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 :مقدمه

 !من ماه 

  یاندک   ی خوان یسر و ته را م   ی ب  یها نوشته  ن یکه ا   یدارم هنگام   دوست
...  یوقت بگذار  می برا  یو اندک  ینگرانم شو  ی ...اندکیشی اندیبه حال من ب 

  ی ها. ستارهیفروشیفخر م  گرانیو به د ی درخشی. ماه من! تو در اوج م
من؛    ماه وجود دارم!    ی ندان  د یشا  ، ین یاصاًل مرا نب   د یهستند. شا  ادی دورت ز

  ؟ یستیکه در راه است؛ ن  یدیخوب است؟ نگران خورش  ت یدر آسمان جا
  بازم ی. رنگ م بازمیرنگ م  نیو من در زم   یکنیم  ییتو در آسمان خودنما

م محو  همه  شومیو  نگاه  از  نه؛  تو؟  نگاه  ز از  ماه  حالت    یبای،  به  من! 
م مشک   نم یب یم  یوقت   خورم؛یافسوس  آسمان  ستاره  نتیدر    ی اهکنار 

  یتا قدر  ی . بهتر نبود کنار من باشیفروش یو غمزه م  یخند یدرخشانت م
سرت    ی اما مغرور با احساس! گاه   ییاماه من! مغرور شده  م؟ یدردو دل کن 

پنجره مماس  مرا  بب  ام هیاگر شده سا   یتا حت   ، ی کنیام  وقت  ین یرا    ی اما 
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.  یده ینشان م  ت یها و خود را سرگرم ستاره  ی گردانیبر م  یرو   م،ی آ یم
چقدر    یدانی! تو که مکند یماه من؛ مغرور نباش! غرور از هم دورمان م

م  تنها  تو  نبود  ب شومیدر  ضجهیی وفا ی.  م   میها !  رو   ینی بیرا  بر    یو 
 ؟ یست ی...نگرانم نیگردانیم

  کمی اتاقک تنگ و تار  یدر انتظار آمدن تو کنار پنجره  یکه شب  یست ی ن  نگرانم
  یمهیاول و ن  یمهیرا فراموش کنم؟ ماه من دوستت دارم. ن   دن ینفس کش 

چ م ست؟ی دوم  همان!  دارم!  دوست  ماه  هر  چهاردهم  را  تو  قدر  ن 
 . ...بای قدر زکامل...همان

  یهاپرتاب کردم. درست کنار مجله  ز ی م  یرا بستم و مجله را رو   م ی هاچشم 
  یصفحه  یها که به تازگ. باز هم آن جمالت... باز هم آن دلنوشتهیقبل

که    فیظرآن جمالت کوتاه و    یچرا، ول  انم دی. نمشدیآخر مجله چاپ م 
. حال  کردیو رو م  ر یبودنشان دلم را ز   ده یچ  گر ی د  کیکنار    یب یبه طرز عج 
هفته درک کرده  ست،یا چند  وقتکه  م  یام  انگار    گفت؛یمادرم  دلم  در 

بود، که اخر هر متن و هر دلنوشته    بیچه...! عج   یعنی   ند؛ی شویرخت م
نخوانده    ی جمالت احساس  نینبود... . کم از ا   سنده یاز نو  ی اسم و نشان  چیه

  ن یکنم، اما... ا  یاست که با کلمات باز   نی. کارم ا امسندهیبودم؛ خودم نو 
آخر    شدو ینوشته م  یها... انگار که از اعماق وجود کس حرف  ن یجمالت... ا 

ام!  قاره  نیعاشق ا  نیترجمله بود... امضا؛ من احمق  ک یهر نوشته فقط  
کم نورم    یاز سردردم کم شود. خانه  یستانم گرفتم تا کم د  انیسرم را م

زندگ تنها  بود.  فرا گرفته  و    ی گاه و   کردمیم   ی را سکوت مطلق  پدر  به 
سر نمزدمیم   یمادرم  تصمچه    دانم ی.  جدا  م ی شد، که  آن  ییبه  ها  از 

و رسمم ماهداد مت تنها پسرخانواده و خاندان مت نی گرفتم. اسم  .  نی... 
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م   پنجو ستیب نفس  که  است،  التحص کشم یسال  فارغ    ی رشته  لی. 
  عث با  م ی ها. بعد از تمام شدن درسم متوجه شدم نوشتن حرفیروانشناس 
  ی سندهی مرا نو  ر یکه دست تقد   نی . نوشتم و نوشتم، تا اشودیارامشم م 
 .کرد  یسرشناس 

  گذارد؛یاز خود به جا نم  یکه رد  یی ادهسنی که نو  ست،یا چند هفته  حال
هستم!    دارشیچرا انقدر مشتاق د  دانمی. نمرساندیجمالتش را به چاپ م

  شی ها. حرفکندیو رو م   ر ی را در دلت ز  ی زیچ  سد ینو یکه م   ییزها یچ
نگاه کردم؛    وار ید  یاست. به ساعت رو   طرفهکیعشق    کی  ینشان دهنده

گرفتم استراحت    م ی گذاشته بود. از شدت سردرد تصم  شی شب را به نما  هد
 .را کنار بگذارم الیفکر و خ  یکم  شود یخوب است و باعث م  نیکنم. ا 

*** 

خانه شدم. بدون نگاه کردن به اطرافم به سمت آشپزخونه رفتم و    وارد
آب داخلش    یرا برداشتم و کم   وانی گذاشتم. ل  ز ی م  یامروز را رو  ی مجله

طور  حال باز هم هوا گرم بود. همان  ن یبا ا   ی تان بود، ول. اواخر تابس ختم یر
  توجه ینشستم. ب  یصندل   یبر رو   کردمیم  کینزد  م ی هارا به لب  وانی که ل

صفحه مجله  کل  جا   یبه  درست  کردم.  باز  را  هم   ییآخر    شه یکه 
نوشته  یسندهی نو م  شی هاگمنام  چاپ  نوشتهکردیرا  هم  باز  با  .  اش 

من؛ نصف صفحه ماه  برا  یموضوع  و من  بود  پر کرده  را    یآخر مجله 
ا  یی الحظه خود گفتم، که  به  نوشتیم  شتر ی ب  ی کم  کاشیبا  شروع   .

 :خواندن کردم

  ام، ستادهی شب آرام و ساکت... کناره پنجره ا  یک یموضوع ماه من. در تار  -
ا  پرده  نیاما  مشک  ی بار  نزده  نمیزمخت  شا را کنار  باشد.    یلجباز  د یام؛ 
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. انقدر فکر کردن به آن که قرار است، تا  ستی مهم ن  م ی اصاًل برا   ؟ یدانیم
  ی. پردهستی مهم ن م ی برا   ز یچ چیه گر ی که د  دهد،یابد تنها بمانم عذابم م 

. خاطرات  کنم یحال من با تو دردودل م   ن یبا ا  ی را پوشانده، ول   ت یاتاقم رو 
چشمانم    یمزخرف از جلو  یلمیمانند ف  یگریپس از د  یک ی   اساسم یپوچ و ب 

مگذردیم من  ماه  م   شهیهم   ؟یدانی.  خود  چرا کس   شم، ی اندیبا    ی که 
نم  م ی هاغم  لحظات   ند،یبیرا  چ  یاما  فر   یزیبعد  وجودم  اعماق    اد یاز 
و    فهمنندی. نمکنندیاما درک نم  نند، ی بی... غمت را منندی بیم   کشد؛یم
  ی هها... غم درک نشدن. ماه من همبر غم   ستیگریخودش غم د  ها نیا

  ی واقعًا کس   ها یل یفرق دارد. خ  مان ییاما تنها  م،یهست   یی ما موجودات تنها
  یی ها. آدمانیان آدمیم  گر ید  یهایل یو تنها هستند و خ  ستیکنارشان ن

... صبر  شودیدرست م  ندی گویو فقط م   کنندیو درک نم   فهمندیکه نم 
که کنج    یچه برسد به غم   فهمند؛یرا نم   ت یهاها حرفآدم  نیکن! ا   شه یپ

آدم با  من  ماه  است.  کرده  النه  آدمچشمانت  نکن؛  دردودل  ها  ها 
و خسته از   هاتن  یمن دختر  ؟یدانی. مرندیگ یرا به تمسخر م   ت یهاحرف

ام و به تو... ماه کامل، که از  کز کرده  ییاساکت و آرام گوشه  ایتمام دن 
نه! تو تنها    ؟ییهم تنها . ماه من! تو نگرمیم  یکن یپشت پنجره نگاهم م

تنها    گر ید   دیتو را دارم؟ نه! اگر داشتم شا  یی با ی. من ز ییبای ! تو زیست ین
  ی تا قدر  ،ییایمن ب  کنار و    ی بکن  نتینبودم. کاش تو دل از آسمان مشک

دل کن و  امی درد  من  م   ن ی!  تو  از  و هرشب  با    خواهمیرا هرشب  تو  و 
و من درست    یده ینشان م  ت یهاتمام خودت را سرگرم ستاره  هیرحم یب

  نیعاشق ا   ن یترکه من احمق  پندارم،یم  یهرشب و هرشب با سرافکندگ 
 .جهانم  نیقاره... نه! ا 
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نو  یجمله  به خ   یسندهی آخر  ا  رهیگمنام  چه    نیماندم.  از  داشت  دختر 
  طرفه؟کیعشق    ؟ییتنها  گفت؟یسخن م  یزیاز چه چ  برد؟یرنج م   یزیچ

م  دل  و  درد  ز  ییامعشوقه  کرد؟یبا که  بخاطر  چهره  بای که  اش  نبودن 
  نیا   یفقط برا  تواندیها نمحرف  نی جمالت... ا   ن یگذاشته بود؟ ا  شیتنها 

  نیعاشق ا   نیتردخترک که خود را احمق  نی کند. ا  بای باشد، که متن را ز 
.  زدیرا صدا م  یکس  شی هانوشته  یدر کلمه به کلمه  دانستیجهان م

حس    ک ی. از عماق وجود و با  زندیماه من. صدا م   دیگویکه به او م  یکس 
توجه    ی که به او ب  یاز کس  کندیم   هی ناب... دلش شکسته است و مدام گال

دوست    یچرا، ول  دانم یاش به اوست. نماست و او برعکس تمام توجه
مجله    ی! صفحهدیا ... بکردمیم  شی دایپ  دی. بااورمیدارم سر از کارش در ب

را بستم. نگاهم به شماره تماس انتشارات خورد. اسم انتشارات را تکرار  
برا من  که  است،  موسسه  همان  است.  خودش    ی گاه   شیکردم. 

  ز یم  یهمراهم را از رو   یگوش  وقفهی. ب ستیاول بد ن   دمق  ی. برانوشتم یم
با تماس گرفتم.  و  م  ک یاز    د یبرداشتم  ا  کردمیجا شروع    ن یبهتر  ن یو 

  یی چه بال  دانستم یبود. بوق اول چشمانم را با استرس بستم. نم  نه یگز
. بوق سوم  دمی چشمانم کش  یبه سرم آمده. بوق دوم دست آزادم را رو 

 .دیبه گوش رس یفی ظر یدخترانه ینخورده بود، که صدا

 .دییانتشارات... بفرما  -

 .آب دهانم را فرو بردم آهسته

 انتشارات صحبت کنم؟  ر یبا مد  تونم ی! م دی سالم خسته نباش  -

 ؟یشما آقا -
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 .نی...ماهداد مت نی مت -

 .انی. فکر کنم امروز ناوردنی ن فی هنوز تشر س یرئ  ن یمت یآقا -

 .دمینال  یبه بخت خودم گفتم و در گوش  ی لب لعنت ر یز

  ن یتماس گرفتم و بهشون بگ  نیخانم! لطفًا اگه اومدن بهشون خبر بد -
 .داشتم  ی کار مهم

 !چشم حتما -

نه. اصاًل    ا ی  دیشن  دانمیممنون گفتم، که آن هم نم  کی جوابش فقط    در 
نو  ی تی چه اهم با  سنده ی داشت؟ من دنبال آن  از کارش در    د یبودم.  سر 

اش حسش را  . چطور ممکن است با جمالتش؛ با کلمه به کلمهآوردمیم
 منتقل کند...؟ 

 !دی. بااورم ی سر در ب  دی. باکنمیکه درکش نم   ی ناب... حس  یحس

*** 

ا  باز  باز هم  دن  یصدا  نیهم صبح شد.  از  بود، که مرا    ی ای زنگ ساعت 
گوش خراش زنگ ساعت به   یبه صدا  توجه ی. بدیکش  رونیب  یخبریب

سقف    ی دیسف  اهم؛ یافکار س   خواستمیماندم. انگار که م  رهیسقف اتاق خ
سوز  پر  کند.آه  خودش  رنگ  هم  کش   یرا  وجودم  عماق  .کاش  دمیاز 

تاب کرده!    یگونه مرا ب   نیدر وجودم است، که ا  یزی چه چ   دم؛یفهم یم
که گذر عمرم را نشان    شی هابه عقربه  ینگاه   م یساعت را خاموش کردم. ن

نشستم و    م ی صبح. سرجا  قهیانداختم... هفت و چهل و شش دق  دادیم
بروم و بعد    م یپدر   یرتم را پوشاندم. بهتر بود اول به خانهبا دستانم صو
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  یی اسندهی نو  چی که ه  یدر دلم زدم. من  یزخندامروز را بخرم. پو  ی مجله
برا که  بود،  شده  چه  نداشتم؛  قبول  از    ی را  جمله  چند    ک یخواندن 

م  یسندهی نو برنامه  شا  بیعج   دم؟یچ یناشناس  هم  دیبود.    ن یاصاًل 
. فقط  دانستم یکه مرا کنجکاو کرد. خودم هم نم ناشناس بودنش است،  

چه نوشته. به    شی وفا یب  یآن معشوقه  یامروز برا  نم یدوست داشتم بب 
که    ییها ماندم. خانه  رهی بود خ  م ی رو که درست روبه  میبزرگ پدر   یخانه

ام در  کودکانه  ی هاخنده  یرا در بر گرفته بود. صدا  میتمام خاطرات کودک 
م در  به صدا  خندهآمدیگوشم  همان  برا   ی ها.  دل  ته    ی هانیماش   یاز 

  یلبخند  میکودک   نیر یش  ات . خاطر ساخت یم  م ی برا  منتیکه پدر ب  یچوب
راه افتادم. بدون    م ی پدر  یمنظم به سمت خانه  یهابر لبم نشاند. با قدم

  شی رو روبهرا به صدا در آوردم و درست    یریتصو  فونیدرنگ آ   ییاذره
مادرم گوشم که    ن یدلنش  ینگذشته بود، که صدا  ه ی. هنوز چند ثانستادمیا

 .نه؛ تمام وجودم را نوازش کرد

 .یپسرم؟ مادر قربونت بشه! خوش اومد یی ماهداد؟ تو  -

 :با لبخند گفتم  نم یب ینگاه کردم؛ انگار که مادر را م فونیآ  نیدورب  به

  ی پسر دلتنگ چهره  ن یبلکه ا  ن، ی در رو باز کن  ن یکنی! لطف م ی گرام  یبانو -
 نه؟ ی رو بب باتونیز

را پشت سر گذاشتم و به سمت    اطی باز شد. با عجله ح یک یت  یبا صدا در 
  شیکه عمه خانم برا   ،یگل پرواز کردم. مامان با همان چادر گل  یدر اصل 

.  دمیحرف در اغوشش کش   یاز مکه سوغات آورده بود؛ به استقبالم آمد. ب 
من در جهان بود. خودش را از    یبرا   ز یچ   نیترمادرم آرامش بخش  یبو

 .و دستش را قاب صورتم کرد دیکنار کش   شم اغو
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 ؟یخوریمگه تو غذا نم  ؟ یمادر فدات شه! چرا انقدر الغر شد -

 :را لوس کردم و گفتم  خودم

 ره؟ ی م نیی من پا  یمگه بدون شما غذا از گلو -

 :نازک کرد و گفت می برا یچشم  پشت

 .... آخه پسر مگه ما یرفتیما نم  شی بود؛ از پ  یگیکه تو م   طور نیاگه ا -
. 

 :و گفتم   دمیحرفش پر   نیکه ناراحت نشود ب  یجور  رکانهیز

  ای   سمی خودم وا  ی رو پا  دیخب باالخره من هم با  ی ول  ن،یشما تاج سر -
 نه؟

و محکم  یکه صدا  د،یبگو  یزیچ  آمد او  صح   یاجازه  یمردانه  از  را  بت 
باز هم با همان    ی بود، ول ده یخم  یگرفت. به پدرم نگاه کردم. کمرش کم 

 :گفت  شیشگ یهم  ی تکبر و مردانگ

 ؟ یس یخودت وا یرو پا یتونست یخونه نم   نیتو ا -

 :خم شدم و گفتم  ی کم  یشی تر شد. به حالت نماپرنگ و پرنگ لبخندم 

 ها درود بر پادشاه قلب -

 :زد و گفت ی رنگکم   لبخند

 !وفایسالم بر پسر ب -

داد. ساعت  و  آغوشش هول  به سمت  مرا  ام  کنار خانواده ی وقت  با مهر 
زبانت    نی ریکنار مادر ش  شد؛ی. آخر مگر م گذشتیبودم زودتر از هر موقع م 



  

 
12

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

و    ی باش   گفت؛یو سخن م   ست ینگریکه با عشق به همسرش م  یو پدر
 ؟یگذر زمان شو  یمتوجه

**** 

چند    نینگه داشتم. بازهم کار هر روزم را در ا   یروزنامه فروش یدکه  کنار 
اش کردم و به  هفته تکرار کردم. بعد از حساب کردن مجله در دستم لوله

  ی خال  مکتین  نی دکه به راه افتادم. به اول   یرو سمت پارک کوچک روبه
  منشستم و مجله را باز کردم. باز هم همان صفحه... باز ه  دم؛یکه رس 

 :و ناب و... پرحس. شروع به خواندن کردم  بای جمالت ز

شب - چند  من.  ماه  بغض  ی موضوع؛    اد یز  بارهکیبه    می هااست، که 
 .زنندیچنگ م را م ی و گلو  شوندیم

.  گفتیکه سهراب راست م  شم،یاند یبا خود م  یگاه  یدانیمن! م   ماه
.  دمیآغشته به بغض لب خندان د  یایدن  نی. من در ادمیمن هم در ترد 

خند   هی. گردمید  انیچشم گر بارها  اما...  درد  دمیکردم،  چه  دارد   یو 
ها  شب  نی ا  یخوابیرا پشت ب  یداریرمز ب  یدان ی. تو نمهیبا گر   یخنده
شبدمیفهم ن  یی ها.  تو  نم   ؛یست ی که  مرا  تو  من که    ،ین یبیگرچه  اما 

سهراب    رم؟ی گیجون تازه م   نتدیبا د  که نیماه من؛ ا  ی دانی. منمتی بیم
زم  امار  مانند    نیبه  هم  را  من  تو. کاش  دل  به  من  و  بود  مشکوک 

 .عاشق جهانم   نیتر ! امضا؛ من احمقیدیدیم  گرتید  یهاستاره

ننوشته بود؟ حال که    شتر یب   ی انقدر کم؟ چرا انقدر مختصر؟ چرا کم  چرا
با نوشته نگاه م  شی ها من  به ماهش  تازه    کرد یمانند خودش که  جان 

  دمیکش   تر نییخودم را پا   ی . مجله را به کنارم پرتاب کردم. کمگرفتمیم
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رو  بر  را  سرم  صدا  مکتین   گاه هیتک  ی و  به    ییهانی ماش   یگذاشتم.  که 
  ن یکه از ا   ییهاگنجشک  یاهویه   یصدا  گذشتند؛یکنار پارک م   از سرعت  

من از    شدیباعث نم   کدامچی... هکدامچی. هندیپر یشاخه به آن شاخه م
عج  آن کلمات  چشم م ی ا یب  رونیب  بیفکر  د  م ی ها.  بستم.    ییصدا  گر یرا 

چقدر در همان    دانم ی. نم بیفقط من بودم و آن کلمات عج   دم؛یشن ینم
که به    ی همراهم مرا از آرامش  یگوش  یبرهی بودم، که و   ندهحالت آنجا ما

و    دمیکش   رونی شلوارم ب  ب یرا از ج  یدست آورده بودم خارج کرد. گوش 
.  شدیمدام خاموش و روشن م   ردادیاش انداختم. عکس تبه صفحه  ینگاه 

بود، اما با    سندهیبود. او هم نو   ردادیت   قم یدوست و رف  ن یو آخر  ن یاول
را کنار گذاشت.    ی سندگی زد نو سرپرستیکودکان ب  یکه برا   یپرورشگاه

که    دم،ی. قسمت اتصال را کش شدیباعث قطع شدن تماس م   شتر ی مکث ب
 :دیچ یدر گوشم پ  ردادی ت یشاد و سرزنده یصدا

 ماهداد؟  یی کجا  -

ترک کردن   ی. تالش من هم براکردیسالم نم  وقتچی کرده بود. ه  عادت
 .بود  دهیفا یعادت اشتباهش ب  نیا

 !یبلد نم یاول سالم کن بب  -

 .کالفه شد  یکم   شی صدا

باز گ - عل  یداد  ر ی تو  سالم  ب حوصله  ییمن! کجا  کیبه  رفته  سر    ام یم 
 شت؟ یپ

 .یفت یمن م  ادی  رهی ت سر م توهم که هر وقت حوصله -

 :جواب داد لکس یر
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 ؟ یی... کجایکه هست. نگفت   ینی هم -

 :گفتم و کردم   یکوتاه   یخنده شییپررو  از 

 .نجایا ا یپارک... ب -

 .اومدم سایوا  ؟ یکنیم  کار ی جا چاون -

. از دست  دادیخبر از قطع شدن تماس م   دیچ یپ   یکه در گوش  یبوقبوق
م  نیا سالم  نه  خداحافظ  کند؛یپسر...  حت ینه  جواب    ی!  نماند  منتظر 

بدهم. عجول   را  به    یجالب   ت یو کنجکاو. شخص سوالش  داشت. دوباره 
ده هنوز  برگشتم.  قبل  سپر  ییاقهیدق  حالت  بودم، ک  یآسوده  ه  نکرده 

بار دستم را به لرز در آورد. بدون آن که به صفحه    ن یا   ی گوش  یبرهیو 
 :جواب دادم اندازم یب  ینگاه 

 بله؟ -

 ؟ یپارک  نی ا  یبله و بال! کجا -

 :گفتم   اشیشگیهم ی هایتوجه به مزه پران یب

 .ینیب یمن رو م  یبهداشت سی طرف سرو یایب -

 !یخوب یبه به چه جا -

 .بار من ارتباط را قطع کردم نیو ا گفتم   یلب زهرمار ر یز

آن که کس   با م   یاحساس  طرفم  به  نگاه  دیآ یدارد  راستم  سمت    ی به 
 .انداختم 
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شده بود.    پیآراسته و خوشت  دمشیدیبود. مانند هر زمان که م  ردادیت
مشک پ   یشلوار  پوش  یدیسف  رهنی و  آراسته  دهیکه  را  او  نشان  بود  تر 

با    شیرا یگ  یدرش بود. چهره  ی برق سرخوش  اش ی. چشمان مشکدادیم
زدم. لبخندم را    شیبه رو  ی شده بود. لبخند  تر رایکه زده بود گ  یلبخند
 .را تندتر برداشت شی هاشش را تا آخر باز کرد و قدمین  دیکه د

م داد و خود را بر  را به دست  یک یپالست توجه یرا طرفش بردم، که ب  دستم 
 .انداخت مکت ین  یرو 

 ماهداد خان؟  یچطور -

 .شما یها  ی از احوال پرس -

 :اشاره کردم ی مشک ک یپالست به

 ه؟ یچ  نیا -

 !گه ید هیبپرس... خب خوراک   شهی هم -

باز هم مثل هم  میابرو  یتا  هی دادم.  باال  که شامل    یخوراک  ی ب  شهی را 
نگفتم. عادتش بود    یزی. چ رفتینم  یی جا   شدی پفک و لواشک م  پس،یچ

کار نم   یو  نامحسوس  شدیهم  اخم  با  نشستم.  داد.کنارش    ی انجام 
 :. سکوت را شکستم کردیرا چک م  اشیگوش 

 ؟ یتو گوش یبر  جانیا ی! اومد گهی بسه د -

 خوب چکار کنم؟  -

 :دادم هی پارک تک   مکتین به

 !دونم یچه م  -
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 :فکر کرد و گفت ی کم

 !م ی کن  یباز ا یخوب ب -

 و گفتمرا درشت کردم   چشمانم 

 .از سنت خجالت بکش کم ی سالته!  پنج  و  ستیب  ؟یبچه شد -

 :بلند شد، که گفتم   شیجا  از 

 کجا؟  -

 !گهی بکشم د   رمیخجالت بکش؟ دارم م  یبابا! مگه نگفت  یا -

  گر یگونه شده بودم. اگر زمان د  نیچرا ا   دونم ینگاهش کردم. نم   تفاوت یب
پا به  پا  م  کردم یم   ی شوخ   شی بود  انگار    دم، یخند یو  حاال...  اما 

ب  م یحوصلگ یب از  دست  حس کرد، که  روزه  یهایباز  مزهیرا  اش  هر 
 .نشست شی برداشت و سرجا 

 چت شده؟  -

 .دمیکش  م ی موها انیدستانم را م کالفه

 .ردادیت  دونم ی. نم دونم ینم -

 :گفت  ییا لحن مسخره با

 .اون رو بگو ؟یدون یم  یچ -

 :زدم ادیو فر کوره در رفتم   از 

 !ردادی بس کن ت -
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.  شده بودم  اعصابیگونه ب  نیچرا ا  دانم ینگفت، اما نم   یزی... چدرسته
 .دستانم گرفتم  ن یسرم را ب

 . ...خواستمینم  ردادی! تخوام یمعذرت م -

 :دیحرفم پر  انیم

 خته؟ ی به همت ر  یجورنیا یچ  یبگ  یخواینم -

 ؟ یتنهام بذار شه یحاال م  رداد؛ی ت  گم یبعدًا بهت م  -

  د، یدر عمق چشمانم چه د   دانم یبه چشمانم ماند. نم  رهی خ  ییالحظه  یبرا
 .بلند شد و قصد رفتن کرد   گونهنیکه ا 

 :زدم شی صدا

 !ردادیت-

 .اوردیخودش ن یرو  به

 جانم داداش؟  -

 :زمزمه کردم ارام

 !متاسفم  -

ام  برگشت درست همان جا که بود؛ نشست. دستش را بر شانه  شی سرجا
 .نهاد

هست؛    یداغونت کرده، اما... اما هر چ  ی جورنی ا  یچ  دونم یماهداد؛ نم -
 .یگیبهم نم   یمطمئنم تا خودت نخوا
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مهربان  نگاهش درخشان  یکردم.  را  لبخندچشمانش  بود.  به    یتر کرده 
فراموش نکرد. با همان    را  یلبخند  چیپاسخ ه  شه یزدم. مثل هم  شی رو 

 :لبخندش گفت

 دنشون؟ ی د یایب  یخوای! نمرنا یگ یتو رو م  یبهونه یلی ها خبچه -

  ج یبار من گ  نیبحث را نامحسوس عوض کرد، اما ا   شهیمانند هم هم    باز 
 .زدم

 ها؟ ها؟ کدوم بچهبچه -

بچه - م  یخانه  یهابابا  رو  ا گهید  گمیمهر  جد  نی!  تازه    دیپرستار  که 
 .کننیهم حفظ م نا یو ا  خونهیاستخدام کردم همش شعر م

 .صحبت کردنش به ستوه آمده بودم  هینس نی ا از 

 خب؟ -

 !خب به جمالت -

 :گفتم   شیبه مزه پران  توجهیهم ب  باز 

 اونجا؛ اونا برام اتل متل توتوله بخونن؟  ام یب خوان یها ماالن بچه -

 :کرد و گفت   ییا مردانه یخنده تک

 .یکنیم  شونمی که! همراه  ی! بلدستا ی ن میبد فکر -

 :نسارش کردم، که دوباره به حرف آمد یی امسخره

  یخوندیکه تو براشون م  ییشعرا   نی از اون شعرا نه که؛ از ا   وانهیخوب د -
 !سر مشاعره یکردیکل هم م و تازه کل
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 :ساکت ماند و بعد دوباره شروع کرد یی الحظه

که نصف خودت هم    نای با ا  ؛یدیکشیخجالت نم  ییماهداد... خدا  گم یم -
 ؟ ینداختیکل راه م کل  ستنین

 :کوتاه کردم و گفتم   ییا بار من خنده نیا

 .شون خوب بودحافظه ی دوست داشتم شعر حفظ کنن. برا -

 :و ادامه دادم دم یکش  یآه

 .امیدلم براشون تنگ شده! باشه! امشب م -

 زمان گفتپارک بلند شد. دستش را جلو آورد و هم   مکتی ن  یاز رو   ردادیت
: 

 ؟ی بار  یقدمت رو چشم! من برم. کار -

 !روزت خراب شد د؛ی! بازم ببخش ییآقا -

 :ام زد و گفتبه شانه ردادیت

 !م ی ها رو نداشتتعارف نی ما که باهم ا  ه؟یچه حرف نیا -

آرام شروع به حرکت کرد.  نثارش کردم، که پاسخش را داد و آرام  یلبخند
تنگ شده    شانی ها افتادم. چقدر دلم برا بچه  ادی!  یباز هم بدون خداحافظ

وقت  خانه  م ی تصم  رداد یت   یبود!  ساخت  برا  یبه    یهابچه  یمهر 
برا  سرپرستیب برا  نیهزارم  یگرفت؛  خود    یدوست   نیهمچ   یبار  به 

را پشت سرگذاشت،    هایدشوار  یلی ساخت آن خانه خ   یبراافتخار کردم.  
 .م ی ببر شی کار را پ  م ی اما باز هم با کمک هم توانست
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*** 

نهاده بود در را گشودم. با باز شدن    ارم ی از قبل در اخت  رداد یکه ت  یدیکل  با
  باغچه را حس کردم.  لوفر یرز و ن  یها خوش گل  ی مهر هجوم بو  یدر خانه

هم    ی. چشمانم را رو دادیبهار م  یخانه بدجور بو   نیبود، اما ا  ز ییپا   ل یاوا
ها  گل  یطراوت و تازگ   ی. بودمیاز اعماق وجودم کش  یق ینهادم و نفس عم

پرشده    م ی هاهیکه ررساند. حس آن  ی نشدن  فی وجودم را به آرامش تعر
از عطر گل ناباست  تزر   ی ها حس  بر من  باز    م ی ها. پلککردیم  قیرا  را 

را   یتربزرگ یکه خانواده  دم،ید ین یبزرگ و رنگ  یخانه م ی رو کردم. روبه
خانه قرار    نیا  تنساخ  نی دارم در ع  ادی داده بود. از گذشته    یدر خود جا

 .م ی کن  م یبود، که خانه را بر دوبخش تقس  نیبرا

خوابگاه  بخش محل  یبرا  یاول  دوم  بخش  و  درس    یبرا  یکودکان... 
  ی ها، که همان هم شد... البته اگر اتاق کوچک که براآن  یدن و بازخوان

نم  را درنظر  بود  م  م،ی گرفت یپرستاران  هم    یبخش سوم   دمید یاما حاال 
ا به  بود  وقت  مگر چند  است.  از    امدهین   جانیاضافه شده  بودم؟ چقدر 

بود، که    یحس کنجکاو   دیچه شد؟ شا  دانم یشده بودم! نم  فل اطرافم غا
تا به طرف بخش سوم قدم بردارم.    د،یقدرت بخش   میگونه بر پاها   نیا

همهمه و  ا  یصدا  نزد   نی کودکان  من  قدم  هر  با  نزد  کی خانه    تر کیو 
  ی که تخت بزرگ  ی. اتاق پنجاه مترنم یدرونش را بب  توانستم ی. حال مشدیم

  یرنگ  یشد. چترها دهیبودند. نگاهم به سقف کش   هدرست وسط آن نهاد
ز آو   ییبایبه طرز  ز   زانی از سقف  واقعًا  بودند.  فانوس  بایشده    ی هابود. 

مح  یی طال شاعرانه  ط ی رنگ  حرا  بود. چشمانم  آن همه    رانیتر کرده  از 
م  ییبا یز را  اطراف  بچهستی نگریفقط  متوجه.  و    یها  شدند  آمدنم 



  

 
21

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

حال    ن یو در ع  ی خودشان را به من رساندند، و اما من... محو در سادگ
شده  ییبا یز هم  اطرافم  برا  ییجا  ن یهمچ  شه ی بودم.  خودم    یرا 
.  شدیم   ق یها به وجود آدم تزرکه با فانوس  یآرامش   نی . همچ خواستم یم

چشمانم. نگاهم را    ی رانی ح  ی بود برا  یان یام نشست پا که بر شانه  یدست
  یی ا یاتاقک رو   نی که ا بود. راستش باور آن  ردادیبه صاحب دست سپردم. ت

سخت بود. درست است! قلب مهربان و پر    میساخته باشد برا   ردادیرا ت
 .مرا به خود آورد ردادیت  نیدلنش  یداشت، اما... . خنده یمهر

  نجارویا  ی. حاال حاالها وقت دارنی بش  ایب   ایداداش؟ ماتت برده! ب  هیچ -
 .یبزن دید

باز    یبا رو   شدمیم  دهیبه سمت تخت بزرگ کش   ردادیکه با ت  طور همان
  یبار نگاهم را رو  نیتخت نشستم و ا  ی ها سالم کردم. آرام بر رو به بچه

  ی کیکه چقدر دلتنگشان بودم .    دم،یفهم یها چرخاندم. حال م تک بچهتک
تخت نشستند و باهمان نگاه مظلومشان به حرکاتم   یبعد از من رو ی کی

ها  تازه کردم و روبه بچه  یی قرار داد گلو  میجلو   ردادیکه ت  ییزدند. با چا  زل
 :گفتم   ییا با تک خنده

 ! راسته؟نیبه مبارزه دعوتم کرد   دمیشن -

. انگار که  ستندینگر   گر یکد یزدم. نگران به    شان ی به رو   یحرف چشمک   انیپا
 :مطمئن نبودند. در دلم با خود گفتم 

  ی برد را بچشند و برا  نیر یها برنده شوند، تا طعم شبگذارم آن  بار نیا -
 .را به خاطر بسپارند ی شتری ب یشعرها یبعد یابرده
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به چشمانم    اشیهشت ساله با چشمان معصوم عسل   یدختر بچه  لو ین
 :زل زد و به حرف آمد

 . ...راستش عمو... ما... ما -

من کنان    من  وشی نگاهش کردم، تا بلکه حرفش را کامل بزند. دار  کنجکاو 
 :حرفش گفت ی آمد و در ادامه لو یبه کمک ن 

 . ...اما...اما م، ی شما رو شکست بد  م ی تونیاستش... خاله تابان گفت مر  -

 :حرف را ادامه داد لوی. دوباره ن دادندیپاس م  گر یکدیکه داشتن به    انگار 

  ی که خاله تابان به جا  م،یماهم گفت   ن یهست   ی قو  یل یاما چون شما خ  -
 .کنه  یما با شما باز  یهمه

 :کردم و گفتم   یاخنده

 ؟ یبعد اون وقت شماها چ  -

 :اش به حرف آمدساله با همان لحن کودکانهشش ی بار عل نیا

 .م ی کن  یدفعه بعد خودمون باز م ی دیما هم قول م -

 :انداخت و گفت گر ید یهابه بچه ی نگاه م ین

 مگه نه؟ -

خ بچه  هیبق  به نگاه کردم، که  تا  ی لیها  در  ترس  با  و  حرف    دییآرام 
 .دادندیدوستشان سرشان را تکان م

 خاله تابانتون کجاست؟  ن یخب... حاال ا -

 :آورد تر نییپا  یرا کم  شی ترسان به در اتاق افکند و صدا ینگاه  م ی ن  یعل
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 .میرو ازتون خواست نیکه ما ا  د،یبگ  دیاوم... فقط به خاله نبا  -

که    یآورده بودند؟ در حال  ر یما را بچه گ   ها نی را درشت کردم. ا  چشمانم 
داشتند کس    یمشاعر فرار کنند سع   ر یداشتن مرا گول بزنند و از ز  یسع

  یی هاچه وروجک  گر ید  ها نیدهند؟ ا  ب یرا هم به همان منوال فر  گر ید
م  شده، که خود حس  درشت  باهمان چشمان  چشمانم    کردمیبودند؟ 

 :ع گفتم جم  وبهر  خندند یم

 ن؟ی بگ ن یخوایم  یپس چ ؟یچ  یعن ی -

داشتن   ی خانواده  ن یا  ر یگدختر گوشه  فاطمه زمزمه  یدوست  و  وار  آرام 
 :گفت

 .کننینم  ی که باز  م،ی اگه بهشون بگ -

 :حرفم را تکرار کردم دوباره

 ن؟ یبگ نی خوایم  یپس چ  -

 :ام کرد و گفتحواله  یچشمک وشیدار

 . ...بسپارش به ما -

به خنده باز    م ی هالب  دیرا به وجودم بخش   ی نی ریلحن صحبتش که ش  از 
که    د،یبگو  میاز ماجرا برا  یزیانداختم، تا بلکه او چ   ردادی به ت  ی شد. نگاه

 :باال انداخت و گفت ییاآن هم شانه

 اد؟ یحاال بگم ب -

باز هم    ی ول  ام،ها فکر کنند، که گول خوردهکه دوست نداشتم بچهآن  با
  ک یچرا کودک درونم    دانم یکنم. نم  یکه مخالفت  داد،یاجازه نم   یکنجکاو 



  

 
24

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

در مشاعره    دانستم یسرسخت... البته م  ف یحر   کیو    خواست یرقابت م 
کل لک زده بود، پس در  کل  یندارم، اما باز هم امشب بد دلم برا  یفیحر

را در سرش انداخت و    شیصدا   ردادیفقط سر تکان دادم. ت  رداد یجواب ت
 :گفت

ها کارشون  بچه ؟ی رو صدا کن یان یخانم ک دیکش یخاله خانم؟ زحمت م -
 .دارن

که    یفیضع   یکنم. صدا  دایاطراف نگاه کردم، تا بلکه خاله خانم را پ  به
 :دیبود به گوش رس میکه ما قرار داشت  ییجادورتر از آن ی انگار کم

 .گمیاالن بهشون م  -

بچه  نگاهم با  ها  به  افتاد.    یآرام   یهازمزمه  گر یکد یکه  بودند؛  داده  سر 
در بروند، اما باز هم سکوت    یباز  ر ی از ز  خواهندیکه م  دانستم،یخوب م 

گاه بود  بهتر  بزرگ  ی کردم.  ادم  ما  کنند  خفکر  گول    یل یها  راحت 
آن    ه ب  توجهینگاه کردم و ب   ردادیبهتر بود! به ت   د یشا  گونه نی. ام ی خوریم

 :دمیاست سوالم را پرس  ی وشکه سرش در گ 

 بود؟  ی اتاق فکر ک نیا  نم؛ی بگو بب -

 :کوتاه ادامه دادم  یخنده با

 !یها ندارعرضه نی از ا دونم ینگو خودم، که م  -

 :کرد و گفت  ییاخنده

  ی غلط  هی! فکر من که نبود. ما  ینه خوشم اومد؛ من رو خوب شناخت -
 . ...م ی ها استخدام کردبچه یبرا دیپرستار جد  م ی کرد
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 :دهانش گذاشت و ادامه داد یاش را جلومشت شده دست

با  نی عه... دختر هم - نه برداشت؛ گفت    ه ی  د یکه وارد شد نه گذاشت 
 . ...دیمشاعره اضافه کن یبرا دیبخش جد

فهم  تر کینزد  یکم  ردادیت بچه  د،یبگو  یزیچ  خواهدیم   دمیشد.  ها  که 
 :بردم، که در گوشم گفت تر کینشنوند؛ پس سرم را نزد

ها جا گرفته، که مطمئن باش  تو دل بچه  ن یهمچ  ومدهیدختره هنوز ن  -
 .فروشنیلبخندش م هیمن و تو رو به  

نحسادت کودکانه  از  چ  یشخندی اش  آمدم  صدا  م،ی بگو  یزیزدم.    یکه 
آرام  ییادخترانه به  از    ی که  را  به طرف صدا    ادمیسالم کرد حرف  برد. 

  م ی بگو  توانمیبرگشتم. دختر نسبتًا قد بلند و الغر که حدودًا سنش را م
دق  ایهفده   صورتش  به  مشک   قی که هجده.  و  بزرگ    ی ماندم. چشمان 

مژه  یبراق حصار  در  ب  یهاکه  بود.  مانده  با    ینی بلندش  متناسب  که 
  ر یکه ز   ییاش و آن گودها شده  پوسته  صورتش بود و لب کوچک پوسته

که مرتب    ییبود. ابروها  شیخون کم   یبود؛ نشان دهنده  انیچشمانش نما
 .معصوم کرده بود  یرستان یدختر دب  کیبه  هینشده بودند او را شب

پرپشتش را    یانداخت و ابروها   ر ی آزرد، که سرش را به ز  امرهینگاه خ   از 
ام از تخت بلند شدم و سر  احتر   ی. به خود آمدم و به نشانهدیدرهم کش

ها که انگار گروه سرود راه  دست بچه  کی  یجوابش را دادم. صدا  ر یبه ز
 .انداخت بودند؛ بلند شد

 !سالم خاله تابان -
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دخترک هفده    ن یا  کردند یکه بچه ها از او صحبت م   ی ماندم. دختر  مات 
پرستار جد بود؟  ت یدیساله  م   ردادیکه  او صحبت  نوجوان    نیا  کردیاز 

  یاکنون سر درسش باشد و برا دیو شکننده بود؟ به واهلل که او با  فی ضع
شده بود همان    رم یکند! دخترک که حال دست گ  نیتمر  شیفردا   یکتهید

زد و    ردادیها از جمله تدر جواب بچه  یها است؛ لبخندبچه  ابانخاله ت
 :روبه من گفت

 .کردند  فی ما تعر از ش  یلیها خ. بچهدیباش  نیمت  یآقا دیشما با  -

 :زدم و گفتم   یلبخند متقابالً 

 .ها لطف دارندبچه -

 :ها کرد و گفتبار روبه بچه نیا

 خب؟ -

هر گاه به    ل یآن اوا  دیآ یم  ادمیبزنند.    یمنتظر ماند، که بچه ها حرف  و 
خب که خب!    گفتندیتمام م  ی ها با حاضر جوابخب؛ آن  گفتمیها م بچه

 . ...اما ندیبار هم منتظر ماندم تاهمان را بگو  نیا

. اما خب،  م ی با عمو ماهداد مشاعره کن  م ی خواستی: خاله... ما م وشیدار
 . ...اما

دار  تابان  به  آرامش  نم   وشی با  بزند؛    دانست یکه  را  حرفش  چگونه 
 :به حرف آمد  لویبار ن ن ی. استینگر یم

 رو من بگم؟   شیبق یدی اجازه م  وشیدار -
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ا  چشمانم ا   ن ی . اشدیتر نم درشت  نی از  نداشت...  همه ادب؟!    نیامکان 
با تکان دادن    وشیها نکرده بود. دار بچه  ن یچه کارها که با ا  د یپرستار جد
 .داد لویکالمش را به ن  انیصحبت م  یسر اجازه

. به نظر ما بهتره شما  م یکارو کن   نی ا  دیبا یچجور میدونیراستش ما نم -
 .م ی ریبگ  ادیتا ما    ن،ی کن  یبار با عمو ماهداد باز هی

ها  بچه  یهارا به سمت تابان سوق دادم، که با لبخند محو به حرف  نگاهم
 .دادیگوش م 

 :تر کرد و گفترا پر رنگ نشی ریها لبخند شتمام شدن حرف بچه با

اما شماها هم    م، ی کنیم   یموافق باشن باز  ن یمت  یخب؛ اگه آقا  یلیخ -
  دیو صد البته حتمًا حتمًا با   دیکن  یبعد خودتون باز  یدفعه  نیقول بد  دیبا

 ... قبوله؟ن یبرنده بش

 :و گفت   دیبار به طرف من چرخ  نیگفتند. تابان ا   یچشم  ر ی سر به ز  هابچه

 د؟ یکن  یباز د؛یکن یشما قبول م ن یمت یآقا -

 :تکان دادم و گفتم  یسر

 !البته -

  ی نشست. با صدا  م ی رومتواضع و فروتن روبه  یلیسمت تخت آمد و خ  به
نگاهم که شد به    یتابان نگاهم را به چشمانش دوختم. متوجه  فیظر
 :ماند و گفت  رهیخ  چهیرنگارنگ قال یهاگل

 د؟ی کن یشما شروع م -

 :شعر خواندم ی تیحرفش ب دییتا  یبرا
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 .شی خو  خیب  یکن یم  ؛یکنیوگر م  /شی دل خلق ر یمکن تا توان -

 :آخر کامل از دهانم خارج نشده بود، که شروع به خواندن کرد یکلمه

تنها    ی رو یم  امتی سفر راه ق  نیسفر/ ا  یکردیخود نم   ب یحبیب  ارا یشهر -
 چرا؟

 :فکر کردم و دوباره خواندم ی کم

 .یبدان پر  یدوستان برسان  غامیآن صنم/ پ  یبه سر کو  یمرغ اگر پر  یا -

از ماران خود خوش    یو گفت/ کرد  د ید  ی فیجدا کردم حر  اران ی از    ی اری -
 .جدا ی خال و خط مار

خاصم به   ی. عالقهیمن از سعد ارو یخواندم؛ او هم خواند. او از شهر  من
چقدر    دانم یاز او حفظ کنم. نم  یادی ز  یباعث شده بود شعرها  یسعد

را    ار یشهر  استاد  ی. آنقدر شعرهام ی گذشت، که هر دو در حال رقابت بود
شده بودم.    شیشعرها  یفتهیکه من هم ش  کرد،یم  انی و از ته دل ب  با یز

  ی نوجوان هفده ساله که به پرستار  ک یجالب شده بود.    می برا  تشیص شخ
 شتافته است. اصال مگر او درس و مدرسه نداشت؟   سرپرستیب  یهابچه

 سن مخالفت نکردند؟  نیچگونه با کار کردن او آن هم در ا  اشخانواده

آن دل که با خود داشتم با    /رودیساربان آهسته ران آرام جانم م   یا -
 .رودیدل ستانم م 

ب  نی ا  از  به صورت کالفه  بازندهیرقابت  نگاه  بودم.  اش که  خسته شده 
ماندم. ش  ادامه دهم کردم. ساکت  را  بود من مشاعره  مانده    د یامنتظر 

  ی ام. هر چه بود به رو هم فکر کرد کم آورده  د یشا  ا یام؛  خسته شده  دیفهم
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ها سوق داد. من هم  نگاهش را به سمت بچه  تفاوت یو ب  اوردیخودش ن 
طرف افتاده بودند و معصومانه    کی ها دادم. هر کدام به  را به بچه  اهم نگ

خواب پا    یایهم به دن  ردادی ها بلکه تبه خواب رفته بودند. نه تنها بچه
وقت    چیمهربان و خندانش لبخند زدم. ه   شه یهم   یگذاشته بود. به چهره

  رف کار کامال مزخ  کیمشاعره را دوست نداشت. اصاًل از نظر او مشاعره  
عق برعکس  درست  بود.  بر  سر  حوصله  خو    ی دهیو  شعرها  با  من که 

 .کردمیم  ی و با آنها زندگ گرفتمیم

 .برم یکودکانشون لذت م   یاز سادگ -

  ی . نگاهش رو رمیبگ  ردادیتابان بود، که باعث شد نگاهم را از ت  یصدا
  نشینگاهم را حس کرد، که نگاه مشک   ینی . سنگنشستیها متک بچهتک

 :را به چشمانم دوخت و ادامه داد

رو متقاعد    هیبق  کهنیا  یبرا  یساده باش  ی. وقت هیحس قشنگ  ی سادگ -
. همون اول کار  یاریمحکم ب  لیدل  هیتا    ،ی فکر کن  یکل  یست ی مجبور ن  ؛یکن

. ساده که  یگیم   ی هر چند ساده، ول  یگ یکه تو ذهنت رو م  یزیهمون چ
 .ن هم ساده هیبق ی کنیفکر م  یباش

بچه  دهیفهم   پس برا بود، که  از    دهینقشه کش  شیها  را  نگاهم  بودند. 
 .دوختم لو یصورت تابانش گرفتم و به ن 

نگفت  - بهشون  چرا  ا   ن،یخب!  امکان  ساده  یل یخ  لتونیدل  ن یکه  و  ست 
 ن؟ینداره گول بخور

 :جمله بود کی سوالم فقط   جواب 

 .ستی ساده بودن بد ن -
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م  گنگ ا  کردیصحبت  م   ن یو  به حرفساعت  شدی باعث  فکر    شی هاها 
...  کردیتر از سنش صحبت م . بزرگدمیفهم ینم  شی هااز حرف  چی. هیکن
انداختم    یه اطراف نگاه کردم بحث را عوض کنم. ب  یتر. سع بزرگ  یلیخ

 :و گفتم 

 شما بود؛ درسته؟  شنهادیاتاق پ  نی گفت ساختن ا  ردادیت -

تکان    دییتا   یبه اطراف انداخت و با لبخند سرش را به نشانه  ی نگاه  مین
به    ییاعالقه  یکه بفهم آن  یکار برا  نیو ا   ی داد. کم حرف بود و خجالت

را سخت کرده بود.    کندیصحبت نم   اد یز ی ایاز ح ا یحرف ندارد؛  یادامه
 :دوباره خود شروع به صحبت کردم

دنج عالقه    یجور جاها  نیبه ا  یلیست. معلومه خ قشنگه! شاعرانه  یلیخ -
 !دیدار

 :دیسرو ته من پرس  یب  یهابه صحبت توجهیب

 د؟ییاسندهی شما نو -

 گفت؟   ردادیت -

 :لب زمزمه کرد ر ی به چشمانم نگاه کرد و ز تفاوت یب

 هم داره؟  یفرق -

  ی احترامیب   ؟یچ   ی عن یحرف    ن یدرهم رفت. ا  م ی هااخم   یحرفش کم   ن یا   از 
 نبود؟ 

 .گفتن  ردادی! بله اقا ت د یببخش -
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پش  به رنگ  که  از    ی مانی چشمانش  که  انگار  کردم.  نگاه  بود  گرفته 
کردم اخم را از خود دور کنم،که    یخودش شرمنده بود. سع  یحوصلگ یب

 :کمتر معذب شود و گفتم 

 .سم ی نویهست، که نم  یچند وقت  -

 چرا؟ -

 :انداخت و آرام گفت ر ی را باال اوردم که سرش را ز سرم

 !دیببخش -

لبم    یبر رو   ی! مگر چه گفت؟ لبخند محوکندیم   یمعذرت خواه  چقدر 
کنجکاو است.    ی بودنش معلوم است حساب  یخجالت   نیشد. در عظاهر  

خجالت  مگر  م  یو کنجکاو   یاصاًل  در  جور  هم    ی کنجکاو   ند؟یآ یدر کنار 
م ذهنت  در  را  سوال  با  پروراندیهزاران  تو    ی خجالت  چیهیب  د یو 

ند  ی. تا به حال خجالتیرا بپرس   تیهاسوال   یبودم. لبخند  ده یکنجکاو 
 :زدم و گفتم 

 .سم یبنو  یز یبودم. نتونستم چ   ی زندگ ر ی درگ کمی -

سکوت شد... و دوباره    نمان یزمزمه کرد و دوباره ب  یلب آهان آرام   ر یز
 .، که سکوت آزار دهنده را شکستم من بودم  نیا

 ن؟ یعالقه دار یسندگ یشما به نو  -

ماند و دوباره سرش    ره یبه چشمانم خ  یی ا لحظه  ی را باال آورد و برا  سرش
 .انداخت ر یرا به ز 

 .دارم یاد یز  یبله! عالقه -
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چرا   - نم  هیخب!  ت دیسینو یداستان  و  من  تازه  م   ردادی.    می تونیهم 
 .میکمکتون کن 

  توجه یاز جانبش بودم، اما او ب  یجا. منتظر حرف  کیماند به    ره ی خ  نگاهش
به دور دست بود. اصاًل خ  ره یها خبه من  را    الی مانده  کنم حرف آخرم 

شد. هالل    انیمان  م ی شانیپ  یبر رو   ی اخم  ییا کم توجه  نیبود. از ا  دهینشن
بود! نگاهم    بای. ز دیدرخش یپر رنگ و کم رنگ م   یآن همه ستاره  انی ماه م

نقش    شیشان یبر پ   ی بار اخم کم رنگ  ن یتابان دادم. ا   یرا دوباره به چهره
 :بسته بود. کالفه نگاهش را از ماه گرفت و رو به من زمزمه کرد

 ن؟ی ستی شما خسته ن -

 :ها انداختم و گفتم به بچه ینگاه 

 برن سر جاشون بخوابن؟ ن؛یکن  دارشونیب ن یخوایم -

 :پچ مانند گفتها کشاند و پچهم نگاهش را به سمت بچه  او 

شب که هزار شب    ه یال نداره  ! اشکاد یکه دلم نم  دن،یانقدر معصوم خواب -
 .بخوابن جانی . بهتره همشهینم

 :به من انداخت و گفت  ی نگاه مین

 ن؟ یخواب یم  ردادیآقا ت  شی پ جا نیشما هم هم -

 :انداختم و گفتم  ردادی به ت ینگاه 

 .ادیبدم نم  -

*** 
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انقدر غم دارد، که خواه و    یرا کنار در ورود  فم یک نهادم. غروب جمعه 
م دلت  آن  ردی گیناخواه  هنوز  من  و  بود  شب گذشته  آن  از  روز  پنج   .

مهر    ینکرده بودم. صبح همان شب که در خانه  دایگمنام را پ  یسندهی نو
 : خفته بودم از انتشارات تماس گرفتند و گفتند یبه آرام 

که    م،ی سه روز به مسافرت رفتن. گفتن بهتون خبر بد  ی نجم برا  یآقا -
 .نیار یب ف یهفته بعد تشر  د؛یشما لطف کن

روز  و  االن چند  آن روز هستم. مجله ست،یمن  بعد  منتظر هفته    یکه 
آخر    ی . من ماندم و صفحهم ی شگیامروز را در دست گرفتم. باز هم کار هم

 .کرد یو رو م   ر یمجله و کلمات پرمعنا و مفهوم که دل را ز 

که خطرهاست/ شرط اول آن است،    یل یموضوع؛ ماه من. در ره منزل ل -
. ماه  یدانینم   ی زیدل از مجنون بودن چ سنگ  یو تو  ی باش  که مجنون 

ا جا   بار نیمن!  قطره  ر یتصو   یبه  پنجره  یهاتو  بر  مباران  . هم  زنندیام 
باران را    یچشمانم. ماه من! راستش را بخواه  یاتاقم؛ هم پنجره  یپنجره

ول  وستد اندازه  ی دارم،  به  اصاًل... اصاًل م  ی نه  را در    ؟یدان یتو.  باران 
پر    یچهره  ادیتو قدم بردارم... به    اد یبه    رشیدوست دارم، که ز   ی صورت

که از آن هنوز که هنوز    یغرور  ادی .  یکه کامل هست  یی روزها  ادی نورت.  
غمزهتیهاییوفایب   ادی.  متنفرم ستاره  ییها...  به  اطرافت    یهاکه 

من راستش    یبا ی . تو بگو. کم است؟ ماه زهانیا  یهمه  ادی...  یفروشیم
را    ییا بخت برگشته  دل  پشت کدام پنجره  یست یکه ن  ییها را بگو. شب

ماه من!    ؟ییاخود کرده  یفتهیاو را هم همچون من عاشق و ش  ؟یبریم
چرا    و. ت کنم یم  یهم حسود  کنندیکه به تو نگاه م  ی به کسان  یمن حت 

تو هم حسادت کن، تا از حسادتت کوه قند در دلم آب    ؟یشویحسود نم
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  یی وفایگونه ب  نی. ا یستین   ینی خوب است، که زم  یل یشود. ماه من! خ
نم آدم را  ب  ، ی نی بیها  زم یشو  وفاتر یتا  من  ماه    یی بایز  یجا  گر ی د  نی! 

  یآسمان جا  دیشا  ی ول  دانم،ی. تو در آسمان بمان. کامل کامل. نم ستین
هم بهتر. ماه دلبر    یلینه! حتمًا بهتر است... خ   دیشا  باشد. نه نه!  یبهتر

  ن یا   یتمام وجودم را گرفته است. دلهره  ییا وقت است دلهره  ی لیمن! خ
گاه  . آنیدرخشان باش  دینکرده زبانم الل تو عاشق خورش  ییکه نکند؛ خدا

م بب  شودیمگر  هم  مرا  من!  ماه  بمانم؟  زنده  روب نیمن  امشب    ی رو ه. 
  ی که فقط تو را برا  یمن... من  یبرا  نیو ا   یستیزمخت اتاقم ن  یپنجره

 .دردناک است  یتر از کلمهدردودل کردن دارم دردناک

. حواست هست؟  دهدیجان م  جانیدارد ا  تیهااز ستاره  یک یمن    ماه 
  ا؛ یدر در  ز یزخمم نباش و به تمسخر نگاهم نکن. نمک هارا بر  ینمک رو 
. امضا؛ من  امدی به چشم ماهش ن  وقتچیهکه    ییازخم ستاره  ینه بر رو 

 !امیدن نی عاشق ا  نی تراحمق

دستانم گرفتم.    نی دادم. سرم را ما ب  رونیرا ب  ام نهیحبس شده در س   نفس
  ی به حس  بار نی... ا م ی به زندگ  بار نیبار به خودم... ا   نی. ا کردمیفکر م   دیبا

با او    دهیکرده بودم. عشق بود؟ امکان ندارد! نه د  دایکه پ  بودمش؛ نه 
نه موها و  بودم  را گرفته  نه دستانش  بودم...  زده  باد  یحرف  در  را  ش 

اما جمالتش قدرت آن   دانستم،یتماشا کرده بودم. اصاًل اسمش را هم نم
را دارند، که روح را از تن جدا کنند و دوباره برگردانند. چگونه کلمات را  

دختِر عاشق    ن یا  کرد؟یگونه آدم را مسخ م   نیکه ا   گذاشت،ینار هم م ک
. باالخره انتظار به  رداشتم ب تر عیرا سر م ی هاکه بود؟ که بود؟ که بود؟ قدم

با رئدیسر رس  ا  دار یانتشارات د   سی . امروز قرار است    ن یداشته باشم و 
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بود. به    یبودم گام بزرگ  سندهی که به دنبال آن نو  یمن   یمن... برا  یبرا
گونه    نیا  سنده ی نو  مچهین   کیچطور    کنم؟ی. من دارم چه مستادمیناگاه ا 

ام! من با آن  جادو شده  ی آر  ام؟مرا به تکاپو وا داشته است؟ جادو شده
عج  شده  بیکلمات  راستجادو  به  حال    یکس  شودیم  یام.  به  تا  که 

  ی ام... به راستشده  وانهیمن د  شود؟یم  دییشما بگو   ؟ی را بپرست   ییادهیند
نجم    یدفتر آقا  ی رو را ادامه دادم. درست روبه  ر ی ام! مسشده  وانه ی که د

قبلستادمیا ا.  به  بو  جا نیها  خدمآمده  ب  یل ی...  بودم.  آمده    شتر ی هم 
  باً ی. تقر رساندمیانتشارات به چاپ م  ن یرا در ا  نوشتم یکه م  ییهاکتاب

زنگ مدرن دفتر نهادم، که    یرو   . دستم را بر شناختندیهمه مرا م   نجای در ا
صدا  شی صدا بندش  پشت  و  شد  توسط کس  یبلند  در  شدن  به  یباز   .

چروک  رو   ییا دهیدستان  به  را  در  و کم   شوده گ  م ی که  نگاه کردم  کم  بود 
با لبخند مهربانش که صورتش را    نینگاهم را به باال کشاندم. مش حس 

 :از هر زمان کرده بود؛ گفت تر ینوران 

 شه؟ ی دلمون برات تنگ م معرفتیب  یگ یطرفا! نم نی از ا  سالم پسرم! -

کردم. به عادت همان    تر عی بر لبم آمده بود را وس  دنشیکه با د  یلبخند
 :گذشته خودم را درآغوشش انداختم و در همان حالت گفتم   یروزها

حس  - به  نیمش  بشم.  دلت  حتما  قربون  وگرنه  بودم،  خدا که گرفتار 
 !. شرمندهدنتید اومدم یم

 :از آغوش گرم و پر محبتش جدا کرد و گفت مرا

  ت ی خستگ  زمیبر  ییچا  هیبرو تو تا برات    ای... ب ایدشمنت شرمنده پسرم! ب -
 .در بره 
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 :ادامه داد رفت یدفتر م یکه به سمت آشپزخانه  طور همان

  اتو یحرص و جوش گرفتار   ادیحل بشه پسرم ...ز  اتم ی گرفتار   که  شاالیا -
 .لذت ببر بابا جان اتیاز جوون  کمم ی ؛ینخور. جوون 

حرفش داخل آشپز خانه شد. به اطراف نگاه    دنیرس  ان یبا به پا  زمانهم 
بود، که منتقل شده    ینسبتًا بزرگ منش  ز ینکرده بود؛ فقط م  یرییکردم. تغ

شود. به    تر نیر باعث شده بود فضا بازتر و دلنشکا  نیبود به کنار پنجره. ا 
م  ه  ز یپشت  رو   کس چینگاه کردم.  بر    م ییروروبه  یصندل  ینبود. کالفه 

را م کنم؟ فقط    شی دا یپ  شودیم   یعن یدستانم گرفتم.    انی نشستم. سرم 
نم  ی کاف  ست؛ی بدانم ک ا   دانمیاست!  شده  نیچرا  چه  گونه کنجکاو  ام. 

بود؟ نبود؟    بی عج  د؟ یکشیکردن او م   دایداشت مرا به سمت پ   یزیچ
بکشم    رونیدستانم ب   انیباعث شد سرم را از م  د؛یکه به گوشم رس   ییاتقه

  ی گشوده شد. برا  یبه آرام  یبهداشت  سی و به منبع صدا نگاه کنم. در سرو 
دستم نگاه    یمی که فرد معذب نشود نگاهم را گرفتم و به ساعت قدآن

بود؛ نه از پدر بزرگم به ارث برده    یادگاریدوستش داشتم. نه  انداختم.  
خر پ   دهیبودم. خودم  سال  دو  خ   شیبودم.  در  ...  عصر ی ول  ابانی درست 

هفته  ابانیخ   آنانقدر   دارم، که  و  داشتم  دوست  در    ییا را  بار  چند 
م  عصر یول   ی باران گرفته  ی هاابانیخ ا زدمیقدم  ق  ن ی.  نه    متیساعت 
خوب  یادیز مارک  نه  و  نم یداشت  فقط  فقط...  دوستش    دانم ی.  چرا 

حال چه دوست    خواهد؟ ی. م خواهدینم  ل یداشتم. دوست داشتن که دل
ات... مهم  موردعالقه  یلهیداشتن وس   ستداشتن معشوق باشد و چه دو

 .غنج برود دنشیآن است، که دلت با د



  

 
37

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

  مان یم. هر دو به خود آمدم. نگاهم را به صورتش دوخت ییآشنا  یصدا با
 کرد؟یچه م جا نیچشمانمان درشت شد. ا گر یکد ی دن یبا د

  د یماندم، اما او؛ باز هم او... نگاهش را دزد  رهی خ  اشدهیصورت رنگ پر  به
 :دوخت. باز هم من بودم، که صحبت کردم نیو به زم 

 ن؟ی کنیم  کار یچ جا نیتابان خانم ا  -

را چند    شیبا یز  نشیداد. اخم دلنش   ر ییرا تغ   شیشان یفرم پ   یکم رنگ  اخم 
که با    اورم،یبه لب ب  ی موضوع باعث شد لبخند محو  ن یبرابر کرده بود. ا 

 .که زد؛ در جا کاماًل محو شد  یحرف

 .کنم یکار م   جانی من ا ن یمت یآقا -

. مگر چند بار  دی گویبود. خب راست م   دیجور تهد  کیگفتنش    نیمت  یآقا
فراموشم شده    شی لی کردم؟ فام  شی م صدابا اس  گونهنی بودمش، که ا  دهید

  ن یا  دانم یو نم  کنمیم   ت یم یبا او احساس صم  ی بود؟ نه! من فقط کم
 !ردیگ یاز کجا نشأت م  ت یمی صم

 د؟ینجم کار دار یبا آقا -

 :ام شدم و گفتم سروته یب  ی فکرها ال یخیب

 !شم ی ممنون م  د؛یخبرشون کن دی بله! اگه لطف کن  -

 !حتماً  -

دار  به او جلب شد. خنده  یان یام از خانوم کمرکز توجه  نی آمدن مش حس  با
در ذهنم هم    یحت   گر یانداخته بود، که د   رکانهیرا ز  اش کهی بود. آنقدر ت
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  ی زیم  ی را بر رو   یچا  ن یجرأت با اسم صدا زدنش را نداشتم. مش حس
 :قرار داشت نهاد و خود کنارم نشست میروکه روبه

  ردادیاز ت   ی ! راستد یکنیکارا م چه  نمیکن بب  فیعرخب آقا ماهداد... ت  -
 !ها  زنهیسر به ما نم  هیوقت  یل یجان چه خبر؟ خ 

 :و گفتم   دمیرا به صورتش پاش لبخندم 

  یل یباهاش صحبت کردم. خ  یتلفن  جانی ا  ام یب  کهنیخوبه؛ اتفاقًا قبل از ا -
 .کار داشت  کم یاما خب   اد، یب خواستیدلش براتون تنگ شده بود. م 

 :دوخت و گفت ییرا به فنجان چا  نگاهش

دار - همش  م  نیشماها  بعدًا  نیکن   حیتفر  کم ی.  نیکن یکار  بخدا که   .
 .نیخوریحسرت م 

  می و جوان  ی تمام زندگ  گفتم یم  گفتم؟ینگفتم. چه م  ی زیزدم و چ  لبخند 
پ به گوشه  یسندهینو   کی کردن    دایشده  نگاهم  افتاد.    ز یم   یگمنام؟ 
  ی بخرم و باز هم صفحه  روز بود. امروز وقت نکرده بودم مجلهام   ی مجله

 .اخر یآخرش را بخوانم. خم شدم و مجله را برداشتم و بازهم... صفحه

نما  قدرت  فی آشفته به سراغ دخترک ضع  یهاموضوع؛ ماه من. خواب -
  ی شدن از آن کابوس لعنت  دار یتا بعد از ب  ،ییآمده است. ماه من؛ تو کجا

بگ  بود  ؟ یریدرآغوشش  بغض  ، یکاش کنارم  آغوشت  در  رها    م یها تا  را 
دورت گرم بود و غافل از من    یها! ماه دلبر من؛ سرت به ستارهکردمیم

! مگر  یقهقه خنده راه انداخته بود  دم یچی پیو غصه به خود م  غمکه از  
بودن؟ به قرآن    ی نیزم   ست؟ی جرمم چ  ستم؟ین  تیها از ستاره  ی کیمن هم  

  ی اطرافم نوران  ی هاآدم  ی ام فقط... فقط بدتابنده  یکه من همان ستاره
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است، که    نی بخاطر هم  د یبودنم را پوشانده است؛ وگرنه من همانم! شا
چشما ن شومینم   ده ید  ت یبای ز  ن در  لعنت یستی .  از    یی الحظه  ی. کابوس 

نم   یجلو چ  رود، یچشمانم کنار  ب   یز یاما  م  شتر یکه  نبود    دهدیعذابم 
که    یوا یو ا  یر یکه در آن لحظه در آغوشم بگ   ،یتوست. تو باز هم نبود

آرامم کند، اما   توانستیدر آن لحظه م جامنیمن ا سی ه  ؛یچقدر جمله
دوستم    یخواه یچقدر تنهام؟ باز هم نم  ی نی بیم   ؟ ینیب ینبود. م   چکس ی ه

 .امیدن  نیعاشق ا  نیتر امضا؛ من احمق ؟یداشته باش 

حتمًا    شود؟یست! مگر مدادم. عاشق ماه؟ مسخره  رون ی را با شتاب ب   نفسم
  داند یم  دی. شاداندیکه عاشقش است، اما او نم   ی... کس دیگویرا م   یکس 

نم  یو به رو  آرام دانم ی... نمدانم ی. نم آوردیخودش  به  را  باال    ی! سرم 
م  نگاهم  خانم ک  م ی رو روبه  خیآوردم.  لپ  یان یماند.  در  رو سرش    ی تاب 

دکمه  زشیم مدام  و  م   یابود  رو  ی. کالفگزدیرا  سرو  .  دیبار یم   شیاز 
متوجه  ار یاخت یب برداشتم.  قدم  سمتش  چشمان    یبه  شد، که  حضورم 

را انجام    اششهی به من دوخت و دوباره کار هم  یالحظه  یاش را براکالفه
  رهیخ م کباشد؟ کم  نستتوا ینبود از چه م  ایبود؟ اگر از ح   شیا یداد. از ح

برا  دارد  نگاهش  به  م   میماندن  شاشودیآرزو  محال.    یآرزو   ک ی  د ی... 
 :رفته بود  لیچه، اما تحل  یبرا  دانم ینم م ی صدا

 اومده؟   شیپ  یمشکل  یان یخانم ک  -

از خدا درخواست   ییا لحظه  یبود. برا  تور یهمچنان با اخم به مان نگاهش
 :کرد و گفت  یباشم. مکث کوتاه   تور یمان  ی کردم جا

 .ادینم رونیمتأسفانه از ورد ب  -
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 :ام کرد و ادامه دادحواله ی نگاه مین

 د؟ یکمکم کن   دیتون یشما م -

  یسرم را تکان دادم و درست کنارش قرار گرفتم. خودش را کم   یآرام   به
خم شدم   یبود برداشت. کم ز یم یجمع و جور کرد و دستش را که بر رو

بلک که زده بود را به   تانیکاپ   یکان دادم. ادکلن تلخ مردانهو موس را ت
  بیدختر عج   نی ا  ز یاستشمام کنم. چرا مردانه؟ همه چ   توانستمیم  ی خوب

دادم.    تور ی همه. حواسم را به مان  ی هم برا  د یشا  ای من و    یبرا  دی! شا ودب
 :که در ورد نوشته شده بود افتاد  یانگاهم به جمله

که ندارم را به من    یبمان و حق  رهی منطقم، اما تو در چشمانم خ یمن ب -
 .بده

 :دیجمله پر   ک یدهانم فقط  از 

 خودتونه؟ ی نوشته -

 .آمدم رونی ورد ب یحال از صفحه نیجواب بودم و در ع  منتظر 

 !ممنون از لطفتون ی لیبله! خ  -

  ک یتند حرف زدنش فقط    ن یبه خوردم داد. ا  رکانه یهم حرفش را ز   باز 
داددادیم   یمعن  انجام  رو  فضول   ؛ی. کارت  برو  در جوابش    یحاال  نکن! 

م را کنار کش  یکن یخواهش  خودم  و  رودمیگفتم  بر    ن ی تر   کینزد  ی. 
.  دادیم  یدلتنگ  یبو  ب یبودم عج  دهیکه د  ییاآوار شدم. جمله  یصندل

که من    یاسندهی نو  هیها؟ چقدر شب حرف  نیساله و ا  دههف  یدختر بچه
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و ضربان قلبم باال رفت.    ختیر  ی. ناگاه دلم هر نوشتیدنبالش بودم م
 . ...یانی ... تابان... تابان کسندهیاره... خودش است! نو 

 .نجم تو اتاقشون منتظرتونن ی... آقانیمت یآقا -

ود و  ام نگاهش کردم. سرش به کار خودش بزده  رونی همان چشمان ب  با
نم  به چهره  یعنی.  شدیمتوجه  و    قیاش دوباره دقخودش است؟  شدم 

 .گذشتیوار در ذهنم م روزنامه شی هامتن

 .چشمانم بود یروحش مدام جلو یب  یچهره

که کنج چشمانت    یچه برسد به غم   فهمند؛ یرا نم   ت یهاها حرفآدم  ن یا -
! ماه  یدیدیم   گرتید   یهاالنه کرده است. کاش من را هم مانند ستاره

  ت ی هااز ستاره  یکی ! تو در آسمانت بمان...کامل کامل.  م ی من... ماه دلربا
ها را  . به من نگاه کن... من هم هستم. نمکدهدیجان م   جانیدارد ا

.  امدیبه چشم ماهش ن  وقتچیکه ه  ییازخم ستاره  ینه بر رو  ایبر در  ز یبر
ام...  تابنده  یجهانم. به قرآن که من هم ستاره  نیعاشق ا  نیترمن احمق

 .تو   یتابنده یستاره

  ی ماهش. ماه  یتابنده؟... تابنده... تابان... خودش بود... ستاره  یستاره
.  آوردیرا سر من در م  شیو او هم تالف   کند یهم نم  ینگاه   م ی که به او ن

ب   ابان یبه خود که آمدم در خ  به  ی ورن   چیه  یدرحال قدم زدن بودم.   !
سفره نگاه کردم، که  ستاره  اهشیس  یآسمان  و  بود  پهن کرده    ی هارا 

از   ظ یغل  ی بود. نگاهم به ماه افتاد. آه ده یچ یی با یدرخشانش را به طرز ز 
که    یتمام فکر و ذکرم شده بود تابان. تابان   گر یآمد. د  رونی عماق وجودم ب

.  کنم یساکت و آرام به تابانم نگاه م  گر ی د  یو من ماه   گفت یاز ماهش م 
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  ی انی . تابان کممن هم به درد تابان گرفتار شد  م ی بگو  توانستمی! حال م یآر
  ی گوش  یبرهیکه عاشق ستاره. و   نی که عاشق ماه است و من؛ ماهداد مت

از ماه حالل   ی . صفحه رمیشکل آسمان بگ   یهمراهم باعث شد نگاهم را 
مدام خاموش    گذاشتیم  شیرا به نما   ردادیخندان ت  یکه چهره  یگوش 

 :دمینالخسته    یی اتصال را برقرار کردم و با صدا وقفهی. ب شدی و روشن م

 .ردادیبگو ت -

 .باشد شروع به صحبت کرد ده یترک  یانگار که بمب م ی صدا  دنیشن  با

پونصد بار    ؟یهست  یمعلوم هست کدوم قبرستون  چی بگو و زهرمار! ه -
  ی زنگ زد گفت آشفته از شرکت زد  ن یزنگ زدم. صبح هم که مش حس 

هرونیب ن  چی.  بهت  حواسم  نکن  فکر  چته؟  هست  چند  ستیمعلوم   .
 . .... بگو بیاس تو خودت هفته

 :و گفتم   دمیپر  شی هاگله کردن  انیم

 .بام تهران ای ... فقط بردادیبام تهران ت  ایب -

گفت و    ییابرده بود، که باشه  م ی به حال درون  یپ   میکه از لرزش صدا  انگار 
تماس را قطع کرد. دوباره من ماندم و شب. دوباره من ماندم و فکر و  

 .الیخ

چقدر تو حال خودم بودم    دانم یشد؟ نم  گونهنیچطور شد، که ا  یراست  به
کنارم نشست. مطمئن بودم،    یکه کس  کردم،یفکر م  ام ندهی آ   م ی و به زندگ

نگفت. منتظر بود. منتظر    ز یچ   چیو هم هنگفتم. ا   ی چیاست. ه   ردادیکه ت
بزنم. ت بلد بود چگونه با کس  ردادی بود، که من حرف  دردو دل    یخوب 

. ماه تابان... حس  زیگفتم از همه چ   شی . درست برعکس من... . براندک
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گفتم. بغض کرده    کرد؛یم  ینی که در دلم سنگ  ییزهای خودم... از همه چ
اما سع   ی هاکه دارم از حس  قدر نینفهمد. هم   ردادیت   کردمیم  یبودم، 

وار  زمزمه  د؛ یام. سکوتم را که دهنر کرده  م ی گو یم  شی برا  ضمی ضد و نق
 :دیپرس

 شناسمش؟ یم -

 :خودش آروم جواب دادم  مثل

 !آره -

ره  منتظر بود دوبا   دیشا  ایناراحت بشوم؛    دیترسیم  دینگفت. شا   یزیچ
ه  انگار که  بود.  شده  قفل  دهنم  من  اما  باز کنم،  دهن    وقت چیخودم 

.  کردمیباز کردنش نم  ی برا  ی ام. قفل شده بود و من سع صحبت نکرده
 :دوباره به حرف آمد ردادیت

 ؟ یانیتابان ک -

ه  باز  ت  بینگفتم. عج  یچی هم  را    یبود چه کس  دهیفهم  ردادینبود، که 
اول خودش تا ته ماجرا    یباهوش بود و با کلمه  شهیهم  ردادی. تم یگو یم

 :نگفتم، که دوباره به حرف آمد ز یچ  چی. هرفتیرا م 

 !دمی تا بگم از کجا فهم ،ی کاش تعجب کن  -

آر  کیفقط    جوابش بودم؟  شده  باز هم سکوت. سبک  و  بود  !  یلبخند 
وزنم بر    کردم یحس نم   رفتم یهم سبک شده بودم. حال که راه م   یلیخ
مکندیم   ین یسنگ   ن یزم راه  رو   رفتمی.  انگار  حس    یو  بودم.  ابرها 

 .دیحس جد ک یکردن   دایپ  ستی خوب
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*** 

 .ناخوداگاه باال رفت م ی صدا

 ؟ یچ -

 :کرد و گفت  ییاخنده  خاراندیرا م  شی مو یبا دستش که سر تاس و ب  نجم

با    یرفته؛ نگفتم خودم رفتم و تو االن دار  میپسر؟ گفتم منش   شدیچ -
 !که  ی زنیروحم حرف م 

  نمکشیکامالق ب  یخودش بود، که بخاطر شوخ   نیحرفش ا  انیبعد از پا   و 
را کم قهقهه لبم  لبخند  منظور  به  رفت.  هوا  به  امروز    یاش  دادم.  کش 

  ا یکشانده بود و حاال با نبود تابان انگار که دن  جانیمرا به ا  ب یعج  ی حس
 .نداشتم یکار   جانیا گر یسرم آوار شد. د یر رو ب

  ی کوفت  یخودم را از آن موسسه  نی دروغ   یهاو منطق  ل یدل  یبا کل  باالخره
  یبود. اصاًل هر جا که تابان نباشد کوفت  یآوردم! اون موسسه کوفت  رونیب

 !باعث شد؟ خدا داند ی ام! چاست. چقدر بچه شده

و فکرم باز هم به سمت تابان؛ اون دختر    به راه افتادم  ابان ی آرام در خ  آرام
ساکت کش و  سرما  دهیمظلوم  پا   ییشد.  بود  ز ییکه  آورده  خود  ...  با 

ز  یخشک   یهابرگ م   م ی پاها   ر ی که  صداهاشدندیله  ب   ی...  و    گاه یگاه 
  ابان ی که کنار خ  یو من   کردندیعبور م  یکه از جاده به آرام   ییها لی اتومب

که از دهانم    یو به بخار   زدمیقدم م   دهیو سرما د   دهی درختان قد کش  ر یز
  رون یباعث نشد، تا از فکرش ب  کدامچیچشم دوخته بودم. ه  شدی خارج م

شد، که دلم    چه  دانم یاما حال... نم  داد،ی. قباًلها قدم زدن آرامش م م ی ایب
  ی راست  هنداشت. ب  کسچیکه او داشت ه  یمادرم را کرد. آرامش  یهوا
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د   شد یم مادرم  جد  ی ربارهبا  نداشت.    نیا   م؟ی بگو  دمی حس  امکان 
را به سمت    می هاها بودم. قدمحرف  ن یهم مغرورتر از ا   د یشا  ا ی  تر یخجالت 
ز  م ی پدر  یخانه راه  ب  یادیکج کردم.  مانند  فوت  را  نفسم    رون ی نبود. 

  ن تابان شروع به زمزمه کرد  الیآمدن از فکر و خ  رون یب  یفرستادم. برا
حک    المیناخواسته نه تنها در فکر و خ   تابان  کهنیکردم. غافل از ا  یشعر

 .را هم به نام خودش زده بود امیشده بود؛ بلکه زندگ 

 .افتاد ی خوش و امواج قشنگ  یافتاد/ بو یاش چه رنگکهنه  برآب

 .افتاد یبود/ در حوض دلم عجب نهنگ  یدل من منتظر ماه  یعمر

را    شیها امروز هم نوشته  ی عنیافتاد.    ی روزنامه فروش   ی به دکه  نگاهم
امکان ندارد. اصاًل    ن یاست؟ خب معلوم است! اچاپ ارسال کرده    یبرا

اصاًل مگر مسافرت    کند؟یباز هم کار م  رودیکه به مسافرت م   یمگر کس 
  ست یچند روز که ن   نیدارد ا  یلیدر کند؟ چه دل  ینرفته است، که خستگ 

از مغز فرمان    گر یبود، که د  می پاها  ن ی ادامه دهد؟ اما ا  شیسندگ یبه نو   مه
امروز را برداشتم.    یصبرانه مجله  ی . به سمت دکه رفتم و بگرفتینم

از حرکاتم دست خودم نبود. در دل    ک ی  چ یشده بودم و ه  ر ی انگار که تسخ
  رده آخر را پر ک  یاش باز هم صفحهنوشته  کاش یخدا را صدا زدم، که ا

دعا  خدا  ب  میباشد، که  ا  جواب یرا  زمزمه  ن ینذاشت.  به  بار  شروع  وار 
به مجله داده بود؛    یی با یکه طرح ز   یکاغذ کاه   یرو   ی هاخواندن نوشته

 .کردم

خراش. هر شب  آسمان  کیاز    کنم یم  موضوع؛ ماه من. هر شب سقوط -
  ی . راستیگردانیبر م  یو باز رو   یکن یکه دزدانه نگاهم م  نم،ی بیتو را م 
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. آخر چه  ریخم شو و دستم را بگ  ی پرتگاه کم  ی! لبهیرحم یکه چقدر ب 
 ؟ ییا یبا من راه ب یکم   شودیم

و باز دست    نیرا بب  تیتنها  ی! باشد ماه مغرور من. جان کندن ستارهباشد
آن روز    دوارمی. ام ستمین   گر ی که من د  رسد،یم  یدست بگذار. روز  یرو 

برا برا  یکم  م یدلت  شود!  برام ی هاهی گر   یتنگ  که گاه    ییلبخندها  ی... 
  یتنگ شود! برا  م ی دلت برا  ی! کاش روززنمیام مشبانه  ی هاهیگر   ن یماب

تا نکند    کنم، یکه در چشمانم حلقه زد و من تمام تالشم را م  ییهااشک
  ی برا  تیروز دلتنگ  دوارمی. ام زدیروحم فرو ر  یسرد و ب  یهاگونه  یبر رو 

  م؟ ی گویبر من! چه م  ی ... وای. وای کن  م ی و صدا  یمن غرور را کنار بگذار
حرفم    اصاًل... اصالً   کند؟یم  نیرا که دوست دارد نفر  یکس   ؛یآخر چه کس 

موجود    کیآدم تنها؛    کیاز    ی ماه من؟ دلتنگ  یدانی! م رم یگ یرا پس م 
ب   نیغمگ    یهاهمه آدم  ن یا   نیب  شومی. دلتنگ که مسازدیم  منطقیو 

 .که شنونده باشد   خواهم،ینفر را م کیفقط   به؛یآشنا و غر 

بخند بزند.  نفر که بشنود و فقط ل   ک یو درشتم...    ز ی ر  ی هابهانه  یشنونده
  زنمیرا که م  یحرف   دانم یها موقت  یلی . خردیبه دل نگ  یگوش کند، ول

نفر باشد، که به چشمانت نگاه    کی  دیاما با  ست،ی ن  یمنطق   وجهچیبه ه
  رهیاما تو در چشمانم خ  منطقم، یکند و حق را به تو بدهد. ماه من! من ب

...  داندیچه م   یکه ندارم را به من بده. حق داشنت را! کس   یبمان و حق
کند. حال    هیهستم، که در آن لحظه مرا توج   ی من فقط منتظر کس  دیشا

  ن ی ترامضا؛ من احمق  ؟ یدهیبه من م  یی ا لحظه  ی ام را برابگو. حق نداشته
 .جهانم نیعاشق ا 
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  ست؟یدردناک ن   یی بگو   یخواه یهم نهادم. م  ی را با درد رو   می هاچشم 
برا م   یمرد  یاما هست!  و  است  شده  عاشق  عاشق    داندیکه  عشقش 

هم دردناک است؛ چه برسد به آن که... . چشمانم    ی زندگ  ی حت  ستیگرید
! چطور  جمی دستم نگاه انداختم. هنوز هم گ  ی تو  یرا باز کردم و به مجله

ا داشت  نوشته  ی کس  تابیب  گونهنیامکان  فقط  که  را    شی هاباشم، 
خ  خواندم یم آن هم  بار  دو  د  یلیو  داشت؟    دهیکوتاه  امکان  باشمش؟ 

 !داشت دیشا

 . ...دیشا

*** 

اما دلم    د،یباریم   م ی از سرو رو   یحوصلگیفشردم. ب  یدر را به آرام   زنگ
ها که به من  آن  یمامان و بابا را کرده بود. اصاًل انگار هوا  یبدجور هوا

ا   خورد؛یم از  م   نیحالم  رو  آن  به  با صداشودیرو  به خودم    ی.  مامان 
 :اومدم

 ؟ی خوایمهمون نم  -

در دلم    یترس   نی هم  یدر را باز کرد. سابقه نداشت؛ برا  یحرف  چیه   بدون 
بزرگ    اطی نبود. ح  یاز استقبال هم خبر  یداخل شدم. حت  عی النه کرد و سر

از خانه نشسته    یی اهخانه را با عجله پشت سر گذاشتم و... . مامان گوش
  شد یرا م  دیسف  ی که با گذر زمان تارها  شی مشک  یموها  ی بود و به آرام

م   دید غمگ کردیشانه  انقدر  حال  به  تا  انقدر    ده یند   نی.  بودمش! 
بودم؛    اوردهیخودم ن  یبودم و به رو   ده ید   دی! شاده یسرشکسته... انقدر خم

زندگ  کهنیا  ای در  غرق  که    یانقدر  بودم،  بزرگ  ی کی خودم    نی تراز 
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فراموش  میها داشته به  واقعًا که    یرا  نامردم...  واقعًا که  بودم.  سپرده 
در    یرا به آرام  م ی هاقرار است زبون زد باشد. کفش  مییوفایوفام و ب یب

 :کردم  شیآوردم و داخل شدم. کنارش زانو زدم و آروم صدا 

 !مامان -

موها   باالخره شانه کردن  از  با    دیش کشدست  غم...  با  نگاهم کرد.  و 
  شودیفکر کردم، که چگونه م  ن یبه ا  ییالحظه  ی. برای... با دلخور یدلتنگ

خ   حیوق  قدر نیا چشمانش  به  بتوانم  ز   رهیباشم، که  را  سرم    ر یشوم؟ 
دست شده  یهاانداختم، که  چانهچروک  بلند کرد.  اش  و  را گرفت  ام 

 :. لبخند زد و گفتردمنگاهش ک

 .ییا . خستهزمیبر  ییبرم برات چا -

چگونه از محبتش گر گرفتم به سمت آشپزخونه پرواز    ن یبب  کهنیبدون ا  و 
که به ذهنم آمد را    یزی. تنها چیاز شرمندگ   ی کرد. من ماندم و کوله بار

 :به زبان اوردم

 .مسافرت؟ من و تو و بابا  هی میبر  یایمامان! م  -

 :دم یشنیرا م شدی م  تر کیپر شورش را که بهم نزد یصدا

 چقدر دلم گرفته بود؟   یدونیمادر قربونت بره! م  یاله -

 :بود. لبخند زدم میروروبه

 .م ی کجا بر  م ی ریبگ  م ی . تصم ادی آره؛ منم! حاال بذار بابا هم ب -

 :کم گرفتنشست و دستم را مح  کنارم
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پ -   ی هر چ  گهی. آخرشم م گه ینم  یزیکه چ   رمردیبابات چرا پسرم؟ اون 
 هان؟  میکجا بر   یگ ی. تو م نیدونیخودتون صالح م

انقدر خوشحال    دانستم یام گرفته بود. اگر مکه داشت خنده  یجانیه   از 
پ  شودیم را م   کی  شنهادی زودتر  ادادمیمسافرت  برا  ن ی.  خودم    یهمه 

بگذار ا را حفظ  با خانواده  یچند روز  یبرا  بار نی بودم؛  لبخندم  باشم.  ام 
 :کردم و گفتم 

 .نی! هر جا شما بگ دونمینم -

 :کرد و گفت  ین یریش  یخنده

رو    ی نه! شمال نه! هنوز اون سر  یشمال. وا   م ی بذار فکر کنم... خب بر -
مشهد...    م ی بر  م ی تونینرفته. اوم خب م   ادمی  م؛یبود تصادف کن  کیکه نزد

  ییجا  می. بر شمون ی پ  ی ایبار م  ه ی  یتو هم که سال   ه؛یارتیز   ینه مشهدم جا
 .که به تو هم خوش بگذره مادر

پا  وار کیاتومات  پ  نییسرم  و  شرمنده  م یشانی افتاد  هم  باز    یعرق کرد. 
 :. آرام گفتم کردمیم  شی مادر صدا ی شدم، که از کودک  یزن  هیمهربان 

 .م ی جا نرفت تا حاال اون ز؟ یتبر م ی بر  یدوست دار -

را سر داد.    نشی دلنش   ی هامکث کرد؛ بعد دوباره از همان خنده ه یثان چند
بابا؛ مامان را عاشقانه م   فهمم یحال م  و دوستش داشت.    د یپرستیچرا 

به سمت آشپزخانه رفت. با نگاهم    یبا خوشحال   بار نیو ا  دیرا بوس  م ی شانیپ
وقتبدرقه و  د  ی اش کردم  م  دیاز  را  سرم  دستانم    ان ی چشمانم گذشت 
 .گرفتم
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 .هم خسته  یل یبودم... خ  خسته

*** 

آرام  می هاچشم  به  نور  ج یباز کردم. هنوز هم گ  ی را  تنها  از    یبودم.  که 
م  وانیا خانه  داخل  را    د؛یتاب یبه  روز  و  شب  نتوانم  بود  شده  باعث 

که دم صبح؟ درست بود خسته بودم،    ایبدهم. دم غروب بود    صیتشخ
به سر ببرم! نگاهم    یخبریا نه انقدر که بکوب تا خود صبح در خواب و ب ام

را پر از آب پر    وانیاطراف دادم و بلند شدم به سمت آشپزخانه. ل   ه را ب
با صدا به    یکردم.  افتادم و همان جا  راه  به  در به طرف در آشپزخانه 

رش در  را از س  شی گل بود و چادر گل  ده یدادم. مامان از راه رس   ه یستون تک
  هم باز    دنمی! به سمتم برگشت و با دآمد ی. چقدر آن چادر بهش مآوردیم

 .را زد نشیلبخند دلنش 

 ؟ ییا با خودت، که انقدر خسته ی کنیکار م مادر؟ چه  یدیخوب خواب -

تند  از  ا   ر یگذشت و به ز   یکنارم به  را روشن کرد.  بار من به    نیسماور 
 :و گفتم  دم یطرفش چرخ

 .ستی. مهم نرمیدرگ کمی -

لبخند  ق یتصد  یبرا  و  چاشن  یحرفم  خند   شیهم  دلنشدیکردم.  ...  نی. 
که صورتش را گل باران کرده    ییا و با همان خنده  دی. خند نیدلنش  یلیخ

 :بود؛ گفت

 پسر؟   ینکنه عاشق شد -
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با شرم    ی بار کم  ن ی. ادیآمده باشد خند  ادشی  یجالب  ز یدوباره انگار که چ   و 
 :ش رفتم و از پشت در آغوشش گرفتم . با لبخند به طرفای و ح

 ؟یخوبت افتاد  یهکدوم خاطر   ادیمامان خوشگلم باز    شده؟یچ -

  یانقدر تشنه  یعنی تر از هر موقع بود. نبود؟  . امروز خوشحالدیخند  دوباره
باعث شد سر تا پا    شیصدا   کردم؟یم  یمسافرت بود و من کوتاه   کی

 .گوش شوم

  یشده بود؛ هر چ   تییدا عاشق زن  یافتادم. وقت   تییدا  ادی!  زمیآره عز -
م م  ی کنیکار مچه  مید یپرسیازش  باال  سر  م  دادیجواب    کمی  گفت یو 

 .بود  ادیامروز کارم ز ای...  رمیدرگ

زمان با  مامان بود، که گوشم را نوازش کرد. هم   یخنده  یدوباره صدا  و 
 :کردم و گفتم  دنیمامان شروع به خند

 .به شماها بگه شدهیاصاًل روش نم  ! ی که خجالت  م ییدا -

بنده - عاشق  ی آره!  درد  سال  سه  به    د،یکش  یخدا  تونست  بعد  تا 
 .مادربزرگت بگه

 :را برداشت و به طرفم برگشت یچا ی نیس

ا   ا یب - بگ   ن یپسرم  بشریرو  برو  چا  ن؛ ی.  خ  یی بخور.  خواب  از    ی لیبعد 
 .چسبهیم

 :در حرکت بودم؛ گفتم  ییرایکه به سمت پذ   طور همان

 پس بابا کو؟  -

 :که گفت  دم،یکمتر شده بود، اما شن  شی صدا
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 .تو راهمون بخره  یبرا ز ی چندتا چ ه یرفته  -

 .اما لبخند زدم د،یدیکه لبخندم را نم  نیا با

*** 

 .ییا . تو هم خستهم ی استراحت کن کم ی پسرم بزن بغل؛  -

پر   ینهی آ   از  لبخند  نگاه کردم.  رو  ی رنگجلوه به مادرم  و    دمیپاش  شیبه 
 :گفتم 

 .دارمیجلوتر نگه م کمیچشم مامان گلم!   -

  ی را گاه   ز یچشمانم همه چ   اد یز   یخوابیزد. از ب  ی گفت و لبخند  ییبال یب
م  پ   د یدیدوتا  اما  تار،  به    شیو  حداقل  است  بهتر    ک یخودم گفتم؛ 

. چشمانم را  م ی کن  یجا سپربرسم، تا بلکه شب را آن  ی هتل  ای مسافرخانه  
برا و  فشردم  هم  به  ا  اط ی احت  یمحکم  همان    می منی کمربند  با  بستم.  را 

کمربندش    م ی کردم، تا به پدرم بگو  ی ام به بغل دستم نگاه خسته  نچشما 
را رو  بود و سرش  برده  ببند. بدون کمربند خوابش  پنجره گذاشته    ی را 

عقب نگاه کردم. مامان هم خوابش برده بود. به    یبه صندل  نهی بود. از آ 
در  یآرام اما  را صدا زدم،  به خ  نیتراز کوچک  غی پدرم  نگاه    ابانیتکان! 

کردم. راستش اصاًل حسش را نداشتم، که بخواهم کنار بزنم و بعد کمربند  
  ی زیچ  شد؛ی رد م  ی نی که ماش  یجز گهگداربابا را ببندم. خلوت بود و به

را ک  و طنبود. سرعتم  و    ک ی  ی م کردم  پدرم خم شدم  به طرف  حرکت 
  ی که بوق ممتد  دم،یتر کش بار محکم   ن یکرده بود. ا   ر ی. گدمیکمربند را کش

و    رمی خودم به سرعت جا بگ  یصندل  ی باعث شد رو   د؛یچی پ  گوشم که در  
  ی محکم   ز ی با چ  یبد  ی با صدا  نیو فرمان را به سمت راست بچرخانم. ماش
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برخورد کرد، که باعث شد سرم با شتاب به جلو پرت شود و به فرمون  
که در سرم    یشد و درد وحشتناک  ر ی که از سرم سراز  یظ یغل  عی بخورد. ما

من بودم، که    نی و بعد از آن ا  دمیبود، که فهم   یزین چیبود اخر   ده یچ یپ
ب عالم  زمزمه  ی پا  ی خبریبه  بودم.  شن   ییا نهاده  گوشم  ...  دمیکنار 

قدرت فکر کردن را هم نداشتم.    یدر آن لحظه حت   یآشنا، ول   ییازمزمه
را هم نداشتم.    م ی هاپلک  یچشمانم بسته بود و انگار که توان باز کردن حت 

کردم دستانم را تکان بدهم، اما انگار که    یبود. سع   هانم بر د  یبزرگ   ز یچ
زم  ب   نیبه  تالشم  بودم.  شده  به    دهیفایدوخته  و  ماندم  آرام  پس  بود؛ 
 مردونه گوش سپردم   نیدلنش  یزمزمه

مردنم را...    ینی بخواب، که نب   ؟یخوابیاست؟ خوب م   ر یبخ   ت یها شب -
نفهم بچه  ی بخواب، که  هق  یادختر  اتاقش  در کنج  شب  هر  هق  تنها 

با تو    شی ای که تنها رو   یآن دخترک  ینابود  ین ی. راحت بخواب، تا نب کندیم
 . ...حرف زدن بود. بخواب و 

مبهم بود را نتوانست    میکه برا   یو کلمات  دیاش امانش را بر مردانه  هق هق
م  چه  دهد.  صدا   گفت؟یادامه  تشخ  یحال  دخترانه  از  را    صی مردانه 

آن هم به من؟    گفت؟یم  ی دختر  ییهق و تنها مرد بود و از هق  دهم؟ ینم
ا  من؟  چ  جانی کنار گوش  بود؟  خبر  انقدر    کرد؟ یم  هیرا گر چه  چرا  من 

را هم نداشتم؟ و    م ی هاباز کردن پلک  ییتوانا   یشده بودم، که حت   انناتو
  رون یآن مرد مرا از فکر ب   ی صدا  یول  ،گفتم یم  دیکه با   گر ی د  یچرا ها  یکل

حرف  د یکش به  شد  باعث  صدا  شی هاو  دهم.  در  بغض  یگوش  دارش 
 :دیچی گوشم پ
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پسر؟ بلند شو تو رو قرآن!    یبخواب  یخوایم   ی! تا ک گهی بلند شو د  ق؟یرف -
و    شتیپ  امیهر روز دارم م  ن ی... ببنیدارم! بب  از یماهداد بلند شو. بهت ن

که بهم    ی. همونخونم یرو برات م  سنده ی اون نو  یهاهمون مجله و نوشته
ب یگفت د  ؟یش ینم   دار ی.  قرآن  قرآن ک  دمیبر  گهی به  به    گه ی د  هماهداد! 

دارم، که باهاش    ق یلند شو سنگ صبور... مگه من چندتا رفطاقت ندارم! ب
 . ...معرفت؟ بلند ی دردودل کنم ب

نتوانست بغضش را نگه دارد. ماهداد من بودم    گر یکرد؛ انگار که د  سکوت
ا  صدا   نیو  ب  ردادیت   قمیرف  یصدا  بودم؟  خواب  از    دار یبود.  شوم؟ 

.  دم یدارد؛ نفهم  از یدر حال حاضر به من ن   که نیجز ا  ز یچ   چیه   شی هاحرف
  د یدرازکش افتاده بودم؟ با  نجایداشت و من ا  از یدوستم به من ن  نیبهتر
را جمع کردم    م ی رو ی! تمام ن د یبلند شوم... با  دیبلند شوم. با   کردمیم  یسع

اشاره انگشت  توانم  تمام  با  زو  مطمئنم  دادم.  تکان  را  تکان    ادیام  هم 
را    نیبا شتاب بلند شود. ا   ردادی ان کوچک باعث شد تنخورد، اما همان تک 

  رون یکه با شتاب به ب  ییپا  یو بعد صدا  دیفهم   یاز افتادن صندل  شدیم
 .چشمانم را باز کنم  بار نی. دوباره تالش کردم، که بتوانم ادیدویم

 .با شتاب باز شد و چند نفر داخل شدند در 

م   یآقا - رو  م  د؟ یشنویماهداد؟ صدام  نشون    ه ی  د ینوشیاگه  واکنش 
 .نیبد

افتاده بود؟ من    یتکان دادم. چه اتفاق  یتالش کردم پلکم را کم   دوباره
باز    یموضوع دوباره برا  نیا   دنیفهم  یکه بودن؟ برا  هانیچم شده بود؟ ا

  ی . نوردمیدیاز چشمانم باز شد. تار م  یکردن چشمانم تالش کردم. کم 
م به چشمم  م  یحساب   خوردیکه  هم   داد،یآزارم  باعث شد    نی که  هم 
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سرم مدام به    یکه باال  یفرد  یهم بگذارم. صدا  یرا رو   م ی هاپلک  ارهدوب
باعث شد اخم    نی . همدیچی پیدر سرم م  دادیرا م   یدستور انجام کار  هیبق

عادت کرده بودن و حال    م ی هارا باز کنم. چشم   م ی هاکنم و دوباره چشم 
 . دمیدیتر اطرافم را م واضح

را از دهانم در آورد نگاه    یکه لوله  یبه فکر کردن نبود. به پرستار  از ین
از آن سر    چیکه ه  داد،یرا انجام م  ییکردم. به تکاپو افتاده بود و کارها

نم  ا آوردمیدر  ا  مارستان ی ب  جانی.    یی صدا   کردم؟ یچه م   جانیبود؟ من 
 .را بستم  میها . چشم دیچی در گوشم پ فی ضع

 .ییاپسرم بزن بغل. تو هم خسته -

تبر  چشمانم مسافرت،  باز کردم.  باشتاب  و...    ز،یرا  ممتدد  بوق  کمربند، 
کردم با شتاب    یمن! بابا و مامان؟ سع  ی هوشیبعد... جسم محکم و ب 

ام در  . چهرهدیچی پ   میدر قسمت لگن و پاها   یبلند شوم، که درد وحشتناک 
 .دیای اعث شد پرستار به طرفم بکردم، که ب  ییاخفه ی هم شد و ناله

 .ن یاستراحت کن د یبا نیآقا؟ شما تصادف کرد ن یکنیکار م چه -

 بابام! مامانم! کجان؟ خوبن؟  -

سکوت  جوابم  بود.  دادن    یسکوت  دست  از  ترس  بترسم.  شد  باعث  که 
 :گذشت، تا باالخره به حرف آمد  ییا هی. چند ثانزانم یعز

 .نی. لطفًا آروم باش شتونی پ ان یب  گم ی به همراهتون م -

ب  نیا از  بودم  شده  بود؟ کالفه  نبود؛  من  دلم    یخبر یجواب  فقط  و 
که افتاده است؛ حرف بزند.    یاز اتفاقات  میتا برا   نم، یاشنا بب   کی  خواستیم
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که دستم را محکم گرفت باعث شد نگاهم را به آن سمت سوق    یدست
را    افشیگذاشته بود قکه    یشی قرمز و ر  یبود، که با چشمان   ردادیبدهم. ت

م  تر نداغو س دادینشان  لباس  پوش   ی اه ی.  نشانش    دهیکه  الغرتر  بود 
 .زد  یکه لبخند کم جون  کردم،یزارش نگاه م   یافهی. با تعجب به قدادیم

 ؟یباالخره بهوش اومد -

 هوشم؟یمگه چند روزه، که ب -

 :چشمانم نگاه کرد و آروم گفت به

 .سه هفته -

 .شدیتر نمدرشت نیاز ا  چشمانم 

 مامانم و بابام؟ -

از اشک گم شده    یی ادر حاله  اهشی پر از اشک شد. چشمان س  چشمانش
براق و  مبودند  نشان  ترس دادندیتر  وجودم    ی.  در  پرستار  از سکوت  که 

تر  بزرگ و بزرگ ردادی جوانه زده بود حال رشد کرده بود و با هر حرکت ت
  چ یه  گر ی قلبم ساکت ماند. د  ییالحظه  ی شد. برا  خی. کل وجودم  شدیم
خودم را. انگار که فراموش کرده    ی هانفس  یصدا  یحت   دم؛یشنینم  ز یچ

نرفته بود...    ادمیهم    دیشا   ایدن؛  زنده مان  یدم و باز دم کنم برا  دیبودم با 
که بهم وارد شده بود    یبه زنده ماندن نداشتم. شک   یی اعالقه  گر یفقط د
  در تنم انق  ینبود. دما  ی. حالتم عاددادیفکر را به من نم  چیه   یاجازه  

بهم    م یها و دندان  دمیلرز ی. مدنیکم شروع کردم به لرز سرد بود، که کم 
باز هم من    ک یتار  ز ی و چگونه که همه چ  یک  دمی. نفهمخوردیم شد و 

 .گذاشتم   یپا  یکی از تار یی ایبودم، که به دن
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*** 

آرام  می هاچشم  به  ا   ی را  مثل    ز ی . همه چکردمینم  کاشیباز کردم، که 
بختک بر سرم خورد. انگار که به بخش منتقل شده بودم . هنوز هم درد  

ت و لگد گرفته بود. تمام  مش   ر یروز مرا ز  دو شبانه  یداشتم. انگار که کس 
  گر یکه د  یوقت  ی ت ینداشت. چه اهم   یتی اهم  چیه  م یتنم کوفته بود، اما برا

که نه مادرم بود و نه    یوقت   ی تیچه اهم   خانواده؟یشده بودم و ب   م ی تی
بود    ی پدرم؟ بزاق دهانم را فرو نشاندم، تا بلکه بغضم نشکند. به هر سخت

. سوزشش کمتر  دمیتم بود را کشکه در دس  یشدم و سرم   ز یخ   مین   میدر جا 
و    کستهباز شد و قامت ش  یکمتر. در به آرام  یلیاز سوزش قلبم بود... خ

 :هراسان به طرفم امد  دنمیشد. با د  انینما  ردادیت  یخسته

 !وانه؟ی د یداداش؟ چرا سرم رو کند یکنیکار م چه -

حرف  یب به  ب  شی هاتوجه  گرفتم.  را  به    رهیخ  حرکتیدستش  ماند 
. آرام دهن  نم یبب   توانستم یچشمانم. در چشمانش اشک بود، که فقط م

 :گرفته شروع کردم به حرف زدن  یباز کردم و با صدا 

ت ردادیت - ت   ردادی!  رف  چارهیب  رداد یبدبخت شدم.  تقی شدم  بابام    ردادی. 
تو هر حالت و تو هر زمان پشتم بود و هوام    شهی که هم  ییرفت... بابا 

  کس یب  گهید  ردادیت  ی! وایمهربونم رفت. وا  یبابا  ردادیت. ت رو داشت رف
 شدم؟  خانوادهیشبه بدبخت و ب  ه ی یچجور یدید  ؟یدیشدم! د

افتادم. کمرم شکست   ن ینداشتم. دو زانو بر زم ستادن ی ا ی برا ی توان گر ید
نداشت، که    ستادنیزانو زدم. انگار که او هم توان ا   ردادی ت  ی پا  ی و جلو
ا   م یروروبه  .   ادیمادرم، به    ادی. به  دمیبار   بار نی زانو زد. بغضم شکست 
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من بود،    گاهیگاه ب  یهاهقو فقط هق  م ی . هر دو ساکت بوددمیپدرم بار 
 :. دوباره به حرف آمدمشکستیکه سکوت را م 

بهم بگو،    ردادیمامانم رفت. اون هم همراه بابام رفت. ت  ردادیت  رداد؟یت -
هستن! بگو    شمی . بگو که هنوز پردادی ! بهم بگو تکنم یدارم اشتباه مکه  

مامانم... مامان دلسوزم... مامانم فقط    ردادی. تکشنیکه دارن نفس م
م  ز یچ   هی ا خواستیازم  هم  اون  لعنت  ن ی.  ت  ی مسافرت    من   رداد یبود. 

. همه  ردادیاحمق... من احمق نتونستم ازشون مراقبت کنم. من احمقم ت
 . ...ریم یدارم م ردادیمن بود. ت  ر یتقص   ز یچ

بغض و    گر ی. ددی اش در آغوشم کشبا همان دستان گرم و مردانه  ردادیت
 .دادنیحرف زدن را به من نم  یاجازه یلعنت  یهااشک

  د یت خداست پسر. تو با. خواسستی تو ن  ر یموضوع تقص   نیماهداد ا -
 . ...تا اونا هم خوشحال بشن ، یسر پا بش   دی. تو با یباش یقو

.  گفت  ردادیت   کردم؟یفکر م   طور نیمن ا   ا یهم بغض داشت؛    ردادیت   یصدا
. گفت و من بغضم  ختم ی من نبود. گفت و من اشک ر  ر ی گفت، که تقص
بزرگ و  م بزرگ  تشدی تر  ه   ردادی .  من  اما  نم   وقتچیگفت،  .  کنم یقبول 

ب  ر ی من بود. تقص  ر ی تقص بود، که  لعنت به من!    کسیمنه احمق  شدم. 
. لعنت به اون شب... اون ساعت و... دوباره لعنت  نی ماش لعنت به اون  

. از  کردمیحس نم  ز یچ  چیاتفاق افتاد. ه  عی سر  یلیخ  ز یبه من! همه چ 
ت   مارستانیب   شه ی هم  ردادیبه خواست خودم زودتر مرخص شده بودم. 

نم  اجازه  و  بود  اما کمبود من چ  یکمبود دادیکنارم    ی زیرا حس کنم، 
ت  گر ید تنها  نه  ه   ردادیبود، که  نم  گر ید  کسچی بلکه    ن یا  توانستیهم 

همش خواب بودم. کارم شده    کهنیکمبود را رفع کند. خسته بودم. با ا
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  ک ی  ز ی که همه چ  نم،ی شوم و بب  دار یب   کهنیا   دی. فقط به امدنیبود خواب
  ک یکه مادرم هنوز هم با   نم،ی شوم و بب  دار یکابوس مزخرف بوده است. ب 

ساعت خواب.    د؛یگویاست و م  م ی روروبه  ندرنگ با لبخخوش  یچا  ینیس
م  مقصر  را  خودم  بود.  روحم خسته  بودم.  مقصر  دانستم یخسته  من   .

  خوردیکه حالم ازشان بهم م   یسرتا پا مشک  ی که االن با لباس  یبودم! من 
قبر  یباال رو   ام،ستادهی ا   یسر  مادرم  اسم  برا   یکه    ی دهن کج  م یآن 

بگگفتم ینم   چ ی. هکندیم ا   ی وقت  م؛ی و. چه داشتم  کار    نیخودم مسبب 
خاک باشند. فقط    ر یبودم؟ خودم بودم، که باعث شده بود دو فرشته ز 

  چ یامکان نداشت خودم را ببخشم... ه  وقتچیکه ه   دانستم،یرا م  نیا
 !وقت

 :وار تکرار کردمخشکم را از هم باز کردم و زمزمه یهالب آرام

  ؟یدیاون همه برگ مگه کم بود؟ گل من رو چرا چ   رحم یو ب  بیغر  ز یی پا -
 .من بود یای گل من دن

ا  چشم   ی آن خانه  نییشعر پا   ت یبه چند ب   بار نیاز اسم مادرم گرفتم و 
  ق یرتز   م ی ها تک سلولرا به تک  یکه حس بد  ییابد  یدوختم. خانه  یابد
 :لبم زمزمه کردم ر ی. شعر را آرام آرام زکردیم

 .گشته باز  وانی ا یتو ت یهااسیدراز/   یرفته در خواب  ی مادرم ا -

 .بساز ایآن دن  ی هاقیهمه تنها شدند/ با شقا  تیها گل  گرچه

. خودم را کنترل  دید یکه درش جمع شده بود تار م  یبخاطر اشک   چشمانم 
  ق یرف  نیبهتر  کهنیبود. با ا ردادیشود. تاز چشمانم جدا ن یکردم، تا اشک 

 .کردمیم  ه یگر  شیجلو  دیباز هم نبا  ی همراهم بود، ول  شهی و هم
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 !هیانیتابان ک ی شعر انتخاب -

ب   ردادیت   ی حواله  ینگاه   مین به  بود؛    یهاتیکه همچنان  زده  زل  شعر 
 :کردم

 چرا اون؟  -

 !کمک کرد  یل یانجام بدم. خ تونستمیکارا رو نم   یهمه -

 :زدم پوزخند

 !بزنه یبهم حداقل سر ادیب  دمیند -

 .رنیگیم  یلیها بهونت و خبچه -

 به حرف من داشت؟  ی چه ربط نیا -

 :به صورتم زل زد بار نیو ا   برگشت

 .یدرک کن یخوا یتو نم ی داره، ول یل یربط که خ -

 :کردم  دیرا تمد  پوزخندم

ربط  ی کی   شهی م - بگاز  فقط    ؟ یهاشو  مغروره که    ه یاون  و  لوس  دختر 
که ازش    ی. اون فقط خودش مهمه و اون ماه ستیبراش مهم ن  ی شکی ه

  ی سع   دی. اون ماه مسخره. اون دختر از همون اول که منو دزنهیحرف م
 . ...کنه و   عی من رو ضا کردیم

 :دیپر  م یها حرف نی ب ردادیت

  یاالن هر کار  . اون بدبخت تا یزنیتهمت م   ی چرت نگو ماهداد! دار -
 . ...تو بود یکرده برا
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 :به سمتش برگشتم   یبار منم عصب نیا

سردش از غرور مسخرش...    یهااز نگاه  فهممیم  ستم؛ی من خر ن  ردادیت -
 .دهینم ت یجز خودش اهمبه کسچیاون به ه

 :را باالتر برد شی صدا

ها تو  ها نشکنه و بچهبچه  یغرورتو جلو  که نیاحمق! اون دختر بخاطر ا  -
  شیپ   نن؛ی نب  زنهیو شکست توشون داد م  یچشما که خستگ   نیرو با ا 

که بهش    ی! ابله اون دختررن یها موند و نذاشت اونا بهونت رو بگبچه
. نادون  پرسهیم   تم یم یصم   قیمغرور هر روز حالت رو از من که رف  یگ یم

بخاطر    ؟ یفهمی. م کارا رو گردن گرفت  شتر یبخاطر تو نصف ب   دختر اون  
 ؟یگ یچرت و پرتا رو م  نی... بعد تو راجع بهش ا یلعنت  یتو

  ز یچ   چیکه مطمئن بودم االن قرمز است فقط نگاهش کردم. ه  یچشمان  با
شده بودم؟    منطقیچطور شد انقدر ب  گفتم؟ی. داشتم چه مم ی نداشتم بگو 

درمورد کس  ا  یداشتم  بود  زده  قلبم جوانه  در  تازه عشقش    گونهنیکه 
 چم شده بود؟  کردم؟یصحبت م

با    رداد یچند کودک ت  یآشنا که سالم کرد و پشت بندش صدا  یصدا  با
  ی . مطمئن بودم همهتوانستم یشتاب به عقب برگشت، اما من... . نم

شن   مان ی هاحرف حرف  ده یرا  از  حال  بودم.    مانیپش  می هااست.  شده 
به آن    توانستم یچگونه م   گشتم؛یبه عقب برگردم. اصاًل بر م  توانستم ینم

هر چه بود    گفتم؟ینگاه کنم؟ چه ها بود، که داشتم م  ومشچشمان معص
دوباره گوشم را نوازش    شی. صدا دانستمیرا خوب م  ن یاز ته دل نبود! ا

 .کرد
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 .گم ی م تی تسل ن یمت یآقا -

 :کرد و دوباره ادامه داد  یمکث 

 .امی د وقت نتونستم بچن نیا  دیببخش -

اما سع  یدلخور  یدر کالمش کم   کردم یحس م  چرا پنهان    ینهفته،  در 
که داشتم برگشتم و به چشمانش    یکردنش دارد؟ با تمام اعتماد به نفس 

  شی هایانداخت، اما من تمام دلخور  ر ینگاهش را به ز   یزل زدم. به تند
  ر ی گفتم. غ  یدیلب ببخش  ر ی. زدمید  داد؛ینشان م  شیرا که چشمان مشک 

.  کردم یکه خود درکش نم   گذشت،یم   یزی. در ناخوداگاهم چ دبو  یاراد
ها دوخت و با  . نگاهش را به بچهشیمعلوم است، که ناراحتم از ناراحت 

شدم، که کنار تابان    هاحضور بچه  ی . تازه متوجهستی ها نگرلبخند به آن
بر لبانم آمد. به سمتشان   ی خبودند. لبخند تل  ستادهیا  ر یمظلوم و سر به ز 

که خطاب    دم،یرا شن   ردادی ت  یو سالم کردم. آرام جوابم را دادند. صدا  م رفت
 :به تابان گفت

 ن؟ یدیشما چرا لباس گرم نپوش یان یخانوم ک -

 :را به طرفش گرفت و ادامه داد نی ماش  چیسو

 .م ی ا یم  گهید قهی. ما هم چند دقنی لرزیم  ن ی. دارنیتو ماش   نیشما بر  -

باعث    ردادیمکرر ت  یرا رد کرد، اما باالخره اصرارها  ردادیدرخواست ت  اول
و   بامتانت  و  آرام  دنبال کردم.  را  رفتنش  چشم  با  قبول کند.  شد، که 

 !دانم ینم شد؟یمحکم و پر اصابت. چگونه م  طور نی هم

 .اریبرو از دلش در ب -
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شده بود.    که تابان از آن رد  یری. نگاهش در مسدمیچرخ  ردادیسمت ت   به
بچه فقط  را  زهرا  بهشت  بودند؛  سکوت  قران  خواندن  حال  در  ها که 

ت شکستیم از مس  ردادی.  را  لبخند    ر ی نگاهش  دوخت.  من  به  و  گرفت 
 :زد ین یدلنش

 ؟ یبر یخواینم -

 کردم؟ یم  کار یتو رو نداشتم چ  -

 :کرد و گفت  یآرام یخنده

 !شکر خدا دیشا -

  می هابه راه افتادم. سر انگشت  نیلبخند زدم و به سمت ماش  شیشوخ  به
نم  خی بود.  سرما  دانم یزده  بود؛    یاز  پس گرفتن    ایهوا  استرس  که 

عقب نشسته    یجلو به تابان که صندل  یشهی که زده بودم. از ش  ییهاحرف
جا  ماندم. دوست داشتم زمان همان  ره یبود و چشمانش را بسته بود؛ خ 

قادر به    ی نقاش  چ یکه مطمئنم ه  بایز   ر یبمانم به آن تصو   ر یمن خ   و   ستدیبا
  یاز دسته  ی داده بود و کم  ه یتک  یصندل  ی نبود. سرش را به پشت  دنشیکش

. به من بود،  ستادمی آنجا نه ا  ادیز  گر یزده بود. د  رون ی ب  شیمشک  یموها
.  م گشودم و نشست   یدر سمت راننده را به آرام   اما... .  ماندم،یکه تا ابد م 

 .جابه جا شد شی در جا ی حس کردم کم

 . ...راستش خوامیبخاطر... حرفام معذرت م  -

 کدوم حرفا؟  -
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تابان کلمات را گم    ی! من جلوچیه  م؟یماندم. چه داشتم، که بگو   ساکت
پ  کردمیم برا   دایو  سخت  م ی کردنشان  هم  دماوند  فتح کوه  بود.  از  تر 

 :خودش شروع به صحبت کردن کرد دیسکوتم را که د

  یازی. ن نیست ین  یخوب   ت ی. تو وضعکنمیمن شما رو درک م   نیمت  یآقا -
 .ستین  یبه عذرخواه

 .یهمه مهربان  نیهمه درک و فهم باال، از ا  ن ی ماندم از ا ران یح

 .دوست داشتم و دارم یلی پدر و مادرم و خ -

بعض  - اما  دارن،  و دوست  مادراشون  و  پدر  ا  ایهمه  نتونستن    ن یهنوز 
 .دوست داشتن رو درک کنن

ناراحتکردمیم  شونی خوش  یبرا  یهر کار - بود.    یناراحت  شونی .  من 
اما... نتونستم نگهشون    یشاد  اشونیغمشون غم من و شاد اما...  من، 

تقص نتونستم.  تنبل   ر ی دارم.  اگه  من  بود.  برا  یمن  لحظه کنار    ه ی  ی و 
بودن. االن    شم ی االن پ  داشتمینگه م  ی لعنت  ابونیو کنار اون خ  ذاشتم یم

  افتاد؛ یاگه اون شب اون اتفاق شوم نم  د یاگه... شا  د ی. شاودنکنارم ب 
  یو از هر در  م ی خوردیرنگ مادرم رو م خوش  یچا  م ی االن کنار هم داشت 

 . ...دی . شا م ی زدیحرف م

راه گلو  یبغض  اجازه  م ی که  بود  بسته  ازم گرفت.    یرا  را  صحبت کردن 
ا ا  کهنیدانستن  دارم  محرف  ن یچرا  تابان  به  را  بود.    زدمیها  سخت 

باعث شد به عقب برگردم، که صورت تابان را پر    فیضع   نی فنیف  یصدا
و دوست داشتم    زد یشد. قلبم به شدت م   ی. ته دلم خال دمیاز اشک د

باعث شده    میهاکه حرف  یلعنت به من  دهن باز کند و مرا ببلعد.  ن یزم
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و هق هق کند! لعنت به من، که همش در    زد یگونه اشک بر  نیبود او ا
 !...حال خراب کردن بودم! لعنت به من

نبود،    ن ی! راستش... راستش اصاًل قصدم ا خوامیمعذرت م   ؟یان یخانم ک  -
 . ...که ناراحتتون کنم. من... من... فقط

  ی لی. خ نی ایباهاش کنار ب   دی. با کنم ی. من درکتون م نیآقا مت   ستی مهم ن -
با   دونم،ی. خوبم مدونم یسخته م  با  دیاما  روح    ی طورنی. انی ستی سرپا 

 .پدر و مادرتونم خوشحال و در ارامش هستن

 .بود ی معنیبودم ب  دهیکه تازه داغ د   یمن یبرا شی هاحرف

  ی لیخ   یفکر کن   د ی. شاونم ت ینه! مطمئنم نم  دینتونم. شا   وقتچیه   د یشا -
  م ندهیآ   گهی. دست ی ن  کسچیانگار ه   ستنی لوسم، اما مامان و بابام که ن

خسته    گهی . داهیس   یل ی... خنم یبیم   اه ی رو س  ز ی همه چ  گهیمحو شد... د
 .شدم

و    رکیروانشناس ز  کی. مانند  دادیگوش م   م ی هابه حرف  یلبخند محو  با
 :گفت  د؛یباهوش. سکوتم را که د

. نه تنها تو، بلکه همه رو. انقدر  کنهیت مخسته  ی. گاهگهید  ه یزندگ -
مخسته دار  کنه،یت  دوست  بذار  یکه    ی هاصفحه  یال  یخودکارتو 

 . ...دنبال خودت یمدت بر ه یو   تی زندگ

کرده بود.    رمیو مهربانش انگار که تسخ  را یگ  ینگاهش کردم. با صدا  فقط
 :ادامه داد یحرفش هستم، که به آرام  یمنتظر ادامه دیهمف
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نب  کسچیه - هین یرو  با  نزن  کسچی.  نکش  یحت  ،یحرف  اما    ،ی نفسم 
  ی نفر خودکارو از ال  هی  ین یبیم  ؛یگرد ی. بعد که بر م جاستنیمشکل ا

و    یکدوم صفحه بود  ادینم  ادتیو تو هم    دهیکش  رونیب   تیکتاب زندگ
 .ی شیگم م 

 :پر از غم ادامه داد یباال آورد و با چشمان  ی را به آرام سرش

 .ی تیزندگ  یکجا   یکه ندون   ست،ی ن نی بدتر از ا یتو زندگ   یچی و ه -

معذب شده بود،    م ی . از نگاه طوالنکردمیمانده بودم. فقط نگاهش م  مات 
تر از سنش  بزرگ  شیها. حرفبردمیبه سر م  گر ید  یایاما... من انگار در دن 

 .تربزرگ ی لی... خ خوردیم

 .بود  ردادی. ترمی تلفن همراهم باعث شد نگاهم را از تابان معذب بگ  یصدا

 جانم داداش؟  -

بچه - و  من  مماهداد  سر  م ی ریها  اون  همون که    می رفت   یرستوران. 
 .شماها هم  ن یای کوچه... . کارتون تموم شد ب

 رداد؟ یباشه... ت -

 جان؟  -

 .یچی ه -

م  تماس قطع کردم.  بگو  خواستم یرا  فرصت  ،یمرس  م ی بگو  م؟ی چه    ی که 
که تمام وجودم شده است هم صحبت    یتا بتوانم با کس   ، یدرست کرد

 .نبود شیاما االن جا  گفتم،یم  دیشوم؟ با

 سرما نخورن؟  رونیها ب بچه -
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 :نگاهش کردم و گفتم  نهی آ  از 

 .ششونیپ  م ی ریرستوران؛ ماهم م   بردشونیگفت م  ردادیت -

  ن یماند. بخاطر ا  ره یخ   رونی به ب  نی ماش  یشهی را تکان داد و از ش  سرش
حرف    نیا  یچرا، ول  دانمی. نم زدیم   ی کیهوا آسمان به تار   ی فصل و گرفتگ

 :دی پر  رون یاز دهانم ب

 !نی ب یعج  یلیشما خ  -

 .دوخت نه یگرفت و به آ   رونیرا از ب نگاهش

 .نه! من فقط منتظرم -

 ؟ یمنتظر چ -

 .یمنتظر ک  م؛یچرا اصاًل دوست نداشتم بگو  دانم ینم

 .منتظره  شه ی... همگهیاما آدمه د   وفته؟ ی ب  ستی قرار ن  ی اتفاق  چیه  دیشا -

 ن؟ یزن یانقدر گنگ حرف م  شهی هم -

را روشن کردم و    نیسکوت گذشت. ماش   قهیسکوت بود. چند دق  جوابم 
 :دیآمد، که پرس  شی به راه افتادم. صدا یبه آرام 

 ن؟ یتا حاال شما عاشق شد -

خوردم. در جوابش    یدیمنتظره بود، که تکان شد   ر یسوالش غ   یقدر  به
بگو که  داشتم،  بگو  م؟ی چه  دختر  می مثاًل  عاشق  که    یبله؛  شدم، 

  ی گدارکه فقط گه  یدختر  ا ی  دهد؟یروح دوباره به من م   شیها نوشته



  

 
68

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

مقدمه سوال    یکه ب   یدختر  ی حت   ای   کند؟یآن هم گذرا به چشمانم نگاه م
 د؟ یپرسیم

 :دمیپرس  ن یهم یبرا م؛ی دروغ بگو خواستم ینم

 ن؟ یشما خودتون تا حاال عاشق شد  -

نم  یزیچ او هم  انگار که  ا   خواستینگفت.  پاسخ دهد؛    نیبه    ایسوال 
 :وار گفتنداشت، که زمزمه ی هم پاسخ  دیشا

 .دونم ینم-

جا بودند با  ها آنو بچه  ردادیکه ت   یرا به راه انداختم. تا رستوران  نیماش
نشسته بود و    نی ماش  ن یبود. کم بود. حاال که تابان در ا  قهیده دق  له یوس

  ی کم بود. راست  یلیخ  قهیمانده بود ده دق  رهی خ  رونیآرام و با حوصله به ب
خودم جواب    شود؟ ینه؟ مگر م   ای عاشق شده است؛    داندیگفته بود نم 

نه! من انقدر    دانستم؟یخودم را دادم. چرا نشود؟ مگر من از همان اول م 
را    کردیم  ر یکم وجودم را تسخ که داشت کم   یاحمق بودم، که تمام حس

نام کنجکاو  آزار    ی. صداکردمیم  ر یتفس  ی به  همراه سکوت  تلفن  زنگ 
 :گفت   هتابان بود، ک  یهم شکست و بالفاصله صدا  را در   نی ماش  یدهنده

 !سالم -

- ... . 

 !چشم  -

- ... . 

 :کرده بود  بغض
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 .تونم ینم -

- ... . 

 .دمینکن! قول م  ه ی... گرامیم -

- ... . 

عقب    یرا کنار گوشش گذاشته بود سرش را به صندل  ی که گوش   همانطور 
حرف    ی که پشت گوش  یزن  یها. زمزمهرا بست  شیها داد و چشم   ه یتک
 .شدمینم شی هاحرف یاما متوجه دم، یشنیرا م  زدیم

 .باشه -

- .... . 

 .دمیقول م  -

- ... . 

 .خداحافظ -

  میهمان حالت ماند. نگرانش شده بودم و حس کنجکاو هم حس نگران   در 
 .کردیم  دیرا تشد

 تابان خانوم حالتون خوبه؟  -

ا  بار نیا صدا  کهنی بخاطر  اسم  عصب   شی با  بودم  فقط    یکرده  نشد؛ 
 :وار تکرار کردزمزمه

 !نه... نه... نه اصالً  -

 .دهیپر  یلیرنگتون خ  ن؟یبخرم؛ بخور  ی زیچ هی بزنم کنار  ن یخوایم -
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که    گفت،ی... کاش م زدینه تکان داد. کاش حرف م   یرا به نشانه  سرش
بهمش زده بود! از    طور نیرد و بدل شد، که ا  ییهاچه حرف  ی پشت گوش

ها در آنجا بودند به سرعت گذشتم. انگار  و بچه  ردادیکه ت   یکنار رستوران 
فرستادم و   ردادی ت  یبرا  یامکی. پگرفتیاز وجودم داشت آتش م  ییاتکه

  ی حت  اینپرسد   یگفتم که منتظر ما نباشند. انقدر درکش باال بود، که سوال
شوخ  نم جوابم    یبا  بدهد.  م  دانستم یرا  دارم  عقب  رومیکجا  تابان   .

کنار    یخوابش برده بود و من در فکرم غرق بودم. چشمم به تابلو  ن یماش
 جاده افتاد. بام تهران؟

بهتر است    ا ی  کنم؟یم   ی ساعت است؛ دارم رانندگ  ک یساعت نگاه کردم.    به
  ن یبا ا.  رومیساعت است، که دارم در ذهنم با خود کلنجار م   ک ی  می بگو

.  م یا   دهیقطعًا خواست خدا بود، که سالم رس   یحواس پرت   نیسرعت و ا
ا   ن یماش با  داشتم.  نگه  تکان کوچک  نیماش  ستادنیرا  و    ی تابان  خورد 

 .را باز کرد شچشمان 

 کجاست؟   جانیا -

پف کرده بود. انقدر با نمک شده    ی گرفته بود و چشمانش کم   شی صدا
 .ناخوداگاه بر صورتم نشست یبود، که لبخند محو 

 ؟ یش اده یپ  یخوایبام تهران... نم  -

اصاًل    دمیشا   ایبود؛    یرا نگاه کرد. انگار که جواب سوالم منف   رونیپنجره ب   از 
 .دینشن

 نجا؟یا  م ی چرا اومد -

 .وارد شوم ی گرفتم از در شوخ  م ی تصم
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  ن ی بخاطر همچ  گهیت پولدارن دخانواده  نم ی . ببگهیمت دبدزد  خوامیم -
 .بذارن کنار یاردیل یچند م هی  دیبا یدختر

  ر یاطراف را ز   یکه با لبخند کوچک   دمش،یدیشد. م   ادهیو پ   د یخند  آروم 
آورده   جا نیشب مامان را ا  ک یآمد   ادم ی. کردینظر داشت و نگاهشان م 

سر    توانستم یبودم. آخ باز هم ته دلم از نبودش آتش گرفت! چگونه م
 فراموش کنم؟  توانستم یکنم؟ چطور م

 .نی... همی عادت کن  ی تونیفقط م  شن؛یخاطرات فراموش نم   وقتچیه -

  مان یپا  ر یکه ز  یبه شهر  رهیبود و خ ستادهی تابان نگاه کردم، که کنام ا به
 شده بودم؟ ادهیپ نی از ماش یک . من  زدیبود با من حرف م

 .شده بودم  یعصب

 ؟ی باهام برخورد نکن  ی طور نی ا شهی م -

 .دیبه سمتم چرخ یمکث آشکار با

 من؟  -

 .آره... آره خودت -

 .با شما ندارم یمن که کار -

  تمی کرد، که ساکت ماندم. عصبان  ان ی اش را معصومانه بجمله  یقدر  به
 :ازش برگرداندم و آروم زمزمه کردم  ی فروکش کرد. رو 

 .گهیهمون د  -
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هم  یکار  درسته اما  نداشت،  من  م   ن یبا  همدادیعذابم    می عصب  ن ی. 
 .کردیم

 :بود اشاره کردم و گفتم  یک یکه در آن نزد  ییمشک  مکتین به

 م؟ی ن یبش -

به نشانه  سرش ن   یرا  به سمت  و  داد  تکان  رفت. کنارش    مکتیمثبت 
و   یجا بود  نگاه م  گرفتم. ساکت  اطراف  با تموم  کردیبه  انگار داشت   .
خودم    ن یکردم دوباره ا   ی. سع کردیجا بود دردو دل م که در آن  ییزها یچ

 .شکنم یباشم، که آن سکوت مسخره را م 

 تابان خانوم شما چند سالتونه؟  -

 :جواب داد تند

 .نوزده -

 تهرانه؟ ن یخونتون هم -

 .اسوجینه!   -

 .هیقشنگ یجا-

 .درسته -

 .دارن یخاص  یهاهستن، که تعصبات و رسم   اشونیفقط بعض -

 :وار گفتبار بغض کرد. زمزمه نیا

 .درسته -

 .کردم  نگاهش
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  دم ی. قول منیبذار   ونی با من درم  نیتون یم  کنه؟یناراحتتون م  یزیچ -
 .باشم  یرازدار خوب 

 :زد، که ادامه دادم  یتلخ لبخند 

 جا؟ نیا نی ندار ی شما دوست -

 .خودشه  هیزندگ ر یرم، اما اونم خب درگدا-

  یعنی  م؟ی باهم دوست باش  شهی بپرسم... م  خواستمیچقدر خب. اوم م  -
معمول   هی حرفیدوست  که  همونا  از  پ.  م   شی هاشونو  .  زننیهم 

پ رو  م   شی دردودالشون  نش کننیهم  سوتفاهم  دچار  لطفًا  من...    نی! 
 . ...من

هم    شان ی کی ام  بود، که از ده تا جمله  جا نیو جالب ا   زدمیحرف م   تندتند
  یبه حالت گنگ   چاره ی چه برسد تابان که ب  م،ی گو یچه م  دمیفهمیخودم نم 
 :نتوانستم حرفم را درست بزنم؛ گفتم  کهنی. کالفه از ا کردینگاهم م

 .گهید م ی دوست باش  -

 :زد و گفت لبخند 

 !که  نیبه دوست ندار از ین  گهید ردادیبا وجود آقا ت  -

  ی تو حرفه تونمیندارم، اما خب... اصاًل م یشک   ردادیبودن ت   ن یتو بهتر -
 .کمکتون کنم  تونی سندگی نو

  سندهی نو  دانمیآورده بودم، که م   شی به رو  میبار بود، که مستق   ن یاول   نیا
 :من من جواب داد  ی. با کم دیاست. حس کردم رنگش پر

 . ...شما نیگی ممنون! درست م -
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. لبخند زدم  دیفهم  شدیکاماًل م   ربطشیرا از جواب ب   ن یکرده بود. ا  هول
 :و گفتم 

 گه؟ ید  م یخب... پس دوست  -

هم خوشحال!    یلیرا ازم گرفت. خوشحال شدم...خ   شی زد و رو  یلبخند
م انگار که حس  بستم.  را  برا  کردمیچشمانم  دارد  هم  لبخند    م ی مادرم 

دلنش  ک ی.  زندیم . ته دلم بعد  نیلبخند    ن یغمگ  یاز آن همه روزها... 
که به    یدوست تازه... آن هم با تابان. تابان   کیباالخره شاد شد. دوست؛  

اگر   ینزد. حت  یاگر حرف یاز آرامش کند. حت ز یمرا لبر   توانستیم  یراحت
 . ...را دارم ا یکه بدانم هست؛ انگار که دن  نینگاهم نکند، اما هم 

*** 

مبل    یرو   یبه راحت  ردادیرفته بودم. ت  راه را هزار بار   کی شده بودم.    کالفه
  رهینقطه خ  ک یو به    دادیم  ینشسته بود و فنجان قهوه در دستش را باز

 .شده بود

 !شم ی م  وونهی کن. دارم د  یکار  هی  ردادیت -

قبول کرده...   یداد  یدوست  شنهاد ی بهش پ  ی گی کنم خب؟ مگه نم  کار یچ -
 خب االن چته؟ 

 .ازم گرفته  یم؛ نه خبردو روز نه زنگ زده به شماره قاً یاالن دق -

 :آوردم و زمزمه کردم نییرا پا  م ی صدا

 .نمشی بب  خوامیم -

 :گفت  الیخیلبش برد و ب  کیفنجان را نزد ردادیت
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 ؛ یگی. م یکنیخودت رو لوس م   نش؛ی بب ایب  گم یم -

 :را کلفت کرد و ادامه داد شی صدا

 .معذبش کنم  دمیاجازه نمکه زنگ نزده به خودم   ینه تا وقت  -

 ؟ یشی م  الیخیبگم غلط کردم ب  -

 !آره -

 :گفت  ییادخترانه ینثارش کردم، که با صدا ییاغره چشم

 !رهی م  یریو   یرینکن. دلم ق ی جورمن اون یچشات رو برا -

 :زدم  شیبه پا ییا مبل نشستم و ضربه  رو 

 !زهرمار -

 .نه  ای   رهیبگ  دونم یکردم. نم  ییفکرا  هیبگم، که    دیخب باشه؛ رم نکن. با -

 : به طرفش برگشتم   صبرانهیب

 ؟ یچ -

 .ادیب تونهیمسافرت و اگه م   م ی بر میی خوایم میبهش بگ  که نیا -

 .بره مسافرت  بهیکه با دوتا مرد غر   ست، ی ن  یاصاًل دختر  ؟یچ  ومدی اگه ن -

من که حکم داداشش رو دارم؛ انقدر تو خانه مهر    ه؟یک  بهیچرت نگو! غر  -
 .یشهندیسربه سرش گذاشتم. تو هم که شوهر آ 

ممکن بود قبول    یدر دلم چه قندها که آب نشد، ول  شندهی لفظ شوهر آ   با
ندارد. اصاًل بهتر    ی کند؟ نه! امکان نداشت، اما خب امتحانش هم که ضرر
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  شیغرورم جلو   ن یاز ا  شتر یتا ب درخواست را از او بکند،    نی ا  ردادیاست ت 
ه غرور!  به  لعنت  غرور...  هم  باز  نشود.  مانن  چ یخورد  ندارم    د دوست 

که    ییاعاشقانه عشقم را بخاطر غرور از دست بدهم. با ضربه  یهالم یف
 .دوختم  ردادیپشت گردنم خورد نگاه پر اخمم را به ت 

 ال؟ یتو فکر و خ  یرفت  یش ندهی تا گفتم شوهر آ  هیچ -

 .کرد  شدیهم نم   یکارچی. هشی بود و لودگ ردادیگرفت. ت   ماخنده

*** 

گذاشتم. امروز قرار بود خبرش را به من بدهد، که قبول    ردادی را با ت  قرار 
که قبول    دوارم،ی ام  ی عنی که قبول کند...    کنم،ینه. خداخدا م   ای  کندیم

در چشمانش نگاه کنم... هرچند کوتاه. هرچند    گر یکند. دوست دارم بار د
که انگار    ندل م  یقدر هم برااما همان  رد،یگیاز من چشم م  دانم یکه م

که در دستم بود باعث    یتلفن  ی گوش  ی. صداستیسالش است؛ کاف  هجده
 :و بدون نگاه به شماره جواب بدهم  ع یشد سر

 قبول کرد؟  شد ی چ رداد؟یالو ت -

 :که دوباره به حرف آمدم  ومد،ی ناز آن طرف خط  یی صدا

که اصاًل حوصله ندارم. بگو قبول کرد، تا    ار،یدر ن  یمسخره باز  رداد یت -
 .زم یتو سرم بر  گهیخاک د هیاگه نکرده  

 !سالم -

تمام    دیرس   م ی هابه گوش  یکه از پشت گوش   یفیدخترانه و ضع   یصدا  با
  ی چی ان بود. هتاب   یقرن را داده بودم. صدا  یسوت  نیتنم گر گرفت. بزرگتر



  

 
77

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

که داده بودم مدام خود    یگاف  ینداشتم و برا  یحرف  یعن ی   م؛ی نتوانستم بگو
 .کردمیرا در دل لعنت م 

 ن؟ یخوب ن یآقا مت -

 .لب زدم آرام

 .ممنون  -

  تونمیبه من راجع به مسافرت به اصفهان گفتن و گفتم؛ نم   ردادیآقا ت -
 .ارمی رو با خودم ب  یکس   تونم یگفتن م   شونی . اام یتنها ب

چون من انقدر    ای بود؛    طور نیبود! چقدر آرام! هم   فی چقدر لط  شی صدا
 د؟یرسیبه نظر م گونهنی دوستش داشتم ا 

 ن؟ یشنویمن رو م  ی صدا ن یمت یآقا -

 :کردم  هول

 !بله... بله -

  یمتأسفانه هرچ   یبهشون خبر بدم، ول   انیگفتن اگه دوستم تونستن ب -
  نشونید یخاموشه. گفتم، که به شما بگم اگه د  ونش یگوش  رمیگیتماس م

 .م ی ا ی. من و دوستمم همراهتون منی من رو بهشون برسون  غامیپ

 :کرد و آروم ادامه داد  مکث

 .م یست ی البته اگه... مزاحمتون ن -

کار کنم. جمالت را گم کرده بودم؛ دوست داشتم  چه  دانستمیذوق نم   از 
 .بود ی امروز کاف یاول برا ی همان سوت یبلندبلند بخندم، ول 
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 .نیهمراهمون باش   م ی شیخوشحال م   ه؟یچه حرف نیا -

 !ممنون! خداحافظ  -

شد؟ چرا صبر نکرد  قطع شد. مات پشت تلفن همراهم ماندم. چه  تماس
بده  ی برا  ی جواب خداحافظش  و  تکتشکر  غروب  تا  جمالت م؟  که    یتک 

نگفته    ی زیوقت ناخواسته چ  کی  نمیگذشت را مرور کردم، تا بب  نمانیب
کمتر به    کردمیفکر م   شتر ی هرچه ب ی برخورد کرد، ول  طور نیباشم، که او ا

د  فونیآ   ی . صدادمیرس یم  ییاجهی نت ادامه    گر یباعث شد  فکر کردن  به 
را باز گذاشتم. خود    یبود. در ورود  ردادیرا زدم مطمئنًا، که ت  فونیندهم. آ 

 .را روشن کردم یکتر  ر یبه آشپزخانه رفتم و ز

وارد شد. مثل    شی شگی هم  یبا سرو صدا  ردادی نگذشته بود، که ت  یقیدقا
شروع    امده یام گرفت. نسرش گذاشته بود. خنده  یخانه را بر رو   شهی هم

 .کرده بود حرف زدن

 !مثل من؟  یو جذاب  بایاستقبال پسر ز یایخونه نماهل  یآها -

 .امتو آشپزخونه  ای! ب یزن یچقدر حرف م -

  ا یب  ی ستیواقعًا شوقت من رو کشته؛ حداقل برا ورود من خوشحال ن  -
 .نه ا یبله رو از زن داداش گرفتم  ن یجلوم بپرس؛ بب

 :را بلند کردم  م ی همان اشپزخانه صدا  از 

ت  - م  یه  ردادیزهرمار!  زبونت  رو  داداش  زن    ی دیم  ی سوت  مونه ینگو 
 .جلوش
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سوت   حرف و    یاز  جلو  یسوت   ادیشد  خودم  آخ    یظهر  افتادم.  تابان 
 .بود ی زیوگرنه بد ابرور اورد،ین  م ی به رو  دی که اگر د  دوارم،یام

 شد؟ یچ  یبپرس یخوایحاال نم  -

شن  ردادیت  یصدا سرم  پشت  الک  دم یرا  فکر  از  دست  برداشتم.    یو 
 :گفتم   یال یخیبا ب  ذاشتمیم  ی نیرا در س  وانی که ل  یطورهمان

به من زنگ    چارهیدختر ب  یرو خاموش کرد  تیگوش  ی وقت   دونم ینه! م -
 .ادیزد. گفت، که بگم با دوستش م

 :گفت  الیخیبرداشت و ب  یناهار خور ی رو   ییا وهی از جا م ی بی س ردادیت

 .ش برات افتادحاال شماره -

 .به طرفش برگشتم. شوکه نگاهم کرد باشتاب

 !چته؟ جن گرفتت؟ چخه -

رمزش    ع یور شدم. سر حمله  یبه سمت گوش   ردادی ت  یها به حرف  توجهیب
ها شدم. خودش بود! با شماره همراه تماس  را زدم و وارد قسمت تماس
لبخند ناخداگاه  بود.  صدا  یگرفته  سر  دردایت   ی زدم، که  شد    عی باعث 

 :جمعش کنم 

 !! پسره شنگول انگار دوازده سالشهشتوی جمع کن ن -

 :نثارش کردم و گفتم  ییاغره چشم

 .یندگیرو ببرم نما نیبزن شارژ؛ خاموشه. ماش   تم یزودباش گوش  -



  

 
80

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

ماش  ساکت زود    ن؟یماندم.  انقدر  چطور  مامان...  بابا،  تصادف... 
  ادم ی. چطور  وفایسر احمق ب پ  هیپسر احمقم.    هیفراموششون کردم؟ من  

ن اون  ستن؟ی رفت، که  نبود  با  اومد؛  دلم  به    ی ها شادچطور  مات  کنم؟ 
اما    گفت،یم  یز ی. چ کردمینگاه م  خوردیتکون م  شی هاکه لب  یردادیت

تازه مصدمیشن ینم وا  ادمیکه سرم امده بود    یبتی .  انقدر    یآمد.  چطور 
نگاه کردم. نگران بود؟    ردادیت   اه یس  یهاو سنگدل شدم؟ به چشم   وفا یب

ب  هی  ؟ینگران ک  فراموششون    معرفت؟یپسر  مگر چند وقت گذشته، که 
از ت  یل یکردم؟ با س که مدام صدام    دم،یخوردم صداش رو شن  ردادیکه 

 :دم. آروم لب ز کردیم

 ! چطور فراموششون کردم؟ ردادیت -

 .کرد  تم یهدا  یارخورناه   ز یم  یبه سمت صندل  آرام

نکرد - فراموششون  من!  داداش  دار  ؛یماهداد  .  یکن یم  یزندگ  یفقط 
به   قلبت  تو    ستین   ی. به خدا خاله هم راضیهست  ادشونیمطمئنًا ته 

 .. مطمئن باشیعذاب بکش 

. آرام  دانم یآورده بود؛ نم  میبرا   یدستش نگاه کردم. ک   یآب تو  وان ی ل  به
از من راحت    الشی که خ  ردادی. تنوشم یم   یی ا و جرعه  رم یگ یاز دستش م 

 :کنم ی. ارام زمزمه م شودیبلند م شود؛یم

 .شارژر تو اتاق خوابه -

 من؟  ی به گوش  یداد یری بابا! تو چه گ یا -

 :دمیرا در هم کش م ی هااخم 
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 .خاموش باشه تیکارت دارم گوش   یوقت  ادیچون بدم م -

ن چند ساعت خاموش کردم، که  شارژشم فول فوله! او   ست؛یخاموش ن  -
 .زنگ بزنه  شندهی زن داداش به همسر آ 

امده  توجهیب از حدقه در  راه پذ به چشمان  پ   ییرایام  در  گرفت.   شیرا 
هوش داشت    نی . واقعًا با ا شدیم  س یپل  دیکم لبم به لبخند بازشد. باکم 
و آرام    ی قیرف  ن یداشتن همچ   یبرا  بالمی! چقدر به خودم مشدی م  فیح

 :کنم یزمزمه م

 !یباش  شه یکاش هم  -

*** 

 .منم با خودت ببر ف یک -

 !ستمای نوکرت ن ردادیت -

 :همان لقمه در دهانش گفت با

 کنم؟ یدارم غذا کوفت م ی نیب ینم -

 :دمی و با حرص غر  آرام

 !کوفت کن -

شوم؛ ساک کنار در را بلند کردم و    شی از سو  یمنتظر جواب   کهنیا  بدون 
  نیساک سنگ  نی حال ا  چ؛یبه راه افتادم. چمدان خودم ه   رونیبه سمت ب

. واقعًا معلوم نبود چه در آن گذاشته  کردمیمن حمل م   دیهم با  ردادیت
و صندوق عقبش    ستادمیا   نیشده بود. کنار ماش   ن یسنگ  گونهنیبود، که ا

  ی را داشتم، که لحظه  نی چقدر استرس ا  باز کردم. امروز روز موعد بود.  ار 
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هنوز هم استرسش در وجودم    ی عنی را بدهد.    امدنشان یآخر تابان خبر ن 
 .هست

 !سالم -

شن   یسالم   با و    دمیکه  تابان  برگشتم.  صدا  سمت  به    کی به  دختر که 
 .همان دوستش باشد؛ بود   ادیاحتمال ز

 ن؟ یسالم تابان خانم! خوب -

 :سمت دختر کنارش برگشتم  به

 .نمتون یبیخوشحالم م  ن؟یشما چطور -

تابان باز روحم را نوازش کرد. به    نی دلنش  یصدا  بار نی گفتن و ا   یممنون
 :اشاره کرد و گفت شی دختر کنار

 .دوست بنده تا؛یب -

 :ادامه داد تاس؛یبودم اسمش ب  دهیکه حاال فهم  یبه دختر رو 

که تو موسسه    ردادیهستند. دوست آقا ت  ن یماهداد مت  یآقا  شون یا   تایب -
 .کنم یکار م  ششونیپ

دوختم. برعکس تابان    تای چشمم را از تابان گرفتم و به ب  تای بختم بخوش  با
در چشمانم    یخجالت  چیبدون ه   تای بود؛ ب   ر یو سربه ز   ی خجالت  ی لیکه خ 

دختر  بود.  زده  موها  یزل  در    شیشانیپ   شیچتر   یکه  و  بود  را گرفته 
داشت. انگار که تضاد خود    ی. صورت بانمک زدیموج م  طنت یچشمانش ش

  ن ییدست برداشت و پا  شییاز آن صبحانه کذا  ردادی. باالخره ت بودتابان  
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و به    م یشد  ردادیآمده بود. بعد از آشنا شدن با هم باالخره سوار اتومبيل ت
 .م یراه افتاد

ا  قرار  ماش  ن یبر  با  خواستم.    ی عنی   م؛ یا یب  ردادیت   ن یبود، که  او  از  من 
شا  یطورنیا بود...  مسافرت کذا  دیبهتر  به    ییاون  .  آمدیم  ادمیکمتر 

  ر یدادم و ز  هیتک  یسرم را به صندل  بار نیکنم و ا   یکردم فکرم را خال  یسع
زدن   ف مشغول حر   تا یبه تابان نگاه کردم. با ب  ن یبغل ماش نه یاز آ  ی چشم

لب خوانان ماهر هم    ی که حت  یجور  دادیرا تکان م   شیها بود. آرام لب
م  توانستنینم چه  بدیگو یبفهمن  به  نگاهم  به    تای.  توجه  بدون  افتاد. 

  کندیجلو نگاه م   نه یتابان نگاهش به جلو بود؛ انگار که به آ   ی هاصحبت
حرف  کهنی ا   یبرا  یگاهو گه به  حواسش  دهد  است    یهانشان  تابان 

ام گرفته بود. مشخص بود  . خندهدهد یتکان م  دییسرش را به نشانه تا
هم    ردادینگاه کردم. بله! ت   ردادی. به تندیب یرا م  ردادی جلو دارد ت  نهیاز آ 
. نتوانستم خودم را کنترل کنم و رو به  کردیهمان کار را داشت م  قاً یدق
 :گفتم   ردادیت

سالم    ییجا  هیفعاًل تا    ؛یکن یه م... حاال بعدًا نگایبه کشتنمون ند  ردادیت -
 .برسونمون

شده    ام کهیکه متوجه ت   ردادیهم جمع ما شده بود . ت  تا یتابان و ب   حواس 
 :بهم انداخت و آرام گفت  ینگاه یچشم  ر ی بود ز

 .درشتش رو برات کنار گذاشتم  هیباشه   ادتیباشه!   -

  بار نیدادم و ا هی تک   ینگفتم. سرم را به صندل ی زیو چ  دمیخند  درجوابش
عطرش فضا را گرفته بود.    ی. بودمیکش  یق یچشمانم را بستم. نفس عم
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ا    ن یو من تمام عمرم را در هم  شدیاستوپ م   جانیلحظه هم  نیکاش 
 !کردمیم ی لحظه سپر

 .م ی استراحت کن کم ی ن ییپا  نیبر -

اول خانم   یکم تا  وق  اده ی ها پصبر کردم،  ب  دم،ید  یتشوند.    حرکت یکه 
گذاشته بود    تایب   ی شانه  ی هستند به طرفشان برگشتم. تابان سرش را رو 

شد. کاش    م ی حسود  تای به ب  یفقط کم   یو به خواب رفته بود. در دل کم
 .کردم  شانی ام شدم و آرام صداتفکر عاشقانه  الی خیمن بودم! ب  تایب  یجا

 تابان خانم؟ تابان خانم؟  -

 :را در هم کرد و آرام زمزمه کرد شیها اخم  ی کم

 .بخوابم  خوامیت رو ندارم. گفتم، که باشه. برو؛ محامد اصاًل حوصله -

  می هاکه بود؟ اخم   گر ی گذاشت. حامد؟ حامد د  تایشانه ب  یباز سرش را رو   و 
خودش    ست؛یچ  هی قض  د یکه فهم  ردادیخود به خود در هم رفته بود. ت 

 .دست به کار شد

 خانم؟ الو؟  تای خانم؟ ب تا یب -

نخوردند.    یی ا ذره  کدام چیبود، که ه   ن یخوابشان سنگ  یل یخ  انگار  تکان 
 :ادامه داد ردادیت

 !خرس با تواما یدختره ی! هوتا یب -

 :را سمت من کرد و گفت  شیانگار نه انگار! رو اما

 .فکر کنم مردن -
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 !خدانکنه احمق -

 .خب حاال جو نده -

داد و   هیتک  شی به صندل شوند؛ینم  دار یب دیکه د  ردادیرا ندادم. ت  جوابش
 :دوباره رو به من گفت

  ن یا  م؛ی ما تا دار  ی... انگار همهتایها! بداره  یدختره چه اسم مزخرف  نیا -
 !ستنخوردهتا 

بلند شد.    یدختر  غی ج  ی بشنوند، که ناگهان صدا  دیشا  س؛یه   می بگو  آمدم
که حاال    تای بود و به ب  ده یاز خواب پر   جی. تابان گ م ی با ترس به عقب برگشت 

 .کردینگاه م  آمد؛یم  رونی دود ب شی هاانگار از گوش

  یلی اسم خودت خ  یاورانگوتان؟ فکر کرد  یکن یاسم من رو مسخره م -
 . ...که  ی ریت  ردادیخوبه؟ ت

 :دیکش  غی را خورد و دوباره ج حرفش

 .یخودت گور خودت رو کند ر ی ت یزاده یآقا -

ت   به ت  د،یپر   ردادیسمت  ماش  کی با    ردادیکه  در  و    نی جهش  باز کرد  را 
آرام    ردیمشت و لگد نگ   ر یرا ز  ردادی که انگار تا ت   تایکرد. ب  دنیشروع به دو 

  دن یشروع به دو  ردادیاز کرد و به دنبال ت در سمت عقب را ب  شودینم
هم    تای بود. خب راستش از ب  دیبع  ردادیمگر بچه بودن؟ از ت  هانیکرد. ا

به تابان    یشدم و نگاه   الیخ یاما... . ب  خورد،یبهش م  طانیبود. ش  د یبع
  ر یانداختم. چشمانش که در اثر خواب پف کرده بود درشت شده بود و مس 

  ی مبهوتش نتوانستم جلو  یچهره  دن ی. با د کردیرا دنبال م  ردادیو ت   تا یب
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گرفت و    رفم آرام کردم. آرام سرش را به ط  ییا . تک خندهرمیخودم را بگ 
 :اش گفت با همان چشمان درشت شده

 شد؟  یچ -

باال انداختم و    ییا بود. شانه  یدنیواقعًا د  اش افهی. قدمیندتر خندبل   بار نیا
 :گفتم 

 .! دعواشون شدی چی ه -

 :گفتم   یشیدهانم را قورت دادم و با حالت نما  آب

 !خطرناکنا یل یخانم خ تا یب -

 :کرد. آرام گفت  ییاخنده

 االن کجا رفتن؟  -

 :که از آن گذشته بودند نگاه کردم و گفتم   یراه به

 .یکش   سی و گ  سی گ  رفتن -

  ی گرفتم کم  م ی. تصمکردیو رو م   ر یکه دلم را ز   ییها . از آن خندهدیخند  باز 
 .ردیآرام بگ  ی با او حرف بزنم، بلکه قلبم کم

 ن؟یکن یم  ی تابان خانوم شما تهران زندگ -

 .اسوجینه!   -

 . ...خانوادتو ی عنی   ن؟ییتنها  جانیا -

 :گفت  عی سر م؛ی حرفم را بگو  ینداد ادامه اجازه 
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 .آره! تنهام -

  ی! آهان آرام یکرد   یفضول   یلیتمامش کن؛ خ  گر یبسه د  یعنی  نیا  خب
  ی را روشن کردم. با کم   نیدادم. ضبط ماش   ه یتک  یزمزمه کردم و به صندل

کردم و    ادیز   یرا کم  شیکردم. صدا   دایجلو عقب آهنگ مورد نظرم را پ 
ا  م ی هاچشم  ب  یصدا  نی را بستم. حال  بود، که سکوت  را    نمانی خواننده 

 شکست یم

 .هات آرامشه... رنگ صدات نوازشهتو خنده "

 من و عشق   نیماست که... ب نی ب یچ

  چ یمن و تو ه  نی رخ بده بازم ب  ی... هر اتفاقستی ن  ییاآهم فاصله  هی  قد
 و مرزه  حد یب یی با یاز ز ی فیتو تعر  ی... چشماستین  ییاگله

 " .نهی نگاه من جز تو رو بب  دهیتو فرصت نم  ییبا یز

بکنم، که    شودیم   یعن ی را  تالشم  تمام  بشود؟ حاضرم  تابان هم عاشقم 
 !اما عاشقم باشد رد، یفقط نگاهش را سهم من کند. کاش جانم را بگ 

 ی باشم؛ هر جا که باش  ییهر جا "

 " ...نهیحالم هم  شم؛ی نم عوض 

  شیها دگذر باشد. به چشم حس زو   کی  تواندیحس نم  نیشدم. ا   عاشق
چشم  چرا    شی مشک  یها فکر کردم.  ببارند.  منتظرند  لحظه  هر  انگار  که 

پا خطا کنم و هر آنچه که در دلم    آمد؟ینم  ردادیت از  ممکن بود دست 
 .م یبگو  شی است را برا

 رحمه یب  یلیخ  ایکه دن  دونم،یم "
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 زخمه  یوونهی قلب هر د رو 

 !با ما نبود ییترس جدا   کاشیا

 ...فهمهیکه عاشقه م  یما را اون  حال

 " یلیزند وک   یعل  رحمیب یایدن

از عشق؟ اگر قبول نکرد چه؟ آن موقع    م؟ی چه قرار بود به او بگو  یراست   به
بغل نگاهش کردم.    نهی . از آ نمشیبب   دهدیاجازه نم  م یی ا لحظه ی برا ی حت

رو  شی هاچشم  را که حاال  یرا  آهنگ  و  بود  اول پخش    هم گذاشته  از 
  ی . دوستم داشت؟ مطمئنًا نه! با باز شدن در فکرهاکردیزمزمه م   شد یم
  ی بر صندل   الیخینگاه کردم، که ب  یردادی سر و ته را کنار زدم و به ت  یب

بپرسم، که در سمت تابان باز شد    تایگرفت. دهانم را باز کردم، تا از ب   یجا
 .همراه با خودش آمد  تای ب یو صدا

 !دیببخش -

 :دلش پر باشد به طرفش برگشت و گفت یانگار که حساب  تابان 

 ؟یچت شد؟ باز آمپولت رو نزد هویتو   -

بود! تابان من؟ آره...    د یاز تابان من بع  طنت یش   ن یدرشت شد. ا  چشمانم
تابان سکوت کرد. نگاهم را به چشمان    تایب  یتابان من است! با برو بابا

 .دوختم  ردادیت طنتیاما پر ش  خسته،

 .ییا که زنده  نم،یب یم -

زد و    یشخندین   اورد؛یرا از پارک در ب   نیماش  کردیم  ی که سع   طور همان
 :گفت
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 !آره؛ خدا رحم کرد  -

 .بعد آرام زمزمه کرد و 

 .چموشه -

چ  دمیخند  آرام سرعت  یزی و  با  ت  ینگفتم.  به    ی برا  ردادیکه  رساندنمان 
رس  اصفهان  به  ساعته  پنج  بود  انتخاب کرده  خسته  م ی دیمقصد  انقدر   .

  کیو    میاصفهان نزد   ی هاابانیدر خ   دن یچرخ   ی برا  یکه اصاًل حرف   م،ی بود
  یبرا  ی کیهم    ی. دو تا اتاق درست رو به روم ی راست به طرف هتل رفت

سوخت،    خودم  ی برا  ی. دلم کم ردادیمن و ت  یبرا  یگر یو د  تابانو    تا یب
ام  دل و روده  شی شب با دست و پاها  دوارمیاست. ام   ردادی ت  م ی که هم اتاق
 !ردیرا نشانه نگ

است و خود را    ده یزودتر از من جنب  ردادیکه ت  داد،یآب نشان م   یصدا
رو  و  باز کردم  را  لباسم  دکمه  چند  رسانده.  حمام  دراز    یداخل  تخت 

چشمانم    یاه یراه بودم، که س   ی. چشمانم را بستم و انقدر خستهدمیکش
روحم را    یادختر بچه  یها نبودم. خندهانسان  یایدر دن  گر ی را گرفت و د

  شی طال  یو آن موها دیدو ی. مکردمی. با چشم دنبالش مکردیم زشنوا
باد تکان م  انگار که متوجهخوردیدر  ام  . لبخند زدم و به طرفش رفتم. 

که خود را با خنده در آغوشم    د،ی نکش   ی. طول دیباشد به طرفم دو شده  
 .زانو زدم و سرش را بلند کردم شیانداخت. جلو

ز  شیعسل   چشمان لبخند شی بای به شدت  بود.  و    ی کرده  به روش زدم 
 :گفتم 

 کوچولو؟   هیاسمت چ  -
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دلنش  اخم  هم  اخمش  رو   نیکرد.  از  باشدت  را  دستم  ناگهان    یبود. 
نگاهش را گرفتم،    ر ینگاه کرد. مس  یکنار زد و با ترس به طرف  شیها شانه

 :زد ادی و فر  دیکش   یبلند غ یکه وحشتناک ج 

 !مراقبش باش -

م   ادیفر  یصدا اکو  سرم  در  بچه  نم  شدیدختر  که  انگار    خواست یو 
ها  انسان  یای. با وحشت چشمانم را باز کردم و به دنردیآرام بگ   ییالحظه

 :شده بود از عرق. با خودم تکرار کردم س یبرگشتم. تنم خ 

 .ترسناک بود  یخواب، ول  هی خواب بود. فقط   -

  ی چشمانم نقش بست؛ نگاه نگرانش. پوف  یمعصوم دختر بچه جلو  نگاه 
سع  دمیکش چ   یو  همه  نم  ز یکردم  اصاًل  فراموش کنم.  به    م خواست یرا 

نداشت.    ی زده بود فکر کنم. اصاًل معن   ادیکه دختر بچه در گوشم فر  یزیچ
 .م ی ا یدر ب  هودهی ب   الیتر بتوانم از فکر و خ شد، تا راحت  ی کمک  ردادی ت  یصدا

 !دهی! گمشو برو حموم؛ تنت بو سگ مرده م یشد  دار یچه عجب ب  -

ز  با بالش  به حم  ر ی خنده  را  را به سمتش پرتاب کردم و خودم  ام  سرم 
  شیکه موها   نی که از ا  دم،یشنیرا م  ردادیغر زدن ت  یرساندم. هنوز صدا 

آمدم و    رون یکه گرفتم ب  ی. با دوش سرسردینال یرا خراب کرده بودم؛ م
د  ع یسر به  را  دوختم...    ی میقد  ی که ساعت  وار ی نگاهم  بود؛  نصب  روش 

  ع یتخت خوابش برده بود نگاه کردم. سر   یکه رو   ردادی. به تبشش غرو
سشوار   ی که صدا  ردادیرا سشوار کردم. ت  م ی و موها دمیرا پوش میها لباس

.  کردیتخت خواب آلود نشسته بود و مرا نگاه م  یکرده بود رو   تشیاذ
 :زبان باز کردم
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 .م ی بخور یزیچ   هی رون یب  م ی پاشو آماده شو؛ شام بر -

 .خا -

 !زهرمار -

رفت.    یبهداشت  سیبلند شد و به سمت سرو   شیفم از جابه حر   توجهیب
به    یق یرف  نیداشتن چن  یبار هزارم برا  یش کردم و برابا نگاهم بدرقه

 .خودم مغرور شدم

 بهشون؟ یزنگ زد -

  کیرا   شی داشت موها  یکه سع  ردادیبه ت   یاز کار برداشتم و نگاه   دست
 .کردم  زد؛یطرف صورتش بر 

 ا؟ یبه ک -

ب  د یاز کار کش   دست با حرص    حوصلهیو  و  دوخت  من  به  را  نگاهش 
 :گفت

خب    م؟ی شام کوفت کن  م ی بر  ی االن قراره با ک  ؟یزن یم  جیماهداد چرا گ  -
 !گهیزنگ بزن به زن داداش د

 :را از من گرفت و آرام زمزمه کرد شی رو  دوباره

 !منگ یپسره -

  ی کرد. گوش  همراهم اشاره  یبه گوش   توجهینگاهش کردم، که ب  چپچپ
اگر اسم    دانمیشده مکث کردم. دلربا! نم  و ی س  یشماره یرا برداشتم و رو 

. مطمئنًا که  دهدینشان م   یچه واکنش   ندیبب   میاش را در گوش شده  ویس
  یبرا  یکه به تند  مارمیبه ذهن ب   توجهی. بدادینشان نم   یواکنش خوب 
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از    گر ی نوجوانانه شروع به کار کرده بود؛ شماره را گرفتم. د  یهایباف  الیخ
و آرام تابان گوشم را    نیدلنشن   یشده بودم، که صدا   دیجواب دادن ناام 

نوجوانه هجده ساله گم کرده بودم.    کی  نیرا ع   می نوازش کرد. دست و پا
آن صدا پا به فرار گذاشته بودند. تابان که انگار    دنیکلمات به کل با شن 

 :ها بود، که منتظر بماند؛ گفتحرف  نیاز ا  تر حوصلهیب

 ن؟ یداشت ی کار  ن؟یمت یآقا -

بود نگاه کردم. دستش را    ستادهیا  میکه منتظر جلو   ردادیحرفش به ت  با
بر سرت باال آورد و سر   یبه نشانه   از دستم گرفت.    ی گوش  ع یخاک  را 

که داده بودم را جمع کند؛ در    یسوت  کردیم  ی که سع  ردادیبه ت  توجهیب
  شودینم  گونهنی سرم آمده بود؟ ا   یی ذهنم خودم را لعنت کردم. چه بال 

حرف  دیبا با  ماهداد که  همان  ماهداد؛  همان  در    شی ها بشوم  را  همه 
ضعف من مقابل تابان    نی آخر  یکه نه، ول  نیاول  نی. اگرفتیمشتش م

چشمانم دست    ی جلو  ردادی. با حرکت دست ت دهمیبود. به خود قول م 
  کردیبا خنده نگاهم م  بار نیکه ا  ردادی. به ت دمیاز قول و قرار با خود کش

 .اخم کردم

 !ایدادا بد عاشق شد  -

 :با خنده ادامه داد و 

 !واریبه د  یزل زده بود جایافل ن یمثل ا -

را محکم به    میپا   شی اافسانه  یهایها و شوخدادن به خنده  ان یپا   یبرا
 .دمیکوب  شی پا

 گفت؟   یالل شو فعاًل. بگو چ -
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 .! گفت باشه قطع کردی چی ه -

 !هاکنهیتلفن رو قطع م  یتو بدون خداحافظ نی هم ع   نیا  ردادیت -

 :و گفت دیتخت دراز کش  یرو  الیخیب  ردادیت

 .کنهیکار رو م  نینوچ! هر وقت حوصله نداره ا -

 .شتاب به طرفش برگشتم  با

 چرا حوصله نداشت؟  ؟یچ -

 .رمی میم  یدونم پسر؟! پاشو پاشو حاضر شو؛ دارم از گشنگ  یچه م  -

 :حرص زمزمه کردم با

 . ...کارد بخوره به -

 :دیپرس یو جد دیحرفم پر انیم  عیسر

 به؟ -

 :کردم و گفتم   نگاهش

 !به من -

 :زد  یکرد و بلند سوت  ییاخنده

 !ابهت ی مرس -

فکر    ن یزدم و بلند شدم. به ا  یت لگداز تخ  زانشیاو   یحرص به پاها  با
نه    شی خوب بسازم. چرا  یخاطره  کیتابان    ی برا  دیکردم، که امشب با 

 !دانستم یمهم بود؛ نه م 
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*** 

بار هزارم    یوار در گوشش برابردم و زمزمه  ردادیت  ک یرا آرام نزد   سرم
 :تکرار کردم

 .کنهیم  ی... همش با غذاش بازنیاومده؟ بب  شی براش پ  ینکنه مشکل -

غره  ردادیت چشم  م حواله  یی اکالفه  را  حرصش  کرد.  از    توانستمیام 
  دمیکه گرفت فهم  یحس کنم. با نفس د؛یساب یهم م  یکه رو  ییها دندان

 .بلند شد  تایب  یکه صدا  د،یبگو یزیچ خواهد یم

  یریم ی. م گهید  م ی کنیم  شیکار  هی گفتم    ؟یتابان! چته غمبرک زد یوا -
 !ینخور  یچی ه

 :تکرار کرد شتر یکرد و با حرص ب  اخم 

 !گهیکوفت کن د -

روزها تمام ذهنم را شش دانگ به    نی گرفتم، که ا  یرا به سمت تابان  سرم
آب دهانش را فرو    ی بود و به سخت  ن ییاست. سرش پانام خودش زده  

توانابردیم شد.  تمام  تحملم  بود.  بغض کرده  نداشتم.    یی.  صبر کردن 
 :گفتم  رم؛یکه نگاهم را از او بگ بدون آن

 .می ماهم کمک کن  م یبتون  دیشا  ن یاومده؛ بگ شی پ  یمشکل  -

حتما هم نه؛    ی... حت م ی توانیکه نه؛ حتمًا م   دیدر دل اضافه کردم شا  و 
  ی و برا  دیرا د  یم و اشک آن چشمان معصو  شودی! اصاًل مگر م م ی بتوان  دیبا

  یی . هر کس بتواند؛ از توانا شودینزد؟ نم  یآرام کردنشان دست به هر کار
  تا ی به ب  رسخارج بود. تابان سرش را باال آورده بود و با ت  نیماهداد مت 
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نگفتن    یالتماس را برا  توانستم یم  ی. در چشمانش به راحت ستینگر یم
چنگالش را    یبه آن نگاه معصوم و خواستن  توجهیب  تای اما ب  نم، یرازش بب 

 :به حرف آمد  ردادیت  بار نیدر ظرف ساالد کرد و بعد در دهانش گذاشت. ا

 !نینگفت -

مانده بود    ره یخ  تا ی به تابان که هنوز هم با التماس به ب  ینگاه   م ی ن  تا یب
 :دوخت ردادیکرد و نگاهش را به چشمان ت

 .م یکن یخودمون حلش م  -

 :بار نگاهش را به من دوخت ن یرا باال انداخت و ا  شیابرو

 !ممنون -

پوف  ردادیت ز دیکش  یکالفه  را  سرم  غذا  ر ی.  با  و  کردم.    یباز  م ی انداختم 
ا  نبود  قرار  د  گونه نیامشب  بود؟  قرار  خوردن    ی لیم   گر ی شود.  غذا  به 

حس به سراغم آمد.    نیا   دمیاز اول که حال و روز تابان را د  یعنینداشتم؛  
کردم.    یاصفهان نگاه  خیرستوران گل    کیرمانت  ردادی به قول ت  یبه فضا

به فضا روشن  یهاشمع ز   دهیبخش   ی بزرگ و کوچک که  واقعًا    با یبودند 
از چوب بود.    خوردیکه به چشم م  یگرید  ز یها هر چجز شمعبودند. به

از برق    شدیاول ورودمان م   یرا در برهه    ن یتابان خوشش آمده بود. ا
بود...    یکاف   نی. هم دیو لبخند کم جانش فهم   اهشیچشمان س   یناگهان 

و رو کرد. به تابان    ر ی دلم را ز  شی لبخند کوچک و خواستن   اننبود؟ هم
را بخورد.    شی از غذا  ی با زور هم شده کم  ی داشت حت  ینگاه کردم. سع 

حس    نیکرده بود؟ ا  تابیکالفه و ب  گونهنیچه در دلش بود، که او را ا 
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  شدی تر مکرده بود و حال لحظه به لحظه بزرگ و بزرگ  شهیکه در من ر
 .دخترک گنگ نیراز ا  دنیفهم  یبرا کردیم ترم مرا مصمم 

 .منه ی! اون نوشابهی ه -

به   توجه یکه ب   ردادیباعث شد فکر کردن را کنار بگذارم و به ت  تا یب  یصدا
 .را در دهاش برده بود؛ نگاه کنم  ین  تایحرف ب

 . ...یپسره  یمگه کر  یهو -

 :دیحرفش پر  انیبار تابان کالفه م نیا

 .خدا ساکت یمنو بخور؛ فقط محض رضا ینوشابه ای! ب تا یب  یوا -

 .بپرد شی که باعث شد نوشابه در گلو   دم،یکوب   ردادیبر سر ت  محکم 

 ؟ یبچه شد -

 :کند؛ گفتسرفه ن گر ید کردیم  ی که سع  طور همان

 !یکردینفسم رو قطع م ی داداش! داشت -

 :که گفت  دم،یرا شن تای آرام ب یزمزمه

 .ملت نفس راحت بکشن ه ینفست قطع بشه  یا -

 !یگفت  یچ  دمی: شن ردادیت

  یی الحظه  یدر وجودم انداخت. برا  یکه تابان زمزمه کرد لرز بد  یخدانکند
مدت کم تمام وجودم شده    نیام که در اکه نکند معشوقه  نیاز ا   دمیترس

سخت بود.    م یتصورش هم برا  یباشد؟ حت  قم یرف  یاست عاشق و دلبسته
 :کرد و گفت  یبه حال و روزم مانند کودکان تخس دهن کج  توجه یب  تا یب
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 .یگفتم، که بشنو -

*** 

رس  یطوالن  ر یمس   کیاز    بعد به هتل  فضا م ید یباالخره    میبرا   ن یماش  ی. 
وقت  ن یسنگ بود؛ مخصوصًا  ت یشده  اشتباه  به  تابان  اسم    ردادی که  به  را 

 :گفت  یوقت شودیاکو م  م ی هادر گوش شی حامد صدا کرد. هنوز صدا

 .کن  ادیضبط رو ز   یحامد صدا -

رفتن به اتاق خود راه را    ی گفتم و برا  یآرام   ر یشب بخ   هیبه بق  توجهیب
 :که آرام گفت  دم،یرا شن تا یب  یگرفتم و لحظه اخر صدا  شیپ

 عاشق شده؟  -

.  گذردیبودند، که در دلم چه م  دهیبلکه همه فهم  تای گمانم نه تنها ب   به
به رخت    یرا در آوردم و ک   م ی هالباس  یوارد اتاق شدم. ک   یک  دمینفهم

فضا تمام  مه  فکر چشمانم گرم شد.  با چقدر  و  رفتم  را    یخواب  جنگل 
زوزه گرگ دلهره را در    ی. صداداشتم یانده بود. آرام آرام قدم بر م پوش
. آرام  دیاز سمت چپ شن  ییاناله  ی . لرز کرده بودم. صداانداختیم  دلم 

تابان که    دنی. با دشدی تر م. مه کم و کم داشتم یبه سمت صدا قدم بر م
خم    م ی شده بود؛ زانوها  ختهیبزرگ به دار آو  یبر درخت   رحمانه یآن طور ب 

را    شی ابود. توان  جهی نتیزدن ب  ادیفر   یافتادم. تالشم برا  نیشد و به زم
که به    یل ی، که ناگهان با سنمانده  م ی برا   ینفس   گر ینداشتم؛ حس کردم د

  ردادیصورت ت   دم یکه د  یزیچ   نیصورتم خورد چشمانم را باز کردم. اول 
. هنوز در شوک  گفتیم   یزیچ  یدرست مماس صورتم بود، که با نگران 

  توجهی. ب ستی مانده بودم. تابان! تابان من مطمئنم، که حالش خوب ن 
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ه  ردادیت  یهاحرف  هب نم   کدامشچیکه  به    دمیفهمیرا  و  زدم  کنارش 
  د،یطول نکش  ادیدرنگ در زدم. ز  یی ارو رفتم. بدون ذرهسمت اتاق روبه

ب ا  یبا چشمان   تای که  باز کرد.  را  در  قر   نیقرمز  براچشمان    یمز مطمئنًا 
 .شد شتر ی کرده بود؟ دلهره ام ب  ه ی! گرست ی خواب ن

 خانم حالتون خوبه؟ تابان خانم کجان؟ حالشون خوبه؟  تا یب -

 .دنیبار یبود برا  یکرده بود. منتظر تلنگر  بغض

گرفتم و به داخل دوختم. تابان    تا یرا باز کرد و کنار رفت. چشم از ب  در 
وارد    دهی. ترسکردیرا زمزمه م  یزی تخت افتاده بود و چ  یبر رو   حالیب

 .که تب دارد  داد،ینشان م شی شانی پ  یرو   سیاتاق شدم. دستمال خ

 شده؟ یچ -

 :هق جوابم را دادبا هق  تایب

 . ...کننی. دارن نابودش م شهی داره نابود م -

*** 

خشک شده    یاچهیبودم و از باال به در  ستادهی و سه پل ا  یپل س   یرو   بر 
آن شب کذا ستم ینگر یم از  روز  دو  بود؛    یی...  بد شده  حالش  تابان  که 
که    ردادی و ت  تای . بم یآمده بود   جانی به ا  ردادی ت  شنهادی. امروز به پ گذردیم

  هشهمرا   ردادی ت  شهیکه مثل هم   یی ها ینشسته بودند. خوراک   ییا گوشه
آن دو. به حالشان غبطه خوردم. جدا از    یبود؛ شده بود اسباب سرگرم

انداختم. در خود مچاله شده    ی. به تابان نگاهدنیخندیجهان م   یغوغا
نظر گرفته   ر ی ز نشی در حال رفت و آمد را با چشمان مشک ی هابود و آدم



  

 
99

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

خوشحال که    یها طور آدمام شد. همانرفتم. متوجه  کشی نزد  ی بود. کم
  کردیرا با چشمانش بدرقه م  گرفتنیو عکس م   دنی خندیپل م  ی رو   بر 

 :وار گفتزمزمه

 متنفرم؟   ایاز ک شتر یب  یدونیم -

با گنگ صحبت کردن چند شب    خواستیصحبتش با من بود. باز م  یرو 
 : مانند خودش جواب دادم رد؟یخواب را از من بگ

 ا؟ ینه! ک  -

 :بار در چشمانم زل زد و گفت  نیاول  یرا سمت من کرد. برا  شی رو   بار نیا

 .خودشون اعتقاد ندارن گن؛یکه م   یزی که به چ  ییکسا  -

تابان دوباره به    یآزاد شد. صدا  م ی را از من گرفت. راه نفس برا  نگاهش
 :دیگوش رس

  یهمه چ   دمی... مامانم بهم زنگ زد و گفت برگرد؛ قول مشیدو شب پ -
  ست یقرار ن  وقتچیه   میدونست یمن هم خودش م  درست بشه، اما هم 

 .ها بشهگذشته  ینفر قربان  ه یکه   یدرست بشه. حداقل نه تا وقت

در رفت و آمد بود؛ پس توانسته بودم اعتمادش را    یخنک   یدلم نسم   ته
.  گفتی، اما باز هم گنگ سخن م درد و دل کند  م ی برا  یجلب کنم، تا کم
 .آوردمینمسر در   یزیچ  شیها هنوز هم از حرف

  ی بود؛ انگار که مابق  دهیفایادامه دهد ب  شی هاآن که به حرف  ی برا  سکوتم
 :شکستن سکوت گفتم  ی. براکردیرا در دلش با خود مرور م  شی هاحرف
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خنوشته - خوندم.  ساخته  یل یهاتونو  د  یقشنگن!  خودتن    گه؛یذهن 
 درسته؟ 

بگو  یی الحظه  یبرا  و  خواستم، که  خدا  نوشتهیآر  د یاز  همه  فقط  !  ها 
بگو نمشانیچیم  گر ی د  کیهستند، که کنار    یکلمات ه   د،ی.    ی ماه   چیکه 

  ی ها فقط براندارد و اصاًل آن نوشته  یی ا که معشوقه  د، یوجود ندارد. بگو 
روزها به شدت با من    نیانگار که خدا هم ا   یمنبع درآمد هستند، ول   کی

 :دلج برداشته بو ر س

 .بود ینوشتم واقع   ینه! هر چ -

بود، تا اوار شوم درون خود.    یبود. کاف  ی من کاف  ی رانیو  ی جمله برا  نی هم
خود    م ی هارا. اخم   گر یو او کس د  یرا بخواه   یسخت است عاشقانه کس

 :به خود در هم رفت

 خواد؟یکه تو رو نم  ،ی کنیفکر م ی چرا به کس -

اخم   سرش هم  او  گرفت  سمتم  به  شتاب  با  بود.    شی ها را  هم  در 
را    یها ابرو   ی... چطور متوجه نشده بودم، که کم شی ابروها پر پشتش 

حت  ز ی تم است؟  چشم  یکرده  خط  آن  به  هم  را    یامروز  چشمانش  که 
هم دقت نکردم. انقدر رفتارش مرا غرق خودش    دادیتر نشان م درشت

تابان مرا به خود    ی کرده بودم. صدا  وشکرده بود، که ظاهرش را فرام
 :اورد

 گفته اون من رو دوست نداره؟   یک -
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  گونه نیکه ا  کرد،یم   ی احساس راحت  یاز قبل کم   ایبود    اشیاعصاب یب  از 
رفته بود، اما همچنان    لی از نظر خود تحل  م ی در چشمانم. صدا  ماندیم  رهیخ

 :محکم بود

 .یسی نویکه م  ییاز متنا  -

 :گاهم نگرفترا از ن  شی هاچشم 

 .دوستم داره -

انداخت، اما من انگار که دوست نداشتم بحث را تمام کنم.    نییرا پا   سرش
 :درون خود مچاله شده بود؛ گفتم  شتر ی به تابان که از قبل ب توجهیب

!  یدوتا پسر نبود  شیپ   جانی تابان. اگه دوستت داشت تو االن ا  نیبب -
بق با  داشت  دوستت  ستاره  هیاگه  خودت  قول  نمبه  .  گرفتیها گرم 

براش کاف  هیچرا؟ چون    یدونیم همه  اندازه  داشت، که  بود.    یستاره 
نم داشت  اگه  نداره؛  دوستت  اشک  ذاشتیتابان  بشن.    ی چشمات 

 .یبه خودت بلرز یجورنیا جانیتو ا  ذاشتینم

 :دیغازم پر   کیصد من    یهاحرف انیم

  کتشون ی برام د  جانیتو ا  ستی ن  یازیعشق رو از برم. ن یودم معن من خ -
نمیکن اجازه  بهت  داره.  فرق  اون  بزن  دمی .  حرف  بهش  اون  یراجع   ...

 .نی هم نه؛ی بیفقط... اون فقط من رو نم 

برا  شیاشک   چشمان ثان  کی  یکه  چ  هیصدم  درونم    یزینگاهم کرد  را 
  دم، یدرونم از کنارم گذشت. فقط فهم  یبه صدا  توجهیشکست. تابان ب 

 .درخواست کرد و رفت ردادی را از ت  ن یماش چیکه سوئ 
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عاشق  خراب از  خودم  چطور  اشک  ی کردم!  را  معشوقش  چشمان    یکه 
را کنارم حس کردم.    ی اما خود عمل نکردم؟ حضور کس  ، گفتم یم  کند؛ینم
  یبر رو   تایب  یدخترانه  یاست، اما صدا  ردادی حدس بزنم، که ت  توانستم یم

 :دیقرمز کش ی حدسم خط

 .به همش زده یجوراون یگفت چ   شهی م -

 :خودش ادامه داد دیرا که د  سکوتم 

 !رو نقطه ضعفش که پسر خوب ی دست گذاشت -

بود...    ده ی. فهمکردیخواهرانه نگاهم م   ینگاه کردم، که با لبخند  تای ب  به
 :دمیپرس ار یاختیبود عاشق دوستش شدم. ب  دهیفهم

 که انقدر دوسش داره؟   هیک -

 .براش بجنگ -

 .خوادیرو م  گه ی د یک یاما اون  -

باعث شد از    تای ب  یلبخند خواهرانه  دانم یجمله. نم  نی بود گفتن ا  سخت
  شیاو بود سفره دلم را برا   یجا  یگر ید  ی هر کس  ا ی  م ی بگو  شی مشکلم برا

 کردم؟ یباز م

 :دادم ادامه

 ه؟ یفقط بهم بگو ماهش ک -

 .ستی ن یکس  -

 .گنگ حرف نزن   گهیتو د تا یب -
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 .درخشهیکه تو آسمون م   یاون عاشق ماهه! خود ماه... ماه -

 :گرفته بود؟ انگار که حرفم را از چشمانم خوانده باشد؛ گفت  شی شوخ

 .. براش بجنگگم ی ماهداد راست م -

 .کردیم  مانیکه صدا  آمدیاز دور م  ردادیت  یصدا

 :کرد و گفت  دیلبخندش را تمد  تایب

 .که عاشقش شد  شد،یکه چ  گم،ی روز حتمًا بهت م هی -

ت  ن یماش  یی ا آزار دهنده  سکوت  بود.  فرا گرفته  رو   ردادی را  را    ی آرنجش 
. دستم را  راندیرا م  نیآمده گذاشته بود و با دقت ماش  نییپا  یشهیش

فکر    چی. ه دیایاز سکوت در ب   ی بردم، تا بلکه فضا کم  ن یسمت ضبط ماش 
کسل کننده شود.    گونه نیبود ا   م یرفع دلتنگ   یکه برا  ی مسافرت  ردمکینم

 .را شکاند  ن یزاده سکوت ماشحجت اشرف نیدلنش  یصدا

 ی کاش  یبرکه  نیا  یو من ماه ی تو ماه "

 ی کاش   یبرکه نیا ی من ماه  یماه  تو

 .یکه نباش   یزمان ست یبزرگ  اندوه 

 از نفس پاک تو و صبح نشابور  اه

 " ی تراش روزهیف یچشم تو و چشم تو و حجره از 

 

با ماه حتمًا  هستم؛  جا  هر  ماه  ماه...  باشد.    یسخن   دی...  هم  ماه  از 
 .دمیشن یرا م کردیم  یتابان که با خواننده همراه  ی هازمزمه
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 مخزن اسرار که هر بار  یبزن ا ی پلک "

 ی و الماس به آفاق بپاش  روزهیف

 به تو دستم نرسد ماه بلندم  هرگز 

 " ی چه نباش ی چه باش ست یبزرگ  اندوه 

 !هاتابان صدات خوبه -

مغزم سنگ  ردادیت  یصدا انقدر  اما  نکردم.    کرد،یم  ینیبود،  نگاهش  که 
 :که گفت   دم،یرا شن   تای ب یصدا

 .سپا خواننده هی  مونی آبج ؟یفکر کرد  یپس چ  -

 .جلو به تابان بود نه ینگاه کردم، اما او نگاهش از آ  ردادی ت به

 .ازدواج یمناسب برا  سیاوه! ک  -

  ن یا   یبار هزارم مرا از درون شکاند، ول   یتابان بود، که برا  ی در اخر صدا  و 
 .تر پرتاب کرد و قلبم هزاران تکه شدبار سنگش را محکم 

 .گفت  شهی نم  سی ک  گهیمن نامزد دارم؛ پس د -

از نگاه ت   یحرف  کسچیه که نگران حالم است. مهم    دم،یفهم  ردادینزد. 
هم  با  یکس   شهینبود.  ع  د یکه  باشد  نامزد  ستی ن  الشیخ  ن ینگرانت   .

. تابان  ست ی! نه نه! تابان من که اهل دروغ نگفت یدروغ م  د یداشت؟ شا
د  که  باشد،  داشته  نامزد  اگر  نم  گر ی من؟!  من  ا شودیتابان  تابان  و  . 

! تابان چه بر سرم آورده بود، که با هر حرفش  ی لعنت  ی... او... . اوشودیم
که دل    ،دمیرا د  تای بغل ب  نهی از آ   رساند؟یگونه از عرش به فرشم م  نیا

انداختم.    نییو سرم را پا دمیرا در هم کش  م یها . اخم کردینگران نگاهم م 
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  قل بود... حدا  یبود. کاف   دهیپل د  یبار بر رو   ک یبس بود. شکستنم را  
 .امروز یبرا

*** 

. زود گذشت...  می بر یاست، که در اصفهان به سر م  ی شب اخر  امشب
.  م ی در چادر بمان  جا نیشب را قرار است ا   تایبه اصرار ب  بار نیزود. ا  یلیخ

رد    ییکداممان توانا  چیرا درخواست کرد، که ه  نیانقدر با ذوق کودکانه ا
.  بودند  یدر حال خوردن خوراک  شهی مانند هم  تایو ب  ردادی . تمیآن را نداشت 

آن را از دستش    کردیم   ی سع  تایبود و ب   ردادیکه در دستان ت  یبه پفک 
 ردادی ... به چشمان براق تآمدیم  ردادی چقدر به ت  تاینگاه کردم. ب   ردیبگ
ها  از چشمانش خواند. چشم   شدیرا م   ن یماندم. عاشق شده بود. ا  ره یخ

چ م   ز ی همه  لو  ز  دهند،یرا  انقدر  تابان  چشمان    یوقت   ه بود، ک  با ی اما 
از    توانستم ینم  چیو ه   کردیبه کل حواسم را پرت م  کردم ینگاهشان م 

  د یشا  ا ینگاهش بخوانم. پس چطور تابان از چشمانم راز درونم را نخواند؟  
  انه یکه تابان ناش  تار یگ   یهاتار   ی. صداردیهم خواند و نخواست، که بپذ 

 .دیرسیبه گوش م زدیم  شان ی بر رو 

 ؟یعالقه دار   تار یبه گ -

 . سرش را تکان داد فقط

 ؟ یریبگ ادی  ی خوب چرا نرفت -

 :ماند  ره یرا باال آورد و در چشمانم خ  سرش

 .اجازه ندادن -
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 :دورتر از ما نشسته بود؛ گفت ی که کم  ردادیماندم. ت   ساکت

 . ...تاریدهن برامون بخون با گ هیتابان   ی آبج -

 :گفت  ردادیبه دست من داد. رو به ت تارایزد و گ یلبخند تابان 

 .ستم ی بلد ن -

 .ده یم  ادتی. ماهداد ینداره آبج   بیع -

 :رو به من ادامه داد و 

 .خونهیاصاًل ماهداد تو بزن؛ تابان م -

 :گفت  غی را به هم زد و با ج  شیدست پفک  تایب

 !اره یوا -

ماه. ماه؟    ن ی... عدیخندیکردم و به تابان نگاه کردم. او هم م  ییاخنده
تابان باعث شد از فکر خارج شوم و با    ینه! صدا  گر ینه! امشب را د  یوا

. تابان شروع به  دمیکش  تار ی گ  یهام ی س  ی متن اهنگ دستانم را رو   دن یشن
 :خواندن کرد

 کنمیدارم رد پاهام رو پاک م -

 ی بغض رو از سرت وا کن نیا  که

 م؛ منو درک کن از من کالفه من

 ی کن  دایپ  یبه من حس خوامینم

 برم یدارم از خودم م خودمم 
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 که عادت شده   ،ینی بب خوامینم

 خورم یم  نیو دائم زم ی ستین  تو

 :هم به من زل زده بود. ادامه دادنگاه کردم او   شی اشک یچشم ها به

 سکوت  نیا ینگاه کن به آوازه -

 ...تو رو حرف مردم کنم   خوامینم

 . ...تو

چشمانم بود را گرفت    خ ی. نگاهش که تا آن لحظه مدیامانش را بر   هق هق
 .بلند شد و دور شد  شیاز جا 

 .برو دنبالش -

لبخند زدم و به سمت تابان به راه افتادم. آن طرف    هی شب  یزیبود. چ  تا یب
گرفتم.    یپارک کنار جدول نشسته بود. آرام به سمتش رفتم و کنارش جا

 :کرده بود. آرام گفتم   تر یزرد و قرمز پارک صورتش را خواستن یهاچراغ

 .بتونم کمک کنم  د یشا ؟ یگیچرا نم  -

 .یتون ینم -

کمکش کنم؛    توانستم یاگر نم   یحت  گفتینگاهش کردم. اگر م   درمانده
 :. فکرم را به زبان آوردمشدی آرام که م

 .یش یآروم که م  -

  یبر لبانم نشست. باالخره راض  یسرش را تکان داد. لبخند محو  مظلومانه
 .شد
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 .نگاهش کردم منتظر 

 . .... تو شهر... تو شهرکردمیم   یچهار نفره زندگ  یخانواده هیتو   -

  رونیر نگاهش کردم، که نفسش را آهسته بچشمانم نگاه کرد. منتظ  به
 :داد و گفت

 .کردستان -

اما من    کنم؟یمن اشتباه م   ای   اسوج؛ینگاهش کردم. قبال گفته بود    مات 
 .اسوجی است، که گفته بود  ادم یخوب 

ام ی بود  یخوب  یخانواده - با  برادرم  غ  شی ب  کهنی .  اما    یرتیاز حد  بود، 
بود،    بیآروم و به دور از فراز و نش   ی لیخ  مونی مهربون بود. زندگ  یلیخ

غروب    یروز دم دما  ه ی.  مونهینم  یطور که هست باقهمون  یچی اما ه
 .بود، که حامد با عجله اومد خونه

 :دمیپرس م؛ی گویکه بفهمم چه مآن بدون 

 حامد؟  -

 .داداشم  -

 :دیاش را بگوسکوتم دعوتش کردم، تا ادامه با

از حرکتاش    کدومچیبود! ه  ده یبود. استرس داشت. ترس  رون یح  ی لیخ -
به من    توجهیکردم نتونستم ارومش کنم. ب   یدست خودش نبود. هر کار

! خدا  یوا  یوا  کرد؛یو تکرار م  شی م یساک قد  یتو  چپوندیلباس م   یکل
بست انگار که تازه چشمش به من  ساکش رو که    پیکار کردم؟ ز من چه

 :طرفش. دستاش رو گرفتم و تو چشماش نگاه کردم  رفتم خورده باشه. 
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...  شدهی قربونت بشه. داداش گلم بگو چ  یآبج  ؟یداداش  شدهیجانم؟ چ -
 .یدی م م سکته  یتو دار

  ی دستم در آورد و صورتم رو قاب دستاش کرد. جور  یرو از تو  دستش
 :گفت  دم؛یشنیکه به زور م

 !بدبختت کردم. نذار... مواظب خودت باش -

  ینگاه کردم. چند قطره  ن یزد. به زم  رونی رو گفت و با عجله از در ب  نیا
. با ترس بلند شدم و دنبال حامد از  دمیکه حامد بود؛ د  ییجا   قاً یخون دق

شد.    دیناپد   دمی از د  ع یاما انگار پرواز کرده بود، که انقدر سر   زدم،  رونیدر ب
.  دهینفهم   شده؛  دهیو بر  یی کرده به جا   ر ی با خودم گفتم حتمًا دستش گ

بود فکرا با دل  یخالصه هر طور که  رو    یهالیبد رو کنار زدم و خودم 
م  آروم  دلکردمیمسخره  به    یی ها لی...  قلب  ته  از  هم  خودم  که 

مامان زودتر    کردمینداشتم. دلم اشوب بود و خدا خدا م  مان یا   شونیدرست
که    نجکاو زن ک  ه ی بود.  مونیخانم همسا م ی . مرادیخانم ب  م ی مر  یاز خونه

  کهنیجز ا   ییا . چارهرفتیخبر رسوندن در نم  یاز دستش برا  ز ی چ  چیه
در اومد.    ی نگذشته بود، که صدا  یساعت   م ی منتظر بمونم نداشتم. هنوز ن

مامانه رفتم سمت پنجره، اما برخالف تصورم    ای که حامد    نیخوشحال از ا
انگار که طاقتش تمی بابا بود... عصب شده    وم. صورتش قرمز شده بود. 

  ی گل . با دلهره چادر گلدیاسم حامد رو عربده کش  نییبود، که از همون پا 
از رو  که    دم،یسپا تند کردم. ازش پر   اطی برداشتم و سمت ح  خیم   ی رو 

دستاش گرفته بود.    نینشسته بود و سرش رو ب   وار ی. بابا کنار د شدهیچ
دور خودم م و  بودم  آشپزخونه هجوم  دمیچرخیهول کرده  به سمت   .

دقبردم به  ل  د،ینکش  قه ی.  با  باال  وان ی که  دوباره  ا  یاب  بابا  .  ستادمی سر 
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گفتم؛    طاقتیدستاش در آورد و آب رو از دستم گرفت. ب   نی سرش رو از ب
 .... چرا حامد انقدر نگران بودییبابا؛ چرا انقدر عصب   شدهیچ

بودم، که اخماش رو تو هم کرد. تا حاال نشده بود    ده یسوال پرس   ادی ز  انگار 
...  ینامهربون باشه و عصب  که نیاز دو جمله با بابا صحبت کنم. نه ا  شتر یب

احترامش برام واجب بود. به    شهیدوستم نداشته باشه، اما هم   کهنینه ا
کله    بحکش بود و صکنم. زحمت  یپر حرف  ششیپ  دادمیخودم اجازه نم 

لقمه نون. اون    هی   ی... براگشتیو آخر شب بر م  نیسر زم  رفتیسحر م
  عقلت یبدبختمون کرد. داداش ب   عقلتیهم حالل. بهم گفت؛ داداش ب

ز   یزندگ  برامون  چه کوتاهرو  بزرگ کردنش کردم؟    یبرا  ییهر کرد... 
. حامد؟  دم یشنیبابا رو نم   یصدا  گهیآدم کشتن؟ د  نه؟یدست مزد من ا 

 اصاًل امکان نداشت... داداش من؟  ن یحامد آدم کشته بود؟ نه نه! ا

.  دمشیدی. تار مدادمیو سرم رو تکون م  کردمیبه بابا نگاه م  یناباور  با
  دا یپ   ی از شوخ  یچشماش نگاه کنم، تا رد   ی تا تو  داد،یاشکام اجازه نم 

اتاق    ی فرش تو  ی که رو   یاون لحظه دوست نداشتم به خون  یکنم. حت 
  وشده بود فکر کنم. حامد... همه صداها برام گنگ شده بود. بابا ر   ختهیر
  لحظه پاهام شل شد و  هی  ی. برازدیباهام حرف م   یکه با نگران  دم،یدیم

شده بود... مامان اومده بود و    ر یشدم د   دار یب  ی شدم. وقت  نی پخش زم
  ی روزه موها  هیبود. بابا کمرش خم شده بود و   دهیرو از بابا شن  ز ی همه چ

صورتش اضافه    یهاشده بود. مامان چند خط به خط  د یسف  شیجو گندم 
نشوند. کشتن اون    اهیشبه هممون رو به خاک س   ه یبود. سرنوشت    شده

طرف. حامد آب شده بود و رفته    هی طرف؛ فرارش هم    ه یط حامد  پسر توس
زم تو  د  یخبر  چ ی. هنیبود  بابا  نبود.  م   گهیازش  و    رون یب  رفتیکمتر 
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. من هم وضعم  کردیدلم رو پاره م   ی بندا  اش هیگر  یمامان هر شب صدا 
بود، که هر روز دوست    ینبود؛ بهتر هم نبود. حامد تنها کس  بدتر ها  از اون

منو    هاشیتا باهاش حرف بزنم و اون با شوخ  اد،یداشتم زودتر به خونه ب
بابا سع  ا   یکمتر جلو   کردیم   ی بخندونه.  و  از حامد    یفهیطا  که نیمن 
تهد چقدر  اما    کننیم   د یمقتول  عل   هیبگه،  ما    هیروستا  بودن.  شده  ما 

ها  اسم متنفر بودم. روز   نی. خانواده قاتل... چقدر از ا می اتل بودق  ده خانوا
. اون روز مامان رو  گذشتیم  ر ید  ی لیخوشم خ  ی ها بر خالف روزاو شب

کردن خونه.    ز یالتماس و قسم خوابوندم و خودم شروع کردم تم  ی با کل
باشن. عکس    دهیشده بود؛ انگار که خاک مرده توش پاچ  روحیخونه ب

  یهاو حامد و تو دستم گرفتم و با دستمال گرد و خاک  خودممشترک  
س به  دست  من  حامد کنار  پاک کردم.  رو  به    ستاده ی ا  نهی روش  و  بود 

از    ختهی ر  شی شون ی پ  یرو   شی مشک  ی. موهازدیلبخند م  نیدورب بود و 
. من هم تو اون عکس  دیرو تو چشماش د  یبرق شاد  شدی هم م  جانی هم

رو پوشونده بود    میشون ی بود پ  یموقع چتر  خوشحال بودم. موهام که اون 
. هنوز  دمیمونده بودم. عکس حامد رو بوس   ره یخ   نیو با لبخند به دورب 

از قاب عکس جدا نکرده بودم، که چ  رو    شهیسنگ به ش  ه یشب   یزیلبم 
  غ ی. تو اون لحظه فقط تونستم ج ختی خورد شده دورم ر  شهیخورد. ش

ها  خورده  شهیو با بغض به ش   ودشده ب  دار یبکشم. مامان با هول ب  ییاخفه
م سمت گوش کردینگاه  به  ده  ی.  رو گرفتم.  بابا  شماره  و  بردم    هجوم 

بابا خودش رو رسوند. قرار بود اون شب همه فام   امقهیدق   ل ینشد که 
تو خونه    یبا لباس مشک  لیهم شد. کل فام   نی خونمون جمع بشن، که هم

متر  هر کس   مون یشصت  بودن.  م  ینشسته  رو    ی کی.  دادینظر خودش 
اون    گفتیم قانون...  دست  طا  یی انهیاز ک  ی کی بسپرش    ی فهیبودن 
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طرف پسر شر    فرستاد یرو م  نشیهم لعن و نفر   یکیو    گفتیمقتول م
مهربون بود. به عکس که    م ی لیحامد! حامد شر نبود. اتفاقًا خ یعن ی  فهیطا

کرده    یکار  نیچرا همچ  دونم یاه کردم. نمنگ  زدیکنج خونه بهم لبخند م
وارد    یبا سر صورت زخم   یبود، اما... . در باز شد و محمد پسر خاله مهر

تکمون پروند. محمد همون  رنگ رو از صورت تک  یخاله مهر   غیشد. ج
.  کردیحالم رو بد م   ن یو ا  اومدیخون م   شی نیوسط حال نشست. از ب 

 :به خون دماغش گفت توجهیب

پسر قاتلتون رو    ایآوردن. تا تونستن زدن و تهش گفتن  ر ی نامردا تنها گ -
 .ریبه   ر ی...  م ی کشیم  تونو ی کی  ای  ن؛یگردونیبر م   گهیتا دو روز د

جنگ.    یعن ی حرف    ن ی. ادادنیمحمد گوش م   یهابا ترس به حرف  همه 
بم   ی کی  یعن ی تقاص گناه حا  یک ی  ی عنی  ره؛یقراره  بده. سرم  قراره  رو  مد 

که تو خونه    ییها تک چهرهتو تک  شد ی درد گرفته بود. ترس رو م  ی حساب
روز    هیکرده بودن که قرار بود عذادار بشن؟    یها چه گناه . اوندیبودن د

  فهیبلکه کل دو طا  س،ی. نه تنها پل گذشتیکه محمد آورده بود م  یبراز خ 
از حامد نبود. قطره شده بود    یاز حامد بودن، اما هنوز خبر  یدنبال رد

تو بود  اسمونا؛    ای  نی زم   یرفته  تو  بود  رفته  بود    د یشا  یحت  ایابر شده 
نبود،    داش یکرده بود. پ  رشی تبخ  دی بارون شده بود، که خورش  ی هاقطره

  یخطا  ن یزم  یبا چوب رو   هدفینشسته بودم و ب  اطیح   ینبود. تو  هک
بشه، اما    ی که اخرش قراره چ  کردم،یفکر م   نیو به ا   دم یکش ینامفهوم م
هم    دیشا   ا ی.  دمیرسیم  جهی کمتر به نت  کردمیفکر م  شتر یب   یانگار هر چ 

چ هر  فکر کنم.  اخرش  به  نداشتم  برا  یدوست  حداقل  اخرش   یباشه 
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با سرعت بلند شدم.    اطیدر ح  یما خوب نبود. با باز شدن ناگهان  یخانواده
 :. دنبالش راه افتادمرفتیبه طرف خونه م  مه یبابا بود سراس 

 ن؟ی کرد  دایحامد رو پ  شد؟یبابا؟ بابا چ -

 .کردیجمله رو تکرار م ه یبابا فقط   یول

 .م یتر شد بدبخت م؛ی بدبخت بود -

  کردیم  چشیبه مامان که سوال پ   توجهیسر بابا رفتم تو خونه. ب   پشت 
تا بلکه    ، انیقرار بود ب   فه یداشت. باز هم مهمون؛ بازم کل طا تلفن رو بر 

من    ی ها... لباسیهام سر تا پا شده بودن مشک. لباسم ی کن  یفکر  میبتون 
  اومدینم   ادم یبود و اصاًل    دهیهممون. موهام به هم چسب  ی فقط نه؛ لباسا

  بابا که با مامان   یها به حرف  توجهیشونشون کرده بودم. ب   ی بار ک  نیآخر
. نگاهم به موهام بود. حامد  نهیآ   ی رفتم رو به رو   زدیوار حرف مزمزمه

دوست داشت. اصاًل فقط بخاطر اون بود، که موهام رو    یل یموهام رو خ
برداشتم و    و ر   ینگاه کردن به موهام شال مشک   الیخیبلند کرده بودم . ب 

داشت مامان    یبابا که سع   یهاروشون انداختم. حواسم رو دادم به حرف
...  یخبر دادن موضوع شوم بعد  یآماده؟... آماده برا   ای رو آروم کنه. آروم  

  یزیچ   یمون لج کرده بود. خبر شوم بعدانگار اون روزها خدا بد با خانواده
و   هیسر قض یکی ن ی. الومقت  یهالی از فام   گهی د  یک یشدن  نبود؛ جز کشته

قتل    نیها معتقد بودن؛ اموضوع که اون  نی به ا  گشتیبر م  گشیسر د
  نه یک   شیآت  گهی. حاال دیاریپشت بد ب  یاریهم کار خانواده ماست. بد ب

 .رتریو مامان پ شد یم  تر دهی. بابا روز به روز خمشدی تر م بزرگ و بزرگ
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  اومد یاز دست بر نم  یکه کار  داد،یعذابم م   نیا   شتر یاز همه ب  ؟یدون یم -
م   یبرا م کردمیاروم کردنشون. حس حقارت  ه  کردم ی... حس    چ یبه 

تا هر بار با همون    ، ی شی هر روز صبح از خواب پا م  که نی . ا خورمینم  یدرد
. من انگار  طلبهیم   یواقعًا شجاعت بزرگ   یرو به رو بش  یشگی هم  یزایچ

  شدمی... هنوزم مثل قبل پا م بمونه  ی طورنیهنوزم شک داشتم قراره هم 
هر    ی کنم، ول  دار یبود که برم و حامد رو ب  نیا  کردم یکه م   یکار  نیو اول

  ی دعوا  هیحرف که    نی با ا  سی . پلشدم یمواجه م   شی خال  یدفعه با جا
رو    شتر ی ب  ده یدم نکش  هییبود. چا   ده یکش  رونیب  هیپاش رو از قض  هیمحل 

بلند شده بود دوتا دوتا با    ل یفام  یهمهمه  ی. صدانداختیخط م   صابمع
که جا داشت    ییرو تا جا   ینی. س دی. باالخره دم کشزدنیخودشون حرف م

ر   وانیل مشغول  و  صدا  ییچا  ختنیگذاشتم  رو    یشدم.  عمو  خان 
بود و حرف حرف اون...    لی. خان عمو بزرگ فام دادیکه نظر م  دم،یشن یم
ب  ه یمرد متعصب و پسر دوست. دو تا پسر داشت و    هی   چاره یدختر. 

خان عمو ظاهر بشه؛ اصاًل انگار تو    یحق نداشت جلو  وقت چیکه ه  رایسم
رو    ی نی. س کردیم  م ی وقتا عصب یعمو واقعًا بعض  ی... اخالقام ی امبری زمان پ

برداشتم و به طرف خان عمو راه افتادم. تا چشمش بهم افتاد چشماش  
 :رساش گفت  یصدا  همونکرد و با   ز یرو ر 

 .م ی بکن م ی تونیهم م  گه یکار د  هی -

گرفته بود. خان عمو به جمع    دیساکت شده بودن. نگاهم رنگ ام  همه
م ب  تونستم ینگاه کرد.  نگاهش  جمع    یدخترها  یرو   شتر یحس کنم 

 حق حرف زدن داشت؟  ی. تعجب کردم، اما ک چرخهیم

 . ...م یخون بس بد  دیبا -
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حرف. خون    نی رو داشتم جز ا  یزی. توقع هر چ دیحرف خان عمو تنم لرز   با
جمع نگاه    ی. به دخترهادیلرز یدستم م  یتو  ین یبس؟ ترسناک بود. س

از سرنوشت دخترها   کدومچیکردم. ه  نداشتن. همه  به رو  که   ییرنگ 
جا رو    ن یتر که گوشه  رایسم  ی . نگاهم رو م ی خبر داشت  شدن یخون بس م

  ده یمن ترس  نی. اون هم ع دیلرز یکرده بود؛ افتاد. م  نتخابنشستن ا  یبرا
شا م  دیبود.  فکر  خودش  با  حتمًا  من.  از  عمو    کردیبدتر  خان  حاال که 

لحظه از حامد متنفر    هی  ی. برادهیخون بس م  یاون رو جا  خوادشینم
دختر بدبخت بشه؟ اگه اون دختر تن به    ه یش قرار بود  شدم. بخاطر فرار 

 .بشه  دهیدعواها به کجا کش  نیا  ستین  لومکار نده مع  نیا

کردم. چقدر ضجه زدم،    هیاون شب چقدر فکر کردم. چقدر گر  دونم ینم
  یما و اونا تو خونه  ی فهیطا  یاما باالخره صبح شد. اون روز قرار بود بزرگا

قابلمه که توش پر    هیداشتم. اصاًل انگار    یبدمقتول جمع بشن. دلشوره  
  ی زندگ   ی... برادم یترسی. م کردیقل مدلم رو آتش قل  یاز روغن بود تو

م  حترایسم   یبرا  یحت  دم؛یترسیهممون  دوازده    یعاطفه  یبرا  ی... 
حت خ  ی برا  یساله...  حامد  از  دلم  نداشت    یلیخودم.  حق  بود.  گرفته 

.  رهی خبر نگ  ه ی  یما ببنده و دنبال منافع خودش بره؛ و حت   یچشمش رو رو 
سر    یی . چه بالاره یسر مامان م  ییکار من چه بال   نیبا خودش نگه ا  ی حت

قاتل خورد وسط    هیخواهر جوونش که انگ خواهر    ی حت  ای  اره؛یم  اباب
  یچه لذت   دونم ی. نم دمکنیناخونم رو با دندونم م   یها . کنارهشی شونیپ

  ی و بعض  ه یگر  ر ی ز  زد یوقت ها م  ی. مامان بعض کردیآرومم م  ی داشت، ول
... باالخره بابا اومد. با اومدن بابا من و مامان  کردیها بلند بلند دعا م وقت

موندم، تا بلکه باز بشن و اتفاق    رهیبابا خ  ی. به لبام ی هول زده بلند شد 
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بار رو    نیکه ا   کردم،یکامل بود. تو دلم خدا خدا م   تی رو بگه. ظرف  یبعد
 .باهام لج نکنه

 .قبول کردن -

  ی فرستاد، اما من هنوز هم دلشوره داشتم. ک  یگفت و مامان صلوات  بابا
  بابا حواسم رو  ی با صدا  کرد؟یقبول م  یقرار بود بره؟ اصاًل کدوم دختر

 :جمع کردم

 .انتخاب کنن دیاما گفتن دختر رو خودشون با -

غافل بودم از    یضربه آخره، ول   گهی د  ن یلحظه با خودم فکر کردم ا  اون 
هاست. بابا گفته بود ازشون وقت  حرف  نی تر از امحکم   یی ضربه نها   که نیا

  ی در خونه بود. وقت  یمحمد جلو  یاون روز جنازه  یفردا  قاً یاما دق  م، ی گرفت
افتاد    جونشیبدرقه بابا پشت سرش رفتم، تا در رو باز کرد بدن ب  یبرا
گوش خراش...    غیج   هیبزنم.    غی. اون لحظه فقط تونستم ج اطیح   یتو
اومده بودن،    رونیمن ب   یبا صدا  هاهیگوش خراش. همسا   یطوالن   غیج  هی

اون روز مزخرف خراش    غ یگلوم بخاطر ج   داد؟یم  تی اهم  ی ک  گهی اما د
خوب نبود.    ی شکی درست صحبت کنم. حال ه   تونستمیبرداشته بود و نم

  می کشیم   ی تف کرد و گفت هر چ  یخاله مهر  یتر شد وقت خم  مرشبابا ک 
  ی خاله مهر  هیتاب یو ب  یمحلیب  یاز خانواده نحس شماست... مامان وقت 

 .کردیم  هیخون گر  د؛یدیرو م

  ه ی  ل یسر خاک فام  کسچی. اخه هم ی بودخاک محمد فقط خودمون    سر 
شده بود و خان عمو همش تو فکر    ر یروزه پ   ه ی  ی. خاله مهررهیقاتل نم

ا  م ی . تصمدیبود. روز موعود رس بر  قرار  شد بخاطر حامد    نیگرفته شد. 
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نگاه کردن به دخترها رو نداشتم.   یبشه... رو   ینفر قربان  هیبرادر نامردم 
صف کش  باحجاب همه   مناسب  لباس  ب   م، ی بود  دهیو  رو    یک یو    انیتا 

بود... خ  تلخ  برا  ی لیانتخاب کنن.    یهمه سوخت... دلم برا  یتلخ. دلم 
به مرد پرجذبه نگاه    سیخ   یترس و لرز و چشماکه با  ییدخترا  یهمه

پررو  کردن؛یم با  بازم  اما  آرزو   ییسوخت،  من    کردم،یم  تموم  که 
قربان بود  قرار  بودم، که  من  اما  اما...  نباشم،  آدم کشتن    یانتخابش 

وقت  بشه.  زم   یبرادرش  افتادم  شد.  شل  زانوهام  هنوز  نیانتخابم کرد   .
... از پوزخندش خوندم، که  ادمهیکه رو ل..*باش بود رو خوب    یپوزخند

  تر لیحاال تکمبود    لیتکم  تم یتابان خانم؛ خواهر حامد کارت تمومه. ظرف
برا زار م  ی... همه تودمیبابا رو د  هیربار گ  نیاول   یشد...  .  زدنیخونه 

افتاده بودم و با چشمام زل    نیکه رو زم  یمن بودم. من  هاهیاون گر   لیدل
رو از    یمامانم کار  ی. التماسانییپا  ختی زده بودم به در. کاخ آرزوهام ر

چقدر    دونمیهم من بودم. نم  نبرد. انتخابشون رو کرده بودن. اون  شیپ
جا از حال رفتم. فقط  بودم، که فشارم افتاد و همون  موندهتوهمون حالت  

آ   کی اماده کنم.  رو  خودم  تا  داشتم  وقت  بود.    اهیس  مندهیهفته  شده 
وقت   ه یها که کارم فقط گرشب و  با گر   یبود  م  ه یهم    ن یا  برد؛یخوابم 
. مامان  دمیدینم   م ی تو زندگ  ینور  چی. هاومدیوس بود، که سراغم مکاب

بازم  کردیه میپا به پام گر باز کردم...  . اون روز چشمام رو با وحشت 
چشمام زل زد و داد    ی تو  شیاون! بازم اون مرد پرجذبه با اون نگاه برزخ

. فقط دو  گفتیزد، که فقط دو روز مونده به بدبخت شدنت. راست م 
م  توروز  مامان که  به  بود.  نگاه کردم.    یونده  بود  شده  مچاله  خودش 

شد. حامد نه    تر اهیتو خوابم بغض داشت. دلم س  اخوابش برده بود، ام
کشت.    امم ی تنها اون پسر رو بلکه من هم کشت. آرزوهامم کشت... رو 
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  ی صبر  چیو بدون ه  نهیمامان و بابا رو هم کشت. رفتم جلو آ   ؛یچ یمن ه 
. به موهام نگاه کردم.  یچ یکه دستم اومد رو برداشتم... ق  یزیچ  ن یاول
و موهام    ختمی. چشمام رو بستم. اشک رخوردینم  یدرد   چیبه ه   گهید

ق صدا  یچی رو  ق  یکردم.  خوردن  م   یچیبهم  خبر  رو    دادیکه  موهات 
 .کردیو بدتر محالم رو بد  ی نی بینم

تار    چشمام  و  خودم  و  بود  شده  جمع  چشمام  تو  اشک  باز کردم.  و 
خودم خوندم. بغض    یبرا  کردمیم  ی چی طور که موهامو ق. هموندمیدیم

 .م ی چارگیو ب   یبدبخت  یبغض کنم برا  شتر ی صدام باعث شد ب

 خونه غم   یایدن ن یکم از ابرم کم  دیبا  گهید "

 خونه یم  یی گوشم داره الال   یمرگ تو یصدا

 ست یهام ن لب یرو   ییصدا گهیبعد تو د ی رفت  تو

 ست ی احساس آرامش تو عمق سرد چشمام ن گهید

 چشام با دلهره مونده  وار ید  یقاب عکس رو  به

 خاطره مونده ک یو تنها برام  ی روز رفت هی

 میهمدرد   هیدل  نیمن و ا   یکه تو رفت  یاون روز از 

 می کردیم  هیگر تو شبا رو   ی برا دوتامون

 نمیغمگ  یتنهام؛ من اون تنها   یوونهیاون د من

 " نم یبیدارم کابوس م  دنیرو دزد  اهامی رو  که
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  کردم یفکر نم   وقت چیکه ه  یکس  ه ییوفایب  ی اشک بود برا  س یخ   صورتم 
خال  رو  خنده  یپشتم  شوخ کنه.  جلو  یها خاطره  یهمه  ا،یها،    ی حامد 

 .بود معرفتیچشمم بود. داداشم بود. هم خونم بود، اما ب 

هام حس کردم. مامان بود. بغض کرده بود و  شونه  یرو رو  یدست  یگرم 
چشماش    یاز تو  تونستمیراحت م  یل ی. غم رو خکردیتو چشمام نگاه م

 :بخونم. آروم گفت

 . ... یتو هم عذاب بکش ذارمی... نم ذارمینم -

!  رفتم یم   د ینبود. من با  ی . حرفش واقعشدی. نمدیگونم چک  یرو   اشکام
. ضجه زدم؛ هق هق کردم...  ارمیمامان سفت بغلم کرد. نتونستم طاقت ب

و از    دم یکش  غی کرده. ج  یزدم... از خدا گفتم، که پشتمون رو خال  غیج
نم  ینامرد و گفتم  زدم  پام    خوام یحامد گفتم. ضجه  به  پا  مامان  برم. 

جا تو بغل مامان خوابم برد.  همون  ی ول  ،ی چجور  دونمی. نم کردیم   ه یگر
و    دار یب  یوقت بود  نشسته  سرم  باال  مامان  بغل    کیساک کوچ   هیشدم 

دستش بود. هنوزم بغض داشت. بلند شدم و نگاهش کردم. خوب نگاهم  
انداختم،    نیی و پا. سرم ر نهیب یباره، که من رو م  نیآخر  یکرد؛ انگار برا
 :دمیشن و که صداش ر 

... دختر قشنگم سرت رو باال  ر یتابان سرت رو باال بگ  نه؟ییتو چرا سرت پا  -
 .ریبگ

تا هق  لبم  دندون گرفتم؟  به  آروم  رو  مامان صدام کرد.  بلند نشه.  هقم 
 :نگاهش کردم

 .بختت کنن اه یتابان! برو دنبال آرزوهات... تابان برو نذار س  یبر دیبا -
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...  کردمیجا تو وجودم حس م   هیهمشون رو    یوحشت و ناباور  تعجب،
تنهاشون بذارم؟ اصاًل... اصاًل کجا برم؟    تونم یمگه م  تونم؟ یبرم؟ مگه م 

  لیکل فام   اد؟یسر مامان و بابا م  یرو دارم، که برم؟ بعد من چ   ییمگه جا 
 :به سمت مامان رفتم و جلوش زانو زدم  گن؟یم  یچ

 ؟یگ یم  یدار یچ  یفهمیمامان م -

 :شده بود؛ گرفتم  س یخ  هیرو که حاال از گر صورتش

ا   ی کجا برم؟ کجا برم مامان؟ وقت - برم؟ نم  نیی جانیشما    رم ی من کجا 
 . ...ذارمیمن شما رو تنها نم   رمی مامان... نم

 :دیدستم رو از صورتش برداشت و بوس  مامان

  ن ی. برو تابان. ببنم یبدبخت شدنت رو بب   تونم ی... تابان برو. نم یبر  دیبا -
لباسات رو جمع کردم؛ پولم برات گذاشتم. برو بخاطر من؛ اگه برات مهمم  

 . ...اگه دوسـ

. فقط مامان و بابا برام مونده  گهیم  ی چ  دم یفهمی. نمدی امونش رو بر  ه یگر
ا  از م   یچ   نیبود...  مامانم  و    رفتم یاگه م  خواست؟یبود، که  فرق من 
...  یندار  ی تو گناه  ؛یبر  د یکه با  د،ی تو سرم داد کش  یز یبود؟ چ  ی حامد چ 

  کار ی چ  جانیا  نای با رفتن من ا  شد؟ی م   یتهش چ   ؟یچ  ه یاما بق  ، یبر  دیبا
 ؟  کردنیم

م  مامان خودم  به  نفهم دمیلرز یبلندم کرد.  اصاًل  چطور  دمی.    یمامان 
نشناستم. مسخ    ی رو سرم کرد، تا کس   ی ر مشکمانتوم رو تنم کرد و چاد

زده    خیدست و پاهام    یها. انگشتکردمیشده به حرکت مامان نگاه م 
اتوبوس کنار دختر جوون  نشسته بودم...    یبود. به خودم که اومدم تو 
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بودم توش. هنوز    دهیبودم؛ چپ   دهی که رس  یاتوبوس   نی به اول   طیبدون بل 
  ی و نوک انگشتام تو اول تابستون از سرما کردیهم بغض داشت خفم م 

داره    یپسر جوون  دمیشد، که د  شتر ی ب   یقرمز شده بود. ترسم وقت  م ی درون
از استرس حالت    شدی باعث م  ن ینداشتم ا   ط ی. بل کنهیرو جمع م   ها طیبل

بگ  دارمیتهوع  م  ی صندل  ط ی بل  شت.  رو  زنگ    شی که گوش  گرفت،یجلو 
 .خورد. استرس مثل خوره به جونم افتاده بود

 !طتونیخانم بل -

 :گفت  م ی بگم، که دختر کنار یزی رو باز کردم چ   لبم 

من؛    طی بل  نیا  ن؟ییخوایم   طی ... چندتا بلگهید  نیخانم گرفت  نیآقا از ا -
 !نیی بفرما

نمک نگاهش کردم  یقدرشناس   با با  و  توپر  دختر  تو  ی.  چشماش    یبود. 
د  طنتیش  شد یم و دستم رو گرفت. زدیرو  لبخند زد  گوشم   ر ی. به روم 

 :زمزمه کرد

پا  - برم  نداشتم  بل  ن ییحال  ب رمیبگ  ط ی برات  بعد  بهش    ام ی. دفعه  حتمًا 
 .گم یم

زدم و با خودم گفتم نه    ی کرد. لبخند کم جون  یمی از حرفش خنده مال  بعد
ش نسبتًا    طونه؛یتنها  حرکت کرد.  اتوبوس  رحمم هست.  دل  و  مهربون 

پ   الم یخ دلم  هنوز  اما  شد،  بود.    شی راحت  چ  یعنی مامان  بابا    یبه 
خانواده  ی گفت؟چیم مسر  دختر کنار   حوصله یب  اومد؟یم  نگاه    میبه 

داشت. نگاهم رو که    خیم  رش ی. انگار زخوردیتکون م  شجا  یکردم. تو
 :به روم لبخند زد دید
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 خوشگل؟ هی . اسم تو چتاستین ب اسم م -

 .تابان  -

 ؟ یکنی! با من ازدواج مادیاوه چقدر اسمت به اسمم م -

 :دمی شاد بود. پرس یادیزدم. ز یشخندین

 ره؟ یاتوبوس کجا م نیا -

 .تهران  -

اصاًل شب رو    کار؟یتهران چ  رم یتو دلم نشست. تهران؟ من دارم م   ترس
  کار یپشتم باشه. قراره چ   ستی ن  یشک ی که ه  بیغر  یجا   هیکجا بمونم؟  

که پدرش فوت شده و    گفت،یم  ن ی نگاه کردم. داشت از ا  تای کنم؟ به ب
  ی . داشت با شوخادیهم نم   گه یحاال مامانش رفته سفر مکه و تا دو ماه د 

ا  ب ،کردیم  فی تعر  ن یاز  تو ذهنم    یی ااومده کردستان. جرقه  اجازه یکه 
  تا یرو به ب   ز یبد کنم. همه چ  نخواستم فکر   ؟ یخورد، اما اگه قبول نکرد چ

لحظه    ن یتا آخر  گفتم، ینه، اما اگه نم  گفتیبود، که م  ن یگفتم. تهش ا
اما   کرد،یم  تم یاذ  تای. ترحم نگاه ب کردیقبول م دیشا کردمیفکر م  نیبه ا

اون    یبود. مطمئنًا اگه من جا  یفکر یدختر مهربون و ب   تایمهم نبود. ب 
ه نم  وقتچیبودم  ا  ی دختر  ن یهمچ  کردم یقبول  و    نی با  وضع  و  سر 

کنه؛ مخصوصًا حاال که    یو باهام زندگ   ادیغازش ب   هیصد من    یهاحرف
برخورد کرد و قبول کرد.    ی احساس  تا یاما ب   اومدم، یبه حساب م   یفرار

بود، که    تایب  نی ا  کردم یم   هیکه گر  ییشد. شبا  یم یزود باهام صم  یلیخ
بود، که کمکم    تای ... بدادیم  م یو دلدار  ختی ریتا صبح پا به پام اشک م

کنم. من    دایبود، که کمک کرد کار پ   تا یماه سرپا بشم... ب   ه یکرد بعد از  



  

 
123

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

  ن ی تو فکرم زم  نهیبیم  یکه وقت   طونیش  یتای! بتام یب   ونی رو مد  میکل زندگ 
. بعد  گرفتمیکه بخندم... دورا دور از مامان خبر م  دوزه،یرو به زمان م

.  شهیداره خراب م   ی همه چ  گفتین اصرار داشت برگردم. م ماه ماما  ه یاز  
د  گفتیم من  اما  اما...  شدن،  نفر کشته  چهار    خواستمینم  گهی سه 

تونسته    ه. تاز دمیدیبرگردم. تازه خالص شده بودم... تازه کمتر کابوس م
 .ستم یبودم سر پا با 

*** 

و    رد کیتابان گوش سپرده بودم. تابان گاه بغض م   یها به حرف  ساکت 
  تای و ب  ردادیوقت بود، که ت   ی لی. خد یبریامانش را م   هی و گاه گر   گفتیم

ت سر  بودند.  شده  اضافه  جمعمان  به  نوک    ن ییپا  ردادی هم  با  و  بود 
  ی پا به پا  تایاما ب  کرد،یها را جا به جا مخاک  نیزم  یرو   شی هاکفش
پ  یدوست تازه  ا   دای که  و  بود گر  گونهنیکرده بود  او وابسته شده    ه یبه 

 .کردیم

  ن یسخت بود؛ هنوز ا  میکالمم را از دست داده بودم. باورش برا   قدرت
اشک  ی می قد  یهارسم  تابان که  صورت  به  باشد.  داشته    شیها وجود 

  یی ا دختر شکننده  یهمه عذاب برا  ن یماندم. ا   رهیرا پوشانده بود خ  شی رو 
 .فرسا بودو طاقت  ادیمانند تابان ز 

دختر    رایمادرش گفته بود سم   کهنیآخر تابان فکر کردم. ا   ی هاحرف  به
مقتول قبول    یتابان برود، اما خانواده  ی خان عمو قبول کرده، که به جا

ا نکرده به  و  برا  نیاند...  چقدر  تابان  دختر    یدلسوز  ی فکر کردم، که 
 .کرد  هیاست؛ گر ده یرا ند یوقت رنگ خوشبخت   چیکه ه  شیعمو 
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. فکر  دیکشیهقش جگرم را به آتش م بود! هق  شیدرد که در صدا  چقدر 
بود.    ده یرا در هم کش   م ی هااخم   دادیرسم مسخره م  نی که تابان تن به اآن

که در    یبود، که بغض   ن ی. ترسم از ادادمیحرف زدن نم  یبه خودم اجازه
.  م احساساتم را نشان بده  دیعالمم کند. نبا   یهست؛ بشکند و رسوا  م یگلو 

غرور مسخره   نی قرار بود دست از ا  یشده بودم. ک  یز دست خودم عصبا
و تابان که مظلومانه هم را در اغوش گرفته بودند و اشک    تای بردارم؟ به ب

را    ختندی ریم احساساتشان  آزادانه  چه  حالشان!  به  خوش  نگاه کردم. 
م  شادادندینشان  حت   چکس ی ه  دی.  مردها  ما  اما  زن  ینداند،  هم  از  ها 

و خروارها    میکنیغرورمان دفن م  ر یاما او را ز   م،یاحساسات دار  شتر یب
رو  بر  نم  م،ی زیریم   شی خاک  مخالفمان حس کند  مبادا جنس    شود یتا 

 !ما حساب باز کرد  یرو 

 .گم یرو م   شیمن بق  -

 .تاینداره ب  هیبق -

آن  به بتابان که  به  ب  تایگونه  اما  نگاه کردم،  بود  انگار    تایپرخاش کرده 
 .دار نبوددست بر 

 !بدونن  دیهم با شی بق ؛یرو گفت  جاشنیچرا؛ داره! تا ا  -

اخم   حرف یب   تابان  هم کش  یهابا  ب   ده یدر  ب   ره ی خ  تا یبه  بود.    تا یمانده 
 :تابان ادامه داد ی برزخ یها به نگاه توجهیب

نداشتم.    یدوست  چیه  وقتچیما بود. من ه  یخونه    ی ماه تو  هی تابان   -
اعتماد    کسچیمامانم بود. برعکس من مامانم به ه  ی خواسته  نیالبته ا 

به دلم نشسته بود. حال تابان بهتر شده    گهی د  یجور  هی نداشت، اما تابان  
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م ب  دیدیبود. کمتر کابوس  چ دیخندیم   شتر ی و  همه  تا    ی .  بود،  خوب 
 .که مامانم از مکه برگشتنیا

  د، یاز طرف ما نشن  یحرف  یان نگاه کرد و وقت به تاب  یسکوت کرد و با ناراحت
 :که ادامه داد

جا  بار هم اون  ه ی  یکه سال   نیزم   ر ی ز  ه یداشت.    ن یزم  ر یز  هیما    یخونه -
راضرفتینم  یکس  اصاًل  ا   ی.  ب   نیبه  اما  نبودم،    طنتم، یش   م،ی عقلیکار 
چ دونم ینم هر  بگ  یزی ...  برا  نیکه  حداقل  فکر کنم.  بهش  شد   یباعث 

ز  که نیا رفتم  بود.  آماده کنم الزم  رو  تم  ن یزم   ر ی مامان  ه  یکردم.    ز یرو 
داشت. تابان رو    دیجا به آسمون دهم داشت، که از اون  ک یپنجره کوچ

اونجا. بهش گفتم بهت سر م  ی راض بره    شت؛یپ   امی. گفتم م زنم یکردم 
راض  اولش  شبه.  چند  حر شد ینم   ی فقط  ا .  م   ن یفش  تو    فتمیبود، که 

هتل هر وقت با مامانت    رمیهتل. گفتم نه! گفت م  رمی م  گفتیدردسر. م
  ه یها بودم. حرفم  حرف  نی تر از ااما من کله شق  گردم،یمبر    یحرف زد

نشست. رفتم    ن یکالم بود. باالخره قبول کرد. پرواز مامان غروب به زم
.  ن یرزمیبودم و برده بودم ز   تابان شام رو حاظر کرده  یدنبالش. قبلش برا 

 . ...یموند، ول  نیزم  ر یاون شب گذشت. تابان ز 

حرف  مشتاق به  م   تای ب  یهاداشتم  م   دادم،یگوش  تابان    ان یکه 
 :دیپر  شی هاحرف

م   تا؟ یب   یبگ   ی خوایم   ی چ - فک کنن    ی خوایم   ؟یبرس   ی خوایبه کجا 
 شدم؟  وونهید

 :افتاد و ادامه داد هیگر  به
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نبود. نه بابا، نه مامان، نه حامد نامرد و    کسچی. هدمیاما من واقعًا د -
که من رو    ی. از پنجره اون لونه موششم یاون اومد پ   یول  تا،یتو ب   ی نه حت

بود  م یقا همونیکرده  از  هم    ییجا .  به  دندونام  بود؛  سرد  انقدر  که 
گفتم    براشلبخندش گرمم کرد!    تایفقط اون بهم لبخند زد. ب   تا ی. ب خوردیم

هاش نگاه نکرد.  از ستاره  کدومچیو اون باحوصله گوش داد. اون روز به ه
ش  هش بودم... من هم تابند. من! من هم ستارهدیتابیمن م  یفقط برا

دل دردو  روز  اون  نخندبودم.  نکرد،  قضاوت  داد.  گوش  رو    د،یهام 
  ی وقتنگفت.    یچ ی نگاهم نکرد، ترحمم نکرد، فقط گوش داد. ه  حوصلهیب

لبخندشم حس کردم. فقط اون من رو    یشدم براش لبخند زدم. حت  یخال
 .فهمهیم

سرش    ردادیتر. ت هم دردناک  د یبود در قلبم. شا  ی یتابان مانند چاقو  هق هق
تکمان انداخت.  به تک  ینگاه   م یرا باال آورد. چشمانش سراسر قرمز بود. ن

تابان ثابت ماند. به تابان نگاه کردم. رد نگاهش را گرفتم و    ینگاهش رو 
و    دیدرخشی... ماه. ماه مدمیحدسش زد رس  شدیکه راحت م  یزیبه چ

نفرمان چهار  هر  بود  حال  زده  زل  آن  به  سکوت  راست م ی در  به  من    ی. 
زود قضاوت نکنم؟    توانستمیم رم؟یتابان بگ   ی ماه را برا یجا  توانستمیم
با ترحم نگاهش نکنم؟ حال که    توانستم یفقط گوش دهم؟ م   توانستم یم

  اش کار دشوار است. کاش ماه بودم! ک  نی چقدر ا  نمیبیم   کنم؛یفکرش را م
  ، ی ماه باش   دی. بای تا قضاوت نکن  ،یماه باش   دیند! باها ماه بودهمه انسان

تا تابان نگاهت کند، اما من چه؟ من    ،ی ماه باش  دیو با  ییتا دروغ نگو
ماه بودم،    یماهداد بودم... ماهداد؟ آره... آره من ماهداد بودم! من زاده

 .ماه  ی ماه بود؛ نه زاده  یاما تابان دلبسته
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طوالن  آن د  تر یشب  شب  هر  برا  یگری از  شب  آن  چهار    یگذشت.  هر 
همه از خواب    تا ی ب  ی بود، اما باالخره صبح شد. با سر و صدا  لدا ینفرمان  

مدام پشت سر هم حرف  میشد   دار یب و  بود  زده  به کمرش  را  . دستش 
 :زدیم

  کروب ی... قارچ، انگل، مکنم ی! تکرار منم یبب   ن یانگل، قارچ پاش  کروب، یم -
مسافرت. مثاًل    نی سرتون اومد  ر ی ! خنی خوابیچقدر م  گهید  ن یبرپا! بابا پاش 

 . ...ساعت دوازده ظهره  ن؟یفتیشش صبح را ب نیخواست یم

کنار دوستش گوله گوله    شبیبود، که د   یهمان دختر  ن ی. ا شدی نم  باورم 
م  به    غ یج   یصدا  خت؟ ی ریاشک  شده  چشمان گرد  با  شد  باعث  تابان 

ب  یخال  یطرفش برگردم. بطر پرت شد و پشت بندش    تایآب به طرف 
 :کردیتابان که چشم بسته صحبت م یصدا

 . ...ریبم قهیدو دق !تای ب یزن یچقدر حرف م -

ت درشت  چشمانم به  حالت  همان  در  شد.  که    یردادیتر  کردم،  نگاه 
 .از من بهتر نبود تشی وضع

 تابان خانوم؟   م ی : داشتتایب

 :گذاشته بود؛ بلند گفت  شیهاگوش  یکه بالشت را رو   تابان

 .م ی دینه! خر  -

آمد    تای م. ببود  دهیند  طنتیگرفته بود. تابان را تا به االن انقدر باش  امخنده
  ی کرد. هر چهار نفرمان انگار ط  ر یقائله را ختم به خ  ردادیبزند، که ت  یحرف

و انگار    م ی نبر  انیبه م   یقرار داد نانوشته قرار بود، که از شب قبل سخن  کی
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ظهر بود،    کیبه    ک ینزد. ساعت  م یبود   ی موضوع راض  ن یتکمان از اکه تک
 .م ی که به سمت تهران حرکت کرد

 .م یکن   دیخر  نجا ی ا کمی.  دیلطفًا نگه دار ردادیآقا ت -

  ره یرو خبه روبه  ال یخ یبه حرف تابان ب  توجهینگاه کردم، که ب  ردادیت  به
 :که آرام به تابان گفت  دم،ی را شن تا یب  ی. صداراند یمانده بود و م

 کره؟  -

 !فکر نکنم. قباًل سالم بود -

ت   ام خنده بودم  مطمئن  صدا  ردادیرا کنترل کردم.  شن  شان ی هم  .  دهیرا 
 :را مخاطب قرار داده بود ردادی بود، که ت تای ب ی صدا بار نیا

 اگه خدا قبول کنه؟  ی! کر شدرداد یت  یهو -

 :باالخره قفل دهانش را باز کرد و گفت ردادیت

 زد؟  یحرف ی مگه کس -

 :من گفتم   بار نیچشمان درشت نگاهش کردم و ا  با

 . ... ـی م  ر یتابان خانم صدات کردن. کجا س  -

 :گفت  ردادی، که ت را کامل نزده بودم حرفم 

اول اسم    ن؟یبندیهم م  شیبه ر  ه یآقا و خانم چ  نی... ا نم یبب   نیس یوا -
 .دمیجواب نم ن یمن آقا ببند

 :گفت  ییابا لحن مسخره  تایب

 خوبه؟  رداد؛یخانم ت میگ ی. مم ی گینم ردادیه بعد آقا تب ن یچشم از ا -
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کرد.    دنیو از ته دل شروع به خند  الیخ یکردم نخندم، اما تابان ب  یسع
  ی بود. خنده تابان باعث شد کم  یملود  نیباتر یمن ز  یش برا خنده  یصدا
 .شد شتر یب ی لیکه نه! خ   یشود... کم شتر یب  م ی انرژ

 :کرد و گفت  ییاتک خنده ردادیت

 .نیپررو باش تا یهمه مثل ب  ن یریبگ  ادی!  نیافر -

 ام؟ من پررو  -

 . ...تلخه قتیحق -

 :با حرص گفت  تایب

 .رینخ -

 .هست -

 :و گفت د یکش  یغی که تابان ج  د،ی بگو یزیآمد چ  تایب

 !بسه -

تکان دادم    ی. با تاسف سردیخندینگاه کردم، که سر خوش م   ردادی ت  به
شدم و باز هم فکر تابان بود، که به سمتم هجوم    رهیخ  رون یو با لبخند به ب

در صد هم    کی  ی تابان حت   دیشدم. شا  شی رایآورد و من با جان و دل پذ 
اتفاق تمام  از  دور  من  که  ندهد،  عاشقانه    شیزندگ   یهااحتمال 

رم را  ماد  ی ! دلم هواشدم یبا تابان آشنا م  گر ی. کاش جور د پرستمشیم
چشمانم با همان    یجلو  شینوران   ر ی را بستم و تصو  م ی ها کرده بود. چشم 

  کنمینقش بست. هنوز هم گاه حس م  کردیکه وجودم را گرم م  یلبخند
. هنوز هم  زندیو لبخند م   دهدیدست تکان م  م ی ها برااز آن دور دست
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با همان چادر گل  م ی پدر  یبه خانه  کهدارم،   دیام مادرم  و    شیگل بروم 
 .ظاهر شود و سخت در آغوشم بکشد میروروبه

و    م ی . کرج بودستادیا  دیمرکز خر   کی   یرو به درخواست تابان روبه  ردادیت
خارج    نیکودکانه از ماش   یبا شوق  تا ینمانده بود. تابان و ب   یتا تهران راه

 .کردمیشدند و راه افتادند. با لبخند نگاهشان م

 ماهداد؟  -

 :ادامه داد د؛یرا به سمتش بر نگرداندم. سکوتم را که د سرم

 ؟یچکار کن  یخوایم -

 رو؟  یچ -

 . ...گهی تابان رو د -

که    د،یدر چشمانم د  یزیسمتش برگشتم و در چشمانش نگاه کردم. چ  به
 :نگاهش را از من گرفت

 بهش کمک کنم؟  یکن یم  کمکم  -

که    د،یپشت سرم د  ی چ  دانمیلبخند زد. نم  میرا باال آورد و به رو  سرش
  ی زیکه دور چ   یتی را گرفتم و به جمع  ردادیلبخندش محو شد. رد نگاه ت 
شدم. به سمت    ادهیپ  عی گفتم. سر  ییاخدا یحلقه زده بودند؛ نگاه کردم.  

که از حال    یتابان  کردیم  ی سع  هیکه با گر   دم،یرا د  تا یرفتم. ب   ت یجمع
را کنار زدم    تی. جمع ختی درونم فرو ر  ی زی. چاوردیرفته بود را به خود ب

 :گفتم   تایو به سمتشان رفتم.ونگاهم به تابان بود،:اما به ب 

 شده؟ یچ -



  

 
131

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

نگه داشتن خودم را از دست    ییتوانا  گر یبود. د  تایهق بجواب فقط هق  اما
 :گفتم   تایرو به ب  اد یبا فر بار نیدادم ا

 !شده؟یچ  نم ید بنال بب -

با صدا  اش هی. گردیبلندم ترس  یصدا  از  افتاد.  آمد و به سکسکه    ییبند 
 :گرفته و لرزان باالخره جواب داد

 .که از حال رفت  د،یهم نکش  ه یبه ده ثان یتلفن بهش شد، ول  هی...  هی -

ه به  دستانم بلند کردم. در آن لحظ  ی. تابان را رو دیامانش را بر  هی گر  باز 
.  کردیم  یکارم برخورد محکم   نیا   یبود برا  دار یفکر کردم، که اگر ب   نیا

 :زدم ادیمردم را از آنجا دور کند؛ فر کردیم  یکه سع   ردادیرو به ت 

 !رو باز کن  نیدر ماش  ردادیت -

به عقب برداشت. حق داشت. در    یو قدم  دیبلندم ترس  یباز از صدا  تایب
،  بود  دهیو پرخاشگر ند  ی عصب  قدر نی مرا ا   م یکه کنار هم بود   یچند روز  نیا

.  کندیفرق م  ز یهمه چ   دیآ یم   انیاما حاال فرق داشت. حرف تابان که به م
.  داختخود را داخل ان  تا یب   ن یمن! با باز شدن در ماش  یهااخالق  ی حت

گذاشتم.    تایب  یپا   ینشاندم و بعد آرام سرش را رو   یصندل   یتابان را رو 
م صورتش  نداشت.  رو  به  خودش  دیدرخشیرنگ  به  اسمش  چقدر   .

 .آمدیم

سال  میبرا   قیدقا  آن طول کشاندازه  عصب دیها  دکتر گفت شوک  به    ی. 
سرم سر حال آمد،    کی. تابان با  فتدیتابان باعث شده بود، که فشارش ب 

  رهینقطه خ   کینزده بود و مدام به    یحرف  کداممانچی اما هنوز هم به ه 
اشدیم عصب   نی.  را  نفرمان  ب  یهر سه  از  بود.  خارج    مارستانی کرده  که 
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جا هم  رستوران رفت، اما آن  نیترکیبه سمت نزد   م یمستق   ردادی ت  میشد
بلند    شی که از صندل  تای . به بم ی حرف نزد. نگران شده بود  ییاتابان کلمه

سرم    تابان را گرفت.   یهاتابان زانو زد و دست  ی شد نگاه کردم. کنار صندل
همچون    یتابان خوشحال بودم، که دوست   یانداختم و در دل برا  نییرا پا 

.  آوردم یاما سرم را باال نم   دم،یشنیرا م   تایتابان و ب  هیگر   یدارد. صدا  تایب
بود، که قرار بود    یکه تماس از طرف پسر  م، ی دیآن روز گذشت و ما فهم

  ن یتکمان انداخت. ا. تماسش دلشوره را در دل تکدیا یبه عقد تابان در ب
فقط   ا  یمعن  کیتماس  هم  آن  ه   نیداشت.    اه جوره کوت  چی بود، که 
 .نخواهند آمد

*** 

نم  ردادیت   یپا  به انگار  بگ  ییالحظه  یبرا  خواست یکه    ره ی خ  رد؛یآرام 
  می که از عشقش به ماه برا  یتابان  تابانم تنگ شده بود.  یماندم. دلم برا

است، که از مسافرتمان    یی اهفته  کی گفت و تمام تنم را به لرزه در آورد.  
  ی . صدادادیاما نه به موسسه آمده بود و نه تلفنش را جواب م  گذرد،یم

تماس    ردادیام کرده بود. امروز صبح بود، که تکالفه  ی حساب  تایهق بهق
  ان ی را با ترس ب  نیمهر برسانم. انقدر ا  ینهگرفت و گفت خودم را به خا

  ی برا  یکه نکند اتفاق. ترس آنم ی جز باشه نتوانستم بگو  ز؛یچ   چیکرد، که ه
جا برسانم، که  آن  هخود را ب  عیها افتاده باشد باعث شد سراز بچه  یکی
ب   دمیرسینم  وقت چیه   کاشیا آن  تا یو  پر را  ب  شانیگونه  تابان    یو 

بدم یدینم قطره  شی هااشک  تای !  ب   یهامانند  پنجره    پروایباران که  به 
روز گذشته    خت یر یم  شی هاگونه یرو   خوردیم تابان در دو  نبود  از  و 
بگفتیم چه  هر  ت  تای.  م   ردادی و    افتیدر   یجواب  گرفتند؛یتماس 
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چشمانم  کردندینم و  بود  شده  خشک  استرس  همه  آن  از  دهانم   .
 .سوختیم

 ؟ یدوسش دار ی گیماهداد؟ چرا... چرا بهش نم  -

.  شدی گران تمام م  م ی برا  تای حرف از دهان ب  ن ی. استادیا  ییا لحظه  یبرا  قلبم 
  د یبودند، جز آن کس که با  ده یفهم گر ید  یهایل یهم خ  دیشا رداد،یت  تا،یب

گفتن دوستت دارم را ندارم.    یرو   د یچه بود؟ شا  تایبفهمد. واقعًا جواب ب
نشدن است...    سته جرأتش را نداشته باشم ها... نه! حرفم از خوا  که نینه ا 

دلسرد    ییاما اگر بگو  ،ی . دوستش دارشودینم  یاز پس زده شدن... گاه 
است. کلمات گرم از دهان    ان یدر م  ی ماه  ی . مخصوصًا حاال که پاشودیم
روز پر مشغله    ک یکه در    یی... مانند چاشوندیاما سرد م  ند،ی آ یم   رونیب

سخت گفته    رم. دوستت دافتدیو از دهان م  شی بنوش  یکنیفراموش م 
گفتنش را نداشتم. مگر قرار نبود دوست    ی. رو دهیاما آسان شن  شود،یم

که از طرف من    یو او دلسرد شود و همان دوست  م ی بگو  ترسم یم  م؟ی بمان
. به  ردیگ و او فاصله ب  م ی بگو ترسم یست؛ بهم بخورد. م هم عاشقانه  یلیخ

نبود  یراست دوست  باهم  ما  ب  توجهیب  م؟ی مگر  م  تایبه  جواب    نتظر که 
ت و  بود  ا یردادیسوالش  بود و خ  شی پا   بار نیکه  نگاهم    ره یارام گرفته 

 :تابان نوشتم  ی برا یرا در دست گرفتم و بدون صبر  یگوش  کردیم

 !یرو بد دتی جواب دوست جد  دوارم ی. امیرو نداد کسچیجواب ه  -

اش را گرفتم.  شماره  بار نیگذشت، که ا   قهیدق  ک یداده شد. کمتر از    ل یتحو
.  خواندیام را مدارد شماره  دیمگر نه؟ بوق دوم... شا  داردیبوق اول... برم

مهم هستم؟ بوق چهارم... چه باعث شد، که با    شیبوق سوم... اصاًل برا
بودم،    دادنشاز جواب    دیناام   دهد؟یام را جواب مخود فکر کنم شماره
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صدا پبغض  یکه  در گوشم  فدادیچ ی دارش  من  آخ که  صدا  ی.    یآن 
 !شوم نشیدلنش

 تابان؟  -

  یی سو   جمله در قلبم چراغ کم   کی جمله را تکرار کرد و همان    کی  فقط
 .روشن کرد

 .م ی که اون دفعه رفت  ییجابام تهرانم؛ همون -

 :ماندم، که گفت  ساکت

 ماهداد؟  -

اول  قلبم  لرزه در آمد.  اب  ن یبه    آقا، ی. بکردیم  م یصدا   گونهنیار بود، که 
جواب دهم    شدی کوبنده و اخطار دهنده... کاش م  یو بدون لحن  یل یفامیب

 !جانم، اما... لعنت به اماها

 :را به زور فاصله دادم و گفتم   م ی هالب

 بله؟ -

حرفش    نیو قطع کرد. ا  ایجانم بود. گفت تنها ب   هیبله چقدر شب   نیا   و 
  رداد یو ت تای خودم معلق بودم، که ب  االتیبه لبم آورد. انقدر در خ یلبخند

بلند شدم و به راه افتادم و در جواب    ار یاخت یبرده بودم. ب  ادیرا به کل از 
بگو   یهاسوال توانستم  فقط  تابانم    هکه حالش خوبست... ک م،یآن دو 

ن به من  تابانم  است...  ا  یدارد. ستاره  از یحالش خوب  بدون    بار نیمن 
و چگونه    یراندم و ک   ی با چه سرعت  دانمیمرا صدا کرد. نم  ی مانع  چیه

نه تنها به من، بلکه    جانی. با خود فکر کردم، که ادمیزنده به بام تهران رس
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م  آرامش  هم  تابان  هماندهدیبه  ا .  همانستادمیجا  ...  یقبل   یجا. 
 .کرد  دییحرفم را تا دادم و او لبخند زد و  یجا که درخواست دوست همان

  ی دلم برا  یب یها به طرز عجروز   نی که ا   یشدم. دختر  کینزد  مکتین  به
نشسته بود. حواسش نبود و    مکتی آن ن   یخود برده بود؛ شکسته بر رو 

 :که کنارش نشسته ام. آرام زمزمه کردم  د،یند

 !یدختر همه رو که نصف جون کرد -

طرفم برگشت. نگاهش که به نگاهم افتاد لرزش تنم را حس کردم. آن    به
دختر چشم  در  غم  ب  یهمه  چه  ساله؟  م  گناهینوزده  .  دادندیعذابش 

در چشمانش    گر ید  ی . انگار تابانزدندیم  ادیچشمانش آن همه غم را فر
دستانش گرفته بود و زار   انیزانو زده بود و سرش را م  یی ا بود، که گوشه

برا  .زدیم باالخره  نفس  راه  چشمانم گرفت.  از  را  شد.    م ی نگاهش  باز 
 .اما بغض دارش شکاند ف،ی لط یخودش بود، که سکوت را با صدا

نه تنها خانوادم،    ای   رونیب   امی ام ماز لونه  ای بهم زنگ زد. گفت... گفت   -
!  خوام ی. من... من نمکشهیرو م  کنن یکه بهم دارن کمک م   ییبلکه کسا 

 .بزنم  ب یبهتون آس خوامیتو... نم  رداد،یت  تا، ی ب به  خوامینم

  ، یخود را تباه کن   یکه زندگ  ،یمهربان باش  دیدلم گرفت. چقدر با  شیبرا
 در امان باشند؟ گران یتا د

 :ادامه داد د؛یرا که د  سکوتم 

م وقت  یبعض   ؟یدون یم - فکر  شخص  کنم یها  داستانم...    هی  تی من 
  ده، یتو منجالبه رو نشون م   شهیآدم بدبخت که هم  ه یداره    شسندهی نو

 اما آخه چرا من؟ 



  

 
136

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

عمرم کم    یهااز سال  ی از قطره اشکش سال  ک یهق افتاد و با هر  هق  به
از چشمانم    خوردیکه بر حنجره م  ی. سرم را باال گرفتم، تا بغضکردیم

 .نشود ر یسراز

  یستان تابان کم دا  ی سندهی. در دل آرزو کردم، که نو د یبار ینم منم   باران 
تابان را حس    دنیتمام کند. لرز   یدلرحم باشد و آخر داستانش را به خوب 

به سرما گذاشته بودم    توجهیبه خود گفتم، که ب  ییکردم. در دل ناسزا 
ا  م . همانندی بنش  رون یب  گونهنیاو  در  را  تا    ه ب  آوردمیطور که کتم  سر 

. مانند  یشان مشک بود و همه  دهیپوش  ینگاه کردم. مانتو و شال نازک   شی پا
 .اهی س اه،یس  شی روزها نیا

رو   کت مشانه  یرا  انداختم.  همه گر  انیاش  محو  هیآن    ی رو   یلبخند 
 :نشاند. به حرف آمدم شی هالب

 ن؟ یتو ماش میبر -

  ی طور که بخار. همانم ی بلند شد. سوار شد شی را تکان داد و از جا سرش
 :گفتم   کردم؛یرا روشن م

م - بچه  میر یاالن  بالغ موسسه.  آدم  چهارتا  منتظرتن.  مم ی ها    م یر ی. 
 .م یز یریهم م   یگوشه؛ فکرامون رو رو   هی  م ی نی شیم

  ی اش را جلوزده  خیکند نگاهش کردم. دستان    دییکه حرفم را تأآن یبرا
 :در گرم کردنشان داشت. ادامه دادم یدهانش گرفته بود و سع

  یقانون داره؛ الک   جانی بکنه. ا  تونهینم  یکار  چینترس. اون آقا هم ه  -
 ... هست؟ستیکه ن 
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که    یکارش باعث شد لبخند بزنم. برعکس وقت   نیرا باال انداخت. ا سرش
خود اعتراف    شی و پ  راندم یآروم م   بار نیا   میا یتابان ب  شی پ  خواستمیم

کنارم    شتر ی ب  خواستمی... م گرید  ز یعمد بود نه چ   یکار از رو   نیکردم، که ا 
ته وجودم استشمام  که زده بود را از ته  ییا عطر مردانه خواستم یباشد. م 

پ انگار که حواسش  تابان  اما  به ش  یگرید  ز یچ  ی کنم،  جلو    یشهی بود. 
نزنم و    ی کردم حرف  یاز اشک بود. سع  ز ی مانده بود و چشمانش لبر  ره یخ

نکردم    ییادر خود بماند. او را راحت گذاشتم... خنده مسخره  یبگذارم کم 
نکردم.    ی شآرام کردنش تال  یبرا  بار نی . اشودیدرست م   ز یهمه چ   میو بگو 

دوره تا  آزادش گذاشتم،  اندوهش  به سمت  با  فکرم  باز  بگذراند.  را  اش 
  ز ی چ  چیکه ه   فهمم،یرفت. من قد خر شعور ندارم... نم   میروزها   نیحس ا 

کثافت مطلق،    کیطرفه وجود ندارد. کثافت است!    ک یدر عشق    یجالب
ا  ول   نیاما  را دوست داشتم،  که    یعشق به کس   دانم یخوب م   یکثافت 

در    ی است،:ول  ز ی انگجانیها ه فقط در داستان  دهد یاحساست را نم  پاسخ
که    تای. به ب م یدی ست. باالخره رسقابل تحمل و خسته کننده  ر یغ   ت یواقع

خود    کردیم   یسفت تابان را در آغوش گرفته بود؛ نگاه کردم. تابان سع
ز  از  ب   ر یرا  اما  دهد،  نجات  م  کردیم  هی گر  توجهیب   تایدستانش    انیو 

 .کردیتابان را لعنت م یروزها ن یحال ا یباعث و بان  شی هاهیگر

 .دمکر   یفکر هیمن   -

  هیگر   یصدا  گر یباعث شد همه نگاهمان به او دوخته شود. د  ردادیت  حرف
تآمدینم   تاهمیب د  ردادی .  را  منتظرمان  چشمان  را    ی کم  دیکه  حرفش 

 :مزه کرد و گفت مزه

 .ازدواج کنه جانیا دیتابان با  -
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  گر ید  ن یدر هم رفته بود. ا  م ی هابلند تابان باعث شد نگاهش کنم. اخم   یچ
ت  بود، که  م   گفت؟یم  رداد یچه  هم  مادر  و  پدر  اجازه  بدون    شد یمگر 

 ازدواج کرد؟ 

 :ادامه داد ردادیت

با  - عوض   ،ی ازدواج کن  جا نیا  دیتابان  اون  بب   یتا  ببرتت.  اگه    نینتونه 
 گم؟ یم  یچ  ی دونی. مرهیگیقانونه که جلوش رو م گهید  ؛یازدواج کن

  ی . بدون بابا و مامانم چجوردونم ی... به خدا نم یگ یم  یچ   دونم ینه! نم  -
. یعقلت رو از دست داد  ردادیت  دن؟یازدواج کنم؟ اصاًل مگه بهم اجازه م 

 .من ازدواج کنم؟ اول حرفت رو بسنج؛ بعد بگو  یبا ک

  چ یدختر ه   نی. ازدیم طنت یوارد عمل شد. چشمانش برق ش  تا ی بار ب نیا
جا  زشیچ آن گر  شی سر  به  نه  ا   ی هاهینبود.  به  نه    ن یوحشتناکش؛ 

 .نگاهش

  مونهیتحملش کرد؛ م  شهیو که کاًل نم   ردادینداره که! ت   یخب تابان کار -
ازدواج م  با ماهداد  فقط قول بده بچه اول دختر باشه.    ؛ یکنیماهداد. 

 !خاله فداش بشه یوا

تر  درشت  نیکه تابان به سرش زد ساکت ماند. چشمانم از ا  ییا ضربه  با
و دوخت و در اخر تنمان هم    دیخود اندازه گرفت و بر  ی. چه براشدینم

  ک یخوشحال نشدم    شنهادی پ  نیاز ا  م ی بگو  کهنیام گرفته بود. اکرد! خنده
 .دروغ محض است

 :قاطع گفت  یبا لحن  ی ضربه اخر را زد و جد  ردادیت
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 .تنها راهه  نیفکر کردم... ا  م ی لیکردم و خ   قیتحق   یلیمن خ  -

 :حرفش را تکرار کرد  تایب

 .تنها راهه نیا -

 ؟ ی: تابان جراتش رو دارردادیت

چقدر گذشت،    دانم یدر فکر بود. نم   قاً ی. تابان عمم یدر سکوت فرو رفت  همه 
 :که آرام گفت

 .نداره  ی اگه تنها راه باشه؛ جرأت معن -

راه وجود داشت، که حال م گفتیم  راست جرأت    م؛یگفت ی... مگر چند 
  گفت یمبارک باشه م   طنشیبا ش  تای لبخند زد و ب   ردادیندارد؟ ت را    یک ی  نیا

 :م ی ساکت ماند  یمان در بهت و ناباور . با حرف تابان همهدیکشیو کل م

 !اما با ماهداد نه کنم،یازدواج م  -

که    یبار هزارم به دست کس  یبرا  کنند؟یم   ف یرا چگونه توص  شکستن 
 .جانم به جانش وصل بود؛ شکستم 

  گونه نیدر من کم بود، که ا  یزیدرهم نگاهش کردم. چه چ  یهااخم   با
 :نفرمان را گفتحرف هر سه تا ی ب زد؟یمرا کنار م

 چرا؟ -

  دا ینفر رو پ  هی  م ی گردیشماها برم. م  نید  ر یز  خوام ینم   نیاز ا  شتر یب -
 .پول یبرا  کننیم  یکه هر کار  یی. هستن کسام ی کنیم
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بچه است    یلی. خرمیگیهمه با اخم نگاهش کردن. حرفم را پس م  بار نیا
درهم    یهابا اخم   بار نیشوخ ا   ردادی ست. تبچگانه  شی و هنوز هم فکرها 

 :گفت  یو جد

باشهی نم  ؟یگی م  ی چ  ی فهمیم - چطور  اعتماد کن  ه یبه    د ی!    ا ی  م؟ی نفر 
 .کس چیه  ایماهداد  

... چه  ستم ینگریتابان م  حالیخسته و ب  یهامن همچنان به چشم   اما
ا  ز یچ بود، که  شده  د  طور نی باعث  را که  نگاهم  در    د یمخالفت کند؟ 

 :چشمانم زل زد و آرام گفت

 .میاما من و ماهداد... دوست  -

 :از هم باز شد و گفتم  م ی هااخم 

 .کننیها به هم کمک مدوست -

.  م یبود   در فکر   قاً ینزد. هر چهار نفرمان عم   یانداخت و حرف  نییرا پا   سرش
 :به حرف آمد ردادینگذشته بود، که ت  یی اقهیچند دق

 .االن به مامانت زنگ بزن ن یتابان هم -

به دستان تابان که در دستش بود؛   ینگاه تای. ب دیاز رخسار تابان پر رنگ
به    یانداخت. انگار که از ناگهان سرد شدنشان تعجب کرده باشد. نگاه

 :گفت  ردادیصورتش انداخت و رو به ت

 .بذار فردا ست؟ی به نظرت زود ن -

  ی . بعدم تا خانوادت راضم ی کارا رو انجام بد  عیسر  دی . باشهیم   ر ینه! د -
 .راحت بشه المون یخ  دی. باکشهیبشه طول م 
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  ی را در آورد و با دستان لرزانش شماره را گرفت. با اشاره  شی گوش  تابان
رو  یگوش   ردادیت را    یرا  لبش  پوست  استرس  با  تابان  بلندگو گذاشت. 
رو   دیجویم سرگردان  نگاهش  تلفنش    لشیموبا   ی و  دوم  بوق  با  بود. 

 :به ما کرد و گفت ینگاه 

 بگم؟  یچ -

بزند،   ی آمد حرف ردادیت  گفت؟یم د یچه با ی ست. به را می ساکت ماند  همه
 :دیچ یدر فضا پ  یدار بغض یکه صدا

 ؟یالو... تابان خودت  -

 :هم بغض کرده بود تابان 

 مامان؟ بابا خوبه؟   یاره مامانم! خودمم. تو چطور -

 .م ی. ما همه خوب زمیآره عز -

 .هم گذاشت ی را رو  شی هاچشم  تابان 

 .بهت بگم  یزیچ هی  خوام یمامان م -

  شه؛ یدرست م   یا یمادر. من اشتباه کردم؛ گفتم ب   ا ین  ؟یا یب  ی خواینکنه م -
  تای. جات خوبه مادر؟ بیجا بمونکه همون  نهیکار ا  نی بهتر   دمیحاال فهم 

 شته؟ یپ

دهانش را باز    ی هم فشرد و به سخت   یتر رو را محکم   شیها چشم   تابان 
 :کرد

 .ازدواج کنم  خوامیم -
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  چ یو بدون ه  عی . چرا انقدر سرم یشوک به سر برد  حرف همه در   نیا   با
شوکه    شتر ی . مادرش انگار از همه ما بم ی ! با دلهره نگاهش کرد؟ییامقدمه

 .زدینم ی شده بود، که حرف

 !؟یچ -

 .مامان -

ازدواج؟    ؟یکن  کار یجا چتابان؛ ساکت! دختر ابلهه فرستادمت اون  سیه -
 م؟ یهست  یما تو چه حال   یدونیم  چیه

  اط ی را از بلندگو در آورد و به سمت ح  یاشکش در آمده بود. گوش  تابان 
 .دیدو 

. شش چشم  م ی د یشنینم  ییکه در حال صحبت است، اما صدا  م،ی دیدیم
دار تابان  بغض  یانداختم. صدا   نییدر حال نظاره کردنش بودند. سرم را پا

 .باعث شد به سمتش برگردم

 .قبول نکرد -

دخترشان را به امان    یی اخانواده  شودیمگر م   .کندیاست قبول نم  معلوم
سرش را تکان   ردادی کند؟ ت  دایخودش شوهر پ یخدا ول کنند، تا خود برا

 :انداخت  نییداد و پا

 !ی کن  شی راض دیبا -

 .کنم یم  یسع -

 .را سمت من سوق داد نگاهش

 باهات صحبت کنم؟  شهی م -
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به    نیتنش بود. ا   م ی بلند شدنم موافقتم را اعالم کردم. هنوز کت مشک  با
. کنارش  ستادیباران خورده ا   ی. کنار باغچهکردیمنتقل م  یمن حس خوب 

 .دیگرفتم و منتظر ماندم، تا حرفش را بگو  یجا

 .نیست ی ن ی شما راض دونمیمن م -

  ی که برا  یجوک سال را تابان گفت. من  ن یدارتر بودم؟ خنده  ی ناراض  من
خوشحال شدم،    ییالحظه  یبرا  یول  زدم؟ یله م لحظه کنارش بودن له  هی

بهتر بود.    طور نی. ا ستیکه در وجودم است؛ باخبر ن  یکه هنوز از عشق
 :نگفتم، که ادامه داد یزیچ

م   دونمیم - س  شم یباعث  مخالفت    اه یشناسنامتون  اگه  اما  اما...  بشه، 
 .خونم ی. من مخالفتتون رو از چشماتون م شم ین ناراحت نمم ن یکن

 :دم یحرفش پر  انیم

 .یست یبلد ن  یچشم خون  -

بلد نبود، وگرنه    ی چشم خوان  ی شد. به راست  رهیبه چشمانم خ   سردرگم
 .کردینم  ر یمخالفت تعب ی عشق را جا

 .ستم یمن مخالف ن  -

 :گفت  یبه لبخند باز شد و با لحن خواستن شی هالب

 .ممنون  -

 :زدم و با خنده گفتم   یلبخند

  ی چه انتظارات  تونندهی عروس خانم شما از همسر آ   مونه؟یاالن خواستگار  -
 ن؟یدار
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 :جواب به سوال شوخم گفت  یو جا  دیخند

 ن؟ یسی نو ینم  گه یچرا د -

 ؟ یچ -

 .نیبود  یبه نام  سندهی نو -

 :از تعجب باال رفت، که گفت  م ی د. ابروهاخبر دار  دانستمینم

 .کنهیم  فی ازت تعر یلی خ ردادیت -

 !ردادی ت ن یگرفت. از دست ا  امخنده

 گفته؟   یچ گهید -

دوست داره با شما    یو هر دختر  ن ی خوشگل و جذاب  ی ل یشما خ  کهنیا -
 .ازدواج کنه

 :کرد و با خنده گفت  یمکث   دیکه رس  جانیا به

 .شم ی دارم م شون یعشق ب یفک کنم؛ رق -

...  یشد  شانیعشق   بیوقت است، که رق  یل یو در دل گفتم خ  دمیخند
که انتخاب اول و آخر من تابان است. به    ی ندارد وقت  ی معن   ی عشق بیرق

که من و    ی. انقدر که غرق در روزدمیخودم که آمدم تابان را کنارم ند 
 .ا حس نکردمبودم، که رفتنش ر  م؛یاون در کنار هم باش 

*** 

اما هنوز نتوانسته است مادرش    گذرد،یروز از تماس تابان با مادرش م  سه
نکند و به آغوش    ه ینبود، که تابان گر   ی سه روز روز  نی را متقاعد کند. در ا
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روزها چقدر به    ن یبودند و من ا  دهی ها امانش را برپناه نبرد. کابوس  تایب
  رون یب   خبر یب  ردادیاست، که ت  یتبه پنج ساع  کی. نزدکنم یحسادت م  تایب

  تا یمضطرب بودم، اما بخاطر تابان و ب   ی رفته بود و هنوز برنگشته بود. کم
 .دادمیبروز نم یزیچ

صحبت شده بودند و  ها هم و تابان نگاه کردم، که با عشق با بچه  تای ب  به
دار کودک  چقدر دوست  تای بودم ب  ده یمدت کم فهم  نی. در ا کردندیم   یباز

 :ها گرفتم و بلند شدمچشم از آن ردادیسالم کردن ت یاست. با صدا

 ؟یکجا بود -

 .بود ی راض ز ی و انگار از همه چ زدیبرق م چشمانش

 .زنهیتابان مامانت بهت زنگ م -

 :ها کرد و گفتکه رو به بچه  م،ی بگو ی زیچ آمدم

کامل    اتونیتو اتاقاتون. اومدم نقاش  نییبدو ن؟ یکنیچکار م جانیشما ا  -
 .هاباشه

 :کرد و ادامه داد  ییاخنده

 .نی رو بکش  تای خاله ب -

. هر چهار نفرمان با  دندیبه سمت اتاقشان دو   طنتیباخنده و ش   هابچه
نمانده بود،    یباق  یصبر  شی اما انگار تابان برا  م،ی کرد  شانی چشم بدرقه ا

 :گفت  ردادیکه رو به ت 

 زنه؟ یچرا؟ چرا زنگ م  -
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که تابان در اتاق    ییا تازه  یهاتخت بزرگ نشست و عطر گل  یرو   ردادیت
 .مشاعره گذاشته بود را استشمام کرد

 . ...دیتهد  ییجوراهیبا شماره ناشناس زنگ زدم بهشون...  -

 :گفت  یبلند ی و با صدا  دیحرفش پر ان یم  تابان 

 ؟ یچ -

مش کند، اما تابان خونش به جوش  داشت آرا  ی به طرفش رفت و سع  تایب
 .امده بود

  ه؟یچ  ی دونیاصاًل م  ؟یکرد  یکار  ن یچرا همچ  ؟یچرا نگرانشون کرد -
 . ...من

به    لشی موبا  یصدا استرس  با  تابان  جلب کرد.  خود  به  را  همه  توجه 
موبا  م   ل یصفحه  ب   کرد ینگاه  م   یهاشانه  تا یو  ماساژ  را  با    یتابان  داد. 

  یکه در تمام حرکاتش مشهود بود تماس را برقرار کرد. صدا  یاضطراب
 .شود ده یشن یمادرش انقدر بلند بود، که به راحت   یهاضجه

مادر.    ز ینرو عز  رونیدختر قشنگم از خونه ب   ؟یتابان... تابان مادر سالم  -
 .بگو تنهات نذاره تا یتابان به ب 

  نیی و پا  وردندخ یاز چشمان تابان سر م   ی درخشان به آرام  یدهایمروار
دوخته شده بود. حواسم انقدر پرت    ردادی. نگاهش دلخور به ت ختندی ریم

در دو  طوفان   یکی تار   ی ایآن  حال  ه شده  یکه  بود، که  از    ز ی چ  چیاند 
. به خود که آمدم تماس قطع شده بود و تابان باز  دمی نفهم  شانی هاحرف
لبخند   دیرا که د نگاه کردم. نگاهم  ردادیپناه برده بود. به ت  تایب  وشبه آغ
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اشاره    اط ی زد. انگار سوالم را از چشمانم خوانده بود، که به ح  یی ا خسته
که من    ییجا   قاً یکرد و خود از جا بلند شد. پشت سرش به راه افتادم. دق

 :گفت. به طرفم برگشت و با خنده  ستادیا  م؛یو تابان آن روز حرف زد

 !ایکنیچه م  نم یبب -

 :گرفته بود  ید ی. لحنم رنگ ناامدم یرا فهم منظورش

 . ...فعاًل که مامانش -

 :م ی که دوست ندارد بشنود را کامل بگو  یاجازه نداد حرف شه یهم   مثل

ماهداد حواست    یتر از جون دخترش؟ ول مهم   ی... مطمئنم. چ ده یاجازه م -
  ی مواظبش   دونم ی. مدهیکش   یسخت   یلی باشه تابان مثل خواهرم شده. خ

 .شتریب  یل یخ تر، شی ب خوام یو ازت م

که    تایب   ی! آمدم جوابش را بدهم، که صدای مرد واقع  ک یمرد بود.    ردادیت
 :سرش گذاشته بود؛ بلند شد ی خانه را رو 

 .کارتون دارم  نیا ی ب ؟یماه  ؟یریت  _

نگاهش کرد  با تم ی تعجب  ماه  یری.  بود؟ صدا  گر ید  یو    ف یضع   یچه 
 :که گفت  دم،یتابان را شن

 .مثل آدم صدا بزن  -

 :داد ه یهد  م یها که لبخند را به لب  تای جواب بلند ب و 

 اسم شوهرت رو مخفف کردم؟  یآها! ناراحت شد  -
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طور که  شد. همان  یک یتابان    یخفه  غ یج  ی با صدا  ردادی ت  یخنده  یصدا
 :گفتم   ردادیبه ت  م ی رفتیبه سمت اتاق مشاعره م 

 .هیدختر خوب  تا یب -

 :تمام گفت یی را باال داد و با پرو شیابرو  ی تا کی

 .ستی ن ی درش شک -

به پشتم    ییاکرد و با دستش ضربه  ییارا باال انداختم، که خنده  م ی ابرو   دو 
 :را داخل نذاشته بود، که بلند گفت شیزد. هنوز پا 

 ؟ یکارم داشت  یتی خاله ب -

ب  ییادا  با با تأسف تکان دادم.    ییادر آورد خنده  تای که  کردم و سرم را 
 !آمدندیواقعًا که بهم م

*** 

  شیکفشش را از پا   کردیم   ی را باز کردم. سع  م ی هاچشم   تایب  غ یج   یصدا  با
ب توانا   اورد،یدر  بود، که  انقدر هول شده  اما  اتاق شود،  وارد  را    شییتا 

و  پرت کرد    ییا با زور کفش را گوشه  د یکه کش  ییاخفه  غ ینداشت. با ج 
 .کردیآلود نگاهش م خواب ردادیخود وارد شد. ت

 !. مامان تابان قبول کرد. بالخره قبول کرد! هورانیپاش -

  ی. صدازدیو دستانش را به هم م  دیپر یم  نییکودکان تخس باال پا  مانند
که    دم،یرا شن  زدینفس مبود؛ نفس  دهیکه دو   یتابان که بخاطر مسافت

 :گفتیم  دهیبر

 .کننیکنه! فرار... که... نم  لتیآخ! خدا ذل -
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اجازه    ردادیت  شبیتخت انداخت. د  ی کرد و خودش را رو   ییا خنده  تایب
رفتند. به ساعت    تا یجا ماندم، اما تابان و ب   ن ینداد، که به خانه بروم و هم

 .صبح قهیو هفت دق  ستی نگاه کردم. نه و ب

 :و گفت دیرا به هم کوب دستانش  تا یتر از ب زدهکه ذوق  ردادیت  یصدا

 .می ریجشن بگ دیبا -

به کودک درونش بروم. به تابان نگاه کردم، که    یی اشد چشم غره  باعث
  تایو ب  ردادی ت  یداده بود و با خنده به کارها   ه یهنوز هم با کفش به در تک

 .دادیو سرش را به نشانه تاسف تکان م  کردینگاه م

 !ی. وام ی . تاالر رزرو کنم یر یبگ دی ! لباس عروس با میچقدر کار دار  یوا -

از من نداشت...    یبهتر  تی. تابان وضع شدی باز نم  شتر ی ب  نی از ا  م ی هاچشم 
برا هم  آن  صور   کی  ی تاالر؟  بود   ؟یازدواج  نفر  چند  مگر  که    م،یاصاًل 

من...    ی و خانواده  ستی خانواده تابان که ن  م؟ ی تاالر سفارش ده  می بخواه
مظلوم من به دست پسرشان کشته شده بودند. هنوز هم    یاخ! خانواده

  ی زنگ   ی ندارم. حت  یهم که خبر  لی. از فام م ی ایبودم با خود کنار ب   توانسته ن
دعوتشان کنم؟    می عروس  ی، تا حالم را بپرسند؛ حال بخواهم برانزده بودند

 :واقعًا وحشتناک است! تابان به حرف آمد

 ه؟ یتاالر چ م؛ی حالت خوبه؟ کاًل چهار نفر ا؟تی ب یگ یم  یچ -

 :دیپر ن یجو سنگ ان یبا خنده م  ردادیبار ت نیا

 !نیخورد. ولش کن   ییسرش به جا  اومد؛یفکر کنم داشت م تا یب  نیا -
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  تا ی کودک درون ب  شنهادیزد. به پ  ردادی بالشت را گرفت و آرام بر سر ت  تایب
ت   یجشن   یبرا راه   ردادی که  بود؛ شب  چهره  م یشد  ی شهرباز  یگفته  از   .

کردم باز    یسع  ی بفهمم، ول  توانستم یترس و دلهره را م   ،ی تی تابان نارضا
  بان پچ تاپچ  ی. صداراندیرا م  نیماش  ردادیکنم. ت   شیبه حال خودش رها 

داشت حواسم را به او    یسع   شیکه با صدا  ییاخواننده  یدر صدا  تا یو ب 
 .شدی بدهم؛ گم م

 تو   یتو به شوق رو  ی وبه س "

 تو  ی طرف کو به

 می دم آ  ده یسپ

 ؟ یی... بگو کجامیتو را جو  مگر 

  کوبم؛ یره تو م  پروایچه ب  نی بب  م؛ی ز آسمان جو  ی گاه  ن یتو گه از زم   نشان
 " ییبگو کجا 

  یی ا ستاره  چ یهیماندم. ماه کنار آسمان تنها ب   رهیخ  اه یآسمان سرتاسر س  به
بود،    یدختر  انی تلخ به انتظار پا  یبا پوزخند   آمدینشسته بود. به نظر م

م  عاشقانه  و حال صدا  یقیموس  ی. صدادشیپرستیکه  بود    یکم شده 
 :دادندیو همه به آن گوش م  خواندیرا م  یتابان بود، که شعر 

م - را  باش  ند،ی بویدهانت  مبادا گفته  را    ی که  دلت  و  دارم...  دوستت 
عج ندی بویم روزگار  تن ینازن   ستیبی...  را کنار  عشق  و  راهبند    رکی... 

 .زنندیم  انهیتاز

 :گفت  اشیشگ ی با همان لحن شوخ هم  ردادیکرد. ت  سکوت
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 ؟ یتو بلد تای ... ب ستم ی خب ادامش رو من بلد ن -

و به من ادامه  بود، که ر   ی جواب منف  که نینگاه کرد. مثل ا  تا ی به ب  نه ی از آ   و 
 :داد

 ؟ یبلد یماه  -

 :شعر را زمزمه کردم ی نسارش کردم و ادامه ییاغره چشم

با  یعشق را در پستو  - ا   دیخانه نهان    چ یبست کچ و پبن  ن یکرد... در 
 . ...دارندیسرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان م

 :د یحرفم پر  ان یدوباره با خنده م  ردادیت

 .م ی دیکه رس   ن،ییپا نی بود. بر یمزخرف  یخب بسه. باز -

به    باً یبود، که خود را تقر  تای ب  نیحرف زودتر از همه ا  نیتمام شدن ا  با
رنگ و وارنگ    ی که با نورها  یکوچک  یپرت کرد و با لذت منطقه  رونیب

م   جان ی ه القا  همه  به  صداستینگریم  کرد؛یرا  رو   یهاغیج   ی.    یاز 
ورود  جانی ه بود.  اورده  وجد  به  را  بق   یهمه  به  و    ه یرا حساب کردم 

بود، که خودش را اول از    تا یب   نیکه وارد شوند و باز هم ا   دادم،عالمت  
نگاه    تا یب   یمستانه  یهاو خنده  طنتیبا لذت به ش  ردادیهمه جلو برد. ت

ب  کرد،یم برعکس  تابان  م   تای اما  نگاه  اطراف  به  دلهره  به  ستی نگریبا   .
 .سمتش رفتم و آرام کنارش قدم برداشتم 

 :حضورم شد، که آرام گفت یمتوجه

 .دلشوره دارم  -

 :م ی حرفش دلهره به من هم هجوم آورد. فقط توانستم بگو ن یا با
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 .فکر نکن ی زیامشب رو به چ  هی.  ستی ن یزیچ -

  یهاکه برق  یهم نگفت؛ فقط با آن چشمان مشک  یا نزد... باشه  لبخند 
  بار نیبراق ترش کرده بودند؛ نگاهم کرد، اما کاش ا  یشهرباز   رنگ وارنگ

سوار شود، اما    نهی سف  خواستیم  تای ! بگرفتمیم  یجد  یاش را کمدلهره
  گر یبود و د  جان ی سراسر ه  شی طور زندگ. تابان همانم ی همه مخالفت کرد

را فرستاد،    ردادینشاند و ت   ی حرفش را به کرس  تا یبود، اما ب   ی کاف  شیراب
دختر    ی. صداردادی و منتظر ت  م ی . در چمن نشسته بودردیبگ   ط یبل   شی اتا بر 
 : م ی دیشن یشود را م  نهیسوار سف  خواستیو م  زدیکه مدام غر م  یجوان

 !. تو رو خدا حامدشهینم  یزی. بابا چ م ی سوار ش  میبر  ایب -

ناگهان   دنیشن  با لرزش  به    یاسم حامد  تابان را حس کردم. مسخ شده 
  ز ی نگاه کردم. فارغ از همه چ تای. به بکردینم یچمن زل زده بود و حرکت

را مچمن ا   شهی در هم رفت. هم  م ی ها . اخم کندیها  حرکت نفرت    نی از 
  یپسر ی امشبش را خراب نکنم. صدا ی داشتم. نگاهم را گرفتم، تا با حرف

 :دمین را ش

 .نگاه به خودت بنداز  ه یمهسا!   یتو چقدر زبون نفهم یوا -

باال آورد و به سمت صدا چرخاند.    ی . سرش را ناگهان دی از رخ تابان پر   رنگ
 کرد؛یدار نگاه م کش  یهاو نفس  دهیرنگ پر  یکه تابان با صورت   یبه سمت 

ها  چمن  یبود و پسر بر رو   ستادهیا   یبرگشتم. دختر الغر اندام و قد کوتاه
آن    در چهره    صی بود. تشخ  یمشک   شانی هابود هر دو لباس  دهیدراز کش 

  شیانگار که متوجه حال تابان شده باشد؛ صدا   تای سخت بود. ب  یک یتار
دل  کردیم پر  لی و  م   اش دهیرنگ  به  دیپرس یرا  و  بلند شد  آرام  تابان   ...
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  ی نظر گرفته بودم. صدا  ر ی سمت آن دو حرکت کرد. تمام حرکاتش را ز
از    راهم باعث نشد؛ نگاهم    زدیو آرام غر م  آمدین مکه به سمتما   ردادیت

بگ آنرمیتابان  به  چه  هر  افتادم.  راه  به  تابان  از  دورتر  قدم  چند  ها  . 
. آن دو متوجه تابان شدند.  شدیتر م سست  شی هاقدم  می شدیم  تر کینزد

تابان  به  م   رهیکه خ یدختر گنگ  نگاه  بود  مانده  پسر    کرد، یبه پسر  اما 
 .بلند شد شیاز جا  یزده. ناباور به سخت بهت

 :وار گفتتابان بود، که زمزمه  فی ضع  ی آخر فقط صدا در 

 . ...حامد -

 .شد هوش یب  و 

  ن ی ا  گناه یبر سر دختر معصوم و ب   ی. نه تنها باران، بلکه بدبخت دیبار یم
  یبرا  نشیترکوچک و بزرگ که کوچک  یهاهمه اتفاق  ن یروزها. من از ا

چند    مارستانیتخت ب   یبودم. تابان رو   ر یآور بود؛ دلگمن سرسام  یارهست
  یحامد است؛ باال میبود ده یکه حال همه فهم   یبود. مرد هوش یب  یساعت 

پر پشتش    ی. اخم داشت و آن ابروهاکردیرا نوازش م  شیسرش موها 
نگاهم را حس کرد، که سرش    ینی را با شدت در هم برده بود. انگار سنگ

در هم رفت.    شتر ی ب   شی هارد و نگاهش را به صورتم دوخت. اخم را بلند ک
 .به خانه رفته بود تا یکنارم بود، اما ب   ردادیت

 ن؟یکه دنبالش راه افتاد  ن، یخواهر من هست  یکارهی شماها چ -

بدبخت   از  تمام  آمد. مسبب  به جوش  خونم  حال    یهایوقاحتش  تابان 
حداقل    ماند؛یالل م  ییا. کاش لحظهدیپریم  نییمغزم باال و پا   ی داشت رو 
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بود، که زودتر از من به حرف   ده یانگار حالم را فهم ردادی! تیی ا لحظه یبرا
 :آمد

 .هستم  ی انیمن صاحب کار خانم ک  -

 :کرد  شتر ی را ب تم یپوزخند حامد عصبان  یصدا

 ؟یشهر باز  ارنیتا حاال صاحب کار؛ کارمنداشون رو م   یصاحب کار؟ از ک  -

 :بلندتر ادامه داد یبزنم، که حرفش را با صدا  ی حرف آمدم

 کنه؟یم کار یچ جانی من اصاًل ا  ی آبج -

غاز    هیصد من    یها تمام شد. کاسه صبرم تا لبه پر بود و حال حرف  طاقتم 
 .شود ر یحامد باعث شد سراز

باعث اون    ینگران خواهرت بود  یل ی. تو خ نییپا   ار یآقا! صدات رو ب  یه -
تا االن؟ همشم    ده، یکش  یدختر چ   نیا   ی دونیم  چی. هیشدیهمه بال نم

رو گردن    یکه کرد  یو کار  یمرد بمون   هیمثل    کهنی به خاطره تو. جا ا 
  ی تا حاال کس  ؟ی داغ کرد  ه؟یآدم ترسو؟ ها چ  هیمثل    یفرار کرد  ؛یریبگ
ت  نی هم  تونمیم   ی دونیواضح بهت نگفته ترسو نه؟ م  قدر ان   ل ی حواالن 
. ت  ستیپل   اد یمچ دستم را گرفت. ز   ردادیبدم؟ پس صدات رو ببر و... 
  رغصبیشده بود. حامد م دتر یکرده بودم، اما الزم بود. سردردم شد  یرو 

م  م  کردینگاهم  چشمانش  در  خرخره  دم،ی دیو  دارد  دوست  را  که  ام 
زدم. نگاهم را ازش گرفتم. چشمانم به چشمان    ین فکر پوزخندیبجود. با ا

به برادرش    دانستی. مطمئنًا نمکردینگاهم م   یباز تابان خورد. با نگران
. هر چه تابان را دوست داشتم همان اندازه از برادرش متنفر  دیچه بگو

 .بودم
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 ؟ یکنیم  کار یجا چ تابان اين -

بلکه کم  چشمانم  تا  از خشم بستم،  ان  یرا  در    یدرک   چیگار هآرام شوم. 
ا خنده  ن یوجود  مرد؟  نبود.  وضع مرد  انگار  بود...  را    تی دار  خواهرش 

 .را شروع کرده بود  شیکه بازپرس   د،یدینم

 :با ترس به حرف آمد تابان 

 .من... من... راستش... داداش... من... فرار کردم  -

  ی ل ی. با سدیجمله را بگو  نیچندسال از عمرش کم شد، تا توانست ا  انگار 
 .را گرفتم  اشقهیکه حامد به تابان زد؛ تند به سمتش هجوم بردم و  

 لجن؟ یکن یم  ی چه غلط -

 :از آن بود، که جوابم را ندهد  پروتر 

 .ینداره جوجه تهران  یبه تو ربط  -

در    خواستم ی. نمکردمینگاهش م  ز یدر هم رفته بود و فقط ت   م ی هااخم 
تابان را    ی. صداخواستم یاما نم   توانستم، یحضور تابان خوردش کنم. م

  ی را رو   ردادی. دست ت م یکه تمامش کن   خواست،یم  هیکه با گر   دم،یشن یم
اما من با تمام خشمم   کردم،یحامد حس م ی قهیجدا کردن  ی دستم برا

با چشمان    ی شباهت  چیکه جز رنگش ه   یمانده بودم به چشمان مشک  ره یخ
 .معصوم تابان نداشت

  م ی را رها کردم، اما نگاهم همچنان به او بود. صدا   اشقهیپرستار    ی صدا  با
 :آوردم با حرص گفتم  نییرا پا 

 .بکشه جانیکارش به ا   یذاشتی. نمیموندیم  یداشت رتیغ -
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عقب هولش دادم و به سمت در به راه افتادم. در را پشت سرم بستم    به
  دم، یشن یحامد را م   ینشستم. صدا  مارستان یب  یراهرو   ی هایصندل  ی و رو 

ب بر دامن تابان پاک من    یبد  یها و گاه لقب  گفتیم  راهیکه بد و  را 
دانداختیم تا  شدم،  بلند  جا  از  صدا  گر ی .  از  نکره  یآن  نشنوم.  را  اش 
نم باران با روح و روان    یزدم. باران قطع شده بود و بو  رونیب  مارستانیب

ب کردیم   یباز نبود.  اما سرد    سی خ  که به آن  توجهی. هوا سوز داشت، 
  ی نشستم. به آسمان نگاه کردم. نه ماه  یآهن  مکتین یخواهم شد بر رو 

حرف بزنم، اما... . خم شدم و    ی. دوست داشتم با کسییابود؛ نه ستاره
  ی واقعًا درک شدن لذت  کرد؟یمرا درک م یدستانم گرفتم. ک   انیرا م  مسر 

 .دست کم گرفته شده است یل یاست، که خ

 ماهداد؟  -

دستانم در آوردم و به سمت صدا برگشتم. منبع    نیب از برا با شتا   سرم
ا   م ی انرژ ت  ستادهیحال کنارم  نه  نگاه کردم.  سرش  پشت  به   ردادی بود. 

.  م ی دوست نداشتم اسمش را بگو   ی. حت کهی همراهش بود و نه... نه آن مرت
 :که گفت  د،یها را فهمانگار تعجبم از نبود آن

 .تا با حامد حرف بزنه رون،یب  امیگفت من ب   ردادیت -

 :دمیپرس تند

 ره؟ ینم  جیسرمت تموم شده بود مگه؟ حالت بهتره؟ سرت که گ  -

شوند    نتی ریلبخند ش  یبود. کائنات فدا  ن یریش   یجواب من فقط لبخند  و 
روبه به  و  لبخندش گرفتم  از  را  نگاهم  من!  حرف  م ی رودلبر  تا    ی دوختم، 

 .و دلربا  حیحن ملکرد. با همان ل  م ی نزنم. دوباره صدا ربطیب
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 .کردینگاهم م  ی کردم. با شرمندگ  نگاهش

 ...شماهم بد شد ی... براهیرتیغ  یل ی! راستش حامد خخوام یمعذرت م -
. 

هم    چیمن ه   ی. برا دمینفهم  یزیچ  شی هاانداخت. از حرف  ر ی را ز  سرش
 :م ی بد نشده بود، اما فقط توانستم آرام بگو

 .فراموشش کن -

 .قشنگه یلی... اسمت خیراست -

. مگر اسمم را دوست داشته باشد. به واهلل که به همان  دیباال پر   می ابروها
 :زدم و در جوابش گفتم  یبودم! لبخند  یهم راض

 .صدام کن شتر یپس ب  -

شک    ی باشد... حت  دهی. شک کردم، که شندیزد و نه خند  یبار نه حرف  نیا
 !باز هم در دل ا یام را بلند گفتم؛ من جمله  کهنیکردم به ا

. حال هر سه هر  م ی فرستاده بود  تایب   یبه خانه  یرا به هزار بدبخت  تابان
.  م یو به جاده چشم دوخته بود  میذهن خود معلق بود   ی اهویکدام در ه 

بود؟ به خودم فکر کردم.    وب ی تابان ا  ی ام. به راستمعجزه  ک یچقدر منتظر  
  دممانند تابان شوم. آ   ی تی عاشق شخص  کردمیفکر نم  وقت چیه  کهنیبه ا

جور آدم مشخص    هی  کندی! آدم فکر مخواهدیم  یچ  داندینم  وقتچیه
م م   خواهد؛ یرا  که  من،  خود  م   یانتخاب   گفتمیمثل  حتمًا    کنمیکه 
اما    زند، یو مدام لبخند م  کند یم  حیمل   شیخوب است. حتمًا آرا   شیآشپز

  چ ی. آمد و من بدون هختی را بهم ر  مینه! تابان آمد و تمام معادالت زندگ 
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. قرار بود حامد امشب  م ی دیبه او دل بستم. باالخره به خانه مهر رس  یلیدل
جا  جانیا البته  برا  ییبماند.  فهم  یهم  نداشت.  در    م ی بود  دهیماندن 

  یی الحظه قتو چی. ه دیخوابیم کند؛یم یی که روزها در آن بنا   یساختمان 
مهر   خانه  به  گفت  و  کرد  نگاه  چشمانمان  به  خواهش  با  تابان  که 

آه رودینم  ادم ی را    مشیاور یب جا دمیکش  ی.  تنها  م  یی.    میتوانست یکه 
.  دادیتابان را م  یاتاق به شدت بو  ن یهمان اتاقک مشاعره بود. ا   می برو 
نداشت  یحوصله  کداممان چیه زدن  نفهمم ی حرف  بدون    دمی.  اما  چطور، 
گر  یفکر  چیه برداشتم.  قدم  صدا  سمت  به  آرام  رفتم.  خواب    ه یبه 

و کود  تر  . صدا واضحدمیبزرگ رس   یبود. به در چوب  ییاکانهمعصومانه 
  شیکجا بود؟ در را به جلو هول دادم. صدا   جانی.. اشدم. جیشده بود. گ 

 .کودکانه را قطع کرد. آرام به داخل نگاه کردم  یصدا

  ی کودک  ینشسته بود و برا  نی زم  یرو   اش یبلند مشک  یبا موها  یردخت
.  دمیدی. صورتش را نمکردیم   ون یش   آمدیم   رون یکه از دهانش خون ب

پا  را گهواره  نییسرش  خود  مدام  م بود.  تکان  قدمدادیوار  جلو    ی.  به 
و برا باال آورد  را فراموش    دنینفس کش   ییالحظه  یبرداشتم. سرش را 

سراسر سوخته بود و چشمانش قرمز شده بود. تا به حال    شکردم. صورت 
 :گرفتم   م ی هاگوش  یبودمش. دستم را بر رو  دهیند

 . ...مواظبش باش -

تند شده    میها عرق شده بودم و نفس  س ی. خ دادیمدام تکانم م  یزیچ
  می اکه مدام صد  ردادی بود؟ باز هم کابوس؟ به ت ی چه خواب  گر ی د نیبود. ا 

 :دمینال  جانینگاه کردم و ب  د؛یپرس یو حالم را م  کردیم

 .خوبم  -
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م  ینی سنگ را حس  حامد  نگاهش کنم.    کردم، ینگاه  نداشتم  دوست  اما 
تابان.   با  رفتارش  نه؛  من  با  بودم...  نکرده  فراموش  را  رفتارش  هنوز 

  ی کرد؛ چه برسد به دخترک زخم خورده  کهیدل من را هزار ت  شی هاحرف
از جلو چشمانم    ی مو مشک  ی دختر صورت سوخته  یزها. هنوز چهرهرو  نیا

نم پهلو  یکنار  به  که؟  مواظب  باش؟  مواظبش  بود؟  گفته  چه  رفت. 
  ی جلو  شدیم  یکه از دهانش خون جار   یکودک   یچهره    بار نی. ادمیخواب

کابوس بود؛   کیهم فشردم. فقط  یچشمانم نقش بست. چشمانم را رو
  ن یهم ا  بار نیها گذشت؛ مانند روز قبل اکابوس... . ساعت  کی! فقط  یآر

و    جانیه  چ یبدون ه بار نیکرد، اما ا   دارمانیب که و تابان بود،    تای ب یصدا
بخت زهر بود    اه یدخترک س  ی که خنده برا  ی. به راستییایخنده و شاد

 .و بس

بود  یرو   بر  ا  کسچیو ه   م ی تخت بزرگ نشسته    ن ی انگار قصد شکستن 
  توانستمیرا م  تایحامد بر صورت ب   یپروایب  ی هانداشت. نگاه  سکوت را 

که کنارم نشسته بود.    یردادیت  یطور دستان مشت شدهو همان  نم یبب
 :انداخت و سکوت را شکست ردادیبه ت ینگاه م ی تابان ن

 .کنم   یرو بهت معرف تای رفت ب ادمیداداش؛  ی راست -

. حرف  زدیم   یاش به قرمزهم بود؛ دست مشت شده  رداد یبه ت  حواسم 
آت انگار  بعد  ششی تابان  با حرف  اما  بود،  به  یزده  جز حامد  تابان همه 

 :م ی لبخند زد

 .ردادی و نامزد آقا ت زمی دوست عز تا یب -
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هم    تا ینگفت. ب   یز یچ  کس چیدختر بافهم و شعور بود! ه  ن یکه چقدر ا  آخ
انداخت و    ر ی بود، که سرش را ز  یحامد ناراض   ی هااز نگاه  ی انگار حساب

 .بادرک یفرشته کیفرشته بود...  کینزد. تابان من  یحرف

 بود؟ ی حامد مهسا ک -

 . ...دوست دخترم -

م  بازهم  تهوع  احساس  ا  کردم یسکوت شد. چقدر  به ظاهر    ن یاز  برادر 
راحت یرتیغ به  حال    ی .  در  خود  و  بود  گذاشته  وحشت  در  را  همه 

اش آمده  مهم نبود؛ چه بر سر خانواده  شی برا  یبود. به راست   ی گذرانخوش
است؟ انگار نگاه پرنفرتم را خوب حس کرد، که سرش را باال آورد و با اخم  

ماند. عشق نسبت به تابان و حال نفرت نسبت به برادرش... چه    امرهیخ
 !یتضاد مزخرف 

*** 

لحظه از خودم    ک ی.  گذشتیشدن وجود نحس حامد م  دایهفته از پ   کی
برا  ر یدلگ تابان  اگر  با   می شدم.  پس  بود؛  دوست    دیمهم  هم  برادرش 

. حال دوست داشتن نه، اما احترام چرا! نگاهم به قاب عکس  داشتم یم
 کنند؟ یمادر و پدرم با اخم نگاهم م   کردمیماند. چرا حس م وار ی د یرو 

براداشتند. ح  حق بود؛  ا  یامد هر چه  من  بود.    ت یترب   گونهنیخودش 
لبانم    یرو   ینکرده بودم؟ پوزخند  ز ینشده بودم. چند وقت بود خانه را تم

به    ییا توجه  گر ینفر شود د  کیتمام فکر و ذکرت    یوقت  ندیگوینشست. م
 .حاال مصداق من است  ؛یاطرافت ندار
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مصرف    بار کیظروف    شد یم   یی بودند و چند جا  ز یم   یرو   نشسته  ی هاوانیل
کلمه به گند کشانده    یواقع  ی... خانه را به معنادیمختلف را د  یغذاها
 .بودم

ها را از کف  کرد. لباس  یزندگ  شودیکه نم  گونهنیبه کار شدم؛ ا  دست
چند وقت فکر کردم. حامد    نیخانه برداشتم و در همان حال به اتفاقات ا 

موضوع ازدواج را مطرح   ی. وقت م ی کرد یبود، که فکر م   ی زیتر از چشقکله
م  م ی کرد بر سر تک  ا یدن  خواهد یکه م   م،ی خواندیاز چشمانش    ن تکما را 

ه اما  ول  یی ا چاره  چی خراب کند،  نداشت،  قبول کردن  به    یجز  همچنان 
ا است.  تشنه  تابان ضع   نی خونمان  ب   تر فیروزها  وقت    جانتر یو  هر  از 

و بس. به    شود یم   ده یتنها غم د  کشیمان تار شده است. در چش  یگرید
را    شیو انگار خودش هم تلخ   زندیآرام لبخند م   تایو ب  ردادیت   یهایشوخ

که به تابان    ییها. تماساندازدیم  ن ییکند، که سرش را آرام پایحس م 
و ما    رفتیم  دی . حامد باکاشتیبذر استرس را در وجود همه م   شد یم

نبود؛ آن    یکردنش در تهران کار سخت   دای. پم ی را به او گفته بود  ن یبارها ا 
وقت به    دانستنیم  یهم  زودتر  چه  هر  و  است  ساکن  تهران  در  تابان 
  د، یایسر تابان قرار بود ب  ییکه چه بال  دانست،ی. حامد م آمدندیم دنبالش  

  شی. حرفش چه بود؟ رفتن تابان پ آمدینم  نییاش پا اما باز هم از جبهه
  ی زیچ  ن یتابان را از ا  خواست یکه فقط فکرش به انتقام است؟ م  یکس 

ب نوزده    کی نبود.    اه یتابان کم س   یکند؟ زندگ   تر چارهیکه هست  دختر 
  شی همه پافشار  نیا  یرا برا  لشیچقدر توان داشت؟ کاش دل   مگر ساله  

 .را بداند اشیچارگ یب  لیزدم. تابان حق داشت دل ی ! پوزخندگفتیم

 .و به سمتش رفتم   دمیتلفن خانه دست از کار کردن کش  یصدا با
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 ؟ یماه یی کجا  -

سالم را فراموش کرده بود. نفسم را با    شهی بود. باز هم مثل هم  ردادیت
 :فرستادم رونیشتاب ب

 . ...امتو کوچه ؟ ییکجا   یگیخونه؛ بعد م  یزنگ زد -

 .جااون م ی ا یم  م یهرهر بانمک! ما دار -

 ه؟ ی ما ک -

 .... تابان با داداششز یچ یعن یزن...  و   تای من، ب -

س   نفس نزد  ام نهیدر  شد.  سوت   ک یحبس  تمام    یم یعظ  یبود  با  بدهد. 
 :گفتم   یحرصم در گوش 

 . ...! منتظرمنیخوش اومد  -

 :تر ادامه دادمآرام و 

 . ...مخصوصًا شخص شما برادر -

 :که با خنده گفت  دم،یرا شن شی صدا

 .خشم اژدها -

  ع یاز قبل شده بود. سر  زتر ی ! خانه تمیخداحافظیقطع شد. باز هم ب   تماس 
  ی وقفهیب   یصدا  یکتر  ر ی مانده را انجام دادم. با روشن کردن ز  یکارها

..  شیها یبود و مسخره باز  ردادیرفت. ت  نیی خانه در مغزم باال و پا  فون یآ 
 :ندمرسا  فون یخودم را به آ  عی. سرداشتیزنگ بر نم یدستش را از رو 

 .رمیگ یزنگ بسوزه پولش رو از تو م نیا -
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 :خنده گفت با

 .تو حاال میا یباز کن ب -

با    ردادیت   شهی تاسف تکان دادم و در را باز کردم. مثل هم  یاز رو   یسر
ا با  شد؛  خانه  وارد  ا  ن یسروصدا  ب  نی تفاوت که  همراه   تا یبار    شیهم 

تابان مکردیم دنبال  با چشم  و  گشتم ی.  را فشرد  مردانه دستم  . حامد 
و آرام وارد    ر یسالم داد. آرام جوابش را دادم. تابان پشت حامد سر به ز

.  کردیم  انیاش نمادر چهره  شتر یغم را ب  اش یسر تا پا مشک  یها. لباسدش
  شی دلربا  یزده بود و چهره  رونیاز شال ب   اشیمشک   یهااز زلف  ییاتکه

 .کوتاه و آرام کرد  ی. سالمدیپاش م ی به رو  یدکرده بود. لبخن  تر نیرا دلنش 

پذ  جوابش سمت  به  و  دادم  صدا  تشیهدا   یی رای را  را  خانه    یکردم. 
  تا یو ب  ردادی دلم خواست ت  یی اپر کرده بود. لحظه  ردادیو ت  تای ب  یهاخنده

  شانی روزمره ا  ی هاو کلکل  شانیهاخنده  یبمانند، تا با صدا  جانیتا ابد ا 
 .کنند  یخانه را رنگ 

 .برم سر اصل مطلب خوامیساکت شو م ی تیب -

 برو؛ مگه من جلوتو گفتم؟  یریت -

پرت  حوصلهیب  تابان  و  و    یهاییگوبه چرت  بود  دوخته  دو چشم  آن 
.  کردیمزه م آورده بودم مزه  شانیبرا  شیکه چند لحظه پ   ییحامد آرام چا 

 :لند گفتم نسبتًا ب  یبا صدا نیهم  یکالفه شدم؛ پس برا 

 .گهید  شدهی! بگو چردادیبسه ت -

 ؟یزنیخب بابا چرا م -
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 :کرد و گفت  ییاکه سرفه  م،یرفت  شیبرا ییاچهارنفرمان چشم غره هر 

حامد با ازدواجتون موافقت    م ی که بهت بگ  جانیا  م ی خب داداش ما اومد -
 .کرد

  ام نشان ندهم. خوشحال شدم، اما کردم در چهره  یکردم، اما سع  تعجب
نباشد. تابان سرش را    یاز شاد  ینشان  چیام ه کردم در چهره  یباز هم سع

با   تای. حامد با اخم و بدیجو یانداخته بود و مدام پوست لبش را م ن ییپا
  تپر   اشیبود، که سرش را با گوش   رداد ی. فقط تکردینگاهم م  یکنجکاو 

ز و گاه  بود  م  یچشم   ر ی کرده  را  دقدییپایجمع  سه  را    ییاقهی. سکوت 
 :شکستم 

 خب؟ -

 :جواب داد ع یسر  تایب

 خب نداشت؟  -

به    ردادیت   آرنج با حرص نگاهش کرد. حامد  او  در پهلواش فرو رفت و 
 :حرف آمد

 !شرط داره -

 :نزدم، که ادامه داد یرا باال دادم و حرف  م ی ابروها

ا  - و  تابانه  با  م هیازدواج صور   هیفقط    نیحق طالق  تکرار    ه ی  کنمی... 
 .یازدواج صور

هم کش  م ی هااخم  در  چ دمیرا  شعله  یزی.  وجودم  از  در  دستانم  شد.  ور 
  دادمیرا م  نیمشت شده بود و هر لحظه در وجودم امکان ا   ت یعصبان
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را رو  از ر   یمشتم  انگار متوجه  ششیصورت پر  او  اما    ی زیچ  یبنشانم، 
. راجع به من  دمیشنینم   ی زیاما چ  خورد،یمدام تکان م  شی هانبود. لب

خواهرش را بدبخت    خواهمیفرصت طلب که م   کیبود؟    دهچه فکر کر 
بود، که خواهرم را    نی نبودم. حداقلش ا  تر فیکنم؟ هر چه بودم از او کث 

را    ردادی نگاه نگران تابان و ت  ینی . سنگکردمینم  تیهدا  یبه سمت بدبخت 
حت تمام  که با وقا  یحامد  ی رو   م ی هااما چشم   کردم، یخود حس م   ی رو 

 .دوخته بودم زد؛یو مدام حرف م  بودنشسته  میروروبه

نستادمی ا  باشتاب م  ینگاه   م ی.  نگاهم  ترس  با  که  جمع    کردند؛ یبه 
 . ...جزبودند؛ به ت یپراهم  می برا یی ا انداختم. هرکدامشان به نوبه

نه  یزیچ  باز  ب  بیدرونم  خانه  از  به سرعت  ب  رونیزد.  به    توجهیزدم. 
پله از  پا آسانسور  سمت  به  دلم کم  ر یسراز  نییها  تازه    یهوا  یشدم. 

باران م خواستیباران م  ی. دلم فقط کم خواستیم ! چه  د یباری. کاش 
ا   یزیچ بود  بر   گونه نیباعث شده  حامد    یهامطمئنًا حرف  زم؟ یبه هم 

را پر    تم یحامد ظرف  یهاپر بود و حال انگار حرف  گر ید   یجا  ز نبود. دلم ا
را به شدت    یکه اگر کس  دم،یده بود. تابان را دوست دارم و حال فهمکر 

  ، یکن یم  ی. کاریزنیاحمقانه م  یدست به کارها   ؛یدوست داشته باش 
  م؛ ی که قرار بود بکن  ی. کاریستیکه فقط او خوشحال باشد؛ خودت مهم ن 

برا برا  تابان،   ینه تنها  که    یبا کس   یمن هم دردناک بود. زندگ  یبلکه 
دار راست   یدوستش  به  است.  دردناک  به شدت  ندارد  دوستت  او    یو 

.  دیتابیمن که بود؟ به آسمان نگاه کردم... صاف بود و ماه م  ی عشق  بیرق
شده بودم؟    وانهی من د  ا ی. نگاهش سرد بود؟  کردمیپوزخندش را حس م

نابغه    ک ی  د یلق کرده بود؟ خدا؟ خدا با... او را که خانتابان... تابان... تاب 
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زدم    ی من. لبخند تلخ  یهم فقط برا  د یتک است؛ شا  ا یباشد. تابان در دن 
. از نگاهش که انگار  آمدیو باز نگاهم را به ماه دادم. انگار که همراهم م

از آسمان را روشن    یکه قسمت کم  یفقط به من زل زده بود... از نور
نفر بودم. کالفه نگاهم را از او گرفتم و سرم را  ها متکرده بود؛ از همه آن

انداختم. چند ساعت است در حال قدم زدن هستم. مطمئنًا حال همه    ر یز
نگران من   وقتچیتابان... نه نه! تابان ه یعن ی نگرانم شده بودند. نگران؟ 

لبم    ر تلخ ب  یداشتم؟ باز هم لبخند  یاو ارزش   ی. اصاًل مگر من براشودینم
چ هر  بنشست.  من  به  نسبت  اون  عاشقانه    تفاوتیقدر  من  باشد؛ 

من مهم است. نگرانش    ی او مهم نباشم؛ او برا  ی... هر چند براپرستمشیم
حت م   یهستم؛  دوست   دانم یحاال که  و  برادر  او    یکنار  به  خواهر  از  که 

نامعلومش... چه بر سر آن چشمان    ندهی است نشسته. نگران آ   تر کینزد
 خواهد آمد؟ ممعصو 

 !از اون مراقبت کنم  شدی ! کاش مرمیبگ یدر دلش جا شدی م  کاش

 !وقت کاشته نشد  چیکه ه  ییهالعنت به کاش و 

*** 

 بزنم؟ خواب نباشند؟ زنگ

ب  یلعنت  کل   یعقلیبا  جا  دیتمام  خانه  در  حال    یرا  و  بودم  گذاشته 
و نه تلفن همراه که حداقل با    د یشوم. نه کل  چطور وارد خانه   دانستمینم
را به دررمیتماس بگ  ردادیت زدم. آرام زنگ در را لمس کردم و    ای. دلم 

 .دستم را برداشتم  عیسر
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ظاهر    م ی جلو  ردادی غرق در خواب ت  افهیکه در باز شد و ق  د،ینکش  یطول
  ی رو   اشییاخامه  یرنگش چروک شده بود و موها  ییا شد. لباس سرمه

ن   ختهیر   شی نشایپ چشمان  با  تخس  پسران  مانند  نگاهم    مهیبود.  باز 
چشمانم درشت شد.    تا یتابان و ب   دن ی. با خنده داخل شدم. با دکردیم

درونم روشن شد! بخاطر    یزیکه بمانند. چ  کردم،یراستش اصاًل فکر نم
تابان گذاشته بود    ی هاشانه  ی سرش را رو   تا ی من تا به حال مانده بودند؟ ب
داد بود. هر دو غرق در خواب   هیتک تای سر ب یو تابان سرش را درست رو 

پس گردن با  ت  یبودند.  از  و    ردادی که  برگشتم  طرفش  به  آرام  خوردم 
 :تم وار گف زمزمه

 ؟ یچته وحش  -

قبرستون - بود  تم یگوش   ؟یبود  ی کدوم  نبرده  رو    ابوی  نی ع  ؛یکه  سرت 
 . ...زن  یگی ! نمرون؟ی ب یرفت  نیی پا  یانداخت

که    یبرگشتم. وقت  تای دهنش گذاشتم و به طرف تابان و ب  یرا رو   دستم 
ت  الم یخ شد؛  راحت  دو  آن  بودن  خواب  بابت  به سمت    ردادیاز  آرام  را 

 .کردم  تیآشپزخانه هدا 

پشت تلفن   ی رفته چه سوت  ادم یفکر نکن    ؟ یالل بش  یتون ینم  قهیدودق -
 !ایداد نا یجلو ا 

 :و آرام گفت  دیسرک کش یی رای پذ به

 رون؟یب ی و رفت یرم کرد هو ی خب بابا چه خبرته؟ چت شد؛  -

 :و گفتم   دمیکش  رونیرا ب  یناهارخور ز یم  یهایاز صندل   یکی
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 . ...ی. پسرهادیخوشم نم ادیاز حامد ز  -

 :دیحرفم پر  انیم

 !محضرا میخب حاال... فردا قراره بر  -

 . ...یعن ی را با شتاب باال اوردم. محضر؟  سرم

 .رو ببند شت ین -

 :به حرفش گفتم  توجه یاخم نگاهش کردم. ب با

 داد؟   تیرضا   یرتیآقا حامد غ  نی ا شدیچ -

 !ایداداشت رو دسته کم گرفت -

 .و کم باشه ادی اصاًل دست نگرفتم، که ز -

 :نگاهم کرد و گفت چپچپ

 کنم؟   کارتیچ  گه؛ید  یشعوریب -

 .سرم را تکان دادم حوصلهیب

 شد؟  یراض  ی ... چجورینگفت -

 .نداشت ییا گهیچاره د -

را بپرسم، که خوش ادامه    ی بود. آمدم سوال بعد  گونه نیکه هم   یراست  به
 :داد

ا - بر  از عقد تابان و شما آقا  ن یقرار  پ  یشد فردا شب بعد    شه؛ی عاشق 
 . ...جا هم نحامدبره سمت مهران و از او 
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 جا هم؟ از اون -

 .بره اون ور یقاچاق -

 :ستادمی باال رفت و سر پا ا م ی صدا

 ؟ یچ -

 .نم یبب  نی! بش سی ه -

 :انداخت و دوباره نگاهش را به من دوخت ییرا یبه پذ ی نگاه مین

 .رنشیگیزود م ای  ر یباشه د جا نیفرار کنه. خب ا دیبا -

 .بده  لیخودش رو تحو  دیاما... اون با  -

 ماهداد؟ حالت خوبه؟  یگ یم  یچ -

قاتل کمک    کی افتضاح بود. داشتم به    چی! نه حالم خوب نبود، که هنه
با    ردادیگناه. آن شب گذشت و ت  یآدم ب   کیتا فرار کند. قاتل    کردم،یم

بار از تابان    کیکار انجام شود.   نیا   د یقاعدم کرد، که باهزار جور حرف مت
را    خر آ   یاز عشق و احساس من... و در آخر... ضربه  گر یو بار د  گفتیم

  یاز خوشحال  یز ی. چه چ گفتیتابان م ی زد، که داشت از خوشحال ی وقت
 تر بود؟ درخشان من مهم  یستاره

چ  به همه  هستم  و  بودم  حاضر  بر   زمیوهلل که  فقط  لحظه    کی  یارا 
 !...زیبدهم... همه چ  دنشیخند

  یکه بر رو   م،ی بود و حال من و تابان بود  مانیروروبه  ی نهیبه آ   نگاهم 
ام عروس... تا  . من داماد بودم و ستارهم یی ارنگ نشسته  ییا مبل نرم نقره

د م  گر یلحظات  من  همسر  رسمًا  همسر کس شدیتابان  دوستش    ی.  که 
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لطف است، که دارد با    یفقط از رو   کند یکه فکر م  ینداشت. همسر کس 
که    یکس  نیکه هم  د،یهست به او بگو  ی . کسرودیسقف م   ک یر  یاو ز 

بود! نفسم را آه مانند    ی کاش کس  پرستت؟یعاشقانه م  ییا کنارش نشسته
تو   رونیب از  روبه  ی سفره  ینهیآ   یدادم.  نگاهش    رهیخ  مان یروعقد 
چشم دوخته بود. گفته    شیپا   یبود و به قرآن رو   نیی. سرش پا کردمیم

ها شده است.  فرشته  ه یبخدا که شب  د؟ یآ یبه او م  دیبودم چقدر لباس سف
  شیبار آرا   نیاول  یدلرباتر شده بود. صورتش را برا  دشی با مانتو و شال سف

و ساده، مانند خودش تو دل برو. کارها    ح یمل  شی آرا  کی ...  دم یدیشده م
و حامد کنار    ردادیانجام شد. ت   م یکرد یکه فکرش را م  یزیاز چ  تر عیسر

ا  به  با عشق خواهرانه  تا ی . بکردندیبودند و صحبت م   ستاده یعاقد  اش 
ز  رهیتابان خ  و  بود  م   ی زیلب چ   ر یشده  به  کردیزمزمه  نگاهم  دوباره   .

چند    کردم؟یحس م  گونهنیمن ا  ای   سمت تابان رفت. بغض کرده بود؟
زود! اما   یلیازدواج زود است؛ خ  یسال سن برا سالش بود؟ نوزده؟ نوزده

دنده بر  و ه   یانگار سرنوشت  بود  افتاده  نم  چیلج    ا یدن  خواستیدلش 
  خواست یمن نشان دهد. چقدر دلم م  ی سالهخوش به عشق نوزده  ی رو 

شهر تورش را    نی مانند تمام دامادان ا   ا ی  دم؛ یدیبر تنش م  ی لباس عروس
  ر یو او با خجالت سرش را ز   رفتمیاش م قربان صدقه  زدم،یخودم کنار م

 !دوستم داشت  ینه... کاش کم   هانی اصاًل ا   ایزد...  یو لبخند م  انداختیم

 :دمیعاقد را شن یصدا

 لم؟ ی عروس خانوم وک -

 .پربغض و آرام تابان دلم را لرزاند ی بعد صدا و 

 !بله -
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، که  عروسم کباب شد  یو من دلم برا  دیکشیکل م   تایدست زد و ب   ردادیت
سرش گرفته نشد.    یهم باال یصورتش نبود، بلکه تور یرو   ینه تنها تور

  د ی! شاکشد یهم م  ی رلفظیکار به ز  کردمیبودم، که فکر م   ال یچه خوش خ 
بهانه دنبال  به  تا کادو   ییافقط  خ  ییبودم،  برا  یل یکه  است    شی وقت 

  ی ام به او بدهم. حامد به طرفم آمد دستش را جلو آورد. به گرمدهیخر
 :دستش را فشردم

 .بهش باشه داداش  ی لی... حواست خم ی آبج یک یتو،   ی کی -

 :زدم و گفتم  یرا بسته بود. لبخند رشی که شمشآن مثل

 .کنم یمثل چشمام ازش مراقبت م  -

 :فترا تکان داد و به سمت تابان ر  سرش

 !آقا داماد؟ یهو -

 :خندان نگاه کردم. دستش را فشردم و گفتم   شه یهم  ردادی ت به

 !قسمت شما شاهلل یا -

ب  و  با موبا   ستادهی ا  یی ا که گوشه  تای با چشم به  و    زد یحرف م   لشیبود 
دستش را به شکل دعا باال آورد    دی که منظورم را فهم  ردادیاشاره کردم. ت 

 :و بلند گفت

 !شاهللیا -

 :گفت  یام گذاشت و جد شانه ی. دستش را رو د ینرم خند  دم؛یخند

 .هر دوتون آرزومه... خوشبختش کن یداداش خوشبخت  -
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زد و به    م ی هاشانه  یرو   یآرام  یهم گذاشتم. ضربه  یرا آرام رو  چشمانم 
ا تابان رفت.  با    م ی بود، که جلو  تا یب   بار نیسمت  ظاهر شد. اخم داشت. 

 :تعجب نگاهش کردم و سرم را تکان دادم، که گفت

 .ارمی چشمات رو در م ی خوشبختش نکن -

 :آمد ردادیت ی خنده یتر شد. صدادرشت چشمانم 

 .خانوم یت یب  مونی نکش -

فرود آمد. تابان    ردادی ت  یبود، که با خنده در پهلو  تایپشت بندش آرنج ب  و 
.  زدیم  ادی تر فرها آن طرفبودنش از فرسخ  ی عاما مصنو   د، یخندیهم م

شده بود را در دست گرفت   باتر یدست تابان که با آن انگشتر ساده ز  تایب
 :بلند شد  ردادیت  یو بعد دست مرا، که باز صدا

 !عه... عه نامحرمه  -

 :آورد و گفت رونی ب ردادیت  یزبانش را برا  تایب

 .خفه... داداشمه -

ر   و  تابان  لبخند دست  لحظهبا  دو  در دستم گذاشت. هر  .  م ی دیلرز   ییاا 
را محکم  لبخنددستش  با  به    یتر در دستم فشردم، که  نگاهم کرد.  تلخ 

لبخند  شی رو  زدم.  درش کل  یلبخند  آن  یکه  از  حرف  بود.  که  حرف 
و هزاران هزار قول    گذارمینم   تیکه تنها حرف از آن  کنم، یخوشبختت م

. من در عمل  ستی نه. اصاًل مهم ن  ا یرا خواند    م ی هاحرف  دانم ی. نمگرید
 .قول مردانه کیبه خود...  دهم ی. قول مدهمیرا نشان م  ز یهمه چ 
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راه  حامد اشکم یکرد  یرا  ت  یها.  مانند  بودند.    ن یآتش  یی رها یتابان 
بود،    ییاقهیمقصدشان کجا بود؟ قطعًا قلبم را نشانه گرفته بودند. ده دق

تابان بود، که انگار دلش از هزاران جا پر بود    نی که حامد رفته بود، اما ا
را در    نیماش  چی کرده بود. سوئ   دای کردن خود پ   یخال  یبرا  یل یو حال دل

  ی صندل  ی به را افتادم. رو   تا ی دستم جا به جا کردم و به سمت تابان و ب
نشستم و آرام دستان سردش را گرفتم.    شیپا   ن یینشسته بودند. پا  ی چرم

برخواست و دور    شیاز جا   یآن قدر درک و شعور داشت، که به آرام  تایب
شده بود    اه ی س  شی شد. تابان با شرم نگاهم کرد. صورتش از آن همه آرا

ما نم  اهیس  یی ا هیو  هم  را  اسمش  ر  ر ی ز  دانمیکه  بود.    ختهی چشمش 
 :م به صورت معصومانه اش زدم و گفت  یلبخند

 ؟ یترخوشگل شی بهت گفته بدون آرا یتا حاال کس  -

از من گرفت و به دستانمان خ   نگاهش تر    ره یرا  را محکم  شد. دستش 
دستش وادارش کردم،    دنی. با کشکردیهق م گرفتم. هنوز هم گاه هق

حس تمام تنم    کی . انگشتان دستم را در دستش قالب کردم.  ستدیکه با 
غرور،   حس  بود.  احاطه کرده  مالکرا  برا   ت،یحس  ا   یاو  بود.    نیمن 

تابان    ی بود. صدا  ی بود. همه رفته بودند و اتاق خال   نم   یآرزو   نی تربزرگ
 :دمیرا شن 

 م؟ ی دوست -

  پنداشت،یاو مرا دوست م  دینه! حداقل از طرف من نه. شا  م؟ی بود  دوست
 . ...اما من

 .م ی آره! دوست -
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 .کردم  نگاهش

 م؟ ی بخور یزیچ ه ی میبر -

  ی شکرش باق  یتر گرفت. جا تکان داد و دستم را محکم  یرا به آرام   سرش
  ی واکنش  ن یمن بهتر  یبرا  نیو ا   کردینم  غی بود، که خودش را از من در

 .بعد از عقد از تابان انتظار داشته باشم   شدیبود، که م 

نگاهم    شتر ی داده بود. ب  ی در دلش جا  ی تی می صم  ی آن چهار کلمه عرب  انگار 
. پشت چراغ  کردیصحبت م  شتر ی ب   یو حت   گرفتیم دستم را    کرد، یم

ماش بود  نی قرمز  سکوت کرده  دو  هر  داشتم.  نگه  پرومی را  با  تمام    یی . 
کرده بودم.    رشی دنده گذاشته بودم و با دست خود اس   یدستش را رو 

انداخت    نییداشتم، اما او فقط سرش را با خجالت پا  الفت توقع مخ  دیشا
  شی از خود جدا  یی ا لحظه  ی حت  خواستم یزد. راستش نم  حیمل   ی و لبخند
نگاهش را هم از من    یچند وقت بود، که حت   نیا  یاز عقده  دیکنم. شا 

  ی ندهی ... آ زدیم   ادیرا فر  ندهی در ناخوداگاهم آ   یزیچ  دی شا  ا ی  کرد؛یم  غیدر
اصال کاش زمان    ا ی  شد یسبز نم   وقتچی. چقدر زود! کاش هشدشوم. سبز  

 !م یماند یها در همان حالت مو ما سال شد یمتوقف م  درست همان جا

*** 

 ؟یخوریم  ی خب... چ -

 .نهاد ی چوب ز ی م  یآورد و رو  نییرا پا  منو

  یی ا چه مزه  دونمی. نم اوردمیسر در ن  یزیها چ اسم   نیخوب راستش از ا  -
 .ریمن هم بگ یبرا یریگ یخودت م  یبرا  ی هستن! هر چ
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سادگ  از  دق  یلبخند  شی تمام  هر  آمد.  لبم  بودن که    قهیبه  از کنارش 
  ی فرشته  کی. تابان واقعًا  دمیبال یانتخابم به خود م  یبرا  شتر ی ب  گذشتیم

 .کردم  شیدای ساده بود و من خوشحال بودم، که پ

 ؟یکاکائو دوست دار  ر یش -

  ی درست رو به رو   م ییرا تکان داد. سفارش دادم و دوباره بر سر جا   سرش
چوب حس    یکافه دنج که بو   کی.  دییپا یتابان نشستم. تابان اطراف را م 

گلدان    یاز چوب بود؛ حت   ز ی . همه چکردیمنتقل م  انشیرا به مشتر   ی خوب
 .بود ز ی م  یکه رو   یکوچک

 دوست دارم؟  یچ  یدونیم -

 :انداخت و ادامه داد ر یباز سرش را ز  دیکردم. نگاهم را که د  نگاهش

سفره    هیدوست دارم برم خونمون. دوست دارم دوباره هممون دور   -
  ، یاری . دوست دارم با مامانم برم صحرا، برم آبم ی بخند  م؛ی بگ  می جمع بش

 .ارمیخاک در ب  ر یبرم چغندرها رو از ز

 :ماند  ره یچشمانم خ  به شی را باال آورد و با آن نگاه اشک سرش

نگام    ظی هام با غنفر زل زده تو چشم   ه ی  کنمیحس م   ه؟یچ   یدونیم -
اتفاق    یکه تو دوست دار  یهر چ   ستی قرار ن  وقتچی ه   گه؛یو م   کنهیم
 !. ماهدادفتهیب

 :وار جوابش را دادمو زمزمه  آرام

 جانم؟  -

 .اومدم ایزود به دن  یل یخ کنم یحس م -
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  یکه وقت   دم،یاش را شنزمزمه  ؟طور نیمن هم هم گفتم یم گفتم؟یم  چه
 :شد؛ آرام گفت رهی کوچک به آسمان خ  یچوب  یاز پنجره

 !کاش شب بود! کاش ماهم بود -

 . ...آمد. ماه  انی به م شیام پا معشوقه  یهم معشوقه  باز 

 .در دل به خود زدم  ی! پوزخندنمشینب گر یکه د   دوارم،یام

.  دیچیم   ز یم  یبود، که سفارش را رو  یت خدم  شیبار پ   ن ینجاتم ا  یفرشته
  لشیکاکائوش را در دستش گرفت و به من نگاه کرد. لبخند زدم. دل  ر یش

کردم باز هم سر    یسع خواهد؟یم ل ی! مگر لبخند هم دلالی خیچه بود؟ ب
 .صحبت را باز کنم 

 ؟ یدینوشتن رو ادامه م -

 :کاکائوش را مزه کرد  ر ی از ش ی کم

 .نه گهید -

 .ینوشتیخوب م  ی لیبه نظرم خ  -

 !ممنون -

 :که گفت  م، ینکردن بحث ناراض  دا یکه از ادامه پ  د، یانگار فهم ن؟ی هم

 م؟ یر یکجا م  جانیبعد از ا -

 . ...خب -
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  م، ی برو   می . دوست داشتم به خانه پدرم ی چه بگو   قاً یدق  دانستمینم   راستش
ه احتمال  تر از آن خانه است. بمدرن  ی خانه کوچک من حداقل کم  ی ول
 .دیپسند یتابان خانه خودم را م ادیز

 خونه من. چطور؟  م ی ریم -

 هنوز هست؟  ت یخونه پدر -

  ا ی تر شده بود؟  را نرم تکان دادم و نگاهش کردم. چشمانش درشت  سرم
 کردم؟ یحس م گونهنیمن ا 

  ، ی ردش کن  یتونیدرخواسته م   هیفقط    ن یا  ؛یتون ینم  دونم ی... مشهی م -
 . ...یعنی...  یجا زندگ و اون  تی خونه پدر م ی بر  شهی م  یول

 :را قطع کردم حرفش

جا رو  چند نفر رو بفرسته اون  گم یم   ردادیخونه من. به ت  میامشب بر  -
 .راه کننروبه 

که    خواست،یدر دلش مانده بود و م   یزیکردم. انگار هنوز هم چ   نگاهش
دختر خواند. لبخند   نیاز نگاه ا  شدی راحت م یل یرا خ ز ی بازگو کند. همه چ

 :زدم و گفتم 

 .بگو -

بر  - بد  میخودمون  چم ی سروسامونش  فقط    ستین   یزی.  حتمًا    کمیکه. 
 .الزم داره  یریگردگ 

 :کج کرد. گفت  یکوتاه کرد و سرش را کم  یمکث 

 باشه؟  -



  

 
178

رمان  کیکاربر انجمن   ییکه عاشق ماه شد | زهره خزا  یارمان ستاره  

 

لبخند  شیبرا   دلم  رفت.  مثبت    یضعف  جواب  را  بود  آمده  لبم  بر  که 
 . .... هر چند که همان بوددیشیاند

  کی. خانه من فقط  . راستش استرس شب را گرفته بودمم ی جاده بود  در 
اتاق   ک یدر  شدیبود مطمئنًا نم یاتاق داشت و حال که ازدواجمان صور 

  یی رایدر پذ   ا یکاناپه    یدادم. فوقش امشب را رو   رون ی . نفسم را بدیخواب
م  ی رو  ماشخوابم یفرش  پنجره  از  سکوت  در  تابان  نگاه    رون یب  ن ی.  را 
 .کردیم

 .م ی دیرس -

فرو رفته    یکیخانه در تار  یشد. فضا  اده یپ  یلبخند زد و به آرام  میرو  به
  ستاده یبرق دراز کردم و فشارش دادم. دم در ا  دیبود. دستم را به سمت کل

بار اول    ی. انقدر با دقت انگار که براکردیبود و با دقت اطراف را نگاه م
کرد انگار که  یمشکوک به اطراف نگاه م یام گرفته بود. جوراست. خنده
که کرد لبخندم بر لبم خشک شد و    ی. با سوالگشتیم  یزیبه دنبال چ 

 :را به تعجب داد شیجا

 ؟ یاوم... قباًل دوست دختر داشت -

 :تعجب کردم و گفتم   یاز رو  ییاخنده

 !نه واال -

خ   حال با  م راحت  ال یانگار  نگاه  را  اطراف  از کارهاکردیتر  سر  در    شی . 
  ز یچ  چیهم آنقدر خسته بودم، که ذهنم به سمت ه   دمی. شا آوردمینم
 .رفتینم
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 .عوضشون کن  یخوایلباسات رو گذاشته تو اتاق. م  ردادیت -

که اشاره کرده بودم به راه افتاد. به    ییرا تکان داد و به سمت جا  سرش
در    شی هاقدم و  آرام  کردم.  م   کی نگاه  بر  قدم  رو داشتیخط    ی . 
  ن یمبل نشستم و منتظر ماندم، تا کارش تمام شود. راستش ا  ن یترکینزد

  ار   م ی هارا باال دادم و چشم   می ام کرده بود. موهالباس در تنم واقعًا کالفه
چه شد،    دم یخسته شده بودم. نفهم  یگریاز هر روز د  شتر ی بستم. امروز ب

  فون یآ   ی که چشمانم در همان حالت گرم شد و به خواب رفتم. با صدا
. تابان  دمیاز خواب پر  شدی پشت سر هم نواخته م  یکه مانند زنگ عروس

ضعف رفت. لباس    شی آمد و مرا نگاه کرد. دلم برا  رونیبا عجله از اتاق ب
پوشک  یکوتاه  نیآست   ی وسکعر  موها  ده یه  و  سر    یبود  تا  که  کوتاه 

تخس   دیرسیم   شی هاشونه کودکان  خواب    یمانند  از  زور  به  که 
  شی جلو  یبودم، که موها  دهیکرده بود. تا به حال نفهم  ؛یکرددارشانیب

ما را به خود    یهر دو   فونیآ   ی. صداآمدی! چقدر به صورتش مس یچتر
اش به    ی گل  یها همان لپن انداخته بود و با  ییآورد. تابان سرش را پا 

افتاده بود نگاه    می که رو   یدیرفت و جواب داد. به مالفه سف  فون یسمت آ 
کار    نیبودم و ا دهیخواب ییامالفه چی است، که بدون ه  ادمیکردم. خوب 

لبخندم    ین یریلبم آمد. ش  یرو   یباشد جز تابان. لبخند توانستینم  یکس 
و  تمام  با  مزه  جودرا حس کردم؛  ا مزه  از  باشد  تا  اصاًل    نیاش کردم... 

 :دمیپر  میام خورد نامحسوس از جاکه به شانه  یها. با دست   ین یریش

 ؟یکن یم  ر یبه به خان داداش! کجا س  -

 :دمیرا در هم کش م ی هااخم 

 چه وضع زنگ زدنه؟ نیا -
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بود  یاوخ - دار  ؟یداداش خواب  د  شبیالبد د  یحق  ب   ر یتا    دار یوقت 
 . ...باالخره ؛یبود

و    بافت یداشت چرت و پرت به هم م  ی ادیز  گر یرا قطع کردم. د  حرفش
که در آشپزخانه است خجالت بکشد. مطمئن    یکه تابان   شد،یباعت م  نیا

 .شنودیرا م  ردادیت  یبودم، که صدا

 !یزن یچقدر حرف م -

 :را بلندتر کرد شینازک کرد و صدا  یچشم  پشت

 .نم ی اومدم خودت رو بب خورما؛ینم یزیمن چ  ایزن داداش ب  -

  ی چرا! لفظ زن داداش را وقت  دانستم یمن باال انداخت م   ی ابروش را برا  و 
که گفته بود    آورد،یم  ادمیرا    یگفت؛ نگاهش به من بود و داشت روز

دا تکان  را  سرم  تاسف  با  شد.  خواهد  داداشم  زن  تابان  دم، که  باالخره 
 .مبل لم داد  یانداخت و رو  شیپا  یرا رو   شیپا  ال یخیب

 کجاست؟   تایب -

 :را درشت کرد و گفت چشمانش

 ؟یپرس یچرا از من م  -

 :کردم و گفتم   ییاخنده

 .نی شد کیتو ج  کیج  ی لیخ  داً یآخه جد -

شد.    یی رایکه تابان با سالم وارد پذ  د،یبگو   یزیبرق زد. آمد چ   چشمانش
  ی رنگ  ییاماندم، که لباسش را عوض کرده بود و شال سرمه  ره یبه تابان خ 
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در دستان    ین یس  ی که بر رو   یخوش رنگ   یی سرش انداخته بود. چا   یرا رو 
 .زدیتابان بود؛ مدام چشمک م

هم    تایبعد ب  ی تکمان خوش گذشت. چند ساعتآن روز به تک  مینگو   دروغ
نبود؛ هر    یکرد. از حامد خبر  لیمبه جمعمان اضافه شد و جمعمان را تک

. تابان  م ی از او نداشت  یبدهد، اما خبر  یخبر  دیرس  یچند که قرار بود وقت
در    راغم    شدیاما م  د،یخند یم   تایب  ی هایپران   کهیو ت  ردادیت   یهایبه شوخ

شب  چند  حس کرد.  چشمانش  شب گذردیم   یاعماق  شاهد    ی.  نبود، که 
قرار    تا یب   شنهادیمعصومانش در اتاق نباشم. امروز باز هم به پ   یهق هاهق

. اولش تابان مخالفت کرد. حق داشت. خاطرات  م ی برو   یبود به شهرباز
ا  یخوب و  نداشت  آنجا  ب  نیاز  اما  بود،  نم  تای بد  دست کم    شودیرا هم 
آسان   فت؛گر  رس  اشیراض  یبه  باالخره  را سفت  م ید یکرد.  تابان دستم   .

بود.    ی لیکه دستم را گرفته بود خ   نی.هم   دییپا یاطراف را م   گرفته بود و
  که نی اصاًل کاش تا به ابد بترسد و دستم را محکم فشار دهد و من از ا

 !اش برومهستم قربان صدقه  شی حام

 :م ید یخندیم   تایبه ذوق ب  همه

 .نه یسف میبر  نی ایخوبه؛ ب  یلیخ  جا نیا  ی! وایوا -

تعجب داشت، که تابان دستم را ول کرد و سرش را با ذوق    ی جا  م ی برا
باال انداخت و به    الیخ یاش را بنگاه کردم، که شانه  ردادیتکان داد. به ت 
 :رفت. تابان دوباره دستم را گرفت ی فروش طی سمت دکه بل

 ؟ی ناراحت ی زیاز چ -

 کرده بود؟  یفکر نیکردم. چرا همچ  نگاهش
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 !نه -

 !یآخه ساکت -

 !یساکت  چون تو -

عم  ی لبخند لبخندش  چ  ق یزد.  چشمانش    ی زیر  ی هانیبود، که گوشه 
 .ترش کرد ی خورد و دوست داشتن

 ؟ یشی م نهی تو هم سوار سف -

 .نیبر ردادیو ت   تاینه! تو و ب -

 :کرد و گفت  یاخم

 .رمیمن هم نم   یای اگه تو ن  یول -

س  قلبم  قفسه  بر  شدت  شدم.  دیکوب یم   ام نهی به  غرق  چشمانش  در   .
 .تر شده بوددرخشان یشهرباز  یهاکه حال با رنگ  اهشیچشمان س 

 .نیبه هم نگاه کرد اد یخب بسه. ز -

انداختم و با خنده سرم را به نشانه تاسف تکان دادم.    تا یبه ب   ی نگاه  مین
 :گفت  تای رو به ب یتابان با لحن شوخ 

 م؟ یزن یم  ی ما حرف  یکن ینگاه م یشما به کس  -

  بار نی. ا دمیرس  آمدیکه به طرفمان م  ردادی اش را گرفتم و به تاشاره  در 
خند ت دمیبلند  رس   ردادی.  جمعمان  خنده  د؛ی به  ابرو   ی با  باال    شی من  را 

 :انداخت و گفت

 ه؟ یچ -
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 :به خودش انداخت و ادامه داد ینگاه  و 

 دارم؟  یمشکل  -

 :را باال انداختم و گفتم  م ی ابرو  ی تا کی

 .داداش یشما سر تا پا مشکل -

ترس   غ ی ج  با نگاه  سه  دوخت   ماندهیتابان هر  او  به  نگاهم  م ی را  ذوق  با   .
 :کردیو مدام تکرار م  کردیم

 !تو رو خدا بگو ؟یکرد  یجور  ن یا ی چجور -

 .از من نداشتند یهم دست کم   تایو ب ردادی تعجب نگاهش کردم. ت با

 کردم؟  یرو چجور یچ -

 :بر لبش بود. با ذوق گفت  یو لبخند بزرگ   زدیچنان چشمانش برق م  هم 

 باال؟ یاز ابروهات رو برد یک ی ی چجور -

  خت یزهرش را ر   ردادیبود، که جمع منفجر شود. ت  یجمله کاف  ک ی  نی هم
 .انداخت که یو ت 

... راستش من  دی خند یهم م بلندتر شد. به تابان نگاه کردم. او    تای ب  خنده
انداختم و به خودم فشارش  دمیخند یهم م  تابان  را دور گردن  . دستم 

  ختمی شد را با دستم بهم ر  ختهی ر  شی شان یپ   یکه رو   شی چتر  یدادم. موها
 :و گفتم 

 .دمیم   ادیخودم بهش   -
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بود    دهیاو هم فهم  د ی. شادیاز حرکتم ناراحت نشد؛ فقط نرم خند  تابان 
و چه بسا حال اسم هر    م یکن   یچه نه قرار است با هم زندگ  م یچه بخواه 

 .است   گر ی کدی  یدومان هم در شناسنامه

 !هامجرد نشسته خواد؟یما دلمون م  یگ ینم  یآها -

ت   ی حرف  آمدم تقل  ردادیبزنم، که  به  را  ب  دیدستش  دور گردن  من    تای از 
ما    ی خنده  ی. صدادیکشیم   تا یانداخت و با کف دستش تندتند به سر ب 

 :گم شده بود  تایب ی در غرغر ها

 .ی! ولم کن موهام رو کندیوحش  یآ  -

بازو   تابان  به  را  تک   یخودش  م  ه یمن  بلند  و  بود  ب دیخند یداده    تا ی. 
  ی رو   ردادیبلندش با هر حرکت تند ت  یصورتش سرخ شده بود و موها

م  نمک  اش یو چهره عصب  خت ی ریصورتش  با  م را  تکان  کردیتر  . مدام 
پهلو  خوردیم به  آرنجش  با  چسب  یردادیت  یو  او  به  حال  بود؛    دهیکه 
ت  زد،یم ادامه م  دیخندیفقط م  ردادیاما    تا ی. باالخره ب دادیو به کارش 

اش گرفته  خنده  کهنی. با استادیفرار کند. صاف ا  ردادی توانست از دست ت
 :تبود، اما باز هم اخم کرد و گف

 .دو ساعت شونش کرده بودم شعور یب -

 :با خنده به حرف آمد ردادیت

 . ...یخودت گفت -

 :دیپر ردادی حرف ت ان یم  تابان 

 .خورهیداره زنگ م تی فکر کنم گوش  تا یب -
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به   تاینگاه کردم. ب  شدی که مدام خاموش و روشن م  ردادیکنار ت   یگوش   به
 :جواب داد عی سمتش رفت و سر 

 جانم؟  -

 .دمی شنیاز مخاطب پشت تلفن نم یی صدا

 .حواسم به ساعت نبود گهی د میاوم... خب با تابان نشسته بود -

 .امدیاز آن طرف ن ییصدا  بازهم 

 !گهیخب معلومه؛ خونه تابانم د -

که چقدر از دروغ متنفر    دانستم،یرا در هم فرو برد. م   شیها اخم   ردادیت
 .است

 .امیم ره ی اژانس بگ ه یرام شوهر تابان ب  گم یباشه مامان! االن م -

- ... . 

 !باشه... باشه؛ خداحافظ -

 .نشان داد، که تماس قطع شده  تایآمدن دست ب ن ییپا

 .برم خونه  د یداده. با ر ی ها! مامانم گبچه یوا -

 .اجازه را به او نداد نیا  ردادیت  یعصب  یکه صدا  د،یبگو یزیآمد چ تابان 

 ؟ یگی انقدر راحت دروغ م شهی هم -

 :با اخم نگاهش کرد  تایب

 ؟یبگم؟ بگم با دوتا پسر اومدم شهرباز یچ -
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 داره؟  یمگه چه اشکال  -

 :شد یحرص   تایب

مامان    ؟یمامان من ناراحته؛ اوک  یتو راحته برا   یآقا پسر اگه برا  نیبب -
 .باشه یکی  دمونیکه عقا  ست،یسالش ن ستی من چهل و پنج سالشه؛ ب

قبل    یهابا نسل  یل یخ  دمان یدرست بود. ما عقا  یتا حدود  شی هاحرف
ها با پدر و مادرشان  از بچه  ی ل یکه خ  شود،یباعث م   نی و هم   کند یفرق م

 .دست بردار نبود ردادیت  یمشکل داشته باشند، ول

 ؟یای چرا م ه؛ی... اگه مامانت ناراضیهرچ -

که در چشمانش    یبود. اشک   تا یب  یدرهم رفته  ی هاجوابش فقط اخم   و 
 :که به خود آمد و گفت  د،یحلقه بسته بود را نه تنها من، بلکه تابان هم د

 !برسونتت خونه. خاله نگران نشه اد؛ی زنگ بزنم آژانس ب تا یب -

 :گفت  ردادی آخر از دهان تابان خارج نشده بود، که ت یکلمه

 .رسونمشی. خودم مخوادینم -

 :خت و ادامه داداندا تا یبه ب  ی نگاه مین

 .ایمنتظرتم. زود ب   نیتو ماش  -

تابان با تعجب    ی . من که عادت داشتم، ولیرفت باز هم بدون خداحافظ  و 
 :گفت

 نکرد؟  یوا! چرا خداحافظ -

 :بود؛ گفت یشاک ردادیاز دست ت  ی که حساب  تایکه ب   م،ی بگو ی زیچ آمدم
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من رو بخوره.    ومدهی ن  نیها من برم، تا ا شعور نداره خل و چل. خب بچه -
 !خداحافظ

به راه افتاد. هر دو    یکرد و به سمت در شهرباز  یبا تابان رو بوس  عیسر
 .میاش کردبا نگاهمان بدرقه

 م؟ یخب ماهم بر  -

 :کردم  نگاهش

 نه! کجا؟  -

 .دیاز من کنارم خواب  دی. به تقل دمیها دراز کشچمن یرو 

 .ها رفتن بچه -

 گذره؟یفقط با اونا بهت خوش م  یعن ی -

وجب بود. در    کی کمتر از    دیاش شارا به سمتم برگرداند. فاصله  سرش
 :چشمانم زل زده بود

 !ماهداد ی مرس -

 چرا؟ -

 . ...یکه قبول کرد -

 :حرفش را تمام کند نگذاشتم 

 گفتم... از ته ته قلبم بوده؛ باشه؟  یزیکردم... هر چ   یهر کار -

او    یحسم را به او گفتم، ول   م ی مستق  ر یدر چشمانم نگاه کرد. غ   دیترد   با
 :ها بود، که متوجه شودحرف  نیتر از ا انگار ساده
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  ی همه چ  ت؛یو من اومدم تو زندگ  یخواست یرو م  یک ی  کنم یحس م -
 .ختی بهم ر 

  ز یآمد و همه چ   م ی ه زندگ دومش... ب  که یفقط ت  یگفت! ول   یراست م  آره؛
را دوست داشتم. هنوز هم در    یختگیبهم ر   نیو من چقدر ا  ختی را بهم ر

بود  ره یخ  گر یدکیچشمان   چشمانش  م ی مانده  سر  از  دست  باالخره   .
 :برداشتم. نشستم 

 !با خودش بردا طارویبل  جیگ   ردادیت  نیفکرها نکن. ا نی از ا -

 .بلند شد شی و از جا   دیخند  نرم

 .م یراه بر کمی. م یبر  ایب -

. جو    داشتم یبلند شدم. آرام کنارش قدم بر م  م ی را تکان دادم و از جا  سرم
  می آن لحظه آرزو   دیرا دوست نداشتم. شا   نیشده بود و من اصاًل ا   ن یسنگ

لبخند را دوباره به لب    شی بود، تا با دلقک باز  جانیا  ردادیبود، که ت   نیا
 :آوردیتابان م 

 کنم؟  فیخاطره تعر  ه یبرات   یخوایم -

 :انداختم و گفتم  رفتیبه او که کنارم راه م ی نگاه مین

 آره! چرا که نه؟  -

 :شروع کرد  یحرف چیه  بدون 

اون موقع خ  رستانیاول دب -   اط یفضول بودم. تو ح  یل یبودم. راستش 
  شیچ یکتابخونه، وگرنه ه   گفتنیکتابخونه بود؛ فقط بهش م   هیمدرسه  
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  شتر یب   کردنیمنع م  یزیاز چ   یخب من رو وقت  یکتابخونه نبود، ول   هیشب
 .که چرا  شدم،یکنجکاو م

جا  با به  دادم.  تکان  را  سرم  و    شی خنده  تخس  دختر  است  معلوم 
 .ستی فضول

 :داد ادامه

کالس از معلم اجازه گرفتم؛ اومدم    یروز که همه سر کالس بودن آخرا  هی -
هاش برم باال.  پلهدنگ و فنگ در کتابخونه رو باز کردم؛ از    ی با کل  رون یب

  ن یکه پشت بلندگو گفت ا   یزیچ  ن یمدرسه ناظم اول   میکه اومد   یروز اول
  ی ول   ال، حق رفتن به پشت بوم رو نداره. خالصه من رفتم با  یبود، که کس 

 !دهیکولر پوس  هی اونجا نبود، جز   یچ یشدم... ه  عی ضا

زدم. خودش هم    یقدر جمله آخرش را با نمک گفت، که قهقهه بلند  به
 :اما سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت د، یخند یم

ب   ی حت - اومدم  تا  نداشتم،  تفر   نیی پا   ام یاون موقع هم شانس    حیزنگ 
 .رونیب  ختنیر  ییا ها گلهخورد و بچه

ش کردم، تا  نشستم و او هم متقاباًل نشست. با خنده نگاه  مکت ین   یرو 
 :دیاش را بگوادامه

. چشمت روز  کردمیها رو نگاه مبودم؛ بچه  سادهی جا وامن هم همون -
که    یباز  یشروع کرد کول   د؛یشاگرد مدرسه من رو د  نی ترجی! گ نهی بد نب

نه تابان    گفت؛یم   زدیم  غی. جنییخودش رو پرت کنه پا   خوادیتابان م
 .کردمیخنگا از اون باال نگاش م  ن یا ن یتو رو خدا نه! برو عقب. من ع
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 :سرش را تکان داد و گفت د؛یبلندم را که د  خنده

.  اطی تو ح  ختن ی ر  ر یخانم؛ ناظم، معلم و مد   یهاغیج   غی. با ج گهید  ی چی ه -
  ی با مردن تو کس  نییپا   ایب   گفتیم   یکی.  گفتنیم  ی زیچ  هی هر کدوم  
اون    شهی نمناراحت   خانوادت.  گناه    یخودکش  گفت یم  یکی جز 

دارم    کردن یفکر م  نایو ا  دم یخندی... خالصه که منم اون باال م رستی کب
 .کنم یم  هیگر

 :کردم و گفتم   ییاخنده

 !یبود طونا یپس از اون شر و ش -

 :و سرش را تکان داد  دیخند

 خونه؟  میبر  گهید -

سکوت شد، اما اصاًل    نمانی بلند شدم و دستش را گرفتم. دوباره ب  م یجا   از 
 .کردیمرا غرق در لذت م ن یو ا کردمیمهم نبود. حضورش را حس م

است حکم تخت    یکه حال چند وقت   ییاکاناپه  یپولم را رو   ف یو ک  دیکل
آن بخوابم.    یدوست نداشتم رو   گر یدارد؛ انداختم. واقعًا د  م ی خواب را برا

لباسش را عوض کرده بود و به سمت آشپزخانه به راه افتاده بود.  تابان  
 .دمیرا شن شی صدا

 ؟ یخوریم  ییماهداد چا -

 !آره -

  ی ز یچ  نی را عوض کنم. در اتاق را باز کردم. اول  م ی هااتاق رفتم، تا لباس  به
که در    یشکالت تلخ   یعطر تابان بود. بو  یام را جلب کرد بوکه توجه
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بکشم. دوباره    ق یعم   یبود باعث شد چشمانم را ببندم و نفس   دهیچی فضا پ
 :انداخت  نیتابان در خانه طن یصدا

 .ماهداد سرد شد. بدو  -

دلبر... به فکر    ی به سو  شیلباسم را عوض کردم. پ   عی ندادم و سر   ی جواب
و لباس بلند    ییازد م و درست کنارش نشستم. شلوار سرمه  یخود لبخند

لبخند زد.    می . به رو دادیالغرتر نشانش م  یی او آن شال سرمه  شیمشک 
 :دمیپرس  اراده یب

 ؟ یکن یچرا شال سرت م  -

 :تعجب نگاهم کرد، که گفتم  با

 تو خونه؟  -

که نگاهش در چشمانم بود دستش را به طرف شالش برد و    طور همان
  ی و موها   ختیر  شیشان ی پ  یرو   شی جلو  یآن را از سرش برداشت. موها

  ن یشد. دلربا بود و دلرباتر شد و ا   باتر ی ... زشی هاکوتاهش بر سر شانه
. نگاهش را از من  دیکوبیم   ام نهیمن بود، که مدام بر س   یجنبهیقلب ب

 :برداشت ز ی م یخوش رنگش را از رو ییگرفت و چا 

 سختته؟   یخواب یم  جانیا -

 :نگفتم  دروغ

 .رهیگ یدرد م  یآره! گردنم حساب  -

ترد  نرم در چشمانش  را    دینگاهم کرد.  داشت حرفش  نگار  و حال  بود 
 :کردیمزه م مزه
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 .تو اتاق بخواب  ا یخب... ب -

  نیهم   دیاالن بگو  توانستیکه م   یحرف   نیذوق نگاهش کردم. آخ بهتر  با
 :کرد و گفت  ییاتک خنده  دیام را که دبود! نگاه ذوق زده

 ؟ یزن یلگد که نم  -

 :گفتم   یبه شوخ  را درشت کردم و   چشمانم 

 ؟ یدست شما درد نکنه! ما رو با االغ اشتباه گرفت -

 :و گفت  دیخند  نرم

 .درو از جون -

 :در صورتم گفتم  یی ا همان حالت با ته خنده در 

 ؟ یدور از جون چ -

 :زد و گفت یبلند قهقهه

 .دور از جون االغ -

  ک ی  ن یرا داشتم جز ا  یزیخنده و تعجب نگاهش کردم. توقع هر چ  با
اش را تمام کرد و  بود. خنده  ی هم دوست داشتن  شی هاطنتیحرف. ش

 :گفت

 .رو بخور. سرد شد تییچا -

  گر ی و د  می برداشتم. هر دو ساکت شده بود  ز یم   ی فنجان را از رو   حرف یب
خنده لحظه  یهااز  نم   ی خبر  شیپ   چند  فکر    دانمینبود.  چه  به  تابان 

 .دمیش یاندیبا او م  ی ندهیاما من مدام به آ  کرد،یم
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 ماهداد؟  گم یم -

 .بود  ییا نگاه کردن به او بهانه یصدا کردنش برا نی هم

 م؟ یبمون  یجورنی ا یقراره تا ک  -

 :. انگار از چشمانم خواند، که ادامه داددمیرا نفهم  منظورش

 م؟ یکن   یگ باهم زند  ی تا ک  یعن ی -

 :را از هم باز کردم و گفتم   م ی هابرود؟ لب  خواستیم  یعن ی کدر شد.    نگاهم 

 . ...یهر وقت که بخوا  -

  دانمیبرود. نم   گذاشتمینم  خواستیاگر م   یحرف دلم نبود. حت   نیا   اما
حس  مالک   یچه  حس  اما  روکردمیم  تیبود،  را  سرش  ها  ی.    می شانه 

 :دمیاش را شن . زمزمهدیلغز  یزیام چ  نه یگذاشت و باز درون س

 !ممنون -

از کنار  دمیشنیم   گر ی د  ز ی ممنون چ  ی به جا  کاش دارم!  ... مثاًل دوستت 
غرق    یکه تا صبح به چهره. از آنم ی بگو  توانم ینم  یز یچ   دنیتابان خواب 

که    ی. زمان رفتم یاش مماندم و در دل مدام قربان صدقه  رهیدر خوابش خ
  نگذاشت و م   م یبازوها   ی در عالم خواب سرش را بلند کرد و درست بر رو 

. کاش زمان درست همان  کنم یفراموش نم  گاه چیغرق در لذت شدم را ه 
م  متوقف  همان  شد یجا  درست  ما  مو  سرنوشت    یول  م، ی ماندیجا 

  ی ما را برا  یبود و آن جغد شوم بام خانه  دهید  مانیبرا  یگرید  ی هاخواب
 .نشستن انتخاب کرده بود
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و    دادی. مدام تکانم م دمیتابان از خواب پر   هیگر  یروز بعد با صدا  صبح
  نیو هم   دادیرا نم   یگواه داستان خوب   سشی . صورت خختیر یاشک م

 .درونم شد ییاباعث دلشوره

 تابان؟   شدهیچ -

شد؛    دار یب  از  مطمئن  دوباره گرشدنم که  و  نشست  داد.    هیکنارم  سر 
تر شده بود و  دستانش را از صورتش برداشتم. مردمک چشمش درشت

م  نیا خ  داد، ینشان  گر  یلیکه  است  آغوشم  کندیم  هیوقت  در   .
 .دمیشنیرا م  شیهازمزمه  دمش؛یکش

 .حامد... حامد لب مرز _

بود. تا تهش را رفتم. حدس زدنش اصاًل سخت    یچند کلمه کاف  نی هم
  ها یبودم، که بعض  دهیرس   جهی نت  ن یکم به انبود، اما قبول کردنش... کم 

دن روز خوش    ند،ی آ یم   ایبه  انگار  تابان که  مثل  درست  بکشند.  رنج  که 
. تلفن  وستیبه جمعمان پ   ردادی که ت  د،ینکش  ی بود. طول  ی معنیب  شیبرا

هم به اجبار با خانه تماس گرفته    رداد یو ت همراه من خاموش شده بود  
را ازش پنهان کرد.    ت ینبود، که بشود گولش زد و واقع  یبود. تابان دختر

را    اش یزندگ   یبه اجبار اتفاق شوم بعد  ردادیشده بود و ت   ر ی گیبه شدت پ 
 .بازگو کرده بود

هق آرام  هق  نی و ا  م ی نشسته بود  ی مشک   یهاکاناپه با لباس  یسه رو   هر 
. هر چقدر که با حامد سر لج  شکستیرا م   نمانی بود، که سکوت ب  تابان 

وقت. هنوز در شوک    چینبودم... ه  ی داشتم، اما باز هم به مرگ او راض
 .سخت بود میموضوع کاماًل برا  نی بودم و باور ا
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 برنش؟ یکجا م   شه؟ی م  یاالن چ  -

پا  یصدا را  سرم  شد  باعث  تابان  بغض  ه  یب   نیی پر  دلم    چیاندازم. 
 :آرام و شمرده گفت ردادی. تنم ی شکسته بب گونهنی او را ا  خواستینم

 . ...به دنیم ل یکرمانشاه و تحو  برنشیم -

کرد. به طرفش رفتم    هیکامل نشده بود، که تابان بلند شروع به گر   حرفش
ت  را گرفتم.  دستش  آرام  جا   کالفه  ردادیو  سمت    شیاز  به  و  شد  بلند 

.  ختی ریو مدام اشک م   گرفتیجوره آرام نم  چیآشپزخانه رفت. تابان ه
نگاهم    ی دستانش بود را گرفت و با همان چشمان اشک  ی دستم که رو 

! رفتن به آن  شدیاما... نم   خواهد،یاز نگاهش که چه م   خواندمیکرد. م 
برا اصاًل  نگاه  یجهنم  عجز  با  نبود.  خوب  ستابان  کردم.    ی اه ی ش 

نشان    شه ی بلندتر از هم  سشیخ  یها تر شده بود و مژهچشمانش درشت
و او    اورم یب   رون ی باعث شد دستم را از دستش ب  فون یآ   ی. صداشدیداده م 

 :زد و گفت  رون یاز آشپزخانه ب سرعت به  ردادیبلند شود. ت 

 .کنم یمن باز م  نی. بش تاسیب -

  ی اما فقط توانستم به آرام  دم،یرا شن  تای حالت اول برگشتم. سالم آرام ب  به
  ی. صدادیبه سمت تابان آمد و در آغوشش کش   تا یسرم را تکان دهم. ب

درست    شد؛ی م  ده یکش   وار ی بود، که بر د  ی بلند تابان مانند ناخون  یهیگر
 .م بکوب   وار یو دوست داشتم سرم را محکم به د  شدی م  شیطور دلم ر همان

بود؛ رفتم. اخم کرده    ن ییکه سرش پا  ردادیبلند شدم و به سمت ت  می جا  از 
حضورم شد، اما سرش    ی. متوجهزدیخودش دست و پا م   الی بود و در خ

 .اوردیرا باال ن
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 .کرمانشاه  مشیببر دیبا -

پ  یبد  لرز  ندارد.  امکان  اصاًل  نه!  افتاد.  تنم  آرام    ی بر  برد، که  درونم  به 
 :گفت

 !چهلم یحداقل برا -

که چگونه کمرم    دم،ی. ددمیکرد. خودم را در چشمان شفافش د  نگاهم 
  ی هایتاب یکسم. باالخره آن روز شوم گذشت. ب  نیزتریعز  یخم شد برا
غذا خوردن و استحمام مجبورش    یبرا   دینداشت و مدام با  یتابان تمام 

بودیکردیم روز  هفت  درست  م.  اصرار  مدام  تابان  به    کرد،ی، که  تا 
اما من ... اما من انقدر خودخواه شده بودم، که با    مش، یر کرمانشاه بب

. دست خودم نبود؛ نگرانش  دمیکوبیلجاجت تمام کلمه نه را بر سرش م 
وحشتناکش از خواب    ی هاها از کابوسکه چگونه شب  دم،یدیبودم. م 

  ی . حضور تابان را کنارم درست رو دممانیاما باز هم سر حرفم م  پرد،یم
ام گذاشت.    شانه  ی سرش را رو   اشیشگ یکاناپه حس کردم. به عادت هم 

کارش آرامش    نی که ا  دانست،یم  دی کارش را دوست داشتم! شا  نیچقدر ا
. دوست داشتم به او  کردیکه مدام تکرارش م  کند،یم  ق یرا به وجود تزر

که چقدر سخت است کنارم    م،ی که چقدر خواهان او هستم... بگو  م،ی بگو
 :به حرف آمدم ار یاختینداشته باشم. ب ی چ کاریه  ییباشد و من توانا 

 . ...ک   ادتهی م؟ی کن   ز ی جا رو تمخونه مامانم، تا اون  م یبر  یخوایتابان م  -

بلند شد و نگاهم کرد.    شیزده از جا را کامل نزده بودم، که شتاب  حرفم 
زدم، که    ی. لبخندشدی م  دهیدر چشمانش د  یی اوق را بعد از دو هفتهذ

 :گفت  عیسر
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 .شمی آماده م گهی د قهیپنج دق -

  دانستم یبه لبم آمد. اگر م  ییاشد. خنده  دیکه ناپد  د، ینکش  هیدو ثان   به
 .دادمیرا م  شنهادشی زودتر پ کند یانقدر خوشحالش م 

*** 

که هزاران هزار خاطره در آن داشتم. صداها    کردم،ینگاه م  یی به جا  مات 
 :گشتم یو من انگار با نگاه سرگردانم به دنبال صدا م د یچی پیدر سرم م

به    یلینه که خ   ؟یپسر عاشق شد  ؟یخوریم  ییماهداد جان مادر! چا -
ها!    شهیسرد م   ت ی! پسرم دوستت دارم... چای زنیسر م  رتیمادر و پدر پ

رو از دست    نای ا  ایشنگم... ماهداد؟ ماهداد بابا ب پسر ق  یشال گردنم برا   نیا
 ماهداد؟  ؟یبمون ست؛ یجا ن جا نی. ا ریمن بگ 

شا  دیشا صداها...  لحظه  دیبخاطر  ه   ییهابخاطر  قدر  را    کدام چیکه 
. تابان فارغ  کردمیاما نم اشک را در چشمانم حس م  دانم، یندانستم؛ نم

. خانه را گرد و خاک پر کرده  کردیاز همه جا به اطراف با ذوق نگاه م 
.  زدیبا خودش حرف م  ایبا من   دانم ی. نمدمیشنیتابان را نم یبود. صدا

 :زد م ی صدا

 !ماهداد با توام -

رفتم.    به آشپزخانه  م  ک یطرف  سع  ز یطرف  و  بود    کرد؛یم  ی را گرفته 
 .بلندش کند

 .نه یسنگ  ؟یکنیم  کار یچ -

 .شهینم نی سنگ  ی . کمک کنریاون طرفش رو بگ  -
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 :. آرام زمزمه کردم را گرفتم  ز یکردم و آن طرف م  ییاخنده

 .دوست دارم -

 ؟ یگفت  یزیچ -

 :و گفتم   م ی. نگاهم را دزددمیترس

 .ینکن ر ی گ  که؛یحواست باشه به اون اجاق کوچ گم یم -

 :گفت  ز ی را تکان داد و با اخم ر سرش

 .نه! حواسم هست  -

 :را آرام رها کردم و گفتم  ز یم

 .یخور یبهش م هویاصاًل بذار اول اون رو بردارم. خطرناکه  -

 .دم یرا شن  اشزمزمه

 .من هم دوستت دارم -

 :نه نه! امکان ندارد. گنگ گفتم دم؟یزدم... درست شن خی

 ها؟  -

 :قرمز مشغول کرد و گفت یز یرا با روم خودش

 .باال سرت نخوره نتی تو هم حواست باشه سرت به کاب گم؛یم -

هم    نت ی بود و در کاب  نت یکاب   نییاجاق کوچک نگاه کردم... درست پا   به
حال    نیبا ا   خورد؛یم  نتیقطعًا سرم به کاب   شدم یباز. اگر در جا بلند م

 :گفتم 
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 .منم  -

 ؟ یتو هم چ  -

 :کوتاه کردم و گفتم   خنده

 .منم حواسم هست -

و تابان آن دو کلمه    دم یت داشتم فکر کنم کاماًل درست شندوس  دانم ینم
بود.    ی را درست به من گفته است. تابان دختر زرنگ و خوش ذوق  یی ای رو 
ها  تر از قبل کرده بود... پردهرا مرتب  میدست به کار شد و خانه پدر   ع یسر

بکشم    ستمالها را مجبورم کرد درا کنار گذاشته بود، تا بشورد و کل پنجره
  ی کرد. ده شب بود. حال هر دو   زشانیبعد از آن خودش با روزنامه تم  و 

. خانه هنوز کار  م ی دینوش یم  یو چا  م ی نشسته بود  نی زم  ی ما خسته رو 
. "خودمان"... چه  م ی گشتیبه خانه خودمان بر م  د یداشت و امشب هم با

  شه ی . تابان سرش را به شم یشد  نی سوار ماش  یی. بعد از چایب یغر   یکلمه
زنگ تلفن همراهم بلند    یداده بود و چشمانش را بسته بود. صدا  ه یتک

. ضبط را  شدیصفحه خاموش و روشن م  یرو   ردادیشد. چهره خندان ت 
 :پخش شد  نیداخل ماش ردادیت یروشن کردم، که صدا

 بچه موشه؟ یی کجا  -

 :و گفتم کردم    ییا نگاه کرد. خنده ن یبرگشت و به ضبط ماش تابان 

 به تو چه بابا موشه؟ -
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حاال تازه دوماده    م ی بابا ما گفت  ؟یپس بد   یخوایما رو نم  نی ماش  نیا -
. بابا به قران به  م ی رو بهش قرض بد نی ماش ن یا  کمی م ی بذار بهش حال بد 

 .یشد نم یاز من سوار ماش شتر ی جون همون زن داداش تابان که تو ب 

 .خودت و بازم خودت  یرو بردار. ارزون   نت یماش   ایب  ؟یخور یچرا قسم م -

جوجو.    ی تا ناراحت نش   خورم،یجون عشقت رو قسم نم  گه یچشم! د -
 . ...یرو بهت دادم، تا ازش استفاده کن نم یکه ماش   کنم،یخواهش م

. در آن لحظه هر چه فحش در  دادیتابان آزارم م   یرهی. نگاه خدیپر   رنگم
  شد، ینم  الیخ  ی کردم. نه انگار ب  ردادیگرفته بودم را بار ت  ادیها  سال  نیا

 :که ادامه داد

. االن شما  هی. بابا اونم دختر خوبیبهش بگو دوسش دار   ییماهداد خدا  -
 ...ی سع نی باهم زن و شوهر 

 :کرد  یدست  شیکه تابان پ   م ی بگو ی زیچ آمدم

 !ردادیسالم آقا ت  -

ام گرفته بود و هم دوست داشتم    . هم خندهامدیاز آن طرف خط ن   یی صدا
که باز    م،ی در سکوت ماند  یی اقهیدق  کیرا از سرش جدا کنم.    رداد یکله ت
 :آمد شی صدا

حالت رو بپرسم. داشتم به    امینتونستم ب   دیببخش   ؟یِا زن داداش خوب  -
ماش   گفتم،یم   یماه  داره  وقت دوست  تا هر  من    نیکه  باشه؛  دستش 

 ؟یشنویصدام رو م  الزمش ندارم. داداش

 :دمیغر
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 !...اره -

 .عاشقتم  -

ت داد،یکه پخش شد خبر م یبوق  یصدا از من    ردادیکه  باز هم جلوتر 
نم  است.  کرده  قطع  را  بگو  دانستم یتماس  واکنشش  م ی چه  از   ...

هم    یترس و اضطراب بد  رداد،ی از ت  تی. حال عالوه بر عصبان دمیترسیم
 .به جانم افتاده بود

 ؟ ینه خدافظ کنه؛یم مچرا نه سال -

.  اندازمیبه او ب  ی نگاه  م ی تابان بود و من فقط توانستم با ترس ن   سوال
رنگ شده  به آسمان زل زد. ماه کم   بار نیدوباره به حالت اول برگشت ا 

  د یکل  عی . سرم یدی را بپوشاند. باالخره رس   شی داشت رو   ی سع  اه یبود و ابر س 
هم داشتم    ! واقعاً ی. آرکردمیرا به در انداختم و وارد شدم. داشتم فرار م 

  دم، یشن یرا م  زدیم  م ی تابان که از پشت سرم صدا  ی. صدا کردم یفرار م 
 . ...به سمت اتاق به راه افتادم توجهیاما ب 

  ر یاز ز   دیاش را باحتمًا جنازه  دیرسیدستم به او م   رداد،یت  رداد،یت  رداد،یت
تخت نشسته    ی به در خورد و باز شد. رو   ییا. تقهآوردندیم در مدستان

دستانم گرفته بودم. تابان کنارم نشست. رفتارش    انیبودم و سرم را م 
 :بود، که تصورش را داشتم. گفت  یزیتر از آن چآرام

 ؟یچرا ناراحت  کرد؛یم ی شوخ ردادیت  دمیخب باشه! من فهم -

را گفت، تا کمتر از    ن ی. ادیگویمن م   یخوش دل  یرا برا  نیا   دانستم یم
ا  یرو    ردادیرا ت   جانیاو خجالت بکشم. به طرفش برگشتم. حال که تا 

 هم بد نشد! شد؟   ادیبا من است. ز  اشهیآمده بود بق 
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 .نکرد... راست گفت ی شوخ ردادینه! ت -

شد و مات و مبهوت    تر یحرف را نداشت، که چشمانش مشک   نیا   توقع
 :مزه کردم. دستش را گرفتم و حرفم را مزهکردینگاهم م

 . ...نیدوست داشتم... تابان بب  نمت؛ی بب  کهنیتابان من از قبل از ا -

ادامه    دم یخودم د  ی آرامش را که رو   نگاه  ام.  تازه گرفته  انگار که جان 
 :دادم

هات عاشقم کرد... افکارت... بعدم خودت رو دوست دارم. تابان  نوشته -
 ؟ یدوستم دار

کلمه چرت و پرت سر هم کرده بودم، اما خب در آن    یواقع  ی معنا  به
ه نم  یجمالت   چیلحظه  خطور  ذهنم  م کردیبه  فقط  چه    خواستمی.  هر 

.  کردیزودتر نظر او را بدانم. چشمانش پر از اشک شده بود و مات نگاهم م 
عصابم خط    یرو   دیرس یبه گوشم م   یتر از هر زمانقلبم که محکم   یصدا

و    کردیها از عمرم را کم م از سکوتش سال  ه ی. تابان با هر ثانانداختیم
اما باالخره    کرد،یبه چه فکر م   قاً یدق  دانم ی. نم دانستیرا خودش نم  نیا

 :به حرف آمد

 . ...شوهرش رو دوست  تونهیآدم مگه م  -

 :را قطع کردم و گفتم  حرفش

 . .... از ته قلبت بگوم یزدواج کرد چرا ا م ی دونینه تابان! هر دومون م -

ترس  باز  نگاه  م   امدهیهم  شد.  اشکش  پر  نگاه  را    توانستم یقفل  نگاهش 
م  چشمانش  در  ماه  ماه...  م  رفتیبخوانم.  معشوقهآمدیو  من    ی! 
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که دوستش بدارد. به    خواست،یاز او م   ی ماه بود و حال کس  یدلداده
نگهش داشته بودم و با    سمتم آمد و خودش را در آغوشم انداخت. محکم 

نشاندم و جانم را از    یبر سرش م   ییا بوسه  زدیرا صدا م  سممهر بار که ا
  ی . صداکردیم  م ی و مدام صدا کردیم  هی. گرگفتم یعماق وجودم به او م

آمد و سرش را    رونی ساکت شد. آرام از آغوشم ب  د؛یآلودم را که شنبغض
 .انداخت. صورتش سرخ شده بود ر یز

 :خجالت. آرام به حرف آمد ایبود  ه یصورتش از گر  یسرخ  دانستمینم

 . ...فردا بهت -

 :را قطع کردم حرفش

 .یدار از یبه وقت ن دونمیم -

بلند شدم. آن شب    میزدم و از جا   نشیمشک   یبر موها  ییا لبخند بوسه  با
  ز ی چ  کیبود و هر دو به    دار یبمطمئنًا نه تنها من، بلکه تابان هم تا صبح  

  یرا به راحت   ز ی... . اما اصاًل مهم نبود؛ با تابان همه چندهی. آ م ی کردیفکر م
  ی کس   یهابا من. با تکون  اشهیدرست کرد. اصاًل تابان باشد... بق  شدیم

  ی زیچ   نی تابان اول  یآلودم را باز کردم. چشمان پف کردهخواب  ی هاچشم 
به    دمیو فهم  دم یبود، که د حدسم درست بوده است و تا صبح خواب 

افتاده بود؟ سرش    ی. منتظر نگاهش کردم. باز چه اتفاقامدهیچشمانش ن
 :انداخت و گفت نییرا پا 

 .من فکرهام رو کردم -

بلند شدم و با اضطراب نگاهش کردم.    م ی آمد. با شتاب از جا  ادمی  تازه 
  دانست ی؟ تابان محرف متنفرم  نی که از سکوت ما ب  م، ی بگو  د یچند بار با
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آرومش را    یانداخت؟ صدا  یدر دلم م   ی از سکوتش چه آشوب  هیبا هر ثان
 :دمیدوباره شن 

 .دوست دارم -

 .نگاهش کردم  گنگ

 ؟ یچ -

 . ...خب -

 .نه! نه فقط همون جمله رو بگو -

 :انداخت ر یرا ز سرش

 .دوست دارم -

 :افتادم یزیچ ادیاز ته دل کردم، اما باز   یی ا باالخره گفت؟ خنده گفت؟

 . ...پس ماه -

م   نگاهم  چشم دیدرخش یکرد. چشمانش  خواندن  برا  یها.  من    یتابان 
 .نداشت ییا  یسخت  چیه

 . ...یوقته که ماه من شد یل ی نه ماهداد! تو خ -

 :ذوق نگاهش کردم، که ادامه داد با

دختره    نیخدا دعا کرده، که ا   شی پ   ی ماه کل  کنم ی. حس مهیچند وقت  -
جا که  رو بفرست، که حداقل آرومش کنه و خدا از اون  یک یگناه داره.  

 . ...مهربونه  یلیخ

 :زد و در چشمانم نگاه کرد لبخند 
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 .نم ی بیتو رو م  کنم یوقته که به ماه نگاه م  یلی تو رو فرستاد. خ -

 . ...شبیپس د  -

 .مطمئن شم   خواستمیفقط م -

نم   حسم تند  قلبم  بود؟  شدت  اما    زد، یچه  به  و    خی دستانم  بود  بسته 
  م یآرزو  ن یتربدانند، که به بزرگ  ایبزنم، تا همه دن  ادیدوست داشتم بلند فر

  ز یچ  چیه   گر ی. بلند و از ته دل... ددم ی. خنددمشی. در اغوش کشامدهیرس
من    شبه بعد ماه   نیمن. از ا  یمهم نبود. من شدم ماه او و او ستاره

من بود.    یهاروز   ن یآن روز جز بهتر  م؟ خواستیچه م   ن یبودم و خب جز ا
من    ی که من را ماه خودش دانست و ستاره  یمن بودم و تابان... تابان 

در   ی آب گر ی درخشان من... به خود قول دادم، که نگذارم د ی شد... ستاره
 . ...باطل الیدلش تکان بخورد، اما خ 

برا  روزها هم  هنوز  تابان  م   ی گذشت.  زار  هم    زدیبرادرش  هنوز  و 
 ردادی . از آن موقع که تم ی بود، که او را به کرمانشاه ببر   ن یدرخواستش ا 

. تلفنش را که جواب  دمشیتابان لو داد؛ هنوز ند   یداستان عشقم را جلو
مضمون    نیآن هم به ا  فرستد؛یم  ام ی پ  ک ی  بار کیو هر سه روز    دهدینم

.  ترسدیدر از من م که آنق  دانستم،یخوردم." خنده ام گرفته بود. نم   ر "شک
آن اول از دستش شکار بودم و دوست داشتم سر به تنش    د یراستش شا

:اما  کردم،یبود زنده به گورش هم م  ینباشد. قطعًا اگر تابان جوابش منف 
و شوهرها تمام زن  مانند  تابان  و  د  یحال من    گر ی دکیکنار   گر ی عاشق 

تا از    کرد،یم  یتنگ شده بود و او هر کار   شی . دلم برام ی کردیم  یگ زند 
  د، یمن پنهان شود. تابان اصرار داشت، که خودش به او زنگ بزند و بگو

  ی تا خودش با پا  کردم، یاما من مخالفت م   ستم، ین   یکه از دستش عصبان 
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ب و تصم  کی.  دیا یخودش  بود  مانده  به چهلم حامد  را گرفته    مم یهفته 
او زن من   ؟یها تا به کموشک میقا نی . ابردمیرا با خودم م تابانبودم.  

شدن به آن را ندارد.    کیحق نزد   یاست کس   گونه نیکه ا  یاست و تا وقت
ا نس  نیبا  دلم  در  ب دیوز   یخنک   م ی فکر  تابان  اش  و چهره  کردیم   یتابی. 

مرا    ن یچشمانش به شدت گود افتاده بود. ا  ر ی شده بود و ز  ده یرنگ پر
اما انگار لجبازتر    م،ی ه به دکتر برو از او خواستم، ک  ی. چند بارکردیم  ننگرا
 ردادی . مطمئنًا تدی ای ب  جانیقرار بود به ا   تای ها است. آن شب بحرف  نیاز ا

  تا یزودتر از ب  ی . همان هم شد؛ حتآمد یم   جا نی با کله به ا  دیفهم یاگر م 
خانه باعث شد به    گخانه را برداشته بود. زن  یسبزقرمه  یبود. بو  ده یرس

باز منتظرم    شی بزرگ و ن  یبا دست گل  ردادیطرفش بروم و آن را باز کنم. ت
  ششیام گرفته بود، اما خودم را نگه داشتم و بر سرش زدم. ن بود. خنده

 :اخم کردم و گفتم   ینگاهم کرد. به شوخ   زان ی آو   یهارا جمع کرد و با لب

 ؟ یوقت به من سر نزن   هی -

را باز کرد    ششی که دوباره ن  ستم،ی از دستش دلخور ن   گر ید  دیکه فهم   انگار 
 :و گفت

 .قربون داداشم! من به حق امام صادق برم -

 :گفتم. به داخل هولم داد و وارد خانه شد  ییاانشااهلل

 .یاز گشنگ رمی میکه دارم م  ،ییزن داداش کجا -

 .بر لبانش بود یآمد. لبخند گرم رونیاز آشپزخونه ب  تابان 

 :جواب داد ییرو . با خوشدید  شدیذوق را م  چشمانش در 
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 !یسالم! خوش اومد  -

 :آن جا گرفت  یبازش به سمت کاناپه رفت و رو  شی با همان ن ردادیت

 زن داداش؟ ی خوب -

رفت. کنجکاو    ردادیبه سمت ت  یبه من نگاه کرد و با حالت مشکوک  تابان 
دل تا  روبه  لینگاهش کردم،  بفهمم.  را  به    ردادیت  یرو کارش  و  نشست 

 :صورتش زل زد و گفت

 .بگو سالم -

 :بود. آب دهنش را قورت داد و آرام گفت ده یاز حالت تابان ترس ردادیت

 ؟ یچ -

 !بگو سالم -

 !چرا؟ -

 :به او رفت و گفت  ییاچشم غره تابان 

 .یست ی بدم؛ آخه بلد ن اد یبهت    خوامیم -

سم  دمیخند   بلند به  ت و  رفتم. کنار  رو   ردادیتشان  را  دستم  و    ینشستم 
 :اش انداختم شانه

 .خورهیها رو م گشنشه سالم  شهی که هم  ییجاداداشمون از اون -

 :که بلند شد مظلوم شده بود؛ گفت  ردادیو ت د یآرام خند تابان 

 .ستی اصاًل عادالنه ن کیدو به   -
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 :ادامه داد ردادیبا خنده به سمت آشپزخانه به راه افتاد، که ت تابان 

 م؟ ی بخور  نیدیم  یغذا رو ک  نی حاال ا -

 :تابان از آشپزخانه آمد یصدا

 .بعد اد؛یب تا یب -

 اد؟ی ب خوادیِا! اونم م  -

  ی که خبر داشت. معن  دانستم،یرا باال انداختم و نگاهش کردم. م   میابرو
  ردادی . با تدیهم رس  تا ی بلند سر داد. باالخره ب  یی او خنده  د ینگاهم را فهم

. در  یاز رفتارش حس کن  یتوانست یرا راحت م   نیشده بود و ا   تر یمی صم
 :رو به من گفت ردادیکه ت   م،یخوردن بود وهیحال م 

 .هم باشه نوبت منه  ی. نوبتنیشما دوتا که سروسامون گرفت -

فکر    شناختمشیمکه اگر ن   یتعجب نگاهش کردم. سرخوش بود؛ جور  با
بهتر  یزیچ  کردمیم االن  است.  برا  ن یمصرف کرده  آن    ی تالف  یموقع 

 نبود؟ شی خراب کار

را جمع کرد و آب دهنش را    ششی که ن  د،یزدم. انگار فهم  ی طان یش  لبخند 
 :قورت داد

 . ...داداش زنمیباال م نی خودم برات آست -

  ی که با حالت گنگ  تای. رو به بدیکه رنگش پر  دم،یکش  یآخر را جور   داداش
 :کرد؛ کردم و گفتم   یبه ما نگاه م

 .دوست داره ردادی... ت تایب -
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تابان هم با چشمان درشت شده    ی تکشان در شوک رفتن؛ حتتک  رسماً 
و تابان زوم من مانده    تای و ب  کردینگاه م   تا ی به ب  ردادی . تکردینگاهم م

 .بودند

 :گفتانگار که به خوش آمده باشد؛    تایب

 .دونم یم -

.  دندیخند  بارهکی کردم در افق محو شوم. همه به    یدفعه من هم سع  نیا
انقدر   ردادیقباًل انجام شده بود. ت یام؛ خواستگار رو دست خورده دمیفهم

گفته بود و    تایخودش به ب   د یعجله داشت، که قبل از آن که به ما بگو
  ابان ت  یرا به خودش گرفته بود؛ حت   ها افهیکردن من آن ق  تیاذ  ی حال برا

.  دینگو  ی زیبه او گفته بود به من چ رداد یکه ت  دم،یو فهم  دانستیهم م
هر    یقلب برا م ی و من از صم   آمدندیبه هم م ی لیخ  تای و هم ب  ردادیهم ت 

  اورد ی در م  یمدام مسخره باز  ردادیت   شهی خوشحال بودم. مثل هم  شانیدو 
 .دیخند یو م

آشپزخانه باعث شد همه به آن سمت هجوم    از   یزی شکستن چ  یصدا
دورش    یخور  وه ی م  ی هااز حال رفته بود و بشقاب  نیزم   ی. تابان رو م ی ببر

به خود   تای ب غی. با ج دیکوبیبه شدت م  امنهیشکسته شده بود. قلبم بر س
 .بلندش کردم عیآمدم و سر 

منتقل کردم.    مارستانیو تابان را هر جور شده بود به ب   دیلرز یم   دستانم
شده بود. سرم سوم را به دستش    دتر ینور اتاق سف   ر یز  اشیصورت مهتاب 

 شده بود؟ چه هو یزده بودند. او که حالش خوب بود؛  
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  شتر ی تابان ب  یها یتابیهفته فکر کردم، که ب  کی  نینداشتم. به ا   ی جواب
نشستم و دستش را در دستم گرفتم.    تختش  یکنار  یشده بود. بر صندل 

 :سرد بود... . آرام زمزمه کردم

 م؟ ی زندگ اد یداره به سرت م یچ -

از دکتر سوال    تی با جد  ردادیرفتم. ت   رونیآرام به دستش زدم و ب  ییابوسه
  ی ک یجواب را    د یباریم  شی از سر و رو   ی حوصلگیو دکتر که ب  د یپرسیم

 .را بشنوم  شان ی تا صدا ستادم،ی. کنارشان ادادیم  ان یدر م 

بخورن؛ از   شتر ی ب  اتی. لبننیبهشون برس  شتر ی. بهتره ب فن یضع  کم یفقط  -
 .برم؛ کار دارم دی. من بانیغافل نش  یع یطب  یهاوهی آب م

بار    یس   یرا روز  آوردیکه به زبان م  ییارفت. مطمئن بودم هر جمله  و 
بق ت گفتیم  ز ین   هی به  نگاهش  ردادی.  م   ی هاقدم  با  را    شمرد؛یدکتر 
 .دم یاش را شن زمزمه

 .انگار من زورش کردم دکتر بشه -

 :دمینکردم و پرس  ییا توجه

 رفت؟ تا یب -

 .آره! آژانس گرفتم فرستادمش -

 .هیدختر خوب -

 !بر منکرش لعنت -

 :لبخند نگاهش کردم و گفتم  با
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 ؟ یدوسش دار -

.  زدیم   ادیکرد. او هم لبخند به لب داشت. چشمانش عشق را فر  نگاهم 
. با خنده  ستین  یعاشق کار سخت  ک ی  یعاشق برا  کی خواندن چشمان  

 :سرم را تکان دادم و گفتم 

 .دمیفهم -

*** 

 :را در دستانم گرفتم و زمزمه کردم دستش

 بهت بدم؟ وه ی آب م ؟ یخواینم  یزیچ -

رو  ینوچ را  آن  ابهام جشانه  یگفت و سرش  از  بودم؛  نگرانش  جا کرد. 
و به    گردم یشده است؛ مدام دورش م   ف یکه دکتر گفته بود ضع  یروز

افتاد با    شی که برا  ی. با اتفاقدهمیبه او م   عاتی همان پزشک ما  یگفته
د با    گر ی خود گفتم، که  تابان  اما...  ببرم  به کرمانشاه  را  او  اگر  عمرًا 

اش برسد.  جادو کند و به خواستهخوب بلد بود، که چگونه مرا    مانشچش
تابان    یپدر  یبه خانه  دنیتا رس  ی زیو چ  خورد یاتوبوس مدام تکان م
که چقدر مضطرب    د؛یفهم  شودیتابان م  یزده  خینمانده بود. از دستان  

ش کناره  از  ماه  م   یشهی است.  تابان  صورت  بر  اما    د، یتابیاتوبوس 
را  آرام   چشمانش  به  و  بود  م  یبسته  لمس  را  کاش  کردیدستم   .

شده بودم و به    وانه ی ارزش داشت! د  یی ا یدن  میکارش برا   نیا   دانستیم
ن  کیمن    یعشق  ب ی. رقکردمیماه هم حسادت م  بود...    یشخندی ماه 

 :برداشت و نگاهم کرد  م ی زدم، که تابان سرش را از شانه ها

 ؟ یخندی م  یبه چ -
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 :گفتم   و آرام  دمیخند  دوباره

 . ...م ی عشق بیرق -

وقت  جیگ و  غره  رشیدستگ   یزیچ   ینگاهم کرد  ام  حواله  ییا نشد؛ چشم 
 .کرد

 م؟ یرس یچرا نم  -

 :را از صورتش نگرفتم و گفتم  نگاهم 

 .م ی کینزد -

 :تر گرفترا محکم   دستم 

 .ترسمیم -

 من هستم؟  ی وقت  یحت -

 . ...ترسمیم  ن یاز هم -

 :شانه ام بگذارد و آرام گفتم   یدست آزادم وادارش کردم سرش را رو  با

 .دمی... قول م شهی نم  یچی ه -

ا   یقول و  نبودم  آن مطمئن  به  م  نیدادم، که خود  آزار  تابان  دادیمرا   .
 .شود تر یو خال   یباعث شده بود ته دلم خال  نیشده بود و ا فی ضع

*** 

رو   رو  آهن   ی به  زده  یدر  زنگ  و  پامیتادسیا   یی ابزرگ  اواخر  و    ز یی.  بود 
د به  نسبت  بود.    گر یکرمانشاه  شب  ده  ساعت  بود.  سردتر  جاها 

لرزاند؛    ف یکه تن نح   یدرست است در بزنم؟ سوز  دانستمینم تابان را 
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پارس    یدستم را باال ببرم و محکم بر در بکوبم. صدا  تر عی باعث شد سر
  ره یخ   شی . تابان به کفش هادیبلند در به گوش رس  یصدا  اسگ همزمان ب

اش با خبر  کداممان از واکنش خانواده  چی! هکردمیمانده بود. درکش م
 :دمیرا از دور شن  یمردانه و بم  ی نگران کننده بود. صدا نیو ا   م ی نبود

 ه؟ یک -

 :را بلند کردم  م ی صدا

 .منم حاج آقا -

رو   یصدا ا  یپا  از  نزد  نی سنگ فرش ها نشان  در  به  دارد    ک یبود، که 
 .شودیم

 :به تابان زمزمه کردم رو 

درو باز    ادی. چرا مم ی من ک  دونهیبابات که نم  یحاال من گفتم منم، ول -
 کنه؟ 

لبخند کوچک را داشتم، اما تابان    کی انتظار    دیشا   ی بود، ول  ینمک یب  حرف
 .ستی نگریمرا م  اشدهیبا نگاه ترس

بلند باز شد. حال    ییکه در با صدا  م،ی بگو  یزیآرام کردنش چ  یبرا  مآمد
  دن یکه تابان چشمانش را از پدرش به ارث برده بود. مرد با د  دم،یفهم

کردم    یرا درهم کرد. سع  شی بود؛ اخم ها  ستادهیکنارم ا   ر یز بهتابان که سر 
 :جلوه دهم   یرا عاد ز یهمه چ 

 .هستم   نی . من ماهداد متم ی وقت شب مزاحم شد نی ا  دیسالم! ببخش  -
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خشکش    ی. هنوز هم اخم داشت و با صداخوردیاز تابان تکان نم  نگاهش
 :گفت

 جا؟نی ا نی چرا اومد -

 :وار گفتنگاه دلخور و دلتنگش را باال آورد و زمزمه تابان 

 !بابا -

  ی . چشمانش در آندیبود، که به وجود مرد رس  ی کلمه آتش  نیهم   انگار 
! تابان تازه  دمی. ترس دیآ   ی آن حس کردم دستش دارد باال م  ک یمز شد.  قر 

 .بود فی مرخص شده بود و هنوز ضع مارستان ی از ب

را با خود    شیجا   هیاز ثان   ی و در کسر  دم یتابان را کش  ی سرعت بازو   به
کوتاه    غیج   یدست مرد به صورتم با صدا  یضربه  یعوض کردم. صدا 
  کردم؛یکه فکرش را م  یزیاز چ  تر نی. ضربه سنگدمی تابان هم زمان شن

  ن یشکر کردم. تابان اصاًل تحمل ا   دم یکه زود جنب بود. خدا را بخاطر آن
که    کرد،یفکر م   نیبه ا  دی. شاکردینگاهم م   دهی. مرد ترسنداشتدرد را  

و    تی بود از آن همه شکا  دهی. چشمش ترسدیخواهد کش   ت یکار به شکا
 . ...یباز  تیشکا

 :زدم و گفتم   یآرام  لبخند 

 !ستیداخل؟ تابان حالش خوب ن  م ی ای ب شهی م -

م  ی نگاه  مین خود  به  حال  تابان که  م  دیلرزیبه  اشک  آرام    خت؛ی ریو 
را از    نیا   توانستم یکنار رفت. هر چه بود پدر بود و م  ی انداخت و به آرام
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  ی عی دوست دارد، اما خب طب  یچشمانش بخوانم، که دخترش را حساب
 .از او دلخور باشد یبود، که کم 

اما ته دلت    ،یکه سخت و مغرور  ،ی نشان ده  د یبودن سخت است! با  پدر 
. حال فرق ندارد کودکت پنج سالش  یبخواهد کودکت را در آغوش بکش

. با بستن چشمانم به  کردیم منگاه   ی پنجاه سال. تابان با نگران   ایباشد...  
کردم... آرام    تشیمرتب است. به داخل هدا  ز یاو نشان دادم، که همه چ 

 .داشت یقدم برم

را رد کرد  اطیح رو   مانیپا   ی. صدام ی بزرگ  سنگ فرش ها سکوت    یبر 
وارد خانه شدشکستیرا م   نمان یب از کنارم کمم ی .  تابان  تر  طرف  آن  ی . 

ا  رفت ینم بالم   یباعث خنده  ن یو  بودم سپر  بود. حال شده    ی ن شده 
هم فکر    دی. شا اورند یبه سرم ب   یی بال   دیترسیهم م   دی شا  ایتابان خانوم،  

که نوش جان کرده بودم پا به فرار بگذارم و د    ییایل یبخاطر س  کردیم
 !م ی برو، که رفت

  ی تابان و زن   یهیگر   ینخواهم رفت. با صدا  جاچیام همن بدون ستاره  اما
و    دمیتابان کش  ی بر بازو   یکه در آغوشش گرفته بود؛ به خود آمدم. دست 

 :گفتم   یبه آرام 

 . ...نکن یتاب ی... بشهی تابان جان! دوباره حالت بد م -

نگاه پدر و مادرش را حس    ی نی سنگ  ی وقت  د یقشنگم در دهانم ماس  ی کلمه
ز  به  ا  ر یکردم. سر    برعکس پدرش؛ جواب  بار نی به مادرش سالم کردم. 
 :سالمم گرم بود
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  زم ی بر  یی مادر. من برم چا   ن یای . بنیی اخسته  ن؛ی نیبش   ن ی ایسالم پسرم! ب  -
 .براتون

از آشپزخانه به    شیبدون حرف به سمت آشپزخانه به راه افتاد. صدا   و 
 :دیگوش رس

 .ایب قه یدق هیآقا رضا   -

در ذوق    ی تنش حساب  یتابان به سمت آشپزخانه رفت. لباس مشک   پدر 
 .زدیم

 ؟ یخوب -

 :تابان نگاه کردم به

 .ستم ی نه! خوب ن نم؛یبیم   یاشک  یجورنیچشمات رو ا ی وقت -

باال    ر ی از چشمش سراز  ی اشک  قطره شد. اخم کرد. انگشت اشاره اش را 
 :دیگونه ام کش  یآورد و رو 

 . ...که  رم،یبم یاله -

 :و با همان اخم گفتم  دم یحرفش پر  انیم

 !نشنوما -

راحت  در  به  نگاهم کرد.  بخوانم.    توانستمیم   ی سکوت  را  نگاهش  حرف 
  یی چا  ِی ن یزدم. آقا رضا با س  شی به رو   یلبخند بار نیاخمم را باز کردم و ا

 :شد، تا بلند شود  ر یخ  م ی آمد. تابان ن  رون یاز آشپزخانه ب

 .نیبش -
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 .نشست  مانی گذاشت و رو به رو  مانیرا جلو  ی نیس

 .اتاق بندازه ی. به فاطمه گفتم جاتون رو تو نیبخور   یی ! چان ییاخسته-

و پر بغض    ستاد ی حرفش بلند شد و به راه افتاد. تابان با شتاب ا   ان یپا  با
 :زد شی صدا

 . ...بابا -

 .بازگشت یرضا به آرام  اقا

ب  ن یا   و  بود که  صدا  تابیتابان  انداخت.  پدرش  آغوش  در  را    ی خود 
باال آمد    ی . دستان آقا رضا به آرامدمیشن یلرزانش را م  یی هق و صدا هق

  یآغوش به معنا  نیزدم. ا   یدر برگرفت. لبخندتابان را    فی نح  یو بازوها
با تابان بد تا کند؟ آن شب گذشت.    آمدیدلش م  یبخشش بود. آخر ک

به    ییرای خودم در پذ  شنهادی تابان و مادرش راحت باشند به پ  کهنآ   یبرا
آرامش    نیبه خواب رفتند. ا  گر یدکیمادر و دختر کنار    بار نیسر بردم. ا 

امشب    ک یو    دی خوابیبعد از مدت ها کنار مادرش م   د یتابان بود. با  از ین
حاال هم    یحت   شی . هر چند که دلم براکردیمادرش را استشمام م  ی را بو

 .کردم به خواب بروم  یو سع  دمیکش   یقیتنگ شده است. نفس عم

*** 

بر گونه  ییا بوسه  با آرامکه  به  را  چشمانم  نشست  به    ی ام  و  باز کردم 
.  کردینگاهم م  حیماندم. تابان با لبخند مل   رهیخ   م ی صحنه زندگ  ن یباتریز

 :و گفت  دیبه شانه ام کش  یدست د؛یچشمان بازم را که د
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م - مامانم  االن  بخور.  صبحونه  نکرد  گه؛یم  ادیپاشو    ی نکرد  ،یشوهر 
 .یتنبل مزدوج شد هی آخرشم با 

 :بلند شوم؛ گفتم   کردمیم  یطور که سعکردم. همان  ییخنده ا  حالیب

 .زنهیحرف رو نم ن یزنم باشه ا هی مادر زنم اگه شب  -

 :زمان باال انداخت و گفترا هم  شی ابرو  دو 

 چطور؟  -

 چون زنم مهربونه و منم دوست داره! مگه نه؟  -

اخم    یرا باال انداختم، که باعث شد به تند  م ی ابرو   یتا  ک یبند حرفم    پشت
 :زد و گفت  م ی بازو  به  یبلند کردم. مشت یی کند. خنده ا

 .جمع کنم نارویا یپاشو، تا تو دست و صورتت رو بشور -

بودم به    دهیرا فهم  شی جا  شبیکه د  یبهداشت  سی به سمت سرو   حرفیب
آ  به  افتادم.  پف کرده  نهییراه  چشمانم  م   یام کمنگاه کردم.  .  زدیبرق 

! با  جز لبخند گرم تابانم نبود  یزی. قطعًا چدانستم یم  گر یرا که د  لشیدل
  ه مضطرب تابان ب  ی . صدادمیپر   یکم   م ی بلند که به در خورد در جا   یی اتقه

 :دیگوشم رس

 .رونیب ا یماهداد ب -

 :تر ادامه دادآرام و 

 .جان نیا -
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  دن یدستانم را شستم و در را باز کردم. با د  عیجا بود؟ سرآن  یک  ؟یک
اشاره    یی . با دستش به جا دمیرا در هم کش  می تابان اخم ها  ی چشمان اشک

 :. رو به تابان زمزمه کردمدمیشنیرا م ی جر و بحث کوتاه یکرد. صدا

 .بمون جانی هم -

دوان  بود. پشت سرم دوان  بیبه حرفم گوش بدهد خب از عجا  کهنیا
که با آقا رضا در حال جدال بود    یبه راه افتاد. به مرد  اطیبه سمت ح

از    شی را ب  اشیمشک   یداشت و موها  ییا. قد بلند و چهار شانهستم ینگر
ها  لباس  بود.  مشک   شیاندازه کوتاه کرده  صورت    یتمامًا  و  بود  رنگ 

 :دمیشنیرا م  شی داشت. صدا یبلند ی شانی و پ  دهیکش

بس  بدون وقفه خون  ادیدخترم ب   یبه دو نکن. گفت   یک یبا من    ی حاج -
 !گهیاومد د ؟یسادیوا  یپس منتظر چ  ن؛یکنیم

در هم فرو رفت. دستانم از حرص بدون اراده    ی شتریبا شدت ب   میها   اخم
اش را  از اندازه  شی مشت شده بود. تابان پشتم پناه گرفته بود و لرزش ب

پرتش    و   چرت  یحرف ها   نی . به سمت آن ها رفتم و ما بکردمیحس م
 :دمیپر

 !شوهر داره شون یدختر ا  -

  مانی. حال به حرف تابان او نگاهم کرد  دیُپشتش را در هم کشُپر   یهاابرو 
 .زدیحرف م  م ی رو که از نگاه چندش مرد روبه  یآوردم وقت

 ه؟ یاون وقت ک  -

 :گفتم   یگری از هر وقت د تر یو جد  خشک
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 .ی زن یباهاش حرف م  ی و دار یکرد  دای سعادت رو پ  نیا -

تابان    یرا باال انداخت و نگاهش از چشمانم ُسر خورد و بر رو   شی هاابرو 
 .. دوباره نگاهش به من بازگشتدمیتابان کش   ی مکث کرد. خودم را جلو

!  تیحرص و عصبان   ، یتفاوت ی. نفرت، ب دمید یحس را م  ن ینگاهش چند  در 
 :به حرف آمد  د؛یکرده بود. سکوتم را که د  امیچشمانش عصب ی اهویه

شده و خوب تونسته فرار کنه.    ر ی بشه. تا االنم د  دیبس با ندختر خو   نیا -
 .نداره یراه فرار گه یاز االن به بعد د 

 :را باال دادم م ی ابرو  ی تا کی

 .شهیبس نمزن شوهردار خون -

 :در هم فرو رفت. آقا رضا مداخله کرد  شتر یب  شی ها  اخم 

 .دواج کرده. دختر من از ریموضوع رو نگ  ن یا  ی ! پ هیبه نظرم کاف  ن یاقا مب -

ساق    یبلندش بر رو   یها. دست تابان با قهقههوقفهی... بلند و بدیخند
ا از چشمانش به راحت  نهی توانستم ک  بار نیدستم نشست.  را  انتقام    ی و 

اما باز هم    رند،ی که تابان را از من بگ  دم،ی. ترسدمیبخوانم. راستش ترس
 .ماندم  رهی به چشمان مرد مقابلم خ تفاوتیجسورانه و ب 

 .شم ی نم  ال یخیمن ب  -

  چی. منتظر ه کردینگرانم م  نیو ا  دادیم   نه یک  یاش هم بوجمله  نیا   یحت
ام  بر شانه  یی ابه راه افتاد. آقا رضا ضربه  اط ینماند و به سمت در ح   یحرف

آرام به  و  نفهم نیا  یگذاشت. معن   مان یتنها   یزد  را  هق  . هقدمیکارش 
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  غوشم فکر کردن را از من گرفت. به سمتش برگشتم. به آ   ی اجازه  تابان 
 :بر سرش زدم یی ا . بوسهد یدر آغوشم کش  یپناه آورد و به تند 

 !زمی عز شه یدرست م ز ی باشه؟ همه چ ؛یبترس یزیاز چ د یتابان تو نبا -

  ن یمب  ز یچندان نداشتم. نگاه آخر تند و ت  یجمله اعتقاد نیهم به ا   خودم
 .رفتیکنار نم  م ی از جلو

 :گرفته گفت  یصدا با

 !هایش یترسناک م یل یخ  یشی م یجد -

 :خنده و تعجب نگاهش کردم با

 باشم؟   یمن جد ید یمگه تا حاال ند  -

 !انقدر نه -

 :نشاندم شیبر موها   ییا کردم و دوباره بوسه  ییاخنده

 .ی کن  هیگر  گهیقول داده بودم نذارم د -

 .کنم   هیاز غصه گر ینذار ینه! قول داد -

 :را لمس کردم و گفتم   سشی خ صورت 

 ه؟ی چ  یبرا نا یپس ا  -

 .ترس -

 ترس؟  -

 !ترس از دست دادن تو -
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در آن حالت مانده    ه یثان  ی. کمتر از س دم یزدم و در آغوشش کش  یلبخند
را باال دادم و   م ی ابرو یتا کیاش باعث شد نگاهش کنم. که خنده  م،ی بود

 :گفتم 

 ؟ی خندیم  یبه چ -

 :آرام به شکمم زد و با خنده گفت یمشت 

 .قار و قور شکمت یصدا -

 :بلند سر دادم و گفتم  ییاخنده

 .گهید خوادیخب صبحانه م  -

باعث شد هر دو   یکه صدا د،یبگو  یزیچ  آمد ا  از ج  مان ی فاطمه خانوم 
 :م ی ریفاصله بگ  یو از هم به تند  م ی بپر

 .تو اتاق ن یمادر بر  هی خاک به گورم! تابان؟ زشته جلو در و همسا -

 .انداخته شد ر ی به ز کیاتومات  مانیهر دو  سر 

 ؟ یتابان به شوهرت صبحانه داد -

 :گفت  یهول کرد و به تند تابان 

 .شد دار یتازه ب -

لبخند  و  با خنده سردندون  ی در مقابل چشمان متعجب من  زد.    ی نما 
 :تکان دادم، که مچ دستم را گرفت و رو به مادرش گفت

 .بهش صبحونه بدم برمشیخب من م  -

 :کوتاه گفت  ییابعد سرش را به سمت من چرخاند و با خنده و 
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 .پسرم  ایب -

آن  ف،یح مادرش  . سرکه  وگرنه...  بود،  تک  یجا  تاسف  دادم، که  از  ان 
 .اش بلندتر شد خنده

جا  که آمدنش به آن  شد،یجوره متقاعد نم چ یچهلم بود، اما تابان ه فردا
ن  شیبرا بستی خوب  ا  کردینم   یتاب ی.  م  نیو  بفهمم، که    توانستم یرا 

خودش پوئن    نی بود و ا   امدهی به سمت ما ن  نیمب   گر یبخاطر من است. د
 .ضطراب دور کنم من بود، که تابان را از ا  یبرا  یمثبت

نقشه بود، که من    کیبه فکر انتقام و    دیشا   ا یشده بود و    ال یخیب   دیشا
آرزو  دلم  ته  برا  یاول  ی از  فاطمه خانوم  داشتم.  طا   ی را  را    فهیشب ُکل 

 .نندیدعوت کرده بود، تا تابان را بب 

بار بود، که با آن ها    ن یاول  ی. باالخره براکردمیم  یب ی احساس غر  ی کم
ها  به هشت شب بود، که مهمان  کی رو به رو شوم. ساعت نزد  خواستمیم
از د  یکی نگاه بدشان رو دندیرس یسر م   ی گریپس  واقعًا عذابم    ی.  تابان 
اما آن    اورد،یخودش ن  یداشت به رو   یتابان بود، که سع   ن یو ا  دادیم
جمع    یرفتار مذکرهاترجمه کنم.    توانستمیرا فقط من م  نشیمشک   گاهن

نداشت، اما آن لحظه فقط تابان مهم بود و بس.    یفی تعر   ادی با من هم ز
که    یو من با همان لبخند مضحک   کردیم  یآقا رضا همه را به من معرف

. راستش  دادمیبا آن ها دست م   د؛ی فهم یبودنش را فقط تابان م  نیدروغ 
اسم   کدامچیه مهمانماندینم  ادمیها  از  جو  و  کم   ی.  بود  شده  بهتر  کم 

ها انداختم. تابان  به جمع خانوم  ینگاه   م ی ن  بلند شده بود.  شان یها همهمه
.  کردینشسته بود و دست در دست با او صحبت م  یکنار دختر   ییا گوشه

  ی بعض  ِی نی . سنگنم یهم در چشمانش بب  جا نیاز هم   توانستم ینم اشک را م 
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کردم به    یانداختم و سع  ر ید. سرم را با اخم ز ام کرده بوها کالفهنگاه  از 
به سرعت از مقابلم گذشت و به    ی پر از سوظن فکر نکنم. کس   ی هانگاه

بود و حال همه به تابان نگاه    دهی ها خواب . همهمهدی دو   سی سمت سرو 
وارد سروکردندیم تابان  آمدم  به خودم  تا  را    یبهداشت   سی.  در  و  شد 
شده باشد. دستم به شدت عرق کرده  که باز حالش بد    دم،ی. ترسستب

خجلم کرده    گرانید  یهانگاه  ا یتابان بود؛    ی برا  ی از نگران  دانستم یبود. نم
 :بود. به در زدم

 !باز کن در رو  شده؟یتابان؟ چ -

 :بلندتر به در زدم بار نینگرانترم کرده بود. ا نی . ادمینشن یی صدا

 تابان؟ باز کن در رو. حالت خوبه؟  -

 :دمیشن یچند زن را پشت سرم م  یصدا

 نبوده؟ ی حاال چرا انقدر نگرانه؟ مگه ازدواجشون صور نیا -

 !هاییاهمش دروغه خواهر من. ساده  نا یمشخصه که ا  -

 .کرده تو اون خراب شده  یچه غلط ستی آره واال! معلوم ن  -

 .علومهم  گه یکه فرار کرده باشه د  یدختر -

قطع شد. با حرص چشمانم را باز و بسته کردم.    شانیآقا رضا صدا  اد یفر  با
زنک ها  خاله  نی ام از همه اکرده  ز ی نکردم. عز  یی اها توجهپچبه پچ  گر ید

 :تکرار کردم  یعصب  بار نیو ا دم یتر بود. محکم به در کوبمهم 

 .المصب رو، تا نشکوندمش  نیتابان باز کن ا -

 :دمیا شنپر بغضش ر  یصدا
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 .تنها باشم  خوام یخوبم! م -

 :دمی غر  تر یعصب  بار نیکردم و ا   نییدر را باال و پا  یرهیدستگ

  ی... نکردیچیکه ه   ،یباز کرد  شمارم یمن رو سگ نکن تابان! تا سه م -
 .کنم یدر رو خورد م ن یقسم راستمه ا یدونیبه جان خودت که م

 :ندادم مهلت

 .... دو کی -

آرام  در  چهره  یبه  شد.  جلو   یباز  تابان  اشک  در  شد...    م ی غرق  ظاهر 
و معصوم   اهشیچشمان س بود  تر شده  فر  تیدرشت  بلند  را  غم    اد یو 

.  دانستم یو من نم   دند یکشیم   ادی که چشم ها هم فر  ی. به راست زدیم
دستش را    کردیم  یمچ دستش را گرفتم و به سمت جمع کشاندم. سع

ها به من و تابان  شود. نگاه نیبه جمع قوم ظالم نشآزاد کند و مانع برد 
ا نه خجالت   گر ی د  بار نیبود.  و حال  نبود  نه    یمهم  در من وجود داشت؛ 

 :زدم ادیو رو به جمع فر دم یتر کشَشرم. دستش را محکم 

منه... من از ته وجودم    هیزندگ   نشی شناسیکه همتون م  یدختر  نیا -
نکرده. من تابان رو از برادر بزرگترش    ی. تابان بدون اجازه کارخوامشیم

 .کردم  یخواستگار

 :انداختم  یها نگاه زنکجمع آن خاله به

هم    ی نبوده و از ته قلبم بوده. من عاشق تابانم. کس  یازدواج صور   ن یا -
خودتون   ی . به فکر زندگم ی بزنه. ما خوشبخت  یحق نداره پشت تابان حرف

 .نیباش
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 :مانده بود؛ نگاه کردم و گفتم   رهیخ  نیرضا که به زمآقا  به

 ...از شما  خوام یکردم. حاال هم م   یمن قباًل تابان رو از حامد خاستگار -
. 

 :دیکش   ادی فرد جمع فر ن یترتمام نشده بود، که مسن حرفم 

غلط - هر  که  داشت  یحاال  دوست  پدرش    یاومد  ن؛یکرد  نیکه  از 
 ؟یکن یم  یخواستگار

 :ا کرد و ادامه دادبه آقا رض رو 

  یان یخاندان ک  یدخترا  هیبق  یزد، که برا  دیرو با  یدختر  نیچی سر هم -
 .درس عبرت بشه

  ن یا  گفت ی... چه م دیدرونم لرز  یز یزدن بدن تابان را حس کردم. چ  خی
 مرد؟

کردم    یمرا ترساند. سع   شتر ی ب  ن یبود و ا  نییرضا همچنان سرش پا   آقا
 :قاطع و محکم حرفم را بزنم 

 !می ریم  جا نیمن و تابان امشب از ا  -

 !نیر ینم  جاچیشما ه -

 :جمله را گفت؛ نگاه کردم، که ادامه داد ن یا ادیآقا رضا که با فر  به

و همه چ - بود  ارتباط  در  فاطمه  با  و    ز ی تابان  بود  مادرش گفته  به  رو 
ازدواج رو داده    نیا   یوقته اجازه  ی ل یفاطمه هم به من گفته بود. من خ

 .کامل من بوده  تیازدواج با رضا  نیبودم. ا 
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 :گفت  یبه جمع انداخت و با پوزخند یدر آخر نگاه و 

 .نشنوم یز یپشت دختر و دامادم چ گه یبهتره د -

  الیدستم بود و نه من خ   . دست تابان همچنان در دی درونم خواب   آتش
.  کردیجدا شدن دستانمان م   یبرا  یول کردنش را داشتم و نه او تالش 

پا   ینگاه  انداختم. سرش  م  نییبه سمتش  را  لبخندش  اما  .  دمیدیبود، 
رفتند، که فردا راس ساعت    شان ی هاتمام شد. همه به خانه  ییکذا  یمهمان 

ا  ار بر سر مز    ی تابان کنار من به خواب رفته بود. لباس ها  بار نیبرسند. 
غمگ   شی ب  شیمشک  را  او  اندازه  م  نیاز  نشان  افسرده  زدادیو    ر ی . 

 .شده بود  فی چشمانش گود افتاده بود. باز ضع

*** 

. انگار تا به االن باور نکرده بودم، که  زدیذوق م  یحامد تو  اهیبزرگ س   قبر 
کوچک داشتم، که همه    یدیهنوز هم ام  د یما رفته است. شا   انیاو از م 

مرگ دردناک حامد    دیقبر نو  نیمضحک باشد، اما حاال ا  یشوخ   کی  ز یچ
  فته خ  قیراحت عم   الیها خاک با خخروار   ر ی که حاال ز  ی. حامددادیرا م 

 .زدیبرخ خواستیدلش نم  چیه  گر یبود و د

 . ...نبود تابان یعنینبود حامد  نم یب یم کنم؛یکه فکر م  حاال

رو   تابان  بر  و مرث  مهیقبر خ  یو مادرش  بودند  . کنار  خواندندیم   ه یزده 
که به حامد داده    یقول  ادیتابان نشستم و دستم را بر قبر سرد نهادم.  

از    ییاکه حاال تکه  یو از تابان  ماندمیقولم م   ی بودم افتادم... مطمئنًا رو 
 :زمزمه کردموجودم شده است مراقبت خواهم کرد. آرام  

 .یداد تی! ممنون که رضایممنون... ممنون که بود -
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بلند شدم.    میانداختم و از جا  ی بودند نگاه  ستادهی دور قبر که ا  ی آدم ها  به
آن عاد چطور  م  یقدر  چهره  کردند؟یبرخورد  به  دقت    شانی احال که 

 .بلکه خوشحالند ستند، ین یعاد  نمی بیم  کنم یم

خانواده   کی یکه غلظتش برا  ییایاه یکه خوشحال بودن از س   یراست به
  ی شده است؛ ته کثافط بود... اصاًل کثافط محض است لبخند برا  شتر یب

 .گرانید ی دهیو عذاب کش  نیغمگ   یچهره

جا   تابان از  راه    شیرا  به  خانه  سمت  به  من  خواست  به  و  بلند کردم 
  شی داشتم، اما تابان ب  در آرام کردنش  یو من سع  کردیهق م. هقم یافتاد

 .از حد خسته بود

چشم    کیگذشت. به    کردم؛یچه که فکر ماز آن  تر عی خوش سر  یروزها
و    شدیم  تر فیروز ضع به. تابان روز م ی بود  م ی پدر  یبهم زدن حال در خانه

  مارستان یبردنش به ب  یاما تالشم هم برا  کردم، یرا درک نم   ن یمن اصاًل ا
  جا نیمهر را به ا   یخانه  یهابچه  ردادی مانده بود. امروز قرار بود ت  جهی نتیب
نگاه    اشینشسته بود و مدام به ساعت مچ   کاناپه  ی. تابان بر رواوردیب
 :کردیم

 نکردن؟ ر یبه نظرت د -

 .نکرده بودند ر ی انداختم. نه! اصاًل هم د وار ید ی به ساعت رو  ی نگاه مین

  ز ی تا هفت و هشت عز  انی خانوم. مهنوز ساعت شش هم نشده تابان   -
 !یمن. چقدر عجله دار

 :خنده نگاهم کرد و گفت با
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 .دلم براشون تنگ شده -

 :دمیرا در آغوش کش ف یزدم و آن بدن نح  یلبخند

 .نگرانتم  ی ل یدکتر؟ خ میبر -

 .انداخت ن ییآمد و سرش را پا رونیب  یآغوشم به آرام از 

 .نه ماهداد! من حالم خوبه -

 :کردم و کامل به سمتش برگشتم   شیا آغوشم جد از 

 تو رو؟  خته ی انقدر بهم ر ی چ  کنه؟یم  تتیاذ ی چ ی گیبهم نم -

افتاده است    یکه اتفاق  کرد،یبود و من را مطمئن م  نیی سرش پا   همچنان
 .خبرمیب  ز یو من از همه چ 

 ؟ یبگ یخوا یمن شوهرتم تابان. به من نم -

 من؟  یبود، که خدا انداختت وسط زندگ  یگناهت چ  -

 :یاما مصنوع  دم، یخند

 .کردم  تیحتمًا پدر و مادرم رو اذ -

بار با    ن یاز من نداشت. دستش را فشردم و ا   ی اش دست کمهم خنده او 
 :زمزمه کردم یواقع   یلبخند

 .تابان خانوم ی تو پاداش کدوم کار خوبم  دید دیمن دوست دارم. با -

 .زد لبخند 

 . ...اما م، ی از کرمانشاه برگشت شه یم  یماه  هی -
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 :حرفش را بزند یماندم، بلکه ادامه منتظر 

 .گهیجمله م  هیو فقط   زنه یهمش زنگ م  یک یدارم.  ی مزاحم تلفن -

و از    کردمیدر هم رفته بود. چشمانم را از حرص باز و بسته م  م ی هااخم 
 .که صورتم قرمز شده است  دم،یفهمیحرارت درونم م 

 :گفت  د؛یرا که د امیعصب   نگاه

 .گفتم یاالن م   دینبا -

 .ار یرو ب ت ی. برو گوشیگفتیتر مزود  دیاره با -

 . ...اما ماهداد -

 .دمیحرفش پر  نیب

  د یو من االن با  یماه مزاحم دار  هی   ِک یتابان! ساکت شو. تو نزد  سی ه -
 دم؟ یفهم یم

 :فتمازش گرفتم و بلندتر گ  نگاه

 .اری ب تو ی برو گوش -

از دستش عصب  شی از جا  گر ید  یحرف  چیه یب پنهان    ی بلند شد.  بودم و 
بود. گوش   م یبرا   اشیکار شده  تمام  و کنارم    یگران  طرفم گرفت  به  را 

  یی کذا   یهانشست. نگاهم به شماره بود و با تلفن همراه خودم آن شماره
 .کردمیرا وارد م 

. بوق  گفتیموضوع را به من م   ن یا  دیاول... قطعًا تابان زودتر با   بوق
 :دوم... رو به تابان کردم و با همان اخم گفتم 
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 گفت؟یبهت م  یچ -

 :کردسوم... تابان زمرمه   بوق

 .کنم یم  داتی پ  گفت؛یفقط م -

  ادیهم فشردم. بوق پنجم... حدسش ز   یرا رو   میها چهارم... دندان  بوق
 .هم سخت نبود

داد، تا    هی. تابان سرش را کنار گوشم تکدیچ یدر گوشم پ   ییا مردانه  یصدا
 .مکالمه را بشنود

 بله؟ -

 شما؟  -

 .آقا ن یشما زنگ زد -

 !نیشما با همسر بنده چند دفعه تماس گرفته بود -

اما خب م  شیصدا  ص یتشخ نبود،  بدانم حرفش    خواستمیبرام سخت 
 !ستیچ

کم داشتم  کم   گهیمنتظر زنگت بودم. د   نا یزودتر از ا   ؟یی هه! ماهداد تو  -
 !ای. خب رو هوا دختر رو زد اوردمیم  مان یبودنت ا  بخار یبه ب

 .انداخت ر ی تابان کردم. سرش را ز یحواله  یعصب  یغرهچشم 

 ربطش به شما؟  -

 :شد یجد شی صدا
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بدون من    نویاما ا  گه، ید  یابویهر    ا ی  یی ندارم کس و کارش تو   یکار -
 . ...کشم یدست نم

 .دیپر  شیبلندم تابان در جا  ادیفر با

اضاف - مرت   ی کنیم   ی غلط  نزد  ز یچ همهیب   کهیتو  من  زن  !  ی بش  کیبه 
 .کشم یم  شی آت رو به  تی زندگ

را    ام قهیبلند و مضحکش. نبض شق  ی... باز هم از همان خنده هادیخند
م روکردمیاحساس  بر  تابان  من    ی. دست  و  بود  قفل شده  مچ دستم 

اش نکردم. هنوز هم ناراحت بودم... تابان و  حواله  مینگاه   م ی ن  ت یاهمیب
 ؟ یپنهان کار

 .هم  اتهیاز سا  یبترس، حت  شهی! اما هم رت یچه خوش غ  -

از قطع شدن تماس م  یهابوق  و  را  دادیپشت سرهم که نشان  تلفن   .
 .مبل پرت کردم ی گوشه

 !ماهداد -

شک  از حد مظلوم بود. نگاهش کردم. بغض کرده بود و ا  شیب  شی صدا
 .در چشمانش حلقه بسته بود

 !دیببخش -

تر از پنهان  بد  ز ی چ  چیه  د؛یفهم یم  دیبخشش زود بود. تابان با  ی! برانه
  شیباعث شد از جا   فن یآ   ی . صدادمیرا در هم کش  میها. اخم ستین   یکار

. از  زدندیو حرف م  دندیخندیکه م   دم،یشن یها را مبچه  یبلند شود. صدا
بچه  میجا منتظر  تابان که  و کنار  شدم  ابلند  ا   ستاده ی ها  .  ستادمیبود؛ 
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پش با  آرام  دستم گرفتم.  در  را  م   یمانیدستش  بکردینگاهم  که  آن  ی. 
 :نگاهش کنم زمزمه کردم

 .م یناراحت و عصب  یبفهمه، که ازت حساب  ی کس  ستی قرار ن -

 .داشتلبخند    به سمتش انداختم.  ینگاه   می آرام دستش را رها کردم. ن  و 

د  یک ی  هابچه از  م  یگر یپس  خانه  هرکدام    شدندیوارد    ز ی چ  کیو 
مگفتندیم تابان  و  من  شوخ  م ی دیخندی.  ظاهر  در  اما    م، ی کردیم  ی و 
را فقط خودمان درک    نیو ا   م ی نداشت  یدرست درمان  یحال روح   کدامچیه
رو به راه نبود    اد یمادرش حالش ز   تای هم آمده بود، اما ب  ردادی. ت م ی کردیم

  ده ی! تابان رنگش پرآمد یمجبور شده بود کنارش بماند. کاش م   همو او  
نگاه نگرانم    یکه حالش را بپرسم. چند بار  داد،یبود و من غرورم اجازه نم 

چقدر    دانست ی. خودش خوب م زدیرا شکار کرده بود، اما فقط لبخند م
 ردادی خور بودم. تدل   یدوستش دارم و نگرانش هستم، اما حاال فقط کم

خودش را    ی . تابان کمکردیم  یها نشسته بود و با دستگاه بازکنار بچه
 .ها مانده بود اما نگاه من همچنان به بچه د،یبه سمتم کش

 !ماهداد -

 بله؟ -

 :گفتم   ار یاختیدرهم بود؛ ب شیها کرد. به سمتش برگشتم. اخم   سکوت

 حالت خوبه؟  -

 !نه -

 .است. رنگش زردتر شده بود  دهیمن هم پرکه رنگ    کردم،یحس م   حال
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 .دکتر مینه؟ پاشو بر  -

 .هم به ما جمع شود ردادیقدر بلند بود، که حواس ت آن م ی صدا

 شده؟  یچ -

 :کنار در به راه افتادم  یبلند شدم و به سمت چوب لباس میجا  از 

نبچه  شیپ   جا نیا - خوب  حالش  تابان  بمون.    برمشیم  ست؛ی ها 
 .مارستانیب

با    ردادیتابان را برداشتم و به سمتش گرفتم، تا بپوشد. ت   ی مشک  یمانتو
. نگاهم به  کردیبود و نگران نگاهش م   ستاده یسر تابان ا   یآب باال  یوان یل

ترسبچه افتاد، که  بلند کردم.    ییا گوشه  دهیها  را  تابان  بودند.  کز کرده 
 :کردم  دیتاک ردادیدوباره رو به ت 

 .تا برگردم  ن،ی نر یی . جانیبمون  جانی هم -

 :را به سمتم گرفت  نشیماش چیسوئ 

 .نینر نگیتا پارک   گه،ید نیمن بر نی س. با ماشسر کوچه  نیماش-

  شد یم  را  نی و ا  رفتیم  جیرا گرفتم. سر تابان گ  چیتکان دادم و سوئ   یسر
. حال من هم  م ی دی. باالخره به مقصد رس دیفهم  یاز راه رفتنش به خوب

  یی ا مانند خوره  ی از تابان نداشت و من هول کرده بودم و نگران  ی دست کم
 .به جانم افتاده بود

*** 

  یی ا. دکتر مرد سالخوردهشدیم   قی آرام به بدن تابان تزرآرام  ی تیتقو  سرم
 .دیپرس یبود و مدام از تابان سوال م
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 کنه؟ ینم تت یشوهرت اذ -

 :بغض کرده نگاهم کرد و با همان نگاه معصومش گفت تابان 

 .باهام قهره -

 :به من انداخت و به تابان گفت  ینگاه   میرا باال انداخت و ن   شی ابرو   دکتر 

 .یهم بزرگ کن گه ید یک یشوهرت   ن یبه جز ا دیخب پس با  -

 :سر داد و گفت ییامردانه ی. خندهم یاهش کردنگ ج یدو گ هر 

  شیآزما   هی.  هی حدس قو   هیالبته    ن؛یش یدار مبچه  نی . دارگم یم   کیتبر -
 .نیتا مطمئن بش ستم، ی نویم

  ی لی... بلند. خ دمی. خند به تابان نگاه کردم. نگاه او هم مات من بود  ناباور 
 .اشک شوق یخنده و کل  کی!  دیبلند. تابان هم خند 

خدا را... شکر نگفتم   یکس را فراموش کردم، حتو همه ز یروز همه چ آن
برگرداند. خبر زودتر از آن چه فکرش    یو خدا انگار قهرش گرفت و از ما رو 

. خوشحال بودند و مدام تماس  دیتابان رس  یبه گوش خانواده  کردمیرا م
ب گرفتندیم نم  کی   تای.  تنها  را  تابان  نبو  تگذاش یلحظه هم  در  من    دو 
  ردادیبودم. ت  ونشی مد  یکارش حساب  نی. به خاطر ا ماند یتابان م   شیپ

پا از  زم   شناخت ینم  یدست  به  را  عمو شدنش  آسمان گوشزد    نیو  و 
  یرنگارنگ شده بود. روزها به تند  یهایاز اسباب باز  ز ی . خانه لبرکردیم
که شکمش    ی. تابانشدیم   شتر یتابان ب   یتک ما براتک  ی و نگران   گذشتیم

باردار . مانند  گذاشتیقدم م   اشیباال آمده بود و داشت به ماه هفتم 
نهادم و آرام به سمت اتاق تابان    ی نی س  یآب پرتقال را رو   گر ید   یهاروز 
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  تا یگذاشته بود. ب  شی ده صبح را به نما  وار ید  یبه راه افتادم. ساعت رو 
  گونه نی. ا آمدیتابان م   دنیراه نبود و هر روز به د   مهی ن  ق یهنوز هم رف

را به    ره ی . دستگماندیراحت بود، که در نبود من تابان تنها نم   المی خ  ی کم
  م ی بود  دهیکه فهم  شد،یم  یو وارد اتاق شدم. سه ماه   دم یکش   نییپا  ی آرام

  ل یخانه را پر از وسا  تا یو ب   ردادی دختر است. تا اسم دختر آمد ت  مانیتو راه 
ها  کرد، که همه آن  بورشانتابان بود، که مج  نیکرده بودند، اما ا   یصورت

بودم، که بنفش رنگ مورد    ده یکنند. تازه فهم  ضی را با رنگ بنفش تعو
  ای بود، که در دن  یرنگ   نیتر تابان بود. حال به نظرم بنفش قشنگ  یعالقه

قنمی بب  توانستمیم ب  ردادیت  زان یآو  یافهی.  ه   تا ی و  فراموش    وقتچیرا 
بر لبانم ظاهر شد. به   ی لبخند هچند ما  ن ینخواهم کرد. با مرور خاطرات ا

 :سمت تابان رفتم و گفتم 

 .خانوم صبح شده -

 :و گفت  دیرا با همان چشم بسته در هم کش   شی ها  اخم 

 .. بذار بخوابم ی م ماهخسته -

را پشت    شی کوچک کنار تخت نهادم و با دست موها  ز ی م  ی را رو   ی نیس
 :گوشش انداختم 

 .م شدهمن گشنمه  یمامان -

 .ادیخب منم خوابم م  -

 :و گفتم   دمیخند
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ازش بخور. دوباره    کمی برات آب پرتقال گرفتم. پاشو    ن؛یتابان پاشو بب  -
 .بخواب

 .اش را باز کردکرد و آرام چشمان پف کرده  یپوف

 !خانوم خوشگله ر ی صبح بخ -

 .زمزمه کرد ی آرام ر ی زد و صبح بخ  یلبخند

 .تبل خانوم شه یپرتقالت گرم مآب گه یپاشو د -

  اش یدن ینوش  یرا برداشت و کم   وانیو ل   دیباال کش   یخودش را کم  حالیب
 .مزه کردرا مزه

 !ماهداد -

 جونم دلم؟  -

 ؟ یادامه بد  تیسندگی به نو یدیاومد؛ قول م  ایاگه بچمون به دن  -

 :کج کردم  یرا کم   لبم 

 شو داره؟ حوصله یآخه ک -

 :از من لبش را کج کرد و گفت د یتقل به

 .هاتو بخونم آخهتو رو خدا! من دوست دارم نوشته -

 .نهادم اش یشانیبر پ ییا را از دستش گرفتم و بوسه یخال  وانیل

 !چاکر خانومم هستم  -

 . ...ایقول داد -
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 :هم گذاشتم   یرا رو  م ی ها  چشم

 .قول قول -

 :زد، که گفتم   یلبخند

 اد؟ یامروز م  تا یب -

 :دیخند

 .ادیم   شهی اون که هم -

 . ...کیکار رو م  نیبهتر -

 :دمیبه صدا در آمد. بلندتر خند  فنیآ   یرا کامل نزده بودم، که صدا  حرفم 

 !چه حالل زاده -

*** 

صدا  سر  صدقه  تای ب  یو  قربان  مدام  بود.  برداشته  را    یی ابچه  یخانه 
ت  رفت،یم من...  بود.  رشد  حال  در  من  تاباِن  بطن  در  حاال  که  و  ابان 

ش  ییاثمره عشق  چه  وجودمان...  داستانی نیری از  در  با !  ما    دیها  عشق 
به    یطورنی فکر کردم، که چه بهتر ا  ن ی. در آن لحظه به اشدینوشته م 

 .کردمیکه به تابان هم دادم؛ عمل م  یقول

 .! کم حرف بزن؛ سرم رفتتا یَاه ب  -

  تایگرفتم. ب  یجا  شانی رو به رو   یکاناپه  یرفتم و رو   شانیطرف هر دو  به
 .کردیشکم تابان گذاشته بود و مدام صحبت م  یدستش را رو 

 .یکن یم  وونهی م رو دبکش کنار. بچه -
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 .سوونهی د ی کیژنت یعن ی تو و تابانه   یکه بچه  نی هم -

 :به حرف آمد تابان 

 .قراره بشه ییا معلومه چه عجوبه  گه ید ؛یش تو باش که خاله  ییابچه -

 .دیخند یبلندتر از همه م تا ی. ب م ی دیخند

 رون؟ یب می ها امروز بر بچه -

 :آرام به سرش زد و گفت  یی اضربه  تایب

 .یدی تو که هر روز خر  -

 :سرش را خاراند و گفت تابان 

 .یوحش   ای خب تو ن -

 :گذاشت و گفت  تای شکم ب یباز شد. دوباره دستش را رو تا یب  شین

 ام؟ یسوسک ن  نیکردنه ا   دیخر  یبرا شهی مگه م -

 :به دستش زد تابان 

 !اسما نذارا نیمن از ا  یبچه یرو  -

 :کرد و گفت  یاخم

 .تا خودم نگم  ن،یخب اسم براش انتخاب کن -

 :بحث را تمام کرد تابان 

 .م ی بر اد؛یزنگ بزن. بگو ب  ردادیانقدر حرف نزن. برو به ت  -
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لبخند  حرف یب  تا یب لبخند زدم و جوابش  تابان  به  اتاق رفت.  گرم    یبه 
تر شده بود. چقدر مادر شدن به او  تر و معصومانهبود. صورتش مهربان

خود کودک آمد یم بطن  در  هر که  اصاًل  انگار    ی!  رشد کودک  با  داشت 
. تاباِن  شدی . دلربا مشدی. مهربان م شدی م  شتر یصورت او هم ب   یی روشنا
  شه ی هم  ردادینگذشت، که ت  ادیبود و حاال دلرباتر شده بود. ز  ربا من دل

رس خانه  به  هم  آماده  و  ب  د یحاظر  افتاد  یهمگ  درنگیو  راه  .  می به 
  ی و کوچک هر چهار نفرمان را به وجد آورده بود. لبخندها  ی رنگ  ی هالباس

رو  ذوق  سر  شدن  مان ی هالب  یاز  پاک  مطمئنًا  و  بود  نبود.    ی مانده 
بود؛ چشم همه را    یی پر که در دست هرکدام حداقل ده تا   ی هاکیپالست 

داشت،    ی. دخترکم چقدر طرفدار داشت. آخ که چه لذتکردیجذب خود م
و کوچکش که انگشتم را در دستش    دیفکر کردن به آن دستان سف  یحت
و جذب کننده.    بای قدر زتابان باشد. همان  هی! چقدر دوست دارم شبردیبگ

  یبود، که هنوز همان انرژ  تای ب  نیو ا   میشد   خستهکم هر سه نفرمان  کم 
که    یردادیو ت  کردیپرواز م  گر ید  ی اول را داشت و از آن مغازه به مغازه

ش به  لبخند  خ  یها  طنتیبا  برا ماندیم   ره ی اون  چقدر  دو   ی.    شان یهر 
ت  بودم.  د  ییاپله  ن یاول  یرو   ردادیخوشحال  همه    د؛یکه  نشست. 

 :کرداعتراض   عی سر  تای . بمیستادیا

 .م ی ر یم  م یبزن  گهیدور د ه یپاشو زشته.  ردادیِا! ت  -

د  - تو  جان  برزم یعز   تونمینم  گهیبه  شما  م   ن ی!  ماهداد    می مونیمنو 
 .نی. از جلو چشممون دور نشجانی هم

 :دیرفت و دست تابان را کش  یی ا چشم غره  تایب

 باشه؟  ی! امرجنابیچشم عال  -
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 .شد  ی کی  ابانیآن سمت خ با رفتنشان به میصدا یب  یخنده

 .گردنیتا صبح م  نای . انیبش ایب -

 .استراحت کنه دینه! تابان با  -

 .ماهداد  گم یم -

 ها؟  -

 :به سرم زد و گفت ییا ضربه

 .گم ی... اصاًل نم یستیآدم ن -

 :را باال انداختم و گفتم  امشانه

 !به درک -

خاک بر سرت    ی را به چپ و راست تکان داد و دستش را به معن  سرش
 .تر شدام پررنگباال آورد. خنده

سو  تا ی ب  به آن  تابان که  خ  ابانیخ   یو  بودند؛  پشت    ره ی مانده  ماندم. 
ا   ستاده یا   ین یتر یو  و  تصم   بار نیبودند  چ  م یانگار  بودند    ی برا  یزیگرفته 

 ستادیا ن یتری ت و به داخل رفت و تابان پش تای خودشان بخرند. ب

 !ماهداد -

 ها؟  -

 م؟ ی شیدار م بچه یک   تای به نظرت منو ب گم یم -

 :به طرفش پرتاب کردم و گفتم  یی اغرهچشم 
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 کن تو. آدمم انقدر هوول؟  یاول عروس -

 .زد م ی محکم به پا  ییا ضربه

 !یوحش  -

 !شی عمته. ا -

ابان سوق  کردم و نگاهم را دوباره به طرف ت  ییااش خندهلحن دخترانه  به
درونم فرو    یزیدرهم بود. چ  شی ها. اخم کردیدادم. با تلفنش صحبت م

موتور    ی به سمتش رفتم. صدا  ارادهیو من اصاًل درکش نکردم. ب  خت یر
  اهیس  نی موتور با دو سرنش  کیباعث شد نگاهم را به طرف صدا برگردانم.  

نگاهش را دنبال    اراده یبود. ب   یرنگ  د یسطل بزرگ سف  ی کیدر دست    پوش؛
 . ...کردم و 

 .شد خت ی رنگ بر سر تابان ر د یسف ییاعی ما

اس نه از  حجم  آن  نه!  نه...  عز   دی...  صورت  بخدا که    نیزتر یبه  کسم... 
 !بود ینامرد

  اد یکجا! من فر  نم یزتر یخراش عز گوش  غیمن کجا و ج   اد یزدم، اما فر  ادیفر
زدم    ادیصدا زد... فر نابا یاسمم را از آن طرف خ  غیزدم. تابان با درد و ج

  می افتاد. سوخت... زندگ  ن یو تابان با صورت و دستان پر از خون بر زم
جهنم آتش  در  جرقه  یسوخت  هکه  بود.  زده  حامد  را  را    کسچیاش 

  ار یمنو تابان بس   ی اتفاق افتاد و عمر خوش  عی سر  ی لیخ  ز ی. همه چ دمیدینم
بود. من بودم و   یکه حاال رو به خاموش   ییاکوتاه بود. من بودم و ستاره

فر  یتابان دن   د؛یکشیم   ادیکه  تمام  و  بودم  مانده  من  که    م ی ایسوختم! 
  اشتند د  ی که سع  یآمبوالنس و کسان   یافتاده بود. صدا  نی بر زم  گونهنیا
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ب  به  را  م  مارستانیتابان  را  حواس  دم،یشن یمنتقل کنند  من  پاما...    یم 
بسته بودم و نگاهم به پوست شفاف و روشن تابان بود،    خیام بود.  ستاره

 . مانند چه؟ شدی که حال داشت چروک و چروک تر م

 قلبم... روحم و جسمم مانند

 :دیچ یپ یدر گوشم م شی صدا

 . ...یماهداد دوست دارم. تو ماه من -

 !شدیدر مغزم اکو م  گونه نیکه ا  شیها ... آخ از آن خندهشی هاخنده

برانکار دراز به دراز افتاده بود و حال    ی . دلبرم بر رو مارستانینحس ب  یبو
بخاطر    امدیکه در نم  یی. و من بودم و صداکردیم   فی ضع  ییهافقط ناله

 چه؟

فرادهایفر  دیشا بلندتر فرزدمیم   ادی ... کاش زودتر  و    زدمیم   ادی! کاش 
هوس   ی! کاش وقت خوردیبه هم متکشان  که حالم از تک  ییچه کاش ها 

فر  دیخر سرش  بر  بود  زده  سرش  نم  زد،یم   ادیبه  نه!  ...  م یرویکه 
اما من احمق الل ماندم مثل حاال.    م،ی رو یاز دستت بدهم... نم   خواهم ینم

. و در آخر  خواستیکه از من کمک م  دم،یشنیام را مدردانه  یصدا  حاال
  ر یتصو   ن ی... و در آخرکردیکه دوستت دارم را زمزمه م  فشیضع  یصدا
 .بسته شده و عالمت ورود ممنوع یدرها

**** 

 :صدا زدم ع یآمد سر از آشپزخانه یزی شکستن چ یصدا

 تابان؟  -
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آغوشم    دختر  در  را  خود  و  برداشت  قدم  طرفم  به  سرعت  به  کوچکم 
  با ین دختر ز . تابایوصف نشدن   یعشق   یانداخت... تابان. تابان... ثمره

را به دوش م  م ی رو  نه در آغوشش    ی. مادردیکشیکه اسم مادرش  که 
که تمام    یطفلش نهاده بود. مادر  هی شان یمادرانه بر پ   ییاو نه بوسه  د یکش

  ی اما... خودش آسمان  اورد، یب   ایتا کودکش را سالم به دن  کرد،تالشش را  
د اهم   گر یشد.  چ  ی تیچه  چه  وقت  ی زیداشت، که  است  ه  ک  یشکسته 

خود را در آغوشم انداخته بود؟ تاباِن من    گونهنیاز وجود دلبرم ا   ییا کهیت
دختر و  گوشه  هیشب  یرفت  تا  گذاشت،  جا  کنارم  را  از    یی اخودش 

که حال از    خواست،ینفر را م  کیرد، اما قلب من فقط ی را بگ  می هایدلتنگ
مانده است. حاال من بعد از چهار سال با قلمم    یتکه سنگ باق  کیاو فقط  

  میها که نوشته  ست،ی و او ن  کردمیم  یرا عمل   م ی زندگ  ی خواسته  نیآخر
 .را بخواند

 بکشم؟  یبابا برم برات نقاش -

  ی رو   م ی کردم. به تقو  تشیبر سرش زدم و به سمت اتاقش هدا   ییابوسه
ر آن روز شوم. چشمانم  زمان تکرانگاه کردم. فردا تولد تابان بود و هم   ز یم

 :هم گذاشتم یرا رو 

رفت  - رفت   یتنهام گذاشت  معرفت؟یب  یتابان کجا  ماهت؟    شی پ  یکه... 
  ینامرد؟ مگه من ماهت نبودم ستاره  ی از من دوست داشت  شتر ی حامد رو ب

 ؟یدوستم ندار گه یمن؟ د

بکنم.    توانستمینم   دایپ  گونهچیکه قاتلش را ه   سوخت،یتابانم م  یبرا  دلم 
با رفتنت    یتابان؟ حت  ینیب یرو به رو شد. م  تایب  دیشد  یبا افسردگ  ردادیت

 .هم نابود شد  قتیرف تا، ی فقط من نابود نشدم. ب
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 :زمزمه کردم  شهیاز هم  تر خسته

و تو فقط    ترسم یام. م . خستهیرحمیشده در ب   نیام از شب نفرخسته -
 .یفهم یم

 !شدیم  یسوز بهار نی آخر ا کاش

 !شدیم یر بغلت راه فرارد کاش

 !هایشاد  ن یا ماندیم  یاز همه مخف  کاش

 !هایوصل بشه عشق تو به آزاد  کاش

 !بد  یقصه ن یآخر ا شدیبد نم کاش

 !تا به ابد بار نی ا یول  م، ی باز هم بخواب  کاش

 .انیپا

 ۱۳۹۷/۲/۲۰:  شروع

 1399/۶/۶:  انیپا

 بامداد   ۴:۰۸: ساعت

 


