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 ........  دمیمن خورش 

 

   رمی دختر  کو من

 

 ......  کنمیم  یکنار باغ باز کیکوچ یخسته و گرما زده و برکه  یدرختها ونیمن تو تابستون م یدونیم

 

 دختر آفتابم ...... من

 

 ......  شنومیو من نم زنهی مامان هزار بار صدام م ییوقتها هی

 خصلتم شده ....   ییسر به هوا آخه

 شدم چون روحم دنبال پرواز بود .....  یجا بند نم هی من

 

http://www.romankade.com/
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 دختر حاج آقا رحمان مرد مهربون روستا ........ دیخورش 

 

 اومدم تو کوچه باغ جشن شد   ایبدن  یوقت

 بودم   یعسل و چشم  ییدختر گندم گون موطال هی من

 بابا ........  زیفرزند و عز نیآخر

 

 داده شدم هیعاشق دختر بود و من بعد از پنج پسر از طرف خدا بهش هد پدرم

 

 فقط هفده سال داشت که تو بغلش رفتم و نوازشم کرد ......  مادرم

 ...... یو خوش چهره که زن دوم پدرم بود و سوگل بای ز مادر

 

 کردندیم  یکنار خونه باغ بزرگ پدر که با  همسر اولش و پنج برادرم زندگ  کی خونه کوچ هیتو  ما
 میافراد اون خونه بود نی......در واقع من و مادرم کوچکتر میکردیم  یزندگ

 

 شد ......  یخوشگلم همش چهارده سال داشت که زن حاج  مادر

از دوستانش بود که قبل رفتنش به حج تنها دخترش رو به عقد حاج رحمان در آورد و   یک یدختر  اون
 دیرس  انی بعدش رفت و همون جا عمرش به پا

 

 بود   یمن زن خوب  ینامادر

 اما به وجود من و مادرم عادت کرده بود   شدی بد جنس م ییوقتا هی
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 بود  بشی باشه مادرم رق یچ هر

 ...... ییهمتا  یب  بیچه رق اونم

 

   میکردیم  یزندگ زدی یبایشهر ز  کیروستا نزد هیتو  ما

  یو شاد دی ام یبود اما دلهامون پر از روزنه ها ریکو ارمونیخاک د نکهیخوش آب و هوا با ا  ییروستا
 بود 

   میدیجنگ یما باهم نم ادیم  ادمیتا  آخه

 

 ..... میکردی نم بحث

 م یدل ایدر یما همون مردم آفتاب سوخته  زنهی مردم خونگرم ما موج م یتو دلها آرامش

 

 بود....  ای مه زی خونه  پدرم همه چ تو

 شده بودند ..... یخودشون مرد  یهر کدوم برا برادرانم

 بود که فرزندشون باشم تا  خواهر  نیمثل ا کردندیم  یو باهام باز گرفتنیمنو بغل م یواقع وقت در

 

 کنه   یحق نداشت بهم امر و نه  یاجازه داشتم به همه جا سرک بکشم و کس  من

و خاک   یگل  یبود که بدون چادر چاقچور تو پشت بومها دیخورش نیا شدیبابا از خونه دور م یوقت
 .....  رفتیم نییخونه باال و پا  یگرفته 

هام   یو با دلخوش شمردمیم ریشب رو تو دل کو ید ستاره هاتو آسمون و تعدا یتعداد ابرها من
 ساخته بودم  ییایدن
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 نداشت......   داریتو مردم روستا خر ادیکه ز یزی پروا چ یبگم من سر به هوا نبودم سرکش ب زیچ هی

 اطاعت و اطاعت ...... یعنیزمان زن  اون

 گفت یکه دلم م دادمیرو انجام م یمن جسورانه تنها کار و

 

 برام سخت بود ......  کردمی خودم رو تو ده تا سوراخ پنهون م  دیسالم بود و با ازدهیهنوز  کهنیا

لباسش   دی داشتن تن دختر رو فقط با دهیاونها عق  ننیما عادت نداشتند زن آزاد بب  اری شهر و د مردم
 و موهاشو چهار قد بلندش ......  نهی بب

 

کشم از سر تموم   یکه م یآه ادویز یپره از  قصه ها میروستا زندگ یپروا  یدختر ب  دیخورش من
 ره یگ ی خاطراتم  سرچشمه م

 

  یعنیاومد   یما م کیکوچ یو به خونه    دیپوش یشبها پدرم  بعد از خوردن شام  لباسش رو م یوقت
 امشب کنار ماست .....

  یبد اخالق  دیکه فردا صبح با گرفتیو مادر ماتم م میکن یم  یکه تا مدتها با هم باز کردمی ذوق م من
 زن اول پدرم رو تحمل کنه   روزهیف ی گرفتن ها افهیها و ق

شوهرش    دیبخته و چرا با اهیکه شانس نداره و س کردیلب غرو لند م  ری تموم صبح تا غروب رو ز اون
 زن جووون  هیبره تو آغوش   یری سر پ

 

 بود یا گهید زی چ قتیداشت و اما حق ازین  رمیسخت و پدر پ یتنها بود و به اون زندگ مادرم
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 و  گذاشتیشصت ساله م یمرد یو عمرش رو داشت به پا  یاون سخت بود که جوون یبرا

 

 

چهل سال از  دیکه شا یدردناک تر بود که بخواد تموم عمرش رو کنار مرد  یبراش از هر غم  نیا 
 کنه ....... یپرخودش بزرگتر باشه س 

 

 دونستم یزن رو خوب م هی یازهایموضوع رو خوب درک کردم که بزرگ شده بودم و ن  نیا یمن زمان  و

 

رو زنده   یحس و احساس  چیاون ه یگرچه پر بودن از مهر و محبت اما برا   رهمسرشیپ یدستها
 ..... کردنینم

 

 ...........و

 گفتن داشت  یاز سالها قبل شروع شد و سرگذشتم قصه ها برا دیمن خورش ی قصه

 

 صالح .......  داستان

 

 دوچرخه رو سر جاش محکم کرد  چیپ

 

 

 و گفت   ختی ر رونی سرد شده رو ب  ییمغازه استکان چا رونیاومد ب  اسی و آقا ال  
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 تازه دم بزار تشنه هستم.......  ییجا  هیبپر  پسر

 

 پاک کرد وگفت   شو با پشت دست یشونیعرق پ صالح

 آقا ...... چشم

 رفت .......  یافتاده بود پاک کرد و بسمت قور نیزم  یکه برو یبا کهنه ا دستهاشو

 

 

 گفت .... کردینگاه م فش یکث  یکه داشت به دستها  اسی آقاال ادیفر

 ..... مایرو بخور ییاون چا می خوایشلخته  دستهاتو بشور م یپسره  یهو

 ..... دی به دستهاش کرد و گفت چشم ببخش ینگاه

 

 دم کرد......... ییمغازه بود رفت و دستهاشو شست وچا یبطرف سطل آب که گوشه  و

 لحاف دوز  محل شد ...... یکهنه  یدوچرخه  ریو بعدش دوباره مشغول تعم 

 نگاهش کرد و گفت   یرک یز ری ز اسیال آقا

 .....خواهرت خواستگار اومده .  یبرا دمیشن  صالح

 

 بهش کرد و گفت بله آقا .....  ینگاه اون

 رو تکون داد و گفت    سرش

 باشه .....  یخدا رو شکر بسالمت خوب
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 تونه که شهر درس خونده ......  هیپسر ه همسا دمیشن

 ......که   یدونیشن  م  یم دایکم پ ییآدمها  نیروزا همچ نیا

پولدارش کجا   یتگار  شهر رفته واون بابااما شما کجا و اون خواس هیدختر خوب  هیخواهرت مرض خوب
..... 

 گفت   ستی ن  یزیداره اما تو دلش چ یزبون تلخ اس یآقا ال دونستیکه م صالح

 حرف نداره ...... شی بلده و آشپز یاط یباشه خواهرم خ یچ هر

 پنج کالس هم سواد داره  تازه

 سرش رو تکون داد و گفت   اسیال آقا

 ......  یخوشبخت بشن اله خوب

 ها ...... نیشیتو و مادرت تنها م هیرفتن مرض  بعد

پشت مادرم    ریاز جا بلند شد و بطرف استکان ها رفت و گفت حق باشماست اما خودم مثل ش  اون
 تنها کجا بود .... ستادمیا

 رو پر کرد و بدستش داد و گفت   استکان

 وقتشه رو چشمهام نگهش دارم  دهیشزحمت ک  یل یمادرم برام خ دیدونیبهتر م  شما

 

 رو بدهان گذاشت و گفت   یتکه قند اون

 

 ..... یرت ی که تو با غ البته

 هواتونو دارم نگران نباش ......  خودم

 انداخت و گفت .....  نیی سرش رو پا یباشرمندگ صالح
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 ..... شدیخواهش بکنم  روم نم هیازتون  خواستمی چند روز بود  م فقط

  میداماد نباش یکه شرمنده  خواستمیقرض م کمیبه پول داره   اجیاحت هیز یجه دیخر یبرا مادرم

 

 زد و گفت   یبود لبخند اجشیکه انگار منتظر احت اسیال

 که نه حتما ....  چرا

 فرصت پول رو پس بدم  نی اول  دمیدست دست کرد و گفت  دست شما درد نکنه قول م صالح

 

کهنه و دست دومش شد و   یسوار دوچرخه  یا خوشحالب  دیرس  انیکه شد و کارش به پا غروب
 بطرف خونه براه افتاد .....

 رفت   وانیدو چرخه رو رها کرد و دوان دوان بطرف ا دیکه بدر رس نیهم

   کردی پاک م یداشت تو اتاق سبز مادر

 پول رو جلوش گذاشت و باغرور گفت  ی بسته

 بخر....کاسه بشقاب  هیمرض یسالم دوم که فردا برو برا اول

 

 به صالح با اون لبخند قشنگش و گفت   یبه پولها کرد و بعدش نگاه  ینگاه مادر

 ... یاز کجا آورد نویبرم ا قربونت

. 

 مادر......  یدست بکمر زد و گفت منو دست کم گرفت صالح

 کنم که کردم..... یجورش م گفتم
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 صاحب کارم قرض گرفتم    اسیآقا ال از

 ....  یدینخر یزیهست و تو هنوز چ هیمرض ه یعروس گهیهفته د دو

 از جا بلند شد و دامنش رو تو سفره تکون داد و گفت ....  مادر

 نکبت با اون زبون تلخش ....... ی کهی مرت خودیب

 

 تو نگران نباش......   کنمی بهش پس بده من خودم پول جور م  ریب

 

 نشست و گفت   نیزم  یبرو صالح

 همه پول قرض بده ...... نیکه بهمون ا میرو ندار یکس چی ماه ی گیخودت م یبرا یکن  یکجا جور م  از

 ........یبخر هیمرض یبرا  لی عالمه وسا هی یتون یم نهایکن با ا نگاه

 

وبطرف صورت صالح گرفت و   دیکش رونیبطرف طاقچه رفت و از صندوقچه گردنبند مادرش روب  مادر
 نفهمه فقط من و تو ...... هیببر بازار و بفروش اما مرض  نوی پسرم ا  ایگفت ب

 رو پس بده.....   اسیپول آقا ال  بعدش

 

 گفت   یبا ناراحت صالح

 .......یمادرت رو بفروش  ادگاری شهیم یمامان چطور  دلت راض آخه

 

 ...... زمیحرفو نزن عز  نیگفت  ا ی به گردنبند کرد و دلش گرفت ول ینگاه اون
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کمک بطرف    یتو صندوق خاک بخوره و ما دستمون رو برا ری زنج نیکه ا ستین  یاضبزرگت ر مادر
 ..... میاون دراز کن نویا

 

 تمومه ...... گهید ره ی گیم میتصم هیمادر  ی وقت  دونستیم صالح

 پس بده..... اس یرو برداشت تا فردا صبحش به آقا  ال پول

 

 کرد ...... یرو از مادر گرفت و با هزار فکر آشفته اون شب روسپر  گردنبند

 زود بطرف بازار به راه افتاد .... صبح

 گرم بود ... یلیروز هواخ  اون

استراحت و تازه کردن گلو بطرف طال   یشربت بخوره  بعد به کارش برسه بعد از کم  هیگرفت  میتصم
 راه افتاد ........ یفروش 

   دیرس یحاج   راه به دکان ونی.م

 تکون داد و سالم کرد  سر

 طرفها ....  نیپسرم ا یبود گفت خوب  یکه مشغول صحاف یحاج 

 به دستش و    اون

 که  تو مشتش گرد و جمع شده بود  نگاه کرد و   یگردنبند

   دیبه ذهنش رس یناگهان فکر و

 کرد  فیرو باال رفت وتموم ماجرا رو براش تعر ی دکان حاج  یپله ها و

 که توفکر بود گفت   یحاج 



 د ینبض راه خورش

12 
 

 ی کارو  انجام بد نی ا یریم یاالن دار حاال

 

 سرش رو تکون داد و گفت بله صالح

 

 فکر کرد و گفت   یکم اون

برام   یو تو هر وقت داشت دمیپول رو بهت قرض م نیکارو نکن پسرم گردنبند رو بخونه ببر من ا نیا
 .......  اری پس ب

 پول رو برگردونم  یبه زود دمی با ذوق نگاهش کرد و گفت خدا به مال شما برکت بده قول م اون

 

 گذاشت و گفت   زیم  یروبرو  گردنبند

 تونم پول رو قبول کنم   یامانت بمونه دست شما وگرنه نم نمیا

 

 برم   یوقت پول رو پس آوردم گردنبند رو م هر

و پر غرور به  کردی م دایپ یاز مردانگ یبه صورت جوان صالح کرد که تازه داشت نشان   ینگاه یحاج 
 داشت کرد و گفت   مانیحرفش ا

 پسرم   باشه

 ...... باشه

 ...... یدار ازیاالن بگو چقدر ن  پس
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  یدنمادرش پول رو از معتمد بازار گرفت و گردنبند مادر بزرگ رو که تو گر یمرد کوچک زندگ صالح
 گذاشت و به سر کارش رفت  ی حاج  شی داشت امانت پ ییبایز یا روزهیف

 

  دیکه بدر دکان رس نیهم

  یکرد ری د نقدریوقته اومدنه چرا ا نیبه آسمون کرد و گفت آخه پسر ا یبا اخم نگاه اسیال آقا

 ظهر شد  سر

 

 کار داشتم   ییرفته بودم جا   اسیانداخت و گفت شرمنده آقا ال ریسرش رو بز صالح

 ازش گرفته بود بطرف صورتش گرفت و گفت   روزیرو که د  یاسکناس یکرد و بسته  بشیتو ج  دست

 پول شما  نمیا دییبفرما

 

 به پولها کرد و گفت   ی با تعجب نگاه  اسیال

 شد پس...... یچ  یبا هزار التماس ازم قرض گرفت  روزیتو که د یچ یعنی

 

 رو تو دستهاش گذاشت و گفت   پول

 بده    ریبهتون خ  خدا

 به مادرم پول قرض دادند   روزی از اقوام د یکی

 ازتون ممنونم   من

 ....  یبه سنگ خورده بود پول رو گرفت و گفت هر جور راحت رشیکه ت  اسیال
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 صالح و مادرش بود .....   یبرا یخوب و قشنگ   یروزها

 ..... کردندیم  یسپر یلحظه و هر ساعت رو با خوشحال  هر

بخت شد   یخونه   یراه هیو مرض  دیخر هیزی دخترکش جه یکه داشت در حد توانش برا یبا پول مادر
.... 

 ازدواجشون   شب

 صالح خوشحال بود  چقدر

 که به پدر  وقت مرگ داده بود عمل کرده    یبابت قول الشی خ گهیکه د دونستیم

بعد از مرگ پدر کار کرده بود تا خواهر و   یبود که از   ده سالگ رتیبا غرور و غ  یبچه  همون پسر اون
 روزگار کمرشون خم نشه   ییمادرش تو تنها

 

 دادی که  براش جونش رو م  یبود و مردونگ  صالح

 د یخواهرش رو بوس یشون یپ یشب  وقت خداحافظ اون

 در گوشش گفت   و

صالح   هیآزارت داد بدون   یزندگ  یاما هر وقت تلخ زمیباشه عز  دیوارم روزگارت مثل لباست سف  دیام
 کنهیکه برات همه کار م  ایدن نیتو ا یدار

 

که پدرانه در حقش کرده بود   ییکه صالح حرفش حرفه بخاطر تموم خدمتها دونستیم هیمرض
 دست تو دست شوهرش رفت  یو با خوشحال  دیدستش رو بوس 
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  کردندیحوض نشسته بودند و درد دل م یلبه  یشونه هم برو  یشب مادر و پسر سر برو اون

 نشده   یچی اشکهاشو پاک کرد و گفت هنوز ه مادر

 براش تنگ شده  دلم

 

 مادرش رو نگاه کرد و گفت  ریپ  یدستها صالح

 اون دلت برم .... قربون

 روز برو بهش سر بزن .... هر

 داره .... ازیبرگرد که صالح بهت ن  یزود  یرفت  ایدن  یهر جا اما

  یبه پدرش داشت کرد و گفت اله  یب یپسرش که شباهت عج   ییای و در یآب  یبه چشمها ینگاه
 خودت رو داماد کنم نفس مادر ...... 

 

 بود و زحمت   صالح

 بود و مشقت   صالح

  کرد ی شب و روز کار م یدادن قرض حاج  یبرا

 نبودند   زونیگر ی کار چیاز ه دستهاش

 بود .......  نیآهن یرتیمرد بزرگ با غ  هی اون

 

کرد و  رونشیرحمانه از مغازه ب   یمروت ب یاون ب  کردیکار نم  اسی ال شیپ گهیکه د شدیم یمدت
 طور شد   نی که چرا ا دیعذرش رو خواست و صالح نفهم 

 ب همشروع بکار کرد و غرو یتو صحاف    ینشد و صبح ها کنار حاج م یصالح هرگز تسل  یول
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 گشت  یبرد و شب خسته و کوفته به  خونه برم   یبازار بار م تو

 

 سال گذشت   کی

 رو پرداخت کرده بود...... یقرضش به حاج  شتریب  صالح

 

 

 به شهر رفته بودند   یزندگ یادامه  یبود  بهمراه همسرش برا  یچند وقت هیمرض

 

 

 مثل سابق نشد  گهیکرد و د ری براشون تغ  یاون روز منحوس که زندگ تا

 

 

 

  یببره چون دخترش حامله بود و هوس ترش هیمرض یداد و خواست که برا لیوسا  یبه صالح  کل مادر
 مادر رو کرده بود  

 گرفت   میتصم

 

 بره و غروب برگرده صبح
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 شد تا شب استراحت کنه که فردا به موقع  کارش رو شروع کنه    یروز زودتر راه اون

 بود  کیتار مهیبه روستا برگشت هوا هنوز ن یوقت

 

 .....  دیبه در خونه رس  کردکهیهوا و آروم تو دلش زمزمه م یب

 کلون پشت در رو انداخته بود  مادر

 دنیخواب  یشب برا  کردمگری وقت نم چیکه ه یکار

 

 راحت باشه..... خواستهیتما مهمون خانم تو خونه باشه و مادر م که ح نیرفت به ا فکرش

 بود  خسته

   ستیکه در بزنه درست ن  دونستیم

 بود مادر خجالت بکشه ..... ممکن

 .....  رفتیم یک ی کم کم رو به تار گهیبه آسمون کرد د ینگاه

 سکو نشست  یجا پشت در برو  همون

 

 بود  تشنه

 کرد   واریبه د ینگاه

  واریبود و از د طونی ش  یلیاون دوران که خ یپاهاش که تو نوجوان یجا یهواچشمش افتاد برو یب
 افتاد و خنده اش گرفت   رفتیراست باال م

 هر وقت مهمون زن داشت نامحرم بود ..... مادر
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 راحت چهار قدش رو برداره  الی تو کوچه تا مهمونش با خ فرستادی م یباز یرو برا صالح

 

 گوش ی و باز بود طونیش اونم

 

 

و از راه پشت بوم به   رفتیاز در باال م یدرست کرده بود و براحت واریپا تو د  یجا هیخودش  یبرا 
 چقدر اون دوران قشنگ بود و پر خاطره کردی م یهمون جا باز ایو  رفتی م اطیح

 

 آب بخوره  یهم کم اطی صدا وارد خونه بشه و به اتاقش بره و تو ح  یتو سرش افتاد ب  هوی

 د یبه پشت بوم رس  یرفت و براحت واریبکار شد و بطرف د دست

 

 انداخت همون جا از تعجب خشکش زد   اطیبه ح ینگاه یواشک یکه  از باال  نیهم

واقعا  نهی عرق شدند سرش رو جلو تر برد که بب سیخ  گرفتیکه استرس م شهیمثل هم دستهاش
 نه ایدرسته 

 

 صاحب کارش مشغول جرو بحث با مادر بود    اسیال

 

 شده یکرد و خوب گوش داد که بفهمه چ زی رو ت گوشش

 

   شدینم باورش
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 نامحرم تو خونه تنها.......  هیو مادرش با  اطی تو ح  یکلون بسته  در

 

 سوال ببره  ریو شرفش رو ز رتیتموم غ تونستیکه م یزیچ

 

 و گفت    دیکوب نیپا بزم اسیال

 ی کنی چرا مخالفت م گهیگوش کردم د یگفت  یمن که هر کار یزنی منطق م یدلم چرا حرف ب زی عز آخه

 

 نشست و سرش رو بطرف صورت مادر برد   کنارش

   شدیخفه م یداشت از شدت ناباور صالح

 مرگ بود   قیال مادرش

 نشد   رشیدستگ یزی قدر گوش داد چ هر

 رو نداشتند ستادنیپاهاش قدرت و توان ا یو حت کردی م درست کار نمفکرش ه یلحظه حت اون

 

  تونستیبود که م یاتفاق  نیبدتر  نیو ا  کردندیسقوط م ن یزم یعرق از سر و روش برو یها قطره
 براش رخ بده 

 

   کردی حس م یهاش رو بخوب  قهیشق  لرزش

  دیپر  رفتی م نییپا میکه تو دوران قد یشگیهم یرفت از همون جا وارید یجا بلند شد بگوشه  از
...... 
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 خلوت اون دو رو بهم زد ......  اطیح یگوشه  یزیافتادن چ یصدا

 

 باشه  دایفرشته مرگ رو د نکهیصالح مثل ا دنیبا وحشت برگشت و با د  اسیال

 و چند قدم بعقب رفت  دیجا پر از

 

 د از جا بلند شد و نگران نگاهش کرد و سرش رو تکون دا مادر

 

 بند اومده بود   زبونش 

 و چادرش رو تو سرش جابه جا کرد دیپر رنگش

 

 مسخره وار کرد و گفت آره چادرت رو درست کن نامحرم اومد تو خونه ....... یخنده ا صالح

 

 گفت   دهیبر دهیبر  اسیال

 پسرم   ستین یکنی طور که تو فکر م اون

   گمیکن راست م باور

 نگاهش کرد و گفت   صالح

  هیجور چه

 بده    حیبهم توض  تو

 ناموس .......  یب اسیال آقا
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 انداخت و گفت   نییلبش رو گاز گرفت و سرش رو پا مادر

 دم یم حی مادر بهت توض  صالح

 

 ....... ح یخشم تو چشمهاش نگاه کرد و گفت توض  با

 .....  یگذاشت یباق حیتوض  یبرا  ییجا  بنظرت

 ....  ینگو مهمون مخصوص داشت  یکلون در رو انداخت یفکر کردم که مهمون خانم دار من

 شد مادر من   یچ

   شدیکه حالل و حروم سرت م تو

  یشد  ایح  یب  نقدریشد که ا یچ

 مادر ....... یبش  مونینگو که بعدش پش یزیبغضش رو خورد و گفت چ مادر

 

 و گفت به مادرت اهانت نکن بچه   دیبه صورتش کش  یدست اسیال

 ....... یفهم ی رابطه مون حالله م ما

 

 مادر شد اون دستش رو بطرف صالح دراز کرد و گفت   کینزد صالح

 به خدا ........ گمیم زویبراز اون بره برات همه چ مادر

 

 چسبوند و گفت   واری برد و اونو به د  اسیال  ی قهیبه حرف مادر نکرد و دست به  یتوجه 
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   کهی شو مرت فهخ

 ستم یکارو نکنم صالح ن نیکشم باور کن اگه ا  یتو رو بعد هم اون زن رو م اول

 

کن مادرت محرم منه االن چند ساله ما   ایبود آروم گفت آبرومون رو نبر پسر ح دهیکه رنگش پر اسیال
 .باهم .....

 تو دهنش و اون خم شد و صورتش رو نگه داشت   دیصالح با خشم کوب و

 

   دنیلرزیم شدستها

 بطرفشون رفت و دستهاشو گرفت و  مادر

 ....... وفتهیخونش به گردنت م   رهیم یاذان مادر ولش کن م یصدا نیالتماس گفت تو رو ا  با

 

 روزگار   یپر از اشک شده بودند از نامرد  چشمهاش

 که باورش سخت بود   یدرد غم از

 بروش دست بلند کنه .....  تونستیو اون چطور م کردیبا التماس نگاهش م مادر

 گرفت وتو چشمهاش نگاه کرد و گفت   بازوهاشو

  شهینم  باورم

  شهینم  باورم

 دلت اومد   چطور

 مامان .... یفاسد هی تو
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 به پاش افتاد و گفت   اون

 نگو مادر نگو   صالح

   دمیم ح ی بده برات توض اجازه

 رو با تاسف تکون داد و گفت    سرش

 وجود نداره  یح یتوض چیه

 تونم بزنمت   ینم من

   یتونم گلوتو اونقدر فشار بدم تا خفه بش ینم

 کنم   ستیبرم و خودمو سر به ن دیبا

 تو رو به خدا واگذار کنم و

 

 به طرف در بره که مادر اجازه نداد و با تموم قدرت پاهاشو نگه داشته بود  خواست

 ........ حی توض یبرا خواستیفقط فرصت م و

 

 تحمل کردن   یبرا ینداشت و نه جون ستادنیا یبرا یرمق  یحت اون

 عمرش شد   یقصه  نیبدتر نیا

 مادر و شکستن غرور فرزندش ...... هی ینامرد قصه

 

   یفهمی مامان م یاز نظر من تو مرد گهیاگه کارت حالل باشه د یکرد و گفت حتنفرت نگاهش   با
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 ........ مرده

 

 اشک بود گفت   سی صورتش خ مادر

 .مادر تو رو جون خودم ... نرو

 شد و دستهاشو نگه داشت و گفت   خم

   شناسمتینم  گهید یبرام تموم تو

 **.......ی کهی زن

 

 از حرفش ......  دیغر آسمون

که اونو  کردینگاه م نشی اشکش خشک شد و به صالح نازن یحس شدن و چشمه  یب  دستهاش
 پخش شد  نیزم  یحس برو ی بدکاره خطاب کرد و ب 

 

پرتاب کرد و پشت به تموم   یارزش  یپاهاش افتاده بودن اونها رو مثل جسم ب یمادر برو یدستها
 از خونه خارج شد و رفت ......  نیزمان و زم 

 

 رفت ی و م رفتیم اون

  شدینم دهید یو رد آدم  ابونیخ  یتا اونجا که حت دیشا

 که قصد پرواز داشته باشه و بال رفتنش شکسته ...... یپرنده ا مثل
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قرار   یب نا آرومش چقدر بکه قل دینفهم  یو کس  دیشکستنش رو در خودش شن   یبود و صدا شکسته
 مثل اون وجود نداشت  یاون   لحظه مادر و کلمه ا خواست ی بود و دلش م

 

که تو فکرش ساخته بود  و تموم اون    ییبای ز  االتیمادر بدرد اومده بود تموم اون خ انتی از  خ قلبش
 ناب و قشنگ که باهم داشتن  یلحظه ها

 .....  ارهی از اون بود که  قلبش طاقت ب سر گردان شد و قصه دردش غم ناکتر یروح  صالح

 

 ها خلوت شدن وآدمهاش همه بخونه هاشون رفتن ......  کوچه

 ..... ییو تنها یکس یبود و ب صالح

طور بهش نارو   نیو باورش سخت بود که مادر ا شدیجواب داشت نابود م یاز سواالت ب ییایدن اون
 زده باشه......

 

 ...... دیفهم یرو نم  لشیچرا واقعا دل کردیتو قلب مهربونش مرتب زمزمه م اون

 

 ....... زدندی سوسو م هاشییکه دور شد و روستا و روشنا  یینور و روشنا از

 بود  ستادهیا

 .....کردیتماشا م یبلند  یاز باال 

 

رو به    یکی و تارفاصله داشت ت یرفتن نداشت و از شهر هم چند ساعت  یجا برا  چیاون ه رفتی م کجا
 آسمون کرد  
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 گفت خدا خودت کمکم کن .....  آروم

 رو فرو خورد و همون جا نشست  بغضش

 

 ..... زدندی پشت سرش آرامش ذهنش رو بهم م ابونیزوزه کش تو ب  یسگ ها یصدا

  تو

صبح بشه  کردتایم دایموندن  پ یبرا   ییجا هی دیحرکت کرد و بطرف روستا برگشت با یرد جاده خاک  
 برنگرده  گهیاز اون روستا بره و د شهیهم یو اون برا

 

  دایپ ییکه جا  کردیبه هر طرف نگاه م  بانهیبود اون غر یک یدوباره به روستابرگشت غرق در تار یوقت
 نشستن   یکنه برا

در   یاومد و برگها یم رکها ی ج  ریج  یروستا فقط صدا کی کوچ دانیوقت شب و سکوت خلوت م اون
 باد......  یبا صدا  دنیحال جنب

 

   دنیترس ینداشت برا یزیچ اون

 بود........  ایترس دن نیکه براش رخ داد بدتر  یاتفاق

 بدتر از اون وجود نداشت .....  گهیکه د 

 تو بغلش جمع کرد و سر به زانو گذاشت ...... پاهاشو

 و منتظر صبح بود که بره  ختی تو خلوت اشک ر اون
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بلند شروع کرد به   یو باصدا ستادیمسجد ا یپله ها  یصبح بود که موذن باال  یدیسپ یها کینزد
 گفتن اذان

 

 .....  کردی باز کرد تموم بدنش درد م چشم

 شکسته بطرف مسجد راه افتاد.......   ینبود با دل  یصبح باق ی دهیتا سپ یزی جابلند شد چ از

 داشت دلش سبک بشه   دوست

 زدی خودش حرف م یبا خدا  دیبا

 

 وضو گرفت و وارد مسجد شد   اط ی ح یو تو دیروستا رس  یمسجد کاهگل ربد

 نبودند  یجز چند نفر کس به

 پهن کرد و نمازش رو خوند اون سبک شده بود ..... سجاده

 و شکوه با خدا ..... هینمازش رو به آسمون کرد و تو دلش شروع کرد به گال انیاز پا بعد

 خودش .....   اریتو د  یبی.دلش شکسته بود  از اون همه غر

 

 شونه اش خورد   یبرو یبود که دست ازیراز و ن  تو

   برگشت

   کردیآرامش بخش نگاهش م ی رحمان با لبخند حاج

 رو........  ازتیگفت  خدا قبول کنه پسرم راز و ن  آروم
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 چشمهاشو پاک کرد و گفت   اون

 ..... ممنون

 افتاده باشه .... یاتفاق دیبا  دیمشکوک به رفتارش نگاه کرد و فهم یحاج 

 نشست و شروع کرد به خوندن نماز ....... کنارش

 در فکر بود   ری از سالم اون هنوز سر به ز بعد

 دراز کرد و گفت   دست

 باشه .....  قبول

 کرد و گفت خدا قبول کنه یبه صورت حاج یبود نگاه االتشیکه تو خ اون

 

 رو برداشت وگفت خوب !!!!!  شحی تسب

 

   یهم سن تو بودم وقت یادامه داد وقت یبا تعجب نگاهش کرد و حاج صالح

رک    یلیحال خ نی بود ودر ع یاون زن مهربون رمیرفتم دم خونه عمه پ یم ومدی م شیپ  یبرام مشکل 
که برگردم   کردی م حتمیو  نص زدینبود دو تا تودهنم م  یوقت حرفم منطق  هیاگه   زدی وراست حرف م

 احمقانه فکر نکنم...... یزایچ نیبه ا گهیخونه و د

 رو نداشتم براش درد دل کنم   یکس گهیگذشت عمه که به رحمت خدا رفت د سالها

 بودم   شونیپر ی هر وقت تو زندگ  بازم
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م که داره نگاه دم یدیاونو م االتمیدر تو خ  یو همون جا جلو  رفتی خودبخود بطرف خونه عمه م پاهام
   زدمی و من براش حرف م کنهیم

 کرد..... شدینم شی عادت بود و کار خوب

 

و نگاهت آدم رو    یدار یغم بزرگ گنیچشمات م  یخدا پناه آورد یپسرم تو هم االن به خونه  حاال
 ..... ترسونهیم

 

 برسه....... انی به  پا ایقراره فردا صبح دن  انگار

   ستی طور ن نیدلم ا زیعز نه

 ..... شهیشروع م  یا گهیو روز د ادیدر م دیدوباره خورش فردا

 ی کش یآه م  یشد رهی خ  نیبه زم دانهیجور نا ام نیکه ا یسالها بعد به امروزت بخند دیشا

 

هر چقدر هم غصه ات بزرگ باشه بازم قابل حله پس اگه منو محرم رازت   ستی هم ن ایجور نیا نه
 کردم ادیپ یبرات چاره ا  دیبرام بگو شا  یدونیم

 

 گذاشت و گفت   نیزم  یرو برو حی تسب صالح

 سوادم ......... یب هیمن  یحاج 

 حرف بزنم ...... ستمیمثل شما بلد ن  و

 ....... گهیو عقلت م ییو هر کلمه حرفت از دانا یکتاب و قرآن خونده هست شما

 من  بعد رفتن پدر شدم نون آور خونه هرگز فرصت نکردم به درس و کتاب فکر کنم ...... اما
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با   دمیدیمردم کتاب م  یکارگر بودم دست بچه ها یینونوا یکه تو یتو همون دوران کودک  هروقت
   گفتمیخودم م

 ؟؟؟؟. یپس من چ  خوب

 ؟؟ امی دن نیا یکجا من

 تموم آرزوهام گذاشتم .... یو خواهرم پا بروو بخاطر مادر   خواستی م زای چ یلیدلم خ منم

.....اما بازم   شدیم یچه جور می که واقعا اگه پدرم زنده بود االن زندگ کنمیبا خودم فکر م ییوقتا هی
 سر خونه اول  رسمیم

 ...... هیگر ری ز زنهیم ارهی کم م یمرد وقت هی یدون یخودت بهتر م  شما

   رمیکه بخوام بم  نهیکم آوردم و گفتنش برام مثل ا یل یبدون خ پس

 بخوام زبون باز کنم ......  نکهیراحت ترم  تا ا رهی رو خدا بگ جونم

 

 گم  یم  یچ یکن  یکه شما خوب درک م دونمیم

 

 سرش رو تکون داد و گفت   یحاج 

   یگ یم درست

 بخدا زد شهیحرفها رو فقط م  یبا توعه بعض حق

 

قشنگش رو   یهمون صالح مهربون با اون خنده  خوامی با خدا صبح م ازی بدون  بعد از راز و ن نویا اما
 .....نمیتو دکان ب 
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 ..... ستمیروستا ن  نیصبح تو ا گهیمن د  شدیکاش  م شه یبا حسرت نگاهش کرد و گفت نم صالح

 ؟؟؟؟ یچ  یعنیبا تعحب نگاهش کرد و گفت  یحاج 

 

 تلخ زد و گفت .... یلبخند

 تونم بمونم  ینم گهیبرم د دیبا

هست اون با مادرش قهر کرده   یبود هر چ  دهیحرف صالح فهم  نیاز جا بلند شد و حاال که با ا اون
 گفت  

 رفتن........ یتو شهر برا  یدار ییجا

 

 ......دیمنم بزرگه نگران نباش  یبفکر فرو رفت و گفت خدا اون

 

 شده ..... ی سرم به من نگو چ و گفت باشه پ دیکش یآه

 کمک ازت نپرسم چرا؟؟؟؟  یدر ازا دمیبزار کمکت کنم قول م اما

 

 ..... شهیدرست نم یزی با چ گهینگاهش کرد و گفت کار من د صالح

رو ندارم که شب رو روز کنم   ییجا یاز شما هم پنهون نباشه من حت  ستیاز خدا که پنهون ن راستش
...... 

 

 فکر گفت   یو بعد از کم دیتش کش صور  یبرو یدست یحاج 

 .....یمشخص کن  تویزندگ فیتا تکل یمون یکنم بطور موقت اونجا م  یجا بهت معرف  هی اگه
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 نگاهش کرد و گفت کجا ......  صالح

 دستش رو بطرفش دراز کرد و گفت   اون

 خواب هم داره ......  یو جا هیباال سالهاست که خال یطبقه  یدکان صحاف  تو

 

بره    ییکردن جا دایاونجا بمونه و بعد از پ فشی تا  مشخص شدن تکل تونستیفکر کرد م یکم  صالح
..... 

 

 فشرد و گفت   یرو بگرم  یجا بلند شد و دست حاج  از

 بخدا .....  یمرد یلیخ

رو که ازت قرض گرفتم پرداخت   یمقدار از پول  هیچون هنوز  شمیم ونیبهت مد  یلیخ  یجور نیا
 نکردم.......

 

 من امانته ..... شیکرد و گفت تازه گردنبند مادرت هم پ  یا خنده

 مادر انداخت و دردش تازه شد...... ادیحرف رو زد و صالح رو دوباره ب  نیا اون

 

 دو باهم به طرف دکان براه افتادند   اون

 

 بسم اهلل گفت ....  هیدرب رو باز کرد و  یحاج 
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 مغازه شد  قفل رو بهش سپرد و گفت .... وارد

کمه پسر   یمکان هر  چقدر احترام قائل بش  نیا یبرا یخوابی م یمقدس یجا یباشه تو دار  ادتی فقط
... 

 بشن ..... یصحاف  دیقرآن  امانت مردمه که با یقفسه ها پراز کتابها نیا تو

 کنم ..... میه هاشون رو ترمورق دیاز کالم اهلل که با ییخطها

 کجا هستم  رهی نم ادمیمن  یجمع حاج   التیتکون داد و گفت خ نانی سرش رو با اطم صالح

 االن چند ماهه کنارتم   خودم

 کنمیرو خوب درک م زایجور چ نیسوادم اما ا یب

 

 شونه اش گذاشت و گفت   یبرو دست

 .....  یبخون دمیم ادی بهت  خودم

 پسرم ...  ستی ن ری د یزیچ چیه یبرا

 م یبخور ییناشتا  هیباهم  ای و ب ریهم بپر برو دو تا نون بگ االن

 

 تشکر کرد و رفت  صالح

 بساط صبحونه    بدنبال

   رفتیتو کوچه پس کوچه ها م یوقت

 جز صبر نداشت....... یو چاره ا  سوختیبود از درون م ماریاز خون و اون ب ییایشد در دلش
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 باشه   بیتو شهر خودش غر یسخت بود بعد از سالها زندگ  چقدر

 سر کوچه و خونه خودش رد نشه..... مبادا با مادر ش چشم تو چشم بشه.... از

 

 و براهش ادامه داد ..... دی ذهنش و فکرش هزاران آه با حسرت کش تو

 

 روز حس و حال کار نداشت .... اون

   دیتاب یم نیود و گرما بشدت بزم آسمون سفره پهن کرده ب یظهر آفتاب برو سر

 و شهر گرمازده و مردم آفتاب سوخته اش ...... ر یکو یدلسوخته  نیزم

 و شاکر خدا بودند ...   ساختنیگرما م  با

 از  حرارت مهر و عشقه و بس  ... زی قلبهاشون لبر ری مردم کو آخه

 

 لب گفت و از جا بلند شد و گفت .....  ری ز نیحس  ایو   دیرو سر کش  ییآب خنک تو کاسه رو یحاج 

 .....میخونه ناهار باهم باش ییایبا من ب خوامیبابا م  صالح

 

مزاحم شما   یل یشم خ یجور نی انداخت و گفت ممنونم آقا کمال هم ریسرش رو با شرم بز  اون
 شدم......

 

 کرد و گفت   یخنده ا یحاج 

 ......  ارهی ر ببرات ناها   گمیبابا پس به پسرم محمد م هیحرفا چ  نیا
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بگو چشم پسر   گمیم یو گفت هر چ  دیتو حرفش پد  یخواست زبون بازکنه و نه بگه که حاج  صالح
.... 

 مهمونت کنم ..... ردیکه عمه خانمم بهم م  ییها یاز اون تو دهن خوادیدلت م نکهیا مثل

 یحاال همکارم هست گهید تو

 

 گذاشت و گفت خدا بهتون برکت بده ....  زی م یرو که تو دستش بود برو یکتاب  صالح

 .......ادی ب فرستمیاستراحت کن پسرم رو زود م کمیشونه اش گذاشت و گفت  یدست برو اون

 

 خودش غوطه ور شد .....   ییرفت و صالح دوباره تو تنها یحاج 

 

 آروم نداشت   فکرش

 مادر بود    ش یتو اون خونه و دلش پ  دیکشیپر م  همش

 نبود که فراموشش کنه   بهیغر آخه

 اون مادر بود  و آغوشش پر از عطر عشق ...... 

 

 دلش اومد بهشون نارو بزنه  چطور

 

که   ییپاها یچشمش رو که اشک جمع شده بود پاک کرد که صدا یبود و آروم گوشه   نییپا سرش
 و سر بلند کرد.....  دیاومدن شن یمغازه باال م  کی کوچ یآروم از پله ها
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و   دیآخر رس ینفس نداشت به پله  یکه نا یپف کرده و قرمز در حال  یینفس زنان وبا چشمها مادر
 نگاهش کرد 

 

 نفرت تو صورتش نگاه کرد   با

 جا بلند شد که از مغازه بره   از

 .....  ستادیا جلوش

   یبر  زارمی دستهاشو باز کرد  و گفت نم و

 ...... کنمیحاللت نم   رمویش  یمرگ خودم اگه صالح حرفامو گوش نکن به

 بودم که بره تا باهات  حرف بزنم ...... ستادهیا یحاج  یمغازه  یروبه رو  یصبح رو پنهون تموم

 کرد و   رهنشیپ کی کوچ بیتو ج  دست

 و گفت   دیکش رون ی ب  تیکبر یقوط هی

 اومدم  یدست خال یوقت نگ هی رهی رات بمب  مادر

 ......  میبعد بسوزون  یحرفم  گوش کن دیاول با یول  یبزن شمیمادر اومدم آت  نه

   رهی بم  تیعصبان  ی اون نفسها یبرا مادر

   رمی گیمن قرار م یریم  ینگفت آخه

 شب رو ناله زدم و مرگم رو از خدا خواستم تموم

 

 دستهاشو با خشم پس زد و گفت   صالح

 ........ یبگ یدار یچ
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 ...... دمیبا چشمم د زویهمه چ من

 نه....... ای هیخبر  داره مادرش چه زن هیبدونم مرض  خوامیفقط م یا بهی برام غر گهید تو

 که تو دستهاته خبر داشت   یقرآن  نیسر تکون داد و گفت آره پسرم به هم مادر

 ناچار شدم .....  من

  مینداشت یسر پناه چیماه

 پدرت فوت کرد  یوقت  ادیم ادتی

  میکردی م یمادر بزرگت زندگ یتو خونه  ما

 کرد و خونه مامان بزرگ رو فروخت   رونیرحمت  ما رو ب  یب یعمو

  یزن تنها بودم با دوتا بچه و دربه در هیمن  خوب

 کنم  هیبراتون سر پناه ته تونستمیکه عموت بهم دادچطور م یپول کم  با

 

 

 

بشم اما  گهید یو برام سخت بود که بخوام بعد پدرت زن کس نیبود کیکوچ یل یو خواهرت خ تو
 .... کنهی م یهر کارجبر روز گار آدم رو ناچار ب

 

 ....... رفتمیبخونه شون م   اسیآقا ال ضیزن مر یپرستار یجوون بودم برا من

 از فوت همسرش اونو بچه هاش تنها شدند  بعد

شما  رو برداشتم و بخونه اش   یو من از سر ناچار می ازمن خواست که موقتا به خونه اش بر اون
 رفتم....... 
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 ....... می کرده بود هیااون خونه رو کر یکردی فکر م تو

 خونه رو پرداخت کنم .....  هینداشتم که بخوام کرا یمن پول  یول

 

 کنه.....  یازم خواست موقتا محرمش بشم تا ازم نگهدار  اون

 بود ...... یداشت اما مرد خوب  یاخالق تند نکهیطور هم شد با ا  همون

  می کرد یزندگ  اسیبزرگ ال یخونه    کیکه تو اتاق کوچ یچند سال اون

 گذاشت به  شما سخت بگذره  یو نم   دیکم نداشته باش یزیبود که چ هی به تو و مرض حواسش

 

  میمگه چقدر در آمد داشت یطور ول  نیو من هم هم یکردی تو کار م خوب

خواد بچه    یگفت نم  یکنم م هیخونه ته  هیرو بدم  بعد از اون هم  کمکم کرد تا   یبشه خرج زندگ که
 که من همسرش شدم .....  هاش بفهمن

 ماجرا تموم بشه   نیازش خواستم ا گهیو د دیرس  انیپنج سال مدت عقدم به پا تا

 اصرار کرد   تونستیکه من بطور دائم زنش باشم و تا م خواستیاون م اما

  کردیرو درک م زیهمه چ گهیهم د هیو مرض یبزرگ شده بود گهیتو د خوب

 .....  دیزیموضوع بهم بر دنینکرده با فهم یخواستم خدا ینم

 گفتم  هیبه مرض شیرو سالها پ  قتیحق من

 

 ...... ری برام خرده نگ صالح

 روزگار ناچارم کرد    یو سخت  یبدبخت
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 ..... دادیمجدد ازدواج  نم شنهادیپ گهیدست از سرم برداشته بودو د شدیم  یچند سال  اسیال آقا

 .... کردمی روبهت بگه و من مخالفت م قتیت داشت حق هم  دوس یکردی کار م ششیتو پ  یوقت

داره با اون پولها   میهندوستان کرده و تصم ادی لشیدوباره ف دمیروز که بهت پول قرض داد فهم  اون
 خودش کنه  ونیمنو مد

 

 نباشم   یکس  نید ریگفتم که برو گردنبند مادر رو بفروش تا من ز نیهم یبرا

 هم اومده بو که بگه حاال که پسرش ازدواج کرده اون تنها شده  روزید

بود   زی م یکه رو  یقرآن یدست برو میکه باهم ازدواج کن رهی بگ تی با توصحبت کنه و رضا  حاضره
 گذاشت و گفت  

 مادر ....  گمیقرآن دارم راست م نیهم به

 

 مخالفت کردم و خواستم که تمومش کنه.....  من

 نداره یبد   تیاون مرد ن  صالح

 که از تو کتک خورد  روزید

 گفت   بهم

 

 بر بخوره   رتشیکه صالح به غ زدمی م حدس

 تو رو داشت  تی عصبان یگفت آمادگ  و
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جلوت بهتره تا    رمی جا بم نیتو هم  نیمنو ا نیرو دستش داد و گفت ا  تیرو باز کرد و کبر  چادرش
 .....  یفکر بد در مورد مادرت بکن ییبخوا

 

 انداخت و گفت   نیرو بزم  تی کبر

از گناهت کم   یزی بازم چ  یکارو کرده باش  نیا یناچار یواز رو  یگناه بوده باش یچقدر هم ب هر
 .......کنهینم

   کردمی فکر م شهی هم یسوال برد ریتو تموم غرورم رو ز مامان

  کنمیم  ینگهدار هیمنم که دارم از تو و مرض نیا

   نمیب  یحاال م اما

 ده یمن مرد خونه ام چقدر تو دلش بهم خند  دادمیپز م اسیزمانها که  به ال اون

 

 رو دارم که از مادرش زخم خورده ......  یآدم هی احساس

 مادر.......  انتیتحمل کرد بجز درد خ  شهیرو م  یدرد هر

   یگفت یبهم م کاش

 .......  کاش

 

 هم برگرد و برو   حاال

 وجود داشته یصالح  ایدن نیکن که تو ا فراموش

 

 نگاه صورتش کرد  پر بودن از اشک   مادر
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 رو جمع کرد و صورت پسرش رو پاک کرد و گفت   چادرش

 .......رم یم من

   یچشمم به در هست که برگرد شهیگردم صالح اما بدون هم یبرم 

 رم برات ارزش دا یذره ا اگه

 نشکن ....... قلبمو

 شد   رهی به صورتش خ  نیغمگ صالح

 تو مشامش    دیچی چادر مادر پ عطر

 دلش تنگ بود بغلش کنه   چقدر

 بره ..... رونیخواست  از خونه ب  یعادت داشت هر وقت م آخه

 د یبوس  یخوشگلش رو م یو لپها کردی بغلش م دیبا

 

 رو پس زد و گفت   دستش

 رحمان  هستم  یحاج   شیپ

  خوابمیجا م نیرو هم  شب

 برس  تی برو به زندگ تو

  یداد اسیبه ال یقول اگه

 ......  ریبده و سر و سامون بگ  انجامش

 

 انداخت   ریبا شرم سرش رو بز مادر
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  دیکش ی روش خجالت م از

 نگو مادر    یصالح اون طور  گفت

  شکنهیم دلم

 باال رفت و گفت   یصحاف  یاز پله ها صالح

 .......  این نجایا گهید

 

 بغل زد   ری چادرش رو ز مادر

   سوختیو قلبش م رفتیم  جیگ سرش

 ..... رفتیبه در انداخت چطور م  ینگاه

 

 موند   یم  چطور

 

 ش یراه پس داشت و نه راه پ نه

 

 داد  هیدکان تک  یرو به درگاه دستش

 مرد براش گوارا تر بود تا بخواد  یهمون لحظه م اگه

 بشنوه   هیجگرگوشه اش کنا از

  شدیم ه یبه گناه نکرده تنب  اون

 زد ی م انهیروزگار بهش تاز  ینامرد و
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 پله ها کرد و گفت   یبه باال یحال و رمق برگشت و نگاه یب

   صالح

 مادر .......... منتظرم

 

 مامان شرمنده ام  بهت تهمت زدم ...... یو بهم بگ  ییای خودت ب تا

 

 بخاطر اون روز زنده ام قربونت برم  من

 

 و غم گوشهاشو محکم گرفت تا صداشو نشنوه ...... تی از شدت عصبان  صالح

 ادامه داد  اون

 

 ......... رهیپسرم  دعا کن بم  رهیمادر خطا کار داره م نیا

 

 هرزه    یبهم گفت   یتموم شدم وقت روزیهمون د من

 تموم شد   میزندگ

 اومد دنبالت   ین یبیکه م نیا

 نبود   مادرت

 عفو کنه ...... یروح سر گردون بود که اومد ازت تقاضا هی
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 اومد بره  یاومد  دلش نم نییلرزون از پله ها پا یپاها با

 

 تموم شده بود  گهید اما

 افتاد افتاد یاتفاق م دیکه با اون

 

 و   دیلرزیرفت و صالح تامدتها  پشتش م  اون

 سوزوند   یاز غضب خدا داشت پشتش رو م  یآتش انگار

 داغ شده باشه ...... انگار

 

 تب داشت و هم سردش بود هم

 

 ومادر هر روز چشمش به در که صالح برگرده و افسوس ........ گذشتنیم یبکند  روزها

 

 

 روز بزرگ شده بود هم پشت کرد ..... هیکه  یبه کوچه ا گهید یحت اون

 عذاب وجدان نداشته باشه  نکهیا یوقت برا هر

که چرا با مادرت   دیپرس یسپرد که به مادر بده و اون هر چقدر م یم رشیپ یبه دست خاله   یپول هی
  یقهر کرد
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   گفتینداشت و فقط م یجواب صالح

راز تا ابد با مادر و پسر به  نیدونست مادر هم هرگز زبون باز نخواهد کرد و ا ی از مادر بپرس و م  برو
 گور خواهد رفت 

 

 خوشگلشون شده بود  یوارد روستا یبا اون طناز  زییپا

   ختندیر ی سرو برگ م  یدرختها

 

 نوشت     یگرفته بود و م  ادی یبود خواندن و نوشتن رو از حاج   یمدت صالح

 شد یچقدر غصه داره حالش بهتر م رفتی م ادشیگذروند  ین مروزها وقتش رو بنوشت یوقت

 

   شهیروز مثل هم اون

 نوشت   یخط م داشت

 بود   ن ییسرش پا و

 تنها بود  شدیکه م غروب

   دیشن  یم  گفتیو با دوستانش گل م رفتیبه دکان دوستانش م یحاج 

 خوند  ینوشت و م یبراش سر مشق کرده بود و صالح م یشعر

 

 جان بده تا باشدت آرام جان   یکه گفت یا

 آرامم هنوز  ستیسپردم ن شیبه غمها جان
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   کردیو تکرار م  ختی ریم اشک

 مادر شده بود  ییهوا دلش

 مادر رفت  شی پ  ادشیو   کردی م تکرار

 

 بود تو غمها غوطه ور   نییپا سرش

 

 گذاشت تا صورتش رو پاک کنه ..... نیرو بزم قلمش

 موند  رهی به روبه رو خ  سرش

 بقچه بدست    یبا چهار قد مشک یدختر

 زد یبود و با تعجب به مشق نوشتن صالح زل زده بود و پلک نم  ستادهیروش ا روبه

 

 هول شد و از جا بلند شد     اون

 شد   یخال زیم یافتاد و مرکبش برو  نیزم  یو کاغذش برو قلم

 دو چشم هم  زل زده بودند اون

 

 به صالح انداخت که هول شده بود  ینگاه  دخترک

 

 اون صحنه ناخودآگاه خنده اش گرفت و  دنینوشت  از د یخوند و م یقشنگ  م چقدر
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   ستیکرد و گفت پدرم تو مغازه ن یخنده ا  زیر

 

 

 د یببخش

 

کرد و با هول    نیبه زم یاهصالح که خشکش زده بود نگ  نیزم  یرو  زهیر یم  زیم  یداره از رو مرکب
 رو پاک کرد ..... زیم یکهنه برداشت و رو  هی

 هوا  گفت    یشد  ب  دهیصورتش کش  یتموم رنگ مرکب برو دیکش شی شونیپ ی با همون دست برو و

 نبود من ......... حواسم

 اون صحنه و صورت پر از مرکب صالح خنده اش گرفته بود  دنیاز  د دخترک

 و با خنده  گفت  صورتتون ...... دیکش صورتش  یرو برو  چادرش

 

 شده بود  د یع  یمبارک تو شبها هی کرد شب نهیتو آ ینگاه

 

 هم خنده اش گرفته بود  خودش

 انداختند و   ر یدو خنده به لب سر بز هر

 گذاشت و گفت    زی م یبقچه رو برو اون

 ...... نیبهش بگ   نیپدرم اومد بد یلباسها رو وقت نیا

 دونن  یداد  خودشون م   مادر
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 سر تکون داد و گفت چشم ...... صالح

 

 دخترک هنوز هم خنده اش گرفته بود   اون

 رفت  رونیصالح انداخت و از مغازه ب  یبه سر تا پا ینگاه

 

 به مغازه برگشت   ینگذشت که حاج  قهیدق چند

   کردیرو پاک م  نیداشت زم صالح

 جا بلند شد و گفت  شده اون از  یزیبهش انداخت و گفت چ ینگاه

   ختیر  نیو زم زیم ی نوشتم مرکب برو یداشتم م یحاج  شرمنده

 

 کرد و گفت   یخنده ا دیکه صورتش رو د یحاج 

   یخودتو رنگ کرد ا ی یتو مشق نوشت پسر

 

 انداخت و گفت   ریبز یرو با شرمندگ   سرش

 بودم حواسم نبود   االتمیباشماست  تو خ حق

   دیاومد تو مغازه گفت به پدرم بگ  یخانم هی

 و رفت  زی م یبقچه لباسها رو گذاشت رو نیا
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 به بقچه کرد و گفت    ینگاه یحاج 

  خواستمیخانواده مستحق م هی یلباسها رو برا  نیا آهان

  میتیکه چند تا بچه  یخانم هی یبرا دوزهیاوقات لباس م ی ثواب گاه  یبرا کنهیم  یاطی بچه ها خ مادر
 داره

 

  یخانم اومد  روزهی ببر دم خونه شون بگو از طرف ف دمیبهت آدرس م غروب

 حاج خانم هست   اسم

 حاال هم برو صورتت رو بشور  رهی گیوگرنه لباس رو نم ینره بک ادتی

 

 ات   افهی خنده دار شده ق   یلیخ

 

 انداخت  ریسر بز یو با شرمندگ  دیبه صورتش کش یدست صالح

 

 بغل زد و بعد از گرفتن آدرس بدر اون خونه رفت    ریبود که بقچه رو ز غروب

  میتی  یاون بچه ها دنید با

 رو گذرونده بودند یسخت  یکه دوران کودک هیدلش گرفت بغضش بخاطر خودش بود و مرض چقدر

 

 دکان شد که بخوابه  یراه

 نگاهش کرد و گفت .... رفتی داشت م یحاج یوقت
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   میما مهمون دار یتا خونه  ایب امشب

 خانم غذا درست کرده بخور برو  حاج

 

 انداخت و گفت   ریبا خجالت سرش رو بز صالح

 ممنونم  نه

 .....  یکاف یبه اندازه  من

 

 پسر  یبا غضب نگاهش کرد و گفت بازم رو حرفم حرف زد یحاج 

 

   گشتیبرم   یشب که از خونه حاج اون

 داشت و حواسش نبود   یکوچه ها آروم قدم برم تو

 در خونه سر در آورده   یجلو دیدفعه د هی

 

 که ذهن و قلبش به سمت خونه برگرده دیگنج یتو فکرش نم  اصال

 

 تنگ شده بود   دلش

 در گذاشت   یبرو سر

  داره یهنوز ب دونستیم

 آغوش گرم ومهربونش تنگ شده بود یدلش برا چقدر
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 شکسته به طرف بازار براه افتاد  .....  یرو فرو خورد و با دل بغضش

صالح   یزانوهاش نگذاشته باش   یسر برو گهیبشه مادر بره تو د  ریپسر نکنه د زدی م بیبهش نه   یکی
 برگرد 

 

 داد ...... یاجازه رو نم  نیغرور کاذبش بهش ا اما

 نشه  مونیعت برگشت به دکان تا پشانداخت وبه سر ری ز سربه

 

 بود  ضی مر یکه حاج شدیم یروز چند

 ....  کردیاومد  اون روز سر ظهر خسته بود و مدام سرفه م یبه مغازه م  رترید یها کم  صبح

 به صالح انداخت و گفت   ینگاه

 ...... کمی کارهاتو بزار برو خونه خانم کوچ پسر

  می مغازه باهم بخور  اریتو جا ب زهی رو که برام درست کرده بر یسوپ بگو

 ک ی باشه صالح  خونه خانم کوچ حواست

 

   یزد و گفت چشم حاج یلبخند اون

 تا من برگردم   فقط

 چشمهاتو ببند استراحت کن تا برگردم  کمیشما   کشهیطول م کمی

 

 بست و گفت باشه    چشمهاشو
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 .... باشه

 اه افتاد  بر یبطرف خونه حاج  صالح

 بدر 

  ستادی کلون در بزرگ رو زد و منتظر ا دیکه رس خونه

 نبود   یخبر

   دیدر بداخل سرک کش یاز ال یکم

 اهلل  ایدر رو بطرف جلو هول داد و گفت  کمیخونه نباشه    یکس انگار

 

 نبود   یهم خبر باز

 انداخت .  اطیبه ح  یآروم در رو باز کرد و نگاه بناچار

 قدم جلو رفت   چند

 خونه نبود   یکس

 دفعه  هیکه  کرد ی طرف و اون طرف نگاه م نیبه ا اطی ح تو

خوشه انگور که از  هیو تو دستهاش   خوندینداشت آواز م  یروسر  یکه حت یهوا در حال یب   دیخورش 
 و..... خوردیبرداشته بود  و دونه دونه م  نیزم  ریتو ز

 ن دو با تعجب نگاهشون بهم افتادو سر حال از پله ها باال اومد و او شاد

 

 افتاد نیزم  یصالح وحشت زده چند قدم بعقب رفت و خوشه انگور از تو دستهاش برو دنید با
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 رو براش ببرم    یانداخت و گفت شرمنده بخدا اومده بودم سوپ حاج ریبا خجالت سرش رو بز صالح

 جواب نداد  یدر زدم کس یچ هر

 

 سرش رو به اطراف چرخوند   دیخورش 

   گذارنیسرش رو لب باغچه م ننیبرادرانش اونو بب  دونستیم

 و در رو بست   دیعجله بسمت اتاق دو با

 ی خودش و حاج  ینگاهش به اون بود و شرمنده  صالح

 

 سکو نشست   یطرف در رفت و برو  به

 بند اومده بود   نفسش

 

 منتظر باشه که سوپ رو ببره  ایچکار کنه برگرده به دکان بدون ناهار  دونستینم

 

 بود که در باز شد   یدوراه تو

 بقچه نون تو دستهاش بود سالم گفت  هیقابلمه و  هیکه  یجوان در حال   یخانم و

 

 انداخته بود گفت   ریکه شرمنده سر بز یجا بلند شد ودر حال  از

 بخدا   د یببخش

 اومده بودم ..... من
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دونفر هست شما هم   یغذا رو ببر برا نیا ایو گفت  اشکال نداره پسرم ب  دیخانم تو حرفش پر  اون
 بخور  

 دست دراز کرد و گفت بازم شرمنده ..... اون

 کوچه دور شد چیرو گرفت و به سرعت از پ  غذا

 

 شب ........ همون

 ..... یخوابش قشنگ بود خواب رنگ  دید خواب

 .....اومد... یو همون دختر بطرفش م دیدو یم اون

 ازش دور بشه .....گفت   خواست

 بهت دختر چقدر تاب موهات قشنگ بود .....  لعنت

 شب تب کرد   اون

 .....  دیکشیخجالت م یحاج  یرو از

 بود دهیها رو د  ییبایبود و اون   همه اون ز یدخترکش چقدر خواستن آخه

 

 نهیانسان هم تیو خاص  رفتیدلش م ییبایز دنیم بود و از ددرد ناک بود اما صالح هم آد انکارش
 بدون شک 

 

  شونشیو پر ییخرما یدختر با همون موها اون
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و بطرفش    شدیم کیرنگش لحظه به لحظه بهش نزد  یعسل یدامن کوتاه و قشنگش و چشمها 
 .......  نهیبب  شترینباشه تا دخترش رو ب ی که حاج کردی و صالح به اطراف نگاه م کردی دست دراز م

 حال عذاب وجدان داشت  و .....  نیع در

 

   دیاز خواب پر ناگهان

 عرق بود   سیصورتش خ  تموم

 ..... دیکش  یراحت  نفس

 

 انداخته بود هیصبح تو مغازه سا  یدیجا بلند شد سپ  از

 

 فرو رفت   بفکر

 جور تب کرده باشه  نیاومد تا بحال ا ینم  ادشی

 باور کنه که عاشق شده   خواستینم

 موضوع فکر هم نکرده بود  نیبه ا  یحت یو گرفتار یاز شدت بدبخت  ی تا بحال تو زندگ چون

 رحمان صحاف    یحاج یبود دختر دردونه  دیخورش  اون

 فکرشم خنده دار بود یحت

 

   شدیپس چرا تب داشت چرا تموم نم  آخه

   کردی نم فراموشش
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 ...... دنیخچری نافذتو فکرش م یاون چشمها همش

   گفتیتو دلش م اون

 طون یش اهی خدا بردل س  لعنت

 

 دونست   ینم گهید دادیگرفته و همش بهش جوشونده م ی ضیصالح ازش مر کردی فکر م چارهیب  یحاج 

 زده و خاطر خواه شده ....... دیشو د  ییدختر موطال صالح

 

 گذاشت   زیم  یبطرفش اومد و گردنبند مادرش رو برو یچسب زدن به کتابها بود که حاج  مشغول

 کرد   نگاهش

 کرد و گفت بردارش قرضت تموم شد   خنده

 مونده .....  یباق  کمیسرتکون داد و گفت نه هنوز  صالح

 و گفت   زیپول هم گذاشت رو م یبطرف دخلش رفت و مقدار یحاج 

 ماهت ..... نیحقوق ا نمیا

 و دستش رو ببوس و بگو که تو رو ببخشه ....... ششی برو پ   بخر یزیچ هیمادرت  یبرو برا امشب

 

 انداخت و سکوت کرد   ر یبا غرور سرش رو بز صالح

 شونه اش  گذاشت و گفت   یرو برو دستش
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  یاگه چند سال هم بشه بازم به حال من فرق یکن یم  یزندگ نجایا یپسرم االن چند ماهه دار نی بب
  کنهینم

 بروت بازه اما   شهیمغازه درش هم  نیا

 چند ماه حواسم بهت بود   نیا تو

 یسر  زنه ی م دیدکان تو رو د واریو از پشت اون د ادیوقتا م   شتریبه مادرت که ب یبار هم نرفت هی تو
 .........یو حالش رو بپرس  یبزن 

  یقهر کرد یبخاطر چ پرسمی زت نموقت ا چیگفتم که ه بهت

   کنمی پدرانه بهت م حتینص هیفقط  اما

 ......  کنهیفرق م گرانیمادره با د اون

 

   یفراموشش کن یکه بتون ستی ن قتی مثل دوست و رف مادر

   ستیکس ن  چیه مثل

 ......کس   چیه

 دومه  یخدا اون

 شما بوده رو تموم کن   نیب  یزیچ هر

 ی و ازش طلب بخشش کن   یو چارقدش رو ببوس یخواد بر یم دلم

 

 انداخت و بازم سکوت کرد  یمطمئن حاج  یبه چشمها  ینگاه صالح

 

 زد  گفت   یلبخند یجا .....حاج  نیدوباره برگردم هم  خوامیاما اجازه م رمی فکر کرد و گفت م کمی



 د ینبض راه خورش

58 
 

 جا   نیو بهش سر بزن و بعد برگرد هم  برو

 

   دینخر یزی شب براش چ اون

 باشه .....  تونهیمادر خودش م  یبرا هیهد   نیربهت  دونستیم

 رو برداشت و بطرف خونه براه افتاد    گردنبند

 شده بود   کیتار تازه

 

  تو کوچه .... دیچی و پ دیخر نون

 که تو دستهاش بود مستش کرد  یخوب نون تازه ا یبو

 

  شهیباز بود مثل هم  در

 بازش کرد و داخل شد   آروم

 بود  یبی و عج یک یتو تار اطیح

 ..... فیگرفته و کث  خاک

 ...... کنهی نم  یتو اون خونه زندگ یرو با پاهاش کنار زد انگار سالهاست کس وانیتو ا یبرگها

 

 اتاق رو آروم باز کرد   در

 تعجب خشکش زد  از
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 هم تو اتاق وجود نداشت ..... لهیوس هی ی بود و حت یخال  خونه

 

 افتادن  نیزم یاز تو دستهاش برو  نون

   شدیش نمباور 

 و سکوت ....   سکوت

 رفت انگار    گرید یشد و بطرف اتاقها داخل

 شده باشه  یخونه مدتها بود که خال اون

 

 تو خونه وجود نداشت ..... یزی خاک چ یرفته بود و بجز مشت مادر

 برگشت    اطیح به

 بفهمه مادرکجا رفته  تونست یم  چطور

 رفته   اسیال یبخونه  شهیهم یبرا دیشا

 دنیچرخ  یکه تو ذهنش م گهید دیهزار شا 

 

 براه افتاد .....   رشی پ یخاله  یعجله بطرف خونه  با

 

  زدی تند تند نفس م  دیخونه که رس بدر

 ...... ستادیزد و منتظر ا در

   هیبعد خاله نفس زنان پشت کلون در رو برداشت و بلند گفت ک یقیو دقا 
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 در رو زد  و گفت بازش کن خاله منم صالح ...  صالح

 رو باز کرد   در

 ....  زمی صالح عز  یبه صورتش کرد و گفت تو یبا دقت نگاه  یک ی تار تو

 .....  یسرش رو تکون داد و گفت آره منم خاله خوب اون

   ستی ن یوقته ازت خبر یلی مادر خ یرو تکون داد و گفت چه خوب  سرش

 نمت یدم مغازه بب  امیب کردنی نم یاری بفکرت بود پاهام  دلم

 

 دستهاشو گرفت و گفت   صالح

 نبود کجاست خاله ....... مادرخونه

 

 با تعجب نگاهش کرد و گفت    اون

 

 باشه   یطور نیهم ا دیبا  یریگیاز مادرت نم یتو که ماههاست خبر یدار حق

برات پول آوردم و گفتم به مادر بده   شیداد و گفت من که ماه پ هیتک  یدستش رو بدرگاه صالح
 حالش خوبه و  یگفت

 سرش رو با تاسف تکون داد و گفت   خاله

 مادر خوب بود ....  آره

 روزش نه چند روز بعد بود  انگار اومد پول رو  بهش دادم و  همون

   یگفتم که خوب دیحال تو پرس از
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 هستم   نجایبرم شهر ا خوامی م گفت

 سخته ..... یبرام زندگ  ادینم دنمیصالح هست و بد یوقت

  هیمرض  شیبرم پ  خوامیم

 داره   ازی بهت ن  مانیدخترت هم بعد زا یکن یتو اون خونه زندگ  ییتنها یگفتم برو خواهر تا ک منم

   رفتیبود که م نیغمگ اون

 ..... ییایچشم براه بود که ب یلیبگم خ یاومد دنمیهروقت تو بد گفت

 

   هیمرض شی ن نباش مادرت رفت پنگرا زمیعز

 برو بهش سر بزن   اما

نکرده مادرت نباشه چقدر برات سخت   یو  خدا ادیروز ب  هیبترس  نیاز ا ید یامشب چه ترس نی بب
 خورد .....  یو غصه خواه شهیم

 ...... رهیهم د یمونی پش یبرا گهیروز د اون

 وقت فراموش نکن برو دست بوس مادرت   چیرو ه یرو که امشب داشت یترس  نیهم

 

 و به در نگاه انداخت و دوباره در زد    دیصورتش کش یرو از سرما برو کتش

 بود و نگران ....  داریکرده بودند تموم راه رو ب خیپشت دستهاش  یزییسرد پا یزود و هوا صبح

 

 کش دار باز شد   ییبا صدا در

 ه نگاهش  پف کرد  یخواب آلود و صورت  یبا چشمان هیمرض
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 موند...... رهیصالح خ  به

  

 صورتش گل از گلش شکفت   دنید با

 زدند    یبرق چشمانش

  شهیگفت باورم نم  بلند

 داداش چقدر دلتنگت بودم   یخودت

   رهی باز کرد که بغلش بگ دستهاشو

 به شکم بزرگش انداخت گفت .....  ینگاه یبا خوشحال  صالح

 دلم برا ت تنگ شده بود  منم

 و محکم بغلش کرد   دیخندیشد یبرم که گرد و قلقل قربونت

   زمیعز کردی خوشحالم نم نقدریا یزیچ چیه ی دونیگرفت و گفت نم  دستهاشو

 دنت ید امیبعد ب اد ی ب ای پدر سوخته دن نی گفتم ا دنتید ومدمی به ماه بودم وگرنه م پا

 

  یبهش انداخت و گفت چقدر خوشگل شد ینگاه

 دلم برات  تنگ بود  دونهیم خدا

 

   زهییآخر پا  یآخه خودت گفت  ینکرد مانیهنوز زا دونستمی م  دنتید امی ب ادی ب ری گ تیموقع خواستمیم

   رمیشدنم رو جشن بگ ییو دا امیاون موقع ب گفتم

 صورتش رو غرق بوسه کرد و گفت   یبا خوشحال  هیمرض
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  یاومد یخوب کرد  یکرد خوب

 تو..... یدیو گفت خوب راهم نم  دیخند صالح

 

 تو  ایب  ایب دی خدا ببخش یزد و گفت وا شی شونیبه پ اون

 

 گفت   شدیکه داشت واردخونه م یحال  در

 کجاست .....  شوهرت

 و گفت    دیخند هیمرض

 معلم صبح زود رفت داداش   آقا

 مدرسه  رهی هفت صبح م اون

 ش گذاشت و گفت  موها  یبدور گردنش حلقه کرد و صورتش رو به رو دستهاشو

 نمت یبی حالم خوبه م چقدر

 

   زمی و گفت منم خوشحالم عز  دیخند هیمرض

 کرد یبود و نگاهشون م ستادهیبه روبه رو چشم دوخت مادر تو راهرو ا 

 

 انداخت و سالم کرد   ری به ز سر

 گذاشت   واریدست به د مادر

 پر از اشک شدن   چشمهاش
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   گفت

 مادر چقدر چشم براه بودم  یاومد

 

 در گوشش گفت   هیمرض

 دکتر از قوت افتاده برو بغلش کن  برمشیچند روزه م ضهیمر

 

 و گفت   دیکش یآه اون

 مادر....  ین یمنو ب  یاومد صالح

شده بو    ر یمادر تنگ شده بود جلو رفت ونگاهش کرد چقدر پ  یانداخت دلش برا نییرو پا  سرش
 چند وقت   نیتوهم

   نست تویم  چطور

 فرزندش رو  یدور ارهیب  طاقت

 

 و گفت  دی به موهاش کش یدست

 یبرم چقدر الغر شد قربونت

 چکارت کرده  ییو تنها یگرسنگ  یاله  رمی بم

 رو   سرش

 کردند   هیو هردو گر  دیآغوش کش در

 گفت   آروم
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 ....  یلیدلم تنگ شده بود خ منم

   دمیبخونه رفتم و تو رو ند یوقت

   دمیترس

 

 دم یو گفت منم ماههاست ترس دی صورتش رو بوس مادر

 

 خونه  می گوشش گفت برو لباسهاتو جمع کن برگرد در

امروز فرداست که  هیگردم  اما مرض یبرم امیصورتش رو تو دستهاش نگه داشت و گفت م مادر
 کنه   مانیزا

 کنارش باشم  دیبا

 به خواهرش انداخت و گفت   ینگاه  برگشت

 خونه ...  میالت برگرددنب امیاما بعدش م باشه

 سرش رو تکون داد و گفت   مادر

 زم یعز میگرد یبرم  آره

 

 آورد وگذاشت کف دستش   رونی گردنبند مادر بزرگ رو ب بشی رو باز کرد واز تو ج دستش

 گفت   و

   یمن داشت شیکه پ یامانت نمیا

که   یبود که بهت شک داشتم که همون لحظه قسم نیبدون اگه باهات قهر کردم نه بخاطر ا نویا فقط
 بود مامان   زیچ هی یرو باور داشتم فقط و فقط برا یخورد
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پشت و پناه هستم و بعدش تموم اون افکار   هیمن برات مثل  کردمی بود که تا بحال  فکر م نیا اونم
 که داشتم نقش بر آب شد  یقشنگ

 

 انداخت و آروم گفت  ری رو بز  سرش

رو به   می تیدوتا بچه  یپناه  یبسوزه که من بخاطرش ناچار شدم از سر ب  یو در به در  یندار پدر
 ..... اسیال یدندون بکشم  و پناه ببرم به خونه 

 

قبل از اون تصورشم  دیکه شا دهیرو انجام م یکار  یوقتا آدم از سر ناچار هی یدون یمادر م  صالح
 کرد ینم

 

  ستمیخودم با یبسازم که رو پا  یرو طور  میبعد پدرت به خودم قول دادم که زندگ من

 زم یحرفها فقط تو قصه ها قشنگه عز  نیا یبا دست خال  اما

 

 تکون داد و گفت   دییسرش رو بعنوان تا  اون

 حالت رو درک کنم  تونمیم

   کردمی اشتباه کردم که فکر م من

 ....... گذرهیها م  ی سادگ نیبه ا  یزندگ

 

 ازت ممنونم ...... ای خدا زمیعز مهیروز زندگ  نیبازوهاشو بغل کرد و گفت امروز بهتر مادر

 خوشحالم که هنوز زنده ام و تو   چقدر
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   یروبه روم 

 

 تنهام نزار مادر  گهید صالح

 

 گردم   یکنارتون باشم بعدش برم یو گفت اومدم که چند روز دیخند اون

 تو مغازه دست تنهاست ...... چارهیاما بداده  یکارم بهم مرخص صاحب

   میکنی داخل باهم صحبت م میبر نییا یو گفت حاال ب دی بطرفشون اومد   دستهاشون  رو کش هیمرض

 

 عالمه حرف برات دارم  هی صالح

 

 گرسنه هستم یلیصبحونه به داداشت بده خ هیحرفها  نیا یو گفت به جا دیخند اون

 

مغازه با شدت باز شد و اون نفس زنان وارد شد و چادرش رو تو دستهاش جمع کرد ووحشت   درب
 موند   رهیزده نگاهش  به صالح خ

 ازجا بلند شد و ناباورانه نگاهش کرد   اون

 مغازه گذاشت و گفت   شخوانیپ  یبودند دستش رو برو ختهی صورتش ر یبرو شونیپر موهاش

 بده  نجاتم

 

 شم تو رو قرآن میجا قا هی دیبا
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 به اطراف انداخت و گفت برو باال  یدست پاچه نگاه  صالح

 

 و تو اتاقک خواب صالح پنهون شد    دیتکون دادو بطرف پله ها دو یسر اون

 که هنوز متوجه موضوع نشده بود   صالح

  دیکش ش ی شونیپ  یبرو یدست

 وارد مغازه شدند و با خشم به اطراف نگاه انداختند  ینشده بود که دو مرد عصبان قهیدو دق هنوز

 

 افتاده  یکرد بخودش مسلط بشه گفت .اتفاق  یسع صالح

  نجایا ادیب ای دختر که وحشت زده سر بازارچه بدوه  هیاز اون دو مرد کتش رو مرتب کرد و گفت  یکی
 یدیند

 

 با تعجب شونه هاشو باال انداخت و گفت نه چطور مگه  صالح

 

 و گفت    دیکفشش رو باال کش ید پاشنه مر اون

  میبه آقا خبر بد میبر دیبا رسنیپدرش برادراش حسابشو م یتو مغازه  ادیاحمق اون که نم میبر ایب
..... 

 بشه ...... داشیبازار پ یشلوغ نیتو ا کنمی نم فکر

 رو تکون داد و گفت حق با توعه    سرش

 چکار کنه  دونهیخودش م  آقا
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 شدند   دیبازارچه ناپد یکوچه  چیوپ  یرفتند و تو  شلوغ  نییپله ها پا از

 برگشت تو مغازه  صالح

 

 نشست   یصندل یو برو  دیراحت کش  ینفس

 به باال انداخت   ینگاه

 

 گفت خانم اونها رفتن.... آروم

 

 تو دکان   دیچ یپ   کرد ی دخترک که آروم هق هق م ی هیگر یصدا

 

 گفت ممنونم   آروم

 رم یمونم غروب که شد م یجا م  نیچند ساعت هم من

 

 و ساکت شد   دادیاون دخترک گوش م  فیلط یبصدا صالح

 ........ کشیخودش اومده بود نزد یهق هق رو دوست داشت اون دختر با پا نیا چقدر

 که انکارش سخت بود  نیریوسوسه ش هی

 

 برد    یبود تو ذهنش که داشت دلش رو م دهیچی پ زیجوقشنگ و وسوسه انگ هی
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 دلش گفت   تو

 شو دختر  ...... ساکت

 حالمو   کنهی صدات آشفته م چقدر

 هاش تموم بشه ...... هیگر یاومد تا صدا رونی مغازه ب از

 تا سبک بشه   د یبلند کش  یدکان نشست وآه یپله  یبرو

 رهی بود که آروم بگ  یآشفته تر از اون دلش

 شد   رهی خ  نیبزم

 

  اهوی پر بود از ه  بای تقر  زاربا

 

 در رفت وآمد بودند  مردم

 به ظهر نمونده بود  یزیچ

زودتر به کارش   دیثجلد که پاره شده بودند با هیکتاب و  هی کردیرو آماده م یسفارش مشتر دیبا
 چکار کنه   دونستینم دیرسیم

 چسب و کاغذ ...... دیخر یهم به شهر رفته بود برا یحاج 

 داخل مغازه   رفتیبود تا غروب برنگرده چطور م  ممکن

 داشته باشند ...... یتونستن با دخترحاج  یم  یبود اون دو مرد واقعا چکار ختهیهم بهم ر فکرش

 فکر کرد که کالفه شد اونقدر
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 مغازه رفت   بداخل

 اومد  یدخترک نم یصدا

 ساکت شده بود  گهید

 ازش بپرسه  یزیچ هیدست دست کرد   یکم

 ساکت بمونه  یتا اومدن حاج  دید بهتر

 

 بعد اومد بدنبال سفارشات و اون کارش رو انجام داد ..... یساعت یکارش شد و مشتر مشغول

 

 تو بازار   دیچ یاذان پ یصدا

 مردم و کاسبان بازار کارشون رو رها کردند و بطرف مسجد رفتند شتریب

 

  یصندل یجا تو مغازه نمازش رو خوند و بعد از جمع کردن سجاده اش رو گرفت و همون وضو
 در کنه ......  یخستگ   ینشست تا کم

 گرسنه بود   

 

 خوردن نداشت   یبرا یزیروز چ  اون

 آورد ...... یاز خونه براش غذام یروزها حاج  شتریب

 پول برداشت و بطرف بازارچه رفت   یبه دخل کرد مقدار ینگاه

 و دوباره برگشت بداخل مغازه  دیخر ر یپن  یتازه و کم نون
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 نبود سکوت و سکوت.......  یخبر چیبه باال انداخت ه ینگاه

 ..... ااهلل یآروم گفت    ستادیاول ا یپله  یاون گذاشت و رو یبرو  ریپن یتکه نون و مقدار چند

 

 ود و چشمهاشو بسته بود ....گذاشته ب واریسر به د دیخورش 

 

 

 ..... هیاز جا بلند شد و گفت ک ینگران  با

 منم صالح   دی آروم گفت نترس صالح

 آوردم   یخوردن  کمی  براتون

 ..... شهی نم دایپ نیبهتر از ا یزی چ نجایا گهید د یببخش

 باال رفت و وارد اتاقک شد  گهیپله د چند

 صالح   دنیبود  با د دایچادرش رو انداخته بود و گردنش پ اون

 د یصورت قرمزش کش   یرو برو  چادرش

 اون دختر حالش دگرگون شد   یگردن زخم دنیصالح باد 

  د یانداخت و گفت ببخش ریسر به ز یناراحت با

 .....  دییبفرما

   ستیلقمه نون هست قابل تعارف ن  هی

 ..... دیخورش 
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 ستمیگرسنه ن یمنونم ولانداخت  گفت م ری بز سر

 

 گرده ..... یاز شهر برم  یپدرم ک  دیدون  ینم  شما

  کردی که نگاهش نم صالح

   گفت

   کشهی شهر تا غروب کارشون طول م رنیم دی خر  یهر وقت برا واال

 راحت باشه   التونیخ  شما

 

 بزنه ......  بیبهتون آس  یتااومدن پدرتون کس زارمینم

   دیخورش 

 اومده بودند بداخل چادر انداخت و گفت من براتون درد سر درست کردم   رونیخوشگلشو که ب  یموها

 مثل ناموس خودم  یرحمان هست یسر تکون داد و گفت هرگز شما دختر حاج صالح

 

 دی تا ضعف نکن  دیبخور یزی چ هی دینباش نگران

 

 سرش رو تکون داد وگفت   دیخورش 

 بازم ممنون .... باشه

 نشست   یصندل  یبرگشت و برو نییبه پا  صالح

 زخم گردن اون دختر دلش رو آزرد  دنید
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 دست بلند کنه  یحاج یدونه  هی یک یدختر  یجرات کرده بود برو  یواقعا چه کس یعنی

 

 مشغول کنه ...... یکرد خودشو تا اومدن حاج  یسع

 

 نبود که نبود ..... یخبر  یکه شد از حاج  غروب

 مغازه نشسته بود  منتظر..... رونینگران ب  الحص

 

 اون دختر اونو بخودش آورد از جا بلند شد و بداخل مغازه رفت   یصدا

   د یداشت یگفت کار و

 ازهمون باال بهش گفت   دیخورش 

   گردهیچرا پس پدرم برنم  د یببخش

 کنن   رید  نقدریانداخت  گفت سابقه نداشته ا رونیبه ب ینگران نگاه  صالح

 مکث کرد و گفت   یکم  دیخورش 

 گشت   یدم غروب برم رفتی شهر م  شهیهم درسته

 چکار کنم حاال

 

 مادرم دل آشوبه ...... االن

 و گفت  دیکش یدست شیشونیبه پ صالح

 دمی نفهمه  بهش خبر م یجور کس  هیو   رمیم من
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  دیگفت قلم و کاغذ دار دیخورش 

 به اطراف کرد   ینگاه اون

 

 گفت بله چطور .....  و

   یدم خونه ما براش حرف بزن  یاگه شما بر سمینویمادرم م یگفت چند خط برا دیخورش 

 ..... کننیم  بت ی تعق یکه از من خبر آورد فهمنی م حتما

 

 تکون دادو قلم و کاغذ روبدستش سپرد..... یبهتره  نامه رو بده دست مادرم صالح سر یطور نیا

 

 خط نوشت و کاغذ رو تا کرد و گفت   چند

 ....  دینامه رو پنهون کن دیدیباشه هر کدوم از برادرهامو د ادتونی

 براه افتاد....   یسرش رو تکون داد و نامه رو گرفت و مغازه رو بست و بطرف خونه حاج صالح

  دیونه که رس بود بدر خ کیتار مهیکوچه هوا ن تو

   ای لع یجوون حاج  زن

 بود  ستادهینگران ا  ینگاه با

 

 داد و گفت ....   یجواب سالمش رو با ناراحت  ایکرد و لع  سالم

   ستین یخبر  یصالح از حاج آقا
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 سر تکون داد و گفت نه هنوز از شهر برنگشته  اون

 دارم  غامیپ هیبراتون  من

 با تعجب گفت   اون

 ........ یک از

 به اطراف نگاه کرد و گفت از دخترتون .... صالح

 

 صورتش زد و گفت خدا مرگم بده پس اومده تو مغازه    یدستش رو برو ایلع

 بزرگم  ییکردم رفته خونه دا فکر

 زهر نکن حرف گوش نکرد که نکرد .....  موی گفتم دختر زندگ  بهش

 .........چیهبابات اومد که  گهیساعت د هیصالح بهش بگو تا   آقا

 شد   کی هواکه تار ومدین  اگه

 بزرگم خودش راه رو بلده   ییخونه  دا  ببرش

 بده  رتیتنهاش نزار خدا خ  یدوس دار ی تو رو جون هر ک فقط

 

 راحت .......   التونینامه رو داد بدستش و گفت خ  صالح

 به اطراف کرد و بطرف مغازه برگشت  ینگاه دوباره

 

 برنگشت    یشد و بازم حاج  کیکامال تار هوا

 گشتن.....   یبستن و بطرف خونه هاشون برم یم  یکی ی کی کاسبان بازار  گهید
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 ..... دیدکان رو جارو کش یمغازه رو مرتب کرد و جلو یکم  صالح

 بازار خلوت شده بود  گهید

 رفت   داخل

 تو قفسه   دیمغازه رو خاموش کرد و امانت مردم روچ یزم یه یبخار و

 نشست   یصندل   یبرو خسته

 بازار سوت و کور شد....   گهیبعد د یساعت

   دیاون بود و خورش ینفسها یصدا

 کرد ی دلش رو شعله ور م شی که آت یزیچ

 

   دیلرزیم دلش

 

 صورتش گذاشت و تو دلش گفت    یبرو  دستهاشو

 خجالت بکش ...... صالح

 مغازه رفت   رونیب

 خودش   یپا یرهگذر بودند و صدا چند

 کرده ممکنه شب رو خونه اقوامش تو شهر بمونه  رید یکه حاج  دیفهم

   دونستیم

  کردی که هرگز نم یکار رسهی اگه هم تو راه باشه صبح م که
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   دیکشیوقت کارش طول م  هر

 گشت  یبرم صبح

 

 به باال انداخت   ینگاه

 بود و وسوسه ...... اون

 چشم دوخت  نیمشت کرد و بزم دستهاشو

 

 رو باز کرد   راهنشیپ ی دکمه

 آشوب شده  دونستینم  قایدق چرا

 دلش مرور کرد   تو

 چته پسر ........  صالح

 د یفهم یرو نم لشیهم واقعا دل خودش

 

 صداش کرد    آروم

 

   دیخورش 

 رم یم گهیمن د ومد یپدرم ن و گفت ستادیرو بسر گذاشته بود و اول پله ها ا  چادرش
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بزرگتون  ییو گفت مادرتون گفتن شما رو تا خونه دا رانداختیبا هول از جا بلند شد و سر به ز صالح
 کنم .....   یهمراه

 اومد و گفت   نییپا اطیپله ها رو با احت دیخورش 

 برم  تونمیم  ییزحمت دادم خودم بتنها  یلیبهتون خ نجاشمیتا ا ممنونم

 

 دستش رو باز کرد و گفت   ستادی در بشه و صالح روبه روش ا کینزد خواست

 .شما رو برسونم ..... دیاجازه بد کنمی م خواهش

 سر باال کرد و نگاهشون بهم گره خورد   اون

 کرده بود چشماش متورم شده بودند  هیگر

 

 قشنگ تر بودند   هیخوشگل با گر  یرفت چقدر اون چشمها دلش

 گفت   انداخت و نییرو پا  سرش

  ابونهایتو کوچه خ یکی تار نیدارم هم پدرتون اگه بفهمه دخترش رو  تو ا تینسبت بشما مسئول من
 شهی رها کردم ازم دلخور م

 

 صورتش رو با چادر پوشوند و ساکت شد دیخورش 

 

 کوچه براه افتادند  یک یدو تو تار اون

 و صالح پشت سرش    رفتی م دیخورش 

 دید یو نه م  دیشن  یزمان نه م اون
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 به صالح انداخت و گفت    یدر زد و برگشت نگاه دیخورش  دندی در خونه که رس یجلو

 کنم   ی امروز شما رو هرگز فراموش نم کمک

   دیخواهش دارم به پدرم بسپار هی فقط

حاضر بشم  یروز هیچون من ممکنه  ایدنبالم ن یحرف برادرت رو گوش کن  ییخوایگفت اگه م دیخورش 
   رمیبار حرف زور نم  ری ما زا رمیکه بم

 ..... یدنبالم که باهام موافق ایب  یگفت در صورت  دیخورش دیبگ

 

 بود  سر تکون داد  گفت چشم .... اوردهی که از حرفهاش سر در ن صالح

. 

 

 دخترم   ییبه اونها انداخت و گفت تو ینگاه  یکیتو تار   ییباز شد و دا در

 

  یرو گرفت و گفت خودم هستم سرش رو بعالمت تاسف تکون داد و گفت ب  ییدست دا دیخورش 
 دنبالت روانه کرده بود  نجا یشرف آدمهاشو تا ا

 ..... دمیرسی خونه نبودم  وگرنه حسابشون رو م من

 تموم اتاقها رو دنبالت گشتن ...... گهیتنها خونه بود م ییدا زن

 .....  ینیب یحاال م کشمی خودمو مگذاشت و گفت   ییدا یشونه  یسرش رو برو  دیخورش 

 

 .... رسمی سرش رو نوازش کرد و گفت خدا نکنه خودم حسابشون رو م ییدا
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 بخواد جلوم قد راست کنه یهرمز تا بحال نشده کس  ییدا گنیمن م به

 

 ...... هیک نیبه صالح انداخت و گفت ا ق یدق ینگاه یک ی تار تو

 اشکهاشو پاک کرد و گفت   دیخورش 

 ح همکار بابا هستن تو مغازه  آقا صال نیا

 جلوتر رفت و سالم کرد   صالح

 زد و گفت    یلبخند ییدا

 شناختم  آهان

   دم یجوون رو تو دکان بابا د نیا

 بابا ....   یخوب

  دی سرش رو تکون داد و گفت ممنون خوبم .....شما خوب هست صالح

 بده پسرم  رتیسرش رو تکون داد و گفت خدا خ  ییدا

 

 طرف من به رحمان بگو  از

 گفت   ییدا

 دخترام بلند بشه  یبه دادت برسه که بخواد اون روز برسه دست برادر حروم لقمه ات برو خدا

   دیو خورش ایلع

 هستن   میزندگ تموم

   امرزمی خواهر خدا ب  یادگارای
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 بخواد رو ناموس هرمز دست بلند کنه ......  یو  بازار کس یکو نیتو ا نبود

 

 انداخت و گفت چشم  ری زسر ب صالح

 ...... گمیم حتما

 

 تو دختر ....... میرو گرفت و گفت بر  دیدست خورش ییدا

 

 بود و سرد ........ کیتار اتاق

 .......  کردی بدنش درد م تموم

 بزور تکون داد اونقدر سفت بسته شده بودند که قدرت حرکت نداشت ......  دستهاشو

 

 اونجاست.....  ی کرد کس احساس

 اومد  یپا م یکرد صدا زی رو به اطراف ت ششگو

 تر شد  کیو نزد کینزد

 زد   ادیفر

 لعنت تون کنه   خدا

 ..... کمک

 

 بود  ستادهیپشت سرش ا یکی
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   گفت

 د یبندش رو بردار چشم

 

 شد ..... شتریپا بطرفش ب  یصدا

   دیشن ینفسهاشو م یکه صدا   کیانقدر نزد 

 بندش رو باز کرد ....... چشم

 چشمش  یافتاد برو نور

 انداخت  نییرو پا  سرش

 به سر تاپاش کرد و گفت .... ینشست و نگاه  یصندل ی چند قدم بجلو گذاشت و روبه روش برو اون

 کجا ......   دیسر و پا کجا  و خورش  یب نیا

 سر تکون داد و گفت  کلیه ی از اون دومرد قو یکی

 باشماست .....  حق

 زد و گفت    یزخندپو

 دل داشته باشه   ادینم  بهش

  یشد و گفت دوستش دار قیچشمهاش دق تو

 دوخت و سکوت کرد  نی نگاهش رو بزم صالح

 اشاره کرد که بطرفش برن   اون

 کتکش زدند ..... تونستنیم تا

 شد    ریلبش سراز یاز گوشه  خون
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 گوشش شد و گفت   کینزد

   خوامیجواب م پرسمیازت سوال م یوقت

 باشه ..... حواست

 .... ارهیرو طاقت نم   یاحترام یب یول هی یمرد با حوصله ا حسام

 

 با خشم  نگاهش کرد و اون ادامه داد  صالح

 سر موضوع خودمون  میبر خوب

 ؟؟؟؟  ینگفت

 ......یرو کجا فرستاد دیخورش 

 

 درد داشت  صالح

 

 بودند..... دهید بیبدنش آس یتموم استخوان ها 

 

 ....... بردیبخودش بگور م   دیرو با دیراز خورش   کردی م یکمک  دینبا

 

 و تموم شدن آرزوهاش و    دیخورش رفتن

 آخر ........ لبخند

 دونفر دوباره   اون
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 ....... دنیچرخی تو ذهن و روحش م دیخورش یکتکش زدند و اون لحظه فقط چشمها یحساب 

  دادی بخاطرش جون م اگه

 نداشت ....... یباک

 گفت   دیلرزیکه ترس تموم بدنش م یافتاد که دستهاشو گرفته بود و در حال  ادشی

 گردم نگران نباش   یبرم صالح

 

 قلبش گذاشت و گفت   یبرو دست

 و بس ......  نجامیا من

 شد و چشمهاش بسته شدند   هوشیب مهی که ن  دیدرد کش اونقدر

   دیشن  ییصدا فقط

   میچکارش کن آقا

 ..... دهیجون م داره

 که گفت   دیپاهاشو شن یصدا

   ادی که بحرف ب دشیبزن اونقدر

 به خونه برگرده..........  دیخورش دیبا امشب

 

 وداع گفت   یبا زندگ  د یکشیکه م یینفسها  نیآخر یرو پاره کردندو برا  راهنشیپ

 

 گاه که روزها ادامه داشت  یگاه و ب یو ضجه ها انشیبود و تن عر صالح
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 ........... دیخورش ی قصه

 

 شکست   ینشسته بود و تخمه م یپنج در تو

 برد   ی خوشگلشو بطرف آفتاب دراز کرده بود و لذت م یپاها

 تخمه رو جمع کرد و گفت   یاومد بطرفش پوستها مادر

 دختر االنه که زن عموت سر برسه پاشو

 

 شونه هاشو باال انداخت و گفت   ی محل یبا ب  اون

 باشم  خوش   خوامیمن چه امشب م به

 مامان   نی بب

 باشم ......  یطور نیا خوامیم

 برقصه .... خوادیم دیخورش 

 ...... دنی شروع کرد به رقص کی موز یرو روشن کرد و با پخش شدن صدا  ویجا بلند شد و راد  از

   دنیچرخ یتو هوا م شییخرما  یموها

   دیو رقص دیرقص  تونستیدارش رو بحرکت در آورد و تام نیدامن چ 

   طونیرفت و گفت لعنت خدا بر ش  ویبطرف ردا مادر

 تو خونه ما و بگه  ادیبا اون نگاه طلبکارش ب  روزهیاالنه که ف دختر

 واه ...... واه
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 ......  یدختر رو ادب کن هی ینکردن تو نتونست ییای ح یب  نقدریتا پسر بزرگ کردم ا پنج

   گردهیبازم تو خونه با دامن م نیبب  نی بب

 هووشو در آورد و گفت  یخنده دار دستهاش  بکمر زد و ادا  یمادر با حالت بعد

 دختر و بستون ....... نیمادر رو بب  قیهر چه ال قیخال

  

   دیخورش 

 گرفت و گفت   شگونیمادر رو ن  یو گونه   دیبلند خند یصدا با

 مامان خوشگلم برم   قربون

 مادر رو گرفت و گفت   یرو روشن کرد و دستها ویراد  دوباره

 .... میبا هم برقص  ایب

 ..  رفتی و قربون صدقه اش م دیکش یوصورتش رو م دادیبزور تو هوا تکون م دستهاشو

 شلوار بپوش     هیبرو  دیخورش  بهیع گفت یقدر که مادر م  هر

 کردیم  یو دلبر دادیهو موهاشو تو هوا تکون م ایو پر ه الیخ  یب  دیخورش 

 

 کلون  در اومد ..... یصدا تا

 رو کم کرد و گفت نگقتم مادر فوالد زره اومد   ویراد یفور مادر

 

 رفت    سهیدلش رو گرفت و از خنده ر دیخورش 

 اون دامنت بپوش االنه که شروع کنه ...... ر یشلوار ز  هیهولش داد تو اتاق و گفت برو برو  مادر
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 اتاق رفت و در رو بست......  به

 رفت    اطیقدش رو گذاشت و به ح با عجله چار مادر

   هیگفت ک و

 طلبکار گفت باز کن منم   ییبا صدا روزهیف

 

 ...... دیاومد  دیرو باز کرد  و گفت سالم  چه خوب کرد در

 داخل   اری ب فیتشر

 

 شد و گفت  اطی وارد ح ی مدع یو اون با نگاه  

   زنمیساعته دارم در م هی یدیدر رو شن یشد صدا خوب

 فت و گفت بفرما داخل .....چادرش رو گر مادر

 دمی کار بودم نشن  مشغول

 

 مخده نشست  یاتاق رو یپله ها باال رفت باال  از

 

 دستش گذاشت و گفت   ری بالشت ز هی ایلع

 منور شد   خونه

   نمیبیگفت .م  هیبه اطراف کرد و چشمش به تاقچه افتاد و با کنا ینگاه اون
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 دهیخر یبرات قندون مس  یحاج 

 

 ...... ادی من خوشم ب نکهیبودن  قبل از ا دهیبرام  خر روزیکرد و گفت خودشون د یا زخندهی ر ایلع

 نازک کردو گفت   یپشت چشم اون

   زارنیفرق نم  یخدا رو شکر که حاج  بازم

 ....... خانم

   گذشتیاز وصلتمون نم یچند ماه  یبگم بهتون بر نخوره اون وقتا که من و حاج زیچ هی

   گفتیدر گوشم م همش

  روزهیف

 ......  باستیز ی تو انتخاب کن یچ هر

 هم گذاشت و گفت   یبرو پاهاشو

 بودم   قهیخوش سل یل یمنم خ خوب

   دیخری نازم رو م مرتب

 خدا عمرش بده هنوزم   یاله

 من براشون   بدون

 مشت خاکه......... هی ایدن

 

   دیخندی م شیبود تو دلش غش غش به نامادر ستادهیکه پشت در گوش ا دیخورش 

 چشمک زد ......  دوبهشی خند  یزکیر  زیزد و ر ینگاهش از درز در به دخترش افتاد چشمک  ایلع
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 ..... زم یبر ییچا هیبرم براتون   ادیو گفت تا خانم بزرگ ب ستادی ا یدر گاه یجلو ایلع

 نداد و سکوت کرد   یجواب اون

 صدا خورد   اطینشد که در ح قهیدق چند

اون زن پر بود از نگاه  شدیبر آشفته م شهیبزرگش هم   یدر و اومدن فائزه زن عمو یبا صدا دیخورش 
 نگران کننده و زبون تلخ و گزنده.......  

  دادیو سالم م رفتی م رونی ب دیبا

 ..... وگرنه

 اون زن..... ی هیوگال ی اوقات تلخ یبهانه برا  هیشروع  شدیم نیهم

 

 رفت   رونیرو مرتب کرد واز اتاق ب   لباسش

 

 کمکتون کنم  دیدستش رو گرفت و گفت بزار ایلع

 رو گرفت و اون ناله کنان بطرف اتاق اومد  دستش

 وانیل هیدخترم  ای داد و دست بکمر زد و گفت لع هیتک  واریباال اومد و عصاشو بد ی پله ها رو با خستگ 
 ...... اریآب برام ب 

 

 فت و سالم کرد  جلو ر دیخورش 

 از سر تا پا بهش انداخت و گفت   ینگاه اون

 خانم ......  سالم
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 از جا بلند شد سالم کرد و  رورهیف

 بطرفش رفت و دستش رو گرفت  که کمکش کنه    

 ....روزهیف  ینگاهش کرد  گفت خوب فائزه

   نجایا ییایگفته باشم تو هم ب ادی نم ادمی

 انداخت  گفت   نییسرش رو پا 

 دارن ... یبزرگ همش باهام شوخ  خانم

 زبون باز  یگفت ا هینگاهش کردوبا کنا  اون

 

 ..... دیکش  قیعم  یداد و نفس هیتک  ی پشت یبرو

 و گفت   دینوش یآب رو بدستش داد و اون جرعه ا وانیل ایلع

 درد نکنه دخترم ...... دستت

 روبه روش نشستند  همه

 اوقات گوشت تلخ  .........  یو گاه یجد  یلیخبود  لی زن بزرگ فام اون

 

 و باهم به آشپز خونه رفتند   ادیاشاره کرد که همراهش ب دیبه خورش  ایلع

 بدور صورت عروسکش گرد کرد و گفت   دستهاشو

 خواهش دارم ..... هیمادر امروز ازت  دیخورش 

 با تعجب نگاهش کرد وبا خنده  گفت   اون

 زن عمو نرقصم ..... یجلو  ییخوایمامان م هیچ
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 باش دخترم   یکرد و گفت جد یخنده ا ایلع

 مادر  یخودتو کنترل کن دی کش شی پ یاگه امروز زن عموت حرف  خوامیم

   کنمیرو درست م زیهمه چ من

 فت  شونه باال انداخت و گ دیفهم  یکه منظور مادرش رو نم دیخورش 

 اون زن عادت دارم   یخودتو نگران نکن من به حرفها  زمیعز باشه

 

 رو دستش داد و گفت   وهیم ی کاسه

  ارمیب  ییکن تا من چا ییرایبرو ازشون پذ حاال

 سر تکون داد و کاسه رو گرفت و بطرف اتاق رفت ....... دیخورش 

 

 که وارد اتاق شد اون دو که در حال پچ پچ بودند ساکت شدند  نیهم

 رو بطرف زن عمو گرفت و گفت   وهیم یکاسه  

   دییبفرما

 بهش انداخت و گفت دستت درد نکنه دخترم   دارانهیخر ینگاه  فائزه

 برداشت و گفت   بیس هیو

 دارم مثل خودت خوشگل و جوون ...... یبرم  بیس

 

 از تعارف روبه روشون نشست زد و بعد  یلبخند دیخورش 
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 تعارف کرد و نشست   ییکه اومد و چا مادر

 بگرده گفت    یزیکرد و انگار دنبال چ  فشی دست تو ک اون

 حواس پرت شدم   یوا

 ...... واهلل

 و سرش رو تکون داد و گفت خدا نکنه خانم بزرگ ...... دیخند روزهیف

 تازه کرد و گفت    ینفس اون

 

 بهتره  میکن یکی خواستم بگم ما زنها از اول حرفهامون رو  میحاال که همه هست خوب

 

 زد و گفت    یو لبخند  دیکش رونی ب فشیاز تو ک یچوب یجعبه  هی

 گرفتم   کیکار رو به فال ن نیاز اول ا من

   دیشما هم بدون خواستمیم

 نه ؟؟؟ ای ه یکار شدن نیا ایبا خودم فکر کردم که آ  یلیخ

 جلو دخترم   ایکرد و گفت ب د یبه خورش  ینگاه بعد

 

 هوا از جا بلند شد و بطرفش رفت  یب  دیخورش 

 رو گرفت وگفت   دیودست خورش   دیکش رونی رو که داخلش بود ب یجعبه رو باز کرد وانگشتر اون

 ترم  باشه دخ مبارک 

 فرو کرد دیانگشتر رو داخل انگشت خورش بعد
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 به انگشتر انداخت    یبا تعجب نگاه اون

 و گفت   دیو صورتش رو محکم بوس  دیگردنش رو کش فائزه

 خوشگلم .... عروس

 

 ..... رتی بود و ح دیخورش 

 زده بود    خشکش

 کرد و گفت   دیبه خورش   ینگاه یبا نگران  ایلع

 بود   یچه عجله ا حاال

   دیدادیم اجازه

 خونه بعد ........ ادیب  یحاج 

 کارها کار ما زنهاست  نی و گفت ا دیخند  فائزه

 نشون رو بندازم تو دست عروسم ...... یزیگفتم بهتره قبل از هر چ من

 از جا بلند شد و ناباورانه به دور اتاق چشم دوخت   دیخورش 

 کردنیو زن عمو نگاهش م  شی و نامادر مادر

   شدینم باورش

 و دوخته بودند  دهیخودشون بر  اونها

 

 ی وصلت هست  نیا یبه سر تا پاش کرد و گفت تو برازنده  یدار ینگاه معن  فائزه
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رو ازش پنهون   یموضوع مهم  نی مچ اون ه شدیبه صورت مادرش  چشم دوخت  باورش نم  دیخورش 
 کرده باشه  

مقدمه بره سر اصل موضوع   شی که فائزه بدون پ  کردیفکرش هم نم  کردینگاهش م یبا نگران  ایلع
..... 

 

 نگران دخترش رو به آرامش دعوت کرد    ینگاه با

 نگاه کرد   یبه دستش و انگشتر دیخورش 

  

 کار گرفته شده بود  نیقدرت تکلمش با ا یحت

 

 پسرش که زن داشت و طالق گرفته بود نامزد کرد  یعمو اونو برا زن

   یوصلت و زندگ  نیاو

 ...... دیمرگ خورش یعنی 

 

 که تا اون وقت ساکت نشسته بود گفت   روزهیف

 ما افتخار دادند یکار به خانواده  نیبزرگ با ا خانم

 

 خودش ساخته بود  یهاش برا ا یکه تو رو یقشنگ یدگجواب و زن  یهمه سوال ب نیبود و ا دیخورش 

 صفت و قلدرش که  از مرگ هم ناگوار تر بود   یوحش یبا پسر عمو  یزندگ تصور
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 صورت مادر کرد    روبه

 که خونسرد باشه  کردیبا  التماس نگاهش م اون

 

 نابود کنن   شویزندگ دادیو به اونها اجازه م کردی سکوت م گفتیم دیبا چه

 دامن زن عمو گذاشت و گفت   یو برو د یکش رونیرو ب  انگشتر

 ازدواج ندارم   یشما واجب اما من هنوز آمادگ  احترام

 

 با عجله از  اتاق خارج شد و

 

اون همه  ونیو م کردیآرامش فرار م  یبرا شهیکه هم ییرفت جا   نیزم  ریاتاق خارج شد و به طرف ز از
 ....... رفتیفرو م  االتشیو تو خ  شد یم میقا یترش  یخشک و دبه ها ی وهیم

که داشت از زن  دیشنیمادر رو م  یهمون جا بود و بسصدا ای دن یجا  نیامن تر دیخورش یبرا دیشا
 سال داره.......  جدهی بچه هست همش ه دیکه اونو ببخش کردی م یعمو عذر خواه

 

 ......سر   ره یخ  یدختره  گفتیو م دادیبرافروخته  ماساژ م  یزن عمو  رو با صورت یهم بازوها روزهیف

 واه واه ..... واه

 محمدم ادبش کنه .....  گمیخودتو ناراحت نکن خانم بزرگ م شما

 

 بزرگ سرکه نشست   یشد و پشت کوزه  ن یزم  ریوارد ز دیخورش 
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   دیلرزیبدنش م تموم

 بود    یعصب 

 کرد  جمع کرد و صورتش رو تو دستهاش پنهون موهاشو

 د یلرزیاز تصورش هم تموم بدنش م  یحت

 

 از خونه خارج شدند   روزهی که زن عمو بهمراه ف دیدر رو شن یگذشت و صدا یساعت

 وارد شد  ایباز شد و لع  نیزم  ریز در

 

 گشت   نیزم  ریز یتو گوشه ها بدنبالش

  دیو نگران د   ریرو سر به ز  دیرفت و خورش   جلوتر

  یفکر یمادر چرا اونقدر ب دیافتاد خورش  یبکمر زد و گفت نگفتم بخاطر من صبور باش هر اتفاق دست

   یکرد نیکارت  به زن عمو توه نیبا ا تو

 پر اشک نگاهش کرد و گفت   یسر بلند کرد و با چشمها دیخورش 

 ....  نیتوه

 نظرم رو بپرسه نکهیبدون ا  کنهیکه اومده انگشتر بدستم م رزنیاون پ ایکردم  نیتوه من

 

 همه احترامش رو دارن   زمیعز لهیو گفت اون زن بزرگ فام  دیکش یآه مادر

 که با برادرش صحبت کنه خواستمی من خودم از پدرت م  ی کردیکارو م  نیا دینبا
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 صورتش رو پاک کرد و گفت   دیخورش 

 ....... یک

   گذشتیکه کار از کار م  یوقت  یصحبت کن  یخواستیموقع م چه

  مامان

 مثل تو باشم مثل تو فکر کنم  تونمینم من

 

 شد   رهی خ  نیو بزم دیکش یکنارش نشست و آه ایلع

 خودش افتاد   ادیب

   دیدرخشیبود و صورتش مثل ماه م دهیقد کش تازه

باپدر مقابله   خواستیبشه چقدر دلش م یزن حاج  دی زمان که پدرش اومد و بهش گفت که با اون
 کنه 

 نکرد  دایوقت جسارتش رو پ  چیافسوس ه و

 

 د یکه داشت و هرگز بهشون نرس ییبود و تموم آرزوها  ایلع

 

 که پدرش به فکر صالح اونه   دونستیم اون

 بهش بگه نه   خواستیم

  اما

   نتونست
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جسارت   نیدخترش خوب بلد بود و اون ته قلبش ا دیکه خورش ینگرفته بود کار ادینه گفتن رو  هرگز
 رو دوست داشت 

 

 و اما ..... دیازش ند یزیپا گذاشت که بجز محبت چ یمرد یبخونه  اون

 

 

 هرگز ..... عشق

 

   زمینکن عز هیدخترکش رو بغل گرفت و گقت گر  یها شونه

 د یپرس ینظر من و تو رو م  دیسر اصل مطلب با رفتیزود م دیبا توعه نبا حق

 

 زن عمو رودر آورد و گفت   یمامان گذاشت و مسخره وار ادا یموها یسر به رو دیخورش 

 قشنگم ....... عروس

 

   دندیدو خند هر

 و گفت   ستادیاز جا بلند شد جلوش ا بعد

 سرو پاشو به زور بده به من  یاون پسر ب خوادیم

 

   دمی......خورش من
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 کرده  فکر

 

 ود که پدر بخونه اومد شام ب وقت

 ..پهن بود و مادر و دختر مشغول خوردن ... سفره

   هیو گفت ک اطی تو ح دیدو دی صدا خورد و خورش  در

 

 آروم گفت باز کن بابا  یحاج 

 

 در رو باز کرد و سالم گفت   یخوشحال با

 جوابش رو داد وارد خونه شد  ری سر به ز اون

 

 پشت سرش به طرف اتاق رفت    دهیرو فهم هیکه پدر قض دیفهم

 بهش سالم کرد   یاز جا بلند شد و با مهربون ایلع

 به سفره انداخت و   ینگاه یحاج 

 دستش رو گرفت و گفت   ایلع

   یاومد یکرد خوب

 کردم ی خوشمزه برات درست م یغذا هی یینجا یشام ا یگفتیم اگه

 

 انداخت و گفت غذا خوردم   نییرو پا  سرش
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   زارمی م  ییانداخت و گفت باشه پس االن برات چا نییسرش رو پا اون

 داد و گفت   هیتک  ی پشت یبرو

 گردم   یگفتم برم  روزهیبرگردم خونه به ف دیحرف بزنم با دیاومدم با خورش  نه

 ..... نهیبهش اشاره کرد که بش  ایکردند و لع یو دختر بهم نگاه  مادر

 

 و گفت   دیکش رونیب بش ی رو از ج  حشی تسب

  یکرد یبابا امروز کار بد دیخورش 

 .....  کردمی م  یمن برادرم رو راض یدادیبهم مهلت م  کمی

 

 انداخت و گفت   ری سر به ز اون

 بابا ...... آخه

 یبه خونه  یعذر خواه یافردا صبح تو و مادرت بر خوام ی و گفت  آخه نداره م دیحرفش پر ونیم
   دیعموت بر

 کنه ت یدوست ندارم بشنوم که رحمان بلد نبود دخترش رو خوب ترب  من

 

  ید یفهم میکه از بزرگتر اطاعت کن میگرفت ادی ما

 

 

 امشب خجالت بکشم ..... یکارت باعث شد نیا با
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 بود   یسکوت کرد و عصبان  دیخورش 

 جا بلند شدو بطرف اتاقش رفت  از

 

 بفکر فرو رفته بود   ری کرد که سر به ز ایبه لع  ینگاه یحاج 

   گفت

   یعذر خواه یفائزه بخر دخترت رو بردار برو برا یبرا یزیچ یچادر ای یپارچه ا هی صبح

 بگه که با کار دخترش موافقه و اما .....  خواستیدلش پر از حرف بود و م ایلع

 

 کرد و گفت   ایطاقچه گذاشت و روبه لع یپول رو یکرد و مقدار بشی جا بلند شد و دست تو ج از

 برم   دیبا گهید من

 کنم  یسفارش نم گهید

 ... یرو با خودت ببر دیباشه صبح حتما خورش  ادتی

 گفت   ری و سربه ز ستادیکنارش ا ایلع

   دیمنت اما باور کن دهیحرف شما به د چشم

 نبود   یاحترام  یکه خانم جون انجامش داد کمتر از ب  یکار

 ی مسئله حل بشه نه با دلخور نی از راهش ا دیاما با دونمیانداخت  و گفت .م ریسرش رو بز یحاج 

 

 کرد و آروم در گوشش گفت   دیبه در بسته اتاق خورش  ینگاه

 خوددار باشه  مکیکه  یبهش بگ   دیبا یمادر تو
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 تو فکر رفت و  سکوت کرد  ایلع

  نهی همسر مهربونش غمگ دیکه د یحاج 

تباه    دینزارم خورش دمیو گفت قربونت برم بهت قول م دیرو جلو آورد و گونه اش رو بوس  سرش
 بشه  گرانید میتصم

   یکن یگرفت  نگاهش کرد و گفت نگاهم نم  بازوشو

 

  ستین هیمثل بق دیکن خورش  یکار هیاما شما  برمشیو گفت چشم صبح با خودم م دیکش یآه اون
 ترسم یلجبازه براش م 

 

  یخودش و هم زندگ  یبخواد بهش زور بگه هم زندگ ی که اگه کس هیجد مشیرو تصم  یتا حد اون
 زه ی ریرو بهم م گرانید

 

   دونمیرو تکون داد و گفت م   سرش

 اندازه  یم امرزمی مادر خدا ب ادیمن رو  حرکاتش

  رهی بگ میبراش تصم  یوقت نگذاشت کس چیه

 و حرکاتش مثل همونه ......  دیداشت و نگاه خورش جذبه

 

برادرت گفته    یو بهم گفت  یتا بحال که اومد شبیاز د یمکث کرد و گفت راستش رو بخوا کمی ایلع
 دختر برادرم   دیبهتر از خورش یو چه کس  رهیتا سر و سامون بگ رمیحسام دوباره زن بگ یبرا خوامیم
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 ندارن   یمشترک ینقطه   چیدو نفر باهم ه نیتو فکرم که ا هنوز

 بزرگتره  دیسال از خورش  ستیمهم تر حسام کمه کم ب یلیخ  زیچ هی و

 

   ختیدوخت اون با حرفش تموم فکرش رو بهم ر یرو به حاج نگاهش

 گفته   یکه چ دیفهم خودش

   یدلش رو شکست ای دلش گفت خدا لعنتت کنه لع تو

 دوستش داشت و براش احترام قائل بود  آخه

 از خجالت سرخ شدند   یحاج  یها گونه

 تر شد و بازوهاشو گرفت و گفت خدا منو بکشه اگه دلتون رو شکستم  کینزد ایلع

 نداشتم  یمنظور بخدا

 ی ازم دلخور یبگ نکنه

 

  رم یبم  تی بزرگ یبرا من

   زمیعز ی جوون  شهیبرام هم  تو

   یکنینم نگاهم

   یبلند کرد و تو چشمهاش زل زد و گفت ته تموم آرزوهام بود سر

 اومدم  ی به خونه تون م یوقت

   ییایمنتظر بودم که ب همش

  زدی و اون جان بابا صدات م ید یچرخی دور بر پدرت م  تی اون چادر گل گل با
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 برات .......  رفتیدلم م من

 اشتم ......ند یاز حس عاشق  یدرک چی تا اون لحظه ه چون

 

 وقت .......  چیه

 عشق    فیوجود تو برام پر بود از حس لط اما

 

   یآورد ی من و بابات شربت بهار م  یبرا  یکردی زمان که در اتاق رو باز م اون

 بودم و غش و ضعف برات ......  من

 

 دست خودم نبود  خوب

 من جوون شده بود  ری و دل پ یبود یخوب و خواستن یل یخ تو

 پدرت گفت   یوقت

 به مکه برم   خوامیم

 تنها دخترمه  شیو برگشتم با خدا و دلم پ   هیطوالن راه

 نزارم آب تو دلش تکون بخوره دمیشدم و بهش گفتم دخترت رو بسپار به من قول م پرور

 

 تاج سرم ....... یعروس خونه ام نه شد یشد تو

 هام بود   یاول تموم خوش نیا
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   رمی ببخش که پ منو

 دلم با وجود تو احساس  اما

 داره ....  یسالگ ستیب

 مکث کرد   کمی

 گوشش شد و گفت   کینزد و

است و    دهیرحمان چقدر در یکه احساس نکن   رمیحاضرم ازت فاصله بگ ییبدون هر وقت بخوا  اما
 دلش**

 

 لبش گذاشت و گفت خدا نکنه    یسر بلند کرد و دست برو ایلع

 نگو  گهید

 یزاریو من رو تنها م  یریم یوقت  پرهی و خواب از سرم  م شکنهیم دلم

 

 دلت به صد تا جوون  تو

 ارزه   یم 

 

 آقا   زهیتو وجودت لبر  یمهربون

 

 ک یروز روشن و شب تار اسیق شهینکن که م سهیرو با حسام مقا   خودت
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که باشم اما قول دادم   خوامیم  رمی و گفت برات بم دیوصورتش رو بوس  دیموهاش کش یبرو یدست
 که برگردم ...... 

 

 مهرت رو سرم هست   ی هیبدون سا ینگاهش کرد و گفت  هر کجا که باش  ایلع

 

 اد یهمراهم ب یعذر خواه یکه برا کنمیم  یرو راض دینباش خودم خورش نگران

 

 رفتند  یکوچه آروم م  تو

 به بازوش زد و گفت    آروم

   زمیباشه عز حواست

 سکوت کن   دیکش شی پ ی گفتم هر حرف یچ

 ی کن نانیبهم اطم خوامیم

 

 انداخت و تو ذهنش مرور کرد  نیی سرش رو پا  دیخورش 

 بعد روبه مادر گفت    یتونیم تو

 زن عمو تورو بخوره  ترسمیم مامان

 خنده   ریهر دو زدند ز بعد

 گفت   ایلع

 ........  آروم
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 درب خونه بودند   یجلو  یقیاز دقا بعد

 نگران بود   دیخورش 

 آروم بدر زد ......  ایلع

 خش دار باز شد ..... ییدر با صدا قهیاز چند دق بعد

 زد و گفت   یلبخند دنشونیعمو با د اطیح  باغبون

 د یاومد خوش

 

 دو وارد شدند   هر

 عمو بزرگ بود و دلباز .....  خونه

 کوچک و بزرگ ..... یفراوان و اتاقکها یها یبا پنج در یمیقد یا خونه

 .....  رفتندیعروسها و پسران عمو بهمراه بچه هاشون تو اون خونه از سر و کول هم باال م که

 

 که پر بودن از گل ...... بایز ی بود و باغچه ها یبزرگ وسطش که حوض قشنگ بزرگ  اطیح هی و

 و با انضباط بود.....   یحال جد نیمهربون در ع یمرد عمو

طالق  شدیم یفرزند کوچکش حسام بود که چند ماه  دیبه بن بست رس شی زندگفرزندش که  تنها
 داشت   میگرفته و تصم

 رو عروس خودش کنه  دیخورش 
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   زدیحرف نم  دی خورش  یحرف عمو یرو  یاون روستا کس  تو

 معروف اون زمان در ارتباط بود  یاز آدمها یلیبود و با خ یخوار  نی زم یایکه ماف یمرد

 

و   رهی رو بگ  یدست کس ایبکشه و  یرو تو روستا به نابود  یهر کس یزندگ تونستیم کردیاراده م اون
 کمک حالش باشه  

 

 زمان که جوان بود  اون

و    دیخرینداشتند مفت م   یخوب  یمال  تی مردم ساده دل رو که وضع ینهایزم  شتریو کلک ب  یزرنگ با
 کار کنند زیناچ  یها با حقوق  نیهمون زم یکه  رو کردی بعد وادارشون م

 

   یزندگ  یبرو  شتریرو ب  تشیکه باعث شد روزبه روز به  اموال و امالکش اضافه کنه و قدرت حاکم یکار
 بندازه  هیمردم سا

 

  نینگه داره و وقت سخت کمکشون باشه بهم  ی مردم رو از خودش راض کردیم  یحال سع  نیدر ع اما
 معروف بود یداشت و به دست و دلباز یادیعلت تو روستا طرفداران ز

 

 زدند یم دی و دخترش رو د ایو پشت پنجره داشتند اومدن لع  اطیکوتاه و بلند عمو  از تو ح یعروسها

 

   میشیمحاصره م م یانداخت وگفت  مامان دار ری سربز دیخورش 

 دیو گفت بس کن خورش    دیخند  یرکیز ری ز ایلع
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 رفتند  شدی بطرف اتاق بزرگ خونه که همون مهمون خونه محسوب م میمستق

 و خوش آمد گفت    دیعمو با لبخند بطرفشون اومد و هر دوشون رو بوس کیدخترکوچ

 آروم گفت   ایلع

 خونه هستن  آقا

 

 داخل  دیاریب  فیرو تا آخر باز کرد وگفت تشر در

 رفتند شهر .....  یامروز صبح با عل ستنی پدرم ن نه

 راحت شد  الشیخ  ایلع

پرش کرده همون بهتر   ی که تا االن خانم بزرگ حساب دونستیبرادر شوهرش واهمه داشت  م دنید از
 که نبود 

 

 بداخل اتاق گذاشتند  پا

 مبل نشستند و منتظر  یهر دو با استرس برو  و

 

 بازوهاشو نگه داشته بود وارد اتاق شد   ری که عروس بزرگش ز  یخانم بزرگ در حال قهیاز چند دق بعد

 دواز جا بلند شدند و سالم کردند   هر

 ........ کی بهشون اندخت و گفت عل  یو با اکراه نگاه  دیکش قیعم  یمبل نشست و نفس  یبرو اون
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بدست وارد اتاق شدند    ینیری بدست و دختر کوچک عمو ش یچا ین یدر باز شد و مستخدم س همزمان
...... 

 شده بود  رهیخ  نی بزم ظی غل یبزرگ با اخم خانم

 گذاشت و گفت   زیم  یبود برو دهی خر  ییرو که بعنوان دلجو یسر حرف رو باز کنه پارچه ا دیبهتر د ایلع

بابت   یسر زدن صله رحم و هم عذر خواه یهم برا میبزرگ غرض از مزاحمت من و دخترم اومد خانم
 .....  دیخورش  روزیکار د

   دیبگردنش دار ینه دختر من بلکه دختر خود شماست و حق بزرگتر دیخورش  دیدونیم

 

 

بگذارم   یاحترام  یجا خورد و تو عمل انجام شده قرار گرفت و اگه نخوام اسمش رو ب کمی  روزید  اما
 ......به کار شما  یبگم جواب فور تونمیم

 نداشته  یهم اومده دست شما رو ببوسه و بگه که منظور حاال

 

 اشاره کرد که بلند شه دیخورش به

 

 و گفت   دیبناچار از جا بلند شد و بطرف زن عمو رفت و گونه اش رو بوس دیخورش 

 نداشتم ...... یمنظور د یببخش

 از سر تا پا بهش انداخت و گفت   یعمو نگاه زن

 بروت باز شده......... یخوشبخت یاومدم بهت بگم در ها  روزی جون من د دختر

 بشه ..... یتوکل میکه عروس حاج رح  ادیم شی پ یکم کس 
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 خونه بهره ببره   نیو از نعمات ا  ادی ب بهیبا خودم گفتم چرا غر من

 خونه ..... یو عروس ته تغار شهیدختر خودمونه زن حسام م دیخورش 

   رمیسر تا پاتو طال بگ خواستمیم

 زنن یرو ندارن و به بخت خودشون پشت پا م   یخوشبخت اقت ی آدمها ل یبعض اما

 

 دادیهمون طور که مادر بهش دستور داه بود فقط گوش م  ری سکوت کرده سر به ز دیخورش 

 

 ت و گفت  برداش  شوییعمو استکان چا زن

 بخشم   یدفعه م نیو ا زارمی م تیو نادون   یحاال اشتباهتو به حساب جوون خوب

 داره ..... یحرمت هی یهر کس  یریبگ  ادی دیبا یپا بخونه ما گذاشت یبدون وقت اما

 و چنان کرد   ن یچن دیبه عموت گفتم خورش   روزید

 و گفت ....   دیخند بلند

 دنده  هیاز خون خودمه کله شق و  اون

 عروسم بشه ..... دیدختر رو با نیا خوامشیم

 خود منه جسور و حاضر جواب  دیخورش 

 

 ..... دنتید اد یب  خواستیم امشب

   رهی گینم  لیرو تحو یعمو که هر کس  شیهمه خاطرت پ نیا یوقت

 ست یکردن رو بلد ن تیدختر ترب  ایکه همه بگن لع یکن  یم  یچرا کار زهیعز
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 شهیم دهیاز چشم اون د ی تو انجام بد یبفکر مادرت باش هر کار کمی

 

 به مادرش کرد    ینگاه دیخورش 

که تو  م ید یو بهت  افتخار م  میبخش یما تو و مادرت رو م  یعن یحرف  نیکه ا دونستنیدو م هر
 ی خونه باش  نیعروس ا

 

   دیلرزی بود و لبش م یعصبان  دیخورش 

 کرد آروم باشه   یسع

 مشکل رو حل کنه نیبه پدر داشت که ا دیام فقط

 

 انداخت ....... ری مبل نشست و سر به ز یبرو

 عروس شما بشه ......  دیما هم افتخار هست که خورش یکرد و گفت خانم بزرگ برا یخنده ا ایلع

 فکر کردن  یبرا دیبه ما مهلت بد یکم خوامی اجازه م دیدونیم اما

 میدرست نظر بد میبا فکر باز و تصم بعدش

 

 عصاشو برداشت و از جا بلند شد و گفت   اون

 و برادر زاده ش ......   دونهیکنم خودش م یکار دخالت نم  نیتو ا گهیگفتم د یبه حاج من
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 نماز آماده بشم ..... یبرم برا دی هم اگه اجازه بد حاال

   دیستما ه شی اهل خونه سپردم ناهار پ به

 کارت دارم ای دنبالم ب ایلع

 

 ازش نفرت داشت و ناچار بود تحمل کنه دیکه خورش یزیچ  دیجا باش  نیهم  دیبا یعنی نیا

 

باوزوهاشو گرفت و اون شروع کرد آروم آروم تو گوشش   ری که بدنبال مادرش بره ز یمثل دختر ایلع
 پچ پچ کردن و با هم به اتاق خانم بزرگ رفتن 

 

 ل نشست   بفکر فرو رفت  مب  یبرو دیخورش 

 بود از دست مادرش و پدرش   نیخشمگ

 دست همه  از

کنه و پسر احمقش رووتحمل   یزن عمو زندگ تی حاکم ر یبخواد تو اون خونه ز  شیکه تموم زندگ نیا
 کنه براش از مرگ هم بدتر بود..... 

 

فکر بود که در باز شد و حسام لبخند به لب وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست سر بلند کرد و   تو
 نگاهشون بهم گره خورد 

 ستاد یلبخند زنان با غرور کتش رو تو تنش جابجا کرد و بطرفش اومد و روبه رو ش ا اون

 

 از جا بلند شد   دیخورش 
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 بود که پسرش رو به اتاق بفرسته یزن عمو مادر رو باخودش برد فقط بهانه ا نکهیا دیفهم

 

 کرد   سالم

 به سر تا پاش انداخت و گفت   ینگاه حسام

   یدختر عمو چه عجب کرد سالم

 گفتم بگو چرا امروز خونه روشن شده ییایم یکه دار دمتیاز پشت پنجره د من

 

 و تودستهاش گرفت و لمس کرد و گفت  ر د یخورش  یبافته شده   یدراز کرد و مو دست

 نی بش یچقدر خوشحال شدم که اومد یدون ینم

 

 نگران بود و وحشت زده   دیخورش 

 برم مادر منتظرمه .....  دیاطراف نگاه کرد و گفت نه با به

 

 بطرف درب اتاق رفت که خودش رو به مادر برسونه   و

 نگه داشت و گفت   بازوهاشو

  میبا هم تنها باش میتا نماز بخونن فرصت دار دمید اطی خودم تو ح رهی گیداره وضو م مامانت

 دستهاشو از تو چنگ حسام رها کرد و گفت   دیخورش 

 بهم دست نزن   یعمو تو نامحرم  پسر

 زد و گفت    یپوزخند اون
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 کنم   تتیاذ خوامینم  ستمیمن لو لو ن نترس

   میسنگهامونو وا بکن  نیبش کمی

که   یکه اونقدر خو شبخت بش کنمی م یکار هیاما من  یست یلت موافق نوص نیبا ا  ادی تو ز دونمیم من
 ی کرد یروز ازم دور هیبره  ادتی

 

 شهیهر چقدر مقاومت کنه اوضاع خرابتر م  دونستیم ستهیشد با  ناچار

 آروم باش   کمیو    نیبش نجا یبازوهاشو گرفت و بطرف مبل برد و گفت حاال ا  حسام

  یکن یازم فرار م یکه دار ستمی ن بهیبرات حرف بزنم من همون حسام پسر عموتم غر خوامی م نترس
...... 

 یبود که صدا  کشی زانو زد و اونقدر نزد نی زم یپاهاش برو ری مبل نشست اون ز یبرو دیخورش 
   دیبود توصورت خورش  دهیچی نفسهاش پ

 کرد یم  شتریهر لحظه استرسش رو ب و

 

 به صورتش کرد و گفت   ینگاه

  شهیباورم نم یتو بزرگ شد رچقد

 بودم و صدام مردونه شده بود   دهیمن تازه قد کش یاومد ایبدن یکه وقت ادمهی هنوز

 سنم کم بودچند سال بعد هم  یل یخ خوب

  میدیمنو بزور به عقد فاطمه دختر همکارش در آورد ما سالها در کنارهم فقط عذاب کش پدر

 نازابود و من بپاش سوختم  اون
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   دیلرزیو اونقدر که تنش م زدیقلبش تند م  دیخورش 

 دستش روگرفت تو دستهاش و گفت   اون

   یکرد خی یسرد

 .... کس. چیه ایتو  ایمن دوستت دارم خودم به بابا گفتم   دیخورش 

 م یکن  یم یشهر زندگ میری رو چشمهام نگهت دارم اصال باهم م دم یو زنم شو قول م ایب

 

   یتو گفت یچ هر

 رو بزار کنار و باهام مهربون باش    یقبول کن و لجباز فقط

 کنهیمنو ناراحت م  یدیترس  نقدریکه ا نیا

 

از جا بلند شد و   دیکه خورش   رهیبوسه تموم کنه و بله رو بگ  هیرو جلو آورد که کارش رو با صورتش
 وحشت زده بعقب رفت 

 

 کرده  یرو  ادهیز  دیفهم حسام

 تکون داد و گفت   می بعالمت تسل  دستهاشو

 نداشتم   تی نه نترس بخدا کار نه

 چفت شده بود  رونیبطرف در رفت که بازش کنه اما در از ب دیخورش 

 نزنه  ادیداشت که فررو گرفت ومحکم دهانش رو نگه   راهنشی شد از پشت پ کشینزد حسام

 گوشش گفت   در
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 م ییاتاق تنها نیمن و تو تو ا  دوننیهمه م گمیخودت م یآبرو ینزن  برا  ادیفقط فر یبر  زارمیم

 

 بشه  ده یمرد نامحرم د هیدختر چقدر زشته که تو بغل  هی یکه برا یدونیم

 سرش رو تکون داد و  اون

 دختر خوب .....  یدستهاشو برداشت و آروم گفت حاال شد حسام

 

تو خلوت با   چهیپ  یم یک یکوچ نی به ا یکه از فردا همه جا  تو روستا ییتو نیا  کنهینم  یمن فرق  یبرا
 یپسر عموت بود

 

 هستن    ویپا روزنامه و راد هیبرادرهام خودشون  یها زن

 ی بسته بود یکه تو اتاق خونه ما پشت درها ییتو نیکه پا بخونه شما نگذاشتم ا من

 

 برگشت و نگاهش کرد   دیخورش 

 درد ناک را گلوش رو بسته بود   یبغض

 تکون داد و با التماس گفت   سر

   یچکار کن  یخواستیکه نگم م دمیبرم قول م  بزار

  یقشنگ یچه زندگ نیبب یه تو هم دوستم داربازوشو گرفت و گفت قول نده عمل کن و برام بگو ک اون
 در انتظارته 

 م یزاری چشمهامون م یکه من و پدرم و مادرم تو رو رو اونوقته
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و برام   نیدختر خوب بش هیو مثل  ای حلقه کرد و گفت حاال ب  دیلرزون خورش یبدور شونه ها دستهاشو
 ...... یندار  یمخالفت گهیبگو که د

 ...و سکوت هم که عالمت رضاست دختر عمو ....  یکه تو سکوت کرد دنیهمه فهم آخه

 

   کردی نشسته بود و مرتب اشکهاشو پاک م وانیا یبرو

   ییغروب و تنها دم

   شدیخوب نم  یمرهم  چیجور دلش شکسته بود که با ه هی

 خونه صدا خورد   در

 در رفت   پشت

   هیگفت ک آروم

  دی کرد و گفت باز کن کیسرش رو بدر نزد  صالح

 و در رو باز کرد   دیرو جلو کش  چادرش

 

 بود   دهیپر رنگش

 سر تکون داد و  زدی تند نفس م تند

 کرد  سالم

   ایلع

 پاک کرد و گفت   اشکهاشو

 شما   یکردم کجا بود دق
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   صالح

 کرد و گفت   راهنشیپ  بیرو تو ج دستش

 ندارم   یخبرخوش

 

 

 ست ین یهنوزم ازش خبر متاسفانه

 

 رو گذاشت کف دستش  کاغذ

 بازش کرد و خوند   یبا نگران  ایلع

 صورتش و گفت  ی زد تو  بیغر یبغض  با

 مادر ....... یبرات اله رمی بم

 به ته کوچه انداخت و گفت    ینگاه صالح

   دیکنه نگران نباش یحرکت م  امروز

 کاغذ رو به قلبش چسبوند و گفت   ایلع

 کنم    چکار

 .بگو .....  شما

 

 کرد   نگاهش

 سوخت  شییتنها  یبرا دلش
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   کنمی م هیمن براتون ته دیبگ دیندار  ازین  یزیگفت چ  آروم

 کمت نکنه پسرم   یانداخت و گفت نه خدا از برادر نییسرش رو پا  ایلع

 هستم  یدلتنگ حاج فقط

 کنم یم  داشیامروز پ  دیداد و گفت نترس هیتک  یدستش رو بدرگاه صالح

 

 کرد  هی و دوباره گر دیصورتش کش  یرو برو  چادرش

   دیدلش لرز صالح

 رو جلو آورد و آروم گفت    سرش

 دی نکن یتاب   یرو خدا ب تو

 

 بگو مادرت گفت    دیکرد و گفت برو خدا بهمراهت به خورش نگاهش

 من غلط کردم  یحق داشت تو

 

 انداخت و گفت دور از جون  نییسرش رو پا  صالح

   یکه شما با کارش موافق  گمیبهش م  اما

 ر تکون داد و گفت بگو  س ایلع

 مرد  شیپ یسالها  یایگردم لع یبه عقب برنم گهیپشتش هستم من د امتیق تا
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  وفتمیراه ب  دیبا گهیانداخت و گفت من د یبه ته کوچه نگاه  یدوباره با نگران  صالح

 و گفت    دیکش رونی مشت اسکناس ب هیکرد و  راهنشی پ بی دست تو ج ایلع

 پسرم خرج راهتون ...... ایب

 زد و گفت   یلبخند صالح

   رمیهستم بعد از همسرش پول بگ یمن امانت دار دخل حاج  هیحرفها چ نیا

 راحت پول هست   التیخ

 

  دیتلفن خونه رو که دار یانداخت و گفت نمره  نییپا یرو با شرمندگ   سرش

 بهم خبر بده  یفور

 

 کرد و گفت حتما حتما .... دییتا  صالح

 فعال خدا نگهدار  پس

 

 زد یتا مدتها به ته کوچه و سرنوشت نا معلومش زل زده بود و پلک نم   ایرفت و لع اون

 

 بود  قتیحق نی بخواد بر بخت بدش لعنت بفرسته ع نکهیا

بد جور قلبش رو    یخبر شدند و مهر بد نام  یعده از خدا ب هیو کلک  ایر ی  چهیو دخترش باز ایلع
 لرزوند 
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 کرد   هینشست و مدتها آروم گر وانیا یپله  یرو بست و برو در

 سکوت درد آور سرنوشتش  تو

 

رنگ  گهیسرنوشت شوم کرد د میخودش تقد یاز اون روز نحس که دخترکش رو با دستها بعد
   دیرو ند  یخوشبخت

 نبود   یازش خبر بود که رحمان به شهر رفته  و  روزها

 برسرش آورده    ییکرد که حسام چه بال فیبراش تعر نکهی اشکبار بعد از ا یروز دخترش با چشمان اون

که چطور تونست اعتماد کنه و دخترکش رو تو خونه   دیبه حماقت خودش خند   رتی تو بهت و ح اون
 نبردند رها کنه و حاال .......  تی از انسان ییکه بو یافراد ی

 

 جزآه و حسرت نبود که تو ذهنش مرور کنه  یزی گشت چ یقدر به عقب برمهر چ گهید

 ساده و زود باور بود   ی ادیباخت چون ز اون

 .......درنده باشه  وونیح هیتر از  فیکث تونهیکه ذات انسان م یشک نداشت در صورت تیآدم به

 

 گشت یم دیبدنبال ام یدیناام  نیبهتر بود درع   یچشم براه روزها ایلع

 

  زدی به داخل م نیماش ی شه یسرد برف از ش سوز

 بود   سردش

 رو تو چادرش پنهون کرد  صورتش

 بود   داریراه رو ب  تموم
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 نگاهش کرد   یرچشمی ز صالح

 در گوشش گفت   آروم

 خوبه  حالت

   گفتیسر تکون داد ونگاهش کرد داشت دروغ م اون

 سردش بود و هم تب داشت  هم

 

 دود  دیرو روشن کرد و شروع کرد به تول  گارشیجلو س مسافر

 خورده بود شروع کرد به سرفه کردن   دیشد   یکه سرما دیخورش 

 کنه   یخانم رو ناراحت م   نیا گارتونیدودس دی شونه اش زد و گفت .ببخش  یآروم برو صالح

 انداخت که در حال سرفه بود  دیبه خورش یبه عقب و نگاه برگشت

  دارمینگه م قهیبغل ده دق  نیانداخت و گفت هم ینگاه نهیاز آ راننده

 بکش هم من  گارتویشما س هم

 شدند  ادهیو هر دوپ ستادیا نیرهماش ی گیخوابم م داره

 بود و صالح   دیخورش 

   دیترک  بغضش

 رو تو دستهاش نگه داشت   صورتش

 صالح گرفت   قلب

 نکن   یتاب  یو گفت تو رو خدا ب  صورتش شد کینزد

  شهیدرست م زیچ همه
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 کنمی م دایپدرت رو پ من

 

 انگار که نفس کم آورده باشه    زدی نفس م تند

 هوا به صورتت بخوره کمیو گفت بهتره  دیکش نییرو پا  شهیش  کمی یبا نگران  صالح

 

 گفت   کردیرو نگاه م ن ییطور که پا همون

   دونمیم کنهی م دامیپ

 چکار کنم ..... اونوقت

و گفت بخور حتما فشارت افتاده نگران نباش   دیکش رونی کرد و چند تا نقل ب بش ی دست تو ج صالح
 تو رو بفهمن  یمگه من مرده باشم جا 

 

 آروم شد   کمی  قلبش

  کردیم ت ی احساس امن کنارش

   گفت

   میمونده تا برس یلیخ

 انداخت و گفت   ابونی به خ  ینگاه صالح

   میباش دهیرس گهیساعت د  هیفکر کنم  نه

 گذاشت  چشمهاشو بست  یسر به پشت اون
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 شدند    ادهیپ  نیکوه دشت سفره انداخته بود که از ماش یصبح برو یدیسپ

 آروم زنگ رو فشرد  صالح

 نگاهش کرد و گفت   دیتو کوچه معطل شدند خورش یکم

   ستنیمنزل ن  نکنه

 رفتن ندارن   یبرا ییگفت جا   دیخند صالح

 

 آروم باز شد   در

 زدند   ی صالح چشمانش برق  دنیمنتظر بود و چشم براه با د مادر

 اومد و محکم بغلش گرفت  رونیب

 

 رو غرق بوسه کرد   صورتش

 بود   خوشحال

 تموم شب خوابم نگرفت    امیب  خوامی م یگفت یوقت یدون  یذوق گفت نم  با

 شد  شیحسود گهید هیمرض

 

 دو خنده کردند   هر

 انداخت و گفت   دیبرگشت و نگاه صورت خورش  صالح

 که براتون گفته بودم چند روز کنار شماست  یمهمون محترم  نمیا

 با لبخند جلو رفت   دستش رو گرفت و گفت   مادر
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 مادر  یاومد خوش

     دیداخل معلومه هر دو خسته هست ایب  ایب

 و سالم گفت   دیجلو تر اومد و صورت مادر رو بوس دیخورش 

 

 حال بود   یساعتها تب کرد و ب دیروز خورش اون

 د یچرخی مثل پروانه بدورش م مادر

 غروب دم بود که بخونه برگشت   صالح

 رحمان گشته بود  یشهر رو بدنبال حاج تموم

 کرد ی تالشش رو م دیکنه اما با یم یا هودهی کار ب دونستیم

 

  دیو بخونه برگشت  پشت در که رس دیبهمراه نون تازه خر وهیم یبود مقدار  کیتار مهیهنوز ن هوا
از پدرش هست هنوز تو فکر بود که  یچشم براه خبر دی خورش  دونستینگران بود م زدیدلش شور م 

 شونه اش خورد برگشت    یبرو یدست

 بود گفت   ستادهیمهربون ا یو کتاب بدست روبه روش با لبخند فیک   هیهمسر مرض  داوود

 .........قیرف  یاومد خوش

 

 فشرد و گفت   یدستش رو بگرم  صالح

   ینبود دمیصبح رس  یچطور سالم

 ....... گهیو هزار درد سر د یمتاهل  یسرش رو تکون داد وگفت زندگ اون

 ...... شهیم  داتیپ نمی بب ر یزن بگ ییای و م یریخودت م یو برا یمجرد
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 زد بشونه اش و گفت   صالح

 ..... ی بگ  نویا یکنی خواهرم جرات م  شیکلک پ یا

 در ننداز ..... هیباال برد و گفت منو با مرض می بعالمت تسل  دستهاشو

   دندیدو خند هر

 انداخت و خواست وارد بشه .صالح دستش رو  نگه داشت و گفت   دیاون کل و

 بگو....... ااهللی

سپرده بود مهمون خانم دارن سرش رو   هیافتاد مرض ادشی هوی با تعجب نگاهش کرد و بعد   اون
 نبود  ادمیتکون داد و گفت آهان 

 

 وارد شدند انی گو اهللیدو  هر

  دنشونیبا د رهی که آروم بگ بردی رو راه م هیمادر تو راهرو داشت نوزاد مرض 

 زد و گفت   یلبخند

 .....  دینباش خسته

 

خواهر زاده کوچکش رو از آغوش مادر گرفت  تو صورتش نگاه کرد و گفت قربونش برم چقدر   صالح
   شهییدا هیشب

   رخندهیزدند ز همه

 نبود آروم در گوش مادر گفت   دیبه اطراف انداخت خورش   ینگاه صالح

   کجاست

 برد گفت   یو نون رو  بطرف آشپز خونه م وهیهمونطور که پاکت م مادر
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   دهیخواب

 بود  جیدارو دادم گ بهش

   امروز

 تب کرد   یلیخ

 

 پدرش چه خبر   از

 سر تکون داد و گفت   صالح

   چیه هنوز

 اومد  رونیلبخند به لب از آشپز خونه ب  هیمرض

 سالم گفت   و

  میمزاحم شد دینگاهش کرد و گفت ببخش الحص

 کرد و گفت برو لوس نشو   یاخم

 میاطالع بد سی به پل  دیکنه اومد و بطرفش وآروم گفت با ضیکه رفته بود لباسش رو تعو داوود
 کنن  دایرحمان رو پ یاونها بتونن حاج  دیشا

 

 و رو کردن ...... ری ز کار رو پسراش انجام دادن تموم روستا رو نیفکر کرد و گفت ا یکم  صالح

 گردن ..... یاطراف هم بدنبالش م یخبر دارم که دارن تو  شهرها یحت

 عاجز شدم   گهید واقعا

 آروم گفت   داوود
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   نجاستیاون ا دوننیم برادرانش

 عمو و پسر عموشونو دارن ..... یتکون داد و گفت نه اونها هوا یسرش رو بعالمت منف  صالح

 هر پنج تا نون خور عمو هستن   آخه

 ......زیو خالصه همه چ اریو تا پول وصول کن وتا دست  ریحسابدار تا باج بگ از

 کرد ...... نانی بهشون اطم شهینم

 سر به دکان زدم تا درها رو خوب ببندم .....  هیافتادم   ی که داشتم راه م روزید

   وفتمیراه ب بعد

 بزرگش محمد اومد  برادر

 .....  امین گهیمغازه رو ازم گرفت و گفت که فعال د دیکل و

 کرد    رونتی ب یعن یفکر  گفت  یوبعد از کم دیبصورتش کش یدست داوود

  لیدکان هم تعط ستیپدرش ن  یمحترمانه بهم گفت که وقت یلیخ گهیو گفت آره د  دیخند صالح
....... 

 

 تو هم اخراج ...... یعنی

 کار   اده یکه ز یزیسرت مادر چ  یاومد و گفت فدا رونیبدست از آشپز خونه ب  یچا ین یس مادر

 تو هم بزرگه ...... یخدا

 سرش رو تکون داد و گفت   صالح

 م کرده داغون یفکر حاج  ستمی اصال نگران کارم ن  من

 بشه  دایپ
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 حله  هیبق

 

  شهیم دای رو بدستش داد و گفت پ   یاستکان چا مادر

 شااهلل   ان

 توش خواب بود کرد و آروم گفت    دیبه اتاق در بسته که خورش ینگاه بعد

 مادرش زنگ زد   امروز

 داد یامونش نم هی مادرش درد ودل کردو  گر یعالمه پشت تلفن برا هی چارهیب  دختر

 

 رو گرفتم     یکرد و گفت که مادرش کارم داره گوشهم صدام  بعد

 ازم تشکر کرد  یبود کل  یمهربون  خانم

  دهی کارش رو بهش م نیاجر ا ییجا هیروز  هیبه آقا صالح بگو خدا  گفت

 کنه دایباعث شد دخترش نجات پ اون

 

 ...... ی چقدر دلواپس  دونمینگران دخترت نباش خودم دختر داشتم م گفتم

 

 .....کشه  ینشه خودشو م دایپ یحاج   گفتیو م کردیم هیگر

 چقدر تنهاست   چارهی ب زن

ها رو ازشون  یبدبخت نیگردم و انتقام تموم ا یروز برم هیگفت  یو م کردیهق هق م دیخورش 
   رمیگیم
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  کنهیفکر م  چارهیب  دخترک

 رحمش بشه  یب یقلدرش با اون پسرا یتوکل عمو  میرح  فیحر

  ادی م ادمیاون زمان که  از

 حرفش حرف بزنه   یجرات نداشت رو یبود که کس  یآدم سر شناس اونقدر

 هستن براش ..... تی مردم روستا مثل رع تموم

 چاره ی ب یکشاورزا مخصوصا

 

 رحم بود   یاون ب یها  یاز قربان  یک یسرش رو تکون داد و گفت پدر من  یبا ناراحت  داوود

 د یه پدرم ارث رسب مویباغ ل هیپدر بزرگم  از

 خوب محصول داد .....  یسال چند

   گرفت یما داشت جون م یساده  یزندگ

 گرفته بودم    پلمید تازه

 دانشگاه قبول شدم   اصفهان

   یماه چند

 و خرج خورد و خوراکم رو داد ....... هیبه موقع شهر پدرم

 ...... ینداد و پدرم موند و طلب کارگرا و هزار بدبخت  یسال باغ محصول خوب  هیبعد از اون  

سال بعد هم محصول باغ خراب شد و پدرم   یخبر به پدرم پول نزول داد واز بد شانس  یاز خدا ب اون
 آفت زده ..... نیزم هیاز قرض موند و  ییایبا دن

 به نام توکل کنه .....  یرو دو دست  نیقرضش زم یشد بجا  ناچار
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 پسر برگرد درس رو ول کن  بهم گفت  پدرم

   امیاز پس خرج برنم  گهید من

 کنم اما درسم تموم شه ...... یی پادو ابونایحاضرم تو خ گفتم

پدرش از  غصه و  یادگاریتالش کردم و درسم رو خوندم اما پدرم بخاطر از دست دادن تنها  من
 رفت   ایسال بعدش سکته کرد و از دن  یناراحت 

 

 شونه اش زد و گفت   یبرو یدست صالح

 رحمتشون کنه  خدا

 زالو هستن تا انسان  هیشب  شتری مثل توکل  ب ییآدمها

 

 اومد و سالم گفت   رونی از اتاق ب دیصحبت بودند که خورش  مشغول

 دخترم  ینگاهش کرد و گفت خوب مادر

 

 جواب سالمش رو دادند   یهمگ

 اومد و گفت   جلو

 صالح از پدرم چه خبر؟؟؟؟.  آقا

 

 اندخت و گفت   بنی سرش رو پا یبا شرمندگ صالح

 خبرم   یب فعال
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 کنم   داشونیحتما پ  دمیبهتون قول م اما

 انداخت و گفت نگرانشم   ریسر به ز دیخورش 

 که بره شهر   گذاستی کاش اون صبح مادر نم ستین داشیکه پ شهیهفته م کیامروز  با

 بود اون روز   یروز نحس چه

 

 ... قشنگ بود.. ای پدرم بود دن چقدر

 

 رفت دست برادرهام بروم بلند شد ...... یوقت از

 ..... گرفت یم میتصم  هیبراش   یکه هر کس میتیبچه  هی شدم

 بهش داشتم تنهام گذاشت    دیشد ازیپدر شدم و اون زمان که ن یباختم چون ب  من

 که سالم باشه   زنم ی خدا رو صدا م فقط

 می ریم یمن و مادرم م  ادیبه سرش ب  ییبال اگه

 

 داشته باش  دینکن دخترم بخدا توکل کن ام هیو گفت گر دیصورتش کش یبرو یدست مادر

 هر جاباشه   پدرت

 شه یم داشیپ یبزود

 

 خدارو شکر حالت خوب شده یگذاشت و گفت تب هم ندار ش یشون یپ یبرو دست
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 نبود   یاز حاج  یگذشتن و خبر یاز پس هم م روزها

  شهیدرمانده تر از هم  صالح

 تو شهر    یهر روز بعد از هزار بار پرس و جو و سر زدن به خونه اقوام حاج و

 ...... گشتیبخونه برم  دیناام

 قرار مادرش بود ....  یب  دیخورش 

 شده بودند  دیهمه ناام گهید

   تا

 که بخونه برگشت   اونشب

  کردی به هر طرف نگاه م مهی کوچه مادر سراس تو

 دستش رو گرفت و گفت   ی سمتش با نگران دیدو

 رفت  دیخورش   صالح

 

 رفت    یچ یعن ینگاهش کرد و گفت  یبانگران  اون

 سرش جابه جا کرد و گفت   یچادرش رو رو مادر

 کارو کرد   نیا  هوی دونم که چرا  ینم

 زنگ خورد    تلفن

 دخترش   رو دادم به یگوش  یبود بعد از احوال پرس  مادرش

 در صدا خورد    دمینگذشت رفتم تو آشپز خونه د قهیدق چند

 خوابوند .....   یداشت بچه رو تو اتاق م هیمرض
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 در   یمامان از ال گفت

 چادر به سر و ساک بدست بطرف راهرو رفت .....  دیخورش  دمید

 م یبطرف در رفت   مهیدوسراس هر

 

 ت .....سر گردون به اطراف نگاه کرد و گفت آخه کجا رف  صالح

 

   رونیکه اومد ب شهی نم  قهیپنج دق یرسیبهش م یدستش روگرفت و گفت عجله کن  مادر

 مادر  برو

 

  ابونیسمت خ  دیدو صالح

  ی چ  کردی رو گم م  دیاگه خورش زدیتند م قلبش

بهش   بی کردند عج  یخونه زندگ هیکه باهم تو  یچند روز نی عادت کرده بود تو هم دنشیبه د اون
 وابسطه شده بود 

 زه یچقدر براش عز دیدونست خاطر خورش  یخدام

 

 داد  یمادرش اونو فرار ییدا یکه از خونه  یکه به دکان پدرش پناه آورد و تا اون روز یروز از

 مال خودشه  گهیدختر د نیا  کردی احساس م همش

  دادیبهش آرامش م  یحس وابستگ نیچقدر ا و

   رفتی م دیخورش 
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 تموم بود  اونم

 

 رسوند   یتاکس ستگاهیسرعت خودش رو به  سمت ا به

 داشت هنوز نرفته باشه  دیام

 

رفت و   نیماش  یبه سرعت بطرف جلو  کردیکرده بود  داشت حرکت م  لیمسافرش رو تکم  یتاکس هی
 ستهی با  یدستهاشو باز کرد که تاکس

 

 رو نگه داشت    نیماش  عیسر یبا ترمز راننده

  ونهید یزد هو ادیشد و فر ادهیپ  نی از ماش تی عصبان با

  هیچه کار نیا

 جلو اومد و گفت  صالح

 شرمنده  د یببخش

 نمی مسافراتونو بب خوامیم

 

 رو نگاه کرد   یرو خم کرد و داخل تاکس  سرش

 و نشسته بود در رو باز کرد و گفت   ری عقب سر بز  یصندل دیخورش 

 ؟؟؟؟.  کجا
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 با حالت تعجب به اونو صالح نگاه کردند  مسافرا

 بلند کرد ونگاهش به صالح افتاد  سر

 مادرم   شیگردم پ  یگفت برم  آروم

 سرش رو بعالمت تاسف تکون داد و گفت   صالح

   یبر یتون  ینم

   رنتیگ یم

 سر نوشت کنم   میکه خودمو تسل  رمیبغضش رو قورت داد و گفت م  دیخورش 

 گفت   تی با عصبان صالح

   یحسام بش میتسل

   ییخوایرو م  نیهم

 چشمم نگاه کن  تو

 

 رو بلند نکرد    سرش

 شو  ادهی پاهاش گذاشته بود گرفت و گفت پ یساکش رو که برو یدستش رو دراز کرد و لبه  صالح

 نکرد.....  یحرکت اون

دسته گل تنهاست و دلش غنج   نیا دهینشسته بود و معلوم بود فهم   دیکه کنار دست خورش یمرد
 گهیبرو د امی نم گهیکه آقا م ین یب  یود دست صالح رو گرفت و گفت مرفته ب

 

 نداره  دخالت نکن .....   یباخشم نگاهش کرد  گفت بشما ربط  صالح
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 مرد دستش رو محکم تر فشرد و گفت   اون

 شه یم یکنم چ دخالت 

 

   طونی لب گفت لعنت بر ش ریسرش رو تکون داد و ز صالح

 راننده حرکت کن  یمرد دستش رو رها کرد و گفت برو گم شو آقا اون

 ستم یاون مرد و گفت مگه با تو ن  ی قهیدست برد بطرف  صالح

 

 شدند   ریشد و درگ ادهیپ  نیماش از

 جمع شدند  مردم

 

 اومده دختر مردم رو بزور ببره خونه اش ....  ادزدیاون مرد فر 

 زد   ادیشد و بطرفشون رفت و فر ادهی پ دیخورش 

 ولش کن اون همسرم هست ....... آقا

 

 لباس اون مزاحم شل شدند   ی قهی  یصالح برو یدستها

 انداخت   دی بصورت خورش ینگاه

 جلو اومد و لباس صالح رو مرتب کرد و گفت   اون

 آقا   یدار چکارش

 شوهرمه  اون
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 ره ی برم اومد جلومو بگ خواستمیخونه با هم دعوامون شد م تو

 

 رو بدست صالح داد دستش رو با محبت گرفت و گفت   ساکش

 گردم خونه ........ یبرم

 

  ستادی خلوت کوچه ا چیپ تو

 .....  برگشت

 

 ساکش رو محکم نگه داشته بود و نگاهش کرد   صالح

 داشت   دلهره

 گردم ..... یبگه برم که

 که شده ..... یمتیکه بمونه به هر ق خواستی داشت و م دلهره

   دیخورش 

 نداشتم  یا گهید زیچند وقت براتون جز درد سر چ نیدراز کرد و گفت تو ا دست

 افته  ی داره به خطر م تونیزندگ دونمیبهتر م خودم

 فکرش رو بکنم که اگه  خوامینم

   دیبرادرهام بفهمن  شما بهم پناه داد 

 افته   یم یاتفاق چه

   ارنیم ییبال  هیمطمئنم سر شما  اما
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   دیاز دست اونها هم خالص بش اگه

 کنه   یم اهی روزگارتون رو س  حسام

 اجازه بده من برم  کنمی م خواهش

 

 لرزون صالح کرد که  محکم دسته ساکش رو گرفته بود  یبه دستها ینگاه

  د ید یمردونه اش رو م  یلرزش شونه ها اون

 رند یقرار بود جانش رو بگ انگار

 

 مرد دوستش داره نیا کردیاحساس م  دیدوخته بود و خورش  نیرو بزم   چشمهاش

 

 ساک گرفت و تو چشمهاش نگاه کرد و گفت   یرو به لبه  دستش

 برم  کردم بزار  خواهش

حسام   م یزندگ یسرنوشت شوم خودم باشم  ته ماجرا میتسل دیهمه بهتره من با یبرا یطور نیا
 ست ی ن یو راه فرار ستادهیا

 

 بود و سکوت    سکوت

 بودند   دهیساک چسب یو صالح هر دو به دسته  دیخورش 

 موندن یخواهش برا یگریعزم رفتن و د یکی
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 بزار برم   یکه دوست دار یکرد و گفت تو رو هر کس نگاهش

 خسته شدم  گهید

 ...... بخدا

 

 ساک رها شدند  یاز دسته  دیبا بغض تو چشمهاش نگاه کرد و دستهاش با حرف خورش صالح

 

   ستیوقت رفتن ن گهیسرش درست کرد و گفت امشب د یرو رو  چادرش

   رمیهرمز م ییپسر دا ی بخونه

   میحرف زد  یبا هم تلفن امروز

 منتظرم هست ..... گفت

 شهر بدنبالم  ادیمادرم صبح داره م ییدا

 رو ...........  یسرگردون  نیتمومش کنم ا دیبا

 دی وفتیناکرده تو درد سر ب یخانواده تون خدا ا ی خواد شما و  ینم دلم

 

 

 ازت ممنونم   یدیکه تا امروز برام کش  ییتموم زحمت ها  بخاطر

 روز بتونم جبرانش کنم .......  هیوارم  دیام

 

 حرکت کرد و گفت    یاصل ابونی و بطرف خ دیصورتش کش  یرو برو  چادرش
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 رو خودم بلدم   راه

 زحمت نکش  شما

 

   رفتیبود که م  دیبه خورش نگاهش

 

 

 قلبش بدرد اومده بود  

 

 

 داشت  یچه ارزش  یزندگ  گهیرفت و د یم  

 

 

 ..... خواست یاون با تموم وجودش اون دختر رو م 

لبش که   یقشنگ برو  یبودو شاد و خوشحال  با آواز دهیکه دامن کوتاه پوش  گوشیباز  طونیش همون
   خوردیانگور م   خوندی م اطیداشت تو ح

 

تو مشامش و    دیچی و عطر موهاش پ یبسمت پنج در  دیدو دنشیکه با د  ییدختر مو طال همون
 دلش رو قلقلک داد

 

 چادرش و اون یبرو دیچ یپ  یسرد زمستون  باد
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   کردی رام بطرف سرنوشت نامعلومش حرکت م ری به ز سر

 دلش مرور کرد .... تو

   نمشیب ینم گهید

 شنوم    یقشنگش رو نم یصدا گهید

 ؟؟؟؟؟  یچ بعدش

 لحظه که گذاشتم بره نیا حسرت

 

 زد   ادیفر

 دختر ...... یجون تو گذاشتم بر بخاطر

 

   ستادیا دیخورش 

 لرزه به وجودش انداخت   صداش

 خوردند   یصورتش م یبارون آروم برو یها دونه

 

 رو پاک کرد و گفت  صورتش

 باره   ینعمت خدا که از آسمون  م نیهم به

 بزار برم   یدوست دار یتو رو جون هر ک ینگفت مگه

 تو رو دوست دارم  من
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   امیدنبالت م یبدون هر جا بر اما

 باشه    امیتا ته دن اگه

 دنبالت به جون خودت   امی م دیخورش  خرمی به جون م یسخت هر

  یبه جون خودت گذاشتم بر یقسمم داد چون

 ...... اما

 

 رو خورد و دوباره سر بلند کرد و گفت   حرفش

 دختر حاح رحمان  یدیشن

 دوستت دارم   من

   ستیخودم ن  دست

   وفتهیاتفاق ب نینزار ا اویحسام ب یتا دم خونه  یبگ اگه

 چشم  گمیم

 شده   زیحاضرم بهت ثابت کنم که وجودت برام عز  من

 شتر یاز خودم ب  یحت

 

 ارم یتو رو بدست م ای دمیراه جونم رو م نیتو ا  ای  امیبرو منم بدنبالت م ییخوای هر جا م حاال

 

 شهیهم یگردم خونه خواهرم و برا یو برم کنمی االن رهات م نیصورته که هم هیو فقط در  فقط
 وجود داشته  یدی خورش  کنمی فراموش م
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   یندار یبه من احساس  یبهم بگ که

 ........ شهیهم یبرا رمی جون خودت م به

 مثل حسام  یکی شمیدنبالت م امیاگه ب چون

 

 بود   ستادهیدایخورش 

 داشت   جهیگ سر

 

 بود پشت سرش    ابونیبه خ  نگاهش

 سرنوشت و..... انتخاب

 سرنوشت  یوراهد

 

  شدیهر لحظه تند تر م بارون

   کردی م دیبا  چکار

 نه ....... ایرو دوست داشت   شیآال  یمرد ساده و ب نیا

 

 گذاشت    نیزم  یرو برو ساکش

 نفسش گرفته بود   و

 برگشته بود   تبش

 چکار کنم ..... یگفتیکاش بهم م یدلش گفت بابا جونم کاش بود تو
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 مرد احساس ندارم   نیبه ا من

   ندازهیتو دلم چنگ م شی مهربون اما

 عشقه  نیا اگه

 برگردم   دیبا که

 رو نابود کردم   میگرنه که زندگ و

 

 دوباره شروع بشه  دشیشد یهوا باعث شده بود سرفه ها یسرما

 قلبش گذاشت    یشد و دست برو خم

 نگران سرنوشت نا معلوم خودش بود  شهیتنها تر از هم  اون

 

 داد  هیتک  وارین و خسته بدجو یب

 

 

 

 و گفت   ستادیکرده بود  صالح بطرفش رفت و روبه روش ا سشیخ بارون

   ستیبعد تو حالت خوب ن یبزار برا  یدار یجواب  هر

 

 برمت خونه اقوامتون  یصبح خودم م  ایمن ب  با

 قسم که من نگرانتم بخدا
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 انداخت و همراهش بخونه برگشت  ریسر به ز دیخورش 

 

   دندیبخونه رس یوقت

 شده بود  سیخ  لباسشون

 بود ستادهیپشت سرش ا  دیدر زد و خورش  صالح

 گفت   دنشونیدر رو باز کرد و با د یبانگران مادر

 ..... یاله  رمی بم یوا

   دیخورد  یسرما م شما

 انداخته بود وگفت   ری انداخت که شرمنده سر بز دیبه خورش  ینگاه

 .....یرفت یکه گذاشت گذشتیاونقدر بهت بد م نجایا یعن ی دخترم

 

   دیخورش 

 نداشت   یجواب

 صالح بود   یتو شوک حرفها هنوز

 

 اومد  یبود خواب به چشمش نم داریشب تموم ساعتها رو ب  اون

   رهیگ  یم یمی صبح چه تصم  دیبود که خورش نگران
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 رون یخسته از هزاران فکرآشفته از خونه زد ب  آخرش

 

 و بخونه برگشت   دیصبح بود که نون تازه خر یدیسپ

 صالح بطرفش اومد .....  دنیبود  با د ستادهیراهرو ا   ینگران تو مادر

   میکه تصم  دیمادر فهم  یچهره  از

 ه یچ دیخورش 

 

 دستهاش گذاشت و گفت   یبرو یکاغذ

 رفت  اون

 

 بود   هستادیراهرو ا تو

 حس شدند  یب  دستهاش

 سر خورد و افتاد   نون

به   یبخاطر کس  شویهمه زندگ نی دختر شده و گرنه آدم ا نیتاب ا  یپسرش ب  دونستیم دیفهم  مادر
 اندازه   یخطر نم 

 پسرش رو گرفت و گفت   یچونه  ری برداشت و ز نیزم یرفت و نون رو از رو جلو

 مادر ........ یدار دوستش
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  دی رو فهم  زیگفتن نداشت و مادر با سکوت فرزندش همه چ یبرا یزیچ

 برو دنبالش ......  یرو روبه صورتش گرفت و گفت اگه واقعا دوستش دار کاغذ

 داره  ازی امروز بهت ن اون

 

 برام خوند  هیخط رو مرض  نیا

 

 نوشته و تو اتاق بجا گذاشته  اون

  رهی اون دامن تو رو بگ یمخواسته بدنا یو نم   دهیترسیم ییآبرو  یرحمان از ب دختر

پسر عموشه  یزخم خورده  دیفهمم صالح خورش یزد م  ییآبرو یمن که فرزندم بهم تهمت ب نویا اما
 خواسته بهت دروغ بگه ....... ینم

 

 کرده بوده   یبهش دست دراز ایح  یب اون

 خودش در خطره ......  یبزنه آبرو یحرف   یکرده که اگه بخواد به کس دشیتهد و

 

 

 

 ماجرا مربوط باشه ....  نیتونسته به ا یگم شدن حاج رحمان هم م نمیب یم کنمیکه خوب فکر م  حاال

  ارهیبدست ب   یدخترک رو براحت  که

 یی آبرو یاز ب  دیخورش یپدر و نگران  نبود
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 اد یتا کارش درست از آب در ب  دهیمادرش کنار هم چ یرو بهمکار زی همه چ حسام

 

داده بود شروع کرد به   ادشیکه حاج رحمان  یکاغذ رو گرفت و با سواد دست و پا شکسته ا لحصا
 خوندن 

 

 بودم شاد و سر زنده   دیخورش 

 بود   میکودک یو آسمون پر ستاره اش همدم روزها  ریکو یگرما

 گرفتم  ادیاز پدر  من

 بهتر از حرفه ....... شعر

 گرفتم آدم بودن از دارا بودن بهتره   ادی

  میخوند یو باهم م نوشتیخط م   بابا

 دختر شعر و آفتاب بودم   من

 من بود  یبرازنده  دیاسم خورش نیهم بخاطر

 بابا بودم   یزندگ دیخورش  چون

 داد هرگز بخاطر نون آب رو نفروشم  ادیبهم  اون

 دختر شاد خونه بودم من

 

   دیرسی بدامنم نمبابا بود دست فلک   یوقت تا

 بود    یوقت تا
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 بودم و شعر و مشق خط   من

 روز رفتم دکان بابا   هی

 نوشت یپسر محجوب خط م هی

 

 نوشت   یو م  خوندیم

 نوشت  ی و م  خوندی م صادقانه

   کردیلب قشنگ زمزمه  م ریز اون

 قندش دلم رو برد   ینیری و ش  کردیزبونش شعر رو مز مزه م  ریداشت ز انگار

 ......... من

 شدم   شیسادگ عاشق

 

 ام  خنده

 ........ گرفت

جان بده تا   یکه گفت  یگفت ا ی نبود و م ایدن نینگاهش کردم اون حواسش به ا  یطوالن یقیدقا
 باشد آرام جان ......

 ست ین  ایدن نیگفت و نوشت که انگار تو ا اونقدر

 

   ختیبهم ر  اشیلحظه حولسش رفت به من و تموم دن هی بعدش

 و دواتش افتاد   قلم
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 پر از جوهر شد  صورتش

   ختی حواس چقدر عاشقانه بهم ر یب اون

   دمیمن خند و

 صالح ....... یبود  یکودکانه و دوست داشتن چقدر

 حس کردم   تویکرد  رنگ زندگ   گهیرنگ د هیجوهر دوات تو رو   یتو رو اون روز درک کردم وقت من

 .... دنمیبا د یخت یبهم ر یآدم معمول هیساده تر از  تو

 

  دمتیاز اون روز هزار بار د بعد

 

 

   دمیچرخیم اط یهوا داشتم تو ح یمن ب یبدون اجازه پا بخونه مون گذاشت  حیروز که پررروووو وق  اون
  یبهم عالقه دار  دمیپشت در فهم یو محجوب فرار کرد  نیریحال ش   نیودر ع  یبر آشفت  دنمیبا د

 ی کن  ینم  دایجسارت گفتنش رو به پدرم پ و

 

 ..... یپر خطرم بش   یزندگ یآلوده  دیرم چون تو نبا  یمن م حاال

 ..... یحسام هست یباختن تو مبارزه   فیرم چون تو ح یم

کرد و گفت که ناچارم    یتو اتاق خونه اش بهم دست دراز یتیترس و انسان  چیکه بدون ه یکس
 عروسش بشم وگرنه 

پسر عموش گذاشته تا دلش رو   یحاج رحمان پا به خونه   یآبرو یدختر ب دیکه خورش  گهیهمه م به
  ارهیبدست ب 
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 هست و افسوس که نبود   یزی راه گر کردمیفرار کردم چون فکر م من

 شهیمن همه و همه به حسام ختم م راه

 

 

 یداد یم  هیترسونه بجز تو که حس آرامش به قلبم هد یم ای دن نیس تو او نبود پدر منو از همه ک 

 

   یدر حقم کرد یخوش قلب تی که صادقانه و در نها ییها  یتموم مردونگ  بخاطر

 ممنونم ازت

 بهتر از من سر راهت قرار بده ..... یک یخوام  یخدام از

 کنم یها رو آرزو م نیبهتر برات 

 نگهدارت باشه........ خدا

 

 قلبش گذاشت چقدر درد آور بود .......  یرو بست و برو کاغذ

 به قلبش فرود اومده ...... یدشنه ا  کردی م احساس

 نداشت ....... یکه بر سرش اومده  و اون تا بحال ازش خبر ییبال بخاطر

 هزار تکه شد   دلش

 سرش رو تکون داد و گفت   مادر

 ...... نگرانم
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 اون دختر معصوم   یتو هم برا یبرا هم

 .صالح ...  ترسمیم

  دهیخورش  شیدلم پ یاما از طرف یاندازی و خودتو بخطر ب یبر ترسمیم

 کنه  یفکرم کار نم  گهیکنم مادر د  چکار

 

 داد و اشکهاشو با پشت دست پاک کرد .....  هیتک واریبد

  دی وقت فرار منظورش رو نفهم نی ه اون روز تو ماشاحمق بود ک چقدر

 افتاد   ادشی یوقت

 ......  هیزخم گردنت بخاطر چ دیمغازه با ترس و دلهره اومد و پناه خواست چرا ازش نپرس یروز تو اون

 ارهیاول خردش کنه و بعد بدستش ب خواستیزده بود و م ب یصفت بهش آس وونیحسام ح 

 

 گرفت یگذشته قلبش درد م دیآوردنش که اون  روز  چه به روز خورش  ادیاز ب  یحت

 

 جلو رفت و بازوهاشو نگه داشت و با غرور نگاهش کرد و گفت   مادر

 کرد   دییسر تکون داد و تا  شی اری و با خودت ب یبر خوامیم

 بازوهاشو فشرد و گفت   مادر

 ...... یبعنوان دختر فرار نه

 کرد و اون ادامه داد بلکه بعنوان عروسم ........با تعجب نگاه چشم مادر  صالح
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   یکه چقدر مرد  یبهم ثابت کن  خوامیم

که چقدر ممکنه سر راهت سنگ    یو فراموش نکن یداشته باش دیبا یتو هر حالت  یدوستش دار اگه
 بشه  یانداز

  رهی مادر برات بم صالح

 قلبت گوش کن ...... یندا به

 

کنه تو هنوز تا   ریو اگه تغ ی همون شکله بدون دوستش دار یتو بهش در هر حالت یعالقه  اگه
 زم ی عز یهزاران فرسنگ فاصله دار یعاشق 

 

 پشت سرت بخند   یو راهت رو ادامه بده و به حرفها ریبگ  میبا خودته تصم گهید

 

 بلند بخند پسرم  بلند

 

   دیچی مادر تو وجودش پ یحس قدرت و غرور با حرفها هی

 لب گذاشت و گفت   ی گرفت و رو دستهاشو

  کنمیکن مادر بخاطر اون روز که بهت تهمت ناروا زدم و امروز حالت رو درک م  حاللم

 دوستت دارم برام دعا کن که برگردم  کنمی م یهزار بار ازت عذر خواه یروز

 

 افتاد که بطرف سر نوشت نامعلومش حرکت کنه  براه
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 .....  یدگو زن مرگ

 ......  ی بخت   دیو سپ  یبدبخت

 نهی رو نب  دیخورش گهی قرار بود د ی نداشت وقت یتیو همه اهم همه

 

 در بود  پشت

  دادیجواب نم  یو کس زدیم در

 نگاه کرد   وارید یو سر گردون به لبه  شونیپر

هر   یکه در رو برو دونستیمتوجه بشه  م ینگران بود کس یتونست ازش باال بره ول  یبود و م  کوتاه
 حدس زد خونه باشن  کنندیباز نم  یکس

 

   دیبه داخل سرک کش  وارید یسفت کرد و از لبه  وارید یبرو پاهاشو

 حدس زد   درست

 بود وانیدر ا یتا کفش جلو چند

 

   دیپر نییپا

 باز کنه .....  یتا در رو کس کردیم یمتواضع و مودب صبور دیبا

 روز هوا سرد بود   اون

 سوزوند  یصورتش نگه داشت  سرما صورتش رو م  یبرو دستهاشو

 رفت و راه رفت ...... راه
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 ..... شدینسبت بهش حساس م  یکس دیسر کوچه برگشت نبا به

 دم ظهر   نکهیتا ا کرد ی بود و به اطراف نگاه م ستادهیکوچه ا سر

 ....خونه آروم باز شد .  در

 به اطراف کرد و وارد کوچه شد یسبد بدست نگاه یتب هرمز مج ییبزرگ دا پسر

 

 خوشحال لبخند زد و گفت    دنشیکردند  با د یسمتش و با هم احوال پرس دیدو صالح

  هیخبر یاز حاج  یصالح خوش خبر باش آقا

  نهی شما رو تو کوچه بب  یداخل ممکنه کس ایب

 

   یوقته تو کوچه منتظرم شما در باز نکرد یل یتازه کرد وگفت خ ینفس صالح

 در رو بست و گفت   یو فور  اطیو برد بداخل ح  دیدستش رو کش اون

  یآدمها دیدادند گفتم شا یم ک یمشکوک تو کوچه کش یل یامروز چند نفر خ ییرو بخوا راستش
 حسام باشن  

 

   نجایا دیرس دی صبح زود خورش  امروز

 دعواش کردم   یلیخ

 .... بکنه . سکیر  دینبا

 موند .... یشما م شی پ دیبا

   ستیجاش امن ن  نجایا زننی هاش مرتب به خونه ما سر م برادر
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 شه امروز   میبره تسل خوادیم  گفتیم

 مادرش نظرش عوض شد   دنید با

 

 نگاهش کرد و گفت   یبا خوشحال  صالح

   نجاستیخانم ا ایلع

 سر تکون داد و گفت   اون

 بود همراه پدرم اومده دیقرار خورش  یب

 

خونه ما سر بزنن   انی ب  یحاج یباشه ممکنه هر لحظه پسرا نجایا دیدونم خورش یصالح نم گهید من
 اونوقت چکار کنم 

 

 پرده اتاق رو کنار زد و اون دو باهم چشم تو چشم شدند دیصحبت بودند که خورش  مشغول

 

 تنگ شده بود  یچند ساعت دور  نیدلش تو هم  چقدر

 انگار کمه  دید یو هر چقدر م دیش خور اون

 ام یدارم االن م دیخر کمی کرد و گفت شما برو داخل پدرم هست من برم  وانیبه ا ینگاه  یمجتب

 

 .عصا زنان بطرفش اومد...   ییباز شد و دا در
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 و رفت   دیانداخت و پرده رو کش ری خجالت زده سر به ز دیخورش 

 بخدا  یمرد یل یپسرم خ  ینگاهش کرد و گفت چطور ییدا

 

  میونیگفتم بهش  مد  ایلع به

 دارم   نانیگفت صالح مثل پسر خودم هست بهش اطم اون

 هست  یگفتم از حمان خبر یاومد دمتید

 

 ندارم اما اومدم    یانداخت و گفت نه متاسفانه خبر ریخجالت زده سر بز صالح

 درخواست دارم   هیکنم و  جسارت

 از سر تا پا بهش نگاه کرد و گفت   ییانداخت و دا ریرو با شرم بز  سرش

 ...... شهیراه آخرش برات گرون تموم م  نیو ا  یجنم داشته باش دیبا

  هیمن چ یخواسته   یدون ی سر بلند کرد و گفت مگه شما م صالح

 کرد و گفت   یخنده ا ییدا

 یگواه خواسته ا یزنی م دیرو  د وانیا یمشتاقت که همش پنجره   یصورت سرخ و چشمها اون
 انداخت و گفت   ریسر بز صالحیهست که دار

 انجام بدم   یثابت کنم  که حاضرم  براش هر کار خوامیم

 ضعفم هست   یکنم نشونه   دیترد اگه

 منو ببخش   ییدا

 ......یخواستگار امی اجازه بده ب بهم
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 شم مثل کوه پشتش با خورمیم قسم

 

 چشم دوخت و فکر کرد   نیبزم

 داشت   دیدلهره شد  صالح

 ...... یدوستش دار ای که حسام دست از سرش برداره  ینجاتش بد  ییخوایگفت م  ییدا 

 

 کرد و گفت   نگاهش

 جسارت کردم   یشما که بزرگتر یکه جلو دهیبگم دوستش دارم نشون م اگه

 جسارت رو انجام بدم   نیبزار ا دیببخش  اما

 منو ببخش   ییدا

 باشم    ایح  یب  بزار

 بخاطر خودم اومدم  من

 کار رو انجام بدم   نی ا  دیکمک به خورش ای و  یترحم و دلسوز یاز رو  دیفکر کن نکهیا نه

   ستیطور ن  نیهرگز ا نه

 قلبم هست و بس  یخواسته  نیا

 

 د و گفت بغلش زد و دستش رو بطرف صالح دراز کر  ریعصاشو ز ییدا

 ا ی بگو و برو با بزرگترت ب یعل  ای پس
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 بود  نهیآ

 و شمع توش ..... شمعدون

   نی زم یرو ک یکوچ یسفره  هیسرخ تو گلدون ..... یگلها

 و عاشقانه   ساده

 خوشگل تو سبد  یها یو سبز ری سنگگ و پن نون

 

 سفره    یتپل گوشه  یتو قندون بلور و گردوها نبات

 بود و آب ...... نهیآ

 ...... نی و هم نیهم

 ذوق زده نشسته بود  متتظر  اون

 

  شی آال ی ساده و ب یلیخ

   یفور یلیخ

   دیلرزیصالح مشتاق بود و دستش م چقدر

 خونه صدا خورد   در

 گفت   یمجتب

 نگاه کنم فکر کنم عاقد باشه ......... برم

 

 و نور ...... ییاونها آسمون پر بود از روشنا  یشده بود اما برا شب
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 ..... گشتیچقدر عاشقانه بدنبال چشم هم م قلبهاشون

   دیخورش 

 پنهون کرده بود دشیاتاق رو باز کرد و صورت ماهش رو تو چادرسف در

 

 نشست   نیزم یو آروم کنارش برو  اومد

 صالح بند اومده بود .....  نفس

 مادرش رو بگردنش انداخت و   ادگاریو گردنبند  دیجلو اومد و صورتش رو بوس مادر

 بره   ادتونیکه گذشته  دیامروز و هر روز اونقدر خوشبخت باش دوارمیام گفت

 دستش رو نگه داشت و در گوشش گفت   دیخورش 

 صالح کنارم باشه خوشبختم   یوقت من

 طوره ......  نیو گفت حتما دخترم هم   دیسرش رو بوس مادر

 .... و

 نبود  انگشتر   دیخر  یبرا یوقت چون

همسرت   یروز برا هیباشه  ادتیآورد و بدست صالح داد و گفت مادر  رونی رو از تو انگشت ب  قشیعق
 چشمهات بدرخشه  یطور نیهم  شهیهم خوامیم یبخر یقشنگ یانگشتر

 

  دی انگشتر رو گرفت و دست مادر رو بوس صالح

 

 از رفتن عاقد و وصلت اون دو   بعد
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 سرشون و کنار صالح زانو زد و گفت   یاومد باال ییدا

 باشه پسرم   مبارکت

   کردی کار رو م نیبود هم نجایدارم که اگه رحمان هم ا مانیا من

 ...... ی مرد یل یچون تو خ دی خورش یبرا خوشحالم

  یترس چیو فردا عروست رو ببر بخونه خواهرت و بعدش بدون ه امروز

 و برگرد روستا   ری رو بگ دستش

 ....... یشدن رحمان تو مرد اون خونه ا دایتا پ یکن یزندگ دیو خورش  ای کنار لع یبر خوامیم

 

 چشمش کرد و و گفت   نگاه

 کنه   فیتکل   نییزن شوهر دار تا هی یکس حق نداره برا چیه گهید

 

 کنار شوهرش باشه ......... دیبا اون

حق   یکس گهیاما  د ییهامو ببخش دا یادب یو و تموم ب با غرور سرش رو تکون داد و گفت من صالح
 نداره نگاه صورت همسرم کنه 

 

 از جا بلند شد و با خنده گفت   ییدا

 اتاق باال   دیببر فیتنها باشن بهتره همه تشر دیدوتا کبوتر با نیا گهید خوب

 شد ..... یعجله ا یعروس نیا دونمیم
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رو تو    دیخورش  شی روز پ دوچندیبداخل خونه سرک کش وارید یاز رو دمیپسر رو د نیامروز  ا یوقت اما
  دیحسام نترس  یبه شهر آورد و از کلت و تفنگ آدمها ی سرما و برف پنهون

    ترسهیجوون بخاطر تو از مرگ نم  نیگفتم خوش بحالت دختر ا دیخورش به

 

 دم یکه تا بحال در عمرم د هیعاشق  نیو نترس تر نیحواس تر یب اون

 

 روز     هی یشد مونیعمر پش  هی یاز دستش بد اگه

 مغازه اش مردتر از اون پسر برادر حروم زاده اش هست  یچقدر شاگرد ساده  گمیپدرت م  به

 

 از جا بلند شدند و اون دو کنار هم تنها بودند  همه

 پدر به اشک نشست و گفت   ادیها برداشت و بو کرد و چشمش به  وهیم  یاز رو یبی س دیخورش 

 تنها عشق   وعشق

 کند مانوس  یم بی س  کی یرو به گرم تو

 

 عشق تنها عشق   و

 ها برد   یبه وسعت اندوه زندگ مرا

 پرنده شدن  کی رساند به امکان  مرا

 

 زمزمه کرد   رآرومیسر به ز صالح
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 از روش مشق کردم  چقدر

 و گفت پدرم   دیخند دیخورش 

 دوست داشت   سهراب

 اهش کرد و گفت  نگ صالح

   کردی رو دکلمه م  یشعر هر

   کردی و رو م ریز دلم

 داشته باشم  شویداماد اقتیوارم ل  دیام

 رو بدستش داد و گفت   بینگاهش کرد و س دیخورش 

 ........ یدار

 

بود و   دارید  نیو آخر نیهم حرف زدند انگار اون شب براشون اول یشونه  یدو تا ساعتها سر برو اون
 داشتند  گررویاز دست دادن همد یدلهره 

 

 رفتن    وقت

   یبریعروست رو م یدستش رو گرفت و گفت دار ایلع

 عده شد  هی ی لهیخونه ام بود که خار ح  ی باشه اون سوگل ادتی

 

 هفت شبانه روز رو داشت   یعروس اقتیرحمان ل  دختر

 که لبخند رو لبهاشه انگار براش ماهها جشن گرفتم  نیهم اما
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 باشه   ادتی

 خونه ام بوده    یدختر ناز دونه  اون

 جون تو و جون دخترکم صالح

 

 بغلش کرد وگفت    صالح

 ....... دمیقول م رهی نم ادمی

 

 و بغلش کرد و تو اتاق چرخوند   دیپر یروگذاشت و با خوشحال   تلفن

 خجالت زده گفت   دیخورش 

 رهی م رونی صالح صدات از اتاق ب  آروم

 ستادهیا وانیتو ا مامان

 

 و گفت   نیزم یگذاشتش برو آروم

 بود  ییخبرم خوشه عشقم دا آخه

 کردن   دایخونه باغ پ  هیروستا تو  یلومتریچند نفر خبر آوردن پدرت رو تو چند ک گهیم

 لم  و سا حی صح

 خوشحالم   برات 

 زمی خوشحالم عز برامون
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  ایلع دیدو وانیو بطرف ا دیو محکم بغلش کرد و صورتش رو بوس دیکش  غیج  یبا خوشحال  دیخورش 
 ..... کردیتو آفتاب نشسته بود و داشت برنج پاک م 

 برنج رو ازش گرفت و صورتش رو غرق بوسه کرد و گفت مژده بده  ینیس

 .... خانم

 

 کرد و گفت   یخنده ا ایلع

  یری بگ ادی ییخوایم ینزن آخه ک   غیبا شوهرت ج یتو خلوت هست  یدختر وقت بهیع

   دیخورش 

 نوازش کرد و گفت آخه برات خبر دارم خوشگلم ..... موهاشو

 شده   دایرحمان پ  حاج

 و پر از اشک شدند  دندیخند  یمادر کرد که م یبه چشمها ینگاه  بعدش

 

 

  یگذاریسر به سرم م  یدار  ای یگ یگفت راست م 

 

 مادر رو نوازش کرد وبعدش آروم گفت   یشمیابر یموها دیخورش 

 خانم خانمها   آره

نازت رو   ی موها اریخانم برو اون شونه رو ب  گهیدر گوشت م نهیب  یکه چشم منو دور م نی هم بعدش
 شونه بکشم  
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شنوه برو چادرم رو   یاالن صالح م ای ح  یب یلبش رو گاز گرفت و خجالت گفت بس کن دختره  ایلع
 برم دنبالش  خوامیم اریب

 

 بود  ستادهیا ابونی دم شده بود و صالح نگران سر خ غروب

 

 خسته بخونه برگشته بود  ایلع

 اد یب  رونی نداشت از خونه ب یحق  دیخورش و

 هرمز بشه  ییگرفت برگرده بطرف خونه و دوباره منتظر خبر دا میتصم

 

 که برگشت سمت کوچه   نیهم

 پشت سر هم توقف کردند   نیماش چند

 ب

 کرد   نگاه

 ا باز شد .....ه نی ماش در

 بشه   ادهیپ   یکه در حال کمک کردن بودند که حاج  یدر حال یحاج پسران

 فرستادند  یبلند صلوات م بلند

 

 بازوهاشو نگه داشته بودند   ریکه دو تا از پسرانش  ز یدر حال فینزار و ضع یبا حال یحاج 

 براه افتاد   آروم
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رو    نیدر ماش کرشیغول پ یکه نوچه ها یبراقش در حال یو کفشها کیبا کت و شلوار ش  حسام
 براش باز کردند  

 شد و پشت سرشون براه افتاد  ادهیپ  نیماش از

 ادی ب شی پ یری که دامادشون شده بود در گ یچند ماه نی جلو بره و دوباره مثل هم دیترسیم صالح
....... 

 و رنجور حاج رحمان بود  فی به صورت نح  نگاهش

 گرفت   دلش

 داشت   دوست

 بره و دستهاشو ببوسه جلو

 

   دیبرادر بزرگ خورش محمد

و به پدر کمک کنه و خودش آروم برگشت به طرف صالح و اونها   ادی برادر کوچکش اشاره کرد که ب به
 براهشون ادامه دادند یپشت سر حاج

 

 شد و با خشم تو چشمهاش نگاه کرد و گفت   کیصالح نزد به

 ...... ایفضول لع ییبهت خبر داد حتما دا یک

   کنمی روز خودم نابودتون م  هیما بوده و هست  یآشوب زندگ  کهی زن اون

 که چشمهاش کور بشه .....  نهیبگو اونقدر انتظار بکشه که حاج رحمان رو بب  ایجانب من به لع از

 سمت خونه و دوباره نگاهش کرد و گفت   برگشت
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  یب  دیکه نه تو و نه اون خورش یت و آمد کن رف  یریکن از مس یسع نمتی خوام بب  ینم گهیضمن د در
  دیراهم سبز نش یآبرو جلو

 چقدر سخته یی آبرو یب  دیتا بفهم  کنمی روستا روبراتون جهنم م  نیآبروم وسطه وگرنه ا یکه پا فیح

 

جنجال خواهد  هی یمقدمه  شی بزنه پ یهر حرف دونستیکرد به خودش مسلط باشه م یسع صالح
 شد

 

 انداخت و نگران بخونه برگشت   ری بز سر

 منتظر پشت در بود   ا یشد انگار لع  کیکه نزد بخونه

 ش یعجله بازش کرد و گفت آورد با

 

   داریاون زن پر بودن از شوق د یچشمها

   دیشنیقلب مشتاقش رو م یصدا صالح

 انداخت و گفت   ری سر بز شرمنده

 خونه  ادیم  یصبور باش خود حاج کمی مامان

 

 خشکش زد   ایلع

 حس شدن  یب  دستهاش

 بهم چشم دوختند   نیدو غمگ هر
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 همهمهو صلوات  یصدا

 اومد  یخونه بزرگ م  از

 انداخت و بطرف اتاق رفت   ری سر بز ایلع

 داخل شد و در رو پشت سرش بست   صالح

 داد  هیبهش تک و

   دونستیاز پنجره نگاهش کرد م دیخورش 

 رو ندارند ...... زه روی و مادرش حق پا گذاشتن به خونه ف اون

 تو خونه حاکم بود   ی ریانداخت و سکوت دلگ ریسرش رو بز صالح

 به داخل اتاق رفت تا دلش رو سبک کنه   نیغمگ ایلع

   دینگاهش کرد و اون دو بغضشون باهم ترک دیخورش 

  دیخورش یشده بود آرزو برا دنش یباهاشون فاصله داشت و د اطیو ح  وارید هیرحمان فقط  حاج
 ومادرش ....

 

 گذشتند و  یهم م یاز پ ریسخت ودلگ روزها

 شده بود آرزو ..... ایلع یرحمان برا  دنید انتظار

 که کرده بود خودش رو از خاندان توکل بدونه   یحق نداشت بخاطر کار اون

 که کرده بودند  یرو بطور کل با کار  ایو لع  دیخورش  اونها

 براشون خالصه شده بود انتظار و   یبودند و زندگگذاشته  کنار

 بدر دوختن ......  چشم
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 بست ی لبهاش نقش م یکه برو یشگیو اون لبخند هم  یوزدن کلون در توسط حاج   

 

 دوباره به کار قبلش برگشته بود   صالح

 

 اش رو گرفت و کتکش زد   قهی یکه به زمان یمرد اسیال یدوچرخه ساز ی مغازه

 

 گذشته رو فراموش کنه و بخاطر   اسی رفت و خواست که ال یعذر خواه یبرا اون

 که کرده بود  یعقل  یب

 بود   مونیپش

   کردی رفتار م  نیا ریبود و گفت که اون روز حالش رو درک کرد و اگه غ یو با تجربه ا دهیمرد فهم  اسیال

   کردیشک م  رتشیغ به

 

 

 بود که دوباره بخونه برگشته بود  یچند وقت مادر
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 شده بود  گهیصالح رنگ د  یبرا  یزندگ

 

 که داشت   یتنها غصه ا فقط

 از  یو اون کار  دندیکشی م یحاج یو مادرش که از دور دیهجران خورش  درد

 اومد  یبرنم  دستش

 

خودش بخونه برگرده    یگذشته بود و اونها هنوز منتظر بودند اون  با پاها یاز اومدن حاج یوقت چند
 برسه ...... انی انتظار بپا نیو ا

  دیانداخت تا شا یبه خونه باغ م  یپشت بوم نگاه یو نگران از گوشه  کردی م یتاب  یروزها ب ایلع
 نهی نظر بب هیجانش رو   زترازیشوهر عز  یدزدک

 

    شدیصبح  که م اذان

که امروز رحمان مثل  کردیو آرزو م  گفتیو تو دلش ذکر م   کردی م یپشت بوم رو ط  یله هاآروم پ  
 حوض نشسته باشه و در حال وضو گرفتن  یلبه  مایقد

 

  شدینم  یدر سکوت بود و از رحمان خبر اطیح اما

 کرد یم هیگر یاومد و سر نماز کل یم نییجانکاه پا  یبا بغض  اون

 

 و رنجور شده بود  ضیمر

 رو نداشت  یکار چیه یدلش رو آزرده بود که حال و حوصله  یجور هی یدور غم
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 آخر زد میتاب شد و به س ی اون روز غروب که ب تا

 

 مادر تنها تو خونه بود   یرفته بود و مدت رونی مادر صالح ب دنید یبرا دیخورش 

  اطی از بازگشتش تو ح  بعد

 که    دیرو د مادر

 .....  کردینگاه م رهیکز کرده بود و به در خ  وانیا یگوشه  

 رو برداشت و آروم جلو اومد و گفت    چادرش

 .مامان .... یخوب

 به در چشم دوخته بود    رهیخ اون

 نگران ....  دیخورش 

 بدور صورت مادر گرد کرد و گفت   دستهاشو

   یکن ینگرانم م یدار

 رو خدا حرف بزن   تو

 زد ی پلک نم ایلع

 گالب رو برداشت و به طرفش برگشت  ی شهیبا عجله بطرف مطبخ رفت و ش دیخورش 

 

 زرد شده بود   رنگش

 د یخورش 
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   یکن ی خودتو نابود م یقربونت برم دار یو با بغض نگاهش کرد و گفت اله  دیگالب بصورتش پاش یکم

 گرده یگرده بخدا که برم یبرم   بابا

 

 نگاهش کرد   ایلع

 دختر خوشگلش ...... یچشمها تو

 خشک شده بودند   لبهاش

   خوردیوقت بود آب و غذا کم م  یلیخ

 خورد    یاوقات نم یگاه اصال

 رو داشت که هم براش همسر بود و هم بزرگتر و پشت پناه .....   یکس یهوا دلش

 و گفت   دیکش دیخورش  یچشمها یرو برو انگشتش

 بودم  و من تا بحال دقت نکرده  یرحمان بود  هیشب  چقدر

 چشمهات بشم مادر  قربون

 

   دیخورش 

 و آروم گفت   دیرو گرفت و بوس دستش

 خوب توراهن   یام نده مامان صبور باش روزها غصه

 

 سرش رو تکون داد وگفت   دینا ام  ایلع

 ...... نه
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   شهیخوب نم یروز چیمن ه یبرا گهید

 زنش شدم   یوقت

   دمیترسیم ازش

 روحه......  یمرد خشن و ب  هیبود اون  نیفکرم ا همش

 گفتم  یمدام تو ذهنم م و

 ......  کنهی نم یوقت عشق و عالقه رو تداع  چی که برام ه  ری مرد پ نیا

   گرفتنیقرار م فمی جوان و لط یدستها ن یکه ب  رشیپ یدستها

  گفتمیدلم م تو

   زننی دستها چقدر زشتن و دلم رو م نیا

 

 گذشت و گذشت  زمان

 

 ..... ستین یری و پ  یثابت کرد محبت و مهر به جوان  میزندگ ری مرد پ رحمان

 از حس آرامش بود .... ییایدن اون

 چقدر مهربون بودن   رشیپ یدستها

   دیکشیموهام شونه م یبرو یوقت

 یتو همه وجودم  یستیخانم خونه تو ن  گفتیو م ومدیاز در تو م یوقت

 نداشت   یگرید یروح بلندش بجز قلم و دوات آشنا 

 بود   یوقت
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 نبود   حواسم

 

 رو از دست دادم  یچه کس دم یرفت تازه فهم  یوقت

 براش تنگه مادر ...... دلم

 

 کنارش نشست و سرش رو بغل گرفت و گفت   دیخورش 

   شهیم درست

   میخدا رو شکر کن  دیبا مامان

 کنهیم یزنده هست و داره تو خونه باغ زندگ  نکهیا از

 

 گفت   یدخترکش بلند کرد و با نگران  یشونه  یسرش رو از رو  ناگهان

 نکنه 

 رفته نکنه بهش گفتن من مردم    ادشی منو

 ...... نکنه

 دستهاشو گرفت و گفت   دیخورش 

 آروم باش قربونت برم  مامان

 

 کرد و گفت   نگاهش

 .....  اری برام آب ب  برو
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   دیخورش 

 رها یتو صورتش نگاه کرد و از جا بلند شد و رفت که آب ب یتعجب و نگران با

 

 که برگشت نه مادر بود و نه چادرش   نیهم

 باز بود  با تعجب به اطراف نگاه کرد   مهین در

 رفته بود  مادر

 

 ......... دیرو گذاشت و بطرف خونه باغ دو  چادرش

 

در رو باز کن   ایرحمان ب  یحاج  زنهی م ادیو فر کوبهیکه با التماس بدر م دیمادر رو د دیکوچه که رس به
 ....... ایمنم لع

 

   ایلع منم

   شهیچشمهاش روزت شب نم دنیبدون د یکه گفت همون

 انصاف ...... یرو باز کن ب  در

 رفته   ادتی منو

   ختیر یو اشک م  دیکوب یم بدر

 مامان   یکن  یبطرفش و دستهاشو نگه داشت و گفت چکار م دیدو دیخورش 

   ارنیسرمون ب  ییبال هی رونیب  انیب  ییخوایم
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   ایلع

 زد   ادیفر

 بدر بکوبم   دیبا نه

 

 اونجاست دلم براش تنگه   رحمان

  رهی حقو ازم بگ نیکس اجازه نداره ا  چیه

 کنم یتاب م یهام ب  هیمحله رو با گر نیمن ا امشب

 

 آقا رحمان ......  یآها

 ..... رونیب  ایب

  نجایدر از ا یجلو ییایبخدا تا ن  یکرد میو تو خونه خودتو قا یشد دایانصاف االن چندوقته پ یب
 ...... رمینم

 .... هیبگو گناهم چ ایب

 بده   حیبهم توض ایفهمم تو ب  ینم من

که سر دختر دسته  نی و بشو که برات بگم قوم الضالم  نیوبب  ایرو  گرفت و گفت ب   دیخورش یدستها
 آوردن و اسم خودشونو گذاشتن انسان ...... ییگلت چه بال

 ...... یکه پشت و پناهم باش  یقسم نخورد یتو به پدرم قول نداد مگه

   امی و دن ییتو ایکه لع ینگفت مگه
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 و غم  یو سر گرون یخبر  یبعد چند ماب حاال

 ی سر بما بزن  هیکه   ییاینم  رونیاز تو خونه ب  یو چشمان اشکبارم حت   یماه آشفتگ چند

 

 رحمان با توام   یآها

 و جوابمو بده   ایب

 

 شده صداشو انداخته رو سرش.....    ایح  یب  ایچرا لع نگو

 از جور زمونه و خنجر نامردا از پشت سر خونم بجوش اومده  گهیکه د بدون

 طاقت ندارم   گهید

 خونه و آدمهاش زخمها خوردم   نیاز ا سالهاست

 بسه  گهید

 ...... گهید

 

 و نگاهشون کرد ..... ستادی در ا یبغلش جلو ریز یی در اومد که باز شد و رحمان با عصا یصدا

 ..... دی دیرو م  ای دن یصحنه   نیاز جا بلند شد و نگاهش کرد انگار بهتر یبا خوشحال  دیخورش 

 

   ایلع
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 در زندان رو   نیا یرو قورت داد و گفت بالخره بازش کرد بغضش

 ...... خوبم

 خوبم ....... یل یآقا رحمان توکل مرد مومن و خدا شناس خ خوبم

 شما .....  یاحوال پرس از

 

 بطرفش رفت تا بغلش کنه ...... دیخورش 

 نفرت تو صورتش نگاه کرد و عصا شو بطرفش گرفت و گفت   با

 ..... ای ن جلو

 جا خشکش زد   همون

 براش تموم شد   ایانگار دن 

 لحظه...... همون

 

 پدر یبود و نگاه نگران و خشم تو چشمها  دیخورش 

 

 رو تکون داد و گفت منم بابا    سرش

 .....  دتیخورش 

 

 انداخت و گفت   نییسرش رو پا اون

 شناسمت ... ینم
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 تو  نه

 و آدمهاش داره ...... ایافتاده و گله از دن نیزم ینه اون زن رو که برو  و

 .... نهی زم  یآدم رو نیگر تر لهیو ح نیکار تر انتیکه خودش خ یصورت در

   دیچشمهام دور بش  یدو تا تون از جلو هر

 .....  دیو خورش ایلع

 مونده بودند   رهی و مبهوت بدهانش خ ساکت

 واقعا  نیا

 رحمان مهربون و خوش قلب بود   حاج

 رحم شده   یب نقدریبر سرش اومده که ا ییبال چه

   دیخورش 

 فت  بطرفش رفت و دستهاشو باز کرد و گ آهسته

توعه و  یعاشقانه   یشب و روزها یایزن همون لع نی کارو تو رو خدا به ما رحم کن ا نینکن ا  بابا
 ..... اتمی تموم دن  یگفتیکه م دتیمنم خورش  نیا

 زم یبهت گذشته عز یشده چ یچ

 

 فکر و روحت اثر گذاشته نگو....... یرو  گرانیسر و ته د یدروغ و ب یکه حرفها نگو

 بزار بغلت کنم دلم تنگه برات   بابا

 

 طوره   نیشد و گفت هم رهی خ  نیسرش تکون داد و بزم ایلع
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 طوره .....  نیهم

 رفته   ادشیمارو  اون

 نگاهشون کرد و گفت   رحمان

 .... ترسمیشما دوتا م از

   رهی و ازتون درس بگ  ادیب  دیبا طانیش

فرار   بهیغر  هیدخترم هم همون روز که با  دینداشتم و ندارم و خورش  ای به نام لع  یزن  گهیآخر عمرم د تا
 کرد و آبرومو برد برام مرد

 

 ...... دیهر دو تا  تون از در خونه ام دور بش حاال

بود که   یفقط و فقط بخاطر قول   یهنوز تو اون خونه هست ین یب  یکرد و گفت اگه م ایصورت لع  نگاه
 وقت سفر حج دادم .....  زتامریبه پدر خداب 

 یدینگاه کنم فهم  قمیرف نیروم نشه تو صورت بهتر   ایکه من اون دن یآواره و سرگردون نش که

 

 ......  یرو دار اقتش یل  کردمی خونه رو به نامت کرده بودم چون فکر م اون

 بفروشش و از کنارم دور شو  یدار یات و تا سع  هیحاال بزار به حساب مهر اما

 

 ....... شهیطالق باطل م ی غهیص هیما که اونم با  نیعقد ب یخطبه  هیمونه  یم فقط

 

 تموم ...... زیهمه چ و
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 خواست در رو ببنده که نگاهشون کرد و گفت   یقدم بعقب رفت  م چند

 ا یناون د یحساب ما باشه برا هیحروم لقمه بگو تصو  انتکاریضمن به صالح خ  در

 

 که بهش پناه دادم و ماهها نون و نمکم رو خورد و نمکدون شکست   نیا

 رحمان گفت   بگو

 ..... کنمیحاللت نم  هرگز

 ناموسم   یبرو یو گم و گور شدم چشم دوخت  ستمین یدید تا

 

 

 رحمان گفت   بگو

 بخشمت  ی هرگز نم ایح  یب 

 

 از غم و اندوه تنها گذاشت و رفت  ییایرو بست و مادر و دختر رو  مات ومبهوت با دن در

 

 به مادر کرد    ینگاه دیخورش 

 شده بود  رهی خ نی بزم غمزده

   زمی نشست و گفت پاشو مامان عز کنارش

 .....  پاشو

 خشکش زده بود   اون



 د ینبض راه خورش

186 
 

  کردیم  یلحظه شمار بیبودنش عج  یزد که برا  یحرفها رو کس نیباور کنه ا تونست یم  چطور

 گفت  ییرحمانه پسش زد و از جدا  یب  نطوریواقعا ا چرا

 

شده   رهیخ  نیبزم  بیغر یجدا کنه اون با خشم و درد نیداشت دستهاشو از زم یسع دیخورش 
 بود.........

 

 

  

 خورد   یرو تو دستهاش مشت کرده بود و تکون نم خاک

داشت تا بهش بگه چقدر   ازی هاش و افسوس اون لحظه که بهش ن یبود و ته تموم بدبخت ایلع
 رحمانه رهاش کرد و در رو بست و رفت  یتنهاست ب 

 

   ختیر   نیزم یدستهاشو باز کرد خاک برو دیخورش 

 کرد و گفت   نگاهش

   شهیروز درست م هینخور غصه

 ....... ین یب یحاالم شنیروز ما سربلند و اونها سر افکنده م هی

 

 از بغض و درد بطرف خونه براه افتادند .....  ییای با دن  دیدو ناام هر

 

   خوردندیتند تند ورق م   روزها
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 پر از حسرت و آه ....... یروزها

 

 رحم تنهاست    یب یایدن نیدرک کنه چقدر تو ا ایسخت نبود لع یلیخ گهید

   دوختیچشم م اطینشست و به در ح یاتاق م  یاوقات افسرده و غمزده گوشه  شتریب

 بود  یزییروز پا  هی صبح

   ای اون روز صبح هنوز تو خواب بود که در صدا خورد  لع دیخورش 

 جا بلند شد   از

 کرد و تو دلش گفت   واریرو د  یمی ساعت قد نگاه

 صبح اومده بهم سر بزنه بره سر کارش   خودشه

 برگشته مونیبود اون پش ششیپ شبیدل منم د آخه

 

 باشه   یا گهید زی چ خواستی نم گهیبود که داشت و د   ییآرزو  نیآخر نیا

 عجله بطرف در رفت و بازش کرد   با

   شدینم باورش

   دید درست

   دهیکت و شلوار پوش یحاج 

 بود   ستادهیدر ا یجلو

   کردینگاه م  نیبزم

 بودم گفتم حتما امروز دلت برام  ادتیبه  شبیآقا اونقدر د ینگاهش کرد و گفت خوش اومد ایلع
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 قراره   یب

 

  م یبا هم حرف بزن  ایب زمی تو عز ایبطرفش بلند کرد و گفت ب دستهاشو

 ....... اما

 

 گفت  کردینگاهش هم نم یکه حت  یفرو کرد و در حال بشیدستش رو بداخل ج اون

 اومدم بگم امروز سر ظهر مسجد باش   

 

 با التماس نگاهش کرد و گفت چرا ...... ایلع

 

 داد  ادامه

 غروب سر بازارچه با دفتر دار حرف زدم گفت   روزید

 طالق  یدفتر برا  یاز امضا قبل

 طالق رو بخونه   ی غهیکه ص یروحان  هی شیپ میبر دیبا اول

 اما  نی که هر دو حضور داشته باش ستیمهم ن گفت

 کرد   دیتاک

 طالق ...... یامضا یدفتر خونه برا مییایتا غروب وقته ب بعدش

 بگم وقت اذان بعد از نماز تو مسجد باش کار تموم شه  خواستم
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 مونده بود .....  رهینگاهش به اون خ  ایافتاد و تا ته کوچه لع براه

   رفتی داشت م اون

 تو چشمهاش نگاه کنه نکهیا یحت  ایو  یخدا حافظ  یب

 

 ......  ییآبرو  ینبود ب نداشت اما مهم چادر

   دادیبود که  چقدر دوستش داشت و اون روز از دستش م مهم

 تو کوچه  دیهوا  دو یب

 نداشت   یروسر

 نبود  حواسش

 پشت دستهاشو بدرو کمرش حلقه زد وبا خواهش گفت که برگرده  از

 از دست دادنش   ینگران  ایجنون عشق و   دیلحظه شا اون

 شده بود   باعث

   وفتهیب از کار  فکرش

 تالشش رو بکنه   نیخواست آخر یو فقط م  فقط

 برگشت و نگاهش کرد   رحمان

   ایلع

 ی بر زارم ینم  یتا حرفهامو گوش ند دونهیبغض گفت تو رو خدا نرو بهم اجازه بده حرف بزنم خدا م با

 

 نگاهش کرد   رحمان
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 بودند  ختهیصورتش ر یخوشگلش برو یمشک یموها

 از پدر بودند محکم نگهش داشته بود که نره  یمثل  دختر بچه ها که نگران از دور اون

 تو رو خدا  گفتیلب م ر ی و مرتب ز کردیم هیگر

 

 ره یدلش لک زده بود در آغوشش بگ  چقدر

 

 

  

  کرد ی فراموش م دیکه بهش داشت رو با یعالقه ا یشده بود حت  رید ز یهمه چ یبرا گهید اما

 خودش دور کرد و گفت  گرفت و از  دستهاشو

 .....  یندار  یبرو خونه روسر برگرد

 

مهمه که موهام  یرحمانه ازم دل ببر  یامروز ب ییخوا یشما که م یزد و گفت مگه برا یپوزخند ایلع
  نهی رو مرد نا محرم بب

 باشم آره ......   ایح  یکه چقدر ب  مهمه

 

   یو بگ یری دستم رو بگ مایمثل قد خوادیحاال دلت نم  نیکه االن و هم نگو

تاب همون لحظه هستم و  یآخه من ب میشونه هم درد دل کن یکنار هم سر برو ای تو رو خدا ب خانمم
 گذارم یپا نم  یمسجد  چیقسم که امروز به ه
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 سرش انداخت وبازوهاشو گرفت  و بطرف خونه برد   یآورد و برو  رونی کتش رو ب رحمان

 فت  داشت  با ذوق گ   یچشم ازش برنم ایلع

 نهههههه یمهلت حرف زدن بدبهم  ییخوایم

 

 ی از خودت دفاع کن  ی جونم عمرم وقت دار ا یلع  یبهم بگ ییخوایم

 

   دندیخونه رس بدر

  ستادیا رونیوارد شد و اون ب  ایلع

 و بره   رهیرو دراز کرد کتش رو بگ دستش

   ایلع

 قدم عقب رفت و سرش رو تکون داد و گفت نه  چند

   یبمون دیدمش با ینم

  یبه حرفم گوش بد  دیبا

 د یتو رو جون خورش رحمان

 

 زد تمومش کن   ادیفر تی عصبان با

 

 خورم   یاشکهاتو نم نیگول ا گهید

 برم بعد از شش ماه در مغازه رو باز کنم امانت مردم دستمه .....  خوامیکتم رو بده م ایلع
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 و گفت منم امانت بودم دستت  اطی وسط ح ستنش

 بابام بودم که اومدم بخونه ات   ی  دونهی یک یدختر  منم

 شد    یچ روزگارم

 

   ادیاز در تو ب   یک  خوادیموندم که آقا م یمنتظر م دیبا فقط

 منم امانت بودم  رحمان

 انصاف ...... یب

 پا به خونه ات گذاشتم  یوقت

 با زن و پنج فرزندت ساختم  ری سر بز  یت یگله و شکا چیسر و صداو ه  یب

  روزهی چقدر ف هر

 داد من تحمل و صبر کردم   آزارم

 دوستت داشتم چون

 

 اون روز   یزنت فردا   یاومد یکه  بخونه ام م یشب  هر

 شکست   یزبون تلخش قلبم رو م با

 آزردن  یانصافتر از خودت  همش با نگاهشون  دلم رو م یب یپسرا

 

   یهمه سال تحمل و صبور نیبعد از ا حاال
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 مسجد طالقت بدم   ای ب یگیو م یهمه سال درد و رنج اومد نیا

 ..... امیخدااگه ب به

 تموم بشه  میزندگ دیبا امروز

 که برسرمون اومد .... ییاز بالها  یدونیچه م تو

 

 ..... کردینگاهشون م شونیو پر اطی بطرف ح دیشده بود  دو داریکه از سر و صداشون ب دیخورش 

 و سر تکون داد و وارد خونه شد و در رو بست    دیکش یآه رحمان

   دیخورش 

 سالم گفت   ری بز سر

 ....  کردندیکرد هر دو شون ملتمسانه نگاهش م نگاهشون

 گذاشت و گفت   شب ی رو تو ج  حشی تسب

 

 

   یعذر خواه یبرا دیرفتم شهر بهتون گفتم که بر  یروز که داشتم م اون

 باشه خونه برادرم حرمت داره   ادتونی گفتم

   رمیکارو بگ  نیا یجلو خواستمیم

 که برام افتاد   یاون روز با اتفاق ناگوار اما

 فرق کرد   زیچ همه
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 بطرف پله ها اومد و گفت   دیخورش 

   یانصاف نبود یب نقدریتو که ا میزارما هم حرف بزنبرم ب قربونت

  میو مامان راه کج نرفت من

 بگم بابا ........  د یانداخت و گفت شرم دارم از گقتنش اما با ری خجالت سرش رو بز با

 به قرآن که پسر برادرت   

 کرد   یدست دارز بهم

 رو آماده کرده بودند    زیازقبل همه چ یزیو مادرش با برنامه ر اون

   میمن و مامان به اون خونه رفت یوقت

 وضو و نماز از مادر کمک خواست و من تو اتاق تنها بودم که حسام وارد شد  یعمو به بهانه  زن

که بر سرت اومد که  تا بحال هم برامون  ییخواد ناراحت تون کنم اما اون روز با رفتنت و بال ینم دلم
   ینگفت  یزیچ

  میامان پشت و پناهمون ر از دست دادو م من

 کرد  دیمنو تهد یترس چیآبرو بدون ه  یب  حسام

 

 بود و چنان......   نیوقت نگن دختر حاج رحمان چن هیتا   وفتهیروز  سکوت کردم تا آبروم بخطر ن  اون

 بخاطر شما سکوت کردم   من

 شرمت   یبرادر ب  پسر

 کرد که تا فردا صبح همون روز اجازه دارم فکرهامو بکنم و جواب بدم و گرنه   دمیتهد

 نامشروع داشتم  یکه باهاش رابطه  گهیو به همه م ارهیسرم م  ییبال هی حتما
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و بس اما    دونهیرو فقط و فقط اون م  قتیخدا وجود داره و حق دونمیچون م  ترسمیاز تهمت نم  من
 م ..... بار حرف زور بر  ریتونستم ز ینم

   رونی واز خونه  زدم ب هیچ ممیصبح به مامان گفتم تصم پس

حق رو به من که دخترتم و هرگز تا بحال   یح یتوض چیو بدون ه یگرد یداشتم تو برم دیام چون
 ید یبهت دروغ نگفتم م

 

  ستمیخودم شرمنده ن  یخدا  شیامروز هم پ بابا

 نبوده  شی ب یدروغ  یدیشن  یکه هر چ دونهیخودش م  خدا

 و  میبدنبالت گشت یل یاما خ یچند ماه کجا بود نیتو ا می دون یو مامان نم  نم

   شهیدرست م ز ی همه چ یگرد یروز برم  هیکه  میداشت مانیا

 زده شد ...... در

 

 برگشت و در رو باز کرد   رحمان

 بود  ستادهیدر ا ینون بدست جلو  صالح

 رفت سالم بگه ادشیپدر زنش مات مبهوت نگاهش کرد و  دنید با

 

 رفت و کتش رو گرفت که بره  ای بطرف لع رحمان

 دستش رو  بغل گرفت و گفت   دیخورش 

   کجا
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   بابا

  یانصاف نبود یب

 به صالح انداخت و گفت   ینگاه اون

 دیمرد خونه دار گهید شما

 

  ستمیبدنبال جواب ن  میجواب زندگ یب یسوالها  یلیخ  یبرا من

 کارت   نیتو با ا دیخورش 

 پسر تو مغازه ام جا و پناه دادم  نیصد بار به خودم لعنت بفرستم که چرا به ا یروز یشد باعث

 رو شکست   ییایح  یکه بهش پناه دادم پنهون کرد و مرز ب  یتو رو تو همون مکان  ایح  یب اون

 ازش گله ندارم   من

 بشه میزندگ  میخودم باعث شدم وارد حر چون

 

بدون بابا سر   دیکه چرا با یبخودت نگفت یحت یکرد یتو که خود بزرگتر شهیتموم م زی همه چ امروز
 ...... نمیعقد بش یسفره 

 از تو انتظار داشتم  من

 که   یروز

   دیبهم فکر نکرد یذره ا دیگرفت میتصم تونی زندگ یو مادرت برا تو

   ادیقلبم بدرد م دیبودم و شما فراموشم کرد  یبد طیمن تو چه شرا ادیم ادمی ی برم چون وقت  خوامیم

 بچشم صالح انداخت   بانهی غر یو بطرف در رفت نگاه دیرو کش  کتش
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   برگشت

مسجد باش و  از خونه   یهم انداخت و گفت با ثجلدت سر نماز ظهر جلو یو دخترش نگاه  ایلع به
 خارج شد  

   ایلع

   دیبدر خشک  نگاهش

 ز یهمه چ تموم بود گهید

 

 مسجد پخش شد  یظهر که از گلدسته ها اذان

  ریگونه هاش سراز یداده بود و اشکهاش آروم برو هیتک واریبه د کهی و آروم در حال  بانهیغر اون
  شدندیم

 رو تو چادرش پنهون کرد   صورتش

 

 نداشت ....... یبود که تموم  دهیچیتو وجودش پ  یدرد هی

   شدیتنها م   شه یهم یاون برا امروز

 بود و نه نگاه مهربون رحمان  ینه خط شعر گهید

 که  احساس آرامش کنه   وفتهی صورتش ب یکه برو  ینفس گرم نه

   کردیم  یاون مرد جاافتاده با قلب آرومش رو دوست داشت چطور بدون اون زندگ چقدر

 

 نداشت   میجز تسل  یراه اما

 بود   دهیفا یترد شده بود و مبارزه ب  گهید
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 و بس ..... ادیبخدا بود که رحمان بدر مسجد ن   دشیام فقط

 

 خواست   یدنبالش نم انیو صالح گفته بود که ن دیخورش به

  یخواست هم نم یاگه م گهی تموم بود چون د یکنارش باشه امروز براش زندگ  یمرگش کس روز
 تونست رحمان رو برگرونه کنارش 

 

 اونو بخودش آورد   ییکه صدا کردیبا خدا درد و دل م االتشی خ تو

   برگشت

   شدینم باورش

 بود   ستادهیآماده پشت سرش ا رحمان

 بود   نییاومد سرش پا  جلو

   گفت

 تا صدات کنم   نیبش  کمیرو بده به من و خودت برو داخل مسجد   ثجلدت

 برس   تی بعدش برو به زندگ شهیخونده م غهی شبستان مسجد ص تو

 هش کرد نگا ایلع

 

   رمیگفت م  آروم

  میزندگ   یآقا پ رمیم

 کنم   یم موی زندگ



 د ینبض راه خورش

199 
 

   یناعادالنه در حقم قضاوت کرد نقدریکه چرا ا  یافت  یم یروز  ادیو ب   ینیب  یمنو م تو

 کارم خطا بوده  یدار مانیا نقدریهستم تو که ا نجایا  نیهم یامروز برا من

  میکه بهشون تهمت زد میریگ یقرار م ییآدمها گاهیکه تو جا رسهی م یروز هیباشه ما آدمها همه  ادتی

 نره ادتیوقت  چیه نویا

 

 انداخت و بطرف مسجد حرکت کرد  ری رو بدست رحمان  داد و آروم سر بز  ثجلدش

 

 رفته بودند فقط چند نفر در حال خواندن قرآن بودند   همه

 بشه  هیکارنکرده تنب یمنتظر بود تا برا واریسربد

 رفت  اطیند شد  به حجا بل از

 

 اومد  رونیاز در ب  دوی کفشهاشو پوش  یحاج 

 ازش جدا بشه  شهیهم یبهم افتاد انگار نه انگار که قرار بود برا نگاهشون

 ..... کردی تحمل م دیسخت بود با چقدر

 غرورش که شکسته بود بخاطر گناه نکرده و بخاطر دختر باردارش   بخاطر

 داشت یصبر م دیبا

 

 جلو اومد و گفت   یحاج 

 ...... یا آماده
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 انداخت و گفت   نییرو پا  سرش

 وقت رو حرف شما حرف نزدم   چیه من

 خواهش ازت بکنم   هی یدم آخر نیا خوادیدلم م اما

 گوش داد  ریسربز رحمان

 و گفت   دیصورتش کش  یچادرش رو برو اون

   یدیمنو د یتو هر حالت نیبعد از ا اگه

   این بطرفم

 دلت برام نسوزه   گهید

 نباشم .....  تی که مزاحم زندگ دمیبهت قول م منم

   یاری برم و تو طاقت ن نکنه

 طوره پس    نیکه هم دونمیم اما

 یبه بعد که شاهد غمهام بود نیاز  سنگ بهت عطا کنه تا از ا  یکه خدا قلب  کنمی دعا م  کنمی دعا م برات 
 ی رنج نکش

 

 سکوت کرده بود  رحمان

 خورد تو دلش گفت بالخره دلش برام سوخت   ایلع یشونه   یبرو یدست

 برگردم کنارش  خوادیم

 

 ...... نهی رو کنار زد تا صورتش رو بب  چادرش
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 و گفت   دیسرش کش یبروو صورت مهربونش دست   یشگیبا همون لبخند هم ییدا

 نخور دخترم   غصه

 بزرگه  خدا

 

 به رحمان کردو گفت   یاکراه نگاه با

 داره   یاقتی ل  ایدن  نیتو ا یکس هر

 به گردنشون هست   نید هیکه نمک و حق   رهیم ادشونیاز آدمها  یبعض

 خودمون  میکه بخوا نیا

 ره یپس مساوات کجا م میو خودمون هم حکم رو صادر کن  میباش یقاض

 

 ده یراهش نم یگرده و پشت در کس  یروز شرمنده برم هیکه  ی مطمئنم اون من

  زدلمی عز  یستین تو

 باش دخترم  یقو ایلع

 

 نصف که نه........ یضعف نشون بد ییبخوا اگه

   یتموم عمرت رو باخت 

 شاهد طالق   یبرا  نجایامروز اومدم ا من

فقط و فقط دلم نگران اون  امیبرم  یتو هم بخوب ینگهدار یو از عهد  ترسمینم  یزیچ چیکه از ه بخدا
 بخشمت  ینم گهیاون روزه که د یمرد رو ببخش نیدل مهربونته که ممکنه به روز ا
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 گذاشت و دلش رو سبک کرد   ییدا یشونه  یسرش رو برو ایلع

 برگشت سمت در مسجد   رحمان

 .....باز گذاشت و  بهش اشاره کرد وارد بشه با شهود  مهیدر رو ن یروحان

 گفت   ریو سر بز برگشت

 داخل   دییایب

 هاش وارد شبستان شد  هیو گر ایبه لع ی خودش بدون نگاه و

 

 صورتش رو تو دستهاش نگه داشت و گفت   ییدا

   میتمومش کن دیبا

و انگار قرار بود   رفتیم  ایبسهدستش رو گرفت و باهم وارد اتاق شدند لع یهر چقدر التماس کرد گهید
 به مسلخ بره 

 و سردش شده بود   دیلرز یم دلش

   شدیم یماه چند

   کردی درست کار نم  ذهنش

 حواسش کرده بود   یرحمان ب یدور غم

 

 تموم شد ......  کار

 طالق  غهیخوندن ص بعداز
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 از جا بلند شد و رفت   یروحان

پول جلوش   یکرد بسته ا بش یرحمان دست در ج  کردی حالش بد بود مغزش درست کار نم ایلع
 گذاشتو گفت  

 من به تو بود برش دار ........ نید نیآخر نیا

 پول رو   بطرف رحمان هل داد و گفت   یعصا شو بلند کرد و لبه  ییدا

از فکر و   ی خواهرم صدقه بدبه دختر تنها   یدیو بخودت اجازه م یکن یکه احساس م نیبردار ا پولتو
 توعه   نیی درک پا

   نمتی نب ایدور و بر لع  گهید

 ی آرزو به گور ببر دیچشمها و صورت با نیا دنید یبرا

 

 رو باز کرد    نیزم  ریز در

 بود    کیتار

 حالش بد بود  دندید یرو نم  ییجا  چشمهاش

 اومد   نییو آروم آروم پا یها رو به سخت  پله

   دیکش قیرو بکمر زد و نفس عم  دستش

 خواب بود   نی زم یرو

 رفت و کنارش نشست   جلو

 کرد   نگاهش

 فشرد ی م قلبش
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 طناب بودند    یشل کرد و چشمهاش بسته بود دستهاش جا کمی دستهاشو  طناب

 قرمز شده بود  پوستش

 کرد و گفت   نگاهش

 با خودت    یکنیکارو م نیقربونت برم چرا ا یاله

 

 کرد  رو نوازش صورتش

 بود   یزخم 

 چشم باز کرد  ایلع

 

 لبش نشست   یاز غم روزگار برو ای ر یب  یلبخند

 کرد و گفت   دیصورت خورش  نگاه

  یمنو ببر یاومد

 بغضش رو قورت داد و گفت   دیخورش 

   یکن  ادیدوباره داد و فر دیاومدم ببرمت اما نبا آره

 یبر یببرنت تو که دوست ندار انیم هیدوباره از طرف عدل اونوقت

 

   برمتیم  یداد نزن یقول بد اگه

 قول ....... دمیو گفت قول م دی رو تکون داد و صورت ماهش رو که پر از زخم بود دست کش  سرش
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 طناب دستهاشو باز کرد   دیخورش 

 درد گرفته بود   دستش

 جا بلند شد   از

 رو گرفت و گفت    دیدست خورش یرو تکون داد و با خوشحال  لباسش

 ..... ادی م یک خوب

 بلند شد   نیزم یاز رو  یبسخت دیخورش 

 دستش رو گرفت که فرار نکنه  و

 

 داشت و گفت   نگهش

 بعد  یدست و صورتت رو بشور میبر دیبا اول

 باغ  میری خوشگل تنت کنم بعدش با هم م لباس 

 

 و گفت    دیکوب نیزم یمحکم برو تو هم رفت و پاهاشو اخمهاش

   ادیباغ نه اونجا رحمان نم نه

   میکجا بر گمیخودم بهت م  من

بود کرد و اشاره کرد  نیزم  ریز یپله ها یبا دلهره بطرف در رفت و نگاه صالح که باال دیخورش 
 حواسش باشه 

 

 اومدند   رونی ب نیزم  ریدستش رو گرفت و باهم از ز دیسرش رو تکون داد و خورش اون
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   دیپله ها که رس یباال

 آفتاب چشمهاشو زدند  نور

 دستش رو گرفت و بداخل اتاق برد دیخورش 

 

 بالش گذاشت و شروع کرد به آواز خوندن    یرو برو  سرش

ذا بخور  غ  کمیسوپ رو بدستش دادو نگاهش کرد و گفت  یصالح اشاره کرد و اون کاسه  دبهیخورش 
 مامان .......

 سوپ کرد و ناگهان از جا بلند شد   ی به کاسه  ینگاه اون

   رفتیطرف و اون طرف م  نیاتاق به ا تو

 و صالح بلند شدند و دستش رو گرفتند  دیخورش 

 و گفت   دیخند

 دوست داره یل یبراش درست کردم خ امروز

 درشتش نگاهش کرد و گفت   یرو گرفت و با چشمها  دیخورش یدستها

 من رفتم و اومدم  یتو غذاتو بخور تا

 

 رو برداشت و بطرف در رفت    چادرش

 و گفت   ستادیجلوش ا صالح

 زم ی عز یشی گم م یبر  دینبا مامان
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  یرکان صحاف  یجلو گهید قهیصالح گذاشت و گفت گم چرا دو دق یزد و دست بشونه  یلبخند اون
 هستم برو کنار پسر جون

 

 بغلش زد   ری سوپ رو برداشت و چادرش رو ز ی کاسه

 به صالح اشاره کرد که اجازه نده بره   یبا نگران  دیخورش 

 و دستهاشو باز کرد و گفت   ستادی ا یدر گاه یجلو اون

 رحمان  یبرا می بری رو م  یکاسه رو خودت بخور بعد یکی نیا

 

 تو هم رفت و گفت   اخمهاش

 نههههههه 

 ..... ست ین  تیحرف حال   رحمان منتظره بچه جون چرا گمیم

 کاسه رو نگه داشت و با دلهره گفت مامان تو رو خدا کاسه رو بهم بده  صالح

 ...... میدور  یلیاالن از روستا خ  ما

  یستیدکان ن کینزد گهید

 رحمان  شیبرمت پ  یخودم بعدا م میباهم غذا بخور نیبش  نجایا ایب

 

   نیزم دیرو بلند کرد و کوب  کاسه

   دیکش ادیفر و

 گم رحمان منتظرمه ...... یمن برم م دیزار  ینم چرا
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   دیکن ولم

 محکم دستهاشو نگه داشته بودند  ینفر دو

 بلند شد    ادشیو فر  زدیصدمه م  بخودش

 بهش گفت   هیبا گر دیخورش 

 ارن یآدم م  هیعدل رنیها م هیاالن دوباره همسا نیزم  ریتو رو خدا ببرش ز صالح

 

 بدم    لشیببرم تحو  دیبا گهیبار د نیا

 برد    نیزم  ریدستهاشو نگه داشت و بغلش کرد و بطرف ز صالح

  زدی م ادیفر اون

 دیچ یاومد و دوباره طناب رو بدور دستهاش پ  نیی پا یها رو بسخت پله

 

 ...... دیکش یم  غیج

 زود باش ..... اری داروهاشو ب دیزد خورش   ادیدهانش رو محکم نگه داشت و فر صالح

 

  دی کش یاش گذاشته بود و آه م شونه یبرو سر

 شب بود ......  ی مهین

 مطلق ..... یکی در تار اتاق

   شیسرد غمبار زندگ  سکوت

 و گفت   دیسرش کش  یبرو دست
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   زمیبخواب عز کمی

 

 شد من هستم  داریتا فردا خوابه نگران نباش اگه ب  مامان

 مسخره وار کرد و گفت   یخنده ا دیخورش 

  خواب

  هیرفته چه شکل  ادمی

  هیحس چه

 روزهام 

 غبار حسرت و افسوس شدند  پراز

 

 دستش رو بغل گرفت  صالح

 دادیم  یدلگرم دیدستش به خورش یگرما

 

 دل هر دو شون خون بود   چقدر

 

 پناه و تنها بودند   یب چقدر

 گذشت یم یوآشفتگ یعمرشون باشه به سرد یروزها  نی قشنگ تر ستیبا یکه م ییروزها 

 

 بفکر فرو رفت  دیخورش 
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 رو مرور کرد  زیچ همه

 بود  یکه کنار هم  بودندخوب و خواستن ییلحظه ها  چقدر

 شدیم یو با دلهره سپر هیکه هر ثان فیح اما

 

 اتاق چشم دوخته بود  کیتار ینقطه  به

 

 گفت ......  آروم

 .........یچ یعن ی یحس زندگ  یدونیم صالح

 و گفت ....  دیکش د یشکم خورش یبرو یزد و دست یلبخند صالح

 کوچولوعه   نیا یزندگ حس

 خوامش منتظر اومدنش هستم   یبا تموم جون و عمرم م که

 .........خوشگلت   یتو با اون چشمها یعنی یزندگ حس

 

 

  ایو مثل موج در زنیری بدورت م  یکش یرو جارو م  اطیکه ح  یرنگت وقت  ییبلند خرما یبا اون موها 
 برن  یدلم رو م

 

 پدرت ..... یمادرت برا یها یقرار یب یعن ی یحس زندگ  یباورش سخته ول  یدونیم دیخورش 

 گه برم رحمان منتظرمه ......  یو م کنهی لحظه که عاشقانه چادر بسر م اون
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 همه عالقه و محبت رو  تو دلش جا داده باشه نیزن ا هی شهیم مگه

 

 سرش رو تکون داد و گفت  دیخورش 

  میچکار کن  دیبا صالح

 رسه یبه ذهنم نم یفکر چیه واقعا

 

   میش یم میروز تسل  هی یسخته ول  باورش

  میناچار ما

 

 م یمواظبش باش  می تون  یتاچند روز م  مگه

 

 شونه هاش بخواب رفت    یبراش حرف زد و زد که برو اونقدر

 به صورتش کرد تو دلش هزار بار قربون صدقه اش رفت    ینگاه صالح

 کرده بود  رشی و ترد پدر پ یمادر و دور یغم آشفتگ شدیو شکسته م ری زود داشت پ چقدر

 

 دو خسته بودند   هر

   دیخواب  ی م کمی دیبا

 رفت   یزود هم  بسر کار م صبح
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 درست بشه   زیروز همه چ  هیبست و تو دلش آرزو کرد  چشم

 خوره    یچقدر نا عادالنه براش رقم م یزندگ   دونستیتر مخودش به دیشا

 خسته چشم بست و بخواب رفت  صالح

 

 شد   دهیدر خونه محکم کوب صبح

 دو خواب بودند   هر

 با عجله چشم باز کرد   صالح

 هنوز در خواب بود  دیخورش 

 با عجله بطرف در رفت و بازش کرد    شدیم دهیکوب در

 بود   هیهمسا مرد

 وحشت گفت   با

   دییتصادف کرده شما کجا ابونیبداد برس مادر خانمت تو خ ایب  ییصالح کجا آقا

 مات و مبهوت هنوز تو چشمهاش خواب بود صالح

 تعجب گفت   با

 اون که تو خونه دست و پا بسته بود  یخانمم ول  مادر

 باال انداخت و گفت   شونه

 دونم اما مطمئنم خودشه  ینم

 بدادش برس   ایب

 رفت و بازش کرد   نی زم ری بطرف ز یبا آشفتگ صالح
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   دید یم درست

 دستهاشو باز کرده بود و از خونه خارج شده بود اون

 

   دادیعبور نم یبهش اجازه   تیجمع  ابونی بطرف خ دیدو

 رو بکنار زد و جلو رفت   مردم

 باورش سخت بود   دیدیکه م اونچه

   ایلع

 افتاده بود  ابونیکف خ نیخون  یصورت  با

 زده بطرفش رفت و صورتش رو گرفت تو دستهاش    وحشت

 زد   ادیفر  تیجمع  ونیاز م  یکی

 نزن بهش   دست

 گردنت   وفتهی م خونش

 

   زمی پر خون نگاهش کردو گفت مامان چشمهاتو باز کن عز یبا چشمان  صالح

 

    گفت یم یزیچ یبود هر کس  دهیچی گفت  همهمه تو سرش پ یم یزی چ یهر کس  مردم

 بهش زد و در رفت    نیماش دمیدزد من  ادیفر یمرد

 بدادش برسه   خدا

 رفت ی راه م ابونیهوا تو خ یب جارهی ب کهی زن
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  مارستانی ب مشیببر دیبداد برسه با یک یزد تو رو خدا  ادیبلند کرد و فر سر

 رو بغل کرد    اینفر کمکش کردند و لع چند

 نفهمه  اون پا به ماهه ...... یزیگفت تو رو خدا زنم چ  ه یبشه به مرد همسا نی سوار ماش  نکهیاز ا قبل

 

 خودشو برسونه   زنمیمن به مادرم زنگ م ششیخانمت بگو بره پ  به

 ......راحت  التیمرد سرش رو تکون داد و گفت برو خ اون

 

 حرکت کرد    نیماش

صدا زد مامان تو رو خدا چشمهاتو باز    یپاهاش گذاشته بود با درماندگ یناله کنان سرش رو برو صالح
 کن 

 د یخورش  بخاطر

 

 گناه و مظلوم چشم بسته بود یب  ایلع

 

 .....  زدیق عمل فقط خدا رو صدا مروز تا ساعتها پشت در اتا  اون

 رفت یطور ناعادالنه م نیا دینبا  ایلع

اشکبار وارد سالن انتظار   یبهمراه مادر نگران و با چشمان دینشده بود که خورش  ایاز لع  یخبر هنوز
 شدند  

 رو به صالح رسوند   خودش
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 بهش انداخت   ی سر تا پا نگاه از

 کرد ی حسش م دیبود که خورش یصالح و صورت اشکبارش گواه اتفاق بد نیخون  لباس 

 

 رو خورد و گفت   بغضش

 شد   تموم

 بطرفش رفت و سرش رو در آغوش گرفت و گفت   صالح

 توکل داشته باش هنوز از اتاق عمل خارج نشده   زم یعز نه

 چادرش پاک کرد و گفت   یصورت صالح رو با گوشه  مادر

 ت تلخ هر دوتون  سرنوش یبرا رمی بم یاله

   دیخورش 

 یبه آرامش دار ازی ن شتریبچه ات ضرر داره تو خودت ب یغصه نخور برا مادر

 

 نشست   یصندل   یبرو

   خواستیم دلش

   رهی قلبش آروم بگ دیبزنه تا شا ادیفر

 اومد   رونیاتاق باز شد و دکتر ب  در

 گفت   یصالح بانگران    دندیدو بطرفش

 دکتر   یچطوره آقا حالش

 نگرانشون نگاه کرد و گفت   یماسکش رو برداشت  وبه صورتها اون
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 چون ضربه به سرش وارد شده   ستی معلوم ن یزیچ فعال

 بوده  دیشد یزیاما خونر میکن می مغزش رو ترم ی دهید  بیکه قسمت آس میتموم تالشمون رو کرد ما

 دست خداست   زیهمه چ گهید

 ق نباشه اون آدم ساب گهیممکنه د  ادیاگه بهوش هم ب  اما

 

 مونده بود  رهیخ یبه نقطه ا رانی مات و ح دیرفت و خورش دکتر

 باشه    ایلع ینفسها  نیآخر گهید یساعت ایفردا و   ایامروز و  دیشا

 قلبش آزرد  گرانید یبا تهمتها   یرحم  یب  تیخوشگل و جوونش که در نها مادر

 

 صالح رو گرفت و گفت منو ببر روستا  یدستها

 ........ یچ ینگران نگاهش کرد و گفت برا صالح

 رو تکون داد و گفت    سرش

 هر طور که شده    ارم ی برم و بابا رو ب دیبا

 کنم ی م خواهش

 

 کرد که ببرش  دییصالح کرد و سرش رو تکون داد و تا یبه چشمها   ینگاه  مادر

 

 ......  ارمی پدرت رو م رمی رو گرفت و گفت تو بمون من م دستش

   دهیگوش نم  یوگرنه بابا بحرف کس امی ب دیبا  یتون  یسر تکون داد وگفت نه تو نم  دیخورش 
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 کنم ی م خواهش

 

 شد  رهی چشمهاش خ به

 تاب بودند و نگران   یب چقدر

   کردی قبول م دیبا

 

   دندیبود که به روستا رس غروب

 نشده بود   کیهنوز خوب تار هوا

 بودند   ستادهیو صالح اول بازارچه ا دیخورش 

 

 دستش رو رها کرد و گفت   صالح

   ایبعدش تو ب کنمیاول صحبت م رمیم من

  دیجا با نی نگاهش رو به در دکان پدرش انداخت و گفت نه امروز و هم نهی با بغض و ک دیخورش 
 آبرو بشه .....  یکه در مورد من و مادرم کرده ب   یبخاطر ناحق

 برداشت و با تموم قدرت به طرف مغازه پرتاب کرد  نی زم یاز رو  یرفت و سنگ خشم بطرف دکان با

 

   ختیر نی بزم یوحشتناک یخرد شد وبا صدا  یبزرگ ورود ی شهیش

  رونیکتاب بود با وحشت بعقب رفت و نگاهش  رو به ب یمشغول صحاف  ای دن  الیخ  یکه ب رحمان
 مغازه دوخت 
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 دیرو د دیخورش 

 رو ........ زشی رو  و عز  بای ز دخترک

 .....  کنهیچادر بدور کمر بسته و با خشم تو صورتش نگاه م که

 افتاد   دیتاب اون بود که چشمش به شکم خورش یب   تی به وضع نگاهش

  شدی داشت مامان م دشی حامله بود  خورش  اون

 بود  تابیب  یعسل یاون چشمها  یبرا چقدر

 

 همه جمع شدند   مردم

 و زن ....... مرد

  دیکش ادی فر هیبا گر دیرش خو

 ....... یخوش نام  یحاج رحمان صحاف که به آبرو دار یآها

  یدار یمرد  یتو که ادعا یآها

 خودت بهت بگم  یو مردم هم محل تی همه جمع  نیا ونیاومدم م  امروز

 ........ی نامرد  یلیخ

 

  یدادینشون م دیلحظه که با اون

 و بخاطر   یدیپا پس کش یمرد چقدر

 ..... یو رفت  ینامرد تر از خودت من و مادرم رو بحال خودمون رها کرد یآدمها  دروغ

 بهت بگم  تی جمع  نیا ونیامروز م  اومدم
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 ......یدیآرزوت رس به

 خوش حال باش     برو

 تو مجنون شد   یزن ساکت و غمزده ات از غم دور ایلع

   دیکش درد

 خبرت قلبش رو شکست   یتهمت تو و اون خانواده از خدا ب غم

 از دست داد شویکه زندگ ادی ب  دنتیبد  خواستیتابانه م ی هر روز ب اونقدر

 

 بالش بگذار  یراحت شب سر برو الی باخ حاال

 برو و ساعتها تو مسجد نماز بخون و خدا رو صدا بزن   حاال

 به همون خدا  اما

   رهیگیا زدند مکه بهمون تهمت نارو یروز آه من و مادرم دامن تو و اون کسان  هی

   یراحت شد گهیامشب اومدم بهت بگم د 

   کشهیآخرش رو م یداره نفسها ایلع

   ایاون دن یگناهم با تو باشه برا یحساب مادر جوون و ب هیتصو

 

 زد   ادیو فر ت ی بطرف جمع برگشت

 مردم   یآها

 دختر حاج رحمان با انصاف   دمیخورش من

   دیخورد بدون  نی روز پدرم زم هیباشه  ادتونی
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 مظلوم دامنش رو گرفت و بس  آه

 

   دیچی تو تموم وجودش پ یدرد

 از ته قلب سوخته اش  یدرد

 افتاد  نیزم  یبه پهلو برد و همون جا برو دست

 و بغلش کرد   دیبا عجله بطرفش دو صالح

 بطرفش رفت    یبا آشفتگ رحمان

 رو تو دستهاش گرفت و گفت   دشی صالح رو پس زد و صورت خورش  یدستها و

   زمیعز دیخورش 

 بابا   یشد یچ

گذاشت و نگاه صورت   دیشکم خورش   یکنار و دست برو د یجلو اومد و گفت  بر  تیجمع  ونیاز م  یزن
 ...... مانشهیزن وقت زا  نیصالح کرد و گفت ا

 من قابله هست   مادر

 کمکش کنه ....... تونهیم

که پشت سرش بود گفت برو دنبال   یشدند و اون زن سر برگردوند و به مرد رهی و صالح بهم خ رحمان
 ....... ادی ب  یبگو فور نجایا ارشیمادرم و زود ب 

 حرکتش داد ..... شهیتو مغازه نم   دیزن رو ببر نیرحمان کرد و گفت  ا روبه

 ادیم  ییبالبشه وگرنه سرش   مانیجا زا  نیهم دیبا

 

 بود   دهیچ یوجودش پ   اتویدن هی یرنج آور پراز درد به انتها یقیدقا
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پله ها نشسته بود و صورتش رو تو دستهاش پنهون کرده بود و تو دلش خدا رو صدا   نییپا  صالح
 زد یم

 

  فشرد ی قلبش رو م دیخورش یها ادیفر یصدا

   دیلرزیم دلش

 عمرش تمومه   وفتهیب  دیخورش یبرا  یاگه اتفاق  دونستیم

 انگار تب داشته باشه   دیلرزیم

   دیرو به دو طرف مغازه کش دیخورش  یدر مغازه رو بست و پارچه چادر رحمان

 تو ..... دیچی پ یرو شکسته بود م شهیش  دیکه خورش  ییاز جا یسرد باد

 رو محکم بست و برگشت سمت صالح   چادر

   لرزهیچطور داره م دید

 

   ستادیسرش ا یرفت و باال جلو

  کردیبود و دعا م ری سربز صالح

 کرد  بیدر ج  دست

 آورد و گفت   رونیکوچک ب  یقرآن

  دهیدار بهت قوت قلب م نگهش

   رونی برو ب یطاقت ندار اگه
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 افته  ینم یاتفاق  نترس

 

 ها رو بزانو در آورد  یلیکه خ ی زن  ری ش دهیخورش  اون

  ترسه  ینم  دیثابت کرد هرگز از درد و تهد دخترم

 اشکبار نگاهش کرد و قرآن رو از دستش گرفت و به لبهاش چسبوند  یبا چشمان  صالح

 

 بست و گفت   چشم

 کرد   ریمادرش اونو پ  غم

   گذارمیم  مویزندگ  دیخورش یبرا

 عمرم فداش ...... تموم

 هاشو ندارم   ادیطاقت فر اما

 ....لحظه ها ..  نی و غمبار تر نیشد به تلخ تر  لی پر خنده تبد یدختر شاد با لبها سرنوشت

 خوام درد بکشه ینم

 

 انداخت و سکوت کرد   ریسر بز رحمان

 دوباره بلند شد   دیخورش  ادیفر یصدا

 هم فشرد  یبرو دندونهاشو

 اون گذاشت   ینشست و سر برو زی م پشت

 دلش مرور کرد   تو
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 خاطراتش....... همه

 

 اومد   ای که بدن یزمان  از

 ....... رفتینم  ادشیوقت  چیه

 و خدا رو صدا زد   وارگذاشت یسر بد اط یاون روز تو ح چقدر

   کردی صالح رو درک  م حال

ورود   ی تو خونه با ذوق بطرف اتاق رفت و پشت در اجازه  دیچی پ  دیخورش  نیریش  یصدا یوقت
 خواست  

 قابله با خنده گفت   زن

   یخریبراش گوشواره م  پدرش

   خواستیم یی دختر موطال هیچقدر  دیلرز دلش

 انداخت و گفت آره با جون و دل ....... یدر نگاه یال از

 دست زد   قابله

 بود   نیهم کارش

 ......  شنوهیراحت بشه نوزاد م الشیخ  خواستیم

 گفت   دوباره

   یخریبراش گردنبند م   پدرش

 رحمان آب شد ...... دل

 ...... زیرو به در چسبوند و گفت بخدا همه چ دستش
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 تو   امی هست ب ازهاج

 کرد و گفت   یا خنده

 تو .....  ایب

 

 بود    دهیدخترش رو در آغوش کش  دهیرنگ پر  یبا صورت   ایوارد اتاق شد لع یخوشحال با

   دیپرست ی لبخند کمرنگش رو م دیخند یم

 اومد   جلو

 و گفت   دیچ یپارچه بدور بدن نوزاد پ هی قابله

   یدختر چشم عسل هی نمیمهربون ا یبابا ایب

 کرد  بغلش

   دنیلرزیم دستهاش

 خوشگل بود   چقدر

 اون صورت گرد و خوشگلش   با

  کردیباز و بسته م  چشمهاشو

 نفسش برد و گفت   کی رو نزد صورتش

   دهیآرامش م یبو

 براش   رمی بم

 کرد و گفت   یخنده ا ز یر قابله

 نره  ادتونیمن  یمژدگان
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 چشم ...... یرو یی بخوا  یسر تکون  داد. و گفت هر چ رحمان

 خوشگلش شد و نگاهش کرد   یای لع کینزد

   دندیخند یدو م هر

 و گفت   دیانداخت سرش رو نوازش کرد و بوس ری سر بز اون

 تا ابد   هیهد نیا یبرا

 ........... ونتمیمد

 کردند یبه صورت ماهش نگاه م یو هر دو با خوشحال   دیرو در آغوش کش   سرش

 

 جونش گفت   یب  یصدا با

 ...... میبزار یچ اسمشو

 و گفت   دیدخترکش کش ییطال یچند تار مو یانگشتش رو برو رحمان

  درخشهیم دیخورش مثل

 باشه  نیاسمش هم  دیبا مهیزندگ  دیاون خورش معلومه

 بابا ......  نفس

 

  دیکش رونی خاطراتش  ب یاونو از   حال و هوا دیخورش یادهایفر یکه صدا کرد ی رمیس  اهاشیرو تو

 جا بلند شد   از

   دیکش یم  ریت  قلبش

 پله ها شد و بلند گفت   کینزد
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 برم دنبال دکتر دخترم هالک شد تو رو خدا   یتون   یاگه شما نم خانم

 زن سرش رو بطرف رحمان چرخوند و گفت   اون

  ادی  یاز دستم برنم یکار

 نه یکار هم ن یبهتر

 

 درمانگاه دنبال دکتر   رمیصورتش رو پاک کرد و گفت االن م یبا نگران  صالح

 ......  دیمثل ب دیلرزیم

 شونه اش گذاشت و گفت   یکرد دلش براش سوخت دست برو  نگاهش

 .... یدار ازیبدکتر ن شتریخودت االن ب ی کنی م یقالب ته  یدار  ستیحالت خوب ن تو

 دنبال دکتر   رمیم من

 سر تکون داد اون براه افتاد . صالح

 داره  ازی باش دخترم بهت ن یدر که شد برگشت و نگاهش کرد و گفت قو کینزد

 

 گذشت   ساعتها

   یطوالن چقدر

   گذشتی م مهیداشت از ن شب

 درد آور...... چقدر

   زدیتو کوچه قدم م  رحمان
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داشتند بهش قوت قلب   یداشت چند نفر از دوستانش هنوز مغازهاشون رو نبسته بودند و سع دلهره
 بدن 

 و نشنوه    دیخورش یگوشهاش  گذاشته بود تا صدا یرو برو دستش

   یباز شد و قابله وارد کوچه شد  تو چشمهاش پر بودن از نگران  در

 از جا بلند شد و بطرفش رفت و گفت   دنشیبادد رحمان

 رو خدا حال دخترم چطوره  تو

 

 سرش رو با تاسف تکون داد و گفت   اون

 ...... مارستانیبه ب  دشیهر چه زودتر برسون هبهتر

 اد یبرنم   یدکاریهم که آورد یدکتر نیاز دست ا گهید

 بمونه ممکنه هر دو شون تلف بشن نیاز ا شتریب اگه

 

 لحظه سکوت شد   هیبه هوا رفت و   دیجون خورش مهین  یها ادیفر یصدا

 دو نگران بداخل مغازه رفتند   هر

 وارد اتاقک شد......  یطاقتش تموم شد با  نگران  گهید صالح

 داشت بهش نفس بده    ینوزاد رو تو بغلش گرفته بود و سع دکتر

 ...... کردی نم یحرکت  نیکوچکتر  یبا صورت  کبود که حت ینوزاد

 نگاهش رو به صالح دوخت  دیپاک کرد و نا ام شویشونیعرق پ  دکتر
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 حس شدند ..... یب  دستهاش

   کنهیدست و پنجه نرم م یکه فرزندش داره با مرگ و زندگ دید یچشم م با

   کردیم  یسع  دکتر

 بود دهیفا یاش کنه اما ب  نهیرو وارد  س  نفس

 

 جونش رفت   یداخل اتاقک شد و بطرف فرزند ب  صالح

 نگاهش کرد و گفت  

 متاسفم

 

 و نوزاد در خواب مرگ فرو رفته اش .....   دیجون خورش  یشب بود و تن ب یها مهین

 

 برد بطرف صورت کودک   دست

 بشه   کینداشت نزد جرات

 باال اومد و گفت   قابله

 شد ..... یچ

 سر تکون داد  یدیبا نا ام دکتر

   نمیزد برو کنار بب ادی سر صالح فر قابله

 تقالکرد....... یل یخ رو بغل کرد و دست بداخل دهانش برد و نوزاد

 ی صالح از شدت غصه م یها شونه
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   دندیلرز

  د یطول نکش  هیثان چند

 کردن  هیبلند شروع کرد به گر  یراه نفس کودک رو باز کرد و اون با صدا  قابله

 دست بشونه اش زد و گفت   یبا خوشحال دکتر

 کار شما درسته ...... احسنت

  کردینگاهش م رهینوزادش خ  ی صدا  دنیبا شن صالح

 سر به آسمون برد و خدا رو شکر کرد یآخر نشست و با خوشحال  یپله  یبرو رحمان

 

 و غم اشکهاش در هم گم شده بودند  یکرد و هق هق شاد یم هیگر

  شدی م یاز شاد زیدلش لبر  زدیم ادی تابانه فر  یکه چقدر ب کردی به فرزند معصومش نگاه م صالح

 رفت و نگاهشون در هم گره خورد    نییپله ها پا از

 رحمان رو گرفت و گفت   دست

 زنده شد  دخترم

 

   دندیخند یدو م هر

 داشت   یهاش آخر قشنگ ی شب با تموم تلخ اون

برن    یم یاستراحت بخونه قد ی خونه رو به دختر و دامادش داد که برا دیهمون روز رحمان کل صبح
 .....  ارهی رو ب ایقول داد که بره شهر و لع
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   قتهیحق نیع خورهیافته هزار چرخ م  یاز درخت م یوقت بیس هیگن  یکه م نیا

 میتموم راه رو اشتباه بر شهیباعث م می که ما آدمها وقت سخت چقدر عجول  نیا و

 

چقدر دلتنگ   وفتهی ب ادشیخودش رو داشت اما باعث شد رحمان  یها یسخت  دیشا دیخورش  اومدن
 دختر و همسرشه 

 

که  داد یاز اول به اشتباه انجام نم دیبا دیکه شا یرو گرفت و راه افتاد کار مارستانیآدرس ب  اون
 ..... وفتهی روز ب نیهمسرش به ا

 

  دیرس  مارستانی به ب یوقت

  یزیی روزسرد پا هیهنوز روشن بود بعد اظهر   هوا

 د یچی پ یبرگ درختان م ونیباد م که

 

 بگه و از کجا شروع کنه  یچ دیرو د  ای لع یکه وقت کردیبود و با خودش مرور م   ستادهیدر ا یلوج اون

 گفت که مادر بزرگ شده  یبهش م دیبا

 تو صورتش نگاه کنه  چطور

 فشرد ی قلبش م شی آور ادیو اون با  د یچقدر عذاب کش ایلع

 

 رفت ..... مارستانیو بداخل ب   دیخر  یگل شاخه

 کرد  دایروپ ایاز پرس و جو اتاق لع بعد
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 شد که بدر اتاقش بره   یاصل یراهرو وارد

   دید یصندل یصالح رو نشسته برو مادر

 رحمان از جا بلند شد   دنیبا د اون

 

 با لبخند جلو رفت و گفت   رحمان

  دی مادر صالح باش دیشما با دیخوب هست سالم

 اومد حال هر سه تاشون خوبه   ایخبرم نوه تون بدن  خوش

 

 غمبار نگاهش کرد  ی صالح  با چشمان مادر

 نشد   خوشحال

 تو صورتش دقت کرد و گفت نکنه شما رو اشتباه گرفتم رحمان

 

 انداخت و گفت نه درسته من مادر صالح هستم   ری سر بز اون

 

 اتاق باز شد  چند پرستار   در

 انداخته بودند رو  از اتاق خارج کردند دیسف یرو که بروش پارچه ا ایلع یبخواب رفته  جسد

 

 به رحمان کرد و گفت   یصالح نگاه مادر
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 خانم ......   ایقبل لع قهیچند دق متاسفانه

 

 رو فرو خورد .....  وبغضش

 حرکت تخت رو گرفت .....  یبا ترس و دلهره جلو رحمان

   دیریکه کنارش بود آروم گفت آقا فاصله بگ یپرستار

 پرستار زد و گفت .....  یشونه  ی صالح دست برو مادر

 خانمه   نی همسر سابق ا شونیا

 هستن   آشنا

 بود رو کنار زد  ای صورت لع  یرو که برو یلرزون مالفه ا یسکوت کرد و رحمان با دست پرستار

 سخت بود  باورش

 داشت   قتیحق اما

 شده بود   رید زیهمه چ یبرا گهیفرو رفته بود و د یرامش بخواب ابددر کمال آ ایلع

 

 بود  دهیچند ماه کش نیکه در ا دادیم یو الغرش نشون از درد  فیضع  بدن

 افتاد  نیزم یرحمان برو یگل از تو دستها  شاخه

 شه  داریکه ب زدی م ادیو فر دادیتکونش م یهاشو گرفت و در کمال ناباور شونه

 

   زمیپاشو عز ایگفت لع هیرو تو دستهاش گرفت و با گر ایلع دی رنگ و سف  یب  صورت

 بودم ..... مونیاومده بودم دنبالت اومده بودم بهت بگم چقدر پش پاشو
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 دیجلو اومد و گفت آقا خودتون رو کنترل کن  پرستار

 

  زدیم ادی و فر دادیرو تکون م ایجون لع   یب یکنم و شونه ها دارشیرو پس زد و گفت بزار ب دستش
..... 

 رفته بود  یمظلومانه به خواب ابد ایلع 

 سوخت  یم دیکه در حقش کرده بود با یرحمان تا ابد بخاطر ظلم و

 

 بود ...... دهیچی تو خونه پ ایامان لع یب یها هیگر یصدا

 داد و با دستمال لبش رو پا کرد و گفت   داروهاشو

 گردم  یجون االن برم   بابا

   زارب

 کنم  آرومش

 کمرنگ بهش زد   یلبخند اون

 جونش رو گرفت از جا بلند شد    یب دست

 اتاق رفت و بغلش کرد به

 دادیسر م هیتابانه گر یب

   یقرار یصورتش کرد و گفت آخه چته مادر چرا ب  نگاه

 کنم  چکارت

 رو باز کرد    چادرش
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   رهی بده تا آروم بگ ری کرد بهش ش ینشست سع  نیزم یبرو و

 شروع کرد بخوردن و آروم گرفت    بالخره

   ختیری م نییسر و صورتش بپا یاز رو عرق

 گذاشت   واریبست وسر بد چشم

 شد و بخواب رفت   نی خسته بود که پلکش سنگ اونقدر

 ....... یو چجور یک  دینفهم

 کرده و خسته بخونه برگشت   دی خر شهیمثل هم  صالح

 رو آروم باز کرد   در

 تو سکوت بود   خونه

 بغلش رو هل داد تو حوض آب و بداخل اتاق رفت    ریز هندونه

 بخواب رفته بود  یحاج 

 بود رو به مطبخ برد و وارد اتاق شد   دهیخر  یهرچ آروم

 گشت   دیخورش  بدنبال

 اتاق خودش شد   وارد

 ته بود در همون حالت بخواب رف دیخورش 

زد و دستش روبطرف بابا دراز   ین یو نگاهش کرد و لبخند نمک دیکش یپدرش دست از باز دنیبا د ایلع
 کرد  

 د یدیرو م  دیخورش ی تموم نشدن یها ی هر شب خستگ یوقت  گرفتیقلبش م صالح
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  د یرو در آغوش کش ایلع

 شروع کرد به سر و صدا کردن   اون

 کنارش نشست   صالح

 کرد ینم  دارشیکوچولو هم ب ایلع یرفته بود که صدا قیاونقدر به خواب عم دیخورش 

 

 بابا   یو آروم در گوشش گفت خوب  دیرو بوس صورتش

 بودمت دلم تنگ بود قربون اون لپت بشم من دهیند

 زم ی صدا نکن بزار مامان بخوابه عز سرو

 

 رفت   اطی جابلند شد و به ح از

 خونه   زیبود و سکوت غم انگ اون

   کردیم یبا صورتش باز ایلع

 کردن با دخترکش شد  یگرفت و مشغول باز دستهاشو

 

 فکر بود   تو

  شی زندگ   نیریتموم اتفاقات تلخ و ش  کردیطور تو ذهنش مرور م  نیهم

که شعر حافظ   نشیری با اون دامن کوتاه و لبخند ش اطیح  نیتو هم دیرو د  دیکه خورش یزمان  از
   دیرقصیو م  خوندیم

پر از   یکه به شهر داشتند و زندگ یپدرش و فرار شبونه ا یاون روز که بهش پناه داد تو کج مغازه  تا
 ...... بشیفراز و نش 
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فتن  تو گوش هم از عشق گ یو درماندگ یهزار تلخ  ونیزمان که عاشقانه دست تو دست هم م اون
....... 

رو    یکهنه زندگ  یمیخونه قد هیرو با خودش ببره به شهر و تو    ایو لع دی ناچار شد خورش یوقت
 پر از غم درد کرد  شونوی که تموم لحظات زندگ ا یلع  یماری بگذرونن و ب

 

همسر مهربونش رو تا   گرانیو بخاطر افکار احمقانه و پوچ د کردی فکر م یاگه حاج رحمان کم دیشا
   دیکش ی مرز جنون نم

 افتاد   یاتفاقات نم نیوقت ا چیه

  شدیپشت و پناه دختر و همسرش م  دیاون که با یوقت

 رو باخت    یزن جوونش رو طالق داد و بهشون پشت کرد زندگ ایو کورکورانه  لع ناعادالنه

 قشنگ تر بود   یزهاو عاشقانه در انتظار رو  مردیم شی زندگ یلحظه لحظه  یکه برا یزن

 رحمان حسرت موند و آه ......   یبسته شدند و فقط برا شهیهم یبرا باشی ز یچشمها

 

فقط  بودی و صالح م دیخورش  یلحظه ها برا  نی و شاد تر  نیقشنگ تر ست یبا  یکه م ییروزها  حاالتو
 اون....... یمونده بود و تکرار هر روزه  یخاطرات تلخ تو ذهنشون باق

 

 شو دچار مختل کرد  یزندگ یماریشدو ب  دیشد ی رحمان دچار افسردگ  ای رگ لعبعد از م یمدت

 سخت پدر   ی دوباره شد پشت و پناه روزها دیطرف خانواده ترد شد و خورش از

 .... لهیاوقات خود شخص در اون دخ یکه گاه هیزیآدم پر بشه از حسرت و آه چ ای سرنوشت  نکهیا
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   دیکش  یآه صالح

 یبرو یو در فکر بود که دست کردی نگاه م دیچک یبداخل حوض م اطیتو ح   ریآب که از ش یقطره ها به
 شونه اش خورد 

 

 بود و نگاهش کرد   ستادهیسرش ا  یرحمان باال  برگشت

 زد و سالم کرد   لبخند

 

 جواب سالمش رو داد    فشیضع ینشست و با صدا کنارش

 صورت بابا بزرگ برد    یانگشتهاشو برو ایلع

 لبش نقش بست   یبرو ین یریخنده ش  و

 خدا رو شکر    ینگاهش کرد و گفت امشب بهتر صالح

 و گفت   دیکش یرو به آسمون دوخت آه  نگاهش

 نه آروم تر   بهتر

 

 گرده   یبرم یروز مثل اولش دوباره به روال عاد هی زیهمه چ شهینگاهش کرد و گفت خوب م صالح

 راه نفسش رو تنگ کرد   بیغر یبغض رحمان

   شهیوقت مثل اول نم  چیه گهیگفت د آروم

   دهیگورستان خواب کیتار یگرده اون االن گوشه  یبرنم  ایلع

 کردم    یکه چه اشتباه  دمیمهربونش رو شکستم و بعد از مدتها فهم قلب
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   شهیهرگز که نم شهیحال روزم درست م یوقت فکر نکن  هی

   دمیبا پسرم محمد رو تو خلوت شن روزهیف ی پنهون یکه حرفها  یاون روز از

 خوردم   هاشونوی که چقدر ساده و احمقانه گول باز دمیفهم

  دهیآزارم م یزی از هر چ شتری راه خطا رو خودم انتخابش کردم داره ب نکهیا

 برگشت نداشتم  یاما رو ای دنبال لع امیخواستم ب  یبرام آشکار شد م  قتیحق  یوقت

 لحظه قلبم براش هزار تکه شد  اون

 

   دنیلرزیمردونه اش م یها شونه

 ...........  رهید زیهمه چ یاوقات برا  یگاه چقدر

 دوست داشت زمان به عقب برگرده  چقدر

 و ادامه داد  ادیی رونیرو بطرفش برد که از اون حال و هوا ب ای لع صالح

حاال که به  دونمیو روحش آشفته اما م مارشدیشما ب  یفرشته بود و قلبش از دور هیزن  اون
 ......... دهیحتما اونم شما رو بخش  دیبرد  یاشتباهتون پ

 

 

 

 

   دیرو قبول کن  قتی خواست حق  یم دلش

  اد یسخت بود که بخواد با تهمت کنار ب  براش
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 کوچولوش محکم نگهش داشت ......  یکرد و با دستها یتو صورت بابا بزرگ خنده ا ایلع

 زد و گفت   نیغمگ یلبخند دنشیبا د رحمان

 مادر بزرگشه ....... هیشب  شهی روز بزرگتر م چقدرهر

 سر تکون داد  و گفت حق با شماست   صالح

 پاک و مهربون داشته باشه  یمثل اون هم قلب دوارمیام

 

 ه مشغول گپ زدن بودند  ک همونطور

 ......دینکرد  دارمیشد نگاهشون کرد و گفت سالم  چراب وانیوارد ا دیباز شد و خورش در

 

  ید یخواب  یم شتریو گفت کاش ب  دیخند صالح

 ....... یخسته ا معلومه

 و گفت نه خوبم  دیچشمهاشو مال  دیخورش 

 

  کنمیبساط شام رو آماده م رمیم االن

 رو بغل پدر بزرگش داد و گفت   ای لع صالح

 کمکت ..... امیم منم

 خوشگلش تنها بود   یبا نوه  اون

 ......  دیرو بوس کشیکوچ یانگشتها

 ..... دیکش یبا دل خون نگاهش رو به آسمون کرد و آه  و
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 بعد از خوردن شام به پشت بام رفت  شهیمثل هم اونشب

 

 

 کردندیرو تماشا م  بای ز ری کو ینشستند و ستاره ها یعاشقانه با هم م ی زمان  هیهمون جا که  

 

 هاش   هیگر شدینم  تموم

 .......  ایلع  شیصادقانه از ته دل آرزو کرد که زودتر بره پ اونشب

 تموم بود و بس  ی رحمان زندگ یبرا

 

 د یروزها لباس پوش شتریبود مثل ب ومدهی شب خواب به چشمهاش ن نکهیزود با ا صبح

 جون نداشتند    اشپاه

 براه افتاد  شهیقرار تر از هم یب  ایلع دنید یآب خورد و برا یسر طاقچه برداشت و با کم  داروهاشو

 بود  نیهر روزش هم  کار

 گشت  یبرم شهیو افسوس دلتنگ تر از هم رهیدلش آروم بگ دیتا شا رفتی تاب و غمزده م یب

 

   ستادیبرگشت سر کوچه ا وقت

 انداخت .....  یآسمون نگاه به

 بود  ونیصاف بود و بدون ابر دلش گر شهیهم مثل
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 ...... شهیتاب م یب   دیحال به خونه بره خورش  نیبا ا دونستیم

 گرفت بره دکان رو باز کنه   میتصم

 آرامش  ینبود برا یا گهید راه

 

 اومد ...... رونی برگرده که صالح از در ب خواست

 کرد و گفت   زد و بلند سالم  یلبخند

   یبود رونیب  شما

 د یکردم هنوز خواب  فکر

 

 کجا بوده .....  دیفهم دیپف کرده ا ش رو د یانداخت صالح که چشمها ریسربز رحمان

 گردم   ینون بخرم شما برو داخل من االن برم  ییناشتا یبرا رفتمی گفت داشتم م ری بز سر

 کرد وگفت   بشی دست در ج رحمان

 پسرم به سالمت ..... برو

   ستیخوب ن  ادیحالم ز ستمیگرسنه ن من

 د ینگاهش کرد و گفت نکنه داروهاتون رو نخورد یبا نگران  صالح
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 رو تکون    سرش

 و گفت نه نترس خوردم   داد

 حالم بهتر بشه  دیتامغازه قدم بزنم شا خوامیم

 طاقت موندن ندارم   خونه

 بخوابه ..... شتریب  کمیهم  دیخورش 

   ستیخوب ن  ادی حالم ز  روزام

 تنها باشم   دیبا

 ..... یکار یبگو رفت مغازه   برا دیپرس  دیخورش  اگه

 

   رهی رو بگ دینکرده دامن خورش  یوقت خدا هی دیو غم شد  یافسردگ ن یخوام ا  ینم یدونیم

 اون روز نگرانم یبرا من

 

 فشار داد و گفت   یبازوشو با مهربون  صالح

سرتون   ییناکرده بال یبه شماست اگه خدا دیخورش دیتموم ام دینکن یطور نیرو خدا با خودتون ا  تو
 زه ی ریبهم م ادیب

 

 رو جمع کرد تو مشتش و گفت   حشیتسب  رحمان

   دونمیم

 کشم ی که نفس م   نهیکن بخاطر هم باور
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 و گفت   یاصل ابونیسمت خ  برگشت

  براهشینش مونیناکرده مثل من پش یروز خدا هیهمسرت رو تنها نگذار که  یلحظه ا   یهست یوقت تا
 ادامه داد و صالح بحرفش فکر کرد 

 

 روز تا غروب تو مغازه بود   اون

 گرفت به مسجد بره   میاذان تصم دم

 پشت سرش اونو بخودش آورد   ییبود که صدا افتادهیمغازه رو بست هنوز راه ن در

   برگشت

 که معلوم بود حالش خرابه سالم کرد   یالدر ح ریسر بز میرح

 

 به اطراف کرد و گفت   ینگاه

 ......... کیعل

   ستین ایدن نیا دارمونید گهیعجب برادر با وفا فکر کردم د چه

  ادمهی تا اونجا که من  آخه

 دیجد  یخوب چه خبر از نقشه  یاومد دنمیوقت به نفعت بوده بد هر

 

 به سر تا پاش کرد و گفت   ینگاه  میرح

  یبه باد فنا داد یطور نیهم تویتموم زندگ  ادمهیمن تا  یش یوقت عوض نم  چیه تو
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 زد و گفت   یپوزخند رحمان

   ی گیم راست

   کردمیباهات رفتار م گهیاالن جور د دیطور بود با نیشم چون اگه واقعاا یوقت عوض نم چیه من

 توکل   یکل پسر ناخلف عل تو  میطور باشه رح  نیا دیواقعا نبا چرا

   یونیبهم مد یزندگ هیاز  شتریب  یل یخ تو

 حق خون به گردنته ..... چون

 تن خودش.......  یکه برا یهست یمروت  یهمون برادر ب تو

 ده یبر باد فنا م شویزندگ   طیشرا نی کشه و تو بدتر یهم خون خودش نقشه م 

 

  یعوض یزد و من  توسط آدمها  ی ما رو به قول معروف دزد نم نیراه ماش یاون روز بدستور تو تو اگه
  شدمی تر از خودت ربوده نم 

 افتاد   یاتفاقات نم نیوقت ا چیه

و پسر نمک   یمثال معذرت خواه ی دخترم بخاطر گناه نکرده پا بخونه ات بگذاره برا یازم خواست  نکهیا
تر زنش بشه گناهت رو چند برابر  هر چه زود  دیکنه که با  دشیکنه و تهد یبحرومت بهش دست دراز

 کنه و    یم

  

رو  به گناه نکرده از خودم روندم و اون    ایدروغ پسران و زنم رو باور کردم  و لع  ینا آگاهانه حرفها من
 هنوز زنده بود   شدوینم مار یمن ب یاز غصه دور

  نکهیا
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و   دینشون از روح پل یریبگ میدخترم  تصم  یزندگ یبرا  یو خواست یاز نبودم سوء استفاده کرد تو
 آلوده به گناهت داره   یدستها

 

 

 اما .......  کنمی خدا اعتراف م  شیمن امروز و هر روز به گناهم پ و

 .... رهیحسرت خوردن د یبرا

 

  کنم ی بودن به خدا واگذار م لیکار دخ  نیرو که تو ا یو تموم کسان  تو

 ست ی دور  ن یلیروز سرت به سنگ بخوره و اون روز خ  هی دوارمیام

 

 گفت    یخجالت  چیبه برادرش کرد و بدون ه ینگاه

 تموم شد   حرفهات

 انداخت و گفت   ریسر بز رحمان

 شهیوقت تموم نم  چیه

 

 زد و ادامه داد   یپوزخند اون

  یکه تو مغلطه کردن استاد دونستمیم

 سرو تهت گوش بدم   یب  یکه به حرفها ومدمین  نجایا امروز

 روستا برو  نیو از ا ریکه بگم هر چه زودتر دست دخترت رو بگ اومدم
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 گرده   یداره از فرنگ برم  حسام

 ...... وفتهیتو ب  یایح  یناکرده چشمش به دختر ب  یوقت خدا  هیپسرم برگشت  یوقت خوادینم دلم

 

 دامادت بگو اگه جونش رو دوست داره زودتر فرار کنه  به

 به نفع همه هست  نیا

 گم یخودت م بخاطر

 

 با غضب نگاهش کرد و گفت   رحمان

 طرف من به حسام بگو  از

 هنوز فراموشم نشده  یکرد یادیبار غلط ز هیگفت  رحمان

 باهام داره    یچه نسبت بوده و ی پسر ک رهی م ادمیوگرنه  وفتهیکنه چشمم به چشمش ن یکار هی  بگو

 باور کن    میرح

و  شهیکه صبرم تموم م رسهیروز م هیوگرنه  یبردار میبه نفع تو هم هست که دست از سر زندگ  نیا
 ی سر بلند کن ینتون گهیکه د کنمیبرزن فاش م  یتو کو  تویزندگ قتیتموم حق 

 

 اش گذاشت   نهیس یحرکت کنه سمت مسجد که دست برو خواست

   کردندیدو با خشم تو چشم هم نگاه م هر

 تا آروم شه گفت   دیکش  ینفس
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   رنی دست بگ ییگدا یکاسه  دیکنم با رونشونی پسرات دست منه اگه ب یزندگ تموم

 باشه    ادتی رحمان

 رو دوست داشتم  دیخورش من

 

 که  درسته

 و مادرش راه رو به اشتباه رفتن    حسام

 بود دیشفقط قصدشون به زانو در آوردن خور  اما

 

 کنم  دیدهنت بسته بمونه ازم نخواه که پسرم رو تهد   یزنده هست یتا زمان  د یباشه با  ادتی رحمان

 بنشونه   اهی به خاک س تویاراده کنه قادر هست زندگ اون

  یبهم داد یباشه چه قول ادتی

  ادی و گله کرد که بابا اصال خونه نم شمیاومد پ روزی پسرت د محمد

   تیبرگرد سمت زندگ رحمان

 تموم شد و رفت   ایلع

 نابود نکن    تویهرمز و خواهر زاده اش زندگ ی نهی زخم ک  شیآت به

 روستا برن   نیالقباش از ا هیو شوهر  دی همه بهتره خورش یبرا

 گمیم  یکه چ یفهمیم

 

   ینی پسرانت رو بب یزندگ یآوارگ یکه دوست ندار تو
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 شد و گفت   رهی گرفت و تو چشمهاش خ بازوهاشو

  شهیجهنم م تی زندگ ادیسرشون ب ییاگه بال رحمان

 گم یکن راست م باور

 

   رمی خشم حسام رو بگ ینتونم جلو گهیکه د ترسمیم  یاز روز من

 و یدیتو دخترت رو بخش نهیبرگرده و ب یسال و خورده ا کی نیبعد از ا اگه

   یداره و تو بهشون  پناه داد کهی بچه تو بغلش از اون مرت هی اون

 زه یریکن زهرش رو بهت م باور

 

 جا باهات اتمام حجت کردم   نیو هم  امروز

 نابود نکن   تویتموم زندگ  ایمرگ لع بخاطر

 تاب توعه  یمدتهاست ب  روزهی خودت ف یسر خونه  برگرد

 هات عروسهات   نوه

 تو بازار   یمعتمد هست هی تو

 پسرانت  یسر شکستگ ی هیو ما یخار بش  نزار

  شهیدست من رد م ری اونهاست از ز یکه تو سفره  ینون

 که .....  یفهمیم

 

 از شدت خشم نفسش بند اومده بود   رحمان
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 مونده بودند   رهی خ بهم

 رو رها کرد و گفت   دستش

 برو و خوب به حرفهام فکر کن  حاال

 

  وفتنیکتش رو مرتب کرد و جلوتر رفت و به نوچه هاش اشاره کرد که پشت سرش راه ب  میرح

 مونده بود   رهینگاهش به ته بازارچه خ  یآشفته وعصب  رحمان

  کردی بند نبود و طاقت و قدرت مبارزه با برادر و برادر زاده رو نداشت احساس م  ییبه جا دستش
   کشهیم  ریقلبش ت 

 .... فشردی قلبش رو م دیخورش  ی ودر ماندگ یآوارگ فکر

   کردی چکار م دیبا

 دونست  ینم واقعا

 

 مسجد رفت وضو گرفت و نماز خوند   اطیافتاد و به ح  براه

 شکسته از خدا کمک خواست   یقلب  با

   کردی چکار م دیبا

 داشت  ازیاز هر وقت بهش ن   شتریکه امروز ب دیخورش  ایپسرانش و   یزندگ

 

 شام هم ساکت بود    یشب سر سفره  اون

 مونده بودند   رهی و صالح نگران بهم خ  دیدر فکر بود که خورش اونقدر
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 بابا جون   یو آروم فشار داد و گفت خوبدستش ر  دیخورش 

 قشنگش افتاد  دینگاهش به خورش   کردی م ریهاش س ایکه تو رو اون

   زدی به قلبش م شیاز دست دادنش آت  فکر

 رو محکم نگه داشت و گفت    دیخورش دست

 خسته هستم   کمینگران نباش  خوبم

 

 جا بلند شد و گفت   از

 استراحت کنم  رمیم

 وننوش جونت دیبخور شما

 

 اتاقش رفت و در رو پشت سرش بست   به

 خونه برو  نیچند روز وقت داشت که به جگر گوشه اش بگه از ا فقط

 و آواره شو   برو

 

 کرد یاش م ونهی د ارهیب  دیسر خورش  ییچه بال تونستیحسام م ی نهیک  نکهیا تصور

 

 به در اتاقش کرد و گفت    ینگاه صالح

 بغض تو صداش نبود  هیبه نظرت بابا   دیخورش 

  ترسمیم
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 حالش بده  نکنه

 بفکر فرو رفت   اون

   دونستیم دیخورش 

بابا   یسر تکون داد و گفت حق دار  شهیخوب نم گهیوقت د  چیوه دهیپدرش  پر کش یزندگ  یشاد
 بود  یجور هیامشب 

 

 بود ستادهیدر ا ی جلو  دهیحرف زدن بودند که در باز شد و رحمان لباس پوش مشغول

 

 از جا بلند شد و بطرفش رفت و دستهاشو گرفت و گفت  کجا ؟؟؟،  یبا نگران  دیخورش 

 

 انداخت و گفت خونه ..... ری خجالت زده سرش رو بز رحمان

 

   شدیحس افتاد باورش نم  یرها شد و ب  دیخورش دست

 رو ببخشه روزهی پدرش بخواد ف که

 

 لرزون گفت   ییصدا با

 ر مادرم آورد  س  ییرفت اون جادو گر چه بال  ادتی  بابا

 رفت که ...... ادتی

 و گفت  دیحرفش پر تو
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 نرفته اما بخاطر برادرهات ناچارم   ادمی

 هرگز نتونم ببخشمش اما مادر بچه هامه  دیباشه و من شا یهر کس اون

 بزنم منو بفهم بابا ....  یبه خونه سر دیبا

 

 چند قدم بعقب رفت و گفت  دیلرزیم دیخورش 

 برو ......  بفرما

  یبالش اون زن گذاشت یراحت شب سر برو  الیو با خ یکه مادرم رو تنها رها کرد  یهست یهمون تو

 هم برو کنارش  االن

 

   دیبطرفش رفت و بازوشو گرفت و نگاهش کرد و گفت خورش صالح

 نگه دار  حرمت

 

 شرمنده گفت    ریسربز رحمان

   گهیم راست

 به خونه اش پا بگذارم  دی که در حقم کرد  نبا ییهایبخاطر تموم بد من

 ی کن یسرزنشم نم گهیو د یفهم یروز م هیناچارم دخترم  اما

 

 قدم بجلو گذاشت و محکم بغلش گرفت   چند

 تو چشمهاش جمع شده بود   اشک
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 دلش گفت   تو

 کنم   یتونستم برات فکر دیبرم شا  بزار

 گوشش آروم گفت   در

   دیخورش امیشب بخونه م گردم  یبرم

 کن بابا  درکم

 

   دیلرزیم دلش

 از آغوشش جدا کرد و گفت   خودشو

 برنگرد بابا .....  گهید یرفت اگه

  کردنیچشم هم نگاه م تو

 نوازش کرد و گفت   موهاشو

 گردم   یبرم

 ام ینگو که ن بهم

 

 رو پشت سرش بست   در

 خونه رفت  یورود یلرزون بطرف سرسرا یبا قدمها و

 

 روشن بودند    چراغها

 که چه خبره  دونستیم
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   کردی م یخفگ   احساس

 رفت   یداشت به مصلخ م انگار

 شد دهید  ییرو باز کرد تو روشنا  راهنشی آخر پ ی دکمه

  یبا شاد دنشیبا د رفتندی طرف و اون طرف م نیا اطی تو ح گوششیو باز طونیش  یتا از نوه ها دو
   دندیبطرفش دو

   دندیب به پاهاش چس و

 حالش بهتر شد  کمی دنشونید با

 

   شهیبزرگش از پشت ش یمحمد نوه  دختر

 اومدنش بود    شاهد

 

 

 رفت و بلند گفت مژده مژه بالخره اومد    ییرایبطرف اتاق پذ  یپدر بزرگ با خوشحال  دنید با

 آ

 

 جا بلند شدند   از

  دندیدو وان یشده باشه بطرف ا  لی تکم شونیشاد انگار

 بودند  ستادهیدر ا یجلو همه

 کردند ینگاهش م  یبا خوشحال و
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 بود  ری بز سر

 و گفت    دیجلو رفت و دستش رو گرفت و بوس  محمد

 آقاجون   یاومد خوش

   یبنداز  نیروم زم دیدنبالت گفتم شا امیب خواستمی کن م باور

 میداشت  ازی بهت ن یلیخ امشب

 

   دندیپسرانش هم به احترام ورودش دستش رو بوس  یباق

 در آغوشش گرفتند   ی عروسها با خوشحال و

 خونه شد  وارد

 مبل نشست   یبرو و

  

 دورش جمع شدند و منتظر بودند ........ همه

 خونه حکم فرما بود   یسکوت تو فضا 

 شد    ییرایوارد اتاق پذ یبا شرمندگ روزهیف

 پاهاش نشست و سالم کرد  ری ز نیزم  یبرو

 

 خون داشت   یبود و اما دل  زانشی کنار عز در

 آورد و گفت   رونیرو ب   حشی تسب
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 اونم  نجامیا زیچ هی یبرا امشب

 کنه  یا گهیفکر د یخواد کس یشه دلم نم  ندهیو آ یو زندگ میو فقط مر فقط

  شهیتو زندگ   یکه شب مهم  دونمیم

 .....  دیبطرفش رفت و سر شونه هاشو بوس میمر

 به صورتش کرد و گفت   ینگاه

 تک تک نوه هام برام مهمه   یخوشبخت 

 دخترم   میمر

  شهیم دهیکه در ظاهر د هیزی فراتر از چ یلیمشترک خ  یباشه زندگ ادتی

   یبگذار هیلحظه شک نکن که براش از جون و دلت ما هی یواقعا دوستش دار اگه

  یباشه پشت سرت رو هم نگاه نکن  ادتی یرفت  یکرد وقت انتیبهت خ یناکرده  تو زندگ  یاگه خدا اما
..... 

 

 سرش گذاشت و با شوق گفت   یسر برو میمر

  یکه تنهامون نگذاشت ممنونم

   یجون   بابا

 حرفهاتون  رهی نم ادمی

 

 انداخته بود   ریکه شرمنده سر بز روزهیف

 دلش آشوب بود   تو
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   دونستیبهتر م  خودش

 برنگشته   نجایاون ا یبرا که

   دیکشیم  خجالت

 عروسها و نوه هاش   یرو از

 دلش گفت   تو

 امشب برگرده ........  گذارمیجور شده نم هر

 

 بعد خواستگار بهمراه خانواده اش اومد  یساعت

 انجام شد  یمراسم بخوب و

 گذاشته شد و اونها رفتن  قرارها

 

 شد  یمشغول کار یکس هر

 خونه دوباره مرتب بشه  تا

 و دلشوره داشت   زدی قدم م وانیتو ا محمد

 و نگران نگاهش کرد و گفت ....  وانیاومد تو ا روزهیف

 مادر چکار کنم   رهیگرده م یبرم

 فکر کرد و گفت   یکم محمد

   شی بره سر خونه زندگ یزودتر جمع و جور کنن هر کس  گمی االن به بچه ها م من

 فت  مادرش رو گرفت و گ  دست
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 دوباره برگرده یبزار  دینبا یوفتیشده به پاهاش ب مامان

 

  گمیم ی که چ یدونیم

 بمونه حاال هر جور شده   دیبا  بابا

 

 رو تکون داد و گفت    سرش

  دیبرگرده کنار اون چشم سف گذارمینم

 سرم رو مال خودش کرد  هیعمر مادرش سا هی

 نوبت خودشه   حاال

 کن   یمادر شما زودتر بچه ها رو راه محمد

  وفتهیبخواد االن راه ب ترسمیم

 عروسها چطور ازش خواهش کنم بمونه  یجلو  اونوقت

   یگیسرش رو تکون داد و گفت راست م دییبعالمت تا محمد

 کنم یدرستش م االن

 

 خونه شد و دست زد  وارد

 بود    یطرف یکس هر

 کرد و گفت   یا خنده

 د نخود نخود  شب ش مهین گهید خوب
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 خود  یکه رود خانه  هر

 جون خسته هستن  آقا

   زودتر

 د یبش یراه

 

 رفت   وانیاز جا بلند شد و بطرف ا رحمان

گوشش   کیدستش رو نگه داشت و آروم نزد نیراهش روگرفت و پسر کوچکش حس  یجلو محمد
 گفت  

   آقاجون

 ماهم شده بمون  بخاطر

 شه یبدتر م زی رفتنت فقط همه چ با

 

 کرد  زانش یبه عز ینگاه

 نداشت که بمونه   یکار گهید

 انداخت و گفت   ری بز سر

  دیدیتن خودتون برنامه چ یبرا   میرح  ینکنه با همکار دینگهم دار دیخوایم

   محمد

 آقا جون  یزن یحرفو م  نیرفت و تو چشمش زل زد و گفت چرا ا   جلوتر

  میخوا یرو م دیخورش  یهمه خوشبخت ما
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 تو خطره حاضرم جونم رو بدم   شی زندگ نمیروز بب هی اگه

 ی کنی کن اشتباه م باور

 

 ماست    رتیغرور و غ  دیخورش 

 کارگر دوچرخه سازه   یاز اون پسره  شتری ب یل یخ   اقتشیل اون

 عمو ......  یخونه  یکرده  زی و خانم و عز شدیدر کنار حسام خوشبخت م اون

 ما بهتر بود  یهمه  تیاالن وضع زدینم  شی و با فرارش پشت پا به خوشبخت کردی نم یلجباز اگه

 فکر کن   یمنطق کم یجون تو رو خدا  آقا

 با خشم تو صورتش نگاه کرد و گفت   رحمان

 ..... دهیدوچرخه ساز تموم عشق و نفس خورش یکارگر پادو  اون

   دیبفهم نویا

 سرش رو تکون داد و گفت   محمد

  ی و باد به گوشش برسونه تو بهش پناه داد ادیب حسام پس فردا  اگه

 اهه یما س روزگار

 

 بره   شهیهم یروستا برا نیاز ا ایحسام بشه  میتسل  دیبا  ای دیخورش 

 اون شوهر داره   رتهای غ یزد ب  ادیبا تعجب تو صورتشون نگاه کرد و با خشم فر رحمان

  دیگی م دیدار یچ دیفهمیم

 سرد تموم خونه رو فرا گرفت   یانداختند و سکوت  ری دو سر بز هر
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 پدر بزرگ ساکت شدند  یکه مشغول سر و صدا بودند هم با صدا طونشیش یها نوه

 

 به دور تا دور خودش انداخت همه  بهش چشم دوخته بودند  ینگاه

  دیخورش  یزندگ یو آشفتگ ییاز جدا یبراحت  رتش ی غ  ینفسش بند اومده بود پسران ب  اون
 گفتند یون مخواهرش

 

 بهشون انداخت و با خشم گفت   ینگاه

 کورتون کرده   نقدری ا ایمال دن یعنی

 د یخودتون رو بهش فروخت رتیآبرو و غ  شرف

 

  یمردتر از شما رو یلیکه اون خ دونم یچون م ادی ب ییچه بال دیکه قراره سر خورش ترسمینم نیاز ا من
 د یفروخت ایخودتون رو به خاطر ال دن رتی غ بیکه عج ترسمیاز شما م یول  ستادهیخودش ا یپا

 

   دیراهم دور بش یاز جلو حاال

 از دهانتون خارج بشه  یکلمه ا یخوام حت  ینم گهید

 دستش رو نگه داشت که نره  و گفت  محمد

 ی کن یبه ما پشت م  یباشه با رفتنت دار  ادتی  بابا

 

 بود  دهیچی ساعت تو اتاق پ کیت  کیت یصدا

 بود   دهیدراز کش یبا لباس کنار بخار اون
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 در فکر بود  و

 

 شد  دهیصورتش کش  یبرو یدست

   دونستیم

 حوصله چشم بست    یب هیک

 با خجالت آروم گفت   اون

 

 سنم کم بود   یلیخ

 بود ......  ندهیآ ینبود ترسم از روزها یاز زندگ ترسم

 به خونه بخت   ام ی نداشتم که ب دوست

   دیترسیم دلم

 روس رو تنم کردند  لباس ع  یوقت

 اومد و آروم زد پشت دستم و گفت   امرزیخدا ب مینامادر

 باشه   ادتی

 که چقدر الزمه بهت توجه بشه.......  یامروز به خودت عادت بد از

  

 بمونه  ادتی خوامیعقله م ینشونه  ستیزن خوب بودن هنر ن روزهیف

 حساس  یتو لحظه ها  یحت  یباش عاقل
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تر و خشکشون  یکی  یک یدور تا دورم پر شد از بچه  دمیکردم عاقل باشم اما تا بخودم جنب یسع من
 کردم  

   یعاقل  یبرا ادهی وقت ز گفتم

 ..... یدلبر یبرا ادهی ز وقت

   یدونستیتو هم خوب م نویو ا  بای جوون بودم و ز من

 کودکانم کوتاه کردم   یقشنگم رو بخاطر نگهدار یموها

   هیچه شکل نهیرفت آ ادمی گهید

  از

   شدمیم داریب یوقت

 که به رختخواب برگردم   یبودم تا زمان مشغول

 اوقات   یگاه

  شدیپودر و سرخاب تنگ م یبرا دلم

 مو   یشونه برو هی دلم

   خواستیموهام م یگل سر قشنگ برو هی

 بزرگ کنم  ینداره بزار بچه هام رو با شاد یب یع گفتم

 

   دندیخواب ی که بچه ها م اونوقت

   کردمی بغلت م ی واشکیاومدم و  یم کنارت

 به هم صحبت داشتم   ازیو من ن  یخواب بود تو
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 برات ناز کنم   کمی  خواستیم دلم

 لوس کنم برات   خودمو

 

   میبه سر هم بگذار سر

   یقشنگ بزن  یبرام حرفها تو

   یامروز که بچه ها رو حموم برد روزهی ف یبگ

 ...... یهم شست خودت

 بوسه بروشون تنگ بود  یو دلم برا دمیقرمز خوشگلت رو د یلپها من

 افسوس اما

 

 نوازش  هیو من دلتنگ  یافسوس که تو در خواب بود اما

 

عاشقانه نداشته  یاگه لحظه ها  یحت  یکنارم باش  دیچون معتقد بودم که با کردمی بغلت م همونطور
   میباش

  میتن هی اما

 در دو جسم  میروح هی

 

 کم بچه ها بزرگ شدند  تو دلم گفتم  کم

 خوبه حاال که کارم سبک تر شده به خودم برسم ..... چقدر
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 خونه   اطیروز رفتم خ هی

وقت خلوت   یگفتم برام دلبرانه بدوز برا اطمیو به خ دمیخر یقرمز و صورت    یمتر  پارچه  چند
 .... خوامیم

 ی کن فیت بپوشم و تو کمنتظر بودم تموم بشن و برا  یدوخت و من با شاد اون

 

 خونه رفتم و لباسهامو گرفتم  اطی به خ یروز با شاد اون

 مدرسه شون و خوردن شام به خواب رفتند   فیکه بچه ها بعد از انجام تکال شب

 

 و هرشب  همه جا رومرتب کردم و به اتاقم اومدم  شهیکارهامو انجام دادم  مثل هم عیسر

 

 و در فکر   یبود داریهنوز ب  تو

 کنم   یحاال وقتشه براش دلبر گفتم

 دلم تنگ بود برات   چقدر

 

 عاشقانه  یچند جمله  یبرا

 عشقم  یسال خوشگل ستیهنوزم بعد ب روزهیف  یو بهم بگ  ینیلباسم رو تو تنم بب  نکهیا یبرا

بچه هامو با زحمت و عشق بزرگ   دهیچروکها که تو صورتت افتاده رو دوست دارم چون نشون م نیا
  یکرد

 هر ساعت و هر لحظه دلم تنگ خونه باشه  یکرد  یکار هیدوست دارم چون تو  مویزندگ خونه

   یو بگ ینی لباسم رو تو تنم بب بعدش
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 اد ی قرمز بهت م چقدر

 

   دمیسم رو پوشکردم و لبا شیذوق خودمو برات آرا  با

  یدر فکر بود یل یشب خ اون

   یدلم گرفت  یبرا  یچه  خواب دونستمیو من  احمق نم  یریبرام بگ  یمهم میقرار بود تصم  انگار

   یعمرم گرفت  یبرا

 رحمان   حاج

 شب تو خلوت   اون

 گونه هام  یبا اون لباس قرمز دلبرونه و سرخاب برو  ستادمیجلوت ا یوقت

   یانداخت یبهم ن  ینگاه مین  یحت تو

   یگفت  یبهم کن یتوجه  نکهیا بدون

   رمی ازت اجازه بگ  خوامیامشب م روزهیف

 کنارت نشستم و دستت رو گرفتم  من

   روزهیتو راهه اما خودمو گول زدم که ف یخبر بد گفتیم احساسم

 ها  یشد یگریبال امشب چه ج یحرفهاش بگه راست ونیو ببوسه و مکه گونه ات ر االنه

 

 بود  یا گهید  زیاما قصدت چ یمهربون بود یبغلم کرد تو

   روزهیف یو بدون شرم گفت   آروم

  رمی اجازه بده زن بگ بهم
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 به سرپرست و پشت و پناه داره   ازی دختر تنهاست و ن  اون

   دمینشن یزیچ گهیو من د یو زد یو زد یحرف زد تو

   دنتیشب بعد خواب اون

 رو هزار تکه کردم  لباسم

 شکست   روزهیف قلب

 وقت مثل اولش نشد   چیه گهید و

   یدل و روحم گذاشت یرحمانه پا برو  یب تو

 شکستم   من

 نشد  ماری شدم که هرگز ت ماریروح ب هیباختم من  من

 

گرده عقب که چه بحال  یکس برنم چیاما ه ستهیبده کارهاش ناشا  یلیخ گنی م شهیبد م یک ی یوقت
 شد    نینچنیاون شخص گذشت که ا

که   یگرده به اون دوران یهم برنم گهیو افسوس که د شهیآروم نم یمرهم چیقلب بشکنه با ه  یوقت
 زدی در حال آرامش م

 

 نفرت داشتم  ای صورت رحمان آورد و گفت آره من از لع کی رو نزد صورتش

 د یو نخواهم بخش  دمیوقت نبخش  چیا بشه و لبخند بزنه تو رو هکدوم زن است که بادلش کاره خوب

 

 من   یشد کابوس تموم شب و روزها ایلع
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و با خودت به   یسر و صدا عقدش کرد یو ب یو دستش رو گرفت یخندون رفت یاونشب با لب  یوقت
 ی آورد کهی خونه کوچ

 ....... یساخت  والیه هیاز من  

 رحمان   آقا

 بود که منم قلب و روح داشتم .... نیا ریغ مگه

 کنارم باشه   شهینکنه و هم  میشوهرم برام شب وروزها رو تقس  خواستیبود که دلم نم نیا ریغ مگه

 

 

 که هنوز بلد نبود   یدختر کم سن و  سال هی یلباسش رو بپوشه و دلش پر بزنه برا یو شبها با شاد 

   یچ  یعن یکردن  یعاشق 

 شد  اون

 شد    شینه زندگو خو میزندگ بیرق

نفرت   نیکه سر و همسرم رو ازم ربوده بود  ذره ذره از تو اون متنفر شدم چون تو ا یطان ی ش ی خونه
 ی رو ساخت

 

 ...... ی مونده و نه دل یکه سالها از اون دوران گذشته از من نه عشق امروز

 ...... از هر وقت چشمشون به منه شتریبخاطر عروس و پسرانم که ب  یو فقط آبرو دار فقط

 نکنم  ری همه سال چرا حق نیشدم تو ا ری حق  نقدریکه ا حاال

 

 نچشه .....  ایچرا لع دمیخودم گفتم حاال که  من طعم حقارت و درد رو چش با
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 دخترش نچشه ...... چرا

  یرحم رو ساخت  یب نیشدم چون تو  ا رحمیب من

 رو مطمئن شدم   زیچ هیامشب  اما

 و بس ......   یتموم عقده ها و دردهام تو بود ینداشتند و مقصر اصل  یریبود که  اونها تقص نیا اون

 

رحم  یب هیپاهاش له کرد و از دلم   ریسر کنم که منو ز یعمرم رو با گرد یخوام مابق  ینم گهیهم د حاال
 ساخت  

 رها باسم   خوامیم

 ....... خوامیم

 

 کرد  رو گرفت و نگه داشت و با غضب نگاهش   مچش

 موندن  رهیکه تو قلبشون بود بهم خ  ییسکوت کرد و هر دو با تموم دردها رورهیف

 

 نور کم اتاق بهم نگاه کردند   یکی تو تار یقیدقا

 حرف بود که با چشمهاشون بهم گفتن  هزاران

 شد و نشست و گفت   بلند

 من اشتباه کردم   آره

   یگیراست م  تو
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و بهم هرگز نگفتن   یبود امرزمیرو خودم انتخاب کردم و تو انتخاب پدر خدا ب  ا یرو باختم چون لع دلم
 نه  ای  یدوستش دار ایکه آ

   میعروس خونه و زندگ یتو شد یوقت

  یماجرا ب نیخودم تو ا نیتو هم ع  دونستمیخودم عهد کردم از گل نازک تر بهت نگم چون م با
 ی ریتقص

 

 ..... تو رو تنگ نکرد یوقت جا چیه ایلع اومدن

  یاشتباه کردم اما سالها تاوانش رو دادم تو انتقامت رو کامل گرفت درسته

گناه   یکه به اون زن ب ییبخاطر تهمت ها ینوا شرمنده نباش  ی ب یایمن و اون لع شی روز پ هی اگه
 یخودت شرمنده ا یخدا  شیپ یزد

 

 ...... ای نه لع شدمیم دیبود من با یه یبه گناه من سوخت  اگه تنب اون

   دیکرد و طعم زخم زبونهاتو چش  یسالها در کنارت زندگ  چارهیب اون

 ......  یکوچک کردن و دل شکستنش نگذشت  یبرا یزمان  چیاز ه تو

  اوردی وقت دم برن چیتحمل کرد و ه 

   دهیخودت کم جلوه م  شیفقط و فقط گناهت رو پ  یگناه جلوه بد یخودت رو ب نکهیا

  روزهیف

   دمیکه در تموم عمرم د یهست یموجود نیرحم تر   یب تو

   دیتله گذاشت  دمیخورش یبرا میو زن رح تو

 نه  ای ی من انصاف داشت  د یدر مورد خورش ایلحظه فکر کن آ هیاما  یزنی دم از انصاف م  خودت
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 رو داشته باشه   اقتشیکه ل هیکس  یبخشه  چون بخشش برا یوقت نم چیتو رو ه  خدا

   رهیگ یوقت آروم نم چیاما بدون قلبت ه  یانتقام گرفت  تو

 نشو   کیوقت بهم نزد چیه گهیو د ریازم فاصله بگ شهیهم یحاال برا نیو هم امشب

 

 بهش بزنه ........  یبیآس نیکس حق نداره کوچکتر چیو ه دیخورش   شی گردم پ یبرم صبح

 

 و خودش رو بخواب زد  گهیسمت د برگشت

 

 نشسته بود در فکر بود   روزهیف

 فرش افتاده بود   یکمرنگ ماه برو نور

 فکر کرد   اون

  شهی هم یچطور بره برا که

 یبهش انداخت و رفت که آماده بشه برا ی بار نگاه نیآخر یاتاق از جا بلند شد و برا یک ی تو تار  
 ی انتقام بعد

 

 زد یرحمان م یسوخته  مهی آخرش رو به قلب ن یضربه  دیبا اون

 

افتاده   شیزندگ یشومش که سالها برو ی هیو سا دیاز شر خورش شهیهم یاال وقتش بود که براح و
 شد یبود راحت م
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 شب بود   یها مهین

 بسر گذاشت......   چادر

 به رحمان کرد   یو نگاه برگشت

   ایخبر از دن  یو بودو ب خواب

 رو بست و رفت .....  در

 

 هزاران فکر تو سرش بود   رفتیکوچه م یک ی تار تو

 

رو که قرار بود بگه تو ذهنش   یی دست دست کرد تا حرفها یکم  دیلرزیدستش م دیسر کوچه رس به
 مرور کنه

 

 دهانش رو محکم نگه داشت و بطرف عقب برد  ....   ی بلندکرد که بدر بکوبه از پشت سر کس دست

 

 ......  برگشت

 زده بود    وحشت

   شدینم باورش

 تو چشمهاش نگاه کرد  با غضب  رحمان

 صورتش شد و  گفت    کیرو رها کرد و آروم نزد دستش
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   یزیزهرت رو بر یگفتم  اومد یچ هر

 ی کنیچکار م نجایا

 

 نشه   داتیپ دیدور بر خورش  گهینگفتم د مکه

 رو تکون داد و گفت    سرش

من دست  آخه  گمیبره به جون بچه ها راست م نجایو از ا رهی بهش بگم دست شوهرش رو بگ اومدم
 فکر کن   کمی داشته باشم رحمان  دی با خورش تونمیم یوقت شب چه کار  نیتنها ا

 گم یباور کن راست م نهیب  یم یکمتر ب یبره آس دیخورش  اگه

 

 شد   رهی خ  نیدستهاشو رها کرد و بزم رحمان

 کتش رو نگه داشت و گفت   یاش گذاشت و لبه  نهیس یرفت و دست برو  جلو

   دیرفتن خورش با

   تی سر خونه و زندگ یگرد یهم برم تو

 همه خوبه   یبرا نیا

 افتن   یمن هم از نون خوردن نم  یپسرا

 داره  یبستگ نیاونها هم به هم یزندگ ی دون یکه بهتر م  خودت

 

 عاقل باش   کمی رحمان

نابود کنه  مونویزندگ تونهیاشاره م هی که با  یکس یبرادرت بر یبه مبارزه   یبا دست خال ییخوا یم چرا
 نوه هامون بسوزه ..... یدلت برا
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 عقدشه  گهیچند روز د میمر

و پشت    رنیم هیتو خانواده  باشه اگه پدر و مادر خواستگارش بفهمن موضوع چ یآرامش هی دیبا
 و  کننیسرشون رو نگاه نم 

 شهیبخت دخترکم بسته م  

 

 هاتو نابود نکن گناه دارن .....  ینور چشم هی بق  یزندگ  دیتو رو قرآن بخاطر خورش رحمان

 بکنه  شویگوشه خلوت زندگ هیبره و  تونهیم اون

 آورد و گفت   رونیرو که داشت ب  ییمشت طال هیکرد و  راهنشی پ بیتو ج  دست

 بدم   دیآورده بودم که به خورش  نویا نی بب

 

   کردمیکارو م  نیبد بود ا تمیقصدو ن گها

 هم دختر خودم  دیخورش 

دختر تو   یهمه دختر  تو روستا دست رو نیا ونیبود که حسام برادر زاده ات م  یمن چ  ریتقص 
 گذاشت 

 

 صورت رحمان کرد  گفت   کی رو نزد صورتش

   شمیم لیکارت و پشت کردن بهم  دوباره خوار و ذل نیال اقل حرمتم رو نشکن با ا  یدوستم ندار اگه

من مادر پنج پسرت   یانکارش کن یتون یبازم نم یدوستت داره تو هر چقدر هم مقاومت کن روزهیف
 هستم 

   یعمر زندگ هی یعنی نیا
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 دیکش قیعم  یشونه اش گذاشت و نفس  یبرو سر

 

 گذاشت   وارید یکوچه  سر برو یک ی تار تو

   کردیم دیبا چه

 داشت  یخفگ   احساس

نرسه چطور جگر گوشه اش رو از خودش   یبی آس یکه به کس کردی موضوع رو حل م نیا دیبا  چطور
 که هنوز درد مرگ مادر رو هضم نکرده بود  یدختر روندیم

 

 و ادامه داد   دیانداخت اون با التماس دستش رو گرفت و بوس  روزهی به ف ینگاه

 برات سخته  یباش  نجایتو ا دونمیتنها صحبت کنم م دیبرو خونه بزار با صالح و خورش رحمان

 قانعشون کنم  دمیقول م بهت

 بزار تموم شه  یدوست دار یتو رو جون هر کس   برو

 

 سوختن چوب و دود تو فضا پر بود   یبو

 بود   دهیتخت دراز کش یبرو یمیکلبه قد هی یباز کرد تو چشم

 جا بلند شد   از

 داشت   ددر

 به بدنش کرد   ینگاه

 تخت گذاشت که از جا بلند شده   یلبه  یشده بود دستش رو برو یچ ی پ باند



 د ینبض راه خورش

276 
 

 افتاد   نیزم یبرو یوحشتناک یصدا با

 

 ت 

 

 تخت نشوند   یو دستش رو گرفت و برو دیبه سرعت بطرفش دو  ی کلبه باز شد و مرد در

 به صورتش کرد    ینگاه صالح

 و آفتاب سوخته   مهربون

 بلند بتن یداشت و لباس  شانیبلند مثل درو یشیر

 

 مهربون بهش زد و گفت   یلبخند

 باش پسر جان  مواظب

 مرگ پس گرفتم تو    یقدم هیرو تو  تو

 پر از زخم چاقو هست   بدنت

   یاستراحت کن  دیبا

 گمیم  یکه چ یفهمیم

 

   کردیهست باتعجب نگاهش م  یاون مرد چه کس شناختیکه نم صالح

کرد و برگشت   چیاز جا بلند شد و بطرف اجاق رفت و چند چوب داخلش انداخت و درش رو پ رمردیپ
 بطرف صالح و گفت  
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 اجاق خاموش نشه میمواظب باش دی سرده با یلیخ امشب

 

 داشت دست به پهلو برد   درد

 بهش انداخت کف دستش پر از خون شد  ینگاه و

صالح بود   یپهلو  یرو که برو یکه حواسش به صالح بود جلو رفت و پارچه ا رمردی زده شد پ  وحشت
 رو باز کرد و گفت  

   یتکون بخور دیگفتم نبا یدید

 زخمت هنوز بازه پسر  یجا

 

 سرت  یباال ارم ی دکتر خوب م هیفردا  یاری و دوم ب یرو تحمل کن  امشب

 

 گفت  فشیضع ینگاهش کرد و با صدا صالح

 کجا هستم  من

 

 کنارش نشست   رمردیپ

 صورتش افتاده بود   یآتش اجاق برو   یسرخ

 به صالح کرد  گفت   ینگاه

 خدا  ابونیب ته
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 کرد و گفت   یا خنده

  یبود ابونی تو ب ینجاتت داد بچه جون وگرنه امشب خوراک گرگها خدا

 خونت تمومشون رو خبر دار کرده بود  یبو

   دم یرسیم  رتریچند لحظه د اگه

  یتکه شده بود تکه

هر   یتا تموم کن ابونی رها کرده بودن تو ب یزخم   یکردم که ازت دور بشنتو رو با جون کی شل  ریتا ت ده
خوراک    یشب مهین کردنیفکر م  شدیم دایبوده کارش حرف نداشته چون اگه جنازه ات هم پ یکس
 قتل  زی تر و تم ینقشه  هی یگها شدگر 

 

   شدیم شتریانداخت درد پهلو و دستش هر لحظه ب ری سر بز صالح

 اومد  ادشی زیچ همه

 تو ذهنش مرور شد  زیچ همه

 

   ایو لع  دیافتاد خورش ادشی

  د یکش  ریت  شتریب  قلبش

 زده از جا بلند شد   وحشت

 برم    دیگفت من با و

 بچه جون.....  یگ یم یجلو رفت و دستش رو نگه داشت و گفت چ رمردیپ  رفتیم  جیگ سرش

   رنیگیده قدم نرفته گرگها با تنت جشن م یبگذار رونی کلبه ب نیپاتو از ا اگه

 که نهیبخاطر ا می راحت نشست  الیبا خ   نجایما  ا ینیب یم نکهیا
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 کلبه دارم   رونی بزرگ ب یدو سگ شکار من

 شه یشب عمرت م نیامشب آخر یتنها بر اگه

 

  دیچرخ یدور سرش م  اتاق

 سرش گذاشت   یبرو دست

 و دلبرونه  بایز ینظرش اومد با همون خنده  یجلو دیماه خورش  صورت

   دادیموهاش عطر بهشت م یبرد برو سر

 برم    دیگفت با آروم

 تنهاست  دمیخورش 

 

 تنهاست   دمیخورش 

  یزیبا خونر ی زخم یبود تن ستادهیسرش ا یباال رمردیتخت افتاد پ  یحال برو یگفت که ب  اونقدر
  دیشد

 صالح بود    ینفسها نیآخر دیشا

 داشتن  ازیبهش ن  شهیاونو دخترکش تنها تر از هم  دیتاب بود که بدوه به سمت خورش   یب چقدر

 هم رفت و تموم  یبرو  پلکهاش

 

 بود   هوشی ب مهین

 رو بزور باز کرد   نشیسنگ یپلکها
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 که سالهاست حرکت نکرده باشه   انگار

 شده بود   خشک

 دستش رو گرفته بود تو دلش گرم شد   یکی

   دیدیتار م چشمش

 پلک زد   دوباره

 بود  د یخورش  دیدیم درست

 خودش بوده   حتما

 اوردهیکه کنارش بمونه خبر دارشده و طاقت ن  اومده

 

 چقدر خوب شد   دمیرو ددلم تموم شب خوابت   زیعز یجونش رو نگه داشت و گفت اومد   یب دست

 کنارم  یهست که

 

 گذاشت و برگشت سمت در کلبه و گفت   نیزم یدستش رو برو اون

 بازم تب داره  اریسطل آب خنک ب هی بابا

 در کلبه رو باز کرد و خارج شد   رمردیپ

 رو بست و پتو رو بدوش انداخت و گفت    راهنشیپ

   یش یبخواب خوب م  کمی

 کردم    قیآرامبخش تزر بهت

 نبود    دشیخوب دقت کرد خورش  صالح
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 رو بداخل پتو برد  دستش

   کردیدرد م  قلبش

 به پنجره انداخت   ینگاه

 بود چشمش جون گرفت   دهیاتاق تاب یبرو  دیبود نور قشنگ خورش صبح

 به اطراف کرد   ینگاه

 صالح بود  یپاره   یدختر مشغول جمع کردن لباسها اون

   زد و گفت  یبه صالح افتاد لبخند نگاهش

 ر ی بخ صبح

 

 خدا رو شکر    یبهتر امروز

   یگفتیم  انیشب رو هذ تموم

خانمت    دیخورش  شی پ یبر یتونیم گهیتا چند روز د یحرفم رو گوش کن یاگه قول بد یندار یزی خونر
....... 

  یتکون بخور دیتکون خورد که بلندشه بطرفش رفت و بازوهاشو گرفت و گفت نه نبا  یبه سخت صالح
 ی کن یهات باز بشه حتما عفونت م  هیبار اگه بخ نیا

 

 برم   دیپس زد و گفت برو کنار من با ت ی رو با عصبان دستش

 

 دست بکمر زد و گفت   دخترک

 در رو نشون داد و گفت   تیچند قدم بعقب رفت و با عصبان   شهینم  تی حرف حساب  حال نکهیا مثل



 د ینبض راه خورش

282 
 

 برو   یتون یاگه م گهیبرو د ایب

 گفت    زهیبر یخودش چا یکه برا کردی آبجوش رو بلند م یکه کتر یسمت اجاق و در حال  برگشت

 اد یسرت م ییبه جهنم که هر بال یمالحظه ا یآدم ب عجب

 

  دهیحرف گوش نم  یراه بر  یتونینم گمیم یچ هر

 برو ....... خوب

 همراه سطل آب وارد کلبه شد    رمردی کلبه باز شد پ در

 کرد و گفت   نگاهش

 الزمش ندارم بابا جون ببرش   گهید

 بره   خوادیآقا م نیا

 واه چه پر مدعا  واه

 

 با خشم نگاهش کرد و گفت   صالح

 برم   دیبا رم یاگه بم  یحت

 کردم   کریدر و پ  یب  یشهر  یو فرزندم   رو تک و  تنها آواره  زن

 وقت از دست دادم   یل یبحال هم خ تا

 

 برم تو رو خدا  دیکن  کمکم

 کنم یرو هرگز فراموش نم   یخوب نیا
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 یا قهی و بفکر فرو رفت و بعد از دق دیکش  قیعم یگذاشت و نفس نیزم یسطل آب رو برو  رمردیپ
 گفت  

 کدوم شهر هست   زنت

   نی تر کیبا نزد نجایا

 کمه کم سه ساعت فاصله داره روستا

 

وقت   چیه گهیو د یبلکه ممکنه تو راه تموم کن  یرس یهرگز بهشون نم تیوضع  نیهر صورت تو با ا در
   ین یاونها رو نب

   یاندازیفکرت رو بکار  ب دیبا پس

  یری بگ میدرست تصم و

و    یناکرده  تموم کن یراه خدا یتو نکهیا ایدنبال زن و فرزندت  یخودت بر یو با پا یخوب بش  نکهیا
 ...... امتیبه ق وفتهیب  دارتید

   گمیخودت م یبرا من

   ستین یسر ظهره تا غروب راه االن

 ر ی رو بگ متیتصم

 

 برم  دینشست و گفت با  یقلبش گذاشت و بسخت  یدست برو صالح

 زن و دخترم هستن    بینامرد تو تعق چند

 خواره دارم  ری دختر ش هی من
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 منتظرم هستن شهیپناه تر از هم   یو حاال اونها ب امرور

 

 داشت   یکه چشم از پنجره برنم  یکس ی برا  یو پر از نگران یبه کند گذشتندیم  روزها

 تحمل دوباره خوب شدن یبرا یو ناچار یبود و ذره ذره نگران صالح

 

   شمردی ها رو م هیو ثان گذاشتیم واری سر بد چقدر

   زدیدلش فقط خدا رو صدا م تو

   گفتیلب م  ریز

   یتون یتو م دونمیم

 عشقم  یوقت جانزن  هی

 افتادم   ری گ ایدن   یو وحشت زده  کیتار  یگوشه  نیتو ا من

 

  کردیو صبر م  دیکشیم آه

   کردی تو دلش مرور م چقدر

   زمیبخاطر تو لب باز نکردم عز دیخورش 

 و فقط تحمل کن ...... فقط

 خودش بره دنبال نفسش   یکه بتونه باپاها یبود ومنتظر روز یشکارچ رمردیپ ی همخونه

 

  گذشتنیم یها بسخت  هیثان
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 صبر براش قشنگه   نیکه آخر ا دونستیاون م و

 شدیز آرامش م و قلبش پر ا  دیکش یرو در آغوش م ای و لع دیخورش  اهاشیتو رو بعد

 

 مهربون  یشکارچ  رمردیپ

   رفتی و به دشت م گذاشتیاونو تنها م روزها

 اون عارف رو دوست داشت   یپاها یصدا چقدر

 مرد عاشق بود   نیا یاندازه  شدیم مگه

 بود  یو نامش شکارچ زدی که شکار نم یکس

 

 گرده   یبرم یکه دست خال دیدیاونو م روزها

که صالح از چشمهاش   ومدی ن رمی گ یزی امروزم چ گهیو با لبخند م گذارهیکلبه م یتفنگش رو گوشه  و
 دشت رو بزنه  یها  وونی ح ادی  یبشر دلش نم نیخوند که ا یم

 

   کردندینشست و باهم درد دل م یو کنار صالح م  کرد ی دم م ییچا هی بعد

   رسوندی که صالح رو به اوج آرامش م یکار

 بود  یکه تموم نشدن  زدی قشنگ حرف م اونقدر

 

از   دیپر از خر یبا دست شهیو مثل هم  زدیبه اونها م یکه تو شهر دکتر بود سر رمردیروزها دخترپ  یبعض
 نشست پانسمان    یکنار اونها م  یومدت شدیم ادهی پ نشیماش
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گشت   یرم با پدر مهربون و خوش قلبش ب یخنده و شوخ  یو بعد از کل  کردیصالح رو عوض م یزخمها
 ش یسر خونه و زندگ 

 

 هفته گذشت و صالح کم کم سر پا شد   دو

 مردم شهرش   ی  نهیپر از ک  یزخم و دل ی پر از جا یبا تن  یمرد

 تو دشت و کوه  چهیکژال بپ ن یماش یروز صبح چشم براه بود که صدا اون

 زده بود ....... ابونی از صبح به دشت و ب  رمردی صبحانه هم نداشت پ ل یم یحت  

   دیکه به وسط آسمون رس آفتاب

خوشحالش کرد که   شدیکه از دور بلند م یو رد خاک ابونیتن ب یکژال برو نی ماش یچرخ ها یصدا
 ادیداره م

 

 خوند یکه لبخند زنان اونو م  دیرو د دشیرو به آسمون انداخت وسط ابرها خورش نگاهش

 

 و نگاهش کرد   ستادیا یخوشحال با

 شد  ادهیبزرگش پ  نیلبخند به لب دست پر از ماش شهیهممثل  اون

 صالح انداخت و گفت  ی به سر تا پا ینگاه یاومد و با خوشحال  جلو

  یراه افتاد  نمیبیم

 لجباز بد اخالق   پسرک

 گذاشت   نیزم یرو برو لشیکرد و وسا یا خنده

 انداخت و گفت   ری سربز صالح
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 حق با شماست   سالم

 و چشم براه ..... بداخالق

 

 تعجب نگاهش کرد و گفت چشم براه   با

 سرتکون داد و گفت   صالح

 گردم  یبا شما برم امروز

   دیانداخت و گفت البته اگه اجازه بد ری شرم سر بز با

   یشو دار یآمادگ  یکن یفکر م  یعنیشد و گفت  نهیدست بس کژال

  یهنوز کامل خوب نشد تو

   صالح

 نشست و گفت   یصندل   یبرو

 قرارم  یخوبم فقط ب من

 برام موندن مثل مرگ شده   گهید دیدونیم

 برم .....  دیبا

 کردم    رید یل یبحال هم خ تا

 برد و گفت   فشیدست به ک کژال

 ازت بپرسم  تونمیاومده م شی سوال برام پ  هیاما  یجور راحت  هر

 نگاهش کرد وگفت البته ..... صالح
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 آورد و گفت   رونیب  فشی دارو از ک یمقدار کژال

   یکردیناکرده تموم م یاون روز خدا اگه

 ....  یدو هفته فقط به رفتن فکر کرد نیتو ا کردنی و فرزندت چکار م زن

 آوردن  یزخم ها از پا درت م  نیناکرده ا  یفرض کن خدا خوب

   یوقت چ اون

 و گفت   دیکش  یآه صالح

 ..... زانمی که نبودم خواست خدا بود و خودش نگه دار عز اونوقت

رو بهم داده اگه  زمی ازعز یبان یپشت  یکردن داده پس هنوز هم وقت برا یبهم مهلت زندگ یوقت  یول
 وقت تلف کنم خطا رفتم

 

 نگاهش کردو گفت   کژال

   یعاشق  هی واقعا

   برمت یخودم م  با

 نه .... ایگرده  یپدرم هم امروز همراه ما برم  نمیبب دیبا

 با تعجب نگاهش کرد و گفت   صالح

   کنهی نم یزندگ  نجایپدرشما ا مگه

 کرد و گفت   یخنده ا کژال

 تموم سال تنها بود  شهیم مگه

  زنهی م ابونیبار به کوه و ب هیهر چند وقت   حی تفر یفقط برا پدرم
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 ا

 

   یرس یکرد و گفت امروز به دلدارت م  یا خنده

 ی صبر داشته باش کمی  دیبا فقط

 

 کرد ی فکر م زانشیبه آغوش عز دواریصورتش رو تو دستهاش پنهون کرد و ام صالح

 

 شد   رهی و کنارش نشست و به افق خ اومد

 نگاهش کرد و گفت   صالح

عاشقانه کوه و دشت رو دوست داره و با عالقه   نقدریاون ا کنهی نم  یزندگ نجایکه پدرتون ا دونستمینم
 کنه  یشهر زندگکه باورش سخته تو دود و دم  زنهیبه دلش م

 

 داره پسر جون   ل یو گفت دل  دیکش قیعم  یآورد و نفس  رونیکفشش رو از پا ب  کژال

 نگاهش کرد   صالح

   داشتیبودو چشم ازسر کوه برنم  دهیچی پ شونشیپر یتو موها باد

 گفت   آروم

   یکن یشون زندگ ای و ر رنگی از عمرت رو بدور از آدمها و ن یباشه قشنگه که چند روز یهر چ  لشیدل

 تره به خدا  کیپله نزد هیخودش  ییتنها
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اونقدر   شهی م کی و هوا تار نهیشی کوه م یقله  یآفتاب رو یوقت یچ  یعنیآرامش  یفهم ی تازه م نجایا
 که وصفش سخته ارهیبوجود م یقشنگ یلحظه 

 

 و گفت   دیخند کژال

   کنمی م یهمراه پدرم بدور از جنجال شهر با آرامش زندگ یچند روز رهیگیاوقات دلم که م یگاه

   ستیهم خوب ن  ییهمه تنها نیا گمیباخودم م ییوقتا هی اما

 

 رو از دست داد   نشیتر زی دشت و کوه عز نیتو دل ا پدرم

 گرده یخودش م یگمشده  ی مهی بدنبال ن  نجایسخته اما با اومدن به ا گفتنش

 

   ارهیدرد پدرتون دل آدم رو بدرد م ی قصه  دونمیتکون داد و گفت م یسر الحص

و    ستین یطور نیکه ا دمیپدرتون فهم یاما با حرفها بهی خودم پر از فراز و نش ی زندگ کردمیفکر م  من
 خودشون رو دارن یآدمها هر کدوم قصه 

 

دادم  یاگه اجازه مرخص  نمی زخمهاتو بب یداخل کلبه تا جا یبهتره بر گهیو گفت بسه د دیخند کژال
 وگرنه که    یی ایهمراهم ب یتونیم

 برسم  رازیتازه اگه به ش وفتمیامروز راه ب دیو گفت نه تو رو خدا با  دیخند صالح

 شدم   کی نزد یخودمون کم یروستا به

 فاصله دارم  زانمی از عز ایاون سر دن من
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دنبال    یبر یطور نیا ستیدرست ن دمیدست لباس هم خر هیات کلبه رو باز کرد و گفت بر در
 همسرت  

 بچه جون  ترسهیم نهیرو بب  تو

 و وارد کلبه شدن   دندیدو خند هر

 

 بود  دهیرس مهیبه ن  ظهر

 شد  نشیسوار ماش کژال

 گفت   کردی به پدر انداخت که کنار کلبه نشسته بود و تفنگش رو پاک م ینگاه

 دنبالت بابا جون  امی ب یک

 بود گفت   بنی که سرش پا همونطور

 دنبالم   ایهستم بعد ب گهیدو سه روز د تا

 جا بلند شد و بطرفش رفت و گفت   از

 برسونش   یی جا هیتا  زمیعز کژال

 داره نه راه بلده ....... یپول نه

 

 کرد وگفت باشه نگران نباش  حواسم بهش هست   یا ندهخ

 اومد  رونیمرتب از تو کلبه ب     دهیلباس پوش صالح

 خانمت  دیخورش   شیپ یبر یو گفت حاال آماده ا دیخند کژال
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 گفت .....  د یرو تو دستهاش گرفت  بوس رمردی اومد و دست پ جلو

 تونم جبرانش کنم   ی نم یزیچ چیکه با ه د یبهم لطف کرد اونقدر

 

 شما هستم  ونیرو مد  میعمرم زندگ من

 تموم محبتهاتون هستم یکه زنده هستم شرمنده  یتا زمان   شهیامروز بلکه  هم نه

 

  دمیکه کش یبخاطر تموم کج خلق هام تموم آه ناله هام در اثر درد دیببخش منو

   دینداشته باش ازین  یوقت به کمک کس چیه دوادمیام

 شما شدم  کیکوچ یکفتر جلد کلبه   شهیتا هم من

 

 و سر صالح رو  نوازش کرد و گفت برو پسرم خدا بهمراهت .......  دیخند رمردیپ

 ..... ییایب دارمیبهمراه زن و فرزندت به د خوامیبار م  نیا

   یکوچولو ایباشه من منتظرم که لع ادتی

 نمی تو رو ب یعسل چشم

 

 نره ........  ادتیکه دخترکت تو آغوشت باشه  دارمیبد ای ب یوقت

 

 شب  یها  مهی بود و ن  کیشد هوا تار ادهیپ  نیماش از
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 خونه انداخت و گفت   یکاهگل واریبه د یو نگاه  دیکش یا ازهیخم کژال

 جاست  نیهم

 

 تکون داد و گفت بله  یسر صالح

 د یدر رفت و کلون رو چند بار کوب بطرف

 

 در انتظار بودند   یمدت

 نگاهش کرد   کژال

  شدیتو کوچه کمرنگ و پر رنگ م  فیبود و نور چراغ برق ضع  کیتار کوچه

 گفت   آروم

   دنیخواب

 شهر  میبرگرد  بهتره

 

 انداخت و گفت   واریبه د  ینگاه صالح

 صبر کن  کمیشما   کنمی حلش م االن

 

خش   یهاش گذاشت که ازش باال بره که ناگهان در با صدا یکودک  یشگیهم  یو  جا وارید یبرو پا
 باز شد  یدار
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 اومد   نییپا

 خواب آلود به کوچه نگاه کرد   یبا چشمان مادر

 رو باور نداشت   دیدیکه م یزیچ

 و گفت   دیچشمهاشو دست کش دوباره

 صالح .....   یخودت

 صورتش افتاد  یجلو اومد و نور چراغ برو اون

 ن داد و گفت  زد و سر تکو یلبخند

 ...... خودمم

   شدیتو دستهاش بود اونقدر خوشحال نم  ایلحظه اگه دن اون

 ذوق بطرفش رفت و تو صورتش نگاه کرد و گفت   با

 قربونت برم مادر   یاله

   یکجا بود یبرگشت

 شکرت   ایخدا

 صورتش روانه شدند   یبرو  اشکهاش

 زم یلرزون گفت برگشتم عز ییبغلش کرد وبا صدا صالح

 

  دهینگاهش کرد که مطمئن بشه درست د دوباره

 رو خوب نگاه کرد   صورتش

 گفت   یرو به آسمون برد و با زار دستش
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 شکرت .گفته بودن که ...... ایخدا

 منه  یهم برا اهیلباس س نیحتما ا  دونمیو گفت م دیحرفش پر  ونیم صالح

 بغضش رو قورت داد و گفت   مادر

 ....... ابونیپخش کرده بودند که زبونم الل گرگها تو ب نجایا یبغل  یفر از روستان چند

 امانش نداد   هیگر و

 کرد   هیگر یها  یپسرش گذاشت و ها ی نهی س یسر برو و

 سرش رو نوازش کرد و گفت من خوبم مامان  صالح

 و سالمت   سالم

 

 

خودش و پدرش   ونیو نفس دوباره ام رو مد میکه زندگ یمهمون خسته از راه دارم کس هیمن  مادر
 هستم 

 استراحت کنه  کمی دیداخل اون با  میبر  بهتره

 

  نه یکوچه دقت کرد که خوب بب یکی تو تار مادر

شد   ادهیپ نشیاز ماش  کردینگاه م ی مادر و پسر یعاشقانه  یکه تا اون موقع ساکت به لحظه ها کژال
 و بطرف مادر صالح رفت و سالم گفت 

 

 چادرش اشکهاشو پاک کرد و گفت   یزد و باگوشه  یلبخند مادر

 بفرما بفرما داخل   یدخترم خوب  سالم
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 ببخشه  ریکه جون پسرم رو نجات داده خ ی به شما و هر کس  خدا

 

 اتاقش رو آروم زد   در

 تو اتاق تنها بود   کژال

   کردی نگاه م  واریبه در و د و

 داخل   دییگفت بفرما  ومآر

 انداخت و گفت   ری سر بز صالح

   دیاستراحت کن کمیبراتون جا پهن کرده بهتره  مادرم

 داد و گفت   لش یتحو یلبخند کژال

   دیدار یگرم و مهربون یخونه  چه

 کنهی م یرو برام تداع  تیم یصم ایدن  هیشما  یخونه  صالح

 

 گفت   ری سر بز اون

  رسهی پدر شما نم یشکار یکلبه  یباشه به  پا یم ی چقدر گرم و صم هر

 استراحت کنه  ی و اون به اتاقش رفت که کم   دندیدو خند هر

 زد  نی ریش  یرو باال برد وبا  لبخند  ینفت یبخار یمادر و اون شعله  شی برگشت پ صالح

 

 پاهاش و گفت   یرو

 دلم برات تنگ شده بود  زمیپاهام عز یسر بزار رو ایب
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 عمرم رو از خدا گرفتم  هیهد نیبهتر امشب

 

 شاد نگاهش کرد و گفت   یبا لبخند صالح

 دلم برات تنگ بود  منم

   دیکشی پر م ایو لع  دیتو و خورش  یبرا دلم

 صبح که رفتم و از خونه رحمان آوردمشون......  حاال

 شه یهم یبرا میری خراب شده م یروستا  نیباهم از ا  ییتا  چهار

 

 لب خشک شد و سکوت کرد   یلبخندش برو مادر

که آدرسش رو داده  ییجا  تییپسر دا  یبه صورتش انداخت و گفت رفتم به خونه   ینگاه صالح
 پنهون شدن  یرو روانه کردم برا دیخورش یبود

 شکنجه شدم اما لب باز نکردم   یلی خ مادر

 ار و دسته اش برسه  بدست حسام و د  دیکه خورش مبادا

   زنهیدلم براشون پرپر م  دونهیم خدا

   امروز

   دمیبود  که بخونه شون رس غروب

   شیبرگشته خونه پدر دیدر وگفت که خورش   یاومد جلو همسرش

 ره ی** رو بگ یبرادر زاده  یکه حاج رحمان بالخره تونست جلو  دمیفهم
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 خوشحالم    یلیخ

 گشتم   یامشب  به روستا برم یوقت

   دارشونی که برم بد زدیپر م دلم

 گفتم اول مادر ...... اما

 صالح رو نوازش داد و گفت   یتلخ کرد و موها یخنده ا اون

 دلت مادر .... یبرا رمی بم

 د یبغضش ترک و

 

 به صورتش کرد و گفت   ینگاه  یمادر بلند کرد و با نگران یزانو یسر از رو یبا نگران  صالح

 شده   یزیمادر چ 

 گهیخوبه برگشته روستا د دیخورش 

 

 نگاه کرد جرات حرف زدن نداشت  نیبزم مادر

 کرد یتو نگاهش بود که قلب صالح رو هزار تکه م یغم

 

 بازوهاشو گرفت و گفت   صالح

 و دخترم سالم هستن  دیحرف بزن تو رو قرآن بگو که خورش مادر

 که ....... بگو

 



 د ینبض راه خورش

299 
 

 منتظر و نگران پسرش انداخت و گفت خوب هستن مادرخوبن   یبه چشمها ینگاه

 راحت   التیخ

 

فکر کردم   دی مادر با بغضت دلم ترک  ینشست و گفت منو کشت نیزم  یو برو دیراحت کش   ینفس صالح
 سر شون اومده ییبال

 

  دادیاش م دهیبه پسر از راه رس یبر بدخ  دیشب بود نبا یها  مهیجا بلند شد ن  از

 انجام بده د یدونست چکار با ینم

 

  میاتاق رو خاموش کرد و گفت بهتره بخواب  چراغ

  می زنی با هم حرف م صبح

 تو رخت خواب رفت و چشم بست   یفور

 بهتر بود   یطور نیا

   ارمشونیو م  رمی صورتش انداخت و گفت صبح م  یو پتو رو برو دیدراز کش  صالح

  شهیراحت م المیخ گهید

   دیپشتش لرز مادر

   شدیبد م یل یخ  ستین  ایو لع  دیاز خورش یکه خبر دیدیو م رفتیصبح زود م  اگه

 ازش سر بزنه  یبود هر کار ممکن
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از  شهیهم  یو اونو برا  گفتیرو به پسرش م قتیحق  دیجا بلند شد و دوباره برق رو روشن کرد با از
 کرد یدور م  دیخورش 

 

 اذان  صبحه گهیو گفت مامان بخواب  دو ساعت د  دیکش رونی با تعجب سرش رو از پتو ب صالح

 

 زانو زد و کنارش نشست   کردینگاه م رهیبهش خ  مادر

 رو گرفت و گفت   دستش

 ازت دارم   یخواهش  هیمادر  صالح

 ی بحرفم گوش بد یدیم قول

 

 و گفت تو جون بخواه قربونت برم   دیدست مادر رو بوس  اون

 و گفت   دیرو از پسرش دزد نگاهش

 اونم دست تنهاست   هی مرض شیمدت پ هی می صبح با هم بر ای ب مادر

 داره....... گناه

   ستین یحرف   میشونه باال انداخت و گفت باشه بر صالح

 ارم یرو هم با خودم ب  ا ی و لع دیخورش  دیبا اما

 

   انیو دخترم ن و زن  امیکه من ب  شهینم خوب

 استرس داشت   مادر
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 رو محکم فشرد و گفت   دستش

 زم یعز  یرو فراموش کن دیخورش شهیهم یبرا دیبا

 

 با تعجب به دهان مادر چشم دوخته بود  صالح

 لب حرف مادر رو تکرار کرد و گفت فراموش ......... ریز

 

 مسخره وار کرد و گفت   یخنده ا بعد

 ها ....... یکنیم  یشوخ

 هستن چطور فراموششون کنم ایو لع  دیجونم عمرم تموم نفسم خورش شهیم مگه

 

کالم   نیطاقچه قرآن رو برداشت و بطرفش رفت و بدستش داد و گفت تو رو ا  یبلند شد  از رو مادر
   ری بگ میخدا بزار حرفم تموم شه  بعد تصم

 تو جاش نشست   صالح

 حرف بزنه   ترسهیمادر م  دونستیم دیلرزیم پشتش

 کم آورده بود  نفس

 

 رو تکون داد و مادر ادامه داد  سرش

 کردند   دایرو پ دیخورش  یجا  اونها

 بودن   بش یاز همون اول تو تعق اصال
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 پنهون شد...... میییکه دو سه روز خونه پسر دا نیهم

سر و صدا همراه آدمهاش   یداد که  حسام گفته ب  غامیپ   دیبدر خونه شون رفت و به خورش  یکی
 برگرده روستا  

 عموش رفت   یهم به ناچار همراه اونها برگشت و بخونه  دیخورش 

  کنهیم  یکه اونجا زندگ هیچند مدت االن

 رحمان هم بخونه خودش برگشته  حاج

 بفهم حرفامو  یکن  دایپ  یبهش دست رس یتون یماره نم یتو لونه  دیخورش   صالح

 

 یکرد یوباره با جونت بازدنبالش د یبر ییبخوا اگه

 

  گمیم  یکه چ یفهمیم

 رفتم راهم ندادند  دارشی بد شی چند روز پ من

   نمیرو بب ای لع یحت

 میتوکل رو ندار  ی فهیقدرت توان مقابله با طا ما

 

 اومد  ینم  رونی ب  نفسش

 حس شده بود   یب

 شونه هاشو تکون داد و گفت   مادر

   زمی عز یخوب صالح
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 بکش قربونت برم   نفس

   یکن ینگرانم م یدار

 مادر کرد و گفت   یبه چشمها  ینگاه اون

  کنهیم  ی......اون حسام**زندگ یاالن تو خونه  دیخورش یعنی

 دوخته بود ناگهان از جا بلند شد و بطرف در رفت   واریبد چشم

 بطرفش و دستش رو نگه داشت و گفت کجا   دیدو مادر

 فت  کرد و گ  یعصب یخنده ا صالح

 ارم یزنم رو ب  رمیم

 

   یبر زارم ی و گفت نم دی محکم چسب  بازوهاشو

   یرو فراموش کن  دیخورش  دیبا ادیم  ییبال هیسرت  دوباره

 به صورت مادر کرد و گفت فراموش کنم  ینگاه

 حالت خوبه   مادر

 زنم     یگیبهم م یدار

  ناموسم

 کنم  گرانید  میرو تقد  میزندگ همه

 نه یهم منظورت

 

 دوباره از دستت بدم ..... خوامیاما نم گمیدارم م یچ دونمیرو تکون داد و گفت نم  سرش



 د ینبض راه خورش

304 
 

 ..... کننیآب م  ریدوباره سرت رو ز یاونها بفهمن که زنده هست اگه

 دلم ...... زی عز یندازی خودت رو تو درد سر ب  دینبا

 مسخره وار خنده کرد و گفت   صالح

 سر   درد

 مادر   نی چاقو رو نشون مادر داد و گفت خوب بب یزخمها یجا رو باز کرد و راهنش یرفت و پ  عقب

 نشونت بدم  خواستمینم

   دهیزخمها  بخاطر خورش  نیا نیبب  خوب

   وفتنی زن و دخترم بدست اون نامردا ن نکهیو فقط بخاطر ا فقط

 بالش بگذارم و بخوابم  یحرف سر برو  نیا دنیبا شن  ییخوایازم م االن

   دم یفهم نکهیا با

 یی خوایم نویتو خطره تو   ا ناموسم

 هستن  یزخمها چ  نیمرگم رو بده ا ایو گفت خدا د یلرزون بدن پسرش رو دست کش یدستها با

 تو چه کردن مادر   با

 زم ی برات عز رمی بم

 

 راتشونی کرد و گفت خدا از سر تقص هیسوخته گر یو با دل  دیفرزندش رو در آغوش کش یزخم  بدن
 ام چکار کردن   با جگر گوشه نی نگذره بب

اگه شده خودمو هالک  یبر زارمیدر نشست و دستهاشو باز کرد و گفت نم یپاک کرد و جلو  اشکهاشو
   یبر دمیکنم اجازه نم 

 باز شد و کژال آروم گفت   یلحظه در اتاق بغل همون
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 داخل  امیاجازه هست ب  د یببخش

 

 بطرفش رفت و دستهاشو نگه داشت و با التماس گفت   مادر

 بگو  یزی چ هیتو  دخترم

 خودشو بندازه تو دهن گرگها   خوادیم

   کننی کشنش بخدا که بهش رحم نم یدفعه م نیا

 با بچه ام چکار کردن   نی بب ایب

 ..... رهی نم  ییمادر رو تو دستهاش نگه داشت و گفت نترس مادر اون جا ی کرده  خیدست  کژال

 به صالح انداخت و اشاره کرد که  حال مادرش خرابه    ینگاه

   دیآروم باش کمی نشوند و گفت بهتره  نیزم یگرفت و برو  دستهاشو

 ......  دیلرزیم مادر

 رو به طرف صالح دراز کرد و گفت   دستش

 نرو مادر تو رو روح پدرت منو نترسون  نجایا ایب

 فکر کنم مادرتون فشارش باال رفته ......... اری منو ب فینگاهش کرد و گفت شما برو ک کژال

 ...... شیو نه راه پس داشت و نه راه پ  کردیبه مادر در حال احتضارش نگاه م یدیبا ناام صالح

  اره یکژال رو ب ی نهیمعا  فیناچار رفت که ک به

 میری بهتره باهم بم یریدنبالت اگه قراره بم  امیم ایها بخدا تا اون سر دن یصداش زد صالح نر اون

 

   زدیاتاق شد  مادر تند نفس م  وارد
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  خوردی بغضش رو فرو م و

 گذاشت و به سر نوشت نامعلوم و شوم خودش فکر کرد.....  واریاتاق نشست وسر بد یگوشه  بناچار

 صالح بود  یتموم شده   یداشت زندگ قتی که حق یزیچ

 

 شبه شد  هیبراش  دنشونیدوباره د دیو ام ایو لع دیدر آغوش گرفتن خورش یتنگش برا دل

 .......  آرزو

بود و قلب عاشق    یحسام زندان یبلند خونه  یوارهایپشت د  شی عشق تموم زندگ دشیخورش  حاال
کاش که تو   یو تو دلش هزار بار به خودش لعنت فرستاد که چرا زنده مونده و ا  سوختیصالح م
 د یدیروزها رو نم   نیو ا شدیخوراک گرگها م ابونیهمون ب

 

 هاش آروم گرفت و بخواب رفت ......  یتاب یباتموم ب مادر

 راه رفت و راه رفت و فکر کرد  صالح

 

 گذشت   مهی از ن شب

 ب و  مرغ ش یکوکو  یخلوت و صدا  اطیح

 اهیآسمون س دل

 

 اومد   یاشک به چشمهاش نم  گهید

 حوض نشست   ی لبه

 آب افتاده بود  یمهتاب برو عکس
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 لحظه و تموم خاطراتش دوباره مرور شد   نیافتاد آخر ادشی

 و خبر اومدن حسام   روزهی از رفتن ف بعد

 قرار   یدو اونشب ب  هر

 کردند ی فکر م شونی نجات زندگ دیخونه به هزار راه نرفته و ام تو

 

 قرار بود   یب  دیخورش 

   ستین یکه راه نجات  دونستیم

 قرار بود ..... یهم ب  ایلع اونشب

 کردن ..... هیکرد و پشت در نشست و شروع کرد به گر بغلش

 و گفت    دیکوب واریبهش انداخت سر بد  یدر مانده نگاه صالح

 دروغ گفته  روزهی ف دیشا

  میکن  نانیبه حرفش اطم د یما نبا زمیعز دیخورش 

   دیخورش 

 زد و گفت    یپوزخند

 بار نه ......... نیا نه

   دادیکه داشت به حرفهامون گوش م دمید واریبلند پدرم رو پشت د ی هیسا من

   صالح

 نگران توام  ستمینگران خودم ن گهیبار د نیا
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   ارهیبه سرت ب  ییهر بال تونهیرحم م  یکه اون ب دونمیم

 تو راه  یخبر یعنیپناه برد  روزهیو به ف  رونی بابا از خونه زد ب  یوقت

   گفتمیدلم همش م تو

 ....... دیو پسرش رو بخش روزهی ف یراحت نیچرا بابا به هم آخه

 نداشت   یا گهیراه د نگو

   دیدخترش د یکار رو در آوارگ  ی چاره

 گونه هاش روانه یبست و اشکهاش برو چشم

 شدند  

 

 اومد قلبش بدرد  صالح

 رفت و بغلش کرد    بطرفش

 تاب شد   یب  شتریمادرش ب یاشکها دنیبا د ایلع

   زمی عز یکن  یم هیگر یدار ینده وقت  ریگرفت و بلندش کرد و گفت به بچه ش دستهاشو

  ید یهر دومون رو  آزار م  یطور نیا

 ره ی آروم بگ  دیشونه هاش گذاشت و تکونش داد تا شا یرو بغل کرد و برو ایلع

 

 از دست دادن صالح براش مرگ آور بود ..... دیترسیم ییبه زنش کرد که از جدا ینگاه

 چونه اش رو نگه داشت و گفت  ریز
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   دیخورش 

  میکن ی باهم فرار م صبح

 نباش   نگران

 زنش رو پاک کرد و گفت   یغمزده  صورت

   زمی نکن عز هیگر گهید

 برمتون یخودم م رهی برات بم صالح

 

 شو نشون داد و گفت   یخال  یسرش رو بعالمت تاسف تکون دادو دستها دیخورش 

 با کدوم پول   کجا

   میکجا بر صالح

 بچه   هی با

 م یکن  چکار

 

 فرو رفت   بفکر

   شدیم ونهید داشت

 قرار بود   ی شب که ب نیهم مثل

 شونه هاش گذاشت و راه رفت   یرو برو ایلع

 راه رفت   و
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 بود   دهیدو خواب از چشمشون پر هر

 بهش کرد و گفت   دانهینا ام ینگاه

   زمی ساک لباس جمع کن عز هی

  کنمیم یفکر هی خودم

   دیخورش 

   یقرار یب  با

 و مشغول جمع کردن لباس شد   ختیر اشک

 اومد  یدلش بدرد م کردینگاه م یاز خونه پدر یهر در به

 خاطرات قشنگش با مادر   

 شاد    یروزها اون

 رها بود  یدخترک دیچرخ یو م  دیرقص یم که

 

 ..... کردیم  یها دهن کج یبه تموم دلتنگ یاز سر دلخوش  شاد

 

دختر نکن   زدیسرش داد م تی و پدر با عصبان   دیپریبا سر و صدا م نیزم  ریپشت بوم و ز یپله ها از
..... 

   یباش نیسنگ  کمی ییخوایم یک

 گفت    یو م  دیبوس  یو م دیکش  یلپ بابا رو م اون

 سبکم بابا جونم ...... من
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 خط قشنگت تنگ شده   یبرام سر مشق عشق بزار که دلم برا حاال

  گهی و عشق م  یمست یبابا جونم اون که از م سی از عطار شعر بنو برام

 بابا    دمیخورش من

   شمیجا بند نم هی

  یبا شاد خوادیدلم م همش

 کنم  یطونی بچه ها ش مثل

 

 خونه نگاه کرد یوارهایو به در و د ختیر اشک

 درشت و براق......   ینشسته بود با همون چشمها یمادر ش انگار پشت پنج در ایلع

 ....  دیخند یو م  کردی خوشگلش نگاه صورت دخترکش م و

 هاشو پاک کرد و گفت  اشک  بانهی با پشت دست غر دیخورش 

 برم .....  قربونت

از شهر   کنهی داره فرار م  رهیداره م دیخورش دنتید  امیتونم ب ینم گهیجوون و خوشگلم د مامان
 خودش از تن خودش  

 خودش  یدست برادرها از

 

   ایلع مامان

 کردم یم هیوگر گذاشتمیشونه هات  م یتا سرم رو برو یبود کاش
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   دیپشت بوم رس یصبح که برو یدیسپ

   کردی بود و به خونه نگاه م ستادهیا اطی ساک بدست تو ح دیخورش 

 رو تو بغلش پنهون کرد و گفت   ای لع صالح

 ...... گهید ایب

  دیبه سر بوم کرد و خودش رو د یو نگاه برگشت

   دوختیچشم م ریو به آسمون کو کردی م زونی که سر بوم پاهاشو آو یوقت اون

   دیصورتش کش  یرو برو  چادرش

 رو بست و بدنبال صالح براه افتاد  در

   رفتندیخلوت کوچه هر دو با سرعت م  تو

 که زودتر از اون جا دور شن  دیکشی دستش رو م صالح

 

 ذهنش مرور کرد  تو

صفت حسام   وونیح یرو به دار و دسته  دیخورش یو جا دیاونها رو د یاون وقت صبح چه کس چرا
 خبر داد

 

   شدیم ونهید داشت

 انداخت   یآب نگاه به

   تی عصبان با

 شد   سی به حوض آب و تموم لباسش خ  دیکوب مشت



 د ینبض راه خورش

313 
 

 رو فرو خورد  گفت خدا ازت گله دارم کمکم کن  بغضش

 

 شد   سی خ اطی زد به آب که تموم ح اونقدر

 بدرد اومد   دلش یهمه درماندگ  نیا کردازی بود از پشت پنجره نگاهش م داریب کژال

 و گفت   ستادیا وانیاومد و سر ا اطیح به

   یهست چارهیهمه ب نیدونستم  ا ینم

 بود   سی برگشت تموم صورتش خ صالح

 جا بلند شد و گفت   از

 چاره  یب

 هستم   چارهی من ب  یگیراست م  آره

 درمانده هستم  من

 کمکم کن خانم دکتر  تو

 

 باال انداخت و گفت   شونه

   ستیقاموس ما ن در

 ...... هیگر

که  یو بخاطر کم کار میکن ینگاه م رمونی ساکت به تقد ای میکنیحلش م   رتی رو با اراده و غ  یکار ای
  میخور یافسوس نم  میکرد

 کرد  هیخاندان  رتیغ
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 ...... نهیهم به

هست که  یهمون ضعف ی نشونه  یکنیو بخدا گله م یدیکه تو از خودت ضعف نشون م نیا
 گفتم..... 

 و برو دنبال زن و فرزندت  ستیبلند شو و مردونه رو پاهات با ازجا

 

تنش تحمل کرد و   یدهها زخم رو برو شی که بخاطر عشق زندگ  ستین یدر شان مرد یو زار هیگر نیا
 ناموسش رو لو بده  یلب به اعتراف باز نکرد که جا

 ی ترس یکه از مرگ نم تو

 

 و محکم تر فشرد  گفت  مشتش ر  صالح

با غرور نگاهش کرد   دمکژالیداشتم از مرگ ترس یزیو خونر  یبستی زخمهامو م  یداشت  ینظرت وقت به
 و گفت  

 ........... نه

 

 سمت در و گفت   برگشت

 مادرم بگو اگه بمونم شکستم   به

 بگو    بهش

 گفت   صالح

 سرنوشتم باشم  می تسل که بدبخت و باخته  یتا زمان  یکن یبهم افتخار م   شتریب  ینطوریا

 گردم  یدنبالشون و بدون اونها برنم رمیم من
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   دیرس اطی رو باز کرد و به ح در

 

 بود تو  دهیچی صالح پ  یها ادیفر یصدا

 توکل   میرح  عمارت

 صدات   یبرا رمی به صداش گوش داد و گفت بم یبا خوشحال  دیخورش 

 شکرت که زنده هست  ایخدا

 

   زدیداشت پر پر م یاز شاد قلبش

 رفت   وانیا بطرف

 از پشت سر بازوهاشو نگه داشت   یدست

   برگشت

 خواب آلود نگاهش کرد   یبا چشمان   حسام

 مونده بودن  رهی دو بهم خ هر

   دیلرز دلش

   یعوض  ریازش جدا کرد و گفت ازم فاصله بگ  دستهاشو

 بهم نزن  دست

 

   کردیت نگاهشون مکرد که داش ری به باغبون پ یبعقب زد و نگاه موهاشو
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 دستهاش خرد بشه   ری ز ینداشت جلو عادت

 باز نکنه  یکس  یکرد که بره سر کارش و در رو برو اشاره

 ....... کنمیسر تکون داد و گفت چشم آقا بازش نم باغبون

 لب گفت   ری بود  ز ییشده بودند وقت ناشتا داریتازه ب یخونه همگ  اهل

 به نفعته   نیتو اتاق کارت دارم بعد برو ا ایب

 

 با تنفر نگاهش کرد و گفت   دیخورش 

 شوهرمه  اون

 ی کن  فیتکل  نییبرام تا  یاجازه ندار تو

 

 برگشت سمت اتاقش و شونه باال انداخت و گفت    حسام

 خانم  دیخورش یندار شتریدو راه ب یعجول شهیهم مثل

  کی

   نهیب  ینم بی آس  یکس یطور نیو ا  میتو اتاق تا با هم حرف بزن ییایاالن ب نیهم

 دمیصورت بهت قول م نیکه در ا یکنیال قبا و در رو بروش باز م  هی یسمت اون پسره  یگرد یبرم  ای

  برهی جون سالم بدر نم گهیبار د نیا

 نداره  یشوخ   یحسام با کس  یدونیم خودت
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و    دیکوب یهاش که بدر م ادیصالح و فر  یعمارت انداخت صدا یبه در بسته  یدرمانده نگاه دیخورش 
 که در رو بروش باز کنن   خواستیم

 ......  زدیم  شیداشت به قلبش  آت زدی رو صدا م  ایدخترش لع  دویخورش و

  میمنتظر تصم نهی که قرار بود با صالح انجام بده دست بس یحسام کرد که مطمئن از کار هی ینگاه و
 بود  دیخورش 

 

 .....نفسش ...   شی عشق زندگ دنید ی برا   دیکشیپر م  دلش

هاش اونقدر صالح رو محکم در آغوش بکشه که  یکه در رو بازکنه و به اندازه تموم دلتنگ یوقت اون
 هاشو فراموش کنه  یتموم بدبخت

 

 خسته شدند انگار    دستهاش

 بودند دهیبه آخر رس   نفسهاش

 

 زد   ادیبدر و فر دی بار کوب   نیآخر یرابهشون انداخت و ب ینگاه

 دیشد وارپنهونیپشت د نامردا

   دیخورش 

 رون ی ب ییایتا ب ستادمیا ای آخر دن تا

 

 باز شد   در

 شد   رهی چند قدم عقب رفت و به در خ صالح
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 زد یوقفه و تند م  یب  قلبش

 

   دیخورش 

 در ظاهر شد  یجلو

 تازه طلوع کرده باشه   شی زندگ دیبود و خورش کی تا بحال تار انگار

 برات   رهی ذوق دستهاشو باز کرد و گفت خانمم صالح بم با

 ...... زکمیعز

 دستش رو بطرفش بلند کرد و مانع شد  دیخورش 

 ستادیراه ا  ونیم صالح

 

 مونده بودند   رهی دو بهم خ هر

   دندیلرزیم دستهاش

 کرد و گفت   نگاهش

  ت یزندگ   یو برو پ برگرد

 ما ....... راه

 رو فرو خورد و ادامه داد و گفت بغضش

 با هم فرق داره   هامونیو زندگ فکرمون

 اولش اشتباه کردم   از

  ی خوردیبدرد من نم تو
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 کجا و تو کجا ؟؟؟؟ دیخورش 

 .......من

 کرد   خ یپشتش  صالح

 سخت بود  باورش

 

   دیلرزیم

 گفت   آروم

 منم صالح .......... دیخورش 

 دوخت و گفت   نیرو بزم  نگاهش

 باش   یخواهی م یکس هر

 ..... یمن تموم  یبرا

 کنه   یتو عمارت توکل بزرگ زندگ  دیحاج رحمان با دختر

 صالح    برو

 نگاهش کرد   ریو س  ستادیسست بعقب رفت و ا یو غرور شکسته اش با قدمها تی از شدت عصبان 

 پر اشک ..... یعسل  یشمهارعنا و اون چ یقد و باال اون

 رو جمع کرد و گفت   مشتش

 کردن نه ؟؟؟؟؟؟ دتیتهد

   یدیترس دیخورش 
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 منم صالح   نیا

 بشر ........  هیقلبت چ حرف

 

   یکنیم  یشوخ  یبگو که دار دیخورش 

 که دلت برام تنگ شده بود  بگو

 ی لعنت بگو

 

 انداخت و گفت  نییرو پا  سرش

 

 ......... نیهم

 

   سوختی و م دیلرزیم دلش

 گفت   یرحم یب  ت یرو به صورتش انداخت  و در نها نگاهش

 بده ........ طالقم

 

   دیچرخی و زمان بدور سرش م نیزم

 

   دیدیم تار

  نهی درست بب دیبار پلک زد شا چند



 د ینبض راه خورش

321 
 

   دیشبونه و غم خورش  دنیراه و نخواب یاز خستگ  یناش ضعف

 آخر رو به قلبش  زد ی  انهیحرف آخرش تاز و

 

 ت بود سخ  باورش

   دیخورش 

 نگاه کرد و گفت   نی سمت درو بزم  برگشت

 و برو صالح   برگرد

  یطالقم بد یسراغم که آماده باش ای وقت ب هی

 

   ایدنبالم ن گهید

 تمومه ...... زیچ همه

 

 ش ی زندگ ریانکار ناپذ قتی بود وحق صالح

 رفتنش چشم دوخت   به

   دنیبلند شروع کرد به خند ییرو تکون داد با صدا  سرش

 باشه   دیخورش نینداشت که ا باور

 

 و نگاهش کرد   برگشت
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خبر   نی بهتر دیخورش  یکه زنده بود و سالم برا نیکه از اونجا دور بشه هم کردیدلش خدا خدا م تو
 باشه    تونستیم

 به سر تا پاش انداخت و گفت   یخشم نگاه با

 و برم   برگردم

   یکنی قبول م تو

 زخم خوردم   دمیاطرت درد کشبخ دیخورش 

 شب رها شدم   ی مهی ن ابونیب تو

 وجدانم راحت باشه که کم نگذاشتم ......  دمیدرد و تحمل کردم که بهت برسم و اگه نرس روزها

 تنم هست و هنوزم کامل خوب نشده  یکه رو ییهمه درد و رنج و زخمها نیبعد ا االن

   یطالق باش  یکه آماده  ایبدنبالم ب یبرو و وقت یگیم

   یکنی باهام معامله م یدار

  یگذاریسربه سرم م  یدار

 

 گه یم نویباور کنم دلت هم  ییکه ازم بخوا یباور دار یرو که زد  یحرف   خودت

 

   یکن  یزندگ یتون یبرگردم م دیخورش 

 بود  نیدوست داشتنت هم یعنی

 

 تو چشمهاش جمع شده بود   اشک
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 برنگرده ...... کردیم یسع

 جلو رفت و دستش رو گرفت و    آروم

 به قلب و روحش چقدر دلتنگش بود  دادیدستهاش آرامش م یگرما

 محاله که برگرده ......  گهیرو بفهمه د قتیاگه  صالح حق دونستیم

 

 تو ذهنش   دیچ یحسام پ  حرف

   دیکن خورش  باور

   یهمراهش بر اگه

   نهیب یکه صالح ماه  رو م  هیبار نیآخر  امشب

 گم یکن راست م باور

 

 گوشش شد و گفت   کی سرش رو جلو آورد و نزد صالح

 نگاهم کن و بگو که برو   نمیچشمهاتو بب برگردتا

 کن برام سخته قبول کنم باور

 

   میخونه بر ن یباهم از ا  اری رو ب ایتو دخترم تنگ شده  برو و لع یدلم برا دیخورش 

 بهم بگو  کرده دتیتهد یکس اگه

 

 ش یراه پس داشت و نه راه پ نه
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 نگاهش کنه گفت   نکهیو بدون ا  دیکش رونی دستش رو آروم از تو دستهاش ب دیبود و خورش منتظر

 برو   صالح

 انتخابم رو کردم   من

 بگذرونم   موی زندگ یو بدبخت  یپول ی برام سخته تو ب گهید

 

 بزرگ شدم   ینطوریا من

 هر دومون زجر آور شده   یادامه اش برا یزندگ نیا گهی باورت نشه اما د دیشا

 گمیم یچ  بفهم

 

 بطرف خونه   دیرو کش راهش

به   دیاگه خورش دونستیازش بگذره م یراحت نی تونست بهم یو نم  کردیناباورانه نگاهش م صالح
 آرزو  شهیبراش م دنشید گهیاون خونه برگرده د

 

  ستادیراهش ا یبطرفش رفت و جلو  تی عصبان با

 زد   ادینگه داشت و فر بازوهاشو

 

   یکن یم  یشوخ یبهت بگو که دار لعنت

به جون  یول  نییپا  کنمیکوه پرتاب م یگردم و خودم رو از باال یلحظه برم  نیاالن و هم دیخورش 
   دمیخودت طالقت نم 
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 رو بردار و همراهم برگرد خونه    ایلع  برو

 هنوز شوهرتم  من

 دخترم کجاست    یحرفم رو گوش کن  دیبا

 کشمیم  شیرو به آت  نجایتو خونه  ا یبرگرد اگه

 

   زدیداشت و قلبش تند م یبرنم نیچشم از زم دیو خورش دادیشدت تکونش م به

 چشمهات دروغت رو آشکار کنه   یترس یم یکن  یزد با توام  چرا نگاهم نم ادیفر

 

 لحظه در باز شد  همون

 نگاهش بدر موند  صالح

 اومد  رونی تو صورتش ب  بیعج  یتوکل با آرامش میحر

 به هر دو شون انداخت و گفت   یرو بتن کرد و نگاه کتش

 چه خبره   نجایا

 در عمارت من   یاونم جلو دعوا

   دیخورش 

 شده  یزیجان چ  عمو

 

 چه خبره .....  یدونیبا غضب نگاهش کرد و گفت تو بهتر م صالح
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دستت تا   ریز یخرابه و سگها هیبه  دیشب منو برد ی  مهیراه ن  یو تو  یمن تله گذاشت یبرا یوقت
 کتکم زدند و  با زخم چاقو خواستن ازم حرف بکشن و موفق نشدن ..... تونستنیم

 دورتر از روستا رها شدم که خوراک گرگها بشم   یلیخ ابونی ب هیهم تو  آخرش

 

 خدا نشناس   هی تو

 

 ...... یبدوز گرانید یزندگ  یچطور پاپوش برا  یدون یکه م یهست یکس

 خوار.....   نی توکل نامرد  زم  میرح

   دمیتو و پسرت ند یصفت   یو ب  یرحم  ی تو عمرم آدم به ب من

 یاشتباه کرد  ترسمیاز اون نگاه طلبکارت م یفکر کرد اگه

 

    زنهیحرف م  ییو از جدا  دهیترس  نطوریکه ا یبه زنم گفت  یچ

که  شناسمیو  از دلش  خبر دارم که دوستم داره و من نگاه زنم رو خوب م دونهیخودش خوب م خدا
 ده یچطور ترس

 

 صالح انداخت و گفت   یارزش به سر تا پا  یب  یاومد و نگاه  جلو

   ستی ن  یکه کار هر کس یداد راه انداخت یدر خونه ام داد ب یدرازه و جلو نقدریکه زبونت ا نیا

   دهیخورش یدقه و فقط از سر ص فقط

 دختر برادرم نه از خون و تن منه   اون
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 ی هنوزم زنده ا ی که زد یزشت یبه حرمت اونه که با حرفها تو

 

 

 کردم ......  یگلوله حرومت م هیجا   نیوگرنه  هم 

 

 

 من همه مهمون هستن  یخونه  تو

 دست خودش ..... شیزندگ ینه مهمون بلکه صاحبخونه هست و اجازه  دیخورش 

 

 ......یکه بمون  ی کنی برو چرا اصرار م گهیبهت م  یوقت

 

 کرد و گفت   دیبه خورش  ینگاه

 ی حرفها رو بزن  نیتو رو اجبار کرده که ا یکس  دخترم

 

 اون سه نفر حکم فرما شد  نیسخت ب یسکوت

   دیلرزیپشتش م صالح

 عمو زل زده بود که منتظر جواب بود  ی چشمهابه   دیخورش و

 

 به صالح کرد و گفت  یبار نگاه   نیآخر یسمت در خونه و برا برگشت
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 رم یطالق بگ  خوامی محضر آماده شو م یهفته برا نیا آخر

 

 خشکش زده بود  صالح

 رفت و در رو پشت سرش بست   دیخورش 

 با خشم گفت   ستادیراهش ا  یجلو میبطرف خونه بره که رح خواست

 گفت   یچ یدینشن

 یهست  ایح  یتو چقدر ب  پسر

 

 یرو گذرونده کم کار یا رانهی حق  یتو خونه ات زندگ یو تنگدست یتا بحال  دختر برادرم با سخت نکهیا
 من بود و اشتباه پدرش  

 

 نخواهد داشت ...... یا ندهیدر کنار تو آ  دونهیعاقله م دیخورش 

 برو  یکه اومد یبرگرد  از همون راه  یو خوار نکن کیوچک نیاز ا  شتریخودت رو ب  بهتره

 

 باور کن   یول ادیب  شیبرات پ   یمشکل خوامینم من

  شهیبا آت  یبرات  مثل باز دی شدن به خورش  کینزد

 رو بردار و برو   جونت

 

طاقت   گهید  یو صداتو باال ببر یکن یاحترام یب ییبار اگه بخوا   نیا یداخل خونه ام ول رمیم من
 ست یدر کار ن یوبخشش ارمینم
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 و بداخل خونه رفت و در رو پشت سرش بست  دیکش راهشو

 

 اشکبار ........ یآشوب و چشمان یبود و دل  صالح

 توان برگشتن رو هم نداشت   ی حت گهیو د  دیدیم تار

 گفت   ییاز جدا دیهمون لحظه که خورش  دیشا

 زد   فشی ضربه رو به قلب نح نیآخر

 افتاد   نیزم یحال شد و برو  یراه ب  ونیبرگرده بطرف خونه که م خواست

 جلو اومد و دستهاشو گرفت   یکه از دور نگاهش به اون بود  با نگران کژال

 

   ادیبهوش ب   دیزد  که شا یل یرو آروم  س صورتش

 و نگران حالش بود زد ی تو سرش که صداش م  دیچیکژال پ یصدا

 

 به لبش ننشست   یلبخندهرگز  گهید شهیهم یروز و برا اون

 بازنده شد و بس  هی  شیزندگ یبرو  دیکوچه و پشت کردن خورش ی تو سکوت دلزده  اون

 

دست   یآرزو هیبراش شد  دیسردش آغاز شد و آغوش گرم خورش یدلتنگ زندگ  یها هیثان
 ....... یافتنین
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با   دیکه خورش   یدردش از زخم خنجر شدیم کی اش شل نهیبه س یو گلوله ا خوردیهزار بار زخم م اگه
 شد ینم شتریکه در حقش کرد  ب یحرفهاش به قلبش زد ونامرد

 

 بطرف اتاق و خودش رو از چشم همه پنهون کرد  دیو دو  ختی محابا اشک ر یب

 تو خواب بود   ایلع

 قشنگش رو بسته بود  یفرشته ها آروم چشمها مثل

 

 زد    ادیش گذاشت  از ته قلب سوخته اش فردهان  یگذاشت و مالفه رو برو نی زم یبرو سر

 که احساس کرد که سوزش گلو داره   اونقدر

  یبرنم یاز کس  یبودند و کار یکه نه زندان یخونه زندگ  ییرایاتاق پذ نیودخترش تو قشنگ تر اون
 اومد  

 مزار مادرش گل ببره    یپدرش بره و برا دنیاجازه نداشت به د یکه حت یا چارهیب  یزندان

 گرفته بشه میاش تصم ندهیآ یموند تا برا یمنتظر م دیبا فقط

 

 عمو آورده شد  یاومد و بخونه  رونی حسام از خونه اقوام مادر صالح ب  دیکه به تهد یزمان  از

 

 ........ یباش رتیخانواده و پدر پ   یتک تک اعضا یشاهد بدبخت  دیبا یو بر یکه  اگه برگرد 

 ترسوند و کنار خودش نگه داشت   اونو

 کرد یتحمل م یاون خونه بود و از سر ناچار بیو غر یمهمون اجبار دیخورش 
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 باز شد  مهین در

 و نگاه کرد   برگشت

 بود   ایکوچکش ثر یعمو دختر

 بهش انداخت و گفت   نیغمگ ینگاه

 داخل  امی هست ب اجازه

   دیخورش 

 ......  ایب  رو جمع و جور کرد و گفت  خودش

 

 نشست   دیشد و در رو پشت سرش بست و کنار خورش وارد

 شد    رهیپر خونش خ یچشمها به

 گرفت   دلش

 

 گفت  یو با ناراحت  دیکش دیصورت خورش   یرو  برو دستش

 نکن دختر عمو   هیگر

   خورمیغصه م یل یبرات خ 

 برات انجام بدم   یبه کار خوادیدلم م بخدا

   یهاش بسوز یحسام و لجباز ی که به پا یگناه دار تو

 

 انداخت و زمزمه کرد   نییرو پا  سرش
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 پدر و برادر سوختم ....... نیهم  شیکه خودم به آت  یانجام بدم در صورت  یبرات کار تونمیم  چطور

 

   دیخورش 

 به صورت معصوم دخترش کرد  گفت   ینگاه

 روستا   نیگشتم به ا یبرنم دیمن بود از اول با ریتقص

 نبود   المیخ  نیدستم تو دست صالح بود ع  یوقت

   گفتمیم همش

 ازم جداش کنه  تونهینم یقدرت چیه

 افسوس اما

 

   شینه راه پس دارم و نه راه پ حاال

 خونه بپوسم  نیا یحاضرم تا ابد گوشه  نهی صالح صدمه نب نکهیبخاطر ا من

 

 نگاهش کرد  یبانگران  ایثر

 رو بهش بگه قتیحق  دیترسیم

 

 کردیخودشو نابود م دهیکش یچه نقشه ا شیزندگ  یحسام برا  دیفهم یم اگه

 

 رو گرفت و گفت   دستش
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 حسام تمومش کرد  دیبرو از مادرم بخواه که کمکت کنه شا  دیخورش 

 

 ....... خوادیحسام م  ریبگ دهیبهت بگم فقط ازم نشن   یزیچ هی دیبا  یدونیم

 

 بود .... ستادهیا یدرگاه  یبا شدت باز شد و حسام جلو در

 حرف خواهرش تموم بشه  نگذاشت

 زد و گفت   یلبخند

 بابا کارت داشت.......  ییکجا ایثر

 غضب نگاه صورت خواهرش کرد    با

 با ترس  از جا بلند شد و بطرف در رفت   اون

 وفتهیبراش ب  یکه قراره اتفاق بد دیحرفش بود و فهم هینگاهش کرد و منتظر بق  دیخورش 

 

برو   کهی کوچ یکرد و حسام دستش رو گرفت و گفت آبج   دیبه صورت خورش یبرگشت و نگاه  ایثر
 ....... گهید

 

 اتاق شد و در رو پشت سرش بست  وارد

 براقش کرد و گفت   یبه کفشها  ینگاه دیخورش 

   رونی اتاقم برو ب از

  شهیم  ضیمر رهیمن چهار دست و پا م یایو لعبا کفش راه نر نجایا
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آورد و دوباره برگشت   رونی زد و بطرف در رفت و کفشش رو ب  یبه کفشهاش کرد و لبخند ینگاه
    دیسمت خورش 

  ستادهیسرش ا  یباال

 کرد ی رو آشوب م  دیشومش دل خورش ی هیسا

 

 شد   رهیخ  ایصورت ماه و قشنگ لع به

 کرد و گفت   بشی تو ج دستهاشو

 ..... دارهیب یخوابه و هم وقت یمادرش خوشگله هم وقت مثل

 نگاهش کرد و با بغض گفت   دیخورش 

   باستی مثل پدرش ز اون

 و صورت گرد و قشنگ پدرش رو داره  لبها

 

 مسخره وار زد و گفت   یلبخند حسام

   یدار کن حهیکار احساساتم رو جر نیبا ا ییخوایم

 دختر عمو   متاسفم

 باشه   یهر کس هیشب اون

 مهمون اتاق منه  االن

 

 بهش انداخت و گفت   صانهیحر یو نگاه دیخورش یچونه  ریشد و دست برد بز  خم
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 اون زبون تلخت رو تحمل کنم   یکنارم باش  نکهیحاضرم بخاطر ا من

 ......  یفهمیم خوام ی من تو رو م ستی ن  یخوب یواژه   تحمل

  د یخورش  یدون یم خوب

   دیاولش کارم خطا بود با از

   کردمیسره م هیروز کار و  همون

 که بهت گفتم دوستت دارم ازم فرار نکن   من

 ...... رمینگفتم که حاضرم سر تا پاتو طال بگ  گفتم

  ریفق یکارگر پادو هیکه به  زهیاما تو اونقدر فطرتت پست و ناچ یزندگ  یببرمت برا  ییجا که بخوا هر
 .... یش فرار کرد... باها ... یدل بست

  ادتیکه   یش یم یرو کنارم تجربه کن باور کن اونقدر غرق خوشبخت یو زندگ  ا یعاقل باش ب  دیخورش 
 بود یصالح ک رهیم

 

   دیرو نوازش کرد و خند صورتش

 ...... رونیاز اتاقم برو ب  دیکش ادیصورتش و فر یزد تو تی با عصبان دیخورش 

 برات مثل سم خطر ناک باشم   تونمیکن من م باور

   ایح  یب  ریفاصله بگ ازم

  یکه پا تو اتاقم نگذار یمگه به عمو قول نداد اصال

  یاز مرگ خودم و صالح برم  یترس چیدارم و بدون ه یرو برم لمیوسا رونیب یاالن نر نیاگه هم بخدا
 .....  ششیگردم پ

 و گفت    دیصورتش رو دست کش یطان ی ش  یسر بلند کرد و با لبخند حسام
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 تو برام مثل نوازشه ......  یلیس

 گم یباور کن راست م ادهیصبرم ز من

 

   ختنی ریم یرون ی سقف ش یدرشت برف آروم برو یها دونه

 برد   رونیباز کرد و دستش رو ب  مهیرو ن پنجره

 صورتش نشست    یتو اتاق و برو دیچی پ یسرد سوز

 رد ب  یم  یکی کم کم داشت رو به تار هوا

 اذان غروب تنگ شده بود   یموذن و صدا یصدل  یبرا دلش

  شدندیو آب م  نشستندیکف دستش آروم م دیسف  یبرفها

 برفها فرق داشتند  چقدر

 بود   بهی و غر گانهیبراش ب   زیهمه چ چقدر

 د

   ریگرم کو یهوا یبرا دلش

 شبش ...... یها ستاره

 گنجشکها رو شاخه درخت ها تنگ شده بود یعطر خوب نون و صدا اون

 

 خنک و مرطوب رو دوست نداشت   یهوا نیا اون

 آب و آفتاب رو چه به سرما و برف   دختر

 کوچه بود  یخاک دم غروب وقت آب پاش   یعاشق بو   یچشم عسل دیخورش 
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 تو  ادی هاو از در م  یآشنا که ب هیخش دار  یپا یصدا  عاشق

 

 اتاق کز کرد   ی گوشه

 گذاشت   واریشو تو بغلش گرم کرد و سر به ددستها و

 بود   یبد درد یدلتنگ

 نداشت   یاز ته قلب که چاره ا یدرد

 قرار بود ....... یگذر و بازارچه و مردم مهربونش  با اون لبخند خسته شون ب ری ز یدلش  برا یحت 

 رفته بود چندم ماه و ساله.......  ادشی گهیکه د شدیم ی تنها بود مدت گهید یروز هم مثل روزها  اون

 

 کش کهنه بست   ه یآشفته و نامرتبش رو جمع کرد و با  یموها

 به ساعت انداخت   ینگاه

 شش بعداظهر بود  هنوز

 رفت    ایجا بلندشد و بطرف اتاق خواب لع  از

 

 بود  ده یآروم خواب دخترکش

 تب نداشت   گهیبرد د ایلع  یشون یپ یبرو دست

 به صورت ماهش انداخت   یصورتش کنار زد و نگاه یروقشنگش رو از   یموها

 کار هر روزش بود   نیا

   گرفتیوقت دلش م هر
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   کردیکارو م  نیا

 .....  کردی و آفتاب سوخته اش خنده به لب نگاهش م  یدوست داشتن یصالح با همون چهره  انگار

 مغازه پنهون شد   ی قرار بهش پناه برد و گوشه  یزمان که ب اون

 و مغرور اومد...... یکوه قو هیاون پسرک براش مثل  چقدر

 ها اومد   یو نباخت اون که عاشقانه پا به پاش تو تموم سخت دیکه هرگز نترس اون

 شد   یگونه اش جار یحسرت برو  یاز رو یاشک

 و تو دلش هزار بار گفت   دیرو بوس ای لع صورت

 تو و دل مهربونت  یب یغر یبرا رمیبم  صالح

 

 تخت دخترش  نشست   کنار

 گذشت و اون تنها بود  ساعتها

 همون جا خوابش برد و

 

 شد   داریقفل ب  یبرو دی کل  دنیچرخ یشب بود که با صدا یها مهین

 راحت بشه    الشی عجله بطرف در رفت تا خ با

بود در   ختهی سرش بهم ر یکه لباسش  نامرتب و موها یحال در حال   یمست و ب شهیمثل هم حسام
 انداخت  نیزم  یرو برو دیرو پشت سرش بست و کل

 

   دیرو بلند کرد و روبه رو رو د  سرش
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 چند قدم بعقب رفت   دیخورش 

 حال و مسخره وار کرد و گفت    یب یا خنده

 خانمم   یداریب

 دلم برات تنگ شده بود  یموند  داریب  یکرد خوب

 رفت     دیبطرف خورش  شونیو پر جی گ  یمبل پرتاب کرد وبا قدمها یرو برو کتش

 

   ای و با خشم نگاهش کرد و گفت جلو ن ستادیا یپشت راحت اون

 یدیگند م یبو

 

 رو مرتب کرد  و با تعجب گفت     شونشیپر یرو باال برد و موها دستش

 ...... بو

 

 کرد و گفت   یو دوباره خنده ا  دیخودش رو بو کش  یبا کنجکاو بعد

 دلبر من ........  یکن ی فکر م یچ یبو

 

 و مست بطرفش رفت و دست بدور شونه هاش انداخت و محکم بغلش کرد    جیهمونطور گ و

 آزرد   یرو م  دیالکلش خورش یبو

بشه وگرنه حسام حالش دست خودش نبود و    یعصب دی نبا دونستیکرد خودشو خالص کنه م یسع
 اره یسرش ب  خواستیدلش م ییهر بال تونستیم
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 همونطور که بغلش کرده بود بطرف مبل رفت و هر دو نشستند  حسام

 قهوه درست کنم   هیبا خنده گفت  برم برات  دیخورش 

 نفسم خواد   یو گفت نم دی دستش رو کش  بیعج  یکه اون با قدرت  رهیخواست ازش فاصله بگ و

 چکار   خوامیم قهوه

 گذاشت و آروم زمرمه کرد  دیخورش  یشونه  یسر برو بعد

   خوامی نم یچ ی ه یشمیتو پ  یوقت

 ادی خوابم م فقط

 

 بخواب رفت   اون

 مرده  ایکه سالهاست خواب باشه و  انگار

 موند و ساکت به سرنوشت شوم خودش نگاه کرد  رهیخ  یبه نقطه ا دیخورش 

 

 نگه داشته بود و اون قدرت تکون خوردن نداشت رو محکم   دیخورش یدستها

 

 بخواب رفت  یمبل گذاشت و بعد از مدت یجا سر برو همون

 

 کرد   دارشیب  ایلع  کیکوچ یدستها
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 باز کرد   چشم

 شده بود   صبح

 زد و گفت   یدامنش گذاشته بود و لبخند یخوشگلش سر برو ی ای کرد لع نگاه

  سالم

 انداخت   ینگاه

 شده باشه    دارینبود انگار ب حسام

 گفت   نشیر ی با همون زبون ش ایلع

   یمامان

 گرسنه هستم من

 

 به اطراف انداخت   یو از جا بلند شد و نگاه  دیرو بوس صورتش

 خونه نبود   حسام

 گرم کرد و صبحونه اش رو داد  ری ش  کمیرو گرفت و بطرف آشپز خونه رفت و براش   ایلع دست

 

 آشپز خونه رو باز کرد   یو پنجره دم کرد  یخودش چا یبرا

 داخل اومد  یخنک برف یهوا

 کرده بود    دیهمه جا رو سپ  برف

  یبرف باز میبر  یو گفت مامان دیبه پاهاش چسب  یبا خوشحال   ایلع

 میبه صورت معصومش کرد و گفت برو لباس گرم بپوش بر ینگاه
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 خونه رو باز کرد  در

 بودند  رونیب  یبا خوشحال  همه

 زد و شروع کرد به حرف زدن ...... یلبخند دنشی با د  یبغل هیهمسا زن

  گهیم یچ د یفهم  یکه نم  دیخورش 

 زد و نگاهش کرد   لبخند

 شد    یمشغول باز ایلع

 شد   یرو با دخترکش مشغول باز ادهیرو باز کرد و تو پ یورود در

 برف روحش رو تازه کرد  یدیسپ

 خونه توقف کرد    یحسام جلو  نینگذشته بود که ماش یقیدقا

 شد   ادهیپ

 

 بود ..... دهیبه سر و وضعش رس   یبود و حساب  دهیپوش یبلند یپالتو

 زد و هر دو مشغول صحبت کردن با هم شدند  یلبخند دنش یبا د هیهمسا زن

 

 زدند   یکرد چشمهاش برق دیبه خورش  ینگاه

 عشقم   ادیپالتو بهت م نیوراندازش کرد و آروم گفت چقدر ا خوب

رو که کرده بود بدستش  داد و  ی دیرفت و خر نیانداخت و اون بطرف ماش  نیی سرش رو پا  دیخورش 
  یخوریگفت برو تو سرما م
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 به حسام گفت و اون جوابش رو داد  یزی چ یسیفضول دوباره به انگل ی هیهمسا زن

 نگاهش کرد و گفت  یحوصلگ  یبا ب دیخورش 

 پرحرف ...... گهیم یچ

 یجلو گهیباغبونش اومد م یوقت  گهیم ستین  یزیزد و سرش رو تکون داد و گفت چ یلبخند حسام
 ما  رو هم پارو کنه  یخونه 

 یتو بهش جواب نداد گهیم

 

 شونه باال انداخت و گفت   یحوصلگ  یبا ب دیخورش 

  گهی م یچ دونمیچه م من

چند سال دو خط زبان   نیو گفت  اگه تو ا  دیدست بدور گردنش انداخت و گونه  اش رو بوس حسام
 یحرف بزن  یاالن قشنگ بلد بود یکردی کار م

 

 کرد و گفت تنهاست   ای به لع ینگاه

 و گفت   دی دستش رو کش حسام

 داخل کارت دارم   ایب

 کنه بچه   یباز  بزار

 ی دار چکارش

 

 خونه شدند   وارد

 آماده کردن صبحونه شد   مشغول دیخورش 



 د ینبض راه خورش

344 
 

 آورد و وارد آشپز خونه شد  رونی لباسش رو ب حسام

 ..... یخور یصبحونه کرد و گفت خودت نم  زی به م ینگاه

 خوردم ....  یندارم چا ل یبهش انداخت و گفت نه م  ینگاه دیخورش 

 .....  ایلع  شیبرم پ  خوامیم  یبگو چکار داشت  خوب

 همونطور که مشغول خوردن شد   حسام

   گفت

 ظهر کارهاتو بکن   تا

   دیخر یبرا میری با هم م غروب

 میدعوت یشب مهمون فردا

 

 گفته باشم   امی باشه نم یکه اون عوض ییبهش انداخت و گفت جا  ینگاه دیخورش 

 زد و گفت   یلبخند حسام

   ادینباش اون نم  نگران

  هیخانوادگ یجلسه  هی نیا

 به چشمهاش کرد و گفت    یرفت و نگاه دی رو برداشت و بطرف خورشقهوه اش  فنجون

 ...... گمیم یکه چ  یفهمی زنم تو جمع تک باشه م خوامیم

 

   ین یپدرت رو بب رانی ا برمتیماه م نیآخر ا یباش   یبه چشمهاش کرد و آروم گفت دختر خوب ینگاه

 دمیم قول
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 نام پدر قلبش گرفت    دنیبا شن دیخورش 

 تابش بود    یب  یلیخ

 مظلومش تنگ شده بود  یچشمها دنی د یبود که برا دوسال

 

 راه نفسش رو تنگ کرد   بانهی غر یبغض هی

 که حالش دگرگون شده   دیفهم  حسام

 که ناراحتت کردم   دیگذاشت و بغلش کردو گفت ببخش   زیم یرو برو فنجونش

 ......  ین یپدرت رو بب ری دل س برمتیم

 با التماس نگاهش کرد   دیخورش 

 نگاه هزاران حرف بود   نیا تو

 رهام کن ..... یعنینگاه   نیکه ا دونستیم زدیو خودش رو به ندونستن م  دونستیم حسام

 کنارت   نمی بزار برم من غمگ  یعنی

  زهی ری م شتریهستم که روز به روز گلبرگهاش ب  یکه نه مثل گل خوشبخت

 بهت ندارم   یحس  چیرو دوست دارم اگه دهها روز هم کنارت باشم ه گهید یک یبزار برم من   حسام

 رو خدا ...... تو

 

داشت که دوست   دیو ام دیچسب ی و پرروو تر از قبل بهش م   کردی همه حرف رو تو ذهنش مرور م نیا
 داشته بشه ......
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تو روح بلندش دوست   فیهمه حس لطبود بلکه بخاطر اون   بایز  نکهیرو نه بخاطر ا دیخورش  اون
 داشت ......

نبود و حسام    شیپدر یخونه  اطی تو ح شیب  یکودک یروز هیکه  گوششیو باز طونی ش  یعمو دختر
 .....  گرفتیقد و باالش آرامش م دنیو با د کردیذوق م  یاز خوشحال  دنشیبا د

 

 

 

  کردیم یتو بغلش باز یبزرگ شده بود و مثل عروسک  یکوچک بود و حسام مرد  یاون دخترک خوب
 لرزونه ...... یعروسک کوچک بعدها دلش رو م  نیحواسش نبود که چقدر ا

 نگاه کرد و گفت   ونشی گر یو تو چشمها دیرو بوس دیخورش  یشونیپ

 ....... یاگه دوستم نداشته باش یدارم حت دوستت

 تموم جونم ........ یاندازه  به

 بگرد و کنارم باش   مینه و زندگ فقط تو خو تو

 فقط نگو که رهام کن.......   کنمیبرات همه کارم  من

  لرزونهیدلم رو م شی نیخوشگلت رو با التماس بروم ننداز که سنگ یچشمها اون

 برم  قربونت
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 شد  رهی خ  نیو بزم دیکش  یآه دیخورش 

 گفتن    یداشت برا یزیچ چه

سرد که هرگز خوب  یانتها بود با آه یسراب ب هیاما ته قلبش  کردیم یتو ناز و نعمت زندگ اون
   شدینم

 ها و لباسها   هیهد ن یبهتر

 باشکوه و رفاه کامل   یا خونه

 تونست   یو هرگز نم هرگز

 عاشقانه که کنار صالح داشت رو پر کنه یها هیلحظه از اون ثان هی یجا

 

  شدنیبود که به نون شب محتاج م  ادیصالح اونقدر ز  یاوقات تنگدست یگاه

 کنارش آرامش داشت   نقدریچرا ا اما

 از   ییاینگرفت و اما در هیمهربونش هرگز طال و هد یدستها از

 شدی نم سهیمقا یثروت چی که با ه  یبود و عشق  یخال یپشت اون دستها یو مردونگ محبت

 

 سمتشون.....  دیدو ایبازشد و لع  در

  

 گفت   یحسام رو بغل گرفت و با خوشحال  یپاها

 درست کن   یبرام آدم برف ای ب  بابا

 زم یعز امی و گفت تو برو االن م  دیخم شد و گونه اش رو بوس  حسام
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 زد و آروم گفت   دیصورت خورش یسرد برو یلبخند

 درست کنم  یبرف  دخترم آدم یبرم برا من

 

   رونی و از خونه زد ب دیبرداشت و دستکش پوش پالتوشو

 .....  کردیاز  پشت پنجره نگاهشون م دیخورش 

 سوخت یم ایلع  یبرا دلش

 هیشب  شتری ب  دیکشی دردآور تر بود که روز به روز قد م یزی از هر چ نیحسام پدرشه ا کردیفکر م  چارهیب
  شدیپدرش م 

 زد یم شی به دلش آت شترینگاه فافذو مهربون صالح  که ب همون

 

  خواست ی دلش م چقدر

  ییجدا نیبود به ا یبازم راض  دید یاگه سالها دخترکش رو نم  یبرگرده کنار پدرش حت ایاقل لع ال

 تاب دخترکشه   یکه صالح چقدر ب دونستیم و

   خواستیحسام هر دوشون رو م اما

 رها کرد   یی و اونو تو برزخ تنها دیصالح رو دزد یها یتموم دلخوش  یرحم  یب  تیدر نها و

   دونستیم دیخورش 

 که خوشبخت باشن  دهیصالح هرگز اجازه نم  آه

  ایاز دن دیکه نا ام یدخترش هست تا زمان  دنیقرار د یب شهیپدر که هم هیپر از انتظار  یچشمها اون
 بره 
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 یذره ا دی خودش رو با کار مشغول کرد که شا شهیپاک کرد و صورتش رو آب زد و مثل هم اشکهاشو
 از دردهاشو فراموش کنه

 

 مبل نشسته بودند یبرو دهیبود هر دو لباس پوش غروب

 باز شد و اون لبخند به لب گفت   در

    دیباش زود

 منتظرم   نی تو ماش من

 رفتند  ابونیرف خ و دست تو دست هم بط دیبطرفش دو یبا شاد ایلع

   دیخورش 

 حال و خسته بود  یب

 شده باشه   ضیداشت انگار که مر یروز از صبح احساس بد اون

 کردیحال خرابش رو پنهون م دیهم که شده بود با  ایلع یبخاطر شاد اما

 

 کردند و بعد از خوردن شام بخونه برگشتند ... دیخر یکل

 در انداخت و بازش کرد  یرو برو دیکل

 

 

 کنار رفت که حسام وارد خونه بشه  
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 تو بغلش خواب بود به اتاقش رفت .....  ا یکه لع یدر حال  اون

 رو روشن کرد.. یکتر ری تو اتاق گذاشت و ز  دهاشویخر دیخورش 

 کرد که خونه گرم بشه .....  ادی رو ز  نهیآورد و شوم رونی رو ب  لباسش

 نشست و پاهاشو گرم کرد   کنارش

 .اومد .. رونیب  ایاز اتاق لع  حسام

 کرد و خسته شد تو هم برو استراحت کن  یباز یزد و گفت امشب حساب  یلبخند

 

به ساعت انداخت  گفت   یوقت رفتن حسام هست نگاه دونستیم دیمنظورش رو فهم دیخورش 
   یریم یدار

 خودش رو کش و قوس داد و گفت   یمبل نشست و کم یبرو

 گردم  یبرم زود

 

 نداشت   یگله ا دیخورش 

 انداخت و گفت   نییرو پا  سرش

 به سالمت ....   برو

خونه ام   گهیساعت د هیو گفت   دیاومد سمتش و بغلش کرد و سرش رو بوس شهیمثل هم حسام
 باور کن ......

 زد .... رونی به ساعت انداخت و از خونه ب یرو مرتب کرد و نگاه  لباسش
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شب برگرده بخونه و مثل هر شب بگرده  یها مهین  جیتا دوباره مست و گ  ییبود و تنها دیخورش 
   دیپراز خواب  جیهاشو تو آغوشش گم کنهدم صبح بود دوباره گ یال یخ  یدنبالش تو خونه تا تموم ب

   کردی م یخفگ   احساس

به اطراف انداخت   حسام هنوز برنگشته   یبود  نگاه کی جابلند شد و پنجره رو باز کرد هوا هنوزتار از
 بود 

 زد   یسر ای اتاق لع به

 بود   خواب

 صورتش پر از عرق   اما

 .اش گذاشت درست حدس زد ..  یشون یپ یبرو دست

 کرده بود  دیتشد شویسرما خوردگ  روزید یباز برف

 بغلش کرد   نگران

   دیخواب   یم دینبا

 حال چشم باز کرد   یب  ایلع

 نکن ......  ینگفتم برف باز یدوباره تب کرد ی نگاهش کرد و گفت قربونت برم اله دیخورش 

 بلندش کرد و   یقشنگش رو بست و به سخت  یموها

 آب گرفت   ری ش ری حموم رفت و پاهاشو ز  بطرف

 حال بود   یب  ایلع

 دکتر  برمتینخواب االن م زمیصداش زد مامان عز ینگران  با

 

 به اطراف انداخت    یمبل گذاشت در مانده نگاه یرو برو ا ی سمت حال و لع دیدو
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  یبچه  ه یشب با  ی مهی گفت خدا لعنتت کنه حسام حاال ن تی و با عصبان  دی کش یشون یبه پ دست
 کجا برم  ضیمر

 

  کردی م سکیر  دینبا

 و دخترش رو لباس پوشدند و با عجله بطرف تلفن رفت   خودش

 کجا باشه   تونستیم حسام

 زنگ بزنه   یاون وقت شب به کس دیکشیم  خجالت

 واقعا در مانده بود  اما

 و اهل دلش بود   یم یصم قی آرمان رف یاما پاتوقش خونه  رفتی م یمختلف یبه جاها  حسام

 رش تو خطر بود اون مردک رو نداشت اما جون دخت یحوصله  اصال

 تلفن رو برداشت و شماره رو گرفت   بناچار

 از چند بوق برداشت   بعد

 بود  خودش

 وقت شب مزاحم شدم   نیداشت بدون مکث گفت سالم آقا آرمان شرمنده ا استرس

 هستم  دیخورش 

 

 

 خانم    یکرد و گفت شناختم خوب یا خنده

 من من کنان گفت خوبم ممنون   دیخورش 
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 تبش باال رفته تنها هستم حسام هنوز بخونه برنگشته خواستم بدونم که  اونجاست ...... دخترم

 

 گفت   یبانگران 

 نه

 ندارم  ی سه روزه ازش خبر دو

   نویرفته کاز دیشا

 دونم کجاست ...... یسرش رو تکون داد و گفت نم  یدیبا ناام دیخورش 

 

   دیدوباره پرس آرمان

 

 تب کرده   دخترتون

 کمک   یبرا  امیب دی دوست داشته باش  اگه

 دوست نداشت اون کمکش کنه   یبودول   تنها

 گفت   یفور

 ممنونم  نه

  دیبهش بگ دیکرد دایاز حسام پ  یفقط تو روخدا اگه خبر رمی م مارستانیو به ب  رمی گیآژانس م خودم
 کمکم   ادیکه ب

 

 که معلوم بود نگرانتر شده   آرمان
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   گفت

 کمک   امی دارم م نیستی رو بلد ن  ییکه جا شما

 اونجام  گهید قهیدق چند

 

   ایبگه نه ن  دیفرصت نداد که خورش یحت

   شدیم شتریسمت دخترکش تبش هر لحظه ب  دیدو یفور

 

 تماس گرفت   ی اورژانس گشت و فور یچه تلفن رو برداشت و بدنبال شماره  دفتر

 

 نگرفته  ادیزبان  یلعنت فرستاد که چرا کم بخودش

 بلد نبود آدرس خونه رو بده   یحت

 سمت در   دیو دو  دیرو در آغوش کش  ایقطع کرد و لع بناچار

 بازش کرد   و

 بهتر بود  مردیاومد م یم  ای سر لع ییاگه بال زدیدلش خدا رو صدا م تو

   دیرس  اطیح به

 بسته بود    خیدر  یجلو

 خورد  نی قدم برنداشته بود که بشدت زم چند

 

 بدنش درد گرفته بود  تموم
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   کردیحال ناله م یتو بغلش ب  ایلع

 تو چشمهاش  حلقه زد اشک

 کمکم کن   ایگفت خدا هیبه آسمون کرد و با گر ینگاه

 جا بلند شد کمرش درد گرفته بود   از

  دیدر رس  یجلو یسخت به

 بود  خیکوچه هم پر از  کف

 

 کنه  دیدونست چکار با ینم  یکرده بود و حت  ریگ یا بانهی غر یک یتو تار یکس  یو ب  ییتنها

 پاش ترمز کرد   یبه سرعت جلو ین یماش که

از   یرو فور  ایسمتش و لع  دیبهش انداخت و دو یشد و نگاه ادهیبداخل کرد آرمان با عجله پ ینگاه
 بغلش گرفت و 

 کرد وگفت   دیبه خورش  یگذاشت و نگاه یصندل یرو باز کرد و رو نی ماش  در

 شو عجله کن  سوار

 

همزبون بدادش   هیته قلبش از اون مرد نفرت داشت اما تو دلش خدا رو شکر کرد که ال اقل  دیشا
 ده یرس

 

  مارستانیب  یراهرو یتو

 بود  نشسته

  کردی که خورده بود درد م  ینی داشت و کمرش بخاطر زم یدیشد سردرد
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 و گفت   ستادیسرش ا یاز دارو باال  یفکر بود که آرمان بهمراه پاکت تو

 چطوره  حالش

 نگاهش کرد و گفت خوبه خدا رو شکر   دیخورش 

 کردند تبش قطع شده قیکه بهش تزر ییداروها با

 

 رو بسمتش گرفت و گفت   داروها

 شد حتما بخوره   داریسفارش کرده از خواب ب دکترش

   دیکش  قیعم ینشست و نفس   یصندل  یروب  یبا خستگ بعد

   دینگاهش کرد و گفت خسته نباش   یبا شرمندگ دیخورش 

 شما هستم ونیممنونم جون دخترم رو مد ازتون

   هیچه حرف نیرو مرتب کرد و گفت ا  لباسش

 مثل دختر خودم هست  ایلع

 

 شد و گفت   رهی خ نیبا خجالت بزم  دیخورش 

 دیخسته شد  یحساب  شدمیحسام بود مزاحم شما نم  اگه

 

  هیحرفها چ   نیگذاشت و گفت ا  دیخورش  یشونه  یرو بلند کرد و برو دستش

 انجام بدم   ادیاز دستم برب  یهر کار شمیخوشحال م من
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 آشوب شد   دلش

 بشه   کینداشت بهش نزد دوست

 کن یاحترام یتونست ب ی بخاطر کمکش نم اما

 براتون داشتم .....  گهیزحمت د هیاز جا بلند شد و گفت  رهی رو بگ ایعل  یگرفت بهانه  میتصم

 به دخترم بدم ....  دیکه داروها رو هر چند ساعت با دیاز دکترش بپرس خوامیم

 

 مهربون زد و از جا بلند شد و به طرف اتاق دکتر رفت   یلبخند

 زد و وارد شد   در

 و

 راحت شد  الشیبودخ دهی دخترش آروم خواب  ایبرگشت کنار لع دیخورش 

 خدا رو دوباره شکر کرد  و

 نداشت  یا گهید یآشنا ایجز لع  ی کس یب یایته دن اون

 

  دییو بو دیدختر سه ساله اش رو بوس فیلط  دست

 داشت.....  ازی بهش ن چقدر

 حال خودش بود که آرمان به اتاق برگشت  تو

 

 خونه ..... شی ببر گهیساعت د ه ی یتونیدکترش گفت م  زد و گفت نگران نباش حالش خوبه یلبخند

 سرش رو تکون دادو گفت واقعا ممنونم .... دیخورش 
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   دین یو گفت بب دی کش رونیرو ب  یکرد و کاغذ بشیتو ج  دست

   دیشناسیرو که م یس یانگل حروف

 سر تکون دادو گفت بله  دیخورش 

 رو نشونش داد و گفت   کاغذ

 

  دی و با کاغذ مطابقت بد  د یداروهارو بخون یرو

 نوشتم  یدکتر گفت براتون به فارس یمن هر چ 

  دی بهش بد دیو چقدر با ی مشخص هستند که کدوم رو چه ساعت همه

   دیاریو چکاب  ب نهیمعا یجون رو برا ایهم لع گهیضمن دکتر گفت دو روز د در

 بود   ونشیواقعا مد دیخورش 

 وارم بتونم براتون جبران کنم ..... دیکنم ام یدونم چطور قدردان ینم  رو تکون داد و گفت  سرش

 خواد یو گفت جبران نم   دیکتش رو پوش آرمان

 شما انجام بدم خوشحالم  یبرا یکه تونستم کار نیهم

 

  میهر دوخسته هست رمیبرم از بوفه دوتاقهوه بگ من

 تموم بشه   ایسرم لع تا

 رسونم خونه یشما رو م  بعد

 

 سرش رو تکون داد و دوباره تشکر کرد و آرمان رفت  دیخورش 
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 هفت صبح بود   دندیدر که رس یجلو

 کامال روشن شده بود  هوا

 آرمان بخواب رفته بود  نیلذت بخش ماش  یتو آغوشش بود تو گرما ایکه لع یدر حال   دیخورش 

 معصوم مادر و دختر کرد  یبه چهره  ینگاه اون

 کنه  دارشونیومد با ینم دلش

 داشت   دوست

 بمونن........ کنارش

 

 به خونه انداخت   ینگاه

 حسام خونه هست   دیآشپز خونه روشن بودفهم  یبرقها

 زد  د یخورش یبشونه   آروم

 شد  رهی درشتش رو باز کرد و به صورت آرمان  خ یعسل یچشم  ها اون

 

 ...... ییبایاون همه ز یرفت برا دلش

 

 زن چشمهاش طلسم دارن........ نی ا طونیرو به روبه رو انداخت و تو دلش گفت لعنت بر ش  نگاهش

 

 رو تو بغلش جابه جا کرد و گفت آقا آرمان   ای لع دیخورش 
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 داخل فکر کنم حسام خونه هست   دیاری ب فیتشر

  دیکردمنت کمکم  یبه کمک داشتم ب ازیکه ن ییدونم چطور ازتون تشکر کنم امشب و تو ساعتها ینم
..... 

 ممنون امشب هستم  شهیهم

 رو باز کرد  نیشد در ماش  ادهی پ آرمان

 

 

  دیداخل خورش ارمشیرو در آغوش گرفت و صورتش روپوشوند و گفت شما در رو باز کن من م  ایولع 
 با عجله بطرف در رفت و بازش کرد 

 

 روشن بودند   برقها

 به آشپز خونه کرد  ینگاه

 آشپز خونه بخواب رفته بود   زی م یحال برو  یمست و ب حسام

 تحمل کرد ....  ییبه تنها  دیکه خورش ییتموم دردها الیخ  یب

 ...... ادیب  دیبه خودش زحمت نداده بود که بدنبال خورش یحت

 

 اومد .....  رونی رفت و اونو تو تختش گذاشت و ب  ایبه اتاق لع آرمان

 مونده بود .... رهی خ رتشیغ  یهمونطور با بغض به شوهر ب دیخورش 

 

 جلو اومد  آرمان
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 .....  دیحالش رو فهم 

 به حسام انداخت و گفت   ینگاه

 کرده   یمست بد

 

  نطورهیا شهیسرش رو بعالمت تاسف تکون داد و گفت هم  دیخورش 

   آرمان

 و گفت   د یبه موهاش کش یمرتب کرد و دست پالتوشو

  دیرو ناراحت نکن  خودتون

   کنمیم  هشی امروز تنب خودم

 و گفت   دیحسام د یرو که براش نوشته بود تو دستها یجلو رفت و کاغذ دیخورش 

 

 افتاده   یبراش نوشتم که چه اتفاق  امیب رون ی از خونه ب خواستم

 اما اون ..... ادیرو هم براش نوشتم که بدنبالم ب  مارستانیاسم ب یحت

 

 به اشک نشستند ........  چشمهاش

 

 شدند ......  سی بلندش خ یمژه ها و
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 شده بود رهی خ   تیبه اون همه معصوم  آرمان

 

فرو رفته   یعار نسبت به زن و فرزندش به خواب مست  یتفاوت و ب   یانداخت که ب یحسام نگاه  به
 بود 

و هر شب    یالی خ یب  نقدریعروسک  ا نیتو دلش گفت خدا لعنتت کنه که با داشتن ا تی عصبان با
 یی ای بخونه م  جیمست و گ

 

  دهیحسام خواب یخسته شد یل یبه آرمان کرد و  گفت شما خ یاشکهاشو پاک کرد و نگاه  دیخورش 
 .....  دیجا استراحت کن نی هم گفتمیوگرنه م

    یعنیحرفش  نیخسته هست  و ا  دیکه خورش دونستیرو جمع و جور کرد  م  خودش

 که زودتر برو.....  نیا

 

 از خونه خارج شد   یکوتاه  یدر رفت و با خداحافظ  بطرف

 و بغض....  ییتنها  ایدن  هیبود و  دیخورش 

 

 نشست   یصندل یرفت و کنارش برو  جلو

 نگاهش کرد  یقیدقا تا

   گذاشت یم شیپا به زندگ  دیواقعا با چرا

   کردیم شویاون که داشت با آرامش زندگ  چرا
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 کرد   بی و دخترکش رو تنها و غر دیفقط خورش ایسر دن نیآوردنش به ا با

 براشون پشت و پناه نبود   هرگز

 چرا هزاران بار تو ذهنش مرور شد  نیا

 

 رفت و کنارش بخواب رفت   ایشد و به اتاق لع  بلند

 

 نوازشش کنه چشم باز کرد   خواستیم یشد انگار کس دهیصورتش کش  یخنک برو یدست

 کردیشاد نگاهش م  یو لبخند دهیشونه کش یمرتب وسر یبا وضع   حسام

 

 گذاشت   ایلع  یشونیپ  یبرو  یبلند شد و دست  آروم

 تب نداشت  گهید

 صورت ماهش آب رفته باشه  شبیانگار  از د فقط

 

 گفت بطرفش رفت که بغلش کنه دستهاشو پس زد و با خشم تو صورتش نگاه کرد و   حسام

  رونی از اتاق دخترم ب برو

 داشتم   ازیبهت ن  یوقت  یکجا بود شبید

 یخونه هست گهیساعت د هی ینگفت مگه

 

 از دستت خسته شدم   حسام
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 مرگ کردم   یهزار بار آرزو شبید بخدا

 افتاد یم ا یلع یبرا یمعلوم نبود چه اتفاق دیرس  یدوستت آرمان بدادم نم اگه

 خسته شدم  گهید

 شب هرشب...... هر

 

 بفهم  شهی تو نابود م  یمنه که داره با دستها یزندگ نیا

 

 نشست   کنارش

 بود   شرمنده

 انداخت و گفت   نییرو پا  سرش

 مونم یپش  یلیخ شهیتکرار نم گهیعشقم .بخدا د خوامی م معذرت

 

 باختم  یبرام شب شانس نبود حساب شبید

  هشیتکرار نم گهیبه بعد د نیاز ا  دمیبهت قول م اما

 

  دمیم قول

 حلقه کرد  گفت  د یخورش یبدور سر شونه ها دستهاشو

 تکرار   گهید  دمیبار رو گذشت کن قول م نیا

  شهینم 
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 انداخت و با التماس  گفت باشه ......... دیبه صورت خورش ینگاه

 

 کرد   سکوت

 دند یلرزیم تی از شدت عصبان دستهاش

 شونه اش گذاشت و گفت   یشرمنده سر برو   حسام

 کنم یببخش خواهش م  منو

 

 نداشت  یا گهید راه

   دیکش یآه

 گفت  یشگ یهم یهمراه بغض و

 بودم   دهیترس

 شدم   داریخواب ب از

   بیتب داشت و من دست تنها و غر ستادمیسرش ا یباال

 دونم ..... یزبون مردمش رو نم  یکه حت ییجا

 شدم به آرمان زنگ بزنم    ناچار

 تا صبح کنارم بود   چارهیب اون

 تکون داد و گفت   یسر حسام

 باشه ازش تشکر کنم   ادمیکرد   یخوب کار
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 شد و گفت   رهی حسام خ یدستهاشو رها کرد و تو چشمها دیخورش 

   یشناسیبه اسم تعصب م یزیچ تو

 ازت متعجبم ......... واقعا

 کنندی م ریهمه تغ نیآدمها با گذر زمان ا  یعنی

 

  میکن  یم یتمدن زندگ   نیتو سرزم میما دار زمی کرد و گفت عز بشیاز جا بلندشد و دست در ج  حسام

 .......یبه دور یعادت کن  دیآشنا بدادت برسه خوب تو با هیداره که هر وقت من نبودم  یاشکال چه

 

 فت عادت  برگشت و تو چشمهاش نگاه کرد و گ دیخورش 

  شمی رو متوجه نم منظورت

 نه ایکه االن وقتشه  کردی فکرم داشت

 

 جلوه بده بطرف در رفت و گفت   یکرد خودشو عاد  یسع

 م یکنی باهم صحبت م  یبعد از مهمون  امشب

   یو خودتو آماده کن  ی هم بهتره بلند ش حاال

   یبا خشم نگاهش کرد و گفت مهمون ستادویا دیخورش 

   یگ یم یدار یچ  یفهمیم

 شما رو تماشا کنم   یاونجا مراسم مشروب خور امیبه خودم برسم و ب تونمیچطور م ضهیمن مر ی بچه

 تمومش کن  حسام
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اتاق   کی خانم تاج یخونه  کنهی استراحت م یتو همون مهمون ایباال انداخت و گفت خوب لع  شونه
   زمی داره عز ادیز

 اونجا راحت نباشه  ایکن لع فکر

 ی و خوشگذرون یباز یفضا یکل

 

 هست   جهینت  یبحث کردن با حسام ب  دونستی تخت نشست م  یو برو دیکش  یآه دیخورش 

 د یخندی مسخره اش م یآشفته به زندگ  یفکر فرو رفت و با دل  تو

 

 رفت    نیبلندش آهسته بطرف ماش یغروب بود در رو پشت سرش بست و با پاشنه ها دم

 حسام رو بروش  احساس کرد ....... یچشمها برق

 رو باز گذاشت لباسش رو جمع کرد و نشست .......  نی ماش در

 و گفت    دیتو بغلش نشسته بود صورتش رو بوس ایلع

 چقدر قشنگه  یدیمامانو د دخترم

 

   یزبون  نیری با ش ایلع

 و گفت   دیرو  بوس  صورتش

 خوشگلم بابا ........ منم

   زمی عز ییکرد و گفت تو که عروسک بابا یابرو باال انداخت و خنده ا حسام
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   یکن یتو همون خونه باز دیبا اطی ح یقول بده امشب نر فقط

 سرخش رو جمع کرد  یرو تکون داد و لبها  سرش

  میمامان تا حرکت کن  شی نشوند و گفت حاال برو پ دیخورش یپاها یبلندش کرد و رو   حسام

 رفتند  یرو روشن کرد و بطرف مهمون   نیماش

 

   دنیشروع کرده بود به بار برف

 ..... نشستی م نیماش ی  شهیش یآروم برو آروم

 ساکت بود   دیخورش 

 کرد و گفت   نگاهش

 خانم ناراحت هستن   نمیبیم

  گهیو گفت بخند د  دیرو کش  لپش

 نکن   یبداخالق  ینطوریا یرو خدا اگه اونجا اومد تو

  میبزار خوش باش دیخورش 

 غضب نگاهش کرد و گفت خوش ........ با

  یکارو کرد نیفقط هم تی تموم زندگ تو

 و گردش ...... یحسام همش وقت تلف کن  ینداشت یبا ثبات یزندگ هرگز

 نوش ......    شیع و

   یچکار کن یخواستیگذاشت م ی نم  ارتی اگه عمو ثروتش رو در اخت کنمیفکر م ییوقتا هی یدونیم
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 ی بچرخون  تو یزندگ یبلد بود واقعا

 

 کرد و گفت   یاخم

  کنمیکارو م  نیبهت ثابت بشه و من ا دیبا

   یشیمتوجه م یگرفتم که بزود می تو زندگ یمات یتصم هی

 برهیزمان م کمیبهم اعتماد کن فقط  دیخورش 

 

 دوارم یزد و گفت ام یپوزخند دیخورش 

 

 رو باشدت  در

 و وارد اتاق شد دیکوب  بهم

  

   دیلرزیبدنش م تموم

 

 

 کرد   ای به لع ینگاه

 از ترس سکوت کرده بود  دخترکش

 تا نترسه   دیکرد و محکم بهش چسب بغلش

   دیچ یحسام تو خونه پ  یادهایفر یصدا
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 رهی پوکش فرو نم یشعور بهت گفتم خرابش نکن انگار حرف تو اون کله  یب  یدهات ی کهی زن

 

 رو نگه داشت   ای لع یگوشها

 خوشگلش به اشک نشسته بودند   یچشمها

 بست و خدا رو صدا کرد  چشم

 

 حسام بلند شد   ادیو دوباره فر  دیبگوشش رس یزیشکستن چ یصدا ناگهان

 

 بده ......  حیو توض  رونی ب ای ب ینابودم کرد یعوض  دیخورش 

 

   یبدبخت نقدریتو چرا ا آخه

 از کجا آوردمت    یری گینم ادی چرا

فکر و ذهنتو اونقدر   دیو با یروستا هست فیخاک گرفته و کث یتو کوچه ها یکن ی هنوز احساس م چرا
 عقب افتاده باشه 

 

 نداشت   یا ده یبست بهتر بود سکوت کنه مجادله فا چشم

 شد  باز  یوحشتناک  یبا صدا در

 تند  ت یحسام بداخل اومد از شدت عصبان  و

   زدیم  نفس
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 و دست به کمر زد و گفت   ستادیاومد و وسط اتاق ا جلو

 ...... یتوام چرا الل شد با

 ....... ترسهیحسام دخترم داره م  رونی و گفت برو ب ستادیاز جا بلند شد و روبه روش ا دیخورش 

زدن و دفاع کردن از  یحرف دارم برا ایدن هی یجواب دارم به اندازه  یعنیبدم   حی خوام توض ینم
 تو سنگه .... خیم  دنیخودم اما بحث با تو مثل کوب

 دخترم ....... رونی برو ب  حسام

 

 چسبوند و با خشم گفت   واریرو به د دیرو محکم گرفت و فشار داد و خورش  دستش

 

 ونقدر تکرار کن تا عادتت بشه  که دخترم نه دخترمون هزار بار بهت گفتم ا اول

 ....... یکنه .دختر رحمان صحافچ  یوقت قانعم نم چیتو ه یمسخره  یجوابها نکهیا دوم

 

و با بغض  گفت بابا دعوا نکن   دی حسام شد و پاهاشو چسب  کینزد ونیگر یقرار با چشمها  یب  ایلع
 ....... ترسمیم

   خوردی حسام بصورتش م  یتند و عصب  یمونده بودن نفسها رهیدو با خشم تو چشم هم خ هر

 که ......  فیرونشون داد با تاسف گفت ح ای تکون داد و لع یسر

 حرفش روخورد  یمابق  و

 رو رها کرد و بعقب رفت   دستش

 .....  کردی رهاش نم ایلع

 از اتاق   رونی و بغلش کرد و با خودش برد ب دیشد و گونه اش رو بوس خم
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   دیخورش 

 تخت نشست   یبرو

 اومد   یباال نم   نفسش

 نداشتند یهاش تموم هیگر

 

 حسام رو نداشت   یتوان مقابله با کارها گهیداشت که د یف یضع ی هیخسته بود و روح اونقدر

 

 بخواب رفت تخت   یبرو یرفتند واز شدت خستگ یاه یچشمهاش س گهیکه د ختیاشک ر اونقدر

 

 شد   داریشب از سرما ب  وسط

تختش نبود دلشوره گرفت از جا بلند شد و بطرف اتاق خوابش رفت در   یتو ایبه اطراف کرد لع ینگاه
 رو آروم باز کرد  

 تو آغوش حسام بخواب رفته  بود   ایلع

 ا

 

 شهیدم کنه سر درد داشت مثل هم یچا هیخودش  یآشپز خونه رفت تا برا به

 

 حال   یسرد بود و اون ب دیلباس گرم پوش هیاتاقش رفت و  به
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 مبل نشست   یبه حال اومد و برو یچا ختنیاز ر بعد

 و بفکر فرو رفت   دیکش  قیعم  ینفس

 تو ذهنش مرور شد شبید

 

  شدیم یدچار دلزدگ شیتموم زندگ  رفتیاون زن منحوس م  یوقت بخونه  هر

 طور بود  نیهم شهیداشت هم ادی تا

 

 داشت خودشو خوب جلوه بده یبا زبون تلخ و گزنده بود که سع یو عصب  ی جد رزنی پ هی کی تاج

 

 مردان دور و اطرافش بود  یبرا  یخوب  یکه داشت طعمه  یم یزن با ثروت عظ اون

رو بخودش وابسطه   انشیکه اطراف کردیم  یبلکه با هزار ترفند کار رفتی که نه تنها کاله سرش نم یزن
 کنه

 

داره و  یکه براش سود کردیو فکر م  دیچرخی زن م نیبود که دور و بر ا ییاز اون احمق ها یکی  حسام
 اما متاسفانه  

 نداشت  انیزن اونقدر زرنگ بود که عادت به ضررو ز اون

 

رم  جوان خو ش رو سر گ یشدن به زنها کیبا نزد کردیم  یداشت  و سع یزن چشم ناپاک نیا همسر
 کنه 

  د یترس یازش م دیخورش 



 د ینبض راه خورش

374 
 

 گذاشت  یاونها پا نم یداشت هرگز بخونه  یاگه راه فرار دیشا

 

 ازش در خواست کرد که با هم برقصن   حانهی اومد که اون مردک چطور وق ادشی یوقت

   شدیبد م  حالش

 کنه  یکه حسام سالها تالش کرد که چادر از سرش برداره و اونو به قول خودش امروز ای با ح یدختر

 

 نامحرم برقصه......  یتو بغل مردها دیکه خورش کردینم  یحسام فرق  یبرا

 دونست یرو عقب افتاده م  دیو خورش یامروز گفتیجور رفتار ها م نیبه ا اون

 

وجود داشت   ارشیشهر و د ی گهید یرفتار اون و زنها  نی که ب یکه  با وجود تموم اختالفات  یدختر 
 کرد ی عوض نم ایو شرفش رو با دن  ایاما ح

 

 داد   یجواب منف   کیبه در خواست رقص همسر تاج  یوقت

 

  یهمسرش رو به دورهم گهیانداخت و گفت که د یبرافروخته به حسام نگاه  یمردک با چهره ا اون
با رفتارش مخالفت داشت رو تو   یو اگه کس  خواستی م لشیرو طبق م  زیاون مرد همه چ ارهیها ن

 واست حسام ناراحت شد در گوشش آروم گفت  خ یجمع نم 

 یهست یباعث سرشکستگ شهیهم

 

   امیلب غرولند کنان گفت بهت گفته بودم که نم ریز
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  یشرط بند زیبطرف م  دیبه خورش  یشو پاک کرد و بعد از چشم غره ا یشونیبا دستمال عرق پ  حسام
 ..... یهست یرفت و گفت جون به جونت کنن  دهات 

 به حرفهاش نکرد   یتوجه  دیخورش 

کنه اون شاد از   دایپ  یزیچ ایلع یرفت تا برا ییرای پذ زیلباس بلندش رو جمع کرد و بطرف م  ی گوشه
   دیپری م نییپله ها باال و پا

 برداشت و بطرفش رفت  وهیظرف م هی

 شد   کشیاستفاده کرد و نزد  یلوغبود از ش دیکه حواسش به خورش  آرمان

 زد   ادیجشن بلند فر یهمهمه  تو

 خوشحالم   یل یخوب شده خ ای حال لع  نمیبیم

 بهش زد و گفت   یلبخند دیخورش 

 کنه ی م  یشماست که االن دخترم شاد باز بخاطر

 

 کنم ....... یوقت فراموش نم   چیلطف شما رو ه نیا

 گونه هاش سرخ شدند   آرمان

 گفت ..... دیگوش خورش  کی رو خم کرد ونزد  سرش

 ..... دیفراموشش کن  گهیبود د یانسان ی  فهی کردم وظ  یکار هر

دار   یمعن یبا خنده ا  کی به پشتش خورد برگشت همسر تاج یخودش بودکه  دست یحال و هوا تو
 گفت   یزینگاهش کرد و در گوشش چ

 و ساکت نگاه صورتش کرد  دیلبهاش خشک یخنده برو آرمان

 خودش بود و متوجه موضوع نشد   یکه تو حال و هوا دیخورش 
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 به صورت آرمان انداخت و گفت   ینگاه

 شلوغه دخترم خسته شده ....... یل یخ  نجایباال ا  رمیم من

 متنظر عکس العمل آرمان باشه راهش رو گرفت و بطرف پله ها راه افتاد  نکهیبدون ا و

 

  نییبا همون لبخند کودکانه شروع کرد از پله ها باال و پا  اینشست لع   یصندل ی سالن برو یسرسرا تو
 رفتن  

 تازه کنه چشم بست   یرو برداشت تا نفس  شالش

 بود گفت   ستادهیسرش ا یکه باالاونو بخودش آورد   کی خش دار و زمخت همسر تاج یصدا ناگهان

 خانم توکل  دیشد خسته

  دیخورش  ک یمبل نشست و نزد ی و بدون اجازه گرفتن کنارش برو ارهیقهوه ب هی مستخدم براتون  بگم
 شد

 

چشم دوخته  دیقشنگ خورش  یو بدون خجالت به موها  صانهیشالش رو بسر گذاشت اون حر یفور
 بود 

 ست ین  یابنجا کس دیو گفت راحت باش دیختد

 

وقته  رید گهیبرم د دیگفت با  یخودش رو جمع و جور کرد و از جا  بلند شد و با دستپاچگ دیخورش 
ما   دیکنی عجله م نقدرینگاه صورتش کرد و گفت کجا چرا ا هیکر یدستش رو نگه داشت و با لبخند

و   نهکاره رهاش ک مهیتونه ن  یو نم هیحسام مشغول باز  میبا هم هم کالم بش یا قهیچند دق میتونیم
 بره 
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 فرار از اون مخمصه بود  یبهانه برا نینبود بهتر ایکرد لع  یداشت به اطراف نگاه دلهره

 برم دنبالش   دی با ستیدخترم ن  گفت

 و بطرف پله ها رفت   دی کش رونی اون مرد ب یرو  از تو دستها  دستش

 و گفت   ستادیبلند شد و روبه روش ا از جا اون

 ی خودآزار شما

 

 اما خود دار چرا ...... ستمینگاهش کرد و گفت خود آزار ن تی با عصبان دیخورش 

   ستمیکنار من کنار تون راحت ن یراهم بر یهم بهتره از جلو شما

 بشه و گفت ..... دیصورت خورش  کیجلو اومد اونقدر که لبهاش نزد اون

  دیمنو محک بزن دیتون یم دیهستم که شما فکرش رو بکن  یخوش اخالق تر و مهربونتر از اون یل یخ من
 ** دیو بوس

 

تو صورتش زد و اون چند متر به عقب رفت   یمحکم یل یخشم  دستش رو بطرف صورتش برد و س  با
 موند  دینگاهش به خورش  یو با ناباور

 

 برگشت ........ دیشن دست زدن از پشت سرش  یصدا

 

 

بخش زد و گفت   تی رضا  یکرد و لبخند دیخورش  یبه صورت برافروخته  یبود جلو اومد و نگاه آرمان
 ....... یزن هست  ریواقعا که ش  نیآفر
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انداخت و بدون   کی به همسر تاج  زینفرت انگ یدامنش رو تو دستهاش جمع کرد و نگاه  دیخورش 
 رفت   نییرو گرفت پا   ایبگه دست لع یزیچ نکهیا

 ...... کردند یبلند باهم جرو بحث م یکه با صدا دیشن  یجر و بحث آرمان و اون مردک م یصدا

 معلوم بود    ینکرد ول یتوجه 

  دندیاونها همه بطرف پله ها دو یشده بودند با صدا  ریگ در

 رفت    تیو بطرف جمع   ختی ر زیم  یکارتها رو برو حسام

 اومدن از پله ها بودند   نییکه در حال پا   دیرو د  ایو لع  دیخورش 

 افتاده   یصورتش رو نگه داشت و گفت اتفاق  یرفت و با نگران جلو

 خونه   یبود تو سرسرا دهیچی اون دو پ  ادیفر یصدا

 باال تا مسئله رو حل کنن   دندی نفر به سرعت دو چند

 نفسش بند اومده بود  دیخورش 

 افتاده   یدوباره نگاهش کرد و گفت با توام بگو چه اتفاق حسام

 ببر ......   نجایرو تو بغلش گرفت و گفت منو از ا ای لع دیخورش 

 برگردم خونه  خوامیم

 ستمیگفتم من راحت ن  بهت

 

 کاله بردار .  ی کهی به توچه مرت گفتیخونه پر شد که م  یتو فضا زدیم ادیکه فر کی همسر تاج یصدا

   شهیپرزن روان  اون

 ......... نیباال اومده هم یداره که به طبقه  ازین یزی فقط جلو رفتم تا بهش بگم چ من
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 منتظر حرف زدنم باشه خوابوند تو گوشم  نکهیبدون ا یوحش اون

 

 زد   ادیبطرف پله ها اومد و فر آرمان

 ی عوض

 حواسم بهت بود   من

 خفه شو  گهید

 

   ستادهیکنارش ا دیتاد که خورش بطرف پله ها اومد  چشمش به حسام اف همراش

 

 خونه برو   ن یو ازا ری کرد و گفت دست زنت رو بگ یاخم

 زنت رو ببر دکتر روان پزشک........  حسام

  

 افتاده  یبه همسرش گرد و  گفت احمد چه اتفاق یمبل بلند شد و با غضب نگاه یاز رو کیتاج خانم

 متظاهر کتش رو تو تنش مرتب کرد و گفت   اون

 نداره   ازین  یزیراهرو نشسته جلو رفتم و گفتم چ  یهمسر حسام تو سرسرا دمیباال بودم د من

 خوابوند تو گوشم انهیوحش اون

 

 رفت و آمد با ما رونداره   اقتیل  ینگفتم هر کس  زمیعز
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 بشنوم    یزیام چخو ی تمومش کن احمد نم  گهیبهش زد و گفت .د یچشم غره ا کی تاج

 

فکرش رو    شهیبود که هم  نیوبخاطر هم شناختیو چشم ناپاکش رو م اقتیل  یخودش شوهر ب  اون
 ...... هیمقصر ک دونستیو م  کردیمشغول م

 

 

 

 مبل نشست و با غرور گفت که      یبرو  

 میرو ادامه بد یباز هیبق  ایب  حسام

 

 آروم  گفت    دیلرزیاز شدت خشم م دیخورش 

 تحمل ندارم  ..... گهیمن د کنمیخواهش م  میبر  ایب  حسام

 آورد  یانداخت تازه داشت شانس بهش رو م  ینگاه  یشرطبند زیبه م  اون

 

 

 

 که اونو ببره   کردیازش خواهش م یتاب و پر از آشفتگ  یبه صورت همسرش کرد که ب  ینگاه 

 گرفت و گفت   بازوهاشو
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 شهین تموم مبهم وقت بده اال قهیدق چند

 

ادامه  شوی و تعصب در مقابل همسرش رفت که باز  رتی غ یشد اون بدون ذره ا رهی بهش خ  ناباورانه
 بده 

 د یلرزیدرد گرفته بود و م قلبش

 

 به آرمان افتاد اون سرش تکون داد  گفت متاسفم   چشمش

 

 شد یطور م نیداینبا

 

 طاقتش تموم شد  گهید

 رسوند ...... اطیدر رفت و خودش رو بح  بطرف

 رو تنش کرد  ایلع یداشت پالتو یسوز سرد هوا

 سر و تهش ...... یب  یوقت شب و هزاران  درد از زندگ  اون

 شدیکه هرگز خوب نم  یدرد

 

 اومد  اطی نگذشت که حسام بح یا قهیدق

 

     یکن یبهش انداخت و گفت معلومه چکار م  ینگاه
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 زد  ادی فر دیخورش 

 خونه و آدمهاشو ندارم   نیتحمل ا گهیخدا منو برسون خونه درو   تو

 

 .......  خواستی م کهیاون مرت یفهمی م حسام

 گفت   ی ال یخ  یدستش روتو هوا تکون داد و با ب اون

 نکن  االتیفکر و خ زمیعز

  هیآدم خوب  یل یمرد خ اون

 کارو بکنه..... نیبخواد ا شهینم  باورم

 برگردم خونه........... یخال  بی ج  خوادیکه دلت نم  تو

 

 

 

 

 

 

 سخت دردآور بود  اریبس دیخورش  یباورش برا 

 رو فرو خورد و گفت   بغضش

 گردم خونه یبرم  ادهیپ یخودم پا  یاالن منو نبر ن یبخدا اگه هم  حسام
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 شد    رهیتو چشمهاش خ دیترد با

 

اعالم  یسروته تو باختم رو قبل از باز یبخاطر افکار پوچ و ب  یعن یکرد و گفت  بشی دستهاشو تو ج 
 کنم ......

رو تو بغلش پنهون کرد   ای لع دیاز سهم خودم بگذرم خورش دیادامه داره ترکش کنم با یهنوز باز یوقت
  سوزوندیسرما پاهاشو م

   گفت

 من کمر درد دارم  حسام

 ....... سردمه

 هنوزم کامل خوب نشده  ایلع

 خرابه   حالم

 ی فهمیم

 

 

 منحوس و آدمهاش  یخونه  نیا  ای من و دخترت  ایحاال خودت انتخاب کن  

 

 دیکش رونی رو ب  نیماش چیکرد و سو بشیفکر کردن  دست تو ج  یشد و بعد از مدت رهی خ  نیبزم اون
 و روبه روش گرفت و گفت  

   نیداخل ماش  برو

 امیاالن م منم
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 رفت وسوار شد    نیطرف ماش عجله ب  با

   دیلرزیتو بغلش م ایلع 

 و با بغض گفت   دیکرده اش رو بوس  خی یها گونه

 مادر ........ کنمی گرمت م االن

 رو روشن کرد   لی اتومب یبخار

 .خونه ....  میگردینگاهش کرد و گفت مامان ما برم  ایر  یباهمون نگاه کودکانه و ب ایلع

 ...... میگرد یدلم برم  زیعز میگرد یرو تکون داد و گفت برم   سرش

 

 

 عمارت چشم دوخت  یرو تو بغلش پنهون کرد و منتظر به سرسرا  ایلع کردیسرما پهلوهاش درد م از

 

 و گذشت و اون و دخترکش تک و تنها منتظر اومدن حسام ........ گذشت

 

   دیفهم ینم

  یبه چشمها  نیماش  ی نهیبود تو آ ی چ یمه درد و رنج براه نیا خواستیم یچ  یحسام اونوبرا واقعا
 شد و با بغض گفت   رهی خودش خ یغمزده 

  یچرا زنده ا دیخورش 

   یکن یتمومش نم چرا
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 نداشت   یدیام یزندگ یادامه  یبرا واقعا

 و نه...... یدینه ام یعشق نه

 

 بدنش درد گرفته بود اون دلزده و منتظر......... تموم

  ایکرد که آ ی فکر نم  نیبه ا یلحظه ا یقمار نشسته بود و حت زیاز هر روز پشت م  التری خ  یو حسام ب 
  انهیزن قلبش شکسته   نیا

 بود و دل شکسته اش خودش

 

   دیکشیبدوش مگناهش که سرنوشت شوم مادر رو  یآروم تو بغلش بخواب رفته بود دخترک ب  ایلع

 ی دینا ام تی نامعلوم که اول و آخرش پر بود از نها  یسرنوشت

 

 توانش رو نداشت   گهید واقعا

 حس شده بودند   یب  پاهاش

 گرده ..... یاگه تا صبح هم منتظر بمونه حسام برنم  دونستیم و

 تاد  خوابوند و در رو بست و بطرف خونه راه اف  یصندل یرو برو ایرو باز کرد و لع نی ماش در

 رو  باز کرد  در

 

 رو ......  دیدیاونچه م شدینم باورش
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در انتظارش   نیتو ماش یخسته و عصب   دی*** انگار نه انگار که خورش کهی در حال یغرق در مست  حسام
 بود 

  دی بدور سرش چرخ  ایدن

  کردیآشفته بود که فکرش درست کار نم  اونقدر

 شد    رهیحسام خ یایح  یب  یرفت وبه چشمها  بطرفش

 بود   دهیفا یبده ب  یدگیهمه در نیبه ا  یچقدر فکر کرد چه جواب هر

 دادینم  ری تغ شی رو تو زندگ یزی چ نیحسام بود و بس و ا یسوخته توزندگ  یمهره  هی اون

 

   دیدیبود نم  ستادهیسرش ا یرو که باال دیخورش  یحت اون

 مونده بود  رهی خ  یاون همه در ماندگ دینگاهش به خورش   کیتاج خانم

 داشت گفت حسام بلند شو برو بزرگترت اومد  یبرنم  دیکه چشم از خورش همونطور

 

پر خون  یبه سکوت سرد شد و سرش رو باال گرفت  و تو چشمها لیحسام تبد  یو شوخ خنده
 نگاه کرد  رهیخ  دیخورش 

 

  گفت یبهش نداشت م  ی توجه  نیکو چکتر یکه حت یبه مرد دیبا چه

 بغض بود و بس   فقط

 برنگرده  چدوقتی تو تنگنا بود که دوست داشت فرارکنه و ه  شیزندگ یجور هی

 

 در هم رفته اون دو زن رو از خودش دور کرد و از جا بلند شد   یبا چهره ا  حسام
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به  نیباش از ا  یانداخت و گفت حسام بچه خوب دیخورش  یبه سر تاپا یزد و نگاه یپوزخند کی تاج
   ییای م نجایا  ری بعد از زنت اجازه بگ

 که بهت گفتم محفل ما چطوره   من

 ......  ختی هاش بهم ر هیما رو با اون گر یخانم امشب همش برنامه ها نیا

 بطرف پله ها رفت   گرانیبه د یو بدون توجه   دیکوب نیجا بلند شد و عصا شو محکم بزم از

 حسام نشسته بود  یشونیپ  یعرق برو یها نهدو

 کرد و گفت   دیبه خورش  یبلند کرد و با غضب نگاه سر

 ن یتو ماش   برو

 

 رفت ....... نیروشو  برگردوند و بطرف ماش  دیخورش 

 بعد حسام سوار شد  و حرکت کرد   یا قهیشد  دق سوار

 آشوب تر شد و جرات اعتراض نداشت   دیکه دل خورش  رفتیسرعت م  اونقدر

 دند یلرزیکه دستهاش م  یبود طور  یعصب

 

   دندیخونه که رس بدر

 .......... نهیحسام رو بب یچشمها یدوست نداشت حت  دیو بطرف در دو د یرو در آغوش کش ایلع
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 برسه........... انیبود انگار قرار نبود  به پا شب

 

  شدیم شتری هر لحظه دردش ب    

 شکست .......  یم شتریبا مرور خاطرات تلخش ب  دیخورش 

و رو کردکه    ریکه در دل داشت رو ز یمبل گذاشت اونقدر فکر کرد و غم یجا  سرش رو برو همون
 بخواب رفتچشم که باز کرد   بانهی خسته شد و غر

 بود  دهی چ یسرما بخودش پ  از

 انداخت   یگاهجا بلند شد و به اطراف ن از

 

 اتاقش رفت   به

 رفته بود و دخترکش هنوز در خواب بود  حسام

 

 روز با دارو دردهاشو ساکت کرد   اون

 گذشت و گذشت و  ساعتها

 نشد   یحسام خبر از

 نبرده بود ییاز عاطفه بو  یکه حت یو دخترکش تک و تنها تو خونه چشم براه اومدن کس اون

 

 گرم پوشوند   یرو لباس ای که شد لع غروب

 داشت   فشی پول تو ک یکم مقدار
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   دیخرینون م دیبا

 کرد    دیخر یرفت و مقدار ابون یفروشگاه سر خ  به

 که برگشت   خونه

 درست کرد و بعد از خوردن غذا   شام

 شد    ایلع ینشست و مشغول خوندن کتاب برا ایبا لع  نهیبرداشت و کنارشوم  یکتاب

  دادیانجام م  شیدور زندگ  یکه پدرش تو سالها یکار

 هیچ  یدونست غم و دلمردگ یوقتا که نم اون

 

   ییایزمستون پر بود از خاطرات قشنگ و رو یوقتا که شبها اون

و    زدندیگپ م یو با شاد چسبوندندینشستند و پاهاشونو بهم م یم یسه نفر ی کرس ریزمان که ز اون
   خوردندیخوشمزه م یها یخوراک 

 زمان که مامان خوشگلش هنوز زنده بود   اون

 دونست   یزمان که نم اون

   هیچ غم

 نه  ای کنهی م دایشب پ یدب اصغر رو تو آسمون سرمه ا یفردا شب ستاره  ایبود که آ  نیدردش ا تنها

 

 بازوهاش بخواب رفت  یبرو دخترکش

 

 نداشت   کریو پ در یتو اون شهر ب گهی د یچشم بدر داشت و بجز حسام محرم اون
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 که در رو باز کنه و برگرده بخونه  زدیرو صدا م خدا

 .......دیترسیم

   یکس  یب از

 

 ی همزبون  یب

 

 کردی که سالها بود که تحمل م  یغربت  از

 

 .......جز انتظار نداشت   یا چاره

 

 خلوت چشم دوخت   ابونی و به اتاقش برد و خودش پشت پنجره به خ  د یرو در آغوش کش ایلع

 کرده بود   دنیدوباره شروع به بار برف

 شدند و بخواب رفت  نیگذاشت وپلکهاش سنگ  واریبه د سر

 

 بود تو مشامش ....... دهی چی پ حانیباغ بود سرسبز و قشنگ عطر ر هی

 آروم و دلبرونه ........ دیوز یم باد

 بود   ستادهیدرخت ا پشت

  کردی نگاه م دیخورش به

 و پر نور   گرم



 د ینبض راه خورش

391 
 

   دیباغ کش یبرگها یسبز یبرو یدست

 

 رو مرتب کرد    لباسش

 داشت جوون و شاداب ... ی سالگ ستیب  احساس

 

 حس پرواز داشت   دلش

 ...... شدیم یعن یامروز به آرزوش برسه  شدیم یعنی

 رو محکم در آغوش بکشه و رهاش نکنه   دشیخورش 

 ...... ینفسم بالخره برگشت بگه

 اومد ....... صدا

 و نگاه کرد    برگشت

  زدی برق م دیخورش  یبود هر دو بودند لبهاشون پر از خنده و صورتهاشون تو نور نارنج  خودش

 ...... دیسف  یداشت بروشون  گلها یتور قشنگ و بلند لباسشون

 چه قشنگ بود  یسمتشون وا برگشت

 .....  دندیدویدو م هر

  یچرا نم  ای گفت خدا دیلرزیدلش م رهی و دستهاشو باز کرد تا در آغوششون بگ دی باغ پر کیبار یجو از
 رسن ......

 

 خوامت ...... یدوباره برگرده و بهم پشت کنه نکنه بگه نم نکنه
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 زد   ادیفر

 اومد  یش در نمسوخته اش زخم شده اما صدا یگلو کردی که احساس م اونقدر

 گلو گذاشت   یبرو دست

 

 باشه    دهیراه نفسش بر انگار

 بلند کرد   سر

 

 رو قورت داد و گفت   بغضش

 بسه تمومش کن  گهید

 ی رس  یتو بغلم چرا نم ایب  دیخورش 

 

 شدند    یم  دیناپد ییاومد تو نور و روشنا یکرد هر چه جلو تر م نگاهشون

   دیزد خورش  ادی دراز کرد وفر دست

   زمی عز شمیپ  ایب

 برات تنگه ...... دلم

 

 سوزان و درد ناک  یصالح شد برزخ یهاش برا  یشدند و تموم باغ و قشنگ دیپد نا
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  دیخورش  یکنیم  یزندگ یعشقم برگرد تو رو خدا نگو که بدون من دار زدیکرد و کرد و صدا م هیگر
 کجا تو کدوم خونه و شهر بگردم دنبالت   ییای دن یرسه کجا یدستم بهت نم 

 ست ی و دست خودم ن  خوامی رو با تموم عمرم م تو

 

 ......تب دارم..   یستیتو ن ی......... وقتلرزهیدلم م  رسهیبهت نم  دستم

 

 

 

 چمی که بدون تو ه دمیبر یکه اگه گناه نبود نفسم رو م  یکن  یو کجا سر م  ینفس صالح با ک 

 

که در توانش نبود رو بزنه رو بلند تر از هر   یادی عرق وحشت زده فر سی تب دارو خ  دیاز جا پر ناگهان
 د یکش یادیفر

 

 به اطراف نگاه کرد  زدی نفس م تند

  شه یبود مثل هم خواب

 هر روز ......  مثل

 بست   چشم

 رو تو گلو داشت با اشکهاش رها کرد   یبغض  آروم

 هنوز برنگشته بود  رمردیبه در انداخت پ  ینگاه
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  کیکوچ  یبه کوه و دشت از پنجره  بانهیپاک کرد واز جا بلند شد و غر نشیآست یرو بالبه  صورتش
 شد   رهی کلبه خ

  دیچرخ  ی دشت م یو خاک تو فضا دیوز یم باد

 باهاش درد دل کرد   شهیمثل هم آروم

   ییکجا  زمیعز دیخورش 

 نداره   یتابم که تموم یاونقدر ب ایسر دن نیا من

 دم یلحظه که بهت برسم به  تموم آرزوهام رس  اون

 

رو که تو دستهاش   یزمیبا همون لبخند مهربون داخل شد و دسته ه رمردیباز شدن در اومد پ یصدا
 خدا   ابونیگذاشت و گفت دوباره صدات رفت تا ته ب نیبود بزم 

 ....پسر .. یکن  یم  چکار

 نشست و گفت   یکنار بخار یدلصن یو برو  دیکش  یآه صالح

 ادامه داره  رمی بم یکه تا وقت  شهینم  تموم

   رهیم نیخاک از ب  یرو از دست دادم که فقط داغش با سرد  یثروت هی من

 نکهیکردند و با خودشون بردند و من بدون ا ییبه جدا یچشمهام راض یسر و همسرم  رو جلو زنم
 اجازه داشته باشم دخترم   یحت

 ازش جدا شدم نمیاز وجودم رو بب  یو تنم تکه ا  روح

 

 ماره ی ب هی  ستی صالح ن   دینیب یم نکهیا

 زخمهاش بعد از گذشت سالها هنوز خوب نشده  که
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 محل برام پر از آرامشه  نیبه کلبه کرد و گفت ا ینگاه

 اگه تموم عمرم رو توش باشم بازم کمه  یکه حت ییجا

کابوسها و درد و غم در مقابلش    نیچطور بخاطر ناموسم زخم خوردم ا دیدیو د  دیدون یخوب م شما
 تو باده ...... یکاه

 

 هستم که برگرده به آغوشم  ینفس تو تنم هست منتظر روز یوقت تا

 

  دیکش یا ازهیخم یو با خستگ دی کش رونیبزرگش رو از پا ب  یچکمه ها رمردیپ

 جمع و جور کرد و گفت   خودشو

 کنه  یرو مشخص م زی همه چ ندهیآ یوصبور باش یست یبا دیبا  ایدن نی وقت تو هم هی

 

   ییایگردم همراهم م یبرم  فردا

 شد و آروم گفت   رهی خ  نیبزم صالح

 ؟؟؟؟؟  کجا

 رفتن ندارم  یبرا  ییجا

 

 دخترت تنگه  یکردگفت چقدر دلت برا یا خنده
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 رد تنگ .......هنوز تو فکر بود تکرار ک  صالح

 

 حس رو نسبت به تو داره   نیگفت مادرت هم هم رمردیپ

 باشه چقدر دلش نازکه ...... ادتی

 مادرت برگرد و بهش سر بزن ........ شیپ

 

 رو تکون داد و گفت    سرش

 ام یهمراهتون م فردا

 

   دیوز  یم یتند باد

 و سوزاننده   سرد

   رونی و زد ب دیپوش پالتوشو

 نگاهش کرد و گفت   دیبازوشو نگه داشت و با ترد رمردیپ

 پر از گرگ گرسنه  ابونیو ب کهیتار گهیساعت د چند

 برگرد  زود

 و گفت   دیچی شالگردنش رو بدور دهانش پ صالح

  المی انجام دادن دارم تا انجامشون ندم خ یبرا ییکارها  هی ایدن  نیراحت من تو ا  التیگردم خ  یبرم
 ست یاالن وقت مرگ ن شهیراحت نم
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 که دور شد   ی و کم  رونیکلبه زد ب  از

 کردن  هیاز دست داده باشه شروع کرد بگر یکه دلداده ا یمجنون  مثل

 شد دیرد کوه رو گرفت  و رفت که کلبه  ناپد   اونقدر

 

 مادر هم بود یقرار  رو یروز غروب برگشت ب اون

 

 شدند   یگذشت کژال بدنبالشون اومد و راه مهیکه از ن  صبح

   دندیکه رس بشهر

 

 کرد راهشون جدا شد یراه خداحافظ  ی مهین 

 

 و بخونه رفت   دینان تازه خر میو هر روز از دوران قد شهیبه روستا برگشت مثل هم اون

 بود  دهیمادر رو ند یبود که رو ماهها

 هم رو داشتند   یرو داری دو ذوق و شوق د هر

  کرد ی م یزندگ   اسی بود که مادر کنار ال  یبهش خوش گذشت مدت اسیکنار مادر و ال  اونشب

و    ستی ن  ایعفت و ح  یکه زنده هست تنها بمونه نشانه  یمادرش تا زمان  نکهیبود ا دهیفهم  صالح
 کنهی اونو ثابت نم رتیغ

 

  کنه ......  نیگزیمانند حماقت رو جا یبراش کلمه ا  دیبا رتی غ یبلکه بجا 
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انسان رو   یا گهیاز بود خداوند جور د ریبه مونس و همدم داره و اگه غ  ازین  یدرک کرد که آدم اون
 کرد ی خلق م

 

 گرفت زود بخوابه   میخسته بود تصم اونشب

 

 

 

 به رختخواب رفت تا استراحت کنه    زودتر

   رفتیبخواب م ر ید یل یخ شهیهم مثل

 که مادر پارچ آب بدست وارد اتاق شد و کنارش نشست   شدیم نیداشت پلکهاش سنگ تازه

  زمیعز یداریکرد و گفت هنوز ب  یخنده ا صالح

 

 شد   رهی پسرش خ یتو چشمها  یبا نگران مادر

اونها بره  دستهاشو گرفت و با التماس نگاهش   یصالح دوباره صبح زود به خونه  نکهیاز ا دیترسیم
 کرد  گفت  

 ......... زمی عز گهید ینی منو بب یفقط اومد صالح

 

 کرد و گفت نگران نباش مادر   یا خنده
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 سرنوشت شوم خودم شدم ......  میوقته تسل یل یخ من

 برام نمونده   یرمق   یحت  دنیجنگ یبرا

 سرش  مادر

  دهیروز جوابشون رو م  هیو گفت غصه نخور پسرم خدا  دیبوس  رو

توکل و خاندانش پر شده از   یو خونه و زندگ  مارنی نامرد تر از خودش ب یچند وقته دو تا از پسرا االن
 ی نا آروم

   گرفتیدامنشون رو م  یجور هی دیحق نشسته بالخره آه مظلوم با یجا خدا

 جواب داره   چارهی ب یهمه ظلم به مردم روستا و کشاورزا نیا

 

 

   ینیب  یروز دخترت رو م  هیرات من دلم روشنه تو  ب  رمیپسرش رو نوازش کرد و گفت بم  صورت

 چطور ......... دیگفت خورش دیبه مادر کرد و با ام  ینگاه صالح

 

 گرفت   شی آت دلش

 فرزندش   یقرار یاون همه ب از

 جز صبر کن وجود نداشت   یرنج فرزندش رو نداشت و اما چاره ا نهمهیمادر بود و طاقت ا  اون

 

 رو تکون داد و گفت    سرش

 کرد فقط بخاطر تو بود   یهر کار دیخورش 
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   یتو با اون نامحرم  زمی درک کن عز نوی هست ا بهی االن با تو غر گهیپسرم اون د اما

 داره  یا گهیاالن صاحب د  دیخورش 

   یفراموشش کن  دیبا

 و خودش شوهر داره    ستیهمسر تو ن گهیکه د یخواستن زن چون

 .....است..  رهی کب گناه

 

 با غضب نگاهش کرد و گفت   صالح

 ....... گناه

 ازم گرفتن  یلیدل چیه یبود که  اونو ب  نیا گناه

 زن و فرزندم هستم  یرو ماریکه من هنوزم بعد از گذشت چند سال  ب نهیا گناه

 

 مادر  نهیا گناه

 

 و گفت   دیکش یشد و آه  رهیخ  نیبزم مادر

 ....  بهیاالن با تو غر گهید دیپسرم خورش اما

 حرف مادر تموم بشه از جا بلند شد و گفت   نگذاشت

 بهش فکر کنم  دیتو رو روح بابا نگو که نبا یدیعذابم م ی کن مادر دار تمومش

 

 نگاهش کرد و گفت   یدیبا نا ام مادر
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  یدار یپسرم هنوز فرصت ازدواج و زندگ  یتو جوون شهیوگرنه تموم نم کنمیدرک کن خواهش م صالح
..... 

   یفراموشش کن کنهیراهه که بهت کمک م   نیبهتر نیا

 و به حرفم گوش بده   ایب  یبش مونینکن که بعدش پش یبرم بخاطر من کار قربونت

 

 شد و گفت   رهی خ  اطیو به ح ستادیپنجره ا پشت

 وقت  چیمادر ه شهینم فراموشم

 

خوام   یو با بغض گفت برق و خاموش کن مادر م دیسرش کش یرخت خواب رفت و پتو رو برو یتو
 بخوابم 

 

 افتاده بود ...... اطیح  یچشم باز کرد آفتاب برو یوقت

 

  قیعم  یتو اتاق از جا بلند شد و نفس   دیچی پ یخنک و دلچسب زمستون یباز کرد و هوا مهیرو ن  در
  دیکش

پدر ش و    داریاومد بد یکه به روستا م شهیکرد و بعد از خوردن صبحونه مثل هم ضیرو تعو  لباسش
 رفت    یم ایلع

 روز تا مدتها کنار مزارشون نشست و درد و دل کرد   اون

 ظهر بود که بخونه برگشت   دم

 باز بود  مهین در
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 شد   وارد

 بود وانیا یکفش جلو چند

 

بطرف اتاق مهمون    یمهمونش هستن با خوشحال یکه چه کسان  دیآشنا بودند شناخت فهم   براش
 رفت و در رو باز کرد

 

 مادر نشسته بودندومشغول صحبت   یو پدرش  روبه رو  کژال

 صالح هر دو از جا بلند شدند   دنید با

 

 گفت    دندیخندیشناخت چشمهاش م یاز شوق سر از پا نم مادر

   میدار زی مهمون عز م ز یعز یکجا بود صالح

 سر تکون داد    صالح

 کرد و گفت البته البته ...... یا خنده

 

 گفت   یو با خوشحال  دیرو در آعوش کش رمردیرفت و پ  جلو

  دیخوشحالم که بهم افتخار داد چقدر

 صالح رو فشار داد و گفت   یبازوها اون

 با خودم ببرمت پسرم .....  شهیهم یبرا  نکهیو ا دنتید اومدم
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 بود نگاهش کرد و گفت   دهیپوش بایو ز یکرد  یبه کژال انداخت  لباس  ینگاه الحص

 

   یما شد رانهیکه مهمون خونه فق یدکتر واقعا خوشحالم کرد خانم

 بود برداشت و گفت  نی زم  یرو که برو یزد و دسته گل یلبخند اون

  اومدم

 ....... ینه که خواستگار  یمهمون

 

 با تعجب نگاهش کرد   صالح

 گل رو بطرفش گرفت و گفت   اون

 سر اصل مطلب   رمیم

 ی کن یبا من ازدواج م  صالح

 

 موند   رهیصالح بروش خ یچشمها

 دشت   یبایز کژال

 دکتر مهربون   خانم

 

 زد یبود و از وصل حرف م  ستادهیاون بود جلوش ا ونیکه جونش رو مد  یکس

 

 داره ........  ییهایباز ی زندگ عجب
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 کنه   ریزتغیهمه چ ییخوای گرده م یکه برم قور

 

 

 خودت باشه   ل یطبق م  یدار دوست

 ....... زیچ همه

 نشسته بود  یصندل یو پرده و انداخت و بطرف صالح رفت که برو دیکش یآه

 ....... ن یزده و شرمگ  خجالت

 

 

 شد   رهی.کنارش نشست و تو صورتش خ 

 کرد و گفت  یا خنده

   یکن ینم  چرانگاهم

 

 گفت   ریشو پاک کرد و سر بز یشونیبا دستمال پ صالح

 باشه   حی منم و کارم صح نیسخته اصال باور ندارم که ا باورش

 

لبهاش نقش   یقشنگ برو یرو از سبد کند و بطرف دهانش گرفت و لبخند یخم شد و تکه نبات  کژال
 بست و گفت  
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 . .... انهیدر جر یکه زندگ  شهیباورت م  یریکه از دستم بگ نویا

 یزدی سالهاگذشته و تو هنوز تو گذشته دست و پا م ین یب  یو م یییای روز به خودت م هی

 

 برگردوندم.......  یو خواست خدا به زندگ یکه به سخت یبود یجون  یب یتو همون مرده  صالح

  ینشون داد یزندگ  یتوانت رو برا تی باز کن نها  چسمهاتو

 نکنم   لیرو بهت تحم  یزی اجبار چ یاز رو دمی قول م ادهیصبرم ز من

 میدار شیدر پ  یادیراه ز ما

 

 و  مشتاقش کرد و گفت    بایز یبه چشمها یرو برگردوند و نگاه  سرش

 ......یشیم مونی روز پش هی

 

 و گفت   دیخند کژال

 رو دوست دارم    یمونیپش نیا من

 

 مسخره وار کردو گفت   یا خنده

  یدلت روخوش کرد یچ به

 منم که بخاطر بدست آوردنت  بردم  ن یدر کنارت باشم ا اگه

 بله بگم  یشرم چیرو قبول کن خانم دکتر تا خجالت نکشم و بدون ه باخت
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 نداره .......  یحال که دردهاش تموم شونیمرد افسرده و پر هی

 ارم ی  یبجز غم به ارمغان نم  یزیبرات چ من

 

 نشده  ریهنوزم د کژال

 

 به سر تا پاش کرد ......  ینگاه

   دیدرخش  یکه مثل ماه م  یبا قد رعنا و صورت  یعروس مثل فرشته ها شده دختر دیلباس بلند و سف  تو

 هم ........... یادیتمام و کمال خوب بود و ز اون

 کار پا جلو گذاشت  نیا یبود که برا دهیتو صالح د یچ واقعا

 

 انداخت و گفت   ری بز سر

 سخته  شهیاز ذهنم پاک نم دیخورش   ادی یکه لحظه ا  یبکن که تصورش رو نیهم

 

 

 

 هر دو مون   یبرا

 بدم ......  بت ی خوام فر  یسقف نم  هی ریز یری عاشق م هیبا  یدار تو

   برهیزمان م  یلیارزش قائلم اما تا برگردم اول راه خ  یکه کرد  یکار یبرا کژال
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عقد از عشقش   یو سر سفره   یوارش کرد که براحت وانهیفروغ و د یب یبه چشمها  ینگاه کژال
 اما ته دلش قرص بود  گفتیم

 رو آروم فشار داد و گفت   دستش

 عاشق رو دوست دارم  نیا من

 

 کرد و گفت     کیدستش رو جلوتر برد  و به لبها نزد  کژال

 چرا اصرار به اشتباه دارم ......  دونمینم

 

 

 ....... به خطا بره . خوادیچرا قلبم م دونمینم

   خوامیخطا رو با تموم جونم م نیا من

   ارهینم یمونیدر کنار تو برام پش یو مطمئنم زندگ ز یچ هی یول

 

   دیبه کمک خورش  یخواست یم ادهی پ یتو بدنت پا یکار یاون لحظه رو بخاطر دارم  که با زخمها 
   یبر

 

 

   میتو زندگ  یستیاتفاق ن  هی تو

 ....... یوجود داشته باشه و حسش کن  تونهیکه م یخوب  یهرچ یسند برا هی
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 مطمئنم که هر روزم رو که درکنارت شب کنم پر بشه برام ازآرامش......  کنمیم  دییتا  بازم

 

 زد .... نی ری و  ش حی مل یلبخند

 شدند   انی نما فشیو رد دیسف یدندونها

 صالح ......  یبود و اما برا  ایو نقص رو ب یع  یزن ب نیداشتن ا یهر جوان  یبرا دیشا

 

 از هم باز کردو نبات رو تو دهانش جا داد ....... لبهاشو

 بود    نیریش

 نگاه کژال   ینی ریش به

 لذت لبخند قشنگش  به

 ...... دیرو جلو آورد که صورتش رو لمس کنه ته دلش لرز دستش

 جونش افتادند  یب یدستها و

 

 لند بود .....از اتاق ب یکف زدن و شاد یبعد صدا یساعت

  یغرق نور و شاد 

 عطر دلچسب گالب وگل  غرق

 کژال  پدر

 شد ...... رهی رو بلند کرد و به صورت ماهش خ  دشیجا بلند شد و بطرف دخترش رفت و تور سف  از

 گفت    یکرد یبایو آروم به زبان ز دیسرخ کژال رو بوس یآورد و گونه  کیرو نزد  سرش
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 همه عمرم ......  یبش خوشبخت

 

  دیکش  رونیزمردداشتند ب   باویز  یها نیکه نگ بایز  یجفت گوشواره  هیکرد و  بشیدر ج  دست

  دنشونیکژال با د دل

 زد  عیشد و قلبش سر  آشوب

 دست جلو برد و گفت   یفور

 هستن  یادگاری  نهایبابا ا نه

 و گفت   دی دخترش رو تو دستهاش گرفت و بوس دست

   عروسکم

 ارزه ....... یهم نم یزی که در مقابل تو پش نی ا یهست امرزیاون خدا ب یادگاریتو  دخترکم

 

 زد و سکوت کرد   یلبخند کژال

دخترش برد و گوشواره ها رو بگوش دخترش انداخت ودوباره گونه اش   یدستهاشو بطرف گوشها اون
 خانم  یشد  بایو گفت چقدر ز دیرو بوس 

 

   نمیروز عروس شدن  و خانم شدنت رو بب هیکه آرزوم بود   یدون ینم

 قشنگش سرخ تر شدند   یانداخت و گونه ها ری از شرم سر بز کژال

 

 صالح رفت   بطرف
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قرار و نگرانش انداخت و   یب یبه چشمها  یو نگاه دی و بوس رمردی پ یاون از جا بلند شد و دستها 
 گفت  

 بودم  ونیمد

 تر شدم   ونیمد

 ا رو ببوسم .....شم یپا دیدست با  یمن جا اصال

 کارو انجام بده .....  نیشما هستم خم شد که ا ونیدوباره و عزتم رو مد عمر

 صالح رو نگه داشت و  یمردونه اش بازوها یمانع شد و با دستها رمردیپ

 کرد و گفت   یاخم

 مهمون زخم خورده من ....... 

 ....  یزندگ رتی با غ مرد

   یبدون خوامیم

   سپارمیرو به اون م  کژال رو به تو و تو که

   نانیباش از جنس اطم  هیسا هیبراش  صالح

 گفت  کردیم  یدسته گلش باز یبه کژال کرد که با گلبرگها ینگاه اون

  کنمیوقت محبت رو فراموش نم  چیگذاشتم من ه دیبه راه جد پا

 شم یتک تک وجودم پشت و پناهش م با
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 دارم ..... مانیرو محکم در آغوشش گرفت و در گوشش گفت بهت ا صالح

   یاشکهاشو پاک کرد با خوشحال مادر

 عروسش رفت تا صورت ماهش رو ببوسه  بطرف

 

 که شد   غروب

 کردند   یاز بزرگتر ها خدا حافظ یدو با شادمان  هر

 

 

 شدند  شونیزندگ یو ساده اما پر خاطره  کی ماه عسل کوچ یراه و

 

   دیشا نکهیا یبرا  ییجا

 ازداغ غم صالح کم بشه یکم

 

 

 بسپاره ..... یرو بتونه تو آغوش مهربون کژال به دست فراموش   دشیکه خاطرات خورش ییجا 

 نبود   شی ب یا بهیبند بند وجود صالح بود امروز براش غر یعشق بر باد رفته که روز اون

  شد یداغش هم فراموش م دیکه رفت و با دیاز جنس خورش  یدختر

 .......... دیبا
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مهربون و خوش   یبرسونه دختر ی به خوشبخت دشونیجد  یرو تو زندگ دشیرفت که عروس جد اون
 قلب 

 

 صالح عاشق و دلباخته اش نبود  دیکه شا 

  کردیدوباره عاشق شدن م یرو برا   شیسع تی نها دی دوستش داشت با اما

 بود   یزن  ریش کژال

 از طال........  یقلب  با

 

 منت   یبراش آغاز شده بودند ب   یخوب زندگ  یروزها

  ندهینگاه نگران به آ یب

 گاه مطمئن بود هیتک هی کژال

 

 شد ...... دهیکوب  یبه آروم  در

 چند ضربه کوتاه .....  با

 بود و مشغول نوشتن   نییسرش پا  کژال

 ..... دییگفت  بفرما  آروم

 

 داغ بودم ......  ییچا هی یتشنه   یلیدلش گفت خوب کرد خ تو
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    ومدی داخل ن یباز شد اما کس  مهین در

 

 

 خسته  هستم   یلیکه خ یبه موقع اومد ییشما یطاهر یبلند کرد و گفت آقا  سر

 باز شد ...... شتریب ی آروم و خش دار کم ییبا صدا در

 نوشته اش رو تموم کرد   کژال

 ..... شدیبود وارد م یطاهر یانداخت اگه آقا یهبه در نگا دیترد با

 

ماساژ داد و  یخسته اش رو کم  یگذاشت و چشمها زی م یرو برو  نکشیاز جا بلند شد و ع ینگران  با
 پشت دره یگفت چه کس 

 

 ....  ومدین  ییصدا  بازم

 

 .....دیترس کمی گهید

 ....... کیتار یغروب بود و هوا کم  دم

 رو گرفت و آروم باز کرد   رهیبه طرف در رفت و دستگ  اطیو با احت  آروم

 پشت در نبود   یکس

 انداخت و گفت   یسالن انتظار رفت و به دور اطراف نگاه بطرف

   یطاهر یآقا
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   یی کجا شما

 بود  نجایا یکس

 

 .........   یواشکی راه رفتن  فیضع یفقط صدا ومدی ن ییصدا

 کرد   یترس بطرف آبدراخونه رفت نگاه  با

 ود نب  یکس

   ادیو کار ز یکرد حتما در اثر خستگ فکر

   دهیشن  االتشیدر زدن رو تو خ  یصدا

 از پشت سر چشمهاشو نگه داشت   یباال انداخت وخواست بطرف اتاقش برگرده که کس شونه

 بود سکته کنه .... کینزد

 بلند شد و گفت    ادشیفر

 دستهاشو بطرف چشمها برد و لمس کرد   هیک

 آشنا بود   چقدر

 آروم شد   دلش

   شناخت

 مردونه اش رو آروم لمس کرد و  یانگشتها

 و گفت   دیخند

 دستها تنگ شده بود   نیا یدلم برا چقدر

 ...... زمیعز یاومد خوش
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 گوش  کژال برد و آروم گفت .... کیرو نزد  سرش

 ......... دل صالح زیبرات دلتنگ بودم عز منم

 

 شدند   رهیهم خ یو تو چشمها برگشت

 صالح تموم وجودش رو پر کرد   دنید شوق

 بدور گردنش انداخت و با بغض گفت   دست

 .... یاومد هیهد ن یبهتر

 ..... یبرگشت

 

 زد و سرش رو تکون داد و گفت   یلبخند صالح

 تاب بودم .....  یبرات ب منم

 کارهامو گذاشتم و فرار کردم   گهید

 راهو چطور اومدم   نیا دونمینم

 

   دندیدو خند هر

 رو تو دستهاش گرفت و گفت   صورتش

 دلم   زی عز ییایخسته بنظر م  چقدر

 اش گذاشت و گفت   نهی س یسر برو کژال
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 ..........  یلیخ

   رهیدر م   میتموم خستگ  یتو که کنارم باش اما

 

 سرش رو نوازش کرد و گفت   صالح

 خانم دکتر خوشگلم بشم من قربون

 

 به صورت صالح انداخت  یرو بلند کرد وبا اخم  نگاه  سرش

   یگفت راست  

 چه جور اومدن بود  نیا ترسمیم ی بدجنس نگفت 

   صالح

 کرد و گفت   یا خنده

 سر به سرت بزرام نفس صالح   کمی خواستم

 ....... زتیسورپرا یبرا  رمیدوباره بغلش کرد و گفت بم  کژال

 خونه   میرفت و گفت خدا نکنه حاال زود باش جمع و جور کن برگردرو گاز    لبش

 عالمه حرف دارم برات ..... هی

   یجدا شد و با خوشحال  ازش

 آورد و گفت   رونی رو ب دشیسف یمانتو

   زمیخونه منم موافقم عز میزودتر برگرد  بهتره

 شام خوشمزه بپزم ..... یهفته دور هیشوهرم بعد از  یبرا دیبا امشب
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جمع و   یرو کم  زشی و دفترش رو برداشت و م فیکرد و ک زونی عجله با اتاقش رفت و مانتو رو آو با
 جور کرد و تند تند  

 در اومد ...... بطرف

 باشه  دهیبه ذهنش رس یزی انگار چ دوباره

 

 و در رو بست  و المپ اتاقش رو خاموش کرد    زی بطرف پر برگشت

 خنده اش گرفته بود  صالح

 رو نگه داشت و گفت   دستش

 خونه   میگرد یبرم عجله نکن برم قربونت

 و گفت   دیخند کژال

 خوشحالم    یلیخ

 م یزودتر به خونه برس خوامیم

 

 به قد و باالش انداخت و گفت   ینگاه یدستش رو بدرو گردنش انداخت و با ناراحت صالح

 دکتر خوشگلم  خانم

 رو بنداز تو      رتی خوشگل و حر یهامو

 بهش انداخت و گفت حاال خوبه  یتو سرش مرتب کرد و نگاه  باشویز یبلند وکرد  یروسر کژال

   صالح

 و گفت   دیرو بوس دشیسف یشونیپ
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 .......یخوب  شهیهم تو

 

 تو دست هم از مطب خارج شدند هوا نه گرم و نه سرد بود   دست

 ابرها تو  آسمون سر و صدا راه انداخته بودند ..... اما

 درمانگاه کو چک روستا پارک شده بود رفت و روشنش کرد و  یکه گوشه  نشیبطرف ماش کژال

 همسر مهربونش باز کرد  یدر رو برا صالح

 

 

 بطرف خونه راه افتادند   یدو با خوشحال  هر

 گرفته بود یانتقال  رازی اطراف ش یاز روستا ها یک یکه کژال در   شدیم یمدت

 

 

 

 روستا دوستش داشتند   مردم

 داشت   یگانگیبود که با غرور ب  یو پر از مهربون  ای ر یهمون دختر ب  اون

 

 

   کردی نم  غیو سالمت مردم در  یبهبود اوضاع بهداشت یبرا یکمک  چیاز ه 

 نو پا پخش دارو  مشغول بکار شده  بود    س یشرکت تازه تاس  هیبا کمک کژال تو   صالح
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 کنه  یدگی تا به کارهاش رس شدیچند روز از همسر مهربونش دور م دیاوقات با یگاه

 بهم براشون پر بود از خاطره ...... دنیرس یهر دو شون سخت بود و اما لحظه  یبرا یدور نیا

  دید بی ترت  یمفصل یخودش غذا یهمسر خسته  یبرا  یدکژال با شا اونشب

 رو پهن کرد   سفره

 به ساعت انداخت   ینگاه

 شب بود ....... نه

مردونه اش رو   یرفته بود شونه ها  یقی رفت متکا رو بغل گرفته بود مثل بچه ها به خواب عم  بطرفش
 آروم تکون داد و گفت  

 دلم پاشو شام آماده هست   زیعز صالح

 از کرد  چشم ب اون

 د یبار چشمهاشو باز و بسته کرد خواب که از سرش پر چند

 زد و گفت   یهست لبخند زشیاومد تو خونه کنار عز ادشی

 خونه کنارتم   تو

 کرد و گفت   نینمک یخنده ا کژال

 

   یتو قلبم  یست یخونه ن تو

 رو گرفت وکمکش کرد که بلند به   دستش



 د ینبض راه خورش

420 
 

  شه

 

 

 که پهن شده بود انداخت وگفت   یرنگ  یبه سفره  ینگاه

 به چقدر هم گرسنه بودم   به

 دست پخت خوشمزه ات تنگ شده بود خانم   یبرا دلم

 غذا بداخل بشقاب بود  ختنیمشغول ر  کهی کنار سفره نشست و در حال کژال

 نشدم غذا رو نبردم  مونیتا پش گهید ای زد و گفت پس زود باش ب  یچشمک

 

 گفت   زد و کنادش نشست و یجست  صالح

 نفسم ..... زی پلو بر برام

 دو خنده کردند   هر

 مشغول خوردن شدند  و

چشم  اطی به ح  یشد   با نگران  بدهی بشدت کو  اطیتو ح  یبود که در آهن دهینرس  انیشام به پا هنوز
 دوختند  

 ؟؟؟؟؟  هیک  یعنیتو دهانش رو قورت داد و گفت  یلقمه  صالح

 و خوشگلش رو   یگل گل یاز جا بلند شد و روسر کژال

   ضهیمر یبرداشت و گفت حتما کس   یچوب لباس یرو از

 همراه همسرش شد و دستش رو نگه داشت و گفت   یبا نگران  صالح



 د ینبض راه خورش

421 
 

   سایوا

  کنمیبازش م  خودم

 و نگاه کرد   ستادیپله ا یلبه  کژال

  کردیپشت در ناله م یوکس شدیم دهیبشدت کوب در

 جله بازش کرد با ع صالح

 هراسان صورت پر از عرقش رو پاک کرد  گفت   یمرد

 کمک ....... 

 که زنم از دست رفت   کمک

  یبا دقت به صورت صالح انداخت و گفت شما شوهر خانم دکتر ینگاه

 سر تکون داد و گفت بله بازوهاشو نگه داشت و   صالح

 ناله گفت تو رو خدا خانم دکتر کجاست زنم  با

   رهیمیم داره

 بده    حالش

   یکنی دستهاشو نگه داشت و گفت آروم باش مرد سکته م صالح

اومد و  اطی رو برداشت و بطرف ح فشیصداشون با عجله بطرف اتاق رفت و ک   دنیبا شن کژال
 و گفت   د یپوش یکفشهاشو فور

   امی بخواب تا ب کمی تو غذاتو بخور  صالح

 ا

   امیتنهات بزارم م شهیتکون دادو گفت مگه م یسر
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 صبر کن تا لباس عوض کنم   کمی

 گفت پس زود باش   یبطرف در رفت و همونطور کژال

 ..... دیتو سرش و گفت خانم  تو رو خدا کمک کن  دیکوب یخانم دکتر دو دست دنیمرد با د اون

 سرش رو گفت بله خانم   ین دوباره زد تواو  نیآقا حس یی نگاهش کرد و گفت تو کژال

 ...... مانشیمونده به وقت زا یلیبکوچه اومد و گفت زنت که خ  کژال

 

 اشکهاشو با پشت دستهاش پاک کرد و گفت   اون

 وقتشه  گهیچند هفته د یخانم جان شما گفته بود آره

 

   نی کرده خورد زم یک یشام پله ها رو دوتا  ی برا ارهی ب یترش  نیزم ر یامشب رفته بود ز اما

 .داره خانم درد ..  درد

 

 رو روشن کرد و گفت    نشیماش کژال

 شهی نباش درست م نگران

 

 در رو بست و هر سه براه افتادند  صالح

 ......غیوحشتناک ج  یپر شده بود از صدا خونه
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   زدینشسته بود  و مرتب به سرش م اطیح یپله ا یبا دلهره برو    همسرش

 ..... کردیداده بود و نگاهش م  هیتک  واریبد صالح

 قلبش درد گرفت وجودش پر شد از غم    شیبه سالها پ برگشت

 ن یری خاطره تلخ و ش هیاز  یغم

 

  دش یروز که خورش  اون

 درد داشت ...  شیو زندگ عمر

 

 

 

 

   زدیود و به صورتش ممرد نشسته ب نیاون درمانده و دلشکسته مثل حال ا و

 کردی م ینا آروم قلبش

 

   ونیتاب و گر ی اومد  اون چقدر ب ا یکوچولو بدن   ایلع یوقت

دست   دیتنش لرز  دیکش یجون بود و نفس نم مهی کبود دخترش که ن یکرد به دستها  نگاهش
 دخترش نا آروم بود  یخودش نبود قلبش برا 

 کرد اشتباه کرده که اومده  فکر
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  ستادیتاب بود  اگه اشتباه نکنه از ترس ا یاون روزهم مثل االن ب قلبش

   یخونگ یاون ماما یوقت

   یرو دوباره باز کرد و اونو به زندگ زشی و کار آمدش راه نفس عز یحرکات حرفه ا با

 برگردوند 

   هیشروع کرد به گر فیضع یادیدخترک قشنگش با فر  

 جون گرفت    دوباره

 کرد    هیو آروم گر   دیو کبود ش رو بوس کی کوچ دستهاس

 خدا جونم  ایگذاشت وتو دلش گفت خدا واریبست و سر بد  چشمهاشو

 

 تنگه دخترکم شده  دلم

 از وجودم   یتکه ا یبرا

 ..... نفسم

 ....  عمرم

 ..... کردیکه با بودنش هر شب و روزم رو پر از نور م اون

 بزرگه خودت حفظش کن   یا یدن نیا یجونم جگر گوشه ام االن کجا خدا

   خوامشیم خدا

   شدمینم ری س دنشی از د یکه لحظه ا یمن

 دم یماهش رو ند ی سالهاست که رو حاال

 قشنگم سه سالشه  یایدخترکم لع االن
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 .....  رمی بم ت یبزرگ  یجونم برا خدا

 روز به عمرم مونده باشه بهم برگردونش........ هیاگه  یحت

 

 شد دهیشدند و دلش به آتش کش ری چشمش سراز یگرمش آروم و لغزان از گوشه  یاشکها

 

  دی کش  قیعم  یرو چنگ انداخت و نفس  قلبش

 

 لب گفت   ریز

 ...... کژالم

 ......  خانمم

 بده   نجاتش

 عمرم .  تموم

... 

 

 تو خونه ......   دیچیآومده پ  ای تازه بدن یلذت بخش نوزاد  یصدا

 سمت  پسرش و گفت   دیدر رو باز کردو پا برهنه دو یاون زن با شادمان  مادر

 اومد پسرم ...... ایبدن  نیحس

گفت و    یزی لب چ ری هم فشرد و ز یاز جا بلند شد و دستهاشو بطرف آسمون برد وپلکهاشو برو اون
 خم شد  به سجده افتاد و شکر کرد
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 خوشحال شد و قلب نا آرومش آروم گرفت   دنشیبا د صالح

 

 

 ..... زدی که لبخند م د یبه نور ماه کرد وصورت کژالش رو د ینگاه 

 معجزه گرت بشم من خانم  یهالب گفت قربون اون دست ریز  آروم

 

 و چشم بست  دیکش  قیعم  ینفس

 

همسرش کرد   یو نگاه چشمها د یکش یشون یپ یخسته اش رو  برو یدستها  ستادیا یتو درگاه کژال
 لبها نقش بست .....  یبرو  تشیو لبخند رضا

 زد و قربون صدقه اش رفت.....   نهیس یو دست برو ستادیبه احترامش تمام قد ا صالح

 انداخت و دوباره بداخل اتاق رفت  ریبا خجالت سر بز 

 

 نداره   غیدر  گرانید  یبرا یکمک  چ یمهربونش از ه یکه فرشته  دونستیم اون

 برگشتن ..... وقت

   دیخندی دو چشمهاشون م هر

   کردینگاهش م یچشم ری ز صالح

 نشو صالح ......  طونیو گفت ش  دیرو کش  لپش
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   یکن ینگاهم م یچشم  ریز چرا

 و گفت   دیتو بغل گرفت و بوس دستهاشو

 اومد   ایقشنگم بدن یایاون زمان که لع شیبه سه سال پ یمنو برد امشب

 اون پدر رو با ذره ذره وجودم لمس کردم .....  یتموم دردها من

بعدش به خودم گفتم صالح حواست   وفتهیب یکه نکنه اتفاق بد دیکش ریامشب دوباره قلبم ت کژال
 .....  شهینم میوقت تسل  چی باشه اون کژال دختر دشت و  صحراست ه

 

  نمی بب یروز  هیکه راحت شد و از ته دل آرزو کردم که دخترکم رو  المیخ

 و مقدس دخترم   کیاون نوزاد منو برد به آغوش کوچ یصدا

 

  دیچ ی بداخل کوچه پ کژال

 .... شدیصالح رو خوب متوجه نم  یبود و حرفها گهید یجا فکرش

  

 غوغا بود  و حالش دگرگون .....  دلش

 گفت یرو به صالح م قتیحق  دیبا

 

دستهاشو بدورردنش حلقه   یشد و در رو باز کرد و بطرف کژال رفت با مهربون  ادهیپ  نیاز ماش صالح
 و گفت   دیصورتش پاش ی کرد ولبخندش رو برو

 ی خوشحال باش  دیبا یشد گهینفر د هی یتو امشب ناج یربرم چرا تو فک قربونت
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  کردیمشتاقش داشت اونو رسوا م یو چشمها  دیچرخ یزبونش نم   گفتیم  دیکرد آنچه که با مرور

 عاشقانه بهش بگه  یلحظه  هیداشت تو  دوست

 حق صالح بود   نیا

 شدند و   اطی ح وارد

 

 در رو پشت سرش بست و برگشت    صالح

 کرد ینگاهش م بانهیغر یبا بغض کژال

 

   یخانمم چرا ناراحت هیبطرفش رفت و دستهاشو گرفت و گفت چ  ینگران  با

   نمتیب یم یطور  نیا رهیگیدلم م بخدا

 ...... ینکنه ازم دلخور شد گمیم

 کرد خودشو جمع و جور کنه یسع کژال

 االنه که اذان صبح بشه   میریراهش شد  گفت بهتره وضو بگهم  یرو پاک کرد و با لبخند صورتش

 تکون داد و گفت   یسر صالح

 درسته

 نفسم کنهی حال هر دو مون رو خوب م نیا

 

 نماز دلش رو سبک کرد   نیهم قرار گرفتند و چقدر ا کنار

 لب زمزمه کرد .....  ری رو برداشت و آروم ز حشیاز نماز تسب بعد
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 اما بخاطر دل منم که شده کمکش کن خوشحال بشه   ستیعاشقم ن دونمیجونم م خدا

 

 

 برام بسه   نیهم من

 جا نمازش رو جمع کرد و کنارش نشست   صالح

 شدند    رهی هم خ یچشمها تو

   هیزد و گفت چ یلبخند کژال

 افتاده   یاتفاق

 زد و گفت من سرا پا گوشم ...... نهیدست بس صالح

 

 چشمهاش قلب نا آرومش رو آروم کنه  دیکنه چشم بست که شارو نگاه  نی کرد زم  یو سع دیخند

 

 کرد   یچونه اش و نگاهشون دوباره با هم تالق ری دست برد بز صالح

 گفت   آروم

   یکن ینگرانم م یرو خدا حرف بزن عشقم دار تو

   یگ  یتو دلت هست و نم  یزیکه چ فهممیم من

 شده یقربونت برم چ  بگو

 

 نگاهش کرد و گفت   کژال
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 .... ترسمیم

   یپسم بزن نکهیا از

 که دلت و دلم بشکنه نیا از

 

 تکون دادو گفت   یسر صالح

 

 اومده بگو ..... شی برات پ  یچه مشکل زم یاز طرف تو آماده ام عز یهر خبر یبرا من

 

 چشمهاموببندم  خوامی و گفت م دیرو بوس  حش یحرف بزنم تسب دی تو دلش گفت با کژال

 ن ییپا زهیریم یحرف بزنم وگرنه دلم هر تونمیم یطور نیا

 

 ی که راحت حرف بزن بندمی تو بغلش جا کرد و گفت منم م ی دستهاشو بگرم  صالح

 که طاقتم طاق شد  زمی عز بگو

 

 ی شیدوباره بابا م یگوش صالح کرد  گفت دار کیرو نزد  سرش

   دهیشن  یکه چ شدینم باورش

 کرد ی کژال دوخت داشت حرفهاشو تو ذهنش مرور م ینگاهش رو به لبها باتعجب

 

 حکم فرما شد   یب یعج   سکوت
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  یفکر کرد ی احمق با خودت چ یبا خجالت تو دلش گفت دختره  کژال

 ذوق زده بشه تی که از خبر باردار یدیتو خورش  مگه

 

 بوسه کرد  صورتش رو غرق  یو با شاد دیکش  یادیکه صالح فر کردی م ری س االتشی خ تو

 ی دلم  چقدر حوشحالم کرد زی عز شهیزد و گفت  باورت نم یلبخند

 

 انداخت و سکوت کرد   ری شرم سر بز با

 دیبا ذوق دستهاشو باز کرد و در آغوشش کش صالح

 

  یحت  دیکه شا ییها یکژال   پنهون کرد و گفت بخاطر تموم خوش فیلط  یرو تو دستها دستش
 ممنونم   یداد هیهد  یرو نداشتم و تو بهم تو زندگ  اقتشونیل

 ....... یزیهمه چدهانش گذاشت و گفت نگو تو برام  یدست برو کژال

 

 شد   یزندگ دیپر از ام  دلش

 

  شی از زندگ ری ناپذ ییجدا یجزئ  ن یتاب بود و ا یو ب  زدی م   دیو خورش ایلع یهنوزم ته قلبش برا دیشا
 بود که بخواد ناراحتش کنه   یاز اون شده بود  اما کژال باارزش تر 

کرده بودند  دایکه بهم پ یدیشد  یو وابستگ دیکش یبود که م یعشق نبود بلکه خود خود نفس  کژال
 نداشت  یتموم
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 هزاران فکر بذهنش خطور کرد  کردیبود انگار مقاومت م   دهیخوابش پر اونشب

 و رو شده باشه و بخواد دوباره از نو بسازه  ری ز شی انگار زندگ ییجا هیلحظه  هی

 همون نو بود  کژال

 ی و دوست داشتن نی ریتوقف ش همون

 

 شد  رهیو معصومش تو خواب خ   بای صورت ز به

 

 چشمهاش رد شدند   یاز جلو لمیف هی خاطراتش مثل  تموم

   دونستیصالح خوب م و

 شده   بشیخدا بوده که نص  تی نها یهمون لطف ب کژال

 

 شد   رهی و به صورت معصومش خ دیکنارش خواب و دیکش یآه

 

 هوا دلش رو لرزوند   یکه باز کرد سرد چشم

   دیصورتش باالکش یرو تا برو پتو

 

  د یچیخوب نون پ یهنوز دلش به خواب نرفته بود که بو  یچشم بست چه دلچسب بود و خواستن  و
 تو مشامش  
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 باز نکرد    چشمهاشو

 ی پزینون م یلب گفت قربون دستهات برم که دار ریآروم ز اما

 

 جا بلند شد و بطرف آشپز خونه رفت   از

 بدر بود   پشتش

 

  کردیزمزمه م  یزیلب چ  ریو ز ر ی ورز دادن خم مشغول

 نگاهش کرد   رهی خ همونطور

   خوندیرو م  ای آوازدن نیتر  بایصالح ز  یداشت برا انگار

 و به حرکاتش نگاه کرد   ستادیا نهی بس دست

  دهی کش یبلند و گردن  یقد

جمع باشه که اون  التی و خ  یبزن هیتا آخر عمر بهشون تک یتونستیراحت م  الیکه با خ  یقو یدستها
 زنه ..... ریش هی

 

 د یرقص  یکمر بافته شده بود و با راه رفتنش خرامان خرامان م یبلند که تا برو  ییموها

 

   رهیها رو محکم در آغوش بگ  یفرشته خوب  نیکه ا دی کشی داشت پر م دلش
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وقت بعقب  چیه گهیبخودش بچسبونه و د دهیکش  شیکه تو زندگ ییها  یبقدر تموم سخت  و
  رهی افتاد  خم شد که برش داره چشمهاش بدر خ  نیزم یلحظه قاشق از تو دستهاش برو هیبرنگرده

 موند 

 خواب آلو ....... یشد   داریب  ری زد و گفت صبح بخ نی ریش  یلبخند

 

 و گفت    دیچند قدم بجلو اومد و دستهاشو بوس لحصا

 کرد عشقم  دارمیخوب و دلچسب نونت ب  یبو

 

 شد  فینون بود صورتت کث ری پس زد و گفت صالح دستم خم خودشو

 تنبل بودا   یکمکت کنم نگ خوامیکرد و م  یخنده ا صالح

 پشت دستش زد و گفت   یقاشق به آروم  با

 خوام   ینکن کمک نم  یخرابکار

 زود باش  رونیبرو ب  حاال

 

 و گفت   دیدوباره دستهاشو بوس صالح

 هات ازت تشکر کنم   یهزار بار بخاطر تموم خوب  یرور دیبا

   یدونیم

 تو خوابم   کنمیاوقات فکر م یگاه کژال

 نبوده  شی ب  ییایرو نکهیا ای
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  دمیهام رو تو خواب د یهمه خوشبخت نمیبشم بب   داریشب بخوابم و ب هی ترسمیم

 دوباره همون صالح پر از درد و غم بشم  و

 

 کژالم ترس نه وحشت دارم  ترسمیم

 

 صالح ترسو بود   یوقت تو دلت نگ هی چرخهی از دست دادنت مرتب تو ذهنم م وحشت

   یدونیجون خودت که بهتر م به

   ستیطور ن نیا

 عشقم دهی جا ند هیرو  یهمه خوشبخت  نیپر از تالطم من تا بحال ا یزندگ  اما

 

 دوستت داره   یل یخدا خ یدونستیصالح م گمیبا خودم م اما

  دی کژال رو بهت بخش که

 

از طال     یکجا و خانم دکتر  مهربون با قلب یاز غم و بدبخت  یتجربه با کوله بار یسواد و ب  یصالح ب  آخه
 کجا .........

 

 کرد   نوازشش

 نکن تو رو جون خودت   رهام

 مون یتو رو جون فرزند تو راه یبش مونیروز پش هیوقت نشه  هی
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 بود که برام تو رو از خدا خواست   ونشیگر یبا اون چشمها  دیخورش یدعا نیا کنمی فکر م یگاه

 ببخش   منو

 دست و پا زد و تو زمان گم شد ای دن  یها یاونم مثل من ته ته تموم بدبخت اما

 

 بغضش گرفت   کژال

 مهربونش پاک کرد و گفت   یصالح رو با سر انگشتها   سیچشم خ ی گوشه

  یدیکش ی سخت نقدریکه ا رمی بم

 برات دور از دسترسه  یباور خوشبخت  که

   یاز غرور و صالبت یبرام کوه  یکه باش  یو هر کس یتو هر چ گذارم یتنهات نم هرگز

 که بخاطر زن و فرزندش از جونش گذشت و لب به سخن باز نکرد   همون

 

 بود تا تو رو بشناسم و پا جلو بگذارم   یکاف  برام نیهم

 صالح چسبوند وهر دو ساکت شدند    یشونیبه پ  شویشونیپ

 نون سوخته تموم فضا رو پر کرد   یبو ناگهان

   یچکار کرد ی دیچشمهاشو باز کرد و گفت د یدستپاچگ با

 سوخت نونم

 

   دیرو برداشت و به ته تابه کش ر یکفگ
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 شده بود به چنگال زد و بطرف صالح برگشت   ل یبه تکه زغال تبد نون

 گفت   طنتی ش با

نون  سوخته رو بدم   نیآشپز خونه تموم حواسم پرت شد  حاال حقته ا  یتو شد اومد ری تقص همش
 .......  یبخور

 

 از نون سوخته رو کند و بدهان گذاشت و گفت   یتکه ا صالح

 عشقم خورمی ه مکه خوبه زهر هم باش نیدست تو ا از

 

 ...... شدندیم  یو بدون درد سر سپر  یبه آروم ماهها

   شدیتر  م  ن یریآروم و قشنگ صالح هر روز از روز قبل ش  یزندگ

   گذروندیرو م  یآخر باردار یماهها گهید کژال

 رفتن به درمانگاه براش سخت شده بود  گهید

 

 خونه استراحت کنه   شتریب  کردیم یسع

 کژال بود  ینی گزیجا یبرا یکس یبهداشت در پ  مرکز

 به دکتر داشت و کژال از کمک عاجز  ازیدرمانگاه ن چون

 

با دختر   یهاشو با خوندن کتاب و دوست ییکه تنها بود صالح نبود و اون تنها شدیم یروز چند
   گذروندیاومد که تنها نباشه م یم ششیکه شبها پ هیهمسا
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 تنگ صالح بود   دل

 ن زده بود  که تلف صبح

 رسونه   یغروب خودش رو م گفت

 بخونه برگشت  شهیزود انجام داد و زودتر از هم کارهاشو

 

   زدیتند نفس م ستادیدر ا پشت

 کرد   یدلش رو پر از شاد اطیپا تو ح یصدا

 برگشته بود   صالح

   دیدیدر رو باز کرد درست م یفور

   دندیسال و ماه و رمان رو نفهم   ی قیهم شاد شدند که تا دقا دنیاز د اونقدر

   زدیبرق م  چشمهاش

  ترسمیم یل یتنهام نگذار شبها خ گهیبگونه اش زد و گفت د  آروم

 رو تکون داد و گفت    سرش

   رمینم گهید

 استعفا شو نشون کژال داد  یکرد و نامه  بشیتو ج  دست

 رو گرفت و شروع بخوندن کرد  کله به کلمه نامه

 تعجب نگاهش کرد   با

 صالح ؟؟؟؟؟؟  چرا
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 کرد و گفت   یا خنده

   ندازمیراه ب یمغازه صحاف  هی می که پس انداز کرد یگرفتم با پول میتصم چون

 منه یاون کار تموم عشق و عالقه  یدون یخوب م  خودت

 

 ی ل یشونه باال انداخت و گفت هر جور ما کژال

 

 موافقم  یکه شروع کن یبا کار نم

 ی شیازم دور نم گهید ینطوریا

 

 رو بدور شکم کژال نگه داشت و با ذوق گفت   دستش

 خونمیم ییخودم شبها براش الال شهیتنها نم گهیکو چولو هم د نیا

 

به   یسرکش ی اوقات برا یکارش رو رها کرده بود و فقط گاه گهیو کژال د شدیگرم م شتریهر روز ب هوا
   زدی م یدرمانگاه سر

 بود  تا خنک بشه    یمشغول آب باز ادیز ی از شدت گرما اطیتو ح شهیروز مثل هم اون

 در صدا خورد   که

 بود و راه رفتن براش سخت..... یآخر باردار یروزها

 رو باز کرد   در

رو   گری دستهاشو بدور گردن مادر حلقه کرد و همد ییو گفت شما دیآروم کش یادیفر یخوشحال  از
   دندیبوس
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 داشت   ازیبهش ن شتریب شهیروزها از هم  نیمادر و تو ا یشد تنهابود و ب خوشحال

 

 رو قورت داد و گفت   بغضش

 تنها بودم   یل یمادر خ یاومد یکرد خوب

 

 و گفت قربونت برم منم دلم براتون تنگ بود  دیخند

 هر جور شده خودم رو برسونم   گفتم

 

 

 

 

. 

 

 به اطراف انداخت و گفت    ینگاه مادر

 ...... اوردمیطاقت ن گهید

   ایکنارتون باشم صالح بهم گفت ن دیبا ادیب  ایامروز فرداست که بچه بدن  گفتم

 شدم .... ناراحت

 و گفت   دیراه بود بوسسرخش رو که خسته  یگونه  کژال

   زمیخودتون گفت عز بخاطر
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 به استراحت مطلق داره    ازیدرد شما ن  کمر

 در کنارم بودن یاز شما بهتر برا یچه کس وگرنه

 

  شهینوه ام حالم خوب م   دنیوگفت با د دیخند

 نکنه  فیتکل نییبرام تا  گهیکشم که د یگوش صالح رو هم امشب م دینگران نباش شما

 

 ......  دندیدو خند هر

 مادر ذوق زده بود   دنیشب باد صالح

   گذاشتیبه سرش م سر

 

 

 کنار ما ..... یاومد یرو به امان خدا رها کرد اسیمادر ال 

 ها .....  دهیم طالقت

   گفتیو م دیکش ی پسرش رو م گوش

 نشو سر به سرم نزار   لوس

 .ها .... شمیم  تونیکنار تو مزاحم زندگ امیطالقم بده م اصال

 

   هیحرفها چ نی ا یو گفت قربونت برم  تو تاج سر دیبغلش کرد و بلند خند محکم

 نوکرتم ........ خودم
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 شده بود  هیبهشون هد  بیعج یاومدن مادر بخونه آرامش با

  یبود و محبتها دهیدر کنار مادر بودن رو دوست داشت چون هرگز طعم آغوش گرم مادر رو نچش کژال
 خواست یمادر رو با جون و دل م 

 

 شد   داریزود بود از خواب ب صبح

 نکرد ..... یداشت توجه  درد

 از افراد روستا رو بده  یبرخ  یراجع به پرونده پزشک یحات ی در مانگاه توض  دیبود به دکتر جد قرار

  دادی کارها شو انجام م دیبا

 کار نداره   نیا یبرا  یوقت گهیروزهاست که د  نیهم دونستیم

 و صالح هنوز در خواب بودند   مادر

 و بدرمانگاه رفت   دیپوش  لباس 

 داشت   ییبه راهنما ازی تازه پزشک بود و ن  یتازه اومده جوان  دکتر

 اومد ..... یم ریصبحها د  شتریب

 مطب  یبود تو فضا دهیچ یپ یطاهر یتاره دم آقا ییخوب چا  یرو باز کرد بو در

 

 

  

 .... ادی انداخت هنوز دکترجوان بخودش زحمت نداده بود که ب ینگاه
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 بود   یت دنیدر حال کش یطاهر یآقا

 کردند   ی و با لبخند سالم و احوال پرس دیدست از کار کش دنشید با

 که درمانگاه به فنا رفت.....   ییو گفت خانم دکتر کجا دیخند

 و گفت چطور مگه   دیکش یاز خستگ ی نشست و آه  یصندل  یبرو یبا خستگ کژال

 جوانها    نیمسخره وار کرد گفت امان از ا یا خنده

 نباشه  بتشیغ دیدکتر جد یآقا نیا

 ناوارده  کمی ها اما  خوبه

 بود  امتیق نجایا شبید

   یخال جاتون

 ض ی بود و پر از مر شلوغ

 دستپاچه شده بود  کمی

 خدا   بنده

 کرد   یرو راه ضهای هر جور بود مر خالصه

 ست ین  داشینه صبحه هنوزم پ  دین یبه ساعت انداخت و گفت بب ینگاه ادی م  ریروزها هم د  شتریب

 

 داره   ازی به کمک ن  کمی دینگران نباش  شهی مهربون کرد و گفت درست م یخنده ا کژال

 برگردم خونه   دیدنبالش چون کار دارم زود با یبر  بهتره

 چشم گذاشت و گفت   یبرو دستهاشو

 نجا یتا ا یاومد نیبار سنگ نیبا ا یدنبالش شما هم که تو زحمت افتاد رمیم االنه
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 رفت خنده اش گرفت....  زشی رفت و کژال تنها شد پشت م اون

 ونا مرتب بود   ختهیبهم ر  زشیم

 د یچ یوحشتناک تو  تموم وجودش پ   یمرتب کردن پرونده ها بود که درد مشغول

   دیاز ته دلش کش یادیو فر ختندی ر نیزم یاز دستش برو  کاغذها

 به شکمش کرد   ینگاه

 که وقتشه  دونستیم

 رو صدا زد که برگرده اما متاسفانه رفته بود یناله مانند طاهر ییبرد و با صدا  واریبد دست

 

 درمانگاه برسه از درد   اطیدادتا به ح  هیتک واریرو بد  خودش

 به اشک نشست    چشمهاش

   دیچ یپ یبخودش م  نیزم  یکس نبود و اون تنها برو چیزد و کمک خواست ه ادیفر

 اومد  یبه درمانگاه م  ییتنها  دیشد نبا مونیپش

 دلش خدا رو صدا زد  تو

 دور بود   کمی  دیدکتر جد خونه

 د یکشیطول م  یطاهر یاومدن آقا و

 

رد   یکس دی نگاهش به جاده بود شا شهیم هوشی و وحشت حس کرد داره از درد ب ییبود و تنها کژال
 اد ی بشه و بکمکش ب
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 شناخت یتجربه رو م نیاون دکتر بود و ا  کردیفرزندش رو حس م مرگ

 

 زبان صالح ***** از

 

 

 

 

   زنهیقلبم م ستادمیپشت در ا گذرهیم یها بکند هیثان ترسمیحبسه م نفسم

  کشمی م وارید یبرو  ناخن

 اندازه  یرعشه به جونم م  ادشیفر ی و صدا کوبنیم وانیا  یبارون برو یها دونه

 نهههههه...... دوباره

 

 آخر راهه....... نیا ستی حس ترس ن دیشا  کوبهیقلبم م ستمیمردن آماده ن یبرا  دوباره

 

   کنهیتموم وجودم رو تو خودش مچاله م غشیوحشتناک ج یصدا  دوباره

 

 در کژالم رو جستجو کنم   یکنم از ال یم یسع

 ست یمعلوم ن  یزیچ اما
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 به پشتم خورد برگشتم یدست

 

  رهی گیبطرف صورتم م ی آب  وانیجوان با همون نگاه مهربونش ل  دکتر

  شهیاما لرزش انگشتهام مانع م  رمی که ازش بگ کنمی دراز م دست

 

 داد و گفت   لمیبا آرامش تحو  یگاه کرد و لبخند هیتو دستهاش تک دستهامو

   نترس

  شهیدرست م زیچ همه

 

 مطمئن بود   اون

 من نامطمئن   و

  الیکه با خ  دادیبا تموم پوست و گوشت تجربه کرده بودم بهم اجازه نم  میکه تو زندگ  ییدردها دیشا
 راحت منتظر بمونم .....

   دمیآب نوش  یا جرعه

 دادم  هیتک  وارید به

   وارید سربه

 مرور شد   دوباره

 ..... یبرنگرد گهی کاش د یبهت حافظه کاش پاک بش لعنت
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 مرور بشه   خوامینم

  شهیناخواسته و مثل هم اما

 تولدش رو دوباره مرور کردم..... یقشنگم و لحظه   یایلع

 سرو ته ...... یب ابونیخودم  رو تو ب  یزخم تن

 مظلوم ...... دیخورش نگاه

 نداشت  یدرد تموم نیا

 

 راحت بشم   د یشا کردم ی م هیگر دیبا

 آب رفت   ری باز کرد و بطرف ش یوحشتناک یدر رو با صدا مادر

 کردم   یاتاق نگاه به

 حواسم رفت   تموم

   دیرس انیپا یبه نقطه   یزندگ  نیبود و ا هوشیب اون

   زدیم  یلیبه صورت گلگونش س  یخونگ  یماما زن

 بداخل اتاق و شروع کرد به کمک کردن   دیجوان دو دکتر

 زن به هوا رفت   ادیفر

 ی بهوش باش دی شو با داریدکتر ب  خانم

 

 نشستم  نی زم یسست شدند و برو پاهام

 من نبود   ریتقص
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   کردیرو چنگ م بانمیسرنوشت شوم خودم بود که گر نیا

 شد   یچ  ستین ادمی گهید

  ادمهی مادر  یدستها فقط

  دادندیبازوهامو فشار م که

 نداشت   یا دهیفا

 شهیهم یصدام نکن بزار آروم بخوابم برا مادر

 

   ستهیا یانگار داره آروم آروم از حرکت م قلبم

 نکن   دوارمیگفتم ام بهش

   تی زندگ یپ  برو

   رهی گیهام دامنت رو م ی تموم بدبخت یروز هی

 که رفت و داغش آتشم زد  دمیخورش مثل

 

 رو زانوهاش بود دوباره داشت   سرم

 عمرم شد .........  یسمفون  نی باتریقشنگش که ز یبا اون صدا خوندیم یشعر کرد برام

 

 کجا بود  دونمینم

 نداشت   یتموم یی  بایبود ز یهر چ اما

  دادیو اون موهامو نوازش م فرستادمیقاصدک ها رو بهوا م من
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 اومد  ا ی صالح پسرمون بدن ید یکرد و گفت د نگاهم

   دمیخند

 پسره ...... یدونستیم مگه

 و گفت   دیبوس  مویشونیپ

 قلبم بهم گفت  آره

 

 و شمردم   دمیبوس  انگشتهاشو

  یشمریم  یچ یبرا  گفت

   دمیخند

   شمرمیهامو که با تو هستم م هیثان شهیهم یبرا

 کنم   یم  رهی جا  تو قلبم ذخ هی

 از جا بلند شد و نگاهش کردم   کژالم

 رفتنش بود به افق نگاه کرد و گفت  قشنگش رو با دستهاش جمع کرد انگار وقت   دامن

  رهیرفتم د یصالح برا گهید خوب

 دامنش رو گرفتم و با التماس گفتم نههههههه  ینگاهش کردم گوشه  مظلومانه

 تنها ترم نکن   گهیرو قرآن نرو تو د تو

 کرد  نگاهم

 که دامنش رو رها کنم   دیداشت بمونه سرش رو با تاسف تکون داد و خم شد و دستهامو بوس دوست

   گفت
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 برم ......  دیبا مجبورم

 

 رو قورت دادم    بغضم

  یدیدرد کش یل یبرات خ رمی بم

 دلخورم   ازت

  میبا هم بر   ریو دستم رو بگ ای ب یرفت یتنها م  دینبا

 تنهام نگذار  گهید تو

 گذارتمی درد زنده نم نیا بخدا

 

 پر از عشق نگاهم کرد و گفت  یگرفت و با همون چشمها دستهامو

 .......  یتونیم تو

   یتونیدارم که م مانیا بهت

 عمرم .......... یها هیعمرم نه که ثان یتموم لحظه ها یدارم صالح به اندازه  دوستت

   نیبزم دمیکردم مثل بچه ها پا کوب  هیگر

   رفتی م دینبا

  گرفتمیجلوشو م دیجور بود با هر

 میرفت یباهم م دیرفتنش برام مثل مرگ بود اصال با ای و لع  دیخورش بعداز

 

   رمی جون نداشتند که جلوشو بگ دستهام
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 تبدارش رو رها نکردم   یدستها

   دمیو من نرس   ختندی فرار کردند گر اما

 هام  یو خوشبخت  دی رفتن خورش  دمیدیم شهیکه هم یکابوس  مثل

 

 خون تو  راه نفسم احساس کردم   یزدم اونقدر که  شور ادیفر

 

 تو رو جون صالح   نرو

 

   دمیهمون حالت تبدار از جا پر با

 دستهامو نگه داشته بود  مادر

 قرار حالم  یبود و ب انیگر

 و گفت   دیبوس  مویشونیرو نگه داشت و پ گردنم

   زمی برات عز رمی بم

 دوباره باز کردم  چشمهامو

 بودم ...... دهیتخت دراز کش  یاتاق انتظار برو تو

 کرد   یجوان بطرفم اومد و سوزن سرنگ رو بداخل سرم خال دکتر

 بشم   زی خ مین خواستم

 ی فقط آروم باش  دیام گذاشت و گفت آروم باش پدر مهربون االن با نهی س یبرو دستهاشو
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 رو پاک کرد و گفت   سمی صورت خ مادر

 برم   نتقربو

  یهالک کرد خودتو

 کارو  نیبا خودت ا نکن

  دمیبالشت کوب یبرو سر

 دوباره زنده بودم  چرا

 

 کردم   نگاهش

 کژال ......... مادر

 

 رو تو چشمهاش خوندم   یدیمحکم نگه داشت برق نا ام دستهامو

 درسته اون رفته بود  آره

 زدم   ادیفر

 گفتم کژال ........ مادر

 

   دندیلرزی م  فشی نح یها شونه

 تکون داد و گفت   سر

 مادر خوبه   خوبه



 د ینبض راه خورش

453 
 

   گفتیکردم داشت دروغ م  نگاهش

 جا بلند شدم   از

 خودش و دکتر جوان خواستند مانعم شن ....... که

   دمیکش  رونیپس زدم  و با خشم سرنگ سرم رو از تو دستهام ب دستهاشونو

 به زنده بودن نداشتم   یازین من

 بود ..... دهیفا یکردند آرومم کنن ب  یچقدر سع هر

بطرفم  زد یدر آغوشش دست و پا م  ینوزاد کهیدر حال   نی ریش  یمهربون با لبخند یباز شد و ماما در
 اومد و گفت  

 ........ ای یکرد  داریمهربون آروم باش بچه مونو ب یبابا

 

 دنبالش بودند  چشمهام

 شد   کمینزد

 اشت  رو تو بغلم جا گذ  دیسرخ و سپ ینوزاد

 کرد یدهانش رو جستجو م کشی کوچ یاون دستها با

  چرخوند ی رو به اطراف م  کشی کوچ یچشمها و

 اومد بهش دست بزنم   یفرشته بود که دلم نم اونقدر

 تر آوردم   کیرو نزد سرم

 تو تموم رگ و جونم   دیچی تنش پ عطر

 لرزونم رو بدورش حلقه کردم   یدستها
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   زدیدست و پا م آروم

 کمکم کرد   مادر

 بغض گفت   با

 .....  ریگردنش رو درست بگ  رمیعز صالح

 

 نفسم بردم ..... کیکردم صورتش رو نزد نگاهش

 کرد یرو   رو م  ری بود که قلبم رو ز نی ری اونقدر ش نفسهاش

 

 مادر کردم   ونیگر یچشمها نگاه

 فرزندم پسره کژالم بهم گفته بود   دونمیم من

 

 

 دلم ........ زی پاک کرد و گفت آره عز  ختندیریگونه اش م  یرومحابا ب  یمادر اشکهاشو که ب 

 

 شدم  زاریلحظه ازش ب هی نگاهش کردم  دوباره

 باعث شده بود کژالم درد بکشه .........  کیفرشته کوچ اون

 

 

 بشه.....   هوشی بخوره و از درد ب  یلیشد که صورت قشنگش س باعث
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    دمیرفتنش رو د  من

 داشت   یا دهیچه فا گهید

 خواستمش ....... ینم گهی بود  د  زمیقاتل عز اون

 

 

 

 

 نفرت نوزاد رو به آغوش مادر سپردم و گفتم ازم دورش کن   با

 برم بدنبال کژالم اون تنهاست  دیبا

 

 کرد   غی افق محو شد و آغوشش رو ازم در تو

 بود  دهیفا یدر آروم کردنم داشتند و ب یو دکتر جوان دوباره سع مادر

 نداشتم   یبه زندگ یدیما گهید

 تو دامن قشنگش گذاشت و ازم دور شد  مویزندگ  دیام یذره ها نیآخر کژال

 

 زدم   ادیو فر  دمیکش  رونی مادر رو  از تو دستهام ب یدستها

  نمشی بب خوامیکن م  رهام

 رو تکون داد   سرش

 کژال خوبه   گمیدلم باور کن راست م زیعز
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 تو در مانگاه   دیچ یپ  فشی لط یگم شده بودم که صدا ادهامیفر تو

 ........ صالح

 

 بود و سکوت   سکوت

 

  میهم انداخت نگاه

 مادر ........ یدیرها کرد و گفت د دستهامو

 گفتم خوبه  یدید

 .....  نترس

 

 به حرکت افتاد  عیتموم قلبمو پر کرد احساس کردم خون تو رگهام گرم و سر یو شاد  دیام برق

 زدم   پسشون

 ناتوانم از جا بلند شدم   یپاها با

 بطرفم گرفت   یو پنبه ا ستادیدکتر جوان جلوم ا هیاز رگم پاره شده ام جار خون

  ترسهیم  ششینرو پ یطور نیا

 انگشتها روان بود  یبازوهام برو یاز رو یخون به آروم  گفتیبه دستم انداختم راست م ینگاه

 زخم گذاشت و گفت   یرو برو پنبه

 رگت پاره شده   یدیرو کش سوزن

 نخور .....  تکون
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 صدا زد    دوباره

 ......  زمیعز ایب  صالح

 زخمم فشار دادم و بطرف اتاقش رفتم یرو برو پنبه

 

 دهیو رو پر رنگ

 حال نگاهش بدر بود   یب و

   دمیرس  کنارش

   یبرم تو خوب  قربونت

   دیصورتش پاش  یو نفسم برو  دیچیبدور گردنم پ  دستهاشو

   ایخدا

 ممنونم ....... ازت

 ادامه داشته باشه  خوامی توعه م یهمون معجزه  نیا یدونیم

 بزنه ......  قلبم

   کردمیاسمش رو زمزمه م فقط

 گرفتن  بی عج ییرویجونش محکم نگهم داشته بود که فکر کردم دستهاش ن   یب  یبا دستها اونقدر

 

  ختنی صورتش ر  یرو شکستم و اشکهام برو بغضم

   کنهی که فرزندش رو نوازش م یمادر مثل
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 داد ....... میدلدار

 نکن قربونت برم من خوبم بخدا  هیگر

 خندهی چشمهام داره م نی بب

 

 بند اومده بود  نفسم

   خوشحالم

 خدا جونم ممنونم  یکه هست رمی ات بمبر کژال

 کرد  نگاهم

  یدیرو د پسرمون

 .... زمیعز

 رو تکون دادم  سرم

 

 لبهاش نقش بست   یکمرنگ برو یلبخند

 ....... ارشی برو صالح برام ب  برو

 

   ستادیسرش ا یپسرمون رو تو آغوشش داشت باال کهیباز شد و مادر در حال در

 بود   خوشحال

 شد   رهیندش بلند کرد و با ذوق تو صورتش خ بطرف فرز دستهاشو
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 جون شدند   یرو با پشت دستهام پاک کردم وگفتم بده نگهش دارم تو دستهات ب صورتش

 رو تکون داد و گفت    سرش

 دوباره زنده شدم   دنشیبخدا که با د نه

 

 بود و شاد بودم   شاد

 شدن بودند   یها درحال سپر هیثان  نیروز و ساعت برام قشنگ تر اون

 خواستم یم  ایدن نیاز ا یچ گهیو د دیخندیم کژال

 

 بزرگ شدن  یعنی دنیکش قد

 گذشت زمان......... یعنی نه

   یعنینه  

 شدن از بند حال ......... رها

 ........ادیکه حال بود و االن گذشته بحساب م یا لحظه

اش برات پر باشه از  هیثانتو هر  یلذت گذشت زمان وقت دنیکه به گذشت زمانه و د ییچشمها
 خاطرات خوب 

 .......  بای ز خاطرات

 

  هیزندگ  دیبرامون پر از ام ارمیسان یو قدمها شهیم یسپر  یکه روزها با شاد حاال

 رو بسازن   ندهیاونقدر قدرتمند بشن که آ کشیکوچ  یلحظه که دستها اون
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 ..... رسمی رو تو دلش حس کنه من به آرامش م یاون لحظه که عاشق  ای

 بود و بس ......  یما کاف  یعاشق  یساعتها یکوچکمون برا پسر

 

 وجود داره  دیکه هنوزم ام دادینفسها نشون م  نیزنده بودم و ا من

 

و   کردیبودم و کژال با همون لبخند قشنگش نگاهم م  ستادهیا اطیلحظه که پشت پنجره به ح اون
 هست..........  دیکه هنوزم ام دمیرو تو دستهاش نگه داشته بود تا راه بره فهم   پسرمون یدستها

 نم یرو بب  امیکه لع  یبه روز دیام

 

 تو روحم....... چهی قشنگش بپ یکنم و عطر موها  بغلش

 ........ ای دن نیوارم تا وقت رفتن از  ا دیمن ام 

 

 از پشت سر بغلم کرد و در گوشم گفت   کژال

 

 ..... رمی بم چرخهی که تو ذهنت م ییاهایتموم رو  یفکر نباش من برا تو

 که حسش کردم  ییها یازت ممنونم بخاطر تموم خوشبخت دمیو صورت ماهش رو بوس برگشتم

 

 ****  دیخورش ی قصه
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 درد دارم  امشب

 درده   کنمی فکر م نه

 آرامشه ........ نیا

 سست شده ....  بدنم

 آخراشه تو چشمهاش خوندم ...... دونمیم

 رو تو دستهاش مچاله کرد    یبرگه پزشک یوقت

 برگشت   بطرفم

 نشن   ریتا اشکهاش سراز دیگز لب

 گفت ....... یزیچ هیگوشش  کیبهم انداخت و آروم نزد ینگاه  دکتر

 

 تکون داد  سر

 انداخت   ریسر بز و

 و تو ذهنش  کنهی داره با خودش کنکاش م دمیفهم

 ...... دونهیم خدا

 هم دوستم داشته باشه   دیشا

 کنم ....... یکه فکر نم من

 

 داره........ قیعم یی داشتن معنا دوست

 دل ببنده ...... یبا دل هزار رنگش به کس تونهیمرد نم نیا 
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 ست یعشق ن یردد کنه که جاتوش ت  یبراحت  یباشه و  هر کس چیهزار پ یجاده   هیکه مثل  یدل

 

 از اتاقم خارج شد ...... یبه آروم دکتر

 ...... کنهی م یو داره تو ذهنش حالج  رهی سر بز هنوزم

 داغونم رو قورت دادم و آروم گفتم  ی سرفه

   یبترس خوادینم

 رفتن آماده ام یبرا من

 

 سمت من   برگشت

  ست یگریداشت م واقعا

   دندیلرزیمردونه اش م یبرام سخته اما شونه ها  باورش

 صورتم کرد  کیو صورتش رو نزد ستادیسرم ا یباال

 

  یریخوام بگ   ینم رونیو گفتم برو ب دمیصورتم کش یپتو رو برو یفور

 سرم گذاشت و نوازش کرد   یبرو دستهاشو

 داشت پتو رو کنار بزنه که مقاومت کردم  یسع

 بلند شد   ادمیفر

 تو رو خدا راحتم بگذار  رونی برو ب  حسام
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 زد   زانو

   کردمیدستهاشو حس م لرزش

 هاشو قورت داد   هیهق گر هق

 بند اومده بود  نفسم

 کنه  دا یپتو چرخوند تا دستم رو پ  یرو برو دستش

 نکن   یطور ن یتو رو خدا ا دیخورش 

 ...... بده حالم

 سنگ بود ...... دلم

 وجود نداشت که حسش کنم   یدل اصال

 رو فرو دادم   بغضم

   ریازم فاصله بگ  یدوست دار یحسام تو رو هر کس رونی ب  برو

 ........  برو

 

 تنهاست برو کنارش   ایلع

 ......داره   ازی ن بهت

 ......  چوندیتنم رو تو غم پ ایسرخ لع یهوس گونه ها دیلرز دلم

 طرف من محکم بغلش کن   از

 امروز و فردا و پس فردا   یبرا

 ....... دیشا ای
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 پتو   یرو  از

 دهانم گذاشت و گفت   یرو جلو دستش

  نگو

 رو جونت نگو ..... تو

 

 تکون دادم و گفتم پس برو ....... یدیرو با ناام سرم

 

   یکه به زور ازم گرفت ییحسام بخاطر تموم لحظه ها  برو

 شکست ......  قلبم

 ....... ختی مرتب ر اشکهام

 ....... یو اعتنا نکرد یدید

 

   یاوردی خودت ن  یبه رو یدیرو با چشمهات د دنمیکش زجر 

 

 برو ......  حسام

 

 ..... دی کوبی به سرش م مرتب

 براش بکنم  تونستمیم چه



 د ینبض راه خورش

465 
 

 خودم بازنده بودم   من

 

 بود   یاز هر احساس یقلبم خال  ته

 که حس کردم افتاد   دیبه سرش کوب اونقدر

 

 کردن  هیام گذاشت و مثل بچه ها شروع کرد به گر نهی س یرو برو  سرش

   دیخورش 

   د یببخش

 کردم بخدا   غلط

 ....... دیخورش 

 حسام   امیدن  یکی من ته تار ستمین   دیخورش ستمین گهید

   ینابودم کرد تو

 با زور   ی با نامرد یازم گرفت  تو

  کمی کوچ یها یتو خوشبخت  یکرد رخنه

هام   یاز ته تموم بدبخت یتو بجز آه یبرا یزیمن چ  یبمون نجایحسام اگه تا فردا هم ا  یربود ازم
   ارمی  یارمغان نم

 تنها بگذار ....... منو

 

 ....... مونمیجا کنارت م  نیهم خوب
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 ....... رمی نم من

   گذارمیاما تنهات نم  رمیم  نییبرو خودتو از پنجره پرتاب کن پا  یاگه بگ دیخورش 

 ........ دمینال آروم

 مامان تنهاست   یای.........لعایلع

   رمی بم  براش

 

 

 رو محکم فشرد  دستم

 کنارشه   ایثر

 گفتم که ....... بهت

 با بغضم جمع کردم  لبهامو

   ستی تنها ن  ایلع دونستمیم

 شده بودم  ماریب  یوقت از

 ....... ایاومده بود کنار لع  رانیحسام  از ا  کیخواهر کوچ ایثر

 دنبال بهانه بودم   اما

 دخترم بود  ی زندگ دیتنها ام حسام

   شدیم ماریب  دینبا

 تو غربت نداشت  یسر پناه  چیه ایافتاد لع یبراش م  یاتفاق اگه
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   نکهیا اینه که قلب خسته ام بود و  ایداروها بود  ریتاث دونمینم

 ام و خس خس نفسهام خسته ام کرد  نهیس درد

 رفتم و اون بدون توجه به حرف پرستارها مثل هر شب به زور کنارم موند  بخواب

 

 کرد  دارمیاتاقم ب یو نا آروم ادهایفر یصدا

 رو کنار زدم   پتو

 جون بودند   یرو تو صورتم جابه جا کردم دستهام هنوزم ب  ماسکم

  کردیدو تا از ماموران حراست   مقاومت م  یدست  و پا ونی حسام م  اتاقم روشن بود و برق

 شروع شد    دوباره

 هر روز .......  مثل

 خواست از اتاقم بره  ینم

 قانعش کنه   کردی م یسع  پرستار

   دیهر روز صبح با اتاقم

 و اما ........ رفتیم دیو اون با شدیم یعفون  ضد

 برو ....  دیزدم حسام تو رو جون خورش ادیفر

 

 چشمهاش پر بودن از اشک ...... برگشت

 رو تکون دادم  سرم

 زودتر خوب بشم   ییخوا ینم مگه
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 رون یرو خدا برو ب  تو

 

 تاسف سرش رو تکون داد  با

 بمونم  خوامیم

   ترسمیم گفتم

  ترسمیم شتریب یطور نیبه جون خودت ا   حسام

 برگرد خونه ....... رونی ب   برو

 ببخشمت   ییخوایم اگه

 برو ....... یدوستم دار اگه

 مقاومت نکرد  گهید

 

  کردیبود و با تعجب نگاهم م ستادهیا

 گفت ....... یزیحراست در گوشش آروم چ مامور

 بهش ......  دمیخند

   یکنی رو آشفته م  مارستانی تموم ب یتو دار حسام

  یدار دوستم

 خوب بشم  ییخوایم

 بگذار برو   تنهام

  شمی پ ای برگرد شب ب  دوباره
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 بچه ها با پشت دستش صورتش رو پاک کرد و کتش رو برداشت   مثل

 بهش گفت و برگشت سمت من و گفت   یزیچ  یس یبه مامور حراست کرد و به انگل ینگاه

 گردم ..... یغروب برم من

 از اتاقم رفت  یحرف چیبدون ه و

 

 د  پرستارها تنهام گذاشتند ......اتاقم که تموم ش کار

 خسته بودند   پاهام

   خواستیراه رفتن م دلم

 تختم رو گرفتم و بطرف پنجره رفتم  ی لهیم

   یتو باد سرد زمستون  مارستانیب یو درختا  باغ

 جون شده بودند مثل من...... یو ب  زرد

  دیدرخشیم دیمثل نور خورش شهیکه لبهام هم  یمن

   رفتیم ادم یاون روزها که  مثل

 ....... هیچ یدلتنگ

 

 مرگ دارم  یروزها آرزو ن یچقدر ا رفتیم ادمی

 آوردم ......اصال غم چه بود  یکه سالها قبل بخاطر نم  یزیچ

 دونستم .....  ینم

 شمردمیرو م   ریآسمون صاف کو یو ستاره ها  دم یکشی پشت بوم  دراز م یزمان که رو اون
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  یو شاد بود و لبخند دیخورش 

 ..... دمیرقص  یو م دمیچرخیخونه بدور حوض م  اطیو تو ح چرخوندمیقشنگم رو تو هوا م دامن

 هام نبود   یبخاطر دلتنگ آهم

 تا راحت بشم   شدیرنگ و رو رفته ام بود که تموم نم  یزندگ

 

   زدیم بی مرتب تو وجودم نه  و

 شد ......  تموم

 

آب کنار تختم رو پر کردم و هنوز چند جرعه نخورده بودم که دوباره   وانیخشک شده بودند  ل لبهام
 شروع شد  

  دیشد یها سرفه

 سرفه هام  یصدا دنیشن  با

 باز اتاق کرد و شروع کرد به حرف زدن   یبه پنجره  یوارد شد و با اخم نگاه  پرستار

 

 دهام سم بو ه یر یبرا رونی سرد ب یهوا  دونستمیاما م شدمیکه متوجه نم یزیچ

 

 تخت نشوند   یعجله پنجره رو بست و دستهامو گرفت و برو با

  ستمیبلد ن  یسیانگل دونستیم
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  یرووتو صورتش جا به جا کرد و شروع کرد به گله گذار  ماسکش

 بود   یعصبان 

 من حوصله اش رو سر برده بود   یهر روزه با حسام و نافرمان  یدعوا

 به عالمت اشاره باال برد و اتاق روبه رو     رو  نشون داد  وارید یرو برو انگشتش

 بود ..... دیتهد هی نیا

 برم   ی گراف ویراد  شیآزما یدوباره برا  دیاگه حرفش رو گوش نکنم با یعنی

 

  کنهینم یکه شوخ  دونستمیم

 دستم داد و اشاره کرد که سرفه کنم  زی دستمال تم چند

   دمیترس

کردم بهش بفهمونم خوابم   یجمع کردم و سرم رو تکون داد و و سع    بچه ها پاهامو تو تخت مثل
  ادیم

 رفت  رونیو از اتاقم ب دیکش یآه  تی بکمر زد و از عصبان دست

 

 دور شد   زدی رو محکم بهم زد و همونطور که بلند بلند حرف م در

 تنها شدم   دوباره

 

 ...... ییو تنها ییتنها

 بود دوباره تب کردم   غروب
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 آماده بشم  شی آزما یاز خوردن داروها مشغول آماده کردنم بودند که برا بعد

 باز شد و حسام بدون ماسک وارد اتاقم شد ...... در

 بود مسته چشمهاش پر از خون بودند   معلوم

   دادیرنگش نشون از حال خرابش م  یصورت آشفته و ب و

 ..... رفتی روز بود خونه نم چند

 

 اش گذاشت   نهی س یدست برو پرستار

 داد به عقب ....... هولش

   ستیمعلوم بود حالش دست خودش ن 

 .تموم بشه ....  شمیتا آزما ستهیشد پشت در با ا یراض  یقبل به سخت یمثل روزها دوباره

زشتش نداره وگرنه هر   یبا رفتارها یکار مارستانیتو ب  ینفوذ پول و قدرتش هست که کس  دونستمیم
 کردند یم رونیرو ب   مارشیبود هم خودش و هم ب  یا گهیس دک

 

   کردی اتاقم با حسرت نگاهم م ی شهیشب رو از پشت ش تموم

 بخواب رفتم    دوباره

 

 شدم   داریب یبود وقت یچه ساعت  دونمینم

 دستهاش تو دستم بود دوباره
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 تختم جابه جا شدم   تو

 بود   دهیخواب

 تختم شده بود بالشت هر روزه اش   یبازوها گذاشته بود  گوشه   یرو برو  سرش

 

 هم نداشت   ماسک

 صداش کردم    آروم

 که باز کرد   چشم

 رو تکون دادم و گفتم حسام ماسک ...... سرم

 حرفم رو گوش کن   یشیم  ضیبخدا مر  یطور نیا رونی ب  برو

 گفتن  ینداشت برا یحرف چیرو گرفت ه  دستم

 ر و رام تر شوه بود  بود که آرام ت  مدتها

 ببخشمش  د یکنارم بود تا شا فقط

 

 ...... دیخند

  ترسمیاز مرگ نم گهید

 ...... دمیخواب د دیخورش 

 خواستم  به صورتش وصل کنم    دمیکش رونیماسک ب هیو از تو کشو  دمیکش یآه

 و گفت   دی کف دستم رو بوس اون

   دیهم دوست دارم خورش تویماریب من
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   یدونیم

   یخود آرامشم بود تو

 منم کنارت بخوابم اصال تموم دردهات مال من فقط خوب شو  بزار

 

 کردم   نگاهش

 نداشت......  یا دهیفا

 طرفه هست  هی زنهی که ازش حرف م یقبول کنه که عشق خواستینم اون

 

 دوستش داشتم ...... اما

 تنها پناهم بود   چون

 دخترم بود   یبرا  یاما پدر خوب دیمن و دخترم رو از صالح دزد نکهیبا ا چون

 که داشت   ییتموم خطاها با

 پر بود از مهر پدرانه  دلش

  میهرگز بچه دار نشد نکهیبخاطر ا دیشا

 

شدن بهم گذشته ها رو   کیبا نزد کردی م یبازنده بود که باختنش رو قبول داشت و سع  یمرد حسام
 جبران کنه ..

 کردی م شتریکه خودش برام رقم زد و هر لحظه آتش دلم رو ب یتلخ یها گذشته
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 کنار زدم و گفتم   یشون یپ یرو از رو شونشیپر یصورتش زدم وموها یرو برو ماسک

 ........ ییخوایم یچ

   ییخوایم یاز کنارم بودن چ  حسام

 ......یش یخسته نم چرا

 زد و سرش رو تو مالفه پنهون کرد    یپوزخند

   دنیکردند به لرز هاش شروع شونه

   یتاب  یدوباره شروع کرده به ب دمیفهم

 شونه اش گذاشتم و آروم فشار دادم   یرو برو دستم

 

 

 تمومش کن   حسام

  یدیهر دو مون رو آزار م شتری ب  یطور نیکن ا باور

  شمیخوب م من

 سر برداشت و با ذوق نگاهم کرد   یفور

 رو که روزها بود اصالح نشده بود نوازش کردم و گفتم   شونشیپر صورت

  شمیمن خوب م یدیدرست شن آره

   دمیقول م بهت

 تو دستش پنهون کرد و   دستهامو

 رو تکون داد و گفت معلومه معلومه    سرش
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 برات    کنمی و رو م  ریرو ز  ایتموم دن خودم

 ...... یخوب بش دیبا

 خونه  میگرد یبا هم برم ما

 

 من ...... من

 رو فرو داد و ادامه داد بغضش

 

 با دکترت حرف زدم   روزیخودم د من

 بشن   یهات  منف  شی نمونده که آزما یزیچ

 گفت   خودش

 آلمان ...... میبر یدوماه هی  دیازم خواست که کارهاتو درست کنم با فقط

   یشیم یبستر کین یکل هیتو   اونجا

 خونه  یبر گرد یو با خاطر جمع   یکامال خوب بش دیبا

 نبر   ییتکون دادم نه حسام منو جا  یرو بعالمت منف  سرم

 نه  گهیکشور د هی

 

 خوام   یرو نم  ای از لع یدور من

 .....  یفهمیم

 با دخترم فاصله دارم   ابونی راحته که چند تا خ المی خ یطور نیا
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 رفتن نههههه...... اما

 و دستم رو دوباره تو بغلش فشرد و گفت نترس...  دیخند

   گمیبخدا راست م گهیبه شهر د  یبر یشهر هیاز   رانیداره انگارمثال تو ا  یکم ی فاصله  نجایبا ا نآلما

   برمتیم نمی با ماش خودم

 خوب بوده    تیگراف  ویراد  یها شیآزما گفتیم روزید دکترت

 

 ات کمتر شده   هیر  یکردبهایم تعداد

 ....... ای خونه کنار لع  یگرد یبرم  یخوب شد  یو تو دست تو دستهام وقت  میریباهم م ما

 

 پنجره چشم دوختم  به

  خوردن ی م زیل شهیش یبرف برو  زیر یها دونه

 داشتم  دیحرفهاش ام به

 درست بشه منم لبهام بخنده........   زیروز همه چ هی دیشا

 درهاشو بروم باز کنه  یخوشبخت

 ...... چارهیب  دیخورش 

 

 کرد به خوندن   وعشر

 شده بودم    آروم

   کردی رها نم دستهامو
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 نداره  یا دهی که مقاومت با حسام فا دونستیم کنهیاتاقم نگاهش م ی شهیکه از ش دمیرو د  پرستار

 از اتاق خارج بشه  ییسر و صدا چیکنم بدون ه  شیکرد که راض اشاره

 تکون دادم و اون رفت   یسر

 خوند یوار برام م ییالال یکردم داشت همونطور نگاهش

 

 خواست بره  یدفعه دلم نم نیا

  خواستمیبودم و بودنش رو م  تنها

 ...... دادیدستهاش بهم آرامش م یگرما

 من نبودم که دلم رو به باد سخره گرفته بودم نیا

 

ازش نفرت داشتم و  یروز هیپناه برده بودم که  یبه کس  ییبودم که از زور تنها یاوری یب  دیخورش  
 هام بود   یمسبب تموم بدبخت

 

 انداخت   یچنگ بدلم م  شییالال

 مثل من تنها بود و دوستم داشت   اونم

 واقعا عاشقم بود دیشا و

 

 جا بلند شد و بغلم کرد  از

 نکردم    مقاومت
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 ......... یل یبودم خ دلتنگ

 خوند    دوباره

 

 

 

 تو من زنده نمانم ...... یب

 

 دشت جنونم   یتو طوفان زده  یب

 افتاده به خونم ........ دیص

 

 غافل از اندوه دورنم   یگذریچه سان م تو

   یو رفت یمن از کوچه گذر کرد یب

 ی و رفت یمن از شهر سفر کرد یب

 

 

 

   اهمیبه چشمان س د یاشک درخش ی قطره

 ....نگاهم .. دیخم کوچه به دنبال تو لغز تا

.. 
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 محکم نگهم داشته  بود که انگار قصد فرار دارم  اونقدر

 

مواظب  د یشروع کرد به صحبت و گوشزد به حسام که با دنشیباز شد و دکتر وارد اتاقم شد با د در
 باشه  شیسالمت

 شد برگرده به سالن انتظار    یاز نگاه نگرانش به حسام بفهممراض تونستمیم نویا

  دیچقدر طول کش دونمینم

داروها بخواب رفتم خواب که نه مرگ  قیدردم شروع شد و بعد از تزر یفقط بعد از نمونه بردار اما
 موقت ......

 

 بشم  دار یباعث شد ب یتشنگ

 نداشت   یمن تموم یو سرفه ها یعضالن ضعف

 مرگ پس بدم .....  یرو تا لحظه  یقرار بود تاوان زندگ انگار

 تختم نشستم  حسام نبود.....  یتو یسخت به

 

 خواستمش یاوقاو با تموم جونم م یگاه

 

 رو نداشت  وانیقدرت گرفتن ل  یبود برداشتم دستهام حت  زی م یرو که برو  یآب

 خورد و افتاد و تکه تکه شد   سر

 با عجله باز شد   در
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 م پشت در اتاقم بخواب رفته بودحدس زد درست

 

 ...... دهیند یکه انگار سالهاست رنگ شاد یمتورم و صورت یچشمان  با

 

 شد و بطرفم اومد   وارد

 راحت شد   الشیکرد و خ وانیبه ل ینگاه

 ..... هیخبر  دمیفهم کنهیکه معلوم بود داره نابودش م یکرد با غم  نگاهم

 خت ی ریبهم م یطور نیبود ا شاتمیوقت نوبت جواب آزما هر

 

 تخت نشست و دستهامو گرفت   ی لبه

 اومد   ینم رونی صدام ب  دمیخند

 گفت   آروم

 ی خوب

 

 رو تکون دادم  سرم

 

 دلم تنگه ...... حسام

 برگردم ......  خوامیم

 د یانداخت و لب گز نییرو پا  سرش
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 چشمهاشو ازم پنهون کنه   خواستیم انگار

   ادیبرداشتم و اشاره کردم جلو ب ری ماسک تم هیرو داخل کشو بردم و  دستم

 

   یحرف بزن ییخوای صورتش گذاشتم و گفتم نم یرو برو ماسک

 نداشت انگار که سالهاست الل بوده  یحرف 

 

 زدم ......  یپوزخند

 چونه اش و سرش رو باال آوردم  ری بردم ز دست

 تو چشمهام نگاه کرد   بانهیغر یلیخ

   ترکهیحرف بزن وگرنه دلت م  حسام

 .......ادتهیرو  امرزی بزرگ خدا ب مادر

 تکون داد  د ییرو بعالمت تا  سرش

 زبون و مهربون بود  نیر یچقدر ش  ادتهی  حسام

 رحمتش کنه   خدا

 وقت   هر

  کردی بغض م  یکی

   یریخدا مرگم بده مادر جون نکنه غم باد بگ   گفتی و م زدی خوشگل و سرخش م یگونه ها یبرو

 برو به آب روان بگو   یبگ یدردت رو به کس یتون یاگه نم   یبزن حت فحر 
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 باد بگو با خودش ببره غمها رو .....  به

  دلتنگشم

 قشنگش  یحتهایاون نص دلتنگ

 و گفت   دیدستم رو  **بوس حسام

   میشدیخونه آقا جون جمع م یتو خونه شبها کنار کرس  یوقت

  خوندیشاهنامه م برامون

 عالمه بود.......  هیبزرگ  مادر

 

 کردم ..... دییزدم و حرفش رو تا  یلبخند

 کرد که صحاف بشه ..... قیبابا رو تشو  نیهم بخاطر

 بمونه ...... ادگاریبشه و به  می ترم دیبا  ستیمادر جون  کتاب ارزشش کمتر از روح آدمها ن گفتیم

 

 .....  کردندی حس نم و  دندیدیاطرافش نم  یاز آدمها یل یکه خ کردیدرک م ییزهایچ هی اون

غزل روحش رو نوازش   هیخوندن  یکه حت  یکه ارزش کتاب رو درک کرده تا کس یکس نی فرقه ب آخه
 ...... دهینم

 

 قشنگ بود  ایاون وقتها خوشبخت بودم چقدر دن  چقدر

   گذشتیو شبم با لبخند م  صبح

 خونه بودم    چراغ
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 بغل کرد   بازوهامو

   گفت

 تازه پشت لبم سبز شده بود  یاومد ایبدن  یوقت

 خونه عمو جشن بود   میاومد

 خوابونده بودند  دی گهواره سف  هیرو تو  تو

  یخوشگل و تو دل برو بود چقدر

 بود  یعمو غرق نور و شاد خونه

   کردی و با افتخار نگاهت م دیدرخشیچشمهاش م چقدر

 توکل...... ینوه  نیآخر یبود   لیفام یدردونه  تو

 صورتت رو نوازش دادم    یواشک ینشستم و گهواره ات   کنار

*** 

 همون روزها   خواستمتیم

   دمت یبار د نیاول  یساعتها که برا همون

  یاومد  یما م یو به خونه   یبزرگ تر شد یوقت

   رفتیکس تو کتت نم چیکه حرف ه یبود یبهت دل بستم تو همون دختر سرکش و مغرور شتریب

  خواستمیجا باهم م هیغرورت رو  تموم

   یدلم شد دیچون تو خورش یبود یخواستن

 بهانه بود   همه

   کردمیم لج
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   کردمی خونه رو ترک م  زیهمه چ یبرا

 دوست نداشتم  موی زندگ

 پدرانمون نبود  یساده و شراکت کار یدوست  هیاز  شتریچون رابطه من و گلرو ب  دیشا

 پدرم شدم  یبرد کار یاجبار شد و من فدا یما از رو ازدواج

 

 خواست    ییگلرو ازم جدا یوقت

 قبول کردم وقت رها شدن بود ..... یمعطل  بدون

 نداشتم  یری خودش خواسته بود و من تقص چون

   خواستیم یدیجد  یپا برجا بمونه اما دخترش زندگ یزندگ  نیمقاومت کرد که ا یل یخ  پدرش

 ش یزندگ  یپشت سرش رو نگاه کنه رفت پ نکهیو حقوقش رو گرفت و بدون ا حق

 

 ن یزم یرو نمیرفت و من احساس کردم خوشبخت تر  اون

 

 و شبها فکر کردم   روزها

  ارمی رو چطور بدست ب تو

 .... ارمی بدست ب یتونستم براحت یرو که نم  بای پا و ز زیغزال ت هی آخه

 ما کجا ........ یسن یکجا و من کجا و فاصله  تو

 

   یبود شبم
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   دیخورش یتو همه و همه بود یبود م روز

   دمیخوابیم یوقت

  کردم یچشم باز م  یوقت

 آروم بودم ......  یوقت

   دیکش یآه

  یکردینگاهم نم  یحت

  ینداشت دوستم

   کردیاز حرکاتت درک م  یهر بچه ا نویا

 خود داشتم  یکه جا من

   کردمی م یکار هی دیبا خوب

 شدم یبدجنس م  دیبا

 

   دیببخش خورش  منو

 کنم  دایبدست آوردنت پ یبرا  یبخاطرت حاضر بودم ته جهنم رو جستجو کنم تا راه من

 

  یدیم ی تو چه جواب  دونستمیرو بگه خوب م  هیو قض  ادیاز مادر خواستم بخونه شما ب  یروز وقت اون

 

 

 .......  یبود که اول بدونم چقدر ازم متنفر مهم
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 داشتم  دیته دلم ام آخه

 ه احمق و ساده بودمک اونقدر

 

که چرا باعث شدم   کردیاون روز پا بخونه گذاشت و مرتب سرزنشم م تی مادر با عصبان یوقت خوب
  دمی بشه تازه فهم  کیکوچ

 کار داره که رام من بشه .......  یل یپا خ زیغزال گر نیا

 

   انگریعص نیوقتش بود ا گهیکه اون روز دهها بار قربون صدقه ات رفتم د یوا

 اخالق رو هر جور شده مال خودم کنم  بد

 

 رو داشت  یارزش هر دوز و کلک  کردیسر خم نم   یکس چیبه  ه یزیچ  چیکه بخاطر ه یکس

 کردم .....  انتیخ

 عمو به تو و به خودم به

 

 عرض پوزش   یبه خونه ما برا یی ای عمو خبر داد صبح قراره با مادرت ب یوقت

 حاال وقتشه   گفتم

 

 و دست خودم نبود   خواستمی بدجنس شده بودم چون تو رو م من

 دادم پدرت رو تو راه خفت کنن   دستور
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 من ......  میو به  ناچار تسل یبش  اوری ینگهش دارن تا تنها و ب  گهید یروستا ه یچند وقت تو  یبرا و

 

 بشکنه  دستم

 قلم بشه ....... اصال

 کردم   یروز تو اتاق مهمون خونه بهت دست دراز اون

 .حسامو نابود کنه .... خدا

 شد   یگونه هام جار یانداختم اشکم گرم و روان برو ریرو بز سرم

 

 خاطرات تلخم دوباره زنده شد  تموم

 

 و فشار داد  و محکم انگشتهام دیلرز دستش

 و خجالت زده از کارش بود  کردیلب لعنت  م  ری خودش رو  ز داشت

 

 

 کرد  نگاهم

 وار شدم   دیبه کارم ام  شتریبهت دست زدم ب ینابودم کنه وقت خدا

 ی که رام من بش ینبود  یهر کس تو

   یکه مال خودم باش کردمی م دتیتهد دیبا
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 نداشت   یمن تموم ی شعور یبودم ب  احمق

   کردمی رش رو نمکه فک اون

 پروا و نترست بود  یب  روح

   یمن و پدرم بش میتسل  نکهیا یبجا تو

 ...... یو رفت  یختیتصورش رو داشتم از دستم گر اهامیکه تو رو یهمون غزال مثل

 

 بدنبالت گشتم ..... یدیتر از قبل با ناام انگری تنها تر و عص من

 و آشوب شدم ...... یرفت تو

 

  میهمه جا دنبالت بود مدتها

 

 کنم   داتی مطمئن شدم که پ گهیشک داشتم د یاگه تا اون لحظه ذره ا دیشا

 ارزش مبارزه داره ......... یلیدختر خ  نی خودم گفتم حسام ا با

 خواستمیخودم بودم که م یاصل یباور نداشتم که بازنده   یمبارزه خودمو آماده کرده بودم ول  یبرا من
 ودم کنم ......تو رو بزور مال خ 

 

 شدم تو تب سوختم  ماریب
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 پدرش عقد کرده   یبا کارگر مغازه   دیکار تموم شده و خورش دیخبر بهم رس  یوقت

 تو بغلش جا داد  دستهامو

 برام مرگ آور بود   کهی جون چقدر تصور تو کنار اون مرت خدا

 

 مدت برگردم لندن ......... هیکنه  میکرد راض  یسع پدرم

توکل چشمش   میروستا بره و همه  پشت سرش بگن که رح   یخودش تو یممکنه آبرو  دونستیم
 پسرش بوده  .....  یبدنبال زن شوهر دار برا 

 نداره  یا دهی کار فا نیا دونستمیم

 آروم شدن دلم  یفراموش کردنت برا یخواستم تمام تالشم رو کرده باشم برا اما

 

 

 زد و گفت   شیآشفته و جو گندم یبه موها یو چنگ  دیکش یآه

 نداشت   یا دهیفا

 بدتر شد   روزگارم

 کنه  رونی نتونست فکرت رو از سرم ب نجایا یها  یخوشگذرون  یحت

 گرفتم  تماس

   تی و آشفته از دور ماریو من ب یکن ی م یراحت کنار اون پسره زندگ الی با خ یکه دار دمیشن  یوقت

 گرفتم برگردم ...... میتصم زنمی م یبه هر در خودمو

 نداشت   یا دهیهر چقدر اصرار کرد فا پدر
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 که فراموش کردنت برام سخته  کردمیبه خودم و تو ثابت م  دیبا من

 

 برگشتم  من

 برم   قربونت

 ...... مهم نبودیکه دوستم ندار دونستمیم

 

 کار تمومه ...... ارمیکه بدستت ب  نی هم  کردمیم  فکر

 .....  کنمی رو خوشبخت م دیخورش  کنمیخودمو بهش ثابت م من

 .... دیکش ی بدبخت  سخت یپاپت ی بره چقدر با اون پسره  ادشیکه  کنمیغرق پول و ثروتش م اونقدر

  یشدی تاج سرم م دیرو جارو بزنه تو با  نیقشنگم رخت بشوره و زم یدختر عمو یدستها دیبا چرا

 مثل شب .....  اههیبابا خبر دادم به عمو رحمان بگو روزگارت س  به

 ...... کنمی برگردم اون پسره تو روستا باشه با دستهام خفه اش م کنمیبپا م   شیخدا که آت  به

 به عمو بگو   گفتم

 پسرات به نون شب محتاج بشن .....  کنمیم  یکار هیگفت  حسام

 ر ی من کن طالقش رو بگ میرو تسل دخترت 

 

به  یحت  کردمی م دایبدنبال عشقم بگردم تو رو پ تیزندگ یها یبرگشتم که ته تموم خوشبخت من
 جونم    متیق

 ......اون
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 و ادامه داد دیرو دوباره گز  لبش

 ..... دیبار شکنجه خرد شد و آه نکش  ریز اون

 

 چاقو هم نتونستن ...... یضربه ها یحت

 .....  دیکش ریت پشتم

 صد تکه شد .....  قلبم

 ...... دمیکش  رونی رحمش ب یب ی از تو دستها دستهامو

 بلند کرد و نگاهمون بهم گره خورد   سر

 نگاهم کرد وگفت بزن ........ کننینگاه م هیکه به مادرشون وقت تنب ییبچه ها مثل

 د یکشیپشتم م ی بودم انگار مرگ دوباره چنگالش رو برو سرد

 

 بکشم  ادی با تموم وجود فر خواستیم دلم

  شدیصالح تا ابد خاموش نم  تی مظلوم یبرا ششیاز ته قلبم که آت  یادیفر

   میدونستیرو هر دو مون م نیکه در حقش شد روا نبود و ا یظلم

 منتظر بود   هنوزم

 ..... دیخورش 

 حرفش تموم بشه......  نگذاشتم

 .....با قدرت تو صورتش زدم که کف دستم گز گز کرد  اونقدر
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پر خونش   یاون سمج تر از قبل با اون چشمها  زدمیصورتش م یو هر بار که دستم رو برو سوختمیم
 د یکش یخودشو بعقب  نم  یذره ا ی و حت  کردینگاهم م

 

 توانم رو از دست دادم  گهید ادیم ادمی چقدر زدم تو صورتش فقط  دونمینم

و اون  اهشی درشت و س ینگاه پر مهر صالح اون چشمها زدمی صورتش م  یکه برو یلیس هر
 ...... شدیچشمانم ظاهر م یروبه رو یتموم نشدن   تیمظلوم

وپر غروش رو به سمت من دراز    یخال   یاون روز افتادم که با التماس  دستها اد یو من   کردیم نگاهم
 خونه میجونم با هم برگرد  زیاومدم دنبالت عز دیکرد و گفت خورش

 

  میبر نجایباهم از ا ا ی تنهام نگذار ب دیخورش 

 چقدر دلتنگ اون عطر تنش بودم   خواستی دلم آغوش مردونه اش رو م چقدر

 وافر تو صورتش نگاه کردم   ینفرت  با

 برو ...... نجایحسام از ا  برو

   رمیمیم یکه در حقم کرد ییهایبلکه بخاطر تموم بد  یمارینه از  دردب امشب

 .....تنهام بگذار .   برو

 فکر کنم که ....... خوامیلحظه نم هی

 

 امونم نداد سرفه

 

 سر هم   پشت
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 اوردن یقدر ظلم رو ن نیهم  تاب  ا مارمیب  یها هیر انگار

 

 از جا بلند شد  ینگران  با

 پشتم زد تا خالص بشم  .......  یدونم چقدر ضربه آروم برو یدهانم گذاشت و نم  یرو برو دستمال

 هام ساکت شد و دستمال رو که برداشت ..... سرفه

 بود که تموم دهانم رو پر کرده بود احساس کردم   خون

 بود که راه نفسم رو گرفته بود ...... یهمون درد جگر سوز نیا

 به دستمال کرد  ینگاه

 و    دندیلرز دستهاش

   دمیشن  یهاشو نم هیگر یصدا  دیلرزیم

که پشت پنجره با حسرت منتظر اومدن حسام   ییجگر من بود که سوخته بود تو تموم سالها نیا
 بودم و اون تنها و تنها ترم گذاشت 

 

 آغوش پر مهر بودم هیدست گرم و  هیهام منتظر   ییکه تو تنها ییسالها

 

به طرف اتاق دکتر   یامان حسام وارد اتاق شد و فور یب  یها  هیسرفه هام و گر دنیبا شن  پرستار
 د یشب دو کیکش

 

 تا دردم آروم بشه  دیدونم چقدر طول کش ینم
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جونم بسته شدند و بخواب رفتم   یب یو ابهام گذروندم و چشمها  یکی از تار یرو تو هاله ا  زیچ عمه
..... 

 خواب باشه کاش تموم بشه ......  نیآخر نیا کاش

 

 ...... شهیهام رو سرم هوار م یباز کنم تموم بدبختکه چشم  دوباره

 

 هوش بودم   یشبانه روز ب  هیکنم  فکر

 اومدم  یوقت بهوش م هر

 پنجره که برف بروش تلمبار شده بود  یبود و من تنها به گوشه  یخال اتاق

 دادمیرو ممتد ادامه م نمیو سکوت غمگ زدمیم زل

 

 تنها  بودم ...... یوقت

 ..... کردمیم میبه خونه ترس  االتمیخودم تو خ  با

 هام  یخونه قشنگ زمان شاد همون

   یگل یپر از ماه  یحوض آب  هی

 ..... دهی آب و جارو کش  اطیح

 سرد و به در چشم دوختم ..... زییپا  یمروزیمنم که با لبخند پاهامو دراز کردم تو آفتاب ن نیا

و از پشت سر   دهیکمندش رو تو هوا چرخ م یو مثل مادرش موها دهیم قد کشدختر نمیب  یرو م ایلع
  دهی عطر تنش تموم روحم رو قلقلک م کنهیبغلم م

 .... بوسهیو محکم گونه هامو م  گذارهیبدور گردنم  م دستهاشو
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   گهیدر گوشم م و

  یآب کرد د یامروز چه خبره اون همه سرخاب سف مامان

 

 .....  یشد خوشگل

   نکنه

 .....  ادیداره م بابا

دوستم  یطور نیآخه بابات ا گمیو در گوشش م  زنمی با همون لبخند شادم دستهاشو بوسه م منم
 ..داره...

 ......  یو گل گل شاد

 قشنگه  زیهمه چ اهامیتو رو چقدر

 روشنه .... چقدر

 باشه    ایاگه رو یدارم حت  دوستش

 ...... شهیباز م در

  نمی بی رو م صالحم

 آورده  رونیخوشگلش رو ب  یرو تا زده و بازوها دشیسف راهنی پ شهیهم مثل

 بغل گله .......  هیدستهاش  تو

 سرخ ..... گل

 ...... هیکه پر از لبخند خوشبخت اهشیدرشت و س  یهمون چشمها با

 ........ گذارهیدامنم م یو گل رو برو ادیم بطرفم
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 صورتش تنگ شده  یبرا دلم

 صورتش رو تو خاطرم بسپارم   اتیکه تموم جزئ کنمیدور صورتش گرد م دستهامو

 فدات بشم  یاومد

 از صبح چشم بدر بودم   امروز

 چقدر دلتنگت بودم  صالح

 شونه هام گذاشت    ینشست و سرش رو برو وانیا یبرو  کنارم

   دیخورش 

   جانم

   یدونیم

   دونمیرو نم یکس چیو ه  زیچ چیکنار تو ه  نه

 خوامیدستهاتو م ی..من فقط گرمافهمم .... ینم

 

 ......  نمیبیو نه م شنومینه م گهید

 و منفورم باز شد   کیکه در اتاق تار بردمی با آرامش از کنار صالح بودن لذت م داشتم

 

 پرستار مرد وارد اتاقم شدند   چند

 دره سقوط کردم   هی آب شدند و من ته  یحباب رو   اهامیرو تموم
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 نگاهشون رو دنبال کرد   یکه انگار از ماجرا اطالع داره با نگران حسام

   شهیوقت آزما  دمیفهم

 دم یترسیم

 

   دیلرزیم دلم

 شدند .....  کمینزد

 به تن داشتم  ینازک  لباس 

 

 ...... دمیچ ی مالفه رو بدورم پ ننی خواستم تنم رو بب ینم

مسئله فقط درمان بود و   نیکشون از او در  دندیفهم  یموضوع نم نیاز ا یزیداشتم و اونها چ ایح من
 بس .....

  یزیچ ی س یپر آرامش  نگاهم کرد وبه انگل  یبازوهام نگه داشت و با  چشمها ری از پرستارها ز یکی
   دمیگفت که نفهم

 ......  دمیترسیم

 اومد  یم  رونینگران حسام داشت از حدقه ب  یچشمها

 که مانع کارشون بشه  دونستیم

 خودم بده  یبرا

 رو تنم  کنه   شیبرد  مالفه رو کنار بزنه و لباس اتاق آزما  دست

 تکه پارچه بود   هی هیشب   شتریکه از پشت باز بود و ب  یلباس

 حسام سر بلند کرد ...... ادیفر که
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 جلو اومد و مشغول صحبت با پرستارکنار دستش شد    تی عصبان با

 تنم گرفته بودم ..... یمالفه رو برو با وحشت همونطور

 بزرگشون وحشت کرده بودم ..... ی کلهای از اون پرستاران مرد با اون ه ترسنیبچه ها که از لولو م مثل

  زدیمثل گنجشک تو دام افتاده م قلبم

 بودم که حسام هست  خوشحال

 

 کارو انجام بده نیقانعشون کنه که خودش ا کردی م یسع شونیپر

 

   دیکش یشونیپ  یبرو یانداختند و دکتر دستبهم  ینگاه

 برن   رونیبا آرامش ازشون خواست که از اتاقم ب   حسام

 

 کردم .....  دایبارم نجات پ نیشدند و من ا یراض  بالخره

 رو پشت سرش بست و برگشت سمت من ..... در

 تخت خواب رو داشتند......   یخواب راحت برو هیقرارش حسرت  یب   یبود چشمها معلوم

   ادیجلو ب   دیکشیم  خجالت

پس بزنم بطرفم دراز کرد و مالفه رو گرفت و   نکهیا دیشدو دستش رو با  ترد کمی لررون نزد یقدمها با
 ملتمسانه گفت ..... یبا نگاه

   زمیعز دیخورش 

 بده کمکت کنم   اجازه
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 ازش خون بود   دلم

  ترسوندینبودش منو م اما

 رو نداشتم  یا گهیمحرم حسام کس د یبجز دستها ای دن یها ییته تنها من

 بود بهتر از اون  پرستاران خشن و وحشتناک بود ...... یچ هر

 تخت سر خوردن ...... یدستهام برو یاز رو مالفه

شده   رهی خ  فمی کنم همون طور که  به تن ضع ضیرو جلو آورد و کمکم کرد که لباسم رو تعو دستش
   کردیم هیبود گر

 ......کردیم  نیلب خودشو نفر ریز

 

  

 برت داره ....... نیزم  یخدا  از رو یحاج رحمان چه کرد  یبا دردونه  زتینابودت کنه حسام با عز خدا

 صد بار گفت غلط کردم  .....  دیرنجورم رو بغل کرد شا تن

 .....بخش که آزارت دادم  منو ب  رهیبرات بم   حسام

 

 برات نبودم ......   یکه مرد خوب ببخش

   یاشیع یگذاشتم و رفتم پ  تنهات

 نقطه از زمان .... نیو برنگردم به ا رمیصد بار بم  یو حاضرم بخاطر گناهم روز  دیخورش مونمیپش

 ببخش   منو

 که استخونهات قابل شمردنه ........  رمیتن تبدارت بم  یبرا
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   یگراف ویپشت در اتاق راد یاما کنارم بود حت دیر طول کشچقد  دونمینم

 داشتم زودتر تموم بشه  دوست

 از خوردن داروهام   بعد

 تختم آروم گرفتم   تو

 بود  نیتنها راه نجاتم از درد هم خواستیبازم خواب م دلم

 

 که باز کردم   چشم

 حسام تو اتاقم بود   بازم

 بزور تو کاناپه کنار تختم جا داده بود و از زور سرما پالتوشو محکم تو تنش بغل گرفته بود  خودشو

 کردم   نگاهش

 تر از من بود   چقدربدبخت

 سوخت ی براش  م دلم

 

 رو که تو تختم بود رو بروش انداختم و کنارش نشستم   ییجام بلند شدم و پتو  از

 باز کرد ......  چشم

  دهی بود خوب خواب معلوم

  شدینم دهیاز خون تو چشمهاش د یاثر گهید

 بهم گره خورد  نگاهمون
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 رو تو دستهاش گرفت **  دستم

 

 نزد   یحرف 

 شروع کردم   من

 ......  حسام

 دلم ....... جان

 نمش یبباز دور  اریرو برام ب  ایلع

 

 کرد  نگاهم

 رو فرو دادم   بغضم

  دلتنگشم

 خوبه ......   حالش

 

 رو تکون داد   سرش

   کنهی م یمثل چشمهاش ازش نگهدار ایحالش خوبه ثر یل یخ بخدا

 لب گفتم    ریزل زدم و نا خودآگاه ز وارید به

 بدون من عادت کنه .....  دیبا خوبه

 داد و گفت   یرو فشار دستم

 نگو  ای تو رو جون لع نگو
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 انداختم   ریرو بز سرم

 نگم ...... چرا

 

 دارم برات   تی وص هی من

 دوباره رنگ غم گرفتن  چشمهاش

 کرده بود ادامه دادم  سکوت

 به نبودم عادت کنه   دیبا اون

   قتهیحق نیا

 کردم   نگاهش

 روز نبودم   هی اگه

 بهش بگو  قتویبزرگ شد حق  یوقت

 برگرده تو آغوش پدرش ......  دیمنه اون با  تی وص نیا

   کنمی بهت التماس م  حسام

 حرفم برات ارزش داره  یاگه ذره ا یرو به پدرش برسون اگه دوستم دار  دخترم

 فقط ازش بخواه برگرده تو آغوش گرم پدرش   ینگو که چه ها کرد ایلع به

 ...... نیهم

 

   دمیلبهاشو د لرزش
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 ....... میخت یاشک ر بانهیلب گفت چشم و سرم رو تو بغلش گرفت و هر دو غر ریز  آروم

 

 روز جمعه هست    امروز

 ها رو دوست دارم برام پره از خاطره....... جمعه

 

 بودن و حس کردن   از

 قلبم نشه یمتوجه غمها یتا کس  کنمی منتظرم پنهون م یهامو ته چشمها یقرار یامروز ب  من

 

  کنمینگاه م اطیبه حپنجره نشستم و  پشت

 باز شد و حسام داخل شد   در

 خوشحاله   اونم

 من ازش خواستم ده یرس  یخودش کم به

 

 کمرنگ به لب داره ...... یلبخند

 ...... کنهی بلندش رو تو تنش جابه جا م کت

 خوشگل شده ......  عجب

 .....  ادیتر م جلو

 شهیبلندش از هم یشونیدسته شونه کرده و عقب فرستاده پ هیلختش رو  یکرده و موها اصالح
 قشنگ تر شده  
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 تو اتاقم .... دیچی تلخش پ عطر

 .......کنهی م ییبلند خودنما یبلندش تو اون پالتو  قد

 جا افتاده و جذابه ....... یمرد حسام

 همسرم نداشتم  یبخش رو برو یاگه عاشقش بودم طاقت نگاه پرستارا دیشا

   گذاشتیهر کجا که پا م اون

   کردی زنها رو بخودش جلب م توجه

 برام عادت شده بود  گهید اما

گردنش   زونی و  آو رنی ها در آغوشش بگ یها و پارت یرنگ و وارنگ تو مهمون   یزنها نکهیا دنید
 شروع کنن به عشوه 

 

 کردم . بشی نگاهم تعق با

 

 

 تر شد   شدن بهم پر رنگ  کیبا نزد لبخندش

 و محکم بغلم گرفت   دیبوس موی شونیپ   ستادیاومد و کنارم لب پنجره ا جلو

 ........ یتو رو خدا ماسک ندار ری فاصله بگ حسام

 

 کنه ی به حرفهام توجه نم شهیهم مثل
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 هاش عادت کردم   ی به تا فرمان گهید

 کردم   نگاهش

 .....  حسام

 دلم ..... جان

 

 ...... ادی م امروز

 قربونت برم ... آره

 رفتم خونه گفتم که آماده بشن  خودم

 ..... انیم  یک پس

 که دستهاشو بدور سر شونه هام قفل کرده بود   همونطور

 در گوشم آروم گفت   دادیتکونم م و

 دوش گرفت بعد ........ ه یو  دیزن خوشگلم رو آماده کردم و لباس خوشگلش رو پوش  یوقت

 

   نهیلباس بب نیو ادوست نداره مامانشو ت ایلع

 

 رو تکون دادم و گفتم  سرم

 مثل مرده ها شدم  یدار حق

 

 و گفت   دیام رو بوس  گونه
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   یزن یم هیحرفها چ   نینکنه ا خدا

   یهم مثل فرشته ها هست یجور نیهم تو

   دیدارم خورش  دوستت

 ......  یدونیم

 انداختم و سکوت کردم   نییو سرم رو پا دمیکش یآه

 ی اگه دوستم نداشته باش  یگفت حت آروم

 

 بود   ختهیانداخت بهم ر ینگاه موهامو

 از تو بغلش بطرف در رفت و پرستار رو صدا زد   رهاشدم

 شروع کرد به صحبت کردن  و

 سرش رو تکون داد و رفت  اون

 

 شد .....  یچ گفتم

 

   یآماده بش دیاتاقم رفت و حوله رو برداشت و گفت با یواریطرف کمد د به

 تا کارم تموم شد و   ستادیو به کمکش بطرف حموم رفتم همونجا پشت در ا  دمیهامو پوش ییدمپا

   دمیکمکم کرد لباسهامو پوش بعدش

 

 خوشحال بودم که انگار قراره عروس بشم  اونقدر
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 ......از تنم رخت بسته من خوشحالم  یماری امروز ب انگار

 

 چشم دوختم  مارستانیقشنگ ب اطیموهام برداشتم و پشت پنجره به ح یرو از رو حوله

 زده بود  دیهمه جا رو رنگ سف برف

 آرامش .......  رنگ

   کردنی م ییجون زمستون پشت ابرها خودنما  یکمرنگ ب آفتاب

 اتاقم باز شد   در

 تو دستهاش بود  ینیس هی

 ام بهمراه دو فنجون قهوه  صبحونه

 

 دلسوز لقمه گذاشت تو دهنم ...... یمثل مادر خودش

 ذوق داشت   شتریکه فکر کنم اون از من ب دیخندیچشمهاش م  اونقدر

 

 

 ...... دمیخند

 آروم تر .....  یکنی خفه ام م  یدار حسام

 

 و پشتم رو نوازش کرد   دیخند

 ...... رهیخوشگلت رنگ بگ  یلپها  کمی  یخوب بخور دیبا
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 ......  شهیوقت  لپ هاش سرخ نم چیه گهید دیخوشگل بشم خورش  ییخوایکردم م  نگاهش

 داشت پنهونش کنه ..... یپشت لبخندش بود که سع یغم هی

  دونستمیو خودم م اون

 هست ...... دهیفا یب   زیچ همه

   میزدیدست و پا م یدینا ام یته دره  

 حالت نگاهش دلم گرفت دستشو گرفتم و گفتم بخند ......  از

 هم گذاشت وگفت   یبرو  پلکهاشو

انداختند قسم  ی خوشگلت گل م یکه لپها ییبه همون روزها  یگرد یحسام کنارته که تو برم اگه
 خورم یم

 

 بده که برگردم  شویحاضره زندگ  دونستمیم

 

 ام که تموم شد  صبحونه

 

 رفت   رونی قم برو برداشت و از اتا  ینیس

 رو برداشتم و خودمو توش برانداز کردم .... نهیآ

 روح بود  یصورتم ب  چقدر

  واریگچ د مثل
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 خوش کرده بود ...... یحسام دلش رو به چ واقعا

 

 تخت نشستم تاموهامو شونه کنم   یبرو

منو   تخت نشست و برس رو از تو دستهام گرفت و با دستهاش یرو باز کرد و اومد کنارم برو در
 چرخوند و پشتم نشست و شروع کرد به شونه زدن موهام

 

 .....  خوندیداشت و قشنگ شعر م ی خوب یحافظه   حسام

 

 دوران دانشگاه رو تو لندن گذرونده بود اما  نکهیا با

 کشورش رو فراموش نکرده بود    اتیادب

 شاعر بود   ی لکردهیتحص هی اون

   گفتیاوقات خودش هم شعر م یگاه

 

 مرد جنتلمن کم نداشت  هیبعنوان  یزیچ

 

  

 گرفت ......   یمتاسفانه مثل پدرش زور گو و لجباز بود و حرفش رو پس نم اما

 پا داشت   هی شهیمردان خاندان توکل مرغ هم   یبرا

 محال بود از حرفش بگذره .....  گرفتیم یمی تصم  یپدرم که آروم و مهربون بود وقت یحت
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  یمستثن هیقض نیبودم هم  از ا فهی طا نیبود و من که دختر و هم خون هم ی تو خاندان ما ارث  نی.ا
 نبودم .......

 

 خودش بافت و بست   موهامو

 و نگاهم کرد   برگشت

 عشقم ....... یماه شد حاال

 

 انداختم   نیی رو پا سرم

 ....... ماه

 اد ی دروغ بگو که بهت ب هی حسام

 

 رو جلوم گذاشت   فمیو بطرف کمدم رفت و ک  دیخند

 کردم   نگاه

 رو تکون داد  سرش

 بخودت برس   کمی آره

 قلبش بخنده نهیب یتو رو م ایلع  یوقت خوامیم
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   گفتی بودم راست م  مواقف

 کردم .....  شیآرا کمی

 

   کردیبود و نگاهم م نشسته

   گرفتیجون م  یلبخندش ه  و

 

 

 ...... کشمیخجالت م یکن ینگاهم م  رونی حسام برو ب گفتم

 

 رو تو  دستهاش پنهون کرد و گفت   صورتش

  کنمی خوبه نگاهت نم  ایب

 

 انگشتهاش بازم نگاهم کرد   یاز ال بعد

 .....  ینیب یم یدار ستی گفتم قبول ن و

 .پاهام گذاشت خوبه ... یرو برو  سرش

  کردی م یکردم مثل بچه ها باز نگاهش

 امروز خوب بود.....  اونم

 یهر دومون پر بود از خوشبخت  یامروز برا انگار
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 که تمد شد   کارم

 سرتو بلند کن   گفتم

 

 نداشت  یتموم دیخوابی داشت که اگه ماهها م   یپاهام خوابش برده بود اونقدر خستگ یبرو

 

 و به پنجره چشم دوختم  دم یکش یدست موهاشو

 

 اومد   ایبهمراه ثر ایظهر بود که لع  مد

 

   ستمیاومد تو اتاقم و دستم رو گرفت و کمکم کرد که پشت پنجره با یبا شاد  حسام

 به سر تا پام کرد  ینگاه

 رو تو تنم مرتب کرد و به سر تا پام نگاه کرد و گفت   راهنمیپ

 ....... خوبه

 بودند   ستادهیا اطیو اون دو نفر تو ح   ستادیپشت پنجره ا  کنارم

   فرستادیو برام بوسه م  دیپری م نییباال و پا یبا شاد دخترکم

 هقم رو قورت دادم و گفتم  هق

 برات مادر .....  رمی بم
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 و دست تکون داد ...... کردینگاهمون م یبا خوشحال  ایثر

 

 ....... میکرد و هر دو براشون دست تکون داد بغلم

   آرمان

 شد  کیبهشون نزد  آروم

 آورده ..... مارستانیرو به ب  ایو ثر  ایاون  بخونه رفته و لع دونستمیم

 برام دست تکون داد و خوشحال بود   اونم

 دخترم رو بشنوم ..... یصدا  خوامیباز کنم م کمیپنجره رو   شهیم حسام

 لباسم انداخت و  به ینگاه دیترد با

 باز کرد   مهیشونه هام انداخت و پنجره رو ن یآورد و برو رونیب  پالتوشو

 تو صورتم   دیچ ی پ یسرد و برف  یهوا

 

 دم یشن  یم صداشو

 

   کردیذوق صدام م  با

 ......  یمامان

 جونم ......  یمامان

   ختنی ر یصورتش م یقشنگش برو  یموها دیپریکه م باال

 رو قورت دادم و دستهامو بطرفش دراز کردم   بغضم
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 از دور تصور کردم که تو بغلمه   و

  خواستمیتنش رو با تموم وجود م عطر

 هر دومون بود   یبرا یلحظات سخت چقدر

 محکم تو بغلش نگهم داشته بود تا سردم نشه  حسام

 زدم   ادی فر بلند

 اون چشمهات ..... یمادر فدا ایلع

 

  میتو بغل هم گم بش دیکه شا  کردی تموم وجودش دستهاشو بطرفم دراز م با

 خواستمش ....... ینم ینطوریرفت ا شتریب دلم

 ...  خواستی قشنگش رو م یدستم نوازش موها  من

  دیدیمنو ناراحت م  دیام رو قورت دادم نبا هیگر

 کردم خودمو کنترل کنم  یسع

 رفتنش .....  بعد

 تو دلم بود  بیغر یآتش

 کنه   شونیرفته بود تا راه رونی ب  حسام

   شدیبس م دیاز راه دور برام با نیداشتم هم یچه توقع خوب

 ..... داشتمی م یشتریتوقع ب دینبا

 

   کردمی قبولش م  دیبود و با  رمیتقد نیا
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 اتاقم باز شد حسام داخل اومد  در

 تو دستهاش بود یکاغذ

 

 نشست ......   کنارم

  دهیکش یقاش برام ن دخترکم

 فرستادم تو وجودم .....  قیعم یو نفس دمیصورتم کش  یرو برو کاغذ

و برام   کنهیهاشو توشون جابه جا م  یرو تصور کردم که داره مداد رنگ کشیو بار کیکوچ یانگشتها
 ...... زنهیرنگ م

  مامان

 قرمز بزنم به گلها ...... رنگ

 

 .بزن مادر .... گفتمیو بهش م زدمی م یلبخند منم

 من  یچشم مشک دختر

 

 کردم   نگاه

 بود مثل خونه خودمون   دهیخونه کش هی

 

 در خونه مون  یجلو اط یقشنگ مثل ح  یپر بودن از گلها اطشیح

 تا آدم  سه
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  دهی بود که من و پدرش و خودش رو کش معلوم

  ختنی صفحه ر  یبرو اشکهام

 شد   سیخ  ینقاش  و

   دمیکش  قیعم یقلبم چسبوندم و آه  به

 

 شد   سی چشمهاش خ  حسام

 بغلم کرد   و

 

 .....  حسام

 دلم ..... جان

 

 وقت نشه دخترم غصه بخوره   هی

 بخشمت   یوقت نم  چیه

 

 

 

 باشه   ادتیکه   گفتم

 

 ..... کرد ی رو نوازش م پشتم
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 آب تو دلش تکون بخوره به جون خودت ...... زارمینم

 

 هواشو داشته باش  سپارمیرو به تو م   دخترم

 

 رو تکون دادو رهام نکرد   سرش

 

   کردی م یروح رو ط یسرد و ب  یصدا جاده ها یدر حال حرکت و آروم و ب  نیماش

 

 آمبوالنس نفرت داشتم  یهوا از

ساکت و آروم دلم رو   یحرف چی گرفتم بدون ه مینکنم تصم یقرار یحسام قول داده بودم که ب به
 بخواب بدم  

 سرم بود  یکه باال یپرستار

 خوابش برد   یحوصلگ   یب از

 

 میکردیطول راه رو باهم صحبت م  یطور نیا بردیخود حسام منو م   کاش

 

   میدیرس کی نیشب بود که به کل یها مهین

 وقفه و نگران پشت آمبوالنس همراهم بود یب  حسام
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راه برم اما بخاطر   تونستمیشدنم کمک کرد م ادهیپ ی رو که باز کردند همراه پرستاران بخش برا در
 حسام   یها هیتوص

  دندیرس  یبهم م یحساب 

 

 شدم    نیگزیکه بودم جا یقبل یتر از جا کی ش  یل یاتاق خ هی یتو

 

 دادیبه آدم م بی عج یداشت که آرامش یم یاتاق مطبوع بود و رنگ سبز مال یهوا

 

 بود    کی خانم تاج یو خانوادگ ی میکه از دوستان قد  ک ینی و صاحب کل دکتر

  یاز خود راض رزنی خواست اون پ  یدلم نم استیمه  زیهمه چ  نهیاومد تا بب دنمید یسفارشش برا به
 نبود   یشده باشه اما چاره ا میپارت 

  گذاشتمیپا م  ریغرورم رو ز د یخوب شدن با یبرا و

 اتاقم شد و شروع کرد به صحبت کردن با حسام  وارد

 

   دیکشی و آه م زدیسرش چنگ م  یدر گم بود مرتب به موها سر

 بازوشو گرفتم و نگاهش کردم   ینگران  با

 ...... یترسونیمنو م  یدار حسام

 بمونم ...... نجایتونم ا ینم گهیرو گرفت و گفت م دستم

 ام گرفته بود   خنده

 وار گفتم خوب برو .....  مسخره
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 کرد با غضب   نگاهم

  خرمیرو م  یکه تنهات بگذارم اتاق بغل  ینگاهم کرد و گفت کور خوند  طنتیرو جلو آورد و با ش  سرش
..... 

 باال انداختم   شونه

خوشگل رو صدا    یها یچشم آب نیمنم حالم بد شد  مجبورم ا  یکه باش  یاتاق بغل  یجور راحت  هر
کمکم و بعد با اشاره ابرو دوتا از دکتران جوان و خوش چهره رو که درحال نگاه کردن به  انیکنم ب

 پرونده ام بودند کردم  رو نشونش  دادم و دوباره خنده ام گرفته بود 

و  د یپاهام کش یشد و مالفه رو برو کمی و نزد دیکش قیعم  ینفس  تی بکمر زد و با عصبان دست
 موند  رهی نگاهش به اون دکتران جوان خ

 

 اون شب بالخره خنده به لبهام نشست   یدینا ام تی نها در

 

  کردندی ام م نهیمعا دیکم شانس بود چون همون دکتران جوان با حسام

 

  شد اتاقم رو ترک کنه و مجبور بود فقط تو ساعات خاص وارد اتاقم بشه  ناچار

 با ماسک و لباس  مخصوص اونم

 

 تحت مراقبت بودم    کینیکه تو کل شدیم یروز چند

   شدیحالم روز به روز بهتر م انگار

 چطوره  شاتمیآزما تیکه وضع دادینم  حیحسام هرگز برام توض چون
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   دونستمیم فقط

 ........  شیدر پ  یدرمانش راه طوالن یسل دارم و برا یماریب

 

   گذشتندیو کسل کننده م یبکند  روزها

 روز پشت پنجره بودم و مشغول نوشتن خاطراتم ....... اون

 نوشتم ...... یخودم بود که م یزندگ یقصه  نیا

 بمونه ...... ادگاریازم به  یزیچ ستمیکه ن یروز یبرا خواستیخوب چه بد دلم م چه

 ....  رفتیداشتم حرف تو گوشش نم  یدیبا حسام بحث شد  شبش

 

 شروع ماجراست ..... نیدوباره برگشته و ا میماریب دونستمیم

 گفت  ی رو بهم نم   قتیو حق کرد یاون از بلد نبودن زبانم سوء استفاده م اما

  یدواریفقط ام دمیپرسیو هر وقت ازش م کردیبا دکترم صحبت م  ییخودش به تنها  دادیآزارم م نیا
 .......دادیبود که بهم م  یواه

 

 کردم ...... رونشی اتاقم ب از

 کردند   رونشیراه انداختم که ب یباز  یاونقدر کول یعنی

راحت   الشیتا خ کنهی اتاقم رو رصد م کیکوچ یپنجره  ک ین یمحوطه کل اطیهر وقت از  تو ح دمیدیم
 بشه ......

  گفتمیاجازه نداشت وارد اتاقم بشه تو دلم م اما
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 شه  ماریباشه بهتره تا ب  ریدلگ دستم از

 

   نوشتمیو تند م  تند

 بهش بود    یچشم ریز نگاهم

   کردیخودشو پنهون کرده بود و نگاهم م وارید یبچه ها گوشه  مثل

   دمشیمن ند مثال

   اوردمی خودم ن  یبرو

 براش سوخت ....  دلم

 سرد بود   رونیب

 

   دمیبلندش رو شن یعطسه   یصدا ناگهان

 رو تا کردم و بزرگ روش نوشتم  یکاغذ

 ....برگرد برو اتاقت ...  یدوستم دار اگه

 

 نگاهم کرد ...... ری رسوند و سر به ز شهیخودش رو پشت ش مظلومانه

 نگاهش کردم   نهیبه س دست

 الزم داره  یهی که قراره  فکر کنه شاگردش چه تنب یخانم معلم  مثل

 

 رو باال آورد و شرمنده تو چشمهام نگاه کرد    سرش
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 بود دهیقرمز شده بود و رنگش از سرما پر  شی نیب  نوک

 

   یقیبهش بود تا دقا  نگاهم

 داشت واقعا از ته قلب ...... دوستم

 

 تونست باشه......  یاز دوست داشتن نبود و نم ریغ نیا

 بود که شب و روزش شده بودم   ماهها

 نداشت ...... دوستم

 بهم ثابت شده بود  قتیحق  نیبود و ا شقمع

 

 همه محبت رو .......  نیا یآورد هیبرام هد  ایدن نیا یاز کجا تو

 شناختمت .......  گانهیب نی سرزم نی تو ناکجا آباد هم  من

 نه چکارت کنم حسام واقعا چکار ........ ایدونم دوستت دارم  ینم

 هم دوستت دارم و هم ازت متنفر ...... چرا

   رهیصالح م  شیتموم حواسم پ یبدون تو برام سخته و هم با تو  گاه چرا

 برزخ چکار کنم که کمتر دست و پا بزنم ..... نیتو ا خداجون

 

   شهیپشت ش یی خوای م یو نوشتم چ  دمیبخار گرفته کش ی  شهیش یرو برو دستم
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 ند  چسبو شهیکرد دستهاشو به ش نگاهم

 

 و تو بخار  نفسهاش نوشت   دیکش یآه

 رو .......  تو

 که تو رو  بخدا

 

 گرفته بود   بغضم

 .....  دیرسی همه برام به بن بست م نیا یو خم زندگ چیپر پ  یواقعا  جاده  چرا

 شدن   یگونه هام جار یگرمم برو یاشکها

  نوشتم

 ...... زمی تو اتاقت سرده عز  برو

 و تو بخار نوشت   دیکش یآه  دوباره

 بار بهم بگو ....... هی

 بار   هی فقط

 

 ...... یچ نوشتم

 نوشت   گهیدستش رو تو پالتوش از سرما پنهون کرد و با دست د یکی اون

 ........ یدوستم دار که

 بار  هی فقط
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 دارم حسام ...... دوستت

 

 کله شقم   یعمو پسر

   میدوران کودک دوست

   میخوش زندگ یروزها دشمن

 دارم .......  ستتدو

 ...... خوبه

 

 انداخت ورفت  ری رو تکون داد و بغضش رو فرو داد و سر به ز  سرش

 ...... شهیبه سرعت برگشت پشت ش  دوباره

 من پشت در اتاقتم  نوشت

 بدون ....... نویا

 

 برام فرستاد و رفت   یو اون بوسه ا دمیخند

 بود   یقشنگ غروب

   شهیکرده بود و من پشت ش دنیدوباره شروع به بار برف

خوب بودم  یو منتظر روزها کردمیحسام و حال دورنم که آشفته بود فکر م  یبه نوشته ها مرتب
 ...... دیشا
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 خوابم برد......... یک  دمینفهم

 شدم .....  داریصورتم ب یدلچسب برو یسرد هیبا  صبح

 دو سه بار باز و بسته کردم   چشمهامو

 خوب بود   حالم

 سرفه نداشتم  شدمیم داری از خواب ب یوقت گهید

 

 تو چشمهام بود اما دستها رو شناختم ...... خواب

 بازم بخوابم ......  خوام یبروش زدم و گفتم برو حسام م یلبخند

   دیکش قیتو موهام برد و با تموم وجود نفس عم  صورتشو

  شبیکردم و گفتم د یا خنده

 کردم تموم شب رو.......... تب

 که مشامت رو پر کنه  ستین یعطر 

 صورتم گذاشت و گفت    یرو برو  سرش

 تب رو دوست دارم   نیهم من

 آرامش رو .....  نیهم

 

 ...... یخدا حافظ  یبرا اومدم
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 کردم از حرفش  وحشت

 ته دلم چاقو خورده باشه   انگار

 تو تنم ...... دیچ یپ یدرد

 شدم    رهیباز کردم و به سر تا پاش خچشمهامو  ینگران  با

   گفتیم راست

 گردم ...... یکرد و گفت نترس زود برم یو مرتب عزم رفتن کرده بود صورتم رو نوازش  دهیپوش  لباس 

 پس فردا   دمیشا ای فردا

 الزمه .... اما

 قلبم دوبرابر شده بود  تپش

 .....  کجا

  ترسمیمنو تنها نزار م یری م کجا

 مردونه اش پنهون کرد و گفت   یو الغرم رو تو دستها فیظر یدستها

 سر بزنم  ای و ثر ای به لع دیبا

 روزه تنها هستن  چند

 مدت تو هتل بمونن ...... هی ارمشونیبا خودم ب دمیشا

 انجام بدم   دیکار هم دارم که با یسر  هی

 ...... مهی بزرگ تو زندگ سکیر هی فردا

 

 لندن باشم  دیفردا  با صبح
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  شهی بورس اعالم م  متیق

 دعا کن ....... برام

 

 انداختم   نیی رو پا سرم

 تا برگرده  کردمیتحمل م دینبود با یا چاره

   گفتیم راست

 بود که تنها بودند  یدو سه روز  ایو ثر ایلع

 

   دیسپرده بودمسکوتم رو د یبودم  که جگر گوشه ام رو بفراموش دهیتب و درد کش اونقدر

 که ناراحتم   دیفهم

 تخت نشست و بغلم کرد   یبرو  کنارم

 ....  دیخورش 

 ....  جانم

 .....  رمی جانت بم یبرا

 ....... یکه دوستم دار شهی باورم م  یکن ینگاهم م ی نطوریا یوقت  یدونیم

   رهیگیم دیام دلم

 ..... نطوره یفکر کنم که ا خوادی من دلم م دمیشا ای

   رهیمن گ شی هم دلش پ دینکنه خورش  گمیم رهی گیم ینگاهت رنگ نگران یوقت

 ...... دیرو که د سکوتم
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 تو صداش افتاد  یلرزش 

   یشکن یممنونم که دلم رو نم ازت

 ی خرم که فقط کنارم بمون  یسکوت رو بجون م نیتموم عمرم ا من

 

 کردم   نگاهش

 موضوع بحث رو عوض کنم   خواستم

 حرف گوش کن........ کمی تو رو خدا  یبدون ماسک کنارم نشست  حسام

 

 دختر عمو .....  یزد و گفت حرف رو عوض کرد  یپوزخند

 انداختم و از جا بلند شد .....  ریرو با خجالت بز سرم

 نبود   یخواستم بره اما چاره ا ینم

 گرفت و گفت  دستهامو

 ترت کردم  سفارشها رو به دک  همه

 ..... رسنی بهت م شتریب شهینباش از هم  نگران

 ...... امی دست پر م با

 نهی دوباره مامان خوشگلش رو بب دیبا ایلع

 

 دلهره  محکم نگه داشته بودم  دستهاشوبا

 ......  دمیترسیم
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 ....  دمیکشی که سالها بارش رو بدوش م یکس  یاز ب ییتنها از

 کشور هراس داشتم نیروح ا یسرد و ب  یوارهایآدمها و د از

 

 و گفت ..... دیبوس انگشتهامو

 هم که شده بزار  برم  ای با بغض نگاهم نکن که نظرم عوض بشه به خاطر لع یطور نیرو خدا ا تو

 

 رها کردم و گفتم  دستهاشو

 زود برگرد.......  منتظرم

 ...... زود

 کرد ...... دییبست و حرفم رو تا چشم

 انداخت و گفت   واریمرتب کرد و نگاهش رو به  ساعت رو د پالتوشو

 

 پرواز دارم ...... گهیساعت د دو

 رسمی زودتر م یطور نیامانات گذاشتم ا نگی رو تو پارک  نیماش

 

 خودت باش خانمم  مواظب

 

 ...... دمیپشت پنجره رفتنش رو د  ییرفت و من نگران و از تنها اون

 کرد ...... دارمیسم ب روز بعد  سوزش راه نف صبح
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 شده بود    نیتو خواب سرفه کرده بودم که مالفه دوباره خون اونقدر

 حال از  جا بلند شدم  یب

 شده بود .....  فیکث لباسم

 خدمتکار وارد اتاقم شدند ..... کیبهمراه   پرستار

 کنم  ضیکردند تا لباسم رو تعو کمکم

 سر وقت اتاقم رو ترک کردند   قیاز خوردن داروها وتزر بعد

 نداشت .....  یو تموم  گرفتمیکه نه هر ساعت گر م تب

رفته   نیبود انگار با رفتن حسام قدرت خوب شدنم از ب ختهیبهم ر یشب حالم همونطور یها مهین تا
 بود 

 ........ دمیکش یفقط درد م شهیتر از هم ناتوان

 بزنه  دمید یواشکیبودم که از پشت پنجره  نیبه ا  یراض یحت  مشخواست یتموم وجود م  با

 

 .نبود ...... اما

   کردینبودش داشت نابودم م و

 

با هم  یا قهیبار با تلفن بخش تماس گرفت و چند دق هیدو روز  نیروز گذشته بود و فقط تو ا دو
 ...... میصحبت کرد
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بودم   یبستر کی نیکه من تو  کل  یرو فراهم کرده تا چند مدت  ایو ثر ایلع  طیبل د یخر یکه کار ها گفت
 بمونن  کینی کل کی.اونها  تنها نباشن و تو هتل نزد

 

 وار به راه که حسام برگرده   دیبودم و ام خوشحال

 

 نشد  یسوم شد و ازش خبر روز

 

 که برگرده   رفتم یها پشت پنجره بال بال زدم و تو فکر راه م ونهیغروب مثل د تا

 گرفته بودم که هر وقت برگشت   میتصم

 کرده   ریبزنم که چرا د  ادیدردهامو تو صورتش فر تموم

 

 آماده شدم   شیآزما یاظهر همراه دو پرستار برا بعد

 از برگشتن حسام ...... دیشب شد ومن ناام گهید

 و تن تب  دارم طاقت نداشت    فشردیم  شتریراه گلومو ب بغضم

 ..کردم ..  هیگر

 ها..........  یکس یها و ب  ییته ام از ته تموم تنهاته قلب سوخ از

 

 نداشت   یاشک هام تموم  

 مداوم باعث شد   یشد و سرفه ها شتریتبم ب  شب
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 تر بشه میوخ حالم

 

 تخت رو نداشتم  یقدرت بلند شدن از رو یحت  گهیچهارم شد و د روز

 فکر آشفته   هزار

  دمیاز ته قلبم کش دهیآه کش هزار

 

   دادیو داروها جواب معکوس م  شاتیبه آزما فمیضع یها هیر

 

 باز شدن نداشتند  ینا چشمهام

 تر شد   میغروب بود که حالم وخ دم

 آماده رفتن بودم  گهید

   دمیدیم تار

  یطور نی کنن ا شی بدنم انواع داروها رو آزما یرو یشگاهیخواست دوباره مثل موش آزما ینم دلم
 مردن بهتر از عذاب بود 

 

 کردم ..... یدلم خدا حافظ  تو

 خوب و بد   یگذشته با روزها با

 ها   ین یری ها و ش یتلخ

 کرده بودم که فراموشم نشه ......... رهیدلم ذخ یجا گوشه  هیقشنگ صالحم که  یچشمها و
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 پر مهرش  یدستها اون

 نگاه  پر غرور و مهربونش .... 

 ...... دیشا ا یو   یناج میزندگ یحسام کله شق و زور گو با

 رو دلم موند تا هزار بوسه بروشون بزنم    کشی کوچ یبار آخر حسرت دستها یکوچکم که برا  یای لع با

 .......  شدیامروز تموم نم چرا

   کردمی حسش م دونستمیم

 

 تلخ مرگ رو.....  طعم

 

 شد   میه حالم وخصبح بود ک دم

سمت اتاق دکتر   دیصورتم نصب کرد و با عجله دو  یرو برو ژنیاومد دستگاه اکس ینفسم باال نم  گهید
 ک یکش

 

حال و ناتوان   یو من ب گفتی م یزیچ  یبودند و هر کس ستادهیسرم ا یبعد چند نفر باال یقیدقا
 نگاهم بهشون بود  بانهیغر

 

 بودند که کارم تمومه *** دهی کنم اونها هم فهم فکر

 بود   رهیکم  جونم خ یچشمها یو نگاهش متفکرانه برو   دیکش یهام م  هیر یرو برو نهی سرد معا یگوش

 

 .......... روزید یپروا  یدختر ب   دیخورش من
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 ..........یجذاب جوان یمغرور روزها و

 

 

 دستهاشون   ریجون ز یب  یمانند جسد 

 قدرت جمع کردن بدنم رو نداشتم  یو حت  شدمیم نییو پا  باال

 لب فقط خدا رو صدا زدم  ریز

 جونم منو ببخش *** خدا

  دادمیم نیدفاع تر از قبل فقط سکوت کرده بودم و بغضم رو از شرم با فشار لبها تسک  یب من

 شدنشون رو احساس کردم ....... دهی*** که بر

 تو  اتاق ...... دیچ یباز شد و عطر تلخش پ   مهین در

 مردونه اش جون تازه بهم داد...... ادیفر یصدا

 قدرت و باز شدن رو نداشتند ..... ینا گهید چشمهام

   دیکشیم  ادیداشت سرشون فر  یسی که به زبان انگل دمیشن  یصداشو م  فقط

 

 شد و دلم قرص شد ...... دهیاندامم کش یآشنا برو یدست

 

 ..... دهیمردنم رس یراحت بشه  برا المیکه برگشته  که خ نمیبار بب  نیآخر یشم باز کردم که براچ بزرو

 بود ......  حسام
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  دهیلباسم رو در یشرم  چیبود که بدون ه  یو مشغول بحث با دکتر جوان دیبدنم کش یرو برو مالفه
 بود نهیبود و مشغول معا

 

زدن و هر دو باهم در   ادیشروع کرد به فر  تی با عصبان  کردی حسام رو درک نم  یدکتر که رفتارها اون
 شدند   ریگ

 کرده بودم   وحشت

کرد و دکتر   یگریانج یبا عجله وارد اتاق شد و م کین یکل سیرو تو مالفه پنهون کردم که رئ   صورتم
   کردیلب ناسزا بار حسام م  ری ز کهیدر حال  نیخشمگ

 رفت   رونی اتاقم ب از

 

 حسام ..... یم یقد یبود و آشنا یآلمان  یرانیا یدو رگه  هیبخش که  سی رئ

 کرد ...... رونی نشوند و همه رو از اتاق ب  یصندل ی و برو  بازوهاشوگرفت

 

  دیکش یشونیپ  یبرو یدست

داشتم سرفه  یمالفه پنهون کرده بود و سع ریمثل بچه ها خودمو ز کهی به حسام بود در حال نگاهم
 امانم رو پنهون کنم یب یها

 

 کرد و گفت   نگاهش

 .......  یکنی حمله م انهی تو پسر چرا وحش چته

 با خشم سرش رو باال آورد وگفت    حسام
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   نمیب یاومدم تو اتاق م کهی مرت

 ***  دمیخورش 

 شونه اش گذاشت و گفت   یبرو یدست  کردی بخش که حالش رو درک م سی رئ

 ..... دهیجان اون فقط کارش رو انجام م  حسام

 کنه   نهیزنت رو خوب معا یها هیر دیبا

 بده .....  یینها صی تشخ تا

 سرم و نگاهمون بهم دوخته شد ....  یقرار اومد باال یشد و ب بلند

 برگشتم نترس  یعنیداد و چشم بست که  یمالفه فشار ری از ز دستهامو

 

 رو با دستش پاک کرد    اشکهام

 کرده بودند  خیو  دستهاش    دیلرز یم

 

 که بهت کردم نه ...... یبود سفارش نیکرد و گفت ا قشیبه رف  یپر غض  ینگاه

 جلو تر اومد و گفت   سی رئ

 باش   یمنطق  حسام

  نهیدکتر هستن کارشون هم  اونها

   یخودتو کنترل کن  دیبا تو

 منه  یو یبخش ر یدکترا  نیاز متخصص تر یک یتو صورتش  یکه زد اون

 و هم همسرت    هم تو یتحمل کن  دیبا
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 گذاشت و گفت   میشون یپ  یبهم انداخت و دستش رو برو ینگاه

 زنت هم باالست   تب

 ...... میو تو هم بدون لباس مناسب و ماسک کنارش  من

 ...... شهیخوب نم ینجوریکن ا باور

 

   رونیرو گوش کن از اتاقش برو ب  حرفم

 .......  صی وتشخ نهیمعا یبرا انیاز دکترا ب  گهید یکیبزنم  زنگ

 شونه هاشو زد و صداش کرد   سر

 

 .......  حسام

 موافقه یعنیتکون داد که  سر

 

 ...... میرفت و تنها شد رونیب اون

 نگاهم کرد و گفت   شرمنده

 شد   ریکه د ببخش

 اومد   شیبرام پ  کار

 گفتم  هی رو دوبا ه تو مالفه پنهون کردم و با گر  صورتم

 گو ....  دروغ

   امیم زود  یبود گفت  نیهم
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 روز    چهار

   دمیروزه دارم از انتظار جون م  چهار

 لعنتت کنه  خدا

 گردون به شهرم ..... برم

 ...... رمی اونجا بم خوامیخونه  ام م به

 تنم کنارم هستن  یپاره ها الاقل

 رم یتو خاک خودم بم خوامی م رانیمنو ببر ا حسام

 

 ببرم  نجایرو خدا از ا تو

 

 ام گذاشت    نهی س یرو برو  سرش

 

  زدی نفس م تند

 پروازمو از دست دادم  دیبخدا کارم طول کش ببخشم

   مییای روز بعدش ب میشد مجبور

 نکن عشقم   یقرار یب

 اومده به خاطر اون هم که شده آروم باش   ایلع

 

  شدندیم دیتشد هیهام در اثر گر سرفه
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 بدتر شد   حالم

 که به دادم برسن  دیناچار بداخل راهرو دو اون

 ....... ادمهیکه  یزیچ  تنها

 .........رفتی سوزن بود که تو رگهام فرو م یسرد

 

 خلصه هستم  هی تو

  دهیچ یمزمن که تو وجودم پ  یجور سرد ه ی ترسونهیوجودم داره خودم رو هم م یسرما

 کنم تمومه   فکر

  شمیراحت م گهید امروز

 آب سرد حوض تو زمستونه  یبدنم به اندازه  یدما

 رو دوست دارم    یخنک نیا چقدر

 از اون همه تب ...... بعد

 .....  یداریهمه شب ب اون

  زنمیم خی ادی دارم از تب ز دیشا ایو

 ندارند  دنیچشمهام قدرت د هنوزم

   ستیدر کار ن  یتمومه سرفه ا گهیراحتم د فقط

 سبک شدم  انگار

 

 ..... هیچ  ساعت
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 کلمه هست .... نیمسخره تر زمان

 دمیام ی حالت ممکن بدنبال کورسو  نیتو مسخره تر  ایدن  یقانون یته ب من

 

 به نفس .....  دیام

 ...... زانمیتن عز یگرما به

 آفتاب ........ یدوباره  دنید به

 

   نمشونیبب  گهیبار د هیجونم خودت کمکم کن که  خدا

 مامان رو صورتم بپاشه ........... ییچشم کهربا یاینفس گرم لع  گهیبار د هی اونقدر باشه که  عمرم

 

 ....... دهی چی صدا تو گوشم پ هی

 ........  دوارمیدرسته من هنوزم ام دمیگوش م خوب

 

 نفس گرم   هیدست آشنا  هی

 ...... کنهی که  داره تنم رو نوازش م دینور ام هی

 چشم باز کنم   خوامیم

 کنه ی م زیگوشم رو دوباره ت  ادشیو فر شهیم  شتریب  نوازشش

 

 دکتر دوباره برگشت   دکتر
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   دیکش  نفس

   شنومیحسامم رو م یصدا

 .....گاه مغرور   هیتک نیلجباز و سرکش رو دوست دارم ا یصدا  نیمن ا کنهیم دادیدوباره داد وب  داره

 که هم برام عشق رو رقم زد و هم نفرت ..... اون

 

 با مرگ بجنگم  دیبا تموم قدرت چشم باز کنم من با  کنمیم یسع

 داره........... قیعم  یلرزش  دلم

 انگار استرس دارم   

 جوان که منتظر و چشم براه عشقش نشسته یدختر مثل

 

  شهیدور و اطرافم برام روشن م بالخره

  نهیشیچشمهام به تماشا م ی رهیکه تو دا یزی چ نیاول

 که کنارم باشه ..... کنهی با اون نگاه اشکبارش هست که مقاومت م  حسام

 ....... خورهیکه داره روح و جسمش رو م  استی سم دن نیثابت کنه عشق خطر ناک تر که

 

 

 نوشه ...... یسم رو با جون و دل م نیاون ا و

 

 تختم  نییو اون پا  کنهی از کنارم دورش م دکتر
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 کنه یلب زمزمه م  ریو فقط خدا رو ز دهیپاهام چسب به

 

 گرفته   خوابم

 که خلوت شد   اتاقم

 دم یرس  بیعج یبه آرامش من

 

 دونم روز چندمه ...... ینم  امروز

 دونم چقدر گذشته  ینم

 .......... اما

 قبل بهتره .....  یاز روزها یلیخ  حالم

 ...... ادیپشت پنجره منتظرش نشستم که ب دهیشونه کش یز صبح مرتب با موهاهر رو  من

 گرده که دخترم و خواهرش تنها نباشن ...... یبه هتل برم  شبها

  یکنه و به زندگ تشیمن خواست که دوباره ترب  یماریبرگشته انگار خدا با ب یحواسش به زندگ  تموم
 برگردونه ....... 

 

 

 صبح ......  ازدهیاوقات  یگاهروز راس ساعت ده و  هر

   دنمید ادیشاخه گل تو دستهاشه م هیلبخند به لب داره و  کهیحال  در
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 ...... خوبم

 .........  یلیخ

 

 ..... گذارهی م شهیرو پشت ش گل

 اجازه ندارم گل بو کنم ...... میماری بخاطر ب چون

 درد آور   چقدر

 ........ رهیگیدلم م چقدر

  کنمی نوازش م شهیها رو از همون پشت ش گل

 اتاقم گلستان شده  یپنجره  پشت

 ..... لوم یل یو سرخ و ل نرگس

 

 دوباره بخندم   خوامیم

 رو بغل کنم .....  یزندگ خوامیم

 دوباره متولد بشم خوامیم اصال

 

 تنم کردم شب وقت رفتن در گوشم گفت   دهیرو که برام خر ی لباس امروز

 ..... دیخورش 

 تن کن ....... دمیسبز رو که برات خر  راهنیاون پ عشقم



 د ینبض راه خورش

545 
 

 ..... نمیاول  مثل ماه بب  یتو رو مثل همون روزها خوامی اومدم م یوقت

   کنمی کنکاش م راهنی و تو رو تو ذهنم با اون پ دارمیرفتم هتل تا صبح ب امشب

   یشیماه م دونمیم

با  شهی تر از هم یخوشگلت رو عسل  یخوشگلت رو هم باز کن و خوب بخواب که چشمها یموها
 نمی بب د یهمون برق نور خورش 

 

 ...... دمیخواب  خوب

 ....... بندهی که تو بغل مادرش راحت چشم م یکودک  مثل

 به اون دوران که دوباره شاد بودم   رفتم

  دمیکش یکردم و به صورتم دست یزینا پره کمی

 

 

   نهیداشتم صورتم رو شاد بب دوست

 رو داشت   یشاد  نیارزش ا اون

 

 اومد .......  بالخره

 منتظرشم  نقدریا چرا
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  دونمیخودم هم نم 

 دونم   یبراش نم  لرزهیدلم م چرا

  شهیم امیحسام داره برام تموم دن انگار

 تو دلم فقط اونو داشته باشم   شهی هم یبرا  خوامیم انگار

 برام بشه خود عشق  و

 

   بندمی از خجالت نگاهش بهم م لبهامو

 تختم  یبرو برگشتم

 مثال خودم رو بخواب زدم   و

 زدمی اومدنش داشتم بال بال م یبدونه برا دینبا

 

   کردیتو راهرو داشت با پرستار بخش صحبت م  دیچی مردونه و قشنگش پ یصدا

 

 آروم باز شد   در

 بستم ..... شمچ

 نکنه لو بدم که دلم پر بود از اومدنش  خداجونم

 حسام راز درونم رو بفهمه  خواستمینم

 

 تو اتاقم  دیچی تلخش پ عطر
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 خوشبو و دلربا ......  شهیهم مثل

 

 محکمتر فشردم   چشمهامو

 

 سرم بود   یباال

 مالفه شد   کیمردونه اش نزد ینفسها  حرم

 نمی ب  دیاز پشت مالفه  سف تونستمیتو صداش رو م  یخوشحال

 

 گفت   یطون ی رو چسبوند به مالفه و با ش صورتش

 ......  دمیخورش  یخواب

  یخودتو بخواب زد نکهیا ای

 

 مالفه بود نوازش کرد   رونی که ب دستهامو

 

 

 

  کنمیسماجت دارم و چشمهامو باز نم  هنوزم

 کرد و گفت   یا خنده

 رده کوچولو .....ک  خی چرا دستهات   پس
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 نفسم بد خواب بشه ........ ادیچون دلم نم امیو فردا م رمی باشه پس من م خوب

 

 

 

 که از اتاقم دور شد و در رو بست و رفت .... دمی قدمهاشو شن  یصدا و

 زده مالفه رو کنار زدم که برم دنبالش که نره   وحشت

 کردم   خی جا  در

 

 بود ....... نرفته

  کردی نگاهم م نهیکرده بود و پشت در دست به س دیپا تول یصدا فقط

 صد برابر شد  خجالتم

 

 انداختم   نیی رو پا سرم

 اتاقم رو پر کرد   یبلند خنده هاش تموم فضا یصدا

 خجالت نکشم  شتریب نکهیاومد و بخاطر ا جلو

 محکم تو آغوشش فشرد   میماری از ب مییقدر ماهها انتظار رها به

 نگاهم کرد   و

 کردنت بشم  یباز لمیاون ف قربون
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 د یخورش 

 

 به بازوهاش و گفتم  زدم

 .....  نامرد

 

 

 گرفته شد  آره نامرد بودم   یرو تکون داد صداش کم  سرش

 

 چقدر لذت داره  یمرد  فهممیتازه دارم م و

 

 زمان که بدستت آوردم   اون

 ...... یکس  یو ب  ییکردم تو تنها رهات

  گهید یهست شهی بود که هم نیا فکرم 

که چقدر احمق بودم و نگه  دم یفهم  یش یروز به روز ازم دور م  یماری با رنج ب یدار دمید یوقت اما
 داشتنت سخت تر از بدست آوردنت بود 

 .....  دمیخورش 

 ..... جانم

 رو قربون ... جانت
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 هر روز ببخش   منو

   یدیو آفتاب رو د  یروز که چشم باز کرد  هر

 که عذابت دادم ییها هیتک تک ثان بخاطر

 

   زمیعز بخشمتیم

 بخشم ...... یم

   شهیکه چقدر دلم شبها برات تنگ م نهیا فکرم 

 نکنه دوباره حسام بره و مست برگرده  گمیم همش

 ش ی الکل بشه تموم  زندگ دوباره

 

   یاگه کنارم نباش  ترسمیم

 

 

   دمیباش خورش ن نگران

 تموم شد  گهید

 .....شدم   عاقل

   کنهی کارها م  یچاشن شیداره عقل رو تو زندگ  یبالخره تو سن چهل سالگ  حسام

 عاقل باشم  گهید خوامیم

 و گفت   دیکرد و بوس   قیعم  یرو نوازش  سرم
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 باشم   ی تو بگ  یهر چ  خوامیم

 قرارم  یشبها دلم برات تنگه اصال همه زمان ب منم

 

 بودم   داریچشمهات ب ادیفقط به  شبید

 ...........دمیخوابم برد اونم پر قهیفقط چند دق و

 

 ..... آره

 

 

   دیخوابم پر  دوباره

 

رو   میتو آغوشت و زندگ  امی بده تا زودتر صبح بشه و من ب یمن منتظر ساعت بودم که بخودش تکون 
   رمیتو دستهام بگ 

 .......  فیکرده و ظر خی یدستها نیرو محکم تر گرفت و گفت هم  دستم

 قشنگت   یموها نیهم

 وقت رفتن ......  شهیبرام م زیچ همه

 

   ستادمیتختم بلند شدم و روبه روش ا یبچه ها با ذوق از رو مثل
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 چطوره ؟؟؟؟؟  حسام

 کرد   راهنمی به پ ینگاه

 خواستن   لیپر بودن از م  چشمهاش

 گفت   یزیلب چ  ریصورتش گذاشت و ز  یرو برو دستش

 خوب نشدم  هی کردم و گفتم چ یاخم

   دنیلرزیم یهاش از شدت خوشحال  شونه

 باز کرد و بغلم گرفت   دستهاشو

   دیخورش 

   میبا هم بر ا یب  زودتر

 ...... رنی گیبخش تو رو ازم م یدکترا یکن  یلباسها دلبر نیو با ا یباش  نجایا  گهید کمی بخدا

   دیخورش 

 نظرت کنم  ترسمیم

 

 فدات شم ..... یبخور چشم

 .......  درخشهیلباس م نیو قشنگت تو ا  یپوست گندم اونقدر

 

 براش نازک کردم و گفتم    یچشم پشت

 اغراق نکن ..... نقدریا حسام

   ستیاونقدر هاهم خوشگل ن  دیخورش 
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 و گفت   دیکش یآه

 .......  یدون ینم تو

 هم بشم .... ایزن دن نیاگه زشت تر یکه حت  نیا  دونستمیم

 زمختم گوشش رو آزار بده  یسرفه ها یصدا

 قلبش رو بسوزونه و .... تبم

 چشمهام گود و کبود باشه  ریز

 

 

   امیدن نهیباتر یحسام ز  یبازم برا 

 ودشو بهم بدجور ثابت کرد  چند ماه خ نیبه  عشقش شک داشتم تو ا میماریاگه تا قبل از ب چون

 ...... ویچ گفتم

 ......  یزنیگولم م یدار کنمینکن فکر م  فیازم تعر یادیبهش کردم و گفتم ز پشت

 پشت بغلم کرد و سرش رو تو موهام پنهون کرد و گفت   از

 ...... دیخورش 

 حلقه کن تو گوشت   گمیبهت م زیچ هی

   یکن یو صورت ماهت رو رصد م ی شیم رهی به چشمهات خ نهیبار که تو آ نیا

ات    نهیاز طال هم تو س یقلب بای دوستت داشته که عالوه بر صورت ز یلیخاطر بسپار که خدا خ به
 ..... یریگی م دهیرو ناد  یهمه خوشگل نیو ا یوقت غرور نداشت چیکاشته که ه

 دلم قند آب شد   تو
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 سر به سرش بزارم   خواستم

 دم یاتفاقا د گفتم

ام کنه به چشمهام زل زده بود نگو من  نهیاومد تا معا ی ده که بار دوم بود به اتاقم مدکتر قد بلن اون
 به خودم اعتماد به نفس ندارم ..... 

 من شده بود حتما .......  ییبایمحو ز اونم

با غضب گردنم رو محکم فشار داد و    رمی دارم رو احساساتش راه م دینفسش تند شد و فهم یصدا
 گفت  

 رو   کهی کشم هم تو رو هم اون مرت یم

 شروع کرد به قلقلک دادنم  بعدش

 گفت بگو غلط کردم بگو .......نفسم بند اومده بود ...... و

 زدم باشه باشه غلط کردم   ادیفر

   میشد ساکت

 گفت   یشوخ خنده نشسته بود رو پاک کرد و با  یکه از رو یچشمش اشک  ی گوشه

 ...... ای ح  یب ی دختره

 

 

 

  یکه وقت یش یها حسام تو همون مرد چند وقت پ یو لباسم رو تنم درست کردم و گفتم راست نشستم
ما تو   د یخورش  یگفتیدور و اطرافت  همه چشم ناپاکن م  یاز آدمها ترسمی حسام م گفتمیبهت م

  میکشور تمدن 
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 بکش .......  خجالت

 روز باش دختر   به

  میستی تو روستا ن گهید ما

 رو باال ببر    فرهنگت

 

 کرد  نگاهم

 اش محو شد   خنده

 

 انداخت و در فکر گفت   ری رو بز  سرش

 بودم .......  احمق

 .... احمق

 

 

 

 

 

 

 روز تا غروب کنارم بود  اون
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 از اتاق دکترم برگشت خوشحال تر بود  یخدا حافظ  وقت

 

 گرفت و گفت  دستهامو

 خونه    میگرد یباش آخر هفته برم آماده

 

 

 

   دمیشن  یشدت ذوق صداشو نم از

 سخت بود برام  باورش

 اجازه داشته باشم برگردم خونه   که

 و گفتم    دمیو محکم گونه اش رو بوس دمی پر یشدت خوشحال  از

 

 ممنون جونم  خدا

 گردم تو آغوش فرزندم   یبرم

   نمیب  یرو م  دخترم

 شکرت   ایخدا

 بود   یحس خوب یل یخ گذارمیاش م نهیس یرو برو سرم

 

 پر از گله هست ...... صدام
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 .....  یاز غم دور پر

 چند ماه ..... نیتو ا دمیکش  یحسام چ   یدونیم

   کنمیبچه ام رو بغل م ریدل س  هیراحت  الی با خ حاال

 ناگفته داره  یانگار حرف زنهیغم پنهون تو نگاهش موج م هی کنهیاش بلند م  نهیس یرو از رو سرم

  رهی و تو فکر م دهیرو با دندونهاش فشار م  لبش

 کرده ر ی ته گلوش گ یزیچ هی

 

 کرد   نگرانم

  کنمیبدور صورتش حلقه م دستهامو

 

   یکنی م منگران یشده حسام حرف بزن دار یزیچ

   کنهیشده بود  نگاهم م  رهیخ  نیزم به

 ....... دیخورش 

 ....... جانم

 رو کور کنم    جانتیشور و ه نیا خوادینم دلم

 اول باهات صادق باشم   نی از هم دیبا اما

 د یحرف بزن قلبم ترک  حسام

 

   یباش  نهیتو قرنط  دیمدت با هیاما هنوزم  یمرخص ش مارستانی از ب  یتواجازه دار نی بب
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 ..... ستیخودم ن  یبرا

 حاضرم تموم عمرم رو برات بگذارم و دردهاتو به جونم بکشم ...... یدون یبهتر م  خودت

  اما

 شه   کیبهت نزد دینبا ایلع

 ممکنه   فهی و بدنش ضع کهی هنوز کوچ اون

 

 آلوده بشه....... ی ک ی کوچ کروبی هر م با

 

 ........دمیشن  یحسام رو نم یصدا گهیباشن د ختهی تنم ر یبرو خی سطل آب  هی انگار

 که خون بود  یو دل  رفتیم جیکه گ یو سر دمیدیفقط تکون خوردن لبهاشو م 

 

 حس شدن   یکردم پاهام ب  احساس

دور کمرم رو محکم نگه داشت و   وفتمیب  نیبزم  نکهیاقدام کرد و قبل از ا ی که فور دیحالم فهم از
 خودشو بهم چسبوند  

 

 قدرت اعتراض نداشتم  یحت و

 ا

 

 قربونت بشم چت شد ......  دیخورش 
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   یختیبهم ر چرا

   شدمیالل م کاش

 کارو  نینکن با خودت ا ی مرخص بش یتونیگفتم که م یبهت نم  کاش

 که اضطراب و تنش برات سمه  یدونیم

 و دوست نداشتم بشنوم  دمیشن یم  دیو شا دمیشن ینم

 

 قورت دادم و گفتم خوبم خوبم ...... یدهانم رو بسخت آب

 

 تختم نشستم  یازش جدا کردم و برو خودمو

 نبود   یزندگ نیا

 

 ...... کردمیبود که مز مزه م یعذاب 

   نهیفرزندش رو بب یصدمتر یبودم که فقط اجازه داشتم از فاصله  یمادر من

 حرفها رو زده   نیا ایلع یحسام برا دونستمیکنم م هیخواستم گر ینم

   دنیلرزیم ستهامد

 راه ....... ینجایتا ا مینشست و دستم رو تو بغلش گرفت گفت اومد  کنارم

 ...... میدیکش یسخت

 ...... دمیاز تو درد کش شتریو به جون خودت ب  یدیکش درد

 و من سوختم  یکرد تب
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 کرد...... رتری خون آلودت منو ده سال پ  یها سرفه

   یکندم تا خوب بش  جون

 لبهاش چسبوند و بعدش گفت   یرو برو دستم

 ......  دیراهه خرابش نکن خورش انیپا

 ...... میکرد یط   نجایراه تا ا یل یخ ما

   یخوام تو دوباره درد رو تجربه کن  ینم من

   ییایراه رو هم پا به پام ب  یمابق خوامیم

 صدام کرد و من تو فکر بودم   دوباره

 

   دیخورش 

 

  بله

 و گفت   دیرو کش  لپم

 نه ....... بله

 کردم   نگاهش

 بود  میسخت یروزها ی ناج

 کمرنگ مهمونش کردم و گفتم جانم   یلبخند

 رو تکون داد و گفت    سرش
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 شد........ نیا آهان

تا تو    کنمیخونه مون دست و پا م  کینزد کیخونه کوچ  هیگردونم خونه  و  یفردا بچه ها رو برم  من
   یکن  یما ط کینزد  یدوران سخت رو به آروم نیا

 شه یدرست م زیهمه چ  یصبر داشته باش کمی  دمیقول م بهت

 

 موندی نم یگفتن باق یبرا یزیاومدن که چ یم  یبود و حرفهاش منطق  خته یفکرم بهم ر اونقدر

 

 افتادم   خوندیم  شهیکه بابا هم یشعر   ادی رفتی داشت م یوداع کرد و وقت باهام

 او

 بخدا ....... رودیانگار که جان جانانم م و رفتیم

 

 تا از اون حالت خارج بشم   دیطول کش یلیخ

 هوا دوباره سرد شده بود  شب

 اما  هوا هنوزم   دمیش یم کیبهار نزد یآروم آروم به روزها نکهیا با

 دنیقرار بار یبود و ب یبرف  دلش

 

 بودم حسام و بچه ها صبح پرواز داشتن   داریصبح خواب و ب  تا

 

و   یمشک  یاکراه داشتم از نگاه کردن به چشمها  یروز حت هیکه  یقرار برگشتن کس یو من ب 
 قشنگش......
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 از جانم یحاال برام شده بود تکه ا و

 

 .... کردیکردنش دلم رو آشوب م ریو د  شیچند ماه پ یخاطره   دمیترسیم

 

 

 ختن ینکردند و فرو ر یاریپلکهام  گهیکه روشن شد د هوا

 

 کرد  دارمیپرستار جوان با اون لحن خشن مردونه اش ب یبودم که صدا ده یچقدر خواب  دونمینم

   گفتیم ییزهایبه پرستار بخش چ داشت

 به پرونده ام کرد  ینگاه

   دمیترس

 پزشک معالجم نبود  اون

 ....... هیدونستم کارش و مقصودش چ ینم

 

 تو برگه هام   دنی سرک کش یاز مدت بعد

 گفت   یزیکرد و با اشاره به پرستار دوباره چ شیتو ج  دست

 رفت    رونی از اتاقم ب و

  یوارس هیمنتظر  رفتار اون پرستار بود که خدا رو شکر اون هم بعد از  شهیتر از هم  شونیپر فکرم 
 رفت   رونیب داروهام از اتاق  یبرو
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  دی رسیم  کینی حسام به کل دیطبق حسابم غروب با  دیدوم فرا رس روز

 بودم .....  منتظر

 گرفته باشم   بیرو از حضرت غ  یمرخص یلباسهامو جمع کردم و انگار که اجازه  خودم

 اد یمنتظرش بودم که ب  دهیپوش  لباس 

 

 بعداظهر بود   شش

 شد .....  هفت

 شب ....  هشت

   دیترکیداشت م دلم

 بود و من حق رفتن نداشتم  یوقت خاموش  شد یم میهشت و ن اگه

 

 که توش بودم حالت انزجار داشتم  یو مرتب  کیاز اتاق ش  کردمی اتاق رو متر م  یقرارم ط  یب  یپاها با

 

 

 

 که قصد فرار از دست زندانبان رو داره   یری اس یزندان حس

 

 دستم عرق کرده بود  کف
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 حسام زودتر برسه  ایخدا

 تموم وجودم خدا رو صدا زدم و   با

 مونده بودم  رهیپنجره به شمشادها خ پشت

 

   دمیدیم درست

تو   یرو که دو طرفش با گلها ک ی نیکل  اطیح  یبایز یتندش راهرو  یپر ابهت من با اون قدمها مرد
 و   کردی م یباغچه احاطه شده بودند ط

 اومد   یاتاقم م بطرف

که منتظر مامان   ییو بطرف ساکم رفتم و تو دستهام نگه داشتم و مثل بچه ها  دمیبه هوا پر یشاد با
 اد یبابا هستن تا اونها رو به گردش بببرن پالتومو تو بغلم  با ذوق   محکم نگه داشتم  تا ب

 

  شیم یکه دوست صم کین یکل سی رفته که به رئ شهیمثل هم دونستمیو من م د یطول کش یساعت مین
 اومد سر بزنه  یساب مهم بح

 

 

 ره ی منو بگ یمرخص  یرفته حساب کتاب کنه و برگه  حتما

 

 آهنگ حواسم رو پرت کنم  هیکردم با خوندن  یتخت  نشستم و سع یبرو

 

 در باز شد و حسام برگه بدست وارد اتاقم شد  بالخره
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   دندیخندی م لبهاش

 به اون حالت   دنمید با

 هاشو شروع کرد  یون دور لودگاش گرفت و بغل باز کرد  از هم خنده

 

   دادیو برگه رو تو هوا تکون م  دیرقص یم

 اون قدمهات ....  یگفتم فدا یخوشحال با

 رو داشت   دیراه بودند و هم ذوق خبر جد یهم خسته  چشمهاش

 

 تو بغلش گم شدم   یرفت و با خوشحال  ادشیمکان و زمان  دیکه رس بهم

 

 

 رفتن     وقت

 

  شی برهه از زمان قرار بود چه برام پ نیتو ا دونستیچه م یشد و کس  دیجد یوارد مرحله  میزندگ
 اد یب

 

 ...... دمیکش  ینم نفس

 

   کردمیتو خودم حل م  زویچ هی دیبا میبهم چشم دوخته بود فقط



 د ینبض راه خورش

566 
 

 دلم بود یندونستن خواسته   اون

 ......  یدوراه تو

 عذاب خوستن و نخواستن  تو

 زدم یانتخاب دست و پا م یه دره بودم ت یخود ناباور من

  شدیم  بیکه کنارم بود و نفسهامون با هم ترک نیا

 بود   شی چند سال پ زیواقعا همون مرد نفرت انگ ایآ

نفسش   خواستمیکه دستش رو بدون شرم بطرفم دراز کرد و منو از خودم روند از شدت نفرت م  همون
 رو ببرم  

 چرا ؟؟؟؟؟  حاال

 

 لحظه تنهام نگذاره هیبود که  نیو خواستم ا دادمینفسهاش جون م نیطن  یچرا حاال برا واقعا

 

سته شد دستهات  خ زمیعز دی محکم نگهش داشته بودم که خسته شد با خنده گفت خورش اونقدر
........ 

 خودشو ازم دور کرد   و

 عقب رفتم   باخجالت

 

 

 راه بود و من دلم تنگ  یخسته  دیخند

   کشمینفس راحت از ته قلبم م هیتازه کرد و گفت امشب  یو نفس  نشست
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 د یرها شدم خورش من

 

 

 فقط منتظر بودم که زودتر بهت برسم    مای راه رو تو هواپ تموم

  میراحت شد مونییهر دوتا گهید

 

 خوب بود که کنارم نشسته  چقدر

 به ساعت انداختم و گفت   یترس نگاه  با

 شد پاشو ....... رید یوا

 

 کرد و گفت   دمیتعجب به حرکاتم که چمدونم رو تو دستهام گرفته بودم و پالتومو پوش با

 ؟؟؟؟  کجا

 

   دمیخند

 معلومه خونه ...... خوب

 اتاقم  یتو فضا  دیچی و مردونه اش پ نیری ش ی خنده

 

 

 کردم و گفتم  یاخم
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 زدم  یحرف خنده دار هیچ

  میعجله کن دیحسام با پاشو

 شد و گفت   رهی ازوهامو گرفت تو چشمهام ختخت بلند شد و ب یرو از

 ..... میری صبح م فردا

  ن ییپا  ختیر یهر دلم

 چرا ..... گهید

 م یرو با خودمون ببر شاتتیکنه و جواب آزما ییچه چکاب نها دیدکترت با خوب

 

 

  

 انداختم و گفتم   نیی پا  یدیو شونه هام رو با نا ام دمیکش یآه

 هتل  امیبگو گفتم امشب باتو م منو

 

   دیخند

 ..... میکرد یراه  رو باهم ط شتری نکن گفتم ما ب عجله

 نمونده تو صبور باش و منم کنارتم  یزیچ

 

 

 



 د ینبض راه خورش

569 
 

 

 نداشتم ...... یا چاره

  

حرف گوش    یمثل بچه ها یآوردم و بهمراه چمدونم داخل کمدم گذاشتم و بدون حرف  رونی ب پالتومو
 و گفتم   دمیصورتم کش   یپتو رو بروکن رفتم تو تختم و 

 در رو هم پشت سرت ببند ...... یریم  یدار ری شب بخ پس

   کردیحرکاتم رو با چشم دنبال م رتیح  با

 تو چشمهاش بخونم تونستمیرو م  طنتی ش  برق

 

 رو جلو آورد     سرش

 تو گوشم  دیچ یگرمش پ  نفس

   رمی نم من

  یکرد الیخ

 جا کنارتم   نیهم

 

 

 ام رو قورت دادم  خنده

 .....  برو

  یخواب ندار یبرا  ییجا  نجایا
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 باشم   گفته

 

 

 گوشم قلقلکم داد   کیصداش نزد  دوباره

 ......  سیتخت جا داره منم کنارت جا کن خوب خس نیا

 

   کنهی م  رونتیب  نهیبب  ادی پرستار ب رونی برو ب  حسام

 و گفت   دیکاناپه دراز کش یآوردو رو رونیشو ب  پالتو

  متاسفم

   ارمیخسته ام تا هتل طاقت نم  یل یخ من

   خوابمیجا م  نیهم

 ی جا بهم نداد کمی تا تو دلت خنک بشه که  لرزمیسرما هم م از

 

 زندان تحمل کنم رو نشون ندم ...... نیتو ا گهی شب د هی دیبا نکهیاز ا مویکردم ناراحت یسع

 گنده اش رو تو کاناپه جا داده بود   کلیسمتش بزور ه  برگشتم

 بود  خسته

 راه  ی خسته

 درمان من ...... ی خسته

 



 د ینبض راه خورش

571 
 

 دردهام ...... ی خسته

 

 براش سوخت   دلم

 کنارم   نجایا ای ب خوب

 

 

  دمی شن  یازش نم  ییصدا

  زارهیصورتش گذاشته بود فکر کردم داره سر به سرم م   یرو برو دستش

 کنم   تشیجا بلند شدم که اذ از

 شده   هوشی ب  یمنظمش بهم فهموند از شدت خستگ ینفسها یصدا

 

 گرفت   بغضم

  شدی م تی داشت اذ یلیخ

 بودند  دهیبود خواب راحت از چشمهاش پر کش ماهها

 جمع کردم و بروش انداختم   پتومو

 کنار پنجره در حال نوشتنم  من

 ..... سمینویم

   دیخورش من
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 آخر راهم بود  نیمرد مغرور و لجباز دل بستم و ا نیبه ا  ریسرکش کو دختر

 به دلم نشست  نیریچه ش که

 

******* 

 

 

 

 

 

 به اتاق کردم و دستهامو بهم زدم و گفتم   یو نگاه برگشتم

 ......  میبر خوب

   دیرو باز کرد و دستهامو نگه داشت خند در

 ........ میبر

 

 ........یحرف اضافه ا جیه بدون

 م یاومد رونی ب کی ن یو مردونه اش از کل ی بلند و قو  یبه عقب  پابه پاها  یبدون نگاه 

 

 رها شدن دارم   احساس

 روحم ..... یسبک  احساس
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 دنیپر کش فیخوب و لط حس

 

   شمیو سوار م کنهیرو برام باز م  نی ماش در

   برمیم بمی تو ج ی  نهیبطرف آ دستهامو

 

 اندازم  یبه صورتم م ینگاه

 گل از گلم شکفته .....  چقدر

 .....  ینوجوان  نی ریبه حس ش  لعنت

 کنم ی رو تجربه م یانگار دوباره نوجوان  اما

 

 نبود   ماریب دی همون خورش نیا انگار

   کنمیرو تجربه م یو سبکبال  دنی ه دارم پر کش جونم ممنونم ازت که دوبار خدا

   گذارهیچمدونم رو تو صندوق عقب م حسام

  دهیکسله انگار هنوزم خوب نخواب  کمی

 

 خونه قبول نکرد  میبرگرد مایچقدر اصرار کردم با هواپ هر

 ..... گهیدونم چرا گفت تو راه بهم م ینم

 

 پاهام گذاشت   یآورد و رو رونیب  پالتوشو
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   میبهم زد یلبخند

 گذاشت و گفت   نش یفرمون ماش یرو برو دستش

   خووووووب

 ........ میبر

 

 راه افتاد ..... یحرف اضافه ا  چیرو با ذوق تکون دادم و اون بدون ه سرم

 

 

 پر بود از عطر بهار   یبا وجور سرد هوا

 تو باغ ...... یجوان و گلها  یشمشادها عطر

 

 

   سرسبز

 کم گفتم  ییایو رو  بایسبز و هر چقدر بگم ز سر

 خوشحال بود    حسام

 که شاد و رو پا باشه .....  کنهی داره دوباره تموم قواشو جمع م انگار

   گذارمیانگشتهاش م یرو برو دستم

   یانگار خسته ا حسام

 بهم انداخت   ینگاه  میو ن  برگست
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 رو تکون داد و گفت نه   سرش

 دارم   دلهره

  خت ی ر نییپا یهر دلم

 چرا؟؟؟؟؟؟ 

   یترسون یمنو م یدار

 نگاهم رو دوخته بودم.....  گانهیکشور ب نیا جی در پ  چیو پ  یبهشت یکه به جاده ا  همونطور

 تجربه کنم   یاز نگران یخوام تا آخر عمرم کلمه ا ینم گهید گفتم

 

 توقف کرد  بایز ابونیخ یبا سرعت گوشه   نیماش

 میمونده بود رهیخ گهیهم د یبه چشمها  کیبهشت کوچ هیهر دو وسط  انگار

 

 بگو....... هیته دلت چ گفتم

 انداخت   نییخجالت سرش رو پا  با

 

  میگرد یخونه برنم امشب

 

 به صورت در فکرش انداختم   یتعجب نگاه با

 کجا ..... پس

 رو قطع کرد   حرفم
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 زنم رو ببرم ماه عسل ..... خوامیم امشب

 

 ..... دیرو گرفت و گفت خورش  دستم

 ..... جانم

 کرده  ری رفتارت باهام تغ کنمیحس م  چرا

 فقط از سر اجباره ...... دمیفهمیاز رفتارت م یکه کنارم بود یچند سال نیا

 نه........ یتو عاشقم شد  گهیبهم م یحس  هیبه دلم که فکرش منحرفه اما  لعنت

 ازت بخوام   یزیچ هیغرورم رو که نه خودم رو بشکنم و  خوامیم

 رو بگو   راستش

 بدونم  خوامیم

 جفت چشم عاشقه ..... هینگاه مال  نیا

 

 انداختم   ریرو بز سرم

 ......  دیفهم

 بهم ....... لعنت

  دیرو شد براش سکوتم رو که د زیچ همه

 و چشمهاشو بست ......  نشیماش یداد به صندل هیتک

 لب زمزمه کرد   ریز

  زنمیخودمو گول م دارم
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 ...... دمیکرد نشن فکر

  کنمی م  یم یاون نفرت قد نی گریخواستم بفهمه دارم عشق  رو جا ینم

 نه شده صاحب قلبم ..... ای شهیدونست داره م ینم

 ...... خواستمی م یحسام رو بد جور از سر دلتنگ من

 و پر قدرتش   یمشک یافتاده و چشمها صورت جذاب و جا  اون

 بهم   لعنت

  شدیمگه م اما

 کارو کرده بودم   نیمن احمق ا تی اون  تو دلم با صالح عوض بشه و در نها یجا که

 باز کرد  چشم

 بود .....  سیخ

 جوابم یاز انتظار کشنده   سیخ

 

 ....... ید ی جوابم رو نم دیخورش 

 رو که تو دستم بود تکه تکه کردم   یزده دستمال کاغذ  خجالت

 

 بغضم رو قورت دادم  منم

 ..... دیکش  قیعم  ینفس

 ادامه داد  و
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برگه ها گفتم به درک که دوستم  یپا یاون روز  به زور عقدت کردم و تو با اکراه امضاء زد یوقت
 نداره...... 

 منم  مهم

 حاال ...... اما

 

 

 کرد ........ یمکث

 ...... نه

 

 

   یهمراهم شد یاجبار واز سر ناچار به یوقت

 ..... کنهی به جهنم عادت م  گفتم

 رو با دستهاش ماساژ داد   سرش

 و نگاهم کرد   برگشت

   دیمعامله کنم خورش هیباهات  خوامی برام فرق کرده م زیاالن همه چ اما

 لرزونم بود   یبه دستها نگاهش

   یخودت انتخاب کن خوامیم

 گذشته ؟؟؟؟؟؟؟  یبرگشت به زندگ  ای من
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 گرده شده بود از شدت تعجب ......... چشمهام

   زدی داشت از انتخاب حرف م زندانبانم

 و دستهامو تو دستش گرفت .....  دیهاشو به سمتم چرخ هیرو دوباره پر کرد تو ر  نفسش

تر بود حسام   نی ریدستهاشو با جون و دل دوست داشتم اما لعنت بهش حرفش برام ش  یگرما
 آزادم کنه   خواستیم

   رمیبگ میخودم تصم   خواستیم

 بود  ختنمی و اشک ر یبعد از  سالها سخت یچه لذت نیا

 

 شدم و کالفه   جیگ دوباره

 گناه کردم   احساس

 رفت به صالح   حواسم

 نداشت ..... یومبود که تم یچه درد  نیجون ا خدا

  دادیطالقم م یعنی

 

 دادم یلحظه بودن در کنارش م هی یاون که تموم عمرم برا شیبرگردم پ دادیاجازه م یعنی

 

 که روبه روته شوهرته   نیخجالت بکش ا دیگفتم خورش  راهی دلم بخودم بد و ب تو

 مرد نا محرم   هیاون که تو ذهنته  و

 دختر..... یکنی گناه م چرا
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 خودم نبود   دست

 

 دادم  یخودم رو دلدار بعد

 

 که باهاش نا محرم شده بودم   اون

 بزورازم گرفتن   رو

 بود    یدل عاشق منو و صالح چ ریتقص

 

 هام بودم   ا یرو تو

 چشمم به صورت حسام افتاد  هوی که

 

 

 قرار  منتظر جواب بود  یب  یبهم زل زده بود و با چشمها همونطور

 

 کرد    یتلخ ی خنده

 لبش گذاشت و گفت   یدستهامو محکم تر گرفت وبرو 

 ...... دیخورش 

   یکن یبه جدا شدن فکر م یدار

 وصل ..... ای
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 بزن   حرف

 

 خورده بودم که نه از تعجب زبونم بند اومده بود جا

 

 قلبش گذاشت و سکوتم که ادامه دار شد  یرو برو دستم

   گفت

 حرف دارم برات   یل یخ من

  ی و جوابم رو بد یجا که تموم حواست رو جمع کن هیقشنگ  یجا هیببرمت   خوامیم امشب

   دیخورش 

   یخالصه کن   یکرنگی یدلت رو امشب به جاده  یدوراه  خوامیم

 و بعدش .......   یخوب فکر کن خوامیم

 

 شد   نیغمگ نگاهش

 

 ....... خوامیم

 ادامه بده دستمو رها کرد و به جاده چشم دوخت   نکهیرو قورت داد و بدون ا حرفش

 ما کوتاه نبود   راه

 نبود  بلند

  میجاده تو فکر بود  ری هر دو تو مس اما
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 سر در گم........ من

 منتظر جوابم......  یو اون با نگران 

  شویمرد که کنارم نشسته تموم عمر و زندگ نیجنبه هزاران فکر بسرم خطور کرد انگار نه انگار ا یب منه
 تا خوب بشم ......  ختی به پام ر

 هم  ییو رها ینمک نشناس داشتم به آزاد منه

 

   کردمیفکر م   

لعنت بهت   یبود که تو دلم  بپا کرد  یشیچه آت نیپر از آشوب شد خدا لعنتت کنه........ حسام ا دلم
  یجنبه حق انتخاب داد یکه به منه ب

 حاال چکار کنم   ایخدا

   شمیآروم نم چرا

   ستیجذاب نراه برام  ریمس گهید چرا

 ........ رنی سرشونو بطرفم بلند کنن و راه نفسم رو بگ خوانیتو جاده انگار م یدرختها

 ست یبرام جذاب ن گهیراه  د  ریمس  یسرسبز 

 

 

   دمیمن دارم حس رفتن رو تو دلم پر م 

 چقدر نمک کوره ....... دی نفهمه  که خورش خوامی نشون ندم که از حرفش خوشحالم م خوامیم

 ...... دهی و رنگ از رخش پر  فهمهی انگار از نگاهم م اما

 مهربونش بخونم   یاز پس چشمها تونمیرو  م  ینگران
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 جوابمه.....  نگران

 

 داده یریگ میتصم  یمتزلزل اجازه  دیبه خورش  نکهیشده از ا مونی پش دمیشا

 

 توقف نکرد   اصال

 ...... کردیم یرانندگ  یحرف  چیکه بدون ه شدیم یساعت چند

  کردیم ن یداشت پلکهامو سنگ  نیمطبوع ماش یگرما

 جاده آروم و قشنگ بود که کم کم خواب بهم غلبه کرد  ری مس اونقدر

 هم گذاشتم یچشم برو و

 

 زننده که برام آشنا بود......  یبو هی

 

 

 

 .... دیکش رونی بد چشمهامو از حالت خواب ب یخاطره  هی

 باز کردم   یبه سخت  چشمهامو

 

 پارک کرده بود و دوباره سوار شده   ابونیخ  یحسام گوشه  انگار
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 د و نگران کننده بود  سر نگاهش

   پالتوشو

 و لباسش رو تو تنش مرتب کرد  دیپوش

 .... زدی نم یحرف 

 که با دلش چکار کردم .....   دمیفهم اما

 رها کرده   گاریهاشو تو دود س یو تموم دق و دل دهیتو خواب بودم و اون عذاب کش من

 

   دمیتند لباسش فهم یاز بو نو ی...... اادیز یل یبود فکر کنم خ دهیکش گاریس

 کرد نگاهش رو مهربون کنه   یزد سع  یچشمهام لبخند تلخ دنید با

 ......  یشد داریب

 کج و راست کردم و گفتم   یتو صندل خودمو

   یدیکش گاریس

 

 

 رو به روبه رو انداخت و گفت   نگاهش

 گرفته بود   خوابم

چند  نینگاهش مثل ا  نکهیا کشهبدونیراهمون طول م  ریمس گهیساعت د هی  شدمیسر حال م دیبا
بودم نکرد و دوباره راه افتاد انگار   دهیبه لبخندم که بروش پاش  یتوجه یقرار بود حت  یماه برام ب

 راحت باشم   یریگ  میتو تصم خواستیم

   دیشا
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 ره ی وقتش رو نسبت بهم بگ یوقت و ب یمحبتها  یجلو کردیم یداشت سر کش  غرورش

 

 شده بودم و گرسنه  خسته

 بگم  دمیکش یخجالت م  اما

 خوردم یسر وقت دارو م دیهاش غرق بود و حواسش بهم نبود که با ای تو رو اونم

 

 عقب خم شدم و نگاهش کارهامو دنبال کرد   یصندل   بطرف

   دمیکش رونی ب یقوط ه یدارو هام  ی سهیرو برداشتم و از تو ک فمیک

 صم رو بدون آب فرو دادم  قر و

 بود   دهیفهم  تازه

 ...... میشد دهیجلو کش ی شهیپدال ترمز  فشار داد و هر دو به ش یسرعت پاشو برو به

   زمیمنو ببخش عز شیشونیپ یرو زد

 داروهات بود.....  وقت

 برگشت   یقیشد و به طرف صندوق عقب رفت و بعد از دقا ادهیپ

 

 

 رو برام پر کرد   وانیتو دستهاش بود سوار شد و ل وهی آب م یبطر هی

   زمی عز  بخور

 رستورانه   هیمتر اونطرف تر  چند
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  یغذا بخور  دیبا

 دلم  یاه یس یرو ی از رو دمیکش  خجالت

 چشمهام .....  یحالت یب  یرو از

به   یحت  دونهیدوستت دارم حسام نم گمیم  یبدون معطل  کردی دادم  و اون فکر م یجوابش رو نم  که
  دی و افسوس منه خورش   کنمی رفتنم  هم فکر م

   لجباز

 دنده   هیکش و  سر

 رها شدنم از دستهاش چقدر عجله داشتم  به

 

  زیحال تر و تم  نیو در ع یمی و قد  کیرستوران کوچ هی یساعت بعد هر دومون تو میافتاد و ن راه
  میبود

 هم  یرو روبه

 غذا سفارش داد و روبه روم نشست   خودش

 ...... شدیآزار دهنده م گهیما داشت د نیب  سکوت

 و رفت و آمد آدمهاش پرت کنه   رونیداشت حواسش رو به ب  ی و سع کردینم نگاهم

 سرد شده بود  نگاهش

   کردی رو هم نم فکرش

 کنم  غیازش درعاشقتم رو  هی که درحقم کرده  ییها  یتموم خوب یبه اندازه  یالل بشم و حت من

 

   مونهیحرفش م  یکه حسام چقدر رو  کردمی م لی تحل هیاحمق داشتم با خودم تجز منه
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 .....  حیوق منه

 هام یتموم بد یخودم بدم اومد به اندازه  از

 

 گذاشتند  زیم یرو که برو غذا

 هم نخورد  یلقمه ا ی تو فکر بود و حت  فقط

 بود   دهیبشقاب خشک یشکمو فقط نگاهش برو  حسام

 ..... دمی دیبه وضوح عذاب رو تو چشمهاش م داشتم

تجربه   دیکش  رونیمنو  از تو چنگ صالح ب  یکه وقت یاون حالم رو درک کنه حال کمی  شدیم یچ خوب
 کنه 

 جنس شده بودم  بد

 

 اشتها نداشتم   منم

 بود    بیعج

 رفتامون فرق کرده بود  چقدر

 کردم   تجربه یلعنت  کینیتو اون کل یدوران قشنگ چقدر

  شدیما رد و بدل م نی ب یناب  یو روزم شده بود اومدن حسام چقدر رابطه  شب

 اون اتاق عذاب  یبرا دلم

 تب و درد   اتاق

 پر از عشق تنگ شده بود یول
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 کرد  نگاهم

 نبود    شیاز اون عشق چند روز پ یحسام توکل ذره ا یچشمها تو

   یخور  ینم چرا

 بشقابم رو پس زدم    یلیم یب  با

 شدم    ریچرا س دونمینم

 به ساعتش کرد و از جا بلند شد   ینگاه

 صاحب رستوران رفت تا حساب کنه  زی بطرف م و

   کنمیدارم براش ناز م دیبهم نکرد که شا یتوجه  یحت

  د یخر  ینازم رو نم گهید

 روح کرده بود  یجذابش رو سرد و ب   یچشمها اون

 

 زدم خودم رو به خواب   ریمس تو

 تظاهر به خواب کردم که دوباره بخواب رفتم ..... اونقدر

  مید یغروب بود که رس  دم

 شدم   داریب ن یتوقف ماش یصدا با

 چند بار باز و بسته کردم  چشمهامو

 

 شد   ادهیپ
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 کردم   نگاه

 بود که بشه تصورش رو کرد ییبایتر از هر ز ری نظ یب   دمیدیم اونچه

   یو نقل  کیهتل کوچ هی

 ...... یدر و پنجره چوب  با

   بایمشبک فوق العاده ز یها شهیش و

 رونده   یچکهای بزرگ که دور تا دورش پر بود از پ  یورود در

 و نم بارون تو فضا    دیغروب خورش یسرخ

   کردیرو مسخ م آدم

 

 کرد ........ فیتو چند جمله توص شدیاون تکه از بهشت رو نم  یتماشا لذت

 جامونده از بهشت بود   یشک تکه ا یب  نجایا

 

 و گفت  ستادیاومد و روبه روم ا رونی اطرافم بودم که حسام از در هتل ب یتماشا مست

 شو ......  ادهیپ

 

 برد .....   نگیرو به پارک  نیشدم و راننده هتل ماش ادهیذوق پ با

 تند وارد هتل شدم  یحرف گوش کن دنبالش با قدمها یافتاد و من مثل بره ا راه

 

 بود   بای ز چقدر
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 حال بکر    نیو در ع یمیقد

 مونده بودم   رهیخ  وارهایگفت که چقدر تو همون حالت به در و د شدینم

 

 لب گفت   ریز  آروم

 اومده  خوشت

 سرم رو تکون دادم   نیریش  یخنده ا با

 خود بهشته   نجایممنونم حسام ا ازت

 تکون داد رو   سرش

 گفت   و

 باشه برات   نیامشب بهتر  خواستمیم

 هر دومون   یبرا

 

 ...... اما

   کردی که داشت فرم رو پر م یحال  در

 رو خورد   حرفش

 بودم   ره ی من به صورتش خ و

 به کامل کردن حرفش نداشت   یلیم اما

 باجه گرفت و   یرو از متصد دیکل

  میاز پرسنل بطرف اتاقمون راه افتاد یکی بهمراه
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 ..... شدینم  باورم

  دادیهتل روحم رو قلقلک م نیا

 ی چشم ازش بردار شدیو نم یقشنگش پر بود از دلبر یجا  یهر تکه از جا انگار

 

 اتاق  رها کردم و چشم بستم .... یبای تخت ز یرو برو خودم

 

 

 اتاق دلربا بود  نیا چقدر

   ینیرو بب  یخالق هست یها ییبایتموم ز  شدیپنجره م پشت

 

 زد یبه معجزه طعنه م نی سرزم نیخدا تو خلق ا  ینقاش

 

  یو م کردیاوقات قهر م یسرد و نمدار که گاه یپشت سر هم و جنگل سرسبز و هوا یکوهها ی منظره
 د یبار

 

 نگاهم کرد  نهیو دست به س ستادیپشت پنجره ا  کنارم

 درشتش شکارم کرد  یبهش نبود که چشمها حواسم

 

 تونستمیبود که م ادی فر لهیاون دو تا ت یک یمنتظرش سوختم اونقدر پشت تار یچشمها یکوره  تو
 احساسش کنم 
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 حرف اومد ......  به

 من منتظرم   دیخورش 

 و پامو جمع کردم  دست

  زدی شور م دلم

 بدونه   خواستیم یبه سوالش نداشتم چ  یجواب

 

   دونمینم

 

 اومد و دستهاشو بدور شونه هام قفل کردو سرش رو بطرفم خم کرد و در گوشم گفت   جلو

 کن   تمومش

   کنمی م خواهش

 

 جواب ازت خواستم   هی

 د یخورش هیقصدت چ  یکن یهمه معطلم م نیا چرا

 

 کردم   نگاهش

 

 بهت بگم   ییخوایم یچ
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 چشمهام غرق شد   تو

   یتو باهوش  دیخورش 

 

 ه یو منظورم چ گمیم یچ  یدونیم

 

دوست ندارم تکرارش  کنم چون برام برابره با   گهیو د دمیسوال ازت پرس هی می راه افتاد یاز وقت امروز
  ای یریبگ  میکردم و دست خودت گذاشتم که برام تصم  یچه حماقت ادی ب ادمیمرگ اگه بخوام دوباره  

 اما ...... ی کنارم شهیکه هم یبگ خواستمیو م  یفکر کردم تو بهم دل بست دمیشا

 که از حرفش برگرده   ستین یحسام آدم  یدونیخودت خوب م دیکش یآه 

 .....  کردمی خرابش م  دینبا دمیحرفم رو م نیتاوان ا من

 یکه چقدر ازم دور دمیتازه فهم اما

 

 داغش صورتم رو سوزوند   نفس

 کن   تمومش

  دمیبهت وقت م  امشب

   یهاتو کن  فکر

 بدونم حد تنفرت بهم چقدره   دیبا

  دمیم قول

 ...... یکنم و بزارم بر تمومش

  کردی فکر م ییکه داشت به جدا دیبه من لعنت به خورش  لعنت
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 رو تکون بده  نتیاون زبون سنگ یبهش بگو که دوستش دار دیخورش 

 

 نداشتم یبود و حرف  نییپا  سرم

 

 

 حد رو گذروندم   گهیچشم و رو د یب منه

 وجودم بدجوررخنه کرده بود   یتو یبدجنس 

 

 دوباره برگردم کنار ........  تونستمیم نکهیا فکر

 چکار کنم   ایخدا

   کنهینگاهم م داره

  کنهی نگاهم م رنیگیبه خودشون م  یکم کم دارن رنگ آشفتگ گهیکه د  ییبا اون چشمها داره

   کنمی م احساس

  ریز  نیاز ا  شتریتا غرورش ب  رهی گیو  نگاهش رو ازم م  کنهیداره چون مرتب دستهاشو مشت م درد
 پاهام له نشه 

 

   گهیم کنهی که رنگ غم توش فوران م ییداره و با صدا یحرف بزنم که پالتوشو برم خوامیم

 استراحت کن  کمیگردم  یبرم زود
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 ........ رهیم

 لرزون   ییپاها با

 ؟ طاقتش کمه ؟؟؟؟ چرا

 تجربه کنه دمیهمه سال کش نیرو که تو ا یاز اون درد  کمیفقط   کمینتونست  چرا

 

   دمیمن نبودم که درد کش نیا مگه

  دی نکش  رونیدستهامو از تو دست صالحم ب  مگه

   کمیآرامش کوچ مگه

 آرزوهام   خونه

 گرم پدرم   آغوش

 رو سرم خراب نکرد    اهاموی قشنگ رو خونه

 چرا؟؟؟؟؟ 

 

   یتحمل داشته باش دیبا  حسام

  یتا انتقام روزها یاز قلبم شد  ی جزئ گهیبه جون خودت که حاال د  یامتحانم کن ییخوایکه م حاال
 کنمیسختم رو با صبر تحملت نسنجم ولت نم 

 

 پشت سرش بسته شد و من حرفهامو تو دلم مرور کردم و حسام تنهام گذاشت   در

   نییپا  ختیر یدلم هر هوی
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 ..... کنمی چکار م دارم

   دیخورش  برو

 داره ..... گناه

 

 تو وجودم رخنه کرده  یزیچ

 ها ..... ینر

 محک زده بشه  کمی دیبا اون

   ایخدا

 ی همه سر در گم نیکنم با ا  چکار

 

 و نفسم رودتو وجودم حبس کردم   دمیتخت دراز کش یبرو

 اومد   یخوابم م  دوباره

  یچشمهاتو ببند  یکه فقط دوست داشت کردیبدن رو سست و کرخت م یمکان جور نیا اصال

 چشمهام غرق خواب نشده بود که در اتاقم صداخورد  هنوز

 

 رو مرتب کردم و در رو باز کردم   لباسم

 که تو دستهاش بود وارد اتاقم شد    ینیس هیبعالمت احترام تکون داد و با  یسر  مستخدم

 بست و رفت در رو  یپرسش و پاسخ چیبدون ه و
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 گرسنه بودم حدس زدم کار حسام باشه  یلیخ

 از خوردن غذا  بعد

 بود   دهیخوابم پر گهید

 

 و شروع کردم بنوشتن   دمیکش رونیرو تو چمدونم کردم و دفتر خاطراتم رو ب  دستم

 همون دفتر خوابم برد  یرو یک دمی نوشتم که نفهم اونقدر

 

  کردی آروم  پشتم رو نوازش م یدست

 باز کردم .....  چشم

 پر خونش افتاد .... یبه صورت خسته و چشمها نگاهم

 

 بود  ستادهیسرم ا یباال 

  یدیخواب   نجایا چرا

 تخت   یرو  برو

 شده بود   کیکامال تار هوا

 آورد  رونی رفت و لباسهاشو ب یچوب لباس  کنار

 خودم دادم  به   یو کش و قوس دمیپلکهام کش یبرو یدست

 

 اتاقم رو خاموش کرد برق
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 چشمهاشو بست  یحرف اضافه ا چیو بدون ه  دیتخت دراز کش یرو

 گرفت   دلم

   میخوش بگذرون ییآورده بود که دو تا  نجایمنو ا مثال

   کردیبهم نم ینگاه مین  یحت اما

 مونده بود  یروح باق  یسرد و ب یمجسمه   هیاون حسام عاشق  از

 

   دمیرو بستم و کنارش دراز کش  دفترم

 کرد  خیلحظه تنم  هی

   دیلرز پشتم

 الکلش تموم تخت رو پر کرده بود   یبو

 قولش   ریزد ز  حسام

 مست کرده بود   دوباره

 

 رو بهش دوختم  نگاهم

 کنم   یاعتراض دادیتو چشمهاش بهم اجازه نم یجذبه و ناراحت   ینبود ول یعصبان 

 بودم  یدیشکست و نا ام  نیا لیخودم دل چون

   یو من حت میرو تجربه کن  ییایشب رو هیمنو با خودش آورده بود که  اون

 محبتهاشو ندادم جواب
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 بازوش گذاشتم .و اسمش رو صدا کردم   یرو آروم برو دستم

 حسام   نیتن داغ و خشمگ یبود برو  یخیدستم تکه  انگار

 نکرد   نگاهم

 بود  قهر

 من بود   یوار پشت در اتاقم منتظر سالمت وانهیمرد عاشق که د اون

 سوخت یکه بهم داده بود م یشنهادیپ  ینگاهم کنه داشت تو کوره  نکهیا بدون

 

 ........مونهیبود پش معلوم

 ......... رانیبرگشت به ا ایبهم گفته خودت انتخاب کن من  نکهیاز ا 

 

 

 

 کنم ی رفتن هم فکر مچشم و رو به  یمنه ب  کردیرو نم  فکرش

 

 بازوهاش جا دادم .... یصداش زدم و سرم رو برو  دوباره

. 

 

 به صورتش بود   نگاهم

 کرد یالکلش داشت خفه ام م یبو
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 گفت   یرحم  یتکون خوردن با ب لبهاش

 ......  ریفاصله بگ ازم

 بودم   لجباز

 بودم اگه اون حسام بود   دیخورش من

 

 

 تو پهلوهاش پنهون کردم   شتریرو ب   صورتم

 خوام ........ ینم

 کرده بود   سکوت

 کردم   نگاهش

 که مشروب ....... یقولت مگه نگفت ری ز یچرا زد حسام

 به خون نشسته  یکردم با چشمها وحشت

 اتاق به چشمهام زل زد   یک ی تار تو

 همون حسام مهربون منه .... یمرد عصب نیا ایکاره گذاشتم خدا مهیرو ن حرفم

 

 و برگشت   دیکش رونی رو از تو حصار آغوشم ب دستش

 

 پشت کرد و گفت   بهم

 کنه  دارمیسرفه هات ب  یشب صدا یها مهیخوام ن  یبخور نم داروهاتو



 د ینبض راه خورش

601 
 

 شده بود   نیگوشم سنگ نیی پا ختیر  یکردم دلم هر سقوط

 از مواد مذاب رها شده باشم  یتو کوره ا انگار

 

 که ناتوانم   کردی گوشزد مبهم  داشت

 ......  مارمیب

 فشرده شد  قلبم

 

 کجا باشم   کردی نم یفرق گهید

   یچه حالت در

   نهیدهانم گذاشتم که مبادا شکستنم رو بب یبرو دستهامو

 غرورم له بشه   مبادا

 کردن   سیتموم بالش رو خ اشکهام

 سخت  ی لیاونم خ  گرفتیانتقام م  داشت

 

  ختمی چقدر اشک ر دونمینم

 چشم باز کردم هوا روشن شده بود حسام تو اتاق نبود  یوقت اما

 

   میحرکت کرد ظهر

 هر دو مون بود  یبرا  یمسافرت درد آور چه
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 شد  یآور ادیبهمون   زهایچ  یلیو خ میدیعذاب کش چقدر

 

  میپرواز داشت  بعداظهر

 ..... دادیآزارم م نشیهم سکوت سنگ مایهواپ یتو

 به داروهام بود  حواسش   فقط

 آورد ..... رونی داروها رو ب سهیکرد و ک فمیاز خوردن غذا دست تو ک  بعد

 بخورم  دیبا یهر کدوم رو چه ساعت دونستیبه دستهاش بود م نگاهم

 رو جلوم گرفت   یقوط

 بخور .....  نویا

 گرفتم  یقوط یرو برو دستم

 و چشم بست که راه کوتاه شه  دیکش رونیاز تو دستم ب انگشتهاشو

 سکوت کردم  شبیمن سر خورده تر از د  و

 

گرفت   یتاکس مینداشت  یا لهیگذاشته بود و وس  نگیرو تو پارک  نشیچون ماش میدیمقصد که رس به
  میشد ادهی در خونه پ یو جلو

 تنگ . شده بود  دلم

 سرو بلندش   یدرختها یبرا بیغر یکوچه  نیهم یبرا

روز با درد و   هیکه برم تو همون خونه که  دیکش یاتاق خونه ام افتاد دلم داشت پر م ی به پنجره نگاهم
 تب ازش خارج شدم 
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 رو حرکت داد  چمدونم

 

 من پشت سرش براه افتادم  و

 رو بهم نشون بده   دمیخونه جد که

  ستادیما داشت ا اطیاز ح  ینسبتا بزرگتر اطی که ح کیکوچ ینقل یخونه  هیخونه خودمون  یرو روبه
 انداخت   دیو کل

 سر کنم   نجایمدت ا  هی دیبا  دمیفهم

 راحت شد  المیبود خ  خوب

 نمی قشنگم رو بب  یایاز پنجره  لع تونستمیاقل م ال

 

 سرش وارد خونه شدم   پشت

 بود مبله و راحت   یزیتر و تم  خونه

 به اطراف کرد  یگذاشت و نگاه ییرا یرو گوشه پذ چمدونم

 شد .... نهیآورد و مشغول روشن کردن شوم رونیشو ب  پالتو

   دونستمیآشپز خونه روشن بود م یپشت پنجره به خونه خودم زل زده بودم برقها من

 دارن یدو شون ب  هر

 

 که تموم شد   کارش

 پتو برداشت و بطرفم اومد   هیبه اتاق خواب انداخت و  ینگاه
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 بشه تا خونه گرم  کشهی طول م کمی و  گفت  دیپتو رو دورم کش  و

 هات بده نگاهمون بهم گره خورد   هیر یبرا  یسرما بخور دینبا 

 

 

 

 رو گرفتم محکم که نتونه فرار کنه   دستش

 کارو باهام نکن حسام تو رو قرآن نیا

 

 دوباره ازم جدا بشه  خواست

 با تمام قدرت نگه داشتم  بازوهاشو

 حسام    ییخوایم یچ

 نکن  یتا همون رو بهت بگم اما بهم کم محل بگو

 

   دنیلرزیمونده بود دستهاش م رهی به صورتم خ دنمیدر آغوش کش  لی پر بود از م نگاهش

خودش رو    یجلو  یلی دو روز خ نی که تو ا  دمیفهم دینتونست تحمل کنه و محکم در آغوشم کش گهید
 نکنه نکارو یگرفته تا ا

 

   میکرد هیدو گر هر

   کردیم هیمثل بچه ها آروم گر اون
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 دلش پر بود   انگار

 کرده قربونت بشم    ریتو رو خدا حسام چرا رفتارت تغ گفتم

 که ...... من

 حرفم تموم شه  نگذاشت

 رو تو بغلش پنهون کرد    صورتم

 حرف نزن   دیخورش 

 نکن تو رو جون حسام    خرابترش

   ادیب  شیبرام پ  یکه قراره چ ترسمیم

.. 

 

 د یترسیقلبم م  قتیاز حق دیشا  خواست و ینم

 

  دادیکردم و اون چشمهاشو بسته بودو نفسهاشو تو گردنم فرو م  سکوت

 نگاهم نکرده بود رفع بشه یدو روز که حت نیا یدلتنگ تا

 

 کردم   سکوت

 آروم بشه   ی کم دیشا

 گشت  یو صبح مست و آشفته بخونه برم  رفتیدوباره برگرده به اون دوران که شب م دمیترسیم
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   دیفهم نویا شدینبض تندش م  یقلب داشت از رو  تپش

   یقیاز دقا بعد

 رو نگاه کرد    صورتم

   یحرف چی دنبال جواب سوالش بود بدون ه مظلومانه

 پاک کرد   اشکهامو

   کنمی تو دلت هست رو با نگاهت حس م یهر چ  دیخورش 

  یاریخوام به زبون ب ینم  یول

 فکر کن  گهید کمی و  ایب

 رو از دست بدم ........ تو

 کرد   سکوت

 داشتم بگه اما نگفت   دوست

 کرد   رهام

 به اطراف کرد و گفت   یرو دوشش گذاشت و نگاه  پالتوشو

 

 گردم .....  یبرم

 

   یبچه ها هست   شیتر رفتم حسام شب پ جلو

 زد ....  یلبخند

 برگردم  یدوست ندار هیچ
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 ...... ایبه جون لع  یکه باش خوامیم

 قلبش رو لو داد  یچشمهاش خوشحال برق

 گردم  یبرم  یقهوه درست کن هی تا

 

 رو که باز کرد   در

 رو نگه داشتم  رهیو دستگ دمیدو

 دمینگاهش کنم چند روزه صورت ماهش رو ند ری س خوامیپنجره م  یجلو  اریرو ب   ایلع  حسام

 

 ون داد و رفت  رو تک  سرش

 

   کردمیچند ماه توش سر م دیکه با ییسمت خونه ام جا برگشتم

 توش زدم   یچرخ هی

   ی و نقل کی بود اما کوچ  دوبلکس

 الزم   لی با وسا ک یاتاق خواب کوچ  کی بود و  ییرای پذ نییپا

 باال هم دو تا اتاق قشنگ و دلباز داشت   ی طبقه

   شدیباز م ابونیخ  یبرو زشیر  یمثل خونه خودمون که پنجره   یچوب یروانیش هی و

 بود و دلربا    زیتم

 خونه خودم رو نداشت اما راحت بود    عظمت

 رفتم  نییپا  یکردم و به طبقه  ضی تعو لباسهامو
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 بود  دهیخر مونیی استفاده دوتا ینو  برا لیوسا یسر هیآشپز خونه هم حسام  تو

 

 وسواس داره یل یحسام خ دونستمیم داشت اما ل یآشپز خونه وسا خود

 کار خودشه  شناختمیم

 کرد یخودش استفاده م  وانیفقط  از ل میرفتیکه مسافرت هم م یمواقع یحت

 

 درست کردن قهوه شدم که چند ضربه به پنجره خورد   مشغول

 کردم   نگاه

   امیبا لبخند اشاره کرد که ب  حسام

 عجله خودمو پشت پنجره رسوندم   با

  دادندیبرام دست تکون م ابونیاون طرف خ یبا  شاد دهی لباس پوش ایو ثر  ایلع

 پر در آوردم   یاز خوشحال دنشونید با

 .....  دنیلرزیم لبهام

 اشکهام دوباره به صورتم حجوم آوردن   نم

 رو باز کردم   در

  یزیکه حسام بغلش کرد و در گوشش چ ادیفم ب کنه و بطر یرو ط   ابونیخ  خواستیم دنمیبا د ایلع
 گفت  

 بود ناراحت

 برات مادر ..... رمی بم یاله
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   کردیم ییبغل حسام بهانه جو  تو

 بود   یعصبان 

 گرفت   دلم

 آشفته ترش نکنه دنمیرفتم تا د داخل

 

 هیگر دونستمیکردم خنده از رو لبهام محو نشه م یرو بستم و پشت در براش دست تکون دادم سع در
  کنهی قرار ترش م یهام ب

 حسام موفق شد   بالخره

 کنه  ساکتش

نگاهم کرد  دانهیشونه هاش گذاشت و نا ام یبدور گردن حسام حلقه کرد و سرش رو برو دستهاشو
...... 

   کردیبراش فرستادم و اون همونطور نگاهم م یا بوسه

 بخونه برگشتند    یقیوبعد از دقا دنمیبه د ادی اشاره کرد م ایثر

  کردی قلبم رو آشفته تر م ای بدون تماس با لع یدارهاید نیا

 

 بخاطر خودش    کردمی تحمل م دیبا اما

 ش یسالمت بخاطر

 

 قهوه رو درست کردم   نکهیاز ا بعد

 نشستم و منتظر حسام که برگرده  نهیشوم  کنار
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  کشهی طول م ادیرو بخوابونه و ب  ایتا لع  دونستمیم

 پدر و دختر نبودند  نکهیا با

 اونها بود   نیب  یبی و عج دیشد یعالقه  اما

 آغوش حسام رو نه یول کرد ی منو تحمل م یدور  ای بگم لع تونستمیبه جرات م دیکه شا یطور

 

 باعث شد انتظارم به سر برسه و خوابم برد ..... نهیلذت بخش شوم یگرما

   دمیصبح بود که از خواب پر کینزد

 ...... یدر پ  یپ یها سرفه

 

 دهانم گذاشتم  یرو برو دستمال

 کردم دوبار خون ..... وحشت

 برگردم خونه ....  کردمیم یگفته بود هنوز خوب نشدم و من مثل بچه ها پافشار دکترم

 فراموش کردم داروهامو بخورم   شبیافتاد د ادمی

 

 از خوردنشون  بعد

 

 پنجره به خونه چشم دوختم  پشت

 

 بود حسام خوابش برده   معلوم
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 خوب یبه روزها  دنیرس یاون خونه و انتظار برا یبه تماشا  شدیمن خالصه م یبه بعد زندگ نیا از

 

   گذشتیم ندهیبه آ  دیو ام یبه کند  روزها

 

 کرده بود    میخودشو تقس  حسام

 و هم مواظب بچه ها بود  زدیبه من سر م هم

 گرفته بود   کیبه فال ن  نویآورده بود و ا یخوش شانس  یلیتو بورس خ شدیم یمدت

 

 کنه یرو م   میزندگ  یخوش شانس یبرگشتن دوباره ات داره برگه ها  زمیپاقدم توعه عز گفتیم و

 

 روز غروب پشت پنجره نشسته بودم مشغول مطالعه ..... اون

 خونه حواسم رو پرت کرد   یروروبه  نی توقف ماش یصدا

 

 که حسام برگشته اما   دیام نیکردم به ا نگاه

 آرمان بود   نیماش

 انداخت و بطرف خونه رفت   یشد و مثل دزدها به اطرافش نگاه ادهیپ

   مهیسراس دمی رو د  ایکه باز شد ثر در

 در ظاهر شد ....... یجلو
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 و مضطرب بودند   شانیدو پر هر

 که بره  خواستیرو قانع کنه و اون ملتمسانه ازش م ایداشت ثر یسع  تی با عصبان آرمان

 افتاده بود   یچه اتفاق یعنیشور افتاد   دلم

 دم یفهم ی م دیبا

 

 و از خونه خارج شدم   دمیمو پوش  پالتو

 چشمش به در خونه ام بود   یکه با نگران ایثر

 گفت .  یزی لب به آرمان چ  ریو ز دیرو فهم اومدنم

 

 ساکت شد  دنمیبا د مانآر

   دیکش یبلندش کرد و آه یموها یال یدست

 تر که شدم هر دو سالم کردند   کینزد

 دادم   جوابشونو

 از سر تا پا نگاهم کرد و گفت   آرمان

 که حالتون خوب شده   خوشحالم

 حسام هم خوشحالم  یبرا

 انداختم و گفتم ریرو بز سرم

 ......ممنون

 



 د ینبض راه خورش

613 
 

 افتاده ......  یاتفاق

 انداختند   ریشدند و با سکوت سر به ز  رهی هم خ یچشمها به

 حرف بزن  اینمناکش کردم و گفتم ثر یبه چشمها یبردم و نگاه  ایثر  یچونه  ری رو  بز دستم

 

 به آرمان کرد   ینگاه

 دختر حرف بزن  ینگرانم کرد گفتم

 

  دیکه سکوتش رو د  آرمان

 تر شد و گفت    یعصب

 بگو وگرنه ...... ایثر

 و خواست که سکوت کنه    دیرو گز  لبش

 

 نگاهم کرد و گفت   اون

   خوامی در واقع کمک م یعنیدارم  یدر خواست ازتون

 .....  هیگفتم حتما مشکل چ نانیباال انداختم و با اطم شونه

 

 .... می دوست دار گرویکرد و گفت ما همد اینگران ثر یبه چشمها ینگاه

 ا یثر  یخواستگار  امیبده .ب ت یتا رضا یشما با حسام صحبت کن خوامیم
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 ....  زمی انداخته بود گفتم آره عز ری کردم که سر به ز  ایبه صورت ثر ینگاه  یخوشحال  با

 نداد و فقط از شرم سرخ شد  یجواب

 

 بود   نیسر هم  بحثتون

 

 نگاهم کرد و گفت متاسفانه آره  یبا نگران  آرمان

 نده .  تی رضاکه حسام   ترسهیم اون

 

   دمیخند

  د یهست یآدم خوب  شما

   کنمیبا حسام صحبت م  من

   دینباش نگران

 دست دست کرد و گفت   یکم

 موضوعات  یسر هیبخاطر  ترسمیم آخه

  میما بوده از قد نیب که

 گفتم  طنتی ش با

   دیکارو تکرار نکن  نیا گهیکه د یفراموش کنه به شرط  تونهیم حسام

   دمیفهم

 که انجام داده ** ..... یگذشته ا یکارها
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 نگاهم کرد و گفت   یخوشحال با

 به شماست   دمیام

 کار مخالفه  نیخانم با ا دی خورش  یگفت ایثر نی بب

 بگذار انی گفتم از اول موضوع رو باهاش در جر بهت

   دمیخند

 د یکن  یبعد خوشحال رمیرو بگ تشیبا حسام صحبت کنم و رضا دیاجازه بد ستیمعلوم ن یزیچ هنوز

 

 کرد  نگاهم

 ....دیتونیشما م  دونمیم

. 

 

******** 

 

 مورد عالقه اش رو درست کردم   ی حسام غذا  یبرا شب

 

 رو آروم آروم بهش بگم  ایمنتظرش بودم که برگرده بخونه تا موضوع ثر و

  دونستمی کرده بود م ری د یلیخ

 نکرده یدگی وقت بود که به کارهاش رس  یلیاز من خ یپرستار بخاطر
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 ام سر رفته بود  حوصله

 ا یدن یجا نیشده بود برام امن تر یرون ی ش کیپنجره  اتاقک کوچ پشت

 

 هام فرستادم   هیرو تو ر یمطبوع بهار یرو باز گذاشتم و هوا پنجره

 ما  یبود و وقت شاد  دیع گهیروز د چند

 

 خلوت بهم فهموند برگشته ....  ابونیتو خ   نشیتوقف ماش یصدا  بالخره

 به کوچه انداختم  ینگاه

 قرار تر از من فقط برام دست تکون داد یشد و اونم ب ادهیپ

 

 بره خونه  دیکرد که با اشاره

 رو تکون دادمو  سرم

 فرستادو داخل خونه شد  یاز راه دور بوسه ا برام

 

 

 ...... کردمی اونها تصور م نیسرش من بودم که داشتم خودمو ب پشت

 روبه روم معطوف شده بود..... یبد جور به دلم چنگ زده بودوتموم حواسم به چند متر ییتنها

 قرار بود   یب دلم
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 گرفتم تا اومدن حسام با خوندن شعر خودمو سرگرم کنم  میتصم

   یک ی  یکی اسطوره رو  یری کتاب شعر مش یورقها

 دمز

 

   شدیمست م خوندی هر وقت برام م بابا

 

 ..... کردی برام مرور م یکی  یک یوافر  یو با لذت بستیم  چشمهاشو

   گذاشتیبرام  سرمشق خط م یگاه و

   یبه عالمت ناراحت   کردمیجمع م  لبهامو

 جونم .....   بابا

 نوشتن ندارم   یحوصله  من

   گفتیو م زد یسرم رو بوسه م فرق

 بابا   ستیسر مشق ن نیا

 .....  یبا پوست و گوشت احساسش کن دیجوشان عشق و معرفته با ی چشمه

 

 

 ..... هیروزمرگ یخود زمزمه ها شعر

 باشه   ادتی  خونمیدر گوشت م  که

 ..... یتشنه تر یبنوش  شتریچشمه ب نیچقدر از ا هر
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 بابا جونم   گفتیم راست

 

 خوند   ینم  کتابهاشو

   کردیو شعر خط م   دینوشیم

   دیبابا راه نفسم رو بر یاز سر دلتنگ بغض

 .....  ارمی م ادیو خسته اشو ب ری پ یبستم و تو دلم چهره  چشم

 قربون اون نگاه مهربونت دلم برات  تنگه بابا ......  دیخورش 

 خش دارت ......  یاون صدا یبرا دلم

 

 

 ...... دیخندی هم بروم م یبود یمهربونت که اگه از دستم عصبان  یچشمها یبرا

 

 

  یتونستیم دیو اما استوار بودن مثل تخت جمش  یرفت یخسته ات که آروم و شمرده م  یپاها یبرا
 ی کن هیبهشون تک

 

  

 شده .... راهنتیپ یدلم تنگه اون بو اینا کجا آباد دن نیمن تو ا بابا

  یو عطر تنت تو وجودم م کردمیو من از پشت بغلت م  یزدیکم پشتت م  یشونه به موها یوقت
 .... دیچ یپ
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   دمینکن خورش  یطونیش  یگفتیم

 ....... شدمی من که از سر به سر گذاشتنت خسته نم آخه

 

 

 و قرآن خوندنت رو گوش بدم   نمیو من کنارت بش  یتو نماز بخون  نکهیا از

   شدیتموم نم آخه

 ..... کردنی رو دنبال م ی آسمون یصوت قشنگت که آروم خط ها اون

 

 .....دادیعطر جا نمازت  روحم رو نوازش م  آخه

بابا جونم  به خونه برگشته و من حق دارم    دمیفهمیقدمهات  م یبا صدا  یگذاشتیپا بخونه م یوقت
 بگه  ییپاهاش سرم رو بزارم و برام ال ال یسربه سرش بزارم و رو گوشیبچه باز هی یاندازه 

 

 نه شستن...... سی صورتم رو خ   اشکهام

 

 ....... 

 بشه   یکیبه جونم بکشم و با تنم   یکرد یکار هیبودم من نه شعر ها رو حفظ بلکه بابا  تو   ریدلگ  یلیخ

   بندنی افتم و کتابم رو م یاون شعر م ادی

 به نگاه کردن خطهانداشتم   یازین من
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   یاه یسکوت است و سکوت و س شبها

 

   یتناهیخواندم از ال  یتو م یآوا

 

 آردم از شوق پرواز   یتو م یآوا

 

 سکوت است و سکوت   شبها

 از دور  رسدیتو به من م یامواج نوا یاهیس

 

 لب   ریکردم ز مرور

 ختنیقرار اونکه تو فکرم بود فرو ر یاشکهام ب و

 

 شد   یچ  دمینفهم

   کردیداشت تماشام م یدونم از ک یبدور سر شونه هام حلقه شد نم  دستهاش

 بود  ای دن ینی ریش  نیتر ن یری تلخش برا ش عطر

 به دلم نبود   یریتقص شدمیدلتنگ حسام م  من

   یچ  یعنی یکرد که بفهمم فداکار یکار هی اون

 

 تو صورتم    دیچیپ  نشیگرم و آتش نفس
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 بشم من   تیی اون سکوت و تنها قربون

 

 که سکوت رو بشکنم   برگشتم

  یکه اگه اجازه بد برگشتم

   میطلسم رو بشکن نیا باهم

 

 رو برگردندم    صورتم

 .....  حسام

 دلم ....... جون

 دلم تنگه باباست   من

 دلت پرپر بشم   یبرا

 

 ..... ی نی که عمو رو بب برمتی نوکرته خودم م حسام

   یتو بگ  یهر چ اصال

 خواهش دارم   هی فقط

 حسام بزار برم    ینکن نگ رهام

 

 به جون خودت  دیتونم خورش ینم
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 دوختم  نیرو بزم نگاهم

 ؟؟؟؟؟  یحرفتو پس گرفت  یعنی

 

 کرد و گفت   یمکث

 

 سوال ازت دارم    هی

 ....... بگو

   یکنی فکر م تو

 ؟؟؟؟؟  یری اس نجایا

 فکر کردم   کمی

 که به خونه اش پا گذاشتم   یناز و نعمت بودم از اون روز تو

 رو برام فراهم کنه   یامکانات رفاه نیشتریکرده بود ب یبه امروز اون سع تا

 کم نداشتم  یزیچ

 ...... گذرونم یم یشازده زندگ  هیکه مثل  گفتیانداخت م یم میبه زندگ ینگاه  مین هی یکس اگه

 شدم  ماریکه ب  یزمان یحت

 رو ساخت  امیمتخصص دوباره دن یدکترها نیامکانات و بهتر نیبهتر با

 

 هم کرده بود.گفتم  یدر حقم بد یزمان هیهاش باشم اما به جاش  یتونستم منکر خوب  ینم

 زن آرزوشه   هیکه  یهست  یمرد نیبهتر تو
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  یو رو کرد ری ز مویبهم زندگ  دنیرس یکه برا اریب ادیبه  اما

 چند وقت   نیچون عشقت بهم ثابت شد تو ا ستمی ن  یاز دستت عصبان کنمیکه فکرش رو م  حاال

 ........ اما

 طع کرد  رو ق حرفم

   دیخورش 

 گرفتم درد و بالت به جونم  جوابمو

 ادامه نده  گهید

 کن و کنارم باش   یبازم فداکار  اویب

 از رفتن نزن  یبمون و حرف ی باق ردستهامیو اس  ایب

 

 ی دون یوقت به زور نشکستم و خودت خوب م چیکه ه نمونیمقدس ب یحرمت رابطه  به

 

 کردم .......  سکوت

 

 

 شب قشنگمون خراب شه   خواستمینم

  می رفت شام نخورد ادمونیکنارم بود که  اونقدر
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 کردیمن شعر زمزمه م با

 

 که غمها کم رنگ بودن ........  یاز دوران خوش گفتی م مهایپاهام گذاشته بود و از قد یبرو سرشو

 

 براش  آغاز نشده بود .....   یکه هنوز دوران پر آشوب جوان یوقت از

 

 به گلرو نداشت و   ی احساس  چیه نکهیا از

 کردند   یکنارهم زندگ قیمثل دو تا رف اونها

 ...... ادتهی  یراست گفتیحرفهاش م  ونیگوش دادم و اون با لذت همش م من

 ........ ادتهی  دیخورش یراست

 

   نیی بار خواستم از پشت بوم پرتت کنم پا هی

 انداختم یشونیپ  یبرو ینیچ

 بود   یبار که تو خونه عمو مهمون  هی گفتیافتاد راست م ادمی

 رفته بودم پشت بوم خونه   من

 بود   انیکار پنهون شدن از دست اطراف  نیتر  نیری روزها برام ش اون

 دهیپشت بوم دراز کش یپهنه  ی وز مره برور  یو ساعتها ایدن الی خ  یو من ب  گشتنیبدنبالم م همه
 یبودم و  مشغول تماشا 

 بودم    یو بزرگ آسمون آب کی کوچ یابرها
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 کرد  دامیاون روز پ حسام

  میبا هم دعوا کرد چقدر

 بچه گانه رو دوست داشتم ...... یاون جنگ و دعواها چقدر

 ماجرا بودم  روزیپ شهیهم

 عادت به شکست نداشت   دیخورش 

 کردم   نگاهش

   یجرات داشت مگه

 .....  دیبهم نرس دستت

 

 ......  یدر آورد مگه جرات داشت ادامو

 

   ادینم  ادتی

 خم کردم   اطی کمر گرفتمت و سرتو بطرف ح از

 به کمر زدم   دست

 .... میچرا ننداخت یگ یراست م اکه

 جا بلند شد   از

 گرفته بود و مشتهاش گره شدن   جبهه

 صورتم اومد   تو
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 جوجه ......  آخه

 کردنت برام مثل آب خوردن بود   پرت 

   دمیخند

 

 

 ؟؟؟؟  یکارو نکرد نیوگرنه چرا ا یزورشو نداشت  یجون خودت نتونست آره

 رنگ غم گرفتن   چشمهاش

 بشم  کیبهانه بهت نزد نیبه ا خواستمیم چون

 انداختم   ریکه از شرم سرم رو بزصداقت تو چشمهاش بود   اونقدر

 بزرگ رو بروم داشت ...... یوزنه  هینگاهش   ینیسنگ

 گوشم کرد  کینزد لبهاشو

 ..... یدادیها دم به تله نم یراحت نیو به ا یتو چموش بود آخه

 خانم  دیبود خورش   یخوب یبهانه  نیا

 

 اومد  یحرفم نم گهید

   دمیصداشو نشن  گهید یحت

 گرفته بود   بغلم

 

  د یخورش  ستین حواسم
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 توعه  شهیپ

 دکتر   میخونه بر  امی رفت ب  ادمی امروز

   میکردم صبح ساعت نه وقت دار یزنگ زدم عذر خواه یداشت  نوبت

  ن ییپا  ختیر یهر دلم

 برم    خوامینم

 ؟؟؟؟؟،  یچ یعنی

 برگشته باشه   میماری حسام اگه دوباره ب ترسمیم  نیهم یعنی

   ترسمیم  شیآزما از

   دیکش یآه

 راه سخت رو کنارتم به جون خودت  نیتموم ا نترس

 

 بگم ...... زیچ هی

 ...هزار تا بگو ...  تو

 شده   شتر یروزه دوباره سرفه هام ب چند

 ....  نمیبیاوقات خون هم م یگاه

 

 به ساعت کرد   ی جا بلند شد و نگاه از

 چرا ؟؟؟؟؟  یدونیم

 ترس گفتم چرا با
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 ا داد و از جا بلندم کرد رو تو دستهاش ج دستم

   یداروهات شد الیخ  یچند وقته ب چون

 ....... آره

 

 ساعت رو نگاه کن  میاومده بودم با هم شام بخور مثال

   دمیکش یآروم  غیشدم و ج رهی خ وارید به

 رفت    ادمیاصال  دیحسام ببخش  یوا

  دیکش یشونیپ  یبرو یدست

  یدیلقمه غذا بهم نم هی ارم یبرم سرت هووو ب  گهید  یکنی کارها رو م نیهم

 زدم به پهلوش    بازومو

 دیبه جون خورش  ارمیچشمهاتو در م یکرد الیخ

 

  ستادمیسرش ا  یمرتب باال  دهیزود لباس پوش صبح

 نرفته بود   خونه

 گرفت   یبهانه نم  ایلع اگه

 موند ..... یم شمیپ

 شد و چشمهاشو باز کرد   میبا موهاش ور رفتم تا ناچار تسل اونقدر

 زوده   یل یهنوز خ دیخورش  یوا

 ...... دمیخند
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 بخورم   رونی با همسرم صبحونه رو ب خوامیزوده اما امروز م کمی آره

 دارم  ییحرفها هی

 

 جا بگو  نی رو تو بالش فرو کرد خوب هم  سرش

   دمیاز روش کش  یحوصلگ یرو با ب  پتو

 بل خان ...... تن  پاشو

 مهمه .....  حرفم

 داد  رونیب ت یرو با عصبان   نفسش

 

 

 ......حرفم مهمه   حسام

 ... گمیکن راست م باور

 تو جاش نشست  کالفه

 رو که باال آورد و نگاهش بهم افتاد    سرش

 گرده شده بودن ..... چشمهاش

 ؟؟؟  یدیمگه روح د هیتعجب گفتم چ با

 

 بود  ناراحت

  هیچه سر و وضع نیا دیخورش 
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   یعروس  یبر یخوایم

 ها ......  مارستانیب م یریم میدار یدیهمه  به خودت رس  نیا چرا

 

 باال انداختم و کنارش نشستم   شونه

 مگه ..... هیچ خوب

 

 خوشگل باشم ....  رونی امروز با همسر مهربونم برم ب گفتم

   ستی همه آب و رنگ ن نیا به  ازین یهم قشنگ یجور نی تو هم دیگونه ام کش یرو برو دستش

 پاکش کن عشقم   برو

 ..... کرهیدر و پ یب  یپر از چشمها  یکوفت مارستانیب اون

 ام گرفته بود   خنده

 ......  دونستیم یرو عاد یبندو بار یکه ب شه یهمون حسام چند ساله پ نیانگار ا انگارنه

 بود    بیبرام عج هنوزم

 حساسش کرده  بود  نقدریمن بود که ا یماریتو ب   یحکمت چه

 

 رو دوست داشت هر چقدر که سرکش و لجباز بودم اما   رتیغ نیا دلم

 ...... کردیم ممی تسل قتیحق  حرف

 .....  دمیخند

 خوبه ..... کنمی رو کمرنگ م شمیمنم آرا یعشقم تا تو آماده بش باشه
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 تکون داد یرو با شاد  سرش

 از جا بلند شد   و

 

 

 تموم وقت دلشوره داشتم   مارستانیب تو

  زدمیدلم خدا رو صدا م تو

 آب بشه ..... یکه تموم کابوسهام حباب رو شدیم یعنی

 بخونم  ییرو تو بغلم جا کنم و براش الال  ایکه برگردم به خونه و شبها سر لع شدیم

 

   دیخدا صدامو شن انگار

 داشت   دهیعق دکترم

 رو به بهبوده   حالم

  کردمی م تی رعا  دیبا فقط

 سرد و مرطوب   یهوا

 عطر   دیشد یبو

 

 موقع  یب یخوردگ  سرما

 و همه برام مثل سم بودن همه
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  میاومد رونیکه ب  مارستانیب از

 صبحونه خوشمزه مهمون کرد  هیبه  منو

 رو گفتم   ایآرمان و ثر ی هیقض  براش

 بود   یجا خورد و شاک  اولش

   زدیلختش چنگ م یبه موها همش

 همه اصرار داشت   نی ا بگو پس چرا کهی مرت

 ها رو با خودم به آلمان نبرم   بچه

 تو برو حسام من حواسم به خواهر و دخترت هست  گفتیم همش

 

 دراز رو.....  ی  کهیمرت  کنمی م یچ یچشمش دنبال خواهرم بودم امروز پرهاشو ق نگو

 

   دمیخند

 ..... یقربونت برم خوب تو هم بلند حسام

 کرد  نگاهم

   ینکن حالم رو گرفت یشوخ دیخورش 

 رو گرفتم   دستش

   ستیبچه ن گهیخواهرت د  حسام

 ...... دهیم ص یو بد رو تشخ  خوب

 اد یبه نظر نم  یضمن آرمان هم پسر بد در
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   ستی ن یکرد و گفت ِاِاِاِاپسر بد یاخم

 رو باهاش قطع کنم ..... میکه دوست یکردی م دمیو تهد یگفتیم راهیچرا اون وقتا بهش بد ب  پس

 نبود   یاون وقتا آدم نرمال خوب

 ازش نداشتم  یضمن من شناخت خوب در

 حواسش بهم بود ..... یل یخ  کیخونه خانم تاج   یشب تو  مهمون اون

 بد داشت   الیخ کی شوهر تاج  کهی مرت اون

 کرد    هشیبد جور تنب  آرمان

 رنگ غم گرفتن.......   چشمهاش

 .....  یانداز یم ادمیمو به   یرگ یب  یدار دیخورش 

 کردم   نگاهش

مرد امتحانش رو پس   نیهم که سر به راه شده ا هایوتازگ هیقربونت برم فقط خواستم بگم آدم خوب نه
   یتا باهاش سنگهاتو وا بکن ادی داده بزار ب

 کرد   سکوت

 ست داره خودشم ته قلبش آرمان رو دو دونستمیم

 خونه ما تا با حسام صحبت کنه   ادی شد زنگ بزنم و بهش بگم که شب ب قرار

 

************ 
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 برق و باد گذشت   مثل

   دیقشنگ ع  یروزها

 لندن که دل برفها رو نرم کرده بود  یخوب و آفتاب  یهوا

 

 جشن  مشخص شده بود .....  خیتار

 است عقد خو یکه با پدرش گرفت اجازه   یحسام بعد تماس و

    دینگذشته بود که روز جشن رس  دیده روز از ع هنوز

 دیدرخش  یخوشحال بود تو لباس قشنگ عروس مثل فرشته ها م ایثر

   میدیمحضر ثبت عقد که رس به

 

   کردی که تو ذهنش پرورونده بود فکر م یخوب یدست تو دست آرمان به روزها خوشحال

 از عقد   بعد

 همسرش به مسافرت کوتاه رفت   همراه

 نداشت از ما جدا بشه  دوست

  اما

 شد   یراه دیاصرار آرمان رو د یوقت

   شدیبا رفتن عمه تنها م ایلع  دخترم

 گرفت یدرد م شهیهم  ادشیبه  قلبم
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 ره ی رو از مهد کودک بگ  ایبود منو به خونه رسوند و خودش رفت که لع بعداظهر

 

 بود  هنوز چهار بعداظهر نشده  ساعت

 عوض کردن لباسم شدم   مشغول

 صدا خورد   در

 کردم    فکر

 ...... حسامه

 در رفتم و با عجله بازش کردم   یکه تنم بود جلو یهمون لباس مجلس  با

 بود که   نیفکرم ا تو

 رو از دور نشونم بده  ایلع خوادیم

 

 سخته   باورش

 ...... شهینم  ریانگار ته دلمون س میکشیاوقات نفس که م یگاه

 

 ..... میاریهواکم م همش

 ....  رهیبگ یآرامش هیکه ته دلمون  دیشا میها بد هیبه ر یشتریب یکه هوا میدار دیام همش

 ...... میبه راه یک یاوقات منتظر  یگاه

 م ینفس رو مز مزه نکن گهیزمان متوقف شه د میدوست دار رسهیوقتش که م اما
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 کردم و لبهام قفل شده بودن  نگاهش

 لبها تموم بدنم   نه

 بودم   ستاده یا یتو درگاه من

   زدی نم قلبم

   الهیخ  دیشا

 پرواز روحم باشه   دیشا

 شونه هام   یخوشبو و  رها شده  برو یتو موها  دیچ یپ  یخنک بهار باد

 تو مشامش پر شد .... انگار

 

 انداخت و چشم بست   نییرو پا  سرش

 رو پنهون کرد  دارمیاز د نشیآتش  یچشمها

 

 ......  کردی نبود که حرکت م هیثان نیا

   دیبود که جلوتر از وجودم پر کش قلبم

 رفت   و

   کنهی نم یاریکه نبضم  انگار

 بند اومده بود ...... دهزبونمیرو که د یزی کنه چ هیخوب تجز خوادیم  دمیشا ای

 لب زمزمه کردم   ریز  یاز سالها غم دور یو پا شکسته با درد دست

 ......ص
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 ......لح  صا

 

 کرد  نگاهم

 از غم روزگار پر از خط و خطوط شده بودن   گهیکه د یمظلوم و صورت  یچشمها همون

 مرهم دردهام بودن  یروز هیکه  ییها شونه

 

 اومدن ...... یافتاده به نظر م شهی حاال خسته تر از هم  و

 ...... هیابن چه عذاب یریگی چرا جونم رو نم ایخدا

 توان نداشتم  گهید واقعا

 گاه کردم که مانع سقوطم بشه   هیدر تک  ی درگاه یبرو دستهامو

 .....  دنیلرزیم لبهام

 

 

 غمبار بهم زل زده بود  یبا نگاه همونجور

 از هوش برم ممکنه  دینبا

 

 .خواب باشه  .... هیممکنه  اصال

 .......  مهیی تنها یگاه روزها هیو تک  یعاشق یکه روبه رومه صالح روزها  نیباور کنم ا دینبا
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 دادم .... هیبه درتک شتریبه پاهام دادم و دستم رو ب قدرتمو

 

 

 ...... یخودت  صالح

 

 چشمش نم اشک نشست   ی گوشه

   دیکش یآه م چقدر

   سوختیداشت م  انگار

 رو تکون داد   سرش

 گفت   آروم

 .......  یخوب

  یسوال چه

   یخوب گهیکرده م  رانمی و و آشفته

 وجودم آتش گرفته  چطور خوب باشم ..... یوجود تو تو چند قدم  با

که زنده   یتا زمان کردمی و من چقدر اون روزها فکر م  یکنی دورم حلقه م میدستهاتو مثل قد یدار انگار
 منه  ینفسها برا نیام ا

 

 از هم باز شد  لبهاش
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  من

 

 ...... من

 که ........ اومدم

 

 و بس  نیهم

 

   دیکش ینفسهاشو م  نیداشت آخر انگار

 صورتهامون ......   نیب  دیروا وز وانهیدوباره د یسرکش بهار باد

 ی کنی چکار م نجایا تو

 

 چرا سکوت کرده بود ...... دونمیاما نم تی از حرف بود پر از گله پراز شکا پر

 

  الهیبگو که خ  یکه روبه روم شهیباورم نم صالح

 که ....... بگو

 

 رو قطع کرد ........ حرفم

  یتو بود الیخ

 دختر تو دلش برات جا باز کرده  نیگفتم صالح ا یقلبم شد توهم
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 کرده   یک ی اون خودشو با تو  یفکر بد کن نکنه

 از تند باد زمونه  ینترس

 ارته  کن اون

 آخرش   تا

  ید یدرد چاقو کش  صالح

 دلش نشکنه  دتیپنهون کن که خورش  رنجهاتو 

 ارزشت   ینکنه بخاطر جون ب  یوا بد نکنه

 بدست تند باد   یبسپر تویزندگ دیخورش 

 زمونه

 

 بودم   ابونیب تو

 نفسم ....... ایاما به جون لع  یبودن و تنم زخم   یخال دستهام

 رو قورت نه فرو داد با درد ...... بغضش

   امیجون لع به

 به لبهام بود سر بلند بودم که ناموسم   لبخند

 محرمم رو نفروختم  نفسم

   کردمیبهت ثابت م  یدادیاگه تو اجازه م دادم یم  یعسل  یاو چشمها یجونم رو برا من

 ...زمونه ..  نامرد

 سنگدل دیخورش 
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تو دلش  ایدن یاگرچه تنگدست زمونه بود اما برات به اندازه پاهام اومدم بهت ثابت کنم صالح  با
 ثروت پنهون داشت .....

  میتا باهم برگرد  ریدستم رو بگ  دیکه سر بلند بگم خورش  اومدم

 ....  یراه تنهام نگذار تو

   یبترس نکنه

 

 

 به سر تا پام انداخت   ینگاه

 زد و گفت    یپوزخند

 ....... اما

 .... افسوس

   ی توکل فروخت  میمنو به عمارت رح تو

 نبود   ادمی

 .....  ییاونها همخون

 مروتن   یرحم و ب   یرفت که خاندان توکل چقدر ب ادمی

   رهیم ادشونی معرفت

 ...... یچ یعنی یبندی که پا  رهیم ادشونی
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   گفتیکلمه که م هر

  زدی آتش م شتریرو ب قلبم

 اومده بود   زمیه یبا دسته ا انگار

 تن رنجورم   یبرو دیکشیم  تیهر لحظه کبر و

   دندیکشیخجالت نم گهید اشکهام

 ختن یریمحابا م  یب

 

 گفت و گفت و گفت   اون

 دلش چقدر پر بود   یبرا رمی بم

 مردونه اش پنهون کرده بود  ی نهی درد تو س چقدر

.. 

 از اشک   نیسنگ  یاون پلکها پشت

 گله بود  چقدر

 دن یلرزیم دستهاش

 

 و به درددلهاش گوش بدم   ستمیبا  ایو من حاضر بودم تا ته دن کردی خوشو سبک م  داشت

 بودم   حاضر 

 به جونم بکشم  دردهاشو

 شدم فقط بخاطر   میکه تسل نیا
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 قدمها بود   نیهم

 مردونه  یصدا نیهم

 رحم به قول خودش  یب  دیاز دست خورش  یلرزون و شاک یآوا نیهم

 

 نگفتم و اون   چیه

 سکوت کرد   بالخره

 انداخت فکر کردم داره   نییرو پا  سرش

 که نثارم کنه تا دلش خنک بشه  گردهیبدنبال جمله م  بازم

 لرزون   یانگشتها با

 زدود و سر بلند کرد    اشکهاشو

 شده بود    آروم

 

 انداخت   یخونه و سر و وضعم نگاه به

 ؟؟؟؟؟؟  یخفه گفت خوشبخت  ییصدا با

 

 داشتم بگم  یچ

 که ....... گفتمیم دیبا یچ

 

 به روح و جسمش خنجر نزنه   شتریب
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 انداختم   ری از شرم سرم رو بز بازم

 گفت   آروم

 

  یبا چهار قدت خانم بود چقدر

 بزنم  یحرف  خواستمیم

 

 گذاشته بود یبود و به کنار دهی سالها بود که چهار قدش رو بوس دیخورش اما

 

   کردمی دورش م دیبا

   رفتی م دیبا

   دیرس یحسام سر م اگه

 افتاد  یم یتونستم تصورش رو بکنم که چه اتفاق ینم  یحت

 

  کردی کار نم فکرم 

   دیبهت خورش لعنت

 کن   یکار هی

   یفکر هی

 ؟؟؟؟. یاومد یچ یبه عاقبت حرفم فکر کنم گفتم برا  نکهیا بدون

 دم یپر پشتش فهم  یگره ابروها ی از رو نویحرفم دل نازکش رو شکست ا چقدر
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 مشت کرده بود  دستهاشو

   زدمیدلم داشتم خدا رو صدا م تو

 کنه    ریحسام د که

 پنچر شه    نشیماش  خداجون

 ازش بخواد که ببرتش پارک خدا جونم ایلع ایخدا

 

 رو شکست    سکوت

 

 ندارم  یبا تو کار  نترس

   میو نامحرم گانهیسالهاست که با هم ب ما

 نون حالل خورده  صالح

  کنهینم یدست دراز گرانیوقت به   ناموس د چیه

   یبرام سالهاست که تموم شد تو

 صالح   یزدی خوب م چقدر

 یکردیو سوختنم رو تماشا م  یدیکشی م شی با حرفهات خوب دلم رو به آت چقدر

 

 آخرش کارم رو تموم کرد  یضربه  و
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 دنبال دخترم ........ اومدم

 

 گنگ بودن برم   صداها

 

   زدیزنگ م گوشم

   دنیلرزیم لبهام

 رنجورم شروع کردن به سرفه   یها هیتوان از دست دادم و ر گهید

 

 بار   نیسرفه نبود ا نیا

 خنجر حرف آخر صالح بود  زخم

 

 بدم که بد جور سقوط کردم ...... هیدستم رو تک یصندل  نی اول یعقب رفتم و خواستم  برو عقب

 

 بطرفم اومد یکرد با دست پاچگ رانشی خرابم و حال

 

 شد حالت خوبه ..... یچ

 ...  دیخورش 

 بگم من توانش رو ندارم   هیباز هی نیکارو نکن اگه ا نیرو خدا ا تو

 خواست بهم دست بزنه   ینم
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 ...... شناختمیبود و من صالح مهربونم رو م دیمق چون

 دستم گذاشت   ری کاناپه افتاده بود رو با عجله برداشت و ز یکه برو یبالش

 نداشت .... یهام تموم  سرفه

 رو پر کرد  وانیآب رفت و ل  ری ش  بطرف

 عجله به سمتم گرفت   با

 .......  بخور

   دیدستم رو برداشتم و خون رو د تا

 جونش سقوط کردن  یب یاز دستها  وانیقدم به عقب برداشت و ل هیزده   وحشت

 

 تکه شد   هزار

   دیلرزیاسترس م  با

 افتاد  نی زم یخم شدن و برو  زانوهاش

   کردیبه خون تو دستهام نگاه م  رهیخ

 نترس   ستین  یزیگفتم چ آروم

 گونه هاش روان کرده بود  یبدون خجالت برو اشکهاشو

  کردیسرش رو بعالمت تعجب چپ و راست م  و

 باور کنه  دهیرو که د یزیخواست چ ینم  انگار

 

 رو با پشت دستم پاک کردم   لبم
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 دستمال رو بهم بده   زیم یاز رو شهیم اگه

 لرزون چند برگه دستمال کند و بهم داد  یدستها با

 خون رو پاک کردم   و

 حسام تنم رو لرزوند  نی توقف ماش یتو شوک حالم بود که صدا هنوز

 

 زده نگاهش کردم    وحشت

 کرده بود   خی پشتم

  دمیدیبگم مرگ رو با چشمهام م نستمتویجرات م به

   ستیرحم ن  یصالح ب  دونستمیو م دیدرخش ینگاهش کردم ته چشمهام برق اشک م ملتمسانه

 برو پنهون شو   ایرو جون لع تو

 جا بلند شد   از

 لبهام بود که هنوز از خون تر بودند   یاشک آلودش برو  نگاه

  یجون در حال  یبا انگشت به پله ها اشاره کردم و ب  کردیدست پاچه شده بودو به اطراف نگاه م اونم
 شده بود گفتم برو .........  فیکه صدام به خاطر سرفه ها ضع

 

 نکرد   فکر

  دمشیند گهیسرعت بطرف پله ها رفت و د به

 تو کوچه   دیچی پ اینازک و قشنگ لع یصدا

 ......  امیجون منم ب   بابا
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 بسته شدن در اومد  یاصد

 ش ین یلب پنجره بب  ارمتیفردا صبح م دیمامان خسته بود  خواب زم یعز نه

 

   دیخندیذوق م با

 

 گل قشنگم   رهیخنده هات بم یبرا مادر

 من ....... کیکوچ عروسک

   دیلرزیم دلم

 رو بخونه برد   ایبسته شد و حسام لع در

 رو گرفتم که از جا بلند بشم  یصندل ی دسته

 رو نداشتم ...... ستادنیناتوان شده بودم که قدرت رو پا ا اونقدر

 از خون گلو برام درد آور تر بود  دیصالح منو تو اون حال د نکهیا

 

   شدینم ده یاز صالح شن  ییصدا

 بود بلند شدم    یهر سخت به

 باز شد   راه ی ونهیآب رفتم که صورتم رو بشورم در م ری بطرف ش و

 د یپر از خر یبرگشته بود با دستها  حسام

رنگ  یلباس خون آلودم و چهره  دنیبا د کردیبود حال زارم رو نگاه م ستادهی ا یتو درگاه   متعجب
 ام   دهیپر



 د ینبض راه خورش

650 
 

 سست شدن و  دستهاش

 

 خت یر نیزم   یها برو وهیم پاکت

 

 شده قربونت برم .......  یاومد و دستهامو نگه داشت چ بطرفم

 م اشکهامو پنهون کنم  کرد یسع

 سرفه بهم فشار آورد  کمینشده  یزیچ

 

 گفت  یبدور کمرم حلقه کرد با نگران بازوهاشو

 من   یرو بزار رو وزنت

 آروم کرد   یآب صورت ملتهبم رو کم  یکرد تا صورتم رو آب بزنم خنک  کمکم

 مبل نشستم   یبرو

 زد کنار پاهام   زانو

 مشغول خشک کردن صورتم شد و   و

 دهان باز کنه و من رو ببلعه  نینگران حضور صالح بودم و دوست داشتم زم من

 

   نهیصحنه رو بب  نیباشه و ا دنمیدر حال د انهی مخف یصالح حت نکهیا

 دادیم عذابم
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 کرد  نگاهم

   یسرما خورد رونیب یلباس نازک امروز اومد نیبا ا  یاله  رمی بم

   ییایب  رونی ب یتا اطالع ثانو یحق ندار گهید

   برمتیم  نیخودم با ماش یهوس گردش کرد  اگه

   یحرف گوش نکرد میباز ناهار نخور یتو فضا گفتم

 

 بازم زمستونه  گهیتا دو ماه د نجایا

 

   دمیلرز یم

   حرفهاشو

   محبتهاشو

   دنهاشویخر ناز

   دمید یو نم  دمیدیم

  زدی قلبم تو دهنم م انگار

 کاش حسام برگرده خونه  ایخدا

 و خون آلودم  افتاد سی لباس خ ینگاهش برو کردی که صورتم رو با حوله خشک م همونطور

   دیخورش سهی لباست خ یوا

 ...... ارمی ب زی برات لباس تم  برم
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 جا بلند شد که بره وحشت زده دستهاشو نگه داشتم  از

 نگرانشم  ایلع  شیمن خوبم برو خونه پ حسام

 .....  تنهاست

 

 به صورت نگرانم افتاد  نگاهش

 بود......  ستادهیجا ا در

 قلبش گذاشت   یسردم رو برو دست

 فدات بشم یکرد  خی نقدریا چرا

 

 رو تکون دادم  سرم

   ستین  نطوریا نه

   ادیب  ییبال هیهستم االن تنهاست ممکنه سرش  اینگران لع فقط

 به کارهام برسم  تونمیم من

   گمیکن راست م باور

 حسام برو   کنمی م خواهش

 چاقو رو برداره  ایبه اجاق گاز دست بزنه و  ممکنه

 

 راحت    التیخ

 خورم   یپوشم هم داروهامو م یلباس گرم م هم
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 بهم سر بزن  ایب  دیخواب  یوقت

 

   ایلع  شیدلش پ هی به من بودو  نگاهش

 اومد   یبه نظرش منطق  حرفم

 و خم شد تو صورتم   برگشت

 

 

 شد    کیبهم نزد اونقدر

   دمیاز شرم سرم رو عقب کش که

 بهتره  رمی باشه بم دنیاگه صالح در حال د یوا

 

  دیبوس  مویشون یبدور صورتم قفل کرد و پ دستهاشو

 

 انجام نده  یکردم خودمو از تو دستهاش رها کنم تا کار شرم آور تر یسع

 .......  دمیترسیم

 دل نگرانم  گهیبرو د  حسام

 کرد ....  خنده
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   دیخواب ا یامشب  لع طونی ش یاز دستم فرار کن  ییخوا ی برگرده م ایحاال تا پس فردا که ثر گهید خوبه
   کنمیبغلت م  ریدل س هی امیم

 ... ... یفرار ندار راه

 کرده بودن   خیپاهام  کف

   دیقسم بخورم کلمه به کلمه اش رو صالح شن تونستمیداشت که م یبلند و مردونه ا یصدا  اونقدر

 شده بود    شتریب بغضم

 بمونه ...... میدلدار یبرا خواستیوگرنه حسام م دادمیقورتش م دیبا

 

رو هم دست نزن خودم   نهایانداخت و گفت ا نیزم یشکسته برو  وانیها و ل  وهیبه پاکت م  ینگاه
 گردم  یبخواب تا برم کمی  کنمی م زشیتم  امیم

 

 رو تکون دادم  سرم

 ممنونم   باشه

 

   گهیداشت گفتم برو د دیترد  بازم

 در گفت   یرو تکون داد و جلو  سرش

 ها  نمتی بب دهیدارو خورده لباس گرم پوش اومدم

 

 گفتم و اون در رو بست و رفت  یچشم
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   دیلرزیم دلم

  دی شن  یحسام رو نم  یصالح کر بود و صدا  کاش

 

 براش تموم شدم   گهیهر چقدر بگه که من د دونستمیم

 حاضر بودم قسم بخورم هنوزم دوستم داره  اما

 کردم یو در رو بروش باز نم  شکستیامروز قلم پاهام م  کاش

 

 بود و سکوت    سکوت

   میدیکش یهر دو خجالت م دیشا

 داشت ......  دیشا

 م یکدوم قدرت روبه رو شدن با هم رو نداشت چیدونم اما ه ینم

 

 مظلومش نگاه کنم  یکمکم کن بتونم تو چشمها ایخدا

 برام سخت بود    کردی داشت االن چکار م نکهیتصور ا یحت

   دمیلرزیبود و از سرما م سیخ  لباسم

 باال رو نداشتم که لباس بردارم  یرفتن به طبقه   یرو اما

 

   دمیچشم بستم تا فکر کنه خواب  قطف

 زانو ها گذاشتم .....  یتو مبل جمع کردم و سرم رو برو پاهامو
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   دمیپاهاشو شن یصدا

 اومد  یم  نییاز پله ها پا داشت

   آروم

   آروم

 ذره ذره داشت   انگار

 گذاشت یراه نفسم م یقدمهاش پا برو با

 

 قطع شد   صدا

 سرم بود  یباال ایخدا

   کردمیاز نگاهش رو چطور هضم م شرم

   کردی نگاهم م داشت

  دمینفسهاشو شن یصدا

 

 ....... یماریب تو

 

 بلند کردم   سر

 شدم  رهی به خون نشسته اش خ یبه چشمها و

 اون خون باشه    حیداشتم که توض یچ

 رو تکون دادم  سرم
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 .......نه

 

   یگیدروغ م چرا

 

 و نگاهم کن  ری سر تو باال بگ دیخورش 

 

 توام   با

   یماریب تو

 

 ..... دونمیم

 سخته  هیماریب هیخون و اون سرفه ها نشونه  نیا

 

 ....... تو

 شدم  رهیبه دستهاش خ   یچشم ریز

 

 شده بودن  دیکه سف دادیشده بودن و اونقدر محکم فشارسون م  مشت

   دیرو فهم  لرزشم

 کاناپه و پتو رو بروم انداخت  یبرد برو دست

 



 د ینبض راه خورش

658 
 

  میباهم حرف دار  یل یخ ما

   ستیوقتش ن االن

  یونیرو بهم مد  یحاتیتوض هی تو

 به

 تو رو ازم گرفتن  یو با نامرد یکه کنارم بود ییو قداست روزها  عظمت

 جون خودت   به

 ...... گذرهینم  صالح

 

   یستین  ایو همراه لع ییکه تو تنها نیا

 تنهات گذاشت و رفت  کهی که اون مرت نیا

 

 انداخت   نییرو پا  سرش

 با تاسف تکون داد   و

 ؟؟؟؟   یکن ی م یدلسوز یک یبرا یصالح احمق دار یا

 بلند کردم   سر

   کردی نگاهم م داشت

  ی رحمانه رهام کرد یچطور ب رهی م ادمی همش

 

 جنس شد   بد
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 ........روزگارت تقاصه  نیا دمیشا

 

   دیکش ری ت شتریب پشتم

   کردمی نم  رونشیالل  شده بودم چرا ب چرا

 دم یخریزخم زبونهاشو به جون م چرا

 

 سکوت و سکوت ...... دوباره

 

 آه من بود  یکه باال آورد یتا آخرش بگه خون  ومدیدلش ن  دیقورت داده بود شا حرفشو

 

 گفتم  لرزون

 بهت داد  یرو ک نجایا آدرس

 زد   یپوزخند

 پدر زن  سابقم گرفتم  از

 

 گرد شدن   چشمهام

 نداشتم   باور

 ......  بابا

 ی دیرو نمک پاش  دیچرا زخم دل خورش  یکرد نکارویچرا ا بابا
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 کردم   نگاهش

 داد  ادامه

   دارشید رفتم

 بود که باورکنم   یو ناتوان تر از اون  ریپ

 بود که دلم رو لرزوند اونقدر افسرده و مغموم  زدیقدمهاش به سرو طعنه م یکه استوار یمرد

 تو اونم ......  رفتن

 حرفش رو خورد   دوباره

 م یهم من و هم پدرت شکست یعنی

 

 مونده بود  رهیداده بود و به روبه رو خ  هیتک  واریمغازه اش به د وارید کنار

  یو بگم که به دختر نامردت بگو صالح دلش برا  رمیاش رو بگ  قهیبراش سوخت رفته بودم تا  دلم
 دخترش تنگه .....

 اون دلتنگ تر از من بود   دمید اما

 گفت   آروم

 پسرم تو حقته دخترت   برو

 ی نیگوشه ات رو بب  جگر

 

 بهم داد و گفت   یکه براش فرستاده بود یسروته یب  یخونه ات رو از کارت پستالها آدرس
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 پسرم  قهیآدرس دق نیا

 برو و دخترت رو بغل کن   یراه رو به جون بخر یاگه شده تموم سخت یحت  برو

 طرف منم بغلش کن و عطرش رو به جون بکش  از

 

 انداخت و گفت   یقدم به طرف در رفت و برگشت و به حال زارم نگاه  چند

  نمشیبودم که بب  اومده

 نظرم عوض شد  اما

 

 رمیگیپس م   کهی و دخترم رو از بغل اون مرت جنگمیچنگ و دندون م  با

 

******* 

 

 ...... صالح

 

 داشتم ازش فرار کنم   یرو محکم پشت سرم بستم انگار سع در

 اون نگاه نگرانش   از

 گناهش   یمظلوم و ب  یچشمها از

 خودم متنفر شدم   از

 حرفهام ......  از
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 کرد ی کشنده م ییبه سرما ل یاشکم رو تبد یو دونه ها خوردیسرسختانه به صورتم م باد

 داشتم ..... درد

   سوزوندیکه به روح و جسمش زده بودم داشت منو م ییشترهایکنم زخم ن  فکر

 دل نازکش زدم  نبود   یکه  برو یهمه زخم  نیا قیال دیخورش 

 

 بهت صالح ......  لعنت

 ی ات رو نگرفت  ختهیزبون افسار گس یجلو چرا

 

 رفتن ندارن  یارایشدم هنوزسر در گم پاهام  هری خ  یزیدر به  چ  پشت

 مونده  رهیبه خونه با شکوه روبه روم خ  نگاهم

 قبل   یقیدقا

   دمیرو د  دخترم

 بود   یعذاب چه

 لحظه بود   نی برام هم ای آخر دن انگار

 کردم ی داشتم نگاهش م دیخورش  یاتاق خونه  یاز پنجره  من

 

 رو تو هوا تکون داد  کشیکوچ ی شد اون دستها ادهیپ

 ...... رهیعطر تنت بم یبرا  بابا

 تو بغل دشمنم   دیدو
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 روح و روانم ....  یکه سالها شده بود خوره  یتو آغوش کس  دیدو

 

 گذاشته بود که حس کردم   میزندگ رانگری و یشونه ها یو عاشقانه سر برو اونقدرساده

  زنی ریسرب داغ تو گلوم م دارن

  زدی مرتب به سر و صورتش بوسه م یو اون عوض کردی م ییبابا بابا چه

  غیرو ازم در یهمه  سال چه نعمت نیکه تو ا دمیرو که باز کرد و دخترم رو با خودش برد تازه فهم در
 کرده 

 دختر منه   اون

 داره  انیمن تو رگهاش جر  خون

  رمی گیحقم رو پس م من

 از وجودم تو غربت رها شده   یا تکه

 برش گرددنم دیبا

 

 دخترکم تو آغوشش بخواب رفته  دمیخونه که خاموش شدن فهم یبرقها

   دیلرز دلم

 پدرش نبود   اون

   کردیدخترم رو نوازش م  تن

 برگ گلم  دختر
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 بابا گفتنها حق من بوده نیهمه  سال ا نیا ایخدا

 

 شمیم نمعذاب تمو نیو از درد ا ادی نفسم بند نم چرا

 

 بکنم  دیبرزخ بودم که واقعا چه با  یو من تو دوراه  دی جوش ی تو رگهام م خون

 

  ینامعلوم و درد یو حاال با حال گذاشتمیبراش عمرم رو تو تبق اخالص م  یبود که روز یسرم زن  پشت
 داد  صی تشخ شدیمهربونش م یکه از چهره 

  شی سر زندگ ییچه بال خوامیعسلش رو به دهانم دوخته بود که م یروم نشسته بود و چشمها روبه
 و روبه روم   ارمیب

 ........ دخترکم

 که  کردی م یزندگ یعمرم در کنار کس  تموم

   د یقتل پدرش رو کش ینقشه  یروز هی

 ره یگیمرد آروم م نیکوچکم در آغوش هم یایحاال لع  و

 

   کیتار ابونیدو نفسم تو خ نیب ستادهیا من

 که خودشو رسوا نکنه  زنمیم  بیو به قلبم نه زنمی گره م مشتهامو

 ......  زیدرست شد همه چ دیصبور باشه شا کمی

 ...... دیشا
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که قرار بود انجامش بدم فکر   یگشتم و تو خلوت خوب به کار یبرم دیاما با ستیبه رفتن رضا ن دلم
 کنم

 

   کنمی تند م قدم

   رمیفاصله بگ  ونیایاز اون کوچه و خ کمی خوامیم

 

 

   دیشا

 .....  شونشیپر یموها

 پر فروغ و عسلش   یچشمها

 رو فراموش که نه ......  فشی لرزون و لط یدستها اون

 در پس خاطراتم گم کنم یکم

 

 داشتم   شی در پ ادیز ادهیپ راه

 راه و جاده مهم نبود  اما

 داشتم  ازی قدمها ن نیآرامش روحم به ا یبرا من

  چرخونمیرو تو گلو م  بغضم

   زهیخوام فرو بر  ینم و

 روحش   ی سرد و ب  یو آدمها بی کشور غر نیتو  ا اونم
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 شهینم دایتو چشمهاشون پ  یاومدن و عاطفه ا اینگاه کردن بدن یهر کدوم انگار فقط برا که

 

   فشرمیم شتریلحظه ازش گرفتم تو مشتم ب  نیتلفنش رو که تو آخر شماره

   یپر از التماس ازم خواست قبل از هر کار  ینگاه با

  می با هم صحبت کن  کمی

 ........ دیهر دومون خوب بود شا یصحبت برا نیا

 

 

 ارم یمجهولش درب  ی سر از زندگ تونستمیم

 

 کجام   دمیرفتم که نفهم  اونقدر

نوشته بودم   یرو که توش اقامت داشتم رو داخل کاغذ یتل آدرس ه ارمیب  ریگ یتونستم به تاکس  فقط
   نیکه راهم رو تو ا

 گم نکنم  گانهیب  نیسرزم

 دادم و راه افتاد  نشونش

   یاز مدت بعد

   دمیرس

 بودم و گرسنه  خسته

 کژالم بود یاز اون دلم تنگ صدا شتریب اما
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 هتل قرار گرفتم  شخونیپ کی کوچ زی پشت م یفور

با اشاره بهش فهموندم    کردینگاهم م  جیفهمم گ یهستم و زبونش رو نم بهیبود غر دهیکه فهم یمتصد
 تلفن بزنم   خوامیکه م

 چشمم گرفت   یپرداختم جلو یم دی چقدر با قهیاستفاده از تلفن رو که هر دق یها  متیق ستیل یفور

 تکون دادم واون نگاهش به ساعت بود و تلفن رو برداشتم   سر

 د یچ یاز چند بار تالش بالخره بوق انتظار تو گوشم پ پس

 

 انداخت   یقلبم رو به لرزه م فش ی لط یصدا آرامش

   یخودت  زمیعز صالح

   دمیکش  قیعم  ینفس

 هستم  خودم

 تر   دلتنگ

 صدات بودم  دنیمنتظر شن شهیتاب تر از هم  یدل تر و ب  خسته

 

   دیخند

 چند ساعت قبل رو با آرامش کژال بشورم   یکردم ناراحت یآروم کرد و سع یصداش دلم رو کم نمک

   زمیعز

   شدیم یاگه نداشتمت چ  نفسم
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 !!!! امیدن ینبود اگه

 

 شد    آروم

 برات سخته    دونمیباش م  خونسرد

 کنارت   دهینفسم پر کش ی خودم رتیتو صالح پر غرور و غ  یخوددار باش  دیبا اما

   میردا ازی بهت ن  بیو پسرت عج من

  ایدن نوریکه چندجفت چشم عاشق ا  ریدر نظر بگ زوی چ هی یدیانجام م یهر کار خوامیازت م  فقط
 متتظر به راهتن  

 و پسرت و مادرت ....... من

  یگفت یباشه بهم چ ادتی

 ........ رمی با فکر جلو م کژال

 

 ......... آره

 

 رو شکستم    سکوت

 زم ی عز آره

 

   دادمیپول مکالمه  م یکل  دیمدت با نیهم  کردمی زود قطع م دیبا

 صدا برام پشتوانه بود تا فردا   نیهم
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 قطع کنم   دیبا گهید زمیعز کژال

 تمرکز کنم کمی دیبا گمیرو بهت م  ممیتصم فردا

 

 بوسمت از دور .......... یم

 

 

 چشم براهه........ شهیبرات هم کژال

 

 بود    یجه شبامشب  برم یبا نفسم به اتاقم پناه م  یاز خداحافظ بعد

 کهنه که سر باز کنن درد دارن  یزخمها چقدر

 داشتم  نهیتو راه س یخفگ   احساس

 

 

 

 . دمیامشب دوباره قاتل جون و ناموسم رو د من

  فرستادی هاش م هیبود و عطر موهاشو تو ر  دهیرو سخت به آغوش کش یک یکه  یحال  در

 

 ...... شدیو خون آلودش م   دهیرنگ پر  یو قربوت صدقه لبها  کردیم یرو پرستار گهید یکی و
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 برخورد ......  رتمیامشب به غ چقدر

 تو آغوش اون ......... دیخورش  دن یشکست با د پشتم

 

 بود تو آغوشم  نیروز محرم تر  هیبود  بی غر  نکهیاون با ا آخه

 

 مگه من چقدر توان دارم  ایخدا

 

   ادیبرنم  یاز دستم کار چرا

 .......  دمیشا ای

  زم ی امروز حسام نامرد رو بهم بر تونستمیم من

کرد به زن و فرزندم و اونها رو تصاحب   یاش رو پر از آشوب کنم .همونطور که اون دست دراز خونه
 کرد 

 

 چشمهاش مهارم کرد چرا

 

 ؟؟؟؟  چرا

 تو گلو ..... فیضع ینگاه پر از التماس و ندا اون

 سبک فکر کنم   یال ی و صبح با خخوابم ببره  دیشا بندمیم چشم
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  شدیم امامگه

 دم صبح مثل مرغ پرکنده  تا

 .....رفتم ... راه

 .......نشستم

   کردمی رو نگاه م  رونیاتاقم ب  کی کوچ یو از پشت پنجره  دمیکش آه

 

 

 

  یقیاتاقم تنها موس یپنجره  رونیب  یروانیسقف ش  ریچراغ ز زیج  زی ج یخلوت و صدا ابونی خ  سکوت
 همراهم  بود تو دل شب

 

زدم  فقط چند لقمه صبحانه   رونی بود از هتل ب ازدهیاستراحت کردم  ساعت  یصبح بود که کم  کینزد
   وفتمیخوردم تا از پا ن

 حرف داشتم با ....... یکل  امروز

 

 و شماره تلفنش رو تو دستم فشردم ...... دمیتلفن رس یباجه  نیاول به

 

 

 داخل بود  یکس
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 کردم   صبر

 اومد   رونی ب و

 تو صدام رو پنهون کنم   یکردم اون مهربون یو سع دمیکش یکه شدم آه داخل

 .......هیجد  ممی تصم دیفهم ی م دیبا

 

 از چند بوق برداشت   بعد

   دیصداش پا که نه تموم تنم لرز دنیسست عنصر بودم با شن چقدر

 زدم   بیخودم نه  به

 ممنوعه هست   هیصالح اون زن برات  یهو

 باشه خوادی که م یسر و همسر داره هر کس االن

 

 بستم و کژال تو نظرم اومد   چشم

 دلم قرص شد .......  و

 

 گفت الو .......  دوباره

 

 بعدش سکوت   و

 ....... ییتنها دیخورش 

 سالم ....... آره
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 ........ سالم

 

 بپرسم حالت چطوره و ......  خواستیم دلم

 کرد   یدست شیپ اون

 ؟؟؟  یخوب

 

 ...... خوبم

 نمت یبب دیبا

 

 کرد   مکث

   دارشیو منه سست عنصر مشتاق د کردی فکر م شنهادمیبه پ داشت

 جون ببخشم   خدا

 ست یخودم ن  دست

 

 که بهت آدرس بدم    یشناسینم یشهر رو بخوب   نیمحزون گفت تو که ا یهمون صدا با

 

 مین یگروببیمن همد یخونه  یتو ییایب  بهتره

 

 افتاد  ادمی  دوباره
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 و اتفاقاتش   روزید

 ....... اما

 کرد   لی حرفم رو تکم  خودش

 گرده   یبعد اظهر برم   حسام

 امروز تو مهد تا ساعت شش هست  ایلع

 

 دوستش تولد گرفتن   یچون برا 

 گرده  یبرنم  ارهیرو بخونه ن  ایهم تا لع حسام

 شدم ......  یعصب

 

 

 زد   شیحسام دلم رو آت شبیحرکت د ادی

 

 

  

  دیبوس  یدخترم کرده بود  تند م یگلو ری رو ز  سرش
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 دخترم رو داره نه ؟؟؟؟  ینامرد قاتل هوا اون

 نه  یتو هم هواشو دار یچ تو

 بودم  یادی من و خودم بودم که برات ز یزندگ نیا

 رو کنترل کنم رتمیتونستم خشمم، حسرتم ، و غ  یچرا نم دونمینم

 

 کرد  انیعص  دوباره

 

 تو گوشم  دیچی شد  و دوباره صداش پ ساکت

   یمرد بود تو

 .... ی و غرور داشت رتیغ

 .... یکرد یفداکار

 چشم و رو   یب  دیخورش  نیحق ا در

 ..... یبر  شیجونت پ  یتا پا   یتونیم  یعاشق که باش یداد ادیبهم  تو

 

 گرفتم  ادیازت درس  من

 شعار بدم  خوامینم  صالح

   ادیدلت به رحم ب  خوامینم

 دخترت   دنید

 دخترت حق توعه ......... بردن
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   دونمیبهتر م خودم

 ....... نه یزم یآدم رو  نیتر یمنطق  دیکن خورش  باور

 

 بگذره   کمی بزار  اما

 ....  بزار

 باجه رو لرزوند   یها شهیش   ادمیفر

 تا چقدر   یک تا

 چند سال   تا

 شد   تموم

 ناموس دخترم رو در آغوش بکشم  ی ب کهی اون مرت یمن جا تونستمیکه م یدوران

 نامرد ....  اون

   دیلرز صدام

 انداخت و صدام رو خفه کردم  روزیخون د ادیوقفه اش منو  یب  ینفسها یصدا

 

 م یروبه رو حرف بزن ایب  صالح

 

 دونم چرا برام سخت بود  ینم

 بودم  ستادهیدر خونه اش  ا یکه حرکت کرد جلو یقبول کردمتاکس اما
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 منتظر بود   انگار

 باز شد  مهین در

 تند کردم و داخل شدم  قدم

 

 بود  ستادهیروم ا روبه

 که شرم دارم از نگاه کردن   دونستیم

 سرش انداخته بود    یشال برو هیبه تن کرده بود و  دهیپوش  لباس 

 روبستم در

 

 سکوت کرده بود  نهی نگاهش به زم ری که خطا کرده و شرمنده سر به ز یدانش آموز مثل

 

 کرد  نگاهم

   میباال صحبت کن   بهتره

 جوابم نشد و بطرف پله ها رفت   منتظر

 من پشت سرش   و

 

 چقدر بدبختم   ایخدا

 بود   ختهیر رونیاز پشت شال ب موهاش

 تو دستهام بود و آرامش روحم ....... یصاحبش بودم و اسباب باز یروز هیخرمن صد افسون که  اون
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 خت یریعطر تن منو بهم م  نیا

 

 استغفراهلل گفتم هیدلم  تو

 

   دمیآخر س یپله  به

   یخوریم یچا

 

 بودم   تشنه

 

 آب ..... وانیل هی نه

 داشت   کیکوچ خچال ی هیاتاقش  یتو

 نم یگذاشت و اشاره کرد بنش زیم  یکرد و برو یخال  وانیآب خنک رو تو ل  یبطر

 

 به درختان شد رهی پر فروغ و عسلش خ یتازه کردم و خودش رفت پشت پنجره و با چشمها  ینفس

 

   یچکارم داشت  خوب
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 و نگاهم کرد   برگشت

 .......قول  هیو   خوامیفرصت م ازت

 

 کردم   نگاهش

 بود   یجد

 و ادامه داد  ستادیسرم ا یو باال برگشت

 ؟؟؟ ییخوایرو م ایلع

 

 !!! یسوال احمقانه ا چه

 کردم مسخره وار ...... نگاهش

 دنش ی از من دزد نجاشمیا تا

 

  یتکون داد حق دار سر

 توام   میتسل من

  یدید ینامرد

   کترهی گردنش از مو بار دیخورش 

 شدم  رهی چشمهاش خ به

  میهم بود یجا بلند شدم و روبه رو از
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 بود  رانیو دلم

 

 رو کنترل کردم و مشتهامو بهم فشردم   خودم

  شدیم  نییاش با استرس باال و پا نهیتند شده بود و س  نفسش

  کنهینگاهم م ترسهیکه تو تله افتاده و م  یمثل گنجشک  دمیخورش 

 منو ببخش   ایخدا

   دمیخورش 

 کنم نکنه خطا کنم نکنه خودمو ببازم   یرو چرا فراموش نم   تی مالک میم نیا

 مظلوم ...... یچشمها نیا

 

 قدم به عقب رفتم تا نترسه ..... هی

 ترسش سوخت  یبرا دلم

 

 سوال ازت دارم   هی

   رهی دخترم و تو رو ازم بگ یکمکش کرد چرا

 د یخورش یبهم بدهکار  ایجواب رو تا محشر و اون دن نیکنم ا فکر

 

  دنیلرزیهاش م شونه

 ...... من
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 .......م

 بعد سکوت  و

 

 تکون دادم  سر

 جوابت رو بدم    بزار

 صالح دست تنگ بود  چون

 بود .......  زی و ناچ ریفق

 ......  زهیرو که حسام توکل برات درست کرده به پاهات بر یتونست  قصر ینم

 

 

 

 فرهنگه ..... یسواد و کم سواد و ب یب هیالح ص چون

 پسر عموت تو فرنگ درس نخونده  مثل

 تونست برات جواهر بخره  ینم

 صالح ....... چون

 کم آوردم   نفس

   دیلرزیاون م و

 بود  نیچشمش به زم  و
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 شدیآب م ادهامیبار فر  ریز و

 

  یدار حق

 چشم و رو بود  یب  دیخورش 

 

 خون آلودم دوخت   یرو به چشمها  نگاهش

   خوامیوقت م  کمیدخترت رو بهت برگردونم فقط ازت   خوامیم

 روح مادرم   به

 بود  زی چقدر برام عز  یدون یخوب م  خودت

 

 زدم ........  یپوزخند

 

 سال  هی  ییخوایوقت م چقدر

 سال  دو

 سال  ده

   دیکن خورش نگاهم

 توام .....  با

 شد   تموم

   یجوون 



 د ینبض راه خورش

683 
 

   عمرم یروزها

 حسرت گذشت   با

 ....... یدرد دور با

   یدون یسخته بخوام باهات مجادله کنم خودت خوب م برام

  کنمیراه نرفته رو دارم تو ذهنم مرور م  من

 مبارزه با حسام توکل ممکنه شکستم بده    دونمیسخته م دونمیم

 تالشم رو بکنم   دیبا اما

 دخترم نباشم    یشرمنده   یروز هی تا

 ........ شبید

   دییبو  یو م دیبوس  یبرگ گل دخترش رو م  یدستها گانهیب هی یصالح سوخت وقت  قلب

 ........ دیبا

   دیحرفم پر ونیم

 

 ........ یخوریم شکست

 

 حرفش رو دوباره تکرار کرد   نیا نانیچشمهام زل زده بود و با اطم  تو

   یخوریشکست م   ایجون لع به

  یقدرت و ثروت حسام رو ندار تو

   یموفق بش دونمیم دیکمک داره که بع یآشنا و دوست برا  گانهیب  نیسرزم  نیکه اون تو ا اونقدر
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 شهر وکالت کارهاشو بعهده داره  نیو باهوش ا کی هیپا یوکال نیاز بهتر یکی

 و من ......... زدی کامل حرف م  نیقی با

 

 رو رقم زده بود و افسوس ...... ینوا سوخت که جبر زمونه براش سرنوشت تلخ  یصالح ب  یدلم برا ته

  قتیحق فرستادی م رونی که داشت کلمات رو از دهانش ب ی رحم   یبا تموم ب دیبود و خورش یخال دستم
 گفت یرو م

 

  دادمیبه راه حلش گوش م دیبا

 بردم   یشون یپ ینشستم و دست برو یصندل   یبرو

   زدیفکار تو ذهنم اضافه شده بود و قلبم از استرس حرفهاش تند م به هجوم ا یبی عج سردرد

 روم نشست  روبه

 

   قتهیحق هیهمراه منو توعه  نکهیهاش و ا  یبا تموم تلخ گذشته

 نگاه کن   ندهیآ به

   کنمی کمکت م من

 

 

 رو قطع کردم   حرفش

 ؟؟؟؟.  یچطور
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 روز بهم فرصت بده  چند

  کنهی فکرم کار نم  االن

 با توام   من

 خودم   یبرا نه

   میروز ببخش هی نکهیا دیام یبرا نه

  دهیما سالهاست به بن بست رس یرابطه  چون

 

   قتیحق  نیا میحق توعه و من تسل ایلع نکهیو فقط بخاطر ا فقط

  یرو دار یفداکار نیاما تو ارزش ا نمشینتونم بب گهی اگه تموم عمرم د یحت

 

 .... دمیخند

 بود   مسخره

 

   یکنی هاتو خرج صالح م یخوب یدار

 به سر تا پاش انداختم  ینگاه

   یکردی کارو م نیا یاون موقع که محرمم بود کاش

 توکل........  خانم

 لبخند به لب روستا  دیخورش 
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 نبود؟؟؟؟؟ یکی باهم  دلت

  یبود و رهام کرد ای

   دیوقت نگرفتم خورش چیسوالم رو ه  نیجواب ا چرا

 ......... هان

 

 کرد  منگاه

 از جا بلند شد   و

 ؟؟؟؟ یمن عاشق نبود یچون اندازه  یدرکش کن  یتون  یوقت نم  چیجواب تو قلبمه و تو ه هی

   یعصب دمیخند

 که نگران شد   یطور

 انداختم و برگشتم بطرف پله ها   ی جا بلند شدم و با خشم تو صورتش نگاه از

 ؟؟؟؟؟  یچ یعنیعشق  یمونده بفهم  یلیحاج رحمان خ دیخورش 

 

 اول  گذاشتم   و رو بهش ادامه دادم  یپله  یبرو پا

 

  

   یروز فقط دو روز مهلت دار دو

پشت سر تو خودم    یاگه همه پل ها یحت  کنمی تالشم رو م تی من نها یکن یکار یاگه نتونست  بعدش
 کنم  رانیو
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 خلوت بود    ابونیانداختم خ رونی به ب ینگاه

 بطرف هتل برگشتم  ریخلوت سر بز یرو ادهیپ یدر رو باز کردم و از گوشه  یفور

 

***** 

 

 د یخورش 

 

 مه آلود   یپنجره  نیاز پشت ا امشب

 تنها گذاشت     میزندگ  یرانیو یازم دور شد و منو ته دره  ریکه  سر به ز دمیرو د یمرد

 و رفت   دیحرفهاش برام خط و نشون کش با

 ارزش شدم  ینگاهش بهم فهموند که چقدر براش ب  با

 

   کشمیکه م یآه

 سوزونه ی تا مرز جنون م خودمو

 

   دمینفهم

 حسام و دخترم رو   اومدن

   دمینفهم
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 آفتاب رو   غروب

 

حال   نی و در ع رانگریو یکنار پنجره به ته جاده و سرنوشت نامعلومم زل زده بودم که دستها فقط
 د یکش رونی ب الی منو از خ شی دوست داشتن

 

 کردم   نگاهش

 پنهون بود امشب ........ یمشک  یذوق تو اون چشمها چقدر

 

 وار مست کننده بود  وانهیبتن داشت و عطرش د  کیش  یلباس

   رونیب  دهیکش ی کی مردونه اش منو از ته تار یقو یمحکم بغلم کرد که فکر کردم با دستها  اونقدر

 بود   رهیبهم خ  نگاهمون

 شده خانمم   یچ

   کردمینگفتم فقط ساکت نگاهش م  چیه

مردونه اش گرم   یام  بود که حاال اونقدر پشتم به بازوها  رانهی و حق کیکوچ یزندگ  رانگریهمون و نیا
 نکنم  یکس چیه یدوست ندارم برگردم بعقب و فکرم رو آشفته  یشده که حت

 

بودم  خودشو جا کرد و   رونی ب یاشاکنار پنجره ام  که نشسته بودم و محو تم کی مبل  کوچ یبرو
 دستهاشو بدور بازوهام حلقه کرد و سرم رو نوازش داد  
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 ........ خرهی پدر دلسوز که ناز دخترش رو م هی مقل

 

   یزن یچرا حرف نم  یافسرده ا نقدریچرا ا دیشده خورش یچ

   یبهم نگاه کن  رهیدرشتت خ  یبا اون چشمها ی طور نی هم ییخوایم

   یدونیکه م خودت

 همه جوره اون چشمهارو دوست دارم  من

 

  

 صورتش رو به صورتم چسبوند و ادامه داد  بعد

 لبخند ......  با

   هیگر با

 اخم ........ با

 دختر جون   یهمه جوره بامزه ا تو

 

   یزنی حرف نم آره

 

 کردمی بود که ساکت نگاهش م  نیبخاطر هم دی داشتم شا انتی حس خ  دمیکش یم  خجالت

 

 رو نگاه کرد    رونیو خودش هم ب دیکش یآه
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 عشقم  یدار حق

 یاجازه ندار یو دخترت که حت  ت ی حسرت وار به خونه و زندگ ینگاهها نیخالصه شده به ا  تی زندگ
   یبش کشینزد

   کردی رو کنکاش م فمیدست ظر یای رو تو دستش نگه داشت و با نگاهش داشت زوا دستم

 محزون و نگاه سرد کجا   یچهره  نی شاداب و گل سر سبد روستا کجا و ا دیخورش 

   دونمیم

 منه   ریهمش تقص  دونمیم

 حسامو نابود کنه ........ خدا

 کردم با حرفش  وحشت

 لبهاش گذاشتم  یدست رو برو یفور

 نکنه .......  خدا

 

 لبهاش نشست   یبا حرفم برو یکمرنگ  لبخند

   یبه حرف اومد  بالخره

 انداختم   ریو بزر  سرم

 امروز از اول صبح حالم خوش نبود  ستیتو ن  بخاطر

  کردیبه دهانم نگاه م ینگران  با

 دوباره ........ نکنه
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   اوردمینترس خون باال ن  نه

 حرفهاست    نیپوست کلفت تر از ا دیخورش 

 رو با حرفم سوزوندم ..... دلش

 تر شدن    چشمهاش

 سرم رو تو بغلش گرفت   و

 .....و ...نگ نویا گهید

 وقت  چیه

 

   دمیکش رونی دستم رو از تو دستهاش ب آروم

 ناراحتت کردم   دی نگاهش کردم ببخش و

 انداخت و گفت   رونی محزونش رو به ب  نگاه

 خوب بهت بدم   یبودم خبرها اومده

 د یخورش یزد شی نه آت  رانیرو و حالم

 

 لبهام بنشونم  یبرو یزورک یکردم خنده ا یسع

 گفتم  یو با شاد دم یاصالح شده اش رو بوس صورت

   ببخشم

 حرف بزن   حاال

 بشنوم   خوامیم
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   دیکش یآه

 به اجبار نخند  بخاطرم

 

 باال انداختم   شونه

 گرفتم  میتصم  رونیب  ادیاز اون حال و هوا ب نکهیا یبرا و

 به سرش بزارم   سر

   ی هر جور راحت باشه

 اصال ....... خوابمی م رمیم منم

 ....... سوزهیحال گرفته شده اش نم یتعجب نگاهم کرد که دلم برا با

 

 

   نیرو نگه داشت و گفت هم  دستم

 

 

 ........ نیشونه باال انداختم هم یتفاوت  یب  با

 

 

   خرمی نازتو م امیحاال م یکه چ یکرد فکر

 ........واال
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 ..... کنمیم  تشیدارم اذ دیگرفته بود  فهم حرصش

 

 پاهاش نشوند و شروع کرد به قلقلک دادنم  یو به سرعت رو دیرو کش دستم

 

 

 نقطه ضعفم بود و بلند بلند گفت    نیبدتر نیا

   یختی منو بهم ر یصلوات  پدر

 برم بخوابم   یگیم حاال

 ی که غش کن دمیقلقلکت م اونقدر

 

 نفسم بند اومده بود گهید

 گرفتم کلک بزنم تا از دستش خالص بشم  میتصم

 سرفه   شروع کردم به و

   ترسوندیم  شهیحسام رو هم نیا

 چندماه کابوسش بود   نیتو ا سرفه

 ..... دیاز ترس پر رنگش
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 کرد و دست به پشتم زد  رهام

   یاله  رمی بم زمی عز  دیببخش یوا

 

 ام گرفته بود    خنده

 کردم پنهونش کنم که متوجه شد  یسع

 رفتم   نیی به سرعت از تو بغلش فرار کردم و پا و

 اومد  بدنبالم

  رسمی حسابتو م  خورشد

 ...... بخدا

  می که خسته شد میدیپر ن ییدو اونقدر باال پا هر

  می کاناپه رها شد یبرو و

 بودن   ختهیر  یشونیپ یقشنگش برو یموها

 دستم صافش کردم   با

  زدی نفس م تند

 دنبالت بدو بدو کنه  یچطور رمردی پ نیا یگینم  یدختر تو جوون آخه

 

 بودم    دهیرس  پمیامشب به ت مثال

   میبزن یگشت هی  میدنبالت باهم بر امیب

 ...... دمیخند
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 ؟؟؟؟؟؟  یچ  ایلع پس

 کنارش   یبرگرد دیبا گفتم

   دیدخترکم مثل فرشته ها خواب نه

 تو تولد دوستش ورجه وورجه کرده بود که  اونقدر

 خوابش برد   یورف  میدیبه خونه رس یوقت

 

 کردم   نگاهش

   دیبچه ام شام نخورده خواب یعنی

   دیخند

 ......  زمی عز چرا

 مهمون باباش بود  امشب

 شام   رونی ب  بردمش

 رو ازش گرفتم   نگاهم

   گفتیچقدر لفظ بابا رو عاشقانه م رمی بم

 منجالب  نینجات از ا یبرا  دیرسیبه ذهنم نم یراه چیمن ه و

 

   میکنار هم باش یچند ساعت هی امی و گفتم ب دمیبه خودم رس  بعدش

 

 و گفت   دی به شکمش کش یدست
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 خانم خونه   یهم که برام نپخت   شام

 ....  دمیرو گز لبم

 رو نداشتم  یکار چیاز رفتم صالح دل و دماغ ه بعد

 سخت بود  برام

 

 انداختم   نیی رو پا سرم

 

   زمی عز د یببخش

   کنمیآماده م یزی چ هیبرات  االن

 نم یو وادارم کرد بنش  دیرو کش دستم

 

   ستین  یازین

  میخوریهم م یزیچ هیدور دور  میریم ی ساعت  هیبپوش  لباس 

 انداختم تو فکر بودم   نیی رو پا سرم

 خوب بود   رونی ب شدیم خوب

 راحت حرفهامو بخش بزنم  تونستمیم

 

 مینشسته بود نیبعد هر دو تو ماش  یقیآماده شدم و دقا  یفور

 زد و نگاهم کرد  یلبخند
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 خانم خانمها   میکن شیآت

 

 

 تکون دادم و راه افتاد  سر

  میگشت یزود برم   دیبا

 

 خونه توقف کرد   کیرستوران نزد هی یجلو   حسام

 گذاشت و در رو برام باز کرد   بیرو تو ج  چشی خنده سو با

 

 پرنسس  دییبفرما

 

  میرو بدور کمرم حلقه کرد و وارد رستوران شد دستش

 نگران دخترکم بودم  زدی شور م دلم

 

 کردن بود  یمادر ایکار دن نیآخ که سخت تر  

 

 

  ترسوندیکلمه منو م نیا و

 حسام بهش ...... دیشد یو وابستگ ای از لع ییجدا
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. 

 

 چکار کنم   ایخدا

 عذاب و سوختنم   یتو دو راه من

 

 باشم  یکردم همراه خوب  یسع

 

 بسازم    یبراش شب خوب دنیحرف زدن و خند با

 بعد از گفتن حرف دلم حسام غصه دار خواهد شد  دونستمیم

 

 تنها بود   ا یخونه لع میبرگشت زود

 

 شدم   ادهی در پ یجلو

 کرد  نگاهم

 ........ زمیتو خونه عز  برو

 

 ...... شتیپ  امیخونه بزارم ب  نگ یرو تو  پارک   نیماش 

 تکون دادم    یرو بعالمت منف  سرم

   این گهید زم یعز نه
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 تنهاست .......  ایلع  برو

 االن دو سه ساعته که تنهاست   نگرانشم

   شمیپ ایمهد ب  شیکه برد صبح

 خوندم ینگاهش خواستن  و بودن در کنارم رو م تو

 

کردم   نشیغمگ یبه چهره  ینگاه نشیماش  یشدم و از پنجره  ادهیاز سر اجبار .......پ یبود ول  میتسل
 بره ی وگرنه خوابم نم گهیو گفتم بخند د

 لبها نشوند و گفت   یرو  یلبخند تلخ و کج  

 راحت شه ........ المیتو خ   برو

 

 فرستادم و وارد خونه شدم ....... یرو تکون دادم و براش بوسه ا سرم

 از پنجره بهش بود  نگاهم

 نشستم ....... نیزم یبرو نهیآوردم و همون جا کنار شوم رونیخونه شد لباسم رو ب وارد

 

کرده بودم که فکر کنه امشب بهم خوش گذشته که خودم هم باورم شده بود   یبراش نقش باز اونقدر
 که گذشته .......

 

 ........ اما

   کشهیاز غم رو بدوش م  یکوله بار شهی که هم یاز دل افسوس

   کنهی م یآور  ایبهش  دیاتفاق جد هی گردهیسر و تهش م ی ب  یو زندگزمان که آدم  بدنبال آرامش ت اون
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 ........ که

 باشه  یآه خال هی یو تو گوشه گوشه ات جا یکه زخم بخور یاومد ایبشر تو بدن ینکن  فراموش

 

 بفرستم ....... رونیهق هق دردهامو ب تونستمیبخصوص که تنها شده بودم و م خواستیم هیگر دلم

 

 رو فکرم نداشتم ..... یو من کنترل  ختنیریم نی زم  یآروم برو اشکهام

 راه چاره معامله با حسام بود    تنها

 

 ؟؟؟؟؟  یخودم چ اما

 دلم مرور کردم   تو

 رو به پدرش سپرد    ایحسام قبول کرد و لع  میاومد دیخورش 

 ؟؟؟  یچ  خودت

 ؟؟؟  ییای جگر گوشه ات کنار ب یبا دور  یتونیم ایآ

 

 کار من هم تموم بود ...... ای ه سوالم وجود نداشت بدون شک با رفتن لعب یجواب  چیه واقعا

 هم داشتم یمگه راه چاره ا اما

 

  میو تسل ارهی فرود ب میسر تسل کنهی مز مزه م یکه تو زندگ   ییاوقات انسان مجبوره با تموم دردها یگاه
 سرنوشت خودش باشه 
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بکشه و با خودش   رونیبود ب دهیکه کش یی ها یبرگشته بود تا دخترش رو از ته تموم بدبخت صالح
 ببره 

 زدم ی سوختم و دم نم ی م  دیوسط من با نیا

 

  نهیشوم یاغوا کننده  یو خودمو تو هم مچاله کردم که همون جا کنار گرما ختمیآروم اشک ر اونقدر
 خوابم برد 

 

 شدم   داریصاف شدن از خواب ب یتو کمرم برا یبا درد  صبح

 

 داشتم   شیرو در پ  یسخت  روز

 بودم  یم یقو دیبا

 

خوردم و منتظر کنار پنجره و    یزیچ هیلباسم  ضینبودم اما بعد از مرتب کردن خونه و تعو گرسنه
 دخترکم نشستم  دارید

 شده بودم    زیخ  سحر

 بود  می هنوز هفت و ن  ساعت

 هشت صبح بود   ایمهد لع وقت

 

 مونده بودم که تلفن زنگ خورد  رهی خ ابونیخ به

   برداشتم
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   یداریب عشقم

 

   دمیخند

 ؟؟؟  ینی بی از پنجره منو م یدار

 مردم  زن خوشملو چشم کنن ... ترسمیخوشگله  از کنار پنجره دور شو م آره

 

   دمیخند

 سر به سر عمه ات بگذار برو

 ......... رمردیپ

 

 گفت و ادامه داد  یآخ

 افتاد  ادمی  رمردی پ یگفت یوا یوا

 باعث شد  یک ی شبید کنهیدکتر تموم تنم درد م خانم

 شم    یفن ضربه

   یمعالجه ام کن دیبا

 دوباره   دمیخند

 حرفهامو داشته باشه ؟؟؟؟؟ یاجبار هم شده فقط بخندم تا آمادگ یاز رو یحت  خواستمیامروز م انگار

 ...... یف یرو حر لهیقب هیکلک بزنم به تخته تو  برو

 جونم بلند شد   ایلع یاونقدر بلند که صدا دیخند
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   ییبابا

 شد   رمید گهید بدو

 

 گرفت   شی قسم بخورم قلبم آت  تونم یم  دیچ یصداش تو روح و تنم پ  دنیشن  با

 گناه مامان.......... یب  یایلع

 

 برام دست تکون داد ..... شهی صبح از پشت ش   امروز

 

 

  گهیم  یزیداره در گوش حسام چ دمید

 بسته   یبرات  خرگوش  ییخوشگلت که بابا یقربون اون موها  مامان

 ..همه سال ... نیکه چرا کم بغلت کردم تو ا رمی میم من

  ینگهت نداشتم تو آغوشم گم بش  شتریب چرا

   دیدرخشی مثل ماهش م صورت

  زدی مهدش دلم و چنگ م  یفرم سرخ آب  یلباسها

 که تموم شد   حرفش

 شد   نیفرستاد و سوار ماش  یو از دور برام بوسه ا دنیدو خند هر

 کنارم........  گردهیدادکه برم دیچشم بست و نو کردیکه حسام بادخترم مثل پرنسس ها رفتار م الحق
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 ظهر تنها بودم   تا

 با کار سرگرم کردم  خودمو

 گشتن  یو آرمان برم   ایثر غروب

 کنند   یما زندگ یام تو خونه  نهی قرنط انیشده بود تا وقت پا قرار

 بودم   خوشحال

 رو داشت  ایلع یدلسوز هوا یمثل مادر ایثر

 

 ناهار خوشمزه براش درست کنم  هیگرفتم  میتصم

 پلو بود  یسبز عاشق

   گرفتیتازه م یبرام سبز شهیهم

 بار تموم شده بود   نیا

  دایتوش پ یو مال هر کشور یفروشگاه بزرگ بود و از هر جنس  هیکه  ابونیو تا سر خ دمیپوش  لباس 
   دمیسرک کش شدیم

 دست و پا کردم و به خونه برگشتم  ییزهای چ هی بالخره

 

   دمیدر که رس یجلو

 پارک شده بود  نشیماش

 در رو باز کرد   مهیرو داخل قفل بچرخونم که سراس  دیکل خواستم

 برافروخته بود و نگران   صورتش
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 بالخره زبونش باز شد    دهایخر دنیاز سر تا پا بهم کرد و با د ینگاه

 

 

 

 ..........یبود کجا

 

  

 اش زدم بره کنار........... نهی و دست به س دمیخند

   یکنیدستهامو بازم سوال م ین یبیم

 بود .......  یعصب

 

 نگاهش دنبالم کرد   با

  دمی خریبرات م  یدار ازین ی چ  یگفتیبهم م خوب

 آشپز خونه گذاشتم  زی م یرو برو  دهایخر

 هم دارم   یرو ادهیپ  کمیبه  ازیمن ن حسام

 خونه    نیتو ا دمیپوس

 نبود    شهیچرا مثل هم دونمی مبل نشست نم  یبرو

شده   رهیخ  نیزم  یرو زیاز م یو به گوشه ا نواختی م یضرب آهنگ عصب نیزم  یبا پاهاش برو مرتب
 بود 
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   کردی فکر م یکه غرق افکارش به موضوع انگار

 نشستم   کنارش

   زمیچته عز حسام

 و تو صورتم نگاه کرد  برگشت

 

 از نگاهم بفهمه ........ خواستیجواب سوالش روم انگار

 صورتش گذاشتم  یرو رو دستم

 وحشت   با

   سوختیرو فاصله دادم داشت م دستم

 داغ بود  صورتش

  یسرما خورد  زمیعز چته

 سکوت و سکوت   بازم

خنک آماده کنم که مهلت نداد و مچ دستم   زیچ هیجا بلند شدم و تو همون حالت گفتم بهتره برات  از
 رو گرفت  

 صورتش    یدستهاش قدرت داشتن که منو خم کرد برو اونقدر

 گرفت  دردم
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 کردم و گفتم  یاخم

 چته حسام ........... آخ

 

 رسه .........سوالش رو بپ دیترسیقفل شده بودن م لبهاش

 کردم دستم رو از قفل انگشتان مردونه اش برهانم   یسع

 رهام کرد و آروم گفت   اون

 ......... نیبش

 

 افتاده  یاتفاق  هیباروم شد  گهید

 که خالف انجام دادن وحشت داشتم  یچرا مثل کسان  دونمینم

   انتیحس بد خ هی

 راه دادن صالح به خونه بهم دست داده بود  از

 دونستم یتصوراتم بود نم نیا  دیشا ای

 

 کرده بود   خی پشتم

 در پنهان کردن استرسم داشتم گفتم  یکه سع ییصدا با

 افتاده حسام   یاتفاق

 کرد  نگاهم
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 تر شد  کیو نزد کینزد

 که تو صورتم بود ........ اونقدر

 

 

 

 تموم وجودم رو فراگرفت و نا خودآگاه ازش فاصله گرفتم  ترس

 

  ومدیحرکتم خوشش ن  از

 تر از سر تا پا بهم انداخت   قیعم  ینگاه

 د یپرس یسوال یلبهاش به سخت ونیم از

 

 ؟؟؟؟  یکنی م یرو ازم مخف  یزی تو چ دیخورش 

 

 کمکم کن   ایخدا

 حدسم درست از آب در اومد  نکهیا مثل

 بودبرده   ییبوها هی حسام

 

 بهش گزارش داده باشه ........ یممکنه  اومدن صالح بخونه رو کس  یعنیهمه جا آشنا داشت  اون

 کردی آشوب بپا م دیفهم یداشتم اگه م نیقی
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 و پامو جمع کردم و ادامه دادم  دست

 حسام   یگیم یدار یچ معلومه

 کجاست   حواست

 

 ؟؟؟؟؟یدی شن  یزی چ یدیرو د یکس   یحرف بزن  دیبا تو

 

   دیموهاش کش یال یبود دست  یعصب

 داد ....... هیبه کاناپه تک  و

 اش گذاشتم ....... نهی س یدر اومدم و سرم رو برو یدر دوست از

 نفسهام بود یضعفش فقط خودمو و صدا نقطه

 

 لوس کردم و اون دستش رو بدور سر شونه هام گرد کرد   خودمو

 بودم   یدستت رو فشار دادم تو فکر حرف کس د یببخش

 کردم   هشنگا

   یزن ی حسام چرا واضح حرف نم  یچ یعنی

 ده یشن یخواست انگار اعتراف کنه چ یبست نم  چشم

 

  رسمی خودم حسابش رو م ستین مهم
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 به لبهاش بود   نگاهم

  دادیبهم فشارشون م   یعصب

 گفته  یزیچ  یبگو کس خوب

 

 رو ورانداز کرد    رونی جا بلند شد و پشت پنجره  ب از

 شده   یرفتم حسام بگو چ کنارش

 کرد  نگاهم

 ها ........  هیاز همسا یکی

 ..... خوب

 داد  ادامه

 

 

 کردم   یروز بورس سرکش  متیبه ق نکهیرو به مهد فرستادم بعد از ا ای که لع صبح

 

 

 برات تنگ شد   دلم

 بهتره تا زمان از  دست ندادم برگردم کنارت   گفتم

 جلو اومد   دید نیکه منو در حال پارک کردن ماش یبغل  هیهمسا خانم
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 گفت   و

  میمهمون داشت هیغروب  روزید

 تعجب نگاهش کردم  با

 ........  گهیم ونیدلم گفتم هذ تو

 

 تکون دادم  سر

 گردن  یخواهر و شوهر خواهرم غروب برم محاله

 

 و اون مرد آرمان نبوده  شناسهیو گفت آرمان رو م دیخند

 

 تنم نشست   یبرو یسرد عرق

 کمکم کن .... ایخدا

 شو بهم گفت   یمشخصات ظاهر یفکر کردم و گفت حت کمی

 

 

 

   ییبلند قدو چهار شونه با موها بای مرد تقر هی 

 و مرتب شده ...... کوتاه
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 اومده  رونیاز خونه تو ب  که

 ؟؟؟؟؟ دیدید  یگفتم چه ساعت بهش

 فکر کرد و گفت هول و هوش ظهر  کمی

 

   زمی فرو نر ری دستم رو بگ ایخدا

 

 

 

 ها ......  هیهمسا یتمدن غرب زده و خاله زنک باز ته

  شدینم  باورم

 بود   دهیصالح رو د یکس

 بودم .   مستاصل

 

 شد   کمینزد

  گشتیتو نگاهم م یزی دنبال چ و

 ...... دیخورش 

 کردم  خیو انگشتهامو پنهون کردم که نفهمه  چقدر  دیلرزیم دلم
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   یکنی نم یرو ارم مخف یزیکه چ تو

 کرده باشه دستم رو پشتم پنهون کردم   یکه دزد یبود و مثل کس نییپا  سرم

 چونه ام و سرم رو باال برد ریبرد ز دست

 آروم گفت   و

 ....... هوووم

 نبود  تی شمهاش عصبان چ تو

 نبود   خشم

  تونهیطوفان پنهونه که م   هیاون نگاه آروم  یپس پرده   دونستمیامام

 رو در هم بشکنه ...... زیچ همه

 شده بودم حساس تر  هم شده بود   مار یب  یکه از وقت مخصوصا

 رو پنهون کردم ...... بغضم

   یترسونیمنو م  یدار حسام

 ........ چیفهمم که ه  ینم یزی حرفهات چ از

 

  شهینگاهت آشوب م نیدلم با ا 

 

 

 گفتم  رفتمی باال م یکه به طبقه  یرو گرفتم و دستش رو با حالت قهر کنار زدم و در حال   شیپ دست

 کردم که ناهار مورد عالقه ات رو درست کنم  دی بگو رفتم برات خر منو
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 دروغ گو   گهیطلبکار م دهیاز راه رس  آقا

 ؟؟؟؟؟  یپرس یچرا م گهید یباورم ندار خوب

 حواسم بهش بود    دمیآخر رس یکه به پله  همونطور

   کردینگاهم م که

و خودم رو پشت در پناه   دمیکش نیی پا شدیباز م  ابونیاتاق کوچکم رو  که به طرف خ   ی رهیدستگ
 دادم 

   ایخدا

   زدیبا شدت هزار دور م قلبم

 نفسهامو اگه پشت در باشه نشنوه یلبهام گذاستم تا صدا یرو برو دستم

 

 رفت   ابونی باز و بسته شدن در اومدو اون به خ  یتصورم صدا  برعکس

 کردم   بشیتعق یپنجره دزدک  گوشه

 بود   ابونیخ یبه کمر نگاهش به انتها دست

   تی گردنش رو ماساژ داد ودر نها پشت

 شد و رفت  نیبه ساعتش کرد و سوار ماش  ینگاه

 

   دمیکش  یراحت  نفس

 .....عبور کرده بودم   میمانع زندگ نیاز بدتر انگار

لرزون   یکردم با دستها دایرو که صالح اقامت داشت پ  یهتل یرفتم  شماره  فمی عجله بطرف ک با
 شد یم شتریتماس گرفتم و منتظر بوق هر لحظه استرسم ب 
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 کار دارم  یکنم که با چه کس یل هتل حا رشیاز افراد پذ یک یکه موفق شدم به  یاز مدت بعد

 

 تماس رو به اتاقش وصل کرد و   اون

 رو بدست گرفت   ی گوش  تی در نها صالح

   دیکلمه گفت خورش کی فقط

 

 

 شد    یمن بغضم با  لرزش صدام از تو حنجره ام خال و

 ........ صالح

 

   یخوب   دیپرس نگران

 افتاده   یاتفاق

 

 

 با پشت دست پاک کردم   اشکهامو

  یکه وارد خونه ام شد دهیتو رو د  روزیها د هیاز همسا یک ی بدبخت شدم  صالح

 اگه حسام بفهمه شهیو رو م  ری ز میزندگ
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  قمهیدونم چرا فکر کردم رف  یکرده بود نم  سکوت

 و غمخوارمه ....... دوست

 زد و دلم بدرد اومد   یپوزخند

 غوله به زنش شک کرده آقا

 

 به خشم شد  لیتبد ماسترس

 

 ؟؟؟  یکردیبه زنت شک نم  یبود تو

 و گفت   دیکش ینفس  آروم

 چشمهام ازم گرفتنش و مال خودشون کردن ...... یجلو

   زدمیتو تب و کابوس دست و پا م  یوقت

 عقد نشوندن ...... یسر سفره  بردنش

 

 رو بردند و حسرتش سالهات به دلم مونده   دخترم

 جز تاسف ندارم  یزیتو چ یمن ته دلم برا خانم

   یبا شوهرت حرف زد یکرد  چکار

 اومده ای لع یکه بابا یگفت

 ؟؟؟؟؟؟ یگفت

 ی که فقط تا فردا مهلت دار یدونیم
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 هامو   به سخره گرفته بود دلم خون شد  ینگران  نکهیا از

 

   دمیکش یآه

بخاطر گذشت    یکشیو پشت تلفن برام خط و نشون م  یکه االن سر پا هست یدانیتو چه م و
 بود   دیخورش 

 

 

 و غربت  بر من چه گذشته یدور یسالها ن یدر ا یدانیتو چه م و

 

 که کردم کار دلم بود   یبر سرش نداشتم کار ی گفتن وجود نداشت من منت یبرا یزیچ

 قصد ....  رو داشت   یشدم که روز یاحساسم پا گذاشتم  و زن مرد یبرو

 و دخترش رو طلب کنه  ستهیروبه روم با یو بعد از سالها دور ستهیصالحم سر پا با تا

 

  گفتمآروم 

 رو قطع کردم   یو گوش دمیبهت خبر م فردا

 اومد   ینم  هم به کمکم هیگر یحت گهید

 داشتم  واریبه د  ازیسر پا موندن ن یبرا  شتریب من

 فلج شده باشم   انگار
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 دو مرد   انیم

 ...... یمرگ من در مقابل هر طوفان  شیپ یگری و د یجوان  یروزها یعاشق و دلبسته   یکی

 راهم رو به کدوم طرف بکشم   ایخدا

 

 افتاد  نهیبه آ چشمم

 بود نه ....... دیچاره خورش  یو ب   لیآدم ذل نیا

 

 حرف زدم  نهیخودم تو آ با

بکشه  تیحصار بدرو آزاد   تونستینم یپابند چیو ه یبود  انگریاون روزها که سرکش و عص  بدبخت
 تموم شد ....... 

 و با خودت چند چند ......  ییایدن یکجا حاال

 پشت دستم اشکهامو پاک کردم  با

 

   امیکرده بودم با خودم و دن لج

 درست کنم  یزی ناهار چ یبه آشپز خونه برنگشتم که برا  گهید یو حت دمیتختم دراز کش یبرو

 شدت سر درد بخواب رفتم  از

 

 چشم باز کردم  یچقدر گذشت اما وقت دونمینم

 تو مشامم  د یچی پ  نیری عطر ش هی
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 باز  کردم   چشم

 بود   ایثر

  کردی تخت نشسته بود و صورتم رو نوازش م ی کنارم لبه  یمهربون  با

 عروس  خانم ....... یگفتم  برگشت یپر رنگ شد و با خوشحال  لبخندم

 

 م یرها شد گهیذوق تو بغل همد با

 

 

  

   خواستیآغوش آشنا م هیدلم  چقدر

 

 

 گوشش کردم   کیلبم رو نزد دیگونه ام رو بوس ایثر

   یخوب

 آقا داماد خوش گذشت   با

 انداخت و لپهاش سرخ شد   نییرو پا  سرش

   دمیخند

 ....... دمیگونه اش رو کش و

   زمی دلتنگت بودم عز یلیخ  یاومد خوش
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 بودند رو پس زد و گفت   ختهیصورتش ر یکه برو موهاشو

 بودم   ایدلتنگ تو و لع منم

   یدیجام بلند شدم و گفتم تازه رس از

 و گفت آره   دیخند

 نمی تو رو ب  خوامی گفتم اول م دیدر رس ی که حسام جلو نیهم

 

   زمی گرفتم و گفتم ممنونم عز دستهاشو

 ها رو آرزو دارم ..... نیبهتر برات 

 خوشگلت ...... یبچه ها ندهیخوش کنار آرمان و ان شااهلل در آ ییروزها

 

 رفتن خواست ...... یکنارم موند و بعد اجاره  یمدت

  اومدنش دلم قرص شد با

 بهش عادت داره   ایلع دونستمیم

 

 جبران کنم  تی تو زندگ یشکل قشنگ تر هیو  یروز هیلطفت رو در حق دخترم  نیا دوارمیام ایثر

 از جونم دوستش دارم   شتریبست و گفت منم ب چشم

 گرده کنارت   یحسام برم گهیامشب د از

 هست  ای حواسم به لع خودم
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 ....... ییبعد رفت و من موندم و تنها یکم

 

 خودم لج کرده بودم قاطعانه ....... با

 خوردن غذا رو نداشتم   ی حوصله

 و دوباره به تختم برگشتم ........ دمیسر کش ریش وانیل هی

 ........  دتریجد یمرحله  هیوارد   میو زندگ شدیآشکار م  زیشب عمرم بود فردا همه چ نیبدتر امشب

 

 دوباره بخواب رفتم اما خوب بود  یک  دونمینم

  شدیخواب غفلت باعث م نیا

 دردهامو فراموش کنم تموم

 

 که برگشته خونه  دمیاومدن تختم فهم نیی شب با پا  یها مهین

 نکرد  یحرکت گهیو د  دیپتو خز ریصدا ز یب

 

 داشتم   یگناه و خفگ احساس

 

 اتاقم رو ببلعه  یتموم هوا خواستیانگار حسام م  ایخدا

   دارمیکه من ب یعنینفسهاش آروم و شمرده بود  یصدا
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 ما وجود نداشت جز سکوت  نیب  یزیچ و

 

 جا بلند شدم که پنجره رو باز کنم   از

 

   نییکنارتم برم اتاق پا  یگفت ناراحت آروم

 تکون دادم   یرو با شرمندگ سرم

 شد یتموم م دی نرفته بود و حق داشتبا  نیشکش از ب هنوزم

 ......دل شب بهتر بود . تو

   دادیبه حرفهام گوش م دیفرار نداشت با راه

 تازه جون گرفته ام رو ....... ی ونهیکنه آش رانیکه و ومد یصبح صالح م فردا

 

 نشستم   کنارش

 داشت پلکهاشو باز نکنه ...... یسع هنوزم

 

   دمیکش یقیبستم و نفس عم  چشم

 ........نبود   بهیغر هی

 

 صورتش مانع کرده بود رو برداشت و تو دل شب نگاهم کرد  یرو که برو دستش
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 که قرار بود بزنم وحشت داشت    یاون هم از حرف انگار

 انداختم  ن ییمن سرم رو پا حاال

 کمکم کن ....... ایخدا

 بود  نجایصالح ا  روزید

 

 شد   تموم

 از پشتم رونیب  دمیخنجر رو کش انگار

 

 نام صالح ....... دنیشد با شن زی خ  میجاش ن تو

 

 دادم  ادامه

  خوادیبرگشته و دخترش رو م اون

 صالح بود   دید  هیکه زن همسا یکس

 

 قسم به روح مادرم ........ زیساعت عز ن یبه هم ایبه جون لع  ستی من ن بخاطر

 کاره موند  مهیلبم گذاشت و حرفم ن یبرو دستهاشو

 

 قورت داد و روبه روم نشست   یدهانش رو به سخت  آب
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 زده بود    خشکش

 کردی م یداشت حرفهامو تو ذهنش هالج  انگار

 

 کلمه نگفت   کی یحت

  ترسوندیمنو م  شتریب نیا

 

 بازوهاش   یرو با ترس گذاشتم برو دستم

 .......... حسام

 

 هنوزم تو خلسه افکارش بود دیصدامو نشن  انگار

 

 مرد تو دل شب سکته نزنه خوبه   نیا ایخدا

 رو داره   یبراش حکم چ  ایلع دونستمیم

 

 چیبدون ه کردی که تموم قد براش خدمت م یک یدخترک کوچ دیبازوهاش قد کش ونیکه م یدختر
 ........  یشرم
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 پدر خالص و مخلص بود ....... هیدخترکم  یاگه حسام توکل بود برا انشیدور اطراف یبرا اون

 دادیاکراه انجام م  یبدون ذره ا شویشخص یارهاکه ک اونقدر

 

 چشمهاش کردم   کیصداش زدم و صورتم رو نزد  دوباره

   دادیهاشو فرو م هیداشت گر دیشا

   حسام

 بزن   یرو خدا حرف تو

 بگو   یزیچ هی

 نترسون ...... منو

 رو باال آورد و نگاهم کرد   سرش

 وقته ؟؟؟؟ چند

   دمیتعجب نگاهش کردم حرفش رو نفهم  با

 تکرار کرد ...... دوباره

 دی چند وقته خورش گفتم

 

 ؟؟؟؟؟  یرو تکون دادم چند وقته چ سرم

 

 زد  شی رو آت  امیحرفش دن  با

 



 د ینبض راه خورش

726 
 

 ؟؟؟؟؟  دیرابطه دار یوقته با هم پنهون  چند

 

 قفل شد  فکم

 برق به پشتم وصل کرده بودن   انگار

 رو نداشتم  یاعتماد یب نیا توقع

 

 ...... زنهی نگاه گله مندم بهش فهموندم داره تهمت م با

 ...... یگ یم یدار یبفهم چ دمیحرفو نزن من خورش   نیتو رو قرآن ا حسام

 

   کردیداشت طلبکارانه  نگاهم م هنوزم

 

 ها شروع کرد به راه رفتن تو اتاق ......  ونهیجا بلند شد و مثل د  از

 کردن   هیو شروع کردم به گر دیلرز دلم

   یبهم  شک کن یحق ندار تو

 ........  حسام

 

  ستادیلحظه ا هی

 قتلم رو بکشه ....... یامشب نقشه  نینکنه هم دمیترسیداشتم از حرکاتش م  گهید ایخدا
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   مردمینداشت اگه م اشکال

 ت ناروا بزنه ......حق نداشت بهم ته  اما

 

 رو خدا فکر بد نکن ....... تو

 حرفم تموم شه  نگذاشت

 بازوهام فشار داد و با خشم گفت    یبرداشت ودستهاشو برو زی خ بطرفم

  دیحرف نزن خورش  نقدریا

 تمرکز کنم  بزار

 

 دستش رو پس زدم   تی عصبان با

  چرا

 نزنم   چرا

 نگم  چرا

   یزنیبهم تهمت م یدار تو

   ادیاز تصورش هم دلم بدرد م یحت

 

 

 ...... دیخند

   یگفت یزودتر بهم م دیبود با نیا ریغ اگه
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 تونم درک کنم   یرو نم یکرد یکه پنهون کار نیا

 

 خونه ات ...... میتو حر یراهش داد  یبه چه حق تو

 بازوهامو تو حصار دستهاش فشار داد  شتریب

 با توام ...... دیخورش 

 

 تموم بشه  زیامشب وقتش بود همه چ زمیباعث شد فرو بر ادمیفر

   میزندگ یها رانهیو یاومده بود که برو  صالح

 بسازه  ونهیآش

 

خواسته اش  دمیفهم ی م دیبود با ختهی من تموم فکرم بهم ر رهیاون برگشته حقش رو پس بگ  چون
  هیچ

 منم  دزد

 شو   یکه همه هست ییتو دزد

 ....... یناموسش، دخترش رو به تاراج برد زنش،

  میشرمسارش باش  دیبا

 ......  نویا بفهم

 

 رها شدن و سر تکون داد   دستهاش
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   دیکشیداشت برام خط و نشون م انگار

 ستاد یقدم بعقب رفت و در جا ا چند

 

 کرد   زمزمه

 ...... نیختیبرنامه هم ر زیهمه چ یبرا پس

 

   برگشت

 خون بودند  یکاسه  چشمانش

 ....... یک

   یقراره تمومش کن یک

 ....... ششیپ یبرگرد ییخوایم

 

 جا بلند شدم و دستهاشو تو بغلم نگه داشتم ...... از

   کردیحرکاتم نگاه م به

 

 

 من تموم شده است  یقربونت برم صالح برا حسام

  کنمی خواهش م  نویا بفهم
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که تب هامو ، دردهامو به   یبرام بدون کس گهید یچون زندگ یشد میدوستت دارم تو همه زندگ من
 ارزش نداره ...... یذره ا دیخریجون م

 

  یو ترکم نکرد  یزمان که با دردهام خو گرفت اون

 ....... میهمه زندگ یشد

 

 

 و حرفهاش شک نکن ........ دیبه خورش کنمی م خواهش

 

 آروم شد   یکم

 ....کرد ی باورم م د یقرارش جا دادم با یب  ی نهیس یرو برو سرم

 

 د یبا

 خشکوندم  یشک رو تو دلش م ی شهیر

 

   ختنیر راهنشی پ ینداشتن و برو ستادنیتاب ا اشکهام

 آروم شد .....   نفسش

   میبدورم حلقه کرد و هر دو در سکوت دل سبک کرد دستهاشو

 از دستم بده  ترسه یمحکم نگهم داشته بود که انگار م یطور
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 حصار اسارت رو نداشت  نیاز ا ییقصد جدا گهید دیخورش اما

 

 لب با هق هق مثل بچه ها زمزمه کرد   ریز

 تو رو جون خودت .......  دیباش خورش   کنارم

 

 

 بلند کردم   سر

 لبهاش گذاشتم  یرو برو دستم

   کنمیوقت رهات نم  چیخدا ه به

 کفتر جلدت شده  دیخورش 

 انصاف  یب

 

 تکون داد  سر

 

 دادم .... ادامه

 

 ..... ونهید یشک دار بهم

 اش بلندم کرد  و دستهاشو بدور صورتم حلقه زد و تو چشمهام نگاه کرد   نهیس یرو از
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 بازور بدستت آوردم  آخه

 از تو چنگ صالح ربودمت   من

 ....... یشک نکنم که هنوزم دوستش دار طور

 

 ......  یتکون دادم بعالمت منف سر

 

 بهت ثابت کنم که باورت بشه   چطور

 

 و گفت   دیکش یآه

 بشه   یتالف یی جا هی یروز هیکه  ینگران  ی کنی م یبد یوقت

   کنمی لحظه با خودت هم قسمت نم هیرو  تو

 شد   ایاز مرز جنون برگشته تا تن تبدارت دوباره اح حسام

 

 شبها و روزها پشت در اتاقت   چه

 گذاشتم  واریو سر بد ختمی اشک ر تیرنجور یبرا

   دمیدستت نم از

 نفسم شهی تموم م یاگه بر چون

 

 که نگران گم کردن مادرشون باشن   ییبچه ها مثل
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 داشته بود  نگهم

 

 

 خواستم باورم بشه  ینم

  یدینا ام تی در نها دیشا اما

 بود اعتماد حسام رو جلب کنم ..... یکاف شدیدرست م  یخوش   یداشت به خوب زیدل شب همه چ تو

 بشه  ای به رفتن لع  یراض و

 تصورش قلبم بدرد اومد  با

 

 بگذره   ایکنم که از لع میحسام رو تسل خواستمیم

 ؟؟؟؟؟ یآخه پس من چ  اما

 

 هزار سال گذشت   یهر دو مون به سخت یشب برا اون

 

   میکه ساعتها در موردش حرف زد میبخواب رفت یوقت

 صالح قرار بدم   طیکردم حسام رو تو شرا یسع

 صالح بگذاره   یخواستم چشمهاشو ببنده و خودش رو جا ازش

 رو حس کنه  دهیکه صالح کش  یدرک درد و
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  گفتم

 یاز فرزندش گذشت کنه حسام  اون تشنه  یدیرو د یپدرصالح بتونه از من بگذره اما تابحال  دیشا
 و آغوش فرزندشه دارید

 

   دادیشده بود و به حرفهام گوش م  آروم

 حرفهام نداشته باشه  یقانع کننده برا  یجواب  یکه حت  اونقدر

 

 ....... هیج ینوع مرگه تدر هیبراش  ایکه دل کندن از لع زدندی م ادیمهربونش فر یچشمها ته

 

 کرد  رانمی و و دیسوال پرس هی

 

 ؟؟؟؟؟  یگذریاز دخترت م  یچ تو

 

 خودم شکستم  تو

بودم که   یمن م نیصالح ا د یشا  ایسوختن و خودم و خودش و  نی ب دیسخت باشه اما با دیشا 
 خاکستر بشم ......

 

 از سوختن بهمراه داشت   یشتریغمشون برام درد و رنج ب  یذره ا دنیکه د  یکسان ونیم

 

 بون غمهات   هیسا شمیرو به جون بخره خودم م  ای لع ییجدا  شیبسوزه دلش آت دیخورش 
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 مامان ....... یایلع

 

گرفته اش تموم   شیبلکه روح و جسم آت ست یزنده ن گهیمامان د یاگه بر گمی نم یو به کس خندمیم
 ......... زنهی رو گول م انشیاطراف

 چقدر ظاهرش پر از آرامشه و اما ...... که

 

   زنمی م ادیفر من

   ستین  ی......مشکل خوبم

 دورنم داره ....... ینشون از شاد خندم یکه هر لحظه م دی نیبب   دییایب  دینی و دل صد تکه ام رو بب  دییایب

 ....... یلعنت نهیری وقتها دروغ چقدر ش یرو شکستم چون بعض  قتیحق ی نهیآ و

 

   کنمیمردونه اش پنهون م یو صورتم رو تو دستها دمیدرد قورت مرو با  بغضم

 ...... بندمی چشمهامو م و

 ....... ه یموشک باز میقا انگار

 ...... پرسهی داره و با نگاه محزونش دوباره م یرو از رو صورتم برم دستش

   دیخورش 

 بزن   حرف

 هان ؟؟؟؟،؟  یدخترت رو تحمل کن یدور یتون یدرد تو چه کنم م با
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 ........ کنمیتحمل م  من

 تحمل کرد ..... شیکه صالح  سالها پ  همونطور

 رو به جون بخرم فقط و فقط  ییجدا ن یا یذره ذره  خوامیم

 

 از دهانم خارج بشه ........ یاونم هر لحظه نگرانه که قراره چ انگار

 ؟؟؟؟؟؟  یچ فقط

 

 ........یضربه نزن  گهید فقط

 با التماس به چشمهاش بود    نگاهم

 از التماس ...... پر

 از درد .......  پر

 ...... هیمنظورم چ دیفهم خودش

 ی و بدنبال جنگ نباش  یتمومش کن یعنی

 

 ناگفته ...... یهق هق منو اتاق پر از حرفها  یو صدا  سکوت

 فشار دادم ....... شتریب  دستهاشو

 معامله کنم حسام توکل ...... هیباهات  خوامیم
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   دینکرد و فهم  نگاهم

 حرفها بود    نیباهوش تر از ا اون

 ما در و بدل نشد   نیب  یحرف گهید

  فقط

 بسه .......  گهیکرد و گفت د بغلم

 ........ هیکاف گهیامشب د یبرا

 

  ی درون کم یهمه آشفتگ نیا ونیم میکرد یو سع میآشفته چشم بست یخون و فکر  یهر دو با دل و
 م یدلهامون رو به خواب دعوت کن 

 

 غمم ....... من

 خودسقوطم ...... من

 دوم   یهست دارم م ادهی پ پاهام

 که نفسهام به شماره افتادن عی سر اونقدر

 

 

  

 داره یدونم که برگشتن چه لذت ینم من
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   ستادهیپشت سرم ا یخوام بدونم ک  ینم

 

 

 ...... خندنیکه دارن بهم م نمیب یرو دست تو دست صالح خندون م ایگردم لع یبرم  یچون وقت 

 درشتش رو با همون نگاه معصومانه بهم دوخت و روبه صالح گفت   یچشمها دخترکم

 ؟؟؟؟؟  هیاون ک بابا

   دیترک دلم

 خون شد .....  اصال

 دونم بابا   یتفاوت شونه باال انداخت و گفت .نم  یبغلش گرفت و ب  صالح

 

 دادم  رونی با آه ب شدنیخارج م یبه سخت گهیو نفسهامو که د ستادمیا

 دل خودم رو سوزوند   ادمیفر

 ..... امنمیلع

 .......  دیخورش مامان

 

 بهم نکردند   یتوجه 

 تفاوت .....  یب

 سرد بود   نگاهشون

 منو نشناخت ..... دخترم
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 مردونه اش گذاشت و گفت   یشونه ها  یرو برو  ایسر لع  صالح

 بابا  میبر گهید

 

 ...... رفتند

 و   دمیکش  غیج

 برگردم   خواستم

 مانع رفتنشون کنم  دستهامو

 دلم  یقرار  یب ایدن هی یاونها ازم دور بودن به اندازه  اما

 

 

 سردم ..... ینفسها یاندازه  به

 

 مامان برگرد ......  ایلع

 سکوت سرد اتاقم رو شکست   ادمیفر

 دمی وحشت از خواب پر با

 

 تندم و تن تبدارم...... ینفسها

   دیاز جا پر حسام
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   دمیکابوس د  دیحالم فهم  دنیبا د و

 

 ..... خواستیم هیبغل و گر هی دلم

 

 

 ..... می تو چشم غمهامونو با هم رد و بدل کرد چشم

 رو باز کرد و   آغوشش

 من آماده ام ..... ای ب یعنیآورد که   نییسرش رو پا و

 شدن    ریبغلش گم شدم و اشکهام سراز تو

 

   کردی رو نوازش م سرم

 قربونت برم  خواب بود نترس

 

 بود نه !!!! خواب

 بود  میزندگ قتیحق

 

 تو بغلش زار  زدم و اون در سکوت نوازشم کرد که دوباره خوابم برد   اونقدر

 دردناک ......... خواب

 غمها   یفراموش یبرا  یخواب
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 که باز کردم   چشم

 از جا بلند شدم   دیتموم مشامم رو خراش گاریتند س یبو

 

 و تو فکر بود   کردی پنجره داشت دردهاشو دود م کنار

 

 و نگاهم کرد   برگشت

 دهیکش شبیکه د یربودن از دردپ  چشمهاش

 

 کرد .....   یتلخ ی خنده

 

 ؟؟؟  یشد داریب

 انداختم   نیی رو پا سرم

 چشمهام عبور کردن ....... یاز جلو لمیمثل ف زیچ همه

   خوبم

 

 خوب باشم ...  دیدلم مرور کردم با تو

 

 تر باشم ..... یقو شهیاز هم دیاز جا بلند شدم امروز با گهید یروزها مثل
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 دم یرو شستم و لباسم رو پوش  صورتم

 صبحونه آماده کردم .....  براش

 

   دمیرو چ زیم

 استاد پنهون کردن غمهام بودم   من

 ن ییپا  ادیپاهاش بهم فهموند داره م یصدا

 

 ....... میصبحونه خورد  یحرف  چیروم نشست و با هم بدون ه روبه

 

 کنم   یگرسنه نبودم که بخوام پر خور اونقدر

 

 

  دادمیقورتشون م یو با چا گذاشتمیتند تند لقمه ها رو تو دهانم م اما

 بهم بود   نگاهش

 عشقم آروم بخور....... دیخورش 

 

 آرومم ....... من

 بزرگ ........  دروغ
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  میکه تو سکوت خورد یدرد ناک یاز صبحونه  بعد

 رو جمع کردم   زیم

 ..... کردیحال نشسته بود و در سکوت فکر م  یهنوز تو اون

 

 حواسم بهش بود   دادمیکه کارهامو انجام م  همونطور

 رو برداشت و تماس گرفت    تلفن

 

   کردیگوشزد م یداشت به کس یسیانگل به

 

 نکنه که .....  یکار ایخدا

بکنه و بخواد با   یاشت وحشت داشتم که کارد ایکه به لع یعالقه ا یبه اندازه  دمیترسیحسام م  از
 وفته یلج ب یصالح رو

 

  

 

 

 

 باال رفت   یکه تلفن رو سر جاش گذاشت و به طبقه  دیطول نکش یقیدقا

 هر دو مون قهوه درست کردم   یکه تموم شد برا  کارهام
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 مهد نداشت   ایشنبه بود و امروز لع  کی صبح

  جنگهی داره با خودش م دونستمیم

 بود شتریکه درد اون از من ب قسم

 

   نییاومد پا بالخره

  شهیهم مثل

 و مرتب   کیش

 آراسته بود  شهیمن هم مرد

  دادی بهم آرامش م  عطرش

 قهوه اش رو برداشت    وانینشست و ل  کنارم

 ..... میصحبت کن  دیبا ادیو بگو ب ری گفت تماس بگ و

  ن ییپا  ختیر یهر دلم

 نگفتم  چیه

 بود   وقتش

 گفت یم راست

 

 تماس رو وصل کرد   رشیپذ یقبل متصد یرو گرفتم و مثل دفعه   شماره
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   حسام

 به من بود و دلش آشفته  نگاهش

 رو برداشت   یگوش  صالح

 ..... ییتو دیخورش 

 

 باش   نجایا گهیساعت د دو

  می با هم صحبت کن دیبا

 بود و سکوت    سکوت

   دیسوال پرس هی فقط

 ؟؟؟؟ ییتنها

 

 

 ..... کنهی م یحرکاتم رو موشکاف  قیبه حسام بود که داره دق نگاهم

 

 تفاوت گفتم نه ..... یب

 

 بهش فهموند که حسام کنارم نشسته ...... سکوتم
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 تموم شد  پس

 

 اونجام  گهیساعت د کی

 که برام ساعت مشخص نکن   یعنی نیا

 دم یقهوه سر کش یرو برداشتم و جرعه ا وانمیرو گذاشتم و ل یگوش

 

 ومدنش سکوت تو خونه حکم فرما بود  ا تا

شونه نزده بودم تو  یحوصلگ   یکردم و موهامو که از سر ب  ضیباال رفتم و لباسم رو تعو یطبقه  به
 شالم پنهون کردم و برگشتم کنارش  

 کرد  نگاهم

 سرم ...... یکه تنم بود و  شال رو یا دهیپوش  لباس 

 کنارم ...... ای ب  یعن یکاناپه زد  یبرو

 

 رام بودم حرف گوش کن   من

 خوب تموم بشه ..... یجور هی خواستمیم فقط

 م یکرد یفکر م   ندهیو هر دو تو سکوت به آ دیبوس  مویشونیپ

 

 صدا خورد   در
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   دمیجا پر از

 رو ازش برگرفتم  نگاهم

 

 رنگ رخساره افتادم و حال درون ....... ادیب

 تا   کردیم میتقد یرو دو دست  دشیام یذره   نی بودم که قرار بود آخر یرانی و یآشفته  من

 ...... نهی نب بیآس یکس

 

 کرد خونسرد   نگاهم

 شد و دستهامو گرفت و آروم گفت   بلند

 باال ..... یسخته برو طبقه   برات 

 

 

 با صالح تنها باشه    خواستیم  دمیترس

 رو جمع و جور کردم   خودم

 حسام باور کن........ خوبم

 

  

 داد و بطرف در رفت......  یبر هم گذاشت و دستم رو فشار آروم چشم
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 که دستهاشو تو کتش پنهون کرده بود منتظر باز شدن در بود    یدر حال  ری سر بز صالح

 

 هم روبه رو شدند   با

  دادیگواه بد م دلم

 بود  یشکرش باق  یجاغش نکرده بودم   نکهیو از ا دیلرزی نه تموم وجودم م  دلم

 

  کردنینگاه م  رهی بهم خ یحرف  ج یسالم بدون ه بدون

 ارم ی شکر بجا م یامروز تموم بشه تموم عمرم سجده  ایخدا

 

 دستهاش داشت  ری که با ز ی شگیهم یبا همون اقتدار و خونسرد  حسام

 تعارف بکنه که صالح داخل خونه بشه  نکهیدر فاصله گرفت و بدون ا یجلو از

 داخل خونه و ...... برگشت

 

 

 هم گذاشت   یمبل نشست و پاهاشو برو یبرو

 ...باز و....  مهین در

 

 



 د ینبض راه خورش

749 
 

 نگران منو ....... ی صالح به چشمها نگاه

 

 

 پنجره ......... یسرد حسام به گوشه  نگاه

 

 نداشتم تعارفش کنم داخل بشه جرات

 

 فکر کنم نگاه پر از بغضم آرومش کرد   اما

 صالح بود   اون

 از آرامش ......  ییایدر

 

 وارد خونه شد و در رو پشت سرش بست ......  آروم

 

   اوردین رونیب  بشیدستهاشو از تو ج  یبود حت ستاهیدر ا یجا جلو همون

 

 مونده بود  رهیخ یبا غرور به نقطه ا و

 

 تو خونه  دیچ یپر تحکم حسام پ یصدا

 ..... نیبش
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صالح رو با   یداد و دستهاشو تو هم گره کرد و سر تا پا هیهمون حال  به مبل پشت سرش تک در
 ورانداز کرد   رانهیحق  ینگاه

 

 به حسام نگاه کنه گفت   دادیکه هنوزم غرورش اجازه نم صالح

 

 ...... راحتم

 

 رو به من گرفت ..... نگاهش

   شناختمیمهربونش رو م  یاشک پنهون تو چشمها برق

 

 ........ دیخورش 

 

 خونه ....  یتو فضا دیچ یپر خشم حسام پ یصدا

 صحبتت من هستم بچه پادو ........  طرف

 .......  زدینبضم نم گهید

 شدمیم دیناپد شهیهم یو برا دمیکش ی دو مرد پر م نیا ونیپرنده بودم از م کاش
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 با عث نشد نگاهش کنه ..... نشیحسام و توه ادی فر یحت

 

 با مادر فرزندم طرف صحبت هستم   من

 

 

 جا بلند شد   از

 نبود   زیدرنگ جا گهید

 دلم گفتم صالح ساکت شو   تو

   کنهیتلفن نابودت م هیبا  اون

 رو خدا  تو

 نگاه نگرانم   انگار

 رو سوزوند   دلش

 داد ...... ادامه

 بدون دخترش تحمل کنه ...... تونهیبدونم م دیبا

 

 ......موندن   رهیآروم بطرفش رفت و رخ به رخ تو چشم هم خ یبا قدمها  حسام

 ......  ییخوایم یچ

 



 د ینبض راه خورش

752 
 

 صورت حسام کرد و گفت   یبه اجزا  یزد و نگاه  یپوزخند

 تنم رو ....... ی پاره

 

 ازم ربودنش   شی که سالها پ یزیچ

 

 من ...... یای من لع دختر

   دمیحسام رو د یبا غرور گفت که شکستن شونه ها اونقدر

 ........ دیکشی بود که م یتموم نفس ایلع دوستمیم

 

 لبش رو گاز گرفت   ی گوشه

 شد و دوباره نگاهش کرد   رهیخ  نیبزم  و

 

 

خواسته براش   یارباب زاده هر چ هی نیتو ناز و نعمت بزرگ شده ع  دهیسن  رس نیدختر تا به ا  اون
 بوده ......فراهم 

 

 

 رو تحمل کنه.........  یتیرع  یبه بعد زندگ  نینکنم بتونه از ا فکر
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 مسخره وار همراه  با خشم تو صورتش نگاه کرد و گفت   یبا  خنده ا صالح

 کرده باشه  یچقدر هم مثل ارباب ها زندگ  هر

 داره   انیجر تی رع هیاون دختر خون   ی شهیتو رگ و ر اما

 ی عوض کن  یثروت چ یبا ه یتون ینم نویا تو

 

  شهینم  قتیحق ریو ثروت باعث تغ  پول

 زاده ...... ارباب

 

 و خاک مردمش داره   ریدر کو شهیر  دخترم

   هیصحاف یمغازه  ی دختر صالح پادو اون

 دختر از پشت منه ....... اون

 

 برافروخته    حسام

در که به شدت بهم شکستن و خرد شد دندونهاشو بشنوم اونق یصدا تونستمیم کردی م نگاهش
   دادیفشارشون م

 قسم بخورم بخاطر من بود که تا بجال گردن صالح رو نشکسته تونستمیم

 

 خود دار باشه ...... خواستمیسمت مبل و نگاهش به من بود که با التماس م  برگشت
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   دیغرور گفت من و خورش با

 .......  میفکر هامونو بکن دیبا

 

 تو خونه  دیچ یصالح پ  یعصب  یخنده ها یصدا

 .........  فکر

 

 نکن   ری حق  شتریب نیتوکل خودتو از ا  حسام

 زاده رو بده ببرم  صالح

 

 که اون از وجود منه ....... ی افت ینم نیا ادی ب یکش ی و  عطر تنش رو بو م  یکنیبغلش م یوقت

 .... ادی نم شرمت

 بود و صورتش کامال برافروخته بود ....  دهی جوشش به سر رس  ینقطه   گهیکه د حسام

   دیکوب واریصالح قفل کرد و به شدت بطرف د  ی قهیبرد و دستهاشو بدور   ورشی بطرفش

 

 بودند  دنیبا نگاهشون در حال خط و نشون کش گریهمد ی قهیهر دو دست به  حاال

  دادیگواه اتفاق بد م  شونیعصب  ینفسها یصدا و

 سست شدن   پاهام

 

 بود  دهیوقت مرگم فرا رس  گهید
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 شدم   تموم

   یرو راحت کن دیخورش   ییخوا یچرا نم  ایخدا

 خدا جونم  یندار دوستم

 ....... دمیلرزیم

 

 بودم   یم یقو دیبا

 ........کردمیم یکار دیبا

 حسام رو محکم نگه داشتم  یرفتم و بازوها بطرفشون

 

 

 ........ ا یحسام تو رو جون لع -

 بزنم قدرتش رو نداشتم    ینستم حرفتو ینم نیاز ا شتریب

  ادی خالصه از پا در م یکیداشتم  ن یقیبه گردن هم فشار آورده بودند که  اونقدر

 

 

 

 صالح سقف رو به لرزه انداخت   ادیفر

 کشمت ........ یم یعوض  توکل
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 بدبخت .......  کنهیزنت داره التماست م  برو

   دبودیتا محرمم بود خورش اون

 

 زن بود .....   ریش  

 

 و بزدله   فیموجود ضع هی االن

 کنهیچطور عاجزانه نگاهت م نی بب

 

 شد   تموم

 قتلش رو امضاء کرد   ی نامه

 آروم نگه داشتن حسام نقش بر آب شد ...... یبرا شبمیزحمات د تموم

 

 

 

 به عقب هل داد و ...... منو

 صورت صالح کرد  یحواله   یمشت  گرفتیکه از نفرتش نشات م  یاش رو رها کرد و با خشم قهی

 

دوباره بهش نداد  یخم شد و خون صورتش رو با پشت دست پاک کرد و حسام فرصت حمله  صالح
 ........  دیکوب  واریسرش رو بد
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 تو صورت حسام ...... دیبا خشم بازوهاشو نگه داشت و جواب مشتش رو  داد و با سر کوب  صالح

 

 

 نداشت   یا دهیکردم جداشون کنم فا یچقدر سع هر

 

 

 بهتر بود  میمردیجا هر سه م نیامشب هم گهید

 اومد  ینفسم بند نم  چرا

 دونم چرا اونقدر جان سخت شده بودم  ینم

 

 بدور گردن هم مثل طناب دار حلقه کرده بودند    دستهاشونو

 ........دیباریاز چشمان هر دو خون م و

 

  

 ...  دمیحسام رو کش یالتماس بازو با

 

 با هر دو تونم   دی رو خدا تمومش کن تو

   دیکه دوستش دار یروجون هر کس  تو
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 حسام باعث شد وحشت زده به عقب برگردم   ادیفر

 ..... ری فاصله بگ دیخورش 

 .........  دیتمومش کن  گهید  رمی چرا چرا فاصله بگ-

 

 پاهاش افتادم   یبرو

 ولش کن    حسام

 ی کن ی خفه اش م یدار

 

 ....  رمی .... از جا بلند شدم که دوباره با اندک توانم جلوشونو بگ..  دیرو جون خورش تو

 

 نداشت   یا دهیفا

 زیم یپست سرم برخورد کردم و  صورتم به شدت به  لبه  واریافتادند و من  به د نی زم یدو برو هر
 برخورد کرد

 سقوط کردم .....  و

 

 توان باز نگه داشتن چشمهامو نداشتم   گهید

   دمیدیم تار

 کردم یخون رو احساس م یو گرما سوختی م صورتم
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 اومد   رونیناتوانم ب یبود که از گلو ادمیفر یته مونده  فقط

 

 ام سر باز کنه ...... هیر یتازه خوب شده  یکه باعث شد تموم زخمها یادیفر

 مداوم و خون...... یا سرفه

 

حسام افتاده بود صورتش رو   ی  نهیس یآن نگاه صالح که برو کیبطرفشون دراز کردم و در  دستهامو
 اومد رهاش کرد و بطرفم اومد ادمی مورد حمله قرار داده بود به من افتاد و فقط 

 

 سرم بودند  یدو باال هر

 دستم پر از خون بود  کف

 تلخ زدم   یلبخند

  دیکرد تمومش

 رو خدا ........... تو

 رفت  یاه یس چشمهانم

 

 شده اند ...... دهیها کش پرده
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 هستم  یکی تو  اتاق تار من

 کنم سر خونه باشه   فکر

 ...... استیته دن دیشا نه

   کنهی پهلوم درد م چقدر

 صورتم افتاده  یمالفه برو هی

 

 کشم   ینفس نم  انگار

 دارم   نهیگرمم کنار شوم  یبه خودم بقبولونم که تو خونه  خوامیم

  شهیحسام مثل هم   کنمیدانته رو مرور م  یاله یکمد کتاب

  میکن یپشت بغلم کرده و باهم صفحاتش رو مرور م از

  رهی گیام م خنده

آدمهاش رخ   یبرا   ایدن نیجهنم تو هم یبهشت و هفت طبقه  یهفت طبقه  نیا یدونیم حسام
  دهیم

 داده   ری زمان و مکان رو تغ ن یا تیفقط واقع دانته

   دیرو کش  لپم

 دختر جون   نه

 وحشتناک بوده بازم   سندهی نو نیا یهر چقدر هم که تصورش برا جهنم

 ماست  کیکوچ یفراتر از مغزها درکش
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 کردم   نگاهش

 بهشت   یبر  یتو دوست دار-

 

 شد  و با حسرت گفت   رهی خ سر شونه ام یرو یو به موها  دیکش یآه

 جا باشه   هر

 مدل باشه   هر

 بمونم   رمی اصال بم یتو کنارم باش  فقط

 دارم کنار تو باشم  دوست

 م یزندگ دیخورش 

 

 ام گرفت  خنده

 برم جهنم   خوامیحسام م-

 دوره مرور شد   هیهم برام  ایدن نیتو ا چون

 رو تو دستهاش پنهون کرد   صورتم

 هم در کنار تو برام شربت بهشته دختر  جهنم

 

 بلند کردم   دست

 ..... کردیداشت خفه ام م  مالفه

 نفسم بسته بود    راه
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 از درد و خون رها شدم   نکهیا مثل

 

   ادیپا م یصدا هی

 اتاقم رو روشن کرد    دیکه پرده رو کنار زد و نور خورش  نمیبیم دی سف  یمالفه  ریاز ز من

  ستادیسرم ا یقدمها باال همون

 مالفه رو کنار بزنم یبودم که حت  یجون تر از اون یب

 

 مالفه چنگ کرد و برش داشت   یرو برو دستش

 و صورت نگران حسام ......  یدیو سف نور

 

   دادندیم یزشبانه رو  یخواب یپر از خون بودند و گواه ب چشمانش

 

ام  نهی س یسرش رو رو یزد و دستهاشو بدور سر شونه هام محکم کرد و با شرمندگ یکمرنگ  لبخند
 گفت   یک ی گذاشت و با آه کوچ

 

 ممنونم ازت ....... ایخدا

 گفتم  لرزون

 ......  حسام

 شد   بلند
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 ؟؟؟؟  یخوب   رهیبرات بم   حسام

 رو  تکون دادم  سرم

 تلخ زد   یلبخند

 ببخش   منو

 قولم  ری زدم ز  دوباره

 

 افتاد  ادمی

 ..... زیچ همه

   صالح

   حسام

 هاشون   ادیفر

 و ........  زیم ی لبه

 بستم با بغض گفتم  چشم

 ا ی قولت بهت گفتم بخاطر من کوتاه ب ری ز یزد شهیتو هم-

   تی و اون بدبخت رع  یبره که تو ارباب  ادتی

 ازت خواهش کردم  حسام

 

 لبم گذاشت   یرو برو دستش

 ...... دمینفهم
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  یچقدر عاشقش بود ادیب  ادمی  شهیباعث م اون

 مسخره وار کردم  یا خنده

 ی کنی م هیخودتو توج  یدار

 

   یگفتم االن تو فقط تو قلبم هست بهت

  نگفتم

 حرفهاشو به من ببخش  نگفتم

 

 با دستش زدود  اشکهاشو

  ش یاالن کجاست کشت-

   یکرد  نابودش

 ابون یدستهات کتکش بزنن و بندارن تو ب  ریز یداد

 

 کنار زد و شرمنده گفت   یشون یپ  یاز رو موهامو

 ....... ستادهیدر ا پشت

 

   میریم  یذره ذره م میروزه هر دو مون دار  دو

 است  ونهید  هی ستی عاشق ن اون
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   دیتو رو تو اون حالت د یوقت

 رفت   ادشی زیاز من شد همه چ  بدتر

 کمکت کنم   کردیالتماسم م فقط

 

 ......یفقط تو برگرد  گذرهیو از حقش م  رهیگرده و م  یبرم   گفتیم

 

  یدار یماری که چه ب دونستینم

و چرا تنها و تو    یدیچند ماه کش نیتو ا ییکه چه دردها دهیو فهم مارستانیرسوندمت ب یوقت از
   یکن یم  یزندگ نهیقرنط 

 خم شده   قدش

 من شد ......  میتسل

   دمیبخش دی رو به خورش ایلع هگیم

 رم یم شهیهم  یگردم و برا یبعدش برم یراحت بشه تو خوب   المیبمونم که خ  فقط

 

 به چشم که مثل من دوستت داره  دمیکم کم مرد و من د یبود هوشیدو روز که ب  نیتو ا اون

 

 ....... دمیخند
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 ....... تلخ

   دیش  ینباشم هر دو تون راحت م اگه

  شهیتموم م  جنگ

 تمومه   یزی خونر

 حد جون سختم   نی دونم چرا تا ا ینم اما

 

 محکم بغل کرد  دستهامو

 به همه مقدسات قسم امیتو قبر هم دنبالت م یبر

 

 تخت افتاده بودم   یحال برو  یقرار فکر کنم باورم نشده که دو روز ب  یبه اطراف بود و دلم ب نگاهم

 کردم .....  نگاهش

 بودم  هوشیچقدر ب  حسام

 و هم از در کنارم بودن شاد بود  نیرو نوازش کرد هم  غمگ دستم

 و گفت   دیکش یآه

   یکه جون به سرم کن اونقدر

 .......  دمیبود دست کش لبش رو که زخم یرو از تو دستهاش جدا کردم و گوشه   دستم

 

   دیرو پس کش  سرش

 نباش ......  نگران
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 .........یکتک کار نیهر دو مون الزم بود  ا یبرا

   میگرفت دهیچون تو  و حضورت رو  ناد 

 د یخورش  نمیب  یکه دلم سوخته صورتم و نم اونقدر

 

 تلخ ...... دمیخند

 

 

 

 به  پنجره انداخت و گفت   ینگاه حسام

 ...... هی صبح خوب و آفتاب  به

 دستهات .... یگرما مثل

  شدی اون وقتها که خنده از رو لبهات جدا نم مثل

 امروز ببرمت گردش   خوامیم

 تو تختم جابه جا کردم   خودمو

 اولم ...... یگفتم فعال که دوباره برگشتم سر خونه  و

 و آمد پرستارها رو به جون بخرم الکل و رفت   یاتاق خلوت و بو دیبا

 

 من چسبوند و گفت   یشونیبه پ  شویشونیرو جلو آورد و تو صورتم پ   سرش

 بسه با دکترت حرف زدم   یخانم تنبل  ری نخ
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 ....... یمرخص یبهوش اومد  گفت

 

  یحال بود  یوارد شده بود و ب  یبهت فشار عصب  فقط

 

 صورتم بد جور بدرد اومد  یو زخم رو دمیخند

 ..... دمیزخم کش یبرو یتو هم رفت و دست اخمهام

 که ناراحت شدم  دیفهم

 رو نگه داشت ...... دستم

 قربونت برم ..... شهیزود خوب م ستین یزیچ

 تکون دادم  سر

 ...... کنمیتحمل م   شتریب نیتو آروم باش من از ا-

 داد نانیبست و با نگاهش بهم اطم  چشم

 

 به در انداخت و آروم گفت   ینگاه

 سر بزنه   هیبهت   ادیتا ب رونی ب  رمیم من

 شد پشت در .....  پرپر

 تعجب نگاهش کردم  با

 ...... دیخند

  گمیسرسختت رو م یمالقات
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  گهیرو م چارهیافتاد صالح ب  ادمی

 رو نگه داشتم  دستش

خوبه بزار بره هتل .......به فکر فرو رفت داشت با خودش دو دو تا   دیبرو بهش بگو خورش  خوادینم
 .....  کردی چهار تا م

   میبا هم روبه رو بش  ستیالزم ن حسام

 خواهش دارم   هیازت  فقط

 بره   ایبدون لع خوادیاگه صالح گفت که م یحت

 بهم قول بده ...... نهیدخترش رو بب  بابد

 به چشمهاش بود  نگاهم

 

 رو تکون دادم  دستش

 .......  حسام

 اومد   رونی ب الی تو خ از

 راحت ......  التیخ

 باشه یک یقولت هم مثل اون  نینکنه ا دمیخند

 

 انداخت   نییسرش رو پا یشرمندگ  با

   ممیتسل گهیکن د باور

 اگه بخواد دخترش رو با خودش ببره   یحت
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 تو خوب باش   فقط

 باش   یراض تو

 

   نهیداخل تو رو بب   ادیبگم ب خوامیم االنم

   دهیتا بحال کش روزیکه از د یزجر با

 تعجبه ....... یپا هست جا سر

 

 اتاق خارج شد   از

 موندم و هزار فکر   من

 موندم و وجدانم ..... من

 گشت   یو بدون درد سر برم دیبخشیرو م ای صالح لع اکه

  شدیخوب م چه

 

 بد جنس شده بودم  چقدر

   کردمیاز غصه دق م گذاشتمیم وانیصالح ب یخودم رو جا یوقت

 افتاده بودم  ری بود که توش گ  یچه دوراه نیا ایخدا

 

 باز شد  یآروم  یبا صدا در

  دمشید
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 بود   دهیخم  قامتش

 شده باشه   ریشبه پ  هی انگار

  شدیداخل اتاقم نم کاش

 بره .....  کاش

 قلب نا آرومم نزنه ....... نیبه ا شی مظلوم آت یاون چشمها گهید

 

  مونییکه هنوزم مهر و محبت دوتا  دونهیاون نم آخه

  شهی وقت سرد نم چیخاکستره و ه ری ز شی آت مثل

 درد رو ..... نیا میکرد یتحمل م  دیبا فقط

 

 بود   نییپا سرش

   دنیلرزیم دستهاش

 بدرد اومد   قلبم

 

 ن یبش  ایگفتم ب آروم

 

 گفت   یبلند کرد و با شرمندگ سر

 ؟؟؟؟؟  یخوب
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   دمیخند

 تلخ   یا خنده

   خوبم

   یتو سر پا باش  یوقت

   یآروم باش  گهید یوقت

   انداختیگذشت کرد و آتش به دل خودش و من ن میزندگ روزیکه صالح مرد مغرور د نمی بب

 ....... میراض  نیبه هم من

 

 ...... دیسرم رس یآروم قدم برداشت و باال آروم

 نگاهش شرمنده بود  هنوزم

   یدیچقدر درد کش دونستم یببخش نم  منو

 مسخره وار کردم  یا خنده

   یدونستیم اگه

   سوختیبز دل م د یخورش نیا یبرا دلت

 حرفش افتاد   ادی

 رو گاز گرفت و گفت    لبش

   شهیباعث م  تیعصبان 

 نفهم بشه ........ آدم
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   یدیهمون خورش تو

 پر از صالبت و غرور   یکوه

 غلط ...... من

   دمیحرفش پر تو

 نده  ادامه

   خوادیدلم خرد شدنت رو نم من

   دنیهاش لرز شونه

 بود   نییپا سرش

   دمیچشمش د یاشک رو گوشه  برق

 هستم قشیکردم دلت رو سوزوندم ال  یدر حقت نامرد یل یچند روز خ  نیا یول-

 

   ستی طور ن نینه ا-

 بودم تو   یاگه منم جا دیشا

   کردمی کارو م نیهم

 بود دهیفرزند رو چش ییکه زجر و درد جدا یبود یپدر تو

 

   یهم هر موقع که دوست داشته باش حاال

   میبهت برگردون یدخترت رو دو دست میو حسام حاضر من
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 برام سخته  دونمیم

   رمی بم شیممکنه از غم دور دونمیم

 ..... ی همون قدر که من مادرم تو هم پدر ستیانصاف ن یب  دیخورش اما

 فرزندته ...... دنیدر آغوش کش حقت

 

 کرد  نگاهم

 ....... دیبرزخم خورش  تو

 

 .... خوامیم  یچ دونمینم

 

 

  نمی بی م کنمیحاال که فکرش رو م  اما

 از خود گذشته باشه  دیبا عاشق

 ...... تو

 بغضش مجال نداد و لبش رو فرو خورد   گهید

 بود   نییپا سرش

   خواستیم دلم

   رمی بگ دستهاشو

 ....... اما



 د ینبض راه خورش

775 
 

 آسمون  هی یبود به بلندا  یواریما د نیب

 زد   شمیگرفت و آت فاصله

 

 

 

 تو برزخم ...... منم

 دلم گفتم و خفه خون گرفتم  تو

 ........  میزندگ  یو سادگ یعاشق  یتو برزخم صالح روزها منم

 

 

 رو نداشتم   انشی جرات ب اما

   دیدر اتاقم که رس ی رهیدستگ به

 هلش داد و برگشت نگاهم کرد  نییبه پا  آروم

 

  ستمین نی سر زم نیمهمون ا شتریب گهیدو روز د-

 و بعد برم .... رمیدخترم رو درآغوش بگ خوادی بار دلم م نی و آخر نیاول  یبرا فقط

 

 

 هاشو   هیگر اون
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 صورت روانه کرد و منم   یواهمه برو بدون

 خودش ......  مثل

 

 و سکوت اتاقم جانم رو به لبم رسوند   رفت

 

  شهیورق زده م  یدیبرگ جد میزندگ خی تو تار امروز

 

 ورقهاش    نیباتریز

 و آماده  دهیپنجره ام لباس پوش پشت

 

 بلند بتن دارم ......  دیلباس سف هی

 پنهون کردم   دهیبرام خر قهیرنگم که حسام با وسواس و سل ی آب  یتو روسر موهامو

 خوشحالم 

 

 .......  یجشنه برام مثل عروس مثل

 کردم   شیآرا

 نوجوان رو دارم  یامروز احساس دخترها چقدر

 طون ی خوشگل و ش دیخورش  همون
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 ..... دیانتظارم بسر رس  بالخره

 باز شد   در

 

 دو طرفش دستهاشو گرفتن   ایو ثر  حسام

 پره ی م نییو باال و پا کنهیکنان نگاهشون م یعروسک خوشگل باز هیمثل  دخترم

 

 رو باز کردم و پشت سرم بستمش ..... در

 

 بهم افتاد  نگاهشون

 پر رنگ تر شد   لبخندهاشون

 

 

 اون طرف ....... ایو لع  ابونی طرف خ نیا من

 

 کرد و ..... نگاهم

 انگشتش رو بطرفم گرفت و روبه حسام گفت   یشاد با

   ییبابا

 .......  دیخورش مامان
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 سر تا پامو نگاه کرد   حسام

 و خوشحال   زی بر انگ  نیتحس

   خوامتی م شتریکه از روز قبل ب یعنی نیا

 

 

 کرد  یرو ط   ابونیو عرض خ  د یرو در آغوش کش ایلع

 

 گفت   یکه  دخترکم با ناراحت دمیمحکم در آغوشش کش اونقدر

 مامان دردم گرفت   آخ

 

 

 .......  دمیشن ینم من

 ........  دمید ینم

 

 

 ....  فرستادمی جونم م  یعطر تنش بود که به ذره ذره  فقط

 

 .حسام در گوشم آروم گفت 
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   زمیعز یکن یم  تشیاذ یدار دیخورش 

 بد بود ....... یدلتنگ چقدر

 

 

 خوشگلش دلم لک زده بود ...... یاون اخمها  یبرا چقدر

 

 ...... نش ینمک یخنده ا یبرا

 

 رو غرق در بوسه کردم  صورتش

 رفتم و   عقب

 تازه کردم ....... نفس

 گفت   ایر یو ب  دیکش  یاومد باشه نفس راحت رونیدستگاه  پرس ب  ریانگار از ز دخترکم

 مامان خفه شدما ....... شیآخ

 خنده  ریز میحرفش هر سه زد با

 کنار زدم   موهاشو

   شیکودک  یای ر یهمون زبون ساده و ب با

   گفت

  یدیهامو د گوشواره

 برام ..... دهیخر  روزید ییبابا
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 که ......... فیاز ته دل چقدر پدر بودن رو بلد بود اما ح دیخندیافتاد به حسام م نگاهم

 

 

 االن ...... دمیآره قربونت برم د  گفتم

 قشنگه مثل خودت ..... چقدر

 

 

 ....  دیپر نیی دوباره باال  پا یحسام رو نگه داشت و با شاد دست

 

 

 .....  یببرمت شهر باز خوامیامروز م یگفت  ییبابا ییبابا

 

 خم شد و لباسش رو مرتب کرد و گفت    حسام

   زمی عز میریم

 مامان ......  با

 

 ............و
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 ....... گذرهیم  روزها

 

و    نیری تر خاطرات شخاطره تو دل دف هی شنیو آخرش هم م  خورنی ورق م یکی  یکی عمر که  یروزها
 تلخ ........

 

 

 

 هر بهار و تابستون  مثل

  میهست یفصل بعد متتظر

 ....... شهیم گرم

   یا شهیتو پارچ ش  خیآب  یخنکا مثل

 ..... میبر ی لذت م دنشیچش از

 

 ...... شهیم سرد

 

   میبند یو از لذت گرماش چشم بهم م میچسبون یم یبخار یبه گرما پاهامونو

 طوره   نیهم  یزندگ

 ...... گرم
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 ...... سرد

 

 هم معتدل ......... یگاه و

 ......... هیو بارون کنهیقهر م ایو  هیگوش یباز یبهار که دختر بچه   مثل

 

 ..... یشیو گرم که از گرماش دلزده م طونهیش  یادیز ای و

 

 

 ......... ینشست  یاونقدر اخمو که سرده و کسل کننده که منتظر فصل بعد ای و

 

 و ......... گذرهیم همش

 

 

 که تو راهه....... میهست یبا دلهره نگران فصل بعد

  نهیا یآدم تی خاص آخه

 داره یکنه و همش دلش جلوتر از فرداها قدم برم ینم  یلحظه زندگ تو

 

 گردم    یکه به عقب برم  حاال

   نمیبیم
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 کردم   اهی دل دفترها رو س  چقدر

 ها تموم شد   قلم

 هنوزم ادامه داره یزندگ یقصه  و

 

 دم یاش نفس کش هیثان هیهستن که با ثان میزندگ یبلکه  روزها کنمی که ورقها رو پر م ستمیمن ن نیا

 

تازه متوجه شدم که هر کدوم مثل   کنمیدرشت صورتم نگاه م زوی ر یبه چروکها نهیآ یکه جلو امروز
 تو صورتم انداختن ...... یدل دفتر بستم نقش  یکه  برو یهمون خط 

گذشت و رفتن    دیبهم نو نهیشیبروش م   یریکم کم داره گرد پ گهیقرارم که حاال د یلخت و ب یموها
 ..... دهیم

 

 خطها   نیا من

 دارم   و مواج رو دوست دیسپ شمیابر اون

 افتاده  شمیآرا ی  نهیآ یبرو دیخورش  نور

 کننده است   ره یخ  شیی نور طال برق

 بندم   یم چشم

 

 رو دوست داره    نشیری دم صبح و آفتاب ش یخنکا نیاومد چقدر حسام ا ادمی

   دیقاپ ینشست و شونه رو از تو دستهام م  یم  کنارم



 د ینبض راه خورش

784 
 

تو   یکیتو آسمون و  یک یتو خونه دارم  دیامروز دو تا خورش   گفتیو م کردیبا ذوق نگاه صورتم م و
 نباشه   یخونه ام که اگه  دوم یفضا

 ....... کهیسرد و تار امیدن

 

 

 ...... خوندیو شعر م  زدیم شونه

 

   گرفتیآروم که خوابم م اونقدر

 کرد که مجنون شدم  یعاشق نقدریا اون

 

 خواستم  ی نم چیه گهیشدم  و بدون بودنش د مجنون

 معشوق رو خوب آموزش داد .......و یمرگ شدن  برا شی پ بهم

 

 گردم   یدارم و به عقب برم یبرم نهیاز آ چشم

 دهیدوباره رس داریکه وقت وداع آخر بود و االن وقت د یزمان  هی دیشا

 

 تاب بود   یروز چقدر دلم ب اون

 

 ....نشسته بود و در فکر ....  ریسبز پارک سر به ز یدور نگاهم به صالح بود که تو فضا از
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 رفتم   بطرفش

   دنیلرزیم دستهام

 نگاهم کرد  یاز جا بلند شد و با همون نگران  دمیرس

 بسته و عزم رفتن کرده بود   ساکش

رو به زمان  زی همه چقرار انجام بده و با رفتنش  یب  یآخرش رو با دل  یخداحافظ خواستیم فقط
 بسپاره 

 

   ییخوای رو م نیکه هم  یبه نگاهش گره خورد و با دلهره گفتم مطمئن نگاهم

 لرزون گفت   ییانداخت و با صدا ری به ز سر

 مطمئن نبودم  نقدریوقت ا چیه

 

 لرزونش افتاد ...... یو نگاهم به دستها دمیخند

 

   کردینگاهم م بانهی اون روز غر چقدر

 دوباره باشه تو دل زمان ....... دارید یهر دو مون  مژده  یراوداع آخر ب دیشا

   دونمینم

 ......  یول

 مسئله ناممکن بود   هیبرام مثل  گهید
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 سر در گمم رو با صالح گره بزنم    یبخوام کالف زندگ که

 محو شده بود یکمرنگ و حت ییزهای چ هیما  نیب

 

 نشستم و کنارم نشست    کمتین  یبرو

بدون هم رو که پشت سر گذاشته   یها یزندگ  میوقت داشت یا قهیو حسام چند دق  ایاومدن لع تا
 م یو رو کن  ری رو  ز میبود

 

 و صالح بدون من باشه  ایلع داریچقدر از حسام خواستم د هر

 نکرد   قبول

   ارهی رو ب ای تو پارک بمونم تا بره لع گفت

 

 شدن   ادهیپ  وقت

 رو نگه داشت و گفت   دستم

   دیخورش 

   کنمی رو رو چشمهام بزرگ م  ایبگو که لع  بهش

 

 ........ رهی گیپدر رو نم یجا ی ثروت  چیبهش باعث شد بفهمه  که ه نگاهم

 

 بهش بگم فقط سر تکون دادم  ومدیدلم ن اما
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 و به روبه رو نگاه کرد و گفت   دیکش یآه

 از تنمه ....... یبرام مثل پاره ا ایلع

 

 باشه ..... گهینفر د هیبه خودم بقبولونم که مال   ورچط

 نگاهش کردم  نیماش ی  شهیشدم و از ش ادهیپ

 ..... بالمیمعنا کرد  به تو و کنارت بودن  م شهیکه خوب بودن رو چطور م یتو ثابت کرد حسام

 

   دمینگاهم کنه برق اشک حسرت رو تو نگاهش د  نکهیا بدون

 و فرو دادش  دیدرخش که

 

  گفتم

   رهیبرات بم  دینکن خورش هیگر

 انداخت   نیینکرد و سرش رو پا نگاهم

 آروم گفت   و

 و کنارش منتظرم باش .......  برو

 

 و دلم خون شد    رفت

 حس کرده بود  ای بودن رو با ذره ذره جونش با لع پدر

 من ........ و
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 و تمام ....... دمیپرستیحسام رو بعد خدا م نیا

 

 آروم آروم بطرفش رفتم   دیچرخی سکوت سرد پارک که باد تو دل درختها م تو

 رفت  یو م  دیبخش  یبه ما م یادعا و منت  چیثروتش رو بدون ه نیبود که امروز بزرگتر یمرد صالح

 

 ...... دمیکش رونی از فکر ب صداش

 ...... دیخورش 

 اش شکنه با حرفه یدلم رو نم  گهیکه د دادیم دیمحزونش نو یصدا چقدر

 

 کردم   نگاهش

 بله .........-

 

 شد   یدستش مشغول باز یانداخت و با انگشتها نییرو پا  سرش

 د یکنارش خوشبخت ای و لع تو

 

 کردم   مرور

 

 رو   زیچ همه

 .ساله ام در کنار حسام  رو ..... نیچند یزندگ
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 هم بود  در

 ده یو بد باهم در هم تن خوب

 

 و گفتم  دمیکش یآه

 داره....... بی فراز و نش گهید هیزندگ

 که در حق من و تو کرد   ییهای حسام با تموم بد اما

 و من شد    ایگاه لع هیکوه تک  مثل

 کرد و دلم گرم شد  نانی از سر اطم یا خنده

 

 رو به آسمون گرفت و گفت   نگاهش

 ....... نهیرو ببرم برادرش رو بب ایلع خواستمیم

 

 زد   خشکم

 دهانم رو بزور قورت دادم  آب

 ؟؟؟؟؟  چرا

 ازدواج کرده بود   واقعا

 چه اشکال داشت   خوب

 ......  یزمان هیبود و  یمرد زندگ  صالح
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   ایخدا

 تموم شده   زیهمه چ گهید نکهیبا ا چرا

 داد یمثل خوره روحم رو آزار م یحسود حس

 

 کردم   احساس

 .....  دهیصفر درجه رس  ریبدنم به ز یدما

 

 نگاه مهربونش رو سمت من چرخوند ..... صالح

   نهیعکس العملم رو بب  خواست یکنم م فکر

 بده که نبازم  رویبهم ن  ایخدا

 

 ؟؟؟  یرنگ چهره ام رو باخته باشم چ اگه

 

   گشتیندا م هیداشت تو چشمهام دنبال  هنوزم

 انداخت   نییرو پا  سرش

 

 ازدواج کردم  شهیم یچند سال من

 

 بود ..... یچ یبرا ختنمی ر فرو
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 کنه   یحق داشت زندگ  اون

 که من هم انجام دادم   یداشت کار حق

 من ناچار بودم   اما

 ...... اما

 برام درد آور بود   گهید یچقدر تصورصالح در کنار زن  ایخدا

   دادمیبود که فرو م  ینفس یزمان هی اون

 

 

 زنده هستم  التیتا آخر عمرم با خ   دیخورش گفتیم کاش

 باطل ....... الیخ  یزه اما

 

 

 بدبخت بسوزه  د یخورش  شیکرده بود که به آت یچه گناه مگه

 

 جمع و جور کردم و گفتم   خودمو

 باشه برات خوشحالم   مبارکت
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 دمیکه چش ییدردها یتو دلم آشوب بود به انتها اما

 

 انداخت   نییرو پا  سرش

 مرگ نجاتم داد زیت یهست که از لبه  یهمسرم خانم دکتر کژال

 سره شد  ومنتظر مرگ بودم .... هی ابونیکارم تو ب یوقت

 مرهم زخمهام شدن  رشی شفا بخش اون و پدر پ یدستها

 

  کژال

 .......کژال

 نواخت   یگوشم زنگ م دمیشن یصالح رو نم  یصدا گهید یاسم قشنگ چه

   یینوا یب ینوا

 انتها ..... یب درد

 

 گفتم  آروم

 لب   ریز

 ....... کژال

 

   دیشن صدامو
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 سمت صورتم ...... ارهی ب خواستیدستش رو م انگار

 و ادامه داد  دیکش یو آه دیصورتش کش یشد و برو  مونیپش اما

   یتنهام گذاشت یوقت

 من و مرگ   یمبارزه  دوباره

 شروع شد    میسخت زندگ یروزها ی مبارزه

 

 

 کرد .....  مارمیتو ب ییجدا درد

 داد ......  امیاون با صبر و حوصله کنارم درد هامو الت و

 

 بود   الیدلم واو تو

 

   کردمیم  یخودم داشتم حرفهاشو هالج با

 

 

 مرهم شد   آره

 .... مرهم

 

 رو مال خودش کرد  تو
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 ما شد   یماجرا انیحرف آخرش پا و

 بهم در  خواست ازدواج داد  کژال

   بود که گفت دوباره از نو شروع کنم اون

 کرد   رمیگ نی تموم محبتهاش زم  با

 من ........ و

 

 بهم دوخته شد و   نگاهمون

 و گفت   دیبا شرم نگاهش رو دزد اون

 ...... میشد تموم زندگ  یناباور نیع در

 

  چرا

 ..... چرا

   یزنی دوباره زخم بدلم م یچرا دار صالح

  یاقل پنهونش کن که دوستش دار ال

 .......هیعکس العملم چ  ینیکه بب  یکن ی امتحانم م یدار چرا

 افتاد به جونم  یبدجنس 

 

  میحسام شد همه زندگ  یناباور نیمن هم در ع-
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 بود   نیهنوز به زم نگاهش

 گفت   آروم

 هر دو مون بهتره ........ یبرا یطور نیا

 

 خودم جرات دادم   به

 دونستم  یم دیبا

 گفتم  کردمیم یبودم باز  دهیکه از باغ چ یگل یکه با گلبرگها  همونطور

 چند سالشه ؟؟؟؟؟ پسرت

 

 حرف   نیا دنیشن  با

   ی زندگ دیپر شدن از نو  چشمهاش

   شیخوشبخت یام  دلم برا یزد و من با تموم حس حسود   نی ریش  یلبخند

 شد  شاد

 

 آسمون نگاه کرد و گفت   به

 ........  اریسام

 کردم   نگاهش

  یاسم قشنگ چه

 بهت ببخشه   خدا
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 ها رو آرزو دارم  نیبهتر برات 

 .......... صالح

 

 نامش از دهانم  دنیشن  با

 کرد و   نگاهم

 با غم گفت     آروم

 ..... می بمون یباق بهیاسمم رو صدا نزن بزار غر گهید

 

 گفت یم راست

 افتادم   میقد ادیب

   کردمیتا صداش م  که

   گفتیم

 صالح ....   عمر

 

 صالح ......   نفس

 ...... شدیکه خسته م رفتیقربون صدقه ام م اونقدر

 

   کردمی خرابش م  دیراه رو نبا انیپا نیا

 به اطراف انداختم   ی جا بلند شدم و دست پاچه نگاه از
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  گرفتمیازش فاصله م دیبا

   لرزوندینگاهش دل هر دو مون رو دوباره م یگرما

 به حرکاتم بود  نگاهش

  گفتم

 هستم  تشنه

 گردم .....  یبرم االن

 ازش دور شدم   یحرف چیه وبدون

 کنن  یورود داشته باشن و صورت داغدارم رو بارون یوقتش بود اشکهام اجازه  حاال

 

 دند یدیتند ازش فاصله گرفتم  چشمهام تار م  یبا قدمها فقط

 

 

 .......... یراه رو ابر و

 

 رسوندم و تا تونستم به صورتم آب زدم    یآب ری خودم رو به ش 

 به قتلگاه   میلعنتت کنه حسام چرا آورد خدا

   دمیفهم ی نم کاش
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 .....  گفتینم کاش

 

 من   یکه جا دمیفهم یتا دم مرگ نم  شهیهم یبرا کاش

 .........دیخورش  منه

 عوض شده   دیعشق جد هیبا  

 دن یچرخیو درختان باغ بدور سرم م  کردی درد م قلبم

 

 دور نگاهم بهش بود.....  از

 از من نداشت   یدست کم اونم

   کردی داشت اشکهاشو پاک م ری بز سر

 

 

 دورمون کرد ...... یو جبر زمانه چقدر براحت  یزندگ

  میراحت باخت  چقدر

 درد ناک........  چقدر

 

   ادیجا نشستم تا حالم جا ب  همون

   دینبا حسام

   دیدیحالم رو م نیا
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 دام صدا زدم که بهم جرات روبه رو شدن دوباره  بده  لب م ری خدا رو ز فقط

 بودم  ..... یم یقو دیبا

 خلوت پارک  یتو فضا دیچی پ ای حسام و لع  یخنده ها یفکر بودم که صدا تو

 

 ........ برگشتم

 ...... شدندیصالح م  کیخوشحال و قدم زنان نزد داشتن

رو که نداشتم بهم برگردونه    یبه آسمون کردم و تو دلم از خدا خواستم قدرت یجا بلند شدم و نگاه  از
....... 

 کردم و ماسکم رو زدم  فمی تو ک دست

 

 صالح شدم    کینزد ای با حسام و لع همزمان

 

 با ذوق از جا بلند شد و   صالح

 به پاست  ییتو دلش چه غوغا دونهیبه دخترکش بود و خدا م نگاهش

 

 گفت   یچرخوند و نگاهش تا بهم افتاد با خوشحال  یحسام رو تو هوا م یدستها یبا خوشحال  ایلع

 ......و بطرفم اومد  یمامان
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  نگذاشتم

 کنه ...... کمیرو  نزد صورتش

 سپرد  یانگار داشت حرکاتمون رو تو ذهنش م   صالح

 

هنوز خوب نشدم ممکنه   یدونیخودت که م رهیمواجش رو نوازش دادم و گفتم مامان برات بم  یموها
   یریسرما بگ یاز مامان

 

 همون نگاه معصومش  با

 تکون داد و گفت   سر

 مامان جون   باشه

 رم یگ یدستهاتو م فقط

 

 بستم و گفتم  چشم

 خوشگل مامان ...... یای لع نیآفر

 به صالح افتاد   نگاهم

   کردیتاب به حرکات دخترکش نگاه م  یب که

 

 کردم و گفتم   ای لع روبه

 آقا سالم کن دخترم ......  نیا به
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 که تازه متوجه شده بود  ایلع

 به صالح انداخت و دست کوچکش رو با تعجب به دهان برد   بانهی غر ینگاه

   کردیم  یبیغر

  کودکم

 خود درد   یعن ی نیپدرش و ا از

 

 رده بود ........قرارش ک  یفرزندش ب  دنیکه تب در آغوش کش   دمیشن  یقرار صالح رو م یب ینفسها

 

 بلند کرد  ای لرزونش رو به سمت لع یدستها

 

 سر تکون داد ومنتظر بود ..... زدیکه تو نگاهش موج م ینان یو با اطم  

 

 ...... یطوالن  یبا آه منتظر

 

 

 

 ..... کردیم ی بی رفتن به سمتش نداشت و غر یپا دخترکم
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 گوشش گفتم  قشنگش رو پشت گوشش جا دادم و آروم در  یشدم و موها خم

 ...... گفتیقصه م هیمامان  مایقد ادتهی ایلع

 .....کرد  نگاهم

 

 مادرش ........ یگشت به خاطرات خوب قصه ها یداشت برم دخترم

 

 

 

 و زخم خورده   دهیدرد کش یمادر

 پر بود از آرامش...... نگاهم

 دادم ..... ادامه

 اد یم ادتیمامان دخترک قشنگم  یایلع

 

 آدم مهربون بود   هیکرد توش  فیقصه برات تعر هیمامان  

 

   کردی م بغلت

  یکرد ی م یدوشش باز رو
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 گوشه از دلت نگه دار ...... هیباشه اون مرد مهربون رو  ادتی گفتم

 ........ دارشید میریروز م  به

 ....  شهیپا م یمهربونش برات جا یاون همونه که شونه ها یری گیروز دستهاشو م هی

 

 

 دوستت  داره هزار تا ......  گفتم

 

 

 مامانم ........ ادتهی

 

آوردنش قلبم رو لرزوند و  سکوت تلخ و نگاه پر حسرت  حسام که از پدرش چه   ادی و ب اینگاه لع  برق
قرار صالح که همچنان با آغوش باز و چشمان  یدر ذهن دخترم ساخته بودم و نگاه ب یاسطوره ا

 اشکبار منتظر بود

 

 م تکون داد سر

 بود که برات گفتم ......  ییهمون آقا نیا-

 

 که تو نگاهش بود   یزد و با خجالت معصومانه ا یبا خو شحال  یلبخند دخترکم

 بگه   یزیدر گوشم چ خوادیاشاره کرد که م بهم

 صورتش شدم   کینزد
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   ی ذوق زده اش گفت مامان یاون با صدا  و

 برم بغلش کنم ....... یهمون عمو مهربونه که گفت نیا

 صورتش دادم و گفتم  لیتحو یدرد ناک خنده ا یبغض  با

 مامانم ...... آره

 ر ی جلو دستهاشو بگ  برو

 

 رها کرد  ...... دستهامو

 کرد ...... بیدخترم رو تعق  یشد چشم و قدمها  امیلحظه تموم دن  اون

گذاشت   نی زم  یاش رو پاک کرد و زانو برو ختهی افسار گسمحابا و  یب  یبا پشت دست اشکها صالح
...... 

 شد دستهاشون تو دست هم گره خورد   کش ینزد ایلع

 بود  کیخدا به ما نزد هیاون ثان چقدر

 کرده بود  بیغر یصحنه بغض  نیا دنیحسام هم از د یحت

   دیشا

 دونم   ینم

   دیشا یول

   زدی م بیوجدانش بود که نح یندا

 پدر و فرزند ...... نیا ییباعث جدا یتو بود که
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 کردینگاهشون م بانهیغر اونم

 

آن دخترش رو   کیبوسه زد و در   تونستیلبها گذاشت و تا م یکوچک دخترش رو برو یدستها صالح
بمونه   یباق  راهنشی پ ینقش دخترکش برو خوادیبار م نی آخر یکه انگار برا د یدر آغوش کش یطور

........ 

 

  دادیم رونیقرارش رو ب  یب  یبسته بود و نفسها چشم

 ........ یرنج دور  سالها

 

 جگر گوشه اش   دارید حسرت

 شبانه ....... یو کابوسها خوابها

 

 

 

 همه و همه رو تجربه کرده بود  دونستمیم

 

 

  

 دونم چقدر دخترکش رو نگه داشت   ینم
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 اد یدخترم باعث شد به خودش ب یکودکانه  یفقط حرفها یول

 

 ...... میکن یتا با هم باز ارهیبه بعد منو ب نیاز ا گمینکن مامان رو م هیگر عمو

 

 نکنه ...... هیبخاطرت  گر  یواشکینرو که مامان شبها  گهیهم د تو

 کردی بود که دل سنگ رو نرم م ایر  یاونقدر صادقانه و ب حرفهاش

 

 تو نگاهش هزاران حرف ناگفته  دونستمیبا دل خون نگاهش رو به من دوخت و م  حسام

   ختمیری و تا صبح اشک م بردمی به دخترکم  پناه م  ییو تنها یکه بخاطر درد دور  ییشبها از

 و تار بود  رهی روز هم برام ت ییروشنا  یشبها که حت چه

 بره  رونی جون کندم که مهر صالح از دلم ب چقدر

 . ..... یول

 

 دخترش گذاشت .....  یشونیپ  یسر تکون داد لب برو صالح

 ترکش کنه ..... یشگیهم یکه امروز تن دخترش رو بو بکشه و بعد با درد دور خواستمی ازش م چطور

 چقدر براش سخت و وحشتناک بود ایخدا

 

 به حسام افتاد که اشاره کرد   نگاهم

   میبزار تنهاشون
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 بود   بیافتاد عج یاتفاق م  نیا ریحق صالح بود و  غ  نیا

 

 پر سوال رو بهم گفت   یشدم و اون برگشت و با لبخند ای لع کینزد

 ما ؟؟؟؟؟ دنید شهیهم  ادیم گهیعمو د مامان

 ..... یسوال چه

   ایخدا

 بگم یچ

 

 گفت    ینگاهش به منه درمونده افتاد و فور صالح

 عمو ...... امیم

 

 خندون گفت   یو با همون  چشمها دیپر  نییباال و پا یو با شاد دیخند

 ....... ارهیمنو ب گمیجون به بابا م آخ

 

 سر تکون داد  یبه حسام افتاد و اون فور نگاهش

 گفتم ... و

 ........ یحرف بزن ییبا عمو دو تا کمی  یجان دوست دار ایلع
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   میبخر یبرات بستن میو بابا بر من

 گفت   دیفکر رفت و با ترد تو کمی دخترکم

 ها .....  یعمو هم بخر یاما برا باشه

 

********* 

 

   میدور شد ما

 دور تر .....  و

 حسام بود    یتو دستها دستهام

 ........ یهام تموم نشدن هیهق هق گر و

 

  ایلحظه نگاهم افتاد به لع هیو  برگشتم

 ..... کردنیاستوار پدرش نشسته بود و با هم درد و دل م یپاها یبرو

 

و با جون دل به  کردی رو نوازش م  ایلع یصالح با چشمان سر شار از ذوق وصال فرزندش  موها و
   دادیحرفهاش گوش م

 

 نقش ببنده  شهیهم یصحنه تو دلم برا نیبستم و برگشتم تا ا چشم
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 حسام از منم خرابتر بود  حال

 

  میفاصله گرفت  روز ما  اون

 بودند   دهیکه بعد از سالها بهم رس ی پدر و دختر یاحترام مقدس بودن رابطه  به

 احترام   به

 دخترش به شماره افتاده بود  دنیکه بخاطر د یپدر ینفسها

 

 رفت ........  اون

 

 و وصال   دارید یاز ساعت بعد

 خون دخترکش رو بهم سپرد و رفت   یدل با

 

 تو بغلش بود   رو به من و حسام کرد وگفت   ایبار آخر لع یکه برا  یسالن فرودگاه در حال یتو

 ......  منتظرم

 من و بخاطر دخترم   بخاطر

  دیاومد  رانیوقت به ا هر

 باشه   ادتونی

 فقط    نهیقرار   براهه که دوباره فرزندش رو بب یمنتظر و ب  یچشمان پدر 
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 .........  نیهم

 

 شد   نیهم

 ........ و

 گذشت  سالها

 

  نمی ب یم   کنمینشستم و دارم خاطراتم رو مرور  م  نهیآ یکه روبه رو االن

 جونم دوست داشتم  یحسام رو به اندازه   نکهیا با

  اما

 بود   یخال  شهیته قلبم هم یدرد طوالن  هی یانتها به

 ربوده شد    یتو اوج جوان میچون زندگ  یخال

 رنگ و رخش کرد یروزگار ب  یمهر یب  تاراج

 

  ستادمی خود حسرت بودم چون با مبارزه سر پا ا من

  میسوخته شدم و تسل  یمهره ا چون

 سرنوشت 

 

 ...... د یکش رونی ب ایدر اتاقم منو از رو یصدا
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 شدا ....... رمید یدیخانم بسه چقدر طولش م مامان

 

 و نگاهمون بهم افتاد  برگشتم

 از سر ذوق زدم و سر تا پاشو خوب ور انداز کردم  یلبخند

   ومدیبهش م  یلیلباس فارغ التحص چقدر

 دخترم خانم شده بود  چقدر

 

 با یو ز طناز

 

 بکمر زد و گفت   دست

  یتخته چند ضربه زدم و گفتم عوضش تو ماه شد ی.......برویمامان تو که هنوز آماده نشد یوا

 کف پات مادر ....... چشمم

 

 دلم مرور کردم   تو

   ایخدا

 پدرش بود   ی نهی دختر آ نیا چقدر

   یچشمان درشت و مشک همون

 ..... ینگاه مظلوم و دوست داشتن  همون

 ره یگ یرو بدون تو م التشیتحص انیکه امروز جشن پا ین یصالحم دخترت رو بب ییکجا
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 اومد و از پشت بغلم کرد و تابم داد  جلو

 

 و مستم کرد  ختیصورتم ر  یخوش عطرش برو یموها

 

 و گفت   دیخند

 هم عروسکه  شیمامان خوشگلم بدون آرا گرچه

 .... یامروز مثل ماه تو مجلس بدرخش  خوامیم اما

 و گفتم   دمیام  قفل کرده بود بوس نهیس یکه برو هاشودست

   رهیبرات بم  مامان

 که دل و دماغ ندارم تو برو خوش باش   گفتم

 خوشگل کرد و گفت    یرو جلو آورد و اخم  سرش

 تنهات بزارم  شهیم مگه

 یشد  ریچند وقت همش گوشه گ نیرفتن بابا ا بعد

 

 شد  یطور نیحاال که ا اصال

 دارم .......  دیمگه چند تا مامان خورش شگرت یآرا شمیم خودم
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 زدم پشت دستش ...... یکردم و با شوخ یا خنده

 

 گفت   تیاز جا بلند بشم که شونه هامو نگه داشت و با جد خواستم

   یاز دستم در بر یتون ینم گهید نه

 من مامانم تو دخترم...... امروز

 

 

   دمیسمتش لپ  خوشگلش رو کش برگشتم

 ...... ای از دست تو لع امان

 نکرد و دست بکار شد   یتوجه 

 د یرسی با ذوق به سر و صورتم م کردیرو زمزمه م یمیقد یلب آهنگ  ریطور که ز همون

 

 کارش تموم شد   یوقت

 گفت   یدار  یو دستش رو تو هوا تکون داد و با نگاه معن  دیمعنا دار کش   یسوت

  یوا یوا یوا

 مامان  یخوشگل شد چقدر

 منو نخواد ...... گهینظرش عوض بشه و د نهیتو رو بب  یچکارت کنم نکنه امروز عل حاال

 و زدم پشت دستش  دمیخند
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 برو بچه خودتو مسخره کن .....-

 

 رو گاز گرفت و دستش رو تو هوا تکون داد و گفت    لبش

  گمیبخدا راست م  نه

 

  شهیکم نم  تتیاز جذاب  کمیقربونت برم تو چرا  آخه

 خانمم ....... دیخورش 

 منو بگو چرا خوشگلت کردم   

 خودم هووو درست کردما ...... یبرا یدست یدست

 

 

تنها باشم   کمی  خوامیدختر م رونی دادم وبه سمت در هلش دادم و  گفتم برو ب لیبهش تحو یاخم
..... 

 

 لحظه تلفنش صدا خورد   همون

 

 

 معنا دار کردم  یا سرفه

 ..کارت دارن خانم دکتر .... برو
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 بخودم دقت کردم   نهیو من تو آ  رفت

 باشه  دیامروز نگاهم بدر با چقدر

 نگرانم   چقدر

 

 فکر نکنم   یزیچشم ببندم و به چ خوامیم

 لباسم شدم و   ضیتعو مشفول

 اومد  یدر ورود  یبعد صدا قهیدق چند

 تو خونه    دیچیو آرمان پ   ایثر یصدا و

 رفتم ....... نییپا  یو به طبقه  دمیپاچه پالتومو پوش دست

 

   دنمیبا د ایثر

 جا بلند شد   از

 شدم و بطرفش رفتم   ناراحت

   دمیرو بوس صورتش

 

   یچرا بلند شد زمی عز-

 انداخت و گفت   ری و با خجالت سر بز دیخند

 درد سر هم داره ........ یری شدن تو پ مامان
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 بود  با من   یهمونطور که از جا بلند شد و در حال احوال پرس آرمان

 ......... میقشنگم ما هنوز اول راه یری تو کجا پ گفت

 طوره ........ نینشست ومن ادامه دادم صدالبته که هم  یبه سخت ایثر

 

 خودش رو با دست باد زد و گفت   یتاب   یبا ب ایثر

 ساله ها رو داره ...... ستی شده احساس ب  ری پ آقا

 

 پاش  یزد رو  یشوخ با

   یستی متوجه ن نکهیا مثل

 ...... شهیهفده سالش تموم م گهی چند وقت د پسرمون

 

   یانداختم وگفتم راست یاطراف نگاه  به

 کجاست   انیشا

   ایثر

 باال انداخت  شونه

  یخودمون رو کرد.فکر   کننی حرف ما تره هم خورد نم یبرا گهیاالن د یجوونا  دیبابا خورش یا

 چشم ...... می گفتیکلمه م هیفقط  گفتنیم  یها هرچ بزرگتر

 چشم  میبه بچه ها بگ  دیدوره عوض شده ما با االن

 بگم .......  یاز دستش چ رونیب  ادیاز خونه ب  نخواست
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 ......واال

 و گفتم   دمیبه پشتش کش یدست دمیخند

   زمیعز الیخ ی ناراحت نکن ب  خودتو

 

 گوشم کرد و گفت منم   کیرو نزد  سرش

   ینی بی رو که م طمی شرا  امیخواستم ب  ینم

 برام مثل دخترمه  ایلع اما

   کردمیتو جشنش شرکت م دیبا

 کردم حق داشت   نگاهش

 

 

 بود و حرکت براش مشکل یآخر باردار یماهها

 

 رو پر کرد  .... ابونی تموم خ یعل  لیممتد اتومب ی بوقها یکه صدا میخوردن قهوه بود مشغول

 

 

 ......  طونیشوخ و ش  شهیهم مثل

 



 د ینبض راه خورش

818 
 

 

 

   دمیخوشگل دخترم رو د یچشمها برق

 لب گفت بال خره اومد .......  ریجا بلند شد و ز از

 

 دلدارش شد   یپنجره مشغول تماشا پشت

 

 وار دوستش داشت   وانهید ایدانشگاه دخترم بود و لع یهمکار و هم دوره ا یعل

 هم بودند ....... ماریهر دو ب  و

 بود و نگاه من به چشمانش ....... رونیبه ب  ایلع نگاه

   کردی رو رصد م  ارشیتابانه  یب که

 

 دخترکم ......... کردیاون که  قرار بود آرام روح دخترم باشه و چقدر عاشقانه نگاهش م  

 

بود دست  رونیب  و نگاهش به ستادیرفت و کنارش پشت پنجره ا  ایاز جا بلند شد و بطرف لع آرمان
 روگرفت و گفت   ایلع

 خانم خانمها   خوب

 ها ......  کنهی م یبه ما معرف یجنتلمن رو ک  نیا

 



 د ینبض راه خورش

819 
 

 انداخت و   ری با شرم سر بز ایلع

 در بلند شد   یصدا

 

 کرد و گفت   یخنده ا آرمان

 حالل زاده هم هست   آقا

 در رو براش باز کن   گهید برو

 گفت و بطرف در رفت  یچشم ایلع

 

 .......گفتن واال  یبزرگتر مای زد و گفت مثال عمو هست یسمت ما وبا خنده چشمک  دیچرخ آرمان

 

 بطرف در چشم دوخت  یجد یا افهیو اون  دوباره با ق  میبا خنده نگاهش کرد  ایو ثر من

 

لب داشت و  به   نیریش یکه خنده ا بایبزرگ وز یدسته گل ونیپشت در م یکه باز شد جوان  در
 از عشق به چشمان دخترم دوخته شده بود زینگاهش لبر

 .......   کردندیرو رصد م  گریقرار همد یعاشقانه ب که

 انداخت و سالم کرد   ری ما سر بز دنید با

 جا بلند شدم و  جواب سالمش رو دادم و گفتم  از

 داخل  انی جان تعارف کن ب ایلع

 کرد و جلو اومد   یبا احترام با آرمان احوال پرس  یلیوارد شد  خ  یعل
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 ....... ستادیروم ا روبه

 فاصله نه ....... نیبودمش اما از ا دهیبحال چند بار از دور د تا

 

 نه چندان بلند و نه کوتاه  یقد

 ...... کیبرازنده وش   یلباس

 .... ایآب در یبه زالل  یچشمان  با

 که تو حرکاتش بود   یدست  پاچگ با

 سالم داد و دسته گل رو بطرفم گرفت و گفت   دوباره

 شما رو نداره .....  قابل

 

  

 انداخت   ری رو ازم گرفت و سربز نگاهش

   ختنیبلندش ر یشونیپ  یلختش برو یموها

 گفتم طنتیو با ش  دمیخند

 ممنون

 فکر کنم  یول

 ها ......  یباش دهیخر یا گهیکس د یگلها رو برا نیا

  از شرم  سرخ شد صورتش

 بود کرد و گفت   ستادهیکه کنار آرمان ا ایبه لع  ینگاه و
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 ......شماست .  یبرا نه

 ...... نه یلبخند دسته گل رو ازش گرفتم و تشکر کردمتعارف کردم که بنش با

 

 دخترم .....  ار یقهوه ب هیآقا  یعل یگفتم برو برا  ایو به لع 

 

 

 انداخت   ر یروبه روم نشست و سر بز  ایبا ثر یخجالت بعد از احوال پرس با

 

 بهش بود   نگاهم

 بهم گفته بود   ییزهای چ هیدر موردش  ایلع

 ........ لینمرات فارغ التحص ن یوارد دانشگاه  شده و بابهتر  یلیتحص  هیبا بورس که

 مشغول گذروندن  مارستانیبود که تو ب یدخترم مدت   بهمراه

 ورود به جامعه پزشکان بودند   یآموزش یدوره ها نیآخر

 از دست داده  یلندن شده و مادرش رو تو نوجوان  می که  مق هیبهمراه پدرش چند سال  دونستمیم

   ایلع یگفته  به

 تو غربت نداشت   ییهم مثل ما چندان دوست و آشنا اون

 اون و دخترم شکل گرفته بود نیکه ب یدیدوستانش و عشق جد بجز
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 زد رو شونه اش و گفت    یکنار دستش نشست و با شوخ آرمان

  ی دکتر نگفت  یآقا خوب

 ........میبش  دیکدوم درد مزاحمت با یبرا

  

 

 بود گفت   نیی شرم همونطور که سرش پا با

 .....  دیبه دکتر داشته باش یازیخدا نکنه شما ن  دیدار اریاخت

 گفت  نگاهم کرد و  آرمان

 که تعارفه  نایا خوب

 نه ای  استی تخصص شما مثل لع میما هم بدون  ستیبه نظرت بهتر ن اما

 

 بدادش برسم   دمید بهتر

 لرزونش افتاد هول شده بود  یبه دستها نگاهم

 و گفتم  دمیخند

 من جراح قلب و عروق هستن   یا یآقا آرمان مثل لع  آره

 از گرفتن تخصص مونده  یل یزحمت بکشن خ دیخوب حاال حاال ها با اما

 هنوز اول راهه ..... ایلع  دخترم

 حرفهام تکون داد و گفت  د ییرو بعالمت تا  سرش

 ....... میحق باشماست ما فعال در حد آماتور بله
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 شد و فنجون قهوه رو بهش تعارف کرد ..... کیبدست نزد ین یس ایلع

 

 ..... دمینگاه حرفها د میهم کردند و من تو همون ن یها به چشم  ینگاه مین

 

 

 شو برداشت و   قهوه

 کرد  تشکر

 

  میحرکت بطرف محل جشن شد یکه آماده  دیطول نکش یساعت

 

 بود یبا شکوه تاالر

 شهر داشت......  هیبه عظمت  یباغ

 بودند    یکوبیو پا یدست تو دست هم با همکارانشون مشغول شاد یبهمراه عل دخترم

 من بود  یایروز لع   امروز

 من ....... و

 بدنبال او گشتم   رهی چه چشم شدم خ هر

 و منتظر  منتظر
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 بود جشن تا غروب  ادامه داشته باشه...... قرار

 به ما ملحق شد   یهم بعد از مدت  یعل  پدر

 باشه   ندهیآ دیپر ام ی خوشحال روزها  ینگران چیمن بدون ه یایداشتم امروز لع  دوست

 اما ....... و

 

 یکننده  نیی رحم سرنوشت بود که تا  یب یورقها نیکردو ا  ینیب  شیرو پ  ندهیآ  شدیوقت نم چیه چرا
 شد یم  یزندگ

 

 سرو شد   هدیزنبق و ارک یبای ز یپر از گلها یی زهای م یتو همون باغ با شکوه برو عصرونه

 

 که خسته شد و عزم رفتن کرد   آفتاب

 هوا بداخل تاالر رفتند یمهمانان با سرد شتریگرفت و ب یرو به سرد هوا

 

 ...... دادیآزارش م  فیخف یگاه درد یبود که گاه و ب ای نگران ثر آرمان

 

 داشت برگرده خونه تا همسرش استراحت کنه ......  دوست

 در گوشش گفتم  آروم

  دی تنهام بگذار  یروز مهم ن ی تو همچ دییخوا یم

 و گفت   دیکش یآه
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   ی دونیخودت بهتر م  میی نجایا ن یهم یبرا ما

  زهیبرامون چقدر عز ایلع

    یدونینبودم خودت که بهتر م شیواقع یوقت فکر نکردم که عمو چیه

 قرار بود   یب  یکرد که کم  ایبه ثر ینگاه

 

 

 

 آرامشش گفتم نگران نباش    یو برا دمیخند

  میعده پزشک هست هیما وسط  

 افته   ینم  یاتفاق چیه

 به اطرافمون کرد  ینگاه

 صحت داشت   واقعا

 عده پزشک دور ما بودند  هی

 د یبست و مثل من خند چشم

 

 تاالر کم نور و کم نور تر شدند ......  یزده شد و برقها میآهنگ مال هی

 

 

 مشغول صحبت ..... یبود و هر کس یخال  وسط
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 کردند    ینیشونه هام سنگ  یدست برو دوتا

  برگشتم

 بود   یعل

 کنم .... شیرقص همراه یدراز کرد و ازم خواست تا برا دست

 به دستانش بود  من متعجب  نگاهم   و

 گفت   آروم

 ...... ییجشن امشب شما پرنسس

 زد و سر تکون داد  یکه دورتر از من کنار دوستانش بود لبخند  ایلع

 و گفتم  دمیخند

  ستمیجان من رقص بلد ن یعل

 گوشم کرد و گفت   کیهمون صورت خندون ابرو باال انداخت و سرش رو نزد با

 کن   یشما فقط با من همراه  کنمیخودم کمکتون م  دینباش نگران

 

 

 همه متوجه ما بودند ..... گهیبه اطراف بود که د نگاهم

نبود از جا بلند شدم و دستش رو    زیجا  دیترد گهید کردی کفشم بلند بود و ناراحتم م یپاشنه  نکهیا با
 تو دستهام نگه داشتم 

 

  کردم یم شی دست و پا فقط همراه یب  دیو منه خورش دنیاون خودش شروع کرد به رقص و



 د ینبض راه خورش

827 
 

 

 گوشم آروم گفت   در

 مامان صداتون بزنم   تونمیم

 اجازه هست ؟؟؟؟ یعنی

 

 

   زمیگفتم البته عز یمهربون  با

 بشه  ا یح  یب خوادیامشب م  ریپسر ساکت و سر به ز یعل   دیمامان خورش-

 و گفتم  دمیخند

 ؟؟؟؟؟  چطور

 

همه  مهیهمه زندگ ایو ادامه داد دخترت لع  کردی م بیو تعقکرد که عاشقانه رقصمون ر  ای به لع ینگاه
 عمرم ...... 

   دیاز تون بخوام که اجازه بد تونمیم

 ...... ری امر خ یبرا  امیب

 

 گوشش کردم و گفتم  کیرو نزد سرم

 کلک پس رقص بهانه بود  یا

   رمیتو عمل انجام شده قرار بگ  یخواست
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 رو با خجالت گاز گرفت و گفت    لبش

 غلط کرده خبط کرده  یعل

 حرفش تموم  شه   نگذاشتم

 پسرم خدا نکنه ..... نگو

 

 

 گفت   آروم

 کرده   ی کی دختر شما  شب و روزم رو  ایلع

 ..... دمیم قول

 حرفش تموم بشه  نگذاشتم

 جان ......  یعل  یدون  یدر مورد دخترم نم  یق یحقا هی تو

 

 کرد و گفت   سکوت

 منت ......  دهیباشه به د یچ هر

 

 کرد ینگفتم و اون هم انگار داشت به حرفهام فکر م  یزیچ گهید

 

 آهنگ تموم شد   نکهیاز  بعد

 گوشم گفت   کیو تشکر کرد وآروم نزد دیدستم رو به احترام بوس 
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 ......  دینگران کرد منو

 تکون دادم  سر

 خواهد بود  یمنه مادر شب سخت یبرا امشب

 

 اومد گفت   یم  زیکه شونه به شونه ام بطرف م  ینگران شد و در حال شتریب

 بخوام ..... حی توض کمی شهیم

 

 

 تازه کردم و گفتم   یمبل نشستم و نفس یبرو

   قتیحق  نیپسرم اما ع هیاش طوالن قصه

 که فقط خودش بشنوه گفتم   یطور بعد

  امشب

 باش ......  کنارش

 

 سمت ما ...... ادیافتاد و گفتم داره م ایبه لع نگاهم

 ....  دمیاز حرفهاتون نفهم  یزی چ نکهیبا ا  یراست کرد و گفت من با شما هستم حت قد

 

 به موقعش .....  یفهمیو گفتم م  دمیسر کش یآب وانیل
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****** 

 

 ..........کاومیهمه چشم چقدر تو رو م نیا انیامشب م من

 چرخانم ..... یآشنا چشم م  یبدنبال نگاه چقدر

 

خسته دل متوجه  دیو خورش  ییایناکرده ب یامشب تموم حواسم به اطرافم هست که نکنه خدا 
 اومدنت نباشه  

 دلم غوغا بود   تو

 ....... گهید یجا حواسم

 گرم حالم رو به خودش آورد   یدست

 نگاه

 کردم 

 نگاهش به صورت نگرانم بود  ایثر

 ........  ینکی م ری جان کجا س  دیخورش-

 

 

 

  خوردی اشاره کرد به تلفنم که داشت زنگ م بعد
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 ........ تلفنت

 

 کردم   نگاه

 بود  خودش

 پاچه به اطراف سالن چشم دوختم  دست

 که نبود ......   نبود

 

 روشن کردم   یفور

 

 تو گوشم  دی چ یمحزونش پ  یصدا

 ؟؟؟؟؟ ی خوب  دمیخورش  خانمم

 

 تا بحال دق کردم  یگفتم کجا بود آروم

 

 کرد و ادامه داد سکوت

 

  دم یکه رس شهیم یمدت

 دست کردم  دست

   دیخورش ترسمیم
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 دلم غوغا بود تو

   ستین یاما چاره ا  ترسمیم منم

 

 و گفتم  دیکش یآه

 ...... شیخودت آورد با

 رو شکست    سکوت

 

   آوردمش

 قرار و نگرانه ....... یمثل من ب اونم

 

   کردمی استرس گوشه لبم رو اونقدر گاز گرفتم که سوزشش رو احساس م  با

 ؟؟؟؟؟ یاالن کجا هست-

 و گفت   دیخند

 تاالر ...... رونیب  ایب

 

 از جا بلند شدم  ینگران  با

 انداختم  یاطرافم نگاه به

 آروم گفت   ایثر
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   زمیعز دیخورش 

   یگردیم  یکس دنبال

 

 کردم خودم رو خونسرد نشون بدم   یسع

 کجا رفت ؟؟؟؟  ایلع-

 جاست    نیبدهانش گذاشت و گفت نگران نباش هم وهیم یا تکه

 کرد و گفت    طونی ش یخنده ا بعد

 هم داره  گاردیباد هی گهید نترس

 

 تا استرسم کنترل بشه نشستم

 

 بهم بود   نگاهش

   یترسون یمنو م یدار گهیجان د  دیخورش-

 که ؟؟؟؟؟  نکنه

 

 صورتش زد .......  یرو بعالمت مثبت تکون دادم و اون لبش رو جمع کرد و آروم برو سرم

 از دست شما دو تا امشب واقعا وقتش نبود  یوا یوا

 

 امشب خراب بشه  دینبا  یگیو گفتم راست م   دمیکش یتاسف آه  با
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   کنمی سکته م یاز نگران  دارم

 کجا رفت ؟؟؟؟؟  آرمان

 

 

 کرد  بیکرده بود اطراف رو با چشم تعق تی من بهش سرا ینگران گهیهم که د ایثر

 

 ا یخودش و لع یدو تا از همکارا یکی با  با  ییآشنا یرفت برا یو گفت همراه عل  

 

 رو گرفتم و گفتم  دستش

 باشه .....  ایحواست به لع کنمیخواهش م  ایثر

 بده   حی آرمان برگشت براش توض اگه

 رو خودم جمع و جورش کنم امشب  دیبا   رونی ب رمیدارم م من

 گفت   نانی بست و با اطم چشم

 نگران نباش حواسم هست  برو

 

 نگران   یکوتاه و بلند و دل یقدمها با

 تاالر گذاشتم  رونی به ب پا

   کردی م خی نه سرد بود و نه گرم اما تنم داشت  هوا

 کمکم کن  ایخدا
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   زدندیباغ  هم مهمانان پرسه م رونیب

که معلوم بود مثل ما مهاجر هستند و با خانواده و دوستان  یتبار و افراد یسیجوان انگل یها دکتر
 اومده بودند  زانشونی عز  یهمراه یبرا

 گشتمیآشنا م هیتو باغ بدنبال  یعجله و نگران  با

 

  رمی کفشم باعث شده بود کمر درد بگ ی پاشنه

 کفشهامو تو دست گرفتم  یآرودم و عصب  رونشیب

 ...... رانیباغ بودم و ح  وسط

 

 بازوهامو تو چنگش گرفت   یدست قو  هینا گهان  که

 دلهره برگشتم   با

 و چشم بستم  دمیکش  قیعم  ینفس

 ؟؟؟؟؟  یاومد بالخره

 کرد و با خنده گفت   نگاهم

 سراغم ....... یاومد پابرهنه

 

   نیداختمشون رو زمتو دستم کردم و با خنده ان یبه کفشها ینگاه

 گفتم  و
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 منتظر بودم   چقدر

 

 بغلم کرد و گفت    یقرار ینهفته و با ب یپر شد از غم   چشمهاش

 تار بود   امیبدون تو دن  چقدر

 

 خواهم   یرو نم نیبدون چشمانت زم  من

 خود سکوتم .......  

 .......... یتو نباش  یوقت

 ...... ستیانداز ن  نیدر گوشم طن تیصدا یوقت  میقرار یآواز ب  خود

 

 

 قدم بزنند   شی برو ت ی خاکم اگه پاها خود

 آروم   یبدون تو نفس را به زانو در م من

 بدون دستانت   شومیم کم

   تی بدون صدا شومیم کم

 باش  دمیخورش 

   ایدن  نینبودم در ا یاگه روز یو بتاب حت  ببار

 ........ یبود شهیهمان باش که هم میبرا تو
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 خت یگوشم گفت و اشک ر در

 

   کننیگوشش آروم گفتم همه دارن نگاهمون م در

 و گفت   دیکش قی عم یرو تو موهام پنهون کرد و نفس  صورتش

   میما چقدر دور بود دوننینم اونها

 

 زدم رو گونه اش    آروم

 نشو   لوس

 کن ........  رهام

 

   میکردرو نگاه  گریکرد و خوب همد  رهام

 

 

 ام زد و گفت   ین یب  یرو برو گشتشان

 ها کلک .... یشد خوشگل

   دمیکفشهامو پوش یناچار یانداختم و از رو  ری بز سر
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 امشب تو مجلس بدرخشم   خواستیدخترته م کار

 به کمر زد و با اخم نگاهم کرد و گفت   دست

 ....... ییتنها

 به غبغب انداختم  یباد

  یفکر کرد  یکه چ معلومه

 دستم رو محکم نگه داشت و گفت    یساختگ تی عصبان با

 ولت کنم   گهید عمرا

 رو شونه اش   زدم

 

 

  شهیباورت نم  میشد  ری پ گهیبابا ما د یا

 رو تو تنش مرتب کرد وبا حرص در گوشم گفت ....  کتش

 .....  یشیتر م  یپر جذبه تر  و خواستن   یکرمان دار یالمصب تو هر روز مثل قال آخه

 کردم  و بازوشو آروم فشار دادم   نگاهش

 

 

 و   میکوتاه کرد یهردو خنده ا 

 به اطراف بود گفتم  نگاهم

   کجاست
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 قدمهام همراه شد   با

 هستن ....... نی ماش داخل

 

 تعجب نگاهم بهش بود  با

 دو تا .....  هر

 تکون داد  سر

  آره

 کرده  ش یهم همراه پسرش

 رو با ترس گاز گرفتم ..... لبم

 ؟؟؟؟؟  دونهیرو م   قتیحق  پسرش

 بعالمت مثبت تکون داد و گفت   یسر

  آره

 ماجرا رو  تموم

 

 ...... ستهیباعث شد با مینگران

 

 

 

 نگه داشت و گفت نترس   دستهامو
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   میهم صحبت هامون رو کرد مابا

 

 که در کنار ما باشه نه مقابل.....  نجاستیا اون

 

 بود   یچشمان حسام پر بود از آرامش بازم ته دلم خال نکهیا با

 

  وفتهیاتفاق ب نیا دینبا امشب

 ببرشون  کنمی م خواهش

 حسام  ترسمیم

 

 رو تو دستهاش نگه داشت  دستم

 نگاهم کرد  نانیبا اطم  و

   دیخورش  یگیم یچ

  اد ی کردم همراهم ب شیراض   یبا هزار سخت من

 گذشته رو جبران کنم  تا

 ......... یجا زد  دهیرس  که وقتش حاال

 

  میکه حرفهامون رو زده بود ما

 تکون دادم و گفتم  سرم
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 بود   اشتباه

 ...... میکه گرفت یمیتصم  کارمون

 دارم حسام   وحشت

 گذاشت   نهیس یدستم رو نگه داشت و برو زدی که تو نگاهش موج م  یو با قوت قلب  ستادیا

 به تو نداره .....  یمنه و ربط  یلبه پرتگاه زندگ نیعشقم ا نترس

 رو بفهمه.....  قتیحق  دیبا ایلع

 

 شدم و گفتم   رهینکرده بود خ یدر حق دخترم کار یمهربونش که جز پدر یچشمها به

 ازت متنفر بشه ...... ای لع یترس ینم حسام

 زدن نداشت   یبرا یفکر فرو رفت و من نگاهم به دهانش که حرف  تو

 گفتم الاقل امشب رو خرابش نکن   آروم

   دیدروغ بذهنم رس یفکر یبا دودل  دارشونید یبرا یدیبرنامه چ  هیکن هتل بگو فردا  شونیو راه  برو

 ادامه دادم  و

 .......بگو

 بگو حسام  یدروغ  هیرفته .....با دوستاش   ایلع دونمیچه م مثال

 

 کرد ی حرفهامو تو ذهنش مرور م داشت

 

   ستیرو تکون دادم حسام االن وقتش ن دستش
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 تکون داد   یسر

 رو ......  ایلع  نیداخل جشن و از دور بب انیگفت پس ال اقل بزار ب و

 فکر بودم   تو

 نداشت   یخطر نیا

 تکون دادم  سر

   باشه

 رو رها کرد  دستم

 جا منتظرم باش   نیکنم داخل هم تشونیهدا رمیم من

 

 رفت بدنبالشون .......   نانیتکون دادم و حسام با  اطم یسر

 

 

 طوفان بود   هی دیدلهره نو نیپر از آشوب بود وانگار  ا دلم

 

 کردم با بخار نفسم گرمشون کنم ..... یدهان گرفتم و سع یزده ام از شدت استرس رو برو خی دستان

 

 که گذشت   ییسالها نیتو ا نکهیا با

  دارشیکه صالح کرده بود دخترم رو بد  یحسام به احترام گذشت میگشت یبرم رانیهر وقت به ا ما
 د یهرگز نفهم یول  شناختی صالح و خانواده اش رو کامل م ا یو لع  بردیم
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جز    ستین  یحسام  بوده کس  یم یرو که مثل عمو دوست داشت و به قول معروف دوست صم  یمرد
 پدرش ...... 

 

  دیپرسیازم م شهیتلخ که سوال تو ذهن دخترم بود و هم قتیحق نیوا

 

 

 

وقت باهاشون روبه رو   چیو چرا تو ه میوقت با عمو صالح و خانواده اش رابطه ندار چیچرا ه مامان
   کردمیدر دست به سر کردن دخترم م  یکه با هزاران دروغ سع گهیل د و هزار سوا یشینم

 

 

 و درد ناک  قیعم  یشده بود به زخم لیدرد ناک که حاال بعد از سالها تبد یعذاب وجدان و

 

 نداشت   یبود که تموم یهمون وحشت نیا

 حسام منو بخودم آورد  یکه صدا کردمی م  ری س اهامیرو تو

 

 ......... دیخورش 

 ......برگشتم

 ماند   رهیصورتش خ  یبرو نگاهم
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 بود    یهم بعد از سالها جذاب و خوستن هنوز

 نشسته بود  شیها  قهیشق  یبرو  یریگردپ

 

 استوار و پر غرور ........  میقد خم نکرده بود  و مثل قد اما

ش رو داشت  درون یدر پنهون کردن حال آشفته  یسع  یشگیو صورتش با همون نگاه مظلوم هم 
..... 

 

 

 

 رعنا که از خودش بلند تر و چهار شونه تر بود اما  همون چشمان پدر رو  به ارث برده بود     یجوان و

 انوس یاق هی یبه اندازه   یبا عمق ییجادو اهیس ی لهیت دو

 

  شدمیبه خودم مسلط م  دیبا

 پسر نداشته ام یبود و پسر جوانش جا یمیقد یآشنا هیمرد جا افتاده فقط برام  نیا گهید

 

 قائل بودم سالم کردم   شی برا شهیکه هم یتر رفتم و با احترام جلو

 انداخت و جوابم رو داد  ری بز سر

 گفتم  آروم

 ...... یکه اومد ممنون
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 محزون گفت   ییبودبا صدا ر یکه سر بز همونطور

 ...... ستین یزیدوم اومدن که چ یم ای تا ته دن  براش

پدر رو نگه  یجوان بود که با احترام سالم کرد و بازو اریبا حرفش نگاهم به سام  ختیر یهر دلم
 داشت 

 

 و ادامه داد  هیجوان رعنا چ نیکه منظور ا  دمیرو آروم فشرد و من نفهم شیبازو  یزدو فور یلبخند

 شدن  یاحساسات  یادی ز کمیامشب  پدر

 

 دهیفهم  یپدرش رو  بتازگ   یزندگ  قتیکه حق دونستمیم

 ...... یعصب   ایو  نیغمگ ایشخص ناراحته  نی ا یبفهم یتونست یبود که نم یطور نگاهش

 

 

 داد یجوان جذاب  رو م نیا ی دهیچی پ تی که نشان از شخص یتفاوت   ینگاه ب فقط

 

 انداختم و گفتم   شی به سر تا پا نیپر از تحس   ینگاه

 خواهرت   دنیبد یکه اومد خوشحالم

 رو بفهمه  قتیحق  یهم بزود ای وارم که لع دیام
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 کردهیکه سالها فکر م یدختر داریهم بابت د ادی تفاوت بهم فهموند که انگار ز  یهم همون نگاه ب  باز
 ....... ستیاز خون خودش خوشحال ن یشده به خواهر لیدختر دوست پدرش هست و االن تبد

 

 

 

 انداختم و حسام ادامه داد  ری بز سر

 بعد......   یحرفها باشه برا  هیبق خوب

امشب وقتش   یو نگاهش رو به صالح چرخوند و ادامه داد شما موافق  میما وارد سالن بش  بهتره
 ؟؟؟  ستین

 

 سر نوشت  تلخش بود سکوت کرد و گفت   میتسل شهیمظلوم که هم  صالح

 درونش  یتگمن اومدم که کنارش باشم نه باعث آشف امشب

 

 میجشن شد  یبعد هر سه وارد سالن اصل یقیدقا

 

 ..... شدیمتوجه استرسم م د یدیمن رو م یکس هر

 اون طرف سالن  دیاری ب فیخودمون رو با دست نشون دادم و گفتم تشر زیم

 

  میتر شد کیو  نزد کینزد
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بود و    یهمسرش حلقه کرده بود مشغول صحبت با عل  یدستهاشو بدور بازوها کهی در حال آرمان
 زد ی و تند تند حرف م  دیخندیپشت به اونها و ما با دوستانش م ستادهیدخترم ا

 

 .......  ایقدرتم رو جمع کردم و گفتم لع تموم

نبود  یاومدنمون رو کس گهیبرگشتند و د میهم با صدا هی موندو بق رهی ما خ یو نگاهش به رو برگشت
 باشه    دهیکه ند

 رو بهش داده بودند   ایلبهاش نقش بست که انگار دن یبا ذوق برو  یحسام چنان لبخند دمیبا د ایلع

که انگار سالهاست پدر   دیبابا و........ بطرفش رفت و چنان حسام رو تو بغل کش دیکش  ادیشوق فر با
 بودند دهی رو ند گریو دختر همد

 

 صالح ...... ی دهیبا قلب درد کش کنهیصحنه چه م نیا دونستمیم

و پدر   فشردی روتو آغوشش م یتنش بود که عاشقانه مرد یدخترش پاره  یمحزونش برو نگاه
   زدی م شیصدا

 

 قرار بودم  یب  شیدلم برا تو

 و دهها بار گفتم  

 دلت بشکنه ..... نقدریکه ا ینبود نجایا کاش

 

 گفت   یو م  دیبوس یدستهاشو بدور گردن حسام  قفل کرده بود وبا بغض  صورتش رو م ایلع

   یرسونیخودت رو م دونستمیبخدا م  بابا
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و   شیدیدیاز دور م شهیبابا جونم که هم نمیافتاد و گفت  ا یتو بغل گرفت و نگاهش به عل  دستهاشو
 ...... رسهی به نظر م  یچقدر جد یگفتیم

 

 و مهربونه ......   یچقدر خاک نیب

 دختر ........ ری و  نگه داشت و گفت قرار بگ د یدستهاشو بوس حسام

 

صورتش از شرم سرخ شده بود  دست دراز کرد و   ایبخاطر حرف لع  کهی از جا بلند شد و در حال یعل
 کنه  یخواست مودب سالم و احوال پرس

 ..... ایلع

 با حضورت  ..... یشد امی دن هیهد نیرو گفت بابا امشب بهت دیصورت حسام رو بوس  دوباره

 

نگاه  نیحضور صالح و پسرش باعث شده بود حسام احساس عذاب وجدان داشته باشه و من ا  شرم
 شناختم یم یپر از صدها حرف رو بخوب

 

 رو آروم فشردم و .....  ایلع یبود که بازو  یمشغول احوال پرس یبا عل   حسام

 اومده ؟؟؟؟؟؟  یک نی بب   ستیجان حواست به پشت سرت ن ایلع

شاد    غیج یشد و صورت خندانش خندان تر شد و با صدا   رهیبه دور تر خ  یو نگاهم کرد و فور برگشت
 دخترم همه برگشتند سمت اون .......

 که دستهاشو باز نگه داشته بود  گفت   یتند کرد و در حال  پا

 ..... ایخدا  یینجایعمو صالح شما هم ا یوا
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 هست برام ......  یچه شب امشب

 

 که تموم شبم کامل شد....   یبابا مرس یوا    

 

 و خودش رو رسوند به صالح   

که  دیبازوهاشو نگه داشت با لبخند نگاهش کردو گفت چقدر دلم براتون تنگ شده بود خوب کرد و
 ....... دی برادر پاش یهم افتاد و لبخندش رو برو اریسام   یو همزمان نگاهش برو دیآورد فیتشر

 

 

 .......ختندیر ی صالح آروم م  یشونیپ  یعرق بر و یها دونه

 

 انداخته بود  ر یکه از خجالت سر بز  

 

 

 داد و چشم بست   رونی ب یکه به آروم  دمیباروهاشو در آغوش گرفت و نفس صالح رو د دخترم

 

 ود خدا ازش خبر داشت و بس ......بود که فقط خ  یطوفان  ییایدلم در ته
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رو   مونیوسط زندگ   بیعج یناتن یعمو نیداده بود که اجازه داره ا ادی به دخترم   یاز کودک  حسام
 بابت نامحرم بودن بغل کنه و ببوسه یشرم و نگران  چیبدون ه

 

در پنهون  یکه سع ییاز وصل پاره تنش و اشکها  یقرار یبود و نگاهش که پر از بارون ب صالح
 و........  ایلع یخوشبخت  دنیاز د زیلبر یکردنشون رو داشت و دل

 

چشم مانند آتشفشان حرفها پنهان بود  نیکه چقدر ته ا  دمیکرد و د یلحظه نگاهمون با هم تالق هی
 بخدا ......

 یکه دوستش دار یکس دنینفس کش ینموندن و اجازه دادن برا یبرا یکه صالح رفتن گاه بخدا
 بهتره  

 ...... تهیهنوزم ته نگاهت بعد از سالها پر از گله و شکا جرا

   پرستمی نگاه رو م نیا دیترد یب من

هرگز   گهیوقت دروغ نگفتن و صادقانه دوستن داشتن اما چرا ته نگاهت م چیکه ه ییچشمها
 ......  میدینبخش

 

   دیکش رونمی از خلسه ب ایلع یصدا

 دراز کرد و با لبخند گفت   دست

 ....... یآورد فی جان چقدر خوشوقتم که با پدر تشر  اریسام

  

رو تو دستهاش   ایشد و سر لع  ینگاه صالح پر از شاد  دمیبار بود که د نیاول نی دست دادند و  ا باهم
 و آروم گفت   دیبلند دخترم رو بوس یشون ینگه داشت و پ
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 عمو جون ........ نمی رو بب  تتیکه موفق اومدم

 

 و گفت   دیبطرف جلو کش یدستش رو پشت سر صالح گذاشت و کم  ایلع

 آشناتون کنم   هیبا بق  خوام ی م دیاجازه بد اگه

 

 

 ...... ای صالح دست پسرش  رو نگه داشت و گفت شما هم ب و

ما ملحق   و پدرش  که حاال اونهم به  یبه عل  اریکردن صالح و سام  یمشغول معرف ایرفتند و لع  جلوتر
 شده بود کرد 

 

 بر مال نشه   قتیدر دل داشتم کاش هرگز حق  یسست شده بودند و غم پاهام

 صالح ......  یبمون یدخترم باق  یتا ابد عمو  وکاش

 

 جز حسام نبود دستهامو  قفل کرد   یلرزون تر  و نگرانتر از من که کس یفکر بودم که دستها  تو

 

 

 با هم حرفها زد.......  نگاهمون

 ...... میکه هر دو داشت یاحساس بد از

 دادینفس نم یدرد ناک شده بود تو گلو و اجازه  یسالها  بغض نیبه حرف زدن که تو ا ازین از
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مشترک عادت کرده بودم به  یهمه سال زندگ نیفشرد و دلم قرص شد   بعد از ا یرو به آروم  دستم
 اعتماد ......

 م یشد تموم زندگ  تیو در نها د یرو از هم پاش  کمیکوچ ی ونهیآش یروز هیکه  یبه مرد کردن هیتک 

 

 هر دومون ......... یبود برا یشب سخت  برامون

 

 دیاز شب طول کش یتا پاس جشن

 

 

  یهمراه یکه خالصه شد تو صحبت کردن چند نفر از استادان دانشگاه که برا  یانی بعد از مراسم پا و
تو شهر   دیکه با گهیجشن د یوعده  یگذاشتن قرار ها برا تیاومده بودند و در نها انیدانشجو

ن حرف  یا دنیدکتران نوپا بعد از شن یو همراه یو شاد  شدیلندن گرفته م یکی در نزد تونیبرا  یساحل
 در هوا ........ یل یفارغ التحص یو انداختن کالهها  یکوبی و پا

 ......یبود و شاد دخترم

 م یکن  رانیرو و یاز عشق و شاد زیدل لبر نیا می ما چطور اجازه داشت و

 

حدش رو رو    یب  یمونده بود و شاد رهی لحظه نگاهم رفت به صالح که با دقت تو صورت دخترش خ هی
 به تماشا نشسته بود 
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از غم و اندوه به خودش گرفته بود و چشمانش که در   یشتریکه حاال رنگ ب  اریسامنگاه   ینیسنگ و
 از نفرت رو دوست نداشتم  زی نگاه لبر ن یزدند و من ا یخواهر  دو دو م  بیحال تعق

 

 کم با رفتن مهمانان باغ در حال خلوت شدن بود  کم

 

 دوستان قرار داشت حواسش به ما نبود .....   یکه در محاصره  ایلع

 گوشم گفت   کیاز جمعشون جدا شد و بطرفم اومد و نزد یعل

 توکل ...... خانم

 زدم   یحرف بد دیتعجب نگاهش کردم و اون که متوجه نگاهم نشده بود گفت ببخش با

 ام گرفت   خنده

 ......  یمامان صدام کن   یکه دوست دار یمگه خودت نگفت زم یعز نه

 

 نقش بست  شی لبها یبرو  نیری ش یمتوجه حرفش شد و خنده ا تازه

 انداخت   ری بز سر

 نبود مامان جان ....... حواسم

 تکون دادم  سر

 .....حرفت رو  بزن خوب

 

به  دی که شا  دمیپر  نییو توش اونقدر باال و پا دیقرار داد یباز نیزم هیفکر و روحم رو تو  امشب
 برسم و نشد . یا جهینت
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 ..... یدون ینم  ییزایچ هی ا یتو از لع  دیکه گفت نیا

 

 تموم روح و جسمم....  یبا آشفتگ هیمساو

   دیرو راحت کن المی رو خدا خ تو

   دیدون یم

 کنم   یسخته با عالمت سوال زندگ برام

 و چشمانش رنگ غم گرفت    ایلع یبرو  دیپر مهر چرخ دایشد نگاهش

 دختر که ....... نیدر مورد ا اونم

 

 تکون دادم  سر

 کردنه پسرم ،  یصبور  یگفتم اول راه عاشق و

   یجا نزن  دیبا یواقعا دوستش دار اگه

 دونه   ینم  شویزندگ قتیخودش هم حق  اون

 ....... یتو برام قابل اعتماد  یعنیبهت گفتم  نکهیا

 

 فرصت بده ....... بهم

 

 کرد . نگاهم
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 شد.  شتریقوت قلبم ب دمی د یجوان م نیکه بازم تونگاه ا ینان یبا اطم  و

 باشه ... یچ هر

 .شهیمنم مربوط م یبه زندگ استی مربوط به لع چون

 ...... دی من آماده ام مامان خورش کنم،ی م دیپس تاک 

 

 شونه اش زدم ....  یلفظش خنده ام گرفت، و آروم برو از

 ....  کردندیرو تماشا م یکردنم با عل صحبت  قینگاهم افتاد به حسام و صالح که دق که

 

 شد   کینزد حسام

 گذاشتم و از جا بلند شدم و رو به حسام ادامه دادم  زیم یرو برو  دستم

   یبا آقا  دیکم کم با گهید زمیعز

 م یآشنا بش شتری رادمند و پدرشون  ب 

 

  

 چند قدم عقب رفت و پدرش با خنده گفت:  ری سر بز یعل

 رو باز خواهد کرد ....... ییباب آشنا  دیپسر من زودتر از اونچه فکرش رو بکن نیا د،ینباش نگران

 

 انداخت.   ریپدر زد و خجالت زده سر بز یبازو  یآروم برو یعل

 ....   دمیخند
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  یو قراره زندگ  شنیه ها بزرگ مکه بچ ییروزها  نیهمچ هی یو درکش برا یزندگ قتیرادمهر حق  یآقا-
 ........ رهیبسازن انکار ناپذ  دیجد

  می پاهاشون بردار یکه موانع رو از جلو نهیا  ادی راه  از دستمون برم  نیکه تو  ا یتنها کار ما

  د؟؟؟ یست یموافق ن شما

 تکون داد و گفت   یاز جا بلند شد و سر همراهم

 البته ........ البته

 ...  یجان هم مثل پسرم عل ایلع

 .کنمینم  غیدر یکار چیدو تا جوون از ه نیبه آرامش ا دنیرس  یبرا من

 

سر دخترمون باشه   ی هیهمسر وسا دیشا یروز هیکه قرار بود  یو کس  یکه متفکرانه به عل حسام
 انداخت و روبه پدرش گفت   ینگاه

 ......  دوارمیام

 باشه  ندهیآ یبرا  یمیخوب و صم  یرابطه  هیشروع  ییآشنا نیامشب و ا که

 

 ترک کرد یگرم یجمع ما رو با خداحافظ  یهم دست دادند و پدر عل با

 

بطرف   ایکرد و بهمراه ثر  ینگذشته بود خداحافظ  یکه از رفتن پدر عل یهم بعد از مدت کوتاه آرمان
 خونه براه افتادند  
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 حلقه کرد ..... شی بطرف حسام رفت و با خجالت دست بدور بازوها ایلع

داره و خودش رو   ی در خواست یعن ی کردی کارو م نیحسام گذاشت  هر وقت ا ی نهی س یرو برو  سرش
 کنه ...... یبابا لوس م یبرا

 دلم قربون صدقه اون رفتار بچه گانه رفتم ... در

 بزرگ شده بود،  خانم دکتر شده بود اما هنوزم لوس بابا بود .....  دخترم

 

 انداخت وآروم گفت :  ری بز سر

  د یاگه شما اجازه بد  بابا

 کنه ...  یخواد منو تا خونه همراه  یم یعل

 

 و گفت:   دیکش یاش رو با شوخ  ین یحلقه زد. و ب  ای دستش رو بدور کمر لع حسام

 بهت اجازه بدم   ییخوایناقال ازم م یا

 که اصال تا بحال تو رو نرسونده .......  نه

 

 تو بغل حسام پنهون کرد و گفت   رشتی با شرم سرش رو ب  ایلع

 تنها بره....   گمیخوب بهش م  یگذار یچرا سر به سرم م  ِاِاِاِابابا

 و گفت:   دیخند  حسام

 ...یهمراهش بر یبچه اجازه دار یکن  یباز لمی خواد ف  یخواد نم ینم
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 طول نکشه   شتریساعت ب کیاما  

 کردم    زونیخونه کتم رو آو رفتم

 ........یبرگشته باش  دیبعدش با قهیدق ده

 

 ما رو ترک کردند  یو همراه عل  دیصورت پدر رو بوس  یخوشحال با

 

 اومدم  رونیتاالر که ب  از

   دمیراحت کش  ینفس

 گذشته بود  ریبه خ امشب

   کردی م یخوب چه فرق یول

 د یترس یفردا م یبرا دلم

 

رو حفظ کرده بود، پشت سرم از  تفاوت تو صورتش  یبهمراه پسرش که هنوزم همون نگاه  ب  صالح
 تاالر خارج شدند   

 

   کردمی تعارف م هی دیبا

 ...  ستادمیا جلوشون
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 استراحت ...  یخونه برا  دیاریب  فیتشر-

 

 گرفته بود شد و گفت   یلختش که باد اونها رو به باز یمشغول مرتب کردن موها  صالح

    یول ممنون

 ... میما هتل راحت 

 

فقط با چشم  فتهیکه قرار بود ب  ی هم در مورد اتفاق  یو هر چهار نفر حاال روبه رو دیوز  یما م نی ب باد
 ... میکردی م بی و تعق گریهمد

 بازو جابه جا کردم و گفتم   یرو برو فمیک

 اول با من...  قدم

 ... دادمیانجامش م  شیوقت پ  ی ل یخ  دیرو که با یکار 

 بشه ...  قتیحق نیدخترم  کم کم آماده ا تا

 

 دوخت و آروم گفت :  نیاهش رو به زم نگ صالح

  میخوب فکر کن  دیبا بنظرم

 قلب دخترم  یرانی و یبرا

 ندارم .....  یآمادگ

 

 فشرده شد  شتریحرفش قلبم ب با
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 غم دخترش رو نداشت   طاقت

 ارزش داشت...  شتریب ی زی برام از هر چ نیا و

 

 که فقط گوش به حرفهامون سپرده بود گفت:   حسام

 .  میدار ازی به زمان ن ما

کم   قتیحق  نیبا ا ندهیبه آ دشیپشت سرش و ام یپل ها  دینبا ای لرزون گفت:  لع ییبا صدا  آروم
 رنگ بشه...

 

 سرتکون داد . یفور صالح

 کرد گفت:   یرو تو بغلش محکم م  اریسام  یدستها کهی در حال و

 .میبه فکر کردن دار ازی هم  شما و هم ما  ن می ر  یما به هتل م پس

 

 شدم ....   تنها

 

 ...  نیزم یکره  یموجود رو نیتنهاتر

 

 

 برهوت توست ...   نیسرزم نجایا ا یخدا  ستیخال دستانم
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   ستی قدم زدن ن یبرا  ییجا

 و شکننده شدم  سرد

 و پشت سرم   ستی ن  شیب  یرو سراب  روبه

 رد پا بچا گذاشتن ...  هی میکه با اومدنشون تو زندگ  ییآدمها

 :  گهیبهم م ییندا هی

 

   یو بشکن  یباش نکنه بلرز یقو دیخورش 

 افسوس ... اما

 شدن   ریدستهام پ گهید

 ...هیخال  میموجود زندگ نیزتریعز ینگران یامروز و فردا گم شدم و دستهام برا  ونیم من

 

   دمیکش رونی ب ای از رو یبی عج یداغ

 ... بیعج یاز ته گلو و سوزش  یناگهان  ییصدا با

 ...  رونی ب دمیآشفته پر االتی و از تو خ دمیخودم رو عقب کش یفور

 

 نگاه کردم   بدستم

 

 انگشتم  یبود رو دهیداغ تو تابه پر روغن
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 آب سرد نگه داشتم  ری ش  ریز یفور

 ... سوخت یم شتریب دلم

سوختن انگشتم  الیخ  یو ب  دمیکش رونیسرخ شده رو از تو تابه ب  یها ین یزم  بیس یمابق  یفور
 مشغول درست کردن ساالد شدم 

 

 ... گهید  یته ظرف بود و فکرم جا یبه کاهوها نگاهم

 

 در بلند شد   یصدا

 کردم   یبه در ورود ی تو آشپز خونه نگاه از

 پر بطرفم اومد   یبا دستها  حسام

 

 تظاهره گفت    گفتیکه احساسم م یت و با لبخندگذاش  زیم  یبرو دهاشویکردم و خر سالم

 عشقم ...  یخوب

 باال انداختم   شونه

 خوبم ... -

 ... هیطوفان دیحال خورش   دیفهم

 اومد و دستم رو گرفت   بطرفم

 د یگفتم خودشو عقب کش یآخ و
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 به دستم افتاد    نگاهش

 به تاول شده بود   لیکه حاال تبد  دیرو د یسوختگ یجا  یناراحت با

   دیبا خودت خورش   یکرد چکار-

 کجاست ؟؟؟  حواست

 

 

 مشغول کارم شدم  الیخ  یو ب دمیرو کش دستم

 خوبه نگران نشو ... حالم

 ... هیسطح  یسوختگ هی

 

 

   ستین یدلدار یبرا یوقت خوب  دیو فهم  دیآروم کش یآه

 شد  قیآشپز خونه نشست و به حرکاتم دق زی م پشت

 

 هردو مون پر بود از حرفها   سکوت

 

 ضرب گرفت و نگاهم کرد   زیم یانگشتش رو با

 

 د یخورش 
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 .....  کردمی دست به سرش م دیبا خواستمیم ییدلم تنها تو

 

 پر کردم و  یرو از چا وانیل

 گذاشتم  زی م  یرفتم و رو  بطرفش

 صورتش   یخم شدم تو و

 

 انداخت و گفت   ر یبهم که گره خورد سر بز نگاهمون

 ؟؟؟  یترسیم

 شونه اش گذاشتم  یرو برو دستم

 نه .....  یبراش سوخت آروم گفتم تو باش دلم

 گفتم   یدروغ م  اما

 اندازم یدخترم جشن راه م  یشب زندگ نیسختر یدارم برا نمی زم یپدر رو نیرحم تر  یمن ب-

 

 و بغضم رو فرو دادم   دمیگز لب

 بودم  آروم کردنش خودم آشفته تر  یبرا 

 

 

 صورتش گذاشتم و گفتم : یداغم رو برو یشونیپ



 د ینبض راه خورش

865 
 

 کنم   هیباش بزار بهت تک داریپا

 ... ستیکنارم با ای لباست رو عوض کن و ب برو

 ..... میبهانه در بر هیامشب هم به  شهیم نمیبا خودم خلوت کنم بب کمی دیبا

 و گفت    دیو دستم رو که سوخته بود تو دستش گرفت و آروم بوس دیخند

 ...... یاله  رمی بم

 بود یا هیام تلختر از هر گر  خنده

 

  

 کردن احساساتش استاد بود   یتو مخف  دیخورش اما

 پشت دستش ....  زدم

 کمکم   ای پاشو زود برگرد ب پاشو

 

 

 نگاهم کرد و گفت   یمهربون  با

   دهیچیتا کوچه پ تی قرمه سبز یبو

 حالم رو عوض کنه  یبا شوخ خواستیم انگار

 جا بلند شد و بطرف گاز رفت   از

 درست کردن  یبانو چ نمیبب   بزار
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 قابلمه  رو برداشت و گفت   در

  یهم درست کرد مهیبه ق به

 

 و آروم زدم به پشتش .... دمیکش رونیرو از تو دستش ب قاشق

   ری حسام وقتم رو نگ رونی ب  برو

 و گفت   دیبوس  اریاخت یو صورتم رو ب  گشتبر 

   رمیم

 .... ستیکه حسام ول کنت ن  یدونیم یول

 

  ست، یدونستم که ن یم

 دونستم  یخوب م نویا

 

 ......فرار  یبرا دهیشده و نکش دهیکش یرفتنش دوباره تنها شدم ،با افکارم و هزاران نقشه  با

 

 

 . دیکش یدور تا دور آشپز خونه پر م  چشمانم

 ....  ی و نوجوان یرنگ کودک   یبود لب اون حوض آب دهیبردم و اما دلم پر کش   یرو جلو م  کارهام

 

 نداشت .  یزمان که غم و غصه معن اون
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 گشتم . یبدنبال راه در رو م یهمه دوراه نیا ونیمن م و

 

 اتفاق درد ناک نبودم .  نیدر مقابل ا ستادنیزن ا من

   شدیداد و باعث م یفرارقلبم رو آرامش م راه

 مهم بود برام  ... نیرو تجربه نکنه و ا  یآشفتگ ایلع

 

 

 

 گذشت .  یها کند م هیو ثان  ساعت

 

 ...  رونی رو زود انجام دادم و از آشپز خونه زدم ب   کارم

 بمونه  یباق  یکار چ یخواست ه ینم دلم

 به اتاقم  برگشتم

 رو آروم باز کردم   در

 چند تکه کاغذ ...  یکارش خم شده بود برو زی پشت م حسام

 شونه اش گذاشتم  و گفتم  یرفتم و دست برو  بطرفش

 ... بدقول

چشم برداشت و دستم رو گرفت و چرخوندم سمت خودش و   یمطالعه اش رو از رو نکیو ع برگشت
 پاهاش فرود اومدم .... یرو
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 کنم ... یکار مهم داشتم جبران م هی دیاش گذاشت و گفت ببخش  نهیس یرو برو سرم

 

 و تو چشمهاش غرق شدم و گفتم :  دمیکش رونیرو از تو دستش ب خودکار

 از من مهمتر !!! کار

 

 و سرش رو تکون داد  دیخند

 

  ن یساعت رو بب  گهید گمیدادم ،راست م ادامه

 بعداظهر شده   پنج

 کمکم ...... ییایم یگفت

 تو اتاق  یو اومد یناهارتو خورد یول

 

 لب گذاشت و گفت   یرو برو دستم

   دمیم حی توض برات 

 به ورقها افتاد  نگاهم

 هست حاال .... یچ  نهایا-

 به وقتش.....   یفهم ی پوشه  و گفت م یدسته کرد و گذاشت ال اطی با  احت یل یرو خ ورقها

 

 زنگ در بلند شد  یصدا
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 داشتم . یخواب طوالن هیبه  از ی خسته بودم و ن دم،یصورتم کش  یبرو دست

 رفت گفت:  یهمونطور که بطرف پله ها م حسام

 ....  ایعوض کن و زود ب لباس 

 

 نبود   یا چاره

 رفتم .  نییپا یلباسم به طبقه   ضیاز تعو بعد

 گل از گلش شکفت ...  دنمیدر حال صحبت کردن بودند با د یجد  یلیکنار حسام نشسته بود و خ  ایلع

 حسام و گفت    یپا یرو زد

 .  ه؟؟؟یخانم خوشگله ک نیبابا جونم ا یه

 

 که من بشنوم گفت :  یطور  ایموند در گوش لع رهی سر بلند کرد و نگاهش به سر تاپام خ حسام

 

 غزال رو شکار کردم  نیا شی دخترم سالها پ  خوبه

 

 . ستادیپدرش سر ذوق اومده بود از جا بلند شد و روبه روم ا ی که از حاضر جواب  ایلع

 باز کرد و گفت :  دستهاشو

   یخوشگلم رو شکار کرد مامان

 رو .... کهیت  نیا یمال خودت کن  ییبزارم تنها عمرا

 بغلم کرد و نفسم جون گرفت    یون معطلبه پشتش و بد زدم
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 گوشش گفتم  در

 تکون داد و گفت   یسریکرده بود ری د یلیخ  امروز

 وحشتناک شلوغ بود  مارستانی امروز ب د یببخش

 دم یگرد و خوشگلش رو بوس ی گونه

 

 

- 

 

 دلم   زیعز ینباش خسته

 و لباست رو عوض کن   ری دوش بگ هی برو

 که مهمونا سر برسن ..... االنه

 حرفم تکون داد و رفت  د ییرو بعالمت تا  سرش

 

 نشستم.  کنارش

   کردمیبود و من فکر م   آروم

 ..... آرومه

   دمیکه صدا خورد، از جا پر در

 به نگاهم گره خورد .  نگاهش

 گفت   نانیرو محکم گرفت و با اطم  دستم
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 ..... ینشده وحشت کرد یحرف هنوز

 باش   آروم

 

 روتکون دادم و از جا بلند شد و بطرف در رفت.   سرم

 پنهون کردم . واریعجله بطرف آشپز خونه رفتم و خودم رو پشت د با

 . ادی ب رونیب  نهیاز س خواستیانگار امشب م قلبم

 ...  ینه حرف ،ییصدا نه

 شدم   رهی به در خ وار ید یاز گوشه  نگران

 آروم مشغول حرف زدن با حسام بود.  صالح

 اومد  یتنها بود ،چرا داخل نم چرا

 کالفه بودم  واقعا

 

 برگشتم و دوباره نگاه کردم   یکه بسته شد از شدت کنجکاو در

 تنها بود  حسام

 

 مبل نشستم  یعجله پا تند کردم و کنارش رو با

 ..... یفکر بود و عصب  تو

 

 شد حسام   یگفتم چ آروم
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 ف بزن  رو خدا حر تو

 بگو  یزیچ هی

 

 . کرد یلب داشت زمرمه م  ریدستهاش پنهون کرد و ز ونیرو م  سرش

 گفتم   تیو با عصبان   دمیرو کش دستش

 بگو  یزیچ هی کنمی م خواهش

 ...  برگشت

 ... ختهینگاهش پر بود از خشم و غم در هم آم تو

 

 ... رفته

 موندم   رهی تعجب به لبهاش خ با

 ؟؟؟؟  یک-

 

   اریسام-

 

 ؟؟؟  یچ یآخه برا-

 که ..... اون

 نگاه نفرت بارش به دخترم رو تو ذهنم مرور کردم .  بعدش

 ...  زهیرو بهم بر زیبا پدرش اومده بود که همه چ اون
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 نداشت .  امکان

 

 شدم   زونی حسام آو یبه دستها  دوباره

 بگو تو رو خدا ...   شتریرفته ب  کجا

 دونم ... یاومد و درمونده نگاهم کرد و گفت نم  رونی که تو افکارش غرق بود از فکر ب حسام

 دونه ... یهم نم  پدرش

 ..... رانیبرگشته ا  دیفکر کردم شا کمی

 

 جا بلند شد و بطرف در راهش رو کج کرد . از

انداخت   یاه خونه سر و وضعش رو نگ یبزرگ در ورود یقد نهیچشمانم  دنبالش بودند تو آ ینگران  با
 و برگشت سمت من ...

 کنم  داشیبتونم پ دیرم  که شا یم

 

 شدم و دستهاشو تو دست نگه داشتم.  بلند

 . ترسمیجوون م نیحسام من از ا-

 کرد . یته دلم رو خال  نهی پر ک  ی شب که با پدرش دست تو دست اومده بود، با نگاه همون

 

 تو راهه... یگه که اتفاق بد یبهم م   نویحس بد ا هیدونم اما   ینم م،یزندگ ی نابود یاومده برا اون
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 تکون داد.  دیرو با ترد  سرش

 نداره !!! امکان

 و عاقله......   لکردهیجوون همونطور که بهت گفتم تازه وارد دانشگاه شده تحص نیا

 باورش سخته !!! نهیهمه ک  نیو ا اتی ادب یرشته  یدانشجو

 باال انداختم و گفتم:  شونه

 شه که بد دل باشه ... یکه انتخاب کرده نم  یل یتحص یبودن رشته   فیبخاطر لط چرا

   ادینفسم باال ب دیبدور سرم حلقه کردم و خم شدم تا شا  یشونیرو با پر دستم

 کرد و گفت:   نگاهم

 بود.  یاون همه اعتراف که با پدرش کرد الک  یعنی

 که پدر و دختر بهم برسن " کنمی "من بهتون کمک م

 

 داشت !!! نقشه

 

 دست متفکرانه چانه اش رو نگه داشت و گفت:  با

 اومده باشه... یا گهیکار د یداره که برا امکان

 

 رو بلند کردم .  سرم

 ترسم ...   یبرگرده ازش م  دیجوون با نیبکن ا  یکن یم  یدونم حسام فقط هر کار ینم-
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 و برگشت سمت من ... دیرفت و با عجله کفشهاشو پوش  یجا کفش  بطرف

 

 کنسله  یمهمون گهیکن که د هیرو توج ایجور لع هی یکه بلد خودت

 

 تکون دادم و اون در رو بست و رفت ...   یرو با نگران سرم

 

رو بداخلش   ای لع الیکلبه ساختم ته قلب خسته ام و در خ  هیهام  یکنار پنجره با دل نگران اونشب
 کردم.  تیهدا

 

  

 بمونه ...  یته قلبم مخف  دیبا اون

 بود.  ایمونده لع یبرام باق  ای که تو دن  یزیچ  نیآخر

 آرزو...   نیآخر

 مرگم مادر ...  شی که نفس دارم برات پ یخواستم، تا زمان یپنهون کردنش ته قلبم رو م  نیا

 

 اومد.  نییسرسرا پا یو مرتب از پله ها دهیلباس پوش یکرد وقت چمیسوال پ  یلیخ

 با خنده گفت:   د یمنو پشت پنجره د و

 ...  یباز دل نگرانش  رونیقربونت برم عشقت رفته ب  هیچ

 گفت :   دیحال آشفته ام رو د  یجلو اومد و دستهامو نگه داشت و وقت بعد
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 افتاده ؟؟؟  یاتفاق

 ومدیدررغ هم بذهنم ن ینوا حت  یب منه

 بود ...  نیهم دیکه بذهنم رس یزیتنها چ فقط

  اریجر و بحث داشتن که باعث شده سام کمی عمو صالح و پسرشون  نکهینشده دخترم مثل ا یزیچ
 جان بحالت قهر از پدرش جدا بشه...  

 کنه  یون همراهکردنش با ا دایپ یعمو صالح اومد دم در و از پدرت خواست که برا االن

 فکر ... یو رفت تو دیلبش رو گز یبا نگران  دخترم

 ... فتهی ب یمامان نکنه براش اتفاق-

بودندحلقه  کردم و گفتم تو نگران نباش   ختهیشونه هاش ر یخوشگلش که برو یرو دور موها دستم
 ....  شهیدرست م

 پدرش بنده خدا تنهاست ... یبرا  دیببر ادی ب یکنم زنگ بزن عل  یغذاها رو بسته بند نیا ایب  بجاش

 گفت:   یشد با خوشحال   یتموم افکارش از موضوع پرت م ینام عل دنیکه با شن  دخترم

 مهمونها دوست دارن تنها باشن . دیمن بهش گفتم که شا ادی دوست داشت ب  اتفاقا

 

 

 .... کردم خودم رو سر گرم نشون بدم یآشپز خونه رفتم و سع زی رو تکون دادم و بطرف م سرم

 بلند گفتم که بره و لباس بپوشه   یصدا با

درد سر   ن یا یبرا یفکر هیهم که شده خارج بشه تا  ی چند ساعت یخواستم دخترم از خونه حت یم
 کنم....
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 بود . ستادهیدرب خونه ا یجلو  کیمرتب و ش یبعد عل یساعت

 و گفتم    دمیغذا رو داخل سبد چ یها بسته

 دنبالت ...  ادیبابا م یگرد یبرم یبهم خبر بده چه ساعت فقط

 ...  رمیگ  یوگفت مرتب  تماس م دیکرد و گونه ام رو بوس میرو بروشونه تنظ   فشیتکون داد و ک سر

 

  یانتظارش رو م نهیدست به س نی داده به ماش هیتک ی رو تکون دادم و اون که در رو باز کرد عل سرم
  دیکش

 سالم کرد   ریو سر بزرسم ادب جلو اومد   به

 به اطراف رفت و جواب سالمش رو دادم ....  یبا نگران  نگاهم

 .  دیافتاد و سبد رو د ایلع  یبه دستها نگاهش

   کین ک یپ یوقت شب بر نی ا ییخوا یم هیچ نیکرد و گفت :ا  یا خنده

 سبد رو بدستش داد و گفت   ایلع

 آقا !!! ری نخ

 ... ینی ریخوام برم خود ش یغذا تو سبد گذاشتن م کمی پدر جون  یبرا مامانم

 

 .دیرو به رخ کش  دشیسف  یلبهاش نقش بست و دندونها یبرو  بایز یا خنده

 

  

 گرفت و با خجالت گفت:   ا یرو از تو دست لع سبد
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  دیتو زحمت افتاد چرا

 نوش جونتون ...  هیحرفها چ نیرو تکون دادم و گفتم ا سرم

 . دیپدر سالم برسون  به

 

 

 گفت :  یکرد و با خوشحال گاهمن

  دیاومد ی شما هم با ما م کاش

 به صورت نشوندم و گفتم :  یزورک  ی خنده

 وقت مناسب ،  هی  یشااهلل بمونه برا ان

 احترام سر تکون داد و گفت :  با

 راحت ...   التونیگردونم  خونه خ یرو برم ا یخودم لع  ازدهی  ساعت

 راحت بود .   المیخ

 داد مرد بود یاز اونچه نشون م شتریب  یلیجوون خ  نیا

 

 رو دنبال کردم .    یعل نیماش  کیرفت و من تو کوچه نگران رد الست  دخترم

 

 د یدر ماس یمانع شد و نگاهم رو یکه در رو ببندم دست  دمیبطرف در رفتم و چرخ یآشفتگ با

 

 شد .  دهیپاشصورتم  یسردش برو نگاه
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 و افتاد  دیلرز دستم

 بود ...   اریسام

 . دمیکش ینفس نم  انگار

 سر خورده  یو خشم   قیعم یپر بود از نفرت  صورتش

 

 داخل ...  امیب شهیگفت م  آروم

 

 کردم ترسم رو پنهون کنم ... یحبس کردم و سع  نهیرو تو س نفسم

 گردند ی آقا پدرتون ،عمو حسام نگران تو شهر بدنبال شما م یکجا بود شما

 

 انداخت و گفت   ری بز سر

 خوام صحبت کنم   یم

 ....  نجایا انی زنم که ب یاالن به پدرتون زنگ م دیشد دایرو باز کردم و گفتم خدا رو شکر که پ در

 

 موند .  رهی روگرفت و نگاهمون بهم خ دستم

 از حرفهامون رو بشنوه .  یخوام کس ینم نه

 داخل ... امیب شهیم

 

 تکون دادم و وارد خونه شد   دییتا سر
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 زد و من نگران سر تا پاشو ورانداز کردم...   هیمبل تک یبرو

 دم یفهم یتو نگاهش رو نم نهیک نیا ل ی. دل دیرس یبه نظر م   یخوب و معقول  جوان

 

 قهوه ... ای  دیخور یم یگفتم چا نمونی ب یعوض شدن جو آشفته  یتو هم قفل کرد برا دستهاشو

 بلند کرد و نگاهمون بهم قفل شد.   سر

 

 آب ...  وانیل هیفقط -

 ...  دندیلرز یتکون دادم و بطرف آشپز خونه رفتم دستانم م سر

 شروع کرده بودند به لرزش   یپلک چشمانم هم با آشفتگ یحت

 خودت کمکم کن  ایخدا

 

 نه...  ایدونم کارم اشتباه بود  ینم

 خواد با من حرف بزنه .... یو م نجاست یدادم که اون ا  امیبه حسام پ  یرو برداشتم و فور یگوش اما

 آب از آشپز خونه خارج شدم ... وانیگذاشتم و همراه ل زی م یرو برو یکردم زنگ نزنه وگوش دیک تا

 مونده بود . رهی خ  یقال یو متفکر به گلها ری بز سر

 رو بطرفش تعارف کردم  وانیسر بلند کرد و ل دنمید با

 

 و  دیرو سر کش وانیکرد و ل  تشکر
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 گذاشت .  زی م یبرو  

بزرگ تو سالن    یواریتاک ساعت د کیت  یما و فقط  و صدا نی روش نشستم و حاال سکوت ب روبه
 شد  یم دهیشن

 

 کمکش کنم تا حرف بزنه   دمید بهتر

 پسرم ....  اریسام

 کرد  یبلند کرد و نگاهمون با هم تالق سر

 .... دم ید شی زندگ یدره به وحشت تموم سالها هی  اهشیچشمان س ته

 جوون تو نگاهش حرف پنهون بود . نیا چقدر

 

 داد  هیتو هم قفل کرد و به مبل تک دستهاشو

 گرفتم  ادیراه رفتن رو   یوقت شی سالها پ-

 بار زمزمه کردم   نی مامان گفتن رو اول  بابا

 ادیرو خوب  زی چ هی رمی لرزون مادرم رو بگ یهنوز قدم اونقدر بلند نشده بود که بتونم دستها یوقت
 گرفتم 

 ..... مارهی ب پدر

 

 موند   رهی با تعجب به صورتش خ نگاهم

 ادامه داد...  اون
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 . می داشت یخوب یزندگ  ما

 

 

  یر بود و مرهم زخمهامشغول کا زدی در شهر  ییروستا  سی درمانگاه تازه تاس ه یپزشک که تو  یمادر
 دادند ... یپول دارو و دوا رو م  یبه سخت  یکه حت یمردم

 زن بود  ری ش هی مادرم

 همتا...  یب کژال

 

 مرگ ...  شی پ هیپدرم  یحاضر بود جونش رو بده و برا یحت  شی حرفه پزشک یکه برا یدل ر یش زن

 

 و اما افسوس پدر .....  دیپرست  یپدرم رو نه دوست بلکه باالتر از دوست داشتن م اون

 بود ....  ماریب

 داد  یزن نم  ری ش نی با ا  یدل به دل زندگ و

 زن...  هی ی هیشوم پنهون بود سا هیسا هیپنهون دل پدرم  یپس پرده  در

 

  

 شد.   ختهینگاهش با نفرت بروم ر و

 تش گرفتم . صالح آ یو برا  ختیفرو ر دلم

 



 د ینبض راه خورش

883 
 

 قرار تر شد   یخون نه ب دلم

 حرفش .......  با

 

 

 !!!! یماریمن و ب صالح

 

 

 بشه   رمی دستگ یزیدادم تا از حرفهاش چ یهامو تو کف دستم فشار م ناخن

 داد .... ادامه

 .... میبعد مادرم ارتقاء درجه گرفت و ما به تهران اومد  سالها

 به گذشته بود.   رهیروح  که فقط نگاهش خ   یب یشد پدر و اما پدر شد تکه سنگ  شیزندگ  مادرتموم

 تر شد  میپدرم با رفتنمون به تهران وخ  یروح حال

 نه افسرده   ماریی

 

 نه ... افسرده

 جسم ساکت و تنها .  هیشد  پدر

 سکوت و درد.  یمجسمه  هی شد

 

 . میرو پشت سر گذاشت  یبد یسالها
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 .  دیرو ند ی وقت رنگ شاد چیکه ه یا ونهیروح آش یسرد و ب یزندگ یکه دردشد هم سفره  ییسالها

 دست از تالش برنداشت.   مادر

 که پدر سر پا بشه. کرد یرو م  شی سع تموم

  

گذاره  یم هیفرزندش از جون ما  یکه برا یو مثل مادر کرد ی م قیتزر ذره ذره جونش به پدرم عشق با
 پدر  یناشناخته  یشب و روزش خالصه شد درمون دردها

 

 ...... یطوالن  یروان درمان جلسات

 درد آلود پدر   سکوت

 مادر.....  یقشنگ و شکسته  یپس چهره  غم

 من....... و

 رفتن مادرم بودم    ل یکه لحظه لحظه شاهد آب شدن و تحل  یمن

 ......  دمید یبچشم م 

 از غم   ینه کوه مادر

 قلب پدرم رو پرکنه  یخال یکمر شکسته که هرگز نتونست جا  ینه گل مادر

 ....... قیعم  یشده بود به زخم  لیکه حاالبعد از سالها  تبد ییجا

 

 تونست باشه .... یکاره نم  مهیعشق ن هیزن و  هی که باعثش جز  یزخم 
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و   یافسردگ یفوق قو  یکرد به داروها لی و سکوت پدرم رو تبد  دیوقت به سر انجام نرس چیه که
 د یروند یوقت رنگ شاد  چیکه ه یسکوت سرد خونه ا

 

 رفت .  مادر

 

 

 ترک کرد و خسته دل تنهامون گذاشت .  یرو در کمال ناباور ما

 

 در کردستان،   شیپدر یبای خواست  همراهش برگردم به شهر ز ازم

 نتونستم .... اما

 بود با مرگش .....  یپدر مساو ترک

 

 

  شدیم دهیکش یبه نابود زیمن بودم و با رفتنم همه چ یتو زندگ دشیتنها ام اون

 پاهاش افتادم .... به

 تحمل کنه   ارهیطاقت ب  خواستم

 موندنش نکردم  یبرا یاصرار گهید بهم گفت که یزی اما در جواب چ و

 شو نشونم داد و گفت :  یخال   یدستها مادرم

 دارم، پسرم   یرو نگه م یپنجه ها زندگ نیساله دارم با هم  ستیب
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 خسته شدم . گهید

 ناتوان شدن . دستهام

 شه.  ینم یعنیشه،  یدرست  نم  یزیچ یوقت

 خنده داره  ستمی خوام با یکه م نیو ا 

 ..... تمیغرورم ، اعتماد بنفسم ، شعور و شخص من

   ختمیپدرت ر  یو همه رو به پا همه

 کنهی م ری س ایاون هنوزم داره تو رو اما

 

 پدرت تموم شده سخته پسرم .... یگذشته برا یزندگ نکهیباور ا 

 رو ندارم ....  میو شکستن زنانگ دنیتوان د گهید من

 کشم .  یهام  م ییتنها دارم و به کول  یدلم رو برم یها شکسته

 بودم و شدم نه ..... مونیپش  یفکر کن نکهیا نه

 

 پدرت رو از ته قلب دوست داشتم و بخاطرش مقاومت کردم .  من

 

 قلبم بود که بهم فهموند  کژال بسه ......... یداره اونم ندا لیدل  هیفقط و فقط  بلکه
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 تا صالح برگرده   ی دیهر چقدر جنگ بسه

 رو جمع کن و برو   تتیشخص  یها خرده

 

سخت گذشته و  یگشت به روزها یکردم، باور نداشت و برم  یم یاون هر چقدر بهش خوب  آخه
 دونست........ یمن نم  قیخودش رو ال

 محبت هام که هرگز ..... قیال

 ترحم بگذاره ....... یهاتو پا  یو خوب  یکه پر باشه از سر شکستگ یسر کن  یسخته با مرد پسرم

بودم و اون   فیحرفهاشو که بهم گوشزد کنه که ح دنیتحمل شن گهیکشه، د یداره با من زجر م  پدرت
 مرد شکست خورده هست رو ندارم .  هی

 

 انسان رو به فناست .  هی پدرت

 

 کرد. یبراش کار شهیرو نم سوزونهیکه خودش رو به قصد آزار م یوکس

 

  

   ستیساخته ن یاز دست من هم کار گهیخودش نخواد و نتونه د تا

 بار خودش بخواد و برگرده ......  نیا دیرم تا شا یم

 

 من هوار شد ....  یزندگ یاز غم برو یرفت و کوه  مادر

 رو گذروندم.... یسخت دوران
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   دیآه هم نکش یرفتنش پدر حت با

   تهامیبازگشتش نکرد و فقط در جواب تموم شکا یبرا یتالش  یحت

 گفت: که اجازه دارم ترکش کنم.  ادهامیفر

 

 ادامه بدم  یو در کنار مادر به زندگ  

 تونستم .... یچطور م  اما

 نداشت رو رها کنم   یپشت و پناه  چیه ای دن  نیرو که تو ا یمرد

 برد یدرد لذت م نیو از ا دیکش یبود درد م  دهیکه با غمهاش به جون خر یافسردگ  یماریاز ب اون

 

 داشت . لیدل هیمقاومت کردم وکنارش موندم  فقط و فقط  نکهیا

 که پدر در دل داشت .  بیعشق عج  نیسختم در مقابل ا سکوت

 

 

 تموم دردهام بود    یکه باعث و بان یکس

 

 

 نفرت نگاهم کرد .....  با

 

 د یکاو یبود داشت نگاهم رو م  دهیکه کش ییدرد ها با
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 جوون غمزده نیا یشده بودم دشمن زندگ  یدر کمال ناباور دیخورش  منه

 

 سوخت ،  یقلبم م د،یکش  یم ریت پشتم

 

 گذروندم   یرو م  یراحت زندگ الی زمان که در کنار حسام با خ اون

 کرد   یام، درد رو تجربه م یجوان یروزها   یمرد مهربون خوش قلب زندگ صالحم

 و آه رو...... اشک

 

 انداخت،  یآتش به جونم منگاهش که  از

 

 بود... دهی هاش کش یکه در مقابل تموم بدبخت  یو آه 

 سر بلند نکردم .  یزده حت  خجالت

 

 کردم .  یبا استرس ناخنهامو تو دستم فرو کرده بودم که سوزش زخم رو احساس م اونقدر

 

 شد .  رهی خ  نیکرد و دستهاشو بهم قالب کرد و بزم یسرفه ا تک

 

 .  دمتیند وقت  چیه ینبود تو
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 حضورت ،  اما

 ،  نتیسنگ ی هیسا

مو  یتموم هست کردی لب مدام زمزمه م ری پدرم بود و ز یرنگت که کابوس شبها یعسل  یچشمها ادی
 سوزوند 

 

 هام ی خوشبخت  ییروشنا ینقطه  ن یکتری تار یو شد ینام داشت دیخورش 

 

و آه از نهادم   دمیرنگ د اهیس ی لهی اون دوتا ت یجوشان اشک رو برو یکرد و من حلقه  سربلند
 رفت..... 

 

 همراهش......  اومدم

 اومدم  

 به باد فنا داد .... شویزندگ  یچه کس یکه برا  نمی با چشم بب که

 

 

 نه ..... ایهمه زجر پدر رو داشته  نیارزش ا ستادهیکه روبه روم ا یکس ایکه آ نمی بب

 کرد و اشکهاشو با انگشت شصت زدودو گفت :  نگاهم

 کم نداشت که نداشت ......  یزیکمند از تو چ سویو گ اهیبخدا که کژال چشم س اما
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دل پدر رو درک کنم، اما روز به روز   دیاندازم تا شا یچون هرچقدر فکرم رو بکار م  رتمی در ح هنوزم
 ...... ازهیهمراه ن  ینه تنها عالقه  بلکه دل ی زندگ هی یبرم که برا  یم یپ  نیبه ا شتریب

 بازگشت به حال رو نداره ...... الیاز زمان جا گذاشته و خ کیتار یپدرم اونو تو نقطه ا که

  

 ثابت شد .  زیچ هیبودم، که با اومدنم فقط بهم   ییاز جنس تنها یفرزند من

 

 ساده ......  یدوست نیمن حاصل انبود و  شی ب زی مسالمت آم یدوست کیپدر و مادرم فقط  ی رابطه

 و بس ..... میماجرا بود نیا یو مادرم بازنده  من

 

 شونه برام سخت شد.....   یهمه بار برو نیتوان ا گهید

 داد یام جا م  نهیس  ونیم زیت یاومد  دشنه ا یم  رونی که از دهانش ب  یبا هر حرف انگار

 

 .  شدیلبها خارج م ون یاز م یبسخت  نفسم

 

 جوان دل شکسته نیا یانگار قرار بود نگاه سوزنده  

 

 بسوزونه ...... نیداغ رو زم  ی تموم آتشفشانها یامشب دلم رو به اندازه  

 افکارم رو پاره کرد. حرفش
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  یخودش درست کرد تنها م یکه خودش برا ییها ی تموم بدبخت ونیجا م  نی رو امروز و هم پدر
 گذارم.

 

  

 ستادم یاز جا بلند شد و من نا خوآگاه روبه روش ا ناگهان

 

 گره کرده  یکرد و با مشتها  نگاهم

   گفت

 هستم مسافرم  یراه

 

 گردم کنار   یبندم و برم یبار سفرم رو م نیآخر  دمیتهران که رس  به

 ....... کژال

 

 سر و ته تنهاش گذاشتم  یب  یایدن نیا تو

   یاز خودگذشتگ یدلسوز که فداکار یمادر

 

 رو بهم آموخت  
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نه خراب کرد و نه   شویبخاطرش زندگ یذره ا یکه حت یکس  ادیپدرم بگو اونقدر تو گذشته و با  به
 شد ..... رانی روحش و

 مزمزه کنه . شیزندگ یرو تو تک تک لحظه ها یتا نابود بمونه

 

 رفت    یدر که م بطرف

 :  بهم انداخت و گفت یو از سر تا پا نگاه برگشت

 ، دمیزن که من د نیا

 ......  دینکش  یرو به نابود ندهیوبخاطر گذشته آ رفتیرو پذ دشیجد یزندگ  یخوشبخت  تی نها در

 . شمی گذارم و ازش دور م یگذارم و بار غمهامو به دوش م  یهاش تنها تر م ییرو با تنها پدرم

ابد فاصله خواهم  یاحمقانه کردو سوزوند برا یطرفه  کی عشق  هی یکه من و مادرم رو قربان  یکس از
 گرفت 

 

 رفت   واریبشدت باز و بطرف د در

 

 

 بود  ستادهیلرزان تو چهار چوب در ا یبا دستان دهیرنگ پر صالح

 

 

 قفل شد تا کمر خم نکنه  واریبد   اری سام دنیاز اون درمانده تر که با د یشونه هاش و دستان لرزش
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 زد   ادیفر

 تا بحال ده بار مردم و زنده شدم  شبیپسر از د ییکجا

 

  رهیخسته دل و درمانده از راه خ یکه به پدر دمیرو د اریهم بودند و نگاه نفرت بار سام یرو روبه
 مونده بود 

 من ....... و

 

 حاال ....... یداشتم و ول ستادنیا یبرا یقدرت  شیپ  یساعت دیکه شا یمن

 

 

کردم من   ی فکر م  شیکه سالها پ   یصالح  یتلخ رندگ قتیکه به روحم وارد شد و حق یدیضربه شد با
که روز گارش تلختر   یگذرونه و در صورت  یروزگار رو م یکرده و با خوشبخت  رونی رو از ذهن و روحش ب

  گهیبوده د  یاز هر زهر

 

 رفته بود  ستادنمیا ینا یحت

 

 و    زمیمبل بود که فرو نر  یدسته  ی چنگ کرده برو مشتم

 حالم   دنیحسام باعجله پشت سر صالح خودشو به ما رسوند و با د  نیهمون ح در

 د یپر رنگش
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 بود نگه داشت و گفت :  ختنیصالح رو که در حال فرو ر یقدم بجلو اومد و بازو چند

 چه خبره؟؟؟   نجایا

 وسط حرفش ..... دیپر اریپر از خشم سام   پوزخند

 چه خبره ؟؟؟؟  دیپرس دیتو با از

 پدرم رو شکافت.  یپهلو شی نامرد یزخم چاقو  شیکه سالها پ  یمرد

 

 گاه شده . هیبه سمتش تک   تی اری یحاال دستها و

 ید یکش رونی از تو چنگش ب یصفت یب  تی که زنش، محرمش رو در  نها ییپرسم تو یاز تو م 

خودت   یشرم چیساله بدون ه نیچند  یو حاال بعد از اون همه نامرد یو دخترش رو مال خودت کرد 
 و........  یکن یم یو ساده معرف  الیمرد خوش خ نیرو دوست و همراهش به دختر خود هم 

 ...... نیبه سمت صالح رفت و ادامه داد و ا انگشتش

 نیون کنه تن به اخودش رو از شما پنه  یروح یماریداره ب یکه سع ماریب یمرد کمر شکسته  نیا و
 شخص پدرمه ..... نیکه بگم ا ادیو من امروز شرمم م دهیهمه ذلت م

 

 دراز کرد و گفت   اری صالح بلند شد و دستش رو بطرف سام ادیفر

 شو   ساکت

 کن و ..... بس

 رو محکم تو چنگ نگه داشت  قلبش

 

 زانو زدم   نیزم یتوانم رفت رو برو  گهید
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 و چند قدم بطرف پسرش حرکت کرد دیکش  رونی حسام ب  یبازو ونیصالح دستش رواز م 

 

 سر تکون داد و خداست که سکوت کنه ..... یدیو با نا ام   

 

 

 

 حسام ....... و

مونده بود و   رهی خ   شیفقط به چشمها اری سام یجان از فرت شوک حرفها ی ب یمثل مجسمه ا که
 حرکت نکرد  یقدم یحت

 

 زدم . حدس  درست

 

 

  نهیرو با طوفان نفرت و ک زیاز طرف مادر دلشکسته اش اومده بود که همه چ ی ندگیجوان به نما نیا
 و بره...... زهی اش بهم بر

 

سخت    یهم چشم در چشم داشتنددر سکوت  یجلوتر اومد و حاال پدر و پسر روبه رو یدیبا نا ام صالح
 کردند یحرفها با هم رد و بدل م
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 رو تکون داد و آروم گفت :   سرش

 نکن پسرم ......  یطور نیرو جون بابا ا تو

 

   یبر آشفت یطور نیکه ا ییخوا یم یچ

 زد ....  ادینگه داشت وتکونش داد و فر بازوهاشو

 پسر    نجامیا من

 ...... نرفتم

 .....  نمردم

 خرم . یبکش همه رو با جون دل م ادی سرم فر  یدرد دار یهر چ بگو

 .....یاریسام تو

 

 ...... ی از  وجودم یتو تکه ا 

 من و تو ...... ن ی ب هیموضوع خصوص هی ضهیکه بابا مر نیا

 

 ..... شهی تموم دردهام آروم م  یکن تو کنارم باش باور

 نکن   سهیمقا یزی چ چیخودت رو با ه اریسام نگفتم

 تو ..... نگفتم

 و دستهاشو محکم بعقب پرتاب کرد و گفت:   دیحرف پدر پر ونیم

 کن بس کن بابا ...... بس
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 ..... اوردیبهش زخم زد و دم برن  ی متحرک که هر کس  یمرده   هیکنم  یخوام مثل تو زندگ  ینم گهید

 !! یفهمیپدر متنفرم م نیاز ا من

وچشم بست و   دیرفت  و نفسش رو بو کشسرش رو تکون داد و با تموم عالقه در آغوشش گ صالح
 گفت : 

 نفرت رو هم  دوست دارم پسر .....  نیا یباش من حت   متنفر

 تره .... نیری ش  یاخمهاتم برام از هر حالوت یحت

 تنهام  نگذارتو رو جون بابا ...... گهید تو

 

 .....  اریسام

 

 و چشم بسته بود.  زدیم  نفس

 خواست که آروم باشه ......   یو التماس گونه ازش م زدیلب صدا م  ریرو آروم ز ار ی با تموم وجود سام و

 

****** 

 

 داد   یپنجره رو تکون م باد

   دیکوب یم شهیبه ش  بشدت

 حمله به من ..... لی داشت و م ادیدلش فر انگار
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 گذاشتم. شهیش یبرو سر

 ....... رهیکه آروم بگ  

 

 من آرومش کنه......  یشونیبه پ  هیکه تک 

 نکوبه که من آشفته تر نشم  که

 

 .  دمیدر رو شن یصدا

 

 شدن . یم  کمیپاهاش که آروم آروم نزد یصدا

 هامو بهم بزنه ....... ییخواستن دوباره تنها یم که

 سرنوشت منتظر فردا باشم . میمن دوباره تسل که

 

 

 شونه ام گذاشت   یبرو اطی رو با احت دستش

  نهی العملم رو ببخواست عکس  یم

 سالهاست......  نهیدونم اون کارش هم یم

 

 ساکتم  هنوزم

 گاهم بردارم   هیخواد که سر از تک   یدلم نم هنوزم
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   رونی خواست بره ب  یم دلم

 ......... دلم

 

 واقعا مهم بود. مگه

 دلم ...... 

 احساسم چه بود ؟؟؟؟ واقعا

 خواستم؟؟؟ یم چه

 بودم و چه شدم.  چه

 

 شدم .  میهم تسل من

 تو ....... مثل

 که رام شد . ییآهو مثل

 کرد   یشرویپ دستش

 بغلم کنه ..... که

 

 خواست .  ینم دلم

 و نگاهم به نگاهش برخورد کرد.  برگشتم

  

 رو تو نگاهش خوندم .  یشب اتاقم نگران مهین یک ی تار تو



 د ینبض راه خورش

901 
 

 

 دستش نگاه کردم و باز به چشمهاش ....... به

 

 

 .  دیو دستش رو پس کش دیترس

 

 ها بهش چشم دوختم  بهیمثل غر 

 من نبودم که بحرف اومدم   نیناگهان ا و

 قلبم بود . بلکه

 ؟؟؟ یهست یک تو

 

 نگاهم کرد.  ستادهیرنگ غم گرفت و ا اهشیس یچشمها

 شد .  رهیخ ابونیو به خ  ستادیقورت داد ، کنارم پشت پنجره ا یرو به سخت بغضش

 

 هنوز بهش بود ، انتظار جواب داشتم. نگاهم

 

 گفت:   دیکش یآه

 غارتگر   هی

 نامرد   هی
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 .......هی

 

 رو مثل درد قورت داد. یزیچ

 

 .....  قتهیحق-

 

 شد تو سرش......  دهیانداخت ،نگاهم کرد و جوابم کوب ری بز سر

 

 . 

 

 جا بلند شدم .  از

 اومد.  یکه بطرفم م دمیقدمهاشو شن یصدا

 

  

  ستادیمتوقف شد ، ا ، اون برگشتم

 خواست.   یلرزونش بود که با التماس آغوشم رو م یبه دستها نگاهم

 

 .....  ایدنبالم ن گهید
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 برام مهم نبود .  گهیکه شکست و د دمیمردونه اش رو د یها شونه

 

 و در رو پشت سرم بستم .  دمیلرزون بطرف اتاق مهمون دو یدر رفتم ، با قدمها بطرف

 

 نکنه ....... داریرو ب  ایناله هام لع یلبها فشردم که صدا یدر زانوهام خم شدن و دست برو پشت

  یوجود  یب یته دره  من

 .....  یصفت یب

 

 کرده بودم .  سقوط

 خواستم  یامشب مرگ رو دوباره با تموم وجود م من

 

 دونم چقدر پشت در نشستم . ینم

  رون ی از خونه زده ب دمیبلند شد،فهم  یدر ورود  یصدابعد   یساعت اما

 مهم بود !!! گهیمگه د اصال

 

 

   نهیفردا رو نب دیخورش  د،یخورش گهیشد، کاش د یکه به سراب ختم م میزندگ یراه ته جاده  نیا

 ......  کاش

 



 د ینبض راه خورش

904 
 

 ...... یخبر یخواب منو با خودش کشوند، به ب  یک  دمینفهم

 

 

 ،  یخواب  یم  یچقدر خوبه وقت اما

 اوقات خوبه ،  یگاه یخبر  یب چقدر

 ........ چقدر

 

 

زنده   التیدوباره تو ذهنت، تو فکر و خ  یروال عاد یرو ز ی همه چ یکن یکه دوباره چشم باز م افسوس
 ....... رهیتموم افکارت  رژه م  یشه و رو یم

 

 چشمانم جا داد . یپلکهام بزور خودشو تو گرد یاز ال  دیخورش  فیضع نور

 جا بلند شدم .  از

 

 داشتم ...... لرز

 پارکت خوابم برده بود . یرو

 

 خشک شده بود و  پاهام رگ به رگ،    کمرم

 جا بلند شدم .  از
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 باز کردم . مهیرو ن   ایمثل روح سرگردان تو خونه گشت زدم در اتاق لع و

 

 تو خواب بود. هنوز

  

 شده،  مارینار اون که سالها برام ب ک  دیدوباره تموم ذهنم پر کش دنشید با

  یبراش بدست فراموش دیخورش یو خاطره  ادیکردم  یمن چقدر تا بحال احمق بودم که فکر م و
 سپرده شده. 

 

 رو آروم بستم. در

 ....... دیقرارم دو یاشک به چشمان ب لی دوباره هجوم س 

 پدرش بود هیتو خواب هم شب یدختر حت  نیا

 

 رفت .   یو دلم بکار نم دست

 

 .  ستمیمجبور بودم که سر پا با اما

 

 

 نکرده به سمت آشپز خونه رفتم . ضی شونه نزده و لباس تعو موهامو
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 خلوت خونه رفتم .  اطیقهوه ام  رو برداشتم و به ح وانیرو آماده کردم و ل صبحونه

 

 و گنجشکها تموم باغ رو پر کرده بود .  کیکوچ  یپرنده ها یصدا

 

 .  دمیخلوت کش  اطیچمن بلند ح یبرو یدست

 

 شد .  یکوتاه و منظم م دیو فردا بود که با امروز

 

 با ظرافت آب دادم و کنارشون نشستم ...... گلهامو

 ....  دیسبزو قشنگشون خشک  یبرگها یبرو دستم

 شد   میحسود بهشون

 هم خوشبخت بودن  کنار

 بزرگ   یها بوته

   دیرز قرمز وسف  یگلها

 تو دل غربت بودن....... میتموم دلخوش  که

 

 در بلند شد   یصدا
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 که برگشته  دمیفهم

 بود نه ...... مهم

 

 رو برداشتم و در پشت باغ رو باز گذاشتم  . یخال  وانیل

 و برگشتم تو خونه . ادیتازه بخونه ب  یتا هوا دمیبزرگ در رو کش یتور

 

 نبود ازش......   یخبر

 فرار از نگاهش برگشتم تو آشپز خونه ...... یبرا دمیدوبلکس که شن  یپله ها یپاهاشو برو یصدا

 

 ..... ادیچشمم ن یکنه جلو خدا

 

 

 شد.  یتر م  کیهر لحظه نزد صدا

 

 ، آب رو بروشون باز کردم......   ختمیر نکیرو تو س  زیتم  یظرفها

 ز، ی تم یشروع کردم به شستن ظرفها و

 

  

 .  دیچی نفسهاش تو آشپز خونه پ یصدا
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 حواسم بهش بود.    یچشم ریز

 کرد.   یداشت نگاهم م نهی بس دست

 

 شد   رهی نگذشت که جلو اومد ، خم شد و تو صورتم خ یمدت

 رفتن .....  -

 

 نکردم .  ی، توجه  دمیشن  صداشو

 

 نشست .  زی و پشت م ختیر  یخودش چا ی رفت ،برا یکتر  بطرف

 

 

 وانیل یلبه  یکرد به ضربه زدن برو شروع

 

 تو فضا و سکوت رو شکست ......  دیچی هوا صداش پ یب

 پرواز داشتن   صبح

 ......رفتن

 

 باهام تماس گرفت.  صبح
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 رفتم دم هتل .....  

 

 بسته  چمدون

 شد و رفت.  یپسرش راه با

 

 مشغول شستن بودم.  یالک  هنوزم

  

 د،ی کوب زیم  یرو برو وانیل

 آب رو بست .  ری جا بلند شد ، ش از

 

 

 بس کن حرف بزن ......-

 

 کردم .....  نگاهش

 دارم بگم  یبگم چ یچ-

 ...... رفت

 گم  یم  کیتبر بهت

 خودم هم ...... به
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 . میشد  روزیپ ما

 

 و اون سر شکسته برگشت.  یشد  روزیپ تو

 

 داد  . رونیدرد ناک ب یو نفس  دیآشفته اش کش یجوگندم  یموها یرو ال دستش

 بهش موند ......  رهینگاهم خ 

 

 سرد و سکوت درد آلود خونه......  ینفسهامون بود، تو فضا یصدا

 

 بغل ساده هی یبه اندازه  یبشه حت کمی خواست نزد یدلم نم گهید دم،یتر اومد و من عقب کش جلو

 

 نگاهم کرد . رهی و خ دیفهم

 

 برهم گذاشت و دوباره باز کرد.  چشم

 

 

 گذاشت.  نتیکاب  یدستهاشو دو طرفم برو  

 بازوهاش حصر شدم .  ونیمن م و
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 جانم رو ازم ربود.....   زیزد و عز  مهیدور که بروم خ یبودم ،مثل سالها  ریتو چنگش اس  حاال

 

 ........ریخشم نگاهش کردم ،آروم گفتم ازم فاصله بگ با

  

 همه سال که ...... نیمسخره وار کرد و گفت بعد از ا یا خنده

   دمیحرفش پر تو

 ...... یهمه سال رو تو ازم گرفت نیا

 

 ........تو

 .....  دمیگز لب

 ..... کمی کوچ یزندگ  تو

 .  یرو ازم گرفت صالحم

 

   ،یکرد مارش یب

 که دستش بهم نرسه یکرد شیراه  یرفت حاالهم

 

 آقا برخورد که اسمش روآوردم ....... رتیتند تر شد انگار به غ  نفسش

 



 د ینبض راه خورش

912 
 

 شد  رهی پشت سرم خ واریهم برد و به د  یغضب  لبهاشو برو با

 

 داره خودشو کنترل کنه .  یسع  دمیانداخت ، من فهم ری بز سر

 

 گفت :  ری سر بز همونطور

 ؟؟؟؟؟ یش   یراحت م  یبر بزارم 

 زدم ......  یپوزخند

 .... ی.......تو راحتم کن تو

 وجودت ..... نمیخواب بب  به

 عذاب .... هی شه  یم گهید میزندگ یادامه  یبرام تو تک تک لحظه ها نگاهت

 توکل بزرگ.  یدیفهم

 

 ...... یمرگ تموم جونم  یکنم به جون خودت که تا لحظه   یم  راحتت

 کشم . یکه م  ینفس

 

 زنه ...... یکه م قلبم

 موند .  رهی لبهاش خ یبرو نگاهم
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 نگاهم کرد . رهی حاال پر از بارون بودند، خ گهیکه د یبغض و چشمان با

 دم......... یکنم قول م  یم  راحتت

 

سر  یخوند و رقص کنان داشت از پله ها یلب م   ریکه ز  یادآواز ش یهمزمان با صدا ایلع یپا یصدا
 اومد   یم  نییسرا پا

 کالمش رو پاره کرد ...... ی رشته

 

 دهیرو نخواب شبیچشمهاش که معلوم بود تموم د ی از دورم برداشت و با انگشت برو دستهاشو
 و آروم گفت   دیکش

 شبه براش    نیبهتر امشب

  میخرابش کن   دینبا

 که ؟؟؟.  یفهم  یم

 

 در برگشت و نگاهم کرد . بطرف

 

 استراحت کنم.  کمی رم  یم من

 

 

 ناهار هم صدام نکن ...... یبرا

 .  ستادیکنان روبه روش ا یشاد ای لع دیحال که رس وسط
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 با خنده دستهاشو نگه داشت و گفت   و

 جونم چطوره؟؟؟    بابا

 شد و با اخم گفت    قیصورتش دق تو

 ؟؟؟ ییبابا  یخوب

 

 پدر مهربون بود؛ هیاز  شتری ب ای لع یبراکه  حسام

 و گفت:  دیزد و صورتش رو بوس  یلبخند

 باعث شده کسل باشم ، یسرما خوردگ  کمیفکر کنم  زمیعز ستین یزیچ

 حلقه کرد و گفت:   فشیظر یحسام رو دوباره محکم تر تو انگشتها  یدستها

 باشه ، ضی نکنه بابا جونم مر خدا

 . نمی بب  نجایا ایب

 

 

 ....... زمی رفته دخترخانمت پزشکه عز ادتی نکهیمثل ا ارم،ی یام رو م  نهیمعا فیرم ک  یاالن م بزار

 

 

 بود دروغش فاش بشه   دهیکه ترس حسام

 سمت خودش و محکم تو بغلش نگه داشت   دشیراه نگهش داشت ، کش وسط
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 دلم .......  زیبابا خوبه عز یاری در ب یالزم نکرده برام دکتر باز-

 

 ..... نیبخوابم ،هم کمی  دیفقط با 

گم کنه و قلبش   ای خواد غمهاشو تو  آغوش لع یرو تو بغلش اونقدر فشرد که احساس کردم م   ایلع بعد
 به آرامش برسه .......

 

زد و با اشاره گفت   ی موند و چشمک رهیکه از حرکاتش متعجب شده بود، ساکت تو بغلش بهم خ  ایلع
 .....شده... یزیچ

 

 رو تکون دادم که نگران نشه.......  سرم

 

 

 شد و گفت :  قیکنارزد و به صورتش دق   یشون یپ یحسام رهاش کرد،  موهاشو از رو 

 و ...... دیبوس  شویشونیپ زمیشم عز یخوب باش و بخند من خوب م تو

 نشد و بطرف پله ها راهش رو کج کرد و رفت  ایمنتظر عکس العمل لع  

 

 کرد......   یپدر بود که آروم و غمزده پله ها رو ط نگاهش به  ایلع
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 گفت   ی اومد و با نگران  بطرفم

 افتاده ؟؟؟؟؟ یاتفاق  سالم

 

 شدم .....  یچا ختنیو مشغول ر دمیپر از دردم رو ازش دزد نگاه

 بشه .... یخواست یم  یچ زمی نه عز-

 

 

 

 ..... ادی دختر در دونه اش  خواستگار ب  یغصه داره که قراره برا کمی  بابات

 

 شد و گفت:   رهیروبه روش خ  زی به م ی، با نگران  یصندل  یرو نشست

 غم بابا رو ندارم . طاقت

 

 

 کنم ..... یم  رونیرو خودم ب  ینباشه عل یکن اگه راض  باور

 

 کنم.  یو رو م  ر ی رو ز  ایبابا دن  یبخاطر خوشحال  جیکه ه یعل

 

 داد...... یرو فشار م  می درد ناک ته گلو یبغض
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 خواست   یورود م یاجازه  و

بغضم نبود و درد نگه داشتنش داشت نابودم   یدو تا نبود و غمم به کوچک یکیچه کنم، که دردم  اما
 کرد  یم

 

 شدم.  ی بخودم مسلط م دیبا

 

  

 رو نوازش کردم .   فشی لط یسمتش ، گونه  برگشتم

 

 

 ..... یکرد با نگران نگاهم

 

 دارم مادر ....   یخواهش هیازت  ایلع-

 شده  تورو خدا حرف بزن مامان !!!  یترسم چ یدارم از تو و بابا م گهید-

 

 بود.... ختهی گشتم و ذهنم بهم ر یهم فشردم ،دنبال کلمه م  یبرو لبهامو

 

 کمکم کرد  خودش
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 اد، یخوشتون نم یشما  و بابا از عل  مامان

 

  

 دلم مرور کردم حرفهاشو   تو

 ......  کاش

شونه هامون  یکوه رو هی یبود،  افسوس که درد ما به بزرگ   نیفقط مشکل من و بابا هم کاش
 کرد   یم ینیسنگ

 

 تکون دادم    یرو بعالمت منف  سرم

 ..... زم یعز نه

 .... ییما تو مشکل

 حرفهام بود وگفت:  ی هیتعجب نگاهم کرد و منتظر بق  با

 

  

 یبابا بگه رو یهر چ گهید یمامان اما امشب و فردا و فرداها  دمیاز حرفهات نفهم  یزیکه چ من
 گذارم .  ی چشمهام م
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 گم ..... یکن راست م باور

 موندم و گفتم : رهی تو نگاهش خ  تیتکون داد و دستم رو بدور صورتش قاب گرفتم و با جد سر

   زمی وقت ما رو از خودت محروم  نکن عز چیبشه ه یچ هر

 ...... قول

 گفت   یبست و بدون معطل چشم

 ...... اطاعت

 

********* 

 

 اومدن مهمونها حاضر بشم .  یغروب بود که بعد از اتمام کارها به اتاقم رفتم که برا دم

 

 باز کردم   مهیرو که ن  در

 گفت   حسم

 ...... دارهیب که

 شدم  دنی و مشغول پوش دمیکش  رونی دست لباس ب هی از گشتن تو کمد  بعد

 به سر وصورتم رو نداشتم .  دنیو دماغ رس دل
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  دمی به سر و صورتم رس یکم  ایدر هم و اخمو بود که بخاطر لع  دهیاونقدر چهره ام رنگ پر اما

 

 تخت نشستم . ی لبه

 

 ...... دارهیگفت ب یم فکرم 

اش دستهام   نهیس یآرومش و حرکت قفسه  یاش گذاشتم  همزمان با نفس ها نهیس یبرو دست
 رفت.  یم  یییباال و پا 

 

 تکون خورد ....  لبهاش

 

 نه ؟؟؟؟  ایزنده ام  ین ی سرم بب یباال یاومد

 سوخت، با حرفش .......  یبد جور دلم

 

 

 به دستش نبودم.  کیکوچ  یبه رفتن خار یراض  یحت من

  

 و گفتم : دمیرو کش دستم

 نزن پاشو خودتو آماده کن   خودیب  حرف

 هفت غروبه ..... ساعت
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 باپدرش سر برسه ..... یکه عل االنه

 سمتم..... د یبرداشت و چرخ یشونیپ یرو از رو دستش

 

 نه ؟؟؟؟ هیاومدنت سمت من فقط بخاطر آبرو دار  پس

 

 اخم رو برگردوندم ..... با

 

 اش افتادم ...  نهیس  یو من تعادلم رو از دست دادم و  برو دیاز جا بلند بشم  که دستم رو کش خواستم

 سوخته تو نگاهش گفت:  یکرد وبا غم شتریمچ دستهامو ب یرو فشار

 ....... دیخورش 

 کنه ..... یسقوط م یدیپرتگاه نا ام  کیتار یداره رو  لبه  میزندگ گفتم

 تحملم کن.....  گهیچند مدت د هیبخاطر من که بخاطر دخترت   نه

 

  

 کنم  یم رونتیب  میخودم از زندگ  ایبعد  از سر و سامون گرفتن لع بخدا

 ..... یبر که
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 ...... دمیقول  م ،یکن دا یاز  دستم نجات پ که

 

 کردم خودم رو از چنگالش رها کنم .  یسع

 

 

 ...... یختیر ،ی ختی ر یمرو به  زیهمه چ دیاون زمان که نبا-

 

  

 خوره ........  یبه چه دردم م  یکوفت یزندگ  نیکردنت ازا رونیب نیا گهید االن

 

 

 !!! یکه چقدر مرد و دلسوز یکن ی اآوریبهم    ییخوا یم

 مسخره وار زدم .... یا خنده

 

 

 شه ...... یجبران نم   یمحبت چیبا ه یزد ایکه به لع یضربه ا یهر چقدر هم خوب بوده باش تو

 ولم کن بزار نفس بکشم .  حاال

 

 .  میمدت بهم نگاه نکن هی بزار
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 شه؟؟؟؟؟ یمدت منو به حال خودم بگذار،م هی

 

 یچقدر از خواستنم م اهشیس یدونست ته چشمها  یو خدا م  دیجا بلند شد وانگار که صدامو نشن از
 گفت  

 چرا ؟؟؟؟  واقعا

 

 .... یرو شکست دستم رو رهاکن حسام مچ دستم -

 توام .  با

 

 رها کردن دستم رو نداشت . لیداد م یبغضش رو فرو م   همونطورکه

 

 

 

 خواد ..... ی م گهید زیچ هیگفت که دلش  یبه خون نشسته اش  م یچشمها 

 در کنارم رو ...... بودن

 

..... 

 داشت ،  یچرا اونقدر پافشار واقعا
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 و کجا ؟؟؟   یک تا

 

 قلبش رو شکست.  حرفم

 

  

 کنه متنفرم .  یم  ینیات بروم سنگ  هیهمش سا نکهیاز ا-

 

 ..... یزندگ  نیکشم.بخدا که عذابه ا  یدارم  عذاب م حسام

 جون افتاد    یبا حرفم شل شد، ب دستهاش

 نکرد  یحرکت  چیه و

 

 داره .... یکه بغض پنهون دردهاشو تو سکوتش نگه داشته و قصد گله گذار یبچه ا مثل

 

 انداخت ، آروم گفت:   نییرو پا  شسر

 خوام آماده بشم   یم رونی اتاق برو ب از

 

 صداش قلبم رو لرزوند ..... لرزش

 

 کرده بود   یشده بود و عذر خواه  هیتنب ی کاف یسالها به اندازه   نیدونستم که تو ا یم
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 ..... اما

 آشفت .  یصالح تموم روح  و ذهنم رو بر م  دنیبار د هر

 

 

 زد.  یشکافت ودردش آتش به جونم م  یدلم رو دوباره م یکهنه  یزخمها و

 

 کرده بودم . دایآشفته اش اطالع پ  یبار که از  اوضاع  زندگ  نیا مخصوصا

 

 و درد ..... یماریکرده بودم و اون در ب یسپر  یو خوشبخت   یکه خودم در خوش ییسالها 

 ....... نیا

 

 

 

 

 برابر کرده بود ..  نی وجدانم رو چند عذاب

 

 . میرفت رانی به ا یخاکسپار یکه پدر فوت کرد و ما برا شیپ  سالها

  

 کرد .  مونیاحترام به استادش، تا آخر مراسم پدر  همراه یادا یبرا
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 داده بود،   ادیکه بهش شعر و خط  یکس

 

 ونوشتن رو در کنارش تجربه کرده بود .  

 براش پر کرده .....   پدرش رو یادعا داشت جا شهیکه هم یمرد

 

 سر مزار پدر کنارم نشسته بود. کهیحال  در

 دادند  یاش خبر م هیلرزونش از شدت گر یو شونه ها 

 رو تو دستهاش پنهون کرد و گفت:  صورتش

 از دست رفت و من ....  مینبودم، ببخشم که زندگ یرحمان ببخشم که امانت دار خوب  حاج

 

 لرزونش گم شد .   یتو دستها  شتر یحرفش رو ناتموم گذاشت و ب و

 

 

 

 اتاق نشستم . یک یاومد اون سال چقدر تو تار یم ادمی
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و حرارتش هنوز هم بعد از سالها کم رنگ نشده  یکه داغ  یعشق نیاز ا ختم،یحرفش اشک ر ادیو به  
 بود .

 

و خاطره اش رو تو ذهنم نابود کنه و من   ادیکرد  یم یحسام بود که  با محبتهاش دوباره سع نیا و
 دلم....... یزدم  خواسته  یدخترم  سرکوب  ی ندهیو آ یهر بار بخاطر زندگ

 

 جا بلند شدم .  از

 

 به صورتم کردم . ی، نگاه ستادمیا نهیآ یجلو و

 

 

 و در فکر بود.  ریسر به ز هنوز

  

 متش ،بغضم رو فرو دادم .س برگشتم

 

 

 ؛ یتالش کن  یهر چ ییوقتا هیحسام توکل -

 .  یبه هدفت برس  یتون  ینم  بازم
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 ...... ستمین  شیب یسر خورده و شکست  خورده ا یامروز زن من

 

 

 ، یو تقال کرد یدست و پا زد  ،یبود اونچه که تو براش تالش کرد نیا و

 شد . دمونیعا یچ  نیبب یول

 

  

  

 سمتش دراز کردم وگفتم نگاه کن   مویخال  یدستها

 کن.......  نگاهم

 ، تو ، صالح ،کژال ..... من

  مییماجرا  نیا  یچهار نفر بازنده  هر

 چرا ؟؟؟  یگ یم

 بهت بگم چرا .....    بزار

 

  میکه مال خودمون نبود رو تصاحب کن یزیچ میهر کدوم تالش کرد چون

   ستی ممکن ن چون

 ........د یخر  انسان رو هی روح
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 بشه آرومش کرد  دیشا

 .... یدردهاش شد ول  مرهم

 .....نه .......  دیخر

 رو با تاسف تکون دادم . سرم

 

 شه........  یشه  ارباب توکل باور کن نم ینم

 

  

 جاست.  یدر اثر همون اصرار ب  می کن یتجربه م میدار ییدرد که هر چهار تا نیا

 

 ...  دیخر یداشت حرفهامو به جون م ریو چشمهام به صورتش دوخته بود که سر بز دندیلرز یم لبهام

 

 نشستم و دستهاشو تو دست گرفتم .  کنارش

 

 موند.  رهی به دستهام خ نگاهش

  

 بعدش ......آروم گفت   و
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 ...... دمیهر وقت نگاهت کردم لرز یکرد بدبختم

 نگاهت کردم باختم .....  هروقت

 .......تو  تو

 ترکه .......  یقلبم م  ادیم ادمی  یبهت تعرض کنم ،هنوزم وقت شی سالها پ یباعث شد تو

 .  زمی رو بر  ایبرم و خون پدر لع  شیتا مرز قاتل شدن پ یشد باعث

 

 

 بد کردم   من

 ....... اما

 ...... تو

 .یدیطناب محکم بدور گردنم کش هیاون چشمهات  با

  

 

 ..... یش  یدوم که بهت برسم بازم چند قدم ازم دور م  یچقدر م هر

 ..... دیخورش 

  شهیامشب تا هم از

 .....  ریفاصله بگ ازم

 عادتم بشه .  دیشا
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 بتونم ازت دل ببرم . دیشا

 

 داغش گذاشت .  یلبها یبه حالت التماس نگه داشت و برو دستهامو

 

 

 کنم تو هم کمکم کن .  یم یسع من

 

 کن که ازت دور بشم . کمکم

 

 بتونم بعد تو ادامه بدم . که

 

 در آورد .  هیزد و من رو هم بگر یهق هق

 

 ترکم نکن اول عادتم بده به نبودت بعدش برو ی جور  نیرو خدا هم تو

 

 شد  شتریاش ب هیشونه ام گذاشت و گر یبرو شویشونیپ

 

 اومدم   رونیدر رو بستم و از اتاق ب  یوقت

 ....  دیباز بود بگوشم رس  مهیاز تو اتاقش که درش ن ایسوت زدن شاد لع یصدا
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 به چشمهام کردم ،  یدر اتاقم دوباره نگاه  یجلو  یقد ی نهیتو آ از

 قرمز بودند ......  هنوزم

 

 کرده بودم  رد اشکهامو محو کنم .....  یسع شی آرا با

 

 صورتش کم بشه   یتا بر افروختگ رهیدوش آب سرد بگ  هیبره  حسام گفتم به

 اتاق دخترم پا تند کردم .  بطرف

 

 قشنگش انداختم . یبه خوش یدر نگاه یال از

 

  یلیم  یکرد و بعد با ب  یداشت و خودش رو ورانداز م یخودش نگه م یجلو یک ی یک یرو  لباسها
 داشت ،  یبرم  گهیلباس د هیتخت و  یکرد رو یپرتش م 

 شد .  یاز شاد زی لبر دنشیبا د لمد

 

 

 عذابم بده اما دخترم بخنده  ییخوا یهر چقدر م ایخدا
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 .میهمه دور هم بود  ایاومدن آرمان و ثر با

 

 

 

 ........ ی و پدرش کم حرف بودند و هر دو خجالت یعل

چند ساعت   یتموم غمها ایو لع ی عاشق و مشتاق عل یگاه  چشمها  یو گاه و ب  یدزدک ینگاهها فقط
 رو شست و برد . شمیپ

 

 

 اومد .. یکه به لب داشت  به صورتش نم  یشی نداشت و لبخند نما ی هم حال درست حسام

 بعد از صرف شام ؛  

 .....  یتعارف چا و

 سر حرف رو با احترام باز کرد.  یعل  پدر

 

 کرد و گفت؛  نگاهم

 ..... می به شما زحمت داد یل یتوکل امشب خ خانم

پدر بزرگوار   نیشد و ادامه داد و همچن  زیخ  میعد نگاهش رو با احترام به حسام دوخت و در جا نب و
 جان ..........  ایلع

 



 د ینبض راه خورش

934 
 

تونم   یقصد  وصلت داره فقط و فقط م یبرازنده و محترم یخانواده   نیبا همچ یعل  نکهیاز ا واقعا
 بگم باعث افتخار و مباهات ماست 

 

 هم به احترامش صاف نشست و گفت:  حسام

 م، یخوشبخت اریبا شما بس ییاز آشنا ماهم

 کرد، با غرورگفت:   ای به لع ینگاه

 ماست ...... ییدارا نی ، ارزش تر یتو زندگ  دخترم

 ه، یفقط و فقط سعادتش برام کاف من

  

 دوخت و گفت:   یرو به عل نگاهش

 ماست     دیکه تموم ام  دینه دخترم نه دختر خورش  ایلع

 جان    یکه عل نیهم

 

 

 بده قول

وصلت    نیبا ا  یبه بعد هم باشه من مشکل نیلبهاش بوده از ا یدخترم همچنان که برو یلبخندها
 ندارم 

 

 تکون داد وگفت:   یسر یعل  پدر

 منت ،من از جانب پسرم  دهیشما به د حرف
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 دم .  یقول م بهتون

 

دادم که پا جلو   ادشی بزرگ کردم و  اری بس  یجوان که روبه روتون نشسته رو خودم با وسواس نیا چون
 فهیوصلته بلکه باالتر از اون حس وظ   هینه تنها  یزن در زندگ  هی یگرفتن دستها یگذاشتن برا

 و اعتماد بهم هست.   یشناس

 

 رو تجربه کنن .  یکوتاه یمدت باهم دوران نامزد هیدو جوان  نی ا دیشما اجازه بد اگه

 م یمراسم خودمون رو آماده کن  یما برا نیهر وقت صالح دونست بعد

 

نگاهش  قیکه دق ایو لع ختیر   ایصورت لع یو غم بود برو یاز شاد ینگاهش رو که مخلوط حسام
 انداخت و  ریشد با شرم سر بز

 ادامه داد  اون

 گرفته بشه   میهست که براش تصم یعاقل تر از اون  ایلع

 دخترم گفت   یچ هر

 

 بود  ایسالن پخش شد و نگاهها به لع یتو فضا  سکوت

 

***** 

 

 بود ..... دهیرفته بود و لباسم از شدت گرما به پشتم چسب یرو به گرم  هوا
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 گوشم گفت .  ری گلش رو بدستم داد و آروم ز دسته

 

 شم . یدارم خفه م مامان

 

 

 در گوشش گفتم:  طنتی زدم و با ش یلبخند

 دختر جون..... یعجله نداشته باش  یبه عل دنیرس یبرا نقدریا یخواست یم

  

 گذشت ....   یخوش م  شتریهوا خنک بود و ب میگرفت یم  زییمراسم رو تو پا  اگه

 

 

 ی از گرما همه مون رو خفه کرد امشب

 

 انداخت و خنده اش رو پنهون کرد. ری بز سر

 

 ....... میبابا دستور داد که محرم بش هیمن چ ر یگوشم گفت تقص کیدوباره نزد و

 

 بابا  بدتون اومد ..... شنهادیاز پ یگرفتم و آروم گفتم  چقدرم که تو و عل شگونیآروم ن  بازوشو
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 برد.   یاومد و تو رو با خودش م  یسر هر شب م  رهیخ  یپسره  نیا خوب

   مارستانیرسوندنت به ب یبهانه  به

 گردش ...... ی بهانه

 ثبت نام دانشگاه ..... یکارها ی بهانه

 ......  گهید یهزار تا بهانه  ی....... واو

 

 که رفت و اومد ،بابا تو از رو برد  اونقدر

 

 ...... واهلل

 

  ینم چی و ه نهیدخترم تو آ یدرشت و مشک  یکه حواسش رفته بود به چشمها یو عل  دیخند  زیر
 ......دید

رو تو دستهاش گرفت و من سر بلند کردم و بغض شادم رو تو دلم قورت دادم و شروع    ایلع دست
 کردم  

  هیثان هیشده بود که ثان  یانی پا یب  یاز خوش  زیتک دخترم داشتم ،دلم لبر یکه برا ییشمردن آرزوها به
 در دل ثبت کرد...... بایقاب ز هیرو برام مثل   بای اون روز ز ی

 

ما تو همون مرکز   کی و جمع کوچ سی انگل یمرکز اسالم  یعقد توسط روحان یاز خوندن خطبه  بعد
 داشت و دادن کادوها ..... یمراسم شاد یاجرا یهم برا یکه تاالر کوچک  ی اجتماع
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  بیبراشون ترت یاونشب حسام  جشن کوچک و دو نفره ا یاز ما جدا شدند ، برا یبا شاد ایو لع  یعل
 داده بود . 

 

خودش به   یکادو ی مهیکه ضم سی هتل در سوئ ن ی به بهتر یهفته ا کی رفت و برگشت    طیبل
 داد ، هیدخترکش هد

و   دیدست پدر رو بوس یشاد دخترم رو درخشان کرده بود که با شاد یاونقدر چشمها زشی سورپرا 
 هات جبران کنم بابا  یتموم خوب  یشرمنده گفت چطور

 

 و دست بدور کمرش حلقه کرد .  دیپاش ایلع یپر از محبتش رو رو نگاه

 

که خودشو   یاش گذاشت و  خودش رو تو بغل بابا جمع کرد مثل دوران کودک  نهیس یسر برو ایلع
 کرد.....  یحسام لوس م یبرا

 دو نفر بود بدرد اومد ....... نیا  ن یکه ب یهمه عشق نی از ا شتریمن قلبم ب  و

 

 

درد   نیبا ا  دیبود و منه مادرتا ابد با یجشن چقدر خال  ن یصالحم تو ا  یخال یست جا دون یخدا م که
 آوردم..... یکردم دم بر نم  یم یرو سپر  یزندگ

 

 با دستمال گرفت .   شویشونیشرمسار عرق پ  یکندند.  عل یاز آغوش هم نم دل
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لرزون نگاه   ییبا صدارو بزور از آغوشش جدا کرد،  دستهاشونو تو دست هم گذاشت و   ایحسام  لع  
 کرد و گفت   یعل

 ؟؟؟؟ هیچشم چ یدون یم

 نگاه حسام کرد و   یبا سر درگم  یعل

 ادامه داد...... اون

 .  یکن یباهاش محبت رو بهتر تجربه م  یش یعضو از بدن هست که باهاش عاشق م هی چشم

 

 ...... ه یکی نباشه فقط تار اگه

 محض پسرم ...... هیکی تار

 

 قلبش گذاشت و گفت   یرو برو  ایلع دست

 .......  یسپرم عل یچشمهامو بهت م امشب

 

 تاره ...... امیدن نهیبب   یبیکه اگه آس یباشه مواظب چشمهام باش  ادتی

 کرد و گفت:  رهیصورت حسام خ  ینگاه پر از اعتمادش رو برو یعل

  دمیمنه ،قول م  یشما همه زندگ  چشم

 قسم.......  یمردونگ به
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 ...... رفتند

 خندون و شاد ....... ییلبها با

 . میراهشون کن یکه بدرقه  مینداشت یزی چ ری خ یجدا شدند ،ما بجز دعا ازمون

 

 

 چهار زانو نشستم ....... نیزم  یکه تو خونه برو ستی ن یساعت

 رو هم ندارم. راهنمی عوض کردن پ یحوصله  یحت

  

 زنگ زدم .  شیپ قهیدق چند

 

 ........  یتو گوش  دیچی لرزونش پ یصدا

 که گفتم:  سالم

 

 

 کرد و آروم گفت  یمکث

 مادر عروس.......  سالم

 ام تلخ بود.  خنده
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طاقتم رو از دست بدم و بهش بگم که چقدر   دمیامشب دخترت اونقدر قشنگ شده بود که ترس -
 باباشه...... هیشب

 

 

 

 کرد .  یم  یهمسرش دلبر یدرشتش برا یصورت با اون چشمها دیسپ  یمن عروسک ی ایلع امشب

 

 و گفت:  دیکش یقرار حرفهام آه یکه ب دمینفسهاشو شن یصدا

 تونم تصورش کنم ...... یم

 تونم لمسش کنم ...... یم

 ......دهیکنارم نبوده اما تو ذهنم روز به روز رشد کرده قد کش اون

 

  

تونم از فرسنگها راه    یتنم رو م یکه پاره  نهیا ریعمرم کنارم بوده ،که مگر غ یمن تو تموم روزها یایلع
 احساس کنم 

 کردم........  سکوت

 کرد  یآروم آروم دلش رو سبک م داشت

 

 ......  دیخورش-
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 م جانم ....خواست بگ یم دلم

 حرف زدن نداشتم . یرو اما

 

 

 بله ......-

 

 عاشق شد ؟؟؟؟؟  ایلع -

 باشه....... یتا تصورت از عشق چ -

 

  

 در جوابم زد ..... یپوزخند-

 ؟؟؟؟ هی کشش چ یدون  یم تو

 

 نفر ختم شد .  هیو رو کردم تهش باز به  ریدلم رو ز یکه وقت یهمون

 

 برام شد شب و شبها شد جهنم ؛   روزها

 زد   یبا حرفهاش قلبم رو دشنه م داشت
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 حرفهامو ؟؟؟؟ یشنو یم

 رو شکستم .   سکوت

 

 

 شنوم .....  یآره م-

 عمره که حرف گوش کن شده ..... هی دیخورش 

 پا رو دلش بگذاره .  زشیدادن به خاطر خانواده به خاطر عز ادشی

 

 که انتظارش رو نداشته زخم زبون بشنوه .....  یاز همون بعد

 دور مرد  یسالها یپروا یب  دیشد و اون خورش عادتش

 

 حرف زدن نداشتم.  ی نا نیاز ا شتریب گهید

  

 امروز بس بود   یبرا   دیکش یم ری ت قلبم

 هق زدم و گفتم   آروم

 ؟؟؟؟  یندار یکار گهید

 داد و گفت   رون یب  قیرو عم  نفسش

 ؟؟؟؟  یخوب
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 تکون دادم . سر

 

 شم .  یخوبم بهتر هم م-

 

 

 . ختی ر یحال خرابم بهم م  دنیرو شکر که پشت تلفن بود ،گرنه با د خدا

 

  

 عقدش رو بفرسته .   یاز عکسها یسر ا یگم برات  یم  ایبه لع-

 کرد و گفت   یا خنده

 منتظرم ......  بگو

 باشه صالح تا دم مرگ منتظره ..... ادتی

 

 تلفن رو قطع کرد و دوباره تنها شدم  یکوتاه  یاز خداحافظ بعد

 

 بود و سکوت   سکوت

 

 گونه روان شدند . یگذاشتم ، اشکهام برو واریبد سر
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 به ساعت انداختم. ینگاه

  

 شب بود و حسام هنوز به خونه برنگشته بود. مهین

 

 

 در رو بست و رفت .  یحرف اضافه ا چیکردن بچه ها منو به خونه رسوند ، بدون ه یاز راه بعد

 

 

 .  دمیرو کش  رهیرفتم و دستگ ایطرف اتاق لع  به

 

 نشده بود دلتنگش شده بودم.  یزیتختش شدم هنوز چ کیبا نوک پا نزد یک ی تار تو

 

  

 ، اونو کنار زدم .  دمیکش  شیگل یو گل  یصورت   یروتخت  یبرو یدست

 

بالشت جا گذاشته بود با   یبالشت سرش بردم ، با تموم وجود عطر موهاشو که برو  کیرو نزد سرم
 . دمی جون و دل نفس کش
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 کوچکم رفته بود.  یای دخترکم لع انگار

 

 

 مادرش داره ...... یبان یبه پشت ازی کوچک بودم که ن یمن  نگران کودک  و

 

 

 گرفت.  یم یبود و تو بغلم آروم م   گوشیباز یکه هنوز کودک یانگار که برگشته بودم به دوران 

 

 

 

  

 ختنی رو تو بغلم جا دادم و اشکهام بروش ر  بالشت

 

 حس شدن.   یمحکم تو بغلم نگهش داشتم که دستهام ب اونقدر

  

 دادند.........  یاتاق عطر تن دخترکم رو م لیتک وسا تک

 

 نکن.  هیگفت گر یبهم م  یحس درون هی
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 کن .  یخوشبخت یبراش آرزو دیخورش  

 

 نکرده سرنوشت مادرش روتجربه کنه ....... یخدا نکنه

 با درد چشم بستم . بعد

 

 

 نکن   شیمادرش آزما یهرگز دخترم رو به گناه بدبخت ایخدا

 

 نازکه و طاقت  غم رو نداره یلیاون دلش خ  آخه

 

 با خودش برد ....خواب منو  یک  دمینفهم

 هر چه بود،خوب بود . اما

 

 

 امشب به خودم قول داده بودم  چون

 نم یشو بب   یخواب خوشبخت فقط

 

 . دیحسام تموم خوابم رو برچ ادیفر یصدا
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 از جا بلند شدم ...... یبا نگران  

 ،  دیباز بود وصداش از اتاق خوابمون بگوشم رس مهی ن  ای لع دراتاق

 

 به ساعت کردم.  ینگاه

 

  

 پنح صبح نشده بود. هنوز

  

 نوک پا بطرف اتاقم رفتم . با

 

   ستادمیباز گوش ا مهیپشت در ن و

صافش رو    یشون یپ  گرشیدست بکمر زده بود و دست د تی در بهش انداختم با عصبان یاز ال ینگاه
 داد. یماساژ م

 

 

 سرشونه و گوشش محکم کرده بود . نی همراهش رو ب یگوش

 

 داد یشد رو گوش م یم دهیکه اون طرف خط شن یاد یفر یداشت صدا و
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 زد......  ادیدوباره فر هیاز چند ثان بعد

  

 تو گوش کن.  ،یگوش کن حاج تو

  

 

 شم،  یم یپس فردا راه ایفردا  من

 .رهیتونه جلومو بگ ینم  یدم، و کس یرو که گفتم انجامش م  یهمون کار 

 

 . دمیرو با استرس جو   ناخنم

 

 داد . یداشت گوش م  باز

 

 داد  رونی رو ب نشینفس خشمگ دوباره

 گفت:   ادی با فر ،

 رضا ...... حاج

 محمد و برادراشه   یی پاساژ تموم دارا اون

 کارو......  نیا نکن
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 شم .  یباهات همراه نم  من

 

 

 بهم زنگ نزنه. گهیکه بابا هم د گفتم

  

 ......  رونیکشم ب یم هیقض نیاز ا پامو

 

 دهان گذاشتم تا متوجه حضورم نشه........ یتخت نشست و من دست برو یبرو

  

 کرد .  ی عمو بود صحبت م  یبا برادربزرگش حاج رضا که همه کاره   داشت

 

 ن ییپا  ختی ر ینام محمد برادر بزرگم دلم هر دنیشن  با

 

 کرد.  یانداخته بود و داشت گوش م ریدر نگاهش کردم ،سر بز یاز ال  یبا کنجکاو  دوباره

 

 

 حرمت داشت   یلیکه تو  خانواده توکل خ  یبزنه اونم کس  ادیبودم سر برادرش فر دهیتا بحال ند 

 

 بود گفت:   ، آروم تر شده دیخسته اش رو باانگشتها مال یچشمها
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 ته بازارچه گذشتم .  یاز سهم اون پاساژ و سه دهنه مغازه  یحاج 

 

 

 کنم . راتشی خوام خ یم

 

 اصرار نکن   گهید

 قطع شد......  صداش

 

 داد  یدوباره ساکت  گوش م و

 آره آره ...... -

 

 زنم ..... یکنه فردا برات زنگ م یوقته سرم درد م ریاالن د نجایا یحاج د یببخش

 

 پس اصرار نکن......  یشناس  یکنم تو خوب حسام رو م  یکار خودم رو م من

 مدارک آماده کردم   یسر هیخوام تو منگنه قرارت بدم   یروح مامان نم  به

 فرستم ..... یپست برات م  با

 

 ...... فعال
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 رو قطع کرد .  یگوش

 

 یکنه خوابم هنوز جلو تر نرفته بودم که لباس لعنت الیرفتم، تا خ  اینوک پا آروم بطرف اتاق لع با
 یافتادم ، صدا نیزم یکرد و با دستها برو ری پاهام گ ریبودم ز  دهینکش رونیکه هنوز از تنم ب میمجلس

 م به هوا رفت .  ادیفر

 

 

 شترشد یپارکت کف سالن برخورد کرد و دردم ب یمحکم برو صورتم

 

 گرد سالن .......  یسرسرا تو دیکه نگران دو  دم،یپاهاشو شن یصدا

 شد وبا تعجب نگاهمون بهم دوخته شد . کینزد

 

 

 بغلم رو نگه   ریز  گرشیرو گرفت و با دست د دستم

 حرکت تو بغلش افتادم .   کیدر   داشت،

 

 

 

 ؟؟؟؟؟  دیخورش  یخوب -

 ، ستادمیبود فال گوش ا  دهیفهم  نکهیدرد و خجالت ا از
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 و صورتم بر افروخته شد.  دمیگز لب

  

 زد و گفت   یو لبخند محو دیحالم فهم از

 .......یداد یو گوش م ینشست  یتو اتاق کنارم م یاومد یم خوب

 

 . ستادمی،صاف ا دمیکش رونی دستم رو از تو دستش ب ییو پررو ضی غ با

 

 دم یبلند شد واز خواب پر  ادتیفر یبودم ،فقط صدا ستادهیمن گوش ناا ری نخ

 ..... نیهم

 

 کرد و دست بکمر زد.  زی ر  طنتی و ش  یبا بدجنس   چشمهاشو

 

 شدو گفت:  قی وتو نگاهم دق دیچانه کش یبا انگشتش برو 

 یکرد میقا واریچرا خودتو پشت د یدیو صدامو شن یشد داریحاال که ب نطوره یپس اگه ا خوب

 

 باال انداختم   شونه

 دونم گفتم مزاحم نباشم.....   ینم-

 ر ی رم بخوابم شب بخ یم گهید من
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 پتو پنهون کردم و چشم بستم ..... ری ز یرفتم و خودم رو فور ا یتند کردم و با عجله بطرف اتاق لع پا

 

  

 تو اتاق ......   دیچی پاهاش پ  یصدا

 

 موند .  رهی تخت نشست  و پتو رو کنار زد و نگاهمون بهم خ ی لبه

 

 

 ..... یازم فرار کن  ستی الزم ن-

 کنم. یعادت م تی که دارم به دور گفتم

 

 پاشو برو لباست رو عوض کن   

 ....... یش یم  یلیاون لباس پر از سنگ امشب تو خواب زخم و ذ با

 انداخت و با غم گفت   یشد و برگشت تو صورتم نگاه بلند

 امروز عقد دخترش بود ؟؟؟؟  یخبر داد  بهش

 

 کرد ....... ی صبر تحمل م تی درد رو با نها نیوا م،یکن یصحبت م   یکه باهم تلفن  هیدونست مدت یم
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 .  میشد یم بهیغر میکم کم داشت گهید

 

 دو هم خونه....... مثل

 هم ....... دیشا ای دوست و  دو

 

 . دمیکش رونی ب  ایاز رو صداش

 

 

 با توام .......  دیخورش-

 انداختم . ریجام نشستم،  سر بز  تو

 

 

 آره گفتم  -

 ....... یکرد ایکه در حق لع ییها یبه حسام بگو ازت ممنونم بخاطر تموم خوب  گفت

 

 مونه گفت بگو .....  یها هم بخاطرش م یخوب   هایبگو صالح در کنار  بد  گفت

 

 

 رفت........ رونیو  از اتاق ب  دی؛نگاهش رو ازم دزد نشیغمگ  ی، اون با چشمها دیبغضم ترک و
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******* 

 

 

 آشپز خونه  و همزمان  هزار تکه شدنش از جا پروندم......  کیسرام یبرو وانیبرخورد ل  یصدا

 خلوت بودم ..... اطی ح تو

 حال مطالعه ...... در

 

 گذاشتم و  زیم  یرو برو کتاب

 .... دمیعجله بطرف آشپز خونه دو با

 

 

 کرد....  ینشسته بود ،داشت با تلفن صحبت م زی م پشت

 

 

 ......  امیدارم خودم م طیپس فردا بل  یرضا من برا حاج

 

 شه.......   یاز جانب من جرم محسوب م یگفتم  که هر کار.... نه

 انجام شده ..... لمیانتقال ملک توسط وک  یکارها تموم
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 .  دیبر ی نم  شی از پ یکار شما

 

 

 .... رونیبپروژه بکش   نیاز ا منو

 

 نگاهم رو به صورت برافروخته اش دوختم .  یترس و نگران با

 

 

 

 

 کارش نداشت .  یرو  یفکرش آشفته و در هم بود که تمرکز اونقدر

 

 پا بداخل آشپز خونه گذاشتم . آروم

 

 دادند . ی پاهام صدا م ریز وانی ل یشکسته  یها تکه

 

 

 ...... دنمید با

 . دیکش ادینشوند و دوباره فر یصندل  یجا بلند شد و دستم رو گرفت و برو از
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 طمع مرد....  نیاز ا رونی بکش ب ستیرضا اون ملک حق تو ن حاج

 

 لرزوند .  یدلم رو م شترینفسهاش بود که ب یصدا و

 

 گرفتم هر آن ممکن بود که سکته کنه ......... اری اخت یرو ب  دستش

 شد.  یم شتریلرزش انگشتانش ببود و  واریبه د نگاهش

 

 مثل قبل گفت ........ یادی تکون داد  و آخرش با فر سر

 اولش .......  یگرده سر جا یشه و هر کس برم یمشخص م  زیهمه چ گهیچند روز د تا

 

 زد .  زی م یرو قطع کردو بشدت برو  یگوش و

 ثابت موند وانیل یشکسته ها یکه سر خورد و رو 

 

 داد ..... یم رونیشو ب   یعصب یو بدون وقفه نفسها تند

 

 نگرانتر از قبل بود .  دلم
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 هم کمتر بشه . نمونیسردمون باعث شده بود که حرف ب  ی رابطه

 

 

 وجود نداشت بجز آه سرد و دلمرده......  یحرف گهید اصال

 

 .  ستادمیجا بلند شدم و روبه روش ا از

 

 لبهاش نگرانم کرد . یکبود

 

 بود که طاقت دردهاشو نداشته باشم .  زیبرام عز یاونقدر

 

 نبود ....... یلجباز وقت

 رو محکم نگه داشتم . دستش

 

 

 حسام  -

 

 .  ختیصورتم ر  یسردش رو برو نگاه
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 جوابم رو نداد ...... و

 

 دم  یمن گوش م یچشم دوختم و ادامه دادم اگه دوست داشته باش نیبزم

 

 شد. قیزد و تو صورتم دق  یپوزخند

 یتر شد و حاال چشم تو چشم نگاهم رو کنجکاوانه م کیقدم بهم نزد هی هی از ثان یو بعد از کسر 
 جست 

 

 ..... دیچ یداغش تو صورتم پ نفس

 

 شدند. ی م  نییتو صورتم باال و پا اهشیس یچشمها

 پنهان گفت:  یآروم با خشم 

 ....... ینگرانم شد هیچ

 دلت سوخت......   ای

 در گم جوابش بودم . سر

 

 

 زد   شیکردم و غم تو نگاهش دلم رو آت نگاهش

 دادم .....  سرتکون
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 به غم و دردت نبودم . یوقت راض چیه من

 

 داد...... لمیاز قبل مسخره وار تر تحو یپوزخند

 !!! یگ یکه راست م  تو

 

 .....  یکنم که نگران حالم هست یم باور

 نباش هنوز زنده ام. نگران

  

 انداخت و گفت:  نیو نگاهش رو  بزم برگشت

 بهت صدمه بزنه...... شهیهات نازکه ممکنه ش ییکف دمپا نیجات بش  سر

  

 ها.....  شهیو جارو رفت و شروع کرد به جمع کردن خرده ش یمنتظر جوابم باشه بطرف ت  نکهیبدون ا و

 

 ها تنهام گذاشت .....  بهی غروب بود که ساک بست و مثل غر دم

 

 

 رفت .  یبه مرز م  دیبود که با نیاش ا بهانه
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دونست که من ازشون اطالع  یهم داشت و م گهیگه اون چند تا خونه د یدونستم  داره دروغ م یم
 دارم........

  

 تنها باشه  رانیخواست تا وقت رفتن به ا یم

 گرده....  یبرم  یجواب سوالش که ک  در

 حاصلم شد و آروم گفت   یا قهیفقط سکوت چند دق 

 گرده . یفردا برم دخترت 

 

 .....  یستین  تنها

 

 ده یحسام فقط آزارت م بودن

 

 ذهنم مرور کردم   تو

 کرد......  یم  یآور ادیحرف خودم رو به خودم  داشت

  

 "حسام دست از سرم بردار" 

 

 کردم .  یبودم و به حرکاتش نگاه م ستادهی در ا یاسترس جلو با
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 گذاشت و برگشت داخل خونه ......  نی شرو تو ما  چمدونش

 شد    رهیاطراف و در آخر بهم خ به

 .  ومدین جلو

 

 کرد و گفت:  بشیدست تو ج یبا خونسرد فقط

 هواتو داره ...... شهیبه آرمان بگو مثل هم یبرخورد یبه مشکل  ای  یداشت کار

 

 و ادامه داد .....  دیلبش رو گز ی گوشه

 

 جا کنارتون بمونه ....  نیبرگشت نگهش دار هم یعل یپسر هم دار هی گهید

 

 گشت ....... یبه روبه رو دنبال کلمات م  رهی گرفت وتو فکر خ  نیزم یپا  ضرب رو با

 بلند کرد .  سر

 

 

 

 .  میهر دو  دور و دورتر از هم شده بود چقدر

 

 . میو حاال چه هست میرفته بود چه بود ادمونی گهیشد که  د یو ماهها م  روزها
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 تر  ........  روزشکستهیاز د دمید ی م یروبه روم مرد من

 افتاده....... شی تو زندگ یدونستم چه گره ا  ینم

 

رفت   یم یکرد، حاال داشت به مسافرت  یکه تموم درد دلهاشو تو خلوت برام در گوشم زمزمه م یحسام
 شه ........ یختم م  یدونستم ته ماجراش به چ ینم  یکه حت

 

 

 چقدر اصرار کردم صحبت کنه طفره رفت. هر

  

 ....... دمینا ام من

 

 کرد ........ یرو کور م  یا نندهیکه داشتم و چشم هر ب یپر زرق برق یزندگ بخاطر

 

 

 .........و

  افسوس
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 بودم ...... بهیغر یلرزوند ، با شاد یهام دل خودم  رو م  یته تموم بدبخت 

 

 

 

 .  رمی بود دستهاشو تو دست بگ دهیاز ماهها دلم پر کش  بعد

 

 درد آلودش داشت  یبزرگ پس چهره  یمن تنها بود و غم  مثل

 

 کمکم کن که تنهاش نگذارم   ایخدا

 گفت   یاومد و با خونسرد رونیقدم که به سمتش برداشتم از خلسه ب  هی

 وقت رفتنه  گهید خوب

 

 پنجره بودم .  پشت

 

 ...... دم یامو تو آغوش کش بازوه  نیسنگ یبا بغض  

 بود که تنهام گذاشت   یساعت حسام

 بهم اجازه نداد که ارش بپرسم امشب کجاست   یحت

 

 کرد خودش رو ازم دور کنه  یم  یداشت سع واقعا
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 به غذانداشتم . یلیم

 خونه پناه بردم.  یرون ی ش  ریقهوه درست کردم  و به اتاقک ز هیخودم  یبرا پس

 هام شده بود ییتنها یبرا یبا سقف کوتاه که سالها بود محل کی کوچ یاتاق 

 

 بودم ،که تلفنم زنگ خورد.  االتمی خ تو

 

  

 بود ...... ای کردم ثر نگاه

 

 زد،   ادی شادش فر  یغیج  غیج یبا همون صدا شهیرو وصل کردم مثل هم امیپ تا

 ....... دیخورش یآها

 

 

 ...... نجایا ییایبابا ساعت شد ده شب ،مگه قرار نبود ب ییکجا

 

 کردم و گفتم:  یحوصله نداشتم خنده ا اصال

 ......یونگ ونگ بچه نگذاره بخواب یبخواب تپل امروز فرداست که صدا  برو
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 امشب واقعا خسته ام قربونت برم منتظرم نباش .....  من

 کش دار گفت   ییصدا با

 ....اوووووو

 برام ناز کن  کمی  ایب  ستیحسام ن  حاال

 .....  دمیخند

 کشه ...... یناز کنم نه که برادرت نازم رو م دمیبا بله

 آروم گفت   دیکش یآه

 نکن..... یباز لمیبرام ف بال

 فرستم  دنبالت  ینفس دادشم به نفست بنده خودتو لوس نکن لباس بپوش دارم آرمان رو م دونمیم

 

 گفتم:  یفور یحوصلگ یب  با

 ....... ایثر اد،یواقعا امشب خسته ام خوابم م نه

 . شتیپ  امی؛ مرتب و خوشگل ناهار م دهیفردا لباس پوش عوضش

 ..کوفته درست کن خوبه ..  برام

 

 مکث کرد .  کمی

 

 گفت:  

 امشب ..... ییتنها آخه
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 عادت دارم .....  ییمن به تنها یباش دیخواد نگران خورش  ینم  دمیخند

 

 شد که دست از سرم برداره ........   یاصرار راض یبعد از کل   بالخره

 

 

 پنجره نشستم و شروع کردم به نوشتن ....... کنار

 کردم .  یم اهیخاطراتم بود که س یدفترها نیا

 بمونه  ادگارینباشم به   دیکه شا یروز یبرا و

 

*** 

 

 نداشتم ...... یا گهیاز رفتن حسام گذشته بود و به جز چند تماس کوتاه ازش خبر د یهفته ا کی

 

 داد. یمحزونش پشت تلفن خبر از حال بدش م یصدا

 

 بده تا  دل آشوب و پر سوالم رو آروم کنم     ح ی نبود برام توض حاضر 

 

 

 نداشت یا دهی در مورد مشکلش بپرسم فا یزی چ هیکردم ازش  یم  یچقدر سع هر
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 رفت.  یهم در م ای و درشت لع  زی سواالت ر ری از ز یحت

 گرده ...... یداد که زود برم یکرد وعده م یدست به سرمون م  یکل نکهیو بعد از ا 

 

 نداشت  یا دهی با محمد هم فا تماسم

 بروز نده  یزیکرده بود که چ یهم انگار با حسام هماهنگ اون

 

 سقوط کردم  ی اهی ومن ته پرتگاه رو س  دیآخر رس یبه لبه  اهم یبالخره روزگار س  تا

 

 روز دم غروب بود.  اون

 مشغول پختن شام بودم که زنگ  خونه بصدا در اومد ..... 

 به ساعت انداختم  ینگاه  یخوشحال با

 بود.  هفت

 

 

و سر و صدا   یاومدن با شاد یبخونه م مارستانیکه زود تر از ب ییدلم قربون صدقه اش رفتم روزها تو
 بردن.....  یشستن و م یوم غصه هامو متم

 

 اومدند ...... یدو باهم م هر
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 آورد . یم  فیدلم رو سر ک   نیرو هم سختش بود،  ا  دنینفس کش یحت  یمن بدون عل یایلع

 

 

 

 یگذاشتند که دلم م یکردند و سر به سر هم م یشدند اونقدر سر و صدا م یکه وارد خونه م نیهم  
 دور نشن .....  وقت از کنارم چیخواست ه

 

 

 

 که صدامو از پشت در بشنون گفتم  یذوق پا تند کردم ،و همونطور با غر غر طور با

 

 ن یو جا گذاشت دیپرتا باز کل حواس

 

 دم یصورتشون پاش یباز کردم ، لبخندم رو برو یرو فور در

 

 موند  رهیخ  یعل  یسست شده نگاهم برو ییکردم و با پاها خی روبه روم  یصحنه   دنیهمونجا باد که

 

 پر از بغض اشک   ییآشفته و چشمها  ییخون آلود و موها یصورت 

 تنها .......  یتنها
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 انداختم ....... رهیدستگ  یقدرتم رو جمع کردم، وزنم رو برو تموم

 زده نگاهم کرد.  وحشت

 

 

 گفتم   دهیبر دهیبند اومده بود، بر  زبونم

 .......ی......عل.....ع

 . دیچرخ یو نگاهش تو نگاهم م زدیهنوزم نفس نفس م  نیخشمگ

 

 دادم و دستم سمت صورت داغونش رفت   یرو تکون خودم

 شده ؟؟؟؟ یجان چ یعل

 

 

 ..... دینکش  هیثان به

 شده ؟؟؟؟  یلب گفت که چ ری هولم داد عقب ؛و ز یزخم  یجلوتر گذاشت ،و با دستها پا

 چه وضع صحبت کردنه  .....  نیبود که به خودم جرات ندادن بگم ا نیخشمگ اونقدر

 

 و سر گردان نگاهش رو به اطراف اطاق دوخت.......  آشفته

 گشت . یم یزیدنبال چ انگار
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 هیو برگشت سمتم و من از وحشت نگاهش ناخود آگاه  دیکش  یشونیپ  یبرو  شویپاره و خون  نیآست
 کجاست ؟؟؟؟ ایلع یشده آخه حرف بزن تو که نصفه جونم کرد یچ قدم عقب رفتم و گفتم پسرم 

 

بطرفم  اومد ،حاال طلبکارانه نگاهش رو به صورتم دوخته  یبا خشم کنترل نشده ا  اینام لع  دنیشن  با
 بود

 

 ؟؟؟؟ یریگ یازمن م  زتوی همه چ یدختر ب سراغ

 کردم .  یاونقدر گرد شدند که خودم حسشون م چشمانم

  یگ یم یدار یچ یفهم  یو گفتم م  دمیکش یبلند نیلبم رفت و ه یبا حرفش  ناخودآگاه دستم برو 
 ؟؟؟؟  یعل

 

 

 

 ...... ایشده   یحرف بزن بگو چ  ای

 

 

 ؟؟؟؟ یچ ایو گفت  دیکنارم مشت شو کوب وارید  یحرفم تموم شه ،با تموم قدرت برو نگذاشت

 ی کن  یخانم توکل بخاطر دختر هر.......زه ات چکارم م  یکن  یم  چکار
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 شد.  یداشت از حدش خارج م  گهید

 

 

 خدا رو شکر کردم که حسام خونه نبود. 

 

 

  یاش زد گردنش رو خرد م  یدر مورد نور چشم یکه عل  یو گرنه حاضر بودم قسم بخورم بخاطر حرف  
 کرد 

 

 قورت دادم.....  یدهانم رو بسخت آب

 

  

 .  یکن  یطور صحبت م نیدر مورد زنت ا یخجالت بکش دار  یگفتم عل و

 

 ...... اون

 .  دیکوب  نهیمشت دوباره به س با

  

 سوزونتم ....... یداره م  نیو ا آره

 .......رهی گ یم ش یداره آت قلبم
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 ........ ختهی بهم ر ذهنم

 

 

 دستها خفه اش کنم. نیخوام با هم یم

 کنم ....... یو م 

 گذارم به روح مادرم ........  یرو زنده نم ایلع من

 

باال کج کرد   ینعره بود سرش رو بطرف طبقه  هیشب  شتری بلند تر بود و ب  ادیکه از حد فر ییبا صدا بعد
 و گفت  

 کثافت   ایلع ییکجا

 

 اش پشت سرش رد بجا گذاشتن ..... یزخم  یخون از بازو یبطرف پله ها و قطره ها دیسرعت دو به

 

 

 کف رفته بود .  از توانم
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 زدم !!!! ادیناتوان پشت سرش براه افتادم ، فر ییقدمها با

 

 

 ؟؟؟؟  یعل  کجا

 گم ........ یبه خدا راست م ستیخونه ن ایلع

 پسرم .... یطور نیا نکن

 

 شده، حرف بزن  یچ آخه

 کنم ...... یسکته م دارم

 

 

 به حرفم نکرد.  یتوجه 

 

 کرد...... یباال رو وارس  یاتاقها ی کی  یکیبا حرص تند و تند   دم،یشن یقدمهاشو م  یصدا

 

  

 اول چنگ زدم  یپله  یها  لهیم یرو برو دستم

 .... زهیر  یم رونیکه انگار داره از دهانم ب یتپش داشت، به حد قلبم
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 بهم فهموند فشارم افتاده ...... دمید یتار

 

 .... ارمیبدنبالش برم تا از موضوع سر در ب  خواستم

 

 

 اومد ، سر گردان  نییتند از پله ها پا ییبا قدمها که

  یبهم کوفت که احساس کردم سقف داره فرو م  یخلوت رفت و در آشپز خونه رو طور اطی طرف ح به
 ....... زهیر

 

 .ختمی پله ها فرو ر یجا برو همون

 

  

 رو چنگ انداختم...... قلبم

  

 

 سوخت .  یگلوم خشک شده بود و م ته

 

 داغ خورده باشم .  یزیکه چ انگار
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 دادم ...... هیپاها تک  یبرهم گذاشتم ، سرم رو برو چشم

 

 حسام ؛   شیپ دیلحظه ذهنم پر کش هی و

 بود ......  نجایا کاش

 کردم .  یم  ییاحساس تنها چقدر

 

 

 

 پشت و پناه ....... یبدون اون تنها بودم و ب چقدر

 که تو نظرم نشست   اهشیس یچشمها

 .....  دمیکش یآه

 

 چیوقت به ه چیداشتم ، اون نگاه مغرورش که ه ازیزدن ن  هیتک یمردونه اش برا یاالن به بازوها 
 داد  یاجازه نم  یتنابنده ا

 کج نگاه کنه......  ایمن و لع به

 

 ........  دمیکش رونی ب ای از رو یعل  ادیفر یصدا
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 منو فروخت و رفت،  زتیهمه چ یب  دختر

 لباسهاشو هم با خودش برده ..... ساک

 

 

 

 کشمش......... یم

 کنم .....  یرو تکه تکه م  فشی دستها اون تن کث نیبا هم  خودم

 

 

 رو بلند کردم ....  سرم

 

 

 من نکرده باشه..... یاینبود که به لع یاحترام یب گهید

 سوزوند    یحرفهاش تا ته دلم رو م یاز مرگ برام بدتر بود و شکنجه  نیا

 

  یداد و مشتهاشو تو کف دستش م یم رونی تندش رو ب یروم بود و تند و بدون وقفه نفسها روبه
 ......  دیکوب
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 کرد یلب زمزمه م   ریبه چپ و راست و ز دندیچرخ یبود و چشمانش م  نی زم یبرو نگاهش

 

 کشمش....   یم

 مش ...... کش یم

 .....ستادمیجا بلند شدم و روبه روش ا از

 

 تمام توانم رو جمع کردم ، بازوهاشو نگه داشتم ..... 

 

 پر از غم و خشمش بروم افتاد.  نگاه

 رو با تاسف تکون دادم ...... سرم

 

 مادر....... یش یم مونیپش یکه زد ییروز از حرفها هیبخدا که  یعل

  

 بتونم کمکت کنم   دیرو خدا لب باز کن و حرف بزن شا تو

 

 پر از اشک و التماس من سوخت. یچشمها یدلش برا  دمیشا ایآروم شده بود و  کمی انگار

 

 افتاد.......  نیزم  یزانو زد برو 
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 بود شروع  کرد به ضجه و ناله ........  دیمرد بع هیبلند که از  یگذاشت و با صدا نیزم  یسر برو و

   دیمن هم کنارش زانو زدم و دلم براش از غصه ترکو  

 کرد   یم یقالب ته هیداشت از شدت گر واقعا

 

 هاشو ماساژ دادم .... شونه

 

  دهیو تعصب مردونه اش خنجر کش  رتیکه افتاده بد جور به غ یاتفاق  دمیفهم

 بلند کردم   نیزم یشدم سرش رو از رو خم

 

 تکون داد و گفت    یدیصورتم افتاد و سرش رو با ناام  یپر از خونش برو یچشمها

  دمشید

 

  دمشید

 ..... بهی غر هیبغل  تو

 حرف دشنه به قلبش فرود اومد......  نیانگار با ا دیرو محکم گز  لبش

 

  

 چشم بست و ادامه داد . و
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 .........مارستانیخلوت ب  اطی ح تو

  

 خلوت   یجا هیکاج  یدرختها پشت

 مرد ......  هیبغل  تو

 

 رها شد ...... دستم

 حس شد.  یب

  

 تموم کردم و خبر نداشتم  دیشا اصال

 

 رفت ...... یعل  یزخم   یلبها ینا خود آگاه برو  دستم

 تکون دادم نگو مادر..... یدینگه داشتم ، سرم رو با نا ام و

 من حرف نزن ..... یایدر مورد لع ینجوریرو خدا ا تو

 

 دوست داشت حرفم درست باشه........ انگار

 

پخش شد و نگاهش به عکس   ن یتموم دردهاش قورت داد و سر جاش رو زم   یرو به اندازه  بغضش
 موند......   رهی خ واریدخترکم به د

 آرامش دل من و حسام....... واریباغ ازش گرفته بود و قاب د یگلها ونیکه حسام م  بایز یعکس 
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 کرد...... یتو خلسه ،انگار داشت خاطراتش رو مرور م رفت

 

 خش دارگفت:   ییصدا با

 چند روزه اخالقش عوض شده،   دمید

 کنه ...... یرد و بدل م  امی پ یشب داره با کس یها مهین

 بهش بود .  حواسم

 

   الهیکردم خ فکر

 ه  فقط نفسش به تو بند ایاحمق لع یعل گفتم

 ؟؟؟؟  هیچ امیپ

 کار !!! نیو ا ایلع

 

 

 

 کرد   ی م یزی برنامه ر داشت

 به عشق پاکمون .... انتی خ یبرا

 

 شدم .  دار یکه از خواب ب صبح
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 خلوته ..... اطی تو ح دمید

 .....  یهنوز خواب بود شما

 شده بود.  داریشش صبح ب   ساعت

  

 تو دستهاش بود  یگوش

 ........ دیاز پشت سرش ظاهر شدم ترس یوقت

 

 اش چسبوند   نهیرو به س یگوش  

 ........ایبهش بگم لع دمیکش  شرم

 

 پره  یرنگت م دنمیکه چند وقته باد  ،یکن یازم پنهون م  یرو دار  یمن چ یایلع 

 

 من بازم به خودم تو دلم لعنت فرستادم.  دند،یلرز لبهاش

 ره ....... یا مفکرش رو بکنم داره راه به خط یکه حت 

 

 امروز کارهام رو تو بخش کنسل کردم و به بچه ها سپردم.......  تموم

  

 کرد سر زدم   یکه کار م یبه بخش مرتب
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  یزیداشتم تا از چ میخورد و من تصم  یدخترتون مثل خوره داشت روح و جسمم رو م انتیخ  حس
 رو خراب نکنم.  نمونیاعتماد ب واریمطمئن نشدم د

 

  

 سر زد ...... مارانیبا دکتر بخش به ب  نکهیبعد از ا ایلع

 رفت و مشغول خوردن قهوه شد .  مارستانیشاب ب  یبه کاف   شیسیاستراحت با دوستان انگل وقت

 

 !!!!!!!یزن یم یبه زنت تهمت یخدا لعنتت کنه دار  یو گفتم عل  دمیتو سرم کوب  محکم

  یم فیمحکم شده سست و ضع یبه طناب لیکه حاال تبد نتونیمحبت ب یکه اگه بفهمه اون رشته  
 شه.....

 

 قلبم رو سوزوند. فشیلط  یبرگردم بطرف بخش، که صدا خواستم

 دادم و کارش دارم ..... امیگفت که من بهش پ یسیبه انگل 

 

 کرد و ازشون جدا شد .  یکوتاه  یجا بلند شد و خداحافظ از

 

 کوفت  یقرار یشدند و قلبم زنگ ب   نیزم  خکوبی م پاهام

 

 دند یلرز یبه دستهام کردم م ینگاه

 گفت ......   دروغ
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 کردم به عقلم به قلبم  شک

 

 داده باشم اما افسوس ..... ام یداشته باشه و من بهش پ قتی داشتم که حق دوست

 کردم   بمیدر ج  دست

 کردم  یرو وقت کار خاموش م میگوش

 

 دزد  ه یمثل  دییپا یبهش بود اطراف رو م نگاهم

 ....... هی مثل

 

نشستم و به حرفهاش   نیزم یحس کنارش رو  یهم ب  دیانداخت ، حاال منه خورش نییرو پا  سرش
 دادم.  یگوش م

 

 پشت سرش براه افتادم -

 غرق در افکار مسموم بودم که حسم بهم گفت   اونقدر

 .... غلطه

 گرده ...... یبرم

  دلم گفتم تو
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 گذارمت ......  ینرو اگه درست باشه حدسم ،زنده نم ایلع

 

   ختیصورتم ر  یسردش برو نگاه

 شو بست و گفت    یبارون یچشمها و

 منه ........ یایاون فقط و فقط لع آخه

 

 بغض و درد گفت و چشم بست  با

 

 ادامه داد ...... و

 رو به آخرش برسونه .....  مونیرفت که زندگ یم  ایلع یقدمها

که به  یراهرو بزرگ  و گلباغ کوچک  هیهست ، بعد از اون  یخلوت بزرگ  اط ی ح مارستانی ب پشت
 رسه ....... یم شگاهیآزما

 

 

 درختها پنهون شد و   ونیم ییجا هی

 کرد   یچک م  شویگوش  مرتب

 داد یم ام یپ و

 

 نگذشت ..... یمدت
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 ه اگه نگم کمتر از خدا برام ارزش داره دروغ گفتم ......بود ک یتو عذاب و درد نگاهم به کس من

 من ..... یایو بعدش لع خدا

 زخم بازوش گذاشت ونگاهم کرد و گفت   یحسرت دستشو برو  با

 هم بودند . یشدروبه رو کیبهش نزد  دییپا  یاطراف رو م اطیجوون با احت  هی

 رفت ......  یاهیمن پاهام سست شد و چشمم س 

 بودم. دهیان رو ندبحال اون جو تا

 

  

 بود صحبتشون به جرو بحث و دعوا بکشه ...... کیبعدش نزد یباهم صحبت کردند که حت یمدت

 گفت ...... یم  ییزهای با انگشتها گرفته بود و اون جوان داشت تند و تند بهش چ شویشونیپ ایلع

 

 

دهان  یخواست بگه و اون جوان دستهاشو برو  یم یزی که چ دمیرو شن  ایلع  ادیفر یدوباره صدا که
 گذاشت و نگاهش کرد..... ایلع

 توبغل اون جوان بود . حاال

 

 

 

 من محکم کرد.  یا یبدور کمر لع  دستهاشو
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مردد نگاه صورت هم کردند وناگهان اون جوان  اونقدر عاشقانه بغلش کردو خودشو تو   یلحظه ا  
 من پنهون کرد   یایگردن لع

 دی برق از چشمهام پر که

 

 رو از دست داد.  کنترلش

زل   ایکه به عکس لع یکنار دستش بود با خشم بلند کرد، و در حال  زی م یرو که برو یکوچک  یمجسمه  
 کرد.....زده بود بطرفش پرتاب 

 

  

 

 

 . ختیر نیخرد شد و زم وارید یرو  یوحشتناک یبه قاب خورد و با صدا مجسمه

  

  دیکردم شا یم یبلند زد و من  سکوت کرده بودم و  فقط داشتم حرفهاشو در ذهن هالج  یهق هق
 خط بطالن زدن بر کار دخترم  یکنم برا دایپ یراه

 

 موند و گفت:  رهی خشم تو صورتم خ با
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  یدینا ام  تی زدم، در نها صداش

 بده ......  حیبرام توض  خواستم

 

  انتشیرنگ باختنش نشون داد که خ نیمن هر دو شون رنگ باختن و ا یبرگشت سمت صدا یوقت
 ...... هیحتم

 

 ...... دمیکش رونیدرختها خودم رو ب  یقدم بجلو برداشتم و از ال چند

 

  

 انجام بده. دیدونست چکار با  یجا خورده بود که نم اونقدر

 

 

روتو دستهاش نگه داشته بود متوجه ام کرد که    ایلع ینگاه به اون جوان که خونسرد  هنوزم بازوها هی 
 من تو اون مکان تعجب نکرده . دنیهم از د ادیز

 

 

 

 کرد .  ی لرزان؛ مات و مبهوت داشت نگاهم م ایو لع 
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 تم و گفت برگشت سمت صور یعل

 مثل گناهکارها ........... دیازم ترس ای شه لع یم  باورت

 

 

 

   دمید یرو نم  دهیاون رنگ پر کاش

 .....  کاش

 

 زدم ......  ادیفر

لب   ر یز یبا نگران  ای و لع  دیچیپ مارستانی صدام که  نامش رو درد آلود آوردم تو محوطه خلوت ب نیطن
 گفت   یزیبه اون جوان چ

 

 

 .تر شدم و سرم رو بعالمت تاسف براش تکون دادم ..... کیبا قدمهام نزد و

 

 

 دخترت چکار کرد ؟؟؟؟  یدون یم اما
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 آن ؛ کیو از خودش دفاع کنه در  ستهیبا  نکهیا یجا به

تکون داد و ناگهان    دییسرش رو بعالمت تا   ایزمزمه کرد و لع یزی گوشش چ ری جوان دوبار ز اون
 . دیدو مارستانی پشت ب یبطرف در خروج

 

 کنه .......  یشد که انگار داره از دشمنش فرار م یو ازم دور م دیدو یم یطور

 

 

 

 اش روان شدند . یخون یگونه ها یکار دخترم برو ادی تند با بستن چشمش ب  یعل یاشکها

 

  

حالم   یبرو  یتمرکز چیکه ه یدر حال  انیهمه سوال ، مبهوت وگر نیا ونیمن بودم که م نیا حاال
 کردم......  شیهمراه هینداشتم با گر

 

 ......  واریسمت د  دیخودش رو کش یعل

 

 اون گذاشت و رفت تو فکر و ادامه داد  یبرو سر

 ...... دهیبهم ثابت کرد که کارش خطا بوده و ترس ای لع فرار

 

 خواستم  ی م  حی گرفتمش و ازش توض یم دیبا
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 گفت که چرا ...... یزد و م ی برام حرف م دیبا اون

 چرا ؟؟؟؟؟  واقعا

 

 نتونه از دستم فرار کنه ....... دیبخوره تا شا نیخواست که زم یبهش بود و دلم م نگاهم

 و خفه اش کنم    رمیاون جوان رو بگ  یخواست گلو یاز اون دلم م شتریب اما

 . دمیکه رس کشینزد

 

 زدم    ادیبود و فر ایبه دور شدن لع  چشمم

 ....  یعوض ارم یم رتی گ یجا بر هر

 

 

 میشد  ری نگهش داشتم و در گ قهیو من دست در   ستادیجلوم ا طلبکارانه

 

خواستم متوجهش کنم که من شوهر   میدیکوب  یاون همه مشت و لگد که به سر و صورت هم م ونیم
 حالم رو درک کنه.....  دیهستم شا ایلع

  

 چکار کرد!!!!! یدون یم اما
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 و ...... دیکش رونیب  بشیرواز  تو ج  یکوچک یزیت

 تموم    یرحم یب  با

 کرد تو بازوم   فرو

 شدم   خم

 قلبم رو سوزوند.......  ا یاون جوان که نه درد فرار لع یزخم چاقو درد

 

 . دیکش رونی رو از تو گوشت بازوم ب یزینفرت نگاهم کرد ،ت با

 

 

 شد    ینگاهم به اون جوان که قدم به قدم ازم دور م هیبود و  یزی من بهت زده به کارش نگاهم به ت  

 یرو تو دستش که پر از خون شده بود روبه رو یزیت

 وار گرفت و گفت:  دیتهد صورتم

 

 

 دکتر !!!!! یره تو قلبت آقا  یفرو م یزیبار ت   نیوگرنه ا  این  دنبالمون

 

 . دیدو ایو پشت سر لع یتند کرد و بطرف در خروج  قدم
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آوردنش هنوزم درد   ادی من محو شد و قلبم از ب یایاز در بود که لع یمن بهت زده نگاهم به نقطه ا 
 کنه ...... یم

 

 حالم بده   یلیکنه بخدا که خ  یم درد

 

 

 جگرم رو سوزوند .....  ادشیفر و

 

 و گفت:  دیکش  ادیتو صداش دو باره  فر قیعم یبا درد دیحرفش که رس ینجایا به

 ...... ایلع

 .  دیکوب  واریسر بد و

 

 بار ..... کی

 

 بار.....   دو

 و سه بار و ...... 

 بدنم شد نبض و درد و بطرفش رفتم و سرش رو تو بغلم گرفتم .. تموم

 ....مادر .... ستادیکارو قلبم ا نیجان قربونت برم نکن ا یعل

پر از اشک که  یزد و من با چشمان یرو صدا م  ایوقفه و بادرد لع یهنوزم بسته بودند و ب  چشمهاش
 دادند  یبهم مهلت پلک زدن نم یحت
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 جوان تو بغلم تموم نکنه....  نیزدم که ا یکردم و فقط خدا رو صدا م نگاهش

 

 گفت   یدیکرد با تعجب و غم و سرش رو تکون داد و با ناام  نگاهم

 ترکم کرد  یعنی

 

 فکر نکرد من بعد اون چه کنم  نیلحظه به ا هیباور کنم که عشق دروغه باورکنم که  یعنی

 کجا دنبالش بگردم  حاال

 

 

 زد ی لب با خودش حرف م رینشست و رفت تو فکر و خلصه و ز صاف

 

 . دمی صورتش کش  یاشکها  یرو مادرانه برو دستم

 

 کرده بود. ری تو گلو گ نفسم

 راه نفسم رو بسته بود ......   میعظ یسنگ  یوزنه به بزرگ  هیانگار  

 پر دردش رو بهم دوخته بود و منتظر بود که بگم  یپناه چشمها یب  یبچه ا مثل

 ی تو اشتباه کرد زمی گرده عز یبرم

 

 جانکاه....... یافسوس که حاال خودم هم پر بودم از سوال و درد یول
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 جوون کاهش بدم . نیعاشق ا یدرد رو تو چشمها نیکمکم کن ا ایخدا

 

 

 پر از خونش رو در آغوشم جا دادم ...... صورت

 .... دیدوباره ترک بغضش

 صورتش رو کنار زدم و گفتم  یموها

 خوام.........  یازت نم یچ ی ه یچ یجان ه یعل

 

 هست...... یا گهید زی فکر کن که ماجرا چ نیلحظه به ا هی نتونیاالن فقط و فقط به حرمت عشق ب 

  

 کنم . یکمکت م من

 

 

 آخرش........  تا

 تو دخترم رو محکم کرده بهم فرصت بده   نیعشق ب ری زنج نقدریکه ا ییبه همون خدا 

 

ام جدا کردم و صورتش رو تو دستهام نگه داشتم و با چشمهام التماس وار ازش   نهی رو از رو س  سرش
 اشه خواستم که آروم ب 
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 لبها نشوند  یتلخ برو یلبخند

 و چشم بست  دیکش یآه و

 

 جا بلند شدم.  از

 رفتم و کنارش نشستم ..... هیاول یبطرف جعبه کمکها 

 نبود   قیعم یزیبازوش بند اومده بود نگاه کردم ت خون

 گفتم  آروم

 بخوره ....... هیبخ  دیدکتر زخمت با میبر  دیجان با یعل

  

 به زخم  کرد و .....  ینگاه

 

 

 نداشت گفت   یینا گهیبود د دهیکه کش  ییها ادیکه از شدت فر ییصدا با

   ستین قی زخم عم  ستین  یازین

 بلدم ببندمش شما فقط کمکم کن.....  خودم

 

 داد که چکار کنم. حی بهم توض خودش
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 دقت زخمش رو شستشو دادم و بعد از پانسمان   با

 جا بلند شدم .....  از

که هنوزم   ی داروها رو با بغض وهیکه تو خونه داشتم براش مسکن آوردم  همراه آبم  ییقفسه داروها از
 گذاشت.......   واریول کن راه نفسش نبود فرو داد و سر بد

 

 شدم و دستش رو تو دستهام نگه داشتم. خم

  

 دوباره باز کرد    یحال یبا ب   چشمهاشو

 

 لبها نشوندم......  یمادرانه برو یلبخند

 

  

 کاناپه دراز بکش یسرده پسرم بلند شو رو نیزم

 

 چشم بست   ی کاناپه کم یبرو یوقت

 

 

 آروم گرفته .....  یراحت شد ،که کم  المیخ 
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 آرمان رو گرفتم . یشماره  یرو برداشتم و فور  تلفن

 

 مرد بود نیپناهم بعد از حسام تو غربت هم  تنها

 

 نگذشت که پشت در  خودشو رسوند......  یا قهیدق

 به خواب رفته بود . یعل

 

 

کرد و با    یم یبه عل  ینگاه میحرفهام هر وقت ن  ونیدادم و اون م حیصدا ماجرا رو براش تو ض یب
 .  دیکوب یزانو م یمشت شده اش رو برو یدستها ینگران

 

 شده بود و در فکر !!!! رهی خ  نیبزم

 

 

 کرد....  یرو سر زنش م ایورده بود و داشت تو دل لعبرخ  رتش یدونستم به غ یم

 

 که تموم شد   حرفم
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 زد  ش یاش دلم رو آت  یبلند کرد و نگاه طوفان سر

 جا بلند شد   از

 

 انداخت   ینگاه ابونیقرار به خ  یب

 تو فکر بود .  و

 

 به ساعت افتاد ده شب شده بود  نگاهش

 نبود یخبر  ایهنوزم از لع و

 

 آروم گفت    یپر از نگران  یسمت من با نگاه برگشت

 اگه حسام بفهمه !!! دیخورش 

 

 

 

 به سمت حسام   دی لحظه فکرم پر کش هی

 و افسرده کرده بود . شونیکه چند وقت بود اونو پر یغم و

 

 کرد .....  یلب باز نم  و
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 سر جاش نبود و من   میزندگ یچیه گهید

 بودم و   ستادهیراه ا وسط یدیناام یته جاده  شهیتر از هم بدبخت

 

 کاره ....  مهیپازل ن هیشده بود  میزندگ

 

 دستها گرفتم و چشم بستم ....... ونیرو م سرم

 

 !!!!!ایمن باشم نه حسام و لع نهیکه صدمه بب یخواست تنها کس  یاگه آخر راه بود ،دلم م نیا واقعا

 

 آرمان حواسم رو پرت کرد....... یپا یصدا

 

 

 بطرف تلفن رفت و شماره گرفت.  

  

 نگاهش کردم ..... نگران

 

 داد. یداشت به حسام خبر م یعنی
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از   ینگو اون راه دور هست کار یزی جا بلند شدم و با التماس نگاهش کردم و گفتم به حسام فعال چ  از
 ....  ادی یدستش برنم 

 

 

. 

 لبها برد و با اشاره ازم خواست که سکوت کنم ...... یبرو انگشت

 

 

 صحبت کردن ......  یس یتماس وصل که شد شروع کرد به  انگل 

 

 

 داشتم .  ییزبان آشنا  نیحاال کامال با ا گهیکرده بودم د یکه تو غربت زندگ ییاز سالها بعد

 

 گفت..... یزنگ زده بود و داشت شرح ماجرا م سشیدوست پل یبرا

 

 مبل نشستم . یبرو ننگرا

 

 کرده بود. خی دستم

 افتاد ...... ینگاهم به عل 
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 کرده بود.  جشیگ  یکه بهش خورانده بودم حساب ییقو مسکن

 

 

 م یکرد  یم دایرو پ ایتا بحال اومدنش لع دیبا

 

 تماس رو که قطع کرد ،  آرمان

 

 مبل برداشت و روکرد بهم و گفت:  یکتش رفت و از رو  بطرف

 

 

به سرش بزنه من دارم   یاز خونه خارج بشه ممکنه کار احمقانه ا یاجازه نده عل یطی شرا چیه  تحت
 ..... سمیدوست  پل شیرم پ  یم

 تونه کمکمون کنه  یم اون

 رو روشن کرد   یگوش  دیشا یریرو بگ ای لع یباشه مرتب شماره  ادتی  دیخورش فقط

 

 بهم خبر بده  یفور
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 تکون دادم و اون از خونه خارج شد.  سر

  

 کردم.  یم خیاز شدت استرس  داشتم

 

 

 

 نوک انگشتان دست و پاهام بدرد اومده بودند  

 گفتم یلب ذکر م ریساعت نگاهم به عقربه ها بود وز یو روبه رو دمیچ ی بدور خودم پ ییپتو

 

 .....التماس داشتم به خدا . چقدر

 کرد به خوندن ..... یشروع م  یخواست از اونا که مامان شبها وقت  ی م  ینماز طوالن هی دلم

 بشه .... رابیس دنشیکردم تا دلم از د یگرفتم واونقدر نگاهش م یزانوهامو بغل م  کنارش

 

 دمیخاطرات دلم کش ری لحظه چشم بستم و تو دلم صورت ماه مادر رو به تصو هی

 

 و خوش عطرش .....  یتو چادر نماز گل گل  دشیسرخ و سپ صورت

 زد.   یم حی خوند و بعدش تسب  یکه شمرده شمرده م فشی لط یصدا
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 دادم  ی من با لذت گوش م و

 لب ادا شد .  ری دلم زمزمه کردم و ز تو

 

 ..... .. ییکجا مامانم

 

مادر و   دنیبغل کش یپروا برا یصورتم سر خوردند و دلم ب یرو که تا بحال مهار کرده بودم برو اشکهام
 د ینداشتم پر کش گهیکه د یپدر

 

 از دست دادم..... شیگرم که سالها پ  ی آغوش یبرا

 

  

 رنگ مادر و صورت پر فروغ پدر .....  یعسل  یچشمها یبرا

 

 کردم..  یشدم و دل دادن و قلوه گرفتنشون رو نگاه م یپنهون م   یکواش یوقتها که پشت پنجره  اون

 

 

 

 

 کرد و ...... ی و از مادر شکار م  دییپا یبابا  که اطراف رو م  یدزدک یها بوسه
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کرد و مادر که همون رحمان پر عطوفت و به قول  یجوان  رو تو بغلش پنهون م  ی ایمثل دزدها لع 
 و من ........ ختیر  یمردش عشوه م یرو دوست داشت و برا رمردی خود بابا پ

 

 مجنونم ...... یمامان بابا یشد برا یدلم قند آب م تو

 دست سرد روزگار ازم گرفتشون ... که

 

رفتند و حرکت زمان   یجلو م  اطیساعت که آروم و با احت  یعقربه ها یروبه روم و گاه  واریبه د اونقدر
 تا دخترکم برگرده...... ستهیرو که حاال دوست داشتم با

 شد و خواب منو با خودش برد   نیکردم که کم کم پلکهام سنگ نگاه

 

 کرد ..... دارمیناله ب هیشب ییصدا

 

 مبل نشستم و به اطراف چشم دوختم ..... یترس تو جام برو با

 بود .  یبدنبال عل نمچشما

 

 

دونستم چه ها  یلگد مال شده بود و من خوب م بهیغر هی یپاها ریکه امروز غرور و تعصبش ز یمرد
 بر دلش  بهش گذشته

 

 اومد . یناله اش م ینکردم فقط صدا داشیپ
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 جا بلند شدم و کالفه نگاهم به ساعت بود .  از

 

 من برنگشته خدا ...... یای شب شده و لع دوازده

 

که قاب  ییسالن جا یگوشه  هی دهیخم یناتوان با سرشونه ها دمیبودم که د  یعل یجستجو در
 شکسته بود؛  ایعکس لع

لب زمزمه  ریرو ز    ییزایچ هیکنه و  ی لرزونش گرفته و نوازش م ینشسته و عکس دخترم رو تو دستها 
 گه....... یوار م

 

 گرفت ....... شی آت قلبم

 

 کشه ...... یرو به جون و دلش م  یزیکه عکس عز یکودک  مثل

 دم یمرد رو د نیدردناکش امروز شکستن ا ی هیگر دنیرو بغل گرفت و من با د  عکس

 

   زمیمبل انداختم تا فرو نر یمثل فلج شده ها چنگ  برو  نیزم  یدونست که همون جا برو یم وخدا

 رفتم   بطرفش

 شونه اش گذاشتم  یبرو دست

   ختیپر از دردش رو بروم ر یسر بلند کرد و  نگاه بارون  یآروم به

   ستیکار ن  انتیبه تموم مقدسات قسم که دخترم خ گردهیجان برم  یعل-

 ست ین  نطوریدونم که ا ی تحمل کن من م کمی
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 تکون داد. یدیرو با نا ام  سرش

 

و فرارش تموم باور   ای بود و رفتن لع دهیرو که د یزیخواست حرفم رو باور کنه اما چ یانگار دلش م  
 سوال برده بود ...... ری هاشو ز

   دمیداغش رو بوس یشونیشدم و پ  خم

 تب داره......  دمیفهم

 

 دستش رو تو دستم گرفتم . نگران

 

 ....... زمیعز یدارو بخور دیسوخت ، گفتم با یمثل کوره م داشت

   یکمکت کنم که لباست رو عوض کن پاشو

 شده بود .   آروم

 

 

 داد ...... یمادر بعد از سالها براش  پر شده باشه  حرفم رو گوش م  یخال  یبا وجود من جا انگار

 

 دست و صورتش رو شست.  نکهیاز ا بعد
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و  دی مبل نشست و پتو رو بدور خودش کش  یکرد و آروم برو ضیبراش آوردم تعو یزی لباس تم 
 و کبودش رو تو پتو پنهون کرد . یصورت زخم 

 کرد ینگرانم م  شتریب  نیوجود تب لرز هم داشت و ا با

 

 خورد و داروهارو تو دهنش گذاشتم .....  یسوپ گرم کردم ، بزور چند قاشق یبراش مقدار یفور

 ومش کنم کردم با حرفهام آر یم یکه مواظبش بودم سع همونطور

 

 ساعت بود   ینگرانم برو نگاه

 نبود  ا یاز لع یشد و هنوزم خبر یشب م مه یبعد از ن کی داشت

 

 نشستم و با دستمال مرطوب دستها و صورت داغش رو با آب ولرم و الکل ؛ خنک کردم . کنارش

 

 

داد هر  یداد قلب نا آرومم بود که بهم فرمان م  یها نبود که منو بطرف جلو هل م هیثان  نیا گهید
 مهمون کنم یلی جوون صورتش رو به س نیا یبه خاطر شکنجه  دمیرو د ای وقت لع

 

 گفت.  یم  انیلب هذ ری ز داشت

 

 داغش نشسته بود.......  یشون یپ یدرشت عرق برو یدونه ها  
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 درد گرفت.  قلبم

  

فرو   نیزم یشدم و برو   یمن از شرم و خجالت آب م دید یرو م   یعل  تیوضع  نیپدر مهربونش ا اگه
 رفتم. یم

 

 

  

 زودتر برگرده........ ایخوندم و در دل خدا رو صدا زدم که لع  یالکرس هیدونم چند بار و چقدر آ ینم

 

  

 گرفتم و تلفنش همچنان  خاموش بود .....  یتماس م  مرتب

 

 

 د که در صدا خورد  بو افتادهیشب ن  مهی دو ن یعقربه  یساعت برو نکهیا تا

 افتاد . رهیخسته ودست پاچه نگاهم به دستگ  من

 

 

 اومده بود . نیی که  تازه تبش پا  دیچرخ ینگاهم رو به عل و
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 غرق در خواب ........ و

 

   دیعجله از جا بلند شدم و پشت پنجره اول نگاه کردم که شا با

 

 برگشته باشه......  ا یلع دیشا

 اما ..... نبود و   و

 

 که خوشحالم کنه .....  یآرمان باشه باخبر ایگفت خدا فکرم 

 

 خونه پارک شده بود . یباغچه  یورود  یآرمان جلو نیحدس زدم ماش  درست

 

 

 در رو باز کردم   یفور

  میبلند کرد و خسته بهم چشم دوخت سر

 بود  دایماجرا از نگاه نگرانش هو تموم

 

 و پر غصه وارد خونه شد دهیکش یرفتم و اون با آهدرکنار  یحرف از جلو یب

 

 بخواب رفته بود  دهیپر یکه ناتوان و با رنگ یسمت عل  د یمبل رها کرد و سرش چرخ  یرو برو  خودش
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 تنگ کرد و بفکر فرو رفت   چشم

 شد  ینداشتم بپرسم چ  جرات

 

 دلم طاقت از دست داد .. اما

 

 

 .حبس کردم   نهیکنارش نشستم و نفسم رو تو س 

 

   یآرمان تو رو خدا حرف بزن چکار کرد-

 . دیکش رونی بهم که افتاد از فکر ب نگاهش

 

  

 شد   رهی خ نیفرو کرد و بزم  شونشیپر  یتو موها دستهاشو

   وگفت

   یچیه

 ....... چیه

 

 شده ........ دیمشخصات ناپد نیبا ا یگزارش دادم که شخص سیپل به
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 رو بهشون دادم . میتو گوش  یاز عکسها یکیعکس خواستن، من  ازم

 

 

 کنن ......  یشد حتما خبرم م  دایمشخصات پ نیبا ا یشخص نی همچ کنهیم یگفت اطالع رسان  قمیرف

 بشه  یاب یرد   ازی رو خواستند که اگه روشنش کرد در صورت ن  لشیموبا شماره

 نگاهم کرد ....  یدودل با

 

 

 نشده ...... دهیدزد ایلع میوند  یهم من و هم خودت بهتر م دیاما خورش-

 

 .......ادیاحمقانه بنظر م کمی  سیکنم گزارشم به پل   یخودش رفته ؛ حاال که فکرش رو م  لی با م و

 

 نگاهش کردم   دیترد با

 دلسرد شده........ یاز ازدواج با  عل ا یلع یعنی

 

 کار زده .... نیکه دست به ا 

 

 تکون داد و گفت   یسر درگم تی رو در نها  سرش

 کنه .  یفکرم کار نم  گهید واقعا
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 بوده  باشه  نطوریاگه واقعا هم ا یحت  یول

 کنه   ینم  هیرو توج  انتشیخ

آشفته  تی وضع  نیا هی دیبا ایگفت لع یکردم صد در صد راست م نیدلم حرفش رو سبک و سنگ در
 داد  یپاسخ م

 

 شونه اش گذاشتم و گفتم ازت ممنونم آرمان .....  یبرو دست

 

 

 .....  یکمکم بود ها ی تو سخت  شهیهم تو

 

 

 شم    یحرف رو نزن  ناراحت م نیا گهیزد و گفت د یلبخند

 دی ساعت چرخ یجا بلند شد و نگاهش برو از

 

 کنه   یم یقرار یب یل یچند روزه خ  ایبخونه بزنم  ثر یسر هی بهتره

 گردم دنبالش  یا مدوباره خودم شخص صبح

 

 کردم    دییرو با سر تا  حرفش

 راحت خوبه  التی شدم خ ا ی گفتم چند بار تماس گرفتم و حالش رو جو و
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 ...... ستین  شیطور

 

 از رفتن آرمان دوباره تو افکارم غرق شدم.  بعد

 

  یزیچ  دیچند روز  گذشته خوب از ذهن بگذرونم تا شا نیرو تو هم   ایکردم رفتار و کردار لع یسع 
 بشه .  رمیدستگ

 

 

 نشد .  دمیعا یزیمتاسفانه جز سر درد چ و

 

 

نسبت به دخترم و   نقدریلب به خودم گفتم  که ا  ریز یسرم و لعنت یتو بدمیکو  یخشم و سر خوردگ با
 نکردم..... دایپ یکه حتما در سر داشته اطالع یمشکل

 

 گذشتند   یها م قهیدق

 ...... یو نگران یسخت به

 

 

 حجم از غصه رو   نیا

 تجربه کرده بودم رو تا بحال  از سر نگذرونده بودم  میکه تو زندگ ییتموم دردها یاندازه  به
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 شد .   روز

 

 نشد   ایاز لع یو باز هم خبر دیدوباره تاب  آفتاب

 نمونده بود...... یبرام باق  یرمق گهید

 

 

   کترهیتار شهی من از هم ی زندگ امروز

 شدن ... دار یبعد از ب یعل

 

 دونست همسرش،   ینم   نکهیا قتیوحق

 خونه  رو ترک کرد .  شانیکرده مجنون وپر یسپر ی؛شب رو در کنار چه کس محرمش

 

 کنه ....  یم دایرو پ ایو کوچه ها رو بگرده لع ابونهایشده تموم خ  گفت

 

. 

 و رفت .....  رمیجلوشو بگ نتونستم
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از خونه  میرفته باشه سر زد  ایلع میکرد یکه فکرش رو م ییبدنبالم اومد و ما به هر جا آرمان
 میگشت یم  شتریرفت و افسوس هر چه ب  یکه معموال با دوستانش م یحی تفر  یدوستانش و تا جاها

 شد......  یم رمونیکمتر دستگ

 

   میرفت که بخونه برگشت یم  یکی کم کم داشت رو به تار هوا

 بزنه   یسر ایاستم بره و به ثرآرمان خو از

 کرد و گفت  یخداحافظ 

 

رو به همون مشخصات   یکس دی که شا دیام نیبزنه به ا یسر سشیبه دوست پل  دیبا گهید یساعت
 نه ......  ای دنید ییجا

 

 

 بطرف خونه رفتم . یرفت و من خسته و عصب  اون

 

 

 

  یجفت کفش مردونه از اون خاک هیو    ایلع فیو کث  یخاک یکه انداختم و در رو باز کردم کفشها دیکل
 کرد  یم  ییدر خودنما یتر جلو

 

 پشتم نشست.  یسرد برو عرق
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 دادم .......  هیدستم رو بدرگاه تک 

 

 

 ..... دینگاهم به اطراف چرخ  و

 نبود   ییرای داخل حال و پذ یکس

 خلوت .....  خلوت

 

 

 

گذاشتم و کفشهامو آروم در آوردم و با نوک پا بطرف پله ها   نی زم یرو برو فمیس در رو بستم و ک تر با
 حرکت کردم .... 

  

 توجهم رو جلب کرد.  یو مرد ایصحبت کردن لع یصدا

  

راه رفتنم نداشته  یرو  یپله هابود و از شدت استرس لرزش باعث شده بود که کنترل یبه باال نگاهم
 باشم 

 

 .......  دمیپله ها رس یبود به سرسرا یبا هر جون کندن   بالخره

 اومد  یم  ایاز اتاق لع  صدا

 سوخت .  یبودم که م دهیلبم  رو اونقدر از استرس  جو پوست
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 دلم مرور کردم ......  در

   دیخورش تس یپا با سر

 نشون نده !!!! ضعف

 تو باشه ....... یرو یخجالت زده   دیبا اون

 

 

 

 خواهم کرد و اما ...... هشی بده و من حتما تنب  حی رو بهم توض  زیهمه چ دیبا دمشیکه د االن

 

   ادیدستش ب ای ابروها نشوندم تا حساب کار لع ونیم یصاف کردم و اخم   کمر

 زدن به صورتش آماده کرده بودم  یلیس   یدستم رو برا یحت

 

 شد   یتر م  کیو نزد  کینزد صدا

 باز بود   مهیاتاق ن  در

  دمی بداخل سرک کش  آروم
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اتاقش داده بود و انگار داشت زخم دستش رو   ی به مبل راحت هیتک یپشت به در ورود ریسر بز یجوان
 بست ..... یم

 کرد   یو رو م  ریداخل کمدش رو ز ایلع و

 نبود.... زیدرنگ جا گهید

 

بلندش هر دو از جا   یبرخورد کرد و از صدا واریکه بسرعت بد یرو بشدت از هم گشودم طور در
 بطرف صدا رو برگردوند و ....... رهی و خ دندیپر

 

 شد .  تموم

 

 ....  میزندگ تموم

 

 

  دیمن هستم که با نیا دمیجوان روبه روم تازه فهم دنیو من با د ستادنیسر پا ا یتالشم برا تموم
 بدم .   حیرو توض   زهای چ یل یخ  ایلع یبرا

 

 نه ؟؟؟؟ ا یکنم و اون انتخابم کنه که مادرش باشم  فیشروع تعر   یدخترکم رو از اول نقطه  یزندگ  و

 

 قورت دادم   یدهانم رو بسخت آب

 رفت    یجونم راه م مهیداد انگار داشت تو بدن ن  یقلبم تو سرم و پشت کمرم صدا م  ضربان
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 نفسم رو حبس کرده بود و

 

 پدرش .......  یقد ی نهیآ   اریسام

 

 

 ..... شمیچند وقت پ یدردها کابوس

 

 

 دخترم .....  یشوم زندگ ی هیسا

 

 

 بود.  ستادهیروم ا روبه

  

بود رو از تو دستهاش رها کرد و تو کف دستش  دهی چ یتش پ رو که بدور مچ دس یکاره ا مهی ن باند
 ..... ا یمشت کرد و با نفرت بهم چشم دوخت و لع

 

تو کمد   ی زیپاهاش گذاشته بود دنبال چ یرو جلو یکاره ا مهیروح که ساک ن  یسرد و ب  یا مجسمه
 گشت...... یدرهمش م

 

 هر دو گشت  نیب  رهیخ نگاهم
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 شد   رمیدستگ زیچ همه

 

 که بتن داشت   یرو صاف تر کرد تو کت و شلوار مشک  دشیبلند و رش قد

 ...... دیدرخش یم

 

 

گشت و من خفه خون گرفته فقط نگاهشون  یم یزیصورتم دنبال چ یتو نشیب  زی ت یچشمها برق
 کردم .  یم

 

 رو لبم زمزمه شد   میلحظه سوال مهم زندگ هی

 گفته ؟؟؟؟؟ ایرو به لع  قتی حق ایآ

 

 شد  قینشست و تو صورتم و حرکاتم دقتخت  یبرو ایلع

 

 وجود داشت  یفرار یقدم عقب رفتم کاش جا هیخود آگاه  نا

 

شد و دستش رو جلو آورد و با   کیبهم نزد افتادهین  ی به قدم جلو اومد و انگار که اتفاق تی جد با
 بود گفت   دایو درشتش پ  یمشک یکه ته چشمها  یبدجنس 

 !!!!!! د یخانم توکل خوب سالم
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 قورت دادم  و دستش رو فشردم ..... ی کرده و لرزان آب دهانم رو بسخت خی یبا دستان  مردد

 

 نگفته  ای رو به لع قتیکرده باشه و حق یهنوز مردانگ  دیباختم شا  یم دینبا

 

 .......... دیشا

 

 . دیصورتم پاش یپر از تمسخر برو یا خنده

 

 داد سر تا پامو ورانداز کرد و گفت:  یو همونطور که دستم رو تکون م  

 ....... دیدیبا خشم در رو بهم کوب ینطوریافتاده که ا یاتفاق

 

 منتظر جواب بود   دی چرخ ای لع یبرو نگاهم

 

 .....  بغض

 ..... درد

 راهته ......  انیپا دیگفت مامان خورش  ینگاه م نیا  دمیدخترم د اهیهمه و همه رو تو نگاه س غم

 

 تکون دادم و آروم تر و شمرده تر گفتم    یرو بعالمت منف  سرم

 فکر کردم   نه
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 ....  فکر

   دیجا بلند شد و با خشم وسط حرفم پر از

 ..... یگرفت میکه برام تصم  یآره فکر کرد....  فکر

 ........هیتو  تو

 اش گذاشت و   با خشم ادامه داد قهیق ش یپشت کرد به من و انگشتانش رو رو و

 توکل........ دیخورش آره

 

 سر هم کن و بگو ....  گهیدرروغ د هی شهیبگرد و مثل هم  

 ..... بگو

   دیکش ادیبرگشت و با خشم دوباره فر و

 .....  یلعنت گهیبگو د ده

 

 چشمانم توقف کرد .  مردمک

 

 

 کنم .... یشده و دارم سقوط م  یپام خال ری کردم ز احساس

 

رفت و دست  ای زد و بطرف لع  یچرخ زی نفرت انگ یزده ام رو رها کرد و با خنده ا  خیدست  اریسام
داشت حال خرابم  کهی کرد و در حال ایگوش لع  کیسرش رو نزد یشونه اش گذاشت و با بدجنس یبرو

 کرد گفت:  یرو با لذت نگاه م
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 رکب خورده ...... یکاف یکه خودش به اندازه  ین یب  یم زمیزشته سر مامان داد نزن عز ایلع ِاِاِااِ 

 گم ........ یمادر راست نم نه

 

 رو تو بغلش فشرد و دوباره گفت:   ایلع یبازوها

 ..... یخرابش کن  تی با عصبان دیراهمون نبا یادامه  یبرا میکار دار یل یخ ما

 .می بخونه برگشت یچ یرفته برا ادتی نکهیا مثل

 هوووووم 

 

 چند بار پلک زد .  ایلع

 

 کرد.  یبه اطراف نگاه  

 . دیخوشگلش کش   یشونیپ  یبرو یدست 

 

 

 به جواب من کنه .....  یتوجه نکهیگفت و بدون ا یاوف

 : گفت 

 حواسم نبود ... یگ  یم راست
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 ..... زم ی عز شهیتموم م االن

 

 

 و بعدش ....... میبخور میسته هستخ مونی قهوه درست کن دوتا  هی نییبرو پا ییخوایم

 کنم .  یبهم انداخت و ادامه داد بعدش رو به بعدش موکول م ینگاه

 

 

 با گردن بلند و خوش تراشش سرش رو تکون داد و لبهاشو بهم چسبوند و دوباره گفت    اریسام

 کنه از اتاق خارج شد و  ی در توجه یجون جلو مهی به من ن نکهیدرسته و بدون ا نیا احسنت

 کرد  و گفت   کی در نزد یبعد سرش رو به لبه  یا هیثان

 قهوه کدومه ..... یجان قوط ایلع

 

 

 داد گفت:  یجا م کشیلباسها رو تو چمدون کوچ یک ی یک ی که داشت  ایلع

  

 جونم .......  یروش نوشته داداش یچا  یقفسه بغل قوط  تو
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 شد.......  رهیو چشمانم خ که زد ت یحرف   نیبا غرور از آخر و

 

   یب یاستوار که شباهت عج  یزد و با قدمها یبراش فرستاد و چشمک  یبا لبخند از راه دور بوسه ا  اریسام
 پله ها رفت   نییپر غرور  صالحم  داشت سوت زنان بطرف پا یبه قدمها

 

 ...... میشد  تنها

 

 کرد .  یدخترم داشت سر تا پامو ورانداز م یا شهیش نگاه

 

 

 جا در جا تموم کردم .... گفتمیام نبود م  نهیس یرفتن قفسه  نیی نفسهام و باال و پا یاگه صدا دیشا

 

 

 آدم ...... هیتو وجود  یشدت از جون سخت نیشه ا یمگه م اما

   دیخورش 

 ..... یش  یتموم نم چرا

 چرا ؟؟؟؟؟  
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 زخم داشت .  یروح چند جا برا  هی مگه

 قلب !!!!! هی

 

 

 انسان تموم کنه.  هیشد   یچند بار م مگه

 

 و دوباره چشم باز کنه .... 

 

 

 زنه   یاز تعداد نفسهام تو روحم چرخ م شتریغمم ب چرا

 . کاش

  

 .....  کاش

 و فقط   فقط

  یلب تک تک شعر ها ری کردم و ز یدراز م  یریکه پاهامو تو آفتاب کو یگشتم به زمان یلحظه برم  هی
 خوندم.  یسهراب رو م

 

 بستم .  ینقش م ریکو ینقش صورتم رو  تو دل آسمون صاف و آب و بعد 

 



 د ینبض راه خورش

1029 
 

 

 عروس تنمه و لبهامو سرخ کردم ...... دیکه لباس سپ  یوقت

 

 

 اون روزها برام دوره به خدا ..... دیخورش چقدر

 

 سر تا پامو چند لحظه رصد کرد و .... یارزش  یب  تی نها در

 کارش   یوجودم براش مهم باشه شروع کرد به ادامه  ایانگار کنارش باشم  نکهیبدون ا بعد

بست و مشغول مرتب کردن  چمدون   یالزمش کرده بود رو بسخت لیرو که پر از وسا  یکوچک ساک
 کوچکش شد 

 

 کردم   یو فقط نگاهش م  فقط

 تونستم انجام بدم  یهم م گهیمگه  کار د اصال

 ره یرو دا زمی و چند ساله اش رو چطور براش بر  ستیب  یزندگ ی قصه

 

  زیم یافتاده باشه به سمت کشوها ادشی یزیانداخت و انگار که چ یکاره اش رو نگاه مهین چمدون
   تیگشت و در نها یکی  یک یرفت و کشوها رو  شیآرا

 و  دیکش رونی رو ب یمدارک خودش و عل  کیصندوق کوچ ه یآخر داخل  یکشو تو

 و رو کردنشون شد و .... ریز مشغول

 خوشگلش افتاد  یشونیپ یبرو  نی چ یاز مدت بعد
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 کرد گفت    یکه داشت سر تا پامو ورانداز م ی بلند کرد و با نفرت سر

 من کجاست ؟؟؟؟؟ پاس

 

زد که   یبلند بلند تو سر سرا حرف م  کهی منتظر جوابم نشد و بطرف اتاق ما براه افتاد و در حال یحت
 بشنوم گفت  

 کنه .........  یم میو تو گاوصندوقش قا زیهمه چ کهی مرت

 

 منظورش حسامه ..... دمیفهم

 .....  دیکش ری لحظه پشتم ت هیتو خودش فرو رفت و   قلبم

 

 که نفسش به حسام بند بود .  ییایلع

 

 

 کرد. یم یاحترام یبهش ب  داشت

 

  

 بود .  نیا ریغ یتموم شدن و نابود  مگه
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 .........  حسام

 .... یها رو نشنو زی چ نیوقت ا هیبرنگرد تا  حسامم

 

 

  ری وقت ز هیدخترکم که  یقدمها ری پا بود و دستهات ز یدخترکم جا  یبرا شهیکه شونه هات هم ییتو
 نشه ......  یخال یپاش تو زندگ

 

 

 ی ن یروزها رو بب نیبرنگرد که ا یبد جور پدر بود هاتیکه با تموم بد ییتو

 

 اشک!!!!!! ایرتم صو یدونم خون بود برو  ینم

 

 که بمن داشت و سوخت ......... یحسام و عشق  یب یهر چه بود بخاطر غر 

 

 داد.... یگرفت ، هنوزم بعد از سالها داشت تاوان دوست داشتن من رو م شیآت

 

 زدم   هیتک وارید یجا برو همون

 

 .  دمیکش وارید  یبا درد برو ناخنهامو
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 تو وجودم چرخ خورد و .......  یداشت وقت یدرد چه

 اومد   ایبدن  یوقت

 تا اومد تو بغلم ..... دمیخشک چش  یاون روز مرگ رو با لبها چقدر

 حق من نبود   نیا

 ..... نه

 

 که نبود .....  نبود

 

 

 .  دمیباز شدن قفل گاوصندوق رو شن  یصدا

 

 وجود نداشت ..... یپنهان  زیمن  و حسام و دخترم چ نیگفت که ب یقفل  باز شده م نیا یصدا

 

گذاشت و   یم  ای من و لع یگفت که حسام هر چه داشت و نداشت تو دستها یباز شدن م یصدا نیا
 ....... نیجز ا دمیهرگز ند

 

 هرگز ...... 
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 کردم ..... یصدا تحمل م  یتلخ رو آروم و ب یقیدقا۰

  

 وجود نداشت   یزی چ گهید حی تو ض یبرا

 دونستم ...... یم

 گفته...... ایلع یپر درد پدرش رو برا یزندگ  یتموم لحظه؛ لحظه   اریسام

  

 گفتم   یچه م هر

 د یرس  یبه نظر م یخودیو ب اضافه

 

 بود....... گهیکاغذ د هی اتاقمون خارج شد تو دستهاش چند بسته پول و  پاس خودش و  از

 

 

 

 

 رفت پول رو نشونم داد و گفت بعنوان قرض بهش نگاه کن. ی مهمونطور که به طرف چمدونش  
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 .....  کنمی قرضش رو پرداخت م یگفت بزود  ایارباب توکل بگو لع  به

 ..... هیدستم خال االن

  

 

   دیرو کش پش یو مدارک رو تو چمدونش جا داد و ز پول

 بلند و لختش رو از تو صورت ماهش کنار زد  یجا بلند شد و موها  از

 شد   رهی اطراف خ به

 موند  رهی و در آخر تو چشمانم خ  دیدرد ناک کش یآه

  دمیجهنم د  هیعمق نگاهش  تو

 میجهنم سوزان که من و حسام در حال سوختن  بود هی

 

  یترسناک م یچاله ا اهشیبود و من فقط ته چشمان س دهیدخترکم پر کش  اهی از چشمان س احساس
 کرد بداخلش.....  یکه داشت پرتابم م دمید

 

 رو شکست    سکوت

 توکل....... دیخوب خورش -

 مادر مهربون دروغگو ...... 

 

 با محبت قاتل پدرم ..... زن
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 بلندت مستدام .... ی هیسا

 

 

 .......  دیرس انیتو اون شوهر نامردت به پا یکارم با زندگ  گهید

 

 

بدن پدرم رو زخم زد و بعدش برام   یجا یکه جا یگذاشت  یعمر منو تو بغل مرد  هیپر عطوفت که  مادر
 اسطوره ..... هیشد 

 

 

 

 به چشمهام هم اعتماد نکنم .  گهید یداد ادمی شهیهم  یلحظه به بعد و برا  نیازت که از ا ممنونم

 

 

 ....... دیکرد فیعاطفه  که آغوش گرم صالح پدرمظلومم رو برام عمو توص  یاز شما زن و مرد ب ممنونم

 

گرفت که چرا   یپرستم و قلبم درد م یمرد رو م نیگفتم چرا عطر تن ا یاوقات با خودم م یمن گاه و
 ؟؟؟؟؟؟

 

 ...... یلعنت شدیم یآغوش اونقدر دوست داشتن  هی مگه
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 رو که پنهون کرده بود آزاد کرد   یبغض

 ؟؟؟؟؟  چرا

 لرزوند   و عطر بهشت داشت .  یتوکل چرا عطر تنش قلبم رو م  دیبگو خورش تو

 

 انصاف.....  یب بگو

 

سر   یو تالش من برا شدیتنش شروع به لرزش کرد و صورت سرخش هر لحظه بر افروخته تر م تموم
 کمرنگ تر..... ستادنیپا ا

 

 روبه روم گرفت   دستهاشو

   دندیلرز یم

 کردند.   سیوم صورتش رو خلرزونش تم  یها اشک

 

  

 صورتم گرفت و گفت   یرو جلو  کشی بار انگشتان

 توکل   دیخورش  ی نی ب یدستها رو م  نیا

 .....  ین یب یم
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 خواد تنت رو لمس کنه..... ینم یحت گهیمرگ د یامروز به بعد تا لحظه  از

  

 

 هر دو دست زد تو صورت سرخش و ادامه داد با

 

   نیچشمها رو هم خوب بب نیا

 ..... ننی تو رو بب یخواد رو یوقت دلشون نم چیه گهید

 مادر مهربونم   یدیفهم

 ..... مادر

تخت افتاده   یکوچکش رو که برو  فیو ک  یتلخ زد و با پشت دست اشکهاشو زدود و بارون  یپوزخند
 بود

 و بطرف در اومد  دیدونش رو کشچم یو دسته  برداشت

 

   ستادم یا جلوش

 صورتم افتاد    یگرمش برو ینفسها

 و داغ   گرم

 نداشتم که نگهش دارم  جرات

 

 طلبکارها نگاهش رو بهم دوخت و گفت   مثل
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 کنار ...... برو

 

 لرزانم رو بطرفش بلند کردم   دستان

 گفتن.... ینداشتم برا چیه

 

  

 زد  یصورتم موج م یالتماس و خواهش تو تک تک اجزا 

 

 رو فرو دادم و گفتم  بغضم

 

 بدم   حیجان بزار برات توض ایلع

 .فقط ... قهیدق هی ی اندازه

 رو چرخوند تو صورتم و گفت   اهشیو با خشم چشمان  س دیحرفم پر تو

 اومد   ادتیدروغ  هی یکرد فکر

 ...... آره

 

 رو با تاسف تکون دادم و دستم رو پشت دستش قفل شد .....  سرم

 

 نبود .....  ییکردند و هوا یحبسم م نیرفت ته زم یاگه م انگار
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 بود دنمینفس کش لیاون تنها دل  

 

 پسش زد و گفت   یترحم  چیدستم افتاد و بدون ه یبرو نگاهش

 پس ساکت شو ....  ینزد  یو حرف یو چند سال وقت داشت ستیب

 

  

 نفرت  هولم داد عقب و بطرف پله ها رفت  با

 

 کردند حکم مرگم رو ...... یپاهاش امضاء م یصدا

 

 دادم  هیتک واریرو بد دستم

 

 بود  یحتم سقوطم

 

 موند  رهی به نور چلچراغ سقف وسط سرسرا خ نگاهم

تالش ......و قدرتم رو تو پاهام جمع کردم و پشت سرش بطرف پله ها روان   نیزمزمه کردم آخر و
 شدم ....
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 گذاشت.  نی زم  یرو برو  چمدونش

 حبس کردم .  نهیدادم و نفسم رو تو س  هیآخر تک یپله  یبرو

 

 

  

   ینگاهش برو و

 موند. ره یخ  دینوش یداده بود و فنجون قهوه اش رو م هیمبل تک  یخونسرد و آروم برو  ارکهیسام

  

 برادرش زد و فنجونش رو برداشت و کنارش نشست و   یبه چهره    حی مل یلبخند

 کرد  یم بشیکه با نگاه تعق   اریسام

 محکم حلقه شد .  ایلع  یتر کرد و دستش بدور شونه  کینزد ای رو به لع  خودش

 

 کرد ...... شی و قلقلکش داد و دخترم با خنده همراه  چسبوند ا یصورتش رو به صورت لع  یشوخ با

 هم بودند   هیشب  چقدر

 ....... چقدر

 

 چشمان صالح....... همون

 و جذاب و همون نگاه پر نفوذ ......   دهیهمون صورت کش 

 



 د ینبض راه خورش

1041 
 

 صحنه قلبم آروم گرفت.  نیا دنیبود با د دهیچ یکه دردش تو وجودم پ یلحظه با تموم بدبخت هی

 

 بود ......  ایآغوش دن نیامن تر کنار

   دندید یو اونها من رو نم ستادمیا

 شدم .  میتسل

 

 دلم مرور کردم ....  تو

 ....   دیروزش فرا رس  دیخورش  بالخره

 ؟؟؟.؟ ید یچرا لرز یدیترس چرا

 

 شد ....   یروز آشکار م هیبود که  یزیچ

 خترت احترام بگذار ..... د میشو ساکت باش و به تصم میتسل

 

 پله ها نشستم و خودم رو تو بغل گرفتم   یجا برو همون

 .نوا .... یو ب چارهیب

 

 ..... دندیخند یکردند و م یم یبود که با هم شوخ  یبرادر و خواهر  یبا حسرت رو نگاهم

 دند ید ینم  یرو به انزوال  رو حت   دیخورش و
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 ساکت خونه رو پر کرد   ینوا تموم فضا یدر ب  یبرو  یدر پ یپ  ییلگدها یصدا

 و ........ میو هر سه بهم چشم دوخت دمیجا پر از

 

 

 از جا بلند شد و گفت   یشگیهم  یدوباره با همون خونسرد اریسام

 ...... دیما هم سر  رس  یداماد عصب   نیا بالخره

 

 انداخت که از اون هم مطمئن تر بود و بطرف در حرکت کرد  ای به لع ینگاه

 

 شد   یهمچنان کوفته م رد

   دیچرخ ا یلحظه نگاهم به لع هی

 منتظر باز شدن در بود  نهیدست به س خونسرد

 

 در رو باز کرد و   اریسام

 کرد ینگاه م  اریبه چشمان سام رهی خ نینفس زنان و خشمگ یعل

 

 به عقب برداره ...... یقدم ار یسام ینداد که حت فرصت

 اش شد و هولش داد بداخل خونه .... قهیدست به  و
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 با پشت پا در رو بهم زد و

 

 حرکتش رو داشت ،   نیکه انتظار ا  اریسام

 

 رو تو دستش چنگ کرد.   یعل یدستها

 ....... دیبا درد در هم تن   یعل  یفشار آورد که چهره  یعل  یزخم بازو یرو  گهیدست د هیو با  

 

  

   دیکش ادیفر

 حرف بزنم. یجناب دکتر به نفعه خودته که بزار یآروم باش  بهتره

 

 .......ییایب  رونی من زنده ب یدست و پا ریکنم از ز ینم  نیوگرنه  تضم  

  

 گم   یکن راست م باور

 سکوت کن و گوش بده ....  پس

 

 ........  واریپرتابش کرد بطرف د دیحرکت شد هیبا  و

 

 ما چرخوند. یپر دردش رو برو یزخم بازوش گذاشت ، چهره  یخم شد و دستش رو برو یعل
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 ......دیکه رس ای نگاهش  به لع 

  

 مخلوط از نفرت و عشق سرش رو تکون داد و گفت   یبا نگاه دیناام

 ** انتکاریخ

 

 ...... ایگشت سمت لع  ی که داشت برم  اریسام

 

 ترسناک تو چشمانش موج زد و .... یحرفش ، خشم دنیبا شن   

داد و  یم  رونی ترسناک که از گلو ب یاش رو چنگ کرد و با نفس  قهیبرد و  ورش یاره بطرفش دوب 
 و گفت:   دیکش ادی فر بایتقر

 ببند تا با خاک پرش نکردم   دهنتو

 ...... یعوض

کارو   نیخورم ا یکنم قسم م یجا قبرت رو م  نیهم یبه ناموسم، خواهرم بکن ی احترام یب  نیکوچکتر
 بکنم........

 

 ....... ار ی سام اهیبه جوش اومده تو چشمان س خون

جون و   ی ب  ییکرد و  با صدا خکوبیم یرو لحظه ا یاز زبانش؛ عل قتیو اصل حق ادشیفر یصدا و
 لب زمزمه کرد   ر یمتعجب ز

 ......  برادر
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 کرد تعادلش رو حفظ کنه.  یتلو تلو خوران سع یاش رو به شدت رها کرد و عل  قهی

 

 

 ....... دیچرخ ای صورت لع ی پر از سوالش برو نگاه

 سرد تو  فضا حاکم شد  یسکوت  و

 بود   یادیکه جانکاه تر از هر فر یسکوت

 .. و

 

. 

 

 شد  یم شی پ هیداشت آرومتر از چند ثان بایکه تقر ییبا قدمها  اریسام

 رفت .   ایلع  بطرف

 

 

 بخودش گرفته بود رو تو دستهاش نگه داشت و   یدیرنگ سف یرو که از نگران  ایلع یدستها

 : گفت 

 ؟؟؟؟  یخوب  تو

 چشم بست .  ایلع

 و سر تکون داد .......  دیآروم کش ینفس  و
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 موند و گفت:  رهی خ یبرگشت و نگاهش دوباره به عل   اریسام

  

 ستاده، یروبه روت ا ین یب یکه م نیا

 توعه ......  ینه تموم هست  زنت

 

 

 

 ...... یاگه ذره ا یحت

 ....... یکرد یبهش شک م دیوجود داشت ،نبا یزد  یکه ازش دم م یاز اون عشق یا ذره

 بنام شک وجود نداره ....... یزیقاموس عاشقا چ تو

 

 

 دکتر ..... یاون عشق رو خوند آقا  ی فاتحه  دیکه با وگرنه

 

 

 و گفت:   اریموند  و دوبا ه رو کرد بطرف سام  رهی من خ یو نگاهش برو ستادیسر پا ا یعل

 

 ؟؟؟؟  یهست یک تو
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 مبل نشستند  .   یرو ی و هر دو به آروم  دیرو کش ای دست لع اریسام

 

 

 و گفت   دیکش ا یرو پشت لع دستش

 نترس   زیچ  چیکس و ه چیه از

 .......کنارتم  من

 

 و گفت   یرو کرد به عل  و

 داماد؛  یآقا نی بب

دور   زیرو بر یدار ایکه تو ذهنت از لع  یو سرگذشت  یدیدر مورد خواهرم شن ییزهایتا بحال چه چ نکهیا
....... 

 

 کنار من نشسته   ی نیب  یدختر که م نیا

 ...دهیسر گذشت جد هیبا  گهید یایلع هی

 

   یگردتر شده بود آب دهانش رو بسخت اهشیاز شدت تعجب چشمان درشت و س گهیکه د یعل
 شد ...... رهی قورت داد و پر سوال به من خ

 

 که از من سوال داره .....  دیرو دنبال کرد و فهم یعل نگاه
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 دوخت و گفت   یداد و نگاهش رو دوباره به عل  هیزانو تک  یکرد و دستهاشو برو یسرفه ا تک

 

 .نشو پسر جون ..... رهیبه مادر زنت خ ینطوریا

 

   استیلع یواقعا مادر واقع  اون

 پدرش ......  اما

 

 

 

 .  ختیفرو ر قلبم

 

 شده بود ..... ری وقت بود که د  یل یبود خ رید گهیزد بس کن اما د  یم ادیته ذهنم داشت فر یزیچ

 

 سکوت جانکاهم ....... یکردم برا یدرد ناک که م یتالش  یبرا

 

 سوخته شده ام.... یزندگ یبرا

  

 خودم بودم که سر گردان و تنها    یزندگ یبازنده تو صفحه  هی من
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 داشتم و نه راه پس ....... شیراه پ نه

 

 

 تو سرم و من خم شدم .  دیچی پ  بیعج یدرد

 بخدا ....  شکستم

 

 

 چه بود ؟؟؟؟ گناهم

 رو تو بگو خدا جونم .....  دیخورش گناه

 

 

 ..... نمی و رفتنش رو نب  رمی دخترم بم یدستها  ونیاالن م نیباشه هم  یخوام اگه مرگ یم

 

 

 نگران از جا بلند شد و  ایو لع افته یباعث شد هر سه نگاهشون بهم ب حرکتم

 حال زار مادرش نظاره گر شد...... به

 

 

 کرد  ی تارم داشت نگاه سردش رو دنبال م چشمان
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 سرد پله چنگ کردم .  ی لهیم یرو برو دستم

 

 کردم   هیآهن سرد تخل یدرد رو برو 

 بار پلک زدم ......  چند

 جون دوباره به قلب خسته ام برگرده ..... دیشا که

 

  یذهن ری تصو نیاومدند آخر یکه بطرفم م ایو لع  یکه چشمان پر از آشوب عل دمیآخر د یلحظه  و
 ختمی قلبم شد و فرو ر

 

 ...شه ...  یده متو گوشم خون ینیری ش ییالال

 

 باز کردم .  چشم

 

 ......نمیب  یرو م خودم

  

 دور .... یسالها دیخورش 

 ...... یعسل  یبا چشمها دیصورت سرخ و سپ همون

 خونه بابا هستم ..... یپنچ در تو
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 خوابه .  یمن رو پاهام داره م یایلع

 

 زدم ......  یخوند رو آروم لب م  ی برام م  شهیکه مامان هم ییمن براش الال و

 

 چقدر خوشگل بودم . خودم

 هام .....  ا یرو تو

 .......  یخواستن واقعا

 

 

 

رو دوست   زونه ی بافتش که دو طرف شونه هاش آو شیگ  یجوان با اون موها د یعروسک خورش  چقدر
 دارم .

 

 

 

 مونده..... رهیچند ماهه ام خ یای لع یبرو نگاهم
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 تماشا نشستم .  شوییطال یمژه ها  دیخورش ییتو نور طالکه بخواب رفته و من   

 

 داره یگرم و مهربون از پشت سر چشمهامو نگه م یدست

 

 گرم و آرومش تو گوشم  نفس

 ..... دیچ یپ

 

 هستم . یمن ک یدون  یم تو

 . یهست یدونم تو ک یم منم

 

 زدم و سرم رو تکون دادم ....... یلبخند

 

 

   یچرا چشمهامو گرفت یدون یم اگه

 و گفت:  دیرو بوس  گوشم

 

 استفاده بشه ...... یادیز  تیعسل یخواد نگاهت اون چشمها یدلم نم چون
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 صورتم دو دو بزنن ......آره   یتا سالها برو دیبا ییطال ی لهیدو تا ت نیا

 صالح ......  دهیخورش 

 خانمم ...... آره

 

 

 دلم قند آب شد   تو

 ...  دمیخند نیری ش و

 

 برداشت و گفت   دستشو

 و برزن   یگم برو تو کو یدروغ م مگه

 کن.  دایمن پ  دیخورش مثل

  

 بخدا .....   ستین

 

 

 کوچولوش  رو بالشت گذاشت و گذاشت و آروم گفت    ایو سرش رو کنار لع دی رو گرفت و بوس دستم

 رو داره ......  یهمه خوشبخت نیا ای تو دن یمگه ک اصال

  نهیگنجم رو بزارم آفتاب و مهتاب بب شهیم مگه

 شه ؟؟؟..  یصالح مگه م  دیخورش آره
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 شه ...... یرو تکون دادم نه نم سرم

 تو ...... دنیشه که چشمهامو استفاده کنم بدون د ینم

 

 گذشت و گذشت   و

 یدیکش یسالها بدون چشمهام چه درد و

 

 شدند    یوقت پاک نم  چیبه ناگاه تموم اون خاطرات قشنگ که ه و

 و من........  دندیذهنم پر کش از

   دیرو تو دستم احساس کردم که خواب خوشم پر یو سوزش سوزن  یسرد

 ردم .... خو یتکون و

 بسته بود. چشمم

 

 در گوشم آروم گفت:  دمینگهم داشت و من شن یدست

 

 شه  یتکون نخور آروم باش االن تموم م مامان

 

 چشم باز کردم  یبسخت
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 اتاق خوابم رو شناختم   سقف

 تخت و بالشت خودم رو .....  یگرم و

 

 

 کج شد .  سرم

 بودند که قفل دستم شده بود...... ییدستها ینگاهم برو و

  

 نگاهم کرد و گفت   یبا نگران  ایلع

 فشارت افتاده بود   کمی  ستین یزیچ

 .... یداشت  یاسترس عصب و

 سرم زدم .....  بهت

 

 . ادیکم داره فشارت سر جاش م  کم

 

 

 سرم رو چشم دوختم  یباال

 کرد ..... یکنار تختم  نشسته بود و دستهاشو تو هم قفل کرده نگاهم م  یصندل یهم برو یعل

 

 داد . یرو فرو م  نشیسنگ یمدام نفسها و
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 بود خوشحال شدم . ایقبل از مرگ ؛ دوباره دستم تو دست لع نکهیا از

 

 چشمانم سقوط کرد.  یاشک از گوشه  یو قطره ا دمیرو گز لبم

 

 رو آروم فشار داد. دستم

  

 استرس برات بده .....  نیمان اما نکن

 

 شدم . رهی خ  ایباز کردم و عاجزانه تو نگاه لع چشم

 

 لبها گذاشتم .  یرو برو   فشی دست لط و

 کارو ..... نیو گفت نکن مامان ا  دیرو کش دستش

 ناله گفتم:   با

   یکن  یلمسم نم گهید یگفت آخه

 ازت محرومم   گهیتا ابد د یگفت

 ...... یگفت
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 انداخت و گفت نگو ...... نییلبم گذاشت و سرش رو با خجالت پا  یو دستش رو برو دیحرفم پر تو

 بودم .  یعصبان 

 

 ودرد داشتم . بغض

 

 کن بفهم منو مادر ..... درکم

 

 حرفهاش تکون دادم  دییشد و سرم رو بعالمت تا  سی صورتم خ  دوباره

 کنم ..... یم درکت

 فهممت .....  یم

 ترکم نکن .  اما

 

 دستش نگه داشتم . یالتماس وار برو ستهامود

 

 گفتم تو رو خدا مامانو ول نکن تو رو خدا ..... هیکنن با گر یکه دارن از مادر جداش م یفرزند مثل

 

 

 که کنارم نشسته بود ؛ یعل
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 و موهامو نوازش داد . دیسرم کش یرو برو دستش

 دوخت و آروم گفت  اینگاهش رو به لع 

 ...  ایلع  یش یم  مونیکن پش  تمومش

 

 ام گذاشت .  نهی س یرو برو  سرش

 ...... دیکه دلش رو سنگ کرده بود ترک یا  نهیبالخره بغض و ک 

 

 

 لب هق هق زد. ریو ز هیبلند شروع کرد به گر ییبا صدا و

 

 بغلش رو گرفت و بلندش کرد.  ریبلند شد و ز یعل

  

چشم  یسر بلند کرد به عل  یداد و درمانده نگاهش رو به من و گاه هیاش تک نهی س یرو برو  سرش
 گفت   هیدوخت و با گر

 نابود شد .  میزندگ

 

 هستم !!!!! یدونم ک ینم  گهید
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 خوام.  یم  یو چ  یزندگ یکجا

  

 خورد ..... چیتو هم پ   نطوریا  میزندگ ای دن نیا یکجا

 

 سرگذشت تلخ ..... هیو  گهیپدر د هیبا  گهیآدم د هیشدم  کجا

 

 پنهون کرد و گفت   یصورتش رو تو بغل عل و

 سرنوشتو    نیخوام   ا ینم  ایخدا

 خوام .  ینم

 

 زد .  شی از زهر حرفهاش دلم رو آت تلختر

 

 

 گفتم: هیرو تو دستش محکم کردم ،با گر دستم

 

 .....  زمیعز سرنوشته

 جور رقم خورد.  هیهر کدوم از ما  یکه باور کن برا ،یزندگ   ریناپذ ییجدا  جزء
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 ..... ای لع نیمنوبب 

 

 توام دخترم ...  با

 

 

 

 دادم و مجبورش کردم نگاهم کنه  تکونش

 کرد .....  رهی پر از غصه و دردش رو  بروم خ یصورت برداشت و چشمها  یاز رو دستهاشو

 دادم .... ادامه

 

 

 تاوان داده ........  یزندگ ن یتو ا زای چ یلی خ یبرا  نیمادرتو خوب بب  ایلع

 

 

  

 درد خانواده....... تاوان

 

 از خود ..... گذشتن
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 جون من پر از درده  دخترم،  مهیتن ن نیا

 سر پام ...... زیچ هیبخاطر  اما

 .......زمیتوعه عز یخوشبخت  دنید دی اون فقط و فقط ام  و

 

 

 ......یداد یکنه مادر ادامه نم یم رتیجنگ با سرنوشت پ   ی دونست یاگه م بخدا

 

 ...... یکن  یمن و پدرت رو درک م ستی ن ری د یلیروز که خ  هی

 .......میما هم نبود یباز  نیدفاع از خود ،اما برنده ا یبرا مینداشته باش  یحق  دیشا

 

 همراهمون بود از اومدن امروز.......   شهیکه هم  یترس  

 رو پر از اضطراب و درد کرد . مونیزندگ هیثان هیثان

 

 

 

 گذاشتم و  نی بال  یآروم شد و من سر برو یدستم نگاهش رو گرم کرد و کم  یگرما

 شد  ریاشک سمج  از رو گونه ام سراز یها قطره
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 ...... دیچی تو خونه پ  یزنگ در ورود یصدا

 

  

 جدا کرد .   ایخودش رو از لع  یعل 

 تا بطرف در بره...... د،یکش  سشیصورت خ   یشد و دستش رو برو زی خ مین 

 

  

 بازوشو نگه داشت و آروم گفت   ایلع

 مواظب مامان باش .....  نیبش تو

 .....  ارهیسام

 کردم از داروخانه گرفته .......  زیمامان تجو یرو که  برا  ییداروها حتما

 

 

 

 یشده بود انداخت و سر  لی و قلبش بابت داشتنش تکم الشیبه همسرش که حاال خ  ینگاه یعل
  ا یتخت کنارم نشست و لع یتکون داد و لبه 

 در حرکت کرد  بطرف
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 نگاهش کردم .  یچشم ریز

 

 جوان ،  نیشد ا  ینم  ری س ایلع دنیاز د 

 

 

 کرد......  یرو تو ذهنش حک م   ایلع یقرارش سر تا پا یبا نگاه ب انگار

 

 

 

 بستم و خدا رو شکر کردم .....  چشم

 

 یچشم همسرش جلوه م ش ی پ انتکاریخ  یبهتر بود تا دخترم زن  یل یمن و حسام خ یآبرو رفتن
 کرد........

 بودم ......  یقلبم راض ته

 

 

 

گذاشتم و خدا  نیزم یکرد و برو یم  ینیسنگ فمی نح ی شونه ها یرو که سالها برو  یانگار کوله بار و
خورده بود که طاقت از دست  داد و فرو   فیظر یاون دو شونه  یزخم برودونست که چقدر  یم
 ..... ختیر
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 که رفت   ایلع

 

 صورتم،   یبرو د یوسرش چرخ  برگشت

 موند   رهی خ و

 محو زدم .....  یلبخند

 

 

 راحت شد.   التیخ-

  

 بهم مهلت بده ... کمیگفتم  ستی گفتم دختر من خطاکار ن یدید

 

 

 ...... یمالفه شروع کرد به باز یانداخت و با گوشه  نییرو پا  سرش

 

 

 تنم رو لرزوند   حرفش

 راحت شد.   المیخ
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 کرد .  یمن بود شک م یجا گهید یهر کس ختیشک کردم چون از دستم گر  بهش

 

 

 ......رمی م یم  ایحاال خدا رو شاکرم من بدون لع اما

 ....... یول

 

 

 و ادامه داد ...  دیکش یآه

 

رو  با    دیجد یایلع نیدروغ و من ا یشد به مشت ل یدونستم تبد یم ای تموم اونچه از لعحاال اما
 سراسر غم چه کنم ؟؟؟؟ یوجود

 

 درکش کنم.  چطور

مرور کنم و  گهیدور د هیخودش و خودم رو   دیهستم ،و چطور با ایلع یزندگ  یمن کجا هیاون ک 
 بشناسم ......

 

 .....یزندگ نیپر از راه حل شده ا یمثل مسئله  برام

 

 موند. رهیبه سقف خ نگاهم
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 ؟؟؟  یگفت یدر گوشم چ یلیاون شب تو جشن فارغ التحص ادیم ادتی یعل

 کرد و من ادامه دادم  نگاهم

 کنم .  یم یبخاطر دخترت هر کار یگفت

 

 

 پشت دستش زدم .  یرو نگه داشتم آروم برو دستش

 

 .نگاهش کردم ... نانیبا اطم  و

 

 ......یگذار  یو تنهاش نم یستادیکه مثل کوه پشتش ا ی ثابت کن  دیجان امروز همون روزه که با یعل

 

 

هست به   یهر چ  یگفت نانیدخترم هست و تو با اطم یتو زندگ  یمسائل هی بهت گفتم   ادیم ادتی
 منت ....... دهید

 

 سردش رو آروم تو دستم فشردم . انگشتان

 

 همون روزه پسرم....... امروز
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 .... یناخواسته بهم قول داد تو

 

 ؟؟؟؟. ینداد

 

 انداخت.  نییرو پا  سرش

 کرد ...... یرو که بهم داده بود مرور م   یقول زشیانگار داشت تو ذهن ت  

 

 

گذرم   یکنارم بمونه و رهام نکنه من براش از عمرم م ایگفت لع تی سر بلند کردو با جد یا هیاز ثان بعد
 بخدا ....

 

 هم گذاشت و لبخند زد  ی. پلکهاشو برو

 

 ما رو شکست ...... یباز شد و سکوت مادر و پسر مهین در

 

 موند   رهی در خ  یهر دو مون برو نگاه

 وارد اتاقم شدند اری بدست و پشت سرش سام ین یس ایلع
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 که نشنون گفت   یو آروم در گوشم طور  دیم رو بوساز جا بلند شد و صورت یعل

 باشه من هواتو دارم باور کن   یهر چ مامان

 

 شده باشه گفت :  قیبه روحش تزر ینگاهش کرد و انگار که دوباره حس شوخ  یبا بدجنس ایلع

 ..دااااای کن  یشب خونه نبودما؛ خوب با هم درد و دل م هیشما دوتا  یآها

 هست بهتون..... حواسم

 

 نشست و گفت   یصندل  یرو یعل

 .....یکارت رو پس بد نیحساب ا  دیخانم به موقعش با  ستین یزیکه چ نیا

 

 ......یکرد  یاز دستم فرار م دیکه نبا یفهم  یم ینشد و حالم رو درک کرد دامیرفتم و چند روز پ یوقت 

 

 لبهاشو با غصه جمع کرد و گفت:  ایلع

 

  

 تو نداشتم   یبرا یحی ون لحظه خودم هم سر در گم بودم توضا دیببخش خوب

 زد و گفت ؛  یپوزخند یعل

 

 فرو کرد تو بازوم ...... یزی نداشت که ت یحی هم توض برادرت
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 کرد گفت:  ینگاهمون م  نهیداده بود و دست بس هیتک وار یها بد بهی اتاق مثل غر یکه گوشه   اریسام

  

 من فرار نکردم ......  یجبران کن   یتون ینشده داداش م رید هنوزم

 

 کردم .  یبا خواهرم تنها صحبت م  دیاما اول با شرمنده

 خودم فرصت بخرم  یو من ناچار بودم برا  یکرد  یلحظه هم رهاش نم  هیمتاسفانه تو  و

 

 .ارمی ب رشیبار تنها گ هیکردم  یسع  یل یکه اومده بودم خ یدو سه روز نیا تو

 

   میهم روبه رو صحبت کنتا با  

 شد ....... یمگه م اما

 

 

 کرد و گفت   یخنده ا  طنتی ش با

 خوام اما.....   یم عذر

 

 بود . ییرفت دستشو یم  ییکه تنها  ییکنم خواهرم فقط تنها جا فکر
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 حرفش خنده مهمون اتاقم شد. با

  

 گفت   یم راست

 کرد  یرو از خودش دور نم ایلع یلحظه ا یعل

 

 شونه باال انداخت . یعل

 

 

 که هست......... نهیهم

  

   یمنو تحمل کن د یبا ییخوا  یرو م ایلع

 .....یتو قلبم تا از شرم راحت بش  یداده  فرو کن شنهادیبهم  پ  مارستانیرو که تو ب   یزیاون ت ای

 

 و گفت خدا نکنه ...... دیکش یعل  یصورت زخم  یلبش رو گاز گرفت و  دستش رو برو ایلع

 

 

 موند .  رهی گونه اش خ یکبود یگاهش برون و
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 و گفت   اریسرش رو چرخوند سمت سام ضیبعد با غ  و

 کنم .  یدونه دونه موهاشو م یکه زن گرفت یروز هیها ،وگرنه  ینفسم رو بزن  نمینب گهید

 

 

 

 باشم ....  گفته

 

 . ستادی ا یسر عل یدستهاشو از هم باز کرد و با خنده جلو اومد و باال اریسام

 

 

 کرد و گفت   ایلع  کیصورتش رو نزد 

 ن .........کرده ها  یآقاتون تو صورتم نقاش   ینیب  یمنو نم  یزخمها

 

 تو .... یروز برام بگو که تا حاال کجا بود   هیو گفت   دی گونه اش رو بوس ایلع

 

 

 بودم  شهی و گفت من هم  دیخند
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 بابا ...... دنیبد یاومد یزمانها که با پدرت م اون

 

 لب گفت   ریمعنا دار کرد و ز یا خنده

 بابا !!!!!!! دنیپدرت به د با

 

 

 تو اتاق حاکم شد . ینیبا حرفش سکوت سنگ و

 

 غروب شده.  دم

 ........ زهی ر یم ابونیتن خ یآخرش رو برو یداره دونه ها  زشیار خسته از ربارون هم انگ  

 

 

 گنجشک کز کرده........ هیپنجره  دم

 

 شدن ..... سیخ  کمی  بالهاش

 

  

 پره ......  یدونم پنجره رو باز کنم م یم
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 پنجره ....  یبودم گوشه   ختهی خرده نون دم صبح ر کمی

 

 

 شناسم. یگنجشک کوچولو رو م نیا

 شه.  یصبح ها مهمون خونه ام م  شتریب 

  

 

 . ادیاتاقم م یکنه ، تا لبه  یاوقات جسارت م  یگاه

 

 تنهاست ......   دیدونه خورش یم

 

 

 . ادیگذارم تا فرداش ب یم زهیبراش هر روز جا منم

  

 کنه...... یو جلو پنجره ام سرو صدا م  دهیچرا هنوز نخواب یدم غروب   نیدونم االن ا ینم اما

 

 سرد تر شده  کمیهوا  امروز

 رو هزار رنگ ...... ورهیشهر
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 رم تا گنجشک نپره    یآروم م یو بطرف آشپز خونه با قدمها چمی پ یبلندم رو بدور خودم م شال

 آخر چشمم بهش افتاد  ی لحظه

 خودش بود  یتو حال و هوا هنوزم

 

 برگرده  دیکه شا شهیگذارم مثل هم یرو باز م  پنجره

 و تو اتاقم بچرخه  ادی ب دیشا

 دارم  دیهنوزم ام من

 

 کنم . یخورش رو کم م یشعله  ریز

 

 اندازم . یبه خودم م خچالی یتو آشپز خونه گوشه  ی نهیبه آ ینگاه 

 

 

 لبم جا خوش کرد .  یتلخ گوشه  یلبخند

 

 بخاطر مهمون خسته از سفرم،  یلبخند
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  فهیدرد مند و ضع شیاز پ شتریب ی لیمردونه اش خ  یکنم ازش، چون شونه ها  یم ییرای من پذ امروز
....... 

 

 ست ینمک کور ن  دیداره و خورش  بانیبه پشت  ازین

 

 عدد هفت نشست ......  یآروم آروم رفت و برو وارید یرو  ساعت

 

 

 اندازم.......  یخالصه به آشپز خونه م یکشم و نگاه  یم یآه

 .مرتبه .... زیچ همه

 

 

 

 آماده .... غذاها

 ......دهیتو گلدون چ  گلها

 

 

 رو هم که دوست داره ؛تو سالن براش روشن کردم....  یعود عطر
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 . دمیبه صورتم کش یدست هیهم کردم و  یرو ادهی ز امروز

 

 

 

 گذشت ..... یم یماه کی شگاهیکه رفته  بودم آرا یبار نی آخر از

 

 

 گذشته بود ..... یآرمان هم  دو سه روز یاومدن دختر کوچولو ای بدن  از

 

 

 به صورتم بکشم ..... یمجبورم کرد همراهش برم و دست ایثر

 

 

 گذاشت و سبک شد؛  نیبارش رو زم  نکهیبعد از ا اونم

 داد . ییسر و صورتش صفا به

 

 

 دلم قرص تر شده.  ایدن نیبه ا  ایدو سه روز با اومدن دختر ثر نیا تو
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 رم .  یم  دنش یکنه  مرتب به د  یدلم هواشو م همش

 

 

 ....... ستادنی سر پا ا یبرا دمیکوچولو شده تموم ام سارگل

 

 

 شونه ام گذاشت و گفت:  یبرو یوقت برگشت بخونه آرمان با خنده دست شبید

 

 

 . یدم خودت نگهش دار یسفت کرد ماستخوان  گهید کمی دیخورش 

 

 

  

 کنه ....... ی م هیبچه گر نیو چرا ا ادیکه خوابم م   زنهی حوصله هست همش غر م یب  ایثر نیا

 

 

 به همسر مهربونش زد و دوباره نگاهم کرد .  یچشمک

 



 د ینبض راه خورش

1078 
 

 نده   ری ترسم نکنه به بچه ام ش یم همش

 بهتره ....  یگم تو مامانش باش یکه م من

 

 

 

 کنار تو جاش امن تره ..... سارگل

 

  ری نظ یاز ب  یک ی ای زنه و ثر  یحرفها رو م نیسر حال آوردنم ا یدونستم برا یم دمیاش خند یبه شوخ  
 بودم.  دهیبود که به عمرم د  ییمادر ها نیتر

 

 رو تو بغلش گذاشتم . سارگل

 بازوش زدم  گفتم خوبه خوبه....... یآروم برو 

 

   یکن دایپ یتون  یتر نم از خواهر من بهتر ومهربون 

 فرشته اس....... ایثر

 

 سرش رو تکون داد و دستش رو تو بغلش پنهون کرد و گفت:  ایثر

  

 کم حوصله شدم    دیگه خورش  یم راست



 د ینبض راه خورش

1079 
 

 .......رهی کنه حوصله ام سر م  یم  یقرار ی که ب شبها

 شد .  یکمکم م کمیبود   نجایا دیکاش خورش  گمیبعد م 

 

 

 ....  زمی زد و گفت غصه نخور عز یبا لبخند چشمک  آرمان

 

  یمسافرت دو نفر هی میر یو خودمون م دیدست خورش  میسپار یبگذره سارگل رو م  گهید کمی  بزار
...... 

 

 کردند. یم شکشیپ یمن ه یدر دونه شون رو بخاطر شاد زیخنده نگاهشون کردم که عز با

 

 دارم.  یچشمهام نگهش م یرو  نیبهتر از ا یو گفتم چ 

 

 صبح هم کنار سارگل بودم .   امروز

 

 

 ....... ستهیا یو زمان م ایتو آغوشم هست دن یوقت
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 شم.  یکشم و مست م ی بو م یواشک ی یخوش عطرش رو ه ینفسها

  

 ....... امیشه تموم دن  یکوچکش داره م یدستها

 

 

 زنم .  یرو بوسه م کیکوچ ینرم و بورش اون انگشتها یموها

 خوابونم . یعشق تو بغلم م با

 

 

 اندازه .  یم ایآرمان و ثر یگلو یدرد ناک برو یهام بغض  یدلتنگ نیاوقات ا یگاه 

 

 

 به محبت دارم .   ازیدونن دلتنگم ،و ن یدونم که م یم

 

 گذارن...... یکنارم هستند و تنهام نم شتریتونن ب  یاونها هم تا م  

 

 گشتم . یبخونه برم  شبها
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 داشتم . ازیآرامش ن یاوقات برا یهامو گاه ییرو و تنها خونه

 

 

 رسوندم خونه .... ی خودش شبها م آرمان

 

 

کردم و گفتم فردا بچه   نشیماش  شهیش  کیسرم رو نزد ی شدم وقت خدا حافظ  ادهیآرمان پ   نیاز ماش 
 ما ......  یخونه   ایها رو بردار ب

 

 کرد و گفت فردا نه  یا خنده

 ......یتنها باش  دیبا فردا

 

 .....یزد و گفت مهمون دار   یچشمک طنتی با ش 

 

 ......هیزدم و گفتم مهمون هم خود یلبخند

 

 .....  دییایب 

 

 رو تکون داد و گفت   سرش
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 ..... ارش ی دن یقرار د یو ب هیخود

 

 

 ...... زهی هم فشردم که اشکهام نر یگرفت و لبم رو رو  دلم

 

- 

 

 گفت؛  دیرو که د حالم

  

 هاشو برطرف کرد،  یدلتنگ یمهمونت حساب نکهینباش بعد از ا نگران

   میکن یجا اتراق م نی فرداش هر روز هم از

 بهتر ......  دیاز خونه خورش  کجا

 هوا ...... کهی راحت شه ، تار المیبرو تو خونه و در رو ببند خ  گهید حاال

 

 پر از مهرش کردم . یبه خنده  ینگاه

 شد .  دیبرهم گذاشت و دلم پر از ام چشم
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دونه که تا ساعتها همونجا پشت در نشستم  یبه خونه پناه بردم و خدا م ی کوتاه  یخدا حافظ  با
 دادم .  رونیپشت سر هم ب  یک ی یک ی هامو  یی،بغض تنها

 

 

 !!!!! بمی غر مهمون

 

 .... ه یدونم پر از دلنتگ یهستم که م یتن خسته ا یرای آماده هست و من پذ زیهمه چ امشب

 

 نشستم و حافظ رو برداشتم و ورق زدم   نهیکنار شوم  یصندل   یبرو

 

 برام بخونه .....  مهایداشتم امشب مثل قد دوست

 شد    یصوت خوندنش آرامش جانم م آخه

 شه  یدونستم خودش هم از خوندن حافظ مست م یم و

 

 زدم و زدم ......  ورق

 

 و غزل رو از چشم گذروندم. تی دونم چقدر ب ینم

 

 زمان گذشت ..... یو ک 
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 .دی در چرخ یبرو دیکل که

 

 موند . رهیدر خ  یفشردم ، نگاهم برو نهی رو به س کتاب

 

 

 که شد .....  باز

 

 ظاهر شد .  یقامت چهار شونه اش تو درگاه 

 

 

 و در رو پشت سرش بست .  دیرو بداخل کش  چمدونش

 

 صورتم ثابت موند .   یخونه و برو یتو فضا  دینگاهش چرخ و

 

 

 محو زدند.  یپر فروغش لبخند یچشمها

  

 

 کرده باشه. دایکرد انگار که گم شده اش رو پ  یتموم قد باالمو نگاه م صانهیحر
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 افتاد . دشیسپ  یموها یجا بلند شدم و نگاهم برو از

 

 فشرده شد .  قلبم

 

 سرش ......... یتر شده بودند، موها دیماه سف کی ن یتو هم چقدر

 

 

 

 

 

 موند.  رهیخ  یاون همه شکستگ ینگاهم مات برو  هنوزم

 

   

 مدت کوتاه شکسته بود ،بخدا........  نیمرد تو  هم نیا

 

 گذاشتم و چند قدم بجلو حرکت کردم   زیم  یرو برو کتاب

 شد  یم انی نما شتریصورت غمزده اش ب  یها یرفتم شکستگ  یچه جلو تر م هر
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 کرد . یفقط و فقط نگاهم م هنوزم

 

 قدم باهاش فاصله داشتم. هی گهید

  

 

 زدم و سالم کردم . یلبخند

 

  

 که بهم فشرد ..... دمیسر تکون داد ، مشتهاشو د بانهیغر

 

 

کنه   ینشه داره خودش رو کنترل م کمیبهم داده بود، که نزد  شی که چند وقت پ یبخاطر قول   دمیفهم
 ...... ره ی که منو تو آغوش نگ

 

 

 

 رو تو ذهنم مرور کردم .  میکرد یم میامشب باهم تقس دیرو که با یلحظه تموم غم  هی 
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 م یداشت ازیهم ن یچقدر ما به شونه ها امشب

 

 . دمیشن  ینامنظمش رو م ینفسها یشدم که صدا کشینزد اونقدر

 

  

 چانه بردم  و......  ری صورتش گذاشتم ، تا ز یرو برو دستم

 .... دمیسرش رو بطرف باال کش 

 

 بغض نگاهش کردم و گفتم  با

 با خودت.......  یکرد چه

 

 

 

 صورتم چرخوند .   یتاب برو یرو ب   اهشیس چشمان

 

 

 گفت   و

 قشنگم ..... دی با خورش یچه کرد تو
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 چشممهات   ریز هیخط غم چ نیا

 ...... هوووووم

 

 تلخ زدم .  یلبخند

 

 

 ده ......در یجا-

 

 فرزنده ........ یخال یجا

 

 

 

 حرف تو آغوشش افتادم  ....... نیشد که با ا  یدونم چ یو نم  اوردمیطاقت ن گهید

 

 و  

 ....  بانهیغر  یا هیامن شروع کردم به گر یتو آغوش میتی پناه و  ی ب یطفل  مثل

 

 صبور بود و خوددار...... چقدر
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 گفت:  یلب آروم م ریکرد ومرتب ز یم نوازشم

 

 ...... زمیافتاد ، عز  یاتفاق م  نیروز ا   هی دیباش با  آروم

 

 

 کنم ......  یباش .......خواهش م  آروم

 

 

 رو تکون دادم . سرم

 

 

 

 سخته حسام...... -

 دردش برام کمتر باشه .  دیشا  رمی بخدا که برام از مرگ بدتره اگه بم 
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 پر اشکم چشم دوخت ،  یاش جدا کرد و به چشمها نهیس یرو از رو سرم

 سر تکون داد و لبم رو نگه داشت . یدیبا ناام 

 

 خروارها خاک باشم .   ریرو انتخاب کن که من ز یروز یاز مرگ حرف بزن یروز خواست هینشنوم ، گهید-

 

 

 بره ..... یم غمایام داره قلبمو به  نهیدست کرده تو س یک ی؛انگار  یگ یتو که از مرگ م  یلعنت

 

 

 ادی لرزون پاک کرد و من دوباره سر سختانه خودم رو تو بغلش پنهون کردم و فر یرو با دستها  صورتم
 زدم .

 

 

 

 

 بگو آروم شم .  یزی چ هیرو خدا حسام  تو

 

 ..... یمرهم زخمهام باش یاومد یتموم دردهامو جمع کرده بودم که وقت  من
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 و گفت:   دیرو بوس سرم

 

 بخدا که هستم تموم دردهات به جونم......  هستم

 کشم تو فقط آروم باش ......  یکشم به دوش م یکه نفس م یرو تا زمان  همه

 

 ......  دمیبشمار برام غمهاتو خورش 

 

 

 کن .... ی جا همه رو خال  نیشونه زد و گفت هم یبرو

 

 

 دونستم اون حسامه ...... یآروم گرفتم م یمن کم و

 ده  یبرام انجام م   یدونستم کار یم

  

تموم   یباشه برا  یگاه هیکرده بود بغضش رو از من پنهون کنه تا تک یسع دمید  یحسام که من م  نیا
 دردهام.......

 

 .......  مینخورد چیه اونشب
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 خورده بشه........  یزیپهن نشد، که چ یاصال سفره ا یعنی

 

 دم که لباسهاشو عوض کنه ....فرصت ندا یحت

 

 شونه اش گذاشته بودم .  یسر  برو نهیشوم  کنار

 

 

 داد یکرد و بادقت گوش م  یرو نوازش م سرم

 

 

دوخته   رهیآتش خ  یشعله ها یکه بخون نشسته بودند رو برو اهشیو گفتم و اون چشمان س گفتم
 بود و انگار سر سختانه با خودش عهد بسته بود که پلکهاشو برهم  نزنه ....

 

تا آروم   خرهی سکوت رو بجون م ادی از پا درب یاز شدت ناراحت یخواست بهم ثابت کنه  که  اگه حت یم
 بشم 

 

 لرزونم ....... یسبک  شدن  شونه ها یبرا 

 

 

 ،  دونستیخدا م که
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 . دیکوب یدلم م یاز موج درد توش خروشان بر صفحه   ییایدر

 

 که کردم   سکوت

 صورت غمزده اش ثابت موند    یبرو نگاهم

 صورتش گذاشتم   یو دستم رو برو دمیلحظه ترس  ه یخورد   یتکون نم چرا

 اومد  رونی ب  الیخ از

 

 ترس به دلم انداخت   نگاهش

 و پر از خشم ..... سرد

 بودم. دهینگاه رو سالها بود بدوش کش نیا ی خاطره

 

 و آخرتش رو سوزوند ..... ایرحم شد وبخاطر بدست آوردنم دن  یکه ب یزمان 

 

 

 دلم خودم رو سرزنش کردم.  تو
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چشم گذاشته بود تا قد بکشه   یکه سالها برو  یفرزند یرحمانه قلبش رو پر از درد دور  یب  نطوریا کاش
 و بزرگ بشه و حاال  

 ه از خونه اش رحمان یب

 کردم   یبود نم دهیپر کش آغوشش

  دمیبروح خسته اش کش یناخواسته با تک تک غصه هام خنجر من

 زدم   پلک

 تو دلم مرور کردم   و

 خود دار باش   دیخورش 

 ست ی نزده باشه کمتر ن بیبهش آس  ای لع یاز تو دور  شتریاالن اگه ب اون

 

 زدم . حبس کردم ، آروم صداش  نهیلرزونم رو تو س نفس

 

 حسام .........-

 بگو...... یزیچ هیجان تو رو خدا   حسام

 

 .....  یترسون  یمنو م یبکن ،دار  یحرکت 

 

 بشم از کارم که چرا برات درد دل کردم   مون یرو خدا نزار پش تو
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 گفتم:  یتصنع ی وبا لبخند دمیگونه ام کش یبرو یدست یفور

 من خوبه خوبم، بخدا ....... نی ....... ببنی بب

 

 

 

 و با التماس گفتم   دمیصورتش کش یرو برو دستم

 کنم حرف بزن  یم خواهش

 

 غرق بود ..... ایتو نگاهم در رو رهی خود دار و ترسناک خ هنوزم

 

 برم داشت....... وهم

  

 نکرده باشه .....  یمرد از شدت غم قالب ته نیا ایخدا

 

 ؟؟؟؟ یچه کرد دیبهت خورش لعنت

 

 صورتش زدم.   یآروم برو یل یپاچه صورتش رو تکون دادم و چند ضربه س دست
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 ، بخودش اومد . دیمردمک چشمانش لرز ناگهان

 

 

 . ختیفرو ر اهشیچشمان س یکه از گوشه  دم،یسرسخت اشک رو د یقطره ها و

 

 اومد ..... رونی ب نهیبستم ، آه سوزناکم از س چشم

 کرد .....  هیگر بالخره

 

 

 

 بود،  دهیچند وقت بدوش کش نیکه تو ا یشماریب یدونستم  حجم غصه ها یم

 کرد . ینابودش م  داشت

 

 

 

 با خانواده اش از سر گذرونده بود.   دایکه جد یجنجال

 

 کرده بود.  فیازش رو پشت تلفن برام تعر یو خالصه ا 
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 شدن پدرش و   نینش  لچریو غم

 ر بزرگش داشت . که با براد یدیشد اختالف

 

 

 حاج رضا سر خم نکنه و .....  ینا بجا یخواسته ها ری ز تا

 

 

 نداشت و .... یکه تموم یوا

 ......شهیهم یبرا ا یاز دست دادن لع درد

 

 دلش بگذارم.  یزخمها یغم برو ی رحمانه کوه  یبخودم اجازه دادم که ب  چطور

 

  

 

 

 تا آروم شد   دیدونم چقدر طول کش ینم

. 

 تموم لباسم پر شده بود از بارون نگاهش......... دیکش رونیسر از آغوشم ب یوقت اما
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چشم  ی ایو دلنواز،  لع   فیلط ی از صدا یبزرگ و پر شکوه  اما خال یکنج خونه ا بانهیهر دو غر حاال
 .......میبود گریدادن همد یدر دلدار یشونه هم سع ی، سر برو می،کز کرده بود  اهمیس

  

 ...بود که در عمرم گذرونده باشم ،دروغ نگفتم .  یشب  نیاگه بگم بدتر دیشا

 

 . میسر کن ایلع دنیبدون د  دیبه بعد چطوربا  نیاز ا نکهیکه من و حسام با درک ا  یشب

 

 ....... میرو از سر گذروند الیو در مانده هزاران فکر و خ  دینا ام 

 

 ******* ایلع ی***قصه 

 

که تازه به چشمانم حجوم آورده بود   یباند فرودگاه، از خواب کوتاه  یبرو ینشستن غول آهن یصدا
 .  دیکش رونمیب

 

 بلند کردم،  یصندل  یاز رو سر

   یبرو نگاهم

 که  آروم چشم بسته بود ،  اریسام

 

 انگشتان مردونه اش قفل زده بود، افتاد ....... یکرد ال یرو که داشت مرور م  یروزنامه ا  و
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 ...... دمیبردم و روزنامه  رو کش دست

 سبک بود .  خوابش

 

 پر رنگ تو صورتش پخش شد....... یلبخند دنمیباز کرد و با د چشم

 ...... میدیرس  گهید یکردم ول  دارتیب  دیگفتم ببخش آروم

 !!!!! یگ یبا تعجب گفت راست م دیابرو کش یقشنگ برو یاخم

 

 

 میدیتکون دادم گفتم آره رس سر

 

دهانش برد   یو همزمان دستش رو برو  دیآروم کش یا ازه ی انداخت ، خم رونیبه ب   ینگاه یپنجره  از
 و گفت: 

 

  

   میدیزود رس چقدر

 ...... دمیخند
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 داشتم .  یرینظ  یبود که همسفرب نیبخاطر ا  دیگفت؛ شا یسمت من و با شاد برگشت

 

 

 ؟؟؟؟؟؟ نه

 

 انداختم..  نییو سرم رو پا دمیخند  زیر

 

  

 صورتم بود. یبرو نگاهش

  

 و گفت:  دیرو کش  لپم

 

 زودتر   ،ی بش  دیخواد سرخ و سف  ینم گهیحاال د خوب

 کنم ...... زی خوام بابا رو سورپرا  یو جور کن که امروز م جمع

 

 براش آوردم ..... یبدونه از فرنگ چه سوغات اگه

 

 کنار.....  گذارهیبوسه و م یدردهاشو م تموم
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 گوشم آورد ،و گفت ؛  کیرو نزد  سرش

 خوام براش مرهم درد ببرم ،  یم

 

 آرامبخشش کم بشه.... ی از تعداد قرصها دیشا

 

 کرد ........ یحرفهاش حالم رو بهتر م  کیبه  کی

 خلسه وسط احساساتم غرق شدم ...... تو

 

 

 

 دوباره در حال متولد شدن بودم .  من

 

 

 شه ... یکه از آغوش گرم و لرزان مادر به دستان پر قدرت پدر سپرده م ینوزاد 

 

 

 

 آغوش از من ربوده شده، نیا سالهاست
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 خواهم من ..... یم

 

 

 را .......... میها  ی دخترانگ ازیتمام ن  ی تو را ،که پر کن دستان

 

 

 ........ یام بوده ا یمرد زندگ  نیخواهم تو را،تو که  اول یم

 

 تو محتاجم،  تیبه آغوش پر از امن چقدر

 

 

 ام را ....... یترسناک کودک  یپر قدرت شبها واریحال د نی خواهم دستان بزرگت را  و در ع یم

 

 

 

 زم، ی خ  یزمان که از خواب کودکانه برم آن
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 دستان  استوار توست ..... یتاج گرماو تن لرزانم مح 

 

  

  یزنم و برو  یکوچکم را در بغل حلقه م یپاها یکوچک کودک یلحظه که غرق در وحشت ترسها آن
 زنم. یم هی تک ایدن  یپا نیامن تر

 

 

 چسبانم.  یستبر تو م ی نهیسرم را به س  

 

   یرا نوازش کن   فمیلط  یتا موها 

 آن دخترک کوچکم بابا .........  من

 

 

 در آغوش تو جستجو خواهم کرد.  یرا حاال بعد از سالها دور میتمام کودکانه ها که

 

 

 

 ......... یکن یدور را تداع  یدخترکت تمام آن سالها  یتا برا میآ  یم امروز

 و دستانم را به دستان ستم خورده ات گره خواهم زد . میآ یم
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  ایماند و لع یکه هرگز تنها نخواه انوسیدهم به وسعت اق یم  یقول انمیگر ی ؛چشمها نانیبا اطم  و
 شود و هم دختر   یهم مادر م تیبرا

 

 سنگ صبور و هم ......... هم

 

 بدست باد سپرد   اهامویتموم رو یدست

 

 کردند . ینگاهم م بانهیغر  اریسام  اهیس یچشمها

 

 

 من کنارت هستم....... یعنی نیمحبت بازومو فشار داد ، چشم بست و ا با

 

 .... میبود ستادهیفرودگاه ا یبلند ورود وانیا یاز فرودگاه که انجام شد هر دو برو صیترخ  یکارها

 

 

 ...... میگرفت و براه افتاد یتاکس اریسام  یاز مدت بعد
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 تهران بودم . داریبا شوق و حرارت متتظر د لی اتومب براق ی شهیش از

 

 

 بودم ..... دهیو د دهیو اخبار در موردش شن ونیز ی که فقط در تلو بیهفت رنگ و عج یشهر

 

 پدر آورده بود؛  دنیکه  حسام من رو بد یبار  نیآخر

 بودند.  زدیساکن  هنوز

 

  

 شناختم . یرو خوب م زدی  یو دل ربا یخاک یکوچه پس کوچه ها من

 

 

 با شکوه پدر بزرگ ....... عمارت

 

 

 ........  امرزی بابا رحمان خدا ب یبای باغ ز خونه

 

 ....... دیمامان خورش  یدوران کودک ادگاری آرزوهاو  یخونه  
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 مونده بود . یباق  ادگاریکه هنوزم  همون طور به  

 

 

 و همه رو با جون دلم دوست داشتم. همه

 

 

  

 ران.........ته یول

 داد. یبه من م   یبی حس غر 

  

 ....... یدوست داشتن و دلزدگ  یدو گانگ حس

 

 

   

 

 تهران رو از چشم گذروندم....... یدود گرفته و آسمان خاکستر یهوا
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حوصله اش که هر کدوم به   یشهر خاک گرفته با مردمان خسته و ب  نیچشم اندازم از ا نیاول نیا
 در حال حرکتند بود . یطرف

 

 

 

 زد   یفردا چرخ م یبرا  الینظرم که در فکر هر کدوم هزاران خ  به

 ..... ایشد شهر من، شهر لع یبه بعد م نیشهر از ا نیا

 

 کردند و من ذوق زده  به تماشا نشسته بودم   یچشمم عبور م یاز جلو کیبه  کی ابونهایخ

 

که دو طرفش رو  درختان بلند احاطه کرده  یرنگ  دیسف  یبا در آهن  یخونه ا  یجلو  نیماش نکهیا تا
 بود ، توقف کرد ....... 

 

 

 پس از  تشکر از راننده    اریسام

 در گوشم با لبخند گفت   آروم

 ......... میدیرس  یخانم  پاشو
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که از  یسنگ مرمر و درختان بلند یبا نما  یدیساختمان چشم دوختم ساختمان سفشدم ، به  ادهیپ
 بودند ..... دهیبه کوچه سرک کش اطی وسط ح

 

 رقصوند.....  یاونها رو م  یباد آروم و

 

 در برد. یجلو کیبه  کی چمدونها رو   اریسام

  

 ما عبور کرد .  یکوتاه از جلو ییبا صدا  نیماش

 

 گشت .......  یم یزی بدنبال چ  کشی کوچ یدست  فیداخل ک اریسام

 

 کنه ....  یخونه رو جستجو م دیزدم داره کل حدس

 لحظه گفت:  هی

 

 

 رو انتخاب کرد و بداخل قفل سر داد .  یکی ها  دیکل نی،ب  دیکش رونی رو ب دیخودشه و دسته کل آهان

 

 

 باز شد..... یآروم  یدر با صدا 
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 کرد با لبخند و شوق ....... نگاهم

 

 مثل جنتلمن ها .....  و

 

 

اشاره کرد و    یرو بطرف در ورود گرشیپشت گذاشت و دست د یدستش رو برو کی خم شد یکم
 .بانو ....   دییگفت بفرما

 

 

 

 انگار در باغ بهشت بروم باز شده باشه...... 

 

 شدم.  ییبایز  اطیکودکانه وارد ح یذوق  با

 

 شب تموم مغزو حافظه ام رو قلقلک داد........ یمحبوبه  یاول فقط و فقط بو یکه در لحظه  

 

 

 گفتم کم بود . یاون م ییبایکوچک که هر چه از ز یبهشت
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 رواحاطه کرده بود  اطیمدور که دور تا دور ح یباغچه  هی

 که فکر کنم سرو بودند ......  یدرختان بلند اطیطرف ح  چهار

 

 

 درختان بلند قامت   نیا نیب و

 ....... اسی گل رز و محبوبه شب و  یخوشبو یها بوته

 

 

 منو تا عرش اعال برد   رشی عطرنفس گ که

   دمیچرخ

 .....  دمیچرخ  و

  یپدر یخونه  اطی ح تو

 !!!!یپدر بله

 

  

 بود . یحس خوب چه
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 دونست ....... یم خدا

 

 بچه ها شده بودم. مثل

 

 

  

 دختر....... نی زم ینره بخور جی بلند کرد ، گفت :بپا سرت گ یخنده ا  اریسام

 

 ...... شی گذاشت ، کمر صاف کرد و گفت آخ وانیا یچمدونها رو برو نیهمون ح در

 

 کرد، گفت:  ینگاه م اطیچرخ خوردنم تو ح یبه باز رهی خ  یبا خوشحال  هنوزم

  

 باباست ........ کار

 

 

 ....... اههیگل و گ  عاشق
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 ..... نهیآرامشش هم تموم

شه پرستارشون   یخرم و بابا م یم  دیجد یبوته  هیبراش  رونیندارم، هر وقت برم ب  غیمن هم در 
...... 

 

 شدم .  کیتند بهش نزد یقدمها با

 

 

 نخورم   نیزدم که زم هی تک اریسام  یبازوها یرفت، برو   یم جیگ سرم

 و گفت:  دیندخ

 

  

 .........  کهیمن داداش کوچ یبزرگه هست یمثال تو آبج  ن،ی رو بب ما

 

 

 ،کار برعکس شده....... یکنم تو جمعم کن  یطون یش  دیبا من

  

   یکن ی م یو باز ی طونی ش تو

 ....  یاری به من پناه م بعد
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 شونه باال انداختم   ییو با پرور دمیخند

 ناز کردم .   براش

 

 

 و گفت:   دیرو بوس سرم

 بسه ..... گهید خوبه

 داخل ....  میبر  بهتره

 

 فشار داد و در باز شد ...... نییبطرف پا ی رو به آروم رهیدستگ

 

 

 

 تو صورتم .......  دیچ یخوش غذا پ یبهمراه بو یمطبوع  یگرما

 

 

 پشت سرم وارد شدو آروم گفت    اریسام

 ....... ایکنه لع یم یداره آشپز بابا

 . میکن زشی برو تا سورپراصدا   یب
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 .......  ارمیهم بمونه بعد م چمدونها 

 

 

 لبها برد واشاره به سکوت داد.  یبهم زد و دستم رو گرفت و دستش رو برو  یچشمک

 

  

 

 ... میدو بچه شده بود هر

 

 

 ..... میدیو به آشپز خونه رس  میحال نسبتا بزرگ گذشت ه یاز  نی پاورچ نیپاورچ 

 

کنه ، بگوش   یلب زمزمه م ری ترانه ز هیکار  انگار داره  نیکه ه فیآروم و لط  ییصدا  وارید پشت
 .....دیرس

 

 ...زد و  اشاره کرد به من ،که اول تو برو .....  یلبخند  اریسام
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 . ستادمیتکون دادم ، صاف ا  دییبه عالمت تا سر

 

 

  ییآشپز خونه بشم ،که ناگهان صدازدم که بعدش وارد  ار یبه سام  یآب دهانم رو قورت دادم ، لبخند 
 متوقفم کرد.......

 

 شناسم ...... یپاهاتو بعد از سالها نم  یصدا ینکن پسر،فکر کرد یلودگ

 

 پدر سوخته ...... رونی ب  ایب  واریپشت د از

 ..... یکن  رمی غافلگ یتون  ینم

 

   دمیدر حال رو شن  رهیدستگ یصدا

 خسته نکن .....  خودتو

 

 ،خبر ورودت رو نده......... ادیکه جلوتر از خودت ن یکرد یاقل عطر ادکلنت رو کمتر م ال

  

 سر ..... رهیآروم کرد و گفت .........با توام خ  یخنده ا نمیبب رونیب  ایب

 

 زد ......  گرشیرو کف دست د ،مشتشیکه نقشه اش خراب شده بود با اخم قشنگ  اریسام
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 کردم که بره ....... شیهمراه ی، من با لبخند هریاشاره کرد که اول م  بهم

 

 

 

 ،  دیخودش رو داخل آشپز خونه کش 

 

 

 پدر مخلوط شد ........ دنیسالمش بهمراه آغوش کش یصدا 

 

 

 به وضوح ......... دم،یشن یپدر رو م  ینفسها 

 پسرش .......  دنیذوق زده بود از د 

 

 

 لرزون شد ....... کمی  صداش

 :   گفت
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 داشت ....... یهمه معطل نی ا شیگردش دو روزه تو ک  هیپسر،  یکرد رید

 

 

 معرفت........ یرفت ،ب  ادتیبابا  یدید قاتویرف

 

  

 اومد...... اریسام یصدا

 

 هر جا برم فرودگاهم تو بغل توعه...... یدون یبشم من، تو که م تی بند آشپز شی قربون اون پ 

 

 و گفت:  دیخند

 

  

 تنها بودم.   یلیخ

 .......هیمادر بزرگت و عمه مرض شی برم پ یچند روز هیخواستم شال و کاله کنم ، یم گهید 

 

 . میدیکرد و گفت  خوب پس به موقع رس یتک سرفه ا  اریسام
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 ......میریم یسه نفر االن

 

 

 وبا تعجب گفت !!!!!! دینکش یپدر که طول   سکوت

 ؟؟؟؟؟؟  ینفر سه

 

  ***** 

 

 

 

. 

 

 فرود اومد .... اری سام نیصورت سرخ و خشمگ  یکه برو یبلند یلیس یصدا

 

 

 قشنگم رو بر باد داد . یاهایرو تموم
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 قلبم فرود اومده ...... یدردناک برو یلیاون س انگار

 

 

 پر از استرس و دلهره   یفضا

 پدر ....... یبه خون نشسته  نگاه

 

 

 مونده بود .  یتو هوا باق  اریصورت سام   یدست لرزونش که هنوزم بعد از فرود اومدن برو و

 

 

 ..کرد و.....  یبه پدر نگاه م  ریبود ومتح ستادهیمن ا یکه روبه رو  اریپر از خشم سام نگاه

  

 ده بود . حبس ش نهیهر سه ما که تو س نفس

 

 

 کرد .  لیرعب آرو رو تکم   یفضا نیپدر ا یصدا

 

 

 گفت:  یرحم  یب تی نگاهم کرد و در نها رهیخ
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 پدر و مادرت  دختر جون،  شیبرو پ  برگرد

 

  

 ندارم.   ایبه نام لع یدختر من

  

 د یکه تا ته استخوانم رو نشانه گرفت و نفسم رو بر زیت یدشنه ا و

 

 کارو با من ........ نیا نکن

 

 رحمش بطرفم نشونه رفته بود .   یب انگشت

 

 

  ایافسوس ........خدا یکردم عاشقانه در آغوشم خواهند گرفت؛ ول  یفکر م   المیکه تو خ  یانگشتان
 .ستادمیا  نتیسر زم نیا یکجا

 

 خدا جونم دارم ،  ازی سخت به کمکت ن 

 رو که تو بند بند وجودم از تو دارم نشونم بده، خودت سر پا نگهم دار....... یلطف  ی هیسا



 د ینبض راه خورش

1121 
 

 نکنم .  سقوط

 

 

 .........نلرزم

 

  

 کنه،   یم رونمیخونه اش ب  میداره از تو حر یرحم یو در کمال ب ستادهیرحم که روبه روم ا  یمرد ب نیا

و ازش بخواهم  که بزاره بمونم در کنارش   رمیکمکم کن، دستهاشو بگ ایآشناست،  خدا  نیتر مقدس
 ...... 

 ......خداجونم

 

 درد آلود خونه .... یتوفضا  دیچی پ ادشیفر یصدا

 

 

 

 قبل گفت  ....... هیتند تر از چند ثان  یلحن  اربایهمونطور با خشم رو به سام و

 

 

 ..... یسرخود شد نقدر یا یک از
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 بچه..... یازش عبور کن شخندی،وبا ن  یبگذار یدل کس یدادم که پا برو ادی بهت  یک

 

 ..... یگرفت میبرام تصم  یکدوم مجوز و دستور با

 

 و گفت    دیبه قلبش کوب  مشت

 ..... یمن راهم رو برام مشخص کن یبه جا یهنوز زنده ام پسر،چطور به خودت اجازه داد من

 

 

 که هنوزم تو شوک بود    اریسام

 انداخت ،   ری بز سر

 چشمهام منم شکستم یشکستن غرورش جلو با

 

 انداخت وچشم بست......  ری بز سر

 

 شدند    دهیخم  اریپر غرور سام  یها شونه

 

 شد  یتر م  قیاون زخم دلم بود که هر لحظه با نگاه و حرفهاش عم  یدر پ و
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 .....و بعدش ....... دیرو در هم کوب  یزیخشم بطرف آشپز خونه رفت وچ با

 

 بود   یمثل افتادن کس صدا

 ...... ی ک  دمیناگهان نفهم که

 

 عبور کرد .  اریمثل جرقه از ذهن سام یزیچ

 

روبه روش   یصحنه  دنیسمت آشپزخونه ،و با د دیصدا دو دنیگونه پس از شن  ادیفر ییبا صدا که
 خدا گفتنش به هوا رفت... ..  ای یصدا

 

****** 

 

 

 

 

 

  خشکش گذاشتم.... یلبها یرو نم دار کردم و برو دستمال

 از ترک شده بودند ..  پر

 بدجور آشفته شد .  دلم
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 دوا نبود .  یدرد چیزرد صورتش رو ه  رنگ

 

  اهشیو س  دیسف مهین یموها ی کردم و شونه رو برو زی اش رو با دستمال مرطوب تم دهیرنج  صورت
 .  دمیکش

 

 

 تشنه باشه و قدرت آب خواستن نداشته باشه ...... انگار

 

 رو بطرفم خم کرد .  سرش

 آروم لب زد ......  و

 گذاشتم. ین وانیل  یجا بلند شدم و تو از

 

 

 

 جونش گذاشتم . یب  یلبها یو برو 

 

   دیچند جرعه نوش  فقط

 جرعه ...... چند
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 بخش وارداتاق شد .  پرستار

 داد و گفت:   لمیسرد تحو یلبخند 

 

 

 بشن !!!! نهیمعا د یباش با رونی شما ب زمیعز ادیداره م دکترش

 

 

 بهم برخورد ......  کمی

 

 

 احمق........  نیگفت ا یدرد بابا بودم چه م بیطب  خودم

  

 گفت ؛  ینه چندان عصبان   یوبا اخم دیکش  رونی بابا ب یبازو یکاره رو از رو  مهی ن سرم

 .....  زمیعز یستاد یکه هنوزم ا شما

 

 

  انهیمرخص شدن مناسبه  یبرا شونیا یحال عموم  دهیم  حی کنه توض نهیو معا اد یکه دکترشون ب گفتم
 ؟؟؟
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 به سر تا پاش انداختم و گفتم  ینگاه

 ....... یدکتر ندارم خانم  حی به توض  یازین  من

 

  

 داد و گفت   لمیتحو یپوزخند

 .....  دیچیپس براش نسخه هم بپ خوب

 

 

 پا دکتر ....واال ..... هیما شدن   یسرش رو کج کرد و گفت همه برا ضی غ با

 

 نه !!!!! ایبدونه که من پزشکم   یکرد کس یم یندادم چه فرق  یتیاهم

 

 جر و بحث نداشتم. ی حوصله

  

 

 سر و   یب  یبه حرفها یجواب  دیبا یول

 

 دادم ..... یم  تهش
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 رد کرده بوده..... یسکته -

  

 االنشم کامال مساعده ..... یعموم  حال

 قلب براش نوشته بشه   یدارو یسر هی دیو فقط با مهی تنظ  فشارش

 شد .  انیلبش نما یگوشه  یاجبار یا خنده

 

 

 دادم ..... ادامه

 

 باشه ....   یفکر کنم از کم خون دهیبده صورتت بد جور رنگ پر شی آزما هیشما حتما  یول

 سر دادم بمیانم رو با غرور بداخل ج دست و

 

 نگاهم کرد و گفت:  ز ی رو تو هوا چرخوند و با چشمان ر خودکارش

  

 همه اطالعات رو از کجا بدست آوردن؟؟؟؟؟؟  ن یخانم دکتر ا  اونوقت
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 سر پدر افتاد و گفتم:  یباال یکنار زیبطرف م  نگاهم

 

 جواب نوار قلب و اکو  پدرم ...... یرو از

 گرفتن نبضش توسط خودم ...... و

 خورد ...... جا

 

 

 

 

  ییزای چ هیآدمها  یاوقات الزمه بعض یکنم ، اما گاه کیرو کوچ  یگز دوست نداشتم که کس هر
 بهشون گوشزد بشه ......

 

 هی یکنن و اونها برا یتماس  معاجزانه به پرستاران ال مارانشونی ب یکه برا یینوا  یفکر نکن مردم ب تا
 برخوردها هستند ...... نطوریا قیگذارن ، ال یکالس م  یجواب ناقابل کل

 

 

 داد. یم  تشیسرخش نشان از عصبان  یها گونه
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  دیمنتظر بمون رونیب  دیپدر بود گفت به هر حال شما االن با یزدن پرونده  دیکه مشغول د همونطور
 .تا دکتر کارشون تموم بشه ......

 

 به غرور کاذبش انداختم ،دلم براش سوخت ...... ه یعاقل اندر سف ینگاه

 گرفتم. شیراه در رو در پ  یباپوزخند و

 

خسته ام عبور   یتموم اتفاقات همون شب رو از حافظه  ری راهرو سر بز یصندل یاومدن دکتر برو با
 دادم

 

لحظه هردو نگاهمون بهم ثابت موند   هیجون پدر رو تو بغلش نگه داشته بود،   یجسم ب  اریسام یوقت
. 

 

......... 

 .دمیصورتش د یرو تو تک تک اجزا  یمونیپش

 

 

 

  

 برام مشخص شد... زیلب کبود بابا همه چ دنیباد
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 زدم    ادیرفتم و  فر  بطرفش

 سکته کرده عجله کن  اریسام

 ده گفت چکار کنم ؟؟؟؟؟ وحشت و تعجب نگاهم کرد و درمان با

 

 کاناپه بخوابونش   یرو   مشیو گفتم کمک کن ببر  دمیدو بطرفش

 کرد ....... نگاهم

 

 به اورژانس زنگ بزن  تا اومدنش  یفور گفتم

 بلدم چکار کنم  ....... من

 

   اریکن ب دایرو از تو چمدونم پ   لمیوسا بدو

   ار،یزدم عجله کن سام   ادیو من فر دیدو

 بخوره....... نیدر با سر به زم یبود جلو ک یشد که نزد ادیبا حرفم سرعتش ز اونقدر

 

 کرد و  با ساک کوچکم برگشت.......   یخال وانیا یرو برو چمدونم

 

  

 تا اومدن اورژانس دست بکار شدم.  و
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 بستم  چشم

 فشرده شد   لبم

   دمیبخش  یرو نم  اری افتاد نه خودم و نه سام یبراش م  یاتفاق اگه

 

 پدر ........ آخ

 

 

 ..یدار ی که چقدر روح بزرگ آخ

  

 .....  ادیآوردم تا نفست باال ب یپر دردت فشار وارد م ی نهی س یدست برو یوقت

 

 

 افتاد.  یبود دهیکه سالها بارش رو بدوش کش تتیبه مظلوم نگاهم

  

   میدیبهم رس رید چقدر

 ؟؟؟؟؟؟  چقدر

 

 بشه........  سر دردم آروم  یدستها فشردم تا کم  ونیرو م سرم
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 ....شدند حواسم رو بخودش جلب کرد ..   یکه از اتاق خارج م یدکتر و پرستار در حال  یپاها یصدا که

 

 

 مهربون زد و گفت:  یصورت رنگ و رو رفته ام ،و لبخند  یبرو د یدکتر جوان چرخ  نگاه

 

 ؟؟؟؟ دیدخترش هست  شما

 

 جا بلند شدم ، جواب لبخندش رو دادم و گفتم: از

 

 جناب حال پدرم چطوره ؟؟؟؟  بله

 

 کرد ، گفت:  یداشت م  ادیپرونده  یتو  یزیکه چ همونطور

 

 رو شکر پدرتون سکته رو رد کردن   خدا

افتادن سکته بوده و   قیقلب بروشون انجام شده که همون باعث به تعو یایاح  اتیبه موقع عمل  یعنی
 آغاز کرده......... فیرو ضع تشیب دوباره فعال قل انیشر
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 بخشه ........ تی رضا ینه ؛ول  یو فشارشون و جواب اکو هم عال  نبض

 

 شن ...... یرو مهمون ماست فردا مرخص م  امشب

 

 

 دکتر   یحرفها  نیح

 کرد نگاهش رو ازم بدزده.....  یم  یصورت پرستار بود که سع یبرو یزیبا لبخند تمسخر آم نگاهم

 افتادم........  امرزیحرف بابا رحمان خدا ب ادی و

 

 ره " یافکارمون راه م یغرورمون برو ی"چقدر ما آدمها پله ها

 بود  قتیحق  نیواقعا هم ع که

 

 کنارش   دمیرفتن دکتر و پرستار با عجله پر کش با

 

 بود   دهیخواب  آروم

 

 داد در کنارش بودن  یم  یبهم حس خوب  چقدر
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 رو دوست داشتم  دیسپ یموها نیصورت پر از خط غم و ا نیا من

 

 صورتش انگار وصل شد به ضربان قلبم........  یصورتش گذاشتم ،گرما یرو برو دستم

 مرد در کنارم!!!!  نیکرد حضور ا یم چه

  

 و گذشتش غبطه خوردم.   یبه مردانگ چقدر

  

 چرا  زد که  ی لیبه صورت پسرش س یوقت

 بچه ...... یو حسام رو نابود کرد  دیخورش  یزندگ

 

 

 پناه ببره......   ابونهایبه  خ  شون یپر ار یحرفش باعث شد سام   نیبا آخر و

 

 

 

 قبل که براش زنگ زدم هنوزم سر در گم بود ...... یساعت

 ؟؟؟؟  ییکجا گفتم

 

 و گفت:  دیخند
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 دختر جون..... یبگم مگه تو تهران رو بلد اگه

  

 گفت   یام گرفت راست م خنده

 شهر پر  ازدحام آشنا شده بودم ........ نینشده بود که با ا یساعت من

 

 تو گوشم  دیچ یدوباره پ  صداش

 

 

 .رفتم .... یم  دیدونم کجام  اما با ی کن خودم هم نم باور

 

 مسئله رو حل کنم .... نیبا خودم ا دیبا

 

 فهمم بابا رو!!!! یوقت کار من نبوده نم  چیبابا ه درک

  

 ..... دمیوقت نفهم چیه

 

 بفشاره  یبرسه که دست قاتلش رو بگرم  یآدم روز هی شهیمگه م آخه

   ایدرد ناکه لع  برام



 د ینبض راه خورش

1136 
 

 ناک..... درد

 

 ...... دیاز راه رس ی ،وقت مارستانیاومد ب رید یل یخ اونشب

 سر ما بود . یباال

 کرد .  یکه با شوق منو پدر رو نگاه م شدیم یساعت  انگار

 

 

 بودم   دهیخواب

 بابا ......   یبازو یگانه برو بچه

 

 خوابم !!!!!  یغمزده به من بود و جا نگاهش

 

 

 که با پدر خلوت کردم، و همونطور خوابم برده ...... دیفهم

 

 

 

 تر اومد ، آروم گفت :  جلو
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 ..... یکن  یعشق تو چشمهات  که نثار  بابا  م  دنیباد

 ....  ستیبرام مهم ن گهیکه اگه  منو از خودش برونه هم د بخدا

 

 هنوزم سر حرفم هستم  من

 

 رو فشرد  و گفت  دستم

 ....  ینجاتش هست یدارم تو فرشته   نیقی ی خوام کنارش باش یم

 

 وسکوت کرد   دیدستم رو بوس  پشت

 

 پف کرده و چشمان پر خونش افتاد .....  یپلکها یبرو نگاهم

 

 استراحت کن،   کمی برو خونه  گفتم

 بابا رو انجام بده ...... صی ترخ  یکارها ایب  صبح

 دهانش گذاشتم و گفتم   یمخالفت کنه که دستم رو  برو خواست

 خوام با پدر تنها باشم  یکنم برو م  یم خواهش

 ..... خواهش
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 سرش رو تکون داد و گفت   نیقی با

 ...با توعه .. حق

  میکار دار یل یاستراحت کن که فردا خ کمی پس برو  گفتم

 کرد و گفت مثال چکار ؟؟؟؟  یاخم

   دمیخند  طنتی ش با

   نمیخوام زن دادشمو بب یم فردا

  یقول داده بود خودت

 انداخت  ری اش سرخ شده و سر بز گونه

 

   ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 کنم   ینشستم و به اطرافم بدقت نگاه م   مکتین یبرو  مارستانیب اطی ح تو
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 نه سرد بود و نه گرم  هوا

 

 شد   یگرفت و سرد م یاوقات شدت م یدرختها و گلها ، گاه  ونیم دیوز یگرم  م یاوقات باد یگاه

 کردم   یساعت نگاه به

 صبح بود  ده

   دمیکش رونیبابا از اتاقش ب  دنیاز خواب  بعد

 ....نمی شهر خاک گرفته رو به تماشا بنش  نیخواست تو روز روشن ا یم دلم

 

 کرد.  ینیشونه ام سنگ یبرو  فیظر ییبودم که  دستها االتمی خ تو

 

  

 ..... برگشتم

 

 نگاهم رو دنبال کرد.....  ای،برنگ در یچشم درشت آب دو

 

 

 خوشرنگش نشست .  یلبها  یمهربون  برو یلبخند

 به پشت سرش افتاد ..... نگاهم
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 بود.  ستادهیبا فاصله پشت سرش ا  اریسام

  

 

 

 برام مشخص شد    زیزد و با اشاره اش همه چ یزد و سالم کرد ،چشمک  یلبخند  

  

 

 ....  اریرو جلو آورد و با احترام گفت  سالم من ستاره هستم نامزد سام دستش

 

 از جا بلند شدم و دستش رو فشردم   یخوشحال با

 ...... تونییهستم خوشبختم از آشنا  ایمنم لع-

 

 گفت    اری و رو به سام دیخند

 جان اریسام یدار یچه خواهر قشنگ ماشااهلل

 

 غرور نگاهم کرد و گفت   با

 دونستم .... یم خودم
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 کردم   نگاهش

 ا ........باب صی ترخ یدنبال کارها یبر دیبا اریگفتم سام و

 

 

 نگاهم کرد و گفت :  ستاره

 

 حالشون چطوره ؟؟؟؟ پدر

 سر خورد و گفتم  فشیصورت ظر  ینگاهم برو دوباره

 استرس نداشته باشه .  گهید دیخدا رو شکر فقط با خوبه

 

 تکون دادو گفت   سر

 رو شکر که حالشون خوب شده خدا

 

  مارستانیخلوت ب  اطیتو ح   دیچیکه در حال دور شدن از ما بود پ  اریسام یصدا

...... 

 ام یتا من ب   دیکن ضیلباسهاشو تعو  دیبر شما

 

 دلم غوغا بود   تو
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 شد .  یمن شروع م دیجد یرفتن پدر به خونه، زندگ با

 

 

 گفت:  یو  احساسم م 

  یحوادث رو رقم خواهد زد" و اما افسوس از باز نیکه آغاز کرده ام برام لذت بخش تر یدی"راه جد
 روزگار ......

 

 .... میدیدرب خونه که رس یجلو

 

 به عقب انداخت.  یبرگشت و نگاه   اریسام

 معصومش بسته بودند.  یبود و چشمها چوندهیرو بدور خودش پ  ی کوچک  یبابا آروم پتو 

 

 

 

 

 شد .....  قیابا که زد ، برگشت و به صورتم دقب تی به وضع یلبخند

 

 

 ...... نی بخوابه تو ماش گهید کمی بزنم تا  گهیدور د هی-
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 رو شونه اش ....  زدم

 

 

 کنم .  یاالن صداش م ره،ی گ یکمرش درد م هینه بابا چه کار-

 

 جلو رو باز کردم و همزمان با بستنش و باز کردن در عقب آروم کنارش نشستم . در

 

 

 رو که محکم تو پتو پنهون کرده بود گرفتم . دستش

  و

 صداش زدم .....  آروم

 ....  بابا

 

 

 . میدیجونم پاشو رس   بابا

 

 موند .  رهیخ  صورتم یباز کرد و به اطراف چشم دوخت ، در آخر نگاهش برو مهی رو ن نشیسنگ یپلکها
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 زد .  نیری ش  یپر عظمت اون نگاه مظلومش بروم لبخند انوسیناگهان ته اق و

 

 برخورد خوبش با من بود   نیاول نیا

 ..... دیرس  مارستانیبودم و کارش به ب دهیکه از راه رس یدو روز تو

 

 پرستار دردهاش شدم ،  دید یم  نکهیا با

 کرد. یهم به محبت هام نم ینگاه مین یحت

  

 .  دمیکش ق یعم  یها لبخندم دو برابر شد و صورتم رو کف دستش پنهون کردم و نفس دیبد دیند مثل

 

 ....... یبرم که بروم لبخند زد قربونت

 

 

 یبود بطرف عقب، و حالم رو به تماشا نشسته بود ، نم اشک مردانه اش رو  گوشه  دهیچرخ  اریسام
 . دمید اهشیچشم س

 

 سر گردانم رو فرو خوردم .  بغض
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. 

 خوش نشانم بده ........  یخواست رو یبابا همچنان سر سختانه نم 

 . 

 ها گذاشت . رو تو اوج احساسات تن شد و من ادهیپ  نیاز ماش  رهیازم کمک بگ نکهیا بدون

 خواست.......   قیعم  یپر حسرتم آه دل

 بود،   دهیکه حالم رو فهم   اریسام

داد  یرو از شدت غضب رفتار بابا فشار م  لشیانداخت ؛  همونطور که فرمان اتومب نییرو پا  سرش
 آروم گفت: 

 

  

 به زمان داره.........  ازین  ریخرده نگ  براش

 

 

 با تو، هم با من قهره  ...... هم

 

 .  میبخاطر خودش هم که شده تحمل کن دیبا
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 پاهام گذاشت.  یبرد و رو کشیکوچ یدست  فیرو بطرف ک  دستش

  

 گفت   و

 ........ امی رو پارک کنم ،ب  نینداره، لطف کن برو در رو براش باز کن من برم ماش  دیکل ستادهیپا ا سر

 

 

 رو تو دستهام بطرف خودم بردم .  رهی و دستگ دمیکش یآه

 

 

 شونه ام موند  یو دستش برو  برگشت

 

 دستت درد نکنه .......-

 

   ستین یازیتلخ زدم و گفتم ن یا خنده

 که دلش رو ببرم   چمی پ یبه پر و پاش م  اونقدر

 نگفت  چی و ه دیخند چشمانش

 

 گذاشتم . یسخت و طاقت فرسا رو پشت سر م  ییروزها
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برام اعصاب گذاشته بود ، نه کم  یوقت عل  یوقت و ب  یها یدلنتگ یحوصله  گهیکه نه د ییروزها
 صالح خان مغرور .....  یها یمحل

 

 

 بودم . کالفه

 

 

  

 اومد. یکردم به چشمش نم یکار م  هر

 

  

 خواست    یپدر سنگ دلم فقط و فقط فاصله از من رو م یآر پدر

 من ...... و

 

 

 هم جنس و هم ذات خودش بودم   که

 زدم و اون ......  یم یدر بدست آوردن دلش دست به هر کار یسختانه سع سر
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 زد  یرحمانه هر روز و شب پسم م یب 

 

 کردم .  یرو با کار مشغول م خودم

 

آرامبخشش از تعداد وعده  یافسرده که تعداد داروها  یتنگاتنگ با پدر یمبارزه ا یبره  برا ادمی که
 بود آماده کرده بودم  ....  شتریب شییغذا یاه

 

 گذشت .  یاز آمدنم م یهفته ا دو

 

 من رو هم دلتنگش کرده بود ....... ی عل یها یقرار یب  که

 

 و کنارم بمونه ..... ادی خواست که اجازه بدم ،ب یم مدام

 

 کار رو انجام بدم .  نیجرات نداشتم که ا اما

 

 

 بودم  یادیخونه ز نیتو ا خودم
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 گذاشتم ......  یدلم م یرو کجا یعل

 

 

 غروب بود که دوباره زنگ زد و   دم

 دوشم  گذاشت.   یهاشو دونه دونه برو یتاب  یاز ب یبار کوله

 

 

 و گفت   دیکش یآخرش آه  و

 ........ایلع

  

 باور کن...... خرابم

 

 

 ره .... ی و دلم به کار نم  دست

 

 

 کنم    یم یخرابکار مارستانیتو ب  همش

 تو هم شده برام داغ ......  یخال یجا
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 ،سکوت کرد . دیکش یآه

 

 

 کنه ...... یلب تکرار م  ریرو داره ز یزی کردم چ فکر

 

 

 ؟؟؟  یخوب یعل گفتم

 تلخش اومد .... یخنده  یصدا

 

 

 جانم ........   یجان جانان ،چقدر  ب یب من

 

 ...... دهیسرک کش  میدور یتمام دردها یبرو  یتو داغ یخال یجا میو هر روز پلک که بگشا امروز

   ییگو یم یی و تو همچنان سرسختانه  بادلم آهنگ جدا 

 

 من ..... یایلع
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 .  دمیگز لب

 

 پر پر شدم براش.....  و

 

 گفت:  دیرو که د سکوتم

 

 

 !!!!! یستیو تو ن  میداد یثبت نام رو انجام م  یینها یکارها دیهفته با نیا آخر

 

 

 افتاد ..... ادمی

 

 شد .  یدرس و دانشگاهمون آغاز م ری و نفسگ یتخصص یو دوره  میارشد هر دو قبول شده بود یبرا

 بدست آوردن دل بابا داشتم ....... یبرا  یمن وقت کم و

 گفتم:  آروم

 

 

 دم ...... یم انصراف
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 و گفت   دیلرز صداش

 !!!!!!! دمینشن

 

 

 

 هر دو مونه ...... یکارم ،براش برابر با حکم قتله زندگ نیدونستم ا یم

 گشتم . یبرم دیچطور با یول

 

 

 کرد.  یمهمون نم  یلحظه ا یصورتم رو برا   یبابا حت یهنوزم نگاه سرد و بارون  یوقت

  

 ترم   نیجرات دادم و دوباره گفتم ا بخودم

 دم .  یم انصراف

 پشت تلفن تنم رو لرزوند  یعل  یکنترل شده  ادیفر و

 

 . یکن  یباز  تیاگه اجازه بدم با زندگ  ،ی به جون خودت که برام مقدس ایلع

 

 مسخره رو.......  یباز  نیتموم کن ا 

 ......  یباچ
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 ؟؟؟؟؟ یجنگ  یم یدار یباک

 

 

 نگاه تو صورتت بندازه ...... هیکه اون مرد خودخواه  یزن  یبه سر و صورتت م  یاونجا دار تو

 

 توان ...... ماریکه تبدار و ب یاز پدر و مادرت ندار خبر و

 

 سر به خونه تون زدم  هی روزید

 شد . شونیپر شتریب دلم

 

 توکل کجا !!!!!! یآقا یمن کجا و دلتنگ یدلتنگ

 

 

   پدرت

 .  دیچهار ستون بدنم لرز دمیکه د رو

 

 سوزه...... یتو م یاز تب دور یماری تخت ب تو

 ..... دهی کش ونیبه هذ کارش
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صد بار در آغوش    یکه قامت بلندش رو روز یمرد دنیکش ریهماهنگ شد برام با به تصو یعل یصدا
 برام برابر بود با مرگ    یو بدون اون زندگ دمیکش یم

 

 ......  دیکش ریت پشتم

 

 کرد.  خی دستانم

 چرا ؟؟؟؟؟؟؟  دروغ

 

 

 .  دیکش یدلم هنوز براش پر م  ته

 و .......مرد مغرور و پر جذبه ر نیا

  نیا

 گذاشته ام را ... یزندگ قاتل

 

 حسامم .....   بابا

  

 شده بود   ماریب
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 ی دو راه  نیچه کنم سر ا ایخدا

 

 گفت ...... یگفت و م یم یعل

 

 

 اون خونه و آدم هاش پرواز کردم.....  یمن تو ذهن و روحم ، بسو و

 

  

 درد ناک بود. چقدر

 وجود نداشت ....   یزانیم چیدوست داشتنشون ه یکه برا یکسان  انیانتخاب از م 

 

 

 

 چه کنم !!!! ایخدا

 

 .....  یدوراه نیا برسر 

 

 باش. میتو راهنما ایخدا
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 خواستم  یحرف باهم م  یگفت و ب  یباز شده هر دو سررا ب  میجاده که برو نیا

 شد  یمگر م اما

   دمیکش رون ی ب  ایاز رو ینگران عل یغرق در افکارم بودم که ناگهان صدا اونقدر

 ..... ایلع

 جواب بده جونم در اومد ... ایلع

 ....... الو

 

 لرزانم رو صاف کردم ...... یصدا

 

 کنه.  یدونستم بغضم کالفه اش م یم

 که من بودم!!!!!! یینجایتاب تر ازم بخواد که کنارم باشه و ا یب  شهیوباعث م 

 

دور کردنم بود   شیسع  تیکردم که نها یتالش م یشدن به کس  کینزد یشناختم و برا یخودم نم   
.... 

 

 جان بهم فرصت بده ....  یعل-

 

 تر شده بود اما گرفته تر آروم جوابم رو داد  آروم

 ؟؟؟؟؟  چقدر
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   ییخوا یفرصت م  چقدر

 سال ده سال  هیروز دو روز  هی

 !!!!! هان

 ؟؟؟؟  ایلع چقدر

 

 به سواالتش  داشته باشم . یستبود که جواب در ی،فکرم آشفته تر از اون  دمیگز لب

 

 

 دونم . یدونم....... نم ینم

 

 دم طول نکشه ..... یبهت قول م اما

 

 

 زهوار در رفته ام بدم ......  یبه زندگ یسر و سامون هی دیبا یاز اونچه فکرش  رو بکن  زودتر

 

 آهش بلند شد و گفت:  یصدا

 

   یریرو در نظر بگ ز یخواد همه چ یم دلم

 ...... ایلع زیچ همه
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 ...... ینفر بگذار نیدل چند ینفر پا رو  هیروز نرسه که بخاطر  هیباشه  ادتی

 

 .... زهی خاطرت براشون عز  یل یکه خ یکسان اونم

 

 قطع کنم . دیبا گهید من

 

 

 ....... ستی اصال مساعد ن حالم

 

 ..... ایلع یدون  یم  یرو بهتر از هر کس لشیهم دل خودت

 

 ..من بودم و بس...  لشیدونستم دل یم

 

  

 جان .....  یکرد که گفتم عل  یتماس رو قطع م داشت

 

 

 گرفته گفت ؛جانم   ییصدا با

 مامان و بابا رو تنها نگذار....  ،یعل
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 کرد .....  سکوت

 دادم ... ادامه

 

 طرف من بهشون بگو طعم   از

 بچشند .  یرو مدت  دیسالها بجون خر نیرو که صالح تو ا  یصبرتلخ  اون

 

 گه واقعا دوستم دارن اجازه بدن خودم انتخاب کنم .ا 

 

 

 شد ......  سکوت

 

 

 

 اومد .  ینم یعل یصدا

 

 الو ..... گفتم

 بغض گفت ....  با

 

 انتخاب بشم ؟؟؟؟؟؟ دیچطور با من
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 کنه...... یمگه آدم قلبش رو انتخاب م  ونهی، مسخره نشو د دمیخند

  

 . یتو ازم دلسرد شده باش  نکهیا مگه

 ........ یکه جانم باشد و عل وگرنه

 

 تو!!!! اهیباشد و نگاه چشمان س روحم

 

 

 .....  اینفس لع  

 هم سکوت شد .  باز

 

 دکتر !!!!! یآقا یدیشن گفتم

 

 

 داد  و دلم آشفته تر شد  رونی ب نیسنگ   نفسهاشو

 

 .... دیخند
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 نکن    یبسه کار ایلع

 

 

 .....یو تا دم اون خونه بدوم تا بهت برسم نکن جان عل  طیاالن برم  دنبال بل نیهم 

 

  

 

 

 ....  دمیخند

 

 اعتراف کنم . یش  یآخه خودت باعث م خوب

 

 

 .....  دمیفهم

 بخدا    دمیفهم

 تماس ما ....  انیشد پا تشیرضا یخنده  و
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 پشت سرم احساس کردم.  یا هیرو که گذاشتم سا یگوش

 

  

 سمت پشت .....  دیاراده چرخ یسرم ب  یفور

 

 پدر از جا بلند شدم   دنیو با د  

 باشه  دهیحرفهامو شن  نکهیلحظه شرم ا هی

 هامو سرخ کرد .  گونه

 

 سالم کردم و دوباره نا خود آگاه نگاهم به نگاهش گره خورد. ری بز سر

 

 لبهاش نشسته بود .  یمحو برو یلبخند

 کرد   یم ییبرام نا آشنا که

 مرد بد اخالق و خنده !!!!!! نیا

 

 

حرفهام    یاومده باشه، دنبال کار رونیجا خوش کرده بود و انگار که از اتاقش ب  یدستش کتاب  تو
 توجهش رو جلب کرده بود .
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 گفتم ؛ آروم

 مشغول کردم. یاد یتلفن رو ز د یببخش

 من مزاحم شدم ...... ییجا دیریتماس بگ دیخواست یم 

 

که تو دستم جا  ی نگران و سر پا با انگشتان دستم افتاده بودم به جان دستمالدر همون حالت  هنوز
 خوش کرده بود 

 

 چشمانش توقف کرد    یو برو  دیسرم چرخ و

 پر رنگ تر شد  لبخندش

  کمیآروم نزد یگذاشت و با قدمها زیم  یچشم برداشت و کتاب رو برو یمطالعه اش رو از رو نکیع
 شد

 

 د  من و او بو یقدم فاصله  هی

  یگذاشته بودم باال نم  هیما یعل یپشت خط برا شیکه چند لحظه پ ییاز خجالت قربون صدقه ا سرم
 اومد

 

  د یچانه ام برد و سرم رو باال کش ری رو ز دستش

 .....دیگرمش تو صورتم دو ینفسها
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 چند وقت که به اصطالح پدرم شده بود. نیا تو

 

 ساده بود  ییبردم تا اون وقتها که عمو ی ازش حساب م شتریب

 

 کرد  یم  ییداشت ازم بازجو قی عم اهشیس چشمان

   ایطلسم و هی مثل

 !!!!! یقو ییجادو

 

 گفت   آروم

 ..... نمشیبب  ادی ب یکن  یدامادم رو دعوت نم چرا

 

 به توپ گرد شد   یبه اندازه  چشمانم

 حرفش..... از

  

 باشم سخت بود.  دهیدرست شن نکهیا باور

 

 و سر در گم باشن تکون دادم تا حرفش رو بفهمم  جیکه گ یرو مثل کسان سرم

 گفتم   دهیبر دهیبر
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 ....د.....مادا

 

 کنه .... غی خواست ازم در یرو امشب نم  لبخندش

 ....  یدیممنونم که صدامو شن ایخدا

 

 

 تکون داد د ییرو بعالمت تا  سرش

 ..... آره

 

 نه ؟؟؟؟؟  ایگوهر رو داره  نیارزش ا نمیخوام بب  یم  ادیب بگو

 

 و با ذوق گفتم:   دمیکش یخفه ا  غیج

 

 ....ب اون که از خداشه ........خوووو

 گفتم که شما.....   اما

 که شما .....  یعنی

 

 انداخت.  نییرو  پا  سرش
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 ...... دیحرفم پر تو

 

 

 ....  شیو ببره سر خونه زندگ رهیبود ، دست دخترم رو بگ دمییهم  اگه مورد تا نمش، یخوام هم بب یم

 

 ، با دهان باز نگاهش کردم. دیلبهام خشک یبا حرفش خنده برو ناگهان

  

 بطرف اتاقش براه افتاد یا  گهیحرف د چیه بدون

 

 تند تر شروع کرد به زدن ..... قلبم

 

 خواست.  یرو نم  یعل دارید

  

 بهانه بود که ازشرم خالص شه   نهایا

 

 خواست که منو با خودش ببره تا مزاحم نباشم.   یرو م یعل

  

 رو که پشت سرش بست   در

 ......شکستم
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 و تا مغز ستخوانم رو نشانه گرفت......   دنیمتصل ،از پشتم شروع کرد به دو یدرد هی

 چشم لرزانم پر شد از اشک و بغض ...... ی گوشه

 لبها گذاشتم تا صدامو نشنوه ..... یشدم، دستم رو  برو خم

 

 ...... دیو چرخ   دیفکرم چرخ تو

 

 کنم ....  اهشیگشتم تا نثار اون دل س   یدنبال کلمه م داشتم

 

 رحم .... یب

 

 .... سنگدل

 احساس   یب

 

 

 ی نی ب  یدخترت هستم ،لعنت به تو که منو نم من

 

 تو   یبه اون چشمان مظلوم نما لعنت

 منو...... نی بب
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 که به خاطر تو   نی بب

 گذاشتم. زهایچ یل یخ  یرو پا

  

 ......  ارمی بدستت ب تا

 مرهم قلب خسته و شکسته ات باشم   تا

 ....ای منم لع نیانصاف ا یب

 

   یپسرت اعتراف کرد ش ی که خودت پ همون

 ....... یتموم وجود بودنش رو روزها و شبها آرزو کرد با

 شده  یچ االن

 چرا؟؟؟ یکن ینگاهم نم چرا

 خودم یکه اومدم با پا من

 

 ....دیدونم چقدر طول کش ینم

  

فرستادم   رونی و پشت هم با اشک ب  یکی  یکیتک مبل کنار حال نشستم و عقده هامو  یاونقدر برو 
 که همون جا خوابم برد 
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 شد،   دهیگونه ام کش یرد بروس یدست

 باز کردم .  چشم

 

 

 بود با همون لبخند مهربون ......  اریسام

 

 بار پلک خسته و پف کرده ام رو باز و بسته کردم تا خواب ازش جدا شه چند

 

 شب بود . مهیساعت افتاد ن یبرو نگاهم

 

 

 

 جا بلند شدم .  از

 و  کنارم نشست ... اومد

 ؟؟؟  یخوب -

 

 ..... یخانم یدیخواب   نجایا چرا
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 زدم ،  یتلخند

 .د یرو فهم  زیهمه چ اون

 

 

 اتاق بابا ثابت موند. یبه در بسته  نگاهش

  

 گوشم کرد و گفت   کیرو نزد  سرش

 مثل گردو شده  هینازت از گر یگفته که چشمها یزیچ  بابا

 

 خواست ناراحت بشه ...... یانداختم، دلم نم نیی رو پا سرم

 

.. 

 .... رونیشب با نامزدش ستاره شام رفته بود باز مدتها  ام بعد

 

 سوخت. یهاش م ییتنها یبرا دلم

 

  

 رو تجربه کرده بود.  یبه جبر زمانه سرنوشت تلخ اون
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  یم یرو داشت به سمت نابود میکردم و زندگ  یداشتم مز مزه اش م یمدت کوتاه  یکه من ط یزیچ
 برد. 

 

 بود   دهیبار غم رو بدوش کش  نیسالها ا اون

  

 

 افسرده و کج خلق ...... یپدر

 

 غمزده و شکست خورده...... یمادر

 

 کردم .....  نگاهش

 

 شده بود  قیصورتم دق تو

 شد.  یتر م  ینشست جذاب تر و خواستن  یگرد غم بروش م ی وقت صورتش

  

 لبها نشوندم .  یبه زور رو یلبخند

 

 جا خوابم برد .   نی؛ هم یدونم ک  ینشده  نم  یزینه چ-
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 گم....  یدارم دروغ م دیکنم فهم فکر

 

 شد ....  یمشغول باز  نشیماش چیانداخت، متفکر  با سو نییرو پا  سرش

 

 شد .  یحال و هوا خارج م  نیاز ا دیبا

 

 کردم .  یم یکار دیبا

 

 شکست   یگردش عاشقانه دلش م هیبعد از   دینبا

 

 .. حواسم هستا... یو گفتم ه  دمیبازوش کوب به

 گردش ...... یرو برد   خانمت

 ؟؟؟  یچ  یآبج پس

 

 کردم و گفتم :   زیچشمهامو ر یبا بدجنس  بعد

 من خواهر شوهرما،  یسالمت نا

 وسط بدوونم    نیا یموش هی دیبا 

 نه ؟؟؟؟ مگه
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 مونده بود . رهی خ  چشیزد و باز هم به سو یلبخند

 

 براش غش رفت .... دلم

 

 

 داشت   یماجرا هر بد  نیا تموم

 برادر بود . هیشدن  دا یپ تشیخاص ن یبهتر

 

 ....  هی مرد واقع هیآوردم که   یم مانیگاه که هر روز از روز قبل تر ا هیتک هی

گاه  هیتک هیو اون برات بشه   یکن یمردونه اش  خال  یشونه ها  یتموم دردهاتو رو یتون  یکه م یکس
 محکم .....

 

 

 دم یرو دور گردنش محکم کردم و گونه اش رو بوس  دستم

 گردش هان؟؟؟؟  ی بر  یمنو م یک  ینگفت

 

 کرد و با غصه گفت؛   نگاهم

 ؟؟؟؟ یخورد یزیچ
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 افتاد ...... ادمی

 خورده بودم ، نه به پدر......   یزیخودم چ نه

 

 داده بودم .  یزیکرد، چ  یمرتب و سر ساعت دارو مصرف م دیکه با 

 

 بهم فشردم و گفتم   رو با استرس لبم

 ..... ایخدا یوا

 . دمیبابا و از جا پر  یداروها

 

 

 سر ساعت غذا بخوره.....  دیخرابم باعث شده بود ،بکل فراموش کنم که با حال

 

 رفتارم نگاه کرد و گفت خوب حاال هول نشو ..... به

 

 

 جا بلند شد و گفت   از

 بابا هم ببرم....  یبرا میگرم کن ،باهم بخور یزیچ هی
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 رفتم نگاهم رو دوباره به ساعت انداختم   یکه سمت آشپز خونه م هنونطور

 شب بود ..... دوازده

 

 

 که من باشم .  یکردم و گفتم  پرستار یوار برگشتم و تو صورتش خنده ا مسخره

 

 بابا رو تنها نگذار برام ....  گهید

 

 

 .... چارهیشه ب یتلف م  یگرسنگ از

 

 کنه ... ضی ، بطرف اتاقش رفت تا لباسش روتعو دیخند

 

 

 .  ختیحرفش افتادم و فکرم بهم ر ادیکردم  یغذا رو روشن م ر یکه داشتم ز همونطور

 نبود.  رونی خوره، مگه شام با ستاره ب یگفت که با من غذا م چرا
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 افتاده ؟؟؟  یاتفاق یعنی

 

 

 آشوب شد.... دلم

  

 کرد .  یرهام نم  گهیافتاد د یبه جونم م  یفکر یوقت

 

 اتاقش،   یدر بسته  یبرو  دیچرخ نگاهم

 . دمیرو چ زی م یفکر نداشتم، پس فور یبرا وقت

 

 

اگه خواب هم  یگذاشتم حت ینی رو مرتب کردم و داروها رو هم داخل س  شیغذا ین یبابا هم س یبرا 
 کنم .... یم دارش یباشه ب 

 

 خورد  یقلبش رو م  یشب داروها دیبا

 

 کرد،   یکه دستهاشو با حوله خشک م یدر حال اریسام

 در اتاق پدر رفت. بطرف
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 و وارد شد   د،یو آروم چند تقه بدر کوب 

 وارد اتاق شدم..... نیسنگ  ین یسرش با س پشت

 

 

 روبه روم ....  یصحنه  دنیباد

 . ستادم یا ری و متح  ثابت

 

  

 رفتم ....  ینم کاش

 برگردم ...  کاش

 

 

 !!! نهی سنگ ینیس

 ؟؟؟  ایشترآینه قلبم ب 

 

 نه درد داره ریت

 

 باز گذاشته بود ....  مهین  یکتاب   یمطالعه سرش رو  رو زیم یبرو  بابا
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 رو صورت خودش پوشانده بود  قرار داشت  شترشیب ی مهیکه ن  یوسط کتاب ، عکس 

 

 رنگ مادر رو شناختم ..... یعکس چشمان عسل مهین از

 

 کرد .  یصورت پدرنگاه م  یبرو رهی،که خ اری سام یدرد ناک و عصب  ینفسها یصدا و

 

 شرم ....  حس

 

 . میجوان و مادرش بود نیا یمن و مادرم کابوس شب و روزها  نکهیا حس

 

 

 به جانم انداخت . رعشه

 

حال و روز    نینفرتش از ا یداغ  که حاضر  بودم قسم بخورم ی گره کرده و پر خشمش و نگاه مشت
 تونست قلبها بسوزونه و نابود کنه  یبابا م 

 

 رفتن داشتم ، نه طاقت ماندن.....  رونی ب یرو نه
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 !!!!!ایخدا

 نشد .  رانیو کهنه چه خانه ها و یمیعشق قد نیبه چوب ا 

 

 پدر ؟؟؟  چرا

 ....یکن یتمومش نم چرا

  

 ..یادامه اش رو گره نزد یمهر چیات بود که به ه یکالف سر در گم زندگ یکجا نیا

 

  

 تکه عکس؟؟؟؟  هیاز  ییخوا یچه م ماری قلب و روح ب نیا با

 

 کرد ....  مالحظه

 ... ییآقا

  

 !!!!!دیشا

 حتما که  من بودم   نه

 کردم . ینم نطوریهام ا یمسبب تموم بدبخت  با
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 داد و  رونی ب  قیعم  ینفس

 سمت من .....  برگشت

 

  دیام رو که د  دهیترس نگاه

 رو از تو دستهام گرفت و گفت:    ینیزد ، س  یاجبار یلبخند

 .....یشد خسته

 

 شدم .... رهیخ  نیزده بزم   خجالت

 

خورده بود رو    یشکست عاطف یدرشت پر غرور رو که مادرش در زندگ  ی له یاون دو ت دنید یرو
 نداشتم....

  

 دادم ... یجوان حق م نیبه ا شهی من امشب و هم حاال

 

 داشته باشه . ی و زمونه دل پر ایدن از

 

 رو به نگاهش دوختم ، آروم گفتم؛   نگاهم

 .... ستمیبرو خسته ن تو
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 خودت غذا بکش   یبرا

 ام ی تا ب 

 

 فکر کرد و آرومتر شد . کمی

 :  گفت 

 .... یرگردمونم ،تا ب  یم منتظرت

 

 .  نهیب  ینم یبی ها آس زی چ نیما بخاطر ا یرابطه  یعنی نیا 

 

 

 بهتر شد ...   کمینگاهش هم  رنگ

 

 ،  د یکش یرو به شوخ  لپم

 رفت.... رونیاتاق ب  از

 

 گذاشتم. زی م یرو برو  ینیو س ستادمیسرش ا یباال

  

 

 موند ....  رهی صورتش خ یرد اشک خشک شده   یبرو نگاهم
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 مادر تو عکس ... یبایپس از اون به چشمان ز و

 

 حرف بابا رحمان افتادم    ادیگرفت ،  دلم

 ام "  انهیمژگانش چه کرد با آش ریکه ت  یدان ی"و تو چه م

 

 ...  دمیدستش کش ری رو آروم از ز کتاب

 

 خلوت کرده بود ...... دشیخواند ، با خورش یم  فروغ

 

 افتاده بودند ،   زیم  یباز برو مهی در نافتاد که با ییداروها یمن چشمم برو و

 فرو داده بود...... یشکم خال  با

 رو سخت در آغوش بکشم تا تموم غمهام شسته بشه .... مارشیخواست اونقدر تن ب یم دلم

 به تو روزگار ...  لعنت

 لعنت 

 

 ثابت موند ....  یعکس  یبرو نگاهم

 ...  دینفسم بر و
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  ی با  لباس محل  یدختر

 دلبرانه بود.. یها نی اون پر از چ نییکه پا  یو شلوارصورت یگل گل  راهنیپ

 

  

 شونه ها ...  یشده برو سیگ یمعصوم و خندان  با اون دو بافت مو یصورت و

 

   دیدر خشانتر از نور خورش  یچشمان  و

 ....  زیو وسوسه بر انگ  ییطال

 

  یسوزوند و اگه کارش به قرص و دارو نم  یهر شب و روز دل پدر رو از ته م ی زبان  یبا زبان ب  عکس
 تعجب بود  یجا دیکش

 

 مادر گذاشتم   یصورت جوان  یبرو لب

 .....شیاون دلشورها  یبرا دلم

  

 وقتش، ضعف رفت  یوقت و ب  یبغل ها یبرا

 تنگته مادر ... دلم
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 گذاشتم. یگری کتاب  د یرو ال  عکس

 زدم ...شونه اش   یآروم برو 

 

 

 بابا  -

 لطفا !!! دیش داریب  بابا

 

 غذا ینی س دنیبطرفم و با د دیسرش چرخ  یتکان خورد ؛ خسته به اطراف نگاه کرد و فور یکم

 خودش اومد.  به

 

 رنگ و رخش کرد ، گفت   یمهمون صورت ب یلبخند

 

 .... ستمیگرسنه ن ممنون

رو بر داشتم و کتلت رو توش جا دادم و   یاون نشستم و تکه نان  ی، برو دمیکنار تخت رو کش  یصندل
 بطرف صورتش گرفتم .

 

 دستم  ثابت موند  یکرد و بعد نگاهش برو نگاهم

 گفتم   تی جد با
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 لطفا.....  دیبخور

 

 حوصله بودم .  یکرد ، من ب یم یلحباز هنوزم

 

 دوباره گفتم :  یجد یصورت  با

 

 هم گرسنه هستم ... امشب

 

 خسته ام  هم

 کردم ... هیساعتها گر چون

 

 .  میدر منتظر منه که با هم شام بخور نیا رونی ب یکس هم

 

 گردم   یحرف گرسنه به اتاقم برم ی ب  یاگه شما نخور اما

 با شماست  میتصم

 

 تعجب به حرکاتم چشم دوخت ،   با

 زد و نان رو از دستم گرفت .  ی لبخند یا هیاز ثان بعد
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 شروع کرد به خوردن .... و

 

 

 کوچک همراهش شدم .... یمعذب نباشه با لقمه ها نکهیا یکنارش نشستم ، خودم هم برا منتظر

 

 داروهاش رو دادم   نکهیاز ا بعد

 شدم....    یرو برداشتم و بطرف در راه  ینیس

  برگشتم،

 ... دی بمون ردایب  قهیدق ستی ب یلطفا به اندازه   بابا

 

 خوام براتون گل گاو زبون دم کنم . یم

 

کرد و با لذت    میچانه تنظ ری سمت من و دستش رو بز د ینشسته بود چرخ یصندل یکه برو همونطور
 نگاهم شد و گفت   ی رهیخ

  چشم

 دکتر  خانم

 

  میهم نشسته بود یرو روبه

 فکر بود   تو
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 کرد جرات حرف زدن نداشتم  یم  یغذا باز با

 و مادرم   من

 م یبود شیتموم داشته و نداشته ها یبال

 

 زدم   ایبه در دل

 با خانمت غذا بهت مزه نکرد  -

 داماد !!! آقا

 موند....  رهی چشمانم خ  یبلند کرد و نگاه سردش برو سر

 پاچه گفتم...   دست

 خوام!!!   یم معذرت

 

 دن .....رو تکون داد ، شروع کرد به حرف ز  سرش

 کرد  هیمردونه اش رو  تخل  یبار شونه ا و

 

 وسط دو تا تپه بود   بایز  ییروستا

 

   ریبه کو  یکی وجود نزد با

 سبز و خوش آب و هوا بود  سر

 آب   کیکوچ یکنار برکه ها یدرختا
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 آسمون بود  ی  نهیس یدیآفتاب سوخته که دلهاشون  به  سپ یو مردم یخاک  نیزم

 ....ای ر یو ب  صاف

 

   میکرد یم  یدر مانگاه و خونه رو هر روز باز نیب  ریمس

 من تنها بود   مثل

 

 هم بد قلق یتر از من و کم   طونیش

 

 زدم   یتو دستم گره م دستهاشو

 ورجه ووورجه نکنه    نقدریا تا

 بودند و    یخوردن زخم  نیو زم  یطونیدر اثر ش شهیهم  پاهاش

 دست بر دار نبود  اون

 

 گذاشت .... یمگه م یاز مدرسه ستاره رو سالم نگه دارم ول بهم سپرده بود تا برگشتنش خاله

 !!!! شدیم مگه

 ما بود. یکودکانه  یباز یجا اطشیمانگاه و ح در

 

 تا ظهر مهمون خاله بودم  صبح

 مادر ....  یم یما بودند و دوست صم  یخونه  واریبه د واری مهربون د ی هیهمسا
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 شد ...  یداد وقت رفتن به مدرسه م یرو که به من و ستاره م ناها

 

 بود. معلم

  

 مهربون .... و

 

کرد   یالزم رو م  یاومد ، وسط راه سفارشها یراه همرامون م ی هیکرد و تا نم  یرو مرتب م  لباسهامون
. 

 

   یجان دستش رو ول نکن   اریسام

 دختره سر تقه .....  نیا

 

 مادر !!!؟؟؟ ادیسرش ن  ییبال

 دنبالش  امیم گهیسه ساعت د دو

 

 شد .  یما که جدا م از

  

 شدم بزرگترش ... یم  من
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 رفت   یو داد  از دستم در م غی شد و با ج  یداشتم ،تا کالفه م یاونقدر نگه م دستهاشو

 کردم   یسال از من کوچکتر بود و من فکر م سه

 و بزرگم !!! عاقل

 

 کردم ....  یرپد  شیام رو برا یمن به اون  که دوران کودک و

 نخوره    نیبودم، تا زم  مواظب

 گم نشه رو عاشقانه دل بستم 

 

 ما رو داشت   یاتاق کارش هوا کیکوچ یاز پنجره   شهیهم مادر

 شد   یکه م غروب

 اومد   یستاره بدنبالش م  مادر

 رو ازم دور کنه ..   کیخواست اون عروسک کوچ  یم یوقت

  نمش ی تا فردا که بب قلبم

 گرفت  یم

 

 کرد ... یم یقرار یب
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 من و مادرم بود ی وابسطه

داد که چند   یدوستش قول م نیگرفت و به بهتر یشد ، مادرم بغلش م یوقتها هم موفق م  شتریب و
 خونه   ارهیساعت بعد خودش اونو م

 

 و گذشت    گذشتزمان

 ما عوض شد .  یو رخ زندگ  رنگ

 

صدها   ونی اش  م یصحاف کیکوچ یوقتها خودش رو تو مغازه  شتریاومد و ب یکمتر به خونه م  بابا
 کرد  یم  یکتاب و قلمدان زندان 

 

 گذاشته بودم  ی وقتها تازه پا به دوران نوجوان اون

 کردم   یرو درک م زهای چ یلیخ گهید

 کودکانه تموم شده بود   یها یباز

 هام تو صحرا نبود   دنیدو یو هم پا یستاره هم باز گهید

 شده بود   یخانم 

 رفت و من ..... یزد وبه مدرسه م یم مقنعه

 

 چشمان پر غم پدر و مادر ....  ونی هام م  یدلخوش تموم

 ....  رشونیسرو ته و دلگ یب  یزندگ  و
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 خونه شون شده بود    یبزرگ و سلطنت اط یستاره از لب پشت بوم تو ح  یدزدک دارید

 !!! نی و هم نیهم

 

 گرفتم یکوچکش رو بدون دغدغه م یکردم ، دستها یم ی باز یروز هیکه  ییجا

 

 رو هم نداشتم   دنشید یحاال با بزرگ شدنم اجازه  و

  دنشید یزنگ مدرسه و اومدنش به خونه و انتظارم برا انیپر گل و پا  اطی و اون ح وارید اون

 شده بود  امیدن همه

 

 !!!!  ر یده بود ، سخت گ یبزرگ ستاره کد خدا پدر

 

 مستکبر آب بخوره  رمردیاون پ یاز خاندانش اجازه نداشت، بدون اجازه   یکس

 

 کرد   یم  یستاره تنها پسرش بود و با اونها زندگ پدر

 

 و آمد ستاره محدود بود   رفت

 

 بود  ی پسر یتنها نوه  چون

 شد   یکرده پدر بزرگ محسوب م زیعز
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 مثل اون  ی دونستم دل بستن به دختر یمن خوب م و

 از مرز شجاعته گذشتن

 

 بابا و مامان  یسرد و بدون عاطفه  یزندگ

 هم  درست کرده بودند . یبرا  یکه با لجباز  ییدور و

 

 رو به روح من وارد کرد....   بیآس نیاول

 

 کجاست   یو بد یخوب  نی دونست مرز ب  یشدم که نم یبه کس  لیتبد

 و

 

 گرفت   یمادر انتقال  نکهیا تا

  و

   یطوالن یشد به جرو بحث ها لیاونها تبد یلجباز بالخره

 بود  شرفتیکند و مادر بدنبال پ یو روستا نم  ریدل از کو پدر

 

 بودم  مییتار و تنها یشبها  یستاره  یمن فقط و فقط نگران دور و

 

   یاون نگاه آسمان دنید بدون
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 دادم  یادامه م چطور

 که نه... سخت

 درد که نه.... 

 . میمرگ داشت برا 

 

  می سر ته پا گذاشت یو به تهران ب میکوچ کرد  ما

شد که   یگرفتنم انیمامان و بابا بعد از گذشت چند سال به هدف خورد و پا یآخر زندگ  ریکه ت  ییجا
 بشه !!!

 رسه....  یشه اجبار مسخره بنظرم  ینم  یوقت

 سرنوشت با  یبجنگ ییاست که بخوا احمقانه

 

کرد، که تاب کم  یبا کار سر گرم م   شتریو ب شتریسخت مشغول کار شد و هر روز خودش رو ب  مادر
 ..... ارهی پدر رو ب یها یمحل

 خواست   یم

 ...ارهیرو که از پدر نگرفته بود از کارش بدست ب   یو عشق مهر

  

 کنه  یمحبت و عشق رو پر نم یجا یزیچ  چیافسوس که  ه یول

 

 من ..... و

 کس ....   یتنها و ب منه



 د ینبض راه خورش

1195 
 

 

 

 .  دمیکش یاون صورت ماه رو بدوش م یرو  دارید حسرت

 

 یستاره داشت و گاه یبود که مامان از خونه   یشماره تلفن  یدوران جوان  لیام اوا یدلخوش  تنها
 کرد  یاوقات با دوست مهربونش مادر ستاره .... درد و دل م

 

 زدم تا صداشو بشنوم   یم زنگ

 داشت   ینفسهاش پشت تلفن سر پا نگهم م یصدا  نیهم و

 تاب  یسخت بود و من ب  یول

 

 بزرگ شدم   من

   دمیکش قد

 ناتوان تر از ناتوان شد  پدر

 طالقش بود   یبدنبال کارها مادرخسته

 بودم    یعصب

   دمیکوب یم واریوقتها بدر و د شتریب

 آشفته بود   دلم

 آهنگ رفتن کرد  مادر
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  ستادن یهم بود و تموم تالش من سر پا ا دنی تالش اون دو ند تموم

 

 شکنجه و عذاب  یروزها

 

 رفتن...  وقت

 بجز رفتن نداره ...  یزن شکسته دل ،راه نیا دم یاونقدر تنگ بغلم کرد و زار زد که فهم 

 

 کرد که بزارم بره   یم خواهش

 خرد    نیاز ا شتریب که

 ..... نشه

 

 تموم آرزوهام یروب دیکش یان یطالق خط پا مهر

 

 لرزش انگشتهاشو حس کردم   دیداستان که رس ینجایا به

 بود  دهیکه کش یمادر یو ب  ییتنها یگرفت برا دلم

 بهم فشرد   لب

 زه یچشمان خواهرش فرو بر یخواست روبه رو  ینم دلش
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 . دیلرزیم  بشی غر یکه تو دستش بود هم همراه با استرسها یآب وانیل

 

 انداخت و   ری بز سر

 کرد.  سکوت

  

و انگشتان سرد  دمیکش رونی رو از تو دستهاش ب وانیکنارش نشستم ، ل  یصندل  یجا بلند شدم ، رو از
 و لرزانش رو تو مشت کوچکم پنهون کردم . 

 

 سرش بردم ، گفتم:  کیرو نزد سرم

  

 .....  اریرو سام  نی بار سنگ  نیا نییپا بزار

 موند .  رهیچشمانم خ  یبلند کرد و نگاه اشکبارش برو سر

 

 حرفهام  سر تکون دادم، دییتا  یمردمک چشمش ثابت موند ،برا لرزش

 ، ادامه دادم  نانیاطم با

 .... تو

 

 .... من

 . میشد بیو غر  بیعج یرابطه  هی  ی چهیدو مون باز هر
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 مقصره ... یو چ یدونم ک  ینم

 

 . دیکار کش ینجا یبه ا زانمونی عز یزندگ  یشد قصه  یچ و

  

 دونم که ما با هم  یخوب م نویا اما

 

 

 

 . میبه  روبه رو نگاه کن  دیاراده و قدرت با با

  

 رو محکم تر فشردم که باعث شد دوباره نگاهم کنه   دستش

 صالبت گفتم   با

 .. آره

 وتو...  من

 

  

 .  میما بش 
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 ، بشم پناهت.......  یوقت از غم روز گار کمر خم کرد هر

 لرزون و در مونده ام ....  یگاه دستها هیتک  یوقت شکستم،  بش هر

 

 دونم. یرو م نیهم من

  

با تموم قوا و   دیراه رو با یکرده که ادامه  ریتغ  میتو زندگ ییزهایچ هی گهیرو درک کردم ،که د نیهم
 بدون ترس بسازم  

 ؟؟؟  اریسام یبامن

 

 صدام باعث شد رنگ نگاهش عوض بشه   تحکم

 رو قورت داد و  بغضش

 گفت 

 

 توام ......  با

 

تو بغل بابا و نگاه مهربونت   ید یقرار دو یب  یلیفارغ التحص یبار تو لباس برازنده  نیکه اول  یروز از
 بروم افتاد.
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 داشته باشم .  یخواهر  نیخواست همچ  دلم

 

 رو داره .... ییآدم چقدر توان تنها هیمگه  آخه

 

 .... نیزم  یافتیکه ن  رهیدستهاتو بگ یهم خون خودت طور یک ی یدوست دار یاریکم م ییوقتا هی

  

 محبتت کرده.  ریچند روز عجب غرور زنانه ات منو پاگ نیبخدا ا که

 

 و ادامه داد......... میتو هم قفل کرد دستهامونو

 

   ارشیبرگشت به د مامان

 شده آرامش روح و جسم زخم خورده مامان ... هیاالن چند سال  کرمانشاه

 و با لبخند گفتم  دمیحرفش پر وسط

   نمیکرمانشاه رو هم بب  کیزادگاه مادرت و از نزد دنید میسر بر هیواجب شد  پس

 

 زد و گفت   یلبخند

 برمت   یروچشمهامم م یدوست داشته باش  اگه

 

 تازه گرفته باشه  که جون  انگار
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 تازه کرد و گفت    ینفس

 به درسم بدم تا از قافله عقب نمونم   شتریکردم حواسم رو ب یرو روال افتاد و من سع یزندگ کمی

افتاده  ری که توش گ یمسخره ا  یزندگ خودیبد و ب  یخواستم از دردسر فکرها  یم نکاریبا ا  دمیشا ای
 کنم  دایبودم نجات پ

 

 اول دانشگاه بودم . سال

 

 قرار داد. ری رو تحت تاث  میزندگ یخبر خوش  که

 

 .  میداشت یتلفن  یرابطه   یبود من و ستاره با هم پنهون یمدت چند

 

 تونه ادامه بده ..... یزده بودم که اون هم بدون من نم حدس

 

 زدم ، وبدون ترس حرف دلم رو زدم.  ایتماسم دل به در  نیمطمئن نبودم ،در آخر اما

 

 

 و انگار که ستاره  منتظر قدم جلو گذاشتنم بود،  

 به دلم داد . دل
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 وجود داشت     میکه تو زندگ   ییتموم غمها ونیم

 بابا   یهام بابت رنج روح  یدل نگران و

که  یو آرام بخش ستاره پشت خط تلفن ، و ذوق حرف زدم با کس فیلط  یشد صدا   میدلخوش تنها
 گذشت  کشیکوچ یدستها  ونی م میتموم دوران کودک

 

 بار در خونه ام رو زد .  هیفقط  شانس

 

 تو کنکور قبول شد. شیپ سال

  

 تالشش رو کرد که  تهران قبول بشه و موفق هم شد . تموم

 

 

 بود.  نیهم میهام گذاشت و اگه غلو نکرده باشم تنها اتفاق خوب  زندگ یی پا به شهر تنها ستاره

 

 

 

   اریسام

 

 ذوق نگاهم کرد و گفت؛   با
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 کنه .  یم  یخوابگاه زندگ تو

 

 

 ... یخواستگار یمامان دستم رو گرفت و برد خونه شون برا شی ماه پ شش

 

 از مادر نداشتم و خبر از دل عاشق من و ستاره داشت   یپنهان  زیچ چون

و من و مامان و بابا   ری امر خ یرو به مادر ستاره گفت و اجازه خواست برا  قتیو حق اوردین  طاقت
 م یپدر بزرگ ستاره شد یو خونه  زدی یراه

 

 و مادرش کامال موافق بودند. پدر

 ....  از بابا و مامان براشون وجود داشت یچون شناخت کاف  

 

 پام انداخت.   یسنگ رو جلو نیاما پدر بزرگ متکبر و مغرورش اول  و

 

 اندازه  یو خش دارش لرزه به تنم م  ریپ  یصدا هنوزم

 پدر ومادرش خورده باشه   یشونیپ  یکه ُمهر طالق   برو  ی"مرد

 عادت"  هی شهیبراش م یمهر یو ب  ییجدا
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   ختنیحرفش مامان و بابا بهم ر با

 و مادر ستاره از شرم حرفش سرخ شدند و  پدر

 . ختمی مثل هر بار فرو ر من

 

تلخ  یسر نوشت و گذشته  نیبشورم، باز ا  مویتا االن زندگ یخواستم در کنار ستاره غمها یکه م حاال
 دامنم رو گرفت.

 

 م .نجات یخورد، که پدر ستاره شد فرشته  ی داشت بهم م مجلس

 

 

 فکر ...... ی،برا می که مهلت بد خواست

 بود دخترش هم مهر من رو به دل داره..... دهیفهم  انگار

 

نرم کنند و به ما  یرو کم   یخدا بود که پدر و مادرش بالخره موفق شدند پدر بزرگ عصبان خواست
 م یپا جلو بگذار ینامزد هیانجام مراسم اول یاجازه دادندبرا

 

 .  میبهم محرم شد ما

  یعروس هیکنم تا بتونم   شتریپس اندازم رو ب  یتا ستاره درسش رو تموم کنه ، تا اون موقع من هم کم 
 رم یدر خور ستاره بگ یآبرومند
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 آروم کرد و ادامه داد : یا خنده

 

پس انداز داشته   یلینداره که بتونه خ یریاونقدرها هم در آمد چشمگ یدولت برستانید هی ری دب خوب
 باشه. 

 

 درسم رو هم تو دانشگاه رها نکردم.  همچنان

 . ارم ی دانشگاه رو بدست ب یاستاد  یموفق بشم ، تا  درجه  یروز هی دیتا شا 

  

 

 خونه ندارم .  مشکل

 

 ...  دهیخونه خر هیکژال تموم پس اندازش رو تو تهران  برام  مامان

 

 

 

خونه کنار    نیگه بعد از ازدواج هم یر بابا بدجور به دل ستاره افتاده ، همش بهم مشانس خوبم مه از
 .میکن  یبابا زندگ

 

 

 تا اموراتمون بگذره میبد  هیرو کرا دهیرو که مامان برام خر یو خونه ا 
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 رو دوباره از آب سرد پر کردم و دستش دادم و گفتم  وانیل

 گه  یم  یپس غم تو نگاه امشبت چ خوب

   زمیهمش خوبه عز یگفت هنکیا

 کوتاه گفت   یکرد و با آه نگاهم

  میکن  دشیما تموم شده و ازش خواستم تمد تی محرم ی غهیص موعد

  امشب

 برداشت و گفت که  یناسازگار سر

  میصبر کن   کمی دیبا

 وصلت بهم بخوره  نیا دیکرده که با شهیچند وقت خون پدر و مادرش رو تو ش  نیبزرگش تو ا پدر

 

 ....دیتو صداش لرز یاز غصه  پشتم

  

 ....نهی جاش بش یبه بعد غم تموم بشه و شاد ییجا هی؛کاش  از  ایخدا

 

 ادامه داد: دوباره

 

 هم بحث مون شد .  با
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 برگشت خوابگاه ،و تنهام گذاشت.   یهم با دلخور آخرش

  

 و تو صورتم نگاه کرد  برگشت

   ایلع-

 جانم  -

 

 یا دهیاما فا میاوقات زودتر به مقصد برس یکه گاه می دار یکه برم یهر قدم  یتو زندگچرا  یدونیم
 زنه؟؟؟؟  ینداره و جبر روزگار پسمون م

  

 !!! دم یکه هنوزم نفهم  من

 

 و گفتم :  دمیکش یآه

 ....  شهیم درست

 

  اشیبراش همه دن  ایتو دن یمرد چ یکنه جز تو  ه نیقیاونقدر محکم کن و پشتش بمون که  قدمهاتو
 .... شهینم

 جا بلند شد و  از

 موهام گذاشت ، گفت   یرو برو دستش

 ؟؟؟؟؟  یچ تو

 ؟؟؟ یقدم محکم کرد یبه عل  دنیرس یهم برا تو
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 نثارش کردم و گفتم:  یچشمک

  

 قبولش کنه ..... یشد ،به داماد یاون بود که از هفت خان رستم گذشت تا بابا حسام راض  نه

 

 لحظه با گفتن اسمش لب هر دومون جمع شد. هی

  

 پروند  یرو م اریسام یها یمرد تموم خوش  نیا نام

 

 در آشپز خونه قدم برداشت و گفت   بطرف

 ات هستن . ندهیکه همه نگران آ یزیعز اونقدر

 

 خانما .  خانم،

 گفتم  یبلند یحال بود که با صدا  تو

 ؟؟.  نمشیبب  میبر یک  ینگفت

 

 محروم شدم   دارشیمبل لم داد و با خنده گفت فعال که خودم هم از د یرو

 خانم یآبج 

 

   . 
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***** 

 

 ،  بشیو غر بیعج یبود و هوا وریشهر

 . دمیاز خواب خوش پر یشب بود، که با حس خفگ یها مهین

  

 عرق بود ، صورتم گر گرفته بود .....  سیبلوزم خ قهی

 جا بلند شدم و پنجره اتاق  رو باز کردم .  از

 

 خنک شد  یاتاق و دلم کم  یتوفضا دینه چندان گرم و نه چندان  سرد دو ییهوا

 

 رخت خواب برگشتم  به

 . دیافکار خوب و بد به ذهن خسته ام اومد و خواب خوشم پر هجوم

  

 رو خواست  یخنک صبحگاه یهوا دلم
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 اتاقم رو باز کردم و بدون سرو صدا پا به راهرو گذاشتم در

 

 داد  یخوب اجازه م وانیا یبلند

 .  نمیرو از تو خونه بب ابونیخ چیپ که

 

 درختان ،حالم رو عوض کرد.  یشاخه ها یپرندگان برو  یروشن صبح ،صدا مهین یهوا

 

 

 .... ابونیهمون خ ته

 توقف کرد. ین یماش

 

  

 شد.  ادهیپ یمرد و

 کرد   یو دزدانه به اطراف نگاه م مشکوک

  

 .... دمیخند تودلم

 گرده خونه شون حتما...  یوقت تازه داره برم  نیا

 سرم رو تکون دادم. بعد
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 همسرش !!! چارهیب

  

فاصله قابل    نیکنم از ا یصورتم که فکر م  یانداخت و در آخر نگاهش برو ینگاه میو ته کوچه رو ن سر
 نبود ثابت موند صیتشخ

 

 داشته باشه.  یتو گوشش هندز فر انگار

  

 به گوش نگه داشته بود، و   دست

 .دادیاون طرف خط گوش م ی داشت به حرف کس  و

 موند ..... رهی سر تکون داد و نگاه پر وحشتش بدون چشم برهم  گذاشتن  روم خ  دوباره

 . دمیدلم ترس ته

 

 داشت.  یبطرف خونه برم یقدم هر

 قدرت عقب رفتن رو هم نداشتم .  گهیکرد، حاال د شتریوحشتم رو ب 

 

 

 داد . یخونه رو بهش م نیداشت اون طرف خط آدرس ا یانگار کس  واقعا

 

 خارج شد.  دمیاز  د  دیکه رس  ابونی طرف خ نیکرد و به ا عتریقدمهاشو سر انن یبا اطم چون
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   دمیدلم خند تو

 ی چرا اونقدر نگران یتوهم یایلع یا

 

 تو هوا به کار مسخره ام پرتاب کردم و گفتم  یبه ترسم زدم  ودست یلبخند

 شم   یدارم کم کم خل م گهیبخوابم د  برم

 باعث شد   اطیدر ح  یتقه زدن آروم برو یکه صدا ،یبطرف در ورود  برگشتم

 در جا خشکم بزنه..... 

 

   االتهیکردم خ فکر

 دهیشن  یگوشم اشتباه  و

 

 در خورد.  یآروم برو یتند کردم که بداخل خونه برم ،دوباره تقه ها پا

  

 

 موند . رهیو بلند در خ   دیزده نگاهم به در سف  وحشت

 

 کرده بودند . خیدستهام  کف
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 !!!!دیچی پ اطی ساکت ح یآروم از پشت در  تو فضا ییصدا  نکهیا تا

  

 توکل ..... خانم

 

 

 .  دمیچسب واریاراده از حرفش به د یب

   دیکوب  یقرار م  یتو مشت دستم ب  نبضم

 شناسه یکه منو م هیک اون

 

 گذاشتم ران ینشده پا به ا یکه تازه چند وقت بیغر منه

 

در   کیآروم نزد ییبا قدمها  اط،یُهلم بده  سمت در ح یدهانم رو با ترس قورت دادم ،انگار که کس  آب
 شدم . 

 

 

 

 

 قطع شده بود  دنشیدر کوب یصدا  گهید
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   دمیچیپ  شتریرو بدورم ب  شالم

 خوب گوش دادم   و

 در بود   کینزد صورتم

 واقعا توهم بوده   دیشا

 نه هنوز مطمئن نبودم ای

 

 تو گوشم ..... دیچ یدر پ یمرموز از ال  ییصدا که

 

 

 توکل!!!!  ایلع یاونجا هست دونمیم

 

 

 جا هستم .  نیهم منم

 

 

 فرصت مناسب ، هی تاسر

 اون موقع روز خوش ...... تا

 

 .  دمیشن یداشتم درست م ایآ واقعا
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 نه ناباور.....که به حالت دو از کنار در دور شدندو م ییقدمها یصدا

  

 یشهر نداشتم و حاال اسمم رو از پشت درها نیدر ا  ییچند روز آشنا یبه اندازه  یدوست یحت که
 .  دمیشن یم بهی غر هیبسته از زبون 

 ا یخدا ستی درست ن نجایا زیچ هی

 

 تموم تنم رو فرا گرفت   بیعج یشده بود لرز سردم

 جرات باز کردن در رو نداشتم که مخاطب صدا رو بشناسم   یحت

 فرار کن به اتاقت پناه ببر  ایگفت لع یبهم م ییندا هی

 

 کز کردم  یتخت اتاق مهمون خونه پدر ی گوشه

 نه !!!! ای  دم،یبود اونچه شن  قتیحق ایمبهم که آ  یاالت یبا خ و

 بودم.  بانی در گر سر

 

 بود ....  الیخ  حتما

 

 و ..... شبید شونیدر اثر افکار پر  ،کهیصبحگاه یتوهم

 ... اریغمبار سام یو دل ها درد
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 کرد .  یکه پدر م  ییکودکانه ا ی و لجباز یامان من از دور یب یها هیگر  ای و

 

 

 ندم  صیو باور رو از هم تشخ  الیبر علت شده بود ،که خ دیمز همه

 

 زنم. ی محبتت گره م سمانی حالت ممکن دلم رو  به ر  نیتو تنهاتر ایخدا

 

 

 خودت کمکم کن، که فکرم ..... 

 

 

 ......  روحم

 

 خسته ام .... تن

   یهمه سر درگم نیا از

 بشه . آسوده
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 لحظه چشم بستم . هی

 

 ساخت.  گهیآدم د هیماه از من  کی در عرض کمر از  یزندگ  اتی هجوم واقع نیا

 

  

 

 

 ..... میقشنگ و خوش زندگ یپدر روزها حسام

 

 که برام معنا کرد ،بودن رو ....  اون

 

 .  ختیکه اسمش،  روح بلندش،  برام فرو ر یمرد

 

 

 کشوند . ینابود یتموم باورهام رو، ورطه  و

 

و هرگز   دیکه حاضر بودم ،قسم بخورم؛ که هرگز در عمرش دروغ نگفته، سالها در آغوشم کش  یزن مامان
 کرد و...... از وجودش بودم صادقانه رفتار ن  یبا من که تکه ا
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 که برام شد پدر.  یمرد یپر از بغضم  و نگاه نگران به چشمها یآغاز زندگ  و

  اون

 کردنم بود .  رونیدر  ب  شی سع تموم

 که یمن ،من یبرا یحجم از بدبخت  نیا

 گذاشته بودم ، ییزناشو  دیجد یپا به زندگ تازه

 

 

 درد آور تر بود.....  یزیاز هر چ ختهیو درک و ادراکم  از خانواده بهم ر 

 

 فشردم . شتر یتو خودم ب پاهامو

 

 شد.  یم شتریهر لحظه ب  سردردم

 سردرد مسخره باعث    نیهم نکهیا نیقیبا  

 

 روحم شده، چشم بستم.  یآشفتگ

 

 کرد   یم  ی نیمگه خواب به چشمان خسته ام  سنگ اما
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 !!! نه

 

 بدر از جا پروندم .....  یتقه ا یافکارم غرق بودم که صدا تو

 

 پشت در آرومم کرد .  اریمهربون سام  یهمزمان با اون صدا  و

 

 ؟؟؟  یداریجان ب   ایلع-

 داخل ...  امی شه ب یم

 

 

 تخت نشستم ، گفتم  ی لبه

 .... دارم یب بله

 

 

 در قرار گرفت.  نیشد ،و صورتش ب دهیکش  نیی بطرف پا رهیدستگ

  

 .اهلل ....  ای-

   ستیخونه ن  یکس

 خنده ام گرفت   شیشوخ  از
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 به صورت خندانش کردم و گفتم   یدهن کج و

 نکن خودتو....  لوس

 

 و گفت   دیخند

 تازه گرفتم خانم  نون

 توپ...  یصبحونه  هی یبرا یاریب  فیتشر  یلطف کن اگه

  

   دمیدر که رس  یرو کنار زدم ، و بطرفش براه افتادم جلو پتو

   یبرو نگاهش

 موند   رهیخ چشمم

 ؟؟.  یکرد هیگر ایلع-

 

 کردم.  یقشنگ اول صبحش رو خراب م یخنده   دینبا

  

 راه پرت کردن حواسش بود .  ن یبهتر

 

 کردم و گفتم :  زی رو ر نگاهم

 رستان؟؟؟؟ی دب یر  یخوشگل م  پی ت نیهر روز با ا تو
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 . ختمیبهم ر دهیدرست کردنش زحمت کش یبرا   یلیکه معلوم بود خ موهاشو

 سمت آشپز خونه  دمیدو و

  

 و با اخم گفت   دیسرش رو عقب کش یدلخور با

 

 حاال امروز ناچارم ور دلت بمونم   یچکار کرد نیبب  ایلع یوا

 

 زن داداش کوچولوم .... دنید میر  یگفتم چه بهتر ال اقل باهم م ییپررو با

 

 هم دوباره خنده اش جون گرفت و گفت  اریو سام دمیدلم به لفظم خند تو

 

 لوس  یکن دختره  تموم

 ست یوقتش ن حاال

 

 روز تموم خنده ام،  تموم افکارم،  اون

 

 

 د یچرخ  یبودم م  دهیو دم صبح د اطیکه تو ح  یو همه حول ......توهم همه
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 انجام داد یمی صم  دیشا یارتباط یآشنا شدن با من و بر قرا  شتریب یراقدم رو بابا ب  نیروزاول  اون

 

 داشتم  ذوق

 آشپز خونه مشغول درست کردن ناهار بودم که بابا پشت سرم ظاهر شد .  تو

 تلفن رو به گوشم چسبوند و من که هنوزم تو شوک کارش بودم  یگوش

  

 تو روح زخم خورده ام دیچ یناالن و خش دار بابا حسام پ  یصدا

 

 کرد .  یم صدام

 

 آروم ....  یوقفه ،ول یب

 بود .  دهیو پر استرس نگاهم رو دوختم، به پدر و قدرت حرف زدنم پر یمن عصب  و

 

 

 تو سرم دیچ یمحکم و مهربونش پ  یصدا  دوباره

 

 دلم زی جان دخترم عز ایلع

   یزن  ینم  حرف

 ام به کار بابا......  رهی بود و  نگاه خ سکوتم
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بخش از کارش رو هر لحظه پر   ت ی رضا یچشم دوخته بودو لبخند رهیبه لبانم خ  اهشی چشمان س با
 کرد یرنگ تر م 

 

 کرد .... یو دوباره صدا بود که خواهش م  دوباره

 بعد   و

 کرد به خوندن   شروع

 را گم کرده ام   شیسکوت خو من

 

 هو گم شدم  ایه نیدر ا الجرم

 پرداختم . ی که خود افسانه م من

 

 

 مردم شدم   یافسانه  عاقبت

 

  ادهایمادر فر یسکوت ا یا

 

 

 جانم از تو پر آوازه بود. ساز
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 داشتم . یدر آغوش تو راه تا

 

 شراب کهنه  شعرم تازه بود در پناهت برگ و بار من شکفت .... چون

  ادهایبه شهر  یمرا برد تو

 

 و ....... دمیند من

 

 دستانم خرد شد .  ری که ز یبغض مردانه اش و غرور یصدا

 

 داد ،   رونیپر حسرتش رو ب  نفس

 گفت ...  آروم

 

 دلم ...  زیعز ایلع

  یبود گفته

 ، هر روز که دلم خواست و حالم خوش بود  یحفظ یری حاال که مش  بابا

 

 

 شو بخون .   یکی  برام
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 امروز برات گفتم بابا !!!! خوب،

 ؟؟؟  یدینشن

 

 

 داشتم .... یجانم از تو پر آوازه بود تا در آغوش تو راه ساز

 سکوت   و

ثار  سالم محبت ن هی یکردند به اندازه  ینگاه سردم و قلب پر تپشم به چشمان بابا که التماس م و
 پر بغض پشت خط کنم یصدا نیا

 

 کردم   یمقاومت چه را م سرسختانه

 خواست   یازم م یقربان خود

 رو ببخشم   قاتلش

 

 و بس.....  دمیکش یآه

  

 ....  شیبس بود برا که

 

 معلوم بود گفت :  شیصدا  یپر درد که از خفگ ییگلو با
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 ،که آهت خانه ام روسوزوند. رمیبم  برات 

  

 چراغمون خاموشه  یرفت  یاز وقت آخه

 جان ..... ایلع

 سرده .... خونه

 

 

 قسم خورده به گلدونا آب نده ،  مامان

 

 گلهاش پژمردن ....  نهیوقت نشه دخترمون برگرده بب  هی یخانم  گفتم

 

 جان... دی نکن خورش هیگر گفتم

  

 برگرده... افتم که یرم به دست و پاش م یمخودم 

 

 وبرگرده تو خونه ادیب اون

 دلم روشن بشه   چراغ

   نهیرو نب ختمیکه ر رمیم من
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   یشنو یصدامو م  ایلع

 بابا !!!!   یمشک سویگ

 من بد کردم .  خوب،

 

   شهیهم یببخشم، بگو بابا برو برا تو

 رم بخدا ..... یم

 

 ته روزگارم شد و نبودت آتش روحم گهیکه د نیا

 

 سست شدن.  پاهام

 

 بابا   

   دیفهم

 نمیبنش   یصندل یرو گرفت و کمکم کرد برو بازوم

 

 چشمانم بود .  یرو از گوشم فاصله داد ، نگاهش هنوزم برو یگوش

 

   گفت

 دخترت 
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 گرده حسام ...... یبرم

 

 خواد بگه!!!!  یم ی لبانش شدم که چ ی ره یباالتر رفت و خ  سرم

 داد.... ادامه

 

 ... ارمشی برات م خودم

 

 بگو   دیخورش به

 تابش نباشه ... یب

 جا که هست   نیا

 شده  کمی کوچ یخونه  مهمون

 گفت   نهیباتمان

 

 روز دو روز .....  هیمهمون  خوب

 تلخ که کنج لبانش نشست  یا خنده

 

 به من و حالم رو داشته باشه گفت   یتوجه  نکهیانداختم و بدون ا ریرو بز سرم

   میسفر  یراه گهیچند روز د ما

 ...... زهی بر ییچا هیخودش برام  یتو خونه   ایخوام لع  یم
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 کرد و  یکوتاه یخداحافظ 

 گذاشت  زی م یرو برو  تلفن

 

 و روبه روم نشست    دیرو با پا کش میکنار  یصندل

 صورتم شد   ی رهی خ و

 نگاهم کرد   بالخره

 شد   یاض آقا ر بالخره

 

 مسخره ..... چه

... 

 .........ِهه

 

 شد    قشیرو تو دستهاش گرفت و دق دستم

 ..... گردهیم یزیچ یکه داره  کف دستم  پ انگار

 با نمک زد و گفت   یلبخند 

 

 رو .....   زانتی دل عز یکرد رانیو کی کوچ یدستها نیا با

 ی اریسرد رو در م یآمها یکنه چرا ادا یمحبت م  غیدر  یدرشت و خوشگلت ب یچشما نقدریکه ا تو
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 برد.  یسوال م ر ی مرد داشت تموم باورهامو ز نیوسط درست نبود   ا نیا یزیچ هی

 

  

 و گفتم  دمیکش  رونیدستم رو از تو دستش ب  تی عصبان با

  بسه

 تمومش کن  گهید بسه

 

 ....   یشناس  یهمه جنس نگاه سردم رو م  نیکه ا تو

 چرا ؟؟؟؟ گهید تو

 

 ؟؟؟ یحق داشته باشه از رفتار سردم بپرسه تو ندار  یکس هر

   یهست یعجب دل شکن  دمیچند وقت فهم  نیتو هم چون

   زمینترسون عز منو

   یاالت یزحمت کش خ  مرد

 

 و زهوار در رفته عشق بورز...... یمیعکس قد هیتو اتاقت به   برو

 سرنوشت بنالم  نیداشتن ا یبرا   ریدل س هیکردم که به اتاقم برسم و   پاتند

 

 دستم رو محکم گرفت و نگهم داشت و گفت   مچ
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 چشم درشت من ...... یآهو

 

 کردم   فیک

 لذت داشت   ییخدا

 کرد   یدستم رو هم رها م اگه

 رفتم.....   ینم

 برابر کرد  نی حرفش تپش قبلم رو چند یمزه  مز

 جا بلند شد و آروم گفت   از

 ات چقدر بوده.....  یکه دلتنگ  یدر گوش بابا بگ ییخوا ینم

   یخواست یکه تا بحال م زیدم خودم بشم برات همه چ یم قول

 بابا ...  زی عز آره

 

 

.... 

 

 رها شد .... دستم

 

 رها شدم ...  من
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 رو از هم باز کرد و با شوق سر تکون داد. دستانش

 

 ...  دمیپر من

 

 . دمیچ یاون باغچه بودم، گل م لب

 

  

 ، به افق خوشرنگ ......  دمیکش یسرک م واریسر اون د نه

 

  

 ..... رهیپاهامو فرو دادم تو آب سرد و  ته دلم قلقلک م ای انگار لب در نه

 کدوم بود ؟؟؟؟  یوا

 

 چقدر خوب بود.  یوا

 

 

 .عطر تن مقدسش ..... 

 



 د ینبض راه خورش

1233 
 

 

 رم ....   یکنه نم  رونمیاگه بخواد ب  یلرزونش، حت یدستها اون

 

 راحت قدم بزنم. الی بون نگاه مظلومانه با خ هیسا  نیا ریاومدم که ز من

  

 بابا!!! میجو یتو روم  من

  

 کجا روم ؟؟؟  به

 هر کجا باشم   که

 

 

 

 بنده . یرو بروم  م گهید یحقت تموم درها   نفس

 

 ....  یو گفت یکه تا چند شمرد ادیم  ادمیبمونم تو آغوشت  گهید کمی

 .دلم ...  یها هی، تو بخند با ثان شمرمیم من

 

 نوازش کرد.  موهام

 سکوت بودم و تماشا   من
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 باره خوب شد و لبهاش به حرف و درد دل  باز شد   هی که انگار حالش  بخدا

 که ......بغض درد ش از هم گسست ..... یانگار

 

 کرد  یداشت خاطراتش رو مرور م  

   خاطرات

 دور ..... یسالها

 کوچک بودم   یوزادزمان که ن اون

 اومد . ادشی انگار

 

 لب گفت   ریبسته بود وبا هق هق ز چشم

 باباعه .....  یایلع

 خودمه ....  دختر

 

 خونم   یم  ییرو پاهام برات تا صبح الال خودم

 بابا ....  دختر

 

 کردم   ی فقط نگاهش م گهید
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 حرکاتش  به

 بر باد رفته اش  یتموم آرزوها یآور ادی به

 

 تموم .......... و

 

  ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرده ....  نجایا هوا

 

 حس شدن ... یو ب   کرختدستهام 
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 بسته شدم . یصندل   یدرد گرفته ساعتهاست برو پشتم

 

 

 

 شده .  دهیچی اونقدر سفته که انگار دور قلبم پ طناب

 

 ..... آره

 خواد  یدلم هوا م من

 ده   یمرگ م یاتاق بو نیا یهوا

 

... 

 ختن یگذاشته شده بود ر  وارید یگوشه   یکه انگار ته سطل  یبروم آب سرد تازه

 

  دادیم  یکهنه گ یبو آب

 

 

 تنم جمع کردم .  یاز درد سرما سوزهیکه هنوزم رد زخمش م لبهامو



 د ینبض راه خورش

1237 
 

 

 شده بود. شتریسرما ب حاال

  

 نازک بود   لباسم

 انگار پاره شده  شییجاها هی

 کنم .  یاحساس م  شتریسوز سرما رو تو پهلو ها و زانوم ب  چون

 

 ؟؟؟؟  هیاتاق ک نیتو ا ایخدا

 

 

 .... نهی ب یو تن لختم رو م  رهی داره روبه روم رژه م یمرد گنیقدم ها م نیا یجونم صدا خدا

 ترسم ...  یم

 

 نفسم    ییکجا یعل

 

 

 برس .  بدادم
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 گوشم شد   کینا آشنا نزد  ینفس

 گفت   و

  م یتا ناچار شد یدیگربه کوچولو،  اونقدر پنجول کش یشد داریب خوب

 ....  میکن  هوشتیب

 

بار   نیساکت باش و نزار دستت رو بکشم و ا یرو تجربه کن  یحس  یخواد خواب ب یبازم دلت نم  اگه
 گوشتخوارم .... یها یببرم سمت استخر پر ماه

 .  خووووووب

 

 کرد.  ینبود که بر سکوتم غلبه م ترسم

 

  

در   نشیچنگ آهن  ونیاز م یبه سخت  شیافتادم که چند ساعت پ   یو قدرتمند یدستان وحش ادی
 حال  تقال کردن بودم . 

 

 زد با توام   ادیچنگ اما درد ناک تر بازومو فشار دادو فر همون

 چشم ..... ینگفت

 



 د ینبض راه خورش

1239 
 

سوخت خارج شد و بناچار    یبود و م  دهیکش ادیفر که ساعتها  ییگلو ونیاز م یبه همون سخت  ادمیفر
 گفتم چشم

 

 و برهنه ام رو رها کرد. یزخم   یبازو

 که بسته شد. دمیدر رو شن یصدا  

  

 چشمم بسته شده بود  فرو رفتم یبرو  یو  پارچه ا یاجبار یک یتار  تی من در نها و

 

 کرد.  یتنم درد م  تموم

 

درد کمرم   یکم دیخورد جابه جا شدم تا شا یصدا م ر ی ج  ریکه مرتب ج  یچوب یصندل یرو  یبسخت
 کمتر بشه. 

 

  

 شد   ی م دهیدر شن  رونیچند مرد ب  یصدا

 ..... ایخدا

 اند ؟؟؟  یک نهایا

 ربا ؟؟؟  آدم

 خوان!!!  یم پول

 کمکم کن .  خداجونم
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 سرنوشتم نبود  نیکردم االن ا یکوتاه اشتباه نم یلحظه  هیلحظه،  هیاگه  فقط

 

 و بابا،   چارهی ب اری سام شی رفت پ فکرم 

 دارن ؟؟  یچه حال االن

 

 چکار کنم !!! ایخدا

 

 گذاشتم . ینم  رونی ب  ییهرگز پامو از اون رستوران خراب شده تنها کاش

 

 روزگارم نبود . نیکرد،حاال  ا یام بر ترسم غلبه نم یحس فضول و

 

 کنه  یحتما دق م میامشب از دور مارشیبابا بااون قلب ب خداجونم

 

 سرو صدا بود . ستین  شتریدخمه ب هی دیفهم شدیداخلش م یاتاقک که از سرما نیا رونی ب چقدر

 

 

 چند نفر ..... دنیاومد و دو  یل یتوقف اتومب یصدا
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 ترسم   یم خداجونم

 کمکم کن ...  خودت

 

 

 بشه . رمیدستگ یزیچ دیتر کردم، تا شا زی ت گوش

 

 

 

 شد،    کیکه نزد یکس

 باشه. چون همه با احترام سالم کردند و    سیبود رئ معلوم

 بلند گفت ؛  یکس

 است.  یانبار نیداخل هم آقا

 

 از هم باز شد .  یزنگ دار وحشتناک یبا صدا یآهن  در

 

 

 .... دهیبود که سالها رنگ روغن به خودش ند  معلوم

 

 پناه آورده بودم به صداها .... یاز سر در گم فقط
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 که وارد شد   یکس

 کرد   کمیرو نزد نش یسنگ یقدمها

 تر ....  کیو نزد کینزد

 

 کرد    یداشت نگاهم م انگار

 

 

 بلند شد.  ادش ی فر یصدا ناگهان

  

 روش دست بلند نکنه  یچه وضعشه مگه نگفتم کس نیها ا احمق

 

 بود با تته پته گفت    کشی که نزد یکس

 کرد ... ی م یقربان چموش  آخه

 

 بود ،در بره ازدستمون ....  کیبارنزد چند

 

 همه رو با خبر نکرده . ادشی ،تا فر میآرومش کن  میشد  ناچار

 

 تو اتاقک سرد و نمور....   دیچیکه پ یبلند  یلیس یصدا و
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 ....  کهیتو فضا خفه شو مرت  دیچی پر قدرتش پ یصدا  دوباره

 

   یدست بلند کرد یرو ک   یدون یم

 سگهام بخورن ...  یک ی یک ی بدم انگشتهاتو  دیبا

 چشمم دور شو یجلو از

 

 من  رو ربوده کامال شناخت ازم داشته یحرف کامال مطمئن شدم که  هر کس نیا دنیشن  با

 

 حرف زد .   دوباره

 

 . دیب هم تنش کنلباس مناس  هیو  یداخل عمارت پشت نشیببر

 

 

 بلند تر شد ...   ادشیفر

 

 دختر برسه .  نیبه داد ا ادی خانم بگو ب قهیبرو به صد کهی ،مرت اتابک
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 .  دیکن  یپاره اش رو تماشا م مهیلباس ن نیسادیرو وا یچ

 

  یهمه تون خال یشون یپ یرو  نمیاز تو کلت نازن ریدونه ت هی یکی تا  د،یزودتر گورتون رو گم کن ااهللی
 نکردم .

 

 تند و کوبنده از اتاقک خارج شد و  ییبا قدمها و

 تنها شدم  من

 

 گرفتم .  یم جهی کردم، کمتر نت یچه فکر م  هر

 

 

 !!! دمیفهم ینم واقعا

 

 کنه ؟؟؟ یسرو ته چکار م یب یانبار نیو تنها ،وسط ا  بیغر یایلع

 

 بودم؟؟؟   یک دشمن

 

   دیبا یو به چه جرم  

 .شدم  یم حبس
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 نشد  دمیعا دیجز سر درد مز یزی چ یشدنم فکر کردم ول  دهیاطرافم و دزد یبه آدمها اونقدر

 

 از جا پروندم .  یدرب آهن یبعد دوباره صدا یقیدقا

 

 

 شدند . کمی که نزد  ییقدمها و

 

 سر شونه ام نشست .  یگرم برو یدست

 

 کنم . داینجاتم پ  یبرا یراه  دیکردم تا  که شا یمن به اطراف دقت م  و

 

 چشمم برداشته شد .  یپارچه با حرکت همون دست گرم از  رو 

 

 بهم فشرده ام رو از هم باز کردم،   یپلکها

 مردمک چشمم نشست .  یتو میسرم مستق یالمپ باال نور

 

 سرو تهم ...... یب هیایدن نیا ی چند بار پلک زدم تا بفهمم کجا یبا درد دوباره چشم بستم و فور 
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 کرد  یبا محبت به حرکاتم دقت م یبود و با لبخند ستادهیروبه روم ظاهر شد  که ا یرزن ی پ ی رهچه

 

 . دمیناخود آگاه عقب کش یرو با ترس  سرم

  

 مهربون گفت :  ییچروک خورده اش از هم باز شد و با صدا یلبها

 دخترم اومدم که نجاتت بدم .  نترس

 

 و گفت   دیچی کوچک بود دورم پ ییدستش پتو یتو

 کنم دخترم ...  یباز م دستهاتو

 

 در جهنم در انتظارته ..... نیا رونی، ب  یکارو بکن  نیفرار به سرت نزنه، چون اگه ا الیخ اما

 گم   یجون بخاطر خودت م مادر

 تو عمارت ؟؟؟ میطنابت رو شل کنم باهم بر حاال

 

 کنم.  دایوحشتناک نجات پ  طیشرا نیخواستم از ا یو فقط م  فقط

 

 

طناب رو از دور   یتو دستهاش بود ،به سخت یمهربون که قوت کم  رزنیسرم رو تکون دادم ، پ یفور
 بدنم شل کرد .
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 که دستم آزاد شد ،به کمکش رفتم و طناب رو از دورم خارج کردم .  یکم و

 

 

 

 ن کم کردم  و گفتم : حد ممک   نیتر نییبا التماس دستش رو  نگه داشتم  و صدامو تا پا 

 که فرار کنم   د،یتو رو خدا نجاتم بد خانم

 دم .  یبهت م ییبخوا یچ هر

 

 ... من

 پدر ثروتمند دارم. هی من

 بده. میفرار یپرست  یم  یکنه،  تو رو هر کس ازتین  یب ای تونه از مال دن یکه م 

 

 گرمش نگه داشت و گفت   یدستها  ونیو دست سردم رو م  دیخجالت زده اش رو بروم پاش نگاه

 برات مادر .....  رمی بم

 

  

 زندان سکندر بتونم نجاتت بدم .  ن یباشم که از ا یک من
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 کمکت کنه .  دیخدا با فقط

 

 دادم.  یبخوام، نجاتت م  یزیازت چ نکهیکن اگه قدرتش رو داشتم، بدون ا باور

 

  

 !! نی رو مشخص کنه هم  فتیتاآقا تکل  یباش   عیمط دیمادر جون، فقط با ستین یراه

 

 ....ق...ا...آ

 کردم   یچند بار هج دهیبر دهیبر

 ؟؟؟ هیک گهید آقا

 

 

هر دو تا مون بد   یبرا  ششیگرفت و با وحشت گفت ؛ همون که اگه االن زودتر تو رو نبرم پ بازوهامو
 دخترم   شه،یم

 ...ایاز جا بلند شو همراهم ب حاال

 

 خشک شده بودند .  یحرکت یاز شدت سرما و ب پاهام
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 .  وفتمیرو دورم گرفت تا راه ب کش یکوچ یکرد و بازوها کمکم

 

 

 

 و گرمش  راه افتادم .... کیتو آغوش کوچ یسخت به

 

 بود .  کی هوا هنوزم تار رونیب

 

 نگذشته .... شتریب یوقت چند ساعت نیشدم تا ا دهیرستوران دزد یکه جلو  یاز وقت معلومه

 دلم حساب کردم .  تو

 

 االن ساعت سه چهار صبحه !!!! دیشا

 ...  اریسام ایخدا

 

 .....  بابا

 شدن. ونهیمن د یناگهان بتیاالن حتما از غ  تا

 

 جونم خودت کمکم کن ..... خدا
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 قد کوتاه  شمشاد  حصار شده بودند  یبوته ها فیدو رد ونیشده که  م یسنگ کار کیراه بار از

 .میدر حال حرکت بود آروم

  

 زدند .  یبدست در اطرافمون پرسه م میس یب  کلی نگهبان درشت ه چند

 . می سر سبز شمشادها که گذشت کیبار یجاده  از

 

 کرد .  ییدرخشان رو به روم خودنما  ییو سنگها بایز ییبا شکوه با نما یعمارت

 

 همراهم  رزنیپ

 شد دهیو نگاهم به سمت چپ کش دیو کشر دستم

 

 عمارت با عظمت قرار داشت   نیکنار ا ییبای به همون ز یول  کی کوچ یساختمان 

 در گوشم گفت   آروم

 دختر جون   وفتیب راه

 ، میدیدرب ساختمون که رس  ی کردهجلو خی دستات

 

 انداخت و بازش کرد . دیقدم ازم دور شد ،کل چند
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 عقب رفت.  ی به آروم   رهیت  یچوب در

  

 ....  یدر امان  نجایداخل ا ای و نگاهم کرد و گفت ب  برگشت

 دونم چرا؟؟.  ینم

 داد پا تند کردم و داخل شدم .  یم نانینگاهش بهم اطم  یول

 

 اون در رو پشت سرم بست  و

 

 خونه گرم بود ،  یتو

 

 کم نور .....  و

 

   میانداخت و بازش کرد و هر دو داخل شد دیکوچکش کل   یرو با دستها  یاتاق در

 با امکانات کم،   زیو تم  کی کوچ یاتاق

  

  شهیباز م  ییدستشو یکه معلوم بود برو یاتاق و در یتخت  ساده وچند دست پتو گوشه  هی

 داشت .... سی سرو اتاق

 

 صورت مهربونش دوخته شد   یکه چرخوندم نگاهم برو یسر
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 !!!نجایا ستیخوب ن  ادمیز

گشتن بهتره   یکه دور و برت م یینمور و سرد با اون غول تنش ها یهست، از اون انبار یهر چ  یول 
 دخترم. 

  

 گفت.... یم راست

  

 لبم نشست .  یتلخ گوشه  یرو تکون دادم و لبخند سرم

 

 

 

 مادر   ..... زهیرو بپوش نترس تم   نهایبهم داد و گفت دست و صورتت رو بشور و ا زی گرم و تم یلباس

 

 چشمهامو ببندم ....   یا قهیچند دق یبخواب تا منم اتاق کنار مکی

 

 آقا ........ دنید یبر  دیزود با صبح

 

 چشمانش دوختم که ادامه داد....  یمتعجبم رو برو نگاه

 کنه دخترم .   یکمکت م خدا
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  هیهمه رو امشب تنب یسرو وضعت تو انبار دنیهست، وجودت اونقدر ارزش داره که آقا باد یچ هر
 کرد .

 

 

 دخترم .  نترس

 

 صرفه ...... یبودنت براشون م  زنده

 

 بعد دستم رو رها کرد و بطرف در براه افتاد. و

 

 آخر برگشت ونگاهم کرد و گفت   یلحظه  

 ؟؟؟  زمی عز هیاسمت چ ینگفت

 دادم   رونی رو سخت ب نفسم

 مهربون اعتماد کردم .  ریحجم پ  نیدونم چرا ،اما بازم به ا ینم

 

   استیاسمم لع-

 بهم گفت:  رهیلب تکرار کرد و آخرش دوباره خ  ری رو تکون داد و تو فکر رفت و چند بار اسمم رو ز  سرش

  

 قشنگه ..... اسمت
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 صدا کن، دختر جون . قهیصد منو

 

 

 بکوب..... وار یفقط چند تا بد یخواست یچ هر

  

 اتاق منه...  یبغل  اتاق

  

 کمکت .  امیم یفور

 

 باشه    ادتی فقط

 فرار به سرت نزنه .... فکر

 

 هیگردن و   تو براشون  یکه  آزادانه  م یشکار ییدر پر از نگهبان مرده  و  سگها نیاز  ا رونیب چون
 .... یلقمه هست

 

 رو بست و رفت.  در
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 . دیتنها شدم، نگاهم بدور اطاق چرخ  

  

 خودت پناهم باش. ای،خدا  ختی ته دلم فرو ر و

  

 گرفتم تحمل کنم.  میتصم میو بناچار و تسل دمیکش یآه

 کنم.  داینجات پ یسر در گم نیمشخص بشه و از ا تمیبه فردا بود که  وضع دمیام 

 

 .  دمید نهیام رو توآ دهیو رنگ پر  یرفتم ، صورت زخم   سیسرو بداخل

 

 

 .  دیچی از اثر درد تو تموم تنم پ یبغض

 

 ام کبود شده بود . گونه

 

 ...... یلبم زخم یگوشه  و

 

 کردم .  ضیبه صورت زدم ، لباسم رو تعو یآب

 

 .  دمیخودم کش   یو پتو رو برو دمیتخت خز یبرو و
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که تو بدنم داشتم  ییاز تموم زخمها شتریام ،ب ندهیو وحشت فردا و آ ییدونست که درد تنها یم خدا
 داد. یمنو آزار م 

 

 آورد .  یخواب داشت به ذهنم هجوم م ی نیشدند ، سنگ  یاز ترس بسته نم چشمهانم

 

 

 وحشتناک جون گرفت .  یلمیچشمم مثل ف یاتفاقات شب قبل جلو تموم

 

 

 

 خوش حال بودم . چقدر

 

 بدل شد هی که زود به گر یا خنده

 

 نگذشته بود.  بایاز اون اتفاق ز یروز چند

 

  

 افتاد  ی م ادمیکه هر وقت  ر،یدلپذ یاتفاق
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 خواست.   یتاب تر آغوش مهربونش رو م یب دلم

 

 روح و جسم خسته اش آروم گرفته بود   تازه

 غصه به روح و جسمش وارد بشه  یرفتن ذره ا یخواستم تا لحظه   ینم

 

 ... افسوس

 

 آروم و آروم تر شده بود ...  بابا

 

 آرامبخشش کم کنه ... یقول داد که از تعداد قرص ها بهم

 زد .  حرف

 

 درد و دل کرد،بابا جونم قربون اون خاطرات قشنگت بشم . برام

 

 کاغذ ثبت کنم. یصفحه   یرو برو یهمه عاشقانگ  نیروز ا هیباشه  ادمیو  یکه برام گفت  اون

 

 نیبردم که ا  یشده بود .لذت م دهیکش  نتیغمگ یلبها یکه برو یز لبخندا روزمندانه ی داشتم پ تازه
 اتفاق افتاد . 

 نشسته بود . نیدر کم میزندگ یبال کجا  نیواقعا، ا چرا
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 دونم !!!! ینم

 

 سه نفره رو داد . کیکوچ  یگردش تو شهر و مهمون شنهادیپ اریکه سام غروب

 . میشد خوشحال

 

 کردم .   یحرکات بابا نگاه م به

 

 داشت .  یاز شاد ی برق اهشیس چشمان

 

 مرد. نیداره ا ی امشب چه حال ایخدا

 

 

 

 خودت کمکش کن  ایرو نداشت خدا گهیزخم د هیطاقت  گهیواقعا د 

 

 و آماده شد  دیلباس پوش  یفور

 

 پا انداخت و گفت   یمبل نشست و با خنده دستهاشو بهم گره زد و پا رو یبرو
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 من آماده ام ..... خوب

 

 که مثل بچه ها ذوق داشت....  بخدا

 

 داد .... یتهران رو نشونم م   یچراغون یابونهایخ  یبا شاد اری،و سام مید یکه تو شهر چرخ  یکم

 بشه.... لی امشب مون تکم یتا مهمون میشد کیش  یرستوران  یسه گرسنه راه هر

 

  

 شده بود .  نییتز  ی کم رنگ و گرم یرستوران با نورها  داخل

 

 میرستوران بود نشست رونیب  یکوچک که نما یرستوران  روبه باغ ی گوشه

 

 غذا رونگاه کنم. یازم خواست  منو اریسام

 کنه. یبوده احوال پرساش که صاحب رستوران  یمیره با دوست صم یروبه پدر گفت که م  خودش

  

 

 . میرفت و من پدر تنها شد  اریسام

 

.. 
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 ما گذاشت .  یروبه رو یک ی ش یخدمت منو  شیپ  یقیاز دقا بعد

 

 و گفتم    دمیلبخند منو رو بطرف  پدر کش با

 منت ...... دهیبه د ی انتخاب کرد یهر چ م،ییمهمون شما امشب

 

خدمت نشون داد و گفت    شیبه منو انداخت و  به پ ی، با لبخند نگاه دیمهربونش رو بروم پاش نگاه
 سه پرس لطفا ... نیاز ا

 

 

 ساده از ما دور شد .....  یبه عالمت احترام تکون داد و با چشم یمرد سر اون

 

... 

 

 نگذشت که تلفنم بصدا در اومد   یقیدقا

 بود .  امیکردم ،پ  نگاه

 

رو داده بازش کردم و مشغول خوندن شدم  و با هر کلمه اش   امی پ یفکرم بره چه کس  نکهیا الیخ  یب
 به وجودم چنگ انداخت  .  ینگران

 کردم.  امیبه مخاطب پ  نگاه
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 شناس بود.  نا

  

 نشد .  رمیدستگ یزیرو مرور کردم ،چ   امیچقدر متن پ  هر

 

 

 تو تموم تنم  بیعج  یترس و درد  بجز

 

 کرد . ینگاهم رو دنبال م یبا کنجکاو  بابا

 

 

 

 خوبه ؟؟؟؟ زی جان  همه چ  ایمهربون زد و گفت لع  یلبخند

 

 رفت .  ی م نیشب خوب و لبخند قشنگش از ب   دینبا

 

 جمع و جور کردم ، گفتم نه بابا جان....   یرو کم خودم

 

 در واقع بود .....  اما
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 تو ذهنم مرور شد    امیکلمات پ متن

 

 ،  ستین ی"راه

  یفرو بر شتریشه ب یفقط باعث م یخبر  یو پا زدن  در باتالق ب دست

 

 توکل !!!!!" ایلع

 

 اومد   یبودم که بعد ام ی تو شوک اون پ هنوز

 ترس بازش کردم   با

   یکه داخلش هست یرستوران  رونی ب ای ب یاطرافت رو بفهم  یآدمها قتی حق ی"اگه دوست دار

 برات معلوم بشه " قیتا حقا ایب

 

   دیبا ترس به اطراف چرخ نگاهم

 دونست  کجا هستم!!!! یبود که م یک اون

 

 

 خودم رو به تو سپردم .  ایخدا 
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جان   ای کرد ، دستم رو تو دست مهربونش گرفت و گفت لع ینگران حرکاتم رو دنبال م یبا چشمان  بابا
..... 

 

 

 آرام شدنم وجود داشت.   یخواهش برا  ایدن  کی حرف کوچ نیهم تو

 

 خواست  نگرانش کنم .   یدلم نم اصال

 فشردم و گفتم   یرو بگرم دستش

  د یباور کن ستین یزیچ

 

 

 گفت  رو تکون داد و آروم   سرش

 .  دوارمیام

 

رستوران ،که ناگهان همون   یسبز  رو به رو یو فضا رونی دوباره بصدا در اومد ، نگاهم رفت به  ب تلفن
 شد. ل یتبد نیقیو باورم به   دمیدر خونه د یکابوس وار صبح زود جلو شی که چند وقت پ  یمرد

 

 ....  ستیدرست ن  نجایا زیچ هی 

 

. 
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 رو باز کردم.   امیپ

  

 رو شرح بدم .    قتیو حق ییایکنم ،که ب یصبر م قهی"من تا دو دق

 

  یاطرافت اعتماد کرد یگله نکن که چرا  احمقانه به آدمها یروز هیرفتم خانم دکتر ، اونوقت     بعدش
 ؟؟؟؟"

 ..... ایخدا

 

 کجاست ؟؟؟  راهم

 

 ؟؟؟  خطاکجاست

 

 نا مشخص،  ممیگذشت و تصم یم قیدقا

 !!! زیوسوسه بر انگ بهیغر نیا یو حرفها 

 

 زدم . یم ای دل بدر دیبا

 

 کرد . ینم دم یتهد یخطر یاون همه شلوغ ونیم نجا،یا
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 موندم ..... رهیبه اطراف خ  یرد گم کن یسر دادم ، برا  بمیرو داخل ج یگوش

 

 به ما ملحق شد  رشی لبخند زنان از سمت پذ اریسام که

 

 اراده خودم، از جا بلند شدند . یآن پاهام ب کی

 

 

 خندان گفت:    اریسام

 ات سر رفت ؟؟؟ حوصله

 ...  شرمنده

 ..... شهیسفارشاتمون آماده م االن

 

 رو   با استرس مشت کردم که لرزشم رو پنهان کنم .  دستم

 

 

 .شدی متوجه م اریسام  دینبا

  

 داد . یکه ازش سراغ داشتم، کار دستمون م یت یبا عصبان وگرنه
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 خنده گفتم :  با

 

 خواستم دستهامو بشورم .  یفقط م  ستین یزیچ

 

 

 زد و گفت   یلبخند

 .... رونهی ب یبهداشت   سیسرو

 

 

 نشست گفت   یکه کنار بابا م  همونطور

 کنم .  تی همراه ییخوا یم

 

 و گفتم نه ..... دمیخند

 

 صورت نگران بابا بود،  فکر کنم بهش الهام شده بود .  یآخر نگاهم برو یگردم و لحظه  یبرم زود

 

 شونه اش گذاشتم و گفتم   یبرو یدست

 گردم.......  یبرم االن
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 کرد.  ینگاهم م رهی نوا، خ  یب  بابا

 رفتم ....  یباشم، بطرف در خروج  اریمنتظر جواب سام نکهیو بدون ا 

 

 

 وران بود .رستوران هم پشت همون باغ کنار رست سی رو شکر که سرو خدا

 

 

 

 نباشم ....  اریبابا و سام دید یفاصله گرفتم ،که جلو یدر ورود از

 

 نگاهم به اطراف بود. یبا نگران  

 

 بازش کردم .  یاومد .فور یبعد امیپ که

 

  

 ...." یکه تو تموم عمرت نشد یش  یم  زیسورپرا یجور هی"دختر خوب ،امشب 
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 خارج از محدوده رستوران پشت درختا منتظرم !!!! من

 

 آوردم ....  یاز موضوع سر در م دیتند کردم ،هر چه بود با قدم

 

 چپ ساختمون کنار درختان   سمت

 بود.  متتظرم

 

 افتاده بود ، دلم رو آشوب کرد.  نیزم  یدلهره آورش که برو  ی هیسا 

 کرد یکه با سر تکون دادن کاملش م  یو لبخند چندش آور 

 

  یاحمقم رو بررس  یچهره  هیایفرو برده بود و  همونطور لبخند به لب، داشت زوا بشی تو ج دستهاشو
 کرد .  یم

 

 

 بودم ....   یعصب

 رو فرو دادم ،که آروم بشم  نفسم

 گفتم  و

 ؟؟؟ یداد امیبه من پ یبه چه حق  شما

  



 د ینبض راه خورش

1269 
 

 ، مال مردم خور ،کاله بردار طرفمعده احمق هیکه با  دمینفهم  یکرد فکر

 

 به خودش زحمت نداد که جوابم رو بده.  یحت

 

گوشم  کیزنانه  رو از پشت سرم حس کردم  که محکم بغلم گرفت و سرش رونزد یآن  دست هیفقط  
 کرد و گفت  

 دم . ی خوشگلت رو جر م  ینخور وگرنه پهلو  تکون

 

 شئ رو تو پهلوم احساس کردم .   یزیت و

 

 و گفت :  دی،صورتم رو بوس دی بلند خند نیه همون

 

 کردم ...  داتی کجا پ نی دختر بب یه

.. 

 

 برات تنگ شده بود . دلم

  

 کرد و آروم گفت :  زونیرو بدور گردنم آو دستش

 وفت ی کن و راه ب یک یبا من  قدمهاتو
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 و وحشت زده..... مردد

  

 ....  دمیافتادم و به حماقتم در دل خند راه

 

 

 

 بود که بدون فکر بداخلش وارد شدم ، حاال   یراه

 شد.  نیراه افتادم که آخر راهم ا یبدنبال زن و مرد رانهیغافلگ

 

  

 

شدم که سرنوشت    یدونستم  هم قدم کسان ینامش رو هم نم یکه حت   یاصل ابونیخ  سمت
 کردند  ینامعلومم رو مشخص م

 

 بابا !!!!  دمیلب نال  ریز بانهیرستوران افتاد و غر یبه در ورود یلحظه ا نگاهم

 

 

 



 د ینبض راه خورش

1271 
 

 پهلوم احساس کردم .  یبرو شتری که در دست اون زن بود رو ب  یزی نوک ت که

 

 

 لب گفت:  ری خشم ز با

 خانم دکتر!!!! ساکت

  

 .... ارهیاز کجا سر در ب  یزیبار قول ندم که ت نیممکنه ا وگرنه

 

 بازه ،  مهیروت به ون هست که درش ن روبه

 کنم  تیهمراه  یبوسه خدا حافظ هیسوار شو ،تا من  با  آروم

  

 ... ااهللی

 

 دادم گفتم   یم رونیرو که خفه از گلو ب نفسم

 دم   یبهتون م   دییبخوا یرو خدا ولم کن هر چ تو

   بمیشهر غر نیمن تو ا دیکن باور

 اد یب  رتیگ یدم هر مقدار که گفت یم قول

 

 و گفت   دیخند
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 !!!! ی از آشنا هم آشنا تر تو

 

 چاقو   زیت یخطر و لبه  یعنی نیو ا میکه بد جور تو چشم هست  وفت،یراه ب  حاال

 هوووووممم 

 

 نحس شدم .  نی سوار اون ماش بناچار

 بلند  از ما دور شد  یدر  رو بست ..و با قدمها  یاون پشت سرم فور 

 

 تو دام افتادم . یراحت نیهم به

 

 

 ....استیسر و ته دن یشهر ب  نیا یدونستم کجا ینم  یکه حت  نجایسوخت ، حاال ا یم قلبم

 

 خندم  یو به حماقتم تلخ م واریزدم به د هیروح تک   یسرد و ب یتخت تو اتاق  ی گوشه

 

 سوخت   یبازو و دستم م  یزخم برو رد

 از دردهام کم بشه  یکردم خودم رو تو پتو پنهون کنم تا گرما باعث بشه تا کم یسع

 

 سپارم ... یکم آوردم خودم رو به خودت م یل یکارم خ  ینجایمن تا ا  یدون  یخودت م  خدا



 د ینبض راه خورش

1273 
 

 

 فردا، فرو رفتم یخبر یاز ب  یگرم شد ، بخواب  چشمم

 

 خوش و گرم نون وسوسه ام کزد   یبو

 

 ذت خاص باز شد . خسته ام با اون ل چشمان

 

 

 ....باز بود  مهین در

 

 بدست   ینیزن مهربون  س ریپ همون

 لبهاش نقش بسته بود، کنارم لب تخت نشست.  یبرو یکه لبخند یحال  در

 

 

 و گفت:   

 .... گهی شو د داریگلم، ب سالم

 

 

 رو مرتب کرد و گفت :   کشی کوچ یروسر ی گوشه
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 !!!! انهی یشد  داریب نمیبار اومدم بهت سر زدم که بب  چند

 کنم .....  دارتیب ومد یدلم ن  یخواب دمید

 .دنشونید میتو رو ببر گهید قهیدادن تا چند دق غامیاز عمارت پ  آقا

 

 تو تنم بوجود اومده بود تو جام صاف شدم .  یکه در اثر زخمها یدرد یسخت به

 درد اثر درد مچاله شد ....  وصورتم

 

 

 

 مادر جون ...... دینگاهم کرد و دستم رو گرفت و گفت ببخش  ینگران  با

 . میآورد یبرات م یزی چ یدکتر دیبا شبید

  

 نهی عمارت شما رو بب ادیآقا گفتم؛ سپرد دکتر ب به

 

 م یبش یبخور بعد  راه یزیچ هی زودتر عجله کن  فقط

 

 غذا افتاد ... ینیبه س نگاهم
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 تازه ،  یگرم و مربا نون

 

 گرسنه بودم .  یلیخ

 

 

 نخورده باشم .  یزیشد، که چ یساعت م  ستی ب دیشا

 

 

 

 ..... دمیترس  یهنوز اون بغض ترسناک از عاقبتم ، راه نفسم رو گرفته بود م اما

 

 موندم ... یسر پا م دیبا اما

 

کردم   یاز خودم محافظت م دیداده بودم ،با یکه به عل یانداخت و بخاطر قول  یضعف منو از پا م  نیا
.... 

 کردم به خوردن . شروع

 

 

 دادم گفت :  یکه تند و بدون وقفه لقمه ها رو با بغضم فرو م  دنمیخانم با د قهیصد
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 جونم..... زی بخور عز  آروم

  

 رفت.  رونیکوتاه و تپلش دوباره از در ب یخودش با پاها و

 

 درد ناکم تموم شد   ی صبحانه   نکهیاز ا بعد

 اومدم  رونیخانم از در ساختمون ب قهیصد همراه

 ادی از شکوه و عظمتش کم بود زبونم بند ب میکه گذاشت وانیبه ا پا

 

 شده ...... یکار نایبزرگ و م ی،آبنماها دهیپراز گل و درختان سر به فلک کش یباغ

 

 

 قصر !!!!! ایخونه بود  نجایا ایخدا

 

 

 شده بود . دهیکش یبه بعد یا کهی،راه بار یکوچک یهر آبنما از

 

آب صاف و   یبرو یدرحال دلبر بای و فوق العاده ز دیسف  یدو قو میعظ یا شهیاون حوض ش وسط
 زالل بودند .
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 بند اومد.   ییبایهمه ز نیا دنیاز د نفسم

 

 خانم رو فشردم.  قهیدست صد اری اخت یب

 

  

 زد و گفت   نینمک  یا خنده

 دونم مادر .... یم قشنگه

 

 خود بهشته ،و آدمهاش خود جهنم .   نجایا

 

 

 

 موندم .... رهی صورتش خ یحرفش که پر بود از غم برو با

 

 

 مونده بود  رهی خ بانهیها بد جور غر ییبایز یپر از بغضش برو صورت

 

 براه افتادم . دنبالش
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تموم اونچه تا بحال باورم   یبرو یسرنوشت نامعلومم، که راه تازه ا یعمارت برو یو سلطنت  میعظ در
 بود باز کرد. 

 

 

 هامو کم رنگ کرد .  یو نور تموم خوش 

 

 

 پر شورم....   یها گذشته  یساعت و لحظه خوش اون

 هام ، همه و همه......... ی، دلبستگ خاطرات

 

 محال ....  یاز آرزوها یحک شد و رفتن به عقب برم شد جزئ یادگاریام به  نهی س یبرو 

 

 .. میدیرس یبا شکوه  ییرایبه پذ م،یرو که رو رد کرد یورود یسرسرا

 

 

 

 گردم.  یجا باش مادر االن برم  نی خانم دستم رو رها کرد و آروم در گوشم گفت هم قهیصد

 

 بود اشاره کرد دنبالش حرکت کنه  ستادهیسالن ا یکه گوشه  یبه خدمتکار خانم  و
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 اطرافم بودم .  ری ط مات و متحقصر فقط و فق نیا دنیاز د رانی ،ح دیچرخ  یم سرم

 

 

 

 ..... دمیکه تودلم بود خند یبه تموم احتماالت  گهید

 

 نبود   یکه من رو ربوده قصدش پول و اخاذ یکس

 

 بست .    یتو ذهنم نقش م  دیجد  یشدم و سوال  یتر م جیهر لحظه گ ایخدا

 

 

 .... دمیدر بلند شد و از جا پر یصدا

 

 رفت ،   یسرسرا م نیی پا یکه بطرف پله ها  ی، در حال کلی پوش و درشت ه اهیس یمرد

 

 شد ،و براهش ادامه داد . دهیکوتاه بروم پاش نگاهش
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نگاهم  ییرای پذ یسنگفرشها  یمقتدر و آروم برو   ییقدمها دنیتو شوک اطرافم بودم که با شن هنوزم
 د یسمت صدا چرخ 

 

صورتم   ی برو قیعم  یکه نگاه نافذش با لبخند یبرتن، در حال ری نظ  یب  یخوش چهره، با لباس  یجوان
 شد .  یتر م کیبود، هر لحظه نزد

 

 

 تو مشامم .... دیچ یعطر تلخ و سردش جلوتر پ  و

 

 کرده بود . زونیکتش آو یکه دستش رو به لبه  همونطور

 

 شد   کترمیو نزد کینزد

 قدم به عقب برداشتم  هیشد و   یکه ته دلم خال  اونقدر

 

 جون گرفت .   یحرکتم شد ، لبخندش کم متوجه

 تر کرد  ،   زیر کمی چشمان درشتش رو  

 شد.  میاز سر تا پا مشغول تماشا و

 

  

 ....  تیو جذاب  ییبایز  تی نها در



 د ینبض راه خورش

1281 
 

 کرد   یبود و با نگاهش دلم رو آشوب م  حیوق

 

 خاصش شد.  یچهره  ینما دشی سف یتر شد ، برق  دندونها دهیکش لبخندش

 

 

 دادوگفت  رونی ب  ینفس

 ...... ایلع

 نامم ...  دنیشن  با

 .  ختیفرو ر قلبم

 

 شد .  یاز رو لبهاش جدا نم خنده

 

 لبم رو که زخم بود لمس کنه .... یرو جلو آورد ،  خواست گوشه  دستش

 سرم نا خود آگاه عقب رفت .  که

 

 

 

 ثابت دستش تو هوا موند ، تو فکر رفت .  همونطور
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 کرد، که دستش رو انداخت.  یم  یانگار داشت  حرکاتم رو تو ذهنش بررس 

 

 

 ستاد یشلوارش فرو کرد و صاف ا بیبا خنده سرش رو تکون داد و دستش رو تو ج 

 

 کرد .  یانداختم ، اون هنوزم داشت تماشا م  ری داد سر بز یآزارم م نگاهش

 

 

 

 .  گفتمیم راهی شتم بهش بدو بدلم دا تو

 

 

 حالم بهم خورد.   زیه ی پسره

 

 بودم ....   یعصب

 

 گفتم : یم یزیچ هی دیبا
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 کنه ....  یاب یبدنم رو ارز یایبخواد زوا گورشیال قبا با اون ف  هی نینبودم، که ا یکس کم

 

 ؟؟؟؟ دییخوا  یم یازمن چ دیبد حی بهم توض  یچشم چرون  یبه جا ستیخشم گفتم بهتر ن  با

 

 ؟؟؟ دیهست یشما ک اصال

 

 

 !!دیشناس  یمنو م که

 

 شدم ؟؟؟  دهیدزد چرا

 

 کنم ؟؟؟  یچکار م نجایا

 بلند تر رفت :  یکم  ادمیفر

 حقمه بدونم کجا هستم . من

 

 

 

 تا بحال هزار سوال تو ذهنم نقش بسته.... شبید از
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 رفت ونشست .   شیروبه رو  یرو کج کرد ، بطرف مبل سلطنت راهش

 

 پا انداخت و دستانش رو تو هم قفل کرد و گفت :  یبرو پا

 !!!یخواد بدون یدلت م  یلیخ

 

 تند تر از قبل نگاهم بطرفش ثابت موند و گفتم :  یخشم  با

 

 خواد بدونم . یکه دلم م معلومه

 

 شده  یکه چ ادینم  شیسوال برات پ  یشما اگه توسط چند نفر ربوده بش خود

 

 کرد   یهمونطور مشتاق نگاهم م دوباره

 

 دست اشاره کرد و گفت   با

 ...... نیبش

 

 زدم راحتم ... ادیفر یعصب

 

 .... دیکنم جواب سوالم رو بد  یخواهش م فقط
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 کنم؟؟  یچکار م نجای!!!من ا یهست یک  شما

 

 کرد . ی،داشت شکنجه ام م دیخند یکرد و م  یتو نگاهش که مرتب مشتاقانه نگاهم م ذوق

 

 :   گفت

 

 ... یباش ایتا االن شک داشتم، که لع اگه

  

 

 ؟؟؟؟  یمطمئن شدم که هست  گهید

 در هم فرو رفت .  شتریب اخمهام

 

 خوره ؟؟؟   یباشم با نباشم به چه درد شما م  ایلع نکهیا

 

 تر بهم توقف کرد . کیو نزد  کیجا بلند شد ،نزد از

 

 رد.به چشمانم نگاه ک قیدق و

 و گفت ... 
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 ....یکه چشمان مادرت رو به ارث نبرد فیح

  

 ؟؟؟؟  یدونست یم ارهیبازم نگاهت نفس آدم رو بند م اما

 

 ..... دمیگز لب

  

 گذروند.  یرو از حد م یی ایح  یداشت ب گهید

  

 بگم ،دستش رو جلو آورد و گفت   یزیچ خواستم

 آشنا !! هیهستم  کامران

 

 دراز شده اش بطرفم نبود .... یتو دستها تعجبم

 

 آشنا بود .  یل یاسم برام خ نیا

 

 بودم .  دهیاسم رو شن نیکجا ا ایخدا

 

 

 کرد و توقع دست دادن داشت .  یبه دستش نکردم ، اون هنوزم از رو نرفته بود و نگاهم م یتوجه 
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 . ستین  یکه خبر دی نگذشت، فهم یا هیثان

 

  

  رونی فرو برد و نفس خوش عطرش رو با شدت ب بشیداخل ج رو با خنده تو هوا تکون داد،  دستش
 صورتم نشست.   یداد ،که متصل  برو

 

 

 اخم گفت :  یوبا کم  

  نی سرزم نی ا یآدمها یخوره ادا ی بزرگ شده باشه نم گهیفرهنگ وآداب د هیعمر با   هیکه   یآدم به
 ..... ارهیو مردمش رو در ب

 

 ...  یباش یخوره،  آدم معتقد ی تو هم رفت و گفت بهت نم شتریب  اخمهاش

 

 .  دیسنج  یاعتقادم رو م  یاندازه  داشت

 

 

 

 شد .  یم شتریهر لحظه ب   تمیعصبان  
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 و گفتم ؛ ختمیقشنگش ر یرو آشکارا تو چشمها خشمم

 

دمها اثر  آ  یطرز زندگ یممکنه رو  گهیکشور د هیتو  یبه خودم مربوطه،  در ضمن زندگ مانمیا ی درجه
 اعتقادات اون شخص بگذاره. یبگذاره، اما محال ممکنه که بتونه دست برو

 

 

 

 به اون درجه از حد عقل شک کرد.  دیکه اگه گذاشت با 

 

 ..... یو سرش رو چند بار   تکون داد ، دوباره نگاهم کرد و گفت حقا که خانم دکتر دیخند

 

 تش ..... خانم سرم برگشت  سم قهیآروم صد یقدمها یصدا با

 

 قهوه تو دستش بود. ینیس

  

 گذاشت و گفت   ز یم یشد و برو کینزد

 باشه .... یامر آقا
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 مبل لم داد و گفت   یبرو

 فعال !!! نه

 

 

 باشه ...   ادتی فقط

 

 شه،یدکتر امشب اتاقش عوض م  خانم

  

 رو براش آماده کن . میکنار اتاق

 

 .....  رهیبگ  لیعمارت دسته گلش رو تحو ادیبچه ها و اتابک بگو که اطالع بدن پدر امشب ب به

 

 

 به سر تا پام انداخت و گفت   ینگاه بعد

  دی شا ادیما که کنار نم با

 بزرگتر ها رو گوش کنه .... حرف

 

 

 و گفت:  دیبروم زد و دوباره نگاهش سمت اون پسر چرخ یلبخند قهیصد
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   نهیمعا یم اومدن براضمن دکتر ه در

 کرد و گفت   یاخم بعد

 زخم کردن. یتو باغتون تن خانم رو حساب  ینره خر ها نیا

 

  

 رو با دندون فشار داد و گفت    لبش

 .... دونمیم

 

 هم شدن   یگوش مال یحساب احمقها،

 اتاق باال  ادی بگو دکتر ب گهید قهیدق ده

 

 بستم، تا به حد انفجار نرسم .  چشم

 

 . دیچی عمارت پ  یبلندم تو فضا یاما صدا 

 

  

 ؟؟؟؟ یهست  یچه خبره تو ک نجایبهم بگه ا یک یرو خدا  تو
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 سنگفرش سقوط کردم .  یسست شدن ، برو زانوهام

 

 خانم ناراحت دستم رو گرفت و سکوتش ادامه داشت . قهیصد

 

 

 دستم رو روبه روش گرفتم و گفتم ادیاز جا بلند شد تا بطرفم ب  ینگران  با

 ا ی ن جلو

 ادیقراره سرم ب  ییرو خدا بهم بگو که چه بال تو

 

 بود، حرف بزنه .... مردد

 

 .نمی بب یب یآس  نیخواست کوچکتر یاز حرکاتش  معلوم بود دلش نم  اما

 

 بره .... قهیکرد که صد اشاره

 

 مبل نشست و گفت   یبرو  دوباره

   نهیدکتر زخمهاتو بب یو اجازه بد یو با آرامش قهوه ات رو بخور  ینیبنش یقول بد اگه

 بدم....... حیاالن برات توض نیرو هم زیدم همه چ یم قول
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 به اطاعت ...... ناچارم

 شدن ، و  تموم .....  میسکوت ، تسل 

 

  ******** 

 

 

 

 

 

 ........ دیخورش 

 

 درم ....  پشت

 

 تعجبه !!! یجا  زهیدر که باز بشه قلبم فرو نر نیا

 

 خدا جون !!! ین یب  یسقوطم رو نم چرا

 

 ندارم .  دنینفس کش یبرا یحق گهیبرگردم د  دیاگه ناام امروز
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 من   یایلع

 ...... ایلع آخ

 

 جون حسام حلقه شد .   یب یتو دستها دستم

 

 گفت ؛ اش رو چند بار بازو بسته کرد و آروم در گوشم  یبارون  چشم

 باش ....  یقو

  دی چرخ یعل  یبرو نگاهم

 و کنارمون توقف کرد .   دیپشت سرش کش یشون یو پر یخودش و ما رو با خستگ چمدون

 

 بود   دهیهم مثل ما از هم پاش اون

   ایخدا

 شد سراب ... می چه جرم تموم زندگ به

 

 موند رهیخ گهیغمزده همد یصورتها   یمون برو بی آروم باز شد و هر سه نگاه غر ییبا صدا در

 

 بازوشو بدر زد.  یحرف  چیدست بکار شد،بدون ه یعل
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 . دیو تا آخر بازش کرد ، چمدونهامون رو بداخل کش 

 

 بودم و حسام   من

 برگشت ...... یعل

 

 نگاهش بروم موند .  و

 

 

 برام سخته .... دونستیم

 کمرنگ زد دستم رو تو دستش گرفت و گفت   یلبخند

 .  میبا هم ما

 

 مامان .... شهیم درست

 

 و داخل شدم ......  دمیکش  قیعم  ینفس

 

 کوفت..  واریشد ،محکم بد دهیکش اری حدش توسط سام نی حسام تا باالتر ی قهی

 

. 
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 که تموم تنم رو لرزوند.  ادشیفر

 

 

 کنم .  ینابودت م کهی مرت

 ما ؟؟؟؟؟ یبا زندگ یکرد چه

 

 حسام فرود اومد. ی دهیصورت رنجد یو خشمناکش که برو یمشت قو و

 

 کشوند  .. شی و قلبم رو به آت 

 

 

   دندیو صالح بطرفش دو یعل

   دیلرز یم دستم

 رو پر کرد  دمیامانم راه د یب یها هیزدم و گر  هیمبل تک یلبه  به

 

 .... نزن

 

 .  دینشن  ی،که فکر کنم جز خودم کس  میخفه بود ته گلو  ییصدا فقط
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 نزن پسرم   شونهیمرد دلخسته و پر نیمونده تو تن ا یباق یذره ها  نیآخر نیا نزن

 ....  ینداره جز عاشق یگناه اون

 

 .....  ادیفرود ن یدست پسرش رو نگه داشت، تا مشت بعد صالح

 

 زد   ادیفر هیبا چشمان پر خون از شدت گر و

 .... اریکن سام  تمومش

 

 بود.... یبعد یرو   برنگردوند و منتظر ضربه   یحسام که حت و

 ..... رهی قلبش آروم بگ اریدست سام یخواست با شدت ضربه ها  یم انگار

 

 گفت   یجلو رفت و صورت حسام رو تو دستش نگه داشت ، با نگران یعل

 بابا .....   یخوب

 

 

 

بلند شد و     یبه علدستهاش توسط صالح محکم نگه داشته شده بود ،رو   کهی در حال  اری سام ادیفر
 گفت: 
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 مرد ....... یندار رتیغ تو

 

 .... یافتادن زنت شده  هواشو دار ری موجود باعث گ نیا

 

صورت   یبود که صالح با غضب  برو  یمحکم  یلیکنه، س دایفرصت جواب دادن پ یعل  نکهیقبل از ا و
 فرود آورد.  اریسام

 

 و سکوت اتاق رو فرا گرفت ......   

 

 

 زد ..... ادیپسرش رو دوباره با خشم تو دست گرفت ، فر یبازو صالح

 

 تو نبود .  زیاون دختر فقط عز اریسام

 بفهم ...... نویا

 

 رو دوست داشته ...... ای لع شتریب یگریتونه ادعا کنه از د ی نم  یجمع کس  نیا تو
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 کنم .  ی کن پسرم حالت رو درک م تمومش

 

 

 تکون داد و گفت :  بانهیچند قدم بعقب رفت ، سرش رو غر اریسام

 

 !!!!! یفهم ینم

 

 

 .... ی فهم یکه نم بخدا

 

 

 قلب خرابم رو ...... یدون یچه م تو

 

  میبا اومدن اون دختر تو زندگ  که

 آروم گرفته بود.  تازه

  

 شد.  مینه خواهر ،بلکه تموم زندگ  ایلع

 چند وقت....... نیتو هم 
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 کرده  بود. دایپ قیرف هیهمدم ، هیتنها ،   اریسام

 

 

 

 رو بسمت حسام بلند کرد  و گفت :  انگشتش

 .... نیا

 

 همدم ، و مونسم کرد .  یسرش بوده ،دوباره ب  ریهام ز ینامرد که تموم بدبخت نیا

 

 

 

 کنم .  یدستهام  خفه اش م  نیبا هم دش،یکه اگه با من تنها بگذار بخدا

 

 و دستهاشو نشون داد و گفت :   دیکوب واریبد سر

 .... آره

 

 کرده بود . دایهم خون  پ هیو تنها ،که بعد از سالها   یعقده ا  اریمنم سام نیا
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 زد ...... ادی و فر  دیکوب واریبار محکم تر سر بد نیا 

 

 اومد ...  ای هام بدن ی تموم بدبخت نیبود که تازه ب   یخواهر ایخواستم به همه بگم لع یم

 بابا ......... آره

 

 

 

 ؟؟؟؟ هیچ یهمه سال خون به جگر من و مادرم کرد نیتو که ا درک

 ..... چیو ه چیه

 

 خونه رو قرا گرفت  یسرد فضا  یو سکوت  ختی فرو ر ن یزم  یهمون جا برو و

 

 اش گذاشت و آروم رو به صالح گفت   ین یب  یگه داشت و دستمال رو برودست حسام رو ن یعل

 ....  ادیبند نم   خونش

 

 .  دیاری برام ب یک یپالست سهی تو ک خی کمی شهیم

 

 رو پاک کرد و بطرف آشپزخونه رفت   سشی گوشه چشم خ صالح
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 رفتم و دست حسام رو نگه داشتم   جلوتر

 پاشو .... -

 

 رو بده به من . دستت

 

 

 

 لرزونش رو تو دستم قفل کرد  . یدراز شده ام گره خورد ، انگشتها یدستها یبرو بشیغر نگاه

 مبل نشست ، کنارش نشستم.  یو برو 

 

  

 ....ختمی اشکهامو فرو ر ریانداختم و دل س نییسرم رو پا  و

 

 به دو روز قبل......... برگشتم

 

 

 ..... یبعد از اون تماس لعنت ونیقرار و گر  یکه هر دو ب 

 . میفکر برگشت افتاد به
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  یکه توش دست و پا م ییو تنها  یهر دو مون رو ته بدبخت شتریو ب  شتریاگه  بگم ب دیکه شا یتماس
 دروغ نگفتم ..... می دی. و هر دو  به ته خط رسدیکش شی و  قلبهامون رو  رو به آت میزد

 

 

 . خدا جونم بسه ... 

 

 که نفس بکشم .  بسه

 

 شمارش ....... یب یها  یبخت  اهی و س دیکه تموم شه خورش بسه

 

 .... دمیکش رونی ب  ایصالح از رو یصدا

 

 

 

 

مونده و گفت رنگش   رهی داد ، نگران به صورتش خ یرو بدست عل خی ی سهیسر حسام بود و ک یباال
 .... دهیهم پر
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 انداخت و گفت   یبه عل  ینگاه بعد

 افتاده.....  فشارش

  

 گذاشت .....  یزخم  م   یرو برو خی ی سهی ک کهیدر حال  یعل

 

 رمق حسام رو بدست گرفت و گفت :   یب  نبض

 زنه .....  یم کند

 و گفت ؛   دیکش رونی عجله بطرف چمدون رفت  و قرص قلبش رو ب با

 

 د؟؟؟یدستگاه فشار خون دار شما

 ... خودم تو خونه جا موند یبرا 

 

   

 سرش  تکون داد و گفت   صالح

 و بطرف اتاقش رفت..... بله

  

 با دستگاه برگشت .  و
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 شروع کرد به گرفتن فشار حسام ،  یعل

 داره ......  گرانیاز د یدونستم خودش حال خرابتر یم

 

 نخورده بود.... یچند وقت کم ضربه روح  نیا تو

  

 بود   یزندگ  دینفس و  ام  یعل یبرا ایلع

 

 الزم بود .  وفته یفکرهامون بکار ب نکهیا یآرامش برا کمی

 

 

 دستها گرفت و آروم گفت؛  ونیمبل نشست و سرش رو م یبرو صالح

  میکرد یفکر م  اریو سام من

 باشه .....  یاخاذ هیقض

 

 اطالع داد .  یتو آگاه سشیپل قیبه رف  اریشد ، سام دیناپد ایشب که لع همون

 

 

 کل ماجرا قرار گرفت . انیجر  در اکان،ین سرگرد
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 که ... میکرد یفکرش رو هم نم می به شما خبر داد یوقت

 

 آشنا باشه و زودتر از ما بهتون خبر داده . هی دزد

 

 ..... دیتهران هست یشما راه و

هست   یتر از اون  دهیچی پ  یلیخ  هیکنه که قض یحرفهاتون ثابت م   نیسمت حسام و گفت؛ ا برگشت
 میکرد یکه فکرش رو م

 

 کارش تموم شد.  یعل

  

 ، روبه صالح گفت :  دیکش رون ی حسام ب یبازو یبند دستگاه رو از رو مچ

 

 رو گفتن   هیبه پدر زنگ زدند و قض یوقت

 .....  میاقدامات سفر رو انجام داد تا خودمون رو برسون یحال  خرابش فور  نیخدا  با ا بنده

 

 راحته ...... ایلع  یبابت جا المونیخ ما

 .دیهم بد به دلتون راه ند شما
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   ستادمیشما ا یخونسرد جلو  دینیب  یم نکهیا

 اقوامش هست   یو سالم تو خونه  حی صح  ایدارم که لع  نانیاطم

  

  

 رو آگاه بشن  لش یهر چه زودتر با برادرشون صحبت کنن و دل دیپدر با فقط

 

 ،  میدون یرو م  یاصل لیمن و مادر دل  البته

 

 نشسته بود ، و  نیزم یکرد که برو اری به سام رو

 کرد گفت   یبا نفرت حسام رو نگاه م 

 خودشون رو حفظ کنن   یهمه خونسرد اگه

 شه  یبرداشته م ونیاز م عتر ینظرم مشکل سر به

 

رفت و دستش رو بطرفش دراز کرد و    اری سراغ داشتم ،سمت سام یاز عل شهیکه هم  یهمون متانت با
 گفت : 

 

 زودتر برگرده کنارمون  یو دوست دار یواقعا نگران خواهرت هست اگه

 ..... یخود دار باش  کمی  بهتره
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 کن !!! باور

 ..... یباشه ...ول یتوکل هر چقدر هم از نظر تو آدم بد یآقا

 

 

 داره.....  یمهربون  ذات

 

 . دی ده که باهم مهربون باش یشماست و اجازه نم یتلخ روبه رو یگذشته  هیکه  دونمیم من

 

 د یفرو بد ای شدن لع  دایو خشم تون رو ال اقل تا پ دیبکن   دیتون  یکه م یسع اما

 

 کرد  یعل یبه دست دراز شده  ینگاه  اریسام

 محکم کرد و از جا بلند شد  یداد و دستش رو تو دست عل  رونیب  یرو به سخت  نفسش

 

 گفت   و

 از کل ماجرا مطلع بشه   دیبا دوستم

 کمک  و حل ماجرا ..... یبرا  ادیرم دنبالش تاب یم

 

 سر بلند  کرد و گفت   صالح

 تحمل کن ......  اریسام
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 بده ..... حی من  توض یبرا دیاول با حسام

 اش انداخت  و گفت   ی میقد بیرخ به رق مین  یو نگاه برگشت

   ستین  نطوریا

 آروم شده بود  یتوکل .....حسام که کم حسام

 انداخت و شروع کرد به حرف زدن ...... نییرو پا  سرش

 

 اتفاق افتاد . شیماه پ سه

 

 

. 

 خانواده ام ...پدرم ..... یکه مدتها بود برا دیدو برادر بزرگتر  خورش  نیمحمد و حس 

 طور   نیهم و

 

 کردند....  یرضا و احمد کار م  برادرم

 

 

 .....  نینش  لچریبابا که بطور کامل فلج شد و و یسکته  نیاز آخر بعد
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 همون پدرم ....  میامالک رو کردند و گفتند که عمو رح  ی سر هی تیمالک  یادعا

 

 قول  سه دهنه مغازه ته بازارچه رو بهشون داده بود .  وفتهیحال و روز ب نیبه ا نکهیاز ا قلب

 

 کهنه کار بابا ثابت کردند .   لیخودشون رو توسط وک یادعا و

 

شده  می تنظ لشیکه بر سرش اومده بود توسط وک ییبال  نیبابا که قبل از ا یدست نوشته  یکاغذ
 بود.

 

 

 

 برد که سهم همه ما برادر ها رو بخره....... یفکر بسر م  نیرضا برادر بزرگم که مدتها بود در ا حاج

 خودش بسازه .... یبرا  یبرج تجار هیو بکوبه و  ارهی تا اون بازارچه رو بکل بنام خودش  درب 

 

 پدر   یطور اون کاغذ دست نوشته  نی محمد و برادرانش و هم یادعا با

 ....  برآشفت

 

 به  عنوان پادو و حسابدار و کارگر استفاده کرده بود . دیخورش  یعمر از برادر ها هیکه  اون
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 شدن با پسران  حاج رحمان براش ناگوار اومد....  کیشر

 

   دیخر یدو خواهرم رو هم به زور کلک و سند ساز یبرادر ها و حت یهمه  سهم

 آخر رو بکشه .... یپدر نفسها نکهیفراوان بود رو گذاشت بعد از ا یاموال بابا که شامل باغها یمابق

 دونستم  یم

 ....  صمیشده بود کابوس برادر حر تشیچه و تموم مالک  بازار

 

 و درس نگرفت.  دیکه عاقبت پدر رو د  اون

 

 با من تماس گرفت و خواهش کرد   محمد

 کمکش کنم .... که

 

پسران  ار یبهم گفت که بجز اون سه دهنه مغازه که پدر در اخت  یتماس  یبابا ط   لیطور وک نیهم
 رحمان گذاشته بود 

 حجره اول بازارچه رو پدر فقط و فقط  به نام من زده بود .  چند

 

 .....یمیقد یروز مبادا و سر پا نگه داشتن اون بازارچه  یبرا 

 و سر پا بمونه .....  یکه تموم عشق پدر بود، که همونطور باق  
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 حاج رضا   تی انگار که پدر از ن 

 ..... رهیحرص و طمع پسرش رو بگ یخواست جلو  یکار م نیکرده بود و با ا دایپ اطالع

 

 داد و روبه صالح گفت ؛  رونیرو ب   نش ینفس سنگ حسام

 

 بود .  شیزندگ یتا چهار تا عمر بدنبال دو ،دو هیکه  یپدر

 

 

 خواسته بود  تا راهش رو ادامه ندم.  ازم

 

 سپرده بود . لشیکه بدست وک  یدست نوشته ا یط

 

 ازم خواست .  نیدم بخاطرهم یوقت راهش رو ادامه نم چیداره من ه مانیکه ا گفت

 

 بشه  مالی پا دیخورش  ینوا ی ب یشومش برسه و حق برادر ها  تیکه نگذارم حاج رضا به ن 

 

 راه برگشتم.  ی مهین از
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 .... نهیگفت بهتر یرو کردم که فکرو عقلم م یکار من

 

 

 

 نداشت ...  یکه تموم ختهیبهم ر  یواعصاب یشد با کشمکش شبانه روز یبا برادر برام مساو جنگ

 

 کرد با رشوه ساکتم کنه. یسع

  

کرده بود ،و مردم   دایپ ت یز سالها شهرکه بعد ا ییتو روستا یبرج تجار یشراکت تو  پروژه   شنهادیپ
 نبود .   یکم یدرش سکونت داشتن وسوسه  یادیز

 

 

 

 اون آدم سابق نبودم .  گهیمن د اما

 

برام    یمتیبه چه ق  شرفت یپ یمردم و باال رفتن از پله ها  یزندگ یپا گذاشتن برو نکهیدرک ا حاال
 درد ناک...... یبود با عذاب وجدان  یشد  مساو  یتموم م

 

 خواستم ..... ینم
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 حد و حصر حاج رضا رو پس زدم ....  یب  یخواه ادهیز نیا من

 

 . شدیتموم م دیبه بعد  با ییجا هیاز   چون

 

  

 

رو که   یگناه یب یآن تموم کاسبها کیکنم، به  شیدونست که اگه پا  جلو بگذارم ،و همراه یم اون
 بشه  ..... دهیکش یهمون مغازه ها بود  به نابود دنیبه  چر خ یزن و فرزندانشون بستگ ،یروز

 

 گناه .... یعده کاسب و کارگر ب  هیشدن  کاری از کار ب ی عن یکردن اونها  رونیب

 

 

 من خارج بود .  یاز عهده  نیا و

 

 

 کردم آرومش کنم .... یسع

 

 



 د ینبض راه خورش

1314 
 

حقشون رو    ینازل متیکه از برادر و خواهرانم چپاول کرده بود و به ق یقانع بشه با سهم نکهیا ای
 بود،   دهیخر

 نداشته باشه .... دیبا حق من و برادران خورش  یو کار  اندازهیکوچکتر راه ب  یامپراطور هیخودش  یبرا

 

 اجازه بده ...  نکهیا ای

 

 باشند ،  تو اون برج که قرار بود ساخته بشه داشته یهم سهم دیخورش  برادران

 که قول بده  یحاضرم کمکش کنم به شرط  گفتم

 ...... نهی نب بیوسط آس نی ا یکنه، تا کس  میاون برج سه یاردیلیکاسب ها رو تو سود م تموم

 

 

   هیریمقدار از سودش رو در راه کمک به  خ هیحاضر شدم از سهمم گذشت کنم و در فکرم بود  یحت
 خرج کنم .... 

 

 صورتم افتاد و گفت    یبلند کرد و نگاهش برو سر

 ارزشمند تر باشه .... ایو لع  دیکه داشتنش از خورش ایخواستم از دن یچ مگه

 

 

 نداشتم بگم .... چیاون همه گذشت ه ینفسم نشست و تو دلم برا یدرد ناک برو بغضم
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 انگشتان لرزونش پنهون کرد و گفت   ونیانداخت و  م نییرو پا  سرش

 

 ....ادیبه چه کارم م ایاش باشه و بابا صدام کنه  مال دن هیداشتم، اگه از بق ایروزگارم رو لع  ینجایا تا

 

گفت؛ که سالها   یم یبود که صادقانه و از ته دل از خواستن دخترک یمرد یصالح برو ی بانهیغر نگاه
 کرده بود.  یپدر شیبرا

 

 بود .  یکاف  شیتموم عمر همون دخترک برا یاو حاال بر 

 

،که  شنیراه عوض م ی ونهیاز م ی اوقات طور یکه گاه ی سنج  یم یزانیجونم بنده هاتو به چه م خدا
 .  ستیکس ممکن ن  چیه یدرکش برا

 

 

 

 شونه اش گذاشت و آروم گفت   یدست برو صالح

 گذشتت !!!!  نیا ستی ن یکم  کار

 

   ستمیخوام بگم نگران دخترم ن  ینم

 ؟؟؟  چرا
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 کس نفهمه   چی حال خرابم رو ه دیشا

 دارم    ن یقیحاال  اما

 مورد نبود سالها اعتمادم بهت....  یب

 

 مزاحم رو زدود و گفت   یبا انگشتان لرزونش اشکها  حسام

 که ثابت کنم ،فقط به خودش .....  اومدم

 

 ..... ایکس ،جز لع  چیبه ه نه

 .... زهی بدونه که چقدر برام عز دیبا اون

 

برگشت و بطرفش گرفت و   یآب وانیبعد با ل  یقیاز جا بلند شد و بطرف آشپز خونه رفت و دقا صالح
 گفت  

 ؟؟؟؟  یچ حاال

 

مرد رو   نیبود که سالها وحشت و کابوس جدا کردن دخترکش توسط هم یحسام به دستان کس نگاه
 بهمراه داشت، و امروز ......

 

 دونست   ی کدومشون رو پدر م ای لع  ایفردا که آ ی هم و حاال بدون ترس از نگران یسالها رو به رواز  بعد

 کرد ..... یکدومشون  نم چیه یبرا یفرق گهید و

 صالح ..... یحسام و نه برا  یبرا نه
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 جا بلند شد...  از

  

 و   دیکش رون ی صالح ب یرو از تو دستها  وانیپر  صالبت،  ل  یبار نه با غم تو صورتش ،بلکه با نگاه نیا

   گفت

 خوام....  یروز فرصت م  مین هی

 

 نگران گفت؛  صالح

 

 ....یتن در بد فشیکث یو به خواسته   یدر برابر ظلمش سر خم کن ییخوا  یم یعنی

 

چشم دوخت انگار که   اطیبطرف پنجره رفت ،و  به ح ی سر در گم یبفکر فرو رفت ،بعد از مدت  حسام
 باشه که....  یمرگ و زندگ یدو راه نیب

 سکوت رو شکست   یعل یصدا

 ... ستین  بهتر

 

  

 .میقرار بد زیهمه چ انی رو در جر سی اول پل نیهم از
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 به حسام ادامه داد..... رو

   

 قولش. ری،و بعدش زد ز یشما تموم در خواست هاشو انجام داد  میاومد

 

 

 . میو حاشا کرد ، اون وقت چکار کن 

 

 بود .  قتی حق  نیع حرفش

 

 داده بود هیتک  واریبد نهیدست به س حسام

 .... رم یتماس بگ دیبا  گفت

 

 

 مبل نشسته بود. یبرو  یکرد که غمزده و عصب اری سام روبه

 

 مونده بود.  رهی خ نامعلوم یبه نقطه ا نگاهش

 

 اورده ی هست بدست ن یتوش زندون ای که لع یاز خونه ا یجناب سرگرد شما  تا بحال سر نخ   نیگفت ا 
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 که تو خودش بود   اریسام

 و آروم گفت   دیلحظه نگاهش به طرف حسام چرخ هی

 نشده دایپ یرد چیتا بحال ه متاسفانه

 

 شماره .......  هیشروع کرد به گرفتن  یرو تکون داد و فور  سرش

 

 * ای******لع

 

 

 

 

... 

 

 هستم ....  نجایشه که ا یم یهفته ا کیفکر کنم  امروز

 

 .جانکاه..  یبا عذاب یو شبها برام شده مساو  روزها

 

 خارج شدن از اتاقم رو ندارم .  حق
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 روز  رو منتظرم   تموم

 .....  منتظر

 نامعلوم... یا ندهیآ

 

  

 

 کنم  فکر

 تموم بشه ... زیهمه چ امشب

 

 شم   یآزاد م نکهیکه امشب با ا گهیبهم م یحس بد هی

 از دست بدم .  یزی قراره عز یول

 

 خوره    یحس بد داره روح و روانم رو از درون م نیا

 .....ایخدا

 

 باشه ،حبس شدم .  تونهیم یزادی هر آدم یمحشر که آرزو یاتاق یتو
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 روزها رو هرگز باور نداشتم !!! نیا

 ... .من

 

 بود . دهیخاطراتم نگنج  ی تو ینگران  یذره ا یزندگ ینجایکه تا ا ،یمن

 

 نامعلوم .......  یو سرنوشت   تیهو یب ی شدم ،به آدم لیعرض کمتر از سه ماه تبد در

 

 .....یخوبم با عل خاطرات

  

 قشنگمون .... یها عاشقانه

 

 

 

 کردم .....  ینم ضشیتعو ایناب در کنارهم بودن؛ که با دن  یه هاو لحظ  لیخوش تحص  دوران

 کجا هستم !!!! ایخدا

 

 

 در انتظارم هست ؟؟؟. چه
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 قرارم ....  یب

 

 

 ....  روزیقرار تر از د یب

 

 

 ...  هیریدلگ غروب

 

 پشت پنجره نشسته بودم ،که دوباره عمو رضا اومد داخل اتاقم .... امروز

 

 

 ... شهیزنه هم  یم در

 

 حرمت دارم .  دونهیم

 

 گذاره....   یبابا بهش برسه براش حنجره نم یدستها  یروزگار  یدونه اگه روز یم

 

 

 .....ختمیفرو ر شتری،تن و آشناست ب میخوش یدزد تموم لحظه ها دمیفهم  یدونم چرا از وقت ینم
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 باز نگه داشت،  آروم گفت   مهیرو ن  در

 هست ؟؟؟؟  اجازه

 

  لیکرد، از عشق و عالقه  تبد یم  یمهربون رو برام باز یی که حاال بعد از سالها که  نقش عمو نگاهم
 شده بود، به نفرت رو .........

 . دمیصورتش پاش  یبرو 

 

 رحمش شده بود.    یرنگ  و رو ،ماسک صورت ب یب  یلبخند

 

 

 شد .  کمینزد یزد و به آروم نیزم  یشده اش رو برو  یو کنده کار  یسلطنت  یچوب یعصا

 

 

دامنم  یاومد، برو یصورتش فرود م  یشد و تو یجا بلند شدم و دستهامو که آرزو داشتم مشت م از
 چنگ کردم و  

 

 داده بود سالم واجبه .....  ادمی  یمامان از کودک  نکهیا با

 

 نامرد برام کم  از گناه نداشت.  نیسالم به ا اما



 د ینبض راه خورش

1324 
 

 

 انتظار ادب رو ازم تقاضا داشت ،  انگار

 کرد و آروم گفت    زی ر یرو کم   چشمانش

 سالم !!!! کیعل

 

 

   دم،یدونه من دختر خورش  یاون نم اما

 لجباز و سرکش در برابر زور و ستم ...... 

 

 

 .  میه که وارد اتاقم شده بود تا باهم به تفاهم برسچند بار گذشت مثل

 

 گفت  یمخلوط با مهربون  یو با لحن   آروم

 دختر جون  ید یعمو رو نم  جواب

 

 شد .  دهیصورتش پاش یبلندم برو یو با خشم و بغضم ،صدا دیصورتش چرخ  یبرو چشمانم
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ظلم رو در حق برادر زاده اش  ن یعمو بودن  داره، بدتر یکه ادعا یشده کس  دهید ایدن یکجا واقعا
 انجام بده .

 

 

 

 

 کشوند گفت :   یرو بطرف خودش م  یصندل ی هیبلندش پا یزد و همونطور که با عصا  یپوزخند

 !!!!یفکر کن مهمون من هست تو

 

  

 چند روز گذاشتم بهت بد بگذره ...... نیتو ا مگه

 

 صورتم شد .  قینشست و دق یصندل   یداد و برو رونی رو ب  نفسش

 

 

 ادامه دادم .... دوباره

 

 ،  ستیخودم ن  لیهستم به م نجایکه ا نیا

 تو وجودت هست ...... رتیغ یذره ا یکن  یکن بزار برم ،اگه واقعا حس م  رهام
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 ..... ضهیانصاف پدرم مر یب آخه

 

 

 ها......بعد از سال... من

 بلند و سرکش ..... یبا خنده ا دیحرفم پر وسط

 ن مسخره وار چند بار تکرار کرد  با  لح و

 ... پدر

 ..... ِهه

 ..... امرزهیعمو رحمان خدا ب  یمنظورت اون شاگرد پادوعه مغازه  نکنه

 

 نگاهم کرد و گفت :  انهی چندش آورش قطع شد ، دوباره موذ ی خنده

 

 

   ،یست یحسام ن یدختر واقع  اگرچه

 ...... یدی،تو دختر خورش یبازم هم خون من اما

 

 داره  انیخون با اصالت ما تو رگهات جر دهینشون م نیا
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 ..... یزد ی در انتظارته به بخت خودت لگد نم یدرخشان  ی ندهیکه چه آ یدونستیجون اگه م دختر

 .....  ادمیفر

 

 درونم بود. یآشفتگ نشون

  

 .... رونیکن از اتاقم برو ب  بس

 

 

 

 شرف من شوهر دارم .... یب

 ، از جا بلند شد و گفت   دیکوب  نیشو بزم عصا

 شو   خفه

 ...  نییپا  اری ب صداتو

 

 

 ........ یزیکه برام عز نهیدر مقابلت نرمش دارم فقط و فقط به خاطر ا ین یب یم اگه

 .... یشه که از حدت خارج بش  ینم  لی دل یول

 !!!! انهی یدیفهم
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 افتادم   نیزم  یبرو

 برم ...  دیکن  رهام

 رو خدا  تو

 ...... دی پرست یرو هر که م تو

 

 و گفت   ستادیسرم ا  یجا بلند شد و باال از

 رو که در حقم انجام داده رو پس بده ...... ی تاوان کار دیبا  حسام

 

 

 

 و گفت    دیکوب  نیبزم عصاشو

 ؟؟؟؟ یدیمادرت رو که شن سرنوشت

  

 بلند کردم .  سر

 

 

 .... دیپاش  زشی صورت نفرت انگ ینگاهم برو و

  داد ادامه
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   شهیتکرار م خیخدا بخواد دوباره تار اگه

 جون....  دختر

 

 شلوارش نگه داشتم ، سر تکون دادم ....  یلبه  یلرزانم رو برو دستان

 

 

 

 کنم رحم داشته باش.....  یم خواهش

 

  

 و سر تکون داد و گفت   دیخند

   میزن یدو نشون م ری ت هیما با  امشب

 جون  ....   دختر

 

 و هم تو ...... شهیمن م یاسناد مال ی مهی وکالت تام پدرجونت  ضم هم

 اتاقم..... نیسنگ یتو فضا دیچی چندش آورش پ یخنده  و
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 شده ..... سردم

 

 ......  دمیچی تخت بود، بدورم پ یرو که برو   ییتا پتو دو

 

 خورد .... یم شهیکردند،  به ش یقرار بارون، که آروم آروم اعالم ورود م یب یدونه ها یصدا

 

 خواهد.  یم ه یامشب دلم گر عجب

  

 جانم !!! یعل

 

 گذارم .  یلحظه تنهات نم هی ماجرا  نیبشه ا تموم

 

 تموم عمرم !!! یعل

 

 بخوان سر تو باهام معامله کنن   اگه

 برم .  یرو م نفسم

 

 بود. نیقسمتم ا  دیبشه اصال ، شا تموم
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   یایهامون،  رو یعمر خوش دیشا

 قدر بود و بس .....  نیگرم عاشقانه ات ، هم یدستها اون

 

 موندم .  یکنارت م شتریب کمی  کاش

 

 

 دم.  یبودنت جون م یبرا یسر درگم  یها هیثان نیتو ا دارم

 

 رو تو پتو پنهون کردم .  سرم

 

 

 ..... نهی زم یبرو شی آت یلذت بارون بدون تو، برام رگه ها گهید

 

 پررنگ غروب مثل آتشفشان غمه بخدا..... یتو نور نارنج با یباغ ز نیا

 

 دوباره تق تق صدا خورد.  در
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 قبل،   قهیتلختر از چند دق یخبر یعنی نیا

 برگشت بطرف درو    نگاهم

 باز شد .....  مهین

  

 در ظاهر شد .  یخانم ال قهی صد دیمهربون ، و  سرخ و سپ صورت

 

 داخل دخترم ....  امیاجازه هست ب -

 

 تکون دادم . دییرو بعالمت تا  مسر

 

 غم گفت    ای هیدونستم اثر شاد ی که نم یپر و لبخند یرو باز کرد و با دستان  در

 مادر ؟؟؟  یخوب

 

 

 آرومش بود.  یبه قدمها نگاهم

  

 نبودم !!! خوب

 نداشتم . یحرف  چیه
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 پر مهرش پر رنگ شد ....  ی، رنگ غم  تو  چشما دیفهم خودش

 

تختم   یجواهر باشه برو یجعبه  هیجعبه که انگار شب هیمرتب و بهمراه  یدست لباس تو کاور هی
 گذاشت. 

 

  

 راست کرد و نگاهش بروم ثابت موند   قد

 .دی چونه ام برد و سرم رو باال کش ری رو ز دستش

  

 نازکش رو در هم جمع کرد و گفت   یلبها

 دلم  زی عز یکرد هیکه گر  بازم

 .... گهید بسه

 

 دنبالت،   ادی، پدرت داره م یشاد باش  دیبا

 ....  یکن  یم داینجات پ امشب

 

 طور باشه ..... نی دلم هزار بار خدا رو صدا زدم ،هم تو

 ه!!!!بابا پهن کرد یبرا یصفتم چه دام  ونیح یاون که خبر نداشت، عمو اما
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 رو تو دستهاش قاب کرد و گفت :   صورتم

 غصه دار نگاهم نکن دختر جون .... یطور نیخوشگلت، ا یاون چشمها با

 

 انجام بدم .  ی،که برات کار امی بر نم نی قوم الظالم نیاز پس ا من

 

 

 

 جان ایرو خدا تو عذاب وجدان نگذار منو لع تو

 

 بهت سر بزنم . ام یمرتب ب دیکش یدلم پر  م  ،یعمارت بود نیچند روز که مهمون ا نیا تو

 

 به عمارت آورده ..... یمهاجر با خودش شاد یپرنده  هی ، انگار  یینجایکه ا تو

 

 

 گفت:  دی، با ترد  دیرو ورچ  نشییپا لب

  

 

 !!!!یخونه بش نیکامران گفته: قراره عروس ا آقا

 آره مادر ....  
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 موند .  رهیا وحشت بهش خب نگاهم

 

 رو کنار زدم و دستهاشو با التماس گرفتم . پتو

 

 موندم .  رهی پر فروغش خ یچشمها تو

 

 

 حرفو نزن !!!! نیا گهید یپرست یم یخانم تو رو به هر چ قهیصد-

 ...من ..... من

 من شوهر دارم ... یدونیم من

 

 

 صورتش  چنگ زد و گفت :  یو دست کوچکش رو برو  دیکش یبلند نیتموم نشده بود ،که ه حرفم

 

 خدا ! ای

 مادر!!! یگ  یم راست

 

 صورتم شد .... یرو تکون دادم ، اشکهام روانه  سرم
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 زد .   یم رونی داشت از حدقه ب ،یاز شدت  تعجب و نگران چشمانش

 

 نره .... رونی که صداش ب یرو گاز گرفت ، آروم طور  لبش

 :   گفت

 ر جون .....ازشون نگذره ماد  خدا

 

 خورم .  یسفره نون م هیهاسر   یجهنم  نیمنم ببخشه که دارم با ا خدا

 

  

 کار .... نیا شهیمگه م آخه

 تخت نشست .  یبرو

 

 

 آروم شده بود ....  نا

 

 گشت.... یم ی فشرد و در فکر بود انگار دنبال راه یدستم رو م مرتب

 

 شد و گفت:  رهی و دوباره تو صورتم خ برگشت
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 !!!!هین مرد خوب کامرا آقا

  

 باشه، مادر جون ... اهیچشم دل س نقدرینکنم ا فکر

 

 کف دست طفل بود، تو بغلم بزرگ کردم .... هی یاونو از وقت من

 

 خودم .   ینداشته  یبنده خدا که سر زا رفت ،کامران شد مثل بچه   مادرش

 

 کنم، اجازه دارم تو گوشش هم بزنم مادر .... ینکن آقا صداش م  نگاه

 

 

 حاج رضا سر سال نشد زن گرفت، و دوباره بچه دار شد.   پدرش

 

 به پسرش نداشت  یتوجه  ادیز گهید   

 هم از خانواده دور موند.  کامران

  

 رونه اش کرد فرنگ، که درسش رو ادامه بده.... یحاج   د،یرس یسالگ جدهیهم به سن ه یوقت
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 الهاست اونجا اقامت داره... س االنم

  

 موقتشه مادر جون  یعمارت خونه  نیا

 .... رهی و م ادیم

 

 بنام کامران داره .... یپسر ادیم  ادشیبار  هی یهم هر وقت سال یحاج 

 

 

  ی،و بعد از رفتنش دوباره برم  امیسر و سامون دادن خونه اش م یبرا ادیهر وقت آقا از خارجه م من
 ....  یحاج  یگردم خونه 

 

 .  ستین یحاج  یدائم یکه تهران خونه  البته

 

 کنار همسرش .....  زدیگرده   یمرتب برم  و

 

 

 موند  و گفت   رهی و به روبه رو خ دیکش یآه

 بسوزه،  یمادر جون پدر گرفتار خوب

 ...  شناختمیخاندان رو م  نیا شی از سالها پ من
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 باشه .  دهیخانواده به گوشش نرس  نیا یکنه ،و آوازه  یتو اون شهر زندگ  هیک 

 

 

 کنه ،که تو جهنم پا بگذاره ....  یآدم رو وادار م یناچار اما

 شناسمش .... یآقا باشه چون خوب م ینقشه   نیباور ندارم که ا االنم

 

  

 تر و خشکش کردم  خودم

 و از چاه نشونش دادم  راه

 بود مادر   خوب

 بود..... یاهل

 

 ن دادم ،و گفتم  رو بعالمت تاسف تکو سرم

 گرگ زاده گرگ  شود .... عاقبت

 

 انداخت ، تو فکر رفت ،  نییرو پا  سرش

 ناگهان سرش رو باال آورد و گفت:  

 سوال ببرن .... ریگناه رو ز ی زن ب هیباشه که آبرو و شرف  نیقرار بر ا اگه
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 مادر جون ..... سهایرم ، دنبال پل یم ادهیپ یقسم ،که خودم پا  بخدا

 

 

 فشار داد و گفت :  یرو بگرم دستم

 لباسها رو نپوش دخترم   نیا

 کاور لباسها ....  یرفت برو نگاهم

 کرد  گفت   یاخم

 چرا !!!! دمیفهم  حاال

 کرده .... شتریباغش رو ب یامشب تعداد نگهبانها آقا

 

 چون  ییخوان تو رو ببرن جا  یم نکهیمثل ا اما

 .رو که دستم داد   کاور

 

 به خانم بگو .....   گفت

 کنم.  یخبرش م  گهیساعت د هیبپوشه آماده  لباس 

 

 از جا بلند شد و گفت   ناگهان

 !!! دمیفهم
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 رو مادر جون .... نایا بپوش

 نداره .. دهیفا نایبا ا لج

 

 کنم . شونی خوام که هر جا رفتن،  من همراه  یآقا م از

 

 

 تم: کردم و با التماس دستش روگرفتم و گف نگاهش

  

 دم.  یشماره م هی بهت

  

 خودم باهاش حرف بزنم . ،یاری تلفن رو ب نکهیا  ای، یزنگ بزن یتونیم

 

 

 افتادند،  گفت  یدیشونه هاش از سر  ناام سر

 کجا بود مادر !!! تلفنم

 

  ختمی ر فرو

 خودت کمکم کن  ایخدا
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 و گفت  دیرو کش دستم

 کاره ....  نیبهتر نیهم

 

 .  امی همراهتون ب دیبا

 

 که قراره از عمارت خارجم کنن !!! یدون یگفتم از کجا م  دیترد با

 

 

 داد و گفت   رون یب  قیرو عم  نفسش

 مادر !!! گهیدونم د یم

 

 .. . دمیکرد، فهم یداشت با تلفن صحبت م یوقت آقا

 

 . میما ساعت نه شب سر قرار گفت

 

  

 بره !!! ییخواد جا  یخودش تنها م دیگفتم که شا من
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 آروم داد و با اخم گفت:   یدستم رو فشار بعد

 !!! یشناس  یدختر جون تو چطور خانواده ات رو نم آخه

 ...... دیا بهیفکر کردم هفت پشت غر یدیاول که آقا کامران رو د روز

 

 خودش رو نشناسه !!! یآدم پسر عمو شهیم مگه

 

 تکون دادم و گفتم:   یرو با ناراحت سرم

 جون ....  قهیبزرگ نشدم، صد  نجایمنم ا آخه

 

 بزرگ شدم . سی همراه پدر و مادر تو انگل یازکودک

 

 .... میگشت یو زود برم   ،یخونه آقا بزرگم مهمون میاومد یم یبار، دوسه روز هی چند سال  شدیم یچ

 

 محو و کم رنگه........ ارمیمن از شهر و د خاطرات

 

 

بودم ، اون هم  دهیاز اون شن یبودمش، و فقط اسم دهی که هرگز در عمرم ند ییبه پسر عموبرسه  چه
 رفت ...... یم  یداشت رو به فراموش 
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 رو رها کرد ، با عجله گفت :  دستم

 

 پاشو مادر جون، زود لباس بپوش و حاضر شو ....  پاشو

 

 

 .....ام یباهات م یجا بر هر

  

 . دمیزن مهربون خند نیا  یدلم به ساده لوح تو

 

 داشت نجاتم بده ..... یسع

 رقم بخوره....   یریدونستم قراره امشب برام چه تقد ینم یکه حت یمن  ینبود، برا یراه اما

 

 نبود!!! یا چاره

  

 داشت .    یکوتاه مهین نیکه آست یسبز رنگ و بلند  یمجلس  یرو برداشتم ،  بازش کردم لباس  کاور

 

 است.  دهیرو شکر کردم که لباس پوش  خدا

 

 .  دمیهفته بود که با خودم جنگ کی
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   شدیلباس م نیا ایشدم  یرها م ای امشب

 لباس تنم.....   نیآخر

 

 رنگم انداختم ...... یبه صورت ب  ینگاه نهیآ تو

 

 

 بود .  رهی با اون چشمان خمارش بروم خ یلحظه نگاه غمبار عل  هی

 

 

 .....  دیلرز تنم

 بخوان ازم جدات کنن .... اگه

 

 سر خم نخواهم کرد . هرگز

 

 

 .... دمیخر یداشتم نازش رو م  المی به صورتش انداختم ، تو خ یاخم

 تا بخنده ....  دمیرو کش  لپش

 



 د ینبض راه خورش

1346 
 

 

 اون نگاه کودکانه ات برم من .... قربون

 ناز شوهرش رو بخره ....  ادیزن ب یدیو کجا  د ی!!! کیعل آخه

 نازم رو بخر ...  کمیکنم  یمنم خودمو لوس م یلعنت خوب

 

 در گوشم گفت :  یواشک یکرد و   یرو دور کمرم محکم م دستش

 

 جانم !!! ایلع

 دوستت داره ..... یعل شهیمخلصم باورت م ادهیپکه برات سواره و  ننی کولم  سوارت کنم، همه بب رو

 

 

 

 .....  دیپر  الشیدرد چشم بستم و خ  با

 .  دیکش یم ری ت قلبم

 

 حس کردم بخدا !!!! دستهاشو

 

 سوخت. یگردنم م یمهربونش برو یدستها رد
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 از جا !!!! دمیباز شد و پر در

 قرارم بود.  یقلب ب  یبرو دستم

 نامردش بود .  خود

 

 قدم بعقب رفتم ... چند

 

 

 در نزده مزاحم شدم    دیو گفت ببخش  دیگز لب

 انداختم.  ری تخت نشستم و سر بز یبرو

  

 حاضر نبودم تو چشمهاش نگاه کنم   یحت

 در بود ...  رونیب  هنوزم

 

 گفت :  محتاط

 داخل ؟؟؟  امیب

 

 کردم.....   نگاهش

 !!!! نیاجازه گرفت  نی وارد شد میزندگ میگفتم، تو  اون پدرت سر زده به حر تی با عصبان  و
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 ...... ییخوا  یاالن ازم اجازه م که

 قدم جلو اومد  هی رو تا آخر باز کرد و  در

 

 پشت سرش بست.  دیرو با ترد در

   

 بود. رهیمن خ  یبرو نگاهش

  

 گفتم :  تی عصبان با

 ؟؟؟؟  ییخوا یم یچ

 

 بهم زل زد و گفت :  یشتریرو تو تنش جابه جا کرد ، چند قدم جلو اومد وبا حسرت ب  کتش

 ....... دمتید یزودتر م  کاش

 زدم ...   یپورخند

 کرد ؟؟؟ یهم م یفرق مگه

 رو تکون داد و گفت    سرش

 در صد !!!! صد

 

 .  دمید یخواب قشنگت  رو م   یکه هر وقت ،یعالم بود   نیا یکجا تو
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 .ختمی صورتش ر ی نفرت نگاهم رو برو با

  

 بسه....... بسه

 نکن !!! کشیتو رو خدا رمانت  

 خوره .... یبهم م حالم

 منم مثل مادرم   یفکر کرد اگه

 ، و   می،  زندگ ارمیفرود م میتسل سر

 .... یکرد الی فروشم خ یچند روزه م یرو به زندگ عشقم

 

 شه ....  یگرم نم یکن از من برات آب  باور

 

 چونه اش رو نگه داشت و متفکر گفت  ریزد . با انگشتانش ز  نهیصاف کرد ، دست بس قد

 !!!!واقعا

 بر افروخته تر شد  نگاهم

 آره واقعا !!!-

 

 پروا کنارم نشست.  ی، ب  دیتر کش  قیعم  ینفس

  

 بود!!!! ای ح  یمرد ب  نیا بیعج
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 اتاقم...... نیسنگ یبود، تو فضا دهیچی تلخش پ عطر

  

 چونه برد ،و از سر تا پا وراندازم کرد.  ری هم انداخت ، دستش رو ز یرو  پاهاشو

 

 

  

 ....... خداجونم

 بزار برام که فرار کنم.... د،یام یروزنه  هی 

 

 آشوب تر از آشوب بود ...... دلم

 

 ندم. رونیبود، که نفسم رو هم ب   نیبزم نگاهم

 

 

 کرد.... یجستجو م الشی که تموم آبرو و شرفم رو  تو خ یکس یجلو 

 

 کرد .  رانیدو باره قلبم رو و صداش
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 ؟؟؟؟ یرو دوست دار شوهرت

 

 پر از اعتماد بنفسش افتاد. یچهره  یبرو نگاهم

  

 با خشم گفتم .... و

 پرستمش ... یم نه

 

 

 

 

 تو فضا ...... دی چی منزجر کننده اش پ  یخنده  یصدا ناگهان

 

 

 کرد و گفت :  قیو نگاهش رو تو چشمانم دق  دیلب ورچ یزانو زد و فور یرو برو تشدس

 خوشگله...  یخداتو عوض کن دیبا

 

 به سمتم..... د،یتخت خودش رو کش یرو
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 . دمیمن ناخود آگاه سرم رو بعقب کش و

  

 کرد و گفت:  یاخم

   یدون یم

 م؟؟؟؟ یک من

 

 نگاهم کرد و گفت:  یشتریتو هم قفل کرد و با لذت ب دستهاشو

 

 

 بزرگ واردات صادرات دارو ،خانم دکتر کوچولو .... یکمپان هی صاحب

 

  دمیقول م ، ییایو باهام راه ب  یدل به دلم بد هیکاف یعنی

 ......شونیبشمار  یکی  یکی  یکه وقت نکن  وفتهیب  تی آخر عمرت ،اونقدر اتفاقات شاد تو زندگ تا

 

 آروم کرد و گفت   شوصدا

 دختر عمو ..... میخود خوشبخت  من

 

 دوختم ..... نیزم  یرو برو نگاهم
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 .زدی قاب چشمانم دو دو م یتو یعل  عکس

 

  

 تموم عمرم....  ایگفتن:  لع یم  یزبون یو پر از التماسش، که با زبون ب اهیچشمان س اون

  

 باشه . ادتی ینکن، تو مال من نگاهش

 

 موندم .......  رهی و به صورت پر از فخر و غرورش خ برگشتم

 

 ارزه به نگاه پر از غرور کاذبت   یمن، م یچشم عل یمژه  هی ،یهم باش ایدن نیاگه صاحب تموم ا تو

 .... کوچولو .... توکل

 

 شد .....  یعصب

 

 

 خرد شدنش رو ...  دمید

 که زدم .  یحرف با
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 زد .....  یدیفبد مشتش رو گره زد، که دستش به س  اونقدر

 

 کنه ... هیگشت تا خودش رو تخل یکلمه م دنبال

 

 بلد نباشه ،جوابم رو بده!!!!  انگار

 

 

 به خودش گرفت ،از جا بلند شد و    یآروم  یدر لحظه دوباره مشتش باز شد ، چهره  اما

 : گفت 

 

  

 خورد .  یبهم گره م ییجا هی یروز هیهر حال انگار سرنوشت ما  به

 

 

 و تو کجا ؟!!!من کجا  وگرنه

 

 شلوارش فرو برد و ادامه داد....  بیرو تو ج دستش
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 طرفه هست .... هی  ایدن نیتو ا زایچ یاوقات بعض یگاه خوب

 

 کنه .  یجبر روزگار حلش م  اما

 

 .ستمی کن من مرد زور و اجبار ن باور

  

 کشم .  ی،دست نم ادیکه خوشم ب یزیاز چ اما

 

 !!!! یارزش هر جور معامله رو دار تو

 کنم . یضرر نم من

 

 

 بابا عکسهاتو برام فرستاد   یوقت

 گفت:  و

 نه؟؟؟؟ ایاهل معامله هستم  که

  

 شدم،  راتی اون صورت گ ریدرگ  بیعج

 ..... دیخورش  دختر
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 نبود که ازش بگذرم . یوسوسه  کم  ک،یخاص و عامه، تو اون شهر کوچ یسرنوشتش شهره  که

 

 زد و ادامه داد .... یوار پوزخند مسخره

 

از سر   یتا حرفها  نجا ی ا امینکوبم و ب  ایکارم ، وقتم، اونقدر برام با ارزش هست که از اون سر دن وگرنه
 تو رو گوش کنم.  یلج و بچه گانه 

 

 ........یخود خواستن  تو

  

 آرزوشو داشتم . شهیکه هم  اهام،یعکس رو خود

 

 

 چونه ام و ادامه داد .... ری پروا دستش رو برد ز یشد  و  ب  خم

 گرده !!!! یبر نم  نقشه

 .... ی گستاخ خواستن  دختر

 

 

 کردم ،  یدستش خال  یرو برو خشمم

 با دستم پسش زدم و گفتم:  
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 و مرتب تکرار کن،   زی چ هی التی خ تو

 

 ره ... ینم  شی پ میخوا یاونجور که ما م  شهیهم

 

 کرد و گفت   رهی ناگهان ساکت شد و چشمان نافذش رو بهم خداد و  رونی رو باخنده ب  نفسش

 !!!! یشیتر م  یخواست  یل یخ  یشیم یعصبان   یوقت یدون  ینم

 کوچولو ؟؟؟!! دکتر

 

 

 ...یزد   یپهن و خوشگلت رو بهم گره نم یاون ابروها ،یدونست یم اگه

 

 منتظر جوابم باشه، بطرف در رفت .  نکهیا وبدون

 لحظه برگشت و گفت:   هی 

 !!! میافت یراه م گهیساعت د مین

 و تو و سر نوشت ..... من

 

 رو که بهم زد .  در

 

 صورتم شدند . یاشکهام روانه  ش،یتر از چند لحظه پ شونیپر
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 کار از هق هق گذشته بود!!! گهید

  

 

 .نگاه کردم  نهیجا بلند شدم ، به خودم تو آ از

 

 ترسم گرفت ؟؟!! دمیاونچه د از

 من از فردا  ی، و نگران یچشم خونبار عل  دو

 

  یاصل یسرسرا  یخانم بود، از پله ها قهیصد یکرده  خی یکه دستم تو دستها یبعد در حال یساعت
 اومدم .  نییپا

 

 .... دمیلرزیم

 نجاتم بده ...   بابا

 

 .  دیکش  یانتظار ما رو نم نییپا  یکس

 

گذاشته شده بود،  دهیمبل کاور کش  یرو که برو ییکرد، پالتو میسرش تنظ یچادرش رو رو  قهیصد
 بدستم داد و آروم گفت: 

 !!!! دهیبرات خر آقا
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 بپوش دخترم .  ریسرده ،بگ یلیخ امشب

 

 

 ....  یخور  یاون مانتو سرما م با

 

 لباس نازکم افتاد.  یبرو نگاهم

 خواست بپوشم!!! اما  ناچار بودم .  ینم دلم

 

 

 نگذاشته بودم، لرزه تموم بدنم رو فرا گرفته بود. رونی پا به ب هنوز

 

 اون زن مهربون بروم بود.  نگاه

  

 انداخت.  ی، پشت سرش رونگاه برگشت

  

 سرش رو جلو آورد ، آروم گفت:  

  

 نباش!!!! نگران
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 با آقا صحبت کردم . من

 

 داره.... ن  تیکار گهیم

 ام گرفته بود؟؟!!  خنده

 .... یو سادگ  یاون حجم مهربون از

 

 پالتو بدنبالش راه افتادم . دنیبستم ، بعد از پوش چشم

 

 

 گفت:  یم راست

  

 ....  رفتیم یکه داشت روبه سرد هوا

 داد.... یم  دیرو نو  زییپا اومدن

 

 ام رو ..... یرو به نابود ی زندگ زیی طور پا نیهم

 

 تو صورتم .....  دیوز یسرد باد
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 . دمیکش یشونیپ یام رو تا برو  یبافتن کاله

 

 باغ پارک شده بودند .   یاز محوطه  رونیکه ب  ییمدل باال نیدو ماش  یبرو دینگاهم چرخ  و

 

 جونن طاقت سرما ندارم .....  یزود باش دختر جون، پاهام ب د،گفتیجون دستم رو کش قهیصد

 لرزون بطرف سرنوشت نامعلومم راه افتادم... ییقدمها با

 

 پشت رل نشستند .  یما فور دنیپوش ، با د اهینگهبان س دو

 که جلوتر بود ،دور زد و براه افتاد .  یل یاتومب

 

 باز شد و   مهی ن یپشت نی ماش در

 لرزون گفت   ییبا صدا قهیصد

 سوار شو گلم.  ایب

 

 ....  نییپا  ختی ر یکردم ،دلم هر  لی که بداخل اتومب سر

 حرکاتم بود.  یکرد، برو  یکه نگاهم م ی خندانش، در حال نگاه

 

  

 گفت:   آروم
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 باش دختر عمو سرده .... زود

 

 خورد .  یداشت وجودم رو م دیترد

 

 در جلو رو باز کرد ، کنار راننده نشست ..... قهیصد

 

 نبود!!! یا چاره

 نبود ..... یفرار راه

 

 

 ...  ی، بعدش دوباره ته انبار دیکش یم  جهی نت یب  یبه زد و خورد د،یزورم شا تموم

 بدتر ....  دیشا ای و

 

 نجاتم بابا بود !!! یفرشته  تنها

 بس ....  و

 بلند شد . بایخنده اش تقر یکه صدا دمیچسب یشدم ، به در طور سوار

 

 .... نهیخنده اش رو بب  لیرو برگردوند ،که دل قهیصد

 که خودم رو جمع کرده بودم ،  دنمید با
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 با غضب به کامران انداخت و گفت :  ینگاه

 ؟؟؟ یکن یمادر چرا معذبش م نکن

 

کنه!!!!  یخواست از مادر خوانده اش عذر خواه یکه انگار م  یسرش رو تکون داد ، در حال کامران
 گفت : 

 

 نوبرشه ...... گهیمدل د نیا آخه

 

داد ، تا   یکمتر سوژه خنده دستمون  م میآورد  یدختر م هی رانیا یروستا ها   نیازدور افتاده تر اگه
 .....سی کالج انگل نیبهتر لیخانم دکتر فارغ التحص 

  

 کرد و  یدوباره  اخم  قهیصد

 دستش رو باال برد و گفت :  می به عالمت تسل کامران

 باشه !!!! باشه

 جونم بگه....  قهیصد یهرچ

 

 .  دیکرد و بطرفم چرخ  بشی که راه افتاد ،دست در ج راننده

 

 جلوتر اومد .  کمی و
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 بند اومده بود .... نفسم

 کرد و گفت :  نگاهم

 

 ...... ینیرو بب   ییزهایچ ه ی دینبا ست،ین  یخوب ی جا میر یم میکه دار یی خانم دکتر ،جا خوب

 

 بند رو   روبه روم گرفت و گفت :  چشم

 ببندم برات .....  ای  ؟؟؟؟یبند ی م خودت

 

 نگاهش کردم .... درمانده

 زد و گفت:    یبرق چشمانش

 

 شدها ؟!! رید

 وقته منتظر ماست، تو    یلیحسام ،خ  عمو

 تنگ نشده؟؟؟؟  ییبابا یبرا دلت

 .....  هوووووم

 

 لب نثارش کردم. ری ز ی، لعنت دمیچشم بند رو از تو دستانش قاپ  بناچار
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 و دوباره همون ژست مسخره رو بخودش گرفت و گفت:   دی زد ،عقب کش یلبخند

 ها؟؟؟!!! یگفت یچ دمیضمن شن  در

 

 گذاشتم. نی ماش یپشت یبرو سر

 

 گرفت.... رونی راه ب میپلکها یاشک از رو یاز غم بود ، پرده  زی لبر دلم

 

 مگر چه رنگ بود ؟؟؟؟ غم

 ها کجا بود !!!! یدلتنگ ته

 

 

 دارم ... دیهنوزم ام استی کنم ،آخر دن یحس م یوقت چرا

 ؟؟؟  چرا

 

 کنم.  یتالشم رو م   نیجان، دارم آخر یعل

  

   ،یدیتموم که شد و رفتم به ته نا ام امشب

 !!! دیپر کش ایچرا لع نگو
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  ه؟؟؟یناچار ینه از رو آخه

 سپرم ....  ی نم دیرو به دست طوفان ترد  میگه، بعد تو تموم زندگ یقلبم م   بلکه

 ....آره

 

  

 بشم. می!!! که تسلستمی ن دیخورش من

 

  

 .... امیخود لع من

 برسه  ید یناام یکه اگه راه نرفته رو ده بار مرور کنه و تهش به جاده  اون

 آخر ...... میزنه به س یم

 

 کشه ؟؟؟ یچقدر طول م مگه

 ..... انی درد و پا مکی

 

 

 شد.  سی بندم خ چشم
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 و

 بود.  نشیسنگ یرحمانه و نفسها یاز نگاه ب  دردم،

 

 من نشسته بود. یکه در چند قدم 

 

 ..... یروزها رو نشنو  نیوقت ا چیجان ه یعل  کاش

 سوزه ... یرحمانه اش م  یتنم که با نگاه ب   حصار

 

 .... دیدونم چقدر طول کش ینم

 

 چند بود؟؟؟   ساعت

 توقف کرد .  نیماش

 

 

 . دمیکش یق یعم  نفس

  

 پا بود. یقرص صدا دلم

  

 باز شد .   نیدر ماش که
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 دستم رو گرفت و گفت:   قهیصد

 مادر جون !!! نییپا ایب

 

 

 شدم .  ادهیپ

 

 نشست.  سمیصورت خ  یسرما برو سوز

  

باز شد   یمهربون قفل شده بود راه افتادم ،در رزنیاون پ یدستم تو دستها کهیمال کور مال در حال  کور
 و داخل شدم . 

 

 

 

 که پا بدرون آسانسور گذاشتم . انگار

 

 دونم چند طبقه بود ؟؟؟ ینم

 توقف  که کرد.  اما



 د ینبض راه خورش

1369 
 

  

 م؟؟؟یگذاشت یوارد راهرو و بعدش  پا بدرون فکر کنم خانه ا قهیصد یکمک دستها با

 

 کامران که  گفت:  یصدا

 

 

 روبه رو منتظر باش. خانم واحد  قهیصد

  

 خواست رهام کنه.و من محکم تر نگهش داشتم .  یدستش که م و

 

 

 

  

 گوشم گفت نترس دخترم   در

 ..... ستادمی پشت در ا نیهم من

 

 

 کرد   رانی که قلبم رو و ییصدا و

 بابا ؟؟؟؟!!!!  نجامیمن ا ایلع
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 رها شد . دستم

 

 گرده!!! یکه بدنبال گمشده م یطفل  مثل

  

 . دمیبند رو کش چشم

 

 اجازه!!  بدون

 . دیدلم پر کش و

 

 بهمراه عمو رضا داخل حال نشسته بودند.   بابا

 خانم بست  قهیکامران ،که در رو پشت سر صد و

 

 جا بلند شد.  از

  

 و بطرفم پا تند کرد ..... 

 

 قدرت حرکتم رفته بود...  یمن حت و

 !!!!یبغض دلتنگ  فقط
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 چه شد.  دمیم نفه گهیرو باز کرد ،د دستش

  

 شدم، زانوهام خم شد و در حال سقوط بودم .....  کشی نزد یوقت 

 کرد و تو آغوش مردونه اش گم شدم .  بغلم

 

 ....عطرش رو کرده بود  یماه دلم هوا ک ی  نیدرعرض ا چقدر

 و پناه.... نانیاز جنس اطم یعطر

 

 افتادم .... یکودک ادیمحکم بغلم کرده بود که  اونقدر

 

 

 خوره " یمنو م  شتیبوسم نکن ر ی"بابا نکن اون طور

 .  دیبوس یزد و پشت دستم  رو م ی م یلبخند

 

 گفت :  یکرد و م  یصداشو مثل بچه  کوچولوها  م بعد

 

 حق نداره صورت مثل گل دخترم رو ببوسه  یکس گهیاز االن به بعد د  
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 کشمش ....  یم

 

 ..... دیلرز یم صدام

 ..... دیزلر   یم صداش

 رو تو دستهاش نگه داشت و خوب نگاهم کرد و گفت :   صورتم

 !!!!یاله  رمی بم

 صورتت آب شده ....  نقدریچرا ا 

 

 با خشم به صورت برادرش کرد و گفت   ینگاه و

 .... دهیتاوان م باعثش

 

 بابا نداد.  دیبه تهد  یتیعمو رضا که اهم و

 بود.  رهیزد و نگاهش به ما خ  هیبه عصاش  تک   

  

 و دوباره تو بغلش پنهونم کرد.   دیرو بوس میشونیپ

 

 کردم . یگله م داشتم

 

 کنه ...... یم یشروع به گله گذار نهی بی که تا بزرگترش رو م یکودک  مثل
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  بیبا چنگم اونقدر محکم نگه داشته بودم ،که خودم حس کردم ناخنهام داره بهشون آس بازوهاشو
 ..... زنهیم

 

 

 که بر سرم اومده بود، رو بروز بدم.  ییترسم، با اومدنش باعث شده بود تموم بالها اما

 

 

 همونطور محکم نگهش داشته بودم ،   

 کردن.  سی روخ راهنشیداغم پ یاشکها

  

 ..  کردم... ینم رهاش

 

 انگار قرار بود فرار کنه.....  

  

 ببر!!! نجایتو رو خدا منو از ا  بابا
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 خوام برگردم.  یم

  

 !!! زارمیشهر و آدمهاش ب نیا از

 

موند و سرش رو با غصه تکون داد ، با پشت   رهیمنو از خودش جدا کرد ، به صورتم خ یسخت به
 دست اشکهامو پاک کرد و گفت:  

 نکن فدات بشم .... هیگر

 .... میر یم

 .... میگرد یبرم

 

 

 

 تموم بشه .   زیدم، همه چ یم قول

 

 ازم....... نایا یدون یبابا آخه تو که نم-

 کاره موند.... مهیو حرفم ن  دیبغضم راه نفسم رو بر  و

 

 ،سمت مبل و کنارش نشستم . دی رو گرفت و کش دستم
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 زدم .  هیاون قلب پر آرامش تک یاش محکم کرده بودم ،سرم رو برو  نهی جونم  رو ،بدور س  یب یبازوها

 

 

  نانیاون تپش آروم و پر اطم یاون بخواب رفتم ،برو  ی ام رو شبها  برو یکه تموم کودک یآهنگ تمیر
..... 

 

کم گره  اونقدر به هم مح یخون  یاوقات رابطه ها یتونستم قسم بخورم، که گاه یبه جرات م  دیشا
تر از هر آنچه که    داریآورد که پا  ی بوجود م  ییتو رابطه ها  قیعم یا شهیخوردند، که محبت ر ینم

 .شدی آدمها  بسته م نیکرد،ب ی فکرش رو م یآدم

 

  

 رو برداشت و خوب به سر و صورتم دقت کرد  کالهم

 صورتم پخش شد   یبرو موهام

  یبرو یکرد و دستم رو گرفت و با اخم نگاه کرد ودوباره جمعشون کرد و تو کالهم پنهونش  نوازش
 لبم انداخت.  یگوشه  یزخم خوب شده 

  

 موند  رهی صورت کامران خ یهمزمان نگاهش برو  و

 

 که دنبال مقصر باشه!!! انگار
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 باال برد و گفت:   می،دستش رو بعالمت تسل دینگاه گذرا فهم هیکه با  کامران

 

 !!!! ستیکار من و بابا ن بخدا

 تقال کرده بود فرار کنه   خودش

 نگهباناست.... کار

 شدن ... هیهم تنب  یحساب 

 

 

 تکون داد و گفت:  تی رو با عصبان  سرش

  

 که به ..........و حرفش رو خورد و ..... دستت

 

 زده بود ،و تو فکر غرق بود گفت:   هیعصا تک یعمو که چانه اش رو برو همزمان

   

 

 ؟؟؟خود پندارد !!!  شی همه رو به ک کافر

 

 ....  دنیکاو یرو م   گریموند ، هر دو ساکت نگاه همد رهیصورتش خ  یبابا برو ینگاه پر خشم و عصب  و
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 سکوت رو شکست . عمو

 

 گفت   تی شد ، با جد  قیبه صورتش دق و

 ؟؟؟؟ هیچ

 گم !!! یم  دروغ

 رفت ...  ادتی

 

 شه .  یتا ابد حل نم یهی توج چی با ه ،یکرد دیکه خودت در حق خورش  یکار

 

 ...کامران منم مثل تو ..  یکرد فکر

 

 

 بابا بود، که حرفش رو قطع کرد ، با وحشت چشم بستم . ادیفر یصدا که

 تو سرم .....  دیچی صداش پ و

 کن رضا ....  بس
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 تونست کنترلش کنه .... یدستانش که نم دیشد ولرزش

 

 کرد.... یرس تر ماتاق رو پر است نیسنگ یکه فضا بیعج یسکوت  و

  

 از جا بلند شد ،شروع کرد به قدم زدن .  عمو

 

 

 داشت،   یکه آروم آروم قدم برم  همونطور

 به سمت من و گفت   دیچرخ نگاهش

 جون.....  دختر

  

 قصه بگم!!!  هیبرات   بزار

 .... یم یآشنا و قد یقصه  هی

 

 پشتم نگرانم کرد .  یدستان بابا برو فشار

 

 دوست داشت، گوشم رو نگه داره ..... انگار
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 صورت برادرش بود ، جرات نداشت ساکتش کنه .  ینفرت نگاهش برو با

 

 

 کنم. یکه من فکر بد د یکنم  ترس فکر

  

 چه داشتم بگم!!!؟؟؟  اما

 ...چیه

 

 

 منو بخودم آورد .  ستادیما ا یعمو که برگشت ، روبه رو یصدا

 

 .بود ، مستکبر و خود خواه... یمرد

  

 بابا ......   یو ته تغار یدونه  هی یکی

 !!! یو از خود راض  لوس
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داد که انگار  یبهش بها م یکارها خودشو بد جور تو دل پدرش جا داده بود ، بابا هم طور نیهم با
 داره .... گهیرفته بود،  بجز اون چند پسر د ادشی

 

مادر و ناز   یو ناز کردن برا  یقع لوس بازتو شی اش توقع عاقل بودن داشت ، از ته تغار گهیپسران د از
 توسط اون و پدرم........ دنیخر

 

 

  ینقش م  نشی صورت خشمگ یبار برو  هی یاوقات سال  یمستکبر، که فقط خنده اش که گاه  یپدر  
 اون بود. یبست، فقط برا

  

 

 ....  دیشما بزرگتر یوا یکرد ،که ا یپسران ،مادر ساکتشون م یبا اعتراض ما بق و

 ... دیفالن

 . دیداشته باش یتیشکا نکهینه ا دیکن  یبزرگتر دیبا

 

  

 داره و محبت سرشاره ازیتا لب گور دست گرم ن  زاد یآدم نکهیغافل از ا و

 رو ...... انشیاطراف 

 

 ، ادامه داد خالصه ... دیپارکت کف اتاق کوب یعصا شو برو عمو
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برادران هم  یرو تموم کنه ،ما بق التش یاز کشور تا تحصامکانات رفت خارج   نی کرده با بهتر زیعز اون
 سر براه به حرف پدر بودن.  یی مثل پادو

  

 هم بعد از چند سال برگشت   یوقت

 کنه و ....... یکج  کوله کرد، که زنم رو دوست ندارم  و اون منو درک نم  افهیق

 طالق گرفت ورفت    چارهیمزخرفات و زن ب  نیو از ا میستی عاشق هم ن و

 ....و

 

 زن و همدم مونده و ....  یب شی قرار که ته تغار یب  پدر

 

 که انگار تموم فکرش سرو سامون دادن پسر کوچولوش بود و بس  مادرم

 

 صورتم دوخت.  یکرد ،نگاهش رو برو یا خنده

  

 گفت:   و

 اون همه دختر تر گل ور گل که مادر براش نشون کرد.  نیب
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 دوزم .....  یو زمان رو بهم م نی زم نکهیا ای و  دی خورشکفش کرد که اال و بال هیپا تو  آقا

 

 ........یرو مجبور کرد بره خواستگار چارهی ب مادر

 ده دوازده سال هم از آقا کوچکتر هم بود . دیعمو رحمان که  شا یکرده  ز ی سرکش و عز یدختر 

 

 مهم بود!!!؟؟؟  نهایمگه ا اما

 

 صورت بابا دوخت و گفت:   یرو با تاسف تکون داد و نگاهش رو برو   سرش

 مهم نبود !!! اصال

 

 ارباب پسر، دل بسته بود. چون

 

 خودش نشون کرد . یتک بود، برا لیو اون دختر کوچولو رو که تو فام 

 

 خالصه دخترم درد سرت ندم ....  

 

 بدام انداخت.  ی رحم  یعروسکم، رو با ب  یدختر عمو دیخورش 

 حرمت کرد ..... یشرم ب  یبدون ذره ا شیپدر یاتاق مهمون خونه  یتو  
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 زد.  ادیوحشتناک بابا بود که فر  ادیفر یصدا و

  

 شو .....  خفه

 هم بود.  یو نگاه هر  دوشون برو ستادی لحظه از آغوش بابا کنده شدم بلند شد ، ا هی

 

 رضا قد صاف کرد ،گفت   عمو

 دونست؟؟؟؟ یرو نم   نهای دختر کوچولوت ا هیچ

  

همه رو ببره تا   یکه صدا ست،یبابا ن  گهید نجایو ساکت باش، ا نیباتحکم نگاهش کرد ، گفت بش و
 !!!! یدلت خواست بکن یتو هر غلط 

 ساکت شو حسام !!! یندار ی هراس قتیاگه از حق 

 

 بابا آروم باز شد و گفت:   یگره خورده  مشت

 و نفرته!!!؟؟؟  نهی از ک زی لبر دلت

 باشه!!! یک یات  نهیکنم، که حرف دلت با نگاه پر از ک ی نم باور

 

 کامران گذاشت و نگاهش کرد و گفت:  یشونه  ی، دست برو دیکش یآه عمو
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 قصه رو  برات بگم.... نیتا بحال شد ،که بخوام ا پسرم

 

 مسخره وار گفت نه!!!؟؟؟ یزل زد، تو صورت بابا  با خنده ا انهیناش یبا خنده ا  کامران

 

 زد و گفت   نهی بس دست

 برام جالبه بابا !!!!دوست دارم ادامه اش رو بشنوم ...  اما

 

 شدن پشت پلک چشمم، خبر از بارون غم دورنم بود .....  پر

 

 

 شتم.بابا رو نگه دا دست

  

 طاقتم تموم شده بود. گهی، من د ختیر  یفرو م دینبا

 

 صورتم ثابت موند . یخم شد بطرفم،  نگاه پر از اضطرابش برو  سرش

 

 

 شدم . یمرد خوشحال نم   نیا ختنیاز فرو ر من
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 شکست، تا گذشته مرور نشه !!!! یآدم چند بار م  هی مگه

 

 

 و بابا !!!!! میو خدا منم

همه سال صالح دلشکسته دست از سرش برداشت ،و به اون دوتا   نیداشتم، چرا ا نیقی گهیحاال د که
 رمق اعتماد کرد. یچشم ب

 

 و رفت.... دی کنار کش  یو به سادگ 

 

 لب زدم .  آروم

 

 

 دونم . یو من تا تهش رو م ه،یقصه تکرار نینترس !!!!ا  بابا

 

 رو که ناخواسته به نامش نبود .  یکه رفت تا فتح کنه، قلب یمرد

 

 و برگشت ....  دنیخسته اش از طاقت غم لرز یشونه ها سر
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 شناسم   یاز چشمم م شتریتو رو ب من

 بار نه !!! نیا

 

 با خشم از جا بلند شدم. و

  

 دونست ....  یو خوب نم زیچ هیبود، تا پدر رو بشکنه  ستادهینامرد که روبه روم ا  نیا

 

 !!!! دیفهم  یعمرش نم هرگز تا آخر   اون

 ......دیفهم  ی،که نم میبه خدا قسم

 

 مسخره داد و گفت:  یشونه باال انداخت ، جواب حرفم رو با  خنده ا عمو

 ؟؟؟؟!! هیچه بحث ادیکنار ب  قتیخواد با حق یحاال که دخترت نم خوب،

 

گناه کامرانم رو   یروز هیکه تونست پدر به اصطالح شکسته قلبش رو ببخشه !!! خوب حتما  اون
 بخشه ؟؟؟؟  یطور راحت  م نیهم

 

 

 کرد .  یکه تا اون لحظه با بغض نگاهم م  بابا
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 موند.  رهی برق گرفته ها سر بلند کرد و نگاهش به برادرش خ مثل

 

 شده!!! دهیمن د  یبرا  یدونست که چه خواب یهنوز نم  چارهیب

  

 دهانم رو قورت دادم، مثل کامم تلخ بود.  آب

 

 . دیکش یدردم از ته قلبم داشت زبانه م  

 

 

  

 اون لم داد. یبه طرف مبل کنار دستم رفت و برو کامران

 

 شد .  رهی به پدرش خ الیخ  یب 

 

 داد ، چشم تنگ کرد و گفت   رونی شو ب ینفس عصب  بابا

 ؟؟؟!!! خوب

 

 و تو چشم بابا زل زد و گفت:  ستادیزد،صاف ا نیعصاشو  بزم عمو
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 که خوب !!! خوب

 .... میدو برادر ما

 

 ...  ارهیم  ینابود یروز هی جنگ

 

 که تو نه!!! دونمیم

 

 خبر دادن ....  سهایاما اون صالح احمق و پسرش از روز اول به پل 

 

 تکون داد،    یسرش رو بعالمت منف بابا

 ما  خبر ندارن .....  یاحمقت  از جا یبجز تو اون نگهبانها یکس چیهستم ،ه  نجایکن االن که ا باور

 

 

 .یکن  یسرت اشتباه م  زنی ر  یم سهایپل  ایکه بعد از آزاد کردن من و لع یهست نینگران ا اگه

 

 ،و سر حرفم هستم .... امیقول دادم که تنها ب  من

 

سرش رو تکون داد و  دییبابا کف زد و با تا  یبغل زد ، بلند بلند برا ر یمسخره اش رو ز یعصا عمو
 گفت: 
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 !! نی.... آفرنیآفر

 

  

 ....  ییای بر ب یبا برادرت از در دوست  ییخوا  یحاال که م خوب

 

 تر بشه  یقو یدوست نیکه شدت  ا ستین  بهتر

 ، گفت:   ستادیا شی ...نفس به نفس روبه رواومد و جلوتر . جلو

 پسر رو دارم .  هی  نیهم  ایمن از دار دن  یدون  یبهتر م  خودت

 همسرم، هم ..... نرگس

 

 

 دختر بود . دییزا یهر چ 

 

 

 نا خواسته تو دست کامرانه ....  ایاموالم خواسته و شتریب پس

 

 راه اومدن با من به نفع خودت و دخترته ....  نیبنا برا پس
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 گه انجام بده ،با من همراه شو ....   یرو که عقلت م یکار

 کاره ..... نی بهتر نیکن که ا میدخترت هم تفه به

 که سر در گم بود .   بابا

 

 باال انداخت و گفت:   شونه

 جور حرف بزن که واضح باشه،   هی رضا

 کارو کردم. نیتو بازارچه منم ا یاون حجره ها و مغازه هابابت  یازم وکالت نامه خواست تو

 

 

  

 . ه؟؟؟یچ یها برا دنیکوب واریو به در و د یخودزن نیا گهید

 

 شونه اش و ادامه داد .... یو زد رو دیخند

 

 ؟؟؟؟  یحسام، اونقدر خنگ باش  ادی نم بهت

 

 

 طاقتم تموم شد گهید
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 جا بلند شدم ، دستش رو نگه داشتم و گفتم:  از

 دهی شما  تن در نم فیکث یهرگز به خواسته  پدر

 

 شد و ........  قیو با تعجب تو صورتم دق برگشت

 

 تازه متوجه موضوع شده باشه،   انگار

 وحشت سرش  رو  به چپ و راست تکون داد. با

 

 !!شهیلب گفت نه باورم نم  ری و آروم ز 

 

 سرم رو تکون دادم . دییبستم ،با تا چشم

 

 

 

 

 آشفت ....  بر

 تر شد.... یبود، عصب   یعصب
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 موند .  رهی با نفرت تو صورت کامران ثابت خ 

  

 رو نگه داشت   یا قهیداد ، بطرف عمو رفت و  رونی رو ب  نفسش

 زد ....  ادیفر و

 !!! یبه چه حق تو

 

 سمتش، دست بابا رو نگه داشت.  دیدو کامران

 

 قلبم بود   یتم رودس 

 !!!!کمکمون کن.  ایخدا

 

 بابا بلند شد!!! ادیفر

  

   ،یگیم یدار  یچ ی فهم یم یعوض

 فشرد و گفت   شتریدستش رو ب کامران

 مواظب رفتارت باش.... عمو

  

 ...  یهست یتیرفته تو چه موقع ادتی نکهیا مثل

 دستاش   ریاراده کنه ز بابا
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 کنن.  یم نابودت

 

 و بانفرت به کامران چشم دوخت،   برگشت

 گفت:  و

  

   ؟؟؟یبکن یخواه   یم یچه غلط تو

 من شوهر داره!!! یایلع

  

 و گفت:    دیکش رونیاش رو از تو دست بابا ب  قهی تی با عصبان عمو

 هم شوهر داشت !!! دیخورش خوب

 

   یراحت نیبه هم ، یمال خودت کرد اونو

 .....  نیهم د،یواج جدازد هیطالق و سه ماه و ده روز  فرصت و  هی

 

 ..... نیکن یتو ودخترت با ما همکار هیکاف فقط

 بشه !!! یدخترت هم به طالق راض و

 

تکون داد  یدی مبل و سرش رو با نا ام یچند قدم عقب رفت ،که باعث شد پاهاش بچسبن به لبه  بابا
 و گفت:  
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 ..... نه

 شه!!!!  یباورم نم  نه

 دروغه!!!؟؟؟  نیا

 دروغه محضه !! هی

 ... نه

 کنه...  یفرق م نیا

 

  

 کنه  یم فرق

 بلند تر شد.  ادشی فر عمو

 کنه ؟؟؟  یم یفرق چه

 

 

 و گفت چرا !!؟؟  دیبلندش کش  یموها یدستش رو ال بابا

 کنه .  یفرق م  چرا

 

 دوست داشتم . شتریرو از جونم ب  دیخورش من

 عشقه .....  نمیب یکه نم  یزی پسره تنها چ نیا یتو چشمها اما

 ...یعوض نهیفرقش ا یدیفهم
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 که قرار بود رخ بده و سرنوشت منو بابا رو رقم بزنه ....... یاتفاق ریشد ، ذهنم در گ  سکوت

 

 آخر رمان   فصل

 ♡♡♡...  دی؛ راه خورش نبض

 

******** 

 د یخورش 

 

 تو هم گره زدم ..... دستهامو

 

 خودم رو تو هم جمع کردم . سی پل  نیماش تو

 

 هست !!؟؟؟  سردم

 

 چشمم به در عمارت دوخته شده ،  نگران

 .... ترسهیم دلم
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نگاهم  ستادندیروبه روم ا  یزورک  یبا  لبخند اری و پشت سرش سام اکانیباز شد ،سر گرد ن نی ماش در
 کرد و آروم گفت  

 

 لطفا .... دیش  ادهیتوکل پ خانم

 

 د،  صورتم بو ینگاهش برو صالح

 بود .  ستادهیتر ا عقب

 .... دهیاونم ترس انگار

 . کنهیشو پنهون م  ینگران اما

 

   ،یدر پ ی از دو روز تالش پ  بعد

 افتادنش تو دام رضا و آدمهاش ..... ری و گ سهایگم کردن رد حسام  توسط پل و

 

 بهمراه نداشت.   ینیری ش  چیامروز برام ه خبر

  

 از صبح خوشحال بود . یعل

 

 . دمیترس  یگناهم م یب  یایحسام و لع  یمن ته دلم برا یول
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 بازوهامو گرفت و گفت    ریدستش رو بطرفم بلند کرد ، ز یعل

 مامان....   بخند

 

 من ........ و

 

 دوباره نگاهم به عمارت دوخته شد.  نگران

  

 مشغول حرف زدن شد ... می س  یدوباره با ب سرگرد

 

 بود.  ابونینگاهش به ته خ  یرفت، و گاه یم  نییرد کوچه رو باال و پا  اریسام

 

 ساپورتمون کنن.... ابونی ته خ یبان یپشت یدستور داد ،بچه ها تی که با جد صداش

 

 نگرانم کرد .  شتریب 

 

کلتش افتاد  یرو تو جاساز کمرش جا داد ، با کنار رفتن کتش نگاهم برو میس یسمت من و ب  برگشت
. 

 

 ....ن ییپا  ختیر یهر دلم
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 نفسم رو حبس کردم . و

 

 قدم جلو اومد و گفت:   هی

 باشه !!! ادتونیتوکل  خانم

 .  دیشما خودتون رو بباز دینبا میخبر  یتوکل ب یآقا یکه از جا حاال

 

 . میندار شونیاز ا یوجه خبر چیم ،به هکن یم  دیوجه، تاک چیبه ه ما

 

 

 ام رو گرفتم .  یشونی پ یرو تکون دادم و با دستمال عرق رو سرم

 

 کرد و گفت   نگاهم

   دینباش نگران

 افته   ینم  یاتفاق چیه

 مونه. ینم  یفرارشون باق یبرا یراه گهیدخترتون رو اطالع دادن د ی که خودشون جا حاال

 

 چنگ زد.  مارشیکرد ، به قلب ب نیماش ی  هیدستش رو تک صالح
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 ؟؟؟؟   یسمتش ، گفتم خوب برگشتم

 تکون داد که خوبه ... سر

 گفت !!! یدروغ م  اما

 .می کدوم خوب نبود چیه

 

 !!!! ترسم یافتاده م ری وگفت حسام گ  دیلرز صداش

 د یکه آخرشه خورش گهیم دلم

 

 دلتنگم رو فرو دادم . بغض

 

 م بود، روبه رو میبه ساختمان عظ  نگاهم

 زدم .... لب

 

 نره ..... ادتیهمراهمونه صالح،  خدا

 

 دونم  یو آروم گفت:م  دیکش یآه

 

 شد.....  یانی اون قرار پا ی راه  چارهیکه حسام ب  ی رفت به اون شب فکرم 

   



 د ینبض راه خورش

1400 
 

 

 سر گرد بود . یس یپل میت دیکه تموم ام ،یلعنت  یجعل یاون وکالت نامه  با

 

 

 رو،  اهیس یماجرا نیمزخرف تموم کنه، ا یقرار شد که اون وکالت نامه  مثال

 

سرگرد که   میشده توسط ت ریدستگ یاز افراد کار کشته  یکی ، که توسط  ییکذا یوکالت نامه  اون
 برد جعل شده بود.   یحاال تو زندان بسر م 

 

 

به بن   زیدونم چرا همه چ ینم  کار اون مرد بوده و حاال نی نقص تر یو به نظر تموم کارشناسهاشون ب  
 بست خورد . 

  

 ..... میماجرا بود ینجایحاال که ا 

 !!!! میخبر نداشت یزیچ چیه از

 

 از خودش و آدمهاش به جا نگذاشته بود . یرد  نی حد رضا برادر حسام ،که کوچکتر  یب  یزرنگ

 مدرک جرم حساب باز کرد. یبشه روش برا که

 

 قرارشون بود ،  گم کردند. یکه جا کیتار یجاده  هیکه رد حسام رو  ته  یوقت
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 برده شد سر قرار.....  ین یو معلوم نشد که توسط چه ماش 

 

 

 کرد .  خی کار رو توب  نیا یشد که دو مامور گماشته  یرفت و اونقدر عصب  نی سرگرد از ب دیام تموم

 .....میگمش کرد یدیاامن تی حسام داشت که در نها یبرا یا دهیچه فا نیا و

 

 ما بود .  دیام  نیهم که با حسام گرفته شده بود ،آخر یبدتر از همه که چند تماس کوتاه و

 

 

 رو مشخص نکرد .  ییجا ابیها مشخص شد ، اونقدر کوتاه و مختصر بودند که رد  ابیتوسط رد که

 

 

 افزود.  یما م یدیناام یبسته  یهر لحظه به تموم درها و

 

 عمارت بزرگ .....  نیا یروبه رو ستادم، یکه ا نجایا حاال

 

 و با من صحبت داره ....... امیآدرس داده، که ب  ایکه خود لع ییجا

 .... یسراسر دلشوره ام و نگران شی امروز مثل سالها پ  و
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 کوتاه بود و نگران کننده ..... تماس

 

 اندازه ....  نیدخترم تو گوشم طن یصدا هنوزم

 

 

 فرستم . یآدرس که برات م نیبه ا  ایب مامان

 

 خوام باهات صحبت کنم  یم

 

 ..... نی و هم نیهم

 

 

 پر استرسم هستم. یدندونها ریدر حال خرد کردن  ناخنم ز 

  

 

 داست یلباسم پ یقراره ، اونقدر که تپش قلبم از رو یب دلم

 

 . دمیکش رونی ب  ایسرگرد از رو یصدا



 د ینبض راه خورش

1403 
 

  

 آماده است.  زیهمه چ خوب

  

 حالتون خوبه خانم توکل؟؟؟  شما

  

 نه!!!  دمیلب نال ری موندم ، ز رهیو به صورتش خ برگشتم

 

 

 گذاشت و گفت:   یعل یشونه   یداد ،دست برو رونی ب  یرو با نگران  نفسش

 جان !!!! یعل

 

 استرس داره، حواست باشه!!! یلی خ مادر

  

 ،که به ضرر هر دو تون بود انجام نده .... یهر عکس العمل ،یزیچ هر

 به توعه....   دمیتموم ام من

 

 ....  اوهوووم

 ثابت موند.  ینگاهش به عل  و
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 !!!!ینوا عل  یب

 اومد....  یکرده بود، و صداش در نم  یقالب ته شتریکه از من ب 

  

 . ستادی، روبه روم ا دیچرخ  بطرفم

 

 رو تو دستش نگه داشت ، گفت:   صورتم

 گفتم برات؟؟؟؟   یچ ییاون شب آشنا اد،یم  ادتی مامان 

 کرد ...   یکار نم فکرم 

 

 پسرم!!! یدار ییآشفته حال چه توقع ها دیجان از خورش  یگفتم: عل  آروم

 

 دلم رو لرزوند.....   نانشیپر از اطم  یصدا

 

  

 برات...   گمیخودم م مامان

 !!! یدون یدخترم نم  یرو از زندگ  ی قیحقا هیکه تو  یگفت

 

 ..... یراهم بگذار  یجلو ییخوا  یخوده ،که م یمانع ب  هی نیفکر کردم ا من
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 حال خرابت رو ....  دمیبعدها فهم  اما

 

 

روبه    ایبه لع دنینرس یبرا ایدن یاگه تموم سدها  یدارم، که حت مانی،ا ستادمیجلوت ا  نجایامروز که ا 
 تونم پا پس بکشم .  ینم گهیروم باشن، من د

 

 ...... چون

 

 روحم ،جسمم ....... م،فکر

 

  یم یکه عشق فراتر از فداکار دم یتازه فهم  ش،ی تلخ زندگ قیهمه حقا دنی، با فهم استیگرو لع  در
 خواد و چقدر راهم سخته .....

 

 . میبه هم دار ازیهمراهم باش، که هردو ن مامان

 ....... ای به لع نی رس یبرا

 

 آروم زد  گفت   یلبخند و

 ...... خووووب

 

 چشمم اشک جمع شده رو زدود و بغلم کرد. ی گوشه
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 اومد...  ینم رونی ب نفسم

 زدم !!! هق

 

 گناه ماجراست...  یب  ایشد، بدون لع  یجان هر چ یعل

  

 مادر ......  نیهم

کرد تکون داد و   یشونه ام بود و سرم رو نوازش م ینره ، سرش رو که برو ادتی خوام  یکه م نهیهم
 گفت  

 دونم.... یم

 

 دردناک نگاهش به من دوخته شد. یبود ، با بغض ستاده یکنارمون ا صالح

 نمونده جز حسرت وآه .....  یشکسته باق دهیخورش نیا یبرا یزیچ گهیدونست، د یاونم م 

 

 ..... نمی درهم شکسته اش رو نب یبستم تا چهره  پلکهامو

 

 رهام کرد ،دستم  تو دستش قفل شد .  یعل
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 ..... میروبه سرگرد گفت منو و مامان آماده ا نانی با اطم   

 

 . میساختمون از عمارت فاصله داشت چند

 

 شده بود .   یدرختان بلند کوچه مخف بونی سا ری سرگرد ز نیماش 

 

 جلو اومد ،دستبندم رو که شنود داشت دوباره چک کرد .  سرگرد

 آروم گفت   

 باشه!!! ادتونیتوکل  نمخا

  

 ..... ... میکن  یم  افتیتموم صداها رو در اندازم،یشنود رو بکار ب  نیاالن که ا از

 

 که باعث بشه اونها بفهمن تو دستبند شنود کار گذاشته شده   ی، حرکت دید یخطا

 کنه...  یرو خراب م  کار

 

 . دیبشن  رو انجام ند  کیتحر ایکه متوجه و  یکار ایو   رهیوجه..... نگاه خ چیبه ه اصال

 گشت .  یم  دییبا نگاهش تو چشمانم دنبال تا و

  

   دیرو تکون دادم و گفتم مطمئن باش سرم
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 ....و

 

 شنود رو لمس کرد و گفت:  یدکمه  سرگرد

 تمومه ....... کار

 

 . میسمت عمارت بزرگ روبرو آروم قدم برداشت د،یدستم رو آروم کش  یعل

 

 

 نگران افتاد ، ی ره ی اون نگاه ت یحظه برگشتم ، نگاهم برول هی

 بود ....  یاز طوفان  ییا یپر از غم صالح ،که همچون  دلم در چشمان

 

 

   مونیتموم زندگ  یمونده  یبجز برگشتن باق م،یخواست ینم  یزی چ گهید  یاز صالح و صالح اززندگ من
 و بس ....  ایلع

 

 بزرگ عمارت رو بصدا در آورد .   فونیدستم رو رها کرد  ،زنگ  آ  یعل
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 که مسلم بود سن باال داشته باشه!!!  یزن  یبعد صدا یقیدقا 

 ... دیپرس آروم

  

 ؟؟؟؟ هیک

 لب نشوند و گفت:   یبرو  یمصنوع  یلبخند یعل

 توکل هستم بهمراه مادرشون .....  ای لع همسر

 

 آروم باز شد و.... ییدر با صدا یا هیبعد از ثان  و

  

 کنن....  یاسترسم باعث شده بود تموم تنم نبضم رو همراه  لرزش

 نگاهم کرد. نانیشد و با اطم دهیجونم کش   یب یپنجه ها یبرو یسرد عل  دست

 .....  میخواست خاطرش بابتم جمع باشه بعد وارد بش  یو انگار م 

 

 و ....  میام گذاشت یترسناک زندگ یصحنه  نیرو تکون دادم و هر دو با هم قدم به آخر  سرم

 

 بود.  میشده روبه رو  نییتز ی به وسعت جنگل یباغ

 کرد .  یحبس م نهیکه نفس در س  بایو ز عیاونقدر وس  

 

 



 د ینبض راه خورش

1410 
 

 برد ....  یم یبراق ،هوش از سر هر جنبنده ا  یسنگ فرش شده  اطیخوش گلها و ح  عطر

 

 بود .  زیوسوسه انگ یا ی رو هی ییبایبه ز نجایا

 

 شد !!!!!  یدونم که چ ینم

 

 کرد ....   شتریانگشتانم رو ب  یفشارش رو ، برو یدستان عل 

 

 محض بود و بس.... تیخواب نبود خود واقع نیا

 

 خارج شد. عیجوان قدم تند کرد، و از در اون عمارت وس  یکه زن م،یجلو تر نرفته بود یقدم چند

 

 

خونه که نه   یبه سمت در ورود ییمهربون به سمت ما اومد،  شروع کرد به تعارف و راهنما یبا لبخند 
 قصر ....

 

 دهیدزد  یایلع  داریشد باور کرد، ما بد یاونقدر غرق در آرامش بود، که اصال نم بای اون محل ز یفضا
 !!!!میشده در حال حرکت

  

 دلبرونه !!!! ییفضا ایباشکوه ،  یمهمان  هی مثل
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 ..... یمیقد یدوست و آشنا هیاز  ییرایپذ یبرا

 .... چیه یو نه نگهبان  یمامور نه

 

با شکوه رو بداخل ُهل داد و با لبخند   یرفت ، آروم درب سلطنت  یمودب بطرف در ورود  خدمتکار
 گفت:  

 !!! دیخوش اومد یل یخ  دییبفرما

 و اون نگاهش بروم بود  یبه عل من

 رد و گفت: رو رهاک دستم

 داخل مامان  .....  برو

 

 خورد !!!!  یبه خونه نم زشی چ چیکه ه ییجا نیا

 

 رو به خودش جذب کرده بود .... یمن و عل یبهت زده  نگاه

 

 

 بود تا منزل !!! هیشب  شتریکه به تاالر ب یبا شکوه ییرای و پذ حال

 

 که..... مینکرده بود یرو ط ری نظ یب  ییرایحال و پذ نی ماب یقدم چند
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 .  ستادیکوتاه و کش دارش بطرف ما اومد و روبه روم ا یلبخند به لب با قدمها یرزنیپ 

 

 .... دیمهربون بروم پاش یرو با لبخند دشیصاف کرد، صورت سرخ و سپ یقد

  

 تو دلم جا گرفت... یآرامش دنشید با

 

   

 ...دمیزدم دست بطرفش بلند کردم  و گفتم سالم من خورش یرسم ادب به سن و سالش لبخند به

 

 مهربون سر تا پامو ورانداز کرد.  یلبخند با

 شد گفت :  یچروک خورده اش خارج م یلبها نی با نمک که از ب ییو دستم رو فشرد و با صدا 

 دلم ...  زی عز سالم

 

 تکون داد و گفت:   نیرو با تحس  سرش

 آورده .....  ایمادر بدن نیرو همچ  رینظ  یکه اون دخترب حقا

 مادر جون.... یخوب

  

 خوشحالم ... دنتید از
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 !!!! ییبا ی همه ز نیماشااهلل به ا ییتو  دیخورش پس

 

 لب گفت:   ریبود تکون داد و ز دهیبعالمت آچه د یدوباره سر و

 

 .....اوهوووووم

 

 بود، آروم  سالم کرد.... ستادهیکه پشت سرم ا یعل

   

 ثابت موند.  یصورت عل یبرو نگاهش

  

 اون نگاه مهربون کدر و غمزده شد. هویدونم چرا  ینم

 

 داد و .... یرو با نگران   یجواب عل و

   بالفاصله

 پشتم گذاشت.  یخودش رو جمع و جور کرد  و دستش رو برو یفور

 و گفت   

 مادر جون  دییبفرما  دییبفرما

 .... انیآقا م االن
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گفت و   یزی ،در گوش خدمتکار چ میفرود اومد  ییرایپذ یمبل سلطنت یما که برو ییبعد از راهنما و
 سرسرا قدم برداشت و دور شد..... یبطرف پله ها یاون با گفتن چشم 

 

 گرم گفت:   ی، با لبخند دیخودش بطرف ما چرخ و

  د؟؟؟؟یدار  لیم  یجون چ مادر

 ..... ارنی همون رو براتون ب بگم

 

 دادم.  رونی رو ب نفسم

  

 رفت.  ینم  نییپا میآب هم از گلو یحت واقعا

  

 عطش داشتم !!! اما

 آب سرد  وانیل هیمنم  دیقهوه لطف کن  هیپسرم  یافتاد ،گفتم برا یبه عل نگاهم

 شمیم ممنون

 

 ر شد. کوچکش از ما دو  یکرد ،با قدمها نییرو با احترام باال پا  سرش

  

 زدم .... بیرو بهم قفل کردم ، به قلبم نه  دستم

 خوبه تو رو خدا .... زیآروم باش همه چ دیخورش 
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 آروم باش !!! خته یقلب افسار گس یا

 

 نگرانش کرده بود... شتریهم حالش بهتر از من نبود ،ابهت اون خونه ب یعل

 

 پله ها نگاه هر دو مون رو بطرفش کشوند. یبرو ییپاها یبعد صدا یقیدقا

  

 دهانم رو قورت دادم!!!  آب

 

 .  دمیآرامش کش یبرا  قیعم  ینفس 

 

 پشتش به ما بود ، شناختمش.....  نکهیپله با ا نیبه آخر دنیرس  با

 

 که ازش سراغ داشتم .... یشگ یهمون غرور هم با

 

 شد....  یم کمی و قدم به قدم نزد دیکوب یم نیزم یبلندش رو برو  ی، عصا  ییرای سمت پذ دیچرخ

 

 روحش کرده بود .  یصورت  ب نیی روح تز  یکش دار و ب یلبخند

 

 .... میو سالم کرد میتر شدنش هر دو از جا بلند شد کی نزد با
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 و جلو تر اومد .  جلو

 

 .  ستادیرو دور زد و کنارم ا زی بهم، م دنیبارس 

 

  یو  با خوشحال دیبزرگش گرفت و بوس  یبرادر بزرگترم رو داشت سرم رو تو دستها یچون سالها جا و
 گفت  

 دختر عمو ..  یخوب

 

 و گفت:   دیکردم ، با ذوق خند تشکر

 

 !!!!! دمتایند شهیم یچهار سال  سه

 وفا....  یب

 

 ... یپرس   ینم  مارتیاز حال ما و اون پدر شوهر ب   ، یگذرون  یبا حسام اون ور آب خوش م  خوب

 

 .... دیخشی تون ب یانداختم و گفتم: راهم دوره و دستم کوتاه، شما به بزرگ  ری شرم سر بز با

 

 بغل زد.   ری رو رها کرد ،عصا شو بز سرم
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 سمت مبل روبه روم و آروم نشست و گفت:  دیچرخ 

سال  ازما دور کرد و   یماست که شما رو سالها یوفا یاز اون برادر ب  رادیا ست،یاز تو ن ری تقص خوب
 اومد.... شیبال به سر زندگ نیامروز ا

 

 صورتش موند !!!!  یبا تعجب برو نگاهم

 

 بخوام.... حی نداد ازش توض فرصت

 از سر تا پا نگاهش کرد و گفت:  یرو کرد به طرف عل  

 .... ینکرد یجوون خودت رو معرف خوب

 

 توکل هستم . ی،گفت: داماد آقا  دیآروم کش ینفس یعل

 جان ....  ای لع همسر

 

 پوزخند زشتش حواس هر دو مون رو پرت کرد ....  یصدا

 حرکت زشتش حرفش رو کامل کرد   یادامه  یفور

 .... خوشبختم
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 ......دمیرو من خوب فهم  نیکرد خودش رو کنترل کنه،  ا یسع یعل

 ..... پوزخند زشت هزاران حرف نگفته بود و بس  نیا که

 پا انداخت و گفت:   یحرفش، پا رو  ی ادامه

 اتفاق افتاد؟؟؟ نیجان چرا ا  دیخورش  ینگفت خوب

 

 بزرگ!!!!! یو عالمت تعجب  میبود  یو عل من

 

 که قرار بود من بپرسم، رو اون جواب بده؟؟؟!! یتموم سواالت یبرو 

 

 شم ؟؟؟  یصورت انداختم و گفتم: متوجه منظورتون نم   یبرو یاخم

 

 صورتم کرد ، گفت:    قیرو دق  چشمانش

 که مشکل کجاست؟؟؟!!! یدی دنبال دخترت فکر کردم فهم  یطور که تو اومد نیدخترم ا دیخورش 

 

 مبل گره خورده نگه داشتم . یرو ،برو مشتم

 

 !!!یلعنت یی نزنم که باعث تو ادیکردم سرش فر  یسع و

  

   دیچ یسرگرد تو ذهنم پ یحرفها یلو
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 " دینگ ی زیکه خودش بروز نداد، شما هم چ ی"تا زمان 

 

 برام سخت بود و دردناک..... اما

 گناه جلوه بده  یداره خودش رو ب  یکه دزد دخترم روبه روم  نشسته و سع 

 بخدا !!! سخته

 

 .....  دمیگز لب

 

 وجود نداره پسر عمو،  یمشکل

 .من تماس گرفت... یایلع

  

 که همه ما رو نگران کرده بود.  بت،ی از چند روز غ بعد

  

 دنبالش   مییا یداد و خواست تا ب آدرس

 ..... نیهم

 

 

 کرد و دوباره سکوت شد .  یا خنده
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 بدست جلو اومد .   ینیمهربون س   رزنی همزمان با اون پ 

 

 آب رو بدستم داد.  وانیگذاشت و ل  زیم یقهوه رو برو کیکوچ  یفنجونها و

 

 تپش داشت ....  قلبم

 . دمیقلپ از آب سر کش چند

  

 داد و گفت   رونی برگش رو آتش زد ، دود وحشتناکش رو ب گاریس

 حسام چه خبر؟؟؟؟  از

 

 چه سخت بود،خودم رو کنترل کنم!!! ایخدا

 

  

 ،گفت:   دیکه حالم رو فهم یعل

  

 رفتن ،  زدیبه  یدنبال کار هیچند روز پدر

 تکون داد. یبا حرکت خاص رو  سرش
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 گرفت یرو به سخره م   یانگار که داشت با نگاهش عل 

 

آروم و پشت سر هم دو نفر که از پله ها  ییپاها یحرفش شد، صدا ی مهیکوتاه کرد ، ضم یا سرفه
 اومدند . یم  نییبطرف پا

 

 

 از پشت سر !!! دمشید

 . دیقرار نگاهش چرخ یدلم ب و

 

 جا بلند شدم .  از

  

 قرار تر .......  یاز من ب  ی، عل ستادمیا

 

 

بزرگ سالن   یتو فضا دیچی پ ادمی فر فیضع ینبود که کجا هستم صدا ادمی گهیسمت ما و د برگشت
.... 

 

 

 مادر ........ ایلع-
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 صورت ما توقف کرد.   یبود ، با غم نگاهش برو ستادهیا شی جا سر

  

 ود....بازوهام کالفه ام کرده ب لرزش

  

 جلو رفتم و    یقدم به سخت چند

 تکون دادم....  سر

 تو دختر ؟؟؟؟  یجان کجا بود ایلع

 

 !!!!یو زنده کرد  یما رو کشت همه

 

  

راه   شیگلو ی مختص دخترکم بود، برو شناختمیکه م یسرسختانه با چشمان پر از بارون و بغض هنوزم
 کرد !!! یبود،  نگاهم م دهیحرف زدنش رو بر

 

 لرزون جلو اومد ، تو بغلم جا شد .  یمهاقد با

 

 و گله مند گفتم:   دمیخوش عطرش رو تو جون و تنم کش  نفس

 قرارت بود ... یب دلم
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 ما ..... یهمه  دل

و چهره پشت سر   پی خوش ت یلحظه چشم باز کردم ،جوان هیخوش عطرش بود  یموها ونیم سرم
 بود و نگاهش به ما بود.  ستادهیا ایلع

 

 روان تو صورتش رو گرفت .   یانداخت ،با پشت دست اشکها ری سر بز ایلع

 

 کرده بود ....  سکوت

 

 

 دستش بطرفم دراز شد گفت:   کهی رو پر کرد ودر حال یپشت سرش چند قدم خال  جوان

 ..زن عمو کامران هستم، پسر آقا رضا ...  سالم

  یصورتم نشست و آروم ب  یمحو برو یم و دستش رو فشردم، لبخندتعجب از سر تا پاشو نگاه کرد با
 جون گفتم  

 ...  زمی عز خوشبختم

 

 مبل نشست.   یتشکر کرد و برو یرفت ،با ژست خاص عقب

 

  

 لب زد آروم...  یعل

 !!! ایلع
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 . دیصورتش چرخ یبرو  ایلع ی بانهینگاه غر و

  

 

 رو با التماس به سمت تموم عمرش بلند کرد.  دستش

  

 بود .  کیبه تب نزد  یقلبش داشت ،و از داغ یکه هزاران حرف در پس پرده  یدست

 

 خواست .  یاز وجودش رو م یتکه ا  اون

 

 صورت ماهش بود.  یبرو نگاهم

  

 ...  ایگفتم لع آروم

 !!! زنهی صدات م یعل

 بود . ستادهیا شیاحساس و سرد سر جا یدخترکم ب و

 

 .  دمیصورتش کش یرو برو دستم

 

 مادر !!!؟؟؟  ایلع
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 کنه تو رو، دلش برات تنگه!!!!! یصدا م  یعل

  

 بود .  رهی خ  ایروح لع یکه التماس وار به  چشمان ب  ینگاه  عل و

 

 گذاشت ....  ایلع ی بازو یما شد ،دستش رو برو کیقدم نزد هی

 

 سخت و دردناک !!!!؟؟؟ یود از سوالصورتش پر ب تموم

 

 کرد .  یآغوش همسرش رو م یقرار  یدر دل داشت ب دیشا

 

 سرد تموم کابوسهام !!!! انیپا و

 

 بود، که ثابت موند!!!  یچند قدم عقب رفت، نگاه سردش رو  صورت عل ایلع

 ؟؟؟؟؟ یاومد چرا

 

 احساس و پر از نفرت دخترکم!!!!! یصورت ب  یبودم و نگاهم برو  من
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 گناه ،که از شدت تعجب دهانش باز مونده بود....  یب  یو عل 

،که بدون پلک   اهشی و چشمان درشت و س دیکه دو دمیصورت جوانش د یعرق رو برو  یها دونه
 کرد.... یدنبال م ایروح لع   یزدن عطش عشقش رو تو چشمان ب

 

 کرد....  یهر دومون رو نگاه مبه عقب رفت ، حاال   شتریقدم ب چند

  

 حرفش شد   یلرزونش ادامه  یصدا

 توام!!!!! با

 ؟؟؟؟؟  یاومد یچ یبرا

 

 !!!؟؟؟یلعنت یدار یدست از سرم برنم  چرا

  

 

 ناباورانه!!!!  و

  مینگاه هم شد ی رهی خ  یو عل من

 بود واقعا !!! ایلع نیا

 

 که هنوزم گنگ بود !!! یعل

 مواجه شد .... ایلع یرو نگه داشت که با تقال ایلع  یتند فاصله رو کم کرد ، بازوها ییقدمها با
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 باشم دور شو ازم.... کتینزد گهیخوام د  یرو بکش نم  دستت

 

 رو حس کردم.  ایلع  یبازو  یبرو یدست عل  فشار

 صبرش تموم شد . گهید

 داد. تکونش

 

 و نا آروم ....   یعصب

 زد :  ادیفر

 تو ؟؟؟؟؟؟ یگ یم یچ معلومه

 

 رو مخاطب قرار داد. یبا نگاه سردش عل د،ینامحسوس عقب کش ایلع

 

 

 عموم !!! یمزخرفت ،فرار کردم خونه  یدست تو واون اخالقها از

 

 تمونه  زیما همه چ  نیندارم ،مگه نگفتم که ب  شیهم آسا نجایا

 ؟؟!!! هان

 

 !!!! یشدت شوک و تعجب من و عل و
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 ...یآن همه بهت زدگ انیم

 محض !!! قتیبود ،تا حق  کینزد یروح  یشکنجه ها نی برتر یکه باروش به سخت  

 

 از گناه نکرده !!! تشیشده بود و شکا دهیصورتش پاش  یکه برو ،یعل اد یفر یهمزمان صدا و

 

 !!!!اینگو لع  چرت

 ....  یگ یم ونیبرخورد کرده  هذ  ییمعلومه سرت جا 

 

 !؟؟؟اخالق مزخرف!! کدوم

  

 .... زونهی کنم که حالت نام یم نیقیدارم  گهید

رو به باد سخره   یمن و عل  لیدل ی!!!که ب ایلع یسرکشانه  ی..... توسط خنده ی قطع شدن حرف عل و
 گرفته بود....

 

 نمونده بود .  یپا جلو گذاشتن تو جونم، باق  یبرا یرمق  یحت
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 دادند.  یشده ، بهم خبر از اتفاق بد م نهی افکارم وصله و پ تموم

 

 بود!!! دهیصورت همسرش پاش   یکه برو یبود ،و نگاه پر از پرسش یعل

 

 

 ام رو بهم دوخت ...  ی،که تموم خاطرات سخت و تلخ  زندگ ای لع یرحمانه   یب یضربه  نیو آخر 

 

 درگردش در آورد. یصورت عل  یرو ،برو نگاهش

 و گفت:  

 

  هی یتون یرو  هم انجام دادم م یقانون یشده ،کارها میعمو جان تنظ  لیوک خواست طالقم توسط داد
 .... یاندازی به مدارکم ب ینگاه

 

 شد. دهی لبش کش  یبود ،که از  گوشه   یداغ عل نفس

 گفت....   یدیدرد ناک سر تکون داد و با ناام یبا بغض  

 ... نیهم

 

 مبل، زانوهام تحمل وزنم رو نداشتند. یرفتم برو وا



 د ینبض راه خورش

1430 
 

 ....  ختنیو فرو ر 

 

 کردم!!! ینم ی خورد تعجب یم  یاز عل  یجانانه ا یلی س ت،یدر همون وضع  ایلع اگه

 

  

 و در فکر چه ؟؟؟!! میکجا بود ما

 برد.  ی بسر م  یدر چه توهمات  ایلع و

 

 ....  یناله ام همزمان شد با گرفتن دستش توسط عل  ی،صدا  دمینال یبسخت

 

 موند.  رهیاون دو که در کشمکش بودند خ ینگاهم برو و

 قدرتم از کف رفته بود . و

 

 

 کرد.  یخارج کنه و تقال م یعل ی  دهیدستان ورز ریداشت بازوشو از ز یسع ایلع

 

 شده بود .  یآن ، دچار جنون  ایکه فکر نه ....... مطمئن بودم با حرف لع یو عل 

 

 ... یبه سمت در خروج  دشیکشیم
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 !!!کمکم کن .  ایخدا

 

 خوبه .... سته یزمان با ییوقتا هی

 

 از آرامش.  شهیتموم لحظه برامون پر م  میو حرکت نکن میاوقات بمون یگاه

 

 

  

 آرامش  ...... کمی خداجونم

 

 .دی نال یم یشدن دستش توسط عل  دهیجانکاه از کش یبا درد میایلع

 

 .....اومد   یاز دستم بر نم یو من کار 

 تو سرم...  دیچی پ  یعل ادیفر که

 

  

 و  گفت :  دیمحکم کرد وبطرف خودش کش ا یبدور کمر لع  دستهاشو

 !!!!خفه .... ایشو لع  خفه
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 کلمه بشنوم . کیخوام  ینم

 

 

 آروم گرفت  .   یعل یشونه   یقرارم که برو یدخترک ب ینفسها یصدا و

 

 رو از خودش دور کرد و   ایلع

 

 .......سسیگرفت و گفت ه دندیلرزیکبودش که از شدت استرس م یلبها یبرو انگشت

 ؟؟؟!! یدیفهم

 

   ؟؟؟ییخوا یم طالق

 ...  باشه

 .   دمیم طالقت

 

  ست یصحبت ما ن  یمکان جا نیوا  نجایا فقط

 بامن....   یگرد یبرم

 .... دمیبعد طالقت م م،ی رس  یبه توافق م باهم
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 ...یش یتا آخر عمرت سر گردون م ،یبه جون خودت که جونم وگرنه

  

 کردو گفت:  ییتقال ایلع

 

 که ازت دور باشم .  ران،ی،بخاطر تو اومدم ا یکن، بفهم عل رهام

 

 دنبالم هووووم  ؟؟؟  یاومد یچ یبرا

 نگفتم فراموشم کن. مگه

 

 کرد . زیر  قیچشمان درشتش رو دق دیبا ترد یعل

 

 مسائل بود.... یاون هم تو ذهنش مشغول حالج  انگار

 

 ربط بود.  یوسط ب  نیا زیچ هی

 

 کرد   ری تغ یآسون  نیکه حل مسئله اش به هم هیقض  هی 

 چه ؟؟؟؟؟  ای ما چه بود و خواست لع خواست
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 پسرکم تموم شد .... طاقت

 

 بود، توسط دخترم به سخره گرفته شده. یمردانه اش که چند مدت رورغ

 

 

  

 سرو ته دخترم  .... یب یو حرفها  ای صورت لع یبرو   رتشی نگاه پر غ اون

 و همه .... همه

 دلش گذاشت و ...   یبد برو یداغ

  دیدستش شد 

 فرود اومد ،سکوت اتاق شکست....  ای لع یگونه  یبرو

 

هر دو مون بود به سکوت دعوت   ی نگاهش برو رهیشد، که توسط پدرش که خ  زی خ  میدر جا ن کامران
 شد .

 

 

   شهیرضا پر بهت تر از هم یق یاز دقا پس

 سمت ما و گفت:  برگشت

 بلند شده. میای لع یدستت رو خرد کنم که برو ی،حقشه که انگشتا جوون
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 اومد .  یم رونی اش ب دهییبهم سا یدندانها نی که ب  ییبسمت رضا و نفسها یبرگشتن عل  و

 

گرفت و به سر گرد   نانیمهربون که دستم رو با اطم  یاون عل گهیکه حاضر بودم قسم بخورم د ینگاه و
 داد نبود!!!  یقول همکار

 ..... ای بودم، تا حسام و لع  ینگران عل  شتریب حاال

 

 نفرت بار بهش انداخت و گفت:  ی سر تا پا نگاه از

 

 شه!!!با  ادتونی بزرگتر داره  ایلع

  

 کنه .  ینم دای ربط  پ  یروابط  ما به کس نیتر یو مسائل زنم و خصوص  میجا، ما مهمون شما هست نیا

 

 بود.   یعل ینگاهش برو بی غر یبا چشمان زانیکه اشک ر ایبرگشت سمت لع یفور و

 . دیکش یصورت سوخته اش م یو دستش رو برو 

  

 کرد.  میسر تنظ یشونه افتاده بود، رو یرو که برو  شالش

 به لباسش انداخت و گفت:  ینگاه 

 ....... یبه مانتو ندار یازی،ن دهیهم مناسبه و پوش لباست
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 انداخت و برگشت سمت من....  ا ی دست لع یچنگ قدرتمندش رو دوباره برو و

 

  

 . میکن یزحمت رو کم م گهیمامان ما د-

 

  

 بکشم که ..... رونی لرزون که طاقت وزنم رو نداشتند خواستم راه به ب ییزانوها با

 

 دوباره شروع شد.   ای لع یو لجباز یسرکش

 

  

 

 ..... نویبفهم ا یخوامت عوض  ینم زدی م ادی، فر دیکش رونیب  یرو با تقال و ناسزا از دست عل  دستانش

 

 کردم به سمتش..... پاتند

 

 .... دینامفهوم از رضا و پسرش بگوشم رس  ییصداها  نیهمون ح در
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 گفت:   که

 برم ادبش کنم .  بابا

 و گفت: نه!!!!  دیکوب  نیزم یقرارم، عصاشو برو یب  یایاز کار لع نانیرضا با اطم  و

 

 

لب نشوندو به حال زارم   یبرو  یطان ی ش  یلبخند نی .....و در همون ح استی با خود لع میتصم 
 .....دیخند

  

 

 .  دمیکش فم ی ک یه عقب  و چنگ بروزدم ب یچرخ  مین 

 

 .  میشد یدرد سر خارج م یجهنم ب نی هر چه زودتر از ا دیبا

 من به خودشون بود .  دنیافتاد ، که منتظر رس یبه عل نگاهم

 

 

 

 

 

  یتوجه   ای لع یدنهایپر  نییو باال و پا  ادهایرو محکم نگه داشته بود ، به فر ایمچ هر دو  دست  لع  و
 کرد. ینم
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 که شدم .  کشونینزد 

 

 

 رضا هر سه ما رو صامت کرد .  ادیبودم که فر ای آروم کردن لع یپ در

 

 به سالمت.  دیبر  دیتون  یم شما

 

 

 جوون ..... ادی دنبالت ب تی با رضا دیابای لع یول 

 

 خرابتر نکن.  نیرو از ا  کار

  

 

 .... ختیاعصابم رو بهم ر کشیریقدم محکم بطرف ما برداشت ،با کار  هست چند

  

 شد .   ی، خنده اش هر لحظه پررنگ تر م دیکش  یسنگ م یخودش رو برو  یب یعصا
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 ما توقف کرد . یدر چند قدم و

 گفت:  

  

 اجبار کنه ...... یزندگ یادامه  یاجازه  نداره که به همسرش برا یمرد چیحق به جانب ه  یآقا نی بب

 

 . امیبه حساب م   ایلع  یحسام  ،من بزرگتر قانون بتیحال حاضرو با غ در

 

 

 که بعد ها به ضرر خودت تموم بشه !!!!! ی نکن یبهتره کار 

 

 

 روح خونه اش زد و گفت:   یسرد و ب  یتو فضا ی، با لبخند چرخ  برگشت

  

 مدار بسته هست.  ی ها نی پر از دورب نجایا

 

 شه.....  یبرات گرون تموم م یروز هیات با همسرت ، انهیرفتار وحش  نیپسر جون ، ا 

  

 ؟؟؟!! ید  یکه نشون م یباش   یکنم عاقلتر از اون  فکر

 .....هووووووم
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 اش سوء استفاده کرد .  یاز حواس پرت ایلع  نیهمون ح در

 بود . ره ی که متعجب به رضا و استداللش خ یعل یدستش رو از تو دستها  

 وجود پنهون کرد.  یو بطرف رضا پا تند کرد و مثل بچه ها خودش رو پشت سر اون ب دیکش  رونیب

 

 

 از پشت محکم کتش رو نگه داشت و با ترس گفت :   

 نجاتم بده !؟؟؟؟  عمو

 

 بود، که تموم افکارمون رو متشنج کرد   ایلع یحرکات مسخره  یبرو  ینگاه مات و مبهوت من و عل و

 

 از ته چشمانش متوجه در خواستش شوم  دیشاانداختم، که  ای به لع ینگاه

 .....تموم خاطرات اکو وار تو ذهنم بلند بلند تکرار شد ...... ختیدلم ر یهر که

 

 .......دیکش  یآغوشش پر م یصالح بودم، دلم برا دنیقرار د یب

 

 قدرتمندش،  در خواستش،قند تو  دلم رو آب کرد. یکه صدا  وان،یتند کردم لب ا پا

 

 ،زنده بود.......  میَمردم، عشق زندگ 
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 خواست.  یو من رو م  

  

 جهنم دره..... نیاز  ا رونیب  اینفسم ب  دیخورش-

 منم صالح ..... دیخورش 

 .... رونیب  ایب برگشتم

 

 .دیبازوم رو کش   ییسمتش که صورت ماهش رو تو بغام جا بدم ، که دستها دمیدو

 

 

 .....میتند و خشنش شد سرود تلخ زندگ  یو صدا 

  

 کنم دختر عمو....   ینابوش م  یسمت در و تو آغوشش جا بش  یبر گهیقدم د هی اگه

 .... برگشتم

 

 بود، رو با خشم ور انداز کردم.  میکه اون روزها کابوس زندگ حسام

 

  

 زد و گفت:   نهیبه س دست

 ..... نه یب  یح رو نم آفتاب فردا صب  زتیدم صالح عز  یبهت قول م  یول  برو
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 .... دمیتو ذهنم افراد رو کنار هم چ ستاد،یو مکان ا زمان

 و در حال حاضر رضا و   میرح عمو

 

 حسام ودر حال حاضر اون پسره کامران ....... و

 

 مظلومم بود و....... یعل  نشی گزیکه امروز جا مینوا یصالح ب  و

 

 شد.  تموم

 رو داشت.  ایمجدد به لع ینگه داشتم، که قصد حمله  یعل ی  نهیس یو دستم برو 

 

  

 رضا بود و گفتم  یکردم  و با خشم نگاهم برو متوقفش

 !!!!؟؟؟ یخوند کور

 گرده حاج رضا ..... یورق برم امروز

 

 باالتر رفت ....  میصدا

 .  ستادمیا شی روبه رو و
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 گشتم.... یامروز اگر سر شکسته برم من

 بودم .   یصالح م یرو یحتما فردا شرمنده  

 

 

 بود...  ایتن لرزان لع یسرکشم رو فرو دادم ، نگاهم برو بغض

  

 مادر!!!!!؟؟؟ یترس یم یچ از

 ....  یآدمخوار پنهون شد هیکه پشت  

 ... نمیخوب بب  ایلع

 

 توام !!! ی نهیآ من

 

خدا خورد که ب یسالها افسوسش رو خواه ،یدلت بگذار یو سر پوش برو یامروز پا پس بکش  اگه
 قسم... 

 بار بدتر از مرگه!!! هزار

 

  

 نفس مادر   یاز کدوم واهمه به دشمن پناه برد ایلع بگو

 شد ...  نیقیبه  لی موند و شّکم تبد رهیخ  نیزم  یدخترم، که برو ی دهیچشمان ترس  و
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 بلند تر بطرفم برداشت .  یقدم

 

 کشم ... یکرد که عقب م  فکر

 بار نه !!! نیا یول

 

 

 

 و گفت:   دیکش  دشیسف  شیته ر ی برو  یو دست دیصورتم پاش یبرو یکج  لبخند

 د؟؟؟ یخورش  انهی  یدون یدونم  م ینم

 

 ...... انهیدر جر شهی که تو خون خاندان توکل هم  زهستیچ هی 

 

 

 

 رسه  ...... یاز پدر به پسرو والبته که به دختر ارث م  و

 ......ارهی که بخوادبدستش ب هیزیچ یرو یاونم متاسفانه پافشار 

 خودت رو خسته نکن دختر عمو ....  
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و کنار   یخودت راهت رو انتخاب کرد  شیاجبار نداره همونطور که سالها پ  یبه کس یجا کس  نیا
  ی برادرم خوشبخت شد

 صورت دخترم گرفت و گفت:  ینوک انگشتش رو برو  و

 

 ا یامروز اگه لع و

 شه .... یم  ریو شک نکن که عاقبت بخ  کنهیانتخاب م یبدرست شویداشته باشه راه زندگ عقل

 

 ما متوجه موضوع شد ....  یبود ،که تازه با حرفها یعل  ادیفر

 

 ثابت موند . ای صورت لع ی داد .و نگاهش با عجز برو یم رونیدردناک ب   یبه نفس آه  نفس

 

 

 

 کارو....  نیتو که ا ایلع

 کرد . یم هیاش رو تخل دهی دل به آتش کش  دهیبر  دهیکه بامن ....و بر تو

 

 حالش خوب نباشه !!! انگار

 لرزونش رو تکون دادم  ی، شونه ها دمیچرخ بطرفش

 ...  یعل
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 ....گمیشه ،به جون خودم که راست م  یدرست م زیجان!!! خودت رو کنترل کن ،همه چ یعل

 

 سر تکون داد .... یدیدفعه چشمان پر از خونش رو بهم بست ، با ناام هی

 

 رفت.  ای و بطرف لع د یکش رونیاز دستم ب و

  

 دستانش رو محکم تو دست گرفت و گفت:  و

 !!!!! ییایمن م با

 ...  ییایخودت م لی که با م بخدا

 

کنه  یابش رو از درون نابود ممثل خوره اعص یزی چ یکه انگار قصد رفتن داره ، ول ایلرزون لع  یپاها و
 . شهیو مانع رفتنش م

 

 

 زدم که تموم بشه . ادی و خدا رو در دلم فر 

 

 و مقاوم نگاهش کرد ... ستادیا یدر ورود کینزد

 نکن ....  دمیناام ای و گفت کفشت رو بپوش لع دی دستش رو کش دوباره

 بود در عمق نگاه دخترم   قیعم  یسکوت  و
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 تند کردم ....  پا

 

 بود مسخره وار !!! یپشت سرم خنده ا یصدا که

 .... دیبرو خورش  آره

 

 ُهل بده ... یرو بطرف بدبخت دخترت 

 

 .... یکنه به کار یکس مجبورت نم  چینترس!!! ه یزیچ  چیعمو از ه ایبلند مخاطب قرارش داد :لع و

 

 

   

 و نگاهشون بهم بود    دیچرخ یعل

 لب زد   آروم

 .... بپوش

 

 .....  زدیتو نگاهش موج م  بیعج یالتماس

 صورت دخترم نشست ،  یکه برو اشک

 هراس داره !!! یزیشد، از چ ادیز مانمیا
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 گوشش گفتم :  کینزد

 اشتباه نکن مادر!!   ایلع

 تو آغوشش گرفت و گفت    عیرو سر  ایاجازه نداد حرفم تموم بشه ،و لع  یعل و

 !!!ه؟؟یشوخ

  

 .... هیشوخ  بخدا

 گردم .  ینگو من ، برنم گهید

 ام نکن دختر .....  ونهی!!!! دیمنما عل نیا ایلع

 تو !!!؟؟؟  یکجا برم ب من

 

 

 ... یو دستت رو بمن بد ییایتا ب  نمینش ی در م  رونی جا ب نیهم

 !!!؟؟ ایلع

 رم بخدا...  ینم

 

رو شناختم و   اینگاه کفش لع  هیانداختم ، با  یجا کفش  یبرو یسرسر یرو بپا کردم ، نگاه کفشم
 پاهاش گذاشتم و گفتم  یجلو

 نکن !! دیترد ایلع
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 . دیچرخ یم  یصورت من و عل یبرو نگاهش

 

 .... دیفاصله گرفت و  بطرف پله ها دو شتریب یاز آغوش عل  یکه در آن 

 

 شد ، دهینگاهمون بطرفش کش و

 زد :  ادیداشت فر دیکه هنوزم ام  یعل

پله  بدنبالش نگذاشته بود که کامران  نیاول  یصورتش رو زدود و پا برو یو با پشت دست اشکها کجا
 در هم  سد راهش شد .  یبا اخم 

 

و معلوم کار دختر عم  نیبا ا گهیفکر کنم د دیانداخت و گفت ؛ببخش یعل یبه صورت غمزده  ینگاه
 ؟؟؟  هیشد، که انتخابش چ

 

 

 اما اون امانته عمو حسام دست ماست.... شرمنده،

  

 !!!!!! یمجبورش کن یزی به چ دینبا

 

 زد و ادامه داد .... نهی دست بس 

 داد. ادیروبهت  زهای جور چ نیا دینبا یو عاقل لکردهیکه تحص تو
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 و پله ها رو بست .  یعل یقدمها  نیکامل راه ب و

 حق به جانب نگاهمون کرد ،   ی افهیبا ق 

 صورت کامران بود گفت   یهمونطور که سر باال نگاهش خشمبار برو  یعل

 کنار تا کار دستت ندادم .... برو

 

 ؟؟؟ یمربوط به من هست و همسرم تو چکاره ا نیا

 

 

 رو انداز کرد و گفت   یعل  یارزش سر تا پا یزد و ب   یپوزخند

 اگه نرم ؟؟؟  خوب

 

 وحشتناک باز شد ...... ییبرداشت ،که در با صدا زی به سمتش خ یعل

 

 که   یکلیه یپوش و قو اهینگهبان س و

 رو تا آخر بهم  زد و بلند رو به کامران گفت   در

 اومده آقا ؟؟؟  شیپ  یمشکل

 

 لم داد . یسالن ورود کینزد یکاناپه  یبرو  رضا
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 زدم .... ادی کنه  فر یرو نگاه م یجذاب  یینمایس لمیپا انداخت انگار که ف یوپا ر 

 چه خبره ؟؟؟  نجایا

 !!! ایخدا

 سرم دوران گرفت. و

 

 که دستش رو مانع راه کرده بود گفت :  کامران

 ....  اتابک

 کن  .  ییخانم و آقا رو بسمت در خروج راهنما نیا

 

 برد .   ورشی با خشم بطرفش  یعل

 

 زدم . هیتک   واریترس بد  از

 انداز شد .... نینفس هر دوشون بود که تو فضا طن و

 

 تو رو خدا ....  میبر  ای مادر ب یزدم عل ادیفر

 

 زد ....  ادیفر

 

 نبود که بخدا !!!!! ادیفر
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 .  زدی از قلبش زخم بود ،انگار  زجه م ییجا

 

 ؟؟؟!!! ایلع

 اباورانه تنها گذاشت و رفت. رو ن یکه هرگز برنگشت و ته پله ها من و عل یکس و

 

  

 ارزش.... یب  یموجود مانند

 

 بود!!!! و جان ..... یعل  شیبرا  یتونستم قسم بخورم عل  یم  دیکه شا یکس

 

 و.  دیاش رو گرفت ، بعقب کش قهینگهبان  از پشت سر  مرد

 

 اشانداخت و مشغولرمرتب کردنش  شد و گفت:  ختهی بهم ر ی قهیبه  ینگاه  یبا ناراحت کامران

 

 کن ....... رونشونیب  اتابک

 

 شد.  بانی بود ،که  با اون مرد دست به گر یمورد عل  یب یتقال و

 کردند. یصورت هم م یو مشت بود که حواله  

 نداشت.  یریصورتش تاث یاون مرد برو نیآهن یشکسته بود ودرد مشتها غرورش
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 کت اون مرد، عاجزانه نگاهش کردم .  نیدستم رفت بطرف آست  

 

 

 کنم  تو رو خدا..... یگفتم ولش کن، خودم آرومش م  

 

 ،که رهاش کرد.  دید یام چ یدونم تو نگاه بارون  ینم

 

 حرکت تند اونو بطرف در هل داد. هیو با  

 

 آه از نهادش براومد. برخورد کرد و  یسلطنت یجون و نفس زنان از پشت به در چوب  یب  یو عل 

  

 داغ بود.  سرم

 ..... رفتیم جیگ

  

 سر و صورتم،  یبود عرق شرم برو  روان
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 افتاده بود . نیزم  یحال برو  یپا تند کردم ،که حاال ب بطرفش

 

 با خودت ؟؟؟؟ یجانم چه کرد یجان!!!!! عل یعل آخ

 

 غرق در خون شده بود . صورتش

 

 زد ....  یرو صدا م شیا یلب لع  ری رمق ز یآرومش هنوزم ب  ینفسها و

 

 

درد مند در حال قربون  یپاک کردم و مثل مادر فمی تو ک زیگونه اش  رو با دستمال تم  یرو خون
 صدقه اش بودم .... 

 

 

 

 برات مادر منو ببخش !!!!  رمیجان بم  یعل

 

 

 بود!!!! یل یتو شب فارغ التحص   ری نظ یب  پیواقعا اون جوان رعنا با اون ت نیا
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 جوان؟؟!!!  نی، ما با ا میچه کرد ایخدا

 

 

 !!!!یو برد یآورد میجونم مرگ رو لبه تموم حوادث زندگ خدا

 

  

 چه کنه با امانت مردم ؟؟؟؟  دیخورش 

 

 

 او را شکست ....  میایداشت و لع یواالتر از مردانگ  یارزش که

 

 بغض نگاهم کرد، سرش رو تکون داد .  با

 

 

 ... زمیپاشو عز گفتم

 جهنم !!! نیاز ا میبر پاشو

 جانم ؟؟؟؟  یبدم  عل یجواب پدرت رو چ  من
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 سرسختانه سرش رو تکون داد .  دوباره

 شد .   یکرد و از جا بلند نم یمقاومت م  

 

 

 

 موندن نبود !!! یبار جا نیدونستم که ا یم

 "  امی ی"نم دیلب نال ریز

 تونم مامان ......  ینم  ایلع بدون

 رو تو دستهام قاب کردم و  گفتم :  صورتش

 مادر....  شهیدرست م ،یشه عل  یم درست

 پاشو !!!! یدوست دار یجون هر کس  رون،ی تو رو ببرم ب دیبا االن

 زد....  ادیفر که

  

 ن داد و گفت:  دستش رو التماس وار پله ها رو نشو و

 دوست دارم اونو ...... اونو

 

 

 چند روز بگو ...... نیتو ا دمیکش   یبهش بگو چ مامان
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 .... بگو

 رو تکون دادم  سرم

 جان!!!!! یگم عل یم

 ....میبر   ایگم تو با من ب یم 

 

 لرزانش رفت .  یبازوها ریبز دستم

 با کمک خودش از جا کنده شد . 

 . میخونه گذاشت  رونی هردو پا به ب و

 

 

 آخر برگشتم. یلحظه  ادمه،ی نیهم فقط

 و گفتم :  دیرضا چرخ یو نگاهم نفرت بار برو  

 رسه....   یروز حسابت رو م  هی یاحوال شونی پر نیباشه حسام بخاطر ا  ادتی بزرگ  توکل

 .  دمیقول م بهت

 

 

 رمق و تب دار رو از اون جهنم خارج کردم.  یب  یمنتظر جوابش نشدم ،عل و

 

      ** 
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 ا یلع

 

 نبود اتاقم کدوم طرفه ؟؟؟!!! ادمی

 

 شدم ،همه در ها رو از نظر گذروندم ....  رهی بزرگ  رو به روم خ  یحال به راهرو  یو ب جیگ

 

 .... ستمیروحم، تموم هست و ن  فکرم،

 

 

 داد  ..... یداشت جون م یتو چشمان عل نییپا اون

 نگاه نافذ که نفسم بود . اون

 

 

 هدف باز کردم .  یرو سر گردون و ب  یاتاق در
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 نبود !!! نیبهش انداختم نه ا ینگاه میداد ،  ن یبهم فرمان نم  مغزم

 ...... یلعنت

 

 کدومه ؟؟؟  پس

 

 نفسم سخته.... راه

  

 بستم.  یکردم و چشم محکمتر م  یمز مزه م یمن  مرگ رو بسخت یعل  ادیزجه و فر یبا هر صدا و

 

 بره ....  ادمیآغوشش  یتا گرما 

 

 

 .... دمیلحظه صداشو شن هی

 

 پاهام گز گز درد و برام بهمراه داشت .   یتو چنگم فرو رفت و فشار ناخنم برو دامنم

 

 

 درد گرفت با حرفش!!!! قلبم

  



 د ینبض راه خورش

1460 
 

 "مامان اونو دوست دارم ..."

 

 بگذاره .... رونیجهنم ب   نیکرد تا آروم بشه و پا از ا یلرزان مامان ،که نوازشش م  یصدا و

 گردنم و یرفت برو دستم

 .... ادیتا هوا ب  یبسخت  دمیهوا کمه چنگ کش انگار

 خفه شدم خدا جونم....  من

 ؟؟؟،  کجام

 

 زنه  تموم عمرمه .... یقرارم ناله م یکه ب اون

 

 وا رفتم. نیزم  یو درب بسته شد، برو دمیپاهاشونو که شن  یصدا

 

  

 سر کردن بود!!!!  یعل  یکه چنگم بد جور زخمش کرده بود ،دردش کمتر از ب  می گلو یزخم برو سوزش

 !!! بابا

 صدا برم .  یآروم و ب  ای دن نیبخاطرت حاضرم از ا باباجونم

 

 برم .  یراه نفسم رو م یشد آزاد
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 بپاشه .... گهید یصورت کس   یبرو یسوزانم  جز عل  نفس نیبخواد  ا اگه

 

 

 سوزونم .....  یکنم ، اون چشمان رو م ینگاه رو ذره ذره آب م اون

 

 سر دادم .  یبی از سر غر یگذاشتم و تند تند ناله ا نی زم یرو برو سرم

 

  شدیتموم م  زیبود همه چ خوب

 جا!!!!! نیو هم  امروز

 افسوس ...  یول

 

 لباسم ، نقش بسته....  یعطر تنش برو هنوزم

 

 

 عطر برام بمونه .... نی،که ا دمیآروم آروم کش  نفسهامو

 بودن!!! یعل  یب  یروزها یبرا

 

 باعث شد سر بلند کنم ... یسرد و سنگ  نیزم  یبرو  ییپاها یصدا

 بود...   کامران
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 عذاب!!!! ی فرشته

 

 انداخت.  یحجم از بدبخت  نیروح به من و ا  یسرد و ب ینگاه

 

 

  

 چانه و متفکر نگاهم کرد و گفت ؛  ری دستش رفت بز 

 

 اونقدر ارزش داره ...... یعنی

 

 گردن زخم شده ام که بخون نشسته بود . یبرو   دینگاهش چرخ و

 .....هول شدو ..... دستش رها   

 

 تند زانو زد روبه روم ،و دستش رو بطرف گردنم دراز کرد..... یاخم  با

 

 .... ریخش دار از شدت بغض گفتم ازم فاصله بگ  یی،با صدا دمینفرت خودم رو عقب کش با

 

 

 تر کرد و گفت:    ظیرو غل  شی کرد و اخمها یمونده بود ، مصمم نگاهم م یتو هوا باق دستش
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 !!!!؟؟؟ یزد بیآس  بخودت

 

 

 تکون دادم . یدیرو با نا ام سرم

 

 

 !!! ستین یزیکه چ نیا

 خوام نه نفسم رو .... یتن رو م نینه ا  یعل بدون

 

 گفت   یرحم یحرفم ُگر گرفت و با تعجب نگاهش رو تو چشمانم ثابت کرد وبا ب  با

 !!! یکن یم  عادت

 سخته  .... اولش

 

 بلند صدا زد :  ییرمق از جا بلند شدم ، اون بهمراهم خودش رو سر پا کرد و با صدا  یب

 جون ...  قهیصد

 

 !!! یباال فور ای..... ب یخانم قهیصد

 کنم .  دایرو کج کردم که اتاقم رو پ راهم
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 بود ....  یاهیاز س یتو هاله ا زیچ همه

 .... چیه یو گاه دمید ینور م کم

 

 

 

 اومد کدوم در بود .  ینم ادمی

 

 رفتم . یتلو خوران سمت در تلو

 

 

 که از پشت سر هوامو داره ....... دم،ی شن  یپاهاشو م  یصدا

 ......یازم دور شو عوض  دمینال

 

 

 اومد. یو اون دست بردار نبود و پشت سرم م 

 ... دمیرو کش رهیدستگ

 !!!!؟؟؟ یاتاقم بود لعنت نیکنم ا فکر

 



 د ینبض راه خورش

1465 
 

 بود....  دهیاون نرس ی به لبه  میکه هنوز پا 

متوجه   زیچ چیه گهیفرو رفتم و د یرمق در حال افتادن بودم ، تو آغوش کس  ی و هوا ب  نی زم نیب که
 .......یاه ینشدم بجز س

 

 راهم انگار هوا سرده ..... تو

 

 .....ستادهیپشت در ا  بابا

 

 .....  بای دختر کش و ز پی همون ت با

 

 رو بستم و بطرفش پا تند کردم .  در

 

 بلندش بود .  یتو پالتو دستهاش

 

 ها فرستادم ...... هیکه فقط و فقط مختص خودش بود رو به ر یپشت سر بغلش کردم ، عطر خاص  از

 

 

 و گفت:   دیدرشت خند ی لهیلبخند برگشت و اون دو تا ت با

 دختر !!!؟؟؟ یبود کجا
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 .  دم ی،که قدم به صورتش برسه و گونه اش رو بوس ستادمینوک پا ا رو

 

 

 بابا !!!! یوا

 کنم از دست تو ؟؟؟  چکار

 

 

 ؟؟؟ یکرد پی خودت رو خوشگل  و خوش ت  یبازم رفت  آخه

 بود؟؟؟؟؟  یافتن اون نامبر وان ک یتا کالج بعد دوستام به جونم م  یبر یمنو م 

 

 

 بگم بابا جونم بوده !!!کار تمومه ....... هیکاف

 

 خوان!!؟؟ ی شماره تو ازم م خوب

  

 و گفت :  دیکش نیزد و گوشم رو نماد یلبخند

 ... طونی مسخره کن ش  خودتو
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 رو تکون دادم . سرم

 

 گم .... یبخدا راست م  نه

 گوشش کردم  و آروم گفتم ... کیرو نزد سرم

 

 کالج ... میگذاره تو برسون  ینم گهیاگه بدونه د مامان

 

 

 تا نگاهت نکنن   ی شلخته بش کمی لختش رو آشفته کردم و گفتم بزار  یموها و

 ندارم  گفته باشما !!!!!! دیمامان جد یحوصله  من

 

 

 گفت: نکن پدر سوخته برو سوار شو هزار تا کار دارم...   ی، م دیکش یسرش رو عقب م و

 ؟؟؟؟  ییکجا  بابا

 و منو با خودت ببر ..... ایب

 

 

 غلط کردم چقدر تو قاموسم سخت بود گفتنش....  مگه

 !!! چیه
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 گرفتم . دهیام رو ناد  یمحکمت تو زندگ  یهزار بار غلط کردم ،که دستها یروز من

 

 ..چرا

 

 قشنگم ؟؟؟؟ یکجا رفتن، روزها  بابا

 رو ..... دیرو داشتم و مامان خورش  یکه  تو و عل ییروزها

 

 ام بود و بس ...  ینمرات درس یتموم دغدغه ام تو زندگ و

 

 ......دیچی تو تنم پ یدرد

 

 بکشم .....  رونی دلم نقش بسته تا ابد ب یو حک شده در قلبم ، که برو ن یریباعث شد از خاطرات ش و

 

 ..... رهی گیتبم رو م یلذت بخشش گرما یآد و سرما یام فرود م یشانیپ یبرو  یخنک جسم

 تنم داغه !!!! تموم

 بود و بس ...... زانمیعز  هیاز دور یداغ نیا و

 چشم باز کردم. یسخت به

 

 .... دمیبود که محو و کم نور د یزیچ نی اول قه،یغم گرفته و نگران صد ی چهره
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 که چشم باز کردم .... نیهم

 قرار صدا زد . یب

 

 باز کرد آقا!!! چشم

  

 

 .... میشوم زندگ  یکامران بود فرشته  ستادی سرم ا یبلند شد و باال یصندل یاز رو یکس

 

 پنهون کرد و گفت؛   گرشیمشت دستش رو کف دست د یبا نگران  

 .... ار یتازه ب  ی وهیآبم  کمیجون برو براش  قهیصد

 

 

 

ام گذاشت و   یشان یپ  ینم دار تازه خنک شده رو برو یپارچه  نیجا بلند شد و گفت چشم آقا و آخر از
 گفت : 

 گردم مادر.....  یبرم االن

 بطرف در رفت.  و
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 رحمش آب نشوم ....  ینگاه سوزان و ب ریبستم تا ز چشم

 خواست .   یرحمانه و ستمگر مرا م یب اون

 بود و جانم .... یکه عل مرا

 

 تختم نشست .  کنار

 اطرافم.....  یتو فضا دیچ یعطر تلخ و مزخرفش پ و

 داد  .... رونی ب  ینفس

 

 

 .... دمیکاو یخسته ام نگاهش رو م  یپلکها ید، از النگاهم بهش بو  یچشم ریز

 

 داد.... رونیب  یعصب یپاها نهاد و خم شد و نفس  یبهم قالب کرد ، آرنج برو دستهاشو

 

 بود.....  شیماه پ دو

  

 ؟؟؟؟ یچه ماه ستین  ادمی قایدق
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 و سرده...... یبارون  شهی تو هامبورگ هوا هم 

 

 .  رمیگ  یماهها رو باهم اشتباه م نیبخاطر هم 

 

 خودش و عمو حسام رو شرح داد...   نیتموم اتفاقات ب یکامال خصوص  یام یزد و تو پ ل یمیا هیبهم   بابا

  

 کرده بود. ری جنسم لب مرز گ  نریکانت هی

 

 به پول داشتم....  دیشد ازیو ن 

 .......گهید باباعه

 

 رشوه داد بهم !!!! 

 

 کنم   یم فیرد  :"کامران کارهاتو  گفت

 جون  به شرطها و شروطها "  پسر

 تلخ کرد و ادامه داد .... یا خنده

 کنه   !!! یم یبان یپشت یکه پسرش رو  در صورت کمک و همکار یپدر
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 کرد .  فیادامه داد پدر کارم رو در و

 مشکلم برطرف شد ..... 

 

 اومد !!!!  رمی بابا گ یبا نقشه  یبابت همکار  یخوب پول

 

 

 داره..... یبفهمم چه نقشه ا نکهیا بدون

 خواد   یم یداد که ازم چ حی کمکش رو قبول کردم و اون برام توض  

 داد :  امیپ

 

 زنت بدم "  خوامی"کامران م

 

 مقاومت کردم و مخالف بودم .  اولش

 

 کرده  از خودم و بابا بدم اومد .  فیرد  میزندگ یبرا یچه برنامه ا دمیفهم  یوقت

 

 

 کرد.  لی میتو رو برام ا  یعکسها یوقت  یول
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 هوش و حواسم رفت   دنتید با

 و پام رو گم کردم  دست

 و   استیلع نیگفت ا بابا

 .... می،چشمانت و اون لبخند قشنگت شد زندگ اسمت

 

 تو کارم باعث شده بود از بابا فرصت بخوام.  دیدو دل بودم ،ترد اما

 

 

 بود ..... ل یانتخابم دخ یتو دوراه یمتاهل بود نکهیا  

 

 

 گوشم گفت:  کیحرفش رو جلوتر و نزد یرو چرخوند طرفم و ادامه   سرش

 

  

 بهم فشردم .... شتریحرفش چشم ب  یاز شدت گرما و

 

 

 ندارم " تی "نترس کار-
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 .ستمی مالحظه ن ی اونقدر ها هم که تو فکرت هست سرسبک و ب من

 

  

 ؟؟!!! یول

 ....... خوب

 ....  یتر بود  زیوسوسه انگ دم،یدیراهم م یکه جلو ییبا تموم سدها ،یلعنت هیتو

 

 

 

 کرد....  یتوقف

 

 

 گشت. یم  یزیکنم داشت تو صورتم دنبال چ فکر

   

 :  گفت 

 ، یخوشگلت رو بهم دوخت یپلکها

 .... یهم فشارداد یبرو اونقدر 
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 عقب و گفت؛   دیسرش رو همزمان کش و

 جنگهامو با خودم کردم .  من

 

 دو تا چهار تام .....  دو

 !!!! دهامیترد

 و همه به تو  ختم شد . همه

 

 

 کنارت نشستم  از کارم مطمئنم دختر عمو.....   نجایکه ا امروز

 

 ...... ستیدروغ ن  یمن کنار گذاشته شده بود یبرا  یزندگ  نیا یجا هیخوام بگم تو   یم نکهیا

 به بابا گفتم که:  یوقت

 مشکل دارم   هیقض ن یو من با ا یمتاهل تو

 ...دهامیتموم ترد یگذاشت برو یجواب قانع کننده اش سرپوش با

 

 کنه.....  یم دادیصداش تو گوشم ب هنوزم

 نشو پسر جون !!! احمق
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 فت پدرش..... دختر حسام توکله،  وارث ثروت هنگ  اون

  

 پر قو بزرگ شده ...  یکه ال یدختر

 

 .  یپا افتاده از ارزشش کم کن شی پ یزای چ نیبا ا ییکه بخوا ستین یهرکس

 

 بدست آوردن رو داشت.  یدختر اگه دو تا  شوهر هم  کرده بود، ارزش تالش برا اون

 

 شدم و سر براه .... قانع

 ..... امی ب  شینقشه ات پ  یحاضرم پابه پا گفتم

 

 حرفش شدم .... ی هیمالفه فرو رفت و متتظر بق یاتاقم رو فرا گرفت ، آروم چنگم ال سکوت

 

 پا گذاشت و متفکر نگاهم کرد و گفت:  یبرو پا

 .... یتهران ربوده بش یاز اول اصال قرار نبود که تو تو خوب
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عمو بشم و  یکنم ، کم کم وارد خونه  کیشد که من خودم رو بهت نزد یشروع م یطور نیا نقشه
 . می بد  ریمن و بابا نقشه رو تغ  یموقعت به تهران باعث شد ی نقشه ،که با مسافرت ب یمابق

 

 صحبت کرد و اون ساده دل تموم ماجرا رو براش شرح داد .   ایپدرم با عمه ثر یوقت

 

   یدون  یرا رو هم که خودت بهتر مماج هیبق گهیدوباره عوض شد ، د نقشه

 ....... البته

 

 

 .  یناگفته نماند ،که با اومدنت به تهران کار ما رو راحت تر کرد البته

 

 اون شوهر سر خرت نبود که مزاحم کار ما باشه.  گهید چون

 

 . دمیتموم شد ،هق هق نال طاقتم

 

 رخ داده بود. میتو زندگ یکه به تازگ  یبه اتفاقات  

 تابانه تکرار کردم  یبار ب ن یلب چند ری فشردم ، ز شتریبا درد چشم ب 

 ....  یعل

 ؟؟؟!!! یعل
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 داد و گفت :  رونیب  یعصب ی،نفس  دیخشم نگاهش بروم چرخ با

 کن ....  تمومش

 

 ... یکن یکالفه ام م یدار

 کوتاه و بلند جلوم رژه رفت....  ییشد و با قدمها بلند

 

 دلرحم باشه !!!! دیشا

 

 بشه التماسم ،تو دلش اثر بگذاره...   دیشا

  

و زل زد تو چشمام   دیتخت بلند شدم ، ناخودآگاه از حرکتم چند قدم  عقب کش یلرزون از رو یپاها با
. 

 

 

 شدم.  کشی به قدم نزد قدم

  

 بشکنم.....  شتریب نیاز ا یعل  یبودم برا حاضر 
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 کردم و گفتم تو رو خدا .... زونیکتش آو  یلبه  یرو ، برو دستم

 کن بزار برم !!! ولم

 

 تو وجودت هست، خرجم کن.  تی انسان  یاگه ذره ا ،یبا مالحظه هست  یواقعا همونقدر که گفت اگه

 

 

  

 .  دندیدو یصورتم م  یمحابا برو یب  اشکهام

 

 با تموم قدرتم خواهش کردم .   دوباره

 

 

برد و تند تند   یم شیموها یکرد ، مرتب دست ال  یگم نگاهم م سر در  یقرار و افکار یب  ینگاه با
 .  دیکش ینفس م 

 

 

 برام مهم نبود  که غرورم خرد بشه گهید

 !!!! اصال

 .... دیشا 
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کنم که بخاطر بابا به  یوقت مرگ مرور م یروز هیکارم رو  نیاز پدرش بهتر بود ، ا یچند درجه ا اون
 پاهاش افتادم  

 گفتم :  و

 

 

 روخدا  بگو بابام کجاست ،در چه حاله   تو

 شم .  یم ونهید دارم

 

 شه ........  ینم یو افسرده برات زن زندگ  یآدم عصب هیکن  باور

 

 

 .....  ندازیپدرت ،به ته چاه ن ی دهی با طناب پوس  تویزندگ

 

 عموتو !!! نی بب

 حسام توکل رو.......  نی بب

 

 نداره...... یو تموم دهیعمره داره تاوان اشتباه گذشته اش رو م هی 
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 کن کامران.. یو مردونگ  ایب 

 

 کرد .... نگاهم

 

 کردم .  یالتماس م شی پاها یشده بود و برو دهیقدم که خم به

 

 

 شد.  قیشد و بازوهامو گرفت، از جا بلندم کرد و تو صورتم دق خم

 

 گفت :  و

 !!!! ایلع رهید گهید

 

 ...  ستیتوش ن  یکه برگشت میرو رفت  یو پدرم راه من

 بزنه تا کار تو تموم بشه!!!! بشیمدت غ  هی دیپدرت هم نگران نباش اون جاش امنه فقط با بابت

 

 موند  ینم  یباق  یکارم تموم بود و حرف  واقعا

 

 مقاومت نکردم.... گهید
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 تخت نشوند .   یبطرف تخت حرکت کرد  ،و همراه خودش من رو هم برو  آروم

 دوباره سر پا شد و گفت:  

 

 به خودت و من زمان بده .... کمی

 

 . میباش دهی ند ک یرو از نزد گریوقت همد چیممکنه ه ما

 شم  .....  یگه کنار تو خوشبخت م یدرونم م  ییندا هیاما  

 

 باال رفت ، با عجز نگاهش کردم.  سرم

 

  

 زد....  یحرف م   یبراحت یچ از

 جود نداشت .  ییما

 شد   میما خواه یکرد روز یاون فکر م و

 باطل !!! الیخ  یزه

 

 نم؟؟؟ ی شه پدرم رو بب یگفتم م آروم

 نگرانشم !!!! 

 صبور باش ....   کمیرفت برگشت و گفت  یکه بطرف در م همونطور
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 و در رو پشت سرش بست   گفت

 

 زدم .  ادیبالشت گذاشتم و تا عمق وجودم فر یرو برو دهانم

 

 .... دنمیبا د قهیدونم چقدر گذشت اما در که باز شد صد ینم

 زده جلو اومد و گفت :   وحشت

 " ی"خدا مرگم بده مادر ،خودتو نابود کرد

 

 

 آخه بخدا ؟؟؟  هیچ

 کشم!!!  یدارم باهات درد م  منم

 

 و مهربونش اشکهامو گرفت .   ریپشت دستان پ  با

 

 

 

 گفتم :  دهیبر دهیبر

 کن!!!؟؟ کمکم
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 .......  دمیرو تو دستم محکم کردم ،نال  دستش

 

 انداخت و بطرفش رفت .  یترس برگشت و سمت در نگاه  با

 خودشو بهم رسوند.  عی سر ییآروم در رو بست و با قدمها یل یو بعد خ  دیرو سرک کش رونیب

 

 رو از هم باز کرد. چروک خورده اش  یلبها

 

 گفت :  ینگران یکوتاهش فرو برد ، بعد از مدت راهنیپ  بیو همزمان دست در جب 

 

 غلط !!!!؟؟؟ ایدونم مادر چقدره کارم درسته  ینم

 فهمم که پدر و مادرت بد جور الزمت دارن .... یخوب م نو یدر حال حاضر ا فقط

 

، بطرفم نگهداشت و   دیکش رونی ب  بشی رو از ح یرنگ و رو رفته ا یمیهمراه کوچک و مدل قد تلفن
 گفت: 

  

 مال خودمه....  نیمادر ا ایب

 ؟؟؟؟  یدونم چطور یکمکت کنن، نم انیبزن تا ب  زنگ

 بکن   یکار هی اما

 غلط!!!!  ایداشتم که آقا کارشون درسته  دیتابحال ترد اگه
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 .آوردم که سر تا پا اشتباهه محضه ... مانیا گهید

 

 خورم.   یخبرها رو م  یاز خدا ب نیعمره دارم نون ا هیمنو ببخشه که  خدا

 

 

  

 و گفت:    دی دستم رو جلو کش  بعد

 کس نترس....  چیو ه  زی چ چیه دیشو دخترم، از تهد خوشبخت

 

 . دیبه جونم دم یتلفن تو دستم انگار روح تازه ا دنیبادد

 

  

 . دمیبوس  یلرزونش رو گرفتم و به آروم یدستها

 کنم.  یلطفتو هرگز فراموش نم  نیگفتم :ا 

 

 کوتاهه ...... یکه زندگ قسم

 

 . میهاشو بدون هیباشه قدر ثان ادمونی دیبا قشیتموم دقا یما آدمها تو و
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 .... رهیکه د میی ایبه خود م  یو زمان  م یغافل میبفهم  دیو افسوس ،اون لحظه که با 

 

 بود....  ریدرگ ذهنم

 رو کف دستم گذاشت و آروم گفت؛   وهی آبم وانیاز جا بلند شد ، ل قهیصد 

 مادر.....   یریبخور جون بگ کمی

 کن .... دایپ ی،و راه اندازی هم خوب بکار ب فکرتو

 کنم . یسرگرم م یری تو راه پله خودم رو با گردگ رم،یدارم م من

 

 

 

 !!! یدیگم خواب یم  دیاگه پرس آقا

 

 

 زود باش ....   یکن  یم یهر کار فقط

 

 ... شدیم  شتریهر لحظه ب دمیام

 

 بر پشت دستش گذاشتم . یو بوسه ا دم یتکون دادم و دوباره دستش رو کش سر
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 کارو نکن مادر!!!!! نیاون خجالت زده گفت: ا 

 

 رفت .   رونی و از اتاق ب دیشم ،بعد فرق سرم رو بوس ی ناراحت م 

 

 

 تلفن بود.... و  یبرو نگاهم

 و آشفته .... ختهیبهم ر فکرم 

 

 زنگ بزنم؟؟؟  یبه چه کس دیدونستم با ینم

 

 . دیدر ذهنم درخش یا جرقه

 

 

 بابا بود !!!! دادیکه آروم و با دقت  به حرفهام گوش م یحال حاضر تنها کس  در

 

 

 فکر نکردم  به موضوع ...... دوباره
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 .... رو گرفتم و،منتظر به بوقها گوش دادم   لشیشماره موبا یفور

 

 زنگ خورد که کالفه شدم..... یاونقدر

 

 بردار بابا تو رو خدا!!!! 

  

 اون طرف خط .... دیچ یگرم و مهربونش پ یبودم که صدا دیناام گهید

   دییبله بفرما -

 

   یزده وشوک از خوشحال  ذوق

 نکشم گفت    غیکه خودم رو کنترل کردم که ج   یطور

 .....  ایمنم لع بابا

 

 شده بود .  غروب

 

 بودم !!! گرسنه

 چشمم بدر...   و
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   حی سرگرد که از شانس خوبم کنار بابا بود .و توض ی هیاز شرح تموم ماجرا و ضبط صدام، به توص بعد

 

 رو  گفتم .....  زیکم کاست همه چ یمان  ب  نیاتفاقات رخ داده ب تموم

 بشه کشونی نکنم که باعث تحر یداشت کار دیو همش تاک  د،یلرز شیصدا  بابا

 

 دونستم چقدر زمان برده بود.  ینم

 

 کرد ...... یم یقرار یاما بدجور دلم ب 

 داشتم ،زمان بگذره ....... دوست

 کنم ..... دایخونه و آدمهاش نجات پ نیزودتر از شر ا و

 

 تموم دغدغه هام ...... یشد، برو یآرومم بود، که آرامش  یهفته نفسها  کیاز  بعد

 

 

 نوا خودش رو بد جور به درد سر انداخته بود. یب ی  قهیدونستم صد یم
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 منجالب نجاتش بدم....  نیاز ا ییبا خودم عهد بستم ،بعد از رها اما

 

 بود، به قلب فشردم.  دمیام یرو که امروز تنها روزنه  کشیکوچ  تلفن

 

 

 کردم ...... تختم پنهون  ریو بعد از خاموش کردنش ز 

 

 باشه ...... دهیجا بلند شدم، انگار روح تازه به تنم دم از

 

 شب چشم دوختم ..... یپنجره به آسمون سرمه ا پشت

 

تو باغ  پر کردم  و  با   ی دهی خواب یهامو از عطر گلها هیباز رو تا آخر باز کردم و ر  مهین یپنجره  و
 چشم بستم ..... ندهیروشن به آ  یلبخند

 بود   نیریچقدر ش یدواریام ایخدا

 

 خورد.....  یتقه ا در

  

 ... برگشتم
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 تو گوشم...  دی چی مهربونش پ یصدا

 ؟؟؟  یجان خواب  ایلع

 گفتم نه !!!! باذوق

 

 رو تا آخر باز کرد ،با چشم و ابرو اشاره کرد !!!! در

 

 که تموم شد .  یعنی

 

 

 

 .... دمیحرفش رو فهم یمعن

 

 فرستادم بعنوان تشکر!!! یبعالمت بله تکون دادم و از دور براش بوسه ا یسر

  

 

 بشه گفت :  دهی هم شن  نییکه پا یمحو زد و بعد صداشو طور یبست ،لبخند چشم

 جون آقا گفت ...  دختر

 

 !!!! یشام رو کنارشون بخور نیی پا ییایب
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 .....  ایلب گفت لج نکن ب  ریرو تند تند تکون داد و ز  سرش

 

 ....امیفشردم ،آروم گفتم شما برو االن م لب

 

 افتاد....  نهیبه آ نگاهم

 رحمم بود ......  یب یپر از رد ناخنها  میگلو ری و  رنجور، ز دهیپر رنگ

 

 

 . زدی بروشون تو ذوق م دهیخشک  خون

 

  

 کردم .  یخال  نهیتر رفتم و نفسم رو تو آ جلو

 

 بابا بود ..... یبخاطر صدا لبخندم

 

 هنوزم تو گوشمه ... صداش
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 جون گرفتم .   دمینفسهاتو شن یبابا صدا ایلع

 

 چطوره ؟؟؟ یحال عل دمیپرسی مرتب م ادمهی فقط

 ....  دیخند یم

 .  دیخندیهاش م یتموم بدبخت ته

 

 ...... خوبه باباجون .خوبه

  

 کنارمه !!! نجایا

 

 غصه بخوره .... گذارمینم

 

 فکر کنه .... یغلط کرده به جز تو اصال به زندگ ایالتماس گفتم بهش بگو لع با

 گفت   ای بگو لع  بابا

 دعا کن .  برام

 

 

 

 ..... رهیراه روانتخاب کردم بابا حسامم تو چنگشون اس نیکه ا ستیبخاطر خودم ن من
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 !!!! دیپرس ی رو م بشینگران حال رق   یصدام کامل کرد ، ول یرو با شاد بغضش

 

 

 

که حال   ده،یرس  ییبه جا یمرد شکست خورده عشق هی  طیکه شرا یگفت یم ی کس یرو اگه برا نیوا
 پرسه ....... یرو م بشیرق

 

 .....  دیخند یم

 گفت افسانه است .  یم و

 

 

 رخ داده ..... میافسانه توزندگ نیامروز ا و

 کردم .  دوارشیام

 

 ... رسوننینم  یب یبابا جون اونها بهش آس خوبه

 بابا رو الزم دارن.  چون

 

 پشت در حواسم رو جمع کرد .   ییپاها یصدا
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 کردم !!! یرو مشکوک م  یبا لبخندم کس  دیسمت تخت نبا  دمیدو

 

 پشت در......  دیچی کامران پ یخورد و صدا یانداختم که در تقه ا ری بز سر

 جان!!!!   ایهست لع اجازه

 به کارش زدم ...  یپورخند

 

 خوان !!!  یگرفتن بعد اجازه م یریبه اس منو

 

 ندادم .  یجواب

 در هم کردم ..... شتریچهره ام رو ب  و

 کرد و در رو تا آخر گشود  ییپررور

 

 و گفت:  ستادیبه کمر ا دست

  

 ؟؟؟؟ یبخور  یزیبعد از دو روز چ ییخوا ینم

 

 شه .... یعوض نم  زی چ چیکارهات ه نیباور کن با ا 
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 تخت نشست .  یجلو گذاشت ، بطرفم اومد و برو قدم

 

 

 .  کردینگاهم م  نییاز باال به پا ومرتب

 

 متفکر لبهاشو بهم فشرد ودستش رو بطرفم بلند کرد .  

 .  دمیخودم رو عقب کش یفور که

 

 

 ،نگه داشت ...... دیی جو  یلبش رو م کهیدستش رو در حال  مردد

 

 

 خم کرد و گفت :  دسریکش  یزد ، آه  شیپاها یمشت شد وبرو دستش

 

 دارم.  زیسورپرا هیبرات  ،یباش   یخوب دختر

 

 صورتش افتاد .....  یبا چشمان گرد شده ،برو نگاهم

 

 ...شهیآشوب م شترینگام نکن !!!!!دلم ب یو گفت: استغفراهلل اونجور دیخند
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 انداختم . نیی رو پا سرم

 

 ....  یو حرفم رو گوش کن یبد انیآبغوره گرفتنهات پا نیبه ا یادامه داد اگه قول بد 

 ... ینیبابا جونت رو بب   برمتی صبح م فردا

 

 بود انگار !!!!! یشب خوب  امشب

 خوب پشت سر هم ...... خبر

 

 کنه .... یم یتاب   یوار ب وانهیبر وفق مرادش نباشه ،د  یزیچ یدونستم وقت یبابا بودم، م  نگران

 

 محو زدم و گفتم ؛ یلبخند

 !!!قول؟؟؟

  

 بطرفم دراز کرد و گفت :  یجا بلند شد ، دستش رو با خوشحال  از

 !!!! یکه دستم رو رد نکن نهیشرطم  هم نیاول

 قول ...  بعدش

 

 شدم.... ره یبه دستانش خ  مردد
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 اومدم ...... یراه م دیاومد، با یاز دستم برنم یکار

 تونستم   جاشو به سرگرد خبر بدم  یدر اون صورت م  داد،یبابا رو لو م  یجا تا

 

 زد و گفت حاال شد .....  یاش لبخند یروزیپ  نیدستم رو دستش گذاشتم و، اون با ذوق از  اول  بناچار

 

 . دیکش  یم یسرش دستم رو با شاد پشت

 

 قتش سوخت!!!مندانه به لب داشت دلم به حما روزی پ یو لبخند 

 

 . می دیپله ها که رس نییپا

 

 

 داد و گفت :  رونی از پله ها ب دنیدو یبازوم گذاشت و نفسش رو با شاد ی رو برو  گرشید دست

 

 ......ادهیپر زرق برقم ز یهام تو زندگ ییتنها

 کسم!!!! یب  ایدن  نیکنارم باش من بد جور تو ا ایلع 

 

 لحظه دلم براش سوخت .... هیانداختم ،  ری بز سر
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 یهمراه هیحد از  نیهم تا ا دیسر کرده، با بیکشور غر هیهمدم تو  یعمر تنها و ب هیکه  یکس
 شاد بشه.....  کیکوچ

 که تو فکرم ...  دید

 

 چانه ام گذاشت و سرم رو باال برد و گفت ؛ ریاشاره اش رو بز انگشت

 .... یدارم، بماند؛ دختر و پسر قاط  ادیز دوست

 همدم نه !!! اما

  ؟؟؟یشه همدمم باش  یم

 

 !؟؟؟  هووووم

 

 فرستادم ، سکوتم اخهماشو تو هم کرد .  رونیب  یرو به آروم نفسم

 

 ...... یا هیو نگاهم کرد و بعد از ثان ستادیا نهیدست به س و

 شده باشه ....  یزیمتوجه چ انگار

 

 و سرش رو تکون داد . دیخند

 

 . ختمی صورتش ر ینگاهم رو برو  متعجب
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شد بهت اعتماد    ینم یکند یدل از  شوهرت م یزود نیرو تکون دادو گفت: هر چند اگه به ا  سرش
 کرد !!!

 ادامه حرفش رو خورد .  یفور بعد

 

 شام برد .  زیکنان دستم رو گرفت و بطرف م  یدوباره مثل بچه ها باز و

 

 خوردن بود .... اخم آلود آرام در حال یساکت بانگاه عمو

 

 من و کامران دست در دست،   دنیباد

 باشه !!!! ی کار راض  نیباال انداخت و انگار که از ا ییابرو

 دونستم ....  یتکون داد و گفت: م یسر

 

 

 رو بطرفم گرفت و گفت   چنگالش

 درسته....   نیا

 ..... میخانواده هست هیدختر جون ما همه از  یش  ینم  مونیپش نگفتم
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 .... شهیخون و هم ر هم

 بود. نی هم  دینفهم  شیکه مادرت هم سالها پ یزیچ

 

 و از جا بلند شد.  دی آبش رو سر کش وانیل

 

 داده بود برداشت و گفت :  هیتک   یصندل ی رو که برو  شیو عصا 

 گذارم.  یمن شما دوتا رو باهم تنها م خوب

 

 و حبس برادرم  نکشه .....  دیکار به  تهد د یشا یدیرو چه د خدا

 

 اون هم فردا شب در کنارما با صلح و صفا مشغول خوردن شام باشه .... و

 

 دور زد ، بطرفم اومد و گفت   زی پشت م از

 منه !!!!! یباشه اون برادر ته تغار  یهر چ خوب

 رقمه آزارش بدم.   چیتونم ه ینم

 

 کردم....  سکوت

  

 .. خواست ..  یفقط آرامش اتاقم رو م دلم
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 رسوندم .  یرو م  دیجد یرفتم و دوباره به بابا خبرها یزودتر به پناهگاهم م دیبا

 

 شونه ام زد و آروم گفت: خب...... یصورت عمو کردم و اون دست برو یحواله   یینخ نما لبخند

 

 استراحت کنم .  کمی رمیم گهید من

 

 بچه ها .... دیباش   خوش

 

 آروم و استوار بطرف پله ها حرکت کرد و رفت ....  ییبا قدمها و

 

 گرسنه بودم . یل یشب خ اون

 خوردم که کامران محو خوردنم  شده بود . یبا ولع م  اونقدر

 

 

 

شد،   یهمه اخالقت عوض م نیعمو، ا شیبرمت پ  یم نکه یدونستم با گفتن ا ی و گفت: اگه م دیخند
 کردم!!!! یم  نکارویزودتر ا
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 حال بودم ،و چشم براه فردا ........خوش   گفتیم راست

 

 هامو رو کنه یسرنوشتم برگ خوشبخت دیشا که

 

 چشم باز کردم ..  دیبا نور پر رنگ و دلگرم خورش  صبح

 

 

 رفته بود.  رونی هفته از تنم ب هی  یو   کالفگ یبودم که خستگ دهیخوب خواب  اونقدر

 

  

 شدم و به پنجره چشم دوختم .  زی خ میجا ن  در

 

 

 .  بردی هوش از سر م دنشیبود که د  کدستیاونقدر صاف و   آسمون

 

 

 ابر هم درش وجود نداشت .  یا تکه

 !!!! تی نها یب  یآب
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 رفتم.  سیدادم و بطرف سرو ی، به خودم کش و قوس دمیآروم کش یآه

 

 نقشه ام ..... یبابا و مابق  دنید یشدم برا یزود آماده م دیامروز با 

 

 شدم ....  رهیاتاقم به صورتم  خ  سی سرو یبایز  ی نهیآ تو

 .... دیخند یم چشمانم

 زدم و گفتم :  یبشکن 

 واسه خودتا!!!! یشد سی پا پل هیخانوم،  ایلع

 

  

 افتادم ... شبید ادی

 

 

 بابا زنگ زدم . لیبه موبا ستی پشت در اتاقم ن یراحت شد کس المی خ یشب بود،  وقت یها مهین

 

 

 

 اون ،خود سرگرد هم کالمم شد . یبار بجا نیا و
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 دادم .  حیبراش ماجرا رو کامل توض 

 

 بکنم ....  د یداد که چکار با حیاون مو به مو برام توض و

 

 بزنم .... اطی سر به ح هی ازم خواست هر طور شده تا قبل از حرکت  

 و گفتم :  دمیام رو کش گونه

 ..... میکه شد مینشده بود سیپل

 

 تنم کنم. یزیعجله بطرف کمد رفتم ،تا چ با

 

 

 رو  که سر گرد ازم خواسته بود انجام بدم ...  یزودتر کار دیبا 

 

 کردم کامران و پدرش  خواب باشن....  یخدا م خدا

 شدم .  یآماده م یفکر بودم و همونطور فور تو

 

 

 گذاشته شده بود . بایکمد چند دست لباس ز یتو
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 باشه ...  دیاکار کامران ب  دونستمیم

 

 ....  دمیرو انتخاب کردم و پوش  یکی

 سرگذاشتم  یرو برو شالم

 دلم زلزله بود و پر از استرس ..... تو

 

 

 نباشه !!!! اطی اون غول گنده  اتابک ،تو ح شدیم خداجونم

 

 .. دمید  ینم  اطیروزها حضور شومش رو تو ح  یروزها بود و بعض  یدقت کرده بودم بعض چون

 

 

 

 شده بودم ، پر از نگهبان بود .  دهیکه دزد ی عمارت ساکت بود ، بجز اون روز  اطیح کال

 

 

 باشن .....  دهیباغ عمارت پاش یچند روز انگار خاک مرده برو نیا و

 طور باشه . نیکردم امروز هم هم یخدا م خدا
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 زد ...  یبود و به گرما م یآفتاب هوا

 

 رفتم . رونیو بعد از آماده شدن از اتاق ب   دمینپوش پالتو

 

 

 

 با لبخند نگاهم کرد..... قهیراهرو وسط راه صد یتو

 

 . دمیقند تو دلم آب شد، محکم بغلش گرفتم. و گونه اش رو بوس دنشید با

 

  یدر گوشش گفتم تو فرشته ا و

 ازت....   ممنونم

 !دور کرد و گفت: آروم باش دختر جون !!! کمی رو ازم   خودش

 قبل با من رفتار کن . مثل

 

 

 ام رو جمع کردم و آروم گفتم چشم چشم .... خنده

 بطرف باغ پا تند کردم  و
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 سمتم کجا  ؟؟؟؟ دیچرخ

 

 ....  دمیخند

 

 رم ،گردش تو باغ....    یم کمی-

 

 رفت گفت:   یمهربون تو صورتش پخش شد، و سمت در اتاق که م یلبخند

 

 خودت باش!!!! مواظب

 زود برگرد در ضمن    

 ....یرو ادهی کامران رفتن پ آقا

  

 باحرفش خواست هشدارم بده....   دمیفهم

  

 اشاره بهم فهموند ،که تلفن همراهم نباشه .... با

 

 زدم ، جوابش روبا ابرو دادم. یلبخند

 

 که راحت شد رفت دنبال کارش .... الشی و خ 
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 کردم.   یعجله پله ها رو ط با

  

   دمیکه رس  یاصل  بدر

 بود.... زیم دنیافتاد که مشغول چ یبه خدمتکار جوان نگاهم

  

 زد و سالم گفت:  یلبخند دنمید با

  

 مراقبه !!!! یخونه پر از چشمها  نیکه ا دمیفهم

 

 

 کرد .  یانجام بدم داشت کالفه ام م یکردم، تا کار سرگرد رو بدرست یحواسم رو جمع م دیچطور با 

 

 رو که باز کردم،   یودبزرگ ور در

 به اطراف بود .  نگاهم

 

۰ 

 باغ رفتم.  واریاز پله ها بطرف د آهسته
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 بود، برام  ....  نیدر حال حاضر هم  ایکار دن نیدونست سخت تر یم خدا

 

 به عمارت قرار داشت . دهیبه ساختمان کوچک چسب یکه منته یوارید

 

 هست .... نیسر تاسر باغ پر از دورب دونستمیم

 

 عمارت خارج شدم .  یداره قدم زنان از جلو  یرو  ادهیکه قصد پ یمثل آدم یعاد یلی خ پس

 

 مخوف افتاد.... یکامل عمارت رو دور نزده بودم ،که نگاهم به اون انبار هنوز

  

 

 اون شب دلهره آرو تو وجودم لرزه انداخت .... ادی

 

 داده بود کج کردم.  حیکه سر گرد بهم تو ض  ییاختمان جارو بطرف پشت س راهم

 

 بزرگ از جا پروندم  ی وحشتناک پارس سگ یکه صدا 

 

 دهان گذاشتم. یبرو دست
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 .... دم یشن  یرو م زدیدهانم م یقلبم که تو یصدا

 

 سمت صدا...   برگشتم

  

 دیکش یم لهیکرد ، خودش رو به م  یم یقرار یکه ب  یبزرگ در حال یبزرگ و خوفناک داخل قفس  یسگ
 ام حبس کرد   نهی کرد ،و نفس در س یخس خس مانندش غرش م  یو با صدا

 بود ...  یم  رونی داشتم اگر ب حتم

 بزرگم گوشم بود.  تکه

 

 ساختمون ،  یشرق واریبطرف د دمیدو

 فرستادم.  رونیام رو نا هماهنگ ب  دهیترس  یزدم و نفسها  هیتک واریزنان بد  نفس

 

  

 بردم .... یشد ،تا آخر عمرم هرگز راه به اشتباه نم  یتموم م بتیمص نیا ایخدا

 

 !!! دمی،خدا رو شکر اون نره غول رو ند دی به اطراف چرخ نگاهم

 

 یو در پشت ن یعمارت که راه خروج و ورود ماش یدر شرق ییبلند و طال یها لهیم کینزد بسرعت
 شد ، رسوندم ....  یساختمون محسوب م 

 ذهنم مرور کردم .... تو
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 چه گفت!!!؟؟؟؟ سرگرد

 

 که بشکل برگ باشه  یسر کوچک  گل

 ......ییو طال سبز

 

 آروم آروم خودم رو مشغول قدم زدن نشون دادم .  یخشک درب پشت یبرگها یکه برو همونطور

 

 شدم ... یم رهی به آسمون و درختان خ  یبود و هر از گاه نیبه زم چشمم

 

 

 رو با قدمهام متر کردم   وارید

 کنم!!!  داشیپ ایخدا

 !!! ترسمیم

 

 جا باشه!!!!  نیهم دیبا

 سر بشکل برگ...  گل

  

 ... برگ

 برگ .....  
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 !!! افتمین  چیو ه چیگرفتم ه جهی لب تکرار کردم ،تا سر گ ری ز اونقدر

 

 ها دوختم .... لهیم رونی چشمم رو به ب دیناام

 اونجا افتاده باشه !!! دیشا

 

 و درب رو نگاه کنم .  واریاطراف د گهیدور د  هیگرفتم  میتصم

 

چشمم رو نوازش   نیزم  یکننده برو رهی خ یزی باغ دور نشده بودم، که برق چ یبا ی ز یها لهیاز م هنوز
 داد .

 

 جلوتر رفتم....   آروم

  

 توجهم رو جلب کرد.   نیزم یبرو  بایز  نیو سبز رنگ با چند نگ یی،طال یکوچک برگ

   

 

 !!!! خودشه

 ممنونم ...  ایخدا
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 شدم و  گلسر رو برداشتم... خم

   

 از پشت سرم از جا پروندم. یینبرده بودمش که خوب و بدقت نگاهش کنم، که  صدا  کتری نزد هنوز

 

 رو تو دستم مشت کردم ،و بعقب برگشتم .... گلسر

 نگاهم به نگاه کامران گره خورد .  دهیترس و

 

 

 قرمز شده بود...  دنیکه از شدت دو یو صورت  یورزش  یلباس با

  

 شد و گفت:    ک یزنان بهم نزد  لبخند

 دختر عمو ترسوندمت !!!! د یببخش

 

 بستم ... چشم

 

 بود . یم یرفتارم عاد دیبا

 

 رو بهم چسبوند و گفت   دنشیاز دو دهیخشک یو جلو تر اومد و لبها جلو
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 ؟؟؟  یخوب

 

 

 زدم و آروم گفتم   یمصنوع یلبخند

 !!! دمیترس

 

 و سرش رو تکون داد و گفت:  دیخند

 ...  شرمنده

 

 کنم . ی هست که دارم نگاهت م قهیچند دق آخه

 

 بودم . دنیاونطرف باغ مشغول دو من

 

 

 ....  رونی از  عمارت ب یاومد دمتید

 

 ... یقدم بزن  ییخوای که م دمیفهم

  

 اومدم دنبالت ...  دمیدور که دو هی
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 ،  نهیزم  یحواست با دقت برو دمید

 ...  ختی ر یهر دلمیگرد یم یزیدنبال چ دیشا گفتم

   د؟؟؟یفهم  یعنی

 ... وفتهیفکرم بکار ب  ایخدا

 بگم حاال !!! یچ

 

 صورتم بود.  یمنتظر و خندان برو نگاهش

  

 مثل جرقه از ذهنم عبور کرد.  یناگهان فکر که

 

 گول زنک به صورتش انداختم و گفتم:  یلبخند

 

 !!!! آره

 افتاد. نی زم یزدم که متوجه شدم گل سرم برو یقدم م داشتم

  

 

 گشتم . یدنبالش م  داشتم
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 و دست بکمر زد و گفت:   دیخند

 ؟؟؟  یکرد داشیپ حاال

 بروشون ....  دمیبردم و کش میوهاتکون دادم وگلسر رو نشون داده و نداده بطرف م یسر

 

 

 عاقالنه بهم انداخت و گفت   ینگاه

 ها !!!! یگوش یباز

 ..  دمیخند

 

 شد. ی حواسش پرت م دیبا

  

 دستم رو بدور بازوش حلقه کردم و گفتم:  نیبنابرا

  

 .میصبحانه بخور میبر  بهتره

  

 تعجب از حرکاتم!!!  با

من   یکی از نزد تشیلبخند رضا یهمراهم شد ،و بعد از مدت  بیعج  یمقاومت وبا نگاه بدون
 حواسش از گلسر رو پرت کرد. 
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 رفتم . یم  نییاتاقم باال و پا یتو

 

 اون رو با پدرش تنها بگذارم.  یاز خوردن صبحانه کامران ازم خواست کم  بعد

 بابا ببره ....  داریکنه که من رو بد شیخواست راض یفکر کنم م 

 

 تو هم گره خورد . از استرس  دستم

 

 کردم،   ینم دایامروز و فردا بابا رو پ اگه

 طالقم!!!!!  یبود ناچار بشم به شروع کارها ممکن

 ماجرا ...  یمابق  و

 

 خورد. یافکارم بودم که در تقه ا تو

 

 با عجله از جا بلند شدم ، نگاهم بدر موند .  

 

 

 خواست ... یکامران بود که ازم اجازه م یصدا

 

 رو فشرد و گفت:   رهی بدر، آروم دستگ گهیاز دو تقه د بعد
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 داخل!!!؟؟ امیب  تونمیم یخانم 

  

 خوشحالم کرد...   زش ی آم تی رضا  لبخند

 حتما موفق شده بود. 

  

 ...  دییذوق گفتم: بفرما با

 

 شد .  کمیکنان در رو بست و با نوک پا نزد طنتیش

 

 ،  دمیقبل از خودش هول پرس یفور

 شد ؟؟  یچ

 

 زد و آروم گفت :  یخنده ا تک

 تر حاضر شو!!! زود

  

 و گفتم:  دم یباال پر یخوشحال  از

 !!! خداجونم

 

 لبها برد  عالمت داد که ساکت بشم و .....  یرو برو دستش
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 گوشم آورد و گفت   کیرو نزد  سرش

 !!!! سسسیه

 شه .... یاالن متوجه م پدر

 فقط ازش اجازه گرفتم که تو رو بگردش ببرم .  من

 

   ارهیبر سرم فرود م  یآسمان یبال هیبدونه قصدم چ اگه

 خواهشا آروم ...  پس

 

 تکون دادم. دییرو بعالمت تا  سرم

  

 

 نمت یب یعمارت  م اطی حاضر و آماده تو ح گهید قهیرفت ،آروم گفت :ده دق یکه بطرف در م همونطور

 

 . دمیرو پوش  لباسم

 

 داده بود فعال کردم.  ادمیسر رو اونطور که سرگرد  گل

  

و طبق قرارمون اعالم کردم که گل سر فعال  دمیکش رونی تخت ب  ری جون رو ازز قهیصد  لیموبا و
 نه ؟؟؟  ایهست 
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راحت شالم رو   الیشده داخل گلسر فعال شده با خ  ی مخف  ابیسرگرد اعالم کرد که رد نکهیاز ا بعد
 زدم ....  رونیسر گذاشتم و از عمارت ب  یبرو

 

 و دلگرم کننده بود .   یهنوز آفتاب هوا

 

 ها فرستادم.  هیرو به ر   یحال آفتاب  نیسردو در ع یاز هوا ینفس

 

 کامران براه افتادم   لی با عجله بطرف اتومب و

 کنار راننده باز بود درب

 

 خم کردم .  سر

 

 انداختم .  نیبا لبخند نگاهم رو بداخل ماش  و

 و سرم عقب رفت....  دمی کش  یترسناک نیاون غول بزرگ ه دنیبا د و

 کرد .... میفرمان تنظ یبه حالم نکرد و دستش رو برو یتوجه 

 

 ترسوندم !!! شتریکامران پشت سرم ب یصدا که
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 بلند گفت :  ییصدا با

 

 رونم ...  یشو، خودم م ادهیپ  اتابک

 

 به کامران انداخت و عقب رفت.  مهی نصفه ن  یمیشد ،تعظ ادهیحرف پ یالجثه ب میمردک عظ  واون

 

  

 بهش ثابت موند .... نگاهم

 !!! بای ز روینظ  یب

 

   کی اسپرت وش  یبا لباس  زیبر انگ ن یتحس یمرد

 داد و گفت   لمیتحو یکرد، چشمک  یم می نظموها ت  یشو برو یآفتاب  نکی که ع یحال  در

 شو .... سوار

 

 حرف کنارش نشستم .....  یدهانم رو قورت دادم و آروم و ب آب

 

 شده آرزو...   دنشیکه د ره،یم یزیعز داریبار با ذوق به د نیکه اول  یکس مثل
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 با نمک به خودش گرفت و گفت:  ی خندانم افتاد، چهره ا یکه به چهره  نگاهش

 

 خوام انجامش بدم ناراحتت کنه... یرو که االن م  یکار ترسمیذوق نکن م یاون طور 

  

 بهم بده ؟؟؟  یگفتم خوب اگه چشم بند دار یشد و با نگران یام با حرفش جد  چهره

 

 

 خنده اش بلند شد وبرگشت سمت روبه رو گفت   یصدا ناگهان

 داشتم . گهیکار د  هیخواد من  ینم

 

 

 نگران ترشد !!!! دلم

 

 نگفت:   یزیچ  دمیچقدر پرس هر

 حضور نداشته باشه نشیماش ی تموم راه در فکر بود و انگار که تو فضا ققط

 

که نه جاده و نه  ده،یاز درختان سر به فلک کش یانبوه  ونیو گذشتن از م یرانندگ   یاز مدت بعد
 شد .  یفرع  هیداشت ،راه کج کرد و وارد  ییبرام آشنا  ابونهاشیخ
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  بای تقر ییالیشد بطرف و دهیو کوچک عبور کرد و راه کش یخاک  ینامنظم از راه یبا تکون ها  نیماش
 ،که   یمیبزرگ قد

 آروم توقف کرد . کشینزد 

 

 شو...  ادهی سمت من و گفت :پ برگشت

 

 

 بود . الی نگاهم همونطور به و  

 

 بابا رو به سرگرد و آدمهاش اطالع بده .... یمحل نگهدار ابیکردم رد یدل خدا خدا م در

 

   نیشدم و خودش هم بعد از قفل کردن ماش ادهیپ

 اومد و گفت:   بطرفم

 رو بزار تو دستم .... دستت

فکر کردن بهم ، محکم دستم رو   یازه اج نکهیشده اش بطرفم بود، که بدون ا دهی به دستان کش ینگاه
 بازوهاش .....  ونیو پرت شدم م دیکش

 

 داغش تو صورتم پخش شد.   نفس

 !!؟؟؟  ایلع-
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 میبود ختهی تموم آنچه من و بابا براش برنامه ر یشده پا گذاشتم برو زیخاطرت که بد جور برام عز به
.... 

 نکن!!! مونمیپش پس

 

 .  دیبود که دلم لرز  کیبهم نزد اونقدر

 

 

 ....  رهیازم فاصله بگ  یاش گذاشتم که کم نهیس یرو برو دستم

 

 بدور کمرم محکمتر شد و در گوشم گفت :  دستش

 شه ...  یم زیبرات عز  یکس یبه بعد وقت   ییجا  هی از

 ....یری ازش فاصله بگ یتون ینم گهید

  

 ؟؟؟ دونم  ینم یمنف  ای  یمثبت ؛یلعنت یجذاب   یآهن ربا هیتو  

 

 .  یکن یبدجور منو به خودت جذب م اما

 

  

 ا یلع یقطب مخالف و سرکش هی تو
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   دیکش یسوت م گوشم

  زدی دهانم م یقلبم تو و

 گفتم تو رو خدا رهام کن .... آروم

 فکر دستش رها شد. یکرد و بعد از کم  یاخم

 

 بود و  نییپا  سرم

 بشم. رهی داشتم تو چشمانش خ وحشت

  

و   دیکش  قیعم یسر داد و با انگشت چشمانش رو بهم بست و نفس  راهنشی پ  بیرو تو ج  نکشیع
 ....  میگفت بهتره بر

 

 رو  دوباره گرفت  دستم

 داغ بود که سوختم ...... اونقدر

 

 بود . رهیخ  نیهنوز بزم  نگاهم

 

 

 عذاب وجدان داره که به پدرش دروغ گفته !!!  دمیفهم
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 دادم یشون من یخودم و حرکاتم  رو عاد دیبا

 

 که باز شد .  الیو در

 گفت :  آروم

 باش!!!  کنارم

  

 . میدیرس یورود یو به در اصل  میرد شد الیو  یکوتاه و سنگ  یسرش از پله ا پشت

 

 گردم ... ی جا بمون االن برم  نیکرد و گفت: هم  نگاهم

 

   یشد وبعد از مدت الیداخل و و

 باز شد   مهیکه ن در

 به عقب رفتم !!! دهیترس

 رفتند و کامران با چشم اشاره کرد که وارد بشم ....  رونی از در ب یپوش و جد اهیمرد س دو

 خودش با تحکم رو به اون  دومرد گفت:   و

 کنم یصداتون م  نیباش اطی ح تو

 

 گرفته و خفه اش سرفه ام گرفت.  یخونه که شدم از هوا وارد
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 کرد و گفت :  نگاهم

 ....ا یب  دنبالم

 

 آروم در زد و کنار رفت....  میدیکه رس یاتاق  بدر

بعالمت سالم سر تکون داد وکنار   یپزشک   دیبا لباس سف یباز شد و مرد یدر بعد از مدت کوتاه و
 رفت....  

 شد.  اهیس  امیبابا  تموم دن  دنیوبا د میشد داخل

 

 کنند؟؟ یرد و بدل م   ییاومد ،چه حرفها یکامران با اون مرد که بنظر پزشک م   دمیشن ینم گهید

  

 بودم و دوچشم   من

 به حال و روز بابا ...... نگرانم

 

 بود. دهیتخت خواب  یبرو

 

 که نه انگار مرده باشه!!!! خواب

  

 کبود ....  ییو لبها  دهیرنگ پر  یصورت  با
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 . دیکش  یصدا نفس م  یش کرده بود و آروم و بجونش جا خو  یب یلبها  یبرو یژن یاکس ماسک

 

 اونقدر لرزون شد که کنار تختش ولو شدم .  قدمهام

 

 بازوهامو گرفت ،  ریو ز دیکامران دو 

 و  گفتم  دمیزده بطرفش چرخ  وحشت

 چشه !!!؟؟؟ بابا

 

 .... نمیتخت بنش  یلبه  ی،کمکم کرد برو دیصورتش دو  یبرو یاخم

 

 کرده ... دایپ  یمشکل تنفس  کمیگفت نگران نباش ، آروم

 

 شد، رو به صورت مهربونش دوختم. یو پر اشک م ی که داشت باران نگاهم

 

 

 و دست سردش رو تو دست گرفتم   

 رمق چند بار صداش زدم .  یب

 

 کنار ما و آروم گفت :  نیزم یرهام کرد و زانو زد برو کامران
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 بخدا....  ستین یزی چ ایلع

 ...  شهیب مخو زود

   د؟؟؟ یرنگت پر چرا

 !!!! نجاینکن از آوردنت به ا مونمیرو خدا پش تو

 و با خشم گفتم   دیسمتش چرخ  نگاهم

 ...  لعنت

 ....دیکرد اهیس مونویبه تو اون پدرت، که زندگ لعنت

  

 بابا و گفتم :  یجون و سرم وصل کرده   یسمت دست ب دیلرزانم دو دست

 کنم  یخواهش م  رونیب  دیبر

 

 دارم با پدرم تنها باشم.  ازین  دیمفه

 

  

 آروم به دکتر گفت و هر دو تنهامون گذاشتند ...  یزیجا بلند شد و چ  از

 

 

 بسته شد و باهاش تنها شدم.  در
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 ام جا دادم و چند بار پشت سر هم صداش کردم.   نهی س ونیرو م دستش

محو زد و   یگرفته باشه لبخند یانگار که جون تازه ا  دنمیجونش رو از هم باز کرد ،با د  یب یپلکها
 گفت : 

 بابا !!! یاومد

 

 انداختم . نییدرد ناکم رو فرو دادم ،و سرم رو بعالمت بله   پا  بغض

 گفتم:   

 !!!!! نهی حالت رو نب  نیا رهیبم  ایلع

 قربونت برم.....  یشد یچ

 لبخند مهمون کرد و گفت : اش رو به  دهیخشک  یلبها

 حرفها هستم .  نیجون سخت تر از ا ی لینترس، من خ  خوبم

 

 رو بدور گردنش حلقه کردم .  دستم

آزارش داده باشه با تموم   ییکه بد جور تنها یو مثل کودک دیزده اش چسب خی صورتم به صورت  
 . ستمیقدرت گر

 

 نفسم به شماره افتاد....  و

 داشت آرومم کنه ..... یکردو سع یرو نوازش م سرم

 دخترم  شهیم شتریب میاحساس خفگ  ی کن یم یقرار یب یاونطور زمیخوبم عز  ایلع-
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 رمقش ثابت موند. یب  یو با غصه نگاهم تو چشمها دمیرو عقب کش سرم

 و گفت :  دیرو بوس میشون یصورتم  رو تو دستش گرفت و پ 

 زم ی شم عز یخوب م   یکه کنارم حاال

 

 لرزانم گفتم :  ی، با صدا هقم رو فرو دادم هق

 ببخش بابا!!!! منو

 

 اشتباهم....  بخاطر

 احمقانه ام بخاطر...... یسر کش  بخاطر

  

 

 حرفم رو تموم کنم . نگذاشت

 

 لبهام گذاشت و گفت:   یسردش رو برو یانگشتها

 نگو قشنگم تو...... نگو

 

 

 . منو ببخش!!!...تو
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 ات رو ربودم..... یو نوجوان یتموم کودک  نکهیبخاطر ا ببخش

  

 ببخش که پدر و مادرت رواز هم جدا کردم .  تو

 

 ..ببخش .  تو

 ........و

 نفس نفس افتاد و صداش قطع شد.  به

 

 موندم .  رهی جون و رمقش خ یبه صورت ب  ده یبلند کردم ، ترس سر

 

 زنان گفتم؛ بابا !!!!! ادیفر و

 

 

 داد .  رونیب  یرو بسخت  فشی ضع ینفسها

 

 

 دادم و گفتم ؛ رون ی رو با ترس ب نفسم

 کارو با خودت و من نکن !!! نیتو رو خدا ا  بابا
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 ......... کنه ی حالت خرابم م نیا  رم،ی میمن بخاطرت م 

 !!؟؟یهمه دل سنگ نبود نیکه ا تو

  

 خوام .   یتو رو با اون نگاه پر فروغت م من

 

 ....  یقشنگت که برام شعر بخون یگرمت  و اون صدا یدستها با

 خوام..... ینم

 بسه !!! واقعا

 بدونم.  یزیچ اهیس یخوام در مورد اون گذشته  ینم گهید

 

 تمومش کن.  

 تموم ........ 

 بخاطر مامان !!!! ایرو   خدا گذشته رو دفن کن بخاطر لع  تو

 

 کرد ..... نگاهم

 حرف بود.  نیکه سالها منتظر ا انگار

 پر درد و رنج .......... ییسالها 

 بد جور بابتش تاوان داد . که
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 ....  ختنی اش فرو ر یبارون یقرار چشم بست و اشکها یب و

 

 دم یلبها بردم و بوس یرو برو دستش

 

 جون  چشم بست......  یداد وب رونی آروم ب  ینفس

 

 دونم چقدر گذشت !!!! ینم

 

 دوساعت ...... دمیشا ایساعت  کی

 ..... دمیشا ای و

 

 ..... دیچی پ یکند دلم بود، که بهم م یساعتها

 زدم .  یو بروشون مهر خاموش  

 

 تکرار ..... یب

 .... دیکوب  یم نهیقرار دلم که به س ی صدا و ب یب

 بود و دستان سرد بابا !!!! م یتنها همدمم اشکها و

 کردم بگذره تا به آرامش برسم .....  یه دل دل ملحظ وهر
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 ...ری هستم نمور و دلگ یاتاق درون

  

 ...... میو مه گرفته مانند غمها فیکث یا پنجره

 

 

 صورتش سر خوردند .  یانگشتانم برو سر

 

 چشم بستم !!!! و

  کی

  دو

 ..... سه

 رنجور، از ستم زمان انتظار غمش رو کاست ......  یها هیثان  نیهستم که بشه با ا یقرارتر از اون  یب من

 !!!! خداجونم

 

 نقدریقشنگم ا یکردم که ممکنه لبه آرزوها یلحظه فکرش رو نم  هیبودم   یغرق در خوشبخت یوقت چرا
   زهی راحت فرو بر

 ......هرگز
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 شمردم......  یکندش رو م یاش بود و نفسها نهیس یبرو سرم

 

 

 

 فرو برم ..... بایز  یلحظه چشم ببندم ، به خواب نیجا و هم  نی هم مهایخواست مثل قد یدلم م 

 

 

 از من و خاطراتم ....  نی رنگ  یاهایبا رو  یخواب

 

 گفت...... یداد ،و آروم شعر م یرو نوازش م سرم

  

 شده بود ...   بهتر

 

 داد ...... یو قسم م دیپرس یتاب م  یب همش

 

 نکرده که ؟؟؟  تتیاذ یکس  رمی عز ایلع-

 

 دونه بخاطر توعه که نفس کم آوردم.....   یخدا م  ایلع
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 نگران حالت بودم . همش

 

 و هزار درد ... هیشه کرد  وابستگ  یکه خودم خطاکارم اما چه م دونمیم

 حالم بد شد و نفس کم آوردم   شبید از

 

 رفته !!!! ادشیکردن  یزندگ  گهیوقته حسام توکل د یل یخ خوب

 

 !!!! ای اش بود ثابت موند، به  لرزش افتاد وبا غم گفت لع نهیس یصورتم که برو  یبرو دستش

 

 بلند کردم و نگاهش کردم .  سر

 

 جانم !!! -

 گفت   دویرو با خجالت ازم دزد نگاهش

 

 خوام قسمت بدم .... یم

 رو محکم فشردم . دستش

 

 .... ن ییپا  ختیر یهر دلم
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 !!! یتو بگ یبه بعدهر چ نیبابا جونم از ا بگو

 

 به دندان گرفت و گفت :  لب

 فرار کن و برو.... ایلع

  

 و به فکرم نباش.   برو

 

  

 با من تباه شد . دمیکه خورش  د،ینشو خورش  ایلع

 

 و خودت رو خالص کن بابا ...   برو

 

 کردنم از جهنم هم سخت تره... یبخاطرم راهت کج بشه بدون زندگ اگه

  

 

 رو محکم فشرد .  دستم

 

 پر بغض گفت:  ییبا صدا و
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 پس فرار کن ....  ییایب  رونی از اون خونه  ب یتون  یم یکه راحتت گذاشتن و به راحت  حاال

 زد .  یکند م قلبم

 

 صورت شکسته اش کنار زدم و گفتم :   یاز عرقش رو از رو  سی لخت و خ یکردم و موها یاخم

 رم!!!!   یکه بدون تو نم بخدا

 

 

 بار  ولت کردم پاشو خوردم .  هی

 

 بابا !!! نگو

 رو خدا نگو...  تو

 برم   قربونت

 

 

 .میر  یبا هم م ما

  

 

 

 تلخ گفتم...  یکردم و با لبخند کی لرزانش نزد یرو جلو آوردم و به نفسها سرم
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 بدم ؟؟؟؟؟   یرو چ دی من جواب خورش  بعد

   گفت

 بگم!!!؟؟؟ یچ یرو تنها گذاشت  حسامم

 

 هووووووم.... 

 بگو اگه بدون تو برگردم   تو

 چه رنگه؟؟؟  امیدن

 

 با شرم بست و گفت :   چشمهاشو

 !!! ای لع یزن  یم شمیآت

 

 دختر فرار کن و خودت رو نجات بده . برو

 

 

 نفس بابا!!! رمیم ی هزار بار م یروز ،یکار بد نیاگه بخاطرم تن به ا یجور نیا

 

 رو پاک کردم و گفتم   سشیخ  یشون یشالم پ یشد ، با گوشه   ظتریغل اخمم

 !!!!!!سسسیه
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 رم ......  ی،نم یبسه اگه تموم کائناتم قسمم بد  بابا

 خوب بدون ....  نویا

 

 افته ...... یهرگز اتفاق نم یکه مطمئنم دوم میافت یکنار هم ازپا م ادری میش  یباهم خالص م ای ما

 

 

 اش زدم، گفتم :  ینیب  یچند بار  رو برو دیتاک یبه نشونه  انگشت

 

 ....... مییایپدر و دختر دن   نیو مغرور تر نیعاشق تر  ن،یلجباز تر ن،ی و من سر سخت تر تو

 عشقم ...  ارهیما کم م شیپ میتسل که

 

 بسته شدند .  یبهم زد ، چشمانش از خستگ یدلگرم با  یلبخند

 ها!!!!!  یو گفت تنهام نگذار دیکش  یدر همون حال آروم نفس و

 و گفتم  دمیرو بوس  دستش

 .... زمی بابا بخواب عز  کنارتم

 

 فرستادم . رونی سختم رو ب یداغم رو بستم و نفسها یپلکها
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 کرد!!! یمغزم کار نم گهی دونست که د یم خدا

 

 کامران بود.....  د؛ییسمت در و گفتم :بفرما دیکه آروم زده شد ،نگاهم چرخ در

 انگشت اشاره اجازه خواست که وارد بشه ..... با

 

 داخل اتاق و کنارم نشست  دیصورت بابا بود که خودش رو کش  یو نگاهم برو برگشتم

 

 شرمنده بود...   اونم

 ؟؟!! انگار

 کرد .   یرو نگاه م مارش ی ب یعمو رهیخ یبا نگاهها  ری سر بز چون

 

 گفت:   آروم

 شه نگران نباش.  یم خوب

  

 صورتش پخش شد   یبا نفرت برو نگاهم

 

 !!!دیهمه درد  نیو پدرت باعث ا تو

  

 رفته من پزشکم ...  ادتیپدرم در چه حاله،   یخواد بهم بگ ینم
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 فهمم که عمق فاجعه چقدره .. یگوش دادن به ضربان قلبش م با

 

 تر انداخت و گفت:   ری زب سر

 نبود .... ادمی یگ  یم راست

 

 جا بلند شدم و بطرف در رفتم . از

 کردم.... یصحبت م   یبا دکترش اساس دیبا

 شه  یم قیبهش تزر یی تا بفهمم چه داروها 

 

 سرم براه افتاد . پشت

 

 

 قهوه بود .  دنیمبل لم داده ، مشغول نوش یبرو دکترش

 

 

 شد، که دست بلند کردم و خواستم که راحت باشه  ....  ز یخ  میدر جا ن دنمید با
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 و منتظر شروع حرفهام بود . نشست

 

 لرزونم رو در هم گره کردم .  یدستها

 

 

 نه ؟؟!! ایشه   یم شی حال  یاز پزشک  یزیاصال چ دمیفهم یم دیبا اول

 

 داد ......که پزشک نباشه و جون بابا در خطر !!! یبد م  یگواه دلم

 

قهوه رو   کی کوچ  یاومد و فنجونها  رونی که فکر کنم  آشپز خونه بود ب یبدست از در کوچک   ینیس یمرد
 گذاشت و رفت .  زی م یبرو

 

 

 کردم و گفتم :  یسرفه ا تک

 پدرم در چه حاله ؟؟؟؟؟   تیوضع دیبد حی شه برام تو ض یم

  

 تازه کرد و گفت :   ینفس

 تا بحال باال سرشون هستم . شبیمن از د خوب
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 شده ...  رمیدستگ  شونیا ی نهیکه من با معا ییاونجا تا

 دچار شدن . یتنفس  ینادر افسردگ یماریبه ب شونیا

 

 نه!!!؟؟ ای دیدیدونم اسمش رو شن ینم

 

  

  دیهاشون دچار کمبود شد هیر یحال  شانیو پر یروح  دی شد یحالت بخاطر افسردگ  نیدر ا ماریب  یول
 شه....  یم ژنیاکس

 

 

 بشه..... دیرسه که  با غم تشد  یبه اوج م یماری ب نیا یمخصوصازمان  

 

 

 رسه.  یهاش م هیبه ر  یکم ژنیتنفس، اکس یهر چقدر هم تقال کنه  برا ماری شخص ب و

 

بازدم رو از بدن   کربن موجود از   دیاکس ینداره که د نویا ییکارا  شونیا فیضع  یها هیمتاسفانه ر 
 خارج کنه .....

 

 تونه باشه .  یم نیهم هم شونیلبها و انگشتان ا یکبود نیا لیدل
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 پا گذاشت و متفکر گفت:  یجلو آورد و بازو برو  سر

 بگم   دیبا د،یخواه  ینظر من رو م اگه

 

 .  ستیخونه اصال به صالح ن نیتو ا شونیداشتن ا نگه

 

 

باز   یبرا    یپ یا یپ یس    ی شرفته یپ  یتنفس یو دستگاهها  شتریب  شاتیبه آزما ازین شونیا چون
 خواب دارن ....  نیح ییهوا ینگه داشتن راه ها

 

 و    ستین  یکاف شونیدرمان ا یبرا  ژنیدستگاه اکس و

 صورت ...  نیا ریشه در غ  یحس م شونیا یکمک به تنفس برا یبرا ی درمان ژنیبه اکس  ازین

 

 

 انداخت و گفت   ریشدم و سر بز  رهیبه صورتش خرو خورد و من با وحشت   حرفش

دچار حمالت صرع بشن و بدتر  از اون  عوارض   شونیا ی متاسفانه ممکنه بعد از مدت نصورتیا ریغ در
 و در آخر اختالل حواس باشه ... دیشد  یسردرد ها نشیو بدتر  نیکه اول یماریب نیا

 

 

 زد  یدور تند م  ی و قلبم رو کردیهر حرف دکتر سرم دوران م با



 د ینبض راه خورش

1548 
 

 سرم داغ کرده بود.   و

 

... 

 

 داغ و سوزان !!!!! یبودم تو برزخ جیگ

 

 نه .... میپاها

 تنم تب داشت .  تموم

 

 شناختم . یدردناک رو خوب م یماری عوارض و ب نیا تموم

 

 

 زد .  یون ضربه م بود که بروش  میپاها قفل شد و دوباره ناخنها یبرو دستم

 

 رحمم افتاد که بجان گوشت تنم افتاده بود.  ینگران حالم بود ،نگاهش به دست ب کامران

 

 رو گرفت و تقال کرد که چنگم رها بشه .... دستم
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 صورتش افتاد وبا قدرت پس زدمش ....   یبا درد برو نگاهم

 

 ..... دمیصورتش پاش ی نداشتم  برو شی برو ی رو که کنترل غمیجا بلند شدم ، با خشم ج از

  

بسپاره برام بدتر از مرگ   یبابا تموم خاطرات خوش و قشنگمون رو بدست فراموش یروز نکهیا حس
 بود..

 

 هم مانند کامران نگران از جا بلند شد و نگاهش به حرکاتم بود.  دکتر

 

 ه آروم باشم . ، کامران التماس وار ازم تقاضا داشت کرها شدن    یبرا  زدمیو پا م  دست

 

 

 دم ؟؟؟!!! یرو از دست م  یزیدونست که دارم چه موجود عز یچه م اون

 

 

 

 بعالمت تاسف تکون داد و گفت من شرمنده ام!!!!!  یسر دکتر

 رو بگم ..... ماری ب طی ام بودکه شرا فهیاما بعنوان دکتر وظ   

 



 د ینبض راه خورش

1550 
 

 . دیخودتون رو حفظ کن یکنم خونسرد یم خواهش

  

 صحبت کردم . ندهیدارن من از چند روز آ یرمالن  طیفعال شرا پدرتون

 

 در آروم کردنم داشت .  ینوا انداخت و همچنان سع یبه دکتر ب   یبا خشم نگاه کامران

 

 

 گذاشتم وفکرم رو متمرکز کردم  .  یشون یپ یرو برو دستانم

 

 

 امان شروع شد .  یام ب  هیدوباره گر و

 

 

 زدم ..... ادیرو بطرف صورتم که بلند کرد ،تا نوازشم کنه که  فر دستش

 

 شم !!! یدارم خفه م ریفاصله بگ ازم

 

 ازم دور باش.   کمیرو خدا  تو
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 کنم، داغ به دلت بمونه کامران ....  یبخدا خودم رو راحت م  

 

 نشست .  مبل یو برو دیکش  قیعم  یبه عقب برداشت  و آه ینگران قدم  زمیآم  دیلحن تهد با

 

 حبس کردم ،که  راه بر اشکها ببندم ....  نهی تو س نفسهامو

  

 .  دمیکش  یدر پ  یپ  قیزدم و چند نفس عم هیتک واریبد

 

 .  شدیتاب بود خارج م  یروزها بد جور ب  نیسوزان از ته قلب پر تپنده ام، که ا یینفسها 

 

 گفت:  د،یآروم شدنم رو د یکه کم  دکتر

  

 . دی اهر هم که شده مراقب رفتارتون باشحفظ ظ   یکنم برا یم خواهش

 

 متوجه نشه .... یزی چ یماریب نیبهتره پدرتون از ا  چون

 

 شه ... یم دیشون تشد یو  افسردگ   ستیکار به صالحشون ن  نیا
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 شدم و گفتم:  رهی ام به کامران خ ینگاه برزخ با

  

 .....اههیبخدا روزگار تو پدرت س  ادی سرش ب ییاگه بال یپدرم انجام بد یبرا یکار دیبا

 گم !!!! یباور کن راست م 

 

 نگاهش رو بهم دوخت و گفت:  ینگران  با

  

 سرش بود   یباال یا گهیدکتر د شبید

  ییآشنا یماریب  نیپزشک متخصص که با ا هی دیگفت که با دهیعمو شد یتنفس  یناراحت دیفهم  یوقت
 سرش....  یباال ادیداشته باشه  ب  یشتریب

  

 رو به دکتر انداخت  وگفت:  نگاهش

 

 

 کردم که مراقب عمو باشن.... یآوردم، و راض  ریگ یآقا رو  به سخت نیا شبید 

 

 شد و گفت:    رهیبهم خ  دوارشیجا بلند شد، وبا نگاه ام از

   دمیانجام م ادی از دستم برب یباور کن من هر کار ایلع

 فقط بهم فرصت بده.... تو
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 مت تاسف تکون دادم و گفتم: فرصت !!!!رو بعال سرم

 

 کامران !!؟؟؟ یستیرو، متوجه ن  طیشرا  ینیب  ینم

 

 داد . هیرفت و بهش تک واریانداخت و بطرف د ری سر بز شرمنده

 

 بستم و در دل دعا کردم .  چشم

 

 بود .  اهیو زمان به چشمم تار و س  مکان

 

 

 

 

 دارم.... ای دن هی یبه مهربون  ییدونستم خدا یم 

 لب مرور کردم ...  ریز

 

 خودت بابا رو حفظ کن !!! خداجونم
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 ......  شانیفکر بودم ،سرگشته و پر در

 

 

 بابا از اتاقم بلند شد ... یناله  یکه صدا 

 

  یم  رونیب  یجونش  رو به سخت   یب  یبه اتاق رفتم و کنارش نشستم در خواب بود و نفس ها یفور
 بهتر شد   یو رنگش کم دیرمق چند نفس کش   یدهانش زدم ب  یداد ماسک رو برو

 زد و داخل شد   یدر رو به آروم  دکتر

 به حال زار بابا بود که گفت :  نگاهش

 

 ..... میانتقال بد مارستانی رو به ب شونیتا فرصت هست ا بهتره

 

 

 

 است... هیثان هیهم  هیثان هی

 

 زدم  و به نگاه نگرانش زل  برگشتم

 با شماست !!! میتکون داد و آروم گفت :تصم  سرش
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 بود رفت و از اتاق خارج شد  یصندل  یاتاق رو یکه گوشه  فشیبطرف کت و ک  یکوتاه  دیبا ببخش  و

 

 د؟؟یچقدر طول کش دمی کنارش، نفهم  نشستم

  

 .... رفتی شد و دوباره به خواب م  یم داریتاب ب  یمرتب ب همونطور

 

 جان وقت رفتنه !!! ای نگران اومد کنارم و گفت لع کامران

 

 تونستم بابا رو تنها بگذارم...   یترس تو نگاهش زل زدم ،نم با

  

 به حالت التماس به طرف دستش رفت و محکم نگه داشتم . دستم

 

 بمونم ... گهید کمی تو رو خدا اجازه بده -

 شد و گفت   نیاش غمگ  چهره

 ....و  آخه

 کرد ...  سکوت

 

 بکنه.... ینگران منتظر بودم فکر یبا نگاه  دم،یام رو گز دهیخشک  یالبه 
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 ... دیچرخ  یدر و من م یبرو انی در م کی نگاهش

 

 مثل جرقه از ذهنش عبور کرد و گفت:   یلحظه ناگهان فکر در

 

   ییای االن همراهم ب بهتره

 دوستانش از عمارت خارج بشه... یدورهم  یپدر قراره برا امشب

  

 ....  نجایگردونمت ا یبرم ی خودم دوباره فور بعد

 

 رمق در خواب بود .  یکه هنوز ب دینگاهم به طرف بابا چرخ یدینا ام با

 

 رو جلو آورد و گفت:    سرش

انجام   ادیکه از دستم بر ب یجلب اعتمادت  هر کار یبهم فرصت بده تا بهت ثابت کنم حاضرم برا کمی
 بدم . 

 

 ببرم .... مارستانیکامل به ب   یسالمت یعمو رو برا و

 ....  کمی فقط

 .... امیتکون داد و ازم خواست که همراهش ب یسر
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 از غصه فرو رفته بودم ... یصندل یبرو  نیماش یتو

 

 زده بود...  خیتموم تنم  یبخار یبا وجود گرما و

 

  

 رو از سر گرفت ....  یتابی ب  گذارمیدارم تنهاش م   دیفهم  نکهیبعد از ا  بابا

 

 

 شد تا شب تحمل کنه .... یالتماسش کردم که راض رچقد

 

 رو براش شرح بدم .  قتیتونستم حق یوجود حال خرابش نم با

 

 لبها بردم و گفتم :  یدستش رو برو یوقت اما

 شه .  یدرست م زیصبور باش! همه چ کمی بابا

 

 آروم گرفت و با غم آروم در گوشم نجوا کرد   

 ترسم!!!  یکنارم باش م ایب

 ..... شهیو گفتم باورکن کنارتم هم دمیبار آخر بوس یرو برا صورتش
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 خواب حواسش به بابا باشه .   نیاز دکتر تقاضا کردم که ح ی کل  یخدا حافظ   وقت

 خاطر داد که کارش رو بلده... نانیبهم اطم 

 

 گرده .... یم یمردم و آدمهاش دلم انگار که دنبال گمشده ا ونیاز م  نیرد شدن ماش با

 

 کنه ؟؟؟ دایکردند پ  یرو که پدر  رو توش مخف یکه امشب سرگرد خونه ا شد؟؟؟یم یعنی

 به توعه !!!  دمیجونم تمام ام خدا

 

 باز شد. ی رومدر باشکوهش به آ میدیعمارت که رس به

 . می عذابم شد یهمراه کامران دوباره وارد خونه  

 

 که کرد ... توقف

 

 دلم باز بشه .... یتنها داشتم تا عقده  یتو اتاق   یطوالن یا هیبه گر ازی ن  یلی بشم،خ ادهیپ خواستم

 

 ومانع حرکتم شد.  دیرو کش دستم

 

  

 سمتش .... برگشتم
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 رو کرد بهم و گفت :  ینگران  با

 

 شدم .  مونیاز کارم پش کمی امروز  ایلع

 

 .... ستمیحرفها ن  نیباور کن من آدم ا  ،یدونیم

 

 شد و گفت :  رهی کرد و دوباره تو چشمانم خ یمکث

 ...  ستیطور ن نینداره نه ا یخوام بلف بزنم که پول و ثروت برام ارزش  ینم  خب

 ....... اما

 نه !!! ی متیهر ق امابه

 

 گرفت .  دنیبارون بروش بار یو دونه ها دیلرز لبم

 

 کرد و ادامه داد  بی اشکهامو تعق نگاهش

 دونستم که عمو حالش خرابه   یم شبید

 حد ...... نینه به ا اما
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 موند و گفت:   رهیصورتم خ یدستم رو نوازش کردوبه اجزا پشت

 دونه دخترش باشه  هیدم نگران  یحاال به عمو حق م  اما

 .... یخوام بدون یم

  

 تموم بشه .... یو خوش   یماجرا به خوب  نیهستم ،که ا یبفکر راه منم

 

 دادم و گفتم:    رونیاز بغضم ب  ینفس

  میاصل ماجرا که ممکنه هر آن پدرم حالش وخ یتو یکن  یم فیکه رد یقشنگ ی که باتموم حرفها فعال
 گذاره  !!! ینم  یریتر بشه تاث 

 

 و بطرف عمارت راهم کج شد ....  دمیکش رونیانگشتان سمجش ب  ونیکه کرد دستم رو از م سکوت

 

 گرفتم . شی راه پله ها رو در پ یرو که باز کردم ،فور در

 

 سالن .... یتو سرسرا دی چی عمو رضا پ یخشن و گرفته  یبودم ،که صدا دهیپله نرس نیاول به

 

 کجا ؟؟؟؟  -

 سرد چنگ شد. ی لهیم یبرو دستم
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 آوردم....  یم ییبود به حتم سرش بال یازش دلخور بودم که اگه با من تنها م  اونقدر

  

 لبها نشوندم و آروم گفتم :  یبرو یمصنوع  یلبخند بناچار

 

 استراحت کنم   کمیرم اتاقم  یعمو جان دارم م ریروز بخ  سالم

 ....  یاز مکث پس

 

 روم قرار گرفت. جا  بلند شد آروم و عصا زنان روبه  از

  

 به سر تا پام انداخت و گفت:   انهیموذ ینگاه

 خوش گذشت ؟؟؟؟ گردش

 

 بابا گرفت...  ادیب دلم

  

 گفتم، خوب بود ممنون.... ریسر بز آروم

 

 حرفش رو بزنه ...... یباال گرفت که ادامه  عصاشو

 باز شد و کامران بداخل اومد.  در
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 زد و سالم کرد .   یپدر لبخند دنیبا د 

 

 

 صورت پسر ثابت موند وآروم گفت:   یبرو نشی خشمگ نگاهش

 !!!! کیعل

  می بود شی دو روبه رو هر

 ...  دی کاو  یما رو م یگرفته   یها افهینگاهش ق  با

 

 سکوت روشکست و گفت:   د،یکه اوضاع رو نگران کننده د کامران

 شد پس ؟؟؟ یراسخ چ ی باغ آقا  نیبود بر قرار

 

 تنگ کرد . چشم

 

 قدش رو صاف تر از گذشته نگه داشت و گفت؛   

 وقت روز خونه باشم،   نیقرار نبود ا هیچ

 کنه با تته پته گفت:   یم یداره خرابکار دیکه فهم  کامران

 که !!! نهیمنظورم ا نه

 .... نهیا
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 .صورتش جا خوش کرد.و...... یقدرتمند عمو  برو یل یس یحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز

 خت یسکوت آرامبخش خونه رو بهم ر 

 

 ....  میعمو چشم دوخت نیهر دو به صورت خشمگ ناباور

 

 کرد ،  یرو تو صورت کامران خال   ادشیفر

 احمق نگفتم دست از پا خطا نکن!!!! ی پسره

 شه ....  یوگرنه نقشه ها مون نقش برآب م 

 

 دست تو؟؟.؟ ریز شنیمن  م یآدمها یکرد فکر

  

 ؟؟؟؟  یبدون مشورتم کار انجام بد نطوریا یتا بحال جرات کرد یک از

 

 شده بود. دیسف واریانداخت ، رنگش مثل گچ د ر ی شرمنده سر بز کامران

 

 چشمانم خرد شد .  یاونم جلو یل یس نیو  غرورش با ا 

 

 آشفته شدم. شتریبسته بود ، با سکوتش ب چشم

 



 د ینبض راه خورش

1564 
 

 شکستم.   یاز غرور و نخوت رو م  یکوه وحش نیا دیقدم بجلو برداشتم با کی

 

 بزرگم بود.  یاومد، اما اون درواقع عمو  یدر حال حاضر دشمنم بحساب م دیشا 

 

 کردم   یم  تیسال در آغوشش احساس امن انی که سال یکس 

 نبود!!! زی جا درنگ

 

 به حرکاتم بود . حواسش

 

 

 بودم.....  کشی شد، نزد ر یاشکم سراز ی چشمه

 !!!کردیجب نگاهم مکه متع اونقدر

 

 

 رنجورم؛ گفتم :  یبدور مچ لرزانش گره خورد و با صدا دستم

 !!!!یپرست  یم یتو رو هر چ  عمو

  

 نده ....  آزارم
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 .... ایقضا نیتو ا نم یگناه تر ی من ب بخدا

  

عمر   هیکه    یکس یبزرگم هست یدستم تو دستهاته من هنوزم معتقدم تو دشمن نه بلکه عمو نی بب
 بابا جون بزرگ ،حرمت داشت نزار بشکنم .  یبرام به اندازه 

 

 

 

 نزار بابا بشکنه تمومش کن !!!! یدوست دار یرو هر ک تو

 

 چشم گذاشتم و ادامه دادم ....  یلرزشش کم شده بود،  به رو یحرفهام کم ر ی دستش رو که از تاث و

 

 نشده بابا رو نجات بده....  ریتا د ایکنم ب یم خواهش

 بشه عذاب وجدان شب و روزت.... کتیبرادر کوچ  یعمر حسرت نابود هینزار   مهیحالش وخ  اون

 

 صورتم.....  یسر خوردند برو یکی  یکیبستم و اشکهابودند ،که  چشم

 .  کردینفس زنان نگاهم مو اون  

 

 ساده دل!!! منتظر معجزه بودم ...  منه
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 ،و صورتم رو نوازش کرد. دیکش رونیانگشتان ملتمسم ب  یرو آروم از ال دستش

 

  

 صورتش بود که گفت :  یبرو چشمم

 

 کنه؟؟؟؟  دایخواد نجات پ   یم دلت

 تکون دادم ... یدیرو با نا ام سرم

 

 کرد و گفت :  زتریرو ر چشمش

 ؟؟؟ چرا ؟؟؟  یکن  ی چرا شروع نم پس

 

 

 

 ؟؟؟!!! یهمه معطل نیا چرا

 ....  هووووم

 

 

 .ستمیمهربون و بزرگت ن  یمن عمو مگه
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 !!! یکه دست نوازشگرم رو طلب دار یگ ینم مگه

 بسم اهلل شروع کن .... خوب

 

 رمق نگاهش کردم.  یچشمان ب  با

 

 قرار داد و بطرف پله ها راهش رو کج کرد و  نیزم  یبرو عصاشو

 ادامه داد ... 

 

 

 داره...  قتیواقعا حرفهات رنگ حق اگه

 

و با   زنهی ،زنگ م ید یقرار م ارشیکه تو از همسرت در اخت  یامشب با شماره  تلفن  لمیوک  پس
 و کار رو تموم کنه..... ادیکنم ب یو گرفتن وقت از محضر  که خودم روزش  مشخص م یهماهنگ

 

  

 و گفت:  ستادیرفت، ا یبخت نگاهم بدنبالش بود که آروم از پله ها باال م  اهیمن منه س و

  

کنه  یبهت گوشزد م  لمیمدارک الزمت رو که وک یزنگ بزن و بگو شناسنامه و مابق  دیمادرت خورش به
 بده .... لیو تحو ارهیفردا ب
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 پله گذاشت و نگاهش به کامران دوخته شد و گفت :  نیآخر  یپا برو یرحم  یب  تیدر نها و

 تو .... و

 !!!!یرفت یم  شینقشه ام پ ینابود یقدم هیتا  یفکر داشت یاحمق و ب ی پسره

 

 

  

 ......یمن انجام داد یبدون اجازه  گهیکار د هیبفهمم  اگه

 

شبه ازت پس   هیرو   یبش یخودت کس یگذاشتم تا برا  ارتی تموم اونچه در اخت  یاغماض چیبدون ه 
 .... رم یگ یم

 

 

 موند و گفت:  رهی کامران خ نیرو به چشمان غمگ نگاهش

 

  

 نداره ......  یشوخ ی حاج رضا توکل با کس  یدون  یبهتر م  خودت

 دونه پسرش !!!! هیبا  یحت

 نه؟؟؟؟  ایشد  میتفه 
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 . میقدم به عقب رفت  هیو تحکم گفت، که کامران و من  ادینه ......رو اونقدر با فر یکلمه  و

 

 گفت    ری،سر بز یمعطل چینوا  بدون ه یکامران ب  و

 ..... بله

 

 گرفت .  میبود دهیبلند کرد و نگاهش رو از ما که تا حد مرگ ترس سر

 

 

 گفت :  و

 اراده !!! یب ی پسره

 دلت مغزت هم از کار افتاده .... دنیلرز بخاطر

 

 دایپ یتازه ا گاهیو براشون مخف رونیافرادم رو بهمراه حسام از اون خونه بکشم ب  یباعث شد فقط
 کنم .

 گفت و بطرف اتاقش براه افتاد . یشعور  یلب ب ریز و

 

 ... ختمی حرف عمو فرو ر  نیموند ، با آخر رهیبهم خ  نگاهمون

 

 با بهت و بغض بطرفم خم شد و دستم رو نگه داشت و گفت :  کامران
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 تو رو خدا  ..... ای آروم باش لع-

  

 شه!!!  یحل نم یزی چ یکن  یم یقرار یب  ینطوریا

 

 پدرت هم که شده شروع کن .  بخاطر

 

 کنم !!! یم خواهش

 

 تو نگاهش !!! زد،یدو دو م نگاهم

 

 نبود و من نبودم !!! امیبدلم زده بشه که بدون اون دن یدل بکنم چطور مهر طالق از کس  یاز عل چطور

 

 و ناله ام بهوا رفت و....  عجز

  

 بطرف پله ها براه افتاد . دیازم فاصله گرفت و نا ام اون

 

 روح خسته ام !!!  یبرو زدی تاک ساعت دونه دونه ضربه م کیت
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 بود !!! یتلخ  شب

 

 مرور کردم ....  دوباره

 

 گفت :  یجد  یعمو با نگاه لیوک

 خانم توکل ....  دیدیفهم

 

 ... دیصورتش چرخ یسرخم از اشک برو  نگاه

  

 تلفن رو برداشت و شماره ها رو دونه به دونه گرفت .  

  

 از خوردن بوق بدستم داد.... بعد

 

 پشت تلفن قلبم رو به آتش کشوند ...   یرمق عل  یب یصدا

 

 گفت و من سوختم که چطور شروع کنم، بغضم رو فرو دادم و گفتم  یا بله

 !!؟؟؟ یعل

 شده باشه   وانهیصدام انگار د  دنیکرد و با شن  یمکث

 گفت....   باشوک
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 !!!؟؟؟ یجان خودت  ایلع

 

 بهم دوختم ... لب

 

 داد و گفت:  رونیقرار دوباره نفسش رو ب  یب

  

 نفسم حرف بزن ...  ییکجا ایلع

 

 بشنوم..... شتر یب  صداشو خواستم

 

 عاشقانه رو با لذت ضبط کنم.  یذهنم اون نوا یگوشه  خواستم

 

 او بودن !!!! یب  یروزها یبرا 

 

 با اشاره بهم فهموند، که تلفن رو بدستش بدم    لیاما وک 

 

 کارو کردم .... نیناچارا ا و

 

 .... کردی طالق رو بهش گوشزد م یکارها  یینها یکه داشت صحبتها لیهر حرف وک  با



 د ینبض راه خورش

1573 
 

  

 . شدیم شتریو حالت تهوع ام ب  دیچرخ  یم سرم

 

 تعجب بود !!! یموند برام جا یم  ینفس باق اگه

 

 خورد بدور سرم....   یداشت مرتب چرخ م دشیبا اون سقف بلند و سف اتاق

 

 که قطع شد ....  تماس

 

 روبه روم گذاشت و گفت   یا برگه

 . دیصحبت کن دیدرتون هم با،با ما  دیامضاء کن لطفا

 

 داده بشه!!!  لمیرو که گوشزد کردم  فردا صبح تحو  یو مدارک 

 . د یباشه چند نکته رو که بهتون آموزش دادم، فراموش نکن  ادتونیضمن  در

 

 !!!! ازهی کار  ن نیطالقتون ا یرفتن کارها  شیبهتر پ  یبرا  

 

 

 کنم که فراموش تون نشه!!!  یم یادآوری دوباره  
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 .  دیکرد یم ینا هنجار زندگ یبا رفتار  نیشکاک و بدب یبا مرد شما

 

 . دیدر  تهران پناه آورد تونیپدر یاز دستش فرار کرده و به خانه  

 

 ..... شتر یآزار ب یبدنبال شما اومده برا نکهیاز ا بعد

 

مرد   نیتا شما رو از دست ا  د،ی کمک کرد  بزرگتون در خواست ی،و از  عمو ختهیاز اون خونه هم گر 
 نجات بده .... شی روان پر

 

 طرف...    یب یدعاو لی نجات شما شدم وک یمن برا و

 

 

 

 چند.....  دیطالق ما با یرفتن کارها  شیجلوتر پ  یبرا

 کوتاه گفت :خانم توکل ؟؟؟؟  یبا مکث ست یحواسم ن  دیفهم و

 

 ثابت مونده بود ..... شیدورغگو  یبه لبها نگاهم

 . دیو جنون کش یوانگ یگناه رو تا مرز د یب  یعل  یبراحت که
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 هر حرفش آتش دلم شعله ور شد .....  با

 !!ستیبهم زدم ،تا باورم بشه خواب ن پلک

 

  

 اتفاقات تلخ در طالعم بود ... نی باور کنم که تموم ا تا

 

 دوباره  تو فضا پخش شد،   لیوک یصدا

 کل ؟؟؟ خانم تو  دیدیشن

 

 کرد .  ینگاهم ممبل نشسته نگران یکه برو کامران

 .... دنمهینفس کش یرم و آخر ها یم  لی که دارم تحل دیفهم

 

 کرد و گفت :  لیحا زیم یدستهاشو برو  لیوک یجا بلند شد و روبه رو  از

 امشب بسه!!!! یبرا

  

 . رهی کنم، با مادرش تماس بگ یخودم کمکش م  دیببر فیتشر شما

 به من و حالم موضوع دستش اومد....  یاش برداشت و با نگاه ینیب یرو از رو   نکشیع  لیوک

  

 بود گفت:   شیکه مشغول مرتب کردن برگه ها یتکون داد و در حال یسر



 د ینبض راه خورش

1576 
 

  

 ..من بود که گوشزد کنم  ی فهیهر حال وظ  در

 

 

قرار بدم تا کارها   شونیا اریدر اخت دیکه  بلدم ، رو با یی که پدرتون ازم خواستن و راه کارها یزیچ
 بره..... شیدرست پ 

  

 

 امضاء افتاد و آروم گفت :   یب  یبه برگه  نگاهش

 کمک بسته است.  یعلنا دست من برا دیبرگه رو امضاء نکن نیاگه ا شما

  

 بود ییکذا یاون برگه  یمنتظر عکس العملم و امضاء برو و

 

 ....دیلرز یرفت و دلم م  ینم شیپ دستم

  

 کرد !!! یکمکم م  بیاز در غ یباشه کاش کس  ی طوالن خواب  هی کاش

 

 

 چشمانم گرفت.  کیصورتش رو نزد  کامران
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 !! ای کنم امضاء کن لع ی و با التماس نگاهم کرد و گفت خواهش م 

 

 بودم !!!بخاطر بابا بخاطر جونش که در خطر بود ....   ناچار

 .... ناچار ....... ناچار

 

 دم یسوزان کش یانگشتان لرزانم سقوط کرد وآه یاونقدر تکرار کردم که خودکار بعد از امضاء از ال و

 

 رو برداشت و رفت......   فشیک  لیوک

 تلخ فضا رو پر کرد .  یسکوت

 

 کوفت ....  یرفت و دستانش رو بهم م  یمرتب راه م کامران

 شد .   یم رهیرنگم خ یو نگران از حالم  به صورت ب  شونیبار ،پر  کی  قهیهر چند دق و

 

 نامعلوم دوخته شده بود.  یبه نقطه ا نگاهم

 

 کردم ....  یشومم رو در کنار کامران مرور م ی ندهیداشتم آ  
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  یخواسته باشم متعلق  به من م نکهیبدون ا گهیکه تا چند وقت د یدیجد یو زندگ یبودن از عل  دور
 شد ....

 

 منحوسش اومد .... یعصا یصدا

 

 رو باز کرد و وارد عمارت شد .  در

 

 کرد.  یرو تجربه م قیعم یدرد پشتم

  

 شد !!!  یبار خم م  نیا ریداشت ز دیشا

 

 

 جلو آومد و با نگاه خندانش بهم چشم دوخت و گفت: آروم  آروم

  

 

 خوشم اومد....  یهست  یحرف گوش کن دختر

  

 

 زد .   یالیخ   یاز سر ب یخنده ا و
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 گرفتم !!! آتش

 

 رنگ بابا اومد در نظرم .   یتبدار و ب یلحظه چهره  هی

 

 که از درد بود بلند شد....  ادمیباره فر کینگم اما به  یزیکه چ دمیرو گز  زبانم

 !!! یست یانسان ن تو

 . دم یکه در عمرم د یهست یآدم  نیوجدان تر ی و ب نیشرف تر  یب تو

 

 

 مشت شده ادامه دادم ، پدرم   یدادم و با دستها رونی رو ب نمیخشمگ  ینفسها و

 تو ........  یخون  برادر

 .... ییایکنه و تو بفکر مال دن یبا مرگ دست و پنجه نرم م  داره

 براون ......... تف

 .  دیخشمناکش حرفم رو بر یصدا و

 

 .شو ...  خفه

 .  دیچشم سف ی.....دختره  خفه
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 زبونت کوتاه بشه ...  بهتره

 

 بود؟؟؟  یچه رنگ ی بره خوش ادتیکه  ارم،یسرت م ییبال وگرنه

  

 بنام حسام پدرت بوده !!! یمرد  یبره روز ادتی که

 

 خواد ،   ینم تو

 .... یبد یدرس زندگ بهم

 

 

 قصه!!!! یآدم بده  میحاال که نوبتم شد ،شد  دمید زیاز همه کس ،همه چ ا،یدن نیا تو

  

 شو دختر صالح .... خفه

 ؟؟؟  یدیفهم

 زد . ن یعصاشو دوباره بزم  و

 

 شدم .  مون یبگم که پش یزیخشم نگاهش کردم و خواستم در جوابش چ با
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 برام سخت شده بود   دنیکش  نفس

 گرفتم که متوقفم کرد ....  شی پله ها رو ،در پ راه

 کجا؟؟؟ 

  

 ....  دمیگز لب

 

 بود.  ستادهیسمتش ،که پشت بهم ا برگشتم

  

 گفتم :  و

 طالقم آماده باشم. یکارها یخوام برم بخوابم تا صبح برا یم

  

 زد و برگشت سمتم .....  یخند پوز

 

 اندازم.  یم  کهی دارم بهش ت دیفهم

  

 سر تا پا نگاهم کرد و گفت   از

 تو ساختمان خدمتکارا  یگرد یبرم

 .... ستیقصر با شکوه ن نیتو ا اقتیل

  



 د ینبض راه خورش

1582 
 

 تو اتاقت ... یگرد  یبرم   یکه چطور رفتار کن یگرفت ادی وقت  هر

 

 . ختی برام فرو ر ایدن

 

 نه بخاطر اون اتاق مسخره !!! 

 

 نوا بهم داده بود. یب ی قهیکه صد  ک،یکوچ لی فقط و فقط بخاطر اون موبا بلکه

 .  رمیاز خانواده ام بگ یخبر هیتونستم   یو امشب م 

 

 پله نشستم   یرفت و برو  جیگ سرم

 آروم زد   یادیبه حالت اعتراض فر کامران

 اما بابا !!!-

 

 رو باال برو و پسرش رو ساکت کرد   دستش

 حرف نزن  تو

 

 داد .....  ادامه

 خونه...  نیگرده به ا یبرم

 که شد عروسم!!! یوقت اما
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 .... نمتیسمت مبل نشست و گفت حاال برو نب برگشت

  

 که الزمت دارم .  نهیفقط بخاطر ا ، یهم  زنده هست و باز  ی که امشب بهم گفت یف یباشه با اراج   ادتی و

 .... نی و هم نیهم

 

 چشم دوختم . رهی رو خ میپا ریعمارت و سنگ ز رونی گرفتم و براه ب واریبه د دست

 

 غصه بخورم   شینبود که برا  یزیچ گهید

 شد .  یتموم م  زیهمه چ خوب

 

 کردم  یمرد و من هم به حتم خودم رو نابود م یم  بابا

 

 شد .  یتنگش هم قطع م ینفسها نیحتم امشب و فردا آخر به

 

 براش انجام بدم ..... ینوا نتونستم کار  یو من ب 

 

 صورت پر از اشکم رو سوزوند .....   د،یچی پ یعمارت که باد سرد، درش م وانیسرد ا یهوا

 به ماه چشم دوختم ....  رهیخ
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 تابه ؟؟؟؟  یمشب قشنگ ما چقدر

 

 کنه !!!!  یم ییامشب خوب خودنما چقدر

 کنه ... یخواد بهم دهن کج   یاونم امشب م دیشا

 

 ساختمان رو با دست هل دادم و واردش شدم .... در

 

 که شب اول بروش زار زده بودم رسوندم.  یلرزون خودم رو به تخت همون اتاق ییقدمها با

 .  دمیکش  غیپتو چشمانم رو بستم و با تموم قدرت ج  ریو ز 

 

 خوابم برده ......  ینبود ک ادمیکه زخم رو بروش احساس کردم و  اونقدر

 

 صبح بود  یها مهی ن ایاز شب  یچه ساعت  دمینفهم

 خسته بودم و پر خواب ..... فقط

 

 شد .  دهیم کش صورت  یتلخ برو ییسرما که

 

 

 شد، رو از هم گشودم. یباز نم هیرو که از شدت گر نمیسنگ  یپلکها یسخت به
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دهانم گذاشت و آروم گفت:   یدست برو یکامران کنار تخت سرم با ترس عقب رفت .فور دنیبا د  
 !!!!سسسسسیه

 از ترس تند زد .  قلبم

 گوشم کشوند و گفت   کیرو نزد  سرش

 ....  ای با من ب ایلع

 

 دهانم رو با ترس فرو دادم که گفت   آب

 ؟؟؟؟  ینی پدرت رو بب  ییخوا یم

 

 به چشمانش دوخته شد . نگاهم

 

 همراه تنگ شده بود.  هی همزبون  هی یبرا دلم

 مثل بچه ها بغض کرده سرم رو تکون دادم .... 

 رو بدور صورتم گرفت و گفت   دستش

 کنه .  یام رو تباه م ندهیدونم آ یکنم که م یم  یکار دارم

 گه کارم درسته... یدونم چرا حسم م ی!!!نم ایلع اما

  

خوام   ینم نویادامه بدم من ا شهیدونم به ناکجا آباد ختم م یخوام راه پدر رو که م   ینم گهید یول
   ایلع
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 ؟؟؟!!! یفهم  یم

 

 پتو خودمو پنهون کردم .  تو

 .....  ادیدر نم  به جاده ،راه رو با چشم بهم دوخته و صدام رهی خ و

 

  شه،یبه چپ و راست خم م نیماش  میمال یبا تکونها شهیش  یبرو سرم

 ....  ستیپالتو هم تنم ن  هی یحت

 

 .  ستی ن یدارم ،دردم از سرما و دربه در درد

 

 !!! ستیهم ن نمی سرنوشت غمگ از

 

 باختم .  یحد نم  نیفردا صبح نبود تا ا یهمه آشفته  نیاگه دلم ا دیو البته شا دیشا

 

 

 ..... دهیبد م ی،حاال که رها شدم دلم نگرانتر از قبل گواه دهیچه فا 

 

 اجازه اعتمادم رو سلب کرده. میپناه  یدونم چرا ب ینم
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 جاده که همچون سر نوشتم شده چشم دوختم . یک یرو سفت بغل گرفتم ، به تار خودم

 

 

 

 !!! دمی تو جاده د ییروشنا هی

 ...  نیپشت بندش توقف ماش و

 

 شد .  ادهیخاموش کرد و آروم پ  کامران

 

  و

 شد. نی وارد ماش  دیاز خر یلونیهمراه نا یاز مدت بعد

 

 بخور .... یزیچ هیرو بهم دوخت و گفت  نگاهش

 

 ....  ینخورد یزیهم چ  شبیصبحه د کینزد

 

 به دستش بود  چشمم

و  ری ش  کیکوچ یپاکتها  ینگاه برو هیبه لب داشت و  بی عج ینگاه به صورتش که لبخند هی
 . دیبود چرخ دهیکه خر تیی سکویب
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 مسخ شده ها از جام تکون نخوردم.  مثل

  

 و روشو برگردوند و به جاده چشم دوخت.  دیو آروم کش  قیعم  ینفس

 

 !!! دمینفهم چیبود ،ه  یبرگشت رنگ نگاهش خاکستر  دوباره

 گفت :  یسر کالفگ از

 ؟؟؟؟ ا یلع  یگ ینم  یزیچ چرا

 بزن دختر!!! حرف

  

 .  یکن  یام م ونهید یکردم ،با اون نگاهت دار دق

 

 ساکت بودم.  بازم

  

رو دوباره روشن   نیماش  یحرف  چیعقب پرتاب کرد و بدون ه  یصندل  یرو برو دی خر  لونیشد نا  یعصب
 کرد.

 

 من همچنان ساکت بودم. و
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 هر دو مون ...... ینفسها یراه و سکوت و صدا  دوباره

 

 شد .  یکم کم داشت روشن م هوا

 

 .  نیماش یتو فضا  دیچ یپ  صداش

  یو افسرده خودم رو هر لحظه تنگ تر در آغوش م نیها غمگ میتیبچه  نیکرد که ع ینگاهم م داشت
 ..... دهیصورتم خشک   یگرفتم و نم اشک برو

 

 الاقل بخواب. ایلع

 .... ستمیسکوت سرد ن ن یا قیکردم ال میکه تو زنرگ ی سکیر یمن برا 

 ؟؟؟  یشنو یم صدامو

 !!! باختم

 شد .  تموم

 

 !!! نویبفهم ا ستمین مونیپش اما

 اعتماد کن ...  بهم

 

بر بخوره  نی که باعث شد سرم خم بشه و آروم به داشبورد ماش ادی با شدت ز نی ماش  یتوقف دوباره  و
.... 
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 .دیصورتم چرخ   ینگاهش برو ینیسنگ

  

 درد گرفته بود. کمی بمالم  مویشون یاومد تا پ رونیاز پتو ب دستم

 کردم .....  یو با اخم نگاهش م 

 

 

داده بود و   هیتک   لشیرو به فرمان اتومب  گرشیبودو دست د دهیاشاره اش رو با دندان گز انگشت
 کرد .  ینگاهم م رهیخ

 

 !!!! نهیبب   مویشونیرو بلند کرد تا پ دستش

 داشت!!! یچه قصد چارهیانگار  که ب  دم،یکش ین یسرم عقب رفت و ه دهیترس

 

 قشنگش بهم دوخته شد ، دوباره با سکوت نگاهم کرد .  یابروها

 بالخره طاقتش تموم شد و گفت:  و

  

 ؟؟؟ یچرا باهام فرار کرد یترس  یازم م اگه

  

 تونستم توسط پدرم بهت برسم !!!! یم  یبراحت نکهینه ا مگه
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    یبهم اعتماد ندار گهیحرکاتت م ایلع

 ؟؟؟ هان

 

 دستم گذاشت و بلندش کرد . یجلو آورد و برو  یرو با مهربون  دستش

 

 قرمز شده بود.  میشونیپ

 گفت متاسفم !!!! آروم

 ....  یکن  یکالفه ام م یدار آخه

 

 .... ارمیخودم و پدرم رو شکستم تا اعتماد تو رو بدست ب   نیاعتماد ب واریمن د ایلع  بفهم

 

 ...  اوردمیطاقت ن گهید

 صدامو لرزوند و گفتم؛  بغضم

 ترسم !!! یم نیهم از

 ... نیهم از

 

 م؟؟؟؟ ییاالن کجا ما

   ؟؟؟یکن  یلطف رو بهم م نیا یچرا دار تو

 ؟؟؟ ونمیرو بهت مد یزیچه چ من
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 کامران ؟؟؟ ییخوای م یچ ازم

 ... بگو

 زنه .  یم شمیکه حرکات عاشقانه ات داره آت بگو

 زد  ادیو فر دیمحکم کوب   نشیفرمان ماش  یبرو

 آوردم .  کم

 ؟؟؟؟  یدیفهم

 .. کم

 

 !!! ایعذابم لع یتو دوراه من

 سر گشته از کارم....  من

 ....  کنهی داره از درون نابودم م دیترد یکنارم نجایاالن که ا یحت

 

 گذرونم ... یو کنار گذاشتم رو مرتب از ذهن م  دمی رو بوس   یاون همه خوشبخت یوسوسه  نکهیا

 

 

 

 برگرد کامران!!!!! دهیمغزم بهم فرمان م یچرا حت دروغ

 بخشه و اما دلم ...  ینشده بابا تو رو م ریهنوزم د 

 .... دهی سوقم م یدل احمق داره ،به سمت نابود نیا
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 زخمم !!! ینمک نباش برو گهید تو

 

 اشک سمج رو از گونه برداشتم و گفتم :  یانگشتم قطره  با

 متعجبم!!!! نیهم از

  

 ؟؟؟  ییخوا یم ی بزرگ ازم چ  یداکارف نیمقابل ا در

 

 شوهرم ،محرمم ... که

 در کنارت .... امیکنار بگذارم و ب  یبراحت مو یزندگ تموم

 

 بگم متاسفم!!!  دیبا یول

 !!! یبگم سخت در اشتباه دیبا یتوقع رو ازم دار نیا اگه

 

 به ارمغان نخواهم آورد . یعشق  چیمن برات ه کامران

 

دور بزن و برگرد عمارت که من بد جور به سرنوشت نا   یمونی پش یکن یکه م یاگه بازم از کار حاال
 اعتمادم .....  یمعلومم ب

 زد و گفت    یپوزخند



 د ینبض راه خورش

1594 
 

 ....  یش  یبرگردم تو مال من نم مثال

 رسم تازه!!!!  یدلم م یزودتر به خواسته  یطور نیا

 افته... ینم ر یپاش گ گهیو د  هیهم ازم راض پدرم

 

 که در دلم بود گفتم:   یپر از غمم رو بهش دوختم و با اعتماد نگاه

 

 برم ..... ینفسم رو م یبا نجات پدرم بعد از مدت یاونطور

 

 ....یدم، اشتباه کرد یادامه م یکه مثل مادرم به زندگ  ی درصد فکر کرد هی اگه

 

 رسو !!!!!هم عاشق بود هم ت دیخورش 

 با من فرق داشت .... طشی شرا البته

 بود. ونیجون صالح در م یپا

 

 نره ..... ونیکرد تا عشقش از م یخود گذشتگ از

 ....شهیکه کشته م دونستیم

  

 بر علت بودم !!! دیمن هم مز خوب
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 نفسش رو ببره   یتونست براحت یبه مادر داشت و اون نم ازی که ن کینوزاد کوچ هی

 من رو تنها بگذاره ..... و

 

 تنهام کامران !!!! من

 از دست دادن ندارم.... جز جون ناقابلم ... یهم برا یزیچ

 سرت!!!  یفدا اونم

  

 رو تو پتو پنهون کردم و گفتم   صورتم

 بابا !!! فقط

  کنهی نابودم م الشی که داره فکر و خ اونه

 که االن شده تموم فکر و روحم ...  اونه

 

 داد. هیتک نیفرمان ماش یرو برو دستانش

 و چشمانش  رو از درد بهم بست.  

  

 گفتم دور بزن کامران !!! آروم

 بزن ... دور

 فرار اشتباهه!!!  نیا

 ..  میبر یم راههی راه به ب میدار ما
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 پدرم رو کجا پنهون کردن ؟؟ یدون  ینم یحت تو

 !!! یچرخ  یکه سر گردون دور خودت م  هیچند ساعت فقط

 پدرمه ...  یمرگ و زندگ یها هیگذره ثان یها که داره م هیثان نیا

 

 نگاهم کرد و گفت   یدیو با ناام برگشت

 !!!ست؟؟؟ین یدیام چیه یعنی

   ؟؟؟؟یکه دوستم داشته باش 

 !!! یو قلب تازه جاش بگذار ی اری قلبت رو از جا در ب  ییکه بخوا نهیتلخ زدم و گفتم مثل ا یلبخند

 ....ی نفس بکش ییکه بخوا  یمون یزنده نم  خوب

 

 کامران!!!  نویا بفهم

 ...  رهیگ یشکل نم  یعاطف یرابطه  چیمن و تو ه نیب 

 .... یذره ا یتو باشم، حت ونیخوادمد یدلم نم من

 

 رو دوست نه ،عاشق که نه.....  یعل من

 االنم که کنارتم ....  نیخوام هم ی م  شتریرگ گردنم ب از

 زنم  یپر پر م  دنشیلحظه د هی یبرا دارم
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 ......آخر رو که زدم به قلبش انگار برخورد  ریت

 داد و آروم لب زد .  هی سرش رو به فرمان تک 

 

 

 باختم ؟؟؟ چرا

 نداشتن .  میکه اون همه دختر رنگ و وارنگ تو زندگ  یدار یچ تو

 

 بهت وابسته شدم ؟؟؟؟ چرا

 کامران توکلم، چه بر سرم اومد  چرا باختم ؟؟؟ من

 

 پاک کردم و گفتم برگرد کامران   اشکهامو

 .....  برگرد

 ... رمیم یم  یحال   شونیاز پر دارم

 

 بابا بکنه....  یبرا ی.که کار وفتمیبابات ب  یخوام برم و بدست و پا یم

 !! دهیبد م یگواه دلم

 تو رو خدا برگرد .... برگرد
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  رهی شده بود پاک کرد و به روبه رو خ سی رو بلند کرد ،با پشت دست صورتش رو که با اشک خ  سرش
 شد و بازم سکوت کرد....

  

 گرفت   یم  میداشت تصم انگار

 

 بحرکت در آورد.....رو   نی زمزمه کرد و دوباره ماش یزیلب چ  ریز

 

 ... دمیشن یسرد سنگ نیزم  یافتادن خودم رو برو یصدا

 !!! سوختیم دستانم

 زدم...  زجه

  

 به حال بابا کن. ی رو خدا عمو !!!رحم  تو

 

  

  یهمکار یدارم برا  یقدمم برنم  هی گهید

 !!! نمشیاول بب دیبا

   ستیبابا ن  گهیم دلم

 کرده ..... تموم

 ..  ینیزم  یآدم رو نیرحم تر  یتو ب گهیم دلم
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 ....  یستیاز مرگ برادرت نگران ن یذره ا یحت  یاالن که راحت روبه روم گهیم دلم

 

 

 .... نمیکن که پدرم رو بب دایپ یکن ،راه تمومش

 

 

 مکث گفت  یو جلو تر اومد و چشم در چشم به پسرش نگاه کرد و بعد از مدت جلو

 ....  اتابک

 اومد و گفت بله قربان .... چند قدم جلو  کلیه یقو مرد

 رو چرخود سمتم و گفت:    سرش

 و برگرده   نهیساعت ببرش بابا شو بب  کی یکن به اندازه  سوارش

 راحت بشه .....  الشی خ تا

 

 ذوق اشکهامو پاک کردم و پشت سر اون غول براه افتادم ..... با

 

 عمو بلند شد ...  یهم پشت سرم براه افتاد که صدا کامران

 

 ..نه . تو

 ....  سایوا تو
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از مهر و   یعار یسنگ یرحم اون گو یب  یسمت پدرش ، نگاهش رو دوخت به لبها دیچرخ کامران
 عاطفه !!!!

 ....  یبر یحق ندار تو

 

 ... رهیبگ ادی بابا رو   یخواد کامران جا  یکه نم دمیفهم

 قدم جلو اومد و گفت:   چند

 .... یدیفهم  یمون  یکنارم م تو

 

 ........ واری داد بد هیبهم دوخت و تک یعصب   یاش رو  با حرکت دهیرنگ پر یلبها

 

 دوخت و ساکت شد .  نینگاهش رو بزم  دیکه تو نگاهش بود ناام یانداختم ، کامران با غم ری بز سر

 

 تالشم بود .  نی آخر نیرفتم ا  یم دیبا

 

چه در رو به شدت  باز کرد و با  در رو باز نکرده بودم که  اتابک با عجله برگشت و هول و دستپا  هنوز
 نگران چشم دوخت به عمو و گفت   ینگاه

 خونه محاصره شده .... آقا

 

 قلبم گذاشتم . یقدم بعقب رفتم و دست برو چند
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 افتاده بود؟؟؟   یچه اتفاق  یعنی

 در دلم روشن شد   دیام ی روزنه

 ؟؟؟؟ د یخدا صدامو شن یعنی

 

 نگران به اتابک چشم دوختند....  ی و کامران با نگاه عمو

 ادامه داد:  اتابک

 کنه ..... یدرب داره غوغا م یجلو  رشیآژ یصدا

 اومدند .  یباال م  واریکه پشت بندش داشتند از د دمید یتا مامور با لباس شخص دو

 

 ه؟؟؟یچ دستور

 

 بود   دهیکه رنگ از رخش پر عمو

 زد ....  ادیفر

 

   دیعمارت ،نبا انیبه بچه ها زنگ بزن که ن 

 . میرو بباز خودمون

 

 .....  نیکنار ماش برگرد
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 انجام نده.  یاصال کار و

  

   میکه نگران باش مینکرد ییخطا ما

 بدن .... حی عمارت به ما توض واریبابت باال رفتن از د دیهستن که با اونها

 

بخودش گرفت و بطرف باغ براه  یآروم  ی افهی گفت و کتش رو تو تنش مرتب کردو ق ی چشم اتابک
 افتاد 

 

 

 نگران نگاهش به پدرش بود گفت   کامران

 !!!! رهی م شیمزخرفت پ  یداره  طبق نقشه  زیهمه چ خوبه

 

 زد .... یپشت بندش پوزخند  و

 

 گفت :  کردیزمزمه م یزی لب چ ری داشت ز ی که متفکر و عصب  عمو

 پس درد سر نباش !!! یکه ندار یا دهیببند کامران فا تودهن

 

  یآشکارا برو یدهانم نگه داشته بودم و خنده ا یدستهامو برو یوسط فقط من بودم که با شاد نیا
 انداخته بود هیچهره ام سا
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 بلندش رو بطرف صورتم گرفت و گفت:   یو با غضب نگاهم کرد عصا برگشت

 ...  یبزن یبحالت اگه حرف اضافه ا یوا

 

 درصد فکر کن که به پدرت رحم کنم  هی

 !!!! یخود دان حاال

 قدم به عقب رفتم وسکوت کردم   چند

 دلم رو لرزوند   ادشیفر

 نه ؟؟؟  ای یدیفهم

 

 دادم !!! هیتک وارید یرو با ترس تکون دادم و گوشه  سرم

 برگشت و گفت:   که

 به رفتار و حرکاتت بده زود باش!!! یو حالت عاد  نیدختر خوب بش هیمثل  اویب

 

که چقدر عموتو   ینشون بد دی مبل نشستم،  اون دستش رو بدور گردنم انداخت و گفت: با یبرو
 هووووم؟؟؟!!! یدوست دار

 

 قورت دادم .  ی دهانم رو به سخت  آب

 

 گوشم کرد و گفت:   کیرو نزد  سرش



 د ینبض راه خورش

1604 
 

 

 دارم!!!!  نانیمطمئن نبودم که از کارم اطم  میبحال اونقدر تو زندگ  تا

 باشه بابات چشم براهته .... ادتی

 

 انداختم و سکوت کردم . ری بز سر

 

 بلند شد و روبه کامران گفت:  صداش

  

 .... نیبش نجایو ا ای ب سایوا ن وارید یلشکر شکست خورده گوشه  نیهم ع تو

 

 چشمم دور شو !!!! یاز جلو نکهیا ای

 

 بطرف مبل اومد  و بروش لم داد.  کامران

 

 کنه  فیخواد کارها رو رد  یحاج رضا چطور م نمیخوام بب   یو گفت اتفاقا م 

 به پدرش زد !!!! یپوزخند و

 

 هم انداخت و پشت بندش......  یکامل داشت ،پا برو  نانیکه از کارش اطم اون

 ....  دمیشدند شن ی م کیدو نفر رو که به ما نزد یقدمها یدر باز شد و صدا  
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 شد.....  یدلم غرق شاد دنشیسمت در و با د دی نا خودآگاه چرخ  سرم

  

 

 لب گفت    ری نشون بدم که عمو ز  یعکس العمل خواستم

 !!!! حسام

 

 مبل پخش شدم  یدوباره برو و

 

 گفت:   یقدم تند کرد و با شاد دنمیشد آرام جانم با د اهشیس چشمان

 !!! ا؟؟؟یلع

 انداختم ریو سرم رو بز می سه از جا بلند شد هر

 

 شد .  کمیو نزد اوردیطاقت ن گهید

 در آغوشم گرفت .  یحرف اضافه ا چیکرد و بدون ه یرو باال گرفت و نگاهمون تو هم تالق سرم

 

 

 ...... زنی سرکش رو گرفتم که فرو نر  یاون اشکها یدونست چطور جلو یخدا م و
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  یروز سخت و غمبار نفس نیبدورم اونقدر محکم حلقه کرده بود  که  بالخره بعد از چند  دستهاشو
 ......  دمیراحت کش

 

 

 !!! نجاست؟؟؟؟یاش گذاشتم که باورم بشه اون ا نهیسرم رو س و

 

 رفت .... ادشیدلتنگ بود و زمان و مکان  بیعمو حواسش رو پرت کرد چون اونم عج یصدا

 

 

برادر   یتا بدونم چه کس دیکن  یخودتون رو معرف یقبل از هر احوال پرس ستیمحترم بهتر ن یآقا خوب
 تنگ بغل گرفته !!!! یطور نیرو ا  زمیعز یزاده 

 

 با خشم به صورت عمو دوخت... ینگاه

 

 

 و گفت   دیبوس  مویشونیوبدون توجه دوباره صورتم رو نگاه کرد و پ 

 شد ....  تموم

 

 رو فرو دادم و با اخم گفت   بغضم

 کن .... هینکن!!!! گر بغض
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 . ادی سرت ب  ییلرزه اگه بال ی پام م  ری ز نی زم وگرنه

 

 کن قربونت برم....  هیگر ایدونم لع  یهات م یخودم رو مقصر تموم بدبخت وگرنه

  

 چند وقت ؟؟؟  نیچه به حال ما  گذشته تو ا یدون یم

 ؟؟؟  یدون  ینم

 .... دیکش  قیعم  یرو تو بغلش گرفت و نفس و دوباره سرم یدون  ینم

 

 هستم .... ایبرادر لع اری به عمو انداخت و گفت من سام ینگاه

 

 بازوش پنهون کرد و گفت ؛  یکرد، منو گوشه  یم  یکه داشت خودش رو معرف وهمونطور

 تو ..... و

 

 .... یلعنت هیتو

 از خشم !!!! دیلرز صداش

 

 زد و ازش خواست توقف کنه .   اریسام  ی نهیس یکه همراهش بود دست برو یمرد
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 داد ..... یرو نشونش م  یکرد و کارت  بیکه دست در ج  یقدم بجلو گذاشت و در حال  هیخودش  و

 و جلو تر اومد و گفت :  جلو

 

 هستم . ییجنا ی رهیدا یآگاه یسرگرد اداره  من

 

سوء استفاده از امالک و اموال برادرتون حسام توکل و  با کمک  و  ییرضا توکل بجرم آدم ربا  یآقا شما
 .  دیبازداشت  شونیا تی گرفتن از جعل اسناد  بدون رضا

 

 ترسناک عمو بود که فضا رو پر کرد. یقهقهه  یصدا و

 

 و سکوت رو شکست .  

 

 چشم دوخت و گفت :  اری مسخره به سرگرد و بعد سام  یساکت شد  و با نگاه یبعد از مدت  و

 !!!!! ییربا آدم

 ؟؟؟؟  ییآدم ربا کدوم

 

 و چنگ زدم.  اریسام راهنیزده از پشت و بدون اراده پ  وحشت
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 زد و   یام م نهیاز س  رونیداشت ب  قلبم

 بزنم ....   ادیخواست فر یم دلم

 بابا که افتادم ساکت موندم .  ادیشدم اما  دهی،منم که دزد من

 

 پشتش حس کرد .  یکه چنگ مشت شده ام رو برو  اریسام

 گفت   ادیتر نگهم داشت و با فر محکم

 ؟؟؟،  ایلع

 پست فطرت !!!!!  یدیرو تو دزد  خواهرم

 

 صبر کن پسر......... کمیبه عقب چرخوند و آروم گفت ؛  یسرگرد سر و

 

 

 داد ..... رونی و نفسش رو ب  دییبا خشم دندانش رو بم سا اریو سام 

 

 نشست.  یخونسرد تی سمت مبل،و در نها دیچرخ  یترس و نگران یذره ا بدون عمو

 

 

 هم گذاشت وگفت:  یبرو پا
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 خوام .....  ی م حیمنم که از شما توض نیا

 

 توسط ماموراتون ...   وارید یمجوز ورود به خونه ام اونم از رو اوال

 

 

 بهم زده بشه  ییتهمت آدم ربا نکهی قبل از ا ستیجناب سرگرد بهتر ن دوما

 نه ؟؟؟؟ ای داره  تیازم شکا یکس  ایآ دیبپرس  اول

 کدوم جعل سند ؟؟؟!!! سوما

 

 .  رمیبگ  میکامل بهم وکالت تام داده تا در مورد امالکش تصم تی خودش با رضا  برادرم

 

 پاسخ سواالتم رو بشنوم    زیدونم قبل از هر چ یالزم م طیبا در نظر گرفتن شرا خب

 

 ؟؟؟  ستیبهتر ن  یطور نینظرتون ا به

 

 بستم .  دیشد یرو با درد سرم

 

گفتن   یداشتم برا یجهنم گذاشتم چ  نیخودم پا به ا تی با رضا  ایکرد ،که آ یسر گرد ازم سوال م  اگه
 ؟؟؟
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 رفت    یم ار یکنم و سام  دییعمو رو تا یوقت مجبور بودم تموم حرفها اون

 ....رفت .. یم

 !!!! ایشدم خدا یتنها م دوباره

 

 .کرد تو گوشم نشست ..  یصحبت م   ینگران یو بدون ذره ا  یسرگرد که کامال عاد یصدا و

 حق باشماست !!! بله

 

 و گفت :  دیکش رونیب یکرد و کاغذ بیدر ج  دست

 حکم ورود به خونه....  نیا

 

 پرونده ....  نیا یو دادستان حقوق یشده توسط  سرهنگ کالنتر دییتا 

 

که اثرات استرس درونش بود،  کاغذ رو گرفت و مشغول  فیخف   یدست بلند کرد و با لرزش عمو
 خوندن شد. 

 

  

 سرگرد ادامه داد ..... که
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 اما در مورد سوال دوم !!! و

 

  یزیچ  نیهمچ هیشده و ما اصال  دهیه دزدکنه ک یلب از لب باز نم یجمع کس   نیتو ا دیحق دار شما
 .. میرو توقع ندار

 

 

 

 کنه.  یشما رو  ثابت م  ییکه آدم ربا می کامل و بدون نقص در دست دار یمدارک اما

 

 شد و اون ادامه داد... رهیخونسرد سرگرد خ یعمو باال رفت و به چهره  سر

 

 اگه حرفم ثابت بشه   دیدون یکنم شما خودتون بهتر م فکر

 کنم   یکالنتر یتونم با دستبند شما رو راه یحاال م  نیهم

 ؟؟؟؟!! حله

   

که   یزیو شروع کرد به گشتن دنبال چ دیکش رونی رو ب لشیکتش کرد و موبا بی ودوباره دست در ج 
 مد نظرش بود. 

 

 فضا رو در بر گرفت ،  نیسنگ یسکوت
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اش   یشونی پ یاسترس برو ایاثرات ترس بود  دمیکه نفهم   عرق یبود و دونه ها  دهیاز رخ عمو پر رنگ
 نشست . 

 

کرده باشه   دایکرد، پ یرو صادر م  مییرو که حکم رها   یزی سرگرد دوباره بلند شد و انگار چ یصدا که
 گفت: 

  

 کنم شما خودتون .... فکر

 . دیبشناس  یکالهبردارتون رو بخوب  لیوک

 رو زد و  روبه عمو نگه داشت . یگوش  یلمس یصفحه   

 

 

   دمید ی نم یزیچ

 .  دیرس  یصداها واضح بگوش م اما

 

 

 

 عمو بود پخش شد!!! یصدا

  

 بکشه .... یطالق به مراحل بعد یخوام کارها یباشه نم  ادتی
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 طالق بگه !!!!! یرفتن کارها  شیبهتر پ  یبده تا تو دادگاه برا ادیدختره  نیبه ا یبلد یچ هر

 ندارم گفته باشم .   یمعطل  یوقت برا من

 

 

 

 گفت ؛  یعمو اومد که فور لی وک یصدا و

 راحت.... التونیقربان خ بله

  

 

 شدنش نزنه ..... دهیاز دزد یشده که در دادگاه حرف  م یخانم تفه نیا یراست

 

 ... رهیشما گ  یمن و هم پا  یصورت هم پا نیا در

 

که  دونهیکنه م  یکارو نم  نیوقت ا  چیراحت اون ه التیعمو بلند شد که گفت: خ  یخنده  یصدا و
 منه!!!!! یجون حسام تو دستها 

 تونم پدرش رو نابود کنم پس مواظب حرف زدنش هست ....  یو م 

 

 کرد .  یم  ینادون امروز داشت خرابکار یپسره  اون
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 حسام ...  دنیرو برداشته برده د دختره

 

رو با اون حال نزارش، بهمراه آدمهام و اون دکتر که مراقبش هست از اون خونه شدم حسام    ناچار
 مکان بدم . ری خارج کنم و تغ

 

 

 

 کرد .  یشعور داشت نابودم م  یب ی پسره

 

رو بهم   ی زی من مثل چشمم هستن و اونقدر بهشون اعتماد دارم که هر چ یدونه آدمها  ینم گهید
 اطالع بدن....

   

 اومد که گفت   لیوک  یدوباره صدا و

 الزم رو به خانم توکل بدم   حاتیتا توض  امیمن بعد اظهر م پس

 که در حال پخش بود قطع شد .  لمیوف

 

 زدن نداشت   یبرا یرو به صورت عمو دوختم از شدت خشم سرخ شده بود و حرف  نگاهم

 

 ...... لمیف یرو فشرد و ادامه  یلمس  یحال عمو دوباره دکمه   الیخ  یب سرگرد
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 برام زنده شد....  روزید یبود انگار دوباره صحنه   لیوک یصدا

  شی نون بزنم تا کارطالقم زودتر پتهمت ج یبه عل  دیداد که چطور با یم ادیکلمه به کلمه بهم  داشت
 گفت حواستون به من هست؟  یبره  ومرتب م

 حالم رو بد کرد !   روزید ادیدرد ناک گرفت  یبغض دلم

 

 بستم  چشم

 کنهیلطف و محبتش رو بروم باز م  یخدا داره درها انگار

 

 شد.   یم شتریبه لحظه  شدت لرزش دست عمو ب  لحظه

 افتاد. نیزم یرد و برو که عصا از دستانش سقوط ک  ییجا تا

 

خوندم که به برادر   رحمیعمو رو سنگدل و ب روزید ادمیمن بود که با فر  یزجه ها یصدا  لمیف انیپا و
 عمو که ازم خواست تا صدامو ببرم و ....  نیخشمگ یکنه و صدا یخودش رحم نم   یخون

 

 به ساختمان خدمتکاران و سکوت محض .....  دمیتبع

 

من و   نیاش بود، نگاهش ب  یخراب که نشون از سر در گم  یمبل گرفت و با حال یبه لبه  دست
 . دیکامران چرخ
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 گفت :   طیو در نگاه پسرش ثابت موند و بدون در نظر گرفتن شرا 

 توعه نه ؟؟؟ کار

 !!! یکه پدرت رو فروخت ییتو

 .... تو

 

 سرش رو تکون داد و گفت :  رتی داشت با بهت و ح هیتر از بق میوخ ی که حال  چارهی ب کامران

 ؟؟!! هیچه فکر نیا

 

 !!! ارمیبال رو به سرت ب نیکه بخوام ا یفکر کرد چطور

 عمو بلند شد   ادیفر یصدا و

 پنهان کردن وجود نداره  گفت؛   یبرا یزیچ گهیدونست د یم

 دونم !!! یتوعه م کار

 

 ..... راهنشیبرد بطرف قلبش و چنگ زد به پ  ودست

 سوخت !!!  یبراش نم یذره ا دلم

 

 زدو گفت  .... ادینوا فر یشد و دوباره با نگاه خونبارش سر کامران ب خم

  

   از جون پدرت ارزش داشت شتریدختر برات ب  هیبدست آوردن دل  یعنی
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 !!هان؟؟؟

 بده کامران با توام پسر  جواب

 

 بگه......  یزیدفاع کردنش چ یسر بلند کرد، تا خواست برا کامران

  

 فضا رو پر کرد.   ری نظ یب  یاز آدم یمحکم و قو ییصدا

 

 من بود  کار

 ستاد یما ا یسرسرا گذاشت و روبه رو  یپله  نیآخر یپا برو  شی همزمان با صدا و

 

 قامت کوچکش رو .... دمید

 

 

 

 پر فروغ   یصورت مهربون با چشمها اون

 کردم .  یفکرش رو هم نم یکه حت یکس

 

 

 زدن ..... یبود و با نگاهش هزاران حرف داشت برا ستادهیپرقدرت ا یمرد یرو روبه
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 کرده بود . یسال مادر انیسال اون

 

غم  یو شاک یکه در اون بود ناراض   ییزن چقدر از جا نیا  دینفهم  یسکوت غمهاشو بهم بافت و کس در
 آورد.  یو دم برنم زدی بهم وصله م ایدن

  

خوشگل و   کلی کوچکش رو که متناسب با ه  یگذاشت و چادر مشک نیزم یکوچکش رو برو  ساک
 کرد . میسرش تنظ یکوچکش  بود   رو، رو 

 رفتن داشت !!!!  عزم

 انگار برق گرفته باشه ....  دنشیبا د عمو

 

 لرزون انگشت به طرفش بلند کرد و گفت   ییگرفته و دستها ییصدا با

 !!!!! نه

 .....شهیباورم ن...ن...م نه

 

 .دی شو تو چادر مرتب کرد وغرور زنانه اش رو به رخ همه کش  یو نقل دی کرد وصورت سپ  یاخم

 

 

 محکم گفت:   ییو با صدا 
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 باورت بشه!!!!! چرا

  

   یباور کن دیکس باور نکنه تو با چیه

 توکل   یرضا حاج

 هزار چهره   مرد

 تموم عالم   درد

 دمیکش ممیتی یکه نونش از زهر هم حروم تر بود و من بناچار جبر زمانه به دل بچه ها یکس

 

دستش رو به  بطرفش برداشت و   یبود ،قدم  دهیکه به نم اشک رس یلرزون و چشمان ییبا صدا کامران
 جون ...  قهیکرد و گفت صد لیاسطوره دخ  نیچادر ا یگوشه 

 

 ...... برگشت

 نگاهش که به کامران افتاد رنگ غم گرفت   

 عشق  رنگ

 

لرزون گفت    ییو سرش رو تکون داد و با صدا دیصورت کامران کش یرو برو فشیکوچک و ظر دست
.... 

 مادر من بودم !!! آره

 دلم ..  زی عز آره
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 که ذره ذره بزرگت کرد.  همون

 خونه!!!!! یآقا یاالن شد 

 کرد .  تیخوب ترب  یکارها یرو برا  کتی کوچ یداد و دستها ادتیهمون که راه رفتن  

 

که تو دامنم بزرگ شده  کمیکوچ ی هم گفتم کامران من بچه  ایداشتم، به لع مانیبهت ا شهیهم من
 ...   ستین  ینطوریا

 

 فکرش خطا بره اما قلبش پاکه ...  ممکنه

 

 صورت جوان کامران گذاشت و گفت:   یرو برو دستش

 دونستم تو ذاتت درسته!!!!  یم

 اون آغوش رو پر کردم   یو من براش جا دیکه آغوش مادر ند یم یتی بچه

 ..... یدوست داشتن بی برام عج یشد یفرزند

 دلم نشست . یکه با رفتنت تموم غم عالم برو 

 .... زتریعز  یاز بچه هام برام شد   تو

 

 ...  دنیمردونه اش شروع کردن به لرز یانداخت و شونه ها ری سر بز کامران

 

 .  دمیکه کرده بود رو د یچند روز هزاران بار غم پشت نگاهش رو از کار نیکه در ا یکس
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 سکوت کرد  ریمزاحم اشک رو از چشم زدودو سر بز یها قطره

 

 سمت حاج رضا و با نفرت به  چشمانش زل زد و گفت   دینگاهش چرخ  قهیصد و

 اما تو ..... و

 

 !!!! یندار ییازت گذشته از خوردن خون مردم ابا یو حاال هم که عمر یکرد شهی که خونها تو ش ییتو

 کن .... توبه

   یکم یمرآخر ع ن یخدا ا  دیکن شا توبه

 از گناهانت رو ببخشه....   یکم  دیشا البته

 !!! رمیدارم م من

 ببندم .... لیکه دخ  رمیم

 آقا .....  حرم

 

 قرار بستم ،که برم و نوکرخونه اش باشم .... باهاش 

 

 نماز قسمش دادم که منو ببخشه ........ سر

 

  یکنار تو خونخوار سالها زندگ یکردم، که از سر ناچار ممیتی یکه نون تو رو تو شکم بچه ها ببخشه
 کردم . 
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  یزنم و کفشا یقشنگشو جارو م   اطیکه زنده ام ح یشدن تا زمان دهیبخش یو برا  امیگفتم که م بهش
 کنم.  یزائراشو جفت م 

  

 ..... هیقاض  نیکنم که اون بهتر یو تو رو به خدا واگذار م  رم یاز خونه ات م  من

 

 زد   ادیبا خشم سر تکون داد و فر عمو

  نه

 ... نه

  شهینم  باورم

 نمک بحروم  ی کهی زن تو

 !!!! یکه سالهاتو خونه ام در کنار فرزندم بود بهم نارو زد یکس

 سخته ...  باورش

 .....  سخت

 صفت هرزه !!!!  یب ی کهی زن

 

 .دیکش رونی کتش کردو کلتش رو ب بیدر ج  دست
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 ها فرو دادم . بهمراه اشک یرو بسخت  نفسم

 اسلحه ،وحشت زده بدن کوچکم رو تو بغلش پنهون کرد و شد سپرم .....  دنیبا د  اریسام

بخواد به  نکهیبه خودش گرفت و قبل از ا  یحالت تدافع  دیکش رونی اسلحه  اش رو در جا ب  سرگرد
 عمو هشدار بده ....

 اونو  رو به آرامش دعوت کنه....  و

 

 

 کرد . قهیچند قدم بجلو برداشت و خودش رو سپر صد یحرکت کرد و  بدون معطل کامران

در   ادیفرود ب قهیصد ی نهیبه س نکه یا یصفت بجا وونی بود که از سر خشم اون ح  یگلوله ا یصدا و
 سرد فضا رو فرا گرفت  یکامران نشست و سکوت ینوا یقلب ب

 

 عمرم رو شاهد نباشم . یصحنه   نیهم گذاشتم تا غمبار تر یوبر چشم

 

ثروتها دل   نیبا داشتن بزرگتر یزها یو آدمهاش به چه چ کهی کوچ ایبره چقدر دن ادمیبستم تا  چشم
 بندن ....  یم

 

 زد... یوقفه کامران رو صدا م یبود که تو هوا بلند شد و ب قهیصد  ادیفر یصدا

 

 افتاد . نی زم یکنارش نشست ،چادرش رو نی زم یرو

   یقرار یب  با
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 مادر!!!!! یکارو کرد نیکرد، چرا ا یتکرار م انیگر ییو مرتب با صدا دیکامران رودر آغوش کش سر

 چرا ؟؟؟؟  

 زد و صورتش رو زخم کرد  نهیبه س مشت

 غرق در خون بود   نیزم   یپسر کوچکش برو 

 زد !!! یم غ ی و ج دیکوب یسر م بر

 تموم کردم ؟؟؟  دیشا  ایشل شد فکر کنم سکته بود و دستم

 دونم !!! ینم

 

 کرد.  یوحشتناکش چشم دوخته بود و لب از لب باز نم ییناباورانه به هنرنما  عمو

 

  

 افتاد . نیپسرش زانو خم کرد و بزم یجانفشان دنیدستش و با د دازیلرز اسلحه

 

 زد .  یم  رونیب  یسرش به آرومپ ی نهیکه از س یبود به خون  رهی خ فقط

 

 که خودش رو کنترل کرد سر گرد بود.   یتنها کس  نیب نیا در
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 رحمش  دستبند زد .....  یاسلحه رو از دست عمو خارج کرد وبدستان ب  یمعطل  بدون

 

 دیخورش ی*****قصه 

 

 ....  دیآشنا سکوتم رو در نورد یپاها یصدا

 شد..  کمی به قدم نزد قدم

  

 بلند کردم !!! سر

 . دیلبها کش یو لبخند مهربونش رو برو ستادیمن ا یرو روبه

  

 ... دم یکش یخفه ا غی ذوق از جا بلند شدم و ج با

 

 لبها گذاشت و گفت   یرو برو انگشتش

 !!!!! سسسیه

 ...  مارستانهیب  نجایآروم باش ا زمیعز

 

 ش گذاشتم و گفتم : ا  نهیس  یزده مثل بچه ها بازوشو نگه داشتم و سرم رو برو ذوق

 شکرت!!!؟؟؟  ایخدا یراه افتاد تو

   خداجونم
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 ...ممنون

  

و در گوشم نجوا کرد !!!! فقط به خاطر توعه که  دیبدور کمرم حلقه زد و منو به آغوش کش دستهاشو
   ستادمیپاهام ا یرو

 .....فقط

 قرار ترم کرد  یو ب  دیفرق سرم رو بوس و

 

 لحظه رو دوست داشتم  نیا چقدر

 ... ی لحظه رهام کن هی گهیاگه د دیحسام جون خورش گفتم

 

 نگفتما !!! ینگ

 از نبودت...  رمی میم بخدا

 ......  دمیباهاتم خورش شهیرو تکون داد و گفت من تا هم  سرش

 

 .....  دمیکش رونی ب  ایبا چشمان پر اشکش  از رو ایقرار لع  یب یدستها

 رو تو بغلش گرفت و گفت    صورتم

 مامان؟؟؟   یخوب

 افتاد کجا هستم!!!  ادمی تازه

 از بابا چه خبر ؟؟؟؟   ستمیتکون دادم و گفتم خوب ن  یدیدر گم و تبدار سرم رو با ناام سر
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 اش رو بهم فشار داد و گفت   دهیخشک  یلبها

 تموم نشده  یجراح ستین یخبر فعال

 

 از نهادم بلند شد.  یآه

 

 ....   دمیصورت تبدارم کش  یبرو یدست

 

 چنگ زدم ....  مارستانیب  ریدلگ یراهرو یسرد صندل ی لهی م یبرو 

 

 خواستم ....  یگاه م هیتک

 آخرم بود .... یرمق ها گهیزنده بودن که د ی!!!! براستادنیا یبرا

 

 ..... دیمونده از خورش  یباق  یذره ها  نیآخر

 

 باخت .... یداد و م یچند متر جون م یبه فاصله  یوجودم که داشت تو اتاق   تکه از  نیآخر

 

 شالش پاک کرد آروم گفت   یصورتش رو با گوشه  ایلع

 مامان؟؟؟  کجا
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 چشمان رنجور دخترم توقف کرد .  یبرو نگاهم

 بود!!!! شکسته

  

 ده سال شکسته بود .... یهفته به اندازه  کی نیهم تو

 

 اش رو نوازش دادم و گفتم   گونه

 .....  مارستانی ب یرم نماز خونه  یم

 تکون دادو گفت   یسر

 کنم !!! یکمکت م من

 باال رفت....   دستم

 ....خوام خوبم مادر    ینم-

 موند . ره یبه روبه رو  خ  نگاهم

 

 و صالح نگاهشون بهم بود    اریسام

 

 وبطرفم قدم تند کرد و  گفت :  د یآشفته اش کش یموها یبرو  یدست اریسام

 کمکتون کنم ؟؟؟  شهیم

 !!! دمیخند
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 !!!یو اجبار تلخ

 

 تونم راه برم   ینه مادر  خوبم ،خودم م-

 داد. رونی تلخ ب ینگاهش رو ازم گرفت و کالفه آرنج به زانو گذاشت و با غم آه  صالح

 

 از وضو گرفتن ،سوار آسانسور شدم.  بعد

 رو فشار دادم  سه  یو دکمه  

 از نظر گذروندم ... یکی ی کی شدم و تابلو ها رو   یلیطو یتوقع کرد و وارد راهرو یاز مدت بعد

 

 بزرگ رو بجلو ُهل دادم . در

 

 

 خونه تو اون وقت شب خلوت و ساکت بود .  نماز

 

 موند !!! رهی خ واریرو پهن کردم و نگاهم به د  جانمازم

 و سرد ....  خشک

 

 دور ،دوره کردم.  هی
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 آنچه به نام سرنوشت تا بحال برسرم اومده بود هر

 

 بلند .... یلمیآروم مثل ف آروم

 زدم و شونه باال انداختم . یتلخند

 

 !!! یچه جان سخت  دیخورش 

 .... کنهیبالها کوه رو جابه جا م  نیکدوم از ا هر

 نشده؟؟؟.   تی زیچ چرا

 برسه.... انی پا به تی تا قصه زندگ ینی چند تا غم بب دیبا

 ! هوووم

 

 !!!!دمیلب نال ر یو چقدر ز دیدونم چقدر نمازم طول کش ینم

 

 

  می به اون که شده تموم زندگ  یکه خداوند رحم 

 که نبودش نابود من بود بکنه !!!! اون

 

 که در حقم کرد شد   ییهایتنهام نگذاشت و با وجود بد یکه لحظه ا ییاو یبرا

 از قلبم!!!! یا تکه
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 بندم ... یقرار داد م هیکردم، خدا جون باهات  زمزمه

 

  یبه رخم بکش و هر دو  شتریتو ب یی خدا  اوی اگه قصدت بردن حسامه پس ب ،ییتو بخوا  یهر چ اصال
 ما رو با هم ببر !!!!

 

 موندم . رهیخ  وارید یاهلل رو یباال رفت و به کلمه  سرم

 

 هم افتاد . یداغم برو  یبستم و پلکها چشم

 گرفتم . شی جون راه اتاق عمل رو در پ  یب  ییبا قدمها و

 

اتاق  یبسته  یدرها ینگاهمون برو شونیاز سه ساعت گذشته بود و ما هنوز هم منتظر و پر شتریب
 عمل .....

 بود . دهی خشک ییاتاق کذا اون

 

 اطرافم بود .... زانیبه عز نگاهم

 

 حال خرابم نداشت !!!از  یاونها هم دست کم حال

 کرد .  یزمزمه م یزیلب چ  ریزد و مرتب ز  یقدم م صالح
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 یگشت داخل و به در اتاق چشم م یو دوباره سرگشته برم مارستانیب اطیرفت به ح یم  اریسام
 دوخت .... 

 

 ...... آخ

 

 !!!؟؟؟؟یحسامم چه کرد آخ

  یتاب و ب یب  تی رو نداشت ، دلش برا دنتید یرو     یجوان  که روز نی ا ی، که حت یکرد چه
 قراره......

 رو خدا برگرد !!!! تو

 مبارزه کن ....  دیرو جون خورش تو

 آرزوهادارم در کنارت ...  من

 

 از سر دردم کم بشه  یکم دیدستها گرفتم و اونقدر فشردم که شا ونیرو م سرم

 ساعتها ..... نیشه ا تموم

 شه ..  تموم

 لب گفتم و گفتم.... ری ز مرتب

  

 ...دیدو رونیهول و با عجله از اتاق ب  یدر اتاق باز شد و پرستار که

  

 تندش   یهمزمان با قدمها و
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 .... میدیچهار نفر پشت سرش دو هر

 نفس نفس زنان گفت   ایلع

 افتاده   یاتفاق خانم

 رو تکون داد و گفت    سرش

 خانم !!!!  دیوفت یسرم راه ن پشت

 

 .....شهیبه خون داره و من فقط با سواالت شما وقتم گرفته م  ازی ن ماریب

 برسونم اتاق عمل ....  گهید قهیخون رو تا چند دق  یفور دیبا 

 گم شد   مارستانیخلوت ب یراهرو چیقدمهاشو تندتر کرد و تو پ و

 

 که شده بود کابوس افکارمون .... یپشت در اتاق  میبرگشت  یدیسه با ناام هر

 

 شونه ام گذاشت و آروم گفت :  یدست برو ایلع

 گردم ...  یبزنم زود برم  یکوتاه به عل یسر هی رمیمن م مامان

 

  شیگرفت و راه خروج از راهرو رو در پ نتیدرد ناک ز یبه خنده ا شیبر هم گذاشتم و لبها چشم
 گرفت . 

 

   ادیم ادمیدونم چقدرگذشت، اما  ینم
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 شد.  روز

 شش صبح .....  ای روشن بود هفت  مهین هوا

 

 

 اومد .  رونیو بعد از پنج ساعت طاقت فرسا دکتر از اتاق عمل ب  

 خسته و کالفه ..... یبا چهره ا 

 

 .... میدیاز جا پر دنشینگران ما کرد که با د یبه صورتها ینگاه

 لبها نشوند و دست باال برد و گفت؛   یجون برو   یب  یلبخند  

 کنم .  یفوق العاده خسته ام خواهش م االن

 

 انجام شد   تیبگم که عمل با موفق فقط

 

 .....فقط

   نکهیا فقط

 شماست ....  یدست مقاومت خودش و دعا گهیبه بعد د نیا از

 .....  دیتوکل کن بخدا

 

 ممکنه نتونه نفس بکشه .... ی عن یدکتر   یشم آقا یکردم و گفتم منظورتون رو متوجه نم  نگاهش
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 تکون  داد و گفت:   یسر

 نیتونم بگم ا یمحک زده بشه اونوقته که م شونیا یاریهوش  تی و وضع انی زود بهوش ب  دیبا خب
 رسونده .... بیچقدر به مغز  آس  شونیا یهوش  یوب مارستانیبه ب دنیرس رید

 

 

 

... 

 

 تنها گذاشت ..... یاز ناباور ییای رو تو دن دیروح زد و خورش  یب  یلبخند

 

 زدم ..... هیتک   وارید کنار

 

 نامعلوم دوخته شده بود . یسر در گم نگاهش به نقطه ا ایلع

 

 

 بود!!! یدرد ناک یحال شانیپر عجب

  

 وقت !!! چیه دیفردا و شا یچشمان ما با اشک و انتظار برا یمهمان 



 د ینبض راه خورش

1637 
 

 

 

 .دمیسرکشم رو بدل کش بغض

  

 نوا افتاد .... یبه صالح ب  نگاهم

 رفته بود .   نییپشت در نگران باال و پا مارشیبه رخ نداشت ،ساعتها بود با قلب ب رنگ

 

 شکستند .  ی داشتند م انمیوقت شکستن نبود اطراف حاال

 

 گذاشتم  ایلع  یشونه  یبرو دست

 کرد .... نگاهم

 با اشاره حال بد پدرش رو بهش فهموندم ... و

 کردم  لب زمزمه  ریز

 

 مامان، برو خونه و پدرت  رو هم با خودت ببر ....  یایلع

   دمیشد بهت م یهر خبر من

 خوشگلش رو بهم دوخت و گفت آخه مامان !!!  یاخمها

 سر شونه اش دادم و گفتم   یبرو یفشار

 !!! انیهر دو نفرشون از پا درب  ییخوا یم



 د ینبض راه خورش

1638 
 

 

 .... ابهیو در پدرش ر   یحال  یو دوباره اشاره کردم که ب یرو دار طاقتش

 

 صورت پدرش دوخته شد   یبرو نگاهش

 گفت :  یدرماندگ با

 تموم نشده ... یسرم عل هنوز

 

 گفت   ستادویما ا کینزد  اریسام

 هستم  نجایبرو خونه من ا شما

 جون زدم   یب  یلبخند

 برم ؟؟؟  کجا

 تموم خاطراتش رو داره...  یادآوریبه   ازیشه ن  داریب اون

  

 مثل معلم سر مشق بدم پسرم ... دیبا من

 

 ، مثل کوه مقاوم باشم... رمی راهنما دست بگ مثل

  

 فشردم و ادامه دادم  یرو بگرم دستش

 . دیو پدرش چرخ  ایجون لع  یب  یصورتها یو نگاهم برو ابی رو در  نهایا تو
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بود شما خسته  یزی چ دیبه خر ازین  دیردم شاگ یتکون داد و آروم گفت پس من دوباره برم یسر
 ... یا

 بخونه برگشتند .  یهمراه عل  یحرفش تکون دادم .و بعد مدت  دییرو بعالمت تا  سرم

 

 سرد نشستم ومنتظر چشم به در دوختم .... کمتین  یبرو

 

 چه وقت خواب منو با خودش کشوند تو خلصه .... دمینفهم

  زمی:خانم ؛عز  گفتیداد و مرتب م  یشونه ام آروم تکون م  یبرو یشدم ،که دست  اری هوش یفقط زمان  
 پاشو !!!!

 

 کرد.  ینم یاری نمیسنگ یپلکها

  

 بازشون کردم ...  یبسخت

 

 صورتم نشست .   یوار برو دیام یبدست با لبخند  یگوش یخندان پرستار یچهره  و

 

 !!!؟؟؟ یدیخسته ام رو آروم ماساژ داد و گفت تو خورش ی شونه
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 موندم !!! رهینوا خ یپرستار ب ینا آشنا یتعجب به چهره  با

 د؟؟؟ یشناس ی شما منو از کجا م بله

  

 خواد تبم رو کنترل  کنه گفت ؛  یخسته ام گذاشت و انگار که م یشون یپ یبرو دست

 بهت بزنم . ی تیتقو هی دیخوبه خدا رو شکر؛ فقط با حالت

 

 انداختم و گفتم: خوبم !!!! نیی رو پا سرم

 

 

 ؟؟  دیدون  یشما اسمم رو از کجا م د؛ینگفت

 

 اش کش دار تر شد و گفت :  خنده

 ...  زنهیقرار صدات م  یبهوش اومده ب یاز وقت  دلبرت

 

 خانم ،دلبرم کجا بود؟؟؟   ینداختم و بدون توجه به حرفش گفتم :اا نیی رو پا سرم

 .  دمیو در  لحظه ناگهان متوجه حرفش شدم و مثل برق از  جا پر 

 

 اومده... بهوش
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 شونه ام محکم نگه داشت و گفت:   یرو برو دستش

 ...  آروم

 

 !!! زمی باش عز  آروم

 

 نکرده ...  یخدا ،یسکته کرد خودت

 !! زمی عز آره

 .یخواب بود  یاومده وقت بهوش

 

 تو دستهات بزاره   یو آرزو دار ییخوا یم یفشردمو گفتم خدا هر چ  یرو با شاد دستش

  ی خانم  یکرد خوشحالم

 

 .  دینکرد دارمیاومد ب رونی از اتاق عمل ب یکجاست، چرا وقت  حاال

 

 ام زدم.  ی شونیپ  یمحکم برو و

  

 خوابم برد . ی ک دمیاصال نفهم  یکه تو باش یمراقب یدست و پا چلفت دیخورش  آخ

 

 کرد وگفت   بشی دست در ج پرستار
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 .... نهی تو آ ینگاه انداخت هیخودت  به

 

 رو تکون دادم و گفتم :  سرم

 .... ششیپ دی اونه تو رو خدا منو ببر یمن چشمها ی نهیآ

 االن کجاست ؟؟؟  

 

 رو گرفت و گفت :  دستم

 بره...   یبسر م ایاز رو یاما هنوزم تو خلصه ا شده  داریاون ب ،یخواد عجله کن  ینم

 هنوز کامل سر حال نشده ... 

 

 قبل از اون....... یهوش  یکه  بعد ازپشت سر گذاشتن  اون عمل سخت و ب  نیهم اما

 معجزه هست ...  هیکه درش بسر برده بهوش اومده خودش مثل  

 

دم   ینکنم آدرس دلبرت رو نم  قیرو بهت تزر یتیو تقو ینخور یزی چ هیتا  ییای هم بهتره با من ب شما
 بهت ها !!!!

 شدم. یپرستار ستگاهیا یخوش خبر، راه  یو بهمراه اون فرشته  دمیو آروم کش  قیعم  ینفس

 

 تند کردم .  قدم

 !!! نیا یعن یتازه  جون
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 عوض کنه ...  اتویکه قراره دن یباش یزی منتظر عز یوقت

 

برخ   شتری عطش وصالت رو ب یدلنواز یقی مثل موسآرامش بخشش تو روح و جسمت  یصدا یوقت
 بکشه ...

 

 !!! یدار دیهنوزم ام  یوقت

 ... یوقت

 کنم. فی تونستم تا خود روز زنده بودنم رد یکه م ی......وهزاران وقت  یوقت

  

 توقف کرد. ژهیو یدر اتاق مراقبتها  پشت

  دمشید شهیو از پشت ش 

   دیچ یپرستار تو گوشم پ یصدا

 به بخش....  شهیمنتقل م وی یس  یباشه از آ  داریپا شی اتیظهراگه  عالئم ح  تا

 ...نگاهش کردم با لبخند و ذوق...   یکن که خسته بش یبعد اونقدر کنارش  بمون و دلبر 

 که با اصرار انجام داد . یقیکه به زور بخوردم داده بود و تزر  یصبحانه ا با

 

 جون تازه گرفته بودم ... انگار
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 دستهام هم برگشته بود . یگرما

 

 قدر شناسانه گفتم :  یبانگاه

 

 بود   میروز زندگ نیممنونم امروز بهتر یلیخ

 .  اءشدمیخبر خوشتون دوباره اح با

 

 .  دینباش  مارستان یب  یپشت درها زتونی وارم هرگز مثل من چشم براه عز دیام

 

 ام بود. فهیمهربون زد و گفت وظ  یلبخند

  

 

 . ینگاهش کن کیاز نزد قهیدو دق یبهت لباس مخصوص بدم اندازه  ایب

  

 سرش حرکت کردم که برگشت سمتم ... پشت

 

 شدن . فیهاش فوق العاده ضع هی... ریازش حرف نپرس ادیباشه ز ادتی یراست-

 

 !!!یدر حد لب خون  فقط
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 تکون دادم و گفتم   یرو با خوشحال  سرم

 ال حرف بزنه دم ؛اص یراحت، اجازه نم  التونیخ

 

 . ستادمیتخت ا یو کنارش باال  دمیرو پوش لباس 

 

 که انگار نه انگار جون به سرم کرده باشه. یآروم فرو رفته بود، مثل کس  یبه خواب 

  

 

 بغلش کنم ...  دیکش یپر م دلم

 

 گونه اش گذاشتم. یبرو یبوسه ا یلحظه دزدک  هیکه از در خارج شد   پرستار

  

  دنمیخورد و پلکهاشو باز کرد و باد  یفی خف لرزش

 ...  دیخند  چشمهاش

 

 صحبت کنه که اجازه ندادم    خواست

 گفتم  یلبهاش گذاشتم و فور یبرو انگشت

 حرف!!!  یب  حرف



 د ینبض راه خورش

1646 
 

 تا چشمهات باز شدن .  یبه سرم کرد جون

 

 گذاشت و آروم لب زد  ش یچشمها یجون حرکت کرد و دستم رو گرفت و برو یب دستش

 چشم

 

 بود  یهمون اندازه هم کاف میجون و خش دار که برا یب  ییصدا

 

 جونش رسوندم .... یب یبشم ،صورتم رو به لبها  کیکرد که نزد اشاره

 چشم !!! یاز سر شوق گفتم برو  یچشم گذاشتم و با لبخند یگفت فقط کنارم بمون ....دست برو آروم

 

 ورد .خ شهی ش یتقه آروم برو دو

 

 به پرستار خوش چهره افتاد... نگاهم

  

 اش رو نشونم داد و اعالم کرد که وقت تمومه...  یمچ ساعت

  

 زدم ، خواستم دست حسام رو از تو دستهام جداکنم که چشمانش رو باز کرد آروم لب زد... یلبخند

 کجا ؟؟؟ - 

 گفتم؛   دیبردم و نگاهم تو صورتش چرخ  کتریو نزد سرم
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 برنت بخش بعد کنارتم تا ابد!!!  یم گهیساعت د چند

  

 . آروم گفت:   دیتو نگاهم چرخ یکمرنگ زد نگاهش با نگران یلبخند

 ا؟؟؟ یلع

 راحت خوبه    التیاش گذاشتم و گفتم خ نهیس  یو آروم برو دمیرو بوس  دستش

 کنم.  یرو برات مفصل تعرف م  زیرفت خونه استراحت کنه تو خوب شو خودم همه چ االنم

  

 

 ؟؟؟ یدیم یمرخص یحاال اجازه  خب

  

 و لب زد باشه !!! دیکش  قیعم  ینفس

 چشم بست .  یحال یبا ب  و

 

 گذاشتم .  رونی به ب پا

 وساخته بود . یعصب    یو استرس از من آدم ی خواب  یحال روزها ب یبودم و ب  خسته

 

 ام بدر موند .  هیرو بستم و تک در

 

 رفت گفت    یدر دستش داشت  و بطرف درب آسانسور م یکه پرونده ا  پرستار
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 استراحت کن خانم ... کمی

 

 ؟؟؟ ی کن یشب زنده دار یخوا  ی،امشب هم حتما م ییای از پا در م وگرنه

 

 حال زدم، ادامه داد...  یب یا خنده

  

نکرده دکتر   یوگرنه ممکنه خودت هم خدا  یاز تن بدر کن یخستگ کمی از من گفتن بود بهتره  خالصه
   یالزم بش

 گفت ... یم راست

 

 زد .  ینا منظم م  یخواب  ی از شدت ب قلبم

 

 

 تکون دادم  گفتم چشم... یسر

  

نشستم و   یصندل   یبود برو دهیبه حسام که آروم چشم بسته و خواب ینگاه  میبعد از ن واریکنار د و
 خواب چششم رو گرم کرد .

 

 شدم..  داریاز خواب ب یو عل  ایظهر بود که با اومدن لع سر
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 !!! دیو لباسش که افتاد خواب از سرم پر ایبه لع چشمم

 

 مامان ؟؟؟ یشونه ام گذاشت و گفت خوب یکنارم نشست و دست برو یعل

 ی بتن کرد اه یچرا س زمی شده عز یدلم رو لرزوند با ترس گفتم چ  ای لع اهیس لباس 

 

 کامرانه !!! هیحالم رو ماساژ داد و آروم گفت ؛نترس مامان امروز مراسم خاکسپار  یب یسر شونه  یعل

 

 . میبزن یسر هیازم خواست تا باهم  ایلع

  

 ... دیزنگ زد و حال بابا رو پرس ای ونجاست به لعخانم هم ا قهیصد

 

 

 .  ادی مالقات م یفردا برا ایشد که بهوش اومده گفت هر جور شده تا شب  خوشحال

 

 انداختم ...  ریرو بز سرم

 کامران قلبم گرفت .  یآور ادی با

 

کرد کنارم   یرو از تنش خارج م لیاستر  یکه داشت لباسها یاز پدرش در حال  یکوتاه  داریبعد از د ایلع
 نشست و گفت  
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 فعال!!! یندار یمامان کار خوب

  

 ماهش زدم و گفتم نه مادر خدا بهمراهت...  یبرو یلبخند

  

 . دیرو تو بغلش گرفت و محکم بوس   صورتم

 

 نگاهم کرد و گفت   و

 مامان خوشگلم بشم من... قربون

  

 ....  نشیبرو بب کمیکنه   یلب صدات م  رینفس ز هی دمیبابا رو د رفتم

 

 رو نوازش کردم و گفتم دوست دارم برم مامان جان !!!!! صورتش

 بعد کنارشم ..... یاتاق خصوص هیبرنش بخش تو یعجله نکن غروب م گهیپرستار م اما

 

 با عشقت ....  یتنهاباش ییخوا  یبال م یو گفت ا دی کش  طنتیرو با ش  لپم

 

 کنار ماست   یو اشاره کردم که عل  مدی رو فشار دادم و لبم رو با خجالت گز دستش

 و از جا بلند شد و گفت    دندیدو خند هر

 .... میگرد یزود برم  یو عل من
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مالقات حالش مساعد نبود بهش آرامبخش زدم و خواستم استراحت کنه و گفتم   ادیخواست ب  یم  بابا
 ...  مییایفردا با هم م

 

 مادر ........ یرو تکون دادم و گفتم خوب کرد سرم

وارد  ید یشد یروح  بیما آس یروزها به همه  نیاز حسام نداره ا یخودش حالش دست کم  اون
 شده ...

 

 شالش رو مرتب کرد و گفت   ایلع

  یندار یکار گهید وبخ

 گردم .... یزود برم من

 شد و گفتم نه مادر برو خدا به همراهت !!! نیغمگ نگاهم

   امیتونستم همراهتون ب یمن هم م کاش

 حرفم رو قطع کرد و گفت؛   یفور

 شه !!!  یشه مادر من نم  ینم

 

 کنن ... یکه عمو کرده درک م یتو و بابا رو بخاطر خبط همه

 

 نداره ...  یما اومده توقع یکه سر خانواده  ییهمه بال ن یکس با وجود ا چیه
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اومدن  زدیمحمد و تموم خانواده توکل از  ییتا بحال عموها و عمه ها و دا شبی گفت از د یم قهیصد
 مراسم   یبرا

 در حق ما و پسرش کرده   ی تیخبر دار شدن عمو چه جنا گهید همه

 فکر کنم فردا  یراست

   مارستانیب انی مالقات بابا ب یشون برا همه

 برم.  گهیمن د خوب

 

 نرو !!!! یش  یگفتم اگه ناراحت م نگران

 زد و گفت ؛   ینیغمگ  لبخند

 

 جونش رو از دست داد . چارهی عمو کامران ب  یها یخواه  ادهیکه هستم، بخاطر ز ناراحت

 مران ناراحتم....از مرگ کا  نکهیبا ا یگم ول یم نویکه ا متاسفم

 تاوان بده .....  ایدن نی تو هم دیاشتباهش رو با یبود که خدا به عمو زدتا بفهمه کارها یچوب نیاما ا 

 و گفت    دیشد و دوباره صورتم رو بوس خم

 گذره مامان یروزها هم م نینخور ا غصه

 

 اتاق حسام شد  یراه نهیمعا یبعد دکتر اومد و برا یقیدقا  یو عل ایرفتن لع  با

 

 به پرستار کرد و از اتاق خارج شد  یو بعد از اون سفارشات  دیطول کش یا قهیچند دق کارش
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 که به من افتاد گفت؛   نگاهش

 ؟؟؟ دی همسرشون هست شما

 

 تند گفتم و سر تکون دادم   یسالم

 بله !!!-

 لباسش گذاشت و گفت:    بیرو تو ج  خودکارش

 با شما صحبت کنم .... شونیخوام تو اتاقم در مورد ا   یدارم، بعدش م نهیمعا یبرا گهید ماریب چند

 

 جوان بطرف بخش رفت  یهمراه دکتر یگفتم و اون بدون معطل یچشم

 

 نه چندان خوب شد .... یبهمراهش برام قاصد خبر د یچ یپ  مارستانیب یفضا یاذان که تو یصدا

 

 !!! دمیشن  ی!!!!و نم دمیشن یگفت و من م  یم دکتر

 

 .....وفتهیب  انیمحکم و قاطع دکتر باعث شد که دل آشوبم به غل یاذان بهمراه صدا نیدلنش ینجوا

 کمکم کن   ایخدا

 پناه بر خودت !!!!  بازم
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و گنگ هنوزم   جیگفت ؛تا متوجه بشم و منه گ یکه آروم شمرده م ییو حرفها دم ید یدکتر روم  یلبها
 باور نداشتم !!!

 که گفت   یبا خبر ها یاون نگران تمون

 قرارم نشست  یقلب ب  یدردناک برو یکابوس  مثل

 

 گفتم خانم ؟؟؟؟   یچ  دیدیکرد شن تکرار

 

 موند....  رهیصورتش خ  یآروم خوردم و نگاهم برو یتکون 

 .  دیواضح تر صحبت کن کمی شهیم دی در گم گفتم ؛ببخش سر

 زدم خانم !!!! یهم داشتم واضح حرف م  شی پ قهیچند دق نیزد و گفت؛ هم  یلبخند

 شما حواستون نبود .... اما

 شد. ره ی خ  نیلب گفتم و نگاهم بزم ریز  یدیببخش

 

 تو گوشم  دیچ یدوباره پ  صداش

 کنم   یم خواهش

 هم شما و هم همسرتون ..... دیتالش کن دیباورش سخته اما با کمی دیدار حق

 

 واقعا کم آوردم !!!! گهیدکتر د یکنم آقا یزدم و آروم گفتم سالهاست تالش م  یتلخند
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 کرد .  یم  ادداشتی یزی بود و چ  نییپا سرش

 :   گفت

 ...  ستیهم سخت ن  ادیز

 

 گفتم ؛ ینبود م یدیندارم اگه واقعا ام یمن عادت به دلدار دیکن باور

 ... دیکمکش کن دیهست فقط با یدیام اما

 

 گرفتم .... شی حال و سر در گم راه اتاق حسام رو در پ ی دکتر ب  یاز حرفها بعد

 

نشست و غرق در فکر ناگهان  راهم بطرف   یدکتر تازه داشت تو روح و جسمم م یذره حرفها ذره
 کج شد . مارستانیب  اطیح

 

 کردم .  یخلوت م یبا خودم کم  دیبا

 لرزه بر وجودم انداخت .  مارستانیب  اطیسرد ح یهوا

 

 

 سرد نشستم و دوباره مرور کردم ... کمتی ن یبرو  ریو دلگ  تنها

 

**** 
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 سال بعد .... دو

 

 .....  ختی ر نیوحشتناک شکست و بزم  ییاتاق با صدا ی پنجره

 سمت اتاق ....  دمیگذاشتم و دو زی م یو دستپاچه در قابلمه رو که تو دستم بود برو هول

 .  دمیآخر رس  یبه پله  یک  دمینفهم

 اومد !!!! یشکستن م یصدا هنوزم

 

ها گره خورد   لهیبود سقوط کنم دستم به م کیکرد و نزد  ریپله گ یپام به لبه  ادمی لحظه از سرعت ز هی
 خودم رو نگه داشتم ....  یو به سخت

 

 تو سالن باعث شد از شکستن دست برداره .... دیچ یکه ناخود آگاه از ترس افتادنم  پ ادمیفر یصدا

 شد و .....   سکوت

 

 ...... ادیگذاشتم و خم شدم تا نفسم باال ب نهیبه س دست

 

 نه ؟؟؟؟ ایخوبم   نهیبه خودش زحمت نداد در رو باز کنه بب یکردم حت  نگاه

 

 ها نشستم.... لهیکنار م یصندل  ن یاول یو رو دمیرو باال کش خودم
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 !!! دیرزل  یتنم م تموم

 به در دوختم... چشم

  

 افسوس ...... ی و در رو باز کنه ول ادیدلش به رحم ب  دیشا تا

 

 کرد.  یم ییپله بروش خودنما یلبه  زیت یپامو نگاه کردم، جا  مچ

 رد قرمزش رو ماساژ دادم . یرو  یبا دست کم 

 

 

 نفس گرفتن نبود!!! وقت

  

 .  دمیکش  نییرو پا رهیجا بلند شدم و بطرف در اتاق براه افتادم و دستگ از

 

 چقدر تقال کردم در باز نشد که نشد....  هر

  

 آروم صدا زدم ....   یترس و نگران با

 !!! حسام؟؟

 جان ....   حسام

 ؟؟؟ یچرا در رو قفل کرد زمیعز
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 حالت خوبه ؟؟؟؟ نمیخوام بب  یو در رو باز کن م  ایب

 !!! ی کن ینگرانم م یدار

 بود و سکوت..    سکوت

  

 کردم و دوباره صداش زدم ...  کشی تقه بدر زدم و صورتم رو نزد چند

 ....  دیزنه جون خورش  یدلم شور م ید یجوابمو نم  زمی عز حسام

 

 بود   دهیفا یب

 

 کرد   یرو باز نم در

 !!! دیبذهنم رس  یلحظه فکر هی

 بردارم   یواریپانسمان رو از تو کمد د لیخوام وسا یشده م  یپام زخم  زمیجان عز  حسام

 

 ..... ....یکن جون خور.ش  بازش

 در باز شد و حرفم نصفه کاره موند  و

 

 و اخم آلودش بروم ثابت موند  شونیپر ی چهره

 رو رهاکرد و بطرف تخت رفت ونشست ....  رهیدستگ

 



 د ینبض راه خورش

1659 
 

 انداخت.  ر یر بزگذاشت و س  یشون یپ  یبرو دستهاشو

 چند قدم با ترس بطرف اتاق قدم برداشتم .... 

 موند . رهی خ  شهیو پر از خرده ش ختهیاتاق خواب بهم ر ینگاهم برو و

 

که تازه صبح   ییو خوشبو یعیطب  یاتاق رو خرد کرده بود و گلها یگوشه  ستالیبزرگ کر یگلدونها
 افتاده بودند .  نیزم یاش تو اتاق گذاشته بودم برو هیروح ضیتعو  یبودم و برا دهیخر

 

بود  دهیپرده اتاق رو در هم نورد  یخرد شده بود و باد خنک بهار مهی پنجره که ن شهیش  یبرو نگاهم
 ثابت موند ... 

 

 نگاهش کردم   دوباره

 داد. یفشار م  شیها قهی شق یبا سر انگشتانش برو مرتب

 

 

 اتاق مهم نبود !!! 

 مهم نبودم !!! من

 دوخت  یو زمان رو بهم م ن یزم  یقرار و عصب  یمهم بود که ب  زمیعز

 

 .تخت نشستم یپاهامو فراموش کردم و کنارش لبه  درد
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داد رفت و آروم دم گوشش   یرو فشار م  شیها قهیرحمانه شق   یمچ دستش که ب یو دستم برو 
 گفتم:  

 .... شهیپردن و گوش دادن بهش عادتت مدل س  شهیآغاز م یوقت قصه

 

 یاما اون خم به ابروها یو رو کن  ری براش ز تویتموم زندگ ییخوا یم شهیشروع م یوقت قصه
 ....  ادیخوشگلش ن 

 

 

 فروکش کنه   تشیعصبان دیکه شا دمیجلو رفت و پشت دستش رو بوس  سرم

 :  گفتمآروم 

 ؟؟؟ هیقصه چ یدون یم

 پسر عمو !!! هیعاشق ی قصه

 !!! زم یعز هیدلدادگ ی قصه

 که شروع کرد و از اول خوند   اون

 بودم .... من

 که خواست ادامه بده من بودم.... اون

  

قصه رو تموم   انیبدور سر شونه اش حلقه شد و خودم رو بهش چسبوندم و گفتم و اون که پا دستم
 کنه بازم منم   یم

 رم ...  ی عاشق که از رو نم  منه



 د ینبض راه خورش

1661 
 

 

 اش گذاشتم و گفتم   یشون یپ یرو برو سرم

 سال  یس

 گم  یساله دارم قصه م یس

 رحم .... یساله قصه گو شدم ب یس

 

 سمتم .... دیدستم حالش رو عوض کرد دستش رها شد و چرخ یگرما

 

 !!! دیچرخ تش یصورت پر از جذاب یبرو لبخندم

 بود . میبعد از سالها همون مرد جذاب زندگ  هنوزم

 

 

 صورتش نوازش وار حرکت کرد و گفتم :  یبرو دستم

 ....یم یحرف اول و آخر زندگ اهتیس یتوو... اون چشمها هنوزم

 که نخونده از برم پسر عمو ....  یحرف 

 ترسوند !!! ینگاهش دلم رو م  رنگ

 

 مچ دستم محکم نگه داشت.  یرو  برو دستش

 وشحال بودم  دلم خ تو
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 کنار حسامم باشم از نگاهش بترسم ... شهیم مگه

 

 دستش دلم رو لرزوند....   فشار

 لبهام بود ... یسرخش برو نگاه

 

 تمومش کنه  دیدرد چشم بستم تا شا با

 کمکم کن !!! ایخدا

 گوشم گفت:   کیرو جلو و جلو تر آورد و نزد  سرش

 !!! یخونه نباش شمیم  داریب ینگفتم وقت مگه

 ...  هوووووم

 فشار داد ... شتریب و

 

 بهم دوختم تا دردم کمتر بشه .  لبهامو

 داد: ادامه

 ... یزاریباال سرم م  یخر  یبرام گل م یر یگم ساکت رو جمع کن و برو تو م یبهت م من

 

 

 .... ی کن  یعاشقانه م یدم گوشم نجوا ییایشون م شکنمیزنم م یم من
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 شدت درد التماس وار نگاهش کردم و گفتم  از

 جان نکن تو رو خدا مچ دستم شکست .  حسام

 

 گرفته بخدا....  دردم

 

 دستم رو رها کرد و  مچ

 تو انگشتان مردونه اش نگه داشت و بشدت تکونم داد....  بازوهامو

 گرفته ؟؟؟  دردت

 مگه نگفتم برو نمون .... ی چرا کنارم موند خوب

 ؟؟؟!!! دیتوام خورش با

 سلول به سلول بدنم رو لرزوند .... ادشیفر

 کردند . سیسر خوردند و صورتم رو خ میاشکها

 

معرفت   ی ب  یرو بشکن دیخورش  ی بازو  ییخوا یکه ملتمس گفتم م دادیمحکم بازومو فشار م اونقدر
 ؟؟؟

 !!! هان

 

 بلند تر شد !!!  ادشیفر

 ....  نمیدونه از لباسهاتو تو کمد نب  هی یشدم حت داریب یخوابم  وقت  ی!!!! نگفتم محقته
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 چمدونت رو ببند و برو ... نگفتم

 زد که گفتم:    ینگاهش با خشم تو صورتم دو دوم 

 ؟؟؟!!! بشکن

 کن...  نابودم

 که اعتراض کنه ... هیک اصال

 تو تموم کنم .... یبود که تو دستها  نیا رمیتقد دی رم ،اصال شا  ینم  من

 

 اش گذاشتم و گفتم : نهیس  یآورد لجوجانه برو یبازوهام م  یکه برو یسرم رو با شدت درد  و

 تونم احمق بفهم !!! ینم

 ...  بفهم

 تونم برم   ینم

 حاال....   اونم

 !!! امیدن یکه شد حاال

 

   ؟؟؟؟یکن رونمیافتاده که ب ادتی تازه

 زدم ... ادیمنو از خودش جدا کنه که فر خواست

 شه منم بزن....   یخنک م   ،اگه دلت بزن

 کنه .... یرهات نم دیخورش 

 تخت و از جا بلند شد و گفت   یداد و ناگهان بازومو رها کرد و هلم داد برو رون یشو ب  یعصب   نفس
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 رفتم ..... یانصاف جا ندارم وگرنه  خودم م  یب خوب

 خونه برام مونده ... نیهم

 

 رفتم  یداشتم خودم م  جا

 ....  یکن مونمی اون نگاهت نخواه که دوباره پش با

 رنگ غرق بشم ... یعسل یخوام تو اون دوتا گو ینم

 !!! یسوزوند مویبه تو اون نگاهت، که زندگ لعنت

 دست از سرم بردار!!!  گهید برو

   یصاحبش هست  ییبخوا  یو هر چ  یکه هر جا اراده کن تو

 کن و برو .....  ولم

 

 زدم ... ادیکرد ماساژ دادم و با بغض فر   یبازوهام ذوق ذوق م یانگشتان قدرتمندش رو که برو یجا

 توعه !!! شی من پ یجا

 .... احمق

 .... یتا از شرم خالص ش یبنامم زد یخوام که رفت یثروتت رو نم  من

 

 خوام .  یمهربونت رو م  شهیاون نگاه هم من

 

 کنه...  یکمون م  نیرنگ امویدن حسام عاشق که با حرفها و درد دلهاش اون
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    برگشت

 و درشتش پنهون کرده بود   اهیچشمان س یکه گوشه  ینفرت  با

 کرد و گفت :  نگاهم

 نداره !!! وجود

 !!! ستین یعشق چیه گهید نویا بفهم

 ....  ستی ن  یکمون نیرنگ چیه

 دلبرانه تموم شد .  یحرفها گهید

 

 ...  نویا بفهم

 

 خوامت ...  ینم گهید دیرو ببند و برو خورش   چمدونت

 از جونم ... ییخوا یم یچ گهیو حقوقت رو هم که دادم د حق

 !!! دمیکش  غیج

 خوام نامرد خودت !!!!  یرو م  خودت

 وقت  .... چیوجود نداره ه گهیرو با تاسف تکون داد و گفت د  سرش

 

 رو با تاسف تکون دادم و گفتم :  سرم

 ..... یگ یدروغ م  ی!!!!!به تموم مقدسات که تو دار یگ  یدروغ م یدار
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 االنشم دلت برام تنگه حاضرم قسم بخورم  نیهم

 

 مشت شد  دستش

 موند که ناگهان بطرف در کمد رفت و .... رهیدونم به کجا خ  یبود و نگاهش نم  ستادهیبه من ا پشت

 

  ختیو ر دی و آشفته از کمد کش  ختهیو بدون توجه به من لباسهاشو بهم ر دیکش رونیرو ب   چمدونش
 تو چمدون......

  یاش  برو خته یبهم ر یلباسها یو بطرف گاوصندوقش رفت و مدارکش رو برداشت و اونها رو هم  رو 
 کردم یگاهش ملباسها پرتاب کرد ومن با ترس ن

 

 هان ؟؟؟؟  یکن ی چکار م  یزدم دار داد

 

 بخدا !!!! یزارم بر یرفتم که بدون توجه به حرفم مشغول گشتن تو کشو ها بود گفتم نم  بطرفش

چمدون رو گرفت و بطرف   یکرد و دسته  ضیجا بلند شد وبدون توجه به التماسهام لباسش رو تعو از
 شد   ریپله ها سراز

 

  دمیدو

 . زدی قلبم بود بشدت تند م یبرو دستم

پاهات له   ری اول منو ز دیراهش رو سد کردم و گفتم با ع یحرکت سر هیبا  دیکه رس یدر ورود یجلو 
 ؟؟؟ ید یفهم یو بعد بر یکن
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 کرد .  ینگاهم م ساکت

 

  مویدم زندگ یبار اجازه نم نینه ....حسام توکل ا  گهی بار د نیتکون دادم و گفتم ا هیرو با گر دستم
 ..  یبد یباز

 !!! یکرد بدبختم

 ... موی زندگ

 ... یساخت  ایخودت دن لیو دوباره برام به م یپاهات له کرد ر یز آرزوهامو

 .... یدستهام بمون  ریاس شهی بزار هم دیخورش  یگفت

تو   یحت  ستیتو باهام رو راست ن  یاندازه  زیچ چیکس و ه چیداشتم ه مانیشدم چون ا  میتسل منم
 عالقه و محبت ... 

 

 نو یبفهم ا مییمن و تو ما یزارم بر ینم

 

 تموم تنم رو لرزوند...    ادشیفر

زد و دستش   نینامنظمش دوباره شروع شد و پشت بندش زانو بزم ینفسها  یوصدا  یبرم لعنت  بزار
 پارکت سرد چنگ شد. یبرو

  

 کجاست حسام ؟؟؟؟ ژنتیزدم کپسول اکس ادیو فر دی وحشت زده نگاهم بدور اتاق چرخ  دنشید با
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**** 

 

 

 

 

.. 

 تاک ساعت .... کیت

 کند اما منظم  ینفسها یصدا

 

 !!! میصدا یهق ب هق

 کمرنگ آباژور ...  نور

 

 از اشک !!! سی داغ من خ یگونه  و

 

 نشستم .  نیزم ی کاناپه رو یپا کنارش

 

 

 کشه و چشم بسته ... ینفس م آروم
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 صورتش رو لمس کنم   یندارم حت اجازه

 

 حمله بهش دست داد.  دوباره

 

 خودش مرد و زنده شد و هم منو جون به سر کرد.  هم

 

 کرد و التماس ..... یم هیگر

  کشی تار یایبرم  از دن  که

 شه !!! یجونم چطور تنهاش بگذارم چطور بدون اون ادامه بدم نم خدا

 تونم ....  ینم

 شه !!!!  یکه نم بخدا

 

 بودم به گردش در اومد.  دهیسال توش زحمت کش انیکه سال  یبه خونه و زندگ نمیغمگ نگاه

  

 رو فرو دادم   نمیسنگ بغض

 خشک شده ام رو با درد به دندان گرفتم !!!! یلبها و

 .... یا جون که هوامو دارخد ممنون

 

 بود  .  اهیاز اولش س دیطالع خورش ستیکس ن چیه ری تقص اصال
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   ستی مقصر ن  یگرنه کس و

 و تار شد .  رهی کجا که پا گذاشتم روزگارم ت هر

 

 پناه چنگ زدم دستم رو پس زد .....  هی یکه دست به سو  هرکجا

 

 بود .  نیمن هم هم  یماجرا انی!!!! پاخب

 

 که قسمتم بود ییتنها دیشا و

 

 صورتش گذاشتم .  یرو برو ژنیدارو خورد و حالش جا اومد ماسک اکس نکهیاز ا بعد

 حال نگاهم کرد .   یو ب  دیکاناپه دراز کش یبرو

 

 افسوس ....  یساده دل گفتم ؛حتما دلش نرم شده.... ول  منه

 !!!! یباش   نجایا نمیشدم نب  داریب  دیرو گرفت و گفت خورش  دستم

 کردم به اون دو چشم به خون نشسته ... نگاهش

 !!!  ی ذات یرحم  یاون ب به

 کنه !!! یم رونمیچقدر راحت داره ب ایخدا آخ

 ....نهی ب ینگران حالش هستم و اون آرامش رو در رفتن من م من
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 زود تر برگردم کنارت   دیبا دی جونم ممنون که اونقدر کنارت راحتم شا خدا

 !!!! دیشا

 

 جونش دوخته شد . یب ینگاهم به چهره   دوباره

 

 براش سم بود ... استرس

 من...  و

 براش آسون تر باشه. یواقعا بدون من زندگ دیجونش شا ینوا شده بودم بال یب منه

 

 نکن دلم !!!  هیگر

 نکن، وقت رفتن بخند .  یقرار یب

 بر   دلش جاودانه بمونه......و  ن یری تلخ و ش ی با رفتنت هزاران خاطره دیشا

 اون عشق مجنون وار بشه ... نیگزینفرت جا یاگه بمون  دیشا

 

 رشته بافته شده..... کیدو سر عشق و نفرت به  نکهینه ا مگه

 

  

   رهیگ یعشق رو م  نیُحرم آتش  یداغ یزود جا  یلینگاه سرد خ نکهینه ا مگه

 ...  برو
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   دیخورش  برو

 برو....  یحرمت دار تا

 

 

 برو ...  یتا نشکست  

 

 روحم .... یو ب  سرد

 مسافر راه نامعلومم !!!! من

 نشستم به انتظار معجزه !!! ی زندگ یآخر جاده  من

 

 خواب راحتش رو بشکنم، از جا بلند شدم و............ نکهیصدا بدون ا  یو ب  آروم

 

 کار دارم خدا جونم !!! چقدر

 

 ها دارم بعد رفتن.  یقرار یب چقدر

 

  

 خواد براش غذا درست کنه ؟؟؟  یم یک

 !!! داروهاش
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 داروهاشو سر وقت بخوره؟؟؟  ارهیب  ادشی  یخدا جون حسامم حواس پرته ک یوا

 

خش دارش گوش بده  ینفسها یو به صدا  نهیشب بش یها مهی ن وقت خواب ساعت کوک کنه که یک
 ....  ایدن  یقیموس  نیو همون براش بشه دلنواز تر

 

 کنه  ی لختش رو وقت خواب نوازش م  یموها یک

 

 .....؟؟؟  ی....ک یک

 

 راه پله و آشپز خونه متوقف شد . ونیو سر در گم راهم م جیگ

 

 پشت دست اشکهامو پاک کردم و وارد شدم ... با

 سوپ رو که جا افتاده بود خاموش کردم .  یشعله  ریز

 

 نشستم  زی دارو هاشو برداشتم و پشت م سبد

 و کاغذ و قلم ..... چسب

 هر ورق دارو ساعتش رو نوشتم .  یرو

 

 ...... بارهیسخته اما همونطور چشمانم م باورش
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 حال نوشتنم !!! در

 

 اند   یقرار امشب بارون  ی دو چشم ب نیا چقدر

 .... چقدر

 

 گذاشتم  یپشت اطی بند ح  یخارج کردم و مرتب رو نی از ماش لباسهاشو

 چسب و کاغذ و قلم  بازم

 ...  خچالی در  یبرو یا نوشته

 از رو بند .... یباشه لباسها رو بردار ادتیجان   حسام

  یبدنره گلهامو آب   ادتی حسامم

 .....و

   خودم

 

 

 

 بار آخر آب دادم .  ینوام رو برا یب  یگلدونها

 رو خاموش کردم و بطرف اتاقم براه افتادم  برق

 

 سفرم رو بستم  چمدون
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 رفتن نداره یبرا  ییمسافر امشب پا نیا چقدر

 

 نمونه   ادگاریبه  دیاز خورش یزیووته اتاقم رو خوب گشتم که چ سر

 حسام رو آزرده خاطر نکنه!!!! یبره و خاطراتش دل شکسته  دیبا اون

 

 ...  عکسها

   دیخورش ینوشته ها دست

 ... مدارکم

 همه  همه

 لب زمزمه کردم . ری ز انیگر

 

 معرفت!!!  یحسام ب آخ

  

 نخواهم گذاشت ادگاریبه  ت یبرا چیه

 !!!! چیه

 

سرد   یایپشت پنجره اش دن  یروز  که یسمت در اتاق  دیپله گذاشتم و نگاه آخرم چرخ یبرو  بارسفر
 کردم . یرو تماشا م رونیب

 



 د ینبض راه خورش

1677 
 

 سر سرا ..... نیاتاق و ا نیا حاال

 

   نیسردتر

 بود. دهی رهگذر که وقت رفتنش رس ،یا گانهیرو داشت و من ب  ایدن یسرما

 

 ..دانه شمردم  دانه

 پله بود !!!! ستیب

 تلخ زدم ...  یلبخند

 

 پله ها قدمگاهم بود تا بحال وقت نکرده بودم بشمرم ....  نیا سالها

 

سر در   یشمردن قدمها  یبرا یآدمم حت  نیو دلمرده تر نیتر نیو غمگ  نیکار تر  یاز امروز من  ب اما
 ... ابونیخ  یرو  ادهیپ  یگمم برو

 

 .... می انداخته بود یبار دست جمع   نیکه آخر یسمت عکس دیچرخ نگاهم

 !!! یو عل ایلع یآفتاب سوخته  یو چهره ها ایدر کنار

   دیخند یحسامم که محکم از پشت سر بغلم گرفته بود و م و

 نه   یکی نیا نه

 بمونه .... دیبا
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 بمونه    دیبا نیهم

 من   ادیب   ادشی حسام   دیشا تا

  دیکش ی بودم که م یچقدر تموم نفس  دیخورش  منه

 

 زمزمه کردم  انیلب گر ریز

 روم و جانان بماند.... یم من

 

 .  دمیسرش رس  یآروم برداشتم و باال یها قدم

 

 خواب باشه !!!  جیگ شدیباعث م شهیداروها هم ریتاث

 گذاشتم. نیرو زم چمدونم

  

 نظرم رد شد . یاز جلو یلم یمثل ف نمیریتلخ و ش  یلحظه تموم زندگ  هی

 

 !!! طنت ی و ش  دیخورش 

 هر روزه ..... یکوبی و رقص و پا دیخورش 

 .....  ریکو یو  لب پشت بوم و ستاره ها  دیخورش 

 

 ....  یاون بام بلند که تو در آغوشم گرفت لب
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 و جوان .... یزمان که تخس بود همون

 

 

 کردم   یزمان فکرش رو هم نم اون

 لرزان بشه تموم نفس شبانه و روزانه ام ........ یدو چشم بسته  نیا

 کرد .. رونمی اش ب یاز زندگ اهیامروز اون چشمان س و

 

 **دیرا بوس  شیشون یشدم پ خم

 

 حافظ بخاطر خودت !!!!!! خدا

 .... یخاطرم  که

 

 ها   یلعنت دیکنار زدم نبار تی سمج رو با عصبان یاشکها و

   دینبار

 

  دیهست دمیمزاحم د شما

 ....  نمشی بار آخر خوب بب یبرا دیبگذار
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 گذاشتم . یادداشتی شیکتاب برداشتم و برا چند

 

 تو برد.  یریکتاب مش دیخورش  حسام

 

 

و از   یخوند  یکه تو چه خوب م ارهی ب ادی کنه، ب یلب زمزمه م ری اش رو ز ییکه هر وقت کلمات جادو 
 اشعار رو ....  نیا فی لط یچشمه  یبر بود

  یری رو بکار بگ  رتینظ  یب یوام هر روز  اون حافظه خ  یچون م برمیم

 مبادا!!!!! تا

 .... یبسپر یرو بدست فراموش  دیناکرده خورش یخدا

 بخونم نفسم....  ادتی که ب برمیم

 

 آخر به اطرافم انداختم و راهم رو   ینگاه

 دم یکش رون ی در  خروج ب بطرف

 

 ام رو از جا کند . یسرکش روسر یسرد بهار باد

 

 اومد و من رو با خودش برد.  یبعد عل  یقیدقا 
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 روز مهمان دخترم شدم .  چند

 

 در دل خاطراتش رو ضبط کردم.  ییتنها یروزها  یو برا دمید ریدخترشون رو دل س  ارایت

  

 کرده بود.  ایمقدمات سفرم رو مه یعل

 

 بمونم    یپدر عل یخونه  ادیتونستم ز ینم

 .  دمیکش  یبزرگ بود اما خجالت م   اریبس  خونه  نکهیا با

 

 بود و غرورش ..... دیخورش 

 

 

 کرد  یرو م  شی زد و  کارها یرفت و به پدرش سر م یروزها م  ایلع

 آورد  یخبر م  برام

 کردم    یم سفارش

 جان خونه رو حتما مرتب کن   ایلع

 بزار   خچالیتازه تو  یغذا

 ره بخره .... ی...... تنبله نم شهیتموم م یکن دینره داروهاشو تجد ادتی
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 .. ده یهم نکنم انجام م یآور ادیکارها رو اگه  نیا یدونستم همه  یم

 

 قرارم طاقت نداشت .  یخوب چه کنم؟؟؟ دل ب اما

 

 

 

 کردم که   برگردند کنار حسام ....  یرو راض  ی عل  لیو دل هیهزار آ با

 

ما   یکرده بود با حالت قهر از خونه  یتند یبه عل  یکه حسامم بخاطر حمالت عصب یبار نیاز آخر بعد
 رفتند  

   ستیجان دست خودش ن  یعل گفتم

 به من ببخش   تو

 مهربون داره قبول کرد  یقلب  یدونستم عل  یوم

 

 

 شد و من خوشحال!!! یراض  بالخره

 

 قرار شد .  یدختر کوچکش هم ب یکه حت  ختیاونقدر اشک ر ایرفتم لع  روز
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 کرد .  یم  یقرار یده ماهه اش تو بغلم ب دختر

 ازش برام شده بود  عذاب !!! یبود و دور امیکه تموم دن  اون

 کرد   شهیخب چه م اما

 بوده !! نیسرنوشتم ا حتما

 

   ارهی کردم که طاقت ب خواهش

 دونست بد جور شکستم  یم ایلع

 ..... دهیدونست که وقت رفتنم رس یم

 

 دردناک زمزمه کردم .  یلب با بغض ری بر فراز آسمون بودم ناخود آگاه ز یوقت

 

 باز از آن کوچه گذشتم ......  یتو مهتاب شب یب

 بدنبال تو گشتم....  رهیتن چشم شدم خ  همه

 

 که بودم .... وانهیشد از جام وجودم.... شدم آن عاشق د زی تو لبر دارید شوق

 

 

 .....و
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 بعد از سالها چشم شد و تا ابد بدنبال تو گشت !!!!! دیخورش 

 

** 

 

 

 ....  ایلع

 

 رو پشت سرم بستم و قفل کردم .  در

 

 

 بلند کرد و گفت ؛  نیسر از صندوق ماش یدوشم بود ،که عل یرو فمیک

 رفت ....  ادتی  ارای ت ی شهیش یخانم 

 

 

 شدم .  رهی کردم و دست به کمر بهش خ یاخم

 

 .... ایخسته ام کرد  یعل یوا
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 تازه در رو قفل کرده بودم بابا !!!!! ید یدستور م یه یسادیاونجا وا نهی دست بس خودت

 

 و در صندوق رو بست و گفت:  دیخند

 تنبل خانم !!! ارمیم  رمیخودم م نیخوب تو برو  بش 

 

 خونه رو تو هوا براش به رقص در آوردم ....   دیاومد، کل یکردم و همونطور که به سمت من م  یا خنده

 

 و گفت :  دیرو تو هوا کش لپم

 !!! یکارو درست انجام نداد هی آخرش

 

 .... دمیچرخ  نیبراش کردم و به طرف ماش  یزبون دراز هی

 

 بود   یجلو افتاد  که خال  یبه صندل چشمم

 

 

 ارایلم داده بود و با ت  یصندل یکه  خندون برو  دمیبه طرف عقب بابا رو د دی همزمان با اون چرخ و
 کرد .  یم یباز

 

 عقب رو باز کردم و گفتم :  در
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   نیجون قربونت برم تو برو جلو بش   بابا

 کنه...  یم  یطونیوروجک ش  نیرو هم بده به من، ا  ارایت

  

 و گفت:   دیصورتم پاش  یخندون و شادش رو برو نگاه

 جا راحتم!!!   نیان همج  ایلع نه

 کنم .  یخوام تا خود مقصد با عروسکم باز  یم تازه

 

 ... دیخند ی زد و م یصورت بابا م  یانگشتان کوچکش رو ؛رو ارایت

  

 کردم و گفتم :  یاخم

 نکن بچه ... یزن  یصورت بابامو م ارای..... تیاو

 

   ؟؟؟یدختر جون چکار به کار ما دار نیو گفت برو سر جات بش دی در رو از دستم کش بابا

 شو بزنه  ییدوست داره بابا گرمیج اصال

 کنه ...  یم خوب

 

رو مهمون صورتش   یبعد در رو بست و من خنده کنان به صورت ماهش که چند وقت بود شاد و
 شدم . رهیکرده بود خ 
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. 

 داد  یگلوشو قلقلک م  ری بابا ز یبه هوا رفت وقت  ارایت یوخنده  غی ج یصدا

 از جا پروندم .... یعل یتو چشماشون بود که صدا  یبه شاد حواسم

 

 ؟؟؟؟یکن یخواد که باحسرت نگاهشون م یدلت قلقلک م زمیعز هیچ

 

 

 دم.....    یخانم خودم قلقلکت م  حسود

 بعد کمرم رو تو دستش گرفت و قلقلک داد . و

 

 کنم . یم یشتم و گفتم معلومه حسود رو نگه دا دستش

 

 

 کنه.....  یمنو لوس نم گهید دهیوروجک بابامو ازم دزد نیا

 رو دوس داره .... ارایهمش ت ره ی قدبون صدقه ام نم 

 داد گفت:  یرو دستم م ارایت  ریش ی شهیو همونطور که ش دیخند

 .... کنمی بشم خودم لوست م قربونت

 

 گفت:   نیدستشو بلند کرد که بغلم کنه و در همون ح بعد
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 خرم .... یساعت نازتو م  هیاالن خودم  ای ب اصال

 شد   ریگرفتم و گفتم لوس نشو دکتر جون  برو سوار شو د شگونیخنده بازوشو ن  با

 

 گردش بود !!! یهوا هوا

 چه خوشحالم !! امروز

 

 .......یشده بس دوست داشتن میانداز زندگ نیطن  ییصدا

 

 

 کنه ..... یام رو زنده م یکه تموم خاطرات کودک 

 آورده !!!  ادیها همون محبتها رو دوباره  به  یهمون باز بابا

 ...  رهینبود که موهامو نوازش نکنه تا خوابم بگ   یشب

 کامل بود.  امی کنارش بودم دن یوقت

  

 اومد   یبه خونه م ریکه د ییشبها یوقت

 برد  یخوابم م  یسخت به

 بودم .  میزندگ  یتاب اسطوره  یمامان من ب  یبه جا و
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 نگاه عاشقانه حاال ..... همون

 آغوش مهربون   همون

منظم و آروم شده بود و در جسم   ارای ت یها یها و دلبر طنتی نامنظم که به لطف ش ینفسها همون
 بود .... ده یبابا   روح تازه    دم

 

 ... میسر خوش گذروند ارایبابا و ت یدست و شاد یرو با صدا ایراه تا لب در ری مس تموم

 

 کرد  یم یو شاد  دیرقص یبابا م  یپاها  یبرو ارایشاد گذاشته بود و ت  یآهنگ یعل

 با ذوق صورتشو تو   بابا

 د یبوس یپنهون کرده بود و مرتب پشت دستهاشو م  ارای ت یدم خرگوش  یموها

 

 سرد بود ... مهیو ن  یبود اما هوا هنوزم آفتاب  زیی پا  لیاوا نکهیا با

 

 . مینکن ری گ ایلب در ادی ز میگرفت میتصم

 

 شد. ادهی پ نیکه از ماش   بابا

 . ستادیکرد و مرتب ا میشو تنظ  یآفتاب نکیو ع یریحص کاله

  

 و گفتم :  دمیخند
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 .... یهم جنتلمن  ایعاشقتم که با لباس در ادی بهت م  یادیبابا ز یوا

 متواضع جوابم رو نداد . شهیزد و مثل هم یکش دار لبخند

 

   

 رو تو دستش گرفت و گفت   ارایت یدستها

 گردش عاشقانه .... میر یم میدار گهیما د خوب

 کرد و گفت    ارا یو رو به ت  میش یناهار مزاحم م یبرا بعدش

 ... میبر گهیمامان بابا بفرست که د یبوس برا  هی  یجون   بابا

 

تکون داد و تو  یدست یسرش با شاد یرو یجوجه ا یکوتاه و گلسر ها  ییموی با اون لباس ل دخترکم
 هوا بوسمون کردو 

 بابا بزرگش رفت ...... همراه

 

 خنده کنان نگاهشون کرد و گفت   یعل

 برنش ....  یم انیدختر بزرگ کن م ایب

 ا

 

 ........یمسخره وار گفت هع یبا حالت بعد

 !!!! یچیبه ه  یچی همه تالش ه نیهمه زحمت ا نیا
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 ام گرفته بود   خنده

 تو دستم بود آروم زدم تو سرش و گفتم   کی ن کیسبد پ  سر

 !!!؟؟ یاون موقع  خوب بود االن ناراحت  یخودت چرا دختر مردم رو مال خودت کرد یگ  یم راست

 .....  برهیوبا  خودش م ادی م یکیبزرگ شده و    یتا چشم بهم بزن یفکر کرد یچ

 

 .... یکرد و گفت؛ بره به سالمت میسمت من و دستم رو محکم گرفت و تو بغلش قا برگشت

 

 و چشم بست.  دیرو دارم و پشت دستم رو بوس  امیبشه، من لع  خوشبخت

  

 زبون باز !!! یو گفتم ا  دمیرو کش  لپش

 

 کار دارم.  یرو ول کن کل دستم

  

 

  ساالد خوشمزه درست کنم هیبراتون  خوامیم

 کنم   یجا بلند شد و گفت منم کمکت م از

 ناهار ....  یو گفتم تو قابلمه غذا رو  ....رو شعله بزار االنه که برگردن برا  دمیخند

 

  میهر دو مشغول آماده کردن سفره شد و
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 هم به ما ملحق شدند .  ارای نگذشته بود که بابا و ت یساعت

 که بابا براش  یبا آهنگ ارایت یو رقص دوباره  ی خنده  شوخ یاز خوردن ناهار و کل بعد

 کرد    یم ییهمُسرا

   میرسوند انیو تنقالت  گردش شاد رو به پا  وهیخوردن م با

 شده بود   سرد

  میرو با لرز دورم گرفتم و گفتم بهتره برگرد  دستم

 هوا سرد شده  گهید

   یکه بره آب باز دیکوب ی و شادش پا م نی شاد با اون لبخند نمک  ارایت

 قانع نشد   میکرد یچقدر سع هر

 خونه   میبر گهیگرده م ی سرده برم  نهیک انگشتانش به آب بخوره ببنو  کمیبرمش  یگفت من م  یعل

  و

 

  

 پاهاشو تو آب بگذاره و زود برگردند ....  کمیباال زد و کمکش کرد که   یشلوارش   رو کم 

 

 رفت    یم یرو به سرد هوا

 و فنجون رو بطرفش گرفتم  ختمیر شهیدو آت یچا  هیخودم و بابا  یبرا

 

 مونده بود ... رهی به افق خ نگاهش
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 و خوشرنگ که داشت آروم آروم   ینارنج دیخورش 

 رفت .   یم نییپا

 

 گذره!!! ی داره االن به حالش چه م دمیکه دلم رو سوزوند و فهم قیعم  ینگاه

 

 گفتم  آروم

 !!!! بابا

 سر جا اومد   حواسش

 برگشت سمت من .... و

 درون داشت .  یخبر از غوغاچشمانش  نم

 

 شد ...  یکه تا ابد خاموش نم  یآتش

 

 کرد...   یکه هرگز فرو کش نم یعطش

 

 کنه.. یگرمت م زمی عز  ریزدم و گفتم بگ یزورک  یلبخند

  

 که افتاد از دستم گرفت و   یبه فنجون چا  نگاهش
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 تو جاش جابه جا شد و ... یو کم  دیکش یآه

 

   اوردمیطاقت ن گهید

 آروم گفتم  ری بز سر

 بخدا   هیبد  هیتنب

 حرفم برگشت و تو صورتم نگاه کرد   با

 دادم  ادامه

 عذابه   ستین  هیتنب

 مامان  یخودت و هم برا یبرا هم

 

 نگفت.....  یزیانداخت و چ  ری بز سر

 زنه.  ی.....پر پر م دشیخورش دنید ی دونستم داره برا یم 

 کرد .  یدونست که دلش آرام نداشت و پنهونش م یخدا م 

 

 زبونش حرف بکشم که چرا ؟؟؟  ریکرده بودم از ز یسع  بارها

 !!! دمیهرگز نفهم  و

 داد . یسرد نیمامان .....جاشو به ا دنیاز ند یقرار یکه چرا اون همه عشق و ب دمینفهم

 آورد .  یلب نم یبار هم اسم مامان رو برو   کی یحاال بعد از گذشتن چند ماه حت که
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 نداره ..... یراحت بشه مشکل الشیکه خ دیپرس یاوقات حالش رو ازم م یگاه فقط

 کردم   یصحبت م   یبا مامان تلفن یوقت

 هنوز زنده است .... دیگفت بهش بگو نترس!!!! خورش یم ضی غ با

 

 رش!!!!سر مزا  ییای ب نمرده

  

 از حرکات بابا رو آروم کنم . یقرار و عصب  ی کردم مامان ب یم یمن سع بعد

 

 

 غصه نخوره .... شتریگفتم که ب یمامان رو نم ی هرگز به بابا گله ها و

 دروغ چرا ؟؟؟  یول

 

 

 واقعا حق داشت که گله داشته باشه ... مامان

 عاشقانه   یهمه سال زندگ  نیبعد از ا اونم

 کرد   شیکه بابا ماه پ یبا کار اما

 کارش بجا گذاشت !!!! رتی ما رو بست و همه رو تو بهت  و ح دیام یدرها تموم
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خودش و   نیمحبت ب  ی رهی زنج  نیگرفت و آخر یاب یمامان سوء استفاده کرد و طالق غ بتیغ از
 مامان رو قطع کرد. 

 

  

 اش ، حق اعتراض نداشتم و ناچار به سکوت بودم. یماری کرد و بخاطر ب ی داشت نابودم م نیا 

 

 

  یدوخت حاال چطور آروم ،سرد و ب  یو زمان رو بهم م نی زم دشیخورش یکه برا یمرد دمینفهم هرگز
 روند !!!!؟؟؟ شی روح  اونو از خودش، از خونه و زندگ

 

رو بسته بود  فرو   شیآشکارا  رو که راه گلو یبغض یشده بود وهر  از گاه رهی خ ارایو ت  یعل  یباز به
 داد. یم

  

 گاه کرده بود گذاشتم و گفتم  هیتک   ریحص  یدستش که برو یرو برو دستم

 !!!!؟؟ بابا

 و نگاهم کرد.  برگشت

  

 

 گفتم   دهیبر دهیبر

 ....  میبا هم حرف بزن میتون  یم یدوست  داشته باش  اگه
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 !!!ییوقت خودت بخوا هر

 

 ماهت هست ...  یصدا دنیشن یآماده   شهیهم ای لع یدون یکه خوب م خودت

 

 شد .   رهیزد و تو صورتم خ یلبخند

 

 

 بگرده ...... گهید یخواست تو صورتم دنبال کس  یم انگار

 سمت من ... دیکش  ریحص یگذاشت خودش رو برو   نیرو زم   یخال فنجون

 و گفت ؛  دیموهامو بوس یبغلش جا شدم و رو  تو

 ؟؟،یازم بشنو ییخوا یم یچ

 ....   هوووووم

 ....  یدون یبرات بگم که خودت نم  یچ

 وار منو تو بغلش تکون داد و گفت ؛؛  ییبعد الال و

 خواستم که بشه نشد !!! هر

 و نشد !!! دیایچه خواستم ب هر

 چه خواستم بماند نشد !!! هر

 ....نشد و نشد .... و

 برات بگم ؟؟؟؟ گهید یچ
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 اش بود  نهیس یبرو سرم

 شدم و گفتم  رهی و تو چشماش خ بلند کردم  آروم

 کتابه حسام توکل.... هیبرام   اهتیس یچشما یحرف بزن   ستی ن یاج یاحت

 

 رو تکون داد و گفت    سرش

 !!!! یمیخاک گرفته و قد   یکتاب

 ... دهیوقته به سر رس   یلیاش خ یوقت صحاف  که

 نا خوانده !!! یتوکل کتاب حسام

 سر به مهر در دل داره اونم یراز

 کرد ..... یم ین یسنگ میزندگ یاش رو هیسا شهیکه هم  ینفر سوم یجا

 

 از جنس بخشش و گذشت.... یمرد

که بخرج داد از  یدل سرکش رو با اون جوانمرد نیا  یها یطلب ادهیها و ز ی خواه  ادهیکه تموم ز 
 برد .  نیب

 

 گرفتم !!! ادی من

   ریاون جوان محجوب و سر بز از

 اون  از
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 پاک .... دل

 

 و رفت.  دیبود  به من بخش شی بای شو که دخترک ز یتموم هست  یوقت

 

 

 باشه!!!  یبهتر  یتونه جا یم  ای که چقدر دن دمیفهم 

 جاشو تنگ کرده ..... یگری کردم د یمن فکر م و

 !!!! افسوس

 

 و منو محکم تر تو بغلش جا داد که گرمتر شدم و     دیرو بوس سرم

 ام گذاشت و گفت :  یشون یپ  یرو برو  سرش

 من چرا نبخشم !!! دیاون بخش  یوقت

 

 سمت من و خم شد و تو صورتم نگاه کرد و گفت :  برگشت

 !!! یبه مامان نگ یدیبگم قول م یزیچ هی

 

 گفتم قول ...... صورتش بلند کردم و  یزد و انگشت کوچکم رو برو  یبرق چشمم
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 انگشت کوچکش جوابم رو داد و گفت   با

 انتخاب کنه   دیکه با دهیخورش  نیا حاال

 زم یکردم عز  یکارو م نیدایبا من

 

 گفتن .... ینداشتم برا  چیه گرید

 کوفت.... یساحل م  ی نهیبود که بر س  ایقرار در یب  یموجها یصدا فقط

 !!! ایما به در یو نگاه هر دو 

 

قرارش سر   یدل ب یمامان برو یبرا یتاب تر از هر لحظه ا یحاال هم ب  نیدونستم که بابا هم  یم
 پوش گذاشته و داغ دلش رو فقط خودم خبر داشتم و بس !!!

 

 اون حال شاد رو نداشت ...  گهی وقت برگشتن د غروب

 

 ...  یباز یکنه برا بیداشت بابا رو ترغ یرفت و سع یم ن ییباال و پا  نیعقب ماش یصندل  یبرو  ارایت

 

 به استراحت داره .... ازی که بابا ن دمیفهم

 

 کردم تو بغلم بخوابونم.... یرو تو بغلم گرفتم و سع  ارایت

 !!! شدیمگه آروم م اما
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 گرفت .   یبابا رو م  یزد و مرتب بهونه  یو پا م  دست

 

 بابا بطرف جلو خم شد، و وروجک رو از  دستم گرفت و گفت :  

 !!!! شیبخوابون  یی خوا یرو...... به زور م من بچه   بده

 

 خوابه مگه نه؟؟؟؟ یبابا جون م شیخونه پ  میرفت

  

رو با قهر بهم فشار داد که مثال با من    کشی کوچ یکه صورت ماهش پر از اشک شده بود، لبها ارایت
 اش پنهون کرد.  نهیرفت تو بغل بابا و سرش رو تو س یقهره!!!! و فور

 

 کنه !!! یهم به من م  ی جسور چه اخم یدختره  نیبب نی نگاهش کردم و گفتم بب یعصب

 بابامو !! یکرد خسته

 

 خوام بخوابم .  یکودکانه اش   گفت نم   یو با اخم دوباره نگاهم کردبا لهجه  برگشت

 

 شد میدوباره صورتش رو ازم گرفت و تو بغل بابا قا و

 

   ارایبا وجود ت هیکه هر ثان  انگار
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 به روح و جسم بابا شده باشه .... یاز شاد یق یتزر

  یبه خنده شد و با لذت چشم بست و موها  لیخوشگلش تبد ینگاهش عوض شد و اون اخمها رنگ
 رو نوازش کرد .   ارایت

 

  

 صحنه برام آشنا بود .  نیچقدر ا که

 

 .ام  اون رو تجربه کرده بودم یتموم دوران کودک  و

 

 یکرد و خدا م یم یما حسود یاوقات مامان به رابطه  یداشت و گاهن یسرشار که تموم  یمحبت
 بود و بس ..... نی هم قتیدونست حق

 دوست داشتم .... یزیو هر چ  یاز هر کس شتریبابا رو ب که

 

 ** دیخورش 

 

. 

 

  رونی و از ب  یدل رو بشکاف یخوادصفحه   یشه دلت م  یدرد ناک که  م  ییجاها هی،  یزندگ ی قصه
 ها بد جور بهش زخم زده........  مت یکه گذر زمان و نامال ینگاه کن یدل یشکسته  یبه تکه تکه ها
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 !!!! چیه  ادیآه چه ازت  م دنیوتو  جز تماشا ......و کش 

 

 

 نوشت ؟؟؟!!! دیاوقتا نبا یگاه

 

 ...... یاز خوشبخت  یو دل بست به ذره ا ی الی خ  یپر کشبد لب بوم ب دیاوقات با یکاه

 

 یاون لحظه  ی نیری سخت هست که ش یها یتلخ نینره که ا ادتیو  یکه تر تموم عمرت تجربه کرد 
 کنه..... ی تر م   نیریوصال رو ش 

  

 .... یکه نشکن یو بمون  یبجنگ ییسخته بخوا عجب

 و ........  یزیفرو نر که

 

...... 

 

 

 ........  دیعمه خورش-

 !!!! یآها
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   ؟؟؟؟ییخانم خوشگله کجا  عمه

 

 گذاشتم . زیم یبستم و رو   یگذاشتم و دفتر خاطرات قطورم روبه آروم نیرو بزم قلم

 

 

 پا تند کردم .... وانیا بطرف

 

 

 افتاد تو چشمم.... میآفتاب مستق نور

 

  

 بون چشمهام کردم و گفتم جانم ناز گلم .....  هیرو سا دستم

 

 بلندش گفت :  یغها یج  غیمارت باال رفت وبا همون جنردبام بلند ع یآخر رو یپله  از

 ....  یسالم عمه جون خوب یوا

 تو آفتاب گل انداخته بود.  دشیکردم صورت سرخ و سف نگاهش

   

 خونه   ایب یدختر خطر ناکه مگه نگفتم هر وقت کارم دار نیی آلود گفتم برو پا  اخم
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 ه .... دهینردبوم پوس نیا یباال  یرفت  بازم

 

 جابجا  کرد و گفت :  یروسر یرنگش رو تو لبه    ییخرما یزد و موها یلبخند

 باشه بابا!!!!  خب

 زورم اومد کوچه رو دور بزنم ....  آخه

 و بهت خبر بدم  که امشب وقتشه  !!!! امی سفارش کرد که ب  ییصبح سر ناشتا   بابا

 بکمر زدم و گفتم  دست

  ی تاب یبال بگو چرا ب  یا

 ونم رس  یزود خودم رو م باشه

 استرس گرفتم دختر جون ....  گهید نییهم برو پا تو

 

 برام فرستاد و گفت   یدور بوسه ا از

 خوشگلم .....  یگل قربونت عمه  ناز

 

 .... یآلود نگاهش کردم و گفتم خدا نکنه دختر جون...... برام بمون اخم

 عمه  ...... یقرمز لپ

 

 انداخت که ادامه دادم  ری و با شرم سر بز دیخند

 اون باال  یاسترس دارم رفت نییبرو پا حاال
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 رفت .   نییگفت و آروم از پله ها پا یچشم

 

 بلند گفت :  یشد با صدا دیکه از نظرم ناپد همونطور

 ....  ادیبهت م  یلیاون لباس قرمزتو بپوش خ  یجون عمه

 

 

 طونینکن ش یفضول نییو سرم رو تکون دادم و گفتم باشه تو برو پا دمیخند

 

 موند .....  رهیو نگاهم به لب اون بوم خ دمیکش  قیعم  ینفس

 دلم گرفت نه !!! و

 نه!!!  دیلرز

 رفت نه !!!  یکس یپ

 هم رفت و من خبر نداشتم.  دیوشا

جا   یدخترانگ یشاد یای قرار تو دن یب  شی من بودم که لب اون بام بلند دلم رو سالها پ نیا دیو شا 
 گذاشتم .

 

 لبهام بسته   یبرو  قیعم یبودم و لبخند  ممیشاد قد یایغرق در دن نهی بس دست

 . شد
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 نازگل  ....... ادیب

 

 

 

 شد .  یبرام تداع  میقد امیا ادی

 

 !!! دهیخورش هیدختر شب  نیگفتند ا یم همه

 

 پروا و جسوره....  یگفتند مثل اون ب یم همه

 بود برام  بی عج باورش

 اما حاال .....  و

 

 بودنم ..... یادامه  یبرا دیبود که شد ام اون

   دیخورش  منه

 تنها .....  منه

 

 . زدیم ادیکردن تو پستو فر  میقا ی هاشو بجا یدخترانگ 

 .  ختیری م رونی هاش ب  ییرو با رقص تو خلوت تنها یو شاد 
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 بود !!!  دیخود خورش اون

 

 و محجوب بسته بود . ری سر بز ی عاشقانه دل به جوان یمحمد برادر بزرگم ،که مدت یته تغار دختر

 

که داشت از طرف محمد دست رد   یمال  یپا جلو گذاشت و بخاطر کمبود ها یکه با دست خال  یجوان
 اش خورد .  نهیبس

 

 دل عاشق خودم   ینازگل شد دغدغه  یدلتنگ یقصه  نیا

 

 که عاشق بودم و گذشتم ..... یمن

 که عاشق نبودم و دل بستم ...... یمن

. 

 

 خودم    یبعد از گذشت چند وقت نازگل شده رخ جوان حاال

 ....دای جوان واله و ش همون

 

 ....  دیو حرکات خورش  د یخورش یوانعکاس چهره  نمیب  یم نهییآ من
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 بر لب بام ،  دیسف یکبوتر دنیپرکش با

 شکست.  المیخ  بوم

 

 اومدم ... رونیب  ای و از رو 

  

 پا بداخل خونه گذاشتم . 

 

 کار بود که انجام نداده بودم.  یلیخ

  

 

 دغدغه ها !!! یلیخ

 کردم .   یدل دفتر خاطراتم ثبت م یصفحه   یبرو دیها که با ی......بماند دلتنگ یل یخ و

 

 

 

 بودم !!! گرسنه

 

 ناهار درست کردن نداشتم . ی حوصله
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 نون از آشپز خونه خارج شدم .  یبهمراه تکه ا ری ش یوان یگاز رو روشن کردم و بعد از گرم کردن ل  ریز

 

 خواست ....  یگذاشتن دل و دماغ م پلو

 

خواست که با گذاشتن غذا تو دهانش نگاهت    یاز در م یزی به اومدن عز دیدرست کردن ام خورشت
 ....... ی که گل کاشتکنه و بگه دستت طال

 

 زدم   رونیلباس از خونه ب  ضیو بعد از تعو دمیرو سر کش  ریش  وانیقورت دادم و ل ینان رو بسخت تکه

 

 اون وقت ظهر خلوت بود.....   کوچه

 !!!!!یدوران ناب کودک  یکوچه ها پس

 

 گذشتم !!! چیسر پ از

 

 . دم یبلند و کوتاه به سر در بازارچه رس  ابونیبعد از گذشتن از چند خ و

 

 وقت ظهر هم شلوغ بود.  اون

 ... ستادمیا
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 کرد.  یهمه مردم مهربون و آفتاب سوخته دلم رو گرم م نیا یتماشا

 

  

 رفت .  یطرف و اون طرف م نیا یمشغول کار یکس هر

 

 براه افتادم . یمیو قد یخاک  یبازارچه  یدوش جابه جا کردم و از گوشه  یرو برو فمیک

 

رو   حشیتسب  یدکانش لم داده بود ،وآروم آروم دونه ها یجلو  یصندل یکه برو  یصرافچ  یحاج 
 انداخت.  یم نییپا

 

 

 که دستش رو تو هوا بلند  کرده بود. یبلند در حال یزد واز جا بلند شد وبا صدا  یلبخند دنمیبا د 

 گفت :   دادیمشغول بکار خبر م  یروبه کاسبها و

 خوش ..... ر،ی خ  یبانقدم  پا

 زن خاندان توکل صلوات ....  ری ش یسالمت

 

 نگاه پدارنه و مهربونش رو بصورتم دوخت .... و

 

 نشست .  اشونیر  یب  یچهره ها یبرو قی عم  یسمت من و لبخند دیهمه چرخ نگاه
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 بلند صلوات فرستادند .... یپشت بند حرف حاج  و

 رفت  ر یخجالت و شرم سرم بز از

 

 سالم گفتم و  ریحاج آقا که شدم سر بز کینزد

 

 بود.  نینگاهم بزم  هنوز

 لبخند سر تکون داد و گفت   با

 بازارچه .... هیسالم دختر حاج رحمان امانت دار  کیعل

 بابا دلم گرفت!!!  ادیب

 بخدا !!  دیکن یو چروکش انداختم و گفتم  شرمنده ام م ریصورت پ  یبرو یا خنده

 

 

 هیخانم  یدخترم  و روبه شاگروش گفت عباس بپر برا  هی چه حرف نیرو بطرفم گرفت گفت ا  یصندل
 ......  ار یداغ ب  ییچا

 

 

 

. 
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 آروم و محکم برام حرف زد و تشکر کرد ....  یی با صدا شهینشستم و اون مثل هم کنارش

 دادم .... یم  یاون حجم از محبت و مردانگ یمن با جان دل گوش به  حرفها و

 

 کردم و   فیشدم دست در ک یاز جا بلند م کهی در حال میخورد یبا هم چا نکهیاز ا بعد

روز   هیکه دو  دیدسته چکم رو که تو  خونه آماده و نوشته بودم سمتش گرفتم و گفتم ببخش ی برگه
 شد .  رید

 هفته  نیا

 گرفت گفت   یکاغذ ر م کهیزد و در حال  یو محجوب لبخند ری کسالت داشتم .همونطور سربز کمی

 دخترم !!! ین یبب   ریخ

 

 عده سر در گم....  هی یراهگشا یشد بااومدنت

 کرده ... رانیبا آبروشون رو و یروزگار کمرشون رو شکسته و دل ها یکه سخت رتیعده با غ هی

 

 

  یکه تو دستم گذاشت یبا پول  شیپ ماه

 جهاز با آبرو رفتن خونه بخت....  یتا دختر ب  پنج

 دختر حاج رحمان   ینیبب   ریخ  یاله

 تو رگهاته ...  امرزیکه خون اون خدا ب  حقا
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 ... یزده ازش تشکر کردم و بعد از خداحافظ  خجالت

 هام شدم .  ییخلوت تنها یراه 

 

 از گذشته ام درش گم شده بود  یجا که تکه ا همون

 پر از قلم و کتاب  ی روحان یفضا همون

 

 برق رو زدم . دیرو باال فرستادم وکل   یمیقد ی کرکره

 

بابا شدم   یاز کتابها  گهید یکی ینشستم و مشغول مطالعه  یمیقد شخونیپشت اون پ شهیهم مثل
. 

 

 به جانش وصل بود.   یکه روزگار ییکتابها

 د یدم یخونده بودم و بر دل و جانم روح تازه مهزاران بار  دیو شا 

 

 .د یچی بازارچه پ یروح نواز و آرامبخش اذان مغرب تو فضا یچقدر گذشت، که صدا دمینفهم

  

 ام در بره ..... یرو ماساژ دادم تا خستگ  مینوک انگشتان پشت چشمها با

 

 به خودم دادم . یجا بلند شدم و کش و قوس از
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 افتاد . رونیبه ب نگاهم

 

 بازارچه هنوز مشغول جنب و جوش بودند .... مردم

 

 مشغول مطالعه بودم . نجایزمان ا  الیخ  ینازگل افتادم ،بچه ام امشب منتظر بودو من ب ادی ب ناگهان

 

 

  رونی خونده ام گذاشتم و بعد از مرتب کردن اطراف از دکان ب مهیکتاب ن یو ال داکردم یپ یکاغذ یفور
 اومدم .

 به حالت دو بطرف خونه براه افتادم بای تقر 

 

 شده بود.  کیکامال تار هوا

 

 رو گرفتم . لمی وک ییذکا یاز خوندن نماز ،بطرف تلفن رفتم و شماره  بعد

 

 بوق خورد و برداشت .... دو

 

  ادیب دنمیازش خواستم که صبح بهمراه مدارک و سند باغ مذکور به د یکردم و بعد از احوال پرس سالم
. 
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 به ساعت انداختم شش بود .  یام که تموم شد نگاه مکالمه

 

 ساعت وقت داشتم  کی فقط

 

 دم یبه صورتم رس ی که در راه بود کم یشب خوب منیکردم و به   ضی عجله لباس تعو با

 

 رو بسر گذاشتم و در رو پشت سرم بستم . چادرم

 گرفتم  شیکوچه راه عمارت رو در پ تو

 حاج رحمان!!!  یم یقد عمارت

گرفتند سر پا بمونه و آجر به   میدار بزرگ که بعد از رفتن پدر ،بچه ها تصم اطی ح یخونه  همون
 خاندان بچرخه  یبچه ها نیآجرش دست به دست ب

 

 عمارت باز بود   در

 گرفتم  ش ی رو که درپ وانیا راه

 

 دیباز شد و محمد  برادر بزرگم لبخند زنان بطرفم اومد و در آغوشم کش در

 

 کرد وگفت   نگاهم
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 باشه  یمراسم نکهیا مگه

 خانم نزول اجالس کنن ....  دیخورش 

 و گفتم  دمیخند

 نجام یهفت روزه شش روزش رو ا یآقا داداش من که هفته ا هیچه حرف نیا

 

 ....  یکن یم یپشتم گذاشت و گفت خوب کار یبرو دست

 باباش نره ،کجا بره!!! یخونه  آدم

  

ما رو خسته کرد اونقدر رفت و اومد گفت عمه کجاست   دیچشم سف یدختره  نیکه ا اداخلی ب حاال
   ستین  داشیچرا پ

 طاقته ....عمه اش کم  هیو گفتم حقا که شب دمیخند

 

  یبه زندگ یداماد قول دادم که بزود یمن که  از جانب آقا برگزار شد و با وصاطت یبه خوب  مراسم
 د یرس  انیبه پا دهیاش سرو سامون م

 

 نازگل بعنوان تشکر دستم رو گرفت ببوسه ....که  نگذاشتم یخداحافظ  وقت

 

 آغوشم جا دادم و گفتم  ونی رو  با محبت م   سرش

   زمی کارو نکن عز نیا

 گوشم گفت   در
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 ونم یتاابد بهت مد تی نها یب عمه

 

 د یو دلم لرز دی درخش یم چشمانش

 ...... دنی مهر ورز تینها  یتا ب ی لحظه   باستی ز چقدر

 

 وقت برگشت بخونه  شب

 ...خونه هم قدمم شد  یتا جلو محمد

 تنهام نگذاشت .  یک یتار یتو و

 

 ....و خلوت   کی تار یکوچه  یما تو یپا  یبود و صدا  سکوت

 

  میرفت  یکه شونه به شونه راه م همونطور

 گفت   ری سربز

 ؟؟؟!!! دیخورش 

صدا کردنت هزارحرف    نیخان داداش تو ا هیبرگشت سمت صورت متفکرش و با خنده گفتم چ سرم
 پنهونه .... 

 زد و گفت   یا خنده

 ؟؟؟ دمیبابا فقط تو فکر حسام رفتم واقعا نفه  نه

 کار رو با تو  کرد  نی....که چرا ا دیکس نفهم چیه ییراستش رو بخوا یعنی
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  کردمی م بیبا چشم تعق ن یزم یخودم رو برو ی  هیبود و سا  ریبز سرم

 هام   یتموم دلتنگ یبود به اندازه   یحرفش غم یتو

 دلم گذاشت و سوختم !!! یبرو نمیزتریکه عز ییها یدلتنگ

 

 !!! قصدم ناراحت کردنت نبود ...دیآروم گفت ؛ببخش دیرو که د سکوتم

   دیخورش اما

 ...  ییتنها نیا

 چطور بگم....  ییراستش رو بخوا یعنی

 سمت صورتش رو گفتم  برگشتم

 یکن  ینگرانم م یرو بزن محمد جان دار حرفت

 

 شد و دست بدور شونه ام حلقه کرد و گفت :  کمیرو تکون داد و نزد  سرش

 !!! خب

 .... یبش  یعصب ترسمیبگم م  چطور

  یداد یداشتم جواب سوالم رو م دوست

 و گفتم؛ دمیکش یآه

 کار رو در حقم کرد ؟؟؟؟  نیکه چرا حسام ا دمینه خودم هم نفهم  ای  یکن باور
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دونم   یخودم هم بوجود اومده و جوابش رو نم یسوال برا نیوقته ا  یلیکه خ نهیکه مشخصه ا یزیچ
 من ...من.... کردن تو نیواما در مورد ا

  

 تو رو خدا حرف بزن .  ی کن ینگرانم م یدار

 

 .ستادیا میکه توقف کرد و روبه رو   میدر خونه بود کینزد

 

 

 گفت :   دیشد وبا ترد رهی تو چشمهام خ 

 چطور بگم !!! خب

 

ها چشمشون  یلیکه حسام بنامت زده خ  یو با وجود ثروت  یزن تنها و مستقل هیاالن تو  دیخورش 
 بدنبال توعه ....

 

 ... شهیبرات سخت م یتنها بمون  شهیهم یی بخوا نکهیا

 .  یترک برداشته روزها رو شب کن یوارهایکهنه با د ی خونه  نیا یتو یتاک

 

 حرفهاست ...  نیازا شتریب   یلیخ  اقتتیکه تو ل یصورت در

 

   گمیکه دارم م یزیچ
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رو   شنهادیپ نیکه ا کنمیهم م قتیو تشو بیتنها خواست خودم هست بلکه به من باشه ترغ نه
 ی ریبپذ

 

 تو دلت هست  یداداش بگو چ چونی تعجب نگاهش کردم و گفتم تو روخدا حرف و نپ با

 

 کرد و گفت ؛  یمکث

 . ادی نازگل م یخواستگار یبهمراه خانواده برا نای بار دوم هست که س یامشب برا خوب

 

 هر دو جلسه حضور داشته .... نایپدر و مادرس  همراهی  کشی کوچ ییدا  یدقت کرده باش گها

 توصورتش انداختم و گفتم خب ؟؟؟!!! یتعجب اخم  با

 بلند کرد و گفت:   سر

 چطور بگم ؟؟؟  یعن ی یعنیآقا بد جور دلش  نیجان ا دیخورش 

 ...... یخواستگار یپا جلو بگذاره برا خواسته

  

 

 دادم وگفتم غلط کرده  رونی ب یعصب   ینفس

 آقا ؟؟؟!! نیا

 

 شد . دهیکش نجایبه ا میو چطور زندگ  یچ یمن برا یدون یندونه تو که خوب م  یجان هر کس محمد
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 فکر کنم .... یا گهید زیبه چ تونمیهمه افکار مشوش م نیبنظرت باا بعد

 

 کرد و گفت ؛  بیداد و دست در ج  رونی رو ب  نفسش

 بگم بخدا ؟؟؟  یچ

 !!! هیمرد خوب مانیا اما

 

بود و فرداش  جسارت کرد و    دهینازگل تو رو د یخواستگار یهمون بار اول  که بعد از جلسه  من
 بهت بگم   نکه یداد بدون ا شنهادیاومد دم حجره و بهم پ 

 بهش جواب رد دادم  سرسختانه

 خوب   اما

 که تو کالمش بود منو محکوم کرد  یبا منطق اون

 

 نقصه ....  یمرد هر هر لحاظ ب  نیا دیخورش 

 ... رهی بگ میتصم ینادون یباشه و از رو  یخود یتونه آدم ب  ینم یدادگستر کی هیپا لیوک هی

 

 .... هیخارج کردم و گفتم بهر حال جواب من منف فیرو از تو ک  دمیرو تو هوا تکون دادم و کل دستم

 بود .  یجوابم چ ی داد بگ شنهادیهم بهتره اگه دوباره بهت پ تو
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 امشب هم همش حواسش بهم بود دمید زیه ی کهی مرت

 

 رو که باز کردم داخل شدم و گفتم خب...... در

 .... زمیعز  ری برو استراحت کن شبت بخ گهیداداش دستت درد نکنه د خان

فقط بهم زنگ   یخوش هر کار داشتزد و گفت شب تو هم  حی مل یو لبخند دیرو  به سرم کش  دستش
 ....بزن 

 کوچه .... یگفتم و برگشت سمت ورود یچشم

 سمتم و گفت   دیبستم که ناگهان چرخ   یدر رو م داشتم

   یراست آهان

 ادیم  نایصبح همراه س فردا

 یزد خودت جوابشو بد ی اگه حرف بهتره

 

 ....  رسمیرو تکون دادم و گفتم نگران نباش خودم حسابشو م  سرم

 

کوچه  چیبرام چپ و راست کرد و از پ  یبعنوان خداحافظ یو سرش رو تکون داد و تو هوا دست دیخند
 گذشت . 

 

 دادم بهش   هیرو پشت سرم بستم و تک  در

 قلبم بود.  یبرو دستم
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 خرابم رو از تو دارم حسام!!! حال

 بادلم ؟؟؟  یکرد چه

 ... ننیچ یآوردن و براش نقشه م ری رو تنها گ دیکه خورش  یکرد چه

 

 حسام !!!  ییکنم مقصر تو یماجرام که هر چه سرو تهش رو جستجو م نیا یکجا من

 معرفت !! یکه دلم برات تنگه ب  آخ

 

 ....  یگفت یلب که تو گوشم م ری ز یهایتنگه اون شعر خون  دلم

 کرد  یکه جادوم م  ییعاشقانه ها یبرا

 

 ....  ختیر یو دلم هرخونه افتاد   یکی تار یبرو نگاهم

 دونم ؟؟؟ ی.......نم  دمیترس

 

 بود .  یهم دلتنگ دیشا

 

 کردن یم یقرار یپلکهام ب  یکه از سر هر دو برو  ییاشکها و

 

 خونه رو زدم   یو تموم برقها دمیکش یآه
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 هر شبم بود .... کار

 ام شعله ور شد خدا ..... یمحمد هم آتش دلتنگ یشد با حرفها  یم شتریکه هر لحظه ب بیعج  یترس

 

پر نور   ی اون چراغها ییهامو ته روشنا ییبستم تا تنها یروشن چشم م یچراغها ونیکه م یهرشب 
 پنهون کنم . 

 

 توام حسام !!!! ادیب

 

 !!! ی کرد میتو که تنها ادیب

  یچشم گذاشتم تا ب یاز غصه کز کرده و دست برو یپدر یخانه  یکه گوشه   یپناه  یشب ب  نیا در
 ام رو نشکند ..... یغمبارم سکوت سرد زندگ یکس

 

 قرارم !!! یب

 دوند.... یچشمانم بدنبال صدا به هر طرف م  چون

 

 ....... د یتابم رو در نورد یلب نام تو رو آنقدر گفتم که خواب چشمان ب ریصدا ز  یدوباره آرام و ب و

 

 روباز کردم . نمیسنگ یتلفنم پلکها یبا صدا صبح

 

 رو قلقلک داد.  میو چشمها دیتاب دیبه خورش  دیقشنگ خورش  نور
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 به ساعت افتاد....  نگاهم

 صبح بود . هشت

 

 و نازگل قرار داشتم   ناینه با س ساعت

 شدم ی زودتر آماده م دیبا

 

 زدم.... رونی و از خونه ب دمیاز خوردن چند لقمه صبحانه لباس پوش بعد

 

 دنبالم   ادیار بود بساعت نه قر ییذکا

 مچ دستم بود  یبه ساعت رو نگاهم

 نه صبح نشده بود .... هنوز

 

 کردم که بچه ها به ما ملحق بشن ...  یم یوقت کش  ابونیلب خ بیدر ج  دست

 

 

 پاهام از جا پروندم .....  کینزد لی ترمز اتومب یآسفالت مشغول ضرب گرفتن بودم که صدا یپا برو با

 

 از ترس گرفت!!! نفسم
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 رفتم   یلب غر غر کنان جلو م ریز نهیکه دست بر س همونطور

 شد و روبه روم ظاهر شد  ادهیپ راننده

 

 جا خوردم   دنشید از

 شد و سالم کرد ک ینزد یبه لب با حالت عذر خواه یلبخند

 

 فرو کش کنه.... تمیکه عصبان بستمچشم

 

 به نگاهش که افتاد بناچار و به رسم ادب سالم گفتم......  نگاهم

 انداخت و گفت واقعا متاسفم قصدم ترسوندن شما  نبود.  ری سر بز شرمنده

 

  

 کنم  یرو جمع و جور کردم و گفتم نه خواهش م خودم

 

 بود . دهیبه خودش رس  یو لباسش کل  پیت  یبرو د یچرخ یسر سر نگاهم

 

 و گفت   دیو بطرفم چرخ  دیکش رونیب  یرو باز کرد و دسته گل نیعقب ماش  بدر

 ....شما رو نداره   قابل
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 شد..... شتر یصورتم ب  یبرو ظیمحمد باعث شد اخم غل  شبید یحرفها ادی

  

 نکردم    دییکه کارش رو تا دیحالم فهم از

 انداخت و گفت   ری بز سر

 جسارت کردم  د یببخش

 

 تشکر داره...  یگل فقط جنبه  نیا

 ؟؟؟؟ یشدم و گفتم اونوقت تشکر بابت چه مسئله ا  رهیتو چشمهاش خ تی جد با

 

 من کنان گفت   من

 من !!!! خب

 ... دی راستش رو بخوا یعنی

 با شما صحبت کنم   یخواستم در مورد موضوع مهم  یم

 .  ست ین  یدرست یمکان جا نیکه االن و ا البته

 

  ارم یوقت ارزشمندتون رو در اخت  یا قهیکنم چند دق یبچه ها  از شما خواهش ماز اتمام کار   بعد
 برم و پشت سرم رو نگاه نکنم ..... دیدم اگه قانع نشد یقول م دیبگذار

 فرصت !!!! هی فقط
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 همزمان با حرفش دسته گل رو با احترام به طرفم گرفت .  و

 

 

 شدو که دستش رو رد کنم .....  یم یادب  ینبودم اما ب یراض  نکهیا با

متتظر   نی بهتره داخل ماش  دیدرب رو باز کرد و گفت ببخش یرو از تو دستهاش گرفتم و اون فور گل
   دیبمون

 

  دی به اطراف چرخ نگاهم

 بود  دهیهنوز نرس لمیوک

 

 شدم و درب رو پشت سرم بست  سوار

 

 سوار شد . یخودش فور و

 

 فرستادم .... هینرگس و نسترن تو دسته گل مستم کرده بود نامحسوس عطرشون رو به ر یگلها عطر

  دمیکه باز کردم د چشم

 !!! نهیکرده که صورتم رو بب میتنظ یرو طور لشیاتومب نهیآ

 چشمانم بود  ینافذ و محکمش برو نگاه

 کوتاه چشم بستم . یاخم  با
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 گفت   کوتاه یرو تو تنش مرتب کرد و با سرفه ا کتش

 توکل   دخانمیرو ببخش جسارتم

 ی مهیدر موردتون برام اثبات کرد که بالخره ن  قیشما و تحق دنیاما د ستمی ن ییایح  یآدم ب من
 کردم  دایگمشده ام رو پ

 

 نگاهش کردم و گفتم خب !!!؟؟؟؟ نهیآ یتو از

 

به شما   شنهادمیدونم برادر تون در مورد من و پ  یکوتاه کرد و سرش رو تکون داد و گفت م  یا خنده
 اطالع دادند .

   میداشت یمن و هم شما هردو  ازدواج ناموفق تو زندگ هم

   میبه خودمون فکر کن  ی به نظرم بهتره کم اما

 زنه    یم یجد بیو فکر آس هیبه روح  ییتنها

   دیکه شما هم تنها هست دونمیم

  ره ی خ تمین  دمنیکن باور

 خوشم اومده   اری بس دیهست یشما هم که خانم موقر از

 .....  دیفکر کن یکم شنهادمیخواستم ازتون در خواست کنم  به پ یم

 

 صورتم شد و    قیدق نهیآ یاز تو و
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 کنم ی:خواهش م   گفت

 

 گلها بود و با استرس به جان گلبرگهاشون افتاده بودم .  یبرو نگاهم

 

 

 قورت دادم و گفتم   یدهانم رو بسخت آب

 شرمنده اما من قصد ازدواج ندارم...  

بهتره بدنبال   دیفراش دار دیدوست دارم شما اگه واقعا قصد تجد یل یدر حال حاضرم رو هم خ یزندگ 
 ..... دیبگرد یمناسب تر سیک

 

دسته گل رو هم بعنوان  نیگفت و من ادامه دادم ا یزی لب چ  رینگاهم کرد و ز نهیآ یواز ت دیام نا
 کنم  یجان و نازگلم قبول م نایس نیما ب  یی آشنا

 

 ؟؟؟؟ یآقا

 دونم !!!  یاسم و شهرت شما رو نم یمن حت د یببخش

 کرد و گفت   نگاهم

 هستم  مانیا

 ....  ییایض مانیا

 دادم و گفتم :  رونی آروم ب  ینفس

 . میما خواه نا خواه ممکنه  بخاطر بچه ها باز هم با هم بر خورد داشته باش ییایض یآقا خوب
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 شما خواهش دارم   از

به بعد موضوع بحث ما در مورد بچه ها باشه  نیو از ا دی دوستانه بگذار ییآشنا کی  یرو پا دارید نیا
... 

 عقب تر پارک کرده بود   نیه چند ماشک  دمیرو د لمیوک  ییذکا  نی ماش نیهمون ح در

 شدم  ادهیپ نی کوتاه کردم و از ماش یتشکر

 

  میاز ملحق شدن بچه ها به ما حرکت کرد بعد

 گذاشته شد  نایمن و س نیکه ما ب یقول و قرار طبق

 شد که   نیبر ا قرار

من و ما   یبه باغها   یدگیو رس  یتمام و کمال بررس یکشاورز یمهندس یبا  داشتن مدرک تخصص نایس
 شده ... بنینقص بودن کارو گرفتن دستمزد تا یدر صورت ب  رهیبرادران حسام رو بعهده بگ یبق

 بهشون داده بودم   ییا ژهیو فیتخف شی نو پا یبخاطر نازگل و شکل گرفتن زندگ که

مزد که بعنوان شروع کارش وگسترش در آمدش از طرف من بعنوان دست رهیهم بهش تعلق بگ  ینیزم
 بهش  پرداخته بشه 

 

 .... میبرگه رو امضاء زد یهر دو پا  لمیوک  دییکاغذ اومد و بعد از تا یطبق توافق رو زیچ همه

   ین یریشراکتمون ش  یتا به مبارک  مینوا همراه ما تا باغ اومد و بعد از اون به رستوران رفت یب مانیا
 و  میقرار داد رو بخور نیا
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 و    لمیوک    ییهم بعد از رفتن ذکا غروب

  میو بخونه برگشت میکرد یخداحافظ نای و س مانیدر دست نازگل از  ا دست

 خوشحال بود !!!! نازگلم

 .  رفتیو بلند بلند قربون صدقه ام م دادیهوا تاب م یرو تو دستم

 

  زانمی عز یبود شاد یکاف میبرا نیهم

 خواستم  ینم یزیچ گریو د  شدیانداز م نیدلم طن  یشاد برو  یروح مثل

 

و   دیکوچه تو دستهاش گرد کرد و لپم رو بوس یک ینازگل صورتم رو تو تار مید یخونه که  رس کینزد
 ام بود.  یروز زندگ  ن یگفت عمه امروز بهتر

 غرورش حفظ بشه.....  یبلکه باعث شد یکمک کرد نایکارت نه تنها به س نیتو با ا 

 کنم .... یرو فراموش نم یکرد میکه  در حق زندگ یجوانمرد  نیقسم که تا آخر عمرم ا بخدا

 

 **دیدوباره صورتم روبوس  دویمانند بغلم کش غی ج ییصدا با

 

 ....  دنیگفتم چه خبره دختر جون تموم کوچه صداتو شن آروم

 خودتو لوس نکن    گهید بسه

   یکار دار نایه سهمرا ی ل یاستراحت کن که از فردا خ کمیخونه   برو

   دیکه ارزش دفاع کردنم رو داشت د یبهم ثابت کن خوامیم
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 دارن .....  ییبه راهنما ازی باغ ها و کارگرانش همه جوره ن اون

 !!! زمی نره عز ادتی

 

 تکون داد و گفت ؛  تی رو با جد  سرش

 دونم قربونت برم .... یم

 هیبق  شی بابا و هم پ شیهم پ میکه سربلندت کن  میکن یخودمون رو م یسع  نایو س من

 

 نداشت....  دهیفا  امیشام به عمارت ب  یقدر اصرار کرد که برا هر

 

 وقت خلوت کردنم بود  گهید 

 سرم شلوغ بود   یبه حد کاف  امروز

 بود  شتریاز در کنار هم بودنها ب  میزندگ  ییتنها یروزها گهید

 

 گذشتند   یهم آروم م  یاز پ روزها

دوشم گذاشته  یفکر برو یمعرفت بدون ذره ا یبود که حسام ب  ییامور مال  یدگ یوقتم به رس شتریب
 بود .

 

 .....  آوردمینبود حتما کم م لمیوک  یازش نداشتم و اگه کمکها یسر رشته ا چیکه ه یکار

 رفته بود   یکامال روبه سرد گهید هوا
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 .... ییو تنها یماه و.....سرما و دور بهمن

 

 شهر اقامت کنم .  کیهتل کوچ  یتو  یناچار شده بودم چند مدت یپدر یمیخونه قد راتیتعم  بخاطر

 

 داشت   ری به تعم  ازین  وارهاید شتریو ب سقف

 برادرها هر چقدر اصرار کردند که دست از سر اون خونه بردارم   هیو بق  محمد

 نداشت .... یا دهیفا

 خواستم .  ینفسم م نیاون خونه رو تا زمان آخر من

 

زنده بودند و سر پا   میو حاج رحمان عاشق و معشوق هنوزم برا  ایبود که با نگه داشتنش لع نیا مثل
.... 

 

تکون خورد خسته و خواب آلود نگاهم به  یعسل  یرو لم یموبا یبودم که گوش  داریخواب ب  یتو هنوز
  دیشماره افتاد و خوابم پر 

 اتاق  یتو فضا دیچ یپ  مزی عز ن یریش یلمس صفحه رو زدم و صدا یذوق و شاد با

 

 ......  یمامان خوشگلم خوب سالم

 

 صورتم رو کنار زدم و گفتم :  یرو یآشفته  یزده تو جام نشستم و موها ذوق

 !!! رهی صدات بم  یبرا مامان
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 دختر ؟؟؟  ییکجا

 

 ..... رهیم یبدون صدات م  دیخورش یگ یازت ندارم، نم   یهفته هست خبر هی

  ی که محلم ند یگرفت ادیمعرفت و نامردت  یب  یتو هم از اون بابا ای

 هووووم 

 

 ها !!!!! شنوه یو گفت مامان،بابا  داره صداتو م دیخند

 ...  ختیفرو ر دلم

 ..  دیلرز

 گل انداخت ..  لپم

 

 ساله!!!! جدهی انگار که شدم دختر بچه ه یلعنت یهع

 

 

 قلبم زدم  یذوق چنگ برو پر

 دوباره بلند گفت    ایلع که

 من ؟؟؟؟؟ یچشم عسل یکجا رفت دیمامان خورش الو

 رو قورت دادم . میدلتنگ بغض

 خواست حسام رو بسوزونم   یدلم م یل یرفت تو جلدم خ یبدجنس 
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 گفتم ؛ یفور

 شنوم صداتو مامان جان!!!  یم

 خوبم   منم

 چطورن  ارایو ت  یعل

 ؟؟؟  دیخوب  یهمگ

 

 ؟؟؟  ین ماه خودم تو چطورماما میو آروم گفت خوب دیخند

 

 گفتم   زیم یکه با ناخنم افتاده بودم به جون لبه  همونطور

 خوبم مامان جان االن چند وقته تو هتلم  منم

 داشت .... ریبه تعم  ازین خونه

 زم یعز دمیکش یبه سر و گوش خونه م یدست هی دیبعدشم که مراسم تو راه دارم با خب

 

 ملوسش تو گوشم نشست و گفت مراسم  ی خنده

 ؟؟؟؟  یمراسم چه

 

 مگه!!! یخدا لعنتت کنه دروغ چرا مجبور  دیخورش ایخدا یوا

 

 افتادم. مانیا ادی ناگهان
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بدست آوردن  یاومده بود برا شتری تا االن صد بار ب  نیماش یتو یاز اون روز خواستگار نوایب  ی چارهیب
 انداختم  یم پاش یدلم و من سر سختانه  سنگ جلو

 و نازگل   نای و جمع و جور س  کیتو مراسم جشن عقد کوچ یحت

 کردنم داشت و من ....  یدر راض یو ملتمسانه سع دیحلقه خر  برام

 

 خوش نشون ندادم.....  یبهش رو هرگز

 سوزوندن حسام مغرور بود ....  ی موقع برا نیبهتر االن

 تم : داشتم شاد و شنگول نشونش بدم گف یکه سع ییصدا با

 !! رهیمامان جان امر خ  خب

 

 با تعجب گفت دوباره ؟؟؟؟  ایلع

 

 جشن نگرفتن    ناینازگل و س مگه

 که قراره عروس بشه  هیک گهید

 ؟؟؟؟؟ هان

 

که  اهیو هم سر سختانه  سر جنگ با اون دو چشم س  دیترس یخواستم بگم هم م  یکه م یبا حرف دلم
 رحمانه از خونه اش منو روند   یو ب دی شن یداشت صدامو م 
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تلفن رو به گوشم چسبوندم و   یتو انگشتم حلقه کردم و با شدت گوش  یاز موهامو با نگران یا دسته
 گفتم : 

 !!! خب

 بگم مادر....  یچ

 سخته ... کمی

 و گفت؛   دیخند ایلع

 عشقم  .... ی چون ی پ یهمه حرف رو م  نیچرا ا زمیعز گهیمامان جون بگو د  یوا

 

 زدم و گفتم  ایربه د دل

 گفتم بهتره  نی بخاطر هم  ادی مامانت خواستگار ب یبرا قراره

 بشه کی خونه مرتب و ش  کمی

 

 شد    سکوت

 اون طرف خط   بیعج   یسکوت

 زده بودم وسط هدف  درست

 هدف بخدا که قلب حسام بود وبس ...... نیا

 

 گفت؛   دهیبر دهیبر ایلع

 ...س...تگا...ر  خوا
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 شد و ادامه داد  یبعد جد و

 

 مامان !!!! یکن  یم  یشوخ

 

تو دلم   یکه از اثر بدجنس  یخشکم رو با زبون تر کردم و با قلقلک یکرده بود لبها خیدستم  انگشتان
 گفتم   دیچرخ  یم

 مادر!!!!  هیچ  یشوخ

 ام ...  یهم جد یلیخ

 

 دم ید یحسام رو م  ی افهیبود و من ق یریتماس تصو کاش

 

 به خودش گرفته بود گفت   یجد ییکه واقعا صدا ایلع

   شهیباورم نم مامان

 شدم    یعصب

 تاب شدم   یب

 برافروختم دیخورش  منه

 

 شه دخترم ...  یباورت نم یگفتم چ نیبلند و خشمگ ییصدا با

 مادرت !!! ییتنها
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 ... زنهی که هر روزبر تن و روحش زخم م یدلتنگ

 

  ییبندم و از استرس اومدن بال ی روشن  چشم م یخونه ام که از شدت ترس با چراغها کیتار یشبها
 ....  نمیب یبر سرم تا صبح کابوس م

 باورش برات سخته بگو تا برات بگم   یچ

 ...هووووممم

 

 چشمم به اشک نشست   یدادم و گوشه  رونی ب قیعم  ینفس  و

 دم کرد کار خر نیعادت به شکستن غرورش نداشت و ا دیخورش آخه

 الزم بود   اما

 

 اد یرحم دلش به رحم ب  یاون ب  دیشکست تا شا یم دیبا دیخورش 

 

 شد .  یکه طوالن  ایلع  سکوت

  

 حوصله گفتم !!! یب

 

 کردم.  قیدخترم در موردش تحق  نترس

 کنه   یمادرت رو خوشبخت م هیمرد خوب  
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 ..... هیدادگستر کی هیپا لیوک

ازدواج کرده و خودش دو    شیحدودًا هم سن خودته و سالها پ یازدواج نا موفق داشته و دختر هی 
 فرزند داره  

 مثل من تنهاست و بدنبال همدم ....  اونم

 

 مامان ناچاره بفهم !!!! ایلع

 

 لرزان گفت   ییکه صداش به بغض نشسته بود با صدا  ایلع

 برات....   رمی بم

 !!! دمیگز لب

 شدم که با دروغم  مونی ارم پشخورده از ک هی

 و حسام رو برآشفتم ...... ایلع

 

 !!!!!!!هیالزم بود به تنب اما

  دنیهمه مدت رنج کش نیا 

   ختنی اشک ر و

 حوصله شده بودم   یب

 گفتم؛  یعصب

 نداره....   یبه دلسوز ازی ن دیرفته خورش  ادتی
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 .... زمیبخوابم عز   کمی خوامیم

 زنم خوبه؟؟  یفردا صبح برات زنگ م خودم

 تلفن رو قطع کردم .  یکوتاه  یتو گوشم نشست که گفت نه و بعد از خداحافظ نشیغمگ یصدا

 

 تخت ولو شدم .....  یانداختم و رو زیم یحوصله برو  یرو ب   تلفن

 حق به جانب گرفتم و به سقف چشم دوختم!!!  ی افهیق

 گفتم ؛ یلب مدام م ریز و

 کردم ...  خوب

 شد ...  خوب

 خنک شد ...  دلم

 

 !!!! ونهیکله شق و د یزورگو  حسام

 صورتم رو پوشوند ..... یاون کله شق رو ادیاشکهام به  و

 

 رو اونقدر محکم بدندان گرفتم که احساس کردم زخم شد .  نمییپا لب

 

 تاب مرتب تکرار کردم   یبعد ب  و

 شد   خوب

 بسوز!!!! حاال
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 دلت !!!! ینرفتم و شوهر نکردم داغم بمونه رو اگه

   ستمین دیدنبالم خورش  ییای و ب  یتو بخاطرم بشکن ینکردم اون غرور لعنت  یکار اگه

 ... ین یب  یم حاال

 

 که کردم   نینبود ا هیگر

 دل بود بخدا   خون

 

 که تلفنم دوباره زنگ خورد   کردمیبه سقف بود و هق هق م نگاهم

 دم یجا پر از

 

 سام باشه ؟؟؟؟!!!ح ایخدا

 

 هیو چند بار سرفه کردم که معلوم نشه گر  دمینوا کش یصورت ب  یپشت دست اشکها رو محکم رو با
 کردم ....  

 

   ختنیشونه هام رو ر  ای لع یشماره  دنیرو برداشتم و با د  تلفن

 احمق !!! دیخورش 

 زنه...  یزنگ نم اون
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  یرفت که بگ  ادتی  یزیمادر چ ه یگفتم چ یشاد غلط انداز به ییلمس صفحه رو زدم و با صدا دوباره
 ؟؟؟؟

 

 ..... دیلرز یاز غصه م می نوا یدخترک ب یصدا

 حال گفت ؛   یو ب  آروم

 

 مامان زنگ زده بودم که بگم .... ییرو بخوا راستش

 ...  ارهیسام  یهفته عروس  نیا آخر

 ..... رنی بگ یک ی بابا صالح و مامان جون  جشن کوچ یخونه  اطی شده تو  ح قرار

 .... اره یرو نداشت بهم خبر داد و شماره ات رو گرفت تا برات کارت دعوت ب   دتیخط جد  اریسام

 

 ... اره یبگم اگه برات زنگ زد آدرس هتل رو بده کارت رو برات ب خواستم

 

 بشدت درد گرفته بود . سرم

 

 گفتم چشم گذاشتم و  یرو برو انگشتانم

 ...  زمیعز باشه

 .... نمیب  یماهت رو م  یهفته رو نیا پس

 رو قورت داد و گفت   بغضش
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 ...  آره

 

 شنوه   یگفتم بابا صدامو م آروم

 شد   سکوت

 

 نه ؟؟؟.  ایمادر آره  ایگفتم لع دوباره

 

 آشکار گفت ؛  یبغض  با

   ؟؟؟؟یپرس یچرا م گهید یزخمت رو زد یکه کارت رو کرد تو

 مادر من !!! نترس

    رفت

   نرفت

 کرد .... فرار

 رفت    رونیاز در ب  یچطور دینفهم

 خورد   واریفقط به د دوبار

 زد ....  یم جیگ

 

 سرما   نی هم نبرد تو ا پالتوشو

 رون یو زد ب   رفت
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 توکل   دی خنک شد خورش  دلت

   یبکش   یخاطر خواهاتو برخ ک یخواست

 ...... زنهیبال بال م  تی که از دور یکس

 

 ،  دمیکش  غیج

 .... دنیرو کارکنان هتل هم شن   ادمیفر یکنم صدا فکر

 ؟؟؟  یمن چ پس

 .... یزندگ نیکنم تو ا یکه تک و تنها دارم جون م  یدل من چ پس

 

 بود که منو از خودش روند.....   یچ گناهم

 بود که پسم زد !!!  یچ دیخورش گناه

 

   زدیم جیگ

 بود   شونیپر

 

 !!!! حقشه

تو  یاسباب باز دیکنم تا بفهمه که خورش  یازدواج م مانی طور شد زودتر با ا نیال که احا اصال
و صالحش رو ازش گرفت  و بخودش عادت داد و بعد با   خت ی بهم ر شویدستهاش نبود که زندگ 

 کنه ..... یکارو م  نیرهاش کرد و پر مدعا گفت عاشقه که ا یکس  یاز پول و ب یکوه
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 وارم سرما بخوره   دیحقشه ام اون

 بکشه ....  درد

 کشم  یکه من م همونقدر

 نگو مادر نگو ....... دیآروم نال ایلع

 

 شدو با حرص چشم بستم. مشتدستم

  

تونستم   یکردم رو نم  یشونه هام حس م  یچند وقت برو نیهمه درد که تحملش رو تو هم  نیا یول
 .... رمیبگ دهیناد

 ... صدمه

 ... درد

 

 ... رنج

 

هم با  گرانیخواست د یاز خشم فرود آورده بودن و دلم م یا انهی روح خسته ام تاز  یو همه برو همه
 رو تحمل کنن     یو سر خوردگ یکس یحجم از ب نیمن ا

 ..... دی اما نا خودآگاه دلم لرز یا گهید زی چ ایدونم در اثر استرس بود  ینم

 آروم صدام کرد ...  ایلع

 ؟؟؟؟؟  یخوب  مامان
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 ه بودم . شد  آروم

 

 صدا زد ...   دوباره

 

 بگو قربونت برم .....   یزیچ هیترسه  یدلم م ؟؟؟یچرا ساکت شد یخوب زم،ی عز مامان

 ترم .....  شونیمن از شما پر بخدا

 بدم ....   یتو رو دلدار  ایدونم برم دنبال بابا  ی در حال حاضر نم  االن

 

 

 

 سوخته بود  دلم

 !!!! ای رو فرو دادم و گفتم لباس بپوش برو دنبالش لع بغضم

 تنها بمونه ....  نزار

 .... زمی گردون خونه عز برش

 و گفت  دیکش  قیعم  ینفس

 نه!!!! یگ یباباست م شی گم دلت پ  یم نی بب

  

 کار رو در حقت کرد ....   نیداشت که بابا ا لی دل ین یب یم  یخوب فکر کن  کمیمامان تو رو خدا اگه  اما
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 تو دلم هست که گفتنش سخته اما!!  زایچ  یلیکن خ  وربا

 

 

 

 

 ... فقط

 ....  یو فکر کن یخوددار باش  کمی خوام  یازت م  فقط

 درد و رنج هر دو تون نشونه است !!! ن یآخر ا یدیفهم  دیشا

 هر دو تون مثل خنجر تو قلبهاتونه .... یبرا یکنه دور یکه ثابت م  نیا نشونه

 بابا کجاست   نمی برم ب گهید من

 کنم   داشیموفق شدم پ  دیشا

 زنم   یبهت زنگ م  بازم

 مامان جان !!! فعال

 

 قطع شد ....  تماس

 ...  دمیرو که تو انگشتم چر خونده بودم رو محکم و ناخودآگاه کش ییبا حرص موها 

 ...  ختیشد و فرو ر زی لبر چشمهام

 و مهربونت تنگ شده ....  اهی س یاون نگاه نافذو چشمها یکه حسام دلم بد جور   برا آخ
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 حبسه بخاطرت !!!! نهی تو س نفسم

 

 !!!یعذاب قرارمون  داد تی و  در نها یکه در حق هر دو مون  کرد یظلم بخاطر

  

 هزار فکر آشفته کجا ؟؟؟؟  یهتل و سر در گم نیمن کجا ا وگرنه

 

 رفتم و راه رفتم ....  راه

 

خواب افکارم رو سر و سامون بده و قلب نا   دیبه تختم پناه بردم که شا یسر در گم و عصب آخرش
 بکوبه...  نهی آرومم آروم تر  تو  س

 

**** 

 چقدر گذشت که درب اتاقم آروم زده شد  دمینفهم

 .... دمیچشمها کش یت بروآلود تو تختم نشستم و با پشت دس  خواب

 کردم ... یچند ساعت قبل ....پف چشمهام رو احساس م  ی هیشدت گر از

 

 به ساعت افتاد .  نگاهم

 

 شب بود!!! هشت
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 قرار نداشتم ... یبا کس یول

 

 افتاد .... رونینگاهم به ب یاز جا بلند شدم و پشت در از چشم  یفور

 هتل بود !!! مستخدم

 ...  دییکنم گفتم بله بفرما درب رو باز   نکهیا بدون

 در آورد و گفت   کیرو نزد  سرش

 هتل کار دارن....   ی با شما تو الب د یببخش

 

  دینداد یاتاقتون رو گرفت اما جواب  یهتل داخل  رشیپذ

 اطالع بدم   اومدم

 برم  و

 

 .....  نییپا امیصاف کردم و گفتم باشه ممنوم االن م صدامو

 

 سمت اتاق .... دمیچرخ

 جا افتاده بود ... هی یزیچ هر

 صورتم نشست...   یبرو  یانگشت ناباور سرم رو خاروندم و اخم  با
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 خواب آلود    یووضع آشفته و صورت سر

 لعنت !!! آخ

 

 تونست باشه؟؟؟  یم یوقت شب چه کس  نیا

 

 بودم...   دهیتلفن هتل رو کش   زیافتاد قبل از خواب پر ادمی

آرودم و بعد از زدن عطر و مرتب   رونی مرتب ب یو از کمد لباس دمیسر و صورتم کش  به یدست بناچار
 رسوندم   یخودم رو به الب یزدم و فور رونیکردن شالم از اتاق ب 

.... 

 

 .... دمیرو ند  یبود و بجز چند نفر داخل محوطه و سر در رستوران هتل کس   خلوت

 .  دمیبه اطراف چرخ گهیبار د چند

 

از پشت سرم توجهم رو   ییبوده رفته خواستم برگردم به اتاقم که صدا  یهر کس نکه یا یبا خوشحال بعد
 جلب کرد. 

 

 توکل ...... خانم

 

 سمت صدا ...  دمیچرخ

 حسام در نظرم اومد   یدرهم و به اخم نشسته  یچهره  دنشیاز نهادم بلند شد و با د آه
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 شانس    نیبه ا لعنت

 ؟؟؟ یاز کجا سبز شد تو

 

 شدم....  کیصورت نشوندم و چند قدم بهش نزد ی برو یمصنوع یلبخند

  

 از سر شوق ...  یهم دسته گل و لبخند باز

 

 .... دیخند  یم صورتش

گفت سالم و دسته گل رو به طرف صورتم   یرو پر کرد و با خوشحال  نمونیمونده ب یچند قدم باق  یفور
 تو مشامم !!!  دیچیگرفت ...عطر تلخش پ 

 گفت ؛ انداخت و  ری بز سر

 خانم توکل ؟؟؟!!!  دیخوب

 صورتش زدم و گفتم خوبم ممنون ... یبرو یروحتر از اول یب  یلبخند

 .... دی دیشما از کجا فهم یول

 حرفم تموم شه گفت؛  نگذاشت

  

 جان گرفتم.   نایآدرس هتل رو از س شرمنده

  

 ...دمییگل رو با اکراه از تو دستهاش گرفتم و بو دسته



 د ینبض راه خورش

1755 
 

 رو تو تنش جابه جا کرد . کتش

 

 بودم ....  دهیازش د یلیچندوقت خ  نیکه ا ی نا خودآگاه حرکت

 

 سرش رو جلو آورد و گفت :  آروم

 

کنم   یکند بدان  نگارم همانجاست و من خاموش نگاهش م ستادنیا یاری می"هرکجا دل بچرخدو پا 
" 

 

 

قرارش که تو چشمهام  دو   یب یخاکستر یگرد شده به صورت و چشمها یال رفت و با چشمهابا سرم
 موند !!!! رهیزدند خ  یدو م

 انداخت و گفت؛   ن ییرو با شرم پا  سرش

کنن از   یم  رونیشه و از پنجره ب   یکنن از پنجره داخل م یم رونی گن طرف رو از در ب یکه م دیدیشن
 !!!!ادیبوم م

 

  

 ..... دیاری بال روسرم م نیهم دیدار  قای که شما دق بخدا

 شد .  یم شتری تر شد با هر حرفش تپش قلبم ب ظیغل اخمم
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 گفتم .... راای و تو دلم بهش بد و ب  دمیگل تو دستهام مشت شد و لب گز دسته

 

 افکارم رو پاره کرد و گفت   یخواد .....رشته   یدلم م زیه ی کهی مرت

 !!!؟؟ دیخورش 

 

 سرم باال رفت !!! شتریتعجب ب با

 

 پر مدعا  !!!! لیوک یکرد آقا یدراز تر م مشیداشت پاشو از گل گهید 

 

 و گفتم ؛  دمیاش کوب  نهیس یگل رو برو تی تو هم گره زد و خواست ادامه بده که با عصبان دستهاشو

 ....  د یببخش

 ...  دیهست یر فراموششما دچا نکهیا مثل

 

 .. دیکرد رمیعقد اون دو تا جوون با حلقه غافلگ یآخر سر سفره  بار

 

 جان و  دل نازک نازگلم سکوت کردم و کوتاه اومدم .... نایحرمت س به

 ....  دیکوتاه اومدن هام باعث شده   توهم بزن نیا نکهیاما مثل ا 

 .....  ستیفراش ن دیو چند بار گفتم که قصدم تجد نیمحترم من چند یآقا دینی بب
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پر جسارت شما نشون از  یعاشقانه    یمرتب و حرفها یدسته گل گرفتن ها نیا دیکن ینم فکر
 حد شماست!!!  یب  یگستاخ

 

 رو بطرف آسانسور کج کردم .  راهم

 کردم .   یکفشم خال یکف هتل با پاشنه ها  یکهایسرام یرو برو تمیعصبان  

 

 

 

 دیکل یصفحه   یو دستش رو برو  ستادیو روبه روم ا دیدرب آسانسور نشده بودم که دو  کینزد هنوز
 آسانسور گذاشت و نفس نفس زنان و اخم آلود نگاهم کرد و گفت ؛

 

 

 ه؟؟؟یفرق خواستن با اصرار چ  دیدون یم

  

 !!!دیتو صورتش چرخ مینگاه عصبان مردد

  

 و گفت :  دمی صورتم شد که نا خود آگاه عقب کش  کیتازه کرد ونزد یگذاشت و نفس  نهیس یبرو دست

 

 خواد....  یکه اصرار دل راسخ م نهیا فرقش

 ...... رفتهی پذ ای شه و  یرد م ایساده باشه  شنهادیپ هیو خواستن ممکنه از سر  
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 ه داد !!!و ادام زکردینافذش رو ر یخاکستر یتر کرد و  چشمها ک یرو دوباره نزد  سرش

 ...... نه خواستن !!!!دیخود اصرارم خورش  من

 

 

  دییگفت حاال بفر ما رهی خ  یآسانسور برداشت و قد صاف کرد و با نگاه دیصفحه کل یرو از رو دستش
!!! 

 

آسانسور ضربه زدم که نگاهم بهش   دیصفحه کل  یچند بار برو ضی رو فرو دادم و با غ میعصب  ینفسها
 شده بود ....  رهیم خافتاد که با لذت به کار

 

 گفت؛   آروم

 بگم من حاضرم امشب شام در کنار شما باشم .... خواستم

 

 .... د یو بهم افتخار بد دیکه شما اراده کن گهیهر وقت د ایفردا ناهار و  ای

 

   د؟؟؟؟ییآ  یسر به دفتر کارم نم هیو  دید یچرا بهم افتخار نم  اصال

  ستیها ن  یسمج باز نیکه اصوال اهل ا ییایض مانیشه نظرتون نسبت به ا یکار باعث م  نیا بنظرم
 عوض بشه  
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 ؟؟؟  هوووووم

 

 ... دیاصرار فکرم چرخ یو کلمه   شنهادشیآسانسور باز شد و مردد به پ درب

 محل کارش !!! دنید یدعوتش رو قبولش کنم فقط برا   نکهیهول ا 

 که جرم نبود !!!بود ؟؟؟؟؟ نیا

 

 کردم و گفتم   خشم نگاهش با

 کار خوبه !!! دفتر

 

 تازه کرد و گفت   ی و لبهاشو بهم فشرد و نفس دیخند چشمانش

 هتل منتظرم !!! یفردا ساعت ده صبح جلو من

 

 .... دیبزن  امکیسرم مرتب کردم و گفتم الزم نکرده آدرس رو برام پ  یرو برو شالم

 

 اش چند بار زد و گفت ؛  نهیس یرو با سماجت تکون داد و برو  سرش

 در خدمت شماست!!!  یشخص  راننده

  

 منتظر جوابم باشه گفت   نکهیبدون ا و

 راس ده ......... فردا
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 بطرف در و .....  دیراهش رو کش و

 

 

  یوافتاده بود برداشت و نگاهش بر نیزم  یو دسته گل رو که برو  دیبه طرفش که چرخ برگشتم
 صورتم بود که 

 و گفت ؛  دیزد و صورتش رو تو گلها فرو کرد  و بو کش یلبخند

 گلها برده نه ؟؟؟  نیصورتش رو تو ا دیخورش 

 

 انداختم و وارد آسانسور شدم   نییزده سرم رو پا   خجالت

 که صورتش تو گلها بود خندان رفتنم رو تماشا نشست !!! همونطور

 

 ....  دمیچطور به اتاقم رس دمینفهم

 ..  دیکوب یم  نهیداغ کرده بود و دلم تاب تاب به س صورتم

 

 .  دمیگاهم شد و لبهامو از خجالت گز هیدر تک پشت

  

 ؟؟؟؟ هیکارها چ نیخجالت بکش ا  دیو گفتم خورش  دمیام رو کش گونه

 

 کشوندم ..... نهیبسمت آ قدمهامو
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 اشتباه نکنم !!! ایرفت خدا  جیگ یو سرم از داغ زی م یزدم برو مهیاز سر افتاد و همونجا خ شالم

 

 د؟؟؟؟ یخورش  برگرد

 

 کارکشته است .  لیوک هینکنه دلت بلرزه اون مرد  

 

 لرزه ... یها دلت نم  زیچ نی بلده چطور جاشو باز کنه اما تو که با ا خوب

 

 و ........ یکس  یچند ماه ب نیا ادینگاهم به صورتم افتاد و  دبع

 نگاه نفرت بار آخر حسام بدلم چنگ زد .  اون

 

 ارزش از خودش روندم ...... یب  ئی ش هیروز مثل  اون

که   یزمان  بیپر فراز و نش یهمه سال زندگ نیپناه و غم زده ماهها شکستم و آخرش بعد از ا یب من
 ضربه ها رو از جانبش تحمل کردم . نیداشتم بدتر شی به همراه  ازین

  

 .....  بد جور  شکستم بخدا .حسام

 

 

 !!! یمنو لعنت یلب گفتم شکست ریو دوباره ز دمیکش  قیعم  ینفس



 د ینبض راه خورش

1762 
 

 

 شدم.   داریزودتر ب صبح

  

 رو تجربه کنم .... یداریخوابم نبرده بود که ب اصال

 از نماز   بعد

 رفتم ... یرو  ادهیو به پ دم یمناسب پوش یلباس

 

 

 هنوز در خواب بود .. شهر

 

 صبح بود ،به هتل برگشتم و بعد از گرفتن دوش و مرتب کردن اتاقم   میو ن هفت

 .  دمیپوش کی مرتب و ش یلباس

 

 

 کنم   شی خواست آرا یدلم نم  نکهیا با

 ود .و نگاهم به ساعت افتاد نه صبح ب دمیبه سر و صورتم رس یکم اما

 

 برداشتم و شروع کردم به خوندن !!! یتو چمدون کتاب از
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 کتاب بود ؟؟؟  تی خاص  نیا یزمان چطور گذشت ول   دمینفهم

 

 بصدا در اومد  لمیموبا زنگ

 برداشتم  زی م یرو از

 ... نا یس ییبود دا نوشته

 کرده بودم ...  ویس لمیطور تو موبا  نیا خودم

 فرستادم   امک یتماس زدم و پ رد

 ... نمییپا گهید قهیدق دو

 

 

 ....رونی رو برداشتم و از در  زدم ب  فمی و ک  دمیرو بستم و پالتو مو پوش کتاب

 

 بدست و لبخند زنان نگاهش بهم بود    یهتل  تک گل سرخ یدر ورود یجلو

 و بطرفم اومد وگل رو بطرفم گرفت و گفت ؛  ستادیا صاف

 رنگش است؟؟"  ییاز انوار طال باتری چه داند که طلوع تو ز دی"خورش 

 

 کردم و گل رو گرفتم . سالم

 

 کرد و گفت؛   یا خنده



 د ینبض راه خورش

1764 
 

 .... نیزم وفتهیام و ب نهیبشه تو س  دهیقرار کوب نمیا اگه

 !!! سمیجا وا نیهم

  ی هینرفته قض ادتونیرو که  شبید

 و اصرار ؟؟؟!! خواستن

 

 رو باز کرد وگفت   نیماش  یو کنار رفت و درب جلو دمیخند

   دییبفرما

 

 دستم و سوار شدم ....   یسر شونه سر دادم برو یرو از رو فمیک

 

 و سوار شد .  دیخودش چرخ  و

 

 .... میراه ساکت بود یتو

  یرفت رو یو دوباره حواسش م   زدیم یصورتم لبخند یرو دیچرخ ینگاهش م  یاز چند گاه هر
 !!! یرانندگ 

 

 و چند طبقه توقف کرد و گفت ؛  ک یش  یساختمان یجلو

 دفتر کار بنده !!! نمیا  خوب
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 .... یببر فیهشتم تشر  یو  طبقه  یآسانسور رو بزن یشما دکمه  تا

 اونجا هستم ... گهید قهیپنج دق کیکار کوچ هیهم بعد از  من

 

 اطراف ...  یشدم و نگاهم افتاد برو ادهیتکون دادم و پ  یسر

 

 

 شهر بود.  ینقطه  نیکارش تو بهتر دفتر

  

 رنگارنگ سر در ساختمون    یتابلوها نیب

 کرد.....  یم ییخود نما یباکالس روینظ  یب  یتابلو

 ..... یمرکز یدادسرا یدادستان یبا مدرک عال  یدادگستر کی هی پا لی وک  ییایض مانیا 

 

 !!!! ستی اصرارش ثروتم ن لیخواست خودش رو برخم بکشه....... که بدونم دل یآدم از قصد م نیا

 

 ...... دیمثل خورش  یداد چه برسه به آدم فرز یم  صیتشخ ی رو هر فرد کودن  نیا و

 شدم .....  یدرب ورود یو راه دمیدلم به اعتماد بنفسم خند در

 

**** 
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رسوندم که معمار محترم از   یدر تمام مراحل ساخت خانه هر روز خودم رو م روز گذشته بود و نیچند
 کار در نره !!!! ریز

 

 بود .  دهیرس  انیکار ساخت خونه به پا شتریب

 شاد که خودم انتخاب کرده بودم .  یمرمت شده با رنگها یوارهاید

 و رنگ شد ..... میترمپوشش  نیحال که اجازه ندادم برداشته بشه و بجاش با بهتر   یمیقد ی طاقچه

 ....  دیو سف یا روزهی ف یمادرم ، آب  ا ی لع یمورد عالقه  رنگ

 

 ....  یمدرن تر و با امکانات امروز یخانه ا وآشپز

 

حاج رحمان که حوضش  یخونه  کیکوچ  اطیکارشده و ح دیسف  یبا سنگها رونی ب یوارهاید
   میقشنگ کودک یایبه رو یهمچنان پا برجا بود با رنگ

 !!! ایو در آسمان

 کوچک خانه، که بزرگترش کردم و قرار شد توش بشه پر از گل ......... یباغچه  و

 

 

 کاشت ...  یو گل م زدیم لچهیبروشون ب ایلع یبایروز انگشتان جوان  و ز هینره  ادمی که
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خونه هم تا فردا کارش رو   ینما رون ی ب یسفارش از طرف من که حتما برا یو کل هیتصوبعد از  معمار
 کرد و از خونه خارج شد .... یشروع کنه کارگرانش دو راه

 

  ستادمیا اطی رو بستم و وسط ح در

 شد؟؟؟؟ یم یخواست مگه چ یکودک  یکم دلم

 

 آوردم و موهامو ازتو کش مو رها کردم   رونی رو ب مانتوم

 ...... شی سال پ یافتاد و برگشتم به س وانیبه ا نگاهم

 

 کردند.....  یبودن و لبخند زنان نگاهم م ستادهیا وانیو حاج رحمان  لب ا ایلع

 

 گفتن ؟؟؟  یم یزیگوش هم پچ پچ کنان چ  

 

 

 بکمر زدم و گفتم :  دست

 

 شما حواسم بهتون هستا !!!!! یآها

 

 که پشت کنم** !!! نیهم
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 بندم اونقدر    یبرقصه بعدش چشمهامو م مایقد ادی دم حوض ب دیکه خورش االنه

 بشه!!!!   ریتا دلتون س دیدر گوش هم بخون عاشقانه

 نره ....  ادتونی اما

 گذاره ....  یوقت تنهاتون نم  چیو ه   نجاستیا دیخورش 

 

خوشگلش برام دوخته  یافتادم . .اون که کوتاه بود و مامان با دستها نمیاون دامن پر چ ادی بعدش
 بود .

 

 تنم کردم و موهامو تو هوا چرخوندم و رفتم لب اون بوم !!!! ا یرو تو

 اون ستاره ها ...  کنار

 ...  یآسمون آب  بغل

 

 چششم پر اشک شد!!!  یو شمردم و گوشه   شمردم

 د یخورش  یدلم سوخت و تنگ شد برا و

 

 در و باز شد  یبرو دیاز گذشته بودم که در صدا خورد و بدون فکر دستم چرخ  یسه اخل تو

 

 نزد ...... یصورتش افتاد قلبم لحظه ا  یو نگاهم برو  ستادمیکه ثابت ا نیهم
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 سرخ شده و گل انداخته...... دنیافتاد که صورتم از شدت چرخ ادمی

 

سر خورد و بدون اراده چند قدم بعقب   رهیخشکم زد و دستم از دستگ یونفس نفس زنان تو درگاه 
 رفتم.

 

 

 

 

 بهم موند!!!!  رهیو اون نگاهش مات و مبهوت خ  

 

 پاکت بود .  ه یشب یزیدستش چ تو

 پاکت نشون لرزش دستهاش بود.  لرزش

  

 از تکرار زمان .......  ریو متح میثابت صورت هم بود دیبرق گرفته باشه هر دو شا انگار

 

 زمزمه کرد ....  یزیچ رلبیانداخت و ز ری که ازش سراغ داشتم سرش رو بز  ییایاز شرم و ح یفور

 

و مانتو و شالم رو چنگ   وانیدستپاچه برگشتم سمت لب  ا یقورت دادم و فور یدهانم رو بسخت آب
 و   دمیپوش وارید یزدم و گوشه 
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 شالم صورت داغم رو پاک کردم و دوباره برگشتم سمت در....... یلبه  با

  

 کرده بود به در و نگاهش به ته کوچه بود . پشت

 

 باال رفت و آروم سالم کردم   سرم

 انداخت و گفت   ری سمت نگاهم و سر بز دیچرخ

 شرمنده بد موقع مزاحم شدم .  سالم

 

 

 کارت .....  میتقد یشد که من مزاحم شدم برا  نیگرفتار بود ا اریسام

 

 

 در چنگ شده بود . یآهن  یلبه  یبرو دستم

 

 .... دیکنم شما ببخش یخواهش م گفتم

 شه ...  یوقت سر براه نم چیه دیخورش  

 

در خدمت   یچا هیداخل  دییلب نشوندو در رو تا آخر باز کردم و گفتم بفرما  یبرو یلبخند آشکارا
 .   میباش
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   دیدار ییبه داخل انداخت و گفت بنا ینگاه

 ییجورا هیو گفتم  دمیخند

 

 انداخت و داخل شد.  یاطراف نگاه  به

  

 

 نشست و کارت رو بطرفم گرفت و گفت   وانیلب ا و

  میگرفت  اریسام یبرا کیجشن کوچ هیهفته  آخر

 ..... نهی نوه اش رو بب یکه مامان راه رفتن براش سخت شده و آرزو داشت عروس  یاز وقت خوب

 شد .  یمادر جون جد یمیگرفتن جشن تو خونه قد یبرا اریسام میتصم

 

 شه....  یجشن هم تو خونه عمارت پدر بزرگ سارا گرفته م هی گهید یهفته  خوب

 

 گذارا به کارت انداختم   یکنارش نشستم و نگاه وانیا لب

 

 گذره  یتواون شهر بهت خوش م  ایب  یتکرار کرد اگه وقت کرد دوباره

 

 رو داشت افتاد !!!! یمیدوست قد هیاون که امروز فقط و فقط برام حکم  یمهربون برو نگاهم
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 زد و گفت؛   یلبخند

 ؟؟؟ ی با زندگ یکن  یم  چکار

 نگاه مهربونش آرامش بخشه خدا جونم.... چقدر

 

 !!!! گهید گذرهیم یکردم گفتم هع ینگاه م یبود و به کارت عروس  نیی که سرم پا همونطور

 

 ..... یمدل  هیهر کدوم از ما  یبرا

 گهیگذره د یم  میخالصه بگذرمن و ...  یاون طور تو

 

 وسرش رو تکون داد و گفت:   دیخند

 .... منیب   یرو م  ایهفته لع آخر

 ..... دمشیکه ند شهیهفته چهار ماه م نیا انی پا با

 گم کردم!!!  یزیانگار چ نمشی بب ریبه د ریاگه د گهید

 حوض بود گفتم    یآب یبرو نگاهم

 و.... ادیم گهی بهم خبر داد و گفت که چند روز د شبید آره

 

 شدن ..... یهاش اوک  طیبل 

 گرفتن کارت .... یباشم برا اری ضمن سفارش کرد که تو هتل منتظر سام در

 !!! نجایا ییا ی کردم ب یرو نم  فکرش
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 بده  لی و هتل بهم تحو ادیبود که ب  قرار

 

 کرد و گفت   نگاهم

 مامان .... یخونه  میدیامروز رس  تازه

 

 برم   یکار داشت بهش گفتم کارت رو بده خودم م  یلیخ

 ... میشما شدبود که مزاحم  نیا

 

 ؟؟؟.  یمهمونم کن  ییچا هی ییخوا یکرده بودم که با خنده گفت نم  سکوت

 باال رفت !! سرم

 رو داشت،   ایمهربونش که ته نگاه لع چشمان

 چنگ زد .  میگلو یبرو یدرد ناک  بغض

 جا بلند شدم و گفتم البته.... از

  

پله ها پا تند کردم که   یدر رفتم وطرف باال نشینگاه سنگ ری از ز یو فور دی صبر کن کمی  دیبا فقط
 ادامه داد 

 بود . یآد  راه آشپز خونه از در پشت یم  ادمیکه  ییجا تا
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 زدم که گفت   یحافظه اش لبخند به

نگاهش  به ..... یتا برس  کیبعد هم سالن کوچ  یرو دور بزن یاالن پنج در دیگم با  یم بخاطرخودت
 فراموش کرد!!!! حرفش رو یصورتم بود و مابق  یبرو

  

 صالح ؟؟؟؟؟؟  ییرو تو هوا تکون دادم و گفتم کجا دستم

خب سخته   شیلحظه حواسم رفت به سالها پ  هی دیاومد و گفت  ببخش  رونیکه ناگهان از فکر ب  
 !!!!نهی هم یزندگ تی شه کرد خاص  یاما چه م یخاطرات رو از خودت دور کن  یبعض  ییبخوا

 محض !!!! یفراموش

 

 .  دمیآشپز خونه دور خودم چرخ  یتو

 

 سر جاش نبود.  یچیه

 گاز  هم وصل نبود     یهنوز حت خب

  ینینشستم و س وانیگذاشتم و کنارش لب ا ین یبرداشتم و داخل س وهیدو تا آبم  خچالی از تو  بناچار
 !!!! دییگذاشتم و گفتم بفرما یم  نیزم یرو کنارش رو

 ؟؟؟؟  یندار  ییچا افتاد و گفت ینیداخل س  یمحتو یبرو نگاهش

که اومد ،تا اون موقع خونه هم کارش تمومه اون  ایانداختم و گفتم ان شااهلل لع ریخجالت سر بز با
 ....ییرایپذ یبرا   دیاری ب فیوقت تشر

 

 و دستهاشو تو هم گره زد . دیخند
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 داد و  متفکر نگاهم کرد و گفت:  هیبه زانو تک و

 ؟؟؟؟  یخوشبخت

 

  

 سوالش نداشتم ..... یبرا یزل زدم واقعا جواب  یچونه بردم و به حوض آب  ری به ز دست

 

 و گفتم؛ دمیکش یآه

  

 !!!! ین یبب یزیرو تو چه چ یخوشبخت  تا

 

 کنه ؟؟؟ دایبرات چطور معنا پ تا

 

 حالم خوبه ..... کمیاز اونجا که برگشتم تو خونه و کنار خاطراتم  اما

 .   رمیتور بگ هامو فاک ییاگه ترس  از تنها البته

 

 و نگاهش کردم ... برگشتم

 

 ... داد یمهربون تو چشمهاش نشسته بود وبه حرفهام گوش م یلبخند

 ؟؟ هیچ گفتم
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 برات !! بهی عج

 و لبهاشو بهم دوخت و گفت   دیکش یآه

 باشه .... یزی اگه دلت گرم فکر عز ستیسخت ن ییتنها

 خود شروع لذت از بودنه !!! ییوگرنه تنها یحسش کن  دیبا

 

 

 خودت و البته با خدا که وجوش همراهته .....  خلوت

 

 به حرکات آرومش بود گفتم تو چطور ؟؟؟ نگاهم

 ؟؟؟  یخوشبخت

 

 

  ا یهست و  ایرفته آ  ادمیکنم ،سالهاست که  یرو تکون داد و گفت بود و نبودش رو حس نم   سرش
 رفته ؟؟؟؟

 شته ...تنهام گذا یزندگ  یتو جاده  دیشا

 

  

 .......یها روز رو سر کن  ی از خوش یقبول کرد که بدون بعض دیاوقات با یبعض  هیچاره چ خب

 ..... یدرد در کنارت نگهش دار هیمثل  ی رو تو زندگ   یخال یمدت اون جا هیو بعد از  



 د ینبض راه خورش

1777 
 

 !!!! یدیترد چیبدون ه 

 شده  نیکار من هم سالهاست هم دیشا

 

 . دمیکش  قیعم  ینفس

 گفت کار ما عادت شده بود   یراست م 

 ....  ییبه تنها  عادت

 ... یخوشبخت  یبه انتظار برا  عادت

 عادت به غم ... دیشا و

 

 کرد و رفت.....  یخداحافظ یکنارم نشست و بعد ازگذشت زمان کوتاه یکم

  

 آخرش دل تنگم رو دل تنگ تر کرد .  حرف

 

 در که بود گفت؛   یجلو

 ؟؟؟؟  یگرد یبرنم چرا

 کردم ...  نگاهش

 

 داد. ادامه
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 !!! دیخورش  برگرد

 .... ی تعلق ندار  نجایبه ا تو

 

 

 است .  دهیفا یبزنه قطع کردنش ب شهیکه ر یآدم

 

 !!!! دهیعمر تو و حسام سالهاست در هم تن یها شهیر

 کنم   ریخوام فکرت رو درگ  ینم

 .... اما

 ی شهیکه ش  یکنار اون کس  یبرگرد  یکن  ری مگذشته رو تع یخرابه ها نکهیا ی به جا دهینرس  وقتش
 توعه؟؟؟؟؟ یعمرش تو دستها

 ؟؟؟  یدون ی و گفتم تو از کجا م دمیخند 

 

 شد و گفت:  رهی خ یو به آسمون آب  برگشت

  

 از کتاب حرف نگفته تو چشمهاشه ..... شتریب  حسام

 

گذشته ام بود، اما امروز که   یدگ یاز هم پاش  یمقصر اصل   یزمان  هیدیخوام ازش دفاع کنم شا ینم
 نداشت .......  ی که کاراشتباهش  کم از عاشق واقع نمیب یکنم م  یگردم و فکر م   یخوب به گذشته برم 
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 ......  شهیم  لیکرد اما دلش عاشق بود و عاشق عقلش زا ی نرفته رو بدجور ط راه

 و  یدون  یدونم که تو هم خوب م یوم  

 ثابت هم کرد ....  بهت

 

 شد و گفت؛   رهیداد و به چشمهام خ  هیتک  یبدرگاهرو  دستش

 اوقات راه اشتباهه اما مقصد درست .... یبعض

   دیخورش 

 ... ابی رو در  حسام

 ...  ابیرو در  کارش

 

 و نگاهش کردم و گفتم ؛   دمیوار خند مسخره

 !!! ابمیگرفت رو در   یاب یبدبختم کرد و طالق غ نکهیا

 ...  ابیتکون داد و گفت نه عمق کارش رو در تی رو با جد  سرش

 

 و حسام مغز تو رو هم شستشو دادن ..... ایلع هیباال رفت و متفکر نگاهش کردم و گفتم چ سرم

 

 

 شالم رو با دست صاف کرد و گفت   ی خم شد و گوشه  دیحرفم چشمهاش خند با
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  یبهم م شوی آوردنت زندگ بدست  یبرا شیکردم حسام قصدش بد باشه سالها پ  یدرصد فکر م هی اگه
 ..... ختمیر

 .... رمیرو ازش پس بگ ایزمان که برگشتم تا لع اون

 ،شکستم داد .... ایکه اون با مهر و محبتش نسبت به تو لع یدونیم

 

 به گونه ام بر خورد...   دستش

 

 رفت .  نییپا  سرم

 

 ادامه داد؛  آروم

 که اون عاشق تر از منه!!!!   دمیزمان فهم  همون

 

  رفتم

 ...  دمیپس کش  پا

 ار یب  ادیرو ب  اوردی داشت از پا درت م یماریزمان که ب اون

 گم  یم  بازم

 .... یتعلق ندار نجایتو به ا دیخورش 

 ....  برگرد

 



 د ینبض راه خورش

1781 
 

 و رفت  دی سرم کش یبرو یدست

 

 رو به تماشا نشستم.....   رفتنش

 گفت و من دلم کجا بود!!!؟؟ یچه م از

 

** 

 

 

 

 ..روز خوبه..  هی امروز

 ... هیهوا آفتاب 

 

 روز وقت دارم خونه رو مرتب کنم  دو

 رو که انجام داد  و رفت .   یینها یکارها معمار

 دست بکار شدم..  

 

 و مهمون من باشن.  انیها قرار بود ب بچه

  

 سرم بستم ومشغول بکار شدم ....  ی رو محکم برو  یروسر
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 . دیتا آخر شب طول کش لیوسا دنیکردن اتاقها و چ   زیتم

 

 خواب آلودم رو بستم . یفرش افتادم و چشمها یفرش تو اتاق خواب رو پهن کردم خسته برو یوقت

 

 خوابم برد؟؟ یک  دمینفهم

 

  داریهام روشن بود چشمم رو زد و ب  ییو نور المپ که مرتب تو خونه از ترس تنها دینور خورش یگرما
 شدم ....

 باعث شده بود  نیزم  یبرو دنیخواب

 خشک بشه ...  گردنم

 

 با قهوه دوباره مشغول شدم    تییسکو ینرمش و خوردن چند تکه ب  یجا بلند شدم و بعد از کم از

 ...  دیآشپز خونه تا ظهر طول کش لیوسا دنیچ

 

 

 که روز قبل کاشته بودم   ییو آب دادن به گلها  اطی ح دنیجارو  کش با

 .  دیرس  انیبه پا  کارم
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 رسوندم و همون جا لم دادم. وانیا یخسته ام رو برو تن

  

   دیکش یم ر یت یاز شدت خستگ بازوهام

 

 تو خونه نداشتم   یچ ی بودم و ه گرسنه

 کردم ... یهم م دیاومدن بچه ها خر یبرا دیبا

 

 زدم  ... رونی لباس گرم از خونه ب دنیدوش و پوش هیاز گرفتن  بعد

 

 تو صورتم... دیچی بهمن ماه پ یهوا سوز

  

 گرفتم و بخونه برگشتم . یتاکس  دیخر یفروشگاه رفتم و بعد از کل به

 

 نخورده بودم ...  یزی پنج بعداظهر بود و من هنوز چ ساعت

  امیاومد سراغم ....زنگ زدم به همسر محمد و گفتم که شام م یرو جابه جا کردم و تنلب  دهایخر
 استقبال کرد.  یکنارشون با خوشحال 

  

 کنم  دیخودم خر یو تا ساعت هشت شب وقت داشتم برا دمیسر کش ریش وانیل هی
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 بخرم   اریسام  یعروس یبرا یلباس  و

 

 گرفتم ... جهی کردم تا سر گ  نییپاساژها رو باال و پا اونقدر

 یحال کلک زدم و رنگ مورد عالقه  نیساده  و اما در ع  راهنی پ هی دیشدم به خر ی بالخره راض و
 حسام رو انتخاب کردم 

 ...  دیو سف یا سرمه

 

 

 زدم   رونی مغازه که ب از

 زنگ خورد   تلفنم

 بود ...  ای کردم لع نگاه

 

 مامان؟؟؟؟   ییگفتم کجا  یخوشحال با

 تو گوشم ... دیچی شادش پ یصدا

 

  میپرواز دار ازدهیصبح  ساعت   مامان

   میتو تهران هست شب

 هتل رو هم رزرو کرده  بابا
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 ظهر هست   کی ساعت  یما برا  طیبل

 خدا بخواد پس فردا بعد اظهر کنارتم   اگه

 و ذوق گفتم  یشاد با

 قدمت مامان   قربون

  د یخودتون باش  مواظب

 متتظرم ....  من

 

آروم زد   یپاهام ترمز یجلو  یلیکه ناگهان اتومب یتاکس ی و دست بلند کردم، برا ابونیسمت خ دمیدو
.... 

 

 چسبوندم.  نهیرو بس   دیخر یها بسته

شد و لبخند زنان بطرفم اومد  ادهیپ یفور شهیافتاد که مثل هم شیصورت آشنا یونگاهم  برو 
 شد سالم کرد.  یم  کیوهمونطور که نزد

 

 با تاسف تکون خورد و جواب سالمش رو دادم ..... سرم

 گفتم ؛ و

 ؟؟؟  دیکرد  یم بمیتعق

 

 کرد ،گفت؛   یرو باز م لشیکه در عقب اتومب همونطور
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 .....دیخر یبرا دییا یو ب دیری بگ  یمن خبر داشتم و اجازه دادم شما تاکس دیدر صد فکر کن کی

  

اطالع  هی به بعد قبل از خارج شدن از خونه  نیاز ا دیحرفش خنده ام گرفت و گفتم خوب پس با با
 بدم نه !!!؟؟؟

 

 گفت:    رهی رو بگ دیخر یبلند کرد که بسته ها دست

 !!! حتما

 

 دست بلند شده اش بود که گفت :  یبرو نگاهم

 خانمانه  ندارم ...    یلباسها دنیبه پوش یمن عالقه ا دیکن باور

 

 خوام بارتون سبک بشه هووووم  یم فقط

 

 هوا  دستهامو  کرخت کرده بودن ... یو سرما دیخر نی سنگ یبارها

 عقب جابه جاشون کرد و یتو صندل یخدا خواسته بسته ها رو بدستش سپردم و اون فور از

 از بستن درب...   بعد

 گرمش پناه بردم  لیسوزنده به اتومب یاز سرما یجلو رو برام باز کرد ،فور در

 

 و گفت :  دیصورتم، نا محسوس خند  دنیشد و با د سوار
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 ؟؟؟؟ د یقهوه داغ چطور هی با

 

 کردم گفتم خوبه !!! یدستهامو تو بغلم گرم م کهیحال  در

 رو روشن کرد و براه افتاد ...  ن یحرفهام  تکون داد و ماش دییبعالمت تا  یسر یفور

 

 .... دییتوقف کرد و گفت بفرما یزیشاپ تر و تم  یکاف یجلو

 شدم !!! ادهیپ

 

 .  میشاپ شد یو خلوت کاف  کیتار مهین یرو جابه جا کرد و بهمراه هم وارد فضا نشیماش

  

 رو انتخاب کردم ونشستم  پر رفت و آمد بود ابونیدنج که پنجره اش  سمت خ یا گوشه

 

 به انتخابم کرد و گفت   ینگاه

 ؟؟؟؟ یمنزو  مهی شلوغ و ن مهین

 ام گرفته بود   خنده

 گفتم  آروم

 ؟؟؟؟  یچ یعنی

 رو تو تنش مرتب کرد و گفت   کتش

 ....یدنج رو  که انتخابش کرد یگوشه  نیا
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بپا بشه   یو هم ممکنه هر لحظه همهمه ا ارهیتو داره هم سکوت رو ارمغان م یباال  ی هینشون از روح 
.... 

 

 زبون ساده تر....  به

. 

ارزش   تونیطرف مقابل و موضوع مهم زندگ نکهیبه شرط ا یکردن هست سکی شما اهل ر نکهیا یعنی
  یبرخ م  یخودش رو بسخت  یمنزو ی مهیو اون ن دهیسکه رخ م یداشته باشه وگرنه اون رو دنیجنگ

 ... سازهیساکت و مشکوک م یکشه و از شما آدم 

 

 روان شناس ؟؟؟  ای  یلیو گفتم بالخره شما وک  دمیخند

 

 گفت ؛ شخدمتیکرد  رو به پ یکه منو رو تو دستهاش نگه داشته بود و نگاهش م همونطور

 خورم   یاسپرسو م هی من

 خانم ؟؟  یبرا اما

 

 رو  تو دستم گذاشت و گفت  نگاهم کرد و منو  یسوال و

 کنن   یانتخاب م  خودشون

 

 ...  دیمن هم اسپرسو لطف کن یرو پس زدم و گفتم ممنون برا منو
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 از رفتن  بعد

 و گفت؛  دیخند  شخدمتیپ

 .... نی خدا رو بب کار

 

 

 رو بعهده گرفتم.  نشیسنگ یا هیدفاع  یبودم که بتازگ یپرونده ا یاز صبح همش آشفته  امروز

 . دمید ابونی نجات رو طرف مخالف خ یمتشنج بود که فرشته  اعصابم

 

 

 اره یبه ارمغان م یبرام  خوش شانس   دنشیگفتم خب خدا رو شکر امروز هم د و

 

 گاه صورتم کردم و گفتم    هیرو تک دستم

 ؟؟؟؟  فرشته

 تکون داد و گفت   سرش

 !!!! صددرصد

 ...  رهیاحساست اشتباه نم یبگ  ییخوا  یم یعنی گفتم

 ؟؟؟؟ ستیتو کارش ن خطا

 تکون داد و گفت   یبعالمت منف  یسر

 وقت اشتباه نکرده !!! چیه
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 رو جلو تر بردم و گفتم  سرم

  یمصمم نبود نقدریا کاش

 !! ل یوک  یخودم دنبال نجاتم آقا یمن برا چون

 کاره .....  نینشون از استاد بودنت تو ا  یکن  یراهتو باز م یبا چرب زبون یکه دار نیا

 

 ......  یرو یره که توم نیباور کن ا اما

 کوتاه بهش انداختم . یحرفم رو خوردم و اخم و

 

 ... رونیسمت ب دینگاهم چرخ  و

 

 بودن ..... یرفتن و هر کدوم بدنبال هدف  یکه بدون وقفه م ر یآروم و سر بز یآدمها

 در کار نبود !!! یستادنیا 

 کاش !!!  یگشت به عقب ا یکرد و برم  یتوقف م یانسان نقطه ا کاش

 

 سمتش ..... دیبودم که نگاهم چرخ االتمی خ تو

 کرد .   یحرکاتم رو دنبال م ری وصف ناپذ ینگاهم بود و با لذت ی رهیخ

 

 شدم .... مونیکارم پش از
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 من سکوتها !!!! یمرد با نگاهش حرفها داشت و روح و ذهن خسته و زخم خورده  نیا

 

 ... میمتضاد بود یای دو دن یبرا ما

 

 تو هم گره خورد و گفتم  دستهام

 ...  ییایض یآقا

 .... مان یا دیحرفم پر وسط

 

 

   دمیگز لب

 بود .... نمونیب  یوابستگ ه یهر حرفش بدنبال  با

   مانیتکون دادم و گفت باشه ا یسر

  میخور یدوستانه م یقهوه  هیبا هم  امروز

 من........ مهمون

 

 

 ..... میسپر  یم  یما بوده رو بدست فراموش نیرو که تابحال ب  یو تموم اتفاقات 

 طور...  ن یو منم هم  تیسر کارو زندگ  یگرد یبرم شما
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 رسه ...  یم انی بپا  یو بدون مشکل یراحت  نیدوستانه به هم یرابطه  نیا و

 ؟؟؟  نظرتون

 گذاشت   زی م یقهوه رو برو دیسف  یفنجونها شخدمتیپ

 گم  ینم  راهیدستم دور فنجون حلقه شد و گفتم بنظر شما من پر ب  

 ....  هووووم

 

 ؟؟؟؟؟  یو دوخت  یدیو گفت خودت بر دیخند

 کردم و گفتم  یاخم

 !! دیشی لباس تنه منه  متوجه م نیدادستان ا یآقا

 

 جلو اومدو گفت   سرش

 

 قراره لباس تنم بشه!!! مهیتن شما و ن  مهین

  

 

 پشت دستم که فنجون رو گرفته بودم. یشد برو دهیناخود آگاه کش دستش

 خواستم دستهامو رها کنم که محکم تر نگه داشت و گفت   

 ؟؟!! دیخورش 

 ... مییا ی یعاقل و پخته بنظر نم یادیکودکانه ز یهای و باز یدلبر  یمن و تو  برا بنظرت



 د ینبض راه خورش

1793 
 

 ... هیادیز  یلیسن مون خ یبرا میاریکم تجربه رو در ب یجووونها یادا مییکه بخوا نیا

 

 کن .... یریگ جهی نت یغرض ورز چیکنم بدون ه یم خواهش

 سن ما مرز آرامش و عقله .... مرز

 

 بدون من راه به اشتباه نبردم .  پس

 

 کهی اونقدر کوچ ایهمه اخم رو نداره دن  نیارزش ا یزیچ چیاور کن ه به خودت و من فرصت بده ب کمی
 ی بر  یو لذتش رو م یسپر  یگوش م  یاوقات از سر دلتنگ یگاه نیزم ی پاهاتو برو  یکه صدا

 

 رو آروم از پشت دستم فاصله داد  دستش

 کرد بخوردن و به من هم اشاره کرد گفت ؛  شروع

 سرد نشده خوشمزه است ..... تا

 

** 

 

 پنج بعداظهره.....  ساعت

 کارهامو انجام دادم  تموم

  وفتهیزنه تا جا ب   یرو گاز آروم قل م غذا
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 ...  دمیرو چ  ییرایپذ زیم

 ...  زهیمرتب و تم  خونه

  

 بعد از گذاشتن گلها تو  گلدون .....   و

 و مرتب منتظرم دخترم نشستم  دهیپوش  لباس 

 

 ساعت قبلش تماس گرفتم گفت  تو راه هستن....  کی

 خودم ثابت موند .  یونگاهم برو ستادمیاتاقم ا یگوشه  یقد ی نهیآ یجلو

 

   یبودم وقت  خوشحال

 گفت که بابا همراهشونه....  ایلع

   دلم قند آب شد تو

 ممنونم ازت   ایخدا

 قرارش بود.... یب دلم

  

 خونه ..... نیتو هم امشب
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  یمنظم و نا منظمش رو م یگذاره و من تا خود صبح نفسها یبالشت م نی ا یجا سر برو نیهم 
 شمرم..... 

  

 خونه خوشحال شدم   اد یقرار ب  دمیفهم  یوقت 

 معرفت.... یلپم رو دندون گرفتم و گفتم زود تر زنگ بزن ب ی گوشه

 دلمه !!!! زیزنگ هم نزنه عز  ستیدادم و گفتم مهم ن یدوباره خودم رو دلدار بعد

 

 ها!!!! ینخند دیخورش 

  

 خودشو لوس کنه برات.......  ممکنه

 

 در که صدا خورد    یقرارش  یبفهمه که ب 

 سر انداختم  با حالت دو بطرف در حرکت کردم  یرو برو  دمیعجله چادر سپ  با

 

 سمت در .... دمیکردم و دو یک یها رو دو تا  پله

 دلم رو لرزوند ... ارایت یصدا

 

 "یعمارت بابا جون  می گفت" مامان چرا نرفت   یبه مادرش م داشت

 



 د ینبض راه خورش

1796 
 

 

 هست .... میعمو رح یمنظورش خونه  دمیفهم

 

 

 مامان بزرگ ........... یتربچه نقل دیکه نرفتکردم و گفتم ؛خدا رو شکر  یدلم خنده ا تو

 

تموم قلبم رو   دشیخوشگلش  و اون صورت سرخ  سپ یچشمها یدر گاه ون یرو که باز کردم م در
 .......دیبخش  نتیستاره بارون کرد رو ز

 

 

 

 چند وقتم رو شست و برد ... نیا یدردها یو لبخندش همه  

 

 بلند گفتم    یی!!!!وبا صدا دیذوق زده دستهاشو بهم زد گفت آخ جون مامان خورش  دنمید با

 .......  زدلمیعز

دست به کمر و غر غر کنان   ایکه لع دمییو بو دمیتو آغوشم جاشد و اونقدر سر و صورتش رو بوس و
 گفت  

 ها ....... میهم آدم ما

 

 تنگ بود !!!! دلم
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 .....  یلیخ

 ...  نییرفت و نه پا  یده بود نه باال م کر ریوسط گلوم گ  یبغض هی

 

قرارم طاقتش تموم شد و جلو اومد و سرم رو تو بغلش گرفت و مثل خودم   یب  یچشمها دنیبا د ایلع
 بغض کرد...

 

 درد ناک بود  یچند وقت مثل مجازات نی برام تو هم یدور نیا

 

 خب ؟؟؟؟  نمیرو پس زد و گفت بزار منم مامانمو بب ای چمدونها بود لع دنیکه مشغول کش یعل

 رو گرفت  و گفت    ارای دست  ت بعد

 مامان جونمو !!!! دیکرد خفه

 

کرده ام گذاشت و   خیصورت  یو برو   دیکش رونیو تا کرده ب  زیتم   یکرد و دستمال بشیتو ج  دست
 ؟؟؟؟ زمیچرا عز هیگفت گر

 رو تکون دادم و گفتم  سرم

 !!تنگتون بود !! دلم

 

 ....دیبراقش لرز  یچشمها ته

 باز کرد و گفت؛   دستهاشو

 خوام ....  یمنم مامان م خب
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 محکم بغلم کرد .  و

 

 

 کنار زدم و گفتم قربون قدمتون   ختنیصورتش ر یقشنگش رو که رو یبار زدم پشتش و موها چند

 داخل   نییای ب نیی ایب

 وقت نکردم ... چیسکته نکنم ه یاز خوشحال  امروز

 

 وارد شدن و من تازه متوجه عمق فاجعه شدم .....  یکی  یکی

 کس نبود  چیسرشون ه پشت

 

 چهار شونه اش بود .... کلیقرار بدنبال اون  قد بلند و  ه یو ب  دیقرارم تا ته کوچه چرخ یب چشمان

 گاهم بود هیمهربون که سالها تک یشونه  همون

 

منم دلتنگت   ونهید یبگه خوب  رهی سمت من و اونقدر محکم بغلم بگ ادیو ب چهی از سر کوچه بپ ایخدا
 بودم !!!!

 

 افسوس....  اما

 هقم رو فرو دادم .  هق

 باز بودن در....   ینداشتم برا یبهانه ا گهیها که داخل رفتند د بچه
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 گفت   ایلع

 ؟؟؟!!! مامان

 رو خوند ... هیتا ته قضتابم  یو ب   یسمتش و از نگاه بارون برگشتم

 

مهمون صورت به  اشک نشسته ام  یپر غصه در رو بستم و خنده ا  یلشکر شکست خورده با دل مثل
 ..... دیخوش اومد یل یکردم و گفتم خ

 

نشست و نگاهش سمت اطراف   وانیا یاول گذاشت ونفس زنان برو یپله  یچمدونها رو برو یعل
 و گفت    دیچرخ

 عروسک  یشده مامان خونه رو کرد  یعال

 ات .... قهیبه سل نی...... آفر

 

 داره یچه ارزش یخال یرو جمع کردم و گفتم همش بخاطر اومدن شما بود وگرنه خونه  چادرم

 برم ......  قربونت

 

 

 رفت گفت؛   یلب حوض راه م کش یکوچ یکه با اون پاها ارایت

 .رمیقرمز رو بگ یاون ماه دیخورش مامان
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 رفتم و سرش رو در آغوش گرفتم** و گفتم  جلو

 .... یکن  یباهاش باز  یاندازم تو تنگ که حساب یبرات م  خودم

 

 کودکانه اش رو ارضاء کنه .....  یکه کنجکاو اطیح  یسمت مابق  دیکرد و دو یشاد

 

 !!!!! دمیروز خند اون

 و دلم خون بود . دندیخند  یم لبهام

 

 براشون اتاق رو آماده کردم که استراحت کنن .....   ارایو ت  یعل یها یاز خوردن شام در کنار پرحرف بعد

 دست بکمر زد و نگاهشون کرد و گفت   ای اونقدر گفت و حرف زد که آخرش لع یعل

 !!!!! یییییوا

 و دختر ماشااهلل به جونتون   پدر

 ... دیری نفس بگ هیرو خدا  تو

 ... دیمامان رو خورد مخ

 

 

   ای لع یگ یبرداشتم و گفتم چرا م زی م یرو از رو  ییچا یخال ینیس



 د ینبض راه خورش

1801 
 

 اون دل پر حرفشون بشم ..... قربون

 کنن  یبزار برام بلبل زبون  دیخونه سوت و کور پوس  نیتو ا دلم

 

مامان جون بزار مختو بخورن نظرت   یگ یرو تو هوا تکون داد و گفت تازه تازه هست م دستش
 اشاره کرد و گفت ؛  یبه عل شه ....و بعد   یعوض م

 

 بهش اضافه شد . گهید ی کی پر حرف داشتم  هی

 با خنده نگاه کرد . ارایبعدش به ت و

 

 رفت    یم نییمبل باال و پا  ی برد که رو ارایاشاره اش رو بسمت ت  انگشت

 :   گفت

 ...... ای مامانمو خراب کرد زیدختر !!!مبل نو و تم نکن

 کردم و گفتم  ایبه لع  یاخم

 پاهاش بشه .... یفدا دیمامان خورش یدار چکارش

 ...... ارای خراب کنه بهتر از ت  یک

 نداشته باش ...  شیکار

 

  نیحق بجانب  و گفت بفرما بب  ی افهی با ق  ایدهانش گذاشت و رو به لع یپرتقال تو  یتکه ا یعل
   میاما باش میز یما پدر و دختر خونه رو بهم بر هیمامان راض

 .... دنیبعد بلند شروع کرد بخندهمش ما رو دعوا کن ..... تو
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 رفتم گفتم ؛ یم  رونیذوق و همونطور که از در ب  با

 قربون اون خنده هاتون !!! مامان

 و دنبالم بطرف آشپز خونه اومد .  ختیو بهمشون ر  دیکش  یعل  یبه موها یدست ایلع

 

و دستش رو پشتم گذاشت و در   ستاد یبودم که اومد و کنارم ا ییچا یخال یشستن فنجونها مشغول
 گوشم گفت ؛ 

 پر از انتظاره ....  تیخوشگل عسل  یدلت که ته چشمها یبرا رمی بم

 

  یاون ب دنید یکه برا دمیو مو ل  لرزهیحرفهات دلم م نی نگو فدات شم....... با ا ایدلم گفتم نگو لع تو
 شم ......  یمعرفت دارم پرپر م 

 

 مونده بود گفتم   یکه برام باق  یغرور با

 مادر !!!! خوبم

 و گفت:    دینگرانش تو صورتم چرخ نگاه

 

 تون کالفه ام   ییاز دست دو تا بخدا

 کنم .... ی رو درک نم گهیسوهان روح همد دیکار که شد نیا

 !!! یکن  یم باور

 دونه...... یچقدر دلش برات تنگه خدا م بابا
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   نهیتو رو بب  ادیب دیکش یداشت پر م دلش

 قلبش گذاشت و گفت؛  یرو گرفت و رو دستم

 بهم بکن ..... یبه مامان بگو تو رو خدا رحم ایلع

 خاک پاهات بشم ...... امیحسام گفت اشاره کن ب بگو

 

 

  یکه از ته دل براش ب  یو بگ  یخواد تو بر یکنم اما اون دلش م  یدونم درکش نم ینم مامان
 ....... یتاب

 

 !!!! دیمن رفتم دنبال خورش  یبسه هر چ گهیم 

 سر بارش شدم ...  بسه

 

 

 کن .... یکار هیسمت و من و گفت مامان فدات بشم  دیچرخ نگاهش

 

 منتظر نگاهم کرد .  و

و  دیحالم بغلم کش دنیبا د  ایتو صورتم ولع دنیدومزاحم  یتموم شد و اشکها گهیو و د دمیکش یآه
 برات!!!!!  رمی گفت بم
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 بار تو برو و بگو...   هیگناه داره  خوب

 بگو ...  برو

   یکرد  ینبوده کنارش زندگ یزور که

 ...یکه دوستش دار بگو

  

 

 

 

 

تو دهانم و با خشم اشکهامو پاک کردم و   دیخون دو یبا دندون محکم گرفتم که طعم شور لبهامو
 گفتم ؛

 نگفتم دوستش دارم !!!؟؟؟ من

 که بزاره تو خونه اش بمونم ؟؟؟ وفتادمیپاهاش ن به

 کرد !!! رونمیب

 آشغال ..... کهیت هی مثل

 

 .....  دیخورش   نمتیشدم  نب  داریرو گرفت و گفت ب دستم
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 رفت!!!   ادشیحرفهاش  هان

 

 شد و گفت   رهیتو صورتم خ یبا نگران  ایلع

  یخواست تو به پاش بسوز ینم

تا   یخواست ازش دور باش یکه ممکن بود بهش دست بده م یصرع  یو حمله ها یض یمر بخاطر
   ینی صدمه نب

 زدم   ادیفر

 ؟؟؟!!! صدمه

 روبه روش گرفتم و گفتم  دستهامو

 ؟؟؟ دمیصدمه ند االن

 رو تجربه نکردم ؟؟ یپر استرس یروزها  ییتنها از

 ..... اون

 طورم کرد . نیمعرفت ا یب اون

 

 

 گه که دلش تنگه  یم  دروغ

 داد. یقدر عذابم نم نیبود ا شی حال یدلتنگ اگه

 

 بند اومد ، تو بغلش تنگ فشارم داد و گفت ؛  نفسم
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 ... دیمن ندار یسوزم بخدا خبر از دل آشفته  یبا شما دوتا م دارم

 

لحظه از پشت   هی..... شیپدر یو رفت سمت خونه  دیچمدونش رو کش یدسته  بانهی غر یوقت  امروز
 سر نگاهش کردم  

 رفتن نداشت !!! یپا اون

 مونده بود . رهیکوچه بدر خونه ات خ سر

 

   ارهیو دم بر نم سوزهیداره ذره ذره م بابا

 

 تو رو خدا   مامان

 هر دو تونم   با

 شماگذاشته ... یعاشقانه  یکه  پاشو وسط زندگ هیچ یغرور لعنت نیا

 

 !!!!!!!!  ایتو رو جون لع دیکن  تمومش

 قرارتون ؟؟؟؟؟ یب یکنه با نفسها یداره  چه م یدور  نیا دیکن مامان خودتون هم  خبر ندار باور

 

 و صورتش رو تو دستهام قاب گرفتم و گفتم ؛ برگشتم

 

 کنه. یحالم رو بدتر م  نمیبب  شونیکه تو روهم پر  نی،ا زمی نخور عز غصه
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 .  میمثبت فکر کن یزها یتو راهه به چ یروزها که شاد  نیا بهتره

 

 نکنم و فقط از بودن در کنار شما لذت ببرم..... هیگر گهیدم که د یقول م منم

  

 ؟؟؟؟یصورتش رو پاک کردم و گفتم موافق یرو یبا انگشتانم اشکها و

 و گفت:   دی رو تکون داد و پشت دستم رو تو دستش نگه داشت و بوس  سرش

 .....  میخند یشاد فقط م  یروزها نیا

  

 داد یبه دلهامون م دیخوب رو نو یروزها دیبعد محکم بغلم کرد و نفسهامون تو صورت هم ام و

 

*** 

 

 

 

 

 به سر و وضعم انداختم . ینگاه نهیآ یتو
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 خوب بود . زیچ همه

 

 شده ... یو سنگ دوز دیبا کمر سف   ریرنگ حر یبلند و سرمه ا راهنیپ

  

 بهشون انداختم   یو دوباره نگاه دمیپاشنه کوتاهم رو پوش  یکفشها

 لبهام نشست !!!! یرو یلبخند و

 

 .....  ریبخ  ادتیکه  ییکجا یجوون  یهع

 از ده سانت راه نداشت کفش بپوشم .  کمتر

 

 ...  ریکوتاه تر بگ کمیتو رو خدا   زمیعز  دیکرد خورش یفش گرفتن ازم خواهش موقت ک  شهیهم  حسام

 قربونت برم !!!! یسقوط کن ترسهیمن دلم م یپوش یرو م  فلی ا یبرج ها نیا تو

 

 آورد .   یسه سانت به کمر و زانوهام فشار م یاز پاشنه  شتریبرام سخت بود و و ب گهیحاال د اما

 

 

 و گفتم   دمیکش نه یآ یرو  یفرض یچشمانم انگشت یبردم و برو نهیآ کیرو نزد  صورتم

 در حال غروب .... دیخورش 
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 حرفهام شد و  یادامه  یتلخند و

بست نشست    یصورتم نقش م یوقت جشن ها رو  ایلع  شهیکه مثل هم یپررنگ  شینگاهم به آرا بعد
 و گفتم 

 کنه....... یجلفه باز کار خودش رو م  گمیم یهر چ  طونیش  یدختره  نیبب  نی بب

  

 پا به سن گذاشته ..... گهینه انگار مامانش د انگار

 

 قیو گونه و لبهامو کمرنگ کردم و دوباره نگاهم دق  دمیکش رونی مرطوب رو از تو جاش ب دستمال
 بهش بود  

 حاال بهتر شد   گفتم

 فکر سر و وضعم بودم که  تو

 

  

 

 

   دیبگوشم رس  یاز اتاق بغل  ایلع یصدا

 !!!!!یام کرد ونهید سایوروجک وا ی دختره

 لباست رو ببندم ... پیبزار ز 
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 آروم زد و گفت   یغ یپشت بندش ج و

 !!!! ارای از دست تو ت  یوا یوا

 

 لبهام نقش بست ... یرو غو یج  غیمادر و دختر ج   نیا یاز کارها یلبخند

 

 زدم  رونی پولم  از اتاق ب فیسر گذاشتم وبعد از برداشتن ک  یرو  برو  دمیسف شال

 

 بودند ... ری دو باهم در گ هر

 و   یحوصله از لباس تور ی ب ارایت و

 ..... هیکه مزاحم دست و پا زدنش بود شروع کرده بود بگر  یکوتاه و

 

 !!!! یکرد و گفت مامان  یهق هق دنمیباد

 بچه ،بزار موهاتو شونه کنم . نگهش داشت و گفت کمتر وول بخور یعصب ایلع

 

 

 

 

از   کردیم  تشیزبر هم بود و اذ کم یلباس رو  که فکر کنم  یبزرگ و تور ی قهیداشت  یسع ارایت و
 خودش دور کنه .... 
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 بچه رو.....  یرفتم و گفتم هالک کرد جلو

 مگه !!!! یدختر مجبور ستیلباس راحت ن  نیخوب تو  ا 

 

قبل گفت مگه حرف   قهیتر از چند دق یصورتش کنار زد و عصبان   یبلند و لختش رو از رو یموها ایلع
 بپوشه !!!! دیبا نهیا

 

 . دیمحکم کش ارایت ی موها یشونه رو رو و

 

  

 رو پس زدم و گفتم ؛ دستش

 کن بچه ام رو ......  ول

 ... دیترک دلم

 

 کرد .  یم هیدامنم رو چنگ زده بود و گر ارایت

  

 کرد و گفت:    یحوصله اخم  یب  ایلع

 

 مامان اجازه بده ادبش کنم .... 
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 ده .  یوقت حرفم رو گوش نم چیه وگرنه

 

  نمیکنار  بب   سایوا یو گفتم الزم نکرده با عذاب دادنش ادبش کن  دمیکش رونیرو از تو دستهاش ب  برس
. 

 

 .......ید یو عذاب مبچه ر یرفت اونطور قلبم

  

 و گفت   نیزم دی جا بلند شد و پا کوب از

 کنه .... یبرام تره هم خورد نم  گهید دیخر ی از دست تو و بابا اونقدر نازش رو م یوا یوا

 

 بهش کردم و گفتم ؛ یاخم

 

 ادب کنم . یبچه رو چطور یبد  ادمیخواد  یبرو نم   برو

 

  یادب شد یتو رو بزرگ کردم ب  مگه

 . ادی ب یلباست رو بپوش االنه که عل برو

 

 و بطرف اتاق رفت تا به خودش برسه....... د یکوب پا
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 زد .  یلب غرغر کنان حرف م  ری همونطور ز 

 

 و گفتم ؛ دمیخند

 

 نزن اعصابت رو هم خراب نکن...  غر

 

 بده .  یسرو سامون هیرو   شونتیپر یموها اون

 

 افتاد . نیینگاهم به پا بعد

 

 کرد   ی هق هق ارایت

 کرد ...... یبهم نگاه م ره یاز اشک خ  سیخ یدهانش بود  با چشمها   یشصتش تو انگشت

 

 شدم واشکهاشو  رو با دست پاک کردم و گفتم ؛ خم

 درشتت بشه  یقربون اون چشمها یمامان

 نکنه ..... تی که گردنت رو اذ  میلباس رو چکار کن  نی ا نمینکن  بزار بب  هیگر
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 پا نشوندم . یکردم و رو بلندش

 

رو برد پشت لباس و مظلومانه خواست متوجه ام کنه لباس داره پوستش رو   کشیکوچ یدستها
 کنه .... یم تیاذ

 سوزه !!!! یگفت م  یم مرتب

 

کرده بود و داشت   ری بچه ام گ راهنی پ یمارک لباس که تو دنیبا د  راهنشیپ ی  قهیبردم پشت  دست
 اد .داد افت  یپشتش رو خراش م

 

 و   دمیرو برداشتم و مارک رو بر  یچیق

 در بود صدا زدم......  ینگاهم برو یعصب

  

 !!!!!نجایا ای عجول ب یبا توام دختره  ایلع

 

  

 مامان خانم شما رو هم خسته کرد .  یدی اومد و گفت د رونیبه کمر و طلبکار ب دست

 

 صورتش گرفتم و گفتم : یلباس رو جلو  ی هیآلود مارک زبر و چند ال اخم

 ؟؟؟؟؟؟ انهیخوبه  نمی بندازم پشت گردنت تا پوستت رو خراش بده بب نویجلو ا  ایب
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 .... یلباس رو تن بچه کرد یدیرو ند ی بزرگ نیهول مارک به ا یدختر آخه

 

  

 اومد و گفت   نییکمر پا یدستش از رو یدهان باز هاج و اوج نگاهم کرد و با شرمندگ با

 کرد مامان جون !!!! یم  تتیاذ نیا رمی بم یاله

 

ام پنهون کرد و دستم رفت سمتش و گفتم الزم نکرده  نهیبا حالت قهر صورتش رو تو س  ارایت و
 .....دنتیناز خر نینه به ا  تتینه به اون اجبار و عصبان  یکن یدلسوز

  

 کنم .  یخودم موهاشو درست م  برو

 

 انداخت و داخل اتاق شد .  ریخجالت سر بز با

 

 که بشنوه گفتم حاال   یبلند طور بلند

 من شده معلم آداب رفتار ....  یبرا

 هول و دستپاچه ... ی دختره

 

 رو خوشگل بستم دستهاشو تو دستم محکم کردم و از جا بلند شدم و گفتم  ارایت  یموها نکهیاز ا بعد
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 ها .... میمادر ما آماده ا ایلع

 اومد  رونی باز شد وب در

 !!!! یچه عصبان  یو گفتم وا دمیخند  دنشید با

 سر و ضع خوشگلت نه به اون اخمت .... نیبه ا نه

 

 ها .... ی که خواهر شوهر یهمه بفهمون و به  یامشب گربه رو دم حجله بکش ییخوایم نکهیا مثل

 

لبهاش نشست و دستش رو تو  هوا تکون داد و گفت از دست تو مامان  یرو یام خنده ا یشوخ با
..... 

 

 و گفت   ستادیا وانیا یجلو  کیمرتب و ش یبا سرو وضع   یموقع در باز شد و عل همون

 دیاهل خونه آماده ا یآها

 

 هم پشت سرش ...... ایو لع وانیسمت ا دیدو یعل  یصدا دنیبا شن  ارایت

 

  میرو خاموش کردم و براه افتاد یبرقها

 

 گفتم   یرو که پشت سرم بستم رو به عل  در

 کو !!!! نیماش  پس
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 تکون داد و گفت آخ سر کوچه راه بسته بود  یسر

 .... ابونی تا سر خ  دیکن یرو اده یپ  کمی دیزحمت با ی داخل ب  امیب نتونستم

 

 .می کن یهوا هم عوض م  کمی گذاشتم و گفتم چه بهتر  فمی رو تو ک دیکل

  

 .... میکرد خیمامان  یکرد و گفت وا کیصورتش نزد  یکرد و پالتوشو جلو یاخم  ایلع

 و گفتم؛  یسمت عل  برگشتم

 نکرد....  تتیمحمد که اذ نیماش

  

 سر کوچه گفت :  میبرس   عتریرو تو بغل گرفت تا سر  ارایت

 بابا بنده خدا کارواش هم برد و بعد برام آورد .  نه

 

 تکون دادم وبا خنده گفتم  یسر

 اشو انجام داد  فهیوظ 

 

پشت سر   یکی  یک یرو  ابونهایخ  یکارت عروس یو آروم آروم  با خوندن آدرس  رو  میشد سوار
 م یکن داید پکرده بو یمادر صالح به اونجا اسباب کش شدیم یرو که چند سال  یدی تا خونه جد میگذاشت



 د ینبض راه خورش

1818 
 

 

 بزرگ سر در خونه گفت   یچلچلراغها دنیتوقف کرد و با د ییالیبزرگ و  با یتقر یخونه ا  یجلو یعل

 جاست !!!  نیهم نکهیا مثل

 

زدم و   یکرد لبخند یدرب ظاهر شد و داشت با چند نفر از مهمونها صحبت م یصالح که جلو  دنید با
 .... ستادهیبا اشاره  گفتم بابا اونجا ا ای رو به لع

 

 

 

 شد و پا تند کرد سمتش و..... ادهی زد و پ یلبخند

 خودشو تو بغلش پنهون کرد و.  ای و لع دیزد و فرق سرش رو بوس یلبخند  دنشیبا د صالح

 

 کرد  ینگاهش م  نیکه  از تو ماش یعل

 تکون داد و روبه من گفت   یسر

 کن تو رو خدا !!! نگاه

 کنه!!!!! یبچه ها چه خودشو لوس م مثل

 

 

 .... اریدر ن  یگه دختر لوس باز یکنه و م یرو دعوا م ارایبعد ت 
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 ......  دنیند گرویبابا خونه شما شام مهمون نبود و همد شبینه انگار  که د انگار

 

 

 

 شونه اش زدم و گفتم ؛ یبرو  یو دست دمیخند

 بابا شو!!!!  نهیبب نکن بزار خوب یحسود

  

 شه ...  یبعدش دلتنگش م دیعازم سفر هست گهیروز د چند

 تکون داد و گفت  یسر

 نباش مامان جان !!! نگران

 دخترت خوشبحالشه .... نیا

 

  یتکون داد و گفت ب یسر یچارگ یبعد با ب   دهیبابا داره که سر سخت براش جون م هیور آب هم  اون
 !!!! ینوا عل

 !!! یعل  چارهیب

 

 شدم ادهیپ  نیرو گرفتم و از ماش  ارای و دست ت دمیخند
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 شده بود ....  رینظ  یکمرنگ ب  ی طوس راهنی و پ یتو کت و شلوار مشک صالح

 

 

انگار که پرواز کنه   دنشیبا د  دیچرخ ارای ت یداد و نگاهش برو یکردم و جوابم رو با لبخند سالم
 د عروس امشب اوم نیبب یدستهاشو باز کرد و گفت وا

 !!!! یکف پاهات بابا جون چشمم

 

قربون صدقه اش  دییشد و صالح اونقدر عاشقانه بغلش کرد وموهاشو بو کشی لبخند زنان نزد ارایت
 رفت که  

 گرفت ...  دلم

 

 تا بزرگ شد .....  دیرو که سال تا سال ند  دخترش

 کرد .  ی ماهها صبر م دینوه اش با دنید یبرا االنم

 

 وقت لب به گله باز نکرد ... چ یصبور بود و با متانت و ه شهیمثل هم  یول

 

 داخل !!!! دییبلندش کرد و گفت بفرما  نی زم یرو از رو ارایت  یخوشحال با

 نه ...  ایاومده  اریسام نیبه داخل انداخت و گفت ا  ینگاه ایلع

 

 رو پشت دخترش گذاشت و گفت   دستش



 د ینبض راه خورش

1821 
 

 ..... انی اونها هم م دیتر کن  ییشما گلو تا

 

 ..... می شده بود، شد  نییبزرگ تز یبزرگ و روشن که سراسر با چلچراغها اط یهمراه هم وارد ح  و

که   ییرنگ وسط باغ و مهمونها یشده دور حوض قشنگ و آب  دهیچ  کیمرتب و ش یها یصندل   زویم
 شدم.  یوجود مشغول احوال پرس نیشناختم و با ا ینم

 

  

 صورتم شد و گفت ؛  کینزد صالح

 ؟؟؟؟ ینیخواد مامان رو بب   یم دلت

  

 فشار دادم و گفتم؛   یبا مهربون  بازوشو

 دلم براش تنگه   یکه فکرش رو بکن  انقدر

 و گفت ؛  دیخند

 نامهربون !!!! یسر بهش نزد هی یکن  یم یشهر زندگ  نیتو ا یاالن چند وقته دار نمیب یم

 .کردم ببخش ... یکم کار یرو تکون دادم و شرمنده گفتم حق دار سرم

 

داخل مامان تو   نییا یگفت   ب میپخش شده تو فضا بشنو  کی موز نیزد و بلند که صداشو ماب  یلبخند
 اتاقشه.......

  میرد شد وانیکوتاه بلند ا یبراه افتادم و از پله ها ایلع همراه

 شده   دهیچ یو صندل  زیخونه هم پر بود از م داخل



 د ینبض راه خورش

1822 
 

 و گفت    دیخند صالح

 هستن   یموقت اطیتو ح  یها یصندل اون

 سرده !!! هوا

 داخل .... انیموندن ب  یکنم مهمونها بعد از کم فکر

 

 

 

 و آروم در زد  . دیرس یو به در اتاق  میعروس و داماد رو که وسط حال بود رد کرد گاهیجا

 

 شد   دهیاز پشت در شن یخانم  یصدا

 ؟؟؟  هیک  گفت

 

 

 جان مامان آماده هست ؟؟؟   هیرد و گفت مرضدر ک ک یسرش رو نزد صالح

 داخل !!! ایآره داداش ب دیچی دوباره پ صدا

 

 

 ....دییزد ودر رو باز کرد و گفت بفرما  ایبه من و لع ی و چشمک برگشت
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 ...  شیسال پ  یکه هوش و حواسم رو برد به س یتو مشامم عطر دیچی پ اسیکه باز شد عطر خوب  در

 

سر   یو قشنگش رو رو ی شمیتخت  بلند شد و شال ابر یهم سن و سال خودم از رو بایتقر یخانم 
 ما لبخندش پررنگ تر شد دنیکرد و با د میتنظ

 

 ؟؟؟ یگفت شناخت هیجلو رفت و به مرض صالح

 

 

 جلوتر رفت وگفت ؛سالم عمه جان...  ایلع

  

 

 شه نشناسم!!!!! وبا شوق بغل باز کرد و گفت :  یتو صورت صالح کرد و گفت م یو نگاه برگشت

 

 ...یدلم خوب  زی عز سالم

  

 و تو بغل فشردن ... گریمحکم همد و

 

 زد و گفت   ای پشت لع  یبار برو چند

 ... یسر به من و مامان بزرگ بزن  هی یتونست ینم یمعرفت بابا گفت چند روزه اومد یب
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 رو نوازش کرد و گفت ؛  دشیجدا کرد و صورت سرخ و سف هیخودش رو از تو آغوش مرض  ایلع

 عمه بخدا ...  د یببخش

 نشد.  وقت

  

 .....  دیکه بابا اومد  خونه مامان خورش   میبود   نجایرو ا شبید هی

  میراه بود یکه خسته  شبیپر

 

 

 شرمنده  !!!  بازم

 نثارش کرد و گفت   زی برانگ ن ی تحس ینگاه هیمرض

 صالحم هست   یچشما یبشه که کپ  اهتیس یقربون اون چشمها  عمه

 

 در خواب فرو رفته، نشست.  یرزنیتخت کنار پ  یدو باره تو بغل هم فرو رفتنصالح رو و

 

 و دامنم رو چنگ زد .  دیرو رها کرد و اون محکم دو ارایو ت 

 

 ها !!!! دهیکنار رفت و گفت عمه مامان خورش ایصورتم و لع  دتویچرخ هیمرض نگاه
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 چشم هر دومون پر از شد بارون !!! یگوشه  د، ینگاهش تو صورتم چرخ تا

 

 

  یو اون همه وابستگ میخاطرات قد ادی

 تکون داد و گفت :  یسر

 

 اگه مامان بزرگ بشه !!! یحت  دهیخورش  دیخورش 

 شدم و گفتم    رهیپر فروغ و با محبتش خ  یتو چشمها یرفتم و با مهربون   جلوتر

 خانم ....  سالم

 

 . میو تو آغوش هم فرو رفت میدیخند

  

 کرد گفت   یپشتم زد  و همونطور که نوازشم م یبار برو چند

 ....ریسالها د یول یاومد

  

 جدا شدم و گفتم  ازش

 دلم جا موند !!! یول رفتم
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 مج رو گرفت و گفت  چشم و اشک س یتکون داد و با انگشتش گوشه  یسر

 قربونت برم ... آره

 با خودت .... یو دل برادرم رو برد یرفت

 

 

 انداخت و با انگشتش شروع کرد به ضربه زدن به کف دستش ... ر یحرفش سر بز  دنیبا  شن صالح

 

 گرفتم از حرفش   گر

 سرنوشتم یسوخت برا دلم

 

 و گفت؛   دیبود بغل کش دهیرو که بهم چسب  ارایشد و ت  خم

 ؟؟؟ هیعروسک ک  نیا یوا

 

 بشه !!! تی خرگوش ی قربون اون موها عمه

 

 

 به صالح بود   حواسم

 ..شده بود  .. ایتو فکرغرق رو ریشده بود و سر بز  سرخ

 کرد   ینگاهمون م  رهی خ  ایلع و
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 به پدرش  یمن و نگاه هینگاه  هی

 

 شد .  رهی صورت اون مادر مهربون خ یرفتم و نگاهم برو  جلوتر

 

 گرفت...  بغضم

  

 کرده بود . رشیزمان چقدر شکسته و پ گذشت

 

 فرزندانش گذاشت    یخوشبخت  یفداکار که هر چه داشت برا یزن

   یجوان

 عمرش  یگرانبها یو روزها ییبایز

 

 .  دمیشدم و صورت در خوابش رو بوس خم

 

 برگشت و نگاهم کرد و گفت   هیمرض

 بخواب رفته  تازه

 شه....   یبه زود خسته م زود

 

 صالح کنار تخت مادر نشستم یرو روبه
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 لب گذاشتم ... یرو تو دستهام گرفتم و برو دستش

 

مادر   یلبهام بود که تو دستها ینگاهش برو رهی سر بلند کرد و با نگاه پر از هزاران حرفش..... خ صالح
 نشست . 

 

 

ما   نیمن و صالح مات و مبهوت نگاهش ب دنیمادر از لمس دستهام باز شد و با د یخسته  یچشمها
 د یچرخ

 

 رو جلو تر بردم که منو بشناسه .... سرم

 !!!یگفتم سالم مادر خوب آروم

  

و دستش   دیدفعه چهره اش پر از غم شد و چشمانش لرز کیبار پلک زد و ناگهان با شناختنم  چند
 بطرف صورتم رفت و گفت  

 ؟؟؟؟ ی مادر خودت دیخورش 

 !!! نمیب  ینم خواب

 

 رو تو بغل گرفتم و گفتم خودمم مادر ... دستش

 جونش رو باز کرد و گفت    یب یدستها



 د ینبض راه خورش

1829 
 

 شکرت !!!! ایخدا

 و سرم رو تو بغلش فشرد و روبه سقف گفت خدا جونم شکرت .... دمت ید گهیبار د هی که

 

 و گفت   دیگرفت نگاهش با حسرت تو صورتم چرخ  یهمونطور که صورتم رو تو دستهاش قاب م بعد

 صالح ؟؟؟؟ شی پ یبرگشت

 

 مادر !!!  آره

 

 با نگاه پر حسرتش .....  دیلرز دلم

 شده باشه .  قیتزر یداغ عیرگهام ما یشد و انگار که تو  نیسنگ نفسم

 شدم و ....  داغ

 شد . رهیصورت صالح خ   یناخودآگاه رو نگاهم

 

 آورد!!! یتا بناگوش قرمز بود و سرش رو باال نم  که

 مادر مهربون؟؟؟  نیگفتم به ا  یچه م ایخدا

 

 و گفتم ؛ دمیدست  نرم و چروکش رو بوس  پشت

 بار تنهام !!! نیمادرم اما ا برگشتم
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 به دستم داد و گفت    یکه تو دستهاش بود فشار  یبا غصه تکون داد و با اندک جون یسر

 صالحم   یو زندگ یکه رفت آخ

 شد از غم .....  پر

 

 که تا اون وقت ساکت بود   صالح

 و گفت   دیبطرف مادر چرخ   سرش

 بود ؟؟؟ یقرارمون چ  مادر

 

 

 

 با درد گفت :  یا هیلبهاشو از بهم دوخت و بعد از ثان مادر

 جون نگرانتم ... مادر

 

 ...یخودت دست و پا کرد یکه برا ییها ییتنها نگران

 

 ... مینجات من و صالح که از شرم هر دو داغ کرده بود یشد فرشته   ایلحظه لع همون

 ی و روبوس یرو جلو تر آورد و شروع کرد با مادر احوال پرس  سرش

 

 ... میاومد رونیدر اتاق که ب  از
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 خودم رو رها کردم    یصندل  یسالن رفتم و رو یو خجالت زده بطرف گوشه  جیگ

 کم بود!!!  هوا

 اومد .... ینم رونی ب نفسم

 

صالح محکم  یمردونه  یو شونه ها دمیکه درد کش یلحظات  نمی ریعاشقانه و ش   یزندگ یروزها تموم
 که هرگز دفتر عمرشون بسته نشد !!! ییگاه شد و غمها هیها برام تک  یدر مقابل سخت

 

 چشمهام عبور کردند   یاز جلو یلم یو همه  مثل ف همه

 !! دمید ی مادر رو نم کاش

 

 پا گذاشت و آروم  در گوشم گفت   یرو برو ارای کنارم نشست و ت ایلع

 ناراحت نکن مامان  خودتو

 ماست یقد یبزرگ هنوزم تو حال و هوا مامان

 

 نشد ... رمیدستگ  یزیتو صورتش از حرفهاش چ  دیچرخ سرم

 

 باشه !!! ومده یمادر بزرگ خوشش ن یکه از حرفها انگار
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 ؟؟؟!! یکن یقربونت برم چرا با بهت نگاهم م هیگفت چ تی جد با

 ... گهیگم د یراست م  خوب

 

 

 لبهام نشست .  یمحو رو یلبخند

 

 رو جلوتر آرود   سرش

 تو چشمهام نگاه کرد و گفت ؛  قیتو صورتم و دق دیچ یپ  دمیپرست ی گرمش رو که م نفس

 اونم بابا حسام خودمه!!!!  هیکیفقط و فقط مال  دیخورش 

 ...  شیگرده سر خونه زندگ  یبعدش هم برم کمی

 مادر من .  آره

 

 کردم و گفتم  یاخم تشیپر از جد یعقب رفت و با تعجب از حرفها سرم

 گفته؟؟؟  یک

 کرد و گفت؛   زیخوشگلش رو ر یچشمها

 توکل   ایلع گمیم من

 ...... دخترت 

 

 خنده ام گرفته بود   تشیعصبان از
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 کرد و گفت   نگاهم

 بخند   حاال

 

 نبردمت خونه .....اون وقت بگو .. یخودم زورک  اگه

 

 مهمانها که بلند شد  یدست و خوشحال یصدا

 کاره موند ... مهین  حرفمون

 

 و همسرش اومده بودند.  اریسام

  

 گفت   یرو تو بغلم گذاشت و با شاد  ارایت  یبا خوشحال  ایلع

   رم یم من

 ...  نمیداداشمو بب خان

 

  وانیتند کرد و رفت سمت ا پا

 سالن خلوت شد .  یتو
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 بدستش دادم .  بیس یرو تو بغلم چرخوندم و تکه ا  ارایت

 

 اومد .  رونی مشغول نوازش کردنش بودم که صالح از اتاق مادر ب و

 

 !!!اراریمن و ت  ینگاهش افتاد برو و

 

 شاد زد و بسمت من اومد   یلبخند

 

 اش رو گرفت و گفت   یشونیپ یداد و با دستمالش عرق رو رونی آسوده ب  ینفس

   شرمنده

 !!! گهید مادره

 

 

 موند.  رهیو غرور خ یمهربون به اون حجم از افتادگ  نگاهم

  

  گفتم

 نداره....  یاشکال 

  

 نگو  و گفت  دیپسرت با اومدنم ....وسط حرفم پر یببخش که شب عروس تو
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 رو خدا نگو ... تو

 

 !!!!! دیخورش  ستی ن  یگفتن ییزهایچ هی

 

 

 

 ....... یو نه به زبون آوردن هیحس کردن نه

 

  

 شه...  ینگاه رد و بدل م هیو فقط با  فقط

  

 رو تو صورتم چرخوند و گفت ؛  اهشیبعدش چشمان س و

 داره !!!! یا گهیتو سالهاست صاحب د یچشمها عسل

 گم شدم وسط راه ... من

 

حرف   یو فور دیکش رونی رو از تو بغلم ب ارایموضوع رو کش بده ت  نکهیرفت و اون بدون ا نییپا  سرم
 رو عوض کرد و گفت:  

 ؟؟؟یتو چطور  یبابا جون خب
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 کرد  یهمونطور که نوازشش م و

 رفت.  وانیازم فاصله گرفت و به سمت ا موءدبانه

 

مهمانها عزم رفتن کردند  هنوزم چشم  شتریو بعد از شام که ب دیاز شب طول کش یتا پاس جشن
 انتظار اومدنش بودم  

 ....  ومدیکه ن ومدین

 

و طبق معمول مرد راسخ در اصرار هم بهمراهشون   نایس  کشیبهمراه خانواده و داماد کوچ محمد
 اومده بود.

  

 .  ادیمتم بدراز تر کنه و بس  مشیدور برم جرات نکرد پاشو از گل یعل دنیبا د که

 

 مهمانها ....   شتریاز خلوت شدن سالن و رفتن ب  بعد

خودشو   هیبا گر  رهی باعث شده بود لج بگ  یخواب  یحوصله اش سر رفته بود و ب گهیکه د ارای ت یخستگ 
 نشون داد ....

 

   میگفتم ماهم بهتره بر ای گوش لع در

 ..  ادیخوابش م  ارایت

 .  میعروس و داماد رفت گاهیتکون داد و بهمراه هم بطرف جا دییبعالمت تا یسر

 



 د ینبض راه خورش

1837 
 

 ذوق زده از جا بلند شد و گفت :  ارای ت دنیبا د  اریسام

 کرکننده ات....  یها  غیقربون اون ج  ییدا

  

 ؟؟؟  رهی گ یبچه چرا آروم نم   نیگفت ا ایروبه لع و

 .خسته شده .. گهیصورت گفت د یبرو یبا اخم  ایلع

 هم که هست .... یعصب  خب

 

 ..... رهیم شییآخه بچه حالل زاده به دا یدونیم

 

 رو آروم کنه گفت؛  ارا یداشت ت یکه سع یو در حال  دیخند  اریسام

 صد در صد !!! معلومه

 

 

 

 

 بگم ....... یزینگاه کردم که چ   اریرد شدم و با لبخند تو صورت سام  ایپشت سر لع از

 

بود ،با اون اخم جذابش پشت کرد بهم وراه اتاق رو در   ستادهیکژال رعنا که تا اونووقت کنار پسرش ا 
 گرفت و رفت .... شیپ
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 شد . نی بد جور غمگ دلم

  

 

 .... 

 

 .  دیدیم شیها  یها و سخت یزن من رو مقصر بدبخت نیا

 

 شه کرد .... یهم نم  شیکار

 

 کرد   یرو به مادرش معرف ای من و لع اریآغازجشن که سام ازهمون

 بر خورد کرد  نیصورتش نشست،  سر سنگ  یزن اخم برو نیا

 

 پر از آتش حسرت روزگارست   ،نگاهم خود

 !!!!!!ینابسامان یُپرم از روزها خود

 روزگار کمتر بزن ...  یا
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 .... تهاستیکم بزن، که دل پر دردم پر از شکا ضربه

 

 ها رفته........ یدربه در یکه سر و سامانش پ یدل

 

 زنم و  آه از نهادم برآمده .....  هیتک  واریو من همچنان سر به د 

 

 

 

 قلب سوزانم را پشت نگاه متظاهر به خنده پنهان کنم ...... یحت

 

 

 را ........  یکنم تا داغ نگاهم نسوزاند دل پنهان

 

 ........  یزانی ازم گر  یپا  زیکژال گر ییکه چون تو دمیخورش من

 

 

 

 سندهیخود نو ی...دل نوشته ها
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 رفتنش رو دنبال کردم در    سیچشمان خ  با

خواست فقط عذاب  یاز غم م یپر از فراموش یشاد و دل یکه قصدم از اومدن لحظات  بایشب ز نیا
 .  دمیکش

 

 

 

 بودم.  ومدهیفقط قلبم بدرد اومد کاش ن  

 

  

زدم    یرو ورق م  یبود وکتاب یسالن خونه ، نگاهم به حوض آب  یمثل هرشب تنها پشت پنحره  کاش
 کردم .  یزمان رو ذره ذره آب م

 

 

 مکان که  نی....به ا اما

 

بودند  دهیکش رونیزمان پنهان بودند و با اومدنم سر به ب   رخاکستریگداخته که در ز یپر بود از خاطرات 
 اومدم  .... یسوخت؛ نم  یم  شتریو هر لحظه دلم ب

 

 .....  دیبچه ها بغضم رو که آشکار شده بود قورت دادم و اون  حالم رو فهم مثل
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 بود . ستادهیقدم عقب تر ا چند

 

 گرفت .....فقط اون متوجه شد .  دلش

 

 

 یها هیگر  ید و صدابودن ای کردن با لع یو همسرش مشغول حرف زدن و شوخ  اریآوردم سام شانس
 کرد  دیاون جمع ناپد ونیغمم رو م ارایت

 

 گذاشتم . وانیانداختم و پا بطرف ا ریسر بز آروم

 

نگاهش رو   ی نی در اثر اون اخم پر از نفرت کژال رو که تموم شب  سنگ یخفگ دیهوا خوب بود، شا  کمی
 کردم فراموش کنم   یخودم تحمل م  یبرو

 

 .شد  هیتک  یبدرگاه دستم

 

 

 ....  نهینبود تا حال خرابم رو بب یکس اط یح  یرو شکر تو خدا

 

 درد ناکتره.... یهاش بدونه از هر شکنجه ا ینفر تو رو مقصر تموم بدبخت هی نکهیا
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 لباسم .... ی قهی ینشستم و چنگ انداختم برو یصندل یرو وانیا ی گوشه

 

 کردم .... یدل خدا خدا م درد

 زودتر دل از برادرش بکنه و همراهم برگرده خونه  ایلع

 فرارم بده ..... یپا ایخدا

 

 اشک مزاحم رو پشت پلکهام پنهون کردم.  یانداختم و لجوجانه قطره  ری بز سر

 

 

 ...... دمیشد  کنارم شن یتر م کیقدمهاشو که هر لحظه نزد یبود که صدا   ریسرم بز 

 

 رفته اش بغضم آزاد شد .  درهم یچهره  دنیباال رفت و با د سرم

 

 

 ......ییو رسوا هیگر نیلعنت به ا آخ

 گفت:   نگران

 ؟؟؟؟  یخوب

 

 و روبه روم نشست .....   دیرو با پا کنارم کش  یهمزمان صندل و
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 بود   نییپا  سرم

 !!!!!! من امشب ......دیفهم  یم دینبا

 تنها پسرش رو با حضورم خراب کردم .  یعروس شب

 بر من و سرنوشت تلخم  لعنت

 

 تونستم پنهونش کنم  یکه نم بیعج   یاسترس با

 گفتم خوبم ..... ری رو تو هم گره زدم و همونطور سر بز انگشتانم

 شه .... ی چشمهام حالش بدتر م دنیدونستم با د یم

 

 د  حرکاتم بو یو همونطور که نگاهش رو دیکش  قیعم  ینفس

 شد وبا هر دو دست، دستهامو نگه داشت .  خم

 

 .......و

 

 . 

 لمس دستم ناگهان  چشمانش از تعجب گرد شد . با
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 ....... دیخورش یکرد خی!!!!!! نه یسرد تو

 سرم ناخودآگاه باال رفت .  که

 

 تکون دادم و گفتم خوبم ....  یرو بعالمت منف  سرم

 

 زد و گفت خوب ؟؟؟!!! نی غمگ یپوزخند

 

 و گفت؛    دیمهربونش تو صورتم چرخ نگاه

 ...... دمید من

 زدم و گفتم من خوبم صالح باور کن ...... پلک

 

 تکون داد و با تحکم گفت :  یسر

   دیخورش  یندار یری تقص چیه تو

 کارو با خودت !!!! نیا نکن

 کنه یبا قلبت چه م  یدون یم  یاسترس و نگران نیا

 

 داد .... ام یمهربونش قلبم رو الت یدستها یگرما
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 داد   ادامه

 ...... زه یتو رو بهم بر دینبا یزی چ چیکس و ه چیه

 

 ..... یام تو بود یآدم تو زندگ  نیو معصوم تر نی گناه تر یب  نکهیا یبرا

 ؟؟؟؟ دیخورش یفهم  یم

 ...... تو

 باال رفت و نگاهش کردم و گفتم   سرم

   صالح؟؟؟

 

 کرد و گفت ؛  نیغمگ یا خنده

 !!!!جانم

  

 التماس نگاهش کردم و گفتم   با

 بکنم    یدرخواست هیازت  اگه

 ..... ید یم  انجامش

 من !!!! بخاطر

 

 ادامه دادم   دیتو فکر و دوباره با تاک رفت

 من..... بخاطر
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 تلخ گفت:   ینگاهم کرد وبا خنده ا مردد

 ....... زهی چقدر خاطرت برام عز ینی بب  یکن یامتحانم م یدار

 رو تکون دادم و گفتم  سرم

 ؟؟؟!! دیشا

 

 نه !!! ای زهی برام مهم باشه که خاطرم برات عز دیشا

 وبا غم گفت؛   دیکش یآه

 اجبار .......و  یواد  نیاز ا ستیرفتنم ن یکه پا میبگو چه

 آورد و دورم گرفت ودوباره دستم رو نگه داشت و گفت   رونیجا بلند شد و کتش رو ب  از

 !!!!! میتسل من

 مرا ببر .... یجا که خواه هر

 

 

 محکم تر نگه داشت و....  دستهامو

 

 ادامه دادم ... 

 از اول شروع کن   گهیبار د به

 خودت و کژال فرصت بده .....  به
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 کنه..... یزن با نگاهش تو رو تمنا م  اون

 

 

 . دمیرفتارش فهمامشب از  نویا

 !!!! دیکش یشده بود و آه م  رهی هر وقت چشمم بهش افتاد با بغض بهت خ 

 

 

 ........یتو پدر تنها فرزندش صالح

 

 ارزش دوباره تالش کردن رو داره ......  کژال

 

 هنوزم دوستت داره .... نکهیا یعنیکنه  یکه با نفرت نگاهم م نیهم

 

 

 و ادامه دادم  دیکش  یشونیپ یشد و با انگشت شصت برو رهی خ  نیبزم متفکر

 

 حق بده ...   بهش
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 شد . تی گذاشت و وارد زندگ زهایچ یل یخ  یرو پا

 ....  غرورش

 

 بودنش ...  زن

 خواست تا کنارت خوشبخت باشه . اون

 

 

 تو ...... اما

 

 .... یساخت یو از خودت و اون دو آدم منزو یراه تنهاش گذاشت وسط

 بلند کرد و تو چشمهام زل زد. سر

 :  گفتم

   ابیحسام رو در یخودت بهم نگفت  صالح

 فرصت بده ؟؟؟؟  بهش

 

 و دوباره ساکت تو فکر فرو رفت   دیرو گز  لبش

 ؛ گفتم

 !!!!! اب یتو هم کژال رو در  
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 از گذشت سالها هنوزم منتظر توعه...... بعد

 

 فهمم  ....  یزنم خوب م هیمن که  نویا

 

 اون زن رعنا و خوش چهره چرا تا بحال تنها مونده ...... وگرنه

 گم   یحرفت رو به خودت م صالح

 ؟؟؟؟!!! ابش یدر

 

 گفت :  طنتیش  یبلند کرد و خندان و از رو سر

 .... دیم خورشکن  یدارم امتحانت م یدرصد فکر نکرد هی

 

 صورتم کرد و گفت   رهی چشمان درشتش رو خ بعد

 کنارم ......   یدلت رضا هست برگرد نمیخواستم بب دیشا

 

 خنده ام گرفته بود. منم

  

 کردم و گفتم   نگاهش
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 ....   طونیلب گفت لعنت بر ش  ری و ز دیبازوش زدم که دوباره خند  یو آروم برو بدجنس

 

 حالمون خوب شده بود ..... هردو

 

 

 رو باال گرفتم و روبه آسمون گفتم ؛ سرم

 

 خواد درست بشه ....و   یم زیازت ممنونم انگار که همه چ ایخدا

 

 

 و گفتم   دمیوار گونه اش رو کش  یشوخ

 آورد  یسابقت داشت چشمهامو از جا در م زن

 کرده .... فکر

 هست !!! یتحفه ا  شوهرش

 

 

 

 .......دیکرد سرش رو تکون داد و خند ینگاه م   نیکه با خجالت از حرفم بزم همونطور
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 و دستم رو محکم فشار داد ........ 

 

 

در   یکه دسته گل دنشی...... و قلبم با د دیچرخ یدر ورود یهمون لحظه نا خودآگاه  نگاهم برو 
 ما شده بود افتاد . ی رهی درد ناک خ یدست داشت و با بغض 

 

 

 

 !!!! ایداخ قلبم

 زنه .... ینم

 

 ما ....  یپر از خشمش رو دوخته بود برو یدر هم و چشمها یاخمها

 

 مونده بود . رهی صورتم خ  یبرو   تشینگاه پر از گله و شکا  مظلومانه

 

 کنه و تو دلش چه فکر ها که نکرده .......   یداره به حرکاتمون نگاه  م ینبود از ک  معلوم

 

 که متوجه  سکوت و تعجبم  شد ،  صالح

 رو بفهمه ....  لشینگاهم رو گرفت که دل یچرا ساکت شدم و دنباله  نهیبلند کرد که بب سر
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 اون حجم از بغض شد .  ی رهیاون هم سکوت کرد و خ  دنشید با

 

 

 لب نامش رو  نا خودآگاه تکرار کردم.  ریز

 

 ....سام ........ح

 

 

 که ازش سراغ داشتم .... یو اون به خودش اومد و با غرور 

  

  چیگذاشت و بدون ه زی م یرو که تو دستش بود با احترام برو یقدم جلوتر برداشت ، گل و پاکت  چند
 رفت . رونی از در ب یحرف 

 

 اچه روبه صالح گفتم : از جا بلند شدم و دستپ یآشفتگ با

 ؟؟؟!!! رفت

  

 رو خدا نگذار بره !!! تو

 دنبالش ....  برو
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 لب بهم فشرد و در فکر بود.  دیچرخ یمردد نگاهش به در  و چشمانم م صالح

 

  

 کنم نگذار بره !!! یخواهش م گفتم

 من پاهام قفل شده  صالح

 .. .. دیرو جون خورش تو

 

 شد .....  دیسمت در و از نظرم ناپد دیگفتن حرف آخرم با عجله دو با

 

 کند....   ینم  یاری میپا

 لرزد !!!! یم دلم

 

 منتظرت هستم . من

 

 تو لبالب از تمناست ......  دنیمدتهاست در انتظار د چشمانم

 

 !!!! یزن   یابروانت گره بر دل کورم م یکه با گره  تو
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 که برگرد ... التماس

 به..... هیثان من

 را... یدلتنگ یشمردم لحظه ها هیثان

  

 

 بردلم !!!! یکن  یکه رفتنت را داغ یآمد یتو وقت اما

 و آتشم نزن .... برگرد

 

 و برگردانم   برگرد

 تا بمانم ....... بمان

 

 .  دمیلرزان خودم رو تا دم در کش یپاها با

 

 سر و ته .... یو ب کیتار کوچه

 به  نگاهم

 بشه و برگرده .... دایپ یک یتار یبلندش  بود که  از تو قامتش

 

 زدم .. یلب با خدا التماس وار حرف م ری دامن بلندم چنگ کردم و ز یکرده ام رو تو خی دستان
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 و بمونه .... ادیتو دلش بنداز که دوباره ب ایخدا

 

 شدم ....  ریتو دستش اس یبشه همون حسام بدجنس که زورک  اصال

 

.... 

 ترسم.....  یبدون ، بودن ،اون ؛ م  خداجونم

 ی دون  یبهتر م  خودت

 

 بطرفم اومد ....   کیتار مهین یکه از ته کوچه  دمینوا رو دوان دوان و نفس زنان د یب  صالح

 شد ...  کمینزد

 

 حبس شده بود .  شینوا یب  ی نهیدر س نفس

 

 شدم و با بغض گفتم   کشینزد نگران

 ....  رفت

 گفت   دهیبر دهیو سر بلند کرد و بر دیکش ق یبرد و چند نفس عم  نه یشد و دست بس خم

 !!!! رفت
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 .... دمشیند

 از کدوم طرف رفت.  ستیمعلوم ن اصال

 

 نگاه کردم و گفتم  دیو ته کوچه رو دوباره ناام سر

 گرده و........ یبرم اون

 

 ره ...... یم

 

 صورتم شدن و گفتم  یبه دندان گرفتم و اشکهام روانه  تی رو با عصبان  لبم

 شد ؟؟؟؟؟  یچ یدید

 دلش شکست !!!! یدید

 کنه ؟؟؟ ی که نم ییما کنار هم چه فکرها دنیبا د حاال

 

 

 گفتم    نیگرفتم و غمگ دینا ام بازوهاشو

 

 بدون اون .....و....... حاال

 



 د ینبض راه خورش

1857 
 

نفسش هم جا اومده بود از   گهی شده بود و حاال د رهیمهربونش که تو صورتم خ  یچشمها دنید وبا
 انداختم و سکوت کردم .  ریشرم سر بز

 حرفم رو خوردم .  و

 

 از شرم از بازوهاش رها شد ..... دستم

 

 رده بود. شونه ام سر خو یو دستش رفت سمت شالم که رو دیکش  قیعم  ینفس

 

  

چونه ام و تو چشماهم زل  ری صورتم رو هل داد تو و دست برد ز یجلو یسرم مرتبش کرد و موها یرو
 ؟؟؟؟ هیچ یهمه خوددار نیپس ا یقرار یزد و گفت تو که براش ب

 !!! هووووم

 

 !!!! دمیکش  خجالت

 رفت .  نیی نگاهش و سرم پا  از

 

 دورم گرفت و گفت   شتر یشونه ام بود ب  ینامحسوس کرد کتش رو که رو یا خنده

 بخدا .....  یکرد خی

 و تو رو ببره خونه ....  ادیبسه ب  ی بگو مهمون   ایبه لع  برو

 باشه ........ دشیمواظب مامان خورش کمی ستین  الشیخ   نیهم که ع یعل اون
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 و ادامه داد نگران نباش    دیسرم کش یبرو یهمزمان مهربانانه دست و

 حسام  دنیرم د  یفردا م خودم

 

***** 

 

 

 

 

 

   دیچی صورتم پ  یتو یداغ چا بخار

 از خودکار رها شد و پشت پنجره نشستم  دستم

   وار؛یکنار د یچوب یهمون صندل یرو

 ..... میقد  یها یادگاریاز  ییجا

 !!! یپدر یخانه  وارید

 بلند و محکمش .... وارید
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 و لبم سوخت   دمیرو داغ سر کش یچا

 با گفتن آخ........چشم بستم و با باز کردنش  سرم برگشت سمت لب بوم ..... و

 و رفته بود  دهیپشت پلکهام پر کش خواب

 

 تنم کردم   پالتومو

 افتاد  وارید یبساعت رو نگاهم

 شب !!!! ده

 ترسناک بود کارم   کمی

   خواست یدلم م اما

 شد کرد .... ینم  شی کار و

 

 رفتم .... اطی ح یگوشه  یشده  ری بلند و تعم  یکفش بطرف پله ها دنیرو باز کردم و با پوش  وانیا در

 

   دمیو پر دمیام رو بروشون رقص یپله ها که تموم نوجوان همون

 کردم ...... یشاد و

** 

 .... دی نگاهم به اطراف چرخ 

 

 پر ستاره بود .  ریو آسمون صاف کو دندیدرخش  یشهر م یچراغا
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 و بزرگ سقف خونه ... کیکوچ  یگنبدها یال دمیبلند مثل بچه ها دو  یآروم و گاه  یقدمها با

 .... دمیو چرخ دمیچرخ

 کردن خوب بود یکودک  چقدر

 

 موندم  رهی نشستم و زانوهامو تو بغلم گرفتم و به آسمون خ ینفس زنان گوشه ا نفس

 

   دیبشمارخورش

   بشمار

 ...  یکی

 ...  دوتا

 تا ..... سه

 رو جا انداختم .....  یکیاون  آخ

 

 

 !!!!دمتیکه ند د یکوچولو ببخش ستاره

 

  

 .... شنیسنش باال رفته و چشمهاش هم دارن کم سو م دیخورش خب



 د ینبض راه خورش

1861 
 

 !!!! یهم چهارم  تو

 قلبم  یتو ستاره  اصال

 که رفت و تنهام گذاشت .... همون

 

 رفت .....   نیی بهم دوخته شد و سرم پا  ادشیبا  لبهام

   ننیبش  نیهفت س یسفره  یتا زودتر پا دندیدو یکنان م یعابران و مردم که شاد یصدا

 .... زانشونی عز  کنار

  بگوشم

 .... دیرس

 دلم خواست !!!! منم

 خوام ....  یم  زیعز منم

 

 

 درست کنم .  یپلو ماه یبراش سبز دیکه شب ع یزیعز

 

 بدم   یدیبهش عقرآن  یاز ال بعد

 خوام خدا جونم !!!! یم یدیع منم

 

 جونم از خشم و غصه قدرت گرفتن و ناخن هام بروشون ضربه زد    یب یدستها
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 سرم رو تو زانوهام پنهون کردم  و

 

 ماه گذشت   دو

 و عذاب  ییماه با تنها دو

 

 رفتنش قلبم آتش گرفت و سوختم  با

 

 رفت به اون خونه .... فکرم 

 

 خونه که سالها صاحب اول و آخرش....  اون

 خودم بودم ...  خانمش

 حسام    یزندگ خانم

 سرش   تاج

 و همه .... همه

 

 کنن ؟؟؟؟  یاالن دارن چکار م  یعنی

 

 

 شه   یم لیسال تحو گهیساعت د چند
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 بحالشون !!!!  خوش

 

 و غصه ....  ییاز شدت تنها بعد

 خودم اون خونه رو ذهنم نقش ببندم .....   یبرا  ایتو رو خواستم

 

 

 که گناه نبود !!!!! الی خ خب

 آرزوهام .... یفرستم تو خونه  ی م المیو خودم رو با فکر و خ نمیش  یجا م  نیهم اصال

 

 بستم  چشم

 گرمم شد  یشدت خوش  از

 ....... زانمی محبت عز یگرما

 

 ..... نییپا  امیخوشگل دارم از پله ها م راهنیپ ه یکه با  دمیرو د خودم

 

گردنم  یبود و حق نداشتم از گردنم بازش کنم رو دهیخر ش ی رو که حسام برام سالها پ  یگردنبند همون
 درخشه ..... یم

 قلب و نام خودش !!!!! طرح
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 دلم .... زیعز یتو چقدر مغرور بود آخه

 ..... ینامت رو هم بگردنم انداخته بود یحت

 

 آوردم    یوقت اگه درش م  هی

 گفت ؛  یبست و م یگشت دنبالش و برام م  یم  یناراحت با

 حسام همراهت نباشه !!!! یجا بر ه ی یگ یبرم نم قربونت

 

 ها ؟؟،!!!  یبازش کن نمینب گهیگفت د یبوسبد و با اخم م  یرو م  میشونیپ بعد

 

 م !!!!حسامم که تنها  ییکجا

 بدون اون گردنبند ..... و

 

 آرزو هام ..... یفکرم رفت تو خونه  دوباره

 

 

 

 گذاشتم ..... یرو م نمی هفت س زیسال م انی که سال وارید یپله ها همون جا گوشه  نییپا

 خوشگل پهن بود .   نیهفت س هی
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 دادم .  یتوش م یری تغ هی دیسال با هر

 

 

 جذاب و خوشگل باشه خوب !!!  دیبا نی س هفت

 خندانم افتاد..... یبه چشمها  نهیاز تو آ نگاهم

 !!!!!هههههههه

 خنده؟؟؟؟؟ 

 شده  !!!  گانهیکه مدتهاست باهام ب یزیچ 

 

 قدم گذاشتم   اطیپلو رو کم کردم و .....به ح ری تو آشپز خونه و ز رفتم

 و قشنگ خودم    کیخلوت کوچ  اطیح

 که پر بود از آرامش  همون

 مطالعه کردنم و شعر خوندن....   یبرا  ییجا

 

 

 گلهام تنگ شده بود  یبرا دلم

 تو روح و تنم   دیچ یو گلهامو نوازش دادم و عطر خوبشون پ  دمیپر کش  المی خ تو
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 داد !!!! یم فیک چقدر

 

 صدا خورد   در

 سمت سالن   دمیذوق دو با

 بچه ها بودن   حتما

 دلم براشون تنگ شده .... چقدر

 

 رو که باز کردم   در

 !!!!! ایتو آغوشش گرم لع دمیپر

 .......  دمییمادر ،دوماهه عطر تنت رو نبو یوا

 

 ازم دور باشه ...... دیدونه دخترم با هیگفته  یک اصال

 

 وتنم ُگر گرفت   دمییبو  ایبلند و خوش عطرش رو تو رو یموها

 

 

 مان ما یایدلم تنگت بود لع شیآخ

 

 رو هم عاشقانه تو بغلم چلوندم ..... ارایو ت  یعل
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 کنن.......   ضیاز پله ها باال رفتن تا لباسشون رو تعو یبا سر و صدا و شاد شهیهم مثل

 .......... یپدر عل یگذارم برن خونه  ینم گهیدلم گفتم د  تو

 

 دارم   یخودم نگهشون م  شیپ 

 داره   یچه معن اصال

 ازم دور باشه !!!! ایلع که

 

 و برگشتم سمت در ....... دیتو در چرخ  دیکل

 

 بود !!! حسامم

 اون لبخند خوشگلش در رو پشت سرش بست و گفت سالمت کو بلبل خانم!!!!!؟؟؟ با

  

 

 

 .... د یبدستش چرخ  نگاهم

  

 کرد   یم  رمیغافلگ دی که دم ع  شهیهم مثل
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 .... دیدستهاش پر بود ازکتاب جد تو

 

 !!! نم یواسم بده بب یدیحسام قربونت برم چقدر کتاب خر  یگفتم وا یکردم و با خوشحالتند  پا

 

و صورتش رو جلو آورد و گونه اش رو باانگشت نشون داد و  دیرو که پر بود از کتاب عقب کش دستش
 من........  زهیگفت اول جا

 

 

 بعد کتاب !!! 

 کردم و گفتم  یاخم

 کنم .  یشه هزار تا بوست م یسال نو م االن

 

 کنه  یفرق م نی ا ری و گفت نخ دیخند

 خودش !!! یجا یچ هر

 

 بکمر زدم و گفتم ؛ دست

 رسه قربونت برم!!!!  یقدم بهت نم آخه

  

 قدم !!!!! نمیصورتم آورد و گفت بفرما ا کیشد و صورتش رو  نزد خم
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 شد ....  کوتاه

 

  یو ......از شدت بغض سرم باال رفت و نگاهم برو دمیرو محکم بغل کردم و صورتش رو بوس گردنش
 شد .  رهی آسمون خ

 

 

 

 

 

 

 

 برات تنگه حسام!!!!  دلم

 معرفت...  یب ییکجا

 !!! دهیع شبه

 تا قدم بهت برسه .... یقدت رو کوتاه کن ییخوا ینم

 بدجنس؟؟؟؟  ییخوا ینم

 تم؟؟؟؟  دونس یو نم یرحم بود  یب چقدر

 جونم !! خدا
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 ....  رمی تا از سرما بم نمیش  یجا تا صبح م نیطور شد هم نیحاال که  ا 

 

 

 ؟؟؟ هیچه رنگ  ه؟؟؟یچ یزندگ اصال

 .... کهی و تار اهیرنگش برام س  چرا

 

 

 من

 

 .... دیاز شدت سرما لرز  پشتم

 

 از جنس مرگ ......  قی و عم  یطوالن  یخواب  دیگرفته بود شا خوابم

 

 

 صدا خورد   در

 صدا خورد ...   بازم
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 تو فضا !!! دیچی نازک و قشنگ نازگل پ یصدا

 

   دیعمه خورش-

 جونم   عمه

 و باز کن   در

 بابا .....  ییکجا

   ید یتلفنت رو هم جواب نم خب

 ؟؟؟. عمه

 

 چطور رفتم لب بوم   دمینفهم

 ..... دمید یداشتم و راه رو خوب نم  جهیگ سر

 از شدت ضعف ناتوان شده بودن ..... پاهام

 

 گفتم  فمیضع یشدم سمت کوچه و با صدا خم

 ؟؟؟؟  نازگل

 

 باال رفت و با اخم نگاهم کرد و گفت ؛   سرش

 سرما !!!! نیاونم تو ا یکن  یاون باال چکار م شما
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 دنبالتون  امی گفت ب بابا

 تو عمارت جمع شدن  همه

 ه یشما خال یجا فقط

 

 سرم تا تعادلم رو حفظ کنم ....... یرفت برو دستم

 

 

 شد   شتریام ب جهی تهوع و سر گ حالت

 تا کمر خم شدم سمت کوچه ..... اریاخت یب و

 

 و گفت   دیکش ی غیج  دنمیبا د نازگل

 قربونت برم ......  ری عمه تو رو خدا از لب بوم فاصله بگ یوا

 

 رفت    یم یاهیس چشمم

 زد !!!! ادیفر

 برو عقب ....  عمه

 

 .... شتیپ امی م  یپشت یاز اون طرف عمارت و پله ها االن
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   ریکوتاه بوم فاصله بگ  وار یتو رو خدا از د فقط

 

 

 

 ..... یترسون یمنو م یدار

 به خودم اومدم و عقب رفتم . ادشی و با فر  دیکش غی دوباره ج و

 

 دوباره گفت ؛  ینگران  با

 راحت شه ...  المیعقب بزرا خ  برو

 .... شتیپ امیم االن

 

  نی زم یسست شده ام برو یحس و حال تو خلسه فرو رفتم و زانوها یقدم که به عقب برداشتم ب هی
 ...  دمینفهم یزیچ گهیاصابت کرد و چشمم بسته شد و د

 

 شد چشم باز کردم .....  دهیکه کشه امگون یسرد برو یدست

 

گفت   دمشونید یکه تار م انیو با چشم باز کردنم با ذوق به اطراف دیمحمد تو صورتم چرخنگران نگاه
 ؛

 اومد خدا رو شکر !!!! بهوش
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 گرفت ، بلندش کردم .....  بیعج  یسوزش دستم

 

 

 اشت و گفت  دستم رو نگه د یتخت کنارم نشسته بود ، به آروم یلبه  محمدکه

 .....  زمی تو دستت سرم وصله عز یآبج  نکن

 

 ناله مانند گفتم  ییصدا با

 شده مگه ؟؟؟؟ یچ

 

 

 گفت ؛  یسرم رو مرتب کرد و با مهربون یرو  یروسر

 .... یو افت فشار باعث شده  بود از هوش بر سرما

 

 اومد خبرم کرد   نازگل

 ات کرد.... نهیتو خونه معا میآورد دکتر

 خدا رو شکر خطر رفع شده ... 

 

 رمق   یو با چشمان ب دیچرخ سرم
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 گذرا کردم  ...  یاتاق رو نگاه تو

 

دوباره گفتم  دنشیبرادرم و تو دلم با د کی و همسر محمد بهمراه پسر کوچ  نایو همسرش س  نازگل
 ...... یوا

 اصرار !!!! یآقا

 مونده بود رهی بهم خ دیشد یبود و با اخم  ستادهیکنار در ا نهیدست بس که

 

 افتاد .... ادمی زی گرفت و همه چ یدیدرد شد سرم

 که  تو ذهنم ساختم ......  ییکذا یسال نو شب

 

 !!! جهیبوم و سرگ  لب

 بستم و گفتم ؛ چشم

 شد ؟؟؟  لیتحو سال

 

 کوتاه کرد و گفت   یخنده ا محمد

 خواهر ....  آره

 ....  میگرفت لیسرت سال تحو یهمه باال امسال

 

 باز کردم و گفتم شرمنده ...  چشم
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 و با خنده گفت   دیشد و صورتم رو بوس خم

 سرت تو خوب شو  یفدا

 ... میری گ  یباهم جشن م فردا

 

 ضمن سال نو مبارکت باشه   در

   یو پر اراده شروع کن  یخوام امسال رو  قو  یم

 !!!! دمیخورش 

 خانواده ...   ییطال نور

 

 افتاد .  واریرو با محبت فشردم و نگاهم به ساعت رو د دستش

 

 دوازده شب شده بود  دمیگز لب

  گفتم

   دیاستراحت کن دیبر گهیشما د بهتره

 شرمنده   بازم

 

 و  میسال نو رو بهم گفت کی تبر نکهیاز ا بعد

 با اصرار ازم خواستن شب کنارم باشن   نای رفتن کردند و نازگل و همسرش س  عزم
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 و گفت :  دیگونه ام رو بوس یکردم و نازگل با خوشحال  قبول

 عمه جون !!! ارم ی ب یلباس راحت  نایخودم و س یبرم برا من

 

 

 

کرد و وقت رفتن خم شد و   یبهمراه خانواده خداحافظ  ستمیتنها ن نکهیراحت از ا الیهم با خ  محمد
 در گوشم گفت  

 قت بمونه .... تو اتا قهیازم اجازه گرفته چند دق مانیجان ا دیخورش 

 باهات حرف داره ... گهیم

 

  کمی نکن  یرو خدا تند تو

 باش خواهر !!! عاقل

 ... ارهیداره از پا درت م ییتنها نیا

 ... هیمرد خوب  اون

 

 

 

 !!!یست یو  عذاب ن  ییتنها نیا قیکن تو ال باور
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 وبا خنده گفت ؛  دیگونه ام رو دوباره بوس بعد

 چه آشفته شد  دیتو اون حالت تو رو د  یوقت یدون  ینم

 

 هست بگم بمونه ؟؟؟ اجازه

 

 کرد  نگاهم

 ...دیسکوتم رو که د و

  

 

 رفتند  رونیاز در ب  هیو خودش و بهمراه بق  نمی زد و بعد کمکم کرد که صاف بنش  تیاز سر رضا یلبخند

 

 که بسته شد   در

 ناخنم ....  یرفت و با استرس افتادم بجون گوشه  نییپا  سرم

 

 بهم بود   حواسش

اتاقم انداخت و   یکرد و پشت تنها  صندل  رونی در فاصله گرفت و با همون اخم کتش رو از تن ب از
  یپا انداخت و با نگاه یاون نشست و پا رو یرو از جا بلند کرد و کنار تختم گذاشت و برو  یصندل

 حرکاتم شد  ی رهی پرسشگرانه خ
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 تو اتاق   دیچ یپ  صداش

 پوست دستت رو!! یکند نکن

 

 با تعجب باال رفت ... سرم

 

 انداخت و بهم گره زد و گفت؛ اون وقت شب تو سرما   دستهاشو

 ؟؟؟ یکرد  یبوم چکار م یباال

 

 گفتن   ینداشتم برا یجواب

 بود  نییهمچنان پا  سرم

 کنه خمیبود که بخواد توب یاون ک اصال

 

 داشت رو بلند کرد و گفت؛    یکه لحن جد صداش

   یکرد یم یمثل بچه ها باز یداشت

 کار ....  یداشت نکهیا ای

 گفتم  تی و با عصبان دمیحرفش پر وسط

 بهت حساب پس بدم هووووم ؟؟؟. دیکه  من با یهست یک تو

 رون ی گفتن ندارم از اتاقم برو ب یبرا یضمن من حرف  در
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 خالص بشم .  نشیسنگ ین  از  اتاق از  دست نگاههارفت رونیاز تخت بلند بشم ،تا با ب  خواستم

 

 

 رو خم کردم که  از درد سوزن توش آخم بلند شد !!! دستم

 

 شد و بازوهامو نگه داشت و گفت   زی خ مین

 سر جات  بمون

 

 !!!!! دستت رو بهم نزن....  ری خشم دستش رو پس زدم و گفتم ازم فاصله بگ با

 تقال کردم که خالص بشم و

 

   هیتر نگاهم کرد و گفت چ ظی غل یو با اخم  لجوجانه

 ؟؟؟؟  نامحرمم

 رو جلو تر آورد و گفت ؛   سرش

 محرمت بشم؟؟؟؟!!! ییخوا یم

 گرد شده نگاهش کردم ادامه داد  یچشمها با

 خونم .....  ینداره خطبه رو م یمن کار یبرا

 که نرفته  ادتی یگ  یخونم و تو بله م یم
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 ،دادستانم ؛ لمیوک من

 هستم !!!! یتو بگ  یهر چ اصال

 

 هووووم 

 

 صورتش نشست .....  یباال رفت و رو دستم

 رو گرفت و گفت   مچم

 ؟؟؟؟!!! ه یحرف حسابت چ بگو

 توکل؟؟؟   دیخورش یخودت چند چند با

  

 پا پس بکشم !!!  یلیس هیبا  من

 

 

 ...  یرو بخر انتیکه ترحم اطراف یردخودت انتخاب ک یکردن رو برا یمدل زندگ نیا

 

 ... یهست یو بدبخت  فی که موجود ضع واقعا

 

 تر شد    کیدوباره نزد و

 تو صورتم و گفت؛   دیچی نفسهاش پ یکه گرما اونقدر
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 رم!!! یاز اتاقت نم  یاریبرام ن   یدرست و حساب  لیدل  هیتا  ی!!!کور خوند اما

 

 

  

 !!!! دیشا یدیشد و گفت خدا رو چه د رهیتو چشمم خ ییبا پررو بعد

 جا کنارت موندم   نیو خطبه روخوندم و ..... شب هم  یرو گفت بله

 ؟؟؟  هیچ نظرت

 

 فرستادم و با خشم گفتم   رونی رو ب میعصب ینفسها  یاپی و پ تند

 ...  رونی ب  برو

 شو از اتاقم .... گم

 

 به سرم تو دستم کرد و گفت   ینگاه

 وقت دارم !!! هنوز

 سرم کنارت باشم ...  انی د خواستم تا پامحم از

 

 

 

 کنم ..... یدستت رو رها م  یحاال اگه تقال نکن  خب
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 مثل دو تا آدم عاقل که مناسب سن و سالمون هست....  بعدش

  

 ؟؟؟  یکن  یکه  چرا قبولم نم  یدیم حی تو برام توض میکن یم  صحبت

 

 دستم رو رها کرد و نگاهش به چشمهام بود و گفت   مچ

 !!!؟؟؟ یکن یم ونشونیکه مرتب گر  ستیعسل نگاهت ن نیا فیح

 

 

 ... زم یر  یرو به پاهات م ای کنم و دن  یچطور لبهاتو بخنده باز م نیبله بگو بب هیبهم  المصحب

 

 سقوط کردن ...... یاپی با حرفش سر باز کرد و اشکها پ بغضم

 

 

  یم شی موها یمرتب دست برو یرهام کرد و قدم زنان طول اتاقم رو راه رفت و عصب  یناراحت  با
 ادامه داد...  دیکش

  

 

 !!!! دیخورش   یرانگریو

 ،فکرم ؛  دلم
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 !!! ید یحواسم رو دزد تموم

 

 

 

 نرفته !!! نیی آب خوش از گلوم پا  دنتیماهه با د چند

 وقتت.....   یوقت و ب یها هیبه اون گر لعنت

  

 آدم حساب  کتابم ... من

 منطق ...  آدم

 

 تموم حساب و کتاب هامو  یلعنت یتو اما

 

 

 !!!  یختیرو  بهم ر منطقم

 

 

 ... دمتیکه د یبه اون روز لعنت

 

 ؟؟؟. دهی با پشت دستم پاک کردم اما چه فا اشکهامو
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 شدن .....  ریگونه ام سراز یدوباره از رو 

 زدن نداشتم  یبرا یحرف 

 ... من

 بودم و اون درمان دردم نبود   ماریب

 دونست  یخودش نم و

 

 نگفت ....  یزیو به  حرکاتم نگاه کرد و چ  ستادیبه پشت کمرش برد و صاف ا دست

 

 !!!؟؟؟ دینگاهش کردم و گفتم ببخش  یباال رفت و با شرمندگ سرم

 

 تا درمون باشم ؟؟؟؟؟  هیآروم گفت بگو دردت چ  غم نگاهم کرد و با

 کن من ...و حرفش رو خورد ...  باور

 

 ادامه داد ... و

 که آرومت کنه   ی تا وصلت کنم به کس یی اگه کمک بخوا یحت

 !!!! حاضرم

 

 ...... فقط

 نکن ... یتاب یب گهید فقط
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 شد و کنارم لب تخت نشست و مچ دستم رو نگاه کرد   کم یبرداشت و نزد قدم

  یمچم گذاشت گرما یزد؛ دستش رو با مالطفت برو یم  یفشار داده بود و به قرمز  تی با عصبان که
 تنش سوزوندم  

 غم گفت ... با

 

 اعتماد کن !!! کمی بهم

 ...  یش  ینم مونی کن پش باور

   دیصورتش چرخ  یکنمنگاهم برو  یخواهش م  دیخورش 

 بودم .... خسته

 ..  ییاز تنها خسته

 غم .. از

 تو روزگارم ...  یها دنیدو از

 

 قرارش بود.  یبه چشمان منتظرو ب نگاهم

 

 

 حرف از دهانم بود .  یکه هالک  کلمه ا 
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 اومد... یمثل کوه به نظر م اون

  

گفتن که تا ته عمرش حاضره برام جون بده   یم یزبون   یو پر فروغش  با زبون  ب یخاکستر چشمان
!!!! 

 

 

 کنم ؟؟؟!! هیتونستم بهش تک  یم دیشا

 دوست   هی مثل

 همراه و ....  ای و

 

 به سخن باز کردم  لب

 گناه و تنها ...... یب  دیکوتاه و اما درد ناک  ؛چشم بست و گفت  خورش 

 

****** 

 

 ورانداز کردم. نهیخودم رو تو آ   دوباره
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خندان دوباره     دنشیبطرف مانتو و شال سبز رنگم رفتم و بعد از پوش تیاز سر رضا  یو با لبخند 
 شدم .  نهیآ کینزد

 

 

 ........دیخنده ؛دلم شا یم  صورتم

 

 

 .....و

 

 تموم حس و حالم چند وقته خوبه....... 

 

 

 

 ابه.....ت یکه امروز بد جور گرم م  ،یدیموندم به چشمان خورش  رهیدرخشان  و شاد خ  

 

  

 روز منه !!!!  امروز

 خوبه ... حالم
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 کمونه ... نیدلم رنگ  حس

 

 

 ... یدیاز آرامش کش یرو تو دست نمیغمگ یچهره  پس

 که قدم راست شد !!! یبود تو

 نکند میقرار کوبم که ساکت بماند و رسوا یوار بر دل ب وانهیکه د منم

 

 روز گذشت !!! زدهیس

 روز لبخند ...  زدهیس

 

 که حسش کردم ....  یروز خاطره و نبض زندگ زدهیس

 ؟؟؟!! یتو باعث و

 ........ یخواستم که برو   میها یدلمردگ  یرحم  یب  یلیکه با س  ییتو

 

 ....... ینمان  و

 

 

 ..... یتو سر سختانه مرهم زخم دلم شد 
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 ام  را..... دهیوامروز دل رنجد 

 باز شود  .... تی برا  ییجا  دیکنم شا یو رو م  ریز 

 !!؟؟ دیشا

 

 زنگ خورد ....  لمیموبا

 از جا !!!! دمیپر

 سمت در!!!  دیچرخ سرم

 زنگ در هم صدا خورد   همزمان

 قرارش بود ....  یب خود

 

 انداختم ..... یگوش  یبه صفحه  یزدم و نگاه  یلبخند

 حدس زدم !!! درست

 

 و در رو باز کردم ....  وانیلب ا دمیپر

 

 کرده به در ؛نگاهش به کوچه بود .... پشت

 

 مونده بود  .... رهیخ ابونی نگاهش به سر خ بی و دست به ج دهیاسپرت پوش یورزش  لباس 
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   یرو با لبخند و بدجنس لشیموبا  دنمیکه صدا خورد برگشت و با د در

 شد . میسر تا پا رهیلباسش ُسر داد وخ بیج یتو

 

 

 سالم کردم !!! یفور

 

 بعنوان تعجب برد و گفت ؛   یشون یپ یاشاره اش رو برو انگشت

 

 سرخ..... یطال و لبها سویسبز پوش و گ  دیخورش 

 

  

 

 .....دمیگفت که نفهم  یزیلب چ  ری دستها پنهون کرد و ز ونی و صورتش رو م  دیکش قیعم  نفس

 

 برداشت و گفتم  دستهاشو

 جواب داره ها ...... سالم
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 تکون داد و گفت   یو سر دیخند

 ..... امیدن نیا یرفت کجا ادمی چیکه ه سالم

 

 اشاره زدم و گفتم ؛ وانیدر کنار رفتم و به لب ا از

 !!؟؟ ییکه کجا ادیم  ادتی  نیتو ماش یسبد رو ببر نیحاال ا خب

 

 رفت و گفت   وانیاخونه رد شد وبطرف  کی کوچ یو از پله ها دیکش  شیبه موها یدست

 ...  طونی ش  اهیبر دل س لعنت

 نکنم بهتره !!! نگاهت

 

 کردم و گفتم .بله کامال درسته....  دیسر حرفش رو تاک با

 

 خندان گفت؛   یها رو ازجا بلند کرد و با اخم  یخوراک سبد

 شده ....  نیسنگ یلیسبده ،خ  نیا یتو یچ

... 

 

 دوشم گذاشتم و گفتم  یرو برو فمیک

 !!!! یخوراک  گهیاتم، معلومه د بمب
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 تکون داد و گفت؛  یسر

 

 !!!!! عجب

 

 اضافه راه افتاد .... یبدون حرف و

 پاتند کردم.  نی پشت سرش در و بستم و بطرف ماش و

 

 ... هیامروز آفتاب  هوا

 ...  هیدیخودم خورش  مثل

 

 

 فرستادم .   هیر  یاز عطر بهار تازه تو یو نفس  دمیکش نییپا  هیرو تا منتها ال  نیماش شهیشدم و ش سوار

 

 

 

 از گذاشتن سبد داخل صندوق سوار شد و ... بعد

 آورد و گفت :  نییرو پا  ریآفتابگ

 سرخ شده .... ینشده با آفتاب بهار یزیهنوز چ صورتت
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لب    ریز یزی و سرش رو بطرف رو به رو چرخوند و دوباره چ  دیکش یشد و آه  رهیبه صورتم خ  یمدت
 گفت ؛ 

 ؟؟؟؟  یفقط تو  دلت حرف بزن ییخوا یوگفتم امروز م دمیخند که

 

 جوابم رو بده ... نکهیرو روشن کرد و بدون ا  نیماش

 کرد و   حرکت

 ادامه داد.. بعدش

 

 !!!! یکن ی از خجالت فرار م یکنم بشنو یلب زمزمه م ر ی رو که ز  ییزهایچ اگه

 

 گرد شد و با اخم گفتم  چشمانم

 !!!؟؟؟یچ یبرا وا

  

 

 رو زد و گفت   نکشیو ع  یتو فرع دیچ یپ

 ؟؟؟؟!! یدید نهیتو آ خودتو

 

 

 جذاب !!!! نهمهیبزرگ ا مامان
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 حواله کردم و گفتم ؛ ینگه داشتم و لبم بهم دوخته شد و آروم به بازوش مشت تی رو با عصبان نفسم

 ه؟؟؟ یبزرگ چ مامان

  

 تو سن کم ازدواج کردم و مامان شدم ....  هیمن چ ری تقص خب

 

چهل  پنج ساله   دهیبه صورتم نگاه کردم و گفتم وگرنه به منه خورش   نیبغل ماش ی نهیبا غرور تو آ بعد
 خوره   یم

 بزرگ باشم ؟؟؟؟  مامان

 

 بود   یکه حواسش به رانندگ  همونطور

 بعالمت تعجب جمع کرد و گفت   لبهاشو

 !!!! شییخدا نه

 

 شدم و گفتم    رهیخ  رونی به ب بعد

 تر از سنم هست  نیوغمگ ری دلم پ شییخدا اما
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 بهم انداخت و گفت؛    ینگاه میو ن برگشت

   یو بهم اجازه بد یبردار یدست از لجباز اگه

 کنم !!! یدلت رو هم درست م خودم

 ساله ....  ستی که بشه ب اونقدر

 

 و گفت   دیو سرم رو با تاسف تکون دادم که د دمیخند

 .... واهلل

 امتحانش کن یندار باور

 

 گفتم؛   یسمتش و با ناراحت برگشتم

 

 رفت؟؟؟؟ ادتیقرارمون  باز

  

 باال گرفت و گفت   م یبعالمت تسل  دستش

 تر ....   کیمن از مو بار گردن

 ؟؟؟؟  خوبه

 !! هیو گفتم عال  دمیخند

 

  میدیمقصد که رس به
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 شدم....  ادهیذوق پ با

 

 به دنبال محمد و خانواده ام بود .....  نگاهم

  که

 جلوتر   یکم

ام روهم  با خاطراتش   یکه دوران خوش کودک  زدیتامهر تفت   یدرختان سرو و صنوبر  پارک جنگل ریز 
 با حالت دو   بایتقر   یگذرونده بودم افتاد و با شاد

 رفتم . بطرفشون

 

 شد و گفت مواظب باش!!!! ادهیپ  نیماش از

 

 شن..... یپاهات سبز م  ریز  هویجا پره سنگه  نیا 

 خانم خانما ..... نیزم  ینخور

 برگشتم و با خنده گفتم ؛ 

 شناسم یرو از خودش بهتر م   نجایا من

 

 خودش رو  به ما رسوند   یرو بست و با خنده بطرف سبد رفت وبعد از مدت در

 

 هوا گذشت !!!! یخوش گذشت که ب اونقدر
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 خواست .... یتموم شد و دلم نم  زود

 

 خنده ها برنگرده .... نیا گهیشه که بره و د یتنگ م دلم

 خدا جونم !!! آخه

 ترس!!!   عادت داره به دیخورش 

 نباشه و من ....  داریآرامش پا نیا اگه

 دارم   از یبهش ن  یزی از هر چ شتریب  امروز

 داغونم !!! قلب

 نا آرومم!!  فکر

 و همه ... همه

 

 غروب بود که با سرد شدن هوا محمد عزم رفتن کرد و ...  دم

 

که حاال بعد از    ییها نیحقوق کارش تو زم  نیبه افتخار اول  یداد که همگ شنهادیهمسر نازگل پ نایس
 کار قول داده بودم و طبق توافق نامه مال اون شده  بود  یمدت

 تو رستوران به ما بده  یمفصل ینی ریش

 

 یو سبزه ها میداد یجا نیها وسبدها رو توماش ریحص  نکهیبعد از ا میموافقت کرد یبا شاد همه
 . میرو به دل دشت سپرد نی هفت س
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 رفت   نشیبطرف ماش   یکس هر

 و گفت    دیخند محمد

 جان دستت درد نکنه   مانیا

 ما ... نی تو ماش  ادیم دیخورش 

 

 که در زمان و مکان خشکش زده باشه!!!  انگار

 نگاه کرد . رهیو به محمد خ  ستادیا

 

 محمد   یسمت صورت جد برگشتم

 ه تکرار حرفش نداشت. عادت ب امرزیمثل حاج رحمان خدا ب که

 

 گفتن نداشتم .... یبرا  یزی موند وچ رهی...... خشدیم یجد یالزم فور یتهایو در موقع 

کرده باشه  ری مونده بود به صورتم و حرف در دهانش انگار گ رهیخ  چارهیانداختم ب  مانیبه ا ینگاه
 سکوتش ادامه دار شد  

 سوخت  یخاکستر یاون چشمها  یدلم برا  

 

 رو برام باز کرد و گفت   نشیمنتظر جواب باشه در عقب ماش نکهیبدون ا محمد

 و خودش پشت فرمان نشست و  در رو بست  یآبج یچرا معطل دیخورش 
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 غروب و....... چشمان  سرخش که  تو آفتاب به کوه نشسته........ دم

 

 بدجور صورتش رو مظلوم کرده بود....   

 چاره چه بود ؟؟؟  اما

 مثل پدر بود برام و بزرگتر ....  محمد

 انداختم و سوار شدم  ری سر بز یشرمندگ  با

 

 رو که بستم  در

که   نایاخمو روشن کرد و پشت سر س  یبه صورت محمد انداختم که متفکر و کم  نهی از تو آ ینگاه
 نوا !!! یب مانید و اجلوتر بود براه افتا نشیماش

 حرکت کرد و بدنبال محمد براه افتاد نشیبطرف ماش  ریسر بز یاز مدت بعد

 

 ...  میکه در رستوران مشغول خوردن شام بود یطول ساعت در

 

جلوه بده  ....... اما رنگ رخساره  یکرد  خودش رو عاد یم  یسع کهی بود در حال  ری گرفته و سر بز مانیا
 نشان دهد ِسر درون را  ......

 

 

 زد ی م یمصنوع یکرد و لبخندها یم  یبا غذاش باز فقط



 د ینبض راه خورش

1901 
 

 

 و جدا شدن از ما .... یخداحافظ یکه اول از همه دست بلند کرد برا می در رستوران بود یجلو

 

 ؟؟؟؟؟ یخسته شد ییدا هی و گفت چ دیخند نایس

 

 استراحت...   یزودتر برگردم خونه برا  دیدارم، با یو گفت نه فردا  دادگاه مهم  زد یمصنوع یلبخند

 

 جا هم ممنون   نیفشرد و گفت تا هم  ی جلو رفت و دستش رو بگرم محمد

 بود  یخوب   روز

 

 باهمه.....   یو دستش رو فشرد و بعد از خداحافظ دیگز لب

  نشیماش یکهای با غضب رد الست  یطور شد و لشیو سوار اتومب دیپر حسرت بروم پاش  یآخر نگاه در
 کنه !! یتالف نطوریآسفالت  بجا گذاشت که  انگار قصد داره کار محمد رو ا یرو برو

 

 درب عمارت توقف کرد   یکه جلو نیماش

 رو برسونم ......  دیداخل تا من خورش دیروبه همسر و پسرش گفت شما بر محمد

 بشم و ..... اده یرو باز کردم که پ  در

 خواد داداش جون ... یهمزمان گفتم نم همونطور

 رم   یم  ادهیکوچه هست پ هی



 د ینبض راه خورش

1902 
 

 

 گفت :  یعصب

 کارت دارم!!!! نیبش نه

 بشن ادهیبا چشم به همسر و پسرش اشاره کرد که پ و

 

 .  دیراه تو دستم خشک ونیم نی ماش در

 نگاهم کرد و گفت   نهیاخمو تو آ یبا نگاه   یول  آروم

 !!!رو ببند  در

 

و در  گوشم گفت؛    دیهمسر محمد ،که حکم خواهر بزرگم رو داشت گونه ام رو بوس میرو بستم و مر در
 خواد باهات حرف بزنه !!! ینترس م 

 !!! ست ین  یزیگفت چ  دمی رستوران ازش پرس تو

 

 ترسم اون خود باباست برام .....  یو گفتم؛ نم دمیزدم و منم گونه اش رو بوس یلبخند

 

 

 و در رو باز کرد و رفت ...  یاز خداحافظ دبعدیبه پشتم کش یو دست دیخند

 

 !!!! زدی به صورتش نگاه کردم بد مشکوک م نهیراه که افتاد از تو آ  لیاتومب



 د ینبض راه خورش

1903 
 

 ناچار بودم سکوت کنم . خب

 

 

 بود . نیدر که ؛مشغول پارک کردن ماش  کینزد

 

 نگاهم کرد و گفت ؛  نهیتو آ از

 کنم   یرو جابجا م نیمن ماش  تا

 ؟؟؟؟؟ یگذار یخان داداش م  یبرا ییچا هی

 

 

 شدم ادهیبهش زدم و گفتم چشم و پ یلبخند

 

 ...دیکه تو در چرخ دیکل

  

 رو آروم ُهل دادم داخل و وارد شدم.  در

 رو زدم و بطرف آشپز خونه حرکت کردم .   اطیح  یبرقها یفور 

 

 از آب کردم ..... رو که پر یکتر

 که قراره بهم بگه .... ییحرفها  یرفت پ فکرم 



 د ینبض راه خورش

1904 
 

 خواد بزور شوهرم بده ...   یم دیشا

 

 هم فشار دادم  یرو محکم رو لبم

 ؟؟؟؟  ی کارو بکنه چ نیا اگه

 حق هم داره !!! خب

 زن مطلقه و حرف مردم ....  هی من

 

 

 همراه شدم....  مانیا  دبایع امیبود که تو ا  ییبخاطر رفت و آمد و گردشها دیشا

  

 زدن .....  یمردم حرف دیداره شا رتیغ خب

 چرا دلم درد گرفت   ایخدا یوا

 !!! نطوریهم هم سرم

 

 .  ختیپاهام ر ی........و  رونیزم  یو بعد از اون رو دیغلط نکیس یشد برو ریسراز یکه از سر کتر آب

 

 ،حواسم نبود ..... دمیازجا پر 

 

 



 د ینبض راه خورش

1905 
 

 حرارت گذاشتم... یرو رو  یبا دستمال خشکش کردم و کتر یفور

 

 .....  ختیکه صدا خورد قلبم ر  در

 

 بود ..... یآشپز خونه به در ورود ی نقل یاز پنجره  نگاهم

 آب رو باز کردو صورتش رو شست .....  ریلب حوض نشست وش  محمد

 

 

 بابا بود!!!!!  یحرکت عصب نیخدا جونم ا یوا

  

 ؛  شدیم یو عصب شونیوقت پر هر

 زد .....  ینشست و دست و صورتش رو آب خنک م یحوض م  لب

 

 !!! قتهیبره  حق یپسره و حرکاتش رو به ارث م  یگن خون پدر تو رگها یم واقعا

 جا بلند شد و....  از

 .  دمیرو شن   صداش

 

 !!!اریجان؛ حوله ب  دیخورش 

 



 د ینبض راه خورش

1906 
 

 رفتم .  وانیکردم و حوله رو برداشتم و سمت ا پاتند

 

 آورد و  رونیب  شوکفشها 

 حوله رو گرفت و صورتش رو خشک کرد و بطرفم گرفت   ستادویا وانیا یورود تو

 با خنده گفت ؛  و

 تو ؟؟؟!!! امی ب یدینم راهم

 

 داداش بفرما ....... دیببخش یراهش کنار رفتم و گفتم وا یو دستپاچه از جلو  هول

 

 و در رو باز کرد و وارد شد  دیخند

 

 به اطراف انداخت و گفت :  یحال رو ؛روشن کرد و نگاه   یها برق

 شه !!!! ینباشه گرمم م  یجا تو حال بنداز کنار بخار ن یمنو هم یجا

 

 ؟؟؟؟  دیخواب  یجا م  نیتعجب نگاهش کردم و گفتم شب هم  با

 آورد و....... رونی رو ب کتش

 بون گفت ؛ مهر  یمبل ولو شد و با نگاه یرو

 ؟؟؟؟؟  یدینم راهم

 



 د ینبض راه خورش

1907 
 

 به برادرم گفتم !!!! ی چ دمیفهم  تازه

 

 و گفتم ؛ دمیکنم ،گونه اش رو بوس زونیشدم و کتش رو برداشتم که آو خم

 فدات بشم ..... یوا

 

 

 چرا که نه!!!! ؛یکه کنارم  یکن  یم خوب

 !!!! یگذار یوقت  تنها نم چیرو ه  یجون میتعجب کردم چون  ؛مر کمیفقط  

 

 

 

 

 تختم بخواب .... یبرو رو یخوابم شما عادت به تخت دار  یم نجایضمن من ا در

 

. 

 هم انداخت و گفت الزم نکرده   یرو پا

 جا خوبه !!!! نیهم

 نشد ؟؟؟؟ تیی چا نیسرش برد و با حالت چرت گفت ا ری دست ز بعد

 



 د ینبض راه خورش

1908 
 

 الساعه!!!!!  نیکردم و گفتم هم  زونی خنده کتش رو آو با

 

  

 

 .داد ..  یم امکی دستش که مرتب داشت پ یگذاشتم حواسم رفت پ زیم ی رو که برو  یچا ینیس

 

 

 !!! ییچا دییمبل نشستم و گفتم بفرما یرو کنارش

 

 گذاشت  زی م یخاموش کرد ورو ی رو فور یو بالبخند گفت؛ ممنون و گوش  ینیس  یرو دیچرخ نگاهش

 

 نگاهم شد .... ی رهی پا گذاشت و خ  یشد و  آرنج  برو خم

 !!! ن ییپا  ختیر یهر دلم

 کرد....  یمثل بابا نگاهم م چقدر

  

 کردم .....  یم  یباز یو بدون چارقد تو بوم با شاد کردمیم  یطونی زمان که ش اون

 پدر !!!!! هی  رتیشد از غ  یم  شیچهارده ، پونزده ساله چه حال یدختر بچه  خب

 .... یبودم وپر از انرژ ونطی ش من

 



 د ینبض راه خورش

1909 
 

   نییپا  ای ب د یگفت خورش یرفت و بلند م  یپر تعصبش در هم م یاخمها

 !!! دختر

 سخته ؟؟؟؟؟  یچقدر دختر دار یکاش تو هم پسر بود یزد ا  ی غر م یعصب  بعد

 

   دمیکش رونی ب  ایمحمد از رو یصدا

 ؟؟؟؟  دیخورش-

 

 هوا نگاهمون بهم دوخته شد!!!!  یب

 ؟؟؟  یکن  یم ری و گفت کجا س  دیخند

 

 رفت و با بغض گفتم   نییپا  سرم

 شه !!!! یبابا برام زنده م  یکنم چشمها یکه  م نگاهت

 تنگش شده !!! دلم

 

 و گفت ؛  دیو سرم رو تو بغلش گرفت و بوس دیکش  قیعم  ینفس

 ؟؟؟!! یبغضم رو بشکن یتون یم  ینصفه شب نی بب

 

ُقلب که خورد   هیرو برداشت و  یی چا وانیو ل  دیقرمزش رو مال  یرو رها کرد و با انگشت چشمها سرم
 گفت ؛ 



 د ینبض راه خورش

1910 
 

 به چه خوش عطر و طعم !!!! به

 

 کرد و گفت ؛  نگاهم

 دوستت داره .....  نقدریگم چرا حسام ا یم

  

 

 همه سال ها !!! نی بحالش بوده ا  خوش

 رو برداشتم و با خنده گفتم   وانمیل

 محمد جان !!! هیچه حرف نیا یوا

 خودت که کدبانوعه ....   یجون میمر

 شم ... یهم نم  کشی انگشت کوچ من

 ها !!! یکن یاغراق م یدار

 

 دم کردم . ییهم مگه باراوله که برات چا بعدش

 

 نگاهم کرد و نا خود آگاه گفت   یرو دور دستش گرفت و جد وانیل

 !!!! رانهی ا حسام

 

 آوار بشه !!!! نی زم یرو وانیبود ل کی ......نزد دیلرز دستم



 د ینبض راه خورش

1911 
 

 

 دوباره !!!!! دیچشمه جوش هیچشمم  ی گوشه

 

 

 لعنتت کنه .... خدا

 خوام آروم بشم   یم تا

 روبه راه بشه  میقراره زندگ  تا

 ... یکن رانمیتا و  یگرد یبرم   دوباره

 

مهلت   نکهیمن و صالح فرار کرد و بعدش هم بدون ا  دنیاومد و با د  اریسام یکه عروس یبار نی آخر از
 حرف زدن به ما بده...

 

و غمزده  شونیو چند روز بعدش پرواز کرد و پر ادیب  ایو همون جا منتظر موند که لع ختیبه تهران گر 
 تنهام گذاشت و رفت .....

 بودمش دهیند گهید

 

 و گفتم خب !!؟؟؟؟   دمیکوب  زی م یرو رو ییچا وانیل  تی عصبان با

 

 گفت؛  د،یمو که د  یعصب حرکات

  



 د ینبض راه خورش

1912 
 

 نداره !!! یتو کار با

 ته بازارچه تموم نشده...  یحجره و مغاز ها   یثبت و دفتر یرفته کارها ادتی

 .... یوکالت نامه ازش دار هیفقط  تو

 بنامت نزده   هنوز

 تا کار رو تموم کنه ... اومده

 !!!نیهم

 

 افتاد ..... نییبهم گره زدم سرم پا  دستهامو

 

 !!!! نهیمو نب ی تا محمد اشک دلتنگ 

 شدم ...  یخوشحال م شتریگفت اومده دنبالت ب  یکه اگه م بخداقسم

 .... دهیخب چه فا اما

 

 و گفت :  دی کش یپشتم دست یبرو دیخرابم رو که د حال

 هم اومده بود !!! امروز

 کنارم بود ..... مانیاز اومدن تو و ا قبل

   دنیکردم که باد ی سند ها صحبت م  یواگذار یادار یباهاش در مورد کارها داشتم

 ،   دیشد ادهیپ  نیاز ماش یدر کنار هم که با خنده و شوخ   مانیو ا تو

 !!!! ختیبهم ر هم



 د ینبض راه خورش

1913 
 

 

 کنم قلبش درد گرفت !!!! فکر

  چون

 اش چنگ زد ... نهیجور به س بد

 

 جلو و خودش رو نشون بده قبول نکرد و گفت؛  ادیقدر ازش خواستم ب  هر

   ستیمساعد ن  حالش

 بره هتل استراحت !!! دیبا و

 

 به عمو و پسر عموها هم نگفته که اومده ..... نکهیا مثل

 

 رو پنهون کرد .....  خودش

 کنه !!!! یگفت که داره از دور نگاهتون م یاحساسم م من

 حالش بودم   نگران

   نمیبهش دادم تا بب  امکیپ چند

 وقت بهم نخوره !!! هی حالش

 صرعش کامل خوب نشده .....  یاون حرکات لعنت یدون  یکه بهتر م  خودت

 

 



 د ینبض راه خورش

1914 
 

   هیگفت که هنوز تو پارک جنگل یوقت

 براش سوخت.  دلم

  

 بره .... گفتم تنها    مانیبه ا  نیهم بخاطر

 

 عذاب بکشه بهی مرد غر هیناموسش کنار  دنیهست که با د یمرد تر از اون حسام

 .......... دیخورش  ستیحقش ن  نیا

  

 روز با چنگ و دندون مال خودش کرد . هیکه  یزن

 

 ؟؟؟!!! دیخورش 

 قدم برداشتن برات اونقدر سخته  هی

 ؟؟؟؟یدوستش ندار یعنی

 

 کردم با تعجب !!!! نگاهش

 

 

 بساز !!! تویزندگ  هیمرد خوب  مانیگفت ا یم شی بود که چند وقت پ یهمون آدم نینه انگار ا انگار

 زنه ....  یحاال روبه روم نشسته و  از گذشت و بخشش حرف م  و



 د ینبض راه خورش

1915 
 

 بود که جوابش رو بدم ...   یادب یب

 

قابل جبرانه   ری زنه که غ یبه روح و جسم آدم م یریجبران ناپذ یاوقات سکوت ضربه ها یبعض اما
..... 

 

 و از جا بلند شدم و بطرف پنجره رفتم و گفتم ؛ زگذاشتمیم یرو رو وانیل

 

 !!! شی روز پ زدهیس

 بوم !!! یرفتم رو  ل،ی که کم مونده بود ، به  سال تحو  یلحظات 

 

 

 

 به تموم شدن نفسم بودم ..... یراض  یکنم و حت  هیخودم رو تنب  زانمی اون و عز یاز عذاب دور خواستم

 

 

 !!! ستین  شیب خود یب یکشم ،درد یکه بدون اون و فرزندم م یخودم گفتم؛ نفس  با

 

روح و   یخواستم، با تک تک سلولها یمحمد جان !!!!جسارته، اما من اون شب حسام رو م د یببخش
 جسمم .....

 



 د ینبض راه خورش

1916 
 

 

ه و نامهربون از خودش روندم  من سوختم و قبلش که ناعادالن یاون نبود ،مثل ماهها و ساعتها اما
 کردم هر دو باهم !!!! خی

 

 چرا ؟؟؟؟  یدون یاونشب عاجزانه بودنش رو تمنا داشتم م  من

 شه !!!؟؟؟ یدل که چرا سرش نم چون

 

 خودم درد و دل کردم و ازش خواستم که کارم رو تموم کنه .... یبا خدا یحت

 

 

 تموم معادالتم رو بهم زد.... مانیا ینازگل و نجاتم توسط شما حرفها اومدن

 

 بهم داد ...  یدرس بزرگ شیشب و روز پ  زدهیمرد س اون

 گفت   و

 عزت نفس نباش !!!! یو ب ترسو

 

 

 دادو گفتم ؛ یشدم که با دقت به حرفهام گوش م رهیو تو صورت محمد خ  برگشتم

 که تو حرفهاش بود ،   یمرد با اتکا بنفس  اون



 د ینبض راه خورش

1917 
 

 چند روز کم منو ساخت..... نیذره تو هم ذره

 

 

  

 اتکا؛ منه ترسو دل !!! یب منه

 

 !!!! هیکه اون مرد خوب  یخود شما هم در گوشم نجوا کرد  یوحت

 اعتماد کن ....  بهش

 

 تحکم تو صورتش نگاه کردم و ادامه دادم !!!! با

 ام  نظرتون عوض شد   دهیروح خسته و رنجد امیچند وقت؛ و الت نیشد بعد از گذشت ا یحاالچ

 !!!؟؟؟ هان

 

 انداخت و توفکر رفت؛   نییرو پا  سرش

 آروم شد ....  دلم

 

 ...  دیکش  یم ریزدم، قلبم ت یحرف نم  اگه

 

 فکر سر بلند کرد و گفت ؛  یق یما بود، بعد از دقا نیب  بیعج   یسکوت



 د ینبض راه خورش

1918 
 

 با توعه !!! حق

 ... میدو راه نیکن منم ب  باور

 ؟؟!! دیخورش 

 .... ختی حسام و حالش تموم افکارم رو بهم ر  امروز

 براش سوخت .....  دلم

 

 که رفت درمانش رو دوباره از نو شروع کنه!!!!   نجایاز ا دیگفت با یم

 برگرده !!!! یمدت تنهاش بگذاره  و به خونه پدر عل هیخواسته   ایاز لع و

 ...  دیخورش 

 

 خواد تنها بجنگه !!!! یم نیرنج و عذابش ....بخاطرهم  دنیبا د هیدونه برگشتن تو مساو یم اون

 

 زنه...... یاما تموم هوش و حواسش هول تو چرخ م ستی کنارت ن اون

 

 پرسه ؟؟؟  یزنه و حالت رو ازم م  یمرتب زنگ م   شهیهم

 خالصه شده تو  خاطرات مشترکتون ....  شی زندگ

 دادم ....  حیبراش توض مانیورد ادر م  شی چند وقت پ یوقت

 

 



 د ینبض راه خورش

1919 
 

 گفت؛ محمد...  

 برم... ای دن نیراحت از ا  الیتا با خ ره؛ی کمک کن سرو سامون بگ دیبه خورش هیمرد خوب   مانیاگه  ا 

 

 قلبم فرو رفت !!! یتو یدرد ناک یزیحرف آخرش احساس کردم، ت با

 نباشه ...  ایدن نیاون تو ا نکهیا فکر

 برد !!! یتا مرز جنون م منو

 

 چنگ شد. مشتم

 بزرگ راه نفسم رو گرفت .....  بیس هی یبه اندازه   یو بغض 

 

 

 .... دیسالها کش   نیکه تو ا ییافتادم و عذابها مارشی تن ب ادی

 

 موند. ادگار یشدنش؛  بروح و فکر افسرده اش ب  دهیو دزد ای بخاطر لع ییکه  اون سال کذا ییدردها

 

 

 

 

 



 د ینبض راه خورش

1920 
 

 خوب نشده بود میهنوزم بعد از گذشت دوسال و ن و

 

شونه  یو از جا بلند شد و بطرفم اومد و دست برو دیرو سر کش وانش یتو ل یچا  یمونده  یباق  محمد
 ام گذاشت و گفت 

 !!؟؟؟ دیخورش 

 ؟؟؟ ی؛خوب فکر کن یوقت دار امشب

  

 

 کنه !!! یفرق م گهید یبار با دفعه ها  نیا رفتن حسام چون

 

 قاطع و بدون ترس !!! نمیبب یدی شدم خورش داریخوام صبح که از خواب ب یم

 

 

 کنه ....  یباز م تی ادامه زندگ یبرا یهر کدوم راه تازه ا انتخاب

 باشه    ادتی فقط

 شه ..... یکنه و فرصت آزمون و خطا بارها تکرار نم   ی نم یده بار زندگ  آدم

 

 

   زمی و امشب رو خوب فکر کن عز  برو



 د ینبض راه خورش

1921 
 

 مرد قاطع و استوار !! مانیا

آروم   یمیبپا کرد ، حاال مثل نس تی تو زندگ یطوفان یزمان هی دیکه شا تی زندگ ی حسام مرد سالها ای و
 !!! ین ینب ی بی بگذره تا تو آس تی خواد از کنار زندگ یم

 

 زم یشونه ام رو فشار داد و گفت برو عز سر

 

****** 

 

 صورتم !!!! یبود رو دهیلذت بخشش پاش یو گرما دیخورش  ییطال نور

 باز کردم .  چشم

 

 سوخت ؛تموم شب رو راه رفتم و فکر کردم ...  یم نمیسنگ پلک

 عاقبت ......  و

 

 

 به خنده باز شد و چشم بستم . لبم

 

 در سالن اومد   یصدا

 



 د ینبض راه خورش

1922 
 

 زدم   رونیجا بلند شدم واز در ب  از

 

 هم تا زده بود.... یشده  و رختخوابش رو مرتب برو  داریب محمد

 

 مبل بود . یکه بهش داده بودم تا کرده رو یکرده ؛ لباس راحت ضیرو هم تعو رونشی ب یلباسها

  

 رفته!!!  یعنی نیا

 رفتم   وانیا بطرف

 هم نبود ..  شی کفشها

 

 برگشته خونه  حتما

 به بدنم دادم و همون لحظه تلفنم زنگ خورد   یو کش و قوس دمیکش یا ازهیخم

 

 انداختم .... یبه صفحه گوش یعجله بطرف اتاقم رفتم و نگاه با

 پر رنگ شد ...  لبخندم

 بود .  محمد

 

 رو زدم و گفتم؛ سالم ... لمس

 سالم خانم ...  کی داد و گفت عل لمیپشت تلفن تحو یا خنده



 د ینبض راه خورش

1923 
 

 عمارت !!!! ای و خانم ب کی لباس بپوش و ش  زود

   میپاچه گرفتم دور هم صبحانه بخور کله

 ...  میبر یی باهم جا دیبا بعدش

 که نرفته ؟؟؟!!! ادتی

 

 به خنده باز شد   لبم

 امیداداش چشم االن م ادمهینه  گفتم

 

 گذاشتم و بعد از شستن دست و صورتم .. زیم یرو رو  تلفن

 ...   دمیتنم کردم.....و به صورتم رس  کیش  یلباس

 روز من بود    امروز

 ها .... دیتموم ترد انیپا روز

 

 حرکت کردم  یپدر یقدم زنان بطرف خونه  نانیپر اطم یرو برداشتم و با دل فمیک

 

******* 

 

 

 شروع شده  گهید صبح هی



 د ینبض راه خورش

1924 
 

 و گرم   یآفتاب صبح

 لذت بخشش ....  یو گرما تابستونه

 

 

 

 قلم بدست !!! زی م پشت

 

 کنم.  یبرگ دفترخاطراتم  رو پر م  نیآخر

 

  

 در طول زمان ..... دیخورش  یاز سفر  گامها یبرگ

 

 به قلم تو دستهام کردم ....  ینگاه

 خسته شده بودند !!!! چقدر

 خودم !!!؟؟؟ مثل

 

  میبه آرامش داشت  اجیدو احت هر

 ؟؟؟  دیشا

 



 د ینبض راه خورش

1925 
 

 

 نوشته ،از جا بلند شدم .  نیپاراگراف ؛آخر انیپا یاز نقطه  بعد

 

 

 

 

گذاشتم   یآخرم م  ینوشتها یجلد رو رو  کهی به جلد دفتر کردم و خندان روبه دفترم در حال ینگاه و
 گفتم ؛

 هم به آرامش برس!!!!!  تو

 .. ...... دیخورش مثل

 

 شد .  رهی سرخ و شادم خ یبه لبها نهی و نگاهم تو آ دمیچرخ

 صدا خورد و برگشتم سمت در .....  در

 

 عجله وارد اتاق شد..... با

 

 از شدت گرما و تحرک سرخ شده بود ... صورتش

 بودند !!! ختهیصورتش ر  یبلندش رو یجو گندم یموها

 جذابه ... شهیهم اون



 د ینبض راه خورش

1926 
 

 ... شهیهم

 

 

 

 در  اتاقش رو تا آخر باز کرد و گفت ؛  

 تو ..... ادیبازش کن بزار  هوا ب یگرمه چطور تو اتاق موند یوا

 

 

 و بطرفش رفتم و ... دمیخند

 

 رو از تن بدر کرد و گفت ؛  دنشیمخصوص دو یورزش  لباس 

 

 آخه ؟؟؟؟ یکن  یصبح تو اتاق کارم چکار م  سر

 استراحت کن !!! برو

 کنن   یکتابها فرار نم نیا

 ....  خانمم

 

 

 کرد بطرف اتاق خواب و گفت   رو



 د ینبض راه خورش

1927 
 

 

 

 

 اون کولر رو پختم.. بزن

 

 

 برداشت تا بطرف حموم بره ...  حوله

 ... که

 ثابت موند .... زیم یو نگاهش برو ستادیراه ا وسط

 

 

 کرده باشه لبانش به خنده باز شد و ..........همه ... دایپ زهی جا هیانگار  

 

 

 بودم  .......و بعدش   یتو اتاق کارش مشغول چه کار د؛کهیرو فهم  زیچ 

 

 

 

 



 د ینبض راه خورش

1928 
 

 !!!! دمینفهم  یزیچ گهیموند و د رهیبهم خ  طنتی لحظه هر دو نگاهمون با ش هی

 

 

انگشتهام ُسر خورد و تو  ونی از  م دیسر دفتر ؛و تا دستم بهش رس میزد  مهیسرعت هر دو خ به
 دستهاش جا موند.....  

 

 زد و تو هوا تکونش داد .... یلبخند  یبدجنس با

   دمیو پا کوب   دمیباخنده کش  یغیج

 بده من تو رو خدا !!! یوا

 سرش نگه داشت  یدفتر رو باال یقدم عقب رفت و دوباره با شاد چند

 

 شده باشه   دانیم  روزی ر که پخنده انگا  با

 .... دی خند یبچه ها م  مثل

 

 تند کردم سمتش !!!!  پا

 

 .....  رمیقدم به دست بلندش برسه و دفترم رو پس بگ  دیشا  ستادم؛یرو نوک پاهام ا تی با عصبان  و

 

 اون کجا ؟؟؟!!! یقد من کجا و قد رعنا اما



 د ینبض راه خورش

1929 
 

 کنم ... یچاره ها تالش م یکرد چطور مثل ب ینگاهم م  ی اش؛ که با شادمان نهی به س  دمیمشت کوب با

 به دفتر برسه ... دستم

 

 زدم!!!!  یگولش م دینبود با یا چاره

 خواست دفترم رو بخونه ..  ینم دلم

 

 

 کرد ،تا دفتر  خاطراتم  رو بهش بدم که بخونه...... یبود که ازم خواهش م  سالها

 

 کردم که دستش دفتر نرسه!!!!   یم مشیمطمئن قا یجا   هینوشتم و بعد  یم  یپنهون شهیو من هم 

  یترس یکه م ینوشت ییزهایدر مورد من چه چ ستیگفت؛ معلوم ن  یبا غصه م شهیهم
 بخونمش؟؟؟؟ 

  

 دونست ... یاون نم اما

 شه !!بمونه تا آشکار ب سندهیخود نو یشن، اما بهتره تو دل دفتر برا  یثبت م نکهیخاطرات با ا یبعض

 

 اش گذاشتم و گفتم ؛ نهیس یمهربون کردم و.... دستم دور کمرش حلقه شد و سرم رو رو چشمهامو

 جونم !!!  حسام

 دفترو ... گهید بده



 د ینبض راه خورش

1930 
 

 ... یدلم رو بشکن  ادیم دلت

 

 شد و گفت ؛   رهیکرد و با دقت به حرکاتم خ  زی شو  ر  یدرشت و مشک یچشمها

 کدومش... هووو وم ؟؟؟؟؟!!! یکن  یَخرم م   ای  یزن یگولم م یدار

 

 کردم گفتم ؛من ...... نگاهش

  ه؟؟؟یچ گول

 

 ه؟؟؟ ی....چ خر

 ... یتاج سرم  ییتو آقا 

 

 منم .. یاگه دفترم رو پس بد نی بب

 

 .... منم

 

 دستش رو به کمرش زد ومثل طلبکارها گفت :  یکی اون

 ؟؟؟ یتو چ خب

 

 ...  یکن یدر مقابلش برام چکار م 



 د ینبض راه خورش

1931 
 

 

 هنگ کرد!!!  مغزم

 ... دیرس  یبه ذهنم نم یچ یلحظه ه اون

 

 لعنتم کنه که بعد از نوشتن ؛دفتر رو پنهونش نکردم ....  خدا

 و گفت با توام  دیرو کش  لپم

 ؟؟؟؟  یکن یدفتر و پس بدم  در مقابلش برام چکار م  اگه

 نگاهم کرد   طنتی زد و با ش  یلبخند کش دار یطور نیدر همون ه و

 خنگ شدم .... شتریب که

 

   خب

 .... منم

 

 قربونت برم ....  اری و گفت به خودت فشار ن دیپرحرفم  تو

 کنم !!! یانتخاب م  خودم

 و منتظر  بودم که بگه!!! دمیورچ لب

  

 نگاه به من کرد و گفت ؛  هینگاه به دفتر و  هی

 .......یکه برگرد یکه ِدقم داد یهر روز یازا به



 د ینبض راه خورش

1932 
 

 

 و.......بعدشم     یو کتاب بخون   یهر شب سرمو رو زانوهات بگذارم و تو برام اونقدر حرف بزن دیبا 

 تا بخوابم ببره....  یمو ماساژ بد یشون یپ   دیبا تازه

 ؟؟؟ گهیخب د  اووووم

 

 

 تا زبانت خوب بشه ......   یکن نیو خواستم که تمر  دم؛یخر  یاون کتاب که به زبان آلمان آهان

 .........و یرو .....تمومش کن یر  یِغصر در م رشی از ز ی کن یم  یتنبل وتو

 داغ کردم  گهید

 محکمتر از قبل   دمیپا کوب  و

 بگو خجالت نکش !!!! یدار یزیچ یش یفرما خب

 

 شد و فکر کرد و گفت   رهی خ  واریطلبکارانه بهم دوخت و به د لبهاشو

 !!! ادی  ینم ادمی گهید حاال

 خوب ... اما

 

  ارم یچند ماهو در ب  نیتا دلم خنک بشه و انتقام ا ارم ی سرت ب ییکنم که چه بال یر فکر م چقد هر
 رسه .....  یبه ذهنم نم  یچیه

 ...... آهان



 د ینبض راه خورش

1933 
 

 

 رفت !!!!  ادمیرو ........اون رو  یدیخند یو م  یگفت  یم مانیا کهی که با اون مرت  اونوقت

 

 ..... یاریاز دلم در ب  دیکنم که چطور با یاون هم به فکر یبرا  دیبا تازه

 

 

 اومد؛  یچشمهام داشت درم  یدون یم

 اون روز ...  یوقت 

 بدر نحس ..... زدهیس اون

 .... دیخند یگفت و م  یصورتت آروده بود و مدام  در گوشت م کی سرش رو نزد  دمید 

 

 !! زمی و صورتش رو خوشگل بهم بر ام یخواست ب یم دلم

 که دست و بالم بسته بود .... فیح

 و... ادی ینم ادمی گهید فعال

 

 

 

 ..... یبرام انجامش بد  دیو با ادی م ادمیبعدش  خب

 



 د ینبض راه خورش

1934 
 

 

 گرفته بود .... بغضم

 

 کردم .....  یمثل در مونده ها نگاهش م و

 

 

 پر اشکم افتاد  یتا نگاهش به چهره   که

 اومد و بغلم گرفت و گفت ؛   نییدستش پا مهربون

 نکن قربونت بشم !!!!! بغض

 .... ارهی شو درب یحسام غلط بکنه که بخواد تالف اصال

 بستم و گفتم  چشم

 ی خواد دفترم رو بخون  یدلم نم خب

 

 و گفت ؛  دیبغلش تکونم داد و فرق سرم رو بوس تو

 

 از شبها تو بتاب ..... یکی در  مهتاب

 

 تو ؛ یفدا من

 گلها توبخند ....همه  یجا به



 د ینبض راه خورش

1935 
 

 

 

 .  ستینفس از جرعه جانم باق کی نیهم

 

 

 را تو بنوش .....   یجام ته نیجرعه ا  نیآخر

 

 باال رفت و نگاهش کردم و گفتم   سرم

 ؟؟؟  یخون یم یریمش مایبرام مثل قد  بازم

 

 

 تاب   تو چشمهام زل زد و گفت ؛  یانداخت و عاشقانه و ب  نیی پا سر

 کنارم باش ؛ تا باشم .... تو

 

 شود کم است!!!!  تیجانم فدا من

 

  

 رو مقابلم گرفت و گفت   دفتر

 دفترت ....  نمیا ایب



 د ینبض راه خورش

1936 
 

 

 نگاهم به دفترم بود   هیو پر فروغش کردم و  اهیس یبه چشمها  ینگاه مردد

 ؛ گفتم

  ی نره که همونقدر که دوستم داشت ادتیدستت بخون و هرگز  بمونه

 .... زهی برام عز  خاطرت

 

 .....  زهیدوباره فکرت رو بهم بر دیخورش  نیری خواستم که خاطرات تلخ و ش  ینم من

 

  یتو دام چشمها  یتا رها بشه ول  د،یکه پا پس کش ه یدیتوشه همه سرگذشت خورش یهر چ  وگرنه
 شد ....... ری اس اهتیس

 

 بونت و  بس ......اون نگاه مهر  میتسل  و

 

 تر بغلم کرد و گفت :  محکم

 

 روح و روانم ........ ی میقد یآن آشنا ییتو

 

 !!! میآرزو شیقدم به قدم ؛شانه ها آنکه

 قلبم !!! یتمنا شیدستها



 د ینبض راه خورش

1937 
 

 

 آرامش جانم ..... چشمانش

 

 در پرواز!!!! المیاش رخ خ دهیتاب  زلف

 نوازش روحم !!! یسمفون  فشی لط یصدا

 

 چشمانش ستارگان درخشان قلبم !!!! یباران  یدانه ها و

 بمان تا زنده ام .... دمیخورش 

 شوم تا ابد ......... خاکت

 

 دارم !!! نهیباش تا نفس در س تابنده

 

 .... سنده ینو یها دلنوشته

 

 

 ***انیپا

 

 ***دیرمان.... نبض راه خورش  انیپا

 



 د ینبض راه خورش

1938 
 

 .....  یصبور دایل بقلم
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