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 » خالصـــــه «

، دختري آرام ، ساده و مهربان  الیبه اسم ناز دختري
 پسري اریطرفه و سام کیعشق  کی ریدرگ

 . نهی، پر از زخم و ک ینیجنس غرور و بدب از

به اهدافش مجبور به اطاعت از  دنیبراي رس اریسام
 پدرش و قبول کردن شرط ازدواج از طرف وي

 یرو به رو م الیبا خانواده ي ناز یشود و بر اثر اتفاق یم
 یباعث انجام آن شرط م ییآشنا نیشوند ا

 یدر صورت دهیعشق رس نیکند به ا یحس م الی.نازشود
 ايیکه خبر از اهداف شوم عشقش ندارد ...رو

شود  یبه کابوس وحشتناك م لیتبد اریو داشتن سام بودن
 ارفکریکه سام یسادگ نیبه هم زیهمه چ یول

 یپاشنه نم کیروي  شهی،چون در هم ستیکند ن یم

 !چرخد

 ) از متن رمان یقسمت(
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 نیکنم ...براي آخر یرا نگاه م اریکشم ...سام یرا م دستم

 ماند خوشگل بود و خوش یم ادمیبار ...

ماند من  یم ادمی...جذاب بود و عطرش خوش بو... پیت
 یم ادمیشدم فقط ظاهر داشت... یعاشق آدم

عاشق قلب مهربان و شعور و  یکس دیا یم شیکم پ ماند

 !شود؟ یمعرفت طرفش م

را توي  میزند ناخون ها یبار صدا م نیرا براي اول اسمم

 :کنم یدستم فرو م

 یبعد هر جا بخواي بري خودم م نیبش کمی ایب الیناز_

 آخه گوش بده به یافت یبرمت ...داري م

 !من

 یکنم ، آقاي معتضد دستش به سمت قلبش م یرا باز م در
 زنند، یم میشنوم که صدا یرود... م

 ...میآ یم رونیهم ب اطیدوم...از ح یزنم ...م یم رونیب

...برف قابل لمس  ستین دی...برف سف ستیقشنگ ن برف
 را اریدوم ...صداي سام ی...مستیهم ن

 ابانیرو را...تمام خ ادهیدوم ...تمام پ یشنوم اما م یم
 میدانم کجا و چقدر دور شده ام اما پاها یرا.....نم
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حس و کرخت  یکشد ...سرما تمام تن سردم را ب ینم گرید

 ! کرده

و روي جدول کنار  رمیگ یرا به تنه ي درخت م دستم
 کنم....آتش یروي برف ها سقوط م ابانیخ

 یسوزد...م یعجب م میاهایشده...رو سوزي
رد...با خو یروي هم م کیچل کیچل میلرزم...دندان ها

 کی

سوز و سرما دارم  نینازك و شال نازك تر در ا مانتوي
 ...از سرما مردن را دوست ندارم ، سرم رارمیم یم

کنم  یگذارم...آسمان را نگاه م یتنه ي درخت م به

 :کنم ی...زمزمه م

 !! خدا_

 ...شکند یبغضم م نیچندم دانمینم

 آخ_

 .کشد یم ریبراي بار چندم قلبم ت دانمینم

 ! واي_

 .رمیگ یکنم و در اوج سرما نفس م یهق م هق
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 !! اي_

روي هم نخورد،  میکه دندان ها رمیگ یرا محکم گاز م لبم
 زنم تمام یاست...زار م دهیفا یب

 ... ختهیکه امشب به جانم ر ییدردها

 خواند ینفسم بنِد تو و درد مرا م"

 "ماند یبه دلم م ایتو حسرت دن بعد

شوم،  یم رهیخ ابانیبه خ نیماشي بخار گرفته ي  شهیش از
 سرد شده است، بخاري یهوا حساب

کند، امان از دست  یبه سرماي تنم نم یهم کمک نیماش
 به او قول داده بودم امروز ش،یو کارها نینوش

بروم و جزوه ها را به دستش برسانم، رو  دنشیبه د حتما
 میگو یو جدي بود م انسالیم یبه راننده که زن

: 

 . شمیم ادهیجا پ نیممنون، هم -

شوم،  یم ادهیپ نیدهم و از ماش یرا به دستش م اسکناس
 روم، شال یم نیبه سمت خانه ي نوش



 
 

7 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
صبرانه  یزنم و ب یکنم، زنگ را م یرا محکم تر م گردنم

 :ستمیا یمنتظر باز شدن در م

 !سالم ، چه عجب -

 !ونهیزدم د خیباز کن در و  -

شوم، دست  یم اطیوارد ح عی، سر شودیباز م یکیبا ت در
 سرد شده، از پله ها باال یو صورتم حساب

با  شهیمثل هم نیرسم نوش یروم به در ورودي که م یم
 به استقبالم یچهره ي خندان و دوست داشتن

 :کنم یام را روي دوشم جا به جا م یکوله پشت د،یآ یم

سر کالسا حاظر  ونیدر م هیدفعه ي آخرت باشه  نینوش -

 جزوه آماده واست دین باو م یشیم

 دي؟؟؟ی، فهم ارمیب

خندد مثل تمام  ی... مالیخ یخندد... سرخوش... ب یم
 چیخوردم، ه یکه من حرص م ییوقت ها

 یدوست نیا نیشد... براي هم یاز دستم ناراحت نم وقت
 دستش را پشت نیهمه دوام آورده ، نوش نیا

 :میشو یگذارد و هر دو وارد خانه م یم کمرم
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بهانه روي ماه من و  نیسالم، دوما بده به ا کیاوال عل - 

 ...فتهیسوما وظ ؟ینیب یم

دهد، کالفه  یشک همچنان ادامه م یب مینگو زيیچ اگر

 :میگو یم

 !سرم رفت گهیعه بسه د -

 :یدوست داشتن قیرف نیرا دارد ا لبخندش

 !امیمنم االن م یکم گرم ش هی نهیکنار شوم نیبرو بش -

 یکنم... پالتوي مشک یگردنم را از دور گردنم باز م شال
 آورم و روي یرنگم را هم از تنم در م

 ختنیتوي آشپزخانه مشغول ر نینوش نم،ینش یم کاناپه
 یکنم و م یچاي است، اطراف خانه را نگاه م

 :پرسم

 ست؟؟؟یمامانت ن -

 :برد یباالتر م یرا کم شیصدا

 .راحت باش ستینه ن -

 یم زیآورم و روي م یم رونیب فمیها را از توي ک جزوه
 یبه دست به سمتم م ینیس نیگذارم، نوش
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کنم... به  یخوش فرمش نگاه م کلی، به قد بلند و ه دیآ

 يچشم هاو پوست سبزه اش، به  دهیصورت کش

را با  قیرف نیو لبهاي کوچکش، ا ینیاي رنگش، ب قهوه
 دوست دارم ، شیها ییبایها و ز یژگیتمام و

 یگذارد و فنجان چاي را به دستم م یم زیرا روي م ینیس
 کنم و یرا دور فنجان حلقه م میدهد، دستها

 :میگو یم

 .مثل آدم درس تو بخون نیجزوه ها بش نمیا -

 :نوشد یاز چاي را م یکم

 !یگرم ش کمیچشم مادربزرگ، بخور  -

 یدهد و پا روي پا م یم هیتک خورم،یاي از چاي م جرعه

 :اندازد

 کردي؟؟ یم ریس ایتوي رو ایدرس خوندي  ؟یخودت چ -

 ! راستش ..حوصله ي درس خوندن نداشتم -

 یبراي هر دوي ما روشن بود... اما دلم فراموش لشیدل
 یم حتیهم مدام نص نی... نوشخواستیم
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ببافم وابسته  ایفکر کنم و رو شتریو معتقد بود هر چه ب کرد
 ... دلمشودیسخت تر م یو فراموش شومیتر م

ي حرف هابه آن شب... به آن لحظه ... به تمام  خواستیم
 که خواسته و ناخواسته باعث قدرت نینوش

 یاحساسم شد فکر نکنم اما... دردي توي دستم م گرفتن
 ی... فکرها مرمیگ یم زینگاهم را از م چدیپ

 :کنند یسر و صدا کز م یگوشه اي از مغزم ب روند

 !با تو بودما ؟؟ییهوي، کجا -

 :میگو یو م دهمیکنم، دستم را ماساژ م ینگاهش م جیگ

 دم؟ینشن یگفت یچ ؟؟یکن یحمله م کدفعهیچته  -

 انیحوصله نداري؟؟ اگه براي اون جر یواسه چ دمیپرس -

 !خري یلیبگم خ دیبا

 .ادب یب -

 :دیگو یشود، نگران م یدلسوز م شود،یم جدي

 خوايیم یآخه تا ک ،یکن یباورکن داري اشتباه م الیناز -

 ؟یاحساس خودت و نابود کن نیبا ا

 رسند؟ یها کجا هستند که سر بزنگاه از راه م بغض
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 نابودي؟؟ یعنیطرفه  کیگفته عشق  یک -

 :شودیرحم م یب

نابودي محض...نازي  یعنیطرفه  کیعشق  گم،یمن م -

 درسته من دي،یبار اون و د هیتو فقط 

 یم یدون یازش نم اديیز زیتو چ یحرف زدم ول ازش
 ؟؟یدون

 !یرو هزار بار گفت نایا نینوش -

تو به همش توجه کردي، گوش کن نازي بهتره  نکهینه ا -

 جفت چشم هیزودتر اون  یهر چ

و  خیو اون چهره ي به قول خودت جذاب و  یمشک
 شاهزاده ي هیازش  یباف ایواال با رو یفراموش کن

پدر عقل و  الیو خ ایسازي، رو یم دیبر اسب سف سوار
 احساس خوب و هیتو داري از  ونه،ید ارهیدر م

نازي  ستیخوب ن نیسازي ، ا یم نیعشق آتش هی خواستن
 جان !

را دوست  میاهایکامال درست است اما من رو شیحرف ها

 ... احساس خوب و خواستن را نیدارم... ا

 :ردیگ یدارم دستم را م یخواهم ، شال گردنم را بر م یم
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 کجا؟؟ حرف حق تلخه؟ -

 !بحث و تمومش کن نیا نینوش -

گفتن  میاز قد ونهیعرضت... آخه د یخاك تو سر ب یعنی -

 بزن که تو گوشت زده یکیتو سر 

 !باشه

 ...خندمیم

 لسوف؟یداشت ف یچه ربط -

 م؟یها نداشت هیما نیضرب المثل تو ا هی -

 دهیفا یب یخواهد حواسم را پرت کند... ول یم دانمیم
 جشن نامزدي شیماه پ کیاست... درست 

همراه  م،یو همسرش بهرام بود که دعوت شد دایپارم
 سرگرم بگو بخند م،یبه آن جشن رفت نینوش

که هر کدام با لباس  یی... سرگرم تماشاي مهمان هامیبود
 یبودند... اما وقت یکوبیهاي مختلف مشغول پا

 رهیورودي باز شد و مردي وارد سالن شد، نگاهم خ در
 تینها یاخم داشت.. ب تینها یي مردي شد که ب
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نداشت... و  یسرما داشت... و نگاهش... حس حضورش

 درست بعد از سالم و حرف زدن با بهرام درست

که مقابلم نشست و آن ژست خاص را گرفت نشد  یزمان
 بهتفاوت باشم، نشد  ی، نشد ب رمینگاه بگ

گوش دهم، قد بلندي  نیخنده دار و بامزه ي نوش يحرف ها
 بود، ابروهاي یداشت، پوست صورتش گندم

و نازکش مدام در هم گره خورده بود، پا روي پا  یمشک
 برد، شیشربت را به سمت لبها لیوانانداخت بود و

 شیرا از لبها لیوانکه به نگاهم افتاد مکث کرد...  نگاهش
 در قلبم تکان خورد، نگاهم را زيیدور کرد... چ

باالتر  کیگرفتم و درست همان لحظه صداي موز عیسر
 دم،یکش قیشد، نفس عم کیرفت و همه جا تار

 نکهیدستم را گرفت و همراه خودش برد بدون ا نینوش
 توجه کند یحت ایکند و  میتوجه اي به اعتراض ها

م را دست م،یایکفشهاي پاشنه بلند راه ب نیندارم با ا عادت
 و دمیکش رونیبه زحمت از حصار دستش ب

 :که کالفه گفت ستادمیا

 ه؟یچ -
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 :و گفتم دمیعقب رفته بود جلو کش یرا که کم شالم

 یجور جاها نم نیمن ا یدون یتو نم ه،یمرگ و چ "-

 رقصم"؟

 خب چرا "؟" -

 :اطراف اشاره کردم به

 رمیم ن،یرقصم نوش ینم یمرد نامحرم چیمن جلوي ه" -

 ."نمیبش

تا به سمت  دمیشوم چرخ شیمنتظر غرغر ها نکهیبدون ا و
 زیچ کیمبل بروم که محکم به 

ام  ینیو محکم برخورد کردم، درد بدي توي ب سخت
 و تمام دمیکش قی... اما مهم نبود... نفس عمدیچیپ

نگاهم را لرزان باال آوردم...  دم،یبوي عطر را بلع آن
 و اخم هاي پر رنگ را یي مشکچشم هادرست همان 

چند قدم عقب  عیسر د،یو قلبم تند تر کوب دم،ید
 اش برد و یشلوار مشک بیرا داخل ج شیرفتم،دستها

 :نگاهم کرد، آرام لب زدم منتظر

 "دیب...ببخش "
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 :قلب من گفت تمیعبوس، جدي، خشک، تند تر از ر سرد،

 "تکرار نشه "

آخر آن جشن و تا  دم،یبود که از او شن یتنها حرف نیا و
 ریآن نگاه و لحن سرد بودم، درگ ریدرگ

و بهرام، و حس  دایبا پارم یحت بشیو برخورد عج رفتار
 میسردي مختص همه است، او برا نیکردم ا

قدر توجه ام را جلب کرده  نیچرا ا دانمیبود، و نم خاص
 یکنم که بعد از آن مهمان یبود، فراموش نم

خبر از حال و روز من  یو ب یاتفاق یلیخ نینوش یوقت
 صحبت کردن، دایشروع کرد در مورد بهرام و پارم

از مشخصات مردي گفت که  شیصحبت ها انیم ناگهان
 یبدجوري توجه ام را جلب کرده بود ، او از او م

 دیشا دانمیاراده به لبخندي کش آمد، نم یب میو من لبها گفت
 نیکه نوش دیرنگم هم پر جانیاز ه یحت

 :دیپرس

 خندي؟ یچرا م کدفعه؟؟یشد  چت -

 :کوب قلبم نشدم فیکردم اما حر دیمن لبخندم را ناپد و
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 اش؟ هیبابا، خب بق یچیه -

فهمد  یفهمد، م یحالم را م قیشف قیرف نیدانستم ا یم و
 یمرگم شده که لبخند دارم، م کی

 چمیسوال کرد و پاپ ی... حسابستیدست بردار ن دانستم
 شد تا بالخره مجبور شدم راست و دروغ را به هم

 :ببافم

مردي برخورد  هیمن با  یخب راستش اون شب مهمون -

 یصداش م اریبهرام سام دمیکردم که شن

 !زنه

 یمن چه جواب یکردم که در برابر عذرخواه فیتعر و
 و من دیبا صداي بلند خند نیداده ، نوش

 گفتم: کالفه

 خب مرض ، چه مرگته؟ -

روز نتوانستم احساسم را پنهان کنم ، نتوانستم حسم را  آن
 سرکوب کنم اما همه ي احساسم را با

از  ای یهم هر بار اتفاق نینگذاشتم، نوش انیدر م نینوش
 زد و من مدام یم یحرف اریاز سام یسر بدجنس
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شدم،  یرفت و رنگ به رنگ م یافکارم سمت او م شتریب

 زي دارم،که چه حال و رو دمیو بالخره فهم

حالم خوب  دنشیبا د دمیآن مرد به دلم نشسته، فهم دمیفهم
 شوم،یدلتنگ م دنشیشود و با ند یم

است براي من... حاال اسمش  یطور خاص کی دمیفهم

 ...نه اینه... دوست داشتن است  ایعشق است 

به آن  توانمیدانم نم یفقط م دانمینه را نم ایاست  خواستن
 ي مردانه و عطر خوش بو، به آن نگاه نهیس

 اهایرو دیبه آن صداي مردانه اش فکر نکنم... شا ق،یعم
 حواله یتر کند.. اما...باز مشت وانهیمرا هر روز د

 :میآ یم رونیشود از خاطره ها ب یدستم م ي

 ! هستا تیمرگ هینازي تو امروزت  -

 ؟؟یگفت زيیتو فکر بودم ، چ دیببخش -

آورد و توي هوا تکان  یرا به سمت م اشاره اش انگشت

 :دهدیم

و فراموش  خیي  کهیدي و اون مرت یبه حرفم گوش م ای -

 یباز به حرف من گوش م ای یکن یم
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من به شما عالقمند  خیآقاي  یگ یري بهش م یو م دي

 اونم احتماال با همون ه؟یشدم نظرتو ن چ

 ...گه یم یفتگیو خودش تیجد

 :آورد یرا در م اریکند و اداي سام یرا کلفت م شیصدا

 !تکرار نشه -

 :دیگو یو من با خنده م میخند یدو م هر

طوري  نیو ا یمرض، مسخره، آخه آدم جواب عذرخواه -

 و دمیکه من شن ییواال تا جا ده؟یم

کنم  یگن خواهش م یجور وقتا م نیثابت کرده ا اتیتجرب
 با فکر گهید اینازي  نی، اشکال نداره، بب

 ...ایبه احساست پر و بال نده  کردن

 :گذارم یتمام م مهیحرص حرفش را ن با

 نیمن همچ ؟یشناس یتو من و نم ن؟؟ینوش یگ یم یچ -

 که برم بهش من به شما م؟؟یادم

 دارم؟؟ عالقه

 :نمیب یم شیچشم هارا در  طنتیش
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سوخت،  یبودي دلم نم یآدم نی، اگه همچ گهید نیهم - 

 لمایف نیمثل ا خوايیگم نازي م یم

اگه مردي که  نش؟؟یو خودت و بندازي جلوي ماش بري
 عب نداره یعاشقت بود ول قمیگم رف یمن م

بخشمت، اگه زنده موندي هم که  یشو بده من م هید حاال
 یفرج دیمدام آه و ناله کن ناز کن شا گهید

چند روز که  هیشنوي برو توي کما،  یاز من م یول شد،
 بهت زل بزنه شهیاز پشت شو اون  یتو کما باش

 !کنم جواب بده و عاشقت بشه فکر

 :پردازي الیهمه خ نیخندم به ا یم

 !برم دیکم چرت و پرت بگو ، من با نینوش -

 کهیمرت هیبنده خدا،  هی ،یکیهمش  یکجا؟؟ تو تنها بش -

 تو اون مغز پوکت ادیم فتهیي خودش

 یم یکننده هم ه گیجعطر تلخ و  هیگه تکرار نشه،  یم
 تو اتاق خودم میتو اون دماغت پس بر چهیپ

رو  کهیکه صداي اون مرت خونمیبلند بلند درس م من
 زارم که اون عطر یهم باز م یینشنوي، در دستشو

 ؟؟یتوش گم بشه، موافق تلخ
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راحت  نیبا نوش خندد،ی... از خنده هاي من مخندمیم بلند

 :ردیگ یخندم، دستم را م یم

 .میدرس بخون میپاشو ، پاشو بر -

 .برم دیوقته، با رینه د -

 .بهتره میرسونمت، باهم باش یخودم بعد از درس م -

توانم مخالفت کنم،  ینم گرید دیبگو زيیدانستم اگر چ یم
 نیرا هم به اصرار نوش دایجشن پارم

با ما  اديیها و اعتقاد آن ها فرق ز یواال مهمون رفتم
 چیاما هداشتند ،  یخوب یوضع مال نیدارد، نوش

 یدانست... خاک یباالتر و بهتر نم یخودش و از کس وقت
 براي من که نه خواهري یواقع قیبود، و رف

 .میشو ینه برادري، هر دو وارد اتاق م داشتم

حس آشنا و خاص...  کیاست...  زیبراي دلم عز اریسام
 شود اسمش را عشق گذاشت یدانم م ینم

دانستم جز  یحس را دوست داشتم و م نینه... اما ا ای

 .ستین یراه یفراموش

 دهیآمدند را د ایکه تازه به دن یالك پشت هاي کوچک "

 روند، یم ایبه سمت در اریاخت یاي؟؟؟ ب
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 .!."اریاخت یدوستت دارم... ب نگونهیا

 ) اریسام (

 یکشم و سرم را به پشت یم یاز اتمام جلسه نفس راحت بعد
 به هم زیدهم، همه چ یم هیتک یصندل

 ختهیر

رود و در واقع  یم شیپ یتا مرز ورشکستگ کارخانه
 تمام تالش ها د،یآ یکاري از دست من بر نم

مانده، هر روز ضرر روي  جهینت یب میها یخواب یب و
 پول درست و کینداشتم،  یتمرکز کاف گریضرر، د

تا کارخانه و خودم را نجات بدهم،  خواستمیم یحساب
 دایکند، و یصداي تلفن همراهم افکارم را دور م

 :دهمیحوصله جواب م یب بود،

 بله؟ -

 ؟یخوب اريیسالم سام -

 خوبم تو چطوري؟ -

گفت سرت  یفقط دلم واست تنگ شده، بابا م ،یعال -

 کنم و یمراعات م نیشلوغه به خاطر هم
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 شم؟؟یپ ايیکنم، امشب م یو داد نم غیج

دانم،  یآشفته بازار نم نیرا کجاي دلم بگذارم در ا دایو

 : کنم خون سرد باشم یم یسع

 ام؟یکجا ب -

 :خنددیاز ناز م پر

 !خونه ي خودم -

دختر جوان خانه ي مجردي  کی رمیتوانم بپذ ینم هنوز
 داشته باشد؟ دیداشته باشد، اصال چرا با

 :میگو یم فقط

 .فعال رم،یگ یتماس م امیاگه خواستم ب -

کنم و پرتش  یمنتظر پاسخ باشم قطع م نکهیرا بدون ا تلفن
 تلفن زنگ ز،یکنم روي م یم

 :خوردیم

 مقدم!؟ هیچ -

 :دیگو یم دستپاچه

 .جناب مهندس امروز وقت حقوق کارگراس -
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 :میگو یمگر چندم بود؟؟ کالفه م امروز

 !اتاقم ادیبگو مختاري ب -

 چشم. -

 ریت میکنم،از درد معده ام تا استخوان ها یرا قطع م تلفن

 :دیآ یکشد، بالخره مختاري م یم

 .قربان دیخسته نباش -

 بهرام اومده؟ -

 !اوردنین فینه هنوز تشر -

 زمیبر دیبا ای میبه اندازه ي حقوق کارگرا موجودي دار -

 به حساب؟

 :قدر خراب است نیا ینشان دهم وضع مال خواهمینم

 .هیکاف نه قربان فعال که -

 .پس زودتر حقوقشون و بده -

 .مونه یموجودي نم ادیماه و بدم ز نیحقوق ا -

 :سوزاند یرا م میمعده ام گلو دیاس

 .باشه -
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 ادشیرا  یبرود اما انگار حرف رونیاز اتاق ب خواهدیم

 :گردد یآمده باشد بر م

سفارش  دیکارخونه هم رو به اتمامه، با ییقربان مواد غذا -

 .میبد

 :دهمیسرد جواب م خون

 .باشه برو به کارت برس -

روال  نیرود، اگه به هم یم رونیب یاتاق بدون حرف از
 جا را گل گرفت به نیدر ا دیبرود با شیپ

 یکنم مغزم سوت م یجناب صفوي که فکر م طلبکارم
 سال پدرم مثل کوه پشتم بود یس نیکشد، توي ا

 ...روزها نیا اما

آورم و با فندك روشنش  یم نرویرا از توي پاکت ب گاریس
 یم گاریبه س یکنم، پک محکم یم

فکر  دیدهم، با یم رونیو دهانم ب ینیو دودش را از ب زنم
 کارخانه را از دست نیا نکهیکردم قبل از ا یم

 !خراب شود زیو همه چ بدهم

کنم، وارد  یچرخانم و در باز م یرا توي قفل م دیکل
 حیشوم، ترج یآپارتمان سوت و کور خودم م
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خانه رفتن و کنار پدر بودن  دیتنها باشم و امشب هم ق دادم

 نیرا بزنم، حوصله ي بحث تازه اي که ا

را روي  فمیرا ندارم، ک شودیهم نم الشیخیبابا ب روزها
 یرا از تنم در م راهنمیاندازم ، کت و پ یکاناپه م

 ریشوم، سرم را ز یم یبهداشت سیو وارد سرو آوردم
 قطره هاي آب از البه الي رم،یگ یدوش آب سرد م

 زد،یر یو صورتم م یشانیرنگم روي پ یمشک موهاي
 یاندازم و روي تخت دراز م یحوله را روي سرم م

شب بود، معده ام از شدت  ازدهی کیساعت نزد کشم،
 رود اما حوصله ي سفارش غذا یضعف م یگرسنگ

صداي تلفن بندم که  یرا م میچشم هارا ندارم،  دادن
 نچ کالفه زد،یر یبه هم م شتریهمراهم اعصابم را ب

 یکنار تخت بر م یرا از روي عسل یو گوش میگو یم اي

 :دارم

 بله؟ -

 :کند یگوشم را پر م دایدلخور و ناراحت و صداي

 اري؟؟یسام -

 بله؟ -
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 ومدي؟یپس چرا ن -

 :بندم یحوصله چشم م یب

 .گهید دمیبهت گفتم خبر م -

 دي آخه؟ یخبر م یک گهیشبه، د ازدهیساعت  -

 :کشم یم قیعم نفس

 .نمتیب یفردا م -

 :شودیو تند م یعصب شیصدا

خونه آماده و منتظر نشستم،  نیمن تا االن توي ا اریسام -

 فردا یگ یم یراحت نیاون وقت تو به ا

 نمت؟یب یم

 .برو بخواب بزار منم بخوابم خستم دایو -

 .امکان نداره، من منتظرم -

 .نباش -

 .اریسام میما با هم قرار داشت -

 :دهم یام را ماساژ م یشانیپ گرمیدست د با

 .داد نزن -
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 ،یکن یکار کنم؟ تو اصال به من توجه نم یداد نزنم چ - 

 .خسته شدم

 :خوابم یبه پهلو م-

 .بخواب امیفردا شب م -

 :شود یتر م آرام

 قول؟ -

 .آره -

 .ریشب بخ زم،یعز یباشه خوب بخواب-

 .ریشب بخ -

کنم... چشم  یپرت م زیکنم و روي م یرا قطع م یگوش
 بندم، کابوس ها را آماده به خدمت یم

 .نمیب یم

 ) الیناز (

 یخداروشکر بد نبود تو چ یپوووف چقدر سخت بود، ول -

 نازي چه طور دادي امتحان و؟

 :کنم یمقنعه ام را صاف م جلوي
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 .خوب بود -

 .تا باز سرما نخوردي نیزودتر توي ماش میبر -

 .رم ینه تو برو من خودم م -

 :کشد یدستم را م کالفه

 .زدم خیبدو  ،یکن یتو غلط م -

کند  یبخاري را روشن م م،یشو یم نیدو سوار ماش هر

 :دیگو یو م

 آش؟ ایخوري  یم یفرن -

 .ندارم لیکدوم، م چیه -

 یبندد با لحن بامزه اي م یطور که کمربندش را م همان

 :دیگو

 زم؟یخوري عز یپلو هم هست م اریسام -

 :دیگو یخندم و با حرص م یم

 یزود بگو چ ؟یچ یعنیندارم  لیم شتو،یمرض، ببند ن -

 ؟یکن یکوفت م

 .خورمیخب بابا ، آش م یلیخ -
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 قدر تو فکري؟ نیحاال چرا ا ن،یافر -

 :کنم یم نگاهش

 ن؟؟ینوش -

 هوم؟ -

 نامزد؟ ایبه نظرت زن نداشت؟  -

 :دیگو یم کالفه

خواد نداشته  یخواد داشته باشه م یبه من و توچه؟ م -

 .اخمو کهیباشه مرت

 :میگو یم دلخور

 .نیاع نوش -

 یمن م ؟یکن یتو بهش فکر م هیچ نایو درد، ا نینوش -

 و فراموش کن تو تازه داري یگم همه چ

 متاهل؟ ایمجرده  یکن یم فکر

کنم،  یبازي م میاندازم... با انگشت ها یم ریرا ز سرم
 ییعالقه به جا نیاست... ا نیحق با نوش

دختر  کیکجا؟ من  اریرسد، اصال من کجا و سام ینم
 و دو ساله ي ساده و بودم، مثل همه ي ستیب
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و لباس مارك  شیهزار جور آرا یهاي آن جشن لعنت دختر

 شهیمثل هم نیدار نداشتم و ندارم، نوش

قه عاقالنه عال نیزد، ا یو عاقالنه حرف م یمنطق
 یتوانم فراموش کنم... فراموش ی... اما من نمستین

االن  یعنی دمش،ید یم گریبار د کیکاش فقط  ستم،ین بلد
 کیفقط  یبعد از آن مهمان یعنیکجاست؟ 

 اری... ساماریبه برخوردش با من فکر کرده؟ سام لحظه

 ...معتضد

 :شوم یاز افکارم دور م چدیپ یدرد بدي که توي دستم م با

 .باز که زدي تو -

 یتو، توي افکارت تا کجا م نمیتو ابرا، بب یباز که رفت -

 یکنم نم یصدات م یري که من هر چ

 شنوي؟

 ؟یچ یعنی -

بعد از لباس عروس و جشن و بزن و برقص و  یعنی -

 ...اتاق خواب و

 :زنم یم شیمشتم را روي بازو محکم
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 .ادب یمنحرف ب -

 :دهد یخنده دستش را ماساژ م با

 نیتونه آدم و ا یفکري نم چیبشکنه دستت ، خب آخه ه -

 ...حواس کنه، جز یقدر کر و کور و ب

 .کنما یزنم لهت م یم نینوش -

 :پرسم یزند که م یراهنما م خندد،یم بلند

زبون  ریاز ز میمستق ریغ ییجورا هی شهیبه نظرت م -

 د؟یحرف کش دایپارم

 ؟یچه حرف -

ازدواج کرده  ه؟یر آدمکه چه جو نی... ادونمیچه م -

 ..عالقمند شدم واقعا ینکرده؟ اصال من به ک

 ...یول گمیو م نیمن متاسفم که ا -

 :کنم یم نگاهش

 .شه یعروس گهیچند روز د -

 :مانم یم مات

 ؟یکن یم یشوخ -
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 .نه -

که  یبراي کس یکنم، آرزوي خوشبخت یباور نگاهش م نا
 یقدر ها هم که م نیدوستش داري ا

کنم چشم  یم ی... اما با تمام وجود سعستیآسان ن ندیگو
 شیو بعد برا رمیرا بگ یببندم و دست فراموش

کنم... با تمام حس بدي که داشتم،  یخوشبخت آرزوي

 :شنوم یرا م نیصداي نوش

 نازي؟ -

 :کنم یحوصله نگاهش م یب

 ؟؟یخوب -

 :زنم ی... اما آرام لب مستمین خوب

 .خوبم -

 یکند، من اما هنوز مات نگاهش م یترمز م ابانیخ کنار

 :دیگو یکنم، کالفه م

 .عالقه اشتباهه نازي نیا -

 :دارد سخت موافقم یرا در زندگ یکس ی... وقتموافقم

 .آره -
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 .خبر ندارم زيیچرا ماتت برده ؟ دروغ گفتم من از چ -

... آرزوها ها بر شودیزنم... حس هاي بد دور م یم پلک

 :ردیم یهم م ديیگردد... نا ام یم

 مگه من مسخرتم؟ ن،یواقعا که نوش -

 ديیشن دایو از پارم نیخواستم آمادت کنم اگه ا یم -

 .ريینم

 . دمیمن اونشب حلقه توي دستش ند -

 .دارد شهیرا هم طنتشیش

خواسته فرصتاي خوب خوشگل و از دست  یم دیخب شا -

 نده .

 هان؟؟ -

مثل تو  یکیحلقه شو دستش نکرده که  گمیاي بابا... م -

 رو از دست نده افتاد؟

 .ونهیبرو بابا د -

 :دیگو یخنده م با

 .چسبه یعشق تو م نیکه با ا میآش بخور میبر م،یبر -

 ؟یچ یعنی -
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گن کشک خب؟ کشکم که با  یعشق تو م نیاالن به ا - 

 انرژي شتریب ای ديیچسبه، فهم یآش م

 کنم؟ صرف

 .نیمسخره اي واقعا نوش یلیخ -

اتاقم مشغول بازي با تلفن همراهم هستم که ضربه  توي
 و مامان وارد اتاق خوردیاي به در م

 یفنجان چاي را به دستم م ستم،یا یبه احترامش م شود،یم

 :دهد

 .راحت باش نیبش -

 . دستت درد نکنه خانوم معلم -

 کردي؟ یکار م یچ زم،ینوش جان عز -

 .ته شدمکردم، از درس خوندن خس یبازي م میبا گوش -

 .یش یخسته نم اريیبه خودت فشار ن -

 :پرسم یو م زنمیم لبخند

 ومده؟یبابا ن -

 .شام بخوري ايیچرا اومدم صدات کنم ب -
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رود  یو همان طور که به سمت در م شودیجا بلند م از

 :دیگو یم

 .نازي ایزود ب -

را روي شانه هاي  میو با عشق دست ها شومیسالن م وارد
 گذارم و ینشسته م یبابا که روي صندل

 :دهمیم ماساژ

 .دیخسته نباش ،ییسالم بابا -

 شهیغدات سرد م نی، بش یسالمت باش زم،یسالم عز -

 باباجون.

را باز  میشوم، کش موها یازصرف غذا وارد اتاق م بعد
 کنم، یکنم و مو هاي بلندم را آزاد م یم

 نیشنوم، نوش یکشم که صداي تلفن همراهم را م یم دراز

 :نوشته

 "؟یخوب الیگودز"

 :سمینو یخنده م با

 .یمون یآره خوبم، بخواب صبح خواب م "

 یهر زن دیچرا نبا"
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 زن جهان باشد ؟؟؟ نیباتریز

 ...یکم براي مدت دست

 ...کم براي چند روز دست

 .!!..."جفت چشم کیکم براي  دست

 ) اریسام (

 : دیآ یشوم که بهرام پشت سرم م یاتاقم م وارد

 ؟یکردي مرد حساب ریقدر د نیسالم، چرا ا -

 .بانک بودم -

 :آورم یرا در م کتم

 ؟یخوب -

 :میگو یاندازم و م یم زیو فندك را روي م گاریس

 چه خبر؟ -

گذارد و با دست  یم یصندل یرا به پشت شیاز دستها یکی

 :زند یرا چنگ م شیموها گرید

به  شه،یروز به روز داره داغون تر م یهمه چ ،یچیه -

 جا سر پا نیکارخونه را تا هم یهزار بدبخت
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 .کارخونت رو هواست اریسام م،یداشت نگه

 :نمینش یکشم و م یرا عقب م یصندل

 گفتم؟ یچ ديیشن -

 کنم: یکنم و نگاهش م یتاب را روشن م لب

 .آره -

کارخونت  یمرد حساب ه؟یهمه خون سردي چ نیا لیدل -

 .شهیم لیداره تعط

و  شودیآورم، بهرام خسته م یم رونیرا از پاکت ب گاریس
 را روشن گاریس ند،ینش یم یروي صندل

 :کنم یم

 کار کنم؟ یچ یگ یم -

 :کند یرا کالفه فوت م نفسش

 آخه؟ یزن یچرا درست با بابات حرف نم -

 .دسیفا یب -

 نیآدم پدرش پولدار باشه و خودش ا ؟یسام یچ یعنی -

 یگفت یپول و بدهکار؟ مگه نم یجوري ب
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کنه؟  شرفتیکارخونس که پ نیو هدفت ا زهیي انگ همه

 ...از دست بدي که نمیا

کنم، خودش از  یکنم... حرفش را هم قطع نم ینم نگاهش

 :شودیم مانیادامه دادن پش

 ؟ یازش کمک خواست -

 .آره -

 یم گاریدرست جواب بدي؟ صبح اول صبح س شهیم -

 کشن؟

نه خبري از پول هست نه ارث نه  یتا ازدواج نکن گهیم -

 .کمک... خالص

 خبر داره؟ تیتو زندگ دایاز حضور و -

 .مهیدونه چرا تو زندگ ینم یآره .. ول -

 ري؟یي دخترش ازش مهلت بگ لهیبه وس خوايیم یتا ک -

 .ادیبالخره گندش در م

 .... تمومش کندونمیبهرام نم دونمینم -

 ره؟با پدرت لج کردي آ -



 
 

39 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
کنم... دکمه ي  یخاموش م گاريیرا توي جا س گاریس

 کنم یزنم و درخواست قهوه م یتلفن را م

 :همچنان دنبال حل مشکالت من است بهرام

دختر  هیچرا با  دي؟یچرا به حرف بابات گوش نم ؟یسام -

 ؟؟یکن یو خانواده دار ازدواج نم نیمت

زنم و  یم یصندل یبندم... کالفه سرم را به پشت یم چشم

 :میگو یبلندتر م یکم

 .کار دارم رونیبهرام برو ب -

 هنوز هم هست؟؟ نیاز نظرش دختر خوب و مت چرا

اخالق گند تو زود  نی... با ادهیجواب م یمدت هیتا  دایو -

 !یپره، بهتره فکر پول کن یم

 شودیم بلند

 . رگاستیتعم نمیبري منم ببر ماش یخواست -

ام  یسال زندگ یس نیدر ا دایرود، و یم رونیاز اتاق ب و
 دختري است که با او هستم... آن نیاول

 کیو ساده مثال...  یمعمول یدوست کیکه نقشه است،  هم
 کامل دارد، تیکه خودش هم رضا یدوست
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بعد از مادرم  نیسازم، براي هم یبا زن جماعت نم من

 ...ام نبوده... نخواستم که باشد یتوي زندگ یزن

اعتماد ندارم،  یزن چیستم... من به هتنها آروم تر ه من

 ..مادرم یحت

 یتوي گوشم م دایصداي و خورد،یهمراهم زنگ م تلفن

 :چدیپ

 ؟یسام -

 بله؟ -

 شم؟یپ ايیامشب م -

خواهد با  یپا به خانه اش بگذارم... دلم نم خواهدینم دلم

 ...سقف نفس بکشم کی ریزن جماعت ز

را بخورم...  شیخواهد گول ظاهر و عشوه ها ینم دلم
 مورد هم باشد، من از نیدر ا دیاگر تنفري هست با

 :ام دهیند ريیخ یزن چیه

 . میخوریم رونیشام و ب میر یدنبالت م امیم -

 :خنددیم

 .باشه، منتظرم -
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 یجواب م رد،یگ یکنم، که بابا تماس م یرا قطع م تلفن

 :دهم

 .سالم -

 ؟ییکجا ار؟یسام-

 .کارخونه -

 کجا بودي؟ شبید -

 .خونم -

پسر؟ من آخر از  یکن یخبر بدي؟ تو فکر من و نم دینبا -

 .کنم یدست تو سکته م

 :شوم یم رهیقاب عکس سامان خ به

 .خدا نکنه -

 .میبا هم حرف بزن ایشب زود ب -

 .شب قرار دارم -

 البد بااون دختره؟ -

 :رمیگ یرا از عکس سامان م نگاهم

 .بله -
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 خوره،یاون به درد تو نم ،یچرا با اون دونمیمن نم اریسام - 

 خواي، من یهمون طوري هست که نم

خبر دارم از  اشیشناسم از کاله بردار یو م پدرش

 ... دخترش و

 :...من چاره اي ندارمدیگو یدارد... درست م حق

 .میحرفارو زد نیما قبال ا -

 پسر؟ هیتو حرف حسابت چ -

 .حرف حساب ندارم -

 ؟یدختر باش هیشدي با  یکه راض هیتو مشکلت چ -

 . بابا من کار دارم -

 اون کارخونه چقدر ضرر کرده؟ دونمیفکر کردي نم -

 ...کنم یم سکوت

دختر  هیبرو سراغ  خوره،یاون دختره به دردت نم یسام -

 .با وقار

توي  ريیت کیازدواج کنم؟  دایکند قصد دارم با و یم فکر

 :زنم یم یکیتار

 گه؟ید یازدواج کنم نه با کس دایو اگه نه با و -
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 . دمیهر وقت ازدواج کردي ارث تو م -

 .وقت ازدواج نکنم چیاگه ه -

 .روزام ازدواج تو هست نیمن تنها آرزوي ا -

 .خدافظ ه،یآرزوي محال -

گردد و  یگذارم که بهرام بر م یرا روي بوق م دستم
 دهد و با یکند، سري تکان م ینگاهم م

دودو سوار  یم نیه سمت ماشدهد، ب یدست م مختاري

 :شود یم

 چه خبرته بابا؟ _

کنم،  یکنم و ضبط را روشن م یحرف حرکت م بدون
 کند... و بالخره ضبط را ینگاهم م یکم

 کند: یم خاموش

 ده؟یبابات به اندازه ي طلب صفوي هم پول نم یعنی -

 .نه -

 یتموم کن ستیبهتر ن ؟یازدواج کن خوايیخب چرا نم -

 و نفرت و ؟ مگه من ازدواج ینیبدب نیا

 ه؟یبه نظرت دختر بد دي؟یرو ند دایمگه پارم نکردم؟



 
 

44 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 .اشیوفا یو ب اشیهنوز زوده واسه نشون دادن بد -

 ...تو اریسام -

 : دهمیفشار م میرا محکم توي مشتها فرمان

اعصابم خرد هست  یبهرام تمومش کن به اندازه ي کاف -

 و هیموقع چک صفو گهی، چند روز د

تونستم دخترش و تحمل  نکهینکردم جز ا یغلط چیه من

 .کشم ینم گهیکنم... اونم واقعا د

 .ستین یپول کم تیمن نگرانم، بدهکار یسام -

 ادیمن هر کاري از دستم بر ب شهیم زيیچ هیبالخره  -

 چون اون کارخونه همه ي دمیانجام م

به بابا رو بزنم ، اهل  تونمینم نمیاز ا شتریب مه،یزندگ

 .ستمیالتماس ن

کنم  یرا تحمل م شیها حتینص شهیمثل هم نکهیاز ا بعد
 رسانم و به یاو را جلوي خانه اش م

کنم،  یحرکت م میروزها نیخانه ي سوهان روح ا سمت
 رسم تلفن همراهم را بر یبه آپارتمانش که م

 :سمینو یحوصله م یو ب دارمیم
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 .من جلوي خونم -

خواهد پا به آن خانه بگذارم و وسوسه شوم... از  ینم دلم
 یطرف ادعاي تنفر کنم و از طرف کی

 نیبه همچ یلیتما چینفس خودم نشوم، ه فیحر گرید
 دي،یق یزن ب نیندارم مخصوصا با همچ یتارتباطا

خانه و  نیجا هم اجبار است و بس.. مقاومت در ا نیهم تا
 سقف ریدختر سخت است پس ز نیکنار ا

نگاه  پشیبه ت دیآ یکه م نیبهتر است، به سمت ماش نبودند
 کنم، پالتوي قرمز رنگش تا باالي یم

است، شال همرنگش درست وسط سرش جا  شیزانوها
 رنگش روي ییخوش کرده و موهاي طال

 زارم،یداند ب یدارد که م یظیغل شیآرا خته،یر صورتش

 :کند یم جمیبوي عطرش گ ندینش یکنارم که م

 .آقاي بدقول خودمسالم  -

 :به هزار زحمت زنمیمحوي م لبخند

 سالم. -

ي بهرام و اوضاع حرف هاو افکارم پرت  کنمیم حرکت
 شنوم، نگاهش یرا م شیکارخانه است، صدا



 
 

46 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 :زند یبرق م شیکنم لبها یم

 قدر فکرت و مشغول کرده؟ نیا یچ یبگ شهیم -

 :دهمی... جواب مزیچ کیو  هزار

 .ستین زيیچ -

فکرت مشغول، سردرد  داستیپ ،ینگو ساممزخرف  -

 داري؟

 ..... ـ

 هست بدم بهت؟ فمیمسکن توي ک -

 .نه -

 .من و ببر خونه یجوري عنق باش نیاگه قرار ا -

 :زنمیتوانستم، لبخند م یم کاش

 .ادهیکاراي کارخونه ز دا،یخوبم فقط خستم و -

و  دی، دستهاي سف ردیگ یرا که روي پام است را م دستم

 :الك زده اش را هم دوست ندارم

 ؟یکن یم تیقدر خودت و اذ نیخب چرا ا -
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گردم و نگاهش  یکنم، بر م یرستوران ترمز م جلوي

 زنم حالم از خودم به ی...لبخند که مکنمیم

 :خوردیم هم

 .خرج داره یزندگ -

شوم،  یم ادهیکشم و پ یم رونیدستم را از دستش ب و
 امان از صداي کفش شود،یم ادهیهمراهم پ

کاش بابا  م،یشو یپاشنه بلند، هر دو وارد رستوران م هاي
 اگر من یدانست حت یآمد، کاش م یکوتاه م

دختري  چیکنم از پس خوشبخت کردن ه یرا راض خودم
 اعتماد هستم یکاش بداند چقدر ب م،یآ یبر نم

را  ییوفا یهمه دخترها ب دیفهم یجنس مونث، کاش م به
 شک یرا نشانش بدهم ب دایو نیدارند، اگر هم

،  شیشود، از ناز و اداها یم زاریهر چه دختر است ب از

 .زارتری... از خودم بزارمیب شیختنهایاز عشوه ر

روم بابا مشغول حساب و کتاب کارخانه  یخانه که م به
 نمینش یکنم و کنارش م یاست ، سالم م

ه اي از قهوه را ، جرع دیگو یکارش م تیاز وضع یکم

 :دیگو ینوشد و م یم
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جدي بهش  دیکنم، با مهیداده انبارو ب شنهادیآقاي مهدوي پ - 

 فکر کنم.

 :میگو یحوصله م یب

 .دیریجدي نگ ال،یخ یهمه ش کلک پوله، ب -

 رهیاون م بیکارمند ساده ست، مگه پول تو ج هیاون  -

 آخه؟

نداره،  یو لزوم دسیفا یبه نظر ب یول دیدون یخودتون م -

 یکه واسه باالدست یینایاز ا ادیبدم م

 !بچه مثبتاي مدرسه نیا نیکنن، ع یم ینیریخودش هاشون

 :زند یم میصدا دلخور

 ار؟یسام -

ور و اون  نیافته ا یراه م کارهیمردك ب گم؟یدروغ م -

 البد مه؟یو سفارش کنه واسه ب حتیور نص

 .گهید ادیم رشیگ یوسط حق دالل نیا

 نی، دلت از کجا پره داري ا ستیحالت خوب ننه انگار  -

 ؟یزن یحرف م یمنطق ریقدر تند و غ
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زمونه دلش  نیتو ا یو گفتم کس تیمن خوبم فقط واقع - 

 .نسوخته یواسه کس

 :اندازد یم زیکند و کاغذ ها را روي م یم یپوف کالفه

 . ینیبدب یاز دست تو ... به همه چ -

 .از من گفتن بود -

 کیروم تا  یشوند و از پله ها باال م یازجا بلند م خسته

 .را صبح کنم گریشب د

 ...جنگل سبز کیحاصل  یمنم آن ُکنده ي ب"

 .!.."خواهد یتبر م نیفقط ضربه ي سنگ که

 )الیناز (

و از جا  خورمیصبحانه م عیبه اصرار مامان سر صبح
 شوم، همان طور که پالتو ام را تنم یبلند م

 :میگو یکنم م یم

 کاري نداري؟ رمیم گهیدست گلت درد نکنه مامانم، من د -

 :دیگو یاندازم، که مامان م یرا دور گردنم م شالم

 .نوش جونت، مواظب خودت باش -
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 چشم. -

با  د،یآ یم رونیبوسم که بابا از اتاق ب یرا م صورتش

 :دیگو یاش م یشگیهمان لبخند هم

 .زمیعز میبر -

همان  م،یشویم نیو سوار ماش میکن یم یمامان خداحافظ با
 یبندم م یطور که کمربندم را م

 :میگو

 .واي چقدر سرده -

 .یشیاالن گرم م ،ییبخاري و روشن کردم سرما -

مردي که هر  نیبودم، اول شیها یپدرم و مهربون عاشق

 ...مرد نیشود، و دوم یدختري عاشقش م

دلم  شود،یدر ذهنم پر رنگ م اری... سامیزندگ عشق

 :شنوم یصداي بابا را م شود،یتنگ م شیبرا

 .باز میداري کن ضیمر دیبا ادیامسالم اگه برف ب -

که برف ببارد از  یعاشق برف هستم، هر سال خندم،یم
 ماندن و برف بازي کردن چند رونیب ادیز

 :شومیم ضیرا مر روزي
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 . برف نباره دیپس دعا کن -

 .که دعا کرد رحمت خدا نباره شهینم -

 ...خندد یم... خندمیم

 م؟یکار کن یاوووووم پس چ -

 .یدعا کنم تو بزرگ ش دیبا -

 :میگو یاعتراض م با

 .عاقلم یلیمن خ دیگ یم شهیاع بابا، شما که هم -

 .بچه ي عاقل هیآره  -

کند، جلوي  یکه با لذت نگاهم م نمیب یم خندم،یم بلند
 یکند، کمربندم را باز م یدانشگاه ترمز م

 :ردیگ یبه سمتم م که چند اسکناس کنم

 .فعال دارم -

 .باشه شتیپ ریبگ -

 :میگو یو م رمیگ یلبخند پول را م با

 .خدافظ ،یمرس -

 به سالمت باباجون. -
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از اتمام کالس همان طور که کتابم را توي کوله ام  بعد

 :دهمیگوش م نیگذارم به نوش یم

 م؟یکافه قهوه بخور میامروز بر الیگودز گمیم -

کجا و  الیناز ؟یو خراب کن یقشنگ نیاسم به ا ادیدلت م -

 کجا؟ الیگودز

 .نازي اليیخب تو به گودز -

 :اندازم یو کوله ام را روي شانه ام م خندمیم

 .مزه اي ینوشمک ب هیپس تو هم  -

 م-

 نه؟ ای ايیم حاال

 .رم خونه یم ریبه مامانم خبر بدم د دیبا یآره ول -

 .میباشه خبر بده بر -

دختر  د،یآ یبه سمتمان م دایکه پارم میبرو میخواه یم
 به ادیبود فقط ز یخونگرم و مهربان یلیخ

 :دهد یم تیو وضع و مد اهم سر

رستوران  میبچهها قراره جمعه با چند تا از بچه ها بر -

 باشه؟ دیایشما هم ب
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 :پرسد یم نینوش

 رستوران به چه مناسبت؟ -

گفته دوستاي پدرم شعبه ي دوم رستورانش و زده، بهم  -

 و دعوت کنم، من شما رو چند یمیصم

 گه؟ید دیایاز بچه ها رو گفتم، م گهید تا

 م؟یایچرا ن میایمعلومه که م -

خوشحال شدم، جمعه ساعت  شب منتظرم، من  ،یمرس -

 .فعال رم،یم گهید

 :زنم یم نیاز رفتنش محکم به شانه ي نوش بعد

 ؟یزن یکه تو از طرف من حرف م جمیجا هو نیمن ا -

شام  هی یگذاشتم تو حرف بزن یمن اگه م ا،یشد یوحش -

 یجاي دنج از دست م هیمفصل و توي 

 .میداد

 .خب آخه شعبه ي دوم رستوران پدرش به من و تو چه -

اي بابا خب به مناسبتش جشن گرفته دوستاشم دعوت  -

 یجذب م میجوري مشتر نیکرده بده؟؟ ا
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بار  هیهفته اي  دیبا ادیمثال اگه من از غذاش خوشم ب کنه،

 برم شام بخورم.

 .باشه به مامانم بگم ادتیپس  -

 :دیگو یکند و م یحرص نگاهم م با

فکري زد به  هیمن  یول میر یحاال اگه دوست نداري نم -

 .سرم

 چه فکري؟ -

 فیهم تشر اریآقا سام دایبه دعوت نامزد پارم دیشا نکهیا -

 گهیبار د هی یفرما شن تا جناب عال

 .ینیي نحض شو بب افهیق

 :ردیگ یکنم، تپش قلبم شدت م یلبخند نگاهش م با

 . میحاال بر -

 :دیگو یم یهم با بدجنس بعد

 .به ما چه میر ینم یگ یاصال راست م -

 .میر ینه م -

 .میر ینچ نم -
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 . میر یگفتم م نیاع نوش -

 :دیگو یکه م میآ یم رونیخندد و هر دو از دانشگاه ب یم

آره؟ باشه پس فردا  نییاس باز اومده پا نیتامیپس و -

 . دنبالت امیساعت  م

 مگه فردا جمعس؟ -

 .با اجازه ي شما -

 جانیهمه ه نیدلم دارد با ا م،یشو یم نیدو سوار ماش هر

 :شود یاز جا کنده م

 صدام و داري؟ الیگودز -

 هان؟ -

 چته؟ گمیهان و حناق، م -

 ..کشم یم قیعم نفس

 .دلشوره دارم کمی یچیه -

 :دیگو یکند و م یم حرکت

 .ادیب ستیگفتم اصال معلوم ن زيیچ هیبابا من  -
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 نیترسم نتونم خانوم و سنگ یترسم، م یدونم چرا م ینم - 

 . رفتار کنم

قربونت برم، تو رو جون به جون کنن خانوم و  یااله -

 .ینیسنگ

 اد؟یخب اگه ن -

 :کند ینفسش را فوت م کالفه

نشو، اصال از کجا معلوم  ییگفتم تو هوا ريیچ هیبابا من  -

 به هر حال اون مهندس و ادیب

 . فرصت کنه ستیداره، معلوم ن کارخونه

 :زند یکنم قلبم لبخند م یکنم... اما حس م یم سکوت

 .میقهوه بخور میحاال بر -

چانه  ریو دست ز میهاي کافه نشست یدو روي صندل هر
 من م،یزل زد گریکدیو به  میگذاشت

 یدارد اداي من را در م نیمشغول است اما نوش افکارم
 یحرکت نکهیشنوم بدون ا یرا م شیآورد، صدا

 :کند

 .قهوه سرد شد گردن منم خشک شد الیگودز -
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 :خورم یهم تکان نم من

 ن؟ینوش -

 .هوم -

 نه؟ گهید انیاگه نامزد داشته باشه فردا با هم م گمیم -

 .اهوم -

 .ارمیسخته من طاقت نم یول -

 یتکان نم نیدارم اما نوش یچانه ام بر م ریرا از ز دستم
 حرکت ادامه یب ردیگ یخورد خنده ام م

 :دهدیم

 اري؟یهمه ي غذاها رو باال م یعنی یچ یعنی -

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

من کجان؟؟؟ حداقل شصتاشون  یمی. خواننده هاي قد سالم

 (: ستنین

 شد . که اون طوري دواریبود به صدتا و من ام دهیرس

 دیاز دست ند ؟؟یي نفرت چ هیسا د؟؟یخونیرو م ایدن دور
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و ذوق  دمیکه اسمش و د زمیبه شبنم عز میپست تقد نیا

 کردم

 ؟یکن یو توي سرش خرد م یصندل یپس چ -

 یگمشو، حاال چرا خشکت زده زشته دارن نگامون م -

 .کنن

خواستم باهات  یکشم از دست تو،م یم یواال من هر چ -

 . همدردي کنم خشک شدم

 :دیگو یخندم که م یم

 اره؟ یکن یو م ساشیو دونه دونه گ یشیپس البد بلند م -

 :دیگو یکنم که م یاخم نگاهش م با

کف رستوران و صورتت و  ینیش ینه؟ پس حتما م نمیا -

 کهیزن نیکه اي مردم ا یزن یچنگ م

 اره؟ دیمن و دزد عشق

از قهوه را  یکم ردیگ یاز تصورش خنده ام م یحت

 :دیگو یکه م خورمیم

صحنه اي بر خورد  نیشنوي اگه با همچن یاز من م -

 برو جلو و با بغض با لمایف نیکردي مثل ا
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 . مبارك دیعشق جد زمیدست بده و بگو عز اریسام

 .شمیم ونهیواي دارم از دستت د -

شم که تا فردا شب سر من و  ونهید دیروت و برم، من با -

 حاال صبر خوري،یبا حرفا و حدسات م

 ادیدي نوشبن اگه با بچه هاش ب یم امیشب واسم پ کن
 ؟یچ

 دیگو یکه ناالن م میخند یدو م هر

 نازي؟ -

 بله؟ -

 .خورمیتکون م نمیمن خسته شدم من و تکون بده بب -

 یکشم، که م یم رونیچانه اش ب ریخنده دستش را از ز با

 :دیگو

گردنم خشک  ا،یکن یفکر م ییتو هم با چه حالتا ش،یاخ -

 .شد

 نیخندم، با تمام ترس و استرس فردا... کنار نوش یم
 از آدمها یکنار بعض د،یشود خند یراحت م
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هم از  اری... کاش سامشودیخودت و دلت خوب م حال
 جوري به دلم نشسته بود که کیآدمها بود...  نیهم

صبرانه  یکرد، و من ب یحالم را خوب م دنشیفکر د یحت
 منتظر فرداشب بودم.

 رونیب ایساعته منتظرم خبرت ب میالو نازي؟ بابا من ن -

 .گهید

 .اومدم -

اندازم ، براي بار دهم خودم را توي  یم فمیرا توي ک تلفن
 رژ لب کیکنم، فقط  ینگاه م نهییآ

تنم  یرنگ یزده ام، مانتوي کالباس میروي لبها کمرنگ
 رنگ و شال همرنگ مانتو یکرده ام، شلوار مشک

کنم و آن ها باز سفارش  یم یبا مامان و بابا خداحافظ ام،
 نیکنند که مواظب خودم باشم، سوار ماش یم

 :زند یم میمحکم به بازو نیشوم نوش یم که

 .قدر ناز داري تو نیکه ا ريیبم -

 :میگو یدهم و با اخم م یرا ماساژ م دستم

 داري مگه؟مرض  -
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 :خندد یم

 .شدي پیخوش ت -

 :کنم اما با استرس ینگاه م میلباسها به

 جدي؟ خوبم؟ -

 ستیآره، اعتماد به نفس تو از دست نده، اوال معلوم ن -

 همه استرس داري دوما نیکه ا ادیب

 دي؟یازش کم نداري فهم یچیه

کند و دلم  یدهم ، حرکت م یتکان سر جواب مثبت م با
 کند، قلبم مثل یدل دل م ریدر طول مس

جلوي  نیکوبد، نوش یام م نهیس واریبه در و د پرنده
 کشم، یم قیکند نفس عم یرستوران که ترمزم

 :است ادیز اديیز جانیه

 .گهیشو د ادهینازي پ -

 یرا روي شانه ام م فمیشوم، ک یم ادهیحرف پ بدون
 سالن م،یشو یاندازم، هر دو وارد رستوران م

رنگ،  دیهاي سف یو صندل زیت از مکه پر اس یبزرگ
 هست که به طبقه یچیانتهاي سالن پله هاي مارپ
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ها پر است، از سه پله  یصندل شتریب شود،یدوم خطم م ي
 به تابلوهاي بزرگ و خوش م،یرو یم نییپا

که عکس هاي انواع غذا ها و دسر هاي روي آن  یرنگ
 دایپارم رمیگ یکنم، نگاهم را که م یاست نگاه م

کفش هاي  د،یآ یکه با لبخند به سمت مان م نمیب یم را
 کند، یپاشنه دار قرمز رنگش و توجه جلب م

 :دیگو یم میکن یکه م یو احوال پرس سالم

 بچه ها منتظرن. مینیبش میبر -

با  م،یرو یکه بچه ها نشسته اند م زيیسه به سمت م هر
 شادي و نامزدش بابک و ترنم و دنید

دهم، کنارشان که  یزنم و سالم م یلبخند م دیسع همسرش

 :پرسد یم نینوش مینینش یم

 پس آقا بهرام کجاست؟؟ دایپارم -

 .هنوز سرکار بود گهید ادیم -

 :دیگو یم شادي

 ارتمیب ادیمن از بابک قول گرفتم ز هیقشنگ یلیجاي خ -

 .جا نیا
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 :دیگو یم یبا بدجنس نینوش

 .طفلک آقا بابک، ورشکست شد رفت یآخ -

گفت  یرا شادي م نیاست ، ا یمرد آرام و کم حرف بابک
 از چهره یو شوخ طبع طنتیش دی، اما سع

زند و  یمشخص است ، دست روي شانه اي بابک م اش

 :دیگو یم

 .جور قوال نده ما رم تو دردسر ننداز نیبابک خان تز ا -

 دانمیاما نگاه من به در ورودي است، نم دمیخندیم همه
 ار،یا برسد با با سامدوست دارم بهرام تنه

 :زند یم دیبه بازوي سع یمشت ترنم

 ؟یچ یعنیاالن  نیا -

 :خنددیم دیسع

 چه خبر؟ گهید یعنی -

 : دیگو یو م شودیجا به جا م یکم دیسع

 .یخودت خودت و توي دردسر انداخت نیبب -

کند  یم یلب نو چ ریکند، ز یبه ساعتش نگاه م دایپارم
 که هنوز در حال دیو رو به بابک و سع
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 :دیگو یهستند م دنیخند

 .دیکرد شما تنها موند ریشرمنده بهرام د -

 :دیگویم دیسع

و  زبانیم ده،یحتما کارش طول کش ه،یحرفا چ نیا -

 .دیصاحبخونه هم که خودتون

 :دیگو یآرام م ترنم

 .نکن تیاذ دیاع سع -

 :کند یگل م شیبازي ها وانهیهم د شادي

 د؟یشما دو تا تک افتادحواستون هست فقط  -

اندازم، استرس  یم ریمن سرم را ز یول خنددیم نینوش

 :دیگو یم نیکرده، نوش وانهیقلبم را د

اي  یاتیموضوع جدي و ح نیبه همچ شهیمگه م -

 حواسمون نباشه؟

کوبم،  یم شیو با پا به پا خندمیبار جز همه من هم م نیا
 منو را به دایکه پارم دیگو یم یآخ

 :ردیگیمان م سمت

 .دیغذا تون و انتخاب کن -
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و غذا و دسر مورد نظر مان را  میریگ یرا که م منو

 دیبگو دایکاش فقط پارم م،یده یسفارش م

 نه؟ ای دیایهم ب اریاست سام قرار

 )اریسام (

شوم بهرام  یکشم، منتظر م یرا م یکنم و دست یم ترمز
 شود اما همچنان حرف خودش را ادهیپ

 :زند یم

شو، حاال که زحمت رسوندن من و  ادهیجان بهرام پ -

 دایشامت و بخور زود برو، پارم ایب ديیکش

 .ايیبهت بگم ب گفت

 .خستم -

 .یغذا تو خوردي برو سام گمیم -

 :میگو یکنم و م یم یپوف کالفه

 .شمیم ونهیمن آخر از دست تو د -

 :ي سرخوش کهی... مرتخنددیم

 شده. رید یلیکه خ نییپا ایداداش، ب یهست -



 
 

66 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 یلیم یبا تمام ب ندازم،یب نیرا زم شیخواهد رو ینم دلم
 زنم و هر یرا م موتیشوم، ر یم ادهیام پ

 یب شهیجاي شلوغ هم م،یشو یوارد رستوران م دو
 دایکنم که پارم یکند، اطرافم را نگاه م یحوصله ام م

دهد،  یبا لبخند براي بهرام دست تکان م نم،یب یم را
 اندازد، یروي اعصابم خط م شیصداي کفش ها

 :ردیگ یدست بهرام را م دایپارم

 ؟ییسالم، چه عجب، معلوم هست کجا -

دهم که  یو من هم آرام جواب م دهدیجوابش را م بهرام

 :دیگو یم

همه منتظر هستن  د،یخان واقعا خوش آمد اریسام -

 .دیبفرمائ

 :زنم یم یمصنوع لبخند

 .ممنون -

زند، بهرام  ینم یاما حرف خورد،یاز سردي لحنم جا م یکم
 گذارد و آرام یدستش را پشت کمرم م

 :دیگو یم
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 .کن یامشب و زندگ هیکن بهت خوش بگذره،  یسع -

 .گذره یوقت به من خوش نم چیبا خانما ه -

همه  میرس یکه م زیکند، به م یفوت م یرا عصب نفسش
 راحت و یلیشوند، بهرام خ یاز جا بلند م

 یکند و با دو مرد جوان یم یسالم و احوال پرس یمیصم
 کند، من اما فقط یم یشناسم روبوس یکه نم

همه  م،ینینش یکنم، همه م یدهم و سالم م یم دست
 از دخترها یکیمشغول صحبت کردند هستند اما 

کند،  یهاي شالش بازي م شهیانداخته و با ر ریرا ز سرش

 :دیگو یم دایآشناست، پارم یکم

هم  شونیا دیآقا سع شونیکنم ، ا یم یخان معرف رایسام -

 آقا بابک شونیترنم خانم همسرشون، ا

 نیو ا نینوش شونمیهم شادي خانم نامزدشون، ا شونیا
 دوستام . نیاز بهتر یکیجان  الیخانوم آرومم ناز

شنوم،  یرا م شینشسته بودم، صداي تند نفس ها کنارش
 اما او ساکت دیگو یم زيیچ یهر کس

 :دیگو یم دایپارم مانده،

 .بهرام جان قیمعتضد رف اریهم اقاي سام شونیا -
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 :دیگو یم نینوش

 .خان اریخوشبختم سام یلیخ -

 ست،ین یخواهد بروم، راه ی، دلم م دهمیرا تکان م سرم

 :ستیدست بردار ن نینوش

 ؟یقدر کم حرف نیا شهیجناب مهندس شما هم گمیم -

 : زند یبهرام لبخند م شودیدارد تمام م صبرم

 .حرف بزنه ادیزورش م کمیمن  قیرف نیا -

 نیکه نوش شودیم دهیچ زیروي م گریها و مخلفات د غذا

 :دیگو یم

به نظر من شب جشن هم حالتون خوب نبود که جواب  -

 مراسم د،ینازي ما رو اون طوري داد

کنم  یفکر م م،یفرصت نشد باهاتون آشنا بش دایپارم

 .حالتون مساعد نبود

شد بدي حال دختر کنار دستم را حس کنم،  یم یراحت به

 :ستیدست بردار ن نیچرا نوش دانمینم

 !شمیمتوجه نم -
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کرد و بهتون تنه زد،  یحواس یب الیکه ناز یهمون شب - 

 و بهرام خان. دایجشن پارم

خواستم بگم تنه نزد توي  د،یگو یآمد کدام شب را م ادمی

 :آورم یخوش کرد اما به زبان م بغلم جا

 .دیاومد، فراموشش کن ادمیبله  -

از خودشان  ییرایهم در حال پذ هیزند، بق یلبخند م نینوش
 بازي شیاما فقط با غذا الیهستن، ناز

 :کند یم

 .باهاتون خوشحالم ییبه هر حال از آشنا -

 :دهم یحوصله جواب م یب

 .نیممنون، همچن -

 خوردیاز نوشابه را م یکه شادي کم میدو سکوت کرد هر

 :دیگو یو م

 .دایدستت بابات درد نکنه پارم -

 :دهد یغذاي توي دهانش را قورت م ترنم

 .واقعا محشره گهیراست م -

 :دیگو یبا لبخند م دایپارم
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 .نوش جونتون -

 :زدیر یسس روي ساالد ش م یکم دیسع

 جا. نیا متونیاریهر هفته ب دیبا میدیباشه بابا فهم -

جز من و دختر آرام کنار دستم، بهرام کنار  خندد،یم همه

 :دیگو یگوشم م

 . بخور خب ريیچ هیغرق شده؟  اتیکشت -

 خودیجمع هاي ب نیدفعه ي آخرت باشه من و توي ا -

 .اريیم

 .یسام نیدخترهاي خوب -

 :میگو یدرد م با

 .دختر خوب وجود نداره -

گردم، مرور  یدهد، م یرا به عالمت تاسف تکان م سرش
 ام را، یکنم تمام گذشته و زندگ یم

شود  یکه بلند م الینه زن خوب نه دختر خوب، ناز ست،ین
 یم حیگردد، ترج یتمام نگاه ها سمتش بر م

 :پرسد یم نینگاهش نکنم، نوش دهم

 ري؟ینازي کجا م -
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 .دستام و بشورم رمیم -

 شیرود اما صداي کفش ها یآرام و نازك بود، م شیصدا
 یکه همراهش م دایشنوم، پارم ینم را

 خورمیآب م یکند، کم یام م وانهید شیصداي کفش ها رود

 :میگو یو م

 . یمرس دایبهرام ممنون، خانم پارم -

رفتم، حوصله ي  یم دیبا ند،یگو یم یدو نوش جان هر
 بروم و باز دیجمع مسخره را ندارم، با نیا

کرد  یي تکراري بابا، کاش درك محرف هاپاي  نمیبنش
 .زارمیچه اندازه از ازدواج ب

 یام، دروغ م دهیزمان طالست اما من چش ندیگو یم "

 اش هیبه ثان هیزمان آتش است، ثان ند،یگو

 .!.." گذرد یسوزاند و تا به شعله ات نکشد نم یم

 ) الیناز (

 یروي شانه ام م یزنم که دست یبار صورتم را آب م چند

 :خورد

 ؟ینازي؟ خوب -
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 :میگو یکالفه م نینوش دنیگردم و با د یم بر

 بود زدي تو؟ یاون حرفا چ -

 گفتم ؟ یوا مگه چ -

کنارم  یام کرده بود، وقت وانهیخوب نبود... استرس د حالم
 سخت شد، نفس دنینشست نفس کش

 :دیگو یم نیبندم که نوش یرا م میچشم هاکشم و  یم قیعم

 یم اون شب ، فقط دنیکش شیمنظوري نداشتم از پ -

 اديیز زیخواستم بهت ثابت کنم اون چ

 .یو تموم کن یباف ایپس بهتره رو ستین ادشی

 یام حس م ینیب ریبندم، بوي عطرش هنوز ز یم چشم
 کنم، حس هاي من امشب پر رنگ تر

تر شد، با آن همه احترام  یمن امشب رنگ اهايیرو شد،
 یضعف رفت، نم شیبودنش دلم برا نیو سنگ

 :چرا لبخند زدم دانم

 .شدي رفت ونهید -

 :میگو یمقدمه م یربط و ب یب

 .هیمرد خوب -
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 :خنددیم

 . میبر ایباشه خدا ببخشه به خانوادش، ب -

 .نیگر گرفتم نوش -

 :دیگو یخنده م با

 . رمتیخودم و آماده کردم بگ شتینشست پ یوقت -

 .آدم محترم و جدي هست -

که کشف  یاتیبعد تو تا صبح از خصوص مینازي بر میبر -

 . کردي واسم بگو

باز کوب قلبم  م،یگرد یبر م زیو هر دو به سمت م خندمیم
 میرسیکه م زیشود، به م یشروع م

گردد، باز چشم  یکشد و بر م یرا عقب م یصندل اریسام
 قدم یباز کوتاه نه،یبه س نهیدر چشم، باز س

قدم عقب  کیو  ردیگ یدر چشم است، باز نفسم م اديیز
 یگردد و م یروم، او اما خون سرد بر م یم

 :دیگو

 .خدانگهدار -

 :گرددیدهند و باز بر م یجوابش را م همه
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 .خداحافظ -

 زنم: یمن لب م و

 .خدانگهدار

 :دیگو یم دایروند پارم یبهرام که م همراه

 شماها؟ دیکجا رفت -

 :دیگو یبه جاي من م نینوش

 .میدستامون و بشور میرفت -

من و خودش را از روي  فیشود و ک یهم خم م بعد
 با لبخند رو به نیدارد، نوش یبر م یصندل

 :دیگو یم دایپارم

 یم گهی، ما د زمیعز ديیزحمت کش یلیجون خ دایپارم -

 .خدافظ میر

 .دیخوشحالم کرد هیحرفا چ نیا -

 دایکنم ، پارم یم یدهم و خداحافظ یبچه ها دست م با

 :کشد یدستش را نوازش وار به کمرم م

 .زمیممنون که اومدي عز -
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 :زنم یم لبخند

 .یموندي بود ، مرس ادیممنون از تو، شب به  -

 .به سالمت -

و بهرام  اریسام دنیبا د م،یرو یم رونیرستوران که ب از
 بهرام مشغول صحبت است و ستم،یا یم

 یم نیندارد، نوش دنیحوصله ي شن اریاست سام مشخص
 :دیگو

 سادي؟یچرا وا -

رود، دستش را  یروم ، به سمت بهرام م یم همراهش

 :کشم یم

 ري تو؟ یکجا م -

 با بهرام خان؟ مینکن یخداخافظ -

شوند که  یروم، هر دو ساکت م یهمراهش م ناچار

 :دیگو یم نینوش

 میبا اجازتون، خوشحال شد میر یم گهیبهرام خان ما د -

 .دنتونیاز د

 :میگو یهم آرام م من
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 .با اجازتون خداحافظ -

 :دیگو یبا لبخند م بهرام

 .خدانگهدار د،یاومد دیلطف کرد -

 گرید دیکه شا ییکنم، براي تمام روزها یرا نگاه م اریسام
 شلوار بیدستش را در ج نمش،ینتوانم بب

کند  یداده، نگاهم که م هیتک نیرنگش برده به ماش یمشک

 :میگو یم

 .خداحافظ -

 :دیگو یم آرام

 به سالمت. -

 ی، از زبان بعضحرف هااز  یبعض دنیوقتها شن یگاه
 حس و حال فوق العادست، تا کیاز آدمها 

عادي و  می... تا امشب... کلمه ي " به سالمت" برااالن
 یعنیبود... اما االن به سالمت  یمعن یب یحت

 !...ایدن کی

 :میگو یکند م یکه جلوي خانه ترمز م نینوش

 کاري نداري؟ یمرس -
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 ؟ یخوب -

 نینه ا یعنیاز حال هاي خوب مشکوك است...  یبعض
 دردها و کی... نه، خوب بودنت یکه بد باش

دارد... خوب بودنت از آن خوب بودن  نیریهاي ش حس

 ...کند یورو م ریاست که دلت را مدام ز ییها

 ...کالم... آرامش ندارد کی

 .خوبم -

 . بمونه واست نیعشق آتش هینباف نازي، نزار  ایرو -

 :سوزاند یرا م میبوسم، بغض گلو یرا م صورتش

 .ریچشم، شب بخ -

 .ریشبت بخ -

خورم و تمام امشب  یتخت فقط دور خودم چرخ م روي
 کنم، چرا لحظه هاي خوب یرا دوره م

ماندند؟؟؟ آن قدر تار و محو و پرت هستند  یم ایرو هیشب
 سخت است، یمرور کن یخواه یم یکه بعد وقت

لحظه هاي بد خود کابوس است براي مرورش هم الزم  اما
 چون ندازيیخودت را به زحمت ب ستین
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بندم ،  یچشم م ند،یآ یخود به خود سراغت م خودشان

 ...احساس را فراموش کنم نیتوانستم ا یکاش م

 شد ..! یم کاش

 و قسمت نشود؟ یباش یکس رِ یتقد شده

 و قسمت نشود؟ یباش یکس رِ یگ سالها

 خنده ي تلخ کیقلِب به ظاهر خوش و  کی پشتِ 

 و قسمت نشود؟ یباش یکس رِ یزنج شده

 پنهان َشوي و نهیتپِش آ انِ یم در

 و قسمت نشود؟ یباش یکس رِ یو تصو روح

 ظاهِر شاد نی، با هم یدر اوجِ جوان شده

 و قسمت نشود؟ یباش یکس رِ یگلو پ تا

 و تا عمِق وجود یازاد و رها باش شده

 و قسمت نشود؟ یباش یکس رِ یو تسخ رام

 و رگهايِ تَنت شهیشود با همه ي ر یم

 و قسمت نشود؟ یباش یکس رِ یگ سالها

" 
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 ) اریسام (

شک  یگذره، ول یتو سرت م یچ فهممیمن نم اریسام -

 .ارمینکن به زودي سر در م

 یمبل نشسته ام و سخت به حرص خوردنش نگاه م روي
 مقاومت کنم تا دیکنم، چاره اي ندارم با

 نیو ا شودیم یاز ظاهر خون سردم عصبان د،یایب کوتاه

 :زند یبار داد م

که  ییشده که تو، تو یزنم پسر، چ یدارم با تو حرف م -

 هیدخترها هم متنفري االن با  نیاز بهتر

 ؟یگذرون یوقت م دیق یسبک و ب دختر

 قیه جا شوم و نفس عمجاب یکند کم یمعده مجبورم م درد
 یبراي گفتن ندارم، ب یبکشم، حرف

 :میگو یاي م کدفعهیو  لیدل

 .فرق داره دایو -

بار خونش  نیبود... ا نیکه زدم هم یحرف نیتر مزخرف
 و دیآ یبه سمتم م دیآ یبه جوش م
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 یبا صورت در هم و پر از اخم م ستم،یشوم با یم مجبور

 :دیگو

شدي که فکر کردي  رتیغ یقدر احمق و ب نیا یعنی -

 یتونه خوشبختت کنه؟؟ چ یاون دختر م

 یکه فکر کردي فرق داره هان؟؟ تو فکر م ديید ازش
 ؟ییدایو یتنها مرد زندگ یکن

دانم؟؟ چرا فکر کرده  یها را نم نیفکر کرده من ا چرا
 ازدواج کنم؟؟ من که دایخواهم با و یم

دستش را توي  یعصب ستم،یبار گفتم مرد ازدواج ن هزار

 :کشم یکوبد، ابرو در هم م یام م نهیس

به خداوندي خدا اگه اسمش بره تو شناسنامت، اسمت و  -

 زنم ، سامان که یاز شناسنامم خط م

از  یچیکنم ه یتو هم برو، از ارث که محرومت م رفت

 .یمحبت پدري هم محروم

 :میگو یم آرام

 ینه ي کوفتکارخو نیقدر، بزار من ا نینکن ا تیبابا اذ -

 .میزن یو نجات بدم بعد حرف م
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خانم که هنوز  دایو و یمون یمونه، تو م ینم یبعد حرف - 

 .یکنم دوسش داشته باش یباور نم

 خواي من ازدواج کنم؟ یمگه شما نم -

که بتونه بهت ثابت کنه  یکیبا  دا،ینه با و یخوام ول یم -

 دختر خوب هنوز هست، که همه مثل

معرفت  یکه همه ي دخترا ب ستن،یو اون دختر ن مادرت
 ینم دایکه و یدون یخودت م ستن،یوفا ن یو ب

 .تو رو درست کنه ضیفکر مر تونه

ضرب  نیاندازم و با پاي چپم روي زم یم ریرا ز سرم
 :دیگو یکه م رمیگ یم

 یکه بگم ارث تو بهت م یکن یکارا رو م نیاگه داري ا -

 زنم کور یازدواج کردنتم م دیدم و ق

 دتیاگه اون کارخونه دود بشه بره هوا تا د یحت خوندي،

 .دم یقرونم بهت نم هیبه زنا عوض نشه من 

 .دونم یم -

دختر خوب واست  هیزاري  یپس چه مرگته؟ چرا نم -

 اطرافت، نیکنم، اصال خودت بگرد بب دایپ
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 .کن دایدختر خانوم پ هی دوستات،

 :میگو یم یو عصب کالفه

 دایسامان پ ایکردي؟  دای؟؟ از همون جا که شما پاز کجا؟ -

 کرد؟؟

زند، سرم  یکند و محکم توي صورت م یرا بلند م دستش
 یزندگ تیچرخد، واقع یبه طرف چپ م

 یآوردم اما نم یم شیبه رو دیتلخ است، نبا اديیز ما

 : گذارد

همه  یعنیتو چه مرگته بچه؟ چون زن من مادري نکرد،  -

 ... ستند؟؟چونیزنا مادري بلد ن

 :سوزد یکنم، صورتم م یم نگاهش

،  میرس ینم جهیمن و شما به نت دست،یفا یحرفا ب نیا -

 .ریشب بخ

زنم  یم گاریبه س یکشم، پک محکم یتخت دراز م روي
 دهم، یهاي جا م هیو دودش را توي ر

 شیمادر را به رو ییوفا یحق دارد، حق نداشتم ب بابا
 یتلخ بودم، تلخ و پوچ ... باز گذشته ي لعنت اورم،یب
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مرد و  یآورد، کاش گذشته به جاي گذشتن م یم هجوم

 .خالص

ده سالم بود و سامان چهارده سالش، درست  یوقت درست
 یو روزهاي خوش، وقت یتوي اوج بچگ

 کیروبه راه است و من  زیکردم همه چ یفکر م که
 دارم دعوا و جر و بحث یمیخانواده ي خوب و صم

گذشت فقط  یشد و چ یچ دمیو بابا شروع شد، نفهم مامان
 از بابا دم،یروز مامان و چمدان به دست د هی

جا را دوست  نیخواست برود فرانسه، ا یشده بود، م جدا
 نیبهتر ایگفت خواهرش آن سر دن ینداشت ، م

بابا فقط گفت اگه  ،یتیمحدود چیرا دارد بدون ه یزندگ
 ببرد، دهدیرا نم شیخواهد برود فقط بچه ها یم

و رفت ...  دیکه قبول کرد، صورت ما را بوس دمیشن و

 .نیهم

اصال عالقه اي به پدرم نداشته ، که توي  دمیبعد ها فهم اما
 دوران نامزدي سامان و باردار شده و

 دهیادامه دهد، که زورش نرس یزندگ نیشده به ا مجبور
 از شر بچه راحت شود، نامزدي را به هم بزند و
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هم بعد ها ناخواسته باردار شده، به قول خودش ما را  من

 یاز آب و گل در آورد و رفت، و چون بابا م

براي نگه  یاست تالش گريیدل زنش با مرد د دانست
 نشیبهتر ایتمام زن هاي دن نیداشتنش نکرد، از ب

نه محبت... عشق مادري  دمیاست ، اما من نه وفا د مادر
 و عشق به شیاهایمادري که به خاطر رو دم،یند

 شیرا رها کند تمام باور بچه ها شیبچه ها گريید مرد
 که با رفتنش روح و دینفهم زد،یر یرا به هم م

از اندازه به او و آغوشش  شیکه ب یمرا کشت، من روان
 وابسته بودم، خواستم سر پا شوم، خواستم حق

اما...  میایخواستم هر جور مانده با رفتنش کنار ب بدهم،

 ...سامان نگذاشت

وقت حرفم را قبول نداشت، کاش مثل من فکر  چیه سامان
 کرد، آن وقت االن کنارم بود، اگر یم

 ینم هیاز بق ريیخ دیوفا باش یمادرت که ب دیفهم یم
 کنارت گريی... مادرت که ترکت کند دختر دینیب

جا بود، پنج سال است  نیمرت االن اماند تا آخر ع ینم
 ام، پنج سال است که برادر دهیکه سامان را ند
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هم از صدقه سري همان موجود پاك و دوست  نیا ندارم،
 است، نداشتن سامان زخم شد، درد شد، یداشتن

 .شود یتا ابد حال من خوب نم و

 )پنج سال قبل (

زد و  یبود، داد م یعصبان یاتاق سامان شدم، حساب وارد
 را محکم به گوشش یرفت، گوش یراه م

داد، براي خودمان مردي شده  یبود وگوش م چسبانده
 و ستیو چهار سالم بود و سامان ب ستیب م،منیا

 :دیباز هوار کش هشت،

 .یگیم یچ فهممینم دستیفا یطوري ب نیا نمتیبب دیبا -

 ... ــ

 زد: نعره

 نمتیبب دیکه جدي گرفتم؟؟ مگه نبود؟؟ من با یچ یعنی -

 .مارسا

کردم زل  ینگاهش م رهیرا قطع کرد و به من که خ تلفن

 :زد

 .رو سرت یچته؟؟ خونه رو گذاشت -
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 .یچیه -

 ؟یزن یجوري نعره م نیا یچیسر ه -

 :گفت یعصب

 .برم دیبا ،یچیه گمیم -

 :ستادمیا مقابلش

 جوري شدي؟ نیچته چرا ا گمیم -

 دیبا ار،یبرم سام دیبا فهمم،یکه نم گهیم ییزایچ هیمارسا  -

 .رو درو باهاش حرف بزنم

 ...سیقدر مهم ن نیبري؟ ا خوايیحالت م نیبا ا -

و خودم را بهش رساندم، متعجب  دمیهولم داد، دو یعصب

 :و کالفه گفت

 تو کجا؟ -

 .باشم دیبا ستیحالت خوش ن -

را روي گاز گذاشت و حرکت کرد کالفه  شیحرف پا یب
 گفتم:

 .کرد یزندگ شهیون زنم مهزار بار گفتم بد -
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 .ستنیهزار بارش گفتم همه مثل مامان ن نیمنم ع -

 .شناسم یمن مامان نم -

 :حرف دل خودم سوخت نیبا ا و

 .عوض شو اریسام -

 .میاز خودم راض -

 .اريیطرز فکر دووم نم نیبا ا -

 ري؟ یکه آوردم ، حاال کجا م ینیبیم -

 .خونشون -

 رهیخانه ي مارسا ترمز کرد، دستش به سمت دستگ جلوي
 حرکت فقط به مقابلش یرفت اما ب

ماند، بدون پلک زدن، رد نگاهش را دنبال کردم  رهیخ
 شد ادهیمرد جوان پ کی نیمارسا از ماش

 ...ي اول ضربه

سمت خانه رفت که مرد جوان بوق زد و مارسا بر  به
 گشت،مرد جوان شاخه ي گل را از پنجره

آورد و چند بار در هوا تکان داد، مارسا با خنده  ونریب
 گل را گرفت،
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 ...ي دوم ضربه

تکان  شیحرکت کرد و مارسا با لبخند دستش را برا نیماش
 داد، نگاهش که به ما افتاد دسش توي

خشک شد و گل از دستش افتاد،نگاه از او گرفتم و به  هوا
 د،یلرز شیکه دستها دمیسامان نگاه کردم، د

 یمتورم شد و مدام آب دهانش را قدرت م شیکه گلو دمید
 که چند بار خواست در را باز کند اما دمیداد، د

آمد، نگران  یم رونیاز دستش ب رهیو دستگ دینرس زورش
 گفتم:

 سامان؟؟ -

 . یخفه شو سام -

شد ، مثل آن روز که مامان رفت و بابا جان راه رفتن  ادهیپ
 يرا رو شینداشت جان نداشت، پاها

چشم بستم، صداي  دیبه مارسا که رس د،یکش یم نیزم
 چشم باز کردم، مارسا دمیبسته شدن در را که شن

خانه شده بود و سامان همان وسط خشکش زده بود،  وارد
 شدم و خواستم به سمتش بروم که ادهیپ
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 یپشت فرمان نشستم عصب نیبرگشت، براي هم خودش

 کاسه شیچشم هابه سمتم آمد و در را باز کرد، 

 :خون بود ي

 .نییگمشو پا -

 .حالت نیبا ا یکن یاالن رانندگ یتون یتو نم -

دستم را  ده،یاز عرق بود، رنگش پر سیاش خ یشانیپ
 شوم، ادهیپ نیو مجبورم کرد از ماش دیکش

 :را گرفتم دستش

 خوايیحالت کجا م نیا اري؟؟بایبازي در م ونهیچرا د -

 نمیبري؟ من که گفتم بودم، نگفتم؟؟ ا

 بره اون ور آب؟ خوادیم دلش

 :ام را گرفت قهی یي سرخ و حالت عصبچشم ها با

 دندونات یچرت بگ گهیکلمه د هیاگه  ،یخفه شو سام -

 .کنم یتوي دهنت خرد م و

 :ناجور است یلیشدم، حالش خ میتسل

 .نمیباشه بزار من بش -
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 .نمیش یخودم م -

 :دمیدستش را کش کالفه

کنار  دیبا یتلخه برادر من، ول قتیحق ،یتونیتو نم گمیم -

 تو هم مثل بابا، مثل هزار تا مرد اي،یب

پره اون وقت  یم یکیکه هر روز با  ديیخودت د گه،ید

 ...غصه خوردن دا نیا

را مشت کرد و محکم توي شکمم زد، از درد خم  دستش
 سوار یزانو زدم، عصب نیشدم و روي زم

رفت،  یاهیو حرکت کرد، با تمام سرعت، چشمام س شد
 نگاه کردم و خدا خدا کردم سالم برسد، نیبه ماش

گاز بدهد، نفس  نیفقط به ماش تیداشت موقع عصبان عادت
 فرستادم، که رونیحبس شده ام را با درد ب

شد و  ادهیپ دم،یرا شن نشیدنده عقب گرفتن ماش صداي

 :را گرفت میبازو

 ار؟؟یسام -

 :بود یمانیپر از درد و پش شیصدا

 .خوبم -
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، درد نفسم را گرفته بود،  نمیبنش یکرد روي صندل کمک

 یتوي معده ام م زيیکردم چ یحس م

 :جان گفتم یب جوشد،

 .نمیبزار من بش -

 حالت؟ نیبا ا -

 .حالم من از تو بهتره -

 من خوبم. -

 : گفتم کالفه

 . بکن خوايیبه درك هر کاري م -

 :دیتر پرس آروم

 درد داري؟؟ یلیخ -

 هی یکن یفکر م نکهیبودنته، درد من ا درد من احمق -

 تونه از مامان بهتر یشده که م دایدختر پ

 . باشه

 ... تلخ یلی... خدیخند تلخ

 همه مثل مامانن؟؟ یعنی -
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 .تر برو واشی -

 جواب من و بده؟ -

پلک  یگنگ، حت ج،یکردم، مثل روح بود، مات، گ نگاهش

 :زد ینم

 پس االن چته؟ ستن؟؟ین -

 :درمان یپر است از ضعف و درد ب شیصدا

 .گفت دوستم نداره -

با حال  د،یرس میمعده ام تا گلو اتیشد، محتو شتریدلم ب درد
 بد و خراب نگاهش کردم:

 ؟؟یگفت یچ -

همه ي  ستیگفت قرار ن م،یبه هم ندار یگفت اصال ربط -

 به ازدواج برسه، گفت از اولش ایدوست

 .قرار نبود هم

 یروي گاز فشار م شتریرا ب شیهر کلمه از حرفش پا با
 یم دیداد، سرعتش سرسام آور بود، چه با

 :گفتم

 ؟؟یعزا گرفت یاقتیل یآدم ب نیبه درك، واسه همچ -
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 امروز؟؟ دمید یمن چ -

 :و گفتم دمیرا چسب رهیدستگ

 . ادهیسامان سرعتت ز -

...سرعتش لحظه به لحظه گرفتیست...آرام نم دهیفا یب

 :...داد زدمشدیم شتریب

 !تر برو الکردار واشید  -

....حالش فهممیم شیرا از صداي تند نفس ها نیدارد...ا غم

 ...ناجور بد است

 :کردم اصرار

 !نمیسامان نگه دار من بش -

 درد داري؟ -

حالش دست خودش  دانمینفسم را فوت کردم...م کالفه
 نه شنودی..از آن موقع هاست که نه مستین

 ..داد زدم:کندیم ی..فقط خودش را خالندیبیم

 !یروان ديیگور باباي من...داري به کشتنمون م -

 همه ي زنا بد باشن؟ شهیحق با تو بود؟ مگه م یعنی -
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 یاست که گاه نیدردها ا نیو زجر آور تر نیاز بدتر یکی

 که فقط یرسیم تیاز زندگ ییجا کیبه 

را تماشا  زتی...رفتن عزنی...همیتماشا کن یتوانیم
 را شیرانی...ویکنی...غم داشتنش را تماشا میکنیم

 د،یای...کاري جز تماشا کردن از دستت برنمیکنیم تماشا
 تماشا کردن ها، باز فقط نیاست ا یبزرگ بتیمص

 :کردم التماس

 !یبرو لعنت واشیسامان به بابا رحم کن،  -

چشم پر شد،نگاهم کرد  شیچشم هابغض دارد،  شنود،ینم
 و دیکش ریشد..دلم ت یبرق زد و خال شیها

 شد یم شتریهر لحظه ب دردش

ما  نیآمد و ماش یم ابانیخ گریکه از طرف د یونیکام به
 شدم و نعره رهیخارج شد خ نیکه از ال

 :زدم

 !سامان جلو تو نگاه کن -

 نیشده بود و ماش رید یرا باهمه ي توانم گرفتم ول فرمان
 برخورد کرد، پوست ونیمحکم با کام
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 سیشد...احساس کردم از هم باز شد، خ دهیام کش یشانیپ

 ...درددمیعرق نفهم ایشد، خون بود 

از روي  یبود...سرم را به سخت نی...سرم سنگداشتم
 ام تا روي لبم یشانیداشبرد بلند کردم، خون از پ

و گنگ به  جیزبانم حس کردم، گ ریو طعمش را ز ختیر
 سامان گریکه د یشدم، به سامان رهیسامان خ

نور نداشت... جان نداشت... به  شیچشم ها... که نبود
 قلبم را از کار انداخت... که کبارهیکه  یصورت

 یپلک زدن نگاهش م یخواست... ب یدل م دنشید
 ونیکه سامان بود با کام یو گنگ...طرف جیکردم... گ

درها را کرده بود له شده بود، مردم تالش کردند  برخورد

 :زدم شیباز کنند با وحشت صدا

 ...سامان؟سا

 ...دمینشن ییصدا

 :دیرا باز کرد و پرس نیدر ماش یجوان مرد

 ن؟ییپا ايیب یتونیحالت خوبه؟ زنگ زدم اورژانس م آقا

کردم..دستم را گرفت، دستش را پس زدم باز به  نگاهش
 سامان نگاه کردم دستم را به سمت شانه
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افتاد گردنش خم  یروي صندل دمش،یبردم و عقب کش اش

 میفروغش جهنم را برا یي باز بچشم هاشد و 

را فراموش کرده  میکرد،دردها یتداع
..شک نداشتم زنده است..حق نداشت دمیلرزیبودم...م

 .. حقردیبم

کمک  خواستندیکه م دمیبرود..صداي چند نفر را شن نداشت
 بغلش اریاخت یاراده و ب یشوم..ب ادهیکنند پ

 کنهیبغلت م یکس یوقت اری" سامگفتیبهم م شهیهم م،کرد
 خشک و دیدستات نبا یکنیو بغل م یکس ای

احساسات خرج کن  کمی یکنارت...داداش فتهیاحساس ب یب
 ام کرده وانهی" حالت تهوع دندتیزن ا چارهیب

شوك زده فقط نگاه کردم، نه خبري از بغض بود نه  ،
 یاشک، دستم را لرزان روي نبض دستش م

کشد ...نبض ندارد..سرد است آن قدر که  ینم گذارم،نفس
 جی..سرم گدمید یشدم...تار م ادهیسردم شد، پ

 :را گرفت میبازو یکی..رفت

 !حالت بد نیبش ایجوون ب -
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تا  یباش دهید تیچشم هارا جلوي  زتیجان دادن عز دیبا

 کیچه حال بدي است، که  یبفهم

بدتر،باالتر، فراتر ازدرد و غصه و غم و  ییزهایچ
 یواژه ها در برابرش کم م یهم هست که حت بتیمص

و نشد داد  دمیو مردم. .د دمیندارند،...من د یو اسم آورند
 و نفسم نرفت، من دمیو نمردم، د دمیبزنم، د

 که هنوز زنده هستم؟؟ شعورمیکلفتم؟ من ب پوست

سامان و گذاشتن روي  یک د،یآمبوالنس رس یک دمینفهم
 برانکارد، دو مرد به سمتم آمدند تا کمکم

 دیاجازه ندادم، به سمت سامان رفتم پارچه ي سف یول کنند
 اگر یحت یعنی نیو ا دنیرا روي صورتش کش

به نقطه  دنیرس یعنیتمام... یعنینداري...باور کن،  باور
 لیاي که بعد از هر نفس دنبال دل

چشم  دم،یزدم، پارچه را کنار کش...کنارش زانو گرديیم
 را نداشتم، دل دنشیبسته بود و من دل د شیها

صورتش را هم نداشتم...مات ماندم، الل شده بودم،  دنید
 کردم حرف یشده بود، تالش م دیرنگش سف
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 میچشم هاشد،  یکنم، نم هیکنم، داد بزنم، گر شیصدا بزنم،

 گرید فهممی... مدیکش ریرفت، قلبم ت یاهیس

دست سامان را  کند،یندارد، خدا هم فقط تماشا م تحمل
 دستم شهیمثل هم تواندینم گریگرفتم سرد بود..د

دادم از بس برادرم  یو فشار دهد...داشتم جان م ردیبگ را
 قرار بود گریجان نداشت، از بس نبود ..از بس د

 دمش،ید ینم گریرفت د یاهیس میچشم ها... نباشد
 ابانیجان کف خ ی. بدمینشن گریکر شد د میگوشها

 .!!.برد ی... و کاش خدا مرا هم مافتادم

 مرد نیا ییقدر بزرگه تنها اون

 .!!..غرقش کرد شهینم ایتو در یحت که

 الیناز

هر دو سوار  م،یرویم رونیاز دانشگاه ب نینوش همراه

 :دیگویو م کندیحرکت م میشویم نیماش

کار  یو چ میکجا بر خوادیخب حاال بهم بگو دلت م یلیخ -

 سر ادیب زهیتا حوصله ي دوش میکن

 !جاش
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 :میگویم بندمیطور که کمربندم را م همان

 ديی...من دلم هوس لواشک زرشک کرده مغازه ددونمینم

 !نگه دار بخرم

 :دیگویو م ردیگیخنده ام م کند،ینگاهم م متعجب

سر  ادیمرض، تو با خوردن لواشک زرشک حوصلت م -

 !جاش

 کارکنم؟ یچعه خب هوس کردم  -

 :دیگویو م کندیسوپر مارکت ترمز م جلوي

 !خوامیبخر من لواشک نم پسیمن چ واسه

 نیکردن سوار ماش دیو بعد از خر شومیم ادهیخنده پ با

 :میگویو م شومیم

 !کن سردمه ادیبخاري و ز نینوش

اصال  کندیو شروع به خوردن م ردیگیرا از دستم م پسیچ
 ادیبخاري را ز کندیهم به حرفم توجه نم

 ...کندینگاهم م خورمیو همان طور که لواشک را م کنمیم

 ه؟یچ-

 چه طرز لواشک خوردنه؟ نیا -
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 : میگویم متعجب

 خورم؟یچه طوري م مگه

 .پر سرو صدا..دهنم آب افتاد -

 : میگویو م رمیگیخنده لواشک را به سمتش م با

 ؟یکنیخب بخور چرا مقاومت م -

 کندیاندازد و حرکت م یم میرا روي پاها پسیچ

ترشه من  یلیدلش و ندارم زرشک خ کنمیمقاومت نم -

 خوريیهمه رو م نیموندم تو چه طوري ا

 !ایکنیم ضعف

 !دمیخر یواست م گهیجور د هی یگفت یخب م -

 م؟یکجا بر یگ ینم ،یکن یولخرج خوادیتو نم -

که چپ  گذارمیي لواشک را داخل دهانم م هیتک نیآخر

 :میگویو م خندمیبلند م دکنیچپ نگاهم م

 !لواشک خورد شهیبابا خب بدون سر وصدا که نم اي

 کنمینگاه م ابانیبه خ شهیاز ش دیگویلب زهرماري م ریز

 :میگویو م
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 !اومد یکاش برف م -

 یآدم برف یرفتیاصال، البد م یستین ییسرما نکهیآره نه ا -

 !کرديیدرست م

 !میرفتم، من عاشق برف باز یکه م یدونیم -

 !بودي گهید یکیکه عاشق  روزیتا د -

 دیگویم ییلب اي بابا ریز کنم،ینگاهش م رهیسکوت و خ با

 :میگویجدي م کندیو نگاهم م

 ؟ینکن ادآوريیباشم و تو  الیخ یبار من ب هیشد  -

حق تمام و کمال با شماست  کنمیجا اعالم م نیمن از هم -

 !و من به شدت غلط کردم

...جدي نگاهم شودیم رورویز دنشیدلم براي د یول خندمیم

 :کندیم

 !؟ایتوي رو یباز رفت ای ديیبخش -

فکر  زيیچ چیبه ه دیبا یگاه کندیگل م طنتمیش
 زیهمه چ یبا خودت فکر کن دیبا ی..گاهینکن

سري از احساساتت  کیمجبوري  یراه است...گاه روبه

 ...ريیبگ دهیرا ند
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 !بخشمتیلواشک و کامل بخوري م نیاگه ا -

 دهدیو با حرص جواب م کندیاخم نگاهم م با

 !...واالیصد سال نبخش خوامیم -

 !شم ادهیپس نگه دار من پ -

 ؟یکنیم تیچرا اذ کنما،یناقصت م زنمیم الیناز -

دوست دارم مخصوصا  تینها یبه سر گذاشتن را ب سر

 :باشد نیاگر آن آدم نوش

 یو م شمیم ادهیمن پ ای خوريیلواشک و م نیا ای نینوش -

 !رم خونمون

 یبه لواشک م ی...نگاهرمیگیرا به سمتش م لواشک
 آب دهانش را قورت یاندازد و به طرز با نمک

 :دیگویو م دهدیم

 !بهت بگم زيیچ هی دیقبلش با یول خورمیم باشه

 خندمیته دل م از

 !بگو -

 :دیگو یو م ردیگیو لواشک را م کندیترمز م ابانیخ کنار
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 !یبش اریسام یب شاالیا -

از آن  کنمیو با لذت نگاهش م زنمیم دنیرا به نشن خودم
 دسته ي نادر از دخترها است که دل

را ندارد تکه اي از لواشک را داخل دهانش  یترش خوردن
 و از ضعف شودیدر هم م شیو ابروها گذاردیم

 :دیگویو م بنددیرا م شیچشم ها

 !ترشه یلیخ خوريیم ناروینازي تو چه طوري ا ريیبم

 !یمونیمثل پسرا م ستیترش ن اصالم -

 :کندینگاهم م تیمظلوم با

 !افتم رو دستت یبخورم از ضعف م گهیمن د گهید ببخشم

 : خندمیم

 م؟یباشه قبول...حاال کجا بر -

 :کندیو حرکت م کندیرا سمتم پرت م لواشک

 !یکه من مردم از ضعف و گرسنگ یچلوکباب هی میبر -

...از ته دل خندمیم شیبازي ها وانهید نیته دل به ا از
 متعجب کندیدلتنگم...کنار رستوران ترمز م

 :میگویم
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 بري غذا بخوري؟ خوايیتو جدي م -

برنامه واسه  هیبعد  میغذا بخور میآره بابا گرسنمه، بر -

 .میگشت و گذار بزار

 :شود ادهیپ زارمیو نم رمیگیرا م دستش

مامان پري تا االن  میخونه ي ما غذا بخور میبر نینوش -

 میدرست کن زيیچ هی میکالس داره بر

 !غذا آماده باشه ادیم

 :دیگویو م بوسدیخنده صورتم را م با

واسه  میتو، باشه بر یقدر مهربون نیبرم که ا قربونت
 درست کنم انگشتاش و ییغذا هیمامان پري 

 !بخوره

 میشو یوارد خانه م یوقت کند،یو حرکت م میخندیم هردو
 خانه خوردیاز گرما به صورتم م یموج

و  دهدیروي کاناپه لم م نیسکوت کامل فرو رفته نوش در

 :دیگویم

 !کن دارمی..نازي غذا آماده شد بشیآخ
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...کوله را در هوا کنمیرا به سمتش پرت م یپشت کوله

 :میگویبا خنده م زندیو قهقهه م ردیگیم

 !بدو زود باش یآشپزي کن یخواست یمگه نم -

آورم  یمانتو و مقنعه ام را در م شومیهم وارد اتاقم م بعد
 را میتنم است، موها ییمویل کیتون کی، 

را داخل  نینوش م،یآ یم رونیو از اتاق ب بندمیتر م محکم
 آشپزخانه که درست مقابل اتاق من است

 خچالیکردن  رورویمشغول ز رومیبه سمتش م نمیبیم

 :است

 اونجا؟؟ خوايیم یچ -

 :دهدیسرش را بلند کند جواب م نکهیا بدون

 د؟یدرست کنم، دار یماکاران خوامیگوشت چرخ کرده...م -

 :میگویو م رمیگیرا م شیبازو

 !سوخت خچالیبرو کنار  ایب میدار آره

 دارمیبرم زری..بسته ي گوشت را از فررودیخنده عقب م با
 را نیکه نوش بندمیرا م خچالیو در 
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 یبا حرص م نمیب یم نتیرو کردن کاب رویز سرگرم

 :میگو

 ؟ خوايیم یچ یختیهمه جارو به هم ر نینوش

 !گهید خوامیخب قابلمه م یزنیعه چقدر غر م -

 :میگویو م کنمیحرص نفسم را فوت م با

 !برو کنار ایب

که جلوي چشم  یو من قابلمه ي کوچک رودیخنده عقب م با
 را نیکه باز نوش دارمیاست را برم

 :میگویبلند م نمیبیگشتن کشوها م مشغول

 ن؟ینوش -

 !خوامیچاقو م رمیپوست بگ ازیپ خوامیزهرمار..خب م -

از دستش حرص خوردم بالخره غذا را  یکل نکهیاز ا بعد
 دو فنجان چاي نینوش م،یآماده کرد

 :دیگویم شودیو همان طور که وارد سالن م زدیریم

 !سخته ها یلیآشپزي و خونه داري خ میخودمون نازي

که  مینینش یو هر دو روي کاناپه م رومیم همراهش

 :دیگویم
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حاال غذا آماده  دیرسیفکر کن االن شوهر من از راه م مثال

 داغ که ازیبوي پ ؟یشده خودم چ

..لباسامم که عوض نکردم، موهامم که شونه نزدم، دمیم

 !که نکردم، پوووووف واقعا سخته شممیارا

 :میگویو م خندمیم

 !ريیگیسخت م ستین سخت

انگار چند ساله داري شوهر داري  یگیجوري م هی -

 !یکنیم

هر  شودیمامان پري وارد خانه م ن،یاتمام حرف نوش با
 یمامان قد متوسط م،یشویدو از جا بلند م

 یو گونه هاي تپل و صورت دیتپل، پوست سف کلیبا ه دارد
 نیاش کرده...نوش یدوست داشتن یلیاش خ

و پالتو اش را  فیو ک رومیمن به سمتش م کند،یم سالم

 :دیگویبا لبخند م دهمیو سالم م رمیگیم

دستتون درد  ادیم ییسالم به روي ماهتون، چه بوي غذا -

 !نکنه

 :دهدیجواب م نینوش
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راستش نازي  هیحرفا چ نیپري خانم ا کنمیم خواهش

 یول میرستوران کباب بخور میاصرار کرد بر

بر  گفتم چه کاري االن مامان پري خسته از سرکار من

 !میدور هم بخور میغذا درست کن میبر گردهیم

مامان پري با خنده  کنم،یي گرد نگاهش مچشم ها با

 :دیگویم

 !سرد شد تیچا زمیعز نیاومدي...بش خوش

و من  رودیبه سمت اتاقش که کنار آشپزخانه است م و

 :زل زدم نیهمچنان به نوش

 !سرد شد تیچا نیبش ایب -

و  خنددیم زنم،یو محکم توي سرش م مینینشیم کنارش

 :دیگویم

چرت و پرتاي من و باور  نیحاال حرص نخور مامانت ا -

 که شناسهینکرد، دختر خودش و م

 شناسه؟ینم

 !زاريیجا واسه من آبرو نم چیه نینوش -
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از جا بلند  خوردیکه تلفن همراهش زنگ م خنددیم بلند

 :دیگویو م شودیم

 اتاقت؟ برم

 ه؟یمگه ک -

 !گمیحاال بعد واست م -

ام  یشانیبه پ یدست جیگ بندد،یو در را م شودیاتاقم م وارد
 زیتا م شومیو وارد آشپزخانه م کشمیم

 .نمیرا بچ غذا

 اریسام

 !رونیي نفهم گمشو ب کهیغلط کردي مرت یلیتو خ -

و  کندینگران نگاهم م شود،یبا عجله وارد اتاق م بهرام

 :دیگویم

 شده؟یخبره؟ چ چه

 :زنمیم داد

 !رو از جلوي چشمام ببر، اخراجه کهیمرت نیا -

 شده؟ یچرا مگه چ -

 :دهم یدهد اجازه نم حیتوض خواهدیم محمودي
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 !رونیبهرام گفتم ببرش ب -

 رونیو هر دو از اتاق ب ردیگیدست محمودي را م بهرام
 کشم،یم میبه موها یکالفه دست روند؛یم

کنم  یآورم و روشنش م یم رونیرا از پاکت ب گاریس
 را توي گاریافتد...س ینگاهم به قاب عکس سامان م

 زیرا روي هم روي م میدستها کنم،یخاموش م گاريیجاس
 میو سرم را روي دست ها گذارمیم

 !...گلوي آدم است خیگذرد... مدام ب ی...گذشته نمگذارمیم

 ) پنج سال قبل(

دم، به کمکم را به زحمت از سر خاك به خانه آورده بو بابا
 را شیقرص ها د،یروي تخت دراز کش

حالش را  یو خواستم از اتاق خارج شوم که صداي ب دادم

 :دمیشن

 ار؟؟یسام -

 ...ستادمیا

 .. .برنگشتم
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را  دنشیدل د دم،یکش قیرا بستم و نفس عم میچشم ها
 کاسه ي شیچشم هاشده بود،  رینداشتم، پ

به هوش  یمن از وقت یکرد، ول یبود، قلبش درد م خون
 ی...نمختمیقطره اشک نر کی یآمدم حت

شکست فقط  ینم نیبغض سنگ نی...اتوانستمی..نمشد
 شهیشده ي سامان روي ش یمغز متالش ریتصو

 :بود..جواب دادم میچشم ها جلوي

 بله؟ -

 !باهات کار دارم نیبش ایب -

 ....دلم گرفتدیمحکم مردانه اش لرز صداي

 تر شد... نیداشت.. بغضم سنگ بغض

 ...ام درد گرفت یداشت... تمام زندگ درد

بودن پدرم بود...  میروي تخت نشستم، تنها آرزو کنارش
 من از رفتن ها...از از دست دادن ها..از

 ..ترسمیها م نبودن

قدر  نیسامان چش شده بود؟ چرا ا یبگ خوايیهنوز نم -

 سرعت داشت؟
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غم و  نگاه پر از کی ق،ینگاه عم کیکردم... نگاهش

 کردن هی...دلش گردیمعنا، چانه اش لرز

کرد، فکر  یاما فکر غرور مردانه اش را م خواستیم
 یبراي من کوه باشد... محکم باشد... که کم نکهیا

 :و گفتم دمیاش را بوس یشانیکند... پ آرامم

 ! بابا... بخواب بخواب

 ...بلند شوم مچ دستم را گرفت خواستم

کردي؟ سر دختري که دوسش  شیتو عصبان اریسام -

 داشت باز بهش سرکوفت زدي؟

 یمن عصبان یعنی.. دینگاهش کردم... پشتم لرز متعجب
 اش کرده بودم؟ من مقصربودم؟ از جا بلند

..با خشم دیکش ریچانه ام را محکم گرفت...زخم سرم ت شد

 :گفت

 شیتو عصبان گمیم ؟یگرفت یبا توام پسر چرا الل مون -

 باال برو و تصادف کردي که سرعتش و

 کرد؟

 !دونمینم یعنینه بابا...نه،  -
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 :تر شد داد زد یعصبان

بخشمت  یبه خداوندي خدا اگه بفهمم مقصر تو بودي نم -

 گفته همه مثل زن ید نامسلمون ک

و کردي جهنم و  تیچرا زندگ ؟یشیچرا عوض نم منن؟
 چرا هر روز و هرشب به ؟یکنیدختر نگاه نم هیبه 

 ندارن هان؟ اقتیدخترا ل یگفت یو م زديیم هیکنا سامان

را قبول داشته  شیحرف ها نکهیآرام باشم.. نه ا نکهیا نه

 :باشم... احترامش واجب بود و داغش تازه

 !من نبود ریبابا جان، تقص -

 شد؟ یپس چ -

 !شد یاز دست مارسا عصبان -

 :دینگاهم کرد.. زمزمه وار پرس ناباور

 چرا؟؟ -

 !اریبخواب جان سام میزنیحرف م بابا بخواب بعد -

 چرا؟ گمیبهت م اریسام -

.. بلند شدم و پشت به بابا مقابل دمیکش میتوي موها یدست
 را داخل میدست ها ستادم،یپنجره ا
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 زیهمه چ دمیکش یقیرنگم بردم نفس عم یشلوار مشک بیج

 :کردم... در آخر هم گفتم فیرا گفتم.. تعر

.. از نظر من تمام تصور جان.. پدر من... سرور من. بابا
 پسر نسبت به زنا از مادرش شکل کی

توي دختر مورد عالقش دنبال  یگاه ی...حترهیگیم
 ... مناشی..دنبال مهربونگردهیمادرش م اتیاخالق

از  یتصور خوب چیبه مامان ندارم... پس ه یخوب تصور
 نیگذارتر ریو تاث نیو بهتر نیندارم.. اول یزن چیه

... کردیپسر مادرشه، سامان مثل شما فکر م هی یزندگ زن
 بابا من به شد؟؟یچ یجلو رفت..عاشق شد.. ول

... رفتن ستیدارم، الاقل االن که سامان ن ازین ینیبدب نیا
 ...من همه يینیبدب نیسامان دامن زد به ا

کنه  یمو کردم سامان و آروم کنم و نزارم رانندگ یسع
 نیغم اون قدر بزرگه که به ا نیا دونمی...میول

اصال خوب  دمی...شاشهیحالمون خوب نم ایزود

 .که تا ابد داغم یکیمن  یعنینشه...

..بغضم دمیاش را شن هیسمت در رفتم... صداي گر به
 آمدم و در را رونیتر شد از اتاق ب ریگلوگ
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در دلم...روي  زيی...وارد اتاق سامان شدم...چبستم

 شد...به سمت تختش رفتمسرم...توي قلبم..آوار 

و  دیها نشسته با لباس سف لمیف نیچرا؟ چرا مثل ا دمشیند
 نگاهم کند و احتماال لبخند هم بزند؟ سرم را

...روي تختش دراز زمیبالشت نگذاشتم که اشک بر روي
 را از توي شیکه حسش کنم...لباس ها دمینکش

 ستادهیکه بو کنم و تنم کنم... من فقط ا دمینکش رونیب کمد
 همه یو ه دمیچرخ یبودم وسط اتاق وم

... ستین گریآمد د یم ادمی یکردم و ه یرا نگاه م زیچ
 بستم و یرا م میچشم ها یخود آزار بودم که ه

 انیچرا م دانمیکردم؟ نم یم ادآوريیي تصادف را  صحنه
 شناسنامه ي سامان ادی یهمه بدبخت نیا

شناسنامه اش  که صفحه ي فوتش پر شده بود... که افتادم
 کیلب  ریباطل شده بود... و من فقط ز

 :را تکرار کردم زيیچ

 !بخشم یمن خدا رو نم -

شدن ندارد...من  یشدن و خاک یخوردن که زخم نیزم
 خوردم...آن قدر محکم و کاري که نیزم
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... کندیدرد م میبلند شدن ندارم..که تمامه تمام زندگ ناي

 با نبودن سامانمن با نبودن مادرم کنار آمدم اما 

دانست که  یدانست؟ نم یرا خدا نم نی... اتوانمینم گرید
 فقط تماشا کرد؟ پنجره ي اتاقش را باز کردم

وجود نداشت... مزخرف است که خاك سرد  یژنیاکس
 واژه ی... اصال در کل فراموشبردیاست و مهر را م

 ییروز سرت به جا کی نکهیاست... مگر ا یمزخرف ي
 در دی...و شایات را از دست بدهبخورد و حافظه 

 کیکار... کیحرف ..  کیمخصوص  یفراموش کل
 فراموش شودیرا نم یآدم چیاتفاق باشد...از نظر من ه

از  ییجا کی.. همه جا... تا آخر عمر در شهیهم کرد،
 هست... مگر یماند... و تو هر کاري کن یذهنت م

باشد، و من امروز دلم  یحافظه ات مثل ماه نکهیا

 !ها را داشتم...که ندارم یحافظه ي ماه خواستیم

 نیدلم گرفته نه از تو، از تمام زم"

 نبود دلم را به آسمان ببرد"...؟؟ یکس

 الیناز
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ورقه هاي  حیمامان نشسته ام، مامان مشغول تصح کنار

 ریدانش اموزانش است، مامان دب یامتحان

روي کاغذ  ینگاه مه،یب میاست و پدر کارمند قد اتیادب

 :میگویاندازم و م یامتحان م

 !گناه داره گهید دیدادینمره و بهش م میمامان حاال اون ن -

 :دیگویو م کندیمطالعه اش نگاهم م نکیباالي ع از

ساده  نینه ا ایبچه درسخون و تنبل باشه  نیب یفرق هی دیبا
 سوال امتحان و نتونسته جواب نیتر

 !بده

همه حرص خوردنش، صورت تپلش  نیبه ا زنمیم لبخند

 :میگویو م بوسمیرا م

نمره رو  میحرص نخور قربونت برم، خب اگه اون ن حاال

 !شد یتک نم یالاقل طفلک دیدادیم

 ییبسوزه بلند شو دو تا چا نایدلت واسه ا خوادیتو نم -

 !میبخور زیبر

 دهد،یو گردنش را ماساژ م دهدیم هیکاناپه تک یبه پشت بعد
 و وارد آشپزخانه شومیاز جا بلند م
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 ینیرنگ را داخل س دیهمان طور که فنجان هاي سف شومیم

 :میگویم گذارمیم

بالخره  دینیبب دینشد؟ با خاله حرف نزد مایخبري از س -

 نه، دلم لک ایبه خواستگارش بله داده 

 !مسافرت ای ،یعروس هیواسه  زده

 :دهمیبه مامان پري هم گوش م زمیریطور که چاي م همان

تا االنم که  کنهیداره فکر اش و م گفتیواال خالت م -

 !خبري ازشون نشده

آن را  شوم،یو وارد سالن کوچکمان م دارمیرا بر م ینیس
 نمینشیو باز کنارش م گذارمیم زیروي م

 :پرسد یم که

 و مسافرت کردي؟ یشده تو هوس عروس یچ حاال

 امیتو خونه، از دانشگاه م دیپوکخب قربونت برم دلم  -

 یچ گهیرم دانشگاه د یخونه از خونه م

 ! برم ییتا جا نیبا نوش بشه

 :کندیمادرانه اش گل م طنتیش
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نه  گهید یوقت شوهر دادنته، شوهر کن گهیپس د - 

 ره نه صبح تا شب تو خونه یحوصلت سر م

 !میریگیهم که واست م یجشن عروس اي،

 :اش رهیاز نگاه خ کشمیخجالت م یو کم کنمیم اعتراض

 !دی، چاي تون و بخور دینکن تمیعه مامان اذ -

و من چقدر  رودیلب قربان صدقه ام م ریو ز خنددیم
 یکنارش حالم خوب است..مامان پري راست

هنوز  کنمیمن است...نگاهش م یپري زندگ یراست
 و رومیتر م کیمشغول ماساژ گردنش است نزد

و  دیگویم یلب قربون دستت ریز دهمیرا ماساژ م گردنش
 و وارد اتاقم شومیبعد از خوردن چاي از جا بلند م

و  میزنیحرف م یکل رم،یگیرا م مایو شماره ي س شومیم
 هم چنان در حال فکر کردن است و دیگویم

چرا به خودش فرصت عاشق شدن نداده فقط  دانمینم
 فرصت انتخاب شدن داده نه انتخاب کردن..صداي

 رونیب دنشیو براي د شومیاز جا بلند م شنومیا را مباب سالم
 با لبخند باردیاز چهره اش م یخستگ روم،یم

 :میگویم
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 !دیخسته نباش ییسالم بابا -

آورد  یو همان طور که کتش را در م کندیلبخند نگاهم م با

 :دهدیجوابم را م

 !یسالم به روي ماهت باباجون، در مونده نباش -

کاغذهاي امتحان فارغ شده و مشغول  حیاز تصح مامان
 شام است، من هم براي بابا زیم دنیچ

 یخوش بخت یعنیها  نی...و از نظر من همزمیریم چاي
 را ... با تمام یکس کیرا... زيیچ کیفقط من 

کم دارم،بعد از صرف شام مشغول شستن ظرفها  وجود
 از فیهستم، مامان و بابا گرم صحبت کردن و تعر

 هستند،کاري  مسائل

 شانیتنها ریو با گفتن شب بخ کنمیرا خشک م میدستها
 و باز کشمیروي تخت دراز م گذارمیم

 !شودیم ییهوا دلم

 دیکه گردش روزگارش به من که رس ی...دلتنگ کسدلتنگم

 ..!.ستادیاز حرکت ا

 اریسام
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افکار درهم مشغول انجام کارهاي کارخانه هستم که  با

 اسم دنیبا د خوردیتلفن همراهم زنگ م

تحملش را  گرید قتایحق شود،یم لیحالم تکم یخراب دایو
 شومیدهم و باز سرگرم کار م یندارم، جواب نم

 رهیخ یبه صفحه ي گوش خوردیمجدد تلفن زنگ م که

 :دهمیجواب م عیشماره بابا سر دنیو با د شومیم

 .سالم -

 :است یپر از استرس و نگران شیصدا

 بابا؟ ییکجا ار؟یسام -

 شده؟ زيیکار چسر  -

 !شمیکارخونه پ ایپاشو ب -

 افتاده؟ یچرا؟ اتفاق -

 دیبا مینیبب ایگرفته همه ي جنسا سوخته پاشو ب شیانبار آت -

 !میکار کن یچ

 :پرسمیو متعجب و نگران م شومیجا بلند م از

 شده؟ شیزیهم چ یآخه چرا؟ کس -

 گه؟ید ايینه خداروشکر.م -
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و همان طور که به سمت  دارمیبرم یصندل یرا از پشت کتم

 :میگویم رومیدر م

 !فعال ام،یم دارم

 نیبه کارها با اصرار من بابا سوار ماش یدگیاز رس بعد
 تا براي استراحت و دور بودن از شودیم

 هیتک یصندل یسرش را به پشت م،یبه خانه برو استرس
 رهیو باز به روبه رو خ کنمینگاهش م دهدیم

 :شومیم

 ست؟ینقرصاتون همراهتون  -

 !حالم خوبه نترس پسر -

 :پرسمیم عیو سر زندیدر ذهنم جرقه م یسوال کدفعهی

 نه؟ ای دیکرد مهیجنسا رو بالخره ب -

 :دیگویو م کندیم نگاهم

 یتوي مهمون شیآره نگران نباش،بهت که گفتم چند ماه پ -

 فرامرز (پدر بهرام) اقاي مهدوي هم

که  میکردیدر مورد مسائل کاري صحبت م میبود،،داشت
 نه ادیکردن کاال، منم ز مهیبه ب دیصحبت رس
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بود نه به فکرش بودم اونم واسم چند تا نمونه از  ادمی

 نبودن و چه طوري مهیکه ب ییکاالهاي کارخونه ها

 راهیب دمیوگفت،خالصه منم د دنیخسارت د یبه چه نوع و
 مرد یلیخ اد،یم شیپ گهیاتفاق د گهینم

چه  یدونیبده اگه حرفاي اون نبود م رشیخ ،خداینینازن
 و دارو یکل زندگ ار؟یسام میکردیم یضرر هنگفت

 !رفتیم ندارمون

پارك  نگیرا داخل پارک نیو ماش کشمیم یراحت نفس
 بابا خسته روي میشویم ادهیهر دو پ کنم،یم

 نییکه سوسن خانم مستخدم خانه از پله ها پا ندینشیم کاناپه
 حدودا پنجاه ساله که چند ی...زندیآ یم

 دهدیسالم م رسدیمشغول کار است به ما که م شودیم یسال

 :میگویکه م

آب با قرصاي بابا رو واسشون  وانیل هیسوسن خانم  سالم،
 !اریب

 . چشم -

و به  برمیم نمیشلوار ج بیانگشت دستم را داخل ج چهار
 ام را که رهی...نگاه خکنمیبابا نگاه م
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 :دیگو یو م زندیم یجان یلبخند ب ندیبیم

 !خسته اي نیبش ایپسر؟ چرا ماتت برده؟ ب هیچ

جان تري  ی... لبخند بسوزدیم شیها یبراي خستگ دلم

 :میگو یو م دهمیم لشیتحو

 .رمیدوش بگ رمیم من

 المیخ دهدیاب را همراه قرص به دست بابا م وانیل سوسن
 راحت شیکه از خوردن قرص ها

 یکت مشک شومیوارد اتاقم م رومیاز پله ها باال م شودیم
 دکمه هاي کنم،یرنگم را روي تخت پرت م

که صداي تلفن همراهم را  کنمیباز م یکی یکیرا راهنمیپ
 دکمه شومیم رهیبه کتم روي تخت خ شنومیم

 بیو تلفن همراهم را از ج کنمیرا باز م راهنمیآخر پ ي
 حداقل شدیم یآورم..کاش بابا راض یم رونیکتم ب

 :دهمیرا بدهم ناچار جواب م دایپدر و پول

 بله؟ -

 اخه؟ ديیتو جواب نم یحالت خوبه؟ چرا گوش ار؟یسام -
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و به گردنم  ستمیایم نهییجلوي آ برمیم میتوي موها یدست

 شده نگاه یاهیکه پر از دوده و س

 :دهمیو جواب م کنمیم

 !بودم گرفتار

 ؟ییحالت خوبه؟ االن کجا -

 !خونه -

 :پرسدیتر م میمال

 رون؟؟یب میگرفته امشب شام و بر یلیدلم خ اریسام -

 !بخوابم خوامیم دایخستم و یلیخ -

 :دردانه ي جناب صفوي شودیدلخور م شیصدا

 .. کاري نداري؟یباشه هر جور راحت -

 یو در حال حاضر به کارم هم نم ستمیبلد ن دنیکش ناز

 :دیآ

 !نه خداحافظ -

 !شومیو وارد حمام م کنمیرا روي تخت پرت م تلفن

 زنم شکسته هاي مانده را یمدام بند م"
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 .!.."یهاي لعنت شهیخورد هم یدوباره م ترك

 الیناز

دوستم  یلیخ کنمیحس م م،یباهم حرف زد یکل امروز

 !ترسمیداره، م

 :پرسمیو م نمینشیتخت م روي

 ؟یترسیم یچ از

 تیآدم و اذ یخب به هر حال دوست داشتن هاي افراط -

 من و دوست اديیهم ز ماین کنه،یم

 !داره

 :میگویو م خندمیم بلند

 بله رو بدي؟ خوايیبه نفست من و کشته، حاال م اعتماد

عاشقاي  میشب عروس ترسمینازي؟ م ترسمیاز بله گفتنم م -

 ییبال هیچاکم از راه برسن و  نهیس

 .ارنیب ماین سر

 !بسه مردم از خنده نیواي نوش -

 :دهدیادامه م همچنان

 ه؟یدقت کردي که مثل چ مایتا حاال به اسم من و ن گمیم -
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 :میگویم خندمیطور که م همان

 ه؟یمثل چ -

نه؟ خب من  هیشب یلیخ ن،یو نوش ماین ج،یوشی مایمثل ن -

 !میبرم سراغ اکتشافات بعد

 :میگویمن با خنده م خوردیاي به در م ضربه

 !دییبفرما -

 :پرسدیم نینوش

 مامانت؟ -

برم تو هم برو  دیمن با م،یخالم دعوت آره امشب خونه -

 !گناه داره مایآدم شو، ن کمی

 . خداحافظ زم،یخوش بگذره عز -

 :دیگویو م شودیوارد اتاق م مامان

 خالت منتظره؟ یستیتو که هنوز حاضر ن -

 :بوسمیو صورتش را م شومیخنده بلند م با

 !هیچه دلقک نینوش نیا یواي مامان اگه بدون -

 !شهیم ریبدو آماده شو نازي د شناسمش،یبله م -
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و بابا و مامان سرگرم صحبت  میشویم نیسه سوار ماش هر

 :میگویم طنتیکردن هستند که با ش

 !مایمجنون مام هست یلیل آهاي

گذاشتم  یصندل یو دستم را که روي پشت گرددیبرم مامان

 :دیگویو بابا با خنده م ردیگیم

چه خبر از درس و  نمیکن بب فیخب خانوم خانوما تعر -

 دانشگاه؟

و  یتا نمره ي قبول کنمیجون م ،ییبابا ستیخبري ن -

 روزا عروس نیهم نمیفکر کنم نوش ارم،یب

 !بشه

 :کندیبا لبخند نگاهم م مامان

 ه؟یآقا داماد ک ،یبه به، به سالمت -

مامان  یراست کنه،یپسر خالش، حاال فعال داره فکر م -

 شد؟یچ مایس

 یاب مثبت و داده، حاال امشب همه چجو کنمیفکر م -

 !شه یمشخص م
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که با خنده نگاهش را  کنمیم ریغافلگ نهییبابا را از آ نگاه

 :ردیگیم

 ؟یکنینگام م نجوريیبابا چرا ا هیچ -

 :شودیو وارد کوچه م زندیم راهنما

 !نمیبیتو رو توي لباس عروس م یک کردمیداشتم فکر م -

 :کنمیخجالت اعتراض م با

 !هیحرفا چ نیبابا اعه  -

 :دیگویو مامان م خندندیدو م هر

خان نزار،  یسیسربه سر ع میتو رو خدا رفت یمرتض -

 !بهشون بر بخوره ترسمیم

 :دیگویو م کندیجلوي خانه ي خاله ترمز م بابا

 !شهینم لیگفتن باجناق فام میبله چشم از قد -

و زودتر زنگ را  میشویم ادهیپ نیسه با خنده از ماش هر

 : شنومیکه صداي حامد را م زنمیم

 !دیبه به نازي خانوم... بفرمائ -

من  یآدم هاي زندگ نیتر یاز دوست داشتن یکی حامد
 دکتر روانشناس  ساله، که کیاست، 
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 م،یشویم اطیهر سه وارد ح کند،یبه داشتنش افتخار م خاله

 با باغچه اي که در فصل یکوچک بایتقر اطیح

دهد کنار در  یم اطیبه ح یخاص ییبایو تابستان ز بهار
 که میرویاز دو پله باال م خورد،یورودي به چشم م

 یسیهمراه با خاله و ع مایو حامد و س شودیباز م یچوب در
 بعد از سالم و ند،یآیخان به استقبالمان م

سالن نسبتا بزرگ،  کی م،یشویوارد خانه م یپرس احوال
 ت کنار در ورودي قرارکه درس یکیو راهروي بار

 شیکه سمت چپش آشپزخانه است و دو تا پله در انتها دارد
 به سمت کاناپه رسد،یکه به دو اتاق خواب م

کنارم  مایکه س مینینشیو م میرویرنگ م یصورت هاي

 :دیگویو م ندینشیم

 ؟یگالب ستین داتیپ یتو معلومه کدوم گوري هست-

 مگه؟ یداشت کارمیوا... چ -

 :کندیخنده به همه که سرگرم صحبت کردن هستند نگاه م با

در مورد ازدواج و خواستگارم باهات  خواستمیم یچیه -

 !صالح و مشورت کنم

 :کوبمیم شیتوي پهلو محکم
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 !شعوریخودت و مسخره کن ب -

 دهدیرا ماساژ م شیو همان طور که پهلو خنددیم بلند

 :دیگویم

بازم  یو دادم ول یجواب قطع شبیحاال نازي جدي من د -

 !دلشوره دارم

 !هیعمر زندگ هیاي، بحث  یعیخب طب -

چاي را مقابلم  ینیس ماند،یکاره م مهیآمدن حامد بحث ن با

 :ردیگیم

 جوجو چطوره؟ -

 میجوجو صدا زبودنمیبه خاطر ر یاز بچگ زنم،یم لبخند
 :دارمیچاي را برم زندیم

 ممنون، خوبم تو چطوري آقاي دکتر؟ -

پا روي پا  ند،ینشیو کنارم م گذاردیم زیي مرا رو ینیس

 :دیگویو م اندازدیم

 ونهید مایمدت از دست سوال جواباي س نیمنم خوبم فقط ا -

 من مغز خر خورده قیرف نیشدم، ا

 !کنهیخانوم نازم م شیخواستگار اومده
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 :پرسد یو بابا م خندمیم

 با نه؟ میبخور ینیریماش شدیجان چ مایس -

 :دیگویاندازد، که خاله م یم ریبا لبخند سرش را ز مایس

و گالب آوردن  دنیبالخره دست از گل چ یآقا مرتض -

 !برداشت و بله رو داد

 :ندارد یتمام شیسر به سر گذاشتن ها بابا

 !!رمردایجز پ یجان داماد دار شدي و رفت یسیپس ع -

 :دیگویخان م یسیو ع خندندیم همه

 !یرشیزودتر تو هم پ شاالیا ،یامان از دست تو مرتض -

 :دیگویو آرام توي گوشم م شودیخم م حامد

 ؟یشیعروس م یتو ک جوجو

 :دیگویو با لبخند م زندیچشمک م کنم،یم نگاهش

 !؟ستین خبري

 :زنمیم لبخند

 !چه خبري، من هنوز جوجو ام ونهینه د -

 زندیدستش را روي شانه ام م مایس
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 یشیحامد م فینازي اگه حر گمیباهم؟ م دیکنیپچ پچ م یچ

 فکري واسه هیتو گوشش بخون 

 !شده دیکنه موهاش سف خودش

با  د،یتار موي سف کیاز  غیدر شوم،یم رهیخ شیموها به

 :دیگویخنده م

عادت داره مزخرف بگه هنوز  مایس ست،ین نگرد
 ش؟ینشناخت

فکري  هیازت گذشته،  یسن گهید گهیمزخرفم نم نیهمچ -

 !واسه خودت بکن

 :پرسد یکه مامان از خاله م کندیخنده اکتفا م به

 رن؟یجشن بگ ایقراره نامزد کنن  -

 شاالیگفتن نامزدي رسم ندارن، ا یواال خانوادش م -

 شون،یسر خونه زندگ رنیم کننیم یعروس

 !جوره زشمیجه خداروشکر

 :دیگویبا خنده آرام م حامد

 !بخواد خونه داري کنه نیکن ا فکر

 :کندیاعتراض م مایکه س خندمیم بلند
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 فیپشت من اراج دیدیاي مرگ، باز شما دو تا به هم رس - 

 د؟یبگ

 :میگویو با خنده م کنمیم نگاهش

 !یستیتو چاي دم کردنم بلد ن گه،یراست م خب

تا خنده اش را کنترل  ردیگیدستش را جلوي دهانش م حامد
 کند و خودش را مشغول گوش دادن

از دستم  یمحکم شگونیو مایکه س دهدینشان م هیبق به

 :دیگویو م ردیگیم

 آخه چاي دم کردنم کاري داره نفله؟ -

 :ستیدست بردار ن حامد

 !کننیچه طوري چاي دم م نمیبگو بب خب

 مایخواهر و برادر در گردش است که س نیب نگاهم

 :دیگویم

 یکنیتوي قوري پر از آبش م زيیر یقاشق چاي م هی

 !روي سماور زاريیم

 :کندیو حامد همچنان جدي و مات نگاهش م خندمیم بلند

 قاشق؟ هی قایدق
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 :دهدیبا اعتماد به نفس جواب م مایس

 !گهیآره د -

 گه؟یپر از آب کرد د دیبا میقور -

و بلند  کنمیپنهان م میصورتم را با دستها مایاره گفتن س با
 یخاص تیکه حامد با جد خندمیم

 :دیگویم

هم به تو هم به اون حسام  زم،یعز گمیم کیتبر بهت

 !بدبخت

 :دیگویبا حرص م مایس

 تو؟ خنديیم یمرگ چرا ه اي

حامد جوابش را  کنمیرا پاك م میطور که اشکها همان

 :دهدیم

از داشتن دختر خاله ي نابغه اي مثل  زم،یچرا نخنده عز -

 !گنجهیتو توي پوست خودش نم

و مامان  دیگویلب مسخره اي م ریکه ز کنمیرا نگاه م مایس

 :پرسدیمتعجب م

 خندي؟یقدر م نیمامان ا شدهیچ الیناز
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 ادی مایمامان داشتم درس خانه داري و از س یچیه - 

 !گرفتمیم

 :دیگویو م خنددیم مامان

 !کنه ریپس خدا به خ ما؟یس از

 :دیگویبا اعتراض م مایس

 عه خاله؟ -

 :پرسد یبا حرص م بعد

 ؟یکنیگفتم هرهر م یمگه چ -

 ؟یستیچاي دم کردنم بلد ن هیتو  یعنی مایس -

 رمیاوال من مدام سرم شلوغه فقط واسه غذا خوردن م -

 توي آشپزخونه، دوما مگه اشتباه گفتم؟

 !دمیم حیبعد واسه توض ،یخب درستم نگفت ینه ول -

 :دیگویم مایو رو به س شودیاز جا بلند م خاله

 !مینیو بچ زیمامان بلند شو م مایس -

 :دیگویکه حامد م شودیبلند م با گفتن چشم مایس

 بده! ادتیشام و  زیم دنیپاشو تو هم برو طرز چ نازي
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که موهاي حامد را با حرص  کنمینگاه م مایخنده به س با

 رود،یو به سمت آشپزخانه م زدیریبه هم م

 :میگویاز رفتنش م بعد

 !مایبه حال س خوش

چون بلده چاي  ای شهیچرا جوجو، چون داره عروس م -

 دم کنه؟

 کنندیخان متعجب نگاهم م یسیکه بابا و ع خندمیبلند م باز

 :کنمیباخجالت خنده ام را کنترل م

که برادر داره،  نیواسه ا ؟یقدر چرت و پرت نگ نیا شهیم

 !خوادیبرادر بزرگتر م هیدلم واقعا 

 :دیگویو م زندیم لبخند

 !متعلق به همم من

 :میگویو م شومیجا بلند م از

 !هیکمک بق رمیمن م -

 :پرسدیکه بابا م میمشغول صرف غذا هست همه

 برگزار بشه؟ نجایمراسم ا قراره
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خان همان طور که قاشق پر از غذا رو به سمت  یسیع

 :دیگویبرد م یدهانش م

شو توي آپارتمان آقا داماد  هیزیجه دیقبلش با یآره ول -

 !ننیبچ

 :دیگویو م کشدیشالش را جلو م یکم خاله

 !لرزه، واقعا سخته یتنم م کنمیکه بهش فکر م واي

 :پرسمیم مایاز س آرام

 ؟یعاشقش ایدوسش داري  مایس -

 :زندیم لبخند

 !یدوست داشتن محکم و منطق هیدوسش دارم،  -

 !دوست دارم شتریمن عشق و عاشق شدن و ب یول -

داره  یونگیبهتر از عشقه نازي، نه د یلیدوست داشتن خ -

 شه،یعشقا مثل ات یبعض شه،ینه تموم م

 یول شه،یموندگاري نداره، زود سرد م شه،یخاموش م زود
 که بعد از دوست داشتن و ازدواج به یعشق

اون قدر ناب و خالصه که  ه،یموندگاره و منطق ادیب وجود
 از شه،یگم نم شه،یبهش شک کرد، کم نم شهینم
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دوست داشتن  هیعشق اگه با  شه،یخاموش نم بره،ینم نیب

 مقدس ادیو شناخت کامل و قشنگ به وجود ب

 !دو روزه رو دوست ندارم یشینازي، من عشقاي ات شهیم

 ینادرست... دوستشان ندارم، کم ایدرست  شیحرف ها

 :نوشم یآب م

حرف از عشقا به ازدواج موفق ختم شده، اما خب  یلیخ -

 !ي توام درستهها

که در وجودش  یاز آرامش و دوست داشتن زند،یم لبخند

 :شکل گرفته خوشحالم

اون قدر دوست داشت  شهیآدم و م هی یگاه گهیحسام م -

 !از عشق فراتر بره یکه حت

... نمیبیرا که م اریسام بندم،یرا براي لحظه اي م میچشم ها
 عشق... بدون یلبخند... ب یب یحت

 :زنمیعاشقانه... من هم لبخند م يحرف ها

 !گنیدرست م شونمیا -

... سوزاندیاما م ستیست... داغ ن یهم حس جالب یدلتنگ
 !سوزاندیم بیعج
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 اریسام

شوم سوسن خانم ظرف غذا را روي  یخانه که م وارد

 :دیگو یگذارد و م یم زیم

 کردي؟ ریمادر چقدر د ایب -

 :کشم یم قیگفت مادر... نفس عم باز

 . سالم، کار داشتم -

 :ندینش یم زیپشت م بابا

 .باش تمیسالم، فکر خودت و سالمت کیعل -

 یرا که م میاندازم، دستها یو کتم را روي مبل م فیک
 شود یشروع م نم،ینش یم زیشورم پشت م

: 

 چه خبر؟ -

 :کشم یخودم غذا م براي

 .یسالمت -

به هم خوردن ظرف هاي توي آشپزخانه روي  صداي
 خورمیقاشق غذا را که م نیاعصابم است، اول
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 :پرسد یم بابا

 ؟یمگه قبل از غذا قرص نداشت -

 یم شتریبندم، حوصله ندارم، صداي تق و توق ب یم چشم
 یراه چیشود، براي چک صفوي ه

 :ندارم

 .ستین ادمی -

زند، تق و توق تمام  یحرص سوسن خانم را صدا م با
 یبابا م دیآ یشود، سوسن خانم که م یم

 :دیگو

 کجاست قرصت؟ -

 .کتم بیتوي ج -

، کت  دیآ یدارم و به سمت م یخانم کتم را بر م سوسن

 :میگو یکالفه م رد،یگ یرا به سمتم م

 .گهیبردار خودت د -

 یبابا م الیدارم و براي راحت شدن خ یرا برم قرص
 کشم که یاب را با عطش سر م وانیخورم، ل

 :دیگو یم
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 .فرداشب قراره برم خونه ي آقاي مهدوي -

 :زمیر یقابم ماز خورشت را توي بش یکم

 مهدوي؟ -

واسه  رمیکنم، م مهیکه باعث شد اجناس و ب ییهمون آقا -

 .تشکر

ام  قهینبض شق د،یآ یتق و توق بشقاب ها باز م صداي
 فشار کار و بدهکاري رد،یگ یشدت م

 ام کرده: یعصب

 ...؟ ای یجور کن یپول یتونست -

 :کنم یکه حرفش را قطع م ستیخودم ن دست

 .سرم رفت اه گهیبزار واسه بعد دسوسن خانم  -

هم مات  د،بابایا یم رونیخانم شرمنده و متعجب ب سوسن
 یکند، سوسن سکوت را م ینگاهم م

 :شکند

 .دیباشه ببخش -

کشم که بابا مچ دستم را  یرا عقب م یرود، صندل یم و

 :ردیگ یمحکم م



 
 

143 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 چته؟؟ -

 .ادیخستم خوابم م -

 .شام تو نخوردي -

 .ندارم لیم -

است و  ریچسبد، سرم ز یکشم، محکم تر م یرا م دستم
 کنم، آن قدر زورش را به ینگاهش نم

شوم  یدهد که مجبور م یکشد و دستم را فشار م یم رخم

 :کنم ینگاهش کنم، از درد اخم م

و به خودت زهر  یزندگ ایدردت فقط پوله؟؟ واسه مال دن -

 کردي؟؟

 .چرخه پدر من ینم ینباشه چرخ زندگ ایمال دن -

 یچرا به حرف من گوش نم ؟؟یکن یزندگ خوايیچرا نم -

 .کنم ازتین یب ایدي تا از مال دن

 .ریتونم، شب بخ یکه نم دیدون یم -

روم، صداي پر  یکند ، به سمت پله ها م یرا رها م دستم

 :شنوم یاز ناله اش را م

 .اي خدا -
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را  گاریشوم، س یشود، وارد اتاق م یم یدلم خال توي

 همه نیکنم آخر ا یکنم و فکر م یروشن م

 کجاست؟ یبدبخت

 ...ام مردي شکسته است نهیانگار درون س"

 ...شده وسیما یقلبم زن در

 ... دهیترس یکودک میچشم هادرون  و

 .!.."دیآ یکاري بر نم چیه یاز من لعنت و

 الیناز

اندازم  یام را روي کاناپه م یو کوله پشت شومیخانه م وارد
 مامان پري داخل آشپزخانه مشغول

و گونه اش را  رومیها است، به سمتش م وهیم شستن

 :بوسمیم

 !سالم مامان خوشگل خودم -

 ایاستراحت کن ب کمیسالم به روي نشستت، برو زودتر  -

 !کارت دارم

 یو گاز کوچک دارمیبرم وهیرا از توي سبد م یسرخ بیس

 :پرسم یو م زنمیم
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 ؟دیکارم دار یچ

 !میامشب مهمون دار -

با  ندیبینگاه منتظرم را که م کنمیکنجکاوي نگاهش م با
 و با زدیریآب توي صورتم م یخنده کم

 :میگویغر م غر

 اد؟یکار بدم م نیمن از ا یدون یشما نم مامان

 :دیگو یخنده م با

برو لباساتو عوض کن  ایچرا؟ب یکنیمن و نگاه م ساديیوا
 !ایزود ب

 ه؟یمهمون ک دیخب نگفت -

 !از دوستاي مشترك پدرت و بهرام خان یکی -

 :میگویو م کنمینگاهش م یسوال

 ان؟یبه چه مناسبت قراره ب -

خوان واسه  یکرده در مورد کار م یکمک هیپدرت  -

 .انیب یقدردان

 هست؟ یآقا ک نیا -
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 :دهدیحرص جوابم را م با

 دایبهرام و پدرش، احتماال پارم یاز دوستاي خانوادگ -

 نیبرو ا ایب یشناس یتو نم یول شناسهیم

 !سوال نپرس قدر

 :میگویو م خندمیم

کار  یمن چ دیقدر حرص نخور بفرمائ نیخانم معلم ا چشم
 کنم؟

 نیغذا رو بچ زیم ایکن بعدم ب ريیبرو سالن و گردگ -

 !رسهیم گهیبابات د

 !چشم -

نشسته بود، مامان  ونیزیساعت  بابا منتظر مقابل تلو شب
 وهیپري مشغول چاي دم کردن بود، م

 یکه زنگ خانه به صدا در م نمیچ یرا داخل ظرف م ها
 اندازد، من یمامان چادرش را روي سرش م دیآ

دارد را  یصورت زیرنگم را که گل هاي ر دیچادر سف هم
 اندازم و صداي سالم و احوال یروي سرم م

همراه مامان از  م،یوشن یرا م گريیبابا و مرد د یپرس
 مردي قد بلند و چهارشانه م،یآ یم رونیآشپزخانه ب



 
 

147 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 شودیدرشت وارد خانه م کلیو ه یموهاي جو گندم با

 شکمش جلو آمده و به نظرم ابهتش را یکم

کت و شلوار سرمه اي  زنمیکرده از فکرم لبخند م شتریب
 در ییبایبه تن دارد، سبد گل ز یخوش دوخت

 یکه به نظر تابلو م گريیي د هیراستش است و هد دست
 بود، بعد از سالم و گرشیآمد در دست د

 :میگویمامان، آرام م ییآمدگو خوش

 ! سالم -

 :دیگویم یو با مهربان کندیم نگاهم

 !سالم دخترم کیعل -

و با تعارف مامان  دهدیهم گل و کادو را به دست بابا م بعد
 مامان و بابا ند،ینشیو بابا روي مبل م

 .رومیبه آشپزخانه م ییرایو من براي پذ نندینشیم هم

چاي را داخل فنجان  دارمیرا از روي سماور برم قوري
 آورد، یبوي هل حالم را جا م زمیریها م

 :شنومیکه صداي بابا را م دارمیرا برم ینیس
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به زحمتت  یخوش اومدي آقاي معتضد من راض یلیخ - 

 !نبودم

را که کنار هم  زیاما همه چ دمیاشتباه شن کنمیم حس
 یلیبه فام رسمیجدي جدي م گذارمیم

 کی ،یبهرام...پدرش...دوست خانوادگ دای..پارممعتضد

 :شنومیصداي آقاي معتضد را م رودکهیآن نفسم م

بود خدمت برسم من  فهیآقاي مهدوي؟ وظ هیزحمت چ -

 شمام، اگه اون شب حرفاي ونیواقعا مد

 !کردمیوم نبود االن من چقدر ضرر منبود معل شما

 ییمو انجام دادم، حاال خدا فهیمن فقط وظ کنمیخواهش م -

 نشده؟ شیزیکه چ ینکرده کس

و استرس  شودیام عرق جمع م یشانیچرا روي پ دانمینم
 با وارد شدنم زند،یبدي به وجودم چنگ م

به سمت آقاي  گردد،یسالن همه ي نگاه ها به سمتم برم به
 چاي را مقابلش ینیو س رومیمعتضد م

اگر در حال حاضر مراسم  کنمیو با خودم فکر م رمیگیم
 قدر آرامش را هم نیخواستگاري بود مسلما هم
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که انگار جناب معتضد  زنمیم یحیاز فکرم لبخند مل نداشتم

 :به پاي خودش گذاردیم

 !ممنون دخترم تو زحمت افتادي -

 !نوش جان -

را هم  وهیاز تعارف چاي به مامان و بابا، ظرف م بعد
 بابا نم،ینشیو کنار مامان م گذارمیم زیروي م

 :دیگویم ندیبیآقاي معتضد را که به من م نگاه

 !خانوم هستن الیدونه ي بنده ناز هی یکی -

و بعد به آقاي معتضد که با  اندازمیبه بابا م ییگذرا نگاه
 :دیگویو م کندینگاهم م یمهربان

 !خدا واست حفظش کنه -

 :دهدیکه بابا جواب م میگویم یلب ممنون ریز

 !خدا پسر شما رو هم واستون نگه داره ،یسالمت باش -

چشم ته  ی... غم گنگشودیم ی... ته دلم خال زندیم لبخند
 ... و من تازه متوجه يشودیم دایپ شیها

 ش،یبرا شودیدلم تنگ م شوم،یبا پدرش م اریسام شباهت
 ام رهیآقاي معتضد انگار متوجه ي نگاه خ
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 نییبا خجالت سرم را پا کندیم ریکه نگاهم را غافلگ شودیم
 و هجوم خون را به صورتم حس اندازمیم

و بابا هم از کار  کندیتعارف م وهیمامان چاي و م کنمیم
 است که تا با امشب بیعج پرسد،یو کارخانه م

بابا با آقاي معتضد ارتباط دارد و رفاقت! فکر  دانستمینم
 نجایچرا تنها امده؟ چرا با خانومش ا کنمیم

که مامان با  داردیآقاي معتضد فنجان چاي را برم امده؟ین

 :دیگویو م کندیعجله نگاهم م

 !رفت ادتیمامان قندون و  الیناز

آقاي  لیفام دنیشن رد،یگیام حرصم م یحواس پرت از
 ا پرت کرده، آقاي معتضدمعتضد حواسم ر

و قندان را  شومیوارد آشپزخانه م عیو من سر زندیم لبخند

 :دیگویکه م گذارمیم زیبردارم و روي م

 !دستت درد نکنه دخترم -

 !کنمیخواهش م -

 ..چقدر از پسرش مهربان تر است کنمیفکر م و

 ...زندیاز پسرش لبخند م شتریب چقدر
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 ...خوردیگره م شیابروها انیکم تر از پسرش م چقدر

از  شتریبود، امشب دلم ب نجایهم ا اریکاش االن سام و

 !... تنگ شده شهیهم

 !!میسر تو جنگ دار یمن و فراموش روزهاست

 اریسام

 یرا به گوشم چسباندم و با ب یکاناپه نشستم و گوش روي
 ي بهرامحرف ها دهمیگوش م یحوصلگ

در مورد  حتیتا نص دیگویاز اوضاع ناجور کارخانه م را،

 :ازدواج و گوش دادن به حرف بابا

 !گمیم یچ ديیگوش م ار؟یحواست به من هست سام -

 :میگویو م شومیم رهیخاموش خ ونیزیتلو به

 !دمیگوش م -

و من  شودیم یام عصبان یتفاوت یلحن خون سردم و ب از
 نیکردن ا یعاشق مرد آزاري و عصبان

 :قمیشف قیرف

صداش در  زدمیحرف م روایمن دو ساعت با د کهیمرت -

 همه نیاومد اون وقت در مقابل ا یم
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 کنم؟یگوش م یگیم یسخنران

 !کنم یبگم؟ بگم گوش نم یخب چ -

 !یسام یهست یعجب آدم مزخرف -

 :میگویبا آمدن بابا م خورد،یحرص م شتریب خندمیم

 ي حرفات و بزار واسه بعد کاري نداري؟ هیبهرام بق -

 !نداري اقتیل -

 :میگویو رو به بابا م کنمیتلفن را قطع م یکالفگ با

 !سالم -

 سالم چه عجب تو خونه اي؟ -

ي تکراري حرف هازنم حوصله ي بحث و  ینم یحرف

 :پرسم یندارم فقط م

 خوش گذشت؟ یمهمون -

شب  کیحتما  دیبودن، با یمیخانوادهي گرم و صم -

 !دعوتشون کنم

سوسن خانم فنجان قهوه را  رود،یهم از پله ها باال م بعد

 :پرسدیو م گذاردیم زیروي م
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 د؟یآقا با من امري ندار -

 !رینه شب بخ -

 زنمیم یو پک محکم کنمیروشن م گاريیاز رفتنش س بعد
 رونیام ب ینیو دودش را از دهان و ب

" خانواده  شود،یرو م رویحرف بابا ز دنیدلم با شن دهم،یم
 وقت است یلیکه خ زيی" چیمیي گرم و صم

سوت و  اديیخانه ز نیاز اول نداشتم، ا دیشا ای ندارم،
 خاموش اديیکسالت آور است، ز اديیکور است... ز

خاموش  گاريیرا توي جا س گاریروح است، س یب و
 شومیم اطیو وارد ح دارمیو فنجان قهوه را برم کنمیم

تنم  یرنگ نازک دیشرت سف یت نوشم،یاز قهوه را م یکم
 هوا سرد است و سوز ،یارك مشککردم با شلو

 !ردیگیم بیو دلم عج شومیم رهیبه آسمان خ دارد

دوستم  یکس خواهمیحوصله ي دوست داشتن دارم، نه م نه

 ...روزها سردم نیداشته باشد...ا

 . .دي..مثل بهمن...مثل اسفند...مثل زمستان مثل

بهمن  ریز دمیبسته...ام لیقند میزده...آرزوها خی احساساتم
 یسرده احساساتم دفن شده، نه به آمدن
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روزها پرم از  نیا نیغمگ یو نه از رفتن دلخوشم

 سکوت.!!.

 )الیناز(

 دنیبراي خر میکنیرو م رویمغازه ها را ز نینوش همراه

 :میگویحوصله م یب ما،یکادوي تولد براي ن

 !اه گهیبخر د زيیچ هیزدم،  خیبابا سرده  نینوش -

 :کندینگاهم م یاخم ساختگ با

 یتو بخواي واسه سام ادیروزم م هیزهرمار و اه، حاال  -

 !خان کادو بخري

 :زنمی... لبخند ملرزدیم دلم

 !هست یتولدش ک دونمینم یمن حت -

 :ندارد یتمام شیبازي ها وانهید

 ! ناسورایبه زمان دا شهیاحتماال مربوط م -

باز هر دو وارد  کنم،یم شیحواله ي بازو یو مشت خندمیم
 کاغذ م،یشویم یمغازه عطر فروش

 یجا را دوست داشتن نیا اديیرنگ ز یصورت واريید
 بیهست ترک واریکه به د ديیکرده، قفسه هاي سف
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هاي عطر  شهیکرده، قفسه ها پر از ش جادیا یقشنگ یرنگ

 ام ینیاست، بوي عطر هاي مختلف توي ب

 نی... نوشدشوینم اریکدام عطر تلخ سام چیو ه چدیپیم
 و آخر فقط کندیاز ده نوع عطر امتحان م شتریب

اش را از اول  رهیکه نگاه خ یاز پسر جوان کندیم تشکر
 رونیتحمل کردم، از مغازه که ب نیبه خاطر نوش

 :گذارد یکه اعتراض کنم اما نم کنمیدهان باز م میزنیم

غر نزن، بابا من سخت پسندم  ناسورینازي، جان اون دا -

 بخرم یچ دونمیکار کنم؟ اصال نم یچ

 دي؟یخریم یاصال تو بودي چ بهتره،

... من اگر کنمی...فکر مکنمیگردنم را محکم تر م شال
 ي تولد را براي هیهد نیاول خواستمیم

 :میگویم دم،یخریشک عطر نم یبخرم ب اریسام

مر دونه ي  راهنیپ هیمن  اره،یم ییعطر جدا گنیم -

 !دمیخریم کیش

 :ستدیا یرو م ادهیوسط پ درست

قدر عطر بو نکنم  نیکه من ا یپس چرا زودتر نگفت -

 میتو دوست داري ما جداش یعنی ال؟یگودز
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 نامرد؟

 زندیم یلب حرف ریاز کنارش ز شودیکه رد م یکس هر
 دستش را کند،یتوجه اي نم نیکه کوچکتر

 :برمشیکشم و همراه خودم م یم

 خوايینداشته باشه، حاال م تیواقع دیشا دمیخب منم شن -

 بخري؟ یچ

تو هم طبق معمول سرما  ترسمیخسته شدم، م گهیامروز د -

 !میبر نیبخوري، بش

 کند،یبخاري را روشن م م،یشویم نیدو سوار ماش هر
 به خانه که رم،یگیرا جلوي بخاري م میدستها

لبخند خود به خود مهمان  شنوم،یصداي حامد را م رسمیم
 محترم یبیمرد به طرز عج نیا شود،یم میلبها

صداي مامان  ،یاست، و البته دوست داشتن تیباشخص و

 :شنومیپري را م

کرده، حاال  رید نیواسه هم د،یخر رهیگفت با دوستش م -

 !خاله شهیم داشیپ گهید نیبش

هر  شومیآورم، از راهرو که رد م یرا در م میها یکتان
 را روي کاناپه مشغول چاي خوردن شانیدو
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و  نمینشیکنار حامد م دهند،یجواب م دهم،یسالم م نم،یبیم

 :پرسمیخوبش را م شهیاول حال هم

 جناب دکتر چطوره؟ -

 ...خنددیم

کردي  خی ؟یجناب دکتر اسم داره جوجو... خوبم تو خوب -

 چرا؟

 :کنمیي قهوه اي رنگش نگاه مچشم ها به

 طرفا؟ نیا م،یموند رونیب اديیز -

دنبالت ببرمت خونش کمک  امیکچلم کرده، گفت ب مایس -

 قتیسل گفتیم نه،یو بچ لشیوسا یکن

 !حرف نداره ونیدکوراس توي

 نیمن و با ا خواستهیاون گفت تو هم باور کردي؟ م -

 !هندونه ها بکشونه اونجا

 شودی... بلند مزندی... حامد لبخند مکندیم ینیریاخم ش مامان
 سرم را کندیو قد بلندش مجبورم م

 :رمیباال بگ اديیز
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حاال پاشو  ،یعرضه ها نداشته باش نیاز ا زدمیحدس م - 

 !شد رمید میبر

و  کندیو باز براي نشستن و ناهار تعارف م خنددیم مامان
 و شومیبلند م دهد،یم تزایحامد وعده ي پ

 :میگویم

 مامان من برم کاري نداري باهام؟ -

 !دنبالت ادیوقت شد بگو بابات ب ریفقط د زمینه عز -

 :دیگویم حامد

 !خاله جان نگران جوجوت نباش با اجازه رسونمشیم -

 :بوسمیتپلش را م صورت

 !خدافظ خانوم معلم -

 :میگویم شومیم ریکه جا گ نیماش یصندل روي

 !سرده نتیچقدر ماش -

 :دیگویو م کندیرا روشن م بخاري

 !صدات کنم ییسرما دیبه بعد با نیاز ا -
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تلفن همراهش زنگ  کنم،یمقنعه ام را مرتب م خندم،یم
 ردیگیرا که به سمتم م یگوش خورد،یم

 :کنمینگاه م جیگ

 !میایم میبگو دار ماس،یس -

 :دهمیو جواب م رمیگیرا م یگوش

 بله؟ -

 ؟یشما مردم از خستگ دیبال، کجا -

 !االن سوار حامدم میایم میدار -

که دادم  یمتوجه سوت شودیکه بلند م مایخنده ي س صداي
 و حامد را رمیگیو لبم را گاز م شومیم

 :مایو صداي س کوبد،یکه با خنده توي سرم م کنمیم نگاه

 پس چند تا شالق بهش بزن که زودتر برسونتت! -

 !ادب، فعال یب -

 :میگویو با خجالت م کنمیقطع م عیسر

 !دیواي ببخش -
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... از آن خنده ها که آرزو به دلم مانده روي خنددیم

 ..نمیبب اریصورت سام

 !ادیم شیفداي سرت، پ -

 :زنمیحرف دلم را م صادقانه

 !کنم یاحترام یبهت ب خوادیراستش اصال دلم نم -

 :دیگویفقط م کند،ینگاهم م خندد،یهم م باز

 !یاز بس مهربون -

 م،ینیچیاتاق خوابش را م مایغرغر ها و دستورهاي س با
 یآب واريیبا کاغذ د د،یخواب سف سیسرو

 دم،یرا چ ششیتوالتش انواع لوازم ارا زیروي م ،یآسمان
 قرمز رنگش را پر از گلبرگ هاي یروي روتخت

هاي کنار تختش را پر از  یکردم و روي عسل دیسف
 رنگش را با دیشمعهاي کوچک، پرده هاي ساتن سف

جلب شد  مایس تیرضا یوقت م،یحامد نصب کرد کمک
 و تشکر کرد که صداي دیمحکم صورتم را بوس

 !!دیچیپ شیي شلوغ کارهاخانه تو زنگ
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و من گلدان پراز گلهاي رز  رودیم رونیاز اتاق ب مایس

 که گذارمیم ششیارا زیقرمز را روي م

 :شنومیرا م مایس صداي

 !شهیسرد م دییایبچه ها حسام، غذا آورده ب -

و توسط  دهمیسالم م م،یرویم رونیحامد از اتاق ب همراه
 با شوم،پسريیم یبه حسام معرف مایس

مناسب به  مایکوتاه س بایمتوسط که در برابر قد تقر قدي
 الغر، بایمناسب و تقر یکلیبا ه د،یاینظر م

در کل به نظرم به  ،یي آبچشم هارنگ و  یمشک موهاي
 در نگاه اول به نظر آدم خوش د،یآ یم مایس

بعد از صرف غذا  نم،ینشیم زیهمه پشت م د،یآ یم یاخالق

 :دیگویم مایکه س میکنیاستراحت م یکم

سراغ کمد لباسا، همه ي لباسام توي  مینازي پاشو بر -

 !دیچمدون پوس

 کندیحامد همان طور که کتش را تنش م شوم،یجا بلند م از

 :کندینگاهم م

 !افتادي قهیعت نیا ریفعال که گ رسونمتیم امیشب م -
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 :کندیبا خنده دفاع م حسام

 !نکن حامد تشیاذ -

 :دیگویبا حرص م مایس

و دلت واسم تنگ  یدونیاز خونه برم تازه قدر مو م یوقت -

 !!آقا داداش شهیم

 :دیگویبا لحن بامزه اي م حامد

و زاري  هیبا اه و گر یشب عروس دم،یرفتن دخترارم د -

 و صبح کننیم یاز مامان و بابا خداحافظ

 گهینخورده خونه ي بابان، واسه ناهار هم که د صبحانه
 حاال گنیامم که مش مونن،یقابل رفتن نداره م

 !میبعد بر میشامم بخور میموند که

 :دهدیکه ادامه م خندمیم بلند

 تون،یسر خونه زندگ نیریم یواسه چ فهممیمن واقعا نم -

 همه نیا گهیبه درك د نیریاصال م

تو هم غصه نخور احتماال فقط  ه؟یزاري واسه چ هیگر

 !دونمیم دیخونت اونم بع ايیواسه خواب م
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خنده اش  کندیم یسع مایو س میخندیو حسام همچنان م من

 را کنترل کند، حرصش را سر من

 :کندیم یخال

 !شد ریبرو د خندي؟یچقدر م گهیاي کوفت بسه د -

 :دیگویبا خنده م حامد

 داري؟ کاریبه اون بچه چ -

 !دونه دونه موهات و بکنم مدمیحامد برو تا ن -

و به  ردیگیو بازوي حامد را م شودیبا خنده بلند م حسام

 :کندیم تیسمت در هدا

 !ندارم ريیبرو داداش برو قربونت حوصله ي درگ -

 !بدبخت لیزن ذل -

 :میگویو م کنمیدر کمد را قفل م یخستگ با

 !مایپووووف خسته شدم س -

 !کنمیجبران م شاالیا ،یدست گلت درد نکنه مرس -

 !کاري نکردم که -

 :دیگویکه م میشنو یحسام را م صداي
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 !خانوم حامد اومده دنبالتون الیناز -

 شومیم نیسوار ماش کنمیم یکه خداحافظ مایحسام و س از

 :دیگویکه م کنمیو سالم م

 خسته شدي جوجو؟ یلیخ -

 !نه کاري نکردم -

 :پرسد یم ریتوي مس کند،یو حرکت م زندیم لبخند

 خوري؟یشکالت م ادیهنوزم ز -

شکالت و آبنبات  بتیتوي جهنوزم مثل پدر بزرگا  -

 داري؟

 :دیگویخنده م با

در  تیکه نه توي داشبرد، بردار بخور خستگ بمیتوي ج -

 !بره

 !لیبا کمال م -

 خواستیو دلم م شومیم اریدلتنگ سام شتریو من ب خنددیم

 !کنارم بود اریجاي حامد االن سام

 !!و مرا غم ببرد یباشد که تو باش فیح

 اریسام
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شوم که تلفن  یبلند م زیکنم و از پشت م یرا قطع م تلفن

 زیخورد، به سمت م یهمراهم زنگ م

اسم بابا  دنیدارم و با د یرا بر م یگردم، گوش یم بر
 دهم: یجواب م

 .سالم -

 ؟؟یسالم باباجون، خوب -

 د؟یشده؟ شما خوب زيیخوبم ممنون، چ -

 ؟

 :کنم یرا حس م لبخندش

هم  ايینشده گفتم اگه کاري نداري ب زيیمن خوبم بابا، چ -

 .هم سر خاك سامان دیخر میبر

 :لرزد یم شیصدا دیگو یکه م سامان

 .امیم -

 .پس منتظرم -

 .خدافظ -

دارم و از کارخانه  یکنم، کتم را بر م یرا قطع م تلفن
 یزنم، خودم را که به خانه م یم رونیب
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شود سالم  یسوار که م د،ییایتا بابا ب رمیگ یتماس م رسانم

 :کنم یکنم و حرکت م یم

 ؟یواسه چ دیخر -

 .آقاي مهدوي و فرامرز و دعوت کنم خوامیم -

 یکنم، که م دایکنم تا توي ذهنم مهدوي پ یفکر م یکم

 :دیگو

 اول برو سر خاك. -

دلتنگ شده، در سکوت  اديیاست که ز ییآن وقتها از
 هر دو میرس یم یکنم وقت یم یرانندگ

کنار  شهیمثل هم میرس یبه سر خاك که م م،یشو یم ادهیپ
 بسته ي خرما را روي ند،ینش یقبرش م

خواند، من اما  یلب فاتحه م ریگذارد و ز یقبر م سنگ
 زانو زدم پاي یهنوز سکوتم را نشکستم، هنوز حت

، بغض است فقط  ختمیاشک هم نر شیقبر، هنوز برا نیا
 لرزد، یکه شانه هاي بابا م نمیب یبغض، م

گذارم، صداي  یبندم و سرم را به درخت م یم چشم

 :شنوم یآرامش را م

 .سالم باباجون -
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 :کوبم یرا به درخت م میپا کف

 . داداش کله شقت دعا کن نیواسه ا -

 :دهد یام واکنش نشان م معده

 !شدي یم فشیحر دیپدر من در اورده، اگه بودي شا -

خواهم بروم به سمت  یم رم،یگ یدرخت فاصله م از
 که راحتر درد و دل کند، پشت به من نیماش

 :زند یم میقدم اول را بر نداشته صدا نشسته،

 ار؟یسام -

 : ستمیا یم

 کجا؟ -

 .منتظرم نیتوي ماش -

 هیجلو چ نیمگه ا ؟؟یستیا یقدر دور م نیا شهیچرا هم -

 اي؟یکه نم

 .نیکنم، هم یم دایپ یحس خفگ نمیب یرا که م اسمش

 ... ــ

 .ستیگفت اوضاع خوب ن یبهرام م -
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 :غلط کرد بهرام

 ؟یاوضاع چ -

 :ستدیا یشود، مقابلم م یم بلند

 حال و روزت، کارخونت، وضع معدت، بازم بگم؟ -

 .شهیدرست م -

 چه طوري ؟ -

 !بابا ستیحرفا ن نیجا جاي ا نیا -

کنار  گهیجا که بهت بگم منم چند وقت د نیاوردمت ا -

 خوابم، اون موقعس که یسامان م

 .خوري مثل حاال یم حسرت

 :زنم یرا چنگ م میموها

 .خدا نکنه -

مگه من مال و  ؟؟یکن یم تیچرا من و خودت و اذ -

 خوام؟ یم یاموالم و واسه ک

 .شهیم رید میکن دیخر میبر د،یبابا باز شروع نکن -
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هستن قدر بدون، باهاشون مهربون  تیتا ادماي زندگ - 

 نزن، تلخ نباش، هیباش، محبت کن، کنا

فقط  ار،یکنه سام یو عوض نم زيیبرن حسرت چ یوقت
 کنه، درست مثل روز آخري که با یتلخ ترت م

 ینم یحاال حت ادته؟یتلخ بودي  یبودي، که گفت سامان
 ، چون حسرت تلخ ترت یکن هیواسش گر یتون

 .کرده

 یبرق م شیچشم هاکنم  یبندم، چشم که باز م یم چشم
 شوم، امروز یم رهیان خزند، به قبر سام

 :پر است، بهرام باز گند زده یلیخ دلش

نزار آرزوي خنده هات بمونه  رم،ینزار حسرت به دل بم -

 اریرو دلم، نزار فکر کنم سنگ شدي، سام

 ی، م یکن یدارم که تو زندگ ازیکردن ن یبراي زندگ من
 ؟یفهم

روي زخم  زدیر یکند؟؟ چرا نمک م یتمامش نم چرا

 :میگو یفقط م م؟؟یها

 ادیکنه، آدما  یکنه، بزرگتر م یحسرت آدما رو تلخ نم -

 نداره، اگه دنیرس زیهمه چ رنیگ یم
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حسرت،  شهیم جشینت یبرس یبه همه چ یداشته باش توقع

 حرف قتیمن اون روز با سامان فقط از حق

رحم نه، من از خدا خواستم سامان  یب یتلخ بودم ول زدم،
 شد حسرت، خدا اون نیبمونه، نشد. .. نموند، ا

گرفتم  ادیو بگه چشم، من  مینشسته من و شما بخوا باال
 شد یهمه چ نینخوام بابا، براي هم اديیز زیچ

خوام  یالزمه، اما نم ی... حسرت خوده کابوسه، بده ولکار
 قمح گهیواقعا د یعنیجز حسرتا،  یشما بش

قدر از مردن و رفتن  نینکن، ا تمیقدر اذ نیپس ا ست،ین

 !نزار هیمن ما ییقدر از تنها دارا نینگو، ا

 نیکند، هم یروم، هنوز مات نگاهم م یم نیسمت ماش به
 حرف را الزم داشت بشنود، که بداند

توانم ...  یتفاوت باشم به خودش نم یب زيیبه هر چ من
 را میحرف هانه  دیرا د میسامان باز نه اشکها

 دانم با آرامش بابا از حرفم آرام گرفت ی... اما مدیشن
..!.! 

 ترسم ینم ایمن از دن"

 تهش درده ایدن اگه
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 چرخ وامونده نیا اگه

 .!!."گرده یکام من نم به

 الیناز

تمام  نینوش یمنتظر نشستم تا مکالمه ي تلفن نیماش توي
 کنم و به خانه بروم، یشود و خداحافظ

نگاه  ابانیاز پنجره به خ یو کم کنمینفسم را فوت م کالفه
 را ريیبه مردي که دست زن پ یکم کنم،یم

است  دهیفا یب کنم،ینگاه م شوندیرد م ابانیو از خ گرفته

 :میگویو م کنمینگاهش م

 !میممنون که رسوند گه،یمن رفتم د نینوش

و هم چنان حرف  کشدیشوم که دستم را م ادهیپ خواهمیم

 :زندیم

کاري  میزنیباشه پس بعد مفصل در موردش حرف م -

 نداري؟

که بالخره تلفن  کشمیم رونیحرص دستم را از دستش ب ای

 :دیگویو م کندیرا قطع م

 بغل گوش من؟ یزنیقدر غر م نیچرا ا تو
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 زاريیساعت من و رسوندي نم میروت و برم بخدا، ن - 

 !شم ادهیپ

 !بري دیکه نبا یخب بدون خداحافظ -

 بود؟ یحاال ک ؟یقدر حرف بزن نیا مجبوري -

که  زندیو لبخند م شودیم رهیصفحه ي تلفن همراهش خ به
 کوبم که همان یم شیمحکم به بازو

 :دیگویو م کندینگاهم م خنددیکه م طور

 خنده دار بود! کمیداده بود  امیپ دیببخش -

 :کنمینگاهش م مشکوك

 ؟یک -

 !ماین -

 :پرسمیم متعجب

 ه؟یک ماین -

 !خالمپسر  -

کار  یبا تو چ ماین گه،یعه خب مثل آدم حرف بزن د -

 داره؟
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 :دیگویلحن ممکن م نیو با عادي تر الیخ یب

 !عاشقمه گهیم

 دیگویلب زهرماري م ریز کند،یبا تعجب نگاهم م خندم،یم
 یکه حرص خندمیو من هم چنان م

 :شودیم

 کجاي حرف من خنده داشت؟ ال؟یچته گودز -

 نداري؟ یجانیحس و ه چیواقعا ه یعنی -

 !واسم عادي شده گهیدارم د ادیعاشقا ز نیمن از ا -

 :پرسمیو جدي م میخندیدو م هر

 تو هم دوسش داري؟ ؟یچ تو

چند روزي هست باهام حرف زده  کنم،یدارم بهش فکر م -

 !گفتم بهم فرصت بده

 معرفت!؟ یب یبهم بگ دیاون وقت االن با -

وزم که تو مدام داري چند ر نیباور کن فرصت نشد، ا -

 ،یزنیحرف م یاز پدرشوهرت و مهمون

 !فرصت به من ندادي گهید
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 پس دوسش داري؟ -

 :دیگویو م زندیو به رو به رو زل م خنددیم

 !شد رتید گهیبرو د -

 !ریبگ میفکر کن بعد تصم یدرست و حساب نینوش -

 !گهید کنمیکارو م نیچشم مادربزرگ، خب دارم هم -

 :میگویو م بوسمیرا م صورتش

 !واست خوشحال شدم یلیخ

 :دهدیاخم بامزه اي جواب م با

 ؟یبودم روان دهیمگه من ترش -

 :میگویو م خندمیم

 !کن خداحافظ فیبعد واسم مفصل تعر رمیم گهید من

 !باشه خداحافظ -

و روي تخت دراز  رمیگیدوش م میلباسها ضیاز تعو بعد

 :شنومیکه صداي بابا را م کشمیم

 خوامینم کنمیمعتضد باور کن اصال تعارف نمنه آقاي  -

 به ازيیاصال ن دیباور کن م،یمزاحمتون بش
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 !شما اصال خودتو بدهکار من ندون ستیکارا ن نیا

و چند لحظه بعد صداي بابا به گوشم  شومیجا بلند م از

 :رسدیم

 !باعث افتخاره ستین یحرف نهیچشم اگه قصدت ا -

 ...سکوت

 !خدانگهدار میرسیبله حتما خدمت م -

که صداي مامان را  شومیم رهیبه در بسته ي اتاق خ جیگ

 :شنوم یم

 گن؟یم یچ شد؟یچ -

راه  یخانوادگ یمهمون هی نجایا دیایفرداشب ب گهیم -

 انداخته، فرامرز و خانوادش هم هستن، بهش

 ستیکارا ن نیبه ا ازيیخودت و بدهکار ما ندون ن گمیم
 دور هم خوامیم ستیحرفا ن نیبحث ا گهیم

منم گفتم  ،یرفتار و آمد دوستانه ي خانوادگ هی میباش

 !مخالفت کنم ممکنه دلخور بشه قبول کردم

نگاهم را از در بسته ي اتاق  شومیاز جا بلند م کدفعهی
 لرزد،یاراده از استرس م یب میدستها رم،یگیم
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شب به خانه ي جناب معتضد  کیکردم  یرا نم فکرش

 را ندارم، هر اریمسا دنید م،توانیدعوت بشو

 شهیهم شوم،یآرام نم کنمیم نییطول اتاق را باال و پا چقدر
 کند، یو عرق م لرزدیم میاز استرس دستها

 نیلحظه تا فرداشب بهتر نیو از هم ستمیا یم نهییآ مقابل
 خوش شود،یم تیبا اهم اديیز میبودن برا

و  شود،یمهم م لیدل یبودن و خوش چهره بودن ب پیت
 براي خواهدیهم م شیتر دلم آرا لیدل یب یلیخ

 یتمام شوم، ب زیفرداشب همه چ دیبا کنمیحس م فرداشب،
 و دلم رومیم میاراده سمت کمد لباسها

 کنم،یمانتو را تنم م نیو خوش رنگ تر نیبهتر خواهدیم
 نه دیفرداشب اگر بروم و اگر باشد با دانمیم

 ...بلرزد نه دلم دستم

به  رهیخ خوديیب میچشم ها یمحکم باشم و ه دیبا دانمیم
 اي که اتفاقا عاشقش هستم بهیمرد غر

 ...نشود

آن قدر نرمال و عادي رفتار کنم که انگار نه  دیبا دانمیم
 مرد نیانگار من و دلم و قلبم دلبسته ي ا
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 ییهوا بیغر بیکه انگار نه انگار من دلم عج است،

 ...براي داشتنش یگاه شودیم

 نکهیبدون ا شوي،یدچار م یاز زندگ ییجا کی شهیهم
 به بعد ییجا کیرود، از  یدلت م یبخواه

 زیبه بعد همه چ ییجا کی... اززندیم گريیجور د قلبت

 !کندیم رییتغ

 زیکه همه چ ستیرا دوست دارم چون تنها جا میاهایرو

 !روبه راه است

 اریسام

که بهرام پرونده  نمینش یم زیبندم و باز پشت م یرا م کشو

 :دیگو یگذارد و م یم زیرا روي م

 .مثال دیپاشو امروز زودتر برو خونه، مهمون دار -

 :کنم یرو م رویرا ز کاغذها

 ؟یدون یمهمونا م یخودتم قاط -

 مگه بابات نگفت زودتر بري؟ -

 بهرام هنوز ساعت پنج کجا برم ؟ -

 شود: یکشد و بلند م یرا عقب م یصندل
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 .ایهست یابات کار داشته باشه عجب آدمب دیخب شا -

 :کنم ینگاهش م کالفه

تونه با من داشته باشه؟  یکار م یچ یبابام واسه مهمون -

 انجام شبیرو د دایخودش همه ي خر

 .داده

 .پس هر جور صالحه، با اجازه -

خورد،  یرود که تلفن همراهم زنگ م یسمت در م به

 :ستدیا یدانم چرا م ینم

 .سالم -

 !اینکن ریجان، امشب د اریسالم سام -

 :ردیگ یکنم، خنده ام م یبهرام نگاه م به

 .بله چشم -

 . ایقبل از اومدن مهمونا ب -

 .حتما -

 .خدافظ -
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کنم که بهرام با  یرا قطع م یکنم و گوش یم یخداحافظ

 :دیگو یم طنتیش

 بابات بود؟ -

 .برو ایب -

 :خندد یم

 کاري نداري؟ -

 .نه برو -

سرم سوت  رد،یگ یتماس م دایرود و یم رونیکه ب اتاق از
 شوم و یکشد، از درد معده خم م یم

 :رمیگ یرا جلوي دهانم م یگوش

 ه؟؟یچ -

ام را روي  یشانیچسبانم، پ یرا به گوشم م یگوش یعصب
 شکمم را گریگذارم و با دست د یم زیم

 :دهم یم فشار

 دي؟ یجوري جواب م نیچته؟؟ چرا ا -

 .دایبعد زنگ بزن و ستیحالم خوب ن -
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 شده؟؟ یچ -

 رمیگ یفقط خستم، خودم باهات تماس م ستین زيیچ -

 .فعال

 میها بیج ز،یکنم روي م یکنم و پرتش م یرا قطع م تلفن
 ست،یخبري از قرص ن یول گردمیرا م

دانم چه طور بابا  یندارم و نم یحوصله ي مهمان امشب

 !کنم که نروم یرا راض

 آسمانم را من ابتداي کند بارانم دیریجدي بگ "

 ماقبل طوفانم "..!!. یها، آرامش یکشت دیاندازیب لنگر

 الیناز

چند بار  یحت ستم،یا یم نهییبراي بار دهم جلوي آ کالفه
 نیدکمه هاي مانتو ام را اشتباه بستم، از ا

تنم کردم با  یرنگ یاسترس به ستوه امدم، مانتو آب همه
 و شال هم رنگ مانتو ام، یشلوار دمپاي مشک

و مامان پري حاضر و آماده در  خوردیاي به در م ضربه
 لبخند به لب نگاهم شود،یچارچوب در ظاهر م

 :کندیم
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 .شدا رینازي جان آماده اي؟ د -

شال  ریرا ز میمانده ي موها یو باق کشمیبه شالم م یدست

 :دهمیو جواب م کنمیپنهان م

 !آمادم -

 جانیه شود،یرو م رویدلم ز م،یشویم نیسه سوار ماش هر
 را میندارد، لرزش دستها یو استرس تمام

به  شنومیتلفن همراهم را م امکیصداي پ کنم،یم حس
 اسم دنیو با د کنمینگاه م یصفحه ي گوش

 :نوشته زنمیاراده لبخند م یب نینوش

بار نرو تو شکمش، اگه  نیمحکم باش، خواهشا ا الیناز

 !نکن یعذرخواه میرفت

 کیگفتم  شیماجرا را برا یبلند نخندم، از وقت کنمیم یسع

 :نوشتم شیبند حرف زده، برا

 !راحت مسخره التیخ باشه

مامان و بابا  گذارم،یم فمیرا داخل ک یگوش نیتوقف ماش با
 و من هم چنان به شوندیم ادهیهر دو پ

حرکت  میشوم پاها ادهیام، نه که نخواهم پ دهیچسب یصندل
 شنومیصداي مامان را که م کند،ینم
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 دهم: یرا محکم روي هم فشار م میچشم ها

 !یش ینم ادهیچرا پ الیناز -

چند  زند،یبابا زنگ را م شوم،یم ادهیپ نیاز ماش بالخره
 باز یکیکه در با ت کشدیلحظه اي طول م

آقاي  شوم،یم اطیو وارد ح کشمیم یقینفس عم شودیم
 به ستاده،یمعتضد جلوي در ورودي به انتظارمان ا

دسته گل را به دستش  دهدیو بابا دست م میرس یم او
 بعد مامان کندیم یسالم و احوال پرس دهدویم

و خوش  کندیاستقبال م یو آقاي معتضد به گرم دهدیم سالم

 :میگویوم رومیجلو م د،یگویآمد م

 !سالم -

 :بارد یم یمهربان شیصدا از

 !دیدخترم؟ خوش آمدي بفرمائ یخانوم، خوب الیسالم ناز -

 د؟یممنونم شما خوب هست -

 !شکر خدا -

 لیکه پر از وسا یسالن بزرگ م،یشویوارد خانه م بالخره
 است، درست مثل متیو گران ق کیش
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اورد، ته سالن پله هاي  هیکه جناب معتضد هد یفرش تابلو
 شده ام وانهیبه طبقه ي باال خورده، د یچیمارپ

را در  اریمن بوي عطر سام یول دانمیدارد نم تیواقع ای
 کشمیکه م قینفس عم کنم،یخانه حس م نیا

 یم رونیاز آشپزخانه ب یانسالیزن م شوم،یتر م مطمئن

 :کندیم یجناب معتضد معرف دهد،یو سالم م دیآ

 !شونیسوسن خانم هستن زحمت کاراي خونه با ا -

فکر  شوم،یکرد خوشحال م شیکه محترمانه معرف نیا از

 !مستخدم دیبگو یبا غرور خاص کردمیم

بابا و آقاي معتضد  نم،ینشیم یروي مبل هاي سلطنت همه
 سرگرم صحبت کردن هستند ومن فقط

 یاز راه برسد، با صداي زنگ خانه دلم م اریسام منتظرم
 رود،یو م کندیم یآقاي معتضد عذرخواه زد،یر

 دایام همراه با بهرام و پارملحظه بعد پدر و مادر بهر چند
 بعد از مراسم معارفه همه کنار شوند،یوارد خانه م

من و مامان نشسته و مادر بهرام  نیب دایپارم م،ینینشیم هم
 توي گوشم با دایمامان پري، پارم گریطرف د

 :دیگویم خنده
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 !خوشگل شدي نازي

فقط همان رژ لب را دارم  شیاز آرا کنمینگاهش م متعجب

 :دهدیکه ادامه م

 یدوست داشتن اد،یبهت م یلیرنگ خ نیجدي گفتم، ا -

 !شدي

 ندینشیبه دلم م دایپارم یو مهربان رودیبه نفسم باال م اعتماد
 کرده ریکه ذهنم را درگ یو سوال

 :پرسمیم

 خانوم آقاي معتضد کجاست؟ دا،یپارم -

همه مشغول صحبت کردن هستند آرام  کندیجمع نگاه م به

 :دیگویم

 !طالق گرفته رفته آلمان -

 :دیگویکه م کنمینگاهش م مات

بچه هاش و توي  دمیشن گن،یدر موردش نم یخوب زايیچ -

 سن کم ول کرده رفته، اون عکس و

 ز؟یروي اون م ینیبیم
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رسم به قاب عکس  یو م کنمینگاهش را دنبال م ریمس

 است و اریسام هیبش یلیکه خ یپسر جوان

 :پرسمیم کنجکاو

 خب؟ پسرشه؟ -

توي تصادف فوت  شیآره، اسمش سامان، چند سال پ -

 کرده!

اراده به  یو ب شومیم رهیباز به قاب عکس خ یناراحت با
 ي باباحرف هاآقاي معتضد که با دقت به 

را  اديیدرد و غم ز کنمیو حس م کنمینگاه م دهدیم گوش
 و ردیگیبهرام مدام شماره م کند،یتحمل م

سوسن خانوم  کند،یبعد از چند لحظه ي کوتاه قطع م کالفه
 و به همه شودیچاي وارد سالن م ینیبا س

 :پرسدیکه آقاي معتضد رو به بهرام م کندیم تعارف

 نیچرا ا دونمینم ريیگیم اریتماس با سام هیبهرام جان  -

 د؟یکرد، مگه با هم نبود ریقدر د

 :دیگو یو م کشدیبه چانه اش م یدست بهرام
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 ادیم شاالیخاموشه، ا شینه من رفتم خونه، االنم گوش - 

 !گهید

دلخور و کالفه  اریسام بتیمشخص است که هر دو از غ و
 اند، خدا کند مشخص نباشد چقدر از

حالم بد است، آقاي  دیاین دیشا نکهیناراحتم و از ا نبودنش
 را نیکه صداي ماش کندیتعارف م وهیمعتضد م

 :دیگویو م زندیلبخند م میشنویم اطیح از

 !اومد نکهیمثل ا -

را مشت  میدستها رود،یم رونیو ب شودیاز جا بلند م بهرام
 تا کم تر بلرزد، آب دهانم را به کنمیم

همه عادي و نرمال در حال گفت و  دهم،یقورت م یسخت
 اریمشغول پوست گرفتن خ دایگو هستند و پارم

از راه  اریکه زودتر سام کنمیبه در نگاه م رهیخ است،

 :میگویبرسد...توي دلم آرام م

 .توام... دور از تمام غصه هاست کیکه نزد ییجا

 اریسام

و غر غر  دیآ یکه بهرام به سمتم م شومیم ادهیپ نیماش از

 :شودیشروع م شیها
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 !ايیتو مگه قرار نبود امشب زودتر ب -

 !برو اون طرف گه،یخب زودتر اومدم د -

 :ستدیا یم مقابلم

 !ايیقرار بود قبل از اومدن مهمونا ب -

 :دیایجا ب یکه حرص بخورد و حالم کم خندمیم

 !مهمونا زود اومدن دیخب شا -

 :دیگویحرص م با

 !کنمیروز به عمرم مونده باشه ادمت م هی اریسام -

خودش را بهم  رومیو از پله ها باال م زنمیخنده کنارش م با

 :رساند یم

 که نبودي؟ دایور دل و -

 :کنمیخشم نگاهش م با

 ! ارایبهرام اون روي من و باال ن -

 !باشه باشه من چاکر شمام هستم برو تو -

و همه به احترامم  دهمیسالم م میشویدو وارد خانه م هر
 و به میگویم ديییشوند، بفرما یبلند م
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سالم و احوال  دهمیدست م رومیفرامرز خان م سمت
 شیکه بابا مهدوي معرف ییبعد با آقا کنمیم یپرس

که خانوم ها هستند را هم  یبود بعد هم با بابا، طرف کرده
 یو مرجان خانوم مادر بهرام م کنمینگاه م

 :دیگو

 پسرم؟ یخوب -

 !کنمیخواهش م دیبفرمائ ن،یخوش امد یلیممنونم خ -

که حتما همسر آقاي مهدوي است و بعد  یهم با خانوم بعد
 متعجب الیناز دنی، با د دایپارم

خانواده هست ،همه  نیهم جز ا شونیکنم، پس ا یم نگاهش
 اراده یو ب نمینشیکنار بهرام م نند،ینشیم

 رهیبه قاب عکس سامان خ شومیکه وارد خانه م شهیهم مثل
 خواهمیو م کشمیم یقینفس عم شوم،یم

 نمیبیرا روي عکس م الیه نگاه نازک رمیرا بگ نگاهم
 سرش را عیسر کند،یو نگاهم م ردیگینگاهش را م

 :دیگویبهرام م اندازدکهیم ریز

 جناب، با تواما؟ ییکجا -
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 هان؟ -

 !چرا خاموش بود تیگوش گمیهان و زهرمار م -

 !حوصله نداشتم زدیزنگ م دایو -

معده  کنمیآورم و روشنش م یم رونیب بمیرا از ج یگوش
 از درد کشدیم ریام به طرز بدي ت

 :شنومیکه صداي سوسن خانم را م رودیدر هم م میابروها

 !ايیلحظه ب هی شهیمادر م اریسام -

 :دیگویکه بابا م شومیجا بلند م از

 !ننیشام و بچ زیبابا بگو م اریسام -

 چشم! -

سوسن خانوم کارش  نکهیو قبل از ا شومیآشپزخانه م وارد

 :میگویم دیرا بگو

 !اون قرص من و بده -

 :شودیهاي مادرانه اش شروع م حتینص

قرصا رو سر  نیمدام داري ا ري؟یدکتر نم هیپسرم چرا  -

 !خوريیخود م
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اب را به دستم  وانیکه قرص و ل کنمینگاهش م کالفه

 :پرسمیبعد از خوردن قرص م دهدیم

 د؟یکارم داشت یچ -

 :دیگویو م گذاردیم زیروغن را روي م بطري

 !بازش کنم تونمینم -

 میگویم رومیم رونیو همان طور که ب کنمیرا باز م بطري
: 

 !دینیو زودتر بچ زیم گهیبابا م -

 یمشغول صرف غذاها هستند، معده درد لعنت زیدور م همه
 گذارد بتوانم یو دردش نم دهیامانم را بر

 نیحالش از ا کنمیو حس م کنمیبخورم، بابا را نگاه م غذا
 خوب است، بهرام آرام یمیو جمع صم یمهمان

 :دیگویگوشم م توي

 بت؟یمص خوريیچرا نم -

 تو حواست به خانومت باشه! -

 گردد،یکه کنارش نشسته برم دایو به سمت پارم خنددیم
 که درست مقابلم الینگاهم به دستهاي ناز
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 میبرا نیلرزش دارد و ا یکم شیافتد، دستها یم نشسته

 نه شیناخون ها هنکیتر ا بیاست، عج بیعج

 رمیگیحوصله نگاهم را م یبلند است نه الك دارد، ب اديیز
 " دخترهاشودیدر سرم تکرار م زيیو باز چ

 ی" کمستندیو وفاداري ن یموجودات دوست داشتن اصوال
 خورمینفس م کیو  زمیریم وانینوشابه توي ل

 کندیبابا هم چنان مشغول تعارف کردن است، نگاهم م و

 :دیگویو م

 !بابا حواست به خانما باشه، تعارف کن اریسام -

 یجاي خال یو گاه ستیاتفاقا من حواسم به خانوم ها ن و
 ظرف کند،یم یدهن کج اديیمامان ز

و به سمت مرجان خانم  دارمیبرم زیرا از روي م پلو
 بعد خانوم مهدوي کشدیکه تشکر کند و نم رمیگیم

 الیبه سمت ناز کندیاو هم با گفتن ممنون دستم را رد م که
 ... از نگاهشکندینگاهم م کنمیتعارف م

 :دیگویلحن ممکن م نیبا آرام تر شودینم رمیدستگ زيیچ

 !خورمینم گهیممنون د -
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و ظرف پلو را به دست  میگویم یکنمیلب خواهش م ریز

 تعارف کند، بعد دایتا به پارم دهمیبهرام م

 ،میگردیبرم یصرف غذا باز همه به همان جاي قبل از

 :پرسدیبهرام نگران م

 تو؟ دهیرنگت چرا پر -

 !توهم زدي -

 !باز معدت درد گرفته ار،یلجبازي سام یلیخ -

 :گذاردیتمام م مهیبحث را ن دایپارم صداي

 !ادیداره بارون م اط؟یتو ح میبر کمی شهیبهرام جان م -

 :دیگویکه فرامرز خان م کنمینگاه م رونیپنجره به ب از

 !دیدور هم باش دیشما جوونا بر کمی دیجان بلند ش بهرام

 رد،یگیرا هم م الیو دست ناز شودیزودتر بلند م دایپارم
 و با حرص به من که شودیبهرام هم بلند م

 :کندیروي پا انداختم نگاه م پا

 رمرد؟یپ یستیتو جوون ن -

 نمیبیرا م هیکه نگاه منتظر بق برمیرا باال م میاز ابروها یکی
 م،یرویم اطیو به ح شومیو ناچار بلند م
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 :میگویو م کنمینم باران را نگاه م نم

بارون که قدم زدن و تماشا کردن  نیخانوم ا دایپارم -

 !نداره

 شهیکم کم تند م اد،یخب هوا که خوبه، بوي بارونم م -

 بعدم آدم تو جمع آدم بزرگا د،ینگران نباش

 !رهیسر م حوصلش

 :دیگویو م ردیگیدستش را م بهرام

 !ي زمستون و بارونه ونهید دایپارم

 الیناز

 رودیبه سمت تاب که درست مقابل استخر است م دایپارم
 بهرام هم پشت سرش ند،ینشیو م

از شانه  یکیاما  اریو مشغول هل دادنش است، سام ستادهیا
 در شیاز دستها یکیزده و  واریرا به د شیها

زل زده،  اطیرنگش برده و به ح یشلوار مشک بیج
 بروم، از آن ایبمانم  دانمینم کند،یدارد فکر م داستیپ

 خواهدیلرز گرفته ام اما دلم م یهستم کم ییکه سرما جا
 کنارش باشم صداي تلفن همراهش سکوت را
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را از توي  یو گوش ردیگیم واریاش را از د هیتک شکند،یم
 نگاه یاورد، به صفحه ي گوش یم رونیب بشیج

 :دهدیواب مج رود،یدر هم م شیو ابروها کندیم

 بله؟ -

 ...سکوت

 !میزنیفعال کار دارم بعد حرف م دونمینم

از  زارمیو من چقدر ب کندیقطع م یخداحافظ یرا ب تلفن
 جوري کیچرا ته دلم  دانمیکار، نم نیا

 کنمیحس م د،یطول نکش ادیاز مکالمه اي که ز شودیم

 :دیگویمعنا شده که بهرام م یماندنم ب

 د؟یهست خوادیم یدلش بستن دایپارم ار،یخانوم، سام الیناز -

 :شنومیرا م اریآرام و زمزمه وار سام صداي

 !خورهیم یهوا بستن نیتو ا یک ونس،ید دایپارم -

لبم را گاز  کند،ینگاهم م گرددیکه برم خندمیم ناخودآگاه
 و هجوم خون را به صورتم حس رمیگیم

 :پرسدیو متعجب م رودیباال م شیاز ابروها یکی کنم،یم

 شده؟ زيیچ -
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نخندم و نشان ندهم که چقدر صداي مردانه  کنمیم یسع

 ...ندینشیاش به دلم م

 !نه -

 :میشنویبهرام را م صداي

 شد؟ یچ -

 :دهدیحرص جوابش را م با

 خوره؟یم یبستن یهوا ک نیآخه تو ا -

 :دیگویبا ناز م دایپارم

 مگه هوا سرده؟ -

 :دیگویلب م ریباز ز اریسام و

 .هینه آفتاب -

با آنها وگرنه  میدار اديیکه فاصله ي ز کنمیرا شکر م خدا
 دایبه مزاج پارم حرف ها نیشک ا یب

بار فقط نگاهم  نیا خندم،یاراده م یامد، باز ب ینم خوش

 :دیایکه بهرام به سمتمان م کندیم

خوردن  یسرد؟ بستن یگیهوا م نیسرت مردي؟ به ا ریخ -

 که تابستون زمستون نداره اصال تو آب
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 !میبر ایبخور ب وهیم

 :شودیمان م کیهم نزد دایپارم

 !خوادیمن واقعا دلم گردش م میبگرد کمی نکهیمهم ا -

چشم از  یحوصلگ یو ب زندیاما ساز مخالف م اریسام

 :بارد یم شیها

 د؟یخوایمزاحم م گه،ید دیبر یمجنون یلیخب ل -

 :هم چنان مصمم است دایپارم

 !گهید دینکن تیخان اذ اریگذره، سام یدو نفري خوش نم -

 :دیگویو م کندینگاهم م بعد

 !میبر اینازي برو به مامانت بگو زود ب -

را بغل کنم و محکم ببوسمش،  دایپارم خواهدیم دلم
 که دوارتریموافقت کند و ام اریسام دوارمیام

 کشدیکالفه دستم را م دایو بابا مخالفت نکنند، پارم مامان
 از نکهیبعد از ا م،یشویو هر دو وارد خانه م

زود  کندیم دیو مامان تاک رمیگ یو بابا اجازه م مامان
 چرا دانمیو نم زندیو آقاي معتضد لبخند م میبرگرد

 :پرسدیم کند،ینگاهم م یطور خاص کی کنمیم حس
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 اد؟یم ارمیسام -

 :دهدیجواب م دایپارم

 اد،یم یول میکشیناز م میواال آقاي معتضد فعال که دار -

 !میهمه باهم بر دیلیاصال اگه ما

 :دهدیو جواب م خنددیمعتضد م آقاي

 دیعجله هم نکن دیخوش بگذرون یخدا، حساب دیبه ام دیبر -

 !میما مشغول گپ زدن

بهرام و  میرویم رونیو از خانه ب میکن یم یخداحافظ
 شوندیوارد خانه م یهم براي خداحافظ اریسام

را  اریهرام بازوي سامب ند،یآ یم رونیچند لحظه بعد ب و

 :دیگو یو م خنددیم رودیگرفته و به سمت در م

 !تا در نرفته میبر دیسوار ش دیایزود ب -

 نیچرا ا فهممیو نم زنمیو من فقط لبخند م خنددیم دایپارم
 حوصله و کسل است، یقدر ب نیمرد ا

 اریو سام کندیبهرام حرکت م م،یشویم نیسوار ماش همه
 شهیو دستش را از ش کشدیم نییرا پا شهیش
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و حال  خوردیم شهیقطره هاي باران به ش رد،یگ یم رونیب

 کند، به دستش یو هواي دلم را خراب تر م

توي دستش  یبزرگ مشک نیانگشتري با نگ شوم،یم رهیخ
 راننده نشسته و خم یپشت صندل دایدارد، پارم

 یسرش را به پشت اریزند،سامیو با بهرام حرف م شده
 دایپارم کند،یبهرام نگاهش م دهد،یم هیتک یصندل

 :پرسدیکه بهرام م کشد،یدست از صحبت م هم

 خسته اي؟ ای ادیخوابت م اریسام -

عادي  شیصدا یول دانمینم گرید زیچ ایحوصله است  یب

 :ستین

 !جفتش -

 :پرسدیو م کندیجلوي مغازه ترمز م بهرام

 د؟یمونیم نیتوي ماش ای نییپا دیایخب م -

حال  یب اریسام میاظهار نظر کن دایپارم ایمن  نکهیاز ا قبل

 :دهدیجواب م

 !میمونیم نیتو ماش -

 :پرسدیعقب و م گرددیبهرام بر م کند،یمخالفت نم یکس
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 د؟یخوریم یخانوم شما چ الیناز -

 شودیقدر سخت م نیا اریحرف زدن کنار سام چرا

 :دیگویو م خنددیم یبا بد جنس دایپارم فهمم،ینم

 !لواشک زرشک بخر بهرامواسه نازي  -

 شیو محکم به بازو رمیگیلبم را گاز م خندد،یهم بلند م بعد
 یاما عکس العمل اریکوبم، سام یم

 :میگویبهرام متعجب مانده و من با خنده م ندارد،

واسه منم همون  دیخوریخودتون م یهر چ کنهیم یشوخ -

 !دیریو بگ

سفارش  یشکالت یبستن دایکه پارم پرسدیم دایاز پارم بهرام
 سفارش جیآب هو اریدهد، سام یم

براي  خواهد،یاي م وهیم یو خود بهرام هم بستن دهدیم
 :پرسدیبا خنده م نیهم

 رم؟یمن از همش واسه شما بگ یعنی -

 :رودیچرا اما از زبان در م دانمیو نم خندمیم

 !خورمیم جیمنم آب هو -
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و توي دلم به خودم  رمیگیاتمام حرفم لبم را محکم گاز م با

 بهرام با گفتن چشم م،یگویم راهیبد و ب

 :پرسمیمتعجب م کندیدر را باز م دایکه پارم شودیم ادهیپ

 ري؟یتو کجا م -

 :خنددیم طنتیباش

 !بارون ریز -

 اریدر را به هم زده و رفته، سام میآ یخودم که م به

را بسته،  شیچشم هاداده و  هیتک یصندل یبه پشت همچنان
 یفیبمانم، آخ ضع ایشوم  ادهیپ دانمینم

شنوم و دستش که روي شکمش  یم اریاز دهان سام را
 یو م کنمینگاهش م یبا نگران شود،یچنگ م

 کنمینگاه م رونیبه ب شهیاز ش توانم،یبپرسم اما نم خواهم
 که میگویم راهیبد و ب دایو توي دلم به پارم

و  زنمیزل م میبه پاها کنمیحس م میرا روي پاها زيیچ
 آمده میکه تا روي پاها یصندل یمتعجب به پشت

و نفسم  کنمیاست نگاه م میروي پاها اریانگار سر سام و
 دهیرا به حالت خواب یصندل ارید،سامیآ یبند م
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را  شیچشم هاو  دهیراحت دراز کش الیو با خ گذاشته

 ناي تکان خوردن یو حت کندیبسته، تمام تنم عرق م

و راحت  الیخ یچقدر ب کوبد،یوار م وانهیقلبم د ندارم،
 ... لعنت،میموقع دستها یاست، لعنت به لرزش ب

درهم گره خورد انگار  شیعرق کرده و ابروها صورتش
 را تحمل کند، به زحمت خودم را اديیکه درد ز

باز عقب  کندیرا باز م شیکه چشم ها کشمیعقب م یکم
 شوم،یدور م یبالخره از صندل روم،یتر م

 دایو پارم شودیباز م نیدر ماش ریهمان لحظه ي نفس گ در
 یمجبورم باز کم شوند،یو بهرام سوار م

اب  وانیسوار شود، ل دایشوم تا پارم کینزد یصندل به
 را اریکه نگران سام رمیگیرا از دست بهرام م جیهو

 :کندیم نگاه

 قرص خوردي؟ ؟یخوب ار؟یسام -

 :دیگو یو م کندیرا باز م شیچشم ها

 .خوبم، بده من -

 :دیگویو م دهدیرا به دستش م وانیبهرام ل -



 
 

202 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 مارستان؟یببرمت ب خوايینم -

مشکلش  دیشود و بگو دایپ یکیکاش  کنم،ینگاهش م نگران
 خبري نجاتم یاز ب دایپارم ست؟یچ

 :دهدیم

 کنه؟یبازم معدتون درد م -

 :دهدیتفاوت وسرد جواب م یب

 !کنهیبازم معدم درد م -

به هر سه نفرمان  یو نگاه خوردیرا م جیاز اب هو یکم

 : اندازد یم میکنیکه نگاهش م

 به من؟ دیچرا زل زد دیبخور -

و از درد  دهینگرانم، رنگش پر برم،یرا داخل دهانم م ین
 چرا توجه اي دانمینم یعرق کرده ول

از حدش گر گرفتم، دلم  شیبودن ب کیاز نزد کند،ینم
 نفس بدوم تا کیرا باز کنم و  نیدر ماش خواهدیم

 فهمدینم یعنیخون سرد،  اديیمرد ز نیشوم از ا دور
 را به یصندل کنمیچقدر معذب هستم؟ خدا خدا م
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باز  وهیاولش برگرداند، اما بعد از خوردن آب م حالت

 را شیچشم هاو  گذاردیم یصندل یسرش را به پشت

 داریدر وجودم دارد ب ییحس ها کیحالم بد است،  بندد،یم
 نیدخترانه ام ا ایکه دوستشان ندارم، ح شودیم

 نیرا ب میانگشتها خواهدیمثال دلم م دهد،یرا به من نم اجازه
 اش ببرم...بهرام حرکت یموهاي مشک

 :پرسد یو مجدد م کندیم

 دکتر؟ میبر اریسام -

 .نه -

و به  کشمیعقب م یخودم را از پشت صندل یکم باز
 را باز شیچشم ها شوم،یم کینزد دایپارم

نفسم بند  کند،یو نگاهم م ردیگیو سرش را باال م کندیم
 آرام فهمم،یجوري است که نم کیلحنش  د،یایم

 :پرسدیم

 و درست کنم؟ یصندل یش یم تیاگه اذ -

هم  ردیگیهم خنده ام م شیالیخ یو ب ییهمه پرو نیا از
 اما مطمئنم بدون قصد شومیم یحرص
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کار را کرده چون درد توي صورتش مشخص است،  نیا

 تیاذ میبدهم، بگو یچه جواب قایدانم دق ینم

 دینه هم شا میو بگو ییبه حساب پرو گذاردیکه م شومیم
 کنمیفکر بدي کند در موردم، درمانده نگاهش م

 :دهدینجاتم م دایپارم که

 !میپارك قدم بزن نیتو ا کمینگه دار  بهرام

 .ایخوریسرما م -

 .نه نگه دار -

 :دیگویو م کندیرا نگاه م اریسام بهرام

 ؟یش ادهیپ یتونیم -

 !دیشما بر مونمیمن م -

 .میشیم ادهیهمه باهم پ خودیب -

 :خنددیو بهرام آرام م دیگویم ینچ کالفه

و فردا  ايیاز خجالتم در ب یتونیجلوي خانما نم دونمیم -

 امشب یول یکن یتوي کارخونه جبران م

 !شو ادهیخان، پ اریمن سام شب
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 :دیگو یحال م یب کندیهمان طور که در را باز م اریسام

 !مطمئن نباش بهرام خان ادیز -

و  کندیرا باز م شیدست ها دایپارم م،یشویم ادهیپ همه
 نند،ینشیم شیقطره هاي باران روي دستها

 ...اما میزنیقدم م یو در سکوت کم آرام

 ... .میستیهم ن کنار

 ...میستیبه شانه هم ن شانه

 ...میدر دست هم نگذاشت دست

است، قدم زدن در باران به  یکاف نیهست و هم فقط
 دایکنار پارم دهد،یاحساستت پر و بال م

 دانمیکنار بهرام، نم اریبهرام هم کنارش، و سام ستادم،یا

 !دور است اديیز کنمیچرا حس م

حرف روي  یب اریسام م،یرس یم یسبز رنگ مکتین به
 کند و یرا باز م شیو دست ها ندینشیآن م

سرش را رو به آسمان  گذارد،یم مکتین یپشت روي

 :دیگویکه بهرام م ردیگیم

 آخه؟ ستین سیخ مکتیمگه اون ن -
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 قدم زدنتون تموم شد خبرم کن! -

از  اریکه ابروهاي سام نمیب یو م کندیم یکالفه پوف بهرام
 که رنگش نمیبیم خورد،یدرد گره م

نه اجازه دارم نه جرات، بهرام به  زنم،یاما دم نم ده،یپر
 و گذاردیدستش را روي شانه اش م رودیسمتش م

 :پرسدیم نگران

 .کهیبزار ببرمت دکتر مرت -

 :دهدیفقط جواب م کند،ینم نگاهش

 !کنهیم تیاذ اديیامشب ز -

 .دکتر میبر ،یکنیم تشیاذ اديیز نکهیواسه ا -

 :دیگویو باز م اندازدیم ینگاه دایبه من و پارم کالفه

 .ستیاالن وقتش ن -

قدر حالت بده؟  نیا یوقتشه؟ چرا زودتر نگفت یپس ک -

 ست؟ین یتظاهر و لجبازي کاف

من  گذارد،یم شیرا روي زانوها شیو دست ها شودیم خم
 و میا ستادهیهم چنان ا دایو پارم
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 م،یشد سیشدت گرفته و خ یباران کم م،یکن یم نگاهشان

 :دیگویم دایپارم

 کردم،یقدر حالتون بده واال اصرار نم نیا دونستمینم

 !میبر گهیبهتره د د،یببخش

 یو ساکت و ب ستادمینگران تر از همه فقط مقابلش ا من
 حواسش به من کنم،یحرکت نگاهش م

هم،  اریسام شود،یحواسم بهش هست، بهرام بلند م ست،ین
 کند و سخت اریسام م،یرویم نیبه طرف ماش

از ترس و  رود،یراه م دهیخم یکم یحت دارد،یبر م قدم
 با اریسام کدفعهیحالت تهوع گرفته ام،  ینگران

و ما  دود،یو به سمت جوي م زندیبهرام را کنار م دستش
 و تمام زندیعق م م،یکنیوحشت زده نگاهش م

اورد، بهرام به سمتش  یمعده اش را باال م اتیمحتو
 میمن اما از جا شود،یم کینزد یکم دایپارم رود،یم

 شود،یام گم م یراه تنفس انیم یینفسم جا خورم،ینم تکان
 را خراش میبغض گلو کند،یاشک قل قل م

 ترسمینگرانم، از سکوت کردن خسته شدم، م دهد،یم

 ...بزنم که احساسم را بفهمد یحرف ایرفتاري کنم 
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 ...شومیتوانم اصرار کنم دکتر برود و دارم خفه م ینم

را ماساژ بدهم و  شیحالش را بپرسم و شانه ها توانمینم

 .شومیدارم خفه م

 دایرا به طرف پارم چیسوئ شنوم،یبهرام را م صداي

 :گرفته

توي  یبطري آب معدن هی ار،یو ب نیبرو ماش دایپارم -

 !ارهیب عیسر الیبده ناز نیماش

 دهد،یرا ماساژ م شیبهرام شانه ها م،یآ یبه خودم م تازه
 عصا نیرا روي زم شیدست ها اریسام

و سرش را سمت جوي خم کرده، قطره هاي باران  کرده
 دایکند، همراه پارم یجا خوش م شیروي موها

دوم، با تمام توانم، با تمام قدرتم، به  یم نیسمت ماش به
 دایرممهلت حرف زدن به پا میرس یکه م نیماش

که  شیدایو پ گردمیدهم فقط دنبال بطري آب م ینم را
 چرا دانمینم گردم،یبرم اریباز به سمت سام کنمیم

چه طوري جرات  دانمیدهم، نم یرا دست بهرام نم بطري
 خجالت دانمینم روم،یو خودم جلو م کنمیم
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بهرام هم چنان  زنم،یکجا رفته، کنارش زانو م میها دنیکش

 را شیها یکنار گوشش نگران ها و ناراحت

 :کندیم یخال

نباش، برو  الیخ یقدر ب نیروزي هزاربار بهت گفتم ا -

 قدر نکش، نیو ا یکوفت گاریس نیدکتر، ا

وعده غذا خوردن به  هیبمونه، روزي  یخال نزارشکمت
 قدر اعصابت و به نیگفتم ا یه خوره؟یچه درد م

 هی یت لج کردي؟ امشبم که شکم خالبا خود ز،ینر هم
 تر ینوشابه خوردي، روز به روزم عصب وانیل

 .یشیم

و  کنمیندارد، در بطري را باز م یتمام شیغر ها غر
 ته دلم کند،ینگاهم م رم،یگیسمت جوي م

 یحس... پردرد... ب ینگاهش سرد است، ب شود،یم یخال
 را شیو دست ها ردیگیمحبت... نگاهش را م

روي دست هاي بزرگ  یاورد، آب را کم یبطري م سمت
 و کندیمشتش را پر م زم،یریو مردانه اش م

 میکه اشک ها رمیگیلبم را گاز م زد،یریصورتش م توي
 اریسام خواهد،یبودنش را نم فینچکد، دلم ضع
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قوي باشد، محکم قدم بردارد، نلرزد، درد نکشد،  دیبا من

 دستمال فمیو از ک گذارمیم نیبطري را روي زم

گرفته و به  نییآورم،سرش را پا یم رونیرا ب کاغذي
 با تمام قدرتم کشد،یشده، تند نفس م رهیخ نیزم

 :زنمیم شیصدا

 آقاي معتضد؟ -

از دستم نگرفته باز  برم،یدستمال را جلو م کند،یم نگاهم
 بهرام د،یا یبار خون باال م نیا زند،یعق م

 ادهیپ دایپارم رد،یگیرا م شیبازوها ریزده ز وحشت

 :کندیبهرام التماس م شود،یم

 !کهیپاشو مرت مارستان،یببرمت ب دیپاشو با یسام -

تمام تنم  برم،یبه کار م میاشکها ختنیتوانم را براي نر تمام
 در حال بسته شیچشم ها زند،یم خی

 :کندیاست، بهرام نگاهم م شدن

 !کمک کن ریدستش و بگ الیناز -

ي کمرم  رهیروي ت یسرما و هواي باران نیرا در ا عرق
 چتر را روي سرش دایپارم کنم،یحس م
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با  رد،یگیرا م شیبازو ریبهرام با تمام قدرتش ز رد،یگیم

 از تماس دستم با رم،یگیرا م شیتمام قدرتم بازو

 شتریب م،یکنیبلندش م کوبد،یوار م وانهیقلبم د شیبازو
 در عیسر دایپارم کند،یوزنش را بهرام تحمل م

لب  ریو ز ندینشیم یروي صندل کند،یرا باز م نیماش

 :دیگویم

 !نترس بهرام هنوز زندم-

و بهرام با چه سرعت  میشویچه طوري سوار م فهممینم
 مارستانیرا به ب اریسرسام آوري سام

کرده و  زيیمعده اش خون ر دیگویدکترش م رساند،یم
 بستري شود، دیبا

تا با جناب معتضد  رودیندارد، بهرام م یتمام میها اشک
 کوچک در اتاقش شهیاز ش رد،یتماس بگ

 دایپرستار و دکتر باالي سرش هستند، پارم کنم،یم نگاهش

 :کنمیرا کنارم حس م

شوك  گهیجوري شده، م نیتوي تصادف ا گهیبهرام م -

 !زخم معده شده نیباعث ا یعصب

 ..لرزمیم
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 !ناراحته که زنده مونده گهیم -

 ...رمیمیم

 فشیبهرام حر یول کنه،یدرد و تحمل م نیساله داره اپنج  -

 قدر ارزش نداره نیا ایدن گهیم شه،ینم

 !یکن نییو باال و پا مارستانیپله هاي ب تیواسه سالمت که

 ...از بغض دیلرزیام م چانه

 !آقاي معتضد چارهیب -

 اریسام چارهیمن... ب یدل لعنت نیا چارهیمن... ب چارهیب
 شانه ام را شود،یمن.. متوجه سکوتم م

 :پرسدینگران م گردم،یبه سمتش برم رد،یگیم

 ونه؟ید یکنیم هیچرا گر ؟یخوب الیناز

 نکنم؟ آخ...آخ هیگر چرا

 !دمیترس -

 .کند، مثل بچه ها شدم یبغلم م محکم

. لبخند خواهمیاز احساسم را بفهمد، نم زيیچ خواهمینم

 :میگویو م زنمیم یزورک
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 !دمیترس یلیفقط خ دونمیم -

 امشب را شود،یمشکوك هم نم کند،یرا باور م حرفم

طوري  نیتصور کرده بودم، امشب را ا گريید جور
 داخل اتاق را نگاه شهیباز از ش خواستمینم

لوله اي داخل دهانش بردن تا معده اش را از خون  کنمیم
 یم جیسرم گ شودیکنند حالم بدتر م یخال

 رونیپرستار بو دکتر و  شودیدر اتاقش باز م رود،بالخره
 شود،یدور م دیو دکتر با گفتن نگران نباش ندیآ یم

 شودیمنطق.. نم یي تکراري و بحرف ها نیاز ا زارمیب
 هنوز نگران دایپارم شود،یکه نم شودینگران نبود، نم

زده، فقط  خیشدم مگر؟ فقط تنم  یچه شکل کند،یم نگاهم
 زیر کی میچشم هافقط  کشد،یم ریقلبم ت

 :دیگو یم بارند،یم

 !رنگ به روت نمونده ارم،یاب ب وانیل هیواست  رمیم -

حال روي تخت  یو من زل زدم به مردي که ب شودیم دور
 را به شیافتاده، درد دارد هنوز؟ دردها

 اریچرا امشب اخت دانمیفقط اگر بخندد... نم خرمیم جان
 چشم شوم،یرا ندارم، وارد اتاقش م زیچ چیه
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 تمیاما ر دانمینه را نم ایرا بسته، خواب است  شیها

 ي پهن و نهیمنظم تر شده، به قفسه ي س شینفسها

توي  زنمیزل م شوم،یتر م کینزد کنم،یاش نگاه م مردانه
 اش جمع شده، یشانیصورتش، عرق روي پ

 نی، تا به حال ا دهیشده، رنگش پر دیخشک و سف شیلبها
 نگاهش نکرده بودم، با یو طوالن قیقدر دق

افتد بدون  یام از کار م یاتیتمام عالئم ح شیصدا دنیشن

 :دیگو یرا باز کند م شیچشم ها نکهیا

 مرده ها شدم؟ هیشب یلیخ -

 نیخش دار شده، ا شیصدا رومیقدم عقب م کی ناخودآگاه
 یب کند،یاست، نگاهم م زیت اديیمرد ز

آورم  یزند، از حرفش سر در نم یاما از درد دم نم جان،

 :پرسم یم

 د؟یبهتر -

 :پرسدیخشک و جدي م باز

 بهرام بابام و خبر کرد؟ -

 :دیگویلب م ریز دهمیرا به عالمت مثبت تکان م سرم
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 !یلعنت -

را به خودش گفت؟ به اوضاعش گفت؟ به دردش  یلعنت نیا
 باخبر شدن ایگفت؟ به بهرام گفت؟ 

 :دیگویو م زندیبه سقف زل م پدرش؟

 !میکنه بر هیبه بهرام بگو تسو -

 :نالمیم ش،یها یالیخ یب نیاز دست ا کنمیدق م من

 !دیبستري بش دیدکتر گفتن با د،یبمون دیبا -

بلند  خواهدیاندازم، م یم ریسرم را ز کند،یاخم نگاهم م با

 ..کنمیخواهش م روم،یشود، جلو م

کرده، مشخص حالتون  زيیآقاي معتضد معدتون خون ر -

 !دیبمون کنمیخواهش م ست،یخوب ن

سرش را روي  م؟یها یزند، به من؟ به نگران یم شخندین

 :دیگویلب م ریز کوبد،یبالش م

 !زارمیب اديیز دنیاز خواب -

 :میگو ی... ممانمیمن هم... الل م میبگو خواهمیم

 !دیمجبور ستیچاره ن -

 شودیم تند
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 !من و مجبور کنه تونهینم یکس -

 :دیگویشده مرد من...باز م ریگ بهانه

 !ادیبگو بهرام ب زارم،یب مارستانیاز ب -

 :شنومیرا م دایمن هم... اما صداي پارم میبگو خواهمیم

 !اب قندم بخور وانیل نیا نیبش اینازي ب -

 :شودیم اریسام کینزد دایپارم رم،یگیرا م وانیل

 !خان اریسام میدیترس یلیخ د؟یبهتر -

 !بادمجون بم آفت نداره -

 :میگردیو برم میشنویبهرام را م صداي

 !ستین یکه شک نیتوي ا -

هم سر به سرش  طیشرا نیدر بدتر یحت قیرف نیا

 :دیگویجدي م اریسام گذارد؟یم

 !کردي، گند زدم توي گردشتون لهیپ امیگفتم ن -

است مثلش را  ژهیو قشیبراي رف شیها یمهربان بهرام

 :بوسدیاش را م یشانیپ دم،یند

 !جا نیا ارتتیفداي سرت، بالخره معدت زورت شد ب -
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 ..امشب خنددیاما نم اریسام

 !میکمک کن بلندشم بر -

 :هم دارد تیو قاطع تیجد شیها یبه اندازه مهربان بهرام

دکتر گفت  ،یخوابیمثل بچه ي آدم م ري،یجانم چیشما ه -

 !یبش یاندوسکپ دیبا

سخت است، آزار دهنده است،  یبودم اندوسکپ دهیشن
 یعصب اریدلشوره خوره شده امشب، سام

 :دیگویم

من  ه؟یچه کوفت گهید یاندوسکپ ست،یمرگم ن چیمن ه -

 کار و گرفتاري یحوصله ندارم بهرام، کل

 !دارم

 نیصداي ا کند،یم شینگران آقاي معتضد دلم را ر صداي

 :لرزدیمرد قوي و محکم م

 !؟اریسام -

 دیگویو م شودیپرستار وارد م د،یآ یم اریسمت سام به
 نفر بماند، و کیفقط  دیگویم م،یبرو رونیب
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نفر من باشم، آقاي معتضد دستش را  کیآن  شدیم کاش

 را کنار شیو موها گذاردیم اریسام یشانیروي پ

 :زندیم

 با خودت پسر؟ یکنیکار م یچ -

 :دیگویم فقط

 !خوبم -

 شیآقاي معتضد درد دارد، آن قدر تلخ است که تلخ لبخند
 نگاهمان کنم،یزبانم حس م ریرا ز

 :دیگویو م کندیم

جلوي در منتظرن،  هیمن شرمنده ي شما هم شدم، بق -

 داخل، ممنونم ازتون انیاجازه ندادن ب

 !دیبر گهید بهتره

 :پرسدیکه رو به بهرام م مییگویم زيیکدام چ هر

 گفت؟ یدکترش چ -

تحت نظر  دیفقط با ستین یخاص زیمعده، چ زيیخون ر -

 !باشه تا بهتر بشه

 :کندینگاهم م دایپارم
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 !میبهتره بر الیناز -

اما  رم،یمیم الیو فکر و خ یکجا؟ من از نگران م؟یبرو
 بهرام کند،یم یاز همه خداحافظ دایپارم

 :دیگویم

 !مونمیآقاي معتضد بهتره شمام بري خونه من م -

 !راحتره بهرام جان، ممنون از لطفت المیخودم بمونم خ -

است، تمام فکر و  اریسام شیمرد تمام دغدغه زندگ نیا
 با پدرش یپسري است که حت شیزندگ

 ...دینگران نباش دیگویسرد است، که نم هم

 ..دیدلواپس نباش دیگوینم

 :دیگویکالفه م اریسام

 !بمونه کاري ندارم که خوبم یکس خوادینم -

 که در یبا نگران کند،یبا حسرت نگاهش م پدرش

تمام قدرتم را توي  کند،یقهوه اي رنگش غوغا م يچشم ها

 :زمیریم میصدا

با  ن،یاریو زودتر به دست ب تونیسالمت دوارمیام -

 !اجازتون، خدافظ
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 :دیگویمثل آن شب م فقط

 !به سالمت -

آقاي معتضد  سوزاند،یآدم را م شیکوتاه جواب دادن ها نیا

 :کنمیرا نگاه م

 ریخدا رو شکر که به خ دیآقاي معتضد نگران نباش -

 !با اجازتون شن،یبهتر م شاالیگذشت، ا

نگاهم  یبا آرامش خاص دهد،یم لمیتحو یقشنگ لبخند

 :کندیم

 !زحمت افتادي دخترم، خدا به همراهت تو

تا  یترش عیما میایم رونیاز اتاق که ب روم،یسمت در م به
 همراه گردد،یو بر م دیآ یم میتوي گلو

همه نگران و  م،یرو یم رونیب مارستانیاز ب دایپارم
 دایاند، از خانواده ي بهرام و پارم ستادهینتظر ام

زل  مارستانیبه ب شوم،یم نی، سوار ماش میکنیم یخداحافظ
 اتاق ها جا نیاز ا یکیمن قلبم را در  زنم،یم

من امشب خود به خود عاشق تر شدم، مامان و  گذاشتم،
 کردن حالش حالم را فیتعر یحت پرسند،یبابا م
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لعنت به هر چه تصادف است، دلم از رفتن تنها  کند،یم بد

 برادرش گرفته، از رفتن پسري که امشب فقط

از پسري که لبخندش را تا  دمش،یقاب کوچک د کی در
 به آسمان دم،یبه حال روي صورت برادرش ند

... براي پدرش... اریبراي سام کنم،یو دعا م زنمیم زل

 ...مبراي آرامش روح سامان... براي همه جز خود

به معجزه  ازیافتد... من ن یبا دعا کارم راه نم خودم

 !.!..دارم

 ...دارم که نه زن باشد نه مرد اجیاحت یاغوش به

 ؟؟؟؟ییآ ینم نییپا ایخدا

 اریسام

تا با دکتر حرف بزند، لعنت به  رودیم رونیاز اتاق ب بابا
 که کم شیمن که از گرفتاري و غصه ها

بهرام کنارم  ش،یروي غصه ها شومیغصه م چیکنم ه ینم
 نگران اما با لبخند ند،ینشیم یروي صندل

کند در  یمهربان خواهدیم کند،یخودش نگاهم م خاص

 ..دانمیحقم... م

 ..فهممیحال و روزم را عوض کند... م خواهدیم
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حالم دوباره  خواهدیکند، م یرا رنگ اهمیس ايیدن خواهدیم

 بهرام داند،یرا نم زیچ کیخوب شود، اما 

 شهیهم نیبا ا ش،یها ینگران نیبا ا ش،یها یمهربان نیا با
 نیبا ا ش،یبرادرانه ها نیبا ا ش،یبودنش ها

و قهر  شیباحرص خوردن ها ش،یکردن ها حتینص

 ...اندازد یسامان م ادی بیمرا عج شینکردن ها

 :پرسدیبهرام م سوزد،یمعده ام م زند،یم آتشم

 هنوز درد داري؟ -

 !نه -

 :دیفهمیرا م میکه سامان دروغ ها ییمثل وقتها زند،یم لبخند

 !اریسام یکن بخواب یسع -

وارد اتاق  نیبابا با صورت گرفته و غمگ کنم،یم نگاهش
 نگران قلب مهربانش هستم، شود،یم

حالش هستم.. با دست بزرگ و مردانه اش دستم  نگران

 :ردیگیرا م

 بهتري؟ -

 ...د، شک ندارمدار اجیبه لبخندم احت زنم،یم لبخند
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 !دیخوبم نگران نباش -

داروهات و به موقع  ،یمونیم گنیتا هر وقت که دکترا م -

 یعصبان ،یکشینم گاریس خوري،یم

 دي؟یفهم یتا خوب بش یکنینم خودیب الیفکر و خ ،یشینم

دستش که روي  ست،یکدام کار من ن چیکه گفت ه ییها نیا

 :میگویم یمعطل یب رودیقلبش م

 !دمیفهم -

در هر  دیسخت است، با اديیپدر بودن ز زند،یم لبخند
 کوه دیبا ،یمحکم باش یطیشرا

 :میگوی..میباش

 !خونه، بهرام هست دیبر -

قرار  یقدر ب نیبابا را بعد از مرگ سامان ا کند،یدل م دل

 :کنمیبودم... اصرار م دهیند

و نکشته،  یمعده کس زيیخون ر ست،ین یمهم زیچ بابا

 !خونه دیبر

 :دیگویم فقط

 !بهرام مواظبش باش پسرم -



 
 

224 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 یشانیپ بندم،یرا م میچشم ها رود،یو م بوسدیام را م یشانیپ

 جنازه یوقت دیآ یم ادمیام داغ کرده، 

درست محل شکافت  د،یاش را بوس یشانیپ دیسامان را د ي

 ...را

 :دیگویم بهرام

 !نگرانته یلیخ -

لب  ریز شوم،یم رهیبه سقف خ دهم،یم حیرا ترج سکوت

 ...کنمیتکرار م

 زیگر کی ری...درگشیشدم که زندگ یمجرم کی مثل

 .!..بدون توقفه

 الیناز

 دنش؟ید دیقراره بر یعنی -

 :شومیم رهیخ نیبه زم نیغمگ

 !اهوم -

 بده؟ یلیحالش خ -

 اطیهنوز توي ح شوم،یجا به جا م مکتیروي ن یکم
 مجبورم کرد کل نیو نوش میدانشکده نشست
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 ...کنم فیرا تعر شبید

 !بد بود یلیکه خ شبید -

 رو به موت؟ یعنی -

 :دیگویبا خنده م کنم،یاخم نگاهش م با

 !گهیبوده د زيیخون ر هی ؟یمرگ پس تو چرا عزا گرفت -

خبري از او  یب کندیقرار است، و قطعا درك نم یب دلم
 باز کنم،یچه به سر و دلم آورده، سکوت م

 :دیگویم

 شیو منم چند وقت پعم شه،ینم یچینازي بخدا ه -

 !شد االن حالش از من و تو بهتره نطوريیا

 ست،ین یجسم اریتمام درد سام دمیمن فهم کنم،یم سکوت
 را با اریکه سام داندینم نیرا نوش نیا

 کی اریي سامچشم ها داندینم کند،یم سهیمقا شیعمو
 مثل نور، مثل محبت، د،یکم دارد، مثل ام ییزهایچ

که مدام به  دمیرا د یموج خستگ شیچشم هادر  شبید من
 از جا بلند گشت،یو برم دیکوبیصخره م
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تلفن همراهم  میرسیکه م نشیهم، به ماش نینوش شوم،یم

 :دهمیمامان است جواب م خوردیزنگ م

 جانم مامان؟ -

 خونه؟ مگه کالست تموم نشده؟ ومديیچرا ن الیناز -

که گذر  میحرف زد نیآن قدر با نوش رم،یگیرا گاز م لبم
 که کنمیم یعذر خواه دمیزمان را نفهم

 :دیگویم

من و باباتم  شهیم رید ایتا خونه ن گهید مارستانیبرو ب تو
 !میرسون یخودمون و م

 :میگویحوصله م یب

 !باشه -

لبخند  میگویم نیرا به نوش انیو جر کنمیرا قطع م تلفن

 :زندیم

 .میبر نیبش -

 یشوخ کند،یم حتینص دهد،یدلداري م نینوش ریمس توي
 یاما حال و هواي من عوض نم کند،یم
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...خوب نمیمحکم بودنش را بب دیبا نمش،یبب دیبا شود،

 نگه دارد، یجلوي گل فروش میگویشدنش را هم..م

به  خرم،یگل م شیبار برا نیآخر دیبار و شا نیاول براي
 ام باز سر یقلب لعنت میرسیکه م مارستانیب

 :میگویم گريیبدون حرف اضافه د گذارد،یم ناسازگاري

 !ممنون خدافظ -

را بشنوم،  نیجواب نوش کنمیصبر نم یو حت شومیم ادهیپ و
 لحظه اي توقف رسمیبه اتاقش که م

 فیقدر ضع نیتا سقوط نکنم، من ا چسبمیم واریبه د کنمیم
 اما کشمیم یقیبودم و خبر نداشتم؟ نفس عم

و  زنمیضربه اي به در م کنم،یدر هوا حس نم یژنیاکس
 و دلم به جاي شنومیرا م اریسام فیصداي ضع

بوي  کنم،یو در باز م دهمیرا فشار م رهیدستگ زند،یم قلبم
 وارد اتاق ست،یجا هم دست بردار ن نیعطرش ا

 شود،یسخت تر م دنینفس کش نم،یبیرا نم یکس شومیم که
 یلرزه به تنم م شیپس چرا تنهاست؟ صدا

 ...اندازد

 من اومدي؟ دنیواسه د -
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اگر براي  یعنی نیاست، ا زیتمسخر آم دیسرد و شا لحنش

 و فقط ستاديیمن اومدي چرا ا دنید

من  یتارهاي صوت ؟یگرفت یچرا الل مون ؟یکنیم نگاه
 د؟یاینم یها... کس یدرست االن فلج شده اند لعنت

خواهد مرا نجات دهد؟ پس بهرام کجاست؟ آقاي  ینم یکس
 با شومیو بابا؟ وارد اتاق که م معتضد، مامان

 :میگویم یفیضع صداي

 .سالم -

به  زندیبرد و زل م یسرش م ریرا ز شیاز دست ها یکی

 ..غرق شادي ام دنشیکه از د یمن

 !سالم کیعل -

 ...زدن سخت شده حرف

 د؟یبهتر -

 !آره -

 ..زدن زجر آور شده حرف

 د؟یتنها -

 !بابا رفته نماز بخونه -
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گل  دم،یبه نماز خوندن پدرش نفهم ایبه من بود  شخندشین

 :میگویو م گذارمیم زیرا روي م

 !قابلتون و نداره -

هم  دنیو بعد به من... نفس کش زندیدسته گل زل م به

 ..سخت شده

 !لطف کردي -

صحبت کردنش خوب  یخودمان نیا دانمیحال حاضر نم در
 چرا مامان و بابا اینه، خدا ایاست 

سکوتش عذاب آور  کنم،یبازي م میبا انگشتها رسن؟ینم
 باز عرق کرد، دستش به سمت میاست، دستها

چشم و  خوردیدر هم گره م شیاز درد ابروها رودیم دلش
 :رومیقدم جلو م کیبا ترس  بندد،یرا م شیها

 حالتون خوبه؟ -

 .. لرزدیتنم م دهد،ینم جواب

 د؟یآقاي معتضد خوب -

 رومی... عقب مکندیم نگاهم

 !خوبم -
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کلمه را به چند نفر گفته و  کی نیا شبیاز د کنمیم فکر

 و فیهمه را هم دروغ گفته؟ صداي ظر

که  زنمیکند، به در زل م یحواسم را پرت م یزن نازك
 یهمراه مرد مسن کلیدختري قد بلند و خوش ه

 دیکننده است، مانتو سف جیبوي عطرش گ شود،یاتاق م وارد
 اوت تمامو کوتاه تن کرده که با سخ

 شیگذاشته، آرا دیرا در معرض د کلشیهاي ه یبرجستگ
 یکننده اي دارد، موهاي فندق رهیو خ بایز

هم از  شیاز موها یو کم ختهیاش ر یشانیروي پ رنگش
 دشیشال سف خته،یر دشیپشت روي مانتو سف

رنگش  ییبرده و گوشواره هاي طال شیپشت گوشها را
 کامال مشخص رسدیم شیکه تا روي شانه ها

 کیو خود به خود  شودیم یچرا ته دلم خال دانمینم است،
 کنمیآرام سالم م رم،یگیفاصله م اریقدم از سام

 اریو بعد رو به سام دهد،یجواب م ریفقط همان مرد پ که

 :دیگویشده م شتریکه اخمش ب

 م؟یشد بهیقدر غر نیما ا ؟یینجایا یجان چرا نگفت اریسام -

 االن بهتري؟
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 !دینبود، خوبم، تو زحمت افتاد یخاص زیچ -

و  زندیاش کنار م یشانیرا از پ شیاز موها یکم دختر
 دسته گل فوق العاده رودیم اریسام کینزد

...لبخند گذاردیم زیکه توي دست دارد و روي م یقشنگ
 دختر واقعا نیا کنمیو من اعتراف م زندیم یقشنگ

 :دیگوی... آرام مباستیز

 طوري شدي؟ االن درد داري؟ نیشد ا یچ -

زنگ خطر  هیشب یلیدختر خ نیا کوبند،یسرم طبل م توي

 ..از راه برسد یکاش کس ست؟یاست ن

 :دیگویم اریسام

 !خوبم ستین زيیچ -

 اديینه نگاهش کرد نه لبخند زد نه ز اریکه سام نیا
 حالم را بهتر کرد، یصحبت کرد کم یمیصم

را برانداز  میپا سر تا یافتد کم یکه به من م نگاهش
 من تعجب کند، با مانتو و دنیحق دارد با د کند،یم

 زنمیم پیساده و بد ت اديیساده و مقنعه، ز یمشک شلوار
 که فقط کرم نرم یخانوم... با صورت نیا شیپ
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 یب ش،یصورت غرق آرا نیا شیپ اديیخورده ز کننده

 یم ریسرم را ز زنم،یاز نظرش زشت م دیروح و شا

در مقابل آن کفش هاي پاشنه دار و براق  یمن حت اندازم
 ناز و عشوه اديیز شیصدا دم،یپوش یکتان

 ندارد؟

 ار؟یسام یکنینم یخانوم و معرف نیا -

دل  شیبا آن آهنگ و زنگ صدا زندیرا که صدا م اسمش
 نفس ار،یواي به حال سام لرزدیمن م

 میآن قدر سخت شده که دستم ناخوداگاه به سمت گلو دنیکش
 دور میمقنعه ام را از گلو یو کم رودیم

 :دهدیجوابش را م اریسام کنمیم

 !مون هستند یاز دوستاي خانوادگ شونیا -

 :دیگویحوصله رو به مرد م یب بعد

 !دیفتیتوي زحمت ب خواستمیبه شما خبر داد؟ نم یک -

 :زندیهمچنان لبخند م مرد

 انیبا بهرام تماس گرفتم جر یستیرفتم کارخونه گفتن ن -

 و گفت آدرس گرفتم اومدم، خداروشکر
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 حالت بهتره! که

بعد از سالم و  د،یآ یورود مامان و بابا نفسم باال م با
 باز رسد،یجناب معتضد از راه م یاحوال پرس

 ست؟؟یصبور ن اديیمرد ز نیمحکم و قدرتمند شده، ا هم

زد دست  شیبابا و آن مردي که جناب صفوي صدا با
 به من کند،یم یوال پرسبا مامان اح دهد،یم

 :پاشد یلبخند قشنگش را به صورتم م رسدیم که

 دخترم؟ یخوب-

 :دوست دارم اديیمهربانش را ز لبخند

 د؟یممنون شما خوب -

 !یمنم خوبم زنده باش -

 یحیکه دختر با لبخند مل کندیهم به آن دختر نگاه م بعد

 :دیگویم

 پدرجان؟ دیخوب -

کس  چیچرا ه کند،یپدر جان گفتنش حالم را بدتر م نیا
 جناب معتضد لبخند کند؟ینم شانیمعرف

 :دهدی... سرد جواب مندارد
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 !ممنون -

 میاتاق برا دم،ینفهم زيیو چ دمیرا د شانیمن اخم هر دو و
 آن دختر دمید یشد وقت رینفس گ

و دستش را روي بالش  ستادیا اریکنار تخت سام درست

 .!..گذاشت اریباال سر سام

کوله ام  خواست،یهمان قدر که آمدن م خواهدیرفتن م دلم
 تن شده روي دوشم، روي کیانگار 

 یم رونیاز اتاق ب دیاندازمش، با گفتن ببخش یم یصندل
 کشمیو جوري نفس م شومیوارد محوطه م م،یآ

ي خدا  شهیهم یبغضهاي لعنت دم،یانگار تا به حال نکش که
 است که خودم را از یوانگیوقت نشناسن... د

من تحمل آن دختر  یجا ول نیمحروم کردم و آمدم ا دنشید
 هم از من سر تر بود را کنارش یلیکه خ

 یچقدر م دانمیکور شد، نم دنشیتمام ذوقم براي د ندارم،
 که صداي مامان را کنمیو فکر م ستمیا

 :شنومیم

 !دختر خوريیسرما م -

 :میگویم یسردتر از جسمم شده ول قلبم
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 !ستیسرد ن یلینه خ -

 :دیگویبابام

 رون؟یچرا اومدي ب -

 :متاسفانه میگویدروغ هم م اریخاطر سام به

 !کنهیحالم و بد م مارستانیفضاي ب -

 :کرد خوشبختانه باور

 !میبر ایکن ب یبرو خداحافظ -

دوباره اش خود به  دنید ستادمیهنوز ا یچشم ول میگویم
 هر شود،ی... سخت تر مخوديیخود... ب

 شوم،یم مارستانیمن هم داخل ب روندیم نیبه سمت ماش دو
 صداي صحبت کردن رسمیبه اتاقش که م

و  کنندیسکوت م شومیوارد اتاق که م شنومیرا م بهرام
 سمتم، نگاه همه به کنار نگاه گرددینگاه ها برم

به کنار نگاه آن دختر هم  اریهم به کنار...نگاه سام اریسام
 آب دهانم را قورت رومیبه کنار...، جلوتر م

تا از  دهمیرا در کفشم محکم فشار م میانگشت ها دهم،یم
 هنوز از یاسترسم کم شود آن دختر لعنت
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 :تا حرف بزنم کنمیتکان نخورده، جان م شیجا

و  دیزود مرخص بش دوارمیام رمیم گهیبا اجازتون من د -

 حالتون روبه راه بشه!

لبخند  چیکه ه دنیخند اریآن دختر هم، سام کند،یم نگاهم

 :دیگویم ؟یعنی ستیزدن هم بلد ن

 !دیدیزحمت کش -

... به سالمتش کجا رفت پس؟ من به سالمت گفتنش نیهم
 یکه رسم نیدوست داشتم، ا شتریرا ب

پدرش؟ با  ایدختر است  نیزد به خاطر حضور ا حرف
 بروم رونیب خواهمیو م کنمیم یهم خداحافظ هیبق

 ...استراحت فرستتیقلبم را براي چند لحظه م شیصدا که

 خانوم مهدوي؟ -

زند... دل دل زدن دلم را حس  ی... قلبم نمزندیم دلم
 ... مغزم فرمانگردمی... برمستمیا ی... مکنمیم

.. کنمیبگوجانم؟ اما فقط نگاه م دیگوی...قلبم اما مدهدینم
 از تخت فاصله گرفته و زل زده به یدختر کم

فقط  تیبا همان جد اریسام ظ،یاخم غل کی آن هم با من

 :دیگویم
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 .فتونیک -

ام لبم را محکم  یو بابت حواس پرت کنمینگاه م یصندل به
 آن دخترهم شخندیالبته ن رم،یگیگاز م

 :میگویفقط م دارم،یرا بر م فمیماند ک یچشمم پنهان نم از

 .ممنون خداحافظ -

عضو  نیتر یمنطق ریاز نظر من قلب غ م،یآ یم رونیب و
 و کوبدیم اديیز یبدن است، گاه

چه  قایاالن دق یفهمیبزند و نم رونیب نهیاز س خواهدیم
 زند آن قدر که نفست ینم یمرگش شده، گاه

هم درست  یاز جا کنده شود... گاه خواهدیو دلت م ردیگیم
 نرو... بمان... کنار کندیمثل االن التماس م

.."خفه شو"... میگویم یمرد بمان... و من هر چ نیا
 شوم،یم نیو سوار ماش کشمیم یقینفس عم فهمد،ینم

 کیفقط  خواستیکه حالش بهتر بود، دلم م خداروشکر
 شتریاما انگار اخم را ب دمید یبار لبخندش را م

 دارد..!!. دوست

 اریسام(
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و پدرش هم  دایاز رفتن آقاي مهدوي و خانواده اش و بعد

 قبل از رفتن دایو و کنندیم یخداحافظ

 :دیگویم

 !نمتیبیم اري،یزود تر خوب شو سام-

و بعد از  زنمیم یلبخند زورک هیخاطر حضور بق به

 :شومیبابا رو به رو م دیخروجشان با اخم شد

 کرد؟یکار م یچ نجایدختره ا نیا -

کند،  یاز درد تمام تنم عرق م کشم،یم میتوي موها یدست

 ...کنمینگاهش م

 !گهیمن د دنیاومده بود د -

از  میگوی... نمدیایمن نگفتم ب میگویخبرم... نم یب میگوینم
 آمدنش به اندازه ي شما ناراحتم... منه

خسته هنوز لجبازي  اديیپدر ز نیحوصله با ا یشدت ب به

 . .دارم

 .رونیبنداز ب تیدختره رو از زندگ نیبهت گفتم ا اریسام -

 ...چدیپیام م نهیتا توي س درد

 !شهینم -
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 ..ردیگیم گر

 نیا یتونیبا من بازي نکن بچه، من بزرگت کردم تو نم -

 هیاگه  یحت ،یدخترو دوست داشته باش

 یتونینظرت در مورد جنس مونث عوض بشه نم روز
 !یرو دوست داشته باش دایو

را  اری... بابا سامزندیتمام دل و روده ام را به هم م درد
 ردیگیچانه ام را م شناسدیبهتر از خودم م

 : تمام صورتش را پر کرده اخم

رو تحمل  دایچرا داري و ه؟یکارا چ نیواسه ا لتیبگو دل -

 که من یبه خاطر شرط ؟یکنیم

 گذاشتم؟

حوصله ي  دهمیرا روي هم فشار م میدرد دندان ها از
 حرف زدن ندارم، با آمدن بهرام نفسم را

و جواب سالم بهرام را  ردیگیبابا فاصله م کنم،یم فوت
 و فشاردیم یهرام دستش را به گرمب دهدیم

 :دیگویم

 .من هستم دیاستراحت کن دیشما بر -
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 .تو زحمت افتادي بهرام جان شرمندتم -

 .فسیوظ هیحرفا چ نیا -

 یو با بهرام خداحافظ کندینگاهم م یدلخور و عصب بابا
 رود،یم رونیبدون حرف از اتاق ب کند،یم

 :پرسدیو م ندینشیکنارم م بهرام

 دادا؟بهتري  -

 :پرسم یم یعصبان

 ؟یآدرس دادي به صفوي روان یواسه چ -

 وقتم یهاي وقت و ب یعادت دارد به بداخالق بهرام

به سمتم  کند،یرا پر از آب م وانیو ل شودیجا بلند م از
 :دیگویو م ردیگیم

 .میزنیاب بخور حرف م کمیتو داغ کردي؟  باز

 .حرف بزن خوامیآب نم -

درد تنفس را سخت  گذارد،یم زیرا روي م وانیل کالفه
 کرده

 هم اومده بود؟ دایبود؟ و یعصبان نیبابات واسه هم -

 .آره -



 
 

241 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

بعدم  چونمشیکرد نتونستم بپ چمیتماس گرفت سوال پ - 

 گفتم شما یاصرار کرد آدرس بدم هر چ

نداشت، حاال مگه  دهیفا شهیمرخص م دینکش زحمت
 شده؟یچ

 :دهدی... خبر بد را مکنمیحوصله سکوت م یب

 !هفته به موعد چک صفوي مونده کی -

 :ستی... درد دست بردار نکنمینگاهش م متعجب

 ! اي بابا -

 من با بابات حرف بزنم؟ خوايیم -

 .نه -

هم محترمانه  یلیمجبور بودم آدرس و بدم و خ یسام -

 ره،یگ ششیرفتار کنم، بابا فعال کارمون پ

 ! میمحترمانه و دوستانه باهاش برخورد کن دیبا

به بن  رسندیم شانیآدمها در زندگ یبودم گاه دهیشن کجا
 کنمیبست؟؟ به ته خط؟؟ هر چه فکر م

بن بست بود و ته خط... بهرام از حالم  یزندگ نیا تمام
 شودیام م دهیفقط متوجه ي رنگ پر
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 تو؟ دهیقدر رنگت پر نیچرا ا -

 ...و ... خالص دیپر یبه جاي رنگم روحم م کاش

 گهیمن و بکن بهرام د صیکاراي ترخخوبم، برو  -

 .کشمینم

 :ام کرده چارهیب شیها حتینص

 ...دیتو با یسام یول -

 خودم برم؟ ای ريیبهرام م -

 :ندارد یتمام شیها برادرانه

 !تو به بابات قول دادي -

و بارها فکر کردم اگه سامان جاي من زنده بود بابا  بارها
 ... مندیکشیراحت تر نفس م یلیخ

 ...سوهان روحم بیعج

 !کننیمرخصم م یالاقل برو بپرس ک -

 !باشه چشم -

که مانده، از استخوان هاي لجبازي  یام... نه از جان زنده
 اند! ستادهیکه روي هم ا
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 )الیناز (

کنم و  یحوصله به نوشته هاي کتاب نگاه م یو ب نگران
 نه، ایبهتر شده  اریکنم حال سام یفکر م

کنم آن دختر تا چه حد  یر منه؟؟ فک ایکردند  مرخصش
 بندم و یرا م ار؟؟کتابیجدي است براي سام

دهم،  یم هیتخت تک ی، به پشت زیکنم روي م یم پرتش
 ردیگ یکه تماس م نیندارم، نوش یحال خوب

 :دهم یلبخند را الاقل به خودم م کی قول

 چطوري؟؟ عشقت مرخص شد؟ بایز اليیسالم گودز -

 .، نگرانم دونمیسالم... نم -

کنم، چانه ام را روي  یرا توي شکمم جمع م میپاها

 :دیگویگذارم که م یم میزانوها

 مگه خوب نبود؟ شیدید روزیتو که د -

 !احساس خطر کردم یول اد،ینه ز -

 چرا؟ قصد حمله داشت؟ -

 :خندم یم
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که از همه نظر از من بهتر بود،  ششیاومد پ یکی ونه،ید - 

 باهاش بیبود، عج دایاسمش و

 .بود یمیصم

 :دیگو یم کالفه

بود؟  یمیصم یاز تو بهتره اون وقت؟ ک ديیاز کجا فهم -

 ار؟یسام

کشم اما  یم قیفرستم، نفس عم یرا پشت گوشم م میموها

 :ردیگ یدلم آرام نم

باشه، اون  یمیصم یبا کس دمیکه کال ند ارینه... سام -

 .بود یمیدختره باهاش صم

 صد داشته خودش و بندازه هان؟ق دیشا شهینم لیخب دل -

 :زنم یم لبخند

 چه طرز حرف زدن آخه؟ نیا -

 دخترا، حاال چه کارش بود؟ نیاز ا دمید ادیز -

 .یگفت دوست خانوادگ -

دادم احساس  ینگران نباش اگه دختر عمو بود حق م -

 معموال دختر عمو ایلیچون خ یخطر کن
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 !دارن دوست

ام کنار  یاز ذهن لعنت دایخندد... چهره ي و ی... مخندمیم

 :رود ینم

 .فقط حالش خوب شده باشه دوارمیبگم... ام یچ -

 . بادمجون بم آفت نداره -

 .ادب یب -

که  خوريیتو خونه غصه م یادب. نشست یزهر مار و ب -

 زنگ خطر شده؟؟ رنگ خطر ینام دایو

 .طرفس نازي کیعشق  نینداري ا یینباشه تو جا ای باشه

 یدهد... باز بغض م یآزارم م شیهاحرف صداقت  باز
 کی... باز از هر چه عشق لیدل یکنم ب

شوم و خرگوشم را  یشوم، از جا بلند م یم زاریب طرفس
 دارم: یبر م زیاز روي م

 .دونم یم -

 حال و هوات عوض بشه؟ رونیب میپس غصه نخور، بر -

 .درس نخوندم -

 .دنبالت فعال امیگور باباي درس... م -
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و  یدوست داشتن قیرف کیاست... بودن  خوب بودنش

 زیهمراه خوب است ... خرگوش را روي م

 :میگویگذارم و م یم

 .باشه فعال -

 رونیبندم ، از اتاق ب یرا محکم م میکنم و موها یم قطع
 روم، مامان مشغول مطالعه است، با یم

 :دیگو یم دنمید

 تو؟ قراريیچرا امروز انقدر ب -

کنم خون سرد  یم یدهم و سع یدهانم را قورت م آب

 :باشم

 نداره؟؟ یاشکال میدوري بزن هی رمیم نیخوبم ، من با نوش -

 :کند ینگاهم م قیدارد و عم یرا برم نکشیع

 .وقت برنگردي رینه فقط د -

 حتما. -

برسد  نیتا نوش نمینش یشوم روي تخت م یکه م آماده
 تیدارم و به ن یبر م زیقرآن را از روي م
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 یشوم... نگران یخوانم... آرام تر م یم اریسام یسالمت

 تر از رگ کیشود... و خدا را نزد یکم رنگ تر م

 .!!..دانم هواي عاشق ها را دارد یکنم و م یحس م گردن

 مردانه قول داده ام و عاشقت شدم"

 !"...زنم یمرد قول هاي بزرگم ول من

 آب وانیل کیو  شومیاز گرفتن دوش وارد آشپزخانه م بعد
 که تلفن همراهم زنگ خورمیسرد م

 کنمیرا با حوله خشک م میهمان طور که موها خوردیم
 دارم،یبرم زیرا از روي م یو گوش شومیوارد اتاق م

 :دهمیو جواب م نمینشیتخت م روي

 بله؟ -

 :چدیپیکالفه ي بابا توي گوشم م صداي

 ومدي؟یچرا خونه ن ؟؟ییکجا اریسام -

 شهیپدر هم نی... من با ادهمیم گرمیرا به دست د یگوش
 قا؟ینگران چه کارکنم دق

 د؟یخونم، کاري دار -

 م؟یکن یخونه زندگ هیتوي  میتونیما دو نفر آدم نم یعنی -
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 ...میبا هم مدارا کن یفقط اگر کم میتوانیم

 شده؟ زيیچ -

حس کنم چقدر خسته  توانمیو م شودیم یعصب شیصدا
 شده..

خونه  ایبشه من به تو زنگ بزنم؟ ب زيیمگه قراره چ -

 !باهات حرف دارم

اندازم،  یرا روي تخت م یصداي ممتد بوق تلفن، گوش و
 به شوم،یم نیو سوار ماش پوشمیلباس م

بابا مشغول روزنامه خواندن است...  رسمیکه م خانه
 سکوت خانه زجر آور است، خانه نیا روم،یجلوتر م

 ...که قبرستان است ستین

 !سالم -

همان طور که روزنامه  دارد،یمطالعه اش را بر م نکیع
 روزنامه و دهد،یجواب سالمم را م زندیرا تا م

 :کندیو نگاهم م گذاردیم زیرا روي م نکشیع

 !نیبش -
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 نهیاندازم، و دست به س یپا روي پا م نم،ینشیم مقابلش

 پرسدیحالم را که م کنم،یمنتظر نگاهش م

 :قصد دعوا ندارد یعنی

 که؟ کنهینم تیمعدت اذ ؟یخوب -

 !ستین یخوبم، نه مشکل -

 ؟یکاري بکن یاز کارخونه چه خبر؟ تونست -

 :دیآ ی... کاري هم از دستم بر نمنتوانستم

 !کنمیم ییکارا هیمشغولم، بالخره  -

 شیخون سرد منتظر سوال بعد کند،یتر نگاهم م قیدق

 :هستم

 م؟یمرد و مردونه حرف بزن اریسام -

 :دهمیجواب م کنمینگاهش م مردد

 در چه مورد؟ -

و  کندیرا پشت کمرش قفل م شیدستها شود،یجا بلند م از

 :دیگویم

 !دایاول از همه در مورد و -



 
 

250 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 سوزد،یم یاز خستگ میچشم ها کنم،یرا کالفه فوت م نفسم

 شودیسردرد هم اضافه م

 .میقبال حرف زد دایما در مورد و -

قصدت از بودن با ما نه، تو حرف زدي، مر دونه بگو  -

 ه؟یچ دایو

و  دهمیرا فشار م میچشم هاانگشت شصت و اشاره  با

 :میگویم

 هودهیحرف زدن کار ب میبه هم کمک کن میتونینم یوقت -

 !اي

قدر  نیا یهاي صورتش ک نیخط و چ شود،یم کینزد
 شد؟ ریقدر پ نیا یشد؟ ک ادیز

 !منتها اگه تو دست از لجبازي برداري میتونیم -

 د؟یکنیدست بردارم کمک ماگه  -

 متیمال یقدر محتاج کم نیا یک زند،یبرق م شیچشم ها
 از طرف من شد؟

 یبگو چ ار،یودارم؟ بهم بگو سام یاز تو ک ریمگه من غ -

 کرده؟ دایتو رو مجبور به بودن با و
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چشم  ستم،یا یو مقابلش م شومیبلند م شهیتر از هم خسته

 یلب باز کنم ول خواهمیدر چشم، م

 :کنمیم ومتمقا

 !بخوابم رمیخستم م یلیبابا من خ -

است،  ادیهنوز هم زورش ز رد،یگیدستم را محکم م مچ

 :دیگویو م زندیم یلبخند تلخ ستم،یا یم

 !رسهیزورمون بهتون نم گهید دیش یهم قدمون که م -

سرم  ش،یچشم هابه  زنمیشرمنده زل م کنم،ینگاهش م مات
 کند،یاندازم، دستم را رها م یم ریرا ز

 :کنمیاز پله ها باال برود لب باز م خواهدیم

 خوامیکردنتون و ندارم، من فقط نم تیبابا من قصد اذ -

 ازدواج کنم، من از شما کمک خواستم

 !مینشد به تفاهم برس یواسم شرط گذاشت شما

 :پرسدیبر گردد م نکهیا بدون

 ؟یهست دایبا و یواسه چ پس

 ...کنمیم اعتراف

 .بدهکارم -
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 ...کندینگاهم م شهیتر از هم دی... نا امگرددیم بر

 ؟یبدهکار ک -

 ...دهمیم ادامه

 !باباش -

خالص را  ریت رد،یگیم یرا به نرده هاي چوب دستش

 ...زنمیم

موعد چکشه، من  گهیمبلغش باالس، دو سه روز د -

 مجبور بودم کاري کنم به خاطر دخترش بهم

 !جوري پولش و جور کنم هیبده تا  مهلت

 ...کندیهم سقوط م دی.... شاندینشیپله ها م روي

 !اریواست متاسفم سام -

 ی... اما به زبان مدی... حق دارکنمیدلم تکرار م توي

 :آورم

 نیپول بد ای دیدیو فهم زیمجبور بودم، حاال که همه چ -

 هیخودم  دیبزار ایمن طلبش و بدم 

 !درستش کنم جوري

 :دیگویو م دیآ یبه سمتم م شود،یکمک نرده ها بلند م به
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 قدر نامرد شدي پسر؟ نیا یک تو

 ...دهدیادامه م یعصبان بندمیرا م میچشم ها

 به خاطر طلبش باباش قول ازدواج دادي؟ یعنی -

سادس،  یدوست هی ست،یقول و قراري در کار ن چینه... ه -

 ادیبعدم من که نرفتم التماس کنم ب

خودش و با پاي  تیو باهام بمونه، اون با رضا شمیپ
 بود نه گول یخودش اومد سمت من، نه التماس

قول و قراري، پس دلتون واسه اون  یو نه حت ،یزدن
 تشیخودش واسه خودش و شخص ینسوزه، وقت

 ایخودش نه ح یمن چرا دلم بسوزه؟ وقت ستیقائل ن ارزش
 نیداره نه عفت و ابرو من چرا دلم بسوزه؟ ا

 !دیپس نگران اون نباش ه،یسرگرم دایاز نظر و رفاقتا

 نمیدختر و دور و برت بب نیا خوامینم گهید اریسام-

 دي؟یفهم

شده و افتاده  انهیدرد مور نم،ینشیو روي مبل م گردمیبرم

 :میگویبه جان مغزم، آرام م

 کار کنم؟ یطلب باباش و چ -
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 :دیگویجدي م ند،ینشیم مقابلم

 !میکن یبا هم معامله م -

من  شود؟یبرطرف م ییزهایبا چه چ قایآدمها دق یخستگ
 سوسن خانوم را کنم،یمسکن را امتحان م

بعد از بابا  اورد،یمسکن ب میبرا میگویو م کنمیم صدا

 :پرسمیم

 چه معامله اي؟ -

گفتن و نگفتن مانده، اما بالخره لب  نیب کند،یم نگاهم

 :کندیبازم

 منم طلب باباش زاري،یکنار م تیرو از زندگ دایتو و -

خواستگاري دختري که من  ايیدر عوض تو م دم،یم و
 واست در نظر گرفتم،اگه خانوادش قبول

نظر ما دوستانه رفت و آمد  ریمدت ز هیشما دو تا  کنن
 باهم دیاگه تونست د،یش یو باهم آشنا م دیکنیم

به  یصورت همه چ نیا ریدر غ دیکنیازدواج م دیایب کنار

 !ستیدر کار ن میاجبار چیه خوره،یهم م

 :میگویم جیگ رد،یگیام شدت م قهیشق نبض
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سر خونه ي اول که،  دیشما حالتون خوبه؟ باز که رفت - 

 خواستگاري؟ دیگیازدواج نه م گمیمن م

 ؟یهمه چ ریوجود داره که من نزنم ز ینیتضم چه

لبخند هاي گاه و  نیمانم با ا یهاج و واج م زند،یم لبخند

 :دهدیگاهش، آرام جوابم را م یب

قول مردونه ي  نشیکه باز جوش آوردي بچه، تضمتو  -

 تو، من نگفتم ازدواج گفتم خواستگاري ،

دختر به قول خودت با  هی یتونینم دایتو به جاي و یعنی
 دختري که تحمل هی ؟یو با آبرو و تحمل کن ایح

 !از بس خانوم و موجه خوادینم کردن

 شخندیاست اما به موجه گفتنش ن یکامال منطق شیحرف ها

 :ردیگیاش م دهی... نادزنمیم

 یدختر باش، من بده نیبا ا دایتو فقط به جاي و اریسام -

 !دمیتو م

 !کنهیم یرفت و آمد دوستانه ساده شمارو راض هی یعنی -

خواستگاري  میریآره، تو فقط به حرف من گوش بده، ما م -

 مدت هیاگه خانوادش قبول کردن 
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نظر  دیزنیحرف م یدر مورد همه چ د،یشیآشنا م باهم

 زيیکه مبارکه اگه نه چ دیدیاگه به توافق رس دیدیم

شرط منه، اگه  نیا خوره،یبه هم م یهمه چ شهینم عوض
 بگو چک صفوي و پاس کنم، اگه نه یموافق

 !به سالمت که

خود به خود  کندیکه نگاه م میچشم ها... در کنمیم نگاهش

 ...شودیم دینا ام

از نظر من  ی، حت کشتتیخواستگاري نم هی اریسام -

 حرفاست، اصال نیاز ا شتریدختر ب نیا اقتیل

 دایبه جاي و دینشن، اما تو فقط با یخانوادش راض دیشا
 اگه به ازدواج ن،یهم یدختر و تحمل کن نیا

 دمیبه نامت، اگه نشد قول م زنمیشد من کل اموالم و م ختم
 وضع نجات بدم نیالاقل کارخونه رو از ا

 خوبه؟

معامله است، مسلما تحمل  نیو عادالنه تر نیتر منصفانه
 دختري که بابا انتخاب کرده راحت تر از

ازدواج را زده بس است ، نگاه  دیکه ق نیاست،هم دایو

 :میگویم نمیبیمنتظرش را که م
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 ه؟یدختر موجه ک نیحاال ا -

 :دهدیرا دوست ندارد اما جوابم را م لحنم

 !گمیبعد م یاول بگو موافق -

من خود به خود احساس  ای شوندیمن م کینزد وارهاید

 ...کنمیم یخفگ

 !موافقم -

 :دیگویو م زندی... لبخند مشودیم شتریب درد

 !به حسابت واسه صفوي زمیریپس فردا پول م -

 د؟یقدر قبولش دار نیکه ا هیبابا؟ ک هیاون دختر ک -

 :اندازد یسامان م ادی بیلبخندش مرا عج زند،یم لبخند

فقط بدون در مورد خودش و  کنه؟یم یواسه تو چه فرق -

 گدار به آب یکردم و ب قیخانوادش تحق

 !زنم ینم

 :امشب مته شده روي اعصاب نداشته ي من بابا

 شناسمش؟یم ه؟یک دیباشه فقط بگ -

 .الیدختر آقاي مهدوي، ناز -
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مات، متعجب... بعد لبخند  کنم،یفقط نگاهش م اول

 قهقهه... صداي بابا توي خنده... بعد هم زنمیم

 :شودیگم م میها

 خندي؟یپسر؟ چرا م هیچ -

 :میگویم میخنده ها انیم

 د؟؟یگیاون دختر بچه رو م -

در ذهنم پر رنگ  الیناز ریو هر لحظه تصو خندمیم باز

 :دیگویبابا دلخور م شود،یتر م

 !اریبهونه ن اریبچه کجا بود؟ سام -

 بندم،یرا م میچشم ها گذارم،یم یصندل یرا به پشت سرم
 را بزنم و یهمه چ دیق خواهدیدلم م یگاه

من  یکارخانه و کار تنها دلخوش نیکه بروم... اما ا بروم
 که فکرها زيیاست، تنها چ یلعنت یزندگ نیدر ا

 :کنمینگاهش م شنومیصداي بابا را که م کند،یدور م را

 !فکر ات و بکن بهم خبر بده -

دستم را روي  رود،یمت پله ها مو به س شودیجا بلند م از
 چانه ام ریو ز کنمیدسته ي مبل عصا م
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پله ي اول را که باال  کنم،یو به رفتنش نگاه م گذارمیم
 برگردد با صداي نکهیو بدون ا ستدیا یم رودیم

 :دیگویم یفیضع

 دمیتو رو به روح سامان قسمت م ار،ینکن سام دمینا ام -

 .باهام مدارا کن کمی

و صداي باال  رمیگیو لبم را به دندان م بندمیرا م میچشم ها
 کالفه شنوم،یرفتنش از پله ها را م

که بابا داده بلند  یاز قسم یو عصبان کنمیرا فوت م نفسم
 با رسانم،یو خودم را به آشپزخانه م شومیم

 نهیسوسن خانم با ترس دستش را روي قفسه ي س میصدا

 :گذاردیاش م

 .مسکن از شما خواستما هیمن  -

 .میمسکن ندار دم،یواي ترس -

لب  ریو ز کنم،یروم و درش را باز م یم نتیسمت کاب به

 :میگویم

 !دیستیدروغ گفتنم بلد ن -
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 نیقدر ا نیمرخص شدي، ا مارستانیخب مادر تازه از ب - 

 !تو معدت زیقرصا رو نر

 شومیم دینا ام یو وقت کنمیم رورویرا ز نتیکاب کالفه
 ام را به در یشانیپ بندم،یش را محکم مدر

 :میگویچسبانم و م یم نتیکاب

 !دینکن تیمن اون مسکن و اذ نیبد -

مشخص  شیترس و دلهره در صدا شود،یتر م کینزد -

 قدر ترسناکم؟ نیاست، من ا

 کنه؟یبگو کجات درد م -

 خورد،یمثل خنجر به چشمم م زيیچ کیو  کنمیم نگاهش

 ...مادري یدرد ب

 !سرم -

 :زندیم لبخند

من واست شربت قند با گالب درست کنم  نیبرو بش -

 !یشیبخوري بهتر م

 کنم،ینشود نگاهش م دهید یحت دیکه شا یلبخند کم جان با

 :میگویفقط م
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 .ریشب بخ -

گرفته  یساده و مهربان تمام مرا به شوخ اديیزن ز نیا
 سردرد وحشتناك با نیا کندیکه فکر م

اول را  گاریس رسمیبه اتاقم که م شود،یقند حل م شربت
 و حرف شود،یي بابا دوره محرف ها...کنمیروشن م

 ...کندیم دایتوي سرم انعکاس پ آخرش

 "باهام مدارا کن کمیتو رو به روح سامان  "

 کشم،یروي تخت دراز م کنم،یدوم را روشن م گاریس
 ییخودنما واریمقابلم عکس من و سامان به د

دارد، رنگ مورد  یمشک نهیکه زم یتابلو بزرگ کند،یم
 است دیسف مانیعالقه ي من، و لباس تن هر دو

مورد عالقه ي سامان، سامان لبخند دارد... من اما  رنگ
 از شانه یکی م،یا ستادهینه... هر دو پشت به هم ا

 رهیخ نیو به دورب میبه هم چسباند نیرا رو به دورب مانیها
 ند... منو با لبخ نهیسامان دست به س م،یشد

رنگم برده  یشلوار مشک بیرا در ج میاز دست ها یکی
 نگاهم را به کنم،ینگاه م نیام و با اخم به دورب
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بابا چقدر اصرار  دیآ یم ادمیو  رمیگیاز تابلو م زحمت
 ادیتابلو را بردارم و گفتم نه... گفت از غم ز نیکرد ا

ام را از دستم  یخواب نداري و گفتم نه... ساعت مچ شبها
 دوستش دارم، تینها یکه ب یساعت کنم،یباز م

خواب  کیو دلم  بندمیرا م میچشم هاسامان...  هیهد نیآخر
 ساعته... اما کیخواهد.. اصال  یچند ساعته م

سوم  گاری... سستیدست بردار ن یخواب یدانم چرا ب ینم
 ... سرم تادهدیمعده ام هشدار م کشمیرا که م

ي بابا، به حرف هافکر کنم، به  دیبا رود،یانفجار م مرز
 خواستگاري مسخره و رسم و رسومات کی... به ندهیآ

را  الیناز دیبا دایکه جاي و یتر... به مدت کوتاه مسخره
 بابا را دانمیقصه که م نیا انیتحمل کنم، و به پا

به تفاهم  مینشد، بگو میبگو یوقت کندیتر م ریسال پ چند
 دوستش ندارم و نشد دوستش میبگو م،یدینرس

مهربان تر و  یزن چیاز نظر من ه میباشم... بگو داشته
 و متاسفانه نه مادري داشتم شودیبهتر از مادر که نم

انتخاب من است چون تحمل  ییتنها میمادرانه اي... بگو نه
 تنها شدن را ندارم... چون تاب از دست دادن
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دوست ندارم... ندارم... چون مثل تو و سامان شدن را  را

 نبودن و رفتنه شتریکه ب دانمیقصه م نیو آخر ا

 یکه رفتن سامان و ب دانمی... مکندیم ییخودنما همسرش
 ... آخر قصه اي کهشودیمارسا تکرار م ییوفا

دارد خوب تمام شود... دوست ندارم خوب تمام  دوست
 کابوس انیندارم... م ديیاست... ام دواریشود... ام

... کابوس کابوس ای... نه معجزه و نه رونه خدا هست ها
 شودیمن کابوس است... تمام نم یاست... زندگ

... صداي تلفن همراهم را که کندیکم کم دارد تمامم م اما
 ... کابوسنمیبیرا که م دای... اسم وشنومیم

شوند... رد تماس  یتر م قی... زخم ها عمشودیتر م واضح
 کنمیو من فکر م ردیگی... باز تماس مزنمیم

مرد وفادار باشد؟؟ باز  کیبه  تواندیدختري م نیهمچ
 و پرتش کنمیبار خاموشش م نی... اردیگیتماس م

... خدا کند بابا خوردیضربه اي به در م ن،یکف زم کنمیم

 :پشت در نباشد شیها حتیو نص

 بله؟ -
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شربت قند که توي  وانیو سوسن خانم با ل شودیباز م در

 بشقاب توي دستش است لبخند به لب

... با کندیتوي دستم اخم م گاریس دنیبا د شود،یم وارد
 را وانی... لکنمیتوي دستش اخم م وانیل دنید

 :دیگویو با لحن دلخوري م گذاردیکنار تخت م یعسل روي

بهتر از  کنهیشربت و بخور بهترت نکنه بدترتم نم نیا -

 !اون واموندس

 :شودیمادرم بزرگتر م یخال ايج

 .باشه -

 کنند؟یهم غرغر م مادرها

 نیبه بابات رحم کن، تو چرا ا یکنیبه خودت رحم نم -

 بچه؟ یالیخیقدر خون سرد و ب

 :شودیم شتریاز خودم ب نفرتم

 .ریشبتون بخ -

 هم زوري است؟ شانیها یمهربان مادرها

 !رمیشربت و بخور بعد م نیا -
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تخت  یبه پشت کنم،یخاموش م گاريیرا توي جا س گاریس
 ... بويدارمیرا برم وانیو ل دهمیم کهیت

اما زور طوفان  کندی... آرامم مچدیپیام م ینیتوي ب گالب
 کی... رودیم نیزود از ب یلیو خ شودیدرونم نم

... رمیگیرا به سمتش م وانیو ل خورمیشربت را م نفس
 قدر واضح است؟ نیا شانیها یمادرها هم نگران

 .ممنون -

 کنند؟یم یقدر زود آشت نی... مادرها هم ازندیم لبخند

 .رینوش جونت مادر، شبت بخ -

 ...کنمیتکرار م رودیم رونیاتاق که ب از

 به من زد یغم لعنت زییباد سرد پا مثل

 .!..به من زد یکه چه آفت دیباغبون نفهم یحت

 الیناز

 یرو قدم م ادهیچند ساعت است که دارم توي پ دانمینم
 ام را روي شانه ام جابه یزنم، کوله پشت

 دم،یرا د اریکنم، از آن شب بد و سخت که حال سام یم جا
 یهم حس م دیشا دانمینم ست،یحالم خوب ن
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شوم، بابا با آقاي  یکه رو به راه نم ستیحالش خوب ن کنم

 دهیمعتضد تماس گرفته بود و حالش را پرس

ست... و من ، گفته بود مرخص شده و حالش خوب ا بود
 خاطره اي که از او دارم نیاخر دیتا ته عمر با

چرا  نمش؟یبب ستیقرار ن گرید یعنیباشد؟  مارستانیب توي
 قدر نیا میاهایچرا رو ستم؟یرا بلد ن یفراموش

خورد از افکارم  یاست؟ تلفن همراهم که زنگ م دور
 یجون لبخند م زیشماره عز دنیشوم، با د یدور م

 :ناخودآگاه زنم

 جونم؟ زیسالم عز -

 . زنگ زدم خونه نبودي ؟یسالم دختر قشنگم خوب -

 :ستمیا یم یبه انتظار تاکس ابانیخ کنار

 یخونه ، من خوبم شما خوب رمیدارم م ابونمیتوي خ -

 فداتشم؟

 ؟یخونیخوبم مادر، درسات و که م -

 میزرد رنگ جلوي پاها نیکنم و ماش یرا بلند م دستم
 شوم ی، با گفتن دربست سوار م کندیترمز م
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 :میگو یم و

 ..راحت التونیخ خونمیبله م -

 یزنم...از هر دري... آرام تر م یکه حرف م زیعز با
 خندد و یم میها طنتیاز دست ش یشوم ، کل

که  یخندم، خداحافظ یم شیهم از ته دل به خنده ها من

 :دهد یم امیپ نیکنم نوش یم

 ؟خوب شد  ناسورتیدا الیگودز -

 :سمینو یخنده م با

 .خوب باشه دوارمیام دونمینم ونه،ید -

گذارم و از پنجره به مردي عصا  یم فمیرا توي ک یگوش
 رد ابانیکنم که از خ یبه دست نگاه م

رود و نگاهم به دختر بچه  یبا سرعت م نیشود ماش یم
 است شیاي که دسته هاي گل توي دستش ها

از سرما صورتش سرخ شده  ستاده،یکنار چراغ قرمز ا و
 که نیافتد ، ماش یفروشد م یو با التماس گل م

کشم و  یم نییرا پا شهیکند ش یچراغ قرمز توقف م پشت
 ، رمیگ یاسکناس را به سمت دختر بچه م
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 یتر م یزند لپ هاي سرخش دوست داشتن یکه م لبخند

 زنم و شاخه گل را از دستش یشود ، لبخند م

شود  یچراغ سبز م ردیگ ی، اسکناس را که م رمیگ یم
 کنم یشوم، به گلها نگاه م یو از دختر بچه دور م

روزها  نیاگر بداند ا اریزنم ، سام یم یلبخند کمرنگ و
 شوند یاز زمستان و سر ما متنفر م یها حت یلیخ

دختر  نیتوانند درست کار کنند درست مثل ا ینم چون
 گرفت و یمرا ساده تر  شیزندگ یبچه ، کم

 .!!..دختر بچه لبخند داشت نیاندازه ي لبخند ا الاقل

 اگر من ستیشدن حس بدي ن بازنده

 .!!.. خودم دل به شما بسته باشم لیم با

 )اریسام(

و فنجان قهوه را به سمت  دهمیم هیتک یصندل یپشت به
 و باز صداي تلفن همراهم، برمیم میلبها

بود  دیافتد صبح باز بابا پرس یم ادمی نمیبیرا که م دایو اسم
 فکر ات و کردي با خانواده ي اری" سام

از ته دل باشد... نه  نکهی" و من نه ارم؟یتماس بگ مهدوي
 تازه نیدل توي دلم نباشد مثل ا نکهیا
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استرس و دلشوره خواستگاري را  نکهی... نه ادامادها

 از ترس نه نکهیداشته باشم مثل تمام پسرها... نه ا

 یو زنده شوم... من خال رمیختر مورد عالقه ام بمد گفتن
 حسها و ترس ها و شورها فقط نیاز تمام ا

فردا وقت چک  دیزی: "امروز به حسابم پول برگفتم
 دیرینگفتم تماس بگ میمستق ی" و من حتهیصفو

شما  یخواستگاري، نگفتم باختم... نگفتم هر چ براي
 رسم و رسومات نیاز ا ی... من درك درستییگویم

ندارم... و با اتمام حرفم بابا لبخند زده بود و گفته  مسخره
 بود " نگران چک نباش، قرار خواستگاري و

دانست  یواسه فرداشب خوبه؟" و بابا هنوز نم زارمیم
 در شودیخوب نم زيیچ چیوقت است ه یلیخ

 نی" و همستمیمن؟ و من باز فقط گفتم:" نگران ن یزندگ

 !ممیتسل یعنی

توانم از  یرا کنار بگذارم، م دایتوانم و یم گریحاال د و
 تمام تحمل توانمیشرش راحت شوم، م

 :کنم یرا امروز تالف میها کردن

 بله؟ -
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 :ناز دارد اديیز شیصدا

 ؟یسالم به آقاي بداخالق؟ خوب -

 کار داري؟ یچ -

 :کنمیکردن و جا خوردنش را حس م اخم

 ؟یزنیجوري حرف م نیچرا ا ؟یچ یعنی -

خط قرمز  هیدور من و  ر،یباهام تماس نگ گهید دایو -

 !بکش و خالص

 :دیگویاما آرام و با ناز م شودیم یعصبان

امشب تولدمه و من  ؟یگیم ونیتو حالت خوبه؟ چرا هذ -

 ...خوايیو م یدونیفکر کردم م

 :کنمیآدم سرخوش را قطع م نیا حرف

 یبچه، از امروز به بعد همه چ ستین ادیمن تولد خودمم  -

 نه خوامینم گهیمن و تو تمومه، د نیب

 !نه صدات و بشنوم، پس مزاحمم نشو نمتیبب

 یلیخ الیتحمل کردن ناز فهممیم گذردیلحظه که م هر

 :راحت تر است
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شده؟ من کاري کردم که ناراحتت  یخب چرا؟ مگه چ - 

 کنه؟

 :قدر تحملت کردم نیبراي چه ا میتا نگو کنمیجان م من

 !تمومه، خدافظ یگفتم همه چ دایو -

پرونده ها  نیب زیو تلفن همراهم را روي م کنمیم قطع
 یرا به سمت پنجره م یصندل کنم،یپرت م

 :شنومیکه صداي در را م شومیم رهیخ ابانیو به خ چرخانم

 !تو ایب -

بهرام سامان  شوم،یآرام م یکم شنومیبهرام را که م صداي

 :تاس گرید

 نیا یبدبخت نیکوچک تر ابانیداداش زل زدن به خ -

 .کنهیکارخونه رو حل نم

 :میگویو م کشمیم میبه موها یبرگردم دست نکهیا بدون

 !شهیها داره تموم م یبدبخت -

 پر از شک و سوال است: شیصدا

 چه طوري؟ ؟یچ یعنی -

 :شودیمعده شروع م درد
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 !امیمجبور شدم جلوي بابا کوتاه ب -

 یصندل یدستش را به پشت کنم،یشدنش را حس م کینزد
 و مرا به سمت خودش گذاردیم

 :پرسد یپر از بهت و تعجب م گرداند،یبرم

 !اریدرست حرف بزن سام یچ یعنی -

 :کنمیحس م میمعده ام را به گلو دیاس هجوم

 !خواستگاري رمیفردا شب م -

جا ... از کندی... مات نگاهم مزندی... لبخند مزنمیم شخندین

 :رومیو به سمت پنجره م شومیبلند م

 یتو راض شهیآخه مگه م زاري؟یداري سر به سرم م -

 ري؟یزن بگ یشده باش

 ...نه... مجبور یراض

 !خواستگاري رمیفقط م رمیگ یزن نم -

خبري... از خون سردي  یاز ب شودیم یعصب شیصدا
 رود یمن... دستم به سمت دلم م

 رهیم یمثل آدم حرف بزن منم بفهمم، خب هرک اریسام -

 !گهید رهیخواستگاري واسه ازدواج م
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ي حرف هاي بابا... حرف ها م،یگویم شیرا برا زیچ همه

 خودم اما باز مثل آدمهاي سرخوش به سمتم

حرکت کنارم  یاما دست هاي من ب کندیو بغلم م دیآ یم

 :افتاده

خودش  شیقدم به سمت بهترشدنه، بق هیخودش  نیهم -

 الیاز ناز یلیخ دایپارم شه،یدرست م

 !نیبا هم خوشبخت بش دیتونیشما حتما م کنه،یم فیتعر

... زن اگر یالیهمه خوش خ نیبه ا زنمیم شخندین
 مردي را خوش بخت کند نه وضع توانستیم

 ریت م،یآ یم رونیبود نه سامان... از آغوشش ب نیا پدرم

 :زنمیخالص را م

 یهمه چ ه،یباز هیفقط  نیپردازي نکن، ا ایبهرام رو -

 کنمیمدت تحمل م نیمن توي ا تس،یفرمال

نشد، اونم قول داده کارخونه رو سر پا  گمیبعد به بابا م و

 !خوامینم شتريیب زیکنه، منم چ

 یي مشکچشم ها...  شودی... لبخندش... محو مرودیم وا

 :ديیاز ناام شودیرنگش پر م
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واسه خودت و  خوايیتو نم یعنی ؟یراحت نیبه هم - 

 یحت ؟یتالش کن ؟یدست و پا بزن تیزندگ

 !؟شهیکه م شاالیا یبگ چرخهیزبونت نم تو

 :ندارد یکه در من تمام یاست از غم ناراحت

 !بهرام به صفوي بگو فردا بره چکش و پاس کنه -

 دای... وستیمارسا ن الیناز ار،یواست دلواپسم سام -

 جوري نیخودت ا ... باستی... مامانت نستین

 ؟ییو تنها ینیهمه بدب نیخسته نشدي از ا که،یمرت نکن

است...  یواژه ي کم یلیروزهاي من خ نیبراي ا یخستگ

 :یلیخ

 !هم خالص شدم دایاز شر و شه،یداره درست م یهمه چ -

 :زندیدلخور است اما باز هم براي حالم لبخند م بهرام

 گه؟ید یهست ادیم گهیمهندس نادري دو ساعت د -

 :شده دینا ام یعنی کندیبحث را عوض م یوقت بهرام

 !هستم -

... معده ام باز دردش گرددیاما برم رودیسمت در م به
 و نمینشیم یکمرم را خم کرده، روي صندل



 
 

275 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 .:دیگوینگران و ناراحت م کنم،ینگاهش م منتظر

 امتیق ست،یجهنم ن ست،ین ایفرداشب آخر دن اریسام -

 یسونام ای ادیزلزله ب ستیقرار ن ست،ین

 هیفرداشب فقط و فقط قراره بري خواستگاري و  بشه،
 گفتم که باز نارویا ن،یهم یباش الیمدت با ناز

داغون  الیو خودت و با فکر و خ یخودخوري کن ینینش
 قدر نیا فته،پسیو باز معدت به اون روز ب یکن

 کمیجان بهرام  ار،ینشده، سام یچیه اریخودت فشار ن به

 !به فکر خودت باش

 رونیب بمیقرص را از توي ج رودیم رونیاتاق که ب از
 بعد از فرستم،یم نییآورم و به زور آب پا یم

مهندس و انجام کارهاي مربوط به کارخانه سوار  آمدن
 سر خاك میآ یو به خودم که م شومیم نیماش

باز هم  ستم،یا یزانو بزنم... م شودیباز هم نم سامانم،
 ... باز همدهمیبغضم را قورت م زمیاشک بر شودینم

قبر و اسم "سامان معتضد"  اهینگاهم را از سنگ س توانمینم
 کند،یدلم را چاقو چاقو م یباز هم کس رم،یبگ
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و باز هم  زنم،یو دم نم شودیدرد م میها یهم تمام دلتنگ باز

 دست نخورده گذارمیي دلم را محرف ها

که تمام مرا حفظ است..  دانمی... مداندیسامان م بمانند،
 من باخبر است... فقط زیکه از همه چ دانمیم

 ..."سالم داداش" و سکوتمیگویم

 ..." و باز هم سکوتهیخال یلی" جات خمیگویم

 "شتیپ امی" بازم م میگویم شهیدر آخر مثل هم و

 نمینشیکه حرف بزنم... پشت رل م شودیتوانم و نم ینم و
 و خودم را به خانه ي بابا که نه به

 زیروز اگر همه چ کی دانمی... و مرسانمیخودم م آپارتمان
 ... و مسخرهشودیدرست نشود... تمام که م

 !!دلخوشم نیکه با هم است

 میچشم هاو دستم را روي  کشمیکاناپه دراز م روي
 ساعت... دو ساعت... چهار کی... گذارمیم

شب صبح  نینه ا دیآ ی... نه خواب سراغم مساعت

 !شودی... دلم هم آرام... نمشودیم

دود  گاریبه جاي غذا س رود،یمعده ام مالش م یگرسنگ از
 است که یی... امشب از آن شبهاکنمیم



 
 

277 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
بگذرد... امشب از  ستی... که انگار قرار نشودینم صبح

 است که غم سلول به سلولت را پر ییآن شبها

 !.!..و راحت نه یبکش قینفس عم یتوانیو تو فقط م کندیم

است که از مرد بودن خسته شدم... که  ییآن شبها امشب
 .. کهدمینا ام شهیاز هم شتریاز خدا ب

به درد عادت کردم... به  کند،یچرا فقط تماشا م فهممینم
 از دست دادن عادت کردم... به سکوت عادت

عادت کند؟ امشب  ی. .. دردناك است آدم به بدبختکردم
 که حال داندیم یعنی نیبابا تماس نگرفت و ا

منه سخت  دهیکه فهم ست،یشدن خوب ن میبعد ازتسل من

 ..دیآ یسرم نم یجان هر کجا که باشم بالئ

و  رمیاست که حاضرم بم ییبودن از آن حال ها کالفه
 ... امافتادهین یاتفاق دیگویتحملش نکنم... بهرام م

از رفتن و درخواست کردن  یه حتحوصل یبه شدت ب من

 !زارمیدختر هم ب کیاز 

کنم...  نییشوم طول سالن را باال و پا یام اما بلند نم کالفه
 یرا چنگ نم میکالفه ام اما موها
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... رمیگ ینم میدست ها انی... کالفه ام اما سرم را هم مزنم

 من نشسته ام روي کاناپه و زل زدم به

و  کنمیرا دوره م میمدام تمامه تمام زندگ ی... و هسقف
 ... نشستم ودیآ ی. .. نمادمیخند هاي از ته دلم را 

 ریرا ز یباري که مزه ي خوشبخت نیآخر کنمیفکر م یه
 بود؟ کجا بود؟ و یزبانم حس کردم ک

 ستین می... بهتر بگودیآ ینم ادمی... بدبختانه... متاسفانه

 !!دیایب ادمیکه 

تمام  میگویاست؟ من م یآسان یبعد از هرسخت دمیشن کجا
 که از یحرف دروغ است... سخت نیا

هم بگذرد... که از توان و طاقتت هم  تیزندگ سالهاي
 رندیها آن قدر سخت بگ یسخت یشود... وقت شتریب

بدتر  یگاه یکه فکر کن یکن یآن قدر بد زندگ یگاه که

 ....یعنی یاز مردن هم هست و تو خبر نداشت

 !!یسادگ نیرسد... به هم یها نم یراحت نیبه ا یآسان

... هر یاست... هر کس ینیریش یبعد از تلخ دمیشن کجا
 دیایرا گفته ب نهایبشري .. ا ی... هر بنیآدم

 .!..ردیگیحرفش را پس م ندی... ببندیحالم را بب و
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 چیدلت ه یخواهد... و وقت ینم زيیچ چیدلم ه امشب

 شدن چیه ... بهیعنینخواهد  زيیچ

بودن...  ی... به حباب شدن... به توخالی... به پوچديیرس
 ... نگاهم را از سقفکنمیرا مرور نم میزندگ گرید

... من... شومیم رهیخ مانیو به قاب عکس سه نفر رمیگیم
 بابا. .. سامان... بابا روي مبل نشسته و من و

... خدا هم آخر زارمیکنارش... از خاطرات ب سامان
 را لیعزرائ ریآن قدر د دانمی... مداندیمرا نم یزندگ

... و احتماال خودم به دهدیکه صبر من کفاف نم فرستتیم
 اگر ی... حترومیاستقبال فرشته ي مرگ م

گناه باشد... از نظر من زجرکش شدن گناهش  نیبزرگتر
 است... هه آخرش را خدا هم یاز خودکش شتریب

 !داندینم

چراغ را که  گردي،ینه که برمخسته از تمام جهان به خا "

 !!یی... تنهایعنی یخودت روشن کن

 )الیناز(

 !رسونمت یم نیباز تو افتادي روي دنده ي لج؟ خب بش -

 :میگو یو م رمیگیرا به سمتش م دستم
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هر روز بخواي من و  یستیتو که راننده ي من ن - 

 رید گهیبرو د رم،یخودم با اتوبوس م ،یبرسون

 .شد

که بتونم  نمیبیواقعا توي خودم م ینازي، گاهاز دست تو  -

 !دونه دونه موهات و بکنم

 :پرسدیفشارد، و م یم یدستم را به گرم خندم،یم

 ما؟یکمک س یرفت روزمید -

 د،ینه خودشم نرفته بود خونش، انگار رفته بودن خر -

 .من برم اتوبوس رفت زاريیحاال م

قدر ادا و  نیباهات حرف دارم، نازي ا یخب من کل -

 .گهید میبر نیبش اریاصول در ن

 :میگویخنده م با

 .میما که از صبح باهام بود نینوش -

بابا، من  یستینترس مزاحمم ن م،یاز صبح سر کالس بود -

 اهل تعارفم؟ خب اگه نتونم برسونمت

 !گهید نیبش گم،یم بهت
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 کند،یحرکت م شومیم ریجا گ یو روي صندل کنمیم یپوف

 :پرسد یو م دیگویلب به نام خدا م ریز

 چه طوري بود؟ مایشوهر س نمیخب بگو بب -

آورم و همان طور  یم نییرا پا ریو آفتاب گ خندمیم بلند
 جوابش را کنمینگاه م نهییکه خودم را در آ

 :دهمیم

 !مثل همه ي آدما -

 خوشگل بود؟ -

 !اومد یم مایبد نبود، به س -

 قشنگ بود؟ ؟یخونش چ -

 .آپارتمان دو خوابه هیآره  -

 :ندارد یتمام شیها سوال

 قدر تو فکري؟ نیخب بگو از صبح چته که ا -

 هیتک یصندل یو سرم را به پشت دهمیرا باال م ریگ آفتاب

 :دهمیم

خبري  کردمیطوري بودن، حس م هی شبیبابا و مامانم د -

 افتاده، نگرانم! یشده، اتفاق



 
 

282 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 .ازشون ديیپرسیخب م ؟یمثال چه اتفاق -

 !کردنیمدام توي فکر بودن، پچ پچ م دونم،ینم -

 نیبراي نوش ینگران شود،یو وارد کوچه م زندیم راهنما

 :ندارد یو مفهوم خاص یمعن

 !نشده یچیتوهم زدي قربونت برم، ه -

 حرف و سوال و مسخره بازي بالخره یاز کل بعد

 رمیگیبند کوله ام را توي دستم م کند،یخانه ترمز م جلوي

 :میگو یو م

 خونه؟ ايینم ،یمرس -

 .دمیهنوز کادو تولد نخر گهینه د -

وارد خانه که  شوم،یم ادهیو با گفتن خداحافظ پ خندمیم
 مامان پري روي مبل نشسته و شومیم

 :میگویو م دهمیمطالعه است، سالم م مشغول

 ومده؟یبابا هنوز ن -

 اینازي جان برو لباس تو عوض کن زود ب زم،ینه عز -

 .ارت دارمک
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روي مبل مقابلش  یمعطل یب زند،یدلم را چنگ م دلشوره

 :نمینشیم

 شده؟ زيیچ د؟یکارم دار یچ کنم،یحاال بعد عوض م -

 :شودیدلشوره گم و گور م زندیکه م لبخند

 !رهیخ فتاده،یاتفاق بدي ن زمینترس عز -

 :رودیمتعجب در هم م میابروها

 !دلم آب شد گهیمامان زودتر بگو د ري؟یچه خ ر؟یخ -

 :کنمیو من مات نگاهش م خنددیم بلند

 دلت آب شد؟ -

 :میگویبا حرص م دهدیادامه م دنیهمچنان به خند و

 شده؟یمامان چ -

 :دیگویو چشم در چشمم م کندیاش را کنترل م خنده

 انیزنگ زدن از بابات اجازه گرفتن ب شبید -

 شه؟یدلت آب نم گهیخواستگاري، د

 یو از حرف رمیگیکه زدم لبم را گاز م یآن از حرف کی
 که مامان زد هجوم خون را به صورتم حس



 
 

284 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 :دهدیاندازم که ادامه م یم ریسرم را ز کنم،یم

 میبهت بگ میخواستیم شبیخجالت نداره قربونت برم، د -

 پدرت گفت بزار خودم فکرامو بکنم بعد

نازي بگو، حاال اون بنده خداها منتظر خبر ما هستن،  به

 !انیب میبعد اجازه بد میر شد ما به تو بگقرا

 :پرسد یم ندیبیرا که م سکوتم

 هست؟ یخواستگارت ک نیا یبدون خوايینم -

من با مردي است که  اهايیتمام رو کند؟یهم م یفرق مگر
 توانمیدوستم ندارد... و من متاسفانه نم

 :زندیم میرا دوست داشته باشم... صدا یکس گرید

 ؟یانداخت ریمن و نگاه کن مامان، چرا سرت و ز ال؟یناز -

 :دیگوی... با لبخند مکنمیم نگاهش

 ادیب خوادیم یک یبدون خوايیحالت خوبه؟ نم -

 میتونیاگه قصد ازدواج نداري م ت؟یخواستگار

بعد  دیوحرفاتون و بزن انیب نکهیاما نظر من ا ان،ین میبگ
 محترم یلیاز نظر من آدمهاي خ ري،یبگ میتصم

 !بودن یخوب و
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 :پرسمیآرام م زنم،یخبري دست و پا م یمن همچنان در ب و

 هستن؟ یآدمهاي محترم و خوب ایک -

 :دیگویو م زندیلبخند م دنمیطرز پرس به

 !!معتضد ونیآقا -

 کشد،ی...مغزم سوت مکندی... دلم دل دل مزنمیم خی

 ..رسدیم شیخونم به متتها نیآدرنال

 یمدت نیتوي هم یول میبا هم برخورد نداشت ادیز دونمیم -

 آدمهاي یلیاز نظرم خ دمشونیکه د

 !و آبروداري هستن محترم

ام از  یاتیرا سد کرده... عالئم ح دنمیراه نفس کش زيیچ
 کنم؟یحس نم زيیکار افتاده که چ

 و چشم پاك بود! نیسنگ یلیبه نظرم پسر شم خ -

 نیکنم، لعنت به ا ینا باور نگاهش م زند؟ینم ای زندیم قلبم
 دفعه اي به کیهمه احساس که 

... لبخند ستمیهجوم آوردن، تظاهر کردن را بلد ن سمتم
 ... گنگ... مامانجیزوري زدن را هم... ماتم... گ

 :پرسدیم
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 بگم؟ ینازي من به بابات چ -

ندارد؟؟ نکند خواب  جهیطرفه نت کیگفتن عشق  ینم مگر
 باشم؟؟

 باشد؟؟ ایکن.. نکند رونگفت فراموشش  نینوش مگر

من فقط و فقط  یدر برابر عذرخواه یآن شب مهمان مگر
 باشد الینگفت "تکرار نشه" .... نکند خ

 امدنش؟؟ نیا

چه  قایدق اهاینه؟رو گریها همه از سر عالقه است د آمدن
 رنگ دارند؟؟ باور کنم که ن؟؟یشکل

 دارد؟؟ دوستم

رو شدن  روی... کالفه ام از زکندیمنتظر نگاهم م مامان
 رسدیکه به ذهنم م زيیاحساساتم... تنها چ

 :آورم یبه زبانم م را

 !دیدونیهر جور خودتون صالح م -

فقط  فهممیحس شده... االن م یب می... پاهاشومیجا بلند م از
 حس یکه آدم را ب ستیخبرهاي بد ن
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که فقط براي حال بد و  هی... مثل گرکندیجان م یب و

 !!ستین یناراحت

 هی... به در که تکبندمی... در را که مشومیاتاقم که م وارد

 ...خوردی... کمرم که روي در سر مکنمیم

حال من براي  نیا کنمی... باور مشودیکه خم م میزانوها
 ... کهستین ایاست... که خبري از رو تیواقع

... تا زمیلبخند بزنم نه اشک بر توانمی... نه مستین الیخ
 نبودم... خدا میآرزوها کیقدر نزد نیبه حال ا

 دیبگو خواهدیکه خدا م ییاز آن وقتها ؟؟یعنیکرده  معجزه
 از ییجا کی یگاه شود؟؟یمن اگر بخواهم م

که نه دوستش داري نه دوستش نداري...  یهست تیزندگ
 رد دیبا ایروزها خوب است  نیا یدانیکه نم

بد... آن  ایحالت خوب است  یدانی... بگذرد... که نمشود

 ...روز درست لحظه ي عاشق شدن من بود

را عوض کنم  میبلند شوم و مثل هر روز لباسها خواهمیم

 !شودی... نمیول

و با مامان چاي بخورم و او از  رونیبروم ب خواهمیم

 !شودی... نمیو من از دانشگاه ول دیمدرسه بگو
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باز سالم  دیو بابا که رس نمیناهار را بچ زیبروم م خواهمیم

 و باهم ناهار رمیکنم و کتش را بگ

 !!شودی... نمیول میبخور

اتفاق  کیجاها...  یروزها... بعض یوقتها... بعض یگاه
 یتوانینم یافتد که حت یم تیدر زندگ ییها

...  یداشته باش ی... که روزمرگیکن یهر روز زندگ مثل
 با تمام عمرت فرق تیروز از زندگ کی یگاه

استرس کشنده شده ... قلبم مردد است... به ... کندیم
 ... به رو به روکوبدیتند م کنمیآمدنش که فکر م

هم صداي قلبم  دی... شازندیکند م کنمیبا او که فکر م شدن
 است که شیصداي قدم ها دی...شاستین

... دیای.... برود... نستدی... بارودیام راه م نهیدر س مدام

 !!زندینم گریقلبم خود به خود د

 میام را توي پاها رویو من تمام ن خوردیاي به در م تقه
 با دستهاي لرزانم در شوم،یو بلند م زمیریم

 :کندیو مامان لبخند به لب نگاهم م کنمیباز م را

 . ناهار بخوري؟ بابات اومدا خوايینم -

 :میگو یفقط م داند؟؟یمن چه م یاز حال طوفان مامان
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 !اشتها ندارم ام؟یمن ن شهیم -

 :دیگویو م دنمیگذارد به حساب خجالت کش یم

 !زمیعز یبمون نجایا یتونیتا آخر که نم یباشه ول -

 دهدیم لمیکه تحو یبا لبخند آرامش بخش کنم،یم سکوت
 و روي تخت بندمیدر را م رود،یم

 تیواقع ایبرسد... اگر رو تیبه واقع ایآخ اگر رو نم،ینشیم
 کابوس نشود... چقدر ایکند... اگر رو ییایها را رو

... روي تخت دراز شودیکردن لذت بخش تر م یزندگ
 نمیبیها را م ی... دلتنگبندمیرا م میچشم ها... کشمیم

 .. .شوند یدود م که

که  نمیبی... حسرت ها را مروندیکه م نمیبیها را م ترس

 !! ...شوندیدارند گم و گور م

 وستنیپ قتی... به حقرودیخبر خوب مالش م نیاز ا دلم
 ريینظ یآرزوي محال احساس ب کی

قسمت  یرا با کس میآورم خوش حال ی... طاقت نماست

 ...کنم هیرا تخل جانمیجوري ه کی دینکنم... با

آورم و شماره ي  یم رونیب بمیهمراهم را از توي ج تلفن
 دهد،یزود جواب م یلیخ رم،یگیرا م نینوش
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 انرژي است: ايیدن شهیهم شیصدا

 کنن؟یپچ پچ مهنوزم دارن  -

 ی... از ته دل... از آن خنده ها که از عمق جانت مخندمیم

 :دیآ

وقت نري پشت در  هی ا،ینکن یفضول اديیز الیناز گمیم -

 یخصوص دیاتاق خوابشون، اصال شا

حرفاي خاك بر سري باشه  دیزن و شوهري باشه، شا باشه

 !به تو چه آخه

 !یگیچقدر مزخرف م نیواي نوش -

 :فهمدیحالم را م میاز صدا یحت نینوش

پچ پچ ها تموم  ایدلشوره نداري،  گهید یعنیصدا  نیا -

 معلوم شده، کدوم؟ لشیدل ایشده 

ي مامان تمام حس هاي خوب عالم حرف هامجدد  ادآوريی

 :زدیریرا به قلبم م

 !معلوم شده لشیدل -

 !صدات در اومده کمیکه تو  هیچ گه،یخب جون بکن د -

 ن؟ینوش -
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 :کشدیم قیعم نفس

 هوم؟؟ -

 :کشمیراحت م نفس

 !اریسام -

 !گهیاگه کاري نداري من برم د نیبب -

 :خندمیم

 .ونهیخبر بدم د خوامیباز درد و دل کنم م خوامینم -

تو  کنمیتلفن و م نیهم یاگه بخواي باز اه و ناله کن نیبب -

 شده؟ یچ اریحلقت حاال بگو؟ سام

 مرده؟

 :کنمیم اعتراض

 ن؟ینوش -

قبال گرفته بوده  ره؟یبگ خوادیزن گرفته؟ م ره؟یمیه مدار -

 تو شکمش گفته یباز رفت ؟یخبر نداشت

 نشه؟ تکرار

 .یش یبرو گمشو تو آدم نم -
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 ...خنددیم

 شنوم؟یبگو م ا،یباشه باشه قطع نکن -

 تی... هنوز واقعدارمی... بکنمی... باز مبندمیرا م میچشم ها

 ...دارد تیواقع

 خواستگاري؟ انیزنگ زدن ب -

 !شنومینم یگیم واشیقدر  نیچرا ا -

 گمیم رون،یصدام بره ب ترسمیم ن،ینوش ريیاي بم -

 خواستگاري! ادیقراره ب اریسام

 :پرسم ی... با تعجب مشنومیاز او نم ییصدا

 ؟یهست دي؟یشن ن؟ینوش -

 زاري؟یداري سر به سرم م ای یگیجدي م -

 !رمیم یدارم از استرس م نینوش ،یروان گمیجدي م -

 ...خنددیو از ته دل م بلند

واست خوشحالم، آخه چه طوري، مگه  یلیواي نازي خ -

 گفته؟ زيیبه خودتم چ شه؟یم

خوشحالم  یلیپدرش تماس گرفته، منم خ ونه،ینه د -

 کنمیباور کنم، همش فکر م تونمینم ن،ینوش



 
 

293 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 !خوابم

 یحاال کاووووف عجب خبري دادي دختر، هنگ کردم،  -

 ان؟یم

 !دارم یحال هی نیقراره بابا خبر بده، نوش دونم،ینم -

در ضمن  شه،ینم یچیچته؟ نترس ه گهیاي بابا، االن د -

 مراسم خواستگاري باشم دیمن حتما با

 دي؟یفهم

گوشم حس  خیرا ب می... آرزوهارمیگی... جان مخندمیم

 :کنمیم

من شب خواستگاري از  اي،یب کنمیباشه حتما خبرت م -

 !رمیمیاسترس م

نمرده،  شیدختري تا حاال شب خواستگار چینترس ه -

 ازش کم نداري یچیمحکم باش چون ه

 !اعتماد به نفست و از دست نده پس

 چشم، کاري نداري؟ -

 خدافظ زمینه عز -

 .خدافظ -
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... نفس دهمیم هیتخت تک یو به پشت کنمیرا قطع م تلفن
 که از پس خوش نمدای... مکشمیم قیعم

را  میکه بلدم عاشقانه ها دانمی... ممیایکردنش بر م بخت
 یبه خوش بخت دنیکه تا رس دانمیخرج کنم... م

... و دنینفس نفس زدن... دو یراه مانده... کل یکل هنوز
 ... نهزارمینه کم م یبه خوشبخت دنیمن براي رس

 !.!..آورم یم کم

من براي فراموش ... دیرا نفس کش تیجاي خال شودینم

 ...یرا از من بفهم نینشدم...ا دهیکردن آفر

 .!!ستیکاف

 )اریسام(

تر  نیات سنگ نهیشود س شتریغصه هر چقدر ب حجم
 از آن چه که فکرش را شتری... بابا بشودیم

 یهمه نداشتن خوش نیخوشحال است و دلم براي ا کردمیم
 خواستگاري رفتن کی..ردیگیو بهانه شادي م

" زن چراغ دیگویم شهیدارد؟ بابا هم اقیهمه اشت نیا
 کنمیخاموشه" فکر م اديیخونس خونه ي ما ز

 !.!..تمام شود یخاموش نیاست ا دواریام دلش
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که به تن دارد از  یکت و شلوار قهوه اي خوش دوخت با

 ...لبخند به لب د،یآ یم نییپله ها پا

روي ... نشسته ام داردی... پر از انرژي قدم بر ممحکم
 که دنمیدراز کردم، با د زیرا روي م میمبل و پاها

رنگم باز است و کتم روي دسته  دیسف راهنیهاي پ دکمه

 :کندیي مبل افتاده اخم م

 پچه؟ یستیتو که هنوز حاضر ن -

 ای.. دیآ یباال نم ایگرفته...  شینفس امشب باز نیکه ا آخ

 :دیایتا باال ب کندیجان م

 .هنوز زوده که -

 :کنمیدارم آرامشش را کم کم نابود م کنمیم حس

که سفارش دادم و  یگل کشه،یطول م میتا برس اریسام -

 آوردن؟

با سرم جواب  بندمیرا م راهنمیطور که دکمه هاي پ همان
 و کتم را تنم شومیبلند م دهم،یمثبت م

 کنم،یرا مرتب م میو موها ستمیا یم نهییجلوي آ کنم،یم
 بابا را با جعبه ي گردمیام را هم... بر که م قهی
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 :دیگوی... لبخند به لب منمیبیو دسته گل م ینیریش

 م؟یبر -

 :شودیتر م نیام سنگ نهیس

 .میبر --

را روي  ینیریبابا دسته گل و ش نم،یشیفرمان م پشت
 ند،ینشیو کنارم م گذاردیعقب م یصندل

 شخندیشکرت" ن ای"خدا کندی... آرام زمزمه مکنمیم حرکت
 حس شیایکجاي دن قایرا دق ... خدازنمیم

ثابت شده که خدا حواسش هست؟  شیکجاي زندگ کرده؟؟

 :پرسدیم

 معدت چطوره؟ -

 از کدوم طرف برم؟ -

 :دیگوی... مدهدیرا به عالمت تاسف تکان م سرش

 چپ! -

 :ام رهیبه رو به رو خ کالفه

 خواستگاري؟ ايیب خوايیم افهیاخم و ق نیبا ا -
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هم  امتیق امی... تا قخواهمینمخواهم... هنوز هم  ینم من
 یکه با اجبار م یی... پس جاخواهمینم

 ی... لبخندت را همراهت نمرويی... با نفرت مروي

 :آوري

 !نده ریبابا گ -

 :شودیم تلخ

 مجلس ختم؟ میریم میمن آبرو دارم بچه، مگه دار -

 :شومیم زهر

 !ها هیما نیتو ا زيیچ هی -

... رودیباال م شیصدا... تن شیبرا شودیتمام م نیسنگ

 :حالش را خراب کردم

مراسم  نیاون خانواده و ا ار،یدرست حرف بزن سام -

 یب نیحرمت داره، اگه قرار باشه کوچک تر

 !االن برگردي نیبهشون بشه بهتره هم یاحترام

 داند؟یام... نم شهیحوصله تر از هم یامشب ب داندیم

کنم پدر  یاحترام یکه بخوام ب دمشونیمن که هنوز ند -

 !من
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مثل آدم رفتار کن  ه،یاحترام یب افتیاخم و ق نیهم - 

 دي؟یفهم

 شم؟ دیبخندم و مثل دومادا سرخ و سف یعنیمثل آدم  -

... خودش خواستمیطوري شدنش را نم نی... ازندیم داد

 :کندیبحث م

 !نگه دار -

 چرا؟ -

.. دهیتنها بودنمان را فهم اديیاش کردم.. انگار ز یعصبان

 ...همسرش بزرگتر شده یجاي خالانگار 

قدر  نیبار ا نینبود سامان زجر آور تر شده... که ا انگار

 :زندیشده... داد م ریدلگ ادیز

نگه دار تا دندونات و تو دهنت خرد  گمیم اریسام --

 !نکردم

از  رود،ی... دستش سمت قلبش مکنمیترمز م ابانیخ کنار
 ی... من لعنتشودیدرد صورتش جمع م

 :خوشش یامشب را خراب کنم براي دل الک تمخواسینم

 حالتون خوبه؟ -
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 :نالم ی... مرودیم رهیبه سمت دستگ دستش

 بابا؟ -

 ...شده... سرد شده تلخ

 تونمیکه فکر کردم م المیخوش خ یلیاحمقم... خ یلیمن خ -

 با تو حسرت به دل نمونم، که نبود

 یو با تو پر کنم، که با ازدواجت و زنت جاي خال سامان
 یلیمادرت و زن سامان و پر کنم... من خ

و حسرتهاي  ییجاي خودت تنها یتونینم ی... تو حتاحمقم

 !.!..هیچه برسه به بق یمن و پر کن

... زدیری... مکشدیم ریجاي قلبم ت نیتر قیدر عم زيیچ
 ..ردیمیم

 .!..بابا من -

 ادهیکوبد... آخ خدا... پ ی... در را محکم مشودیم ادهیپ
 ستمیا یدوم..درست مقابلش م یم ...شومیم

 دیو ببخش دنیناز کش ی... من لعنتکنمیراهش را سد م و

 :ستمیگفتن را بلد ن

 بابا قرصاتون کجاس؟ -



 
 

300 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 :... تلخ تر از منزندیم شخندین

 !برو بچه... برو کنار -

 ...... لعنت به من.. لعنتزندیآتشم م شیچشم ها غم

 !نیسوارش نیتند رفتم، بر دونمیم -

 دیمرا زده... ق دیامشب را زده... ق دی.. قدیآ ینم اهکوت
 من الیخ یهاي کوچک را زده... ب یدلخوش

 :... اما حاال... شدهشدینم

بخواب... با اخماي  ریبرو بچه، برو خونت تخت بگ -

 !درهمم بخواب

 :گذارد ی... غرورم نمستمیبلد ن یی... دلجوزندیم هیکنا

 ! شد، منتظرن ریبابا د -

 "" غلط کردمیعنیها  نیهم فهمدینم آخ

 برو! میاینم گمیم زنمیگفتم برو رد کارت... خودم زنگ م -

 ...بابا من -

 ی... مزندینالم، کنارم م یاز درد م زندیم میبه بازو محکم
 رود... مثل همان روزي که سامان زد و
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... درد رمیگیدوم.. دستش را م ی... واي بر من... مرفت

 .. خدا فقط تماشا نکن...باز دهیدارد... رنگش پر

آرام  د،یگویلب "ال اله اال هللاا" م ریز ستمیا یم مقابلش

 :میگویم

گوشم  ریز دیبزن ن؟یایکوتاه ب ن؟یکار کنم آروم ش یچ -

 د؟یشیخوب م

تنها  داندی... نمداندیم دی... از من مغرور بعشودیم مات
 مانده خوده خود دوست میکه برا یکس

 اش است؟؟ یداشتن

من منظوري نداشتم  شه،یبابا بزن اگه حالت خوب م -

 اخالق گند منم که یکنیخودت بحث م

 !یدونیم

که درست  ی... تنها کسشودیکمرنگ م یکم شیچشم ها غم
 خواهمیبغل کردم سامان بود... م

حرکت کنارم بماند...  یب میباز دستها ترسمیکنم م تکرارش
 غم

... تا گرددیبرم... لبخندش شودیگم و گور م شیچشم ها
 به خانه ي مهدوي فقط گفته بودم دنیرس
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" و فقط گفته بود" باشه" تمام تالشم دیقرصاتون و بخور" 

 که اخم نکنم... که اگر لبخند ندارم کنمیرا م

و من به دسته  زندیهم نداشته باشم... بابا زنگ را م اخم
 نیاما ا زنمیم شخندیتوي دستم ن ینیریگل و ش

توي دلم... اخ اگر امشب بگذرد... اگر صبح شود..  بار
 کند... خدا اريی یکم دیاگر تمام شود... نفسم شا

... آرامش را چیه دهدی... آرامش نمکندیفقط تماشا م امشبم

 .!!.ردیگیهم م

بحث  کیاز  شتریب زيیچ یزندگ ر،یباش و سخت نگ رها

 !!ستین مارستانیوسط ت یعلم

 )الیناز(

... سفارش زندیهمچنان کنار گوشم حرف م نینوش
 ور ری... دلم مدام زکندیم حتی... نصکندیم

آب دهانم را  توانمینم ی... از دلشوره حتزدیری... مشودیم
 که او دانمیم شود،یقورت دهم... مامان وارد اتاق م

و  دهدیرا به دستم م دمیدلشوره ي مرا دارد، چادر سف هم

 :زندیلبخند م

 !رسنیم گهیتوي آشپزخونه، االن د دیاین بسرت ک نویا -
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براي بار  رود،یم رونیو مامان ب میگویم یدو چشم هر

 کی کنم،ینگاه م نهییهزارم خودم را در آ

 دیسف نیو شلوار ج رسدیم میزانوها ریکه تاز دیسف کیتون
 به ادیرنگ که ز یشال صورت کیرنگ و 

شالم  ریرا ز میمانده ي موها یباق د،یآ یروشنم م پوست
 ي قهوه اي رنگم نگاهچشم هابه  کنم،یپنهان م

 :دیگویم نیکه نوش کنمیم

 ؟یمداد بکش ایبابا قور نیتو ا کمی خوايینم -

 !نه -

و با حرص چادر را از  ردیگیاز دستم م یمحکم شگونیو
 اندازد، بعد یو روي سرم م کشدیدستم م

رنگش را روي سرش مرتب  ییمویخودش شال ل هم
 به تن یرنگ یهم سارفون زرشک نینوش کند،یم

تن کرده و دامن بلند و پر از  دیسف راهنیپ رشیکه ز دارد
 بر زیهمرنگ سارفون، رژ لب را از روي م نیچ

خواهم اعتراض کنم  یم کشدیم میروي لبها یو کم داردیم
 وار به سمتم دیکه انگشت اشاره اش را تهد

 :ردیگیم
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 .شده تیو تو، لبات مثل م دونمیمن م ینازي حرف بزن -

 .نویامشب ساده ي ساده باشم پاك کن ا خواهمیم نینوش -

 :ردیگیحرص لبش را گاز م با

 اریکم زدم االن انگار رنگ لب خودته، بابا سام یروان -

 که نهیو پر ترك و بب دیلباي سف نیا

 ! گردهیبرم دهینرس

 :ستین شیبازي ها وانهیبه د حواسم

 کار به لباي من داره آخه؟ یاون چ -

 :خنددیم یبدجنس با

 !مردا به لبهاي دختراي مورد عالقشون کار دارن خنگ -

 :میگویو م کوبمیخجالت محکم به دستش م با

 .یادب یواقعا ب نینوش -

 :بخندم دهدیاجازه نم ی... دلشوره حتخنددیم بلند

 رید میبر ،یمشکل نداشت گهیتو با رژ که د الیآخه گودز -

 !دش
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نگاه آخر  کنم،یرنگم نگاه م یلبهاي قلوه اي و صورت به

 اندازم و هر دو وارد یرا به خودم م

 شوم،یزند، وارد سالن م یم میبابا صدا م،یشویم آشپزخانه
 هم راهنیبا کت و شلوار قهوه اي رنگ و پ

اندازم و  یم ریسرم را ز کند،ینشسته و نگاهم م رنگش

 :پرسم یم

 د؟یبا من کاري داشت -

 !دخترم نیبش -

 :دیگویم یبا مهربان نم،ینش یروي مبل م مقابلش

بازم  یول م،یي الزم و با هم زدحرف ها شبید دونمیم -

 یستیامشب حتما مجبور ن نکهیاول ا گمیم

همه ي حرفات و  خوامیم نکهیجواب بدي، دوم ا بهشون
 که مربوط یهر چ ،یخجالت به پسرش بزن یب

 یکنیکه فکر م یهر چ ای ته،یو برنامه ي زندگ ندتیا به
 و قمیمشترك الزمه، منم تحق یبراي زندگ

و نداشته باش بابا، اگه  یچیدلشوره ي ه کنم،یم شروع
 جهیامشب باهاش به نت ای ديیو نپسند اریسام
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 میچینترس، نگران ه یچینه، از ه یگیکالم م کی ديینرس

 نه یاگه بگ یگفتم که فکر نکن ناروینباش، ا

انتخاب تو از  ره،یآبروم م نایا شیپ ای شمیناراحت م ،من
 مهمتره، باشه بابا؟ زیهمه چ

و حرف نزده...  دهی... هنوز نددهیدلم هنوز نرس در
 ندهیکدام برنامه ؟ آ نده؟یاست... کدام ا یعروس

 :میگوی... مزنمی... لبخند ماریسام یعنی

 !چشم -

 عیسر کند،یق متمام تنم عر شودیزنگ که بلند م صداي
 و مامان به شومیوارد آشپزخانه م

 نیو نوش نمینش یم یروي صندل رود،یم استقبالشان

 :پرسدیم

 لرزه باز؟ یچرا دستات م ؟ینازي خوب -

 انیم کشدیم ریاسترس کشنده شده... قلبم ت ند،ینشیم کنارم
 آن ترسمیها... م یدلخوش نیتمام ا

مراسم برگزار نشود و من درست  نیا دیکه با طوري
 را ییبرخورد نکنم، صداي سالم و خوش آمدگو
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و به سالن سرك  رودیبه سمت اپن م نینوش شنوم،یم

 :کشدیم

 !یاوه اوه چه دسته گل -

 خوشگله؟ -

 :دیگویم کندیطور که با دقت نگاه م همان

 !ادیچقدر کت و شلوار بهش م ،یعال -

 :پرسمیم جیگ

 به دسته گله؟ ؟یبه ک -

 نه خنگ به آقاي معتضد؟ -

با کت و شلوار  اریسام ستم،یا یو کنارش م شومیم بلند
 کنار پدرش نشسته دیسف راهنیو پ یمشک

 ینفسم بند م دهد،یبه صحبتهاي بابا و پدرش گوش م و

 :رومیو به سمت سماور م رمیگینگاهم را م د،یآ

 !بودم دهیند یپیخوش ت نیمرد به ا ش؟یدید -

 :پرسم یو مشکوك م متعجب

 ؟یگیو م یتو ک -
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 !اریپدر سام گهیآقاي معتضد د -

 :میگویو م کنمیي گرد نگاهش مچشم ها با

 دسته گل؟ یبه اون گفت -

 !اهوم -

 اد؟یکت و شلوار بهش م یپدرش و گفت -

قدر از نظرم جذاب  نیسن ا نیاهوم... تا حاال مردي به ا -

 قد بلند، ومده،ین پیو خوش ت

اجزاي صورت شم که  ،یموهاي جوگندم رشونه،چها

 !چشماش درشت تر بود بهتر بود کمیاندازس فقط 

 :میگویو م کنمیرا با حرص فوت م نفسم

 !نیاي نوش ونهید یلیخ -

و داره،  کمی گهیالبته شکمم داره که خب هر مردي د -

 طالق گرفته؟ ینازي زنش گفت

 !آره -

 ینم میاما لرزش دستها زمیکه چاي بر دارمیرا بر م قوري

 :زنمیرا صدا م نیگذارد، نوش

 !تونمیمن نم زیچاي و بر نیا ایب -
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 :پرسد یو باز م ردیگیرا م قوري

 به نظرت قصد ازدواج نداره؟ -

 !کردي ونمیبابا د دونمیعه چه م -

 !دمیپسند دیخودي نشون بدم شا هیبرم  دیبه نظرم با -

چادرم که از روي سرم سر  کنم،یو واج نگاهش م هاج

 :دیگویو م خنددیم کشم،یرا باال م خوردیم

مادرشوهرت بشم، البته اگه  خوامیهان؟ چته؟ خب بده م -

 که من یقول بدي کاراي خونه رو بکن

نزنم مادرشوهر بازي واست  دیو سف اهیبه س دست
 نیهمچ ارم،یو در م اریسام نیپدر ا یول ارم،یدرنم

 !که کف کنه ارمیزن بابا بازي در ب واسش

 :میگویخنده م با

 !سوزهیواقعا دلم واسش م ما،ین چارهیب -

خوشگل  پیکار کنم؟ خوش ت یعه خب چشمم و گرفته چ -

 البته بگما خوام،یم یچ گهیپولدار، د

باهاش صحبت کنم زود  دیدوست دارم با یلیبچه خ من
 !میبچه دارش
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 :میگویو م رمیگیرا گاز م لبم

 .شعوري یب یلیواقعا خ نینوش -

 نیاز ب یحواسم را پرت کند تا دلشوره کم خواهدیم دانمیم

 ...تنش دور شوم نیاز ا یبرود... تا کم

 :رمیجان بگ یکم تا

 شه؟؟یچون سنش باالس بچه دار نم یبگ خوايیم یعنی -

 .جان من ساکت شو ن،ینوش -

... زندی... اسمم را که صدا مشنومیمامان را که م صداي
 نتیناخودآگاه دستم را به لبه ي کاب

را محکم روي هم فشار  میچشم هاکه سقوط نکنم،  رمیگیم

 :نگران است نی... نوشدهمیم

 ؟یخوب الیناز -

لحظه  نیچرا ا دانمیفقط هراس دارم... خوبم فقط نم خوبم
 کردمیرا آرزو م وستنشیپ قتیکه به حق

چاي  ینی.. سکنمیقدر سست شدم...چادرم را مرتب م نیا

 ...که آرام شوم زندیلبخند م نی... نوشدارمیرا برم
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رفتن و  رونی... آخ چقدر سخت است ببوسدیرا م صورتم

 :همه ضعف نیاز ا نالمیمحکم بودن... م

 ن؟ینوش -

 جونم؟ -

عادي رفتار کنم... قلبم توي دهنم  تونمیمن... من نم -

 .زنهیم

 :دیگویآرام م 

فاصله دارن  دنیو رس روزيیقدم تا پ هی ینازي آدما گاه -

 ... کملرزنیقدم و م هیاما همون 

... جا دنی... اعتماد به نفسشون و از دست مارنیم
 ... محکم باش... توکل کن .. امشب اگه خدازننیم

 یلیدل چی... پس نترس.. هیرسیتو به آرزوت م بخواد
 شنوي؟یهمه ضعف وجود نداره، م نیواسه ا

 .شنومیم -

 !رو... محکم و با اعتماد به نفسپس ب -

را دوست  یدوست دوست داشتن نی... چقدر ازنمیم لبخند

 :دارم
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 .باشه -

... گذارمی... پا که به سالن مشومیآشپزخانه که خارج م از
 ... ضعف چندگرددینگاه ها که سمتم برم

... لرزش شودیدود م نیي نوشحرف ها... شودیم برابر
 و لب باز کنمیاما جان م... شودیبدنم صد برابر م

 :کنمیم

 .سالم -

معتضد لبخند دارد... لبخندش بوي بهشت  آقاي
 روي دستش بازي یبا ساعت مچ اری...سامدهدیم

... صداي آقاي دهدیکه آرام جواب م شنومی... مکندیم
 معتضد پر از احترام است... پر از عالقه... پر از پدرانه

 ...خرج نشده هاي

 ختنیچاي ر نیدخترم، اگه زحمت ا سالم به روي ماهت -

 و از روي دوش عروس خانوما برداردن

 !بهتره، دست گلت درد نکنه چقدر

...مامان و گرددیدانم چرا اما... اعتماد به نفس برم ینم
 از می... لرزش پاهازندیلبخند م میبابا به رو
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چاي  ینی... سرومی... به سمت آقاي معتضد مرودیم نیب

 دقت دیگویراست م نی... نوشرمیگیرا به سمتش م

جذاب  زيیمرد به طرز شگفت انگ نیبودم... ا نکرده
 سن و سال... نیاست... با هم

 .دیبفرمائ -

 :دیگوی... مداردیبر م ینیچاي را از توي س فنجان

 .دستت درد نکنه بابا جون -

 :دارد... شک ندارم ادیمرد محبت هاي خرج نکرده ز نیا

 .نوش جان -

د... کنار آقاي معتضد بابا نشسته، چاي را لرز یم میصدا
 را آرام باز و شیچشم ها کنم،یتعارف م

" ینی" تو بهتریعنی... ای... آرامش دنیعنی نیا کندیم بسته
 را محکم ینی... دسته هاي ساریو کنار بابا سام

 می... که دستهافتدیاز دستم ن ینی... که سدهمیم فشار
 بوي عطرش ...ستمیا ینلرزد.. درست مقابلش م

را به سمتش  ینی... سشومی... خم مکندیترم م جیگ
 لرزد... تمام وجودم ی... دلم ملرزدی... دستم مرمیگیم
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... کندیآورد... نگاهم م ی... سرش را باال ملرزدیم

 !!لبخند...ندارد

 :دیگوی... فقط مداردیرا برم فنجان

 .ممنون -

زبان  نینوش جان... مگر ا میبگو توانمینم یحت و
 چاي را هم به مامان تعارف نی... آخرچرخدیم

 اری... سامنمینش یو کنارش که مقابل همه نشسته م کنمیم
 را دور فنجان حلقه کرده و به شیدستها

کند، آقاي معتضد  ینگاه م شودیکه از چاي بلند م بخاري
 ... از کارش... ازاری... از سامدیگویاز خودش م

جدا  اریکه از مادر سام دیگوی... و صادقانه مشانیزندگ
 سامانش را در دیگویشده... با غم جان سوز م

تنها فرزندش و  دیگویاز دست داده... با عشق م تصادف
 که دیگویاست... م اریسام شیزندگ لیهمه ي دل

که  دیگویاست... م اریسرو سامان گرفتن سام شیآرزو
 و اریسام یتمام تالشش را براي خوش بخت

... کندیم نیرا تضم اریسام دیگوی. م..کندیم همسرش
 به من و پسرم... تمام دیکن نانیاطم دیگویم
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است... و من در  اری... غمش... دغدغه اش... سامحرفش

 که براي خودش بخواهد را زيیچ شیحرف ها

پدر را داشت و خوش بخت  نیا شودیشک نم ی... بدمینشن
 از زندیم یحرف ینبود... و بابا هم هرازگاه

ام... که بالخره آقاي معتضد  ندهیاز دانشگاه و آ ...من

 .زندیرا م یحرف اصل

درخواست کنم  هیازت  خواستمیراستش آقاي مهدوي م -

 هیدو تا جوون  نیا یکه اگه موافق باش

رفت و آمد  هیو باهم رفت و آمد کنن،  یکوتاه مدت
 ؟ینظر خانوادهها...متوجه منظورم هست ریدوستانه ز

 قاتیو شما هم تحق شنیباهم آشنا م شتریمدت ب نیا توي
 خب دنیاگه به تفاهم رس دي،یالزم و انجام م

اگه هم که نه...  کنن،یاجازه ي شما عقد م خداروشکربا
 مدت نیتوي ا شه،یطوري نم نیکه ا شاالیا

نظرت  فته،یدو تا جوون ن نیا نیب یاتفاق کنمیم نیتضم
 ه؟؟یچ

ثابت مانده... رفت ... نگاهم روي آقاي معتضد شومیم جیگ
 آورم... بابا یو آمد دوستانه؟؟ سر در نم
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 :دهدیم جواب

که  نیبگم، توي ا یبله متوجه ي منظورت هستم، واال چ -

 یکه شک میمدت فکر کن هی دیما با

 !ستین

 یکنیکه شما فکر م یمدت نیتوي ا گمیخب، من م یلیخ -

 نیا یکنیم قیتحق اریو در مورد سام

 شهیهم آشنا بشن، دو را دور که نم اتیقتا جوون با اخال دو
 و بشناسن، حاال اگه اجازه بدي برن گریهم د

و بکنن، اگه خودشون خواستن و شما اجازه  صحبتاشون

 .درخواست من انجام بشه نیدادي ا

را حس  اریقراري سام یکوبد... ب یوار م وانهید قلبم

 ...قراري اش را اما ی... جنس بکنمیم

 !.!..شناسمینم

 :دهدیمعتضد ادامه م آقاي

ارادت دارم، و از ته دل  یلیمن به شما و خانوادتون خ -

 الیناز ره،یوصلت سر بگ نیارزومه که ا

 !هیدختر خانوم و محجوب واقعا
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روي مبل جا به  ی... بابا کمزنمیتشکر فقط لبخند م براي
 اندازد و یم اریبه سام ی... نگاهشودیجا م

 :دیگویم بعد

ري جناب معتضد، حق با شماست اول اجازه شما لطف دا -

 واسه ییبده با هم صحبت کنن، اگه جا

 .و ادامه دادن بود چشم شناخت

 :گرددی... استرس برمکندیهم نگاهم م بعد

کن اتاقت با هم  ییو راهنما اریجان، آقا سام الیناز -

 !دیصحبتاتون بکن

لرزد... با  یم یبیبه طرز عج میحاال زانوها نیهم درست
 هم اریسام شوم،یگفتن چشم از جا بلند م

 کلی... قد بلند و هشودیگفتن " با اجازتون" بلند م با

 .!!.اش فوق العادست یعضالن

دستم  رسمیقدر دور شده؟ به اتاق که م نیراه اتاقم ا یک از
 آورم و یم رونیلرزانم را از چادر ب

و  نینگاه سنگ ریز برم،یم نییرا به سمت پا رهیدستگ

 :لرزد یمثل دلم... م میآورم... صدا ینافذش تاب نم
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 !دیبفرمائ -

 یتا کم کشمیم یقینفس عم شود،یحرف وارد اتاق م بدون

 !اي ندارد جهیآرام شوم اما... نت

روي تخت با خون  بندم،یدر را نم شوم،یاتاق م وارد
 زیحالت ممکن نشسته و اتاق را آنال نیسردتر

سخت  دنینفس کش نم،ینشیم یروي صندل مقابلش کند،یم
 شده... حرف زدن سخت تر... لعنت به تمام

را پشت سرش  شیاز دست ها یکی... ایهاي دن استرس
 میچشم هاو درست توي  کندیروي تخت عصا م

 هیشب ییاندازم.. صدا یم ری... سرم را زکندیم نگاه

 ...دانمیلبخند... نم ای... شنومیم شخندین

 :لرزاند یتار و پودم را م شی.. صدادمی...نددمینفهم

 شنوم؟ یخب م -

... حرف زدن را مدام سخت دهیپر یرنگم حت خورمیم قسم

 :دهدی... خوشبختانه ادامه مکندیتر م

همون طور که بابا  یبزار من شروع کنم، اگه قبول کن -

 میکنیمدت با هم رفت و آمد م هیگفت 



 
 

319 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 میبعد در مورد ازدواج تصم م،یخوب با هم اشناش یلیخ تا

 دو ساعت تایکه نها ییحرف هامطمئنا  م،یریبگ

اي  یي آنچنان جهینت شهیاتاق شب خواستگاري زده م توي
 هم به دنبال نداره، اديینداره، و شناخت ز

 چه توقع اي از من داري؟ یبگ یتونیتو م یول

چرخد... جان  یام نم یخشک شده... زبانم لعنت دهانم

 :کنمیم

 دمیدارم شعار م دیبگ دیحرفاتون کامال درسته، من... شا -

 صداقت یول زنمیاي م شهیحرفاي کل ای

 !یلیمهمه... خ یلیاحترام واسم خ و

 ...کندیلب تکرار م ریز

 ..صداقت... احترام -

 ردیگیرا هدف م میچشم ها... درست کندینگاهم م بعد

 ...یلعنت

 گه؟ید ه،یمهم زايیآره خب چ -

 گردمی... دنبال بهانه مکنمیمرتب م میرا روي پاها چادرم
 ای... خداندازمیب ریسرم را ز نکهیبراي ا
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 ...بده توان

همه  نیا ونیم د؟؟یمن و انتخاب کرد یشما... واسه چ -

 هم به هم یدختر که از نظر طبقات

 !دیخوردیم

 :دهدی... جوابم را مرودی... نفسم بند مخوردیم جا

 .!..دلم خواست نکهیبراي ا -

... از کندیخون پمپاژ نم گریالزم دارم... قلبم د ژنیاکس
 طرز جواب دادنش مات مانده ام... ادامه

 :دهدیم

م توي  ندهیکه واسه همسر آ ییمالك ها نکهیمنظورم ا -

 ازت خوشم دم،یذهنم بود و توي تو د

از  م،یبه هم فرصت بد دیهم با شتریبراي شناخت ب اومد،
 یمهم زیاصال چ ینظر منم فاصله ي طبقات

 !ستین

 می... ناخون هاکنمیرا مشت م میزود تو شدم... دستها چه

 ...دهمیرا محکم توي دستم فشار م
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سرخ شده ... خسته به نظر  شیچشم ها کنمیم نگاهش

 گذاردیم شیرا روي زانوها شی... دست هارسدیم

 :پرسدیو م شودیبه جلو خم م یکم

 نداري؟ یفحر گهید -

دانم  یداشتم جناب معتضد... اما نم حرف هامن  حرف؟

 ...رفته... مغزم ادمیاز  دنینفس کش یچرا حت

گرفتند... از سکوتم خسته شده...  مری... دلم... آلزاقلبم

 :دییگوی... باز مکندینفسش را کالفه فوت م

بگن دوست دارن  خوانیجور وقتا احتماال دخترا م نیا -

 نیبا ا یبدن، من مشکل لیادامه تحص

برن سرکار... من  ندهیدر آ خوانیم گنیندارم... م هیقض
 پرسنیطرفشون م یندارم... از کار و زندگ یمشکل

 ...و خونه هم دارم نیمن مهندس و کارخونه دارم.. ماش که

 درسته؟؟ دیجواب سواالتون و گرفت کنمیم فکر

 شناخته؟؟؟ چرا حس قیقدر دق نیرا چه طوري ا دخترها

حوصله است؟؟؟ سکوت را  یقدر ب نیامشب ا کنمیم
 از جا ندیبی... سکوتم را که م دهمیم حیترج
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 یخودم را توي صندل ی... کمزدیری... قلبم مشودیم بلند

 ... به سمت پنجره ي اتاق که درستکنمیمچاله م

همرنگ  ی... پرده ي ساتن صورترودیتخت است م مقابل
 را شیاز دستها یکی... زندیکنار م ام را یرو تخت

 :شنومیم فیضع یلیرا خ شی... صدابردیم بشیج داخل

 ؟یبابا موافق شنهادیپس با پ -

 یدلش مرا خواسته حت یقدر دوستش دارم... وقت نیا یوقت
 جور نیمعنا شده اما ا یب میشناخت برا

 عاقالنه رفتار کرد: دیبا وقتها

 !بدونه... هر جور پدرم صالح دونمینم -

بارد... هر چه  یم شیچشم هااز  ی... خستگگرددیبرم
 اورمیب ادیبه  یرا کم میحرف هاتا  کنمیفکر م

 رودی... تپش قلبم باال مشودیتر م کیاست... نزد جهینت یب

 ...کنمی... مات نگاهش مشودیتر م کی... نزد

 کیسوزد... تنها  یم می.. کف دستها دیآ یهم جلو م باز
 تند نفس کنمیم یقدم از من فاصله دارد... سع

خواهد... بوي عطرش  ی... دلم فرار مشودی... خم منکشم

 ...آورد ی... دستش را به سمتم مکندیم جمیگ
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دستش به سمت  ی... اما وقتشودیگشاد م میچشم ها مردمک

 زیو عروسکم را از روي م رودیم وتریکامپ زیم

که  کشمیو جوري نفس م بندمیرا م میچشم ها داردیبرم
 ..خداروشکر که از سالندمیکش یانگار تا حاال نم

مطمئن هستم  رودیندارد... عقب م اديیز دیجا د نیا به

 :دیگوی... مکردیم حیکار تفر نیداشت با ا

 ؟یکنیتو هنوز عروسک بازي م ه،یخرگوش قشنگ -

ندارم  یجان گری... دکنمیخون را به صورتم حس م هجوم

 ...اندازم یم ری. سرم را زکاش برود..

هم  شیرا در صدا ی... بدجنسردیگیرا به سمتم م خرگوش

 :حس کرد شودیم

 !و نیا ریبگ ،یکن نیوقتشه شوهر داري و تمر گهید -

که دارم از  یگرفته... با من شیباز رم،یگیرا م عروسک
 یباز م کند؟؟یم حیتفر شومیاسترس خفه م

 :پرسد

 !؟مینمونده بر یحرف گهیاگه د -

 توانمینخواهم محکم باشم نه نم نکهینه ا شوم،یجا بلند م از
 دیبا د،یآ ی... از من برنمشودی... نم
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 :میگویم ستیضعف ن یهر لرزش یتا بفهم یمن باش جاي

 . میبر -

کم کم  ییایشب رو نیو ا میرویم رونیدو از اتاق ب هر
 هیبه سمت بق اری... سامشودیدارد تمام م

... دهدیدست تکان م میاز آشپزخانه برا نی... نوشرودیم
 طول اینفر وجود دارد که  کی یهر آدم یدر زندگ

 یبتوان کشدیطول م ایبفهمد چقدر دوستش داري  کشدیم

 !.!..چقدر دوستش داري ییبگو

پرسد... تنم گر گرفته... فقط  ی... بابا منمینشیم هیبق کنار
 کی" و دیشما بگ ی" هر چمیگویم

 دیکه با ییحرف هابراي تمام شدن  کشمیراحت م نفس

 !.!..نشد بزنم ایو نزدم و  زدمیم دیو زدم... با زدمیم

 )اریسام(

 نیسرم سنگ م،یآ یم رونیاز اتاق ب یحوصله و عصب یب
 رومیم هیام... به سمت بق نهیشده... مثل س

چشم ... با انگشت شصت و اشاره نمینشیروي مبل م و
 همه رسدیکه م الی... نازدهمیرا فشار م میها
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...پدرش نظرش را ندینشی... کنار مادرش مکنندیم نگاهش

 و باز سرش را تا پرسدیبابا م شنهادیدر مورد پ

" دیشما بگ ی" هر چدیگویاندازد و تنها م یم ریاش ز قهی
 ... خنده امکشدینفس راحت م کیو بعد 

درمانم... باز هم تکرار  یتمام دردهاي ب انیم ردیگیم
 بچس" اقاي یلیخانوم موجح خ نی"ا کنمیم

" هر دیگویو او هم فقط م پرسدینظر همسرش را م مهدوي
 " و بالخره رو به بابادیجور شما صالح بدون

 :دیگویم

قبل ازدواج به وجود  یشناخت هیراستش از نظر منم اگه  -

 مدت همون نیبهتره، اما ا یلیخ ادیب

نظر خانواده ها باشه،  ریکوتاه و ز دیبا یکه شما گفت طور
 که؟ دیمتوجه ي منظورم هست

 :دیگویلبخند به لب م بابا

به ما اعتماد  نکهیراحت.. ممنون از ا التیبله متوجم... خ -

 !کردي

و باورم  کنمیامشب را مرور م یفرمان نشسته ام و ه پشت
 رهیخ رونیبه ب شهی... بابا از ششودینم
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و  کنمیرا عوض مو هنوز لبخندش را دارد... دنده  شده

 آورم، فندك را از یدر م بمیرا از توي ج گاریس

 کنمینگاه بابا را حس م ینیکه سنگ دارمیداشبرد برم روي
 اندازم یرا روي داشبرد م گاریکالفه فندك و س

 :دیگویم که

براي من ضرر داشته باشه واسه خودت  نکهیاز ا شتریب -

 !داره پسر

 شیچشم ها... کنمیخواهد... نگاهش م یبحث نم دلم
 ... بابا امشبکنمیاست... سکوت م یچراغان

 :ي تمام عمرش با من حرف دارد اندازه

 نکردي؟ یتوي اون اتاق با اون فرشته که بداخالق -

. .. صداي مهره هاي گردانمیبه سمتش برم عیرا سر سرم
 را میاز ابروها یکی... شنومیگردنم را م

 :پرسمیو م برمیم باال

 فرشته؟ -

 :میگوی... تلخ مشودیگم و گور نم یلعنت شخندین نیا

 !نه حرمت نگه داشتم -
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... طوري که پر از زندیصدا م یطور خاص کیرا  اسمم

 رتیغ یب یلیخ دیالتماس است... من با

 ...که در صداي پدرم التماس موج بزند باشم

 ار؟یسام -

 :دهمی... خوب... گرم... جواب مآرام

 بله؟ -

خانواده بدقول و شرمنده شم،  نیا شیپ خوامیمن نم -

 که ؟ یفهمیم

که  یاز من ساختن... از من ییوالیآدمها عجب ه نیا ایخدا
 از آنکه ضربه بزنم.. ضربه خورده شتریب

 ...ام

 !راحت التونیخ -

 :... لبخندهاي پدر استیروزهاي کوفت نیا یدلخوش تنها

نکن، اون دختر مثل فرشته ها پاك و  یباهاش بداخالق -

 تونهیم یمعصوم... دلش بشکنه حت

 شنوي؟یخدا رو بلرزونه، م عرش

 داند؟یطوري هاست که هنوز دخترها را فرشته م چه
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 !راحت التونیگفتم که خ -

 هیتک یصندل یو سرش را به پشت کشدیم یراحت نفس

 ...... کم استبنددیرا م شیچشم هاو  دهدیم

... تلفن یهاي زندگ یمرد از خوش نیکم است سهم ا یلیخ
 را باز شیچشم ها خوردیهمراهم که زنگ م

... رد کشدیم ریت میچشم ها نمیبیرا که م دای... اسم وکندیم
 پارك نگیرا داخل پارک نیو ماش زنمیتماس م

و  کندیاما مکث م رودیم رهیدستش به سمت دستگ کنم،یم
 ... دنبال طرحمکنی... منتظر نگاهش مگرددیبرم

 گرددیم یدنبال همان چراغان م؟؟یگردد روي لبها یم لبخند
 از خواهد؟؟یدلش معجزه م م؟؟یچشم هاتوي 

... آتش شودی... ذوب مشودیدر دلم آب م زيیچ حرفش

 ...ردیگیم

مراعات  یلیخ دونمیجان... م اریبابت امشب ممنون سام -

 !کردي

جانم  مهیبراي گفتن ندارم... بابا امشب قصد جان ن یحرف

 ...را کرده
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 هیتو  دونمی... مشهیروز تموم م هیکه حسرتها  دونمیم - 

 تنه از پس جبران تمام نداشته هاي من

اومد پدرم،  ادمیبار  نیامشب براي اول یدونی... مايیم بر

 .!!..قدم بردارم یبراي بچم کل دیبا

 ادیاز سر من ز شیها یمهربان... کنمینگاهش م مات
 میگویاست... مامان باخت... با تمام وجود م

 ایقلب دن نیرا... مهربان تر ایمرد دن نیباارزش تر مامان
 شیچشم هارا.. باخت.. نم اشکش را که توي 

واژه  نی... ارمیگیآورم... نگاهم را م یطاقت نم نمیبیم
 کجا رفتند؟؟ یهاي کوفت

 !دیخسته ا دیبخواب دیبابا بر -

 یه ی... من را از دست نمیعنیها  نیکند بفهمد هم خدا
 یعنیمن هستم نترس... یعنینترس... 

 !.!.... دوستت دارم... بخندیعنیرا دارم نترس...  تیهوا

 باز قراره بري خونه ي خودت؟ اي،یمگه تو نم -

 !امیشما برو منم م امیم -

 !ریشبت بخ -
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... سرم را روي فرمان دشوی... دور که مشودیکه م ادهیپ

 ...ستیدست بردار ن یلعنت دای...وگذارمیم

 :دهمیم جواب

 ه؟یچ -

 :پر از حرص است شیصدا

 یتو معلوم هست چت شده؟؟ گفتم حتما اون روز باز قات -

 ...یکردي که اون چرت و پرتا رو گفت

 !فراموشت کنم بفهم تونمیمن نم یسام

مزاحم نشو  گهیما تموم شد پس د نیب یبهت گفتم همه چ -

 و دارم در سالمت کامل و نیا دایو

 !گمیحال نرمال بهت م با

به اتاقم که  شوم،یم ادهیپ نیو از ماش کنمیرا قطع م تلفن
 آورم و یرسم کتم را از تنم در م یم

و پشت  کنمیروشن م گاريیروي تخت، س کنمیم پرتش
 ، امشب هم با تمام جنگ ستمیایپنجره م

 !.!..گذشت شیها اعصاب



 
 

331 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
از خودت سالها  تیتنها یست وقت ینیاتفاق غمگ یزندگ

 بزرگتر باشد..!!.

 )الیناز(

بابا نگاهم  نم،ینشیو م گذارمیم زیساالد را روي م ظرف

 :دیگویم قینفس عم کیبا  کندیم

به سفارش  ازیکه ن یقدر عاقل نیا دونمیمن م الیناز نیبب -

 چند نیمن نباشه، توي ا حتیو نص

حواست به خودت باشه،  یشیآشنا م اریکه با سام روزي
 در مورد یباشه که بتون یحواست به همه چ

امروز آقاي معتضد تماس  ري،یدرست بگ میتصم ندتیا
 تا الیدنبال ناز ادیم اریگرفت و گفت امشب سام

 !بخورن و حرف بزنن رونیشام و ب برن

 نداري اش؟ گرید یکه حس کن زدیدلت طوري بر شده

 حواست به من هست بابا؟ -

 گذرد؟یسخت نم یهست... امشب کم حواسم

 !راحت باشه التونیبابا جون، خ دمیبله شن -
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و نگران  گذاردیدستش را روي دست سردم م مامان

 :دیگویم

 نه؟ییکردي فشار ت پا خینازي جان؟ باز که  یخوب -

استرس که کشنده شود  زند؟ینم خیکه کند بزند بدن  قلب
 دلهره که خوره شود شود؟؟یبدن سرد نم

خب هر سردي که  شود؟؟یبه جانت تنت منجمد نم فتدیب و

 ...که شودینم یمربوط به فشار و علم پزشک

 :اما لبخندم را دارم من

 خوبم مامان نگران نباش! -

و به اتاقم پناه  شومیبلند م زیگفتن "ممنون" از پشت م با
 زیباالي م واريیاعت دبه س برم،یم

شب شود  یساعت  است.. امروز ک کنمینگاه م وتریکامپ

 !!داندیخدا م

 می... سرم را با دستهاکنمیو فکر م نمینشیتخت م روي
 نیی... اتاق را باال و پاکنمیو فکر م رمیگیم

... من در برابر آن مرد رك و جدي کنمیو فکر م رومیم
 دوست نیچه رفتاري کنم؟؟ من ا قایدق دانمینم
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شود که  یکجا پنهان کنم؟؟ نم قایرا امشب دق یلعنت داشتن

 یفکر کن نکهینه ا شود؟؟یبا خودم نبرمش م

دوست  یزنیحرف که م یزدن بلد نباشم نه... گاه حرف
 نکهی... نه اشودیم زیداشتنت هم از واژه ها سر

نگاه  یدرست نگاهش کنم نه...فقط گاه توانمینم یکن فکر
 توي رودیم قایدوست داشتنت دق یکنیکه م

که فکر  نی... نه ازندیبرق م یو ه تیچشم ها مردمک
 مشکل ای یتپش قلب داشته باش دیکال با یکن

و  زندیجوري قلبت م ینه جان من... گاه یو تنفس یقلب
 آورند و یکه دکترها هم کم م رودینفست بند م

شده"  فیاست " اعصابت ضع نیحرف آخرشان ا احتماال
 عشق و دوست داشتنم را با نیمن امشب ا

دوست داشتن هاي  نیبرم هر طور مانده... ا ینم خودم

 ...کنندیم تیطور ناجوري رسوا بیو غر بیعج

 اش کرده اي؟؟ تجربه

 رترید ی... کمکنمیساعت را نگاه م خوردیخانه که م زنگ
 که قرار بود آمده، دلم دستکش یاز ساعت
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 خیدستها  نیاز بس که ا خواهدیرنگم را م یمشک هاي

 رنگم را یکرده اما گشتم و نبود... شال مشک

پالتو سورمه اي رنگم را تنم کردم با شلوار  کنم،یم مرتب
 مامان در را باز دارمیرا که برم فمیک ،یآب نیج

... شنومیم اطیبابا را از ح ی... صداي احوال پرسکندیم

 :دیگویمامان لبخند به لب م

 !منتظره زمیبرو عز -

 :میگویو م بوسمیاش را م گونه

 !خداحافظ -

 !مواظب خودت باش زود برگرد زم،یبه سالمت عز -

 چشم! -

 رمیرا بگ میدستها خوادیباورت نشود اما من دلم م دیشا
 مدام ها کنم... از سرما یجلوي دهانم و ه

شلوار  نمش،یبیم رسمیها... جلوي در که م یلعنت سوزندیم
 راهنیکت اسپرت سورمه اي، پ ،یمشک نیج

 دهد،یي بابا گوش محرف هاو به  ستادهیمودبانه ا ،یمشک
 آرام تر جواب دهمیو آرام سالم م رومیجلوتر م
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 :دیگوی... بابا فقط مشنومیم

 !به سالمت دیبر -

ام  وانهید یکیهمه نزد نیا م،یشویم نیدو سوار ماش هر
 یدستها گرم نم نیکند... آخ که ا یم

است،  ادیکند، سرعتش ز یبدون حرف حرکت م شوند،
 روي فرمان نگاه شیدر هم... به دستها شیابروها

... از دهدیشده از بس فرمان را فشار م دیسف کنمیم

 ..خواهدیآورم... دلم حرف زدن م یرفتارش سر در نم

فرصت ها بودم و حاال فقط نشسته ام و  نیدنبال ا شهیهم

 :پرسم یو م کنمینگاهش م کنم،یتماشا م

 ن؟یخوب -

 :دهدیو جواب م کندینگاهم کند دنده را عوض م نکهیا بدون

 !خوبم -

 قدر تلخ؟ نیچرا ا کشم،یم قیعم نفس

 کنه؟ ینم تیاذ گهیمعدتون د -

 کیکه نزد ینیو براي ماش کندیرا نگاه م رونیب شهیش از
 زندیم یبوق طوالن میبود با آن برخورد کن
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 :دیگویتر م کالفه و

 !کنهینه نم -

 :میگویو م بندمیترس کمربندم را م با

 د؟یتر بر واشی کمی شهیم -

زند، فقط سرعتش را  ینم یاما حرف کندیبار نگاهم م نیا
 را رونیب شهیکالفه از ش کند،یکم تر م

 :شنومیرا م شیکه صدا کنمیم نگاه

نظرت در مورد من  ديیچند باري که من و د نیتوي ا -

 ه؟یچ

درست و  میچه عجب حرف زد، براي تصم پووووف
 استرس و خجالت را کنار دیبا شتریشناخت ب

 :اوردمیو دوست داشتنم را هم که... همراهم ن بگذارم

و البته جدي  دیآدم محکم و مستقل هست هیبه نظر من شما  -

 !و رك

 خب؟ -

 !گهید نیخب هم -
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 تمیباد سرد اذ کشد،یم نییرا پا شهیش زند،یرا دور م دانیم

 :کندیم

 د؟یحوصله ا یقدر ب نیا شهیهم -

نه  کندیقدرها که فکر م نیا داندینم کند،ینگاهم م متعجب
 عشق دست نیکم حرفم نه آرام.. فقط ا

 :را بسته میپا و

 حوصله دوست نداري؟ یشوهر ب هیچ -

سکوت  دهم،یآب دهانم را به زور قورت م خورم،یم جا
 که شومیم رهیو به رو به رو خ کنمیم

 :دیگویم

 بهت بر خورد خانوم موجه؟ -

 :دهمیو آرام جواب م کنمیمرتب م میام را روي پاها پالتو

 .نه -

 :کندیزمزمه م فقط

 !خوبه -

است، از  رهی... با اخم به رو به رو خکنمیم نگاهش
 تنم تکان شیشوم، از صدا ینم ریس شیتماشا
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 :خوردیم ديیشد

 هستم؟ اهاتیشاهزاده ي رو هیشب -

دلم  شدم،یخفه م دمیکش ینم کشم،یم قینفس عم کی
 در را باز کنم و خودم را پرت کنم خواهدیم

 :دیگویکنم که م یسکوت م رون،یب

 آره؟ کرديیبه ست کردنمون دقت م یداشت دمیشا -

 خندمیناخودآگاه م شوم،یم رهیکت سورمه اي رنگش خ به
 ورو ریدلم ز کند،یکه متعجب نگاهم م

 :شودیم

 !نه دقت نکرده بودم -

و  کندیرا خاموش م نیماش کند،یرستوران ترمز م جلوي
 شومیم ادهیهمراهش پ دارد،یرا برم چیسوئ

شانه به شانه ي هم،  م،یشویهر دو وارد رستوران م و
 زهايیم ،یبا گلهاي مشک دیهاي سف واريیکاغذ د

پارکت هاي قهوه اي..به پله  ،یهاي مشک ی.. صندلدیسف
 کنم، افراد یها با نرده هاي فلزي اش نگاه م
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را دوست دارم  ینشسته اند، شلوغ انیطبقه ي پا اديیز

 :اما

 برو باال! -

 :کنمیو نگاهش م گردمیبرم

 م؟ینیجا بش نیهم شهینم -

 :دیگویاندازد و م یرا باال م شیاز ابروها یکی

 !ندارم باال خلوت تره معموال یحوصله ي شلوغ -

جز دو پسر جوان  م،یرویتفاهم... از پله ها باال م نیاول هه
 یگوش مینینشیم زیپشت م ست،ین یکس

اندازد، من هم مشغول  یم زیرا روي م چشیسوئ و
 زیرا روي م شیتماشاي اطراف هستم، آرنج ها

 دهد،یرا ماساژ م شیها قهیشق شیو با انگشتها گذاشته

 :پرسم ینگران م

 کنه؟یسرتون درد م -

 :میگویم رد،یگیرا به سمتم م منو

 !نیواسه منم سفارش بد دیخوریخودتون م یهر چ -
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اندازد که  یم زیتعارف اضافه، منو را روي م بدون

 :دیآ یگارسون از پله ها باال م

 ن؟یدار لیم یچ -

به  دهدیو زرشک پلو با مرغ سفارش م دهیکوب اریسام
 بعد از رفتن گارسون گر،یهمراه مخلفات د

 :میگویم

که  ییآدمها دنیدوس دارم، د یلیمن جاهاي شلوغ و خ -

 !دهیبه آدم انرژي م خندن،یشادن، م

 زیرا روي م شیاز دستها یکی دهد،یم هیتک یصندل به
 جدي ش،یرا روي پا گريیو د گذاردیم

 لرزاند: یجدي جدي نگاهش دل م کند،یم نگاهم

 ؟ ريیگیتو انرژي م خندنیم هیبق -

 شود؟یکم م ژنیلحظه به لحظه اکس کنمیحس م چرا

 ! رهیانرژي بگ تونهیهم م گرانیخب آدم از شادي د -

و ظرف هاي غذا را  ندیآ یاز پله ها باال م دوگارسون
 بعد از رفتنشان بطري نند،یچ یم زیروي م
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را به  وانیل زد،یر یم وانیو داخل ل داردیرا بر م نوشابه

 :میگویکه م بردیم شیسمت لبها

 !دیصبر کن -

 کند،یآورد و منتظر نگاهم م یم نییرا پا وانیل یاخم کم با
 فیضع ینیب یقدرها هم که م نیمن ا

نگاه ها، دست و دلم را با هم  نی... بخدا نبودم، اما انبودم

 :کندیالزمم م ژنینگاه ها اکس نیلرزاند، ا یم

 !ستینوشابه واستون خوب ن -

 :مانم یمات م شیاز جواب دادن ها من

 !ستیخوب ن یک چینوشابه واسه ه -

 کشم،یم قینفس راحت که نه... عم بندم،یرا م میچشم ها
 نوشابه را تا ته کنمیرا که باز م میچشم ها

پر توقع... فقط  ایلوسم  اديیز یفکر کن نکهینه ا خورده،
 مشغول خواهد؟؟ینم خواهدیتوجه که دلم م یکم

همچنان با غذا بازي  کند،ینگاهم م م،یشویخوردن م غذا

 :پرسدیکه م کنمیم

 پس؟ خوريیچرا نم -
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 !خورمیم -

ها را معموال براي  نیندارم... اشتها ندارم... ا لیم نگفتم
 تلفن همراهش که ند،یگویناز کردن م

در هم  شیاخم ها دارد،یرا که بر م یگوش خورد،یم زنگ

 :دیگو یو م زندیرد تماس م شود،یم

 ؟یکنیتو جز درس خوندن کارم م -

 :میگویو م رمیگیرا از تلفن همراهش م نگاهم

 !فعال نه یعنینه،  -

 ؟یقراره کار کن ندهیپس در آ -

 :خورمیباز شده، قاشق اول را م میاشتها یکم

 ! گهیآره د -

 :استاد است بیگرفتن حال عج براي

 !من کامال با کار کردن زنها مخالفم -

 :کنمیلب باز م کنم،ینگاهش م مات

 ..که دیشما شب خواستگاري گفت -

 :کندیم یبا صورت جدي شوخ یلعنت
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 مارستانیکه از دکتر و ب یفتیکردم بابا پس ن یشوخ - 

 !زارمیب

 :ردیگیم حرصم

 !نبود مردم آزاري بود یشوخ نیا -

 خب مردم آزارم خوبه؟ -

 یمرد با تمام قدرتم هم کم م نیمقابل ا کنمیاعتراف م من

 :کور شد میآورم... اشتها

 ه؟یرشتت چ -

 !اتیادب -

 داردیو تلفن همراهش را برم زندیرا کنار م شیغذا بشقاب
 رد،یگیو به سمتم م کندیو قفلش را باز م

 :دیگویکه م کنمینگاه م فقط

 .شمارت و بزن -

و  کنمینگاهش م زنمیشماره ام را که م رم،یگیرا م یگوش

 :پرسم یم

 بزنم؟ یاسمم و چ -

 !بزن خانوم موجه -
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نگاهم  تیبا جد کنم،یي گرد شده نگاهش مچشم ها با
 و کنمیم ویرا که گفت س یاسم کند،یم

 گذارد،یم زیرا روي م یگوش دهم،یرا به دستش م یگوش

 :میگویو م زنمیبشقاب را کنار م

 !ممنون خوش مزه بود -

 !یکنیم فیکه تعر ستیدست پخت من ن -

تا  یجاي من باش قایدق دیشک... با ی... مطمئنا.. بحتما
 دنیکردن و لرز خیاز تپش قلب و  یبفهم

خاص است،  ییجورا کیمرد  نیمات ماندن گذشته... ا و

 :دیگویاندازم که م یم ریسرم را ز

 !یکنیهم که نخوردي تشکر م زيیچ -

و  دیبود که انتخاب کرد یبه خاطر رستوران فمیتعر -

 و یمطمئن تون کنم جاي خوب واستمخیم

 !و غذاش خوش مزه بوده دیکرد انتخاب

 نیا کشم،یم قیزند... نفس عم یکند، پلک نم یم نگاهم

 .محکم باشم دیبا داستیجوري که پ

 )اریسام(
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دختر  نیپس ا کنم،یو نگاهش م کشمیم قینفس عم کی

 خبر یبچه حرف زدن هم بلد است و ب

شلوارم  بیپولم را از ج فیک شوم،یاز جا بلند م بودم،
 زیآورم و مبلغ مورد نظر را روي م یم رونیب

قلپ  کیو  داردیاب را برم وانیبا عجله ل گذارم،یم
 خواهد بلند شود که نگاهش به نگاه یو م خوردیم

 زیرا روي م وانیافتد، ل یافتد و به سرفه م یمن م رهیخ
 را بر وانیل کند،یو همچنان سرفه م گذاردیم

 :میگویو م دارمیم

 !آب بخور تا خودت و خفه نکردي خانوم موجه -

که صداي پسر جوان  ردیگیرا م وانیدستهاي لرزان ل با

 :شنومیرا م

 !آقا بزن پشتش بنده خدا خفه شد -

نگاهش را  عیکه سر کنمیو جوري نگاهش م گردمیبرم

 :دیگو یلب م ریو ز ردیگیم

 !با خودشم قهره اروی -

ندارم...  ريیچه بد که امشب حوصله ي دعوا و درگ و
 قطع بایسرفه اش تقر کنمیرا نگاه م الیناز
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 پرسم: یم یبا بدجنس شده

 افته؟ یبزنم پشتت اسالم به خطر نم -

چشم تعجب را در  داردیرا برم فشیو ک شودیجا بلند م از

 :دهدیجواب م یبا لحن آرام نم،یبیم شیها

 !خوب شدم ممنون -

 از زور دلخوري؟ کندیو داد نم غیاز لحنم ج دایل ومث چرا

و در سکوت  کنمیحرکت م م،یشویم نیدو سوار ماش هر

 :دیگویکه م کنمیم یرانندگ

 د؟یکنیم یقدر تند رانندگ نیا شهیهم -

 :ي حرف زدن ندارم حوصله

 ! آره -

و انگشت اشاره  گذارمیدست چپم را لبه ي پنجره م آرنج

 :دیگو یکه م رمیگیام را به دندان م

 د؟یریقدر با سرعت م نیخب چرا ا -

را  زیچ چیه اریاخت ی... ازدواج که کنردیگیم حرصم
 ... غرغریسرعت در رانندگ ینداري احتماال، حت
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را روي گاز  میندارد، پا یتمام امتیق امیزنها تا ق هاي

 از گوشه ي کنمیم شتریو سرعتم را ب دهمیفشار م

اش را  یبلبل زبان چسبد،یم رهیکه به دستگ نمیبیم چشم

 :جبران کردم

 ! تو رو خدا دیتر بر واشی -

 خدا؟ کدام

 ار؟یآقا سام -

صداي  کنم،یپر از ترس است، سرعتم را کم م شیصدا

 :شنومیرا م قشینفس عم

 د؟یشما از من دلخور شد -

دلخور نکرده  وانهیدختر د نیدلخور شوم؟؟ هه ا دیبا چرا

 !کند یم ییدلجو

 ار؟یآقا سام -

 ؟یواسه چ -

 !واسه حرف آخرم توي رستوران، منظور بدي نداشتما -

 چندم است؟ فردا

 ار؟یآقا سام -
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 هست؟ ستیحقوق کارگرا که ن وقت

 د؟یدیخب چرا جواب نم -

 !خانوم موجه رستوران نیجلسه دارم و آمدم با ا  ساعت

 !وقت خوابتون نبره پشت فرمون هی گمیم -

 :میگویحوصله م یو ب کنمیم نگاهش

 رسونمت! یتو، نترس زنده م زيیچقدر جون عز -

سرش را  که،ی... خراب کردي مرتاریکردي سام خراب
 بازي شیاندازد و با دکمه ي پالتو یم نییپا

به گوش  شیدلخور نیکوچکتر کنم،ینفسم را فوت م کند،یم
 بابا برسد کارم تمام است، اي واااااي

 خانوم موجه؟ -

 :خداروشکر ستیکردن بلد ن قهر

 بله؟ -

 !بداخالقم کمیمن  -

 :ردیگیرا گاز م لبش

 کم؟یفقط  -
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 :میگویم رد،یگیام م خنده

در ضمن من توي رستوران ناراحت  شتر،یب کمیاز  کمی -

 !نداشت ناراحت شم یلینشدم، دل

از من  دیگفتم شا دیو ساکت دیاخم کرد نکهیآخه نه ا -

 !دیناراحت

خانه شان دور شده پس؟؟ شده به زور مهربان شوي؟  چقدر
 نه به طرف چسبدینه به خودت م

 : مقابلت

 !ستمینه ناراحت ن -

 :دیگویآرام م کنم،یترمز م شانیخانه  جلوي

 خوش گذشت! یلیممنون خ --

 د؟یگویهم م دروغ

 !میریهاي شما رو فاکتور بگ یالبته اگه... اگه بداخالق -

 :زند یم خیهمه سردي  نیا از

 !به سالمت -

 :دیگویو م کندیبار لبخند ندارد، در را باز م نیا
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 !خدافظ -

وارد خانه  کنمی... صبر نمشودی... دور که مشودیکه م ادهیپ
 مردهاي مجنون که نیشود مثل ا

 نیا کنم،یم یسرعت رانندگ تیاصال.. با نها فهممشانینم
 موتوري تصادف کنم کیبود با  کیکه نزد

بود بروم توي جدول هم مهم  کیکه نزد نیا ...ستین مهم
 ... من امشب با تمام وجود برخالفستین

امشب طبق  زیچ چیکردم... ه یعمل کردم... زندگ لمیم

 ! ...خواسته ي من نبود

 )الیناز(

همچنان در  نیو نوش گذارمیام م یرا داخل کوله پشت کتابم

 :حال سوال کردن است

 تو اون همه سرفه کردي نزد پشتت؟ یعنی -

اندازم و ار  یکوله را روي شانه ام م شوم،یجا بلند م از

 :میگویو م میرویم رونیکالس ب

 !ديیسرم رفت از بس سوال پرس نینه نزد نوش -

 :بنددیرا م شیي باز شده ي پالتو دکمه
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کرد، مردي که  هیتک شهیمردي م نیبه نظرت به همچ - 

 بگه آب تشینها بري و یجلوش تا خفگ

 !کار کنه یچ خوادیم یهاي زندگ یبعدا تو سخت بخور

 :دهدیکه ادامه م زنمیم لبخند

ي عاشقانه هم حرف هابعد  گم،یزهرمار مگه دروغ م -

 البد نزد؟

راحت  شی... از سوال هاخوردیهمراهم زنگ م تلفن
 متعجب به اسم دارمیرا برم یو گوش شومیم

 :کنمینگاه م حامد

 !آقاي دکتر خودمون سالم عرض شدبه به  -

 :زندیموج م شیخنده در صدا شهیهم

 !ینبست لیتا قند نیسالم جوجو، بپر تو ماش -

 ن؟یکدوم ماش -

 !ینیبیو م نمیو نگاه کن ماش ابانیطرف خ نیا -

نشسته و  نیتوي ماش کنم،یرا نگاه م ابانیخ گرید طرف
 هم نینوش دهد،یدست تکان م میبرا

 :دیگویو کنار گوشم م ندیبیم



 
 

352 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 نازي؟ هیهلو ک نیا -

 :میگویو به حامد م خندمیم

 !اومدم -

 :میگویم نیو رو به نوش کنمیم قطع

جا،  نیاومده ا یواسه چ دونمینم یپسر خالمه، حامد، ول -

 کاري نداري؟ گهید رمیمن م

 پهیآقا خوش ت نینرسونه که تو با ا اریباد به گوش سام -

 !ايیم ريیم

 دي؟؟یهم قنج رفتن دلم را د تو

 ! خدافظ ونهیبرو بابا د -

 !سپرمت یبه خاك م -

 :شومیرسانم و سوار م یحامد م نیخنده خودم را به ماش با

 !سالم -

 :دهدینم گاریبوي س اریسام نیحامد مثل ماش نیماش

 ؟یسالم خوب -

 ؟یکنیکار م یجا چ نیآره، تو ا -
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 :آقاي روانشناس نیا کندینم یتند هم رانندگ کند،یم حرکت

انگار آخراي کاراي  گهید ما،یمامانت رفته خونه ي س -

 امیب تونمیخونشه، بهم زنگ زد گفت اگه م

 !دنبالت

 آهان ممنون لطف کردي. -

را مدام مرور  شبید شوم،یم رهیخ ابانیبه خ شهیش از
 کشم،یو هر لحظه اش را نفس م کنمیم

 :شنومیحامد را م صداي

 دي؟یکمربند تو ببند شنجوجو گفتم  -

به خانه ي  بندم،یو کمربندم را م خندمیخودم م یجیگ به
 هر دو کندیترمز م م،یرسیکه م مایس

 کند،یدر را باز م مایو س میزنیزنگ را م م،یشویم ادهیپ
 بعد از سالم ست،ین یو مامان و خاله کس مایجز س

 :کشدیو م ردیگیدستم را م مایس یاحوال پرس و

با کمک حامد  ینیبیتابلوها رو م نیخوب شد اومدي، ا ایب -

 !گمیکه م ییچند جا نیبزن ا

 :کشمیم رونیرا از دستش ب دستم
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من خستم بابا االن از دانشکده زدم  مایروت و برم س - 

 !رونیب

 بره؟یعه تو هم حاال مگه چند تا تابلو چقدر وقت م -

 شیها نیپالتو اش را در آورده و همان طور که آست حامد

 :کندیرا نگاه م مایس زندیرا باال م

مرگ حامد غر نزن هر کاري داري به من بگو  مایس -

 !نکن غیج غیفقط ج

 :دیگویبا حرص م مایو س خندمیم

بشه باز بحث ازدواج  ریوقت داري د قهیپس فقط پنج دق -

 شیمامان پ شیو خواستگاري و پ

 !ريیزن بگ دیکنه با لهیکه باز پ کشمیم

 :دیگویو م کشدیهم دستم را م بعد

 یکی ون،یزیباالي تلو یکیباالي اون کاناپه،  یکی نیبب -

 هم کنار در ورودي!

و کمک مامان و خاله ظرف  شودیهم وارد آشپزخانه م بعد
 صداي حامد ند،یچیم نتیها را داخل کاب

 :شنومیم را
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 ال؟یناز -

تا رد  رومیکنار م ستاده،ینردبان به دست ا گردم،یبرم
 و باال گذاردیم نیشود، نردبان را روي زم

 :دوست دارم یلیآرامش حامد را خ رود،یم

 !ارهیو ب خیبگو چکش و م الیناز -

 :میشنویرا م مایکه صداي بلند س کنمیباز م لب

 !جلوي کاناپس زهیروي همون م -

و  دهمیو چکش را به دستش م خیو م میخندیدو م هر

 :پرسمیم

 رف و زد؟اون ح مایچرا س -

 !چون فعال قصد ازدواج ندارم -

 !ایشد  ریپ ،یسالته دک یس گهید -

 ...خنددیم

و کت و شلوار دامادي  یازدواج که فقط لباس عروس -

 فقط تب کردن و مردن واسه هم ست،ین

 !و تعهده تیازدواج پراز مسئول ست،ین
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 :دهمیبه دستش م گرید خیم کی

 !یگیآره خب راست م -

 :کندیتابلو اشاره م به

 ن؟ییپا امیب ای یبلندش کن یتونیم -

 !تونمینه م -

 :کندیبعد از نصب تابلو نگاهم م دهم،یرا به دستش م تابلو

 صافه؟ نیبرو عقب بب -

و به حامد که منتظر  شومیم رهی... به تابلو خرومیم عقب

 :میگویم کندینگاهم م

 !ببرش سمت راست کمی -

 خوبه؟ -

 !شتریب کمی -

 خوبه؟ -

 :خواهدیم طنتیشده اما دلم ش خوب

 !ببرش سمت چپ کمیحاال  -

 خوبه؟ -
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 :رمیگیرا گاز م لبم

 !شتریب کمی -

 :ردیگیم حرصش

 خوب شد؟ -

 !تر، نه صبر کن نییباالتر نه پا ارشیب کمیحاال  -

 شه؟یم یشم چ یعصبان یمن وقت یدونیم الیناز -

 :دیآ یم رونیاز آشپزخانه ب مایس

 ایخوب شد ب ريیو نگ نیطرف ا یه یتا تو باشحقته  -

 !نییپا

دوم  یدود، با خنده م یو به سمتم م پردیروي نردبان م از
 مایکه س شومیپنهان م مایو پشت س

 :دیگو یو م ردیگیرا م دستم

 !آدمش کن رشیبگ ایحامد ب ایب -

و  برمیرا باال م میدستها دهد،یهم تلفن همراهم نجاتم م باز

 :میگویرو به حامد م

 !میتسل -
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 شناسمیاما نم کنمیآماده است، شماره را نگاه م شیها خنده

 :دهمیجواب م

 د؟ییبفرما -

 ؟یخوب یسالم خانوم -

 دیشناسم با ترد یمرد را م نیآشنا است... صداي ا شیصدا

 :دهمیجواب م

 !سالم ممنون -

 :پرسدیو م کندیسرفه اي م تک

 بابا جون؟ یشناخت -

 د؟یخوب هستبله آقاي معتضد  -

 :قینفس عم کیمکث...  یکم

 !راحترم دخترم یپدر جان بگ -

 :دیگویکه م نمینشیروي مبل م زنم،یم لبخند

 خوش گذشت بابا جون؟ شبید -

 ...را دوست داشتم... تمامش را شبیتمام د من

 !بله ممنون -



 
 

359 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 :ها مانده یگفتن گفتن نیب کنمیم حس

 خوب بود دخترم؟ یهمه چ -

و  دهمیم گرمیرا به دست د یگوش گردد؟یچه م دنبال

 :میگویم

 شده؟ زيیخوب بود چ یبله همه چ -

 شبینشده زنگ زدم هم حالتو بپرسم هم بدونم د زيینه چ -

 !چطور بهت گذشته

 ی... نگرانکنمیمرد حس م نیاسترس را در صداي ا من

 ...گذاشته ریتاث شیروي نفس ها شیها

 !... گوش کنکشدینفس م تند

 !خوب بود زیهمه چ شبمیم، دمن خوب -

 یلیدلش اندازه ي گنجشکه، خ ارینازي جان سام یدونیم -

 ظاهرش غلط کمیقلبش مهربون فقط 

تو  ديیوقت د هیاگه  ه،یاما مطمئن باش پسر خوب اندازه،
 نیخودشه نزار به حساب خودت، کال مدلش ا

 ! هیطور

 :دهدیادامه م ندیبیبراي گفتن ندارم... سکوتم را که م یحرف
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 اریشمارت و از پدرت گرفتم، از قلب مهربون سام - 

 مهربون یلیقلب تو خ دونمیواست گفتم اما م

بزرگ تر از پسر منه، هواش و داشته باش بابا،  ترو
 کمیبعد از فوت برادرش و رفتن مادرش  اریسام

 ینکرده بداخالق ییمدت خدا نیخرابه، اگه توي ا شیروح
 رابش ازشي خ هیکرد بزار به حساب روح

 شیاریحال و هوا ب نیاز ا کمیکن  ینشو، سع دلخور
 دونمیچون م یول هیادیز یلیانتظار خ دونمیم رون،یب

 !خوام یدلت پاك و بزرگه ازت م چقدر

 گذارد؟ یبراي خودش وقت م یمرد ک نیا

از  ییسخته، جدا یلیخ زیخب حق دارند، مرگ عز -

 مادرشون هم خوب تلخه، چشم حواسم

 !هست

شم به مادرت سالم  یمزاحمت نم گهیممنونم ازت، د -

 !برسون، خدافظ دخترم

 چشم حتما، خدافظ! د،یشما مراحم -
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را با  شی... مامان همان طور که دستهاکنمیرا قطع م تلفن

 :پرسد یم کندیحوله خشک م

 بود نازي؟ یک -

 !آقاي معتضد -

 :پرسد یبا لبخند م ند،ینش یم مقابلم

 کدوم معتضد؟ -

 !معتضد بزرگ -

مدت تمام  نیاگر ا کنمیکشم و فکر م یتخت دراز م روي
 نرسد... اگر از اخالق و جهیشود و به نت

که  نمیاز او بب ییزهایاگر من چ د،یایمن خوشش ن رفتار
 رسم؟یبه کجا م قاینتوانم ادامه دهم... دق

ته  ایرسند به بن بست...  یآدمها م یبعض یاي گاه دهیشن

 "یوقت ها فقط "راهجور  نیخط... ا

به تمام شدن...  یرس یم یرفتن نداري... اما گاه براي
 جور وقت ها نیا ،یشدن... به پوچ چیبه ه

 !پاي"رفتن نداري"
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حس  یب یول ی... هستیکنیحس نم زيیچ یول یهست

 نه کنمیحس م اری... من بدون سامشويیم

 !...رسم یم یرسم نه ته خط... به پوچ یبن بست م به

قشنگ تر  ییزهایچ کی یکنیشوي حس م یکه م عاشق
 شده... مثل باران... مثل شهیاز هم

هاي عاشقانه... رمان هاي  لمیهاي عاشقانه... ف آهنگ

 .!.عاشقانه

... مثل نفس شودیسخت تر م ییزهایچ کیخب  و

 ...ی... مثل صبح شدن شبهاي دلتنگدنیکش

 !بودن شهی.... مثل هم مثل

 یرا از عسل یگوش شنوم،یتلفن همراهم را م امکیپ صداي
 شماره ناشناس دارم،یکنار تخت برم

 :نوشته کنمیرا باز م امیپ است،

 شاپ، شب خوش! یکاف میدنبالت بر امیفردا عصر م -

که  یامکیپ نینزده، از اول خی میشماره اش دستها دنید از
 ینم میبه تلفن همراهم داده هم دستها

 ...همه سردي نیمن از ا لرزد،
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 ...کردم خی

 ...کردم لرز

 خوانمیرا بارها و بارها م امیکه؟؟ پ یفهمیکردم... م بغض
 که از آن گفتم را در یحس یآن ب یه

 شیبرا د؟یگویم ری... سالم نکرده شب بخنمیبیم امیپ نیا

 :سمینو یم

 ساعت چند؟ د؟یسالم خوب -

 :کنمیم پی... باز تاکنمیپاك م و

 !باشه ممنون -

 ..کنمیپاك م و

 !ریشب بخ یسالم باشه مرس -

 دهینرس یحس ی... من هنوز به بشودیفرستم.... نم ینم و

 :سمینو یام... باز م

 !ریسالم، باشه منتظرتونم ممنون، شب بخ -

فرستم... فکر نکن چون عاشقم حد و  یبار زود م نیا و

 ...رود... من دخترم یم ادمیحرمت ها را 
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که تمام سردي  شودیدارم... نم تیشخص یول ستمین مغرور

 ها را خیکه تمام  شودیها را من گرم کنم... نم

آب کنم... االن وقت خرج کردن تمام تمامه عاشقانه  من
 ... من دلبري کردن بلدم اما بهستین میها

درست و  یاست؟؟ وقت یک یدانی...وقتش را که موقتش
 می... بدانم... دل طرف برانمیبفهمم ... بب یحساب

 !.!..و خالص رفته

مانده  یکه شدي مواظب خودت باش... شبهاي باق عاشق
 !!شودیصبح نم یراحت نیي عمرت به ا

 )اریسام(

زنم وارد  یو کارگرها م دیکه سري به خط تول نیاز ا بعد
 که نمینش یم زیو پشت م شومیاتاقم م

 :دهمیجواب م خوردیزنگ م تلفن

 وصل کنم؟آقاي مهندس، جناب صفوي تماس گرفتن،  -

 !وصل کن -

 :چدیپ یلحظه بعد صداي صفوي توي گوشم م چند

 شدي آقا؟ لیسالم مهندس، ستاره ي سه -
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 !سالم، چکتون پاس شد -

تلفن شو جواب  گفتیم دایآره پسر، عجله ي نبود، و -

 !شده زيیچ دي،ینم

 وارید نیتر کیسرت را به نزد دیجور وقت ها با نیا

 !یبکوب

قطع  دیمن گرفتارم اگه کاري نداد دینشده، ببخش زيینه چ -

 !کنم

 :... به دركشودیم دلخور

تماس گرفتم کاري ندارم مهندس، به  یواسه احوال پرس -

 !کارت برس خدافظ

 !خدافظ -

و  خوردیکنم که ضربه اي به در م یرا قطع م یگوش

 :شود یبهرام وارد اتاق م

 خته؟یبابات به حساب کار خونه پول ر اریسام -

 !افته یکارمون راه م نیآره فعال با هم -

بزرگ  زیپشت م یچرم مشک یو مقابلم روي صندل خنددیم
 مانندي که مخصوص جلسات لیمستط
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 :ندارم یحوصله شوخ ند،ینش یم است

 !خانوم گرم، الحق که فرشته نجاته الیناز نیدم ا ---

 :زندیهمچنان حرف م کنم،یرا خاموش م وتریکامپ

 !یکنیکار م یامروز چ نمیار و که گند زدي ببقر نیاول -

 :دواريیهمه ام نی... لعنت به ازنمیم شخندین

 !پاشو برو سر کارت -

 یدوش هیبرو  ؟یمگه امروز قرار نداري پس چرا نشست -

 عوض کن، صورتت و یلباس هی ریبگ

 !کن اصالح

 :کنمینفسم را فوت م کالفه

باز  یکنم که همه چ ادآوريیبه تو  دیمن چرا مدام با ---

 !هی

 ... اون ،یکه بخواي خرش کن ستین دایاون دختر و ---

 :کنمیرا قطع م حرفش

و  ایبابا، همه ي کاراي دن دیبسه بهرام بسه، خستم کرد -

 مشکالتش حل شده فقط زن گرفتن من
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 بخدا! دیکرد چارمیب گهید دیولم کن مونده؟

 چهیرو باز الیناز گمیمن م اري؟یگفتم جوش م یمگه چ --

 الاقل مثبت فکر کن، با گمینکن، م

 !نیهم له،یبرو جلو نه با نقشه و ح ریخ تین

 :دهمیو جواب م کنمیو کتم را تنم م شومیم بلند

رستوران و گشت و گذار نه به  هی کنم؟یکار م یمگه چ --

 نه به حجب زنهیلطمه م ندشیاون و آ

خودش خواسته، عاشق چشم و آبروي منم که  اش،یح و
 بخوره، منم که ابراز عشق یشکست عشق ستین

دست از  کنمیفقط رفتم خواستگاري، بهرام تمنا م نکردم

 !سر من بردار

و با لحن  شودیبلند م نم،یب یرا م شیبار دلخور نیاول براي

 :دیگویدلخوري م

 ! اگه دخالت کردم خوامیباشه داداش، معذرت م --

و خم  گذارمیم زیرا روي م میرود دستها یسمت در م به
 اندازم، چشم یم نییو سرم را پا شومیم

 چیسوئ شنوم،یو صداي بسته شدن در را م بندمیرا م میها
 و به سمت خانه ي دارمیو تلفن همراهم را برم
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رسم شماره اش را  یجلوي خانه که م رومیم الیناز

 صداي نازك و دخترانه اش را که به نظر رم،یگیم

 :شنومیرسد م یآلود م خواب

 بله؟ --

 ایمن جلوي در خونتونم، اگه با خانواده هماهنگ شده ب ---

 !نییپا

را صاف  شیدارد صدا شنوم،یسرفه اش را م صداي

 : دیگو یهول و دستپاچه م کند،یم

 !ستمیخواب بودم، آماده ن دیببخش د؟یسالم خوب ---

 :ختیاعصابم را هم بهرام به هم ر یکم کی

 ندادم به تو؟ امیپ شبیمگه من د ---

 یبرم ایحاال آماده شم  ؟یچه ساعت دیخب... خب نگفت -

 د؟یگرد

 !ایزود ب -

شود که در باز  ینم قهی... پنج دقکنمیرا قطع م ارتباط
 متعجب نگاهش شود،یو سوار م شودیم
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هنوز خواب آلود است، احتماال زن ها  شیچشم ها کنم،یم

 که نداشته باشند سرعت آماده شدنشان شیآرا

 :رودیم باال

 د؟یسالم خوب -

 :زنم یم استارت

 ؟یکنیچند بار سالم م --

 !نیدفعه ي اول که جواب سالم مو نداد --

 :کنمیم حرکت

 گم؟یکافه اي که من م میبر شهیم ---

 :کنمیرا عوض م دنده

 ار؟یآقا سام ---

 آدرس؟ -

پر از انرژي است، آدرس  شی... صداشودیشاد م شیصدا
 و بنددیو کمربندش را م دیگویرا تند تند م

 :دیگویم
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که شما  یرانندگ نیلطفا، ماشاال با ا دیکمربندتون و ببند --- 

 ...دیدار

 کنمیفقط هست نگاهش م ستیکه براي حرف او ن یاخم با

 :دیگویکه معصومانه م

 !دیر یخب تند م -

و  رمیگیلبم را گاز م نم،یبیم شیچشم هارا در  ترس

 :ستیدست بردار ن خندم،یم

 ار؟یآقا سام -

 هوم؟ ---

 !کمربند --

 :میگویو م بندمیکمربندم را م کالفه

کردن و اصرار  لهیاز پ زيینکن به چ لهیخوب شد؟ پ ---

 !متنفرم

 :قدر تند حرف زدم نینه انگار ا انگار

از دانشگاه که برگشتم  نیخوابم نبرد واسه هم شبید ---

 !افتادم تا االن

 :دارم ازیبه خواب ن یلیهم خ من
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 د؟یموافق شهیخواب شب نم یچیه یول ---

 :کشمیم بنیرا پا شهیش یکم

 !خوابه ازدهیمونه ساعت ده  یکه مثل مرغ م نینوش ---

 :چمیپ یو م زنمیم راهنما

که هست؟ همون که توي  ادتونیدوستمه،  نینوش -

 !نشیدیرستوران د

 :.. چند تا پشت همیکی... نه کشمیم قیعم نفس

حرف  دیاگه دوست ندار ن؟یدیاصال گوش م اریآقا سام ---

 نزنم؟

 !دمیگوش م --

 هیشب کمیاخالقتون  دیدونیم ن،یگینم یچیخب آخه ه ---

 !دینیسنگ یلیخ مه،ییدا

 :کنمینگاهش م کنم،یکافه ترمز م جلوي

نکنه جلف و ابرو برداشته  گه،یباشه د نیسنگ دیمرد با --

 دوست داري؟ دهیو شلوار قرمز پوش

 :خندمیم شود،یم سرخ

 !خانوم موجه نییپا ایب ---
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 :کندیلب زمزمه م ریز

انصافا جاي  م،یشویواي خدا.!!. هر دو وارد کافه م ---

 زیو م ونیاست، تمام دکوراس یدنج و قشنگ

که گوشه ي  زيیاز چوب است، پشت م شیها یوصندل
 مردم آزاري توي خون مینینش یکافه هست م

 است: من

 قدر دوسش داري؟ نیجا که ا نیاومدي ا یم یبا ک -

 :شودیبانمک تر م شود،یگرد م شیچشم ها

 من؟ -

 !نه من -

خوشگله  یلیخ ده،یجا بهم آرامش م نیا گه،ید نیبا نوش -

 نه؟

 :دهمیجوابش را م یبدجنس با

 !ستیبد ن -

 :دیگو یم میدهیو قهوه ي ترك سفارش م کیک نکهیاز ا بعد

 پف کرده؟ یلیچشمام خ ---
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قدر  نیچرا امروز ا دهم،یرا به عالمت مثبت تکان م سرم

 :اصرار دارد من حرف بزنم

 اد؟یبدتون م ییاز چه اخالقا گهید دیبگ شهیخب م -

چشم توي  زنمیزل م یرحم یو با ب کنمیرا کج م سرم

 :شیها

 !یاز پرحرف -

اندازد و با  یم ری... سرش را زشودیمحو م لبخندش

 :دیگویم یناراحت

 میحرف نزنم، بعدم اومد دیمن که گفتم اگه دوست ندار -

 !گهید میکه حرف بزن

 :میگوی... با لبخند مکندیبچه ها بغض م مثل

 !کردم یشوخ ري،یخب حاال آبغوره نگ --

 :دهمیجوابش را م زند،یفقط لبخند م کندیم سکوت

 !ادیکردن بدم م حتیاز شعار دادن و نص --

چانه اش  ریآورند دستش را ز یو قهوه را که م کیک

 :دیگو یو م گذاردیم
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از نامردي و  اد،یمن از دروغ و کلک بدم م --- 

 راستش از زارم،یاز دل شکستن که ب ،ینامهربون

به نظرم قهر واسه بچه هاس،  اد،یبدم م یلیکردنم خ قهر
 به ستن،یچرا؟ چون قهر موندن و بلد ن دیدونیم

 !کننیم یآشت دهینکش قهیدق

 :خورمیجرعه از قهوه را م کی

آخه من  د؟یشیسوال بپرسم ناراحت نم هی اریآقا سام --

 رو ازتون بدونم، شما هم زایچ یلیقراره خ

 !دیبپرس دیدوست دار یچ هر

 !بپرس --

 د؟یخونی... نماز میعنی.. زهیشما... چ --

دروغ  توانمینزنم اما م شخندین توانمینم کنمیکاري م هر

 :میبگو

 !آره --

 :شودینه بد م میمهم است بگو شیدانم برا یم

دوست دارم به آدم  یلیچه خوب، من نماز خوندن و خ --

 !دهیآرامش م
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 !قهوت سرد شد --

ر د شومینوشد و من غرق م یسکوت قهوه اش را م در
 و کندیرا جدا م کیاي از ک هیافکارم، تک

حرف ندارم براي  گذارد،یناز و ادا توي دهانش م بدون

 :تر بودن یعیطب

 دوستت ازدواج کرده؟ -

 :دیسوال مسخره اي بود که به ذهنم رس تنها

 یلیو خ نیقراره با پسر خالش ازدواج کنه، نوش ینه ول --

 اگه ازدواج کنه کنمیدوس دارم حس م

 !میشیاز هم دور م یلیخ

 !یکنیخودتم که داري ازدواج م --

 :اندازد یم ریرا ز سرش

 کارس؟ یمامانت چ -

 .هستن ریمادرم دب -

دربرابر  شتريیادب ب یکم دیفهماند که با یم زیتم یلیخ
 می. هنوز تصمرمیبه کار بگ نشیوالد

 : پرسد ینشان دهم که م یبودم واکنش نگرفته
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 کجا هستند االن؟ د؟یشما هم از مادرتون بگ شهیـم

 دیهم ندارد، من نبا ريیبود؟ خب او تقص دنیوقت پرس چه
 شدم که آخرش دامن یم یاتیوارد جزئ

سؤال  نشیدرباره ي والد یمعلوم است وقت رد،یرا بگ خودم
 دارد، دنیکنم اوهم متقابال حق پرس یم

حس  نیقلبم با بدتر یدانست ول یها را م نیتمام ا منطقم
 پول را روي شوم،یبود، منتظرش نم ریها درگ

و شرمنده  دهیي ترسچشم هااندازم و در برابر  یم زیم
 را روي شوم،سرمیم نیسوار ماش روم،یم رونیاش ب

بچه از  نیبراي ا نمیمانده بش نمیگذارم، هم یم فرمان
 میمانده بگو نمیهم م،یرفتنش بگو لیمادرم و دل

خواست... که او نخواست  یرا م گريیدلش مرد د مادرم
 تا خواهمیو من هم نم ندیمن را بب

و صداي  شنومی...صداي آرام بسته شدن در را متیابد

 :پراز ترسش را

 ار؟یآقا سام --

 : حرف نزند کاش
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کردم  یناراحتتون کنم، بخدا فکر نم خواستمیمن.. من نم -- 

 !نیناراحت بش

 : حرف نزند کاش

من فقط ...  شن،یاز زن و شوهرا جدا م یلیآخه خخب  --

 !دیببخش

 :حرف نزند کاش

من منظور  د،یتوروخدا جواب مو بد د؟یخوب اریآقا سام -

 !بدي نداشتم

بفهمد االن سکوت الزمم، کاش بفهمد  یلعنت نیا کاش
 مادرم را یالیخ یگذشته ها مرور شده...ب

 : آورده میبه من را به رو نسبت

 یبمونم باز حرف ترسمیخونه، م رمیخودم ممن... من  --

 !دیکالفه تر بش ایبزنم ناراحتتون کنم 

آورم و تند  یسرم را باال م شنومیباز شدن در را م صداي

 :میگویم

 سرجات! نیبش --
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اندازد و با  یم ریسرش را ز ندینش یو م بنددیرا م در

 و زنمیاستارت م کند،یبازي م شیدستها

... کشمیم یی... الرمیگی... سبقت مرومیتند م کنمیم حرکت
 کی... جکنمی... چراغ قرمز را رد مزنمیبوق م

 کنم،ینگاهش م شوم،یآرام تر م نیزند... براي هم ینم
 کنار ده،یرا چسب رهیو محکم دستگ دهیرنگش پر

پوشانم،  یصورتم را م میبا دستها کنم،یترمز م ابانیخ

 :کنمیموقع، نگاهش م یب تیعصبان نیامان از ا

 خانوم موجه؟ --

 :لرزدیم شیصدا

 !من اسم دارم --

 !نمتیبب --

پر از اشک است که پلک بزند  شیچشم ها کند،یم نگاهم

 :لرزد یچانه اش م شود،یم ریسراز

 دي؟یترس --

 !آره --

 ؟یاز چ --
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 خونه؟ دیمن و برسون شهیم ---

 :زدیزند که اشک نر ینم پلک

 م؟یاز رانندگ ای ديیاز من ترس --

 جفتش! --

 !گمینم یکن من به کس هیزجر نده خودت و گر ---

 !خوامیمعذرت م دم،یپرس یم دیمن نبا اریآقا سام --

 !فراموشش کن --

 خونمون؟ دیبریمن و م --

 یکن هیگر ریدل س هی دیبا شه،یتا حالت خوب نشه که نم --

 !سر جاش بعد ادیو رنگت ب

 :دیگویو بغض م یناراحت با

 .من حالم خوبه -

 !میفقط عصبان ستمیمعلومه، من ازت ناراحت ن -

 ادم،ی. .. از من و سرعت زدهیزند، ترس ینم حرف

 ..برسد یدلخوري ها به گوش کس نیا خواهمینم
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به  شهیو از ش کنمیکارم تمام است نفسم را فوت م برسد

 :میگویو م کنمیباز نگاهش م زنم،یزل م ابانیخ

 قدر ترسناکم؟ نیمن ا --

 :کندیحوصله ام... تمامش نم ی... بخستم

 خودم برم خونه؟ شهیم --

 !امیتا ب نیبش --

به  خرمیم وهیآب م شیو از سوپر مارکت برا شومیم ادهیپ
 هاج و واج ست،ین رسمیکه م نیماش

 ی، عصب نیآب شده رفته توي زم کنم،یرا نگاه م اطرافم
 شوم،یو سوار م کنمیرا توي جوي پرت م وهیآبم

لعنت  رم،یگیو شماره اش را م زنمیم مرا محکم به ه در

 :الیبه من... لعنت به تو ناز

 ....من اریآقا سام --

 :مانده ناز بکشم نمیهم میگو یم تند

 تو؟؟ یکجا رفت --

 :دیگو یو آرام م کشدیاش را باال م ینیب
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تون، صد  یبا اون طرز رانندگ کردمیمن داشتم سکته م -- 

 یبار مردم و زنده شدم، مگه من چ

اصال  د،یجواب بد دیدوست ندار دیگفتیکلمه م هی گفتم؟
 یمنم که عذرخواه ست،یبه تو مربوط ن دیگفتیم

 ! دیدادیبه کشتنمون م دیشما داشت یول کردم،

 ؟ییکجا --

 !ابونیتو خ --

 :کشدیدارد ته م صبرم

 !دنبالت امیبمون ب یهر جا هست --

 !خونه ممنون رمیحالم بهتر بشه م خواد،ینم --

 اه! ،یهرجور راحت --

فقط  دانمیندارد را نم ای... حق دارد کنمیرا قطع م تلفن
 نیدر ا شومیبه ناحق دارم شکنجه م دانمیم

 !یکوفت برزخ

بابا برسد.. خسته شدم از  ایاگر به گوش خانواده اش  واي

 !بازي مسخره نیا



 
 

382 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
... فقط و کندیقانعم نم یزندگ زیچ چیهست که ه یلحظات

 .!!..مردن دارم یبه کم ازیفقط ن

 )الیناز(

 یروي جدول م ابانیگوشه ي خ شوم،یقدم زدن خسته م از
 ندارد، من با یتمام میو اشکها نمینش

از  م؟یایتوانم کنار ب یاخالق تند و خشن چه طوري م نیا
 را پاك میلرزد، اشکها یم میترس زانوها

شده توي ذوقت  شوم،یم یسوار تاکس شومیو بلند م کنمیم
 وي ذوقم خورده... مثال من فکربخورد؟ ت

دخترانه ام فقط دوستت دارم  اهايیمرد رو نیا کردمیم
 ي عاشقانه و قربان وحرف هاگفتن بلد است و 

 !!... ههصدقه

نه بلد است داد بزند نه تند صحبت  کردمیمن فکر م مثال
 خودم یمن الک تایکند... نها تمیکند نه اذ

 !!...ههکشدیو ناز م کنمیو ناز م کنمیلوس م را

اگر از دستش دلخور شوم تا حالم  تاینها کردمیفکر م مثال
 را رفع و میرا خوب نکند و دلخوري ها

 !!... ههستینکند دست بردار ن رجوع
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ها... من معتقدم ما دخترها  زنمیرا به قلبم م شخندهاین نیا

 ... خبمیکنیم ییایرا رو اهایرو یحت

 یخوب و گل و بلبل باشد... نم زیکه مدام همه چ شودینم
 الیخ یرا ب شیشود که مردمان کار و زندگ

 !!نازمان را بکشد یو ه ندیو بش شود

است... من تجربه اش کردم...  ایها رو نیجان من... ا نه
 جور در تیشود و با واقع قتیاگر حق اهایرو

 نکهینه ا شود،یکابوس م ییجورا کیفرق کند  یو کل دیاین
 کیموضوع کوچک را...  کیم دار یفکر کن

نه به خدا... گفتم که...  کنمیکوتاه را... بزرگ م دلخوري
 من فقط توي ذوقم خورده...من فقط توي ذوق

دردش آمده...  میاهایرو یخورده... من فقط کم میاهایرو
 ستین یمهم زهايیها که چ نی... انیهم

 ردیسرطان و درد العالج بگ یجا اگر کس نیا هست؟
 را از زيیعز یجا اگر کس نیاست... ا یاتفاق مهم

 ینپوش اهیجا تا س نی... ادهدیبدهد فاجعه رخ م دست
 غم داري... درد داري... بغض داري... اگر فهمنینم
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روز توي ذوقت بخورد... دلت بشکند... دردت  کی مثال
 ... نترس... نهفتادهین یاتفاق بزرگ چی... هردیبگ

ها اتفاق  نیو داد کن... نه آه و ناله... سکوت کن.. ا غیج
 ارتفاع بلند کیاز  یحت فتدیاست که اگر ب ییها

 ... !!شنودینم یرا کس شیصدا ادیز و

قرارش نبود  یقدر ب نیاگر دوستش نداشتم... اگر قلبم ا آخ
 ... اماکردمیامروز تمامش م نیهم دیشا

 یقاي معتضد هي آحرف هاگذارد...  ینم یعشق لعنت نیا
 به رسمی... به خانه که مچدیپ یتوي سرم م

وارد  عیو سر دهمیکه در حال آشپزي است سالم م مامان
 وارد عیسر ند،یرا نب میچشم هاتا  شومیاتاق م

 :کنمیو دوش را باز م شومیم حمام

 نازي؟ --

 به بغض ها و صداهاي گرفته لعنت

 جونم؟ --

 حموم تو؟ یرفت عیچرا سر ؟یخوب ---
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 کمی رمیدوش آب گرم بگ خوامیسرده م یلیمامان خ --- 

 !گرم شم

 :گفتم یها دروغ نم یراحت نیبه ا من

 رفت؟ تعارفش نکردي؟ اریسام --

هاي حنجره ام را با تبر  وارهی... دکنندیها حمله م بغض

 ...زننیم

 !تشکر کرد سالمم رسوند --

 !ایسالمت باشه، زود ب --

که تلفن  نمینش یپوشم و روي تخت م یرا م میلباسها
 شماره دنیبا د خوردیهمراهم زنگ م

انتخاب نکردم سرما به تنم  شیبرا یکه هنوز اسم اریسام

 :دهمیجواب م گردد،یبرم

 بله؟ --

 خوبشدي؟ --

 شاهزاده؟ نیا ستیکردن هم بلد ن سالم

 !سالم --

 :شودیدرشت تر م میچشم هاو من  خنددیم



 
 

386 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

دادن،  ادتی ادیسالم دادن و ز نیا یفکر کنم توي بچگ -- 

 بود یبازي چ یسالم، اون کول کیعل

 آوردي تو؟ در

 :دارد ییرو عجب

 م؟یمن کول --

 اي؟ یمن گفتم تو کول --

 !دیآره االن گفت --

االن با  ایبازي در آوردي، خوب شدي  یمن گفتم کول ---

 آب قند نشستن باالي سرت؟

 !نگفتم زيیچ یمن به کس --

همه  نیا لیهنوز دل شنوم،یراحتش را م نفس صداي
 ...محکمجمی... گفهممیرا نم تشیعصبان

 :دیگویم

شدم  یعصبان یلیخودمون بمونه، من خ نیبهتره ب --

 !شد یچ دمینفهم

 دهم: یرا نم جوابش

 الو؟ صدام و داري؟ --
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 بله؟ --

 ادمیقهر واسه بچه هاس... عه  یقهري االن؟ تو که گفت --

 !ديینرس ینبود تو هنوز به سن قانون

 ...ردیگیم حرصم

 !ستمیمن قهر ن --

 ...یرك است لعنت اديیز

بلدم نه  دنیبگم من نه ناز کش یکنیپس اگه داري ناز م --

 نیا خوامیکردن، نم یمنت کش

 !کنه ریکوچک بزرگترا رو درگ ايیدلخور

 :کشدیم قینفس عم کنمیم سکوت

 الو؟ --

 بله؟ --

بهتره هر  م،یو ناراحت کرد گریجفتمون هم دامروز  --

 و از هم ناراحت میدومون فراموش کن

 قبوله؟ مینباش

فرق دارد...  دمیکه د یبا هر کس اری... سامزنمیم لبخند

 :کردنش ییدلجو یحت
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 قبوله! --

 خب خداروشکر، کاري نداري؟ --

 :کندیمن دل نم یکوفت دل

 !شم خدافظ یمزاحمتون نم --

 !خدافظ --

 شومی... بغض ها رفته اند... از جا بلند مکنمیرا قطع م تلفن
 مامان مشغول شوم،یو وارد آشپزخانه م

را از توي بشقاب  اریدرست کردن است، خ ساالد

 :دیگویکه م زنمیم یو گاز کوچک دارمیبرم

 چه خبر؟ خوش گذشت؟ --

 !گهید ییمحض آشنا یبد نبود، همه چ ستیخبري ن --

 ه طوري بوده جناب معتضد؟حاال تا االن چ --

 :دهمیو جواب م زنمیم ارینمک روي خ یکم

 !شناسمشیهنوز درست نم ییجورا هیمثل همه ي آدما،  --

 زندیلبخند م دهم،یو سالم م شومیبلند م رسدیکه از راه م بابا

 :دیگویو م
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 بابا؟ یسالم نازي خانوم خودم، خوب کیعل --

 :رمیگیرا م فشیک

 د؟یشما خوب دیخوبم، خسته نباش --

 !شکر یااله --

 :دیگویبا خنده م مامان

 !بابا دیریبگ لیپدر و دختر ما رو هم تحو --

و بابا هم مثل مامان از امروز و کافه  دمیخند یدو م هر
 را زیپرسد و من همه چ یم اریو سام

آمده را،بعد از صرف شام  شیجز دلخوري هاي پ میگویم
 نم،ینشیم یو روي صندل شومیوارد اتاق م

 :فرستاده نینوش دارم،یبر م زیرا از روي م یگوش

مثل  یگرم بخوره که از وقت نیبه زم اریسام نیا یااله --

 روي یعنیبختک افتاد روي تو... نه 

مرده،  نیانگار نوش گهیتو قلب تو... د یعنیتو... اه بابا  دل
 اومد و افتاد ماین نکهیاي خاك بد سر من که با ا

ي دلم... نه همون توي قلبم.. بازم رو یعنیمن...  روي

 !کنم ادتیقدر هست که  نیمعرفتم ا
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نرود  رونیتا صداي خنده ام ب رمیگیرا جلوي دهانم م دستم

 :سمینو یم

 !میهم بود شیما که تا ظهر پ ن،ینوش شعوريیب یلیخ --

من، تعارف  شیپ ایدانشکدم ن خوايینه تو رو خدا، م --

 نکن، اون هلو و چرا زودتر رو نکردي من

 !دهیند ریرو رد کنم خ ماین

 :سمینویخنده م با

حامد قصد  ؟یفروش یرو به چند نفر م چارهیب مايین نیا --

 !ازدواج نداره

 :سدینویاز چند لحظه م بعد

 درس بخونه البد! خوادیعه م --

بخندم، برو بخواب  تونمینم یمن نصف شب نیواي نوش --

 !گهید

 اري؟یبخندي فکر کنن با سام یترس یم --

 !بخنده ستیاون که فکر کنم اصال بلد ن --

 :سدینویم
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که آش دهن سوزي  نیي عنق، نازي با ا کهیبه درك مرت -- 

 دیبا ادیازت خوشم نم چیو ه یستین

 !اديیکنم از سرشم ز اعتراف

خوابم  گهیرو دبنده خدا؟ ب نیداري با ا یتو چه دشمن --

 !ییمایشبت ن اد،یم

 !هاي عنق و بداخالق اریشبت پراز سام --

 امیرا قفل کنم که چشمم به تنها پ یخواهم گوش یخنده م با
 ... توزدیر یافتد، دلم م یم اریسام

 کنند؟؟یحسرت را چه طوري حس م یدانیم

گوشت بود و  خیبود... کنار بود.. ب تیدر زندگ یکی یوقت

 ...یعنی یاز او نداشت اديیتو سهم ز

 !حسرت

آن  یتوانیو تو نم دهیاز راه رس تیخوده خوده آرزو یوقت
 شیبه استقبالش بروي و هوا دیطور که با

تجربه کند با  گریرا جور د یتا زندگ یداشته باش را

 !... حسرتیعنی تیعاشقانه ها
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خرج  شودیمانده روي دستم... نم میها و عشق ها محبت

 !...دیشان کنم آن طور که با

... دهمیجاست که نشسته ام به خودم دلداري م نیا جالب
 کی یخب هر آدم میگویمثال با خودم م

جوري  کیو  رودیاي از کوره در م کدفعهی ییوقتها
 ... وهیهم مثل بق اری...سامدهدیرا بروز م تشیعصبان

گر چه که م کنمیبه آن راه و فکر نم زنمیخودم را م مدام
 شد؟؟ اسم بردن از یقدر عصبان نیکه ا دمیپرس

ي  جهیقدر آشفته اش کرد؟؟ و خب به نت نیچرا ا مادرش
 !!رسمینم یمعقول

و فقط بخند...  رینبود شماره ام را بگ یاگر حرف یحت"

 پوستم ریو ز ستدیا یزمان م خنديیم یوقت

 .!!."زندیکه پر م ستیپرنده ا انگار

 )اریسام(

دراز  زیرا روي م میو پاها زنمیرو کنار م تزایي پ جعبه
 و دهمیم هیمبل تک یسرم را به پشت کنم،یم

بارد  یم میاز سر و رو یخستگ کنم،یروشن م گاریس
 اعصابم از امروز عصر خراب است، من با آن همه
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دختر بچه را بکشم، زنگ که به  کیمجبور شدم ناز  ادعا

 کنم،ینگاه م فونیمتعجب به آ دیآ یصدا در م

 دیبهرام کل دنیو با د رومیم فونیو به سمت آ شومیم بلند
 " در ورودي را هم باززنمیدر باز کن را م

ضربه اي به  نم،ینش یباز به هم حالت روي مبل م کنم،یم

 :شنومیرا م شیو صدا خوردیدر م

 صابخونه؟ --

متعجب  ینگاه دنمیبا د شود،یو وارد م کندیرا باز م در

 :دیگویاندازد و م یبه خانه م

 خبر مرگت!؟ یبرق روشن کن هی ادیدلت نم --

 ! فکر کردم قهر کردي --

 میلگدي به پاها رودیبرق م زیطور که به سمت پر همان

 :دیگویو م زندیاست م زیکه روي م

 !رو حالم به هم خورد نایجمع کن ا -

 :زنمیو غر م بندمیرا م میچشم ها کند،یرا روشن م برق

 ! اون و اهخاموش کن  -

 !رونیپاشو برو ب یناراحت -
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 :ستیبهرام امشب نرمال ن ند،ینش یروي مبل م کنارم

مگه سگ دو زدنا تو اون  ،یمردم از خستگ ش،یاخ -

 !ارهیآدم کم م شهیکارخونه تموم م

چند ساله را  قیرف نیمن ا کند،ینگاه م تزایجعبه ي پ به

 :خندندیامشب نم شیچشم هاشناسم،  یم

 یخوردي باز؟ خب مگه تو خونه زندگ تزایمرگت پخبر  --

 آلونک؟ باباي نیتو ا ايینداري م

هم تنها باشه هم نگران، برو سوسن  دیاونجا با چارتیب
 معدت یلیبده بخوري خ یخانوم غذاي خونگ

 !هیحساب درست

 :شروع شد شیها حتینص

 قرصات و خوردي؟ -

 تزایدر پ دهمی... سرم را به عالمت مثبت تکان منخوردم

 :پوف کند،یرا باز م

 شدي؟ ریخوردي س تزایلقمه از پ هی --

 :کنمیم اعتراض

 بهرام؟ -
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 ست؟یمگه کارخونه کم کم در حال سر پا شدن ن -

 بهرام؟ -

مگه پول اون صفوي و ندادي و از شر اون دختر نکبتش  -

 خالص نشدي؟

 بهرام؟ -

و فقط به  ومدیمگه بابات از شرط سفت و سختش کوتاه ن -

 نشد؟ یخواستگاري رفتنت راض

 :زنمیم داد

 بهرام؟ --

رود ، انبار باروت بود... منفجر  یصداي او هم باال م تن

 :شود یم

 یچه غلط تیو زندگ تیبهرام و زهرمار، داري با جون -

 گوسفند؟ رنگ به رو نداري، جوون یکنیم

و انرژي باشه اون وقت تو  یپراز شاداب دیسن تو با به
 یکیجا توي تار نیا ديیاومدي تمرگ رمردهایمثل پ

به  یاز نگران دیو پدرت تو خونتون با یکنیدود م گاریس
 شت؟یپ امیمن زنگ بزنه که ب
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 :پرد یم چشمم

و داره؟ من  یاز تو ک ریمگه اون غ رت،یغ یبا توام ب -

 حاضرم قسم بخورم قرصاتم نخوردي،

 یرآن بزارم با اون دخترم که هستدست رو ق حاضرم

 !جوري برج زهرماري نیهم

قدر کم طاقت شده؟ صداي بلندش روي  نیا یک بهرام

 :میگویاندازد، آرام م یاعصابم خط م

 !بخواب یپاشو برو خونت بگ -

 زند،یآتشش م دنیهمه هوار کش نیسردي ام بعد از ا خون
 بلندم رد،یگیام را م قهیو  شودیبلند م

 نهیدرد تا توي س وار،یبه د زندیو محکم کمرم را م کندیم

 :میگویآخ نم چد،یپ یام م

 قمیرف نمیبیو م امیم یوقت ادیدردم م ،یفهمید آخه چرا نم -

 قبرستون واسه خودش درست کرده هی

 یفهمیو م ینگران یتو معن ره،یم یم یجیهر شب تدر و
 ؟یفهمیالمصب؟ م

 ي خون است: ... کاسهینیبب دیرا با شیچشم ها توي



 
 

397 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

از  گهینه؟ منم د دهیاز من با اون همه آرامش بع ه؟یچ - 

 به روت یچیه یه نکهیتظاهر کردن و ا

گفتم  اره،یتورو به خودت ب دیبا یکیخسته شدم،  ارمین
 کارخونس، گفتم یو ورشکستگ یلیدردت تعط

به  داسیشرط باباته، گفتم دردت تحمل کردن و دردت
 که حل شد و تو اندازه ي نایخاطر طلب باباش، ا

وقته دست از  یلیتو خ دمیارزن عوض نشدي فهم هی
 الیخ یاگه االن بابات بگه ب یحت ديیکش یزندگ

اگه االن بابات تموم  یو تموم، حت میبگو تفاهم نداشت نازي
 زهیبر ارویاگه دن یداراي شو بزنه به نامت، حت

و  دنیرفته خند ادشیکه  یآدم هی... ینیپات تو هم به

 !!داشتن و دیکردن و ام یزندگ

حرف ... کنمیچقدر امشب پر است...فقط نگاه م بهرام
 در شتریام را ب قهیحرف ندارد،  شیها

 :زندیم واریو باز کمرم را به د دهدیفشار م شیمشتها

آخه  ؟یگینم یچیهان؟ چرا ه ؟یگرفت یچرا الل مون-

 بدبخت اگه منم باهات قطع ارتباط کنم که
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 فهمه،ینم یک چیو ه ريیمیجا م نیشب هم هی ،یپوس یم
 هان؟ کنهیاخالق گندت تحملت م نیبا ا یک

 کنم؟یصبح تا شب تحملت م یمن که به بدبخت جز

... تیواقع یاز تلخ کشدیم ریت یام به طرز وحشتناک معده
 و دیآ یم میتا توي گلو یترش عیما

 :دهمیم قورتش

 شن،یاز بوي گندم خبر دار م رمیپوسم بم ینترس نم --

 ..هري ؟یگفته من و تحمل کن یک

 کندیکه فکر م دهمیقدر آرام و خون سرد جوابش را م آن
 ... فکرشیحرف هااز  گزدیککم هم نم

 یی... از تنهاشیحرف ها یمرگم نشده از تلخ چیه کندیم
 و کندیام را با حرص رها م قهیام،  یکس یو ب

برد، درد  یم شیتوي موها یدست شود،یقدم دور م چند

 .کندیدارد کمر پر از دردم را خم م

 دیآ یدانم، جلو م یمرگم نشده نم چیمن ه کندیفکر م چرا

 :بندمیرا م میچشم ها زندیو داد م

چرا خاموشه؟ تلفن خونه رو هم که  تیاون تلفن کوفت -

 بابات بهم یوقت یدونیم دي،یجواب نم
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خبر بهش  هیتا االن  شبیداشت؟ از د یزد چه حال زنگ

 ندادي تو؟

 !دمیمگه خاموشه؟البد شارژ تموم کرده، تلفن و کش -

بار خودخواه  هیشد  ؟یبار به بابات فکر کن هی ن؟شدیهم -

 ؟ینباش

 !بسه -

جا  نیاون قدر بزنمت تا هم دی... من االن باستیبس ن -

 قدر خون به دل اون نیجون بدي تا ا

 !ینکن رمردیپ

 :زنمیداد مبار من هم  نیا

خفه شو حرف نزن  ای رونیبرو گمشو ب ایبسه،  گمیم -

 به خودم مربوطه، تو کنمیم یمن هر غلط

 !کهیمرت یمن و بزن یکنیم غلط

جا سراغت  نیا ادیبابات چرا نتونست خودش ب یدونیم -

 چون قلبش باز از دست تو درد گرفته،

 گهیوقته خسته کردي، بقران د یلیو خ رمردیاون پ یسام
 و تحمل داره؟ تیکشه، مگه چقدر ظرف ینم
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زنش، مرگ جوونش، اون توي اون  انتیرفتن و خ هان؟

 تصادف فقط سامان و از دست نداد تو رو هم از

فقط  رفتیزنش م یداد تو هم همون روز مردي، وقت دست

 !اون و از دست نداد تو رو هم از دست داد

 :روم یجان به سمتش م یحال و ب یب

 شده؟ یبابام چ -

زنم و هلش  یاش م نهیمحکم به تخته ي س دهد،ینم جواب

 :رودیقدم عقب م کی دهم،یم

 شده بهرام،االن کجاست؟ یبابام چ -

نترس خونس، سوسن خانوم رنگ زده دکترش رفته  -

 و نتیماش دمیباالي سرش، خوبه، منم رس

 و راحت کردم! الشیبهش زنگ زدم خ دمید

را روي  میافتم، دست ها ی...روي مبل مکشمیم قیعم نفس
 گذارم، سرم را با یم میزانوها

و دستش را روي  ندینش یبهرام کنارم م رم،یگیم میدستها
 و بلند زنمیرا کنار م گذارد،دستشیشانه ام م

دستم  دیآ یهمراهم م دارم،یو کتم را بر م چیسوئ شوم،یم

 :ردیگیرا م
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 !میمن بر نیبا ماش -

 روم،یم نمیو به سمت ماش کشمیم رونیرا از دستش ب دستم
 شده ی... چه شبکندیراهم را سد م

 :امشب

 !گمشو کنار -

 !اریسام یرس یحالت تا سر کوچه هم نم نیبا ا -

 !به جهنم -

 :ردیگیرا محکم م میبازو

 یمن م نیبا من قهري چرا با خودت لج کردي بش -

 !کنمیرسونمت بعد گورم و گم م

ام را روي داشبرد  چیسوئ م،یشویم نیدو سوار ماش هر
 ... باد سرددهمیم نییرا پا شهیش کنمیپرت م

 :کندیم تیام را اذ یشانیپ

 دم،یامشب بابات که با اون حالش زنگ زد ترس اریسام -

 بودم، یاز عصر توي کارخونم ازت عصبان

آروم  خواستمیم د،یتند رفتم ببخش یلیشد خ یچ دمینفهم

 !کردي میعصبان یول یآروم بهت بگم نترس
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 کنند؟یسکوت م یآدم هاي اطراف من پس ک نیا

 تیتوي زندگ ییغم و دردا دونمیداداش، م دونمیمن م -

 مارسا، اون انتیرفتن مادرت، خ ،یداشت

درد  دونمیسامان توي اون وضع، م دنیو د یلعنت تصادف
 فهممیم یبه والي عل ار،یسام ستین یکم

م به سر آد یآدم توي اون وضع چ زیجنازه ي عز دنید
 گذشت داداش گذشت... تو هم بگذر یول اره،یم

شبا درست  اي،یداري از پا در م ار،یبگذر سام ازشون،
 کابوس همون روز یخوابیم یخواب نداري، وقت

 هی حیتفر هی خوري،یدرست غذا نم ،ینیب یو م تصادف
 نداري واسه خودت، از کارخونه به خونه یمهمون

اون معده ي تو خون  ه؟یزندگ نیخونه به کارخونه، ا از
 اون وقت نه ؟یچ یعنی یفهمیداشته م زيیر

اون  ،یکنیو کم نم گاریس ینه غذا... حت خوريیم قرص
 نباشه؟؟ المیخ نیوقت توقع داري من ع

جلوي خانه  کنند؟ینم کنندینه... بغض که م هیگر مردها
 شوم دستم را ادهیپ خواهمیم کند،یترمز م

 :سوزمیمثل کوره م رد،یگیم
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 نم؟یو بب یحاج امیب -

 !بکن خوايیم یهر غلط -

 شومیوارد خانه که م شومیم ادهیو پ کشمیم رونیرا ب دستم

 :دیآ یسوسن خانم به سمتم م

 مادر؟ ییکجا شبیتو از د -

 بابا کجاست؟ -

 ! دنیاتاقشونن، خواب -

باال  یکیپله ها را دو تا  شودیکه بهرام وارد خانه م نمیبیم
 طاق باز کنمیو در را آرام باز م رومیم

به سمت تخت  شود،یم نییاش آرام باال و پا نهیس ده،یخواب
 ده،یرنگش پر کنم،یو خوب نگاهش م رومیم

 فشیبروم که صداي ضع خواهمیم زند،یم یاهیبه س شیلبها

 :شنومیرا م

 عاطفه اي بچه! یب یلیخ -

 :میگویم یفی... با صداي ضعگردمیم بر

نترس، نگفتم؟  شهینم میمرگ چیبار گفتم همن که هزار  -

 ایکارخونم  ایمن االغ که صد بار گفتم 
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ي خودم نگفتم؟ من خاك بر سر که ده هزار بار گفتم  خونه

 ای لنتیسا ایرم  ینم میدور گوش ادیز

 نگفتم؟ خاموش،

 !نمیبب نیبش ایب -

... درد کمر.. درد معده.. امانم را نمینش یي تخت م لبه

 :شود یباز نم شیي ابروها گره ده،یبر

 یامروز که گفتم رفت ،یگفتم حتما خونت ومديیکه ن شبید -

 شب که شد کینزد یکارخونه، ول

 تمیکارخونه زنگ زدم نبودي، گوش یگرفتم، هر چ دلشوره
 مجبور دادي،یخاموش بود، خونتم جواب نم

به  ،یبه بهرام زنگ بزنم، گفت صد در صد خونت شدم
 باهام تماس دهیو که د نتیماش دهیخونت که رس

 !!گرفته

 :پرسم یو م کشمیم میرا توي موها دستم

 گف؟ یدکترت چ ؟یاالن خوب --

چرخاند و به قاب  یکنار تخت م یرا به طرف عسل سرش

 :زندیعکس سامان زل م
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روز بره  هیبشه، قرار نبود  شیزیسامانم قرار نبود چ -- 

 سرش ییبرنگرده، قرار نبود بال گهیو د

 !ادیب

 :کندینگاه م میچشم ها توي

من  یدونیتو نم ار؟یکار کنم سام یمن از دست تو چ --

 یکیچون  شترهیب گهیاز پدراي د مینگران

شهراز  ابونايیخ نیاز هم یکیگوشه هام و توي  گریج از
 با رمردیترسم؟ من پ یم یدونیدست دادم؟ نم

 انصاف نداري؟ ای یدونیترسم، نم یسال سن م 

 !.!..آخه پدر من --

 شمیبلند م کدفعهیکه  مینگو، اون قدر عصبان یچیه سیه --

 نه ،یکه آدم ش زنمتیو اون قدر م

 !نه سن تو رو کنمیقلب خودم و م مراعات

 :کنمینگاه م فقط

 دي؟یرو د الیامروز ناز --

 شیاز درد ابروها دهم،یرا به عالمت مثبت تکان م سرم

 :میگویآرام م رودیدر هم م
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 !میزنیصبح حرف مبابا بخواب  --

 ؟یکنیکه نم تشیاذ --

 !نه --

 !ایاون دن فرستمیخودم م یکن تشیاگه اذ یدونیم --

 یرا هر کاري کند نم تشیعصبان بندم،یرا م میچشم ها

 :ستیتواند پنهان کند، تظاهر بلد ن

 !دونمیم --

 زنمتیاون قدر م یاگه از گل نازك تر بهش بگ یدونیم --

 تا جون بدي؟

 :بودم دهیطوري ند نیرا ا تشیعصبان کنم،یم نگاهش

 بابا بخواب! -

 :هنوز قدرت دارد شیام... دستها نهیتوي س زندیم محکم

 جواب من و بده؟ --

 :نالم یدرد م از

 !دونمیآره بابا م --
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شود، بلند  یو بهرام وارد اتاق م خوردیاي به در م ضربه

 وارد اتاقم روم،یم رونیو از اتاق ب شومیم

ام را  نهیبا کف دستم س نم،ینش یو روي تخت م شومیم

 :شودیبهرام وارد اتاق م دهمیماساژ م

 ار؟یسام --

 :گردمیم گارمیکتم دنبال س بیج توي

 ؟یسام --

 :گردمیرا م گرشید بیج ،یلعنت شودینم دایپ

 داداش؟ --

و به بهرام  گردمیشدم که برم وانهینبود؟ آن قدر د سامان
 تا کنمینگاه م ستادهیکه جلوي در ا

 :ستیشوم سامان ن مطمئن

 باشه؟ میزنیصبح کارخونه حرف م رم،یمن دارم م --

هست  گارینه س ند،ینش یو کنارم م دیآ یبرود، جلو م کاش
 دستش کنم،ینه فندك، کتم را پرت م

 :گذاردیروي شانه ام م را

 !خوامیمعذرت م اریسام --
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 :دردي چی... هکندیدعوا نم دردي

من و  یستیبهرام، مجبور ن گمیاالن بهت م نیاز هم --

 به ازيیمن ن ،یاخالق گندم و تحمل کن

بشري هم تا حاال از  یبن چیو دلسوزي ندارم، ه ترحم

 !نمرده ییتنها

 :دیگویو دلخور م معترض

 ...من اریسام --

 :زنمیخالص را م ریت

 یکیبالخره  ده،یجنازه اي هم تا حاال تو خونه نپوس چیه --

 !خاکش کنه شده دایپ

گفتم من از روي ترحم با  زيیچ هیبودم  یمن عصبان --

 !ی... مزخرف نگو سامستمیتو ن

 یتونیقدر سخته م نیتحملم اگه ا م،یاز امشب فقط همکار --

 !استعفا بدي

االن حالت خوب  میزنیادامه نده، صبح حرف م اریسام --

 !ستین
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وقت حالش خوب  چیه دهیدست کش یکه از زندگ یآدم -- 

 !یکه نرفته خودت گفت ادتی ست،ین

 :دیگویسرخ شده، از ته دل م شیچشم ها

 غلط کردم، خوبه؟ --

 :سوزمیم

 !ریشب بخ --

فقط  شمیم یمن عصبان یدونیغلط کردم، تو که م ،یسام --

 ...گفتم یچ دمینفهم گم،یچرت م

چند وقته  ستینه اتفاقا حرفاي دلت و زدي، معلوم ن --

 یحقم داري ول ،یکنیداري من و تحمل م

زد...  دینه شرمنده باش نه ناراحت، حرف دل و با االن
 نیدلت واسه من نسوزه، تا بابا هست جنازم رو زم

 !مونهینم

روي تخت  رود،یو به سمت پنجره م شودیجا بلند م از
 درد معده نفسم را بند آورده، کشم،یدراز م

صداي بهرام را  کشم،یکاري کرد که به زور نفس م بابا

 :شنومیم
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من و اون همه ادعاي رفاقت  ،یحق داري دلخور باش -- 

 به جان یول زدم،یم دیزدم که نبا ییحرفا

 !بود یاز ته دل نبود از زور ناراحت خودت

 !برق و خاموش کن --

 ار؟؟یسام --

برق را  کند،ینفسش را فوت م کشم،یرا روي سرم م پتو
 شیصدا کندیکند، در را باز م یخاموش م

 :شنومیم را

 ! قینارف یحق نداري به رفاقتم شک کن --

 ...دهمیرا محکم روي هم فشار م میچشم ها بنددیرا که م در

 ...چکدینم یاشک

 ...ترکد ینم یبغض

امشب  دیبخوابم... با کنمیم یو سع بندمیرا م میچشم ها

 !.!..بگذرد دیصبح شود... با

 روم،یفرمان نشسته ام و با سرعت سرسام آوري م پشت

 ...زنمی... بوق مزنمیپشت هم چراغ م
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 کند،یبرخورد م یبا جسم نیماش ی... اما وقترمیگیم سبقت

 پر از خون و لخته نیي ماش شهیش یوقت

 ادهیجان ندارد... پ میپاها کنم،ی... ترمز مشودیم خون
 دمکه با او تصادف کر یو به سمت کس شومیم

 شوم،یتر م کیافتاده، نزد نیپشت به من روي زم روم،یم
 را شیبازو نم،ینشیم میکنارش روي پاها

صورت  دنیچرخانم، با د یو به سمت خودم م رمیگیم

 ...رومیو عقب م کشمیغرق خون سامان دستم را م

ام فلج شده،  یکنم اما تارهاي صوت شیصدا خواهمیم
 که شودیداد بزنم و کمک بخواهم اما نم خواهمیم

پشت فرمان  یکس گردم،یبرم نی... به سمت ماششودینم
 نشسته و سرش روي فرمان افتاده، من تنها بودم

 رمیگیو شانه ي مرد را م کنمیرا باز م نیدر ماش نبودم؟؟
 افتد، با یم یسرش روي صندل کشم،یو عقب م

به جنازه  ...زنمیم خیصورت غرق از خون خودم  دنید
 ... به جنازه ي خودم نگاهکنمیي سامان نگاه م

... از ته دل کنمیسقوط م شودیحس م یب می... زانوهاکنمیم

 ..زنمیداد م
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 !سااامان -

 ار؟یسام ،ینیب یپاشو بابا داري خواب م ار،یسام -

پرم، تنم  یاز جا م کنم،یرا باز م میچشم ها... زنمیم پلک

 :پرسد یاز عرق است، بابا م سیخ

 دي؟یبابا؟ باز کابوس د یخوب -

 کردم؟ دارتونیب -

 !آب و بخور نیا ایب -

نگاهش  خورم،ینفس م کیو  رمیگیرا از دستش م وانیل

 :میگویو کالفه م کنمیم

 شدي؟ داریشما خوب شدي؟ از صداي داد من ب -

 !شدمیم داریب دیبا یآره ول -

 :میگویو م کنمیپنجره به آسمان نگاه م از

 چرا؟ هنوز زوده که! -

 !وقت نماز صبحه --

 !آهان -
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کوبم، صداي نگرانش را  یسرم را روي بالش م باز

 :شنومیم

 دوباره؟ ديیخواب سامان و د -

 !خوبم بابا برو نماز تو بخون -

را  میچشم ها رود،یم رونیو از اتاق ب شودیجا بلند م از
 یچشمم به قاب عکس سامان م کنم،یباز م

و  شومیبلند م دس،یفا یباز بخوابم اما ب کنمیم یسع افتد،
 آورد ینه حالم را جا م رم،یگیدوش آب سرد م

 نییو از پله ها پا شومیآماده م کند،یاز گرماي تنم کم م نه
 ساعت هنوز صبح است، سوسن خانم روم،یم

زن  نیا د،یآ یم رونیاز اتاق ب ديیچادر و مقنعه ي سف با
 آورد، یم ادمیمادري ام را  یب یبیبه طرز عج

 :شد برود یم کاش

 !ارمیاالن واست صبحونه م نیمادر، بش ریصبحت بخ -

که  رومیبه سمت در م ند،یشیگفتنش هم به دلم نم مادر

 :کندیصداي بابا متوقفم م

 !بمونه یخال دیصبحانه بخور معدت نبا نیبش اریسام -



 
 

414 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 قهیو چند دق نمینش یم زیمخالفت کرد؟ پشت م شودیم مگر

 دهیچ زیروي م یحانه ي مفصلبعد صب

 :کندینگاهم م رهینوشم، بابا خ یاز چاي را م یکم شود،یم

 حالت بهتره؟ -

 !خوبم -

 ،یکابوسا کرد، روانشناس نیفکري واسه ا هی دیبا -

 ها؟ ،یروانپزشک

 یوقت شوم،یو بلند م خورمیم گریلقمه د کی دهم،ینم جواب
 یدردها از همه طرف حمله کنن، وقت

 دهیو تا خود صبح هم کابوس د ینداشته باش یخوب شب
 ییزهایچ کیدنبال  شودیصبح که م یباش

معتقدم آدم ها  ،یکن یکه شبت را روي آن خال گرديیم
 به شب زشانیهمه چ شوندیم داریصبح ها که ب

 :دارد یبستگ قبل

 نخوردي؟ زيیتو که چ -

 !گهیخوردم د -

 !جا نیا اریرو ب الیشب ناز -
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را کم  نی... امروز همکنمیو نگاهش م گردمیبر م عیسر

 :دارم

 جا؟ نیحاال چرا ا م،یامروز قراري ندار -

تو فقط برو دنبالش،  کنمیدعوتش م رمیگیخودم تماس م -

 مزاحمته؟ هیچ

 :شودیم یدارد عصبان پوف

 !ارمشیم رمیباشه م ؟ینه مزاحم واسه چ -

ضربه اي  نم،ینش یکه م زیپشت م رسم،یکارخانه که م به

 :بهرام است دانمیم دهیند خورد،یبه در م

 بله؟ -

 :کند یو بهرام لبخند به لب نگاهم م شودیباز م در

 خان بداخالق! اریسالم سام -

 :پرسم یم تلخ

 کار داري؟ یچ -

 کوچولو؟ ین یهنوز قهري ن -

 !کنمیبرخورد م گهیبرو به کارت برس وگرنه جور د -
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 :شودیلحنش جدي م شود،یم کینزد

 ؟یبخش یخوردم م زیبگم چ -

 :شودیاز لحن سردم سردم م خودم

 !ستمیبلد ن دنیبخش -

من،  یکی یتو گفت یکی کننیتو دعوا که حلوا پخش نم -

 گفتم مدخرف بود خوبه؟ یمن هر چ

 زنگ زدي؟ یلیبه مهندس جل -

 !یمونیواسم مثل داداش م یدونیتو م اریسام --

 !اتاقم کارش دارم ادیب یبگو سلطان -

 :دیگویو م کندیپرت م زیرا روي م شیگوش کالفه

خراب  نینه ا زنمیمن دارم با تو از خودمون حرف م -

 !شده

فقط در مورد کار صحبت  نجایخودمون وجود نداره، ا -

 !شهیم

 :ردیگیدستم را م شودیم یعصبان

 !ستیمن حرفام کاري ن رونیب میپاشو بر -
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 !ول کن دست مو میبا هم ندار یجز کار حرف -

 گهید یتا نگ دارم؟یمن دست از سرت برم یکنیفکر م -

 !خورمیجا تکون نم نیاز ا یستیدلخور ن

انگار شب قبل با  کندیجوري رفتار م ند،ینش یم زیم پشت

 :رودیباال م میمن نبوده... تن صدا

 !پاشو گمشو برو سر کارت گمیم -

اون حرفا حرفاي دلم  یباور کن دیفقط قبلش با شمیگم م -

 !نبود

 !کدوم حرفا؟ من اخالقم گنده خودمم قبول دارم -

 :خنددیم

 !و که خودمم قبول دارم نیفهم، ا زیاي قربون آدم چ -

 :شودیباز م میگره ي ابروها فقط

 خب پس چه مرگته؟ -

 !حرف دلم نبود کنمیکه گفتم تحملت م یاون گمیم -

 :خنددیاما م پرسمیم جدي

 پس حرف کجات بود؟ -
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 !ایبانمک زيیبخواي نمک بر ییخدا اریسام -

 رون؟یبندازنت ب انیبگم ب ای رونیب ريیبهرام م -

و  گذاردیم زیرا روي م شیدستها کند،یجدي نگاهم م باز

 :شودیبه سمتم خم م یکم

خودم گور مو گم  یاگه بخواي رفاقتمون و به هم بزن -

 !کنمیم

 دارم؟؟ مانیطوري هاست که هنوز به رفاقتش ا چه

 ار؟یسام -

 شک ندارم؟ شیحرف هاطوري هاست که به  چه

 نیتخت، تو ا التیخ کنمیو به زور تحمل نم یمن آدم --

 ( به زوریستیگند ن ديیقدرا که نشون م

)الاقل با من نبودي، فکر کنم ردیگیخنده اش را م جلوي
 ايیمجبوري باهاش راه ب یکه گاه یتنها کس

 !منم

 !خب پاشو برو من کار دارم یلیخ -

 :ستدیا یو مقابلم م شودیبلند م کنمیرا روشن م وتریکامپ

 ؟یستیکه دلخور ن گهید -
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 :ستینه دست بردار ن مینگو تا

 برو بهرام! اینه ب -

 زدیر یرا به هم م میو موها گذاردیرا روي سرم م دستش

 :دیگو یو م

 !دمت گرم -

 !یروان یکنیکار م یچ -

 !سیمخلصم، با اجازه رئ -

نفس راحت  کیمن  گذاردیو م رودیم رونیاتاق ب از

 !.!..بکشم

کردن  یتو فکر مرگم... توان زندگ یفکر کن نکهینه ا "

 "!ندارم

 الیناز

کرده،  رییتغ یساده و دخترانه کل شیآرا نیام با هم چهره
 رنگ رم،یگیدامن بلند لباسم را باال م

ساتن  راهنیپ د،یآ یرنگش به پوست صورتم م یکاربون
 که تا یکوتاه نیبه تن دارم که کت آست یبراق
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رسد را روي آن تنم کردم، موهاي بلند  یام م نهیس ریز

 رسد را ساده یرنگم را که تا روي کمرم م یمشک

است که از  زيیگذاشتم، کفش هاي پاشنه دار تنها چ باز
 دنیکش لیو کصداي دست  ستم،ین یآن راض

 :شودیو مامان وارد اتاق م شنومیرا م هیبق

 اي؟ نهیینازي عروس اومد تو هنوز جلوي آ -

 دامادم هست؟ -

 !راحت باش ایب ونیآقا شینه رفت طبقه ي باال پ -

 رومیبا ذوق به سمتش م مایس دنیبا د رومیم رونیاتاق ب از
 شده، دستش را به بایز تینها یب

لبهاي  شیدندان ها ديیسف زند،یلبخند م فشارم،یم یگرم

 :کندیم باتریاش را ز یصورت

 دلم، مبارك باشه چقدر ناز شدي! زیسالم عز -

 !کردي ریینازي چقدر تغ -

 !نیبش -

 یشانیکه سمت راست پ یفیو به تاج ظر نمینش یم کنارش
 بلند و صفاش زده شده و تا پشت
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 :میگویو م کنمیرفته نگاه م گوشش

هلو  ريیلولو م گنیراست م ما،یخوشگل شدي س یلیخ -

 !گرديیبرم

 یاست، از وقت ییخاله مشغول خوش آمدگو خنددیم بلند
 خانم مسن زل زده توي صورتم کیآمدم 

 :پرسمینظر دارد، معذبم کرده، م ریرفتارم را ز و

 ه؟یکه کنار مامانم نشسته ک یخانوم نیا -

 دیروي دامن سفدسته گل را  کند،ینگاهم را دنبال م ریمس
 و با دستش کندیو پف دارش رها م

 :دهدیگردنش را ماساژ م راستش

 عمه ي حسامه، چطور؟ -

 !کنهینگام م یلیخ -

 :دیگو یخنده م با

 له،یداره، وک دنید یلیپسر داره که خداوک هیواي نازي  -

 !ینیبب دیو با افشیو ق پیت

 اری" به سام کنمیتوي دلم تکرار م کنم،ینگاهش م متعجب

 :دهدیرسد" ادامه م یمن نم
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 جا.. نیقد کوتاه، وزن فکر کنم به نود تا باشه، شکم تا ا -

صداي  رد،یگیم اديیرا از شکمش با فاصله ي ز دستش
 و جوان ترها وسط رودیباالتر م کیموز

 :میخندیو ما همچنان م ندیآ یم

حسن داره، فکر کن  هیآخه خبرش مو هم نداره که بگم  -

 عروس هیخانوم دنبال  نیاون وقت ا

 هیبگه حاج خانوم  ستین یکیخب  گردهیتموم م یچ همه
 نازي تنها یعنینگاه به پسرت بکن بعد، 

 !شغل شه حسنش

 :میگویو م خندمیم

 !ستین زيیکم چ -

 :کندیي درشت شده نگاهم مچشم ها با

 دي؟یپسند دهیند یعنی -

 !شغل خوبم مهمه گمیم رینه خ شیا -

تاج و تور  نیا خوادیچقدر خستم، دلم م ینازي اگه بدون -

 ریو بکنم و مو هام و باز کنم و برم ز

 !دوش
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 کمکت کنم؟ خوايیخب م -

 :کندیچپ نگاهم م چپ

 !مسخره -

 :دهدیم هیو تک کشدیم نییخودش را روي مبل پا یکم

 لم بده؟ دیجوري با نیآخه عروس ا -

 :میگویمتعجب م ندینش یسرعت صاف م با

 !ديیخجالت کشوا چه زود  -

 !انیببند بابا خواهرشوهر مادر شوهر دارن م -

مادرش قد  م،یشویو هر دو به احترام شان بلند م خندمیم
 روي فرم کلشیبلند و چهارشانه است، ه

دارد، صورتش اما خشک و جدي  نیو جاي تحس است
 است، خواهر حسام اما لبخند به لب دارد، بعد از

 :میگویشان م رفتن

 ه؟یت چه جور آدممادرشوهر -

 !اعصاب نداره -

 :میگویو م خندمیم
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 !جوري وجود داره نینگو که هنوزم مادر شوهر ا -

 !نهیجدي و سنگ یلیفقط خ کنهینم تینه اذ -

 شیلباس ها د،یآ یبه سمت مان م دیسع ییدختر دا دیناه
 میستین یمیصم ادیاست، ز باز اديیز

بعد از سالم دستم را  د،یآ یاخالق مان جور در نم چون

 :دیگویو م ردیگیم

 !گهیخودي نشون بده د هی ایپاشو ب -

 .امیمن بعد م دیباشه شما بر -

 :ردیگیرا م مایس دست

 !مایوسط س میپاشو بر -

من  ردیگیرا م مایو دست س رسدیخواهر حسام هم م حنانه
 کنار مامان خواهمیو م شومیهم بلند م

 :شنومیکه صداي خاله را از چارچوب اتاق م نمیبش

 !خورهیداره زنگ م تینازي خاله گوش -

 کیرسانم صداي موز یگفتن اومدم خودم را به اتاق م با
 میو گوش بندمیدر را م شودیبلند م اديیز
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اراده  یب اریشماره سام دنیبا د دارم،یبر م زیاز روي م را

 سست میکه زانوها نیا نم،ینش یروي تخت م

 قی... نفس عمستیقلبم تند دست خودم ن تمیو ر شودیم

 :دهمیسه بار پشت هم... جواب م کشم،یم

 سالم؟ -

و خسته است آن قدر که نگران  فیضع تینها یب شیصدا

 :شومیم

 !منتظرم نییمن پا -

 :میگویمتعجب م ستم،یا یبرق گرفته ها م مثل

 کجا؟ -

 :کندینفسش را فوت م کالفه

 !گهیجلوي خونتون دجلوي دانشگاه،  -

آورم، لبم را با زبان  یم ادیتماس آقاي معتضد را به  تازه
 از کدام دانمیکه نم یو با استرس کنمیتر م

 :دهمیشد جواب م شیدایپ گوري

 مگه پدرتون بهتون نگفت؟ -

 حوصله است؟ یقدر ب نیمرد ا نیا چرا
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 و؟ یچ -

 !منزلتون امیب تونمیمن امشب نم نکهیا -

 :دیشود فهم یرا از لحنش م نیا شودیم یعصبان

مسخره کردي؟ تو و بابا برنامه هاتون و با من هماهنگ  -

 دیاالن با خوره،یبرنم ییبه جا دیکن

 ؟یبگ

کردي؟ من با تمام توانم لبم را گاز  یبودي بغض نم تو

 :رمیگیم

 !گنیخب من فکر کردم پدرتون بهتون م -

 :رودیتند م دانمیم شنوم،یرا م نشیگاز دادن ماش صداي

 یهمه خستگ نیجا با ا نیمن از اون سر شهر اومدم ا -

 کدوم زحمت خبر دادن به چیاون وقت ه

 !واقعا دیخسته نباش د،یو به خودتون نداد من

من قرار نبود خبر بدم، من به پدرتون  ستیمن ن ریتقص -

 دختر خالمه یعروس م،یستیگفتم خونه ن

 !اومدم یحتما م واال
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ي عمرت فرق  شهیبا هم تیلخوري هاد یگاه یدانیم

 سري دلخوري ها هستند که کیدارد، 

دلخور  د،یشن زيیچ کیگفت  زيیچ کی یفالن ییگویم
 دلخورم شد کنم،یم یتالف گریهم شدم شدم د

 یاما گاه م،یآور یجوري از دل هم در م کیفوقش  شد
 جوره هضم چیاز دلخوري ها مثل حاال ه یبعض

... آخ درد یینه دلجو یکن یشود تالف ینه م شود،ینم
 سکوت کردن ها... مثال من نیدارد... اخ درد دارد ا

دلخورش  ای کند؟یم ییدلخور شدم دلجو میاالن بگو اگر
 دلخوري ینه ... گاه ؟؟یو خال شومیکنم آرام م

 ماندیمانند... و تا عمر داري به دلت م یات م نهیتوي س ها
 یکردنش، گاه یکردنش، خال یگفتنش، تالف

 :است یحوصلگ یپر از ب شیصدا شود،یم نهیک هم

 ! خدافظ -

 قلب زبان نفهم چه کار کنم؟ نیبا ا من

 ار؟یآقا سام -

 ..بله دیگویجانم... نم دیگوینم
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 بگو؟ -

 د؟یقدر تند نر نیا شهیم -

 دیزند شا یحرف نم شنوم،یرا م دنشیصداي نفس کش فقط

 :هیتا ده ثان

 د؟یهست اریالو؟ آقا سام -

 !برو به جشن برس خانوم موجه -

 :میگویم دلخور

 د؟یزنیجوري صدا م نیمن اسم دارم چرا من و ا -

دلهره دارد پوستم  شنوم،یرا م زندیبوق بلندي که م صداي
 :کندیرا م

 یرانندگ دیتو روخدا، خسته ا دیبر واشی اریآقا سام -

 !دینکن

و  دیروي آسفالت و ترمز شد کیشدن الست دهیکش صداي
 بوق ممتد تلفن.. قسم بخورم قلبم براي

لرزانم شماره اش  میبا دستها ؟؟،یکنینزد باور م هیثان چند
 عرق نکهی... ازنمینفس نفس م رم،یگیرا م
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بغضم دارد  نکهیا ست،یمهم ن شودیخراب م شمیو ار کنمیم
 نکهیا ست،یمثل دلم هم مهم ن ترکدیم

است  نی.. مهم ا ستیهم مهم ن شودیپر از آب م میچشم ها
 باشد، سالم باشد، امدهیسرش ن یبالئ اریسام

و مدام  شومی... بلند میعنی دهدیو جواب نم خوردیم زنگ
 یو مامان م خوردیضربه اي به در م روم،یراه م

 :کنمیسرگرم م فمیبا ک یخودم را الک د،یآ

 ؟یکنیکار م یچ الیناز -

 ار؟یسام ای... خدالرزدیم میصدا

 !امیاالن م گردمیعطرم مدارم دنبال  -

 حالت خوبه؟ -

 !امیآره شما برو منم االن م -

... شماره اش را چکدیاشک اول م رود،یم خداروشکر
 چکد،ی... اشک دوم مدهدی... جواب نمرمیگیم

 یته دلم خال چکد،یاشک سوم م رم،یگیشماره اش را م باز
 ... حفرهشودیاز قلبم کنده م زيیچ کی شود،یم
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 شیصدا رد،یگی... درست همان نقطه درد مکنمیحس م را

 :افتد یراه م لیس میچشم هااز  شنومیرا که م

 به زنگ؟ یمن و بست هیسوخت چ میگوش -

 :میگویدل ندارد؟ با بغض م یلعنت نیا

 د؟یخوب -

 مگه قراره بد باشم؟ -

 :کنمیهق هق م کشم،یام را باال م ینیب

 ...من... من فکر کردم -

 تو؟ یکنیم هیداري گر -

نفس  قیو عم کنمی... پنجره را باز مزنمینفس م نفس

 :کشمیم

 !جلوم دیچیپ ینیماش کیتصادف نکردم نترس  -

 :است یکه خوب است کاف نی... همدیآ یزدنم نم حرف

 شب جشن دختر خالت؟ هیواسه چ تیگر یبگ شهیم -

سرتون  یفکر کردم بالئ د؟یدیو جواب نم تونیچرا گوش -

 !اومده نگران شدم
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خرد شده و  یبغض لعنت نی.. ادیآ یبند نم یاشک لعنت نیا

 ...دهدیرا خراش م میگلو

 !کردمیبحث م جیراننده ي گ نیمن خوبم داشتم با ا -

 :میگویدانم چرا م ینم

 !باشه -

 باشه؟ یچ -

 !یچیه -

 باشه؟ یچیه -

 ...شودینم الیخیب یطیشرا چیآزاري را در ه مردم

 آخه؟ هیواسه چ تیگر گهیاالن د -

 !دمیترس یلیفقط خ یچیه -

 :دیگویپرده م یو ب رك

 نبودي؟ شگاهیمگه آرا -

 :ردیگیآتش م میها گونه

 هیجور مواقع دخترا اگه جلو شون سر ببرن گر نیا -

 شون خراب نشه تو چه شیکه آرا کننینم
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 ؟یدختري هست جور

 !دست خودم نبود -

 !رسمیمن حساب تو بعد م یول گهیبرو د -

 اهیس میچشم هاپاي  ستمیا یم نهییو جلوي آ بندمیرا م پنجره

 ..شده

 چرا؟ -

من توي  دیاالن من با داديیبه من خبر م دیچون با -

 !رختخوابم باشم

 :شنومیفندك زدنش را م صداي

 !دیبر واشیگفتم که قرار نبود من خبر بدم، توروخدا  -

جوري  نیعمره ا هیخانوم موجه؟ نترس من  یتو خوب -

 !رمیم

افته، من اگه دوتا خواهش بکنم گوش  یم کدفعهیاتفاق  -

 د؟یدیم

 !بگو یول ستمین یآدم حرف گوش کن -

 :ییهمه رك گو نیاز ا خورمیحرص م آي
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تند هم  د،ینکش گاریپشت فرمون س دیکمربندتون و ببند - 

 !دینر

و انگار نه  کنمیانصاف است... من هنوز هق هق م یب

 :انگار گند زده به امشبم

 که شد سه تا؟ نیا -

 !ام یمن راض یشما به دوتا شم عمل کن -

 :دیگو ی... بعد جدي مکندیم سکوت

 !خدافظ -

 :ها و جان کندن هاي من بود یجواب تمام نگران نیا

 باشه؟ دیبد امیبه من پ دیدیاصال رس اریآقا سام -

 توانمینرفته فعال نم ادمیفقط نگرانم...  کنمیروي نم ادهیز

 ...را خرج کنم فقط نگرانم میعاشقانه ها

 :کشدیم قیعم نفس

 ! باشه خدافظ -

 ! ممنون، خدافظ -

را  شمیو باز آرا کنمیپاك م یرا به بدبخت میچشم ها پاي
 و از دارمیام را برم یگوش کنم،یم دیتجد
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ناچار به  کنم،یبا اخم نگاهم م مایس روم،یم رونیب اتاق

 بتمیاعتراض کند بابت غ خواهدیم رومیسمتش م

 :شودیمنصرف م اما

 چشمات چرا سرخه؟ -

 :میگویها چه قدر دروغ م یتازگ

 !حساسه شیچشمام به لوازم آرا -

و همه مشغول صرف غذا  گذردیساعت از مجلس م کی

 !!ستیخبري ن اریشده اند اما از سام

 :سمینو یم شیبرا

 د؟یدیرس -

را  امکیکه صداي پ کنمیم رورویباز با قاشق غذا را ز و

 :نوشته شنوم،یم

 !ریبدم، شب بخ امیرفت پ ادمی -

ام  یو تمام ناراحت کنمیپرت م زیرا روي م یگوش ن؟یهم
 کنم،یم یآب خال وانیل کیرا با خوردن 

شد... تلخ شد... زهر  یمصنوع میتمام خنده ها امشب

 !.!..شد
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 ایقدر رو نیخب نکن جان من... ا دیبگو دیایب ستین یکی

 ات را گل و ندهیقدر آ نیپردازي نکن، ا

 دیایب یکیعشق بت نساز،  کیقدر از  نی... انینب بلبل
 دیایب یکیکند...  دارمیبزند توي گوش من و ب

که  شهیها... خب هم یباف ایرو نیدست بردار از ا دیبگو
 باشد شیباشد که... مثبت اند نیخوش ب دیآدم نبا

 دی... اوووم... خب شاییبا خودت بگو دیبا یه ی... گاهکه
 الیمثال آن طور که من خ دینشود هان؟؟ شا

 ییایرو کنمیقدر که من تصور م نیا دینباشد نه؟؟ شا کنمیم
 با آن روبه رو یوقت تشینباشد ؟؟ و خب نها

 یقدر توي ذوقت نم نی... ایکنیقدر هنگ نم نیا شوي
 منظورم یدانی... مردیگیقدر دلت نم نیخورد... ا

 کیخودت خودت را براي  یگاه میگویم ست؟؟یچ
 آماده کن... نه یی... اتفاق ها یی... رفتار هاییزهایچ

واقع  دیفقط با یها نه... گاه یبخوان اسی هیمدام آ نکهیا
 شناختمیمرد را نم نیکه ا یبود، خب من نیب

قدر مدام بت ساختم و اسطوره... غلط کردم  نیکردم ا غلط
 از مرد پر نیبا خودم هر شب و هرشب گفتم ا
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است و اصال براي بدي جا ندارد با ان  یو خوب تیجذاب

 ...پردازي ها ایرو نی!!! خب گور پدر اشیقد و باال

 دانمیم یبزند و چ خیسردي ها  نیبگو اگر االن قلبم از ا تو
 ست؟؟؟یاز غصه بروم به جهنم حقم ن

 یعشق خوب است... مقدس است... اصال خوده زندگ نیبب
 خانه یقبول داري گاه یاست... ول

خب  کند؟؟یقبول داري کور و کرت م شود؟یکن م خراب

 ...ها تصور کردم نیبهتر از ا یلیرا خ اریمن سام

... دمیکلمه ي عاشقانه اي از او نشن چیتا االن ه دانمیم

 ...نگفته مانیو زندگ ندهیبار از آ کی یحت دانمیم

 !!نیبار گفت " ازت خوشم اومد" هم کیفقط  دانمیم

 گرید خواهدیم ییجورا کیمن را  یعنیها  نیخب هم یول
 عاشق دلخسته ي نکهیهان؟؟ حاال نه ا

اگر تفاهم و شناخت باشد  ینه... ول ردیبم میبرا ایباشد  من
 قبول داري؟؟ خب پس گریخواهد د یمرا م

باور کن از امشب  خ؟؟یقدر  نیقدر سرد،؟ چرا ا نیا چرا
 از مایو دلخوري س دمینفهم زیچ چیه یو عروس
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کردنم مشخص بود و نشد کاري کنم... من نه لوسم نه  کز

 میاهایاز رو کهیت کیفقط مدام  ینازك نارنج

حمام هم نرفتم... افتادم  میدیسوزد... به خانه که رس یم

 ...بود دنیروي تخت و تنها کاري که نکردم خواب

اش خوب  هیفکرها... پدرش گفت روح نیاز ا امان
 چه کار قایو حالش دق هیبراي روح دانمیمن نم ...ستین

 کنم؟؟

.. ذوق روز بعد بردیاست که از ذوق خوابت نم ییها شب

 ...مثال یکه منتظرش هست یاتفاق کیو 

 ...به طور مثال یکه دلتنگش هست یکس دنید ای

 یبعض یاي گاه دهی... دبردیهم از درد خوابت نم یگاه
 اورند؟؟؟ یدردها شبها پدر در م

چه مرگت  قایاالن دق یو فکر کن ینیبش نکهیهم از ا یهگا
 قیدق نکهی... نه ابردیشده خوابت نم

به آن راه، مثال من االن  یزنیو خودت را م یدانی.. میندان
 چرا میگویم یالک یدلم گرفته و ه دانمیم

جشن بودي که؟؟ خوش گذشت که؟؟ و آن صداي  خب؟؟
 سرد بود یلی... "خدیگو یبلند توي مغزم م
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 "!!وانهید

... خواهدیها... من امشب دلم محبت م دیگویرا م اریسام
 بیوقتها عج یبعض ديیآخ ... آخ ... د

 اریي قشنگ؟؟؟ سامحرف هاو آغوش و  یخواهیم محبت
 خب چرا یمغرور است؟؟ قبول ول ست؟؟یبلد ن

 قدر سرد؟؟ نیا

 امکیبخوابم که صداي پ کنمیم یو سع بندمیرا م میچشم ها
 من نی... نوششنومیتلفن همراهم را م

 :نوشته است،

بزرگ چطوره؟؟ جشن خوش  اليیگودز ال،یسالم گودز -

 پس فردا یگذشت؟؟ فردا که جمعس ول

 .!!..بودا یبه چ یچ یکن فیواسم تعر دیبا

و  فهمدیروزها مرا م نیکه ا یدار است که تنها کس خنده

 :سمینویم شیاست؟ برا نینوش فهمدینم

 !گرفتهدلم  -

 :سمینویسرخوش، م قیرف نیفرستد ا یتعجب م شکلک

 ن؟ینوش -
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را صدا  یکس امیتوي پ یوقت داندیم دانمی... مکنمیبغض م و

 :سدینویداغانم... م یعنیبزنم 

 ال؟؟یشده نار یجانم؟؟ چ -

 یکردن م هی... گالخواهدیخدا فقط دلم حرف زدن م به
 من نینوش میبگو خواهمیخواهد... م

از ترس سرعت و تصادف آقا سکته کردم وانگار  امشب
 بده و امیپ ديینه انگار، که من با بغض گفتم رس

 :... اما نوشتمریرفت شب بخ ادمیهم نوشت  آخر

 ه؟یجور هی اریسام -

 بشر: نیتواند جدي باشد ا ینم

تعادل  گمیمسخره کردي؟ من م دونمیو که م نیخب ا -

 اصال آدم گمیعه.. م یگینداره م یروان

اه  گهیترسناکه اصال م نیبابا ا گمیواي.. م یگیم ستین
 ه؟یجور هی یگیبعد تازه م

درد  تیبغض بخندي... دقت کردي گلو انیم شده

 :درد گرفت... نوشتم میگلو رد؟؟یگیم

 !ریخواهشا بخواب چرت نگو شب بخ -
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 :ي خجسته وانهید ستیبردار ن دست

و بخواب... آدم  کوفت و بخواب درد و بخواب زهرمار -

 بخواب؟؟ بگو اون یگیو م یکنیو نگران م

فکر کردي  کمیکرده که تو فقط  ییباز چه هنرنما ناسوریدا
 ه؟یجور هی

 پس؟ دی... چرا اشکم چکخندمیبار م نیا

 !حوصلس یسرد و ب یلیخ گمیفقط م ونهید یچیه -

 یمثال شب مهمون دي؟؟یاالن فهم ناروینازي ا یلیخداوک -

 تو شکمش و گفت تکرار نشه یکه رفت

 ه؟یشوخ و با نمک و مامان یلیموقع فکر کردي خ اون
 یفکر کردي گوله نمکه بچم؟ البد با خود تم گفت

به من گفت  سادیکاره وا هی ارویچه حوصله اي داشت  اوه
 تکرار نشه آره؟

من بغض  یول یخنده دار است و شوخ شیحرف ها دانمیم
 نی... اولدارید نیاول ادآوريی... از کنمیم

آن شب را  اری... من سامدیگویراست م نی... نوشمکالمه
 چرا؟؟ یدانیم یروزها... ول نیفراموش کرده ام ا
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نه؟؟ فقط  گریبزرگ بود د لمیخودش آمد سراغم... دل چون

 :سمینویم

 !ادیخوابم م نینوش -

 ...ستیحالم خوب ن داندیم

 دونمیحالت عوض بشه وگرنه م کنمیم یبه خدا شوخ -

 کارت یفقط بگو چرا؟ چ یستیخوب ن

 کرده؟

 !نیکوچولو دلم شکست هم کیفقط امشب  من

 یمیصم کمی خوادیفقط دلم م دمشیکاري نکرده، اصال ند -

 !تر رفتار کنه

 :بد است یلیحالم خ یعنیدفاع کند  نینوش

 دیکار کنه بدبخت، محرم بودي شا یاي بابا نازي خب چ -

خبرت بغلت کنه که  خوادیاالن بچه دستش بستس،م یول
رفتار  نیکنه بدبخت؟ واال با ا کاری.. خب چ.نچ.. استغفرهللاا

 کلمه ي عاشقانه هام بگه بهش بپري بگه هی ترسهیتو م

 !.!..جهنم میریاالن م آخ
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بچه شدم نه... دنبال حرف و بهانه ام  یفکر کن نکهیا نه

 :براي آرام شدن

 !بخواب بابا یسینویقدر م نیداري اچه حوصله اي  -

حرف زدم انگشتام  مایقدر با ن نیمن عادت دارم واال ا -

 اریسام گمیو جدي م نیتاول زده، نازي ا

که تو خونه بره  نایاون دسته مرداي جدي و خشنه، از ا از
 تا نیزم دیازوداج کن دیگرگ، شا رونیهستن ب

دو نفره  مردا کال فقط تو خلوت یفرق کنه، بعض آسمون

 !ریشبت بخ زمی!بخواب عزکننیعاشقانه رفتار م

بغضم هنوز هست  ؟؟یکن یآرام شدم سرزنشم نم میبگو
 واری.. به در دگرید دهدیفقط گلو خراش نم

 ریکه شب بخ نی..فقط هست... به نوشکوبدیام نم حنجره
 شیها یامشب را با تلخ کنمیم یسع میگویم

کنم... و فقط فکر کنم امشب تنها جشن دختر خاله  فراموش

 ! ...ام بود و بس

سرماي  یعمر تحمل کنم ول کی توانمیزمستان خدا را م "

 "اندازد یانسان ها مرا از پاي در م

 )اریسام(
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 روم، سوسن خانم با ذوق و انرژي یم نییپله ها پا از

آماده کردن ناهار است... گفته بود منتظر تنها خانم  مشغول
 خونه است، بابا هم گفته بود عجب نیا

حوصله  یو ب جیخانم خونه... من هم گ نیاي است ا فرشته
 زده بودم، کتم را که شخندین شانیحرف هابه 

به  شود،یوارد خانه م دیبابا با پاکت هاي خر کنمیم تنم

 :رمیگیو پاکت ها را م رومیسمتش م

 من برم؟ دیچرا نگفت -

 :ستیمن خوش ن زیچ چیبه ه دلش

 دنبالش؟ ريیرفتم، داري م یخودم م دیبا -

 :میگویو م گذارمیرا روي کانتر م پاکتها

 ست؟یمراسم ن گهیدفعه که د نیآره، ا -

 :ي من عادت کردهحرف ها یتلخ به

فراموش کردم خبرت کنم، زودتر برو  شبیگفتم که د -

 !منتظره

بعد  رم،یگیو شماره اش را م کنمیخانه شان ترمز م جلوي

 :دهدیاز بوق اول جواب م
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 !سالم. اومدم -

سالم دادن  نیا کنم،یو تلفن را قطع م رمیگیرا گاز م لبم
 که نیخاص است... سوار ماش شیها

 :کندیبا لبخند نگاهم م شودیم

 د؟یدوباره سالم، خوب -

 سالم! کیمن و بابا... عل یکشت -

همان طور که کمربندش را  کنم،ی... حرکت مخنددیم

 :دیگویم بنددیم

 !شرمنده شبیبازم بابت د -

 دانمینم یکالفه ام ول خواهد،یم گاریچرا دلم س دانمینم
 خواهمیو م کنمیرا روشن م گاریچرا؟؟؟ س

 شنوم،یببرم که صداي سرفه اش را م میسمت لبها به
 یمصنوع شیسرفه ها کنم،یمتعجب نگاهش م

 :فرشته ي بابا نیا است

 هنوز روشن نکرده خفه شدي؟ -

 :دیگویوم کندیخنده سرفه م با

 ! شما یاالن خفه م اریآقا سام -
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سرم  کند،یکه بلند تر سرفه م زنمیم گاریبه س یمحکم پک

 و پک دهمیرا به عالمت تاسف تکان م

 :دیگویم یکه با ناراحت زنمیرا م دومم

 دیکشیو م گارتونیشما س ممیریجا بم نیفکر کنم من ا -

 نه؟

 :گوش من خیب زندیبچه ها مدام نق م مثل

 ! آره -

واقعا با همه ي  یقهر کند و حرف نزند ول کردمیم فکر

 :دخترها فرق دارد

 شه؟ینم دیکه نکش شهیم یچ دیکشیم گاریس -

را  شهیش رد،یگیخنده ام م دنشیاز طرز سوال پرس قتایحق
 رونیرا ب گاریو خاکستر س دهمیم نییپا

 :زمیر یم

 با شما بودم؟ اریآقا سام -

 !نبره نیهمونم از ب یکیمنتها اگه  شمیآروم م کمی -

و خودش را به  شودیکه از تندي لحنم مچاله تر م نمیب یم
 را با گاریکند، س یتر م کیدر نزد
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با انگشت  دهم،یرا باال م شهیو ش کنمیپرت م تیعصبان

 افهیق نیاندازد، با ا یخط م شهیاشاره اش روي ش

 :قبرستان احتماال رومیراست م کیپدرم  شیپ برود

 خانوم موجه؟ -

 :ستیقهر کردن بلد ن دیگویم راست

 !من اسم دارم -

 اد؟یبدت م گاریاز س -

 :دیگویکمال ناباوري م در

 !نه -

 :دیگویبا ذوق م زنم،یرا دور م دانیو م زنمیم راهنما

 نه؟ ادیداره برف م -

 !دونمینم -

 !دمید دیدونه ي سفمن چند تا  -

 برف دوست داري؟ -

 گرددیبر م شود،یدلخوري اش از لحن تند و بدم دود م کال

 :دیگویسمتم و م
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 !ایلیخ یعنی یلیخ گمی... میلیخ -

 :لبخند نزنم توانمینم

 !نکن یخودزن دمیخب فهم -

 :دیگویو م خنددیم

 یلیآخه من کال خ شم،یمثل بچه ها م ادیواي برف که ب -

 تونمینم ادیام، بعد برف که م ییسرما

 !شمیم ضیمر یلیخ نیبرف بازي واسه هم نرم

 :پرسم یم یبدجنس با

 اد؟یبرف ب یفقط وقت -

 :پرسم یو م کندینگاهم م جیگ

 ؟یشیمثل بچه ها م -

 :دیگویو م ردیگیرا گاز م لبش

 !دیکنیم تیهمش آدم و اذ -

حس کردم فقط مخصوص  دانمیبغض داشت... نم حرفش
 حاال نبود... حس کردم دلش پر است از

 :فقط به خاطر بابا و قلبش م،یبا حال نرمال برو دیبا من،
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 دوست داري؟ گاریپس س -

خنده اي همان طور که با انگشت  ایعکس العمل  بدون

 :دهدیجواب م کندیبازي م شیها

 !اهوم -

باشد  انگار که تازه متوجه ي سوالم و جوابش شده بعد

 :کندینگاهم م عیسر

بخدا من تا حاال  د؟یدونیم یعنی... زهیچ یعنینه نه...  -

 !نزدم گاریدست به س

 :یهمه سادگ نیلبخند نزنم به ا توانمینم

 !دونم بابا سکته کردي نفس بکش یم -

من  دیدونیدر موردم، م دیوقت فکر بد نکن هیآخه گفتم  -

 گاریبار ژست س هیفقط دوست دارم 

 !نیو تجربه کنم، هم دنیکش

 :دیکشیپاکت پاکت م دایژست؟؟ و فقط

 فقط ژست شو؟ -

 هیهاشو به خاطر  هیدوست ندارم آدم ر یول گه،یآره د -

 !آرامش مسخره و کم نابود کنه
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آرامشش کم و مسخرس، امتحان کردي  یدونیاز کجا م - 

 مگه؟

 :دیگویاعتراض بامزه اي م با

 ار؟یعه آقا سام -

 ه؟یچ -

 دونهیم یهر آدم عاقل گهیخواد که د یتجربه نمخب  -

 و خورهیآرامشش به درد نم گاریس

 !یآروم ش زيیچ نیکه با همچ مسخرس

 :دیگویو م ردیگیرا جلوي دهانش م شیدستها بعد

 !نننیههه -

که با  خندمی... همچنان مردیگیام از لبخند فاصله م خنده
 و کندیچشم هاي درشت شده نگاهم م

 :دیگویم

 .!.کنما نیتوه خواستمیبخدا نم دیببخش -

 :کنمینگاه م ابانیبه خ شهیش از

 د؟یخندیخب چرا م -
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 آره؟ ستمین یپس من آدم عاقل -

 !دیواي تو رو خدا نگ -

 !ادایکنن بدم م نیکه به مردا توه ییمن از خانوما -

 دیحواسم نبود ببخش ستم،ین نیمن اصال اهل توه دیباور کن -

 باشه؟ گهید

و  کنمیرا خاموش م نیماش کنم،یانه ترمز مخ جلوي
 همچنان نمیبیشوم که م ادهیپ خواهمیم

 :کنمینگاهش م نشسته،

 د؟یارینم فیتشر -

 !نداشتم بخدا نیمن قصد توه -

 ! نییپا ایباشه بابا قبول ب -

 د،یفهم شودیرا از حالت صورتش م نیگرفته شده ا حالش

 :به حساب من گذاردیبابا م دانمیم

 موجه؟ خانوم -

 بله؟ -

 نکهی... نه ادهمی... تمام توانم را به خرج مکنمیم مکث

 ...خواهمینشود... نم
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 !بخندي خوشگل تري -

اندازد،  ینم ریبار سرش را ز نیا یحت کند،ینگاهم م مات
 کشد،ینفس هم نم کنمیفکر م یحت

ام  وانهیي مثال عاشقانه... بابا دحرف ها نیاز ا متنفرم
 و حرصم و را سر در شومیم ادهینکند شانس آوردم، پ

 شیرا توي دستها فشیبند ک شود،یم ادهیپ کنم،یم یخال
 قدر شوکه شده از حرف من؟؟ نیمچاله کرده، ا

سوسن خانم اسپند به دست به سمتش  میشویخانه که م وارد
 و کتم را کنمیکالفه نفسم را فوت م رود،یم

 :کندیابراز محبت م زیر کیآورم، سوسن خانم  یم در

قربونت برم خانوم، چشمم کف پات، چشم حسود  یااله -

 یخوش اومدي، خوب شاال،یبترکه ا

 دخترم؟

 خوب بودن؟ خانواده

و پا روي  دهمیروي کاناپه لم م رسد،یبا خنده از راه م بابا
 که با لبخند الیاندازم، به طرف ناز یپا م

قدم جلو  کی الیناز د،رویم ستادهیگونه هاي گل انداخته ا و

 :دیگو یو آرام م رودیم
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 د؟یسالم پدر جان، خوب -

 جان؟؟ پدر

خوش اومدي  یلیسالم به روي ماهت بابا جون، خ -

 !نیبرو بش ستاديیچرا ا زم،یعز

فوت  الیو به ناز خواندیم زيیچ کیلب  ریخانم ز سوسن
 بابا و زنم،یرا چنگ م میموها کند،یم

 :پرسد یو م کندیرا نگاه م الیبابا ناز نند،ینش یهم م الیناز

 چه خبر؟؟ خانواده خوب بودن؟ یخب خانوم -

 :آرام است یلیخ شیصدا

 !بله سالم رسوندن خدمتتون ،یسالمت -

تو  فیک اریسالمت باشن، پاشو برو باال پالتو تو در ب -

 خوامیبابا جون، بعد م میناهار بخور ایبزار ب

 بوده تا حاال؟ ایخان چه طور  اریسام نیبپرسم ا ازت

... بابا مرگ من دهمیرا محکم روي هم فشار م میچشم ها

 :کند یطوفان به پا نکن، نگاهم م

 !رو ببر اتاقت و نشون بده الیناز اریسام -
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و  کنمیاتاقم را باز م م،دریرویدو از پله ها باال م هر

 نفس شودیوارد اتاقم که م کنم،ینگاهش م

آورد که چشمش  یو اش را از تنش در مپالت کشد،یم قیعم
 یم واریبه تابلو عکس من و سامان روي د

 :کندیو بعد نگاهم م کندیاي عکس را نگاه م هیچند ثان افتد،

 !خدا رحمتشون کنه -

 !نییپا ایو لباست و بزار ب فیک -

 :دیگو یو با ذوق م رودیسمت پنجره م به

 ! اریآقا سام ادیواي داره برف م -

به بابا  زيیاز دلخوري ها چ میچه طوري بگو دانمینم

 :دینگو

 رون؟یبرم ب شهیم اریآقا سام -

 امتیبابا ق ،یاز سرعت در رانندگ یبزند حت یحرف دانمیم

 :کندیم

برف قابل  گمیبارون عاشقانه تره، من م گهیم نینوش -

 یول یشیم سیلمس تره، با بارون فقط خ
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خاطره بسازي، مثل برف بازي، آدم  یکل یتونیبرف م با

 د؟؟یقبول دار ،یبرف

 یب کند،ینگاهم م ستم،یا یکنارش مقابل پنجره م درست

 :میگویم شیحرف هاتوجه به 

 شیاز دلخوري هاي که پ خوادیدلم نم ضه،یبابا قلبش مر -

 !بدونه زيیاومد چ

 :فرشته ي بابا نیا کندیاصل مطلب را رها م شهیهم

 !دیمراقب شون باش یلیخ دیبا رم،یبم یااله ،یآخ -

 :شیچشم هاتوي  زنمیم زل

 ج؟یگفتم خانوم گ یمن چ ديیفهم -

 :شودیشوکه م تمیجد از

 یبرم همه چ ستمیمن که بچه ن دم،ی... آره فهمیعنیمن..  -

 !و بگم

 !خب حاال بغض نکن -

 :ترسد یمن م تیاخم و جد نیاندازه از ا یندارم ب شک

 !دیکنیخب همش آدم و دعوا م -
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هاي شلوار  بیرا داخل ج میدستها کنم،ینگاهش م متعجب

 :برم یرنگم م یطوس

 کنم؟یمن دعوا م -

اندازد، دقت نکرده بودم، مژه هاي  یم ریرا ز سرش
 مانده االن بغض کند و سر نیدارد، هم یقشنگ

 چه طوري هاست؟؟ دنیناهار دلخور باشد، ناز کش زیم

 با شما بودم؟ -

 !ناهار پدرتون منتظرن میبر -

 !زهیخاله ر هیطور نیمدلم ا کنمیمن دعوا نم -

تعجب  کند،یو متعجب نگاهم م کندیسرش را بلند م عیسر

 :شود یمثل خرگوش م کندیکه م

جوري صدا  نیمن ا یمن اسم دارم شما ه اریخب آقا سام -

 !دیزنیم

 اصل مطلب را فراموش کرد: باز

 م؟یبر ؟یاالن خوب -

 !میبله بر -
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و باز به دانه هاي  ستادهیا نمیبیکه م رومیسمت در م به
 شده، نفسم را کالفه فوت رهیبرف خ زیر

 :کنمیم

 ننه سرما؟ -

لبخندم امروز چه خودي  کند،یبار با خنده نگاهم م نیا

 :دهدینشان م

 خب؟ دیگیبه من م هیچ نایا اریآقا سام -

 :میگویم یاخم مصنوع با

 !کرد عه خیبابا غذا  میبر ایب -

 !آهان باشه چشم -

 یخسته ام کاف یکه بدان نیام پاي خودم... هم ییتنها "

 آوري یست، قبل ترها گفته بودم تاب نم

 ".!!..حوصله را یروزهاي ب نیا منه

 الیناز

 اديیحاال تو فکر کن من ز م،یمشغول صرف غذا بود همه
 چرا از دانمینم یجنبه شده ام ول یب
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قدر حالم  نیا شیزد و خنده ها نیکه توي ماش یحرف ذوق

 نیاز ا شتریکنم... ب یخوب است... نگاهش م

را  وانمیآقاي معتضد ل کند،یغذا بخورد با غذا بازي م که

 :پرسد یو م کندیپر از نوشابه م

 خانوم؟ الیناز یهست یاز پسر من که راض -

پدر دنبال  نیا دانمینگاهم کند، من نم کندیرا بلند نم سرش
 زنمیفقط لبخند م قا؟؟یدق گرددیچه م

 :دهدیخوشبختانه ادامه م که

 !دیایبه هم م یلیبه قول سوسن خانوم شما دو نفر خ -

 ...خنده اش آرامش بخش است باور کن صداي

کرد بگو  ینکرده بداخالق ییمرد جوان من خدا نیاگه ا -

 !نشیخودم سرش و بزارم رو س

به  نیبب د،ید شودیرا م شیچشم هااما غم  دیگویخنده م با
 سر ییزهایچ کیخانه  نیجان خودم در ا

با خودشان هم رو  کنمیحس م یدانی... مستین شیجا
 به اديیز شانیغم ها کنمیحس م ستند،یراست ن

 :کنمیلب باز م د،یآ یم چشم
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 !نه بابا خدا نکنه -

از هر دوتون  ندهیجان مطمئنا پدرت تا چند روز آ الیناز -

 طول ادیچون قرار شد ز خواد،یجواب م

 نمیبگو بب یسخت باشه ول دیگفتنش واست شا دونمیم نکشه،
 بودي؟ به یراض اریحاال از سام نیبابا تا هم

 هست؟ با اخالقاش آشنا شدي؟ یمرد زندگ نظرت

سرش را  اریگذرم، بالخره سام یغذا خوردن م ریخ از
 کند، یآورد و با اخم به پدرش نگاه م یباال م

 :زندیم خی میسر تا پا نهوایمن د و

 بگم االن؟ یچ دونمیمن... آخه... نم -

 دانمینم قایدستپاچه شده باشم نه فقط االن دق یلیخ نکهیا نه
 را پر وانیکالفه ل اریسام م؟؟یچه بگو

آقاي معتضد مرگ من  خورد،ینفس م کیو  کندیآب م از

 :ایکوتاه ب

هنوز زود باشه  دیمعذبت کنم دخترم، اصال شا خوامینم -

 سواال، غذا تو بخور نیا دنیواسه پرس

 !بابا
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 ...که نه قیعم نفس

 ...راحت که نه نفس

بعد از صرف  ،ی... حبس شده بود لعنتکشمینفس م فقط

 :دیگویغذا آقاي معتضد م

 !ییرایتوي پذ میجان پاشو بر الیناز -

 یحت اریسام کند،یخانم با لبخند ظرفها را جمع م سوسن
 و جلوي شودیکند، بلند م ینگاهم نم

و  شومیبلند م کند،یو روشنش م ندینش یم ونیزیتلو

 :میگویم

 !به سوسن خانم کمک کنم خوامیم -

مهربان است... از آن لبخند ها دارد که قوت قلب  لبخندش

 :ريیگیم

 !زمیعز یخواد بابا جان تو مهمون ینم -

 !شمیم تیاذ یلیجوري خ نیآخه من ا -

 :کندیرا نوازش م میخانم بازو سوسن

قربونت  نیعادت دارم برو بش نهیمادر جان من کارم ا -

 !؟یشیم تیاذ یبرم واسه چ
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 !کمکتون کنم دیبده، اجازه بد یلیجوري خ نیآخه ا -

 :کندیمعتضد مخالفت م آقاي

کمک کنه نگران دست تنها بودن سوسن  اریسام گمیم -

 خوبه؟؟ یخانم نباش

از سوسن  تور،یزل زده به ماناما  اریسام م،یخندیسه م هر
 و همراه آقاي معتضد کنمیخانم تشکر م

 :دیگویآقاي معتضد م نم،ینش یکاناپه م روي

 !نشه تیاذ الیپاشو به سوسن خانم کمک کن ناز اریسام -

 شود،یباز نم شیگره ي ابروها رم،یگیخنده لبم را گاز م با

 :دیگویفقط م

 !عادت دارن شونینشو ا تیاذ -

ي حرف هاو  ندیگوشم بنش خیب دیایتوقع ندارم االن ب نیبب
 دهد نه... توقع ندارم مدام لمیقشنگ تحو

کند مثال نه... فقط حرف  یرا داشته باشد و مهربان میهوا

 ...نگاهش حس ندارد یاست... چرا حت نیمن ا

لبخند  گریاست... آقاي معتضد هم د یاست... خال سرد
 را خاموش ونیزیدارد و تلو یندارد، کنترل را بر م
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را  شیو پدرش فقط پا کشدیم قینفس عم اریسام کند،یم

 ده،یرنگش هم پر کنم،ینگاهش م دهد،یتکان م

 :جا چه خبر شده نیا ایخدا

 پدرجان حالتون خوبه؟؟ -

چشم توي  اریسام دانمینم کند،ینگاه م اریبه سام رهیخ
 را به حالت شیکه دستها خواندیچه م شیها

 :دیگو یآورد و آرام م یباال م میتسل

 !من مخلص شمام هستم -

حال خراب از کجا  نیبا ا دانمیلبخندي که نم کیبا  بعد

 :کندیآورد نگاهم م

برف؟؟ برو لباست و بپوش  ریبري ز یخواست یمگه نم -

 !میبر

 :زندیو لبخند م کندیمعتضد نگاهم م آقاي

 برو دخترم! -

 :کنمینگاهش م م،یشویم اطیدو وارد ح هر

 د؟یپوش یشما لباس گرم نم -

 !ستیسردم ن -
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 یترسم اما م ینشسته، م نیبرف روي زم یفقط کم یکم

 :پرسم

 چشون شد؟ هویپدرتون  -

 !توي خونه میسردت شد بگو بر یلیخ -

را رو  میبه جواب دادن ندارد، کف دستها یلیتما یعنی نیا

 :پرسم یو م رمیگیبه آسمان م

 من چند تا سوال بپرسم؟ دیحوصله دار -

نگاهم  نهیدست به س دهد،یم هیتک واریو به د ستدیا یم
 و به ستمیا یمن هم کنارش م کند،یم

 :کنمیم هیتک وارید

 د؟یکنیم کاریچ دیش یم یعصبان یشما وقت -

 !بشم یعصبان یو ک یداره از چ یبستگ -

 داند؟ینم یعنیام هستم  ندهینگران خودم و آ من

 بد باشه؟؟ یلیکارمم خ مثال از من، -

 :کنمیرخ پر از اخمش نگاه م مین به

 !گهید زنهیداد م شهیم یعصبان یخب آدم وقت -
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 د؟یزن یشما سر من داد م یعنی -

 :نالد یو م زندیم واریرا هم به د سرش

 تو؟ یپرس یم هیچ نایا -

 ! بشناسمتون شتریب خوامیخب م -

 ؟یکنیکار م یتو خودت چ -

 شتریب یعنی کنم،یسکوت م شمیم یعصبان یمن؟؟ من وقت -

 دوست دارم اون موقع تنهاي تنها

اگه  دیحرف نزنم تا آروم بشم، البته شا یکس چیو با ه باشم

 .شم مثل شما ممکنه داد بزنم یعصبان ادیز

 :کردم غبطه خورد حس

 !خوبه یلیخوبه... خ -

 د؟یزن یخب شما فقط داد م -

 سر تو داد نزنم خوبه؟ دمیمن قول م -

 :خندد ی... نمخندمیم

 د؟یدار یدست بزن چ -

 :کندیبار متعجب نگاهم م نیا
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 !کنم دایشم دست بزنم پ یعصبان یلیخ دیشا دونمینم -

 :زندیام م قهینبض شق کنم،یبهت و نا باوري نگاهش م با

 د؟یزن یم ندتونمیزن ا یحت یعنی -

 :لبخند کمرنگ به لب دارد کی... کندیم نگاهم

 ؟یواسه خودت نگران -

 ! لطفا دیجواب من و بد -

 :دیگویدر کمال خون سردي م یکنیم باور

 !بزنم دیآره شا -

 :سوزد یدارد م میاهایباز بغض ها آمدند، باز رو اه

 د؟یزنیم یبا چ -

 :بودم دهیرا ند دنشی... بلند خندخنددی... بلند هم مخنددیم

 !کنه؟یهم م یمگه فرق -

 :یالیخ یهمه ب نیاز ا خورمیحرص م اي

 !آره شما بگو -

 انتخاب کنه! تونهیدست، زنم م دمیبا کمربند شا -
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دست روي زن بلند  ادینه؟؟ دلتون م دیکنیم تمیاذ دیدار - 

 د؟یکن

 !آره چه جورم -

 یکه م رومیشود... به سمت پله ها م یسردم م شتریب

 :دیگو

 کجا ننه سرما؟ -

 !م شدسرد -

 دي؟یترس -

 !نه -

 !جا نیا ایب -

 یگاه زد،یر یترکد، برگردم اشکم م یبغضم م برگردم
 مرد نیمن ا اهايیرو اریسام کنمیحس م

 :... من اشتباه گرفتمستین

 با شما بودم؟ زهیخاله ر -

 !برم تو خونه خوامیسردمه، م -

 :رگه هاي خنده ندارد... جدي و خشن گرید شیصدا
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 !جا نیا ایب گمیبهت م -

 اندازم: یم ریام ز قهیو سرم را تا  گردمیم بر

 !قدر زود باور باشه نیآدم ا ستیخوب ن -

 ...دهمینم جواب

من هر اخالق گندي داشته باشم دست بزن ندارم خاله  -

 روي زن؟؟ زنا رو ؟یاونم ک زه،یر

 !رنیم یم یکن فوتشون

قدر زود  نیچرا ا یدانیجناب معتضد آرام نشدم... م نه
 باورم شد؟؟ چون به اخالق و برخوردش

 :از نظرم خوردیم

 دي؟یشن -

 !بله -

 ؟ یانداخت ریبله و بال چرا سرت و ز -

با آن  ای... بغض دارم... لوس شدم؟؟ میگو یبه تو م فقط
 زد توقع ام باال نیکه توي ماش یحرف

 :را نداشتم یشوخ نیا یو انتظار حت رفته
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 !کنم، من دست بزن ندارم نترس تتیخواستم اذ یم -

را  میکه مشت ها نیا خواهد؟؟یچه م قایدلم االن دق یدانیم

 :اي مردانه اش نهیمحکم بزنم توي س

 !باشه -

 باشه؟ یچ -

 و قبول کردم! دیدست بزن ندار نکهیا -

 حاال چرا باز بغض کردي؟ -

 !همه ضعف... لعنت نیلعنت به ا د؟؟یلرز میصدا مگر

 !بغض نکردم -

 سواالت تموم شد؟ -

 تیبرا دانمی... نمدهمیو بغضم را قورت م کنمیم نگاهش
 نه... حس کردم بغضم ایاتفاق افتاده 

 :دیکش ریبا قلبم اثابت کرد... قلبم ت محکم

 ! تون و دوست داشتم نه حرف آخرتون و ینه شوخ -

 :پرسد یم بیهم در کمال خون سردي دست به ج باز

 گه؟یبود د یحرف آخرم چ -
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 !رنیم یم دیخانوما رو فوت کن نکهیا -

که آقاي معتضد با لبخند از پنجره  نمیبی... مخنددیم باز
 رود، صداي یبعد م یو کم کندیتماشا م

 است؟؟ ابیقدر کم نیهاي پسرش ا خنده

 د؟یخندیخب چرا م -

 !اي ونهیدختر تو واقعا د -

حرفتون قشنگ نبود، ما خانوما  گمیخب م ونم؟یمن د -

 ستم،ین یاما مردن میو حساس هست فیلط

 !میهم محکم و قوي هست یلیخ فتهیب پاش

خوبه؟  دیبابا قوي... محکم... باشه اصال شما خانوما خدا -

 !گهیول کن د

بحث کنم و دلخور بمانم اما  خواهمی... مرمیگیرا گاز م لبم
 حالم را انیم نیا ییزهایچ کیخب 

 ی... مثل شوخشیکرد ... مثل صداي بلند خنده ها عوض
 که خشن نیکردنش... خب هم تیاذ ایکردن 

 نبود؟؟ گرینبوده خوب بود د نیجدي و سنگ و

 !درست کنم یکاش برف تند بشه آدم برف -
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 سوال نداري؟ گهید -

 !دست شما درد نکنه رینه خ -

 :میگویکه م رودیو به سمت پله ها م خنددیم

 تو خونه؟ دیر یم -

 دت نبود تو؟پشت بوم، مگه سر رمینه م -

 م؟یبمون گهید کمی -

 :ستدیا یحرف روي پله ها م بدون

 د؟یبرف و دوست دار یشما چ -

 !نه -

 د؟یچرا؟؟ پس حتما بارون و دوست دار -

دوست دارم به اندازه ي انگشتهاي  ایکه تو دن ییزاینه، چ -

 !رسهیدستتم نم

 ه،یدوست داشتن زایچ یلیخ ایدن نیشه؟ ا یواقعا؟ مگه م -

 کمون، نیبرف، بارون، گل، آسمون، رنگ

 !.!..زایچ یلیمهتاب... خ آفتاب

 !و دوست داري زیخوبه که همه چ -
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توي پارك  میرفت نیمن و نوش داومدیچند بار که برف شد - 

 درست یدانشگاه و آدم برف کینزد

 یخوش م یاومدن کمک، کل یکم کم همه م م،یکرد

 !دوست دارم یلیگذشت، اون پارکم خ

 :میگویو م رومیروشن کند، جلوتر م گاریس خواهدیم

 د؟ینکش شهیم -

 :دیگویترسم، فقط م یم شیچشم هااز  کند،ینگاهم م رهیخ

 !گهید میبر -

نه خبري از آقاي معتضد است  م،یشویدو وارد خانه م هر
 و رودیم نهینه سوسن خانم، به سمت شوم

 :دیگو یم

 !یجا گرم ش نیا نیبش ایب -

که صداي سوسن  مینینش یمقابلش م نهیمبل کنار شوم روي

 :شنومیخانم را م

 اي؟یلحظه ب هی شهیجان م الیناز -

را بسته  شیچشم هاداده و  هیمبل تک یکه به پشت اریسام به
 را شیچشم ها... گفته بودم کنمینگاه م
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و وارد  شومیدوست دارم؟؟ از جا بلند م تینها یب

 اب وانیل کیکه  یسوسن خانم بشقاب شوم،یآشپزخانه م

 ! دیایبسته قرص داخلش است به سمتم م کی و

 :دیگو یو م زندیلبخند م یمهربان با

 رزنیبخوره، واال به حرف من پ اریقرص و بده سام نیا -

 بهش یاگه تونست ده،یکه گوش نم

 یکیظهر  یکیصبح داره  یکیکن قرصاش و،  ادآوريی

 !هم شب

تفاوت  یاش ب یقدر به خودش و سالمت نیآدم ا شودیم مگر
 من هم رم،یگیباشد؟؟ بشقاب را م

 :زنمیم لبخند

 !چشم حتما -

به دست نشسته  یگوش نمیبیم رومیم رونیآشپزخانه که ب از
 بشقاب را به کند،یم پیتا زيیچ کیو 

 :رمیگیم سمتش

 ار؟یآقا سام -

 :کندیو نگاهم م کندیرا بلند م سرش
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 کارش کنم؟ یچ -

 !دیتون و بخورقرص  -

 !اي بابا -

 :گذاردیم زیو روي م ردیگیرا م بشقاب

 !گهید دیبخور -

 !خورمیباشه م -

 نماز مو بخونم؟ تونمیمن کجا م -

 فهممش،یجوري که نم کی کند،ینگاهم م یجور خاص کی
 شناسم، از ینگاه را نم نیمن جنس ا

اندازم، از  یم ریو سرم را ز شومیاش معذب م رهیخ نگاه

 :زارمیهمه فاصله ب نیا

 !برو اتاقم -

 خنددیم یوقت دیفهمیم کاش

 ...من

 ...دلم

 ...قلبم
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 ..روحم

اخم ها را از  نیا توانستمی... کاش ممیریگیم یآرامش چه
 نیاش بردارم و ببرم دور تر یشانیروي پ

 :میگویچالشان کنم، فقط م نقطه

 !ممنون -

 :شنومیرا م فشیاز پله ها باال بروم که صداي ضع خوامیم

 جانماز داري؟ -

 !هست فمیبله توي ک -

 !برو -

 یچه حس و حال خوب یاگر بدان شوم،یاتاقش م وارد
 اتاق... راه نیتوي ا دنیاست... نفس کش

قدر دوست  نیاتاق را ا نیچرا ا دانمی... نشستن... نمرفتن
 را فمیمردانه است، ک اديیز زشیدارم... همه چ

 ادمیآورم، تازه  یم رونیو چادر و جانمازم را ب دارمیبرم
 و کنمیکالفه در را باز م دم،یافتد قبله را نپرس یم

مشغول  شنومیرا م شیکه صدا رومیم نییپله ها پا از

 :صحبت با تلفن است
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 ؟؟یفهمیتو زبون آدم و م -

 !!بابا ریبرو بم ـ

 :زیروي م کندیو تق... پرتش م کندیرا قطع و م یگوش

 ار؟یسام آقا -

و به من که پشت سرش بودم نگاه  گرددیتعجب بر م با

 :کندیم

 اومدي؟ یک -

 !االن نیهم -

که دلش نخواسته  نیا دنیفهم ستیسخت ن یلیخ خب
 اش را بشنوم... اخم یمکالمه ي تلفن

 :یلعنت کندیم

 ه؟یچ -

 الی... بگذار فکر کند نازگذردیسخت تر م رمیبگ سخت

 :کندیرا حس نم یحس چیه

 قبله کدوم طرفه؟ -

چرا جواب  کشد،یم شیده انگشتش را توي موها هر
 دهد؟ینم
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 !دخترم میمستق -

نگاه  ستادهیو آقاي معتضد را که توي پله ها ا گردمیبرم
 کندیاشاره م واریبا دست به طرف د کنم،یم

 :کندیتکرار م و

 !میمستق -

 نیجا... ب نی... استیحالم رو به راه ن یدانیدانم که م یم

 :زندیلنگ م ییزهایچ کیآدمها...  نیا

 !ممنون -

تا  گردمیو برم کنمیجانماز را جمع م خوانمیرا که م نمازم
 دنیرا از روي تخت بردارم که با د فمیک

دستم را  کندیداد و نگاهم م هیکه به چارچوب تک اریسام

 :میگویو م رمیگیجلوي دهانم م

 !دمیواي ترس -

 :یحس چیندارد ه یحس چیه لحنش

 مگه؟ ديیلولو د -

 !خونه، مزاحمتون نباشم دیمن و ببر دیاگه کاري دار -

 :دیگویکالفه م ند،ینشیرود و روي آن م یطرف تخت م به
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 !قدر تعارف نکن حوصله ندارم نیا زتیجان عز -

 یکه ب نیخب ا گذارم،یو جانماز را روي تخت م چادر
 که نیحوصله است که مشخص است... ا

مشخص  زیچ کیو دماغ ندارد معلوم است... فقط  دل
 ... چرا؟؟ستین

 د؟یبخواب کمی رونیبرم ب -

 !دختر خوب خوابمیم یمن شبم به زور و بدبخت -

 شیحس کردي؟؟ درد توي صدا شیرا از صدا یکس درد

 :کندیغوغا م

 چرا؟ -

 :کندیو عصا م بردیرا عقب م شیدستها

 چرا؟ یچ -

 د؟یبخواب دیتونیچرا شب نم -

 !نیبش -

 :شیپاها نییدرست پا نم،ینش یم نیچرا روي زم دانمینم

 خواب نشدي تو؟ یتا حاال شب ب -
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 :گرددیدنبال همدرد م کنمیحس م یدانیم

 !چرا شدم -

 داره؟؟ لیخب دل -

دلم بدجوري  یآره خب گاه میبگو دی... مثال االن باهه

 ...کندیرا م تی... دلم هواشودیتنگ م تیبرا

 :بافمیرا م میاهایو رو نمینش یخب م ای

 ؟؟ینداره، شما چ یخاص لینه دل -

 !نخوابم دمیم حیترج نم،یبیم ادیکابوس ز -

 !یچه کابوس -

همه پردرد  نیتر شد چرا؟؟ ا نیتر شد چرا؟؟ غمگ خسته
 شد چرا؟؟

 !امیبابا منم م شیبرو پ -

 یکس گذري؟؟یکه دوستش داري درد بکشد ساده م یکس
 که دوستش دارم درد دارد... من حس

 :دارم مردن

 اد؟؟یاز من برم یکمک -
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 :دهدینم جواب

 تونم کمکتون کنم؟ یمن م اریآقا سام -

 !امیبرو من م -

راحت تر  دیذکر هست اگه قبل از خواب بخون هی -

 بگم؟؟ د،یخوابیم

باز تند  یمقدسات قسم قصدم فقط کمک کردن است.. ول به

 :شودیم

 گفتم؟؟ یشما چمن به  -

... بغض من به جهنم... رومیو به سمت در م شومیم بلند

 !!!باشد دهیصداي شکستن دلم را نشن

آقاي معتضد  روم،یم نییو از پله ها پا کنمیرا باز م در
 :زندیلبخند م دنمیبا د کند،یکتش را تنش م

 کجاست بابا؟؟ اریسام -

 :کنمیم زیجا حلق آو نیبلرزد خودم را هم میاگر صدا من

 !انیتو اتاق شون، االن م -

 !بمون شمونیکار دارم، شبم پ ییبرم تا جا دیمن با -
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کنارش باشم... نه... فقط  خواهدیدلم نم یفکر کن نکهیا نه

 :گریامروز کشش ندارم د

 !شمیمزاحم نم گهینه ممنون د -

 یلیخ ان،یبگم پدر و مادرتم ب خوامیبابا؟ م هیمزاحم چ -

 !دمشونیوقته ند

جان ندارم... قلب ندارم.. صداي صاف ندارم... لبخند  من

 .!..شود یبمانم پدر من نم شودیندارم... نم

 !گهیفرصت د هی شاالیا د،یخودتون و توي زحمت ننداز -

دوست ندارما، به سوسن گفتم شام  یمن عروس تعارف -

 درست کنه، پس بمون و روي حرف پدر

 !حرف نزن ندتیآ شوهر

 دي؟یخرده هاي قلبم د انیهم قنج رفتن دلم را م تو

 !چشم ممنون -

فعال  ،یتنها نباش اریسام شیدختر خوب، برو پ نیآفر -

 خدافظ باباجون!

 نیبه ا یتیحس مالک چیدارم همه را بدرقه کنم، ه عادت
 ندارم... فقط تا جلوي در شیخانه و آدمها
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 :میگویو م رومیم همراهش

 !دیتون باشبه سالمت، مواظب خود -

 دی... شاشودیم عی... لبخندش وسزندیبرق م شیچشم ها
 دلش هواي همسرش را کرده هان؟

 !برو تو سرده بابا -

وارد آشپزخانه  بندم،یدر را م رودیم نییپله ها که پا از

 :میگویو م شومیم

 د؟یخوایسوسن خانوم کمک نم -

 :اورد یها را از داخل آب در م کاهو

 !بهتره اریسام شیبرو پ زمینه عز -

اسمش حالت را  ی... حتییجاها کی... یآدم، گاه کی
 کی یکه؟تا ابد حت یفهمیم کندیم رورویز

 تیچشم هاو توي  کندی... خاطره ها را خار میاسم تشابه

 :کندیم

دارن استراحت  اریکمکتون کنم، آقا سام خوامینه م -

 !کننیم

 !باهام حرف بزن حوصلمون سر نره نیپس بش -
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کاري هم بکنم آخه، باز به خاطر ما توي  کی خوامیم - 

 !دیزحمت افتاد

قدر سوت و  نیخونه ا نیا ؟؟واالیاي مادر چه زحمت -

 غذا واسه آقا هیکور و ساکته که من فقط 

کنه،  فیبپاشه، نه کث زیهست بر ینه کس کنم،یم درست
 !ستیمواقع ن شتریم که ب اریسام

 :نمینش یم یصندل روي

 ست؟کجاست؟ین -

 !خونه ي خودش -

 مگه خونه دارن؟ -

چه دوره زمونه اي شده که هر  دونمیآره مادر، من نم -

 سر خونه رهیهنوز ازدواج نکرده م یجوون

بگم بچم بعد از مرگ سامان اون  نمیخودش، البته ا یزندگ
 جا و اتاقش واسش نیخونه رو گرفت تحمل ا

 !شدهاومد حاال بهتر  یجا نم نیاصال ا لیبود، اوا سخت

 :ردیگیدلم م شودیم شیچشم هاکه مهمان  اشک

 آقا سامان توي تصادف تنها بودن؟ -
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 !باهم بودند ارینه دخترم با سام -

 پشت فرمون بودند؟ اریآقا سام یعنی -

و مشغول  ندینشیو مقابلم م گذاردیم زیکاهو را روي م سبد

 :شودیخرد کردنشان م

از  اریخب سام ینه خود سامان پشت فرمون بوده، ول -

 ناراحته که اجازه داده سامان پشت نیا

 !نهیبش فرمون

 مگه آقا سامان چه طوري بودن؟ -

تو رو خدا حال تو رو هم  نیحالش خوب نبوده مادر، بب -

 بد کردم!

 :رمیگیچاقو را م ری... دلگچکدیاشکش م و

به  دیشما بر کنمیخرد م نارویخدا رحمتشون کنه، من ا -

 !دین برسي کارهاتو هیبق

 !دخترم یرشیپ -

حال بد سامان بدانم،  لیبدانم... از دل شتریخواست ب یم دلم
 کردن را دوست یخب فضول یول

 !ندارم
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 شورمیرا م میدستها کنمیکاهو ها را خرد م نکهیاز ا بعد

 :شنومیرا م اریکه صداي سام

 زه؟یخاله ر -

لبخند نزنم... از موجه گفتنش بهتر است، سوسن  توانمینم
 با گفتن با اجازه از خندد،یخانم هم م

 :ستادهیطبقه ي باال ا روم،یم رونیب آشپزخانه

 بله؟ -

 !خودش و کشت تیگوش -

 شوم،یو وارد اتاقش م رومیاز پله ها باال م رود،یهم م بعد
 صحنه ي مقابلم توي دلم زلزله دنیبا د

 رونیآماده ي ب کنمیکه حس م زندیطوري م... قلبم شودیم
 ... جاي خودهیجاي من باش دیآمدن است... با

روي تخت  اری... سامی... تا حال االن مرا درك کنخودم
 انداخته، شیو چادر نماز من را رو دهیدراز کش

 :دیگویچادر م ریروي سرش، از همان ز یحت

 !خواي جواب بدي قطعش کن ینم -
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 یم رونیرا ب یو گوش دارمیبرم یلرا از روي صند فمیک

 :آورم، مامان پري است

 سالم مامانم؟ -

 زم؟یعز یسالم به روي ماهت، خوب -

 ...... خوبمزنمیرنگم زل م دیچادر سف به

 ...... خوبمزنمیاش زل م یصورت زیگلهاي ر به

 ...... خوبمکنمینگاه م ارینفس هاي منظم سام به

 ؟یشما خوب یخوبم مامان -

 برم، هنوز خونه آقاي معتضدي؟ قربونت -

 بله، باهاتون تماس گرفتن؟ -

 :دارمینگاهم را برنم یول زندیچادر چشمم را م ديیسف

 زم؟یعز فتهیآقاي معتضد توي زحمت ب یاره، چراگذاشت -

 !گفتم گفتن روي حرفشون حرف نزنم یلیبخدا من خ -

 خان خوبن؟ اریسام -

 !رسوننیبله سالم م -

 ان جان، کاري نداري؟سالم برسون مام -
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 !خدافظ د،یاینه فقط زود ب -

 باشه خدافظ! -

 :پرسمیو م کنمیرا قطع م تلفن

 د؟یداریب -

 !نه -

که باز همان طور از  رومیو به سمت در م زنمیم لبخند

 :دیگو یچادر م ریز

 هاتون با بابا چه خبر؟ زيیاز برنامه ر -

 ...خندمیم

 !جا نیا انیقرار شد شب پدر و مادرم ب -

 ؟یبپرسم تا بگ دیمن حتما با -

 !کمک سوسن خانم رمیمن م د،یبدون دیخب گفتم شا -

 کار کردنم بلدي مگه؟ -

 :تنگ شد دنشیدلم براي د شودیم باورت

 رون؟یب دیاینم ریحاال چرا از اون ز -

 :تلخ بود حرفش
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 ریز نیبودم، از ا دهیند دیو سف یقدر همه چ نیتا حاال ا - 

 البته نقطه هاي ده،یسف یهمه چ

 هم داره! یصورت

 :شودیها بخندي... کامت تلخ م یبه تلخ شده

و  دیچادر نماز من سف ریمثل همون ز ایبه نظر من دن -

 !قشنگه

 ...زندیرا کنار م چادر

 !گهیخجسته اي د -

 :میگویخنده م با

 .!!..دیشا -

 !اریب نهیکنار شوم زیو فندك من و از م گاریبرو س -

 د؟یالاقل من که هستم نکش شهیم -

و در  زنمیاندازد، لبخند م یبچه هاي تخس ابرو باال م مثل

 :دیگو یکه م کنمیرا باز م

 !منتظرم -

 !باشه -
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و  دارمیو فندکش را بر م گاریس رومیم نییپله ها که پا از

 !گذارم بماند یمانتو ام م بیداخل ج

صحنه " عاشق شدن " رخ داده که، نیبا سرعت ا رآنقَد"

 "ستیي آهسته اش همچنان مفهوم ن

!... 

 )اریسام(

چادر آرامم  نیا ریبودن ز یچه مرگم شده ول قایدق دانمینم
 داشت... هر چقدر یکرد.. حس خوب

چادرش را کنار  شود،ینم الیمانم خبري از ناز یم منتظر
 زیبه م روم،یم نییگذارم و از پله ها پا یم فشیک

وارد  ست،یو فندك ن گاریخبري از س کنم،یم نگاه
 ینیزم بیمشغول خرد کردن س الیناز شوم،یآشپزخانه م

 :زندیو لبخند م کندینگاهم م دهم،یم هیبه کانتر تک است،

 شما؟ اريیمن و ب گاریمگه قرار نبود س -

 !نبود زیروي م زيیخب رفتم چ -

 :پرسد یو م کندیرا باز م خچالیخانم در  سوسن

 ارم؟یواست ب خوريیم زيیچ -
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 :میگویم الیو رو به ناز دهمیم یسر جواب منف با

گذاشتم روي  میاومد اطینباشه؟ خودم از ح شهیمگه م -

 !زیم

 :است نینصفش توي زم زهیخاله ر نیکند... ا ینم نگاهم

 !زینبود روي م یچیه دینیبب دیخب خودتون بر -

کنم  تشیاذ خواهدیبشوم نه... فقط دلم م یعصبان نکهیا نه

 :دارد یلذت خاص کی

 !کارت دارم رونیب ایپاشو ب -

جوجه رو دست بخورم  نیپرد، من اگر از ا یم رنگش

 :رمیبم دیبا

 د؟یکارم دار یخب کار دارم االن، چ -

 !بگو چشم ایپاشو ب گمیم -

 ردیگیو لبش را گاز م کندیخانم متعجب نگاهم م سوسن
 رونیتفاوت از آشپزخانه ب یمن اما ب

 ریکه سر به ز ستمیا یم بیمنتظرش دست به ج روم،یم

 :رسدیاز راه م

 بله؟ -
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 :ستمیجدي ن دهمیقدر که نشان م نیا

 !جلو ایب -

 :دیآ یقدم جلو م کی

 !جلوتر -

اما هنوز  شودیم کینزد گریقدم د کیو  دیگویم یآرام نچ
 فاصله اش به اندازه سه قدم است، سه

چشم  کند،یبا ترس نگاهم م کنم،یرا هم خودم پر م قدم
 یآرامش کیاست...  یجور خاص کی شیها

همه احساس ناشناخته  نیا انیکه از م یتنها حس دهد،یم
 است که از بودنش مثل قبل نیشناسم ا یم

 !!نیکشم هم ینم عذاب

که دستش را جلوي  برمیمانتو اش م بیرا به سمت ج دستم

 : دیگو یو م ردیگیدهانش م

 !ننیه -

 :ماند یو دستم توي هوا م رودیهم با اخم عقب م بعد

 د؟یکنیکار م یچ -

 بخورمت معلوم نبود؟ خواستمیم -
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 !میما به هم نامحرم اریآقا سام -

 ... واقعا معتقد است؟؟کنمینگاهش م جیو گ مات

 به مانتوتم نامحرمم؟ -

 د؟یکار دار یبه مانتوم چ -

 :میگویم تیو با جد کنمیم اخم

 نم،یو فندك و بب گاریمسخره کردي تو؟ بده من اون س -

 !بود دایپ ینشسته بودي روي صندل

 !دیببخش -

 !نکردم یبدش من تا قاط یکن یمعذرت خواه خوادینم -

 :کندینگاهم م زیآم طنتیلبخند ش کی با

 !دمینم یول دیببخش -

 بله؟ -

 !بله -

 یهم در مقابل چشم هاي متعجبم وارد آشپزخانه م بعد
 ی... چرا عصبانزيیچ کیشود، فقط 

 نشدم؟؟؟
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و مادرش که آمدند شادتر شد، خوشحال تر... کم تر  پدر
 و من کرد،یصحبت م شتریب کردیم یبیغر

 کردمیکوچک مانتوي فسفري رنگش نگاه م بیبه ج یگاه
 و فندك من توي آن جا گاریکه هنوز س

تا  کردیاز دستم فرار م یکرده بود، موقع خداحافظ خوش
 من هم نتوانستم جلوي رم،یو فندك را نگ گاریس

با  شودیپدرش م نیبزنم سوار ماش یو مادرش حرف پدر
 شیمن هم برا دهد،یدست تکان م مانیلبخند برا

کشم، بعد از رفتنشان تلفن همراهم  ینگاهم خط و نشان م با

 :سمینویو م دارمیرا بر م

 !زهیخاله ر ارمیمن پدر تو رو در م -

 :سدینو یم میبرا

 !تون و بدم یرفت امانت ادمی دیببخش اریآقا سام -

 :سمینویم

 !منم باور کردم، دعا کن دست من به تو نرسه یتو گفت -

 م؟یبرگرد دیخوایم -
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را توي  یگوش ،یوجب میآورد ن یرا دارد در م حرصم

 که بابا رومیگذارم و به سمت در م یم بمیج

 :پرسد یم

 کجا؟ اریسام -

زبان  ریاز ز امدیهستم... خوشم ن یدستش عصبان از
 حرف بکشد، نظر من خواستیم دهینرس الیناز

قدر همه  نیکه ا می... عصباندینخواسته نظر او را پرس را
 را جدي گرفته... ناراحتم که قرارمان را زیچ

 :رفته ادشی

 !خونم -

 مزاحمته؟ یجا کس نیا -

 بخرم! گارمیس خوامیم -

 ه؟یطور نیرفتارت با نازي ا شهیتو هم -

 :پرسمیگردم و کالفه م یم بر

 ه؟یچه طور -

تو  شتینه نگاهش کردي نه باهاش حرف زدي، نشسته پ -

 ؟؟یکنینگاه م ونیزیتلو
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 چه کار کنم قربون قد و باالش برم؟ -

 :... چشم در چشمستدیا یم مقابلم

 معلوم هست چه مرگته بچه؟ ،یچرت نگو سام -

بود از  یحرف د،یدیکشیازش حرف م دیداشت مدیخوشم ن -

 بعدم مگه قرار نبود د،یدیپرس یخودم م

تموم  یو اگه نخواستم ادامه بدم همه چ دیفرصت بد بهم
 و دو روز دیقدر جدي گرفت نیبشه پس چرا ا

 د؟؟یپرس ینظر فرشته خانوم و م نشده

.... صورتش سرخ شودیاش متورم م یشانیپ رگ
 ... اما هنوز محکم و پر از جذبه نگاهمشودیم

 :کندیم

پسر؟؟ مثال اگه  یکنیچرا شورش م ؟یچ یعنیحرفا  نیا -

 و بپرسم بهم یکن تشیتو نره غول اذ

از تو  شتریهواي اون و ب یکارو کردم تا بفهم نیا ؟یگیم

 !بهش صدمه برسه خوادیدارم چون دلم نم

 :زنمیم شخندین
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 الیخ یهستم چرا ب یقدر خطرناك و جان نیخب اگه من ا - 

 د؟؟یشینم

 نداري بچه! اقتیتو ل -

 :شودیدود م تمیحال بدش عصبان دنید با

 !گمیم یچ فهممینم ستیمنظوري نداشتم، حالم خوب ن -

 :لعنت به من لعنت رود،یو به سمت پله ها م گرددیم بر

 بابا؟ -

 !خفه شو گور تو گم کن -

 شیچشم هابود... امروز با  شیروز زندگ نیبهتر امروز

 .!!!..... خراب کردمدیخندیهم م

 :رمیگیرا م شیو بازو رومیسمتش م به

 !..بابا نگاه کن من و -

 !یسام رونیگمشو ب -

نداشته  یکه هر چقدر به زنها حس خوب نهیبابا حرف من ا -

 یمعتقد باشم کلک و ب یباشم هر چ

کدومشون اعتماد نداشته باشم  چیبه ه یهستند هر چ وفا
 شون و که ندارم، چرا تیقصد آزار و اذ گهید
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بکنم با اون  تونمیکار م یمگه من چ د؟یدر نگرانق نیا

 یرفتار نکردم ول یتا امشب عصبان گمیدختر؟ نم

 ستمیمن خطرناك و کله شق ن یترس یقدر که شما م نیا

 !پدر من

 :کندیو نگاهم م گرددیم بر

پسر،  یکنیتر م دیتو روز به روز من و از خودت نا ام -

 پس توقع نداشته باش فکر کنم آدم

 !یستین یخطرناک

 !ریحق با شماست، من رفتم شب بخ دیشا -

 :... محکم... با تمام قدرت مردانه اشردیگیدستم را م مچ

که فکر  ديید یاي؟؟ چ دهیتا حاال چه بدي د الیاز ناز -

 قابل اعتماد ریوفا و غ یب تونهیکردي م

 باشه؟

 :شومیم رهیخ مانیدستها به

 !زوري بشه زيیقرار نبود چ -

واقعا  ديیمن هنوز سر حرفم هستم، اگه د ست،یزوري ن -

 تمومش یدوسش داشته باش یتونینم
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 !بگذره گهیچند روز د هیفقط بزار  کن،

 .چشم -

 :زندیم میکه صدا رومیسمت در م به

 ار؟یسام-

 :گردمیبر نم ستم،یا یم

 یحس چیاگه حس کردي جز تنفر ه زي،یچ هیفقط  -

 پس یدختر داشته باش نیبه ا یتونینم

با  دونمیم دیباشه اون بهت دل نبنده، هر چند بع حواست
 واسه دل بستن اون ییاخالق و رفتار تو جا نیا

 !باشه

 متنفرم؟ الیمن از ناز تنفر؟

 !چشم -

سرعت...  نی... با آخرکنمیو حرکت م شومیم نیماش سوار
 و گاز رومیتا آن جا که راه دارد تند م

و  کنمیرا روشن م ام... ضبط ختهی... به هم ردهمیم
 درست ساعت  شب کنم،یم ادیرا هم... ز شیصدا
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هاي پالتو ام را  قهیرسانم،  یرا باالي قبر سامان م خودم

 بیرا داخل ج میو دستها کنمیم کیبه هم نزد

رنگش را برف پوشانده،  یبرم، سنگ قبر مشک یم میها

 :کنمیزمزمه م

 "سالم سامان "

 :شودیم یدلم خال ته

 "سردرگمم "

 :کندیما تا مغز استخوانم نفوذ م سر

 "زهینه هدف دارم نه انگ "

 :ندینش یم میروي شانه ها برف

 "دونه چقدر داغونم ینم فهمتم،یبابا رو خسته کردم، نم "

است... برف کم کم دارد  اهیآسمان س رم،یگیرا باال م سرم

 :میگویآهسته م شود،یتند م

 "یستیخوشبحالت که ن "

 :زنمیزانو نم یول شودیسست م میزانوها

من خطرناکم، هه، خنده داره، من اگه خطرناك  گهیبابا م "

 و کردمیم دایگشتم مامان و پ یبودم م
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 یمن اگه خطرناك بودم مارسا ي لعنت زدم،یزخم م بهش

 من و چه به زخم زدن و ضربه کردم،یو نابود م

 !به نازي؟؟ هه مسخرس ؟یاونم به ک زدن؟؟

 :رومیقدم عقب م کی

 "واسه منم دعا کن "

 :روم یعقب م گریقدم د کی

 شمی... دارم خفه مگمیبه تو م یکس نگفتم ول چیبه ه " -

 همه نیهمه بغض از ا نیسامان... از ا

 هیمن چند ساله گر یدونیبودن... م یچیهمه ه نیاز ا نهیک
 نکردم؟؟ از همون روزي که خاکت کردن،

من چند ساله درد و دل نکردم؟؟ از همون روزي  یدونیم
 شد! امشبم حتما معجزه شده یکه مغزت متالش

 !!گهید زنمیدارم باهات حرف م که

 یم میو تا توي گلو شودیاز قلبم کنده م یي بزرگ توده

 :رسد

سامان  فهمم،ی.. که نمدونمیهست که نم میمرگ هیامشب  " -

 !... نبودیوقت رفتن نبود لعنت
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 :کنمیلب رمز مه م ریروم، ز یعقب م گریقدم د کی

 "خدافظ " -

 "است یطوالن زییچرا در قلب من پا دانمینم "

 )الیناز(

 یو م نمیچ یم ینیرنگ را داخل س ییهاي طال فنجان
 پرسم:

 ن؟ینوش زمیچاي بر -

 یکوچک دست نهییبا آ نمیب یو م گردمیم دهد،برینم جواب
 هافیزدن ق دیاش همچنان در حال د

 :میگویکشم و با اخم م یرا از دستش م نهییاست، آ اش

بار اول  مایاي بابا، خفم کردي، مگه ن گهید یخوب گمیم -

 نتت؟یبب خوادیم

 یخواستگاري، خدا بگم چ ادیبار اول م یول رینه خ -

 بهش بگه آخه ستین یکیکارش کنه حاال 

قدر  نیبود واال، ا ینبود آبت نبود عاشق شدنت چ نونت

 !شنیمردم عاشقم م یه ادیبدم م

 :دهدیکه ادامه م خندمیو م رمیگیرا جلوي دهانم م دستم
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 نیسوم نیهفته ا نیتوي ا گم؟یدروغ م یکنیمرگ فکر م - 

 !خواستگار

به  دمشیعاشقت باشه، من که د مایخب مگه بده که ن -

 !آقاست یلیخ اده،ینظرم از سر تم ز

زنش شو، جون نازي تعارف نکن، واسه  خوايیخب م -

 که ها؟ میاصال من و تو ندار اده،یمن ز

 !بخدا ماین چارهیعه برو گمشو خل و چل، ب -

 یاز راه م نیکه ناصر برادر نوش کنمیرا مرتب م چادرم
 یلیپنج، شش ساله خ ستیمرد ب کیرسد، 

 نیبه نوش شهیو من هم کندیرفتار م یمیو صم مهربان
 زندبعدیبابت داشتنش غبطه خوردم، اول لبخند م

 :دیگویم

 ن؟ینوش ايیب خوايیتو نم -

 ام؟یمن؟ کجا ب -

 همه منتظرن! رون،یب -

 :لوس و ننر شد باز

 ناصر؟ -
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 هوم؟ -

 من اصال استرس ندارم خب؟ -

 !خب -

 چرا خب؟ دونمینم ستین میاصال خجالتم حال -

را تاب  شیخودش جدي انگشتها یول میخندیدو م هر

 :دهدیم

 !خب -

 خب؟ نایهم ندارم با خاله ا یستیتعارف و رو در با چیه -

 !خب نینوش ريیبم -

از  ادتریوقت روم ز هیتو هوا مو داشته باش  گمیخب م -

 خب؟ دینشه شماها خجالت زده بش نیا

 :کندیبا خنده نگاهم م ناصر

 تو؟ یکنیو تحمل م نیچه طوري ا -

 :دیگویکه ناصر م شومیم ختنیو مشغول چاي ر خندمیم

جدي باش، بابا شب  تیبار تو زندگ هیمرگ من  نینوش -

 هر دختري بود االن هزار ته،یخواستگار



 
 

502 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 !شده بود دیسرخ و سف بار

االن  شم،یچرا سرخم نم دونمینم نه،یخب منم دردم هم -

 ایداداش ب ،ییچه عروس پرو گنیهمه م

 سرخ بشم هان؟ کمیتا بزن تو گوش من  چند

 :میگویو م دهمیرا به دستش م ینیس

 !ما رو یکشت نیبرو نوش ایب -

 :دیگویم نیو نوش کندیتشکر م ناصر

 !نازي من اگه برنگشتم مواظب بچه هام باش -

 :دیگویاندازم که ناصر م یم ریخنده سرم را ز با

 !برو ایشعورم نداري آخه ب -

 :کندینگاهم م بعد

 اي؟یتو نم -

 !جا راحترم نینه ممنون من ا -

 !باشه -

 یم یو روي صندل کشمیاز رفتن شان نفس راحت م بعد
 که خانه ي آقاي شیاز دو شب پ نم،ینش
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 کیاز  غیندارم، در اریخبري از سام گرید میبود معتضد

 یاز خودم م یخب ته دلم ه ،یخشک و خال امیپ

اخالقم را دوست ندارد؟  دیشا ده؟یمرا نپسند دیشا پرسم
 به صفحه د؟یبه دلش نشستم آن طور که با دیشا

خبر از خودش  کیمنتظر هستم فقط  کنمینگاه م میگوش ي

 !!بدهد خبر از من هم نگرفت فداي سرش

 یول رمیتماس بگ خواهمیرا فوت آب شدم... م ینگران
 صداي صحبت و خنده دهد،یغرورم اجازه نم

 یدوست داشتن قیو از ته دل براي رف شنومیرا م شانیها
 که رمیگیم میسرم را با دستها کنم،یام دعا م

 کنمیسرم را بلند م شنوم،یتلفن همراهم را م امکیپ صداي
 متعجب به اسم کنم،یرا باز م امیپ عیو سر

 :که نوشته زنمیزل م نینوش

 !بپرسم؟ االن تو اتاقم ینازي من ازش چ -

 :سمینو یخنده م با

 ؟یدستت گرفت یتو چرا گوش ريیبم -

 میحرف ندار گهید میبازي کرد امکیقدر پ نیا نازي ما -

 لبخند کنهینشسته نگام م مایکه، ن میبزن
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و عشوه  کنمیسرم و کج و راست م یمنم ه دهیم لیتحو

 !نیهم امیم یخرک

 :شدمیکه داشتم از خنده منفجر م واي

حفظ ابرو کن، بزار اون و کنار  کمیتورو خدا  نینوش -

 !یروان

نازي ما فاصله  گمیپرسم، م یم ییزایچ هیباشه حاال  -

 از نظر ه؟یمورچس، کاف هیمون اندازه ي 

 گم؟یم نایو خطر و ا اسالم

 !بخندم تونمیبرو گمشو من نم -

 !رفتم فعال گهیداري، من د ییچرا دستشو -

 یگذارم، خبري از ب یم زیرا روي م یخنده گوش با

 !ستیمعرفت من ن

رسند و  یاز راه م تیاز زندگ ییجا کی ییآدمها کی
 با خودت فکر یکشیکنارشان نفس م یوقت

ها... تو چه طوري  امدنین نیقبل ترها.. قبل از ا یکنیم
 دي؟؟یکشینفس م
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اش...  ینداشت ینبود... وقت یوقت یکنیخودت فکر م با

 گذشت؟ چقدر سخت یم تیچگونه زندگ

 !!گذشت یم

غرورم را هم گذاشتم  کنم،یلمس م یاش را با بدبخت شماره
 خبر نگرفتن نیا دیخب شا م،یپاها ریز

من با  نیاو خبر بدهد، بب دیاز ادب باشد، حتما که نبا دور
 کردم، بوق اول یحرف خودم را راض نیا

نوك  خوردیبوق دوم م رود،یتپش قلبم باال م خورد،یم

 ...بوق سوم ... چهارم زند،یم خی میانگشت ها

به بوق آخر  دهد؟؟یپاسخ م ریقدر د نیا شهی... همپنجم

 :شنومیرا م فشیکه صداي ضع رسدیم

 بله؟؟ -

 :کنمیخشک شده، لبم را با زبانم تر م دهانم

 سالم، حالتون خوبه؟ -

 زه؟یخاله ر ییتو -

 :رودی... دلم قنج مکشمیم قی... نفس عمزنمیم لبخند
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پدرتون  د؟ینگران شدم، خوب ستیخبري ازتون ن دمید - 

 خوب هستند؟

 !آره -

 :زندیدست و پا م میپاها ریمن هنوز ز ن؟غروریهم

 !خب... خداروشکر -

 :کشدیم قینفس او هم گرفته... نفس عم انگار

 ! ایاوردین گهیمن و بردي د یامانت نیا -

 !که دمتونیند گهید -

 !دنبالت امیفردا عصر م -

 !باشه ممنون -

 برطرف شد قطع کنم؟ تینگران -

به روي  یول یشکنی... مشويیپوست کلفت م یگاه یدانیم
 یول یکنیآوري، بغض م یخودت نم

 :ییگویآخ نم یول دیآ یدردت م ،یزنیم لبخند

 !خدافظ د،یمواظب خودتون باش -

 !خدافظ -
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 شنوم،یدست زدن و مبارك گفتن ها را از سالن م صداي

 با خنده از راه نیکه نوش شومیاز جا بلند م

بوسم و  یگونه اش را م کنم،یمحکم بغلش م رسد،یم

 :میگویم

 !ونهیمبارکت باشه د -

 ییتا  شهیم یک کنمیخواهري، نازي دارم فکر م یمرس -

 گشت و گذار؟ میبر

 :میآ یم رونیآغوشش ب از

 ؟ییچهار تا -

 !الیو گودز مایمن و تو و ن گهیآره د -

 :دیگویکه م خندمیم

 !میو شوهرشم ببر دایپارم دیحاال شا -

بافتن  ای... روبافمینم ایرو یبعد و اتفاق چ،یبراي ه گرید
 ییجورها کی یدانیاي است، م هودهیکار ب

درد آور  یگاه یندارد، کم یحال و روز آدم همخوان با

 .!!..کابوس ی... و گاهشودیهم م
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دست در  اریبا خودم فکر کنم من و سام نمیشینم گرید مثال

 هاي باران خورده را ابانیدست هم خ

محال  دی... شاکنمیو من ناز م کشدیاو ناز م م،یزن یم قدم

 !!شد

سرم را روي شانه هاي مردانه  میاهایتوي رو گرید مثال
 دی... شامیگویگذارم و از دلم نم یاش نم

 !!شد محال

 کردمیمن آن قدرها که فکر م اهايیرو اریسام گرید
 من همان قدر عاشق ی... ولستیمهربان ن

 !هستم

 رومیم رونیو خانواده اش از آشپزخانه ب مایاز رفتن ن بعد
 م،یگویم کیو به مادر و پدر و برادرش تبر

و پالتو ام را بر  فیک شوم،یم نیهم وارد اتاق نوش بعد

 :دیگویم نیکه نوش دارمیم

 کجا؟ ینصفه شب -

 رمیدنبالم، گفت باهاش تماس بگ ادیبابا ب زنمیزنگ م -

 !مجلس تموم شد
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 !یمون یجا م نیکردي، شب هم خودیتو ب -

 ؟یچ گهیوا... د -

فرصتا  نیاز ا گهید شمینکن نازي شب بمون پ تیاذ -

 !دهیبهت مهلت نم ماین یعنی ادا،ینم رتیگ

 :کوبم یم شیبه بازو محکم

 !ادب یب -

 :زندیکه باز غر م دارمیهمراهم را بر م تلفن

 !مونم یزنگ بزن بگو م گمیم الیناز -

 !نه برم راحترم -

 !رسونمت یشور تو ببرن خب صبر کن خودم ماي مرد  -

 تنها برگردي؟ یموقع شب؟ مگه خل نیا -

لجباز  ادهیاز سر تم ز اریسام نمیب یم کنمیاالن که فکر م -

 !مسخره

 :دیگو یکه م رمیشماره بگ خواهمیو م خندمیم

 خوبه؟ مت،یرسون یصبر کن با ناصر با هم م -

 !نیمزاحم شم نوش خوامینم -
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شکلک با مزه  میبرا کندیطور که مانتو اش را تن م همان

 ي قهیو چند دق خندمیآورد، م یاي در م

و  رمیگیبا بابا تماس م م،یشویم نیهر سه سوار ماش بعد
 و کندینگاهم م نهییکه ناصر از آ دهمیاطالع م

 :دیگویم

کن، بهش بگو  حتیو نص یروان نیا کمیخانوم  الیناز -

 !بزرگ بشه کمی

 شگونیمحکم بازوي ناصر را و نینوش زنم،یم لبخند

 :دیگویو م ردیگیم

 ام؟ من بچم؟ یمن روان -

 کندي گوشت دست مو عه! -

 :میگویخنده م با

 !آقا ناصر ستیبچه ن یهست ول یروان نینوش -

 کند،یو نگاهم م گرددیي گرد شده برمچشم هابا  نینوش
 با حرص نیزند، نوش یناصر قهقهه م

 :دیگویم
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آدم  یعنیطرفداري کردنت،  نیخاك بر سرت با ا یعنی - 

 خواد،یدشمن نم گهیتو رو داشته باشه د

 !اه اه

 :میگویخنده م با

 تو بچه اي؟ گه،ید گمیخب راست م -

 :شودیحرص توي صورتم براق م با

 ام؟ یمن روان -

 :دیگویبا خنده م ناصر

جا، حرف من  نیا دینکن یکش سیو گ سیخب حاال گ -

 حاال که ازدواج کردي گمیم گس،ید زیچ

 دبزاريیلوس بازي و سبک بازي ها رو با نیاز ا یلیخ

 !کنارو خالص

 :من قیآورد رف یزبان کم نم از

از  مایوا شوهر کردم حجت السالم که نشدم که... بعدم ن -

 تره، اه یروان یعنیخودم سبک تره، نه 

) نازي کندیو ناله م گرددیلوس تر... نچ... ( بر م یعنی نه
 کمکم کن؟
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 :میگویخنده م با

 شوخ تره؟؟ -

 !بگم خواستمیو م نیآ قربون زبونت، هم -

ي ناصر حرف ها خواهدیاما دلم م خندد،یهمچنان م ناصر

 :کنم دییرا تا

 یتر باش نیسنگ کمی گهید دیبا ن،یحق با آقا ناصر نوش -

 !ريیو مسائل و جدي تر بگ

جدي شم  نیچمن و ... اصال از فردا هم دیباشه بابا کشت -

 سیشلوارش و خ نهیاخمم و بب مایکه ن

 خوبه؟ کنه

 :دهدیبا تاسف سر تکان م ناصر

 !ماین چارهیب ن،ینوش یش یتو آدم نم -

 :ستیهم دفاع کنم بد ن یکم

شما بهتر از  گهید ه،یدختر عاقل یلیخ نیآقا ناصر نوش -

 و مسخره یکاراش شوخ نیا د،یدونیمن م

 !شهیم یواال به نظر من زن زندگ ه،یباز

 :دیگویو م زندیسوت بلندي م نینوش
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 !نیآفر یدفاع کن یبالخره تونست -

 :دیگویم تیبا جد ناصر

و سبک  یالیخ یب نیاز ا دیبا گمیم یعاقله، ول دونمیم -

 با ییزناشو یزندگ ره،یبازي فاصله بگ

 فرق داره! یلیمجردي خ دوران

 :زندینه انگار که ناصر دارد براي او حرف م انگار

 !میکاسه آش بخور هی سایناصر وا -

 :دیگویم ديیو با لحن نا ام کندیکنار مغازه ترمز م ناصر

آدم  حتمیبا نص نیخانوم حرف و پس گرفتم ا الیناز ،یه -

 !شهینم

 :پرسد یو م کندینگاهم م بعد

 رم؟یبگ خوريیم یشما چ -

 نیاز دست نوش خواهدیدلم م کنم،یام نگاه م یساعت مچ به
 به نیبکوبم، نوش واریسرم را به د

 :دهدیمن جواب م جاي

 !بنده یاالن م گهیبرو د ریهمون آش بگ -
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 :میگویرود م یکه م ناصر

 !ونهید شهیساعت چنده؟ مامانم نگران م یدونیم -

 ؟یبا من یمگه نگفت -

 !شنیبشه نگران م رید یگفتم ول -

بعدم مگه چقدر  رن،یگیجان نگران بشن تماس منازي  -

 !ادیاالن م کشهیطول م

 من با حرفاي داداشت موافقم! -

 :خنددیم

 !خودمم موافقم -

 !یپس واقعا خل -

 !موافقم نمیبا ا -

 !تو انگار نه انگار یول ندته،یداداشت نگرانته، نگران آ -

 !هگید دهیطوري من و پسند نیهم شناسه،یمن و م مایبابا ن -

 رمیگیکاسه ي آش را م م،یکنیسکوت م رسدیکه م ناصر
 وانهیاز دست د دنیو بعد از خوردن و خند

 !!میرس یبه خانه م نیهاي نوش بازي
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 اریسام دنیبه د کنم،یخواب به فردا عصر فکر م موقع

 چهره ادآوريیاست...  نیریبعد از دو روز... ش

.. اخمش... جذبه اش ... بوي عطرش... و تنها صداي اش
 ام تا دهینشن شتریبار ب کیبلند خنده اش که 

آورم و لمسش  یم رونیب فمی.. فندکش را از توي کامشب
 کنم؟یم

 !!!فندك و دوستش دارم نیندارم به ا یخوب حس

 را؟؟ یحس در هم نیرا؟؟ همچ یحس نیهمچ یداشت

 شیسر جا ییزهایچ کیبدان  یداشت یحس را وقت نیا

 !!ستین

فندك را لمس کرده قشنگ است...  نیا شیکه دستها نیا

 ...که براي او است هم قشنگ است نیا

 یاش را م هیتکه از ر کیفندك هر بار  نیاو با ا یول
 یحس خوب میگویاست که م نیسوزاند... براي هم

 !.!..دوستش دارم یول ندارم

شود و به  یاز جا بلند م دایپارم یمیاز رفتن استاد کر بعد
 طلبکار دست به کمرش د،یآ یسمتم م

 :دیگویو م زندیم
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 نازي! یمارمولک یلیخ -

 :دیگویم الیخ یب نیکه نوش کنمینگاهش م متعجب

 !آره منم قبول دارم -

 گه؟یم یواسه چ یدونیمگه تو م -

 :دختر نیاست ا وانهید

 ه؟یاعتراض یقبول دارم مارمولک ینه ول -

 :کنمیرا نگاه م دایو پارم دهمیم لشیبرو بابا تحو کی

 شده مگه؟ یچرا چ -

 ت؟یاومده خواستگار اریبه من سام ینگفت یتو واسه چ -

 :کنمیو هاج و واج نگاهش م شومیم بلند

 ؟یدونیتو از کجا م -

 !ام نازي؟ دمت گرم بهیقدر غر نیمن ا یعنی -

 :دهدینجاتم م نینوش

 آره نازي؟مگه اومده خواستگاري؟  -

 :شودیآرام تر م دایپارم

 به تو هم نگفته؟ یعنیوا  -
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 :ردیگیاست که خنده ام م یقدر جدي اخم کرده و عصبان آن

تو...  یشعوري، به منم نگفت ینه که نگفته، نازي واقعا ب -

 !ریبرو بم

انگار  دایرود و پارم یي متعجبم مچشم هاهم در مقابل  بعد

 :داندیخودش را بدهکار م

جز من،  ینازي جون فکر کردم به همه گفت دیواي ببخش -

 باهات قهر کرد؟

 به تو گفت؟ یک -

 بدونه؟ یبهرام، چرا دوست نداري کس -

رفت و آمد  هیفقط  ستیمعلوم ن یچیخب آخه فعال ه -

 !سادس

خوشحالم واست، خانواده ي  یلیآره بهرام واسم گفت، خ -

 !نیخوب

 ؟یشناسیو م اریسام -

همونا که قبال گفتم  دونم،یازش نم اديیز زیچ اد،ینه ز -

 برادرش توي تصادف فوت شده و

 !نیجدا شده، هم مادرش
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دوست دارم... با تمام تفاوت و اختالف  یلیرا خ دایپارم
 و ساده رفتار یمیامان باز هم صم یطبقات

 :کندیم

 خواستمیبودن تو نبود م بهیبر غر لیببخش اگه نگفتم دل -

 !اگه جدي شد بگم

 !بدم یو باهات آشت نینوش میبر ایحاال ب -

 :دیگویکه م میشویم اطیو هردو وارد ح خندمیم

 گهیحوصلس بهرام م یبداخالق و ب کمی اریکه سام نیا -

 به خاطر اون تصادف و از دست دادن

قول  یو گفته، ول نیهم دمیهر بار که پرس یعنی سامانه،

 !ازش بپرسم شتریدفعه ب نیبه خاطر تو ا دمیم

 :و به فکر بودنش تیمیبه صم زنمیم لبخند

 !جون دایپارم یمرس -

 د،یا یم گهیبه نظرم واقعا به هم د دم،یمن بدي ازش ند -

 !خب شناخت هم الزمه یول

 :دیگویکه م رمیگیرا م شیبازو میدیرس نیبه نوش بالخره

 !نکن یگمشو منت کش -
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 :ردیگیم حرصم

 !گهیتوهم ببخش د دیبخش دایپارم -

 :کندیو اخم کامل نگاهم م تیکن با جد باور

 دیتو نبا یمیدوست صم ن؟یاشتباه کرد، من؟ نوش دایپارم -

 از خواستگارت خبر داشته باشه؟

 :دیگویم دایخدا... پارم اي

 ن،ینوش گفتیجدي نشده واال بهمون م یچیآخه هنوز ه -

 !حاال قهر نکن باهاش گناه داره

کرد اون موقع  یهنر نم گهیکه د گفتیو م شدیجدي م -

 د،یفهمیعباس آقا سبزي فروش هم م

 ! اريیاسم منم نم گهید نازي

کنم بزنم  دایپ یچماق یچوب کی کنمیرو م ریرا ز اطیح
 یچشم و ابرو م شیبرا وانه،ید نیتوي سر ا

انگشت اشاره  کشدیاش دست نم گريیاز هنر باز یول میآ

 :ردیگیاش را به سمتم م

نه من نه تو...  گهیما تموم شد، د نیب ینازي همه چ نیبب -

 خوامیم یمدل نیا قیواال... رف
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قدر.. ( انگشت اشاره و شصتش را به  نیکه ا کار؟؟یچ

 ) آدم و قبول نداشته باشه که بخواد چسباندیهم م

 !باهاش حرف بزنه شیمسئله ي زندگ نیمورد بزرگتر در

 :دایپارم چارهی... بکنمیرا کالفه فوت م نفسم

کردم توي  یحاال شلوغش نکن بابا منم شوخ نیعه نوش -

 دوست نداشته دیکالس خب اصال شا

اسم  هی یجوري الک نینکرده نشد ا ییخدا دیخب شا بگه،

 !موندیروي نازي م

 :کنمیبه کمر نگاهش م دست

دلم ازش صاف  گهیمن د شهیخانوم نم دایپارم رینه خ -

 مو بهش یزندگ یمن همه چ شه،ینم

 !خدافظ بابا ن،یاون وقت ا گمیم

 رود،یمن م یي متعجب و عصبچشم هاهم در مقابل  بعد
 هم خنده ام گرفته هم حرصم گرفته،

 :دیگویناراحت م دایپارم

 !ببخش نازي جون -
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 یناراحت نباش مدلشه، صبح همه چ ه؟یحرفا چ نیا - 

 !رهیم ادشی

 ؟یمطمئن -

 خدافظ! رمیم گهیآره بابا، من د -

 !بازم شرمنده خدافظ -

 ونیزیمامان و بابا مشغول تماشاي تلو رسمیخانه که م به
 و کنمیو چاي خوردن هستند، سالم م

 :پرسد یکه بابا م نمینشیم کنارشان

 کردي؟ خیجوري  نیبرف بازي ا یباز رفت -

 وانهیافتم با آن د یو به هم زدن قرار پارك م نینوش ادی

 :بازي اش

 !میب نرفتخ یول ما،ینه بابا جون راستش قرار بود بر -

برف  نیسرمابخوري توي ا فهیمن، بدنت ضع زینرو عز -

 بعدم پارك ،یشیزودي خوب نم نیبه ا

 !ستیجاي برف بازي دخترا ن که

 !آخه برف دوست دارم -

 :رود یو به طرف آشپزخانه م شودیبلند م مامان
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 !دختر من زنهیدوست داشتنا به آدم ضرر م یبعض -

محض  قتیحس کردم حرفش حق دانمینم خت؟؟یقلبم ر چرا

 !بود

 :پرسد یم بابا

 خوش گذشت حاال؟ شبید -

 :میگویخجالت م با

 !دیتا اومدم خواب بود شبید دیببخش -

... شوق دهدی... لذت مدهدیاعتماد به نفس م اعتمادش

 :دهدیم

 اومدي اره؟ ریاومده که د شیحتما کاري پ -

 دفهی شب،یبه مامانم گفتم د نینوش ریبخدا همش تقص -

 !وسط راه دلش آش خواست

 :را قاب کنم شیخنده ها خواهدیم دلم

 گذشت؟ ریاشکال نداره بابا، حاال مجلس به خ -

 !خل و چلم عروس شد نیآره نوش -

 :دیگویاز آشپزخانه م مامان
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 !ناهار سرد شد دیایب -

 :نوشته نینوش شنومیتلفن همراهم را م صداي

 دوستم؟ شمیم یخوب گریباز -

 :سمینو یم شیخنده برا با

 شدیناراحت م دایخوب کردي پارم یاي به خدا، ول ونهید -

 !یدونیتو م دونستیم

اومده  مایببخش نموندم ن ،یمن ونیتو مد یتو کل زندگ -

 !بود دنبالم

 !یزمیعز -

که  شورمیرا م میدستها م،یشویبابا وارد آشپزخانه م همراه
 :دیگویمامان م

 ي؟چرا لباس تو عوض نکرد -

 :نمینش یم زیم پشت

 !گرسنمه یلیخ -

 :پرسد یو م کشدیغذا م میبرا بابا

 بابا؟ اریچه خبر از سام -
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 !رونیب میقرار شد با اجازتون امروز عصر بر -

 :دهدیآرامش م لبخندش

داشته باشه  یي خوب جهیرفت و آمدها نت نیکه ا شاالیا -

 !تو یبابا جون، من آرزوم خوش بخت

 !ممنون -

 !و بخورعذات  -

 :دیرس اریسام امکیاتو زدن مانتو ام بودم که پ مشغول

 !رونیب ایب -

مانتو  عیدوست دارم... سر ییجورا کیدادنش را  امیپ مدل
 رنگم را ییمویو شال ل کنمیام را تنم م

از  یدارم و بعد از خداحافظ یرا برم فمیکنم، ک یم مرتب
 بوي عطرش با بوي شوم،یم نیمامان سوار ماش

 تنگ شده بود: شیمخلوط شده، دلم برا گاریس

 د؟یسالم خوب -

 !سالم کیعل -

قدر زود جوابم را داد، لبخند زدم و با  نیبار بود ا نیاول
 پوش نگاه کردم، دیهاي سف ابانیلذت به خ
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 توانمیگفت... در حال حاضر نم شهیحس ها را که نم تمام
 یبودن در کنار آدم دوست داشتن میبگو

بار اولم باشد... کجا  نکهیدارد... نه ا یچه حال میاهایرو
 بار اول ها ذوق دارد... تجربه ي اول شهینوشته هم

تمام ذوق و  یماندگار است ول یاتفاق دوست داشتن هر
 یگاه یدانی... مستیبار ها ن نیشوق ها براي اول

 کی... یرسی.. به بارها که مشويیبار که رد م نیاول از
 خواب یفهمی... میکنیربه ماتفاق را پشت هم تج

 !ستین ایرو یفهمی! میستین

بودن  نیو تمام... ا دیایب شیبار پ کیقرار نبوده  یفهمیم
 هنوز تمام نشده... هنوز ادامه اریکنار سام

 :دارد که گفتن ندارد یذوق کی نی... و خب ادارد

 ج؟یبا شما بودم خانوم گ -

 :میگویطرفش و م گردمیبر م عیسر

 بله؟ -

 اخم دارد؟ چرا

 زدم؟یبال، با خودم حرف م -
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سوال هم کنم به زور جواب  اریسام زد؟؟یحرف م مگر

 :دهدیم

 !حواسم نبود دیببخش -

 :زنمیم شی... صداکندی... نگاهم نمیلعنت دهدینم محل

 د؟یگفت یچ اریآقا سام -

 ... ــ

 !دیدوباره بگ دمیخب نشن -

 .... ــ

آورم  یم رونیرا ب گاریو فندك و پاکت س کنمیم سکوت

 :گذارم یو روي داشبرد م

 !رو بردم نایکه ا دیببخش -

قدر سنگ  نیگل که ا ؟یآدمها را از چه ساخت یبعض خدا

 !شودینم

 :زندیحرف م تند

داري، دفعه ي  یمن و بر م لیدفعه ي آخرت باشه وسا -

 جیباهات گ رنمیآخرت باشه حرف که م

 !یزنیم
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به بغض هاي عالم، بغض ها همه وقت نشناس  لعنت

 هستند؟؟

من عاشق، من  وانه،ی... من دکندینفسش را فوت م کالفه
 ... نهستینرمال ن اریسام یمجنون، ول

... یهر چ ایاست...  یحوصله ندارد... عصب میبگوئ نکهیا

 !نه

رفتارش  کنمیشده امروز، حس م یجور خاص کی اریسام
 سکوت قهیدق ... تا دهستیدست خودش ن

 :افتد یو به جان سکوت م داردی... خودش تبر بر مکامل

 زنده اي؟ -

 :میتند است نه خشن.. آرام و مال گرینه د لحنش

 !خوبم -

 !باز که بغض کردي که -

 !بغض نکردم -

 ؟یکنیحاال چرا نگام نم -

 :صورت بدون اخمش لک زده دنیبراي د دلم

 !دیگیم یچ شنومیجوري هم م نیهم -
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 :... آرام... اما قشنگخنددیهم م باز

 !یکنیم یبدجور قاط ینه خوشم اومد تو هم ناراحت ش -

 گرفت و تمام؟؟ یتند حرف زدنش را به شوخ یعنی

 زه؟یخاله ر -

بزند...حسش  رونیب میچشم هااز  خواهدیهاي دلم م خرده

 :کنمیم

حواسش به همه  زنمیحرف م یبا کس یوقت ادیخوشم نم -

 یکه حرف نم واریجا باشه جز من، با د

 !زدم

 :کندیم یاش دهن کج یلعنت فندك

 خانوم موجه با شمام!؟ -

توي فکر  دیبر ایحواستون پرت بشه  ومدهین شیتا حاال پ -

 د؟یو نشنو یو حرفاي کس

 :دیگویلبخند م با

 !اومده شیپ -

 با من؟ دیپس چرا بد حرف زد -
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 !چون دلم خواست -

که  کنمیي درشت شده نگاهش مچشم هاو با  متعجب

 :دیگویو م خنددیم

 !چه عجب سرت و آوردي باال -

 شودیکه لبخندش محو م ندیب یچه م میچشم هادر  دانمینم
 زندیزل م کند،یترمز م ابانیو کنار خ

اندازم که آرام  یم ریبا خجالت سرم را ز میچشم ها توي

 :دیگویم

 !آوردم باز که من اشک تو رو در -

قضاوتم نکن... اصال هم  یول دانم،یبچه ها شده ام؟ م مثل
 قشنگ و یلیخ یفکر نکن عاشق

 :و تمام کندیخردت م یاست... گاه رنگارنگ

 خونه؟ دیمن و ببر شهیم -

 :کندیو نگاهم م دیگویم یآرام نچ

 کنه؟ یبگم سرکار خانوم آشت یاالن چ -

 ؟یعنی ستیبلد ن یخواه معذرت

 !برم خونه خوامیفقط م ستمیمن قهر ن -
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 !زهیخاله ر گهیاسمش قهره د نیا -

 :دیگویکه م کنمینگاه م ابانیپنجره به خ از

 !!قبول زدمیداد م دینبا -

 :ندارد ریجشن گرفتن که نظ کیدلم  توي

 الو؟ -

 :خندمیم

 نگفتم؟ ستمیبلد ن دنیگفته بودم ناز کش -

 :میگویو م گردمیلبخند بر م با

 !باشه قبول -

 :کندیو حرکت م دهدیتکان م نیو سرش را به طرف خنددیم

 شرط داره؟ یول -

 نکشم؟ گاریالبد س -

 نه! -

 تند نرم؟ -

 !کامل یکی دینه، لواشک زرشک بخور -

 :... باور کنخنددیم بلند
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 کار کنم؟ یچ -

 :خندمیخودم و چهره ي پر از تعجبش م طنتیش به

 !خودم درست کردم -

 خودت؟ -

 !اهوم -

 دهم،یآورم و نشانش م یم رونیب فمیرا از توي ک لواشک

 :نرفته اند شیهنوز خنده ها

 !تو یچه خانوم خونه اي هست نیآفر -

 خب شرطم قبوله؟ -

 !میدیرس ینیبش گهید کمی -

 کجا؟ -

 !خونتون -

اندازم و  یم ریسرم را ز کند،یکه نگاهم م خندمیم بلند
 :میگویم

 د؟یدوست ندار یترش -

 !نه -
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 !مزسخوش  -

 !زرشک گهینه د -

 !ترشه یلیآره خ -

 !اسیدست پختت چه طور نمیبب خورمیم کمیحاال  -

 نیو کوچکتر کنمیو پوسته ي لواشک را جدا م زنمیم لبخند
 که راحت بخورد کنمیم لشیشکل تبد

 !رمیگیسمتش م وبه

عشق تمام خودش را  یوقت دیآ یچه کاري از من بر م "

 نگاهمي تو و چشم هاتوي  زدیریم

 "...؟؟؟؟کندیم

 )اریسام (

را بسته،  دنمیراه نفس کش زيیچ کی... ستیخوش ن حالم
 کنم،یبه دستش که مقابلم مانده نگاه م

 شتریبه خودم فرصت بدهم تا بهتر و ب خواهدیم دلم
 یو نفرت رد شوم ول نهیاز ک یبشناسمش، تا کم

من از دوست داشتن و خواستن  ستم،ی... من آدمش نشودینم
 رفتار درست در مقابلش دانمیترسم، نم یم
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 شودینم یآرام برخورد کنم ول خواهمیم ست؟؟یچ

از  شیب یترش گذارم،یو توي دهانم م رمیگیرا م لواشک
 صورتم جمع شود وهم شودیحد باعث م

 :بخندم زمان

 !تو درست کردي بابا ضعف کردم هیچ نیا -

 :خنددیم قشنگ

 !گهیخب زرشکه د -

 خنده داره؟؟ شیهه هه چ -

 .!..ي شما افهیق -

 !صبرکن حاال رسمیحساب توم -

 !خب من که گفتم ترشه -

 :میگویو م دهمیزحمت لواشک را قورت م به

 !بهم داديیخب کمتر م -

 :دیگویم طنتیش با

 !گهیخب لواشک کامل بود د -
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توي قلبم  زيیچ خندد،ی... فقط مکنمینگاهش م متعجب

 :تیهو یهمچنان ب زيیزند، چ یجوانه م

 خوريیم نارویبود چه طوري ا ادیز یلینامردي کردي خ -

 تو؟

 :نخندد کاش

 !راحت یلیخ -

 !افته یفشارت م ادینخور ز -

 حرف را زدم؟؟ نیچرا ا دمیهم نفهم خودم

 !چشم -

 :پرسم یو م میگویم ینچ آرام کالفه

 م؟یخب کجا بر -

 :امروز کندیم تیاذ

 !برف بازي -

 از سفر برگشتند؟؟ یهاي من ک خنده

 !من و تو یکشت -
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 گهید مینشد، بر یول میبر نیامروز قرار بود با نوش - 

 باشه؟؟

حرف  خواهندیم زيیچ کیبچه ها که از پدرشان  مثل

 :زندیم

 !ادیخوشم نم رونیخونه، ب اطیح میبر -

سرم در  د،یآ یخوشم نم رونیب یمرگم شده من؟ از چ چه

 :واي حال انفجار است، اي

 اد؟یخوشتون نم رونیب یاز چ -

 ... ـ

 ار؟یآقا سام -

 کرده باز: لهیدانم... پ ینم

 دختر توي پارك برف بازي کنه؟ دیشمام مثل بابام مخالف -

 ...فهممیدانم... نم ینم

 اديیبابا دوست نداره برم پارك برف بازي آخه ز -

 اگه نیبراي هم م،یکنیم طنتیو ش میخندیم

 !میسازیم یفقط آدم برف میبر

 با پدرش موافقم؟؟ چرا
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 که؟ ستیخب االن حواس شما هم به من ن -

 :سوزدیاز شدت سردرد م میچشم هاگر گرفته...  تنم

 ار؟یاقاسام -

 :به من لعنت

 ار؟یآقا سام اریآقا سام یه هیچ -

 می... کالفه دستم را توي موهاکندیبهت نگاهم م با

 :... باز داد زدمکشمیم

 !زهیخاله ر گهیکردي د لهیخب باز پ -

 ...ـ

 نچ... باز قهر کردي؟؟ -

 ... ـ

 زه؟یخاله ر ـ

 ... ـ

 :میگویو م دهمیم هیتک شهیبه ش کنم،یخانه ترمز م جلوي

 !ستیدست خودم ن شمیم یمن زود عصبان -

 !میبر -
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 !باال اریاول سر تو ب میریم -

 من؟ کشمینشسته ام ناز م چرا

 !میبر -

 !نگاه کن باشه من و -

 ادی... دلم فرکندیبازي م شیاست و با انگشتها ریز سرش
 ... گنگم... دستم راجمی... گخواهدیزدن م

 رود،یکه مثل برق گرفته عقب م برمیسمت چانه اش م به
 ام نکرد؟؟ دستم را یحرکتش عصبان نیچرا ا

 کنم،یهمه محکم بودنش حسادت م نیو به ا کشمیم عقب

 :چکد یم شیاشکها گریبار د نیا

 !ستیمن حالم خوب ن -

نگران نگاهم  م،یبود که توانستم از حالم بگو زيیچ تنها

 :زنمیم یجان یلبخند ب کند،یم

 باشه؟ کنمیکار م یوچ گمیم یچ فهممینم -

 چتون شده؟؟ -

 !دلخور نشو گمینترس ننه سرما فقط م -

 !دهیآخه... رنگتون پر -
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 :طوفان در راه است دوباره دیشا

 !دیخونه استراحت کن میبر اریامآقا س -

 ...رفت ادشیقهر و دلخوري  یسادگ نیهم به

 !میباشه بر -

 یروي برف ها م مانیجاي پا م،یشویم اطیدو وارد ح هر
 و پشت سرم را نگاه گردمیماند، بر م

و با دقت جاي قدم هاي من پا  ریسر به ز الیناز کنم،یم
 متعجب به دقت و قدم هاي آهسته اش گذاردیم

سرش را باال  رسدیجاي پاي ام که م نیبه آخر کنم،یم نگاه
 انگار که مچش را کند،یآورد و نگاهم م یم

 :باشم گرفته

 تو؟ یکنیکار م یچ -

 !یچیمن؟؟ ه -

گونه ي  دنیلحظه دلم کش کیخودمان بماند اما  نیب

 :دیگویسرخش را خواست، آرام م

 د؟یبهتر -

 :ختهی.. داغان و به هم رخرابم
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 درست کن! یآدم برف قیبرو اون جا کنار آالچاره،  -

 :دیگویو م کندیذوق نگاه م با

 ؟ییتنها -

درست کردم  سالم بود، با سامان  یباري که آدم برف نیآخر
 بعد هم با مامان ق،یکنار همان االچ

 :ستمیمن آدم خاطره بازي ن م،یعکس گرفت یکل

 !کنمیحاال تو برو منم کمکت م -

 :مثل بابا پر از آرامش شده شیها خنده

 !باشه -

 رود،یم قیو به طرف آالچ کندیگردنش را محکم تر م شال
 بهرام خورد،یتلفن همراهم زنگ م

 :است

 الو؟ -

 ؟یسالم داداش؟ خوب -

 !سالم خوبم -

 رستوران؟ میامشب بر ؟؟ییکجا اریسام -
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 رستوران چه خبره؟ -

 میبر ییچهار تاکرده  لهیپ دایتو کارخونه که گفتم، پارم --

 ینیریش دیخان با اریسام گهیم رون،یب

 !بدن

تا بدن آدم  کندیکه برف ها را گلوله م کنمینگاه م الیناز به
 را به دست یرا درست کند، گوش یبرف

 :رومیو به سمتش م رمیگیم گرمید

 !زنتم مثل خودت خجستس -

 ؟ییاالن کجا -

 !خونه -

 کجاست؟ الیناز -

 !جا نیهم -

 ! دایرستوران پدر پارم دیایشب بخب پس  -

خواستگاري  هیرو خبر کنم  ایکه دن خوامیاونجا نه، نم -

 !رفتم

 همون پاتوق خودمون خوبه؟ میباشه بابا بر -
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 !خوبه -

 !فعال خدافظ م،یپس منتظر -

 !خدافظ -

عجب لجبازي  کنم،یدستهاي کوچک و سرخش نگاه م به

 :دختر نیاست ا

 دستکش نداري تو؟ -

 :از سرما سرخ شده صورتش

 !بخرم دیگشتم نبود با ینه هر چ -

 مهم شده؟ چرا

 !زدي خیتو خونه  میپاشو بر -

 !کمک دیایدرست نکردم که، خب ب یچیهنوز ه -

رستوران به خانوادت خبر بده، بگو  میشب قرار شد بر -

 !میریبا بهرام و خانمش م

 :شودیو باز مشغول م کندینگاهم م یکم

 !گمیچشم م -

 !گمیاشو بهت مپ -
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 !درست کنم که یآدم برف دیخب خودتون گفت -

 قدر مهمه؟ نیجوري بلرزي، ا نیکردم ا یفکر نم -

 !خب دوست دارم -

 :است دیاست... به خدا بع دیمن بع از

 !پاشو خوريیسرما م -

گلوله ي کوچک برف که توي دستش دارد به سمتم  کی با
 :دیآ یم

که، خب مگه تو سال چند  دیشما که از مامان بابام بدتر -

 !ادیبار برف م

 !نشدي یبرو تا خودت آدم برف ایب -

مثل بچه ها کنار  گذارد،یاز برف را توي دهانش م یکم

 :تا جلوي در ورودي خانه زندیگوشم غر م

 !میبرف بازي کن اطیتو ح دیشما گفت -

 ار؟یاقا سام ـ

 یحواس یو با ب ندینش یم نهیکنار شوم م،یشویخانه م وارد

 :دیگویتمام م

 !چه گرمه شیآخ -
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که با خنده سرش را  کنمینگاهش م یبا معن بیبه ج دست

 دیآ یاندازد، سوسن خانم که م یم ریز

 :میگویو م کنمینگاهش م دهد،یو سالم م شودیجا بلند م از

 !لطفا دیاریگرم واسش ب ریش وانیل هیسوسن خانم  -

 !چشم -

 !!کردم خودم را گم

که احساساتم بار سفر بستند من خودم را گم  یزمان درست

 .!!.کردم

ام نشست خودم  نهیتوي س نهیمشت ک کیکه  یزمان درست

 .!!.را گم کردم

از درون سوختم و ساختن را هم بلد نبودم  یوقت درست
 خودم را گم کردم.!!.

کردن... محبت  یرفت.. مهربان ادمیرا  زهایچ یلیخ
 ... اما درستکردن... خوب بودن.. دوست داشتن

... خوشحال کنمیم دایدارم خودم را پ کنمیحس م حاال
 کره ي دنیکه چرخ جی... آن قدر گجمی... گستمین

 خورمیهم نم نیزم ی... و حتنمیبی... مکنمیرا حس م نیزم
 نیاز ا دیایتا نفسم باال ب جهیسرگ نیاز ا
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 !.!..یجیو گ چرخش

 شتریب ایدن زندیلبخند م الی... ناززی.. همه چچرخدیم فقط

 :چرخد یم

 گفتم؟ یچ دیدیشن -

 :نمینش یم مقابلش

 !نه -

 :و جلف بازي ندارد یسبک شیطنتهایدر ش یحت

 سرتون داد بزنم؟ تونمیخب پس من االن م -

 ایدلخور  ایباشم  یعصبان نکهی... نه اکنمینگاهش م مات
 خواهدی... فقط دلم مگريیهر کوفت د

 :دوباره شودیصورتش را نگاه کنم، مظلوم م اجزاي

 !کردم یشوخ دیببخش -

 :شدم یعصبان کندیم فکر

 !نترس -

بود، اما ترس را در  نیهم میکه توانستم بگو زيیچ تنها
 نم،یب یي درشت و قشنگش مچشم ها



 
 

545 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 ترس دارد مگر؟؟ نگاهم

 حالتون خوبه؟ -

چرخد... هنوز  یم زی... هنوز همه چیحت زنمینم پلک
 حرکت یمن مات و ب کنم،یطوفان را حس م

 :لرزد یم شیشدم، صدا رهیخ شیچشم ها به

 د؟یجوري شد نیچرا ا د؟یخوب اریآقا سام -

 !!ستین شیسر جا ییزهایچ کی

 د؟یشنویصدام و م -

است،  تیهو ی... همچنان بگردمیشناختن حسم م دنبال
 لرزد یکه م ییو با صدا شودیبلند م

 :به طرف آشپزخانه برود خواهدیم

 ..سوسن خانو -

 یحرکت به مبل یهمان طور مات و ب رم،یگیرا م دستش
 هیماندم، در صدم ثان رهیکه نشسته بود خ

 :کنمیزمزمه م رد،یگیزده اش گر م خی دست

 !زهینترس خوبم خاله ر گمیکجا؟؟م -
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قدر نگران است که برخوردم با دستش را فراموش  نیا

 :کرده

 د؟یحرکت موند یجوري مات و ب نیچرا اپس  -

رحم کند؟؟  تواندیرحم کند... خدا با تماشا کردنش هم م خدا
 مدام... گر گرفته شومیسرد و گرم م

 :است مثل گل فیلط شی... دستهاام

 !نیبرو بش -

نگاه  رسد،یبکشد، زورش نم رونیدستش را ب خواهدیم
 يچشم هاو به  رمیگیام را از مبل م یلعنت

با بغض  کند،یحرکت سرم آرام ترش م دوزم،یم نگرانش

 :دیگویم

 !کنمیخواهش م اریآقا سام دیبخواب دیبر -

 :رودیم اخمم

تا  مونمیسوسن خانوم م شیمن پ ده،یپر یلیرنگتون خ -

 خوبه؟ دیش داریب

 ؟یعنی شومیم دایشده... خودم دارم پ نیسنگ میها پلک

 !دستم درد گرفت اریآقا سام -
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با تمام قدر تم دستش را فشار  نمیب یم میآ یخودم که م به
 منبع آرامش کجاست؟؟ نیا دادم،یم

 یبغض کرده م کشم،یم قیو نفس عم کنمیرا رها م دستش

 :پرسد

 کنه؟یمعدتون درد م -

 !قدر نینه نترس ا -

 د؟یسردرد دار -

 !آره -

 د؟یبخواب دیرینم -

 :زنمیم لبخند

 بخوابم! تونمیگفتم که نم -

 :لرزد یاش م چانه

 آخه چرا؟ -

 !باز بغض کردي که -

 دنمیو با د گذاردیم زیرا روي م ریش ینیخانم س سوسن

 :دیگویم
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 ؟یمادر خوب اریسام -

 اره، بابا کجاست؟ -

 د؟یمونیسرکار، شب م -

 !رستوران میرینه م -

 :کندیرا نگاه م الیو ناز دیگویلب باشه اي م ریز

 ؟یشونیقدر پر نیمادر چرا ا نیبرو بش -

 !آخه ستیحالشون خوب ن -

 :شودینگران تر م کند،یخانم نگاهم م سوسن

 باز معدت درد گرفته؟ -

 کنمی... حس مچرخدی... خانه با تمام عظمتش مشومیم بلند

 :جا نیفرو رفته ا ظیتوي مه غل

 نگرانه، شما برو به کارت برس! خودینه خوبم ب -

 :میگویو م رومیاز رفتنش به سمت پله ها م بعد

 !میبر امیب رمیدوش بگ هیتا من  نیبش -

 !باشه -
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در را محکم به  شوم،ی... وارد اتاق مرومیپله ها باال م از

 آورم، یرا از تنم در م راهنمیو پ زنمیهم م

همه  نیپس ا بارد؟؟یمگر برف نم ست؟؟؟یزمستان ن مگر
 دوش ریز خته؟؟یگرما و آتش از کجا به جانم ر

 !!شودیسرد هم سردم نم آب

و پالتو  زنمیم دیسر تا پا سف پیت رمیگیدوش م نکهیاز ا بعد
 و از پله دارمیرنگم را هم بر م یمشک

 بندمیرا م نمیهمان طور که دکمه ي آست روم،یم نییپا ها

 :پرسم یم

 ؟یبا خونتون تماس گرفت -

 !بله -

 !میپس پالتوت و بپوش بر -

 !باشه -

 :میشو یم نیو سوار ماش میکنیم یسوسن خانم خداحافظ با

 د؟یبهتر -

 ...کنمیم حرکت

 اره! -
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 چتون شد؟ کدفعهی -

 !نبود یمهم زیچ -

را نگاه  یشنوم، گوش یتلفن همراهش را م امکیپ صداي

 :پرسم یم زند،یو لبخند م کندیم

 ه؟یخبر -

 :دیگویو م کندینگاهم م جیگ

 !متن جالب فرستاده هیآهان نه حامد واسم  ؟یچ -

 لیدل چیه یب رودیتوي مغزم رژه م انتیواژه ي خ اديیز

 :یدرست

 ه؟یحامد ک -

 :کندینگاهم م یبا بدجنس ،یلعنت زندیم لبخند

 !پسر خالمه -

اش را از پنجره  یگوش خواهدیو دلم م کشمیم قیعم نفس
 میگویم یلب اهان ریپرت کنم، ز رونیب

 !میشو یم ادهیو پ کنمیجلوي رستوران ترمز م و

از پله ها  م،یشویم میآمد الیکه قبال با ناز یرستوران وارد
 از دنمانیبا د دایبهرام و پارم م،یرویباال م
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 یهمه م یو بعد از سالم و احوال پرس شوندیبلند م جا
 دایپارم میدهیغذا سفارش م نکهیو بعد از ا مینینش

 :دیگویم

خبر  کردم،ینازي جون گله م شیامروز داشتم پ نیمن هم -

 به من نداده یو خوب یمهم نیبه ا

 !بود

 :زندیلبخند م الیناز

 !ستین یجدي و رسم یجیخب من که گفتم هنوز ه -

 گرشیمدام با دست د کنم،یو کوچکش نگاه م دیدست سف به
 بهرام دهد،یروي دستش را ماساژ م

 :پرسد یم

 ؟یمگه نه سام یهم رسم شهیزود هم جدي م یلیخ شاالیا -

 :کندیاضافه م دای... پارمشودیمن آدم نم قیرف نیا

 !دیایبه هم م یلیخ دیباور کن شاال،یا -

 ندیچ یم زیظرف هاي غذا و مخلفات را روي م شخدمتیپ
 به دستش نگاه م،یشویو همه مشغول م
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روي دستش سرخ شده، با ابروهاي گره خورده  کنم،یم

 دایي پارم رهیکه متوجه ي نگاه خ کنمینگاهش م

 :شروع شد شیباز سوالها شوم،یم

اون شب توي رستوران  زدمیخان حدس م اریسام گمیم -

 من بره، از بس قیرف نیدلتون واسه ا

 !ماه و خانومه که

 شب؟؟؟ دستش چرا سرخ شده؟؟ کدام

 د؟یرو مشخص کرد هیحاال مهر -

 :شناسمیحالم خراب شود دوست و دشمن نم داندیم بهرام

 !خوشبخت شن شاالیجان، ا دایپارم ستیمهم ن نایحاال ا -

 پرسد: ی... مثال مرا آرام کرد؟بهرام مهه

 ...مهندس مختاري اریسام -

 :کندیحرفش را قطع م دایپارم

 !دیبهرام توروخدا در مورد کار حرف نزن -

 :دیگو یو م خنددیهم م بهرام

 ! باشه چشم -
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 :دارمیچشم از بهرام بر م زندیکه م میصدا

 ار؟یآقا سام -

 :کنمینگاهش م منتظر

 د؟یزیآب واسم بر کمی شهیم -

 کنم،یم یخال وانشیو توي ل دارمیرا برم یآب معدن بطري
 به غذا لیم کند،یلب تشکر م ریز

شد  یخسته است، کاش م میچشم هاندارم...  خوردن
 احساس هاي ناشناخته نیگور پدر ا میبخوابم و بگو

 !هم کرده را

 :ردیگیرا به سمتم م وانیل الیناز

 ؟یخواستیمگه آب نم ه؟یچ -

 !دیقرص تون و بخور -

جادو  شیچشم هاي مهربانش، چشم هاماندم توي  رهیخ
 یم رونیب بمیدارد؟؟ قرص را از توي ج

 ..زندیکه لبخند م خورمیو م آورم

 :دیگویم بهرام
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 !میما منتظر توا یسام -

 ؟یواسه چ -

 !فقط تو غذا تو نخوردي نکهیواسه ا -

 :دیگویمعصومانه م الیکه ناز کنمینگاه م شانیبشقاب ها به

 !خورمیقدر غذا م نیهم شهیمن هم -

 !خورمینم گهیمنم د مینخوري که راحتري،بر -

 :بازي هاي بهرام شروع شد وانهید

 !قاشقم نخوردي تو هی خوري،یغلط کردي نم -

 !میبر دیبلند ش -

هر سه همچنان با لبخند نشسته اند،  یلو شومیجا بلند م از

 :سر بهرام است ریز زیهمه چ دانمیم

 پس؟ دیش یچرا بلند نم -

 داداش! میریجا نم چیتا غذا تو نخوري ه -

 :کنمیرا نگاه م الیناز کالفه

 ؟یبلندش خوايیشما نم -

 :دیگویآرام م خندد،یم
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 !نه -

 :دیگویم دایو پارم خندندیهم م دایو پارم بهرام

 دیغذاتون و بخور دینیبش دینخورد یچیخان شما ه اریسام -

 !میریبعد م

 !ادیبهرام بس کن مسخره خستم خوابم م -

 !دادا شرمنده میمن و خانما قرار گذاشت -

 !ندارم عه لیم گمیم -

 :میگویو م کنمیرا نگاه م الیناز

 !تا نرفتم میپاشو بر -

بلند  خواهدیم نم،یبیي قشنگش مچشم هاترس را توي  باز

 :گذاردینم وانهیشود بهرام د

 !ایکجا؟ کوتاه ن نینازي خانم بش -

 :دیگویآرام م الیناز

 !میبعد بر دیبخور گهید کمیخب  -

چرا به حرفش گوش  دانمی... نمنمینش یچرا م دانمینم
 که با خنده خورمیچند قاشق غذا م دهم،یم
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 :شودیبهرام زهرمارم م هاي

 اي مرگ چته؟ -

 !که گفتن نداره دهیم یحال هیزور گفتن به تو  شیخدا -

 عه؟ -

 !!به اجدادت قسم -

 :میگو یو م خندمیم

 !صبر کن شما کنمیحاال درستت م -

دست بهرام را  دایپارم میرو یم رونیرستوران که ب از

 :دیگویو م ردیگیم

 !شده ها یخبندونیو  خیعجب  -

 :کندیرا نگاه م الیناز بعد

 برف بازي؟ دینازي امروز نرفت -

 :شودیم کمینزد یکم الیناز

 !نه نشد -

 هان؟ میتوي اون پارك بازي کن میاالن بر دیایخب ب -

 :دیگویم یول بنددیم لیدارد قند بهرام
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 !زمیعز یتو بگ یهر چ -

 ریو ز خنددیکه م دهمیرا به عالمت تاسف تکان م سرم

 :دیگو یلب م

 !کاري بکن هیجان مادرت  -

 الیکه ناز خندمیهمه جذبه و قدرت مردانه اش م نیا به

 :دیگویم

 !میمنم دوست دارم بر -

 :دیگویکنار گوشم م بهرام

 تلریه زنم،یم خیمن دارم  ايیمرگ بهرام کوتاه ن یسام -

 !خونه میشو دوباره بر

نگاهم  قیتا بتواند دق کندیسرش را بلند م الیکه ناز خندمیم

 :کند

 م؟یبر شهیم -

 چیدلش را بشکنم نه ناراحتش کنم نه ه خواهدیدلم م نه
 هوا براي نی... فقط اگريیهدف بدتر د

 :ستیماندن خوب ن رونیب

 !نه -
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 :کم نشده شیو بهرام هنوز رو کندینگاه م دایبه پارم دیام نا

درست  یبرن آدم برف خوانیچرا نه ؟گناه دارن خب م -

 کنن!

و خودش را به بهرام  دهدیم لشیلبخند تحو کیهم  دایپارم

 :میگویآرام م کند،یتر م کینزد

 !رمایبهرام نزار حالت و بگ -

 یول ظیغل یلی... اخم دارم... خکنمیرا نگاه م الیناز بعد
 چرا؟؟ دانمینم

 !میبرو سوار شو بر -

 نیو سوار ماش میکنیم یخداحافظ دایبهرام و پارم با

 :میشویم

 شده؟ یدستت چ -

 :دیگویمن من کنان م و کندیدستش نگاه م به

 .. یعنیدستم؟؟ شما.. اون موقع که..  -

 من فشارش دادم؟ -

 :کشدیم قیعم نفس

 !بله -
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 فشار دادم که سرخ بشه؟ ادیقدر ز نیا -

 !ستین زيیچ -

 !دستت و نمیبب -

سرخ شده من پوستم  کمیفقط  اریآقا سام ستین زيیچ -

 !شهیزود سرخ م

 :شودیحرفم کال از خجالت آب م با

 !نیمدل نیپوستا ا دیسف -

 :پرسد یکه م کنمیو حرکت م خندمیم

 برف بازي؟ میبر دیچرا نگذاشت -

 !لرزي یجا داري م نیداري تو، تو ا ییعجب رو -

 !کار کنم یخب من برف بازي دوست دارم چ -

که دوست داره که  یدوست نداشته باش، آدم به هر چ -

 !رسهینم

با بهت زل  شنوم،یم نیرا کف ماش زيیافتادن چ صداي

 :میچشم هازده توي 

 بود؟ یچ -



 
 

560 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 :زندیبرق م شیچشم ها

 !دفعه داد نزدم تو بغض کردي نیمن که ا -

 :ردیگینگاهش را م عیسر

 !بود افتاد میگوش -

 :گرددیم شیو دنبال گوش شودیم خم

 !یشدن خوبه نه ساختن آدم برف ضیهوا واسه مر نیا -

 :مشغول است همچنان

 شد؟ دایپ -

 !یصندل ریفکر کنم رفته ز -

 :میگویو م کنمیترمز م ابانیخ کنار

 !باال ایب -

 :دیگویو کالفه م دهدیم هیتک

 !ستین -

 البد لولو بردتش هان؟ -

 گذارمیم شیدستم را روي پا شومی... سمتش خم مخنددیم
 و خودش را عقب شودیکه مچاله م
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 کنم،ینگاهش م دارم،یرا برم یو گوش زنمیلبخند م کشدیم

 را به طرفش ی... گوشزندینفس نفس م

 :رمیگیم

 !لولو پسش آورد انگار -

نقطه از  نیجا... ا نی... اکنمیحرکت م ردیگیرا م یگوش
 به هم ییزهایچ کیمن...  یزندگ

و  کندینگاهم م کنمی...جلوي خانه شان ترمز مختهیر

 :دیگویم

 !خوش گذشت یلیممنون خ -

 خواهمینم میها یام از سردر گم یندارم... عصبان لبخند
 هستم: یول خواهمیتلخ باشم... امشب نم

 !به سالمت -

 :دیگویاما تلخ... آرام م زندیم لبخند

 !خدافظ د،یمواظب خودتون باش -

 شودیم ادهیو پ کندیدور شوم...در را باز م دیبروم... با دیبا
 رود،یبه سمت خانه که م بندد،یدر را که م
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گاز بدهم و با تمام سرعت بروم،  توانمینم کنمیکاري م هر

 و با لبخند شودیوارد خانه م کند،یدر را باز م

 شودیکه از رفتنش راحت م المیخ دهد،یدست تکان م میبرا
 وانهیشک د یب روم،یبا سرعت سرسام آوري م

 شوم،یو وارد خانه م کنمیام، جلوي آپارتمانم ترمز م شده
 ه خانه راو شمار کنمیتلفن همراهم را روشن م

 :دهدیسوسن خانم جواب م رم،یگیم

 بله؟ -

 !نگران نشن دیمن آپارتمان خودمم، به بابا بگ -

 )الیناز (

 یم رونیاز آشپزخانه ب م،مامانیشویوارد خانه م نینوش با
 یو صورتش را م میدهیسالم م د،یآ

 :پرسد یکه م بوسم

 !کردي چقدر خی زم،یعز یخسته نباش -

 :کندیرا نگاه م نیبا لبخند نوش بعد

 !خوش اومدي دخترم -

 !ممنون خاله -
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 !نیگرم ش ارمیواستون چاي ب دینیبش دیبر -

... دلم تنگ ستیحالم خوب ن م،یشویدو وارد اتاق م هر
 شده... نگرانم... آشفته ام... از آن شب

 اریخبري از سام چیسه روز گذشته و من ه رستوران
 و روي زنمیم خبري، مقنعه ام را باال چیندارم... ه

افتد،  یاما روي تخت طاق باز م نینوش نم،ینش یم تخت

 :دیگویزند و م یبه دستم م یضربه ي آرام

 !تموم شد بهت گفتم میداد شیآزما -

 !نه -

 !یچند ماه بعد عروس میقراره عقد کن م،یرفت دمیخر -

 !مبارکه -

 دردسر داره نه؟ یکردن کل لیتکم هیزیجه -

 ... ـ

 نازي حواست به منه؟ ـ

 ... ـ

باشد دختر دار  ادمی کند،ی... نگران نگاهم مکنمیم نگاهش
 فقط یبدهم عاشق ادشیکه شدم 
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 ی... فقط حس دلتنگستیداشتن و تب کردن ن دوست

 عاشق ییایبدهم رو ادشیباشد  ادمی... ستین

 :نشود

 چته؟ گمیم -

 ن؟ینوش -

 جان؟ -

خبر ندارم، نگرانم، شب  اریمن سه روزه که از سام -

 ترسمیحالش خوب نبود، م دمشیآخري که د

 !معدش کار دستش داده باشه باز

 !خب بهش زنگ بزن -

 !خاموشه -

چاي وارد اتاق  ینیمامان با س د،یگویکالفه اي م نچ
 مامان ند،ینش یبه احترامش م نینوش شود،یم

 :دیگویم نینوش رودیم که

 .!.هیعجب آدم مزخرف -

 :کنمیچپ نگاهش م چپ
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نگرانش  یکی دیکنه شا یخب فکر نم گم؟یبد م ه؟یچ - 

 بشه؟؟ دوباره زنگ بزن خب؟

 !چاي تو بخور -

 !به خونشون ایبه پدرش زنگ بزن،  خوايیم -

 !کشمیشماره ي خونشون ندارم، از باباش خجالت م -

 رهیو به بخارش خ داردیبر م زیچاي را از روي م فنجان

 :شودیم

 !سالم تره یکیباش االن از تو نگران ن -

 اون روز چش بود، اصال خشکش زده بود! دونمینم -

 !هاي تو شده ییبایمحو ز دیشا -

 :دیگویکه م دهمیو من محکم هولش م خنددیم

من  یبده، نه، ول یبگم عشق و عاشق خوامینازي نم -

 !دوست دارم شتریآرامش دوست داشتن و ب

 !گهیو م نیهم هم مایس -

 اره؟ ینیتو همچنان سرسختانه طرفدار عشق اتش یول -

نداره، دوست  یبدون عشق معن یآره، از نظر من زندگ -

 رو ایلیداشتن که مخصوص همس، آدما خ
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 شونیفقط عاشق ادماي خاص زندگ یدارن ول دوست

 !شنیم

تر و موندگار  قیاز دوست داشتنا از عشق عم یلینازي خ -

 کردن اونم توي یجور عاشق نیتره، ا

دوست  یلیرو خ ماینداره، من ن یي خوب جهیزمونه نت نیا
 دو طرفه دیدوست داشتن با اد،یز یلیدارم خ

 یکی شهیدو طرفه باشه که اگه نباشه هم دیعشق با باشه،

 !خورهیضربه م

 مگه دست منه؟ -

و، من  الیو خ ایهمه رو نیدور ا زیآره دست تو، بر -

 با دیاري که نباتو اون قدر ارزش د گمیم

قبول  یدوسش داري قبول، عاشق ،یطوري کن نیا خودت
 که یبه خودت رحم کن، آدما واسه کس یول

واي به  کنن،یجوري با خودشون نم نیباشه ا عاشقشون

 !چقدر دوستت داره ستیکه معلوم ن اریحال سام

 !حال من و یعاشق نشدي بفهم -

 :میچشم هاتوي  زندیو زل م گذاردیم ینیرا توي س فنجان
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 یروشن باشه از نگران دیزنگ بزن شا هیباشه قبول،  - 

 رنگ به رو نداري!

آورم و شماره اش را  یم رونیب بمیهمراهم را از ج تلفن

 :رمیگیم

 "باشد یدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م"

و فنجان چاي را بر  کنمیرا روي تخت پرت م یگوش

 :دیگویم نیکه نوش دارمیم

 بود؟خاموش  -

 !آره -

نکرده باز کارش به  ییگرفتار کارشه، اگه خدا دیشا -

 حتما پدرش خبرت دیکش یم مارستانیب

 !کردیم

 !دیآره شا -

 یچ شبیبپرس مامانم د ناسور،یاون دا الیخ یحاال ب -

 گفت؟یم

 گفت؟یم یچ -

 !یدختر ناز و با نمک الیگفت ناز یم -
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 خب؟ -

 !خانوم و خوشگله یلیخ گفتیم -

 خب؟ -

 دوسش دارم ! یلیخ گفتیم -

 خب؟ -

 باال بزنم؟ نیگفت تو قصد ازدواج نداري واست آست یم -

 :کنمینگاهش م متعجب

 به تو گفت؟ -

 !نه خره -

 گفت؟ یپس به ک -

 !گهیبه ناصر د -

 :کندیکه باز شروع م میگویاي م وانهیلب د ریز

 گفتم؟ یبگو من چ -

 !دونمیعه، چه م -

 !باشه یختیر نیزن داداشم ا خوادینم گفتم من اصال دلم -

 مرگ، مگه من چمه؟ -
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 !بچس یلیخ الیگفتم ناز -

 :کنمیو من چپ چپ نگاهش م خنددیم

 !خورهیبعدم گفتم مدام لواشک زرشک م -

 :خندمیبار من هم م نیا

 یبشه ول الیخ یکه مامان ب گشتمیم رادینازي دنبال ا -

 !دنیخندیمن م رادايیچرا به ا دونمینم

 جه؟یخب نت -

 !کنمیشد که من به تو حسادت م نیا جهینت یچیه -

 :دیگویکه م خندمیم بلند

 !فکر کنم ناصر دوست داره یول -

افتم، محکم پشتم  یپرد و به سرفه م یم میتوي گلو چاي

 :دیگویو با حرص م زندیم

 !داداشم چارهیکوفت، ب -

 ؟یگیجدي م نینوش -

 دارم اخه؟ یمن با تو شوخ -

 گفت؟ یچ خب مگه -
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 !هم دختر فوق العاده اي یلیخ الیگفت ناز -

 ؟یگفت یتو چ -

گفتم نازي خانوم فوق العاده خودش  یگفتم؟ م یم یچ -

 عاشقه؟

 من ناصر و مثل داداشم دوست دارم! -

چاکته، نه فقط حس  نهیبگم عاشق س خواهمینم م،یبگذر -

 ادیبدش نم یعنیکردم دوست داره 

 !در مورد ازدواج حرف بزنه باهات

 !یکنیتو اشتباه م دیشا گمیبازم م -

بعد  کند،یم پیتا زيیچ کیو  داردیهمراهش را بر م تلفن

 :دیگویو م شودیهم بلند م

 !اومده دنبالم، نه مطمئنم دوستت داره ماین -

 !کجا، بمون ناهار بخور -

 !رونیب میناهار قراره بر -

 :فشارم یم یو دستش را به گرم شومیم بلند

 !باشه، خوش بگذره -
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 !نشده، خدافظ زيیکه چ شاالیمن، ا قینگران نباش رف -

و نفس  دهمیم هیقرار به در تک یب نیاز رفتن نوش بعد

 !شوم یکشم... آرام نم یم قیعم

 :دیگویکه مامان م رومیم نییسالن را باال و پا وانهید مثل

 شده؟ یچ یشونیمامان چرا پر الیناز -

دفعه ظاهر  کیکه  ینشده فقط نگرانم... نگران آدم زيیچ
 برگه زند،یم بشیدفعه غ کیو  شودیم

به  شود،یو بلند م کندیرها م زیرا روي م یامتحان هاي

 :پرسد یو نگران م دیآ یسمتم م

 ال؟یشده ناز زيیچ -

 !خوبم دینه مامان نگران نباش -

 جهینکنه به نت ست،ین اریدو سه روز خبري از سام نیا -

 هان؟ میو ما خبر ندار دیدیرس

 !نگرفتم یمیتصم چینه مامان جان من هنوز ه -

کرده باشه،  داینکرده معدش باز مشکل پ یینکنه خدا -

 ازشون هان؟ ستیخبري ن

 :دیگویکه م شودیم یدلم خال توي
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 !من زیعز ریتماس باهاش بگ هیبرو  -

 !زدم خاموش بود -

 !زمیروشن کرده باشه برو عز دیحاال شا -

خداروشکر  رم،یگیو شماره اش را م شومیاتاقم م وارد
 یو م کندیم خی میباز دستها ست،یخاموش ن

 :دهدیکه جواب م رسدیبه بوق آخر م لرزد،

 زه؟یاحوال خاله ر -

 کی... من گریعادي شده د زیچ کینه... بغض  بغض
 را بسته، میو بزرگ راه گلو میتوده ي بدخ

 :نلرزد میتا صدا کنمینم یتالش کند،یم یام را زخم حنجره

 ار؟یآقا سام -

 :ستیحالش خوب ن کنمی... چرا حس مکشدیم قیعم نفس

 بله؟ -

 ..من ؟ییشما معلوم هست کجا -

 نگران شدي دوباره؟ -

 !ستیسه روزه ازتون خبري ن -
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 !خوبم نترس -

 ..خاموش بود من فکر کردم...فکر تونیگوش یحت -

 میاشکها دهد،یرا خراش م میترکد و گلو یم یي لعنت توده

 :دیگویکه م زندیر یم

 شدي پس؟ یچ -

 :دیگویم یعصبان کنمیکه م نیف نیف

 !.!..که یکنیم هیتو باز داري گر -

 !خبر باشم یخب نگران شدم قرار نبود ازتون ب -

 !نکن اعصاب ندارم هیخب حاال گر یلیخ -

 ...حالتون خوبه؟ معدتون -

 !خوبم بابا خوبم نترس -

 د؟یستیپس چرا سه روزه ن -

 دنبالت خوبه؟ امیگرفتار بودم، بعد از ظهر م -

... از کندیرا درك نم میها ی... نگرانفهمدیها را نم یدلتنگ
 ها و خنده ینگذار خوش شنويیمن م
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با منطق  شنويینفر باشد...از من م کیوابسته ي  تیها

 یعاشق شو، کجا نوشته عشق منطق نم

عاقالنه عاشق شد... کر نشد.. کور نشد..  شودی... مشناسد
 کردم... چون یباف ایمن نخواستم چون رو

پوچ  الیاجازه نداد... چون هزار جور فکر و خ میاهایرو
 عاشق که شدي الاقل شنويیاجازه نداد... از من م

نباف... اسطوره  اینده... الاقل رو یواه دیخودت ام به
 قراري و بغض و اشک کالفه یب نینساز...آخ چقدر ا

 :کرده ام

 ؟یهست زهیخاله ر -

 !هستم -

 !من حالم خوبه ه؟یواسه چ تیاالن گر -

 چرا خاموش بود؟ تونیگوش -

 !داشتم تنها باشم اجیاحت -

 د؟یدادیخبر م دینبا -

 خانواده خوبن؟ -
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جواب  ریاز ز خواهدیحواسم را پرت کند.. م خواهدیم

 دادن فرار کند... دلم دوستت دارم گفتن

 :خواهدیم

 ار؟یآقا سام -

 کوبد: یوار م وانهید قلبم

 بله؟ -

 ..من -

 وانهید مشیشده ام اما صداي آرام و مال وانهیدانم د یم

 :کرده

 ؟یتو چ -

 ...یلیمن خ -

 :رود یبند م نفسم

 ؟یزنیحالت خوبه تو؟؟ چرا حرفت و نم -

 !یچیه -

 دنبالت باشه؟؟ امیعصر م -

 :یحوصلگ ی... بدون بیتلخ یآرام است.. ب شیصدا
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 کاري نداري با من؟ -

 .!..دوستت دارم ینه ول کار

 باشه؟ دیو خاموش نکن تونیگوش گهینه فقط د -

 باشه قطع کنم؟ -

 نره! ادتونیقرص تون و  -

 ...رود ی.. دلم ضعف مخنددیم

 !امان از دست تو.. خدافظ -

 :پرسد یکه م دهمیبا عشق ماساژ م هاي بابا را شانه

 ست؟یمعتضد خبري ن ونیاز آقا -

 !رونیب میر یعصرم دیاگه اجازه بد -

 بابا ؟ یتا االن اخالقش و دوست داشت -

 :زده خی میاز خجالت دستها دهمیرا با دقت ماساژ م گردنش

 ال؟یناز یخیچقدر  -

 !دونمینم -

 !دستت درد نکنه بابا بسه خسته شدي -
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 یشانیو پ زندیبوسم، لبخند م یو صورتش را م شومیم خم

 بوسد، مامان ظرف یام را نرم و آرام م

 :دیگویو م گذاردیم زیرا روي م وهیم

 !میشب دعوتشون کن هیحتما  دیبا -

 :زندیو حرف دلش را هم م کندیموافقت م بابا

 رن،یو بگ مشونیزودتر تصم خوادیدلم م یلیراستش خ -

 سختمه! کمیجوري  نیا

 :زندیلبخند م مامان

 ییعجله نکن آقا، مگه هنوز چند وقته؟ خانواده ي باابرو -

 !راحت باشه التیهستند خ

 ادیز تمیوضع نیخب ا یاز بابت اونا راحته ول المیخ -

 !ستیطول بکشه خوب ن

 !مرد دهیهنوز که طول نکش -

 :کندینگاهم م ردیگیرا پوست م بیهمان طور که س مامان

 دنبالت مامان جان؟ ادیم یک -

 !ساعت شو، فقط گفتن بعد از ظهر دونمینم -
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و وارد  شومیاز جا بلند م خوردیهمراهم که زنگ م تلفن

 :دارمیبر م زیتلفن را از روي م شوم،یاتاق م

 !سالم -

 !من جلوي درم -

 !اومدم -

دانم شب کوچ نگاهت را...که از آغاز  یدشوار م چنان

 .!.منیتو را در حال تمر ِانیپا

 )اریسام(

 :شودیم نیو سوار ماش کندیرا باز م در

 سالم؟ -

 :زنمیهمه سالم دادنش لبخند م نیا به

 !زهیسالم خاله ر -

که دور  امدمیسه روز سراغش ن کنم،یو حرکت م خنددیم
 کنم، که بدانم چه دایباشم و خودم را پ

 زنم؟یم جیقدر گ نیشده، که بفهمم چرا ا مرگم

 !دیبد یلیخ -
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 اش است؟؟ یتمام اعتراض و ناراحت نیا

 چرا؟ -

 !دیخبر نداد هی دیخب سه روزه رفت -

 هیتوص الیخ یب یدر هر حال کنم،یدارد... سکوت م حق

 :شودیاش نم یمنیهاي ا

 !دیکمربندتون و ببند -

 :دیگو یبندم م یرا که م کمربندم

 د؟یقرص تون و خورد -

 ... ــ

 !سر ساعت خورد دیقرص و با -

 :زندیم میصدا

 ار؟یآقا سام -

 :ستی... حالم خوش نفهممی... نمشودینم کنم،یم نگاهش

 !ستیبازم حواستون به من ن -

 !زهیحواسم هست خاله ر -

 د؟ید یپس چرا جواب نم -
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 ختهیجور به هم ر کیسه روز  نی... استیخوش ن حالم

 یدردي داشتم که نم کیبودم و 

 :ام... خدا یجوري عصبان کی... و االن هم دمیفهم

 ؟یخودت خوب -

 :نمیب یکردنش را از گوشه ي چشم م تعجب

 !یستیفکر کنم شما خوب ن یخوبم، ول -

 :میگویو م کنمیمغازه ترمز م کنار

 رم؟یبگ خوريینم زيیچ -

 !نه ممنون -

درد معده  نکهیبخرم و قبل از ا یتا آب معدن شومیم ادهیپ
 نشده قرصم را نیام وحشتناك تر از ا

 دیآ یم رونیاز آن ب یرسم کس یبه مغازه که م بخورم،
 چد،یپ یام م نهیدرد تا توي س دنشیکه با د

 تیاز عصبان کردم،یگرفتم سقوط م ینم واریرا به د دستم
 او هم مات من کند،یسرم دل دل م یو بد حال

با ترس، با بغض، با بهت، با تمام احساس هاي پر  مانده،
 از درد:
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 ...ایس..سام -

 :میگویم فقط

 تو؟ -

 ...من... من متاسفم من اریسام ـ

 !اوردمیسرت ن ییبال هیگمشو کنار تا  ـ

 شومینم یخال دانمیحرف براي او کم است، م نیا دانمیم و
 از دردهاي کشنده شومیپر م چیکه ه

رساند،  یم بیبه معده ام آس یدارد به طرز وحشتناک که
 کوچک تر از آن است که فکرش را یلیخ ایدن

 :نمیآدم را درست امشب بب نیا دیکردم، چرا با یم

 !نتونستم ی... ولی... ولدنتونید امیب خواستمیم -

هواي سرد عرق کرده ام... کاش برود.. بماند  نیا در

 :کنمیطوفان به پا م

 ...به خاطر سامان اریسام -

چانه  شود،یآورد تحملم تمام م یرا که به زبان م اسمش
 که نمیبیم دهم،یاش را محکم فشار م

 :شودیم ادهیپ دهیترس الیناز
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 ارین فتی، اسم سامان و به دهن کثنامردخفه شو اشغال  - 

 !کثافت

مردم جمع  نکهینبود امروز خراب شود، براي ا قرار
 مچ دستم را کنم،ینشوند چانه اش را رها م

 :ردیم یلرزد... م یم رد،یگیم محکم

منم اندازه ي  ار،یاون طوري بشه سام خواستمیبخدا نم -

 !تو داغون شدم

 :دیگویکشم، باز م یم رونیرا از دستش با خشونت ب دستم

 ...مو از سر سامان هی خواستمیمن نم -

را  نمیاست الیکه دهانش را ببندم اما ناز کنمیرا بلند م دستم

 :ردیگیبا ترس و بغض م

 شده؟ یچ اریآقا سام -

آرامش  نی... کاش نبود... اکنمینگاه م شیچشم ها به
 پا طوفان است...مارسا را نگاه کیخودش 

 یکه م شیلرزد، اشکها یو م دهیچسب واریبه د کنم،یم

 :میگویم زدیر
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زنده  دمیاز جلو چشمام گمشو مارسا... واال قول نم - 

 !..یبمون

من و  ییوفا ی.. به پدرت بگو باریسام دیمن و ببخش -

 ...ببخشه، عذاب وجدان شکستن دل سامان

 :زنمیم داد

 !یعوض اریاسمش و ن -

 :کشدیرا م نمیاست الیناز

 !توروخدا میبر دیایب د،یتوروخدا دادنزن -

 :شودینه خفه م کندیگورش را گم م نه

بود، حماقت محض، به  تیاز دست دادن سامان خر -

 یاز دستش دادم، ول یآدم عوض هیخاطر 

 ... خواستمینم من

 !گمشو -

 :ستین الشیخ نیو دل من... ع زدیر یگلوله اشک م گلوله

 !....خدافظاریببخش سام -

 ..کشم یو من نفس م رودیم
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 ..رودیخاطره هاي سامان هم م رودیم

 ...شودیام کم م نهیدرد س یو کم رودیم

 ...در کار باشد یو کاش نبود که رفتن رودیم

لرزد،  یشده، م یاشک میچشم ها... کنمیرا نگاه م الیناز

 :ستیآرامش حضورش دلچسب ن

 !سرده نیبرو تو ماش -

 !حالتون بده دیایشمام ب -

 :همه بغض و اشک کالفه ام نیا از

 ؟یکنیبغض م یبغض کردن داره ه گهید نیا -

اندازد... لحنم تند است... تلخ است..  یم ریرا ز سرش
 آب الیخ یاست، ب یمختص مارسا لعنت یول

 :میگویو م شومیم

 !میبر -

 یمشک دیپرا کی د،یآ یهمراهم م روم،یم ابانیسمت خ به
 رنگ با سرعت سرسام آوري از کنارمان

هر چه آب و گل توي گودال کف آسفالت است  شود،یم رد
 لیامشبم را تکم زد،یر یو شلوارم م راهنیبه پ
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 :دیگویآورد و م یم رونیب شهیسرش را از ش کرد،

 !داداش معذرت، عجله دارم -

 یدستم را توي هوا به معن یکنم، عصب یرا کنترل م خودم
 و کالفه به لباس دهمیبرو بابا تکان م

 نی... به سمت ماشفهممی... حالم را نمکنمینگاه م میها
 ... پشتکندیباز م میدر را برا الی... نازمیرویم

 !نمینش یم فرمان

 یسرم را روي فرمان م دود،یاما به سمت مغازه م الیناز
 گذارم، درد که شاخ و دم ندارد...همه ي

ندارد.. تمام وجودم درد  یپزشک صیکه تشخ دردها

 !....سوزد یم می... سرتاپاکندیم

 مهیسراس الیناز شود،یم نییام از درد تند باال و پا نهیس
 و بطري آب را به سمتم شودیسوار م

 :ردیگیم

 قرصتون کجاست؟ -

 :شودیتر م یخواستن شیصدا کندیکه م بغض

 !دیتوروخدا قرصتون و بخور اریآقا سام -
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 :کنمیبارد... زمزمه م یمثل ابر بهار م کنم،یرا بلند م سرم

 !خوبم -

 !دیباشه فقط قرصتون و بخور -

 بمیقرص را از توي ج شود،یدر هم م میدرد ابروها از
 و قرص را رمیگیآورم، آب را م یم رونیب

 :ردیگیبطري را م دهم،یم قورت

 بسه! گهینکن د هیگر -

 :کندیرا روشن کنم التماس م نیخواهم ماش یم

بابا  زنمیحالتون بهتر بشه، اصال زنگ م دینه، صبر کن -

 !دنبالمون ادیب

 :میگو یحوصله م یب

 .خوبم عه گمیم -

ترسم  یشده، م دیلباتون سف ده،یرنگتون پر د،یستین -

 توروخدا به حرفم اریآقا سام د،یتصادف کن

 !دیبد گوش

است بدي  یانصاف ینبود... کاش امشب را نبود... ب کاش
 کنم،یکنم، حرکت م یحالم را سر او خال



 
 

587 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 :نالد یم

 ...آقا سا -

 !خوبم گمیم -

باال تر جلوي آپارتمانم  ابانیدو خ کشم،یم نییرا پا شهیش
 براي خودش دانمیم کنم،یترمز م

 :احترامش را حفظ کنم دانمیدارد پس الزم م یشئونات

 باال؟ ايیم -

 جا کجاست؟ نیا -

 !خونمه -

 نیجز ا زيیچ دنیاندازد، توقع شن یم ریرا ز سرش
 ندارم:

 !مونمیجا م نیمن هم دیببر فینه شما تشر -

 :کشم یم قیعم نفس

 هی یاگه خواست بندمیدر و نم رمیدوش بگ رمیباشه من م -

 !یپشت در نمون یبه لباست بکش یدست

 یکه از لطف راننده ب کنمیم شیاشاره اي به لباس ها و
 شده،با فیو کث یگل یبهره نمانده و کم
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محکم قدم  کنمیم یدردي که توي معده ام است سع تمام

 رسم یبردارم تا نگران تر نشود...به خانه که م

با  شوم،یو وارد اتاق م کنمیرا باز م راهنمیهاي پ دکمه
 را تنم میو لباس ها رمیگیحال بدي دوش م

تر بروم  عیرا شانه بزنم و سر میاهم موهاخو ی... مکنمیم
 معده ام اتیبرد... محتو یاما درد معده امانم را م

 !! ...دوم یم ییرسد... به سمت دستشو یم میتوي گلو تا

 )الیناز (

و به رفتنش  کشمیم یقینفس عم شودیم ادهیکه پ نیماش از
 در شودیمانم، وارد خانه که م یم رهیخ

دلشوره ي از بدي حالش باعث شده  گذارد،یباز م مهین را
 دختر نیا فهممیو نم دانمینم رم،یحالت تهوع بگ

را خراب کرد،  اریحد حال سام نیبود که تا ا یکس چه
 شود،ینم اریخبري از سام یگذرد ول یربع م کی

آورم و  یم رونیب فمیتلفن همراهم را از توي ک نگران
 خوردیاما هر چقدر زنگ م رمیگیشماره اش را م

 نیکه مطمئن شوم از ا شومیم ادهیناچار پ دهد،ینم جواب
 که حالش خوب است و اگر هنوز مشغول دوش
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و از پنچ پله  کنمی، در را باز م نییاست برگردم پا گرفتن
 باز مهیکه ن ی... به در قهوه اي رنگرومیباال م

... با دستهاي لرزانم رودیرسم و تپش قلبم باال م یم مانده

 :میگویو آرام م زنمیمضربه اي به در 

 ار؟یآقا سام -

تا  کنمیو لب باز م برمی... سرم را داخل مشنومینم ییصدا
 بزنم که صداي عق زدنش را شیصدا

شوم و دنبال صدا  یشنوم... وحشت زده وارد خانه م یم
 از کنمیفکر م شی... صداشومیوارد اتاق م

و با صداي  ستمیا یپشت در م د،یآ یم یبهداشت سیسرو
 :میگو یلرزان م

 د؟یشد یچ د؟یخوب ار؟یآقا سام -

باز  یدر را کم ،یشکند از ترس و نگران یم یلعنت بغض
 گرفته... با بغض ریش ریسرش را ز کنم،یم

 :میگو یم

 د؟یشد یچ -

... دهیآورد... رنگش پر یم رونیب ریش ریرا از ز سرش
 سرخ است... هر دو دستش را به شیچشم ها
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اندازد... نفس  یم نییو سرش را پا گذاردیم چارچوب

 و روي تخت دیآ یم رونیحال ب ی...بزندینفس م

 :ندینش یم

 !نترس فقط حالم به هم خورد -

 ی... قطره هاي آب از موهاي مشکرومیتر م کینزد
 چکد،حوله ي یرنگش روي شلوارش م

و روي  دارمیرنگ را از دور گردنش بر م دیسف کوچک

 :میگو یاندازم، پر بغض م یم شیموها

 ببرنتون دکتر؟ انیزنگ بزنم ب -

بودنش  یکه مصنوع زندیم ی... لبخند کمرنگکندیم نگاهم

 : زندیتوي ذوق م اديیز

 !خوبم ستین زيیچ زهینه خاله ر -

نبود بود؟ چرا تمام حال هاي  یشکل نیبودن که ا خوب
 قدر بد است... شکلش نیروزها ا نیخوب ا

و داغان  شانیو چهره ي پر دهیرنگ پراست؟با  ناجور
 خوب بود؟؟ چرا همه ي خوب بودن ها شودیمگر م

 شده؟ یشده؟؟ مصنوع یقدر دروغ نیا
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 شد اومدي باال؟ یچ -

 نگران شدم! دیزنگ زدم جواب نداد -

 :زدیر یم می... اشکهازندیاش را چنگ م معده

 دکتر؟ میبر -

نکن  هیگر خوادیو جواب بدم، دکتر نم ینتونستم گوش -

 !خوبم

 :مجبورم یول خواهدیجا ماندن را نم نیا دلم

 !حالتون بهتر بشه دیدراز بکش کمی -

ماندن از طرف من بود چون  تیرضا یآماده ي کم انگار
 و گذاردیجان سرش را روي بالش م یب

 :نالد یم

 !برمت یم ینیبش کمی -

ماندن  ستیبداند دغدغه ي االن من رفتن خودم ن کاش

 :اوست

 ارم؟یواستون ب دیخوریم زيیچ -

 :بنددیخوابد و چشم م یپهلو م به
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 ! نه -

و به چهره ي اخمو و پر دردش  نمینش یم یصندل روي
 را شیچشم ها نکهیشوم... بدون ا یم رهیخ

 :دیگو یم کندیم باز

 ؟یخودت که خوب -

 :خوبم میریو ترس و دلشوره را فاکتور بگ ینگران اگر

 بود؟ یک دیدیکه د یخانوم نی... استمیبد ن -

 :کشد... نفسش پر از درد است یم قیعم نفس

 !بعد واست بگم االن حوصلش و ندارم دیشا -

 !دیباشه هر جور راحت -

روم که  ی... به سمت در مشومیبلند م کند،یم سکوت

 :شنوم یرا م شیصدا

 ري؟یکجا م -

 !دینترس رمیجاي دوري نم -

 یکه با تمام پر دردي اش به دلم م زندیلبخند م زین او
 شومیوارد آشپزخانه کوچکش م ند،ینش
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فاصله  نیدر ا دیایتا جوش ب گذارمیرا روي گاز م کتري

 اصال کنمیجست و جو م یها را کم نتیکاب

 :کندیم یفیاعتراض خف یول دیآ ینم بدش

 کردي؟ داشیپ -

 :دهمیي خودش جواب م وهیبه ش یول ردیگ یام م خنده

 !کنمیم داشیپ -

اي داخل  قهیسل یرا که به طرز ب ینبات زعفران حاال
 در کنمیم دایرا پ ختهیي سس ر شهیش

ي  شهیزود ش یلیو خوشبختانه خ کنمیرا باز م خچالی
 صداي زوزه ي کتري که کنم،یم دایعرق نعنا را پ

فنجان نبات داغ با عرق  کیآب جوش آمده  فهممیافتد م یم
 شوم،ید اتاقش مو وار کنمینعنا درست م

 :کندیم نگاهم

 !دیو بخور نیا دیبلند ش -

 هست؟ یچ -

 !عرق نعنا -

 !ایسوسن خانوم شد -
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 :زنمیم لبخند

 چرا؟ -

 !دهیبه خورد من م یاهیداروهاي گ نیمدام از ا -

نصفه شو نگه  شهیش هیکه  ادیانگار خود تونم بدتون نم -

 !دیداشت

 !نه بابا کار استکباره -

 :دیگویکه م خندمیم

بخور حاال که آب جوش اومد سر راهت  زيیچ هیخودت  -

 !چاي دم کن

ي  هیمن برم سراغ بق دیو بخور نیباشه چشم شما ا -

 ! تفحصم

 کندیدستم را معطل نم نیاز ا شتریو ب ردیگیاش م خنده
 مان یشوخ طیشرا نیخوشحالم که در ا

 د،یآ یم هم

 :شده رهی... مثل بچه ها درمانده به فنجان خخندمیم

 !واستون خوبه -

 :... پردردقی... عمی... طوالنکندیم نگاهم
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برد و چشم بسته  یم شیفنجان را به سمت لبها ناچار

 ... با ابروهاي در هم فنجان را بهخوردیم

 :ردیگیم سمتم

 !لطف کردي یمرس -

 :کنمیبه چهره اي پر اخمش نگاه م خندمیم

 خوش مزه بود؟ -

 ؟یکنیفکر م یخودت چ -

فنجان  شوم،یو وارد آشپزخانه م رمیگیو فنجان را م خندمیم
 که تلفن کنمیچاي دم م شورمیرا که م

 :دمیجواب م نیاسم نوش دنیبا د خوردیزنگ م همراهم

 سالم؟ -

 ؟ییسالم نازي کجا -

 چطور مگه؟ -

 !که هم زود تکراري شد ماین نیحوصلم سر رفته بابا، ا -

 شود: یي گشاد مهاچشم و  رودیمتعجب باال م میابروها

 هان؟ -
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هان و کوفت... فقط بلده قربون صدقه ي آدم بره، نه  - 

 کمی ،ینه دست بزن ییدادي نه دعوا

 !بخدا میو تنوع ندار جانیه

 :خندمیم

 !ريیگیاگه بزنتت که سه سوت طالق تو م ماین -

 یکنیکاري کردم بگم دعوام نم هیمن  ماین گمیم شبید -

 من اون گمیدلم... م زینه عز گهیم

 گهیخنده م یبنفشت بود دادي اتو بزنم سوزندم م راهنیپ
 عمدي سوزندم چون گمیفداي سرت... بعد م

 یاي جان خب م گهیخنده م یاومد باز م یخوشم نم ازش
 ینازي مثل ماست م دم،یپوش ینم یگفت

 !مونه

 !نداري اقتیل ادهیواقعا که روت ز -

 :خنددیم

 ؟یی... حاال بگو کجادونمیم -

 :میگویگذارم و م یم ینیرنگ را داخل س یفنجان مشک دو

 !شهیکه بگم باورت نم ییجا هی -
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 !خودم دمیفهم -

 ینیو همان طور که توي س کنمیم دایقندان را هم پ متعجب

 :میگو یگذارم و م یم

 کجا؟ -

فقط موندم چه طوري داري با من حرف  اریتو بغل سام -

 احتماال خوابش کردي نه؟ یزنیم

 :میگو یو م خندمیم

 !نیشعوري نوش یب یلیخ -

وا... جون من تصور من و خراب کن االن من دارم شما  -

 !کنمیدو تا رو توي بغل هم تصور م

 !تو... من فقط خونشم یگیم هیچ نایزشته ا -

 :زندیم غیج

 یهنوز نرفت یعنی کار؟یاون جا چ ی؟رفتیچ گهید ؟یچ -

 من مزاحم یرفت یم یداشت ایتو بغلش؟ 

 شدم؟

 :زمیر یو چاي م دارمیخنده قوري را بر م با

 زم؟یر یدارم چاي م ه؟یبغل چ -
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چاي  دیخوایزودي ماچ و بغل تموم شد م نینه؟؟ به هم - 

 د؟یدر کن یخستگ دیبخور

فعال  گمیبعد واست م یگیبرو گمشو فقط مزخرف م -

 !خدافظ

و دستم  شومیهول م اریصداي سام دنیکه با شن کنمیم قطع

 :زدسو یم

 ه؟یبغل چ یدونیتو نم -

چهره اش  زنم،یگردم و انگشتم را مک م یترس بر م با
 زنمیاست... خودم را م یپر از خنده و شوخ

 یگذارم، روي صندل یم زیرا روي م ینیآن راه و س به

 :ندینش یمقابلم م

 !وقت بود چاي نخورده بودم یلیخ -

که بحث را خودش عوض کرد... توي دلم هر  خداروشکر

 :کردم نیفحش بود نثار نوش یچ

 چرا؟ -

 !دوست دارم شتریقهوه ب -
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 کند،یخورد... نگاهم م یم یو کم داردیچاي را برم فنجان

 :کندیاشاره م ینیبه فنجان توي س

 !بخور سرد شد -

 :پرسد یو که باز م دارمیچاي را بر م فنجان

 هنوز که تو فکري؟ هیچ -

چند روز واقعا اون قدر که از دست شما حرص  نیمن ا -

 خوردم و نگران شدم توي طول عمرم

 !نداشتم ینگران

 :خندمی... بلند... من هم مخنددیم

 !گمیجدي م -

 :دیگو یخنده م با

 !ديی... تازه کجاش و ددونمیم -

 شیحال و هوا خواهدیدلم م رد،یم یم دنشیبراي خند دلم

 :را عوض کنم

 یهمه چ ره،یدلگ یلیشده، خ دهیبد چ یلیخونتون خ -

 !فنجون یحت یمشک

 !دور زمیر یرو م نایتو که آوردي ا هیزیجه شاالیا -
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 :خنددیاندازم که م یم ریرا با خجالت ز سرم

 !یکش یو خجالت م یشیبامزه سرخ م یلیخ -

 !دیکن یم تیاذ ادیز یلیشمام خ -

خوش  کنمیاعتراف م خورد،یبه من م رهیرا با نگاه خ چاي

 :چاي عمرم را امروز خوردم نیمزه تر

 د؟یآروم تر شد -

 !آره خانوم نگران -

 :خندمیم

 ده؟یاسم جد -

 !ادیبهت م -

چشم شود در  یزنم... هنوز هم بدي حالش را م یم لبخند
 شی... با کف دستهادید شیها

 :دیگو یبعد آرام م دهد،یرا فشار م شیچشم ها

 نه؟ شمیقابل تحمل م ریغ یلیخ یگاه -

 د؟یزن یم هیحرفا چ نیا -
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تونم خودم و کنترل  یسخت م شمیم یکه عصب ییوقتا - 

 !کنم

 :میگو یرود م یکه روي دلش م دستش

نکرده خون  ییترسم باز معدتون خدا یم اریآقا سام -

 دکتر؟ دیبر دیخوایکنه، نم زيیر

 :زدیر یکند دلم م یکه م نگاهم

 !گفتم که خوبم، روز گندي بودنه...  -

 یزنم و با ناخونم خطوط در هم یچانه ام م ریرا ز دستم

 ..کشم یرنگ م دیگرد سف زیرا روي م

 نیاست که به ا ییامروز از آن روزها کنمیم حس

 ..شودیها.. خوب نم یراحت نیزودي... به ا

 ه؟یبغل چ یکنیداري فکر م -

 :میگو یو م زندیم ی... خنده ي تلخکنمینگاهش م متعجب

 !زدمیحرف م نیبا نوش -

 گفتم؟ زيیمگه من چ -

 :شودیم سیي کمرم خ رهیاندازم... ت یم ریرا ز سرم

 !دیوقت فکر بدي در موردم نکن هیگفتم  -
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 تخت! التیخ کنمینم -

 !طونهیش کمی نینوش -

 :کندینگاهم م نهیو دست به س دهدیم هیتک یصندل یپشت به

 !آروم باشه دیدختر با اد،یاز دختراي شر خوشم نم -

 !دوسش دارم یلیشوخه، خ ستیشر ن نینوش -

 :دیگویم یبدجنس با

 !خدا حفظش کنه واست -

 :دید شودی... درد را توي صورتش هم مخنددی... نمخندمیم

 !خونه رمیمن خودم م دیاستراحت کن دیبر -

 زه؟یمن و چه به استراحت آخه خاله ر -

مشکل و گرفتاري و  ار،یآقا سام دیریو سخت نگ یزندگ -

 قدر غرق نیهمه دارند، اگه ا

 !االن حالتون بهتر بود دیشا دیشد ینم مشکالتتون

 ...تلخ یلی... خخنددیم تلخ

 آخه بچه؟ یدونیم یتو از من چ -
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 دونمیم د،یبرادرتون و توي تصادف از دست داد دونمیم - 

 نکردن یبا زندگ یسخته، تلخه، ول یلیخ

 !شن یون زنده نمبرادرت شما

 ... با حال بد:جی... متفکر... گکندینگاهم م رهیخ

کنم بخدا، من برادر ندارم که بتونم  حتینص خوامینم -

 دونمیدرست حالتون و درك کنم، فقط م

 !بود میتسل دیبرابر خواست خدا با در

 خدا؟ -

پرسد که مثال  یجوري م کیکنم...  ینگاهش م یسوال

 :انگار با خدا هم مشکل دارد

 اون وقت؟ رهیبخواد سامان بم دیخدا چرا با -

 یلیو خ یشما زندگ نه،یاصل حرف من ا اریآقا سام -

 تون و به ی... خودتون و سالمتدیسخت گرفت

مدت که من باهاتون بودم و  نی... ادیگرفت یشوخ
 یلذت م زيیسخت از چ یلیخ دمیشناختمتون، فهم

 دیگیشما م کنمیبرف ذوق م دنیمن با د د،یخندیم ای دیبر
 به اندازه ي انگشتهاي دیکه دوست دار ییزایچ
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 ؟یچ یعنی نیرسه، خب ا ینم دستتم

 !به من بده گهیچاي د هی یعنی -

 :میگو ی.. با حرص مکندینگاهم م یلبخند کمرنگ با

 زنم؟یحرف م واریبا د -

 !واریسخت تر از د زيیچ -

 شیچشم هاتوي  زنمیو زل م زندیمانم... خشکم م یم مات
 دستش شود،ینم دهیدر آن د یکه حس

 :دهدیمقابلم تکان م را

 ؟ییکجا -

و  دارمی... فنجانش را بر م شومیو بلند م رمیگیم چشم
 ی...فنجان را مقابلش مزمیر یچاي م شیبرا

 :میگو یم یو با بدجنس گذارم

 !دیدوست داشت شتریحاال خوبه قهوه ب -

 :دیگو یو م داردیقند از قندان بر م کیخنده  با

 !دلتو شاد کنم چاي هات رو دستت نمونه خوامیم -

 !از فداکاري تون یآهان... مرس -
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 !یکنیجبران م -

برود  رونیب نکهی... قبل از اشودیو بلند م خوردیرا م چاي

 :پرسم یم

 د؟یاستراحت کن دینداره بمون یراه چیه -

است  یحوصلگ یره اي که پر از بو با چه گرددیم بر
 به حال و یربط چیکه ه زندیلبخندي م

 :ندارد روزش

 !یبش تیترسم اذ یراه که داره م -

 !دیبگ شمینه نم -

 :چسابند یاش را به درگاه م یشانیو پ خنددیم

 !ادیاستراحتم نم ییمن تنها -

دستپاچه  کندیمردم آزاري را فراموش نم یطیشرا چیه در
 :میگویو م شومیبلند م

 !دیزودتر من و برسون شهیم -

 :دیگو یو با خنده م کندیم نگاهم

 !میبر امیاالن م اد،یترسو خانومم بهت م -
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 یو فنجان ها را م کشمیم ینفس راحت رودیم یوقت

 حرکت م،یشو یم نیشورم... هر دو سوار ماش

 :دیگو یو م کندیم

 !دنبالت امینبود اگه فردا تونستم م یروز خوب -

 !معدتون بدتر نشه دیداروهاتون و بخور -

 !باشه -

 !دینکش گارمیبمونه، س یمعدتون خال دینزار دیغذا بخور -

 گه؟ید -

و  کنمیدر را باز م کند،ی... جلوي خانه ترمز مخندمیم

 :میگویم

 گه؟ید زیچ هی -

 :دهدیتکان م هیرا به عالمت چ سرش

 !دیتندم نر د،یریباهام تماس بگ دیدیرس -

ماند، بدون پلک زدن، بدون حرف  یمات صورتم م باز
 اما نگاهش دن،ینفس کش دیزدن، بدون شا

با صداي پر  زند،یزل م ابانیو از پنجره به خ ردیگیم را

 :دیگویم یاز غم
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 !به سالمت -

 :لرزاند یدلم را م شیهم به سالمت گفتن ها هنوز

 ار؟یآقا سام -

 !برو کار دارم -

تلخ... پر  یلبخند هم ندارد حت گرید کند،ینگاهم نم یحت
 شده و رهیخ ابانیبه خ تیاز اخم و عصبان

 :حال شد نیدوباره چرا ا دانمینم من

 د؟یریگیتماس م -

 یراحت نیبه ا شودیمرد را نم نیا د،یگو یکالفه اي م نچ
 با ترس شودیسمتم که خم م د،یفهم

 :دیگویو تند م کندیباز م میدر را برا شوم،یم مچاله

 !عه گهیبرو د ایب -

 شنوم،یصداي نچ کالفه اش را م شوم،یم ادهیپ نیماش از

 :شنومیرا م شیدر لحظه ي بستن در صدا

 زه؟یخاله ر -

اندازم و در را باز  یم دیتوجه کل یاست که ب دیمن بع از
 را هم نشیصداي تک بوق ماش کنم؟؟یم



 
 

608 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 دهیو صداي کش بندمی... در را مشومیوارد خانه م شنوم،یم

 را کف آسفالت نشیهاي ماش کیشدن الست

قولش نماند و با سرعت  نیسر اول یعنی نیشنوم... و ا یم
 یعنی زیهاي ناچ کیالست نیرفت، و صداي هم

 یعنیخودت،  یارزان تیها هیتوص یعنینداري،  تیاهم
 !!تیها یگور پدر تو و نگران

 یرا... گاه زیاتفاقات کوچک و ناچ نیا ریکم نگ دست
 اديیهاي ز تیاتفاق ساده تو را با واقع کی

 .!!.کندیبه رو م رو

و لباس  شومیاز سالم کردن به مامان و بابا وارد اتاقم م بعد
 تلفن همراهم کنم،یرا عوض م میها

کردم، با  ویاسمش را جناب مغرور س خورد،یم زنگ
 بار... به قطع شدن که نیا دهمیبوق جواب نم نیاول

 :دهمیرسد جواب م یم

 !سالم -

 :... آخ قلبمخنددیم

 نه؟ ديیسالم و م یتیتو هر موقع -
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 :دهدی.. ادامه مدهمینم جواب

 قهر کردي باز؟؟ -

 :زنمیم لبخند

 !دیبا سرعت رفت دمیفهم د،یبه قولتون عمل نکرد -

 !اومد سرعت و کم کردم ادمینه اون اولش بود بعد که  -

 :جا بود نیهم ده؟؟یند ی... دلخوري هاي من را کسخندمیم

 دي آره؟ یجواب من و نم گهیحاال د -

 د؟؟یمگه صدام زد -

 ! نمایبیمن فردا تو رو م -

 د؟؟یکنیم دیتهد -

 !رمینه قربون صدقت م -

خنده ها از ته  نیا میدانی... و فقط خودمان ممیخندیدو م هر
 جی... تلخ است.. من هنوز گستیدل ن

 دانمیکه نم یهنوز پر از درد و زخم اریهستم و سام امروز

 !ستیچ

 !!از من دلخور نباش -
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 :گریعادت کردم د ؟یمعذرت خواه یعنی نیا

 !ستمین -

 !خدافظ -

لنگ  انیم نیا ییزهایچ کیو تو بگو...  کندیقطع م و
 زند؟ینم

به خواب هاست؟؟؟ فقط چند  یدگیمسئول رس یچه کس "

 !!"قدم مانده بود

 )اریسام (

مارسا فقط درد نداشت... فقط خاطره هاي تلخ را  دنید
 زنده نکرد... فقط نبودن سامان را پر رنگ

 ریگران تمام شد، فکر کردم سامان ز دنشی... دنکرد
 بهتر و سر حال یو مارسا حت دهیخروارها خاك پوس

تا االن فقط  شبیکشد، از د ینفس م شیاز پنج سال پ تر
 دود کردم و فکر کردم، درد معده ام را با گاریس

و  یخواب یجور قرص و مسکن آرام کردم، از ب هزار
 است، هر لیام رو به تحل رویضعف و غذا نخوردن ن

پنهان کنم  الیبدي حالم را از ناز توانمینم کنمیم کاري
 با آن ش،یها یبا آن نگاهش، با آن نگران روزی،د
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و مجبورم کرد تند  کردیام م وانهیمهربانش، داشت د لحن

 !نشوم ییبرخورد کنم تا هوا

و حال بدم را با حضورش و مراقبت  روزیرود د ینم ادمی
 اعتمادي یچقدر زود خوب کرد، ول شیها

مثل مادرم  گریچند سال د الیناز دیشا ست،ین انیم در
 را..!!. گریمرد د کیرفت.. مرا نخواست.. 

 نیآورم ا یتاب نم دانمیشد... و من م گریمارسا د دیشا
 میکننده هاي زندگ رانیاز و گرید یکیبار 

از او  یلغزش نیشک کوچک تر یزنده نگه دارم، ب را
 مشترك یمن اگر زندگ دانمیشوم، م ینابود م نمیبب

حرف رفتن بزند فاجعه  یام حت ندهیدهم همسر آ لیتشک

 !!دهدیرخ م

ترسم... از ترك شدن... از پس  یاز از دست دادن م من
 ترس ها درمان ندارد، نیزده شدن... و ا

دوستش داشته باشم  خواهمیها درمان ندارد، نم ینیبدب نیا

 ...ترسم یم ی... از وابستگزیکم و ناچ یحت

و ترس دور شوم و دوست  ینیبدب نیشد از ا یم کاش

 !..داشتن را تجربه کنم
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و چند  شودیارد اتاق مو بهرام و خوردیاي به در م ضربه

 :گذاردیم زیکاغذ روي م

 !رو امضا بزن من برم نایجناب ا -

 :پرسم یم کنمیطور که کاغذ را نگاه م همان

 ساعت چنده؟ -

 چطور؟  -

 نکهیزنم بدون ا یحوصله پاي کاغذ ها را امضا م یب
 و پالتو شومیباشم بلند م دهیاز آن فهم زيیچ

 :دیآ یپوشم که به سمتم م یرا م ام

 ؟یخوب -

 خوبم؟ دونم،ینم -

 ؟یمارسا رو به پدرت گفت دنید -

 بچه شدي؟ -

 :میگویو م دارمیهمراهم را بر م تلفن

 !رفت و آمد نیا ادیداره کش م ال،یبرم دنبال ناز دیبا -
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اش را با انگشت اشاره  یشانیتا رد شوم، پ رودیم عقب

 :دیگویو م دهدیماساژ م

 ؟یتمومش کن خوايیجدي م اریسام -

چرا  دانمیو نم دهمیجواب عمرم را م نیتر مزخرف
 اعتراف کوچک و کیاجازه ي  یغرورم حت

 :دهدیحس خوب را نم کی داشتن

 !از کارخونه راحت بشه، فعال خدافظ المیخ دیآره، فقط با -

هاي دردناکم را  قهیشق کنم،یخانه اشان ترمز م جلوي
 کنم،یو شماره اش را لمس م دهمیماساژ م

 :ر از انرژي استپ شیصدا

 !کنمینم دایمن شالم و پ اریسالم، آقا سام -

 :زنمیم لبخند

 !سرت کن نابغه گهید یکیخب  -

 هی شهیخب با رنگ مانتو و کفشم ست بود آخه ، م -

 د؟؟یکوچولو صبر کن

 :دهیکار من به کجا رس نیبب

 چقدر؟ یعنیکوچولو  هی -
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 !دیبشمر یتا س -

 !ادهیز -

 !و پنج ستیب -

 :خندمیم

 !ادهیز -

 اخرشه، باشه؟ ستیب -

 :میگو یلبخند م با

 ..دو، سه ک،ی -

 !خب، فعال خدافظ دیصبر کن -

ام نکند شانس  وانهید زنم،یو لبخند م کنمیرا قطع م تلفن
 با مانتوي شودیآوردم ، بالخره سوار م

سالم  الیخ یجوره ب چیرنگ و شال هم رنگش، ه یاسی

 :زندینفس نفس م شود،ینم

 د؟یداروهاتون و خورد د؟یبهتر د؟یسالم، خوب -

 :دیگویو م خنددیم کنم،یمن همچنان نگاهش م و

 د؟یشد یکردم؟ االن عصبان رید یلیخ -
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 نه، من خوبم تو چطوري؟ -

 دیایپدرم با پدرتون تماس گرفت شام ب یراست م،یمن عال -

 با شما هم تماس خواستنیجا، م نیا

 !گمیمن گفتم بهتون م رنیبگ

 :کندیبا تمام انرژي اش شروع م کنم،یم حرکت

و  یکرد به صندل ریاز استادامون پاش گ یکیامروز  -

 نشد، یول مینخند میکرد یسع ن،یافتاد زم

 !کرد زيیباز آبرور نینوش ،یچیه نایا حاال

 چطور؟ -

که  یموقع قایدق یعنیتوي سکوت و شوك بچه ها،  دفهی -

 نخندن گفت کردنیم یهمه سع

 !دیبفرست صلوات

 :دهدیادامه م شتريیکه با شوق ب خندمیم ناخودآگاه

قدر  نیا دیتازه بعد به استاد گفت استاد اگه صبحانه بخور -

 آخه د،یش یحال نم یجون و ب یب

 !دیصبحانه بخور کنهیم هیمدام توص استاده

 خب؟ -
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 !کرد رونیو ب نینوش یچیخب ه -

 !حقش بوده -

 د؟یدیخوب خواب شبید -

 !آره -

 نکرد؟ تیمعدتون اذ -

 م؟ینه، کجا بر -

برم واسه خودم دستکش بخرم، دستام توي  خواستمیمن م -

 خب یول زنه،یم خی یلیزمستون خ

 !دینداشته باش دیکنم شما حوصله ي خر فکر

 کنمیاعتراف م ده،یهاي مرا فهم یحوصلگ یزود ب چقدر
 نرفته ام، دیدختري خر چیتا به حال با ه

بخاري  رد،یگیو کوچکش را روي بخاري م دیسف دستهاي

 :پرسم یو م کنمیم ادیرا ز

 من حوصله ندارم؟ یدونیاز کجا م -

 د؟یدار یعنی -

 کدوم پاساژ برم؟ -
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 :چرخد یذوق کامل به سمتم م با

 رتونیوتوي مس دیکه راحتر ییکنه، هرجا ینم یفرق -

 !هست

کمرنگ و محو، به پاساژ مورد نظر که  زنم،یلبخند م فقط
 و هر دو کنمیرا پارك م نیماش میرس یم

 :دیگویم میشویوارد پاساژ که م م،یشویم ادهیپ

 !بودم ومدهیجا ن نیتا حاال ا -

 .... ـ

 د؟یکنیم دیجا خر نیشما از ا -

 !مردونس یجا همه چ نیطبقه ي باال ا میبر -

 نهیشالش را توي آئ م،یشو یدو وارد اتاقک آسانسور م هر
 پرسد: یو م کندیمرتب م

 د؟یقرص صبح و ظهر و خورد -

 :کنمینگاه م فقط

 د؟یو خوند اممینره پ ادتونیدادم  امیمن پ -

 :نبود زهایچ نیحواسش به ا دایبودم.. و خوانده
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 !آره خوردم -

 یم رونیکشد و هر دو از آسانسور ب یم یراحت نفس
 متعجب شوم،یمتوجه ي خنده اش م م،یرو

 :کنمیم نگاهش

 چته؟ -

 !افتادم نیبازي هاي نوش ونهید ادی یچیه -

موج  شیعالقه و محبت در صدا دیگویکه م نینوش از

 :زندیم

 چطور؟ -

اي  بهیجلوي هر غر میرس یآخه هر وقت به آسانسور م -

 دربست؟ گهیم ستهیا یجدي م

 :دیگویو م خنددیم

قدر  نیآقا بهش گفت ا هیکار و کرد  نیا شیچند روز پ -

 دي؟یو پد دیند

 طنتیقدر ش نیخودش هم ا کنمیفکر م نیو به ا خندمیم
 :دیگویو م رودیدارد، به سمت مغازه م

 !نیواي چه خوشگله ا -
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 یکه م کنمیرنگ نگاه م یدستکش ها بافت صورت به

 :پرسد

 قشنگه؟ -

 !رنگش نه -

اندازد و باز نگاهم  یم نیترینگاه به دستکش پشت و کی

 :کندیم

 نه؟ -

 !نچ -

 !دمیچرا؟؟ من رنگش و پسند -

رنگ  دیگویته دلم م زيیچ کی فهمم،یرا نم مخالفتم

 :کندیرا قشنگ تر م شیدستکش ها دستها

 ار؟یآقا سام -

 داره؟ ییچه رنگها گهید نیبرو داخل بب -

که  نیاز ا بندمیو شرط م شودیگرفته وارد مغازه م یحال با
 است، به فروشنده که مانیمن آمده پشبا 

 :میگویو م کنمیساله است نگاه م ستیپسر نوزده ب کی

 !لطفا دیاریرنگ بندي اون دستکش و ب -
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 رد،یگ ینم الیکه نگاهش را از ناز یدر حال دیگویم یچشم
 سرگرم تماشاي الیخ یهم ب الیناز

 یگذارد، آرام م یم زیاست، دستکش ها را روي م اجناس
 پرسم:

 کدوم؟ -

 :پرسد یفروشنده م از

 چقدره؟ متشیق -

درست  ستم،یا یبرم و مقابلش م یم بمیرا داخل ج میدستها
 با ترس رم،یگیپسر را م دیجلوي د

 :پرسم یاندازد، جدي م یم ریرا ز سرش

 دم؟یپرس یمن از شما چ -

 :ترسد یم میها یاز بداخالق ادیز دانمیم

 !و بدونم متشیق خواستمیخب م -

 داري آخه؟ متشیکار به ق یچتو  -

 :اندازد یفروشنده روي اعصابم خط م صداي

مدالي مختلف هست  م،یمدل دستکش هام دار نیخانم از ا -

 !دینیبب دیایب
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 :میگویاما خشن م آرام

 !نیي مغازه ها رم بب هیبرو، بق -

 باشه! -

 خواهمیو م کنمینفسم را فوت م رود،یم رونیب ریبه ز سر
 نیرا سر ا تمیبروم تا عصبان رونیب

نکنم که چشمم به دستکش  یي مزخرف خال فروشنده

 :میگویافتد، رو به فروشنده م یم یصورت

 مت؟یق برم،یو م نیا -

برم  یپالتوام م بیدستکش ها را توي ج کنمیکه م حساب
 مثل بچه ها م،یآ یم رونیو از مغازه ب

همه  نیلعنت به من و ا ستاده،یو بغض کرده ا ریبه ز سر
 به کفش ستم،یا یمورد، مقابلش م یب تیحساس

 :کندیماند و بعد نگاهم م یم رهیخ میها

 م؟یبر -

 :خندمیم

 کجا؟؟ البد خونتون؟ -

 :... دلخور شدهیکرده لعنت بغض
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 !دیخودتون گفت دیمن که گفتم شما حوصله ندار -

 شده حاال؟ یمگه چ -

 !دیکنیم یفقط بداخالق یچیه -

 :میگو یچرا م دانمیو نم خندمیم

 !زنم نشو خوايیخب م -

 :میگویو م زنمیلبخند و م کند،ینگاهم م متعجب

 !ادهیجا ز نیدستکش ا میبر ایب -

رسد، جلوي مغازه ي  یقدش تا شانه ام م د،یا یم همراهم

 :دیگویو م ستدیا یم گريید

 ...خوادیمن دلم نم -

 ریو سرش را ز کندیحرفش را قطع م کنمیکه م نگاهش

 :اندازد یم

 شد؟ یچ -

 !دینش یعصبان دیقول بد یول گمیم -

 :سوزد یم تشیبراي مظلوم دلم

 !باشه بگو -
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 .!!.. دوست دارم خودم حساب کنم پولش و -

 بندد،یرا محکم م شیچشم هاچرا با اتمام حرفش  دانمینم

 :خندمیم

 یخودت حساب کن یخواستیقدر ترسناکم؟؟ م نیمن ا -

 !اومدي یبا من م دینبا

 ...آقا سا -

 !انتخاب کن زود باش میندار اریآقا سام -

 ..آخه -

 بابا بزار به حساب کادو؛ بخر تا نزدم شل و پلت کنم! -

 :دیگویو م خنددیم

 !شیخوشگله سورمه ا نیا -

 :میگو یو م کنمیدستکش پر از خز نگاه م به

 خواي؟ینم یصورت گهید -

 :اندازد یم ریرا ز سرش

 !گهینه د -
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دستکش  دیروم، بعد از خر یو داخل مغازه م خندمیم

 :میگویم

 خواي؟ینم زيیچ گهید -

 !واي نه دستتون درد نکنه -

 !قدر تعارف نداشته باش با من نیا -

 !!تعارف ندارم ممنون -

 !خب دستت کن دستکشا رو -

 یم رونیب لونیو دستکش ها را از توي نا زندیم لبخند
 را داخل دشیو سف دهیآورد و انگشتهاي کش

 :دیگویبرد، با مزه م یها م دستکش

 چه گرمه! شیآخ -

 :خندمیم

 ننه سرما؟ میبر -

 !میبر -

 یکه م کنمیم ادیبخاري را ز م،یشویم نیدو سوار ماش هر

 :پرسد
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 د؟یدوست ندار یشما رنگ صورت -

 !نه -

 !دیالبته رنگ دخترونه اي حق دار -

 :پرسم یو با خنده م کنمیم حرکت

 موند آره؟ هیدستکش صورت شیدلت پ -

 :خنددیم

 !قشنگه دوسش دارم نمیا -

خواننده  کنم،یم ادیو صداي ضبط را ز کنمیم سکوت

 :زندیدر دلم دل دل م زيیو چ خواندیم

 هییسهم من تنها ای ستیعشق با من خوب ن ای

 هییکه آخرش جدا میارتباط اول

 کنمین خنده رو حس مبه من ، م خنديیتلخ م تو

 کنمیرو حس م ندهیآخراي رابطس آ نیا

 پنجره شهیم وارید یکنیتو سکوت م تا

 برهیمن و دلشوره از دست م ريیسمت در م به

 الیناز
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 کندیکند و جلوي خانه ترمز م یضبط را خاموش م کالفه

 :دیگویکه م دارمیرا بر م میها دستکش

 !اریعقب ب یپالتوي من و از صندل -

 رم،یگیو به سمتش م دارمیو پالتواش را بر م شومیم خم

 :دیگویآرام م

 !رونیب ارشیب بشه،یتوي ج زيیچ هی -

 :پرسم یم متعجب

 من؟ -

 !آره -

لرزد، دستم را داخل  یدر مقابل لباسش م یحت میدستها
 دستکش هاي دنیبرم و با د یم بشیج

 :خندمیاز ته دل م یصورت

 ..نایواي ا -

 :پلک زدن ی.. ب کندینگاه م فقط

 خوشگلن نه؟ یلیخ -

 :کندیم دییلبخند حرفم را تا با
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 !یمرس دیدیخر یواسه چ د؟؟یدیخر یک -

آورد و با  یم رونیاز دستکش ها را از توي دستم ب یکی
 و زندیام م ینیجاي انگشتهاي آن به ب

 :دیگویم

 !زهینداره خاله ر یقابل -

اصال  ... نهزندیم یجور خاص کی... نه زندیتند م قلبم
 یفهمی... میاز خوش رودیم جیسر قلبم گ

 که؟؟؟

 چیه شودیدانم چه طوري ابراز احساست کنم... نم ینم
 مرد نیجوره ابراز احساست کنم اصال... ا

 !.!..است بهیبراي قلبم آشنا باشد باز هم غر یچ هر

... از امروز شودیقشنگ تر م یامروز رنگ صورت از
 روي زمستان و سرما را یدستکش هاي صورت

دستکش ها سرما از حافظه  نیبا ا دانمی... من مکندیم کم

 .!!..شودیپاك م میي دستها

 فتمیکارهاي بچگانه از چشمش ب ایبا سبک بازي  خواهمینم

 ...هستم مثال دهیند یلیفکر کند خ ای
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 :خندمیاز ته دل پر از عشقم م فقط

 !خوشحال شدم ممنون یلیخ -

سرتکان  نیهم یدهد، حت یري تکان مفقط س درجوابم
 است تلفن همراهش متیدادنش هم غن

را از  یو گوش ردیگیچشم از من م خوردیزنگ م که
 یآورد، با اخم به صفحه ي گوش یم رونیب بشیج

 کند،یباز نگاهم م کند،یم جکتیماند و ر یم رهیخ اش
 ادیز یاخمش را گم و گور کند ول کندیم یسع

 :شودینم موفق

 تو برو! میایدنبال بابا زود م رمیم -

که جواب بدهم که باز تلفنش زنگ  کنمیباز م دهان
 و دست دیگوینوچ کالفه اي م خورد،یم

 دهد،یکشد، و باز هم جواب نم یم شیرا توي موها آزادش
 روي داشبرد پرت ییجورا کیرا  یگوش

 :دهمیآب دهانم را به زور قورت م کند،یم

 !میممنون، منتظرتون -

 :دیگویم کالفه
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 !باشه به سالمت -

 ادهیپ ند؟؟؟یگو یقدر قشنگ به سالمت م نیي آدمها ا همه
 رودیشوم و باز هم با سرعت م یم

 !شودیاز جا کنده م نیکه انگار ماش ییجورا کی

سنگ تمام گذاشته  یمهمان نیو مامان امشب براي ا من
 و پدرش نه تنها براي اریحضور سام م،یا

بلکه براي همه ي ما لذت بخش است، آقاي معتضد  من،

 ...است یمحترم و دوست داشتن میبرا بیعج

 اریسام شهیاز هم شتریکه ب نیبراي بابا و مامان، ا نیهمچن
 هست؟؟ از ستیرا دوست دارم بد که ن

 زیروم و بشقاب ها را روي م یم رونیب آشپزخانه
 رابعد هم ظرف ساالد  نم،یچ یغذاخوري ته سالن م

بابا مشغول گپ زدن با آقاي معتضد  گذارم،یم زیم وسط
 ون،یزیحوصله زل زده به تلو یب اریاست، سام

 شود،یدر هم م شیاخم ها خوردیهمراهش که زنگ م تلفن

 :دیگویبابا م

 !برو تو اتاق حرف بزن اگه مهمه خوايیجان م اریسام -

 !ممنون -
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 رود،یو با گفتن با اجازه به سمت اتاقم م شودیجا بلند م از

 :زندیلب م ندیب ینگاهم را که م

 ست؟؟یمجاز که ن ریغ زیچ -

 شوم،یوارد آشپزخانه م عیو سر زنمیم خی هیصدم ثان در
 ي پررو، ظرف وانهید خندد،یکه م نمیبیم

گذارم، رو به بابا و آقاي معتضد  یم زیرا هم روي م غذا

 :میگویم

 !شهیغذا سرد م دیبفرمائ -

 :دیگویو م شودیبا لبخند بلند م بابا

 !جناب معتضد دیبفرمائ -

 :دیگویو م دیآ یم رونیاز آشپزخانه ب مامان

 کجا رفت؟؟ اریآقا سام -

 !تلفن شون زنگ خورد رفتن اتاقم جواب بدن -

 !افته یغذا از دهن م انیبرو بگو ب -

 !چشم -

ي به در بزنم ضربه ا خواهمیو م کنمیرا مرتب م چادرم

 :شنوم یاش را م یکه صداي عصبان
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 ! تو یهست یعجب آدم زبون نفهم -

... زندیشنوم... دلشوره دلم را چنگ م ینم ییصدا

 :شودیتر م یعصب شیصدا

 تموم شد؟؟ یبگم همه چ یمن به چه زبون -

 :رودیتوي دستم فرو م می... ناخون هاکنمیرا مشت م دستم

 رفت! سفته ها رم گرفتم تموم شد -

کشم، صداي قدم زدنش را  یرا روي سرم م چادرم

 :رومیعقب م ی... کمشنومیم

 ريیبه هم؟؟ چه گ زيیاعصاب من و بر دیتو مدام با -

 دادي آخه؟

 یطور به نظر م نیدختر است؟؟ ا کیمخاطبش  یعنی

 ...است روزیرسد نه؟؟ حتما همان دختر د

 چه بود؟؟ سارا؟؟ مارسا؟؟ اسمش

 .!..به درك -

 زنم،یضربه اي به در م شنوم،ینم ییصدا گریلحظه د چند
 رسد، روي یبه نظر م شانیآشفته و پر
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 یم یبه مخاطب پشت گوش ندیبینشسته مرا که م تخت

 :دیگو

 !شب خوش -

 :کندیو کالفه نگاهم م نیآورد و غمگ یرا باال م سرش

 !شهیغذا سرد م -

 !امیم -

 :پرسم یم دیترد با

 شده؟ زيیچ -

 چطور؟ -

 !دمیآخه، صداتون و شن دیپرشون یلیخ -

 پرسم: ی... باز مکندینگاهم م فقط

کار داره  یچ ست؟یاون دختره بود؟؟ دست بردار ن -

 باهاتون؟

و  جیو گ شودی... بلند منمیبیم شیچشم هارا در  تعجب

 :پرسد یدستپاچه م

 کدوم دختره؟ -
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 !گهیتون شد د یباعث ناراحت ابانیهمون که توي خ -

اندازد و با  یم ری... سرش را زکندیرا فوت م نفسش

 :کندیمکث باز نگاهم م

 !ارمیتو نگران نباش من حالش و جا م -

 حیاعصابش را متشنج کنم، ترج نیاز ا شتریب خواهمینم

 !میمورد حرف بزن نیبعد در ا دهمیم

 کیاز صرف غذا همه باز روي مبل هاي نزد بعد
 در شیهنوز اخم ها اریسام نند،ینش یآشپزخانه م

 یکه از ته دل از آن م ییها یاست... همان بداخالق هم
 شد تا صبح با او حرف بزنم و یترسم... کاش م

 ؟یعنی... مرحم بودن را بلدم دیبگو شیاز درد و غم ها او

متوجه شدم مارسا نامزد  ابانیطور که آن روز توي خ نیا
 قدر نیچرا ا یزن سامان بوده، ول ای

را به او زد؟  حرف هااست؟ چرا آن  زاریاز او ب اریسام
 ایبدهکار مارسا است؟ خدا یعنیچرا حرف از سفته زد؟ 

... چرا مارسا گفت از دست دادن سامان شومیم جیگ دارم
 بپرسم جواب اریها را ازسام نیحماقت بوده؟ ا
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از  د؟یگو یشود؟ اصال راستش را م یم یعصبان دهد؟یم

 من دلم داند؟یم يزیبپرسم چه؟؟ چ دایپارم

 خواهدیمبهم باشد... دلم م میقدر برا نیا اریسام خواهدینم
 بر اریبشناسمش... مارسا چرا دست از سر سام

چرا هنوز هم با هم در ارتباط هستند؟ مگر سامان  دارد؟ینم
 نمرده؟؟ مگر نامزد سامان نبوده؟ پس با

اصال آن مخاطب  ه؟یسفته چ هیکار دارد؟ قض یچ اریسام
 نیباز ا اریپشت خط مارسا بود؟ البد بود که سام

که نشسته و زل زده به فنجان چاي  خته،یبه هم ر طوري
 ي بابا و پدرشحرف هااش... که اصال متوجه ي 

.. که متوجه ي نگاه هاي نگران من هم شودینم هم
 چه طوري از دست کندی... البد دارد فکر مشودینم

 یچقدر جاي مادرش خال ایثال.. خالص شود م مارسا
 دارد به دیشا ایمامان من...  شیجا.. پ نیاست... ا

... جمی... گدانمی... نمای... کندیکارخانه اش فکر م کارهاي
 رهیآورد و نگاه خ یسرش را باال م هیدر صدم ثان

... آب دهانم را شومیدستپاچه م کند،یم ریرا غافلگ ام
 داده به مبل و پا روي پا هی... تکدهمیقورت م
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 یم شیدستها نی... فنجان چاي را هم مدام بانداخته

 کمرنگ... آن یلیخ زندیم یچرخاند... لبخند کمرنگ

سرم را با خجالت  دنش،یخوب د خواهدیم نیکه ذره ب قدر
 اندازم... آقاي معتضد با گفتن با اجازه یم ریز

تو اش را بر از او پال تیهم به تبع اری.... سامشودیم بلند
 اری... آقاي معتضد و سامشودیو بلند م داردیم

 یمقابلم م میشو یکه م اطیوارد ح کنند،یم یخداحافظ
 یب ایسرخ شده... سردرد دارد  شیچشم ها... ستدیا

 :دیگو یم بیدست در ج ده؟یکش یخواب

 امیکار دارم پس فردا احتماال م یلیفردا کارخونه خ -

 !باز یدنبالت، گفتم که نگران نش

 !باشه ممنون -

 کی ست،یبارد... حالش خوش ن یاز چهره اش م یخستگ

 :دیگویو م رودیقدم عقب م

 !خدافظ -

 !خدافظ -

قدر  نیچرا ا دانمی... نمشومیاز رفتن شان وارد اتاق م بعد
 نیحال بد براي نوش کیدلشوره دارم با 
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 :سمینو یم

 ن؟ینوش -

 :دهدیبعد جواب م هیثان چند

 امرتون؟ -

 :دهمیجواب م متعجب

 ؟یخودت -

 جان، جانم؟ زیبله عز --

 تو؟ یخوب --

 د؟یگلم جانم با بنده امري داشت یمرس --

 تو؟ یزنیجوري حرف م نیوا چرا ا -

 نیسنگ خوامیخب من م د،یزاریخودتون نم نیاي بابا بب -

 تعجبم دیزارینم نکهیباشم نه ا نیرنگ

 بزار باز زبون خودم جواب بدم هان چته؟ د،یکنیم

 :سمینو یو م خندمیم

 ! هنوز دونمینم اریدر مورد سام یچیه کنمیمن حس م -

 !به نظر من کشهیکشف اون ده هزار سال طول م -
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 دیسف واريیچرخم و به کمد د ی... به پهلو مدهمینم جواب

 پسر بچه ي کیرنگ اتاقم که عکس 

 :دیسینو ی... باز مشومیم رهیروي آن زدم خ تپل

 شده؟ زيیچ -

 !برادرش قبال نامزد داشته فکر کنم -

 جاري دوست نداري؟ -

 .!.نیاع نوش -

 خب چته؟ -

هنوز باهاش در ارتباط... اصال هم ازش خوشش  اریسام -

 !جمیگ نیواسه هم ادینم

 دي؟ی، خب از خودش نپرس ستین یخاص زینترس چ -

 !دجواب ندا یول دمیپرس میمستق ریغ -

 خب خوبه؟ میپرس یم دایفردا از پارم -

 :سمینو یو بعد م کنمینگاه م امشیبه پ هیثان چند

 !ریشب بخ گهیآره خوبه، بخواب د -

 !زمیعز ریشب بخ -
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گذارم، دست  یکنار تخت م یهمراهم را روي عسل تلفن

 گذارم و چشم یصورتم م ریراستم را ز

از عاشق  نکهیاورد؟ نه ا یهم م یخستگ یبندم، عاشق یم
 ... ازیفیبودن خسته شوي ها نه... از بالتکل

ها...  دنیها... از ترس نخواسته شدن ها... از نرس نداشتن
 جا... درست نیاز دست دادن ها... ا یحت ایو 

گوشم  خیب دیایب یدارم کس اجیام، احت ینقطه از زندگ نیا
 همه دیها در راه اند مثال... بگو دنیرس دیو بگو

طرفه  کیعشق دارد از  نیا دیروبه راه است... بگو زیچ
 حرف یدارم با کس اجیمثال، احت شودیبودن رد م

 یرا م یکس کیکند ... ییکه مرا راهنما ی... کسبزنم
 را با او زدم، درد میحرف هاي خدا  شهیشناسم که هم

هست وقت کنکور  ادمیشدم، آرام شدم،  یکردم... و خال دل

 ...دادن دلشوره دمار از روزگارم در آورده بود

جور بدي بودم... او آمد و  کیکشنده بود...  اضطراب
 که ییحرف هااتاق با من حرف زد،  نیدرست توي هم

ها زده بودند اما شکل گفتنشان فرق داشت، و من  یلیخ
 طوري آرام شدم که هنوز که هنوز است آن



 
 

639 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
از آدمها هستند که آرامش  یه... بعضنرفت ادمیاز  آرامش

 خودشان هم یکه گاه ییجورها کی... دهندیم

جور خوب،  کیجور خاص...  کیشوند،  یاش نم متوجه

 :سمینو یم شیو برا دارمیتلفن همراهم را بر م

 داري؟یسالم، ب -

 یاحوال پرس کی دی... شامیقرار است چه بگو دانمینم

 !رسد یبعد م قهیپنج دق امشیساده... پ

 داره؟یجوجو چرا ب -

بچگانه به نظر  یلیعاشق شده ام خ می... بگوزنمیم لبخند
 خسته شدم میاحمقانه؟؟ بگو ایرسد  یم

 :سمینو یم ار؟؟یشکل بودن سام نیا از

 !طوري، گفتم حالت و بپرسم نیهم -

 چه عجب، من خوبم تو چطوري؟ -

 :سمینو یرا م نیتمام حال بدم فقط هم از

 !دلم گرفته -

 شده؟ یچرا چ -
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کار  یچ دیبا شهیخسته م زيیچ هیاز  یحامد آدم وقت - 

 کنه؟

 باشه؟ یچ زیتا اون چ -

چه دختر  کندیچه مرگم شده با خودش فکر م می... بگوهه
 یهستم مثال؟؟ م یسبک و جلف

 :سمینو ی... مترسم

 ؟یتو شده خسته بش -

 جوجو چته امشب؟ -

 .. مزاحمم؟خوادیدلم حرف زدن م -

 یشناسمش حرف ب یم قه،یتا ده دق دی.. شادهدینم جواب
 امیچه با پ دهدیربط که بزنم جواب نم

 :سمینو یچه رو درو... م باشد

 !دیببخش -

اتفاق  هی نیا ز،یحاال از هر چ شن،یآدما خسته م یگاه -

 چه طوري از یبلد باش نکهیمهم ا ه،یعیطب

 !یخالص بش یخستگ نیا
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ترسم... روي گفتن  یندارم که بشود بزنم... م یحرف

 مرد محترم و نیا خواهدیندارم... دلم نم

طرز فکرش نسبت به من عوض شود...  یداشتن دوست

 :هم نشود دیشا

 چته؟ -

 چند بار بگم؟ -

 !اتفاق کیاز  ای رهیگیحرف م هیاز  ایآدم دلش  -

 ن؟یفقط هم -

 !به آرزوها دنیهم از نداشتن و نرس یگاه -

روانشناس  کیاست، فراموش کردم دارم با  زیت حامد
 دستم میحرف بزن گرید ی... کمزنمیحرف م

 :کندیرو م را

 بخوابم! خوامیاالن بهترم م -

باهام حرف بزن اصال م فکر  یهر وقت دوست داشت -

 از مشکالت یلیحرف زدن خ ،ینکن مزاحم

 یدوست ندارم مجبورت کنم حرف بزن کنه،یحل م و

 !ریکه؟؟ شبت بخ یدونیم
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 !ریلطف داري، شب بخ یلیممنون خ -

 اریشب را فکر کردم تا چه طوري از کارهاي سام تمام
 ... حامد گفت حرف بزن.. بااورمیسر در ب

که  یبپرسم؟؟ تمام مدت دایاز پارم ایحرف بزنم  اریسام
 ییحرف هاو  دایتوي کالس هستم حواسم به پارم

 یکه از کالس م ديیکه قرار است بزنم، استاد س است
 امروز باز کنم،یرا نگاه م دایو پارم گردمیرود بر م

 دایتوانستم با پارم یبهتر م دیآمد شا یاگر م امده،ین نینوش
 چانه ریو گنگ دستش را ز جیصحبت کنم، گ

حوصله است  یو ب نیزده و زل زده به من، غمگ اش
 به سمتش دارم،یو کوله ام را بر م شومیچرا؟؟ بلند م

ام مانده، دستم که  یخال ینگاهش هنوز به صندل رومیم که
 پرد و با یاز جا م خوردیبه شانه اش م

 :کندینگاهم م نشیغمگ يچشم ها

 ؟یخوب -

از  بندد،یم هیرا براي چند ثان شیچشم هاو  ردیگیم نگاه
 ست،یشانس بد من امروز حالش روبه راه ن

 :پرسم یو م نمینش یم کنارش



 
 

643 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 شده؟ زيیچ دایپارم -

دانم ناراحت که  یم کند،یي ناخونش را به دندان م گوشه

 :کندیکار را م نیباشد ا

 !نه نازي خوبم -

 حوصله داري ازت چند تا سوال بپرسم؟؟ -

 :کندینگاهم م نگران

 ؟یچ -

 ؟یشناس یمارسا رو م -

 مارسا؟ -

 و ناراحت است؟؟ جیقدر گ نیا چرا

 آره، مگه نامزد سامان نبوده؟ -

 ؟یشناس یتو اون از کجا مآره بوده،  -

 دنشیبا د اریسام دمش،ید اریبا سام ابانیتوي خ روزیپر -

 !شد یعصب یلیخ ختیبه هم ر یلیخ

 :کندیتر نگاه م نگران

 کار کرد؟ یشد؟ چ یخب چ -
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بزنتش، چرا  خواستیم ی... داد زد فحش داد، حتیچیه - 

 قدر باهاش بده؟ نیا

 :پرسم یباز م دهدیاش را با کف دست ماساژ م یشانیپ

 !زدندیحرف سفته م شبیطلب داره؟؟ آخه د اریاز سام -

 شب؟ید -

حس کردم  یعنی زد،یباهاش حرف م اریسام یآره، تلفن -

 خت،یبه هم ر یلیاون باشه چون باز خ

گفت چرا دست از سرش بر  ،یگفت دختره ي عوض بهش
 داره؟ینم

 :دانمی... نمی.. با استرس... نگرانکندینگاه م فقط

 تشیکار داره؟؟ چرا اذ یچ اریمارسا با سام دایپارم -

 داره؟یچرا دست از سرش بر نم کنه؟؟یم

 :دیگویلب م ریکه به خودش حرف بزند ز انگار

 سفته؟ -

 !آره -

 طلب؟؟ -

 :کنمیرا کالفه فوت م نفسم
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اگه بهرام بهت گفته بهم بگو...  دایپارم ؟؟یدونیم زيیچ - 

 ي من وسطه، من ندهیو آ یبحث زندگ

 و در موردش بدونم نه؟ یدارم همه چ حق

 :کندیفقط نگاه م دهدینم جواب

رفت و آمدها  نیهمه ي ا گم؟؟یم یشنوي من چ یاصال م -

 من یول شتره،یبه خاطر شناخت ب

 کنمیحس م گذرهیم شتریب یتر شدم، هر چ جیروزا گ نیا

 !دونمینم اریاز سام یچیه

 :دیگویحس و حال م یو ب آهسته

 !الیناز دونمیمن نم -

 !اریسام قیبهرام رف ؟؟یتو ندون شهیمگه م -

مارسا نامزد سامان بود که نامزدي و خودش به هم زد  -

 داره! کاریچ اریبا سام دونمیحاال من نم

 !ادیقدر ازش بدش م نیچرا ا اریچرا بهم زده؟ سام -

 :دیگویو م شودیم بلند

 !بهتره، خدافظ یاز خودش بپرس -

 .!..صبر دایپارم -
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 زيیچ کنمی... حس مکنمیو مات به رفتنش نگاه م دیام نا
 هیقض کنمیکه نگفت... حس م دانستیم

 یم رونیحرف هاست...از دانشگاه ب نیتر از ا دهیچیپ
 با خودش دیشوم، با یم یتاکس نیروم و سوار اول

فردا  نمش،یبیبزنم... از خودش بپرسم، امشب که نم حرف
 مگر نه رم،یگ یرا م میحتما جواب سوال ها

است؟؟  شتریبا هم بودن ها براي شناخت ب نیتمام ا نکهیا
 پس من حق دارم بپرسم و بدانم...صداي تلفن

شماره ي  دنیکشد، با د یم رونیمرا از افکارم ب همراهم

 !کندیرو م رویآقاي معتضد دلشوره دلم را ز

 سالم؟ -

 :کشم یم شاد است... نفس شیصدا

 زدل؟یعز یسالم دختر گلم، خوب -

 د؟یممنونم پدر جان شما خوب -

 یجان امروز زودتر م الیبابا منم خوبم، ناز یزنده باش -

 جا؟ نیا ايیب یتون

 خونتون؟ -
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 !زمیآره عز -

 خوبن؟ اریچرا؟؟ آقا سام -

 :از ته دل مهربانش خنددیم

کارخونس، آره بابا جون خوبه، اون خبر نداره، االن  -

 کیجشن کوچ هیامشب  ايیزودتر ب خوامیم

 !میریبگ

 :پرسم یم جیو گ کشمیرا درهم م میابروها

 پدرجان؟ یجشن چ -

خانواده  هیسه نفري مثل  خوامیبابا، م اریامشب تولد سام -

 !نیهم میدور هم باش

 !پدرجان امیتولد؟ آره حتما م -

 اریاگه سام رم،یگیپس من خودم اجازت و از پدرت م -

 ییبهش نگو بگو امروز جا زيیزنگ زد چ

 !رونیب ايیباهاش نم یدعوت

پدر با آن همه ابهت  نی... ازنمیدل مهربانش لبخند م به
 دل پسرش را شاد کند و خواهدیم

 کند؟ رشیعافلگ
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 !امیمن ساعت  م دیچشم حتما، ممنون که خبر داد -

 !باشه دخترم فعال خدافظ -

 !خدانگهدار -

پولم  فیي تولد ک هیهد دیو براي خر کنمیرا قطع م تلفن
 کی دنیبعد از خر کنم،یرا چک م

و  زنمیرنگ که اندازه اش را حدس م یاسپرت آب راهنیپ
 روم،یاندازه اش باشد به خانه م کنمیخدا خدا م

و لباس  شومیهنوز از سرکار برنگشته، وارد اتاقم م مامان
 که صداي بسته شدن در کنمیرا عوض م میها

شوم و بابارا مشغول در  یشنوم، وارد سالن م یم را

 :روم یتر م کینزد نم،یبیآوردن کتش م

 !ییسالم بابا -

 :کندیو با لبخند نگاهم م گرددیم بر

 بابا؟ یسالم نازي جان خوب -

 ؟یممنون شما خوب -

 خوبم بابا، مامانت اومده؟ -

 !نه هنوز -
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 :دیگویو م ندینش یمبل م روي

 !کارت دارم نیبش ایب -

 :پرسم یفکرش مشغول است، نگران م نم،ینش یم مقابلش

 شده؟ زيیچ -

نگران نشو، آقاي معتضد تماس گرفت و اجازه  زمینه عز -

 !خواست بري اونجا

 :شودیجدي م شیاندازم، صدا یم ریرا ز سرم

 گهید گم،یمن به آقاي معتضد گفتم به تو هم م الیناز نیبب -

 روشن یهمه چ فیتکل دیکم کم با

 بابا؟؟ یفهمیم بشه

 :دهمیرا تاب م میعرق کرده... انگشت ها میدستها کف

 !فهممیبله م -

 د،یریدرست و بگ میتصم دیتونسته باش دیچند روز با نیا -

 بگو اریپس از طرف من به سام

 !رهیروزا بگ نیو هم مشیتصم

 !چشم -
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 ! یو آخر بگ یخود تم بهتره جواب قطع -

 اریاز احساس سام زيیچ چیهنوز ه یاست... وقت سخت
 و کندیسخت است... گلو صاف م دانمینم

 :دیگویم جدي

 حیصح نیاز ا شتریشکل ب نیارتباط به ا نیادامه ي ا -

 از زارم،ی... من به نظر تو احترام مستین

. پس فکراتو هیعمر زندگ هیخجالت نکش بابا، بحث  من

 .دینو بکن

 :دهمیکه دارم به پدرم حق م یدارد... با تمام عشق حق

 خوادیبزنم، دلم نم نیمن نتونستم روي آقاي معتضد و زم -

 نتونستم مخالفت یشب بري اونجا، ول

زود  اریبگو سام گردي،یزودتر برم ريیپس زود تر م کنم

 !برت گردونه

 !چشم -

 ییو همان طور که به سمت دستشو شودیجا بلند م از

 :دیگویم رودیم

 بابا جون! ديیچاي به من م هی -
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... فنجان را بر شومیو وارد آشپزخانه م شومیجا بلند م از
 زمیر یو همان طور که چاي م دارمیم

 دانمینم کند،یکه به بابا سالم م شنومیمامان را م صداي
 یعنیکردم...  دایي بابا حس بدي پحرف هاچرا از 

 شهیي همبرا دیمثال با میي دلخواه نرس جهیامشب به نت اگر
 یهنوز تنها حس اریسام م؟؟یکن یخداحافظ

 ن؟؟یهم د؟؟یایاست که از من خوشش م نیبه من دارد ا که
 و زنمیلبخند م شودیمامان وارد آشپزخانه م

 :میگو یم

 !دیسالم، خسته نباش -

 ؟یسالم خانوم، خوب -

 زم؟یخوبم، چاي بر -

 :دیگو یم کندیطور که دکمه هاي پالتواش را باز م همان

 !ممنون زمیعز زیبر -

گذارم و روي مبل کنار مامان  یم زیچاي را روي م ینیس
 انگار بابا مامان را هم نم،ینش یو بابا م

 :پرسد یگذاشته که م انیجر در
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 قراره بري؟؟ یک -

 !گردمیزود بر م یول رمیساعت  م -

زودتر برگردي بهتره، انگار حرفاي الزم و  زمیآره عز -

 !پدرت زده

 !کنمیحتما امشب صحبت مبله،  -

را در  ی... حتما نگرانزندیلبخند دلگرم کننده اي م بابا
 مامان فنجان چاي را ندیب یم میچشم ها

 :داردیبرم

صحبت  اریپدرت حرفاي الزم و به پدرش گفته تو با سام -

 یي قطع جهیکن و هر دوتون به نت

 . دیبرس

 .گمیچشم حتما م -

وارد اتاقم  دیشنوم با گفتن ببخش یتلفن همراهم را م صداي
 جواب نیاسم نوش دنیشوم با د یم

 :دهمیم

 !سالم -
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خدا  یعنی یاگه نگران من بش یدوازده امام ونیمد یعنی - 

 شاهد بفهمم به خاطر من به عالم و آدم

 !نه من نه تو یزدي و سراغم و گرفت زنگ

 :میگو یخنده م با

 امروز؟ مديیچرا ن ؟یخوب -

 !ديیپرس ینم نمزهرمار،اال -

 یاگه زنگ نم کرديیتا شب صبر م دمیخب من تازه رس -

 دادیجوري داد و ب نیزدم اون وقت ا

 !کرديیم

چه  دمیبهت حق م کمی کنمیفکر م شتریکه ب کمیخب  -

 خبرا؟؟

 !اریامشب قراره برم تولد سام -

 واسش؟ رنیگیمگه تولدم م -

 وا مگه چشه؟ -

پدرش خودش و سرزنش  یشب نیخب گفتم حتما همچ -

 نیبابت به وجود آوردن ا کنهیم

 !ناسوریدا
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 !نکن تیاذ نیاع نوش -

 !کردم بابا، خوش بگذره بهت یشوخ -

 بارها

 ، نهیروى آ شیپ

 ى خودتچشم هازدى توى  زل

 خودت فکر کرده اى چه شده که با

 نفرى؟ کیشدت دچار  به

 )اریسام (

قرار و  یقدر آشفته و سردرگمم، ب نیچرا ا دانمینم
 کم است... از زيیچ کیکالفه...انگار امروز 

 میچشم ها یتوي کارخانه مشغول هستم و از خستگ صبح
 یتمام م میسوزد، امشب اگر زودتر کارها یم

 یب دهدیآرامش م دنشیرفتم... د یم الیحتما سراغ ناز شد
 گفتم فردا شبیقانع کننده اي... د لیدل چیه

 دانمیبروم، نم خواهدیچرا دلم م دانمینباشد اما نم منتظرم
 قای... االن دقدیآ یسر دلم م ییدارد چه بال
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به نبودن سامان دارم...  شهیرا دارم که هم یحس همان
 تلفن همراهم که زنگ ند؟؟یگو یم یدلتنگ

شوم، بدون  یحس هاي نا شناخته ام م الیخ یب خوردیم
 به شماره نگاه کنم با چشم بسته جواب نکهیا

 :دهمیم

 بله؟ -

 کشد: یسوت م مغزم

نکن فقط زنگ زدم امشب  دادیسالم، خواهشا داد و ب -

 دو کیکوچ یمهمون هیدعوتت کنم خونم، 

 اي؟یم ست،ین ادتی دونمیکه م یاونم با مناسبت نفرس

 :دیآ یبه جوش م خونم

دست از  گمیمگه نم شب؟یحرف زدم د واریمن مگه با د -

 سر من بردار؟

 قدر از من فراري شدي؟ نیچته تو چرا ا -

متنفرم،  زونیاز دختراي او دا،یو خورهیحالم ازت بهم م -

 !مزاحم من نشو تیگور باباي تو و مهمون
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حالت از من  م،یشو با هم بر ادهیچه خبرته؟ پ - 

 تو؟ یهست یکردي ک خوره؟فکریم

 کنم،یپرت م زیو روي م کنمیحوصله تلفن را قطع م یب
 دهم،یهاي دردناکم را ماساژ م قهیشق

 :نکند حتیشود... کاش باز نص یوارد اتاق م بهرام

 ؟یخوب -

 !آره -

و کاغذهاي توي دستش را  ندینش یمقابلم م یصندل روي
 زند،یکند، لبخند م یپرت م زیروي م

برد، نفس  یو پشت سرش م کندیرا قالب م شیدستها

 :دیگو یکشد و م یم یراحت

 !پوالش گرم واقعادم بابات و  -

آرامش  شیبندم، سر پا شدن کارخانه و سود ده یم چشم
 بار لحنش نینداشته تا امروز، ا یچندان

 :هم دارد هیکنا

 خانوم گرم! الیبگم دم ناز دیالبته اول با -
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 یسر و ته، ب یي بحرف هاآمده شروع کند به زدن  باز

 :کنمیحوصله نگاهش م

 منظور؟ -

 ؟یبازي مسخره رو تموم کن نیا خوايیتو واقعا نم -

 !بهرام شروع نکن دوباره -

کرده؟  یاون دختر چه گناه زنم،یبابا دارم حرف حساب م -

 وقتشه ستیاگه واقعا عالقه اي ن

 تو فکر احساس اون و کردي؟ ،یکن تمومش

به من چه طوري هاست؟؟  الیجدي احساس ناز احساس؟؟
 یعالقه اي وجود دارد؟؟ دوست داشتن

 الیمدت کوتاه؟؟ نه من به احساس ناز نیه در اگرفت شکل
 فکر نکردم متاسفانه، اگر دوستم داشته باشد

 ...من

 شه؟یم یتو بشه چ ریفکر کردي اگه احساس اون درگ -

مالحضه و  یدهد، ب یاجازه ي فکر کردن نم بهرام

 :میگو یناخواسته م
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 الینه فکر نکردم بس کن حوصله ندارم، گور باباي ناز - 

 !و احساسشم کرده ولم کن بابا اه

و البته محبت و  دمیفقط احترام د الیدر رفتار ناز من
 یچه شکل قایدانم عشق دق یو نم ینگران

 ایدارد که بفهمم او دوستم دارد  ییو چه رفتارها هاست

 :دیگو یم یروزها... عصب نیمن دوستش دارم ا

 ؟یتو وجدانتم با احساساتت کشت اریسام -

 یصندل دنیصداي عقب کش رم،یگ یم میا دستهارا ب سرم
 شنوم: یرا م

و بدون اگه  زيیچ هیبا تو حرف زد، فقط  شهیاصال نم -

 بري با آدمهاي نامرد شیجوري پ نیهم

 ! نداري یفرق چیه تیزندگ

آورم و به در  یرود سرم را باال م یم رونیاتاق که ب از
 کنمیرا روشن م گاری... سشومیم رهیبسته خ

من؟  یآدمهاي نامرد زندگ زنم،یبه آن م یپک محکم و
 دقت شتریب الیمدت به رفتارهاي ناز نیچرا در ا

 دیدر صد هم فکر نکردم شا کیچرا به قول بهرام  نکردم؟
 بابا یمن شود؟ چرا حت ریاو احساساتش درگ
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دانست امکان دارد احساست  یبابا م یعنیفکر نکرد؟  هم

 فقط االن دانمیشده؟ نم ری.... درگریمن هم درگ

جا بود...  نیاالن ا خواهدیاست... فقط دلم م یخال شیجا

 ...... با مارسا... با ماماندایبا و الیناز دانمیفقط م

فرق را حس  نیکند... و من ا یتا آسمان فرق م نیزم
 و دارمیشناختم، تلفن همراهم را بر م دم،یکردم، د

 یه را با لبخند تلخ... خانم موجکنمیاش را نگاه م شماره
 " خاله سمینو یو به جاي آن م کنمیپاك م

شده ام و مثل جوان  ری" ، مثل پسر بچه ها بهانه گزهیر

 :سمینو یم شیقرار، برا یساله ب ستیهاي ب

 احوال شما؟ -

خواند، لبخند  یرا م اممیرسد که پ یهم نم قهیدق کی به
 من نسبت به دیگو یم یحس کی زنم،یم

 :دهدیدارم، جواب م تیاولو شیکارها یباق

 ؟ دیسالم، خوبم شما خوب -

 :را دوست دارم شیدادن ها سالم

 ؟ییسالم، کجا -
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 :دهدیجواب م رید یاما کم خواندیم

 !خونه ي خالم -

 !میحرف بزن دیبا رون؟یب ايیباهام ب یتون یامشب م -

 ریباشد، باز هم د خواستمیم یول ییحرف هاچه  دانستمینم

 :شومیکالفه م دهدیجواب م

 !دینه... ببخش -

در  یعنیسخت است... تحمل ندارم،  دنیبه نه شن عادت
 ینم نمیرا که دوست دارم بب یکل هر کس

 :شود

 !باشه خوش بگذره -

 :دهدیجواب م عیسر

 باشه؟ دیتو رو خدا ناراحت نش -

 :اش یبه مهربان زنمیم لبخند

 !باشه -

 !دیمواظب خودتون باش -
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 گاریشوم و س یاز جا بلند م شود،یپر رنگ تر م لبخندم

 ... از پنجره بهکنمیدومم را هم روشن م

... کل شومیم رهیبارد خ یکه از آسمان م زيیهاي ر برف
 پوش شده، برف را دوست دارد، دیشهر سف

 یم الیناز ادی... برف از امروز مرا فقط زنمیم لبخند

 .!..اندازد

 الیناز

چتر را  کنم،یرا حساب م هیو کرا شومیم ادهیپ یتاکس از
 از عصر ديیبرف شد رم،یگیروي سرم م

آمده و خب  ایعشق من به دن یشب نیهمچ کیبارد،  یم
 زنم و دسته یزنگ را م ست،ین یکم زیچ نیا

که صداي پر از  کنمیو کادو را توي دستم جابه جا م گل
 :شنومیشوق سوسن خانم را م

 !کردي قربونت برم خی ایتو مادر ب ایب -

از برف را رد  دهیبزرگ و پوش اطیح کند،یرا باز م در
 سوسن خانم با روم،یو از پله ها باال م کنمیم

 :بوسد یو صورتم را م کندیدر را باز م لبخند

 د؟یسالم سوسن خانم خوب -
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سالم به روي ماهت گل دختر، دستت درد نکنه چقدر  - 

 دي؟یزحمت کش

 زیگل و کادو را روي م م،یشو یدو وارد خانه م هر
 یم نییکه آقاي معتضد از پله ها پا گذارمیم

 اديیها ز ی... کوه بودن بعضرومیبا لبخند به سمتش م د،یا

 :مرد مثل کوه است نیمعلوم است ا

 !سالم پدرجان -

 !یسالم دخترم خوش اومدي خانوم -

 !گمیم کیممنون، تبر -

 :است اریسام هیشب یلیلبخندش خ زند،یم لبخند

 !ایب اریتو بزار اتاق سام لیممنون دخترم، وسا -

 !چشم -

اورد،  یعطرش به سمتم هجوم م شومیاتاقش که م وارد
 و پالتو ام را فیک کشم،یم قینفس عم

آقاي معتضد  روم،یم نییو از پله ها پا گذارمیتخت م روي
 شوم،یمشغول مطالعه است وارد آشپزخانه م

 :زنمیلبخند م خانم مشغول آشپزي است، سوسن



 
 

663 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 د؟یخوا یکمک نم -

 !زمینه عز -

 تولد بشه؟؟ هیکنم شب نییسالن و تز کمیمن  ستین یچیه -

 :خنددیم گذارد،یرا توي بشقاب م قاشق

کارا  نیواال نه من از ا زه،یچرا بادکنک هست روي م -

 !بلدم نه آقا

 :میگویو م خندمیم بلند

 !پس من رفتم -

 !برو خوشگلم -

که زنگ  زنمیم یباالي مبل سلطنت وار،یها را به د بادکنک

 :میگویهول و دستپاچه م خوردیخانه م

 اره؟یآقا سام -

 :دیگو یمعتضد م آقاي

 !و آوردن کیاحتماال ک ادیزودي ب نیبه ا کنمیفکر نم -

و  دیآ یم رونیسوسن خانم از آشپزخانه ب رود،یهم م بعد

 :کندینگاه م یبه بادکنک هاي رنگ
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 !خوب شد دستت درد نکنه مادر یلیخ -

 یوارد خانه م کیلحظه بعد آقاي معتضد با جعبه ي ک چند
 گذارد،یم زیرا روي م کیشود و ک

و بشقاب و چاقو ها را روي  وهیخانم هم ظرف م سوسن
 دانمیکادو کوچک که نم کیو  گذارد،یم زیم

 یجعبه ي کوچک بشیآقاي معتضد هم از توي ج ست،یچ
 رسد ساعت یکه به نظر م آورد یم رونیرا ب

 م،ینینش یهمه منتظر م گذارد،یم زیآن را روي م باشد،
 چند باز خواستم از آقاي معتضد در مورد مارسا

و  شومیامشب را خراب کنم، بلند م امدیاما دلم ن بپرسم
 یم دیو سف زیپشت پنجره به تماشاي برف هاي ر

پوش شده اند، در  دیو درخت ها سف اطیهمه ي ح ستم،یا
 چتر با موهاي پر از یکه ب اریسام شود،یکه باز م

 یم دمشیکه د یدلم مثل بار اول شودیم اطیوارد ح برف
 دل؟؟ نیاست براي ا زیقدر عز نی... چرا ازدیر

جناب مغرور را؟؟ بر  نیقدر دوستش دارم ا نیا چرا

 :میگویو م گردمیم

 !اومدن -
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... همه فقط شودیپنهان نم ی... کسشودیخاموش نم یبرق

 ... برايمیستادیبراي تماشاي لبخندش ا

... براي خنده هاي مینیبب شیچشم هاتوي  دیکه شا یشوق
 ... هر سه فقطیلیکم است خ یلیبلندي که خ

شود من  یدر که باز م م،یشویم رهیو به در خ میستیا یم
 ... بعد سوسن خانم... بعد آقايزنمیدست م

... کاش لبخندش را آورده کندینگاه م... فقط معتضد

 :پرسد یباشد... متعجب م

 چه خبره؟ -

 :خوانمیمن با لبخند و از ته دل دلخورم م و

 !.!.تولد تولد تولدتون مبارك -

 :میکن یم فیهمه ک خنددیم شودیتر م کینزد

 یطیو همه جا و تحت هر شرا یتولدتون؟؟ همه چ -

 نه؟؟ یکنیم تیرعا

کنم و  یشوم و روبوس زانیاز گردنش آو خواهدیم دلم

 ..مرا بس شی... خنده هایول میبگو کیتبر
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بوسد و  ی... صورت پسرش را مخنددیمعتصد هم م آقاي

 :اش را یشانیدر آخر پ

 تولدت مبارك بابا جون! -

شود  ینم ری. .. غافلگمیبر یدارد... هر سه لذت م لبخند
 نه؟؟ گری... خوب است دخنددیم یول

 یبوسد، اشکش هم م یاش را م یشانیخانم هم پ سوسن

 :چکد

 !تولدت مبارك پسرم -

 !دیممنون لطف کرد -

و آقاي معتضد به سمت  شودیخانم وارد آشپزخانه م سوسن
 خواهمیرود، م یم یمبل هاي سلطنت

 :دهمیلبخندش را از دست م یول ندازمیب ریرا ز سرم

 !دیهزار ساله بش شاالیمبارك باشه ا -

 :کندینگاهم م بیدر ج دست

 طرفا؟ نیاز ا -

 :اورد یرا در م میادا خندم،یم

 .!..هه هه هه -
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 نبود؟ ادمی ایواي...  دید؟نگفتینشد ریچرا غافلگ -

که توي ذوقشان  یی... حق دارد مثل بچه هاخنددیم بلند
 ... با خنده اش آقاي معتضددمیخورده پرس

 :را خاموش کرد... آخ خدا ونیزیتلو

 لما؟یمثل فالبد  -

 اهوم! -

 ام؟یبرم از اول ب خوايیم -

 !دیخوشحال بش یلیدوست داشتم خ رینه خ -

 :قدر معصومانه و از ته دل گفتم که مات ماند آن

 !گهیاالن خوشحالم د -

 !دینشد ریغافلگ یول -

 !شمینم ریغافلگ زيیاصوال از چ -

 چرا؟ -

 ست؟یبهتر ن میحرفاي تلخ نزن -

 چی...احتماال بعد از مرگ برادرش هدمیرا فهم منظورش
 ریغافل گ ایقابل باور  ریغ شیبرا زيیچ
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 ریزودي ها غافلگ نیبه ا زيیچ گری...البد دستین کننده

 نیمن ا یهان؟ول گرید کندیو خوشحالش نم

با بهشت  چیکه ه ایخنده هاي بلند را با دن نیرا ا لبخندها

 !کنم یهم عوض نم

 یشکالت کیبه ک میرو یدو به سمت آقاي معتضد م هر
 اریسام کنم،یقلب است نگاه م هیکه شب

نگاه  ند،ینش یم زیآورد و پشت م یرا در م پالتواش
 یچ یعنی دهدیسر تکان م ندیب یمنتظرم را که م

 :میگویلبخند به لب م خواي؟؟یم

 شمعا رو روشن کنم؟ دیدیفندکتون و م -

 :دیگو یلحن بامزه اي م با

 آره تولدتون مبارك! -

و  دهدیکه فندك را به دستم م خندمیبلند م کند،یم مسخره
 و زنمیفندك م کند،یمهربان نگاهم م

و مقابلش  دارمیکادو ام را بر م کنم،یها را روشن م شمع

 :رمیگیم

 !ناقابله یلیخ -
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 :دیگویم طنتیلبخند و ش با

 !... حرف و نینزن ا -

و لبخند  کندینگاهمان م اقیمعتضد با لذت و اشت آقاي

 :میگویکه م ردیگیکادو را م زند،یم

 !گهید دیشمعا رو فوت کن -

از راه  کیبراي برش ک یخانم هم با چاقو بزرگ سوسن

 :دیگو یو م دهدیلم م اریسام رسد،یم

کارا از من گذشته خودت فوتش کن تولدتون  نیا گهید -

 !مبارك

 !گهید دیفوت کن اریعه آقا سام -

 :زند یآرام لب م کند،یمعتضد هم اصرار م آقاي

 !جا نیا نیبش ایب -

تا به حال زلزله شده؟ آتشفشان رخ  یدل کس توي
 که حس کردم ستون دیداده؟طوري دلم لرز

 !ختیدلم ر هاي

 نشستم، خم شد و گفت: کنارش

 با انگشت خاموش کنم موردي داره؟ -
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 :کندیخانم اعتراض م سوسن

 !گهیفوت کن د ارینکن سام تیبچم و اذ -

 :دیگویو م کندیخنده نگاهم م با

 !یکنیبچه اي باور نم گمیمن م -

را  میچشم ها کندیتوي صورتم فوت م کنمیم یساختگ اخم

 ...شودیم یکی... نفسم با نفسش بندمیم

 م؟یشویم یکیخودمان  یک

 !دیاشتباه گرفت که،یشمع روي ک -

 م،یزن یهر سه دست م کند،یو شمع ها را فوت م خنددیم
 و لب ردیگیم دهم،یچاقو را به دستش م

 :زندیم

 چرا؟ ديینخر یکاله بوق -

 !مسخره کن یحاال شما ه -

و  زنمیباز دست م زندیرا از وسط برش م کیو ک خنددیم

 :دیگو یآقاي معتضد م

 !مبارك باشه بابا -
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 !ممنون دیلطف کرد یلیخ -

 پرسد: یي آقاي معتضد چشمم را زد... آرام مچشم ها برق

 شما؟ یخوب -

 !بله -

 !تو فکري یلیخ یول -

 :میگو یبرند...آرام م یباز دارند مرا م اهایرو

 م؟یبعد حرف بزن -

 .میو بزار توي بشقاب بخور کیآره، ک -

 !رمیعکس بگ خواستمیواي... من م -

 ...خنددیم

شما دوباره شمع  ارمیمو م یگوش رمیمن م اریآقا سام -

 باشه؟ دیهارو فوت کن

 .گهید دمیو بر کیک گما،یبهت م زيیچ هی -

 :معتضد براي من هم کوه است آقاي

بابا دوباره شمعا رو  ارینکن دخترم و برو ب تیاذ -

 .دیزاریم
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 :میگو یو م زنمیم لبخند

 .ممنون پدر جان -

 :خنددیم اریسام

 جان؟؟ پدر جان؟ -

و وارد  رومی... از پله ها باال مشومیو از جا بلند م خندمیم
 صداي تلفن همراهم را شومیاتاق که م

 دایو متعجب به اسم پارم دارمیبرم فمیشنوم از توي ک یم

 :دهمی... جواب مکنمینگاه م

 دا؟یجانم پارم -

 ؟یسالم نازي خوب -

 خوبم تو چطوري؟ یلیآره خ زم،یسالم عز -

 ؟ییکجا -

 !با پدرش میتولد گرفت اریخونه ي آقاي معتضد، واسه سام -

 :رود یم لیتحل شیصدا

 خب چه خبره؟ -
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فقط بادکنک چسبوندم به  یخوبه، کل یهمه چ ،یسالمت - 

 !واریدر و د

 :خنددی... نمخندمیم

خوبه به  دمیخر یآسمون یاسپرت آب راهنیپ هیواسش  -

 نظرت؟

 :دیگو یحس و حال م یب

 چه طوري بود؟ ؟یچ اریاره خوبه، رفتار سام -

 :دهمیجواب م یشوم ول یم جیو گ گنگ

 ادیز ه،یطور خاص هی شه،یبهتر از هم یحت خوب بود، -

 !ندازه یم کهیت زاره،یسر به سرم م

 گه؟یم یندازه؟ مثال چ یم کهیت یچ یعنی -

 کنه،یم یشوخ ای زه،یبچه، خاله ر گهیخب مدام به من م -

 جور ابراز عالقه ي مردونس هی ناهمیا

 ،یدونیبهتر م زارویچ نیآره؟ تو که ازدواج کردي ا گهید
 بگو دلگرم زيیچ هی ،یشناس یم شتریمردا رو ب

 !شم

 :پرسد یم ینگران کنمیحس م یحت ایو  دیترد با
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 نازي؟ آره؟ یبهش دل بست -

و بدم، اگه  ییجواب نها دیبا گهید کنمیخب... آخه فکر م -

 کردم اونم دوستم داره دل یحس نم

 ایرفتار اش  ی... چه جوري بگم؟ بعضیبستم، ول ینم
 ي خودش بهم عالقه وهیبه ش دهیحرفاش نشون م

 !دشیفهم شهینم ایراحت نیکه به ا یحس هی... داره

حرف از  یشوق چیشود... بدون ه یتر م نیغمگ شیصدا

 :دیگو یي من مها

 !میحرف بزن دینازي با -

 :کندیم بیدلم را تخر ینگران

 شده؟ یچ -

 تونمیمن نم ستم،یمن نامرد ن ستم،یمعرفت ن ینازي من ب -

 تونمیتفاوت باشم، نم ینسبت به تو ب

 از سر عالقه ي مردونس! نایدلخوشت کنم و بگم ا یالک

 :کنندیها شورش م غصه

 !حرف بزن دایپارم یترسون یداري من و م -

 :زدیر یلرزد.. دلم م یم شیصدا



 
 

675 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 یشیاگه نگم نابود م یول یشیدونم اگه بگم داغون م یم - 

 !شهیدود م ندتینازي، آ

 :ستمیا یاما م شودیحس م یب میزانوها

 !توروخدا بگو مردم از دلشوره دایپارم -

 !باهاش حرف زده مارسا نبوده اریسام شبیکه د یاون -

 :رود یم لیتحل میصدا

 بوده؟ یپس ک -

نه از  یقرار بوده باهاش ازدواج کنه ول ار،یدوست سام -

 به پدرش بدهکار اریروي عالقه، سام

بخدا  ر،یفاصله بگ اریدرشت، نازي از ساممبلغ  هی بوده،
 ... با بهرام حرفدمیو فهم یهمه چ شبیمنم د

گفت  ه،یعصبان اریکه واسم گفت از دست سام زدمیم
 به بهرام قول دادم بهت فه،یح الینگران تو، گفت ناز

و  یبهتره همه چ ديیحاال که خودت فهم ینگم ول زيیچ

 !یبدون

... قلبم... نگیری... جنگیری... جدیآ یشکستن م صداي
 ارتفاع کی... شکست... از تمیغرورم...شخص
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 :دیهم رگ احساسم را بر شیسقوط کرد... تکه ها بلند

 دا؟یپارم یگ یم یچ -

.. از یفهمیاز همه ي دخترا متنفره، م ارینازي سام -

 چرا رفت؟ به یدونیروزي که مامانش رفت، م

به خاطر مارسا نامزد  گه،یمرد د هیبا  گه،یمرد د هی خاطر
 یدونیم ره،یسامان که باعث شد سامان بم

توي  گهیمرد د هیچرا مرد چون مارسا رو با  سامان
 کرد و بعد یسرعت رانندگ نیبعدم با آخر دید ابونیخ

 !نبوده یکه اونم آدم درست دایکرد، به خاطر و تصادف

 کنمیتحمل وزن کمم را ندارد... تق... سقوط م میزانوها
 ی... عشق کمر نمزنمیکف اتاق... زانو م

 شکست؟؟؟ یم شکست

 ...چرا... چرا من و -

 یکیرفته...  ادمیها را گم گردم... حرف زدن را  واژه
 کمک کند... بغض ها تا توي قلبم را محاصره

 ...کردند

 ؟یکش یجوري نفس م نیچرا ا ؟؟ینازي جونم خوب -
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... که خفه رمیکشم که نم ی... تند نفس نمستین ژنیاکس

 تا عشق نامردم کشمینشوم... تند نفس م

را  میاهایبشناسم... که زنده بمانم و کابوس شدن رو را

 !نمیبب

نازي من و ببخش، ببخش که شدم قاصد بد خبر، ببخش  -

 نیحق تو ا یکه حالت و بد کردم... ول

و نفرت  نهیمرد پر از ک نیتو ا اقتیناري.. ل ستین
 مرد زخم خورده نیمثل تو ا یگلدسته  اقتی... لستین

... نازي بهش دل نبند، خام حرفاش نشده ستین نیبد ب و
 از ینقشس، اون آدم خطرناک یهمه چ ،یباش

وجدان  ینه؟؟ب گهیوجدان خطرناك د یمن... آدم ب نظر

 !!که اومده سراغت و فکر احساسات و نکرده

خوب بود  دمیکه من امشب د یآدم نینگو... ا دایپارم نگو
 هیخون گر زمیر ینبود؟؟ اشک نم

زدم... به جهنم که تمام بدنم از سرما  خی..به درك که کنمیم
 را کرده... آدم یلرزد...گور پدر سالمت یم

 ..دیآ یبه کارش نم یسالمت دلشکسته

 ...چرا... اومد...خواست -
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 شودیحرف زد... نم نیبغض سنگ نیبا ا شودی... نمشودینم

 هاي شکسته نفس کهیهمه ت نیبا ا

 :کندیم هیشنوم که گر ی... مدیکش

 !ستیاالن حالت خوب ن گمیو فردا م شیبق ،ینازي خوب -

 !بگو.. تورو...خدا -

ازدواج کنه، سروسامون  اریباباش دوست داشته سام -

 فکر کرده دهینباشه، تورو که د نیبدب ره،یبگ

فکر کرده به دردش  ،یو عوض کن اریسام یتونیم
 خواستگاري و ادیب اریشرط گذاشته اگه سام خوري،یم

هم طلب  فته،یراه ب ییبرنامه ي رفت و آمد و آشنا نیا
 راحت بشه هم دایو بده تا از شر و اریسام

نجات بده... تو رو به خاطر  یو از ورشکستگ کارخونش
 تقبل دایرو به باباي و شیپدرش که گفته بود بده

کنه گرفته، چون شرط پدرش ازدواجش با تو بوده،  یم
 بماله رهیکه سر باباش رو ش نیاون هم به هواي ا

خرش که از پل بگذره تو رو از سرش  یکرده، ول قبول
 ترسه تو یم گفتیبهرام م کنه،یولت م کنه،یباز م

 !دل ببندي بهش
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نبستم که... دلم از دست رفت... دلم نبستم که دلم از  دل

 جا کنده شد و گم و گور شد... براي

... کشدیم ریام ت نهی... سکنمیبار درد قلب را تجربه م نیاول
 ام را روي پارکت هاي یشانیو پ شومیخم م

... هاي رمیم یلرزم... م ینالم... م یگذارم... م یم سرد

 :زمیر یهاي اشک م

 دا؟یپارم -

 جانم؟ -

 دروغه نه؟ -

 نیاز ا شتریو بده و تموم... نزار ب ینازي جواب منف -

 یتالش چیه اریبشه، سام ریاحساسات درگ

که الزم داره تمام  یپول خوادیفقط م کنهیبهتر شدن نم براي
 و بعدش بگه با تو به رهیو کمال از پدرش بگ

 !نیهم دهینرس تفاهم

... خون توي سرم شودیم یبار خرده هاي قلبم متالش نیا
 :کنمیبار هق هق م نی... اشودیداغ م

 چرا؟ -
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 ال؟یناز -

 چرا من؟ -

 جونم؟ الیناز -

 !رمیم یمن م -

 !جوري هق هق نکن نینازي جون من ا -

خواهد... دلداري  ی.. نوازش مخواهدیآغوش م دلم
 یو کم خواهدیخدا م ی... دلم کمخواهدیم

 :مردن

 دا؟یپارم -

 جونم؟ -

 !شکستهدلم  -

که  رمیگیکند، دهانم را محکم م یم هیشنوم که گر یم

 :میگویجان م ینرود... ب رونیب میصدا

 ...کنمیباور نم -

 هس؟ شتیپ ینازي جان؟ االن کس -

 :میگوی... خود خوده نامردش هست... فقط مهه
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 !ممنون -

دستم را به  کنم،یرا همان جا رها م یگوش کنم،یم قطع
 وقت کیچرخد...  یاتاق م رم،یگیم وارید

ها... بگو جوان مرگ  یشکست عشق ییاتفاق نگو نیا به
 ... از پله ها هم بارومیم رونیشدن... از اتاقش ب

 کنم،یاما مقاومت م کندیم ریبه پله گ مینرده ها... پا کمک
 مشغول صحبت با تلفن است... آقاي اریسام

 یتمام یاشک هاي لعنت نی... اشودیمتوجه ام م معتضد
 که با نمیبیشدم، م یدانم چه شکل یندارد... نم

از نظرم کوه  گرید د،یا یبه سمتم م یو نگران وحشت

 : ستین

 یجوري شدي؟ چ نیچرا ا ؟یکنیم هیچرا گر ال؟یناز -

 شده؟

و با ترس  کندیپرت م زیتلفن همراهش را روي م اریسام
 ... خاك بر سر من که دیآ یبه سمتم م

 یکه م کیجا... نزد نیپناهم ا یندارم...ب ینفرت هنوز

 ...شومیشود با ترس پشت آقاي معتضد پنهان م
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پناه آوردم به  کنند،ینگاهم م جیوحشت زده و گ هردو

 مردي که خوب شدن پسرش را با من امتحان کرد،

آقاي  راهنیقدر ترسناك شد،پ نیا یشود، ک یتر م کینزد
 آقاي معتضد سرش را زنم،یمعتضد را چنگ م

 :دیگویورد و مآ یم عقب

چت  ار،ینداره سام تیبابا؟؟ نترس کار هینازي جان چ -

 شده تو؟

 شانیمردها دست بزن ندارند که با حرفا و کارها یبعض
 اریبه روح و احساست، سام زننیزخم م

 :میگویآورد... با بغض م یرا به سمتم م دستش

 !.!..دیبه من دست نزن -

 شد اون باال؟؟ یلرزي؟؟ چ یشده؟؟ داري م یچ -

 :عشق را چال کردم نیدر اتاقش... ا من

 د؟یکرد کاریبا من چ -

آقاي معتضد با صداي  کنم،یآقاي معتضد را رها م راهنیپ

 :دیگو یبلندي م

 !اریآب قند ب وانیل هیسوسن خانم  -
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... تولدش مرگ رومیمن عقب م دیآ یم کینزد اریسام
 یمن شد... با صداي پر از نگران اهايیرو

 :دیگویم

 !یافت یداري م نیبش ایشد اخه؟؟ ب یچ -

معتضد جلو  زنم،آقايیچنگ م واری... به درودیم جیگ سرم

 :زمیر یاشک م د،یآ یم

 !دیشما واسم مثل بابام بود -

را چنگ  شیکالفه موها اریندارد، سام یتمام اشک

 ...زندیم

 !فتاديیتا پس ن نیبش اید المصب ب -

 ...بخشمتونینم -

آقاي معتضد خواهش  کند،یکالفه نفسش را فوت م اریسام

 :کندیم

شده آخه تو  یازت بگو چ کنمیجان بابا خواهش م الیناز -

 !که خوب بودي بابا

...دلم براي لبخندش ستیاز نظرم دلش مهربان ن گرید
 چرخد،یام نم ی... زبان لعنتشودیتنگ م
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 خوردیو درست م شودیاز جا کنده م ایچرخد... دن یم خانه

 وي فرق سرم...دستم را محکم جلوي دهانمت

... اعصابم به هم زیر کی زدیر یم میاشکها رمیگیم
 توان ندارم عقب دیایبه سمتم م یعصب اریسام ختهیر

 :کنمیالتماس م بروم،

 ... تو رو خدا!دیبه من دست نزن -

به طرف مبل  کشدیو م ردیگیبازو ام را م کند،ینم توجه

 :زندیم زنم،خشکشیبرد زار م یم

تنها باشم تورو خدا...  خوامیبرم م خوامیم دیولم کن -

 !...کنمیخواهش م

 :کندیشنوم که زمزمه م یم

 چته تو؟؟ -

 ی... با ضجه ممیگو ی... با درد ممیگو یهق هق م با

 :میگو

نبود  نینبود... ا نی... حق من ادونمیو م یمن همه چ -

 ...آقاي معتضد... من

 :رومیم عقب
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 د؟یکار و کرد نیچرا با من ا -

 :کندی... مات نگاه مرومیتر م عقب

 به خاطر منافع خودتون؟ -

 شیچشم هارا توي  یشرمندگ کنم،یمعتضد را نگاه م آقاي

 :نمیب یم

 کارتون کرده بودم؟؟ یشما چرا؟؟ مگه من چ -

 !میجان بزار حرف بزن الیناز -

 :دیگویو م دهدیم هیتک واریجان به د یب اریسام

 ؟ یگیم یچ ؟یدون یو م یچ -

 .!باز توهم زدم دیلرزد... شا یم شیصدا

 ...و گفت یهمه چ دایپارم -

را  رهیبرم و دستگ ی... دستم را پشت سرم مستین نفس
 هر دو شودی... در که باز مکشمیم نییپا

 :ندیا یم جلو

 !! دییاین گهیتوروخدا، د د،ییایبرم... دنبالم ن خوامیم -
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 خوايیبرف و کوالك کجا م نیگوش بده به من، تو ا - 

 دیبرمت فقط قبلش با یبري؟ خودم م

 !میبزن حرف

 :دیگوینگران م رد،یگیخانم دستم را م سوسن

 !خهی کهیت هیآقا  -

 نی... براي آخرکنمیرا نگاه م اریکشم... سام یرا م دستم
 ماند خوشگل بود و خوش یم ادمیبار... 

ماند من  یم ادمی... جذاب بود و عطرش خوش بو... پیت
 ادمیشدم که فقط ظاهر داشت...  یعاشق آدم

... میشویاز ماها فقط عاشق ظاهر آدمها م یلیماند خ یم
 عاشق قلب مهربان و شعور یکس دیایم شیکم پ

بار صدا  نیمعرفت طرفش شود؟؟ اسمم را که براي اول و

 :کنمیرا توي دستم فرو م میناخون ها زندیم

 یبعد هر جا بخواي بري خودم م نیبش کمی ایب الیناز -

 !آخه گوش بده من یافت یبرمت... داري م

آقاي معتضد دستش به سمت قلبش  کنم،یرا باز م در
 رونیزنند،ب یم میشنوم که صدا ی... مرودیم
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... برف میآ یم رونیهم ب اطیدوم.. از ح ی... مزنمیم

 ... برف قابل لمسستین دی... برف سفستیقشنگ ن

 یشنوم اما م یرا م اریدوم..صداي سام ی... مستین هم
 را... برف و ابانیرو را... تمام خ ادهیدوم... تمام پ

... با دومیم هی... با گرزندیم یلیسردي به صورتم س سوز
 کجا و چقدر دور شده دانمیاشک... با بغض ...نم

 یکشد... سرما تمام تن سردم را ب ینم گرید میاما پاها ام
 خس و کرخت کرده!

و روي جدول کنار  رمیگیرا به تنه ي درخت م مدست
 ... آتشکنمیروي برف ها سقوط م ابانیخ

در دلم اتفاق افتاده  یعیشده... هه... تمام بالهاي طب سوزي
 یسوزد... م یم بیعج میاهایامشب... رو

... با خوردیروي هم م کیلیچ کیلیچ می... دندان هالرزم
 سوز و نیمانتوي نازك و شال نازك تر در ا کی

... از سرما مردن را دوست ندارم، رمیم یدارم م سرما
 گدارم... آسمان را نگاه یسرم را به تنه ي درخت م

 :کنمی... زمزمه مکنمیم

 !خدا -
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 ...شکند یبغضم م نیچندم دانمینم

 !اخ -

 :کشدیم ریبراي بار چندم قلبم ت دانمینم

 !واي -

 : ردیگیهق کردن در اوج سرما نفس م هق

 !! اي -

روي هم نخورد،  میکه دندان ها رمیگیرا محکم گاز م لبم
 ییتمام دردها زنمیاست... زار م دهیفا یب

 ...ختهیامشب به جانم ر که

 خواند ینفسم بنِد تو و درد مرا م"

 ..."ماند یبه دلم م ایتو حسرت دن بعدِ 

من دارم بال بال  یزند ول یسرما پر نم نیدر ا پرنده
 ... نفسمدهمی... جان مکنمی...جان مرنمیم

بلند شوم  خواهمیاز حد... م شیاز سرماي ب رودیم
 یبه طرز وحشتناک میداد بزنم گلو خواهمی... متوانمینم

 سوزد... یشده و م خشک
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را توي برف ها فرو  می... ناخون هابندمیرا م میچشم ها

 لبخند به لب آرام نمیب ی... مامان را مکنمیم

 :دیگویم

هاست  نیقلبت پاك و بزرگه که حقت بهترتو اون قدر  -

 !.!.دختر گلم

 !...رود یم یاهیس میچشم ها

 مرا نترسان

 سرما از

 کنمیم یتو زندگ یب

 فصل پنجم؛بعد از زمستان در

 نجایا

 !...درجه است اریبسـ یِ منف

 )اریسام(

بابا دستش  الیوار بد است، به محض رفتن ناز وانهید حالم
 هیتک واریرود و به د یروي قلبش م

فاطمه  ای هیدوم... سوسن خانم با گر یبه سمتش م دهد،یم
 و بابا، کمک الیناز نیمانده ام ب د،یگویزهرا م
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و ناچار  دهمیرا م شیبابا روي تخت بخوابد قرصها کنمیم

 یمانم حالش بهتر شود دارم از ب یمنتظر م

کجاست، بابا دستم  الیناز دانمی... نمشومیم وانهید قراري

 :ردیگیرا م

 !خوبم... برو دنبالش -

 ..بگم دکترتون -

 !من خوبم اریبرو سام -

مواظب بابا  خواهمیم زدیر یسوسن خانم که اشک م از
 باشد و حالش بدتر شد حتما دکترش را خبر

... کنمیم روروی. .. تمام کوچه را زدومیتا برگردم... م کند
 ... پاره شدنرومی... تا مرز سکته کردن مستین

قدر قلبم  نیچرا ا شی...اشکهاکنمیهاي سرم را حس م رگ
 شده رانیقدر از رفتنش و نیسوخت؟ چرا ا

رفت  شیقدر برا نیدلم ا یشد؟؟ ک زیقدر عز نیا یک ام؟؟
 شوم،یم نیخبر؟؟ سوار ماش یب

" اریآقا سام دی" تند نر دیروم... کجاست بگوئ یسرعت م با

 ..." لعنت به مندیکمربندتون و ببند
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ها را به  ابانی... خدایبه تو بهرام... لعنت به تو پارم لعنت

 رو ها را... آخ که چه ادهی... پکنمیدقت نگاه م

 یها سرد و ساکت است... ب ابانیشد امشب .. . خ تولدي
 یمچاله شده که کم یجسم دنی... با دخیروح و 

 کنمیترمز م یبرف روي تنش نشسته به طرز وحشتناک هم
 سرش را به تنه ي درخت زده... رومیم نییو پا

را بسته... روي سرش پر از برف است...  شیچشم ها و
 لرزد، تمام یصورتش از سرما کبودشده، چانه اش م

... دستم را زنمیلرزد... با وحشت کنارش زانو م یم تنش

 :کشمیروي صورت سردش م

 کار کردي با خودت؟ یچ -

 یم ریم ت... قلبخوردیروي هم م شی... دندان هازندیم پلک
 شیزانوها ریرا ز میاز دستها یکیکشد، 

... کنمیسرش و بلندش م ریرا ز گرید یکیگذارم و  یم
 ناي حرف زدن و اعتراض کردن ندارد...فقط با

 یکنم... جان یکوبد. .. دردي حس نم یام م نهیبه س مشت
 نالد اما یندارد که ضربه اي بزند...م

 :ستیمفهوم ن شیحرف ها
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 ..یمن..م ولم... کن... -

 شوم،یگذارمش و خودم هم سوار م یم یصندل روي
 را شیو دستها کنمیم ادیبخاري را تا آخر ز

 ی...حرفکنمیو ها م رمیگیدستم جلوي دهانم م توي
 دختر و نی. .. در برابر اممیندارم... تسل یندارم... دفاع

من را از  دیبکشد... با دیبزند...با دی... باممیتسل غمش
 یو نابود کند، تمام بدنش از سرما م ستین نیزم

 نیبا ا دانمیاست... م دسیفا یگرم شده اما ب نیماش لرزد،
 ... دلمیاز من نامرد ول شودیکارم متنفر تر م

و  فیتن ضع خوادی... دلم مخواهدیدختر را م نیا تمام

 ...دختر را نی... ارمیلرزانش را توي آغوشم بگ

وي آغوشم فشارش گذارم و ت یام م نهیرا روي س سرش
 را محکم تر می... حلقه ي دستهادهمیم

 :کنمی... توي گوشش زمزمه مکنمیم

 قدر! نی... نلرز اخوامی... من معذرت مالینفس بکش ناز -

 نیهاي ماش شهی... خداروشکر شدهمیرا ماساژ م کمرش
 یعنی کندیدودي است... هق هق که م



 
 

693 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
ام  نهیرا توي س شیاست... دستها اریاست...هوش داریب

 ردیفاصله بگ ردیفاصله بگ خواهدیو م دهدیفشار م

کجا تجربه  چیآرامش را ه نی... ارمیم ی... برود مرودیم
 دهد؟؟یچرا فحش نم زند؟؟ینگردم.. چرا داد نم

 ...دیولم کن -

با جان کندن  دیلرزد که با یطوري گرفته و م شیصدا
 که زجر نکشد، کنمیم شیبشنوي، رها

را باز کند  نیدر ماش خواهدیندارد... م یتمام شیاشکها
 کشد... با یرا چند بار م رهی... دستگکنمیقفلش م

 :دیگویبرگردد و نگاهم کند م نکهی... بدون ادیگویم هیگر

 !دیدر و باز کن نی... توروقران ادیباز کن -

چه  دانمیتنگ شده... نم شیها یبراي خنده ها ومهربان دلم
 مرگم شده؟

 بري؟ خوايیکجا م -

 ..لرزد ی... هنوز مکندیهق م هق

 !خانوم من و نگاه کن الیناز -
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لرزد...  ی... چانه اش مکندی... نگاهم مرمیگیرا م شیبازو

 و زندی... پلک مشودیپر م شیچشم ها

 :زدیر یم شیاشکها

 باشه؟ میمفصل حرف بزن دیبا -

در و باز  نیا دیدوست دار یجون هر ک دیدر و باز کن -

 !.!.دیکن

 بود... یکاف خوردیخودش را قسم م جان

 !و نگفته یهمه چ دایپارم الیناز -

 :دیگویو م شیبه پاها زندیمشت م د،یگویبار بلندتر م نیا

 !...برم خوامیمن م -

 شیو دستها کندی... مقاومت مرمیگیسردش را م دستهاي
 ... حالمشودیموفق نم یکشد ول یرا م

 :پرسم ی... آرام مدیآ یاست... کاري از دستم بر نم خراب

 برمت باشه؟ یخودم م میهر جا بخواي بر -

 :نالد یکشد و م یم رونیب هیرا با گر دستش

 تونم... خداااا ی... خودم مرمیخودم م -
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.. دیترک یگذارم ... کاش بغض م یرا روي فرمان م سرم

 با کردندیم هیکاش مردها هم راحت گر

 :زندیم میبه بازو مشت

برم... چرا به حرفم  خوامیم دیخوایاز جون من م یچ -

 یچیه چکسیبخدا به ه د؟؟ید یگوش نم

 !دی... فقط ولم کنگمینم

نامرد پست ساخته و  کیسوزد... از من  یوجودم م تمام
 سمتش، با ترس مچاله شومیتمام...خم م

 :میگویو م خوابانمیرا م یصندل شود،یم

 !میبخواب تا برس کمی -

روم که  ی... تند نمکنمیو حرکت م کنمیرا روشن م نیماش

 ...اضافه کنم شیدردها هیترس را هم 

 . ..دینر د؟؟یریکجا م -

 ريیداري از دست م ریآروم بگ الیبرمت خونت ناز یم -

 !دختر

 .!..... برم خونه خوامینم -

 بري پس؟ خوايیکجا م -
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 :دیگویهق هق م با

.. کننیدق م نیطوري من و بب نی... انیمامان بابام ا -

 !دینگه دار ن،یخون..خونه ي نوش رمیم

 !ستیحالت خوب ن مارستانیبزار ببرمت ب -

 .خوامینم -

 !باشه. بگو آدرس و ببرمت -

 :بار نیا زندیم داد

 خوامیباشم نم شتونیپ خوامینم بريیشما من و م خوامینم -

 تو رو دی... نگه دارخوامینم نمتونیبب

 !دیمقدساتتون نگه دار به

 !نیرسونمت هم یفقط م الیناز

 !..خوامی... نمخوامینم -

حالت چطوري ولت کنم؟؟ با من  نید المصب من با ا -

 !جوري نکن نیا

کوبم داد  یاندازد... محکم به فرمان م یم ریرا ز سرش
 :زنمیم

 !ارمیدوستت و در م نیاه، من پدر ا -
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 :لرزد ی... مکندیم هیگر

 !دختره ي فضول احمق -

هه البد فکر کرده براي نقشه هاي خودم  ...کندیهق م هق

 :میگویم

جوري ولت  نیا تونمیآدرس بده دق نده من و ... من نم -

 !کنم

 :پر از غم است ... پر از درد شیصدا

 !!ستی... واسه شما سخت ندیتون یم -

ي  اچهیتوي دلم در کنمی... حس مزنمیرا چنگ م میموها
 توي معده ام زيیخون راه افتاده... چ

 ...رسد یو تا دهانم م جوشدیم

 !زمنیزخم نزن خانوم... زخم نزن عز -

 !دیدر و باز کن -

 ال؟یناز -

مرد... درست شب تولد شما مرد... فاتحه... در  الیناز -

 !اوردمیسر خودم ن یبالئ هیتا  دیو باز کن
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نگم تا خونه ي دوستت بگو آدرس  یچیه دمیمن قول م - 

 !!و

 کوبد: یم شهیبه ش هیگر با

 ...کمکم کنه یکیکمک...  -

 :کندیجان دارد نه صداي بلند، سرفه م نه

 قهیدق هی ادیآژانس ب زنمیباشه باشه آروم باش االن رنگ م -

 !نیبش

 یطفل نیبرسد ا نیدهم تا ماش یو آدرس م رمیگیم تماس

 :ردیگیاز دستم رفته، بابا تماس م

 د؟ید،بهترینگران نباش شمه،یبابا االن پ -

 به؟حالش خو -

 !بر مش خونه ي دوستش ی،م ستیبد ن -

 یسام شن،یجا مونده زنگ بزنن نگران م نیا شیگوش -

 !جا باهاش حرف بزنم نیا ارشیب

 !کنم تشیاذ خوامیآخر نم میپدر من... زده به س ادینم -

 ... حسم را حس کرد؟؟شودیم یطوالن سکوتش
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شو جا گذاشته  یگوش دیبابا خانوادش تماس گرفتن بگ - 

 !فعال خدافظ

اش را حساب  هیو کرا شومیم ادهیرسد پ یکه م یتاکس
 کمک خواهمیم کنم،یدر را باز م کنم،یم

.. شودیم ادهیکشد و خودش پ یشود دستش را م ادهیپ کنم
 ... چند تارشودیسوار م کنم،یرا باز م یدر تاکس

... دهی... رنگش پرختهیر دشیسف یشانیروي پ شیموها از
 کاسه ي خون شیچشم هاشده... دیسف شیلبها

... کنمیشالش پنهان م ریرا ز شیو موها شومی.. خم ماست
 افتد... حال یاشکش درست روي دستم م

 :و دعوا ندارد اعتراض

 !میزن یخوب که شدي حرف م -

 :دیگویبه راننده م رو

 !لطفا دیآقا بر -

 :دیآ یدختر نم نیو قهر به ا یمحل یب

حتما بخور بعد  یو قرص سرماخوردگ نوفنیامشب استام -

 !بخواب
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 :دیگویبغض م با

 !آقا برو -

 !ببندن که من بتونم برم دیخواهرم اون در و با -

 ...رسد یدر را ببندد زورش نم خواهدیم

 !ایگم و گور نش نمتیبیفردا م الیناز -

 !کنار دیبر -

 ...عوض نشده ام

 :میگویبندم و م یشده ام... در را م کونیف کن

 !به سالمت -

پنهان  شیکه صورتش را با دستها نمیب یم شهیاز ش و
 لرزد، پشت فرمان یم شیو شانه ها کندیم

... با دست راستم دلم را رومیم یو پشت تاکس نمینش یم

 :دهمیفشار م

 !یلعنت -

 الیناز کندیخانه ترمز م کیکه توي کوچه مقابل  یتاکس
 دستش رود،یبه سمت در م شود،یم ادهیپ
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حاال...  نیاز هم زند،یو زنگ را م ردیگ یم واریبه د ار

 نیساعت... دلم براي ا نیلحظه... از هم نیاز هم

خراب شد... از دست  زیهمه چ دانمیتنگ شد... و م دختر
 میاز دست دادن ها دانمیرفت... از دل رفت... م

 !...شود یبا از دست رفتنم تمام م من

 ...یعنیشانه به هنگام شکستن  یب مرد

 ...یعنیاز حادثه پنهان شده در من  یکوه

 ینکن میو صدا ییایاست ب نیا ترسم

 ینکن میو دعا ینیاز درد بب یکوه

 نرسد تیبه صدا میاست صدا نیا ترسم

 نرسد تیبا سر و سر باز به پا بدوم

 حادثه اي باز به بادم بدهد نکند

 راز به بادم بدهد کی دنیفهم داغ

 جاي تو را فاصله ات پر بکند نکند

 !تصور بکند هیروي تورا سا خاطره

 تمام تو فقط فاصله ات سهم من است از

 حوصله ات سهم من است یوا مانده ي ب عشق
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 تاب شدم یسوختم از فاصله ب آنقدر

 و مرداب شدم دمیصد خاطره گند نیب

 بشوي ایمرداب شدم، تا که تو در آه،

 تو آب شدم، تا که تو سر پا بشوي پاي

 یشدم تا تو کنارم باش ریبه مو پ مو

 یشدم تا کس و کارم باش ریهمه س از

 ،برويیهمه شعر نگفتم که بخوان نیا

 ،برويیخورده نمان نیمرد زم کی پاي

 تو رسوا نکند ادیماندم که مرا  سخت

 کنم بغض دهان وا نکند هیخودم گر در

 رفتن تو تلختر از هر خبر است خبر

 لحظه قبل از سفر است نیرتریدلگ بوسه

 من از آغوش خودم دورترم یتو حت یب

 فاصله رنجورترم نیا یکهنسال از

 اندازه ي ابري که به باران بزند تََرم

 بزند ابانیبه ب ،یشهر نباش نیدر ا تو
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 ستین یبر سر بزند عاقبتش وصل هرچه

 ستین یدگر فصل زییپا زيیغم انگ جز

 فصل من از بودن تو فاصله داشت نیآخر

 بغل خاطره صد بغض هزاران گله داشت کی

 نشود راه تو را سد بکنم یعنی گله

 !بکنم؟ دیبا خاطره هاي تو چه با حال

 )الیناز(

شنوم  یرا که م نیلرزد...صداي نوش یپا به پاي تنم م قلبم
 پر از شیصدا شود،یتر م نیبغض سنگ

 :است تعجب

 !یکنیکار م یجا چ نیا ال؟یناز -

 .!..باز کن نینوش -

درست مثل  دود،یکه به سمتم م نمیبیم کند،یرا باز م در
 را روي برف ها می... پاهارومیمعتادها راه م

 !!خواهدی... دلم آتش مزارمیکشم...از سرما و برف ب یم

 سرت اومده؟ یینازي چته؟؟ کجا بودي؟؟ چه بال -
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کم است... خودم را در  یلیبال کم است ... بال خ بال؟؟

 آغوش شودی... باورت مکنمیآغوشش پرت م

آرامم نکرد؟؟ اصال باورش نکردم... حسش  اریسام
 ي نهینداشت آن س ینکردم... درکش نکردم... قشنگ

 :لرزد یم شیصدا یاز نگران نیو مردانه... نوش پهن

 !کنمیشده دارم دق م یخب بگو چ -

 !نیببر تو خونه... سردمه ...سرده نوشمن و  -

 ستیتنت ن یچیباشه قربونت برم... باشه، آخه چرا ه -

 تو؟

 م،یرویو باهم از پله ها باال م ردیگیم شانمرا دور  دستش
 آه از نهادم بلند دیآ یم رونیناصر که ب

 :شودیم

 ...بو یک نینوش -

 ... کاش برادرم بود:دیآ یترس و تعجب به سمتم م با

 شدي؟ چته؟؟ یشکل نیازي؟؟ چرا ان -

 :بغض کرده نیرو به بسته شدن است... نوش میچشم ها
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 یکن گرم شه، برو داره م ادیناصر برو شوفاژ اتاقم و ز - 

 !افته

 :میگوی... آرام ممیشوی... وارد خانه مرودیم

 مامان و بابات..؟ -

 :دیگویبغض م با

 !مادربزرگم شیقربونت برم رفتن شهرستان پ ستنین -

پتو را  کشم،یروي تخت دراز م م،یشویاتاقش که م وارد
 هنوز میاما دندان ها کشدیم میگلو ریتا ز

پتو  کیو با  رودیم رونیناصر کالفه ب خورد،یهم م به

 :گرددیبر م گرید

 !اریبرو واسش آب قند ب نینوش -

 دکتر؟؟ مشیناصر ببر -

 :کندیاندازد و نگاهم م یرا روي تنم م پتو

 !الیکار کردي با خودت؟؟ پاشو ببرمت دکتر ناز یچ -

 !بخوابم... تو رو خدا خوامینه... فقط م -

و دست سردم را  ندینش یتخت م گریطرف د نینوش
 لک زده اما شیها ی... دلم براي شوخردیگیم
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 هیکه گر نی... نوشزدیریاشکش م کندیکه نگاهم م شتریب

 فاجعه اتفاق افتاده... یعنیکند 

 !بزار راحت باشه رونیناصر برو ب -

 !باشه -

 نینوش بنددیدر را که م رود،یم رونیو از اتاق ب شودیم بلند

 :کندیصورتم را نوازش م

سرت آورده هان؟تنها  ییبال اریشده؟ نکنه سام یچ الیناز -

 بودي باهاش؟

 :وانهید نیبا خودش کرده ا یی... آخ که چه فکر هاآخ

 !نه -

 ! ..... تورو خداشده نازي. یبگو چ -

 ...... فقطگمیم -

ام امان حرف زدن  یکرده ام ... دندان هاي لعنت لرز
 از کمد گریپتو د کیو  شودیبلند م دهند،ینم

 :اندازد یم میرو هیآورد و با گر یم رونیب

 قربونت برم؟ یفقط چ -

 !به مامانم... ااي سرده -
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 !دکتر تب و لرز کردي مینازي پاشو بر -

 ...مامانم زنگ بزبه  -

را  میضعف... دندان ها نیلرز... لعنت به ا نیبه ا لعنت
 و با زحمت دهمیمحکم روي هم فشار م

 :میگویم

جام... نگو حالم بده... خودت...  نیبه مامانم بگو من ا -

 یبگو... بگو... تو.. خواست زيیچ هیخودت 

 ...و خونه ي آقاي می... ب..بگو گوشامی...بمن

 ..آورد یدلم را به درد م ... اسمشنه

 !بگو خونه ي اونا جا گذاشتم -

 !یو بگ یهمه چ دیفقط با کنمیباشه خودم درستش م -

 ردیگیشماره م دارد،یو تلفن همراهش را برم شودیم بلند

 :دیگویو بعد از چند لحظه م

 د؟یسالم خاله پري خوب -

 !منه شیممنون؛ خاله زنگ زدم بگم نازي پ ـ

ن جا بوده؛ راستش من امشب حالم خوب او دونمیبله م ـ
 شمیپ ادینبود ازش خواهش کردم ب
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 !گمیمن گفتم خودم بهتون م رهیاز شما اجازه بگ خواست

اعصابم  نیدعوام شده براي هم مایبا ن ستین یخاص زیچ ـ

 !شمیپ ادیبود گفتم نازي ب ختهیبه هم ر

 :دیگویو با من من و م کندینگاهم م دستپاچه

 رهیخودش تماس بگ گمیم یینازي؟ االن رفت دستشو ـ

 !خاله دیببخش

 !خودش آوردش اریبله اقا سام ـ

با نازي درد  کمیدعواي بچگانه بود  هینبود خاله  زيیچ ـ
 خواهر نداشته شمیو دل کنم خوب م

 بده! یلیخ یباش

گفت  الیناز یراست د،ینگران نباش میکنیم یچشم آشت ـ
 خونه ي آقاي معتضد جا گذاشته شیگوش

 گه،ید ادیدانشگاه بعد م میریچشم فردا با هم م د،ینش نگران

 !!باشه خدافظ

 یکنارم م گذارد،یم زیو روي م کندیرا قطع م یگوش

 :کندینگاهم م د،ینشن
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روز  نیتو رو به ا یبگو.. جون رفاقتمون بگو چ الیناز - 

 انداخته؟؟

 ریز یکنی. .. حس میقمعل یکنیتنت که بلرزد حس م تمام
 یطوري م میشده... صدا یخال تیپا

 :ترسم یم میکه خودم از صدا لرزد

 ن؟ینوش -

 جونم؟ -

گفتم فوقش دوستم  یعنیدوستم نداره...  کردمیمن فکر م -

 نداره خب؟

 :بارد یبه پاي من م پا

 خب؟ -

 ..ازم متنفره دمی.. امشب فهمیول -

 ؟یگیم ینازي چ -

 ...از هممون متنفره -

 نازي؟ -

 !رمیم ی... من امشب مرمیمیمن م نینوش -
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 شده؟ یحرف بزن چ یبگو لعنت -

 !... بخدا ندارمنیجون گفتنش و ندارم نوش -

 ! .. نازي رمیم یم یمن دارم از نگران -

 ...دایپارم -

 خب؟ -

را با بغض و درد و زحمت و  دایي پارمحرف هاي  همه

 :دیگوی... با بغض ممیگویمن و من کردن م

 !نامرد پس فطرت -

 .!.زنمیم زار

 .!..نگو -

 !وجدان یاشغال ب -

 هیبا گر کنم،یکشم... هق هق م یرا روي سرم م پتو

 :دیگویم

 !!عوضی کهیمرت -

 :نالم یم

 نگو... -
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 !به روزت آورده یچ نیچرا نگم؟؟ چرا؟؟ بب -

 :دیگویلب م ریو ز زندیرا کنار م پتو

جوري  نیتو رو ا رمیمن بم یواست... االه رمیبم یااله -

 !نمینب

 .!!.نگو -

 مارستان؟ینازي بگم ناصر ببرمت ب -

 !نه..خوبم -

 گرم شدي؟ -

 :دهمیو جواب م زنمیم سرفه

 ن؟؟ینوش -

 جون دلم؟ -

 !عشق کورم کرده بود -

 ... ــ

که  یکور شدم؟؟ از همون شب مهمون یاز ک یدونیم -

 !من و اون طوري داد یجواب عذرخواه

 :خندمیها م وانهید مثل
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خاص و قشنگ و باحال  یلیهه هه فکر کردم مثال خ - 

 جواب مو داده!

 :ردیگیرا با ترس م دستم

 ال؟یناز -

گفتم به به چه  دمیبدي د یچند وقت هر چ نی... انیا -

 !قشنگه

 !نازي جونم بخواب تو رو خدا -

واي عجب جذبه اي داره به  گفتمیسرم م زدیهاها.. داد م -

 !به

 !غلط کرد داد زده -

 !گفتم چه جذاب یحوصله بود و من م یبداخالق و ب -

 !ريیمیمرگ من بخواب داري م الیناز -

مثل احمقا گفتم خوبه...  دمیازش د ی.. هر چدمیبدي د -

 یعنی یگفتم به به. .. گفتم عاشق

 .!!یزندگ

 ... ــ
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شده... پوچ  ی... خالمیبگو تیبرا میاهایاز رو بگذار

 شده... و حاال بدون عشق خود یشده... ته

... کندیپاك م نی... نوشزمیر یاست... من اشک م کابوس

 ...کنمیمن پاك م زدیر یاشک م نینوش

 ن؟ینوش -

 جانم؟ -

 دوستش داشتم... یلیمن خ -

 !دونمیم -

 !من عاشقش بودم واقعا -

 !دونمیدورت بگردم م دونمیم -

 خدا کجاست؟ نینوش -

را  میچشم ها... رودیم رونیو ب شودی... بلند مکندیم هیگر

 :شنومی... صداي ناصر را مبندمیم

 هی مارستانیپالتو رو بپوش ببرمت ب نینازي پاشو ا-

 !یآرامبخش بزن

 !نینه... خوبم فقط... سردمه هم -

 !میخب حتما سرما خوردي پاشو بر -
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 :کنمیزمزمه م کنم،یرا نگاه م نینوش درمانده

 !ستیالزم ن مارستانیب -

فرم نگاه کردنش را دوست  یدانی... مکنمیرا نگاه م اصرن
 اديیپاك نباشد... نه... ز نکهیندارم... نه ا

غصه دار  اديینگران است... ز اديیاست... ز مهربان
 اریي سامچشم هاها توي  اديیز نیشده... از ا

 :میگو ی... آرام مدمیند

 !ممنون شهیبخوابم حالم خوب م -

 :دیگویم نیو غمگ دهدیم هیتک واريیبه کمد د نینوش

 !زنمیحالش بد شد صدات م ،یبرو بخواب داداش -

توي قلبم درست همان  کنمیقدر تنم سرد است که حس م آن
 حک شده... برف اریجا که اسم سام

 .!.بارد یم

 :کند یرا داغ تر م میو مهربان ناصر داغ ها میمال صداي

حالت بدتر شد بگو ببرمت  یهر ساعت رونم،یمن اون ب -

 تعارف نکن باشه؟ مارستان،یب
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 یتا اشک دهمیرا محکم روي هم فشار م میها دندان

 ...نترکد ی... تا بعضزدینر

 !چشم، ممنون -

دستم  ند،ینش یکنارم م نیرود نوش یم رونیاتاق که ب از
 آب میدستها خیاز  ی... کمردیگ یرا م

 :شودیم

 هنوز سردته؟ -

توي قلبت برف ببارد... درست از همان روز قلبت  شده
 من عاشقم ،یو خودت... آدم برف شودیم خی

 میکابوس ها ریرا ز میاهایمرد رو دی... باستمیاحمق ن یول

 ...دفن کنم و تمام

 !شمیدونم چرا گرم نم ینم -

 :اورد یچانه ام باال م ریرا تا ز پتو

 یحرف م شهیفردا حالت بهتر م ،یکن بخواب ینازي سع -

 !میزن

 باشه ... تو هم بخواب! -
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 ی... چشم مزارمیسوزد... از سرما خوردن ب یم میگلو

 تولدش کیرا درست مقابل ک اریبندم... سام

را با بغض باز  میچشم ها... نمیب یم ابشیهمان لبخند نا با

 :کند ینگران هنوز نگاهم م نی... نوشکنمیم

 ؟یخواب ینازي جان چرا نم هیچ -

فراموششون  یتون یاگه با آدما خاطره نسازي راحتر م -

 !یکن

 ..شود یبزرگ تر م میتوي گلو توده

 !دمشید یوقت نم چیکاش ه -

 ..کندیدستم را نوازش م نینوش

 !دارم ادیخاطره باهاش ز -

 ! زمیعز یفراموش کن دیبا -

را هم مثال مثل  اریروز سام کیمن  شودیم ؟؟یعنی شودیم
 مثل ایشماره تلفن فراموش کنم؟؟  کی

که  میاز کتاب ها یکیمثل  ایآدرس پرت و دور...  کی
 شود؟یفراموش کردم کجا گذاشتمش؟ م

 :کنمیلب تکرار م ریبندم و ز یم چشم
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 !رفتن بود ریکه اومد. .. درگ یاز وقت -

 نیرا تمر یاز امشب فراموش دیبخوابم... با کنمیم یسع
 دیرا بسوزانم.. با شیخاطره ها دیکنم... با

 قیزخم عم کی دانمیم یرا فراموش کنم... ول زیچ همه
 گریگذارد د یماند... تا آخر عمرنم یتوي قلبم م

 یگذارد قلبم براي کس یتند بتپد... که نم یبراي کس قلبم
 به ییجاها کیاز  یپوستم بدود... فراموش ریز

 نینوش...  شومیپتو مچاله تر م ریاورد... ز یم ییتنها بعد
 پهن کرده و کنارم دراز نیرختخواب را روي زم

دانم شکسته...  یگذارم... م ی... دستم را روي قلبم مدهیکش
 امشب غم طوري دم،یرا امشب شن شیصدا

 بندمیرا م میالزم شده ام... چشم ها لچریزده که و نمیزم

 !!خواب مرا ببرد دیشا

به مرد نه... که  یکن ول هیتک واری.. به دگفتیمادرم م"

 کند سنگ است و یاگر پشتت را خال وارید

کرد  تیاگر مردي رها یشکند، ول یسرت م تایو نها گچ
 شکند و یم تیشکند روح و تمام زندگ یدلت م
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شود... سرد و سخت، که نه  یکه بشکند سنگ م یزن

 ...فاجعه یعنی نی... و ادیگر ی... و نه مخنددیم

 .!!. "دهیترس یکه از دلدادگ ستیزن فاجعه

 )اریسام(

 بندمیدر اتاقش را م شودیاز بابا راحت م المیخ نکهیاز ا بعد
 چشمم که به م،یآ یم نییو از پله ها پا

 کنم،یافتد همان جا روي پله ها سقوط م یو کادوها م کیک
 کنان از آشپزخانه نیف نیسوسن خانم ف

 :ردیگیاش شدت م هیگر کندینگاهم که م د،یآ یم رونیب

 شد پسرم؟؟ حال بچم خوب بود؟؟ یچ -

 !برو بخواب سوسن خانم -

 !اونا رو جمع کنم خوامیم -

 !برو بخواب خوادینم -

 !چشم -

 شومی... از جا بلند مشوندیو باز غم ها پر رنگ م رودیم
 ی... بادکنک هاي رنگرومیم زیو به سمت م
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... دلم تنگ دارمیکنند... کادو اش را برم یم یکج دهن

 بغض بترکد... کاغذ کادو را پاره نیکاش ا...شودیم

 وارهایآورم... د یم رونیرا ب یآسمان یآب راهنیو پ کنمیم
 دارم... با سرعت ی... حس خفگشوندیم کینزد

اندازم...  یرا روي تخت م راهنیو پ رومیپله ها باال م از
 افتد داغ دلم تازه یاش م ینگاهم که به گوش

 شیبه تماس ها یو عصب دارمیرا بر م ی... گوششودیم
 معده ام تا دایاسم پارم دنی... با دکنمینگاه م

کنم و  یم نیی... شماره ها را باال و پارودیدرد م تینها
 را میها قهی، شق کنمیتوقف م نیروي اسم نوش

بعد از چند لحظه  رم،یگیو شماره اش را م دهمیم ماساژ

 :شنوم یصداي گرفته و آرامش را م

 بله؟ -

 شته؟یپ الیناز -

 شما؟ -

 !اریسام -

و بعد بسته  شنومیصداي راه رفتنش را م زند،ینفس م نفس

 :شدن در... و انفجار
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زنگ زدي؟؟ روت شد زنگ  یي نامرد واسه چ کهیمرت - 

 گهیبرم، د یبخدا آبروت و م ؟؟یبزن

 دي؟یفهم رتیغ ینشو ب مزاحمش

 !حالش و بپرسم خوامیو بهش م یبده گوش -

مگه  یگذاشت یصد سال، حال ینپرسحالش و  خوامیم -

 واسش؟

 خودم؟ یفهمد... حت یکس مرا نم چیه چرا

 !و بهش یبده گوش فتیبچه جون با من در ن -

شما که مردي؟؟  ؟؟یرو گرفت ایکجاي دن یشما که بزرگ -

 ینامرد و ب یلیبزرگ، مرد، آدم گنده، خ

 !یاقتیل

 بندم... حرف حق جواب ندارد دارد؟ یرا م میچشم ها

نه  ای ؟یشینم الشیخ یهنوز کارخونت سر پا نشده که ب -

 !هنوز بدهکاري؟؟ دست از سرش بردار

 !و بهش کارش دارم یباشه بده گوش -

 !خوابه -

 :رمیگیم گرمیرا به دست د یگوش
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 !بخوابه تونهیمزخرف نگو با اون حالش نم -

مزاحمش  گهی.. بخدا اگه دیدونیعه؟ خوبه که خودت م -

 ... من یبش

جوجه مثل تو من و  هی نمیقدر بدبخت نشدم بش نیهنوز ا -

 وضع حوصله ي نیکنه، توي ا دیتهد

 و ندارم، حالش چطوره؟ یکیکل با تو  کل

 :شومیبلند م کند،یاش اعصابم را خراب تر م هیگر صداي

 !نداره یبه تو ربط -

صداي ممتد بوق تلفن... شماره اش را بارها و بارها  و
 نی... روي زمدهدیجواب نم ی... لعنترمیگیم

 کنم،یرا امشب دود م گارمیس نیچندم دانمیو نم نمینش یم
 و آرنج دستم را کنمیرا جمع م میاز پاها یکی

... چرا شومیم رهیخ گاریگذارم و به دود س یآن م روي
 فرق دارد؟؟ چرا شهیاز دست دادن با هم نیجنس ا

است؟؟ اگر  ریقدر نفس گ نیقدر درد دارد؟؟ چرا ا نیا
 افتاد،؟ تکرار یماند امشب باز اتفاق م یمادرم م

اگر مارسا آن بال را  رفت؟؟ینم گریاگر با مرد د شد؟؟یم
 پرت شدم؟؟یقدر بد م نیآورد من ا یسر سامان نم
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 بیامشب عج الیناز یجاي خال شدم؟؟یگم م شدم؟؟یم

 ... طوري که درد معده ام را حسکندیم ییخودنما

براي بابا را فراموش کردم...  یکه نگران ... طوريکنمینم
 آن دختر شکننده و حساس... مهربان و خوش

نقشه...  نی... از ابیفر نیشکست... از ا نی... از ا قلب
 ! !ردیم یم

 گاريیرا توي جاس گاریافتد س یم فشیکه به ک نگاهم
 و کنمیدستم را دراز م کنم،یخاموش م

را باز  فشیک پیغلط ز ایدارم... درست  یرا برم فشیک
 است که درد زيیچ نی... چادر نمازش اولکنمیم

که  ستیرساند... دست خودم ن یام را به اوج م معده

 :شودیبلند م یکم میصدا

 !اي -

کوبم ، چادر را کالفه روي تخت  یرا روي دلم م مشتم
 را نیو باز شماره ي نوش کنمیپرت م

دود  گاری..تا خود صبح سی... خاموش کرده لعنترمیگیم
 ساعت دانمیمانم... نم یم رهیخ واریو به د کنمیم
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هشت صبح.. بابا با حال خراب وارد  ایاست... هفت؟  چند

 گاریس لترهايی... نگاهش که به فشودیاتاقم م

 :شودیي قرمزم دلخور مچشم هاافتد و  یم

 با خودت؟ یکنیکار م یچ -

 :ردیگی... دستم را مشومیم بلند

 کجا؟ -

 !الیدنبال ناز -

 !برم... حق داشت کار من اشتباه بود دیخودم با -

 ...بابا -

 !کنم یبرم ازش عذرخواه دیبا -

 ..برم دیبابا خودم با -

 نترس سر قول و قرارم هستم! -

باال  میکه صدا ستی... دست خودم نکشدیسوت م مغزم

 :رودیم

گور پدر کارخونه... گور پدر پول و قول و قرار... ول  -

 !کن دستم و
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 !بگو که دوسش داري -

 !ول کن دست مو بابا -

خواستم...  یشده که من م یفقط بگو همون یداد نزن سام -

 ینیب شیشده که من پ یهمون

 ...بابا رمیبگو تا جون بگ کردمیم

 :از غرور امان

 !برم دیبا -

 یم نیکشم و خودم را به ماش یم رونیدستم را ب مچ
 سرعت خودم را به خانه ي نیرسانم، با آخر

... زنمیو زنگ را م شومیم ادهیرسانم... پ یم نینوش

 :شنومیرا م یصداي مرد جوان

 بله؟ -

 !کار داشتم الیبا خانم ناز -

 ...سکوت

 شما؟ -

 جاست؟ نی... ااریسام -



 
 

725 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 خوابه ! -

 !نمشیبب دیباز کن در و آقا.. با -

 !شناسم آخه ینم اریمن سام -

 !شناسه یخواهرت م -

 !اونم خوابه -

 :میگویم یعصب

 !که خورمتیباز کن بابا نم -

 :شنومیرا م نیو صداي نوش کندیدر را باز م ریتاخ با

 ناصر؟ هیک -

 !اریگفت سام -

با توپ  نینوش شومیکه م اطی... وارد حگذاردیرا م فونیآ و

 :دیآ یم نییپر از پله ها پا

 هان؟ -

 ندادن؟ ادیبه تو ادب  -

 !حرف بزنم اقتشیاندازه ي ل یدادن با هر کس ادیبهم  -

 !یهه.. تو خوب -
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 :رودیاز سر راهم کنار م رسدیکه م ناصر

 شما؟ دیکار دار یچ الیسالم، با ناز -

 !یمیچه صم ال؟یناز

 !باهاش حرف بزنم دیبا -

پرخاش کند ناصر اجازه  یعصب خواهدیباز م نینوش

 :دهدینم

 باهاش داري؟ یچه نسبت -

 :کشدیم ریکه سرم ت زندیم یو حرف زندیم شخندین نینوش

 !شونهیا یپله ي ترق الیناز -

 ن؟ییپا ادیب دیگیم ایمن برم باال  -

 !رونیکدوم... بفرما ب چیه -

 :خبر تر است انگار یتر و البته ب یآرام تر و منطق ناصر

 !باال دیبفرمائ -

 :ردیگیگر م نینوش

 ..آدم نیا یدونینم یچیناصر تو ه -

 !قضاوت کنم تونمینم دونمینم زيیچ یوقت -
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 !؟ديیرو ند الیتو حال ناز -

 !دمید -

تر از من وارد خانه  عیسر نی... نوشرومیپله ها باال م از
 که رفت ی... همراهش به سمت اتاقشودیم

 :دیگویم رسدی... به جلوي در که مرومیم

 !سایوا قهیدق هی -

دل  دنشیبراي د... دلم بنددیو در را م شودیاتاق م وارد

 :کندیدل م

 ؟ینامزدش -

 شده؟ نیغمگ شیحس کردم صدا چرا

 !آره ییجورا هی -

 !هه... نگفته بود -

 :مشکوك است انیم نیا زيیچ کی

 گفت؟؟ یم دیبا -

 !.!.حاال -

 :دیگویم دیآ یم رونیو ب کندیکه در را باز م نینوش
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 !نتتیبب خوادینم گهیم -

 :ستیخودم ن دست

 کرده! خودیب -

 !رونیبرو ب ایو که تو کردي... ب خودیب -

کشم، ناصر  یاندازم... کالفه و تند نفس م یم ریرا ز سرم

 :دهدیتذکر م

 !نینوش -

در  رودیکه عقب م نی... نوشدیآ یقدم جلو م کی ناصر
 ... در راشومیو وارد اتاق م کنمیرا باز م

.. به معناي  شودیسست م میزانوها دنشی... با دبندمیم
 یحت خورمیداغان است... پر از درد.. قسم م یواقع

... گوشه تخت مچاله رومیکم کرده... به سمتش م وزن
 یلرزد... لبه ي تخت م ی... هنوز هم مشودیم

شود  یدختر پر از غم نم نی... استین الیناز نی... انمینش

 :باشد الیناز

 کار کنم با تو؟؟ یچ -

 :زدیر یم اشک
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 کار کردي با خودت؟؟ یچ -

 :زندیم هق

 ...ی... همه چالیناز میحرف بزن دیبا -

 آقاي... معتضد؟؟ -

 :گفتنش لک زده اریبراي آقا سام دلم

 شدم معتضد؟؟ یک -

 ..... تورودیبر -

 ...کندیم یهاي وحشتناک سرفه

 !بشنوي دی... قبلش بارمیم -

 ...من -

 :دهدیامان نم سرفه

 ؟یتو چ -

 دی... بر هیجوابم منف گمی... فقط مگمیبه مامان و بابام نم -

 !شهیواسه هم

 ...آخ

 !ادیبداخالق بودن بهت نم زهیخاله ر -
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و  شودیم شتریاش ب هیاراده گر یب میگویکه م زهیر خاله

 ...رومیم کیلرزش بدنش صد برابر، نزد

 :رمیگیرا م شیبازوها

 !لرزي یچت شد؟؟ چرا م الیناز ه؟یچ -

 :زندیصداي گرفته اش داد م با

 !دیبه من دست بزن دیحق ندار دیولم کن -

آورم، حال خرابم را  یباال م میرا به حالت تسل میها دست

 :کندیم رانیو

مگه کارخونتون راه  د؟؟یمگه پول طلبکارتون و نداد -

 د؟؟یراحت نشد دایمگه از شر و فتاد؟؟ین

 اخه؟ دیدار کاریبا من چ گهید

 اي واي.!!. -

 :کندیالتماس به در نگاه م با

 !دییایتورو قرآن ب دییایآقا ناصر..؟؟؟ ب ن؟؟ینوش -

ناصر که  شوند،یکه هر دو وارد اتاق م دهینکش قهیبه دق و

 :شومیخفه م ندینش یکنارش م

 جوري شدي؟ نینازي؟؟ چرا باز ا هیچ -
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گذارد... من باعث  یرا روي زانوهاي لرزانش م سرش

 نیاز ا شتریبروم تا ب دیام؟ با یرانیو نیا

 رد،یگیرا م میبازو د،یآ یناصر به سمتم م ده،ینکش عذاب
 که نگاهم هنوز روي یدر حال شومیبلند م

 :اتاق مانده نیلرزان ا دخترك

 !ستیبرو آقا برو االن وقتش ن -

 :نه ایشنود  یرا م میصدا دانمینم

 !بهت بدم نیو از ماش لشیوسا ایب -

 ریو ز دهدیبغلش کرده و کمرش را آرام ماساژ م نینوش

 :کندیزمه مگوشش زم

 !.!..نترس، نترس نازي تموم شد، رفت ش،یه -

که بند بند بدنم از هم  کندیم هیترس دارم؟؟ طوري گر من

 :میگویآرام م شود،یجدا م

 یو روشن بزار، حالت که خوب شد حرف م تیگوش -

 !میزن

را بشنوم از  نیو غر غر هاي نوش ستمیبا نکهیبدون ا و
 د،یا یناصر همراهم م زنم،یم رونیاتاق ب
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پسر  نیا دهم،یرا به دستش م الیناز یو پالتو و گوش فیک
 دانم چرا یمودب و آرام است اما نم اديیز

 :به او ندارم یخوب حس

 !و روشن بزاره شیبگو گوش -

 !خدافظ -

شماره ي بهرام را  یمعطل یو ب نمینش یفرمان م پشت
 تنفس شنومیرا که م شیصدا رم،یگیم

 :شودیم سخت

 جونم داداش؟؟ -

 ؟ییکجا -

 !ايیکارخونه، نم -

 !امیم -

 ریروم که ز ی... آن قدر تند مکنمیو حرکت م کنمیم قطع
 گوشم خیاز ب ادهیکردن چند عابر پ

... شومیوارد اتاق بهرام م رسمیبه کارخانه که م گذرد،یم
 نگفته؟؟ نگفته که با زيیچ دایهنوز پارم یعنی
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 خورد؟؟یکارش و قهوه م زیراحت لم داده پشت م الیخ

 حال میچشم هااز  هیدر صدم ثان شومیکه م کینزد

 :شودیبلند م خواند،یرا م خرابم

 ؟؟یچته سام -

 یم رونیب اتشیکشم محتو یرا از دستش م فنجان
 اش را قهیکف پارکت و  کنمی...پرتش مزدیر

 شود: یآه از نهادش بلند م خوردیکه م واری... به درمیگیم

 ... چته؟یسام هیچ -

 اره؟؟ ق؟؟یرف گنیکثافت، به تو م کهیمرت -

 شده خب؟؟ یچ -

 یمن و گذاشت یو پوك زندگ کیج یمثل خاله زنکا رفت -

 کف دست زنت؟؟ اره نامرد؟؟ اره

 ق؟؟ینارف

... طمع خون را توي دهانم حس کندیباور نگاهم م نا

 :... کاش معده امان دهدکنمیم

 شده؟؟ یچ ؟؟یگیم یچ -
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گفته... گفته من نامردم نامرد!  الیو به ناز یچزنت همه  - 

 ...دمیواسش نقشه کش یگفته من عوض

 !رو گفته دهیکه از تو ابله شن یهرچ

قرار نبود  دای... پارم دونستمیبخدا من نم یواي... سام -

 ... زيیچ

... در باز شودیخفه م خوردیکه توي صورتش م دستم

 :دیگویبا ترس م یمنش شودیم

 ...یمهندس چ -

 :کشمیم هوار

 !رونیب -

 فی...صداي ضعزنمیرا چنگ م میموها شودیکه بسته م در

 :شنومیبهرام را م

 مگه دروغ گفته؟؟ -

را بزنم اما  یآورم که دوم یو دستم را باال م گردمیم بر
 ... با صورتردیگیدستم را توي هوا م

 :زنمی... چشم در چشم... داد مسرخ

 !زر زده -
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اون قدر  دونسنمی... من نمیدرست صحبت کن سام - 

 یکنه که بره بگه... ول تشیوجدانش اد

تمومش  دیبا ی... مگه نگفتفهممینم تویهمه عصبان نیا لیدل
 پول طلبکار تو که دادي، مشکل ؟؟یکن

 ...هم که کارخونه

بابام بازي  تیثی.. تو با آبرو و حیخفه شو عوض -

 ...قصه هیکردي... خرابش کردي ... شد آدم بد

 نامرد؟؟ یفهمیرو م نایشد نامرد... تو ا الیذهن ناز تو

کشم... روي مبل سقوط  یم رونیرا از دستش ب دستم
 یعصب دهد،ینم ستادنی... معده امان اکنمیم

 ..رودیم نییاتاق را باال و پا طول

 .!..حق داري -

و  یکرد من اشتباه کردم که همه چ یکار و م نیا دینبا ـ

 !گفتم

و  گذارمیم یصندل ی... سرم را به پشتندینش یم کنارم
 کابوس نیبندم روي سوم یچشم م

 :میزندگ
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 دن؟؟یخانوادش فهم -

 !خفه شو -

 هیبره درستش کنه  گمی... مرسمیو م دایمن حساب پارم -

 جوري!

 :دهمیم لشیتحو شخندین

همه داغون شدن و  نیا یباز نزنه به سرت ول یسام -

 !فهممینم

 :میگو یو م رومیبه سمت در م شوم،یم بلند

کن  هی... تسوامتیق امیبهرام... تا ق نمتیبب خوامینم گهید -

 به سالمت... حساب رفاقتمونم بزار

 !ندارم یبعد االن حال تالف واسه

 ...ردیگیرا م میبازو

... منم اون شب رستوران دیپرس ادیز دایبخدا پارم یسام -

 ختمیبه هم ر شتریب دمیرو د الیناز یوقت

بود... دلم  یدختر خانوم یلینبود باهاش بازي بشه خ حقش
 در مورد تو دایواسش سوخت... سوال اي پارم
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قدر اون شب با نازي سرد و سخت  نیکه چرا ا نیا و

 و بگم... ازش خواستم یبودي باعث شد همه چ

 ...چرا دونمینگه من نم زيیچ

 :دهدیادامه م کنمی... در را باز مکشمیرا م میبازو

 ؟؟یفقط نگران آبروي بابات -

 :شودیم شتریخون ب طمع

 ار؟؟یسام -

... قرصم را بندمیو در را م شومی... وارد اتاقم و مرومیم
 دنیکه سر پا بمانم براي جنگ خورمیم

 !!نیهم

... فکر.. تا گاری... کار... سکنمیرا سرگرم کار م خودم
 خود شب!

 دیعشق نخواهم ورز یگفته بودم به کس"

 "به هم ختیها ر هیو همه ي فرض آمدي

 ) الیناز (

ام خس خس  نهی.. سکندیدرد م یبه طرز وحشتناک میگلو

 ...کندیدرد م می... تمام استخوان هاکندیم
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 ...سوزد یبدي خوردم، تنم مثل کوره م سرماي

نگاه  نیدرمانده به تلفن همراه نوش ردیگیکه تماس م مامان
 و صداي خورمیآبجوش م یکم کنم،یم

 :کنمیام را صاف م گرفته

 جانم مامان؟ -

 خونه مامان؟ ايینازي جان سالم دخترم چرا نم -

 ...میر یم می.. خب دارزهیچ -

و سرفه  رمیگیرا با فاصله م ی... گوشدهیامانم را بر سرفه
 ام وانهی... الو الو گفتن مامان دکنمیم

 :کندیم

 !دانشگاه میر یم میمامان دار -

 صدات چرا گرفته؟ -

 !فکر کنم باز سرما خوردم ستین زيیچ -

 آخه؟ یستیاي واي بازم؟ چرا مواظب ن -

 خوبم نترس! -

 کردن؟ یآشت مایبا ن نینوش -
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 !لجبازه یلیخ نیکنم نوش یفکر نم -

 !قدر گرفته نبود نیکه صدات ا شبید -

خودم  یو آقاي معتضد آورد به گوش میخوبم مامان...گوش -

 !دیزنگ بزن

 اورد؟ین اریچرا سام -

 :سابق است اریدانست آقاي معتضد همان آقا سام یم کاش

 !منظورم همون بود -

گذارد به حساب  ی... مامان مردیگیاسمش جان م آوردن

 :خجالتم

که  دیمن بعد از ظهر کالس دارم کل نیبب زمیباشه عز -

 همراهت هست؟

 !هست -

 !پس فعال خدافظ -

 !خدافظ -

و بشقاب سوپ را  شودیوارد اتاق م نینوش کنمیکه م قطع
 دهانم خشک شده، رد،یگیبه سمتم م

 :به غذا ندارم لیم
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 !خورمینم -

 !غلط کردي -

 ان؟یم یمامان بابات ک نینوش -

 !شب -

 :میگویکشم و م یم یراحت نفس

 !تو زحمت افتادي شبیاز د یلیببخش خ -

 !نداره یبه تو ربط -

 نیاست براي هم زاری... از تعارف بکنمیم یي تلخ خنده
 ربط یجوري با حرص و ب کی شهیهم

 :دهدیم جواب

 ناصر رفت؟ -

 !...آره... با حال خرابم رفت -

 د؟یو فهم یهمه چ -

 :دیگویچرخاند و م یرا توي سوپ م قاشق

همه شو نه... فقط گفتم خواستگارشه که قرار بود با رفت  -

 نازي از یآشنا شن ول شتریو آمد ب
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 اخالقش

 !شهینم الیخ یپسره ب یو ردش کرده ول مدهین خوشش

را  میچشم ها... کشدیم ریام تا پشت کمرم ت نهیس قفسه
 ... کاش امروززدینر یکه اشک دهمیفشار م

 آمد: ینم

 !سرد شد -

 :...پر تم... سردم... خسته امجمیگ

 ؟یچ -

 :... تلخ... پر از غمخنددیم

 !گهیمن... سوپ د -

گذارم  یاول را که توي دهانم م... قاشق رمیگیرا م بشقاب
 به کند،یم دیبغض گلو دردم را تشد

 :دهمیقورتش م زحمت

 ال؟یناز -

 ه؟یچ -

 ؟یستیکه عاشقش ن گهید -
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داوطلب قبول  لیبا تمام وجود.. عزرائ خواهمیرا م مرگ

 سوزاند، یام را م شهیجوابش ر کند؟ینم

بشقاب را روي  یبا عذرخواه نیلرزد نوش یکه م میدستها

 :گذاردیم یعسل

 االن وقتش نبود ... نازي؟ دیببخش -

زبانم حس  ریو شوري اش را ز زدیر یاولم م اشک

 :کنمیم

 ن؟ینوش -

 جانم؟ -

 !یانگار تو قفس یهر جا باش شنیغما که بزرگ م -

 :شودیپر م شیچشم ها

 ن؟ینوش -

 :لرزد یم شیصدا

 جونم؟ -

شب اول قبر و با تمام وحشتش به  شنیم ادیدردا که ز -

 !خريیجون م
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 شبی... درست همان ها که دزندیرا کنار م میموها تار
 شالم پنهانش کرد... دستش را ریز اریسام

 ...رمیگیم یعصب

 ...نلرز نازي -

 ..لرزم یم

 !دمیقول م شهیتموم م ینازي غلط کردم... همه چ -

 ن؟ینوش -

 جانم؟ -

 !میواسش تولد گرفت -

 :یحرف چیکاري... ه چی... هستیخودم ن دست

 خب؟ -

 نه؟ ای دیکادو مو پسند دمینفهم -

 .!.من رمیبم یااله -

 نپوشه هان؟؟ متیبا اون ق راهنایاصال از اون پ دیشا -

 !نازي بخواب -

 امروز چند شنبس؟ -
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 ...شودیدوره م دایپارم يحرف ها

 امروز چندمه؟؟ -

 :بارد یم

 م؟؟یامتحان نداشت -

... و من مات رودیم رونیو ب داردیهمراهش را برم تلفن
 نیبه پتوي قرمز رنگ مانده ام...چرا امروز ا

تر از من؟؟ باز معده اش  دهیداغان بود؟؟ رنگ پر قدر
 کار دستش ندهد؟؟ حال پدرش بد نشده باشد؟؟

... گلوي دیو باز سرفه هاي خشک و شد داردیرا برم فمیک
 یرا باز م فمیک ... دردهمیدردناکم را ماساژ م

 ایباز رو نکهی.. نه جانمازم است نه چادر نمازم... نه اکنم
 پرسم چرا ؟؟ چرا برداشته و یببافم نه... فقط م

 یافتد ب یم ینگاهم که به دستکش هاي صورت اورده؟؟ین
 شوم یلرزم... سردم است و گرم نم یم اریاخت

... ستی... از زمستان نستی... سرما از برف نشبید از
 بندان خیمن سرد است...  یفصل از زندگ نیا

 هیفهمم گر یم شیچشم هااز گرددیکه برم نی... نوشاست
 :داردیکرده... بشقاب را برم



 
 

745 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

دکتر بري، تا  تیواسه سرما خوردگ دیبخور نازي با - 

 بهتر شده یلیخ دیبري با خوايیعصر که م

 !کنهیمامانت هول م یباش

سري  کی... فقط دمیچه گفت اما نفهم دمیفقط شن من
 خاکستر یاصوات نامفهوم بود ... کس

 ده؟؟یمرا ند اهايیرو

 ال؟؟یناز -

.. اری... سام دای... پارمنیشده ... صداي نوش یقاط صداها
 توي کنمیشنوم... حس م یهمه را با هم م

 :میگو یاراده مزخرف م یو باز ب زند،یشخم م یرا کس دلم

 !!رهیگیاز خودم عقم م نینوش -

 !نازي نگو -

 !کردم یمثل دختربچه ها عاشق -

 ال؟یناز -

 ..گهیهم راه و رسم داره د یعاشق -

 کرد؟ یو عاقالنه هم عاشق یمنطق شهیم -
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 :دهدیرا فشار م دستم

 که دلش واست نرفته نره؟ یدلت واسه کس شهیم -

 :ردیگیرا توي هر دو دستش م دستم

 !طرفه بودا نه کیکه عشقم  خورمیبگم غصه م نکهینه ا -

چرا  نی... نوشدهدیتکان م دنیرا به عالمت فهم سرش
 خندد؟؟ینم

 !ازم متنفر باشه خواستیخب دلم نم یول -

شود... اشک من  ی... چشم او پر مردیگیرا گاز م لبش

 :زدیر یم

 ..لوسما یلیخ یفکر نکن نینوش -

 !دورت بگردم یستین -

 ام؟ ینازك نارنج یفکر نکن -

 !شمفدات یستین -

 :زدیر یحرفم اشکش م با

 !فقط دردم اومده -

 :اندازد یم ریرا ز سرش
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 .!..فقط ضربه اش کاري بود -

 ..... ـ

 گهیم نیکرده... واسه هم انتیمامانش به باباش خ گنیم -

 ن؟؟یدخترا چ هیبق نهیاگه مادرش ا

 .... ـ

 من بدم؟ نینوش -

 !دونه اي هیتو  ینه قربونت برم تو ماه -

 :رمیگیبا ترس دستش را م خوردیکه م زنگ

 !با من کار دارن زمینترس عز -

... بعد کنمیرا پاك م می... اشکهارودیم رونیو ب شودیم بلند
 و خوردیضربه اي به در م قهیاز چند دق

که تمام تنم دوباره و  ردیگیدر چارچوب در قرار م یکس
 فشار می... پتو را توي مشت هازندیم خیدوباره 

آرامش را به  نیا یآدم را خبر کرد؟؟ ک نیا ی... کدهمیم
 که زيیطوفان دعوت کرده؟ اخم دارد... چ نیا

.. . اخمش تمام دیشد روي صورتش د یکم م یلیخ
 آدم نیرا... ا شیچشم ها یصورتش را پر کرده... حت
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... در را که شودیکردن هم بلد بود؟؟ وارد اتاق که م اخم

 ...دهانمکنمیرا تنگ تر م می... مشت هابنددیم

 هیکه دلم گر سوزدیطوري م میخشک است... گلو خشک
 کرده و بشیرا داخل ج شی...دستهاخواهدیم

 ی... با تاسف .. با غم... وقتی... با نگرانکندیم نگاهم
 یم یحرف بزن دیتو با یعنی کندیسکوت م

 ...شناسمش

 !سالم -

انگار  دیو گرفته بود که مطمئنم نشن فیآن قدر ضع میصدا
 تکان خورد، چرا حرف میبهافقط ل

همه  یعنیخدا؟؟ چرا آمده؟؟ چرا خبرش کردند؟؟  زندینم
 ... خودم راندینش یلبه ي تخت م داند؟؟یرا م زیچ

حرف  دی... بادسیفا ی... بدهمیم هیکشم و تک یم باالتر

 :بزنم

 خبرت کرد؟ یاومدي؟ ک یواسه چ -

ناخودآگاه ... میشود...بعد به لبها یم رهیخ میمشت ها به

 ...کشم یزبانم را روي لبهاي خشکم م
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... آن قدر زندیزل م میچشم هاو به  دیآ یباال م نگاهش

 اراده ی... آن قدر جدي که بقی. .. آن قدر عمزیت

 :شنوم یبندم... صداي قشنگ و جدي اش را م یم چشم

 خب؟ -

... چانه ام کنمیکن؟؟نگاهش م فیتعر یعنی نیهم ن؟؟یهم

 ...شودیلرزد... فکش منقبض م یم

 ..ایکردي نکرد هیگر -

مثل بچه ها  قای... مثل بچه ها... دقرمیگ یرا گاز م لبم

 :میگویم

 !بداخالق نباش تو رو خدا ؟؟یچرا بداخالق -

 حتیندارم... تاب سرزنش ندارم... تاب نص یبداخالق تاب
 من جوان مرگ ستیکه ن یندارم... الک

دوست دارم...  تینها یلبخندش را ب زند،یام، لبخند م شده

 ...مثل خنده هاي دهدیآرامش م

 بلدم آخه؟ یمن بداخالق -

بودم تا  دهی... چون بلد نبود... چون ندستیبلد ن چون

 :همه حالم بد است نیامروز ا
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 شمیجوري جدي و تلخ م نیا شمیناراحت م یلیخ یوقت - 

 !ستیدست خودم ن

 :ديایاست ز زیمرد عز نیکالم... ا کی

 .!!..حاال بگو -

 امدهیاز کجاي قصه؟ از کدام درد؟ کاش ن ؟یکجا؟از ک از
 بود:

 ال؟یناز -

 چرا اومدي؟ -

... گفت مدام ستیدوستت گفت حالت خوب ن ام؟یچرا ن -

 نگفت چرا؟ ی... ولیگیم ونیهذ

 ..نیبه تو نوش لعنت

 شمارت و از کجا آورد؟ -

 !تیاز توي گوش -

به بودنش... به کوه بودنش قرص است... حرف که  دلم

 :زندیرا آتش م میزنم بغض گلو یم

 حامد؟ -

 جان؟ -
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کنم  یم ی... سعکندیام را فلج م یتمام تارهاي صوت بغض

 :زمیاشک نر

 !..بگم خوامیمن نم -

 .... ـ

 !یبدون خوامینم -

 هیکمکت کنم... فکر کن فقط  خوامیچرا؟؟ من م -

 !روانشناسم نه پسر خاله

... یکه باش ری... دلگی. .. پر که باشیکه باش یعصبان
 :میگوی... تلخ و پر بغض مشويیمنطق م یب

 ..که ستمین ونهیمن د -

 :باز شودیگذاشتم روي نقطه ضعفش ... جدي م دست

 ونهیمنطق حرف نزن... د یآدماي ب نیاز ا یمثل بعض -

 !روانشناس شینه پ مارستانیبرن ت یرو م

 ..محترم است میآدم برا نینداشتم... ا نیتوه قصد

 !دیببخش -

 :دیگو یچکد.. آرام تر م یم میسرش اشکها پشت

 روز انداخته... بگو نازي؟ نیتو رو به ا یبگو چ -
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 !شلوغش کرده نینوش ستین زيیچ -

چاي وارد اتاق  ینیبا س نیو نوش خوردیاي به در م ضربه
 لبخند کنمیشود با اخم نگاهش م یم

 :زندیم

 ! کمکت کنه نازي تونهیفقط دکتر م -

 !نکردي یکار خوب -

 !باشه یتا خوب از نظر تو چ -

 :گذاشته میاگر بداند چه دردي روي دردها آخ

 صدام کن! یکاري داشت رونمیمن ب -

 :دهدیعذابم م شترینگاه حامد ب ینیسنگ رودیکه م رونیب

 جوجو؟ میحرف بزن -

 یکند... سر حامد خال یم ادآوريیگفتنش را  زهیر خاله

 :کنم یم

 !کنهیجور صدام م هی یهر ک یچ یعنیمن اسم دارم...  -

 ؟یهرک -

 :مانم... الل یم الل
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 ال؟یناز -

 :اسمت نمیا ایب یعنیجوري گفت که  کیرا  الیناز

 بله؟ -

 دوست بودي؟ یبا کس -

 :کردم چند رگ توي سرم پاره شد حس

 ؟یچ -

است... انگار االن فقط  کردمیکه فکر م یتر از آن راحت

 :پزشک است

 نیو ا یشکست عشق ؟یدوست؟ بحث عشق و عاشق -

 برنامه هاي شما دخترا !

و دردناك... فنجان چاي را به دستم  دی... شدکنمیم سرفه
 نوشم.. فنجان را که یم ی.. کمدهدیم

 :کندیشروع م ردیگیم

 !شنوم یم -

 !نیدونه جز نوش ینم یکس -

 خب؟ -
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 !...ندارم من یدوست -

 خب؟ -

رود خدا... زمستانت تمام  ینم رونیسرما از تنم ب نیا چرا
 و کمال توي تن من خانه کرده؟

 !خواستگار بود -

 خب؟ -

 ریمدت ز هی) قرار بود کنمیقرار...( تک سرفه اي م -

 واسه شناخت مینظر خانواده ها رفت و آمد کن

 !شتریب

 :خبر بودن را معموال دوست نداشت یمانده... ب مات

 ...شبی.. دیول -

سر...  دیچانه... صدا... سوزش گلو... درد شد لرزش
 ی... از حامد دلخور نمردیگیدستم را م گذارد،ینم

 :خود برادر است می... براشوم

 نازي جان؟ -

 :دیگویچکد م یهاي که م اشک
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 !رو نایا زینر -

... من آماده ي میاز کوه هاي زندگ یکیآمده...  آشنا

 :انفجارم

 نازي خانوم؟ -

 :لرزش اگر دست بردارد ... اگر دست بردارد نیا

 حامد؟ -

 جان؟ -

 دوستم نداشت؟ -

 زنم؟یناراحتم فقط اسم طرفم را صدا م یبودم وقت گفته

جوري واسه  نیکه ا هیآدم بد شانس؟؟ ک نیا هیک -

 جوجو؟ زيیرینخواستنش اشک م

 ...بحث -

 :از درد وحشتناك گلو امان

 جوري سرما خوردي؟ نیکجا بودي ا -

 حامد؟ -

 :دهدیم لمیکننده اش تحو گیجآن خنده هاي  از
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 جان؟ -

 ؟یگیبگم به مامان بابا نم -

 !گن یشون و نم ضهایروانشناسا دردا و حرفاي مر -

 : شومیراحت م یاست گفتنش... اما بعدش کم سخت

 ..من -

 بگو جوجو؟ -

 !من عاشقش بودم -

 ی... عشقنمیبینم یزند... حس یگفتم بودم؟؟ پلک نم چرا

 ...یجیمثال... فقط تعجب... گ نمیب ینم

 ؟یاز ک -

 !شیقبل از .. خواستگار -

 خب؟ -

 به خاطر زارهیبا نقشه اومد خواستگاري... از دخترا ب -
... 

 :کرده انتیمادرش خ میگوی... نممیگو ینم
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سري اتفاق... مثل طالق مادرش و ترك  هیبه خاطر  - 

 نامزد برادرش و انتیکردنش..مثل خ

اون  دنید تیتصادف برادرش از زور عصبان بعدش
 فاجعه...

... میگوی.. با آرامش... همه را مقی... دقدهدیگوش م فقط

 ...آورم از بغض... از درد ینفس که کم م

 :دیگویغم... از شکست... نگران م از

 !ياروم باش ناز-

 :کنم یم نگاهش

 محوش کنم؟ نیبرم از زم -

... من کوه دارم .. بعد از بابا حامد گرددیبرم آرامش
 عشق یمن است... دوم یکوه زندگ نیدوم

 :زدیر یبود اما حاال...اشک هاي سه تا سه تا م یزندگ

 خودش و نشناسه؟ گهیبرم اون قدر بزنمش که د -

 حامد؟ -

 حامد؟ -

 حقم بود؟ -
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 !نبود -

 بري؟ یمن و م -

 !آره -

چرا؟؟ فقط دنبال آرام کردن من  دیکجا؟؟ نپرس دینپرس
 بلد نبود... چون اریاست... کاري که سام

 طوفان است: خودش

 که فقط خدا باشه؟ ییجا هی میبر یم -

 !آره جوجو -

 حامد؟ -

 جانم؟ -

شروع  میگفته اي؟؟ چرت و پرت ها انیهذ داريیب توي

 :شودیم

 ه؟یچه شکل یفراموش -

 :دهدیم دیام لبخندش

 !پاك کن هیشب -
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... خواهدیمن هم روانشناس بودم... دلم آرامش م کاش

 :زنمیسرفه م

 ه؟یچه رنگ -

 !خاکستري -

 زشته؟ یعنی -

 !درد داره یول ینه خانوم -

 مثل آمپول؟ -

 :خنددی... نمخندمیم

 !شتریب کمی -

 :... دوستش دارمدیگوینم دروغ

 اري؟یب دیاز کجا با -

 !گوشه ي ذهنت هیاز  -

 حامد؟ -

 !شهیجوجو درست م -

 :بغض را امروز شکستم نیهزارم

 نازي خانوم؟ -
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 :ردیگ یهق نفس م هق

 !من بهش گفتم صداقت و احترام واسم مهمه -

 :کندیدستم را نوازش م فقط

 اد؟یگفتم از دروغ و کلک بدم م -

 !یاز بس گل -

 شکست؟؟ ایخوردم  بیفر -

 خوردي! نیفعال زم -

 :ي درشت و مهربانشچشم هاتوي  زنمیم زل

 ؟یچ یعنی -

 ...ی... نه ازدواج... نه عروسفتادهین یاتفاق چیحاال که ه -

 :اندازم یم نییرا از خجالت پا سرم

تو کار  یشکست یعنیشدن شناسنامه  اهینه بچه... نه س -

 !ستین

 !خوردم بیمن فر یول -

بعدم خودش  یدستش و رو کردي... تا آخرش نرفت یول -

 یتمومش کنه و تو تا ته عمر فکر کن
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بگردي  بی... بعد توي خودت دنبال عگهید دتینپسند خب

 !کم داشتم یکه مگه چ

 :شودیراحتر رد و بدل م نفس

 هست؟؟ ستین ديیطرفه هم که بهش ام هیعشق  -

 !ادیگفت ازم خوشش م -

 !نگفت عاشقته یول -

 :شدم زاریب هیام کردند... از گر وانهیها د بغض

 .!.خانوم یفیتو ح -

 احمقم! یول -

 :ردیگیدلم م کندی... اخم که مکندیم اخم

 !احمق اون نامرده که تو رو از دست داد -

 :پرسم یربط م یمقدمه و ب یب باز

 اد؟؟یهنوز برف م -

 یچه ربط دیگوینم ؟یکنیچرا حرف را عوض م دیگوینم
 دهدی... جواب موانهید دیگویداشت، نم

 :کامل آرامش در
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 ده؟؟یقدر رنگت پر نی... چرا اادینه نم -

دست خوده  یهم از صدا زدن اسمش خسته شدم ول خودم
 ی... خالستی... بخدا نستیام ن وانهید

بله؟ جانم؟؟  دیگویم ی... مثال وقتییجورا کی شومیم
 خوده شیحواسش پ فهممی... مدهدیگوش م فهممیم

 :من است خوده

 حامدي؟ -

 جانم؟ -

 بدونه نامردي کرده باشه؟ یکس خوامینم -

 چرا؟ -

 !ابروي آقاي معتضد. .. پدرش.. بره خوادیدلم نم -

 باشه! -

 !..که اومدي یمرس -

 !من باهاتم تا آخرش -

 تا حاال؟ یداشت ضایمر نیاز ا -

 !ادیز -
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 فراموش کردن؟ -

 !خواستن تونستن -

 :کند ی... جدي نگاهم مکنمیم سکوت

 چرا عاشقش شدي؟ -

 !دونم ینم -

 هان؟ گهیجوري خراب شد د نیخوبه که ا -

 :شودیبزرگ م میتومور بدخ کیاندازه  یلعنت بغض

عشق نامرد راحت تر از فراموش  هیفراموش کردن  -

 نه؟ یعشق پاك و دوست داشتن هیکردن 

 :اللم شیحرف هابرابر  در

 حامد؟ -

 :خنددیبار م نیا

 !درد -

 نه؟ گریبود... حواسش هست د یگفتنش هم کاف درد

 بري؟یمن و م -

 :فهممینم یچیه فهممی... نمزنمیم جیگ
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 !گفتم که آره -

 شود؟یشوم فراموش م وانهی.. ددیآ ینم ادمی

 ؟؟یمامان بابام چ -

 !با من -

 م؟یبر یکجا م -

 !یهر جا بگ -

 ...که ییجا هی -

سرفه کردن عذاب آور  هی... پشت هم .. با گرکنمیم سرفه
 با خنجر به یکی کنمیاست... حس م

 :افتاده میگلو جان

 !گهینکنه د دامیکه اون پ ییجا هی -

 مگه هنوز دنبالته؟ -

 !کارم داره یچ گهیدونم د ینم یآره ول -

 !یبگه به خانوادت نگ خوادیحتما م -

 !گمیگفتم نم -

 :قبله نبود نیرحم نبود... به هم یب حامد
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 !نوز پول الزمهه دیشا -

... با تمام قدرت... دهمیرا روي دستش فشار م میها ناخون
 ی... به تقدس عشقم قسم باریاخت یب

 :آورد ی... خم به ابرو نماراده

 آروم باش، نازي؟ -

 :بارم یم

 !نداره دهی... نقشش فاگهید دونهیباباش م -

 !باشه.. حاال آروم باش -

... دارمیدستم را برم عیافتد... سر یبه دستش م نگاهم

 : توي گوشتش فرو رفته میناخون ها

 :زمیر یم اشک

 !دمینفهم -

 !دونمیم -

 :کندیبه دستش نگاه نم یحت

 !دیببخش -

 !فداي سرت -
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 !بخوابم خوامیم -

 !بخواب -

وار  نیرفته.. جن لیام تحل رويیکشم.. تمام ن یم دراز

 :کشد ی.. پتو را روي تنم مشومیمچاله م

 ؟یگفت یمامانت چبه  -

 !گفتم دانشگام -

 بري؟ دیبا یک -

 ساعت !  -

 !برمت یم امیخودم م -

دستش را  شومی... بلند مکنمی... هول م شودیم بلند

 :ندینشی... هاج و واج مرمیگیم

 جانم؟ -

 !شهیزورش نم نی... نوشادیاگه ب -

 گه؟؟ید ادیب یواسه چ -

 !میزن یخودش گفت خوب شدي حرف م دونمینم -

 ...بخوابم کندیم مجبورم
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 !دیدر و باز نکن -

 !حامد نرو -

جا بمونم نازي جان ،لباس بپوش ببرمت  نیکه ا شهینم -

 !خونه ي خودم

 بعدش؟ -

 !گهیبرمت خونتون د یبعدش م -

 :کند ینگاهم م رودیم جی... سرم گشومیم بلند

 !بگم من به تو آخه یچ -

 ..پالتو -

 !ارمیم نیبش -

آورد... تنم  یرا م نی... پالتو نوشنمینش یي تخت م لبه

 :کنم یم

 !پاشو -

 زیتلفن همراهش را روي م نینوش میرو یکه م رونیب

 :دیگویو با ترس م گذاردیم

 شده آقاي رادمهر؟؟ یچ -
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و  دیخودم ممنون که مراقبش بود شیبرمش پ یم یچیه - 

 عاقالنه اي بود! یلیکار خ دیخبرم کرد

 جا بمونه!؟ نیهم دیزار یچرا نم -

 !از لطفتون یباشم بهتره مرس ششیپ -

 :دیگو یبا بغض م 

 !توروخدا خوب شو نازي -

 :زنمیم یکمرنگ لبخند

از ناصرم تشکر کن...  یخوبم، ممنون بابت همه چ -

 !خدافظ

 !چرت نگو.. باي -

.. با نمینش یروي کا ناپه م میرس یخانه حامد که م به

 :دیآ یم رونیاب پرتغال از آشپزخانه ب وانیل

 !بخور -

 !ندارم لیم -

 !به زور بخور یبگ -

 یدلخور م ند،ینش یروي مبل مقابلم م رمیگ یرا م وانیل

 :دیگو
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 هیبا  عیآخه ؟؟ سر دیا یاالتیقدر خ نیچرا شما دخترا ا - 

 ! دیکنیم یکینگاه جون و نفستون و بند 

 :اندازم یم ریرا ز سرم

 برم خونمون؟ -

 !رو وهیبخور اون آبم -

 حامد؟؟ -

بار  نی.. استیبار حواسش ن نی... ادهدیبار جواب نم نیا

 :ستیگوشش با من ن

 .!!..توي برف شبیحامد من فقط سرما خوردم... د -

 تو برف موندي؟ یبه خاطر ک -

 :کندیمشت سوزن توي سرم فرو م کی یکی

 حامد؟ -

محض  یوانگیاسمش د ستیاسمش عشق ن نینازي ا -

 نیا ستیقدر تلخ ن نیعشق ا ؟؟یفهمیم

 !من زیعز زنهینم بیقدر آس نیا ستیزهر ن قدر

... لرز بر شورمیو صورتم را م شومیم ییدستشو وارد
 حامد منتظر به میا یکه م رونی.. بگرددیم
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 :داده هیتک کانتر

 شد دوباره؟؟ یچ -

 :خوردیبه هم م میها دندان

 !سرده -

... کشدیو پتو را روي تنم م کشمیدراز م میشویاتاق م وارد
 براي میاتاقش گرم است، استخوان ها

هر آن ممکن  کنمیمردد است... حس م ستادنیهم ا روي

 ..کنمیاست فرو بپاشد... حامد را نگاه م

 دهیو خاموش ند نیقدر غمگ نیوقت ا چیرا ه شیچشم ها
 بودم:

 باشه؟؟ یکن بخواب یسع -

 !باشه -

... صداي رودیم رونیاق بو از ات دهدیم لمیتحو لبخند
 شنوم غم یتلفن همراهم را که م امکیپ

 یم رونیب بمیرا از توي ج یگوش کند،یدلم قد الم م توي
 اسم جناب مغرور سقف اتاق دنیآورم.. با د
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... آن قدر که دستم را ناخودآگاه روي سرم شودیم کینزد

 را باز امیتا روي سرم خراب نشود، پ گذارمیم

دو نفر قلبم را گرفته اند و از دو  کنمی... حس مکنمیم

 .. کشند یطرف م

 "زه؟؟؟یاحوال خاله ر " -

 کنمیرا قفل م یگوش فتاده؟؟ین یاتفاق چیه دیبگوئ خواهدیم

 :فرستدیدوم را هم م امیکه پ

در حال حاضر منطق و حوصله  یفقط بگو در چه حال " -

 !"حرفاي من و نداري دنیي شن

 زيیخاطره توي سرم خون ر... چند کشدیم ریت سرم

 !!کندیم

بندم  ی... مبندمی... چشم مردیگیتماس م دهم،یکه نم جواب
 که جواب ندهم... که پاك کن بردارم

خط دارم...  نیکه به مخاطب پشت ا یبه جان حس فتمیب و
 ... جوابزندیباز زنگ م زنمیرد تماس که م

 :خالص شوم شهیکه براي هم دهمیم

 بله؟؟؟ -
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 :شودیي قلبم خراب مدرست رو سقف

 !رفت ادتیسالم  -

 ترکد: یرسد اما نم یم میچشم هابه  میتوي گلو بغض

 ال؟؟؟یناز -

آدم  نیو قشنگ چرا براي ا یصداي دوست داشتن نیا
 ري؟؟؟یگ ینامرد است؟؟؟ خدا دستم را نم

 خانوم؟؟؟ الیناز -

و  می... همان ها که خواستم بگودیا ینم ادمیرا  حرف ها

 :حرف زدن را بزند دیقطع کنم و ق

 تبت قطع شد؟؟ دي؟؟یجواب نم -

 :را به لرز داده شیشد... جا قطع

 گلوت بهتره؟؟ -

... دهمیصدا و آدم واکنش نشان م نیهم در برابر ا میگلو

 :زنمیسرفه م

 !گمینگفتم و نم زيیمن به خانوادم چ -

 :... وايکندیشنوم که زمزمه م یم
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 کمیفقط  تشیشما... به خاطر پدرتون که ننه به خاطر  - 

 !از شما قشنگت تر بوده

 !یکنیلطف م -

 !میدیو با هم به تفاهم نرس یجوابم منف گمیبه بابام م -

 ...به هم خورندیرگ هاي قلبم گره م کنمیم حس

 دی... بزاردیمونه... مزاحمم نش ینم یحرف گهیپس د -

 مو بکنم! یزندگ

شد...  لیتعط شبیاز د قایدق یمفت زدم... زندگ حرف
 یپارچه ي مشک کیدرش را تخته کردم و 

 :شیزدم رو هم

 !قدر عجول و نامهربون نبود نیکه من شناختم ا ییالیناز -

... شودیتوي دلم... توي سرم ... توي قلبم... ذوب م زيیچ

 :زدیر یم رونیب میچشم هاو تمام آن از 

 ؟؟یرختخواب ریهنوز اس -

 :... نفسش درد داردکشدیم قینفس عم دهمیکه نم جواب

 رونیب میریباز م یو بهتر بش یرو پا بش یتونست یوقت -

 !میزن یو حرف م
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که فقط خدا  ییقرار است حامد من را ببرد جا دانمینم

 باشد؟؟؟

 باشه؟؟ -

لرزد... اما لرزش دست کالفه کننده تر  یتنم م تمام

 ...کنمیتماس را قطع م یاست... به بدبخت

لرزم..  ی... مکنمیلرزم... سرفه م ی... مبندمیم چشم

 !.!..لرزم ی... مزمیر یاشک م

 کوچکتر از آن است ایدن

 یباش افتهیگم شده اي را در آن  که

 شود یگم نم نجایکس ا چیه

 به همان خونسردي که آمده اند آدمها

 بندند یرا م چمدانشان

 شوند یم دیناپد و

 ...در مه یکی

 ...در غبار یکی

 ...در باد یکی

 ...در برف نشانیرحم تر یب و
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 ماند یبر جاي م آنچه

 است ییپا رد

 خاطره اي که هر از گاه و

 سحر میزند مثل نس یم پس

 .!..هاي اتاقت را پرده

و قدم  کنمیدود م گاریساعت  شب توي کارخانه س تا
 برد، یسرم را تا انفجار م یخواب یب زنم،یم

 :دهمیناچار جواب م ردیگ یکه تماس م بابا

 بله؟ -

 پسر؟ ییمعلوم هست کجا -

 !گهید امیکارخونه م -

موقع تو اون خراب شده  نیداري تا ا یقصد خودکش -

 موندي؟

 !بابا امیم -

نقطه از  نیافتم ... مانده ام... در ا ی.. راه مکندیم قطع

 ...... مات... خستهجیکرده ام... گ ریگ یزندگ
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... براي دوباره به دمیپوش اهیاز دست دادن ها فقط س براي

 یامده، ول یدست آوردن کاري از دستم بر نم

پوچم...  الی... براي برگرداندن نازشودیبار انگار م نیا
 رسم ی... به خانه که میخال ی... خالیدست خال

بابا از  رومیبه سمت اتاقم که م رومیاز پله ها باال م خسته
 یبرگردم م نکهیبدون ا د،یآ یم رونیاتاقش ب

 :میگو

 !سالم -

 سالم... شام خوردي؟ -

 !اشتها ندارم -

 بهرام رو چرا زدي؟ -

 :کنمیو نگاهش م گردمیم بر

سر  دایکرد گفت پارم یجا بود.. اومد ازم عذرخواه نیا -

 !خود اون کار کرده

 !تازه کم زدمش -

 ...شودیم کینزد

 اون دختر و خداش شرمندم! شیپ -
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 :اندازم یم ریرا ز سرم

که  یبهرام دادي؟؟ چرا گفت لیچرا اون مزخرفات و تحو -

 اونم به زنش بگه؟

... من فقط توي یهمه چ دونستیمن و م یبهرام همه چ -

 گند یعالم رفاقت حرف زدم بابا... ول

 !یبه همه چ زد

چرا تنفر و  اي،یجلو ب یتونست یکه م ریخ تیالاقل با ن -

 نقشت و جار زدي که اون دختر به اون

 !فتهیب روز

 ...ندارم حوصله

وقته  یلیو امروز نبود بابا، بهرام خ روزیتنفر من واسه د -

 گفتم ی... مدونستیحال و روز من و م

 ...دهینم یخواستگاري رفتنم بوي خوب دیفهمیگفتم م ینم ای

 !ریبخ شب

 :ردیگیدستم را م مچ

 گاریبوي س کلتیکل ه ؟یکشیم گاریقدر س نیچرا ا -

 !دهیم
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 !شهیدرست م -

 ؟یچ -

 !گندي که زدم -

اون دختر قلبش شکسته... اعتمادش و از دست داده...  -

 شهیدرست م یخورده ... چ بیفر

 ار؟؟یسام

 !شهیدرست م یهمه چ کنمیبهش بگم جبران م یوقت -

 یکشد.... لبخند م یکند.. نفس راحت م ینگاه م مات
 .. چادربندمیو در را م شومیزند...وارد اتاق م

... روي کندیم ییو جانمازش روي تخت خودنما نماز

 ....گذارمیسرم م ریو چادر را ز نمینش یم نیزم

تلفن همراهم را بردارم و  شود،یخون راحتر م گردش

 :سمینو یم شیبرا

 " ؟زهیبهتري خاله ر " -

است... جواب  یخال شیجواب دهد... چقدر جا کاش

 ...کنمیرا روي تخت پرت م یو گوش دهدینم
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... بهرام زنمیرا چنگ م یگوش شنومیزنگ را که م صداي

 :است نوشته یلعنت

 خونه بالخره؟ یرفت -

 :... گند زده و حاال نگران استهه

 نیرو دعوا کردم تا حاال ا دایپارم یبخدا کل اریسام -

 اول اون گهی... ممیجوري دعوا نکرده بود

 !دهیپرس

 ده؟؟؟یپرس ی.. چزنمیزل م امیو به پ نمینش یم صاف
 دهیبه بوق اول نرس رمیگیشماره اش را م

 :دهدیم جواب

 داداش؟ یخوب -

 ده؟یپرس یچ -

اون شب خونشون فکر کرده داري  ه؟یمارسا ک دهیپرس -

 !یزنیبا مارسا حرف م

 :کنمی.. دستم را مشت مرومی... راه مشومیم بلند

 خب؟ -
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داره؟ گفته مگه  یگفته چرا مارسا دست از سرت بر نم - 

 طلب داره ازت؟

 :دیآ یم میچشم هااتاقش جلوي  ریتصو

نگفته...  یبگه ول دونهیخواهش کرده اگه م گهیم دایپارم -

 شیو زندگ ندهیگفته بحث آ الیناز

دخترن، حساسن،  ،یبودن سام قیخب اونا رف وسطه،
 من یتفاوت باشه... ول یواسه هم مهمن، نتونسته ب

 !گفتمیم دیمن نبا اریسام رمیپذ یو م اشتباهم

 :کوبم یم واریام را محکم به د یشانیپ

 ... داري صدامو؟ارینازي بهت شک کرده بود سام یول -

... ضعف .. یخواب ی... بدای... لعنت به تو وکنمیم قطع
 یراهم گرفته... م ستادنیدرد معده... جان ا

 !نمینش

نباشه پاکِت  یبري چک کن...خال نکهیلحظه قبل از ا کی
 گارمیس

 یبرو که حاِل خوش ی...وقتیبرو که حس نکنم رفت جوري
 دارم
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که از تو خاطره  ی..هر چنجایو با خودت ببر از ا بردار

 سازهیم

برو که پنجرهها  یخونه...وقت نینَمونه رو تِن ا عطرت

 !!بازه

اندازم و وارد  یم میها.. چادرش را روي شانه شومیم بلند
 بارد... هوا سرد ی.. برف نمشومیتراس م

 ...ادیز یلیخ دهدیچادر گرما م نی... اما ااست

 ...کنمیم اعتراف

 تنگ شده... شیبرا دلم

 کنمیم اعتراف

 ...مهم شده میبرا

 ...کنمیم اعتراف

 ...ي حضورش شده ام وابسته

 ...کنمیم اعتراف

 !!ستین میزندگ کدام از زنهاي چیه هیشب الیناز

واي اگرطوفان  زاردلمیافتاده ازچشمت به ن یآتش

 .!!.ستیدنیآتش د درقصیایب
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 )الیناز (

قانع  یو بابا را براي حال و روزم با سرماخوردگ مامان
 کردم و به اصرار مامان به دکتر رفتم ، کل

را توي تب و لرز جان کندم و مامان تا خود صبح  شبید
 امروز هم حال رفتن دانمیباالي سرم نشست... م

 :شودیدانشگاه را ندارم.. مامان وارد اتاق م به

 نازي جان بهتري مامان؟ -

 :کنمیو نگاهش م کنمیباز م چشم

 !خوبم -

با  نینمون بب رونیب ادیهوا ز نیصد بار گفتم توي ا -

 کار کردي؟ یخودت چ

 !گهید یسرماخوردگ هیمامانم  ستین زيیچ -

 :دیگو یو م شودیم بلند

 !ارمیواست سوپ ب رمیم -

 !سرکار مامان؟ من خوبم دیر یچرا نم -

..کار من یحرف بزن یبعد از خوب ینیو بب افتیق دیبا -

 !ستیمهم ن
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 :ردیگیتماس م نینوش رودیم رونیاتاق که ب از

 !سالم -

 بهتري ؟ ؟؟یخوب زمیسالم عز -

است  یانصاف یبه بد بودن من عادت کنن ب میهمه بگوئ به
 مثال؟

 !خوبم -

ي  کهیگور باباش مرت ا،یغصه بخور ینیبش نمینازي نب -

 !بدم شنهادیپ هینامرد و... زنگ زدم 

 ؟یچ -

جاري، واال  ایزن داداش  ای نیبب ؟؟یشیجاري منم نم -

 الیخ یفعال ب اریسام دنیناصر که با د

 نی... خالم که اهی... پسر خوبمایمونه داداش ن یم شده

 !گهیطوري م

 :هم ندارم دنیر خندبه زو حال

 باز تو مسخره شدي؟ -

دو تا... بابا برو زن همون حامد شو  نیا الیخ یاصال ب -

 !بود میگریعجب ج
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 مگه دست من به تو نرسه... کاري نداري؟ -

 !خدافظ شتیپ امیعصر ب دیشا -

 !باشه خدافظ -

 :رسد یم اریسام امیکه پ کنمیرا قطع م تلفن

 زه؟یخاله ر ییکجا -

جواب ندادن به  زند،یم رونیب میچشم هاهاي دلم از  خرده
 سخت است... جواب تیعشق زندگ

 :سدینو یاما... باز م دهمینم

 !حرف دارم یجواب بده لعنت -

که هق هق نکنم... من احمق دلتنگم...  رمیگیرا گاز م دستم
 یابرازش کنم... باز م کنمیاما غلط م

 :سدینو

دونه  یو نم یهمه چ دایپارم الیخونه؟؟ ناز ای یدانشگاه -

 ؟یفهمیم

قصه  نیکجاي ا داند؟؟یرا نم زيیچه چ دایبگو پارم تو
 مرد اصراردارد نیهم داشت که ا یخوب
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 دیشا دانمی.. نم ستیهم خوبن شهیهم یدهد؟؟ سادگ حیتوض

 ...را با حماقت اشتباه گرفتم یهم من سادگ

رفتار  ؟؟یچند روز... کجا؟؟ ک نیمدت ... در ا نیدر ا من

 ...ادیهاي ز یي عاشقانه... مهربانحرف هاقشنگ... 

درصد  کیچرا  دم؟؟ید اریهاي ناب... از سام احساس
 یحوصلگ یرا... ب شیشک نکردم؟؟ چرا اخم ها

را... سکوتش را گذاشتم پاي غرور مردانه اش؟؟  شیها
 چرا ان قدر عتش؟؟یبودنش؟؟ پاي طب نیپاي سنگ

 دمیام غرق بودم که نفهم رنگارنگ دخترانه اهايیرو در
 کنار من نفس بکشد؟؟ یندارد حت یلیتما نمردیا

به بودن  ديیکه ام نیساختم؟؟؟ چرا با ا ایقدر رو نیا چرا
 قدر خودم را نیعشق نداشتم ا نیو ماندن ا

جوري آوار  نیا میاهایتصور کردم که حاال رو کنارش

 ...ردیرنگ بگ گریمحال شود که د یشود...؟؟ که حت

... خوديیمحبت ب اریکابوس شود تمام و کمال؟؟ سام که
 ... هم نداشت... سرد بود مثل زمستان... ویالک

 !!نیآمده... هم میاهایبود که مرد رو نیتنها فکرم ا من
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قدر سرد  نینشستم با خودم فکر کنم که خب چرا ا گرید

 از یقدر خال نیقدر تلخ ؟؟ ا نیامده؟؟ ا

عاطفه؟؟؟ و من فقط  یمحبت و ب یقدر ب نیا شوق؟؟

 ..دخترانه ام را پر و بال دادم اهايیرو

... نا خودآگاه ردیگیکنم آقاي معتضد تماس م یکه م قطع
 و به کنمیرا روي تخت پرت م یگوش

و  کشمیدراز م شودی... قطع که مدهمیم هیتخت تک تاج

 .!..شودیمامان با بشقاب سوپ وارد اتاق م

 :دهدیتلفن را دستم م و گذاردیم زیسوپ را روي م بشقاب

 دیخر کمی رمیحالت و بپر سه، نازي من م خوادیباباته م -

 یکنم مواظب خودت باش بلند نش

 !ایدار جهیسرگ

 !ندارم خوبم جهیسرگ گهید -

را به سمتم  یو گوش دهمیفرصت حرف زدن به او را نم و

 :برم یگوشم م

 ؟ییسالم بابا -

 !ایخروسک گرفت زم،یسالم عز -
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 :دانمیدارد م ازین ...خندمیم

 !وگرنه خوبه خوبم شهیآره فقط صدام خوب نم -

 :... چه دروغ شاخداريهه

 چرا اشغال بود؟ تیگوش -

را  الیرا عوض کردند... ناز الیپشت دروغ... ناز دروغ

 .. را الیکشتند... ناز

 !زدمیحرف م نیبا نوش -

 ببرمت دکتر باباجون؟ امیاگه تبت قطع نشده ب -

 ...شنومیبسته شدن در ورودي را م صداي

 !راحت التونینه خوبم خ -

 بخرم؟ خوايینم زيیچ نمتیبیباشه بابا شب م -

 !نه قربونتون برم ممنون -

وارد آشپزخانه  شوم،یو از جا بلند م میکنیم یخداحافظ
 خواهمیو م کنمیرا پر از اب م وانیل شوم،یم

 گذارم،یم را روي کانتر وانیل زنند،یکه زنگ را م بخورم
 یو م دارمیرا بر م ی... گوشرومیم فونیبه سمت آ
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 :پرسم

 بله؟ -

 :زمیبه دل زلزله خ لعنت

 ؟یکنینازي خانوم باز م -

 :بود تا جواب ندهم ريیتصو یلعنت فونیآ نیا کاش

 !حرف بزنم خوامیم -

... زنمیرا چنگ م می... گلوزندیم شیرا ن میتا توي گلو مار
 باز قلبم نیخزد... ا یام م نهیمار توي س

 :رود ینشانه م را

 !هی.. به خانوادم گفتم جوابم منفدیمزاحمم نش گهید -

آورند...  یدروغ ها امروز دمار از روزگارم در م نیا

 :شودیتر م فیضع شیسوزم... صدا یم

 !باز کن الیمزخرف نگو ناز -

لک زده... براي تمام  شیگفتنش ها زهیبراي خاله ر دلم
 گریدل د نی... انشیهاي دروغ یمهربان

 ...شود ینم دل
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 گه؟؟نامرديید ادیاز من خوشت نم یبگ خوايیم یعنی - 

 ..یکردم قبول ول

کشد... آتش  یم تیو کبر کندیجمع م زمیتوي قلبم ه یکس
 ام شهی... رگ و رشودیشعله ور م

 :سوزدیم

 !!اره ازتون متنفرم -

 "رود یکه جانم م دمید شتنیبا دو چشم خو "

گذارم... تنفر  یم شیلرزانم سر جا میرا با دستها یگوش
 چه طوري هاست؟؟ مثال من هنوز هم که

لرزد...  یم شیصدا دنیو شن دنشیاست دلم با د هنوز
 یتوي دلم فرو م زيی... چرودیتپش قلبم باال م

 هیتک وارینه؟؟ به د گریها عالئم نفرت است د نی... ازدیر

 ...کنمیرا بغل م می... زانوهاخورمیو سر م دهمیم

 نهی... دستم را روي سچرخدیام م نهیهنوز هم توي س مار

 ...ستدیای... مار از حرکت مکنمیام چنگ م

 قهیبزند... چند دق رونیاالن است که از دهانم ب کنمیم حس
 ... جان بلند شدنخوردیم یبعد باز زنگ لعنت
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بلند ... دستم را زننی... براي بار دوم هم زنگ را مندارم

 :دارمیرا برم یو گوش کنمیم

 بله؟ -

 باز کن نازي جان حامدم! -

گاه آمده... همراز آمده... کوه برگشته، به زحمت  هیتک

 ...زنمیرا م یکشم و شاس یخودم را باال م

دستم را به سمت  کنم،یو هوا رها م نیزم نیرا اما ب یگوش
 کشم، حس یم نییبرم و پا یم رهیدستگ

را تند و با سرد صدا نوك  میها قهیدارکوب ها شق کنمیم
 با ترس در را به هم رسدیحامد که م زنند،یم

 :زندیزانو م میو جلوي پاها زندیم

 شده؟ یچ -

 حامد؟ -

 خاله؟ -

 :نالم یم

 !ستین -

 .ستیدراز بکش حالت خوب ن میپاشو بر -
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 ، دیآ یم میپا به پا رم،یگ یم واریرا به د دستم

 :دهدی... دستور منمینش ی... روي تخت ممیشویاتاق م وارد

 !خودت و یکشت نمیبخواب بب -

 ...حرف بزنم دی... بامیبگو دیبا

 حامد؟ -

مردي  چیه گم،یبخواب بهت م یحامد و مرگ... بگ -

 کار کردي با یچ نیارزش مردن نداره، بب

 !خودت

و  کندیحنجره را پاره م کنمیشکند فقط حس م ینم بغضم
 چکد، دستش را روي یخون م میاز گلو

 بیدرست همان جا که مار بزرگ و بدترک گذاردیام م نهیس

 ..خانه کرده

 !بتیبخواب مص -

.. نچ گذاردیام م یشانی... دستش را روي پکشمیم دراز

 :دیگویکالفه اي م

 !باز که تب کردي تو -

 : شودی... بالخره پزشک مشودیپر م میچشم هاي  کاسه
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 شده باز؟ یچ -

 ... ـ

 نازي خانوم؟ ـ

 ... ـ

 :مکد یبزرگ خون هاي حنجره ام را م مار

 ...جا نیاومده بود ا -

 توي خونه؟ -

 !نه... پشت در -

 خب؟ -

 !ستمیمن ازش متنفر ن -

ي قشنگش چشم ها... ترحم... غم... درد... توي ینگران

 :کندیم دادیب

 نباش االن فقط نفس بکش باشه؟ زمیباشه نباش عز -

بلند  بندد،یرا م دنمیگذارد... دارد راه نفس کش یمار نم نیا
 آورد یم رونیو شالم را از کمد ب شودیم
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سرم نبود؟؟  زيیاندازد... مگر من چ یم میروي موها و

 :واي

 خاله کجاست نازي جان؟ -

 :کندیخاله اش را م مراعات

 !دیخر -

 !بخواب مرگ حامد کمی -

 .شومیمن... خاك م زدیمن اگر فرو بر کوه

 حامد؟ -

 ... بهش گفتم... گفتم ازت -

 ...گذارد ینم ژنیگذارد... کمبود اکس ینم سرفه

 !نازي؟؟ بگو خودت و راحت کن یگفت یچ -

 را سوراخ کردند... میها قهیها شق دارکوب

 !!گفتم ازت متنفرم -

 !!من و نیبب گهیباشه ،تموم شد د -

 !ستمیمن ازش متنفر ن -

 !دونمیم -
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 نه؟؟ ستمیناحمقم که  -

 !نه -

 تمیر بندم،یرا م میچشم هاافتم ، یجان روي بالش م یب

 :شودیمنظم م یکم مینفس ها

فکر نکن بهت  یچیآروم باش، آروم نفس بکش، به ه -

 چیدرست بشه، ه یهمه چ دمیقول م

 !شهیتموم م گذرهیم ستیموندگار ن یغم

پتو  زند؟؟؟یقلب را بند م نیا یعلم روان شناس کندیم فکر
 والیکشد... درد ه یرا روي تن لرزانم م

شنوم که در باز  یم م،یو افتاده به جان استخوان ها شده
 شودیبلند م عیحامد سر د،یآ یو مامان م شودیم

 :دیگو یم و

 باشه؟ یخوابت برد قول بده بخواب گمیم رمینازي م -

 !باشه -

 شنوي؟یم رونمیمن اون ب یصدام کن یحالت بد شد کاف -

پتو را  بنددیو در را که م رودی...مدهمیرا تکان م سرم
 بخوابم !! کنمیم یسع کشم،یروي سرم م
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پر شتاب مثل گلوله اي  یافتد گاه یست که م یاتفاق عشق

 آرام مثل نشت یناعافل گاه

در هر حال عشق اتفاق کشنده ي  یزمستان یگازدرشب

 !.!..ست

 )اریسام (

بودم تا  دهیه را نشنجمل نیا میتمام از دست دادن ها انیم
 امروز " ازت متفرم" حق دارد؟؟؟ فکر

بار جز از دست دادن  نیکنار بکشم و حق بدهم ا کنمیم
 کنمیرا که خاموش م گاریشوم، س ینابود م

 :شودیخانم وارد اتاقم م سوسن

 !مادر شام امادس اریسام -

 !ندارم لیم -

 یچیکه صبح تا شب ه شهیآخه نم گه،یو م نیپدر تم هم -

 !ایبه خاطر بابات ب دینخور

 الی... نگاهش به چادر نماز نازکنمیحوصله نگاهش م یب

 :دیا ی.. جلو مزندیافتد، لبخند م یم

 دلت و برده نه؟؟ -
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 :رومی... به سمت در مشومیم بلند

 !کرد خیغذا  -

 نی... رفته.. مهم اکندینم ینبرده... فرق ای... برده خنددیم
 بابا روي روم،یم نییاست، از پله ها پا

 نم،ینش یم زیپشت م خواند،ینشسته و روزنامه م کاناپه

 :کنمینگاهش م

 !بابا غذا سرد شد -

و پشت  شودی... از آمدنم خوشحال مکندینگاهم م متعجب
 کشم، براي یغذا م شیبرا ند،ینشیم زیم

 :ییبه بازجو کندیزود شروع م یلیهم، خ خودم

 دنبالش؟؟ یامروز رفت -

 :کنمیم رورویج ها را زچنگال برن با

 !نخواست گوش بده، در و باز نکرد یآره، ول -

 :کشد یم یسوزناک آه

ترسم برم سراغش خانوادش  یجواب تلفن منم نداد، م -

 کاري چیه گهیمتوجه بشن، اون موقع د

 !کرد شهینم
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 :پرسد یو باز م گذردیدر سکوت م یکم

 به خانوادش که نگفته؟ -

 !هیگفته جوابش منف -

 یاز درون متالش یول میگو یدر کمال خون سردي م من

 :کندیقاشق و چنگال را رها م شوم،یم

 خودش گفت؟ -

 !آره -

 دوسش داري؟؟ یگفت ؟؟یگفت یچ ؟؟یتو چ -

خودم هم  شیاعتراف را هنوز پ نی... اکنمینگاهش م زیت

 ...نکردم

 نه نگفتم! -

 :شودیم تند

 گاریهمه حال خراب و س نیچرا؟؟ مگه نداري؟؟ مگه ا -

 ییاشتها یو ب یخواب یو ب گاریپشت س

 ست؟؟یدوباره از دست دادن ن واسه

 !دیبابا غذا تون و بخور -
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کار از کار بگذره؟؟ چرا امروز باهاش حرف  خوايیم - 

 ار؟؟ینزدي سام

 !...در و باز نکرد پدر من گمیم -

 :زندیداد م یعصب

 !تا باز کنه زديیاون قدر زنگ م -

 ...کشمیرا عقب م ی.. صندلشومیم بلند

 !ریشب بخ -

 !سایوا -

 ...ستمیا یم کالفه

 کلمه، دوسش داري؟؟ کیفقط  -

 :مییاز پس گفتنش بر نما من

کنم و بگم غلط کردم بهش و  یاگه نداري برم عذرخواه -

 خالص !

 :بندمیم چشم

 !خوايیبرگرد نگام کن پسر... بگو که خاطرش و م -

 :زنمیخالص را م ریت
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 ! امروز گفت ازم متنفره -

... تلفن همراهم را رومی.. از پله ها باال مکندیم سکوت
 ... خنده داررمیگیو شماره اش را م دارمیبرم

 یروزها دختري را بخواهم که جز تنفر حس نیاگر ا است
 که یهمان حس قایدق یعنیبه من نداشته باشد... 

... هر دو حق میبه دخترها داشتم...هر دو ضربه خورد من
 دهم،یاست آزارش نم زاری... مطمئن شوم بمیدار

گذارم و وارد  یرا روي م ی... گوشیلعنت زندیتماس م رد
 عیسر خوردی... تلفن همراهم زنگ مشومیتراس م

 :... بهرام استشومیاتاق م وارد

 ه؟؟یچ -

 ؟؟یعنی ايیکارخونم نم -

 مگه اخراج نشدي؟؟ ري؟یتو چرا م -

 ...دختره که نیخالص شدن از ا ؟؟یچته تو سام -

 :شومیم تند

 .!!..اون دختره اسم داره -

 :رنمیرا با دست آزادم چنگ م می... موهاخنددیم
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 دلت رفته داداش؟؟ -

 !خفه شو بهرام، مرده شور رفاقتتو ببرن -

... روي تخت دراز زنمی... معده ام را چنگ مکنمیم قطع
 که رفت با چادرش یاز شب کشم،یم

دارم...  یرا بر نم ییدر اوج سرما پتو ی... حتخوابمیم

 !!حق من است گریآرامش کوچک که د نیا

روي برف  می... رد پاهازنمیقدم م یرو را با خستگ ادهیپ

 ...برف دوست داشت الیماند... ناز یها م

رد  ابانیاز خ خواهمیشود... کاش برگردد... م دایپ کاش

 ...مشنو یشوم که صداي خنده هاي دختري را م

است که  الی... نازگردمیخنده ها آشنا است... بر م نیا
 خواهمی... مرینظ ی... از ته دل... قشنگ... بخنددیم

و دستش  شودیم کشیپسري که نزد دنیبا د یبروم ول جلو
 ... دستشومیم خکوبیهمان جا م ردیگیرا م

 می... رد پاهاکنمیرا نگاه م نی... زمروندیدست هم م در
 قل میخون است... خون از جاي پاها ستین دیسف

.. از همان دور داد  کنمینگاه م الی... باز به ناززندیم

 :زندیم
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 !!ازت متنفرم -

... توي دهانم کندیهمان لحظه صورتش را خون پر م و
 و از زنمی... نفس نفس مردیگیطمع خون م

حالم  دنیموقع خواب یپرم، تمام تنم عرق کرده.. ب یم جا
 و کالفه دارمیرا برم یکند،گوش یرا بدتر م

 :سمینو یم شیبرا

دست  ايیبار اگه ن نیدنبالت، ا امیفردا عصر ساعت  م -

 یدونیم برمت،یبه زور م بندمیو پات و م

... حرفام و که میحرف بزن دی... باکنمیکار و م نیا که
 گوش دادي قانع نشدي و نفرتت هنوز بود هر

اي... پس  هیمن تا آخرش هستم... هر تنب ريیبگ یمیتصم

 !.!..الیناز اريیفردا بازي در نم

و قرص مسکن را به زور  کنمیپرت م زیرا روي م یگوش
 و خواندیرا که م امیفرستم پ یم نییآب پا

 .!..شود یم شتریگذارد طعم خون در دهانم ب یجواب م یب

 را گم کرده ام شیخو "

 یسنگالخ زندگ در
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 مگرد یچه م هر

 !.." دانم کجا افتاده ام ینم

 )الیناز (

لب تکرار  ریگذارم و ز یم زیرا روي م یبغض گوش با
 کنم یم

 !کند؟ نه یدرد ِ زخم را حس م ردهم کی " -

 !.!..ستیمهم ن یمرا هرچه برنجان گرید

دانم با چه  یشنوم، نم یصحبت بابا را با تلفن م صداي
 یزند اما دلشوره به جانم م یحرف م یکس

 یرا م امکیو دردناك، صداي پ دیکنم، شد یسرفه م افتد،
 است، نیدارم، نوش یرا بر م یشنوم، گوش

 : کشم یم قیعم نفس

 ؟؟ینازي بهتري؟؟ اوضاع خوبه؟؟ جواب و به پدرت گفت -

خواهد،  یگذارم، دلم رفتن م یام را روي بالش م یشانیپ

 ... مردن یکم دیخواهد، و شا یفرار م

 :سمینو یم
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 .خوبم -

وار مچاله  نیحوصله ، خسته ، جن یکنم، ب یارسال م و
 شده جادیشوم، حفره اي که در قلبم ا یم

روزها دلم  نیخورد، ا یسوزد، ضربه اي به در م یم
 چگونه؟؟ کجا بروم؟؟ چه یخواهد ول یم ییتنها

در  نم،ینش یشود م یبابا که وارد اتاق م اورم؟یاي ب بهانه
 کنم تظاهر یم یسع ،ستمیا یبندد ، م یرا م

 :ردیگ ی... بابا دستم را میول کنم

 راحت باش. نیبش -

 ریسرم را ز ند،ینش یم یبابا هم روي صندل نم،ینش یم
 است، یاندازم، هنوز نگفتم جوابم منف یم

که  ییخواستم ربطش بدهند به حالم و برسند به جاها ینم
 نیاندازم، نگاه بابا سنگ یم ریسرم را ز د،ینبا

 :است

 دونم؟؟ یافتاده که من نم یاتفاق الیناز -

بد است؟؟ دروغ مزخرف است؟؟ گناه است؟؟ در  دروغ
 مار از النه م؟؟یحال حاضر جز دروغ چه بگو
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 :سوزد یزند، قلبم م یم رونیب اش

 .نه -

 اومد؟؟ شیپ زيیخونه ي آقاي معتضد چ شبید -

 :زنم یکنم، با جان کندن لبخند م یکرده؟؟ نگاهش م شک

 دینکن الیخوب بود، فکر و خ زینه بابا جون همه چ -

 .نینشده، من فقط سرما خوردم هم زيیچ

خواهد دستم را بلند کنم و بکوبم توي دهانم، تا  یدلم م و

 ...بابا چارهیب م،یقدر چرند نگو نیا

 ...من چارهیب

شده که ما  زيیکنه چ یفکر م گهیمادرت دلنگرونه، م -

 .میدون ینم

 :کنم یرا پررنگ تر م لبخندم

 هی گه،یجوري شدم د نیا دیاز بس من و لوس کرد -

 .جوري انداختتم نیا یسرماخوردگ

اسلحه  کیشوم، دلم  یزند، از خودم متنفر م یم لبخند

 ...ام و قهیخواهد که بگذارم روي شق یم

 :بنگ
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 . زمیغذا تو بخور عز ایب -

 :کند بپرسم یشود... دلشوره مجبورم م یم بلند

 بود تماس گرفت؟؟ یک -

 .مادر بزرگت، سالم تو رسوند -

بندد، فکر رفتن پر رنگ  یدر را م یرود، وقت یم یوقت
 مادر جون مثال؟ دنیشود، بروم د یتر م

 یخاطرات چند روزه ي ب نیاز ا یکه دور شوم کم بروم
 یفرق دیایدهند؟؟ مامان هم ب یانصاف؟؟ اجازه م

معتضد  انیاز آقا دنیشن حیمهم رفتن است، دلم توض ندارد
 ويیقصه ي بد... از سنار نیخواهد، از ا یرا نم

 یعنیعذاب وجدان بماند ...  شانیبرا دیالاقل با مزخرف
 ماند؟؟؟ یم

 :میگو یزنم و م یاز صرف غذا سرفه م بعد

 کرج؟؟ میدو سه روز بر شهیمامان م -

لبخند  نیپس ا ستیکنند، حالم خوب ن یدو نگاهم م هر
 کند؟؟ یچه کار م روي لبم
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دلم  نکهیراستش هم دلم واسه مادر جون تنگ شده ، هم ا - 

 جا فکر و کنم نیخواهد دور از ا یم

 .رمیو بگ یقطع میتصم

 یدر رفت و آمد است ، بابا م میاز قلبم تا گلو زيیچ کی

 :پرسد

 جواب خواستگاري؟ میمنظورت از تصم -

زند به قلبم، دستم را  یدارد و درست م یخنجر بر م یکی

 :کنم یمشت م

 بله. -

 :کند ینگاهم م مامان

 جا؟ نیدور از ا یحاال واسه چ -

 :دانم یکند م یسوال و جواب ها دستم را رو م نیا

 زایي چ هیفکرم از درس و بق کمیبود  نینه منظورم ا -

 بعدم رم،یگ یم میبعد بهتر تصم شهیآزاد م

 . من واقعا دلم واسه مادر جون تنگ شده خب

 یدارد و توي بشقاب خودش م یبشقابم را بر م مامان

 :دیگو یگذارد وم
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آخر هفته  شاالیچند روز کالس دارم، ا نیا زمیمن که عز - 

 خوبه؟ میر یم

 :نیخواهد بروم هم یاست... دلم م رید اديیهفته؟ز آخر

 .خودم برم دیپس اجازه بد -

کنم چرا دلم فرار  یکنند و فکر م یدو متعجب نگاهم م هر
 قرار است فرار یخواهد؟؟ تا ک یم

خاطره هاي نصفه و  نیتوانم فرار کنم؟ ا یم یتا ک کنم؟

 :دیگو یمانند تا برگردم ، بابا م یمنتظرم م مهین

 مگه کالس نداري؟ -

 دروغ امروز است؟ نیچندم نیا

 .نه -

 :گذارد فرار کنم یدانم نم ی، م شودیبلند م مامان

 بري. یتون یحالت نم نیفعال که با ا -

 :ندارد یکشم، بغض تمام یم آه

برم،  دیمن خوبم... مامان من از خونه خسته شدم، بزار -

 .، مواظب خودم هستم امیزود م

 هوس خونه مادرجون و کردي؟ هویشده تو  یآخه چ -
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 یستم مدارد کار د شیکند... مادرانه ها یشک م دارد

 :دهد

 ینم شهیدلم خداست برم، حاال که نم هویجوري،  نیهم -

 .ریرم. شب بخ

شدم... کاش لبخندهاي آقاي معتضد را  یجا بلند م از
 توانستم االن یکردم، کاش م یفراموش م

 :شنوم یو خودم را خالص کنم، صداي بابا را م میبگو

 ال؟یناز -

و  ستادهیگردم... مامان باالي سر بابا ا ی... بر مستمیا یم

 :کند ینگاهم م

 بله؟ -

 .کنم که بري یم دارتیفردا صبح ب -

روم، مامان  یکند،چند قدم جلو م ینگران نگاهم م مامان

 :دیگو یم

 ؟یخوب یمطمئن -

 :خنددیم بابا

 .نیخواد بره؟؟ فقط سرما خورده هم یخانوم مگه کجا م -
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همه من خونه  نیا رم،یه نممامان خوبم، راه دوري ک - 

 شد مگه؟ زيیموندم چ یمادر جون م

 :بوسم یروم و صورتش را م یتر م کینزد

 برم؟ -

 :دیگو یکند، مامان م یبا لبخند نگاهمان م بابا

 . دمیفردا بهش خبر م -

 :خندم یم

 .ممنون -

کنم  یبندم و فکر م یروم، در را م یبه سمت اتاقم م و
 یدارم م فتد؟یب یروم که چه اتفاق یدارم م

روم که  یکه فراموش کنم؟؟ دو سه روزه؟؟ دارم م روم
 شانیحرف هابدهند و اول  حینخواهند توض یه

روم که  یاضافه کنند؟ دارم م میقصد بدي نداشت کی
 عزاداري ییخاطره ها خفه ام نکند؟؟ که الاقل تنها

جان  ی.. بردیگ یتماس م نیچند روز را؟ نوش نیا کنم

 :دهم یجواب م

 ن؟ینوش -
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 ؟؟ینازي سالم، خوب -

بود آن شب  ستادهیجا ا نیا اریزنم.. سام یرا کنار م پرده
 نه؟؟

 .رم یفردا م -

 پرسد: یم متعجب

 کجا؟ -

 یزل م یبه صندل نم،ینش یگردم، روي تخت م یم بر
 جا نشست نه؟؟ نیآن شب هم اریزنم، سام

 الو نازي؟ -

جا دور باشم  نیاز ا کمیخواهم  یمخونه ي مادر جونم،  -

 .نیهم

 !یتمومش کن دیبالخره با ؟؟یتا ک -

کنم؟؟ مگر شروع شده بود؟؟ مگر گذاشت شروع  تمامش
 میشود؟؟ ما که شروع نکرده تمامش کرد

 زيیمن که بازي نکرده باختم...در حال حاضر چه چ ،

 ... عشق مانده که آن هم کیرا تمام کنم؟؟ 

 نازي؟ -
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 ... نشده؟نیه نوشتموم شد -

 و دادي؟ یجواب منف -

افتد به همان خرگوش  یروم، نگاهم م یم زیسمت م به
 نیچکد... من در هم یاشک اول م ،یلعنت

 یاتاق را هم م نیهمه خاطره دارم؟؟ ا نینه متري ا اتاق
 جا نگفت از نیخب مگر هم خت؟؟یشود دور ر

 قدر پست باشد؟؟ نیا شودیخوشش امده؟؟ مگر م من

 . حالم شک کنن نیبا ا دینه گفتم شا -

 :دیگو یم نیکشد... غمگ یم قیعم نفس

خودت و  ،یفراموش کن دیبا یدونم تلخه ول یم الیناز -

 نابود نکن.

 یکنم... زل م یدارم، نگاهش م یرا بر م دیسف خرگوش
 توي اری... حرف سامشیچشم هازنم توي 

 :چدیپ یم سرم

 "؟؟یکن یتو هنوز خاله بازي م ه،یخرگوش قشنگ "

 :... دردناك... تلخ ... پر از زهرخندمیم

 شد؟ یچ ؟؟ینازي خوب -
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 :دهم یرا محکم توي دستم فشار م خرگوش

 فعال کاري نداري؟ -

 .نگرانم -

 .خدافظ نیخوبم نوش -

روم ، پنجره  یکنم، به سمت پنجره م یرا قطع م یگوش
 از یکیچکند،  یکنم، اشکها م یرا باز م

افتد روي چشم چپ خرگوش قشنگم،  یدرست م میاشکها
 دستم را از پنجره رم،یگ یرا م شیگوشها

کنم....  یاز خاطره ها را رها م یکیبرم. ..  یم رونیب
 ینم یکند... ول یبرخورد م نیخاطره با کف زم

 ...ردیم

 یم رونیگذارم و سرم را ب یرا لبه ي پنجره م میدستها

 ...زنم یگناهم زل م یبرم... به خرگوش ب

سر سقوط کرده کف آسفالت. .. مثل خودم... ناي تکان  با
 خوردن هم ندارد... پس چرا نمرد؟ خاطره ها را

پنجره و پرده را چه  نیا رند؟؟یم ینم زيیهم بر دور
 نیتخت را؟؟ ا نیطوري پرت کنم کف اسفالت؟؟ ا



 
 

813 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 بندم یپرت کنم؟ پنجره را م دیرا ؟؟ خودم را هم با اتاق

 ماند و از یگناهم همان کف م یو خرگوش ب

 دم؟یکه من لرز شبیلرزد... گفتم سرما؟؟ مثل د یم سرما
 گفتم بغلم؟ ارمش،یبروم و بغلش کنم و ب دیبا

که من را بغل کرد؟؟ من گرم شدم؟؟ نه... پس  اریسام مثل
 زيیشود، خب چرابه هر چ یخرگوش هم نم

زند به قلبم؟؟ روي  یترك م کیخاطره  کیکنم  یم فکر
 کشم... خرگوش هنوز همان یتخت دراز م

 .است کف

 یسوار آژانس م حتیسفارش و نص یبعد از کل بالخره
 خوب یلیحال مثال خ کیشوم، با لبخند و 

کند،  یحرکت م نیدهم، و ماش یدست تکان م شانیبرا
 چسبانم، خرگوشم امروز یم شهیسرم را به ش

. مثل من که دارم گم و گور ... گم و گور شده بود..نبود
 را ی... گوشندیایشوم، خاطره ها کاش با من ن یم

اورم، ساعت هفت صبح است... غم  یم رونیب فمیک از
 دنیند یندارد... درد کشنده شده ... فراموش یتمام
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مرگ آور است  ی...فراموشنمیروم که نب یخواهد... م یم

 ؟؟؟یعنی رمیروم که بم ی.. م

 ...خود غرق شوم ییروم گوشه ي تنها یم

 .!..که نباشد اثري از خبرم یآنچنان

 ) اریسام (

روم،  یم رونیکنم از اتاق ب یطور که کتم را تنم م همان
 یم یمنش زیبهرام پرونده را روي م

 :دود یو به سمتم م گذارد

 .اریسام -

 :کشد یزنم، دستم را م یم رونیتوجه از ساختمان ب یب

 ري؟ یکجا م -

 :میگو یکشم، با اخم م یم رونیرا از دستش ب دستم

 .بهرام دو رو بر من نپلک -

 بره باهاش حرف بزنه؟ دایبگم پارم -

 :میگو یزنم و دست به کمر م یرا کنار م کتم

 هان؟ ؟یبره بگه چ -
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 ه؟یبگو الاقل بدونم االن دردت چ -

 :زنم یم شخندین

 . مداز اب در او قینارف قمیرف نکهیدردم ا -

روم  یم نیتوجه به سمت ماش یکند... ب ینگاهم م مات
 ساعت پنج قرار نم،ینش یپشت فرمان م

حرف  دیحرف بزنم، با دیزودتر برسم، با دیبا م،یداشت
 جان از دست دادن گریبار د نیقبول کند ا دیبزند... با

کنم... تمام وجودم  ی... اسمش را زمزمه م الیناز ندارم،
 شود... کاش بماند و حال دلم را خوب یآرامش م

 یکنم، تلفن همراهم را بر م ی... جلوي خانه ترمز مکند

 :سمینو یدارم و م

 گه؟ید ايیم نم،ییمن پا الیناز -

 یخواند، کالفه پوف یرا نم امیپ یکنم... حت یصبر م یکم
 کشم، یدست م میکنم و توي موها یم

دوم... سوم ... ...بوق اول... بوق رمیگ یاش را م شماره
 یشوم، به پنجره ي اتاقش نگاه م یم ادهیپ یعصب

و زنگ خانه را  میگو یم یدهد... آخ ی... جواب نم کنم
 یزنم، بعد از چند لحظه صداي مادرش را م یم
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 :شنوم

 بله؟ -

 .هستم اریسالم خانوم مهدوي، سام -

 .دیخان ، بفرمائ اریسالم سام -

 .ادیخانوم ب الیناز دیبگ شهیممنون، م -

 :کند یو تعجب زمزمه م دیترد با

 ال؟یناز -

 یام را م شهی... ترس از دست دادن رگ و ر ترس
 یجدي جدي گفته جوابش منف یعنیسوزاند، 

 است؟؟

 د؟یمگه با هم قرار داشت -

 :نگفته یعنی نیزنم... ا یم لبخند

 .بله -

 .ستینازي ن -

 :کشم یم میرا الي موها دستم

 کجاست؟ -
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 .ستیداخل جلوي در خوب ن دیبفرمائ -

 .نه ممنون -

 .نگفت با شما قرار داره، فکر کردم به شما خبر داده -

 مگه کجا رفته؟؟ -

 ...چند روزي رفته -

شنود  یشنوم، پري خانم هم م یرا از پشت سرم م ییصدا

 :دیگو یکه نم

 امرتون؟؟ -

 نم،یب یهم سن خودم را م بایگردم، مردي تقر یم بر

 :کنم یناخودآگاه اخم م

 شما؟ -

 :شنوم یپري خانم را م صداي

 .زمیباال عز دیایحامد جان ب -

 . من در خدمتشون هستم دیچشم شما بفرمائ -

 :دیگو ی... پري خانم مستیلحنش... نگاهش... جالب ن و

 ؟یشناس یآقاي معتضد و م -
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 شناسم ، نازي رفته؟؟ یبله خاله جان م -

 باهاش؟ یآره کاري داشت -

 .دیرم شما بفرمائ یم ستیحاال که ن یبله ول -

 :دیگو یشود پري خانم م یکه باز م در

 جوري زشته. نیباال ا دیایب -

 یکند، دل خوش یگذارد... حامد نگاهم م یرا م فونیآ

 :ندارد انگار

 جا؟؟ نیکار داري ا یچ -

 بدم؟ حیبه شما توض دیبا -

 :گذارد یي در م رهیرا به دستگ دستش

 .نه خب... به سالمت -

 :رمیگ یخواهد وارد خانه شود که مچش را م یم

 کجاست؟ الیناز -

 :دیآ یبه جوش م رتشیغ

 ...خانوم الیاوال ناز -

 :دیگو یتر م آرام
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گفت، اگه بخواي  یبهت م یخواست بدون یدوما اگه م - 

 بنده خدا ها آمار نیکشش بدي و از ا

 خواي؟ یو نم نیتو که ا هیچ انیفهمن جر یم ريیبگ

 ...ی... لعنتی... لعنتیلعنت

 .باهاش حرف بزنم دیبا -

آقا پسر... کشش  ینمونده... جاي حرف نگذاشت یحرف -

 گندت بخوابه، نینده... همش نزن... بزار ا

 قول نازي بزار آبروي پدرت حفظ بشه. به

بندم، اگر  یدهم... سرم را هم... چشم م یم هیتک وارید به
 دیرس یتر م رید هیثان چند کهیمرت نیا

خبر؟؟ بدون  یکجاست، کجا رفته ب الیناز دمیفهم یم االن
 من؟؟

 .برو تا مادرش شک نکرده -

 :رمیگ یم واریام را از د هیتک

 .باهاش حرف بزنم دیبا -

 یو م یکنه؟؟ من همه چ یم تتیفقط عذاب وجدان اد -

 ...دونم، منتها فقط من... فعال فقط من



 
 

820 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 .تمومش کن پس

ام؟؟  یداند؟؟ از من؟؟ از گذشته ي لعنت یمردك چه م نیا
 از حس االنم؟ از پوچ شدن دوباره ام

 .کنم فقط حرف دارم ینم تشیبگو کجاست... اذ -

 تو نابودش کردي جناب ... برو تمومش کن ت؟یاذ -

. 

در را  یماند وقت یو دست من در هوا م شودیخانه م وارد
 دکمه ...نمینش یبندد... پشت فرمان م یم

کشم، شماره  یم میکنم... دستم را به گلو یاولم را باز م ي
 را یدهد... گوش یجواب نم رمیگ یاش را م

کنم... حقم بود؟؟  یگذارم و حرکت م یم یصندل روي
 کجا دنبالت بگردم؟؟ من ال؟؟یکجا گم شدي ناز

؟؟  رمیسراغت را بگ یمعرفت، از ک یداشتم ب حرف ها
 چراغ قرمز شده، نمیب یمروم که ن یآن قدر تند م

رو به  نیشنوم... ماش یها را م نیممتد بوق ماش صداي
 نفر کیکنم، باز هم  یرد م یرو ام را به بدبخت

شک نفر بعد خودم  یاز دست رفته ها اضافه شد... و ب به

 . هستم
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 تیداري در آرزوها دوست

 ناگهان رفته" "ناگهان برسد""

 کن هیگر

 یفهم یم هیگر تو

 .!..به استخوان برسد دیبا عشق

 الیناز

 حیگذارم، تسب یم نیچاي را مقابلش روي زم ینیس
 یاي رنگش را دوست دارم، آرامش م روزهیف

 :دهد

 .دست گلت درد نکنه مادر -

 :زنم یم لبخند

 .نوش جان -

 رم،یگ یرا توي بغلم م میدهم و زانوها یم هیتک یپشت به

 :ردیگ یرا به سمتم م یظرف پولک

 . زمیبخور عز -

 یدارم که م یرنگ را بر م ییهاي طال یاز پولک یکی

 :پرسد
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 ه؟یبه خاطر سرماخوردگ یستیسرحال ن -

 :زاریب یدروغ خسته ام... از دلتنگ از

 .حالم یب کمیآره  -

 .زمیبرو بخواب عز -

 دنیکنم... ده شب است، و بعد از د یساعت نگاه م به
 مثل مرغ سرکنده امشیاسمش و نخواندن پ

 :ام شده

 مادر جون؟ -

 جونم؟ -

 :کشم یگذارم و دراز م یم شیرا روي پاها سرم

 ادتونه؟یمو  یبچگ ییالال -

 :کنم یرا حس م لبخندش

 .ادمهیآره جونم  -

 یداده بود؟؟ چرا دست بر نم یامیبندم... چه پ یم چشم
 دارد؟

 د؟یبخون شهیم -
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در قلبم  زيیخواند... چ یکند... و م یرا نوازش م میموها

 زيیاست که آماده ي انفجار است... چ

 ...یبمب ساعت هیشب

 الال الال گل پونه -

 مونه یجور نم نیا گهید

 یالال گل کاش الال

 یغنچه تو باغ ، وا ش مث

تماس گرفته بود و گفته بودم فراموش کردم به  مامان
 ادمی... گفته بودم نجایا میا یم میبگو اریسام

قرارمان کنسل است... گفته بودم و قلبم دست  میبگو نبود
 زد که بپرس حالش خوب بود؟؟ یو پا م

 میالال گل مر الال

 گردم یدور تو م همش

 الال گل تازه الال

 سازه یکارا رو م خدا

 الال گل گندم الال

 غم توي مردم نمونه
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 ریالال گل انج الال

 ریپام افتاده تو زنج دو

 شیبندم... آرامش صداي مادر جون و دستها یم چشم
 قراري یکند... ب یتر م کیخواب را نزد

 : دمار از روزگار در اورده میها

 نیالال گل نسر الال

 نیاسیحق سوره ي  به

 آفتاب رو بوم ما ادیم

 !..بایگل ز هیگر نکن

چکد روي دستم... صداي تلفن همراهم را از  یاشکم م و

 : پرم یشنوم و با ترس از جا م یاتاق م

 ... خواب بودي؟زمینترس عز -

 . دمینه فقط ترس -

شوم، تلفن همراهم روي  یشوم و وارد اتاق م یم بلند
 ام لب پنجره است... با دستهاي یکوله پشت

 امیدو پ اریدارم، حامد است... سام یرا بر م یگوش لرزان

 :دهم یفرستاده.... جواب م گرید
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 .سالم -

 رن؟یخبر م یب -

هم  ی... بغض ها را التماس کننمینش یهمان پنجره م لب
 ند؟؟یایشود ن ینم

 .جاي دوري نرفتم که -

 .فرار کردي نکهیمهم ا ستیمهم ن کیدور و نزد -

 یکنند نم یخب آدمها از خاطره هاي تلخ فرار م فرار؟؟؟
 کنند؟

 چه خبر؟؟ -

 .ستیخبري ن -

را  اریحامد از کجا سام... مامان گفته بود دیگو یم دروغ
 شناسد... گفته بود با هم جلوي در یم

 د؟یگو یانصاف نم ی... پس چرا ببودند

 شد؟؟ یحامد امروز چ -

 .یرفت ینم یاگه قرار بود بدون -

 شتریو سرسخت... محکم و قاطع... من رفتم که دلم ب جدي
 نلرزد... رفتم که همان عذاب وجدانش
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 :دیشود بگو یتمام شود با نبودنم، سکوتم باعث م هم

خواد  یکه دلت م زيیموند و از چ دیوقتا با یبعض -

 و ازش بگذري، یخوب نگاش کن دیگذشت با

 یگوشه از قلبت م هیبري اون خواستنه فقط  یوقت
 مونه،ساکت و صامت، اما باز که برگردي... باز که

خواستن از گوشه ي .. اون ی... باز که رو به روشینیبب
 و نیکوبه زم یو مثل بجه ها پا م ادیقلبت م

 .خواستن غلط هی شهیتپش قلب، م شهیم اسمش

 :دیگو یبندم... راست م یشوم و در را م یم بلند

که باز دلت نلرزه،  ی... رفتیکه فراموش کن یتو نرفت -

 و یحرفاش باز خام نش دنیکه با شن یرفت

رفتنت برگشت داره  نیکار دستت نده... اما ا احساساتت
 هیداره... بالخره  دنیداره... شن دنینازي... د

.. یش یخال دیبگه چرا؟ با دیچرا؟؟ با یبپرس دیبا روزي
 حرفا زده بشه... که عقده نشه ... که حل دیبا

 ..چرا ی... که تا آخرش از خودت نپرسبشه
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گفت...  دایپارم و ی... همه چدونمیبپرسم چرا؟؟ خودم م - 

 .که من ندونم ستین زيیچ

 ؟؟یمطمئن -

 ..رسد به شمارش معکوس یم یساعت بمب

بود تا بفهمم چقدر  یکاف حرف هاهمون  یدونم، ول ینم -

 .نامرده

 : کشد یم قیعم نفس

 ؟ هیدنبال چ گهیپس د -

 یقلبم م زیبه دهل زیزند... دهل یم شین بیبدترک مار
 سوزد:

 گفت؟ یمگه چ -

فهمم  ینم یخواد حرف بزنه... ول یم نتت،یخواد بب یم -

 . چرا

 :سوزاند بخدا یتار و پودم را م حرف ها نیا

... چون عذاب وجدان گرفته... ختهیچون نقشش به هم ر -

 ...تر سه بابا بفهمه... چون یچون م

 :سوزانم یدانم چرا خودم را م ی... آخ که خودم هم نمآخ
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 .باشه آروم باش -

 :پرسم یخودش را از خودش مسوال  -

 اد؟یچرا م -

 ال؟یناز -

خوام بابا و مامان  یخواد؟؟ من نم یاز جونم م یچ -

 .بفهمن

 ...شود یمنفجر م یساعت بمب

 .ادینم گهید -

خواهم بپرسم  یدهم، نم یرا توي مشتم فشار م میموها

 :خواهم یچرا... نم

خواد آبروي پدرش نره خودش  یبهش گفتم اگه م -

 . وجدانش و آروم کنه

 ؟؟یراحت نیاو گفت باشه و رفت؟؟ به هم و

 .میحرف بزن شمیپ ایاروم شدي برگرد چند جلسه ب -

 کار کنم حامد؟ یکار کنم...چ یچ -

شنوم و بعد صداي نگرانش  یبسته شدن در را م صداي

 :را
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داره آدم ارزش  نیا نیشب تا صب فکر کن بب هی نیبش - 

 کاري نی؟ببیخودت و واسش نابود کن

 کردن گذاشته؟ یدر حقت کرده جا واسه عاشق که

 .فهمه یقلبم نم -

 !زد ینم ستادیا یقلب اگه بلد بود فکر کنه و بفهمه م -

 ...حامد -

چند  نیقلب و بزار کنار... برو سراغ عقلت، همون که ا -

 برو حرفاش ایروز درش و تخته کردي... 

 یبزنه که همه چ ییحرفا دیشا گهیم یچ نیگوش کن بب و
 محکم ایو اروم ، یعوض بشه و تو قانع بش

 .و تموم شده بدون زیو همه چ باش

 :میگو یشنوم م یدر را که م صداي

 .حامد من برم مادر جون اومد -

 .سالم برسون بهش -

 .چشم ، ممنون ، خدافظ -

م ، مادر جون کن یکنم ،در را باز م یرا پاك م میاشکها
 دهد، لبخند یرختخواب ها را به دستم م



 
 

830 

 

 فاطمه خاوریان ویسنده:ن                                                                                       کابوس رویایی 

 
 زنم: یم

 .دیبردم، تو زحمت افتاد یاومدم م یممنون خودم م -

 :ندیرا درست بب میچشم هارا نزده تا  نکشیع

 .زمیبخاري و روشن کن سرما نخوري عز -

 :بوسم یو تپلش را م دیسف صورت

 .چشم -

 . خستم یلیکاري نداري من برم بخوابم خ -

 .مادر جون ریشب بخ -

 .زمیعز ریشب بخ -

کنم ،  یکنم، بخاري را روشن م یها را پهن م رختخواب
 کشم و به اسم یبرق را خاموش، دراز م

را بخوانم  شیامهایخواهد پ یکنم... دلم م ینگاه م اریسام
 را کنار یکنم... گوش یاما با احساسم مبارزه م

شنوم... اگر به خاطر  یرا م شیگذارم که صدا یم بالشم
 اریکردم، سام یمامان و بابا نبود خاموشش م

 یافتد... رد تماس م یام م نهیروي س ی... گوشاست
 را میکنم... اشکها یرا قطع م یزنم... صداي گوش
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مانده؟ چه  یزند؟؟ چه حرف یزنم... چرا زنگ م یم پس
 به قول حامد دانم؟؟یهست که من نم ییزهایچ

 یمدت حرکت نیارزش دارد؟؟ در ا اریفکر کنم... سام دیبا
 یوقت ی... سواستفاده اي نبود... حتدمیاز او ند

 ؟؟یچ یعنیخب  ده؟؟یتوي آپارتمانش... خب چه فا رفتم
 از دخترها متنفر است معلوم است توجه یوقت

 یآرامش از آن باال م یکند... اخ خدا... خدا کم ینم اي
 روشن و خاموش میصفحه ي گوش ن؟ییپا زيیر

 یکشم و چشم م یشود... کالفه پتو را روي سرم م یم
 یبیبندم... درد ... غم... غصه... اشک... ربط عج

 دانم..!!. یعشق دارد اما سقوط آزاد را نم به

 ستین بیعج گریچندان دلم شکسته که د "

 .!.."اگر از دهان من شهیصداي ش دیآ

 اریسام

چند  نیگرده ا یهست بر م تنها باشه، هر جا کمیبزار  -

 برگشت برو یروز و مزاحمش نشو، وقت

 .سراغش
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کنم، ساعت  یخاموش م گاريیرا توي جا س گاریس

 دوازده شب است... دو روز از نبودنش گذشت

 :کند ینگاهم م نیبابا غمگ ...

 . خودت بود نه اون ریاگه نازي هم رفت تقص -

 ینم سهیرا با مادر و مارسا مقا الیناز گریداند من د ینم

 :ستین سهیکنم؟ اصال قابل مقا

 .خانوادش بفهمن میبزار دیفقط نبا شهیدرست م یول -

 یروزهاي زندگ نیحرف ا نیشود مزخرف تر یم درست

 ...من است

 تو؟ یچرا روزه ي سکوت گرفت اریسام -

داد بزنم؟؟ چقدر هوار بکشم؟ چقدر اعتراض کنم؟  چقدر

 :ندارمحوصله  گرید

 . گرده یبر م الیناز -

شوم  یگردد نه به من... بلند م یاش بر م یبه زندگ الیناز
 خواهم از کنارش رد شوم که مچ یم

 :ردیگ یرا م دستم

 .اریخوشحالم سام یلیخ -
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 :شوم یم رهیخ مانیدستها به

دونستم عاشقش  یبره، م یدختر دلت و م نیدونستم ا یم -

 یشیم

 داستم پس؟ یخودم نم چرا

 .تولد دوباره یعنی نیتو عاشق شدي و ا -

 :درخشد یم شیچشم هاکنم...  یم نگاهش

 .عاشق شدنت مبارك بابا جون -

 وسط؟؟ نیا ندیب یم یمبارک زیچ

شروع نشده تموم شد... بهتره دلمون و  یبابا... همه چ -

 .میخوش نکن

 :... چشم در چشمستدیا یم

 .از دستش نده -

 :کشم یم قیو نفس عم رمیگ یرا به سمت باال م سرم

 .از دستم رفته -

 .اریبه دستش ب -

 :بندم یرا م میچشم ها... ردیگ یرا قاب م صورتم
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 !اریمن و نگاه کن سام -

 :شود یم شیچشم هاکنم... اشک مهمان  یم نگاهش

 باهاش آروم بودي ؟ -

 :میگو یمکث م با

 .بودم -

 باهاش حالت خوب بود؟ -

 .بود -

پس نزار حسرت بشه ... چون اگه بشه تا آخر عمرت  -

 !نه خوب ینه آروم

 هیدونه... ینامرد پست م هیخواد بابا... من و  یمن و نم -

 که گولش زده... حق داره... حق یعوض

 .داره

بشه... نزار قاب  ادینزار از دست رفته ها ز اریسام -

 به یجاي خال هیبشه... نزار  ادیعکس ز

اضافه بشه ...حسرت بسه... از دست دادن  مونیزندگ
 دختر نیو قاب عکس بسه... ا یبسه.. جاي خال
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خونه... تو قلبت... پس ارزش داره  نیآورد توي ا یزندگ

 .تا برگرده یبکوب واریبه در و د

 اندازم...  یم ریرا ز سرم

بزار تا  هیبرگشت از جونت ما یتنها باشه وقت کمیبزار  -

 .برگرده

روم... خسته.. زار... پر از  یسمت پله ها م به
 دارم، یشوم و چادر نمازش را بر م یدرد...وارد اتاق م

 : میگو یلب م ریکنم و ز یرا روشن م گريید گاریس

 گهیحسرت نشو... تو د گهی... تو دالیحسرت نشو ناز -

 درد نشو... زخم نشو... کابوس نشو...تو

ترش  ی... تو خالادهیز یجاي خال نجای... اای... تو ببمون

 .!..نکن دختر یپام و خال رینکن... ز

شوم... نه خدا  یشنود... نه من آرام م یم الینه ناز و

 .!!..دارد یدست از تماشا بر م

 کدام از زنان شهر چیاز تو عشق ه بعد

 شود ینم رمیدل پ نیا فیحر گرید

 ..یرس ینم ییایکشم که ب یم گاریس
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 .!..شود ینم رمیکشم که بم یم گاریس

 الیناز

کنم  یو آب را باز م زمیر یبرنج را داخل ظرف م ینیس

 :شود یکه مادر جون وارد آشپزخانه م

 !کردي یباز که تو فضول -

 :خندمیم

 .دیاستراحت کن دیمادر جون شما بر ستمیمهمون که ن -

را دور  دشیکنم ، چادر نماز سف یتپلش نگاه م کلیه به
 دارد و یپارچ آب را بر م ده،یچیکمرش پ

 :کند یرا پر م سماور

برو  ایکردم ب یکه تو نبودي من خودم کار ام و م ییوقتا -

 .دختر

 نکیبندم و ظرف برنج را روي س یآب را م ریش
 قابلمه ي خورشت را ریگذارم، ز یم ییظرفشو

 :کنم یکنم ، نگاهش م یم کم

 جوري راحترم. نیخوام کمک کنم ا یدونم، فقط م یم -
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را ماساژ  شیهمان طور که زانوها ند،ینش یم زیم پشت

 :دیگو یدهد م یم

 . مادر یش ریپ _

 :نمینش یکشم و م یم رونیها را ب یاز صندل یکی

 سخته مادر جون؟ ییتنها -

 :کند یم یساختگ اخم

 !زوده یلیسواال واسه تو خ نیا -

 .خوام بدونم یدونم... فقط م یم -

 زيیعادت کرد... به هر چ دیفقط با ستیسخت ننه مادر  -

 . گذره یراحتر م یعادت کن

بندم،  یشود چشم م یتلفن همراهم را که بلند م صداي

 :دیگو یمادر جون م

 .حتما مادرته -

را بر  یشوم و گوش یشوم، وارد اتاق م یبلند م ناچار

 :دارم، مامان است یم

 .سالم مامانم -

 ؟یدلم خوب زیسالم عز -
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 :شوم یآشپزخانه م دوار

 بابا خوبه؟ ؟یخوبم ممنون، شما خوب -

 چه خبر؟؟ مادر جون کجاست؟ زم،یعز میخوب -

 . میزد یبا مادر جون گپ م میداشت ستیخبري ن -

 :خندد... مامان هم... من اما نه یجون م مادر

 .و بهش بده یمامانم و، گوش یخستش نکن -

 .چشم -

را  یبا لبخند گوش رم،یگ یرا به سمت مادر جون م یگوش
 روم ، از یم رونیاز آشپزخانه ب رد،یگ یم

کنم،  یاي سالن را باز م شهیشوم و در ش یرد م راهرو
 برف یزمستان چیسرد است، کاش ه یهوا حساب

گذارم و به درختهاي  یبغلم م ریرا ز می... دستهانبارد
 کنم که صداي مادر یسرما خورده و خشک نگاه م

 :شنوم یرا م جون

 .خوره باز یداره زنگ م تینازي مامان گوش -

 یمادر جون، گوش شیگردم پ یبندم و باز بر م یرا م در
 دایاسم پارم دنی، د رمیگ یرا با استرس م
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لبخند  کیکند، با  یرا درست مثل شب تولد بد م حالم

 شوم و یروم، وارد اتاق م یم رونیب یساختگ

 :دهم یجواب م مردد

 .سالم -

 بغض دارد ؟؟ شیصدا

 ؟؟ییکجا ؟یسالم نازي خوب -

 ي قلبم: شهیزند به رگ و ر یتبر شده و م ینگران

 شده؟ یچ ؟یواسه چ -

 کردم که بهت گفتم؟؟ یمن کار اشتباه -

 .نه -

 کنه؟؟ یپس چرا بهرام تمومش نم -

 دا؟یشده پارم یو ؟؟ چ یچ -

 .و بهت گفتم یدعوام کرد که همه چ یازم ناراحته، کل -

 :دهم یم هیتک یو به پشت نمینش یم نیزم روي

 ... اریبهرام خان هم مثل سام یعنی -
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مخالف  اریاز اول با کاراي سام ستینه نه... اون نامرد ن - 

 ...بود فقط چون ازم قول گرفته بود

 : ختهیبه هم ر زیشکند... همه چ یم بعضش

 تونم کاري کنم واست؟ یمن م -

 ؟؟ینازي تو کجا رفت -

 :کنم یرا پاك م میها اشک

زود دلخوري بهرام خان تموم بشه، بگو  یلیخ دوارمیام -

 شهیشما هم م یگفت ناراحت الیناز

 .قتونیبا رف موافقت

 .دنبالته اریگم... سام یحتما م -

 مانده؟؟ یچه حرف چرا؟؟؟

 برم کاري نداري؟ دیمن با -

 گردي؟ یبرم یخب الاقل بگو ک -

 .امیفردا پس فردا م -

 .دافظباشه خ -

 .خدافظ -
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کشم... از آن ها که آتش  یکنم... آه م یرا قطع م یگوش

 امیباز پ اریزند... سام یم رونیاز قلبت ب

 فمیرا توي ک یحالش خوب است... گوش یعنی نیا داده،
 گردم ، مادر جون در حال یگذارم و بر م یم

 :اش است یچادر مشک برداشتن

 مادر جون؟ دیر یم ییجا -

سر سفره واسه  زيیسطل ماست بخرم با دوغ چ هی رمیم -

 . ستیشام ن

 .رم نمردم که یخب خودم م -

 . یتو امانت زمینه عز -

 :کشم یخندم و چادر را از دستش م یم

خوام برم ، مگه بار اولمه، سوپر مارکت  یمگه کجا م -

 شناسم. یآقا رو م دریو ح

 ...قی...عمبیکند... عج یم نگاهم

 .زمیعز ايیجوري م نیباره ا نیاول -

 :شودیمحو م لبخندم

 چه طوري؟ -
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 .. .شونیسرگردون، دلنگرون، پر -

 :دست کم گرفت دیاندازم... مادرها را نبا یم ریرا ز سرم

نشده زود  کیآماده شم برم هوا هم که هنوز تار رمیمن م -

 .امیم

پوشم، شال گردنم را  یشوم پالتو ام را م یاتاق م وارد
 دارم یه ام را که بر ماندازم و کول یم

لبم را  م،یافتد جلوي پاها یدرست م یهاي صورت دستکش

 :رمیگ یگاز م

 ن؟یشده؟ چرا زل زدي به زم یچ -

 :کنم ینگاهش م دستپاچه

 .فمیافتاد از ک نایا یچیه -

دارد که  ی، حس دارمیشوم و دستکش ها را بر م یخم م و
 رسد... آخ... به یاز دستم به قلبم م

روم، همان طور که دکمه هاي پالتو ام را  یدر م سمت

 :دیگو یبندم م یم

 . ضیدستکشا تو دستت کن هوا سرده تو هم که مر -
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 یتاب نم میشود... دستها یشود... تنفس سخت م ی... نمنه

 ...آورند

 .ستیقدر سرد ن نیا -

به زور لباس گرم تنت کنم دختر؟ تازه  دیمثل بچه ها با -

 . خوب شدي

 .چشم -

کنم... آن حس قوي  ینگاهش دست م ریها را ز کشدست
 زند به یم شتريیشود و با موج ب یتر م

 یشود، پول را به سمتم م یم شتری... ترك هاي قلبم بقلبم

 :ردیگ

 ! دوغ پول دارم هیمادر جون اندازه  -

حبس ابد  میبا دست هم خفه شده؟؟ دستها یخندد... کس یم
 شده اند

 .برو زود برگرد خوره،یخب چه بهش برم یلیخ -

از  میکنم دستها یکنم... حس م یام را جا به جا م کوله
 روم، یم رونیحرکت افتاده، از خانه که ب
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کشم، قرار بود خاطره ها  یم رونیرا از دستم ب دستکش

 ...... قرار بود خاطره همان جا بمانندندیایبا من ن

 یم رهیاز او نماند...به دستکش ها خ زيیبود چ قرار
 نیا زدی... اگر بر زدیاشک ها اگر باز بر نیشوم... ا

اورم... دستکش ها را روي  یرا از کاسه در م چشم ها
 دهم، به یگذارم بغضم را قورت م یم میچشم ها

را دور  گریخاطره د کیروم...  یسطل زباله م سمت
 شود؟ مثل دور یشود نم یحتما حالم بهتر م زمیبر

خواهم دستکش ها را داخل  یخرگوش قشنگم... م انداختن
 کنم برگردم بدون یسطل رها کنم که فکر م

به سمت  یجواب مادر جون را چه بدهم؟ عصب دستکش
 یروم... تلفن همراهم زنگ م یسوپر مارکت م

است... دلم  نیآورم... نوش یم رونیب بمیاز ج خورد،

 :تنگ شده شیبرا

 .سالم -

 فراري حال و احوال؟ اليیسالم گودز -

 ؟یخوبم تو خوب -
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از شر تو راحت بود و خوب نبود؟ امروز  شهیمگه م - 

 و پالتو مو گذاشتم روي فیدانشگاه ک

 .راحت لم دادم الیو خودم با خ تیصندل

 :آزار دهنده تر است هیتلخ از گر لبخندهاي

 .خب خوبه -

 ؟؟یابونیتو خ -

 .رم مغازه یآره دارم م -

 کار؟ یچ -

 .دوغ و ماست بخرم -

 :دیگو یشوم که م یرد م بانایخ از

شوهر کردي اونجا، آره؟؟ شام و بار  یوا... نکنه رفت -

 د؟یاومدي خر یگذاشت

 :خندم یم

 ؟یباز چرت گفت -

 ؟یابگوشت بار گذاشت -

 خندم: یم
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 .برم دیرسه با یاقامون م گهیآره االن د -

 داره؟ لیبیس -

 :خنددیخندم ... م یم

 داشت؟ یچه ربط -

 یکلفت و مشت لیبیاقامون به مرد س یچرا گفت دونمینم -

 یاومد توي ذهنم که داره آبگوشت م

 . و دوغ ازیاونم با پ خوره

 :ستمیا یسوپر مارکت م جلوي

 .نیاي نوش ونهیتو د -

 .ناصر نگرانته -

 :شوند یگم و گور م دهیهاي من از راه نرس خنده

 .بگو نباشه -

شناسمت،  یم ري،یگ یبرگرد نازي، تو اونجا آروم نم -

 و هیبه پدرت بگو به معتضد بگه جوابت منف

 .تموم

 :سوزاند یسرما تا مغز استخوانم را م باز
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 . گمیم -

دو روز از اون شب گذشت... چرا دست دست  ؟؟یک -

 ؟یکن یم

 .باهام حرف بزنه خوادیم -

 ؟یچه حرف گهیغلط کرده ، د -

 برم کاري نداري؟ دی.. من بادونمینم -

زاري واسم، اون قدر  یکه حواس نم یگور بش گور به -

 یو اقات گفت لیبیاز آبگوشت و دوغ و س

 .رفت ادمیو  یحرف اصل که

 :خندم از لحن بامزه اش یم

 ه؟یچ یحرف اصل ،یمن نگفتم تو گفت -

 .ايیحتما تا آخر هفته ب دیبا -

 چرا؟ -

 !نازي یخودت و آماده کن دیبا -

 :دهم یم هیتک وارید به

 شده مگه؟؟ یچ -
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 .یغش نکن ییزایچ هی دنیبعد از د یتالش کن دیبا -

 آقاي معتضد خوبه؟ -

 وانه؟یخندد د یم چرا

 ...آره بابا، اونا به ما چه -

 ؟یروان یگیم یپس چ -

با  یگفتم خودت و آماده کن میریآخر هفته قراره جشن بگ -

 که مثل یمن توي لباس عروس دنید

 !یو ذوق غش نکن یاز خوشحال شمیماه م کهیت هی

 ن؟ینوش یگیجدي م -

 شک داري ؟ شم؟یکه مثل ماه م نیا -

 ؟؟ نینوش -

کنارم  ایزودتر ب گم،ینکن آره راست م یخب بابا قات -

 .باش

 :خندم یبار از ته دل م نیا

 دوارمیخوشحالم واست، ام یلیخ زم،یمبارکه عز -

 .یخوشبخت بش
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 شد چرا؟ نیغمگ شیصدا

 اي؟ینازي م -

 .امیباشه م یمتی... به هر قیتو خواهرم ام؟ین شهیمگه م -

 .ایخوب ب -

 ؟یچ یعنی -

 :ستین یخبري از خنده و شوخ گرید

 ایخوام...با حال خوب ب یچند روز و نم نیمن نازي ا -

 نازي، سر حال و شاد ، غم چشمات حالم و

 .کنه یم بد

... نم اشک را ندیآ یم رونیاز سوپرمارکت ب رزنیپ دو

 :کنم یپاك م

 . نوشمک امیخوب م -

 قول؟ -

 .قول -

 :رود یچه زود کنار م غمش
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من  یعروس یخواست یخب برو اقات برس ، اگه م - 

 .و بزن الشیبیس شیاریب

 :خندم یم

 کاري نداري؟ -

 .زمیخدافظ عز -

 . خدافظ -

رسانم، دستکش ها را  یخودم را به خانه م دیاز خر بعد
 رسد... وارد یباز دستم کردم... باز هوا نم

گذارم،  یرا توي آشپزخانه م دیشوم و پاکت خر یم خانه

 :دیآ یمادر جون به سمتم م

 برو مادر. یگرم ش نیبرو بش -

 ضیشوم ، بعد از تعو یزنم و وارد اتاق م یم لبخند
 یشوم و کنارش م یوارد سالن م میلباسها

 .نمینش

 حال نیهم اصال

 و

 روز نیهم
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 و

 !ساعت نیهم

 اصال

 شبهاي بدوِن بودنت به

 ...لعنت

 اریسام (

 یفشارد و م یشود دستم را م یعابدي ك بلند م مهندس

 :دیگو

همکاري با شما باعث افتخاره، به آقاي معتضد هم ارادت  -

 یهمکاري خوب دوارمیدارم، ام ژهیو

 .میباش داشته

 .نیممنون جناب، همچن -

 دیخدمتتون، هست رمیگ یفردا حتما براي سفارش تماس م -

 گه؟ید

 .بله -

 :دیگو یرود، با لبخند م یسمت در م به
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 خدافظ پسرم، به پدرت سالم برسون. -

 .حتما. به سالمت -

... شومیو خم م رمیگیم زیبندد دستم را به م یرا که م در
 هاي یاز صندل یکیامان از درد... امان... 

و تلفن همراهم  شومیخم م نم،ینش یکشم و م یعقب م را
 تا امروز روزیدارم... از د یبر م زیرا از روي م

را  میاز من خوانده نه جواب تماس ها یامینه پ هنوز
 من فقط رفتن بلدند؟؟ یداده... چرا زن هاي زندگ

بار  کیدهم،  یرا فشار م میها قهیگم شدن بلدند؟؟ شق فقط
 باز هم جواب رم،یگ یشماره اش را م گرید

 :سمینو یم شیمعرفت ... برا یدهد ب ینم

 ینم نمتیب یبالخره که من م اي؟؟ینم ايیبالخره که م -

 بردار اون المصب و بزار نمت؟؟یب

 .میبزن حرف

کنم و سرم را  یرا رها م یکنم،گوش یرا ارسال م امیپ
 گذارم ، ضربه اي به در یم زیکالفه روي م

 :شود یوارد م یخورد، خانم سعادت یم
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 .با شما کار دارن یخانوم هیجناب مهندس  -

 ...پرم یدانم چرا از جا م ینم

 خانوم؟؟ -

 :کند ینگاهم م متعجب

 !بله -

 یرود، در را باز م یروم با ترس کنار م یسمتش م به
 دنید دیروم، به ام یم رونیکنم و آشفته ب

 :دیآ یخونم به جوش م دایپارم دنی... با دالیناز

 باهاتون صحبت کنم. دیسالم، با -

 :زنم یم شخندین

 د؟؟یبا -

 :دیگو یم کالفه

 اتاقتون؟ میبر شهیم -

 یشود... من هم داخل م یروم ، وارد اتاق م یم عقب

 :بندم یروم و در را م

 خب؟؟ -
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آوردم  لیواسش دل یناراحته، من هر چ یلیبهرام ازم خ - 

 نداره، من از کاري که دهیواسه کارم فا

 ..کردم

نگاهش  تیو عصبان تیشوم با جد یم کشیقدم نزد کی

 :رود یقدم عقب م کیکنم،  یم

حق نداشتم  گهیچرا بهرام قهر کرده، م دونمیمن نم یول -

 .دخالت کنم... نازي حق داشت بدونه

 :خورد یم واریشوم... به د یتر م کینزد بیدر ج دست

 االن لطف کردي در حقش؟ -

بست... بعد شما  ینکردم؟؟ اون داشت بهتون دل م -

 شیکردي مثل آشغال بنداز یروزشماري م

 درسته؟ دور

 ؟یدون یمن و م یو بم زندگ ریز یکن یچرا فکر م -

 یخان، من قصد ب اریشما معلومه سام یو بم زندگ ریز -

 جام چون شوهرم نیندارم، اگه ا یاحترام

 زيیکنم، چ یخواسته به خاطر دخالتم عذرخواه خواسته،
 به خاطر بهرام یول دونمیکه خودم الزم نم
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 .خودم به خاطر شما خراب نشه یتا زندگ اومدم

 یبهش؟؟ تو از من چ یگفت ایمن معلومه؟؟ چ یزندگ یچ -

 بچه؟ یدون یم

 :کشم یم میکشد... کالفه دستم را توي موها یم قیعم نفس

کارخونه در حال  نیکه ا نیا د،یزاریاز خانوما ب نکهیا -

 که پدرتون نیود و شما بدهکار... اسقوط ب

طعمه بود... درست  هیهم  دایو نکهیگذاشته بود... ا شرط
 اي هم مونده؟ گهید زیمثل نازي... چ

 :چدیپ یام م نهیدر کل س درد

 ؟؟یحال بد مو گفت لیدل ؟ینفرت مو گفت لیاون وقت دل -

 ؟یحال االنم و گفت ؟؟یگذشته مو گفت

 ...من -

 :میگو یم تند

 اره؟؟ د؟یهان؟؟ شما زنا فقط حرف زدن بلد ؟؟یچ تو -

 :لرزد یاز ترس م شیصدا

 االن فقط من شدم مقصر؟ -

 شود: یم کیروم... نزد یکنار پنجره م یعصب
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درست  یهمه چ د،یقدر ناراحت نیا یاز چ دونمیمن نم - 

 رفت بهرام گفته بود قراره تمومش شیپ

 دیوسط شد نیدونم ا ی... به جاش من تموم کردم، م دیکن

 .دیدیرس زینامرد اما به همه چ

 :بندم یزنم و چشم م یم شهیام را به ش یشانیپ

 .رونیبرو ب -

من بود... من  قینازي رف دیبدون خوامیم یرم.. ول یم -

 نتونستم چشم ببندم و فقط نگاه کنم

شو  اهاینتونستم صبر کن رو نمینابود شدنش و بب نتونستم
 هري... اون دوست دیبعد شما بگ نهیبا شما بب

 .خان اریسام منه

 :میگو یحال م یب

 دوستت االن کجاست؟ نیا -

 :شود یم یپر از ترس و نگران شیصدا

 ...معدتون د؟؟یشما خوب -

 ازش خبر داري؟ -

 مگه مهمه؟ مد،ینه... امروز کالسم ن -
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 .رونیبرو ب -

 شما حالتون خوبه؟ -

 آورده...دهانم تلخ شده: میرا به رو میها نامردي

قهر و تموم کنه،  نیا دیمن اومدم... بگ دیبه بهرام بگ -

 ...من حق داشتم نگران دوستم باشم دیبگ

که به بهرام دادم عمل  یبه قول دیبا دمیشا دونمیخب نم یول

 .گفتم ینم زيیکردم و چ یم

 :در حال تا شدن است میزانوها

 بهش؟ دیگ یم -

 :شنوم یصداي بهرام را م یول نمیب یشود... نم یباز م در

 اومدي؟ یتو ک -

ي  شهیمن هنوز به ش یشانیرود، پ یعقب تر م دایپارم

 :دهیسرد چسب

 . حالشون بده -

 بهش مگه؟ یگفت یچ -

جان بر  ی... بردیگ یرا م می... شانه هاشودیم کینزد

 :گردمیم
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 .بگو زنت بره خودتم برو -

 چه قدر عرق کردي تو ؟ -

 یم دای، به سمت پارم نمیبنش یکند روي صندل یم کمک

 :رود

 شده ؟ یچ -

 کنم؟ یعذرخواه امیب یمگه نگفت -

 کرد؟ شیشکل نیتو ا یعذر خواه -

 .من اومدم حالشون خوب نبود -

 :زنم یحوصله داد م یب

 .رونیب دیبسه... بر -

 :دیگو یرود... بهرام م یم دایپارم

 دکتر؟ میبر -

 .گمیم رونیبرو ب -

 دوسش داري؟ -

 شومیبلند م رد،یگ یاوج م میکند... عصبان یفوران م درد

 ...اش نهیزنم تخته ي س یو محکم م
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 :اورم یزن طلب کارش را هم سر او در م یتالف

به  دیهم داره؟؟ اره؟ مگه گند نزد یفرق گهیمهمه؟ مگه د -

 مگه فاتحه ي من و ؟یهمه چ

 د؟ینخوند

 :دیگو یباور م نا

 ...تو یعنی...اریسام -

 :شودیم شتریزنم... درد ب یاش م نهیتوي س باز

 یکنه که چ یعذرخواه یفرست یچته؟؟ زنت و م ه؟؟یچ -

 خودت جبران بشه؟ یبشه؟؟ دهن لق

 اره؟؟

کار آبرو و اعتبار من و پدرم رو به خطر  نیبا ا تو
 کردي اومدي ابرو دیاون دختر و ناام ،یانداخت

 ینیزدي چشمش و کور کردي، تو حق خبرچ یکن درست

 .بهرام ینداشت

 یمقابلم م میرا به حالت تسل شیچسبد... دستها یدر م به

 :ردیگ
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دونستم دوسش  یحق با تو... اروم باش... من ... من نم - 

 ...دمی... نفهمدمی... ندیداري... نگفت

 ...دمینشن

 یم میرا به زانوها می... دستهاشودیاز درد خم م کمرم

 :رمیگ

 ...برو گمشو بهرام -

 :کشم یزنم و داد م یپسش م یعصب رد،یگ یرا م میبازو

 .ولم کن -

دونستم بهش عالقمند  یداداش؟؟ من نم یچرا نگفت -

 ... تو تمامیکردم بتون یشدي... فکر نم

 یبره ، گفت دیبا یخوام گفت ینم یگفت الیبودن ناز روزاي

 ..دمیاز دوست داشتنت ند یچی.... من ه

 ؟؟ی... که چديیحاال که د -

بده... اصال من...  حیباهاش حرف بزن... توض -

 ...دایپارم

 .... گند زدي بهرام گندستشی... نستین -

 ست؟ین یچ یعنیکجاست؟  -
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 .رونیپرتت کنم ب ای رونیب ريیم -

 .بزار برسونمت خونت ستیحالت خوب ن -

 رونیو ب دیگو ی... باشه اي مرمیگ یم میرا با دستها سرم
 زنم و یرود.... از درد بالخره زانو م یم

ندارند. .. با  ی... کابوس ها تمامنیکف زم نمینش یم به

 .باور کردم شتریپست بودنم را ب دایي پارمحرف ها

 کشم یاگر درد م ستین هیجاي گال"

 .!!.. "رسم مردهاست نیقرن آزگار هم صد

☆☆☆☆☆☆ 

 سالم

 راحت التونیعنوان ندارم خ چیکش دادن رمان و به ه قصد

به آخر رمان نمونده، عجله نکند به اونجا که شما هم  ادیز
 میرس یم دیخوا یم

 نقد تند داشتم هی روزید

 فرق داره درسته؟؟ نیبا توه نقد

نخونه من که  ستیکنه کابوس خوب ن یفکر م یکس هر
 مجبور نکردم کردم؟؟ شما همه خودتون
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 .دیکه هست دیدار لطف

تا  دیندارم در مورد کابوس و قلمم و شا ییادعا چیه منم

 . سمیننو گهید شتریب ایو  گهیسال د

ده پست از کابوس حذف شد چون حس کردم  کینزد
 کنه. من همه ي تالش مو یتون نم یراض

 .تون نکرد من شرمنده یکابوس کردم اگه راض واسه

 الیناز

ر هر دو سوا نیبراي مراسم نوش یلباس مجلس دیاز خر بعد

 : پرسد یم نیکه نوش میشو یم نیماش

 خب مادر جونت خوب بود؟ -

 .سالم رسوند -

 باز که تو فکري ؟ هیچ -

 ه؟یواسه حرف زدن چ اریفهمم اصرار سام ینم -

 ؟ یدونه برگشت یبگم، م یواال چ دونمینم -

 .دونمینم -

 . بزار مراسم من تموم بشه بعد بهش فکر کن -
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را  نیخورد همان طور که نوش یهمراهم زنگ م تلفن

 کنم و بدون نگاه به شماره جواب ینگاه م

 :دهم یم

 بله؟ -

 ...زنم یم خی

 بابا؟ یسالم دخترم خوب -

 ینگران م نیکنم... نوش یرا نگاه م نیفقط نوش مات

 :پرسد

 ه؟یک -

 :دهد جوابش را بدهم یصداي آقاي معتضد اجازه نم و

 رو در رو باهات حرف بزنم؟؟ ديیاجازه م -

 :حبس شده نهیدر س نفسم

 جان؟ الیناز -

 بله؟ -

 یعذرخواه خوامیکنم ، فقط م هیو توج زيیچ خوامینم -

 .ستیکنم کاري که پسرم بلد ن
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 یکنم، چه جواب یمرد حس م نیرا در صداي ا بغض

 را دوا میدردي از دردها یبدهم؟ عذرخواه

 کند؟ یم

 زیآقاي معتضد، بهتره همه چ ستین یبه عذرخواه ازيین -

 .میو فراموش کن

 ؟یاگه خواهش کنم چ -

 :کنند یتا قلبم را محاصره م یهاي لعنت بغض

 گمیفقط م د،یخواد شما خواهش کن یمن... من دلم نم -

 . بهتره تموم بشه

و  ییزایچ هیفقط بزار من  زم،یتموم شده بدون عز -

 .بدم حیتوض

کند  یکند و مدام با اشاره سوال م یکالفه نگاهم م نینوش

 :میگو یکه م

 ام؟؟یکجا ب -

 :شود یآقاي معتضد شادتر م صداي

 .خونم ایب -

 . چشم، خدافظ -
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 .خدافظ دخترم -

 م،یگو یم نیرا براي نوش زیکنم و همه چ یرا قطع م تلفن
 یبار مخالفت نم نیدانم چرا ا ینم

 :کند

 . آدرس بگو برسونمت -

 کارم درسته؟ یعنی -

باشه. دل  اریاگه پدر سام یاره، پدرها احترام دارن، حت -

 پس برو ،یبشکن دیوقت نبا چیپدرو ه هی

 ! هیحرف حسابشون چ نیبب

 نیرا در آن خانه بگذارم، نوش میپا گریکردم د ینم فکر
 اممیکند من هم پ یکه جلوي خانه ترمز م

 یم رتریدهم د یکنم و خبر م یبراي مامان ارسال م را
 شوم، یم ادهیلرزد اما پ یروم، دست و دلم م

 یشود، زنگ را م یم شتریرود استرس ب یکه م نینوش
 کنم، صداي سوسن یزنم... مقنعه ام را مرتب م

 :شنوم یرا م خانم

 .سالم قشنگم خوش اومدي -
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درونم  زيیشوم چ یکه م اطیکند ، وارد ح یرا باز م در

 ...افتد یم قیشود، نگاهم به آالچ یذوب م

آقاي  دنیروم و با د یسوزد، از پله ها باال م یم قلبم

 : دهم یروم و سالم م یمعتضد جلو م

 .تو بابا جون ایسالم دخترم، ب -

 ست،ین اریشوم ، خبري از سام یوارد خانه م ریبه ز سر
 حس یکند و من ب یسوسن خانم بغلم م

نشان دهم ،  اديیشده ام که واکنش ز حرف ها نیاز ا تر
 یبا تعارف آقاي معتضد هر دو روي کاناپه م

 :پرسد یکه م نمینش

 زم؟یحالت بهتره عز -

 .خوبم ممنون -

 :اي کدفعهیسرد شده ام من... چه محکم شده ام  چه

دخترم ،  دمیمممون که اومدي،من همه جوره بهت حق م -

 .خوام یو ازت معذرت م ممیمن تسل

به حالت ندارد دارد؟  یحق هم به تو بدهند فرق یگاه

 :شکنم یسکوتم را نم
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بگم، از  یزندگ نیاز کجا شروع کنم، از کجاي ا دونمینم - 

 .بگم اریکجاي زخم و درد سام

دهم تا بغض ها از  یرا روي هم فشار م میها دندان
 شوند: دیشکستن نا ام

و  نیتر یخوام بزنم شخص یکه م ییگفتن حرفا -

 تو رو یمنه، ول یمسائل زندگ نیتر یخصوص

 .دونم ینم بهیغر گهید

 :شده دهیچیام دور مچم پ یلعنت فیهم بند ک باز

دونستم  یهمسر سابقم، به اصرار پدرش زنم شد، چه م .. -

 دونستم یچه م گس،یدلش جاي د

 ی... چه مدهیبعد از ازدواج واسه ما جواب نم عشق
 میچند ماه از نامزد ست،یدونستم کنار من خوش ن

اومد...  یآورد کنار نم یکرد بهونه م یم تی... اذگذشت
 تلخ نبودم سرد اریمن مرد بدي نبودم مثل سام

و بلد بودم... روز اي  ی... محبت کردن و مهربوننبودم
 چند نکهینبود ، اما من دوسش داشتم ... تا ا یخوب

تونه  یخواد ادامه بده.. گفت نم یبعد گفت دلش نم وقت

 !گسی... اما بازم نگفت دلش جاي د
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و پر درد... دستش را روي قلبش  قیکشد... عم یم نفس

 گذارد و هراس هم به حال بدم اضافه یم

 :شود یم

 حالتون خوبه ؟ -

 :درد دارد لبخندش

 میدیاون روزا فهم ريیتوي کشمش و درگ زم،یخوبم عز -

 یبارداره، درسته زورگو و خشن نبودم ول

تونستم اجازه بدم بچه رو  یخواست نم یمن و نم اگه یحت
 با اومدن دیگفتن شا هیبق یسقط کنه... حت

 یول مون،یسر خونه زندگ میفرق کنه... رفت یهمه چ بچه
 بهش تا دادمیحواس مو م دیاي؟ با یچه زندگ

تا به خودش برسه... چند ماه که  ارهیسر خودش ن ییبال
 کنار اومد انگار مهر بچه یگذشت انگار با همه چ

اومد  ایکرد به هر حال مادر بود... سامان که به دن ارومش
 دونمینه نم ایکرد  یحالش بهتر شد ... تظاهر م

آروم بود... اما عاشقانه  یسرگرم بچه بود... زندگ یول

 ...نه... تنها نقطه ي اتصال من و اون سامان بود

 کند: یزجر زمزمه م با
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و  اریچهار سالش بود که مرجان سام سامان.. سامان - 

 شد، ونهید مد،یبار کنار ن نیباردار شد، اما ا

کاري کرد تا بچه رو بندازه، اما نشد ... خدا  هر
 یروز دعوا باال گرفت قسم خوردم اگه بالئ هینخواست... 

 ...زارم... گفت شرط داره یزندش نم ادیبچه ب سر

دهم  یگوش م شیحرف هابه  یکند، با ناراحت یم سکوت
 یاز عرق شده، ادامه م سی، صورتش خ

 :دهد

دردسر طالقش  یب اریاومدن سام ایبعد از به دن دیگفت با -

 از ییتونستم. .. تنها یبدم... من نم

نوزاد، از  هیاومدم، اونم  یبچه بر نم هیبزرگ کردن  پس
 اریخب... دوسش داشتم... بهش گفتم سام یطرف

... قبول کرد ... دمیش مبزرگ شد و از طالق کمی که
 به خاطر بچه هاش، آخه ایبه خاطر من...  دونمینم

که بزرگتر شد  اریبود... سام شتریبه سامان ب شیدلبستگ
 اي گهیش با مرد دارتباطمن کم کم متوجه ي 

 .شدم
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 یم میکشد، اشکها یبندد... از من خجالت م یم چشم

 شد یقدر نامهربان نم نیمادر که ا زد،یر

 :اندازم یم ریکند سرم را ز یشد؟ نگاهم که م یم

متوجه شدم،  ریبودم که د ریاون قدر درگ دیشا دونمینم -

 هیبهم گفت  اریروز سام هی یوقت یحت

 ... مردي

 نهیشود، به سمت شوم یتواند ادامه دهد، از جا بلند م ینم
 یرود و قاب عکس سامان را برم یم

 :دهد یپشت به من ادامه م دارد،

 ییآقا هی یستیکه ن ییبهم گفت بابا وقتا اریروز سام هی -

 یجا و مامان من و با سوسن م نیا ادیم

 یاشتباه م دیشهر بازي باور نکردم... گفتم شا فرسته
 رو زایچ یلیمن خ اریکنه... خودم و گول زدم اما سام

 شهیهم یبود... ول دهیمادرش و د انتیبود... خ دهیچشم د با
 کنه... نذاشتم باور کنه یگفتم اشتباه م یم

بود  دهیو د ییزایچه چ دونمیکردم فراموش کنه... نم یسع
 از یبود ول یپسر باهوش اریبود... سام دهیو شن
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باره نزد...  نیدر ا یبا من حرف گهیروزي به بعد د هی

 دهیو فهم یدرست همون روزي که خودم همه چ

خودم  ده سالش بود و سامان چهارده سالش که اریسام بودم
 .. اونم از خدادمیبه مرجان گفتم طالقش و م

و به روش آوردم که فکر  انتشیقبول کرد... خ خواسته
 یگفتم به خاطر بچه هام ازش م ینکنه احمقم ول

خواست  یکه بره که بره... روزي که م ی، به شرط گذرم
 بود، دهیمکالمه شو با اون مرد شن اریبره سام

هاش و... و  دنیمداراش و قربون صدقه هاش و خند قدار

 ...ایمادر دن نیوفا تر یشد ب اریزن من براي سام

 یگفت چقدر زنا بدن... چقدر ب یاز همون بچگ اریسام
 وفان. .. گفت و گفت و کاري از دست من بر

کرد که  یباور م شتریشد ب یدلتنگ مادرش که م ومد،ین
 دلش واسه یحت گفتیزنها همشون بدن چون م

 .پس اصال دلم ندارن شهیتنگ نم من

بودم  دهیندارد... باورش سخت است ... ند یتمام میاشکها

 ...مادري نیام همچ یتا امروز زندگ
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رود... دلم براي  یپري جانش براي من در م مامان

 ...گرددیترکد، آقاي معتضد بر م یم اریسام

شوم و به سمتش  یسرخ سرخ است... بلند م شیچشم ها

 :روم یم

 .دیقدر خودتون و زجر ند نیا گهیبسه د -

... اون طاقت یمن و ببخش اریسام یبتون دیبگم ، شا دیبا -

 عذاب وجدان و نداره، نگاه به نیا

اتفاقم  نیا ده،یمورچه نرس هینکن تا حاال آزارش به  شیتلخ

 .با اصرار من افتاد

 ... شود ید ماندازم... تپش قلبم تن یم ریرا ز سرم

 یکرد ، م یمدام سرزنشش م اریسامان که دل بست سام -

 گفت بابا رو نگاه کن... وضع خودمون

 !شد واي به حال مارسا نی... اون که مادر بود ا نیبب و

من... دلم... قلبم... احساسم مقصر  یحق داشته ول اریسام
 پدر و پسر نیدلم براي ا م؟؟یبود مینبود

 :کند یم ادیرا ز زمشیگرفته ... آقاي معتضد هم ه آتش
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کرده  شیروزي که سامان تصادف کرد مارسا عصبان - 

 تمام اون مدت باهاش بود اریبود... سام

 اریاحساس سام ننیب یم گهیمرد د هیمارسا رو با  یوقت
 اون شه،ی... حال سامان خراب م رهیگ یقدرت م

کنه ، که  یم ینندگ... اون قدر با سرعت را رهیتند م قدر
 هم جواب اریاصرار و دست و ما زدن هاي سام

جون داده... اونم  اریي سامچشم ها... سامان جلوي دهینم
 من حق اریدختر... حاال تو به سام هیبه خاطر 

 قدر داغون باشه؟؟؟ نیا نداره

... نه به خاطر زدیر یم میکنم... اشکها یم نگاهش

 ... مرد نیهمه درد براي ا نیخودم... به خاطر ا

درد  اديیبزرگ است، ز اديیکه غمش ز اریسام براي

 :دیگو یدارد، آقاي معتضد با بغض م

 شهیحق داره، نکنه نم اریگفتم نکنه سام یبا خودم م یگاه -

 تو یوقت یاعتماد کرد ول یزن چیبه ه

بازم به  دمیو نجابتت و د یخانوم یوقت دمیمادرت و د و

 .حق ندادم اریسام

 :زنم یلب م یبدبخت به
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 .گمیم تیمتاسفم... تسل -

 ...کند یقاب عکس نگاه م به

 ...کشد یم آه

 ...کشم یم درد

 ...کند یم نگاهم

بود واسه غرق نشدن واسه کم  زیدستاو هیفقط  دایو -

 بود مثل یکیهم  دایمن... و شیپ اوردنین

 .به احساسش پر و بال داد اریو متاسفانه بازم سام مادرش

کند توي همان  یکند و پرت م یقلبم را از جا م دایو اسم

 :یآتش لعنت

 یتا آخر عمر تنها بمونه ، نم اریخواستم سام یمن نم -

 یخواستم با اون احساس زجر بکشه، نم

بشه کار، من که سر و سامون  شیهمه ي زندگ خواستم
 ريیمن که عاقبت به خ دمیگرفتن سامانم و ند

 دینبود؟ با نمیو خوشبخت بب اری.. حقم بود سامدمیو ند اون
 دیکردم احساسش و نابود کنه، با یتالش م
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کردم، با تموم زخم و دردي که از مادرش  یم کمکش

 زيیکردم واال چ یفکر م اریمثل سام دیداشتم نبا

مجبورش  شیموند، ارث و بهانه کردم، بدهکار ینم ازش
 اریکرد قبول کنه ... تو انتخاب من بودي و سام

 ...کرد قبول

 ستادهیمقابل هم ا نهی... هر دو جلوي شومردیگ یم نفس
 یشوم... دلم کم یم رهی... به آتش خمیا

 ی... حق نمدهیپدر درد کش نیبه ا دهمیگرفته... حق م آرام
 ... اما قبول داري دل مناریدهم به نفرت سام

 بود؟؟؟ نیگناه تر یوسط ب نیا

 به پسر من حق بده دخترم باشه؟؟ -

 ..." شیدادم برا یمن که جان م "

 شیبخش یاگه نم یاگه ازش متنفري بهش نگو... حت یحت -

 عذاب نی... نزار ادمیبهش بگو بخش

 یتون یکنم اگه م یدرد اش اضافه بشه ازت خواهش م به

 !ببخش

صداي پر  دنیبا شن ده؟؟یبرف بار یبه حال در دل کس تا

 ...بارد یمرد توي دلم برف م نیاز درد ا
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خواهد التماس مرا بکند، دستش را  یزنم... دلم نم یم خی

 خودش را یبه سخت ردیگ یبه دسته ي مبل م

کند و درست همان لحظه قاب از دستش  یمبل رها م روي
 یاش ترك م شهیافتد و ش یروي پارکت م

 :نمز ینگران کنارش زانو م خورد،

 د؟؟یپدر جون خوب -

 :زند یکند... لبخند م یم نگاهم

 !خوشحالم که دوباره شدم پدر جون -

 :زندیر یم رونیب میچشم هاشوند و از  یذوب م برفها

 همه غم. نیمتاسفم واسه ا یلیخ -

 :دیگو یبندد... آرام م یم چشم

مهم که دلم  یلیحرف خ هیحرفاي من تموم شد، مونده  -

 از زبون خودش بشنوي بعد خوادیم

قابل احترامه  ريیبگ یمی، هر تصم ريیبگ میتصم

 . واسمون

حق بدهم تمام و  نکهیآرام تر. ..نه ا یلیآرام شده ... خ دلم
 کمال اما آرام ترم ، دستش را روي
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 :دهدیفشار م قلبش

 کنم؟ قرصاتون کجاست؟ کاریمن چ -

 :دیگو یشود و م یم رهیقاب عکس سامان خ به

 .نترس خوبم -

کنم،  یشوم و سوسن خانم را صدا م یترس بلند م با

 :دیا یم رونیهراسان از آشپزخانه ب

 شده؟ یچ -

 قرصاشون کجاست؟ -

 :زند یدستش توي صورتش م با

 خدا مرگم بده آقا باز قلبتون؟ -

 :کند یم نگاهم

 !توي کشوي اتاقشه -

 شیرود، بازو یپاهاي دردناکش آهسته به سمت پله ها م با
 :رمیگ یرا م

 .دیاریاب ب وانیل هیشما  ارمیمن م -

 .مادر یرشیپ -
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شوم، تنها  یو به سرعت وارد اتاق م رومیپله ها باال م از

 کنم و قرص ها را یکشوي اتاق را باز م

شنوم، با ترس  یدارم که صداي بسته شدن در را م یم بر
 ام را نهیبغض س اریسام دنیگردم و با د یبر م

 :و نگران شانیزند، حالش بد است، پر یم چنگ

 .بده من قرصا رو -

اما مجسمه شده ام... مات... پرت... دلتنگ... و چقدر  من

 ...واضح تر شده شیچشم هادردهاي 

 یآورد و کالفه م یو دستش را باال م شودیتر م کینزد

 :دیگو

 . گهیچرا ماتت برده بده من د -

.. به سرعت گذارم . یقرص ها را کف دستش م لرزان
 کند و یرود... در را باز م یبه سمت در م

 :دیگو یبرگردد فقط م نکهیا بدون

 .امیبمون م -

و روي تخت سقوط  شودیخم م میرود... و زانوها یم و
 و یدانم حرف اصل یکنم... آرامم اما نم یم
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 اریکشد که سام یچه قدر طول م دانمی... نمستیچ مهم

 و دهیداغان... رنگ پر... خسته... شودیوارد اتاق م

 : ستمیا ی... مختهیهم ر به

 خوبن؟ -

هاي دوست  یزند... همان مشک یرا چنگ م شیموها

 :را یداشتن

 خوبه. -

ببخشم و بروم که  دیام؟؟ به احترام غمش با ستادهیا چرا

 ...شود یم کیشود؟؟ نزد یبروم؟؟ م

براي عقب رفتن  یتر... و من راه کیتر... نزد کینزد
 یفشار م میرا روي لبها میندارم... فقط دندان ها

 :دهم

 تو؟؟ یخوب -

 و آرام تر شود؟ رمیرا بگ شیاز دردها یشود کم ینم چرا

 .خوبم -

درست مثل  زندیر یو مزاحم م یاشکهاي لعنت نیا و

 ...زيییبرگهاي پا
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 و گفته اره؟؟ ی... بابا گفت همه چییجا نیدونستم ا ینم -

 خواسته بدانم؟؟ چرا الل شده ام؟؟ ینم

 ال؟؟یناز -

 :زند یچقدر قشنگ اسمم را صدا م یبدان اگر

 بله؟ -

زنم...  یجوري دست و پا نم نیبه خاطر بابام و بخشش ا -

 گور باباي کارخونه، گور باباي پول،

 !باباي طلبکار گور

کنم  یبا بهت نگاهش م دیآ یکه به سمت مقنعه ام م دستش
 و باال ردیگ یمقنعه ام را م نیی... پا

کند و به سمت  یتوي دستش مچاله م یآورد... کم یم

 :کند یرا پاك م میآورد... اشکها یصورتم م

 رو دختر خوب... ! نایا زینر -

مرد  نیهمه درد حقش نبود... دل ا نینبود خدا ... ا حقش
 سخت کرده... سنگ کرده... بد یرا زندگ

 :فهمم یم شیچشم هارا از برق  نی... مهربان است اکرده

 . من... من بابت گذشته تون متاسفم -
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کشم، "دلم براي  یم قیکند... نفس عم یام را رها م مقنعه
 سوزد" ... روي تخت یم مانیدلها

 یکنم .. لبخند م یگردم و نگاهش م ی... بر مندینش یم
 زند؟ دستش را یم یرا ک یزند... حرف اصل

 :بروم دیاما من با نیبش ینعی نیزند ا یتخت م روي

 !غما موندگارن یبعض -

 شود؟؟ یخشک م یي اشک ک چشمه

 !شنیداغا سرد نم یبعض -

 :خدا صبر بده آخ

همه ي قلبت و  یبخواه نکهیها بدون ا نهیک یبعض -

 .رهیگیم

 ...... با نفوذ قیکند... عم یم نگاهم

 .الیببخش ناز -

 بوده نه؟؟ نیالبد هم یاصل حرف

خواهد روشن  یآورد... م یم رونیب بشیرا از ج گاریس
 یکند که با نگاه کردن به من منصرف م

 :شود
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 !یهست یخوب یلیتو دختر خ -

 توانند بزنند؟؟ یکه توي قلب هستند چاقو هم م ییآدمها

 سکوتت؟ نیکار کنم با ا یمن چ -

اش  دهیرا از رنگ پر نیشود... درد دارد ا یبلند م باز

 :فهمم یم

 !بود میحماقت زندگ نیکردن با احساس تو بزرگتر بازي -

 :شود یتر م کینزد

 !میغلط زندگ نیبزرگتر -

 ر؟یلحظههاي نفس گ نیشود ا یتمام نم چرا

 .ببخش غلط مو -

 یم شیبار ن نیبراي هزارم بیرا همان مار بدترک قلبم

 :زند

 .ببخش حماقت مو -

 :زنم یبروم... ببخشم و بروم... با بغض لب م دیبا

 .باشه -

 ...زدیر یلرزد... دلم م یام م چانه
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 باشه؟ یچ -

 :کشند یرا روي نبض احساسم م چاقو

 .دمیبخش -

اندازد...  یم ریبندد، سرش را ز یهاي قشنگش را م چشم
 کند، سرش را باال ینفسش را فوت م

 :کند یغرقم م شیچاله ها اهیآورد و س یم

 از ته دل؟ -

 تونم برم؟ یم -

 .جواب مو بده -

 :اش یهاي مشک لهیاز ت رمیگ یم چشم

 .بله از ته دل -

 :زند... از ته دل یم لبخند

روزگار  نیدل مهربونت باش تو ا نیممنون... مواظب ا -

 نامرد، همه ي حرفا رو بابا زده من فقط

 .تونم بگم ببخش یم

 وجدانش آرام شد؟ یعنیتمام و برو؟؟  یعنی نیا
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 خدافظ -

زند  یکه م میصدا ند،یآ ینم میروم... پاها یسمت در م به
 شوند: یفلج م

 ال؟؟یناز -

 :شود یخشک م رهیروي دستگ دستم

 قدر متنفري؟ نیقدر از من فراري شدي؟؟ ا نیچرا ا -

مرد متنفر شوم؟ نه... کار  نیتوانم از ا یمگر م تنفر؟؟

 :ستیمن ن

 .ستمیمتنفر ن -

 :میگو یکشم و توي دلم م یم نییرا پا رهیدستگ و

 .هنوز عاشقم -

 شکل گذشتم از عشق نیتر زيییبه پا من

 روزمیحادثه ي د نیزتریغم انگ اي

 ندازه هنوز یتو م ادیشهر من و  همه

 !.!.. سوزمیشهر به آتش نکشم م نیا اگر

 اریسام
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را بزنم و خودم را  یتوانم حرف اصل یچرا نم دانمینم

 رود کالفه یم رونیخالص کنم، از اتاق که ب

روم صداي  یکه م رونیکشم ، ب یم میرا توي موها دستم
 شنوم ، از پله ها یحرف زدنش را با بابا م

کنند، بابا  یگردند و نگاهم م یروم، هر دو بر م یم نییپا
 باالي سرش الیو ناز دهیروي کاناپه دراز کش

معصوم  شهیصبور و مهربان، مثل هم شهیمثل هم ستاده،یا
 کند، ینگاهم مبابا دلخور  ،یو دوست داشتن

بار هم  کیجمله اي که تا االن  نیکه از پس گفتن ا دهیفهم
 ام... بلدش امدهیتکرارش نکردم بر ن

است؟؟  ییزهایچه چ قایي عاشقانه دقحرف ها... ستمین
 م؟؟یقدر از احساس خال نیچرا من ا

 :دیگو یو رو به بابا م ردیگ ینگاهش را م الیناز

 .حالتون زودتر خوب شه دوارمیبا اجازتون، ام -

 یکند و م یرا نگاه م می، من مات و تسل دیبابا باز نا ام و

 :دیگو

 .باهات حرف داشت دخترم اریسام -
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 الیپسر، ناز یده یداري از دست م دیگو یبا نگاهش م و

 :دیگو یاما م

 . دمیمن بخش دم،یحرفاشون و شن -

 :دیگویبا درد م بابا

جا به قراري که با  نیچه بري من تا هم یتو چه بمون -

 کنم چون اون یگذاشتم عمل م اریسام

ادامه ي صادقانه اي  ینداشت ول یشروع خوب اگرچه
 گهیپردازم و د یرو م شیداشته. پس من تمام بده

 یمعامله نم یو عاطف یموضوع احساس چیبابت ه هرگز

 .ازت گرفتم یکنم چون درس بزرگ

 ید... فقط نگاه ... و بعد فقط مکن یبه بابا نگاه م مات

 :دیگو

 .خدافظ -

شنوم بابا  یرود ... صداي بسته شدن در را که م یم و

 :دیا یبه سمتم م یعصب

دوسش داري؟ چرا الل شدي  یچه مرگته تو؟؟ مگه نگفت -

 یحاال که برگشته حرف اصل ار؟یسام
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 .بزن و

 .چه طوري بگم... کم اوردم دونمی... نمشهینم -

 .دنبالش پسربرو  -

به  نمیب یرسم م یروم، به کوچه که م یسمت در م به
 را بسته ، شیچشم هاداده و کهیت وارید

 یشود به سمتش م یم نییاش تند باال و پا نهیي س قفسه
 یقدر م نی، چرا ا ستمیا یروم، مقابلش م

 لرزد؟؟؟

 ال؟؟یناز -

کند راه براي عقب  یکند و نگاهم م یچشم باز م هراسان
 را به میاز دستها یکیهم ندارد،  رفتن

 :میگو یگذارم و م یدرست کنار سرش م وارید

 .میحرف بزن نیتو ماش میسردته بر -

سوار  دیا یکشم... همراهم م یو م رمیگ یرا م فشیک
 بندم، پشت یشود در را م یکه م نیماش

 شیدستها کنم،بهیو بخاري را روشن م نمینش یم فرمان

 :کنمینگاه م
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 دور؟ یدستکشارو انداخت -

 :خندم یکند، م یو متعجب نگاهم م گرددیم بر

 ه؟یچ -

 !فمهینه توي ک -

 : شوم یم رهیرو به رو خ به

 .هیباز جاي شکرش باق -

 :ستین هیتلخ شوم االن وقت گال خواهمیمانده، نم مات

 یکنیتمام ماجرا قضاوت م دنیو فهم دنیبدون شن شهیهم -

 ؟ ريیو م

 ...دایپارم -

 :دهم یم هیتک شهیش به

 دونست؟ یو م یهمه چ دایپارم -

 .آره -

 :کنمیو باز نگاهش م رمیگیگاز م یرا عصب لبم

 بار؟ هی ديیچرا از خودم نپرس ؟یدون یاز کجا م -

 :دیگو یم صادقانه
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 . اعتماد نداشتم -

 : کنمیرا کالفه فوت م نفسم

زود  تیبه بعد توي زندگ نیحاال که گذشته ، اما از ا -

 .و نبند، قضاوت نکن یپرونده ي همه چ

 :کند یو دلخور نگاهم م معترض

 االن بدهکارم؟ -

 :زند یم یبرق خاص شیچشم ها شودیکه م دلخور

 .نه طلبکاري -

 : اندازد یم ری... سرش را زشودیآرام م شیچشم ها

 !ستمیبد که من احساسات خرج کردن بلد ن یلیخ -

 :کند فقط نگاه ینگاهم م مات

 .نبود نیاگه زبون چرم و نرم داشتم االن وضع ا -

 :شکند یرا نم سکوتش

چقدر دنبالت گشتم؟ امروز  یدون یخبر م یب یکجا رفت -

 دنبال یگفته برگشت دایبهرام گفت پارم
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بودم واسه حرف زدن که انگار بابا از من زرنگ  فرصت

 . تره

 :کنم یو تند... نگاهش م قیکشد... عم یم نفس

... صاف و صادقم الینقشه ندارم ناز گهیو د من نیبب -

 ... باور کنیخواست یهمون طوري که م

دلم  گهیبه بعد د ییجا هینقشه بود از  ییجا هیتا  یچ همه
 خواست نقش بازي کنم، ببخش تا همه ینم

 .میو از اول شروع کن یچ

 میگردم که بتوانم راحت بگو یواژه م کیتوي سرم دلم  و

 !...دوستت دارم

 ....افتاده در دلم یاتفاق واقع کی

 !...معجزه اما محال تر هیشب زيیچ

 الیناز

کنم.... نگاهم  یرا حس م دنشیکنم... زجر کش یم نگاهش
 ارتفاع نیکند دل از باالتر یکه م

 شود. یم یکند و مغزش متالش یسقوط م ممکن

 دي بهم؟ یگوش م -
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لحن آرام  نیا د؟یصداي مردانه را نشن نیشود ا یم مگر

 یرا؟ سرم را به عالمت مثبت تکان م

 :زند یبا جان کندن حرف م دهم،

 .احساس من و باور کن -

 ...بهت ایدن کیو  من

 . .خروار احساس کیو  من

 ...شده ایدر میکه پشت پلکها ییو اشکها من

 ...الفبا تمام و کمال از ذهنم پاك شده حروف

 ...کنم یبندم و باز م یم چشم

 ...ستین وهم

 ...ستین ایرو

دوستت  یعنی نیاست... ا نیریش اديیز تیواقع کی
 کوبد، با هر یم میچشم هادارم؟؟؟ قلبم توي 

روي  زدیر یشود و م یکم م ایقطره اي از در کوبش

 :گونه هاي تب دارم

 .یتو واسم مهم -
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است... همان بهتر دوستت دارم گفتن  ادیز جانیهمه ه نیا

 چون من مردن را خوب ستیبلد ن

 :بلدم

 چرا ماتت برده تو؟؟ -

 ...که ستمین مات

 ...دانم کجاست یکه نم ییجا کیشده ام  پرت

 ...زند یم لبخند

 ... قشنگش اديیآن لبخندهاي ز از

 ...کشش الیان لبخند هاي ناز از

 ...قاب کرد دیکه با ییان لبخند ها از

 .الیقدر سخت حرف نزدم ناز نیتوي عمرم ا -

 قدر قشنگ شد؟؟؟ نیا ی... اسم من کزيیچ کی

هست که مثال تو به پدر و مادرت داري اون  یحس هی -

 ه؟یچ

 :ردیگ یخنده ام م یشانیتمام دلشوره و پر انیم

 ؟یوابستگ -
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 :رود یباال م شیاز ابروها یکی

 ؟یکن یم تیچرا اذ ديیتو که منظور من فهم -

را از زبان خودش چه مزه  دنیداند دوستت دارم شن ینم
 یداند من هنوز هم باور نم یاي دارد؟؟ نم

 ؟؟ کنم

 ه؟یکه به خانوادت داري چ یحس نی، بهتر الیبگو ناز -

 :رسند یوقت م یکه وقت و ب ایبه تمام بغض هاي دن لعنت

 .عاشقشونم -

 :زند یکنم... لبخند م ینگاهش م و

 ؟یفهمیمحس و به تو دارم، من.. دوست دارم  نیمن ا -

چه بر خوردي  دانمیکند... نم یپشتش نفسش را فوت م و
 یکه حس ب جی... آن قدر گجمیکنم ... گ

 :دیگو یم ندیب یکنم، سکوت و بهتم را که م یم یوزن

 ال؟یناز -

 خواهدیکوبد که دلم م یتوان بده ... قلبم جوري م ایخدا
 است اما ریام را چنگ بزنم ... سرم ز نهیس

 :کنم ینگاهش را حس م ینیسنگ
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 بله؟ -

 واسه دروغ وجود نداره داره؟ یلیدل گهید -

 ...کنم یفکر م یمنطق

 .نه -

رو  هیبه من داري بله رو بده قال قض یپس اگه احساس -

 .بکن

زنم... دوستم  یکنم... ناخودآگاه لبخند م یم نگاهش
 دارد؟؟؟

رو بگم واال اگه  نایهمه مدت دنبالت اومدم که هم نیا -

 نیقدر ا نیا یعذرخواه هینبود  یاحساس

 و اون در زدن نداشت داشت ؟ در

گرم است... کاش بخاري را  نیدارد؟؟؟ ماش دوستم
 زنم... کاش یخاموش کند... به برفها زل م

 میقدم بزن میبرو شدیم

 . الیتو کابوساي من و تموم کردي ناز -

 :لرزاند یمردانه اش دلم را م لحن
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حال و  نیا یکس چیمن با تو ارومم حالم خوبه... کنار ه - 

 .نداشتم

لرزد که بم  یاز خنده... دلم جوري م شودیپر م لحنش

 :دینلرز

 ؟؟ خوايیم یلفظ ریز ای ديیبله رو م -

 :زنم یلبخند م فقط

 ؟یاک -

 یتندرفتم آرام م یقبول دارم کم یخندم... آرامم... حت یم

 :میگو

 م؟یقدم بزن میبر -

را  یزندگ انیخندد که من جر یجوري م کی ؟؟یدان یم

 ...نمیب یاش م یي خالچشم هادر همان 

...  میشو یم ادهیکند... هر دو پ یرا خاموش م نیماش

 :کنم یشانه به شانه... آرام زمزمه م

 باشه؟؟ میگذشته رو فراموش کن -

 :یزند لعنت یم لبخند

 .باشه -
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 باشه؟ میازش حرف نزن گهید -

 : شودیپر رنگ تر م لبخندش

 .باشه زهیباشه خاله ر -

 باشه؟؟ دیاز دخترا متنفر نباش -

 !حس من به تو مهمه -

 .دیشما نباش یول دونمیم -

 ؛ ردیگیخندد... دلم جان م یم

 .راحت بشه الشیبابا خ اطیح میباشه بر -

 یم قی... به سمت همان آالچ میشویم اطیدو وارد ح هر
 کنم و دستکش یم... کوله ام را باز میرو

که آقاي معتضد نگاهمان  نمیب یکنم... م یرا دستم م ها
 زنم تا بفهمد یلبخند م شیکند... به رو یم

 اریي سام رهیها شروع شده... از نگاه خ یخوشبخت فصل

 : شومیداغ م

 بپرسم؟ زيیچ هی -

 .بپرس -
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 ...دایو -

 .غلط بزرگ بود هیتخت،  التیتمومه خ یهمه چ -

کار را  نیدارد، من هم هم یبرف بر م یو کم شودیم خم

 :میگو یکنم و م یم

 م؟یبساز یآدم برف -

 .آره حتما -

... کمک  یکنم به درست کردن بدنه ي آدم برف یم شروع
 زند... مهربان یکند... لبخند م یم

 :زند یام م ینی... انگشت اشاره اش را روي بشودیم

 .کردي که خی -

. 

گلوله ي کوچک را  کیزنم...  یم... لبخند کنمیم نگاهش
 گذارم ... دو یم یجاي سر آدم برف

 شیآورد و جاي دستها یي خشک شده ي درخت م شاخه

 ...گذارد یم

 د؟؟یندار جیهو -

 .ارمیآخرش م -
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و  ریتر... دلم ز کیتر... نزد کیشود... نزد یم کینزد

 ی... هر دو دستش را به سمتم مشودیرو م

مرا در  خواهدیجوري که انگار ... انگار م کی... آورد
 میچشم ها... ردیگیمثال... تنم گر م ردیآغوش بگ

 شی... دستهاخنددیگل کرده... م طنتشی... ششودیم درشت
 برد. .. با فاصله.... بدون یرا پشت گردنم م

 یدارد نفسم را فوت م ی... شال گردنم را که بر متماس
 ... از آن خندهخنددیرود و بلند م یکنم.. عقب م

 :ابشیکم شیها

 . و خجالتت من و کشته ایح نیا -

خندد... شال گردن را  یم شتریکنم... ب یم یساختگ اخم
 ... باز همچدیپ یم یدور سر آدم برف

 ... رفته لی... تمام انرژي ام تحلشودیم کینزد

 نازي؟ -

 بله؟ -

 یناخودآگاه عقب م دیآ یام م نهیکه به سمت س دستش
 تر کی... نزد وانهیخندد د یروم... باز م
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 ...خورم یم قیآالچ ی... به ستون چوبشودیم

 شده؟؟ یچ -

 یرود نگاهش م یکه به سمت دکمه ي پالتوام م دستش

 :کشد یدکمه را م یالیخیکنم با ب

 .چشم نداره خب یبابا آدم برف -

 د؟یدکمه ي لباس من و بکن دیخوا یبعد م -

 دهیکشد که به سمت آغوشش کش یخندد... آن قدر م یم

 : شومیم

 .تو رو خدا دینکن اریآقا سام -

 : دیگو یم شودیکه کنده م دکمه

هست به درد  میمشک کیدکمه هاي لباس من کوچ -

 .خورهینم

 : میگو یکنم... با حرص م یام نگاه م چارهیپالتوي ب به

 . تو خونه دکمه بود دیخب شا -

 ه؟ینقد و ول کنم بچسبم به نس -

گذارد... باز هم  یم یها را جاي چشم هاي آدم برف دکمه
 را روي میبا حرص پا دیآ یم کینزد
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 : کوبم یم نیزم

 ه؟یچ گهید -

 ...خندد یم

 . بدبخت بکشم نیدهن واسه ا هیرژ لب تو بده  -

 یم دایگردد و کوله ام را پ یکنم... م یخجالت اخم م از
 افتد یم ادمیخواهد بگردد که  یکند... م

 یمجازي داخلش ندارم با سرعت به سمتش م لیوسا
 یتمام شود ... وقت شیها طنتیش نیدوم... کاش ا

کشم...  یرا م فمیرا باز کرده... ک فیک پیرسم که ز یم

 ... کند ینگاهم م یجور خاص کی

 . دیکن یعه خب چرا درش و باز م -

 :کند یاش را کنترل م خنده

 .بده من غر نزن -

 ده؟یلب کش یواسه آدم برف یآخه با رژ ک -

 .معتضد -

اش را  کهی... آخر ت رمیگی... رژ را به سمتش مخندمیم
 شومیاندازد من داغ م یم
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 .نداره تیتو ببند خوب فیدر ک -

تر  زیاما انگار ت دهیکردم ند ی.. فکر مرمیگیرا گاز م لبم

 ...حرفاست نیاز ا

 .ایب ریبگ جیبرو هو -

آقاي معتضد که لبخند به لب  دنیخواهم بروم که با د یم
 خوش رنگ و کوچک در جیهو کیبا 

....امروز از شودیم کی... نزددیآ یبه سمت مان م دست
 نیدست ا

 :شانس اورده ام رمیو پسر نم پدر

 .دیکه خوش بخت بش زمیریرو به پاتون م ایدن -

 زنمیخجالت فقط لب م از

 .ممنون -

 انیزنگ زدم پدرت مادرت ب -

قدر شوخ و  نیبودم ا دهیکند... ند ینگاهش م اریسام
 قدر حالش را نیمن ا یعنیشود...  طانیش

 دیگو یکردم؟ رو به پدرش م خوب

 .ارنیدو تا دکمه هم واسه لباس نازي ب دیگفت یم -
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 اریکند و سام یاش پرت م نهیرا توي س جیمعتضد هو آقاي

 اش نهیرا توي س جیبا خنده هو

 ...ردیگیم

 .خورهیتو، نازي سرما م دیایزود ب -

 .چشم -

 یشده م لیرا تکم یو آدم برف گردمیرود بر م یم یوقت

 ...نمیب

 .چه خوشگل شد -

 .از تو شتریب یآره حت -

 ...خندد یخندم ... م یم

 .بازم برف دوست دارم -

 :شودیم جدي

که ازش خاطره  زيیچ هیبا  هی.کافخواستمیو م نیمنم هم -

 تر نیریخاطره ي ش هیي تلخ داري 

 ! بسازي

 .اهوم -
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 ؟یبه من بگ یچیه خوايینم -

 یلیاز خ میبگو م؟؟یکنم... چه بگو ینگاه م میدستکشها به
 رفته بود؟؟ تیدلم برا شیوقت پ

 ؟یاز چ -

 مدت عالقمند شدي ؟ نیاز احساساتت به من، تو ا -

 اصال؟ می؟؟ چه طوري بگو مینگو میدانم بگو ینم

 ... دیدیدستکش و واسم خر نیاون روز که ا -

 کند؛ یرا قطع م حرفم

 . حرف زدن و یرسم نینفرم. .. ول کن ا هیمن  -

 زنم یم لبخند

 .سخته کمی -

 .... ادامه بدهیکنیعادت م -

 ...دستکشا رو واسم نیروزي که ا -

 خندد یکنم... م یم مکث

 ... اي که من هیهد نیاول نی.. با خودم گفتم اديیخر -
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سخت... اما  یلیکند... سخت است... خ یهم مدقت نگا با

 یکی مانیحاال که قرار است دل ها

جا و امروز  نیقدر دوستم دارد که تا ا نی... حاال که اشود
 مانینکرده... حاال که پش میدنبالم آمده و رها

قدر از ته  نیدارد بشنود... حاال که ا ازی... حاال که ناست

 :میبگو دیخندد... با یدل م

 ...که دوسش دارم گرفتم یاي که من از کس هیهد نیاول -

حرف است... مثل من... دارد  رهیبه دستکش ها خ فقط
 ینگاهم م کدفعهیکند...  یم زیرا آنال میها

 : کند

 ؟یچ یعنی -

 ... دایاون روز توي رستوران پدر پارم یحت -

 :شودیتر م متعجب

 یانقدرب زنهیو که قلبم واسش تند م یناراحت شدم که کس -

 .!..حوصله و سرده

 یم جیکرده باشم توي مغز ش ... گ یماشه خال کی انگار

 .زند
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 تو؟ از قبل من و؟؟ ینی -

... نگاهش ردیگیاندازم... چانه ام را م یم ریرا ز سرم

 ...چاله ها اهی... همان س شیچشم هاکنم،  یم

 ...یشده ... پر نور... پر از زندگ یچراغان

 ...خوش بخت شدم من دفعهیچه  -

سوختن قشنگ ..  کی... نیریدرد ش کیلرزد ...  یم دلم

 ...دو حس خوب و بد

 ؟یوقت؟ از ک چیه دمیچرا نفهم -

 !دایجشن پارم -

ام کنار  یشانیرا از پ میتره اي از موها گرشیدست د با

 :زند یم

 !...الیي تو معجز س ناز گهیاسم د -

... دردي ستین ی... غم شودیپر م میچشم هاي  کاسه
 قدر حالش خوب است نیکه ا نی... از استین

 : خواهد یم هیگر دلم

 .امیکه مجبورم کرد ب نیعمر ممنون بابام واسه ا هی -
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بندد... نفس  ی... چشم مزدیر ی... اشکم مزنمیم لبخند

 رود. .. به سمت یکشد... عقب م یم قیعم

 :دیگو یو م رودیم یبرف آدم

 !کنمایدارم مالحضه تو م گهید -

 : میگویجدي است... متعجب م لحنش

 شد؟ یچ -

 :گرددیبر م -

 ريیدست از پا خطا کرد... االن بغلت کنم م شهیبابا نم -

 .خونتون که

 ...کنم هیگر ایدانم بخندم  ینم

بلد باشم گفته  نمیهم ستینخند بچه پرو تازه معلوم ن -

 لحظه دلم خواست مچالت هیباشم... فقط 

 .کنم

دانم... دستش را به سمتم  یي بحث را صالح نم ادامه

 ...کندیدراز م

 .نجایا ایب -
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روم... اما  یحس خوب م ایدن کیاسترس و دلهره اما  با

 آورم تا توي دستش یدستم را باال نم

 ...اورد ینم نییاورد و دستش را پا ی... کم نمبگذارم

 حرامه؟ نمیا -

 :خندمیم

 .االن آره -

 :دیگو یو م ردیگیرا م دستم

 . حالل خدا رو حروم نکن خودیب -

 :دیگویو م ستمیا یم یمقابل آدم برف بعد

 .اسم واسش بزار هی -

 .اسم داره که -

 ا؟یبهت بگم آدم ب دیاالن به جاي نازي با میما هم ادم -

 کند... با... با عشق ؛ ی... نگاهم مخندمیم بلند

 . بگو -

 .ییایرو هیبرف -

 کند؛ یاندازد و نگاهم م یاز ابروهاي ش را باال م یکی
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 واسه بچم تو اسم انتخاب نکن خب؟ -

خنده ام را کنترل کنم ،لبخند  توانمیاما نم کشمیم خجالت
 کشد یزنم... دستم را م یم

 داخل سرده. میبر -

و  کشدیم لیسوسن خانم ک میگذار یکه داخل خانه م پا
 از دیآ یاسپند به دست به سمت مان م

 یتوي گوشم م اریاندازم که سام یم ریسرم را ز خجالت

 : دیگو

 ریمن... با افتخار سر تو بگ زیعشق خجالت نداره عز -

 !دادي یمرد زندگ هیباال که به 

گرماي و محبت کالمش... از جمله ي قشنگش... از  از

 ...شد بمیکه امروز نص یتمام حس هاي ناب

سر و صدا و خنده ي آقاي  انیبندم و آرام م یم چشم

 :کنم یمعتضد و سوسن خانم آرام زمزمه م

 تولد دوبارت مبارك -

 ....شده همراه دستانم تیسرد است و گرما هوا

 .!!.بابت فراوان عاشق فصل زمستانم نیا از


