ب دوستش

 !دیداشتم ... به عنوانِ پسرم ... بدونِ ترد قبولش

 ويِ راز دردش  یهايِ ناش هیهمون روزي که کلِ پرورشگاه رو با گر از

 سرش گذاشته بود ... از همون روزي که

اش افتاد، دلش ضعف رفت  یترانه چشمش به چشم هايِ طوس یوقت

 براش!

.. . میدختربچه اي بود رفتنِیها بود دنبالِ کارِ به فرزند پذ مدت

 برايِ به دنیدختربچه اي که بعد از مدت ها دو
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 شدن ... پدر ومادري که دایپقبولش کردن، پدر ومادرش  یسرپرست

 از نهیفرزندشون رو به ک شیمدتها پ یکس

ز دورتر ا لومترهایک یبود و جلويِ درِ پرورشگاه دهیدزد شهرستان

 مادر رها کرده بود قراریآغوشِ امنِ پدر و دلِ ب

رانه ت هايِ هیگر دنِیضجه هايِ اون مادر و د دنِیچه قدر سخت بود د و

 اي که دل به دلِ دخترك داده بود ...

شگاه روربعد اهورايِ چند روزه سر از پ یرفت ... دخترك رفت و مدت اما

 درآورد و دلِ ترانه رو برد ...

 فرار کردم: الیاز فکر و خ ومرثیصدايِ ک با

. بمب همه فکر نداره .. نیپوشک چک کردن که ا هیپسر؟  ییکجا -

 که! ستین

... باز کردنِ چسبِ  چسبحس! دست بردم سمت  ی... ب دمیخند

 به صورتم همان یعیما دنِیپوشک همانا و پاش

... 
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 دهش رهیخاطر خ یِکردن برداشته بود و با آسودگ هیدست از گر اهورا

 بود به شاهکارش!

 یماي چرخوندم که بهت زده نگاهم  ترانهام رو به سمت  یشاک نگاه

 کرد:

 کردي؟ تیبچه اس تو ترب نیا -

 باال رفتنِ صدايِ قهقهه هم همان! و

*** 

وم آر ي... لبخندي زدم به چهره  دمیرو آروم روِي مادر و پسر کش پتو

 ترانه ... و بعد به اهورا ...

 لب گفتم: رِیز

 پدر سوخته ... -

.. شده دست برنداشته بود از خنده، از سر به سر گذاشتن . ارشیک هنوز

 بودم سوژه اش!

ش هان چشم هام گرد شد ... پدر سوخته ... پدر؟ من پدربعد ناگ و

 بودم؟
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 زدم ... زمزمه کردم: لبخندي

 پدر؟ بابا ... -

 قِو بويِ عر دمیاش رو بوس یشونیدهن فرو بردم و خم شدم ... پ آب

 یتنش، بويِ پودر بچه و بويِ خوبِ بهشت

 تويِ مشامم ... آهسته گفتم: دیچیهنوز همراهش بود پ که

 دونه ي من ... هی یکیت برم ... قربون -

 ترانه گذاشتم: یِشونیبعد بوسه اي رويِ پ و

 بلوطکم ... رمیقربونِ تو هم م -

 یم گهیدادم اگه لحظه اي د ینم نیرو ترك کردم چون تضم اتاق

 کردم! ینم داریموندم مادر و پسر رو ب

 رشایشدم که ک یاطیح یِدسته دار پر از چاي به دست راه وانِیل دو

 نشسته بود ... کنارش جاي شیگوشه ا

ام  یدگدو سال و چند ماه بود پا به زن دیکنارِ برادري که شا گرفتم،

 سال کیو  یگذاشته بود اما به اندازه ي س

 کردم! یحضورش رو حس م عمرمون،
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 :رو به دستش دادم ... تشکر کرد، لبخند زد، دلگرم کننده وانیل

 ق؟باالخره دل کندي از اون اتا -

 تکون دادم: سر

 !شهیم یخوردن یلیتو خواب خ -

 گفت: طنتیش با

 مادرش؟ ایپسره  ؟یک -

 رِیزدم که ز هیتک ی... سر به درخت دیغره اي بهش رفتم که خند چشم

 ... میبرگش پناه گرفته بود یي ب هیسا

 ود!ما ... اومدنِ اهورا بهار ب یِ بود و آغازِ بهارِ زندگ زییپا

 گفتم: آهسته

 ه رو بهبچ هی هنکیروزي که ترانه اومد خونه و باهام حرف زد از ا یوقت -

 سال هم از هیهنوز  میریبگ یسرپرست

حس  کردم خسته شده از دستم ... ینگذشته بود ... فکر م ازدواجمون

 بشم، کیبهش نزد نکهیکردم از ا یم
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 یوقت حاصل چیشدنا ه کینزد نیچون همه ي ا شهیبد م حالش

 نداشت ...

رويِ  ستشدمحرمِ اسرارم بود ...  ارشیدادم ... ک رونیرو پر صدا ب نفسم

 شونه ام نشست:

 ... ینگ یتون یم -

 تکون دادم: سر

ز ته اکنم  ینگاه م بگم تا از فردا که تو رويِ اون بچه دیبگم ... با دیبا -

 غصه هیدلم براش پدري کنم ... نه با 

 تونست پسرِ خودم باشه ... یجايِ اون م که

 و دی... بوس دیلبخند زد و خم شد ... خم شد و شونه ام رو بوس تلخ

 برادرانه ها بودم نیچه قدر محتاجِ هم دینفهم

عت باعث شده بود به سر نیکرد ... هم یو خالص محبت م ایر ی... ب

 کیتازِ خانواده ... خانواده ي کوچ کهیبشه 

 ... من

 :دمیام کش یشونیبه پ یدست
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ونستم د ی.. خودمم مام کرد . یو گفت تا راضانقدر گفت و گفت  -

 برم دیبهم بگه بابا با یکی نکهیتهش واسه ا

ه ها بچ ... من سالها با اون هیقض نینداشتم با ا ی... مشکل پرورشگاه

 درك یتون ی... م یکرده بودم ... ول یزندگ

 یکنه و راه نداشته باش ینیغمِ بزرگ رو دلت سنگ هی شهیهم یکن

 چه قدر سخت ِ؟ منم نشیواسه تسک

ا بود ب یس بودم ... راه نداشتم واسه آروم شدن ... سنم کمتر از نطوریهم

 ... میداد لیپرونده تشک نیاوجود 

.. .دم نداشتم بهش ب زيیچ یانتظارِ چشمايِ ترانه وقت دنِیبود د سخت

 تو کنارم ،یاز سخت پر طیو تويِ اون شرا

 ... بودي

ن بود م هیبرادر هم شب نیبود بهم ... ا رهیو نگاهش کردم ... خ برگشتم

 چشم ارش،یک ی... ول رانی... مثلِ م

 شیل پرو به ارث برده بود ... مادري که ده سا مادرشرنگ  یمشک هايِ

 ارشیکه ک ديیفوت کرده بود ... ناه



 

  2580                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 بوده ... پسرش! منچشم به راه  شهیگفت هم یم

.. که .وز رسه ماه بعد از اون  قایدق نم؟یرو بب ارشیبود که تونستم ک یک

 کرد ... دایرو پ ارشیکرد  ن،یحس

 کی...  هاتن یلیتنها بود ... خ ارشیبود از همه جا ... ک دهی! برهیعسلو

 یبا چشم هايِ مشک یبود ول گهید انِیک

... 

. .. تمیر زد ... بدونِ یانگار روزِ مرگم بود! قلبم تند م دمشیکه د روزي

 تمام! یِنظم یبا ب

وِي ن تهام کم توان بود هیداد ... ر یام رو ماساژ م نهیمدام س دستم

 ... یرسان ژنیاکس

رِ ماد کیبرادري داري از  یسال بفهم ینبود ... بعد از س زيیچ کم

 ... یو سه ماه بعد باهاش روبرو بش گهید

.. . یي مشک لهیشد تو دو جفت ت خیزدم، در باز شد و چشم هام م زنگ

 و یبا چشم هايِ مشک انمهريیک

 قهوه اي! موهايِ
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 !دمیرو د ارشیک من

 !هیو گر دنی... تا در آغوش کش ادیو فر دادیگذشت؟ از داد و ب چه

ي دونست برادر یسال بود که م ستی! بمنمن خبر داشت بر خالف  از

 ومدیوقت ن چیه یداره، پدري داره ... ول

ه بدو پسرش  فوتشکه تو سالگرد  ديینخواست ... ناه دی... چون ناه

 گريیو د ییرضا یکی...  دنیهم رس

 !یخون

، اش یاتذ یِتو خونواده ام ... با مهربون م،یکرد تو زندگ دایراه پ ارشیک

 یاش، لبخندهايِ ب یشگیدلسوزيِ هم

 نه،و شوري که زنده شده بود تويِ چشم هاش؛ شد برادرِ ترا انتهاش

 سوگل، ايِیک... داداش  نیسام و حس قِیرف

 کهنیا رشِیسخت بود پذ ی... هر چند کم عادیم ارشِیو ک ران،یم اخويِ 

 برادري هست بزرگتر از من برايِ خواهر

.. داشت .برخ ارشیسالها بود از ک دمیکه تازه فهم ییبرادرها ... و سارا و

 لبخند زده بود ... دنشیو فقط با د
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 بود! دیکه ازش بع لبخندي

، سکوت کرد ... نه دادي بیعج یبرگشته، ول ارشیدونست ک یم نازي

 برايِ بچه هاش تو ینه مانع اديینه فر

ه زده لقاشک ح ارشیک دنِیبار با د نیکه اول رضای... و عل ارشیک دنِید

 بود تويِ چشم هاش!

ي دونست نازي گوشه ا یم دیپلک به هم فشرد و دور شد ... شا یول

 که ... نازي اي نهیب یو داره م ستادهیا

 به پسرهايِ بزرگش! همسرشبود به محبت  حساس

 و برادرم ... من وندیشد سرآغازِ پ نیا و

 نوازش شد رويِ موهام و آروم گفت: دستش

 تو فکر ... ريیم ی... چته تو ه یه -

 چاي به لب بردم: وانیل

رام برور کردم ... و هر بار مسه سال گذشته رو  دوهزار بار اتفاقات  -

 که ییچه بازي ها یتر بود ... زندگ بیعج

 من نکرد ... با
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 به موهايِ پر پشتش: دیدست کش د،یکش آه

واهر خ نکهیآسونِ قبولِ ا یلیخ یکن یم با منم کم بازي نکرد ... فک -

 سر ییو برادر داري و تمامِ عمر تنها

و  ودب رضایوقت ازدواج نکرد ... چون عاشقِ عل چیه دیمامان ناه ؟یکن

 عشق باعث شد ببخشدش ... نیهم

 امبر یسال دست تنها بزرگ کنه ... ول ستیعشق باعث شد منو ب همون

 ییرضایمادرت چطور با عل بِ،یعج

 که اون همه عذابش داد؟ موند

 زدم: تلخندي

 ... یفهم یو هم مچطوري، ت دمیاگه من فهم یعاشقش شد ... ول -

 :دیاش رو سر کش چاي

ون همه ي ا با رضایچون عل دیشده ... شا رضایوابسته ي عل گمیمن م -

 خواستدش ... یاندازه م یبدي هاش، ب

 !شهیموند ... هم پاش

 باال انداختم و ادامه ي حرفم رو گرفتم: شونه
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دم ع یبرايِ گواه یقانون یِپزشک میبر میخواست یم یوقت ادتهی -

 باروري؟

 تکون داد و اخم کرد ... برايِ اونم سخت بود! سر

 ... یبستم و مرور کردم اون روزِ سخت رو ... روزِ صدورِ گواه چشم

ه به کي از رويِ درد ت،یرفت ... نه از رويِ عصبان ینم نیهام از ب اخم

 جونم افتاده بود ...

وهام و متروبروم ... لبخند زد بهم ... دست هاش شونه شد  ستادیا ترانه

 ... چشم هام رو بستم از آرامشِ

 ر کجچشم باز کردم ... با لبخند س دیام رو که بوس... گونه  حضورش

 کرد یکرده بود و زل زل به صورتم نگاه م

 ... آهسته لب زدم:

 ه؟یهوم؟ چ -

 :... ستیدونستم پشتش آرامش ن ی... خنده اي که م دیخند

 ؟یِکنم ... مشکل ی! دارم شوهر خوشگلم رو برانداز میچیه -

 نشست کنجِ لبم: یکج لبخند
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 که خوشگلم ... چه قدرم -

 زد، آروم: پلک

 ... یلیخ -

 مازوبرويِ عضالت  دیام گذاشت ... آروم دست کش نهیبعد سر رويِ س و

 و گفت:

 ... ی... ول یش یم تیدونم اذ یدونم برات سخته ... م یم -

 کرد: نگاهم

 ایدن م رو ب... اون حک فتهیب یبشه، هر اتفاق یبدون، هر چ نویا یول -

 اهاتم ... خب؟ب شهینه، من هم

 رو راهنمیهايِ پ قهیزنگ خونه که بلند شد ازم فاصله گرفت،  صدايِ

 مرتب کرد و گفت:

 برو که منتظرتن ... -

و  کرده دمغمبه صورت  نهیتو آ ینشونده، نگاه شیشونیاي رو پ بوسه

 گرفتم ... شیراه خروج در پ
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 دوش به دوش و کنار هم متعجب ارش،یو ک رانیو م نیحس دنِید با

 چشم گرد کردم:

 !نیکرد یچتونه؟ لشکر کش -

 زد: رانیمبه پشت  یدست د،یخند ارشیک

 ؟کهی! مگه نه داداش کوچمیرو اسکورت کن مونیاخو میاومد -

 لبخند زد: یمصنوع رانیم

 آره ... -

باز  دنکر یقانون یِساختمونِ پزشک یِکه من رو راه یساعت میتمامِ ن و

 لبخند زد! یهم مصنوع

 !یچیاومد از اون راهروها و اتاقها ... ه ینم ادمی یچیه

 حکم! کی...  تیصداها و حرف ها و در نها جز

 ...کم به باروريِ من  یلیخ دیهم همون حرف ها ... باز هم ام باز

 بار، حکمِ عدمِ باروري من ... نیا و

 !اشتدبچه دار شدن ... درد  من در ییِحکم دادن به عدمِ توانا رسما

 درد داشت! یلیخ
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که ساختمون رو ترك کردم نگاهم خورد به  دهیشونه هاي خم با

 کرد ... یصحبت م رانیکه داشت با م یارشیک

د که بلن نیپايِ چشم هاش ... حس دیکش یکه تند تند دست م یرانیم

 لبخند زد و قیعم ارشیصدام کرد ک

 :گفت

 ما؟مرد  ریش نیکار کرد ا یخب چ -

 تکون دادم و آهسته گفتم: سر

 تموم شد ... -

 نییاانداخت، آروم صداش زدم که سر به پ نییو سر پا دیآه کش رانیم

 جوابم رو داد:

 هوم؟ -

يِ تو چونه اش گذاشتم ... نگاهم که به خونِ رِیشدم و دست ز کشینزد

 چشم هاش خورد ابروهام باال رفت:

 ه؟ینطوریچرا چشمات ا -

 رو زد: یکیپالستهم اون لبخند  باز
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 !یِ... آلودگ یچیه -

زد به دروغش،  یچشم هاش، پوزخند م تويِصداش و اشک  بغضِ

 آهسته گفتم:

 کردي؟ هیگر -

 نشونم داد: شترینه، دندون هاش رو ب یتکون داد به معن سر

 ؟یواسه چ ه؟یگر -

 غرغر کنان گفت: ارشیک د،یقطره اي رويِ گونه اش چک و

 آب بزن! هیگم اون صورتت رو  یساعته دارم بهت م هی -

 ام نهیبه س یشونیپ رانیتموم نشده بود که م ارشیجمله ي ک هنوز

 سر داد! هیچسبوند و هاي هايِ گر

 هق زد: دمیموهاش رو که بوس رويِ

ه من کارت رو ب تیخر نی... خدا نبخشتم ... بب انیخدا نبخشتم ک -

 کجا رسونده ... لعنت به من! لعنت!

 :دیام رو بوس نهیشونه هاش رو نوازش کرد ... س نِیب دستم
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 شمیم مخعذاب ... دارم  نیا رِیز رمیمی... دارم م شعوریمنِ خر، من ب -

 ... آخه چطوري تحمل کنم که تو ...

 دور کردم و دست گذاشتم رويِ لبش: نهیرو از س سرش

 نگو! خب؟! یچی... ه رانینگو م یچیه! سیه -

و ر رانیدست به شونه ام زد و م ارشیرو بست ... ک سشیهايِ خ پلک

 شدم! یکه داشتم خفه م یجدا کرد از من

 بازوم رو فشرد و پلک باز کردم ... شتریب دستش

 هاش رو گره کرده بود: اخم

 تو؟ ییکجا -

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست

را اهو هنکیاز ا ارش؟یک یدون یکردم ... م ی... داشتم فکر م یچیه -

 ستمیاصال ناراحت ن مونیاومده به زندگ

 نکهیز اتونم بچه دار بشم؟ ا یناراحتم که چرا من خودم نم نیاز ا یول

 با حسرت به زناي باردار دیبا شهیترانه هم
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که  رهخویداره مثه خوره وجودم رو م نی! ادهیعذابم م نیکنه ... ا نگاه

 تونه بچه اش یتونه مادر بشه، م یترانه م

 واسه خاطرِ من ... یول ارهیب ایخودش به دن رو

 حرفم: نِیب دیپر

 واسه خاطرِ تو نه ... -

 زد: یکمرنگکردم، لبخند  نگاهش

اسه خاطر خودش و دلش ... مطمئن باش اگه تو، تويِ دلش نبودي و -

 ینم یکرد ... راض یکاري نم نیهمچ

 نیو ا ارهاز مادر شدن بزنه و کنارت بمونه ... اون دوست د نکهیبه ا شد

 دوست داشتنِ که کنارت نگهش داشته

 یکن یداري به عشقش شک م یعنی یناراحت یگیم نطوريیا ی... وقت

 ترانه هم یکن یچون حس م ی... ناراحت

داري به اون، به احساسش و به  نطوريیناراحت بشه ... ا ممکنِ

 ... یکن یشک م مشیتصم

 تکون دادم، آروم گفتم: سري
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 جِ یگوري! دونم چط ینم یباشم ... ول یخوام واسه اهورا پدِر خوب یم -

 !جمیگ

 بوسه اي دوباره به شونه ام زد: د،یخند

حفه ي ت... حداقل بهتر از بابايِ  یشیم ینگران نباش ... بابايِ خوب -

 خودمون ...

 مقدمه گفتم: یشدم و ب رهیکش اومد ... به آسمون خ یکم لبم

 نه ... ایدونم به ترانه بگم  یکاري کردم که نم هی -

 شد به صورتم: رهیمکث کرد، خ یکم

 داري تو گفتنش؟ دیکار کردي که ترد یمگه چ -

 گرفتم! یازش کمک م دیشدم به چشم هاش ... با رهیخ

 :ترانه

 دمیکش رونیزد ب یلب هاش که هنوز مک م نِ یرو از ب ریش شهیش آروم

 دست از خوردن یبود ول دهی... خواب

 ! شکمو بود پسرکم ...داشتیبرنم
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.. و موهاي کمش رو پس زدم . دمیعرق کرده اش کش یِشونیبه پ یدست

 نِیریتويِ خواب لبخندي زد ... ش

 !نِیریش

اش که چشم هاش باز شد و  یشونیشدم و آروم بوسه زدم به پ خم

 ر نه انگارشد تو چشم هام ... انگا رهیمصر خ

 خواب بود! که

 به پشتش زدم ... آروم! یرو رويِ شونه ام گذاشتم و دست سرش

 ناگهان صدايِ عاروقش بلند شد ... لبخند زدم: که

 اي جـــونم ... -

 رويِ کمرش ... دمیبعد دست کش و

 افتادم که بچه اي بشه فرزند خونده ي ما؟ نیبه فکرِ ا یک

 رهیخ نویزیحوصله لم داده بودم و به برنامه هاي تلو یروزي که ب دیشا

 بودم ... و همون روز بود که برنامه اي

.. .رد کشد ... و همون برنامه روِي اعصابم قدم رو رفتن رو شروع  پخش

 انقدر که باالخره رفتم سراغش ... از
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ي ا بچه یشناختم زمان یکه م یینفري پرس و جو کردم ... از کسا چند

 رزندي قبول کرده بودن ... کهرو به ف

 ن؟شه؟ همون مهر و مبحت رو بهش دار یاون بچه، براشون بچه م ایآ

که چشم هاش  یانیصحبت کردم ... ک انیمطمئن شدم با ک یوقت و

 حرف از بچه زدم و چه قدر یوقت دیترس

 !ردمترس تو چشم هايِ م دنیداشت د درد

ادر مرا کرده بود ... برادرم مستقل شده بود ... سا رییتغ زهایچ یلیخ

 شده جمعمونوارد  ایمیکشده بود ... دخترك 

 کی. شرنداشت .. انیاي به ک یپدرم بده گهیو از همه مهم تر ... د بود

 کرد، اموالش رو پس دایرو پ قشیرف نا

 حساب کرد با داماد ... یو حسابش رو ب گرفت

 ايِ لحظه که من لذت ببرم از گرم نیا برايِ میدیقــدر عذاب کش چه

 رويِ شونه ام ... پسرم کیتن کوچ

 :دیچیپ یزن هنوز تويِ گوشم م صدايِ
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 دیگذره با یتر از پنج سال از زمانِ ازدواجتون مچون شما کم -"

 از یکی نکهیبر ا یعدم باروري مبن یگواه

.. . یانونقد ... بعد هم رون دیریبچه دار شدن رو نداره، بگ ییتوانا نیزوج

 به طور یو چون خب فرزندخواندگ

 "...  شهیتون هم برطرف م یمشکلِ سن کشهیطول م یدوسال متوسط

.. و .به دسته ي مبل برام دردناك بود  انیقدر فشارِ دست هايِ ک چه

 تنها کاري که از دستم براومد نوازش

 زده ي دستش بود ... رونیهايِ ب استخون

ت رويِ شونه ام نشس یکه دست دمیش کشبه سر ینق نق اهورا دست با

 دست رو حفظ بودم از نی... گرمايِ ا

ش از حضور دمیمن رو، روحم رو، تنم رو مرور کرده بود پس نترس بس

 ... لبخند زنان به سمتش برگشتم ...

ويِ ر آزادش دست... با پشت  دیرو از آغوشم به آغوشِ خودش کش اهورا

 هگونه اش رو نوازش کرد که پسرکم ک

 به خواب رفته بود، لبخندي زد ... دوباره
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 اهورا: فیرويِ چونه ي لط دمیدست کش آروم

 ه ...د یفک کنم موهاي دستت قلقلکش م -

 فت:؛ گصدا ... نگاهش رو از پسرکمون گرفت ی... آروم و ب دیخند انیک

 م؟یرف بزنبا هم ح ارشیبرم اهورا رو بدم به ک -

 به پلک هايِ بسته ي پسرکم کردم: ینگاه

 اون بنده خدا که ... ارش؟یبه ک شیخب چرا بد -

 حرفم رو: دیبر

 نباشه بهتره ... -

 به جونم افتاد، نگاهش کردم: دلهره

 گفته؟ زيیچ یشده؟ کس زيیچرا؟ چ -

 تکون داد: سر

 ه قدر استرس داري تو آروم باش!چنه بابا ...  -

 زد و آهسته گفت: یچشمک

 !کنمایوگرنه خودم آرومت م -

 ... شیحرف زدن بهم نداد، اتاق رو ترك کرد و من موندم و تشو فرصت
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و م رنشوندم ... موها نیکه برگشت، دستم رو گرفت و رويِ زم دوباره

 نوازش و زمزمه کرد:

 ... نایکنن ا یترم م وونهیهر روز د -

 دو ابروم گذاشت و گفت: نِیزد، بوسه اي ب لبخند

 ط ...... فق ستین ی... به خدا جايِ نگران یکن ینگاه م نطوريیچرا ا -

ه لب باز کنه! چنگ زدم ب ردمتا م ردمو من م دیرويِ لب کش زبون

 بازوش:

 !گهیبگو د -

 گرفت: یقیعم نفسِ

 کاري کردم! هیترانه ... من  -

و  دیزگ... لب  دیکوب یکردم ... قلبم تاالپ تولوپ تويِ دهانم م سکوت

 گفت:

ا ر. خب ... اهوايِ ..من ... من ... من رفتم ... خونه ... من ... مامان و باب -

... 

 .کج کرد .. وارید... نگاهش رو به سمت  دیاش کش یشونیبه پ یدست
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*** 

 :دیکش یسردم خط م دستاش، پشت  اشاره انگشتبا نوك  آروم

 گه،یدر کن ... ده سال بذار کنار و عاقالنه فک قهیدق هیاحاساتت رو  -

 روزي اهورا هیباالخره  گهیپونزده سال د

 دنشاومدنش  ایبه دن یفهمه که پدر ومادري داشته که باعث و بان یم

 کنه، قیدرباره شون تحق دی... و با

 رو چکسی... اونا ه جوونِحقِ اون زن و مرد  نی... ا بشناسدشون

 ادشونیکه  چکسینداشتن و ندارن ترانه! ه

 ادشی یچیکه ه کهیدارن که اونم انقدر کوچ ییاهورا هیزنده کنه ...  رو

 ی... و االن بچه ي ماست، وقت ادینم

و  ادیري طو هی دیبابا ... با گهیمامان، به من م گهیباز کنه به تو م زبون

 تا شرمنده میکردیخاطره شون رو حفظ م

 زن و هیا ... اون میرو ادا کرده باش نمونیجلويِ بچه مون ... تا د مینش

 و دو ساله بودن ... تو پرورشگاه ستیبرد م
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.. شون پرپر بشن . یشده بودن ... و خدا خواست که اول جوون بزرگ

 بچه شون شده چشم و چراغِ خونه مون

 هی که نهیهم به گردنمون داره ... و ا یحق هیچشم و چراغ  نیا یول

 که فرزندخونده مونِ، دیفهم یروزي وقت

پدر  یقتواش رو بشناسه ... از  یداشته باشه که پدر و مادرِ واقع زيیچ

 و مادرش فوت کردن صاحبخونه اشون،

 رهدایمرو همونجا نگه  لیو اسباب و وسا دهیاجاره نم یرو به کس خونه

 اون دو تا هیو اسباب و اثاث ادیب یتا کس

 ازینش خب اون بنده خدا هم به خونه ا یرو سروسامون بده ... ول جوون

 من ... خب من ... من خونه یداشت ول

 ...لش داخ ريیم یوقت یلونه ... ول هیبگم ...  ی! خونه که چدمیخر رو

 نیو نگاهش رو بهم داد ... غمگ دیکش یهام سرد تر شد، آه دست

 هاش: یبودن طوس

 وارید وپزخونه ... رو در آش هیو  کیسالنِ کوچ هی...  ادیدلت به درد م -

 پرِ از عکسايِ خودشون و عکس روزايِ 
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 و گرديیکلِ عکسهاشون رو م یوقت ادیاهورا ... دلت به درد م اولِ

 ادیجز دو نفر! دلت به درد م ینیبینم یچیه

 یخواست وقت یکه نوشته دلم م یخون یدفترِ پدرِ اهورا رو م یوقت

 اومد پدري داشتم که بهم ایپسرم به دن

ه کاالن  یکه حت دنیر خونه رو با ذوق چبگه ... ترانه انقد کیتبر

 کشن، ینفس نم ایدن نیاالن که تو ا ستن،ین

 ینچنا... انقدر بزرگ نبود که خرجِ آن یکن یذوق و شوق رو حس م اون

 چون دمیرو دستم بذاره ... خونه رو خر

ه ک مریحق رو ازش بگ نیا میتونیپدر ومادرشِ ... ما نم ادگارِی اون

 زيیاش رو بشناسه و چ یپدرومادرِ واقع

روز  هی یمسلما وقت یبچه اس ول یلیداشته باشه ... اهورا االن خ ازشون

 شه ... من اون یم یبفهمه، ازمون شاک

ش ادرو م پدرتا برايِ اهورا بمونه، خاطرات  دمیرو خر کیي کوچ خونه

 کمدشون، لشون،ی... لباسهاشون، وسا
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طوري بمونه که پدر و همون واریشون رويِ د یعکسايِ عروس یحت

 ... دنیاونا رو چ خودشونومادرش با دست 

. کردن .. یروزها زندگ دن،یپدر و مادرش تو اون خونه نفس کش چون

 ها رو براش نگه ادگاريی نیا دیترانه ما با

 امونِ! فهیوظ نی... ا میدار

 که شده بود ... لحظه اي یبود! منطق یهاش درست بود ... منطق حرف

 خونه اي که دنِیلب باز کرد و خبرِ خر

شد  ینم و مادرِ اهورا قبل از مرگ ساکنش بودن رو بهم داد، باورم پدر

 کار رو کرده باشه ... کاري که از نیا

 حاال ... ینبود ول یدرست نبود ... عقالن نظرم

چطور  حِس حضورشون رو یحفظ کرد ول ییرو جا لیشد وسا یم دیشا

 ینگه م ادگاریبرايِ اهورا به  دیبا

 م؟یداشت

چه رو داشت، کاري کرد که هر پدري برايِ ب شیکه تمکنِ مال یانیک

 از گذشته ادگاريی کیکنه ...  یاش م
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 چیه هبزرگ از پدر و مادري ک ادگاريِی کیبراش به جا گذاشت ...  اش

 !دیوقت نخواهد د

 .سخت و تلخ بود برام .. شونیکس یو ب ییتصورِ درجه ي تنها یحت

 :دیکردم ... پلک هام رو بوس بغض

 ... بغض نکن خانمم ... بغض نکن -

 :دمیلرزون پرس ییصدا با

 حقشون نبود ... بود؟ -

 :دینگاهم کرد، قطره اي رويِ گونه ام چک گنگ

 بودن؟ جوون یلی... خ شیمامان و بابايِ واقع -

 هاش نم گرفت: چشم

 ی.. من م.بودن ... ترانه، من  فیهم خوشچهره ... ح یلی! و خیـلیخ -

 دونستم یرو اهورا ... م یدونستم حساس

 که ... ادین تخوش ممکنِ

ه بکه  زيیتونستم از چ یرو تويِ گردنش فرو بردم ... مگه م صورتم

 یمگه م اد؟یصالحِ بچه امِ خوشم ن
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 لبمق نِیحسِ تلخ ته نش کیبچه ام رو نخوام؟ فقط ...  یِخوب تونستم

 گلوم برايِ بِیشده بود که با هر تکونِ س

 شد! یتويِ تمومِ وجودم پخش م شیبردنِ آب دهانم، تلخ فرو

 ،یبعد از مرگ، هفته اي، ماه ینباشه که حت یقدر سخت بود کس چه

 بار برات فاتحه اي بخونه و کی یسال

 !زهیبر یاشک

 زوج شده بود ... نیا بِینص یسخت نیا و

 :که رويِ سرم نشست لب هام از هم باز شد انیي دوباره ي ک بوسه

ن انقدر خوب که هر وقت از او م،یکنیانقدر خوب اهورا رو بزرگ م -

 خوشحال باشن ... دن،یبچه شون رو د ایدن

 نه؟ مگه

 رو بلند کردم، لبخند به لب داشت: سرم

 ... آره مامان کوچولو ... زمیآره عز -

*** 
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 ويِ بود ... آروم و ساعد ر دهیخواب انی... ک مدیبه اتاق کش یسرک

 گذاشته ... یشونیپ

 دست هام به خواب رفته بود ... نِ ینگاه کردم که ب ییاهورا به

که  انیکي  نهیشدم ... لبخند زدم ... آروم اهورا رو رويِ س تخت کینزد

 راهنشیدکمه هايِ بازِ پ نِیاز ب

رو  انمهریتنِ ک کشیبود گذاشتم ... فوري دست هايِ کوچ مشخص

 که گاه و یچنگ زدن و صدايِ نق و نق

ه ک دیطول نکش ادیداد فرو خورده شد ... ز یاز خودش بروز م گاهیب

 از هم فاصله گرفتن ... یکم انیپلک هايِ ک

 ییداخواب بود، اما دستش نشست رو تنِ پسرکم ... با ص جِیو گ خمار

 خش دار زمزمه کرد:

 بابا؟ زِیعز -

.. . دیکش اهورام کیرمق انگشت هاش رو روِي تنِ کوچ یم و ببعد آرو و

 دیکش ریام ت ینیي ب غهیلبخند زدم و ت
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 نیود اب هرفتیبود ... پذ رفتهیکامال اهورا رو پذ انیحسِ خوب! ک نیا از

 پسر، پسرِ خودشِ!

ت پدر تخ کردم ... رويِ یعقب رفتم و از دور به نماِي روبروم نگاه یکم

 و پسري به خواب رفته بودن ... پدري

دونستم،  یحاضر بود هر کاري بکنه برايِ پسرش و پسري که م که

 ی... م پدرششد پشت و پناه  یروزي م

 رسه! یروزي باالخره م نیهمچ کی دونستم

 :انمهریک

 رِی.. ز. دمیدو رونیرو پارك کردم و درش رو باز کرده و نکرده ب نیماش

 رو در خونهامان راه  یشالقِ بارونِ ب

م کدو نبستم ... کفش هام رو هر سرمرو پشت  اطیگرفتم ... درِ ح شیپ

 به گوشه اي پرت کردم و در رو با شتاب

 کردم ... باز

 نیما هتداده بود،  اهورا دیکه ترانه خبر از تبِ شد شیپ یساعت مین از

 برام سخت شده بود! دنیاالن نفس کش
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 گفت: لبا ه نهیتهم مامان

 ؟یکن یدر رو باز م نطوريیواي پسر چرا ا -

 ام رو کنار زدم: یشونیرو پ سینفس زنان موهايِ خ نفس

 ... خوبه؟ اهورا ... را ... اهورا -

 سر تکون داد: نگران

 باشه! دیبا انیکگفت  یم ی. ول.. مشیبه ترانه گفتم خودمون ببر -

 ورد ک یم هیرمق گر یو ب فیگرفتم ... اهورا ضع شیرو در پ اتاق راه

 ترانه هم پا به پاش!

د و دلم آب ش دمیو داغش رو بوس کیکوچتخت زانو زدم و مشت  کنارِ

 هاش! دستاز حرارت 

 اهورا به بغل زد: د،یمون رو د یشونیکه پر نهیتهم مامان

 ؟یار بزنز نجایا ینیبش ادی! ترانه؟ زنگ زدي شوهرت بگهید نیپاش -

و وم رگرفت ... ترانه هق هق کنان بلند شد وباز درجلوتر راه سمت  و

 چنگ زد:

 بچه ام! انیواي ک -
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 رديدورِ کمرش حلقه کردم ... انگار نه انگار ما همون زن و م دست

 چیخبري از ه شیپماه  کیکه تا  میبود

 مون نبود! یاي تويِ زندگ بچه

شت و گو که فرزند از پوست و میرو داشت ییتمامِ پدر و مادرها یِنگران

 خون خودشون داشتن ...

 فیکه نشستم، تمامِ وجودم شده بود گوش و ناله هاي ضع فرمون پشت

 و هزاران دمیخر یرو به جون م اهورا

 ودب دهیرو به آغوش کش کشیکردم تمامِ دردي که تنِ کوچ یدعا م بار

 !زهیبه تنِ من بر

 اش!رفت و بارون هم پا به پگ یکه هر لحظه شدت م یکیاز تراف امان

ر پس وي مادر  هیبا صدايِ گر بارونشر شرِ قطره هايِ پر قدرت  صدايِ

 خانم کالفه از منهیشده بود ... ته یقاط

 هاي ترانه گفت: هیگر

ي؟ به نکن ... مثال مادر هیچه هالك شد! انقدر گربس کن ترانه ... ب -

 خودت هم پا به یآرومش کن نکهیجا ا
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 ؟یزن یزار م پاش

به  یشتم کی... کالفه از تراف دیاهورا رو بوس پايِهق زد و کف  ترانه

 فرمون زدم:

 ... ی... لعنت یلعنت -

 یمن نروو کیشد ... تراف یاهورا کردم ... نم سرخبه صورت  ینگاه مین

 کم بشه ... بارونکه شدت  یشد تا وقت

 تکون دادم و گفتم: سر

 ومده؟ین نییبهتر نشده؟ تبش پا -

 :دیاهورا کش سِیخبه صورت  یدست رانهت

 دتر شده که بهتر نشده ...نه ... نه ... ب -

 نهداورمریکردم که پشت به پشت راه رو غ ییها نینگاه به ماش دوباره

 بند آورده بودن!

هم رو گانکرد ...  یناله هم نم یحت گهیبه اهورا نگاه کردم که د دوباره

 چرخوندم ... نهیترانه و مامان تهم نِیب

 موند ... ینم یاز پسرم باق زيیقرار به انتظار بود چ اگر
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به لپ هايِ گر گرفته اش  یو نگاه دمیکش سمیبه موهايِ خ یدست

 کردم ...

 ی.. راهشدم . ادهیرو باز کردم و پ نیشد صبر کرد ... در ماش ینم گهید

 پايِ یوقت مارستانیتا ب ادهینبود پايِ پ

 پسرم وسط بود! جونِ

م شردف نهیو به س دمیچیرو که باز و اهورا رو تويِ کت پ عقبسمت  درِ

 گفت: لترانه با ه

 ؟یکن یکار م یچ -

 سر به فرمون اشاره زدم و گفتم: با

 !نه کیافتر یول شهیاهورا تموم م میبمون می... بخوا رلپشت  نیبش -

که  یالحدر  دمیها دو نیماش نِی... از ب دمیبگه دو زيیچ نکهیاز ا قبل

 زد! یام رو داغ م نهیس یحجمِ داغ

و هست که ترانه ر دهیانقدر عاقل و فهم نهیدونستم مامان تهم یم

 بار برام ترانه مهم نبود! برام نیکنترل کنه و ا

 اي مهم بود که جونمون به جونش بسته بود! بچه
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 ... پرستار که دیرس مارستانیاز آب شده بودم که پام به ب سیخ

 شد ... اهورا رو از کمینزد عیسر دیرو د تمیوضع

 و دکتر رو صدا زد ... دیکش رونیب آغوشم

 یي پسرم بود که رويِ تخت رهیفقط نگاهم خ گهیم یچ دمیشن ینم

 شد ... یگذاشته م

 هام مشت شد و پاهام سست ... دست

 ... نییپا دمیزنان بهش سر هیو تک دمیکش واریرو به کنارِ د خودم

 یب رنطویکه چه به سرِ پسرکم اومد که ا دمیبستم و از خودم پرس پلک

 د؟یکش مارستانیحال کارش به ب

*** 

 :روبرومرو نوازش کردم و گوش دادم به حرف هايِ مرد  ترانه دست

 هیعیطب نیا و فیکم هم ضع هی... سرماخورده ... خب  ستین زيیچ -

 که ترسوندتتون ... در دشی... و تبِ شد

 که نیکرد یچون تبش باال بود و کارِ خوب نیدیترس یم دیبا واقع

 خطري چی... االن ه مارستانیب نشیرسوند
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 خونه! نشیببر نیتونیم گهیساعت د هی...  کنهینم دشیتهد

ا که ب ییرالبخند زنان از کنارمون عبور کرد ... نگاهم رو دادم به اهو و

 کرد ... یچشم هايِ خمار نگاهمون م

 ندهرو پوشو پسرم کیغر غر کنان ملحفه اي که تنِ کوچ نهیتهم مامان

 بود رو مرتب کرد:

 یچیه ديی.. د.و زاري کرد منو هم ترسوند  هیدختره گر نیاز بس ا -

 اش نبود بچه ام؟

 کرد: یاهورا زد که قان و قون یِشونیبعد بوسه اي به پ و

 ؟یمگه نه مامان -

 ییااش رو از ج هینگاهم کرد و بعد ... تنها صدايِ خفه ي گر ترانه

 سري نهی... مامان تهم دمیشن قلبم کینزد

 تاسف تکون داد: به

 و اونجا نبودي!تکردن  یداشتن ختنه اش م یخدا رحم کرد وقت -

. .. ي ترانه اوج گرفت و اهورا هم بغض کرد هیحرف صدايِ گر نیا با

 گفتم:گرد  ییمتعجب و با چشم ها
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 ترانه؟ -

م ا نهیهاش رو دورِ کمرم محکم تر کرد و سرش رو مصرانه به س دست

 لبخندي زد و نهیفشرد ... مامان تهم

 رو ترك کرد و در همون حال گفت: اتاق

لوم گر و کله زدم سدختر  نیآب بخورم ... از بس با ا وانیل هیمن برم  -

 خشک شد!

 د خواسته شد!خو یاهیکردنِ نخود س دایپ یِرسما راه و

 رو باال آوردن: ترانههام صورت  دست

 ... ستین شیزیکه چ ديید ؟یکن یم هیگر نطوريیچرا ا -

 زد: هق

 اگه بود! -

 :کوريیزدم،  لبخند

 !ستیحاال که ن -

 :دیاش لرز چونه

 ؟یاگه بود چ -
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ه ي کتجربه ا یساده اي بود ... پدر و مادرِ ب یِمجهول کیي  معادله

 رو از سرنگذرونده یدورانِ حاملگ یحت

 ادهس یِسرماخوردگ کیدست وپاشون رو گم کرده بودن در برابرِ  بودن

... 

 :دمیاش رو بوس یشونیپ

ذره  هی...  میکر کنف میتون ینم ومدهیکه ن زيی... به چ ستیحاال که ن -

 شهیاونم رفع م که فیکوچولومون ضع

از  تربد ارهیخواد دندون درب یم گهیمدت د هی... اون هنوز اول راه ،

 دیکشه ... اونموقع هم با یرو م نشیا

 ؟یکن هیگر نطوريیا

 و گفت: دیکش راهنمیاش رو به پ ینیب

 !دمیترس -

 اش زدم و بعد گفتم: یشونیاي به پ بوسه

 !شیشوریکردي خودت هم با دست م یرو دماغ راهنمیخودت پ -
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موند رو  رهیخ نگرانشنگاه  یهاش کمرنگ به خنده باز شد ول لب

 ما شده بودن ... خِیکه چشم هاش م ییاهورا

 کرد: زمزمه

 یوقت شهی.. هم! واي خدا .رمیمیم یبچه بزرگ بشه من از نگران نیتا ا -

 تب کنه؟ نطوريیخوره قرارِ ا یسرما م

 ی.. وقت.بره مدرسه  ی... وقت فتهیراه ب یوقت اره،یدندون درب یوقت بعد

 ... بخواد بره دانشگاه

 حرفش: نِیب دمیپر

نه تو یکاري که م نیون االن هنوز پوشک پاشه و مهم ترمترانه! بچه  -

 !باباشِبکنه، خرابکاري تو صورت 

 کو تا بره دانشگاه! حاال

 کرد: سمیبه موهاي خ ینگاه میو ن دیخند

نر ه یلیسازه خنکارت رو  زییسرما نخوري! بارونِ آخر پا اريیشانس ب -

 کردي!
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ت و شدنِ ترانه دس کینزد دنِیکه با د اهورا،بعد راه گرفت سمت  و

 پاش رو با شور و حرارت به حرکت در آورد!

 نیبه ا یعنیکرد؟ مادر؟  یشدنِ مادرش رو حس م کینزد د؟یفهم یم

 زودي به ترانه عادت کرده بود؟

 اي کرد و ترانه با تمامِ عشقِ مادرانه اش گفت: عطسه

 ونت برم؟آره قرب ؟یکنیعطسه م اي جونم مامان ... -

 :دیبچه گانه اي گرفت، موهايِ اهورا رو بوس لحنِ

 شلما خولدي پسملم؟! -

حکم به دست گرفت، پاش رو م ترانهکه انگشت  ییزدم به اهورا لبخند

 اهورا نیدرآورد ... ا ییتکون داد و صدا

 پسرِ خودم! بود،

*** 

 کمششتونستم با دستم که رويِ  یم یرويِ پام نشسته و به سخت اهورا

 قفل کرده بودم، کنترلش کنم ... جنب
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 ادد یواکنش نشون م طیبه مح شتریکرده بود و ب دایپ شتريیب وجوشِ

 و تو اون لحظه داشت تمامِ تالشش رو

 یمبود  زیرويِ م یدست شیکه تو پ یسرخ بِیبه دست آوردنِ س برايِ

 کرد!

 مینکرد و  یرو که تازه تپل تر شده بودن رو دراز م ییدست ها مدام

 داد ... هنوز تمامِ  یتنه اش رو حرکت م

 شد! یتر م نیریهماهنگ نشده بود و هر روز ش حرکاتش

 و گفت: دیخند سام

 رو بده بهش! بیس بابا چشمِ بچه در اومد، اون -

 نگران بود گفت: شهیروزها هم نیکه ا ترانه

 زنه! یگاز م نه ها! ندي بهش ... -

 عاديیخنده اي بلند کرد و دست هاش رو دورِ سوگل و م ارشیک

 تو جمع حضور رانیممحکم کرد که به لطف 

 جمع بود: شهیاز هم شتریروزها ب نیکه ا ی... جمع داشتن
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از کله  بی. س.. نیلحظه تصور کن هیجوجه دندون داره مگه؟  نیآخه ا -

 اش بزرگتره!

ن داد لیمن تشک مظلومِپسرك  هیخنده عل کُرِو سام، گروه  رانیبا م و

 جمع رد نِیوار از ب یبازرگان امیپ وای... ه

ش ا همیدندون هايِ نصفه و ن دنِیو خنده اي کرد که دلِ جمع با د شد

 رفت!

و  شل ... رويِ دست هام ستادیو از حرکت ا دیبغض کرد، لب برچ اهورا

 ول موند و دلم سوخت برايِ چشم هايِ

 !والشیهايِ ه ییبود از خنده هايِ عموها و دا دهیه ترسآبش ک پر

ده ام پنهون کردم و بوسه اي به موهايِ پرپشت ش نهیرو توي س سرش

 اش زدم:

شما رو هم  وايِیه نیهم انریآقا م ده؟یزورتون به بچه ي من رس -

 صورتش رو کرده بود تو هندوونه، ادمونِی

 هلل؟که ان شاءاا ادتهی! رونیزد ب یتو سوراخِ دماغش هندوونه م از

 سرخ از خنده گفت: ارشیک
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 باباش شده بود! هیچه قدر شب -

 خنده کنان گفت: عادیم نباریا

ود بشلوارش زده  خرابکاري کرده بود از پاچه ادتونه؟یرو  یمحمد عل -

 یبعد هاج و واج به باباش نگاه م رون،یب

 کرد؟

رم نده کنان کناخ نیخم شد، حس نیدست به دل گرفته، رو به زم سام

 یتات یرو رها کرد تا تات ژینشست و گالو

 قدم برداره و گفت: کنان

 !استفاده کنه اتشیواسته از تجربخ یخب باباش تجربه داشته ... م -

 با لبخندي رويِ لب گفت: هیهد

 ن؟یآورد ریشوهر منو مظلوم گ -

 جمع گردوند ... نِیچاي ب یِ نیس و

.. .دا و ص سرتا سر بچرخونه به سمت  زدیبه اهورا بود که زور م حواسم

 زدم به شکمم و هیدوباره کمرش رو تک

 !بیبه س دنیدوباره تالشش آغاز شد برايِ رس باز
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 رو به من گفت: نهیتهم مامان

ک فس زور زد ... باز  دیرو بده بهش ... بچه ام ترک بیمادر اون س -

 هی! اصن یپوشکش رو عوض کن دیکنم با

 ه لبش مزه کنه!رو بزن ب بیس ذره

بود  هختیروزها اعصابِ همه رو به هم ر نیاي که ا یباز با نگران ترانه

 گفت:

 تونه بخوره که! ینه ها ... نم -

 نثارش کرد: یچپنگاه  نهیتهم مامان

چه ات بدونم ... تو  یرو م نایبزرگ کردم ... ا من خودم چهار تا بچه -

 دیبا گهیدو ماه د هیچهار ماهه اس، 

 هشبرو بده  بینداره ... نگفتم س راديیبدي ... پس ا یغذا کمک بهش

 ذره بزن به زبون و هیقورت بده که ... 

 تو دهنش ... هالك شد بچه خب! فتهیتا مزه اش ب لبش

و  بیس به ینگاه دیپوست کنده به دستم داد ... با ترد یبیبعد تکه س و

 به مامان انداختم ...
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 ییابا چشم ه ژیو گالو یو محمد عل وایه یساکت شده بود ... حت جمع

 که لب باز ییبودن به اهورا رهیدرشت خ

 پوست کنده شده بود ... بِیي س رهیخ بیعج یبود و با حرص کرده

 تکون داد و آهسته و با دییمامان سري به تا

... لحظه  دمیرو به لبش کش بیلرزش داشتن س یکه کم ییها دست

 اي مکث کرد و بعد لب هاش رو جمع

ه مز و دوباره سر جلو آورد برايِ دی... صورتش شاد شد ... خند کرد

 خنده اي کرد و گفت: ومرثی... ک بیکردنِ س

 ... چه خوشش هم اومده! اي جاي نوه ام رو -

 تکه اي پرتقال به سمتم گرفت: فرشته

 ... نیهم امتحان کن نویا -

م ه ... باز دمیزك رو از دورش جدا و به لبِ اهورا کشهايِ نا پوست

 خوشش اومد ... بچه ام شده بود سوژه ي

 !جمع
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 هوراا کیکرد و آبش رو به لبِ کوچ یکه انارِ دونه شده رو له م یرانیم

 که تکه اي موز بهش ارشیک ایزد  یم

 رسوند! یم

 خنده کنان گفت: نهیتهم مامان

 !نیاریب رشیزي گاسباب باگفتم مزه کنه، نگفتم که  -

و ن راون جمع بعد از سالها طعمِ خونواده داشت نِیاون لحظه، ب من،

 کردم ... یحس م

راحت  يِجا یحت نکهیسرو صدا! به ا نی... به ا یشلوغ نیزدم به ا لبخند

 نوري که نینشستن هم نبود ... به ا

 شده بود ... شتریب شهیانگار قدرتش از هم امشب

و بندبندش  دیلباسم رو به چنگ گرفت ... به دست هايِ سف اهورا

 انداختم ... وبوسه ام نشست رويِ بند ینگاه

 هاش ... دست

م مسربود ... ه امیرو حس کنم که همه ي دن یزن گرمِتونستم نگاه  یم

 بود!
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 بلند کردم و گره خورد مردمک هامون به هم ... لبخند به لب سر

 ...داشت، لبخند به لب داشتم 

 تونستم حرکت لب هاش رو حس کنم: یم

 دوست دارم ... -

 کردم: زمزمه

 ... شتریمن ب -

 ندمویم یباق دمیکش یدوست داشتن تا ابد، تا روزي که نفس م نیا و

 !موندیپابرجا م دیبا ،یزندگ نی... ا

*** 

م، خونبودم که صدايِ در باعث شد سربچر دیبار یکه م یبه بارون رهیخ

 جمع تنها نیهمه رفته بودن و از ا

 رو نداشت منتظرش باشه، کنارم نشست: یمونده بود که کس یارشیک

 وقت ... هی... سرما نخوري  هاسرد  -

 بازوهام رو در آغوش گرفتن: شتریهام ب دست

 نه ... خوبه ... -
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ازي موهاش رو به ب اديیز دیبه صورتش کردم، تارهايِ سف ینگاه مین

 گرفته بودن ... آروم گفتم:

 بچه اي! ،یزن ؟یباش یزندگ هیبه فکر  ستیوقتش ن -

 کردم: یاش رو با پوست و استخون حس م یتلخ د،یخند

 ده آخه؟ یخانواده زن م یب هیبه  یک -

 کردم: اخم

 خانواده اي؟ در ضمن ... یتو ب -

 راستم باال رفت: ابرويِ

 !گهیواسه خودشِ د یآخه؟ زنِ هر ک دهیبه تو م زنش رو یک -

خت و نداا ریاي نثارم کرد ... سر به ز وونهیبه بازوم زد و د یآروم مشت

 مکث گفت: یبعد از کم

 هی یتون ی.. نمرو ندارم . چکسیخانواده ام ... ه ی... ب انیهستم ک -

 یام رو درك کن ییتنهالحظه هم وسعت 

... 

 :ختمیرو به کامش ر یبار من تلخ نیزدم، ا پوزخند
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سال  ستیمن؟ تو ب ؟یجلويِ ک یزن یحرف م ییمن؟ داري از تنها -

 من که ؟یمادرت کنارت بود ... من چ

 از پدر و مادرم ... دمید یمحبت یي همه ي عمرم ب اندازه

 نگاهم کرد: غمزده

 رو هم! زی... عز یرو که داشت یب یب یول -

 سال ... چشم هام سوخت! هر چند دمیکش یمادربزرگهام آه ادآوريی از

 یخال شهیگذشت، جاشون هم یم

 !موندیم

 شونه ام رو فشرد: ارشیک دست

 !الیخ یمرد ... ب یه -

 کردم: بغض

 !براشدلم تنگ  -

 شد: شتریدستش ب فشارِ

 یکنیه درو که وامچه قدر سخت یدون ی... نم مادرمِمنم دلم تنگ  -

 صدايِ یکنه ... بعد ه فتتخونه خ یکیتار
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 جورابات رو همونجا نکهیزنه واسه ا یرو بشنوي که غر م مامانت

 استقبالت ... ادیآب ب وانیل هیبعد با  اري،یدرب

 یمه ک ییو هر صدا یِکیتهش همون تار یرو ببوسه ... ول تیشونیپ بعد

 یشبا خوف م یبعضشنوي تصورت ... 

 کنم ... ی... درکت م انی... سخته ک کنم

نه برادرا اوردم،یرو ن غمشروِي گونه اش، طاقت  ختیاشک که ر قطره

 ی... شونه هاش م دمشیدر آغوش کش

 :دیلرز

هم  رانیو م عادیسوگل و م یشد ... حت میبهت حسود یلیامشب خ -

 !انیرو ندارم ک چکسیمنن ... ه یِناتن

 رو ... چکسیه

 :دمیموهاش رو بوس رويِ

سوگل  ین برادرتم! حتمخونواده ي تو هم هستن ... خونواده ي من،  -

 از من دوست داره! شتریتو رو ب



 

  2625                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

... صبور  دیو به صورتش دست کش دیکش رونیرو از آغوشم ب خودش

 بود و تودار ... به همون سرعت که اشک

 خورد ... یشد، غصه اش رو فرو م یم ریسراز هاش

 و گفت: دیخند یمصنوع

 اخوي! اسودیحسود هرگز ن -

 آروم گفتم: ومد،یکش ن لبهام

 ت کنه!تونه آروم یزن م هیرو حرفم فک کن ...  -

 و گفت: دیخند

 به من؟! دهیزنش رو م یک -

 تکون دادم و گفتم: سري

. خودم .. یرو هم خواست ی... فک کن روش! هر ک ایک گمیجدي م -

 هستم ... نوکرتم!

 و گفت: دیخند

و واسه ! داداش بزرگه منم، بعد تادیگترت ببرو جوجه ... برو بگو بزر -

 ؟یکن یسپر م نهیمن س
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 به تاسف تکون دادم و گفتم: سري

 تو رو هم گرفته ... رانیو م نیحسفک کنم باد  -

 زد: یچشمک

رو  گهیهم بادمون همد دیبا نیداد ماد با اون نخودي که شما به خور -

 !رهیبگ

 ن:شدم و شروع به قدم زدن کردم ... گامهاش کنارم راه گرفت بلند

 ناراحت شدي؟ -

 رو لحظه اي بهش انداختم: نگاهم

 نه! -

 کرد و گفت: یپوف

 ناراحت شدي! یگفتم جدي نگرفتم حتم -

 باال انداختم: شونه

 یو حتت یول می... همسنِ هم اینتم کدلنگرا ینه ... عادت کردم ... ول -

 نداري واسه ازدواج ... رو در نظر یکس

 نشست گوشه ي لبش: پوزخندي
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رايِ زرگتر از اهوبداشت االن بچه ام  یباهام سرِ جنگ نم یاگه زندگ -

 تو بود!

 به روبرو گفت: رهینگاهش کردم که سري تکون داد و خ متعجب

 یم خواستم ... وانمود یخاطرِ دختري رو م ش،یهفت سال پ شیش -

 . تنها بودم،خواد .. یکرد خاطرم رو م

 نیمثه حس یدرست و حساب قِیرف هی یرو نداشتم ... حت یچکسیه

 ... یبرايِ تو! بدجور دلبسته اش شدم ول

 رابرو رويِ سرم خ امیدن تیخواستگار امیخوام ب یبهش گفتم م یوقت

 کرد ...

 و آهسته تر گفت: یزد به درخت هیتک

رو  چکسیکس و کارم! گفت ه یزل زد تو چشم هام و گفت که ب -

 یندارم که پشتوانه ام باشه ... گفت حت

رات م جندارم که برام بره خواستگاري ... چطوري اونوقت به خود مادري

 که بهش بگم باهام ازدواج کنه؟ دمیم

 کرد: یزد و به چشم هايِ مبهوت و گشاد شده ام نگاه تلخندي
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ه همه اسو کیشر هیبه  ستمین لیم ی... منم ب هینطوریآره داداش ... ا -

 که راه هی... ک یول عمرمي لحظات 

 دلِ تنها؟ هان؟ نیبا من و ا ادیب

 نشست رويِ شونه اش: دستم

 م،یرات در نظرگرفتبرو  ی... اگه ... اگه کس شهیم دایمطمئن باش پ -

 ی... راض رانیو م هیهد ایترانه  ایحاال من 

 اي؟یب یشیم

 و یلیشناختم ... با همه ي کم م یبرقِ کم سويِ ته نگاهش رو م خوب

 کیدونستم دوست داره  یترسش، م

 داشته باشه ... شونه باال انداخت و گفت: همدم

 همه تون؟ ن؟یمونیه ... فقط ... کنارم منباشه ... چرا که  -

 سري تکون دادم: دم،یخند

ده صبح نش داداش که سرِ میبخواب میبر ای... ب میشتیر خِیب شهیهم -

 کنه! یرو شروع م دنیکش ریاهورا آژ

 کرد و گفت: یاخم
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 توهما! رهیمن درست حرف بزن کالهمون م با برادرزاده ي -

 :دمیاش کوب نهیبه س یمشت

 ودمم!خاون برادر زاده ات باباش  -

 :دیخند

 ات! خب بابا ... مال خودت تحفه -

 .رو .. ريبراد یکرد سالهايِ ب یکه کنارش بودم، برام پر م یلحظات تمامِ

 بود، پشت داشتم! برادر ارشیحاال که ک

. از اي بود .. گهیدنعمت  ارشیبودنِ ک یهم بود ول رانی... م داشتم

 اهیوس رهیجنسِ من بود، از همون سالهاي ت

 !دستشناخت، مثلِ کف  یکرد من رو، م ی... درك م

ته نشس بستم نگاهم خورد به ترانه که منتظرم سرماتاق رو که پشت  درِ

 ... ابروهام باال راستهیبود ... آراسته و پ

 :دیپر

 م!فک کنم اتاق رو اشتباه اومد -

 و گفت: دیخند



 

  2630                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 !؟یکن یم انتیگوشِ من خ خِیچشمم روشن، ب -

 گرفتم: سردمدست  نِیرو ب داغشنشستم و دست  کنارش

 خانم؟ یخواي دلبري کن یم -

 ازوم رو لمس کرد:اش ب دست

 خوام همسري کنم آقا ... یم -

 ام، رويِ قلبم زد و گفت: نهیاي به س بوسه

 طرِ بودنِ هام رو به خا یکم توجه اري،یصبوري، طاقت م نکهیاز ا -

 ممنونتم ... از ایدن هی ،یکن یاهورا درك م

 هی یخوابم و حت یبه خاطرِ بودنِ اهورا شبا خسته و کوفته م نکهیا

 کشم شرمنده ام یبه موهات نم محبتدست 

 ... ی... ول

 ام که مهر شد رويِ سخنگوهاش، دستش که نشست رويِ موهام، بوسه

 سکوت کرد!

 آروم گفتم: نمونیکه افتاد ب فاصله
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 هی. االن رق داري ..ف شیترانه ... تو با ترانه ي چند ماه پ ستمینفهم ن -

 تر ... هر نیات سنگ فهیمادري ... وظ

ته اشد ازیکه بهت وابسته باشم، بهت عالقه داشته باشم، بهت ن قدر چه

 باشم به همون حد درکش رو هم دارم

باش ن نی ارانِ... هر چه قدر اهورا برايِ من مهمِ، برايِ تو هم هست ... نگ

 از یازت دلخور بشم ... مگه کس

 که من بشم؟ شهیدلخور م شیزندگ

 ند،موهام رو نوازش کرد ... با لبخند نگاه تويِ صورتم چرخو دستش

 و گفت: دیزدم، خند گوشموهاش رو پشت 

 هم داره ... یپدرسوخته چه زبون -

 يو سر رويِ شونه اش گذاشتم ... عطرِ حضورش رو با همه  دمیخند

 :دمیوجود بلع

 !یکیبهم نزد نطوريیا یوقت یحتبرات تنگ ، شهیدلم هم -

 حلقه شد: دورم دستش

 ه؟!ن...  بچه نیو ا ییتو ایکه همه ي سهمِ من از دن یدون یم ان،یک -
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 افتاده رويِ بازوش رو باال دادم: لباسِکردم، بند  نگاهش

 دونم ... یم -

 :دیکش یقیعم نفسِ

 ات شدم ... غهیي که صسه سال گذشته؟ از اون روز -

 ام نشست رويِ شونه اش: بوسه

 فک کنم! -

 بست، زمزمه کرد: چشم

 چه قدر زود گذشت! -

رجم ه خرو تمامِ شب با عاشقونه هام دادم ... جوابِ مهري رو ک پاسخم

 کرد رو با همه ي وجود دادم ... ترانه یم

من بود، خنده هاش، دست هايِ مهربونش، مادرانه هاش،  نِیتسک

 که کنارم ییهمسرانه هاش، شب ها و روزها

 ... بود

ن، صرموعو تبِ تندمون، خنده هايِ روزانه و دعواهايِ شبانه  نجواهايِ

 ما بودن ... من و ترانه یِزندگ یِچاشن
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از  یبا پسري که از خونمون نبود، ول م،یساخت یرو م یزندگ نیا

 روحمون بود!

 :ترانه

 و گفتم: دمیاهورا رو بوس سر

 ... نکن مامان ... بذار بشورمت -

 یپوف رو به چپ و راست چرخوند و با صدايِ بلند اعتراض کرد ... سرش

 کردم ... مقداري آب که رويِ سرش

 و گفتم: دمینق زد ... خند ختمیر

 ... زمیریمبابا آب رو سرت ن یبگ یگرفت ادیهر وقت  ه؟یهوم؟ چ -

 مداو ی... پسرکم بدش م ختمیدوباره آب ولرم شده رو رويِ سرش ر و

 شدن چشم هاش بشه ... بستهآب باعث 

 و دمیگلوش رو بوس د،یغري کرد و با دست موهاش رو به چنگ کش غر

 حوله دم،یرو به آغوش کش سشیتنِ خ

 ... دمیچیپ دورش
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 یخوندم، نازش م یکردم شعر م یکه لباس به تنش م یمدت تمام

 یخنده هاش دلم ضعف م دنِیکردم و با د

 !رفت

ت در آورد، چشم هام رو درش یمفهوم یرو کج کرد و صدايِ ب گردنش

 کردم:

 نگو که خرابکاري کردي! -

 وود برو جلو بردم و پوشکش رو بو کردم ... کارِ خودش رو کرده  سرم

 کرد! یآسوده خاطر داشت نگاهم م

ش همه تال نیبه تنش زدم، پوشک عوض کردم و خسته از ا یآب دوباره

 و سرش رو دمیرويِ تخت دراز کش

 یدگامِ زنتم ... بودنِ اهورا دیتپ یام گذاشتم ... قلبم آروم م نهیس رويِ

 ام رو منظم کرده بود ... بودم به بودش

 بود! بسته

 ام ... نگاهش نهیکردم که چنگ زد به س یکمرش رو نوازش م آروم

 ام و با نهیکردم، دوباره چنگ زد به س
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 ه؟یدر چما رِیداشت ش ادیدست تکون داد ... پسرکم هنوز به  اعتراض

...  دی... لب برچ دمیرو بوس دشیسفبه چشمم نشست و صورت  اشک

 زمزمه کردم:

 قربونت برم ... گشنته؟ یاله -

.. م .رو تويِ گردنم فرو کردم، بلند شدم و سري به آشپزخونه زد سرش

 براش آماده کردم و رويِ  ريیش شهیش

 نکهیرو، دلم سوخت از ا شهیگذاشتم ... لب هاش که مک زدن ش لبش

 مادر رو نداشت رِیپسرکم حقِ خوردنِ ش

ز اکنم  برایتونستم اون رو س ینم یانقدر ناتوان بودم که حت نکهی... از ا

 دم،یي وجودم ... سرش رو بوس رهیش

 شکوچک... با اعتراض مشت  دمی... چونه اش رو بوس دمیرو بوس لپش

 :دمیرو تويِ هوا تکون داد ... خند

 .شکمويِ خودم .. بخور مامان ... بخور -

 یم دشیخوردن بود، د ریخاطر مشغول ش بِیکه با ط یتمامِ مدت در

 رويِ بازويِ  دمیکش یزدم ... آروم دست م
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 ... نرمش

 مردماي که روِي سرم نشست باعث شد نگاهم رو بچرخونم سمت  بوسه

 که با چشم هايِ پف کرده از خواب

 :دیبود ... خم شد و شکمِ اهورا رو بوس ستادهیسرم ا بااليِ

 هلويِ بابا ... ینترک -

ر که نقدانشست و سر رويِ شونه ام گذاشت ... هنوز خسته بود ...  کنارم

 یکه اهورا رو حموم م یدر تمامِ مدت

 :با اون سر و صدا چشم باز نکرده بود ... خمارِ خواب گفت کردم

 ؟و رو حموم کردنسخت نبود دست تنها هل -

 اي رويِ موهاش زدم: بوسه

 دي؟ی... شما خوب خواب زمینه عز -

 :دیرو بوس بازوم

اراش کشه ... ک یفقط ازم کار م نیحس نیآره قربونت برم ... اي که ا -

 افته رو دوشِ من، همه اش شب یم
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 رو ریژشِ آنق ژیهم گالو شبی... د اريیاخت ایاجباري  ایداره ...  داريیب

 ... نکهیمثه ابه عهده گرفته بود 

 :دیرابروهام باال پ ان،یشد به ک رهیلگدي پروند و با اخم خ اهورا

 کرد؟! نیچرا همچ نیا -

 :دیخند انیک

 دم؟یرو بوس شدي مامانت یرتیشده ... هان پسر؟ غ یرتیفک کنم غ -

 زنِ خودمِ ها!

ست د انیرو رها کرد ... ک شهیزد و بعد ش ریاي از ش گندهمک  اهورا

 هاش رو دورِ تنِ نرم و خوشبويِ اهورا

 نایار کب نی... انقدر تا باالخره عاروق زد و ا دیو آروم پشتش کوب دیچیپ

 بود که گفت:

 جـــان؟ -

، بعد ومدابه صدا در  درکه زنگ  میاهورا تويِ آشپزخونه بود رِیدرگ هنوز

 از جواب دادن به اف اف مشخص شد
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 نِ دیبه سر انداخته و به سالن برگشتم و با د ی... شال ارشِیک که

 با انی... ک ستادمی گرفته سرِ جام ا ِارشیک

 گفت: تعجب

 شده؟ زيیچ ه؟یچ ا؟یک -

 یو رو به من با لبخندي کمرنگ و ب دیبه موهاش کش یدست ارشیک

 روح گفت:

 زن داداش؟ یخوب -

 و گفتم: دیزدم با ترد لبخندي

 شما؟ یممنون ... خوب -

ز ا ییزد برايِ رها یشدم و اهورا رو که دست و پا م کینزد نایک به

 چسبوندم ... نهیآغوشش به س

اش  دهیپر رنگو صورت  دهیعادي نبود، اخم هاي به هم چسب ارشیک

 داره ... یداد مشکل ینشون م

به  فتنر ارايِیپاهام  یچنگ انداخته بود به دلم، انقدر که حت ینگران

 رو ییرایپذ لیآشپزخونه برايِ آوردنِ وسا
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 داد ... ینم

 :دینشست، آروم پرس ارشیکنارِ ک انمهریک

 خبريِ؟ چرا حالت گرفته اس؟ -

 و گفت: دیکش یآه ارشیک

 ... ییجا می... برو لباس بپوش بر یچیه -

ش داصبر شد، ص یب انیرويِ کمرِ اهورا ... ک دمیو دست کش دمیگز لب

 باال رفت:

 ده؟ش یات شده مثه فرشته ي مرگ ... چ افهیچه خبره؟ ق بگود  -

 ت:گف واز صدايِ بلند پدر کرد  دهیبه من و اهورايِ ترس ینگاه ارشیک

 ... حاال تو برو لباس بپوش ... یچیه -

 به مو زد و گفت: یچنگ انیک

گل؟ و ... سوس ران؟یشده؟ م شیطور یافتاده؟ کس یاتفاق ارش،یک -

 !گهیشده مرد ... بگو د یچ

 گفت: دیبا ترد ارشیک

 و سوگل نه ... رانیخب ... م -
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 گفت: لبا ه انیک

 شده؟ شیزیچ عادیم عاد؟یم -

 :دیخم شد و نال د،یسري تکون داد، موهاش رو به چنگ کش ارشیک

 سارا ... -

 رد:کشونه ي برادر رو گرفت و سرش رو بلند  انیتنم شد گوش، ک تمام

 ؟یسارا چ -

 بغض کرده بود، چشم هاش به اشک نشسته بود: ارشیک

 ..سارا و کامران تصادف کردن . -

 مبهوت موند ... انیهام گرد شد ... ک چشم

 :دیبه چشم هاش کش یدست ارشیک

اصال  وانی... حالِ ک تو کمان وانیسارا و ک ی... ول ستیکامران بد ن -

 !انیک رهیمی... داره م ستیخوب ن

 هیمات موند رويِ شونه هاي مردي که گر منشکست و نگاه  وبغضش

 وقت چیکرد براي خواهري که ه یم

 وقت نشد که خواهر باشه! چینکرد ... ه خواهري
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ِي وان یاهورايِ ب یي برادرش مونده بود ... حت رهیمبهوت خ انمهریک

 حرکت زل زده بود به یمن هم ساکت و ب

 و عموش ... پدر

 ... دیو دلِ من هم لرز من، سمت دیچرخ انیهايِ لرزونِ ک مردمک

 !ه؟یچیمون رو تو هم بپ یکدوم طوفان قرار بود زندگ باز

 :انمهریک

ه ب دیرس یرفتم که م یرو م ییبا گامهاي بلند راهرو ارشیک کنارِ

 که خواهرم رو در برداشت ... سارا رو، یاتاقک

چشم هاش خط و نشون  شهیزخم زد بهم، هم شهیکه هم خواهري

 به خاطر نازي سرِ شهیبرام ... هم دنیکش

.. هم که بود، برايِ من خواهر بود . یهر چ یداشت باهام ... ول جنگ

 خون بود!

 یمم لکه د ینسبت به هم خون نبود ... راه یرحم یراه و رسم من ب تو

 که نبود! هر چه قدر هم منرفت دست 

 خواست! یخواستم بد باشم، دلم نم یم
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 ،ستادیکنارم ا ارشیبدم ... ک صیرو تشخ تیتونستم جمع یدور م از

 لب زد:

 کنه ... نکنه ...نکه ...  ستنیخونواده ي کامران هم ن -

 چیتر! اون که ه بیاز من عج ارشینگرانش رو بهم دوخت ... ک نگاه

 وقت نشد کنارشون بمونه، اون که سالها

 خانواده دور بمونه چطور انقدر دلنگران بود؟ نیشد از ا مجبور

 ندسر بل یشد، زن شتریقدم هامون که سرعت گرفت، صدايِ پا هم ب با

 سرخ و پف کرده ... ییکرد ... با چشم ها

 مات نگاهمون کرد و بعد ... یلحظات

ها و رربه من مشتش  دهیهنوز نرس د،یدوتلو تلو خوران  د،یشد، دو بلند

 ام ... نهیکرد و ته ضربش نشست رويِ س

 زد و هق زد: غیزد، ج هق

ر دخترم پ ینیدي بباوم ؟ینیرو بب میاومدي بدبخت ؟یاومدي واسه چ -

 یپر شده تا دلت خنک شه؟ آره؟ واسه چ

 آره؟ ؟یکن یاومدي؟ اومدي بخندي؟ خوشحال یواسه چ ؟یلعنت اومدي
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 نشست رويِ سر و صورتم ... پرستاري هشدار یوقفه م یاش به مشت

 کردن یم یسع ییداد و دست ها یم

 ي،... ناز دیگناه که زانوهاش لرز یمنِ ب دنِیکنن از کوب منصرفش

 مادرم جلويِ پام زانو زد ... چرا انقدر ن،ینازن

 اومد؟ یبه نظر م ریپ

 زد: ناله

 یسه چشن ... چرا اومدي؟ وا یالم دارن پر پر منوه ام، دخترم ... گ -

 اومدي؟

 یم عادیچرخوندم، شونه هاي کامران تو آغوش م تیجمع نِ یرو ب نگاهم

 هیو سوگل هم پا به پاي نازي گر دیلرز

و با ر و پلک هاش واریزده بود به د هیبود که سر تک رانیکرد ... م یم

 درد بسته بود؟

 ییبا شونه ها درموندهمرد  نی... ا رضایموند به عل رهیهام خ چشم

 بود؟ رضایعل دهیخم

 هاش بازويِ نازي رو در برگرفتن: دست
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.. .نه ها ک یم رونتی... االن پرستار ب زمیپاشو قربونت برم ... پاشو عز -

 پاشو فدات شم ...

 ام شد: رهیپر اشک خ ییبا چشم ها نازي

 مدي به خاكاو ؟ینیرو بب نتیي نفر جهیاومدي؟ اومدي نت یواسه چ -

 و شادي ینینشستنمون رو بب اهیس

 ؟یکن

 رف هايحز نبود! بعد ا دیبع گهینبود ... د دیاز نازي بع یرفتار عصب نیا

 کردم ... درد و یدرکش م رضا؛یعل

 حسِ بدي که به نیکردم و حاال ا یبود رو درك م دهیکه کش زجري

 ... دمیفهم یمن داشت رو م

 شدم، دست هاش رو گرفتم: خم

 نکردم! نتونیمن نفر -

 زد: هق

 نیرو نفر کردي، دخترم نمی... نفر یگ ی... دروغ م یگ یدروغ م -

 که سارام افتاده رو تخت، یکردي ... از وقت
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فکرم که  نیدستگاه، همه اش به ا ریرفته ز یکبود و زخم وانمیک

 ... انمهریکردي ک نمیکردي ... نفر نمینفر

 اخت به شلوارم:زانو حرکت کرد و چنگ اند رويِ

. تو رو هم بده ..... حاللم کن تا خدا بچه ام رو ب دی... ببخش دیببخش -

 خدا ...

 :دیبازوش رو کش یعصب رضایعل

 !زمینازي جان ... عز -

زل زده بود به  ریکه متح ارشیکچهار دست و پا رفت سمت  نازي

 مادرم ... مادرم؟!

 حلقه کرد و ناله زد: ایرو دورِ پايِ ک دستش

لم بخش ... تو هم ببخش ... من باعث شدم مادرت آواره بشه ... حالب -

 خوام ... یکن ... من بچه ام رو م

 کن ... حاللم

 هام سوخت ... نازي مادرم بود! چشم
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 که بهم داد، مادرم ییهاش، ظلم هاش و دردها یرحم یهمه ي ب با

 بود!

و ر يِ نازيبازو ارشیدست دورِ کمرش حلقه کردم، ک رضایاز عل زودتر

 ... میبلندش کرد گهیگرفت وبا همد

 ام چسبوندم ... چنگ زد به تنم ... ناله زد: نهیرو به س سرش

.. .بچه ام  کردي ... ببخش ... منو ببخش! نمیکردي ... نفر نمینفر -

 سارام!

 ییضاریلسري به تاسف تکون داد، از کنارم رد شد اما از کنارِ ع ارشیک

 نتونست بگذره که دست هاش نشست

 بازوش! رويِ

 یم قتیاتفاقات داشت تو حق نیکرد صحنه رو ... ا یها باور نم چشم

 بودم؟ زنده بودم؟ داریافتاد؟ من ب

ونه شيِ نشسته بود رو رضایتو آغوشِ من آروم گرفته بود و سرِ عل نازي

 ... ارشیي ک

 به پا کرده بودي؟ امتیق ا؛یخدا
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 :ترانه

.. رو رويِ سرم حس کردم . یشدن دست دهیبودم که کش داریو ب خواب

 باز کردم، مهیچشم هاي خسته ام رو ن

هام  ونهسرخ بااليِ سرم نشسته بود، ش ییاهورا به بغل با چشم ها انیک

 رو از تشک فاصله دادم ... پسرکم تويِ 

 بودم چشم هاش به اشک نشسته؟ دهیزد و من نفهم یهق م خواب

 گفتم: له با

 اش گرفت؟ هیگر یک -

 رو تويِ صورتم چرخوند: نگاهش

 دمیسرکم بد خواب شده بود که به موقع  هیاش نگرفت ...  هیگر -

 بااليِ سرش ...

 جست و جو کردن ... از دوازده شب واریهام ساعت رو رويِ د چشم

 شد: کیگذشته بود، ابروهام به هم نزد

 دم جواب ندادي؟نگ زز یشد؟ چرا هر چ یاومدي؟ چ ریچرا انقدر د -

 فت:فرو برده بود و گ راهنشیزد که سر تويِ پ ییاي به اهورا بوسه
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 م ...تونم جواب بدم تاج سر یس زدم که فعال نمنشد ... بهت اس ام ا -

 رومآنشستم و دست به کمربندش بردم تا باز کنم،  د،یدراز کش کنارم

 گفتم:

 .کنه .. یم تتیذاپاشو شلوارت رو عوض کن ...  -

 :دیکش یرو گرفت وکم بازوم

 دلم برات تنگ شده ... -

، قفل شد ... ابروهام باال رفت راهنشیهام رويِ دکمه هاي پ دست

 نگاهش کردم:

 هان؟ -

ه کا شدم به اهور رهیهاش رو به هم فشرد و بازوش رو دراز کرد، خ لب

 فرو رفته انیک راهنیتنه اش توِي پ مین

 من ... اما پسرك لجباز دمیکش رونشی... دست هام جلو رفت و ب بود

 دوباره توي خواب دست وپا زنان خودش رو

رو  وراآروم پايِ اه انیي پدر گذاشت ... ک نهیو سر رويِ س دیکش جلو

 نوازش کرد و گفت:
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 ولش کن ... بد خلقِ امشب ... -

 :دمیسر رويِ بازوش گذاشتم و دست رويِ پوشک اهورا کش آروم

 نکرده خودش رو؟ فی.. کثآخه . ارهینفس کم م -

چشم هاي  دنِیچونه ام گذاشت و سرم رو بلند کرد، با د ریز دست

 زد: ینیخوردم ... لبخند غمگ کهی سشیخ

 کرده ...هم ن فی... حواسم بهش هست ... کث ارهینفس کم نم -

 لب باز کردم: نگران

 ؟یچ وانیسارا خوب بود؟ ک ان؟یشده ک یچ -

 :پچ پچ کرد د،یاهورا رو عقب کش یو آهسته کم دیرويِ لب کش زبون

 ... ادیم مخب ... قلقلک نطوريیهلويِ بابا، نکن ا -

 کج شده از لبخندي تلخ گفت: یکرد و با لب نگاهم

 !ادی... قلقلکم م خارونهیدماغش رو م یه -

 تر شدم و دست گذاشتم رويِ گونه اش: کینزد

 ؟یخوب ان؟یشده ک زيیچ -

 کرد: بغض
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 ار کنم؟ک یهلويِ من نباشه ... چ نیا ای ،یروز تو نباش هیاگه  -

رد ک کیو به صورتش نزد دیکش رونیب راهنشیپ نِیبعد اهورا رو از ب و

 ... عطرِ تنش رو با تمام قوا فرو خورد ...

 رويِ  یاشک د،یکش مهینصفه ن یغیلگدي پروند و تويِ خواب ج اهورا

 :دیچک انیگونه ي ک

 واي بري سرجات؟خ یجونم هلو جون؟ م -

 زد: یتويِ دلم پشتک وارو م شیتشو

 شده؟ شیزیچ یکس ان؟یک -

ر داد راق راهنشیپ نِیرو کامل باز کرد و اهورا رو ب راهنشیهاي پ دکمه

 نهی... پسرکم باالخره آسوده گونه به س

 ... دیزد و خواب هیپدر تک ي

 و گفت: دیکش یآه انیک

 ون همها نِ یب یکیه به اون کوچهم ... ترانه، بچ وانیسارا کماست ... ک -

 هاي هیدستگاه گم شده بود ... گر
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 لحظه گفتم اگه من جاش باشم، اگه خداي هی دم،یرو که د کامران

 نکرده، زبونم الل تو و اهورا جايِ سارا و

ه بم جون ست،یکه از خونم ن ییاهورا اوردم؟یمن طاقت م د،یبود وانیک

 از سرش ییتارِ موجونش بسته اس، اگه 

 اره؟ی... پس کامران چطور االن طاقت م شمیم وونهیبشه، د کم

 الیکرد که با خ ییبه اهورا ینوازش شد رويِ موهاش، نگاه دستم

 یبود و هر از گاه دهیخواب نمونیراحت ب

 و زمزمه کرد: اوردیاز خودش در م ییصدا

د ... ش یکرد که دل سنگ هم آب م یم هیطوري گر هیکامران  -

 نگاه وانیبه ک یبا چه حسرت ینینبودي بب

 کرد ... نازي ... یکرد، با چه دردي اسم زنش رو صدا م یم

 و دیکش قیعم یشد، چشم هام برق زد ... نفس زینازي و گوشم ت گفت

 دستش نشست رويِ پهلوم ...:

کردن ... با آرامبخش  شیکه بستر نازي انقدر حالش خراب شد -

 کنه ... یداره سکته م رضایعلخوابوندنش ... 
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م هکامران به زور پسرش رو برد تا بستري بشه ... حالِ خودش  پدر

 ... یول ستیخوب ن

 ام: یشونیو بوسه اش نشست رويِ پ دیکش سر

 ...... طاقت ندارم  ريیموقت زودتر از من نَ چیترانه؟ قول بده ه -

ي هام طرح اشک که گرفت، بغض که رد زد تويِ صدام با نفس ها چشم

 ادامه داد: یلرزون

سمِ ررار به ر به رفتنِ، اگه قاگه قرا یول ،یسالم باش شهیان شاءااهلل هم -

 بذار من زودتر برم ... من زودتر ،یِزندگ

ور داقت تو رو ندارم ... ترانه، من ط یروز بودن ب هی... طاقت  رمیبم

 تو رو ندارم ... بودن از

 زدم: ناله

 ؟یزن یم هیچه حرف نیا ان؟یک -

 و گفت: دیگز لب

اشه، ب یارا هر چنکردم تران ... س نشونینکردم ... نفر نشونیمن نفر -

 خواهرمِ!
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ايِ با صد ارب نیبلند کردم که ا انیشدم، اهورا رو آروم از رويِ تن ک بلند

 کردم و آغوشم یپوف ه،یگر ریبلند زد ز

 گفتم: دم،یبهش بخش رو

 ته آخه؟ هان؟جونم مامان؟ تو امشب چ -

هم بلند شد و دستش دورم حلقه شد، سرش نشست رويِ شونه  انیک

 ام:

 منِ که سارا ... ریتقص -

 :دمیرو بر حرفش

 رضا؟ی؟ نازي؟ علداغونت کرده نطوريیا ی! باز کانیتو رو خدا ک -

گرفت،  یش شدت ما هیاي به سرِ اهورا زدم که هر لحظه گر بوسه

 بود: یچه شب ا،یبغض کردم ... خدا

خوب  ب باش، اونام... تو خو شنیهم ان شاءااهلل خوب م وانیسارا و ک -

 ... شنیم

 شد: نییگلوش با درد باال و پا بیدهانش رو به زحمت فرو داد ... س آب

 کار کنم؟ یچ -
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سر  ابروهاش رو، نیآروم گرفت، خمار نگاهم کرد، بوسه زدم ب اهورا

 بالشت کردم و گفتم: ریرو جاگ کشیکوچ

. .. مینک یو بخواب ... فردا بهش فک م ریدوش بگ هی... برو  یچیه -

 باشه؟!

 و ینشویپر نیبود، زن نبودم اگر ا شونیپر مننگاهم کرد، مرد  مظلوم

 دادم ... ینم صیدرمونش رو تشخ

.. م .ق رو باز گذاشتبرداشتم و درِ اتا یکه خواب رفت، بالشت اهورا

 جا به در رو انتخاب کردم و نیتر کینزد

 ... مامموندم که برايِ ذره اي آرامش پناه زده بود به ح یانیک منتظر

که  دمیدست به بالشت کش یحرف یکه جلوم نشست ب سیموهاي خ با

 رويِ پام بود ... سرش نشست روي

 کس و من شروع کردم به حرف زدن ... از همه جا گفتن، از همه بالش

 کس از چیدونستم امشب ه یگفتن ... م

 من! یخانواده آرامش نخواهد داشت ... حت اون
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 وقت دلم صاف نشد با مادر و دختري که زخم زدن رويِ  چیکه ه یمن

 فکر نکردم که نیبه ا ان،یزخم هاي ک

 ن،مفکر کردم که مرد  نیکار کردن، به ا یچ هیکجاست، که بق ارشیک

 که بهارهاش رو ییبا همه ي سالها

کرده  لیکه بهش تحم ییها یگذاشته بود، با همه ي سخت سر پشت

 بودن، انقدر قلبش بزرگ بود، انقدر مهر تو

انسان هاي  نیرحم تر یتنش جاسازي شده بود که ب یو پ رگ

 رو دوست داشت! شیزندگ

ه کد قرار نبو ا،یخدا وار،یزدم به د هیهاش بسته شد و من سر تک پلک

 بود؟ قرار ري،یتقاص مادر رو از پسر بگ

 بود؟! ،یکه تر و خشک رو با هم بسوزون نبود

 ،گهیرو به جرمِ کسِ د یکه من بنده اش بودم، کس ییعدلِ خدا نبود،

 زد! یدار نم

 :انمهریک
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اب ه خوکه سارا با پسرش آروم ب... سه روز بود  دمیبه صورتم کش یدست

 رفته بودن ... سه روز بود که نازي به

خواست ... سه روز  یزد و دخترش رو م یشدن ضجه م داریب محض

 رفت یوقفه م یب رضایعلبود که دست 

 جا اشک یو محمد عل وایه دنِیبا د رانی... سه روز بود م قلبش سمت

 گرفت تويِ چشم هاش ... سه روز یم

 یمپا  ریرو ز مارستانیب اطیو افسرده ح شونیو سوگل پر عادیم بود

 حرف یب ارشیذاشتن و سه روز بود ک

 یش ماخواهر و خواهرزاده  معالجرو دنبال پزشک  مارستانیب راهروهاي

 !دیدو

ه نگا ن،رویحکه سرگشته و  یحالِ کامران شده بود داغِ دلم ... کامران اما

 کرد ... یبه آدم هاي اطرافش م

چه  ومسافرت خاطره ساز عازم جاده شده بود  کی دیکه به ام ینکامرا

 جاده! نیخاطره اي ساخته بود ا
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 رومکه سارا آ ییکرد، جا شهیشبه پشت  یو نگاه ستادیکنارم ا رانیم

 بود: دهیخواب

 !قهیقط پنج دقکردم ... ف یپرستار رو به زحمت راض -

 یم چاشتتکون دادم و آروم گام برداشتم ... دل توي دلم نبود ... د سر

 دونستم یخودم هم نم یکردم حت یکار م

گاه اون لوله هاي تنفس و دست ریتوي اون اتاق، ز ییجا کی... دلم 

 که نشون از ضربان قلبِ سارا داشتن ییها

 کرده بود ... ریگ

ده جا خوش کرده غ کیدست هام مشت شده بود و  د،یلرز یم پاهام

 بود تويِ گلوم ...

 ییبایروبروم شدم ... ز یِو زخم کبود صورتو مات  ستادمیتخت ا کنار

 اون جراحات ... نیسارا محو شده بود ب

 لب زدم: ناباور

 سارا؟ -

 شدم از سکوتش: یشدم ... شاک یکه شاک دادیجواب م دیبا انگار
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 دي؟ش یختیر نیسارا با توام ... چرا ا -

رف ... اومده بودم باهاش ح دمیبه چشم هام کش یکردم ... دست بغض

 ؟یلیبه چه دل دي؟یبزنم ... به چه ام

 و آروم گفتم: دمیکش ینفس

ره پر دا رونیامانت اون بم یوقت ستین زیاالن جا دنتینخواب ... خواب -

 ... زنهیپر م

 و خم شدم، زمزمه کردم: دمیگز لب

نه االن که بچه ات  ،یش کنخواد بغل ینه االن که شوهرت دلش م -

 بشه ... داریو ب یمنتظر تا صداش بزن

 رو بس کن ... دنیخواب

دست هام نوازش شدن برايِ  یرو رويِ بازوش گذاشتم ... ک دستم

 خواهرم لبخند زد بهم؟: یخواهرم؟ ک

 ادتی... منو  رانمهی... ک انمیدي؟ من ک یسارا ... گوش م نیمنو بب -

 روز هیپنج سالت بود،  یوقت ادتهی اد؟یم
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 بونز نیریچه قدر ش ادتهی ؟یکنارم؟ برام قصه بگ ینیخواستم بش ازت

 من ینباشه ول ادتیتو  دیبودي ... شا

 ... باري بود که باهام مهربون بودي نیو آخر نی... اون اول ادمِی

 رويِ صورتش: ختیاي از چشم هام فرو ر قطره

يِ و باال قط برگرد! برگرد... ف یخواد باهام مهربون باش یبرگرد ... نم -

 سر بچه ات بمون ... برگرد و شوهرت

 ... اریدر ب یشونیاز پر رو

خواستم  یاش، م یشونیشد که بوسه اي زدم به پ یدونم چ ینم

 زشیمگه من عز یمجبورش کنم برگرده! ول

 که با صدام برگرده؟ بودم

 یبو رسارا  دنِیکه دلم تاب نداشت د اومدم رونیو زودتر ب دمیکش یآه

 نگاه و زبونش ... شیحرکت، بدون ن

 چ،یه همن نبود که دلم از اون ک ریتقص ی! ولشهیبهم بد کرد، هم سارا

 از پدر و مادرش هم متنفر نشد!
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 اطیح ونِیم یدرخت ریز ارش،یو ک رانیساعت بعد کنار م مین

 روبرومون یبه سازه ي بتن میبود رهیخ مارستانیب

... 

 آهسته گفت: رانیم

 ان؟یوقت به هوش ن چیاگه ه -

 به شونه اش زد: یکرد و مشت یاخم ارشیک

 هست! یعنیهست،  دیگن ام یدکترا م یوقت -

 بغض کرده جواب داد: رانیم

 ن؟اص ديیرو د وانیکنه؟ ک یاثر م دشونیام نیا یک ؟یپس ک -

 و دستم نوازش کرد موهاي سرش رو: دمیکش یآه

 ممکنِ  وانیگفت ک یم یخوبه ... حت شونیاریسطح هوش گهیدکتر م -

 ادیو به احتمال ز ادیهر لحظه به هوش ب

 ... پس انقدر ناراحت نباش ... دائماثرات  بدون

 کرد: پرخاش

 خواهرمِ! خواهرم! ن؟یفهم یشما دوتا چه م -
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 دلخوريرنگ  منانداخت و نگاه  نییپوزخندي زد و سر به پا ارشیک

 دیکش شیشونیبه پ یدست رانیگرفت ... م

 گفت: یمونیبا پش یبه آن و

 ... دیمن ... من ... خب ... ببخش -

 به آسمونِ باالي سرم شدم: رهیکردم و خ یپوف

 ... ستیمهم ن -

 مکث گفت: یاز کم بعد

 باهاشون؟ یستیچرا ... چرا بد ن -

نگاهش رو که حس کردم، قابل حدس بود مخاطبش منم ...  ینیسنگ

 رهیسرخ خ یینگاهش کردم، با چشم ها

 بود: ام

 باشم؟ دیچرا با -

 :دیرويِ لب کش زبون

 !من یسارا باهات بد کردن ... حت یخب ... خب مامان و بابا و حت -

 م:ازشون دور شدم و لب باز کرد یتکون دادم و بلند شدم، قدم سري
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 یت نموق چیوقت نتونم قانع بشم ... ه چیه دیشا ران؟یم یندو یم -

 ... رضاینازي و عل لیتونم قانع بشم با دال

 ضاریعل نکهیاتونم هضم کنم که با وجود  یوقت نم چیوقت ... ه چیه

 شب به نازي تجاوز کرد، هیسه بار تو 

 لهاتونم هضم کنم که من سا یوقت نم چیبعدها عاشقش شد ... ه نازي

 با همه یتاوانِ گناه نکرده رو دادم ... ول

.. من از . سارا رو یمن دوسشون دارم ... اونا پدر و مادرمنن! حت نا،یا ي

 دی... شا رمیگیبه دل نم نهیهمخونام ک

 حمر نیدلِ دلرحم! با هم نی... با هم نمیمن هم یباشه ول احمقانه

 از یکی نمیتونم بب ینم یاحمقانه ... ول

ن مو  خانواده ام هر چند من رو قبول نداشته باشه درد بکشه! اعضايِ

 خوشحال باشم؟ ابدا ...

شم ... چ ردمزد ... لرزون، کم رمق ... به آسمون بااليِ سرم نگاه ک لبخند

 نیبود ... من هم نیبستم ... آره! هم
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 بااليِ  ودب یی.. خدا. رمی... قرار نبود من بشم منتقم و انتقام بگ بودم

 دونست چطور تاوان یسرم که خوب م

ده نواخا کیگرفته بودم ... من  جهی... من صبر کرده بودم و نت رهیبگ

 خانواده ام ی... ول نهیداشتم هر چند وصله پ

.. .موندن و رفتن  نیب زدیو حاال سارا، خواهرم، دست و پا م بودن

 نینداشت تويِ قاموسم با ا ییجا یخوشحال

 ردم تاک یممنتظر موند و دعا کرد ... و منِ ساده دل، دعا  دی... با درد

 اي گهیتونستم جورِ د یسارا برگرده ... م

ه ن یلاي ... و گهیدزخم خورده از حرف هاش رو آروم کنم ... وقت  دلِ

 االن!

*** 

که تويِ آغوش  یشدم به کامران رهیو خ دمیچشمم کش ریز دست

 ... یاز خوشحال یکرد ... ول یم هیپدرش گر

 .چشم باز کرده بود، و نور داده بود به چشم هاي پدرش .. وانیک
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 ه،یرگ نِ یاي نثارش کردم ... ب وونهیو د رانیزدم به اشک هاي م لبخند

 ... دیخند

 لدبدونه مادرش، هنوز قصد  نکهیبه هوش اومده بود بدونِ ا وانیک

 خبري رو نداره ... بدون یب ايِیکندن از دن

ش هابازو نِیوقت نتونه اون رو ب چیه گهید دیبدونه مادرش شا نکهیا

 ... رهیبگ

 شد و گفت: کینزد پرستاري

 شدن ... داری... مادرتون ب دیببخش -

 گره خوردن ... مادرم؟ ابروهام

 تکون دادم و گفتم: سري

 ... رمیبله ... االن م -

اه رو  و خندون روبروم کردم ونیبه مردهاي گر یبار نگاه نیآخر برايِ

 گرفتم ... شینازي رو در پ اتاقِ

 بند شد و چشم هام بسته! رهیبه دستگ دستم
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دم  و خوردم یشدم ... باز زخم م یباهاش روبرو م دیگرفتم ... با نفس

 دادم! یبار جواب م نیزدم؟ ا ینم

 ود چشم چرخون یزدم و سري تکون دادم ... در که باز شد زن پوزخندي

 نداشت به زنِ یام شد که شباهت رهیخ

 عمر آرزوي مادر صداش کردن رو به دل داشتم ... کیکه  مغروري

 پر از خش گفت: ییصدا با

 !رد؟سارام م -

 ... سرم رو تکون دادم: صداشدر هم رفت از درد  صورت

 ... هوشِیهنوز ب -

 کرد: بغض

 رد؟اونم م ؟یچ وانمیک -

 :دمیشبه صورتم ک یدست

 به هوش اومد ... -

 :دیزد و نال هق

 کردي! نشونیتو نفر -
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.. لب .د شام  رهیخ ستادم،ی! کنار تخت اکردینم ریس ایدن نیتويِ ا انگار

 زد:

 ... یتو خودش -

 :رويِ ردشون دیراه باز کرد رويِ گونه اش، دستش رو محکم کش اشک

 ریه تقصککردي ... من  نمیبختم کرد ... تو نفر اهیکه س یهمون -

 دعوام رضایکرد ... عل تمیاذ رضاینداشتم ... عل

 ... کرد

رد ک یم هیزد و گال یهام رو بستم ... نازي بچه شده بود ... هق م چشم

 ... دست هايِ لرزونم که رويِ شونه

 نشست چشم هاش گرد شد ... ناله زد: اش

 ... ادینکن! دردم م -

 و آهسته صدا زدم: دمیگز لب

 !رضای... نه عل انمینازي؟ من ک -

 و دستم رو پس زد: دیکرده عقب کش بغ

 ... پسر من و اون! ی... پسر من یهست یدونم ک یم -
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 بار چشم هاي من گرديِ سکه رو گرفت! نیا

ا ب زیداشت؟ من داشتم مسالمت آم قتیبه اطراف تکون دادم، حق سري

 زدم؟ ینازي حرف م

 هاش مشت شد و رويِ پاهاش نشست: دست

فقط  ی... ول ادیمکرد ... عذابم داد ... گفتم نکن! دردم  تمیاون اذ -

 کرد ... یم تمیاذ

ز ا نکهیهاي اتاق رو گرفت ... سخت نبود حدس زدن ا کفپوشراه  سرم

 زد! یکدوم شب حرف م

 :دمیپرس آهسته

 پس چرا باهاش موندي؟ -

 زد: هق

 عاشقش شدم ... -

 :دیزدم دوباره و نگاهش کردم ... چشم هاش رو دزد خنديپوز

شب سه بار بهت تجاوز کرد؟  هیچطوري عاشق مردي شدي که تو  -

 هوم؟
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وز، ر نیا دیو شا رمیخواستم ... قرار بود از همه جواب بگ یجواب م من

 که یزمان بود! وقت نیساعت بهتر نیا

 !ری... بدون تحق زدیداشت باهام حرف م نازي

 دست هاش رو حلقه کرد دورِ تنش: د،یلرز

.. عاشقش . یبهم بد کرد ول رضایشد! عل یخواستم ... ول یمن نم -

 شدم ...

 :دمییرويِ ها سا دندون

 نکرد؟ تتیچرا؟ مگه اذ -

 شدت گرفت: بغضش

ه ترانه ات رو ک... هست؟ تو  ستین مندلم که دست  یچرا ... ول -

 دوست داشتن یفهم یدوست داري ... م

 ؟یفهم ی... نم یچ ینعی

 داشتم عربده بکشم ... اما تُن صدام اوج نگرفت: دوست

طوري م ... چترانه به من تجاوز که نکرد، من که بهش تجاوز نکرد یول -

 دل به مردي دادي که آرزوهات رو به



 

  2669                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 داد؟ باد

شدم به لب هاي  رهیسر تکون داد ... خ ش،یروسربرد سمت  دست

 یاش ... داشت جواب م دهیخشک و رنگ پر

 ... داد

 و گفت: دیرويِ لب کش زبون

 اشقش بشم ... شد!من ... من نخواستم ع -

 :تختشده ام نشست رويِ تشک  مشت دست

 ؟یِگه الکمو عاشقش شدي؟  یچطوري؟ چطوري نخواست -

 :دینال

م آوار بش شیخواستم رو زندگ یعاشقم کرد ... عاشقم کرد! م یلعنت -

 خراب بشم ... خونش رو شی... رو زندگ

ه ک ییها هیکنم ... نفسش رو ببرم ... به خاطرِ تک تک ثان شهیش تو

 عذابش بدم ... دم،یعذاب کش

 :دیرو پاي چشم هاش کش فشیي ضع زنانهزد و مشت  هق
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 رشیدمش ... فحشش دادم ... عذابش دادم ... زجرش دادم ... تحقز -

 مجبورش کردم پام ی... حت یکردم ... حت

 __بگه  ببوسه ... مجبورش کردم جلو زانو بزنه و بگه غلط کردم ... رو

 خواستم بختک بشم و یخوردم ... م

.. ه .دم نزد ... مجبورش کردم رگش رو بزن یول شیبزنم به زندگ شیآت

 نه، نگفت ... عذاب وجدان تا کجا؟ تا

 یتحشد و  یساکت موند ... بهم محبت کرد ... هر وقت حالم بد م ؟یک

 یکرد کنارم م یهم ازم دوري م یب یب

 نیارفت ... خب  ینم یذاشتم ول یجاي سالم تو تنش نم هی...  موند

 ... بهش ستیهم که از سنگ ن یقلبِ لعنت

 شد ... وابسته

 :دیام لرز چونه

 س چرا به من وابسته نشد؟ مگه من از خونِ همون مردي نبودم کهپ -

 و داري؟ یدوستش داشت



 

  2671                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

براِي من  هیکرد و گر یم هیهاش صورتش رو پوشوند، داشت گر دست

 جواب نبود ... مچ دست هاش رو گرفتم

 :دمیکش نییپا و

 سال تاوان کیو  یسالمِ ... س کیو  یمنو نگاه کن نازي ... من س -

 خوام بدونم چرا ... یپس دادم ... فقط م

 هیعالمه حرف زد و تهش من باز شدم مقصر چون شب هی شوهرت

 داغِ دلِ من رو آروم نیا یبودم ... ول رضایعل

 ي؟منو پس زد یجوابِ من رو بده ... واسه چ ؟یفهم یکنه ... م ینم

 که تويِ شکمت بودم یاون هفت ماه

رت وابسته نشدي؟ اون هفت ماه که من نه بهت ظلم کردم و نه س بهم

 ... چطور به من وابسته دمیداد کش

 نشدي؟

چشم هاي به اشک نشسته اش نگاهم کرد، دست هاش دورِ صورتم  با

 لمس ... نینشست و دلم ضعف رفت با ا

 دل و حسرت هاش: نیبه ا لعنت
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 یکیاي خو یداره ... م لینخواستمت؟ هزار تا دل یواسه چ یدون یم -

 نگاهم یوقت نکهیا یکیبرات بگم؟  یکی

ب شون کنه، تموم لحظه هاي ا یداره بهم نگاه م رضایانگار عل یکن یم

 چه یدرك کن یتون ی... م ادیم ادمی

 نکهیا ؟یچ یعنی یسال هر شب درد بکش یس یبفهم یتون یم ؟یِعذاب

 ان،یک ؟یچ یعنی ینیهر شب کابوس بب

نم ک ینگاهت م یکه وقت ستین من... دست  یاون ساالي تلخ ادگاری تو

 ... از اون شب ادیم ادمی هیبه ثان هیثان

ول ط چه قدر یدون ی... م رضایتا روزي که عادت کردم به آغوش عل تلخ

 ... سه سال! میدو سال و ن د؟یکش

حرف زدنت، راه رفتنت تک تک اون خاطرات رو جلو چشمام  دنت،ید

 چه یبفهم یتون یکنه ... م یزنده م

 ایبه خاطر به دن ادیم ادمی یوقت یبفهم یتون یکشم؟ م یم دردي

 یمنو م ارمیسرت ن ییبال نکهیاومدن تو، ا

 ؟یفهم ی... م شمیم ریبه تخت چه قدر تحق بستن
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 انداخت ... دستش نشست نییهام رو به هم فشردم و سرم رو پا لب

 رويِ موهام:

 ارم؟ دارمروح ندارم ... حس ند ستم؟یمن سنگم؟ آدم ن یکن یفک م -

 روحِ من، نیهم ی... به خدا دارم ... ول

 نمتیب یم یوقت ستیره ... دست خودم نمشکل دا ضِ،یمن مر حس

 ... ستین خودمشم ... دست  یم وونهید

روم آ لمدکنم درد  یم تیتو رو اذ یکنم ... انگار وقت تتیدارم اذ دوست

 رمیگی... انتقامم رو از اون ساال م شهیم

... 

 :دمیرو پس زدم، بغض کرده؛ نال دستش

کردم؟  یگناه مگه من چه رن؟یخوان از من انتقام بگ یچرا همه م -

 ظلم رو در حقت کرد و بعد نیبدتر رضایعل

 يبچه  هی یحت یهمه سال، وقت نیعاشقش شدي ... اونوقت تو ا یگیم

 دو سه ساله بودم هم عاشقِ من

 نشدي؟
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 کرد: پایچل نهیو رويِ س دیهاش رو پس کش دست

 يبچه و بودي که گذاشت و رفت ... تو چشمام نگاه کرد و گفت اگه ت -

 با اون کاري که ینبود، حت رضایعل

 ستمین گهید یکیمن مسئولِ تفاله ي  یگرفتمت ... ول یکرد، م باهات

 یابونی... بهم گفت خراب ... بهم گفت خ

ه بچ وبهم چشم دوخته با وجود زن  رضای... بهم گفت خراب بودم که عل

 گفت ... من دی... همونطوري که ناه

به خدا  ستین منهنوزم هستم ... دست  ؟یفهم یبودم ... م ضیمر

 کنم ... تتیخوام اذ یم یوقت

ر شک کردم که پرستاري نبود که سرك بکشه ... خدا رو یرو شکر م خدا

 ختهیکردم که انقدر کار سرشون ر یم

ش شده و پسر داریب یسر بزنن که از خوابِ مصنوع ینخوان به زن که

 !ششِیپ

 یو مر زدم؟ خودم یکردم ... پرستار رو م یکار م یمعلوم نبود چ وگرنه

 زدم؟ ینازي رو م ایزدم؟ 
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ه سر ارکه دوب ادیبود ... انقدر ز ادیگفته ها برايِ دل من ز نیا درد

 سمت رهیبگ ریناسازگاري بذاره و دستم مس

 م:فتدر هم گ ییام رو ... ماساژ دادم قلبم رو و با اخم ها نهیس چپ

هم اون  رو دوست داري و رضایهم عل ؟یگ یم یچ یفهم یخودت م -

 مردك رو؟

ويِ ر شد یم دهی... نگاه داد به دستم که کش دیکرده چونه اش لرز بغض

 ام ... دوباره به صورتم نگاه کرد و نهیس

 :گفت

و اون مردك رو تقبلِ اون به قول  یشدم ... ول رضایمن عاشق عل -

 اگه تو نبودي و دیدوست داشتم ... شا

 نبود ... نیا میرفتم زندگ یم باهاش

 وور بود از آدم هاي د دهیبر یدست فشردم رويِ قلب ... لعنت شتریب

 برش!

 زدم: تشر

 .شاد ..ه شاخِ شممنِ ناخواسته، چهار تا بچه داري مث رِیغ ؟بد تیزندگ -
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 زد: ناله

 کردي! نشی... تو نفر رهیمیسارام داره م -

 یم بر زن باز نیعرق کرده ام ... ا یِشونیرويِ پ دمیرو کش آزادم دست

 گشت به خونه ي اول!

 رهی.. خ. دیکوب یکه بد م یرو گرفتم و رويِ قلبم گذاشتم ... قلب دستش

 شدم به چشم هاش و گفتم:

 یالمِ ولس کیو  یزنه؟ من فقط س یچطوري م ینیب ی... م نویا نیبب -

 یقلبم ناسازگارِ باهام ... سردرد عصب

 بغض بچه هی... مثه  شمیم یعصبان یلرزه وقت یپام م... دست و  دارم

 باال گهیبهم م یکی یکنم وقت یم

 شماست ... تو و اون شوهرت ... ریابروئه ... همه اش تقص چشمت

 عاشقش شدي ... کاري به یگیشوهري که م

ندارم ... فقط بهم بگو چطوري عاشقش شدي؟ چطوري؟  قبلش

 ... یچطوري وجدانت ساکت شد؟ چطوري وقت

 ... یوقت
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 ی.. ول. دیجمله؟ شا نیکردم برايِ گفتنِ ا یم دی... شرم با دمیگز لب

 وقت شرم نبود: گهید

آغوشش  تو یبعد از اون همه سال دوباره گرفت یچطوري وقت -

 جلو چشمت که ومدیاون شب ن رِیتصو ديیخواب

 اومد؟ یم ادتی ديید یبالها رو سرت آورد ... فقط من رو م اون

 کنان گفت: سکسکه

. شد .. کیشم ... ه... عاشقش ب کی... من نخواستم ... ه کیمن ... ه -

 !کی... ه

. با دست کنارِ تخت برداشتم و به طرفش گرفتم .. زِیآب از رويِ م بطري

 باز دی... دست کش دیلرزون نوش ییها

 چشم هاش: پايِ

 یرا نمنبود ... هان؟ چ خودمگم دلم دست  یم یفهم یچرا نم -

 گمیبهت م یوقت یفهم یچرا نم ؟یفهم

 ..افتم . یدوران م اون ادی دنتیبا د یوقت ستینبود و ن خودم دست
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 و دمینفس کش قی... عم دمیداشتم عربده بزنم ... لبم رو جو دوست

 گفتم:

 دم؟ یده؟ چرا فقط من دارم تاوان م یچرا تاوان پس نم رضایعل -

 داد رويِ بالشت و چشم بست ... آهسته گفت: لم

 ونم و خودش!د ی. فقط من م.. دهیاونم داره تاوانش رو پس م -

 :فشیانداختم رويِ تنِ نح هیتخت خم شدم و سا رويِ

 اون تاوان؟ هیچ -

 باز کرد و نگاه تويِ صورتم چرخوند: چشم

 من و اون ... نِیب زيِیچ هی! هیخصوص -

 واستم تن عقب بکشم که آهسته گفت:تکون دادم ... خ سري

 دادم ... یآزارت م ینشد وقت یوقت دلم راض چیه ؟یدون یم -

امه اش، با پوزخند اد دهیپر رنگگرد شده ام نشست رويِ صورت  نگاه

 داد:

 دلم شِیآت بشه رو ختهیر یآب هی یکن یم هیگر یخواست وقت یدلم م -

 هر یموج بزنه تو تنم ... ول ی... آسودگ
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 ... شیشد رويِ آت یاشکت نفت م قطره

 اشک موج زد توي چشم هاش: دوباره

 اللم کن ... بذار بچه ام برگرده ... بذار سارام برگرده ...ح -

 دهن فرو بردم: آب

 ... ستمی... من خدا ن ستین مندست  -

 :دیرو گرفت ... ملتمس نال بازوم

 !... حق داري به گردنم ... ببخش ییبنده ي خدا یول -

 چشم هاش چرخوندم ... چشم تنگ کردم: نیرو ب نگاهم

 همه نی... چطوري ا یاطر سارا به من التماس کنتو حاضري واسه خ -

 ... یگرفت دهیسال التماساي من رو ناد

 هیتک واری... به د دمیسر داد ... عقب کش هیبست و هق هق گر چشم

 نداشت ی... جواب دمینفس کش قیزدم و عم

 بهم ... بده

ر راق یاز من بود ول شتریبزرگتر من بود، مادرِ من بود، سنش ب نازي

 درست بگن و شهینبود بزرگتر ها هم
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ه بکردن،  یاشتباهات رو م نیبزرگتر یدرست باشه ... گاه اعمالشون

 شد جبرانش یوقت نم چیطوري که ه

راي ب و یلیاشتباه کرد ... بدون دل رضای... نازي اشتباه کرد، عل کرد

 گناه رو زجر یخاطر خودشون منِ ب یراحت

 ... اما نازي ... نگاهش که کردم دلم براش سوخت! دادن

وقت معناي دلسوزي در حق پسربزرگش رو  چیسوخت که ه یزن براي

 !دینفهم

 یداشت عذابش م شیماری... ب دیکش ینداشت، داشت عذاب م تعادل

 دنیکش عذابهم شاهد  رضایداد! و عل

 بود که دوستش داشت ... یکس

 ضاریلکه رفت در با شدت باز شد ... چهره ي سرخِ ع رهیبه دستگ دستم

 خاطرات تلخم رو کامل کرد ونیکلکس

 ... نگاهش رو به پشت سرم داد ... به همسرش!

دم ... لبخند ز دمیرو دنبال کردم و نازي رو سرگردون د نگاهش رد

 بهش ... مبهوت زمزمه کرد:
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 کرده؟ تمیکدومِ؟ کدومشون اذ رضایعل -

 کردم و لبخندم زهر شد ... تلخ شد! بغض

زن؟ ازش  نیگفتم به ا یم دیبا یو من چ دیکش یداشت درد م نازي

 همه نیداشتم بعد از ا یچه انتظاري م

 ... سال

ره گدونستم جونش به جونِ نازي  ینموندم که م رضایعل خیتوب منتظر

 ماریاگه ب دیخورده اس، نازي اي که شا

 برام مادري کنه ... ترکشون کردم ... یتونست کم یم نبود

 یخواست به حالِ کودک یم هیگر ایدن کیسوخت و دلم  یهام م چشم

 خودم ... به حالِ بچه اي که تو سري

گناه زجر  یب نیو چه قدر ا گهیبه جرمِ کسِ د دیدرد کش خورد،

 درد داشت! دنیکش

. چون نداشت .. یمعادله اصال جواب نیا دیگرفتم؛ شا شیدر پ رفتن راه

 و بن غلط بود! خیاز ب

*** 
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 گفتم: نیدادم و رو به حس یرو به دست منش پوشه

 ... یدون یخودت صالح م یدونم ... هر چ ینم -

 به موهاش و جا گرفت رويِ مبل: دیکش دست

ل روژه رو قبوپ نی... اگه قرار باشه ما ا ستیگم درست ن یمن که م -

 به ضررمونِ ... میکن

 ریزکردم و نگاهم رو دادم به نوشته هاي روبروم که کاغذ از  یهوم

 شد، متعجب نگاهش کردم، دهیدستم کش

 و با اخم مردمک هاش رو ثابت کرده بود به من: رهیخ

 حالِ سارا چطوره؟ -

 :یصندل یزدم به پشت هیو تک دمیکش یپوف

 نکرده ... ريییهمونطوري ... تغ -

 ف تکون داد:به تاس سري

 گن؟یم یدکترا چ -

 به تن خسته ام دادم: یو قوس کش

 ... ستیخوب ن یلیاوضاع خ یدارن ... ول دیهنوز ام -
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 ابروش رو باال داد: تايِ

 چرا؟ -

 هام: قهیرويِ شق دمیهاي شستم رو کش انگشت

 گهیم نهیب یکه من رو م نیشده ... نازي هم یپاط یقاط زیهمه چ -

 شده! وونهیحاللم کن ... اصال د

 یانقدر ساکت شده که بعض رضایدوباره عود کرده ... عل شیوونگید

 هیکنم اصال اون مردي که  یاوقات فکر م

. .. شوننیوجود نداشته ... بچه ها همه پر دیکش یسرم داد م روزي

 ... ادیدست تنها از پس کارا بر نم رانیم

هم  ارشی... ک ستین یبازم کاف یکنم ول یاوقات بهش کمک م یبعض

 هم مثه دی... ناه ستیخوب ن نیهمچ

.. .ه قرار گرفت ریفوت شده ... حاال اون هم تحت تاث نطوريیهم نکهیا

 یکم هی وانیفقط کامرانِ که با برگشتنِ ک

به مراقبت  خورهیکه چشمش م نی! همیکم هیخوبه ... البته  حالش

 ی... نم هیگر ریزنه ز یم هوی ژهیهاي و
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 دونم! یکار کنم ... نم یچ دونم

 قدم گذاشت کنارم؟: ینشست رويِ شونه ام، ک دستش

 ... من مطمئنم! قیرف شهیحالش خوب م -

 :ینامرئمرد  یزدم، به کمرنگ لبخندي

 ان شاءااهلل ... -

 :دمیپرس دیمکث و با ترد یبعد از کم و

 شه؟ یبد م رم مسافرتسر ب هی.. من به نظرت ... به نظرت من . -

 تعجب نگاهم کرد: با

 مسافرت؟ کجا؟ -

 :... یهم قطع میبار لبخندم پر رنگ بود ... تصم نیا

 مشهد ... -

 :دیبعد آروم پرس یام موند و کم رهیخ

 خواي بري؟ یم یواسه چ -

 :دمیکش یآه

 .اسه ..... و واسه دیواسه آروم کردنِ خودم ... شا دیدونم ... شا ینم -
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 هام رو رويِ هم فشردم، خم شدم و گفتم: لب

 ازي ...واسه خاطر آروم گرفتنِ ن دیا ... شاواسه خاطر دعا برايِ سار -

 خوام برم ... یم یدونم ... ول ینم

 و گفت: دیکش ششیبه ته ر یتکون داد ... دست سري

 کنم برات ... یجورش م -

 حرفش: نِیب دمیپر

 ... یمن خودم م -

 زد: شخنديین

 نه؟! رم؟یبگ تونم برات یرو که م طیبل هیببند بابا ...  -

 بدم رفت ... یجواب نکهیاز ا وقبل

*** 

ل هام و د روبروم ... حرف هام رو زدم ... درد ییطالبودم به گنبد  رهیخ

 ... حاال ختمیرو کردم و اشک هام رو ر

 یکیکه تار ديیبودم به برق انوار پر از ام رهیبال و سبک دل خ سبک

 کردن و یشب رو مثل روز روشن م
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م ا هنیزد و سرش رو رويِ س یترانه نشسته بودم ... اهورا نق منتظرِ

 ... چشم هاش سرخ و خمار از خواب دیکش

.. . گفتم یی... سرش رو رويِ شونه ام گذاشتم و آروم براش الال بود

 زد یلب غر م ریپسرکم غرغرو بود! مدام ز

 !گرفت یبعد لحظه اي آروم م و

د بخنکه رويِ شونه ام نشست، سرم رو آروم برگردوندم، ترانه ل یدست

 زنان گفت:

 م؟یبر -

و ... دستش ر لیبد یداشت ب یهاش سرخ بود ... اما نگاهش برق چشم

 چادري که به سر کرده بود گرفتم: ریاز ز

 خوب درد و دالت رو کردي؟ -

 :دیجلو داد و آهسته اهورا رو به بغل کش لب

 ... میبمون شتریشد ب ی... کاش ماوهوم  -

 رو دادم به پرچم روي گنبد: نگاهم
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. ناراحت .. میدبرگر دیاالن با ی... اونم زود ... ول میای... دوباره م میایم -

 که از دستم؟ یستین

 اي مکث کرد روي صورتم و لبخندي چهره اش رو پوشوند: لحظه

 م؟ی... بر زمینه عز -

.. .تم بار نگاهم رو به حرم دوخ نیو آخر ي چادر ترانه رو گرفتم لبه

 قسم تیلحظه اي چشم بستم ... (( به بزرگ

 ... برش گردون! ))

.. .کردم  میبعد با لبخندي پر از بغض دور شدم ... خم شدم و تعظ و

 ... گنبد طالش هنوز دمیکش یقینفس عم

 زد! یم چشمک

 :ترانه

 نکهیمخصوص نشسته بود و تمام تالش من برايِ ا یتوي صندل اهورا

 جهینت یبه خوردش بدم ب یغذاي کمک

 !بود
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به  یدست به گونه زدم و نگاهش کردم که قاشق رو به سخت کالفه

 دست گرفت و بعد ... شترق!

کرد  یموق و دوباره و دوباره و دوباره و هر بار ذ دیبه بشقاب کوب محکم

 !دیخند یو بلند بلند م

.. ماه و اندي از سنش گذشته بود و هر روز پر جنب و جوش تر . شش

 رفت براي چال هاي رويِ  یدلم ضعف م

 کونتو دست هاي آغشته به غذاش رو توي هوا  دیاش ... باز خند گونه

 داد ... قري به کمرش داد و به جلو خم

 و گفت: شد

 بو و و و! -

 :دیباال پر ابروهام

هت کار کردي؟ من هر بار غذا ب ینگاه کن چبو تو اون کله ات! آخه  -

 کل آشپزخونه رو بشورم؟ دیدم با یم

. ته .. دیهاي رويِ گونه اش رو به رخم کش یو دوباره فرورفتگ دیخند

 شد، خم شدم و صورتش رو یدلم خال
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 گوشش گفتم: ری... آروم ز دمیبوس

 بابا؟ بگو ... بگو بابا! یگ یم -

... دوباره  دمیسر عقب کش ید وقتچشم هاي گرد شده نگاهم کر با

 گفتم:

 بگو با ... با! -

.. شد به لب هام و دست از تقال برداشت . رهیچشم هاي درشتش خ با

 دوباره و دوباره لب زدم ... انقدر که هم

 وسط! نیبود ا ییرفت قرار به تناول غذا ادمونیو هم خودش  من

 !خوابشِوقت  گهید دمیهاش که جمع شد، فهم چشم

پا دراز  نیرو شستم، لباس تازه اي به تنش کردم، روي زم تشصور

 رو روش یکیکردم و بالشت و تشک کوچ

ه هستآ... تنِ نرم و خوشبوي اهورا رو رويِ پام خوابوندم و  گذاشتم

 تکونش دادم :...

 داغ فرزندم نمیالالالالگل زردم نب -

 داريیتو ستاري همه خوابن تو ب خداوندا
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 م را نگه داري زیعز داريیحق خواب و ب به

 یغرق صورتش شدم ... انقدر که حت دیهاش که بسته شد و خواب پلک

 برگشت و سر رويِ  انمهریک دمینفهم

 زدن پسرکمون! دیام گذاشت و همراهم شد تو د شونه

 :دمیزده پرس رونیب ییلب هاش روي دستم نشست با چشم ها یوقت

 اومدي؟ یتو ک -

 رمق: یخسته و ب د،یخند

 یکن یجه نماصال به باباي اهورا تو ییانقدر تو بحر قورت دادن اهورا -

... 

 یم تر شده بود ... غم سارا عذابش دیکه سف ییگرفت براي موها دلم

 داد!

 اش و گفتم: قهیبه موهاي شق دمیکش دست

 بودي؟ مارستانیب -

فته ب رکه اهورا روشون به خوا ییو سر تکون داد، کنار پاها دیکش یآه

 و هم پا و هم اهورا رو به دیبود دراز کش
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 ... بوسه اي به صورتش زد و گفت: دیکش آغوش

 آره ... -

 جورابهاش رو از پاش درآوردم: آروم

 نکرده؟ ريییتغ -

 به لبش نشست و آروم گفت: لبخندي

 .ده .. یواکنش نشون م وانیکرده ... به صداي ک ییراییتغ هی -

 زده جوراب رو به سمتش پرت کردم: ذوق

 واقعا؟ -

 ابروي باال رفته جوراب رو از صورت برداشت و گفت: با

ون تو پرت کردنش نیاقعا! نه به اون جوراب درآوردنت نه به اوبله ...  -

 صورتم!

 وزمزمه کرد: دیابروهاي اهورا رو بوس نیشد و ب بلند

 ... زدلمیعز ینیخواباي خوب بب -

 ام کاشت و پچ پچ کرد: یشونینشست، بوسه اي روي پ روبروم

 خانم خونه ام ... یتو هم خسته نباش -
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 یه مک ییزدم بهش ... به قامت بلند و مردونه اش ... به دست ها لبخند

 و به راهنیروي دکمه ي پ دیلغز

 به من و پسرش ... دیخند یکه م ینگاه

د لنب انیک لیموبا زدم و چشم بستم که صدايِ هیتک واریرو به د سرم

 شد ...

ن لفبه ت یکنان برگشت، نگاه یل یپا توي شلوار ل ;به تن و ي یرکاب

 بود ... شلوار زیهمراهش کرد که روي م

 افتاد، صداي سرزنشم بلند شد: نیول کرد که روي زم رو

 !انیک -

 یرو کم کشیخورد و غر غر کرد و مشت کوچ یتوي خواب تکون اهورا

 باال آورد ... آروم روي زانوش دست

 گفت: له انیک دم،یکش

 مونده ... مارستانی... امشب ب ارشِی... ک دیشرمنده ... ببخش -

 :دیکه رنگ از رخش پر دیجواب داد ... به لحظه نکش و

 ؟یچ ه؟یچ ؟یکن یم هیچرا گر -
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رويِ  دیشدم که قطره اي چک زیخ میهام مشت شد و نگران ن دست

 گونه اش:

 واقعا؟ -

 مبل نشست و آروم زمزمه کرد: روي

 شکرت ... شکرت ... شکرت خدا ... ایخدا -

ش ها کردم ... لبخند زد بهم ... چشم هام تار شد، لب ینگاهش م فقط

 تکون خوردن:

 ت!خواهرم برگش سارا به هوش اومد ... -

 زدم: ادیهام رو بستم ... توي ذهنم فر پلک

 شکرت ... ایخدا -

 دراگه اون ما یمادر بزرگ شدن ... حت یبچه اي نبود ب چیحقِ ه که

 نوك خنجرش رو شهیباشه که هم ییسارا

 ... دهیتر از جونِ من کش زیقلبِ شوهر عز به

 :انمهریک
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شده بود اما  دیهاش سف قهیزدم که شق یبه شونه ي کامران یدست

 ... بوسه دیخند یچشم هاش و لب هاش م

 ... کرد یزدم ... سر توي گردن پدر مخف وانیک زونیبه لپ هاي آو اي

 آروم گفت: کامران

 ... گفتم بهش ... فقط ... فقط ... نشیبرو بب -

 زدم و گفتم: پلک

 !دمیکنم ... قول م ینم تشیدونم ... اذ یم -

ره وباکرد ... لبخندي بهش زدم که د یداشت نگاهم م یرکیز ریز وانیک

 سر فرو برد توي گردن کامران ... نفس

نوز ه یلدادم ... سارا برگشته بود و نییرو پا رهیو دستگ دمیکش یقیعم

 اوردهیتکلمش رو کامل به دست ن ییتوانا

 برگشته بود! زنده بود! یبود ول فی... هنوز ضع بود

ش ا یشونیپر از اشک ... خم شدم و پ ییکرد ... با چشم ها یم نگاهم

 بگه زيیکرد چ یرو بوسه زدم ... سع

 انگشت رويِ لب هاش گذاشتم: یول
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هري رو کنم ... فقط اومدم خوا ینم ... نه تالفنه اومدم درشت بارت ک -

 که جون به سرم کرد تا چشم نمیبب

 رو باز کنه ... هاش

رو سرگردون کرد توي صورتم ... لبخند زدم و دستش رو  نگاهش

 گرفتم، زمزمه کردم:

ه تنگ شد بیکه دلم عج ونریب ایب مارستانیب نیفقط خوب شو و از ا -

 واسه زخم زبونات ... فقط خوب شو و

 ... یچیخوام! ه ینم یچیه گهیسر بچه ات باش ... د باالي

 روي صورتش رو با دست هام جمع کردم: ختهیهاي ر قطره

ب؟ خد ... ه ما دانکن سارا ... خوشحال باش ... خدا دوباره تو رو ب هیگر -

 نکن ... هیگر

 لب هاش گفت: نیاز ب یسخت به

 ... ان ... ـیک -

 :مارستانشیزده از کاله ب رونیبه موهاي ب دمیکش دست

 ان؟یجون ک -
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 زد: هق

 ... ـدمی... ن شنی... م یم -

 جمع کردم: ابرو

 رو؟ یچ -

 :دیاش رو باال کش ینیب

 صد ... صدات رو ... -

 زد توي چشم هام: زل

 دي با ... بام؟!زحر ... حرف ... حرف  -

 اش نشوندم: یشونیزدم، دوباره خم شدم و مهر بوسه رويِ پ پلک

 قرارِ  مونده، اگه ی... هر حرف یِکاف یکه هست نی... هم الیخ یب -

 نکهیبشنوي، بذار بعد ا زيیو چ یبگ زيیچ

 پا اومدي ... خب؟ رو

 هاي پوسته پوسته اش رو از هم فاصله داد و به زحمت تارهاي لب

 اش رو به ارتعاش در آورد: یصوت

 ه ام؟. که ... زند.. یچر ... چرا ... چرا خوشحال -
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از گوشه ي چشم هاش، خم شدم رويِ تخت تنش  دیاشک شره کش و

 :دمیرو به آغوش کش

 ... ی! بخواي نخواي، پاره ي تنمیچون خواهرم -

 وجاي من نبود ... حرف هام رو زدم  گهید دیچیهق هقش که پ صداي

 گرفتم ... از یوزي جواب مر دیشا

رد، ک یم هیکه وابسته به نازي بود، انقدر که با اخمِ مادر گر ییسارا

 که فکر یکس هینبود خشم گرفتن عل دیبع

 کرد مادرش رو آزرده! یم

 من که مثلِ سارا نبودم ... بودم؟ یول

...  انویرويِ کمر ک دیکش یدست م یکه با نگران یزدم به کامران لبخند

 دست دراز کردم و خواهر زاده ام رو

 :دمیآغوش کش تويِ

 روب...  فیاش ضع هیخودش روح ینگفتم که ناراحتش کنه ول زيیچ -

 نیکم آرومش کن ... من حواسم به ا هی

 پسرت هست! شاه
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ا اروقت من و س چیه دیدست حلقه کرد دور گردنم ... شا وانیو ک رفت

 تا دو م،یبا هم خوب باش میتونست ینم

.. .رد ها رو فراموش ک زیچ یشد بعض یم ی... ول یو برادر واقع خواهر

 تونستم! یمن م دیشا

*** 

 رنگ اهورا رو به تنش کرد و گفت: یکاپشن آب ترانه

 خوام برم! یخب نم -

ه بشن از برخورد پرز دور کاله کاپ ینگاه کردم که ناراض ییاهورا به

 صورتش و خمار از به هم خوردن خوابِ اولِ

از آغوش  مشیجمع کرده بود ... دست دراز کردم و دزد ینیب صبحش

 ترانه، بوسه اي به گونه اش زدم و به

 ام چسبوندمش: نهیس

ضطراب همه ا نی... ا گهیساده اس د شِ یآزما هیاي بابا ... ترانه جان  -

 که!نداره 

 کرده کاله اهورا رو به دستم داد: بغ
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 بخرم ... یخواستم امروز برم واسه اهورا سرهم یم -

 به سر پسرکم گذاشتم: یدست کیاي کردم و کاله رو  خنده

 خب با مامان بخر ... -

 داد: نیچ ینیب

ي مغازه ي بعد رهیم هم ادیخوشش ب زيیاگه از چ یعمرا! مامان حت -

 کرد ... دایبهتر پ زیچ هی دیشا نهیبیرو م

 آدم رو! ارهیم دق

م مسرهشد و پالتو به تن کرد و من دلم ضعف رفت برايِ قد بلند  بلند

 ... هنوز هم که هنوز بود مثل تازه داماد

 هاي نو عروسم! ییبایرفت براي ز یدلم قنج م ها

ام  نهیي ترانه بودم که اهورا با اعتراض مشت به س رهیبه لب خ لبخند

 باال رفته نگاهش ییبا ابروها...  دیکوب

 :کردم

 زنِ خودمِ! عجبا! گمیهان؟ م -
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ش ا ینیو لثه هاي بدون دندونش رو نشونم داد ... خم شدم و ب دیخند

 :دمیرو بوس

 !خورمتایهلوي پوست کنده ... م نطوريینکن ا -

 و دست دراز کرد: ستادیبه دست کنارم ا فیک ترانه

 بده من بچه ام رو! -

 بعد سر اهورا رو به شونه گذاشت و گفت: و

 امان؟مخواد ... تو هم شدي همدست  ینم گمیمن هنوزم م -

 شدم و هر دو دست رويِ شونه هاش گذاشتم: بلند

ق هم در نق ن! انقنی... هم یِکم خون شِیآزما هیخانمم ... فقط  نیبب -

 نکن ... مراقب خودت و اهورا هم باش ...

 هم نرو! تند

 :دیزد و رويِ شونه ام رو بوس لبخند

 اي باشه آقا؟ گهیچشم ... امر د -

 و شالش رو مرتب کردم: دمیخند



 

  2701                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 ورا رون، اهنک یگم ... تند رانندگ ی... فقط بازم م ی... سالمت یچیه -

 مخصوصش ... هم تو و یبذار تو صندل

 !نیکمربندتون رو ببند نهیمامان تهم هم

رفتمش گ بازوهام نیزد برايِ آغوشم ... دوباره ب لخم شد جلو و ه اهورا

 ... ترانه خنده کنان گام برداشت و من

 دنبالش: به

ن به او بغل نیاز ا ی... ه شهیت نمجا ثاب هیبار  هینگاه تو رو خدا ...  -

 بغل!

از  عدب... البته  زمیرو ... اهورا شده بود همه چ کشیسرِ کوچ دمیبوس

 ترانه!

 وم ...ه رو نگاه تويِ خونه چرخوند ... لبخند زد ب ادستیدر ترانه ا دم

 دستم رو گرفت و محکم فشرد ... آروم گفت:

 گه؟ید یخونه، هست امیتا ب -

 :دیاز سوالش ابروهام باال پر متعجب

 هان؟ خب معلومه هستم ... -



 

  2702                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 به موهام: دیاومد و دست کش جلو

 بخند ... باشه؟ شهیهم -

 بوسه زدم: قیرو گرفتم و کفش رو عم دستش

 آخر شب! کارا رو بذار نی... ا رفتندلبري نکن وقت  -

.. . دیام کرد ... اهورا هم بلند خند نهیحواله ي س یو مشت دیخند

 داشت! ینگاهش کردم ... چشم هاش چه برق

 و دوباره نگاهم کرد ... و رفت! دیرو به آغوش کش پسرکم

 :ترانه

 ورد سبود ... تمام وجودم  نفس هام تکه تکه شده د،یلرز یهام م دست

 بود ... خی

 اشتد... چطور امکان  دیچیپ یرو باز کردم ... صداي خنده شون م در

 خنده ها دل بکنم؟ نیاز ا

 دندا یخوردن روي گونه ام و خنده سر م یهام دونه دونه غلط م اشک

 ... خوشحال بودن از آزادي از بند
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ود نب ... برام مهم دمیام کش ینیب ری... هق زدم و مشتم رو ز اسارت

 مهم یچیه گهیبشه ... برام د فیکث نمیآست

 !نبود

وا  دمید انیخنده هاي پسرکم رو که تو آغوش ک دم،یکه رس بهشون

 بود؟! یچه سرنوشت نیرفتم ... خدا، ا

.. .رد کبا صداي بدي از دستم رها شد ... اهورا ترس خورده نگاهم  فیک

 ت داشتم... آخ! دوس دیچونه اش لرز

.. . نگران شد انیبه خودم فشارش بدم که حل بشه تو تنم ... ک انقدر

 به در سر خوردم ... هیزانوهام خم شد و تک

 سر داد ... هیرو شکم و گر دیگذاشت که غلط نیرو رويِ زم اهورا

 زد جلوم، دست هام رو گرفت: زانو

 چته؟ بلوط؟ زم،یترانه؟ ترانه؟ عز -

رو خشک  سمیخزدم ... چشم هام رو بستم ... دست هاش صورت  هق

 داشت ... دهیچه فا یکردن ... ول یم
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 یکرد وقت یفهموندم؟ مگه قبول م یگفتم؟ چطوري بهش م یم چطور

 یخودم هنوز قبول نکرده بودم؟ مگه م

 نکردم! ییمن که خطا شد؟

 رشتیو ب... نبوس، نبوس مرد! دلم ر دیهاي سردم رو گرفت و بوس دست

 خون نکن ... خون؟ لعنت به خون!

 پر وبه خونم؟ چرا به ضعف ها  تم؟یدکتر شک کرد به من؟ به وضع چرا

 ها شک کرد؟ یخواب

 شیزماآکردم؟ چرا مامان اصرار کرد؟ چرا بعد از  یط یالیخ یمن ب چرا

 دست مادر و عروسم رو گرفتم و رفتم

 رفتم؟ چرا؟ چرا؟رو نگ شیچرا همون روز جواب آزما د؟یخر دنبال

نگ ه چبکردن، زار زدم ... زار زدم و  چیپ لهیتیهاش که تنم رو ف دست

 رو ... راهنشیپ دمیکش

رو به عقب برگردوند و عضالت گردنش برجسته شد ... دست  سرش

 گفت: شیروشون ... با تشو دمیکش

 جون به سرم کردي ... ه؟یخب بگو چته؟ چ زم؟یعز هیچ -



 

  2705                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

ند بل زد، صداش رو یکرد که ضجه م ییبه اهورا یبرگشت و نگاه دوباره

 کرد:

 جونم بابا؟ جـونم؟ -

 :دمیلب هام نال نیزحمت از ب به

 برو ساکتش کن ... ساکتش کن! -

وشش م پچسبوند ... دستم ها نهیازم جدا شد و سر اهورا به س دیترد با

 نفس، کم رمق یشدن براي صورتم ... ب

 !انیبه حال کزدم ... به حال خودم ...  یم زار

 خواستم بدم؟ یرو چطور م هیممکن بود؟ چطور؟ جواب بق چطور

 دیکش نییپا رو به اتاق برد و دوباره جلوم زانو زد ... دست هام رو اهورا

 :دیو دوباره نال دی... انگشت هام رو بوس

 ده آخه؟ش یچ م؟یترانه؟ عمرم؟ جونم؟ زندگ -

سر  رايو اصرار کرد ب دیرو پرس نی... هم دیرو پرس نیکه مادرم هم آخ

 نی... چرا مادر؟ چرا ا شگاهیزدن به آزما

 به جونم؟! یرو انداخت شیتشو
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 هام رو فشرد ... محکم ... صداش رو باال برد: شونه

 با توام زن! چته؟ ترانه؟ -

 ... بگم خالص شد! ردخواست داد بزنم و بگم ترانه م یم دلم

 شد! یتونستم ... نم ینم یول

ودم خاش ... به سمت  قهیاومد ... دستم رفت سمت  یهام باال نم نفس

 ... چشم هاش قرمز شده بود دمشیکش

ه به ک دردي نیامان از ا یخواست پلک هاش رو ببوسم ... ول ی... دلم م

 ترس! نیجونم افتاده بود ... امان از ا

 روي ابروهام: دیکش دست

 ... جونم؟ جونم خانم؟ زمیجونم؟ جونم عز -

 هام رو دورِ گردنش حلقه کردم ... هق زدم: ستد

 ... ــانی... ک ـیک -

ش دست هاي گرمش گرفت ... سمج دوباره دور گردن نِیهام رو ب دست

 انداختم:

 انمهر؟یک -
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 و با بغض گفت: درمونده

 برات ... چته آخه قربونت برم؟ رهیبم انمهریک -

 یم رونیز حدقه بچشم هام داشت ا ،یدادم ... به سخت رونیرو ب نفسم

 خواستم بازدم سمج رو از یم یزد وقت

ه بد چه ک... آخ  دی... رنگ از رخش پر دیبندازم ... ترس رونیهام ب هیر

 انداخته بودم: شیمردم رو به تشو

 ام دادي! بزن المروت ... سکته حرفتران؟ ترانه؟ د  -

 قلبش ... قلب مهربونش! سکته؟

 مشت شد رويِ قلبش: دستم

 ... انیک -

 :دیرو بوس مشتم

 ... زمیجونم؟ بگو ... بگو عز -

 زدم: ضجه

 !انیحامله ام ... حامله ام ک -

 رو باز کرد: مشتم
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 ... سـین زيی... چ زمیکه عز ستین زيیچ -

 ... سرش با تعلل ستادیهاش گرد شد ... دست هاش از حرکت ا چشم

 شد تو چشم هام رهیباال اومد و نگاهش خ

 ... زمزمه کرد:

 ؟یچ -

 دادم: رونیب ینفسم رو به سخت دوباره

 حامله ام ... حامله ام! -

ش ... نگاه منزده شد ... دست هاش سرد شد ... سردتر از دست  بهت

 سرگردون شد توي صورتم!

 :دیهاش لرز مردمک

 ؟یگ یم یچ ؟یگ یداري م یچ -

 :زیر زیزدم ... ر هق

م دون یمنه خدا ب انیدونم ... من ... من ... ک یدونم ... به خدا نم ینم -

... 

 زد: لب
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 ... چطوري تو حامله اي؟ چطو ... ممیمن عق یول -

ل از فکري که داشت شک دمی... ترس دمیهاش رو تنگ کرد و ترس چشم

 گرفت پشت پرده ي چشم هاش! یم

.. راه .به موهاش زد ... پشت کرد بهم  یرفت ... بلند شد ... چنگ عقب

 گرفت سمت اتاق و من نگاه دادم به

 وردرو ازم  ردمو م داشتنیرحمانه گام بر م یمردونه اش که ب پاهاي

 کردن! یم

 !میعق انمهریحامله بودم ... از ک من

*** 

 بوسه اي به موهام زد و گفت: ایمیک

 جاي نی... آخه ا ك کرديخودت رو هال .. بس کن ...قربونت برم . -

 تونِ؟یخوشحال

 روي پلک هاي ورم کردم: دمیکش دست

 م؟کار کن یکنه ... چ یزنه باهام ... نگام نم یحرف نم -

 شونه هام: نیب دیکرد و دست کش یپوف
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! یزن یار مسره داري ز هی یرو گرفت شیجواب آزما یخب از وقت -

 ... از شهیتموم م میبگ ستیاشک شوق هم ن

 ...... آخه چرا؟ خدا بهتون لطف کرده  یکن یم هیداري گر یناراحت

 زدم و سر روي شونه اش گذاشتم: هق

گه دونن ... م ی! نصف آشناها ممِیشوهرم عق ا؟یمیک یفهم یتو چه م -

 چطور ثابت کنم از ره؟یتو سرشون م

 حامله ام؟ هان؟ شوهرم

فکر از لحظه ي مثبت شدن  نیهم یزده اسمم رو خوند ول بهت

 خورد! گاز یداشت روح و روانم رو م شیزماآ

 دندون هاش! نیکرد ب یزد و له م یم

 گرد شده نگاهم کرد: ییچشم ها با

 اي؟ وونهید -

 انیشدم تويِ خودم ... دستم نشست روي شکمم ... خون ک مچاله

 کرد توي وجودم؟ چطور؟: یداشت رشد م
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. هر دردم رو .. یفهم ی... تو که نم ایمیحالم رو ک یفهم یتو که نم -

 شد ... یجاي من بود خوشحال م یزن

 ازبدهن  نیداشتم زم دوستمثبت ، دمیشن یوقت یشده بود ... ول مادر

 کنه ... من که مادر شده بودم ... اهورا

 مین! ادیدرصد؟ ز هیکردم ...  یدرصد فکرش رو نم هیبود ...  پسرم

 بچه نیدهم درصد! اومدن ا هیدرصد ... 

س بدم ش پ... اگه مجبور باشم اهورا رو بابت میبه هم خوردنِ زندگ یعنی

 اگه نتونم ازش مراقبت کنم؟ اصن ؟یچ

گه ا؟ کردم انتیباورم نکنه؟ واي اگه فک کنم بهش خ انی... اصن اگه ک

 ... اگه ... اگه بگه حرومـ ...

 :کرد، تشر زد ینشست روي لب هام، با اخم نگاهم م ایمیهاي ک دست

مخت  تب نداري؟ تو نمیحالت خوبه؟ بب ؟یگیم هیشر و ورا چ نیا -

 کرده؟ واال من موندم شما زن و شوهر بیع

ز ا منیزنه ا یکالم حرف نم هیاصن؟ اون از شوهرت که  نیمقل دار عقل

 روز فقط زار مین هی نیتو که تو ا
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 !هخودتون رو بابا ... ا نی! جمع کنیزنیم

و تنم ر انیجواب بدم که در باز شد و چهره ي سرد و سخت ک خواستم

 یم منتو فکرِ مرد  یمنجمد کرد ... چ

 که از همون لحظه دمیترس یم نیکرد؟ از هم یفکر م یبه چ گذشت؟

 بارداري تا خود شِیي مثبت شدن آزما

 !ختمیاشک ر خونه

 گفت: آروم

 خواي بري؟ یاومده دنبالت ... نم نیجان، حس ایمیک -

ه گفت و بلند شد ... بوسه اي ب ییزد، چرا یلبخندي مصنوع ایمیک

 گوشم زمزمه کرد: ریگونم زد و ز

 بهتون ییادر ... اون باالمنکن ... مادر شدي خرِ!  خودیانقدر فکراي ب -

 که یکن یم هیگر ینیشیلطف کرده ... م

لش دکنه ... تو  ینگاهت م ییایدر لیمثه ف نطوريیا نینب نویا ؟یچ

 !رقصنیدارن کُردي م
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غوش ه آب... اهورا رو  انمهریرفت ... رفت و من رو تنها گذاشت با ک و

 ... دمشیی... بو دمشیبوس دم،یکش

 با اخم گفت: انمهریتنش رو از تنم جدا کردن، ک ییدست ها که

 بده من بچه رو! -

 یهمه ب نیو ا انمهرینگاه کردم ... ک میزده به دست هاي خال بهت

 !؟یرحم

*** 

 دمینبود ... دست کش انمهریخبري از ک یخشک شد به در ول نگاهم

 :دمیروي شکمم ... با بغض نال

 اصن قبولت نداره ... ییخوشحال نشد ... بابا ییبابا -

نده مو کردم ... عطر به جا کیرو به صورتم نزد انیبردم و بالش ک دست

 و هق زدم دمییي موهاش رو با ولع بو

 ..کردم . ینم دایتا مامن آرامشم رو پ هیشدم از گر ی... خسته نم

ت سر کنم ... خسته و خراب تن از تخ انیدور از ک اوردمینم طاقت

 گرفتم، روي سالنفاصله دادم، راه به سمت 
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ست وند یانصاف م یبود ... دست روي دهن فشردم ... ب دهیخواب کاناپه

 زنه براي نوازش هاش و یتنم ضجه م

 کرد از من و بچه اش! یم ريدو

وي خواست پنجه بکشم ت یو دلم م دمیموهاي نمدارش رو د نجایهم از

 اش ... یتارهاي دوست داشتن

ي نداشت ... پتو از رو یتنه اش که پوشش میکرد روي ن ریگ نگاهم

 ... به دمیتخت برداشته و روي تنش کش

ش ... کا دمیکش یبود ... آه داریشدم ... ب رهیهاي لرزونش خ پلک

 زد! یم یحرف

. آروم .. کج کردم اتاقشهواي عطر تنِ اهورا رو کرد ... راه به سمت  دلم

 کشیبود ... مشت هاي کوچ دهیخواب

 کونبار ت کیباالي سر گرفته بود و پاهاي تپلش رو هر چند لحظه  رو

 داد ... کنار تختش زانو زدم یم یکیکوچ

هام به گوش  هیا صداي گرت دمیبه سرش ... لب گز دمی... دست کش

 فلک نرسه ...
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...  دمی... شکمِ تپلش رو بوس دمیرو بوس شیشونی... پ دمیرو بوس مشتش

 کرد به پهلو بشه که نشد یزد و سع ینق

 ام چسبوندمش: نهی... آروم روي دست هام گرفتم و به س

 چکسیه ... رهیتو رو ازم بگ تونهیس نمک چیجونم مامان ... جونم ... ه -

 ! مال خودم!ی... مال خودم

 یکه صداي محکم دمی... چونه اش رو بوس دیاش توي خواب لرز چونه

 باعث شد ترس خورده سر برگردوندم:

 ... شهیبذارش سرجاش ... بد خواب م -

 جوونه زد تويِ صدام از رفتارش: حرص

 !یهم بگب ستیمثال من مادرشم ... الزم ن -

 ینیسنگ نگاه وزن داشت که پلک هام از نینگاهم کرد ... و انقدر ا فقط

 ... سر تويِ  انیشون روي هم فرود ب

 اهورا فرو بردم ... گلوي

م رو سرک... دست هام رو از دور اهورا باز کرد و پ دمیپاش رو شن صداي

 ازم جدا ...
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چشم  اي نگاه کردم که لحظه ییهام رو با درد باز کردم و به اهورا چشم

 و مست خواب چشم جیباز کرد و گ

ز مغ شد پاهام فرمان گرفتن از انیدست ک ری... بازوم که اس چرخوند

 خسته ام که بلند بشم ...

رو  اهمآورد تا روي تخت دراز بکشم، و من فقط نگ یشونه هام فشارم به

 ي صورتش کرده بودم ... رهیخ

در برداشت آروم  چهارچوبشرت که به تن کرد و قدم به سمت  یت

 م:صداش زد

 انمهر؟یک -

 :دیبه شونه هاي پهنش، صدام لرز رهی... خ ستادیا

ه تو مگ ؟یکن یم نطوريیدي؟ چرا ا یچرا جوابم رو نم انمهرم؟یک -

 ؟یبچه دوست نداشت

 :دینداد ... دست راستم ملحفه ي تخت رو به چنگ کش یهم جواب باز

ه ات ن حاملبا ز نطوريیباهام؟ ا یزن یچرا حرف نم انم؟یدلم؟ ک زیعز -

 ؟یکن یرفتار م



 

  2717                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

تو اون  یحس چیرخ به سمتم چرخوند ... چرا ه میخورد و ن یتکون

 نبود؟! شیدوست داشتن یِلعنتصورت 

 شکست: بغضم

. به نکردم .. انتیهت خنکردم ... به جون بابام ب انتیبه خدا بهت خ -

 مرگ خودم ...

 کرده بود:برداشت سمتم و دستش روي لبم نشست ... اخم  زیخ که

 حرف نزن! گهید -

 نه اش ... هق زدم که نهیو سرم فرو رفت تويِ س دیرو باال کش پتو

 دست هاش نوازش شد روي موهام و نه با

 ریز دیروحم رو به بازي گرفت ... فقط قلبش تپ زیمحبت آم کلمات

 بود رفتهیهم بس بود ... پذ نیگوشم ... هم

ام هرو، که تو آغوشش جا داشتم ... من رو خواسته بود ... چشم  من

 تیگرم شد از وجودش، حضورش ... امن

 ه بود!کردبود، کنارم ... رهام ن نجایهم ردمتنم ... م یتو رگ و پ نشست

*** 
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 بود و نه لبخندي! انیکه باز کردم نه خبري از ک چشم

 سرمکنارم موندم ... که روزِ جمعه هم یي جاي خال رهیو گنگ خ جیگ

 کجا رفته بود؟

م م کشدم توي تخت ... پلک زدم و ک زیخ میرو به سر گرفتم و ن دستم

 اومد ... نبود ... رفته بود! ادمی

. جا نبود ... فقط به جاي خودش خواهرش رو خبر کرده بود .. چیه

 که اهورا به بغل خواب رفته بود و یسوگل

 یم ازهیبار خم کی قهیآغوش عمه اش هر چند دق بابا توي هلويِ

 ... دیکش

 زدم ... رفته بود! هیتک واریکردم و دست به د بغض

و رن منه  گهیمن مونده بودم و بچه اي توي بطن با پدري که انگار د و

 خواست و نه بچه اش رو! یم

 :انمهریک

 !لیتعط لِیتعط ذهنم
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ي ها لبخندي بزنم به بپر بپر مچهینتونم ن یشوکه بودم که حت انقدر

 ... ژیگالو

ها و ضجه هاش روحم رو قفل زده بود به سکوت! صورت رنگ  اشک

 اش ... هق هقش! دهیپر

کالفه  نیمبل که حس یزدم به پشت هیهام رو بستم و سر تک چشم

 گفت:

ل کردي و زدي ... چته که زن باردارت رو تنها و انیحرف بزن ک -

 رون؟یب

 زيیچ کیسرش نشست روي قلبم ...  یوقت دمش،یشتو آغوش ک یوقت

 داد! یآزارم م

 :دیغر یعصب ارشیک

 ون کلهاتو  یچ نمیو بببا تو بودها ... وا کن اون چشات ر ارویهوي ...  -

 گذره! یي خرابت م

 شدم بهش، صورتش رهیکردم و پلک هام رو فاصله دادم ... خ یپوف

 رو ژیگالو دهیلباس پوش ایمیسرخ بود ... ک
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 بغل زد و گفت: ریز

 ب؟!تک بهم بزن ... خ هی ايیب یهر وقت خواست نیفقط حس -

 گرفته گفتم: ییصدا با

 بري ... یی... مجبوري تنها ایمیشرمنده ام ک -

 به چهره نشوند: یتاپام رو از نظر گذروند و اخم سر

 با که ات چارهی... اون زنِ ب ستمیمن ن یشرمنده اش باش دیکه با یاون -

 جنگه، نه من! یفکر داره م ایدن هی

و من خونه ي خواهرشوهر! رمیم ییکه تنها ستیبارم ن نیمن اول وگرنه

 ... هه! یتو خوشحال گفتمیباش بهش م

درد  دست روي سر گذاشتم و فشردم ... دیدر رو محکم به هم کوب یوقت

 کرد توي سلول هاي یداشت نفوذ م

 کنارم نشست و آروم گفت: نی... حس مغزم

و ر نیگه هم... تو م یکن یم نطوريیگذره که ا یتو فکرت م یبگو چ -

 بچه یخواست یمگه نم ؟یخواست ینم

 پس چته؟ ؟یبش دار
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 بود: نیام سنگ نهیي س قفسه

 دارم ... یطیمن چه شرا یفهم یتو نم -

 :ــظیپوزخند زد، غل ارشیک

و  ريیه بمداري قرار یداري؟ احتماال توموري، سرطان یطیچه شرا -

 ها یلیبمونه؟ نگران نباش ... خ وهیزنت ب

 واسه اش سر و دست بشکنن! هستن

 نگاهش کردم، دست هام مشت شد، زبونش برنده شد: تند

بهت  دینبا زایچ نیبا ا رتیبهت برخورد؟ خوش غ ه؟یهان؟ چ -

 بهت بربخوره که دیبا یبربخوره ... اون زمان

 !یباهاش حرف بزن نکهیزنه واسه ا یم ضجه

 :دمییروي هم سا دندون

 !یگ یم ی... بفهم داري چ ارشیک -

 :دیچیتوي خونه پ ادشیفر صداي

! یگ یمداري  یفهمم تو چ ینم یگم، ول یم یفهمم دارم چ یمن م -

 ؟یاصن چه مرگته که خفه خون گرفت



 

  2722                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

ه م کمدت کم خوب ترانه رو شناخت نیرگ تو ا ی! منِ بانیک نیبب منو

 مرد هیبا  یانقدر خانم هست که وقت

. تو ... کنه ... اونوقت تو .. تیزنه حد و حدودش رو رعا یحرف م بهیغر

 گذره؟ که بهت یم یتوي کله ات چ

 ست؟یکرده؟ که اون بچه مالِ تو ن انتیخ

ام، صداي عربده ام  نهینشست رويِ س نیو دست حس دمیجا پر از

 گوش خودم رو هم آزرد:

 خفه شو! -

 ام: نهیسو دست هاش نشست تخت  ستادیا روبروم

 ا بکوبم تويبزن ... جرات داري بزن ت ؟یخواي بزن یم ه؟یهان؟ چ -

 !اقتتیل یبصورت 

 گرفت و نعره زد: ینفس

 هی. که .. ه؟یپس چ ستین نیاگه ا ،یمرگته که خفه خون گرفت چهد  -

 سره هیزنگ زدم به زنت،  شیساعت پ

 زد! یم هق
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 ... عقب رفتم و گفتم: دمیام کوب یشونیرو به پ مشتم

 !یفهم ی! نمیفهم ی... نم یفهم یتو نم -

 زدم به پالتوم: چنگ

 گذره! یتو سرِ من م یچ یفهم ینم -

 :خودشسمت  دیي پالتوم رو گرفت و کش گوشه

رت توي س ترانه انتیه فکر خاگ یبه والي عل یبگو تا بفهمم ... ول -

 افتم یباشه، جلوتر از بابا و داداشش راه م

 ینمویواسه پش دمیبارم بهت مهلت نم هی یگرفتن طالقش ... حت واسه

 نه؟ ای... افتاد 

 ت:با هشدار گف نیزده نگاهش کردم که به عقب هلم داد ... حس بهت

 !ایک -

.. .بود به چشم هام  رهیو بدون ذره اي تزلزل خ میمستق ارشیک اما

 یزدم ... کس رونیسرم رو تکون دادم و ب

 گذره! یتو سرِ من م یچ دیفهم ینم

*** 
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 نرایم ی... وقت ستیدونستم خبري از سوگل ن یخونه رو که بستم م در

 که من دیکش یم ادیسرم فر یعصب

ه دونستم اون هم دست ب یمسئول آروم کردنِ زنمم نه سوگل م خودم

 !ارشیکرده با ک یکی

تن  از مبل، ترانه نشسته بود و اهورا رو به بغل داشت ... پالتو روي

 زنگ خورد ارشیو صداي ک دمیکش رونیب

 ؟یـبه چه حقـ ؟یگرفت؟ به چه حق یسرم ... که طالق ترانه رو م توي

 شارفسرخ و پف کرده ... دندون هام از  ییکرد ... با چشم ها نگاهم

 ام!شدن ... از فشار آرواره ه یداشتن خرد م

د ام زگام برداشتم ... درمونده صد اتاقنگاه کردن بهش به سمت  بدون

 نکردم یبه زجر تويِ صداش توجه یول

پشت به  ... دمیلباس از تن خارج کنم رويِ تخت دراز کش نکهی... بدون ا

 در!

ت توي اتاق ... بوسه اش که نشس دیچینگذشت که عطرش پ قهیدق چند

 .. باخوردم . یکتفم تکون سخت نِیب
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 تونست داشته باشه زمزمه کرد: یکه م یبغض تینها

. بگو .. انیترکه ک یدلم داره م ؟یزن یقربونت برم چرا باهام حرف نم -

 گذره؟ مگه من زنت یتو دلت م یچ

 ستم؟یمحرم اسرارت ن ستم؟ین

 همراهش دلم هم: د،یهام رو محکم روي هم فشردم، صداش لرز پلک

 ؟یزن یباهام حرف نم یبگو واسه چ -

 یبو  توي فکرم باشه لب هام باز شدن نکهیبخوام، بدون ا نکهیا بدون

 :ختنیر رونیربط کلمات رو ب

 بچه ي من ِ؟ -

 خودم هم متعجب از سوالم شدم! و

ي ام، رو نهیروي س دیسردش راه گرفت سمت گردنم ... آروم لغز دست

 قلبم:

 قسم ... امِیکه دن یقلب نیبه هم -

 اي مکث کرد ... به زحمت و با نفس هاي کوتاه گفت: لحظه
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 میبر نِ؟ینِ خودم، به جونِ اهورا بچه ي توئه ... دردت همبه جو -

 ... دردت رینگاه ازم نگ ی... ول میبد شیآزما

 جونم ... به

 یسمتش ... چه دردي افتاده بود به جونم که حاال م دمیچرخ

 از کنترل خارج یِلب هاي لعنت نیخواستش؟ باز ا

 چرت بافتن: شده،

 شکنه؟ یسه ات سر و دست مچرا انقدر داداشم وا -

 ... بهت زده گفت: دیهاش گرد شد ... پلک هاش لرز چشم

 ؟یگیم یچ -

 دونستم! یهم نم خودم

 سهیزدم به موهاي مظلومم که شده بودن ک یتوي تخت و چنگ نشستم

 بوکس براي انگشت هاي دستم!

 زنانه اش فشردش: رويیرفت و با ته مونده ي نبازوم رو گ دستش

ه بچ نیا یکن یگذره؟ نکنه ... نکنه فکر م یتو سرت م یچ انمهر؟یک -

 ... ـی... از ... از ک
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 دستم با ضرب نشست روي لب هاش ... چه مرگم بود؟ یک دمینفهم

بود  یچ؟ بود یچ ا،یزده به دستم و به لبِ ترانه نگاه کردم ... خدا بهت

 د؟یکش یداشت به جنونم م نطوریکه ا

 هاش پر آب شد: چشم

 چرا زدي؟ -

 یبرد دمظلوم گفت که دلم جلز و ولز کنان سوخت! اما ... همون  انقدر

 درمون صداش باال رفت:

 خوب کردم زدم! -

 :دیچیکه شدم دستش دور زانوم پ بلند

د بدم ... فکراي  یقسمت م تیب یبه روحِ ب یخوب کردي زدي ... ول -

 نکردم ... بچه انتین ... من بهت خنک

 از خون خودت ... انیخودته ک ي

 کی مندرد  یدونستم ... ول یدونستم ... خوب م یبستم ... م چشم

 بود! گهید زیچ

*** 
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چهار صبح بود که برگشتم ... بعد از ضربه اي که  کینزد ساعت

 ي همهناجوانمردانه نشوندم روي صورت 

 زدم از خونه ... رونیب میزندگ

 یم ادیفر زدن براي استراحت ... دلم یم ادیزدم، انقدر که پاهام فر قدم

 خواست!

 افکار درهم و برهم ... فشارشد از شدت  یداشت منهدم م مغزم

 گهی.. چون دحاال آروم بودم ... آروم بودم چون با خودم کنار اومدم . یول

 یرو نم هیاول ریچشم هام فقط تصاو

 اومد! یکنار م تی... چون داشت کم کم با واقع دید

طن که حاال فرشته اي توي ب یبود ... بلوطم خواب بود، بلوط خواب

 داشت ... خم شدم و آروم مهر محبت زدم

 رشد بچه ام! گاهیجا رو

 کردم: زمزمه

 یودمدونم از خ یم ... شرمنده ام ... چرت و پرت گفتم ... ماشرمنده  -

 دونم! ی... م
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ن ز کی... مگه  دمیترانه رو د یکه بلند کردم باز چشم هاي اشک سر

 کنه؟ هیتونست گر یچه قدر م

 و روي هوا اشک هاش رو گرفتم: دمیکش دست

 ؟یکن یم هیچرا انقدر گر -

 گفت: دهیبر دهیبر

 یم...  یکن یک ... شک مشدونستم ... بشنوي ...  یاز ... از اول م -

 افتاد! دونستم ... به ... به دلم بد

شونه هاش ... نشست توي تخت ... دست هاش رو  ریانداختم ز دست

 گرفتم ... چه قدر سرد بود:

 ... زمینگو ... شک نکردم بهت عز یچی! هـشیه -

 نکنه: هیکرد تا گر یم یجلو داد ... چه تالش لب

 ... شک کردي! یگیروغ مدپس چرا اون حرفا رو زدي؟  -

 زدم: زانو

. مشت مزخرف .. هیرت بود، چ.. اون حرفا ... شک نکردم .نه به خدا  -

 بار هم بهشون فک نکردم ... هی یحت
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 ... دمی... فقط ... فقط ترس دیاز دهنم پر همونطوري

 روي گونه اش: دیزد و باز اشک چک هق

 !یکن ی... شک کردي ... داري خَرم م یگیدروغ م -

 زن چرا نیزدنش اوج گرفت ... ازدم که صداي زار  یکم رمق لبخند

 و مظلوم شده بود؟ فیانقدر ضع

 تنم: میاش کردم تو حر یزندون دم،یچیهام رو دورش پ دست

 ... تران؟ زمینکن عز هیترانه؟ گر -

 :دمیگوشم ادامه داشت که روي موهاش رو بوس ریز زشیهق هاي ر هق

 چرت گفتم ... چرت و پرت! ؟یبخش یم -

 لب زد: یسخت به

 . من ..... ـای... تو به من تهمت زدي که ... که با دا ... ک تو -

 رو فشردم به شونه ام تا حرف نزنه: سرش

رو  انقدر سنگت ایچرا ک دمینگفتم! من فقط پرس نگفتم ترانه ... من -

 زنه ... تو خودت بد برداشت یم نهیبه س

 نبردم ... ایاز ک ی... تازه، من اصال اسم کردي
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 کرد، مظلوم گفت: نیف نیف

 ؟یزن یباهام حرف م ؟یستیحاال باهام بد ن -

 :دمیابروهاش دست کش نیب

 !دمیاور کن فقط ترسغلط کردم ترانه ... ب -

ته که پوسته پوس ییو دلم کباب شد براي لب ها دیروي لبش کش زبون

 شده بودن!

 گفت: دهیبر دهیبر یینفس ها با

... خوب  بودي ششونیکه پ بهم زنگ زد و گفت ایچون ک ایگفتم ک -

 ... خوب کردي ... چون به یکردي نگفت

 موندم ... ینم شتیلحظه ام پ هی یگفت یقسم که اگه م خدا

وي زد ... دستم نشست ر یروبرو حرف م واریبه د رهیمن نبود! خ با

 شونه اش ... دوباره چشم هاش پر آب شد ...

 رو گرفت: دستم

 ؟یستیباهام قهر ن گهید -

 روي پلک هاش: دمیکش دست
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 ... نه ... زمینه عز -

 :دیرو بوس بازوم

 زدي؟ یچرا باهام حرف نم ،یداشتپس اگه بهم شک نداري ... ن -

 د؟یخند ینم وبم؟یگفتم بهش از افکار احمقانه ي ذهنِ مع یم یچ

 کرد به سالمت یداد؟ شک نم یفحشم نم

 عقلم؟

 امپنجه ه نیو بحجمِ موهاي بلندش فرو بردم، گردنش ر ریرو ز دستم

 و لبم رو دمیکش یقیگرفتم ... نفس عم

و که جاي چشم هاش ر ی... نگاهم رو دادم به کاسه هاي خون دمیگز

 گرفته بود:

رد ک یم ما وونهیهات داشت د هیدونم ترانه ... شوکه بودم، گر ینم -

 ای...  دمیفهم یحرفاي بعدت رو اصن نم

 یخواستم بفهمم ... فقط اون لحظه جلوي چشمم بود که داشت ینم

 یکردي ... ه یم هی... گر زديیهق م
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ه اونطوري ضج دمید یپشت شوك بهم وارد شد ... من ... من وقت شوك

 حامله اي گفتم ... یگیو م یزن یم

.. من . ی... وقت دی... شا دیبچه ي من رو نخواي ... گفتم شا دیشا گفتم

 مادر یاصن دوست نداشت دیا... گفتم ش

 ... خب ... یدون ی... بچه ي من ... م

 کرد مبهوت زمزمه کنه: دایکردم که وقت پ یهوف

 ردي؟کفک  نطوريیچطوري؟ چطوري با خودت ا -

 زدم: هیسرم رو به شونه اش تک درمونده

 خودمست ددونم ... اصن ... اصن حالم  یدونم ... باور کن نم ینم -

 چطوري تو حامله نکهیطرف ا هینبود ... از 

 هیبودنِ من رو داده و از  میحکم عق یپزشک قانون یحت یوقت شدي

 یم هیچرا تو اونطوري گر نکهیطرف ا

 ندياونطوري و با اون حال خراب آوار شدي جلوي در؟ به خداو کردي؟

 لحظه هم فکر نکردم تو هی یخدا حت
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 که نفسمِ شک یبه کس شهی... مگه م یکرده باش انتیبهم خ ممکنِ

 منو نخواي ... نکهیبه ا ی... ول یکنم؟ ول

ي ... خوا... شک کردم ... شک کردم منو و بچه اي که از خونمِ رو ن چرا

 دوست داشتم یحت دیشا ؟یدون یم

ظره نتم ریتا بفهمم اون اشک ها از غ ی... نازم رو بکش یرو بکش نازم

 بودنِ بچه بود ... از ناباورانه بودنش ... نه

 روي نخواستنش! از

 ام: نهینشست روي س مشتش

 !شعوريیب یلی... خ یلی... خ یلی... خ یلیخ -

روي  دمیکش یسر داد ... درمونده دست م هیبعد هاي هاي گر و

 صورتش ... اگه حامله بود و بچه من داشت

وم حالِ بد به ضرر هردوشون تم نیکرد، ا یم دایبطنش پرورش پ توي

 شد ... یم

 :دمینال مونیشد ... پش دهیبه لبِ ورم کرده اش کش نگاهم

 کار کردم باهات؟ یکار کردم باهات ترانه؟ من چ یچ -
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 :دمیروي لبش و لب گز دمیکش دست

 لعنت به من و دستم ... -

 ام گذاشت و با صداي خسته اي گفت: نهیرو روي س سرش

ج دهنم خار زدي و اون حرف از یاگه نم یکه زدي ول رمیازت دلگ -

 تونستم تو یوقت نم چیه گهیشد د یم

 یماب داداشت نگاه کنم ... اون وقت هر جا که بود واسه ام عذ چشماي

 شد ...

 به چشم هام دوخت: نییرو از پا نگاهش

 ن فکر نکردي که من و داداشت ...بگو واقعا اص -

 هام رو محکم فشردم و گفتم: پلک

 قسم میب یبه روحِ ب قسم، یزمیکه عز به خدا قسم، به جونِ خودت -

 نکرد دایلحظه هم تو فکرم راه پ هی یحت

 پروندم ... زيیچ هی یالک نطوريی... مزخرف بود، هم

 هاش رو بست و پاهاش رو جمع کرد: چشم
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تم رف یدا رو شکر ... اگه فکرش رو کرده بودي، به همون خدا که مخ -

 رفتم ... ی... م

 هق زدن از سر گرفت: دوباره

 داري اگه شک انی... ک انیکردي باهام؟ ک یم نطوريیچرا ا ان،یک -

 دکتر ... راست میریدکتر خب؟ م میبر

. هان؟ .. یمیعق ی... اصن ... اصن چطور من از تو حامله شدم وقت یگیم

 چطوري؟

 !درَخ یکرده بودم منِ ب شونشینداره ... پر یبود حال درست معلوم

 یهاش رو دور کمرم حلقه کرد و محکم فشرد ... کاري نم دست

 و دست نمیکنارش بش نکهیتونستم بکنم جز ا

و رفکر احمقانه زنم  کیترس ساده،  کیروي موهاش ... من با  بکشم

 کی یزجر داده بودم! خنده دار بود ول

ا خبر ب خواد چرا ینکنه ترانه منو نخواد؟ اگه م نکهیاز ا دمیترس لحظه

 لحظه کیزنه؟  یزار م نطوریا شیحاملگ

 داشته باشه ... ییها یفکر نکردم که ممکنِ ترانه هم نگران هم
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د شد که سر خور یهر لحظه چهره ي ترانه برام منعکس م ناباورانه

 و با هق هق گفت حامله اس ... درپشت 

 خبر ترس و وحشت که رسوخ کرد به تنم ... انقدر نینبود ا خودم دست

 گوش هام کر بشه از بود که نیسنگ

 دشایو منطق از  ادشیوزنِ ز ری... که مغزم خفه بشه ز دنشیشن حجم

 بره ...

 یخمارش که اومد نگاه بهش دادم ... هنوز هم اشک شره م صداي

 روي گونه اش: دیکش

 رنشی.. نگچون من حامله ام . رنی... نکنه اهورا رو ازمون بگ انیک -

 !انیک

 شک! یاز ترس هاش بود ... ب یکیهم  نیا

که راه افتاده بود روي صورت رنگ  یروي جوي اشک دمیکش دست

 اش: دهیپر

 بعد از نکهیا ره،یم شمونی... نه! در دو صورت اهورا از پ زمینه عز -

 اینداشته باشه  یخوب طیماه شرا شیش
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 یم... ما هم که ن میدر صورت بچه دار شدن پسش بد میبخوا خودمون

 م؟یخوا ی... م میکارو بکن نیا میخوا

 نکن بلوطکم! هیراحت ... انقدر گر التیخ پس

 :دیام کش نهیزد ... آروم چشم هاش بست، گونه به س لبخند

 رومم!آ ی... حاال که هست انیک ادیچه قدر خوابم م -

 رو بود ... آروم خم شدم و سرش بیترانه برام عج یهمه وابستگ نیا

 اي تخت زانو زدمروي بالشت گذاشتم ... پ

 یمن ب زِیزن همه چ نیبا انگشت هاي سرد دستش بازي کردم ... ا و

 فکر که چشمه ي یفکر بود ... من ب

و ربه حلقه اش  نیانتهاش رو به راه انداختم ... انگشت مز یب اشک

 چشم بستم و زمزمه کردم: دم،یبوس

 شرمنده اتم ... تا ابد! -

*** 

وش ي روبر دهیپر رنگبه دو صورت  یو نگاه شاتیبه آزما ینگاه دکتر

 کرد و با لبخند میکه من و ترانه بود
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 :گفت

 بِ؟یعج یخب االن چ -

 که از اول صبح اخم به صورت داشت، آروم گفت: ترانه

 !مِ یکه، همسرِ من عق دیدون یدکتر، م -

 :دمیانداختم ... صداي دکتر رو شن نییکردم و سر پا اخم

 خب؟ -

 کرد و گفت: یپوف ترانه

 پس چطوري من حامله ام؟ -

 و کرد شونمونیبه چهره ي پر قیدق یدست در هم گره زد و نگاه دکتر

 آروم گفت:

و من چند بار  میکه قبال هم صحبت کرد جناب مجد، همونطور -

 براي یکم یلیبهتون گفتم، شما شانسِ خ

بر  وهباشه عال بیعج نی! پس فک نکنم انیداشت ی... ول نیداشت باروري

 ... نیشما درمان کرد نیا

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست
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همه سال  نیبعد از ا یعنیانجام دادم،  شیدرمان رو چند سال پ -

 جواب داده؟

 زد و گفت: لبخند

 یگزوج هاي سالم و بدون مشکل هم سالهاي اول زند یبعض یحت -

 شهینم مونث باردارزوجِ  خوانیبا تمام وجود بچه م نکهیمشترکشون با ا

ه ک نیداشتارتباطی ! و مگه شما قبل از اون  ستین بیعج نکهی... ا

 اون موقع؟ ایاالن اثر کرده  درمان نیبدون

 :دیباال پر ابروهام

 نه خانم دکتر! -

 :دیخند

 خب پس االن مشکل کجاست؟ -

 :دمیروي لب کش زبون

 کار نیو براي ا میبچه اي رو قبول کرد یکه ما سرپرست دیدون یم -

 دییاتاون ها هم  ی... حت میگرفتیرو هم م یقانون ینامه ي پزشک دیبا

 کردن ...
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 تکون داد: سر

ابِ جن یکردن ول دییبود که تا نیینقدر پاادرسته، شانس باروري شما  -

 مجد ...

 شد توي چشم هام: رهیخ

! همه ي دمیتر هم د بیعج نید از امن سالهاست پزشکم ... مور -

 و نیمواردي رو که باال گفتم رو داشته باش

ما د شتنها ناممکنِ که ناممکنِ! جناب مج ن،یریرو هم در نظر بگ نیا

 ... نیریرو هم در نظر بگ خداخواست 

 نیا انقدر تو یمعنا نداشته باشه، ول زيیچ نیچن یدر علم پزشک دیشا

 خداکه بگم خواست  دمیسالهاي طبابتم د

ه املکه با رحمِ بسته هم ح دمیرو د یزن یحت ! منزيِیبر هر چ مقدم

 به همسرتون یشده ... پس لطفا شک

 !نیباش نداشته

 د وجدي و محکم گفت که زبونم بسته شد ... ترانه پوزخندي ز انقدر

 زن، نیمن متعجب بهش نگاه کردم ... ا
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 زد! یتوي آغوشم هق م شبینبود که د یزن

 رو به دست گرفت و گفت: فشیک

 براي سونو؟ میایب یک -

 به ترانه کرد و آروم گفت: یروبرومون، نگاه متبحرپزشک  زنِ

له تو سر و ک نیبزن نیخوای... فقط هر چه قدر م نیهر وقت آروم شد -

 جوري که اون هی ی... ول نیي هم، بزن

 نشه! شیزیچ بچه

 چهره ي پربهت ... چش کیتشکري کرد و رفت و من موندم و  ترانه

 دختر؟ نیشده بود ا

 با ابروهاي باال رفته گفت: دکتر

 ن؟یریشما نم -

 گفتم: جیگ

 هان؟ کجا؟ -

 و مادرانه گفت: دیخند
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.. فک .نره  ادتیسرم ... پاشو برو دنبالِ زنت ... شکرِ خدا هم پپاشو  -

 !یِاز دستت عصبان یلیکنم خ

 کردم زمزمه کردم: یکه اتاق رو ترك م یشدم و در حال بلند

 فتم غلط کردم!من که گ یول -

*** 

ن مانداخت و  نیرو با حرص از سر برداشت و پالتوش رو روي زم شالش

 بودم! ریهمچنان متح

 کردم و گفتم: زونیرو آو پالتوم

 چته؟! ؟یترانه؟ خانم -

 روی... پل دیکش رونینازك کرد و تاپ رو با شدت از تنش ب یچشم پشت

 قهیبه دست گرفت و سرش رو توي 

 فرو کرد که دستش رو گرفتم: اش

 ؟یهست یعصبان یاز چ ؟یکن یم نطوريیچرا ا -

 داد: رونیب ینیرو به شدت از ب هوا

 ؟یدون یتو نم یعنی -
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 ي لب به دندون گرفتم: گوشه

 خب بگو! ؟یاز چ -

 سه:رو به تن کرد و در اتاق رو بست تا صدا به گوش سوگل نر وریپل

 لتایوخ ديیاي دکتر رو شنو حرف ه یام؟ رفت یعصبان یاز چ -

 لبخند نیسره تو ماش هیراحت شده واسه من 

 !؟یزن یم ژکوند

 شک! یرو به رگبار بسته بود ب من

 :عقب گذاشتم از خشمِ کلماتش و مهبوت اسمش رو زمزمه کردم یقدم

 ترانه؟ -

 ام گرفت: ینیاشاره اش رو جلوي ب انگشت

 !انینگو ک یچی! هـشیه -

 دستش رو گرفتم: مچ

 شبیدعد گفتم غلط کردم ... نگفتم؟ بعد ... ب شبیمن که ... من که د -

 تو ... توي بغلم ... تران!

 تالشش رو کرد که نعره نزنه: تمام
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 یداشتم م من حالم خراب بود ... بهم استرس وارد شده بود ... شبید -

 شده که شوهرم ازم یچ نکهیمردم از ا

ا دم بزنه ... اصن خر بو ینمشده که باهام حرف  یکنه ... چ یم دوري

 اومدم بغلت؟ غلط شبیاون افکارم ... د

 میه رفتکز امرو یبد بود ... ول ؟یفهم یحالم بد بود ... م شبی... د کردم

 که بچه از خودته ديیدکتر و شن

 !ینه؟ خوشحال ،یخوشحال

 هام رو روي بازوهاش گذاشتم: دست

 !دمیبچه از خودم،ِ فقط ترس نینداشتم که ا ترانه من از اول هم شک -

 :دیازشون غر دیکش یشراره م شیکه آت ییزد و با چشم ها پوزخند

مگه کم  دي؟یترس یاصن از چ ؟یمگه بچه اي بترس دي؟یترس -

 مدت؟ هان؟ مگه دوستت نیگذاشتم تو ا

د  باشه ... دي؟یمگه همه ي محبتم رو بهت ندادم؟ اصن ترس نداشتم؟

 ساعت، دو ساعت، سه هیترس  آخه
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 ردهده ساعت! بعدش که زبونت رو نخورده بودي ... خو نی... ا ساعت

 ترانه ي خاك یبپرس یتونست یبودي؟ نم

مت بهم ته یتونست ینه؟ بعدش م ایخواي  یسر، تو بچه ي من رو م بر

 از اقوامت! یکیبچه از  نیکه ا یبزن

زدن ... چش  رونینداشتن براي گشاد شدن و ب ییجا گهیهام د چشم

 شده بود؟!

 هام رو پس زد و اتاق رو ترك کرد ... من موندم و دست هاي دست

 تر! یخال یو ذهن یخال

*** 

.. . رفت یرو روي پا نشونده بود و قربون صدقه ي صورت تپلش م اهورا

 دست هاش بود که رفت و ینگاهم پ

 کرد روي بازوهاي اهورا ... یم آمد

م رو گرفتم که دستم رو پس زد! نگاه اراده دستش یزدم و ب لبخند

 کرد و اخم نشست روي صورتش ...
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 نینگم ستاوان یفکر بچه گانه آزارش داده بودم ول کیکرده بودم، با  بد

 دستم رو هم پس یحت نکهینبود؟ ا

 !بزنه؟

 وار صداش زدم: زمزمه

 ترانه؟ -

 :اهورا زد ... دوباره صداش زدم یشونینگفت، بوسه اي به پ یچیه

 بلوط؟ -

ر تا ه دبه بغل بلند شد و به اتاق بچه رفت ... نگاهم خشک شد ب اهورا

 و منِ  ومدی... ن ومدین یبرگرده! ول

 تر کرد ... مونیرو پش مونیپش

هم و زار تنم رو روي تخت انداختم که وارد اتاق شد ... نگا خسته

 دیبلع یکرد، م یحرکات دستش رو دنبال م

 و دلم براي دی.. شونه به موهاش کشرو، نفس زدن هاش رو . حضورش

 اون تارهاي خوشرنگ تپش دنییبو

 کرد! دتریرو شد هاش
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 :شده، متعجب گفتم ریبهش خ ریبغل زد! متح ریشد و بالش ز کینزد

 ؟یکن یکار داري م یچ -

 :دیاخم غر با

 تنم به تنت بخوره! خوامینم -

 شدم: زیخ مین

 یغلط کردم م چته؟ بابا صد بار بگم ؟یکن یکار داري م یترانه چ -

 !شبیتو که خوب بودي د ؟یبخش

 و با تظاهر به خونسردي گفت: دیاش کش یشونیبه پ یدست

 امشبِ! نیبود، ا شبیاون د -

. چه .. برسه به چهار چوب، تنِ لرزونم رو جلوش انداختم نکهیاز ا قبل

 زن با من و دلم؟ نیکرد ا یم

 ورمق ... نگاهم رو توي چشم هاش چرخوندم  یزدم، کج و ب لبخندي

 گذاشتم: گوششمو پشت 

ن که خب م زم؟یآره عز ؟یشیم یراض دیدلم، بازم بگم ببخش زیعز -

 بهت گفتم!
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ري اده ببه مام ... دوباره شده بود ماده ببر! البت نهیبه س دیدست کوب با

 ببرِ نرِ ترسو رو تو بطن داشت: نیکه جن

 صدات رو بشنوم! خوامینم... حرف نزن!  انیک -

 کردم: ریدست هام اس نیدست هاش رو ب مچ

گه ... م یکن یرفتار م نطوريیفهمم چرا ا ی... نم میحرف بزن دیبا -

 یخواست یتو نبودي که ازم م شبید نیهم

 ؟یکن یم نطوریحرف بزنم؟ پس حاال چرا ا باهات

 سرخ شده بود: نشیکرد دستش رو رها کنه، صورت نازن یسع

 !ستمیخري بودم که االن ن هی شبید -

هام رو دو طرف صورتش گذاشتم ... دست هاش نشست رويِ  دست

 ام وفشار آورد: نهیس

 !انیولم کن ک -

 :دمیاش رو بوس یشونیپ

 یوقت ،یگه من رو دوست داشتگفتم ا یدرکم کن ترانه! همه اش م -

 خبر حامله شدنت رو بشنوي از ذوق روي
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 !یزار بزن نکهینه ا ،یستیبند ن پا

 بد عنق شده بود: بیرو دور کرد، عج صورتش

دونستم شوهرم  یکه از قبل نم یشدم در صورت یآره، خوشحال م -

 درصد! هیو شانس بارداري من فقط  مِیعق

 کرد: یم دادیتو صدام ب دلخوري

 م؟یعق یاز صبح تا حاال چند بار بهم گفت یمتوجه -

 زد و باالخره رها کرد خودش رو از چنگالم: پوزخند

دم ز یمن دو روز ضجه م یوقت یناراحت بش ستیبرام مهم ن گهید -

 مسخره ات! ترسِبابت 

 هام رو مشت کردم کنارِ پهلوهام: دست

ه ... ... تاز یتا درکم کن یستیرانه، جاي من نترسِ من مسخره نبود ت -

 قرار یچطور انتظار داري شوکه نشم وقت

 بچه اي باشه! نبود

 گفت: یحرص
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 یم ريیشگیپ دیبا ،یمیموندم که تو عق یفکر م نیرو ا دیمنِ خر نبا -

 نشه ... تا تو نطوريیکردم تا تهش ا

ب پدر شده عق دیشن یچرا شوهرم وقت ؟یهزار تا فکر نکنم که چ سرم

 چرا باهام حرف نزد؟ چرا و چرا و د؟یکش

ردم ک فکر یدون یفکرم تا کجا رفت؟ م یدون ی... م گهیتا چراي د هزار

 خواي؟ اونوقت ... یمنو نم گهید

 تو ... تو ... اونوقت

 :دیکرد و صورت در هم کش اخم

 ان؟یک ستیخنده دار ن دي؟یترس یم -

 بازوهاش رو لمس کردم که صداش باال رفت: دوباره

 به من دست نزن! -

 رو: نیزنِ خشمگ نیکردم آرومش کنم ا یسع

 به!... باشه! آروم باش تو ... اهورا خوا زمیباشه عز -

 ش،یبه حرکت موهاي دم اسب رهی... خ دیکرد و موهاش رو کش یپوف

 :دمیزبونم رو روي لبم کش
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 م؟دیاون حالت رو د یردم وقتک یکار م یچ دیترانه درکم کن! من با -

 یحامله اي و زار م یگفت یبهم م یوقت

.. م .شوك بود برا هی تیباردار کردم؟ اصال خود یچه فکري م دیبا زدي

 که بغلت ؟یچه انتظاري از من داشت

 میدرصد، ن هی یحت یو الو بترکونم و قربون صدقه ات برم؟ وقت کنم

 یدرصد، اصال بر فرض محال هم فکر نم

 پدر بشم! کردم

 :شیشد از حس مادر یگذاشت روي شکمش و دلم پر از خوش دست

است اونطور التم یوقت ان؟یک یتا ک یلوشوکه بودي؟ باشه ... قبول!  -

 چه مرگت یکردم باهام حرف بزن یم

 !بود؟

 گفت! یگرفتم ... راست م یقیعم نفس

 بدم با بغض گفت: یجواب نکهیاز ا قبل

 نیبچه خودته؟ ا ديیب اومدي خونه و ازم پرسچه مرگت بود که ش -

 چرا داداشت هوام ديیبه کنار ... ازم پرس
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 ا ...ادبا د یکن یکه فکر م یختید رو تو وجودم رحس ب نیداره ... ا رو

 لحظه نیخواست بلند بگه تا همچ یهاش رو روي هم فشرد ... نم لب

 ... تا بعدها بشه نمونیاي حک بشه ب

 و دلخوري! تیشرم، عصبان باعث

که چشم بست و لب  دمیروي گونه اش کش اطیهام رو با اح انگشت

 شدم بهش، آروم زمزمه کی... نزد دیگز

 :کردم

 م؟ خب منم حالم خراب بود ... ببخش!بگم غلط کرد -

 شدت گرفت، عقب رفت: بغضش

بچه  نیو به ات! تو فقط به من بد نکردي، انیتونم ک یتونم ... نم ینم -

 یاحترام یهم بد کردي ... بهش ب

 ه ...دخور... انگار کفران نعمت کردي ... بهش برخورده! به منم بر کردي

 اومدم تو شبیتونم! ... اگه د ینم

 يبود که بچه  نیدست هام رو دورت محکم کردم، فقط واسه ا بغلت،

 ام هوس بوي تنِ باباش رو کرده چارهیب
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دست  تونم! یمناالن ...  یحالم بد بود از نبودنت ... ول نکهی... واسه ا بود

 ... دور باش ازم! ستین خودم

 :دمیبره سمت در که درمونده نال خواست

 ... رمیم ... خب؟ من ونریب رمی. من ماصن .. رمیباشه ... باشه ... من م -

رانه ته کشد  یو راه باز کرد براي خروجم، داشت باورم م ستادیکه ا کنار

 !ادیقصد نداره کوتاه ب

، مثل انهزد براي گرماي تن تر یو تنم داد م دمیکاناپه که دراز کش روي

 مرد براي مخدر، یمعتادي که م

هر  با ماده ببر که کی...  ستین روزیترانه، ترانه ي د نیشدم ا مطمئن

 با یجنگه براي بچه هاش! حت یم یکس

 بچه هاش! پدر

*** 

 نشدندو یلثه ي ب د،ی... خند دمیبه دست گرفتم و اهورا رو بوس کت

 رو برد! نمیدل و د
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رو  خنده ي من خونه خوشزد ... پسرك  ی... قهقهه م دمیبوس دوباره

 رويِ سرش گذاشته بود!

 !قیعم قِیبود ... عم دهیبه ترانه کردم که خواب ینگاه مین

و  سر همه نیچطور با ا دیپر ینق اهورا از خواب م کیاي که با  ترانه

 نشده بود؟ داریصدا ب

 لب هاش شدن ... با دست و پا خیشدم روي صورتش و چشم هام م خم

 که دلش ییایح یحمله کردم به حس ب

 زدن! خونیبراي شب دیکوب یو توپ م تاپ

ادرش م میاجازه قدم گذاشته به حر یبود باباش ب دهیهم انگار فهم اهورا

 درجه باز نیکه چشم هاش رو تا آخر

 !بود به من و مادرش رهیبود و سرش توي گردنم فرو رفته، خ کرده

.. .اش نشوندم  یشونیدهن فرو بردم و لب هاي تشنه ام رو رويِ پ آب

 کوتاه! یلیآروم، خ

 واقعا چهب نی... انگار ا دیکرد و مشت روي گردنم کوب یقان و قون اهورا

 من به یکینداشت از نزد یدل خوش
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 !ترانه

 روي گونه اش و زمزمه کردم: دمیدست کش آروم

 .ب کرده .... مامانت که اعتصا. ییبابا ایبا دلم راه ب گهیتو د -

 ی.. بش .نگاه رو به ترانه دوختم و بعد ... به شکم نیو آخر دمیکش یآه

 خودي لبخند زدم!

رسه ب هنیمونده بود تا مامان تهم یعقب رفتم و در رو بستم ... کم عقب

 دخترش و چه ی... خبر داشت از حاملگ

ي  انهاز ترس بچه گ یخبر داشت حت زیذوق کرده بود ... از همه چ قدر

 من!

 نییاپساعت بعد اهورا رو به بغل مادربزرگش سپردم و شرمنده سر  مین

 انداختم:

نه واسه  کنه ... یناراحت نینذار یدونم از دستم دلخورِ ... ول یم -

 خودش خوبه، نه بچه!

 گذاشت روي بازوم: دست
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. .. طشِیکنه باهات، به خاطر شرا یراحت! اگر تندي م التیخ -

 حساسِ، زودرنج و مثل هواي بهارِ! تو هم

 کردي ... اشتباه کردي ... شی... خب عصب ایراه ب باهاش

 متس...  دمیبار گونه ي اهورا رو بوس نیتکون دادم و براي آخر سري

 دیچیرفتم که صداي خواب آلود ترانه پ در

 سالن: توي

 !نمیبغلم بب ایان ... اي جانم ... اهورا، پسر گلم ... بسالم مام -

 یکه توي هوا از ذوق لگد م ییدست دراز کرد براي گرفتن اهورا و

 از لگد هاش یکی نکهیپروند، ترس از ا

 روي شکم ترانه باعث شد صدام رو باال ببرم: نهیبش

 نکن! بغلش نکن! -

.. . دیبهم نگاه کرد، اهورا سربرگردوند سمتم و چونه اش لرز متعجب

 ام:به موه دمیدست کش مونیپش

 !پرونه یکه چطور لگد م ینیبی... در ضمن، م نیخب سنگ -
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.. اش پنهان کرد . نهیو سرش رو توي س دیکرد و اهورا رو قاپ اخم

 و گفت: دیموهاش رو بوس

هواي  ایاز بعض شتریگرفته! در ضمن، پسرم ب ادی یاز ک دید دیبا -

 مادرش رو داره!

ه بن پشت به م ستاد،یبه در ا دهیگرفت ... نرس شیآشپزخونه در پ راه

 سردي گفت:

 نه! ای یباباش نکهیا نیی... واسه تع میبد شیآزما میبر دیبا -

ست داز حدقه، لب هام از هم فاصله گرفت ...  دنیپر رونیهام ب چشم

 رتیبا ح منهی... مامان ته واریگرفتم به د

 زد: صدا

 ترانـه! -

 از رو بسته بود! ریترانه انگار شمش اما

*** 

 رو به چهار چوب در زدم: دستم
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نکن با  شو ... ادهیاحاب پص یب طونیش نی... از خر ا زمیترانه جان، عز -

 !نطوريیمن ا

ه جلوش ک دمیکرد از کنارم عبور کنه، کش یرفت و سع مقابلسمت  به

 گفت:

 ... انمهریبرو کنار ک -

 ریزبردم، نگاهم رو دوختم به صورت به  نییجلو دادم و سر پا نهیس

 کرد یم یکه سع ییانداخته اش و چشم ها

 از من بدزده: نگاه

 ؟یزن یترانه؟ چرا لج م -

 ام: نهیزنانه اش نشست روي س مشت

کمم شتو  گهید یبهت نشون بدم بچه ي کس خوامی... م ستیلج ن -

 !ستین

 بازوهاش رو گرفتم و تکونش دادم: یعصب

 مگیدي؟ م یم ششرو ک زيیچ هی یام نکن ... چرا الک وونهیترانه، د -

 بهت شک نکردم! غمبریبه پ ر،یبه پ
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 زد، نفس نفس زنان موهاش رو از روي صورتش کنار زد: پوزخند

ک شبه عالقه ام که  ی، ولشک نکردي گهیمرد د هیآره، به بودنم با  -

 کردي!

 !قلمش کردم توي هوا یکه دستم باال رفت، ول دیبه مغزم نرس خون

 ماناز کنارم گذشت ... ما امیبه خودم ب کهنیکردم، قبل از ا یپوف

 دختر و نیب دیچرخ ینگاه نگرانش م نهیتهم

 ... نگران لب باز کرد: دامادش

 ... دهیرا ترسبچه ها تو رو خدا ... اهو -

رو دادم به پسري که جمع کرده بود خودش رو توي آغوش  نگاهم

 سن کم که نیبا ا دیفهم یمادربزرگش ... م

 گذشت دور و برش؟ یم یچ

 گرفت و گفت: یقینفس عم ترانه

 !هترسیاهورا هم نم نطوريیبري تو اتاق؟ ا شهیمامان م -

 نهیهمت... در که پشت سر  ارهیجدي بود که مادر نه روي حرفش ن انقدر

 توي صورتم: دیخانم بسته شد غر
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 ؟یچ گهی... چشمم روشن! د یکن یدست بلند م یگرفت ادی ایتازگ -

 ... نبود؟! مونیبود توي زندگ بیهمه بحث عج نیا

 کردم آروم باشم: یسع

مه ه نیت ااره براد... تو االن حامله اي، ضرر  ایخانمم ... کوتاه ب نیبب -

 لج و لجبازي!

 شد: نهیبه س دست

الم ک هیم زد یهان ... االن ضرر داره برام ... بعد اونوقت دو روز زار مآ -

 ضرر نداشت؟! یباهام حرف بزن

 م:شد که آروم گفت کیرو مرتب کرد، قدم برداشت و به در نزد شالش

 ... نرو! ایکوتاه ب منن! مرگ مجونِ من ترانه ... جونِ  -

 :دیچیرفتم، دست هام دورش پ کشینزد ستاد،یا

 شیآزما نیا الیخینرو ... خب؟ ب رهیبم انمهری... ک زمیعز منمرگ  -

 شو ...

 :دیاش لرز چونه

 !یلعنت بهت ... لعنت بهت لعنت -
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 :ستادیو صورت به صورتم ا دیچرخ

 دي؟ یچرا جون خودت رو قسم م -

 اي شد آروم روي صورتم، مثل نوازش: یلیس دستش

 مگه جونت علف خرِس؟ -

 بردم که هلم داد عقب: شیزدم و صورت پ لبخند

 !یحق نداري باهام حرف بزن ی... ول شیآزما رمینم -

 دوباره قسم بدم، که پرخاش شد توي صورتم: باز کردم که لب

 تو صورتت! امیقسم بدي جفت پا م گهیکلمه د هی -

بخندم! صورت سرخش، چشم هاي  ایدونستم متعجب باشم  ینم

 !نشیگردش و کالمِ دلنش

 یاتاق که پشت سرش بسته شد تنها تونستم لبخند بزنم، چون م در

 هم جونم براش تشیدونستم تو اوج عصبان

 داره! ارزش

*** 
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.. .اومد  ارشیبراي ک ییکرد و چشم و ابرو کیفنجون به لب نزد نیحس

 از چشمم دور نبود تالششون براي

ي من براشون رو یحرف بکشن از زبونم ... هر چند نقل زندگ نکهیا

 بود! سام هم با عشق برادرانه اش به رهیدا

 نداشت با من! یروابط خوب ترانه،

بار  نیا یجمع، ول نیکه شده بود پاي ثابت ا یرانیرو دوختم به م نگاهم

 کرده بود ... ریبدجور توي خودش گ

 گفتم: آروم

 ران؟یم -

 پاش! رینگاهش ثابت بود به گل فرشِ ز هنوز

 رو باالتر بردم: صدام

 داداش؟ ران؟یم -

 کرد، سست لبخند زد: نگاهم

 جونم داداش؟ -

 جا به جا شدم: یکم
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 تو فکري؟ -

 :دیکش یآه

 توئه ... شی! خبرا که پیچیه -

 :یبار واقع نیزد، ا لبخند

 دي!شخوشحالم واسه ات ... بابا  -

ن انقدر هماهنگ و بلند بود که سر هر دومو ارش،یسام و ک پوزخند

 بچرخه سمتشون ... متعجب نگاهم رو

 چرخوندم: نشونیب

 قا؟یدق هیمشکلتون چ -

 پا روي پا انداخت: ارشیک

 !یمشکل داشت ذره هی. فقط تو فکر کنم که ندارم .. یواال مشکل -

 :دمیام کش یشونیبه پ یدست

 کشم! یخودم م ی... به اندازه ي کاف ایبس کن ک -

 :دیتمسخر خند با

 کلک؟ یکشیم یچ ؟یگیراست م ه؟ا -
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 جلو خم شد، دست توي هم گره زد، جدي شد: به

 ؟رو به زنت زهرمار کردي؟ هان یکه اونطوري زندگ یکشیم یچ -

 روي ابروم: دمیکج کردم و با انگشت شست کش گردن

 باهات بحث کنم ... اعصابش رو ندارم! خوامینم -

 :دیکف دست هاش رو به هم کش سام

دسته  دخالت نکنم! خواهر تونیکه مامانم قسم داده تو زندگ فیح -

 گلم رو سپردم بهت، بهت اعتماد کردم

 ... نطوريی... اونوقت تو ا اونوقت

 حرفش، صدام اوج گرفت: نیب دمیپر

 ن؟یجايِ من بود تونیکی! کدوم نیبپوش نیبدوز نیواسه خودتون ببر -

 فکر نیبا ا یمنِ گردن شکسته از بچگ

 ... اونوقت ... شمیوقت پدر بچه اي نم چیشدم که ه بزرگ

 :تمگف رانیبه موهاي پشت گردنم ... بلند شدم و رو به م دمیکش دست

 نه؟! ای؛ کالس خواي بري دنبال سوگل یم -

 شد، کتش رو به دست گرفت: بلند
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 آره ... -

 :دمیهاش رو باال کش قهیبه تن کردم و  پالتو

 خونه؟ یرسونیمنم م -

ده شبلند شد و نگاه من افتاد به گردنبندي که مادر روش حک  ارشیک

 بود ... آهسته گفتم:

 ..خوري . یدکمه هات رو ببند سرما م -

 چونه ام رو به دست گرفت: ستاد،یا جلوم

.. .رم دکمه هام باز باشه ! دوما اصن دوست دامنماوال داداش بزرگ  -

 .میزن یحرف م میسوما در نرو، دار

 :دمیعقب کش سر

 ران؟یم میربحوصله ي حرف زدن ندارم ...  -

 لب گفت: ریبه تاسف تکون داد و ز سري

 !ییرضایشقِ عل کلهخود  -

 گوشه ي لب داشت: نديشخینگاهش کردم، ن برنده

 هان؟ بهت برخورد؟ -
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دکمه  نیاش از ب نهیوسط س دمیانگشت اشاره ي دست راست کوب با

 هاي بازش:

 !ستمین هشیمن اصال شب -

 محتاط گفت: ی... بلند و پر صدا، سام با لحن دیخند

 بچه ها، دعوا نشه خواهشا! یه -

 عقب نشست و روي مبل دوباره جاي گرفت: ارشیک

 خواي یمخودشِ ... ن نیع قای! رفتارت دقیآقا پسر ... هست یهست -

 نداره! یبه ما ربط یقبول کن

د، بو هاي ترانه کم یمحل یگلوم، ب خِیب دیکه چسب یبغض نیبه ا لعنت

 هم اضافه ارشیهاي ک هیو کنا شین

 سته،یاتو روم ب نطوریکردم ا یوقت فکر نم چیبود ... برادري که ه شده

 داد زدم: یوقت دیصدام لرز

 !ستمیاون بابات ن هیمن شب -

نکردم به صداي زدن  یکه در محکم پشت سرم بسته شد توجه یوقت

 ... رانیهاي م
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 اون مرد نبودم! هینبودم ... من شب رضایعل هیشب من

 بودم! دهیفقط ترس من

*** 

 خیار ام ... مغز در حالِ انفجارم، دچ یشونیبه پ دمیدست کش دوباره

 هم شده بود ... هواي سرد زمستون یزدگ

 به سري که دوباره دردمند شده بود ... ینکرده بود حت رحم

 !یـلیرو چرخوندم و در رو باز کردم ... خسته بودم، خ دیکل

 یتهمه دردسر داشته باشه! طوري که ح نیکردم پدر شدنم ا ینم فکر

 کردم و یم یخوشحال دیبره با ادمی

 به درگاه خدا! شکري

م، کنارش زانو زد ن،یبود روي زم دهیروي تشک مخصوصش، خواب اهورا

 ی... ول دمیرو بوس شیشونیخم شدم و پ

از درد که از مخچه شروع شد و  یخم شدن مساوي بود با موج نیا

 کردم ... یتموم سرم رو در برگرفت ... آخ



 

  2769                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

و ه ر... تازه تونستم تران دمیکنار پسرم دراز کش نیحال روي زم یب

 زده به در آشپزخونه، نگاهم رو به هیتک نمیبب

 فرق شده اش دادم و لب زدم: موهاي

 ... ی... خسته نباش زدلمیسالم عز -

 نگفت ... سرم رو کج کردم: زيیچ

 . نه تو!قرار بود من حرف نزنم .. -

خفه کرد! اخم جاخوش کرد  نه،یرفت روي لبش بش یرو که م یتبسم

 ... نشیابروهاي نازن نیب

 هبچ شدم ... بوي تنش، بوي بهشت کیو به اهورا نزد دمیپهلو چرخ به

 کم یگانه اش مستم کرد ... حداقل کم

 از دردم ... شد

 یداشت؟ بزرگ که م یپسر چه سرنوشت نیرخش زل زدم ... ا مین به

 فرزندخونده اس، چه دیفهم یم یشد، وقت

و اش ر گونه اریاخت یداد ... ب ینشون م یکرد؟ چه واکنش یم فکري

 ... دمیبوس
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ي تو تنم نمونده بود برا ییرویزد و سرش رو تکون داد ... ن ینق

 لبخندي کوچک! یحت ای دنیخند

 ود:ب ستادهیبهش بندازم، باالي سرم ا یسرد ترانه باعث شد نگاه صداي

 !شهینکن! بد خواب م -

شد گرفتم، بوسه اي  یرو که ازم دور م یشدم و مچ دست زیخ مین

 نشوندم روي رگش:

 باهام حرف بزن! ی... ول کنمیم یهر کاري بگ -

... به زحمت بلند شدم و دنبالش راه  دیپس کش یرو عصب دستش

 و کارد به دست زیمافتادم ... نشست پشت 

 ییتکه ها یانگشت هاش نشست و نگاهم رفت پ نیب ازيی... پ گرفت

 شدن یکه روي هم توي ظرف تلمبار م

... 

 گذاشتم: زیرو رويِ م سرم

 کنه! یکنه ترانه ... سرم درد م یدرد م -

 موهام: نیب دمیکش دست
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 ... یلمسشون کن نکهیهاي موهام دلشون تنگ شده واسه ا شهیر -

 به چشم هاي سرخش نگاه کردم: نییپا از

 ازم دوري نکن! نطوريیا ی... ول رمیمیم ر،یبم یبگ -

 گفت: یو سنگ سخت

 !یشیمسکن بخوري خوب م هی -

 انداختم روي تنش: هیو سا ستادمیا شیشدم، پشت صندل بلند

 !ییمسکن من تو -

 اديیروي گونه اش، ز دیجلو بردم که با دسته ي کارد کوب صورت

 خشن شده بود:

 ؟یفهم ینشو ... نم کیبهت گفتم بهم نزد -

سوخت، از شدت باز شدنشون! کارد رو روي  یهاي چشم هام م گوشه

 انداخت و داد زد: زیم

خوام  یمن... باهام حرف نزن ...  ینشو لعنت کمینزد گمیبهت م -

 خوام اصن صدات رو یمسکنت باشم ... نم
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ن م! ستیکنه ... به درك حالت خوب ن ی... به درك سرت درد م بشنوم

 کار کنم؟ یچ

 رهیخ ریتوي سالن ... مات و متح دیدوي اهورا که بلند شد  هیگر صداي

 داشت ی... چه حال شیبه جاي خال

 گهماومد؟  یطوري کوتاه نم چیمگه چه کرده بودم باهاش که ه ترانه؟

 نطوریچه قدر عذابش داده بودم که ا

 گرفت؟ یم تاوان

 رو هاي اهورا تن خسته ام غیشد با ج یهق هاي ترانه هم که قاط هق

 رکمون رو بغل... پس دمیبه سالن کش

 یفرو کرده بود و شونه هاش م کشیبود، سرش رو تو گردن بار کرده

 ... دیلرز

 یلشد و یم شتریخوردم کنارش ... درد سرم هر لحظه ب نیزانو زم با

 سه نفر از یداشت وقت یدرد چه معن

 ه يکردن؟ ترانه، اهورا و بچ یم هیداشتن گر میهاي زندگ نیزتریعز

 توي راهم! بچه اي که اشک هاش بسته
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اش بسته بود به  هیبه اشک هاي مادرش همونطوري که تغذ بود

 مادرش!

م توي آغوش دیبدون امتناع خز دمیچیهام رو دور شونه اش که پ دست

 دمیام، بوس نهی... سر گذاشت روي س

 سرش رو: فرق

 که انیک رِی... بم نکن هینکن ... گر هی... جــونم ... گر زمیجونم عز -

 هات ... هیگر لِیدل

 :دمیشن قلبم کینزد ییخفه اش رو از جا صداي

 خدا نکنه ... -

 گوشش گفتم: ریروي سر اهورا، سر خم کردم و ز دمیکش دست

 هلوي بابا؟ یکن یم هیتو چرا گر -

اب خو ام شد ... معلوم بود بدجور از رهیچشم هاي پر اشک و سرخ خ با

 پلکش رو که گرماي دمی... بوس دهیپر

 اي نشست یام حس کردم ... و بعد نرم یشونیترانه رو رويِ پ نفس

 ي پر از دردم ... آروم گفت: قهیروي شق



 

  2774                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 !دیببخش -

 بردم که انگشت روي لبم گذاشت: شیپ سر

 کیم نزددوست ندارم به نه ... هنوز دلخورم ازت ... هنوز نه ... االن -

 ... یبش

 :شیشونیزدم به پ هیتک یشونیپ

 شم! یانصاف دارم هالك م یبد  -

 شد: تلخ

 ... نیکن یمون فکر مههمه ي شما مردا فقط به  -

 :دمیرمق خند یب

 به کدوم؟ -

 غره رفت: چشم

 همون! -

 باال انداختم: ابرو

 کدوم؟ -

 حرفامون: نیب دیپر اهورا
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 و!بــــو و و و و  -

 چشم اشاره زدم به پسرکم: با

 اعتراض کرد! نمی... ا ایب -

 :دیچونه اش لرز دوباره

 کنه ... نه؟ یدرد م یلیسرت خ -

نده رازبموندم ... زن بودن و مادر بودن به معناي تمام  رهیبهش خ فقط

 ي چشم هاي خوشرنگش بود ... دست

 به سرم: دیکش

 ... ارمیمسکن ب هیبرو بخواب برات  -

هوم امفشد تو چشم هام و دوباره ن رهیغرغر کرد، نگاهش کردم، خ اهورا

 گفت، دلم دست وپاش شل ییزهایچ

... به آغوش  دید یرو م زونشیلب و لوچه ي آو یشد وقت یم

 ترانه رو رها کردم و گفتم: دمش،یکش

 !یِلیخ یکه کنارم باش نیهم -
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دم ش رهیندم و خام خوابو نهیرو تخت که انداختم، اهورا که روي س تن

 توي زيیچ کیبه چنگ زدنهاش به تنم 

ز ا ندیرقص یجشن راه انداخته بود! انگار سلول هاي تنم داشتن م دلم

 نشون داده دی... ترانه پرچم سف یخوش

 ... صلح کرده بود! بود

م کف دستم گذاشت ... چش یلحظه بعد زانو زد کنار تخت و قرص چند

 و دمیشده روي صورتش، بلع خیهام م

 هم روش! یآب

 به اهورا کرد و گفت: یرو که به دست گرفت، نگاه وانیل

 افته ... یم نطوريیبذارش کنارت ... ا یخواي بخواب یم -

 بزنم که دوباره اخم کرد: یحرف خواستم

 صدات رو بشنوم! خوامیدر ضمن، هنوز نم -

 اهیسرجاشون نشستن و پرچم س یهاي تنم رو منهدم کرد! همگ سلول

 یال آوردن ... تو دلم، بدون مهربونرو با

 عزا بود! ترانه
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*** 

ار ر کپروز  کیو در رو به عقب هل دادم ... خسته از  دمیاي کش ازهیخم

 نگاهم رو توي خونه چرخوندم ... ترمه

.. بوسه م .مبل اهورا به بغل به خواب رفته بود ... کنارشون زانو زد روي

 شده اش و بعد سیاي روي موهاي گ

تم گش هاي پسرکم زدم ... قامت راست کردم و دنبال ترانه شمیابر روي

 ... توي آشپزخونه اثراتش بود، غذاي

 خودش نبود! یشده ول پخته

ردم کاز بباز کردم و به سمت اتاق رفتم ... در رو که  راهنیهاي پ دکمه

 که خم شده بود و دست روي دنشیبا د

 روبروش زانو زدم:داشت هل شده قدم هام رو بلند کردم و  شکم

 شدي؟ یچ ؟یترانه؟ خانم -

 داد و دستم رو پس زد: رونیب یرو به سخت نفسش

 خوبم! -

 شد و من مثلِ جوجه اردك به دنبالش راه افتادم: بلند
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بچه  ؟یوبکنه؟ خ یچرا دلت رو گرفته بودي؟ درد م ؟یخوب یمطمئن -

 نداري؟ یخوبه؟ مشکل

 ام گذاشت: نهیو دست هاش رو رويِ س ستادیا ناگهان

 خوبم! خواهشا سوهان مخم نشو! -

.. . گرفت شینگاهش کردم که راه آشپزخونه رو در پ زونیلب هاي آو با

 از تن راهنیبرگشتم توي اتاق و پ

 دلم آروم و قرار نداشت! یول دمیکش رونیب

مت سو دلم پام رو به حرکت وا داشت  دمیموهام رو به چنگ کش کالفه

 !آشپزخونه

خم  ز،یبه م هیتک گهیدداشت! ترانه باز دست به شکم گرفته، دست  حق

 شده بود ...

 شدم: کشینزد نگران

 ؟یکن یچرا لج م -

 بلند کرد، صورتش در هم بود: سر

 خوبم! گمیم -
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 که نبود: خودمکردم، دست  پرخاش

 ، با بچه ي خودت هم مشکل داري؟!از من متنفري -

ش و دست هام رو دور ستادمیکنارش ا د،یکرد ... چونه اش لرز بغض

 :دمیچیپ

 شدي؟ نطوريیا یاز ک -

 بازوهام: نیشد ب جمع

 .نشه .. شیبچه ام طور ان؟یاز سر ظهر ... ک -

 :سالنکردم سمت  تشیهدا نگران

 شده قربونت برم؟ یهان؟ چ دي؟یلک د ه؟یمشکلت چ -

 از خواب با ترس گفت: دهیپر ترمه

 ؟یشده آبج یچ -

 !ستیدرست ن زيیچ کیشده بود که بفهمه بزرگ  انقدر

 تکون دادم: سر

 م؟یایبو  میتا ما بر یمراقب اهورا باش یتون ی... م زمیعز ستین یچیه -

 ترانه چنگ زد به ساعدم: زد،یهاش دو دو م چشم
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 تونه! ی... ترمه نم انیخواد ک ینم -

 اش: قهیمحبت نشوندم روي شق هربود ... م دهیپر رنگش

 م؟کار کن یبشه چ تیزیچ هیخواد؟ خداي نکرده تو  ینم یچ یعنی -

 به سر اهورا: دیدست کش ترمه،

 تونم یرو ببري دکتر؟ من م یخواي آبج یجون ... م انیتونم ک یم -

 مواظب اهورا باشم ...

.. از .نش مظلوم جمع شده بود توي آغوشم ... رمق نمونده بود به ت ترانه

 خبر یدرد داشت و منِ پر مدعا ب یک

 ازش؟! بودم

 لرزون گفت: ییزحمت لباس به تنش کردم ... با لب ها به

 گه؟ینشه ... هان؟ خوبه د شیزیجوجه چ ان؟یک -

 :دیشک و ترد یزدم بهش ... با کل لبخند

 !یِعیطبدرد  هیقربونت برم ...  ستین زيیچ -

 از زنِ باردار؟ یدون یکه تو چه م دمیکش ادیتوي دلم فر و
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 لباس به تنش یفشرد و من به سخت یو دستم رو م دیگز یلب م مدام

 یکردم ... داشت با تمام قوا تالش م یم

 لکپ دنیشد با د یتر م ینزنه ... و هر لحظه دلم خال ادیکه فر کرد

 فشرد ... یکه روي هم م ییها

روي  دیکش یکه نشست صداش رو رها کرد ... دست م نیماش توي

 وستزد ... د یم ادیشکمش و اسمم رو فر

وي تود انقدر بزرگ شده ب یدختر ک نیاهورا و ترمه بترسن ... ا نداشت

 ؟یزندگ

که دنده رو مشت  یروندم ... دست گذاشت روي دست یسرعت م به

 کرده بود ... نفس نفس زنان گفت:

 ... خب؟ نترس! ستین یچی... ه اینترس -

(  ایکتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشت نیا

(wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است 

 گذشت؟ یم کشیتو سر کوچ یخواست بلند و تلخ بخندم ... چ یم دلم

 !؟یچ
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دم شونسر کج کردم، دستش رو باال آوردم و بوسه ن ره،یبه جلو خ نگاه

 :سردشروي پوست 

 !یچی... از ه مترسینم یچیتو خوب باش ... من از ه -

وي رکه باز کردم و در رو  ن،یکه شد محل توقف ماش مارستانیب اطیح

 دمیدست هام گرفتمش ... نگاهش رو د

 به صورتم ... آروم گفت: رهیخ

 نترس ... خب؟! -

 :دمیبه گلوم چنگ زد ... نال بغض

 آخه؟ یکن یم نطوريیچرا ا -

.. ام چسبوندم . نهیرو به دندون گرفت ... سرش رو به س نییپا لب

 ... قرارِ؟! شونیریکه ازم بگ ستیقرار ن ا،یخدا

*** 

 گفتم: خطنگرانِ پشت  اریبه موهاش و خسته رو به سام دمیکش دست

 و خبر داد؟به ت یخوبه ... فعال خوبه ... ک -

 :دیلرز یم صداش
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 ... دیترس نیکرد رید یترمه وقت -

 د،بهش وصل بو وکتیرو که آنژ ی... خم شدم و دست دیترانه لرز پلک

 بوسه زدم :...

 اهورا و ترمه خوبن؟ -

 کرد: یپوف

 شد بهم اس بده ... خب؟! داریخوبن ... ب -

 روي ابروهاش: دمیو دست کش دمیکش یآه

ت وق ریها، اگه د لِخچای بااليِ نتیتو کاب اهوراخشک  ریباشه ... ش -

 نیبهش بد نیدرست کن ریشد، ش داریب

 خوابه ... یراحت م ی... اگه بد خواب شد، شکمش رو بمال بخوره

ي  رهیاي کوتاه، تماس قطع شد ... خ یز خداحافظاي گفت و بعد ا باشه

 اش موندم ... اگه دهیصورت رنگ پر

 اومد؟ یشد چه به روزم م یم شیزیچ

 تونستم با یرفت، چطور م یم نیاز ب دمونیبچه ي از راه نرس اگه

 ام؟یخودم کنار ب
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 خم بگها و با ادیب رونیتا پزشک از اتاق ب دیکه لرز یکردم با دل یم چه

 باعث دردهاي ترانه اس؟ یفشار عصب

 وود بهاي خسته ام رو بستم ... شانسِ من بود که بخشِ زنان پر  چشم

 نبود براي بستري شدنِ ترانه و یتخت

 !میمن شده بود کنارِ همه ي زندگ موندنِباعث  نیهم

هاش رو به بازي گرفتم که صداي گرفته اش باعث شد پلک  انگشت

 :رهیفاصله بگ هام از هم

 انم؟یک -

دم ز مهیو خ دمیکه چسبوند ته اسمم! از جا پر یمیپر پر زد با م دلم

 روي تخت:

 ؟یخوب زم؟یجونِ دلم عز -

 زد و قطره اي اشک راه گرفت روي گونه اش: هق

 جوجه ام! -

 :دمیخند تلخ

 شما؟ یمگه مرغ -
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 اومدن: یم رونیهاش منقطع ب نفس

 ام کرد؟ ارهچیب میشرمنده ات شدم آخر؟ لجباز -

 هام نشست روي لبش: انگشت

 .. خوبِ خوب!.... نه خانمم ... نه ... بچه ات هم خوبه  زمینه عز -

 دستم حس کنم: ریتونستم حرکت لب هاش رو ز یم

 خدا رو شکر ... -

 بود! دهی... بد جور ترس رهیکردم موهاش رو تا آروم بگ نوازش

 رنگ گرفت، آهسته گفت: یکه گرفت، گونه اش که کم آروم

 ان؟یک -

 گفتم: مارستانشیزده از کاله ب رونیي تارهاي ب رهیخ

 هوم؟ -

 :دیلرز صداش

 ها ... ستمیازت متنفر ن -

 کرده نگاهش کردم: اخم

 هوم؟! -
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 کج کرد: سر

 .... فقط لج کردم باهات .. ستمیازت متنفرم ... ن یگفت -

 :دمیوار پرس زمزمه

 ؟یچچرا خانمم ... واسه  -

 روي شکمش: دیاخم کرد و دستش رو آروم کش یکم

 حالش خوبه؟! یمطمئن -

 نشست روي دستش: دستم

 شدي لج کرده باهات! یم عصبک هیآره ... خوبِ خوب ... فقط  -

 :دمیباال رفت، خند ابروهاش

 ؟یفک کردي فقط خودت بلدي لج کن ه؟یچ -

 :دمیروي تنش کش شتریرو ب ملحفه

 شدي؟ یعصب یواسه چ من که خونه نبودم، -

 :دیروي لب کش زبون

 شدم یصبان... از دست خودم ع یاومد بدونِ صبحونه رفت ادمی یوقت -

 ... یخودخوري کردم ... ه ی... بعد ه
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رد دل د...  دمید ام،یمرور کردم روزاي گذشته رو ... تا به خودم ب خب

 یکشت منو! همه اش م یداشت م

 بچه ... بچه ... سقط شده باشه! دمیترس

 اش شدت گرفت! هیگر و

ي تخت نشستم و آروم صداش زدم ... اما دست هاش شدن پوشش  لبه

 براي صورتش ... مچ دستش رو گرفتم:

 !ی... دختره! ... ه یه -

 لب هاي جلو داده نگاهم کرد: با

در همه نه بود برامون که انقنشو هی نی.. اتموم شد ... خب؟ تموم شد . -

 ... هم من اشتباه میند شرو ک زیچ

 یکی. .. میردا ... ما دوتا بچه میبهش فکر نکن گهید ای... هم تو ... ب کردم

 عالمه سال هی یکیاون  وهنوز تو راه 

وز رو ر چند نیا میفراموش کن ای... ب میمراقبش باش دیداره که با جلوش

... 

 لب زدم: شیبه مردمک هاي دوست داشتن رهیمکث، خ یاز کم بعد
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 من رو؟ یبخش یم -

 نفس گرفت و گفت: قیو عم آهسته

گفتم مادر بچه ات شدم  یکردم و م یم هیازم دلخور شدي چون گر -

 کردم؟ یم هیچرا گر یدون ی... م

 :دیو باز چهره در هم کش دیخودش رو باال کش یکم

را دونم چ ی... نم تو... از حرف مردم، از شک  انیک دمیمن فقط ترس -

 بودم دهیکه شن ییزهای... انگار همه ي چ

 نکهیاز ا دمی... ترس لیدل ی... به خدا ب لیدل یهوار شد سرم ... ب هوی

 ... به خدا نی... هم رنیاهورا رو ازم بگ

 ... نیهم

 همم یچیه گهینشست روي لبم، فاصله ها رو که برداشتم برام د لبخند

 نبود ... ازش دور شدم و آروم گفتم:

 فته بود ...ر ادمونی ییزایچ هی...  ستیمهم ن گهی... د ستیمهم ن -

 هیبچه اي که تو شکمِ توئه، هد نیا نکهیا
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که  ال... حا میبرد یم نیمون رو از ب هیهد یدست یدست می... داشت اس

 میلج و لجبازي ش الیخ یهست، سالمِ ب

 ... قبولِ؟

 ،یرو جلوش گرفتم ... با چشم هاي اشک راستم دست کیکوچ انگشت

 باز شده به یصورت گُر گرفته و لب

 نیتر کیبعد که کوچ یشد به انگشتم ... کم رهیخ فیضع لبخندي

 عضوِ خانواده ي دست هامون با هم گره

 نیبود، من هم نیتوي اتاق ... هم دیچیصداي خنده هامون پ خوردن،

 خنده هاي دوست نیخواستم ... ا یرو م

 رو! یداشتن

*** 

 چشم هام رو باز کردم ... سرش ختیدهن اهورا که روي دستم ر آب

 شده بود روي دهیکج بود و گونه اش کش

شده  دهپتوي کنار ز دنیبود و اخم هام با د ی... جاي ترانه خال بازوم

 اهورا رو روي کیتوي هم رفت ... سر کوچ
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 یاز پاي تخت برداشته و راه شرت رو یگذاشته، خم شدم و ت بالش

 رونیسالن شدم ... نوري که از آشپزخونه ب

 تیهاي هانسل و گرتل من رو به سمت ترانه هدا ینیریزد، مثه ش یم

 کرد ... پشت به من بود، صداش یم

 !دیابروهام باال پر دنشیبرگشت، با د زدم،

وي ي مرباي آلبالو ت شهیهاي گرد، انگشت اشاره توي دهان و ش چشم

 دست!

 بهت گفتم: با

 ؟یکن یکار داري م یچ -

 و آب دهن فرو داد: دیکش رونیرو ب انگشتش

 !یچیهوم؟ ه -

و دست  دهیاز دستش کش شهیانداخت ... ش نییشدم، سر پا کشینزد

 چونه اش گذاشتم: ریز

 گرفته بود؟! ارتیو ،یخانم -

 :دیصورت از دستم کش دوباره
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 اوهوم ... -

ه ب رو شیشونیو پ دمیرو خم کردم ... صورتش گلگون بود ... خند سرم

 ام چسبوندم: نهیس

 !ارتیواسه تو و جوجه ات و و رمیاي جانم ... بم -

 انگشت روي بازوم خط انداخت: با

 ان؟یخدا نکنه ... ک -

 روي سرش گذاشتم: چونه

 هــوم؟ -

 مکث گفت: یاز کم بعد

 مربام رو بده بخورم! -

 ام رو قورت دادم: خنده

 !دمینم -

 نگاهم کرد: مظلوم

 ها! شهی... بچه امون مثه تو م گهیبده د -

 راستم رو باال فرستادم: ابروي
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 مگه من چمه؟! -

 :دیخند زیر زیو ر دیرو از دستم قاپ شهیش

 !خواستمیام رو م شهی! شیچیه -

.. . دیفرو برد وبا لذت توي دهن کش شهیبعد دوباره انگشت توي ش و

 یمحبت تیچشم هاش رو بست و من با نها

 دماش ش رهیتونستم به اون و بچه ي تو راهمون داشته باشم خ یم که

 ریاهورا باز آژ نکهی... با لبخند ... تا ا

 رو از سر گرفت! دنیکش

 شیچشم نداشت لحظه اي با مادرش تنها باشم ... از هفته ي پ پسرك

 مرخص شد، هر مارستانیکه ترانه از ب

ا، وراه اريیرخ بده با هوش نمونیاي که ممکن بود عاشقانه اي ب لحظه

 گرفته شد! نوایفرصت از منِ ب نیا

اش محکم توي  هیصورت سرخ از گر دنیبه اتاق زده و با د سري

 که گرماي تنم نیآغوشم جاش دادم ... هم
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شرتم رو به  یت کشیبرداشت، دست کوچ هیحس کرد دست از گر رو

 ... دوباره به آشپزخونه دیچنگ کش

دن ز نخویرو به دستم داد و دوباره به شب ریش شهی... ترانه ش برگشتم

 ي مربا ادامه داد ... شهیبه ش

ه ب یمک داريیخواب و ب نیروي پام نشسته بود و هر چند لحظه ب اهورا

 !زدیم رشیش

 :دیفارغ از خوردنِ مربا، زبون روي لب کش ترانه

 !انـیچه قدر مزه داد ک -

 توي خواب آهسته گفت: اهورا

 بو و و و و! -

 :دمیرو بوس سرش

 !ینیب یرو بو م یتو هم که کال همه چ -

 گفت: یعصب یباز کرد و بلند تر و با لحن چشم

 بو و و و و! -
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 بويِ ناشناس نیروي شکمش که بخوابه و دست از سرِ ا دمیکش دست

 برداره!

ي  و روشن اتاق نشسته بودم و به خونواده کیساعت بعد تو تار مین

 کردم ... به ترانه اي که ینگاه م کمیکوچ

 تپلِ توي دست  شستشبود و انگشت  اهوراکنارِ صورت  صورتش

 پسرکمون ...

هام  هی. ر.. دیکه تا روي پاي اهورا رس دمیرو تا شکم ترانه باال کش پتو

 من یزندگ نیشدن ... ا یپر و خال قیعم

 که توي تخت بودن! ییها نیم... ه بود

*** 

 ماه بعد ... کی

 شازده پسرتون ... سالمِ سالمِ! نمیخــُب! ا -

 ... توریبود به مان رهیهاي گرد شده ي من و ترانه خ چشم

 تعجب گفتم: با

 پسرِ؟ -
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 :دیخند دکتر

 بله ... چهار ماهش هم هست! -

 به ترانه گفتم: رو

 ... ـشیچهار ماه پ یمن ک -

 دست هاش نشست روي لبم: که

 !ــانیک -

کرد  رتبي دکتر اتاق رو پر کرد ... ترانه سرخ شد و لباسش رو م قهقهه

 تونستم به ی... کاش دکتر نبود و من م

 یمک تنها ،یکم دیفعال با یبشم! ول کیشادي ام رو با ترانه شر یخوب

 داشتم! یخودم رو نگه م

دکتر  نه،یگذاشته و کمک کردم توي تخت بش کمرشپشت  دست

 زد: ینیبه ب نکیع

.. هنوز مراقب خودش باشه . شتریب دیه جون بااوضاع خوبه ... فقط تران -

 ... یِعصب یکم نکهیمثه ا

 :دمکر یو چشم هاش پر شد ... پوف دیبه ترانه کردم که لب گز ینگاه
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ون اکم کم  ن؟یي اهورا خبر دار هیاز قض بله خانم دکتر ... شما که -

 و ترانه شهیم کیماهه داره نزد ششموعد 

 !رنیاسترس داره که نکنه بچه رو ازمون بگ مرتب

 ي ترانه شد: رهیخ یبا مهربان دکتر

دوست  دلم ... دختر خوبم ... شما انقدر به اون کوچولوي زیعز -

 که نگاهش یکه هر کس نیمحبت کرد یداشتن

ه ي بچ هی... تو عالوه بر اهورا  شهیموضوع م نیامتوجه  فتهیب بهش

 بهت یلیخ یلیخ یلیهم داري که خ گهید

 تو روح و روان یکن یکه تو حس م یتنش نیاس ... کوچکتر وابسته

 ... آروم باش ... به ذارهیم ریاون بچه تاث

 ... مونهیم شتونیتوکل کن و مطمئن باش اهورا پ خدا

 چشمش: ریز دیدست کش ترانه

 افتاده به دلم که ... یترس هیترسم ...  یترسم! م یم -

رِ دو توجه به حضور دکتر، دست هام رو یهاش رو به هم فشرد ... ب لب

 شونه اش حلقه کردم و سرم رو به
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 :کینزد گوشش

م انجام باز شروع کردي؟ من که بهت گفتم هر کاري بتون ؟یخانم -

 یبمونه ... از چ شمونیکه اهورا پ دمیم

 آخه؟ یترسیم

 پچ کرد: پچ

 ! کله رو ببر اونور!نجاستیدکتر ا -

ها وزر نیا یانداختم تا چشمم نخوره به زن نییام گرفت و سر پا خنده

 بچه تیاز وضع ماخود  یاز حت شتریب

 خبر داشت! هامون

ي برا یامکی... پ میساعت بعد دوش به دوش هم از مطب خارج شد مین

 دینکش قهیفرستادم ... به دق ارشیک

 زد: زنگ

 ه؟یتحفه ي عمو چ ه؟یهـــان؟ چ -

 :دمیخند

 پسرِ! -
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زد ...  یو لبخند م دیشن یترانه هم م یرو حت شیخوشحال ادیفر

 !نیریش

 رو فاصله دادم: یبا ابرو اشاره زد، گوش ترانه

 هوم؟ -

 سرخ شده گفت: ییگونه ها با

 نره! ادشی یبهش بگو توت فرنگ -

 ارشیرو به ک امیي صورتش بود، پ رهیکه خ ییلبخند و چشم ها با

 رسوندم ... چشمِ کشداري نثارم کرد، برادر

 خورد! یروزها م نیدار به درد هم گلخونه

 رو براي ترانه باز کردم: نیرو قطع کردم و در ماش تماس

 ه!خون میدوست دارم هر چه زودتر بر -

 :دیخند

 چرا؟ -

 زد توي وجودم: یموج م طنتیش

 که ... نه؟ میبکن دیبا یکم خوشحال هیخب  -
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. انقــدر .. دمیبه بازوم ... خند یحواله ام کرد و بالفاصله مشت ییپررو

 راحت شده بود که میتوي زندگ دنیخند

 .غرق بود .. یاهیتوي س مینه انگار من مردي بودم که زندگ انگار

وي و رربه روبرو و غرق در فکر شد ... دستم  رهیبعد ترانه خ یکم اما

 وندم:دستش نش

 بلوط؟ -

 :نگاه از نقطه اي که مردمک هاش ثابت بودن برنداشت یزد ول پلک

 ... نه؟ گهید مونهیاهورا م -

 که اهورا بره؟: ستین یلیتونستم بهش ثابت کنم که دل یم چطور

راش ب یچیما ه که تو داري؟ یِچه حس نی... ا مونهی... م زمیآره عز -

 نه ینه جسم ،ی... نه عاطف میکم نذاشت

 ؟یترس ی... پس چرا انقدر م یمال

 کرد: رويیفشردمش، صداش هم از دستش پ شتریب د،یلرز دستش

 !انیک دونمی... نم دونمینم -
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نِ م یِروزها تمام سع نینداشتم بهش بگم ... ا زيیموندم ... چ ساکت

 اي جهیعرضه براي آروم کردنش نت یب

 پرهذاشتم که رنگ از رخش ب یبود لحظه اي تنهاش م ی... کاف نداشت

 !زهیبه اهورا اشک بر رهیو خ

 :د گفتمبخنلکه زنگ خورد دوباره نگاه بهش دادم ... سام بود ... با  تلفن

 ... فک کنم اهورا مخشون رو خورده! ایب -

 ها گذاشت ... سر و صداي بچه فونیو روي آ دیرو از دستم قاپ یگوش

 رو پر کرد، نیاتاقک ماش کیفضاي کوچ

 گفت: یبا خوش اریسام

 ه؟یوجه چشد؟ ج ی! چدیبه مهدکودك ما خوش آمد -

 :دیبا بغض خند ترانه

 باشه ... طونیش پسرِ ... فک کنم مثه داداشش -

 غیداشت که جمعشون جمع بود ... ج نیو سوت نشون از ا غیج صداي

 شد یرو م وایو خنده هاي ه ژیهاي گالو
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هم گانو  یزدم به صندل هیداد ... تک صیاون همه سر و صدا تشخ نیب از

 که یرو دوختم به همسرم ... به کس

گ پررن یداشتن ... حت شیپررنگ توي زندگ یروزها بچه هاش نقش نیا

 تر از من!

 درصدي یهام رو لحظه اي بستم و از ته دل از خدا خواستم حت پلک

 شانس براي تحقق ترس ترانه وجود

رو بدون حضور  یه اي زندگمن هم لحظ یباشه، چون حت نداشته

 دیخار یروزها لثه هاش م نیکه ا یپسرک

 تونستم تصور کنم! یجوونه زدن دندون، نم براي

 :ترانه

رو از لب هاش  شهیو ش دمیبه صورت عرق کرده ي اهورا کش یدست

 زد! یفاصله دادم ... هنوز مک م

 ... دمیاش رو بوس یشونیپ آروم

 صداي سام سرم رو بلند کردم: با

 آخر! ستگاهیکه ا فیح ی... ول دهیاي جان ... چه مظلوم خواب -
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غرق صورت پسرکم بودم که متوجه گذشت زمان نشدم، تشکري  انقدر

 کردم رو به سام گفتم:

 موافقت کنه! انیک دوارمیام -

 :دیباال پر ابروهاش

 ردش؟یبگ انیمگه قرارِ ک -

ه ا رو بهورا... آروم شد و در رو برام باز کرد  ادهیپ د،یکردم که خند اخم

 دستش دادم، رو به فرشته گفتم:

 مزاحم شدم ... دیببخش -

 زد: لبخند

 یکمک هیاتفاقا خوشحال شدم ... دوست داشتم منم  ه؟یحرفا چ نیا -

 بهت کرده باشم ...

 رفت گفت: یم درهمونطور که به سمت  سام

 ؟یي داروهاش رو برداشت سهیک -

 رو برداشتم و در رو باز کردم: دیکردم، کل فمیبه ک ینگاه

 ... آره داداش ... بدش من حاال -
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 لب گفتم: ریسر اهورا نشست روي شونه ام ... غري زد، ز آروم

 ... زمیجونم عز -

 " ه؟یچ " دمیام بود، با حرکت سر ازش پرس رهیبا لذت خ سام

 گفت: آهسته

ا بچه در بزرگ شده ... حاال دو تق... چه  نیخواهر کوچولوي من رو بب -

 داره!

 وزمزمه کرد: دیرو بوس میشونیشدم و پ خم

 .... اي جانم .خانم شده! بزرگ شده . -

 گوشش گفت: رینق نق اهورا بلند شد ... سام ز صداي

 طرفش، نه من! ادیخُلِ! نذار بابات ب تم،ییدا -

ه بو رفت ... رفتنشون رو  دیاهورا رو بوس کیکوچ... مشت  دمیخند

 تماشا نشستم انقدر که محو شدن توي

 ... یاصل ابونیخ

 یم هیبد خلق بود ... شبا مدام گر یوکم اوردیداشت دندون درم پسرکم

 دیرس یبه دستش م زيیکرد و هر چ
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تو  یرو وقت انمهریگوشِ ک یحت زيیکرد، هر چ یدهن فرو م توي

 !پدرآغوشش بود و سرش کنار صورت 

 یلوگرفتم سري به پزشک کودکان بزنم  میکرد تصم قراريیکه ب روزام

 که سرش شلوغ بود انمهريیبه جاي ک

 کارهاي شرکت؛ با برادرم تماس گرفتم ... از

 ..لبخندي زدم ... برگشته بود . انیپارك شده ي ک نیماش دنید با

 دنیسز ررو روي مبل پرت کرده و اهورا رو به اتاقش بردم و قبل ا فمیک

 به اتاق ینگاه میبه اتاق بچه ن

 بود! دهیکردم ... خواب مشترکمون

 رو که توي تختش گذاشتم و بوسه اي روي سرش نشوندم، دلم اهورا

 طنتیکه شاهد ش یاتاقراه کج کرد سمت 

 عاشقونه مون بود ... هاي

 هنرایاز تخت و دکمه هاي پ زونیپاي تخت افتاده، پاي راست آو کتش

 که از هم فاصله داشتن ییباز، با لب ها

 بود ... دهیخواب



 

  2805                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

. از .. میرو پشت سر گذاشته بود سختشدم به صورتش ... دو ماه  رهیخ

 هاي یبارداريِ من تا بدخلق یخبرناگهان

 !زیچ کیگذشته بود جز  یهمه چ یو لجبازي هاي من ... ول انیک

از باي توهم گره خورده بود، دستم رو از اليِ دکمه ه شیمشک ابروهايِ

 فرو بردم و گذاشتم رو قلبش راهنشیپ

ه ک قِیخوابش انقدر عم کردمی... دستم سرد بود و من چه ساده فکر م

 !شهیمتوجه نم

 دوم بارش باشه؟! نیخواب بود که ا نیسنگ یک انیک

ازو ب نیندم بنقره فامش که تو نگاهم گره خورد، آروم سر لغزو چشمهاي

 چرا تاب و توان دونمیو بدنش ... نم

 شدن تو چشمهايِ پر محبتش رو نداشتم ... رهیخ

گرمش روي دستم، روي قلبش جا گرفت، صداي گرفته اش رو  دست

 :دمیشن

 کجا رفته بودي بلوط کوچولو؟! -
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 زد و من رو هم همراه هیبه تخت تک د،یعقب کش یشد وکم زیخ مین

 روي دیکش یخودش باال برد ... دست م

قط مرد فقط و ف نیروي قلبش، نوازشِ قلبِ ا دمی... دست کش موهام

 احدي هم، حق چیحق مسلمِ من بود ... ه

 دست بکشه بهش! نداشت

 کردم: زمزمه

 کرد ... بردمش دکتر! یاري مقر یاهورا واسه خاطر دندوناش ب -

 نشست روي دستم: لبهاش

 ... ستمیستت ندوقت کمک  چی... ه دیخاتونم ... ببخش یخسته نباش -

 :تشیبود براي جلب رضا تیموقع نی... بهتر دمیخند

 ــــان؟یک -

 :دیخند

 رو بسته ... نکن دختر، جوجه ات دست و پام مییهوا ان؟یجــون ک -

 و نشستم، زبون روي دمیکش رونیلبم رو کش دادم، دستم رو ب یکم

 :دمیلب ساب
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 ؟یرفترو در نظر گ ی... خب ... کس ارشیتو ... تو براي ک گمیم -

 باال داد: یرو کم ابروهاش

 نه ... چطور؟! -

 رو به بازي گرفت: راهنشیدکمه هاي پ دستم

 ؟یشناسیرو که م مانی... پ نیخب ... بب -

نشناسه که  مردي رو انمهریشد ک یخواست! مگه م یدلم قهقهه م و

 داشت تیهنوز هم که هنوز بود حساس

 بهش؟ نسبت

 کردم و گفتم: یساکت موند، پوف همچنان

 پروانه! -

 گفت: متعجب

 هان؟! -

 دمیچشم هاي درشت تر شده اش دلم قنج رفت، دست کش دنید از

 روي پلکش:

 !یِ... دختر خوب مانیپروانه! خواهر پ گمیم -
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چند بار روي پروانه دقت  انیگشت ... مگه ک یتوي ذهنش م داشت

 داشته ادیرو به  اتشیکرده بود که خصوص

 اما ... باشه

 داره؟ حرکت تیکم محدود هیهمون که پاي راستش  -

 کردم: اخم

 ؟یبه اون خانم ،یدختر به اون خوب ه؟یمگه چ -

 کرد: اخم

 یکیا ببره  دیبا ستنیچون داداشم، مامان باباش باال سرش ن ه؟یچ -

 مثه پروانه ازدواج کنه؟

وش حرفش به مذاقم خ دیاش موندم ... انگار فهم رهیو مبهوت خ مات

 :دیکش یکه پوف ومدهین

 ... ارشینکنه ک کارتیاي خدا بگم چ -

 شد توي چشم هام: رهیرو گرفت و خ دستم

 خوره؟ یم ارشیکه درد آخه چرا فک کردي پروانه ب -

 :دمیکه زده بود دست پس کش یاز حرف دلخور
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 کم هی... حاال چون  ینمخا نیبه ا ،یخوب نیمگه چشه؟ دختر به ا -

 ازدواج دینبا شهیپاش سخت خم و راست م

 داره؟ یمگه داداش تو چ کنه؟

 :دی... انگشت اشاره اش رو روي گونه ام کش دیخند

...  رمنده ... بد حرف زدم... من ش خورهیهم م یاي جان ... چه حرص -

 ... مانیخب ... اون پ یول

 :دمیرو فهم دردش

 هان! تو با پروانه مشکل نداري، با داداشش مشکل داري ...آ -

 هاش رو روي هم فشرد، موهاي پشت دستش رو نوازش کردم: لب

 ره؟سام دوستم دا مثه یدون یم نکهیبا ا مان؟یسر پ ريیتو هنوزم گ -

 اد:جلو د لب

وت ! آنچنان ریاقعا خواهرشکنه تو و یفک م المصبمثه سام نه ... د  -

 داره دوست دارم گردنش رو رتیغ

ن مخواد تو رو از  ی! همه اش هم مرهیگ ی! از سام سخت تر مبشکنم

 دور کنه!
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 وقعبه م یدرشت بود ول کلشیشدم! ه رهیخ کمیکوچ رِ یگ بهونهمرد  به

 تر بچه ي دو ساله هم کم سن کیاز 

 شد! یم

 :دمیخند

 بوده! نطوريیهم شهیخب من کنارش بزرگ شدم ... هم -

 بدي کرد به من و گفت: نگاه

داشته  رتیغ انقدر دینبا کهبچه ي من توي شکمت  گهیاالن که د -

 اتاق درپشت  ادیشبا م یباشه ... ولش کن

 !نهیشیم خوابمون

 روي دهنم نشست از تخس بازي هاش! که صداي خنده ام اهورا دستم

 نکنه ... محو صورتم زمزمه داریرو ب

 :کرد

 خنده ... یچه قشنگ م -

 زد توي یکه موج م یشد از عشق یکه هنوز بود، صورتم سرخ م هنوز

 نگاهش ...
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 و گفت: دیبه موهاش کش یگرفت، دست یقیعم نفس

 ؟یِراض مانیپ بده ... تیرضا دیزنم ... اونه که با یحرف م ارشیبا ک -

 اعصاب ندارم واسه داداشم هم بامبول در

 ها! ارهیب

 یراض د،بو دهیرو د ارشیبود ... مزه ي دهنش رو گرفته بودم ... ک یراض

 عروس و یمساله ي اصل یبود ... ول

 بودن ... داماد

 رو کامال باز کرد: راهنشیشد و دکمه هاي پ بلند

 گفت؟ یخب حاال دکتر چ -

 هاي مانتوم رو باز کردم: دکمه

 !هیعیسري دارو نوشت ... گفت طب هی...  یچیه -

 به تن کرد و گفت: یراحت شلوار

 !یدونستم ... راست ینم مکه م نوی... ا دیخسته نباشه! زحمت کش -

ذوق و شوق جلوم نشست، چشم هام گرد شد از حرکاتش! دست  با

 یم ییخودنما یکه کم یگذاشت روي شکم
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 :کرد

 اي جونم ... گنده شده! -

نشسته بود  یکه موجِ خوشحال ییبه موهاش، با چشم ها دمیکش دست

 توش گفت:

 ... ادیب ایمن چطوري صبر کنم تا به دن -

 اومد: ادشی زيیانگار چ بعد

 دي؟یخر ریواسه اهورا دندون گ -

ه ش بشسته بود پشتلذت ن ییایتکون دادم با لبخند! لبخندي که دن سر

 ... مونینظاره ي ساعات شاد زندگ

 گذاشت روي زانوم: سر

 زنه بهش! یداره گاز م یوقت شهیم یخوردن -

 یمثل خوره م یپوست سرش رو لمس کردم، باز داشت فکرِ لعنت آروم

 افتاد به تنم ... فکري که هر چه قدر

 کرد ... یکردم فرار کنم از دستش، باز دنبالم م یم یسع

 هام رو فشردم: لب
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 ان؟یک -

 :دیاي کش ازهیخم

 هوم؟ -

 :دیام لرز چونه

 نمونده ها ... زيیچ -

 بلند کرد، نگاه توي صورتم چرخوند: سر

 ... ــزمیعز -

 هام رو گرفت، بوسه اي نشوند روشون: دست

 ي که االن!باز شروع کردي؟ خوب بود -

 پاي چشم هام: دمیتکون دادم و دست کش سري

رف ح ارشیکبا  ی... ک مونهی... م گهید مونهیلش کن ... م... و یچیه -

 ؟یزن یم

 دن،شکه بازوهاي گرمش مامن تنِ لرزونم  یوقت د،یرو فهم میدرموندگ

 :دمیصداي با محبتش رو شن

 خودمون! شیواسه موندنِ اهورا پ میریگیکه م یتو جشن -
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 کردم، چشم هاش پر شده بود: نگاهش

 گمیهم م ارشیدنبال برنامه هاي جشن ... به ک رمیامروز م نیاز هم -

 ی... هر چ ارهیهاش رو خودش ب وهیم

 عموشِ! باشه

ن گران شتریب میشد یتر م کیبود ... هر روز که نزد دهیهم ترس من مرد

 شد ... یم

 هام رو باز و بسته کردم: چشم

 مونه! یم شهیمونه ... اهورا براي هم یم -

*** 

هم  بود درمونده که جلوم زانو زده انمهریبه ک ومد،ی یهام بند نم اشک

 کردم ... ینم یتوجه

ض ... صدام توي گلو خفه شده بود از شدت بغ راهنشیزدم به پ چنگ

... 

 روي گونه ام: دیسرخ بود ... دست کش انیهاي ک چشم
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اش ب... به فکر بچه ات  خودت رو یکشت بسِ ترانه ... بسِ! خب ... -

 حداقل!

ق ... ه چهیپیکشم ... دست هاش رو دورم م یم خودم رو به سمت تنش

 :زنمیم

 ... اهـ ... اهورا! ـانی... ک ـانی... ک ـیک -

 کنن: یهاش روي بازوم اتوبان باز م دست

 ه ... آروم باش ...جونم؟ باشه ... باش -

کنم و به  یکنم، نفسم رو رها م یاش پنهان م نهیرو توي س سرم

 دنبالش بغضم رو:

 شد ... تموم شد ... اهورا ... تموم شد ...تموم  -

قطره هاي  نیمگه ا یکرد ول یهاش صورتم رو از اشک پاك م دست

 اومدن؟ یلجوج بند م

 گوشم زمزمه کرد: ریبه گلوش، آروم ز دیچسب صورتم

 ... خب ... آروم ... آروم ... ـشیه -

 هام محکم دور کمرش گره خوردن: دست
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 اهـــــورا ... -

 :دیخند

 ن ...کاش کشه تو صد ینم ریها ... حاال اون آژ مییتنها قهیدق هیبابا  -

لمه ک گهی... د دیچیهام توي اتاق پ هیبه جاي خنده ام، هق هق گر یول

 اي نگفت، آروم تنش رو تاب داد و کم

 هام بند اومد ... هیگر کم

 ام رو پاك کردم و گفتم: ینیب راهنشیپ با

 ... ـشیتموم شد ... آخ -

 :دیام رو کش ینیو ب دیخند

 شیخ... آ گهید یکن پاك راهنمیرو با پ تینیب یخواست یاز اول هم م -

 تموم شد؟

 لرزون: دم،یخند

 مونه؟ یما م شیپ شهیهم گهید یعنی -

 چشم هام و نمشون رو گرفت: ریز دیکش دست

 است ...مشناسنامه اش به اسمِ  گهی... د شهیآره ... هم -
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 اي به در خورد: تقه

ه ب دیوبت کاهورا از بس مش نی... ا ریاز اون زنت فاصله بگ انیبابا، ک -

 ! منو با توختیدك و دهنم، دندونام ر

 گرفته! اشتباه

 گفت: درپشت  ارشیخنده کنان رو به ک انیانداختم و ک نییپا سر

 !میایاالن م -

.. .ون نثارم کرد، آرامش داشتم ... اهورا شده بود بچه ي خودم یچشمک

 به عنوان انمهریاسم من و ک گهید حاال

 و مادر اهورا ثبت شده بود ... پدر

 دست به گوشواره ام برد و شروع به بازي باهاش کرد: انیک

 ... یکن یم هیگر یناراحت ،یکن یم هیگر یفهمم تو خوشحال یمن نم -

 دفعه هم سوء تفاهم نیکم مونده بود ا

 !بشه

 گوشم: ریزدم، صداش زمزمه شد ز لبخندي
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 تابِ یبه دست و صورتت بزن مامان خانم ... شازده پسرت ب یآب هی -

 آغوشت!

مش باز و بسته کردم ... توي ساحل آرا دییتا یهام رو به معن پلک

 گرفتم! ینشسته بودم و آفتاب م

*** 

 غوشزد براي رفتن توي آ یم له یداشتم ول یرو از کمر نگه م اهورا

 که با چشم و ابرو به خنده اش عاديیم

 انداخت ... یم

 گوشه اي نشسته بود و یبود، هر کس دهیچیخنده توي خونه پ صداي

 رو به کار گرفته بود ... خوب یگوش کس

 ونه هاي تازه اي که حاصل گلخو وهیسر جاش بود ... م زی! همه چبود

 بود، غذاهاي دستپخت مامان، ارشیباغ ک

بود و  دهیزحمتش رو کش رانیکه م ییها ینیریش ه؛یو هد فرشته

 بود ... انیکخونه اي که کارِ دست  نییتز

 گفت که صداي خنده ي همه رو به هوا برد! یچ اریدونم سام ینم
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صداي سوگل باعث شد بهش نگاه کنم، با  شون،یزدم به خوش لبخند

 گفت: یپر از خوش ییچشم ها

 بخور زن داداش! -

 با سر به ظرف توي دستش اشاره کرد ... چشم هام برق زد: و

 لواشک! -

ه ب رهیاي رو توي دهنم گذاشتم ... اما نگاهم خ لقمهبا لذت لواشک  و

 در حال گفت ارشیو ک انیدري بود که ک

رمِ گ ایمیاي چرخوندم که با ک پروانهگو بودن ... نگاهم رو به سمت  و

 صحبت بود ... لبخند زدم و دوباره تکه اي

 دهنم انداختم! توي

ب امش ... دوست داشتم ادیهام درست در ببودم همه ي برنامه  دواریام

 !زیبره ... همه چ شیخوب پ زیهمه چ

 !نمیپر رنگ تر بب شهیرو از هم انیداشتم امشب خنده هاي ک دوست

 و هم به خاطرِ ... ارشیبه واسطه ي سر و سامون گرفتن ک هم
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باعث شد که  انیچهره ي گرفته ک دنیباز شدن در اتاق و د صداي

 دست سوگل داده و به ظرف لواشک رو به

 زد ... یبرم که بهم اشاره م سمتش

 اتاق اهورا رو باز کرد و زودتر از من داخل شد ... در

 گفتم: یرو پشت سرم بستم و با نگران در

 شد؟ یچ -

 روي اخمش: دیکش دست

 ... یچیه -

 و ادامه داد: دیروي لب کش زبون

 ... خب؟ ری... خب ... آروم باش ها ... جبهه هم نگ نیبب -

 و تاي ابرو باال دادم: دمیبرچ لب

 داداشت طاقچه باال گذاشت؟ -

 چونه خاروند: د،یگز لب

 ... یتون ی... م گمی... م گمیم -

 هاش رو با تمام قوا کش داد: لب
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 با هم حرف بزنن؟ یجور کن تیموقع هی یتون یم -

 گفتم: جیگ

 هان؟ -

 نگاهم کرد، شالم رو روي سرم مرتب کرد: مهربون

که باهاش  شتریب یرد، ولک یکم اول بد خلق هیباهاش حرف زدم ...  -

 پروانه گفتم اتیصحبت کردم، از خصوص

 خواد باهاش حرف بزنه ... یاول م یشد ... ول ی... کم کم راض

 زدم: بشکن

 اون با من ... -

هاش رو توي صورتم چرخوند، دستش رو پشت کمرم گذاشت و  چشم

 وادار به حرکتم کرد:

 ترانه؟ -

 به شونه اش به سمت در رفتم: شونه

 هوم؟ -

 ي در بود رو محکم گرفت: رهیکه روي دستگ دستم
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 م؟کرد یکار م یمن اگه تو رو نداشتم چ -

 شدم، لبخند زد، مهربون: رهیچشم هاي براقش خ به

 ... باشه؟ شمیبمون پ شهیهم -

 زده اش رو: رونیدستش رو باال آوردم و مهر کردم رگ هاي ب مچ

 بودم به بودت...  -

 انمیپکرد سمت  یکه بدرقه ام م نشیرو باز کردم و با نگاه سنگ در

 کردم، اجازه اش رو به یرفتم، مشورت

اجازه ي دخترش رو به دست  ییمادرش موکول کرد ... دا موافقت

 انقدر مانیدونست پ یسپرده بود ... م برادرش

. بود .. یکه راض ییخواهرش رو بخواد ... زندا رِیهست که خ عاقل

 که کنار پروانهراه گرفتم سمت  نیبنابرا

 ... دستش رو گرفتم و گفتم: دیخند یگفت و م یم هیو هد ایمیک

 اي؟یلحظه باهام م هی -

...  ختمزد ... خبر داشت! ابرو باال اندا یسري تکون داد و چشمک هیهد

 لب روي هم فشرد تا ایمیک د،یخند زیر
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به  وصلت ... نیبودن از ا یزد! همه راض ی... چشم هاش برق م نخنده

 جیقولِ مامان، کُفو هم بودن! ... پروانه گ

 :گفت

 کجا؟ -

ش هل در... به سمت  ادیسخت بود پا به پام ب ی... کم دمیرو کش دستش

 دادم:

 گه؟ید شیدی... د گمیرو م ارشیبرادر شوهر دارم؟ ک هیگفتم  ادتهی -

 روي بازوش: دمیبخند زدم و دست کشتکون داد، ل سر

 خواستگار داري؟ هیگفتم  ادتهی -

 :ستادیاخم کرد، ا یکم

 ؟یخب چ -

 رو نشون دادم: در

 برو باهاش حرف بزن ... -

 تعجب گفت: با

 ؟یچ -
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 آروم گفتم: د،یلرز یگرفتم، مردمک چشم هاش م یقیعم نفس

 کنه،یم یشوخ اوقات ی.. بعض.و موقريِ  نیمتبرو حرف بزن ... مرد  -

 فوق العاده با ی... ول ذارهیسر به سر م

 ... برو ... اننیو مامانت هم در جر مانیپ...  تیشخص

 گفت: دیترد با

 ترانه ... -

 :دمیشن سرمرو از پشت  انیک صداي

گه که ا نیکم باهم حرف بزن هیراحت ...  التیبرو پروانه جان ... خ -

 میرسما مزاحمتون بش گهیقبولش کردي د

 ... زيیعز شهیهم ست،ین ی... اگر هم قبول نکردي حرف

شدم و دست  کشیبود، نزد ستادهیا نهیکردم، دست به س نگاهش

 انداختم توي بازوش:

 ره که!برو پري جونم ... ترس ندا -

 :دیخند انیک

 !کشمیجا کرد بگو خودم گوشش رو م یغلط ب -
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 :دیام غر یقدم کیاز  مانیپ

 !شکنمیاشتباه کرد خودم گردنش رو م -

 کرد: مانیچپ به پ ینگاه انمهریک

 رو داداشم؟ یکه دست بلند کن ردممگه من م -

 پوزخندي زد: مانیپ

 ... به خواهرم بد نگاه کنه یمنم نمردم که کس -

 باال بردم: یبزنه صدام رو کم یحرف انمهریک نکهیاز ا قبل

 !راه ننداختن زيیخون و خونر نایا پسرا بسه! پروانه برو تو تا -

 انیک و نمایانداخت و داخل اتاق شد ... اما پ ریسر به ز نیشرمگ پروانه

 یمدام براي هم پشت چشم نازك م

 رددو م نیکردن ... خنده داشت نبرد ا یو چشم غره نثار هم م کردن

 ... نه؟ یاون هم کالم گنده

 شدم: کیکه برگشت توي سالن، به سام نزد انیک

 شد؟ یچ -

 ساعتش نگاه کرد: به
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 ... تو راهن! رسنیم -

ه باي  هیهد دیبرنامه ي امشب بود، شا نی... آخر دمیکش یراحت نفس

 وقت بود جز تماس یلی... خ انمهریک

 گرفت ... یازشون خبري نم یتلفن

 زنگ در که اومد، سام با صداي بلند گفت: صداي

 اومدن! -

 وم خود ری... انقدر درگ نمهرایرو که باز کرد نگاه دوختم به ک در

 دوست نیکرده بودمش که از بهتر مونیزندگ

 غافل شده بود! هاش

 :انمهریک

 م ...ودب رهیخ دهیفاصله گرفته از هم به مهمون هاي تازه رس ییلب ها با

 خنده کنان گفت: رحمان

 دي؟یچته؟ مگه روح د -

 :دمیبه گردنم کش یدست

 شما؟ -
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 که دیگنج یتوي فکرم هم نم یو نرگس ... حت تایطاها، آز رحمان،

 تندکه روند  ی... دوستان نمشونیامشب بب

مالقات هاي گاه به  یآنچنان من رو غرق خودش کرد که حت یزندگ

 رفت ... طاها و رحمان ادیگاهمون هم از 

 دمید یو مبود ... ترانه ر یتوي آغوش گرفتم ... دلم ماالمال از خوش رو

 ستاره بارون ... لب زدم: ییبا چشم ها

 دوست دارم! -

 زد ... با سر به پشت اشاره کرد: پلک

 هنوز هست! -

 کنان گفت: هی... گر سربرگردوندم

 نامرد! -

 کردم: زمزمه

 ـان؟یک -

با  ام ... نهیزانو نشستم و دست باز کردم ... سرش نشست روي س روي

 بغض گفت:
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 ؟شد ی... پس چ ینیمن رو بب ايیهمه اش م یمگه نگفت -

 :دمیرو بوس سرش

 شرمنده اتم ... -

 :دیرو بوس گردنم

 فراموشم نکن ... خب؟! گهید -

لوم رو قاب گرفتن ... معلوم بود سرِ حالِ! مع گردشهام صورت  دست

 با پدر و مادر بهش ساخته ... یبود زندگ

 کدر نبود، برّاقِ برّاق! گهیهاش د چشم

 :دمیرو بوس شیشونیپ

 تنگ شده بود ... دلم برات -

ه م بتا حاال سر نزده بود یسرش رو توي گردنم فرو کردم ... از ک و

 پسرم؟ مگه پدرش نبودم؟

 زدن رو من انتخاب نکرده بودم؟ یکه صداش م یاسم مگه

 یراحت نیرو به هم زانتیکه عز ؟نامرد یشد؟ انقدر زندگ یچ پس

 ؟یکن یفراموش م
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د افرادي که مدت ها بو دنیبرام مثلِ روز روشن شده بود با د شب

 رونده بودمشون پسِ ذهنم!

 شیپ رو در آشپزخونهگفتم ... راه  انمهریآمدي به پدر و مادر ک خوش

 یم یگرفتم ... همزمان هم توت فرنگ

 شد دورِ تنش: چکیکرد ... دست هام پ یو هم شربت درست م خورد

 ؟یکن یترم م وونهیهر لحظه د یدون یم -

 :تادسیبه صورتم ا صورت

 کنم ... یهات رو جبران م یدارم خوب -

 رومفاصله ها رو پر کردم ... دستش نشست توي موهام ... آ دم،یخند

 گفت:

ه ب! به خاطر اهورا، یچ ... همه انیممونم ک یازت به خاطر همه چ -

 خاطر بچه اي که بهم دادي ... به خاطر

 شهیخونواده ي مهربون ... هم نیدوستاي خوب ... به خاطره ا نیا

 !ونتمیمد

*** 
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ره سف روي پام نشسته بود، بوسه اي به سرش زدم، نگاهم رو توي اهورا

 کم نباشه، چشم زيیچرخوندم تا چ یم

 با برادر که نی... چش بود ا رانیي م گرفتهکرد روي صورت  ریگ هام

 برد براي یکه به کار م یتمام تالش

نشاطش رو  زيیدادن که چ ینشون مبودن باز هم چشم هاش  خوش

 کرده؟ یزندان

ر س و سر به دیخند یمدام م دهیکه معلوم بود پروانه رو پسند ارشیک

 برادرِ کوچکتر به یذاشت ول یم رانیم

 داد ... یبه لب هاش طرح لبخند م زحمت

و از رم ا رهیکرد به مهمون ها؛ نگاه خ یصداي ترانه که مدام تعارف م با

 برداشتم ... رانیم

ي همه سر و صدا توي خونه اي که روز نیا دنیقدر لذت داشت شن چه

 به یدادن ول یسر م ادیفر وارهاشید

 ... دیرو شن یشد پژواك صداي آدم یم زحمت
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ه ، بانگشت شستم نگاهم رو به اهورا دادم یِ دگیو گز یسیاحساس خ با

 زحمت خم شده بود و انگشتم رو توي

 زد! یو با تمام قوا گاز مفرو برده بود  دهان

 دنیزد براي رس یم لباز ه یول دمیکش رونی... دستم رو ب دمیخند

 خودش رو نییبهش ... مدام از کمر به پا

 :دمیداد ... شونه هاش رو بوس یم تکون

 خوري! یهلو ... چه قدر وول م نیبش -

 کرد به حرف زدن به روش خودش: شروع

 بو و و ... بو و ... فوز! -

.. شده بود . نیریش اديیروزها! ز نیبرد ا یبه کار م دیي جد کلمه

 چرخوندمش، روبروي صورتم نگهش داشتم،

د گر دندو ... چشم هام ی... لثه ي ب دی... خند دمیسرخش رو بوس لپ

 شد، صدام باال رفت:

 تــرانه! -
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 رو کردن ... چونه اش یو با ترس نگاهم م دهیدست از خوردن کش همه

 :دمیبوس

 ترانه، دندون! -

 قاشق به دست توي هوا، گفت: ارشیتوي آغوشم فشردمش، ک محکم

 شده؟ وونهید -

و توي ش ربود حرفم رو ... قاشق دهیکرد ... فهم یبا ذوق نگاهم م ترانه

 از اطیاحت تیبشقاب پرت کرد و با نها

به  میشد رهیو به سمتم اومد ... سرش کنار سرم قرار گرفت، خ دیپر جا

 !دیخند ی. هنوز مصورتش ..

 با شوق و بغض گفت: ترانه

 ... دندونش در اومد مامان! دندونش در اومد -

قط ... چشممون ف میدید یخنده ها رو نم م،یدیشن یها رو نم کیتبر

 یکه با تمام قوا م دید یرو م یپسرک

 داد! یزده اش رو نشونمون م شیو دندون تازه ن دیخند

*** 
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 وتا مباد تب کنه  میپسرکمون رو از خودمون جدا کن میتونست ینم

 نیرو ب کشی... بالشت کوچ میخبردار نش

 نگاه انمهریجا گرفتم و به ک چپشهامون جا دادم ... سمت  بالشت

 مهیو ن دهیخواب مهین راستشکردم که سمت 

 به صورتش بود ... رهیخ نشسته

ي به پلک ها هریبا نوك انگشت مرتب کردم و خ یاهورا رو کم موهاي

 و مژه هاي برگشته اش کیکوچ

 رو مخاطب قرار دادم: انمهریک

 ؟یکن یفکر م یبه چ -

 :دیچیو دستش رو دور اهورا پ دیکش دراز

 فرشته اس ... هیا به خنده هاش ... انگار واقع -

 ودهاي سرخ نیو آست دمیکش رونیمردونه اش رو از تن ب راهنیپ آروم

 رو مرتب کردم: تابم

 ... شهیم داریانقدر نگاهش نکن ... ب -

 هاش رو قرض داد به صورتم ..:. چشم
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 داره ... بديعادت  یلیخ -

 :دمیرو رويِ هر دوشون کش پتو

 کنه! یمداره نگاهش  یفهمه کس یچطوري م فهممیاصن من نم -

فت گ یجونم انمهریلب غري زد، ک ری... اهورا توي خواب ز دیخند آروم

 ... سر روي بالشت دیرو بوس شیشونیو پ

 دادم: جا

 حرف زدي؟ ایبا ک -

 روي موهام و گفت: دیو دست کش دیاي کش ازهیخم

 دلش رفته ... شرفیآره ... ب -

 :دمیخند

 شرف؟یحاال چرا ب -

 ،میزندگو روشن اتاق چشم دوختم به مرد  کیپهلو شدم و تو تار به

 چشم هاي خمارش رو بست:

ه چشمش زد از پروانه ... اصن ب یحرف م یجانیبا چه ه یدون ینم -

 ترسم کار دستمون یمشکلش ... م ومدهین
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 دیبا باشه! هر چه زودتر تیی... حواست به دختردا جانیه نیبا ا بده

 خواستگاري ... میبر

 پلک هاش رو فاصله داد: یکم

 ؟یپري چ -

 رو نوازش کردم: اهورازدم و مشت  لبخند

 بود ... داداشت دلش رو برده! یاونم راض -

 ... دستش نشست روي شکمم: دیدزد یداشت نگاهش رو ازم م خواب

 کنه ... ینم تتی... اذ تـیجوجه ... اذ -

به  رهیموندم و خ داری... اما من ب دیجواب بدم خواب نکهیقبل از ا و

 بود میصورتش، به مردي که همه ي زندگ

 شد ... نیي من هم سنگکردم انقدر که باالخره چشم ها نگاه

*** 

کرد  یدستهام نوازش م ونیزیبه تلو رهیو خ دمیروي لب کش زبون

 شکمم رو ... غر زدم:

 خواد؟ یحامله اس دلش م یکیکنن  یوقت فک نم هیآخه  -



 

  2836                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

دام چشم هام رو بستم ... ص دیکش شیجوجه رو به ن گریبازمرد  یوقت

 رو باال بردم:

 !ـانیک -

 و با سر و صدا به سالن اومد: هیسراسم

 ه؟یشد؟ چ یهان؟ چ -

 جلو دادم: لب

 جوجه! -

 گفت: یپام زانو زد و بانگران جلوي

 اد؟یم ایچش شده؟ خوبه؟ درد داري؟ داره به دن ؟یجوجه چ -

 و لوچه جمع کردم: لب

 ارن؟یب یزنیزنگ م بابا جوجه! جوجه کباب ... -

 نگاهم کرد ... اخم کردم و دست جلوي صورتش تکون دادم: مات

.. . ارنیبناهار که درست نکردم ... پس زنگ بزن جوجه  ؟یخوب ان؟یک -

 باشه؟ هوس کردم ...

 کردم گرفته شد ... زمزمه کرد: یانداخت ... حس م نییپا سر
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 باشه ... -

 زدم به مبل و آروم گفتم: هیشد، تک بلند

 گه؟یخوري د یخودت هم جوجه م -

 کرد: یکرد به من و دستم که روي شکمم رفت و آمد م ینگاه مین

 بخورم ... تونمی... من نم زمینه عز -

ا ب وگفتم  یازش؟ آهان دمیوقت نپرس چی... چرا ه دیباال پر ابروهام

 :دمیکنجکاوي پرس تینها

 ؟خوريیوقت کباب نم چیتو چرا ه ان؟ی... ک ایگیراست م -

 و گفت: دیبه موهاش کش یزد، دست تلخندي

 خواي؟یم ی... مخلفات چ الیخ یب -

 شدم، ناراحتش کرده بودم؟ بلند

ه و ککردم ... شماره ر زونشیو نگاه به چشم هاي گر ستادمیا روبروش

 گرفت دستم مچ دستش رو تصاحب کرد:

 زنگ نزن ... -

 :دیروي لب کش زبون
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 ...ا ساعت دو شده ه ارنی... تا ب ناهارِ کیچرا؟ نزد -

 کردم: ادیدستم رويِ مچِ مردونه اش رو ز فشار

سه  هستم که ین ... اول جوابم رو بده بعد ... من چه جور زنزنگ نز -

 کنم یم یسال و اندي دارم باهات زندگ

ر د شهیچرا هم ؟یزنیکه چرا لب به کباب نم دمیبار ازت نپرس هی و

 خوردنش؟ چطوري؟ چطوري با ریاز ز ريیم

 یاسمش اخم م دنیبا شن منو اونوقت مرد  خورمیکباب رو م لذت

 کنه؟ هان؟

 نشست روي لبم، آروم زمزمه کرد: دستش

 !ستین یمهم زیخوام حرص بخوري ... چ یدلم ... نم زیعز -

 :دمیکوب نیلجبازي توي وجودم جوونه زده بود، پا به زم اما

. کنه .. یم تتیبوي کباب اذ یوقته حت یلیچرا! هست ... هست که خ -

 هان؟ ه؟یبهم بگو چ ان؟یک

 :دیرو بوس میشونیکرد و پ یپوف

 ... ستیاالن وقتش ن -
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 رو چنگ زدم: بازوش

 بگو! -

 حساس و سمجم باعث شد که زل بزنم هیروح م،یهاي باردار هورمون

 بار از خودم کیتوي چشم هاش ... چرا 

 نیتر ذیدر بره از خوردن لذ شهیهم انمهریک شهیباعث م یچ دمینپرس

 ؟یرانیغذاي ا

 زد کمرنگ: لبخندي

 ؟یش الیخ یب شهیم -

 باال انداختم: چونه

 نه ... -

 کرد و گفت: یپوف

 کنه ... یناراحتت م -

 کج کردم و آروم گفتم: سر

 ... شمیناراحت م شتریو ندونم ب ینگ -
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 م رونشستم و باز روبروم زانو زد ... دست ها مبل،کرد سمت  تمیهدا

 گرفت:

جبور شدي م تیبه خاطر گشنگ نکهیوقت شده واسه ا چیترانه؟ ه -

 ؟یاز خودت متنفر بش یالتماس کن

 :دینگاهش کردم ... چونه اش لرز یو سوال گنگ

گم ن متنفر شدم ... تا سر حد مرگ از خودم بدم اومده ... نذار بم -

 ... الیخ یترانه ... خب؟ ب

 هام صورتش رو محاصره کردن: دست

ز ا یتا االن مگه نگفت ؟یش یسبک م یحرف بزن یکن یفک نم -

 خاطره هاي تلخت؟ آرومتر نشدي؟ حرف

 کنه ... یبار دلِ آدم رو سبک تر م یلیخ زدن

ه قرن یدبانیي برج هاي د رهیشد به روبرو و من خ رهیتکون داد، خ سر

 گرد و خاك بیاي رنگش شدم که عج

 بود ... دست راستم رو گرفت و آروم گفت: گرفته
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 یلیخو زخم خوردن  یب یاز نبودنِ ب یخاطره ي تلخ کم ندارم ... ول -

 بود ... شهیکم خاطره دارم ... چون هم

 کنارم بود ... شهیهم

 رو ... رِشکنه دلِ پ یو من ساکت موندم تا خال دیکش یآه

 گفت: آهسته

 هیوز ... ر هیبچه ي هشت ساله بودم ...  هی...  شیپو چند سال  ستیب -

 ام تنها یروز مثه همه ي روزايِ زندگ

ه رفت شیز پاز دو رو یب یبه در ... ب زدهیس هینبود! ...  یب ی... ب بودم

 هفته هیکه  زيیبود خونه برادرش تا با عز

 ترش رفته بود، برگردن ... تو اون دو روز ... قبل

 کرد، نگاهش درد داشت :... نگاهم

ن من ون به بود.. اصن حواسشلقمه غذا بهم ندادن . هیتو اون دو روز،  -

 نبود!

و  هگیدرد د کیباز  گه،یماجراي د کیباز  د،یاش کش یشونیبه پ یدست

 قرار بود بشم مرهم همه ي یمن ک
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 یک قرار بود مهرِ خاتمه بزنم به خاطره هاي تلخش؟ یدردها؟ ک نیا

 زمیبود بشم تمبر و غم هاش رو برقرار 

ش پاکت و بندازم توي صندوق پست تا ارسال بشه به درك و ذهن توي

 رو آزاد کنه؟

 کرد و سخت ادامه داد: یپوف

 دیشد یلیبارونش خ ادمِ،یبه در اون سال بارون بود ... خوب  زدهیس -

 ... بدجورگشنه رونیبود ... نتونستن برن ب

ه ک رینون و پن کهیت هینخورده بودم جز  یچیبود ... دو روز بود ه ام

 دست نازي ریاز آشپزخونه و از ز یدزدک

خدمه  از خدمه ... یکیمن رو سپرده بود دست  یب یبودم ... ب برداشته

 اي که نازي ظهر ِ همون روز مرخص

 قیچآال به در کردن ... تو اطیرو تو ح زدهشونیکرد! ... اون روز س اش

 کردنیز کباب م... جوجه و گوشت قرم

...  تم... گف رفتیبود تو خونه ... بدجور دلم ضعف م دهیچی... عطرش پ

 بهم کهیت هی گمیبهشون م رمیگفتم م
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 ... خب گشنه ام بود ... بدن

تا  کرد به چشم هام ... تیکه سرا یشد، بغض نیبغض دار و سنگ صداش

 سرانجام دونستمیهم م نجاشیهم

 :... ستیخاطره ن نیدر انتظارِ ا یخوب

خودمم اجازه نداشتم به چترهاشون دست بزنم ... چتر یمن حت -

 سیخ سِیشکسته بود ... زدم به بارون ... خ

 دیشکربع طول  هی... تو همون چند متر ... انقدر ضعف داشتم که  شدم

 چند متري رو رفتن ... دست و ریاون مس

 سرد بود ... پام

دستش رو  نکهیکنم جز اب تونستمیکرد و من ... من کاري نم سکوت

 ... پنجه تو پنجه اش فرو کردم ... و رمیبگ

 انگشت اشاره ام، پشت دستش رو نوازش! با

بد بغض  د،یلرز یزد که زود محو شد ... صداش بد م یتلخ لبخند

 بد ها: نیداشت، امان ازا
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...  نده آورد... صداي خنده هاشون، به لبم خ قیدم آالچ دمیرس یوقت -

 هی ی... ول ی... ول کننیگفتم منم قبول م

ز ر اام رو نداشته باشم بدت یشگیهم یِ حام یهم فکر نکردم وقت لحظه

 کنن ... یباهام رفتار م شهیهم

 چه قدر تالش کرد نتونست اون قطره ي سمجِ کنارچشمش رو نگه هر

 رد نوازشرو گونه اش و  دیداره، غلط

 که تا ته قلبم رو سوزوند: دیآه کش گذاشت،

ابا! ش بگم ببه دیرفت نبا ادمی... گفتم که گشنمه بابا ...  به بابام گفتم -

 نخوردم ... یچیبهش گفتم دو روزه ه

 ... ن؟یدیم کهیت هیمن  به

کرد،  یورم کرده بود از فشاري که تحمل م رچشمشیکرد، ز نگاهم

 زده بود و من دلم رونیرگ گردنش ب

 براي گردن سرخ شده اش: رفتیم ضعف

رو  خنده هاشون یشدم ... وقت ریشدم تران! بدجور تحق ریتحق -

 که نازي با لذت داره دمید یم ی... وقت دمیدیم
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 نجا... انقدر که پاهام سست شد و همو رهیخوره و من دلم ضعف م یم

 هیکردم واسه  هینشستم ... انقدر که گر

 ساکت بمونم؟ یچرا نذاشت یلعنتا ... د غذ لقمه

 هی... چه وقت گر دیچیباهم تو فضاي اتاق پ انیهق هق من وک صداي

 دم؟یام گرفت که نفهم

انداختم و سرش رو به شکمم  انیاراده دستم رو دورگردن ک یب

 چسبوندم ...

ا و لب هاش رو به هم فشرد، ب دیصورت عقب کش یکوتاهاز مدت  بعد

 صورتش رو خشک کرد ... دستپشت 

 زد و بعد گفت: ینفس نفس

همه مدت  نیاد ات دراومد راحت شدي؟ حاال که بع هیحاال که گر -

 شدي؟ یراض ديیاشکم رو د

 هاي متعجبم رو بهش دوختم و زمزمه کردم: چشم

 انمهر؟یک -

 از جاش بلند شد: یعصب
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 از نبش قبر داريیدست برم نمیبب کنمیجلوت کوفت م نمیشیامروز م -

 من؟خاطرات 

.. کارِ . دیصداي بلند غذا رو سفارش داد و بعد در اتاق رو به هم کوب با

 بدي کردم؟

ش پرخا نطوریاومد که ا انیحامله بودم و حساس، پس چه به سر ک من

 کرد؟

 نهبرخورد ک نطوریکردم و مچاله شدم توي خودم ... حق نداشت ا بغض

 که اگه اصراري هم کردم فقط یبا من

 آروم کردنش بود ... براي

و خسته و  دمیکش ینیب ریي اهورا که اومد، دست ز هیگر صداي

 گرفتم! شیرو در پ اتاقشراه  نیسنگ

*** 

 نشسته بود و اخم هاش انقدر مشغول معاشقه بودن که اصال روبروم

 ... تکه رنیدوست نداشتن از هم فاصله بگ
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 گهیرو توي ظرف گذاشته و بلند شدم ... د جوجه ي سرد شده ي

 نبود! اريینبود ... و ینبود، ذوق یشوق

م و آرو دیدور نشده بودم از کنارش که مچ دستم رو قاپ یقدم هنوز

 :دیپرس

 س؟یمگه گشنه ات ن -

 از دهان فرو دادم تا بغضم داد نزنه که دلم گوشه اش خرده شده آب

 :ردمرفتارهاي م

 نه ... گهینه ... د -

 خسته به لب زد و دست هاش صورتم رو در بر گرفتن: لبخندي

 ... ناراحت شدي؟ من شرمنده ... زمیعز دیببخش -

 غض:بود تا چشم هام پر از آب بشه و لب هام بلرزه از ب یکاف نیهم

 ن بود؟م ریچرا اونطوري کردي؟ مگه تقص -

 هاش سرم رو سپردن به شونه هاش: دست

م د ... درکشحالم بد  ریلحظه از اون همه تحق هی. .. زمیعز دیببخش -

 نداشتم که بخوام ینرمال یِکن ... کودک
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 و بخندم! نمیحرف بزنم و بعدش بش ازش

 اش نشست روي موهام: بوسه

 خانم بهاريِ من؟ یبخش یهوم؟ حاال م -

 رو دور کرد و نگاهش رو چرخوند توي صورتم: سرم

 هوم؟ دي؟یبخش -

 چهبمن رو هم  بیبچه عج نی! ایراحت نیرو تکون دادم ... به هم سرم

 کرده بود!

وي تپام ... تکه اي جوجه رو گذاشت  شِیرو که گرم کرد نشست پ غذا

 دهنم و زمزمه کرد:

 بخور قربونت برم ... -

م به ستتون یداشتم ... من مگه م دیو فرو دادم ... ترد دمیرو جو لقمه

 از رازش خبر یبخورم وقت یراحت نیهم

 داشتم؟

تکه اي رو جلوي لب هاش گرفتم ... مردمک هاش  یشک و دودل با

 گشاد شدن ... لب زدم:
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 طورينیا یت... وق یوقت رهینم نییرِ من ... از گلوم پابخور ... واسه خاط -

 .زمی... بخور عز

 مختیرروي هم فشرد و آروم لب هاش رو از هم فاصله داد ... اشک  پلک

 قطره هاي دردي که پا به پاي

 روي گونه اش ... نشست

 ي آخر رو که به خوردش دادم هق زدم: لقمه

طوري خندي بهشون؟ چ یچطوري م شون؟یبخش یپس چطوري م -

 همه باهات بد نیا یباهاشون؟ وقت یخوب

 کردن؟

 تلخ: د،یخند

گه ! چون اازهیچ یلیترانه ... خ رمیگیم دهیرو ناد زهایچ یلیمن خ -

 یکس نیبهشون فکر کنم اول شهیبخوام هم

 شه خودمم ... ینابود م که

 هاش صورتم رو پاك کرد: دست
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... مثه  شنیهم محو م خاطره هام نیزهر تر تو،حاال هم با وجود  -

 امروز ... چه قدر جوجه خوردن از نیهم

 !نِیریش دستت

 م؟کن تیهام، لبخند زدم ... پس تونستم؟ تونستم براش زن هیگر نیب

 نشست روي زانوهام و گفت: سرش

 !یلیبودنت خوبه ... خ -

 که از انینداشت ... صداي زنگ همراه ک یحس چندان دوام نیا اما

 شد یته دلم خال دیتوي سالن به گوش رس

 ... دست گذاشتم روي شکمم ... تیحس امن از

ن بوز ریبعد داشتم اهورا به بغل از ز قهیشد که پنج دق یچ دمینفهم

 :دمیکش یحرف م انیک

 گفت آخه؟ یشده؟ چ یخب بگو چ -

 توي شلوار کرد و هراسون گفت: راهنیپ

 رفته تسین دید یشرخر اومده با حکمِ جلب وقت گهی... م دونمینم -

 هم رانیکه از قضا م رضایسراغ عل
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 دیدرست ... با گهیم یچ دمیکرد نفهم نیف نی... از بس ف اونجاست

 ینم رنشی... اگه بگ رضایبرسم خونه عل

تا  شمحرف بک رانیبرسم از م دیشده ... قبل از اون با یبفهمم چ تونم

 اون تو نمونه! ادیکاري بکنم ز هیبتونم 

ز رو ا دنشیو رفت ... دو دیرو بوس میشونیبه دست، سرسري پ چییسو

 به نظاره نشستم ... دوباره چه پنجرهپشت 

 نازل شده بود؟ ییبال

 :انمهریک

ل با وگس...  اطیداخلِ ح دمیدادم و دو لباز بود ه مهیرو که ن اطیح در

 هق هق صدام زد:

 ... انیداداش ک -

 که یانریحال و م یبهت به منظره نگاه کردم ... چه خبر بود؟ نازِي ب با

 کرد ... ینگاهم م دهیرنگ از رخ پر

 و گفتم: ستادمیا ناباور

 نجا؟یچه خبره ا -
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 نگاهم کرد: بهیغر مردي

 شما؟ -

ردم و کدش بازوي نازي رو گرفتم و بلن رِیشدم ... ز کتریم و نزدکرد اخم

 سپردم ... اما انقدر هق سوگلبه دست 

 بود که جون تو تنش نمونده بود، تشر زدم بهش: زده

 !گهید رشیبگ -

.. م .شده بود به صورت رهیلرزون مادرش رو بغل کرد که خ ییلب ها با

 و گفتم: ستادمیروبروي در ورودي ا

 خونه ... شما؟ نیپسرِ ا -

 زد: پوزخند

ضم رو قر نیتونینم نی... پسرِ خونه، خونه باباتم بفروش چک دارم آقا -

 ... نیبد

 تم:جمع کردم و با تنفر گف ینیگذروندم ... ب دهیرو از د سرتاپاش

 نه؟خو نیمگه صاحاب نداره ا ؟یِعچه وض نیمعلومه چه کاره اي ... ا -

 رش اشاره زد:و به سرباز پشت س دیخند
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 سرکار؟ خبر نداره! ینیبیم -

 شد به چشم هام: رهیخ

 !مارستانیصاحابش رو بردن ب -

 کنه: یبود قالب ته کینگاه کردم که نزد رانیبه م سردرگم

 ن؟یا گهیم یچ -

 لرزون گفت: ییصدا با

م باه دی! باانیش رفت ... کهم باها عادی... م مارستانیبابا رو بردن ب -

 ... میحرف بزن

 :دیمرد غر اما

 هست توي پاسگاه ... یحرف ... حرف یحرف ب -

 :دیچیپ اطیتوي ح ییکه صدا رهیرو بگ رانیمچِ م خواست

 دستت بهش بخوره قلمش کردم! -

 سپر کرد: نهیو س ستادینفس نفس زنان کنارم ا ارشیک

ي که داشته دونم و تو ... طلب دار یبه داداشم من م یدست بزن -

 باش، مغز که داري، نداري؟ بفهم توي خونه
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 انا؟ی... افتاد اح یحرمت حفظ کن دیبا گريید ي

 و با پوزخند گفت: نمونینگاهش رو چرخوند ب مرد

 مردك چند تا توله پس انداخته! ؟یتو هم پسرش -

 :دیاش غر دهیدندون هاي به هم چسب نیاز ب رانیم

 !یدهنت رو عوضببند  -

ا با توقت  قهیمخِ سرباز رو به کار گرفتم براي چند دق نیب نیمن ا و

 کرد و من یحرف بزنم ... ممانعت م رانیم

 کرد که حواس یبود که با چشم و ابرو مطمئنم م ارشیروي ک نگاهم

 کنه ... هوار هوارهاشون یمرد رو پرت م

 وشه ايگو ر رانیداد ... م تیرو پر کرده بود ... باالخره سرباز رضا اطیح

 شده رید یو مرد متوجه شد ول دمیکش

 ... تند شروع کرد به حرف زدن: بود

. کن .. داشی. پدوئونه .. یداره موش م یکی...  ستین نیا ینفر اصل -

 تو شرکت خرابکاري کرده ... یکی
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 نیابا کردن ... دستکاري کردن مدارك رو ... نه من نه با کالهبرداري

 نیاپشت  گهید یکی...  مینداد همه چک

 ... انی... ک دونهیم ییزایچ هی... کامران رو خبر کن ... اون  اسیقضا

 :دیهاش لرز مردمک

 ام باشه ... خب؟!حواست به زن و بچه ه -

 انریگوش خراش مرد و بازوي م ادهايیشد از فر یسرباز عاص باالخره

 :دیرو کش

 !میآقا ... بر میبر -

 بازوم رو گرفت: رشیبا دست هاي اس رانیم

 و خدا ... حواست به نازي هم باشه ... مراقبش باش!تو ر -

 میاش رو فشردم و در همون حال که هر دو مجبور به حرکت بود شونه

 با فشارهاي سرباز؛ گفتم:

 یر بده... چه قد رانیتخت ... خودم هواشون رو دارم ... م التیخ -

 ن؟یدار
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ارت حق نیاطاقت  رانی... م نمیهاش رو بب هیه بود گرکم موند د،یگز لب

 دیکه هر لحظه سف یرو نداشت و رنگ

 داشت: قتیحق نیشد نشون از ا یم تر

 !ادیز یلی... خ انیک ادیز یلی... خ دونمینم -

شونه اش رو  طلبکارمرد  نیاي آخر قبل از سوارشدن به ماش لحظه

 :دمیبوس

 !دمیداداش ... قول م یاون تو بمون ادیز ذارمینم -

 ... ارشیرفت و من موندم و ک نیماش

*** 

 روشن خونه مهیانداختم و نگاهم رو تو فضاي ن زیرو روي م چییسو

 کردم ... تمام به در یچرخوندم ... پوف

 د وکه سکته رد کرده بو ییرضاینداشت ... عل یهاي من پاسخ دنیکوب

 زد ... یکه مدام هق م یسوگل

 ینیه بب رو راهنمیهام رو آروم برداشتم و کنار تخت زانو زدم ... پ قدم

 بود ... بوسه اي به دهیچسبونده بود و خواب
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ظه لح اش زدم ... اهورا هم کنارش به خواب رفته بود و هر چند قهیشق

 بار توي خواب چونه اش رو حرکت کی

 داد ... یم

.. با .اهاشون باشم تونستم ب یتونستم کنارشون باشم ... نم ینم امشب

 و حجم دردي که تو وجودم یکالفگ نیا

و ر نمیکردم ... دکمه هاي سرآست یبود، خوابشون رو آشفته م دهیچیپ

 باز کردم و به سالن برگشتم ... روي مبل

 دست هام گرفتم ... نیو سر ب نشسته

که به زحمت از  یي سوگل هنوز توي گوشم بود، کلمات هیگر صداي

 :دیشد شن یهق هق هاش م نیب

ر ر چه قدهو داده بود ... بابا رخبرش  هی.. هد.اومده بودن بابا رو ببرن  -

 کنه که بره، یرو راض رانیکرد م یسع

نرفت  یل... و هیکارِ ک یبفهم یتون یگفت برو تو م ی... همه اش م نرفت

 کرد ... بابا دادیاومد داد و ب اروی... 

 ... نجاستیهم ا رانیمشخص شد م گهیهم د نیبد شد ... اون ب حالش
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 رد!ر کبود که بشه تصو یبه موهام زدم ... اوضاع خرابتر از اون یچنگ

 زدم به هیو سر تک دمیکش میشونیبه پ ی... دست ارديیلیهاي م چک

 مبل: یپشت

 وا ا ا ا ي! -

ي لورفت از ج یوجه کنار نم چیتوي کالنتري به ه رانیي م دهیپر رنگ

 چشم هام ...

د کر یم شرخر مردنگاه  نهیسرخ شده با ک یکه با سر و صورت ارشیک

... 

 :فتدرهم گ یترانه با صورت دم،یرو شونه ام نشست که از جا پر یدست

 ؟یشده؟ خوب یچ -

نشست، چشم هاش منبع آرامشم بود ... لبخندي زدم به پف  کنارم

 پلک هاش ... سرم روي شونه اش نشست

 لب باز کرد: که

 ان؟یشده ک یچ یگ ینم -

 رو گرفتم: دستش
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 ودم امروز!بخوش اخالق  یلیبگم که نگرانت کنم؟ خ -

 :دیچپم رو باال گرفت و حلقه ام رو بوس دست

 دلم هزار راه رفت ... ايی... تا ب گهیبگو د -

 بستم: چشم

نازي  ... رستانمایب رضایعلبازداشت ، رانی... م ختهیبه هم ر یهمه چ -

 عادیم شونِ،ی... سوگل پر دهیبه زور خواب

 اس ... او و و و ف! کالفه

 ام رو به دست گرفت و صورتش رو مماس کرد با صورتم: چونه

 نازي؟ شِیپ پس؟ عادیسوگل و م شِیپ یشده؟ االن ک یچ -

 کردم: سیزبون لبم رو خ با

.. دلم طاقت .من نتونستم  ی... سارا و کامران هم اونجان ... ول ارشیک -

 یتو آروم م شیآورد ... فقط پ ینم

 ... گرفتم

 کرد: اخم

 ؟یپس چرا اومدي باال سرم و رفت -
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 رمق: ی... خسته و ب دمیخند

 خواب و آرومت کنم ... یخواست ب یدلم نم -

 ام و دکمه هام رو باز کرد: نهینشست روي س دست

. دم کنم .. ییاچ هی... من اول لباس عوض کن  ی... ول کنمیآرومت م -

 خب؟!

 آورد: یرو گرفتم که داشت لباس رو از تنم در م دستش

 ... یش یم تیترانه ... خودت اذ یشیخواب م یب -

 رو روي دست انداخت و بلند شد: راهنیپ

 شرت تن یت هی ... ییچا یها ... م ینپوش ی... رکاب ریدوش بگ هیبرو  -

 کن!

 زن به حرفم نبود! نیا اصال

 تکون دادم و گفتم: سري

 خبر بهم بده ... هیکردي  دایتر از من پ لیزن ذل -

ازل م نهمه آواري که سر نیاز فکر ا یکم دیرو به آب سپردم تا شا تنم

 کنم ... دایشده بود نجات پ



 

  2861                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

کردم براي اون خانواده؟  یکار م یکردم؟ چ یکار م یچ دیبا من

 رفت؟یوقت نپذ چیخانواده اي که من رو ه

ش؟ کنم براي نجات شرکت دایپ یکار کرد که من راه یبرام چ رضایلع

 کار کرده بود که بخوام ینازي چ

 رو بهش برگردونم؟ شوهرش

 ده بودونکه کم م یرانیکردم؟ م یکار م یچ دیرو با رانی... م رانیم اما

 کنه؟ هیگر

 ارش؟یآغوش ک نیب دیکه لرز یرانیم

 رهی... روي تخت نشستم و خ دمیچیپ سمیکردم و حوله دور تن خ یپوف

 ي اهورا موندم ...

 یعنیگرفتن؟  یبهونه ي پدرشون رو م وایو ه یامشب محمد عل یعنی

 بود؟ امشب رضایامشب سوگل دلتنگ عل

 ستادیکه سرسختانه ا عاديیم مارستان؟یتوي ب دیکش یم یچ عادیم

 خواد از باالي سر پدرش ینم نکهیپاي ا

 بره ... کنار
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در  چوبکه ترانه توي چهار دمیبه تن کردم و کنار اهورا دراز کش لباس

 و زمزمه کرد: ستادیا

 داري؟یب -

 شدم: زیخ مین

 آره جونم ... -

 رو دراز کرد: دستش

 آماده اس! یی... چا ایب -

 شدم و پنجه به پنجه اش دادم ... نوازش هاي نامحسوس نوك بلند

 کرد ... یانگشت هاش آرومم م

 وم گذاشت و پچ پچ کرد:رو جل ییچا

 ؟یخوب -

 :وانیهام حلقه شد دور ل دست

 خوبم ... -

 برداشت و جلوي لب هام گذاشت: قندي

 ؟یکار کن یخواي چ یم -
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 دادم: شیرو به مردمک هاي دوست داشتن نگاهم

 رو؟ یچ -

 رو توي دهنم هل داد: قند

 رو ... شرکتشون رو ... رانیرو ... م رضایعل -

 رو به لبم چسبوندم: وانیل

 !دونمینم -

 قندون بازي کرد: با

 شد؟ یچ هیهد -

 بغض داشت ... مچ دستش رو گرفتم: صداش

 منو نگاه؟ تران؟ -

 هاي پر از اشکش رو بهم دوخت: چشم

ش سر کنه؟ ... چطوري امشب رو بدون شوهر سوزهیدلم براش م -

 تو زندونِ؟ رانیم یوقت رهیچطوري آروم بگ

 :دمیدستش رو بوس کف
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 ریلگد هیه هدکانقدر بمونه  ذارمی... نم ارمیدلم ... زود درش م زیعز -

 بشه ...

 پاي چشم هاش: دیکش دست

ند باشه، بساعت شوهرت دور ازت باشه، تو  هی یکه بفهم یستیزن ن -

 و تار رهیت اتینتونه باهات حرف بزنه، دن

 ... ستیاالنم خوب ن دونمی... م شهیم

 دلش: یدم به پاکز لبخند

 ... رضانی... سوگل ... همه خونه ي عل ششِیسارا پ -

 کرد ... آروم گفت: نگاهم

 تَم؟پشت یهر کاري کن یدون یم -

 رو تکون دادم، فنجون رو برداشت و چسبوند به لبم: سرم

 بخواب ... خب؟ ریبخور ... بعدش بگ -

 شِ یپ دونه از فرشته هات رو کی یناراحت ا،ینگاهش کردم ... خدا فقط

 خودم نگه داشتم؟ نباش! من بدونِ فرشته

 !یـچی! هستمین یچیه ات،
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*** 

و  دیکش اديیفر ارشیکارمند بسته شد ک نیکه پشت سر آخر در

 کنارش زد ... یِ لگدي به صندل

 رو ماساژ دادم ... میشونیآوار شدم و پ یصندل روي

 اش باز کرد و نهیرو تا روي س راهنشینشست و دکمه هاي پ کنارم

 گفت:

نم ک یرش مرو زه ی. زندگ.. یِ اون عوض نایاز ا یکیفقط بدونم کدوم  -

 محمد شبیاي که د هی... به خاطر گر

 کنم! یرو زهرش م یکرد زندگ یعل

 ها و گفتم: کیي روي سرام رهیرو دوختم به لکه ي ت نگاهم

 ای.. . میریرا وقت بگحبکااز صا دی... با شهیبدتر هم م نیاوضاع از ا -

 شرکت ما تا بچه ها مینقشه ها رو بفرست

 بدن ... لشیزود تحو ای رید بتونن

 :دینال خسته

 گفت؟ یم یچ نیحس -
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 ي اطرافم کردم: ختهیبه هم ر طیمح یشدم و نگاه بلند

 ازي همراي ن... ب مارستانیرو برده خونه، سام لطف کرده رفته ب عادیم -

 هیپزشک برده ... هر کاري کرد هد هی

 ترانه و ایمیخونه ي باباش ... بچه ها رو برده خونه ي ما تا با ک نرفته

 مراقبشون باشن ... آخه ... آخه چطوري

 زنه؟ یآبشون رو م رینفر داره ز هی دنینفهم

 شد و کتش رو چنگ زد: بلند

برم  دی.. با. نیبفهم دیبا نی... شما که مهندس فهممیمن که نم -

 شهیم نمیبزنم بب رانیسر به م هیکالنتري ... 

 ري؟یکجا م ؟ینه ... تو چ ای رونیطوري آوردش ب هی

 تکون دادم: سر

 هی استخویهم م شبیبا کامران حرف بزنم ... د دی... با دونمینم -

 منو؟ یرسونیبگه که نتونست ... م ییزایچ

 ی.. م. دوختم واریتکون داد ... نگاهم رو براي بارِ آخر به در و د سر

 تونستم یرو نگه دارم؟ م شونیتونستم زندگ
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 ست؟یتوي دلم ن نهیکنم ک ثابت

*** 

 نیشد؟ پس ا یکالفه شدم ... مگه م ارشِیي ک رهیباز خ یدهان با

 یکردن وقت یم یکجا زندگ دیخانواده با

 ه؟شون برداشته بش یقرار بود به جاي بده رانیو م رضایي عل خونه

 لب زدم: ناباور

 نــه! -

 زد: پوزخند

با  واری بگه ستین یکی زود دست به کار شده ... یعوض کهیآره ... مرت -

 ارديیلیچطور م یقرون هیي  افهیاون ق

 داره آخه؟ چک

 !شدینم نی... اوضاع بدتر از ا دمیهام رو به هم کش دست

 نشست: روبروم

که  رو نداره نیا ششِک ... اعصابشون مشونیببر ییجا هیبهترِ زودتر  -

 تا ننیهر لحظه طلبکار جلوي در خونه بب
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 کنن ... هیرو تخل خونه

 هام رو فشردم: قهیشق

 تو چرا؟ -

 گفت: متعجب

 من چرا؟ -

 رو به صورتش دادم :... نگاهم

 ا باعثون؟ اونبراش یزنیم نییهمه باال و پا نیداري که ا یلیتو چه دل -

 آواره شدنتن ...

 تمسخر گفت: با

 نییاپباال و  همه نیهواي تو رو داشتن که باعث شده ا یلیخ نکهینه ا -

 !یبزن

 و گفت: دیکش یکردم ... آه سکوت

ادرمِ م! نازي هم جايِ یاتننبرادرم ... هر چند  عادیسوگل خواهرِم، م -

 شدنِ مادرم شده آوارهباعث  دیهر چند شا
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ده ام خونوا تمسیرگ ن ی... بابامِ ... بخوام، نخوام! انقدر ب رضایو عل باشه

 که ادتیرها کنم ...  طیشرا نیرو تو ا

 یهستم که با اون همه ب ديیناه... من بزرگ شده ي دست  نرفته

 نهی... من با ک دیرو بخش رضایمهري، بازم عل

 نشدم ... بزرگ

 :دیرو گرفت و کش بازوم

 دیاب... کامران هم  میفکري واسه جاشون بکن هی میرب دیپاشو ... با -

 هی نیبگه ... اگه شد ما با ا زایچ یلیخ

 برامون! بارهیم یپشت هم بدبخت ی... ه میحرف بزن کلوم

*** 

 ه نگاهرانتونستم به چشم هاي ت ی... نم ستادمیرو باز کردم و کنار ا در

 یزن ... چ نیشد از ا یکنم ... شرمم م

بِ همه مشکل از جان نیا شیدوران زندگ نیبهش بگم؟ تو بهتر داشتم

 شوهرش؟!



 

  2870                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

و سوگل روي مبل نشست ... ترانه  عادیحال و به کمک م یب نازي

 مبهوت گفت:

 چه خبره؟ -

 دورگه گفت: ییو با صدا ریسر به ز عادیم

 ... میاي نداشت گهید شرمنده زن داداش ... چاره ي -

 لبخندي زد: ترانه

م ... وکه شدجان؟ خونه ي خودتونه ... فقط ... ش عادیم هیحرفا چ نیا -

 نی... بش زمیعز نینگران شدم ... هم

 ... ارمیم ییچا براتون

 دست کامران روي شونه ام نشست: دم،یرو گز لبم

 خونه ي ما بهتر بود ... انیب یذاشت یاگه م -

 زدم به زحمت: لبخندي

 نیه دارکنشده ... تازه رنگ کاري هم امل خوب نه بابا ... هنوز سارا ک -

 نجا؟ی... مگه چشه ا
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. با .. کردم و دنبالِ ترانه رو گرفتم تا آشپزخونه، در رو بستم ترکش

 لکنت گفتم:

 خب ... من ... اممم ... ؟یدون یمن ... خب ... م -

 شد: نهیبه س دست

 که زبونت گرفت؟ دمیپرس زيیاالن من چ -

 کردم و چنگ زدم به موهام: یپوف

 شد،یمن ارشیه اي نبود ترانه ... من ... مجبور شدم ... خونه ي کچار -

 چون فاضالبش نابود شده! ... خونه ي

ه تران دیخشجا بود ... بب نیبهتر نجای... ا شهیهم داره رنگ کاري م سارا

 اگه ... اگه من ...

 ترانه لب هام رو بست: دست

م نگرفت راديیا چیبهت ه پشتتم! االنم یاري بکنمن بهت گفتم هر ک -

 ی... فقط نگران خودتم که چطور م

 ... ايیبا نازي کنار ب خواي
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کف  ـقیعالقه اي که توي دلم داشتم عم تیبستم و با نها چشم

 دستش رو بوسه زدم:

م نفس بکش ییتو هوا ،یاشب... تو که کنارم  زکمینگران من نباش عز -

 بسه برام ... یکش یکه تو نفس م

 اي به در خورد ... در رو باز کردم، کامران بود: تقه

 دلواپسِ ... برم خونه ... سارا دیجان ... من با انیشرمنده ک -

 تکون دادم و گفتم: سري

 ؟یدي مطمئنکه ز یی... از حرفا نمتیب یپس، فردا صبح م -

 دراز کرد به سمتم: دست

ه بداشته  یبوده که دسترس یک میمبفه دیآره ... مطمئن ... فقط با -

 و رضایعل ستمیبه س نطوریگاوصندوق و هم

اهه م کی... توي  ستین یراحت نیکردنش به هم دای... که البته پ رانیم

 هاي دفتر نیگذشته بارها و بارها دورب

ه ک نهیهمه اش نشونه ي ا نایبه مشکل برخورد ... ا رانیو م رضایعل

 کرد ... یوسط داشت خرابکاري م نیا یکی
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 میتون یکالهبرداري و پاپوش بوده مطمئنا م میثابت کن میبتون اگه

 ... میریجلوي تاراجِ اموالشون رو بگ

 انداختم: ریرو به ز سرم

 ... شهینگو ... بهش استرس وارد م زيیبه سارا چ -

 زد و رفت ... لبخندي

 !نیي نازن رهیموندم و نگاه خ من

دست هاش به روي سرم رو شدن  دهیحسرت کش شهیکه هم مادري

 تونستم بهش لبخند بزنم، یداشتم ... نم

 تونستم آنچنان بهش محبت کنم! ینم

 :دمیو سرد پرس آروم

 نداري؟ یحالت خوبه؟ مشکل -

 :دیرمق نال یب

 خونه؟ میبر ادیم یک رضاینه ... خوبم! ... عل -

 یفکردم که سر توي شونه ي مادر پنهون کرد ... پو یبه سوگل نگاه

 کردم:
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 !ادیم -

 اي که از لحظه ي ورود انقدر ساکت بود که اصال حضورش حس هیهد

 شد، آروم گفت: ینم

 رو بخوابونم ... وایتونم ه یکجا م -

 ...ود بتاب آغوشِ پدر  یرو به برادر زاده اي دادم که بدجور ب نگاهم

 شدم و دست دراز کردم: کشینزد

ت رو بچه ها یتون یخونه ي خودته ... هر جا دلت خواست م نجایا -

 توي اتاق ما ... یسامون بدي ... حت

 :فتگ نشیریام چسبوندم ... با زبون ش نهیرو به س وایزدم و ه لبخند

 عمبو؟! -

 :دمیخند

 جونِ عمبو؟ -

 هاي سرخش رو غنچه کرد: لب

 کوجاست؟! ییبابا -

 :دمیفرش رو بوس موهاي
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 ل عمو؟خوشگ ادی... شما خوابت نم ادیمسافرت ... زود مرفته  -

در ه قرو روي شونه ام گذاشت ... چه قدر سرد بود جو خونه ... چ سرش

 درد داشت نگاه هاي پر از غصه ي

 ... هیهد

*** 

 :دمیحرص خند با

دسته  ادیب یراحت نیبه هم یکیسر و صاحب که  یشرکت ب نیمگه ا -

 و چک و معاونش رو بدزده سییچک ر

به اون دوتا بگم؟ چک هاي امضاء شده؟  یمن چ آخهکنه؟ د  صادر

 واي!

 با تاسف سري تکون داد: کامران

 دهیفا یلودادم ...  یبهشون تذکر م یاطیاحت یب نیبه خاطر ا شهیهم -

 اي نداشت!

 رو با حرص جا زدم و پام رو روي پدال فشردم: دنده

 ! اَه!ستیکال عقل تو کله شون ن -
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 گوشه اي نگه د،یچیپ نیزنگ تلفن همراه که توي اتاقک ماش صداي

 یداشتم ... اسمِ ترانه روشن و خاموش م

 :شد

 جانم خانم؟ -

 کیهاي گوشخراش  غیصداي بلوطکم، صداي ج دنیبه جاي شن اما

 متن! یقیزن شده بود موس

 باال رفت: صدام

 ز؟یترانه؟ عز -

 ترسونش همه ي تنم رو گوش کرد: صداي

 ـانمهر؟یک -

 آزادم فرمون رو مشت کرد: دست

 جونِ دلم؟ چه خبره اونجا؟ -

 زد: هق

 !ای... نازي ... ب ایفقط ب -

 گفت: دهیپر ییقطع کرد ... کامران با رنگ و رو و
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 شده؟ یچ -

 کرد سرِ پدال گاز: یکه توان داشت حرص خال ییتا جا پام

 ... نازي! دونمینم -

*** 

 زد: یم غینشست، مدام ج یم هاي نازي رو سر و صورتم مشت

 ؟ی! علـرضایکردي؟ علـ کارشیرو چ یکو؟ عل یعل -

 :رمیکردم مچ دستش رو بگ یسع

 روم!نازي جان، نازي خانم ... آ -

 کمرش رو بغل کرد: عادیم

 مامان نزن! مـامان! -

 زار زد: نازي

 !رضایرو ... عل رضامیخــوام ... عل یرو م یمن عل -

 رو با ترس و لرز ترانه اي رو در آغوش گرفته بود که رنگ به هیهد

 ام: نهینداشت ... نازي چنگ زد به س

 هرم کــو؟!شو ؟یکارش کردي لعنت یکار کردي؟ چ یشوهرم رو چ -
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 رو چسبوندم به گردنم: سرش

 ... ـادی! به خدا مادی! آروم ... مـشیه -

 هق کنان ضجه زد: هق

 !ی. عل.. خوامیرو م رضایمن عل -

 نیمادرش تو ا دنیبود براش د نیدست روي دهن گرفت ... سنگ عادیم

 حال!

 دیشکاز بازوي نازي رو گرفته و بلندش کردم ... روي کاناپه که در ریز

 رو به کامران گفتم:

 !اریآب قند ب وانیل هی -

 :شونشیروي موهاش پر دمیکش دست

مرخص  مروز فردااخوبه ...  رضاینازي خانم ... به خدا عل نطوريینکن ا -

 شه ... یم

 بچه جمع شد توي خودش: کی مثل

 خوام ... یرو م رضایمن عل -

 گفتم: عادیرو ... رو به م میشونیدستم لمس کرد پ درمونده
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ك هال نطوريیخش بهش بزنه ... اآرامب هی ادیبرو زنگ بزن به دکتر ب -

 کنه خودش رو ... یم

و رگ و روي ترانه ي رن دیچرخ یم کباری هیاراده هر چند ثان یب نگاهم

 و شکم برآمده اش ... چند ماهش دهیپر

 پنج؟ شش؟ بود؟

 زن! نیداشتم فقط دردسر بود براي ا یچ هر

 که اومد، سوزن که توي رگ نازي فرو رفت، پلک هاش که روي دکتر

 دردي که نیا دمیهم نشست، تازه فهم

 ... رهایرو از پا درب من کیآورده به سرم نزد هجوم

 با بغض گفت: هیهد

 بچه ها! شِ یپ رمیمن م -

 فتهبشکنه که پناه گر یدونستم قرارِ بغضش رو توي آغوش سوگل یم و

 توي اتاق اهورا ... مادرشبود از حال بد 

 دیترس ی... چشم هام م دمیکش یشونیبه پ یو مستاصل دست درمونده

 به فتهیتوي حدقه بچرخه و ب نکهیاز ا
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 ي!ردم نیشدم از ازدواج با چن یم مونیاي که اگر جاش بودم پش ترانه

*** 

ودم بمم به روبروي نامعلو رهیخ یکیزده و تو تار هیمبل تک یبه پشت سر

... 

نشم  رديدام رو به کار برده بودم که مغلوبه ي  هیبن یقواي تنِ ب تمام

 بود توي بدنم دهیچیاستخون پ نِکه تا ب

 ...ام بود به انگشت هاي پ دهیشده بود و رس ... دردي که از سر شروع

چه  هممگرفتم تا بف یموندم و تمام فکرم رو به کار م یم اریهوش دیبا

 یرانیو نیاز ا یهست براي خالص یراه

 م!برادرا و خواهر یِ زد به زندگ یم شیاي که داشت آت یرانی... و

ه برا ... ترانه ي اهو دمینشست روي شونه ام و هل زده از جا پر سري

 بغل کنارم بود ولبخند به لب داشت ...

که  نیمراه انداخت ... ه ییخمارِ خواب دست دراز کرد و بو بو اهوراي

 ام جا گرفت، صورت نهیسرش روي س

 و آروم گرفت ... راهنمیبرد توي دکمه هاي باز پ فرو
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 شد: دهی... دست ترانه روي بازوم کش دمیروي کمرش کش دست

 دي؟یچرا نخواب -

 که به صورتش انداختم ... چشم هاش یرخ نگاه میکج کردم و از ن سر

 باشه: دهیداد خواب ینشون نم

 دي؟یتو چرا نخواب -

ه کوتاه و دست هاش رو حلقه کرد دور شکمِ برآمد دیاي کش ازهیخم

 اش:

 ... بردیبدون تو خوابم نم -

 :دیکش ریام ت قهیزدم که شق شخنديین

 که بود! راهنمیخب پ -

 و سر پنهون کرد توي بازوم، زمزمه کردم: دیگز لب

 ... هشیقربونت برم که هنوزم شرمت م -

 و خفه اش اومد: زیر صداي

 !خوادیدلم همه اش بوي تنت رو م -
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ه شد انیي موهاي گوجه شده اش موندم که نما رهیلبخند زنان خ فقط

 بود از شال افتاده روي شونه اش ...

 نگ زد به تنم غر غر کردم:که چ اهورا

ند شت تنم رو کپسرت چرا انقدر دوست داره کتکم بزنه؟ گو نیبابا ا -

 با ناخن هاش!

 فوري دست گرفت دور اهورا: ترانه

 ..... بده برم . رمیرفت ناخنش رو بگ ادمیواي ...  -

 رو آروم پس زدم: دستش

 کردم ... یخانم ... شوخ الیخ یاالن؟ ب -

 زد به بازوم: هیتک سر

 انمهر؟یک -

 اي به سر اهورا زدم: بوسه

 انمهر؟یجول دل ک -

 ام شد: رهیکرد براي چونه اش و خ یام رو اهرم شونه

 ؟یکار کن یخواي چ یم -
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 کردم: نگاهش

 رو؟ یچ -

 :دیروي لب کش زبون

 رکت ...... ش رانیبابات ... مامانت ... م -

 و چشم بستم ... زمزمه کردم: دمیکش یپوف

 ممکنِ ... ی... ول یول دونمی... نم دونمینم -

 :شمیروي ته ر دیرو کش دستش

 زم؟یعز یممکنِ چ -

 متري باز شده بودن چشم دوختم بهش: یلیکه م ییچشم ها با

 .براشون خرج کنم که مشکلشون حل بشه .. یلیممکنِ خ -

 زد، دلگرم کننده و مهربون: لبخند

 ... سیمهم ن یچی... تنت سالمت باشه ه ستیمهم ن -

دم زاله ن... انقدر که  دیرس میشونیاز گردن شروع شد و به پ یلعنت درد

 میوجب می... صداي نگران ترانه رو از ن

 :دمیشن
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 شد؟ یچ انمهر؟یک -

 گفتم: آهسته

 بذارمش رو پات ... خوامیکنه ... م یسرم درد م -

 و گفت: شیزد پر از تشو لبخندي

 اتاق ... میبر -

 بعد من بودم و زنم و پسرام! قهیدق ده

اي ام خواب رفته بود و من سر گذاشته بودم روي پ نهیروي س اهورا

 چمنزار ونیزد م یترانه ... دستش چرخ م

 !موهام

 :دمیزمزمه اش رو شن نیروي هم نشستن ... آخر نمیهاي سنگ پلک

 !شهی... درست م شهیدرست م یهمه چ -

*** 

 رو کردم :... و ریها رو ز لیبار صدم فا براي

 !ستین یچی! هستین -

 کاغذي رو جلوم گذاشت: کامران
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ي ها به نحو ستمیتونن به س یکه م ییکسا یاحتمال ستیل نمیا -

 داشته باشن ... یدسترس

 کرد: ریشرکت گ یروي اسم آبدارچ نگاهم

. تازه، .. شناسمشیوقته م یلی... خ یِفیشرخطش بزن ... مرد  نویا -

 مطمئن هم وتر؟یاز کامپ شهیسرش م یچ

 زدنِ خونواده ... نیواسه زم کنهیکمک نم یکه به کس هستم

 وم کرد ی... پوف دیکش یسري تکون داد و با خودکار قرمز خط کامران

 گفتم:

...  د باشهرو بل وتریکامپ و بم ریخواد که ز یم یکس هی...  ادیاز ما برنم -

 یکه خوره اش باشه ... از چک ها چ

 شد ... رتیدستگ

 باال انداخت: شونه

م هفرشون نرفته دنبالش ... سه نفرن کلِ طلبکارا ... هر سه  ارشیک -

 رضایو عل رانیمکنن از خود  یادعا م
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دوستت گفت که تونسته مخ صاحبکارا  ن،یحس یگرفتن ... راست چک

 و وقت بخره ازشون ... رهیرو کار بگ

 هام صورتم رو پوشوندن: دست

 کردم ... یکار م یش چمن اگه نداشتم -

و کاغذ پاره اس ر یکه داره هر چ دمشید یالبالي انگشت هام م از

 کنه: یمرور م

 !فی... همه فن حر یِاوهوم ... واقعا بودنش نعمت -

 یب دست کامران بلند شد، ریکاغذهاي ز نیب ییاز جا میي گوش برهیو

 از یامکیرو به دستم داد ... پ یحرف گوش

 بود: عادیم

 خونه ي شما؟ ارمشیبابا مرخص،ِ ب -

 ارک یچ دیتنم ... با یاز لحظه استرس هجوم آورد به رگ و پ یآن در

 کردم؟ یم

اط ... کامران محت میشونیگاه پ هیهام رو بستم و دستم شد تک چشم

 :دیپرس
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 خبرِ بديِ؟ -

 کردم: یهوف

 مرخصِ ... رضایعل -

 ! و بعد لب باز کرد:یکرد طوالن یمکث

 خونه ي ما ... ادیاگه ب ستین یباور کن مشکل نیبب -

 شدم ... لبخندي زدم: بلند

 ... یممنونم ازت ول -

 دهان فرو بردم: آب

 رم ... نه؟ي نگهداري ازش رو دا فهیبه عنوان پسر وظ -

*** 

ي رو ... نازي با ذوق و شوق ملحفه رو دمیجو یهام رو از درون م لب

 مرتب کرد و گفت: رضایعل

 !شهیاره گرم مد... کم کم  خوريیشکر هوا خوبه ... سرما نمخدا رو  -

 يره دوبا دنِ ینازي از د یسرد بود امسال! ول بهشتیارداواسط  هوايِ

 کرد ... محمد یشوهرش احساِس گرما م
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 سر روي بازوي پدربزرگش گذاشت: یعل

 بابا جون ... -

 رمق لبخند زد: یب رضایعل

 جونم؟ -

ه آاز جانبِ پدري نداشتن ...  یدلم سوخت که بچه هام، پدربزرگ و

 نشست رويِ صورتم، رضای... نگاه عل دمیکش

 گفت: آروم

 ... من و تو! میحرف بزن شهیم -

 با ترس گفت: نازي

 ها! شهیجون ... حالت بد م یعل -

 ر! پدشد و من موندم و مردي به نامِ یاتاق خال رضایعلبه خواست  اما

اده داز اتاقها سامون  یکیتويِ  شینشستم که براي راحت یتخت کنارِ

 :دیپرس دیبودمش ... با ترد

 نه ي خودت؟چرا بچه ها رو آوردي خو -
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که  ییاش، چشم هاي کم فروغش و موها دهیپرکردم ... رنگ  نگاهش

 زد یم ديیبه سف شهیاز هم شتریامروز ب

 نداشت: یشگیهم رضايیاز عل نشون

 ... مگه خبر نداري از اوضاع؟چاره اي نبود  -

 :دیکش یآه

 خبر دارم ... خوبم خبر دارم! -

غرور توي صداش  شهیقدر شکسته شده بود صداش! مردي که هم چه

 شدن با من همکالمکرد وقت  یم دادیب

 زد! یبا لرزش حرف م نطوریا

 :دمیدر هم کش اخم

. ه ..بش نیا حالت بدتر از خوامینداره ... در ضمن نم دنیپس پرس -

 یهاي زنت رو ندارم! نم هیتحمل گر

س از اون نسنا یکیتوي اون خونه نگهشون دارم که هر لحظه  تونستم

 و آرومششون رو به هم بزنه ... ادیها ب

 هاش رو رويِ هم فشرد: پلک
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 شد؟ واقعا ... واقعا ... یخونه چ -

 حرفش: نیب دمیپر

ه ک میوبک یم واری.. به در و دواسه اعتراض . میدار یهنوز نه ... مهلت -

 ... میریجلوشون رو بگ

 :دیگرفتم که درمونده پرس درشدم، راه سمت  بلند

 چرا؟ -

 :دیانداختم، دوباره و بلندتر پرس نییسر پا برنگشتم،

 ؟یکمکمون کن یکن یم یچرا سع ؟یکن یکارا رو م نیچرا ا -

 باال گرفتم و نگاه به سقف دوختم: سر

 ... ضاریعل ستمیخانواده ام توي خطرِ ... من مثلِ تو ن نکهیبه خاطر ا -

 من خانواده ام رو، خوب و بد دوست دارم!

من  رفتم و نفس گرفتم ... رونیازش نموندم ... ب یمنتظر حرف گهید

 و خونواده ام موندمیبودم ... م موندنمرد 

 داشتم ... یسر پا نگه م رو

*** 
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م وهانازي ابر دنیآشپزخونه رو پس زدم و با دو در  دمیاي کش ازهیخم

 :دیباال پر

 شده؟ زيیچ -

 هاي سرخش رو بهم دوخت: چشم

هش م و داروش رو هم باش کرد هیکم تب کرده، پاشو هینه ... اهورا  -

 دادم ...

 شدم ... دلسوزِ اهورا شده بود؟: رهیبهش خ متعجب

 حالش خوبه؟ -

 تکون داد و آروم گفت: سر

 ه، منوکن دارتونیت ب... سوگل نخواس هیعی... طب ارهیون در مداره دند -

 صدا زد ...

 زدم: پوزخند

 چرا به خودت زحمت دادي؟ -

 کرد و دست پا جمع کرد: بق

 خب بچه اس ... گناه داره! -



 

  2892                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 شدم: کشینزد

 من گناه نداشتم؟ -

 ام شد: رهیمظلوم خ ییبلند کرد و با چشم ها سر

 ... دونمینم -

 هام مشت شد: دست

 ؟یکار کن یچ دیبا یدونست یاز کجا م -

 لبخند زد: تلخ

 من هم بچه بزرگ کردم! -

.. شونه .از کنارم گذشت  دهیخم ییبدم، با شونه ها یجواب نکهیاز ا قبل

 نداشتن که ینشون از زن گهیکه د ییها

 یتلخ یتوق زن چطور نگرانِ اهورا بود نی... ا دیبار یاز نگاهش م اقتدار

 گذشته ام رو رقم زده بود؟

تونستم  یبودم، نم دهیروزها که خودم طعم پدر شدن رو چش نیا

 تونستم یجماعت رو نم نیدرکشون کنم ... ا

 !بفهمم
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جودم وا داشت ب ایبودم به درِ اتاق اهورا انگار دن رهیکه خ یساعت مین

 آورد یم ادمی... انگار داشت به  دیجنگ یم

م اهوقت پن چیهستن که ه ییدادم، همون کسا که کنارم پناه ییها آدم

 نبودن!

 :کردم و در اتاق رو به عقب هل دادم ... سوگل سربرگردوند یپوف

 داداش؟ -

 :دمیرو بوس سرش

 ؟ییجونِ داداش ... تنها -

 رو توي گردنم فرو کرد: سرش

 رفت ... داداش؟ یبود ول شیکم پ هیاوهوم ... مامان تا  -

 کردم به چشم هاي معصومش: نگاه

 هوم؟ -

 کرد: بغض

 که ... برنیبابا رو نم گهید -

 به موهاش: دمیکش دست
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 ... دمی... چک هاش رو خر زمینه عز -

 هاش رو پاك کرد: چشم

 چطوري؟ -

 کردم: یپوف

 چکاي خودم رو دادم ... -

 زده نگاهم کرد: وحشت

 ... یپاسشون کن یاگه نتون -

 دم:ز شیشونیاي به پ بوسه

 ریبگ وقت دارم ... حاالم تو یهما هی هی...  امینترس ... از پسش برم -

 زهایچ نیا ریبخواب ... فکرت رو درگ

 ... خب؟ نکن

 و وایکه پهن کرده بود کنار ه یتوي تشک دیتکون داد و دراز کش سر

 ... یمحمد عل

 هریم بگروآناآرومم،  کترِیباالي سرش تا بخوابه ... تا خواهرِ کوچ نشستم

... 
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م شد، دست بردم و اهورا رو از توي تختش برداشت نیکه سنگ خوابش

 نداشت ... یتب یبود ول سی... تنش خ

 خودم امن تر بود! شیرو رويِ شونه ام گذاشتم ... جاش پ سرش

*** 

 کرد: یم یداشت اعصابم رو خط خط ارشیک یعصب صداي

 یچک دادي؟ پسر اگه نتون یچ یعنیکردي؟  یچه غلط یفهم یم -

 هان؟ ؟یکار کن یخواي چ یم یپاس کن

 :دمیچند روزه ام کش شِیبه ته ر یدست

گاه توي بازداشت گهید رانیاالن م یفهم یکار کنم؟ م یچ یگ یم -

 تنها ؟یفهم یمنتقلش کردن! م ست؟ین

 بود! نیبکنم هم دنیتونستم براي زمان خر یکه م کاري

 توي مو فرو برد: دست

 ره اتمسخ یاز خودگذشتگ نی... لعنت بهت با ا انمهریعنت بهت کل -

... 

 ام رو تو حصار پنجه هاش قفل کرد: قهیشد و  کمینزد
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نصف  نطوريیا ؟یکار کن یخواي چ یم ؟یاگه نشد چ المصبد  -

 ! اصن اگه خودت رورهیات به باد م هیسرما

 ؟یچ گرفتن

 روي دست هاش گذاشتم: دست

 میابت کنث نکهیواسه ا میکنیم دایپ یراه هی... قبل از اون  رهینم -

 کالهبرداري بوده، دزدي بوده، جعل بوده! من

. .. رهیرو فعال پس بگ تشیبده شکا تیاون چک رو دادم که رضا فقط

 ... شهیهم آزاد م رانیم

 زد: یتکون داد، چشم هاش دو دو م سر

 تو؟ یکن یکار داري م یچ -

 ازش: دمیعقب کش تن

...  هیبه چ یچ میتا بفهم اومد یم رونیب رانیم دیمجبور شدم ... با -

 جهینت یبدونِ حضور اون تمام تالشامون ب

 ... بود

 نشست و آروم گفت: یصندل روي
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 شه؟یآزاد م یک -

 نشستم: کنارش

 ... نجایا اردشیم نیحس گهیساعت د مین هیامروز ...  -

 رخم دوخت: میگرد شده نگاهش رو به ن ییچشم ها با

 کردي؟ یهمه کار رو ک نیا -

 زدم: هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 بود ... اون راه و نیهده ي حسهمه اش به ع من کاري نکردم ... -

 شتریدونه ... من ب یچاهش رو بهتر م

ز ا زيیچ یروي خونه و حرکات طلبکارا متمرکزِ ... تو تونست حواسم

 ؟یکارمندا بفهم

 کرد: یشد و طول و عرض سالن خونه اش رو قدمرو ط بلند

... مگه  انیکوکن کمش یلی! خمیدیند زيیچ گنینه ... همه اش م -

 زيیچ یاتاق و کس نیتو ا ادیب یکس شهیم

 نه؟ینب

 هام گردنم رو ماساژ دادن: دست
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 !دونمی... نم دونمینم -

*** 

 و اخم هاي درهمش همه نشون از شونش،یگرفته اش، موهاي پر صورت

 از خلق، با شتریمردي داشت که ب

 ... دهیجنگ عقلش

 :دمیبه شونه اش کش یدست

 ... یرونی... حاال که ب الیخ یب -

 :دیلبش رو جو پوست

 بزنم ... ستمایسر به س هیشرکت تا بتونم  میبر دیبا -

 به دستش داد: وهیآبم یوانیل ارشیک

 که! شهینم ری... دحاال بذار فردا  -

 تکون داد: سر

 رو مهرانیخودمون و ک یندگزاالنم کلِ  نیبرم ... هم دینه ... االن با -

 هواست ...

 :بود از چشم هاش زیسرر یرو دوخت به چشم هام ... قدردان نگاهش
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 !انیک هیبودنت چه نعمت یدون ینم -

 کرد: رانیضربه اي نثار بازوي م ارشیک

 دا ...بنده خ دهییدو نیاز همه حس شتریب ن؟یفقط ا بابا ... ریبرو بم -

 ؟نعمت انیبعد بودنِ ک

 و برگه اي رو به دستم داد: دیخند نیحس

رفتن چک گ ازت نکهیبر ا یاون نامردهاست مبن هیدیی... تا ریبگ نویا -

... 

 گفتم: رانیتکون دادم و رو به م سري

 .... زن و بچه هات منتظرتن .. گهیوقت د هیبندازش  -

 و گفت: دیسري به مخالفت تکون داد، لب گز دوباره

؟ به کردم یفکر م یمدت که اون تو بودم به چ نیتمام ا یدون یم -

 خونیبخواد شب یکیداره  یلیچه دل نکهیا

ردم و ر کرو براي خودم مرو یمن و بابا؟ هزار بار همه چ ستمیبه س بزنه

 ... نکهیبه ا دمیتهش رس

 کرد و گفت: یمکث
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 !مشینیخواسته ما نب یم یکی نکهیبه ا -

 ابروش رو خاروند و گفت: ارشیک

 ونه ازش باشه؟نش هیتونست  یبود که م یچ وترتونیمگه تو کامپ -

 کالفه گفت: رانیم

 رهیبابا ذخ ومن  ستمیهاي مداربسته تو س نیدورب رهايیتمام تصو -

 شدن! یم

 باز موند: دهانم

 خبر داشته ... زیاز همه چپس  -

 چشم بست: خسته

وده ب ریاختکه  ی... اون زمان فتادنیها از کار ن نیآره ... در واقع دورب -

 شده احتماال یو قطع م ریتصاو نیب

از  رنخس هیبوده باشه که  یانقدر ناش دوارمیکردن ... و ام شونیدستکار

 یخودش برامون گذاشته باشه ... از مدت

م هشه، نشونه هاش، به  یداره م ییخرابکاري ها هیم دونست یم قبل

 پرونده ها، قطع و وصل شدن ختنیر
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 نیاول کنم که مسئ دایرو پ یکیکارمندا  نیکردم ب یم ی... سع نایدورب

 !دمیجنب رید ی... ول یکار باشه ول

 و گفت: دیکش راهنشیبه پ یشد، دست بلند

 ديیام هنوز دیکنم ... شا و رو ریرو ز ستمیبرم و س دیهر چه زودتر با -

 تونم حداقل یم ارم،یباشه، ازش سردرم

 خبره اش کمک هیکنم، نتونستم از  یابیاز اطالعات رو باز یبخش

 نفر رو هی... مطمئنا دسته چک من  رمیگیم

 ستممیاز گاوصندوق خودم برداشته و منِ خر، رمز رو تو س حداقل

 کرده بودم! رهیذخ

دي تونستم تاسف بخورم، براي مر یکنم، نه م تونستم سرزنشش یم نه

 شد همدردي یتنها م رانیم یِبه داغون

 و گفت: ستادی... شونه اش رو فشردم که روبروم ا کرد

 یچ ... مینکثابت  میکردي ... اگه ... اگه نتون یکارو م نیا دینبا -

 شه؟یم

 زدم: لبخندي
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 ای، ادیکه درصدش ز شهیچک هام پاس م ای...  شهینم یخاص زیچ -

 دیام نیاون تو ... فقط طرف به ا امیمنم م

 ونمنم باهات میمن راهم از شما جداست قبول کرد ... شانس آورد که

 بند رو هی... وگرنه  کردمیاونجا کار نم

 دادن به ما! یم دیبا یخانوادگ

 زد و گفت: تلخندي

 !اريیحق بزرگتري رو خوب به جا م -

 :گردنِ هر دومون رو قفل کرد ارشیکجواب بدم دست  نکهیاز ا قبل

 دن بندور نشتا مجب میبر نیفتیبابا! بزرگتره منم! راه ب مینیب نیشیب -

 بزنن! یخانوادگ

*** 

ه و برو پشت سرم بستم، راه جدا کردم از برادرهام تا خبر خوش ر در

 ي من آروم نگه فهیخانواده بدم ... وظ

 آرامشش اعصاب خرد کن بود! ـبیجو خونه اي بود که عج داشتنِ



 

  2903                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

اِي ارس دنِیهنوز کامل نگاهم رو توي سالن نچرخونده بودم که با د اما

 سر جام متوقف شدم ... دهیرنگ پر

 گفت: دیلرز یکه م ییصدا با

 ن ...م...  نمیرو بب انی... فقط اومده بودم مامان ا رمیمن ... من م -

 کنارم که رد شد آروم گفتم: از

 دي؟ینگفتم ... چرا ترس زيیمن که چ -

 آب دهن فرو داد و آهسته گفت: ستاد،یا

 مزاحم بشم ... خوامی... نم خوامینم -

 د:جا خوش کرده بو شیشونیاي دادم که روي پ هیبخرو به رد  نگاهم

 ... یستیمزاحم ن -

 شد: کیدر نزد به

 دیاب...  مادرشوهرمم دست رو سپرد وانیکبرم ...  دینه من ... من با -

 ... رمشیبرم بگ

نم ذه در رو پشت سرش ببنده، با فکري که ناگهان توي نکهیقبل از ا و

 جرقه زد گفتم:
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 م؟یبا هم حرف بزن میتون یم -

 شد تا دروازه رو نشونش دادم: یم یکه ط ريیومس

 رو! ریمس نیحداقل هم -

ه ب یکرد، پلک ینگاهم م شیو براي ترانه اي که با تشو سربرگردوندم

 معناي آرامش باز و بسته کردم ...

 بس بود برام! نیزد ... هم لبخندي

خم ز شهیخواهر هم نیرفت ا یکوتاه راه م ییآهسته و با قدم ها کنارم

 زن!

 :دیپرس آهسته

. .خودت چک دادي . و یرو گرفت نایچک هاي بابا ا دمیاز کامران شن -

 برن خونه؟ یپس چرا نذاشت

 فرو بردم: بمیهام رو توي ج دست

 انجیرو ندادم ... پس بهتره هم ونشیهنوز چک هام پاس نشده و بده -

 بمونن ... چند نفري رو گذاشتم مراقب

 آزاد شد؟ رانیم یدونی... م یشون باشه ... راست خونه
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 :دیگرفت، دست به هم کوب شوقرنگ  یهاش به آن چشم

 واقعا؟ -

 کمرنگ روي لبم نشوندم: لبخندي

 آره! چه قدر خوشحال شدي! -

 تکون داد: سر

 برادرمِ! -

 نگاهم رو توي صورتش چرخوندم: ستادم،یا روبروش

 من مگه نبودم؟ -

 ... دستم چونه اش رو گرفت: دیدزد نگاه

س پ ستم؟ین برادرت نبودم؟ نمخوام ... مگه  یسارا ... ازت جواب م -

 چرا ...

 صداش باعث شد چشم تنگ کنم: ضبغ

ون خن مادرت رو غرق تو مثه م یبود ... ول یو خواه یبودي ... هست -

 نکردي ... دایپ

 هام گرد شد ... هق زد: چشم
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ازه از قط هفت سالم بود ... فقط هفت سال! رفتم تو اتاق مامان ... تف -

 مدرسه برگشته بودم، خوشحال! خندون

بود  ثش شدهبح کرده بود ... سر تو با بابا یمامان ... مامان خودزن ی... ول

 ... ازت بدم اومد ... به خاطر تو مامان

 ؟یتون یم دم؟یکش یچ یحس کن یتون یاون روز افتاد ... م به

 :دیروي هم فشرد، دست روي صورتش کش لب

کشه،  یدرد م شتریمان بما دمید یشدم و م یهر روز که بزرگتر م -

 فکر یعنی...  شدمیازت متنفر م شتریب منم

ر حس دوست داشتن و تنف نِیکردم ب یم ریگ یکردم که شدم! وقت یم

 دادم یشدم ... آزارت م یم وونهیازت، د

 شتنکشه براي آروم نگه دا یبابا چه قدر عذاب م دمید یم ی... وقت

 من یفهم یاومد ... م یمامان، ازت بدم م

 ؟یفهمیباهام رشد کرد ... م نهیک نیا رو؟

 دستش رو گرفتم: مچ

 ومدم؟ا ایمن بود که به دن ریمن بود؟ هان؟ تقص ریمگه تقص -
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 :هیاز گر دیلرز یهاش م شونه

 ی... نم ست دارمن ... من مامانم رو دو... ماما ی... ول ینه ... نبود ... ول -

 ... تو نمیرو بب دنشیتونم عذاب کش

بالت، ق بکنه در دیکار با یدونست چ ینم نکهیعذابش بودي ... از ا لیدل

 بابا اصرار نکهی... از ا دیکش یعذاب م

 هنکی... از ا دیکش یعذاب م ینیشام بش زیکرد حداقل بذارن سر م یم

 خواست برات لباس یخودش دلش م

 ... دیکش یتونست عذاب م ینم یول بخره

 دم:نداشتن ... با بهت زمزمه کرها رو باور  دهیهام انگار شن گوش

 ؟یگیم یچ -

 گوشه ي شالش صورتش رو پاك کرد: با

 چی... ه میدیکم عذاب نکش ... ما هم میفکر نکن ما خوشبخت بود -

 دختربچه ي هفت ساله هی یتون یوقت نم

 سهوا شهینم لیدل نای... ا دهیکه مادرش رو غرق خون د یدرك کن رو

 ... یرفتارم با تو ول
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 شد به چشم هام و ادامه داد: رهیخ

 یبتون دیرفتارم دست خودم نبود ... شا یدرك کن یبتون دیشا یول -

 یدست و پا م یتو چه جهنم یدرك کن

 یچه حال میدیخبر بارداري همسرت رو شن یوقت یدون ی... م زدم

 نه،یشد ... همون ک یباورمون نم م؟یشد

که  تیجمع نیخواست بره جار بزنه ب یبود، م یمیکه قد یهمون

 یبچه از کجاست؟ ول نیپس ا مِ،یعق انمهریک

 قائم شده بود باهاش رایز ریکه اون ز یشد؟ اون حس یچ یدون یم

 یخورد ول ی... داشت شکست م دیجنگ

نه شک راتبه  میحق ندار چکدومیبابا گفت ه نکهی... تا ا نکهیتا ا دیجنگ

 ه به! گفت انقدر خانم هست کمیکن

دي خدا خواسته تمام ب دیگفتش شا ؟یدون ینکنه ... م انتیخ شوهرش

 رو جبران کنه! میکه در حقت کرد ییها

 و از کنارم گذشت: دیکش یآه
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 یونبد نویا خوامیم یکرد ول میرابطه رو ترم نیوقت ا چینشه ه دیشا -

... 

 به صورتم کرد: ینگاه مین ستاد،یاش ا انهیرو باز کرد و م در

.. . یکن یتالف یوقت نخواست چیه نکهیممنونتم، واسه خاطر ا شهیهم -

 به یتون یدونم اگه بخواي م یچون م

 یاشب موفق شهیهم دوارمی... ام ريیشکل ممکن ازمون انتقام بگ نیبدتر

 !انی... ک

و فکر  اطیحبودم وسط  ستادهیکه پشت سرش بسته شد هنوز من ا در

 یکردم به گفته هاش ... راست م یم

ت وق چیه دیکرد ... شا میوقت نشه رابطه ها رو ترم چیه دیشا گفت

 که سارا و پدر و ییشد زخم ها ینم

ه کوتا یشد کم یم یول دشونیبخش ایبهم زدن رو درمون کرد،  مادرش

 خودم راحت نکهیاومد ... حداقل براي ا

و ر تماس نیشد کمتر یگرفتشون ... م دهیشد ناد ینفس بکشم ... م تر

 شد، فراموش یباهاشون داشت ... م
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 شه! یختم م گهیرو که به همد ییراه ها کرد

*** 

 بوسه اي به سر اهورا زد و گفت: رانیم

 سراغشون ... میریفردا م -

 ي پدرش گذاشت و با ناز گفت: نهیسر روي س وایه

 بابا ... بـــوس ... -

 اش اي روي گونه و پدر سوخته اي نثارش کرد ... بوسه دیخند رانیم

 کاشت و رو به من گفت:

 یو شرکتتبودم ...  دهیرو دستکاري کرده رو قبال د ستمایکه س یکس -

 پروژه رو انجام هیکه قرار بود باهاشون 

 یاکش ننشویطرف زم هی... از  میدینشد ... به توافق نرس ی... ول میبد

 طرف با هیداشت ... از  یخصوص

.. از .... چپ افتادن باهامون  میدیمشکل داشتن ... پاپس کش شهرداري

 مونیقبل یطرف قرار بود آبدارچ نیا
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که چند روزي وردستش  میاریرو ب یکی میخواست یبشه، م بازنشست

 یاصن م مینی... تا بب رهیادبگیباشه و کار 

 نه ... ای ادیاز پس کاراي شرکت بر ب تونه

اي رو روبروش نگه داشت و بعد چ ینیزد که س یبه سوگل لبخندي

 ادامه داد:

طالعات اکه تونسته  ی... همون میپسرجوون رو استخدام کرد هیکه  -

 تو ارهینفوذي رو ب نیجمع کنه و تهش ا

رن بب نینتونستن کامل اطالعات رو از ب ایبودن  یناش ای ی... ول شرکت

 کردم، چند کاوريیرو ر ستمیس ی... وقت

و اون مهندس  یشون کامل صورت آبدارچ یکیبرگشت ...  لمیف تا

 ... دهیرو نشون م یلعنت

 و گفت: دیبه پام کوب یعل محمد

 عمو؟ برم بازي؟ برم بازي؟ -

 هام رو از دور کمرش باز کردم: دست

 اونور نکوب! نوریفقط خودت رو ا -
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 شک داشتم که به حرفم گوش بده! و

 کردم و گفتم: کیرو به لبم نزد فنجون

 درست باشه؟ یِاصال از کجا معلوم آدرس آبدارچ ؟یمطمئن حاال تو -

 فترو گر وایو دست ه دیدست دراز کرد و اهورا رو به آغوش کش هیهد

 و گفت:

 ... نیحرف بزن ذارنیمن ... نم نیرو بد نایا -

 :شستننگهداري بچه ها بلند شد و کنارم  تیفارغ شده از مسئول رانیم

عد بو  میریگیآدرس م هی نطوريی... فک کردي هم میکرد قیتحق -

 از جا میبفرما سرِ کار؟ تا مطمئن نش میگیم

و ر نطوریدونم چرا ا ینم ی... ول میدیوجه راهش نم چیمکانش به ه و

 ... من مطمئنم اون پسره میدست خورد

ومد اري ... با معاونشون دو سه با دمی... چند بار هم د دمیقبال د رو

 سکیدونم چرا انقدر ر یشرکت ... فقط نم

و ردشون ر میدادن ممکنِ بتون یدرصد احتمال نم هی یعنی...  کردن

 رو از کار نایاصال چرا دورب م؟یریبگ
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 ننداختن؟

 :دمیبه پشت گردنم کش یدست

زم با نیکرد یکه م ری... تعم نینبود جیانقــدر گ گهیخب شما که د -

 اومد تو دفترتون بگرده دنبال یم یوقت

زن ندابها رو کال از کار  نیو مدارك، بازم مجبور بودن دورب چک دسته

 ن؟یدیفهم یواقعا نم یعنی... 

 :دیبه بازوم کوب یخنده کنان مشت ارشیک

 الشون رومزدن کل  انی... تا به خودشون ب دنیاالن فهم نکهینه ا -

 بردن!

 االبشونه اي  ارشیانداختم و خنده ام رو قورت دادم ... ک نییپا سر

 انداخت:

روده ي  و رو کرده، دل و ریاومده کل شرکت رو ز ارویواال!  -

 مدارکشون رو درآورده، گاوصندوق هاشون رو باز

ري شون رو دستکا یتیهاي امن لمیدسته چک ها رو برده، کل ف کرده،

 نبودن؟ جیگ یگ یکرده، تــازه م
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 سري به تاسف تکون داد و خندون گفت: رانیم

ه ... کارا رو کرد نیه هفته کل اس -... توي دو  دونمیال خودم هم نموا -

 حرفه هیدست  میها رو سپرد ستمیس

 یکی االخرها بنه؟ ... ت ایتونه برگردونه  یم مینیها رو بب لمی... کل ف شیا

 چک نوایوسط باور کنه منِ ب نیا

 !ندادم

 و گفت: ستادیکنارم ا رانیکه صدامون زد براي شام، م ترانه

رو  چک هات میبر دیدش باسراغ اون نامرد ... بع رمیفردا اول وقت م -

 ... میریپس بگ

 کردم: کیرو به هم نزد ابروهام

 چطوري؟ -

 از کنارم گذشت: ارشیک

 گهیرو بسپر دست داداش بزرگت ... جوري بترسونمشون که د اون -

 پاپوش درست کنن یکیجرات نکنن واسه 

... 
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 رو گرفتم: بازوش

 !سی.. پل.بري سراغ قانون  دی... با ایشر درست نکن ک -

 زد: لبخند

 نشویمالذره فقط گوش هیتخت ... کاري به کارشون ندارم ...  التیخ -

 فرستتشونیم رانی... بعدش هم م دمیم

 خنک! آب

ه بزنم براي منصرف کردنش چون از کنارم رفت و گوش یحرف نتونستم

 هم براي رانیي سفره نشست ... م

تموم  براي ملحق شدن به سفره ي شام به اتاق رفت ... رضایبه عل کمک

 یکه سر سفره نشسته بودم سع یمدت

 دهیاز پشت کش راهنمیکردم فکرهاي بد رو از ذهنم دور کنم که پ یم

 با ارشیسربرگردونم ک نکهیشد ... قبل از ا

 گفت: شوق

 د شد ...اي جانم بلند شد ... بلن -
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ز ا جمیو و جیي گ افهیرو توي بشقاب انداخت و بدون توجه به ق قاشق

 :دمی... با تعجب پرس دیجا پر

 ا؟یک هیچ -

 رو جلوم گرفت: اهورا

 ..رو گرفت و بلند شد . راهنتی... پ انیآقا پسرت ... بلند شد ک -

ر نه کنارات...  دیخند یشدم ... م رهیبه چشم هاي براق اهورا خ ناباورانه

 چسبوند و نهیاهورا نشست و اون رو به س

به دست هاي  جیمن هنوز گ یبارون کرد سرش رو ... ول بوسه

 بودم که چنگ زده بود لباس رهیخ کشیکوچ

 رو ... ترانه

کرد  قالتگذاشتم ...  نیو روي زم دمیکش رونیرو از آغوش ترانه ب اهورا

 ... چهار دست و پا خودش رو به مبل

 کرد ... خودش هم پر از ذوق بود! کینزد

ا پبود که چهار دست و  یبود که عقب عقب رفتن رو شروع کرد؟ ک یک

 خواست یرفتن رو شروع کرد؟ و حاال م
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 !رهیبگ ادیپاهاي تپل و بند بندش، قدم رفتن رو  روي

 برنداشت که یزحمت مبل رو گرفت و بلند شد ... اما هنوز قدم به

 ... دست هام دید بلند خندبلن یخورد ول نیزم

 دور صورتش گذاشتم: رو

 ؟ییراه افتادي بابا -

 و دست هاش رو توي هوا تکون داد: دیخند

 ... بو ... بو ... حاو ... فوز -

 لپ سرخش رو: دمیبوس

 جونم ... -

 شکا یدونستم کس یگوشه اي ننشسته بودن، اگر م رضاینازي و عل اگر

 یم هیبلند بلند گر نه،یبیچشمم رو نم

 که پسرم برداشت! یقدم نیواسه اول کردم

*** 

 به افسوس تکون دادم: سري

 شد حرف؟ نیردي ... اکآخه زدي خودت رو داغون  -
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 :دیگفت و سر عقب کش یآخ ارشیک

 !یکن یداغونش م شتریتو که االن داري ب -

 دستمال کاغذي رو روي لبش گذاشتم: دوباره

 خوبه گفتم شر درست نکن ... -

 و توي آشپزخونه چرخوندم:ر سرم

 ذاري؟یرو کجا م زریفر کیپالست -

 بهشون کرد: یو نگاه دیانگشت به لب کش نوك

 ... خچالیباالي  نتیتوي کاب -

 کردم ... روي لبش گذاشتم: خیرو برداشتم و پر از  کیپالست

 ..ز تو .ا نمی... ا هختیکه رفته خونه ي مردم رو به هم ر رانیاون از م -

 :دیخند

 ... شییخورد خدا ینم رانیي م افهیاصن به ق -

 رو روي لبش فشردم: سهیهنوز لب جمع نکرده بود که ک اما

 یشد ... حاال چک ها چ ریخ ختم به یخدا بهتون رحم کرد همه چ -

 شد؟
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 و پاره اش کرد: کهیابرو اشاره اي به کت ت با

 گه؟یگرفتم، پنج تا بود د -

 ... دمیکش رونیم و چک ها رو بکرد بشیتکون دادم، دست توي ج سر

 لبخندي زدم :...

 کارت درسته ها! -

 کتري رو پر آب کرد: یدست کیشد و  بلند

 پا شر خرم! هیمن خودم  ؟یپس چ -

 :ختمیر بمیها رو پاره کردم و الشه شون رو توي ج چک

 کجا رفت؟ رانیخب حاال م -

 رو روي زخم لبش فشرد: سهینشست و ک روبروم

بره  ز اونور هماکالنتري ... پسره رو هم برد تا اعتراف کنه ... رفت  -

 رو ببره ... نایا رضایخونه تون عل

 :دمیجا پر از

 ؟یچ -

 بهش زل زدم ... متعجب گفت: سردرگم
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 شون؟یدگمگه قرار نبود برن سر خونه زن ؟یکن یم نطوريیچرا ا -

 :دمیروي لب کش زبون

 انقدر زود؟ -

 :فتگآهسته  یوي صورتم چرخوند ... بعد از مدتنگاهش رو ت موشکافانه

 برن؟ یخواست ینم -

 :دمیازش دزد نگاه

 بخوام بمونن؟ دیچرا با ه؟یحرفا چ نیا -

 :دیبه شونه ام کوب یشد و دست بلند

 اخوي! به بودنشون عادت کردي! یخودت -

*** 

 گونه ي سردم رو: دیدست دور گردنم انداخت و بوس سوگل

 کردم ... تتیاگه اذ یداداش دیببخش -

 هام رو دور کمرش حلقه کردم: دست

 ... یحرفا بزن نیاز ا نمینب -

 :دیبه شکم ترانه کش یزد و ازم جدا شد ... دست لبخند
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 جوجه ي عمه؟ ادیم یک -

 سوگل زد: یشونیو بوسه اي به پ دیخند ترانه

 مونده ... یسه ماه هی -

 هی... هد دمیدست دادم و برادرزاده هام رو توي آغوش کش عادیم با

 رفت، من مونده بودم یتشکري کرد ... و وقت

 و پدر و مادرش! رانیهمسرم، م و

 به شونه ام زد: یدست رانیم

 ... ونتمیتا ابد مد -

 :دمیدر آغوشش کش محکم

 نیمه دیبال سرم اومد، اونوقت تو با نیخفه شو بابا ... پس فردا هم -

 !یکارو برام بکن

 :ستادیکنارم ا رضایعل د،یخند

 ...بار ... قبل از رفتن  نیبرايِ آخر م؟یحرف بزن میتون یم -

ا ببه چشم هاش نگاه نکردم،  یچرا، حت دیکه ازم پرس یهمون شب از

 سرد گفتم: یلحن
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 م؟یبزن میهم دار یحرف -

 :دیرو چسب رضایبازوي عل نازي

 گه؟یوقت د هیشه بذاري  یم ؟یعل -

 ... شیشونیروي پ رضایجوابش بوسه اي شد از جانب عل و

 :ستادیشد، روبروم ا هیاز بق یکه خال سالن

 ازت تشکر کنم ... دیفک کنم با -

 :دمیراستم رو باال کش ابروي

 مگه من براي تو کاري کردم؟ -

 تکون داد: سري

 نویو مدر میمن االن همه ي زندگ یول یخودت بخواي انکار کن دیشا -

 شب هم هی یحت نکهیتوام، ا

 توام ... ونینرفتم، مد بازداشتگاه

 شدم: نهیبه س دست

 ... نیجمع کن شتریبه بعد حواستون رو ب نیبهتره از ا -

 رو به چشم هام دوخت: نگاهش
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 حتما! -

 تکون دادم: سر

 ر کاري هم کردم فقط به خاطر برادرم بود ... فقط برادرم!ه -

 لبخند زد: تلخ

 !دونمیم -

 رو جلو آورد: دستش

 تشکر کنم؟ تونم ازت یبه خاطر نجات پسرم که م -

 دم؟به دستش نگاه کردم ... چند بار دست پدرم رو لمس کر دیترد با

 دست هاي بزرگ نیچند بار با حسرت به ا

 کردم؟ نگاه

گرفتم و لحظه اي دستم رو توي دست هاش گذاشتم و  یقیعم نفس

 از دیلرز... ته دلم  دمیبالفاصله پس کش

 لمس! نیا

 گفت: آروم

 ... یرو عوض نکنه ... ول زيیحرف چ نیا دیشا -
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 تر اومد و دست راست روي شونه ام گذاشت: کینزد

سال  یر بار سنه ... از اون روز هزا ایدوستت دارم  ديیروز ازم پرس هی -

 بگم آره ... دیگذشته رو مرور کردم ... با

 م!داشتم ... خواسته و نا خواسته پسرم بودي ... دوست داشت دوست

 بزنم که گفت: یلب باز کنم و حرف خواستم

جات ن یرشکستگو نیرو، پسرم رو از ا میاالن چون منو، زندگ نکهینه ا -

 خوام یم یفکر کن ایدادي، نه ... 

 یم مودخ یول ،یفکر کن نطوريیا یتون یرو تبرئه کنم ... البته م خودم

 ... ستین نطوريیدونم ا

 عقب رفت: یمکث کرد، قدم یکم

 ؟یباشم روزي من رو ببخش دوارمیتونم ام یم -

 که عرق کرده بود :... دمیکش میشونیبه پ یدست

 ... ديیهم پرس گهیبار د هی -

 به چشم هاي آشناش دادم: نگاه
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الن ااون روز،  یروزي برسه ول دیا! شدونمیبازم جوابت همونه ... نم -

 ... ستین

 تکون داد، لبخندي زد: سري

ه ک نهیاهم  نشیکار دارم ... اول یجا که برم کل نیاز ا ؟یدون یم -

 دوباره اقدام کنم براي درمان نازي ... خودت

 رهیگیرو ... فقط با بخشش تو آروم م شیجیرو، گ شیشونی... پر شیدید

 ... حداقل اون رو ببخش ... اون زن

 از تو! شتریب ی... حت دید بیاز همه آس شتریب

و ر که اهورا یلب باز کنم و بگم من نازي رو همون شب نکهیاز ا قبل

 رفت ... دم،یکرد بخش هیپاشو

 گفت یم رضایکه عل یبه خاطر همون رنج دیشا دم،ینازي رو بخش من

 دست هاش، نکهیکشه ... به خاطر ا یم

 یمازش دور  رضایکه لحظه اي عل نیهم نکهی... به خاطر ا دیلرز یم

 شد ... یم ریشد اشک هاش سراز
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شدم که در پشت سرشون بسته  یتیي جمع رهیروي پله و خ ستادمیا

 که سر روي شونه ییشد ... ترانه، با اهورا

 رشکم ... دستم رو پشت ستادیگذاشته و به خواب رفته بود کنارم ا اش

 فرستادم ... آروم گفت:

 باشن ... ونیکه به تو مد ستین نیبراي اونا تاوان بزرگتر از ا -

 :یو پر از خوش نیریکردم، لبخندزد، ش نگاهش

 ید جسمدر ایکنه  داینقص عضو پ ره،یبم یکیحتما  ستیقرار ن -

 ... دهیتاوان م کشه،یعذاب م میبکشه که بگ

 ونیدرو م زشینباشه که همه چ نیعذاب باالتر از ا دیشا رضایعل براي

 تو وبرادرت،تو باشه ... تو و دوستات ... 

قشه اشعرو که  یبراش نباشه که کس نیعذاب باالتر از ا دی... شا ارشیک

 ان؟ی... ک نهیب یحال م نیتو ا

 رو دورش محکم تر کردم: دستم

 ان؟یجونِ ک -

 :دیرو گز لبش
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 ... سوزهیم نیدلم واسه نازن -

 :میشونیزد به پ هینگاهش کردم، سر تک یسوال

 کنه ... یم دادی... ترس توي چشماش ب کشهیعذاب م یلیخ -

د ش یموندم که بسته شده بود ... کاش م رهیو به دري خ دمیکش یآه

 یشد راه یگذشته رو برگردوند، کاش م

 ... ستین یراه برگشت شهیهم یکرد براي اصالح گذشته ول دایپ

ه اشب یتونستم از خدا بخوام، اگر قرارِ عذاب یبستم ... تنها م چشم

 براشون، درمونش هم باشه ...

شد، بچه  یدست و صاف نم کیهر چه قدر هم که دلم باهاشون  من

 شون بودم ... پسرشون!

*** 

 هفته بعد ... دو

چادر  ت واي که لبخند به لب داش نهیرو باز کردم و رو به مامان تهم در

 به سر گفتم:

 بود؟ نیقدمم سنگ -
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 :دیخند

 دخوایا مونه ... ترمه فردخزودتر برم  دیبا ه؟یحرفا چ نینه مادر ... ا -

 رو لشیوسا رمیبره خونه ي خاله اش، م

 کنم ... جمع

 که گفت: دمیشدم و شونه اش رو بوس خم

 مواظب ترانه باش ها ... یلیمادر امشب خ -

 راست کردم: کمر

 ست؟یشده؟ حالش خوب ن یمگه چ -

 کرد: یم دادیتوي صورتش ب ینگران یزد ول لبخند

 ؟یدون یخب ... هر کاري کردم ... م ی... ول زینه عز -

 :دمیجو لب

 شده مامان؟ یچ -

 روي بازوم: دیکش دست

 یالرو خ خیپارچ دوغ  هی...  رمیوش رو بگهر کاري کردم نتونستم جل -

 کنه ... فشارش شیسرد ترسمیکرد ... م



 

  2929                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 ... نییپا ادیب

 کردم: اخم

 رد؟کدختره ي کله شق کار خودش رو  -

 در که زده شد گفت: زنگ

ش لو دستکار کنه؟ به خدا منم هر چه قدر از ج یبوده ... چ ارشیو -

 خورد ... یباز م گرفتمیم

 رو گرفتم: دستش

 مامان ... رسونمتونیم -

 اي به شونه ام زد: بوسه

 .ن ..اال دهی.. خواب.... تو مواظب ترانه باش  رمینه پسرم ... م -

.. تو بود . دهیبه اتاق زدم ... اهورا کنار ترانه خواب اش کردم و سري بدرقه

 به سر ترانه یو دست دمشیآغوش کش

 ... چشم باز کرد: دمیکش

 ـان؟یک -

 نشستم: کنارش
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 ان؟یجون ک -

 دلم ضعف رفت براي صورت تپلش ... دستم رو گرفت: د،یخند

 ا؟یبراي ک نیدیکت و شلوار خر -

 :دمیي اهورا گوشم رو پر کرد، پشت گردن نازکش رو بوس ازهیخم

 !ترهشیآره ... از صد تا زن نازش ب -

 بلند شد: یدست به کمر گرفت و به سخت د،یهم خند باز

 ... دهیبر خرسِ! نفسم رو نیپسرت ع نیبگم بهت ... ا یچ انیآخ ک -

 روي شونه اش: دمیکش دست

 هم دلت بخواد ... یلیخ -

 زد: هیسر به بازوم تک نفس زنان نفس

 ن؟یانگشتر نشون رو گرفت -

 رو باز کردم: راهنمیهاي پ دکمه

 رو بزنن! گهیود همدبکم مونده  رانیو م ارشیآره ... واي که ک -

 :دیرو از آغوشم کش اهورا

 حق داره ... بله برونش ... ارشیخب ک -
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 دست هام گرفتم: نیکردم بهش و دوباره اهورا رو ب اخم

غل بورا رو هم کردي که حاال اه یکارِ خوب یلیخانم ... امروز خنکن  -

 !یسونو هم که نرفت ؟یکن یم

 انداخت: نییکرده سر پا بق

 ب نشد!... خ میبود نایو ا رانیکاراي م ریمدت درگ هی نیخب ا -

 چونه اش گذاشتم: ریز دست

 ؟یبود، االن چ شیمدت پ هیخب اون  -

 چشم نازك کرد: پشت

 رو بخور بذار من بخوابم!برو شامت  -

 :دمیخند

 بابا ساعت تازه نُه شبِ ... -

 روي بالشت گذاشت: سر

 !ادیمن خوابم م -

 کرد! یمشت هاش م بلیشده بود و گردن من رو س داریهم ب اهورا

 گذاشتمش: نیتوي سالن و روي زم برگشتم
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 ها اهورا! ینکن طنتیش -

 !عیرفت ... تند و سر ونیزیدست و پا به سمت کنترل تلو چهار

 !ستینکوبوندش دست بردار ن نیدونستم تا به زم یم

 شدم و کمرش رو گرفتم: خم

 نکن اهورا! طنتیش -

*** 

ام و سرم رو توي بالشت فرو کردم ... هنوز چشم ه دمیپهلو چرخ به

 دوباره گرم نشده بود که با صداي ناله اي از

 ... دمیپر جا

 یکیارتوي ت یو دستپاچه سر چرخوندم ... کس لکنارم نبود ... ه ترانه

 نشسته بود ...

 ترانه و دنیالمپ اتاق که روشن شد، با د د،یخز واریروي د دستم

 دست کیکردم ...  یقالب ته سشیصورت خ

م به شکمِ برآمده اش چنگ زده بود ... پاها گهیو دست د نیزم به

 !نیچسب خورد به زم
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 زد: غیبشه ... ج کمیکرد نزد یسع

 !ـــانی! کــرمیمیدارم م انی... آخ ک ـــانیک -

تاده اف انگار عصب هاي تنم از کار یي اهورا هم بلند شد ول هیگر صداي

 ي ترانه بودم ... رهیبودن که فقط خ

 !مونده بود یکنه ... نه؟ نه! هنوز سه ماه مانینبود که زا قرار

 داد زد: د،یرو که د میحرکت یب

 !ــانمهری. ک.. ــانیام ... کخـــدا! خدا بچـــه  -

حس به تنم برگشت،  یکه کامل از لب هاش جاري شد به آن اسمم

 روبروش زانو زدم، با زجر خودش رو به

 رسوند، هق هق زد: آغوشم

 دا!خ! دلم ... دلم ... آخ رمیمیدارم م انمهری... ک انمهریک -

وي ر لب بود ... ترانه دهیچیزدن هاي اهورا هم توي خونه پ غیج صداي

 هم فشرد ... نفس نفس زنان گفت:

 ... اهورا! ریگباهورا ... اهورا رو ... رو  -
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ار ک یچچسبوندم ... خدا،  نهیو به اتاقش رفتم، اهورا رو به س دمیدو

 کردم؟ یم دیبا

 ستانارمیچطور لباس به تن ترانه کردم ... چطور خودم رو به ب دمینفهم

 اریو سام ارشیرسوندم ... چطور به ک

.. سپردم . ارشیزد رو به ک یکه ضجه م ییدادم ... چطور اهورا خبر

 هاي پر از درد ترانه توي گوشم غیفقط ج

 کرد که رنگ از روي همه ي ی... فقط تنم دردي رو حس م دیچیپیم

 برده بود! میزندگ

*** 

م پوش به دیسپهر قدم که پزشک  د،یلرز یتنم م د،یلرز یهام م دست

 روي ستادنیا ییواناشد ت یتر م کینزد

 بازوم رو گرفت و گفت: اریشد، سام یهم سخت تر م پاهام

 ! آروم ...انیک یکن یداري سکته م -

صداي  ستاد،یروبروم ا دم،یهاي خشک شده ام رو روي هم کش لب

 رونیدورگه ام به زحمت از توي حنجره ام ب
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 :اومد

 شد؟ یشد؟ زنم چ یچ -

 روي هوا قاپ ارشیتکون داد و نسخه اي رو به سمتم گرفت که ک سر

 زد:

 ... رمیگیمن م -

 ي گرد از شونه ییدوان دور شد، سرچرخوندم، اهورا با چشم ها دوان

 کرد ... بغضم یعموش داشت نگاهم م

 بود! گرفته

 رو بهم دوخت: نگاهش

 شتریب دیو شکر خطر رفع شد ... همسر شما باردارِ جناب، بارخدا  -

 ن،یگی... اگه اونطور که شما م نیکن تیرعا

 دیکش یم مارستانیخورد کارش به ب یم خیعادي هم انقدر دوغِ  آدم

 کار ممکن نیچه برسه به همسرتون ... ا

 سقط باشه! یحت ایزودرس  مانیزاباعث  بود
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کنن  یم ریکه با هر کلمه و سرزنش نفس هام سخت گ دیفهم ینم

 ذارن براي یام و سرِ ناسازگاري م هیتوي ر

 شد آسوده بود! یخطر رفع شده بود ... م یشدن ... ول بازدم

 لبخندي زد: دیشده ام رو که د دیسف رنگ

ن گرفته بود دیي شد چهین خوبه ... خانمتون دلپبچه هاتونم حالشو -

 نیا دیدون یکه خدا رو شکر رفع شد ... م

خدا رو  یي بدي داشته باشه؟ ول جهیتونست چه نت یانگاري م سهل

 هیشکر االن حال هر سه شون خوبه، فقط 

 راحت بشه ... المونیتحت نظر باشن تا خ دیبا مدت

 یگذشته بود! لبخندي زدم ب نمیخوب بود! ا یبود ... همه چ خوب

 کرد از یحس و حال! صورتم گز گز م

 حس: برگشتن

 شکـ ... ا،یخدا -

 ... چشم هام گرد شد: اما

 بچه هام؟ -
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 و گنگ به سام نگاه کردم: جیگ

 خانم؟ یچ یعنیبچه ها  -

 کرد: یاخم

 !گهیآقا؟ دو قلوهاتون د یچ یعنی -

 من و سام هماهنگ باال رفت: صداي

 دو قلو؟ -

 خنده اي کردم ناباورانه: تک

 ه باردار بود!دون هیخانم من  ن؟یکن یاشتباه نم نیخانم مطمئن -

 :دیبا تعجب پرس سام

 ن؟یاشتباه نگرفت نیمطمئن -

 زد: لبخندي

 شده! یچ نیداد حیودتون برام توضخب معلومه ... خوبه خ -

 و گفت: دیپلک زدم ... خند فقط

...  بود نیپسرتون به خاطر هم یپس حرکت اعتراض ن؟یدونست ینم -

 حواستون به خواهرش نبوده نکهیواسه ا
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 سنو داد؟ یبار ک نی... اول

 کرده بود! ریباش گ آمادهوز مغزم در حالت دهن فرو بردم، هن آب

 آهسته لب زدم:

 من زنِ من ... زنِ یعنیخانم دکتر؟  یچ یعنی...  یعنی...  یچهارماهگ -

 دو قلو باردارِ؟

 تکون داد ... با لبخند از کنارم گذشت: سر

. ارم ..و باهاتون حرف د زنمیبهش سر م امیدوباره م گهیساعت د هی -

 !نینیهمسرتون رو بب نیفعال بر یول

 بود؟ ترانه؟ مگه ترانه دو قلو باردار بود؟ یک همسرم

 مات بود، تارِ تار! نگاهم

 !دیخند یي سام شدم ... تمام قد م رهیخ

 بود: زونیدست هام آو یول دیآغوشم کش در

 !زادینت دو تا دوتا مبعد ز یمیعق یگفت یاي خر شانس! خوبه م -

 دم ...خو هام کم کم به لبخند باز شد ... دو تا، دو تا بچه از خونِ لب

 دختر! کی
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 :ستادینفس نفس زنان کنارمون ا ارشیک

 زن داداش چطوره؟ بچه خوبه؟ -

 :مینیرو نب شوقشچشم هاش تا اشک  ریز دیخنده کنان دست کش سام

 بچه ها! دو قلوئن! ه؟یبچه چ -

 شم، توي دست هام گرفتم ...زد برايِ آغو یم لرو که ه ییاهورا

 بهت زده گفت: ارشیک

 ؟یگیچرا چرت م ؟یچ -

به اتاق  منتظر نموندم سر و کله زدن هاشون رو از نظربگذرونم ... گهید

 صدام زد: ارشیشدم، ک کیترانه که نزد

 ها! رونیب ندازنمونیبري؟ االن م یآخه اون بچه رو کجا م -

ز اشه ب... انقدر که کم مونده بود آئورتش پاره  دیکوب یمحکم م قلبم

 اهورا رو از دستم ارش،یشدت ضربان ... ک

 ام زد: قهیو بوسه اي به شق گرفت

 مبارکه داداش! -
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...  اممادرِ بچه ه دنیکرد براي د یبهش زدم، تمام تنم تمنا م لبخندي

 بچه هام!

، دمبز دستش بود ا کینزد دمیفهم یرو باز کردم ... تازه داشتم م در

 یبچه اي نباشه! و تازه م گهیبود د کینزد

 شده اقتیل یتوي هر نفس شامل حالِ منِ ب شه،یلطف خدا، هم فهمم

... 

 اش گشت زد، پلک هاش لرزش داشت ... دهیروي صورت رنگ پر نگاهم

 که چه یدون یم ا،یخم شدم ... خدا

 دي؟ یو انقدر عذابم م یدون یزنم، م نیعاشق ا قدر

 زد از سردي تنش ... خیپلک هاش رو ... و تنم  دمیبوس

ش نثار یکه بلند کردم، چشم هاش باز شد، آهسته صدام زد، جونم سر

 کردم ... دستم رو گرفت:

 خدا چه قدر دوستمون داره؟ ديید -

 :دستشنشوندم پشت  بوسه

 ... یلیخ -
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 خداوند، دوستمون داشت! و

 :ترانه

 ؟میمگه کم داشت زندگ ی... چ مدیو دست هام رو به هم کوب دمیخند

 و دنیرقص یجمع به قول خودشون م نیسه برادري نگاه کردم که ب به

 ي رهینگاه من، چشم هاي من فقط خ

 ؟یدگکم داشتم توي زن یي چشم هاش ... من چ رهیبود ... خ ردمم تنِ

 یشدن، نبض داشتن و ب یهام توي شکمم داشتن بزرگتر م بچه

 ... دنیکوب یهاي شکمم رو م وارهیرحمانه د

 یرحمانه لذت بخش و دوست داشتن یضربه هاي ب نیچه قدر ا یول

 بود که ضربه هاي ریانقدر درگ انیبود ... ک

 یهنگا میهاش رو تا حاال حس نکرده بود ... آهنگ که قطع شد ن بچه

 تا ته توي ریبه اهورا کردم که دندون گ

. چشم هاش گرد شده بود .. زد و یفرو برده بود و بهش گاز م دهن

 در هم و برهم روبروش! هر تیمبهوت جمع

 آورد ... یهم از خودش در م ییصدا یگاه از
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رفت  یدست هاش رو دورش حلقه کرده بود و دل من ضعف م ترمه

 خواهرزاده و خاله! نیبراي ا

 :یشونیبه پ دیکش یشدم که دستمال کاغذي م انیک کینزد

 انمهر؟یک -

 نگاهم کرد: عیلبخندي وس با

 جون دلم خانمم؟ -

 زد: یخنده کنان چشمک نیحس

تون ه! فقط خواهشا خودکه کارت دار بارهیدختر م نیبرو از چشماي ا -

 !یِمکانِ عموم نجایا ن،یرو کنترل کن

 !دمیو من لب گز نینشست روي بازوي حس انیک مشت

دستش رو  جا بود ... نی... اتاق سابق پروانه بهتر دمیرو کش انیک بازوي

 ییروي شکمم گذاشتم ... با چشم ها

 نگاهم کرد: گرد

 نگذشته هفته هیهنوز  ن؟یجا بش هیباز درد داري؟ بهت نگفتم  ه؟یچ -

 کله پا شدي!
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 اد ...ت دکردم که معجزه وار بچه هام رو نجا یبار خدا رو شکر م هزاران

 از لطفش گهیگوشه د کیهم  دیشا

 محبت هاش رو دو برابر نازل کرده برامون ... م،یتا بدون بود

 بستم: پلک

 !ی... خواستم حسشون کن زننی... لگد م ـسیه -

 شد به شکمم: رهینگاهم کرد، آروم جلوي پام نشست، خ ناباور

... هر روز  هیلیم خسه تا بچه سکته نکن نیخدا، من از دست ا -

 !زنهیم یحرکت هی شونیکی

اش باعث شد لگدي محکم شکمم رو به  و صداي خنده دیخند د،یخند

 ... با ذوق گفتم: ارهیتالطم درب

 رو بذار ... دستت رو بذار ... دستت -

م ها دست گذاشت روي نقطه ي برآمده ي تنم، محلِ امنِ بچه دیترد با

 بار دو تا ضربه ... از دوتا بچه ... نی... ا

 !انیکدست  ریز درست

 شد از جانبِ بچه هاش! یروزها مدام شگفت زده م نیا انمهریک
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 گذاشت روي شکمم: سر

 ربونتون بره ... اي جان ... چه زوري هم دارن!بابا ق -

د ش... تقه اي به در خورد و صداي غر غر هاي اهورا باعث  دمیخند

 سربلند کنه: انیک

 پسر با من مشکل داره! نیکال ا -

 بود! میزندگ یِ داشتن دوستباز خنده جوابِ من به مرد  و

 ،زانیخ ن وگذاشت ... پسرکم افتا نیباز شد و ترمه، اهورا رو روِي زم در

 یم یسع عیبا ذوق و شوق، تند و سر

فتاد ا دشی... نگاهم به پاهاي تپل و سف دیخند یبه ما برسه ... م کرد

 مشخص بود ... تو بلندشکه از شلوارك 

اده انوخخانواده رو دوست داشتم ... من  نیگم شد ... من ا انیک آغوشِ

 ام رو دوست داشتم!

 :انمهریک

 ماه بعد ... دو
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 د،یالن یماز تن خارج کرده و روي تخت انداختم ... ترانه از درد پا  کت

 جلوش زانو زدم و مچ پاش رو توي دست

ا ي از پا لحظه ارشیگرفتم و آروم ماساژ دادم ... تمام مراسمِ عقد ک هام

 ننشست!

 به موهام: دیکش دست

 وقت! ریبخواب ... د ایب ر،یخواد ... برو دوش بگ ینم -

 فتگر یتوي دست و پا ... گوشه ي تخت رو م دیچیپیهم مدام م اهورا

 شد، چهار دست و پا از یم زونیو آو

ار شد ... دست هام رو دور کمرش حلقه کردم و کن یپاهام رد م نیب

 ترانه نشوندمش:

 تحفه ات رو! نیا ریبگ -

 جنب و جوش رو! پرسر پسرك  دیو بوس دیخند

 هنکیاکرد، اعتراضش رو به سمع و نظرمون رسوند و بعد از  ینق اهورا

 سر روي د،یراه فراري براي خودش ند

 ترانه گذاشت ... پاي
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 کرد: یمن و من ترانه

 ــان؟یک -

 به مچ پاش گفتم: رهیخ

 هوم؟! -

 صدام زد: دوباره

 ـان؟یک -

 لند کردم:ب سر

 جونم ... بفرما؟ -

 زد دندون نما: لبخندي

 مسافرت؟ میبر ـان؟یک -

 هام گرد شد: چشم

 !؟یچ ؟یگیم یچ -

 باالانداخت: شونه

 مسافرت ... میبر خوادیدلم م -

 به شکم برآمده اش کردم: ینگاه
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 طت؟یشرا نیحال؟!با ا نیبا ا -

 کج کرد: سر

 تو رو خدا؟! -

 کردم و بلند شدم: اخم

 حرفش رو هم نزن! -

 دستم رو گرفت: مچ

تو رو  برگ جهان ... میری... م میری... جاي دوري نم انیتو رو خدا ک -

 ای... بچه ها که به دن دیخدا ... دلم پوس

 انمهر؟یرفت ... ک ییجا شهینم گهید انیب

 !بب ...  -

نبود  انهصداي بچه گانه که براي تر نی... ا زیصداي ر نیشدم ... ا خشک

... 

 !بب ...  -

ا اون بم، ي اهورا بود ... پسر رهی... ترانه هم بهت زده خ سربرگردوندم

 دونه دندونش، لبخندي پهن زده بود، کی
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 ام بود و دست راستش رو به سمتم دراز کرده بود: رهیخ

 !بب ...  -

 نشستم ... ترانه با بغض گفت: کنارش

 ... زنهیات مداره صد -

 دهن فرو دادم و به اهورا گفتم: آب

 جونم؟ -

 پر صدا: د،یخند

 !ب...  ب! بب ...  -

 شد، اهورا داشت من رو سیام چسبوندم، صورتم خ نهیرو به س سرش

 زد! یصدا م

*** 

 پوست کند و تکه اي مقابلم گرفت: یبیس

 ... بخور و اون اخمات رو وا کن -

 جلوي ترانه مقاومت کنم! نتونستم
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 گهی. در و ..صراااصرار کرد و من انکار ... اون اصرار، من انکار ... اون  اون

 انکاري نبود!

 ترس و لرز! یشدم قبول کنم ... با کل مجبور

 عقب اشاره زد: یسر به صندل با

 !ه؟یچ تینگران گهی.. دخب سوگل و ترمه هم اومدن . -

 رو با حرص جا زدم: دنده

و بگو ربکنم؟ آخه منِ خر  یمن چه غلط ادیب شیبرات پ یگه مشکلا -

 چرا حرفت رو گوش کردم!

 و دستش بازوم رو نوازش کرد: دیخند

 ... میگردیروزِ ... شب برم هی -

 نمرو توي دها بیتکون دادم و لب از هم فاصله دادم و ترانه س سري

 داد ... له

 آورد: یصندل نیسر ب یبا خوشحال ترمه

 جون؟ اونجا رودخونه هم داره؟ انیک -

 زدم: لبخندي
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 ... داره ... زمیآره عز -

 یلترس، نشونه ي خوشحا ای تیاز عصبان شتریکه ب دیکش یغیج اهورا

 بود ...

 سربرگردوند: ترانه

 شد؟ یچ -

 خنده کنان گفت: سوگل

 رو دادم دستش ... شی... اسباب باز یچیه -

و ر نمید ل وروزها با بابا گفتنش د نیکردم که ا یینگاه به اهورا نهیآ از

 برده بود ... شهیاز هم شتریب

 یي ترانه بود که مدام دست م رهیطول راه، گوشه ي چشمم خ تمام

 روي شکمش ... آروم دستش رو دیکش

 و روي دنده گذاشتم: گرفتم

 ؟یخوب -

 :دیخند

 ... کننیم طنتیکم بچه ها ش هی...  ستین زيی... چ یلیخ -
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 یماي که ن ی... نگران ینگران کی...  دیدر یداشت روحم رو م زيیچ

 روم ... شیپ ریذاشت لذت ببرم از تصاو

 ... وهیم سرسبز روستا، از آبِ روون رودخونه، از آبشار، باغات طیمح از

 ... میبرگرد میرفت که قصد کرد یم یکیرو به تار هوا

 ییلولباآداشت و هر لحظه  یآلبالو آروم کنارم گام بر م یبا مشت ترانه

 برد ... یخوشرنگ رو فرو م

 و اهورا رو توي آغوشش جا به جا کرد ... دیاي کش ازهیخم سوگل

 به راندازیهم به ترمه داشت که ز ینگاه

 رفت ... یگرفته بود و جلوتر از همه راه م دست

به  رو توي دستم رو جابه جا کردم ... ترانه عقب مونده بود، سرم سبد

 ش چرخوندم ...سمت

 ترانه! -

 تمگذاش نیبه شکم گرفته بود و خم شده بود ... سبد رو روي زم دست

 ... دست دور کمرش دمیو به سمتش دو

 کردم که چنگ زد به لباسم: حلقه
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 !ــانیک -

 بود که صدام رو توي نطفه خفه کرد! دهیصداش ترس انقدر

 نفس نفس زنان گفت: د،یرو گز لبش

 !انیموقتشه ... دارن  -

 چشم هاش: نینوسان داشت ب نگاهم

 اد؟یقراره ب یک ؟یچ ؟یک -

 :ستادیکنارم ا سوگل

 شده داداش؟ یچ -

 شده! یهم چ دونستمیتکون دادم ... نم دونمینم یرو به معن سرم

 عرق کرده گفت: یبا صورت ترانه

 !انیبچه ها ... دارن م -

 از حدقه: دیپر رونیهام ب چشم

 !؟یگیم یترانه ... چکه  ستیاالن؟ وقتش ن -

زد و پاهاش سست شد،  یغینتونست صداش رو کنترل کنه، ج گهید

 زد ... غیمحکم تر گرفتمش ... دوباره ج
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 !نمیقرار بود بچه هام رو بب گهیکه زود بود! دو هفته د هنوز

 با ترس گفت: ترمه

 ؟یآج ؟یجون؟ آج انیشده ک یچ -

 به سوگل گفتم: رو

 کمک ... برو! نیاریرو ب یکی نیبر -

 به سر ترانه: دمیکه رفت دست کش سوگل

 درد ساده اس! هی...  ستین زيی... چ زمیعز -

 لبخند زد: مهیو ن نصفه

 کنن! یاز صبح تقال م کنم،ی... حسشون م انیدونم ... دارن م یم -

 بغص سرش داد زدم: پر

 ی. همن چه گـ .. ادیسرت ب ییله شق! اگه بالدختره ي کله شق ... ک -

 بخورم؟!

 روي گونه ام: دیکش دست

 ... نترس! ستین زيیچ -

 گوشم رو پر کرد! غشیام رو و بعد ج قهیبالفاصله چنگ زد  اما
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*** 

وي ت متونستیکردم ... نم یرو متر م نیزم درزد ... پشت  یم غیج هنوز

 خونه بمونم!

فتاده ا ریگ ییبهمون پناه داده بود ... جا یاز اهال یکیخونه اي که  توي

 نداشت و یمرکز بهداشت یکه حت میبود

 د!ز یزد، توي دهنم پشتک وارو م یکه از درد م یغیمن با هر ج قلبِ

ه نداشت ک ینشه به شهر رسوندش، حالِ خوب یدرد داشت که حت انقدر

 رو تحمل کنه ... نیبتونه حرکت ماش

 نشست ... واریزد و دوباره دستم مشت شد و روي د غیج دوباره

م اه به شون یزنم، دست شگاهیآقا، مردي که خونه اش شده بود زا سعبا

 زد:

 شه ... ید ... ان شاءااهلل به سالمت فارغ مآروم باش مر -

 تونستم آروم باشم؟ یبود؟ مگه م یبودن چ آروم

 خانم، زنِ عباس آقا رو به من گفت: نتیباز شد و ز در

 اي! یدلگرم واسه اش یزنت باش شیپ گهیتو ... م ایب گهیقابله م -
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 اینده بچه اي ب گهیکه سالها بود د یکس ر،یقابله ي پ دونستمیمن نم و

 تونست جونِ زنم و بچه یبود م اوردهین

 رو نجات بده؟ هام

ام ه... کفش  ترانهگرفت به سمت  یداشت راه م یوقت دیلرز یم پاهام

 به یرو کندم و لحظه ي آخر نگاه

 آقا کردم: عباس

 ها باش ... مراقب بچه -

نگار اه اهورا رو ک یبود که نتونم سوگل، ترمه و حت ریذهنم در گ انقدر

 و مظلوم ستیبود اوضاع خوب ن دهیفهم

 آغوش عمه اش پناه گرفته بود؛ آروم کنم ... تويِ

...  ودنب غیعمق درد و فاجعه صداي ج دمیترانه، تازه فهم دنیبا د یول

 نیبود که صورتش سرخ بود، ا یزن نیا

 زد ... یرو چنگ م نیبود که زم یزن

 و کنارش نشستم ... انگار حس کرد که کنارشم که چشم هاي دمیدو

 بسته اش رو باز کرد ...
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 هق زد: دنمید با

 !رمیمی... دارم م انی... ک انمهریک -

 پاي ترانه تشر زد: نییکه نشسته بود پا قابله

 ساکت دختر ... زور بزن! -

 رو گرفتم: دستش

 !شهی... تموم م شهیدلم ... تموم م زیعز -

 زد و دستم رو فشرد: غیج دوباره

 خـــــدا! -

 بلندتر داد زد: دم،یآزام رو روي سرش کش دست

 خدا! -

 داد زد: هیبا گر دم،یرو بوس شیشونیشدم و پ خم

 !ـــانیک -

ه الش کنت نکهی... براي ا مانیکرد براي زا یم جیمدام ترانه رو ته قابله

 مگه ی... ول انیب ایتا بچه هاش به دن
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 یو تنم ذره ذره م دیکش یاي داشت؟ پنج ساعت داشت درد م دهیفا

 که صداي بلندش به یشیسوخت با آت

 انداخت ... یم جونم

 رو به من گفت: قابله

 ... نجایا ایب -

 ود،پر اشک نگاهش کردم و هنوز دست ترانه توي دستم ب ییچشم ها با

 تشر زد:

 !نجایا ایب گمیرو ... م گندهمرد  -

 یم دیبا یرهاش نکنم ... ول نکهیزد به دستم براي ا یچنگ م ترانه

 رفتم!

 نشستم، آرومتر گفت: رزنیپ کنار

ه کن یم له شتریاون ب یترسیکه تو م نطوريیزاد ... ا یزنت سخت م -

 دست روي زانوش بذار نجا،یا نیش... ب

 کنه ... کینذار پاهاش رو به هم نزد و
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 و رمیمجبور بودم زانوهاش رو بگ یوقت دمیکش یم یکه چه عذاب واي

 کرد براي جمع کردن یاون تقال م

 ... پاهاش

 دمیگز یسوخت از اشک ... لب م یکردم، چشم هام م یم هیگر رسما

 رو چسبوندم میشونیتا هق هق نکنم ... پ

 کردم: یزد زمزمه م یکه م یغیزانوش و با هر ج به

 جانم ... جانم ... جانم ... -

 بازوم رو گرفت: رزنیپ دست

 شو ...برو باال سرش ... آهان پا -

 لم بهمسا بود که خانواده ام رو نیتمام تالشش براي ا یاخالق بود ول بد

 برگردونه!

اهاش ب که تازه یخانم نتینبود ز ... برام مهم دمیترانه دراز کش کنار

 یمدام دور و برمون م میآشنا شده بود

م خان نتیي ز هیکم نباشه ... برام مهم نبود همسا زيیتا چ دیچرخ

 خوند یباالي سرمون نشسته بود و قرآن م
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فس ن ،دی... برام ترانه اي مهم بود که سرکج کرد سمتم ... لبش رو گز

 نفس زنان گفت:

 ان؟یک -

 کردم: نجوا

 ... انیجونِ ک -

 هق هق هاش گفت: نیزد ... ب غیزد و ج هق

 مردم ... بچه هام رو ... یمردم ... وقت یوقت -

و تاب  چیکه پ یشدم روي تن زیخ میهام نشست روي لبش ... ن دست

 :دمیخورد ... توي صورتش غر یم

ري از رفتن نزن ... تو حق ندا حرف دي؟یحرف از رفتن نزن ... فهم -

 بري ... حق نداري! ییجا

 رو برداشتم و داد زدم: دستم

 حق نداري! -

.. .رد کي بچه اي خونه رو پر  هیهولناك ترانه و گر غیداد من، ج صداي

 مبهوت، سربرگردوندم ... قابله صلوات
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 فت:خانم سپرد ... رو به من گ نتیزرو به دست  یو موجودي خون داد

 خوابه ...ببزن تو صورتش ... نذار  -

.. . ندیکش رونیکه از تن ترانه ب دمید یمن فقط اون موجودي رو م اما

 کرد! یم هیکه گر

 داد زد: قابله

 بزن تو صورتش! گمیم -

 ود،بباز  مهیگرفتم که چشم هاش ن ترانهشده سرم رو دو باره سمت  هل

 لبخندي نشسته بود کنج لبش، زمزمه

 :کرد

 ... اومد -

 تکون دادم، تند تند: سر

 شون ... یکی -

م، به صورتش زد یمحکم یِلیاراده س یهاش که روي هم افتاد، ب پلک

 صدام باال رفت:

 !ی... منو ... نخواب ... نخواب لعنت تران! ترانه -
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ه دستم رو نشوندم روي صورتش و آرزو کردم کاش دستم بشکن دوباره

 رحم روي صورتش فرود یکه انقدر ب

ش ... پلک هاش رو فاصله داد ... قابله دستش رو باالي شکم ادیم

 غیگذاشت و فشاري داد که ترانه دوباره ج

 رو از سر گرفت ... زدن

 شد، بچه رو به دستم داد: کمیخانم نزد نتیز

 پسرته ... مبارك باشه ... -

 یشونیپ کرد ... پسرم! بچه اي از خون خودم ... یم هیکوچولو گر موجود

 :دمیرو بوس فشیو کث یخون

 ... ییسالم بابا -

ه بارو دو نتیزهوار ترانه از درد، باعث شد دوباره بسپرمش دست  یول

 !میکنار ترانه، بلوطم، زندگ نمیبش

*** 

 و هنوز خبري از قلِ دوم نبود ... یبود زمان گذشته
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 دندون هاي ترانه مونده بود ... ریحس بود از بس ز یهام ب دست

 چسبوندم: شیشونیرو به پ میشونیپ

 ... گهیکم د هیکم ...  هیبرات ...  رمیجونم ... جونم ... بم -

 ی.. ول.براش نمونده بود  ییزد چون صدا ینم غیج گهیرمق بود ... د یب

 یداشت فشار رو تحمل م تینها یب

 بود ... ومدهین ای... چون هنوز دخترکم به دن کرد

 از درد ترانه رو به من گفت: هم که بغض کرده بود ریي پ قابله

کم  هی. اهلل دختر ..ا کینمونده ... آبار زيی... چ گهیکم د هیبهش بگو  -

 ... آ مادر به قوربونت ...

 روي صورتش: دیچک اشکم

رانه؟ ترم ... بکن قربونت  یسع گهیکم د هیدلم ... تو رو خدا ...  زیعز -

 خانمم؟

 بود ... زدههاش رو به زحمت از هم فاصله داد، لب هاش خشک  پلک

 یصورت سرخش از فشار توي هم م

 :رفت
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 !ـانی... ک ـیک -

 :ردمم یام نشست گوشه ي لبش ... داشتم م بوسه

. دختر اومده .. این... جونم ... خانمم نگاه، پسرکت به د زمیجونم عز -

 !گهیکم د هیکوچولوت عقب مونده ... 

 :... راهنمیبه پ زد چنگ

 تو رو خدا ... -

 رو توي دهنش فرو بردم: دستم

ه چ.. به خاطر ب.بار ... به خاطر همون خدا  هیبار ... ترانه  هیفقط  -

 هامون ... جونِ من ...

هاش روي هم نشست، دندون هاش رو فرو کرد توي دستم و با  پلک

 توي گلو خفه ادشیتمامِ قوا فشرد ... فر

 رد ...ر کپي دخترم اتاق رو  هیبود ... و چند لحظه بعد ... صداي گر شده

 ... دمیترانه رو به جون خر قینفسِ عم

زن توي دل داشتم  نیکه نسبت به ا یشدم و با تمام محبت خم

 نجوا کردم: دم،یرو بوس شیشونیپ
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 !یسته نباشخبلوطکم ...  ی... خسته نباش زکمیعز یخسته نباش -

 رو جدا کرد از ترانه: قابله من صداي

 دخترت رو ببر ... نافبند  ای... ب ایب -

 گرد نگاهش کردم: ییچشم ها با

 من؟ -

 :دیخند

 ... نترس! ای... ب نجایا ایآره مادر ... ب -

 یچیبه دست گرفتم ... ق یچیلرزون ق یینشستم و با دست ها کنارش

 و براق ... نگاهم رو دوختم به اون زیت

ست که وصلش کرده بود به تن ترانه ... آب دهن فرو دادم و د رشته

 جلو بردم ... اتصال جدا شد و بچه ي برهنه

 یلو دمیخند یکرد ... من هم م یم هیبه تنم ... گر دیچسب میخون و

 کرد ... یم سیهمزمان اشک صورتم رو خ

 یمحس و رمق، خسته و زار چشم بست ... حاال وقتش بود ک یب ترانه

 به ...بخوا
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*** 

 سال بعد ... هفت

 ... یروز بهاري ... لبخند زدم به زندگ کی صبح

 یتوي سالن، درخت ها که کش و قوس م دیکش یکه سرك م آفتاب

 دادن به تنشون و گنجشک ها که سر و

 رهیخ وار،یزده به د هیکردن براي پر دادنِ بچه هاشون، من تک یم صدا

 از بارون بهاري بودم ... سیخ اطیي ح

م هاي م آدشبِ شلوغ، با تما کیآروم بود و پر از سکوت ... بعد از  خونه

 فوتبال کی دنیو د میمهم زندگ

ونه خل که از داخ ییحاال تنها صدا اد؛یشلوغ کاري و داد وفر جان،یپره

 و تاك ساعت بود ... کیشد ت یبلند م

ر پگ، شب قشن کیدادم ... بعد از  رونیرو آروم و پر از آرامش ب نفسم

 هاي ترانه، داشتم کم کم تمام طنتیاز ش

 یصبحانه م زیکردم ... امروز که سر م یهاي ذهنم رو پاك م یاهیس

 دادم ینشستم، به حرفهاي اهورا گوش م
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لقمه به دست پسرك  دم،یکشیرو به آغوش م میخرگوش مودخترك  و

 خبري نبود از اون گهیدادم، د یم طونمیش

 ... ییو تنها یتلخ همه

 رضایلعو  نیعادي کنم روابطم رو با نازن یخواستم کم یاز سالها م بعد

 عاقل تر! یبودن ... ول رشدهی... پ

ز ان بود مونیدوبار، پش یسال دیشا میکرد یتازه م داريیوقت که د هر

 بس بود، نبود؟ که نیاشتباهات ... هم

نم حق داشته باشم مامان و بابا خطابشون ک نمیش یکنارشون م یوقت

 بود از یسرد و سخت که ناش یلحنبا 

 هاي انبار شده، اون گوشه ي دلم ... یاهیس

 و همه ي زن و شوهرها، پدر و دنیگذشت، همه ي مجردها پر سالها

 مادر شدن!

 تنها نبود ... یکس گهید

 ديب یرو که زمان ی... هر کس دمی... سهل و ممتنع بخش دمیبخش منم

 ... چون خدا دمیاي در حقم کرد بخش
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ن رفتگ ادیاز خدا  یبود ... کم دهیاي پر از آرامش به من بخش یزندگ

 که بد نبود، بود؟

رو هدف  نییروي پام نشست، سرم پا یکه دست دمیاي کش ازهیخم

 گرفت، اهورا با لبخند گفت:

 ... ییسالم بابا -

 !کوچکبزرگ مرد  نیدلم قــــــنج رفت براي بابا بودنِ ا و

به چشم هاش ... چطور  رهیش شدم ... خزانو نشستم و هم قد روي

 نیممکن بود پسري از خونِ من نباشه و ا

 روي موهاش: دمیمن باشه؟ دست کش هیشب همه

 سالم هلوي بابا ... -

 ث ومثل پدرش ... من نه! مردي که باع د،یخند یبا نجابت م د،یخند

 اومدنش بود :... ایبه دن یبان

 م؟یکن داریرو ب یمامان میبر ییبابا -

 :دمشیکمرش رو گرفت و توي آغوشم کش دستم

 نکردي؟ دارشیچرا خودت ب -
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 هاش رو دور گردنم حلقه کرد: دست

 یم...  ششنیوقلو ها هم پد... تازه  میکن دارشیدوست دارم با هم ب -

 ... میش داریخوام همه با هم ب

د ... درست بو دمیلبخند زدم و پشت گردنش رو بوس شیذاتمحبت  به

 جونِ من بود، روحِ یاز خونِ من نبود، ول

 بود، کمرم بود، پشتم بود، همه کسم بود! من

 و پر از نورش رو قاب کرد: کیهام صورت کوچ دست

 م، نه؟که چه قدر دوست دار یدون یاهورا، بابا، م -

 تکون داد، انگشت شست راستم نوازش کرد گونه اش رو: سري

ودت، خجا داري بزرگ، واسه  هیه، تو قلبِ من بش یهر چ یدون یم -

 ؟یدون یفقط واسه خودت ... م

 زمزمه کرد: آروم

 ... انیآره بابا ک -

 :شیشونیام نشست روي پ بوسه

 نه؟ ،یمنپسر بزرگ  ؟یتو ارشد من ،یدون یم -



 

  2969                                                                               

 ی: معصومه آبسندهیون                                                                                               ونر ییجا

 

 کرد: بغض

 بري؟ خوايیم ییبابا -

رم، بم خواست یبود ... م دهیبرم و خوب فهم خواستمی... آره! م دمیخند

 نه االن! نه اون روز و اون ساعت ... یول

 بازوهام گرفتمش: نیب

 ؟یکنیفکر م نطوريیبابا ... چرا ا زینه عز -

 ام فشرد: نهیرو به س سرش

 ... دمی... ترس یچیه -

 ترسِ پسرم نبودنِ من بود! نیهنوز بزرگتر و

که روزي به عنوان  دیفهم یاهورا م گهینبود چند سال د مهم

 مهم نبود مون،یرزندخونده پا گذاشت توي زندگف

، ودنوشته شده ب شیاسم پدر و مادر واقع شیاي توي اوراق زندگ گوشه

 خونه به اسمش زده شده کیمهم نبود 

 توي اون خونه باعث به یکه روزي زن و مردي جوون، با زندگ بود

 وجود اومدنش شده بودن، مهم نبود که از
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. پسرِ پسر من بود .. شهیبود که اهورا هم نیمن نبود ... مهم ا خونِ

 خودم!

 رو رويِ شونه ام گذاشت: سرش

 بابا؟ میبر -

 ت،گرف شیآغوشم که بلندش کردم، قدم هام که راه اتاق رو در پ توي

 چیکه بشه، اهورا ه یهر چ دونستمیم

 خونواده ... نیخونه، به ا نیبه ا کنهیپشت نم وقت

م ويِ شکد راشکان و بعد ... نگاهم قفل ش رو دادم به ترانه، آهو و نگاهم

 فرزندم توي راه بود نیترانه ... چهارم

راز درش اومد، کنار براد رونی... لبه ي تخت نشستم، اهورا از آغوشم ب

 و دستش رو رويِ پهلوي مادرش دیکش

لو ... حاال خواهرش و برادرش رو توي آغوش داشت ... به په گذاشت

 دمیچیورشون پشدم کنارش ... دستم رو د

له ... پلک هاي ترانه از هم فاص یپنج موجود دوست داشتن نی... ا

 گرفت:
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 انمهر؟یک -

 :دمیاهورا رو بوس موهاي

 انمهر؟یجون ک -

 زد و دستش رو دور بچه هاش قفل کرد: لبخند

 ... دوست دارم! یچیه -

.. .ي اهورا چسبوند  نهیخورد و اشکان سر به س یآهو تکون دم،یخند

 زمزمه کردم:

 !شتریمن ب -

 انويب کی ک،یکوچبازوهام ... دو تا مرد  نیبود، ب نجایمن هم یزندگ

 توي ینیکه جن یزن ... زن کیو  بایز

 که بلوطم بود! یکه همه کسم بود! زن یداشت ... زن بطن

 انیپا


