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 گُناه  نیناِم ُرمان : َتقاِص بِه کُدام 

 ی:عاِشقانِه، ِانتقام ژاِنر

 

 اَز:  یاََثر

  ی س.ُمَحَمد                                    

 

 #پارت_اول 

 

 

 ...هوالقم

 خداوند تنها و تن ها... ینام نام به



 گناه  نیتقاص به کدام

 
4 

 

 

 . کنمیبه اهدافم نوشتن را شروع م   دنیرس یِ خداوند و آرزو یاری با

 

 

 

 که منم...  یکه منم، تو نه چنان ینه چنان تو

 ...ییکه منم، من نه بر آنم  که تو  ینه بر آن تو

 ... یهمه در حکم تو ام، تو همه در خون من من

 ...ییوشوم، من کم از آنم که ت دی مه و خورش گر

 

از چشمانم روانه شد   یرا نوازشگرانه بر سنگ سرِد مزار خواهرم قرار دادم. قطره اشک دستم
 شد... ده یکشان شیپ  ی گونه ام نشست. ذهنم ناخواسته به  سمت سال ها ی و رو

 

 بابا بابا... -

و او را به   دمی بلند، دوان دوان خود را به پدر رسان   ی خردسال با قدم ها یهمچو کودک  
که  یی نشست و صدا  می پر مهر پدر بر زلفان همچو شب بو  ی . بوسه هادمی غوش کشآ

 زد:  یزمزمه وار نامم چرا صدا م

 

 جانم دختر خوشکلم؟  - 
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 دلبرانه لب زدم: یی دادم و با صدا یدر آغوش پدر فشردم؛ لبانم را آرام تکان شتریرا ب خود

 

 رون؟ ی ب می امشب شام  بر شهیم -

 

 لبش به باال رفت و به خنده گشوده شد  یِ کرد. گوشه  یکه مطمئناً درخواستم را رد نم پدر

 

 همانطور که حدس زده بودم گفت:  -

 

 !ارمیازم بخواد و من رو حرفش نه ب ی زیدختر کوچولوم چ شهی مگه م -

 

 خردسال بودم. ی پدر همانند کودک  ی سالم بود اما هنوز برا  20که  نیا با

 

 او کاشتم: یِ گونه  ی بر رو ی ا بوسه

 نه -

 ****** 

را از جعبه  یرنگ دی . پدر دستمال سفمی نمود لی را، در کمال سکوت و آرامش م شاممان 
بعد   ی. کمدیدهان خود کش ی کرد.  دستمال را بر رو  کی برداشت به سمت دهان خود نزد

 مرا مخاطب قراد داد:   د،یخود نشان ی لب ها ی بر رو   یگرم ی لبخند
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  لیم رونیو شاممون رو ب می جمع شد یامشب به لطف شما دورهم  خب پرنسس خانم 
 گه؟ ی ! امر دمیکرد

 

 دهد:  یمن مادر جواب م قبل

 

دِل خوش شدن من گفت   ی محسن برا گمیطور! مِن ساده دل رو نگاه، م نی آها پس که ا -
 ...!رونیب  میشب بر 

 بلند من و ماه چهره همانا... ی خنده   ی مادر همانا و صدا  یِ شدن جمله  تمام

  یصندل ییدلجو  ی شود، برا یرنجش مادر م یِ گرداند. پدر که متوجه  ی با اخم رو بر م مادر
اخم   ی کند که به زود یزمزمه م یزیکند و آرام در گوش او چ یاو م ک ینزد یخود را کم

 .  ردیگ یآن قرار م  ی در جا یشکند و لبخند کوچک   یمادر درهم م ی ها

 

  سی رفتن به سرو لیبه دل زی م ی دهند و از رو یتکان م یه لبخند به لب سرچهر  ماه
 شود:  یمانع م  ی مرد ی شود که، صدا یبلند م  یبهداشت

 

 ؟ ی نجم ی آقا -

 

که در کنار  ی رو به مرد تی دهد. با اخم و جد  ی خود را فاصله م یاز کنار مادر، کم  پدر
 بود گفت:  ستادهیخشک ا  زمانیم
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 د؟ ی بفرما -

 

خارج کرد و رو به   بشیرا از ج  یکرد. کارت لیلباسش متما  بیدستش را به سمت ج مردک 
 چشمان پدر آن را قرار داد. 

 

 ...!  یکالنتر دیا یبا ما ب دی شما با -

 

 ی بلند شد. من و مادر هم اطاعت از کار او با تعجب از رو یصندل ی از رو کباره ی به  پدر
 .  می خود بلند شد ی ها یصندل

و آرام بدون   داردیبه سمت مرد ناشناخته بر م یکشد، قدم یان که اخم درهم مپدر همچن 
 را بلند کند:  شی که صدا نیا

 

 متوجه نشدم؟  - 

 

 #پارت_دوم

 

 !  ستیبه گفتن دوباره ن ازین -
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 مچ پدر قرار داد:  ی را رو دستش

 

 یِ از شرکا  یکی مال  دنیو کش یکاله بردار  ،یِ از جمله  ینیسنگ  می جرا  لیشما به دل 
 . دیایبا ما ب  دی با  متونی قد

 

سرش به   ی چشمان ناباورمان به دور هر دو مچ پدر که در لحظه ا ی را گفت و جلو نیا
سرد رستوران چشم دوخته بود،   ی ها یبه کاش ی انکار چی افکنده شد و بدون ه نیزم

 بودن پدر را داشت بست.  ر یرا که حکم اس ی ا یدستبند آهن

 

 امکان ندارد....  نی جرم است؟  نه نه اکه پدر من م  یعنی 

 

کرد و به    دای از چشمانم راه پ ی منزو یچشمم به لرزش در آمدند، قطره اشک ی مردمک ها 
 . دیپشت دستم چک

 

پا سرم   یِ شد، باعث شد در همان حالت با پاشنه   ده ی که از پشت سرم شن یبیمه ی با صدا 
با کف دستانش   یدر پِ  یِ دو زانو نشسته بود و پ ی را به سمت صدا بچرخانم. مادر رو

 :یِ زد و مدام کلمه  یخود ضربه م ی پاها  ی محکم به رو

 

 کرد. ی... را تکرار ممی ... بدبخت شد میبدبخت شد  -
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  یلرزش آن را احساس م نکیکه ا  یی. با پاها دی سا  یحجره ام م ی ها وارهی پنجه به د بغض
برداشت.    زیبه سمت مادر برداشتم که؛ ماه چهره جلوتر از من به سمت خ ینمودم قدم

که صورتش را قاب   ییو با اشک ها  د یچمپاته زد، سر مادر را به آغوش کش شی پا ی جلو
 گرفته بودند لب زد:  

 

 !  ستی معلوم ن ی زی... هنوز که چشی مامان... ه  شیه -

 

حالمان   دی چه با ی پس برا  ستی چ قتیحق ستیهنوز که معلوم ن گفت  یراست م یآر
 انقدر آشفته باشد...؟ 

 

  شی را افزا  م یشده بود را با بزاق دهانم فروکش کردم. قدم ها  نیته نش می که در گلو یبغض
 ...دمیدادم و خود را به مادر و ماه چهره رسان

 کرد.  لی ماه چهره قرار دادم که؛ سرش را به سمت باال متما یِ شانه    ی را رو دستم

که نامطمئن   نیخار و خاشاک قرمز شده بود. با ا  ی همچو بوته ا هیاز شدت   گر  چشمانش
 لبانم را از هم تکان دادم: یبودم به آرام

 

  هیو به گر  می جا بمون نیا م ی ...! اگه بخواستی معلوم ن یزیبه قول خودت هنوز که چ -
 ...!  هیچ  قتیحق میدون ینم  می ادامه بد یزار

 

حرف، مژگان خود را به حرکت در آورد. پشت سر هم پلک زد و با تکان دادن   ن یا دنیشن با
 سر اکتفاء کرد. 
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 ****** 

  ی ا ینظام ا ینداشت مدام مانند سرباز  یعرض چندان یبود ول ادی که طول آن ز ییراهرو در
  شتریمرا ب نیداد که ا ینم یخوب  یدلم گواه دیکوب یرفتم،  قلبم خود را محکم  م یرژه م

 کرد.  ینگران م

  ییباز شد و مرد قد بلند و سن باال  می دیکش یکه پشت آن انتظار م یبعد در اتاقک  ی چند 
لباسش سنجاق شده بود، از   یِ   نهیسمت چپ س ی که رو  ییبا لباس سبز رنگ و درجات باال

 : آن خارج شد

 

 ؟ ینجم ی آقا  ی خانواده  -

 

 ی آشفته به سمتش پا تند کرد و با تکان ها یمادر با حال  م یبگو  یز یکه من چ ن یا قبل
 مداوم سرش گفت: 

 

 بله... -

 در کنار رفت و با دست اشاره کرد به داخل اتاق:  ی ال از

 

 ... میداخل تا صحبت کن دی بفرما -
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 #پارت_سوم 

 

  یِ نداشتت انداختم. پنجره  شتری و پنج متر ب  ستی ب یی گو باً یگذرا به اتاقک که تقر  ینگاه
  جادیرا ا  یبا رنگ در اتاق تضاد جالب شی ها وارهی شد د یختم م ابانیکه رو به خ یبزرگ 

 کرده بود. 

 

نشسته بود، قرار   یچرخدار یصندل ی نگاهم را از اطراف گرفتم و به پشت مادر که رو 
 گرفتم. 

 

 خب... -

 

 قلبم بکوبد.  ی ها واره یکه قلبم به شدت خود را به د نی ا ی بود برا یخب گفتن کاف نیهم

 

 دونم چطور عرض کنم...! ینم -

 

 :  ختیر یاشک م یهمچنان که به آرام مادر

 

که  ییتمام اون حرف ها  ایشده؟ آ  ری دستگ یلیشوهرم به چه دل   د،یرو بگ  قتیلطفاً حق -
 داره؟  قت یبازرس گفت حق
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  ریچرخ دار نشسته بود، سرش را به ز یصندل ی مادر رو  ی به رو ی رو ز، ی که پشت م ی مرد
 افکند: 

 

و   شونی قبل ی از شرکا یکی چون، نارو زدن به   ی میجرا  لیبله درسته، شوهرتون به دال   -
کنم دادگاه بخواد حکم   یدارن و فکرم نم ف یاالن تو بازداشتگاه تشر  شونیمال ا  دنیکش
 رو بدن. شونیا ی آزاد

 

  یسخنان ممانعت م نی ا دنیاز شن  می اند. گوش ها ختهیخنک را بر سرم ر یسطل آب یی گو
 کرد. 

 

شدن.   لی توجه به اطرافم لبانم کم کم به خنده کش آمدن و رفته رفته به قهقه تبد بدون 
 زدم: یهمچنان که قهقه م 

 ...؟ی خوبه آقا شما حالتون -

 

 هستم... یاشرف -

 

تمام به سمتش رفتم دستانم را مشت کرده به   ت ی محبا قطع کردم. با جد یام را ب خنده
 :دمی چفت شده ام غر ی دندان ها  ی قرار دادم و از ال زشیم ی رو

 

 ن؟ یش یم نی که زد یحرف یِ اصاًل خودتون متوجه   -
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 :  دیاش کش یجو گندم شیبه ته ر  یچرخ دار خود بلند شد. دست یصندل ی رو از

 

 بله متاسفم... -

 

 : افتی ش یافزا می شعله ور شد. ناخواسته تن صدا خشمم

 

به پول   ازیبا اون عظمتش مگه ن  یبهراد نجم ی پرت و پالها؟ پدر من، آقا  نیا ی چ یعنی -
 مال اون ها رو باال بکشه...؟! سودجو و حمالش داره که بخواد  ی ها کی دوتا از اون شر  یکی

 

 خانم محترم...  دی لطفاً حد خودتون رو بدون -

 

  شی که ماه چهره پ میبگو  یگری د  زیشد. خواستم چ  لیلبم ناخواسته به سمت باال متما  کنج
 کرد و جلوتر از من گفت:   یدست

 

 ... رونیب م یر یاالن م دیببخش خوام،یمن معذرت م  یاشرف ی اقا -

 

 .دمی به سمت ماه چهره چرخ پرخاشگرانه
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 #پارت_چهارم

 

 ...یعنی -

 

حرف درون    یِ تنها خواهرم خشمم فروکش شد و ادامه  یِ چهره  ی نم اشک بر رو دنید با
 .دی دهنم ماس

 

 به لرزش نشست:   میصدا  

 

 ماه چهره...؟ -

 

  ییخودنما ی گونه ام برا ی و رو   دیاز چشمانم غلطت یقطره اشک یدانم چگونه ول  ینم
که ناخواسته از چشمانم ُسر خورده است را پاک کنم   ینشست. خواستم قطره اشک سمج

 محبا در آغوش ماه چهره فرو رفتم. یکه ب

 کردن.   دن یسمجم شروع به بار  ی ام به لرزش نشست و اشک ها حنجره

 ینم یباشد ول حرف ها صحت داشته   نیدانستم احتمال دارد تمام ا یدانستم...! م یم
کردم  یم  یسع ن یهم ی که به پدر دارم سرپوش بگذارم برا یاعتماد و باور ی خواستم رو

 کنم.  یچشم پوش قتیحق ی رو
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از   ی تا آثار دمیصورتم کش ی . با پشت دست، رودمیکش رونیآغوش ماه چهره خود را ب از
  دم، یچرخ  یاشرف ی از ماه چهره به سمت آقا ییدلجو ی نماند. برا یچهره ام باق ی اشک رو

 کردم: یاست بر لبانم جار یدانستم کاماًل تصنع  یکه خود م ی لبخند

  

 ... خوامی معذرت م شیبابت رفتار زشت و نامناسب چند لحظه پ  -

 ******* 

از حال رفته بود نشسته بودم. دستانش را که در حال حاضر به   یتخت مادر که از نگران کنار
بر پشت دست مادر زدم و آرام لب   ی رم وصل بود را در دستان گرمم فشردم. بوسه اآنان س 

 زدم: 

 

 کدوم از اون حرف ها صحت نداره... چ یه -

 

گوشم   ابانیشد به خ یبزرگ که متصل م ی ماه چهره که پشت به من، رو به پنجره ا ی صدا
 را نوازش داد:

 

 ؟ یکرده باشه چ یکار  نی همچاگه بابا واقعاً  ؟ی بود چ یاشرف ی اگه حق با آقا -

 

به   یو قدم  دمیاش باال کش نهی بر پشت دستان مادر زدم. پتو را آرام تا س ی بوسه ا گر ید بار
شدم   ره یخ ابانیسمت ماه چهره برداشتم. کنارش قرار گرفتم. همچنان که مانند او به خ

 آرام لب زدم:  یی بودم با صدا



 گناه  نیتقاص به کدام

 
16 

 

 

  یخانواده اش رو ببره... شما رو نم ی خودش هم آبرو ی کنه که هم آبرو ینم یبابا کار -
 ...!رهینم ن یباور از ب ن یوقت ا  چیدونم که ه ی من به بابا، باور دارم و م یدونم ول

 

 باشه...  یگیطور که تو م نی کاش هم -

 

 رد و بدل شد.  نمانیبود که ب ی کالم نیآخر   نیو ا 

 

 **** 

در حال فرارند تا زودتر زمان موعود برسد. امروز دادگاه پدر   ییها گو   قهیها و دق ساعت
 حضور نداشت.  یشد و جزء من در دادگاه کس  یداده م لیتشک

از   ی پرستار لیماه چهره هم به دل می مانعش شد  دی ایحالش بد بود هرچه اسرار کرد ب مادر
 .!قرار است.. یکه ب ی . حاال من مانده ام تنها و قلبامدیمادر ن

 که باالخره نامم را صدا زدن. نیتا ا  مودمیدادگاه را پ  کی راه رو، تگنا و بار یبار چند

 به شعبه) هفتم(  ینجم ی آقا  یِ خانواده  -

 

 شده قدم برداشتم.  یی لرزان به سمت اتاق راهنما  ی قدم ها با

 

 #پارت_پنجم 
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از من در اتاقک نبود. لرزش  ری به غ یشده، شدم. درحال حاضر کس ییراهنما  یِ شعبه  وارد
 دانستم...!  یرا نم لشیکرده بود که خود دل دای در تنم راه پ یفیخف

سال  ییکه گو ی رنگ و رو رفته ا مکتین نی اول ی آهسته قدم برداشتم، به رو آهسته
و منتظر    دمیچیجا قرار دارد نشستم. دستانم را همچو حصار به دور خود پ نیهاست ا 

 سر برسد... یشدم تا قاض

 

روز تولدم از جانب پدر بود چشم دوختم. ساعت   ی ام که کادو ی فرانسو یساعت مچ به
هنوز   یگذشته است ول قهیچهل دق ،یعنی  نیداد و ا  یرا نشان م قهیهشت و چهل دق

 !  ستیو... ن  یاز قاض یخبر

 یم دادی را ب یقرار  یو ب دیکوب  یام م نهیشد. قلبم محکم خود را به س شتریدرونم ب سوز
تر به   شی پ یکه کم یقدم را بردارم سرباز نیبرخاستم تا خواستم اول یصندل ی کرد. از رو

 کرد، وارد اتاق شد.  تمی شده هدا  ییشعبه راهنما

 گفت:  ی و پا آن کرد بعد سرفه ِ کوتاه ا  نیا یکم

 

 !شهی نم لیرتون تشکمتاسفانه دادگاِه پد -

 

 به چه علت!؟  شد؟ینم لی تشک دند؛یفرط تعجب ابروانم باال پر  از

 

 چرا؟  -



 گناه  نیتقاص به کدام

 
18 

 

 

به من   انداختی را باال م شی ابرو  ی زمان که گوشه انداخت و هم  نی را کوتاه پا اشنگاه 
 شد:  رهیخ

 

 متاسفم!  یلیکردند و فوت شدند... خ یبگم که پدرتون خودکش دی با عرض تاسف با  -

 

از شانه ُسر   فمیدر سرم مبهوت ماند. ک  یحضور  د،ی کش دنی دست از تپ امنه یدر س یزیچ
 برم سوار آوار شد... ایخورد و دن

 

 با...بابام؟  -

 

قدم عقب   کی شد.  ی منزو یبه قطره اشک  ل یاش را سد کرده بود، تبدکه بغض راه  ینفس
 رفتم.  

 

 حالتون خوبه؟   -

 

 گفت؟ ی ... حاِل االنم جهنم بود، چه محالم

 افتادم...  نی زم یِ که رو رمیرا بگ واری بردم تا د دست
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 ... خانم چتون شد؟ دیاورژانس خبر کن -

 

  کی که کم کم مبدل به  ی ا...هالهدندیدینم  یزیاز او چ ی اچشمانم جزء هاله یعدس
 مطلق شد... یِ اهیس

 

 ***** 

 

  لشیرا باز کردم، خسته بودم و دل ی پلک ها ی ام الآرام آر  می گلو یحس سوزش و خشک با
کشم، به تخت پشت   یباال م یخود را کم یو با کوفتگ دمیدانستم! ابرو درهم کش یرا نم

شد؛ مدت   دهیزدم. به ناگه نگاهم به سمت دستم که سرم به آن وصل بود کش هیسرم تک
را در سرم احساس کردم و باعث   یفیبعد درد خف ی اندک  دم؛شده بو رهی به دستم خ یکوتاه

 از هم فاصله بدهم: یرا به سخت م یشد لب ها 

 آخ... -

 . دی به گوشم رس یکفش کس یِ چرخش پاشنه  ی صدا

 

 #پارت_ششم 

 

 بهوش اومد... یانگار -

 

 ...زنمیاره صبر کن االن پرستار رو صدا م -
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 دانستم...!   یرا نم لشیرا دوطرف سرم قرار دادم.  به شدت نبض داشت و دل  دستانم

 

 زم یسالم عز  -

 

که لبخند به لب   یپوش دیدخترک سف دنیبه سمت صدا بر گرداندم. با د یرا به آرام سرم
 لبانم را تکان دادم: ی پرستار بود به کند ییداشت و گو 

 

 جام؟   نیا  یچ ی من برا -

 

 .دمی نگاه به فشارت و... بندازم بعد به سئوالت جواب م یِ ! اول بزار هیچه عجل  -

 

 که حالم رو به روالم است لبخندش پر رنگ تر شد:  نیبعد از مطمئن شدن ا  

 

 نرماله و حالت کاماًل خوب شده  یخب خداروشکر االن همه چ -

 

 جام؟  نیا یچ  ی ... من برانیبه سئوالم جواب نداد -

 

 ...!ی که از هوش رفته بود نیا  ی برا -
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  دیجلوتر گذاشت که کاماًل در د ی. قدمدیاتاق به گوش رس یِ از گوشه  یگری کس د ی صدا
به   یمشک  نیبا ج ی راه راه قهوه ا راهنیو الغر اندام که پ  یچشم و ابرو مشک یباشد، پسر
 تن داشت! 

 

 :  دی به سمت پرستار چرخ یآن در

 

 د اتاق شدم که بدون اجازه وار خوامیمعذرت م -

 

  گهیاومده بودم و االن خداروشکر حالش بهتر شده، من د ضی چکاپ مر ی نه جانم، برا -
 رفتم... ی داشتم م

 

را گفت، لبخند به لب با دفتر و قلم خود به راه افتاد و از اتاق خارج   نیهمچنان که ا پرستار
 شد.  

 

  نیکاش هرچه زودتر از اجا ماندن را نداشتم!  ن یا  یِ دوختم حوصله  نینگاهم را به زم 
 شدم. یم صیجا را نداشتم ترخ نیبستر بودنم در ا لیکه دل ییکزا مارستانیب

 

شد، متوجه شدم که آن   یبرداشته م دیسف ی ها یکاش  ی که رو یمنظم  یِ قدم ها ی با صدا 
 کنار تخت نشست:   یِ صندل  ی آن طرف تر رو یپسر جلوتر آمده. کم
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 خب، اسم من ارسالنه  -

 

 بودم؟  ده یمن نامش را پرس مگر

 

جا حضور دارم تا در مورد پدرتون عرض کنم   نی ا  ،ییبخش جنا نیاز ماءمور  یکی جزء  -
 که... 

 

شد.    دهیقبل که رخ داده بود کش ی نام پدر ذهنم به طور خودکار به اتفاقات چند یآور  ادی با
حضور   گرید نمان یدر ب نکیو بدتر از همه ا است  بکاریکه او فر نی دستبند زدن پدر، ا

 ندارد...! 

 

 #پارت_هفتم 

 

 

 پدرتون قراره برگزار بشه... یمراسم خاکسپار گهی ساعت د کی بگم که  دیبا  -

 

از  ی منزو یخورد. قطره اشک یتکان ممیگلو  بک ی.  سدمیسرم را به باال کشان کبارهی به
 چشمانم ُسر خورد. 
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 حضور ندارد؟   ایدن نیپدر دگر در ا  ی جد ی جد یعنی 

 

 متاءسفم... -

 

 گرداند؟  یکرد؟تاءسف تو مگر پدر مرا باز م یتو مگر درد مرا دوا م تاءسف

 

 تکاند:   یشیلباسش را نما یِ برخاست. گوشه  یصندل ی رو از

 

 . دیلطفاً هرچه زودتر آماده ش د،ی به مراسم پدرتون برس دیخوا  یاگه م -

 

اتاق را ترک کرد و مرا به حال خودم رها کرد،   ی ا گهیگفتن حرف د   را گفت و بدون نیا
 بود.  ی گری بدتر از هر وقت د ناً یقیکه  یحال

گذارد، دست پر مهرش را بر   یکشد، هردم سر به سرم نم  ینفس نم گری که پدر د نی باور ا 
 باور است!   ریکارد.... غ یگونه ام بوسه نم ی دهد، رو یسرم قرار نم

 ****** 

 

  اهیس ی شدم. مردم همانند مورچه ا  رهی خ رونیبه ب نی ماش یِ  شهیرا بلند کردم و از ش سرم
  یسر داده بودند به گوش م ی بلند ونیچند زن که ش ی در اطراف پخش شده بودند، صدا

 . دیرس

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
24 

 

 نه سرد تر از وجود من!   یدر قرار دادم. سرد بود، ول یِ  رهی دستگ ی را رو دستم

 

روبرو، لرزش  تیجمع دنی شدم، با د ادهیپ نی گذاشتم. کاماًل از ماش رونیقدم به ب آرام
 به یفیخف

 تنم نشست!   

 

 قدم را برداشتم که:  نیاول

 

 ست؟ ین ینجم ی اقا کی عه اون دختر کوچ -

 

 !   دیبه مراسم پدرش رس ری چرا انقدر د یچرا چرا خودشه ول  -

 

 پدرش رو دفن کردن اومده... حاال که -

 

 

 .دی کش دنیدست از تپ نهی. همانند قبل، قلبم در سستادمیراه رفتن باز ا  از

 

 بار وداع کنم دفنش کردن؟   نی آخر ی که بزارن باهاش برا  ن ی چه؟ بدون ا یعنی
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 حالتون خوبه؟  -

 

مانع از  یچشمم تاب خورد ول   یِ شد. قطره اشک در گود ینم نی خوبه؟ حالم بدتر از ا حالم
 آن شدم.    زشیر

 

 یدر پِ  یتر که شدم، متوجه مادر شدم، پِ  کیهمچو حلزون به راهم ادامه دادم. نزد آهسته
بود و   دهی. ماه چهره او را به  آغوش کشان ختیر یو اشک م  د یکوب یبه سر و صورت خود م

 صدا!   یب یول خت؛یر یاو اشک م  ی پا به پا

 

در آن وجود   یمشک ی که رگه ها دیکاماًل کنار مزار پدرم قرار گرفته بودم، سنگ سف نکیا
 آن صورت گرفته بود. ی رو ییبایز  یداشت. تراشکار

 

 سنگ را به خوانش گرفتم:  ی رو  یِ لب نوشته ها ریز 

 

 " ناگهان رفت از برم، هرگز نباشد باورم 

 از فراقت، دل بسوزد، پدرم رمیبم تا

 درد دل یبا کس نگفت ،یسوخت   یشمع  همچو

 رود از خاطرم؟ "  یک  ،ی جان سپرد می رو شیپ

 

 #پارت_هشتم 
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از چشمانم   یکرد. به آرام دایآن شده بودم راه خود را پ  زشیکه مانع ر  یقطره اشک باالخره
 ...دی غلطت میگونه ها ی شد و رو یجار

 

 شه؟ یم ی حاال خانواده اش چ یول اون که رفت امرزدشیخداب -

 

   م؟یچگونه سر کن م؟یگفت، حال بدون او چه کن یراست م یآر

 

روز   یِ باالخره  رن ی که تا ابد عزا بگ ستیادامه بدن قرار ن یمجبورن به زندگ  گه،ی د یچیه -
اداره   خوانیرو چطورن م شونیزندگ  ستیحاال معلوم ن ؛یول ایدن نیبا ا کنن یهمه وداع م

 کنن!

 

 چرا؟  -

 

 خب راستش... -

 

 نه آن قدر کم که به گوش من نرسد. یکم شد ول ش یصدا تن

 

باال، خب حاال که فوت کرده خانواده اش   دهیاز آشناهاش رو کش یکیمال   گن یم دمی شن -
 مجبورن جوابگو باشن
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 ...!  دیقرار است به سرمان آ  یزیچه چ   ستی حق با او بود، معلوم ن یآر -

 

 

آمده   یدلدار  ی که اکثرن، برا یتیپراکنده...! جمع تیرفته سخنان قطع شد و جمع رفته
 ... ثیبودن اکثرن دنبال حرف و حد 

 

  یمزار قدم  ی از رو یشروع کرد. لرز گرفتم ول نیبه وزد یشده بود، باد خنک کی کاماًل تار هوا
 فاصله نگرفتم.  

 

چرخاندم که با ماه چهره چشم در چشم   ی قرار گرفت، سرم را به کند  شانه ام ی رو یدست
  دن یباز هم با د  یقد گردو پف کرده بود ول اد،یز  هیشدم. چشمان خواهرکم از شدت گر

 درونم رخ نداد.  یحالت او حس

 

 خونه  می شده، پاشو بر کی هوا تار ؟ی جا بمون ن یا ی خوایم یتا کِ  -

 

که  ییبلندم کند که مانع شدم؛ با صدا  یشانه ام قرار داد، خواست به آرام  ریرا ز  دستش
 گفتم:   امدیاز ته چاه در م  یی گو

 

 ام یم گهید یِ  قهیتو برو منم چند دق  -
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 ...می منتظرت نی تو ماش -

 

 نداشتم. یسخن گفتن را با کس یِ حوصله   یعنینگفتم،   یزیچ

 

 ارسالنه...  ی آقا  نی منظورم ماش -

 

 فت و قدم به قدم دور شد. را گ نیا

 

 سنگ قبر پدر قرار دادم:   ی رو یزده بود، به آرام خ ی را کامال که  دستم

 

 بابا؟  -

 

 از جانم گفتن نبود!   یخبر گرینه د یول  دیجانم بگو  شهیشدم تا مانند هم منتظر

 

 به لرزش نشست:   می صدا

 

 نه؟  ی جوابم رو بد ی خواینم -
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 .  دیسنگ سرد پدر چک ی از چشمانم ُسر خورد و رو  یقطره اشک 

 

َسر   یبدون تو چطور  ینگفت ؟ی فکر نکرد هیمن به درک به بق ؟ی اصاًل به من فکر نکرد -
 ...؟میکن

 

 #پارت_نهم 

 

 :  دمیام باال کش ینیلباسم، قطره اشک را کنار زدم، ب نی آست با،

 

  نیکه ا ی کرد یه بهمون فکر م! اگدمیبود که من پرس ی چه سئوال احمقانه ا نیهه، ا  -
 ! ی کرد  یترکمون نم یطور

 

 : افتی  شی افزا می صدا تن

 

درصد هم به حرف   کی  یانقدر بهت اعتماد داشتم که حت ، یدونست ی... میدونست یم -
 بازم... بازم...  ی! ولدادینم یدلم گواه خوب  دادم،یگوش نم هیبق

 

 شد و تمام صورتم را قاب گرفت:   یاشکانم جار  لیکنم، س یتوانستم خوددار  ینم گرید



 گناه  نیتقاص به کدام

 
30 

 

 

 منه احمق بهت باور داشتم... -

 

  قتیحق ی که رو ی از خودم؟ از خود ایکه تنهام گذاشت   یاز پدر ؟یاز ک  یداشتم ول خشم
 نرود.  نیاعتمادم از ب یِ ها  وارهیکردم تا د یچشم پوش

 

 آوردم:  نیرا پا  می فروکش شد. تن صدا   یکم خشمم

 

 که بهم گفتن پدرت مجرمه...   یموقع ی بهت اعتماد داشتم حت شهی بابا، هم یدون یم -

 

تا   دمیصورتم کش  ی لباسم رو ن ی. مجدداً با آستدمی سنگ سرِد قبر کنار کش ی دستم را از رو 
پا   ی رو ی بروند. به کند نیکردند؛ از ب  یم ییچهره ام خودنما ی که رو یسمج  ی اشک ها

 جا گرفته بود گفتم:  م یکه همچنان در گلو  یپشتم را به قبر دور دادم و با بغض ستادم،یا

 

 بهت اعتماد ندارم...  گهیکارت د  نیبا ا  یول -

 

 ****** 

 را فشار نداده بودم که:  ره یقرار دادم، هنوز دستگ  نیعقب ماش رهی دستگ ی را رو دستم
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 ...دنی مادر و خواهرتون خواب د،ینیجلو بنش دی ایلطفاً ب -

 

چشم دوختم که، مادر و ماه چهره در آغوش هم خوابشان برده   نیبه داخل ماش رون یب از
 بود. 

 

به سمت جلو گذاشتم، خواستم در را باز کنم که آن پسر...  یاز آن دو گرفتم و قدم چشم
 گشود.  می کرد و زودتر از من در را برا یدست شیارسالن! پ

 

 قرار گرفتم. نیکردم و درون ماش  یلب تشکر  ری ز آهسته

 

درون خود  چک ی نه سرد تر از وجود من! دستانم را همچو پ یسرد بود ول ن یماش درون
 . دمیچیپ

 

 ...شهیگرم م نی ماش گهی رو، روشن کردم االن د یبخار -

 

 اش، پرداخته بود.  یتوجه به رانندگ  یاو ب یسرم را به طرف او چرخاندم. ول 

 

 که در تنم نشسته است گفتم؟  یسردم است! مگر من به او از لرز دی چطور فهم 
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 روبرو دوختم.   یخاک یِ نگاهم را از او گرفتم و به جاده  ؛یتشکر  چیبدون ه 

 

 

 ****** 

و به   دمی نقش بسته بود دراز کش ییبا یز ی ها یآن کنده کار ی تخت دونفره ام که رو ی رو
خسته بودم! از  یسقف چشم دوختم. خسته بودم!  نه که بگم کوه کنده ام نه، از زندگ 

 خوش نشان نداده بود... ی رو ری چند وقت اخ ن یکه در ا ی ا یزندگ 

 

 #پارت_دهم 

 

شده بودم.    رهی همچنان به سقف خ یعکس العمل چی به در اتاق وارد شد. بدون ه ی ا تقه
 .دی به اتاق تاب یمرنگدر اتاق باز که باعث شد نور ک 

 

 

 اجازه هست؟  -

 

 تواند باشد.  ینم یگریدانستم جزء ماه چهره کس د  یم

 

تخت   ی آمد، کنارم رو  میدهم؛ کاماًل وارد اتاق شد. قدم به قدم به سو  ینم  یجواب دی د یوقت
 نشست:  
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 دوروز... برات شام آوردم  ن یمخصوصاً ا ی لب نزد یچ یچند روزه به ه -

 

  چیه  کی یول  ات،یپر از محتو  ی ا ینیشد. س ینیبه گردنم تاب دادم، نگاهم جلب س یکم -
 آورد!   یمرا به اشتها نم اتیمحوت نیاز ا

 

 خورم... ینم -

 

 جا به جا کرد: یکم  ش یپا ی را رو ینیس

 

 یممکنه ضعف کن ینخور یزیاگه چ  شه؟ی مگه م -

 

 ! ستیدرک مهم ن به

 

 ماهرخ؟  -

 

به لرزش نشسته است.   شی با صدا زدن نامم از جانب ماه چهره متوجه شده ام، صدا-
 زدم:   هینگاهم را از سقف گرفتم، از حالت دراز کش در آمدم و به تاج تخت تک
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 جانم؟  -

 

 کرد! شهیم کاریچ یول  می ناراحت یالبته همگ ،ی ناراحت دونمی م -

 

 لب زدم: آرام

 

 ...یچیه -

 

 اوردیاز برنج را داخل قاشق پر کرد، تاخواست به سمتم ب ی را درون برنج برد. ذره ا قاشق
 مانع شدم 

 

 ی بخور د ی نه اول خودت با -

 

 .د یشد از حالت چهره اش فهم یرا راحت م نیکرد! و ا  تعجب

 

 کردم: ک یقاشق قرار دادم، قاشق را به سمت دهانش نزد یِ دسته   ی را رو دستم

 

 ! ی لب نزد یچیبه ه  ریچند وقته اخ  نی خودتم ا شمینممتوجه   یکنی فکر م -
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 قاشق برنج را دهانش گذاشتم....  نیلبانش را از هم فاصله داد و اول متاثر

 

 کردم. لی م  یماه چهره زور زورک  یهم چند قاشق به خاطر دلخوش من

که   نیقرار داد. با ا می پاها ی سرش را رو  د،ی را کنار گذاشت. به سمتم چرخ ینیماه چهره س 
 شکننده تر و دل نازک تر از من بود. یاز من بزرگ تر بود ول

 

 ...ستیمامان اصاًل حالش خوب ن -

 

  یرا به باز شی ام، موها دهی قرار دادم،  با انگشتان بلند و کش  شیموها ی را ال به ال دستم
 گرفتم:

 

 کنه یچند مدت باالخره عادت م یِ بعد  ی... ولهیعیطب -

 

 داد: رونیرا پرصدا ب نفسش

 

 !میکه عادت کن میمجبور  م،یکن یعادت م ی همگ -

 

 . میباش رایاتفاق ناخواسته را پذ   نی ا می مجبور بود یگفت، حق با او بود همگ  یراست م یآر
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 ازدهم ی#پارت_

 

 جا به جا کرد: یرا کم سرش

 

 نگرانم... -

 

 ؟ ی نگران چ -

 

 که بود خودش رو خالص کرد... یلیاالخره به هردل بابا ب -

 

 خب؟  -

 

 کرد: سی لبانش را، با زبانش خ د،یباال کش یبرداشت. خودش را کم م ی پا ی را از رو سرش

 

 م؟ یکن کاری چ دیبعد اون با  شهیخب، باالخره امروز فردا دار و ندارمون مصادره م -

 

گفت تا االن بهش فکر نکرده بودم البته؛ اتفاقات   یرا باال انداختم، راست م می ابرو کنج
 فکر کردن نذاشت!  ی برا  ییپشت سرهم رخ داد و جا ریناگوار اخ
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 اگرم نشد  شهی م دای پ یراه حل یِ نگران نباش، باالخره  -

 

 شانه باال انداختم:  یالیخیب با

 

 هرچه باد آباد...  -

 

  رونیتخت بلند شد، همچنان که از اتاق ب ی انداخت. از رو ریز یسرش را به عنوان ناراحت 
 رفت آهسته زمزمه کرد: یم

 

 ...ری شب بخ -

 

 ****** 

 

 کلثوم:   ی وارد شد و پشت بندش صدا ی در اتاق تقه ا به

 

 ...؟ کیخانم کوچ -

 

را دو طرف سرم قرار دادم در آوردم. سرم نبض داشت دستانم  رون یپتو آرام ب ری را از ز سرم
 بود.    شبمید یکه آثار کم خواب دمیکش ی بلند یِ  ازهیو خم
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 داخل... ایب -

 

به سر داشت، اول   یو کالهک کوچک خدمتکار دی فرم سف شهیهمچنان که مثله هم کلثوم
 انداخت:   ری. سر به ز دیسر و بعد تمام تنه اش را داخل کش

 

 ... کیخانم کوچ -

 

 ...؟یصدام بزن ی اومد یشده که اول صبح یچ  -

 

کنند که از طرف دولتن و خونه و تمام   یراستش... راستش... چندنفر آقا اومدن و ادعا م -
 قراره بزارن دهی مزا  ی اون رو برا ل یوسا

 

 نه انقدر زود...!  یول  ان یم دهیمزا  ی برا  زدمینه، حدس م نه

  نیو با عجله از پله ها پا دمی لباسم کش ی رو ی بلند یِ تخت برخاستم، مانتو ی از رو یفور
 رفتم. 

 

 #پارت_دوازدهم 
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  شیرا افزا  میآمدم،  تن صدا   یم نیو خم پا   چ یپر و پ یِ که شتابان از پله ها همچنان
 دادم: 

 

 جا چه خبره؟  نی ا -

 

صدا به سمت من   دنیبودند؛ با شن ستادهیکه پشت به من، رو به تابلو ها ا ینفر سه
به آن   ی بود به انگشت اشاره ا  دهی رس نی تر از من پا ش ی. قبل از آنان، کلثوم که پدنیچرخ

 سه کرد و جواب داد:

 

  ی رو قراره برا ل یکنند از طرف دولت اومدن و خونه و تمام وسا یادعا م ونی اقا نیخانم ا  -
 ...دهی مزا

 

 کلثوم قرار دادم: ی تمام، کف دستم را به عنوان سکوت روبرو تی جد با

 

 ...دمی پرس ونی آقا نی از تو نه، از ا -

 

راهش را به سمت آشپزخانه کج  یلب ری ز یافکند و با معذرت خواه ریشرمنده سر به ز کلثوم
 کرد.
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تر آمد.   کی نزد یکه به دست داشت، قدم ی دفتر  ایمسن اما خوش پوش با کتاب  ی مرد
 سر داد:    یمصلحت ی سرفه ا

 

 ن؟ ی سالم، بزرگتر خانواده شما هست -

 

 !  ستیداشت که بزرگتر خانواده ک  یاو چه ربط به

 

 :دم یدرهم کش یی ابرو

 

 ...دیامرتون رو بفرما ر،یخ -

 

 جا به جا کرد:  یچشمانش قرار داشت را به دست کم ی که رو ینکیع

 

 شهیبه شما مربوط نم  زایچ   نیا  دیبزرگترتون رو صدا بزن دیلطف کن خوام،یمعذرت م -

 

 کرد؟  یطور گستاخانه با من صحبت م نی کرده بود که ا یبا خود چه فکر  اروی  نیا

 

 د؟ یطور گستاخانه برخورد کن نی با دختر من ا دیکن  ی چطور جرعت م -
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چرخاندم.   د یرس یبه گوش م شیسالن صدا   گریطرف د  یِ به سمت مادر که از گوشه  سرم
 بود تا از او مراقب کند.  ستادهیماه چهره همچنان در کنارش ا

 

 خانم، متوجه نبودم که دخترتون هستند... خوامیمعذرت م -

 

 غرور سرم را باال نگه داشتم:   با

 

 د؟ یدرسته؟! امرتون رو بفرما  نیحاال که متوجه شد  -

 

 به خارش گرفت: یش یرا نما  شی ابرو یِ سر داد و با انگشت گوشه  ی سر سرفه ا از

 

رو  یبزرگ  یبدهکار ینجم  ی آقا امرزیپدرتون خداب نیطور که، متوجه شد  نی خب هم -
 که مرتکب شدن... یدست داشتن با جرم 

 

 داغ دلمان را تازه کرد!   دوباره

 

 حرفش را گرفتم:  یِ دنباله  تی را نباختم و با جد خود

 

 خب؟  -
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 زدهم ی#پارت_س

 

 ...ای  دی رو صاف کن یبده دی مجبور ایخب،   -

 

 افکند و ادامه داد: ریبه ز  سر

 

 ...می قرار بد  دهیموجود در خونه رو به مزا  لی خونه با تمام وسا -

 

 و گفت:  د یصحبت پر  نی شوم ماه چهره ما ب د یجد  یکه من خواستار سخن نی از ا قبل

 

 پدر چقدره؟  یبده -

 

 ... اردی لیمتاسفانه، سه م -

 

وجدان شده بود که نه به  ی... پدر، انقدر بیعنی... ی عنی. دی مبلغ سوت کش  دنیاز شن گوشم
 خود، نه به فکر خانواده اش باشد!  
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رفت، دستم را   یاهی چشمانم س م،یبگو  یرفت. تا خواستم سخن جیگ  ی لحظه ا ی برا سرم
 نرده پله قرار دادم و با فشار دادن آن تعادل خود را حفظ کردم. ی رو

 

 خدا... ای -

 

که با کف هر دو دست به صورت   یمحکم یِ ن  ضربه خدا گفتن مادر و همچنا ای  ی صدا
 . دیخود وارد کرد به گوش رس

 

 باختم...  یم دینبا  ا یرا نباختم،  خود

 

 م؟ ی بد لیپول رو تحو  م ی مهلت دار یتا ک  -

 

 سه روز... -

 

 ...!میزمان اندک چطور پول را فراهم کن نی روز، در ا سه

 

 !  میسه روز پول رو جور کن نیسه روز؟ آخه... چطور تو ا  -

 

 گفت:  زدیرا باال انداخت همچنان که به دونفر همراهش اشاره م شی مسن، کنج ابرو  مرد
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که   نیرو صاف کرد یبده گهیمشکل خودتونه، اگه تا سه روز د گهید نی ا خوامیمعذرت م -
 چه بهتر اگر نه... 

 

 اش قرار داد:   نهیس  ی . دستش را رودی سمت مادر چرخ به

 

 با اجازه خانم... -

 ****** 

را   میکه در حال وزش بود با صورتم برخورد کرد. پلک ها  یخنک میتراس را گشودم، نس در
تازه   یتا جان دمیکش می ها هیخنک را به ر یِ و هوا دم یکش یقیهم قرار دادم، نفس عم ی رو
سرد   ی نرده)حفاظ( ها یِ را رو تراس گذاشتم. جلوتر رفتم، دستم ی ...! قدم اول را، رورمیبگ

 را به سمت آسمان سوق دادم. همقرار دادم، نگا

 

 #پارت_چهاردهم 

 

رفتند...! کم کمک؛ نم   یم یاهی اَبرها رو به س بیبود. عج نیخشمگ یز یاز چ ییآسمان گو 
که  یباران قرار دادم، باران ریو ز  دمی کش رونی نم باران آغاز شد که ناخواسته دستم را ب

  یگرفت ول یدر بر م یوصف ناشدن یقطرات آب، سرار وجودم را خوش  دنی با د شهیهم
 کرد!  یباران حاال را بهتر م تحاال؛ نه آسمان نه قطرا
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 دمیکش نهیحسرت وار از درون س  یو کنارم قرار دادم. آه دمیآسمان کنار کش ری دستم را از ز 
کردم، فقط سه روز مهلت   ی م یفکر  دیشد حتماً با  یگونه نم نیفرستادم. ا  رونیو به ب
 شد.  یمان تباه م یِ شد و زندگ   ی گذاشته م  دهی بعد اون تمام دار و ندارمون به مزا میداشت

شانه ام قرار گرفته   ی رو ی کردم دست که در افکار خود غوطه ور بودم؛ احساس همچنان
 چرخانم:  یشانه ام، م  ی سرم را بر رو ی است. به آرام

 

  ینم زنمیصدات م  یاون موضوع شده و هرچ ریکه انقدر ذهنت درگ   یکنیفکر م  یبه چ -
 ...!ی جواب بد  ی خوا ینم ای ی شنو

 

 ! بیبودم؛ چه عج دهیزده بود و من نشن میچهره صدا  ماه

 

 لب زدم:  یتکان دادم و به آرام ن یرا به طرف سرم

 

 ... دمینشن -

 

و به آسمان   دیکش یقیقبل من، نفس عم قهیهمچو چند دق دمیخود را جلوتر کش یکم
 شد. همچنان که نگاهش مجذوب آسمان بود نجواکرد: رهیخ

 

 .ی غرق افکارت بود نیچن  نیکه بابت موضوع صبح ا  زنمیدونستم... و حدسم م یم -
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 دانستم او از حالم با خبر است!  ینکردم چون م تعجب

 

 ...شهی م دایپ ی راه چاره ا یِ بهش فکر نکن، باالخره  ی ادیز -

 

که تمام اموالمان را به عنوان   نی جز هم م ینداشت یگری د یِ چاره؟ مطمئناً راه چاره  راه
 .میدولت کن می تقد  یپدر دودست یبده

 

 دلم را به زبان آوردم: حرف

 

بابا   یکه تمام اموالمون رو به عنوان بده  نیجز هم  میندار  گهید یِ مطمئناً راه چاره  -
 . میدولت کن م یتقد  یدودست

 

  خواستیگفتم نه او دلش م یم  یزیچند لحظه سکوت حکم فرما شد. نه من چ ی برا
 بود.  رفتهی ار را پذهولناک و ناگو یِ ماجرا ن ی صحبت کند. انگار اوهم همانند من، ا

 

 کنم یمن پول رو جور  م  -

 

 کرد؟ آن هم در مدت سه روز...!  ی. پول را جور مدمیبه سمت ماه چهره چرخ کبارهی به

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
47 

 

 عقلت سرجاشه؟  -

 

 اره... -

 

 زدم: یسترک ی کوتاه و ه لبخند

 

پول، پول   اردی لیسه م یکنی! فکر میگفت یرو نم ن یاگه بود ا  ست،یسرجاش ن ینه انگار -
 ... هیکم

 

 #پارت_پانزدهم 

 

 ...ستی ن یدونم کم پول یخودم م -

 

 دهم:  یتکان م ن یخشم سرم را به طرف با

 

 ...یدونست یاگر م ،یدون ینه نه نم -

 

 : دی حرفم پر انیم
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 ! کنمیم یعنی  کنمیگفتم جورش م یوقت -

 

 کند! یگفت مبلغ را جور م   یراحت م نیچن نی عقلش را از دست داده بود که ا یانگار

 

 سردادم و پوزخند به لب گفتم:  یمصلحت ی ا سرفه

 

 ؟ ی خب چطور -

 

 پروراند غوطه ور بود.  یکه در سر خود م یپوچ یسکوت کرد. انگار در افکار  ی لحظه ا ی برا

 

 تو کارت نباشه... -

 

 ینداشته باشم! حرف منطق یچه که من کار یعن یشد.    جادیدرونم ا  یحرف خشم نیا با
به کارش نداشته باشم! نگاهم را زوم صورتش کردم   یکار دیگو  یزند حاال هم م یکه نم ی ا

حرفش مصمم   ی نه انگار رو  یکنم، ول دای در چهره اش پ ینانینا اطم ای  یمانیاز پش ی تا رد
  تواندیم نم،یخواهم بب یزند م  یحرف را م نیحاال که ا یداد ول ینم یبود...! دلم گواه خوب 

 کند!  یحرفش را عمل

 

 ... یاوک   -
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 کردم: جادیلبم ا  ی رو ی لبم را باال نهاندم و پوزخند یِ گوشه  مجدداً 

 

 ...رهیبه فنا م زمون ی دونم باالخره همه چ یمن که م یول  -

 

 از جانب او نماندم.  یحرف دن؛یرا گفتم و منتظر شن نیا

 

 ******* 

 

. مادر که در تخت خواب دراز میدر اتاق مادر جمع شده بود  یبه خواست ماه چهره همگ 
  دای که کاماًل از حالت چهره اش هو یمن و ماه چهره کنار هم، با خستگ دن ی بود، با د دهیکش

نشاند، با دست به جفتمان اشاره   ی لب ها ی رو یشی کوچک و نما ی بود برخاست. لبخند 
 زد:

 

 ! نیاز مامانتون کرد ی ادیچه عجب باالخره   -

 

 جلوتر گذاشت و دلخور جواب داد: یچهره قدم ماه

 

 ...زنمیبهتون سر م امیعه خوبه که مدام م -
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 ماهرخ بود کی منظورم تو نه، خواهر کوچ -

 

اتفاقات بد باعث شده بود از   نیچند روز و ا  نیافکندم، حق با مادر بود واقعاً ا  ریبه ز  سر
 مادر و... غافل شوم. 

 

 کنارم نیبش  ای ب ریز  یکه سرت رو بنداز ن یا ی جا -

 

 زد. یتخت اشاره م ی شد که، با دست به کنارش رو  دهیسمت مادر کش نگاهم

 

  ی مادر رو دهیانداختم که، دستان نسبتاً چروک  ریاو شدم. مجدداً سر به ز کی به قدم نزد قدم
 نشست:  میدست ها 

 

   ؟ی خوب -

 

 به خاطر دل مادر لب زدم: یناشناخته شده بود! ول ی واژه ا  میبرا  داً یجد  خوبم؟

 

 ...؟  ی بهتر شد ؟یممنون، خودت چطور -

 

 کند:  یخارج م نهیحسرت بار از درون س یآه
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 مجبورم خوب باشم!  -

 

 خب... -

 

انداخته است و با انگشتان   ری خورد که سر به ز  یبه سمت ماه چهره چرخ م  سرهرجفتمان 
 کند:  یم یخود باز

 

 ؟ یبگ یخواست  یم  یزیچ -

 

که  زدمیبود و من همچنان نگاهم زوم ماه چهره بود. حدس م  ده یسئوال را پرس نیا مادر
 تر صحبت کند:  شی پ یخواهد به خاطر بحث کم یم

 

 دوستم... دنیبرم به د   نیمامان! اگه بهم اجازه بد  -

 

خواهد   یتر م شی کردم بابت بحث پ یدر چشمانم نشست! فکر م رنگ تعجب کبارهی به
 گمانم اشتباه کردم!  یصحبت کند ول

 

 دوستت کدوم دوستت؟  -
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 #پارت_شانزدهم 

 

 دوستت کدوم دوستت؟  -

 

 لبش افتاده بود!   ی شدم که، با دندان به جان پوسته ها قیصورتش دق به

 

 ...لوفریاحتشام، ن ی دختر آقا -

 

 بود گفت:  دایکه در کالمش پ یبا تعجب مادر

 

 !ادیتو که از اون بدت م لوفر؟ین -

 

 من من افتاد: به

 

 ستم ین ی می فقط باهاش صم ادی گفتم ازش بدم م ینه... نه... من ک  -

 

 بار من بودم که گفتم:   نیا
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 عجب!   -

 

 .ستی معنا ن یعجب گفتن من ب نیدانست ا  یچهره خود م ماه

 

 ...یبر یتون  یکه بخوام بگم نم یستی سن هم ن ری ندارم ز  یدلم، من که مشکل زی باش عز -

 

 به مادر چشم دوخت: ،یچهره اش زوم بود. باناباور ی هنوز رو نگاهم

 

 ... ممنون...!یعنی... یعنی -

 

نبود که بخواهد   یشناختم آدم  یماه چهره را خوب م یکرد. ول یرا پنهان م یزیچ  گمانم
 آمد.  یبدش م  یکند برعکس! از پنهان کار یکار یمخف

 

 ***** 

 ده؟ یهنوز هم جواب نم  -

 

توانستم دروغ   یم یتا ک  یکرد. ول یم دادیاز چهره اش ب یگردم. نگران یطرف مادر برم به
 کشم:  یکه خط ماه چهره خاموش است! پوست لبم را به دندان م میبگو 
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 راستش... نه...!  -

 

 بندد:  یخورد. اشک در چشمان مادر حلقه م یم یتکان  شی گلو  بکیس 

 

 ...!ری که نه! دوباره تماس بگ ی چ یعنی -

 

 گذارم: یبه سمتش م  یقدم

 

 مامان خطش خاموشه...! -

 

 خورد:  ی چشمش تاب م ی کند و گود  یم دایاشک حلقه بسته باالخره راه خود را پ قطره

 

 زنگ بزن!  لوفریخب به همون دختره، ن -

 

 ...یزنگ زدم، ول -

 

 ؟ ی چ یول -
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 وقته از اونجا رفته... یلی گفت، خ یول -

 

تا خواست به   دیخم شیاش قرار داد. پاها نهیس  ی . دستش را رواوردیطاقت ن گرید مادر
بلند کلثوم را   ی در آمدم و با صدا شیشانه ها  ریبه سمتش رفتم. ز ی به تند دی فرود آ  نیزم

 صدا زدم: 

 

 کلثوم! کلثوم...! -

 

مادر در آن وضع، محکم به صورت خود  دنیکلثوم وارد اتاق شد. با د دهینرس قهیدق به
 : دیکوب

 

 خانم افتاده...؟  ی برا  ی!  چه اتفاقاخدای -

 

 را باال بردم: می صدا تن

 

رو   می کمک کن مامان رو بزار ای زود ب ی رسو مدام سئوال بپ یستیکه اون جا وا ن یا ی جا -
 تخت 
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مادر   یسرش را درست کرد و من با سخت ری آمد. ملحفه تخت را کنار زد، بالشت ز ی به تند 
برافروخته انگشت اشاره ام را  دم،ی اش باال کش نهیرا در تخت خواب بردم. ملحفه را تا س

 کلثوم تکان دادم و هشدار گونه گفتم:  ی جلو

 

 ...!رمی بگ یتماس مهم دی! من بایخور یاز کنار مامان تکون نم  -

 

 ماهرخ؟  -

 

 نامم را صدا زد برگشتم:  یفی ضع ی دلهره به سمت مادر که با صدا با

 

 جان... جانم!  -

 

 !  ریشده از ماه چهره خبر بگ یهرطور -

 

 به لرزش نشست:  شی صدا

 

 ها رو دنبالش بگرد...  مارستانیه برو باگه شد یحت -

 

 شد! افکار مادر تا به کجاها رفته بود...! یدلم خال ته
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 ...کنمیم داش یحتماً پ -

 

 #پارت_هفدهم 

 

پشت سرم است، ازسنگ قبر فاصله گرفتم و از خاطرات گذشته   یکه کس نی احساس ا با
گمانم من اشتباه حس کرده   نبود!  یکس یخارج شدم. با دلهره سرم را به عقب برگردانم ول

 :دم یقبر کش ی قبر خم شدم، دستم را بر رو  ی بودم...! مجدداً رو

 

زد، در آخر هم خبر مرگت رو    بتیچندماه غ ی برا ی رفت یگذاشت هو یدلم برات تنگ شده!  -
 بهمون دادن...! 

 

نبود! ترس   یکس ی. با ترس سرم را برگردانم ولدی خش خش برگ به گوشم  رس ی صدا
مزار بلند شدم، آهسته آهسته عازم رفتن شدم. هنوز چند   ی به دلم افتاده بود! از رو یبیعج

 قدم نگذاشته بودم که: 

 

 خانم... -

 

  ش؛یابرو  ی نداشت و باال یدرشت اندام که سر و وضع مناسب ی سمت صدا برگشتم. مرد به
بودم. عقب  دهی به عقب گذاشتم. در واقع ترس  یرد چاقو خورده بود به سمتم آمد. قدم
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را محکم تر بغل گرفتم   فمیدود. با ترس ک  یکه متوجه شدم به سمتم م  ییعقب رفتم تا جا 
برخورد کرد و به   ی با سنگ  می. ناگهان پادمی دو یمدام م ندازمیب یکه به جلو نگاه نیبدون ا

که به دست داشت را به   یک نفس زنان خود را به من رساند. دستمال افتادم. مرد نیزم
 : دمیکش  ادیسمتم آورد که فر 

 

 کمک.... -

 

 یک ی تار شد و تار دمیام قرار داد.  سرم به دوران افتاد، کم کم د ینیب  ی را رو دستمال
 مطلق... 

 

 

 ****** 

و مبله   یتخت سلطنت  ی نگرم، رو ی. با تعجب به اطراف ممی گشا یچشمانم را م جه یسرگ  با
که دکور   یبودم. چشمانم را دور تا دور اتاق چرخاندم. اتاق بزرگ و مرتب دهیدراز کش ی ا

  ی تخت برخاستم، به سمت در رفتم. دستم را رو ی از رو یداشت. به آرام یکاماًل سلطنت
  ی ا دهی فا   یکردم ول نیباال پا یباز نشد! چندبار یول دمی کش نیپاقرار دادم و  رهیدستگ

 در قفل بود!  اینداشت گو 

 را بلند کردم:   م یو صدا  دمیدر کوب ی با مشت رو  محکم

 

 ...! دیدر رو باز کن -
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 یِ دانستم االن در کجا و خانه  یآن نداشتم. اصاًل نم یاز پنهان کار یبودم و مناعت  دهی ترس
دم  ق ی و درخواست کمک کردم... کم کم صدا دمی حضور دارم. مجدداً به در کوب یچه کس

شد. از در فاصله گرفتم. قلبم به صدا در آمد و محکم خود را از ترس به   کی نزد یکس یِ ها
 . دیکوب ی م مقلب  یِ ها وارهید

 

 ندادم. یتنه ام را تکان  یباز شد. سرم را جلو بردم ول در

 

 ***** 

 ارشیک 

 

 آقا بهوش اومد... -

 

را   گاری! پاکت سیبر یتوان یکه م  نیا یدستم را بلند کردم به معن یحرف چ یگفتن ه بدون 
 کتم خارج کردم. بیاز ج

 

 #پارت_هجدهم 

 

روشن   گاری س  شیصبر آت  یآن قرار دادم، بعد اندک  ر ی فندک را ز  دم،یکش رون ی از آن ب یگاریس
 گرفتم...!   یشد. کام اول را بلند و طوالن
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 کردم!  داتی باالخره پ -

 

به راه   ی پا له کردم. به سمت اتاق آن فرار ریرا تا ته دود کردم و ته مانده اش را ز گاریس
 خواست، تعجب، ترس... را در نگاهش احساس کنم.  یافتادم،  دلم م

مداوم در به گوشم   دنیبلند و کوب ی ها ادیفر ی بودم که صدا دهیراهرو نرس ی به انتها هنوز
 رفت:. کنج لبم به عنوان پوزخند باال دیرس

 

 ! میداشته باش داریکه زودتر د  ی تابیانقدر ب یعنی -

 

را داخل قفل   دی تعلل کل یکتم خارج کردم، بعد اندک  بیرا از ج دیدر قرار گرفتم. کل ی جلو
 شد!  جادیچرخاندم که سکوت کاماًل ا

 

  ی آور بود! بو  ادی می را برا ی که خاطرات خوب و بد  یاول را داخل اتاق گذاشتم، اتاق قدم
 بود.   دهی چیاتاق پ ی که تماماً در فضا  یمشامم را قلقک داد، عطر ییعطر آشنا 

 

 جام...؟! نیا  یچ ی جا کجاست؟ من برا نی ا -

 

 شد:  جادی لبم ا ی رو ی پوزخند

 

 ی کنی سئوال جواب م ده ی از راه نرس یهنوز هم مثله قبل  -
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نکرده بود فقط   یفرق  چیم، هشد   رهیآن غافل بودم خ  داریصورتش که مدت هاست از د به
 الغرتر شده بود! یاندک 

 

 رنگ تعجب گرفت:  نگاهش

 

 مثله قبل؟  -

 

 پا انداختم. ی سمت تخت رفتم، پا رو به

 

 آشکارا مجدداً سئوال قبلش را تکرار کرد:   یتی قرار گرفت و با جد  میروبرو 

 

 کنم؟ یم کاریجا چ نیجا کجاست و من ا  نی ا گمیم -

 

کرد  یرفتار م نیداد! چن یفرصت کنار رفتن او را نم یعنیرفت   یلبم کنار نم ی از رو پوزخند
 شناسد!  یکه انگار مرا نم

 

 جا کجاست... نی ا یدونی خودت که بهتر م -
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 تاءمل به سمت در رفت:  ی لحظه ا بدون 

 

 ... یبروبابا مردک روان  -

 

که بخواهد در   نی تخت برخاستم. قبل ا ی از رو ی نشست که به تند  رهی دستگ ی رو دستش
 را باز کند، کف دستم را محکم به در فشردم و مانع باز شدن او شدم. 

 

 دستت رو بکش کنار -

 

انکار او را نداشتم! صورتم را به  یِ بردبار نیاز ا  شتریوجودم را احاطه کرده بود. ب خشم
با صورتم برخورد   شی صورتش قرار دادم. حرم نفس ها ی حالت ممکن روبرو نی تر کینزد

  ده یکش شی کرد. نگاهم ناخواسته به سمت لب ها  یکرد که حالم را کم کمک دگرگون م یم
  رم، یبگ شیکه نگاهم را از لب ها  نی نشست! بدون ا رمشکوچک و خوش ف ی شد، لب ها

 نشسته است:  یدانستم به خمار  یکه خود م  ییبا صدا 

 

 ه؟ یچ ی انکارت برا -

 

دستم را درون  یبلغزد. به آرام ش یها لب ی به عقب رفت که باعث شد نگاهم از رو یقدم
ام بود را از  یکه سند او به عنوان همسر و مادر فرزند تو راه ی کتم فرو بردم برگه ا بیج
 خارج کردم و مقابل چشمانش گرفتم.  بمیج
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 زد: وستی به ابروان خود پ ی به عقب گذاشت گره ا  گری د یقدم مجدداً 

 

 ه؟ یچ نی ا -

 

 وانش گرفتم: چشمانش به خ ی را روبرو برگه

 

 #پارت_نوزدهم 

 

برگه به عنوان سند توافق   نیدر ا یبهراد نجم  ی با عرض سالم! من ماهرخ، دختر آقا -
  یو مال یاحتشام بابت مشکالت شخص  ارشیک  ،ی از از آقا  یپول اردیلیسه م   لیبه دل کنمیم

 ...می ایکامل خود در ب ت یسال به عنوان همسر موقت او با رضا کی کرده ام؛تا  افتیکه در

 

 "ماهرخ" 

 

 زدند... یشدند و زنگ م یتک کلمات خوانده شده در گوشم تکرار م تک

 

 و به خوانش گرفتم:   دمی برگه را از دستش قاپ ناباور
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 ...ینجم ی من ماهرخ، دختر آقا -

 

کردم! بدتر از   یکار نیهمچن ی. من... ک به سراغم آمد، سرم به دوران افتاد. من.. جهیسرگ 
 امضاء زدم:  یبرگه رو به طور رسم ریهمه با ذکر اسم خودم و پدر قبول کردم و ز

 

 به عقب گذاشتم:  یقدم

 

 امکان نداره...  نینه ا -

 

 جلوتر گذاشت:   یکه پوزخند به لب داشت قدم همچنان

 

 چرا داره  -

 

رم برخورد کردم. و او همچنان جلو و  پشت س  وار یرفتم به د  یکه عقب عقب م همچنان
قرار گرفت، دستانش را دوطرف صورتم قرار داد که از  می روبرو  قاً یکه دق ییجلوتر آمد تا جا 

 آورد:   کیحد ممکن، نزد نیتر کی . صورتش را به نزددمیکش ینیترس ه

 

 ! ی تاوان بد دیبا  -

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
65 

 

 نشسته بود: م یکه ناخواسته به صدا  یلرز با

 

 تاوان!  -

 

 . ...... دیلبانم لغز ی رو نگاهش

 

 را نداشتم.  یعکس العمل چیکرده بودم، توان ه کپ

 

 لبم برداشت در چشمانم زل زد: ی . نگاهش خمارش را از رودیخود را کنار کش یآرام به

 

 تاوان!  نیاول نمیا -

 

نشسته   یکه به خمار یشدم، چشمان  رهیفقط در چشمانش خ یعکس العمل چیه بدون 
 بود.

 

 وارد اتاق شد:  ی به قدم از کنارم دور شد. در اتاق را گشود که نور کمرنگ قدم

 

 کنم...! ینم گهید یاشتباه کردم بهت اعتماد کردم، ول  کباری  -
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 .دی در، درون قفل به گوشم رس دیچرخش کل ی را گفت و اتاق خارج شد. صدا نیا

 ...! یلیدل  چی هاالن حبس شدم! اونم بدون  یعنی 

 

نشستم.   نیزدم؛ ُسر خوردم و کف زم هیتک می پشت سر یواریرفته به خود آمدم. به د رفته
 کرد.  سیکه کاماًل صورتم را خ ییکم کم بغضم سرباز کرد تا جا

 

 ستم ی#پارت_ب

 

  ری پس چطور... چطور... اسم من ز یکرده باشم... ول یکار نیهمچ اد، ینم ادمی اصاًل  من
 اومده...  شیپ   ی! حتماً سوءتفاهمارمیتمام اون اسناد ثبت شده، سر در نم

ام را باال   ینیاز اشک در چهره ام نماند. ب یتا آثار دمیصورتم کش ی با پشت دست، رو  
 :دمیکش

 

 اومده... شیپ  یحتماً سوءتفاهم -

 

 یب یکردم ول نی سرد را باالپا  رهی دستگ یربا ی . به سمت در رفتم چند ستادمیپا ا ی رو
 : دمیبود! با مشت به در کوب  دهی فا

 

 رو...! یلعنت نیا دی... باز کندیدر رو باز کن -
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  نینبودم که به ا ینداشت! اما من آدم ی ا دهیفا   یول دمیکش ادیو فر  دمی به در کوب بارها
 سوءتفاهم...! کی  می شوم، آن هم تسل می ها تسل ی زود

اول خود را در آن جا   ی چشمانم را گشودم، برا یکه وقت یسمت تخت رفتم، همان تخت به
به  ؛یشگ ی... طبق عادت همدمیآن خز  ی رو یو به آرام دمیتخت کش ی رو ی. دستدمید

  یِ رو آمده  شیکه اتفاقات پ یفرو رفتم... افکار ش یپ ی شدم و در افکار چند رهیسقف خ
که  ی کشم، اون بوسه... بوسه ا یلبانم م ی بر رو ینداشت مخصوصاً، دست  م یبرا  ی ندیخوشا

 لحظه اتفاق افتاد!  کیدر 

 هم افتادند... ی رو می به درد آمد، رفته رفته پلک ها  ادیاز افکار ز  سرم

 

 ****** 

. به  دمیکش  ینیسرم برداشته شد که با ترس چشم از هم باز کردم و ه  ی به شدت از رو پتو
سرم همانند   ی باال وستهیبهم پ ی درشت اندام و ابروها ،ی انداختم که دختر یگاهاطراف ن

 بود: ستادهی اجل معلق ا

 

 شدن  داریبابا چه عجب! خانم خانما از خواب ناز ب -

 

 تعجب به آن دختر ناشناخته زل زدم که مجدداً به حرف آمد: با

 

 !ییا االن کج ادینم ادتیبه من؟ انگار   ی شد ره ی طور خ نی ا هیچ -
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 که به سرم آوار شده اند در ذهنم به هجوم آوردند! ی دی و اتفاقات پل زی همه چ کبارهی به

 

 ادامه داد:  یبدخلق با

 

گفتم داداش  یم ارشیهات گذشته... اون موقع ها به ک  ی زمان خوش نمیپاشو پاشو بب  -
کو گوش شنوا! باالخره خام حرفات شد و گولت رو خورد،   یها ول یدختره رو نخور نیگول ا 

تا، تاوان تک تک اون ها رو   ی که تو درحقش کرد یافته با کار یاتفاق نم نی ا گهید یول
 کنه...  یرهات نم تازت نگرفته به حال خود

 

جا   نیچشم باز کردم و خود را در ا  یکه از وقت یی! همان حرف ها یتکرار ی حرف ها مجدداً 
 شوند...!  ی دام تکرار مم  دمید

 زدم:  هیبه تاج تخت تک دم،یباالتر کش یخود را کم 

 

 بگم، سوءتفاهم رخ داده!  دی با  گهی بابا چقدر د -

 

 لبش به عنوان پوزخند باال رفت: یِ  گوشه

 

 گول بخورم  ستمیاحمق ن ارشیهه، من مثله ک  -
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تخت برخاستم انگشت اشاره ام   ی . با خشم از روی تکرار یِ و دوباره همان حرف ها دوباره
 وار به سمتش گرفتم:   دی را تهد

 

مجبورم با   دیقبول کن دی خوا  یبار گفتم که سوءتفاهم رخ داده حاال که نم نیچند  -
 ...سیپل

 

 

 تونم آرومش کنم... یکنم نم یم  ی کنه، هرکار یم یتاب  یخانم ماهگل ب -

 

  دیو سف  ک یکوچ یِ و دختر بچه  دی رس یکه آشفته به نظر م یرا به طرف خدمتکار نگاهم
  ره یرا با سنجاق به سرش زده بودند؛ خ شی را که لباس قرمز به تن داشت و موها یپوست

 کرد!  یم هیشدم... دختر بچه مدام گر 

 

 توله سگ رو نشون من نده!  نیمگه هزار بار بهت نگفتم ا  -

 

 نداخت: ا ری سر به ز خدمتکار

 

 خانم... خوامیمعذرت م -
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ناشناخته درونم به وجود آمده   یاو حس دنیدانم چرا با د یکه نم ی را گفت و با بچه ا نیا
 بود اتاق را ترک کرد: 

 

   ؟ی زل زد یبه چ -

 

 دوختم:   یی را از در اتاق گرفتم و مجدداً به دختر بد اخالق روبرو  نگاهم

 

باهاش   ی تون  ینم یاگه پرپر هم بزن یحت گهیده، دهات به سر اوم  یخوش  یِ دوره  گهید -
 ! یداشته باش دارید

 

 کند:  یم ی ا ی خود چه سخنران ی گنگ بود. متوجه نبودم که برا  شیحرفا 

 

 خانم به مثال محترم -

 

 باال رفت.  ش یابرو ی تا کی

 

 کم ی _و_ستی#پارت_ب

 

 ! نیواقعاً حوصله ام رو سر برد گه یرو جمع کن د  اتتیچرند ن یلطفاً ا -
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دست بردم تا تلفن همراهم را از او خارج کنم؛ اما  نبود! متعجب  میمانتو  بیدر ج  
 انگار واقعاً نبود:  یبردم ول بمیدر ج یدستم را به طور دوران یچندبار

 

 ؟ی گرد  یم نی دنبال ا -

 

که   ی. همان پسرقرار داشت؛ سرم را به طرف صدا چرخاندم بمیکه دستم در ج نیهمچن
 هستم، قدم به قدم جلو آمد.  اردیلیکند من همسر او به عنوان آن سه م یادعا م

 

 لب زدم:   ییکردم و با تند خو اخم

 

 کنه؟!  یم  کاریتلفن من دست شما چ -

 

 شد که از چشمم دور نماند:   جادیلبش ا ی رو یکوچک لبخند

 

 ! یمن شی همون طور که خودت االن، پ -

 

 :دی طرف دختر بداخالق چرخ به
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 ؟ یکنیم  کاریجا چ نیتو ا -

 

 داداش... من...  -

 

 : دیدرهم کش یی ابرو

 

 اتاق!  نیداخل ا ادیحق نداره ب  ی مگه بهتون نگفته بودم جزء من کس -

 

 چرا چرا...! -

 

 ؟ ی ستی جا ن نیهمونه که االن ا ی برا -

 

داد و همچنان که  رون یدانم، نفسش را پر حرص ب یکه نامش را نم یبداخالق دخترک 
 انداخت و از اتاق خارج شد.   ریبود از سر اجبار سر به ز  دای هو

 

 خب خب...!  -

 

 را از در گرفتم و به او دوختم:   نگاهم

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
73 

 

 قدم جلوترم... کی من از تو  ینه! ول یزرنگ یلیخ ی فکر کرد -

 

 نشاندم. دستم را به سمتش دراز کردم:  میلب ها ی رو ی پوزخند

 

 تلفن رو بده!   -

 

 دستوره؟  -

 

 تو فکر کن که دستوره... -

 

چشمانم قرار داد. تا خواستم دست دراز کنم و از دست او   ی جلوتر آمد تلفن را جلو یقدم
 کوتاه از سر داد:   ی . خنده ادیبقاپمش، قبل من اورا عقب کش

 

 هاست!  یتراح نی به ا  ی آ آ، فکر کرد -

 

 آوردند:  یاز قبل کفرم را در م شتریها ب نیکردم ا یداشت، هرچه تحمل م ی حد صبرهم

 

 ...یجنابعال -
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 ! حداقل مثله قبل صدام بزنارشیک  -

 

 فرستادم:   رونیرا پر صدا ب نفسم

 

  یدوتا برگه که انگار سوءتفاهم یکی من رو با  یتون ینم ،ی ا گهید زیحاال هرچ ا ی ارشیک  -
 !یجا موندگارم کن نیجعل باشه ا  دمی شا  ایرخ داده 

 

 !  یرو دار یلیخ -

 

و تلفن همراه   بشیدست برد داخل ج یآن نشست. به آرام ی سمت تخت رفت، رو به
  یبا شخص ی ریدر حال شماره گ  ییگو   د،یکش بریک  ی خود را از او خارج کرد. دست خود را رو 

 بود! 

 

 _و_دومستی#پارت_ب

 

 شروع به صحبت کرد:  ده،ی نرس نیچندم به

 

 جا باش!  نیا گهیساعت د  کیتا   -

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
75 

 

تمام، بدون سالم  یادب یشده بودم که با ب  رهیبود. با حرص  به او خ یلحنش کاماًل دستور  
که پشت خط بود تماس را قطع   یگونه صحبت کرد و بدون فرصت دادن به طرف نی... اای

 کرد!

 

من   ای  یشناس یکه؛ منو نم یکن یمثله االن ادعا م گهی ساعت د کی   نمیوام ببخ یم -
 جا نگهت داشتم   نیو بزور ا  بکارمیفر 

 

 واقعاً حق با اوست!   ؛ییکرد که گو یم انیبا اعتماد به نفس تک تک کلمات را ب چنان

 

بود،   انیلبش نما ی که از موقع ورودش در اتاق رو ی تخت برخاست، با همان لبخند ی رو از
 باال انداختم:  ییبه سمتم آمد که با پوزخند ابرو یاز قدم

 

 ! ایزن یِان قدر حرص نخور جوش م -

 

 جمله اش زد و از کنارم رد شد:  یِ حواله  یچشمک

 

 !شهی اون موقع هم ادعات م نمیخوام بب یفرستم دنبالت، م یم  گه،یساعت د  کی  -

 

که به سمتش به چرخم از   نی قبل ا  ؛یبارش کنم ول یتا حرف دمیخشم به سمت در چرخ با
 : دمی کوب نیرا محکم به زم می اتاق خارج شده بود. از حرص پا
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 !زنهی تهمتش رو به من م اده یخودش ز ی مردک پرمدعا، ادعا  -

 

. با خشم پرده ها را کنار زدم که، نور  دمیرساناتاق  یِ بلند خود را به پنجره  یِ با قدم ها 
باز کردم که   یپنجره را کم یِ  شه یو اتاق تماماً روشن شد. ش دی به اتاق تاب ی به تند  دیخورش

دو روز از    نیکه، ا  ی تازه ا ی و هوا دمیکش یقیبا صورتم برخورد کرد. نفس عم یخنک مینس
که آرام تر شدم، پنجره را بستم و از پشت   یفرستادم! کم   میها هی بودم را به ر  غیاو در

 شدم!   رهیآن نبودم خ یِ که تا اکنون متوجه  یبه باغ شهیش

 پر از گل آن هم گل رز!  ،یباغ

 که انواع و اقسام متفاوت او در آن جا حضور داشت!  یرز

  میکه روبرو  یریبه در اتاق زده شد. نگاهم را از باغ گرفتم و به دختر جوان و سربه ز  ی ا تقه
 قرار داشت دوختم:

 

 شون ی آقا جان گفتن ببرمتون اتاق کار ا -

 

 کردم: وایلب ش  ری شد و ز جادی لبم ا ی رو ی پوزخند

 

 گوشم رو پر کنن! یاتیخوان با چه چرند  یباز م  ستیمعلوم ن -

 

   ن؟ی گفت  یزیچ -
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 جلو گذاشتم:  یقدم

 

 ...می نه، بر -

 

 ****** 

آن صورت گرفته بود؛ قرار   یِ رو  ییبایز ی ها یکه منبت کار ی دیبزرگ و سف یدر ی به رو رو
 :می گرفت

 

 وقته منتظرتون هستند.  یلیداخل آقا خ دی بفرما -

 

 نگذشته!  شتریب ن یوقته! خوبه حاال ده م یلیخ

 

 انداختم و وارد اتاق شدم.  ریبه در بزنم و اعالم حضور کنم، سرم را ز  ی که تقه ا نیا بدون 

 

 :  دمی ت همان پسر، چرخسم به

 

 خب من اومدم!  -
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 ماهرخ جان...! ی خوش اومد -

 

  دنیکه با د دمیبه سمت صدا چرخ ،ی کاماًل آشنا گوشم را نوازش داد. با کنجکاو یی صدا
 رادفر متعجب شدم!  ی آقا

 

 ! مانی خانوادگ  لیوک 

 

 که کالمم را به لکنت آغشته کرده بود:  یتعجب با

 

 ... رادفر...! ی آقا -

 

 ساخت!  یدل بابا را گرم م شهیکه هم یی مهربان زد. از همان لبخند ها ی دلبخن

 

 _و_سومستی#پارت_ب

 

 بله...!  -

 

 فرستاد:   رونیب نهیحسرت باز از درون س یآه   ده،ینرس یاندک  به
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 ... ینجم  ی آقا امرز یبعد فوت پدرتون خداب -

 

 خان زد و ادامه داد: ارشیبه ک  ی دست اشاره ا با

 

بشم... من هم بعد   شون یا یشخص لیدادن وک  شنهادیخان محبت کردن و بهم پ ارشیک  -
 ! رفتمی رو پذ شونیتاءمل درخواست ا یکم

 

  یگرید ی برد و برا یم ادیاش را از  یقبل  ی آدم راحت کار فرما یِ چطور  یعنیبودم!   هنگ
 شود!  یمشغول به کار م

 

 

 ! دیو راست و دروغ رو معلوم کن دی برگه ها بنداز ن ی به ا ینگاه یِ  هشی رادفر اگه م ی اقا -

 

مبل نشست. دستش را به طرف او که برگه ها را به سمتش گرفته بود دراز کرد  ی رو مجدداً 
خارج کرد و با   بشیخود را از درون ج یِ مطالعه  نکیقرار داد. ع ز یم ی و برگه ها را رو

 لب به خوانش گرفت. ری چشمانش قرار داد. برگه ها را بلند کرد و ز ی رو یشگیوسواس هم 

 

دانستم! پوست لبم را به دندان   یرا نم لشی به پا شده بود که خود دل یدرونم آشوب 
 ...!ردی کوبد آرام بگ یوجودم م یِ ها وارهیکه مدام خود را به د ی قلب د یتا شا  دمیکش
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قبل   ی که مانند چند ی مان خود ُسر داد و چهره اچش ی را از رو نکیشده بودم. ع ره یاو خ به
 نبود:

 

که از شما   یپول اردیلیسه م  لیکنند که ماهرخ بانو، به دل یم  دیرو تا ن یبرگه ها ا نی ا -
 ! ادیکه؛ به عنوان همسرِ دائم شما در ب رفتهی کرده، پذ افتیدر

 

 

 ممکن بود!   یزیچ نیحبس شد. مگر چن ی لحظه ا  ی نفسم برا 

 

 ... امکان نداره! نی... انی ا -

 

  یم دادیرا ب یکه ناراحت ی مبل برخاست. با چهره ا ی اش از رو یهمراه با ساک دست لیوک 
 کرد:

 

 ! نی کنه که شما قبول کرد یم دی برگه ها تا نیمتاسفم اما، ا  -

 

 تکان دادم: ن یرا به طرف سرم

 

انجام بدم!   م یرو تو زندگ  یبزرگ  سکیر  نیتونم همچ یامکان نداره... من نم نینه نه ا -
 رخ داده! یزیچ ی مطمئنم... مطمئنم سوءتفاهم
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 اش را در دست جا به جا کرد:  یدست ساک

 

 متاسفم... -

 

 اتاق را ترک کرد!  م یحرف ها  یِ   هیرا گفت و بدون گوش دادن به بق نیا

 

خبر   یب  یگذاشت یو حق نداشتم وقت یستیکه خانمم ن یادعا کن ی خوایخب حاال هم م -
 دنبالت و به خونه برت گردونم! امیب یرفت

 

 به لرز نشست.  تنم《خانمم 》یِ به زبان آوردن کلمه  با

 به عقب راندم: یقدم

 

 که قباًل باهات مالقات کردم، پس چطور... ادینم ادمیمن اصاًل... اصاًل  -

 

 : دی کالمم پر انیم

 

 !یمن  شی که االن پ نیمهم ا  ست،ی مهم ن -

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
82 

 

گونه جمله   نیگذرد که ا یدانم در تفکراتش چه م ی. نمدمی به سمت او کشان  کبارهی را  سرم
 کرد:  انیاش را ب

 

 حاال حرف حرف منه!  -

 

 یتر شود! پوزخند پهن کینزد یبه عقب راندم که باعث شد او قدم گری د یبا هراس قدم 
 بود:  یلبانش جار ی رو

 

 ه؟ یچ ی ترست برا -

 

 _و_چهارمستی#پارت_ب

 

آن را به    یکه به سخت یبا فک  رم،ی پوشش اورا بگ ی توانستم جلو یبودم و نم دهی ترس واقعاً 
 حرکت در آورده بودم:

 

 !ی خوا یم  یاز جوِن... من چ -

 

 . حالت تفکر به خود گرفت: ستادی ا شیجا در
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 خوام... یخوام... م ی! مخوامیم  یاوم، از جونت چ -

 

 دواند:  یم  شهیر شتریشد ترس بر دل و جانم ب  یکه از دهان او خارج م ی هر کلمه ا با

 

 پرستار ماهگل یبش -

 

 بودم!  دهی که صبح او را د ی ماهگل! همان دختر بچه ا پرستار

 

 را به تعجب جا به جا کرد:  شی درونم کاماًل فروکش شد و جا ترس 

 

 بشم پرستار بچه!  -

 

 را دور داد و رو برگرداند:   شپشت

 

 خودت!  یِ پرستار بچه  ی خوام بش یاره، م -

 

 اما چرا؟!  -
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را از  یگار یکه س نم یتوانستم بب یکه پشتش را به سمتم دور داده بود اما به راحت نیا با
  گارشیس  ریباز کرد و بعد ز  یآن را کم  ی پنجره قرار گرفت، ال ی خود خارج کرد، جلو بیج

 ...!ردیبگ  شیفندک را روشن کرد تا آت

 

 ! نهیاون بب دیشا  دمی ند  ی! من که ازت محبتیبهش محبت کن خوامیچون م -

 

 او شدم، کاماًل در کنارش قرار گرفتم: کی ناخواسته قدم به قدم نزد 

 

 پرستار بچه ات بشم؟!  دی فقط با  یعنی -

 

بهم گره   یِ له کرد و با ابروها شی ا پ ریرا ز  گارشیس  یِ . ته مانده دیبه سمتم چرخ کبارهی به
 خورده:  

 

  ی که برا نمیب ینم ی ! چون تو رو در حدشتریبراش نه ب یکلفت یِ آره اما فقط در حد   -
 !یکن یمادر ی بچم بخوا

 

 بنا به اسناد و... حرف او کاماًل درست بود!  یکه اصاًل مادر او نبودم! ول من

 

 خبره!  یاالن دوسه روزه از حالم ب  شه؟یم یمادرم چ -
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 شد:   لیبه جلو متما  یکم

 

 خالت شهرستان  یِ خونه   یکنه رفت ی فکر م -

 

 . پس فکر همه جا را کرده بود! دندی باال پر  میابروها 

 

 یکارت رو شروع کن یتونیم -

 

 :دمی پرس یجیگ با

 

 بله؟!  -

 

 کنم!  یآور ادی  دیبا  -

 

 جمله اش را درک کردم...  یبه کار افتاد و معن ذهنم

 

راه باعث شد؛   نیاو در ح ی قرار دادم که صدا  رهیدستگ ی او فاصله گرفتم. دستم را رو از
 توقف کنم:
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 ...! ی ماه آزاد شی ماه، بعد ش شی فقط ش -

 

 تعجب به سمت او برگشتم. به صورتش زل زدم:  با

 

 ! شن؟یو تمام اون اسناد باطل متونم برم،  یماه م شیبعد اتمام ش  یعنی -

 

 اوهم قصد ترک اتاق را داشت:   ییآمد. گو   کینزد

 

 کنم  یحرف رو دوبار تکرار نم یِ  -

 

کوچک شکوفا شد.   ی لبانم، لبخند ی چشمانم عبور کرد! ناخواسته رو ی را گفت و جلو نیا
در حال حاضر مجبورم؛ به  یرخ داده است ول یوسط اشتباه نی دارم که ا نیقیخود 

ماه است نه   شیش  ی جا ماندنم فقط برا نیاو تن بدهم... حداقل خوبه که ا یِ خواسته 
 تمام عمر...! ی برا ای  شتریب

 

 **** 

کمتر   یبرف دیکه از سف یپوست دی و سف زه یم  زهیر یی شدم. دخترک مو طال   رهی به ماهگل خ 
 نبود...! 

 

 _و_پنجم ستی#پارت_ب
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او شدم که   ک ینزد  ینداشت! قدم یپرداخته بود و از اطراف خبر یود به بازخ  یِ گهواره  در،
  یِ گندم زار) موها  ی زد! ناخواسته دستم را بر رو یکوچک اما از ته دل  یِ من خنده  دنیبا د
از  یرنگش که کم یگرفتم، چشمانش آب یآن ها را به باز  ی( او قرار دادم و به آرامییطال 
 کرد...!  یانسان را در خود غوطه ور م  تنداش  ایدر

 

 بعد من پرستارتم...! نیاز ا با یخب عروسک ز -

 

 صورتم کاشتم:  ی با لبخند رو یچاشن یاخم

 

 ! اینکن تمی پس اذ  -

 

همچو خودش را در  ییموطال   ی. عروسکدمی او را بوس یِ ناخواسته خود را خم کردم و گونه  
 یمن و ماه چهره به خوانش م ی مادر برا یرا که در بچگ ییآغوش جا کردم و شعر الال

 گرفت زمزمه کردم: 

 

 

 آروم تو آغوشم نکن هرگز فراموشم   بخواب》 -

 

 و بهار من زی پا ی آروم کنار من، تو ا  بخواب
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 الال تو مثله ماه، بخواب که شب شده کوتاه  الال

 

 گم  یقرار یتو ب یندم، نش الال گل گ الال

 

 رو هم کم کم  رهیچشات م م،یالال گل مر  الال

 

 احساسم  خونهیازت م  اسم، یالال گل   الال

 

 من رفته از خونه  ز یالال گل پونه، عز الال

 

 تو پر دردم  یب نی الال گل زردم، بب الال

 

 آروم تو آغوش من، نکن هرگز فراموشم    بخواب

 

 و بهار من  زیآروم کنار من، تو پا   بخواب

 

 من رفته از خونه   زیال گل پونه، عز  الال
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 《تو پر دردم....  یب نی الال گل زردم، بب الال

 

داد...! از کنار گهواره اش  ی منظمش خبر از به خواب رفتن او را م ی نفس ها ی صدا
شده بود را؛ تا   یآن طراح یِ رو ی بچگانه ا ی رنگش را که شکلک ها یصورت یِ برخاستم، پتو

را به  ینی ری شدم، حس ش رهی. به صورت مظلوِم غرق در خوابش خ دمی باال کش  شیگلو   ریز
 کرد...!  یم نیآدم طلق

دهانم قرار دادم تا؛  ی دستم را روسر دادم.  ی بلند یِ  ازه یشدم، خم رهی که به او خ همچنان
الزم   یزیچ  دی انداختم تا اگر شا  یبار آخر به او نگاه  ی نکند... برا داریام او را ب ازهیخم ی صدا

 کرد...  یم  ری نه! او در خواب ناز س یباشم ول ارشیداشته باشد در اخت

 اتاق عازم رفتن شدم، چراغ را خاموش کردم: یسمت خروج به

 

 ماهگلکم... ری شب بخ -

 

 کردم! یم  تیبه او احساس مالک ؛یجمله را به زبان آوردم ول نیدانم چرا ا  ینم

 

 _و_ششم ستی#پارت_ب

 

 !اورمیسرخود ب  ییقدم برداشتم تا مبادا بال  اط یشده بود! با احت بیغ ی کی تماماً در تار فضا
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را جلو   می لب زمزمه کردم و پا ری ز ی بسم اهلل ا دی د یرا نم ییم جا کردم چشم یم هرچه
 شد... یخال  می پا ری گذاشتم که ز

 ******* 

 ارشیک 

 

قطره آب!   ک یغافل از   یبه سراغم آمد. دستم را سمت پارچ دراز کردم ول یتشنگ  احساس
 را به پا کردم:  می ها ییدمپا

 

 موقع...! یب یتشنگ  نی آخ که از ا -

 

فرو رفته بود. به مقصد آشپزخانه   یکی فضا تماماً در تار شه،یشدم. مانند هم ییرا یپذ وارد
 گوشم را نوازش داد:  یی راهم را کج کردم که صدا

 

 بسم اهلل...  -

 

را فراموش کردم و به طرف صدا   ی داد اما؛ کنجکاو شده بودم! پس تشنگ یآزارم م یتشنگ 
 باالست!  یِ متوجه شدم صدا از طبقه  دادم که شیافزا  میحرکت کردم. به قدم ها

 

 موقع شب! نی ا هیک  یعنی -
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به باال حرکت   رم،یکه از نرده ها کمک بگ نی عادت داشت پس، بدون ا یکی چشمم به تار 
محبا فرو رفتن آن شخص در آغوشم   یو ب یکس ادیفر   یِ صدا  دم،یپله که رس نیکردم. به اول

ام پنهان  نهیشدم که، سرش کاماًل درون س رهیرا احساس کردم...!  متعجب زده به او خ 
  یکرد، حس م یام که برخورد م نهیبا س شیِ هرم نفس ها د،ز یشده بود! نفس نفس م

او  یِ چانه   ری آشناست...! لبم را به دندان گرفتم و با کنکاش، دستم را ز یِ  بهیکردم همان غر 
 رنگ متوجه شدم درست حدس زده ام...! ی طوس یِ آن دو گو دنیقرار دادم. با د

 

 : دیبا شرم سرش را عقب کش 

 

 دم ی پام رو ند یِ بود جلو کی... تاردیببخش... ببخش -

 

 دم: کالمم کر ختهیرا آم تی سر دادم و جد  ی ا سرفه

 

 بعد هواست رو جمع کن!  نی از ا -

 

پلک زد که   یصورتم آورد. چندبار  کی نزد زیتعجب انگ یجلو آمد، صورتش را با حالت یقدم
 مفهوم کارش را درک نکردم! 

 

 شما؟!  -
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باشه! به حالت اول برگشتم.   ی ک  یخواست یرا تنگ کردم و در دل گفتم پس م چشمانم
 را حفظ کردم: تمیجد

 

 وقت شب؟  نیا ی کرد یم کاریجا چ نیبله... ا -

 

 :دی انداخت و پوست لبش را به دندان کش ر یزده سر به ز  شرم

 

که خوابش ببره   یبرد مجبور شدم تا موقع یماهگل، خوابشون نم  یعنیدخترتون...  -
 کنارش بمونم 

 

 شد: جادی درونم ا یخشم ناخداگاه

 

براش    ینخواست ای  ی! نتونستنهیپرستار هم یِ به عنوان  فت ی! وظیبمون  ششیپ دمیبا  -
 ی خودت مواظب و... کن یِ به عنوان پرستار از بچه  د ی پس با یکن یمادر

 

 شد. سپس از همان فاصله، در چشمانم زل زد: جادیا یکور یِ ابروانش گره  نیدر ب 

 

  یتی مجبور  چی ه ؛یشماست ول  لیجا حضور دارم درسته با م نی من اگر ا خوام،یمعذرت م -
که   ستی ن نی بر ا یرو از قبول ندارم اگرم قبول کردم پرستار دخترتون بشم مبن یاجبار ای
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خوام چون مادرم حال  یکه نم نی ا ی ! فقط برار یجبر سرخم کردم خ  ر یز  ای دمی ازتون ترس
 و بدتر بشه...! ره یتحت فشار قرار بگ  نیاز ا شتریب رهندا یو... مناسب یروح

 

! ماهرخ که انقدر سر و زبان نداشت حاال چطور در چشمانم  دندیاز تعجب به باال پر  ابروانم
 کند...! یم انیزل زده و تک تک کلماتش را ب

 

 افکند: نیبعد، نگاهش را به زم  نیچندم 

 

 خوام... یمعذرت م -

 

  اش چشم دوخته یخال ی راه گفت و همانند باد از کنارم عبور کرد! اما من هنوز به جا نیا
 بودم...!

و به   رمیاو بگ یخال ی باعث شد نگاه از جا یدر پِ  یپِ  ی گلو و بعد سرفه ها یحس خشک 
 کنم....  یسمت آشپزخانه حرکت کنم تا رفع تشنگ 

 

 _و_هفت ستی#پارت_ب

 

سرد   یِ   ی تلخم دوختم که هوا یِ قهوه  وانیبه سراغم آمده بود!  نگاهم را به ل یخواب یب
 شد...  دهیکش شیپ ی و افکارم به چند دمی از او نوش ی برد. جرعه ا یبخار آن را به هرطرف م
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که با او شناخت داشتم   ی زمان نی از طرف ماهرخ محال بود! در ا ی طور حاضر جواب آن
 کرد!  یطور سخنران نیا  کبارهیبوده... پس اکنون چطور به  ریو سر به ز عیمط شهیهم

 

 ی افتادم.  جرعه ا م ید ماهه ام ترک شد ذهنم به آن زمان که از طرف او من و دختر چن  
 لب زمزمه کردم: ری و ز  دمیاز قهوه ام را سرکش گرید

 

 رفتار داده!  رییتغ ییهویاالنم  دی گذاشت و رفت شا یالبته همون طور که ناگهان -

 

قرار دادم نگاه آخرم را به آسمان دوختم که،   زی م ی آن را رو  دم،یرا تا آخر سرکش وانمیل
 نداره!  یخوب تیکه فردا هوا وضع نی ا یعنی  نیرفت و ا ی م یکیته رو به تارآسمان رفته رف

 را از آسمان گرفتم. از تراس خارج شدم و به سمت تخت خواب قدم برداشتم... نگاهم

 

 ****** 

 

 خان...! ارشیخان... ک  ارشیک  -

 

. دستم  دمی کش ی بلند یِ  ازهیپتو خارج کردم. خم ری سرم را ز هیبا صدا زدن نامم توسط سم 
  کی تخت نزد  یِ پتو را کنار زدم. خود را به گوشه  یحالیدهانم قرار دادم و با ب ی را رو

 نمودم:
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 !ی خوابمون کرد یب یشده اول صبح یچ -

 

 خان ماهگل...  ارشیک  -

 

  ییکه ناگهان درونم النه کرده بود، بدون آن که دمپا ی . با ترسدمیسرم را باال کشان کبارهی به
 تخت برخاستم:  ی روبه پا کنم از 

 

 ...؟ یماهگل چ -

 

 شده بود: جادیکه در گفتارش ا  یافکند، و با لکنت زبان ریبه ز  سرم

 

 ماهگل... ماهگل... -

 

اش   هیگر  یِ ... صدادمیبزند به سمت اتاق دخترم دو  یگریکه مجال بدهم حرف د نیا بدون 
که مادر و فروتن هم در   دمیبود. نفس زنان خود را به اتاق او رسان  دهیچی در تمام سالن پ

 اتاق حضور داشتند. 

  یم یسر داده بود و رنگش به قرمز  هیاو که مدام گر دنیبا د  دمیخود را کنار گهواره رسان 
شل شد. کنار گهواره اش چمپاته    می زد، حس کردم روح از بدنم به پرواز در آمد. دست و پا

 زدم:
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 گل بابا...ماه  -

 

 ! یوضع دخترت خودت  نیمقصر ا  -

 

 را به سمتم اشاره گرفته بود دوختم:  شیسردم را به مادر که عصا نگاه

 

 ...! ی اشتباه رو تکرار کرد نیبست نبود که االن دوباره ا ی به اون دختره اعتماد کرد کباری  -

 

  یتر م تابی بدتر و ب که حالم را زدی کرد و در گهواره اش دست و پا م یم  هیدخترم مدام گر  
 مادر فروتن شروع به حرف زدن کرد: ی بار جا نیکرد. ا

 

که  ی کرد  دای نه!  آخه برادر من مگه دخترت رو از سر راه پ ی منظور مامان نشد یِ متوجه  -
 ... اهلل و اکبر یِ به اون دختره  شی سپرد

 

داشت!   یماهگل به ماهرخ چه ربط تی . وضعدمی بار نگاهم را به سمت فروتن کشان نیا 
 :دی و غر  د یاش کوب یشانیفروتن محکم با کف دست به پ

 

 نه! ی هنوزم متوجه نشد  -
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 باز اشاره زد:   مهین یِ دستش را به سمت پنجره  

 

بازه درسته...! خب   مه یپنجره ن ینیب ی به اون جا نگاه کن! م قیچشمات رو باز کن و دق -
  ایو اون اسناد  ادی سرش ب  ییبال  یِ نکرده  ی کار رو کرده که ماهگل خدا نیزنکه از قصد ا 

 ماهت تماماً باطل بشن!  شی شرط ش

 

بود که  دهیرا درونم به شعله کش یفروتن کردم. با سخنان خود خشم یِ حواله  ینگاه
دانم و او، همان   یباشد من م نینچ ن یممکن بود همگان را در آن آتش بزنم! اگر واقعاً ا

مرافع خودش کودک خردسال خود را رها کرد ! دستم را مشت   ی که برا یمادر دل سنگ
 را خواستار شدم:  هیبلند سم ی دادم و با صدا رارگهواره ق   یِ ها لهیم ی کرده رو

 

 ...!هی... سمهیسم -

 

 را بلند کردم:  می نگذشت که مجدداً صدا نیچندم به

 

 ...هیسم -

 

 :دی وسط حرفم پر مادر

 

 !یچه خبرته هوار انداخت -
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 _و_هشت ستی#پارت_ب

 

نفس زنان خود را   هیبزنم که سم  ادیغضب آلودم را به مادر دوختم. مجدداً خواستم فر نگاه
 :  دی به اتاق رسان

 

 خان...  ارشیک  دی ببخش -

 

 کنار گهواره برخاستم انگشت اشاره ام را به طرف او گرفتم:   از

 

جا، مبادا... مبادا مثله االن طول   نی ا یاریو اون دختر ماهرخ رو با خودت م یری زود م  -
 بکشه مفهوم شد؟ 

 

 تکان داد و از اتاق خارج شد.  دیتاک یِ تند سرش را به نشانه  تند

 

 ******* 

 ماهرخ 

 

 . دمیصورتم کش ی بود را برداشتم و رو زانیآو خیکه در م یکوچک یِ حوله  
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 خانم...! -

 

که رنگ از رخسار  هی. که متعجب زده با سمدمیکشان نیحوله را پا یکس  یِ صدا دنیشن با
 شدم:   کیبه سمت او نزد یتخت پرتاب کردم و قدم ی بود،  روبروشدم. حوله را رو دهی او پر

 

 شده... حالت خوبه؟!   یزیچ -

 

 خانم... من خوبم...  -

 

 .دمیکش یآسودگ  ی از رو ینفس 

 

 اما ماهگل... -

 

 ؟ ی اما ماهگل چ -

 

 :  دمیساعد دستم قرار داد و به سمت خود کشان یِ آمد، دستش را رو کم ینزد

 

 خان کارتون دارن ارشیخانم ک  -
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حرف زدن به من دهد، دوان دوان مرا به سمت اتاق ماهگل   ی برا ی که مجال نیا بدون 
به دنبالم   یطور با آشفتگ نی ا هیچه اول صبح سم یعنی باال انداختم.   یی کرد! ابرو تی هدا

!  کندیم  تمیخان کارم دارد به سمت اتاق ماهگل هدا  ارشیکه گفت ک  نیآمد و حاال بعد ا 
...! همچنان که ساعد  دیرس ی گوش مچند نفر از اتاق به  حثبچه و جر و ب هیگر یِ صدا

 : میقرار داشت وارد اتاق شد  هی دستم در دسِت سم

 

 آقا... -

 

. مچ دستم را از دیخان به سمت ما چرخ ارشیمادر و خواهرِ ک  یِ سر ها از جمله   تمام
 خان دوختم:  ارشیبه جلو راندم و نگاهم را به ک  یآزاد کردم. قدم هیدست سم

 

 افتاده؟  یاتفاق -

 

 پرو...! یِ افتاده! دختره  یاتفاق -

 

مرا مخاطب قرار داده بود   نیچن نی خان که عصا به دست ا ارشیتعجب به مادر ک  با
 انداختم!   ینگاه

 

 !  دم؟ی پرس ییجا  یمن سئوال ب مگر
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دختر بچه تمام فضا   یِ ماهگل کج کردم. صدا یِ توجه به آنان؛ راهم را به سمت گهواره  یب
  ریدستم اس ی کنار خواستم کنار گهواره اش چمپاته بزنم که بازو یده بود. با نگرانرا پر کر
دارد! اما   یلیکارش چه دل نیا  یعنیخان شد! نگاهم را به او سوق دادم که  ارشیدست ک 

 :  نی نگاهم نشد بنابر یِ انگار متوجه 

 

  نید دنبالم بعد ا با هول و وال اوم   هیجا چه خبره؟!  اول از همه سم نی ا نی بهم بگ شهیم -
 ماهگل بشم...!  کی نزد د یزار یجا نم نیکه حاال اومدم ا 

فشار   کبارهیخان قرار دادم تا دستش را کنار بزنم اما به   ارشیدست ک  یِ آزادم را رو دست
 :  دی لب غر ریبه دستم وارد کرد و ز  یشتریب

 

 ارمینشه وگرنه؛ دمار از روگازت درم ش یزی دعا کن... دعا کن ماهگل چ -

 

  ینم انیرا ب شان یشدم! چرا واضح حرف ها  یآنان نم  یِ از حرف ها  چکدامیه یِ  متوجه
 کنند!

 : دمیاز دست او خارج کردم و همانند خودش غر  یرا به طور ناگهان می بازو

 

 !  دیزن ی! چرا رک و پوست کنده حرفتون رو نم؟یچ   یعنیحرفا  نی ا -
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 ی ا یکه روز اول با او مالقات داشتم، دهن کج یخان همان دختره بداخالق ارشیک  خواهر
 حواله ام کرد: 

 

 ! ی نکرد یکار چی و ه یگناه یکه مثاًل ب یزنیحاال خودت رو به اون راه م  تهیعفر  یِ دختره  -

 

که، ناخواسته کنار گهواره اش   ی به قدر افتی  شیافزا شتریو ب شتر یماهگل ب یِ  هیگر ی صدا
 بند آمد:   ی لحظه ا ی که نفسم برا دمیصورت آن کشان ی چمپاته زدم. دستم را رو

 

 بچه... بچه تب داره!  -

 

 !  یو مقصر حال االن ماهگل فقط خودت  میدون یرو م نی خودمون هم ا -

 

؛ تماماً تهمت،  خانه گذاشته بودم نی که قدم به ا یرا نداشتم از روز  اتیچرند  نیا  یِ  حوصله
 دادم:   ش یرا افزا می ... خسته شدم بود دگر! از کنار گهواره برخاستم. تن صدا رنگین بیفر 

 

 ! بسه...! گهیبسه د  -

 

 اشاره ام را به سمت تک تکشان نشانه گرفتم و ادامه دادم:  انگشت
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 ! د یکن یشماها بدتر م  یول کنمی مراعات م گم ی نم یچیه یه -

 

 داد:  یزبانم الل جان م  ییدوختم که در گهواره گو یرا ماهگلک نگاهم

 

 ! رهیکه داره از دست م دیبه فکر اون دختر بچه باش د،یکه به من تهمت بزن ن یا ی جا -

 

 _و_نهم ستی#پارت_ب

 

 دختر...!  یه -

 

 خان است. ارشیمتوجه شدم که مادر ک  اندازمیبه صاحب صدا ب یآن که نگاه بدون 

 

 !یکنی هم م یزبون دراز ی بال رو سرم نوه ام آورد نی ا -

 

 :دمی کالمش پر نیب ما

 

 ...! دیبه فکر ماهگل باش هودهیب  ی جر و بحث ها نی ا ی لطفاً لطفاً، جا -
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خان   ارشیدست ک  ری لحظه استفاده کردم و از ز نیسکوت حکم فرما شد! از ا ی لحظه ا ی برا
صورت، دست، پا    یِ و کنار گهواره ماهگل نشستم. دستم را رو ختمیلحظه غافل گر کیدر 

 خوار اشک در چشمانم حلقه بست:   ریآن نوزاِد ش ت یاز وضع دم،یو.... نوازش گونه کش 

 

 ! نی پا می اری تبش رو ب دیبا  -

 

 االناست که دکتر برسه!  یکن ی الزم نکرده تو کار -

 

 نشست:  می درون صدا یخشم ناخواسته، 

 

 ...!شهیبدتر م نم یحالش از ا میکتر بموناگه منتظر د  -

 

 آقا...! -

 

 :  دی چرخ هیسر ها به طرف سم تمام

 

 رسن یم گهیحداقل دوساعت د کهیزنگ زدن گفتن تراف  ی آقا، جناب منتظر -

 

 فروتن را مخاطب قرار دادم:   رمی بگ هیآن که نگاهم را از سم بدون 
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 ! ادیب تس یها قرار ن ی زود نیبفرما... جناب دکتر هم به ا  -

 

 بود:   هیکه نگاهم سمت سم همچنان

 

 ار ی لگن آب خنک با پارچه برام ب یِ برو  -

 

 م یمونیالزم نکرده منتظر دکتر م -

 

 یاز حس هم نبودم! من آدم ینداشتم اما خال یبار به سمت صدا برگشتم، خشم نیا
نجات ماهگل مجبور بودم! تمام توانم را  ی تمنا کنم اما برا یزیچ ی نبودم که بخواهم برا 

همچو زمزمه   یآرام  ییخان انداختم، و با صدا ارشیبه ک  ی جمع کردم. نگاه خواهمشندانه ا
 : داشتمکردن او  یدر راض یکه سع

 

 نجات جون خوِد ماهگل... ی لطفاً، برا -

 

متوجه   شد یراحت م شیرا از لغزش مردمک ها ن ی دهد و ا یاجازه را م ن یبودم ا مطمئن
 شد! 

 

 رو براش فراهم کن گهیکه م یبرو هرچ -
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 چشم آقا!   -

 

 موارد گفته شده ترک نمود!  یفراهم ساز ل یاتاق را به دل ی را گفت و تند ن یا هیسم

 

که  یِ نیمسبب حال االِن دخترت هم یدون یکه م  نیتو پسر! با ا  ی شد  وونهیمگه د  -
 ! ی باز بهش اعتماد کرد ستادهیروبروت ا 

 

  یآن م  ی دخترش نشسته بود. همچنان که دست بر سر و رو یِ خان کنار گهواره  ارشیک 
 : اندازدی به مادرش ب یبدون آن که نگاه دیکش

 

 ! ی ا گهید  زیدر حال حاضر، خوب شدن حال دخترم برام مهمه نه چ -

 

 به حرفمون گوش داده که االن بخواد بده...! یِ مامان، ک  می بر ایب -

 

مادرش در آمده بود، تا   کمک او باشد و   یِ شانه  ریکردم که ز یوتنفر یِ حواله  ینگاه
 دوشادوش هم از اتاق خارج شدن.

 

 آنان راحت شدم.    یِ  هیو کنا شی از دست ن نیچندم ی سر دادم، حداقل برا ی آسوده ا نفس
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 رو  ازیمورد ن ل یخانم آوردم وسا -

 

  نیا لیکه، دل یتخت بزرگ  ی گهواره خم شدم. ماهگل را از داخل گهواره بلند کردم و رو یِ رو
 دانستم خواباندم:   یجا بودنش، در اتاق بچه را نم

 

 ...میاریجا و کمک کن لباساش رو در ب نی ا اریخب، لوازم رو ب یلیخ -

 

 !یاریدر ب یچ ی لباس هاش رو برا  -

 

 پا بند نبود:  یِ رو یکه از نگران دمیکشان یرا به سمت پدر نگاهم

 

 !یش یلطفاً دخالت نکن، خودت متوجه م -

 

 دراز کردم:  هی. دستم را به طرف سممیاو را از تن خارج کرد ی لباس ها هیکمک سم با

 

 کن بهم بده!   سی پارچه رو خ -

 

 !  شهیکه بدتر م ی طور نینه نه...، ا -
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را   تیببرم. سپس جد  شیاز پ  یتوانستم کار یست ادامه بدهد، نم خوا  یطور م نیا اگر
 کالمم کردم: یِ  ختهیآم

 

 ! دیکن یدگ یپس خودتون به حال دخترتون رس د،یمداخله کن یاگه قراره ه -

 

که موفق هم شدم! آهسته از اتاق   رمیام را بگ ی لحن جد  یِ  جهیصبر کردم تا نت  نیچندم
 شد. یبر لبانم جار ی . لبخند کوتاه اما خشنودستادیخارج شد و پشت در ا

 

 _ام ی#پارت_س

 

 پارچه رو بده... -

 

 پارچه را درون آب آغشته کرد و به من سپرد. هیسم

 

 خانم  دی بفرما -

 

بدن او   ی پارچه را رو  یلب زمزمه کردم، به آرام ریکه ز ی را از او گرفتم و با بسم اهلل ا پارچه
دانم پارچه خنک   یم دم،یاما عقب نکش دمی شد!  ترس  شتریب ادشیفر   یِ قرار دادم که صدا

 آوردن تبش مجبور بودم...! نی پا ی برا یاست ول
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که  ییاش کم و کمتر شد تا جا  هیگر  یِ کار را تکرار کردم که رفته رفته، صدا نیا  یبار چند
 کاماًل بند آمد.  

 

 ! نیخانم انگار تبش اومده پا -

 

او قرار دادم که  یشانیپ یِ داده باشد. پشت دستم را با لطافت بر رو جهیبودم که نت دواریام
  می لب ها یِ رو ی خشنود ی کاسته شده بود. لبخند یبدنش اندک  یخدا را شکر از داغ

 :  دمیرا  در آغوش کشان هیمحبا سم ینشست. از کنار تخت برخاستم و ب

 

 اومده... نی اره اره... تبش پا -

 

 خا... خانم...  -

 

 به سرفه افتاد:  هیکه سم دمیخود را کنار کش کبارهی به

 

 .  ادی... نفسم بند بادی خانم... کم بود... از فشار دادن ز -

 

لبانم جا خشک   ی که همچنان؛ رو ی و با لبخند دمیوبام ک  یشانیدستم را محکم به پ کف
 کرده بود:  
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 کنم.   یم کاریمتوجه نشدم دارم چ ادیز یخوام از خوشحال یاو... معذرت م -

 

 زد:  ی لبخند می به رو  همچنان

 

 ندا.... ی رادی ا -

 

 سر زده وارد اتاق شد!   یپوش یبود که؛ پسر قد بلند و رسم دهیاش به اتمام نرس جمله

 

شود؟! خواستم غرشم   یبدون اجازه و سر زده وارد اتاق م ن یچن نیکردم، مگر آدم ا یاخم
 زودتر از من به حرف آمد:   هیرا بر سرش آوار کنم که سم

 

 ... دنیتخت خواب یِ آقا... ماهگل جان رو دی بفرما -

 

گرفت و به سمت    لیاو را تحو هیبود که سم یاز تعجب باال انداختم. مگر او ک  یی ابرو
 کرد! تشی ماهگل هدا

 

اش   یفرو رفت! از ساک دست یآن نشست که تخت کم   ی سمت تخت قدم برداشت. رو به
  نیبغل او قرار داد! چندم ر یرا خارج کرد و ز یآن نشده بودم؛ تب سنج یِ که تاحاال متوجه 

 لبانش نشست:   ی رو ی گذشته لبخند
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 ...نیخداروشکر تبش اومده پا -

 

 شده؟ کمتر شده؟    شتری حالش چطوره؟ تبش ب ن یامیبن -

 

 حضور مجدد او نشده بودم!  یِ دوختم که متوجه  یخان ارشیتعجب نگاهم را به ک  با

 

تخت   ی اش را بست و از رو  ی دارد؛ ساک دست فی که حال متوجه شده ام، دکتر تشر  ی مرد
خان شد.   ش اریک  کی کردند؛ نزد یم یی لبانش خودنما ی که رو ی برخاست. با همان لبخند

 او نشاند و فشرد:  یِ شانه  یِ دستش را رو

 

 .  دهی و االن آروم گرفته خواب  نینگران نباش! حالش کاماًل خوبه، تبش اومده پا  -

 

از   یماهگل آرام گرفته است؛ نفس د یکه د نی نگرانش را به دخترش دوخت، بعد ا نگاهش
 : دیکش یآسودگ  ی رو

 

 !  ومدیداشت جونم در م -

 

 او نشاند:  یِ شانه  یِ دستش را رو  متقابالً 
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 واقعاً ازت ممنونم!  -

 

 یتشکر کن  دیآورده با  نیکه تب دخترت رو پا  یاز من نه از اون -

 

 کم ی _و_ی#پارت_س

 

 ! اوردیخود ن  یِ که، نگاهش به تعجب نشست! اما به رو دمیوضوح د به

 

 به هرحال ممنونم...!  -

 

 برم با اجازه!  گهیمن د  شه،یخواهش م -

 

 سر داد و دستش را به طرف او دراز کرد:    یکوتاه یِ  خنده

 

 منم دست خودته...  یِ ! اجازه هیحرفا چ نی ا -

 

 

 ******* 
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به تن کردِن ماهگل آماده کرده بودم را کنار  ی که برا یرنگ دیو سف زیتم  یِ لباس ها یآرام به
پتو را کنار زدم و بدون آن که چشم باز کند؛ لباس ها را تن او کردم   یخود قرار دادم. به آرام

 تا مبادا باز سرمابخورد! 

 

چون    نمی. اما رو برنگرداندم تا آن شخص را ببدم یفندک زدن، دست از کار کش  یِ صدا با
 !  ستیخان ن ارشیزء ک ج یدانستم کس یم دهیند

 

 ممنون... -

 

تا متوجه   دمیآن را بلع یلبم شکوفا شد اما فور  یِ رو ی ! او هم از جانب او! لبخندتشکر
 : دمی سر دادم و به سمت او چرخ یکوتاه یِ نشود. سرفه 

 

 بله!  -

 

 کنم یحرف رو دوبار تکرار نم یِ 

 

 شد!  یبه رقص در آمده بود؛ تماماً خال  یپکر شدم! احساس کردم باد درونم که از خوش 

هم متوجه شده   دمی ام البته شا دهی دانست سخن او شن یم  دینبا اوردم،یخود ن ی به رو اما
 است...!
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 ده یخواب یماهگل به تازگ  -

 

 به فندکش زدم و ادامه دادم:  ی چشم نشانه ا با

 

 ...دینکن جادیلطفاً سر و صدا ا 

 

لِه کرد و به سمت تخت قدم   ش یپاها  ری ز شهیرا مانند هم گارشیس یِ توجه، ته مانده   یب
 برداشت! 

به خود دهد. با   یفرو رفت و باعث شد ماهگل تکان یتخت نشست، که تخت کم ی رو
 که دستش را به عنوان سکوت باال آورد!  م یبگو  یز یخواستم چ ینگران

 

از آنان دور شدم اما؛   ی نگفتم و قدم ی. اجباراً سخنوستی به هم پ  میابروها نیدر ب یاخم 
رنگ دخترش به حرکت   ییزلفان طال  ی شد که؛ دستش را نوازش بار رو  ینگاهم  محو پدر

ته به سمت گوشش  در آورده بود و فارغ از هرچه که در اطراف وجود داشت! سرش را آهس 
 کرد و زمزمه کرد: لیمتما 

 

 چقدر دلواپست شدم! یدون ی... مییبابا  -
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از آنان را به   ی رنگ دخترش پنهان کرد. تره ا ییطال  عِ یبار، سرش را کاماًل در موجِ وس نیا
 ! دی کرد و به مشام کش کی اش نزد ینیب

 

 کردم...شد! فکر کردم... فکر  یلحظه ته دلم خال  کی  یِ برا  ،یدون یم -

 

 ماهگل وارد کرد:   یِ به موها  یاندک  فشار

 

 یوگرنه؛ م یخداروشکر االن خوب یمثلِه مادرت، عطر تن تو روهم از دست دادم...! ول -
 با مرده بودنم نداشت...!  یفرق  چیمتحرک زنده بودنم ه یِ شدم مرده 

 

 ...! دیسرا   یاحساسم پنجه م واری اندوه صحن نگاهم را قاب گرفت و بغض بر در و د 

 !د یعشق خود را رها کن نیچن نی تواند ظالم باشد که ا یآدم چقدر م  کی  کی مگر   

کردم تا   کی چشمانم تاب خورد! ناخواسته دستم را به صورتم نزد ی در گود  یقطره اشک 
 بود را پاک کنم کردم!  شده  جادیمژگانم ا  نیرا که ب یرطوبت

انگشتم به   ی بلور رو یِ همچو دانه  ؛یکه قطره اشک دمی چشمانم کش یِ انگشتم را رو سر
  ینیو نابود شد. ب دی انگشتم لغز ی نگذشت که آن بلور کوچک از رو نیم  کی نشست!  یآرام

از   شیپ ی دوختم که؛ چند یخان  ارشی. نگاهم را از سر انگشتم گرفتم و ک دمیام را باال کش
بدون آب در حال جان سپردن بود! اما   یعشقش مانند ماه ادگاریدخترش و تنها  ینگران

  نیکرده است که ا افتیاست و او جا دوباره در دهی او تن ی انگار اکنون آب به شش ها
 در کنار فرزندش به خواب رفته است...! نیچن
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 _و_دوم ی#پارت_س

 

بودم! هر دو خود را در کنار هم   دهیسر آن دو  خود را رسان یِ باال یدانم چگونه ول  ینم
انداختم   یهوا بود.   چشم چراندم و به اطراف نگاه ی مچاله کرده بودند که نشان از سرد

تا خورده بودند   یاتاق که به صورت منظم یِ را که در گوشه  یرنگ دیسف یِ که؛ چند ملفحه 
  یخوش یِ ملحفه را برداشتم که بو  نیم، اولبرداشت ی به سمت آنان قدم ی . با خوشنددمید

 ...! دمیآن را به مشام کش یِ نمودم و بو  کیام، نزد ینی! ناخواسته او را به بدی چیدر فضا پ

 

 ! ییخوش و اما آشنا  یِ چه بو -

 

در آغوش هم   نکیکه ا یپدر و دختر ی رنگ را رو دی سف یِ را کنار گذاشتم. ملحفه  دنی بو
 به خواب رفته بودند پهن کردم. یبه آرام

آرامش   ن یچن نیبه قدم از آنان دور شدم و اتاق خارج شدم تا مبادا مزاحم خواب ا  قدم
 شوم...! یزیانگ

 

 بودم:  ستادهیکه پشت در ا همچنان

 

 کنم...؟   کاری خب حاال چ -

 

 زد:  ی در ذهنم جرقه ا یفکر 
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 سوپ درست کنم. شهیم داریکه ب یگل تا موقع ماه ی اوممم، خب بهتره برا -

 

دانم   یشد و نم یخال می پا  ریافتادم... ز شبی د ادِ یپله گذاشتم؛ که  نیاول ی را رو میپا
خان آن جا حضور داشت و در آغوش او فرو   ارشیکرد که ک  ی اریچگونه شانس همراهم 

 رفتم!  

 کنم. دا یپ ییتکان دادم تا از افکارم رها ن یرا به طرف سرم

 

 ******* 

 سالم  -

 

و با    دیصدا، دست از کار کش دنیکه در آشپزخانه مشغول پخت و پز بود با شن هیسم
 شد:   رهیبودم خ ستادهیتعجب به من که در درگاه آشپزخانه ا

 

 ... سالم!دیببخش یعنیخانم شما!   -

 

و   دمیمن تعجب کرد! خنده را بلع دن یدختر چرا با د  نیزدم. ا یکوتاه اما از ته دل یِ  خنده
 خود را جمع و جور کردم: 

 

 جا؟  نیا امیتونم ب  یمگه من نم ؟ ی چرا تعجب کرد -
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 ...رینخ -

 

خدا بار   ی و در دل با خود گفتم، ا دمیکش یقیاز پشت سر جوابم را داد!  نفس عم یی صدا
 دوباره فروتن! 

 

  یحوصلگ  یام نشاندم و با ب قه یشق یِ . دستم را گوشه دمیپا به سمت او چرخ یِ پاشنه  با
 گفتم:  

 

 جا؟! ن یا امی تونم ب یچرا نم  یبگ شهیم -

 

 نه خانم خونه ی چون فقط پرستار بچه ا -

 

 به هم داشتند!  یدو مطلب چه ربط نی آوردم. ا  نیام پا قهیرا از کنار شق دستم

 

  یماست مال ی رو که سر برادرزاده ام آورد ییبال   یهوا برت نداره! فکر نکن چون تونست -
کرد اخطارگونه ادامه  ینوچ نوچ ارش،یدل ک  زی دوباره عز شهیم یو  روش سرپوش بزار یکن

 داد: 

 

 که بهت داشته تمومه... ی اعتماد یِ انقضاء  خی تار  گهید -
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 :  اشاره اش را به سمتم نشانه گرفت انگشت

 

از  یک یجزء   نی چون با وجود من؛ ا یدلش کن زی نکن دوباره خودت رو عز یپس سع -
 ! تهیمحاالت زندگ 

 

خم   نی انگشت اشاره اش قرار دادم و او را به سمت پا  ی سمتش رفتم. دستم را رو به
 : دمیدرهم کش ییکردم. ابرو

 

ه خواست تو، هر جور  که ب ستمی جا ن نی! به خواست تو ا شهی من به تو مربوط نم یِ کار ها -
 برات برقصم  یکه گفت

 

 و صاف در چشمانش زل زدم:   دمیرا کنار کش انگشتم

 

 ؟ یاوک  شه،یمن به تو مربوط نم ی کدوم از کار ها چی پس ه -

 

که انگار هر لحظه   یصاف به هدف خورد. با خشم  رمیکردم که ت انیآخر را چنان ب یِ  جمله
 و آشپزخانه را ترک کرد...! دی کوب نی را به زم شیانگار امکان انفجار داشت پا 

 فرستادم:    رونیخروج او از آشپزخانه نفس را پر صدا ب  با
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 باالخره رفت!  ش یآخ -

 

  یم زیدهانش قرار داده بود و ر ی که کنار اجاق گاز؛ دستش را رو دمیچرخ  هیسمت سم به
 شده باال انداختم. یکه چ نیا یِ به نشانه  ییحالت او ابرو  ندی ! با ددیخند

 

دهانش کنار برد اما   ی در نگه داشتن خنده اش داشت، دستش را از رو یکه سع همچنان
 شد:    یم انیآن نما   یِ هنوز آثار خنده رو

 

 ! دی باهاش صحبت کرد یطور نیکه ا دی نفر بعد آقا هست نی خانم فکر کنم اول -

 

 چه بود...! دنشیخند  زی آن طور ر لیطور! حاال متوجه شدم دل  نیکه ا آها

 

 _و_سوم ی#پارت_س

 

 تو آشپزخونه؟   نیکه اومد  دیالزم داشت  یزیخانم، به چ  یراست -

 

 ببرم! ادیجا آمدنمم از   نیا لیدل یفروتن! که باعث شد حت   نیآخ دست ا  

 

 بهبود هرچه زودتر ماهگل سوپ درست کنم  ی خواستم برا یاره، م -
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 کردم!   یمن درست م د،یگفت یخب به من م -

 

 تکان دادم:  ن یرا به طرف سرم

 

 براش درست کنم البته با کمک شما...  خوامینه نه، خودم م -

 

 لب زد:  زیتعجب انگ  یبا حالت هیسم

 

 ! دیستی خانم، خودتون مگه بلد ن ی چ یعنی -

 

که؛ آن اتفاق ناگوار بر سرمان آوار شد، باز هم   نی گفتم  با ا  یگفتم؟ م ی م یبه او چ حاال
 نزده ام!   دی سف اهیسخت شود!  و تا اکنون دست به س می برا ی مادر نگذاشت زندگ 

 

 انداختم:   ری خارج کردم. سر به ز نهیاز درون س ی گذشته؛ نفس ادی به

 

 نه!   -

 

 . دمید یکلمه کوتاه اما قاطع را بسنده م کی  نیهم
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 ! دیکرد یسوپ درست م ی ا گهی خانم...؛ شما که بهتر از هرکس د یول -

 

 کنم!   یسوپ درست م  یبهتر از هرکس من

 

 زدم:  ی ناخداگاه تک خند 

 

 ! ی حتماً دچار اشتباه شد -

 

 ...یول -

 

رو   ش یکه از بحث پ ن یا ی راخواهد، مرا مادر ماهگل خطاب کند!  ب یم  هیهم مثله بق حتماً 
 کنم:   یآمده جلودار

 

 ...؟یکن یخب حاال بهم کمک م -

 

 

 ***** 
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باشد و    یکس دی انداختم تا شا یبودم. به اطراف نگاه ستاده ی به دست پشت در ا ینیس
را محکم فشردم و   ینینفر...! س ک یبزنم تا در باز کردن در؛ کمکم کند اما غافل از   شی صدا

 تکان کوچولو خورده باشد...!  کیبا نوک پا به در ضربه زدم اما کجاست که 

 

 بزنم  ی محکم تر یِ ضربه  دیبا  -

 

بزنم که در باز شد   یخواستم لگد محکم تر دمیقدم به عقب برداشتم، به سمت در دو چند
پف کرده و   یشمانشد! هراسان به او که با چ انیخان در چهارچوپ در نما  ارشیو قامت ک 

 انداختم!  یبود؛ نگاه افتهیخواب آلود در، درگاه در حضور 

 

 !ی کرد یم  کاریچ یجا چه خبره؟ داشت نی ا  -

 

 افکندم. ریو سر به ز  دمیپوست لبم را به دندان کش ؛یبا شرمسار 

 

 بار هزارم... پس جواب سئوالم رو بده  ی کنم برا یحرف رو دوبار نم یِ  -

 

 خارج کردم:  می نگ دندان ها لبم را از چ پوست

 

نبود برام در رو باز   یبود و کس ینیماهگل سوپ درست کرده بودم؛ چون تو دستم س یِ برا -
 در رو باز کنم...! یطور ن یکنه، فکر کردم ا
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 درگاه در کنار رفت و به داخل اشاره زد:   از

 

داخل! دوم  ادیبخواد بدون اجازه ب یکه کس نیرفته متنفرم از ا  ادتی که، انگار  نیاول ا  -
 تا برات در رو باز کنم...! یو در بزن نی زم یرو بذار ینیس ی تونست یکه، م نیا

 

 یکه م ن یکه و دوم ا  نیمن اول ا یِ دانستم! که برا یآخه من از اخالق و رفتارش چه م 
 کند...! 

 

 داخل! ی ای ب یتون یکه نم هیمشکل چ گهیحاال د   -

 

 کرد:  دایپوستم راه پ ری شرم به ز مجدداً 

 

 خوام... یمعذرت م -

 

به دست جلو   ینیتخت خواب نبود!  س ی را گفتم و وارد اتاق شدم. اما ماهگل بر رو نیا
 چرخاندم اما نبود!  نی رفتم. سرم را به طرف

 کوتاه او گوشم را نوازش داد! یِ خنده   یِ تخت قرار دادم که صدا ی را رو ینیس
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 _و_چهارم ی#پارت_س

 

ام  نهیس یِ ! دستم را رودمیبا خود د یجلوتر رفتم، که او را در گهواره اش در حال باز یقدم
 کردم...!  رون یب یآسودگ  ی از رو یقرار دادم و نفس

 

 گهواره اش چمپاته زدم:  کنار

 

 تو دهنم!  ادیاز ترس قلبم کم بود ب یدونست  یم یخانم -

 

 اش فرو بردم و او را شوراندم: ییامواج گندم زار طال  نی را ب دستم

 

 ! طونیش یکن یم   یو باز ی خند یطور م نی حالت خوب شده که ا یانگار -

 

او...  دن یاو شدم! خند  دنی مات خند ی زد که؛ لحظه ا یبیکوتاه و اما دل فر یِ خنده  مجدداً 
 ماه چهره انداخت!  دنی خند ادیمرا 

 با چپ و راست تکان دادم:   سرم

 

 به اون!  شیکرد  هیبه ماه چهره داشت که تشب یبچه چه ربط  نیا دن ی خند -
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را به  یرنگ ی. گلو بنِد کوچک و صورتدمیرا از گهواره خارج کردم و به آغوش کشان او
 پرداخت!  ینکرد برعکس خوشحال شد و با آن به باز یمخالفت چیکه ه ختمیگردنش آو

وارد دهانش  یبود، بعد چند بار فوت کردِن آن؛ به آرام جات یسوپ سبز ی را که حاو قاشق
 کردم.

 

 **** 

  نی شدم! چقدر ا رهیدر گهواره اش چشم به خواب سپرده بود خ ،یکه به آرام یماهگل به
 بر سر زلفان او کاشتم:   ی و بوسه ا  بود! ناخواسته خم شدم یو خواستن  نیری دختر ش

 

 انگار کم کم بهت عادت کردم...!  -

 

 برخورد کرد!  یزیبا چ میبه جلو راندم تا از اتاق خارج شوم که پا یقدم

به خاک  نیزم یِ که رو یقرمز رنگ و کوچک  یِ را خم کردم که چشمم به دفترچه   خود
 نشسته بود برخورد کرد!

صفحه   نیاو را گشودم. اول نی . مابدمیآن را تکان یِ را برداشتم و با دست، خاک ها او
 با نثر روان نوشته شد بود:  ؛یشعر

 

 ... یدرمان کن ی مشکل ؛یعنی عشق

 

 ... یدرمان کن ؛ی از درمانده ا ی درد
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 همه غوغا و شر...  نیا انیم در

 

 کاهِش رنج بشر... ؛یعنی عشق

 

 خار باش... یِ گل به جا ؛یعنی عشق

 

 باش... واریهمه د نیا یِ به جا پل

 

کوچک   یِ دفترچه  ن یخاطرات ا  ای مطالب  انیکرد که تا پا یرا کنجکاو م! آدم ییبا یمتن ز  چه
 را دنبال کند!

 

شروع   ی پا انداختم و با کنجکاو ی تخت نشستم، پا رو ی اولم بازگشتم. رو یِ به جا مجدداً 
 کردم به خواندن دفترچه:  

 

 نام خدا... به

 

کنم! حس  یکار یو از آنان مخف  میاول مجبور شدم به خانواده ام دروغ بگو  یِ برا امروز
جزء  ی شد کرد؟ چاره ا  یعذاب وجدان مانند خوره به تن و جانم نشسته بود اما چه م

 دروغ گفتن به آن ها نداشتم...
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ساخته بود    یآشنا  که نامم را بر زبان جار ییدر افکار خود غوطه ور بودم که؛ با صدا  یقیدقا
 سر بلند کردم:  

 

 هواست کجاست دختر؟   -

 

 را محکم بهم زدم:  مژگانم

 

 ... ی سالم، خوش اومد  -

 

 نشست.  ییروبرو یصندل یِ شانه اش ُسر داد و رو  یِ را از رو فشیک  

 

 _و_پنجم ی#پارت_س

 

 !یچته دختر؟ چرا انقدر دمغ -

 

 شکند! یبار قرض کمرمان دارد م ری که ز نیگفتم! ا  یم دی با یچ

 

 : دمیرا جلوتر کش  یدادم. صندل یکمرم قوس به
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که بخوام برام   یتونم هرمقدار یبرخوردم م یاگه به مشکل پول یبار بهم گفت کی   ادتهی -
 ...؟یجور کن

 

 داد.  یرا به عالمت اکتفا تکان سرش

 

 خب... االن پول الزمم  -

 

 نشاند:   شیلب ها ی که کمتر از پوزخند نبود، رو ی ا خنده

 

از من   دی هاتون رو هم از دست بد ییتمام دارا یاگه روز یحت یگفت یعه...! تو که م -
 !؟یکنی پس حاال چطور درخواست کمک م ،یکن یطلب کمک نم

 

  یصندل  یِ از رو یشیبرداشتم و در دست گرفتم. با خشِم نما  یکنار یصندل  ی را از رو فمیک 
 برخاستم:  

 

 کنم  یبگو نم یکن یکمک نم -

 

 برخاست:   یصندل یِ تقلب از کاِر من از رو ،ی تند به
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 نه...! ایکنم  یبرات کار  تونمیم نمی بب  نیحاال! بش یشیم  یعصب ی چ ی برا -

 

همان آن طور   ی دارد برا ی دانستم چه برخورد یلبم نشست. م یِ رو یکوتاه پوزخند
 نشستم. تی اولش قرار دادم و با جد یِ را در جا فیبه اجرا گذاشتم... ک  یشینما

 

 ؟ ی خوای خب حاال چقدر م -

 

 شدم:  رهیرا در هم قالب کردم صاف در چشمانش خ دستانم

 

 !اردیلی سه م -

 

 برخاست:  یصندل یِ از رو کبارهی به

 

 !اردیلی سه م ؟ی چ -

 

 گفتم:  یحالت رییتغ  چیه بدون 

 

 اره... -
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او   یِ که بر رو گرانینگاه د یِ انداخت که متوجه  یبعد به خود آمد. به اطراف نگاه نیم  کی
 نشست.  یصندل یِ ثابت مانده بود؛ شد. با شرم نگاهش را از اطراف گرفت و رو

 

 ! ادیحاال چرا انقدر مبلغِ ز -

 

 : دم یدرهم کش یی ابرو

 

 نه؟  ای  یکنیکمک م -

 

 .دی کن یدخالت دیانقدر قاطع و محکم بود که متوجه شد نبا  لحنم

 

 اره، فقط.... -

 

 

 ****** 

 یبزرگ  یِ رفتن به داخل را نداشتم، به تابلو  ی بودم. نا ستادهی ساختمان ا  ی درب ورود یِ جلو
  ی ساختمان نصب شده بود چشم دوختم و فارغ از همه جا... حرفا ی درب ورود یِ که رو

 : دیچیپ یمدام در سرم م لوفرین
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 ! یازت خودت بگذر د ی در عوض پول با  -

 

 رد بشن! گرانیداخل حداقل برو کنار د یبر ی خوا یخانم نم -

 

م و پسرِ  نوشته بودند گرفت  بایز ی آن با قلم یِ رو《یسلطان》که نامِ  یبزرگ  یِ را از تابلو نگاهم
 دوختم.  می پشت سر

 

 _و_ششم ی#پارت_س

 

 یخورده که ترس را به دلم آدم م وستی فربه و درشت اندام با ابرو ُپرپشت و پ ،ی پسر
 با فاصله پشِت سرم قرار داشت.  یانداخت! کم

 از کنارم گذشت...!  ی که به تند دمیرا کنار کش خود

 م:  لب زمزمه کرد ر یبه تابلو انداختم و ز   ینگاه مجدداً 

 

انقدر آدم پست و   تونهیرو بهم زده؛ چطور م یشرکت پر عظمت نیکه همچ ی کس یعنی -
 از  دخترها و زنا سو استفاده کنه . یباشه که به عنوان پول، و تنگ دست یریحق

 

 نشست!  یموضوع لرز به تنم م نیبا فکر کردن به ا یحت
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 کرده بود؛ نباشد...!  انی ب لوفریآن طور که ن دی طور نباشد! شا نی هم ا دی شا اما

 

تا هوا را ببلعم و به تک تک سلول   دمیکش یقیعم  یرا مجدداً از تابلو گرفتم. نفس نگاهم
 بدنم برسانم.  ی ها

 

 *** 

 داخل... دی بفرما -

 

ناخواسته   نی باشد که ا یزدم پسر جوان یآمد، حدس م  یکه از اتاق م یپسر  یِ صدا با
 داد...!  یم شی هراس را در من افزا

 

که سر بلند کنم؛   نیرا از خود دور بسازم. بدون ا  ی تا تمام افکار منف دمیکش یقیعم نفس
 وارد اتاق شدم.

 

 ... درسته؟ ی اومد لوفریاز طرف ن -

 

  ایسرم را بلند کردم که نگاهم در نگاهش گره انداخت! چشمانش همچو، آِب در کبارهی به
 ! ی دی د یخود را در چشمان او م ریتصو  ی! به قدر شفاف بود که به راحتزالل

  غیبود؛ نگاهم را از او در افتهیپوستم راه  ریدر ز  شهیکه هم ی بود خود آمدم. با شرم ناگه
 آمده ام؟!   یدانست که از طرف چه کس یافکندم! چطور بدون معرف نیکردم و به زم
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 و بعد:    دیکوتاه به گوش رس ی سرفه ا یِ بعد، صدا  نیم  کی 

 

 ...دینیبنش دی بفرما -

 

 :  رمی بگ نیکه نگاهم را از زم نیا بدون 

 

 ممنون راحتم... -

 

 اما من ناراحتم!  -

 

مبل،   یِ شد اما زودتر از قبل؛ نگاهم را گرفتم و رو  دهی او کشان یِ را باز به سمت چهره  نگاهم
 ود؛ نشستم.کرده ب جادیبا اتاق ا  یکه تضاد خاص یرنگ یتوس

 

مثلِه  لوفری و ن دی دونم به مشکل برخورد یشناسم فقط م یخب... من شما رو نم  -
 کرده. یدهنده معرف یار ی ا، ی  رخواهیمن رو به عنوان خ شهیهم

 

 بود!  لوفریآشکارا نشست. پس حق با ن یام اخم یشانیپ ی رو
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 شنوم...؟ یخب م -

 

خواهد در مقابلش ازم درخواست   یکه م یزیعمل کنم،  حاال هرچ د یکه دادم ام با یبه قول 
شجاعتم را که تا االن پنهان کرده بودم؛    دیبار با  نی اول یِ بزارم بدقول شوم! برا دی نبا یکند ول

بود؛   ی به کنجاو ختهیدادم نگاهم را در نگاهش که آم رونیآشکار کنم. نفس را پرصدا ب
 دوختم:  

 

 به پول دارم... ازین - 

 

 قرار داد:   زیم  یِ . دستانش را درهم قالب کرد و رودیخود را جلو کش  یکم

 

 ...؟  یو با چه ضمانت ؟یچه مبلغ -

 

 ...!اردیلی سه م -

 

 : زمی برخ یصندل ی برخاست که باعث شد من هم با دلهره از رو یصندل  ی ناگه از رو به

 

 حاضرم بدم!  دی که بخوا ی زیبابتش هرچ -
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 _و_هفتم  ی#پارت_س

 

 باال انداخت:   یی ابرو

 

 ! ؟ی زیهرچ  -

 

 کردم. د یدوانده بود اما با تکان َسر، حرفش را تا  شهیدر دلم ر ترس 

 

دفترچه خاطرات برداشتم... نگاهم   یِ ماهگل، چشم از نوشته ها زِ یر  یِ خنده ها یِ صدا با
ما  در تن نداشت ا یرمغ چیه  هیاز شدت گر  ش؛ی پ ی شد که تا چند  یمجذوب ماهگلک
 خندد! یاکنون با خود م

گوشم   هیسم  ی دفترچه را بستم، لبخند به لب به سمت او خواستم قدم بردارم که صدا یِ ال 
 را نوازش داد: 

 

 خانم؟  -

 

  نی را به عنوان ا میابرو  یِ تا کی  می بگو یزیکه چ ن ی . بدون ادمیرا به سمت او کشان نگاهم
 دارد باال انداختم.  کارمیکه چ
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باغ منتظرتون هستند   قیکردن که، تو آالچ دیخان باهاتون کار داره...در ضمن تاک ارشیک  -
 ! دیو معطل نکن

 

 توانست با من داشته باشد که مرا در باغ فراخوانده است!  یم یچه کار یعنی

 

 اما ماهگل... -

 

 وارد اتاق شد. کامالً 

 

 من هواسم به بچه هستم...  د یشما بر  -

 

 باز و بسته کردم و به راه افتادم. دی دفترچه را در دست گرفتم. چشمانم را به عنواِن تا 

 

 ** 

با صورتم برخورد کرد که  یخنک می که قدم اول را به باغ گذاشتم؛ نس نیمحض ا  به
 لبانم شکوفا شد! یِ چشمانم ناخداگاه بسته شدند و لبخنِد رو

خنک برداشتم و با   یِ آمده ام؛ دست از لذِت هوا اط یچه به ح ی که برا نی ا یِ آور  ادی با
 خان گشتم... ارشیچشم به دنبال ک 

بود؛ تک و تنها  اط یراست ح یِ که در گوشه  یق یقدم که جلوتر رفتم؛ او را در آالچ چند
 ! دمید
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 بود:  ده ی سمتش رفتم، هنوز مرا ند به

 

 مگه نه؟  یهوا رو دوست دار نی ا -

 

 قرار گرفتم:    شی ب، روبروتعج با

 

 من پشت سرتون بودم؟!  نی چطور متوجه شد  -

 

 زد که از چشمم دور نماند:  یکوتاه لبخند

 

 ...نیبش ای! بستی مهم ن -

 

 _و_هشتم ی#پارت_س

 

  ییبایز یِ ها  یکه کنده کار یسنگ  یصندل یِ رو شی روبرو ؛یگرید یِ حرف اضافه  چیه بدون 
 آن صورت گرفته بود؛ جا گرفتم.   یِ رو

 

 جا؟  نیا  امیب نی گفت نی داشت یبا من کار -
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 ...! یکنارم باش یخواستم دم ینه! فقط م -

 

 

 .دمیجوشش خون در پوستم را کاماًل احساس کردم! ناخواسته لبم را به دندان کش 

 

 ...!شهی! ولش کن االن خون میر یگ یلبت رو گاز م ی چ ی برا -

 

نظر گرفته بود   ری با دقت مرا ز نی چن نیرنگ تعجب گرفته بود را؛ به او که اکه حال  نگاهم
 شده بود!    رهیبه من خ  نیهمچن یدوختم، در کمال ناباور

 برخاستم:   ی صندل ی کردم. از رو  غینگاهم را از او در ، یپوست ری ز ی شرم با

 

 من برم...؟  دی ندار یاگه من کار -

 

  ینیمکان که جو سنگ نی پاسخ سوالم بدهم؛ رو برگردانم و قصد ا یِ برا ی که فرصت نیا بدون 
 دست او شد!   ریرا به وجود آورده بود کردم. قدم از قدم نگذاشته بودم که مچ دستم اس

  یِ ها  وارهیشروع کرد خود را به د ی لحظه رفت! تپش قلبم  نامظم شد و به تند یِ نفسم برا 
 ...!دنی قلبم کوب

به سابش در آمد. به   م یدستش را محکم تر کرد! دندان ها یِ قه اما حل دمی دستم را کش 
 نگاهم را به او دادم:  دم،ی سمت او چرخ
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 ... دیلطفاً دستم رو ول کن -

 

 چشم!  -

 

 !  دمیبه سمت خودش کش کبارهیرا گفت و به  نیا

مردانه، مشامم را پر   یِ اش برخورد کرد که عطر نسبتاً تند اما خوش بو  نهیسرم محکم با س 
 ساخت! 

 :  دمی شده بود غر داریکه در وجودم ب یو  با خشم دمیخود را کنار کش  ؛یدرنگ چیه بدون 

 

 ...ی! شما با چه حق؟ی چ یعنیکارا  نی ا -

 

 ...!یرسماً همسرم کنهی که قانون ثابت م نی با حِق ا -

 

چشمم آب بود اما با نوک    ی مزاحم در گود یکارا را نداشتم، قطره اشک  نی تحمل ا گرید
 آن شدم. انگشت اشاره ام را به سمت او نشانه گرفتم:   زشی انگشت مانع ر

 

جور   کی و صد و  یهمسرم یبگ  یِ هم بخوا گهیرو تو کله ات فرو کن... اگه صدبار د نی ا -
 شناسم...  یاست، من نه شما رو نم دونهی باز هم جواب من همون  یاریبرام اسناد ب
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 : دمی بهم کوب یدستانم را چند بار کف

 

 از حرفات صحت نداره!   چکدومیپس از نظرِ من، ه  -

 

آن قطرات گرم رو    زشیتوانستم مانع ر یتوانستم خوددار باشم، نم ینم نی از ا شتری ب گرید
گونه ام باشم...! بغض کرده نگاِه به اشک نشسته ام را از او گرفتم. عقب گرد کردم و به  

 .دمی سمت عمارت دو

 

 _و_نهم ی#پارت_س

 

 

   دمیتخت را پرتاب کردم. بالشتکم را به آغوش کش  یِ و خود را رو دمیبه سمت تخت دو  
 که بغض خفگان آورم سر باز کرد...! 

 

! اما کو گوش  ستمیبدم من اون آدم ن حیبهشون توض دی با  گهیباِر د نی بار... چند نیچند  -
 شنوا...!

 

به خواب   ی هم افتاند و چشمانم را همراه یِ آن قدر هق زدم که ندانستم چطور مژگانم رو 
 کردند...! 
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 **** 

 ماهرخ منو ببخش...!   -

 

 لبخند، دستم را به طرف ماه چهره دراز  کردم: با

 

 همه وقت؟   نی ا ی دلم برات تنگ شده بود! کجا بود -

 

 به عقب راند:  یقدم رد،ی که دستانم را بگ نیا بدون 

 

 ... خوامیازت معذرت م  -

 

پرواز کنم و او را محکم   شیبه سو   یگنگ بود! خواستم از شدت دلتنگ  میبرا   شیها  حرف
  دی که کاماًل ناپد ییچشمانم  فاصله گرفت تا جا ی از جلو  ؛ی ه در لحظه ادر آغوش بکشم ک 

 شد! 

 

ام  یشانی پ ی چشمانم را از هم گشودم، نفسم از هراس به شماره افتاده بود؛ دستم را رو 
 کردند!  یم ییآن خودنما  یِ درشت عرق رو یِ نشاندم که دانه ها

 

 ! دمیبود که من د  یچه خواب نی ا -
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  م یگلو   یِ کردم. دستم را رو  یم یخشک شده بود و احساس تشنگ م ی شدت ترس؛ گلو از
خم کردم تا پارچ آب را بردارم اما   زینشاندم و آرام آن را به مالش گرفتم. خود را به سمت م

 چکه آب!  کی غافل از 

 

 بابا!   ی ا -

 

ز رنگ را که بردارم که؛ دفترچه خاطرات قرم یتخت برخاستم خواستم قدم ی از رو پابرهنه
 افتاد!  ختهیبا صفحات بهم ر می پا یِ کرده بودم؛ جلو یلباسم مخف ریز

 

 ام ضربه زدم:  قهیدست آرام به کناِر شق با

 

 از دست تو دختر...!  -

 

و چهل و    کیکه ساعت   یوار یتخت نشستم، چشم چرخاندم و به ساعت د  یِ رو مجدداً 
 داد نگاه انداختم.   یظهر را نشان م یِ  قهیپنج دق

 

 بشه. داری ربع مونده تا ماهگل ب کی هنوز   -
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مورد را نظر که از قبل عالمت زده بودم؛ باز کردم  یِ را به کل فراموش کردم. صفحه   یتشنگ 
 تا ادامِه ماجرا را بخوانم: 

 

 

   ؟ی زیهرچ  -

 

 فرو فرستادم:   یدهانم را به سخت بزاق

 

 بله... -

 

 *** 

 

از بحثمان گذشته است، و من فقط   یساعت کی  باً یشوم. تقر   یم رهیام خ یبه ساعت مچ 
 و رو کند فرصت داشتم!    ریام را ز یکه ممکن بود؛ تمام زندگ  یمیتصم یِ برا گریربع د  کی

 

 باشم!   رایاو را پذ یآسان ن ینبود که بخواهم به ا یکوچک شرط 

 

 کنم!   می رو تو زندگ  یبزرگ  سک ی ر نیتونم همچ ینه! نم -
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که ظاهراً   نیا  یِ شد اما برا یم  یمادر که هر دم اشک در چشمانش جمع آور ؛یِ آور  ادی با
را قبول    سکیر ن یا دی کرد با  یکه مرا ناتوان فرض م ینشان دهد و خواهر یخود را خنث

 کردم...!  یم

 

اعالم حضور؛  ا یتاءمل  چیانتظار برخاستم، بدون ه یِ ها یصندل یِ از پشت در اتاِق او از رو 
 وارد اتاق شدم. 

 

 خودم رو گرفتم!  ممیمن تصم -

 

 #پارت_چهلم 

 

که در آن ها   یچرخدارش نشسته بود؛ مردمک چشمانش با لغزش یصندل یِ که رو همچنان
است تا هرچه زودتر به   تاب یداد که، ب یم نی بود؛ نشان از ا  انیآمده بود و نما  دی پد

 ببرد!    یپِ  ممیتصم

 

  ممیمانع تصم  یافکار چی و ه ز یچ چی چشمانم را از بستم تا ه دم،یکش یقیعم نفس
 نشوند:  

 

 بشم همسرت...!  ی که قراره بهم بد یمن حاضرم... حاضرم بابت اون پول -
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در چهره اش زل   می دادم و چشم گشودم، مستق یرا تکان  می پلک ها یبعد، به آرام  نیچندم
 زدم

 به لب داشت!   ی که لبخند 

 

 ...!  ادیکه همراه با عاقد ب لمیبه وک  زنمی الن زنگ مخب! پس ا  یلیخ -

 

 بود مگر!   ی شدم! چه عجله ا رهینشسته بود خ یدر چشمان او که برق خوشحال متاءثر

 

   ه؟یچ یِ عجله ات برا -

 

چرخ   نشیکِه تلفن همراهش را به دست داشت و نگاهش مطمئناً در مخاطب همچنان
 گفت:   زدیم

 

 ؟ یاریهرچه زودتر اون پول رو به دست ب یِ خوایمگه نم -

 

 اکتفا تکان دادم. یِ به نشانه  یسر

 

 کنم درسته؟!  زیاون پول رو به حسابت وار یچیتونم که بدون ه یخب... نم -
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آن نشسته بودم؛ لم دادم و  ی که قبل رو یمبل یِ تکان دادم. رو او یِ رک یز  یِ به نشانه  یسر
 او گوش سپردم:   یِ به حرف ها

 

 همراه با عاقد تو دفترِ کارم حاضر باش!  گهیساعت د  کیتا   -

 

صحبت    یِ برا یفرصت یادب! نه سالم کرد و نه حت یرا گفت و تلفن را قطع کرد! چه ب نیا
 کردن به مخاطب پشت خط داد..!  

 

مقدار پول درخواست شده به  ی که جواب بله رو داد ن یشد، بعد ا ی اوک  نمیخب ا -
 . شهیم ز یحسابت وار

 

 : دمیجلو کش  یرا کم خود

 

 همسرت بشم؟!  ی خوایم  ،یکه من رو بشناس نی چطور بدون ا -

 

 نشست:   گاهش یدرجا مجدداً 

 

 شناختمت!  ،ی وارد اتاق شد ی همون لحظه ا -
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 اش لپانم گر گرفت:   ی شدم بود که با حرف بعد رهیزده به دهان او خ متعجب

 

 درونم به وجود اومد... یحس یِ  ؛ی همون لحظه که وارد شد -

 

که انگار هم سن و سال خودم   ی رنگ یبه در اتاق وارد شد و بعد دخترِ جوان و گندم ی ا تقه
 بود؛ وارد اتاق شد:  

 

 آوردند.  فی تشر لتونی قا وک آ -

 

 داخل!   ادیبگو ب -

 

  کی داشت که با  یاستیس  نی چن یعنیآن ها گوش سپرده بودم،  یِ به صحبت ها  ریمتح
 بود!  دهی جا رسان نیتماس، فوراً خود را به ا

 

 اش بود با تکان سر از اتاق خارج شد.  یکه مطمئناً منش یدختر

 

 ******** 

رنگش آن را   یکرم یِ ها واری که رنگ د یچشمانم را دور تا دور اتاق چرخاندم. اتاِق بزرگ  
  یِ با پرده ها ن،یچن نیوجود دارد که ا رونیرو به ب ی پنجره ا زنم،یدلباز کرده بود! گمان م

 اند!   دهی رنگ آن ها را پوش یتوس
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  یم م یگلو   ریگ  بانیض گر اتاق بغ دن یرود، با د  یفرود م  یکه به آرام شنمین یتخت م یِ رو
 کنند. یپرتاب م شیپ یمرا به ساعت  یشود و افکارم همچو دست

 

 کم ی#پارت_چهل_و_ 

 

 م؟ ی لیعروس خانم وک  -

 

 یجواب مثبت و منف نیشده بود! مردد بودم ب  دهی سئوال از من پرس نی بار سوم ا یِ برا
کرد تا دهان باز کنم و   ینم  یاریهم انداختم، زبانم   یِ دادن...!  چشمانم را با فشار رو

 اما مجبور بودم فقط به خاطر خانواده ام!  م یبگو  یسخن

 

 بله... -

 

در   یکه مانند هر دختر ییها  یابافیجواب بله را دادم و خاتمه دادم به تماِم آرزوها و رو 
 پروراندم!  یسر م

 

 مبارکه!   -
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 لیور داشت اما به دلبه عنوان همسرم در کنارم حض نکیکه ا یپر دردم را به پسر نگاهم
ساخته   یمبارکه را به زبان جار   یِ دانستم دوختم که کلمه  یهنوز نامش را نم یحواس پرت

 بود!   

 به حال روِز خودم زدم، و در دل گفتم:    ی پوزخند

 

 نامعلومت مبارک...  یِ  ندهیو آ دی جد یِ زندگ  -

 

کردم و   کی را به چشمانم نزدتقه که به در وارد شد از افکار خارج شدم. سرانگشتم  یِ صدا با
 : دمیام را باال کش ینیاشک چشمانم را کنار زدم. ب

 

 داخل... ایب -

 

  یِ چشم در اتاق چرخاند. نگاهش رو یبه دست وارد اتاق شد. دوران گاری ناشناخته س همسرِ 
 من ثابت ماند:  

 

 شد!  زیپول به حساب وار  -

 

 انداختم.  ری سر به ز یعکس العمل چیه بدون 
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دانست   یخواهرم، که مرا عاجز م  دیلبانش با خنده شکوفا شود! شا  یمادر حال، کم  دی شا 
اثبات   یِ ! برادهیاز مشکالت خانواده بکاهم!  اما چه فا  یتوانم بار یحال، باور کند من هم م

 گذاشتم!   هیام ما یها؛ از خود و زندگ  نیا

 

  نیکه ان قدر دمغ ا هی! پس حاال مشکل چتهیمشکالت خانوادگ  تت،یاولو یگفت  یمگه نم -
 ؟ ی و آبغوره گرفت یجا نشست

 

او چرا انقدر ناراحتم! مگر   یِ قرار داشت!  اما به گفته   تی در اولو م یمشکالت خانواده برا  چرا
 !  رفتمیخود نپذ  لیرا با م یازدواج صور  ن یمن ا

 

با فاصله آن طرف تر   یشد که؛ کم دهینفرو رفتِن تخت، با هراس نگاهم به سمت کشا با
توان از نگاهش خواند   یرا نم یچیبود که ه یخنث یبه حس  ختهینشسته بود. نگاهش آم

 دواند!  یم  شتریترس را در من، ب یِ ها شهیر  نیو ا

 

  چِ ی...! چون هیبترس ستی ن یازیپس؛ ن یِ لی! ازدواج ما مبنا بر دالی بترس ستیالزم ن -
 ما وجود نداره جزء... جزء...  یِ در رابطه  یحس

 

 فرو فرستادم:   یدهانم را به سخت بزاق

 

 ؟ ی جزء چ -
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که  نی تخت برخاست. پشتش را  من  کرد و بدون ا یِ زد. از رو شیبه موها  یچنگ کالفه
 گفت:   ندازدیبه من ب ینگاه

 

 ...! ست یمهم ن یچیه -

 

 #پارت_چهل_و_دوم

 

  یود در همان حالت که پشتش رو به من قرار داشت، به آرامکه از اتاق خارج ش ن یا قبل
 گفت:  

 

 ! یجا بر نیاز ا یتون یم ی هر موقع اون پول رو جور کرد -

 

 را گفت و از اتاق خارج شد!  نیا

 مهمان شد.  می که در گلو یاش شدم! و بغض یخال یِ نظاره گرِ جا  مهبوت

 کنند!  دا یو باعث شد قطرات دگر هم؛ راه خود را پ دی از چشمم غلطت یقطره اشک مجدداً 

چرخم، و انگشت شصتم را با تمام توان بر انگشت اشاره ام   یبه دور خود م یدرماندگ  با
 کردم!؟  یم دیچه با  رم،یگ  یفشردم. لبم را به دندان م

 حاِل زار خودم...!   ؛یِ برا  ستمیگر  یم 
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ازدواجِ   نیاز ا  ییو رها لم یفام یِ دوباره  دنی دانستم د یکه م نی ا یِ برا  ستمیگر  یم 
 جزء محاالت بود!  میبرا  ، یصور

 ... یِ ام... برا ییتنها یِ برا  ستمیگر  یم

 کرد.. یم ینیام سنگ فیظر  ی بر شانه ها ،ی زندگ  مشکالت

از آن خارج  ییدهانم قرار دادم تا مبادا صدا یِ دستم را رو ختم،یر یکه اشک م  همچنان
 شود! 

 نداشت! انیشد، پا یم  یجار می بر گونه ها یدرماندگ  ی که از رو ییاشک ها  البیس

 من گران تمام شده است..! ی او! برا یاحساس یب د،یاو...شا  حرف

زند! درد  یام چنگ م نهیدر وجودم، قلبم را در س  یزد..وانگار کس ی ام نبض م شهیشق
 کنم. یرا در بند بند استخوانم احساس م  یبیعج

 کلمات، کم آورده ام!  یواقع ی معنا به

 شوم.   یبزرگ اتاق نظاره گر م یِ قد نهی روم و چهره ام را در آ یبه عقب م یگام

 زند.  یم ادیفر  یی...تنهادی شا  ای ،یچشمانم درماندگ  در

کنم. دستانم را آزادانه در کنار    یتخت رها م ی روم، و خود را بر رو یبه عقب م گری د  یگام
 دهم. یاتاق قرار م دی سف کیسرام ی را بر رو می دهم. و پاها یخود قرار م

 کرد!  یوجودم را کم نم ی از گرما یاندک  ن،یکف زم ی سرد

 زنم. یافکارم مهر سکوت م ی اهویبه سقف اتاق، بر ه رهیخ

 هم افتاده بودند!  یِ رو  یدم که ندانسته چشمانم از خستگدانم چقدر زار زده بو ینم

 ام جا مانده بود!  یلیسرخ شده از س ی بر گونه ها می اشک ها  شبنم

 درمان است!   نی کرد، بهتر یرا در وجودش احساس م ی ادیکه درد ز ییاو  ی خواب برا د،ی شا
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 رفت...!  یقیسکوت کرد، و به خواب عم دی پر تالطم، با یافکار زندگ  ی ها  یدر شلوغ یگاه

 

 ! رمیباعث شد نگاهم را از خوانش کلمات دفترچه بگ یدر پِ  یبلند و اما پِ  ی ها ادی فر یِ صدا

 ...دمی لباسم پنهان کردم و به طرف صدا دو ر یدفترچه را مانند قبل ز  مه،یسراس

 

 #پارت_چهل_و_سوم 

 

 از اتاق ماهگل بود! صدا

 لب با خود زمزمه کردم: ر یزراه توقف کردم و  نیماب

 باز چه خبر شده؟!  یعنی -

خان همراِه خواهرش در حاِل   ارشی. ک دمیدادم و خود را به اتاق رسان شی افزا می به قدم ها  
 بحث و گفتگو بودن! 

گوش سپردم تا   ی کنجکاو یِ و از رو دمیخود را کنار کش یفور ند؛ی که مرا ببب نیا بدون 
 ... اورمیسخنان آن ها، سر در ب

 

 نگاه به ماهگل بنداز!  یِ بابا برادِر من خودت  -

 

  رهیو به ماهگل خ دمیجلو کش یبدون فکر، خود را کم کبارهیدر دلم رخته کرد. به  ترس 
 او به کل گم شده بود!  یِ بحث و سر و صدا ها؛ صدا نی ا نیشدم که درب
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 یم نهیچنگ در س یکس ییباز کرده بود؛ گو  ی اواخر در دلم جا نیکه  ا ی حاِل کودک  دنِ ید با
قرار خواستم   یکردم.  ب سی در آورد! لبانم را با بزاق دهانم خ نهیانداخت تا قلبم را از س

خان ناگهان سر چرخاند که  به خود آمدم و مجدداً خود را   ارشیبه جلو براهانم که؛ ک  یقدم
 کردم. یوار مخفی پشت د

 

!   دیکوب یم  نهیچشمانم را بستم و بزاق دهانم را قورت دادم. از ترس قلبم محکم خود به س 
 ام قرار دادم تا مانع از تپش تنِد به وجود آمده شوم. نهیس یِ دستم را نوازش وار رو

 

 سوزه؟   یخودت نم یِ بچه  یِ دلت برا یعنی -

 

 فروتن!   -

 

 است!  یحد  کفر یب  زدمیه بود گمان مشد  جادی ا شی که در صدا یغرش یِ صدا از

 

 کجاست اون دختر؟  یول کنهی م هیگر  ی نگاه کن... بچه داره از گشنگ -

 

کرده بود   یداریخر  می که پدر برا ی ا یناگهان ساعد دستم را بلند کردم و به ساعِت مچ 
ماهگل   رِ یدادند! از ساعت ش  یرا نشان م قهیدق ست یساعت، دو و ب یِ . عقربه هامی نگرست

 انقدر در خاطرات آن دفترچه غرق بودم که گذر زمان رو متوجه نشدم!  یگذشته بود ول
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خوره و صد   ینم ی که به درد پرستار ینیب یچون م رونیاون دختر رو بنداز از خونه ب -
 خبر بزاره بره!  یالبته امکان داره، دوباره ب

 

جا بزاره بره در   نیاز ا  تونهیمن نخوام نم یاست و تا وقتج نیاون دخترِ به خواسِت من ا  -
 ضمن...

 

اش  قهیشق یِ که از او شناخت داشته ام؛ دستم را رو یچند مدت نیمانند ا  زدمیم  حدس
 نشانده است. 

 

  نی تا زماِن موعود ا دیاون با  وفتهی هم که ب یرو تموم کن. هر اتفاق یتکرار یِ حرف ها نی ا -
 جا موندگار باشه...!

 

 لب زمزمه کردم:  ری متعجب زده ز 

 

 زماِن موعود؟!  - 

 

کنار تر  یها به صدا در آمد باعث شد خود را کم کی سرام یِ که، رو ی بلند ییگام ها یِ صدا
 بکشم. 
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 حرف حرِف خودته...! شهیهم ،یداداش... اوک  یاوک  -

 

بود از اتاق خارج شد. در همان حالت   دایکه در حالت چهره اش هو   یتی با عصبان فروتن
 نی... انگار همچ ریخان پشت سر او از اتاق خارج شود اما خ ارشیمنتظر ماندم تا ک 

 نداشت!  یمیتصم

 

 #پارت_چهل_و_چهارم

 

 حال چگونه به ماهگل سر بزنم!  دمیلبم را دندان کش پوست

 

 ماهرخ...؟ ماهرخ...؟  -

 

بار نامم را به زبان   نیاول ی ارج شده اند! براشدت تعجب مطمئنم چشمانم از حدقه خ از
 آورده بود! 

 

 یِ حواله   یبعد به نگاه نی. دومدمیرا بستم. مجدداً پوست لبم را به دندان کش چشمانم
 یمخف  وارِ ی از پشت د ی. و به آرامدمیبه مشام کش یقیساعتم کردم. نفس عم یِ صفحه 

 :  ستادمی شده، خارج شدم. در درگاه ا

 

 بله...؟   -
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آشکارا در  یتخت خوابانده بود! صورتش را که اخم یِ را از گهواره خارج کرده و رو ماهگل
 بود به طرفم چرخاند:   انیآن نما 

 

 دخترم رو...  یِ خوایاست، م هیانگار واقعاً حق با بق -

 

جلوتر گذاشتم.   ی. هول قدمدی خواهد بگو یجمله اش؛ متوجه شدم چه م ل یتکم بدون 
 تکان دادم:   نی سرم با طرف

 

 !  نی نه نه... اشتباه متوجه شد -

 

 طور تک و تنها نبود؟!  نیکه دخترم ا نهیهم یِ طور! پس برا نیکه ا -

 

 :  دمی بار واقعاً مقصر بودم! لبم را گز نیا

 

 ... شهی به بعد تکرار نم نیاز ا خوامیمعذرت م -

 

 .  دیدخترکش کش یِ دستش را با لطافت، بر گونه  پشِت 
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 هم تکرار بشه...!  دی نبا -

 

 **** 

 َسر دادم! یقیرفتن او از اتاق؛ نفس عم با

کرد؛  یم  ییتخت خودنما  یِ جا  نیگوشه تر  یِ را که رو یکوچک و کرم رنگ یخرس عروسک
 برداشتم. 

 از ته دل سر داد!  ی ماهگل، گرفتم که قهقهه ا ی را روبرو آن

 

 ؟ ی زنیعه! قهقه م -

 

 َسر داد!    ی را در آغوش کوچکش جا دادم که؛ مجدداً قهقه ا عروسک

 شکوفا شد.   ی لبانم لبخند یِ او رو یِ خنده  با

 لب زدم: یآورده باشم به نگران ادیرا به  یز یانگار که چ کباری به

 

 !ی خورد  ریش  نمیبب  یراست -

 

کرده   ر یخان شکم دخترش را س ارشیک  یعنیثابت ماند!  یخال رِ یش  شهیش یِ رو نگاهم، 
 بود؟! 
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 لب با خود نجوا کردم: ری و ز دمی لبم را گز  شرمنده

 

 ی چه برخورد  ستی معلوم ن گه ی هواسم رو جمع کنم وگرنه بار د شتریب  د یبه بعد با  نی از ا -
 کنه! یباهام م

 

 #پارت_چهل_و_پنجم 

 

 او با من بود؛ مجذوب شد!   یکه پرستار ییهواسم به سمت دخترک موطال  مجدداً 

 کردم!  یاز جان احساس م زتری که او را عز  یبه او عادت کرده بودم به طور  اریروز ها بس نیا

فرو   قیعم  یافتادند و بخواب یِ کردن برداشت. چشمانش رفته رفته رو  ی کم دست از باز کم
 رفت...!

بلند سر دادم و پشت بندش ندانستم چگونه در کنار او به  ی ا ازهیخم او، ناخواسته دنید با
 خواب رفتم. 

 

 ** 

 ارشیک 

 

ها بود اما افکارم در   ابانیخ یِ اهو یبودم. همچنان که نگاهم به سمت ه ستادهیتراس ا  در
 کرد! یم ر یسِ  گهید یِ جا
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 کردم:  یاخم  روزی اتفاقات د ادِ ی با

 

که ان قدر بهش پر و بال داده و هربار...  یغرور  نی ا دی به خودش مغرور شده با ی ادیز -
که؛   ستی ن لیدل نیبه ا ارمیخودم نم یِ ! اگه به رورمیکنه رو ازش بگ  یم یهربار ازم دور

 ...!ستیدور ن ادیعجز شدم نه! منتظرم... منتظرم زمان موعود برسه و اون روز ز

 **** 

 ماه بعد...  کی

 ماهرخ 

 

 هم افتاند!  یِ رو  می پلک ها ی لحظه ا یِ برا  یخستگ از

 

 دختر!  یه -

 

 شه؛یکه مانند هم یو به سمت فروتن می گشا یچشمانم را از هم م یزار، به سخت  یحال با
 دوزم.  یخواهد غر غر سر دهد م یم

 

 نقص باشه! یب د یبا یامشب جشِن تولد برادر زادمه، همه چ  -

 

 فرستم:    یم رونی را پر حرص ب نفسم
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 ینیب ی... اگرم مایجا فقط به عنواِن پرستاِر ماهگلم نه خدمتکار  نی! من اخوامیمعذرت م -
 کنم فقط و فقط... یکمک م  هیدارم به بق

 

 دهم:   یکنم و ادامه م  یرا باز و بسته م چشمانم

 

 ! دینکن ی! پس لطفاً به من امر و نهی ا گهید زیبه خاطرِ ماهگِل نه چ -

 

راهم را کج کردم و به سمت اتاِق ماهگل   تیاهم  یبه او بدهم، ب ی که مجال نیا بدون 
 رفتم.  

انداختم.    یبود نگاه خ یم شی که جلوتر رفتم، سرم را چرخاندم و به او که هنوز در جا یکم
 لب زمزمه کردم:   ریزدم و ز  ی پوزخند

 

 شده!  نی به زم خکوبیطور م  نیخوب جوابش رو دادم که ا یانگار -

 

 **** 

  یِ ها پوری به همراه داشت و با گ یرا که کالهک کوچک ست یرنگ یتوس  ی عروسک باِس ل
 ماهگل انتخاب کردم.  یِ لباس ها نیآن کار شده بود را، از ب  یِ که رو یرنگ دیسف

 زدم:   ی خند تک
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 !شهیلباس مثلِه فرشته ها م ن یمطمئنم که، با ا  -

 

اش را جشن گرفته بودند؛   شی کسالگیکه امروز تولِد   یبه دست، به سمت ماهگل لباس
 همراه با چشمک زدم:   ی چشمانش قرار دادم. لبخند یِ رفتم. لباس را جلو

 

 قشنگه مگه نه؟  -

 

 #پارت_چهل_و_ششم 

 

  ییلبان کوچک و آلبالو یِ رو یپرداخته بود لبخند کوچک یکه با نوِک لباسش به باز همچنان
 برداشت کردم....  ت یرا به عنوان رضا نیرنگش نشست که من ا

 

 شروع شد!  شی ها یلباس را ببندم که؛ بدقلک پیتنش کردم. خواستم ز  یرا به آرام لباس

 او را به آرامش دعوت کنم.  دی دانستم چطور با یحاال م 

راندم و   کی سرم را کناِر گوشش نزد ینشاندم.  به آرام سوانشیگ یِ را با لطافت بر رو دستم
 زمزمه کردم: شیرا برا  یبه شعر

 

 ... زیباش عز آروم

 باش... آروم
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 داغونم... ،ی ناراحت یوقت

 سرپا بمونم...  تونمینم

 ...رونمی تو از درون، ب یب

 ... زیباش عز آروم

 باش... آروم

 ...میهست شه یم ،آشوبی شیکه م آشفته

 ... نی غمم رو، با سکوتت بده تسک ی آهو زخم

 باش، ملکوت من!  داری پد

 باش  سبز

 بکش...نفس...نفس...نفس...  نفس

 بکش تا که باشم... نفس

 .رم یبکش تا نم نفس

 

تخت رها کردم و به   یِ رو متی . او را با مال دمیلباسش را باال کش پیشعر، ز  افتنِ یبا اتمام   
 یِ زرد رنگ رو یونیهمراه پاپ ی و درشت  زیر یِ که گل ها یکوچک وطرح دار یِ سمِت جعبه 

 طاقچه قرار داشت گام برداشتم.  یِ آن کار شده بود؛ و رو

 ام فشردم. نهیطاقچه برداشتم و محکم به س یِ را از رو جعبه

 دهم!  هیتوانم به ماهگل هد ی نم نیجزء ا یگر ید ی کادو یارزشمند بود ول می برا یلیخ
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 ***** 

  دنیهجوم آورده بودند! با د  نی در پا ی ادیز تیشده بودم که؛ جمع  ره ی خ نیباال به پا  از
 در دلم رخنه بست!  یبیاسترس عج  ت، یجمع

پله ها   یِ قدم را رو  نیَسر دادم و اول یقیماهگل را در به آغوشم جا به جا کردم، نفس عم 
 گذاشتم.  

 شد!   یم شتری و ب  شتریشدم، اظطراب درونم ب یم کی نزد نیبه پا  هرچه

 

 ! دی به افتخاِر ماهگل جان و مادرشون دست بزن -

 

کف   می که مرا مادر ماهگل خطاب کرده بودند و برا یتیتعجب سرم باال آوردم و به جمع با
 شدم!  ره یزدند خ یم

 

 #پارت_چهل_و_هفتم 

 

آنان، دور تا دورم را احاطه کرد و فقط   یِ ها ک یو تبر   تی جمع لیبه جلو گذاشتم که س یگام
 کردم!  یو تکان سر اکتفا م  یظاهر ی م که با لبخند من بود

دوختم که؛   یخان ارشیآشنا ثابت ماند. چشم به ک  ی فرد  یِ چشمانم رو ت،یجمع نیب در
 کرد به تن داشت!  یم ییخودنما دیسف یِ آن رگه ها نیکه ماب یرنگ یکت و شلوار توس

 سخت و سخت تر شد!  دن یتنگ و نفس کش  میحس کردم، فضا برا  ی لحظه ا در



 گناه  نیتقاص به کدام

 
166 

 

شدم. در کنارش قرار گرفتم   یفاصله گرفتم و به سمت او راه   تیاز جمع یمعذرت خواه با
 شد!  داری درونم ب یکه اظطراب

 

 ! ی خوشکل شد -

 

  غیرا باال آوردم که نگاهم در تالطم نگاهش گره خورد. بدون آن که نگاهم را از او در سرم
 کنم لب زدم: 

 

 ممنون...! -

 

 ن؟ ی فقط هم -

 

 دهانم را فرو فرستادم. آب

 

 من جذاب نشدم؟   یعنی -

 

 آن کرد.   یچاشن  یتمام شدن جمله اش؛ چمشک با

خورد دوختم و   ینگاهم را از او گرفتم و به ماهگل که در حصار دستانم تکان م مظطرب
 خود را مشغول با او ساختم:  
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 ! نیچرا، شما هم جذاب شد -

 

بود که باعث شده بود مدام از سخن   افتهیپوستم راه   ر یز  یدانم چرا اما کنار او شرم ینم
 گفتن از او فرار کنم. 

 

 

 خوشکلم رو... یِ نوه  نمیبه به، بب -

 

شد، دستانش را هم را باز کرد تا   یتر م ک یخان همچنان که عصازنان نزد ارشیک  مادرِ 
 ماهگل را به آغوش بکشد:  

 

 ...!ی ! چقدر تو امروز ماه شدنمت یجا بب نیا  ایب -

 

سرِ خود را   شتریو ب دمیخود را کنار کش یتابیاو را از من جدا کند که ماهگل با ب خواستم
 شانه ام فشرد! یِ رو

 

 بده من نوه ام رو... -
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 کمرِ بچه قرار دادم:  یِ بار، رو متیرا مال  دستم

 

 ! کنهیم یتابیکه... ب دی ندیب یم -

 

 :  دیکش رونیکرد و با خشم بچه را از آغوشم ب یاخم

 

 !یاریمادر نمونه بودن رو در ب یِ خواد ادعا ینم -

 

 ! رهیگ  یکنه و آروم نم یم یتابیکه ب ین یب یمامان بچه رو بهش پس بده م -

 

  نی بار ا نیاول یِ را رنگ تعجب به خود گرفته بود را به سمت او سوق دادم که برا نگاهم
 کرد! یم  تمی حما نیچن

 

 #پارت_چهل_و_هشتم 

 

 هم... ش یکی دوتا بچه بزرگ کردم که  یآرومش کنم ناسالمت تونمیالزم نکرده، خودم م -

 

 به سمت او زد:  ی نشانه ا شیعصا با
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 چشممه... یِ و جلو دهیقد کش -

 

 اما... -

 

پسرش که دنبالش به راه افتاده بود؛ ماهگل را از کنارم دور  یِ توجه به اسرار ها بدون 
 ساخت!  

 کنم یم ی مملو از غم او را همراه ینگاه با

سر داده بود تا او را دوباره به    یو نا آرام هیکه گر  یاما من چشم دوخته بودم؛ به ماهگل و
 آغوشم بر گردانند! 

 کردم.  یرا سر تاسر قلبم احساس م یندک ا درد

 شدم.  یمانع او م ،یمزاحم در چشمانم حلقه بست و با چه رنج یاشک قطره

ساختند و او چاره جزء عجز بودن   یرا داشتم که بچه اش را با زور از او دور م یمادر حِس 
 حال... دلتنگش شده بودم! نیلحظه... از هم ن،ینداشت! از هم

 

را   یزیآن، چشم چرخاندم و م ی ها یاز مهمان و شلوغ یانبوه انیدرمانده در م ینگاه با
 شدم.    یکوتاه به سمت او راه ی نظر گرفتم و با قدم ها ری اطراف آن نبود را ز یکه کس

که   یجوان دختر و پسرِ   یِ  رهیچانه گذاشته ام و  خ  ری نشسته بودم و دست ز زیم یِ رو تنها
 را به اجرا گذاشته بودند؛ شده بودم! ی رقص دونفره ا ی در وسط سالن، به طرز ماهرانه ا

 دور تا دور افکارم حلقه بست و مرا به چند زمان قبل پرتاب کرد!  یانگار دست ناگهان،
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 ! می باهم برقص ایب یترس یماه چهره از م -

 

 ...امینه من نم -

 

 آشکارا گفتم:   یمهربانم کردم و با اخمصورت مادر  یِ را حواله  نگاهم

 

 بهش بگو...! ی زیچ یِ مامان تو  -

 

 خانم...خانم... -

 

به دست مرا مخاطب قرار   ی نیکه س یافکار خارج شده و گنگ نگاهم را به سمت پسر از
 داده بود دوختم! 

 

 ! وهیآبم دی بفرما -

 

  کی را   ستی اش از چ وهی دانستم، آب م یرا که نم ی وانِ ی ل یلب ریگرفتم، و با تشکر ز  یدم باز
  ی به شدت به سوزش در آمد که باعث شد برا ممیگلو  وه،ی آبم ی! از خنکدمی نفس سر کش

 بفشارم!  گریچشمانم را محکم به هم د ی لحظه ا

 کردم. یاولش قرار دادم و مجدد تشکر ش یرا در جا وانیل



 گناه  نیتقاص به کدام

 
171 

 

 

داً مرا، مخاطب قرار داده بود پخش  که مجد کروفنی از م یینگذشته بود که، صدا ی چند
 شد:  

 

 رقِص دونفره!  ی برا داکنندی تا حضور پ دی به افتخاِر پدر و مادر ماهگل جان دست بزن -

 

باز منظورشان من بودم؟ چه سئوال   یعنی!  دمیکوب گر یرا از تعجب، پر قدرت بهم د  مژگانم
  ن، یا بچه آمده ام پاکه منظورشان من بودم! چون من بودم که ب داستی ! هوی احمقانه ا

 مطمئناً مرا مادر او فرض کرده اند! 

 

قرار   می همچنان که دستش را به طرفم دراز کرده بود؛ روبرو  ارشیدانم چگونه اما؛ ک  ینم
 داشت! 

دستم را در دست او گذاشتم   ار یاخت یکه نگاهم رنگ تعجب به خود گرفته بود؛ ب همچنان
 شدم...! یرقص راه ستی و به سمت پ

 

 #پارت_چهل_و_نهم 

 

کمرم حلقه کرد!  ،یِ دستش را رو یخود نشاند و به آرام ی شانه ها  یِ دو دستم را رو هر
با او همراه   اریاخت یحبس ماند! چشمانم باز و بسته شد و ب نهیدر س ی لحظه ا یِ نفسم برا
 شدم...!
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چشماِن خندانش   خی توجه به اطراف فقط، نگاهم م یو من ب  میخورد یم تکان یآرام به
 بودم؛ شدم!  دهیحالتش را ند  نیکه تا به حال ا

 

 تو چشمام؟  ی طور زل زد ن ی شده که ا  یزیچ -

 

 پوستم راه بدهم لب زدم: ریرا ز یشرم ای  رمیکه نگاهم را بگ نیا بدون 

 

 نه! -

 

تعادلم را از دست دادم اما در  ؛ی سرم  چرخاند. در لحظه ا ی را گرفت و ناگهان باال دستم
 یِ شانه اش قرار دادم و به ادامه  یِ همراهش شد و مجدد دستم را رو  یبه خوب ی دور بعد

 گوشم کرد: کی سرش را نزد متیبعد با مال  ی رقص پرداختم. کم

 

 !یهست یخوب یِ همپا -

 

 در چشمانش نجوا کردم:  رهیخ

 

 شما...!  یِ نه به خوب -
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نگاهم را از او گرفتم و گنگ در اطراف   دیچیکه در فضا پ ی بلند غیدست و ج یِ صدا با
 شدم...!  کیموز  دنی چرخاندم که متوجه به اتمام رس

قسمت دامنش کار شده بود را در دست گرفتم   یِ رو ییبا یز  یِ ها نیسبز رنگم که پرچ لباِس 
 اولم بازگشتم...! یِ و به جا

 

ماهگل را در آغوِش   د یکردم! چشم چرخاندم تا شا  یکم کسالت در وجودم را احساس م  کم
اما، او سرگرم سخن گفتن با هم سن و ساِل خودش بود و از بچه که  نمیبب ارشیمادر ک 

 مبل رها شده بود غافل!  یِ رو

تا به   دی ه بچه را از من درک   یماهگل و مادربزرگ   ن یکردم بند دلم پاره شد! نگاهم ب حس
که نوه اش بود و   ی بود. چطور دلش آمده در قباِل بچه ا انیمثال از او مواظب کند در م

 باشد!  ت یمسئول یطور ب نی را گرفته اند، ا  یسالگ  کی امشب جشن 

 آن ها عبور دادم. یِ کردم و بدون توجه به مردمان؛ خود را از ال به ال پاتند

 

 #پارت_پنجاه 

 

صورتش   یِ که مدام از چشمانش روانه شده و رو  یی اشک ها  یِ تر که شدم، متوجه  کینزد
 شدم!  دندی غلت یم

او بلند کرده و در بغل گرفتم سرش   نم،یاو را بب تیتاب و تحمل نداشتم تا در آن وضع گرید
 اریاخت یزلفانش نشاندم و ب یِ شانه ام قرار دادم و دست آزادم را لطافت بار، رو یِ را رو

 زمزمه کردم:
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 شه یلحظه ام شده ازت غافل نم یِ  یِ برا یحت گهی... مامان دشیدخترِ قشنگم...! ه شیه -

 یِ که رو یشانه ام نشست! چشم چرخاندم به دست  یِ رو یحال هوا بودم که دست نیهم در
دانستم   یخود م  ی ا یِ  دهی و دست چروک  یمتیق یِ انگشتر ها  یِ ام بود که نگاهم را رو شانه

 ثابت ماند!   ستیخان ن ارشیجزء مادر ک  ی متعلق به کس

 قرار گرفت:   می روبرو وستهی بهم پ یِ ابروها با

 

 مگه من بچه رو از بغلت نگرفتم...  ؟ی به نوه ام دست زد یک  یِ با اجازه  -

 

 کرد و ادامه داد:  ینچ نچ 

 

 !یستی انگار آدم بشو ن -

 

 : دمی که تا به حال مانع از فروان کردن آن شده بودم غر یخشم با

 

ساله رو   کی  یِ بچه   ن،یچن نی نبرده که ا تیبو از انسان  یجا کس نیانگار ا یمن آدمم ول -
 به حال خودش رها کرده!  اهویه نی تو ا

 

 :  افتی شی را افزا  شیزد! تن صدا  یصورتش به قرمز رنگ
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 !وون ی ح یگیکه به من م یانقدر گستاخ -

 

صورتم فرود آورد، با ترس چشمانم را بستم و صورتم را کج  یِ را بلند کرد که رو دستش
 کردم.

 

گونه ام نشد! چشمانم را آهسته آهسته از هم گشودم که   یِ از فرود آمدن دستش رو یخبر
 ! دمیکرده بود؛ در کنارم د ری خان را که مچ دست مادرش را اس ارش یمتعجب زده؛ ک 

 

 دستم قرار دادم.  گریقورت دادم و ماهگل را در طرف د یدهانم را به سخت  آب

 

گذاشته    شیما صورت را دوچندان به ن  شیکه چروک ها ییخان؛ با اخم ها ارشیک  مادر
چفت شده اش   یِ دندان ها یِ بود؛ مچ دستش را پر قدرت از دست پسرش آزاد کردم و ال

 :  دی غر

 

 ...!ارشیک  رهی نم ادمیکارت  نی ا -

 

 را گفت و از کنارمان، خود را دور ساخت! نیا

 

 کم ی#پارت_پنجاه_و_ 
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 انداختم:  ریبا شرم زکه در برابرِ مادرش از من کرد، تشکر کنم. سرم را  یت یبابت حما  خواستم

 

 که در برابرِ... نیممنون از ا  -

 

 خانم؟! -

 

 خان مواجه شدم!  ارشیک  یخال یِ را باال آوردم که با جا سرم

 

به عنواِن مادِر ماهگل جان   شهیلطفاً اگه م م،یشی م کی نزد می مجلس دار یِ خانم به آخرا -
 ! دی کن افتیو کادو ها رو در دی رو ببر کیک 

 

گوش سپرده    هیخان بود به سخنان سم ارشیک  یخال یِ جا یِ  رهیکه چشمانم خ همچنان
 کلمه گفتم:   کی بودم. دهن باز کرده و فقط در حد 

 

 ... امیبرو، منم االن م -

 

از حد؛ را   شیب یخواب یو ب  یکشد، و نشان از خستگ یم ازهیرا که کم کم خم ماهگل
 کنم:  یفشارم و کنار گوشش زمزمه م  یبه خود م  شتریب

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
177 

 

تحمل   گهی د کمینمونده فقط   ی زیچ  گهیکه من دورت بگردم، آخرشه د ی ! الهی خسته شد -
 کن باشه ماهگلم؟ 

 

  شیپ ی که، چند یمادرانه! حس  یکرده بودم! حس دایپرستار را به او پ ک یفراتر از   حِس 
 خان سر زد! ارشیدر برابر مادِر ک  یبزرگ  یناخواسته ازمن گستاخت

 

و چند شمعِ   ،یعیرز طب یِ را که با گل ها یرنگ دیسف  یِ بزرِگ پنج طبقه  ک یگارسون، ک  چند
 به سمتمان آورد!  یشده بود را، سوار بر، ترول نی مز ییبلند طال  هیپا

دانستم، بابت احاطه شدن اطرافم توسط مردم بود؛ نگاهم را   یکه خود م یاظطراب با
 اما انگار نبود!  نمیخان را بب ارشیک  د،یچرخانم تا شا یم تی جمع نیدر ب یدوران

که وقت فوت کردن و   نیا یعنیبلند شد؛  کبارهیبه  یگوش خراش یِ کف، و سوت ها یِ صدا
 شده است!  کی ک  دنی بر

 

 خان بود! ارشیک  یعنی حق فقط متعلق به پدرش  نی ماهگل نبودم! ا یمن که مادِر واقع  اما

نگاهم را   دی شود نا ام یباعث م ه؛یسم یِ چرخانم که صدا یم نینگاهم را در ب  مجدداً 
 :  رمیبگ

 

 چاقو!  نم یا  دیخانم بفرما  -
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 بر اثرِ کسالت   ِ ق،یعم یشانه ام قرار داده بود و به خواب  یِ سرش را رو یرا که به آرام  ماهگل
 سپردم!  هیفرو رفته بود را؛ به آغوِش سم  یو خستگ

ودن ماهگل کردم، خود را خم کردم و خواستم شمع  تندرست ب  شهِ یهم  ی برا ییدل آرزو در
 در فوت کردن شمع ها همراهم شد!  گرید یها را فوت کنم که، کس

 

 #پارت_پنجاه_و_دوم 

 

 خان ماند!  ارشیک  یِ  رهیکردم، نگاهم خ ینفس فوت م کی که، شمع ها را با  همچنان

  نی تزئ ،یع ی رز طب یِ به رنِگ گل ها یقرمز  ونیرا که؛ همراِه پاپ یرنگ یبزرگ و مشک  یِ چاقو
 یِ شده بود را محکم دست گرفتم، خواستم به آن را به تنهاجلوببرم که دست بزرگ و مردانه 

  ش یافزا می درآمد، هرم نفس ها ی تند یِ دستم نشست. قلبم به تپش ها یِ خان رو ارشیک 
را برش   کی از ک  یاو تکه کوچک یباز و بسته کردم و با همراه ناخواستهچشمانم را   افت،ی

 زدم...! 

 

 **** 

. چشمانم را بستم که دمیدراز کش یسر دادم و کناِر ماهگل، بر اثرِ خستگ ی بلند یِ  ازهیخم
 در ذهنم تجسم بست!  ش یپ یساعت

 ! کیک  دنیکردن در فوت کردن و بر  یرقِص دونفره، آن همراه آن

 را از چشمانم ربوده بودند...! یارم شناور شده بودند و خوابها در افک ن یا تمامِ 

 تخت برخاستم.   یِ از رو مجدداً،
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 ! ختمیگر  یم بی افکار عج ن یاز ا د یبا

بردم   شیدستم را پ  شتریب ینبود! کم ،یزیتخت بردم. اما چ ر یرا خم کرده و دستم را ز خود
تخت خارج  ریَسردادم و دفترچه را از ز  یآسودگ  یِ از رو یکه با دفترچه برخورد کرد. نفس

 کردم.

 را که نشان کرده بودم باز کردم و شروع به خواندن دفترچه کردم. ی ا صفحه

 

و   شتری آورد، ب  یام هرروز فشار م نهیکه بر س ی شد و دلتنگ یم یسپر  یدر پِ  یپِ  روزها
 ...!شتریب

  یگذشته بود، اما من هنوز همان آدم سابق بودم! همان آدم یاز آن ازدواج صور یوزر چند
به خود   ینگاه  م ین یخانه و اتاق گذاشت؛ به جزء همان روِز اول حت نی قدم در ا  یکه، روز

اتاق پنهان کنم؟ چه با   نیتوانستم، خود را در ا  یم یبود! اما تا کِ  نداختهیهم ن نهیدر آ
 از ته دل، باالخره راهم از خانواده ام جدا شده است!  یتی رضا ااجبار چه ب

 خورد:   یچشمم تاب م ی از در گود ی منزو یاشک قطره

 

 دلم براتون تنگ شده! اول بابا، حاالهم شما...! -

 

جزء اندوه    یزیدانم، چ ینوشته است، اما در حال حاضر م یز یچه چ می برا  ری دانم، تقد ینم
 ! ستیدر سرنوشتم، ماندگار ن

 

که از قبل آن دخترک   یکنم؛ و به سمِت حمام ی استخارج م نهیاز س ن یرا اندوهگ نفسم
 دارم...  یخدمتکار به دستور شوهرِ ناشناسم آماده کرده است، گام بر م
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 ***** 

 یما حاال که رنگکرد، ا یم جادی را ا  یتضاِد خوب دمی را که، با پوست سف  یشلواِر کرم رنگ  بلوز
 بود را به تن کردم.  شهیرمق تر از هم  یبه رخ نداشتم و صورتم ب

 

 #پارت_پنجاه_و_سوم 

 

از قبل گذاشته بودند و من تا به حال  ،ی قد نهیآ  یِ که  روبرو یکوچک  ِش یآرا  یصندل یِ رو
 نداشتم، نشستم!  ی به او توجه ا

 نداشت!  یرمق گرید صورتم

و پوست    دهی زد! صورتم خشک یم ی دی لبانم، رنِگ گلگون خود را از دست داده و به سف 
 را نداشت!  می قد یِ شده بود! و بدتر از همه... چشمانم، که آن سو

که حوصله نداشته   نیصورتم نداشتم، البته نه ا ی اجزا یبرس ه،یبق ی برا  ی حوصله ا گر،ید
 کار نداشتم!  ن یا یِ برا یتوان گر،یباشم نه! د 

 روم.  یو به سمت درب اتاق م رمیگ ی م نهیرا از آ نگاهم

 کند! ی به تنم، خطور م ییدهم که سرما یرنگ ُسر م ی فلز  یِ  رهیدستگ  یِ را، رو دستم

 یبه خانه م یام؛ گذرا نگاه ستادهی ا نکیباال که من ا یِ اتاق خارج شده، و از طبقه  از
 اندازم.

  یِ و با رنِگ پرده ها  دهیچ ی طرف خانه به طرز ماهرانه ا  کی  در ،یرنگ یتوس یِ ها  مبلمان
 یکه در همان سمت خانه، وصل شده بودند؛ ست شده بود! در کل م  ،ی ا یبزرگ و مجلس

 ...!کیشد گفت، ساده اما ش
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 خانم!  -

 

که صبح اول  یدوزم، همان دختر یگرفته و به پشت سر م ن، یرمق، نگاهم را از پا یب
 وقت به اتاقم آماده بود! 

 

 تونم تماِم خونه رو به شما نشون بدم... یمن م دی باش ل یاگه ما -

 

هم   ی بد شنهادیاست...! خب چندان پ دهیخانه د یطور! پس مرا در حال وارس نیا که
 ...!زمیگر  یشده است؛ م رمی که دامن گ یاز اندوه ی لحظه ا یِ حداقل برا نیچن نی نبود، ا

 لب زدم:  مآرا

 

 ...شمیممنون م -

 

 کنج لب نشاند:  ی دانستم؛ لبخند یکه نامش را نم یخدمتکار

 

 ! دیا یپس همراه من ب -
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با من خشنود است، گوش   یبود از همراه دای فقط به سخنان او که هو  ر،یتمام طوِل مس در
 سپرده بودم!  

 

 خب خانم... -

 

 دانستم آشپزخانه است، زد:   ی که بدون گفتن هم م یبه مکان ی دست اشاره ا با

 

برم ناهار درست کنم االناست خانم بزرگ از خونه خواهرِشون برگردن و اگر ناهار   دی من با -
 آماده نباشه...

 

 را نصفه رها کرد!  کالمش

 

 ...دیفقط من رو صدا کن  دیالزم داشت  یزیاگه به چ -

 

 کرد:   یکوتاه نیتزئ

 

 به شما آماده ام...!  یدمت گذاردر حال خ شهیهم 

 

 چشمانم، مانند باد عبور کرد!  یِ از جلو ی را گفت و به تند  نیا
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 #پارت_پنجاه_و_چهارم

 

آفتاب،    یِ را به سمِت محطوطه، باغ کج کردم! گام اول را در باغ گذاشتم که رگه ها راهم
 مژگانم را به نوازش در آوردند.

که  یکند. با شدت تشنگ یم لی را تکم افت یض نیکند که ا  یشروع به وزش م  یخنک مینس
! چشمانم را در کاسه می گشا یم  اریمورد ن یِ آمده بود؛ لبانم را بر هوا دی در من پد کبارهیبه 
  ییشوم! البته گو  یم رهیچرخانم، و به آسمان که پرندگان در آن به پرواز در آمده اند خ یم

 زنم... ی آرام آرام پلک م یرقصند! چند بار  یبلکه م کنند؛ یپرواز نم

 نمانده است.  می برا  ییجا  گرید

 کنند.   یم یتداع م یاطراف، خاطرات را با درد برا  یِ  دهیزرد و خشک یِ ها  برگ

 گذرد...   یاست، اما باالخره م سخت

 کند!  ینظر مرا به خود جلب م یکنم که؛ مکان  یخارج م نهیغمناک، از درون س ینفس

که، کاشته   ی با گل ها و درختان تنومد اط یدارم. تمام ح یبه آن سمت گام برم ناخواسته، 
  یِ ! جلوه ی مکان خال نیجا! ا ن ی داد اما ا ینشان م باتریبرابر ز  نی را چند اط یشده بودند؛ ح

 داد!  ینم یخوب

 برداشتم!   اهی بدون گل و گ یِ از خاِک آن باغچه  یرا خم کرده و مشت خود

  یخاک، مرا به خود به خود جذب م تیداشت! از آن جا که؛ مرطوب ی مربوط اریبس خاک
 ! دمیخوش نم داِر او را به مشام کش یِ ام کردم و بو ینیب  ِک یخاک را نزد اریاخت یکرد، ب
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 دختر!  ی آ -

 

ام فاصله دادم.   مشت را باز کرده و خاک را مجداً به باغچه برگرداندم!  ینیرا از ب یدست
مرا مورد خطاب قرار   یعصا به دست اما خوش پوش یرزنیکردم. پ لیسرم را به عقب متما 

 داده است! 

 

 ؟ ی هست یتو ک  -

 

 کند!  یفرِد ناشناخته مرا بازگو م ن یزدم! ا ی پوزخند

 

 شما بپرسم...!از  دی سئوال رو با نیفکر کنم من ا  -

 

 را به سمتم نشانه گرفت:   شیعصا  د،یدرهم کش یاخم

 

 ام؟  یکه من ک  یپرس  یخودم، از خودم م  یِ خونه  یِ تو، تو -

 

 بودند!   شانیکرد، ا یکه صحبت م یآن خدمتکار از خانم بزرگ  یعنی 

 : دمیگز   یرا به آرام لبم
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 ! خوامیمن... مع...معذرت م -

 

 #پارت_پنجاه_و_پنج 

 

  یم کاری جا چ نیو ا  ؟ی هست یک  نم؛یخودت! بگو بب ی رو نگه دار برا تی معذرت خواه -
 ؟یکن

 

کردم   افتیخانواده در نیکه از پسر ا یگفتم بابت پول یدادم؟ م یم  یچه جواب دی با حال
 گفتن و نگفتن:   نی شده ام همسرش؟!  مردد بودم ب

 

 من... -

 

 جا چه خبره...! نی ا -

 

که در  یزرد رنگ  یِ همراه با پوشه  ارش،ی. ک می دیبه سمِت صاحِب صدا چرخ کبارهی به  هردو
به  یبود. خانم بزرگ، اخم آلود گام ستادهی آن طرف تر ا  یاندک  یِ دست داشت، با فاصله 

 را مجدد به سمتم نشانه گرفت:   شی سمتش راند. عصا

 

 کنه؟! یم کار ی جا چ نیو ا هیدختر ک  نیا  ارش؟یک  -
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 طور!   نیبود؛ پس که ا ارشینامش ک  

 

 همسرمه...! -

 

 عبور کرد و وارِد خانه شد!   مانی رو یِ توجه از جلو یرا گفت و ب نیا 

 

کردن با   یاش م یبود؛ خشم و تعجب همراه دای همچنان که هو   ی بزرگ به تند خانم
  یبه خود م دیند ببه دنبالش رفت! و اما من...؛ همان ری شده و توقف ناپذ  فیرد یسئواالت

...! نکیندارد اما ا  یکردم؛ اقوام یم الی! ترس در تنم رعشه انداخته بود! با خود خدمیلرز
 ُسست، راه آمده را بازگشتم. ییساختم و با قدم ها یارنام خدا را بر زبان ج

 

جا بعد   نیا  ی آورد  یرو گرفت یدختر غربت  یِ دسِت   ی...! رفتیچ یعنی... یچ  یعنی ارشیک  -
 زنته! ی گی م ییبا کمال پرو

 

 ! رمی بگ می خودم تصم یِ تونم برا ی! خودم مستمی... من بچه نگمیباِر هزارم دارم م یِ برا -

 

 یبا من مشورت م دی ! حداقل باست یبردار ن یازدواج که شوخ  میآره آره، اما آخه تصم -
 ...! ی کرد

 

 به مشورت نداشتم!  یازین -
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  ی فکر بودم اما غربت  یاز حد ساده لوح و ب ی ادیبه قول خواهرم ز ا یدانستم ساده بودم،  یم 
 نبودم!

  یِ شود و اشک ها  یبند م  میچشم ها ریکنم ، دسِت آزادم ز  یخارج م  نهیاز س یسوزناک آه
 زنم. یشده را کنار م ری سراز

 

  یسخنان را نداشتم. مقصودم را به سمِت اتاق نی ا دنیتوان شن  گریبه عقب نهادم. د یگام
  ری شده است؛ کج کردم که مچ دستم اس می ها یقرار  یو ب  یچند وقِت پاتوِق دلتنگ نیکه ا
 شد! 

 . دمینگاهم را از مچ دستم تا صاحب دست کشان ،یاشک  یِ هماِن چشم ها با

 

 ؟ یر یکجا م یدار -

 

 زنم:   یسازد لب م یلب با بغض و لرزان که، حاِل درونم را آشکار م ریز

 

چند وقته شده پاتوِق   نی که ا  ییکه حداقل خودم و خودم... همون جا ییهمون جا  -
 هام!  ییتنها

 

 ی لحظه ا ی گونه بدون حت نیدستش آزاد و آزاد تر شد و ا یِ به غم نشست! حلقه  نگاهش
 .دمی درنگ؛ به سمت اتاقم دو
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 پارت_پنجاه_و_شش#

 

صورتم روانه   یِ و رو ندینش یکنم. مجدداً چشمانم به اشک م  یتخت پرتاب م یِ را رو خود
فشارم تا مبادا  یکشانم و او را به دهانم م یرا به آغوش م  یشنود. بالشتک کوچک یم

 خارج شود!   میاز ته گلو  یی صدا

به   نیبه احمق بودنم، نفر نیبه احساساتم، نفر  نی فرستم... نفر یم نی دل، به خود نفر  در
 مرا نوشته است...! یگونه زندگ   نیکه ا رمی تقد

ُمهلک؛   ییدهد. تنها یلرزانم گواه از حال بدم را م یِ کند. دست ها یم  شهیدر بدنم ر لرز
از آنان را بر، خود و احساساتم ماندگار شده است،   ی رد راً یکه اخ یینمک بر زخم ها دی شا

 ام! نیبدتر  گرانی باشم اما از نظر د نی خواستم، بهتر یم باشد.

 

کرد   یم ییپشت ان خودنما  ی قد بلند  هیبه در وارد شد! نگاهم به سمِت در که سا ی ا تقه
به   شتریو ب  شتریبالشتک را ب  زمیکه از همان حالت برخ نیتوجه بدون ا  یشد. ب دهیکشان

 خود فشردم. 

 

  یِ زندگ  نی رو بدون که ا نیاما... ا ی دی مامان رو شن دونم احتماالً بحث من و یم  نیبب -
که  یم یدر ضمن؛ مطمئنم تصم گرانیمنه و درست و غلط بودنش دسِت خودمه نه د

 ...!ستیعنوان اشتباه ن چی گرفتم به ه

 

 سمجم را با نوک انگشت کنار زدم و گوش سپردم:  ییاشک ها 
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اما من...  ،ی داد یازدواج نم نی وقت تن به ا چیدونم اگه به خاطر خانواده ات نبود ه یم -
طور هم شد! پس لطفاً، بهم فرصت   نیاز همون نگاه اول خواستم تورو مال خودم کنم و ا

 بده تا بتونم خودم رو ثابت کنم.  

 

  ی جوالن نم آن حس بِد چند لحظه در ذهنم  گریشد! د یاز چشمانم فواران نم یاشک گرید
 داد!

 

 که کاماًل از پشت در محو شد!   ییکم کم، قدم به عقب راند و تاجا  هیسا

 یِ نداشتم، انگاِر چشمه  ختنیر  یِ برا یاشک گری بالشتک قرار دادم. د یِ سرم را رو مجدداً 
  یاز چشمانم که حال م رتریشده بود اما نه درگ  ریبود! افکار درگ  دهیو خشک  دهی اشکم جوش
  روزیهم افتادند و خواب پ یِ در جدال بود! مژگانم کم کم رو  یبا خواب و خستگدانم انگار 

 شد...

 

و به سمت او   دمی کتاب دزد یِ ماهگل؛ چشماِن خستم را از نوشته ها یِ ناله ها یِ صدا با
  یو به آرام دمی اش باال کش نه یکردم. به سمتش رفتم. پتو را که کنار زده بود، تا س لیمتما 

 چشم سپردم...  یخبر یب یِ ایدر کنارش به دن

 

 #پارت_پنجاه_و_هفت 
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بود؛ چشم    دهی پرده ها خود را به اتاق رسان یِ که از ال به ال دی نور خورش یِ با اشعه ها صبح،
اما او نبود!  دمی سر دادم و لبخند زنان به سمِت ماهگل چرخ ی بلند یِ  ازهیباز کردم. خم

فرستادم. نکند از   نی او نگاه کردم. آب دهانم را با استرس پا یخال ی مات و مبهوت به جا 
و در کمال تعجب او   دمیخود را به جلو کش یپرتاب شده بود!؟ به سخت نیزم ی روتخت بر 

چرخاندم اما او نبود...!    نی. نگران شده، سر به طرفدمی لب گز ی! با آشفتگدمیرا ند
بار خود  ییفرزندم را با خود برده بود!؟ ناسزا دیکش یم  دک ی را  رزنی...آن زن که لقب پدی شا
به عالم خواب رفته ام، که متوجه نشده بودم، فرزندم را از  نیکنم! چطور آنقدر سنگ یم

  ندازم؛یب ی که به سر و وضعم نگاه نیبدون ا  یاند!؟ با دلواپس دهیکش رونی آغوش من ب
و    جیرفتم. آنقدر گ نیکرم رنگم را به پا کردم و از اتاق خارج شدم. از پله ها پا یِ ها ییدمپا

سقوط کردم.   نیزم ی شدند، و بر رو ز یگالو  گری د کی ا  ب می راه پاها انیمبهوت بودم که در م 
راست به سمِت آشپزخانه   کیکردم، لنگان   یراست خود احساس م ی که در مچ پا ی با درد

  شانیحال پر دنِ یپاک کردن بود با د یهمچنان که درحال سبز هیراهم را کج کردم. سم
 گفت:    یبرخاست و با نگران یصندل  یِ من، از رو

 

 ! ده؟ی وا چرا رنگتون پر ی خانم؟ ا  دی اخو یم  یزیچ -

 

 توجه به سئواالت او لب زدم: یآشفته، ب یحال با

 

 ماهگل... -

 

 نگاهم کرده، و گفت:  ج یگ هیسم
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 خانم!؟  یماهگل چ -

 

 کنم:  یخراب نجوا م  یو با حال دهیام کش  ینیب غهیبه ت یدست

 

 ! ستین -

 

 :د یگو   یو مبهوت م دی آ  یسمت من م به

 

 شما بود!  شیماهگل که پ -

 

شود، بچه   یگشتم. مگر م  یبه دنبال او م  دیتوجه به او، از آشپزخانه خارج شدم. با یب
 شود!  بیناگهان غ

 

  ینم گری د نی از ا شتریاز بچه نبود! ب یاثر چیسر زدم...، به اتاق ها سر زدم اما ه اط یح به
 زدم:   ادیه با بغض نام او را فر بلند؛   همرا یِ توانستم بردبار باشم. در خانه با صدا

 

 ماهگل...! ماهگل...! -

 

 ! ؟یچه خبرته هوار انداخت -
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 یکه به تازگ  ی ا نهی. االن وقت آن ک دمی خان چرخ  ارشیبه سمت مادر ک  ،ی چشمان اشک با
به عقب  یکه با هراس گام دمی در دلم، بذر آن را از او کاشته بودم نبود. به سمتش دو

 برداشت:  

 

 چه خبرته دختر!  -

 

 ماه...ماهگل... -

 

 !ی سرش آورد یینکنه بال  ؟ی ماهگل چ -

 

کرد تا کلمه   ینم یاری بار تکان دادم اما زبانم  نیچند 《نه》را باال آورده به عالمِت  دستانم
 بسازم! ی جار بر زبان ی ا

 

 فمینح یِ شانه ها  یِ انداخت؛ لنگ زنان به سمت آمد. دستانش را رو  نی را به زم شیعصا
 قرار داد و به شدت فشرد:   دنی لرز ی م هیکه از شدت گر

 

 ؟ ی سرش آورد ییماهگل کجاست؟نکنه باز بال  گمی! مگهی بزن د یحرف یِ  یِد لعنت -
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و   گرانیتوانستم به د  یبد بود که نم  کرده بودم. حالم آن قدر اریسکوت اخت  همچنان
 داشته باشم.   ی سخنان آنان توجه ا 

 

 نه! باشه نکن  یرو باز کن تیزبون لعنت ی خوا ینم -

 

انسان بود را از  کی برابر جان  متشیفرو کرد، و تلفن همراهش که ق  بشیدر ج دست
را تند تند   ی صفحه لمس قرار داد و شماره ا یِ اش را رو دهیخارج کرد! دستان چروک  بشیج
 کرد!  پیتا

 

 #پارت_پنجاه_و_هشت 

 

در  ی لحظه ا یِ که برا یدر دل نفرت زش؛ی آم ریمجدد، با گفتن آن سخنان و لحِن تند و تحق 
 . با نفرت نگاهش کردم.دی بودم؛ شعله کش دهی آن آب پاش یِ دل رو

کشند. که  یم رونیان مرا از عمق دلم بج ره یش یینداشتم. گو ستادنی ا یِ برا یتوان  گرید 
  گری د کی با  می افتادم. اشک انگار ها ن یزم ی رفت و با زانو بر رو لیام تحل یانرژ نیچن نیا

 :دمیافتاده بود!؟ در دل نال یدور دانه ام چه اتفاق ی برا  یعنیجدال داشتند! 

 《خودت رحم کن ایخدا》

 

به پشت   یشد که با ترس نگاه  دهی از پشت سرم شن ی ا یزنگ خور گوش یِ با صدا 
  یکه در دست داشت؛ به باز یانداختم. ماهگل در آغوش پدرش شاد و خرم با عروسک

 یِ رو ی من! لبخند ی ام؟ او ماهگل است! خدا دهیتار بود... درست د دگانمیپرداخته بود! د 
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کردم. با نوک   یتند م برخاستم و با عجله به سمت آنها پا نیزم یِ شد!  از رو  فایلبم ا
بچه    ریوصف ناپذ ی. با شوقمی گو یم  یلب خدارو شکر ری انگشت اشک ها را کنار زده و ز

نشاندم. گونه ام را با   یمدام بر سر و صورت او م ییو بوسه ها  دمیکش رون ی را از آغوش او ب
او را در آغوش خود فشردم.  و سرش را به خودم چسباندم. دمیلطافت به صورت او کش

چهره او جان دوباره گرفته   دن یکه که با د یشوق  ینداشت! البته اشک انی پا می اشک ها 
  یشکوفا شده بود؛ او را همچنان که بوسه باران م می لب ها یِ که رو ی بودم...! با لبخند

 لب نجوا کردم:  ر یکردم، ز

 

 ! یخداروشکر که، سالم و سالمت -

 

 :  دمی خان چرخ ارشیبه سمت ک  یبا دلخور ش،یپ یقیدقا ی آور ادیبا   کبارهی به

 

 ! دیداد  ی بهم اطالع م دی حداقل با د،ی بچه رو با خودتون برد یوقت -

 

 آن نشست که از چشمم دور نماند:  یِ رو ی لبش باال رفت و پوزخند یِ گوشه  

 

 ...!رمی اجازه بگ یاز کس دی که بخوام کناِر دخترم باشم با  نیا یِ کردم برا  یفکر نم -

 

 من نگفتم که...  -
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 نوه ام رو...!  نمیبده من بب -

 

کرد و بچه   یانیهمانند قبل، پا درم د، یکش ی م دک ی خرفت، که فقط نام مادربزرگ را  رزنِ یپ
 را از آغوشم دور ساخت! 

 

 ! ه؟یباق متم یبعد دو قورت و ن یست یمواظب بچه ن -

 

 : دمیکش رون ی از آغوشش ب یزدم و مانند خودش بچه را ناگهان ی پسرش، پوزخند همانند

 

که من  یدر حال ،ی پسرِ شما بوده که بدون اطالع دادن اول صبح نی...! اخوامیمعذرت م -
 ! دیرو متهم نکن گرانی هنوز خواب بودم بچه رو همراِه خودش برده، پس لطفاً د

به   دیچشمانشان عبور کردم. با  یِ توجه به عکس العمل به آنان؛ با همان پوزخند، از جلو یب
 .اورمیسر فرود ب   گرانیکه در برابر د ستم ین یآن هابفهمانم، من آدم

با   ندازم،یب یکه به پشِت سر نگاه نیمتوقف کردم. بدون ا  یسخن ،یادآوریراه، با   انیم 
 خان بود گفتم:   ارشیبلند که فقط مخاطبم ک  یی صدا

 

 ...دی بزار  اداشتیحتماً   د،ی بچه رو همراِه خودتون ببر دی اگه خواست نیدرضمن بعد ا  -

 

 ********** 
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مبدل   ی د یشده بود را، با لباس جد  جادی آن ا یِ رو  ی ادی ز یِ بچه را که لِک ها یِ ها لباس
 رفتم:   یدادم،  قربون صدقه اش م یکردم. همچنان که لباس را بر تنش م

 

 چقدر دلواپست شده بودم!  یدون یم  ؟یکه به من بگ نی بدون ا  یکجا رفت  -

 

 .دمینرم و کوچولو اش را کش یِ لبانش نقش بست که ناخواسته گونه ها یِ رو یزیر لبخندِ 

 

 #پارت_پنجاه_و_نه 

 

 نهیهم یِ . برا یبا، بابا خوش گذرون ی جا نگرانت بودم و تو رفته بود نی طور! من ا نیکه ا -
 بال!  طونیش ی گل از گلت شکوفته، ا

 

َسر   ی شکمش قرار دادم که خنده ا  یِ پرتاب کردم و دستم را رو یتخت به آرام یِ را رو او
  یشکمش قرار دادم که سع  یِ داد! چشمانم را تنگ کرده متعجب زده مجدد دستم را رو

 مانع شود!  گرید یکرد؛ با ِقل خوردن به طرف یم

 

 !  ادیو قلقلکت م  یعجب! پس رو شکمت حساس  -

 

بعد، خسته   یقی... دقادمیخنده؛ به سمتش هجوم بردم و سر و صورتم را به شکمش مال با
چشمانش را که  یحال در کنارم، در حال یو به او که مظلوم، ب دمیشده خود را کنار کش
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به شدت به خود   اریاخت یشدم.ب رهیداد خ یَسر م  یو کوچک قیعم یِ بسته بود و نفس ها 
 فشردم:  

 

 خندوندمت مگه نه؟ یلیخ  ؟ی من دورت بگردم! خسته شد یاله -

 

گل کرده بعِد   یِ دستم قرار داشت، لبانش را همانند غنچه  یِ بازو یِ که سرش؛ رو همچنان
 یشانیپ یِ رو یبلند مدت یِ سارافنم پرداخت. بوسه   یِ پولک ها با  یبه باز ،ی استراحت کاف

 اش کاشتم و در دل گفتم: 

 

 《خندون باشه... شهی خوام، دلت شاد و لب هم یخدا م از》

 

کرد و   یبرخورد م می داغ و نامنظمش که با، بازو ها  یِ نفس ها یِ بعد، با صدا  نیچندم
کرد، متوجه شدم که به خواب فرو رفته است!   یم  جادیرا درونم ا  یپوست ری ز یحس قلقلک

 لب گفتم:   ریزلفانش نشاندم و ز  یِ بر رو یآرام  یِ با لبخند، بوسه 

 

 ...!زکمیدوستت دارم عز  -

 

 **** 
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بود اما در    رشیکه مقصر از نظر من آن  مادِر پ نیخواستم! البته با ا  یاز او معذرت م  د یبا
را خوب   نی ا مادرش داشته ام، آزرده است! و اکه ب ی هرحال... مطمئناً بابت رفتار تند

 اش، دوچندان شده است!  یریزدم که بابت موضوع صبح دلگ یحدس م

 به در وارد کردم:  ی و تقه ا دمیکش یقیعم نفس

 

 مزاحمم بشه...!  یخوام کس یمگه نگفتم نم -

 

 لب با خود نجوا کردم:  ری انداختم و ز  ییابرو  

 

 ! نه؟یرو بب یخواد کس یگرفته که نم ی ِان قدر موضوع رو جد یعنی -

 

 به در زدم.  ی دوانده مجدد تقه ا شهیکه ناخواسته درونم ر یگرفتم و با استرس یدم باز

 شد.!   انینما  می بار، باالفاصله در با شدت باز شد و قامت بلند او روبرو نیا 

 از حد او بود! شیانگشتانش، نشان دهنده از خشم ب نیماب گاریسرخ و س  چشمان

 

 دهانم را فرو فرستادم: آب

 

 م؟ یباهم صحبت کن شهیم -
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 نه! -

 

 در قرار دادم:   انیرا م  می ببندد که، پا می در را به رو خواست

 

 من... اومده بودم... آخ... -

 

 تم. نشس نیزم یِ تحمل خم شده و رو   یام از شدت درد درهم فرو رفت. ب چهره

 

 #پارت_شصت 

 

انداخت. رنگ از   یمجدد به سمتم نگاه کبارهیخارج شد، به  می که از ته گلو ییِ صدا  با
پرت کرد   ن یکرد، به زم یم ییانگشتنانش خودنما  ن یروشنش را که ب گاری! سدیرخسارش پر 

 یِ زانو زد. دسِت سردش را رو می پا یِ . در را کامل باز کرد و جلودیبه سمتم دو یو با نگران
 سر دادم.  یفیضع یِ که؛ ناله  ادمقرار د  میمچ پا 

 

 ...!امیصبر کن... صبرکن االن م ؟یدرد دار یلیشد؟ خ یچ -

 

  ی گریپس از د یکیآن را   یِ برداشت. با عجله کشو ها زیکارش خ زِ یبه سمت م یآشفتگ با
 بود.  شانیگشت! پر  یم یز یگشود! انگار دنبال چ  یم تیبا عصبان

 . دی کوب یم زیم  ی را که دم دستش بودند؛ با حرص رو ییکاغذ ها ی از گاه هر
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است.   افتهی را که به دنبالش بود؛  یزیلبش نشست. انگار چ یِ رو ی بعد، لبخند   نیچندم 
ست، به    هِ یاول یِ زدم جعبه کمک ها یکه در دست داشت و حدس م  یکوچک   ی باجعبه ا

  رونیدرد را ب نیتسک یاسپر  ،یدست فیچمپاته زد. از ک  م یپا  یِ سمتم پاتند کرد. مجدداً جلو
  ی فلز یِ را در اسارت خود گرفته بود. محلوِل داخل آن قوط  میا و همچنان که مچ پ دیکش

 ید. از شدت درد بپخش کر یمحل درد، با فشار کوچک  ی رنگ را بعد چند بار تکان دادن رو
 یفشردم. کم  یقرار داد و اندک  شی شانه ها یِ و دستم را رو دمیلبم را به دندان کش اریاخت

و متوجه شدم که؛ او با لبخند به چشمانم   شودمرا از هم گ  میپلک ها  یِ ال  یبعد، به آرام
اختم.  اند ری شانه اش ُسر دادم و با شرم، نگاهم را به ز  یِ شده است! دستم را از رو رهیخ
 از کنارم فاصله گرفت و پچ زد:  یکم

 

 ؟ ی داشت یکار -

 

 در بدنم نشست!  یلحن و چشمان سردش، لرز از

 

 جیآن کردم و گ   دنیشروع به مال متیقرار دادم و با مال   میمچ پا  یِ دستم را رو مغموم
 گفتم: 

 

 بله!؟  -

 

  یتکان م  یسر یالیخ یگرفته و با ب قیعم یچهره ام را بر انداز کرده، دم یو طوالن کالفه
 دهد. 
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  اورم،یخواستم بر زبان ب  یکه م  یز یچ یآور ادی فرستادم و با   نیدهانم را با صدا پا آب
 ناراحت لب زدم:

 

 خواستم.. یم -

 

 دهم:  یمکث ادامه م یکم با

 

 خوام یمن معذرت م -

 

  د یا چون در برابر مادرش ازمن دفاع کرده بود؛ بابت جبران باکه مقصر نبودم ام نیا با
حِد ممکن، نجوا   ن یکرده و با آرام تر سیخواستم! لبانم را با آب دهانم خ یحداقل عذر م

 کردم:

 

 خوام!  یکه اون روز مقصر نبودم... اما معذرت م نیبا ا  -

 

رها کرد.  میرنگ را که هنوز در دست داشت؛ کنار پاها  یفلز یبه سمتم آمد. قوط یقدم 
پشت   ی شد! دست دای لبش، پ یِ رو ی برد. پوزخند ی فرو م بیو دست در ج  ستدیا یم

 بلند از اتاق خارج شد.  ییمن، با گام ها  ی توجه به عذر خواه  یو ب د یگردنش کش

 شوم... یاش م یخال ی و مبهوت نظاره گر به جا مات
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 ک ی #پارت_شصت_و_ 

 

 کند!  یم ییاعتنا یگونه ب ن یطلبم او ا  یاز او پوزش م من

را از   نیری و لب ز دمیدرهم کش ییبه خود آمدم. ابرو  میبعد؛ با حِس سوزِش پا  نیچندم
زده   می درد برا نی تسک یکه اسپر نیچرخاندم. با ا  ن ی درد، به دندان گرفتم. نگاهم را به طرف

گرفتم. چشم    یرا م می پا شتریدرد و ورم ب یِ جلو دی که نبود! با میبود اما جلو داِر ورم پا
خود را به   دی . باستمیرها شده بود نگر  نیزم یِ آن طرف تر، رو یجعبه که کم بهچرخاندم و  

به   ،یداد اما باالخره دستم را به سخت  یکردم درد امان نم یجعبه برسانم! هرچه تقال م
از جا برخاستم. لنگان همچنان که با   یو با نگه داشتن آن، به دشوار ده ی در رسان رهیدستگ

  شتریشود که ب  یبلند م می از ته گلو یخنث ی ادیخورده است، فر  میبه پا یریت  ییهرقدم، گو
 یروانه م اریاخت یب م یگونه ها  ی از عجز رو می! شبنم اشک هاادیمانند تا فر  یآه م هیشب

 کردم! یشود و فقط خود آن لحظه را درک م

 **** 

قرار   یبالشتک کوچک  ی شده است، رو یچیباند پ نکیورم کرده ام را که ا یِ پا یبه آرام 
 اورا در ذهن تجسم کردم!  یِ بستم. چهره  ی لحظه ا یِ داده و چشمانم را برا

کند! آن   یم  جادیو براقش ا ی قهوه ا  یِ با موها ینافذ و قهوه رنگش که تضاد جالب چشمان
گذارد  یم  شی آن را به نما ،یاش که گه گدار  وستهیبهم پ یِ و اخم ها  یجو گندم ِش یته ر

 دهد!  یجذاب تر نشانش م 

عرق   کنمیزنم. احساس م یمرتبه پشت سرهم، پلک م  نیرا از هم باز کرده چند  چشمانم
 افتد:  یبه تنم نشسته است! نفسم به شماره م یگرم
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 کنم!   یوا، من چرا به اون فکر م-

 

 : زنمی شده و با اخم غر م ن یخود خشمگ از

 

کرد، بعد تو   ییاعتنا یرو بابت گناه نکرده ات نداد و بهت ب تیجواب عذر خواه یاون حت -
 !؟یکن ی بهش فکر م یدار ی چ یِ ! اصاًل برایکن ی به اون فکر م یدار

 

 کوبم: یکه متوجه باشم، از لج خود، محکم هردو دستم را به دوطرفم م نیا بدون 

 

 هست که بخوام بهش فکر کنم؟!  یبهش فکر کنم؟ اصاًل اون ک  دی نبا -

 

وارد  یفشار  می که به پا یطور ،ی دستم را به سخت زدم،یلب با خود غر م ری که ز همچنان
که   نیا ی . صفحه مورد نظر را باز کرده و برا دمیکش  رونی تخت برده و دفترچه را ب ر ینشود ز

 شروع به خواندن کردم. خارج شوم  هودهیاز افکار ب

 

اتاق    نیدر ا ن،یاز ا  شتریکه خود را ب  نی طاقت ا گری زنم! د یم میبه موها  یچنگ کالفه
 حبس کنم نداشتم...!

آن قرار گرفته    یِ گام برداشتم. روبرو ی قد نهیاراده به سمت آ یکناِر پنجره فاصله گرفته، ب از
شده بود که   جادیا  رهیت ی چشمانم گود ری. زدمیبه صورتم کش یو خود را برانداز کردم! دست

 هم ندارد... یتعجب  یِ شد! البته در حال حاضر جا یم  نیچن ن یبه ندرت ا
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 به سمِت درب قدم برداشتم.  یالیخیگرفته و با ب نهیرا از آ نگاهم

 

 #پارت_شصت_و_دو 

 

و او را قلقک داد!   افتهیدماغم راه  ریخوِش غذا ز یِ که در باز کردم؛ بو نیمحِض ا  به
...!  دم یبود را به مشام کش دهی چیکه در فضا پ یاراده بسته و عطر خوب ی چشمانم را ب

 لبم نشست!  یِ رو ی ناگهان، شکمم به صدا در آمد که ناخواسته تک خند

 

 ! ی خوش غذا باالخره به صدا در اومد یِ از بو -

 

  یط یگری پس از د یکیپله هارا  لبانم شکوفا شده بود؛ یِ که پس از چند روز رو ی لبخند با
 آمد، رفتم.   یخوش از آن جا م یِ که، مطمئناً بو یکرده و به مکان

 

کند، پشت   یم یدگ یرس م یاحوالم هست و به تمام کار ها یِ ایروزها، جو نیکه در ا یدخترک 
 بود. یکرد، مشغول شستن سبز  یرا با خود زمزمه م یهمچنان که آهنگ  ییبه ظرف شو

دهانم قرار داده و   یِ داشته باشم، دستم را مشت کرده روبرو یکه، اعالم حضور نیا ی برا
 سر دادم. ی ا  یمصلحت  یِ سرفه 

 و سرش را به طرفم چرخاند!   دی کش یهراس، دست از شستن سبز با

 

 پررنگ تر شد: لبخندم
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 خوام...! یترسوندمت معذر م یانگار-

 

 تر شد:  کیبه سمتم نزد یبار پلک زد. گمانم به خود آمد که قدم ن یچند

 

به من    ن؟یپا  نیاومد  دیداشت یخوام هواسم نبود! امر ینه نه...خانم... من معذرت م -
 باال!  ومدمی خودم م دی گفت یم

 

سر دادم.    یِ بدهد خنده ا  دنینفس کش یِ برا ی که مجال نیمدام حرف زدنش بدون ا از
 گذاشته بود!  شید را به نماروز خو نیکه، بعِدچند  ی بلند و از ته دل! خنده ا ی خنده ا

 

 پهنه!  ی که بساط شاد نم یب یبه به، م -

 

آن فردا آشنا، به ناگه خنده ام بند آمد! سرم را به طرف او چرخاندم و   دنِ یشن  یِ صدا با
او چشم   یِ مژگانم را به حرکت در آورده و به چهره   گر، یبار پشت سر هم د ن یناخداگاه چند

داد و   یتر نشان م  دیبود که صورتش را دو چندان، سف دهی خود را کاماًل تراش ِش ی دوختم. ر
گرفته بود! و لبانش به لبخند کش آمده   یرنگش، به خود رنگ خوش ی قهوه ا یِ آن دوگو

 کردم...!   غیبه صورتش، به خود آمده و نگاهم را با شرم از او در یدست دنیبودند! با کش

 

 تا آشپزخونه؟  نی اومد دیداشت  یامر !د؟یجا ن یعه آقا شماهم ا  -
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صاحب    نمیبب امی گوشم رو نوازش داد گفتم ب ییبلند آشنا  یِ خنده  یِ نه فقط چون صدا  -
 که متوجه شدم خانم خودمه!  هیصدا ک 

 

 شدم!  رهیدر چشمان او خ رت یسرم را باال آورده و با ح  کباره،ی به

 حواله ام کرد:  یحال، چشمک درهمان

 

 شد خانمم؟  یچ -

 

پوستم شروع به   ری کرد! نفسم کند شد! خون ز دن یدر وجودم، به شدت شروع به لرز  یزیچ 
که از خود از   نیا  ی افکنده و برا ر یجوشش در آمد و لپانم را گلگون کرد. سرم با خجل، به ز 

 کنم؛ با لکنت پچ زدم: دای پ ییسخنان او رها 

 

 خوام...!  یمن... مع...معذرت... م -

 

گام    یپاتند کرده و به سمت خروج  اورم،یکه نگاهم را باال ب نیهمان حالت، بدون ا در
 دسِت او شد!  ری برداشتم که مانند قبل، مچ دستم اس

 

 #پارت_شصت_و_سه 
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 که سر برگردانم لب زدم: نیا بدون 

 

 دستم رو!  دیلطفاً ول کن -

 

طور تو دستم   نی که بخوام ولش کنم گرفتم که تا آخر عمر همدست رو نگرفتم  نی ا -
 باشه...

 

شده   داری لبم ناخداگاه پد یِ که رو ی لبخند مچهیجا ماندن را نداشتم، با ن نی تحمل ا گرید
...! دمیاز دستش خارج کرده و به سمت پله ها دو  یبود؛ دستم را از به طور نامحسوس

  یِ که در مچ پا ی فرود آمدم. با درد  نیبا زانو، به زم شده  زیباهم گالو  می پاها دن،یدو نیح
 به راهم ادامه دادم.  یآمده بود؛ به آرام  دراستم به وجو

ُسر   ی ام را آزاد ساختم. به آرام نهیداخل، درب را قفل کرده و نفِس حبس شده در س از
صورتم را با دستانم پوشاندم و به   ش،یپ یقیدقا یادآوری نشستم. با  نیخورده بر کف زم

 حرف او را تکرار کردم:  یآرام

 

 خانمم...  -

 

 از قبل پوشاندم. شتری و صورتم را ب دمیتکرار کردِن آن کلمه در خلوت، لبم را به دندان کش با

 

 ...!وونهی د -
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  هیبه در اتاق وارد شد. هراسان دستانم را از کنار صورتم کنار زده و سر به سمت سا  ی ا تقه
 لبانم با گل لبخند، شکوفا شد.  ه، یسا دنِ ی پشت درب چرخاندم. با د یِ 

 

 ؟یدر رو باز کن ی خوا ینم -

 

درب را به سمت   ،ی . به تنددمی را تکان می از پشت بلند شده و با دست، لباس ها  مهیسراس
پر از غذا در دست داشت، به داخل پرتاب   ینیکه؛ او با سرعت همچنان ک س دمیخود کش

ساخت بر زبان   یخارج م می از گلو را《نه》 یِ که کلمه  ی خفه ا غیاراده، ج یشد. با ترس ب
کنم   نیاز برخورد او با زم یریکنم تا جلوگ  یاو م یِ بازو  ری را اس تمسازم و هر دوس یم یجار

 شوم. یکه موفق هم م

لِب   ر یافکنم و ز ی م ریاو رها کرده سر به ز  یِ دستانم را از دور بازو ی بعد، با شرم تند نی کمی
 کنم.  یاز او م یمعذرت خواه یبه آرام

 

 بودم.  ستاده ی مقصر خودمم که پشت در ا ستین یبه عذر خواه یازین -

 

 :دی کالمم پر  انیکه م می بگو یز یچ خواستم

 

 آوردم! ی برات چ  نیبب -

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
209 

 

خوش   یِ که بو  ییغذا، همان غذا اتیپر از محتو  ین ینگاهم را باال آورده و به س ،ی کنجکاو با
بو را دنبال کنم تا به آشپزخانه  ری مس اریاخت یآن باعث شده بود؛ از اتاق خارج شده و ب 

 برسم، دوختم! 

 

 تخت قرار داده و گفت:  یِ را رو ینیس

 

خوش غذا اشتهاش رو   ی شدم که خانمم بو نیا یِ که از کجا متوجه   نی به تعجب ا یازین -
 من رو هم باز کرده... یِ اشتها قاً یچون دق ستیباز کرده ن

 

 زد و ادامه داد:  ی خند تک

 

 تا سرد نشده...! ایلحظه درنگ رو ندارم پس حاالهم بدو ب ک یکه تاب و توان   یبه قدر -

 

فاصله از او، آن   یآهسته به سمت او قدم برداشته و با کمآهسته   ،یپوست ر یز  یباشرم
 طرف تر نشستم.

 

 #پارت_شصت_و_چهار

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
210 

 

نبود را در برنج فرو برد و او را   یکه مطمئناً قاشق معمول یسمت او که قاشق  دهی کش نگاهم
. بالبخند، قاشق رو به دهانم  ختیکه درهم فرو ر یپر از برنج ساخت و آن همانند کوه

 شدم! رهیساخت که مبهوت به او خ  کینزد

 

قاشق پر از غذا رو   نیکه قراره ا یمن رو بخور  ستیقرار ن ؟ی به من زل زد ی چ یِ برا -
 ...!یبخور

 

 قرمز شد.  میکه لپ ها  ی بند حرفش، تک خند پشت

 

 را به سمت قاشق دراز کرده گفتم:   دستم

 

 خورم یخودم م نیبد -

 

 قاشق رو خودم بزارم دهنت. نینه اصاًل دوست دارم اول -

 

 در دهانم گذاشت! یدهان باز کرده خواستم مجدد مخالفت کنم که قاشق را فور  

 

شده و در همان حالت غذا را   رهیآمده به او خاز حدقه در   یِ و مبهوت با چشما مات
 . دمیبلع

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
211 

 

به خوردن شروع   ش یخو ، یقاشق را از دهانم خارج کرده و با همان قاشق دهن بالبخند،
 کرد!

 

 ***** 

چند کالم باهام  میتون یهم م  شهیهم غذامون حذم م م؟یتو باغ قدم بزن یکم ی خوا یم -
 ...! میصحبت کن

 

 خواب موافقتم را اعالم کردم. تخت  یِ بلند شدن از رو با

 

او نگاهم را به سمت خود   یِ بودم؛ صدا  اهیاز گل و گ یخال یِ که محِو آن باغچه  همچنان
 عوض کرد: 

 

همه مدت که   نیاما بعد ا  ی د ی دونم اسمم رو نپرس ی! مارشهیکه اسمم ک  نیخب اول ا  -
 و رسماً...  ییجا نیا

 

 و ادامه داد: دیکش شش یبه ته ر یدست

 

 ...!یاسمم رو بدون دیباالخره با   یهمسر -

 

 گوش سپردم.   یحرف چیه بدون 
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 نیاخالقش در اول یعنی نهیخوام! اون اخالقش هم یو البته بابات رفتاِر مامان معذرت م -
 کنه یم ریی تغ دگاهشیمطمئناً کم کم د یبرخورد تنده ول

 

 و اگه نکرد؟  - 

 

 منتظر پاسخ خود بودم. ، یشرم  چی بان آورده بودم و حاال بدون هجمله را به ز نیا  ناخواسته

 

تونه   یدونم باالخره م یکامل دارم و م نانیامکان نداره چون من به خانم خودم اطم نی ا -
 اره یدل مادرشوهرش رو به دست ب

 

دانم چگونه اما   یکه نم یبار سکوت کردم و فقط گوش سپردم! گوش سپردم، به سخنان نیا
از آنان، لبخند را   یفهم چیکه بدون ه یانداخت! گوش سپردم به سخنان یچنگ مبه دلم 

 داشت...!  یوا م دنی را به لرز ی زی نشاند و  در وجودم، چ یلبم م یِ رو

 

 ماه بعد... سه

 

به سفر رفته بود و هنوز بازنگذشته   یخان به خاطرِ مسائل کار ارشیکه، ک  نیاز ا  یروز چند
 گذشت.  یبود م
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 #پارت_شصت_و_پنج

 

  یجزء دور یلیدانستم دل یقراره سر داده بودم و خود م یمدام ب رخوار،یش ی کودک  همانند
 در کار نبود!  ارشیو ک  یو دلتنگ

م  دان یشده بودم. نم رهیمناطق خ ن یبه دورتر زان،یآو  یِ نشسته و با لب و لوچه  قیآالچ در
دانستم! چشمانم را باز و بسته کرده   یتنهاتر م ی گری هر وقِت د شتر یچرا اما خود را ب

  یاز سر ب ییکردم. از جا به مقصِد آشپزخانه و گپ و گفتگو میها هی وارد ر قیعم یبازدم
کرده بودم؛ برخاستم. قدم از قدم   دایبا او پ یخوب  انهیروز ها م نیکه ا هیبا سم یحوصلگ

 یِ و دستم را رو دمیکش ین یچشمانم نشست! از ترس ه یِ رو ینگذاشته بودم که دست
نشاندم. با لمِس   دن؛ی چشمانم نشسته بود و مرا عاجز ساخته بود از د یِ که رو ییدست ها 

 یِ ام مهبوت ماند! رگه ها نهی! نفس در سدکر  دنی آن دستان، قلبم محکم شروع به تپ
 پچ زدم:  یکرد. به آرام دنیپوستم شروع به دو  ری ز یخوش

 

 ! ارشیک  -

 

درست حدس   ی. آردمیدست ها را کنار زده و به سمت او اوچرخ یبعد، به آرام نیم  کی 
کرد همچنان که در چشمان    یم  ییلبانش خودنما یِ رو یبود. لبخند پهن ارشیزده بودم ک 

 لب زد:  م ی شده بود رهیهم خ

 

 ؟ یمنم خانم ی دیاز کجا فهم -
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 از لمِس دستات!  -

 

 ! دمیرا به دندان کش نمیری فرود آوردم و با شرم لب ز نی سرم را پا کبارهی به

 

سرم را بلند کرد و باعث شد مجدد به چشمانش    یچانه ام نشست و به آرام ریز  دستش
 شوم. رهیخ

 

 ؟ یکه خجالت نداره! مگه نه خانم قت یحرف حق ستیبه خجالت ن  یازین -

 

همراه با خنده حواله ام کرد که از حرص   یکرد، چشمک یم انیجمله را ب نی که ا همچنان
 گرفتم. ش یاز بازو  یشگونین

 

 آخ آخ...ول کن... دردم اومد... -

 

 گفتم:   یثیوارد کردم و با لبخنِد خب  یشتریب فشار

 

 ...! ی بشم و تو بهم بخند  د یسرخ و سف یتا ه یسر به سرم نزار  یحقته تا تو باش -
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 و صورتم را از شرم پوشاندم:  دمیدستم را کنار کش کبارهیبه  

 

 گفتم...؟!  یمن چ ی وا ی ا -

 

ذره  ی بغلم که دلم برات   ای شدِن خانمم بشم! حاال بدو ب د یمن قربون اون سرخ و سف -
 شده بود! 

 

 به سمتش برداشتم و خود را در آغوش او جا کردم.   یگام ،یدر همان حالت به آرام 

 

 #پارت_شصت_و_شش

 

 : دمیاش فشردم و عطر تن او را به مشام کش نهیرا به س سرم

 

 دلم برات تنگ شده بود!  -

 

 ...شتریمن ب -

 

 **** 
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را بست. با   شیچشم ها  یگذاشته بود؛ به آرام  م ی پاها یِ سرش را رو  ارش،یکه ک  همچنان
 به آن ها پرداختم!  یرنگش فرو کرده و به باز اهیُپرپشت و س یِ موها ان یلبخند، دستم را م

 

 ارش؟ یک  -

 

 هوم؟  -

 

  یروز، در َسر م نیرا که چند یآب دهانم را فرو فرستاده به خود جرعت دادم تا حرف 
 : میساختن آن را نداشتم، بگو  یهمت به زبان جار یپروراندم ول

 

 مادر و خواهرم؟  دن ی نم برم دتو یم -

 

 جا به جا کرد و درهمان حالت با چشمان بسته گفت:  یسرش را کم 

 

 نه! -

 

 نشست. م یان قدر، محکم  قاطع گفت که بغض به گلو  

 

 اما دلم براشون تنگ شده...! -
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 کرد: ختهیچشمانش را باز کرده و نگاهش را در نگاهم آم  یِ بار، ال نیا 

 

که بگذره   کمی  ی جفتمون فرصت داد یاز به زندگ  هی! اما تازه چندوقتزمی دونم عز یم -
 خوبه؟  یکن یو رفع دلتنگ شونینیبرمت تا بب یخودم م

 

 اما... -

 

قرار داد و چشمانش   می پا یِ صحبت دهد، مجدد سرش را بر رو ی برا یکه، مجال  ن یبدون ا 
 را بست! 

 

و مانع شکستن بغض و   دمیچشمانم آب خورد. مژگانم را محکم بهم کوب ی اشک در گود نم
 نداشت!  یجزء دلتنگ یلیکه، دل ییشدم. اشک ها می اشک ها زشیر

 

 ***** 

 ؟ ی خور یچرا نم -

 

 هوم؟  -
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 به صورتم پچ زد: ره یرا در دستش جا به جا کرد و خ چنگال

 

 ! ؟یخور یچرا غذات رو نم گمیم -

 

  نیمادرش همچنان که پوزخند به لب داشت و از پله ها پا یِ صدا م؛یگو  یزی خواستم چ تا
 آمد گوشم را پر ساخت:  یم

 

 شده!  ادینازش ز  ،ی شازده خانم که البته تو رو سرمون آوارش کرد گه ی خب معلومه د -

 

 

خارج کرده    نهیاز س یقیتوجه، نفِس عم یعادت شده بود. ب میبودم برا   ده ی شن هیاز بس کنا 
 فرو بردم.  ی چنگال را در ماکاران

 

 مامان...! -

 

 نه؟ یا  ریغ -

 

 ارشیو کنار ک  دیخودش عقب کش یِ را برا ی ا یانداختم که صندل یبه او نگاه یچشم ریز 
 را بازخواست.  هینشد سم ادیکه کم از فر ی بلند یِ نشست. با صدا
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 ...هی... سمهیسم -

 

 . دیخود را رسان مهیسراس هینگذشته بود که؛ سم ی چند

 

 بله خانم؟  -

 

 اعالم حضور کنم؟   ایصدات بزنم   دی پس بشقاب من کو؟ حتماً با -

 

 کشم!  یخوام االن براتون غذا م ینه نه خانم... معذرت م -

 

 :دمیچرخ ارشیتوجه به او، به سمت ک  یب

 

 تو اتاق  رم ی شدم م  ریمن س -

 

 !ی نخورد یزیتو که چ یول -
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 شده... ادیکه نازش ز  گمیم -

 

 ! میمامان توروخدا بس کن! بزار حداقل غذامون رو در آرامش بخور  -

 

 رو گرفتم.  شی توجه به بحث آن دو، راه اتاق رو پ یب

 

 #پارت_شصت_و_هفت 

 

که درب را پشِت سرم ببندم، همچو باد خود را رها کرده به سمت تراس گام   نیا بدون 
 خارج کردم. نهیشده نفسم را سوزناک از س رهیخ ابانیخ یِ اهویبرداشتم. به ه

  یم دادی داشت و چهره اش از دور ب یبور یِ که موها یخردسال یاز دور، جلب کودک  نگاهم
ها خود را به هر طرف   نیماش  یِ است و ال به ال رو گرفته شیکار را پ نی ا ی کرد از سر ناچار

آن کودک،   یِ دانم چرا اما در چهره  یفروخت قلبم به درد آمد. نم یو گل م  دیکشان یم
 ! دیجا رسان نیسرنوشت مرا به ا یهمچو او، از سر ناچار را؛یز  دمید یخود را م

 

 ؟یکن یفکر م   یدار یبه چ -

 

 سرنوشت!  -

 

 سرنوشت؟   -
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 در دست داشت دوختم:  ی و به او که دوفنجان چا  دهیرا از دخترک در نگاهم

 

 چرخونه!  یرقاص داره من رو دور انگشتش م یِ  نیچون ع -

 

 ! ؟ی ستین یراض ی ...االن که کناِر منیعن ی ه؟یمنظورت چ -

 

 را از دستش گرفتم:  ی چا وانی خارج کرده ل نهیاز س نی را اندوهگ نفس

 

 م!  چرا اما دلتنگ خانواده ام  -

 

آن کار   یِ رو  ییبایز یِ ها یکه ممبت کار ی ا یکوچک چوب زیم یِ خود را رو وانیبعد، ل یکم
هر   یِ کوچک که دوطرفش قرار داشت، قرار داد. دستش را رو یشده بود  و همراه دوصندل

 آن ها بود نشاند. در چشمانم زل زد: نیماب وانیدو دستم که ل

 

 رو ندارم! تی که تحمل دور یدون یخودت م ؟ یچند ساعت بر یِ فقط برا ی دی قول م -

 

 لبم نشست:  یِ رو  یمژگانم از تعجب به باال پرت شده لبخند کمرنگ  کباره،یبه  
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 خانواده ام؟  دنید  یبر  ی دی بهم اجازه م یعنی  ؟ی چ یعنی -

 

دستانش بود؛   ر یرا از نگاهش خواند، دستم را که همچنان اس دیشد ترد  یکه م نیا با
 فشرد و لب زد:

 

 البته که اره خانمم!  -

 

توانستم در  یرا راحت م نیزد و ا یبرق م یلبم شکوفا شد. چشمانم از خوش یِ رو ی لبخند
و کناِر  دمی او را بوس ی نوک پا بلند شده گونه  یِ اراده،  بر رو ی. بنمیانعکاس چشمان او بب
 گوشش زمزمه کردم:

 

 ممنون!  -

 

و   ی شدم. راحت برق خوش رهیدر نگاهش خ ، یشرم  چی بار بدون ه نیو ا ده یرا کنار کش سرم
  رونیرا از دستم ب وانیل ، یسخن چی بدون ه کبارهیتعجب را از چشمانش خواندم. به  

حد ممکن به   نی تر کیتر آمد! صورتش را به نزد ک ینزد یقرار داد. گام زی م یِ رو دهیکش
 آورد!   شیسمتم پ

 

 اجازه هست؟  گهیحاال د   -

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
223 

 

منهوسش   یبار از نگاِه پر مهر و ب  نیرا چند  نیا را؛ی طلبد ز یرا م یچ یِ دانستم اجازه  یم
 پچ زدم: یانداخته به آرام  ریخوانده بودم. سرم را ز

 

 آره... -

 

قالب کرده    می پاها ریکه، دستش را ز  ن یا ی صادر شد برا  ی جواب مثبت دادن اجازه ا نیا و
 مرا به آغوش بکشد.

 

 ت #پارت_شصت_و_هش

 

  ی. عطردمیعطر تن او را به مشام کش ی اش پنهان کرده با خشنود غهیرا در  سرم
  یِ مرا از بغل خود جدا کرده به رو یکند! به آرام یو رو م ری دلم را ز شه،ی که هم ی ندیخوشا

چانه ام قرار داد و نگاهش را در   ری. دستش را ز دیتخت خواباند و خود کنارم دراز کش
 کرد:  ختهینگاهم آم

 

 ؟ یمطمئم -

 

  چکیآره فشردم و همچو گل پ ی دستش قرار داده آن را به معنا یِ خجالت، دستم را رو با
 ... مید ی چیبه دور هم پ
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 ****** 

اش شروع   نهیسر داد و تخت س ی بلند ی شرم سرم را در اغوشش، پنهان کردم که قهقه ا با
 کرد!  دنی به لرز

 

 ! ه؟یچ ی خانمم خجالتت برا   ی کاماًل شد گهید -

 

به او فشردم.   شتریو دستانم را دور گردنش حلقه کرده سرم را ب دمی با خجل، لبم را آرام گز 
 امواج زلفانم زد: یِ بر رو ی بوسه ا یبه آرام

 

 ...!ای ایب یتون یم ی البته اگه توهم بخوا  رمی دوش بگ رمیم -

 

به    یمشت آرام اورمیکه نگاهم را باال ب نیآمد. با حرص بدون ا  دی درونم پد  یخشم ناگهان،
 : دمی اش کوب نهیس

 

 واقعاً که....  -

 

 به هر دو زد:   ی را در اسارت گرفته بوسه ا  فمیهر دوست، مچ دستان ظر  با

 

 ! زمی عز یکردم. هرطور راحت یشوخ -



 گناه  نیتقاص به کدام

 
225 

 

 

را که  یرنگ دیت. همچنان که حوله سفتخت برخاس یِ را گفت، پتو را را کنار زده و از رو نیا
 و داخل رفت. چاندیبود به دور گردن خود پ  زانیکنار در حمام آو

  ر یکه، خواستم تخت را مرتب کنم ز نیپتو را کنار زده از تخت برخاستم به محض ا  ،ی تند با
بودم که   ستادهی دهانم خارج شد. در همان حالت ا انیاز م ی و آخ آهسته ا دی کش ریدلم ت

 حمام باز شد:   در

 

 .... ادمی وا، لباس هام  ی ا -

 

.  دیانداخت و به سمتم دو  نیزم  ی حوله دور گردنش را بر رو ی در آن حالت، تند دنمید با
 کمرم نشاند:   یِ دستش را رو

 

! تا خواست  رمی گ یصبر کن صبر کن االن با دکتر تماس م هو؟یحالت خوبه؟ چت شد   -
 دستش قرار داده با درد لب زدم:  ی بردارد، دستم را رو یقدم

 

 من اول برم حموم!  شهی...! فقط اگه مهی عیطب ست،یالزم ن -

 

 اکتفا تکان داد و تا دم در حمام همراهم شد. یبه معن یسر ینگران با

 

 ****** 
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 کردم! یم نی کانال ها را باال پا ینشسته با کالفگ ی وی ت یِ روبرو

 

 نداره!  یچیام  که ه یلعنت نیاه ا  -

 

 ! ستین ی چیه یگی! بعد مالیهمه سر ن یعه ا -

 

 کردم:   تی را به جلو هدا می تکان داده لب ها نی به طرف یرا به عالمت منف سرم

 

 نه...  -

 

دست داد. با  میکه حالت تهوع برا  یبه سوزش در آمد طور داً یمعده ام شد  ناگهان،
  یبهداشت س یاز حدقه در آمده، دهانم را با هر دو دست پوشانده به سمت سرو یِ چشما

 . دمیدو

 

 #پارت_شصت_و_نه 

 

 : دیکوب یبه در م  یدر پ یمحکم پ یِ با مشت ها  ارش،یک 

 

 هو؟ ی! خانمم...چت شد یخانم -
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که   نیآب حالم را بهتر ساخت. بدون ا  یکه خنک  دمی چند مشت آب سرد، به صورتم پاش 
 به سمتم آمد:   یبا نگران ارشیرا باز کردم که ک  ش یخشک کنم درب سرو صورتم را

 

 شده؟  ی... چیچ -

 

 : دی کش میو گونه ها  یشانیدستش را لطافت بار به پ پشت

 

 ! هویپس چت شد   یتبم که ندار -

 

 دادم!  یبه او جواب م دی دانستم پس چگونه با ینم خود

 

 کنه...  یم  تیکردم معده ام اذ  ی رو ادهیز یکنم چون امروز تو خوردِن خوراک ی فکر م -

 

را تند تند گرفت و   ی خارج کرد. شماره ا بشی کرد و تلفن همراهش را از ج ینوچ نوچ
 گفت: 

 

 ات کنه نهیو معا  ندتیبب ادی دکتر ب دی کنم! حتماً با یفکر نم -
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  گریکرده، به سمت د کیتوجه تلفن را به گوشش نزد یکنم، ب یخواستم مجدد مخالفت تا
 خانه رفته و مشغول گفتگو شد! 

 

 * 

  شیبه جاِن موها  یکه از نگران ارشیسنج را با دقت از دور دستم باز کرده رو به ک  فشار
 انداخت کرد:   یافتاده بود و مدام به آن ها چنگ م

 

 راستش...راستش... -

 

 ؟ ی راستش چ -

 

اش   یکوچک پزشک فیتخت برخاست. همچنان که مشغول جمع کردن ک  یِ کنارم، از رو از
 شد؛ با لبخند گفت:   یم

 

 توراهه! دی عضو جد یِ  گمی م کی بهتون تبر -

 

 کرد:  یتخت برخاستم که دکتر اخم یِ از رو کبارهی متعجب زده به  

 

طور با سرعت از   نی ا گهیپس لطفاً د د یمواظب خودتون باش د یبا یل یبه بعد خ نی از ا -
 خطرناکه! یلیخ هیاول یِ چون ماه ها دی هم انجام ند نیو کار سنگ دی جاتون بلند نش
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شوکه   یاز خجالت گلگون شد. کم می کرد. گونه ها یم تی مرا اذ  یکم ارشیک  رهینگاه خ 
اش را در دست گرفت و با   یپزشک  فیمن مادر شده ام!؟ دکتر ک  ی شده بودم. به راست
شانه اش گذاشت و بعد از  ی رفت. دست رو ارش یبه سمت ک متانت خاص خود  

مات و مبهوت نظاره گر خارج شدن دکتر از اتاق بود.  ارشیرفت. ک  رونی ب یآرام ی خداحافظ
 شود. یبه خنده باز م  میکنم و کم کم لب ها  یبه او نگاه م

 

 #پارت_هفتاد 

 

  یتخت م یِ ده روکه به خود آم  رمی گ یم یشگونین شی رفته از بازو کی نزد طنت،یش با
مرا به   کباره،ی. به  ردیگ  یگر م م ی اندازد که از شرم، گونه ها  یبه شکمم م ینگاه رهی. خدینش

 فشارد:   یو م ردیگ  ی شدت در آغوش م

 

 !شه؟ یباورت م شمی...! دارم بابا مشمیمن دارم بابا م یخانم -

 

 :می گو ی و م زنمیبه سرشانه اش م  ی همان شرم، بوسه ا با

 

 آره، اما...  -
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کرد  یم دادی در آن ب یرنگش که نگران ی قهوه ا یِ و با چشم ها   دهیخود را کنار کش ناگهان
 شد: رهیدر چشمانم خ

 

 ؟ ی اما چ -

 

 کنم: یم  وایو آرام ش یکنم به هم آغوش یبار من او را دعوت م  نیو ا زنم یم  یکوچک لبخند

 

 ! ی دیدکتر رو که شن یِ ... حرفایمحکم بغلم کن یاون طور گهید کباریاگه  -

 

  یِ من قرار داشت، بوسه  یِ شانه  یِ دهد و همچنان که چانه اش که رو  یسر م ی بلند قهقه
 شود!  یحبس م  ی لحظه ا یِ که نفسم برا  زندیبه سر شانه ام م یآرام

 

م تا  کن  یبعد چهاردونگ هواسم رو جمع م نیاز ا  شه،ی تکرار نم گهی خانمم د دی ببخش -
 نندینب یآزار نی تر کی خانمم و ثمره عشقمون کوچ

 

 

که درون  یداشتم. دستانم از شدت استرس عرق کرده بود. موجود کوچک یبیعج احساس
کرد اما حال،   یدعوت م ضیضد و تق  ی و احساس ها یکرد، مرا به خوشحال یمن رشد م
  یمادر شی باشم و برا  یتوانم مادر خوب ی م ایکه آ نیآمده بود ا  شیپ  می برا  یسئوال بزرگ 

 کنم؟ 
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 ! م یگو  یلب م ر ی ز ینگاهم را از دفترچه گرفته و آخ م،یدرد در مچ پا  باحِس 

 

 خواد خوب بشه!  یم یک  یلعنت نیحاال ا ستیمعلوم ن -

 

شد به سمت   دهیذهنم کش دم،یمال یقرار داده همچنان که آن را م  میمچ پا  یِ دستم را رو 
 شد.  فا یلبم ا یِ رو ی دفترچه و لبخند

 

 خانواده بوده!  نیا  دیپس اون طور که تو دفترچه نوشته شده؛ ماهگل همون عضو جد  -

 

 یبودم و نم دهی ماهگل، ناخداگاه دل تنگش شدم! از صبح تا به حال او را ند یادآوری با
  هودهیب دنی ! دست از مالر؟یخ ای کرده است  یدگ یبه او رس  یکس ایدانم در چه حال است! آ 

  ن یشدت برخورِد آن با زم لیقرار دادم که به دل نیزم  یِ آن را رو یبه سخت  دهی کش میمچ پا 
آمده و لنگان    نیتوجه به آن، کاماًل از تخت پا  یاز درد درهم برود اما ب  مباعث شد چهره ا

  یبلند و مکرر یِ خنده ها یِ نگذاشته بودم که صدا شتریلنگان از اتاق خارج شدم. چند گام ب
شد اما   یم  دهی ماهگل شن  یِ صدا ن،یگوشم را نوازش داد. به دقت گوش سپردم که در ب

که در  تمام فضا   ی بلند و بم مردانه ا یِ خنده ها ی صدا  نیاو در ب زی ر یِ خنده ها یِ صدا
 بود؛ گم شده بود.   ده یچیپ

 آمد!  یراهم را به سمِت صدا کج کرده که از چند اتاق آن طرف تر م ،ی کنجکاو با

 

 ک ی #پارت_هفتاد_و_
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نشسته بودند و اطرافشان   نی زم یِ خان و ماهگل که رو ارشیاتاق قرار گرفته به ک  یِ روبرو
 اراده گفتم:  یبود نگاه کردم و ب  ختهیتماماً بهم ر

 

 اوه!  -

 

دانم چرا اما حس کردم با   ی. نمدیخان به سمتم چرخ ارشیکه سر ک  ده ی نرس هیثان به
 داد!  یپشت سر هم پلک زده به چشمانش تکان را؛یهول کرد ز یکم دنم،ید

 

 ؟ یکنیم  کاریجا چ نیتو ا -

 

 جلوتر رفتم:  ده،یکش یرا به دشوار میپا

 

 صداتون رو...  یعنیسر و صدا...  -

 

 ؟ ی بود ستادهیوش ا فالگ   یعنی -

 

 نه... نه...  -
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پرت کرد   نی زم یِ را که در دست داشت؛ محکم رو  یرنگ یو صورت کیکوچ  یِ خرس عروسک
به عقب نهادم. جلوتر   یبلند به سمتم آمد که از ترس قدم یِ و از جا برخاست. با قدم ها

ر آن موج  خشم د یِ قرار گرفت. چشمانش را که رگه ها  میکه کاماًل روبرو  یآمد. به طور
 : دیچفت شده اش غر  یِ دندان ها یِ ام دوخت و  از ال ده یبه چشماِن هراس زدیم

 

 ! رونیبرو از اتاق ب -

 

 اما... -

 

 حرفش را تکرار کرد:  ادیبار دستش را به سمت در نشانه گرفت و با فر نیا

 

 ! رونی ب گمیم -

 

به عقب  یچشمم آب خورد. آب دهانم را با ترس، قورت داده گام  ی در گود  یاشک قطره
 یفیخف   غیراه ج نیفرود آمدم. با ترس، ماب نی شده به زم زیباهم گالو  می ماندم که پاها

  یفرود کنم، دست نیکه به زم  نی فشردم اما قبل ا  گریو چشمانم را محکم به هم د دمیکش
 دوِر کمرم حلقه بست! 

را باز   میپلک ها  یِ ال ی لحظه ام حبس ماند. به تند یِ م، نفس برابا برخورد دست به کمر 
بدنم خم   یِ دست دور کمرم را احاطه کرده بود و رو   کی خان که با  ارشیبه ک  رتیکرده، با ح

  یِ ثابت ماند. تپش ها شمیآرا  یلباِن سرخ اما ب یِ و رو   دیشدم. نگاهش لغز   رهی شده بود خ
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رها شده به طور   نهی! نفسم، از سدیکوب یام م نهیخود را محکم به س تهقلبم اوج گرف
 به شماره افتاد!  ینامنظم

دستش کم کم ُشل شد. به   یِ حلقه  رد،ی که نگاهش را از لبانم بگ نیدر همان حال، بدون ا 
تعادل خود را حفظ کرده صاف   م، ی ایفرود ن نیکه با دوزانو به زم نیا یِ خود آمده با هول برا 

 .دیدستش را از دور کمرم کنار کش یکه فور تادمسیا

 

 #پارت_هفتاد_و_دو 

 

انداختم و پشتم را به   ریسر به ز   دهی هراس ش،یپ یق یدقا  یادآوری تشکر کنم اما با  خواستم
آشکار به اسارت  یاو کرده؛ شرمسار خواستم از اتاق خارج شوم که مچ دستم را با خشم

بود. چشمانم در لحظه باز و بسته شد و نفس  اش برجسته شده  یشانیپ ی گرفت. رگ ها
 ام حبس ماند! 

 درچشمانم گفت: رهیبم و مردانه اش. خ  ی صدا با

 

 که االن دستت رو گرفتم...   نیاگه ا -

 

کرد، به دهانش دوخته تا بدانم اخر جمله   یمکث کرد که نگاِه نگرانم را که  زو زو م یکم
 رسد.  یاش به کجا م

 

 که بگم، از من و ماهگل دور باش!  نیا یِ فقط برا -
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 زدم: ی شخندیکه جان گرفته بود ن یبا نفرت 

 

 ماهگل هرگز!   یاز شما که اره ول -

 

که هنوز با آن   یقتیگرفت، حق  یکه از درونم سر چشمه م ییقلبم تپش گرفت و ندا  ناگهان
  یکرده گامبودم را بر سرم کوباند. با حرص، دستم را از اسارت دستش خارج   ومدهیکنار ن

ماهگل متوقفم کرد!   یِ  هیگر یِ نگذاشته بودم که؛ صدا شتریجلوتر ماندم. هنوز چند قدم ب
و شتاب،   یکرد! با نگران یقلبم چنگ انداخت و خون آن را پمپاژ م به یناگهان کس یی گو

  یهمه ب نی کرد. دلم از ا  یاحساس نگاهم م یخان ب ارشیگردنم را به سمتش چرخاندم. ک 
به سمتش   یخواستم قدم  م،ی نابسمان پا تیتوجه به او و وضع یرفت!  ب اش گ یرحم

 خان سد راهم شد:   ارشیبردارم که دست ک 

 

 االن گفتم از هردوتامون دور باش! ن یهم -

 

افکارم   ی بر رو یماهگل خط بزرگ  هیفرستادم. گر ن یکرد! آب دهانم را با صدا پا یم دی تهد
 و تمرکز را از من گرفته بود.  دهیکش

  یاز جانم را داشت، دوخته و با بغض زتریکه حکم دخترِک عز  ینگاهم را با عجز به ماهگلک 
 : دمی کرده بود نال ت ی سرا می که به صدا

 

 اما...ماهگل... -
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 مکث ادامه دادم:  یکم با

 

 کنم... یخواهش م -

 

عقب تر رفت. خوشحال شدم،   یم. ک دیکردم که دستش را کنار کش یوار نگاهش م التماس
منطق خود  یب یکردم دست از لجباز ینشست؛ فکر م می گوشه لب ها ی لبخند محو

 زد. ی شخندیدرب را محکم با دست گرفت و ن یِ است اما در کمال تعجب گوشه   دهیکش

صورتم افتاده بود را با دست کنار زده، متعجب از کارش   یِ سرم که رو اهِ یس یِ از تار ها  یکی
رفت. چشمانم   لیام تح یبسته شد! انرژ  میکه درب با شدت به رو می بگو یز یاستم چخو

و کالفه از کارش دستم را مشت کرده   ی. عصبدیکش ر یو استخوان قلبم ت د ید یتار م
  ن یکه مدام آن را به زور، پا ی ماهگل اوج گرفت. بغض یِ  هیگر  ه؛خواستم به درب بکوبم ک 

را نداشتم و    یشینما یبردبار نی طاقت ا  گری. ددیفرستادم باالخره خود را به باال کش یفرو م
که خود  دمیدر کوب ی جان دستم را بر رو یشد. ب یجار فمیظر  ی گونه ها  میاشک ها  البیس

 !؟ نه ایام،   دهیان را شن ی شک داشتم صدا

 

 #پارت_هفتاد_و_سه 

 

 باز کن در رو...لطفاً...  -
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نداشت او سنگدل تر از   ی ا دهی فا  یول  دمیکوب یبا مشت اما آرام آرام به در مو بارها،  بارها
 ی. مستادمیپا ا  یِ از پشت در بلند شده و رو  ،ی زار، به سخت یحرف ها بود! با حال نیا

تا قطرات   دهیبه صورتم کش ی دست ن،ی ندارد بنابر  ی ا دهی فا  چیجا نشستن ه نی دانستم، ا
رفت و   جی نمانده که سرم گ شتریشده بودند را کنار بزنم. چند قدم ب  دمی اشک که مانع د
  قهیگرفته و چند دق یِ فرود نکنم، دستانم را به نرده ها  نیکه به زم نی ا  یِ چشمانم تار! برا

که مجدد، بغض به سراغم آمد. سرم را به طرف درب اتاق چرخانده و با نفرت   ستادمیا ی ا
 زدم:لب 

 

من و ماهگل   داریمانع د یتون یباالخره که نم یول  هیکار چ نیدونمم قصدت از ا ینم -
 !یبش

 

 *** 

 

بانداژ   ،یکرده بود؛ دراز کردم. به آرام ریدر گ انیچپم را که م یِ تخت نشستم و پا یِ رو
 غر زدم: ی رد کبود دنِ ی باز کردم که با د م یرا از دور پا  یمی قد

 

 لعنت بهت... -

 

 :دمی و عجز نال  دهیکش م یپا یِ کبود یِ بر رو یطافت، دستل با

 

 کرده!  کاریچ مینازن یِ با پا نی... ببنیبب -
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را آغشته به   ی. پنبه بهداشتدمیکش رونیکنار دستم ب یِ  هیاول یِ از جعبه کمک ها یبانداژ 
  می گفته  بودم برا هیشود را که از قبل به سم یتر م عیهرچه سر ی که باعث بهود ی سرکه ا

به مغز   یقی سوزش عم ده ی. به لحظه نکشدمیکش می پا یِ کبود یِ فراهم کند، کردم و آن را رو
  یِ کرد که از شدت درد، اشک در چشمانم حلقه زد. مژگانم را به شدت رو جوعو استخوانم ر

 برسد...! یاله ام به گوِش کسن یِ فشار دادم و دهانم را با دست پوشاندم تا مبادا صدا

 

 مجازات شوم...؟  دی گونه با   نیکه ا ستی تقاص من چ مگر

 درد بسازم؟  نیبا ا  دی چه کردم که با مگر

 رم؟ ی بگ یپاسخ نیچن دی چه گفتم که با مگر

 به ساز غم برقصم؟   دیبا  چرا

 ...؟ رمیبم  یچال زندگ  اه ی س نیدر ا  دیبا  چرا

 

که به زور از ال   یمزاحم یِ کمتر شد با پشت دست، اشک ها می بعد، که سوزش پا نیچندم
بود را پاک کرده به خود تشر   افتهیراه   می گونه ها  یِ پلکانم خود را عبور داده به رو یِ به ال
 زدم:

 

 کنم!  هیگر  دی...پس نبا ستمین  یفیضع یمن آدم -

 

 #پارت_هفتاد_و_چهار
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  می خارج کردم. کم کم آن را دور پا لونشینداخته آن را از ناچنگ ا د،ی خشم به بانداژ جد با
 :  دمیچیپ

 

 ! ی نه آقا... کور خوند ارمیبه مثال کم م یکن یاگه فکر م -

 

را که به دور و اطرافم پراکنده کرده بودم؛ جمع  هیاول  یِ اتمام کار، لوازِم جعبه کمک ها بعد
تخت   یِ قرار داده خود رو  زیم  یِ کرده مانند قبل در جعبه قرار دادم. جعبه را آن طرف تر، رو

دوانده بود   شهی درونم ر ی دانم چه حِس تازه ا یبود. نم  ری. افکارم به شدت درگ دمیدراز کش
 ...!ستیباالتر ندارم،  ارشیکه حال از ک  یباالتر از نفرت ماا

  یِ  ازهیبعد، خم  نی کنم. چندم دای پ ییتا از افکاِر آزار دهنده ام رها  دمیکش یقیعم نفِس 
 هم افتادند... یِ کم کم رو اریاخت یسر دادم و مژگانم ب ی بلند

 

 ماهرخ منو بخشش... -

 

 را با لبخند به سمتش دراز کردم: دستم

 

 ! وونهید  نمیجا بب نیا  ایب -
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به   یکرده قدم تی سرا شیکرد. بغض به صدا یم  ییاز اشک در چشمانش خودنما  هاله
 عقب ماند: 

 

 من رو بخشش...! -

 

 

به صورتم   ی. نفسم به شماره افتاده بود. دستستمی ترس، چشم باز کرده به اطراف نگر به
اتاق که در  یِ عرق شده بود! مهبوت به گوشه  سی که از شدت ترس، تمام بدنم خ دمیکش
 شده لب زدم: رهیفرو رفته بود خ  یکیتار

 

تو خوابم ازم معذرت  ادی! هربار که ماه چهره م نمیب یکه من هربار م هیچه خواب نی ا -
 ...!خوادیم

 

دهم. دسِت   یکشم و نگاهم را به سمت پارچ سوق م یم می به گلو یدست ،ی حِس تشنگ با
 یم یپارچ خال یِ  رهی که او را بلند کنم نگاهم خ نی ه سمت پارچ دراز کرده، قبل ارا ب گرمید

 شود! 

 

 بابا!  ی ا -

 

 : زنمیغر م تی با حرص و عصبان ده یرا پس کش دستم
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 قطره داخلت آب باشه!  یِ شد   یحاال نم -

 

را   م یها یی . لِب تخت نشسته دمپازنمیپتو را کنار م ،یلیم  یو با ب  دهیبه صورتم کش یدست
  ی ا ازهی شوم، خم ی.  همچنان که از اتاق خارج مزمیخ یتخت بر م یِ کنم و از رو یپا م
 روم. یم نیکشم و از پله ها به مقصِد آشپزخانه پا یم ی بلند

 

 #پارت_هفتاد_و_پنج 

 

و رفته بودند و  فر یکیدونفر که در تار یِ که در اتاق را باز کردم، متوجه گفتگو نیمحض ا  به
 شد، شدم!  یمعلوم نم  شانیچهره ها 

 

 به زمان موعود... شمیم کی نزد  می باالخره دار -

 

ُسر   وارید ی دستم از رو  کباره،ی گذاشتم که به  وارید ی جلوتر بردم و دستم را رو یرا کم سرم
 خورد و بدنم به جلو پرت شد.

 

 جا... زود باش...  ن ی جاست! فعال برو از ا نیا  یانگار کس - 

 

 اما... -
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 برو...! گمیبهت م -

برخورد نکردم. در  نیکه با زم نیا یِ را حفظ کرده، و خدا را در دل سپاس کردم برا تعادلم
روشن شدند! با   یهمگ کبارهی لحظه، به سمت سروصدا ها به راه افتادم که چراغ ها به 

شده بود به   رهیگذاشته بود و مبهم خ وارید یِ چپش را روخان که دست  ارش یتعجب، به ک 
 رفتم:  جلوتر  ی . قدمستمی من، نگر

 

 موقع شب! نی اونم ا د؟یکن  یم  کاریجا چ نی ا -

 

 اش داد: یشانیبه پ ینیبرداشته چ واری را از د دستش

 

 ! ؟یتاحاال قراره سئوال جوابم کن یاز ک  -

 

 ه سمت پله ها کج کردم:باال انداختم و راهم را ب  ی پروا، شانه ا یب

 

وگرنه کار    ن یفقط کنجکاو شدم هم  د،یرس یسر و صدا به گوش م یسر یِ از اون جا که  -
 نداره... یتیاهم چ یشما برام ه یِ ها

 

شانه ام نشست و با شتاب مرا به سمت   یِ پله نگذاشته بودم که دستش رو نیاول یِ رو پا
 خود برگرداند:
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 ...؟ی دیشن  یچ ؟یی سروصدا؟ چه سروصدا -

 

و بعد به هردو    زدیدر آن موج م یاز کارش، نگاهم را اول به چشمانش که نگران متعجب
 هردوشانه ام نشانده بود؛ دوختم  یِ دستش که رو

 

 #پارت_هفتاد_و_شش

 

  نیکف زم یِ ها کی ام برداشته نگاهش را به سرام شانه یِ را به سرعت از رو دستانش
 دوخت:

 

  نیدوم ا د یبه من دست بزن دی نکن یبه اشتباه هم سع  یحت گهیبگم که د دیاول از همه با  -
 فقط...  ستم یاما مطمئن ن دمیشن یی احساس کردم صدا ریکه، خ

 

 شد:  رهیباال آورده به دهانم خ ی را به تند نگاهش

 

صدا به    یسر یِ و چون  حس کردم  رونیکردم از اتاق اومدم ب یم ی چون حس تشنگ -
گوشم خورد کنجکاو شدم که البته انگار اشتباه متوجه شدم... االن هم اگه سئواالتتون تموم  

 شده برم؟ 
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 استخراج کرد.  نهیاش قرار داده، نفسش را پر صدا از س نه یس یِ را رو دستش

 

رفتم. راهم را به   نیدر حدقه چرخانده از پله ها پا یاز کارش، چشمانم را دوران مهبوت
 کنم... یدادم تا باالخره رفع تشنگ رییسمت آشپرخانه تغ 

 

 * 

 شد.   کیصبحانه نزد  زیخان همچنان که ماهگل را بغل کرده بود؛ به سمت م ارشیک 

ام! مانند    دهی ست که او را ندهزارسال ا ییماهگل تنگ شده بود. گو  یِ که چقدر دلم برا  آخ
خواستم به سمت آنان پرواز    ده یرا عقب کش یباشد، صندل دهیرس رابیکه به س ی تشنه ا

کردم تا او را به آغوش بکشم و عطر تن کودکانه اما معطر او را به مشام وارد کنم اما قبل  
باال   ستی خان کف دست چپش را به عنوان ا ارشیبلند شوم، ک  یصندل  ازکه بخواهم  نیا

 آورد!

 

 ...ایجلوتر ن -

 

 شد:  ی مانع از گام بعد  یفیدخترانه و ظر یِ به جلو ماندم که صدا یتوجه به حرف او گام یب

 

 خوام اما از االن به بعد، من پرستار ماهگل جانم...!  یمعذرت م -
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  یِ با کفش ها یرنگ ی اسیکه کت و دامن  یجسه و الغر زینگاهم را به طرِف دختر ر گنگ
 بود، متاصل کردم.  شی رنگ به پا داشت و صورتش غرق در آرا یپاشنه بلند مشک

 

 گفت!   یم  یخود چ ی برا نیا

 

 ... متوجه حرفتون نشدم...؟دی ببخش -

 

 خان جواب داد: ارشیاو ک  یِ بار جا نیا

 

 رمه...پرستار دخت شونیا  ن،ی ... بعد ایمتوجه بش ی نگفت که نخوا  یفهم یقابل ر یحرف غ  -

 

 #پارت_هفتاد_و_هفت 

 

 زدم: ی شخندین

 

 ام؟  ی پرستاِر ماهگِل پس من چ شونیاگه ا -

 

 خاراند و حالت متفکرانه به خود گرفت:  یشیدسِت راستش چونه اش را نما با
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 ... یچ ی درحال حاضر ه -

 

 ...!یچیه -

 

به سمتش بردارم؛   یکرد. تا خواستم قدم یتاب یخان، شروع به ب ارشیدر آغوش ک  ماهگل
شال   ریرا که از ز  شی خان رفت. موها ارشیجسه، جلوتر از من به سمت ک  زی آن دخترک ر

 زد: یپشت گوش انداخته لبخنِد کش دار ی کند یلیانداخته بود؛ به طور خ رونیب

 

 کنم  یبه من، من آرومش م  نشیبد -

 

خان   ارشیدارد! با خشم به سمت ک  ی از تحمل کنم، صبر هم حد شتریتوانستم ب   ینم گرید
 :دمی سپرد چرخ یکه بچه را به آغوش او م

 

خودم  یِ که پرستار به مثال بچه  ی! دوم برام شرط گذاشتیزن من یاول از همه گفت -
 بشم...

 

 داده، ادامه دادم: تیسرا   می به صدا بغض

 

 تار بچه است! پس... پس... پرس شون یبه بعد ا  نیاز ا  یگیحاال هم که م -
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! اما بدتر از  دیام را از جان کش رهیش  یکه شد انگار کس شتریب یهق هق ماهگل، کم یِ صدا
  یرفت؛ مدام دست به سر و صورت او م یآن دختر بود که همچنان از پله ها باال م  ن،یا

 انداخت به افکارم.  یکار خش م ن یتا مثاًل او را آرام کند و ا دیکش

 

 جا بمونم درسته؟  نیداشته باشه بخوام ا یلزوم گه یکنم د یفکر نم -

 

 روانه شد:  می گونه ها یِ شده به اشک و رو ل یپلک، بغض تبد نیاول با

 

جا موندنم   نی ا گهیدونم که د  ی رو خوب م نیا یول   هیکار چ نیدونم قصدتون از ا ینم -
 ! ستین زیجا

 

 . ندیسبقت گرفته بودند را نب یگر یپس از د یکیکه  می را گفته رو برگرداندم که اشک ها نیا

 

 #پارت_هفتاد_و_هشت 

 

به سمت خود برگردانم که  کبارهیاز قدم نگذاشته بودم که دستم را در اسارت گرفت. به  قدم
ئناً  دادم، مطم یاش مشت کرده قرار نم دهیسفت و ورز  نهیس یِ را رو می اگه جفت دست ها 

 بود!  یحتم نی برخوردم با زم

رفت. در  یم نیاش به شدت باال پا  نهینامنظم و کش دار شده بود! س ش یها نفس
 شده لب زد:  رهی خ سمی چشماِن خ
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 ! یزارم بر یکه نم یعنی... یبر  یتون  ینم ییجا -

 

  یکی م ی با اشک ها نک،ی! خشم درونم ادیدرونم شعله کش یدهان باز کردنش، خشم با
 : زنمی م ادیفر تی همچنان با بغض و عصبان دهیشده بود. خود را کنار کش

 

  ستین تیانگار حرف حال یبه من دست بزن یقباًل... قباًل هم بهت گفته بودم حق ندار -
 نه؟! 

 

کوچِک پشت سرم   زی برخوردم. سر بر گردانم که نگاهم به م یزیعقب رفتم که به چ عقب
را گذاشته    یرنگ و اما مصنوع  ییطال  یِ د که درونش گل هاآن گلدان سبز رنگ بلن  یِ که رو

 بودند برخورد کرده ام، ثابت ماند.

او را به   یمصنوع  یِ گل ها یِ ها بو وانهی ناگهان، خم شده گلدان را در دست گرفتم. مانند د 
بدون   دمیپا به سمت او چرخ یِ سر دادم. مجدد با پاشنه  ی بلند یِ و خنده  دمیمشام کش

 :دمی و داد کش دمیکوب  نیکه آن لبخند از لبم محو شود؛ گلدان را پر قدرت به زم نیا

 

 برم؟   یزار ینم -

 

  یشد از قرمز  یرا م نی بود و ا یقبل را نداشت همانند من، عصب ی او هم آن خونسرد حاال
 اش خواند:  یشانیپ  یِ متورم شده  یِ و رگ ها  شیچشم ها 
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  یتون یهم که نخوام نم یو تا وقت  ییجا نی واست من ارفته تو االن به خ ادتینه! انگار  -
 ...یجا بر نیاز ا

 

  شیو صدا دیکش یکه خشم درونم را به رخ م  یرک یستیه یِ ام اوج گرفت. خنده  خنده
به سمتش برداشتم.   ی خنده ام بند آمد. قدم یِ انداخت بر تمام خانه. ناگهان صدا یم نیتن

 صاف در نگاهش زل زده پچ زدم: 

 

 ...!رمیخوبم م رمیم -

 

لب  یِ رو یو لبخند پهن دیاش کش ینیب یِ  غهی به ت یبه سمتم ماند. دست  یهم قدم او
 نشاند:  شیها

 

  ری لچیاالنم که من خبر دارم بنده خدا و نیمادرت باش! تا هم یِ ... فکر آبرویبرو ول  یاوک  -
 ...؟یتا دم مرگ هم بدرقه اش کن ی خوا ی شده نکنه م نینش

 

 بردم: ورشی سمتش  به

 

 ببند دهنتو!  -
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 #پارت_هفتاد_و_نه 

 

خش دار جفتمان به   یِ که نفس ها یبه طور  می قرار داشت گریهم د ی کاماًل روبرو حال
 . دیکش یرا به رخ م گری بل هم دکرد و خشم متقا یبرخورد م گریصورت هم د

 

 اشاره ام به سمتش گرفتم:  انگشت

 

 حرف بزن...!  یدر مورد مامانم جرعت دار گهیکلمه د ک ی کلمه فقط  کی  -

 

 دستم نشاند. انگشت اشاره ام را خم کرده گفت:  یِ خارج کرده، رو  بش یرا از ج دستش

 

پسر جوون   یِ  شیهمه مدت به مسافرت نه و پ  نی اگه مامانت بفهمه دختر جوونش ا -
 شه؟ یم یکه بدون اجازه اش با اون ازدواج کرده چه حال

 

 تواند مرا بترساند...!  یکند م  یکرد؟ به گمانم، با خود فکر م یم  دی داشت مرا تهد  او

 

 شدم:  رهیصاف در چشمانش خ  ،ی ترس  چیبدون ه 
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! در ضمن؛ من  یجا نگه دار نی من رو ا خود،یب   یِ ها دی تهد  نیبا ا ی تون یمفکر نکن  -
 باد ها بلرزم... نی که با ا  ستمین ی دیب

 

 ی شخندی پشتم را به او کرده ن  ن،ی! بنابر ینه سخن یبار کاماًل ساکت شده بود. نه حرف نیا
 لب با خود زمزمه کردم:  ریزدم و ز

 

 تونه جلو دارم...  ینم یکس دی هه، انگار فهم -

 

  ی شرویجمله ام و پ یِ او از پشت سر، مانع ادامه   یِ بود که صدا ده ینرس انی ام به پا جمله
 شد:   شترمیب

 

 اما... یبر یتون یم -

 

 چشمانم را باز و بسته کرده به او گوش سپردم:  ی که به سمتش برگردم با کنجکاو نیا بدون 

 

  نیباش که اگه از ا ن یخودت باش، به فکر ا ی بروبه فکر آ یستیمادرت ن ی اگه به فکر آبرو -
 زندان  یوفتیطبق اون قرار داد، م یجا بر

 

 !ی! زندان به چه جرمزندان
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 شدم:  نهیباال انداختم و دست به س   ییبه سمتش برگشتم. ابرو مجدد

 

 ...؟!یبدونم به چه جرم شهیم  -

 

 به لب داشت: شخندیاو بود که ن حاال

 

 کنم.  یم یادآورینداره بهت   یاشکال چی! اما هرفته... ادتی انگار  -

 

 #پارت_هشتاد 

 

شلوار خود فرو   بیکه هردو دست خود را در ج نی با فرق ا  شخندیسمتم آمد. با همان ن به
 : زدیچرخ م یکرده بود و به دورم، به آرام

 

 ادته؟ یرو  اردیلیاون سه م -

 

 سرم با طرفش چرخاندم.  گنگ

 

تو   ی ایکه باعث شد ب ی اردیلیهمسرم! همون سه م  ی که بابتش شد ی ارد یلیهمون سه م -
 خونه... نیا
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  یگردنم کرده در گوشم به آرام  گیناگه، پشت سرم متوقف شد. سرش را از پشت نزد  به
 زمزمه کرد: 

 

 و من عاشقت بشم...!   -

 

اما او    دمیبه سمتش چرخ  دهی! با خشم خود را کنار کشدیگو  یم یشدم چ   ینم متوجه
 شد.   ی کنارم نبود، بلکه از من فاصله گرفته و از سالن خارج م گرید

 

 اخم کرده به او چشم دوخته بودم:  ج،یگ

 

 بافت!  یخودش م  یِ بود که داشت برا  یچ ات یچرند نی ا -

 

 **** 

قرار    زی که وسط م ینشسته بودم و نگاهم را به گلدان کوچک یصندل یِ آشپزخانه رو در
دانستم   یآن حرفا بود. خود م   ریبود! افکارم درگ  یگر ید یِ داشت دوخته بودم اما افکارم جا

.. آن اردی لی شناختم و اما آن سه م یمن اصاًل او را از قبل نم  رایآن حرف ها صحت ندارد ز
 ازین ی ادی مبلغ ز نیکرد، من اصاًل  به همچ یکه او در موردش صحبت م ی اردیلیسه م

  نیبود و ا   ی هم جد ارینداشت بلکه؛ بس ی دیترد  ایترس،   چیاو در کالمش ه یول نداشتم...
 کرده بود!  ریذهن مرا درگ 
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 خانم...! -

 

به گمانم آب پرتقال   یِ ُپر که حاو یوانیکه، ل هی. چشمم به سمستمی به اطراف نگر یجیگ با
  ی ا یخود صندل یِ من قرار داد و برا یِ روبرو ز،یم یِ را رو  وانی به سمتم آمد. ل یبود؛ با نگران

 :دیعقب کش

 

 آب پرتقال... تازه آبش رو گرفتم   دیخانم بفرما  -

 

 : دمیبه سمتش پاش یکمرنگ لبخند

 

 ندارم...  لیممنون اما م -

 

 خانم!   دیعه، رنگ به رخ ندار -

 

و    ستمیکرد. با تعجب به او نگر  کی را مجدد در دست گرفت و به طرف دهانم نزد وانیل
باالتر   یکم وانی تازه را به خوردم دهد، دستم را دور ل یدنی که بخواهد بزور آن نوش ن یقبل ا

   وانی و ل  دمی. چند جرعه نوشدیاز دست آن حلقه کردم که او با شرم دستش را کنار کش
 وارد کردم: یدستش نشاندم و فشار آرام یِ برگردانم. دستم را رو زیرا سر م  وانیدوباره ل
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 ممنون، واقعاً خوشمزه بود!  -

 

  زدی که در نگاهش موج م یپنهان کرده بود؛ باال آورد و با برق خوشحال غهیرا که در  سرش
 گفت:  

 

 ! نوش جان...ی جد -

 

 ک ی #پارت_هشتاد_و_ 

 

  ش،یپ یقی دقا  یادآوریبا  کبارهی از جا برخاستم اما به  دهیرا کنار کش یهمان لبخند، صندل با
که به   نینشستم. با ا یصندل یِ جاست مجدد رو  نی خدمتکار ا نی تر یمی قد هیکه سم نیو ا
آن را برطرف   دی به دلم افتاده بود که با یندارد، اما باز َشک قتیدانستم ان حرف ها حق یم
 کردم. یم

 

 شده؟!   یزیعه، خانم چ -

 

خان را   ارشیک  ی توانست مرا کمک کند. عقلم حرف ها ی. او حتماً مستمی نگر سمت او به
 نهفته اس!  یوسط  موضوع ن ی گفت ا یکرد اما دلم... دلم م یباور نم

 

 بلد بودم؟  یسوپ رو به خوب  یگفت یم ادته ی... هیاوم، سم -
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 برده:   نیبار باال و پا  ن یرا با شتاب چند سرش

 

 د؛ی گفت ی م شهیهم دیداشت ی چه دست پخت خوب ادمهیآره خانم جون، هنوز که هنوِز   -
 اما االن...  دی دار یبه آشپز ی ادیز یِ عالقه 

 

 را نداشت: شیپ قهیچند دق  یآن خوشحال  گرید

 

 ...!دی ستیبلد ن یچی ه دی گ یدونم چتون شده که م ینم -

 

 داد! ی نم یخوب یدانم چرا اما دلم گواه ینم

 

! االنم که بعد  دی رفت دیگذاشت  هو،ی... اما دیبا آقا داشت یخوب یِ رابطه  یلی خ مایاون قد  -
 ...دی ستیانگار اصاًل اون آدم قبل ن د،یدوباره برگشت  کسالی

 

  یصندل  یِ با عجله، از رو هینگاه جفتمان را به آن طرف کشاند. سم یجوشش کتر  یِ صدا
 برخاست: 

 

 کار دارم... کمیخانم  دی من رو ببخش -
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 ریپر شد اما افکارم...  به شدت درگ  مهی ن وانیرا مجدد چرخاندم و نگاهم مجذوِب ل سرم
 شده بود!  هیسخنان سم

 ! دیلنگ یکار م  ی جا کی وسط،  نیا

 

 #پارت_هشتاد_و_دو 

 

 یساخته بود؛ م ریکه ذهنم را درگ  ی کردم آن دفترچه مرا به موضوعِ نهفته ا یم حس
 رساند.

باال نرفته بودم که ناگه؛   شتری برخاستم. چند پله ب یصندل یِ از رو  ختهیبهم ر  یبا افکار 
خوردم. نفِس  یم  یکردم سکندر یشده اگر تعادلم را حفظ نم زیگالو  گری باهم د می پاها
گوشم را نوازش  یبلنِد زن یِ خنده  یِ خدا را در دل سپاس گفتم که صدا دهیکش یقیعم

که  ناز در آن   ییپله ها باال رفته راهم را به سمِت صدا کج کردم صدا  از ی داد...! با کنجکاو
را   دنی نوع خند نیتوانستم ا  یم یزن بودم؛ به راحت کیآغشته بود و از آن جا که خود 

 آمد!   یدهم. صدا از اتاق ماهگل م صیختش

  یکرده طور کی جلوتر رفتم. سرم را نزد یکم ی باز قرار گرفتم.  با کنجکاو  مهیدرب ن یِ روبرو
  ک یبه نزد با،یجسه و اما ز  ز ی. آن دختر! همان دختر رنمیکه کاماًل بتوانم داخل اتاق را بب

به  یقیهمچنان که لبخند عمخان  ارشیخان نشسته بود...! ک  ارشیحد ممکن کنار ک  ن یتر
 صورتش کرده نگاهش را به لبان سرخ او دوخت!  کیرا کاماًل نزد ورتش لب داشت، ص

 خواست او را ببوسد! حقارت تا چه حد؟   یم یعنی

 تمام  یشرم یلبان او لغزانده با ب یِ دختر هم نگاهش را رو آن
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تر ساخت. لبش را به طور   ک ی او را با هر دو دستش گرفته او را به خود نزد راهن یپ غهی 
 :دی نال ی خفه ا یِ . چشمانش را خمار کرده با و صدادیبه دهان کش یزیوسوسه انگ

 

 کن...  شی عمل ؟ی کنیفقط نگاه م ی چ ی برا -

 

صورتم را    دی بوس  ،یشرم چیه  یشدم که ب  رهیخان خ ارشیمتعجب زده به عکس العمل ک  
به گلدان پشت سر برخورد کرد و   می عقب رفتم که پا یاز فرط شرم با دست پوشاندم و قدم

چشمانم برداشته به گلدان که تکه تکه   ی دستانم را از رو ز،یافتاد! هراس انگ نیزم ی رو
 شده بود نگاه کردم! 

 

 اون جاست...؟! یبود! ک  یچ ی صدا -

 

  ش یپا ی قدم ها ی . صدادیکوب  یم نهیبه س  محکم رند، ی که مبادا مچم را بگ نیاز ترس ا  قلبم
که سر رسد،   نی را گم کرده بودم که ناگهان قبل ا می شد دست پا  یتر م کی و نزد  کینزد

 حبس کردم! نهیپنهان کرده نفسم را درس واریخود را به پشت د 

 

 #پارت_هشتاد_و_سه 

 

از   یی صدا  نیکه کوچک تر  نی تر آمد. پشتش کاماًل به سمتم بود و من از ترس ا  کینزد
  یم تی دهانم خارج شود، آن را با هر دو دست پوشاندم. سرش را به چپ و راست هدا 
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فشردم   گر ی را بهم د میخواست برگردد! با هراس پلک ها  یعقب آمد گمانم م یکرد قدم
 مچم را گرفته بود. گرید

دهانم   ی را باز کردم اما او نبود! مهبوت دستم را از رو میپلک ها  ی ال یآرام بعد، به نیم  کی
! از  دی او مرا ند یعنی . دمیپله ها د ی راه رو نینگاه کردم که او را ماب نیو به طرف  دمیکنار کش

کرده خدا را در دل  میها  هیوارد ر یقیشد و نفس عم فا یلبم ا ی رو ی بابت، لبخند نیا
 سپاس گفتم. 

برخورد کرد. سرم را به عقب برنگرداندم  یزیبا چ میعقب عقب رفتم که دوباره پا  مجدد
پله ها متوقف شده بود؛ با ترس نگاه کردم. به طرفم   ی خان که رو ارشیبرعکس به طرف ک 

 برگشت:  

 

 ؟یکن یم کاری تو...؟ اون جا چ -

 

او و آن دختر به مثال پرستار سردر آورده ام؟   ی از رابطه که  نی گفتم؟ ا یچه م  دیبا  اکنون
 آن صحنه صورتم را با چندش جمع کردم. یادآوریبا 

 

 باالتر آمد:  ی ا پله

 

 مگه با تو نبودم؟   -
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 نی دست او بودم که بخواهد همچن ر ی. مگه من زامدیطرز حرف زدنش خوشم ن از
  دی شدن نبود بلکه با نیخشمگ ی گستاخانه با من صحبت کند؟! اما در حال حاضر، جا

 نشان دادم: ی خود را جد ن؛یبودم بنابر یخوددار م

 

 رم؟ یکه بخوام برم داخل اتاقم از شما اجازه بگ نیاز ا  دینکنه با  -

 

از او رو برگردانده به   ی تظاهر ی شخندیباال انداخت. انگار قانع شده بود سپس با ن یی ابرو
 برپا بود....!  ییاهوی طرف اتاقم گام برداشتم اما در دلم چه ه

 

 ** 

 شده و در افکار غرق بودم.   رهیباغ خ یِ تراس به منظره  از

قرار بود چه  افتهیدر حال حاضر اتفاق   ییِ ماجرا ن یدانستم  ا یشده بودم نم جیگ کامالً 
ممکن است من    یعنیبوده؟   یادر ماهگل چه کسم تی در واقع یعنیرسد.  انیبه پا یزمان

 تکان دادم:  نیگرفته باشم؟ سرم را ُمسج به عنوان نه به طرف  یفراموش  یلیباشم و به دال 

 

 ! ستی ممکن ن نینه! معلومه که نه... ا -

 

  لیاز جان من است و اورا به دال زتریعز  نکیپس چرا همگان مرا مادر آن دختر بچه که ا اما
 کنند؟!  ین دور ساخته اند؛ خطاب ماز م ینامفهوم
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 #پارت_هشتاد_و_چهار

 

روز ها همانند من   نی. آسمانم ا دیبر پشت دستم چک یافکار بودم که قطره باران نیهم در
 دلش گرفته است...

سرم   ی باال  یو نگاهم را با لبخند به پشت دستم و بعد به سقف آب ده،ی افکارم دست کش از
گرفته آسمان، دلشان   ی ابر ها ییکرد. گو  دنیدوختم. قطرات باران نم نمک شروع به بار

  یکرد! ب یدر حال زندگ  د یاز افکارم دور شدم. با ی لحظه ا یِ باران را کرده است! برا یحوال
هر دو    یود غوطه ور کرده بودند؛ با خوشحالکه مرا درخ یضیو نق د احساسات ض  الیخ

که قطرات آب، آن ها را نوازش داد. از تک به تک انگشتانم آب   دمیکش رونی دستم را ب
کردم باران هر چه که مرا از درون  یبود! احساس م می مال  اریکرد. بس دنی شروع به چک

 ! نی زم در اعماق ییبرد...جا  یو با خود م  دیشو   یشکسته و خسته کرده است، م

! بلند و از ته دل!  مدت هاست آن  دمیچکد، خند   یقطرات آب که از انگشتانم م دنیبا د 
به گوش دشمنانم برسد! بفهمند و بدانند، من هنوز   شیبودم! کاش صدا   دهی طور نخند

و   رهیداشت، همگان به او خ  ی قدم بر م نیزم یِ رو  یهمان آدمم! همان آدم سابق که وقت
که نقش  ییافتاده ام...  معما ریگ  نهیری د ییمعما نیدر ب راً یشدند اما اخ یمجذوب او م

اندازم هر چه   یباال م ی پروا شانه ا یآورم!  ب یسر در نم  یزیاز چ یاول آن خودم هستم ول
شد. همان گل   ده یپر از رز قرمز کش یِ نگاهم به سمت آن باغچه  ان؛یم نیبادا باد... در هم

 برده شده است!    امدفترچه از او ن انیدر م یه حتک  ییها

من   ی از دغدغه ها یمعما برساند. بلکه اندک  نیاو مرا باالخره به ا دی ...شایدفترچه! آر گفتم 
 نداشتم... یراه یوانگیکاسته شود. تا مرز د 

زانو زدم و   نیزم ی . بر رودمیشتاب از تراس خارج شده و در  را محکم به پشت سرم کوب با
  کی سرام  ی تخت خارج کرده؛ و همان جا بر رو ری خم شدم. دفترچه را از ز  نی به سمت پا

  جانیشروع به ورق زدن کردم. از ه   سیلرزان و خ ی. با دستاننمینش یسرد اتاق م ی ها
 ...دی د یرا نم ی گرید  زی! اما چشمانم جزء آن واژه ها، چمدان یسرما را نم  ایبود 
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کوچکش را  ی کردم و شکمم کاماًل باال زده بود. تکان ها یم یرا سپر یرپنجم باردا ماه
آمدم. با فکر    یپروراندم سر شوق م ی کردم. با هر واکنش فرزندم که در شکم م یاحساس م

  یجار میاز سر شوق بر گونه ها  یکوچکش که در حال رشد بود، قطره اشک ی دستان و پاها
 ت داشتم دختر باشد...اما دوس ست،ی هنوز معلوم ن تشیشد. جنس

 

 #پارت_هشتاد_و_پنج

 

 پدرش! تی و جذاب ییبایباشد اما به ز دختر

 

 خانمم؟  یکنیم ری کجا سِ  -

 

به  ینیدر بشقاب داشت، س   ی زدی کی در کنارش هم ک  ی همچنان که دوفنجان چا ارشیک 
  یِ بر رو  یمبل کنارم نشست. دست یِ قرار داد و رو زیم یِ را رو ینیدست به سمتم آمد. س

 و با لبخند لب زدم:  دمیشکمم کش

 

 دختر! و اگه دختر بود دوست دارم...  ا یکه بچمون پسره  نی به ا -

 

 دوختم:  زدیبه عشق بود را در چشمانش که محبت موج م  ختهیرا که آم نگاهم
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 اما جذاب!  بایبه پدرش بره... ز -

 

 و اگه پسر بود؟  -

 

 باال انداختم:  ییابرو  یشیکرد. نما دایکش پ لبخندم

 

دختر   کنم یاصالح م دیباهوش و  پسر کش! ببخش با،یخب معلومه... به مادرش! ز -
 کش...! 

 

  نی اما زرنگ تر از ا دمیبه سمتم هجوم آورد که با خنده خود را کنار کش یتصنع یخشم با
و آغوش پر محبتش   دهیکه بخواهم فرار کنم، مرا در اسارت بازوان ورز نیحرفا بود قبل ا 

 گرفت! 

 

 خانم کوچولو؟   یدر بر  یخواست یکجا م -

 

 در آغوشش فشردم: شتر یرا ب سرش

 

 جا... نی هم قاً یدق -

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
264 

 

  کبارهیاش شدم که به  نهیس یِ رو  یفرض ی خط ها  دن یمشغول کش طنتیبا انگشت با ش و
چونه ام قرار داد و سرم را باال آورد. نگاهش را به   ری سرم را از آغوشش جدا کرد. دستش را ز

خود   نیخواستم. بنابر  یرا م ن یخواهد چو خود هم هم یدانستم چه م ی لبانم دوخت م
صورتش کردم که ناگهان صورتم از شدت درد  کی را نزد  ورتمقدم شده با لبخند ص شیپ

 مچاله شد: 

 

 آخ...! -

 

 مشهود بود گفت:  شی که در صدا یبا نگران  دهیخود را کنار کش ارشیک 

 

 اد یدکتر ب زنمی...؟! صبر کن االن زنگ می! خانمم... حالت خوبه؟ درد داریخانم -

 

 برد که با درد لب زدم: ورشیاز کنارم برخاست و به سمت تلفن همراهش   مهیسراس

 

 فقط... فقط بچه لگد زد!  ست ی ن یزیچ -

 

به خود گرفت. تلفن همراهش را مجدد بر   یکرد. رنگ خوش ر ییناگهان تغ صورتش رنگ
 شکمم قرار داد:  یِ رو می اول خود نشست. دستش را مال  ی اول بازگرداند و کنارم در جا ی جا

 

 لگد زد! -
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به سمت   جان یاکتفا تکان دادم که با ه یِ که حال کمتر شده بود به نشانه  ی را به درد سرم
 گلگون شد:  می که از فرط شرم گونه ها دی شکمم را بوس یِ مرتبه رو ن یشکمم خم شد و چند

 

 بابا فداش بشه...! یلگد زد...! اله -

 

 #پارت_هشتاد_و_شش

 

 منم بزن...! ی تر بزن بابا... جا محکم

 

 را کش دار صدا زدم: نامش

 

 !  ارشیک  -

 

 شد: رهیرا باال آورد و درچشمانم خ سرش

 

 ! یگفتنت بشم که خانم  ارشیک  یِ ... من به فداارشیجاِن ک  -

 

 لپانم از فرط شرم گلگون شد که قهقه اش بلند شد:  مجدد
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   گه؟ید  هیچ ی خجالت برا -

 

سمتم  آمد و   یمبل برخاست. به آرام یِ از رو کبارهیپنهان کردم که به  غهیرا در  سرم
داد.   ی ُخرد سال در آغوش خود جا  یقالب کرد و مرا همانند طفل می پاها ری زدستانش را 

 نهیدرآغوشش جا دادم و سرم را به س شتریبار خود را ب نی بلکه ا دمیمانند دفعات قبل نترس
 اش چسباندم:

 

 ...!ایکنیم یکه دلبر یمقصر خودت   نیبب -

 

 تخت خواباندم... یِ از پله ها باال رفت. درب اتاق را با پا باز کرد و رو یآرام به

 

 **** 

 لب زدم: یاش بود به آرام نهیس یِ که سرم رو  همچنان

 

 ...!ارشیک  -

 

 زلفانم زد: ی مدت بر رو یطوالن ی ا بوسه
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 جاِن دلم؟  -

 

 دنشون؟ ی تونم برم د  یم یگفت  ادتهیدلتنگ خانواده امم!  -

 

  دی کنند با یم  یاالن کجا زندگ  ستیکه معلوم ن ن یکه االن سختته! و ا  یدون یاره اما م -
 بشم... ریگیپ

 

 لب با خود زمزمه کردم:  ری را آه مانند خارج کردم و ز نفسم

 

 دلم تنگشونه...  یلیخ -

 

 #پارت_هشتاد_و_هفت 

 

 زلفانم نشاند:  یِ بر رو  ی بوسه ا مجدد

 

 ! رونی ب می بر ی خوا یم -

 

 خندان او دوختم:  ی اش جدا کرده  به چهره  نهیبا تعجب از س سرم
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 تا حال و هواش عوض بشه...!  رونی خانمم رو ببرم ب خوامیامروز م -

 

 را کنار زد:  پتو

 

 ! ؟ی بر ی خوا  ی! نکنه نمی بهم زل زد یطور نیچرا ا -

 

سرم را   ن ی بنابر بود. نهیگز  نی بهتر  یرفع دلتنگ یِ رفتن از خانه برا  رونیبودم و به ب دلتنگ
به پشتم   یآرام  یِ تکان دادم که دستش را پشت کمرم ماند و ضربه  نی عالمِت" نه" به طرف

 وارد کرد:

 

 پس بدو برو آماده شو!   -

 

 **** 

 

 فروشنده به خود آمده هواسم را جمع کردم.  یِ صدا با

 

 ! دیلباس دخترونه رو براش برداشت نی ... حتماً دخترِ که ادمیکه پرس هیچه سوال نیدخترِ؟ ا  -

 

 بعد، لبانم با خنده شکوفاشد:  یشدم. کم  رهی به لباس در دستم خ متعجب
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 دختر باشه...! دوارمیام  یدونم! ول ینم -

 

 ان شاء اهلل که دخترِ... -

 

از   ارشیجمله را گفت از کنارم دور شد که محض دور شدنش، ک  نیهمچنان که ا فروشنده
مختلف   یِ بچگانه با  رنگ ها یِ آمد. در دستش انواع و اقسام لباس ها   کمینزد گری د یسمت

 وجود داشت! 

 

 به سر و وضعش زدم:  ی خند تک

 

 !زونهی! از سر و کولت لباس آو؟ی خودت درست کرد ی که برا هیچه وضع نی ا -

 

 کرد: ینیر یش یاخم ندازد؛یبه طرفم ب یاهکه نگ نیا بدون 

 

 لباسا قشنگن! درضمن... نیکنم همه ا کاریخب چ -

 

 پر رنگ تر شد:  لبخندش
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 هم لباس دخترونه هم پسرونه برداشتم... ن؛ی پسر بنابر  ایکه دخترِ  میدون یفعاًل نم -

 

 خنده ام اوج گرفت!  یِ صدا

 ذوق داشت...! شتریبه گمانم او ب یمادر بودم ول من

 

 ؟ ی خند  یم یدار یبه چ -

 

دهانم نگه داشتم تا مانع خنده ام شوم و موفق هم شدم خواستم جوابش   یِ را جلو دستم
 لب زد:  جانیبا ه کبارهیرا دهم که که به 

 

 !  یچه لباس قشنگ -

 

 در دست داشتم:   یبه دستم اشاره کرد که لباس دخترانه دامن پِف هفت رنگ و

 

 از همه قشنگ تره!  یکه تو برداشت ین یهمه لباس برداشتم اما... ا نیمن ا  -

 

 #پارت_هشتاد_و_هشت 

 

 ...میگام برداشت  ی به سمت صندوق حسابدار گر ی زده دوشادوش هم د ی خشنود لبخندِ 
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 ******* 

هم   یدنج و خلوت یِ کافه که به نظر جا یِ جا ن یگوشه تر م،یکافه شد که وارد  نیمحض ا  به
  چیه یهم ب ارشیچشمم را گرفت و راهم را به آن سمت کج کردم که ک  د،یرس یبه نظر م

کرد و   یدست شیپ ارشیعقب بکشم که ک  یخود صندل ی به دنبالم آمد. خواستم برا یحرف
به  ی. لبخنِد پررنگدیرا عقب کش یصندل  میبخورد، برا  یصندلکه من دستم به  نی قبل از ا

 ی ا یهم صندل ارشینشستم که ک  یصندل یِ و رو  دمی به صورتش پاش  ادیز یقدردان یِ معنا
قرار دادم و  زی م یِ نشست. دستم را که عرق کرده بود رو م یو روبرو  دی خود عقب کش ی برا

 به اطراف چرخاندم:  یچشمم را دوران

 

 ...!هیقشنگ یِ جا -

 

 به آن وارد کرد: یدستم نشست و فشار آرام یِ رو ارشیک  دست

 

مواقع   شتریب یعنیمکان  منه...  ن یمحبوب تر نی خوشحالم که خوشت اومد! راستش ا  -
 جا  نیا امیم

 

 !ی تاحاال نگفته بود -

 

به سر   یجوان که لباس قرمز و کاله قرمز ی؛پسرک  می که مشغول صحبت بود همچنان
 : دیچرخ ارشیبه دست، به سمتان آمد. به سمت ک  اداشتیداشت دفترچه  
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 آقا؟   دی دار لیم یچ -

 

 گفت: یمعطل  چ یبدون ه ارشیک  

 

 دوتا قهوه ترک لطفاً! -

 

 فاصله گرفت.  زیکرد و باالفاصله با گفتِن "چشم" از م اداشتیسفارش را   گارسون

 

 ...!ی بهتر شد یعنیخب بهت خوش گذشت؟  -

 

 دادم و در چشمانش زل زدم: یاکتفا تکان یِ را به نشانه  سرم

 

 ممنون!  -

 

 کرد: یتصنع یاخم

 

 ...!  ایتشکر کن نمینب گهید -
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شد. قهوه ها را با   کینزد زیدر دست داشت به م ینیگارسون همچنان که س  پسرک 
 یِ و رو  دیز از دستش لغ  وانیقرار داد که ناگهان با صدا زدن نامش ل زیم یِ رو متیمال 
 ! ختیلباسم ر نی آست

  زیم یِ با خشم از رو  ارشیلب گفتم که ک  ریز یبرخورد قهوه با پوستم، آخ  یشدت داغ از
 برخاست: 

 

 ! ی کارت رو درست انجام بد یتون ی! نمیمگه کور -

 

 که در چهره اش ترس مشهود بود من من کنان لب زد: پسرک 

 

 ...!خوامیمعذرت... معذرت م -

 

که  ارشی ک  ی دست مشت شده  یِ رو آمده شوم دستم را رو ش یکه مانع بحث پ نیا ی برا
 کردم:  وایباز و بسته کردم و ش ی قرار داشت گذاشتم. چشمانم را به کند زیم ی رو

 

 ...!  ستی ن یزیچ -

 

 اما... -
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را به سمت پسرک دوختم و با اشاره فهماندم که از کنارمان دور شود که بالفاصله با   نگاهم
 فاصله گرفت.  زیترس از م

 

 #پارت_هشتاد_و_نه 

 

  یبهم گره خورد و صورت یِ با ابروها ارشیدور شد، ک  ز ی که پسرِک گارسون از م نیمحض ا  به
 درهم که نشان از حاِل بد درونش بود : 

 

 ؟ ی اقعاً خوبو -

 

 نشاندم:  می لب ها یِ رو ی است لبخند امدهین شیپ  ی ا ی جد زیشود چ  یکه راض نیا ی برا

 

 گفتم که خوبم! نگران نباش... -

 

از جا   دهیخود را کنار کش یگذاشته بودم؛ برداشتم و صندل  یکنار یصندل یِ را که رو فمیک 
 به آن زدم: ی را باالآورده با چشم اشاره ا فمیکث  نیبلند شدم. آست

 

 گردم...!  یکنم زود برم  زی برم لباسم رو تم -
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کجاست   سیدانستم سرو  ینگفت و فقط با تکان سر اکتفاءکرد. به راه افتادم. نم یزیچ
  نیرفت، در مورد ا یم  یزیبه دست به سمت م ین یکه س یگارسون نی تر کی از نزد نی بنابر

 یِ به سمت چپ. با رو میچیجلوتر و به پ یکه گفت کم دمی ل پرسکجاست سوا سی که سرو
 داده شده به راه افتادم.  آدرسکردم و به به سمت   یگشاده تشکر

 

 زم؟ یعز ی گرد یم ی زیدنبال چ -

 

  لوفرین  دنی آدرس داده شده بود و غافل از اطراف مهبوت از د یِ از آن که جا هواسم پ 
 زدم.  یمحکم پلک

  یِ دهانش قرار داد تا مثاًل دندان ها یِ سر داد و  دستش را رو ی بلند یِ خنده  کبارهی به
 !  نمینامنظمش را نب

 

 نه؟  ی جا خورد هیچ -

 

 زد. یآخر جمله اش چشمک و

 

خواستم چگونه با  یاریعاجز مانده بودم؛ و از او  یاست وقت ادمیهنوز که هنوز است،  
که  یو رزل  فیکث یِ همانند آدم ها ارشیدا ک قصد داشت مرا بدبخت کند! اما شکر خ  رنگین

توجه از   یکرده ب غیکرده بود نبود...!  با کدورت نگاهم را از او در یشناخت و  معرف یاو م
 شد:  ی شروی مانع پ  شینرفته صدا  شتریکه چند قدم ب دمکنارش عبور کر
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 که مثاًل بخواد نگهت داره!  ی زود شکمت و پر کرد ایشکمتم که زده باال! چه زرنگ بود  -

 

نگاه عمرم را بهش انداختم. با   ن یگرفت، به سمتش برگشتم و بدتر ی که جان م ینفرت با
لبم نشاندم و   یِ رو ی کردم. پوزخند یهمانند خودش رفتار م دی که در شاءنم نبود اما با نیا

 بار سر و وضعش را برانداز کردم: نیبا چشم چند 

 

و که به سر و وضعت ِان قدر   ی و تور کرد یخودت خوب کس  یانگار ال،یخیمن و ب -
 ساخته! 

 

جزء سکوت ندارد! مجدد با   یجواب قت یحق رایبرافروخته شد و ساکت ماند. ز صورتش 
 گام برداشتم.  سی پوزخند از او رو برگردانده به سمت سرو

کردن لباس   زیآب شروع به تم  ریآب گرفتم و ز   ریز  متی را با مال  نمیرا باز کرده آست رآبیش
انگار نه انگار! با   یبرود ول نیشده است،  از ب  جادی که ا ینسبتاً بزرگ  ی لکه ا  دیکردم که شا

 : دمی خود غر

 

 ! شهینم زیکه تم  نمیبابا! ا  ی ا -

 

خارج کردم. چند   نهیلباس خسته شده، نفسم را پر صدا از س نیکلنجار رفتن با آست از
 خود چشم دوختم.  ر ی روبرو به تصو نهیو به آ دمی مشت آب خنک به صورتم پاش
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 #پارت_نود 

 

ورم کرده که دکتر گفته   یصورتم کم ن،یشده بود! همچن  جادهیا ی هردو چشمانم کبود ریز 
 است!  یعیطب یبود در زمان باردار

خارج شدم با   سی که از سرو  ن یحض ارا بستم. به م رآبی روبرو گرفته ش نهینگاهم را از آ 
 که هنوز اخم بر چهره داشت روبروشدم!  ارشیک 

 

 ... نگرانت شدم! ی کرد ری د -

 

انگشتان   یِ را در ال به ال میو انگشتان ظرف  ستادمیزدم. در کنارش ا ی ز یمحبت آم لبخندِ 
 لب زدم: یبه سمِت گوشش خم کرده به آرام یبزرگ و مردانه اش جا کردم. سرم را کم 

 

 حالم خوبه...! -

 

 *** 

تخت ولوو شدم   یِ بر رو یآخر لباس در کمد، درب  کمد بچه را بسته با خستگ  دنِ ی چ بعد
 همراه با مادر و دکتر وارد اتاق شدند! ارشیکه در همان لحظه ک 

  دمیسرم که عقب رفته بود کش  یِ به شاِل رو یتخت برخاستم و دست یِ ، از رو شرم و عجله  با
 و آن را جلو آوردم:
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 ...؟ی! خوبزمیسالم عز  -

 

 و ادامه داد: ی زد ی خند تک

 

 دختر خوب که شوهرت ِان قدر نگرانت شده!  ی کرد کاری باز چ -

 

 شده دهان باز کردم: ره یتعجب به سمت دکتر خ با

 

 من که حالم خوبه!  -

 

که رنگ به رخ  دینیب ی! از صبح تاحاال سرپا بوده... خودتون مستیاصاًلحالش خوب ن  -
 نداره! 

 

را باز کرده از درونش فشار سنج را خارج  فیکوچکش به سمتم آمد. ک   یپزشک فیبا ک   دکتر
 کرد.

 

 ...! یکن یاستراحت نم! حتماً درست یحق با همسرته! رنگ به رخ ندار -
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را   شیبا ابروان به هم گره خورده عصا ارشیبار مادر ک  نی مجدداً ممانعت کنم که ا خواستم
 : دی کوب نیبه زم

 

نوه ام رو به   ی خوا ی! نکنه می و به حرف گوش ند یطور سر به هوا باش نیا  دی حتماً با -
   ؟ی کشتن بد

 

  یدفاع د یچشم دوختم که شا  ارشیبه سخناِن تلخش گوش سپردم. به صورت ک  مهبوت
نشسته   می کرده بود! بغض به گلو اری کند اما در برابر سخناِن تلخ مادرش او فقط سکوت اخت

 چشمانم از سکوت او به نم نشست! 

 :  دیچرخ ارش یبه دستم بسته بود؛ باز کرد. به سمت ک  شی پ نیم  کیفشار سنج را که   دکتر

 

 داره  یشتریبه استراحت ب ازی! فقط ندی کاماًل خوبه نگران نباش شون ی حال ا -

 

 زد: ی. لبخند کمرنگدی اش را جمع کرده در دست گرفت. به سمتم چرخ یدست فیک 

 

 استراحت کن و مواظب خودت باش!  شتریب -

 

آن را فشرده، بدرقه اش   یشانه اش دست مانده کم یِ رو ارشیلب کردم که ک  ریز  یتشکر
 کرد.
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 ک ی #پارت_نود_و_

 

کرد و عصا زنان از اتاق خارج شد. با خارج شدن او   یهمچنان به سمتم اخم پررنگ مادرش
خانه   نیکه در ا یرا سد کرده بود؛ شکست. خفت و خوار می که راه گلو  یاز اتاق، بغض

  کی اما قد  د، یکش ی م دک ی را  رزن ی پ کیکه نام  یینبود. او یدنیکردم، بخش یتحمل م
 را نداشت! انیارزن شعور بر خورد با اطراف

از رفتار ها و   یبعض یهمراهم برخورد شود!؟ گاه  دی گونه با نیمن چه کرده بودم که ا مگر
شوند.   یم  لیتلخ تبد  ی شود و تنها به خاطره ا یفراموش نم   یزیچ چی با ه  ان؛یگفتار اطراف
  ی چشمم را زد و دستانم را جلو دی کوتاه به سمت پنجره اتاق رفتم. نور خورش ی با قدم ها

قاب   دنی داد. با د  یرنگ اتاق را تکان م دیساده سف ی پرده ها یآرام م ی سصورتم گرفتم. ن
از من  یزدم. عکس ی زده شده بود. لبخند  واری د ی که کنار پنجره اتاق بر رو یعکس

دارم. در چمن زار   ادیبه  یگذرد. آن روز ها را به خوب   یزود م یمر آدم...چه قدر عارشیک 
من را  در آغوش   ارشیرا به بغل باز کردم و ک  مغرب کشور، من دستان  ی از روستا ها یکی

 مان بود... ی ...از عمق دل هامیکه بر لب داشت  ییگرفته است. لبخند ها

نازک را با لمس سر انگشتانم کنار زدم. چشمانم را بستم و   ی سمت پنجره رفتم و پرده  به
 گرفتم. قیعم یدم

کشم و به   یشکمم م یِ بر رو یکرد؛ دست یم هیکه از من تغذ  یآور کودک  ادی با  ی لحظه ا 
 نهیکه دروغ و ک  ییایدرک نکردن او، از دن ی در حاِل رشد در شکمم حسادت کردم! برا نیجن

 ن را احاطه کرده است.آ

 

 **** 

کردم.  یاحساس م  یکردم. و فرزند در شکمم را به آسان یم یرا سپر ی آخر باردار  یِ ها ماه
 بود.  ن یری ش یلیمن خ ی سخت، برا یزندگ  نیاو در ا  یهمراه
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شربت   وانیپا انداختم و ل ی ! پا رو دیفهم  یاز وجودم بود و حال مرا م یکه او قسمت نیا
دشوار شده   می برا دنی. خوابدمیاز آن را نوش یرا در دست گرفتم؛ و کم  موی ابل ی شربت حاو
از   شتریروز ها وزنم ب  نیکرد. ا ی م تمی راه رفتن اذ  یکه تنفس کردن، و حت ی بود. در حد

  اءیاواخر از بس که در اتاق استراحت کرده بودم؛ حالم از  فضا و اش نی.  استقبل باال رفته ا 
که  یو درِد کم یحال یبا ب  نیکردم. بنابر یم یکه احساس خفگ ی خورد. در حد یبهم م آن

 را باز خواستم:  هیجان سم  یاز صبح در تنم نشسته بود؛ ب

 

 ...!هی... سمهیسم -

 

است. چشمم به در بود.  یع ی آخر  طب  ی درد ها در ماه ها ن یسرچ کرد بودم ا نترنت یا در
را   ریدلگ  یِ فضا نی توانستم ا ی نم گری نبود و من د هیاز سم یگذشت اما خبر نیم  کی

تخت قرار   یِ گذاشتم و هر دو دستم را به دوطرفم رو یپا تخت ی را رو وانیتحمل کنم. ل
از جا برخاستم.   متی و با مال   دمیدستانم وارد کردم. لبم را به دندان کش یِ داده، وزنم را رو

 تحمل کم تر!  ی د و صبر مرا براش  یم شتریدردم هر لحظه ب

آبم پاره شده   سهی. ک دمیوحشت کش ی از رو یغیلباسم ج یسیبالفاصله با احساس خ اما
آن ها باعث شد با صدا   یبر خود نداشتم و تمام یبود و حدس زدن آن سخت نبود. کنترل

 سر دهم.   هیگر

 تخت رها شدم.  یِ روشده بود. با درد مجدد  سیکامال خ یرا آب گرفت و رو تخت می پا  ریز 

 : دمیکش ادی ملحفه را کنار زده و از شدت ترس فر یسخت با

 

 ... اری...! ک ارشیک  -
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در آن   دنم یکرده بود. با د  جادی را ا ی بد ی وارد اتاق شد و صدا مهیسراس ارشیک  بالفاصله،
 .  دیوضع مبهوت نگاهم کرد و بعد به سمتم دو

 شده!؟  ی...چیفاطمه الزهرا...چ   ای -

 غیهم فشار دادم و ج ی بزنم. چشمانم را محکم رو  یآن قدر درد داشتم که قادر نبودم حرف 
 . دمیاز درد و وحشت کش ی بلند

 

 #پارت_نود_و_دو 

 

 یرود. شال یچرخد و به سمت کمد م یدور به خود م کیشود و سرگردان   ی پاچه م دست
  تیکه بر تن داشتم کفا یحاملگبلند و گشاد  راهنیسرم انداخت. پ ی را چنگ  زده بر رو

 کرد. یم

نداشت.  یتمام م یها غیکند. ج ی حمل م نیکشد و نفس زنان مرا تا ماش یآغوشم م در
کردم  یراند. احساس م یم یبود و با سرعت سر سام آور  یبه نگران ختهیکه آم ارشینگاه ک 

  اسیقابل ق  انهیشد و اصال با درد عادت ماه یم  دهیتنم از همه طرف کش ی ها چهیماه
 نبود!

 . میا  دهی رس مارستانی فهمم که به ب یم نی و بسته شدن درب ماش یترمز ناگهان با

 افتاد نبودم. یکه م یو تار شده بود و متوجه اتفاقات ره ی ت چشمانم

  تخت ی که همراه چند نفر مرا بر رو دمیرا د یبازم پرستار مهیچشمان ن نیاز ب تنها
  یخوب یدستانم را گرفت و محکم فشار داد. حال جسمان ارشیخواباندند. ک  مارستانیب

  یکرد. لحظات یدلگرمم م ارشیخواستم! نوازش دستان ک  ینداشتم و مرگ خود را از خدا م
ندادند. کاش  ارشیرا به ک  مانیبعد مرا به اتاق عمل بردند و اجازه ورود به بخش زنان و زا

دادن تا اگر اتفاق   یگفتم. کاش فرصت م یاو م ی برا می داشتم تا از ترس ها یهمراه
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نازک  ی سپردم حواسش به فرزند مان باشد. صدا یم ارشیرخ داد، به ک  میبرا  یناگوار
 شد...   یپرستار در گوشم اکو وار تکرار م

 *** 

آنان وصل  به  ییلو یوزنه چندصد ک  ییدهم که گو یرا تکان م م یپلک ها یدرد، به آرام با
 شده اند تا نتوانم مژگانم را از هم فاصله دهم! 

  یباز م گر ی کرده با مقاومت چشمانم را از هم د اریمرا هش ، یکودک  فی ضع یِ  هیگر یِ صدا
 کنم.

فشرده بود دستش    گریداشت و چشمانش را پرقدرت بهم د ییکوچک که زلفان طال  نوزاد
دستم را که به او  ،ی شود. با خشنود  یم افیرا مشت کرده در دهان داشت. لبانم با لبخند ا

 توجه به سمتش برده سرش نوازش دادم!  یِسرم وصل بود؛ ب

 

 دل مامان... زِ ی عز -

 

 د؟ یکن یم  کاری چ دی خانم دار -

 

بر تن داشت دوختم. با اخم به   ی پرستار دی که لباس سف ینگاهم را به سمت دختر گنگ
 سمتم آمد: 

 

 ! دیکن یاطیاحت یکه ب ن ینه ا دی مواظب خودتون باش دی پس با  دی کرد مانیتازه زا -
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 جا چه خبره؟!  نی ا -

 

به   تی ابروانش جا خشک کرده با جد نیب یسالخورده تر به سمتان آمد. اخِم پررنگ یخانم
 :دیسمت پرستار چرخ

 

 برو به کارت برس... ؟یکن  یم  کاریجا چ نی ا -

 

 از تخت فاصله گرفت:  یکوتاه یو با عذر خواه دی با شرم، لبش را گز پرستار

 

 حالت خوبه؟  -

 

 لب زدم: یرا به سمِت دخترکم دوختم و به آرام نگاهم

 

 حالم بد باشه! ی فرشته ا ن ی همچ ی با وجوِد داشتِن  شهی مگه م -

 

 زد:  یتر آمد. لبخند کوتاه کی نزد دکتر

 

 ؟ یبچه ات رو بغل کن ی خوا ینم -
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هر دو دستم را بر   مت یمرتبه تکان دادم و با مال   نیکرد. سرم را چند   دای وسعت پ لبخندم
 دوطرفم قرار داده از جا برخاستم. 

 

 #پارت_نود_و_سه 

 

خواستم نوزادم را که از گوشت و تنم   ینداشت اکنون فقط م یتیاهم  می داشتم اما برا درد
سر داده بود   فی ضع یِ اما با صدا یمداوم یِ  هیاست به آغوش بکشانم. دکتر، بچه را که گر

سرش که   ریدستم را ز  یبچه را به آغوشم سپرد. به آرام یی را از کنارم بلند کرده با خوشرو
تر کردم و عطر تن او به   کیداشت بردم. او را به خود نزد یاما خوشه رنگ یتکم پش یِ موها

خواست اکنون   یکرده باشد...! دلم م قیآرامش را به خونم تزر  یکه کس  ییگو دمیمشام کش
 لذت ببرد. زیلحظه شور انگ نیکنام باشد و هماننِد من، از ا  ارشیک 

 

 ؟یکن رش ی س ی خوا ینم -

 

تر   کیبه من نزد  یشد. بچه را به آرام  کینزد ینگاهم را به دکتر دوختم که  قدم  مهبوت
کرد  یم هی به او که  از من تغذ   جان یاش بند آمد! با  شور و ه هیگر  یِ کرد که بلالفاصله صدا

 شدم. رهیخ

  انینما  دیبار ی م یکه از چشمانش نگران ارشیباز شد و قامت ک  یدر اتاق به آرام کباره،ی به
شدند اما به   زی ر گالوبا هم دگ  ش یراه پاها نیشد. بالفاصله، به سمتم پا تند کرد که ماب

  یشد و ناگهان ب رهیرها کرد و به سمتم آمد. به چشمانم خ تیسرعت خود را از آن وضع
 یام زد. سرش را کم یشانی به پ یمحکم یِ کرد و بوسه  کیتوجه به دکتر، سرش را نزد

 لب زد: یفاصله داد و با نگران



 گناه  نیتقاص به کدام

 
286 

 

 

 چقدر نگرانت بودم!  یدون ی... میدون یحالت خوبه... م -

 

از صحبت کردند باز ماند!   نی چندم یِ نوازِد در آغوشم مکث کرد. برا دنی لحظه با د در
 محکم پلک زد:

 

 ...نی... انی ا -

 

 جمله اش خاتمه دادم:  به

 

 دخترمونه!  -

 

شده بود و خود را کنار  ریس  ییگو نکیشود اول به من و بعد کودک که ا ی پاچه م دست
 اندازد. یبه خواب فرو رفته بود نگاه م یبه آرام دهیکش

 

 #پارت_نود_و_چهار 

 

 :دی نش یدر چشمانش م ی. برق خوشحالرندی گ یکم کم با لبخند رنگ و رو م لبانش
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 دخ... دخترمون...! -

 

کم دستش  خندد، مح یبلند و ته دل! همچنان که م ی دهد. قهقه ا یبلند سر م  ی قهقه ا و
  یصورتش چرخاند. خنده اش کم کم بند م یِ دستش را رو یو دوران دی را به صورتش  کش

شده   جادی شود. دستش را از صورتش جدا کرده که حال در آن لرزش ا  یشود اما محو نم
  یو اما غرق در خوابش را با لطافت لمس کرد و ب  معصومکرد. صورِت   کی بود؛ به طفل نزد

 ...دیاو را آرام اما بلند بوس یِ ه گونه اراده به سمتش خم شد 

 

 ***** 

 

درد   یاما اندک  متیداده با مال   هیکمر قرار داد. کمک کرد به آن ها تک ری بالشت را ز نیدوم 
 .نمیبنش

 

 بهتر شد؟  -

 

. با دینش یکنارم م یکنم که با آسودگ  یمثبت باز و بسته م یِ را به نشانه  چشمانم
  یم یلغزد و چشمانش به خمار یلبانم م یِ . نگاهش رودیآ  یتر م کی نزد یکم طنتیش

کردن او   ی اری یِ دانستم و دلم هوا یکشد خود مقصد کارش را م ی. خود را جلوتر مدینش
  یکوتاه یِ فاصله  ن یتا ا میکن  یتر م کی نزد گریصورتمان را بهم د  ن،یبنابر  ستیطلب یرا م
بچه به سرعت اما با ترس خود را کنار  یِ  هیگر یِ با صدا ارشیکه ک  میبود را ُپر کن نمانیکه ب

سر داده بود دوخت. از حالت    هینگاهش را به "ماهگل" دخترمان که گر یجی کشد. با گ یم
 :دیبه پشت گردنش کش  یشد. دست  ندرو آمده خنده ام بل شیپ ت ی چهره اش و وضع
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 ! یندازیفاصله م نمون یب یپدر سوخته... از االن دار -

 

و به اتاق   دی کوب یم نیاز عمد او را به زم ییکه گو  یکفش کس یِ بلنِد پاشنه    یِ صدا با
تخت پرتاب کردم. در با  ریشد، نگاهم را از دفترچه گرفتم و با سرعت او را به ز ی م کینزد

من از  یِ کرد و قامت آن دختر، که اکنون به جا جادیرا ا ی بد یِ شتاب باز شد که صدا
که جان گرفته بود، نفسم را پرخشم   یشد. با نفرت ان یدرگاه نما  کرد در، ی م یماهگل نگهدار

 بلند شدم.  نیزم یِ تخت کمک گرفته از رو یِ خارج کردم و با پوزخند از لبه  نهیاز س

 

 ؟ی خوایم ی... چیکن یم  کاریتو اتاق من چ -

 

 به سمتم برداشت:  یشد قدم  یاحساس م شی که در صدا یلرزش با

 

 ماهگل...! -

 

 یباشند بدون آن که بدانم چه اتفاق دهیجانم را کش یِ  رهیش یینام ماهگل گو  دنِ یشن با
 . دمیبه سمت اتاق او دو مهیافتاده است سراس

 

 #پارت_نود_و_پنج 
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 یشد...! با حال یقرار تر م یو دل من ب شتریبچه ب هیگر   یِ شدم، صدا  یتر م کی نزد هرچه
خان که در اتاق حضور داشت، به سمت ماهگل که    ارشیوجه به ک ت یزار وارد اتاق شدم و ب

  ی بلند یِ گام ها  زدیم یرنگش به قرمز  هیتخت با تنه برهنه رها شده بود و از شدت گر یِ رو
تخت نشسته او را به   یِ شده بود؛ رو نیته نش م یکه  در گلو  یو بغض یانبرداشتم. با نگر

و   دمیکش ینیب ر یبه خود فشردم و عطر تنش را ز شتریو ب  شتری... او را بدمی آغوش کشان
دلم   بیآن محروم شده بودم!عج  دنیسال ها از بو  یی که گو یکردم... عطر می ها هیوارِد ر

لبان کوچکش   یِ رو نکیماهگل را ا می گونه ها  یسیبعد با حِس خ  نی آرام گرفت! چندم
هم آرام گرفته بودم.   فاصله دادم. حال خود یکوچک شکوفا شده بود از آغوشم کم ی لبخند
لب زمزمه    ری ز یبه آرام دهیرنگش که دلتنگ آنان شده بودم کش ییبر سرِ زلفان طال  یدست

 کردم:

 

 دخترِ قشنگم...! -

 

 رو هم نگرفته!  رشیش شهی ش ینخورده حت یچ یاز صبح تاحاال ه -

 

جمله را   نی ا داد، ینم یخوب ی بود و جلوه   ستادهیآن دختر هم کنارش ا   نکیکه ا ارشیک  به
 حسد چشم دوختم:  دی شا ا یکرد. با خشم  انیب

 

  ینم یکه حت نمیب یاما حاال م یخوب از بچه مواظب کن یتون یم یگفت  یم هیهه...! چ -
 !یکن رشیس یتون
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  یآن کند، دست  یداشت بغض را چاشن یکه سع ییبرداشت. با صدا  یبه سمت قدم دخترک 
 : دیبه صورتش کش

 

  یتاب یو ب رهی گ یکردم آروم نم  ی... از صبح تاحاال هرکارکنهیطور م ن یدونم چرا ا  ینم -
 !کنهیم

 

کوچک و اما تپلش بردم.   یِ کرد. دستم را لغزانده به سمت دست ها  دایوسعت پ پوزخندم
 به او نهادم:  یآرام  یِ دستش را باال آورده بوسه 

 

 ! چون مادرش رو... کنهیم  یتابیمعلومه که ب -

 

خان به تعجب   ارشیتوانستم حدس بزنم چشماِن ک  یکه نگاهم را باال آورم م نیا بدون 
 کرده ادامه دادم:  حینشست! زود جمله ام را تص

 

 شناسه! یو دوست دارش رو م یچون خوب پرستاِر اصل -

 

افتاده بود برداشته در  یرا که کنار  ریش شهیتخت خوابانده، ش یِ بر رو  یرا به آرام بچه
 شد!  شهیداخل ش ر ی دستان ماهگل کوچولو جا دادم که با ولع شروع به خورد ش
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قطره   کی کردم مجال از   ی! چون من هرکار کنهی م یانگار ماهگل با شما احساس راحت -
 خوردن...! ریش

 

  حس  یوسیماء  شیکردم واقعاً در صدا  یبار حس م نی را به سمت آن دخترک که ا نگاهم
 نداشتم  ینسبت به او حس خوب  را ینگفتم ز  یزیشد سوق دادم اما چ یم

 

 ش ی#پارت_نود_و_ش

 

  ریپتو را تا ز مت ی کردم ماهگل به خواب فرو رفته است، با مال  دایپ  نانیکه اطم نیا  بعد
 ارشینشاندم و از اتاق خارج شدم. ک  شیموها  یِ بر رو ی بلند ی بوسه  ده ی اش باال کش نهیس

از ماهگل مواظب   یمن هستم و به خوب یچه وقت  یعنیکرد.  یرا روشن م فمیتکل دی خان با
و در اصل به گمانم عشق او   دیکش  یم دک ی را که فقط نام پرستار را  یگر یکنم، دخترِ د یم

پرستار آورده   یِ به بهانه  او را رای ز ستیهم ن یسوال  یِ جا آورده است! البته جا نی بود را به ا
خر و خواب را از من   داً ی افکار که جد نیتخت خوابش را با او ُپر کند... با هم دی است تا شا

تقه  ستادهی. پشت در ا دمیرنجانده، خود را به اتاق کارش رسان  یبیو مرا به طرز عج  دهیدر
وارد اتاق شدم. به    یرتقورود را دهد؛ خود با س یِ که اجازه  نی به در وارد کردم و بدون ا ی ا

 رونی هر لحظه امکان داشت از حدقه ب ییمحض ورودم با چشمان متعجب او که گو
  یِ سر داد و سرش را با پوشه ها یکوتاه یِ سرفه  ده، ی روبرو شدم.  اما به لحظه نکش ند،یایب

 پخش شده بود، مشغول نشان داد: زِکارشیم یِ که رو یرنگارنگ

 

 ...؟ ی اومد یگفتن چه حرف یِ ... باز برایکن یکارمیجا چ نی ا -
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جا آمده ام؟   نی به ا یگفتِن سخن  یِ بار من بودم که تعجب کردم! از کجا دانست که برا نیا
 اراده لب زدم: یعرق کرده بود؛ درهم قالب کرده ب کبارهیدستانم را که به  

 

 رو تحمل کنم...  تی وضع نی اتونم  ی نم گهید -

 

 :دمی سرش را باالآورد که ناخواسته نگاهم را از او دزد  بالفاصله

 

 ی ا گهیبه کِس د یازیچه ن کنمی از ماهگل مراقب م یو به خوب نجامیمن ا  یوقت -
 هست...؟! 

 

زدن بود را   شهیکه درونم کم کمک در حال ر ینبود، اما حس نیدانستم جمله ام ا یم خود
 : ختمی او، کاماًل از درون فرو ر یِ کردم که با جمله  یسرکوب م د یبا

 

 کنه! دای و شناخت پ رهیخو بگ دشی با مادِر جد دی هست... چون ماهگل با  ازین -

 

قلبم مچاله    ییبه لرزش درآمد! در چشمانم نم اشک نشست و گو میگلو  بکیاراده س یب  
  اوردمیسر باال ن ند،یناخواسته ام را نب یِ اشک ها زشیکه ر نی ا یِ دانم چرا اما برا ینم شد!

 که لرزش در آن مشهود بود لب زدم: ییفقط با صدا

 

 ...!ستیبه من ن یازین گهیپس د  -
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  یکه وعده اش رو داده بودم بعد اتمامش، م یماه  شیهم به ش یز ی طوره، چ ن یهم -
طالق رو    یِ کارا گمیم لیبه وک  ست،یبهت ن یازین  چی ه گهینمونده... اما چون د یبر یتون

 ...میاز هم جدا بش  یانجام بده تا توافق

 

 #پارت_نود_و_هفت 

 

  یسبقت گرفتند. اما باز نم یگر ی پس از د یکی  میاشک ها  زشیو ر  دیچانه ام لرز  ناخواسته
به سرعِت باد اتاق را ترک    ،ی نگدر چیبدون ه ن ی بنابر دی نیخواستم ضعفم را به چشم بب

 کردم. 

را تار کرده بودند با   دمی کردند و د یم ینیمژگانم سنگ  یِ که بر رو ییسر انگشت اشک ها با
را در شکم جمع  می سرد نشستم. پاها ی ها کی سرام یِ سماجت پس زده کنار تختم، رو

؛ که التهابش  بود یهمچون زخم یکردم. سرما بر جانم نفوذ کرد. اما درد مشکالت زندگ 
 یم  دی شا  ایدانستم  یمداوم و غمناکم را نم یِ ها ختن یاشک ر  لی . دلافتی  ینم انیپا

که در او گرفتارم   ی تا از بند دم یکش یم ادیدادم...! تا اکنون فر  یم بی دانستم و خود را فر 
عاشِق زندان شده بودم تا در کنار زندان بان   یی کنم اما حال... حال گو دا ی پ ییکرده بود رها 

. زدمیکنار م دیرا با  هودهیافکار ب نی! نه... نه... امی ایباو در یِ خود بوده هر لحظه به تماشا
 :دمی کش میچشم ها  یِ پشِت دستم را با سماجت محکم بر رو 

 

 !یره آزاد بشزندان قرا نی از ا  ی باش که بزود ن ی... به فکرِ ا یفکر کن زای چ نیبه ا  دی نبا -

 

 دردانه ام شده بود را تحمل کنم...؟ زیاو را که  عز یتوانستم دور  یم ایماهگل... آ  اما
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 : دمیکوب گر یرا پر صدا استخراج کرده چشمانم را محکم به هم د  نفسم

 

 کرد...!  شهینم  شیمجبورم کار -

 

زند.  یکردم تمام بدنم نبض م  یاحساس م تی بر زانوانم گذاشتم و از شدت عصبان سر
که تا اکنون در او دست و   یرفتم، دوست داشتم حداقل از راِز آن منجالب یم دی اکنون که با

 یبه فراموش  یقیدقا یِ افکار آزار دهنده ام را برا  دیگونه شا  نیا اورمیسر در ب زدمیپا م
  یخم شدم.  با سر انگشتانم رو تخت نیتکان خوردم و به سمت پا می ادر ج یبسپارم. کم

 تخت خارج کرده مشغول ورق زدن شدم:  ریباال زدم و دفترچه را از ز  یو نرم را کم فیلط

 

گذشت و به   یآمدن آن فرشته کوچولو م ایاز به دن یدوماه باً یکناِر گهواره نوزادم که تقر در
صورتش را با   ی چانه ستون کردم و اجزا ر یدر خواب فرو رفته بود، نشستم. دستم را ز یآرام

 تمام مهر مادرانه ام نگاه کردم. 

 

 #پارت_نود_و_هشت 

 

زنِگ تلفن،   یِ افتادند اما با صدا گری د کی  یِ شده بررو  نیکم کم، چشماِن خودم سنگ که
بدنم بابت بد   یگشودم... با حِس کوفتگ  گریشده با شتاب چشمانم را از هم د اریهوش
و آرام آرام شروع به   دمیگردنم کش یِ بررو یگردنم گرفته است. دست  یِ مهره ها  ،یخواب

 بوق تلفن بلند شد!  یِ مجدد صدا همالساژ دادن آن کردم. ک 
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ام   زدردانهیبه عز  یبرخاستم. نگاه از جا ،ی... با کوفتگامدیم ارشیآن از اتاق ک   یِ صدا  گمانم
  یِ به راه افتادم که صدا ارشیکردم که معصومانه به خواب رفته بود. به سمِت اتاق کار ک 

 بوق تلفن مجدد به صدا درآمد: 

 

 ...!ستی...؟ ول کنم نهیک  گهید نی ا -

 

 کردم: کی را برداشتم و به گوشم نزد تلفن

 

 ...!دی بفرما -

 

 سالم... -

 

 مشغول ماساژ دادن گردنم بودم، گفتم: که  همانطور

 

 د؟ یداشت  یسالم..امر کی عل -

 

 راستش، چطور بگم... -

 

 گفتم:  ی بلند ی شدم و با صدا  نگران
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 شده؟   یچ -

 

 گفت:  یپشت خط با دست پاچگ فرد

 

کردن و    یسکته مغز شون یکه ا  دی ... االن خبر رسینجم یِ راستش... راستش... خانم آقا -
 بسترن!  مارستانیتو ب

 

در چشمانم حلقه بست!  نفس  ی منزو یام مهبوت ماند! قطره اشک نهیدر س یحضور
ام قرار دادم و نام  نهیس یِ دستم را مشت کرده بر رو اری اخت یسخت شد که ب می برا دنیکش

 لب زمزمه کردم: ریمادر را ز

 

 ما...ما...مامانم...  -

 

  چیسست شد تلفن از دستانم رها شد و پ می کردم. پاها یدر بدنم را احساس م ی ا رعشه
وجود مرا با تمام جان گرفت؛ که با شدت بر    رهیش  یشد. انگار کس  دهی کوب واری خوران به د

 :دمیکش ادیاشک شد و ناخواسته فر البیفرود آمدم. و صورتم غرق در س نی زانوانم به زم

 

 مادرم... -

 



 گناه  نیتقاص به کدام

 
297 

 

 #پارت_نود_و_نه

 

محکم هردو دستش را به صورتش   ت،یآن وضع   دنی وارد اتاق شد. با د یبا آشفتگ هیسم
 : دیو به سمتم دو  دیکوب

 

 شده خانم جان...؟  ی خدا مرگم بده! چ -

 

 ! در همان حالت، به سمِت تلفن اشاره زدم:د ی د ینم ی چشمانم جزء او هاله ا یعدس

 

 ! مارستانیبپرس...بپرس کدوم ب -

 

  ،ی گریسوال د  چیکرد بدون ه سیلبش را با بزاق دهانش خ ده،ی باالپر ییبا ابروها  هیسم
خوردن بود برداشت. تلفن را به گوشش   چیهنوز درحال پ مشیبه سمِت تلفن که س یگام
 کرد و....  کینزد

 

  سندهی نوشته نشده بود! نو ی گری د زیورق زدم اما چ ی شد...! صفحات را به تند تمام
زبانم بند آمد.  ییناِم آشنا  دنِ یدفتر با د یِ صفحه  نی رها کرده! در آخر مهینصفه نداستان را 

حضور   نمانیکه مدت هاست درب ینبود جزء ماه چهره... خواهرم! خواهر ی... کسسندهینو
 ندارد!
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بندد   یدر چشمانم حلقه م ی منزو  ی...قطره اشکدی سا  یحجره ام م واری پنجه بر درود بغض
 شوم:   یم رهیبه خط به خِط دفتر خ یبا ناباور

 

 ...ماه چهره...!یعنی -

 

لرزد. باالخره معما حل شد اما   ی کنند و چانه ام به شدت م یم  دنیشروع به بار  چشمانم
مرگ رفته است!   شوازیدانستم خواهرکم چطور به پ یشد تا نم یشد... نم یکاش نم یِ ا

  یشد تا نم یکرده است... نم دای اهرم چطور خاتمه پخو یدانستم زندگ  یشد تا نم ینم
که حال مادر  نیبعد ا  رایاحوال مادرم بوده است...! ز یبرناگهانمرگ خواهرم خ لِ یدانستم دل

که  ییپردازد بها یم ینیسنگ  یی شود البته نه کاماًل بهتر چون بابت آن سکته بها  یبهتر م
تصادف   نی دهند ماه چهره تصادف کرده است و در ا یشود، خبر م یباعث فلج شدِن آن م

روم که اول با   یبه سرد خانه م ییشناسا یِ جان خود را از دست داده است! ناباور برا 
 شوم...!   یجان او روبرو م یخود و بعد با جسم ب ییمدارِک شنا 

 یهمانند من در ب رایخطارکار خطاب کند ز ایحق داشت او را مجرم   ارشیکه ک  یراست به
تمام   یعن یمن همراهش بوده است؛  یِ فرو رفته بود و چون  شناسنامه   یخبر یباتالق ب

کشاند.  یم  ی خبر یبه باتالق ب شتریمن جا داده بود است او را ب یِ مدت خود را به جا نیا
دانستم و    یکارش را م نیا لیحتماً دل دیداد...؟ با  یمن قرار م ی خود را در جا دی اما چرا با

  زهایچ  نیفکر کردن به ا  یِ دانست! اما حاال جا  ی نم لوفریجزء ن یکارش را کس نیا لِ یدل
 یبه صورتم م یبردارم. دست انیرو آمده را از م شی سوتفاهم پ  دینبود درحاِل حاضر با 
 فشارم:  یرا محکم به خود م ترچهاشک است. دف البی کشم که غرق در س

 

 برم...! دی... باارشیک  ش یبرم پ دیبا  -
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تخت کمک گرفته از   یِ از لبه  یصورتم را پاک کردم. با آشفتگ  یِ رو یِ سرانگشت اشک ها با
را به   رهیکه دستگ  نیدرب قرار دادم که قبِل ا ره یدستگ یِ بلند شدم. دستم را رو نیزم یِ رو

 برخورد کرد...! واریباز شد و به د  یبیمه  یِ کنم، در بارصدا ت یهدا   نیسمِت پا

 

 #پارت_صد 

 

به   شه یآشفته ش یبا سر و وضع ارشیبه عقب راندم. ک  یو گام دمیکش ینیترس ه با
داد   یبود و از حال بد درونش خبر م یلبانش جار ی بر رو ی دست همچنان که لبخند محو

 تلو خوران به سمتم آمد. 

 

 ماه...ماهرخ...! -

 

  یدرحال خود نباشد اما سع ت ی با آن وضع زدمیرعشه به جانم انداخت. حدس م شی صدا
سست   ییکردم ترس را از خود دور کنم. آب دهانم را با صدا فرو فرستادم. با قدم ها 

 شدم:   کشینزد

 

 مهم رو بهت بگم  یلیخ زیچ ی خوام  یم نیی... بنیآروم باش خب...! بب -

 

 :داکردی کش پ لبخندش
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 ! یمدت هاست ازم فاصله گرفت یول  یکه زن من نی ؟ مهم تر از امهم...  زِ یچ -

 

قرار دادم که سرش به آن   ش یبازو  یِ رو اریاخت ی تکان داده دستم را ب نی سرم را به طرف 
 :دی سمت چرخ

 

 ! ستمین یکن یکه فکر م  ی... من اونی...ولیول دمیبهت حق م نینه...! بب -

 

 انداخت و دستش را دور کمرم را حلقه کرد: نیرا به زم یخشم بطر با

 

 ...! ستمی ... من اون نستمیمن اون ن یگیبس کن...! همش م -

 

 تر شد:   میمال  لحنش

 

 ...؟ شمیذره ذره آب م تیدارم از دور ستی از چشمام معلوم ن ؟یخانم ی نیب یحالم رو نم -

 

 تو من نه خواهر ماه چهره بوده!  یِ همسرِ تو... خانم  نیبب -

 

کردم برخوردم با   یکند که اگر تعادل خود را حفظ نم یرا ناگهان از دور کمرم باز م دستش
 بود:  یحتم نیزم
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 !یبفهم یِ خوا  ی... بابا خسته شدم... چرا نمیتکرار یِ باز همون حرف ها  -

 

 کرده بود: تیسرا   تمی به صدا ترس 

 

 ...نیبب -

 

سرش متورم شده بود. چشمانش به خون نشسته بود    یِ برگشت. رگ ها به سمتم ی تند به
. انگشت اشاره اش را دیقدم خود را به من رسان  کی . با زدیم ی و صورتش کاماًل به کبود

 سردم نشاند و آرام گفت:  یِ لب ها یِ رو

 

رو ُپر   نمونیب یِ که فاصله  نی بشونم االن فقط وقِت ا  یزیخوام چ ینم  گهی...! دشیه -
 !میکن

 

 

با   نی ندارد بنابر یدانستم منظوِر خوب ی... مدمیکاماًل مرگ را با چشمان خود د گر یبار د  نیا
 که در چشمانم حلقه بسته بود از او فاصله گرفتم:  یاشک

 

 ...!هیمنظورت چ -
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 بودم آرام لب زد:  ده ی که تا به حال از او ند یثیلبخنِد خب با

 

 ...؟!ی نشدمنظورم واضحه... متوجه  -

 

و از لحِن کالمش منظور   یحالت نیقرار ندارد و در همچ ینرمال تیدانستم در وضع یم 
ام نشسته بود با کف دست پاک  یشانیپ یِ را که از ترس بر رو ی. عرقدی رس ینم یخوب

 کردم وگرنه... وگرنه...  یفرار م د ی رفتم... با یم دی کردم و نگاهم را به سمِت در سوق دادم. با

 

 ک ی #پارت_صد_و_ 

 

شد تا   یتر م  کی رفتم او نزد  ی. هرچه عقب تر مدمیکش یتن و جانم دست م دیبا  وگرنه
  دیپرتش کرده بود برخورد. با  نیزم یِ که بر رو  شه یبه همان ش  میعقب رفتم که پا ی حد

  یه خواستم بطرنداشتم. خم شد یگرید یِ دادم چاره  یبد نجات م تی خود را از آن وضع
که کمرم را خم کنم و   نیخان زودتر متوجه شد و قبل از ا ارشیک بردارم که  نیزم یِ را از رو

 کنار زد. شیبرسد آن را با پا  یدستم به بطر

 

 نکن...! هودهیپس تالش ب دمی ... کم انتظار نکشیزارم بر  ی نم گهید -

 

 کردن افتاده بودم: هیکاماًل به گر  حال
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 توروخدا... توروخدا بزار برم!  -

 

... هرچه تقال  دمیدستش را دور ساعد دستم حلقه بست و کشان کشان سمِت تخت کشان 
تخت پرتم   یِ محکم بر رو ی توجه  چیه یبود. ب  دهی فا  یکردم تا از دستش خالص شوم ب

  یِ ها ادیتوجه به فر  ینم کند و برا با حقارت از بد می کرد که دفترچه از دستم افتاد. لباس ها
 را به مال خود در آورد...  مکرکننده و جان سوزم تن

 

 ***** 

لرزد. خوب به   یو ناگوار هنوز که هنوز است تنم به خود م ییآن اتفاق کزا  یادآوریبا به  
...! و دیبکارتم را از من در یوحش یهماننِد گرگ  ارشیک  یرحم یدارم که چطور با ب ادیخود 
به  یکوبم و سرم را دوران یم ی پلک یآن آدم سابق نشدم. محکم  گریاز آن اتفاق من دبعد 

آن اتفاِق بد    ادآوردنیچرخانم. آن اتفاق را دوست نداشتم بلکه با به  یداخل اتاِق کارم م
بلند شده مرا به   ینفرت هماننِد نردبان نی و ا ردی گ یجان م شترینفرتم ب ش،ی چندسال پ

 برد:  یم یبلندتر یِ جاها

 

 تو؟  امیاجازه هست ب -

 

نشان   شهی او را متفاوت تر از هم شهیاسپرت ساده زده بود و مانند هم ِپ یکه ت نیامیبن به
 تفاوت لب زدم: یداد، ب یم

 

 ...؟هیچ  ی داخل اجازه ات برا ی حاال که اومد -
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کرد.  یم  ییاسپرو درآن خودنما  یِ حاو وانیدر دست داشت که دو ل  یکوچِک فلز ینیس
آن طرف تر نشست. با   یمبل کم یِ قرار داده و با آرامش رو یعسل یِ را رو ینیجلوتر آمد، س

 به اسپرسو زدم: ی ابرو اشاره ا

 

 ه؟ یچ نایا -

 

 صاف نشست و حالت تعجب به خود گرفت:  شیدر جا 

 

 اسپرسو...!  ؟ینیب  یمگه نم -

 

 :دمی رو غ  دمی حرص محکم پلک بهم کوب از

 

 اونم دوتا...؟  ی وقِت روز چرا آورد نی که ا نی دونم منظورم ا یرو که م نی ا -

 

 #پارت_صد_و_دو 

 

 ...میهم صحبت کن  یو کم می خب واضحه! آوردم که باهم بخور -
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 لیدل ی اسپرسو ب وانیوقِت روز همراه با دول نی آمدنش آن هم در ا لیدل زدمیم  حدس
ماهگل و    رد،ی گ یخشم وجودم را فرا م ادآوردنشی به   یبعِد آن اتفاق... حت ی! از وقتستین

 یکار م، یقد  یِ جور رو انداختن به دوست و آشناها کی آن خانه را ترک کرده و با هزار و 
بهتر   چیدر شاءنم نبود اما از ه ی گر  یکردم درست است شغل منش دای خود پ ی برا یشرکت

مهرم به دلش نشسته است    نیامیخوِد بن یِ شرکت به گفته  نی بود... و از موقع آمدنم به ا
زخِم من هنوز تازه بود و خود هربار با   یبار ابراز محبت کرده است ول  نی و تا به حال چند

که آن دوران   ی تیهربار زخمم سر باز کند تا جاهل هک  پاشم یزخمم نمک م یِ آن، رو  یادآوری
 نبرم.  ادیهم خوردم از   یبا "عشق" اشتباه گرفته بودم و چوبش را هم به طرز وحشتناک 

 

 روش فکر کن. یاالن بهم جوابت رو اعالم کن ول ن یهم گمینم نیبب -

 

مبل بلندشده دستانم را مشت   یِ تمام از رو تی . با جددیرس یم  انیداشت صبرم به پا گرید
 دم:به ابرو نشان یکردم. خم

 

 روش بخوام فکر کنم نظرم رو قباًل اعالم کردم...!  نمیب ینم یازین -

 

 ها را برداشت:   وانیاز ل ی کیمبل برخاست با عجز   خم شده  یِ از رو اوهم

 

 حداقل اسپرسوت رو بخور تا سرد نشده...! شم،ی مزاحمت نم  یاوک  -
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بسته   خ ی به گمانم قلبم به اسپرسو! بگذار سرد شود... سرد شود مثِل وجوِد من که  لعنت
 شود. ادآوری  می دوست داشتن را برا یِ بسته است تا سزا  خیاست... 

 *** 

خوش   یِ آن بو  یام را قلقک داد اما حت ینیب ریز مه یخوش ق یِ محِض ورود به خانه، بو به
افکاِر   دی بخوابم تاشا یکرد. راهم را به سمِت اتاقم کج کردم. قصد داشتم کم یخوشحالم نم

 شد:  ی مادر مانع از قدِم بعد یِ آرامش را لمس کند که صدا یکم شانمیپر

 

گفتم شام    نیآشپزخونه به نسر  ای ...؟ برو به دست و صورتت آب بزن بیر یم یکجا دار -
 ! شهیبکشه سرد م

 

نشسته بود اما هنوز طرز صحبت کردنش مانند سال   لچر یو یِ به سمت مادر که رو لِ یم یب
. خواستم ممانعت  دمیکرد چرخ  یم یداشت و امر و نه یخودش عمارت  یِ ها قبل بود که برا

  فمیک  نیتوان نه آورد بنابر یحرف مادر نم یِ است چون رو هودهیدانستم ب یکنم اما خود م
 دادم:  ُسر شانه ام  یِ را از رو

 

 چشم...! -

 

به   یلیمقصد دادم. راهم را با م ریی مبل پرت کرده تغ نی تر کینزد یِ را همان جا به رو فیک 
و در همان حالت که  دمیکج کردم... چند مشت آب سرد به صورتم پاش س یسمِت سرو

 نهیبه دروِن آ   ختند،یر یفرو م  نیو از چانه ام به زم  دندی چک یم م یقطرات آب از سر و رو
آن دختر    گریاما مغرور! نه اشتباه گفتم... د بایدخترِ قبل بودم ز همانبه خود زل زدم هنوز 

بار   ی امروز آن اتفاق شوم برا  نیاند و ا دهیام را از من درد یدخترانگ یِ ایچون دن ستم ین
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که صورتم را خشک   نیبه صورتم خورده است. آب را بستم و بدون ا یلیچندم مانند س
از   زیکامل  م دمانی چ یِ به سمِت آشپزخانه به راه افتادم. بنا ورودم متوجه   یدگ کنم با درمان
کردم خود را خشنود  یم یسع  دی . بادمیخود عقب کش یِ برا ی ا یشدم. صندل نی جانب نسر

  ینم می جز فرار برا ی کرد که چاره ا ینشان دهم وگرنه مادر مانند آن قدر سوال جواب م
 ماند.

 

 ...!ذهی... از بوش معلومه که طعمش هم مثِل خودش لذیخوش  یِ اوم، چه بو -

 

 #پارت_صد_و_سه 

 

 لب گفت:  ریبود ز ستادهیآن طرف تر ا  یکه کم نی نسر

 

 نوش جاِن!  -

 

 *** 

دانستم مادر است به   یبه در اتاق زده شد. م ی شده بودم که تقه ا  رهیسقف اتاقم خ به
از  همان درِز   ییباز کرد که نور کم سو یادم. درب را کمبه خود ند یتکان چ یه لیدل نیهم

 کوچک خود را به اتاق راه داد.

 

 امروز چطور بود...؟  -
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 دارد. ی بلند  یِ کوتاه که دامنه  ی! سوال شهیهم مانند

 

 شه یخوب مثِل هم -

 

 طور نبوده...درسته؟   نیاما انگار ا  -

 

ملحفه را کنار زده از حالت   نی بنابر تس یول کن ن  اوردیدانستم تا از اصل ماجرا سردرن یم
 جواب دادم: ییکردم و با تند خو لیدراز کش به نشسته درآمدم. نگاهم را به سمتش متما

 

 مامان...؟!  یشی م چمی... گفتم که خوب بود چرا ِان قدر پاپشمیمتوجه نم -

 

  شیکردنش داشتم سر باز کرد و دستم را پ یدر مخف یکه سع یبغض ن،یح نیدر هم و
مغرور   یِ توانستم آن چهره  یم ینبود.تا ک  یخبر شی پ نی م کی از خشم  گریمادر رو کرد. د

تخت   یِ . از روزمیرا درون خود بر  می خود را پنهان کنم و غم و غصه ها یشیو متکبر نما 
ر دادم که بالفاصله دستش  قرا ش یپاها  یِ نشستم. سرم را رو مادر چریآمده در کنار ول  نیپا

 شروع به تکان دادن کرد.  میموها  یِ ال به ال ی را باال آورده به آرام

 

 شنوم...! یم -
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فراخواند تا به سخن گفتن با او    یمادر دختر یِ کوتاه مرا به گفتگو  یِ جمله  کی  نیهم
 بپردازم. 

 

  یو ازم جواب م دنمیهست...؟ امروز تو شرکت اومده بود د ادتی ن یامیاون پسرِه بن -
 خواست 

 

 شد: شتریدستش ب نوازش

 

 ؟ ی دیخب چرا جوابش رو نم -

 

به روح و جسمم لطمه زده است   نهیری د یگفتم زخم یم دیدادم...؟ با  یم  دیبا  یجواب چه
 یِ ایآن دن  گریترساند و بدتر از آن... د یمرا از فکر کردن به جنِس مخالف م یو حت

 ...! رفتیپذ یم  طیشرا   نیمرا با ا  یکس  ای را از دست داده بودم آ یدخترانگ

 

 شده!  چ یاما باز پاپ هیبار بهش گفتم جوابم منف نیچند  -

 

اش   دهیاما چروک  ف،یبازداشت. انگشتان بلند و ظر   میموها  یِ دستش از حرکت در  ال به ال 
  می بلند کرد. در چشم ها شی پا یِ از رو متی. سرم را بامال دی کش رونی ب می ا را از درون موه

 گفت:  یشگیزل زد و با همان آرامش هم
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 بهش فرصت بده!  کباری نه؟ حداقل  یگی چرا بهش م -

 

 #پارت_صد_و_چهار

 

ام را باال   ینیسر انگشت قطرات اشک را که در چشمانم حلقه بسته بود کنار زدم. ب با
 کردم، پچ زدم: یدر پنهان کردِن آن م یگرفت اما سع یکه جان م یو با نفرت دمیکش

 

 نداره تا بخوام... تا بخوام از شما دور بشم!   اقِت یل ی مرد چ یه -

 

ساختم تا مبادا مادر پرده   یلبانم جار یِ رو یمصنوع  ی بحث را عوض کردم و لبخند ناگهان
 متوجه شود...  یزینهفته ام چ قِ یاز راِز بزرِگ درونم بردارد و از حقا

  یِ باال انداخت و فقط با تکان دادِن سرش اکتفا کرد.  دستاِن گرمش را رو ییابرو مشموش 
 صورتم ُسر داد و بعد لمس کوتاِه گونه ام لب زد:

 

 رموردش فکر کن!هرطور صالحته اما باز د -

 

 ام از اتاق خارج شد.  یشان یپ یِ بر رو ی آرام و بوسه ا  یریرا گفت و با شب بخ نیا 

 که خود را به اتاق راه داده بود؛ از اتاق محو شد.   ییخروج مادر از اتاق، نور کم سو با

که مدت هاست از چشمانم   یکردم افکارم را رها کرده به خواب فرو بروم... خواب یسع 
 ربوده شده است...
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 ********* 

 

حرف مادر ذهنم   رای ز امدیبه چشمانم ن ی لحظه ا یِ برا  یهرچه تقال کردم، خواب حت شبید
  نیامیگرفته بودم به بن میکنکاش کردن با خود تصم ی ادی کرده بود. بعد مدت ز شانیرا پر

  یدراز کردم. بعد کم لمیچرخدارم بلند شده دستم را به طرف موبا  یفرصت دهم. از صندل
بوق که خورد ناخداگاه منصرف   نیکردم. اول یر یکرده شماره گ بازتعطلل، قفل صفحه را 

. دستم خودم نبود  دمی کوب زیم  یِ تلفن را محکم رو  یشده با حرص تلفن را قطع کردم. گوش
و   ینه...! با کالفگ ایکه گرفته ام درست است   ی میدانستم هنوز تصم یدودل بودم نم

کوتاه به   یِ ام گذاشتم  چند ضربه   نهیس  یِ که نفسم به تنگ آمده بود، دستم را رو نیحس ا
کارم  زی را عقب فرستاده از پشت م یبود. صندل  دهیفا  یام وارد کردم اما ب نهیس ی قفسه 

به سمِت پنجره بزرگ   میها  هیبه ر  ژن یوارد کردن اکس ی بلند برا یِ بلند شدم. با قدم ها 
کرد و تنفسم را تازه   رخوردبا صورتم ب رونیسرِد ب ی اتاقم رفتم. پنجره را گشودم که هوا

بلند شد. کمرم را  لمیزنِگ موبا  یِ شدم که صدا رهیخ  ینامعلوم یِ ساخت. از پنجره به نقطه 
 کرد.  یم  ییخودنما نی امیبن یِ برداشتم که شماره  زیم یِ را از رو یخم کردم و گوش

کردم؟ چه   یچه م دی قبلم شود حال با قهیتماِس چند دق یِ ایحتماً زنگ زده بود تا جو 
 دادم...؟  یم یجواب

 

 کردم:  کی نزد تماس را متصل کردم. تلفن را به گوشم دهیصفحه تلفن کش یِ را رو انگشتم

 

 بله...! -
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 ؟ ی سالم... زنگ زده بود -

 

 خود برداشت کنم.   روزیتوانستم از رفتاِر بِد د   یرا م نیکاماًل سرد بود و ا لحنش

 

 #پارت_صد_و_پنج 

 

 لب باز کردم: اریاخت یب

 

 شرکت منتظرتم   کی نزد یِ تو کافه  گهیساعِت د   مین -

 

 :دمی مبل پرت کردم و با خود غر  ی را با حرص به رو یتماس را قطع کردم. گوش و

 

را از قبل گرفته بودم   ممیبود که بهش گفتم... نکنه هوا برش داره...! البته تصم یچ نی ا -
 . میکرد یصحبت م  دی باالخره با

 

 ******* 

 ارشیک 
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  نیزم ی رو یانداز کوچک ر یبه ماهگل که تاپ شلوارک مورد عالقه اش را به تن داشت و ز 
  ،ی شده بودم. دور و اطرافش پر بود از اسباب باز رهیآن نشسته بود خ یِ پهن کرده بود و رو

  یدست نیتر  کی کوچ یحت رایمختلف! اما او هم به گمانم حوصله ندارد ز یِ ها یاسباب باز
 زد. ینم یباز به آن همه اسباب

مبل ُسرخورده به سمتش رفتم. از پشت دستانم را دور او حلقه کرده او را به آغوش   یِ رو از
بار صورتم را کج کرده از گونه اش محکم و   نینشان نداد. ا یعکس العمل چیکه ه دمیکشان
 :دمی بوس یطوالن

 

 هاشم نزده...؟! یدست به اسباب باز یشده که دختر بابا ان قدر پکرِ... حت یچ نمیبگو بب -

 

 ابروانش نشاند: نیکوچک ب یاخم

 

 مگه برات مهمه...؟  -

 

 :دمیخود را عقب کش دلخور

 

 که در مورد پرنسس بابا باشه برام مهمه!  یزیبرام مهم نباشه؟ هرچ شهی مگه م -

 

  شیپ  قهیکوچکش نقش بست و از اخم چند دق لبان یِ که چطور لبخند رو دمیکنار د از
 : دی نبود. به سمتم چرخ یخبر
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 ؟ یاریبرام مامان م  یعنی -

 

 گرفتم. قیعم یصاف نشستم. دم  میاز کالمش در جا مهبوت

 

 دوستام مامان دارن اما من ندارم...  یِ همه  -

 

 ش ی#پارت_صد_و_ش

 

 کرد و در چشمانش اشک حلقه زد: دن یشروع به لرز شی صدا

 

کنه اما ماماِن   یم یزندگ  ششونی پ شهیصاًل ماماِن من کجاست...؟ چرا مامان همه، هما -
 من نه!

 

نبود. البته   داری او پا ینه عمرِ مادرش نه محبت مادر رای سوخت ز یبه حاِل دخترکم م دلم
 کردم. غی او را از دخترم در یرحم  یمن با ب یلمس کرد ول یعشق و محبت را در خردسال

 

 مامانت کنارته  گمینم شهیبابا... مگه هم هیچه حرف نی ا -
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 کردم:  تی اش هدا نهیرا گرفته به سمِت چپ س فشی کوچک و ظر دسِت 

 

 تو قلب  قاً یجاست...! دق نیا  نیبب -

 

. آخ که هر قطره اشک او مانند  دیآورد که قطره اشکش به پشِت دستم چک  نیرا پا  سرش
کودکانه َپس زد و   یدستم را با خشم کبارهی مد. به آ   یماند که بر تِن من فرود م یم یشالق

. دلواپس شده  دیرا به پا کنار زد و به سمِت پله ها دو شیاز جا برخاست. عروسک ها 
که به او برسم،   نی و  قبل ا دی که خود را به اتاق خوابش رسان دمیبالفاصله به سمتش دو

دانستم کمبود  یشوم. م  نیاراده از کارش خشمگ یکه باعث شد ب دی درب را بهم کوب
کردم تا   یم  یگونه بخواهد رفتار نشان دهد. هرکار  نیشد ا  ینم لیمحبِت مادر، دارد اما دل

 قیعم ینفس  ستادمی داشت. پشِت در ا تی او خوشحال باشد اما باز... اما باز، گله و شکا
در آرام بودِن آن داشتم نامش را صدا   یکه سع ییتا به خود مسلط باشم با صدا دمیکش

 زدم:

 

 در رو باز کن!  ایماهگل بابا... ب -

 

 .  دی کرد به گوشم رس یکه مخالفت م ادشیفر   شی صدا

 

 خوددار باشم:  ن یاز ا شیتوانستم ب   ینم گرید

 

 مفهوم شد... رونیب  یِ ایتا عصر از اتاقت ب ی پس حق ندار -
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بلند خود را به اتاِق کارم  ییو با قدم ها دمی بکو واری را گفته مشتم را محکم به د نیا
 ی صندل  یِ رفتم. بر رو  زکارمیبه سمِت م می رساندم. در را به شدت باز کردم و مستق

خواست   یدادم. رفتارم دسِت خودم نبود او مادر م  ه یمخصوصم نشستم و سرم را به آن تک
به او در حالت بد   شیکه اشتباهاً چند سال پ ی آن دختر  عشقِ توانستم  یاما من... نم
پاره شده و دفترچه قرمز رنِگ   یِ که بهوش آمدم، با لباس ها نیکردم و بعد ا  یدست دراز

مرتکب    یمواجه شدم که بعد خواندن آن دفترچه متوجه شدم که چه اشتباه بزرگ  یکوچک
د  رفته بود... رفته بو گریرا آن دختر دیجبران کردنش نداشتم ز  ی شده بودم و اما فرصت برا

جان سوز ترک کرد. چنان ترکم کرد که بعد رفتن او تازه به عشِق  یو مرا با عذاب وجدان 
فکر   یحت  یگر یبردم و از آن روز تا به حال به زِن د  ی پنهان قلبم نسبت به او عمق فاجعه پ

 هم نکرده ام چه برسد بخواهم ازدواج کنم...!

 

 #پارت_صد_و_هفت 

 

کرده سرم را از  یشود احساِس خفگ  یع، باعث مموق یب یِ در پ یخشک و پ یِ ها  سرفه
خود  ی برا  یآب وان یدستم را به سمِت پارچ آب دراز کرده ل ی کار بلند کنم. به کند زیم یِ رو
  ییشود. گو یباز م ی کشم که باالخره راه تنفسم تا حدود ینفس باال م کی . آب را  زمی بر

.! هنوز آرام نگرفته بودم. با حِس  ..ردیبسته بود تا جان مرا بگ حلقه می دوتادور گلو  یدست
باز   یزنم. پنجره را فور یرا کنار م یکرم یِ را بلند برداشته پرده  میگام ها ژن،ی کمبود اکس

دل   گرید  کی از  م یشود. پلک ها  یبسته م  میپلک ها یزیپا  مِ یکنم که با برخورِد نس یم
  ادی!  ذهنم به قیکشم... بلند اما عم یگذارم. آه م ی پنجره م بدستانم را ل یکنده با آسودگ 

و او را به   دمی د یکی ش کی بار اول، در بوت یِ را برا یق یقیکشد که ماهرخ ح یپر م ییروز ها
داده بود با   بیقبل فر یِ که با نام خواهرش مرا سال ها یکه ماه چهره همان ن یاشتباه ا
که   ی خانه کردم... خانه ا نیوارد ا رنگی با ن تازه شده بود او را نهیری که آن زخِم د نیحِس ا
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خواستم   یآن عشق نبودم فقط م  ی رفته رفته عشق او را در دلم جا داد و اما من... متوجه 
خود  یداشت را خورد کنم و او را وادار به امر و نه  یکردم تازگ  یکه گمان م یبه فرض غرور

  لیمتما  شتریداد، مرا به سمِت خود ب یخود نشان م زکه هربار ا ی کنم اما او... با رفتاِر سرد
به عنوان عشقم وارد خانه ساختم تا عکس   یرا با نقشه قبل یکه دختر ییکرد تا جا یم

  داد...! اما من یگونه نشان م  نیخود را ا ایبود!   خیاز   یاما انگار او کوه نم یالعمل اورا بب
خود شده   یبودم که از خود ب دهیشب آن قدر نوش کی آن قدر صبرم به طاق آمده بود که 

با سر درد چشم از هم گشودم با   یکردم. صبح وقت یبودم و درحالت بد ، به او دست دراز
عشق چه درد جان  دمیشب گذشته متوجه عمق فاجعه شدم. آن موقع بود که فهم  یادآوری

که   یستم گرچهکردم  یحتماً جبران م دم،ید یاو را م  گری د بارکی دارد...! اگر فقط  یسوز
 ! ستیمن کرده ام، قابل جبران ن

. دخترکم،  ستمیو به عقب نگر   دهیدست کش شانمی باز و بسته شدن در، از افکار پر   یِ صدا با
رنگش، که    یصورت یکه عروسِک خرس یو در حال ریاش، سر به ز بسته شده   یدم اسب ی با مو

که شرم   یداشت، در بغل گرفته بود، وارد اتاق شد. با چشمان  یخاص یِ به او عالقه   یاز بچگ
 ام کرد:نگاه  زد،ی و غم در آن موج م

 

ازت مامان   گهی د دمی خوام قول م یقبل معذرت م قهی... بابت رفتاِر زشته چند دقییبابا  -
 نخوام!

 

قدرت تکلم خود را هم از   یرا نداشتم انگار، حت   یکار چیه ی ثابت ماندم. اراده  میجا در
کرد که در دل نسبت به خودم نفرت  انیجمله را ب  نیدست دادم. ماهگل، چنان با اندوه ا 

را در آغوش   م یپاها  د،یبه سمتم دو  د،یبودم! سکوتم را که د یچه پدر  گر یکردم؛ من د  دایپ
 کرد:  وای ش یمو به آرا دیکش
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  ؟ ی دی...بخشییبابا  -

 

  یعذرخواه یِ نداشت اما برا یریتقص چیکه ه ن یبه حاِل طفِل مظلومم سوخت. با ا  دلم
باز کردم و  یآمده بود. دستانم را که از شدِت خشم به خودم مشت شده بودند به آرام

 یقِد کوچکش زانو زدم. در چشمانش شبنم اشک یِ . جلودمینوازشگرانه به سرش کش
 یِ ن یپا ی هاباال بردم و با سرانگشتم، پلک  ی گکرد. دستم را به آهست یم ییخودنما

دلم، همه  م،ی بود و بغض داشت، از بغضش، صدا  دهی چشمش را لمس کردم، لب برچ
 گرفت:  زمیچ

 

 دخترِ بابا معذرت بخواد و بابا قبول نکنه؟  شهی مگه م -

 

 _صد_و_هشت #پارت

 

 گونه ام کاشت:  یِ بر رو ی صورتم کرده بوسه ا ِک ی ...! سرش را نزدقیزد. کوتاه اما عم لبخند

 

 ... ییایدن یِ بابا ن یبهتر -

 

 : دمیخودش گونه اش را بوس همانند
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که رو  پرنسسش صداش رو   نی ! البته اگه بابا رو به خاطرِ اییایدخترِ دن نیشما هم بهتر  -
 ی بلند کرد ببخش

 

 شرط...! یِ به  -

 

 .ستم یتعجب به او که انگشت به دهان مانده حالت متفکرانه به خود گرفت نگر  با

 

 بخشمت...!  یمنم م رونی ب می شام بر  ی اگه قول بد -

 

 را آسوده خاطر رها کردم:  نفسم

 

 پرنسس امر کنه! ی هرچ -

 

 ***** 

 د؟ یدار لی م یچ آقا

 

 دوغ  وانی زرشک پلو همراه ساالِد مخصوص و دول دوبشقاب

 

 فاصله گرفت.   زی از م یکرد و به آرام ادداشتیگارسون سفارشات را   پسرک 
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 ! ییبابا  -

 

 دهم:  یلبخند نگاهم را به سمت ماهگل سوق م با

 

 ؟ ییجوِن بابا  -

 

 بود:   یگری او نگاهش به سمِت د اما

 

 اش چقدر دوستش دارن! خوش به حاِل اون دخترِ... نگاه مامان باب -

 

کودکانه!  یحسرت، حسرت یِ بو دیشا  ا ی ،یدلتنگ  یِ داد. بو یم یناراحت یِ بو  شیها  حرف
کردم اما با   تی شده بود هدا رهی که ماهگل با غصه به آن طرف خ یینگاهم را به سمِت جا

 یِ شوم. به اجزا یم  رهیشود. به دقت به او خ یام حبس م  نهینفس در س ،ییآشنا   دنِ ید
  یهمه مدت به دنبال او م نیکه ا یام، او ماهرخ است! همان دهی درست د یصورت او... آر

 شوم. یبلند م زیم یِ گشتم...! ناخواسته از رو

 

 بابا؟   ی بلند شد یچ ی عه، برا -
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 یِ که لباس ها یپوست دیقد بلند سف   یقدم را به سمتش بردارم که پسر  نیاول خواستم
را که به دست داشت، با لبخند به سمِت ماهرخ    یداشت، دسته گل رزقرمز اسپرت به تن

اراده دستانم   ی. بدی تعطلل، دسته گل را از دستان او گرفت و بو  ی گرفت. اوهم با کم
 مشت شد. 

 

 بابا... حالت خوبه؟  -

 

مشهود بود. فقط   یکنم که در چهره اش نگران یچرخانم و به ماهگل نگاه م   یرا م گردنم
 الم گفتم: ک  کی

 

 خوبم!  -

 

و با گفتِن   د یرا کامِل چ زی آمد. م  کی به دست نزد ینیبا سفارشتاتمان س  گری د یگارسون
 فاصله گرفت.  زیآرام از م  ینوِش جان

 

 داره!  یخوب یِ چه بو ییاوممم، بابا  -

 

 #پارت_صد_و_نه 
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 یتوانستم بردارم... نم ینم  یعنیدارم  یاما نگاهم را از آن دو برنم نمینش یم می سرجا
 داد. یآزارم م شتر یب نی اس و ا کارهیدانستم آن پسر چ

 

 !یخور  ی بابا... چرا نم -

 

 را برداشتم و دربرنج فرو بردم:  قاشق

 

 خورم بابا!  یم -

 

 **** 

 ! دیکن یآقاصورت حساب رو لطف م -

 

 انداخت:  وریبه مانت یبود؛ نگاه ستادهی که پشت صندوق ا ی مرد

 

 اد تومن البته ناقابل... صد و هشت -

 

. دمیکش  رونیب فیشلوارم خارج کرده، کارت را از درون ک  ِب یپولم را از ج ف یحوصله ک  یب
 کارت را به سمتش گرفتم...
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 **** 

 نهیهمان جا بماند.  خود دست به س یقیکردم و از او خواستم دقا  نی را سوار ماش ماهگل
 زدم.  هیتک نیماهرخ ثابت مانده بود؛ به ماش یِ همچنان که نگاهم رو

نشود   نی کردم او هم سوار ماش یکردند و اما من در دل دعا م یم یباهم خداحافظ  ای گو
به  یبردبار  یلیآوردم تا االن هم خ یم نی آن پسر را پا  نشیماش یِ ها شهیوگرنه حتماً ش

خود شد و   نیوار ماششد، س یم یسپر یکه به سخت یقیخرج داده ام! آن پسر بعد دقا
انداختم که  نی درون ماش یوقتش بود. نگاه گریسرعت از مکان فاصله گرفت. حاال د 

  یِ برا یگرفتم و به سمتش رفتم. دست   نیام را از ماش هیماهگل به خواب فرو رفته بود. تک
 زدم:  شی تکان داد که از پشت صدا یزرد رنگ یتاکس

 

 ماهرخ!  -

 

سمتم برگشت. نگاهش رنگ تعجب به خود گرفت. در لحظه درچشمانش نمک اشک   به
کرده بود، از دستانش افتاد. حدس   افتیکه از جانب پسر در ی نشست و دسته گل قرمز

به عقب ماند. رفته    یشدم که قدم کشی شده باشد. نزد یتداع شی زدم خاطرات قبل برا یم
و   دمیبه دنبالش دو اریاخت ی. ب دی دو ابانیداد و به سمِت خ شی را افزا شیرفته قدم ها 

برسد، ساعد دستش را به اسارت درآوردم و به سمِت خود  ابانیکه به  وسط خ ن یقبل ا
 ام برخورد کرد.  نهیکه محکم به س دمیکش

 !دمی کرده اورا بو کیسرم را  نزد ان،ابیو رفت آمد خ  یتوجه به شلوغ یاراده، ب یب 

 ! یمیهمانند قبل... همان عطر قد  درست

 .دیبا پرخاش به سمتم چرخ  د ینرس قهیدق به
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 #پارت_صد_و_ده 

 

به لرزه در آمده بود.   یچشمانش شبنم اشک حلقه بسته بود. بدنش  به طور وحشتناک در
که از  یو با نفرت   دین سابدندا ی . دندان رودیکش رونیمچ دستش را پر قدرت از دستم ب

 :دی چفت شده اش غر یِ دندان ها یِ کرد، از ال ی م دادی چشمانش ب

 

 چشم هام گمشو...!  ی از جلو -

 تر ادامه داد: بلند

 االن!  ـنیهم -

 گفتم: ی ظاهر یشد؛ با آرامش یکه از عمق جانش بلند م ییها  ادیتوجه به فر  یب

 

 خوام جبران کنم!  یکردم، م  داتیدنبالت گشتم... تازه االن پ یلیخ -

 

 گونه اش ُسرخورد. عقب عقب رفت:   یِ و رو دی اشک از چشمانش غلت شبنم

 

 که ببخشم!  ستم ین ی! منم آدم بزرگ شهیپوشونده نم  یعمل چیتو با ه یِ کثافط کار -

 

 اشاره اش را به سمتم گرفت:  انگشت
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 ! شهیهم ی ا...برو! برنمت یخوام بب ینم -

 

را باختم.   زمیآن همه چ  کیچشماِن مهبوت زده ام، فاصله گرفت. در  یِ را گفت و جلو نیا
 شکستم و درون خورد شدم.

را به   میآخرش، پاها  یِ با جمله   ییرا نداشتم گو نیتوان ا  یعنیبار دنبالش نرفتم!  نیا 
  نیماش ی ال به ال ابان،یرفتنش چشم دوختم که در خ ر یبه مس رهیکرد. خ خکوبیم نیزم

 گرفت!  ی و با هرقدمش از من فاصله م  دیدو ی... مدی دو یتوجه به فکر جانش م یها، ب

 ****** 

 "ماهرخ" 

 

  ن یرا داخل قفل چرخاندم که قبل ا دی لرزان کل ی. بادستاندمیزنان خود را به خانه رسان نفس
ام حبس ماند   نهیکه بخواهم درب را  با قفل باز کنم، از درون باز شد. با هراس نفس درس

و دستش را به   دی کش ی بلند نی ه کبارهیشد. به   انینما نیکه در کامل باز شد و قامت نسر 
 :دی صورتش کوب

 

 شده خانم؟   یخدامرگم بده... چ -

 

توجه به  یکه مادر در را باز نکرد. بو خدارا شکر کردم  دمی کوب گریرا محکم بهم د چشمانم
 رها کردم:  نیزم یِ حرفش وارد خانه شدم. کوله ام را رو
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 اگه مامان ازم سراغ گرفت، بگو خوابم!  -

 

 اما خانم... -

 

.  دمی به او دهم وارد اتاق شدم و در اتاق را آهسته بهم کوب یتی اهم نیتر  کی آن که کوچ یب
باز   ییدر پنهان کردنش داشتم، مجدد سرباز کرد. او با چه رو ی سع نینسر  ی که جلو یبغض

از  ییبرگشته بود؟ کم بال سرم آورده بود که حال مجدد برگشته است! خاطرات آن شب کذا
 رفت!  یکنار نم ی حظه ال ی چشمانم برا  یِ با او از جلو دارید یِ لحظه 

 

 ازده ی#پارت_صد_و_ 

 

فشردم  نیکف  هردو دستم را به زم  ژن،یکرد،  با حِس کمبود اکس یداشت خفه ام م بغض
آن را به   یِ خود را به پنجره رسانده پرده ها ،ی بلند  یِ از جا برخاستم. با گام ها یو به سخت

باصورتم   یخنک  ی گشودم که هوا و پنجره را کامل دمیکش ن یرا پا ره یکنار زدم. دستگ ی تند
به صورتم بکشم،   یآن که دست  یصورتم را پراکنده کرد. ب یِ رو ی ها اشکبرخورد کرده 

 لب زمزمه کردم: ری را که وصف حال االنم بود ز ینگاهم را به آسمان دوختم و شعر

 

 ش؟ یبا غم خو  نمڪچه   -

 د ڪتریبغض دلم م  یگه گه

 تنگم   دل
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 سوزد؛ی عطش م ز

  

 خواهم؛ یم ی اشانه

 .شی گذارم سر خود بر رو هڪ

   هیگر   نمڪ و

 آرام شوم،  ی مڪ دی شا هڪ

 ست ین هڪافسوس   یول       

 

 #هوشنگ_ابتهاج  

 

دوانده بود اما   شهیام ر نهی قبل ها عشق او در س  م،ی دروغ بگو توانستمیخود که نم به
بدون فکر به   کردیکه مرا وادار م یاهیپوشانده است... س یاهیاکنون، قلبم را ماالمال س

 دست بزنم...! یهرکار

 

 * 

  اهیهمانند س می دور چشم ها  دانستمی م اندازم،ی ب ینگاه نهیآن که به صورتم در آ یب
  نیترکوچک  زهایچ  نیشده است اما به درک! مگر ا  دیچال گود شده و لبانم همچو گچ سف

  دهیکش رونی ب فمیتلفن همراهم را از ک  دهم،یسرم   یقیداشت؟ نفس عم می برا یتیاهم
لحظه  ی که گرفته بودم اما برا   یمیاز تصم دی لرز یرم. دستانم م یگ یرا م نیامیبن یِ شماره 

 مصمم کرد. مم،یاز تصم ی شرو یچشمانم نقش بست و مرا به پ ی جلو ارشیک  رِ یتصو ی ا
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 #پارت_صد_و_دوازده 

 

ضرب گرفته    نیزم یِ بوق خورد اما جواب نداد و تماس قطع شد. با حرص با پا رو ن یچند
 یلب به درک  ری ز  نیقصد جواب دادن نداشت بنابر ا یصبر کردم گو  یاز َسر تماس گرفتم. اندک 

  ی برا ی آن که فرصت ینثارش کردم و قصد کردم تلفن را قطع کنم که تماس برقرارشد. ب
 کردم: ی ا یکج نحرف زدن به او دهم، ده

 

 ! ی ام جواب ند گه ی ساعت د کی تا  یخواست یم -

 

 دستم بند... خوامیمعذرت م -

 

 :دمی حرفش پر  انی. مدمیام که نبض دارد کش قهیبه شق یدست 

 

با خانواده   یتونی که زنگ زدم بگم... آخر هفته م ن یفقط ا یارینه ببهو ستین یازین -
 ! یخواستگار  ی برا یاریب فی تشر

 

 ! ی جد -

 

 لب زدم: یحوصلگی ب با
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 ... ی خوای دارم؟ اگرم نم ی مگه باهات شوخ -

 

 جا خوردم! یگفت هو ینه نه... فقط  -

 

 مشهود بود؛ گفتم:   ش یکه در لرزش صدا یتوجه به ذوق یب

 

 خداحافظ  نمتیبی بعداً م  یاوک  -

 

را در دست   یدهم تماس را قطع کرده محکم گوش یکه مجال به پشت خط نی بدون ا و
به دور   کباری ! با حرص یاز هر خ حس یبودم، خنث یخنث یینداشتم. گو  یحس چیفشردم. ه
  می . پلک ها دمی د نهیآ  یِ تخت پرت کردم. ناگهان خود را روبرو یِ را رو ی گوش ده، یخود چرخ
به   گرید  یپروا قدم یقرار گرفته ام! ب نهیآ  ی چطور جلو نشدماصاًل متوجه  دمی را بهم کوب

به صورتم   یدست اریاخت ی. خود را در آن برانداز کرده بدارمیبر م ی قد نهیسمِت آ
و اما عشق پرده بسته   ییکه در آن خشم، حرص، تنها شومی م رهیبه چشمانم خ کشم،یم

بسازم، آن   یآن کلمه را برزبانم جار که،در ذهنم بدون آن  یکلمه عشق حت یادآوریبود! با  
  شیپ یِ کردن سال ها  یعاشق یِ از کنار چشمانم عبور کرد و مرا به خطا لمیشب همانند ف

 کردمی . گمان مدنیتنم را از من در روح و  شیپ یِ آورد که چگونه سال ها   ادمیانداخت. به 
  نهیرا مشت کرده از آ مبنابربن، دستان زندی به خودم پوزخند م نهیخودم در آ  یِ چهره 

 : دمی لب غر ری تخت نشستم و ز یِ فاصله گرفتم. رو
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 خان!  ارشیو تماشا کن ک  نیحاال وقِت انتقام گرفتِن مِن... پس بش  -

 

 زده ی#پارت_صد_و_س

 

  ییکه تابه حال با آنان آشنا  ن یامیبن یِ خانواده  گر ید یده بود.  تاساعاتدستم عرق کر کف
به در  ی ! تقه اندیا یب مانیبه خانه یخواستگار ی نداشتم، قرار بود به درخواست خودم برا 

  یهمراه با روسر یرنگ ی ا روزه ی وارد شد. سرم را به سمِت در چرخاندم. مادر، سارافون ف
زده بود؛ بر سر داشت. به احترامش   شیگلو   ریبه او در ز  یمحکم یِ  رهکه گ  یاسمنی
 کردم: تشیو به سمت جلو هدا  ستادمیا  لچرشی. به سمتش گام برداشته پشت وستادمیا

 

 ؟ یخوشحال -

 

  شیکنار پا دهی را نگه داشتم. خود را جلو کش چری مقدمه اش جا خوردم و ول  یب سوال از
 :دمی خم شدم. لب برچ

 

 ! مهیباشم...؟ مثاًل خواستگار دی نبا -

 

 گن یدارن م  گهید زیچ یِ چشمات    یاره ول -
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مادرم رو   ی که در چشمانم حلقه زده بود دستم را برا یانداختم تا قطره اشک ریبه ز  سر
 نکند: 

 

 د ی داشته باش تی خوشحالم البته اگه شما هم رضا -

 

 : دیسرم کش یِ بر رو یدست

 

  گمیگفتم...؟ اون موقع هم گفتم االنم م  یزیمن چ  ادیخواستگار قراره ب یگفت  یمگه وقت -
 ! امرزتهی من و پدر خداب یِ تو خوشحال یخوشحال

 

زانوانش بلند کردم. در  ی قطره اشک را کنار زده سرم را از رو یبا سر انگشت پنهان 
 قهی لب زمزمه کردم که به دق ری ز یتشکر آرام ی لبخند چی ه یشده ب رهیچشمانش خ

 شد:  ان ینما اشی شگیبا لباس هم ن یبه در اتاق وارد شد و قامت نسر ی تقه ا دهینرس

 

تماس گرفتند و   یمیحک ی خواستم بگم از منزل آقا اگه مزاحم شدم...  خوامیمعذرت م -
 . رسندیخدمت م  گرید یقیعرض کردند که تا دقا

 

 :دی از فرط تعجب باالپر ابروانم

 

 ان قدر زود...! -
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 کرد: یاخم کمرنگ مادر

 

به   کمی! بدو  ی دیلباس هم نپوش یو تو حت رسندی خانواده داماد م گهی د قهیتا چند دق -
 زد. یو لبخند کوتاه  شنی م مون ی پش ومدهیخودت برس وگرنه ن

 

 بغل زدم: ر ی از جا بلند شده دستانم را ز یمصنوع یبا اخم  نیبنابر  کندیم  یشوخ  دانستمیم

 

 طور!  نیکه ا -

 

 : ستادی کمک به او ا ی مادر برا لچر ی به سمتمان آمد. پشت و نی نسر

 

 ودم برسم و رو دست شما نمونم پس شما لطف کن برو از اتاق که من به خ -

 

 به حرف آمد:  نیبار نسر  نیا

 

به دل  کنندی م یجا خونه خودتونه خانم جان شوخ نی...؟ اهیحرفا چ نیعه خانم! ا  -
 د ی رینگ
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 سمتش رفتم. آرام به پشت کمرش زدم: به

 

 !دونمی م -

 

 #پارت_صد_و_چهارده 

 

به  نهیآ  ی روبرو یگریکِس د کردمی و به خود که اکنون حس م دمی به دامنم کش یدست
بودم...  ده یگونه نرس  نیشدم. مدت ها بود به خود ا رهیاست خ ستادهی خود ا یاصل یِ جا

که بر   ی کیبودم فقط خط چشِم بار دهی البته حال هم چندان به سر و صورتم دست نکش
قرار داده بود و بلوز شلوار   دید  در معرض شتریرا ب نم بودم، چشما دهیکش م یهاپشت پلک 

چشم   نهی. از آدادی که برتن کرده بودم رنگ پوستم را روشن تر نشان م یرنگ ی ا روزهیف
  آمدیخواستگار م شانیکه برا یگریچرا اما همانند دختران د دانمیگرفته به راه افتادم نم

 بودم! یحس راز ه یگفت خال  شدی م ینداشتم حت یاسترس چیه

 

 ! دی خوش اومد -

 

 سرم را بلند کرده به سمت صدا سر چرخاندم: یهواس پرت با

 

 ...دی شما ببر ذاشتم یکه رسمه وگرنه نم دیدونیم  دی شما ببر  دی آماده اس فقط با ییچا  -
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رنگ   ییطال   یِ گام برداشتم. دسته ها ینیاکتفا تکان دادم و به سمت س یِ را به نشانه  سرم
به راه   ییرای لب زمزمه کردم به سمت پذ ریآرام که ز ی بسم اهلل ارا بر دست گرفتم و  یفلز

  ی کنار زن و مرد ،یرنگ یرا با کت و شلوار توس  نی امیانداختم که بن  یافتادم. نگاه کوتاه
چرا اما در لحظه حس   دانمی. نمدمیشده بودند؛ د  رهیبه من خ ییبا خوشرو  کهسال  انیم

لب   ریز یمبل نشسته است. به سمتشان رفتم. سالم آرام  یِ رو ارشیک  نیامیبن یِ کردم جا
پدر خانواده   زدمیکه حدس م یانسالیمرد م ی را روبرو  ینیزمزمه کردم و اول از همه س

 تعارف کردم.  ییباشد، خم کرده چا 

 

 #پارت_صد_و_پانزده 

 

 گشاده گفت: یِ خود برداشت و رو ی برا یاستکان

 

 ده عروس گلم! درست کر یخوش رنگ یِ چا به به، چه  -

 

داره نه به باره نه به داره شدم   ییزدم و در دل به خود گفتم چه رو یکمرنگ پوزخند
 عروسش...! 

 

برنداشتند چه بهتر من هم از خدا   چکدامیو مادرش زدم که ه نیامیبه بن  ییچا  همچنان
 مبِل تک نفره نشستم.  ی رها کردم و رو یعسل یِ را همان جا رو ینیخواسته س

 

 و شروع به صحبت کرد:  دیرا باال کش  اشیی از چا یاده قلوپخانو پدر
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  ی دخترتون رو برا غمبری. با امر خدا و سنت پدیدونی مزاحمتمون رو که م لیخب... دل -
 البته  مید ی شما پسند  ی پسرمون با اجازه 

 

 زد و ادامه داد:  ی خند تک

 

رسممون رو   نی ا یِ برا میخودشون رو گرفتند ما فقط اومد  می جوونا خودشون از قبل تصم -
 م ی اریبه جا ب

 

 به حرف آمد:  ن یامیبار مادر بن نیا

 

 باهم... خوردهی  دیحرف بزن دی خب اگه زهره خانم اجازه بدن، بر -

 

 کرد: یزد و به طرفم نگاه یلبخند کوتاه اشیشگی با آرامش هم مادر

 

 کن  ییرو به سمت اتاقت راهنما نی مایحتماً چرا که نه! ماهرخ جان بن -

 

  خواستم ی وصلت اما م نی که با او تنها باشم نه با ا  نینه به ا دادیاصل دلم رضا نم  در
شده است، از او انتقام   دایپ ارشیک  یِ با تباه کردن خود حاال که سر و کله  یهرطور شده حت

جا فاصله گرفته  رو به جمع از آن  یکوچک یِ از جا برخاستم. با اجازه  ی با کند  نی بنابر رمیبگ



 گناه  نیتقاص به کدام

 
336 

 

آمده   نی امیبن نمیانداختم تا بب یبه کنارم نگاه ی چشم ری پله ها به راه افتادم ز ت به سم
 . داردی نه که در کنارم قدم بر م ایاست  

 

 #پارت_صد_و_شانزده 

 

تخت نشستم. او هم به   یِ رو یتعارف  چی ه یپله ها باال رفتم. دِر اتاق را کامل باز کرده و ب از
فرو ُبرد   بشیزد و  نوک دستانش را داخل ج هیاتاق تک واریدنبالم آمده وارد اتاق شد. به د 

 سرش را به اطراف چرخاند: 

 

 ! یدار یاتاِق قشنگ -

 

 شدم و لب زدم:  ره یبه سمتش خ  یتشکر چیه یب

 

 ؟ یجوابم مثبِت جواب تو چ -

 

به   یشلوارش خارج کرد چشمک بیانش نشست. دستانش را از جلب یِ رو یکمرنگ لبخند
 سمتم زد: 

 

 ده؟ ی که تحمل امونت رو بر یقدر دوستم داران  یعنی ه، یچ یِ ات براعجله  -
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 زدم: ی پوزخند

 

 ه؟ یجواب تو چ یفکر کن! نگفت  یطورن یتو ا -

 

 کرد: انیب تی بار با جد نیبرداشت. ا وار یرا از د اشه یتک -

 

  ی برا لتیدل دونمی اين رو نم یول  ستیجواِب مثبتت از دوست داشتن من ن دونمی م -
 کنم  تی همراه خوامیام که هست م  ی! اما هرچهیکار چ نیا

 

به   یتیاهم چی تخت برخاستم. به ه یِ لبم کنار نرفته بود از رو یِ که هنوز از رو ی پوزخند با
که به سمتش برگردم   نیدم بدون اکر یاو به سمت در به راه افتادم. وسط راه مکث کوتاه

 لب زدم:

 

 فقط تو بگو که جواب هردومون مثبِت  -

 

 و مجدد به راهم ادامه دادم.   

 

 #پارت_صد_و_هفده 
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همه  یِ ام چشم دوخته بود، نشستم و چشمانم را به نشانهبه چهره  یمادر که با نگران کنارِ 
 خوبه باز و بسته کردم.  یچ

 

که دل تو دلمون   دیرو اعالم کن جهینت شهی... حاال اگه مدیردخب صحبتان هم که رو ک  -
 بابا جان!  ستین

 

 . خواستیبود که به حرف آمده بود و جواب سوال خود را م  نیامیبن پدر

 

 بله پدر، جواب هردومون مثبِت  -

 

به جزء من   چکسینشسته بود که ه شی در صدا یبی چرا اما حس کردم غم عج دانمینم
 آن نشده بود! یِ متوجه 

 

 بلند شد:  لیهردو فام یِ قهقه  یِ صدا

 

 ...!شاهللیا دی پس مبارکه! خوشبخت بش -

 

از قبل   ینیآمد و س  کیمشغول بود با عالمت سرِ مادر نزد یکیکه در همان نزد نی نسر
 را تک به تک به همه تعارف زد. ین یریش یِ شده   نیتزئ
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را خارج کرد. از جا برخاست و به   ی قرمز رنگ کوچک یِ جعبه  فِش یبا لبخند از ک  نیامیبن مادر
درون دستش نگاه   یِ سمتم قدم برداشت. با تعجب اما احترام از جا بلند شدم. به جعبه

با درخشش خود،   یدر آن به خوب ییبایز نیکردم که سر جعبه را باز کرد و انگشتر تک نگ
 :کردی م ییخودنما

 

 میرو برگزار کن ی که مراسم نامزد یتا زمان  کینشون کوچ یِ  نمیپس ا  -

 

 یِ رو ی. سرم را به سمِت مادر چرخاندم که برق خوشحالدیفرط تعجب ابروانم باال پر  از
را آرام بهم   گانش بود اما نگاهم را خواند و با کمال آرامش همانند خود مژ دای پ شیهالب
مانند فرمان بردار از دستور   ی حس چ یه یو بهم با اشاره فهماند دستم را باال ببرم. ب دیکوب

ام زده بودم؛ باال   دهیبلند و کش ی ناخن ها یِ رو یم یمال  یچپم را که الک صورت  مادر، دسِت 
م شده ُلپم را  فوراً انگشتر را وارد انگشتم کرد و به سمِت صورتم خ  نی امیبردم که مادر بن

 که تعجبم دوبرابر شد:  دی آرام بوس

 

 ! گهیکنار همد دیخوشبخت بش شاهللیمبارِک، مبارِک باشه ا -

 

 #پارت_صد_و_هجده 

 

  ده یشک داشتم به گوش خودمم رس یحت شی لب زمزمه کردم که صدا  ری ز یآرام  تشکر
 باشد! 

 **** 
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شده بودم. با   رهینشسته بودم و به انگشتر درون انگشتم خ ی از هرحس یتخت خال یِ رو
نشان   گریکه اکنون د کردمی فکر م نی انگشتر را آرام آرام چرخاندم و به ا گرمی دسِت د

دوروز  یِ را برا  ی که قرار نامزد نیو ا دادینم یاریشده ام که اصاًل دلم با او   یکس یِ شده 
 یکم حداقل  خواستمیهمه عجله را نم نیند که ابعد موکول کرد یِ هفته  ار یو عروس  گرید
 داشتم تا خود را جمع و جور کنم!   ازیفرصت ن به  گرید

 

 ؟یکنیفکر م   یدار یبه چ -

 

را در  شی هراس سرم را باال آوردم که چشمم به مادر که هنوز همان لباس چندساعت پ با
 تن داشت خورد:

 

 ! دی وارد اتاق شد یشما کِ  -

 

 : زد یکمرنگ لبخند

 

بهش   ی. خب حاال چرا اون طور ی کردی م یدستت باز یِ که با انگشتر تو یهمون موقع -
 ؟ ی و تو فکر فرو رفته بود ی ُزل زده بود
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در پنهان کردن او از مادر داشتم، به سمت پنجره گام برداشتم.   یآشکار که سع یبغض با
 شدم: رهیخ رونی به ب شهیش یِ غبار رو نیکنار زدم و ب یپرده  را با دست کم 

 

 ! دی عجله کرد ی گرفتن مراسم نامزد  ی قدر براکه چرا ان  کردمیفکر م  نیداشتم به ا  -

 

که مراسم چه دوروز   کنهیم یرق پس چه ف ی وصلت نبود نیبه ا یمگه خودت از قبل راض -
 ! دینامزد کن د ی بعد باشه چه دوماه بعد؟ باالخره که با 

 

 را رها کردم:  پرده

 

 اره!  -

 

 ه؟ یخب پس مشکلش چ -

 

 او را قبول کنم  خواستمینم یول دانستمی م  ای دانستمی خود جوابش را نم ی ! کلمه امشکل

 

 تخت بازگشتم:  یِ اولم رو یِ و دوباره به جا  دمیبه صورتم کش ی. دستدمیکش قیعم یآه

 

 گفتم  یطور  نیهم ، یچیه -
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 را گرفت:  لچرش یو  یِ . چرخ هادی به سمتم پاش ی لبخند مادر

 

  ی خسته ا یلیبخواب که خ ری االنم بگ شاهللیا رهی م شی خوب پ ینگران نباش همه چ -

 

 رفت:  فرو  ی کی چراغ را زد و کِل اتاق در تار دیبه سمِت چراغ رفت. کل و

 

 ! ری شب بخ -

 

 #پارت_صد_و_نوزده 

 

شدم   رهیتخت پرت کردم. به سقف خ یِ رو ی در همان حالت نشسته، عقبک کبارهیرا به  خود
  یآوردم چطور ازم طلِب فرصت ادیدر ذهنم نقش بست و به   ارشیک  ر یاراده تصو  یو ب

  میایرحمانه تمام دن یاون ب رایکردم؟! ز  یکار درست ایمجدد کرد اما من او را پس زدم اما آ 
  یآدم  نی فکر کنم که به همچ نی به ا یحت توانستمیپس چطور م دیدررنگارنگم را از من 

 ...!چیشده ام ه ی گرید  یِ نشان کرده  گری فرصت مجدد بدهم! و اکنون که د

 : کشمی به چشمانم م یو دست  کنمی استخراج م را پرصدا  نفسم

 

 بادآباد...!  ی هرچ الیخیب -
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 *** 

 

سالن اکو   ی بوِق اف اف، در فضا یِ بودم که صدا نی امیو آماده منتظر آمدِن بن حاضر
  کی اف اف را بزنم؛ به سمت درب به راه افتادم و در را با  یِ که دکمه  نیانداخت. بدون ا 

 هیخود تک یو الکچر دیسف  نی که به ماش نیامیباز کردم که چشمم  به بن  کی حرکت کوچ
  می را برا  نی ماش ی دِر جلو ییبرداشت و با خوشرو  نیاز ماش هیتک دنمی داد بود خورد. با د

 گشود: 

 

 خونه میبرگرد  میتموم بشه و بتون دمون یتا زودتر خر می سوار شو بر ،ی خوش اومد -

 

در  ،خودگر ی کناِر راننده قرار گرفتم که در را آرام بست و از در د یکردم و در صندل یآرام  تشکر
 گرفت:   ی راننده جا یصندل

 

 اط یبار احت ی کمربندتو ببند برا -

 

 : دمیپرس یتوجه چی ه یمن ب اما

 

 کدوم سمت؟  م یر یم م یدار -

 

 و حرکت کرد: دی آرام به خود لرز  نیماش
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 ! یکه تو بگ ییبه سمت هرجا-

 

آرام   ندازم،یسمتش ب یآن که نگاه یزدم. ب هیتک  ن یماش یِ شهیه شسرم را ب  حوصلهیب
 گفتم: 

 

 تر بهتر!  کی هرجا نزد -

 

 ست ی#پارت_صد_و_ب

 

پدر   ادیبار   نیا قتاً یبلند پخش شد و مرا به افکار فرو برد. حق یِ با صدا یکالمی ب آهنگ
که تا به حال بر   ییتمام بالها رایام زبه دل گرفته   نهیکه مدت هاست از او ک  یافتادم. پدر

قلب   انِ یم ییرا جا نهیک  نیکم کم ا خواستمیسرم آمده است، مقصر خاص اوست! اما م
 روحم...! ی زخم ها یِ مرَحم شود بر رو یکم دی خاک کنم تا شا امده یرنج د

  کی ا جمع کردم. موزهواسم ر دهیکش شانمیدست از افکاِر پر ن،یماش ِف ی لرزش خف یِ صدا با
 توقف کرده بود:  یبازار طالفروش یِ جلو نیحاال تمام شده بود و ماش

 

 ! میبهتره اول حلقه ها رو انتخاب کن -
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کردم. مجدد   دی چرخاندم و با تکان دادِن سر حرفش را تا ن یامیبه سمت بن یرا کم سرم
  دانستمیاما نم  می شد ادهیپ ن ی. هردو از ماشدمیکش  نیرا پا  رهی سرم را برگرداندم و دستگ

  یِ که نوشته بود" طال فروش یبزرگ  یِ به سمت مغازه  ن یامیکه بن می به کدام سمت برو د یبا
  می به دنبالش به راه افتادم. وارد مغازه شد یپرسش چی ه یافتاد. من هم ب ه" به را  یآرمان

کامال گشاده از   یِ با رو یرنگ یو کت شلوار توس  یجوگندم یِ به موها یانسالیکه،  مرد م
 کارش برخاست:  یصندل یِ رو

 

 جا کجا! ن یجان! شما کجا ا نیامیبه به، بن -

 

باهم دست دادند و مشغول   گر یدک ی  دنی هردو با د  رایز  شناختندیرا م گریگمانم هم د  به
ست    یِ حلقه ها دن یشدم و مشغوِل د ک ینزد ن یتریبه و  الیخیگفتگو شدند. اما من ب

 شدم.   ی نامزد

 

 نجا؟ یآوردند تا ا فی هستند که باهاتون تشر یک  شون ی ا دی نگفت -

 

 انداخت:  ییآمد. به سمتم نگاه پرمعنا  کمی نزد نیامیبن

 

 م ی آورد فی انتخاب حلقه تشر ی نامزدم هستند و االن هم برا -

 

ا  ت می... چشم چشم، ما خدمت شما هستگهیکنار همد دی به به، مبارکه! خوشبخت بش -
 حلقه هارو   ن یکنم بهتر یمعرف
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  دهی چ نینگ فیرد کی   شیکه رو ی که باالفاصله چشمم به حلقه ا دیچ  زیم یِ ها را رو حلقه
هم دستش را به سمت همان حلقه   نیامیبودند افتاد. دست بردم تا حلقه را بردارم که بن

 ها دراز کرد

 

 ک ی _و_ستی#پارت_صد_و_ب

 

 . دم یدرنگ دستم را عقب کش یکه دستش، پشت دستم را لمس کند ب ن یا قبل

 

 فروشنده بلند شد:  یِ خنده  یِ صدا

 

 ه یکی هردوتونم   قهیچه جالب سل -

 

نشاندم و به سمت   م یلب ها یِ رو آوردی را کش م می لب ها  شتری که ب یزورک  ی لبخند
. به محض  میو دستمان داد تا اندازه بزن دیکش رونی. مرد هردو حلقه را بدم ی فروشنده پاش

 شد. می گلو  نیته نش یبیچرا اما بغض عج دانمی که حلقه را در انگشتم فرو کردم نم نیا

 

 انگشتتون هست؟  یِ خوبه؟ اندازه  -
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. سرم را تکان دادم  باز گرداندمش  ی ا شهیش زیم یِ حلقه را از انگشتم خارج کردم و رو  فوراً 
. در  دمیدو  نیبزنم پاتند کرده  از مغازه خارج شدم. به سمت ماش ی گریآن که حرف د یو  ب
  هیبه گر   لیدل یاولم قرار گرفتم. بغضم سر باز کرد و ب یِ را محکم باز کردم و در جا نیماش

باِب حاِل   یکی موز پخش کن رفت و از شانس من کی افتادم. دستم ناخواسته به سمت موز 
 ام پخش شد.  یکنون

 

 یپر  ایدن نیاز ا  یوقت

 چشام ی تو نهیشیم غم

 ی شیم یعاشق عاشق

 اگه دلت نخواد  یحت

 عشق ی دل کندن جان به جانم کرد نیبه آن دل بردن نه به ا نه

 عشق  ی زود غصه دارم کرد یرفتیبود کاش نم یدلم راض کاش

 ممنوع است  یوانگیممنوع د یممنوع زندگ  یبعد تو عاشق دگر

 ممنوع است   یبعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دلدادگ  دگر

 ممنوع است  یوانگیممنوع د یممنوع زندگ  یبعد تو عاشق دگر

 ممنوع است   یبعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دلدادگ  دگر

دم چشم تو باورم  زود من پر خاظرم مانده ام با خو رودیم یاگر بود چه کم بود رفتن عشق
 بود 

فاصلم خسته از   نی با دلم غرق ا ی شد وقت رفتن بد شد یمن گفت ن یجان و ا  نیا گفتم 
 دل شکستن 
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 ممنوع است  یوانگیممنوع د یممنوع زندگ  یبعد تو عاشق دگر

 ممنوع است   یبعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دلدادگ  دگر

 ممنوع است  یوانگیممنوع د یممنوع زندگ  یبعد تو عاشق دگر

 ممنوع است   یبعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دلدادگ  دگر

 

 #رضا بهرام

 ممنوع  ی#عاشق

 

 _و_دو ستی#پارت_صد_و_ب

 

 افتاده...! ی! اتفاقیرفت یگذاشت  هویچرا  -

 

شده بود که   نی سواِر ماش ی. او ک گرفتم و به سمت صدا چرخاندم  شهی ترس سرم را از ش با
 را کنار زدم:  میمن متوجه نشدم! با پشت دست اشک ها

 

 که من متوجه نشدم...؟! ی شد  نیسوار ماش یک  -

 

 را استارت زد: نیماش
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 !ی همون موقع که غرِق  آهنگ بود -

 

 صورتم اثرش مانده بود؛ زد و ادامه داد:  یِ که هنوز رو ییبه اشک ها  ی چشم اشاره ا با

 

 ! شدیچ  هوی... ینگفت -

 

 را پر صدا خارج کردم: نفسم

 

 م؟ ی ری کجا م نجایدلم گرفته بود...! بعد ا -

 

 حرف را کش دهد و به گمانم با عوض کردِن حرف متوجه شد:  خواستمینم

 

 م ی ری ها رو بگ  لهی وس هیبق می ر یم -

 ** 

 

زد.  دست تکان داد و استارت   یبوق نیامیرا در قفل چرخاندم، بن دی که کل نیمحض ا  به
خانه،  ت ی نها یب یکی خارج شد. وارد خانه شدم که سکوت و تار را زد و از کوچه نیماش

رها  یرا در کنار جاکفش دمیخر یِ ها سهی. ک دکتر بود  شیاز پ نیمادر و نسر  امدنِ ینشان از ن
کردم. آهسته   لیتبد  یراحت ییقرار دادم و با دمپا یآوردم. در جاکفش رکردم. کفشم را د

برخورد نکنم و بتوانم برق را روشن کنم. دستم   یز یبا چ  یکیآهسته قدم برداشتم تا در تار
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برق خورد و تمام فضا روشن شد   د یکه نوک انگشتم به کل دمیکشیم واری د یِ را آرام آرام رو
 ماندم!  تمبهو م،ی روبرو  ری که  با تصو

 بود. به سمتش هجوم بردم: مبل لم داده یِ پا انداخته رو یِ پا رو ارشیک 

 

 ! ی وارد خونه شد ی! چطور؟یکنیم  کاریجا چ نیتو ا -

 

 کنج لبش نشست: ی شخند یحالت دهد ن  رییکه تغ  نیا بدون 

 

 گفتنته!  ی خوش اومد  ی جا -

 

 : دمیهم ساب یِ نشست. با حرص دندان رو می در گلو بغض

 

 ! ی وارد خونه شد یچطور دمیپرس -

 

 : چرخدی م کباریو دورم   دی آ  ی. به سمتم مزدیخی مبل بر م یِ از رو 

 

بود از صبح  یاون پسرِ ک  یکه تو بگ ن یوارد خونه شدم مهم ا یکه من چطور ستی مهم ن -
 باهاش گردش....  ی تاحاال رفته بود
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 دادم:  امیشانیبه پ ینیچ

 

 بدم!  حیبخوام بهت توض نمیب ی نم یازین -

 

 _و_سه ستی#پارت_صد_و_ب

 

اجازه و   ی جا، اونم ب نیا گهیاما اگه بار د  ی وارد خونه شد یچطور دونمی در ضمن نم 
 کنم!  یم  تیازت شکا  ی من و مادرم بش یشخص  می وارد خونه و حر ی بخوا یدزدک 

 

 باالتر:  یی بار با تِن صدا نیحرفش را مجدد تکرار کرد اما ا یتوجه چیه یب

 

 ! رونیب ی ودبود که باهاش رفته ب یک  اروی اون  دمیپرس -

 

ام گونه  یِ و رو  دی از چشمم غلت  ی. قطره اشکرمیبغضم را بگ ی جلو توانستم ی نم گهیبار د  نیا
 نشست: 

 

 بشه!  ی رسم مون ی شم و قراِر نامزدنشون کرده  -
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. عقب عقب رفت. چشمانش را بست و نفسش را پر  دی که چطور رنگش پر دمیوضوح د به
قبل   قهیچند دق  یِ آن آدم عاد گهی که چشمانش را باز کرد د نی صدا خارج کرد. به محض ا

که ترس را به دلم   زدیم یمتورم شده بود و چشمانش به قرمز اشیشانیپ یِ نبود! رگ ها
 :دی گام خود را بهم رسان کی پول و کتش را چنگ زد. با  فیانداخت.  به سمِت مبل رفت. ک 

 

 ! یستیمرد ن ارشیاگه گذاشتم زنده بمونه بگو ک  -

 

 : دمیلرزان نال ییو صدا سیخ  یکنارم به سرعت عبور کرد که با صورت از

 

 دوستش دارم!  -

 

خود برگشته بود. اما حدس   ی . دوباره به حالت عاددیبه سمتم چرخ یمعطل  یاندک  با
 حرفم را باور نکرده است:  زدمیم

 

. پس خودت رو  یزنیحرف ها رو م ن یا یدلخور دم یشا  ا ی یلجباز یِ از رو یدار دونمی م -
 هنوز که هنوِز تو قلب جا دارم اما... دونمی تباه نکن. م یالک

 

 چشمانم عاجزانه زل زد: در
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انجام دادم رو  ی رعمدیسال قبل، غ  نیکه چند یاشتباه خوامیبا خودته نم م ی باز تصم -
که مرتکب شدم جبران   یبگم هرچند گناه خوامیاالن باز با زور گفتن انجام بدم! و در آخر م

بلند از من و قلب   یِ را گفت و به با گام ها نی! اخوامیاما... بازم معذرت م  ستین ریپذ
رتم غرق  در، تمام صو یِ شدِن صدا دهی فاصله گرفت...! به محض کوب  دیآن را ند  هجورم ک رنج

 در اشک شد. 

 

 _و_چهار ستی#پارت_صد_و_ب

 

 :دمیکش غیج اریاخت یُسر خوردم و نشستم. ب  نی جا کف زم همان

 

 خسته شدم!  دمیخسته شدم! بس که رنج کش ا،یخدا  -

 

غصه   روزی از د شتریب دی خواستند تمام بشنود! چرا هر روز با ینم ییکذا ی روزا نی ا چرا
شد و به    نیسنگ م یهاپلک  نیزم یِ رو حالیتا همان جا ب دمیکش  ادیقدر فربخورم! ان 

 خواب رفتم. 

 * 

ام نشست که با ترس چشمانم را از هم گشودم. فوراً سرم را باال آوردم که شانه  یِ رو یدست
 روبرو شدم: نی با قامت نگراِن نسر

 

 خوبه؟  ! حالتون نید یجا خواب نی خانم چرا ا -
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 :دمیگرفته نال ییبا صدا  ش،یپ  ی ساعات یادآوری با

 

 و کجا خوابم برده! مامان کجاست؟  یک  دمی خسته بودم نفهم -

 

اش معلوم بود حرفم را باور نکرده است، اما آرام  به غم نشسته  حالت چهره و چشمان  از
 سرش را جنباند: 

 

 . گردندیمفردا اول وقت بر  ون از دوستانش  یکی یِ رفتند امشب خونه  شونیا -

 

سرد برخاستم و در    یِ ها کیسرام  یِ را باز و بسته کردم و با کمِک کف دستم، از رو چشمانم
 !کردیم  چمی سوال پ د، یدی م تیوضع نیدل خدا را سپاس گفتم. اگه مادر مرا در ا

 

آب   وانیل ی اند رو تا من  یکناِر جاکفش دمیخر یِ ها لونیزحمت نا  یداخل اتاقم... ب رمیم -
 ببر داخل اتاق  امیبخورم و ب

 

 چشم!  -

 ********* 
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  یِ . شال و مانتوم را هنوز در تنم بود، کندم و به روگذاشتم  ز یم یِ آب تازه و خنک را رو پارچ 
اتاقم برخاستم و خود را برانداز کردم. صورتم از  ی قد نهیآ  یِ تخت پرت کردم.  روبرو

 نداشت جزء اتفاقات امروز!  یل یدل نیقرمز تر بود و ا  شهیو چشمانم از هم دتریسف هشیهم

 : دمی از خود پرس  یآرام یِ با صدا یتر شد و سوال قیبه خود دق نه یدر آ  نگاهم

 

 ! شید یاصاًل بخش ای  ؟یدوست دار رو هنوز  ارشیواقعاً ک  -

 

ام  نهی س یِ اراده به سمِت قلبم بردم و رو یناخداگاه، به تاپ تاپ افتاد. دستم را ب قلبم
 گذاشتم و آرام، همان طور که نگاهم به خود بود؛ لب زدم:

 

قلبم به صدا   نمشیبیم ی هنوز هم وقت دونمیرو م ن ینه اما ا ای دمشیدونم بخش ینم -
  ادآوردنی اما با به  شم یو محو نگاهش م رمیگیم  ناخواسته آروم کمه،ینزد  ی! وقتادیدر م

 ازش! کنمی و حس نفرت م ادیدفعه قلبم به درد م کی قبل،  زِ یاطرات رقت انگخ

 

 .م ی با خود نگو یسخن  گر یو د  رمی بگ نهینگاه از آ شودی آالرام تلفنم، باعث م یِ صدا

 

 _و_پنج ستی#پارت_صد_و_ب

 

  یکه از خط ناشناس یامکی.و  پکشمیصفحه م یِ . دستم را رو زنمیم ز یخ یسمت گوش به
 !کنمیآمده بود را باز م م ی برا
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  ی .... کنار من که خوشبخت نشدی اما اگه نشد یمنصرف شده باش  متیاز تصم دوارم یام -
 ! یکنار اون خوشبخت بش کنمی آرزو م

 ...! ارشیدارم، ک  دوستت

 

به  ی و عرق سرد کردیم یتنگ قلبم اوج گرفت. نفسم  یِ آخر،صدا یِ با خواندِن جمله  
به پنجره   چنگ زدم و از جا برخاستم. خود را با دوقدم  راهنمینشست. فوراً به پ امیشانیپ

با   یخنک  میحرکت پرده ها را کنار زده، پنجره را کامل باز کردم که نس کی و با  دمیرسان
در ذهنم   ارشی"دوستت دارم" ک  یِ چشمانم را بستم و کلمه  اریاخت ی. بکردصورتم برخورد 

 چرخاندم: نی ت! در لحظه چشمانم را باز کردم و سرم را به طرفنقش بس 

 

 پامو عقب بکشم!   تونمی پيش رفتم، نم نجاینه، نه... محاله! حاال که تا ا -

 

 : ستادمی فاصله ا یو پشت به آن با کم   دمیآن که پنجره را ببندم، پرده را کش یب

 

که  ام یتقاص پس بده، هرطور  دی کرده! پس با  کاریفراموش کنم که باهام چ  تونمی نم -
 همه مدت!  نی ا دمیکش یکارشو بده و بفهمه چه زجر تقاص  دی شده با

 

شب گذشته بود؛ و هنوز   یِ مه ین ۲اتاق انداختم. ساعت از   یواری به ساعت د ینگاه
به سمِت تخت   د،یکشانیم ی نابود از او خودم را به شتر یب یبودم! با فکرِ انتقام دهینخواب

 تاءمل، به خواب فرو رفتم.... یآن رها کردم و بعد اندک  یِ گام برداشتم. خود را رو
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 **** 

 

 عروس خانم!  دیبه خودتون بنداز نهینگاه تو آ  دیخواینم

 

  دانستمیاند، فقط م کرده  شی نداشت که چهره ام را چطور غرق در آرا  ی تیاهم چی ه می برا
در  یکه دلش نشکند، نگاه  نیو ا شگریآرا ی است اما با اصرار ها می برا ی روز مهمامروز 

 روبرو به خود انداختم.  نه یآ

 

 _و_شش ستی#پارت_صد_و_ب

 

دهم و نگاه از او و   یپاسخ م یصورتش نشسته را با خنده تلخ ی که رو یبزرگ  لبخند
 . رمیگ  یم نهیدرون آ ی عروس دلشکسته 

 

 آمده من باشم.    شگاهی و تنها به آرا کهیکه  یتنها عروس دی شا

 

 بشه.   دایفکر کنم کم کم سروکله آقا داماد پ  ؟یلباست رو بپوش ی ایم زمی عز -

 

  دهی پوش یرنگ دی و تاپ سف  نی که با پوست برنزه اش شلوارک ج دی گو یم یرا دختر  نیا
 است.  
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وجود نداشته باشد تا   ی کنم که کاش داماد یدهم در آرزو م یکه سر تکان م یمن درحال و
 شود!   دایها پ ی زود  نی سرو کله اش به ا

 

 زنم.  یرنگم را تن م یکند، لباس صدف یم ینیکه بغض در آن سنگ ییآشفته و گلو  یحال با

 

گذارد و با »تمام شد« گفتنش زنگ سالن   یم  میموها انیهمرنگش را م  یگل شگریآرا  دختر
 .دی آ  یهم به صدا در م

 

 : دی گویم  ی بلند ی کند و با صدا یدر را باز م نِ یکه پشت صندوق نشسته است، ب یخانم

 

 ماهرخ جان، همسرت اومده.  -

 

 !  ردیگ  یحال دگرگون شده از کدام احساساتم سرچشمه م نیا دانمی و نم کنمی م بغض

 

راه خروج از سالن را  ی لبخند چی و بدون ه اندازمی سر م ی خودم رورنگ را  دیسف شنل
 . رمی گ یم شیپ

 

 یخش دار ی بندم و با صدا یدر سالن را پشت سرم م ن،یامیبرابر نگاه درخشان بن در
 : میگو یم
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 سالم! -

 

 کند: یشانه خم م  ی رو سر

 

 شما رو...!   نمیسالم بر عروس درخشان من! بب-

 

زند و   یصورتم چرخ م  ی کنم. نگاهش رو ینور زرد رنگ راهرو سر بلند م ریو ز  گزمیم لب
 .درخشدی از قبل م شتری هر لحظه نگاهش ب

 

 ی اکند تا چشماِن قهوه  ی در چشمانش دانه به دانه شمع و چراغ روشن م یکی انگار
 . دیبه چشم آ   شتریرنگش، ب

 

 ! میالعظ یماشااهلل الحول وال قوة اال باهلل العل -

 

 برازنده صورت قشنگته ماهرخ جان!  شتریب شهیواقعا امروز اسمت از هم -

 

 غرق در سکوت نبود،  گونهنی و اما کاش راهرو ا رم ی گر بگ شودی آخرش باعث م یِ  کلمه



 گناه  نیتقاص به کدام

 
360 

 

  تابیقلب مرا ب نطوریشد و ا  یو همهمه همراهانمان گم م  یشلوغ ان یجمالتش م کاش
 . می گو   یلب م ریز  یدزدم و تشکرِ آرام  یدخترانه نگاهم را م یکرد. با شرم ینم

 

  شومیم ییبایو ز  فیتازه متوجه دسته گل ظر ند، یآ  یم شیبزرگ و مردانه اش که پ دستان
 که از همان اول در دست داشته است.

 دهد. یدستم م رز را به  یتو صور  دیگل سف دسته

 آورد.    یکشد و شنل را جلو تر م یصورتم م ی و تورم را رو بردیم را آرام باال  دستانش

 

که کنار گوشم پچ   یکند و در حال یانگشتان دستم را با انگشتان بزرگش پر م نیب  فاصله
 کشد:  یزند؛ مرا به دنبال خود م یم

 

 مهمون منتظر مونه. یکه کل می بر  -

 

 روم.    یدهم و قدم به قدم همراهش م یکه از سر رضا نبود، سر تکان م ی بند  میلبخند ن با

 

حس   چیمِن دل خسته ه  ی برا ن یداند ا ینم یول  دهد،ی فشار م فیدستم را خف یهرازگاه
 ندارد!  ی ا  تگرانهی خوب و حما

 

احمقانه ام پا  ی که فقط از سر لج و لج باز یوقت ندان چی کاش ه م؛یگو ی در دل با خود م 
 ات بله داده ام. یات گذاشتم و به خواستگار یبه زندگ 
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اجاره   ی مراسم نامزد ی که برا ییال یو  یزند، راه یبرق م یحساب یکه گل ندارد ول ینیماش با
  که دل بخواه از ی شاد ی را با ترانه ها ر یو مثِل َعشاق تماِم طول مس م یشو   یم م،ی اکرده

 .می را گذراند کردی زمزمه م و همراهش شدی م پخش نیامیسمِت بن

 

 _و_هفت ستی#پارت_صد_و_ب

 

 فرش قرمز پهن کرده اند.  مانی اند و برا دهیکش  سهیرا ر ال یو کل

 

 یشان م ی کشند و با دو خود را به بزرگتر ها یم یمان دست از باز  دنیبا د کودکان
 رسانند:

 

 عروس و دوماد اومدن! عروس و داماد اومدن!  -

 

 .دی آ  یرنگ دستش جلو م ییبا منقل کوچک و طال  نیامیبن مادر

  ینیاسفند را از ظرف گوشه س  یشد، کم یاز لبش پاک نم ی که لحظه ا ی با لبخند نیامیبن
 گرداند.   یدارد و دور سرم م یبر م

 

 است!   یقشنگ رسم

 !  ستی باب دل من ن یول
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 .رد یگ  یبهانه گذشته را م ی ادیدلم ز  داً ی جد یچرا ول دانم ینم

بسته اند.   شیوقت پ یلیام را خ یکه کوله بار رفتن از زندگ  ردیگ یرا م یبهانه کسان ی ادیز
که رفتند و پشت   یکه عشق و انتقامش هر دو درد بود. مثل خواهر و پدر ی مثل مرد

 سرشان را هم نگاه نکردند! 

رو گرفته اند، با نوک   گریو مردان د  نیامیاز حضور بن یکه هرکدام به نوع ینگاه زنان ریز
سرخ و گداخته   ی ذغال ها ی گردانم و رو  یدارم، دور سرش م یاسفند بر م یانگشت کم

 . زم یر یدرون منقل م

 . دیآ  یجلز و ولز و سوختن م ی صدا

 . میگذار یقدم به داخل اتاق م   ن یامیبن تی و با هدا  چدیپ یش اسفند در مشامم مخو ی بو 

 کند.   یزنها همه جا را پر م دنیکل کش ی صدا

 دود.  یرنگ از مقابلم م یبا لباس پر پف صورت ی بچه ا دختر

او   یعنیکوچک خودم ماهگل...!  یِ فرشته   ی کشد برا ی دلم پر م می اگر بگو ستیدروغ ن و
 ها بزرگ شده است!  نی همانند ا نکیهم ا

چرخ دارش   یصندل ی که رو نمیب یرا م یتار زن ری کشم، تصو یاز اشکم را که باال م زیلبر  نگاه
 کند.   ینشسته است و مثل خودم با بغض نگاهم م

  رسانم. یکشم و خود را به آغوشش م یم رونیب نیامی را از دست بن دستم

  یدست و سر و صورتش را م ی مان گذشته باشد، با دلتنگ داری که مدت ها از آخرين د انگار
 بوسم.  

 زند: ی ام بوسه م یشانیپ  ی و رو ردی گ یرا با دو دست قاب م سرم
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 عروسکم.  یکه خوشبخت باش  یعروس شدنت مبارک دختر قشنگم. اله  -

 

 زند:  یم ادی در سرم فر یهمزمان کس و

 

 من خوشبخت بودم و االن خودم، خودمو بدبخت کردم. -

 

که دور  یرنگ  ییطال  ی مبل ها  ی بعد، رو یبوسد و کم یدست مادرم را م ی هم رو نیامیبن
 .می نینش یشده است م  نیتا دورشان با گل و بادکنک تزئ

شنل   نی امیو با کمک مادر و خواهر بن  چدیپ یمهمان ها م انیحضور عاقد در م ی  همهمه
 شود.   یعوض م ی و طالکوب شده ا  دیبا چادر سف تنم

و چند مرد  نیامیو به سمتمان همراه پدر بن شودی وارد مجلس م ی سالخورده ا  ی رمردیپ
 .دی آی شناسمشان، م  یکه نم یگرید

و بالفاصله   ندینش یم یبا چشمان آب ی مرد ی نگاهم رو ی ا هیثان ی برا  همانانیم نیب در
 کنم. یگمش م

 است.   اهچالهیس  کی   انیبودنش هم مثل افتادن م تصور

  گریمغزم د یشنوم، ول یو م نم یب یرا م زیکه روح از بدنم خارج شده باشد، همه چ ییگو  
 !  ستی تحت فرمان من ن

 به دست گرفته باشد؛   یگری که مسخ شده باشم و افسار عقل و زبانم را کس د انگار

 لحظه،   نی اگر دست خودم بود، هم که
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 »قبلُت« شوم؛  نی ز گفتن اا قبل

 . ختمیگر یزدم و از مجلس م  ی بغل م ر یرا ز دامنم

 . رمیپذ  یرا م مانی  ی اهفته  کی متالطم محرم شدن   یدل با

 دهم. یپاسخ م ی بند می را با لبخند ن نی امینگاه درخشان بن 

به   کی هم همراه با او  گرید ی کند، مرد ها یکه جمع را ترک م یروحان ی سالخورده  مرد
 کنند.  یوعزم رفتن م ند یگوی م  کیتبر  کی

  ی در برابر دعاها ،ی کنم با لبخند کمرنگ یم یزنم و سع یصورتم کنار م ی چادر را از رو یکم
 تکان بدهم.  یسر  رشانیخ

 .  چرخمیم  نیامیکوتاه به سمت بن شود،ی که دور و برمان خلوت م یکم

  یکند و سرش را کنار گوشم م ی خارج شود، مهربان نگاهم م از دهانم یاز آن که کالم قبل
 آورد:

 

 ؟ ی خسته شد -

 

 تا با زهر خندم کام او را هم تلخ نکنم.  رمیگ یخودم را م ی جلو یسخت به

خون را   ی مردانه ا ی صدا نم،یبنش  می در جا خواهمی کنم و تا م یاکتفا م یسر تکان دادن به
 کند.  یدر رگانم منجمد م

 ! دیکنار هم خوشبخت بش شاهلل ی مبارک باشه، ا گم یم ک ی سالم، تبر -

 

 .  زنمیرا پس م  دیگونه ام چک ی که رو یاز ان که سر بلند کنم، قطره اشک قبل
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شکل خودش    یکنم که دست در دست دختر ینگاه م یارشیکنم و به ک   یبهت سر بلند م با
 .  اند ستاده ی مقابلم ا

امان   یکه متوجه لرزش ب  یشوم و تنها کس  یبا لبخند از جا بلند م ،ی رسم مهمان دار به
 شود، فقط خودم هستم.    یم می زانو ها

 کنم.   ینگاه م شان یبخندد به صورت ها ستی که حاضر ن یو با لب  رمیگ یم یقیعم دم

پدرش باشد، بازهم مادرش  هیکه هرچقدر شب ی ماهگل من باشد، دختر دی دختر با نیا
. هنوز هم مانند  افتی توانی صورت او م  ی از او هم رو ییخواهر من بوده است و نشانه ها 

 و تو دل برو بود!   بایخود، ز  یخردسال

از   یکه به سادگ  ییشک  موها  یدهد. و ب  یو درازش  قدش را بلند تر نشان م یآب  راهنیپ
به دستان   شی که من را هم کماب یتند. پدردو طرف بافته شده اند هنر دستان پدرش هس

 .کنمی شوم و گونه اش را نوازش م یبه سمتش خم م یخود معتاد کرده است. کم

 : ستیدست خودم ن می صدا لرزش

 

 شما اسمت حتماً ماهگِل پرنسس؟   -

 

 دهد: یتکان م دی شکفد و سرش را به تا  یاز گلش م گل

 

 _و_هشت ستی#پارت_صد_و_ب
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 ی از دوستا یکیجشن  م یخاله جون...! بابام گفت امشب قراره بر  بله! مبارک باشه -
 ! زهیبراش عز  یلیکه خ شیمی قد

 

به او   زی مرا عز  ارشیکه ک  نی هم از ا  و کودکانه اش  نیر ی. هم از لحن شزدیری م یهر دلم
 کرده است!  یمعرف

 

. همانطور که کنمیم ارشیو با اظطراب رو به ک   کنمی از او م همراه با بغض  یآرام  تشکر
 دهم:  یکنم به چشمانش نگاه نکنم، مخاطب قرارش م یم یسع

 

 ...دید یزحمت کش یلی ممنون، خ-

 

 ! میمان موفق باش ی در همه تالش ها ستیکه قرار ن شهیخب، هم یول

 

نگاهم   قیو عم  رهیشکند. خ یو م  لرزدی از بغض م میچشمانش صدا  ی آب  دنی محض د به
 . کندیم

ام گونه  ی من رو  اریاخت یکه ب ی با رو گرفتن از هر سه شان، اشک دزدمیگزم، نگاه م  یم لب
 زنم.   یرا پس م چکدیم

 !  ستمیخودم ن ی در حال و هوا  گرید

 . دیگو  یم  کی گذارد و مردانه تبر  یم نهیس ی فهمم دست رو یم تنها
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  فهماندیبا اشاره اش به ماهگل م ارشیکند و  ک  یاز او تشکر م  یبا خوش مشرب نیامیبن 
 دور قدم به قدم از مجلس   گریو با هم د دهدی بروند. ماهگل دست در دست پدر م دیکه با

 ...!زمیر  یو من هم با رفتن آن ها از درون فرو م شوند یم

با   نیامیمانده در سالن بوده است که با رفتن شان، مادر بن   یمرد باق ن یآخر   ارشیک  ظاهراً 
کشد، چادر را از  یم دک یکه حاال اسم شوهرم را   ی او، مرد ی و با اشاره  دی آی لبخند جلو م

 .بوسدی سرم را م ی دارد رو یصورتم بر م ی رو

 

 فشارد!   یم  شیناخن ها  انیاست که قلبم را م  یاش مثل دست  بوسه

بود   یچه حماقت  نیکنم که ا یفکر م نی به ا ی لبخند چی فشارم، و بدون ه  یبر هم م پلک
 که من کردم؟!  

شروع به   کوبانیاست که پا یکس نیاول نیامیکند و مادر بن یساز و آواز خانه را پر م ی صدا
 کند.   یرقص م

  یکه اگر نوبت ابمیی سمت ما، در م  شانینگاه ها   دنی و با چرخ ند یآیکم جوان تر ها م  کم
 است. نی امیهم که باشد حاال نوبت من و بن

  می مخالفت از جا یکند تا ب یکه وادارم م  یزیو تنها چ دی آی جلو م یبا رقص پر ناز مادرش
 کند. ینگاهم م ره یاست که در کنار نسترن نشسته و خ یبلند شوم، نگاه پر غم مادر

  مانیکه برا  یزی و از پشت م رمی گ یرا م ن یامیشود، دست بن یتر م تابیکه هر دم ب یدل با
 .  میآی م رونیاند، ب دهی تدارک د

  ةیآ م ی فهمم که مادرم برا  ینازک و چروک خورده اش م ی هم از حالت لب ها دهینشن
 کند. ی فوت م  می و از دور برا خواندی م یالکرس

 نیام یبن ی و رو به رو زنمی به صورتش م یطنتیاراده چشمک پر ش یقبل تر ها ب مثل
 شوم. یمشغول رقص م
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  ی ادیام را دارد، و نه ز یزمان دخترانگ ی ها طنتیو ش جانیکه نه آن چنان شور و ه یرقص
کند و برق   یآرام و پر کرشمه که هلهله زنان را بلند م یاست. رقص  ی انرژ یحال و ب یب

 .اندازدی م نیامیعشق را در چشمان بن

حالت   یکه به سخت یشود و لب  یکه هرلحظه گرفته تر م یاتمام اهنگ اول، با دلمحض  به
عروس و داماد باز   گاهیو به جا دهمی م انیخنده خود را حفظ کرده است به رقص خود پا

 گردم.   یم

گذارم و خود را به  یکنار دستم م فیکه در دست دارم را داخل ک   ی ادیز  ی ها شاباش
 . کنمی شربت مشغول م یوانیخوردن ل

 

 ماهرخ جان؟   -

 

  شومی کنم و منتظر م یسر بلند م  کشد،یم دک ینام مادر شوهرم را  نکیکه ا یزن ی صدا با
 حرفش را بزند. 

 

 گفتن حرفش تعلل دارد.  ی برا یکم

 

 یو از نبودش تعجب مگردانم،    یمهمان ها نگاه م انیم نیامیفاصله به دنبال بن نیا در
 کنم.

 

 : دیگو یو م کندی م ترک ینزد یکشم که سرش را کم  یپر سوالم را به سمت مادرش م نگاه
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جلو مهمونا زنمو   شهیمن روم نم گهیم  شش،یپ یبر   شهیداخل اتاقه، گفت اگر م ن یامیبن -
 نگاه کنم... ریس

 

 نامعقول شازده پسرش!   ی از خواسته  شومی م مات

 چه؟!   نیامیبن ی دانست، ول ینم او

 دهم.   یکوتاه پاسخ م یپاسخش را با تبسم  یسر ناچار از

کند و سراغ مهمان   یمادرانه اش ، با چشم به طبقه باال اشاره م جانیبا همان ه زین او
 رود. یم شیها

 کنم.   یم  یمانده در ته ظرف باز یو با چند قطره باق رمیگ یرا در دست م  وانیل

 رم؟ ی بگ دهیشود خواسته اش را ناد یم چه

 ! ستیبه رفتن ن دلم

مادرش، از گوشه   ری گیپ ی نگاه ها ری دهم و در آخر ز یطول م قهیشربت خوردنم را پنج دق 
 شوم. یاز جا بلند م یو کنار سالن با کالفگ 

که در درونم   یو به انقالب رومی باال م ی گریپس از د یکی مرمر  طبقه باال را  ی ها پله
 . کنمینم یبرپاست توجه

 . دی آی آهنگ و دست زدن م ی فقط صدا نیپا  ی اهویاز ه رسم،یپله ها که م ی باال به

 

 ی شود از رو  یو باورم نم اندازمی به جماعت رقصنده م ینگاه یچوب ی پس نرده ها از
 به او ندارم!  یحس چ یداده ام که ه یل به دل کسلجاجت، د
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 . چرخمیپاشنه به پشت م ی و رو  زنمیم زیبه دور کمرم از جا خ ی حلقه شدن دست با

 

ناز آمدن دارم و نه  ی برا یاست. نه دل و دماغ  ستادهیگرم در برابرم ا  یبا نگاه نیامیبن
 حوصله اش را. 

 : میگو یکاماًل سرد، م یو با لحن دهمی م هیزنم و همانجا به نرده ها تک ی م نهیبه س دست

 

   ؟ یداشت کارمیچ -

 

 کند یگذارد و به اتاق اشاره م یاش م ینیب ی سبابه اش را رو انگشت

 

 _و_نهستی:#پارت_صد_و_ب

 

 گذارم.  یاو پا به اتاق کم نورش م دنیگردانم و با کنار کش یچشم در حدقه م کالفه

 . ستی که در اتاق روشن است، چندان در نور پخش کردن موفق ن یم مصرفک  المپ

 

گذارد و در را   یکه پا به اتاق م نمیب یشوم و م  یم نهیخودم در آ  دهی صورت تک رهیخ
 بندد.   یپشت سرش م

 است.    یماهر گریهم باز او

 خندد!   یم شینگاهش انطور پر شور و شعف است و نه لب ها نه
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 زند:  یلب م ی کند و جد ینگاهم م نهیداخل آ از

 

   ؟ یشناخت یاون پدر و دختر رو م-

 

 دهم:  یسر تکان م یاخم کمرنگ با

 

 آره.  -

 

 دهد: یباال م ابرو

 

   ه؟ینسبت تون باهم چ -

 

 یسرم بود، کنار ی که رو ییصورتم بود را با همان سنجاق ها ی که رو یمزاحم ی مو تره
 کنم.   یم  کسیف

 

 دور!  یل یدور؛ خ لیفام  هی-

 

 :دی آ  یجلو م بشیدر ج دست
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 عجب!  -

 

 : دی آ یجلو م  ی آهسته ا ی دهد و با قدم ها  یم  رونیرا ب بازدمش

 

 زن نداره؟  -

 

 گزم... یم لب

  یشده نم نهیزده و وصله پ د یب ی سفره ا  دنیباز کنم؛ د شی ندارم سفره دلم را برا دوست
 داشته باشد.  یت یاو جذاب ی تواند برا

 

 وقته مرده.    یلینه، زنش خ-

 

 دهد:  یسرتکان م  یزیلبخند غم انگ با

 

 خدا رحمتش کنه.-

 

 سوزاند.   یپوستم را م شی نفس ها  ی است که گرما کی کنم، و حاال انقدر نزد یم تشکر
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خود   نیسرنش یب یی مایپ ی آورد و مثل هوا یم رونی ب بشیرا از ج شی از دسشت ها  یکی
 گذارد.  یشانه ام م  ی سرانه رو

 

و به سمت    ردیگ یبرم که شانه ام را محکم م رونیخواهم تن کناربکشم و از اتاق ب یم
 چرخاند.  یخودش م

 

 ولم کن. -

 

 گذارد: یاش م ینیب ی و انگشت رو   دیگو  یم  ی کشدار س«ی»ه

 

. بعد  یدم راستشو بگ یبهت فرصت م کباری پرسم ماهرخ و فقط  یسوال م کباری ازت فقط -
 .  یبر یتونیم

 

 ...  ارشیک  ی آمد ینم کاش

 ! یگرفت یسر راهم قرار نم  یروز چینه تنها امروز، که ه کاش

 

 اندازم.   یم نیو سر پا  رمی گ یم نی امیاز صورت بن نگاه

 

   ؟ی من جواب مثبت داد  یبه خاستگار ی ا گهیتو بخاطر عالقه به کس د-
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 ،  کنم  یبلند نم سر

 زند  یدز چشمانم حلقه م اشک

آن    دنی است که خودم هم از شن یفی»نه« ضع د؛ی آ  یم رونیکه از دهانم ب ی تنها کلمه ا و
 عاجزم. 

 

  یتو ب ی ها  یقرار یب ن یجشن مون شرکت نکرده و تمام ا ی امروز تو یبگ  ی خوا یم یعنی-
 !؟ لهیدل

 

زند و سوزشش اشک به چشمم   یام را چنگ م نهیشود، بغض س یم ن ی سنگ می گلو  بکیس
 دواند:  یم

 

 نه!-

 

 کند:  یابرو باال دادن و آن نگاه خندانش مسخره ام م با

 

 نه؟ -

 

 دهم:  یزنم و قاطع تر سر تکان م یرا پس م اشکم
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 نه! -

 

 اندازد: یبه اطراف اتاق م یو نگاه  کشدی دست به صورتش م ی حرص مشهود با

 

 که نه! باشه. -

 

  واریمرا به د ی مثل صاعقه خورده ا اورم،یبه زبان ب می دروغ ها  دیدر تا یحرف اهمخویم تا
 وفتد یبه جانم م انهیکوبد و وحش یپشت سرم م

 

 .شودیم س یخ سیصورتم خ  هیرود و در عرض چند ثان یاز دستم در م می اشک ها اریاخت

 کشم.   یم غیدر حنجره خفه م شود ج میکه صدا  یزنم و درحال یشانه اش مشت م به

 

 کند.  یسرخ به صورتم نگاه م  یکشد و با چشمان یعقب م لیم یب

 کشم:  یصورتم م  ی پشت دست رو با

 

 ! یاجازه ببوس یمنو ب یحق ندار-

 

 برد:  یکشد و صدا باال م یدر هم م اخم
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 !  ابونینه دختر وسط خ یزنم-

 

 بازم...-

 

 فشارد:  یو م ردی گیشود؛ فکم را با دست م  یبا جلو آمدنش خفه م دمی پر تهد لحن

 

نه مجسمه گوشه خونه که بگم بهش دست نزنم سالم   ،یبه بعد زن من نی ماهرخ، تو از ا-
 ؟ یری بپذ  یتونی بمونه!  م

 

 شده است.  زی کاسه صبرم لبر قتیزنم؛ حق یهق م اریاخت یدهم و ب یتکان م سر

 ام... خسته

 ندارم.  یدل و دماغ گری هم د دنینفس کش  ی برا یحت

 

 شکند.    یسکوت اتاق را م  نیامیکالفه بن پوف

 زند.   ینشاند و مقابلم زانو م یاز اتاق را پر کرده م یمی که ن یتخت ی رو مرا

 : ردیگ یدهد و دستم را م یم هی تک  میپا  ی رو دست

 

 ؟ ی باشه تن به ازدواج داد ستیو قرار ن ست یدلت با من نبود و ن یچرا ماهرخ؟ چرا وقت-
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 است. بهیشان با دستانم غر  ی شود که گرما  یم یقفل انگشتان  نگاهم

 

 متوجه حال و روز مان بشود:    نیدر آن پا ینه انقدر که کس یرود، ول یباال م شی صدا

 

 ...گستی د یکیدلت مال   یچرا وقت   ؟یچرا لعنت-

 

 پرم:  یحرفش م انیم مستاصل

 

 !؟ ستین  ی ال کسمن دلم م-

 

 دهد:  یاخم سرش را تکان م با

 

که من حق دارم بغلت   یریپذ  یپس چرا نم ؟یکن یم  هیمثل ابر بهار گر یپس چرا دار-
 کنم و ببوسمت؟ 

 

 کنم.   یفشارم و سکوت م  یبهم م لب

 .رودی م رونیان که نگاهم کند از اتاق ب ی و ب شودیبلند م  شی از جا یکالفگ با
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 .پوشانمیو با دست صورتم را م رندیگ یشدت م م یبسته شدن در اشک ها   ی صدا با

 

 ی #پارت_صد_و_س

 

 کل« ی »دانا

 

 گذرد!   یزنان م انیاز م یرود و با لبخند مصنوع یم رونیاز اتاق ب یو عصبان کالفه

  ییرود و در جا یم ال یو اط ی که از حرص درونش تند شده است به سمت ح ییقدم ها با
 .  ستدیا یم ییرا یذ پ زیبه م کینزد

 

 کشد.  ینفس سر م  کی و  زدی ر  یخودش م ی شربت پرتقال برا یوانیل

 دهد.   یم رونیو نفسش را با صدا ب کشد یم ر یتا پس سرش ت وهی آب م ادیز  ی سرما از

 

 تر و کالفه تر است.  یعصب  شهیاش از هم ی روز زندگ  ن یبهتر در

دلش از خودش ارام  یرا تا حد پاره شدن بزند، بلکه کم یبوکس سهیخواهد ک  یم دلش
 شود! 

داشتنش کور کورانه  ی بازهم برا یبه او ندارد ول یو رغبت  لیدانست ماهرخ م یکه م نیا با
 جلو امده بود.
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 شان دل ندهد.    یگاه به او  و زندگ   چی ه دیسر کند که شا  یکنار زن دی با حاال

 شود!   ینم

شان   یتر است تا هر روز زندگ  ن ینشود سنگ لیتشک یرغبت زندگ  و لیطور بدون م  نیا اگر
 با اشک و آه و پس زدن بگذرد! نطوریا

 

مرد   ی گردد و رو  یم خنددیرقصد و م یزنند و م یکه م  یمردان کت و شلوار ن یب نگاهش
 کند.  یدختر کوچکش خورد م ی را برا یاریشود که خ یقفل م

 

 دانست. یکه همسرش نگفته هم اسمش را م یدختر همان

شده بود و اشک به چشم ماهرخ   نی امینگاهش خار چشم بن یکه که دلتنگ یبا پدر همراه 
 اورده بود.  

بود و نم   ستاده ی کنارش ا نیامیبازهم بن ینشود ول  دهی که او تالش کرد تا اشکش د هرچند
 چشمان دخترک خون به دلش کرد.  

 

دهد و پر   یم رونیو حال بد ماهرخ، نفسش را آه مانند ب شیچند لحظه پ  یادآوری از
 بندد.   یحرص چشم م

 !  ستین یدور معمول لیفام  کی دارد که او فقط  نیقی

  

کتش   بیاندازد  و تلفنش را از ج یمچاله شده دستش را در سطل کنار دستش م وانیل
 آورد.   یم  رونیب
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  دهیکوب شیلب ها ی اصطالح همسرش سر جگر به دندان گرفته و مهر داغ سکوت را رو به
 است.  

 بردارد.  قتیداشته باشد که او پرده از حق دی تواند ام ینم

 توان حساب کرد.  یبزرگتر ها هم نم ی رو

 

 .زنندینم  نیرا زم شیداند رو  یتر از جانش که م ز یعز  قیماند خودش و چند رف یم پس

 

  ی گرداند و برا یم اط یو در انتظار پاسخ دادن او، باز نگاه در ح ردیگ  یرا م ل یمک  شماره
 کند. یکپ م ی لحظه ا

  یماند و بعد با لبخند اجبار یمات برده م  ی خودش لحظه ا ی رو ارشیک  رهینگاه خ دنید با
 یرگ ی خ گری د هیتنها چند ثان ارش یبرخالف انتظارش ک  یدهد، ول  یسر تکان م شی برا

 .ردی گ یاز او رو م یدهد و با اخم کمرنگ   ینگاهش را کش م

 

 دارد.   یباز م ارشیاو را از فکر کردن به رفتار ک  ند،ینش یشانه اش م  ی که بر رو یدست

 

 وجدانن؟  یزن یزنگ م یدار یچ ی باهات فاصله دارم، برا زیدوتا م یداداش وقت-

 

 کند.  یچرخد و تماس را قطع م یپاشنه م  ی رو ل یکم ی صدا با

 زند:  یخورد و با اخم شر م یروص صورتش چرخ م ی لحظه ا ی برا لیکم نگاه
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 ؟یکه دار ی ا افهیچه ق نیچه مرگت شده تو؟! ا-

 

 گذارد: یم  لیشانه کم ی رو سر

 

 مشخصه؟  افمیاز ق ایخوردم  یبگم از عروسم انتحار دی با-

 

 : کندیو نگاهش م  ردیگ  یسرش را با دو دست قاب م  ی ا هیثان ی برا لیکم

 

انقدر باال    بشیبوده که درصد تخر  یعشق بیمشخصه برادر، بمبش هم ظاهراً از نوع رق-
 رفته.

 

  ال یکند که دست در دست ماهگل درحال خروج از و یاشاره م یارشیبا نگاهش به ک  و
 است. 

 

 ک ی _و_ی#پارت_صد_و_س

 

 زند:  یشده است پوزخند م نیام یدل بنمتوجه درد   ی که تا حدود لیکم
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 مونه. ی فانوش شب م نیبا اون چشماش! ع -

 

از   یکی به سمت  ل یو همزمان که با دست گذاشتن پشت کمر کم دیکش یآه کوتاه نیامیبن
 گوشش پچ زد: ری کرد، ز یم تشی هدا  یخال ی ها زیم

 

 آقا!    نیدارم در رابطه با هم ی زحمت هیبرات  -

 

 تو جون بخواه داداش. -

 

 تکان داد:  یسر نیامیبن

 

 ممنون...-

 

 به زبان آوردن حرفش مستاصل است.   ی برا یکم

 کند.  یم یدزدد و از دور با چند تا از مهمانان احوالپرس یم نگاه

 

 گذارد: یدست او م  ی شود؛ دست رو یم دی ترد ن ی که متوجه ا لیکم

 

 حرفت رو بزن. جون به لب نکن منو.   ن،یامیبن-
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 کشد:  یبه صورتش م  یدست نیامیبن

 

به   خوانیکدوم نم چیبه ماهرخ داره که ه یربط هی نی... امیکن بشیمدت تعق هی  دی با-
 . ارنشی زبون ب

 

 رود.  یجهد و م  یچرخد، با گفتن»حله« از جا م  یم گری د ییجا یکه نگاهش حوال لیکم

از کودک   یشود که مشغول عکسبردار یم ارشیکند، متوجه ک  یکه نگاهش م نیامیبن
 مقابلش است.  ی بایز

 

 خندد،  یم اریاخت یب

 .  ردیگ  یبود که همه جوانب را همزمان در نظر م نی ا لیکم یخوب

 نه.  ا یکند  ش یدایرفت، معلوم نبود بتواند پ  یم ارشیک  اگر

 

 

  یبرگزار شده بود، ول لیبود که در فام یمراسم نینقص تر  یشان در ظاهر ب ی نامزد جشن
 که آن دو با هم داشتند خبر نداشت.   ی کس از مشاجره ا چیه نی امیبجز ماهرخ و بن

 

  دنشی د ی برا یلیو نه م  دینه ماهرخ را د  گرید  ،ییکزا یهمانیاز تمام شدن آن م بعد
 داشت.  
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 روز گذشته بود از آن روز... سه

 

داشت و روز به روزش کسل کننده   هیکرد گال  یم یکه به عروسش کم توجه نیاز ا مادرش
 رفت.   یم   شیتر از هر روز پ

 

چرخاند که مادرش از  یبه تلفنش انداخت و چنگالش را در بشقاب ماکاران یکوتاه نگاه
 کوره در رفت:

 

ناهار  هی ی خوایماست  قهی! چهل و پنج دقی ِد غذاتو بخور پسر، سه روزه منو دق داد -
تو   ارهیط  ای یدار ایدر ی رو ی! کشت یکنیاون ماس ماسک رو چک م قهیهر سه دق ،یبخور

!  یحت ی بهش نداد امیپ ه یاسمون؟ اون دختر بدبخت سه روزه چشم انتظارت مونده  
 گذره.  یتو سرت م یباز چ   ستی معلوم ن

  

 شود:  یبلند م  زیکند و از پشت م یرا کنار ظرف رها م چنگال

 

 ندارم.  لیم یمامان، ول یمرس-

 

 شود:   یدر دهان مادرش خشک م حرف

 

 سر غذات.  نیبش ای! بن یامیبشقابم نخور بن هی نی نگفتم هم-
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 بلند کرد:  میبه نشانه تسل  دست

 

  چیه ی برا  یو رقبت  لیم چیهست که ه ریانقدر ذهنم درگ  یمامان همه حرفات راسته، ول-
 ندارم.  یکار

 

 گردد.  یبه اتاقش باز م نیامیبندد و بن یبا درد پلک م مادرش

 خورد.   یبندد، تلفن همراه در دستش زنگ م یکه در را م نیهم

نفسش از   ندیب یرا م لیکه نام کم نی چرخاند و هم یرا در دستش م  یگوش  یهول زدگ  با
 .دی آ  یبند م جانیه

 

 کند:  یتماس را وصل م  بالفاصله

 

   ل؟ یکم شدیچ-

 

 : کندی شود که دوباره تکرار م یها گم م یشلوغ انیم لیکم ی صدا

 

 تو.  ییکجا اد، یصدات نم لیکم-
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 شود.  یلحظه به لحظه کمتر م دی آ یکه م ی نامفهوم ی گذرد و صدا ها  یم هیچندثان

 شود:  یانداز م  نی در گوشش طن ل یگرم و بشاش کم ی بعد صدا یکم

 

 الو -

 

   ؟ییسالم، کجا -

 

 قبرستون  -

 

 : فشاردیبرهم م پلک

 

 !  ستیاالن وقتش ن  لیکم-

 

 افته!   یفکت م ینیکردم! اگر بب دایپ یچ  ینیبب  یستیجون داداش قبرستونم، ن-

 

 :ند ینش یتخت م ی کشد و رو یم شیبه موها یاخم دست با

 

 ؟ یبگ یتونیم ا ی  ام؟یالزمه خودم ب-
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  هی ییا یب یتونی بعداً م یبرد. ول فینداره، چون جناب فانوس تشر   دهی االن اومدنت فا-
 ...یبنداز ینگاه

 

 شد؟   رت یدستگ یخب چ-

 

 ه؟ یشما چ  الیع یلی بذار اول من بپرسم، فام-

 

 خورد: یجا م نیامیبن

 

 چطور مگه؟  -

 

 تو بگو!  -

 

 .  ینجم-

 

 خب پس حدسم درست بوده.  -
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خودش بهتر از هر کس   لیکشد و کم یاخم در هم م لینامفهوم کم ی از حرف ها  نیامیبن
 : شناسدیکم طاقتش را م یزفق یگرید

 

   «ی خواهر دوقلو داره، »ماه چهره نجم هی-

 

کرد که  یشود، ماهرخ انقدر او را دور از خود تصور م   یمنجمد م نیامیبن  ی در رگ ها خون
 دهد؟!   حیحاضر نشد در رابطه با نسبتشان توض یحت

 

  کیبگم باجناقت   دی با جهیزد. در نت یصداش مباباهم شوهرشه، چون دختره مامان  ن یا-
 داره.  فیعدد فانوس تشر 

 

 زند: یم  شینگران صدا  لی شود، کم یم یکه طوالن نیامیبن  سکوت

 

 ؟ یپسر؟ صدامو دار ی الو؟ زنده ا-

 

 آورد:  یلکنت کلمات را به زبان م با

 

   ؟ی دی فهم یچ ارویآره آره... از خود -
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 کند: ی شود، پشت گردنش را لمس م یموتورش جا به جا م ی همانطور که رو لیکم

 

 .  ادیچندان خوشت ب دنشیکنم از شن یفکر نم  یآره، ول-

 

 . رمیبگ جه ینت می زندگ  ی برا کباری بذار  ل، یبگو کم-

 

 دهد :  یم رونی باز دمش را ب لیکم

 

 ...دیآمارش رو امروز به دستم رس ارنیهمون روز سپردم در ب نویراستش ا-

کرده،   یبه اصطالح شوهرش تن فروش ی آقا  نیبه ا  یخواهر زن جنابعال  ییجورا هی  راستش
 نه؟!   ا ی یشیمتوجه منظورم م دونم ینم

 عقدش کرده  مدتیبعد   و

 به درد آمد.   دیاز آنچه شن نی امیبن قلب

 خانواده آمده بود؟!   نی به روز ا چه

 

   ه؟ی چ نای... حاال ربط ماهرخ به ا دمی آره فهم-

 

 ... یعنیدونم که مرده هم دوستش داره...  یم نویا یول  دم،ی منم نفهم نو یا-
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 _و_دوی#پارت_صد_و_س

 

 را ادامه داد: لیخودش جمله کم نیامیبن

 

 .نای ا  یعشق ی موقعم اومدم وسط ماجرا یب  یمن با خاستگار-

 

 !! نیامیبن-

 

 خودم فکر کنم  دی به بعدش رو با  نجایاز ا ،ی لطف کرد یلیهم خ نجای. تا هم لیکم یمرس-

 

دهد وبا خاموش کردن موتورش از بهشت   یتماس را خاتمه م یلب ریبا گفتن باشه ز  لیکم
 رود. یم رونیزهرا ب

 

 *** 

 

 »ماهرخ« 

 

 گذارم.   یم شیآرا  زیم ی کشم و کش را رو یم م یموها  ی را رو شانه

 ندارم!   نیامیاز بن یخبر چی تا حاال ه  ی روز جشن نامزد از
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 !  ینه خبر ،یامینه پ ،یزنگ نه

 !یچیه

  

سه روز است که به    دیگو  یآمد، تنها م یمانده م  یباق ی ها  دیخر ی روز که مادرش برا هر
 خبر است!   یرفته و او هم مثل من ب یسفر کار

   ست،یدانم دردش چ یمن که م یول

 خودمان را تباه کردم.  یانتخاب کور کورانه چگونه زندگ  کی دانم چگونه با  یکه م من

 

 کنم.   یبه اتاقم م یبار نگاه   نیآخر  ی برا

فردا شبم   ی حاال برا نیگذارم و از هم  یم نیاتاق سر بر بال نیاست که در ا یشب نی آخر نیا
 مضطربم!  

 

 اندازم. یبه صفحه خاموش تلفنم م ینگاه

مان خود به خود   ینشود، عروس نی امیاز بن یخبر گر یشب است و اگر تا دو ساعت د   ازدهی 
 مان باطل!  نیب  تیو محرم  شودیم یمنتف

 

و ماهگل فکر   ارشیرنگ ک  یبار به چشمان آب  نیآخر ی گذارم و برا یبالشت م ی را رو سرم
 کنم...  یم

 تنگ است.   شانیدلم برا چقدر
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  ی امشب هر دو را برا نیدهم که هم یو به خودم قول م زمیر یکنم، اشک م یم بغض
 فراموش کنم. شهیهم

 تالشم را بکنم.   دیبا  یول ند، یآ   یبه ذهنم م یکه هرازگاه نی ممکن است، با ا ری که غ نیا با

 

شک   ارشیمن و ک  نیشوم که درباره رابطه ب یم نی امیبنهمسر  یو قانون  یفردا من رسم از
 برگردانده است.   ی کرده و از من رو

 بهم بخورد.   زیکه همه چ وفتدیب   یدارم اتفاق دوست

 ندهم.   ن یامیدارم زمان به عقب باز گردد و جواب مثبت به بن دوست

 و نخواهد افتاد.   وفتاده یاتفاق ن نیوقت ا  چیه یول

 .  رمیآرامش خودم هم که شده مجبورم فراموش کنم و افسار دلم را بدست بگ  ی برا پس

 

کنم و پلک   یکارد را با پشت دست پاک م یگونه ام م ی رو سیخ ی که بوسه ها یاشک نم
 بندم.   یم

 آورد.  یجوالن افکار و خاطراتم لرزش تلفن همراه مرا به خود م  انیم

 کند.   یاز جا م یمثل فنر  مرا  نیامیکنم، نام بن  یپلک باز م  یوقت و

  جانیتوام با ه یدهم و از اضطراب یوقفه پاسخ م  یکه رو به قطع شدن است را ب یتماس
 لرزد: یم می صدا

 

 ! ن؟ی امیالو بن-
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 سالم -

 

 قبل را ندارد!   یآن نرم  گری د شی صدا

 : نمینش ی تختم م ی رو

 

 همه وقت؟!  نی ا ی سالم، کجا بود-

 

 کردم.  یداشتم فکر م-

 

   ؟ی به چ-

 

 گه ید یکی که به اسم منه و به رسم  یکنم با زنم؟! زن کاریکه چ نی به ا-

 

 نالم:  یگذارم و م  یسرم م ی رو دست

 

 من که گفتم... ن،یامیبن-

 

خونه  دمی رو بشنوم... تازه رس یتکرار ی ماهرخ. زنگ نزدم اون حرفا  ـــــــــــسیه-
 خسته ام...
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 زند:  یلب م پندارد که یم دی را نشان تا سکوتم

 

  دی رسم، خودت با یرفتن بهت نم ی گرفتم. برا  شگاهیبراتون سه تا وقت آرا 2فردا ساعت -
 به باغ. نتونستم رزرو کنم.   میرس یتاالر. متاسفانه نم می که بر امیم  یبرگشتن یول  ،یبر

 

 فشارد: ی را م میگلو  بغض

 

 ...می ادامه بد  می ستی مجبور ن ن،یامیبن-

 

 م؟ یبه هم عالقه دار دای و شد می مردم ما االن نامزد  دینرفته که از د ادتی چرا ماهرخ، -

 

 کند: ی را تار م دمی د اشک

 

شده و عروس با مادر شوهرش   بیکاش خبر داشتن که دوماد از شب جشن غ یآره، ول-
 .یعروس دیرفته خر 

 

درست   دیگلوت! با   ریودم ز بله گرفتن چاقو نذاشته ب ی نداره، من برا یاون به من ربط گهید-
 . ی کرد یفکراتو م
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 کنم:  یم شی مانم و با تعجب صدا یلحن حرف زدنش مات م از

 

 !  نیامیبن-

 

 آورد:   یکشد دلم را به درد م   یکه م ی خسته ا آه

 

قصه سر دراز دارد،  نیشناسم... برو که ا یمدت خودمم خودم رو نم  نی برو ماهرخ، تو ا-
. برو بخواب تو  میکن یباالخره درستش م یهر دو مون سخت باشه، ول  ی برا مدتی ممکنه 

رو هماهنگ   گهید ز یببرم گل بزنم و هزار تا چ نیماش دی من با یول ،یروز وقت دار نیتا ب
 . ریکنم.  برو شب بخ

 

 کند.   یقطع هم نم  یماند، ول یگفتنم نم ری شب بخ منتظر

 

 ...یراست-

 

 دهم:  یپاسخش را م ی غم مشهود با

 

   شده؟یچ-
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 دلم برا صدات تنگ شده بود.  -

 

 قرار من.  یب ی شود با هق هق زدن ها یبوق قطع شدن تماس همزمان م  ی صدا

 مان کردم؟  ی بود که من با دل هردو یچه کار نیا

 

 _و_سه ی#پارت_صد_و_س

 

 برد!   یخوابم م یفهمم ک  یکنم که نم یم هیگر آنقدر

 

 شوم: یم  داریپشت سر هم نسترن ب ی با صدا زدن ها  صبح

 

 نشه؟  رتی ماهرخ خانم؟ ماهرخ جان؟ د-

 

 کنم: ی پلک باز م لیم یب

 

 نسترن؟   شدهیچ-
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  شگاهیوقت آرا یلباس عروست رو فرستادن، ساعت دوازده دختر! تا جمع و جور کن-
 با خودت؟  ی کرد کاریچ شبیرفتنته... د

 

چوب   ی شوم، حوله ام را از رو  داریآن که کامال ب یپرد؛ ب یبرق از سرم مساعت  دنیشن با
 دوم!  یزنم و به سمت حمام م  یچنگ م یرخت

 

خواب به   جانیتوقع دارند که شوق امشب تا سحرگاه از ه  م،ی و مجنون هست یلیکه ل نه
 باشم!   داریب ش یرو دنی خواب ماندن و ند  یو از صبح زود با نگران  دیا یچشمانم ن

 

 .  میآ  یم رونیب یکنم و فور  یکوتاه حمام م قهیچند دق در

 و مادر هر دو حاضر هستند.   نسترن 

 پوشم.   یم لباس

 کنم. یرا هم جمع م لمیخورم و همزمان با حاضر شدنم، وسا  یم صبحانه

 

  ایعروس دن نی و کم خنده تر نی ذوق تر یمن ب  دی و شا می شو یم شگاهیآرا  یسه راه هر
پنجره   ی نامعلوم در آنسو  ی داده ام و به نقطه ا هی تک  شهیتمام مدت سرم را به شباشم که 

 ام.   رهیخ

 

برند و مادر و نسترن را به  یمجزا م یمن را به اتاق م، ی شو یکه م  شگاهیسالن آرا  وارد
 .  گرید یسالن
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نشانند و هر   یم یمیسبک و مال  شی صورتم آرا ی کنند، رو یم ونی بلندم را شن ی موها
 شوند.  یذوق زده م دمی چهره جد دن ی بارهمه شان از د

 

ساعت   می دهند مادرم و نرگس ن یگذرد که خبر م  یبودن مان م نجای سه ساعت از ا  دی شا
 داماد به استقبال عروس آمده است.   ی رفته اند و آقا نجا یاز ا شیپ

 

 کنم.  ی م یا را بازو نقش ذوق زده ه  ستمیا  یکه کنج اتاق است م ی قد نهیآ  مقابل

 :می گو یم یبزرگ  ی و باخنده   رمیگ یصورتم م ی جلو دست

 

 .  دی دیزحمت کش یلیکردم. ممنون از لطفتون خ ریی ! چقدر تغی وا-

 

 تا لباس عروسم را تن بزنم.  کنندی زنند و کمک م یلبخند م همه

به بدنه جذب و   یبند نازک  قیپر پف آن از طر ی ها نی دکلته دارد و آست قهیکه  یلباس
 وصل شده است.   راهن ی چسبان پ

 گذارند.   یم لمیو شنلم را کنار وسا کنند یم کسیسرم ف ی را رو تورم

 

  یم شگاهیآرا  ی حضورش نبودم به سمتم پنجره قد انیکه در جر یلمبرداریف  ییراهنما با
 کند:  یرا کنار گوشم زمزمه م میوار کارها یروم، و او طوط
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کنارت   ادیصبرکن ب اد،یشو. آقا داماد که م رهیبه شهر خ اقیو با اشت ست ی رو به پنجره با-
 بعد بچرخ سمتش.

 ؟   یژکوند نزن، و نگاهت پر از عشق باشه. اوک  لبخند

 

 دهم:  یتکان م دی و سرم را به تا رمیگ یپوز خند زدنم را م ی جلو

 

 از زحماتت.   یمرس ،ی اوک -

 

 شود.  یزند و با اشاره به همکارش در سالن باز م یم لبخند

 

بزرگ جلو   یکه با دسته گل نمیتوانم در پنجره برق افتاده ب یرا م نیام یبن ری تصو  انعکاس
 است.   یلمبردار یچند قدم جلو تر از او مشغول ف  لمبرداریو ف دی آ یم

 

حاال   نیم از همخواه  یو م رمی گیچند لحظه درآغوش م ی غمبرک زده درونم را برا دخترک 
 در نقشم فرو بروم.  

 شناسد و نه ماهگل را!   یرا م ارشیکه نه ک  ینقش ماهرخ در

  ارشیک  نیام یبن ی کند که کاش به جا یبوده است و نه آرزو م نیامیبه جز بن یعاشق کس نه
 شانه اش گذاشته بود.   ی دست رو

 

 نشانم.   یلبم م ی رو یلرزم و لبخند کمرنگ یبه خود م ن یامیاحساس گرما دست بن با
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 دارد.   یمرا به ادامه وا م  لمبرداری ف تی رضا لبخند

 چرخم،   یم نیامیبه سمت بن آهسته

کارد، من مات   یم می بوسه به رستنگاه مو ها یزند و وقت ینگاهش برق م ی لحظه ا ی برا
 مانم.  یم

  یدر چشمان آدم ها م ی د که از شا یاست تا برق هیبه نم اشک شب شترینگاهش ب برق 
 . ندینش

 

 فشارد.   یمرا به خود م نی امیکنم و بن یدور کمرش حلقه م دست

 دهد.   یدسته گل را به دستم م دنشیبوسد و همزمان با عقب کش یبار گونه ام را م  نیا

 پاک بشود.   مانی لب ها ی لبخند از رو ستیقرار ن امروز

 

 . می سوار شدن تون ضبط کن نیماش ی برا می رو بر ی کات ممنون، پالن بعد-

 

  شگاهیجلوتر از آرا  یلمبرداری ف می آورم و ت یم نی بردار، من دسته گل را پا لمیف  ی صدا با
 کند.  ینگاه م  رهیهمچنان در صورتم خ نیامیبن  یول شوند،یخارج م

 

 کنم: ی مکث نگاهش م با

 

 صورتمه؟   ی رو یزیچ-
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 دهد:   یسرتکان م ممغمو

 

 که...  یدار ی کننده ا رهیخ یی باینه ، فقط ز -

 

 شوم:  یم رش یگی و من پ دی گو  یرا نصفه م حرفش

 

   ؟یکه چ-

 

  یآنطرف تر گذاشته بودند بر م یکه کم یکشد و شنلم را از صندل یبه صورتش م  یدست
 دارد:  

 

 .  می! بپوش بر رهیولش کن د -

 

 شوم.  یپوشم و همراهش از سالن خارج م  ی شنلم را م دی ترد با

 شکند.   یدلم را م شیها  دنیآسانسور نگاه دزد داخل

 کشم:  یکتش را م نی آست

 

 .  نیامیبن-
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 دهد: یم  هیآسانسور تک نیکاب  واریرا به د  سرش

 

 جان؟  -

 

 کنم:  یرا با زبان تر م لبم

 

 ... نجای... همی خوایم-

 

 چرخد:  یتم مشود و با توپ پر به سم  یمنظورم م متوجه

 

   ؟ی وفتادیزود به فکر ن کمی نگاه به خودت و من بکن؟ به نظرت  هیماهرخ -

 

 شوم:   یم رهیخ  می پا ریاندازم و به ز  ی م نیرا پا دستم

 

 ! میهر دومون عذاب بکش خوامیفقط نم-

 

 فشارد: یرا م شی ها قهیدهد و شق یم  هیهم سرش را به پشت سرش تک باز
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 . یکه فکرش رو بکن ی! زودتر از اونشهی نترس زود تموم م-

 

 شود.  یم  ادهیبالفاصله با باز شدن در آسانسور پ و

 

 _و_چهاری#پارت_صد_و_س

 

که امروز روز  میکن یم یط  یطول راه را مجدد در کالبد عروس و داماد خوشحال تمام
 گنجند.   یدر پوست خود نم ی وصالشان است و از شاد

  نیکه با فاصله از ماش لمبرداری ف  نی دورب ی راند و من برا یرا م نیخواند و ماش یم نیامیبن
 دهم.   یخودمان درحال حرکت است دست تکان م

 

 . می رس یها و اتوبان ها، باالخره به تاالر م  ابانیساعت چرخ زدن در خ ک یاز   بعد

  یزده م جانیمان ه  دنیکه از رس یو من به مهمانان  دیگو  یم یجان یب   م«ی دی »رس نیامیبن
 ام!   رهی شوند خ

 

شود و پس از دور زدنش در  یم  ادهیپ نیکه کنارم نشسته است با مکث از ماش ینام داماد
 .کندیسمت مرا باز م

 شوم.   یم ادهیپ نی و با کمکش از ماش رم یگ یکه به سمتم دراز کرده را م یدست
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 کند.  یو اسفند مشامم را پر م  وهیعطر گل و م ی و بو  دیآ  یهلهله و ساز و آواز م ی صدا

 

و قرآن در  مینینش یعروس و داماد م گاهیدر جا م،ی رس یبه اتاق عقد م یفهمم ک  ینم
 تا عاقد خطبه عقد را بخواند.   گذارندی آغوشم م

 

 . ادی ب رونی از ب یکمتر ی بندند تا سروصدا یشوند و در اتاق عقد را م یکم همه ساکت م  کم

 کند:   ی دارد، دفترش را باز م ی که جثه شکسته ا یری پ عاقد

 

 النکاح... م،یبسم اهلل الرحمن الرح-

 

زنگ تلفن   ی خواهم آن را باز کنم، صدا یکه م نیکشم و هم یقطر قرآن م ی رو دست
 شکند.  یسکوت اتاق را م  نیامیهمراه بن

 کند.  یچرخد و عاقد سکوت م ینگاه ها به سمت مان م همه

 کشد: یم رونیبا مکث تلفنش را ب نیامیبن

 

 تماس مهمه.  یول دی ببخش-

 

شوم که در اتاق حاکم   یم ی بیزند و من تازه متوجه جو عج یم هیگر ر یناگهان ز مادرش
 است.  



 گناه  نیتقاص به کدام

 
405 

 

 صورت همه را در بر گرفته است!    یترحم و غم خاص ست،یکس خوشحال ن چیه انگار

 

 . م ی داخل، منتظرت ایب-

 

  یبعد چند تقه به در اتاق م  یرسد و کم یم انیچند کلمه به پا  نیبا هم نیامیبن  تماس
 خورد. 

  دهیکش ن« یدر قاب در ناخودآگاه »ه ارشیک  دن یکشم و به محض د  ی شنلم را باال م یکم
 !  دی آ یم  رونیاز دهانم ب ی ا

 

 . دی آ یقدم به قدم جلو م  ارش یشود و ک  یبلند م شی از جا نیامیبن

 

 شوم.   یگذارم و از جا بلند م   یم  زیم ی را رو قرآن

 کند!   یاشک را مهمان چشمانم م نی امیو بن ارشیدست دادن ک  لحظه

 فهمم!  ینم

کنند  یم  هیمثل من گر  یکنم که چند نفر یبه صورت جمع حاضر در اتاق م یبا عجز نگاه 
 اند.   نی امیو بن ارشیبه ک  رهیخ گریو چند نفر د

 

 زنم:  یلب م یلرزان ی صدا با
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 چه خبره؟   نجایبه من بگه ا یکی  هشیم-

 

 ندارد: ی کنم که لباس تنش کم از لباس داماد یم یارشیبه ک  رو

 

 ؟ یدار یشما؟ چرا دست از سر من بر نم یکن  یم کاریچ  نجایا-

 

 آورد:  یدستش را به نشانه سکوت باال م نیامیبن

 

 !  یفهم یرو م ز یآروم باش ماهرخ. االن خودت همه چ-

 

  یاز اتاق م رونی نشاند و با گرفتن دست من مرا با خود به ب یخودش م ی را جا ارشیک 
 برد. 

 ! ستیهقم دست خودم ن هق

 

  گریچند ساعت د دی کند؛ شا یرا پاک م میو تند تند اشک ها ردیگ  یرا قاب م صورتم
 برسد!   انیمان به پا تی محرم

 

 مرد...  نیاچه خبره؟ من از اومدن   نجایترسم، ا  یمن دارم م ن،یامیبن-
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 گذارد.   یم می لب ها  ی رو انگشت

 

 ماهرخ.-

 

 دهد:  یکنم و او ادامه م یم  سکوت

 

اگر اون کار غلط بود، باز هم   یبره، حت  شیبه حرف دلش پ دی با شهیبدون که ادم هم نو یا-
 دلت و عقلت همزمان باشه.  تیکن که توش رضا  دایرو پ یراه

که  یدرحال می بود که هر دو به حرف دل مون گوش کرد  نیاشتباه ما دوتا ا نی بزرگتر دی شا
 داشت.  ی ا  گهی عقل مون نظر د

 

 فشارد:   یو م ردیگ  یدو دستم را م هر

 

کن که هنوز   یزندگ  یبرو و با کس د،ی برو ماهرخ، شما دوتا هر دو هم رو دوست دار-
  یفراموشش کن ینتونست

 

 ام را گشته است:  یو بم زندگ  ری د زح  نیباور کنم که تا ا توانم ینم

 

 ؟ یدون یرو از کجا م  نایتو ا -
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 دختر. شهیختم نم ینپرس، فقط برو و خوشبخت شو. بودن من و تو به خوشبخت-

 

 دهم:  یو شرمنده سر تکان م مغموم

 

   ؟ی پس تو چ-

 

 خندد: یم تلخ

 

زود تونست قلب من رو به نام  یلیکنم که خ ادی ی به عنوان دختر تونمیمن ازت م-
 خودش بزنه.

 

  یدوباره ان نگاه گرم و مهر پس مدت ها لبخند به لبم م دنی و د کنمیسر بلند م مبهوت
 . دی آ

 : کنمیاست را پاک م ری که از چشمم سراز یاشک

 

و   ارشیبدکردم ، هم در حق تو، هم در حق خودم، هم... هم در حق ک  ن،یامیبن دی ببخش-
 ماهگل.  
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 رود: یبه عقب م  یکند و قدم یرا رها م دستم

 

. یکه دوستش دار یبا کس یکه مطمئن بشم خوشبخت نهیکه بتونم ببخشمت ا  یتنها راه-
 حاالم برو تا عاقد نرفته.

 

 .  نمینش یم ارشیو کنار ک  گردمیکه به اتاق باز م یشرمندگ  با

 

 کند.   ی نگاهمان م بیو دست در ج  ستدیا ی از اتاق م ی هم همانجا گوشه ا خودش

 

 خطبه رو بخونم؟   ستی ن یمشکل نباریاگر ا  شهی م رمیعروس خانم، من داره د-

 

 کنم.  یدگرگون قرآن را باز م یبا حال نباریو من ا دی گو ی»بله، شما بخون« م ارشیک 

 

 دهند   یشان پاسخ م شناسمیکه نم ییعاقد را ساقدوش ها ی اول و دوم سوال ها بار

 ار سوم به محض »بله« گفتنم،  ب و

دلتنگش   بیشوم که عج یم  ده یکش ی آغوش گرم انیآن دست و هلهله ها  م انیم در
 بودم.

 

 .یدلم برات تنگ شده بود ماهرخ، خوشحالم که حاال مال خودم-
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شود که با   یم دهیکش ینیامیبه دنبال بن ارشیک   ی تار و اشک آلودم از پس شانه ها نگاه
 زند.   یمان دست م ی لبخند برا

 

 بتوانم لطف بزرگش را جبران کنم.  ی روز دوارمی بندم و ام  یلبخند پلک م با

 

   انی#پا

 

 

 هزار و چهارصد  کی ماه سال   ی پنجم د خ ی#به تار

 بامداد  قهیو پانزده دق ک ی  ساعت
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