
 : خالصه

دارد، او    یآرام   یاش زندگ نقاش و مستقل است و با خانواده  ی دختر  پگاه 
شکست    کی  یدارد. برادرش پارسا در پ  ر یاش ام عشق پسر خاله  یدل در گرو 

 . شودیآرامشان دچار آشوب م یو زندگ  شودیمعتاد م 

 . شودیدگرگون م اشیو زندگ  افتد یم  شیبرا  یناگوار  اتفاقات

 

 

 از جنس احساس و نجابت،  یدختر پگاه،

از احساس    یطرح  زندیتابان که با رقص رنگ، نقش م   دیچون خورش   یدختر
 بوم.  یدیرا بر سف

 و آرزو.   دیاز ام  یرا بر دار  شیاهایرو بافدیم

 . شودیغم خم م   ن یبار سنگ ر یاش زدخترانه یهاشانه ،ی و دار زندگ  ر یگ  در 

 اش را. دخترانه لگونیآسمان ن پوشانندیم  ها یس  ییابرها 

چه را که  هر آن  بازدیبلور احساسش را؛ و م   شکندیخروشان در هم م   امواج
 اش بوده. دلبسته

 احساسش.  یکرهیبر پ زند یم  شی چه نهر آن کند یم  رها



محجوب و   شهی هم  یو غربت و چشم به راه چشمان  ییبه تنها   دهدیم   تن
 . شودیم یسپر  یگرید  یاز پ ی ک ی شیگرم روزها 

 **** 

 . رفتیم  ی کیبود و هوا رو به تار  در حال غروب د یخورش

پا  م ی نس نرم  یز ییخنک  برگ  دیوزیم   ی به  خشک،    ی هاو  و  رنگارنگ 
 افتادند؛ یفرو م   رو ادهیفرش پ سنگ  یکنان بر رو رقص

برگ  عابران به حضور  توجه  ه بدون  در  غرق  با    یروزمرگ  یواهیها،  خود 
 . گذشتندیها م آن یزده از رو شتاب یهاگام

 . کردمیم   را نگاه  رونیبودم و ب  ستادهی در افکارم کنار پنجره غبار گرفته ا   غرق

قوس   کش خسته  یو  تن  تنها به  و  دادم  آغوش کش   امییام  در  . دمیرا 
نوازش    یو به آرام   دم یکش  امیکتف استخوان  یرا بر رو   جانم یب  یهاانگشت

 فرستادم.  رون ی ب نه یپر حسرت از س  یکردم؛ سپس آه

ر   ییهابرگ  ه یقدر شبکردم چه حس فرو  هستند؛    ختنیهستم که درحال 
  یی بودند و آزادانه به هر سو   سپرده  ر ی که خود را به دست تقد  ییها برگ

 . دندیرقصیم

به سخت   م ی گلو  بغض دلتنگفرو   یرا  ش  ی رو   ی دادم؛  تلنبار    ی و همه  دهدلم 
 بود.  توانم را گرفته



بودند.   رنگمدهیو پر  ی استخوان  ی هاگونه  یرو   دن یلغز  یبرا   ا یمه  می هااشک
 خالص شدم.  دادندیکه عذابم م  یبه در، از چنگ افکار  یاباخوردن ضربه

 . دمیرو برگرداندم و به طرف در چرخ  ابان ی را پس زدم؛ از خ  م ی هااشک

سرخ شده    اش یگندم  یهاهوا گونه  ی که بر اثر سرما  یصورت تپل هست   با
 رو شدم. روبه  زد،یرنگش برق م   یاقهوه یهابود و چشم 

  یم یقد  ز یم   ی داشت و رو دوشش بر   ی را از رو   نشی سنگ  ی پشتکوله  یهست 
مو، پالت    و درشت، قلم   ز یر   یهاکنپاک  ،ی رنگکه پر از انواع مداد و مداد  

 بود گذاشت.  ینقاش ل ی وسا  گر یرنگ و د

  گذشت یم ینقاش   ی هاهی و سه پا ها یصندل  ی از البال  ی که به آرام  طور همان
 لب غر زد:  ر یز

 . شهیگم م   جانیشتر با بارش ا  -

خنده  از  بهحرفش  بچهام گرفت؛  به  خرابم  حال  الزم  ها گفته  خاطر  بودم 
را   امیناراحت  م ی را مرتب کنند. اصاًل دوست نداشتم شاگردها  یگالر  ستین

 . نندیبب

بوسه  یهست آمد،  رو  یابه طرفم  و    یهاگونه  یبر  نشاند؛ زده  خیسرد  ام 
 سپردم.  فشیظر  یهادست یرا به گرما م ی هادست

 !؟ یبود  رونیاوه! ب  -

 را باال انداختم.  اهمیس  یکمان  یابروها



 ها را ها کرد.کرد و آن  کیرا به لبش نزد م ی هادست

 و گفت:  دیرا بهم مال   م یها دست طنت یش با

 گرم شو؛ گرم شو.   -

را    م ی هاپلک  یالحظه  ی برا  رفت؛یدلم غنج م   ی از احساسات هست  شه ی هم
 دارم گذاشتم. تب  یهاچشم  یرا بر رو  ی سرد هست  یهابستم و دست

 به همان حال در سکوت گذشت. یالحظه

از   یبرداشت، قطره اشک  م ی ها چشم  یرا از رو  شی هادست ی که هست  نی هم
 شد.  ر یچشمم سراز ی گوشه

 . دمیاز ته دل کش  یسرعت اشکم را پاک کردم و آه به

 . دمیکش  قیچند نفس عم سپس

 ام گذاشت. شانه یمضطربانه دستش را رو   یهست

 رها جون حالت خوبه؟ صورتت کبود شده.  -

را پنهان    امیکردم که ناراحت  یفرو دادم و سع  زدیرا چنگ م   م ی که گلو   یبغض 
 گفتم:   یتصنع یکنم و با لبخند

 نگران نباش.  زم؛ی عز  ستی ن یزیچ -

 زل زد.  نم یاندوهگ یهابه چشم   یبا دلخور یهست

 ادامه ندم؟  گهید  که نیا  یعن ی  نیا -



م  ی هست  یها دست  که یدرحال نوازش  محبت  کردم یرا  صدا  یبا  در    می که 
 بود، لب زدم:  انداخته نیطن

 ؟یخوریم  ی. چایگرم ش  یحالم خوبه. برو کنار بخار یعن ی -

 ؟ یخوری. م زمیر یخودم م -

 ممنونم.  -

  ی آن بود رفت و برا  ی رو   لیاست   یو کتر  ی که قور  یبه طرف بخار  ی هست
انگشتان   انیداغ را م  یفنجان چا  کهیل . سپس درحاختی ر  یچا  مانیهردو

سف  کیبار ابروها  ی ابود، گرهگرفته    دشیو  س کم   یبه  رنگش    اه یپشت 
 انداخت.

 . یمن رو گول بزن  یتون ی. نمزنهیصورتت داد م ، یکن یهروقت بغض م  -

 زدم.  یلبخند آلودبغض

حال خرابم    دنیقدر از دچه  دونم یم  شم؛یم   تیمتأسفم که باعث ناراحت   -
 ... . خوامی. نمیکش یزجر م

 انداخت.  اش یشانی به پ ین یچ  یهست

 . یتو همه کس من  ؛یزن یبا من حرف م هابهی مثل غر -

و او را در آغـوش    دم یرا به طرف خود کش  یگذاشتم؛ هست   ز یم  ی را رو   امیچا
 گرفتم. 



 . یمن   یزندگ  یتو هم همه -

 هم جدا کرد.  ما را از  یا شهی کوچک به در ش  یاضربه یصدا

 اومد. دختر؛ صداش در  گه ید میبر -

را خاموش    یکوچک گالر  یو بخار  دی را کش  رنگ یآب  ر یحر  ی هاپرده  ی هست
 گذاشت.   ز یم   یرا رو   یچا یهاکرد؛ سپس فنجان

تابلوها   ینگاه  لبخند  ینقاش  یبه  و  رضا  یانداختم  سر  صورت    تیاز 
 . دمیرا عاشقانه بلع  نر یرنگ و ت   یبو ق یعم ی را پوشاند. با نفس  امدهیپررنگ

 نگاهت پر از عشقه رها جون! -

 . دنیم  ی ها بهم شوق زندگتابلوها و بچه  نیتک ا تک -

ام حلقه  ها غرق در لذت شد و دستش را دور شانهحرف  نی ا   دنیبا شن  یهست
 . میخارج شد  یکرد و هر دو از گالر 

 به اطرافش انداخت.  یرا قفل کرد و نگاه  یگالر  در 

و صبور پاساژ منتظر ما    ر ی پ  دار یپاساژ بسته بودند و سرا  ی هامغازه  ی همه
بود و    میها ها و حسرتکه از دور شاهد اشک  ییمهربان و تنها  رمرد ی بود؛ پ

 یجلو  ی. هست کردیم   یبا من همدرد  اشدهید  ایمهربان و دن   یهابا چشم 
 چسباند.   شهیش  هو صورتش را ب  ستادی بود ا  ر یپ   دار یبغل که اتاق سرا  یمغازه

 خنده لب زدم.  با



 دخترک فضول؟! ی کنیم  کار یچ -

به    زدیم   تر م ی ضخ  ی دونه پرده  هیکاش    خوابه؟یم   جانی واقعًا شبا ا  یعن ی  -
 در.  نیا

 لب زدم:  هیکنا   با

 . یبزن دیتر دراحت ی تونیتو که بد نشده م  یبرا -

 چسباند و لب زد:  شه یسرش به ش   ی را از باال دستش

 ی تخت چوب  نیا  یفکر کن شبا رو  کنه؟یم  یطور زندگ امکانات چه  ن یبا ا  -
قدر آه و ناله تخت فلک  تا صبح چه  دونه یخدا م   ؛یرنگ و رو رفته بخواب

 . شنوهیزده رو م

 مثاًل!  سوزهیدلت به حال تخت م -

 و به لب زد:  دیدستم را کش  یهست

آ   ایب  - چه  شمعد   نهینگاه کن  قدو  سماور    یخوشگل   یمیون  از  اونم  داره؛ 
 کنه؟ی! پس کجا غذا درست مکشیکوچ 

 و لب زدم:  دم یکش   رونیب ی را از دست هست  دستم 

 برم ازش بپرسم؟   یخوایبابا! م  یا -

 از هم باز شد.  بای ز  یامثل غنچه  یشاداب هست صورت 

 شد.  ر ید میبر  ایب -



 شد.  دهیجا دل کند و به دنبالم کش از آن باألخره 

 خب! یلیخ -

  ر یز  یاز آرامش و سرخوش  یحس  م،ی دور بازوها  یهست  یهافشار دست  با
 . دیپوستم لغز

 خدا را شکر گفتم.   یخاطر حضور هستکردم و در دل به  یبه آسمان ابر رو 

 زد.  یل یسرد به صورتمان س یهجوم هوا   رو ادهیقدم گذاشتن در پ  با

  ی رو ادهیمثل سم بود و من را به سرفه انداخت؛ اما لذت پ  میرد، برا س  ی هوا
ام کرد و بدون توجه به سرما راه خانه وسوسه  ی زییپا  یباران و هوا   ر ی در ز

 گرفتم.   شی را در پ

 . دیزده دستم را کششتاب یهست

 . م ی شیم  سی و خ  رهی گیاآلن بارون م ست؛ین  یخبر یرو ادهینه، امروز از پ -

را با آرامش نوازش کردم و    یهست   یها دست  کردم، یکه سرفه م  چنان هم 
 لب زد: 

 . میبر  ادهیدختر؛ دوست دارم پ  باره یبارون نم -

 غر زد:  اش یصدف  یهادندان ی از ال یهست

 . یهست  یرو ادهیشما که عاشق پ ؛یدیخر  نیچرا ماش  دونمیمن نم -

 خنده لب زدم:  با



 بزرگ!باز غرغرهات شروع شدها خانم  -

 لبش را جمع کرد.  اوردیها را در بخانم بزرگ یادا کردیم   یکه سع   یهست

 به فکر قلبت باش.   کم هیمادر؛   ییچایهوا سرده م  -

 دوختم.  یام را ملتمسانه به هست خسته یهازدم و چشم  یاقهقهه

 قدم بزنم.  خوادیدارم؛ دلم م  یب یامروز حس عج  -

 اما بارون... .  -

 .دمی کوب   نیرا به زم میلجباز پا یکودک  مثل

 فقط امروز! -

از    ی فرو برد و آه   رنگشیاسیکتان    یپالتو  ب یرا در ج  شی هادست  یهست
 . دیکش   یسر ناچار

 . م ی باشه بر -

 ؟یرینم  ن یتو با ماش -

 گفت:  تیبا جد یهست

 تنهات بذارم.   تونمیاز من نخواه؛ نم گهیرو د  نیا -

  ب یرا در ج  گرمیحلقه کردم و دست د  یهست   یدستم را دور بازوها  کی
 فرو بردم.  م ی پالتو

 لب زدم:  کنانخنده



 . م یبزن بر  -

همه و همه    هانی ها، ماشمغازه  رو،ادهیپ  یهافرششهر و سنگ  یهاابانیخ
 بودند.  م ی صدایب یهامونس

 . رفتم یبه خانه م  اده یرا پ   ر ی مس  ن یروز غروب ا  هر 

به روزها  و  را  راه  فکر م   یرفته  یتمام طول  از    کردمیعمرم  پر  و وجودم 
 . شدیو حسرت م  ی دلتنگ

 کرد و گفت:   یز یر  یخنده یهست

م   - ا  یدون یحتمًا  تو  مغازه  تا  چند  پ  نیکه  هست،  تا    رو ادهی راسته  چند 
 داره و... .  کییموزا

 زدم.   یهست   یبه بازو   یآرام  یضربهآوردم و    رونیب   م ی پالتو  بیرا از ج   دستم 

رو   یی که چشمام جا   زنم یقدر با خودم حرف م اون  پاره؛ شیآت   ی گیم   ی چ  -
 . نهی بینم

 کرد و لب زد:   ز یرا ر   اشیبادام ی هاچشم  یهست

 افکارت رو بخونم.  تونستمیکاش م   -

 را تنگ کردم. می هاچشم 

 گذره؟یم  یکلک! تو فکر خودت چ  یا -

 با دست به سرش اشاره کرد.  یهست



 درس و مشقه.  ر ی من فعاًل درگ  یکله  نیا -

 . م ی تر گرفتهم را محکم   یهاو دست مید یخند ز یدو ر  هر 

منم   باران ز  دی بارینم  زدن  قدم  از  لذت هوا  ر ی و من سرخوش  با    ی باران، 
 . دمیکشیم  م ی ها هیرا به ر ی باران

  ابانینگاه پرسشگرم را به خ  یگاهگاه  م،ی زدیرو قدم م   ادهیکه در پ   طور همان
 . دوختم یوآمد خودروها مو رفت

که به سرعت از    دمیآشنا د  یاخودرو چهره  ک یگذرا داخل    یالحظه  یبرا
 کنارمان رد شد. 

که بعد از    یمحجوب و نگاه گرم   یها کرد. چشم   امزدهرتیح  ش،ی هاچشم 
 . زنده و قابل لمس!دمید یها مسال

 . کنم یبودم که اشتباه نم  مطمئن 

وجودم را به دنبال خود    یها همهسال  ن یبود آن نگاه را که تمام ا  محال 
 بود، نشناسم.  دهیکش

 . دیلرز م ی هامنقبض شد و لب فکم 

رفت و نفسم    ی اهیس   م ی هاچشم   د؛یلرز   میها بدنم به رعشه افتاد؛ پلک  تمام 
تمام وجودم    ی ب یعج  ی بود؛ احساس سرماشده    دتر ید به شماره افتاد. باران ش

 بود.را در بر گرفت. سرم به دوران افتاده 



 ی سخت بود؛ انگار که کس  میبکشم؛ اما تنفس برا   قیکردم که نفس عم   یسع
دست گلو  هست  م ی با  باشد.  زده  چنگ  پر  یرا  حال  متوجه  شد.    شانم ی که 

 ام حلقه کرد.لرزانش را دور شانه یهادست

  از یبه آن ن  دنینفس کش  یکوچک؛ اما برا  یلیکوچک بود؛ خ  م یبرا   آغوشش
 داشتم. 

 : دمیکش  غیبلند ج   یصدا با

 . ریهات رو از من نگنه... نه... نرو؛ چشم  -

بغض از سر ترسش را فرو    کردیبا دلهره من را نوازش م  کهیدرحال   یهست
 داد.

 . کنم یشده؟ آروم باش؛ خواهش م یرها، رها چ -

خ شده    تر دیشد  باران  دو  هر  و  سخت   م؛ی بود  شده  س یبود  نفس    یبه 
ها بودند را از دور دستکه دورمان جمع شده  یمردم   یو همهمه  دمیکشیم
 . دمیشن یم

هر لحظه    شان ی هاپچبودند با پچ که دورم جمع شده  یازدهرتیح  یهاهیسا
 . شدیاز من دورتر و دورتر م 

 از هم باز شد. یبه سخت  نم یسنگ   یهاپلک

 .دمیکش   یق یعم نفس

 . دمیو صورتم را در هم کش   دیچ یدماغم پ  ر یز  یبد یبو



جسمم آوار    یکوه، رو   کی  ینی از درد به سنگ  یحجم  کرد؛یم   ین یسنگ   سرم
 بود.  و رمقم را گرفته  شده

نوازشگر    یهادست  گشت؛یم  یهست  یهادست  یدر پ   جانم یب   یهادست
 نشست.  م ی هادست  یرو   یهست

 دوباره گرفتم.  ی کرد و فشرد و من جان  نوازش

 در مهار کردنش داشت، لب زد:  ی که سع  یبا بغض  یهست

 رها جون؟  یبهتر -

 ی رو   جانیب   یرا لمس کنم و به زحمت لبخند  یکردم که دست هست   یسع
 خشکم نشاندم. یهالب

 . زدلمیعز  خوبم  -

 بغضش را فروخورد.  یهست

 خداروشکر.  -

 شدند.  ر یسراز  ار یاخت  یب  میها و اشک  دیبغضم ترک یناتوان  از 

د  یهست از  رو   م،ی هااشک  دنی متأثر  را  نم   یدستش  و   دیدارم کش صورت 
 ها را پاک کرد.اشک

 شد که حالت بد شد؟  یرها چ -



  ی پرده  د؛یچ یپ   قاتیکوچک اتاق تزر   یدر فضا  یازدهشتاب  یهاقدم  یصدا
با نفس  دیسف که به شماره افتاده بود؛    ییها لک گرفته کنار رفت و آتوسا 

 ظاهر شد. میروروبه

  رون یشال ب  ر ی که از ز  ییگذاشت و موها   امیشانی پ  یتپلش را رو   یهادست
 بود را نوازش کرد.زده 

 دختر! یجونم کردنصف  -

 لب زدم:  آمد،یکه انگار از ته چاه م   ییصدا  با

 ؟ یکن یم   کار یچ جا نیتو ا -

 اش انداخت و لب زد: هاشور کرده  یبه ابروها ی اگره

 تو سرتق خانم! یهایامان از دست لجباز -

 بغض را فرو داد و لب زد:  یهست

 زنگ زدم به آتوسا جون.  جا، نیا  مت یکه آورد  نیهم دم؛یترس   یلیخ -

 تخت نشست. یلبه ی داد و رو  ی تپلش را تکان  کلی ه  آتوسا

 سرم بود، دوخت.  یکه باال  یرا به ِسُرم  نگاهش

 . انیجان برو بگو ب ینمونده تموم شه؛ هست  یزیچ -

آتوسا خ  یهست آمدن  با  لبخندشده    آسوده  الشیکه  اتاق    یبود،  از  و  زد 
 رفت.  رونیب



 پچ زد.   یآورد و به آرام تر کیآتوسا سرش را نزد ،ی دور شدن هست  با

 شده؟ یت بد شده. چ حال  هویگفت   یهست -

 را تکان دادم.  سرم

 اما... .  دمش؛ید -

 ؟یک  -

لب   یفشردم و بعد از مکث کوتاه  م ی هادندان  رحم یرا در حصار ب  نم یریز  لب
 زدم.

 بود.  ر یام  ه یشب  یلیخ -

 گشاد شد.   بارهکیرنگ آتوسا به   ی اقهوه یهاچشم 

 کجا بود؟   -

 گذاشتم.   امیشانیپ  یدستم را رو  حوصلهیب

 به جونم انداخت.  شی . چشماش آتدمشید نیماش  ک ی یلحظه تو هی -

 را جمع کرد.   شی هابه فکر فرو رفت و لب آتوسا

 وارد شدند.  یبه همراه پرستار ی زمان، هست  نیهم در 

 دستم فشرد.  یرا رو  یو پد الکل  دیکش  رونیپرستار انژوکت را ب 

 لب زد: ی مهربان با



 .دیاستراحت کن  شتر یب د؛ یخداروشکر بهتر -

 از پرستار تشکر کرد و دستم را گرفت که بلند شوم.  آتوسا

 ره؟ ینم  جیسرت گ  -

 نگاهش کردم و لب زدم:   یقدران با

 نه خوبم.  -

 نشست. اشیگوشت   یها لب ی رو   یلبخند

 خونه.  م ی و بر  م یری داروهاتو بگ میبر -

 

 *** 

 بودم. ها زل زده  و به رقص برگ  نشسته  ام یاگهواره  یصندل  یپنجره، رو   کنار 

باد م   شیها برگ  یکم همهدرخت داخل کوچه کم   تک به  با    سپردیرا  و 
 .رفت یفرو م  یبه خواب زمستان  یان یعر

 فصل از سال رو خواب هستن."  ه یبه حال درختا که حداقل  "خوش

  ر مانده جانم منتظکم    یهابود در دست  ی زییپا  یهارنگ که پر از رنگ  پالت
 بود. 

  یو لبخند  دمیدرخت منتظر کش  یبر رو   یخشک   ی هارا برداشتم و برگ  موقلم 
 نثارش کردم. 



.  ماندمیها در خانه م گرفته بودم و صبح  یاز آموزشگاه مرخص  یروز  چند
بعدازظهرها    کردم؛یگرم م   لم یف  دنیو د  یسرم را با خواندن کتاب و نقاش 

 . رفتم یم  ام یهم به گالر

شدن هوا به    کیبمانم و قبل از تار  یدر گالر   ادیکه ز  دادیاجازه نم  یهست
 . م یآمد یخانه م 

و با    کردندیو زودتر کارشان را تمام م  کردندیحالم را م   تیهم رعا   هابچه
 . م ی شدیخارج م یهم از گالر

بود؛ اواخر آذر ماه    سرد را قدغن کرده  ی در هوا  یرو ادهیبا سماجت پ   یهست
 بود.دتر شده بود و هوا سر 

اما مگر چند سال داشتم؟ به قول آتوسا    کردمیو کسالت م  یریپ  احساس
 از لحظاتم لذت ببرم.  کهنیبودم، بدون ا  ی در اوج جوان

  شگاهی نما  کیبود که قرار بود که اواخر آذر ماه    نیام ا برنامه  شی چند ماه پ  از 
سرم را    یکاف  یبه اندازه  شگاهی نما  یکارها   م؛یکن   ر ی ها دااز کار خودم و بچه

 آزاردهنده نداشتم.  یهاالیفکر و خ ی برا یفرصت  گر ی و د  کردیگرم م

 بود.  دهیامانم را بر  داشتم؛ ترس و دلشوره یب یبود که حس غر  یروز چند

که    یهمان آن اتفاق  دیدر شرف وقوع است؛ شا  یاتفاق  دادیم   یگواه  دلم 
باشد.    ی محال  یکه فقط آرزو   دمیترسیها چشم به راهش بودم اما مسال

 را نداشتم.   م ی هاالیبه دنبال سراب فکر و خ  دنیدو یپا



 بود.   از درد تا شده م ی زانوها د؛یلرزیبودم. تنم م   خسته

 .زدیبند وجودم را چنگ مبود و بند دوباره درونم رخنه کرده غم،

 . شگاهینما  ی اهویو ه  ی گالر  یحت  کرد؛یشادم نم  ز یچ  چیه

 بودم.  تفاوتیب  ز ی چآرام و قرار نداشتم و نسبت به همه  یگالر  در 

و همه کار    دادندیرا انجام م   شگاهینما  یتمام کارها  م یو شاگردها   یهست
 . نندیکه من را شاد بب   کردندیم

  امیدلدار  شهی و مثل هم نشستیکهنه دلم م  یهادرد  یها پا ساعت  آتوسا 
 . دادیم

 . کردیم  ر یس یگری د  یایمن در دن  اما

 

 *** 

بود و من در    مطلق فرو رفته  ی کیبودم، اتاق در تار را به سقف دوخته    نگاهم 
غوطه غلط خودم  بودم.  د   یور  روبه  و  دست  وار یزدم  رو   می هاکردم،    یرا 

 جا که توان داشتم فشردم. گذاشتم و تا آن  امیشانیپ

پلک  ن یچندم  یبرا به  میها بار  سع  را  و  فشردم  اما    یهم  بخوابم؛  کردم 
 بود.  ده یفایب

 بودند. ام کرده و کالفه دندی کشیگذشته در سرم سوت م   خاطرات



ن   ساعت انگار کس  مهیاز  بود؛  م  ی شب گذشته  دلم رخت  دلم  شستیدر   .
 .دیصورتم لغز   یرو   صدایچشمم راه افتاد و ب  یاز گوشه ی آشوب بود؛ دلتنگ

گردنم از اشک تر شد. لبم را به دندان گرفتم و دلم از درد  به    ده یچسب   یموها
 . دیکش  ر یت

  ی سرخوش  خواست؛یبود. دلم قهقهه م گذشته تنگ شده    یروزها  یبرا  دلم 
  ی دزدک   یهاطنتی دلم ش  خواست؛یم  یهفتگ   یهایدلم دورهم   خواست؛یم
مخواستیم نگاه  توانستم ی. کاش  بخندم.  دوباره    ،ی مخمل  یهابرگردم؛ 

 احساسم را قلقلک بدهد.

 رفتن نداشتم.  یپا  توانستم؛ینم اما

 بود.   پشت سرم آوار شده ز یچنبود؛ همه  دنیرس  یبرا یپل

پر    شه یهم   یکه برا  یبخش لذت  یروزها  دم؛ یدیشب خواب گذشته را م  هر 
پر از تمنا بود و محجوب که در لحظات آخر    یهابودند و آن چشم   دهیکش

 و من عاجزانه به او پشت کردم.   خواستیمن را م 

م   شه ی هم  هاگذشته سراغم  هآمدیبه  چرا  بر    وقت چی.  سرم  از  دست 
 ها نبودم.من ول کن آن  دیشا داشت؟ینم

 . توانستم یاما نم داد؛یکه آزارم م  یالیرها باشم؛ آزاد از هر خ   خواستم یم

رو   خاطراتم بختک  تقالافتاده    امیزندگ  ی مثل  فراموش کردن    م ی بود.  در 
 بود. دهیفا یب د یکشیکه وجودم را به آتش م  یخاطرات تلخ



 . کردمیحسشان م  شه یهم  آمدند؛یم   ام هیبه سا   ه یبخواهم سا  که نی ا  بدون 

  ی واقع  یل ی. خدمیرا د  ر یحالم بد شد مطمئن بودم که ام   ابانی روز که در خ  آن
 بودم خود خودش را! دهینبود! او را د ال یفکر و خ  گر ی س، دو قابل لم

 لحظه! دلتنگش بودم.  کی یبرا یحت  دمشیدیم گر ید کبار ی کاش   یا

حال   دمشیدیم   اگر  م  م؟ شدیم  یچه  تاب  دهانم    آورد؟یدلم  در  زبان 
 اورم؟یکه نامش را به زبان ب  دیچرخ یم

 داشت؟ ادیمن را به   اصالً 

و نوک   دیباشم، دلم لرز   پاک شده  زانمیاز خاطر عز   شه یهم یبرا  نکه یفکر ا   با
 . رمیرا بگ ادمی فر یکه جلو  دمیبست. لبم را گز خی  م ی هاانگشت

 هق زدم.  صدا یب

 !د یکش  رونیکه در حال غرق کردنم بودند ب  یمن را از افکار  یهست  یصدا

 ؟ یکنیم  هیگر   یرها؟ دار -

 کردم.  یو احساس خفگ   دیحرف بزنم، بغضم ترک  نتوانستم 

 ها رو روشن کنم؟ چراغ یدیاجازه م  -

 . دیخشکم به زحمت لرز  یهالب

 !شمیآره، دارم خفه م  -



هراسان سرم را در آغوش    یرا زد، هست  م ی هاچشم   یالحظه  یچراغ برا  نور 
 . کردیم  شه یکه هم  یکار  د،یکش

 کن، راحت باش.  هیبا صدا گر ؟یدیچرا خودت رو عذاب م -

 لب زدم: یچارگ ی ب با

 . ختم یتو خودم ر  شهی ! من هم ستم ی بلد ن  ،ی هست  تونم ینم -

  یرا کنار زد! هوا رو به روشن   ر یگلدار حر   یهاو پرده  خت ی آب ر  میبرا   ی هست
 !دیباریو باران م   رفتیم

 لبه تخت نشست و دستم را گرفت. یهست

کنه. چرا دل    یم هی بغض آسمون شکسته و گر  ؟یشنویشرشر بارون رو م  -
 ؟ یکنینم  اشیچرا از بغض خال  ؟یکنیرو رها نم  اتیآسمان

 دلم ندارم.  یتو یزیچ کنمیاون وقت احساس م  تونم، ینم -

رو از خودت    یچرا شاد  ،ی خوایم   گرانید  یرو برا  یشاد  شهیتو که هم   -
 ؟ یکنیم  غیدر

 افسوس سرم را تکان دادم.  با

 !دمیو عذاب م تو ر  نقدر یچرا ا یهست  ، یهست   یوا -

 ده؟ یکه انقدر عذابت م  یدرد و غم رون یب  ز یباهام حرف بزن! بر -

 و سرم را تکان دادم.   دمیرا گز   لبم 



 تو تحمل درد و غم من رو نداره! کیبگم؟ دل کوچ یچ -

تا سبک بش  ی خودت دوست دار  یهرچ   - من هر شب    ، یبگو؟ فقط بگو 
نخواستم خلوتت رو بهم بزنم،    وقتچیهستم. ه  صدات یب  ی هاهیشاهد گر

 !ی ریازدست م ینتونستم. دار گه یاما امشب د

 .دمی پر از حسرت و درد از ته دل کش  یآه

 !شهینم تونم، یفراموش کنم؛ اما نم  کنم یم  یهاست که سعسال -

  یالحظه  یبزرگ اتاق را لرزاند و اتاق برا  یهاو رعد و برق پنجره  د یغر  آسمان
و من را به    نواختیم  یزیانگحزن  یق یر باران موسکاماًل روشن شد! شرش

 دور برد.  یهاسال

  دار یاتاقم، از خواب ب  یپچ پدر و مادر پشت پنجرهآب و پچ  شر شر   یصدا  با
 گذاشتم.   م یزانوها  ر ی را مچاله کردم و ز ی . روتختدمیشدم. به پهلو غلت

 . شدیاز هم باز نم م ی هاگنگ بود و چشم   سرم

د  شبید کرده    ر یتا  تماشا  فوتبال  دره  م؛ی بودوقت  و    یادهن  کردم 
 . دیلغز امیشان یپ   یرو   م ی هاانگشت

به    یابخوابم اما با خوردن تقه  گر ید  یهم فشردم که کم   یرا رو   میها پلک
 . دیپر کش م ی ها پنجره خواب از چشم 

شوم را از   دار یب کردیکه اشاره م   رنگیگلبه   ر یمادر از پشت پرده حر  یهیسا
 . دمید بازممهی ن یهالکپ یال



 از تخت جدا شدم. یحوصلگیتکان دادم و با ب ی دست شیبرا

 !د یاز تعجب باال پر م ی انداختم. ابروها   میروروبه  وار ی د  یبه ساعت رو   ینگاه 

 بود.نکرده  دارم یب  نیبود که مادر زودتر از ا یشکرش باق یجا

 . م ی رفتیطال م ننه  یجمعه بود و بعد از خوردن صبحانه به خانه امروز 

کنج لبم نشست و به    یلبخند  دارشان یطال، از شوق د  ننه  یخانه  یادآوری   با
 بلند شدم.   م ی از جا بارهکی

رنگارنگ    ی هااتاق کوچکم که قابش را با سنگ  ی گوشه  یقد   ی نهیبه آ   ینگاه 
 بودم، انداختم.  کرده  نییتز

انگشت  دمیکش  م ی ها به پف چشم   یدست ام  وز کرده  یهامو  یرا ال  م ی هاو 
 شان افتادم. توالتم برداشتم و به جان ز ی م یبردم. برس را از رو

 زدم.  نه یبه خودم در آ  یرا پشت سرم جمع کردم و چشمک   م ی موها

  یادار نسکافهواالن  یهاکه غرق در سکوت بود رفتم؛ مادر پرده  ییرا یپذ  به
که ته هال قرار داشت و به کوچه باز   یابود و نور از پنجرهرنگ را کنار زده  

 . دیتابیم  رنگیاقهوه یها مبل  یرو   شدیم

بود و به درب اتاق خودش و  که مادر درست کرده    یدی جد  ز ی به آو   نگاهم
 شد.  ره یاق من و پارسا و کنار آشپزخانه قرار داشت؛ خات  یرو پدر، که روبه

 .آوردیکه خنده را به لب م  یبانمک ینمد یو داماد عروس 



 اتاق پارسا باز شد. درب

  یرو چارچوب درب اتاقش که روبه  انیآلود پارسا در م خواب  یافهیق  دنید  با
 ام گرفت.اتاقم بود، خنده

موها  به رفتم؛  بهم   اش دهیژول   یطرفش  دست  ختمیر   را  گونه  یو   ی به 
 .دمی کش   اشیاستخوان

 . شهی دلم کباب م نمتیب یم افه یق نیبا ا  ی وقت -

 دستم را عقب زد. یحوصلگ یبا ب  پارسا 

 !مزهیب -

 خوردش! شهیمن عسلم نم  هیاوه با   -

جا مشغول خوردن  که پدر و مادر آن  اطیبه دماغم دادم و به طرف ح ی نیچ
 صبحانه بودند، رفتم. 

گل رنگارنگ بود، نگاهم را    یهاکه دو طرفش پر از گلدان  ییها پله  یرو   از 
 کوچک خانه دوختم.   اطیبه ح

بو  می هادست از  باز کردم و سرمست  از هم  باغچه، نفس    اسیبوته    ی را 
 . دمیکش   یق یعم

  یآب   یرو   دیامواج رقصان نور خورش بود؛ با تابش    سیخ  اط یح  یهاکییموزا
  یرو   یشده بود. چشمم را تنگ کردم و لبخندجمع  ها کییموزا   ی که البال

 نشست.  م ی هالب



  ی زیسحرانگ   یقیدرخت خرمالو موس  یرو   یهاگنجشک  کیجکیج  یصدا
 . نواختیم

 لب زدم: هیکه پارسا بشنود با کنا   یطور

از هفت روز هفته فقط    - ب  هیحاال خوبه  از خواب    دار یروز جمعه رو زود 
 . یش یم

 کنان لب زد:خنده   آمد،یکه پشت سرم م   یدر حال  پارسا 

 حسود! -

 نشسته بودند.  اطی ح  یکوچک گوشه  ز یو مادر دور م   پدر 

 بود.  را پر کرده اطیسنگک داغ و املت ح  نان یبو

د  ز یم  یرو   ی ستالیبه گلدان گل کر  نگاهم مادر  درست   شبی که  مشغول 
 زدم:  ادیفر  جانیماند و با ه   رهی کردنش بود، خ

 مامان چه خوشگل شده!  یوا -

ه  اهیس  یهالهیت از  لبخند  جانی مادر  و  زد  را    اشیاقلوه  یهالب  یبرق 
 پوشاند. 

از شوق    اش یاقهوه  ی هازد و چشم   یآلود سالم کرد. پدرم لبخندخواب  پارسا 
 . دیدرخش



فرستاد و با قاشق به پشت دست پارسا که در حال ناخنک    م یبرا   یابوسه  مادر 
 زدن بود، زد.

 هاتو بشور پسر!اول دست -

رفتم و دستم را داخل آب فرو بردم؛ آب    اط یطرف حوض کوچک وسط ح   به
 خنک حالم را جا آورد.

تو  لنگیش فشار کمش،    یآب،  با  آب  و  بود  از گل  پر  بار باغچه  از    ی کیراه 
درخت    یهاو کلوخ  هازهیرسنگ  یالالبه تک  طرف  به  و  باز کرده  باغچه 

 بود. خرمالو راه گرفته

آب به طرفش    یمشت  دمیپارسا را پست سرم که شن  یهاییلخ دمپالخ  یصدا
 . دمیپاش

 و من پا به فرار گذاشتم.  د یکش   ادیشده بود فر ر یکه غافلگ  پارسا

 !وونهی د یدختره -

 درآوردم.  یپارسا شکلک   یصبحانه رفتم و برا ز یف م طر  به

را پشت گوشش زد    بودختهی ر  اشیشانی پ  یکه رو   یرنگیعسل   یموها  مادر 
 . دیو خند 

 هنوز خوابه؟  ی نیب یمادر؟ نم یدار کارش یچ -

 و با خنده گفت:  دیرا سرکش اش یچا پدر 



 شد. دار یب  یزیخدا رو هزار مرتبه شکر که بدون خون و خونر -

 گرم را در دست گرفتم.   ر ی ش وانی سر دادم و ل یاقهقهه

 شده وگرنه... .   دار یداره ب  ر ی و ام  ییکه با دا   یاز ذوق مسابقه فوتبال -

 لب زد:  نشستیم  کهیو درحال  دیرا عقب کش   اشیصندل پارسا 

 کنم.   شونبارونگل  خوامیامروز م -

 اش نشاند. شدهتازه رنگ کیبار  یابروها یرو  یساختگ  ی اخم مادرم

 . یاز داداشم ببر ی! حق ندار خودیب -

 گفت.   یادهیو َچشم کش د یخند پارسا 

 بلند شد. شی گذاشت و از جا  ز ی م  یرا رو  اشیاستکان چا پدر 

 برسونمتون.   دیزودتر حاضر ش -

 کند.   یاریکرد که باغچه را آب  شتر یبه سراغ باغچه رفت و فشار آب را ب پدر 

پدر   یصدا  کهنیکه قبل از ا   م ی مان را خوردو پارسا هم با عجله صبحانه من
 . م ی حاضر شد دیا یدر ب

  اده یپ  نیپارسا بالفاصله از ماش  م،یدیطال که رس   ننه  یمی قد  یسر کوچه  به
طرف صندوق عقب رفت که توپش را    تکان داد و به   یپدر دست  یشد و برا

 . اوردیب  رونیب

 . م ی شد ادهیاز پدر پ  یو مادر هم بعد از خداحافظ  من



 سرش را خم کرد و رو به پدر لب زد: مادر 

مغازه   تازه  یهاکشمش  یطال هم از نخودچننه    یخونه  یبرا   ا؛ینهار زودتر ب   -
 . اریب

 چشمش گذاشت.  یپهنش را رو   یهادست پدر 

 طال سالم برسون. به چشم خانم، به ننه  یا -

 اش کردم. حواله یپدر فرستادم و چشمک یهوا برا  یرو  یابوسه

 از کنارمان گذشت.  ی به آرام د یچی که در کوچه پ  یبوق یپدر با صدا  ن یماش

  یبود، با توپش بازوسط کوچه خلوت که سر صبح آب و جارو شده    پارسا 
 . کردیم

 آورد و در قفل چرخاند.  رونیب  فشیرا از ک اشیخانه پدر دیکل   مادرم

 لبخند زد.  مانی طال به رو  بزرگ و پر درخت ننه اط یح

 بود. ده یچ یهمه جا پ   اسی  یهاگل  یبو

 . دندیپر یم  گر ید  یبه شاخه یا کنان از شاخه کیج کیج  هاگنجشک

  مانیبود و از دور برا دنیدر حال دو رنگ یآب  یمحسن با لباس ورزش ییدا
 تکان داد. یدست

 صبحانه به راه بود! بساط 

 نشسته بودند.  قیآالچ  ر ی تخت بزرگ ز  یرو  یهمگ 



  جانیبود را با ه   دهیاش چ طال از باغچه کوچک  که ننه  یحانی نان داغ و ر  یبو
 !دم یکش  م ی هاهیبه ر

قد  ننه سماور  صدا   یمیطال کنار  آالچقلقل  یکه  در  بود،    دهیچ یپ   قیاش 
اش بود  کردهتپل و ورم ی پاها ی آلود رو خواب ی کوچولو  تای و سر آن  نشسته

 . ختی ریم   یهمه چا ی و برا

دو طرف مادرشان نشسته و مشغول خوردن    یپرخاله  یها بچه  م ی و مر  ر یام
 بود. ار یمهتاب در حال خرد کردن گوجه و خ   ییصبحانه بودند و زندا

 و کنارش نشست. دیننه طال را بوس  مادر،

  دمیطال را عاشقانه بوسو شکن ننه    نیبلند سالم کردم و صورت پرچ   یصدا  با
محجوب خاله    شهی پسر هم   ر یرا و به ام   ییو زندا  ی و خاله پر  میو بعد مر 

 دست دادم.

 شد.  یدر وجودم جار ن یمخمل  ی حس ش،ی ها دست یگرما  با

 ُگر گرفت.   م ی هاونهنگاه پر از حرفش جان دادم و گ  ر یز

هم فشردم    یرا رو   م یها بود، پلک  نشسته  شیها که در چشم   یجواب برق  در 
 نشاندم.  م ی هالب ی رو   یو لبخند

بزرگ  ر یام بوسه  یگرفت، در حال   یلقمه  از    نشاندیگونه مادر م  یرو   یاکه 
محسن و پارسا ملحق شد. من خودم را وسط    یی رفت و به دا  رونی ب  قیآالچ



که    ییآلبالو   یدر دست گرفتم و به مربا  یجا دادم و قاشق   یو خاله پر م ی مر
 ور شدم.طال درست کرده بود؛ حملهننه 

 پر لب زد: یاز لپم گرفت و با دهان  ی شگونین  م ی مر

 !؟یمگه صبحونه نخورد  ،ی بترک یا -

 لب زدم: بردم،یبه دهـان مرا   ییآلبالو  یقاشق مربا کهیحالدر 

 !یتنهاتنها همه رو بلمپون  یخوایم -

و به    د یچی پ  قیدر آالچ  غشیفرو بردم، ج  شی بازو   یرا که رو   م ی هاناخن  و 
 . م ی دیدنبال آن هر دو، ِکروِکر خند

 مان رفت. زد و قربان صدقه  یطال برق  گلگون ننه  صورت

 !نمتون یبب  یتو رخت عروس  یاله -

 : میصدا لب زددو هم  هر 

 شاءاهلل!ان -

 . م ی دیباز هم خند  و 

 زد.  یخنده، چشمک  انیمهتاب در م یی دازن

 برم من!  اتونیقربون حجب و ح  -

 شدند.  یگریو هر کدام سرگرم صحبت با د  دیچ یپ  قیهمه در آالچ  قهقهه



صبحانه، مادرها به آشپزخانه رفتند و مشغول    یاز جمع کردن سفره  بعد
 دند. پخت و پز ش

 . م ی شد قیآالچ یمشغول آب و جارو  تایو آن   م ی و مر  من

داده  ها قرار  طال دو طرف پله  که ننه  یشمعدان  یهااز آن به سراغ گل  بعد
 . م ی بود، رفت

 . م ی آب کرد ر یرنگارنگ را س  یهاو گلدان  بزرگ سبزرنگ را از آب پر  پاش آب

  ی طال را که بو  نهآب را باز کرد که باغچه کوچک ن   نگیکنان شل   خنده  تایآن
 . م ی کن  یاریآب کرد؛یاش، آدم را م**س.ت مو ترپ و تره  حانیر

ز تای آن  رنگیآب   یهالهیت   به م  ر ی که  آفتاب  و    ی چشمک   د،ی درخشینور  زدم 
کنار باغچه   یهاکییموزا  یکه رو   م ی سر مر یرا از دستش گرفتم؛ رو   لنگیش

 گرفتم.   د،یچیم  حانیزانو زده بود و ر 

من و    یبا قهقهه  اش یدرپیپ   ی هاغی ج   خت، ی سرش ر  یکه آب رو   نی هم
برا   ی کی  تایآن و  آن خ   شتر ی ب  که نیا  یشد  و    سیاز  آمد  به طرفمان  نشود 
سر و صورتم گرفت و  من    ی . آب را رو دیکش   م ی هاانگشت  ان یرا از م   لنگیش

 آب شدم. سی هم خ

 زدم:  ادیفر

 .کنمیتو م مگه دستم بهت نرسه! کله -

 از ته دلش، لب زد:  یهاخنده  انی آورد و در م رونیزبانش را ب  م ی مر



 !ایب  یتون یاگه م -

سر و    کی  اشدهیام گرفت، او با قد بلند و کش خنده  م یفکر کندن سر مر   از 
  که   گذاشتم یم  م یپا   ر ینردبان ز   دیطال با  گردن از من جلوتر بود و به قول ننه

 !دمیرسیبه او م 

باز  پسرها از  قبل  حال گرم کردن  در  شن  یکه  با  بودند،    خنده  دنیفوتبال 
 شکلک در آوردند.   مانیبرا مانیها

و به داخل ساختمان بزرگ و    دیلب ورچ  شی هاشدن لباس  سیبا خ   تایآن
 را عوض کند.  شی هارفت که لباس یمیقد

 . م ی نشست یباز  یها به تماشاپله  یرو   سی خ یهابا لباس م ی و مر  من

 مان. شهر کوچک میت  کنانی باز نی از بهتر یکی عاشق فوتبال بود و  پارسا 

برتر حضور    گیاستان که در ل   میوارد ت   یکه او به زود  میبود  دوار یام  همه 
 برسد. اشیقلب  یداشت شود و به آرزو 

ذاشت  گ  اطیبزرگ روغن را به عنوان دروازه گوشه ح  یهایمحسن قوط  ییدا
 . دیکش  یکوچک  نی و با گچ، زم

محسن که داور بود،   یی با سوت دا  هاهیتوجه به خواب جمعه همسا   بدون 
 و پارسا شروع شد.   ر یام  ن یب یباز

  نی با ا  کرد؛یکمک م  ز ی ن  ر یبه ام   یعالوه بر داور  ان یم   نی محسن در ا   ییدا
 پارسا بود.   دانیوجود برنده م 



شوخ  یباز  شتر یب م و کل  یبه  مر  گذشتیکل  و  من  رفتارها  م ی و    یاز 
 . م یرفت یم  سهی که داشتند، از خنده ر  یاگانهبچه

و گردنم را نرمش    مید یکش  یاازهیها بود، خمآن  ی که نگاهم به باز  طور همان
 دادم.

 !میتا ساعت دو فوتبال نگاه کرد   شبید -

 زد و گفت: یچشمک  م ی مر

 بابات بخوابه؟!  دینذاشت باز 

صداشو کم کن پسر.    زنه یاز تو اتاقش داد م   شه، ی شروع م  یکه باز  نیهم   -
 . کنهیپارسا هم کاًل صداشو قطع م

 . ده یکه حال نم  ینجوری ا جانش؛ی ! فوتباله و هه یچه کار -

 باال انداختم و لب زدم.  یاشانه

 . کنهیم  مونزونیبشه از سقف آو ی! بابا عصب مته یغن نمی هم -

 .د یبا صدا خند م ی مر

آن  ر ی ام  یرو   نگاهم  بازوهانشست،  حصار  در  را  پارسا  اش  مردانه  یچنان 
 باشد.کرده   ر ی غافلگ یرا زمان دزد  یبود، انگار که دزد گرفته

 محسن از فرصت استفاده کرد و توپ را وارد دروازه پارسا کرد.   ییدا



و به   میشد   ر یها سرازاز پله  میبودرفته    سه یاز خنده ر   کهیدرحال   میو مر  من
 . م ی دیطرفشان دو 

کردم و به   م ی هاچشم   بان هی را سا  گرمی دستم را به کمرم زدم و دست د  کی
 محسن زل زدم.  ییدا  یکردهصورت عرق

 . ستی تون قبول نگل  نیا  ونیآقا -

 آورد.  رون یمحسن با خنده زبانش را ب   ییدا

 گذاشت و سرش را خم کرد.  اشنهی س یرو  ی دست ر یام

 !د؟یهست  فایف یندهی سرکار خانم نما  -

زل    د،یخند یم  م ی که به رو   شی هانشاندم و به چشم   م ی ابروها   نیب  یاگره
 زدم و محو نگاهش شدم. 

زانوها   ن یزم  یرو   پارسا  و  از ال  شی نشسته   یها پلک  یرا بغل گرفته بود، 
 زد. ی چشمک  بازشمهین

 بزنن. بتونن گل  ی طورنیمگه ا  -

 لب زد:  طنتیتأسف تکان داد و با ش  یسرش را به نشانه م ی مر

 د؟ یکنیم یچرا باز  دیازش ببر   دیتون ینم ییخدا -

را رو به آسمان باال    شیها و پهنش را باال داد و دست  اه ی س  یابروها  ر یام
 گرفت. 



 هزارم از شانس پارسا رو قسمت ما کن.   هی  ایخدا -

 : م ی صدا لب زد کی و   م ی را به حالت دعا گرفت  مان ی هابا خنده دست یهمگ 

 !ن یآم یاله -

  نی مت  یآن چهره  ر ی ز   یگدارنبود، اما گاه  ی بازو جلف  یسر اهل سبک    ر یام
 . داشتیو همه را به خنده وا م  زدیموج م  یگوش ی و باز  طنتیو باوقارش، ش 

زد و همزمان با هم به طرف پارسا هجوم    یبشکن  ر یمحسن رو به ام  ییدا
 بردند.

ام  ییدا و  او را که سبک  یهادست  ر ی محسن پاها  را گرفتند و  از  پارسا  تر 
 جدا کردند و به طرف حوض بزرگ پر از آب بردند.   ن یها بود از زمآن  یهردو 

 بود.  دهیفا یب  م ی من و مر یگر یانجیپارسا و م  یهاو پا زدن دست

افتاد و مشت  کبارهیبه    پارسا  مشت آب بود که بر سر و  وسط آب حوض 
 . شدیم   یآب خال  شی رو 

و    ر ی ام  یآب را بر سر و رو   لنگیو ش   می آب را باز کرد  ر ی هم ش   م ی و مر  من
 . م ی محسن گرفت   ییدا

 را در بر گرفته بود. اطیح مان ی هاو خنده  غی ج یصدا

 لب زد: د،ی پاش یبا دست آب حوض را به طرف ما م   کهیدرحال ر یام

 .دی کنیم  شو یداره شما دوتا طرفدار یپارسا چ ن یموندم ا -



 گرفت.   ر ی به طرف ام یروزیدستش را به نشانه پ پارسا 

 !گهی د  امیقهرمان مل  -

 آب را بست و لب حوض نشست.  ر ی ش  زد،ینفس ممحسن که نفس  ییدا

 وکول افتادم.از کت د،یرحم کن رمردیها به من پ بچه گهی بسه د -

 را ماساژ داد. اش سیخ  یهامحسن رفت و شانه یی به طرف دا م ی مر

 ها رساند و داد زد.پله یدوان خود را رو دوان تایآن

 باال.  نییا یب گه یطال م ننه  -

 گفت:   طنتیو با ش  دیکش   یسوت ر یام

 . افتهیبه جونمون م  ر یبا کفگ ادیاوه االن م  -

 بلند شد و لب زد: شی محسن از جا  ییدا

 نداره! یخور ر یمن رفتم، بدنم جون کفگ -

 . م ی ها پا تند کردو به طرف پله  م ی محسن را گرفت  ییدا  یهادست  م ی من و مر 

حلقه    رنگشیآب  یرا به دور حصار فلز   میها و دستم   ستادهیا   یپل فلز  یرو 
 بودم. کرده 

  ی ق یکوچک اما پر آب که موسشرشر آبشار    ی را بسته و به صدا  می هاچشم 
 کرده بود، گوش سپرده بودم.   م ی جادو  زشیسحرانگ 

 مرا تنگ در آغوش گرفته بود.  بیعج   یآرامش 



حبس    امنهیگوشم، نفس در س   ر یز   ییو با صدا   دیچ یبه دورم پ   یآن دست   کی
 را با وحشت باز کردم. م ی ها شد و چشم 

 آب؟ یبندازمت تو -

 میها را به خشم داد؛ دست  شیسارا، ترس جا ز ی آمطنتی ش  یصدا دنیشن با
 مچ دستش حلقه کردم و با حرص فشار دادم. یرا رو 

 . دمی. ترسوونهی دختر د -

 رونیب  می هارا از حصار دست  شی هاشد. دست  ی کی آب    یبا صدا  اشقهقهه
 قدم به عقب رفت. کیو  د یکش

ز خودت  ا   تر وونهید  هی  ی. فکر نکردیچشماتو بست   جانی که ا  یُخل  ی لیخ  -
 شه؟ یم  یهلت بده تو آب چ  ادیب

 انداختم.  امیشانی به پ ین یکردم و چ   ز یرا ر  می هاچشم 

 ان؟همه مثل تو خل وچل  یکنیفکر م  -

بود. هر چند    امیدانشگاه و هم   رستانیدوستم از دوران دب  نیتر یم یصم  سارا
 . م ی گذاشتیگپ و گفت دخترانه با هم قرار م  یبرا بار کیوقت 

قد  یبرا بهتر   یم یشهر  ما،  راحت  نی و کوچک  برا  نیترو    یقرارها  یمکان 
باستان م   ی دخترانه پارک  نگاه پرسش  م ی توانستیشهر بود که  از  گر  به دور 

 . م ی و درد و دل کن مین یها بنشساعت گران ید



دورش  ار داشت و دورتامن عاشق سراب پر آبش بودم که در دامنه کوه قر   و 
 بودند. دهیرا حصار کش

بودند در دل کوه    ی سوارقی که مشغول قا  یچند نفر یاهویو ه غ یج  یصدا
 و سکوت پارک را در هم شکست.  دیچ یپ

را    یشن   ک یکه دو طرف راه بار  ییهادرخت  یو از البال  د یدستم را کش  سارا
 پارک برد.  یباز لیپوشانده بودند به طرف وسا 

خش  آواهم  زبا  ماسه  و  شن  شعر  ر یز   مان،یپاها   ر یخش  زمزمه   یلب 
 . کردمیم

 ی ها نشسته بودند و با صداچمن  یخلوت بود و چند پسر نوجوان رو   پارک
م صحبت  اول کردندیبلند  طرف  به  سارا  خال  ن ی.  رو   ی تاب  و  آن    یرفت 

 نشست. 

  دهیسر به فلک کش  یجنگل   یهادرخت  انیها در مو کالغ ها گنجشک  یصدا
شده بودند مشامم را نوازش    یاریکه تازه آب  ییها چمن  یبود و بو  ده یچ یپ
 . کردیم

 . دیپاش یپارک نور م یو بر رو  د یکشیها سرک مدرخت  شاخه ی از ال آفتاب

رو   کهیدرحال  سارا را  جوان  ینگاهش  پسر  و  رو   یدختر    مکت ین  یکه 
 دوخته بود لب زد.  کردند، یپچ منشسته بودند و با هم پچ  شیروروبه

 تابم بده.   ایبدو ب  -



 گفت:   یابا لحن کودکانه سپس

 . یتاب عباس تاب 

 خرس گنده.  -

 .دیو لب ورچ دیرا در هم کش  اشیو استخوان  یکک مک  صورت

 بزرگ تو رو خدا.ننه -

 الغرش گرفتم.  یاز بازوها یشگون ین  کنان،خنده

 بزرگ و کوفت.ننه -

درشت و روشنش راه گرفت را    یهاکه از کنج چشم   یو اشک  دیقاه خند   قاه
 پاک کرد. 

 خدا نکشتت.  -

 گفتم:   دادمیتابش م  کهیحالدر 

 اد؟ یاشکت در م یخندیتو چرا هر وقت م  -

 کرد و لب زد:   یزیر  خنده

 ها! دمیتندتر تاب بده نوبتت برسه تاب نم -

م  - تو  م  نم یبشمن    ی ذاریمگه  وقتم  هر  تاب؟    ی نی سنگ  یگی م  نمیش یرو 
 تابت بدم.   تونم ینم

 که... .   گم یُخبه ُخبه. مگه دروغ م  -



ن  -بالفاصله گفتم:    ست،یچ   شیبعد  ی جمله  دانستم یم تو    ستم یمن چاق 
 ُپرم. 

که   یشگیانداخت و با صداقت هم   رنگشیاقهوه  پهن  یابروها   نیب   ی اگره
 در کالمش بود، لب زد:

 منم مثل تو بودم؟   شدیم  یخدا شانس بده. چ -

 ام گرفت.در پنهان کردنش نداشت خنده یکه سع   یحسادت از 

 . یکک مک  یالغرمردن -

 ؟ یشد پروایقدر بان ی تو ک ی وا پگ -

 کردم بابا.   یشوخ -

 . ادیتا از دلم درب  ار یدرب توی گوش  -

 گفت:  کردیع مرا جم اشیالب قلوه کهیحالدر 

 ها!  یاری. منو خوشگل در بریدونه عکس بگ  هی -

 لب زد:  جان ی دونفره با ه یاز گرفتن چند سلف بعد

 شده؟ یچ  یاگه گفت  -

 ؟ یچ -

 از زنش جدا بشه.  خواد یآرش م  -

 لب زدم: یبلند یو با صدا دم یکش  غیج



 ؟ یگیکه نم  ینه؟ جد -

 زد.  دیزد و اطرافش را د م ی با دست به پهلو سارا

 خبرته؟ آروم دختر. چه -

همراه    ناخودآگاه  به  خانم  چند  نظر گذراندم،  از  را  پارک  و  چرخاندم  سر 
 ها بودند. شدن به سرسره کیدر حال نزد شان ی هابچه

رو دوست دارن. هنوز دوسال نشده زدن به   گر یهمد   یل یخ  ی تو که گفت   -
 هم؟  پیت

 انداخت. اشیشانی به پ ی نیرا در هوا تکان داد و چ  دستش

از اولش هم تفاهم   گن یش تظاهر بود، االن که باهم اختالف دارن م همه -
 نداشتن. 

 را باال دادم و لب زدم:   م ی ابروها

 اند. و مجنون  یل یباورم شد که ل  دمشونیدوبار د  یک یعجب. من که   -

 و گفت:   دیکش  یآه سارا

 . دنی. به آخر خط رس هیما هم باورنکردن  یآره، برا -

برگرده حاضره از نو    الی اگه ل  گفتیمن چندبار با آرش صحبت کردم، م  خود
 الغر شده.  یل ی.طفلک آرش خرهیبار نم ر یز  الی شروع کنه اما ل

 لب زدم:  ه یانداختم و با کنا اهم یس  یبه آبروها ی اگره



 ؟ یباهاش حرف زد  ی...تو کِ یوا  یوا -

 ودل کرد، دلم براش سوخت. باهام درد  ی مون، کلاومد خونه  شیچند روز پ   -

 را با افسوس تکان دادم.  سرم

 . رهیگیمغرورتو حرصم م  یپسرعمو نی از ا -

 ، یقدر مغرور نبوددوست داشتم بهش بگم اگه اون یلی. اتفاقًا خیآخ گفت -
 نبود. نی حال و روزت ا

 م.رو چرخاندروبه مکتیرا به طرف ن سرم

پسر جوان نشست،    دنیدخترک و ناز خر   یهاناز و کرشمه  یکه رو   نگاهم 
 کنج لبم جا خوش کرد.  یلبخند

  ی ها را از رو و آن  د یدخترک لغز  یموها یرو   ی جوان به آرامپسر  یهادست
 گفت.  یزیلب چ ر یکنار زد و ز   اشیشانیپ

لبش کش  دخترک به  را  قهقهه  دیزبانش  ج   یاو  با  داد که    کیجکیسر 
 آوا شد.ها، هم گنجشک

و ذهن من خاطرات   زدیهمچنان از آرش و ازدواج ناموفقش حرف م  سارا
 . کردیم  رورو یکه عشق آرش در دل سارا جوانه زده بود را ز   ییروزها

بزرگ  یمغرور  یعموپسر   آرش سارا  از  سال  ده  وجود بود که  با  و  بود  تر 
  ی است، به رو زده  ر دل نوجوان سارا جوانهکه عشقش د   دانستیم   که نیا

 . اوردی خودش ن



ه  کرد  یاز سارا خواستگار  لیدختران فام   ی را که خواهر آرش در دورهم  یروز
بتواند    دیشا  کهنیبه ا  اشیدلخوش  انیسارا و پا  اهیس  یاز روزها   یک یبود  

 بود.  اورد، یدل آرش را به دست ب

احساس   ی و به نوع  دیدیرا در شأن خودش نم   یطرز خواستگار  ن یکه ا  سارا
قرار  تمسخر  مورد  بود  حاضرجوابکرده  دختر    کرده  یگرفته،  جواب  در  و 

 سن پدربزرگش است. گفته بود آرش هم   شیعمو 

 در خاطرم نقش بست.  شهیهم   یتلخ سارا پشت تلفن، برا  یهاهیگر  هقهق

احساس زاللش  در مقابل    یگریآرش را دوست داشت و انتظار برخورد د  او 
 را داشت. 

و دلش سبک شد،   خت ی را ر  شی هارا زد و اشک  شی هاحرف  کهنیاز ا  بعد
حتمًا    خواستیمشترک م  یزندگ  یدادم که اگر آرش او را برا  نانیبه او اطم 

 . کردیبه او ابراز عالقه م

 روزها بر سارا گذشت، اما تلخ. آن

  ی واج کرد و سارا به کل از دوستان مادرش ازد  یک یماه بعد آرش با دختر    چند
 کرد.   رونیعشق او را از دلش ب

بلند شدند، دست    شان ی رو دست در دست هم از جاروبه  مکت یو پسر ن   دختر 
ها  درخت  یالحلقه شد و سرمست از عشق؛ از البه  ارشی  یدخترک دور بازو 

 گذشتند. 



 به سارا گفتم:  هیکنا   با

 . یتو هم از آرش مغرورتر بود -

 به جانب لب زد:   حق سارا

 ؟یشدیم  قدمشیپ  یتو بود -

 . دونم ینم -

ها و نگاهش به دور دست  دیکش   اشیشانیپ   یاش را رو زده  الک یهاناخن
 شد.  ره یخ

 کنم.   یکشبرم منت  کهنینه ا خواستم یمنم نازکش م -

 زدم و گفتم:  یچشمک 

  ی . از خواهرایوتنها ننداختخودتو از تک  شیخوشم اومد که شب عروس  -
 .یدی رقص شتر ی دامادم ب

بهتر  - ا   یکار  نیاتفاقًا  به خاطر  بود،    ی می با زنش صم  ن یکه کردم همون 
 برام نداره.  ی تی اهم نیترشدم که بهش ثابت کنم که کوچک

تمام    کهنیآرش گفت و ا  رامونی از اتفاقًات پ  م ی که نشست   یااز لحظه  سارا
 دهند.  یها را با هم آشتاند که آنشده جیمن جمله خود او بس   لیفام

 انداخته بود، لب زد:  ن یطن شیکه در صدا   یبا اندوه سارا

 خدا.به فه یخدا نکنه از هم جدا شن. ح -



  ن ی ندارن ا  یااالن که بچه  سازن؟مخصوصاً یباهم نم   یوقت   فه یکجاش ح  -
 وسط بسوزه. 

 خنده لب زد:  انی رتش را باد داد و در مشال، صو ی با گوشه سارا

 بود. ی منطق  یلیخ -

 زدم. ی شدم و بشکن رهی خ شی هاچشم  به

 خبر خوب برات دارم.  هی -

 . یاصاًل نذاشتم تو حرف بزن د، یببخش یوا -

 زده لب زد:  جانی ه  سپس

 خب بگو.  -

 شده.  ینداره برام عاد  بیع -

 گرفت و لب زد:   م یاز بازو یشگونی با خنده ن سارا

از بس خونسرد  ی ریبم  -   ی خوایو االن م  ی خبر خوب دار  هی.  یتو دختر 
 تاول زدم.  ید بگو از کنجکاو  ؟یبگ

محسن همون    ییبرم مغازه دوست دا   خوامیامتحانات ترم تموم بشه م   -
 ؟یندار یاتابستون برنامه ی کار کنم. برا  غاته،یکه چاپ بنر و تبل 

 سارا کش آمد.  یهالب

 . م ی ه...اما خب ما که تجربه ندار ن -



که    ذارهیدوره م  هی برامون    م؛ی خون  یدرسشو م   م ی که دار  وترهی کار با کامپ  -
بش  آشنا  م م ی با کار  اجازه  بود  اگه کارمون خوب  هم  با شروع کالسا    ده ی. 

 سرکار.   م ی بر م ی که کالس نداشته باش   ییروزها

 ا؟ی آ  شهی م ! شامل حال منم یبازیقدر پارتخدا شانس بده. چه -

 ؟ یگیم  ی . حاال چم ی . گفتم دو نفرشه ی معلومه که م -

 اش را به طرفم گرفت و لب زد: اشاره انگشت طنت یبا ش سارا

که پول توش باشه با سر    یی . مخصوصًا جاامیباهات م   ی جهنمم بر  نیبب  -
 . امیم

 بلندش کردم.  مکت ین  یرا گرفتم و از رو  دستش

 . ایجهنم با حقوق و مزا  یبه سو  شی پس پ -

آغوش کش  گر یهمد  شادمانه  در  صدا  مید یرا  م   مان ی هاخنده  یو    ان یدر 
 محو شد.  کردند، یم  ی که باز  ییها بچه ی اهویه

خل و چلت دهن    ی که باالخره اون پسرخاله  نهیمنو باش فکر کردم خبرت ا   -
 وا کرده. 

 انداختم و لب زدم:   امیشانی به پ ی نیچ

 ه؟یوا خل و چل چ  -



  ی زل بزن  ی مثل چ  که نیحرف زدن داده، نه ا   ی. خدا زبون رو براگهیخله د   -
 . یکه دوستش دار  یتو صورت اون

 زدم.  شی به بازو یاضربه

 هم فشردم و لب زدم:  یرا رو  م ی هاپلک ر یام  ینگاها یادآوری با

 نگاهاشم.   نیمن عاشق هم  -

 گذاشت و لب زد:   م ی هاپلک یرا رو   شی هاانگشت سارا

 . یترپس تو هم از اون چل -

پارک   یدر امان ماندن از ضرباتم به طرف در خروج  یسر داد و برا یاقهقهه
 پا تند کرد. 

 . ستادمی داخل هال ا یقد نه یآ  ی رو روبه  لم،یبه زنگ موبا توجهیب

  ر ی ام را زبردم و انگشت اشاره رنگم یا شال سرمه ر یمجعدم را ز اهیس یموها
پاک کنم. کم  یکه رژها  دمیکشلبم   را    ی عقب رفتم، سرتاپا  یپخش شده 

 برانداز کردم.  نه یخودم را داخل آ 

پوش   ی برا  ی چشمک  تپل  مانتو  ده یدخترک  ج  یآب  ی در  شلوار  و    ن یساده 
 فرستادم.  یاسرمه

ها رفتم، کفش  ی. به طرف جاکفشکردیناله م   فمیهمچنان داخل ک  لم یموبا 
 پا تند کردم.  اطیو به طرف در ح   دمیو پوش  دمیکش  رونیرا با عجله ب 



 در پارک بود. یمحسن جلو یی دا ن یماش

 شدم.  نشی و سوار ماش دمی لب گز امیاقهیچند دق ر ی تاخ خاطر به

 جون خودم.  یی سالم به دا -

پرپشت و صافش را باال داد و با دست به ساعتش    یمحسن ابروها  ییدا
 اره کرد. اش

 . ییدا  دیببخش -

 ؟یدیجواب نم   تویحاال چرا گوش  -

 به غبغبم انداختم و لب زدم:  یباد

 زمان.  ت یریمد -

 جمع شد.  کشیبار  یهالب ، یسوت  دنیکش   با

 . یباش  ر یمد  قدر نیاهلل. خدا کنه سرکارم هم  کیبار -

 نرم بر صورت زبرش نشاندم. یاسر دادم و بوسه یاقهقهه

 مهربون خودم.  یی قربون دا -

 باز. زبون یبال یا -

 .ییاسترس دارم دا -

 . یایمطمئنم از پسش بر م  -



 و نفس مضطربم را فوت کردم.   دمیکش  م ی زانوها  یدستم را رو  کف

ارشد به بابام    یبرا  خوام یانداز کنم، نمحقوقم رو پس  خوامیخدا کنه. م  -
 . ارمیفشار ب 

  دیاز سر افسوس کش  ی طور که نگاهش به جلو بود، آهمحسن همان  ییدا
 و لب زد: 

 توپ.  هیبه   ده یکاش پارسا هم مثل تو بود. فقط چسب  -

 . رنیگ یازشون تست م   گهیچند روز د -

م  - ا   یدونیخودت که  فوتبال   نهیآرزوم  پارسا  ول   ست یکه  فکر    ی بشه،  به 
 باشه.   بشم یج

 ره؟یگیم  یبی قدر از تو و بابات پول تو جاون شهی نم  خسته

 را باال انداختم و لب زدم:  میها شانه

 دروازه.  شی کی گوشش دره   هیاما   گهیبهش م  ی لیمامان خ  -

  محسن،ییخانه تا مغازه دوست دا  نی ب   ر ی صحبت راجع به پارسا و کار، مس  با
 شد. یزود سپر  یلیخ

 شتر ی استرس من ب  م، ی دیبود، رس   ی اصل  ابانیبش خکه به مغازه که ن   یوقت
 شد.

 و نگاهم را به آسمان دوختم.   دمیهم مال را به  م ی هادست کف



که من داخل    ستادی ا  یمغازه زد و کنار  یاشهی به در ش  یا محسن ضربه  ییدا
 شوم. 

 لب »سالم« کردم. ر یکنجکاوم را به اطراف چرخاندم و ز  نگاه

 دستگاه چاپ گم شد.  یسر و صدا ان یدر م  سالمم 

 داد. ت یمحسن دستش را به کمرم زد و مرا به جلو هدا  ییدا

 پدرام.  -

  ی که تمام مغازه را در برگرفته بود به سرفه افتادم، سر و صدا  یتند  ی بو  با
 کرد.   شتر ی دستگاه چاپ استرسم را ب

 فرستادم.  رون ی ب  یدرپیتکان دادم و چند نفس پ  امین ی ب یرا جلو  دستم 

و    یس  یدستگاه چاپ قطع شد و آقا پدرام که مرد  یکه صدا  دینکش  یطول
لبخند با  بود،  ساله  جوان  یچند  را  صورتش  مکه  نشان  پشت   دادیتر  از 

 مان پا تند کرد.آمد و به طرف رونیدستگاه ب

 و خوش آمد گفت.  د یمحسن را در آغوش کش  ییدا

بلند   قد به  دا  یبلندش  اما کم  ییقد  بود،  نظر  الغ  ی محسن  به  او  از  رتر 
 . دیرس یم

 و با لبخند او را از خود جدا کرد.  دیمحسن صورتش را بوس   ییدا

 به من اشاره کرد.  سپس



خواهرزاده  - جان.  خ  یپگاه  من،  هنرمند  و  خانم.    یل یگل  و  استعداد  با 
زاده به  ...خالصه حاللرهی گیم  اد یزود    ی بهش بگ   بار کی رو فقط    ی هرکار

 رفته.  شییدا

محسن احساس کردم صورتم ُگر گرفت و    یی دا  یبلند باال  ی معرف  دن یشن  با
 دهانم خشک شد. 

 یشد و دست   تر قیمحسن، لبخندش عم  ییدا  یهاحرف  دن یپدرام با شن  آقا
 . دیبراقش کش  ی مشک ی به موها

 به من لب زد: رو 

 . دیخوش اومد یل یبله مشخصه. خ -

از شدت استرس و خجالت عرق کرده  میها دست  کف به  را که  را  هم بود 
 فشردم.

  نی لــب تشکر کردم و نگاهم ب  ر یبود، ز  بهی خودم هم غر  یکه برا  ییصدا   با
 .دی مغازه چرخ لی وسا

 بود.  یبزرگ و دلباز  مغازه

که    یآخر  ز یبود، دوست داشتم م   وار ی که کنار د  یوتریکامپ  ز ی چند م  نیب   از 
 چند متر با دستگاه چاپ فاصله داشت از آن من شود. 

 گرفتم و به او دوختم.   ز یمحسن نگاهم را از م   ییدا  یصدا با

 ؟ی ندار یبرم، کار دی من با  ییپگاه دا -



م  یهالب تر کردم، کاش  زبان  با  را  هم    م ی بگو  توانستمیخشکم  من  که 
 ام. کار شده  الیخیو ب   م ی ا یبا تو ب خواهم یم

 بود. اعصابم را متشنج کرده  جه ی جا سردرگمم کرده و سرگآن طیمح 

که قصد منصرف کردنم داشتند، را از خود    یشان ی تکان دادن سرم افکار پر  با
 راندم. 

 بر صورتم نشاندم و لب زد:   یزورک  یلبخند

 . ییممنونم دا -

کرد و من را تا دم در به دنبال    یمحسن از آقا پدرام تشکر و خداحافظ  ییدا
 ند. خود کشا 

 ... . یکنیپگاه جان، اگه حس م  -

  گذاشت،یم   شیبه نما  گذشت یچه را در قلب و ذهنم م صورتم آن  که نیا   از 
 لب زدم:  یمحسن را قطع کردم و به آرام  ییحرصم گرفت. حرف دا

 . کنم یگرفتم، عادت م  جهی مواد و سر و صدا سرگ یفقط از بو ،یی نه دا -

 ام گذاشت. شانه یدستش را رو یمحسن با مهربان  ییدا

 حتمًا به خودم بگو.   یداشت  یهر کار -

 بر صورتش نشاندم.  یاپنجه پا بلند شدم و بوسه  یرو 

 در آغوشم فشرد و رفت. یمحسن با مهربان  ییدا



 طرف آقا پدرام که مشغول جمع کردن بنر چاپ شده بود، رفتم.  به

 پدرام سرش را باال گرفت و لب زد:  آقا

 ببرنش.  ان یم  گهیساعت د ه یداره بهداشت. تا سفارش ا -

 دستگاه بزرگ و پر سر و صدا شدم.  ی را تکان دادم و محو تماشا سرم

و در دل غر    دمیدستگاه دوخته بودم، لبم را گز  یکه نگاهم را رو   طور همان
 زدم:

 رو داره؟«  وال یه  ن یحوصله کار کردن با ا یک   »َاه،

گذاشت سپس    یزرگ را لول کرد و کناربنر ب  نهیپدرام با حوصله و طمأن   آقا
 اش نشست. عرق کرده یشان ی پ  یدستس رو 

 لب زد: رفتیم  وتر ی کامپ  یهاز ی به طرف م که یدرحال

خالق  یتو  - ما،  م   تیکار  رو  اول  حرف  هنر  ماشاهلل    زنهیو  هم که  شما 
 . دیهنرمند

 . دیلطف دار -

لب    یدوخته بود و به آرام  نییرا به پا   زشیر   یمشک   یها پدرام چشم   آقا
 زد:

و    یطراح  غات،ی و بنر تبل  م ی ترح یآگه   ،ی کارت عروس  ت،ی ز یکارت و   جانیا -
 و بکر استفاده کنم.  دیجد یهادهی. دوست دارم ا م یکن یچاپ م



 . کنم یحتمًا، تمام تالشمو م  -

اش را بر هم زد و به من  بلند و برگشته  یهامژه  شی هاتمام شدن صحبت  با
 زل زد. 

 ؟ یندار ی سوال -

 آخر کار کنم؟  ز یم  یرو   تونم یمن م -

لب   افزود،یم   اشیصورت استخوان   تی گرم و دوستانه که بر جذاب  یلبخند  با
 زد:

 .ی ترکه راحت  یینداره، هر جا یرادیا -

برود،    نی کم از بکم   امیاش باعث شد که اضطراب و سردرگمدوستانه  برخورد
 و لب زدم:  دمیکش   یاز سر آسودگ  ینفس

 از امروز شروع کنم؟  تونم یم -

روش هم  اون گوشه سمت چپه. روبه  یبهداشت   سی سرو   ی چرا که نه. راست   -
 ست. آبدارخونه

 را دنبال کرد.  شی ها رد دست  نگاهم 

 جا قرار داشت.آن یبهداشتسی پشت دستگاه چاپ. سرو  قاً یدق

 . دیرس یبه نظر م یدنج یهم هم جا  کوچک  آبدارخانه

 بو...! نی ا د،یببخش -



 دستش را باال برد و لب زد:  آقاپدرام

 .دیماسک بزن   دیشد تی اذ  یلی اگرم خ د، یکنیکم عادت م کم   -

 را صاف کردم و لب زدم:  میگلو 

 دوستم با شما صحبت کردن؟  یمحسن درباره  ییدا  ی بله حتمًا. راست -

 لبخند جواب داد.  با

 . ارنیب  فیاز فردا تشر  توننیبله. م  -

 کش آمده پنهان کردم و لب زدم:   یرا در پس لبخند  جانم ی و ه  یخوشحال

 ممنونم.  -

  یبا کار آشناشدم هر چند که خستگ  ی روز تا ظهر سرکار بودم و تا حدود آن
اما حقوقش دلگرمم    م،ی ای بود که نکند از پس کار برن  نگرانم کرده  یو سردرگم

 . خواندیمرا به جلو مکه در سر داشتم    ییو آرزوها  نده یو فکر آ  کردیم

نگاه  ستم یس دوباره  و  خاموش کردم  م   یرا  همه  ز یبه  انداختم.    ز یچکارم 
 مرتب بود. 

 را برداشتم.  فم یزدم و ک  یلبخند ت یرضا با

خداحافظ  از  پدرام  م  یآقا  به  و  هم   یمردم  انیکردم  از کنار  شتابان  که 
 . دمیخز گذشتند یم



داخل ک  امیگوش لرزش م  فم یاز  در  وصدا  انیرا  ازدحام    هانیماش  یسر  و 
 . دمیشن  یبه سخت  ت یجمع

دستم را    داشتم،یرو زل زده بودم و شتابان قدم برم که به روبه  طور همان
 .دمیکش   رونیرا ب یگوش  یشلوغ ان یبردم و در م  فمیداخل ک

 نقش بست.  امیصفحه گوش  یخندان سارا بر رو  یچهره

 . دیچی پ  یدر گوش شیصدا  میبگو  یز یچ  کهنیاز ا قبل

 خبر؟!به به خانم شاغل. زود بگو چه -

 جا باش. خوب بود، فردا سر ساعت هشت اون یم سارا. ول خسته -

 زوده! ی لیخ  یپگ یوا -

 . یفاتحه کارو بخون دیبا یایب  ر ی! د خودیب -

 فاتحه مع الصلوات.  -

 !وونهید -

 .سر دادم فم یرا قطع کردم و داخل ک یگوش 

جا  به موقع در مغازه حاضر شدم، آقا پدرام قبل از من آن  یروز کار  ن یدوم
 کردن بود.  پی مشغول تا  زش یبود و پشت م

 کارم گذاشتم و به طرف آقا پدرام رفتم.   ز یم  یرا رو   فم یکردم و ک  سالم

 ؟یخوب  ر،یخ بهصبح -



 د؟ یکن یم  کار یممنونم، چ -

 کنم.   یطراح تی زیکارت و  هی  دیبا -

 و لب زدم:  دم یکش  امیشان یپ  ی را رو  میها ناخن

 . دونم ینم  یادیز  ز یمن چ  -

 مهمه.   یلیخ  یدرج اطالعات و توناژ رنگ ت،یزیکارت و   ی طراح ی تو  نیبب -

 . ادیمتفاوت خوششون م یهااکثرًا از کارت -

 . م یجذب کن  یشتری ب ی مشتر  شه یو نو باعث م  ک یش  یبله کارها -

آلودش در مغازه ظاهر شد. با  خواب  یکه گذشت سارا با چهره  یساعت   مین
 بلند شدم و به استقبالش رفتم.  ز ی از پشت م دنشید

  دهیرا ند   گر یدوقت بود هم   یلیانگار که خ  م یگرفت   ی در آغوش هم جا  چنانآن
 . م ی بود

 گوشم پچ زد:  ر یز  سارا

 خبره؟ . چهادیم یبد  یچه بو جانیا -

 زد و او را از خود جدا کردم.  شمی به پهلو آرام

 دستگاه چاپه.  عی ما  یبو -

 را باز و بسته کرد و لب زد:   شیها پلک سارا

 م؟ ی بو رو تحمل کن نیا  دیبا  یعن ی -



 . یکن یعادت م  -

 . دیرنگش را جلو کش   یاسیو شال  دی کش  اشیفرفر یبه موها یدست  سارا

 لب گفت:   ر یکرده بود را تر کرد و ز  نیرنگ   ی رنگکم   یصورت  یرا که با رژ  لبش

 . م ی اگه امروز خفه نشد -

 نترس.  -

لب    ر یرا صاف کردم و ز  شی و گلو  دیکوتاهش کش   یمشک  ی به مانتو  یدست
 سالم کرد. 

 بود، دستم را به کمر سارا زدم.  ستادهیچرخاندم؛ آقاپدرام پشت سرم ا  سر 

 سارا هستن.   شون یآقاپدرام، ا  -

 ا خم کرد و لب زد: با احترام سرش ر  آقاپدرام

 . یخوش اومد -

 ممنونم.  -

 کارش برد.   ز ی سارا را به طرف م سپس

 . دن یم  حیشما. پگاه خانم براتون توض کار ز یم  نم یا -

 گفت:  طنتیبا ش سارا

 جون چه زود با چم و خم کار آشنا شده.  پگاه 



 با خنده گفت: آقاپدرام

 . دیپگاه خانم باش  ی شاءاهلل شما هم به زرنگان -

 دستش را به حالت دعا باال گرفت و گفت:  سارا

 شاءاهلل. ان -

 لب زد:  تی را صاف کرد و با جد  شی پدرام گلو آقا

 . دیفعال باش قدر نیکارم هم  یتو خوام یم  ،یهمه انرژ  نی ماشاهلل به ا -

 کارش پا تند کرد.  ز ی زد و به طرف م  یلبخند

 . م ی دیبه سارا زدم و هر دو خند ینده چشمک خ با

 ها!  کنهیم  رونمون ی کم بخند دختر، ب  -

 مگه شهر هرته؟  خودیب -

 گشاد شد و لب زدم:   م ی هاچشم 

 تو! ی گیم ی وا، چ -

 و جذابه.   پ یعجب خوشت -

 دادم و لب زدم:   م ی به ابروها ی اگره

 . شنوهیِا م -

 ام کرد ولب زد:حواله یچشمک 



 برم تو روش بگم؟  یخوایم -

  ی ام را خفه کنم؛ سپس اخمخنده  یدهانم گذاشتم که صدا   یرا رو   دستم 
 لب زدم:  یکردم. به آرام

 . کم حرف بزن. یکن  کار ی چ دیبرات بگم که با ستم ی پشت س  میبر  ایب -

 گل آب ندم. دسته دوارم یام -

 ت بذاره. البته اگه زبون  یاینترس از پسش برم -

را پوشانده    یکاهگل   اطیح   وار یکه د  یاس ی   یهاگل  یرنگ و روغن با بو  یبو
 . دادیبود و مشامم را قلقلک م دهیچی بود، در هم پ

  د یخورشانداخته بودند و رقص نور   هیباغچه سا  یپر شکوفه بر رو   یهادرخت
 ها، شاخه یالاز البه

 بود.  گذاشته  یبه جا ی بوم نقاش یبر رو  یاز زندگ  ینقش

در وجودم    یحس سرخوش  ام،ستادهی ا  یکاهگل   اطیوسط ح  کهنیتصور ا  از 
 . دیلغز یپوستم م  ر ی ز هاهیسا  یو خنکا  دیدویم

مو را به طرف  رو چشم دوختم و قلم   شی بار با لذت به منظره پ  نیچندم  یبرا
 تر کردم. ُسر دادم و انعکاس نور و رنگشان را روشن ها اسی

س  ر یز آهنگ  از گوش   یبخشآرامش  ینت لب  م   لمیموبا   یکه  را    شدیپخش 
  نمیکه کامل شدنش را بب  کردمیم  یشمار و ذوق زده، لحظه  کردم یزمزمه م

 بدهم.  ی مشتر  لیو هرچه زودتر تحو 



 . کردیم  امزدهجانی کردن پارسا، ه  ر یغافلگ  فکر 

 گی ل  می وارد ت  ی بخرم که وقت  ی پارسا کفش ورزش یبا پولش برا  خواستمیم
 نونوار باشد. شیها کفش  شودیم  یبرتر

هم من    ی در به رو   ی هاشدن لنگه  دهی و سپس کوب   اط یباز شدن در ح  یصدا
 پرت کرد. رون یبه ب یمی قد اطیرا از ح

ام از پنجره  زدهمو از دستم افتاد و نگاه وحشتبود که قلم   یقدر ناگهان آن  صدا
 شد. دهیکش  اطیباز به ح

با   ی رو   نگاهم را گوشه  یتند  پارسا نشست.  باشگاهش  انداخت،    یاساک 
کرد. سپس به طرف    را مشت  شی هاسرش را رو به آسمان گرفت و دست

 آن گرفت.  ر ی آب را باز کرد و سرش را ز ر ی حوض کوچک رفت، ش

 یموگذاشتم به دسته جاقلم   ز یبه جانم چنگ انداخت. پالت را که روم  دلهره
 شدند.  ن یزمداخلش پخش  یموهاخورد و قلم  یسطل

 رفتم.  رون یبه وضع موجود از اتاق ب  توجهیب

به طرف پارسا پا    راست کیو    دمیپشت در را لنگه به لنگه پوش  ی هاییدمپا
 تند کردم. 

  ن یطن   اطیتک درخت خرمالو، در ح   یال ها از البهگنجشک  کیجکیج  یصدا
 انداخته بود. 

 که از ذهنم گذشت تنم را لرزاند:   یفکر



 که پارسا...؟«   »نکنه

 انداختم.   م ی به ابروها ی ازانو زدم و گره کنارش 

 پارسا، پارسا.  -

لب   زد،ینفس منفس  کهیو درحال  د یکش  رونیآب ب  ر یسرش را از ز   پارسا
 زد:

 هان؟  -

 ؟ یشونی پر قدر نی شده؟ چرا ا یچ -

  شی هالرزانش را در حصار دست  یجا، زانوهاآب را بست و همان  ر یش   پارسا 
 داد. ه یتک  وار یگرفت و سرش را به د

 نشست.  شد،یم نیی که باال و پا  شی گلو  بیس  یرو   نگاهم 

 شده؟  یزیچ -

 تف کرد.   یاآب دهانش را گوشه پارسا 

 نه. -

 سماجت لب زدم: با

 نصف جون شدم.   گهیِد بگو د -

راحت  شی هاچشم   از  به  بود،  خشک    یهارد اشک  شدیم  یکه کاسه خون 
 . دیشده را د



 رو. من یشده؟. ُکشت  ی جون بابا بگو چ -

 خشکش، نشست. یها و برق اشک در چشم   دیلرز  اشچانه

 نشده.  یزیچ -

 . ندیدلم آشوب شد، انگار که در دلم رخت بشو  شانش،ی صورت پر دن ید با

 ؟ یکرد  هیگر  یجورنیا  یچی سر ه -

لرزانش    یهادست  انی و سپس سرش را م  دیکوب  وار یر سرش را به دبا   چند
 گرفت، بغضش را فرو داد و لب زد: 

 دود شد رفت هوا! یچهمه ی پگ -

دور   اطیگذاشت و هق زد. دهانم خشک شد و ح  شی زانوها  ی را رو   سرش
 . دیسرم چرخ 

 ؟ یچ  یعن ی -

 را به دندان گرفت و صورتش از درد سرخ شد.  لبش

 . نم ی برتر رو بب گیخواب ل  دیبا  یعن ی -

.  دیچرخینفسم بند آمد. زبان در دهانم نم  یالحظه  یحرف برا  نیا   دنیشن  با
 . دمیاش را به طرف خودم کش چنگ انداختم و شانه

 ...!یآخه چرا؟ تو که گفت -

 بلند کرد. شیزانوها  ی را از رو  سرش



 فرت صورتش را پوشانده بود و فکش منقبض شد.و ن  بغض

 شانس، تف! نی کردن. من رو رد کردن. تف به ا  ینامرد -

  شی و با پا رو   دیکوب  نیرا برداشت و چند بار به زم طرف ساکش رفت، آن  به
 رفت.

 زده لب زدم: به طرفش رفتم و ساک را چنگ زدم، وحشت مه یسراس

 پارسا؟ ی کنیم  کار یچ -

 هم فشرد و به طرف در رفت. را به  شیها را رها کرد و دندان  ساک

 در کرد و آن را باز کرد.   یحواله ی محک لگد

بمکث کرد و سپس شتاب  یالحظه از خانه  را پشت    رون یزده  در  و  رفت 
 . دیهم کوب سرش به

 ماند.   رهیخ د،ی لرز یکه از شدت ضربه به خود م  اطیبه در ح  سمیخ  نگاه

. دمیکش  یقینشستم، ساک را در بغلم فشردم و نفس عم   نیزم  یرو   جاهمان
 من هم به شانس بد پارسا لعنت فرستادم.

بهتر نبود. چه  یباورکردن  پارسا  بود که  ممکن  انتخاب  شه   کنیباز   نیطور  ر 
 نشود؟ 

 آوار شد.  شی همه آرزوها  بارهکیلحظه بود و به   نیمنتظر ا   هاسال



صورت    یبر پهنا  ار ی اخت یب   م ی هاو اشک  زدیرا چنگ م  م ی و افسوس گلو  بغض
 . دیلغز یم

آب خنک   دم،یآب به صورتم پاش  یرا داخل حوض کوچک بردم و مشت   دستم 
 بود.   دهیصورتم را نوازش کرد، اما دلشوره امانم را بر 

نگاهم به    اط، یباز شدن در ح  ی قدر به آن حال بودم که با صداچه  دانم ینم
 .دیچرخ اطیطرف در ح

به دست در آستانه در بود، با آرنجش در را هل داد و به    د یسبد خر  مادر 
 طرف من پا تند کرد.

را به دندان گرفت؛ سبد    شی هاانداخت و لب  شایشان یبه پ   ین یچ   دنم ید  با
 گذاشت.   نیزم  ی را رو  دیخر

رو   پا به  دست  با  آمد.  طرفم  به  و  لب  دیصورتش کوب   یتند کرد    یهاو 
 خشکش را با زبان تر کرد. 

 ؟ یکرد  هیگر  -

 را پوشاند.   شیهااز اشک، چشم  یاو پرده  زدیدو دو م  اهشی س یهالهیت

 لرزانش نشست.  یهادست یرو  م ی هادست

 رد شد.  میت  یانتخاب  یپارسا برا -

 .دیباال پر  شیو ابروها  د یدرخش شی هادر چشم  یدینا ام برق



 گفت؟   یک  -

 فرستادم و لب زدم:  رونی ب یتند نفس

 بود.  یکفر  یلی خودش. خ -

  یرا بست و اشک از ال  شی هاچشم   د، یصورت نمدارش کش  یرا رو   دستش
 . دیکوتاه نمدارش را بر هم زد و آه کش  یهامژه د؛یاش لغزبسته  یهاپلک

 کجا رفت؟   -

 نگفت.  یزیچ -

اش  هم قفل شدهبه  یهادندان  یو از ال  دیکوب   شی زانوها  یدستش را رو   مادر 
 لب زد: 

  ن یم اکه با بچه  یگرم بخوره اون   نیلعنت کنه. به زم   شوی خدا باعث وبان  -
 کار رو کرد. 

 مامان.  -

منتظر امروز بود. مادرت   همه سال نی . ا رهیگیم  شیم آتدلم داره برا بچه -
 پارسا.  رهیبم

  ام یشان ی پ  یرا رو   ام یدرس  بودم و کتاب  لم داده  ون ی زیتلو   یرو مبل روبه  ی رو 
 بودم.   گذاشته



  یی ها ینیزم   بیجلز و ولز س  یدر آشپزخانه مشغول پختن شام بود، صدا  مادر 
 بود. دهیچی در خانه پ یکردن روغن سرخ  یو بو کردیکه مادر سرخ م

مبل    یپدر کتاب را برداشتم و از رو   یباز شدن درب هال و سالم بلند باال   با
 بلند شدم. 

 . یسالم بابا خسته نباش -

رو   دشیکل   دسته  پدر  رو   یدیجا کل   یرا  از  را  حوله  انداخت،  درب    ی کنار 
مادرم    یعروسک   ی اجاحوله را که  صورتش  و  برداشت  بود  درست کرده 
  یپنجه کالغ  یهانشست، چروک  شی ها لب  یکه گوشه  ی کرد. لبخندخشک

 کرد.  تر قیرا عم شیها دور چشم 

 . یخوب -

 صورت نمدارش نشاندم.  یرو  یاطرفش رفتم و بوسه به

 م.کوچولو خسته  هی -

 . شستیم  اطیرا در ح  شیها عادت داشت که دست و صورت و جوراب  پدر 

 اپن گذاشت و لب زد: ی مالقه به دست، آرنجش را رو   مادر 

 شربت؟ ای  یخوریم ی. چا یخسته نباش  -

 لب زد:  نشستیم  ن یتری مبل کنار و  ی رو  کهیحالدر  پدر 

 . کنهیرو در م من  یخستگ ی. فقط چای سالمت باش -



 لب گفت:  ر یاش را پاک کرد و ز کردهعرق ی شانی سش، پلبا نیبا آست  مادر 

 .ارم یاالن م ن،یبش -

 *** 

و کشمش به هال    ینخودچ   یاو کاسه  یچا  ین یبعد مادر با س   قه یدق  چند
 دوباره به آشپزخانه برگشت.  یعسل   یرو  ین یآمد و بعد از گذاشتن س

نشستم   شیروپدر، روبه  یخسته  یهاهم طبق عادت، بعد از ماساژ شانه  من 
خواندن کتاب   سرگرم  همه  امیدرسو  اما  پ   یشدم  در  و    یحواسم  پدر 

 خبر انتخاب نشدن پارسا بود.  دنی واکنشش زمان شن 

 شد.  یرا برداشت و بدون حرف مشغول خوردن چا  اشیچا   وانیسکوت ل   در 

پشت  اشیچا به  خورد  تک  ی را که  عم  ه یمبل  نفس  و  و    د یکش  یق یداد 
  ر یکتاب را ز   یهاورق  هوده یکرد و به من که ب  ز ی را ر  رنگشیاقهوه  ی هاچشم 

 دوخت. کردم،یو رو م

 شده؟  یزیچ -

 پشت سرش دوختم.  کادیرا بستم و نگاهم را به تابلو وان   کتاب

 . ستی ن ی خاص ز ی نه چ -

 . دیکش  اش یجو گندم یهالیبه سب  یدست  پدر 

 خاموش بود.  شی گوش  یپارسا کجاست؟ عصر -



دو   دن یشن  با صورتم  به  خون  پارسا،  در    د یاسم  را  نفسم گرفت، کتاب  و 
 فشردم.  م ی هادست

بود و پارسا قصد داشت بعد از انتخاب شدنش    خبر یاز مسابقه امروز ب   پدرم
 کند.   ر یاو را غافلگ 

 آن اتفاق طعم دهانم تلخ شد، لبم را به دندان گرفتم.  یادآوری با

 رو گذاشت و رفت.  اومد خونه، ساکش شی دو ساعت پ ی کی -

 کجا؟   -

 ام را باال انداختم. را تر کردم و شانه  لبم 

 . دونم ینم -

 گفت:  یرا صاف کرد و با لحن جد  شی گلو  پدر 

 شده؟  یچ  یبگ  یخواینم -

 م آورده بودند را پس زدم. هجو میها که به پشت پلک  ییهااشک

 بود.  ی امروز مسابقه انتخاب -

 مبل گذاشتم و پچ زدم:   یرا رو  کتاب

 پارسا انتخاب نشد. -

که   یرتیداد، ح  رون ی ب  ی نیاز ب   یو نفس تند دیرنگش پر  یالحظه  یبرا  پدرم
 و لب زد: دیرا به صورتم پاش دیدرخشیدر نگاهش م 



 االن کجاست؟  -

 . دونم ینم -

 مبل گرفت و فشرد.  ی دستش را به دسته چوب پدر 

 ال اله اال اهلل! -

آب   یوانی با ل  د،یشنیما را م  یهاکه در تمام مدت از آشپزخانه حرف  مادرم
 گذاشت.   شی هاشانه یبه طرف پدر آمد و دستش را رو 

 کرد.  شهی شاءاهلل. چه مان ره یخ -

 . اش را پوشاندچهره  ی و اخم  دیاز آب را نوش یاجرعه پدر 

 خونه کار دست خودش نده.   ادی ناراحته. بهش زنگ بزن بگو ب  یل یحتمًا خ  -

 خاموشه بابا.  شی گوش  -

 را به طرفم گرفت. لشیموبا  ی گوش  پدر 

 .ریشماره بابک رو بگ  -

 را به پدر دادم. ی پارسا را گرفتم و گوش یم یبابک دوست صم  شماره

  ی ل یشماست...خ   شی پ طوره. پارسا  الو...سالم آقا بابک...حال واحوالت چه  -
 خونه...سالم برسون.  ادیزحمت بهش بگو زودتر ب  ی خب...فقط بابا ب

 تماس را قطع کرد و لب زد:   پدر 

 . ادیبعد از شام م  -



از جا  یرا رو  یگوش  سپس و  انداخت  و    اطیبلند شد، به ح  شی مبل  رفت 
 باغچه مشغول کرد. یهاخودش را به آب دادن گل

 . دادیم  نشیتسک  ،یکه زمان ناراحت   یکار  تنها

  ه یمبل تک  ی مبل انداخت، سرش را به پشت  ی و خودش را رو   د یکش  یآه   مادر 
 را ماساژ داد.  شیها قهیداد و شق

 ؟ یمامان خوب  -

 هم فشرد و لب زد:   یرا رو   شیها پلک

 .ترکه یسرم داره م -

 ارم؟ ی برم برات قرص ب -

 شت. گذا  اشیشان یپ  یرا برداشت و رو   یکرم   کوسن

 ست.بابات گرسنه ن،یشام رو بچ ز ی خوردم، دوتا با هم. برو م -

 و به آشپزخانه رفتم.  دم یکش  یآه

  ی شد و بعد از شام، پدر و مادر مشغول تماشا  شب شام در سکوت خورده  آن
 شام را شستم و سپس به اتاقم رفتم.  یهاشدند و من ظرف  ونی زیتلو 

به    م ی شب که همه خواب بود  یهامهی بابک بود و ن   یخانه  روقتیتا د  پارسا
 خانه برگشت. 



  ی و سپس صدا  اط ی باز شدن در ح  یبود که صدا  گرم شده  م ی هاپلک  تازه 
 ربود.  م ی هاپارسا، خواب را از چشم  یهاقدم

 اتاق زل زدم. ی کیاز هم باز شد و به تار  بارهکیبه  می هاچشم 

سرانگشت  دم یکش   یاازهیخم با  به  می هاپلک  می هاو  مالرا  و    دم یهم 
 خواب را روشن کردم. چراغ

 رنگ را کنار زدم.بنفش  یروتخت  آلودخواب

 رفتم.   رونیمال کورمال از اتاق بکردم کور   زانیخواب آورا از تخت میپاها 

روشن   مهیهال را ن  د،یتابیپرده به داخل هال م  یچراغ کوچه که از ال  نور 
 کرده بود. 

 سالنه به طرف اتاقش گام برداشت باز کرد و سالنه  ی در هال را به آرام  پارسا 

داده بودم، جاخورد، آب دهانش    هیوسط دو اتاق تک  وار یمن که به د  دن ید  با
 را فرو داد و لب زد:

 ؟ یدیهنوز نخواب -

 را مهار کنم.  امازهیرا جلو دهانم گرفتم که خم   دستم 

 . م ی بود  وقت منتظرت  ر یشدم، تا د دار یاالن ب  -

 . ستی پگاه. حالم خوب ن ال یخیب -

 بود.  ام کردهو فشردم، سردرد کالفه دمیکش   امیشانی پ یرا رو  م ی هاانگشت



 پچ زدم:   یرا به دندان گرفتم و به آرام نمی ریز لب

 بگم که آرومت کنه و فقط دوست دارم بغلت کنم.   یچ دونمینم -

م باز کرد و به طرفم را از ه   شی هانشست، دست  شی هالب  یرو   یتلخ   خنده
 آمد.

شانه  م ی هادست دور  گلو حلقه  شی هارا  بغض  م   م ی کردم.  چنگ    زد، یرا 
 نبود.  هیگر  یبرا یرا تار کرد، اما زمان مناسب  دگانم یاز اشک د یاپرده

 مان یهاهی تر پارسا را در برگرفتم، نگاهم که به سارا فرو دادم و محکم   بغضم 
ادامه    ایکاش آن لحظه تا آخر دن   ی. ادیچ یافتاد؛ ترس در دلم پ   وار ی د  یرو 

 . ماندیستبرش م  یهاشانه یسرم بر رو  شهی هم  یداشت و برا

 و لب زد:  دی بلندم کش  اه یس یموها   یسردش را رو   یهادست پارسا 

 . شنیم  دار ی دختر. االن مامان و بابا ب هگی بسه د -

ب   خودم بغلش  از  اکراه  با  حرف  دم یکش  رونیرا  هم  باز  بشود    یاما  که 
 . دیداد به ذهنم نرس  اشیدلدار

 آهسته لب زد: پارسا 

 گفت؟   یبابا چ  -

 ُسر دادم. م یی موها یرا ال میها انداختم و انگشت نییرا پا  سرم

 ناراحت شد.  یلیخ -



 . دیبه صورتش کش یفرستاد و دست رونیب  نهی از س یآه  پارسا 

 تو چشماش نگاه کنم.  تونم ینم  گهیش شدم، دشرمنده -

چشم   یهادست به  و  فشردم  و  دست گرفتم  در  را  در   شی هاسردش  که 
 زل زدم.  د یدرخشیم  یک یتار

 . یتو همه تالشت رو کرد ،ی خدانکنه شرمنده بش -

 زمزمه کرد.  ی به آرام پارسا 

خم به ابرو    کهنیدرس بخونم، بابا بدون ا  ر یت داشت مثل ام مامان دوس  -
 بشم.  ستی براش مهم بود که من فوتبال یلیکرد، خ  تم یحما ارهیب

 پارسا تو... .  -

 دستش را باال برد.  حوصلهیب

برام   یشاءاهلل دفعه بعد؛ چون دفعه بعدنگو ان  ی نگو. حت  یچ یه   ، ینه پگ   -
 وجود نداره. 

 لب زدم:  زدهرتیح

 پارسا.  -

  ک یتار   ان یدر م  دیکه از گوشه چشمش لغز   یاشک منقبض شد و قطره فکش
 و روشن هال برق زد.

 . مدهی بادکنک ترک ه یمثل   کنم یندارم، حس م یایانرژ چیه -



لرز  ش، ی هاحرف  دن یشن   با شور  د،یدلم  و  افتاد  شماره  به  اشک    ی نفسم 
 چشمانم را سوزاند. 

 گرفتم .   م ی هادست ان یر م سردش را د  یهادست محکم 

 محکم باش پسر.  -

 . تونم ینم -

 . یدار اجیتو به زمان احت ه، یع یاحساسات طب ن یا یبعد از هر شکست  -

 هم فشرد. را به  شیها منقبض شد و دندان فکش

 منو انتخاب نکرد.  یاون عوض  شه یباورم نم  -

 پارسا.  -

شن   گر ید م  م ی هاحرف  دنیحوصله  از  را  دستش  نداشت،    می هادست  انیرا 
 لب زد:   یو به آرام  ماندرهینگاهش به در اتاقش خ  د،یکش  رونیب

 م. خسته یل ی. خ ادیخوابم م -

 شد.  دیاتاق ناپد یکی گرفت و در تار   رهیرا به دستگ  دستش

که به جانم افتاد، لبم    یناباورم به در اتاقش قفل شد، از شدت اضطراب  نگاه 
 رفتم. را به دندان گ

 کمکش کن«   ای»خدا



ام سر خورد را با سر انگشت پاک  گونه  یکه از گوشه چشم به رو   یاشک  قطره
 کردم و به اتاقم رفتم. 

تنگ    یمثل قفس   امیشب را به سقف اتاقم زل زدم. اتاق دوازده متر  تمام
 من را در خود حبس کرده بود. 

 قدر شکننده باشد.پارسا آن کردم ینم  فکر 

 صبح شد.   اشیتلخ شب با تمام  آن

را کنار زدم.   یبرداشتم و روتخت   م ی ها چشم   یبند را از رو چشم   ی اوقات تلخ  با
 . دیکش یم ر یت  میها قهیو شق  کردیم  ین یسرم سنگ

بافت  دست  ی سنت  م ی گل  یتا رو   دیکشیپرده سرک م  یکه از ال   دینورخورش 
 طال وسط اتاق، آمده بود. ننه

زدم؛ کش و    م ی به موها  یکردم و چنگ   زانیرا از تخت آو  م یپاها   حوصلهیب
بلند شدم و   م ی سپس از جا  دم؛یکش  یق یعم  یازهیبه تنم دادم و خم  یقوس

 انداختم.  ی صندل یتوالتم رفتم و خودم را رو ز یبه طرف م 

زل زدم و نگاهم را به    نهی ام در آ پف کرده  یهاآلود به چشم و خواب  گنگ
 بود دوختم.   مانده امیشانی پ یبند که رورد چشم 

خواب  شب ید پارسا  خواب  ده یبا غصه  تا صبح   ام کردهآشفته کالفه  یهاو 
 بودند. 

 بلندم ُسر دادم.   یموها  انیم ی برداشتم و به آرام   ز ی م ی را از رو  برس



با    توانستمیم  کاش نروم  سر کار  و  بخوابم  را  روز  نگاه    یادآوری تمام  کار 
 دوختم، آه از نهادم برآمد. یواری ام را به ساعت دزدهشتاب

 کردم؟یم  حیتوج دیطور با را چه  رمیساعت تاخ  کیبه   کینزد

را پشت سرم    میرنگم را برداشتم و موها  ی ساتن صورت   یموعجله کش  با
 جمع کردم و از اتاق خارج شدم. 

رو   یسوت کتر  یصدا صدا  ی که  تنها  بود،  به گوش    یی اجاق گاز  بود که 
 . دیرس یم

شدن بود. اما هوش و    ده یمادر به انتظار بلع   یهادر دست  ر ی نان و پن  لقمه
 . کردیم  ر یس یگر ی د یحواسش جا

 ؟ ینکرد  دارمیسالم مامان. چرا ب -

آرام  مادر  چشم   یبه  و  باال گرفت  را  صورتم خسته  یهاسرش  به  را  اش 
 باال انداخت و لب زد:  یادوخت، شانه

 . زم یبر یبرات چا نیکنم. بش   دارت یب ومد ی دلم ن -

 لب زدم:  رفتم، یم  یو کتر  یبه طرف قور کهیحالدر 

 شد.  رمی د ی لی. خ زمیر یم -

 نشستم.  شی رو نفره وسط آشپزخانه گذاشتم و روبهچهار  ز ی م  یرا رو  یچا

 . خورهیبر نم ایدن یجا  چیرفتن به ه ر یروز د  هینداره.   یب یع -



 . خورهیبرنخوره اما به پدرام درخشان حتمًا بر م   دیشا  ایبه دن -

 به طرفم گرفت.  ر ینان و پن یاو لقمه دیکش   یآه مادر 

 . کردیم  یزندگ  تیکاش پارسا هم مثل تو، تو واقع  -

 بود و رنگ به رو نداشت.  یپر از دلواپس نگاهش

 مامان.  شه یدرست م  -

 ؟ یبود دار یکه اومد تو ب  شبید -

 آره.  -

  می و گردو برداشتم و از جا  ر ینان و پن  ی او لقمه  دمیداغ سر کشرا داغ  یچا
 بلند شدم. 

 زل زد. زانم ی را باال گرفت و به نگاه گر سرش

 گفت؟   یچ -

 . م یشده بود، دزد   خی صورتم م  ی باال انداختم و نگاهم را از نگاهش که رو   شانه

 نگفت، شرمنده تو و بابا بود. یخاص  ز یچ -

  اشینیب   ر یدستش را ز   ی از نم اشک، تر شد و به آرام  اهشیس  ی هاچشم 
 . دیکش

 . رم یمن بم  یاله -



حلقه    شی هاسپس دستم را دور شانه  دم یکش   امیشانیپ  یرا رو   میها ناخن
 کردم. 

 .ادیکم به خودش م کم   ار، یکه شد به روش ن  دار یخدا نکنه. ب -

 خدا کنه.  -

 و با عجله به اتاقم رفتم که حاضر شوم.   دمیرا بوس اشدهیرنگ پر صورت 

 نداشتم. مانیکه در دل مادر کاشتم، ا   ید یهم به ام  خودم

  ی بود. به زبان آوردن حال و روز  دلش شکسته بود بدجور هم شکسته  پارسا 
در دل مادرم و من    یدیکاشتن بذر ناام  یعنیبودم،    دهیاز پارسا د  شبی که د

 کردنش را نداشتم.   دیدل ناام

بود که    یبار  نیاول  نیا   کردم،یبه برخورد درخشان فکر م   ر یطول مس   تمام
 .دمیرس یسر کار م  ر ید

پول باشم،    ماندهیمنتظر باق  کهنیرا به راننده دادم و بدون ا  یتاکس   هیکرا
 پول را بدهد دست تکان دادم.  یباق  خواستیراننده که م   یشدم و برا  اده یپ

وارد    ی جا کردم و به آرامام جابهشانه  یام را رو را به دندان گرفتم و کوله  لبم 
 مغازه شدم. 

 .کردیرا روشن م پدرام کنار دستگاه بزرگ چاپ بود و آن آقا

من سرش    دنیبود. با د  وترشی و مشغول کار با کامپ  نشسته  زشیم   یرو   سارا
 داد. اشیشانی به پ ین ی را باال گرفت و چ



 .دم یبود، بوس طرفش رفتم و صورتش را که جلو آورده به

 !یکرد  ر یقدر دسالم چه -

 خواب موندم.  -

 اش را به صورتم دوخت. کرد و نگاه موشکافانه  ز یرا ر   شی هاچشم 

 شده؟  یزیچ -

 گذاشتم.   ز یم  یرا رو  امکوله

 . گم یبعدًا برات م -

 لب زدم:  یطرف آقا پدرام رفتم و به آرام به

 . خوامیعذر م   رمی. بابت تأخ ریخ صبح به -

را   ام یترس و نگران  ی اش نشست، همهصورت اصاًلح شده  ی که رو   یلبخند
 در خود حل کرد. 

 نداره، به کارت برس.  یرادیسالم. ا  -

 رفتم و مشغول شدم.  زکارمیلب تشکر کردم و به طرف م  ر یز

که چه شده و من که    دیکار با اشاره چشم و ابرو پرس   نی بار ح  نی چند  سارا
  ف یانجام کارم نداشتم، از تعر   یو تمرکز الزم را برا  رفتمیبا سردردم کلنجار م 

 سر باز زدم.  ط یماجرا در آن شرا 



کارم سارا را    نیه کنم، هرچند با ااز گذشت آقاپدرام سواستفاد  خواستم ینم
 کنجکاوتر کردم. 

ساعت، سرم خلوت شد و سارا حق به جانب به    کیبعد از گذشت    باالخره
 ام نشاند.شانه یرو  یا طرفم آمد و ضربه

 شده تاول زدم.  یدختر بگو چ  یاو  -

بود که در حال    یبه آقا پدرام انداختم. مشغول ور رفتن با بنر بزرگ   ینگاه 
 ، آرام پچ زدم:چاپ بود

 . یبس که فضول  -

 . یاریرو درم شناسفهیوظ یکارمندا   یو ادا  یتو هم بس که لوس -

جلو  دستم  صدا   یرا  درخشان خنده  یدهانم گرفتم که  پدرام  به گوش  ام 
 نرسد.

 شده.  یچ  نم یبنال بب -

پارسا بغضم    یادآوری گرفتم. با    یدستم را به باز  ر یو موس ز  دمیکش   یآه
 لب زدم:  آمد یکه انگار از ته چاه م  ییگرفت و با صدا 

 پارسا انتخاب نشد. -

 دهانش گرفت و پچ زد: یرا رو  دستش

 . شهی باورم نم ؟یگیراست م -



 را به نشانه بله تکان دادم.  سرم

 ه؟ی خوب یل یخ کنیچرا آخه؟ اون که باز -

 باال انداختم و پر حرص لب زدم: یاشانه

تا نصف شبم برنگشت.    رونیاز خونه زد ب  یبا ناراحت  روز ی. دونم دیچه م  -
 منم اصاًل نتوستم بخوابم. 

 .  دیام کش شانه یبر رو  ی و دست د یرا در هم کش صورتش

 شد.  فیواقعا حق داشته، ح -

 غصه لب زدم:   پر 

 خودشو باخته.  -

 . گذشتیهم م  ی ها به سرعت از پو هفته  روزها

و من    دیخوابیو روزها تا لنگ ظهر م   آمد یوقت به خانه م   ر ی ها دشب  پارسا 
 .دادمیم  یفرار م ی ها هرشب به انتظار پارسا خواب را از چشم 

و سکوت    یک یو در تار   آمد یمثل شبگردها بدون سر و صدا به خانه م   پارسا 
 . دیخزیشب به داخل اتاقش م 

را که با ورود پارسا به خانه هجوم    یامشمئزکننده  یمشکوکانه بوها  من
م  آوردندیم نفس  نه   دمیکش یرا  خود  به  اشتباه    زدم یم  بیو  حتما  که 
 . کنم یم



  شده   امیشگیاز دوستان هم  ی که به تازگ  یآلودگ را با سردرد و خواب  هاصبح
 . رفتم یو سر کار م  شدمیم  دار یبودند از خواب ب

ر   ر ییتغ برهم  باعث  پارسا،  زندگ نظ  ختنیرفتار  پر کش   یم    ی جی تدر  دنیو 
 بود. آرامش از خانه شده

البه  آفتاب از  تابستان  م   ر،یحر  یپرده  یالگرم  را    دیکشیسرک  صورتم  و 
 ام کرده بود.و کالفه  دهیاز عرق به گردنم چسب  سی خ  یموها  داد، یقلقلک م

بند  و چشم   دمیتخت که از تابش آفتاب در امان بود خز  یحرص به گوشه  با
 را جا به جا کردم که دوباره بخوابم.  میها چشم  یرو 

 طال.خانه ننه ی بود و نه مهمان یجمعه بود و نه از کار خبر روز 

  میها به در اتاق، خواب را از چشم   یا بود که ضربه  گرم شده  م ی هاچشم   تازه 
 گرفت. 

 پگاه جان.  -

  ز ی خم ی برداشتم، آرنجم را ستون بدنم کردم و ن  م ی هاچشم  یاز رو   را  بندچشم 
 زدم: به مادر زل 

 . زمی کردم عز  دارتیب  دیببخش -

 زدم:و لب  دم یکش  یآه

 شده؟  یچ -



 . دیومد ی چرا ن  گهیطال از صبح چندبار زنگ زده م ننه -

 . م یست که نرفت حق داره دو هفته -

 زد:وشش را پشت گ   شیتخت نشست و موها  یلبه مادرم

که شد خبرش    دار ی گفتم پگاه خوابه، ب   ارم،یب   یاچه بهونه  دونمینم  گهید  -
 . کنم یم

رنگم گرفتم و آن را کنار    بنفش  ی روتخت   یرنگارنگ رو   یها را از پروانه  نگاهم
 زدم:

 دلم تنگ شده.  یلیمنم خ   م،یبر -

 نمدارش را از من گرفت.  یهاچشم 

 نشد.  دار یکردم ب  یهر کار شه؟ ی م یپارسا چ -

 آتش گرفت.  زدیدو دو م  یاش که از نگرانخسته ی هاچشم  یبرا دلم 

 . شهیم  دار ی ب  نم یبب  رم یمن م -

حرص   یاز رو   یقیبه در اتاق پارسا ضربه زدم اما جواب نداد نفس عم  چندبار 
 و بدون اجازه وارد شدم.   دمیکش

 بود.  دهیچیبود و خرناسش در اتاق پ  تخت ولو شده یدمر رو  پارسا 

که پنجره را باز    یها را کنار زدم و در حال طرف پنجره پا تند کردم، پرده  به
 زدم: غر   کردمیم



 ؟یکرد   پی چله تابستون پنجره رو چرا ک -

پارسا که    به م هم طرف  هم   د، یکشیچنان خرناس  به    نی رفتم  را  که سرم 
و سرم را    دمیبد دهانش صورتم را در هم کش  یکردم؛ از بو  کیصورتش نزد
 عقب بردم. 

شد؛ پس حدسم درست بود،   ی خال  م ی پاها   ر ی کرد و ز  خیکردم تنم    احساس
 :زدیدلم شور نم  لیدلیب

 باشه.«  گار ی : »کاش فقط سدمیلب غر  ر یز

د  سرم بزنم.  پس  را  مزاحم  افکار  دادم که  تکان  رو را  را    یهاشانه  ی ستم 
 الغرش گذاشتم و تکان دادم. 

 . م ییطالشو نهار مهمون ننه دار یپارسا...پارسا ب  -

 زد:لب  یگنگ   یزد و با صدا  یغلت پارسا 

 .ادیولم کن خوابم م -

 هم فشردم.  یرا رو   م ی هافرستادم و لب رونیب  ینی از ب یتند نفس

جون خودت پاشو    م؟ینرفت چند وقته    ی دونیلنگه ظهره. م  یخوابیقدر مچه  -
 . گهید

بزرگ  اشیروتخت  ظ یغ   با توپ  از    ی رو   ی را که طرح  و  زدم  بود، چنگ  آن 
 . دمیکش  شی رو 



 لب زد:  حوصلهیب

 .امیمنم م  دیشما بر  -

 گه؟ ید  یایم -

 زد: خشکش لب   ی هاسرفه ان یم  در 

 بخوابم.   خوامیآره. برو م  -

خواب از   شه یهم   یکه برا   زمیسرش بر   یرو   خ یسطل آب    ک یداشتم    دوست
بود و خودش تمام روز    دهیما دزد  یها سرش بپرد. خواب شبانه را از چشم 

 . بردیبه سر م  یخبر یدر خواب و ب

 زدم: در داد  یال از 

 ها!  یایحتما ب -

 زدم: بود، دوختم و لب  ستادهی را به مادر که پشت در منتظر ا می هاچشم 

 . امیمنم م د یشما بر گه یم -

 ست تکان داد.و سرش را با افسوس به چپ و ر   دیکش  یآه

 . امی تو برو من با پارسا م -

 را گرفتم و او را به دنبال خود کشاندم.  شی هادست

شما هم حاضرشو؛ پارسا    زنمیبه سر و صورتم م  ی مامان خوشگلم تا من آب  -
 . ستی. بچه که ن ادیخودش م 



 آخه... .  -

. یخوریو فقط غصه م  یا مامان چند وقته خودتو تو خونه حبس کرد  -
 طال تنگ نشده؟ دلت برا ننه

 زدم: را به داخل اتاقش هل دادم و لب   مادر 

 به خودت برس.   کم هیجونم مامان -

 . م ی خانواده مادرم بود  ی میجمع صم  انیساعت بعد در م مین

روغنآش  یبو و  ب  ی سرخ کردن  رشته  آشپزخانه  قددر  و  طال  ننه  ی می زرگ 
 بود.  دهیچ یپ

کف آشپزخانه نشسته و مشغول خرد کردن    فرشم یگل  یمهتاب رو  ییدا  زن
 . کردیها را سرخ مگاز کتلتاجاق  ی رو   یبود و خاله پر ازداغیپ  یبرا از یپ

تر از آن بود که گرما  جانکولر کم   یبود و هوا  کردهآشپزخانه گرم و دم  یهوا
 را از آشپزخانه براند.

 . یبس کن انگار از سفر قندهار برگشت گهی ِا پگاه د -

بود،  کنار سماورش نشسته  نیزم   یطال که رو را از آغوش پر محبت ننه  سرم
 . دمیرا نفس کش  اشییحنا   یموها ی آوردم و بو رونیب

 تون برم طالجون. آخ قربون -



بود،    داده  ه یکه به چهارچوب در آشپزخانه تک  م ی واله مر ح   ی چشمک  سپس 
 کردم. 

 و من را از خودش جدا کرد.   دیرا بوس  امیشانی پ  طالننه

 خدا نکنه مادر.  -

 زد:لب  یمادرم باز کرد و با دلخور یآغوشش را برا طالننه

 دارم که چشمش به در خشک شد؟  ر یمادر پ هی  یگ ینم -

 انداخت. ر یبه ز  بغضش را فرو داد و سر  مادرم

 گرفتار بودم.   -

جان اما پرمحبتش گرفت و لب  کم   یها مادر را در دست  یهادست  طالننه
 زد:

  گه یسروقتشون. د  م ی و قابلمه بر  گیبا د  ومدنیو مهتاب گفتم اگه ن   یبه پر  -
 رو نداشتم.   تونیطاقت دور

 جا. اون دییا یکه شما ب  م ی اومد یِا کاش نم -

در    کهنیو از ا   دندی حرف من با صدا خند   ن یمهتاب با ا  ییو زن دا یپر  خاله
 بودم وجودم غرق در لذت شد. شان انیم



 اط یو دست در دست هم به ح   دیدستم را گرفت و به دنبال خود کش  م ی مر
سر صبح غرق در    یاری طال از آبو باغچه ننه  آب و جارو شده  اطی. حم یرفت

 بود.  یشاداب

 . دمیکش  م ی هاهیخورده باغچه را به رخاک نم  یبورا بستم و  می هاچشم 

دستم را داخل آب فرو    م،یبود نشست   حوض که آبش تازه عوض شده  یلبه
 آن ضرب گرفتم.  ی رو   م یها بردم و با انگشت

 .دیپر حسرت کش   یانداخت و آه یخال  اطیبه ح ینگاه  م ی مر

 رو نداره.  شیچند هفته پ   ی صفا اط یح  نیا -

  می هاقهیشق   یرا رو   م ی هاخوش نه چندان دور، انگشت  ی روزها  یادآوری   با
را    م ی هاو پلک  دمی آب به صورتم پاش  یکه ضرب گرفته بود، فشردم؛ مشت 

 هم فشردم.   یرو 

 آره.  -

من هم    ی تو خودت؛ ناسالمت   ز ی کم بر  ؟یبا من حرف بزن   ی خوایپگاه. نم  -
 دوستتم هم دخترخاله.

آلود  پس زدم و بغض  یرا به تند  م یها هجوم آورده پشت پلک  یهااشک
 زدم: لب 

 . یبگم؟ نگران پارسام، زده به جاده خاک یچ -

 هم دوخت. را به شی هاو لب  د ینگاه نگرانش را به صورتم پاش م ی مر



و لرزانم گرفتم و داخل آب حوض    سی خ  ی هادست  انیرا در م  شی هادست
 فرو بردم. 

 . رمیشو بگ جلو  تونستمیکاش م   -

 بود.  آب ضرب گرفته ر یهردومان ز   یهاانگشت حاال

 . ترسم یبکنم، اما م  ی کار  هی  خوامیم -

 کار؟ چه -

 زدم: گرش دوختم و لب را به نگاه پرسش  نگاهم 

 . هیکال از من و مامان و بابا فرار  اد،یپارسا اصاًل طرف من نم -

 خب؟ -

 . ارمیکه سر از کارش در ب  خوامیم  رو یکس  -

 زد. ناباورانه به صورتم زل  م ی مر

 کنه؟   ین یکه برات خبرچ  -

 بده.   دیبهش ام کهنیهم ا  ین یهم خبرچ  -

 . دمیرو صورتش نشست و لبم را به دندان گز  نگاهم 

 زد: لب  رت یرا باال داد و با ح  شیبود، ابروها  شده که متوجه حرفم   م ی مر

 ؟ی گیمن رو که نم  -



 گذاشتم.   شیها شانه یو رو   دمیکش   رونی از آب ب را  دستم 

 اعتماد ندارم.  کس چیبه ه  -

 معترض سرش را تکان داد.  م ی مر

 ؟ یچ مید یم شی اگه بفهمه باز -

 کن.   اشیشو و امر و نه  کیکدومه؟ تو فقط بهش نزد  یباز -

 . ترسم یمن م  ،یپگ یوا -

 ست.تنها  یلیتو رو خدا. پارسا خ   م ی مر -

 بود.  ده یفایب  م،یگلو   ر یز  خوردهکردن بغض گره  مهار 

از رو   دستم  به رد دست  شیها شانه  یرا  را  و نگاهم    سمی خ  یهابرداشتم 
 نشست، دوختم.  رشیحر ز یشوم  یرو 

بود    یبود اما تنها راه   اد یز  م ی ام از مرستهفشردم، خو  میها دندان  ن یرا ب  لبم
 .دیرس یکه به ذهنم م

 زد:شد و لب  رهیناباورانه به من خ م ی مر

 آخه؟  یطورچه -

 زدم:فرستادم و دردمندانه لب  رونیام را ب حبس شده نفس

  ی تو  کشونمشیداره که باهاش درد و دل کنه. من م   از ین  یپارسا به کس   -
 محسن.   ییو دا  ر ی جمع. دوباره من و تو ام



 .یبش   کیکن بهش نزد  یتو سع وقتاون

برا  یالحظه  چند گذشت  سکوت  در  دلهره  یکه  لحظات  و    ی آورمن 
 بود.  ینشدنتمام

 منتظرم دوخت.  یهانگاهش را از آب حوض گرفت و به چشم  م ی مر

 . کنمیخودم رو م  یباشه. سع -

 اش گذاشتم. شانه یحلقه کردم و سرم را رو  شی را دور بازوها م ی هادست

 !م ی مر  یوا -

 . م ی دیو هر دو تلخ خند   دیکش  یآه م ی مر

بودند بعد   دهیمحسن که در نبود پارسا دور فوتبال را خط کش  ییو دا  ر یما
 در پارک، به خانه آمدند.  یرو ادهیاز چند ساعت پ 

مان آمد و آغوشش را  ما لب حوض، با لبخند به طرف دنیمحسن با د ییدا
 باز کرد. 

 من!  انی بارو یبه به...ز  -

بلند شدم و به   م یبود. از جا  تنگ شده  اشیطبعو شوخ هایمهربان یبرا دلم 
 طرفش رفتم. 

 . دیشی م عرقم خفه  یاز بو خوامیکردم. بغل نم  یاوف اوف شوخ -

 و خودم را در آغوشش انداختم.   دمیصدا خند با



 مهربونمم.  یی تن دا  یمن عاشق بو -

 لب زمزمه کرد: ر یز زدیرا باال م شیها نیآست  که یحال در  ر یام

 محسن.  یی حال داخوش به -

زدم    دنیحرفش صورتم گر گرفت و خودم را به نشن  دنی و شن  ر یام  دن ید  با
 محسن نشاندم.   ییبر صورت دا یاو بوسه

 تو دختر! یقدر نازاوه چه -

دا  پروا یب   از  ام  یی صحبت کردن  جلو  ال  ر ی محسن  از  و    ی حرصم گرفت 
 زدم: غر   م ی هادندآن

 . ییِا دا -

 باهم قهقه زدند.  ر یو ام  م ی مر

 .دیآب پاش  ییبه طرف من و دا شستیکه صورتش را م  ر یام

 . دیرو خنک کن خودتون  دییایب -

زمان با  زد و هم   یچشمک   م ی نگاه کردم؛ مر   ر ی و سپس به ام  یی اخم به دا  با
  ییو به طرف دا  می را داخل حوض انداخ  ر ی و ام  میهم به طرف حوض رفت 

 . م ی د یمحسن آب پاش

 مان هجوم آورد و ما را داخل آب انداخت. به طرف  باره کی محسن به    ییدا

 . دیچی پ  اطیمحسن در ح یی و دا ر یبا قهقه ام  م ی و داد من و مر  غی ج یصدا



 زد: و داد  دیپاش یمحسن آب م یی به طرف دا م ی مر

 .یر یطرف ام  یمحسن نشون داد  ییدا -

 .ختی ر  مانیو آب بر سر و رو   دیبا مشت برسطح آب کوب ر یام

 زد: و و لب   دیخند

 . رهی گ یطرف مظلوما رو م  شهی هم  ییدا -

 زد: و لب   دیمحسن با صدا خند  ییدا

 !ی قدرم که تو مظلومچه -

 .دیپر  رون یدرآورد و از حوض ب مان یزبانش را برا ر یام

 پر از آب بود.  اشیکتان   یهاگرمکن و کفش  پاچه

 ها.پاره شی آت کنه   کارتونیخدا بگم چ -

 زد: لب  یابا لحن دخترانه سپس

 بپوشم؟  ی حاال لباس چ -

 زدم: ها از ته دل قهقهه از مدت بعد

 .یدختر نشد  م ی . شانس آوردریام یوا -

 . م ییا یب رون یدراز کرد که از حوض ب م ی دستش را به طرف من و مر ر یام

 . ی. االن دوتا دختر خاله ناز داشت شدیهم خوب م   یلیخ -



 زد: خنده، لب  انیمحسن در م   ییدا

 سراغتون.  ادیطال م خدا به دادتون برسه االن ننه -

 ؟یدر بر  یخوایم یی ا دا -

دا  - عشق  پله  م ی نی بش  ایب   یینه  بشرو  خشک  م دیها  وقته    ی دونی.  چند 
 دمت؟ یند

دست  دستم در  نفر  یهارا  چهار  هر  و  ها  پله  ی رو   یمهربانش گذاشتم 
 . م ی نشست

 زد: و لب   دیبه پشتم کش یدست  ییدا

 خبر؟ کن، چه  فیخب تعر  -

بودند چشم    از ما نشسته و به من زل زده  تر نییپله پا   کی که    م ی و مر  ر یام   به
 : زدیم ادی فر شانیها در چشم  یدوختم، ناراحت

 زدم:و لب  دم یکش  یآه

کنم. پارسا اصاًل تو    کار یچ  دیبا  دونم ی. من نمییدا  ستی اوضاع خوب ن  -
 . شه یخونه بند نم

 زد:و لب  د یرا در هم کش شی ابروها ر یام

 . دهیمنم به زور م  یهاتلفن جواب 

 تکان داد.  یمحسن با افسوس سر  ییدا



دیک یمنم    - جدا    دمشی_دوبار که  ازمون  داره خودشو  بود،  رفتارش سرد 
 . کنهیم

 جا خوش کرد.  شی هابر لب یجانخورد، لبخند کم  گره  م ی به چهره مر نگاهم 

 زد: لب  ی زل زد و با مهربان میها به چشم  ر یام

 . شهی غمت نباشه، درست م -

 رنگ به رنگ شد.  میها گونه  د،یدرخشیم  شی هاکه در چشم   یمهربان  از 

 . هایش ی م  ر ی . پبارهیجون. غم و غصه از سر روت م ییآره دا -

 نشود. ر ی را به دندان گرفتم که اشکم سراز  لبم 

 . ییچشم دا -

 تو.  م ی بر  دیپاش -

  ی اخشک شدن گوشه  یطال براکه ننه  ییهایسبز  یبو  م،ی را که باال رفت  هاپله
 بود مشامم را نوازش کرد. پهن کرده وانی از ا

  دن یبعد از دست کش   م ی قبل از ما وارد شدند، من و مر  ر ی محسن و ام  ییدا
 . م یها ملحق شدمعطر به آن  یهایسبز یرو 

از    یبود اما هنوز خبر  شده  دهیطال وسط هال بزرگش چ رنگارنگ ننه  سفره 
 پارسا نبود.

 . دادیاما جواب نم گرفتیاش را مبود که مادر شماره یبار ن یچندم نیا



 داد که به دنبالش برود.  شنهادیپ  ر یام

 باشه.   راه افتاده دی نه خاله جان. شا -

  یگرد که با روبالشت  یهانشسته و به بالش  اشیمینمد قد  یکه رو   طالننه
  نشیپر چ   یهارا با دست  شی و زانوها  داده  هیسته بودند، تک آر   یاساتن قهوه

 . دادیماساژ م

 . ستین  یامادر. عجله  م ی مونیمنتظر م  گهی د کم هی -

 دوختم. را فرو دادم و نگاهم را به اطراف   بغضم 

و چشم به    بود لبش را به دندان گرفته  طال و پدر نشستهکه کنار ننه  مادرم
  ی هافرش  یبر رو   اشیرنگ   یهاشهیش   یهال که نور از ال  یدر بزرگ و چوب 

 بود.   دوخته د، یتاب یم  یم ی بافت و قددست

  شی هامقصودش را دور انگشتشاه  حی و تسب  دهیرا درهم کش  شی هااخم   پدر 
 . چرخاندیم

رنگ لم داده و مشغول    یخاکستر  یها مبل  یمحسن رو   ییو دا  یآقامصطف
 صحبت بودند. 

مهتاب که در آشپزخانه مشغول آماده    ییو زندا   یپرخاله  یهاخنده  یصدا
 . آمدیهال م  ی کردن غذا بودند، تا تو

 خانه بود، دوختم.   یاهال   ز یانگ خاطره  یهاکه پر از عکس  یواری را به د  نگاهم 



ها پر از خنده و شوق بود و من با حسرت  پارسا در همه عکس  یهاچشم 
 دور تا دور هال را از نظر گذراندم. 

 بود.  نیریپر از خاطرات تلخ و ش   ادشیز  یهابا اتاق ی میخانه قد آن

 زدم: را کنار  درنگ یسف ر یو کنار پنجره رفتم و پرده حر دم یکش  یآه

 رفت.  فونیبه طرف آ  ر ی در که به صدا در آمد ام زنگ

 . کنم یمن باز م -

 زد: لب  م ی رو به مر طالننه

 دخترم بگو غذا رو بکشن.  -

داخل شد و از ته گلو    ر ی پف کرده، پشت سر ام ییهابعد پارسا با چشم   ی کم
 سالم کرد. 

  دن یدر آغوش کش  یرا برا  شی هابا مهر جواب سالمش را داد و دست  طالننه
 پارسا از هم باز کرد.

 طال انداخت. خودش را در آغوش ننه دیبا ترد پارسا 

 . یدلم خوش اومد ز یعز -

سرسفره    ر یکردند دست داد و کنار ام   یکه با محبت نگاهش م  هیبا بق   پارسا
 رنگارنگ نشست. 



 ن ی و نعنا داغ تزئ  ییطال  ازداغی ا کشک و پرشته که ب بزرگ آش  یهاکاسه
 گرفتند.  یکتلت و ظرف ساالد جا  یهاسیشده بودند در کنار د

و همه مشغول خوردن    د یچی طال پدر خانه ننه  یخنده و شاد  یصدا  کمکم 
 نهار شدند.

هفته  آن از  بعد  لذت  ،ی ها خودخورروز  همه خوش    یبخش روز  به  و  بود 
 گذشت. 

  ر یزشته د  ای. ب ینکن  تیپارسا قرار شد اذ  یوا  ؟یدیب نم الو...پارسا چرا جوا  -
 ... . م ی ها...منتظرت  می...ما حاضر م یبر

هم فشردم و نگاهم را به    یرا با حرص رو   م ی هارا قطع کردم و دندان  تماس
 بود، دوختم.   را در هم قالب کرده شی ها مادر که دست

 شد؟  یچ -

 . ادیگفت االن م   -

 . دهیاما هنوز نرس  ام،یدارم م گه ی دوساعته که م -

 مهمان کردم.   یزورک  یاش گذاشتم و لبم را به لبخندشانه یرا رو   دستم 

 . دهیاونم رس  م ی نگران نباش مامان، تا ما حاضر بش -

 و به طرف در رفت.   دیکش  یآه



. تو هم زودتر  شهی م  یکفر  ستی پارسا ن نهیو بب  رسهیآخ. االن بابات سر م  -
 ضر شو. حا

 . م یدی رس یبه خانه خاله پر ی ساعت معطل  کیبعد از  باالخره 

رنگ در    ی اسرمه  ی مبلمان سلطنت   یجمع، رو  یاهوی پچ و هپچ  ان یم   پارسا 
 سرگرم بود.  لشیموبا  ینشسته و با گوش ر، یکنار ام

ا   یپرخاله مامان  م  قدر نیو  ابرو   کردندیآرام صحبت  و  اشاره چشم  با  و 
را    شانی هاکدام حرف  چیه   می که من و مر  رساندندیمنظورشان را به هم م

هم صحبتشان راجع به    ی. پدر و آقامصطف م ید یفهمیو نه م   م ی دیشن ینه م 
 بود. هامتیبازار و ق

 . م ین یشام را بچ   ز یکه م  م یبه آشپزخانه رفت  م ی من و مر  ، یپراشاره خاله با

 بکشد.   رون یهم سر صحبت را با پارسا باز کرد بلکه بتواند او را از الکش ب  ر یام

ظرف  چند بعد،  رولحظه  غذاها  و  قرار    یزغذاخوریم  یها  هال  که گوشه 
تا م  دهیداشت، چ از چلو خورشت گرفته  و ساالد    یرزاقاسمیشدند.  و ژله 

 بود.   ختهیهمه را برانگ  ی که اشتها  یرازیش

ام  زمان شام،  مر  ر یصرف  حرف  م ی و  با  و  نشستند  پارسا  طرف  و  دو  ها 
 او را به حرف گرفتند.  شان یهاسوال

کوتاه    یپاسخ  شانی هابه سوال  یرنگ و با لبخند کم   کردیکمتر صحبت م  پارسا
 . دادیم



که در اتاق    ر یبه پارسا و ام   م، ی ها، من و مراز خوردن شام و شستن ظرف  بعد
 . م یبودند ملحق شد ر یام

و    رفتیور م   اشیبود و با فوتبال دست   فرش کف اتاق نشسته  یرو   ر یام
 بود.  و به سقف زل زده دهی تخت گوشه اتاق دراز کش  یپارسا رو 

 زد:لب    زدهجانی رفت و کنارش نشست سپس ه  ر یبا لبخند به طرف ام  م ی مر

 . م ی. ما قرمز یپگ   ایبه به. بدو ب  -

 پرتاب کرد. م ی زد و توپ را به طرف مر یلبخند ر یام

 طبق معمول.  -

 تخت نشستم و دست پارسا را گرفتم.  لبه

 . تونم ی ببر  م یی خوایپاشو، م -

 بدنش کرد.  گاه هیدستش را تک  کیشد و   ز ی خم ی ن پارسا 

 حواسم بهتون هست.   یندارم. ول  یمن حوصله باز -

  تر نیمعصومش را دلنش   یداد، چهره  اشیکمان  یکه به ابروها  یابا گره  م ی مر
 کرد. 

 . م یدور هم نشست  یا پارسا. لوس نشو؟ بعد از عمر -

 که اعصاب ندارن.   ین یبیپسر تا دخترا کتکت نزدن، م   ایبدو ب  -

 زد: گرفت و غر   ر یمردانه ام یاز بازوها ی شگونین  م ی مر



 ها!  خارهیتنت م  کهنیمثل ا -

 زد:قهقهه  ر یام

 پسه. اوضاع  کهنی اوه اوه. مثل ا -

 نشست.  نیزم  ی ها رو باال برد و کنار آن میدستش را به نشانه تسل  پارسا 

 شو.  فرمافیتو هم تشر  ؟یجا نشست بانو پگاه، چرا اون -

 در کنکاش بود. ر، یمختلف کتابخانه پشت سر ام  یها کتاب  نیب  نگاهم 

  م ی . از جا خواندم یو م  گرفتمیامانت م  ر یرا از ام یبار کتاب  کیچند وقت  هر 
 زدم:بلند شدم و لب 

برم    - مبزرگ  یبرا  ی چا  هیاول  بعد  ببرم  ام امیترها  ب رخانی.  هم  شما    ای. 
 رو ببر.   هاوهی م

گفت و به دنبالم    یلب چشم   ر ی چشمش گذاشت و ز  یدستش را رو  ر یام
 وارد آشپزخانه شد. 

 گذاشت و به دستم داد.   ین ی را در س ها استکان

داد، نگاهش را    هی بزرگ وسط آشپزخانه تک  ره یبه جز   نهی دست به س  سپس
 ها بودم دوخت.استکانمن که در حال پر کردن   یهابه دست

 .دی بگو  یزیچ خواهد یکردم م   احساس



زدم. گوشه لبش را به دندان  اش زل گذاشتم و به چهره  ی کتر  یرا رو  یقور
 بود. را باال انداخته شی ابرو  کیگرفته و  

 ؟ یبگ ی خوایم  یزیچ -

 . دیصورتش کش  ی سکوت کرد و دستش را بر رو   یالحظه یبرا ر یام

 نگران پارسام.  -

 ست. شده یخال  م ی پاها ر ی، حس کردم ز حرف نیا  دنیشن  با

دست  دهانم و  شد  برادیلرز   م ی اه خشک  لرزش    ر یام  که نی ا  ی .  متوجه 
 را در هم قالب کردم.   م ی هانشود، انگشت م ی هادست

 ؟ یدون یم  یزیچ -

 زد:من کنان لب نگاهش را از من گرفت و من ر یام

 گرفته.  یدی جد یآره، دوستا -

 زدم:لب    آمد، یکه انگار از ته چاه م  ییحلقه زد و با صدا   م ی هادر چشم   اشک

 د؟ یدوست جد -

 بله. -

 خشک شد.  م ی که در انتظارش بودم گلو  یدهانم را قورت دادم، از جواب  آب

 هستن؟   ییجور آدما چه -



  دمیشنینم  ر یو جواب سوالم را از ام   شدیکر م   م ی هاگوش  کاشیکردم ا  آرزو 
 ر ی از زبان ام  دنشیاما شن   دیبگو   خواهدیچه م   دانستم یم   کهنیبا وجود ا

 . سخت بود م ی برا

 کردم.   قیشون تحقچندتاشون خالفکارن. مطمئنم، چون درباره -

زانوها   میپاها  نداشت،  را  وزنم  رو   م یتحمل  به    نیزم  یخم شد  و  نشستم 
 زدم: چنگ   رنگم یدامن سارافون آب

 دستپاچه کنارم نشست.  ر یام

 رو نگفتم که تو... .   هانی. ایپگ -

  گار یمطمئنم که س   ی عنی... کنم یمن هر شب احساس م   ر؟ یام  یگ یم  یچ  -
 . دهیکش

 .دی کوب  نتی کف دستش را به در کاب  پارسا

 بشه.  ر ی د یلیخ   کهنیقبل از ا ،یبا پدرت صحبت کن  دی. پگاه با یلعنت  -

 .دمیلبم را گز درمانده 

  یی زا ی. هرچند مطمئنم اونم چکنهیبابام بفهمه سکته م   ر؟یام   یطورچه  -
 . دهیشن

 ؟ یکن  کار ی چ  یخوایپس م -

 را پس زدم.  میهاو با پشت دست، اشک دم یکش  یآه



 !دونمینم -

نده. من سع ان  - ب   کنم یم   یقدر خودتو زجر  دانشگاه  از  باهاش    شتر یبعد 
 وقت بگذرونم و حواسم بهش هست. 

گرمش    یهارا در دست  می هادوختم،  دست  ر یبه ام   یاز سر قدرشناس  ینگاه 
 نشاند. شی هالب یرو   یگرفت و لبخند

 . ریممنون ام  -

 . ارمیب وهی رو ببر منم م   ییپارسا داداشمه! پاشو چا ه،یچه حرف نیا -

 را پر کرد و به دستم داد. ییچا  ینی س ر یام

زدم و از آشپزخانه    ی لبخند  شی به رو   دم، یدارم کشنم   یها به چشم   ی دست
 رفتم.   رونیب

با داخل شدن من    کردند،یهم نسشته و پچ پچ م  یو ر که روبه  م ی و مر   پارسا
 حرفشان را قطع کردند.

 به اتاق آمد.  وه ی با ظرف م ر ی لحظه بعد ام چند

 لب زد.  کردیرا مزه مزه م  اشییچا  کهیدرحال ر یام

 . ریگنفس  یباز هی  ی دلم لک زده برا -

 . دیرا به طرف خودش کش   یو فوتبال دست  دیرا سر کش  اش ییچا  م ی مر

 گذشت.  یبه جر و بحث و جرزن میکرد  یرا که باز ی ساعت مین



از ته    ی همگ  داد،یم   لمانی تحو  یو زورک   ی سرسر  ی هاجز پارسا که خنده  به
 . م ی دیخند یدل م

 شهی که هم  ییها کرد، از گفتن جوک  یسرگرم کردن پارسا همه کار   یبرا  ر یام
تا شکلک درآوردن را  واجور که کم جور   یها در چنته داشت  پارسا  کم حال 

 بهتر کرد.

و به آشپزخانه    م ی را جمع کرد  ییو چا  وهی م  یهاظرف  م ی از آن من و مر   بعد
 . م یرفت

 لب زد. یگذاشت و با ناراحت   نکی ها را داخل سظرف م ی مر

 است. افسرده  یل یپارسا خ -

 گفت؟   یچ -

 آب گرفت.  ر ی ش ر یاش را باال انداخت و دستش را زشانه م ی مر

 من حرف زدم.  شتر یب -

 خب؟ -

  قدر نیتو بودم هم  ی منم اگه جا  ، یکه ناراحت باش  یبهش گفتم حق دار  -
 . شدمیناراحت م

  کنهیم   ی احساس سرشکستگ  ی لیگفتم. گفت که خ  اتم یها و تجربشکست  از 
 . کننیاش مو مسخره  دنیهمه اون رو با انگشت نشون م  کنهیو حس م 



 لب زد.  یچند لحظه سکوت کرد و سپس به آرام  م ی مر

 !رهینم  یکار  چیه یدست و دلشم برا  -

 آب را بستم و کالفه لب زدم.  ر یش

 خب! بعدش؟  -

. بهش گفتم  م ی باهم صحبت کن  شتر ی. قراره بهش زنگ بزنم تا ب گهی د  نیهم  -
داشت با من تماس    یکار  ایحرف بزنه    یداشت با کس   اج یهر وقت که احت 

 . رهیبگ

 و ادامه داد:  دیکش  یآه م ی مر

 خودم بمونه، خدا منو ببخشه! شیقول دادم حرفامون پ  -

 لب زدم:  حوصلهیب

 خوب تو هم.  یلیخ -

 را بهم زد.  سشیخ  یهادست زده، جانی ه  م ی مر

 بهش دست داد!  ی با من حرف زده حس خوب نکهیگفت از ا   -

با    دیکشیم  ر ی را که ت  می هاقهیها برادرم پر از غصه شد و شقاز درد تن   دلم 
 دست ماساژ دادم . 

 !رمیمن براش بم   یاله -

 را چنگ زدم و ملتمسانه لب زدم.  م ی مر  یهادست



 . یتونیکه م   یتو رو خدا کمکش کن، هر جور   م ی مر -

 را به دندان گرفت و بغضش را فرو داد.  لبش

 . کنم یخودمو م یسع -

  ی را برا  فمیک   کهیحال ام را باد زدم و در شال صورت عرق کرده  ی گوشه  با
 زدم: لب غر  ر ی ز کردم،یو رو م  ر ی ز د یکردن کل  دایپ

 کجاست«   د یکل  نیپس ا ی »وا

 را در قفل چرخاندم.  دیکردم و کل   شی دایپ  باالخره 

  ی و دلم برا  دیچ یپ  امینی ب  ر یمامان ز   ی قرمه سبز  یکه شدم بو  اطیح  وارد
به    دهیچسب  یسرم برداشتم و موها  ی فت. شال را از رو خوردنش ضعف ر 

 را گرفتم.   امیشانیپشت گردنم را پس زدم سپس با پشت دست عرق پ

نور آفتاب    ر ی باغچه را که ز  ی هابود و گل  آب را در دست گرفته  لنگ یش  مادر 
 .دادیبودند، آب م  گرم تابستان پژمرده شده

 اش افتاد، دلم گرفت.گود افتاده  یهاو چشم   دهیپر که به صورت رنگ  نگاهم 

 بود و متوجه حضور من نبود.  ها دوختهرا به گل شی ها چشم  یاه یس

 صورتش تکان دادم. یطرفش پا تند کردم و دستم را جلو  به

 ست چرخاند.آن به خودش آمد و سرش را به چپ و را کی

 مامان جونم؟   ییکجا  -



ها گذاشتم، دستم را  پله  یو شال را رو   فی.ک یخسته نباش   زم؟ی عز  یاومد  -
  اش یستخوانگرم بر صورت ا  یااش حلقه کردم و بوسهافتاده یهادور شانه
 نشاندم. 

 کمرنگ صورتش را پوشاند.   یلبخند

 دختر! ی قدر داغچه -

 آب را از دستش گرفتم.  نگ یسبزم را باز کردم و شل یمانتو نخ  یهادکمه

 قدر گرمه، هالک شدم. چه ی دونین نمماما   یوا -

آب صورتم را نوازش کرد و گرما    ی صورتم گرفتم، خنک  یشدم و آب را رو  خم 
 داد.  یرا فرار

بو  پر  به رخاک آب  یاشتها  را  باغچه  به    دمی کش  م ی هاهیخورده  و زل زدم 
 دوباره گرفتند. یها که به لطف مامان و آب خنک، جانگل

 . م ی ناهارو حاضر کن می. آب رو ببند برزم یعز -

 را جمع کردم.  لنگیآب را بستم و ش ر یش

 .شمیدارم هالک م ی من که از گرسنگ  -

پله برداشتم و پشت سر مامان داخل خانه شدم.کولر    یو شالم را از رو   فیک
 زدم: داد  رفتم یرا روشن کردم و همانطور که به اتاقم م

 ست؟ پارسا خونه -



 . شدیم  ده یشن یمادرم از آشپزخانه، به سخت  یصدا

 . رونیظهر خواب بود، بعدشم رفت ب یهاکیتا نزد  -

پشت    یچوب لباس  یو را ر   م یها فرستادم و لباس  رونیب  نهی از س  نیسنگ  یآه
سپس به مادر که در    دمیرا پوش   رنگم یشمیدر انداختم و تاپ و شلوار ست  

 . وستم ی نهار بود، پ ز ی م  دنیآشپزخانه مشغول چ

 اجاق گاز بود، رفتم و درش را باز کردم.  یطرف قابلمه که رو  به

 به به! چه کرده مامان خانم.  -

باز شدن    ی را بستم. صدا  و در قابلمه   دم یبلع  صانه ی را حر  ی قرمه سبز  یبو
 زد:مادرم لب   د،یچی که در خانه پ  اطیدر ح

 مادر غذا رو بکش بابات اومد.  -

ستانه در آشپزخانه ظاهر شد.به  کرده در عرق  یخسته و صورت  ی با قامت پدر 
 نشاندم. اش یجوگندم یهاشی ربر ته یاطرفش رفتم و بوسه

 بابا جونم.  یخسته نباش  -

 بابا.  ز یممنونم عز -

 ستقبالش رفت.به  نیشربت سکنجب  یوان ی با ل مادر 

 ناهار حاضره.  ی به دست و صورتت بکش ی. تا آبیخسته نباش  -

 دستت درد نکنه خانم.  -



با حوله  قهیدق  چند را    یابعد، پدر  که در دست داشت، دست و صورتش 
 زد:خشک کرد و لب 

 پارسا کجاست؟  -

 گذاشت.   ز ی م  یرا رو   برنج سی دستپاچه د مادر 

 رفت.  رونیب  شیساعت پ  کی -

« گفت و  اهللااللب »الاله  ر یز   دیکشیم  رونیرا ب   اشیکه صندل  یدر حال   پدر 
 نشست. 

 اد؟ی ناهار نم یبرا -

 را بهم فشرد و سرش را به نشانه »نه« تکان داد.  شیهاپلک  مادر 

 مامان فرو داد.  یخوشمزه  یسبزکرد و خشمش را همراه با قرمه  یاخم   پدرم

 در سکوت خورده شد.  نهار 

طور با  راجع به پارسا را چه  م ی هابود که دانسته  ن یا  ر یمدت فکرم درگ  تمام 
 بگذارم.  انیپدر و مادرم در م

غذا  پدر  خوردن  از  جلو  یرو   شی بعد  سرگرم    ونی زیتلو   یمبل  و  نشست 
ن  یتماشا شد.  دلهره  م ی اخبار  با  بعد  بود،    یاساعت  افتاده  جانم  به  که 
 نشستم.  شیروروبه



  د یام را از هم باز کنم و با تردخشک شده  یکه راه گلو  دمیدهانم را بلع   آب
 زدم: لب 

 در مورد پارسا باهاتون حرف بزنم.   خوام یباباجون م -

داد   اشیشان یکه به پ   ینیگذاشت و با چ   ز یم   ی را رو   ونیز یکنترل تلو  پدر 
پ   ی هاچروک ب  اشیشانیرو  به چشم  یشتر ی عمق  را  نگاهش    می ها گرفت. 

 دوخت. 

 بگو باباجان.  -

شن   مادر  حال   م ی هاحرف  دن یبا  دست  ی در  به  م   شی ها که    د،یمالیکرم 
 و کنارم نشست.   دیرا به دندان کش  شی هالب

 زدم: کنان لب را صاف کردم و ِمن و ِمن میگلو 

 استش پارسا... . ر  -

 زد: داد و لب  رون یب  اشنهیاز س  ینی آه سنگ پدر 

 کرده؟   کار یباز چ  -

 من و پدر سرگردان ماند.   نی بود نگاهش ب  که تا آن لحظه سکوت کرده  مادر 

 کرده؟   یمگه کار -

  یجوگندم   یموها  ان یپدر نشست، دستش را م   یشان یپ   یرو   قیعم   یاخم
 کوتاهش فرو کرد. 



 . دمیچند روزه که فقط جواب طلبکاراشو م  -

 . م ی صدا لب زد  کیو مادر    من

 طلبکار؟  -

 . دیمبل کوب ی دسته چوب یاش را رو کرده  دست گره پدر 

 که از پارسا طلب داره.   اد یم  د یآدم جد ه یبله طلبکار. هر روز  -

 زد:نمدار مادر از تعجب گرد شد و هراسان لب  یهاچشم 

 ؟ یآخه چه طلب  -

 را باال انداخت.  شیهاشانه پدرم

 پول قرض کرده.   یچند ماه کل  نیتو ا  دونم؟یچه م  -

 اوج گرفت. شی در صدا خشم

قرض    یچ  یهمه پول رو برا  نیکه ا  نهی دردم ا  ست،یخاطر پولش نو اهلل به  -
 . دمیطلبکارها رو به عمرم ند  نیجور. من انا یهاگرفته؟ اون هم از آدم

 لرزانم را در هم فشردم.  ی هاو دست دمیکش   یق یعم نفس

 نگرانم کرده.  یل یکه خ  دمیشن  یی ها ز ی من هم چ -

 و مادرم هر دو وحشت زده لب زدند.  پدر 

 ؟یدیشن  یچ -



 دهانم را قورت دادم و لبم را به دندان گرفتم.  آب

لباساش    اد یخونه، هر وقتم م  اد یم ر یها دپارسا شب  د یدونیخودتون که م  -
 . دنشیخالفکارم د  یهاو منگه. با آدم  جیها گوقت  شتر ی... . ب دنیبو م

 صورتش را چنگ زد و بغضش را فرو داد.  مادر 

 ! خدا مرگم بده. یوا یا -

 باال رفت. میصدا  ار یاخت یب

و پارسا رو    یستیانگار که اصاًل تو خونه ن  یزنیحرف م  یمامان. جور   یوا  -
 . ینی بینم

 . دیصورتش را پوشاند و لب ورچ یمادر پهنا   یهااشک

نمچه  - ج   نم یب یطور  م  گرم یمادر،  نم   یداره  آت  یدون یسوزه.  به    ی شی چه 
 جونم افتاده. 

چند  بعد شده  از  باز  دلم  و  درد  سر  اشک  ماه  و  رو   مهابایب  میها بود    یبر 
 شدند. ر یسراز  میها گونه

از    دینشد   ر یس  د؟یکن یو فقط نگاه م  دی . چرا نشست دیکن ینم   یپس چرا کار  -
 گل پسرتون.   یها یینمااهی س دنید

 را از خشم بهم فشرد. شی هادستش را مشت کرد و دندان پدر 

 . شکونم یقلم پاشو م -



ها رو نزدم که پارسا رو کتک  حرف  نی . اشهیکه نم  ینطوری بابا پدر من، ا  یا  -
که    یکس  ،ی روان پزشک  شیپ   دشیببر  د،یباهاش حرف بزن  متی. بامال دیبزن
 طور برخورد کنه. ها چهجور آدم ن یبا ا دونهیم

 زد: بود لب  دهیمن را نشن  یهاکه انگار حرف  پدر 

آد  - براکنم یمش م خودم  فکر کردم  ا   یخودش مرد  ی. من  با  و   ن یشده 
 ی به جون خودش و زندگ  شی آت  خوادیکه م  دونستم ینم  اد،ی شکست کنار م

 ما بزنه. 

 زدم:شده بودم ملتمسانه لب   مانیکه از گفتن حرفم پش  من

و   ترسهیپارسا م  یجور نیخودتو حفظ کن. ا  یباباجون توروخدا خونسرد  -
 . شهی م یفرار

 . دیآزاد گذاشت یادیبابا، پارسا رو ز  ادیبدتون ن  -

 داد. هیمبل تک  ی درمانده، سرش را به پشت پدر 

 . کنهیرو م   کار نیبا خودش ا  دونستم یآخه دختر چه م -

 زد: سرش را به طرف من گرفت و ناباورانه لب  سپس

من نگاه کنه. هر    یمدت با من حرف نزده. اصاًل شرم داره تو رو   ن یتمام ا   -
براش پول گذاشتم که احساس    زش یگذاشتم رو م  رونیروز که پامو از خونه ب

درسشو    فرستمشیو م   اد یکم با خودش کنار منکنه. گفتم کم   ی سرشکستگ
 . هیراراصاًل از نو فوتبال رو شروع کنه اما آقا از من ف ا یادامه بده 



را چند  کف  رو   نیدستش  بر  مبل کوب   ی بار  ز  دیدسته  لب  به    نشیر یو  را 
 دندان گرفت. 

اش را پاک کرد و انگار که با خودش حرف  نشسته  لیبه س  یهاچشم   مادر 
 بزند.

برو اون چند واحد مونده    گمی م  کنم یم   دارشیاز صبح که به زور از خواب ب  -
دروازه. انگار با    یک یگوشش دره    هی.  یرو پاس کن که تو کنکور شرکت کن

 . زنم یحرف م  وار یدر و د

  یقیماساژ دادم و نفس عم   د یکشیم  ر یرا که ت   میها قهیانم شق سر انگشت  با
 . دمیکش

 نداره مامان.  ده یحرف زدن فا  -

 باال رفت. شیصدا  ار یاختیبود ب دلش باز شده و  که سر درد  پدر 

رو   یکه منت  سادمی خودم وا  یروپا  یمگه من ننه بابا باال سرم بود؟ از بچگ   -
 . دمیرس  جانیشروع کردم که به ا   یو کارگر ییسرم نباشه. از پادو

 زد:لب  ی بود، به آرام برق زد، بغضش سر باز کرده شی هاچشم  یدیسف

  غ یکه ازم در   ی. همه مهر و محبتدمی طعم محبت رو نچش  وقت چیمن ه  -
 بشه.  ن یکه عاقبتش ا  ختم ی پارسا نر یبود رو پا شده

  ی می تیآتش گرفت و بغض راه نفسم را بست. درد    اشیکسیب   یبرا  دلم 
 .کردیم  ی نیستبرش سنگ یهاشانه یهنوز هم بر رو 



رو   به را  دستم  و  رفتم  ز   ییهاشانه  یطرفش  شده  ر یکه  خم  غم  بود،    بار 
پر از درد و تشنه   قدر نیدل پدرم ا  کردمیوقت فکرش را نم   چ یگذاشتم. ه

 زد:را پس   شیها ر چشم و اشک جمع شده د دیلرز  شی محبت باشد. صدا 

ش همه کسم شدن. با اومدن تو و پارسا  بعد از ازدواج با مادرت و خانواده  -
 . ختم ی شما ر  یرو به پا امیرفت. همه دن  ادمیهمه دردهام 

لرزچانه  د،یلرز  دلم  راه گلو   دیام  از گوشه    میو بغض  اشک  و  باال گرفت  را 
 ُسر خورد.   م ی هاگونه  یچشمم راه گرفت و رو 

گذاشتم و    شی هاشانه  یرا دور گردنش حلقه کردم، سرم را رو   م ی هادست
 تی لب به گله و شکا  وقتچی. دلش پر از درد بود اما هدمییعطر تنش را بو 

در کودک را  پدرش  بود.  نکرده  ق  ی باز  مادرش  و  بود  داده  دست  از  از  بل 
 رفته بود.  ای ازدواجش، از دن

کرد و با حرص رو به پدر لب    یارا پاک کرد، دندان قروچه  شی هااشک  مادر 
 زد:

. مجبورش کن  ادی به الالش بذار. بذار مرد بار ب  یلیقدر گفتم مرد کم ل چه  -
 بکشه.  ی مثل خودم بدبخت  خوامینم  یهم کار کنه هم درس بخونه. گفت

. اضطراب بر  آمدیو فکش منقبض شد. نفسش باال نم   دی پدرم لرز   یهاشانه
 زدم: بیشد و سرم را رو به مادر چرخاندم و نه رهیوجودم چ

 بابا رو سرزنش نکن.   کنم یمامان خواهش م  -



خال  دنید  با دلم  ته  پدر  دست  یحال  سراس دیلرز  ی م  م ی هاشد،  به    مهی. 
 آوردم. شی آب برا ی وانی آشپزخانه رفتم و ل

 . ختی ریاشک م  صدایبود و ب  را در دست گرفته  جانشیب  یهادست مادر 

 کردم.  کیپدرم نزد یهاآب را به لب وانیل

 . دیآب نوش  یازور جرعه به

عم  چند رو   دیکش  قینفس  را  س   یو دستش  بر  اشنهیقسفه    دهیگذاشت. 
 زد: لب  دهیبر

 . ادیبه پارسا زنگ بزن خونه ب -

اپن    ی که رو   لم یموبا  ی به طرف گوش  یلب »چشم« گفتم و با دستپاچگ   ر یز
 بود رفتم، چند بار شماره پارسا را گرفتم تا باالخره جواب داد.

 گنگ و نامفهومش از پشت خط تنم را لرزاند و دلم را آشوب کرد.  یصدا

پارسا...کجا  - ب  ؟ییالو...الو  ن   ا یزود  خوب  حالش  بابا  ...پارسا  ستیخونه. 
 منتظرتم.  ؟یدیشن

 گذاشتم و به طرف پدر پا تند کردم.  ز یم   یرا رو   لمیموبا   یلرزان گوش   ی دست  با

 لرزانش گذاشتم.   ی هاشانه  یحلقه کردم و سرم را رو   شی را دور بازوها  دستم 

 خودت رو عذاب نده.  قدر نیبابا تو رو خدا ا  -



دست  کردیم  یسع   کهیدرحال   پدر  حفظ کند،  را    م ی موها   یرو   یآرامشش 
 ها کاشت. آن یرو  یاو بوسه د یکش

و   ج یبود. پارسا گو به سقف زل زده  دی مبل دراز کش  ی آمدن پارسا، پدر رو   تا
را باز کرد و داخل شد. تلوتلوخوران به    یدرب ورود  دهی خم  یمنگ، با قامت

  پف کرده   شی هاچشم   ر ی . زکردیم   ر ی س  گر ید   یایطرف پدر رفت، انگار در دن
کرده و    رقبه صورت ع  ی . دستزدیم  یبه سرخ   شیها چشم   یدیبود و سف 

 زد:لب  ی و لرزان  یتو دماغ   یو کنار پدر نشست. با صدا  دیکش  اشدهیتک

 شده؟  یبابا چ  -

 . دیکش  ادیبلند شد و فر شیبود، از جا  خورده که یکه از وضع پارسا   پدر 

 ؟یبود  یکدوم گور  -

 از ترس به سرفه افتاد، اما خودش را نباخت.  پارسا 

عقب    یبرم واحدها  خوامیمدرسه بودم. م  یخدا. دنبال کارهابه  جاچیه  -
 افتاده رو پاس کنم. 

فرستاد و    رونیب  نهیاز س  یگره کرده پدر از هم باز شد. نفس تند  یابروها
  ز ی همه چ  یچند لحظه به فکر فرو رفت سپس انگار که چشمش را به رو 

 ته باشد، زمزمه کرد: بس

 کارت درست شد؟  -

 زد و گفت:  یبا وقاحت لبخند پارسا 



 . خوامیپول م  کمهیبرم سر کالس.  د یبا گهی آره، از چند روز د -

دندان کش   یگوشه  پدر  به  را  ب  شیها د،انگشتیلبش    ی هاانگشت  نیرا 
 و لرزان پارسا قالب کرد و نگاه مهربان و مضطربش را به او دوخت.  ده یکش

برات قرض م  دم،یبهت م  یقدر پول بخواهر چه  - نداشتم  .  کنم یاگه هم 
 فقط بچسب به درس و مشقت. 

 زد:و لب   دیپدر را بوس   یهادست پارسا 

 . دمیراحت بابا. قول م التیخ -

ها زل  زده به آنن اما بهت. مدیتکان داد و لـب ورچ  یبا تاسف سر   مادرم 
  م ی هااشک به پشت پلک  لیو س  کردیم   ی نیسنگ   امنهیس  یزدم. غم عالم رو 

صدا  آورد.  فر  ییهجوم  ذهنم  حرفزدیم  ادیدر  »چرا  باور    شی ها:  را 
 ؟« یکنیم

بلند   مینشنوم. بدون حرف از جا   گر یگذاشتم که د  م ی هاگوش  یرا رو   دستم
 . ستادمیدوش ا   ر یب را باز کردم و با لباس ز آ   ر یشدم و به داخل حمام رفتم. ش 

وشو دادند. پدر را  اشک با آب دوش همراه شدند و صورتم را شست قطرات
به آب زده و    گدار یپارسا ب  دانست یم   کهنی. چرا با وجود ا کردمیدرک نم 

 شود، یم اشیستیکه منجر به ن   ستیآستانه غرق شدن در گردابدر 

  یبرا  اورد؟ین  شی راباور کرد. چرا حال نزار پارسا را به رو شی هاهم حرف  باز 
.  ختم ی اشک ر  ر یدل س  کیمادرم    تیمظلوم  یپدر، برا  یباورو خوش  یکسیب



جلو   یبرا ذره  یهاچشم   یپارسا که  مما  تاراج  به  را  وجودش  .  بردیذره 
  ی جلو  تم توانسیزدم. کاش مهق    صدایرا در گلو خفه کردم و ب   م ی هاادیفر

بود. شده    ی کی  م ی هاهیهق گرشرشر آب با هق  ی . صدارمی اتفاقات را بگ  نیا
  قدر نیبلند نشود. ا   میبلندم را بر گوشت دستم فرو کردم که صدا   ی هاناخن

 کردم که چشمه اشکم خشک شد.  هیگر

که    یخشک   یهابرگ  یبودم و محو تماشا  نشسته  اطیپنجره رو به ح   لبه
 بودم.  افتادند،یفرو م اطیح  یهاکییموزا  یکنان رو رقص

التهاب درونم را    نشست،یام مشانه  ی ماه که از درز پنجره رو سرد آبان  سوز 
 گرفته بود.  یبه باز

 فرستادم.  رونیب  نهی از س یو نفس تند دم یام کششانه  یرا رو  م ی هادست

که باغچه   یزییرنگ پا رنگا  یهابرگ  یشد و رو  دهیکش  یاز آسمان ابر   نگاهم
 بودند، نشست.  را فرش کرده

 بلند شدم.  میرا پشت سرم جمع کردم و از جا میبردم و موها  شی پ دست

و    دمیکش  رونی ب  م ی هارنگ با شال ست را از کمد لباسبنفش  یزییپا   مانتو
 به تن کردم. 

  رنگ یاقهوه  ی را با کرم پودر پوشاندم و رژ  ام دهیصورت رنگ پر   حوصله یب
لب به  نگاهم یخشکم کش   ی هارا  ب  ی .  و  مغموم  چهره  آ   جانمیبه    نه یدر 
را بر   م ی هابود. پلکآب شده  م یها گود افتاده و گونه  م ی هاچشم  ر یانداختم. ز 

 . دمیکش  یهم فشردم و آه



از اتاق    ،ی کردن شعله بخاررا برداشتم و بعد از کم   لم یموبا   یو گوش   فم یک
 خارج شدم. 

  یو نشاط از وجودم رخت بسته بود، تنها با رفتن به سرکار بود که م یانرژ
سابق    یگرما  گر یفرار کنم. خانه د  دندیمک یکه وجودم را م  یتوانستم از افکار

 را نداشت. 

 گذاشتم، زنگ تلفن خانه به صدا در آمد.   ییرایکه قدم در پذ  نی هم

 و به طرف تلفن پا تند کردم.   دمیرا درهم کش  م ی ابروها

 الو؟  -

 . شدینم دهیخط شن  یاز آن سو ییصدا  چیه

 د؟ ییالو...بفرما -

بود. خواستم گوش  باز  بگذارم که صدا  یرا رو   ی هم جوابم سکوت    ی تلفن 
  خکوب ی م  م ی مرا در جا  کرد، یگرفته پدرم از پشت خط که اسمم را صدا م

 بست.  خی  م یپا  یهارا در برگرفت و نوک انگشت  م یکرد. وحشت سراپا 

 کرد؟یم  هینشست. پدرم گر   زد، ینبض م   امانیکه ب  م یهاقهیشق  یرو   دستم 
 هم فشردم و به زحمت لب زدم:   یام را رو خشک شده یهالب

 شده؟ یالو بابا. چ  -

 ... . ی...پگ یپگ -



  ی و رو   بر کمرم نشست  یعرق سرد  د، یچ یدوباره پدرم که درگوشم پ   هقهق
 را به گوشم چسباندم.   یتر گوش آوار شدم، محکم  ن یزم

 ؟ یزنیالو بابا...چرا حرف نم -

  ه یصدا با او گررا بدانم هم   اش هیگر  لی دل  که نیو بدون ا  زد یتندتند م   قلبم
 لب زدم:  م ی ها هقهق  انیسر دادم. م

 افتاده؟   یپارسا اتفاق  یشده؟ برا  یبابا جون توروخدا نصف عمر شدم. بگو چ  -

 : شد،گفتیم   دهیشن  یکه به سخت  ییبغضش را فرو داد و با صدا  پدر 

 کمر شکست.   دم،ید  یروزها رو نم  نیو ا  ُمردم یکاش م   -

 زدم: ادی فر زدهوحشت

 بابا؟  ی چ  یعنیخدا.   ای -

 تم: بود، گف ه یشب ادی که به فر   ییصدا  با

 بابا نکنه پارسا... .  -

 با ناله گفت:  پدر 

 .ُمردیکاش م   یا -

  دمیکش   یاز سر آسودگ   یبودن پارسا آسوده شد، نفس از زنده    الم یکه خ  نی هم
 گفتم:   یو به تند

 شده؟  یچ  یبگ  یخواینم -



 جواب داد:.  ده یبر دهیبر  پدر 

 هم نشون داد.پارسا رو به لم ینفر ف هی -

  ام نهیمن نبود، مشتم را بر قفسه س  دنینفس کش  یهق زد و هوا برا  پدر 
 . دمیکش  قیو چند نفس عم  دمیکوب 

تر بتواند صحبت که راحت  دیتمام شود شا   اشهیصبر کردم که گر  قهیدق  چند
 کند. 

کرد،    به طرفم پا تند  مهی سراس  دنم،یآمد با د  رونیکه از اتاقش ب  یوقت  مادرم
 و لب زد:  دیلبش را به دندان گز

 ده؟یچرا رنگت پر ؟یزن یحرف م  یبا ک -

 ناله لب زدم:  با

 . کنهیم هی باباست. داره گر  -

 مادر از وحشت باال رفت.   یابروها

 شده؟  شی زیچ  یخدا مرگم بده، کس -

 و گفتم.   دمیکش  یقیدست به مادرم اشاره کردم که آرام باشد. نفس عم با

 . رمی میخدا دارم از استرس مبه ؟یدید یبابا چ  -

  ده یبر سرم کوب   یبود و مانند پتک  انداخته  نیپدر طن   یو خشم در صدا بغض
 . شدیم



  بود و چه  ولو شده  ی دونطور تو اون آشغالچه  ی دون ی. نمدمیرو د  لمشیف  -
 پسر! ادی داشت. تف تو روت ب یحال

پارسا که در ذهنم نقش بست، لرز    افهیهم فشردم، ق  یرا که رو  م یها پلک
 صورتم هجوم آوردند. یرو  ار ی اختیب م ی ها به جانم افتاد. اشکم 

 ؟ یشنویخونه. بابا صدامو م ایبابا ب  -

 را از من گرفت. یبرد و گوش  شی دست پ یتاب یبا ب  مادر 

پدر  یبرا وضع  دنی د  ی هر  آن  در  در   ز یانگرقت  تیفرزندش  افتادن  مثل 
پارسا    ادیداشت. اعت   یگری د  یپدرم رو   یبرا  دیآتش است اما شا   یهاشعله

 . خوردیرا نم  اش یحق به جانب بی فر گر ی به او ثابت شده بود و د

 لرزانم حلقه کردم و هق زدم.  یرا دور زانوها  رمقم یب یهادست

و لرز به جانم    شدیدلم آشوب م   آمد، یخاطرم م درم بهپ  ه یلحظه که گر   هر 
 . افتادیم

 . کردیمرد، سنگ را هم آب م کی   امانیب  یهاهیگر

نشاند، ضربان قلبش که به   اشنهیس  یرا گذاشت و سرم را رو   یگوش   مادر 
 . نشستیمثل پتک بر فرق سرم م   زدیم  یتند

 و دلهره به جانم افتاد.  دیمادر امانم را بر ی تابیو ب  هیگر

را با پشت دست پاک کردم،    م ی هاو اشک  دمیکش  رونیرا از آغوشش ب  سرم
 . دمیدر دست گرفتم و چند بار پشت سر هم بوس  دیلرز یرا که م  شی هادست



 مامان، آروم باش. -

 . دیرا تکان داد و آه کش  سرش

 . زدیم  دودو  شی هاچشم  و مردمک  دیلرز یم  اشچانه

 به سرمون شد.   یچه خاک یدید -

 . آمدیگره خورده بود و باال نم   نهیگفتن نداشتم، نفسم در س   یبرا یحرف

 زل زد.  م ی هاقاب گرفت و به چشم  جانشیب  یهارا با دست صورتم 

 . م ی کن ینم ی کار  چیاون وقت ما ه شه،یم داره پرپر م بچه -

 نشود. ر ی نزدم که دوباره اشکم سراز پلک

 نشده.   ر یهنوز د  -

 لب زد: خورد،یکه بغضش را فرو م  یحال در 

 . جوشه یو سرکه م  ر یدلم مثل س  -

 . دیبه صورتش کش یدست مهی سراس سپس

دغ    ترسم یبابات، م  شی سر برم پ  هیشد. منم    ر ی پاشو مادر، برو سرکارت د  -
 کنه. 

  ی تصنع   یبلند شد و دستش را به طرفم دراز کرد. لبخند  شیزحمت از جا   به
 نشاند.   اشدهیپر صورت رنگ  یرو 

 دستت رو بده مادر. -



رو   نگاهم  رو  شیها انگشت  یاز  خورد، کِ   اشدهیتک  یهاشانه  یبه   یُسر 
ندآن بود که من  چ  دهیقدر الغر شده  جا    نیبودم.  لبش  و چروک، گوشه 

 بود.  گود افتاده  شی هاچشم   ر ی و ز  خوش کرده

فرار از غم و    یرفتن نداشتم اما برا  رونیدل و دماغ ب   گر ی د  کهنیوجود ا   با
  م یبود، دستم را به دست مادر سپردم و از جا   زده  مه ی که در خانه خ  یاندوه 

 بلند شدم. 

 . کردیم  شیبود، دلم را ر  شده ر ی سال پ  نیمادر که به اندازه چند دنید

  زد، یکه در آن دست و پا م  ینها برادرم از منجالب ت  ی خالص  یبرا  کهنیا  فکر 
 انجام دهم مثل خوره به جانم افتاده بود. ی کار  توانستم ینم

 کرد و لب زد:را پاک می هاچشم  ر یز  شیهابا سرانگشت مادر 

 نرو مغازه. برو صورتت رو بشور.  افهیق ن یبا ا -

اشک  بعد رو   یغم   م،ی هااز شستن  جا خوش کرده  یکه  با  بو  صورتم  را  د 
 پوشاندم.   یم یمال شیآرا

زد و   یل یبر صورتم س انهیچون تاز یکه گذاشتم سوز سرد   اطیبه درون ح  پا
باغچه به چشم  را    م ی ها گرد و خاک  اشاره و شصتم  انگشت  هجوم آورد. 

 . دمیگذاشتم و مال   م یها پلک  یرو 

 در مغازه بودم.  یساعت بعد م ین



م  سارا آقا  نشسته  زش یپشت  ا  یو  سرش  پشت  و    ستادهی درخشان  بود 
را کنار دست    گرشی سارا و دست د  یدستش را پشت صندل   کی  که یدرحال

 بود. خم شده تور ی و به طرف مان  سارا قرار داده

 . کردیپچ م سرش را کنار گوش سارا آورده بود و پچ او 

 ورود من هر دو سرشان را به طرفم چرخاندند.  با

 نشاند.  شی ها لب ی رو   یرا صاف کرد و لبخند شی گلودرخشان   یآقا

 . یاومد ر ی سالم. د -

گذاشتم و    ز یم   یرا رو   فمیپنهان کردم، ک   یساختگ   ینزارم را به لبخند  حال
 لب گفتم:  ر یز

 اومد.  شی برام پ یسالم. ببخش کار  -

ق  سارا با  کرده که چهره  شی آرا   یبشاش و صورت  یاافهیبا  را مثل گل  اش 
رو   طراوت کرده از  ت  اشیصندل   یبود  آمد.  طرفم  به  و  شد    یهالهیبلند 

 . دیدرخشیم  ی امثل ستاره  شیها چشم  رنگیعسل 

برا  آغوشم  لحظه  یرا  چند  و  باز کردم  رو   یاسارا  را    شیها شانه  یسرم 
 کرد. گذاشتم، دستش را دورم حلقه کرد و چند لحظه بعد سرم را بلند  

 زل زد. م ی ها گذاشت و به چشم   امچانه ر ی را ز دستش

 حالت خوبه؟  -



  رون یو با سر اشاره کردم که خوبم و خودم را از آغوشش ب  دمیرا دزد  نگاهم 
 کرد و گفت:   ز یرا ر  شی هابود، چشم  انگار که حرفم را باور نکرده  دم،یکش

 خودتو گرم کن.  یکنار بخار  برو 

  ی لرز  دیسپردم. شا  شیفتم و دستم را به گرما گوشه مغازه ر   یطرف بخار  به
 که به جانم افتاده بود را مهار کنم. 

 رفتند و کارشان را از سر گرفتند.  زشان یبه طرف م  درخشانیو آقا  سارا

 یرا که رو   ی نشستم و کاغذ  زم ی پشت م  م ی هاهم بعد از گرم کردن دست  من
کردنش شدم.    یمشغول خط خط  هدفیو ب  دم یبود به طرف خودم کش  ز یم

هقش  و پژواک هق  دیچی پیپدرم در گوشم م  هیگر  یدر تمام آن لحظات صدا
و کاغذ    شتر ی خودکار ب  ی. هر لحظه فشار دستم بر رو لرزاندیتمام وجودم را م 

 .شدیم  تر اهیس

 درخشان سرش را به طرفم چرخاند و گفت:  یآقا

 خونه. ی بر یتون یم ست یپگاه خانم اگر که حالت خوب ن -

 و سرم را تکان دادم. دمیبه دندان گز لب

 نه حالم خوبه.  -

بود چشم    باال انداخت و به سارا که به من زل زده  یهاشآن  درخشانی آقا
 دوخت. 

 بلند شد و به طرفم آمد.   شیاز جا  سارا



 . گنیم یاگهید ز یکرده چپف ی هاچشم  نیاما ا  -

 هم گذاشتم.   یرا رو  می هادادم و چشم  ه یتک یصندل  یرا به پشت سرم

 دستم گذاشت و لب زد:  یدستش را رو سارا

 شده؟   یچ ی پگ -

رو   توانستم ینم بر  بغض  بزنم.  زده  امنهی س  یحرف  با    چنبره  و  بود 
 .شکستیهم مدر  یتلنگر  ن یترکوچک

 . ستی ن یزیچ -

 کرد و با سماجت گفت:  ز یرا ر   شی هاچشم 

 کاسه خونه.   هیکه چشمات    یکرد  هیبس گر از 

را پنهان کنم چرا که   امیاحساسات درون توانستمیقت نم چیقول سارا ه به
 . بستیصورتم نقش م   یرو  اتشیقلبم با تمام درون 

  م ی هاحرف  دن یداده و منتظر شن  هیتک  ز ی رو به سارا که به م  درخشانی آقا
 بود، گفت: 

 . ریبگ  ی کپ  هیسارا خانم، از هر کدوم  -

  ی شد، نفس   دهیگذاشت کش  ز یم   یدرخشان رو   یکه آقا  یی ها به کاغذ  نگاهم 
 و به سارا گفتم:  دمی کش   یاز سر آسودگ

 برو به کارت برس. -



 زش یدرآورد و به طرف م  یمن شکلک  یپهنش را باال داد و برا   یابروها  سارا
 رفت.

را روشن کرد،    ی به دستگاه فتوکپ  یلیم یو به او که با ب   دمیکش  یراحت  نفس
 دم. زل ز 

  کهیگذاشت و درحال  ز یم  یشده را رو   یکپ   یکه سارا کاغذها  دینکش  یطول
 درخشان گفت:  یرو به آقا شد،یم  کیبه من نزد

 گالسه؟   ایباشه  یسمسار ینوروز یآقا تیز یدرخشان، کارت و  یآقا -

سارا و درخشان که گوشه لبش را به دندان    ن یو نگاهم ب  د یباال پر  م ی ابروها
 . دیچرخ د،یکش

 سارا؟  -

شده  یهامردمک طورگرد  و  دوخت  من  به  را  آقا  یاش  درخشان   یکه 
 بشنود، گفت: 

 د؟یکن یها نگاه مگرفتهخب، چرا مثل برق هیچ -

 و به طرف سارا آمد.   دیکش  شی هاشیر ته یدستش را رو  درخشانی آقا

 . یسمسار -

  درخشانیآقا  ستاد، ی ا   نهی و دست به س  دیکش   نییرا پا  شی ها گوشه لب  سارا
 . ردیاش را بگ خنده ی لبش را به دندان گرفت که جلو



 گه؟ ید هیمنظورت سوسمار  -

 اش را به دندان گرفت.انگشت اشاره سارا

 ؟ یاوا، سمسار -

درخشان که   .دیبلند خند  ی انداخت و با صدا  ی صندل  یخودش را رو   سپس 
 . دیسارا صادر شد، در گلو خند یمجوز خنده از سو دید

 داد و گفت:  اشیشان ی به پ ی نی چ سارا

 . یاسمشو بذارن تمساح دفعه هیهم شد اسم؟   یاصال سوسمار -

به خنده باز شد و    م ی هاها، لباش را از سر گرفت. با خنده آنخنده  دوباره
 که به سرفه افتادم.   دمیقدر خند آن

 ؟ یند یتو سوت   بار هیدا نکشتت دختر. شد خ -

 گفت:   د،یخندیو همچنان که م  دیکش  شی هاچشم   ر ی به ز یدست  سارا

ما رو    ی. بابا کشت ی دیخند  ر ی دل س  هی بود، تو هم    ی به موقع  یاتفاقا سوت   -
 ت. زدهماتم   افهیق ن یبا ا

  می هاتلفن پدرم افتادم و اشک در چشم   ادیدوباره به    شی هاحرف  دنیباشن
 . دیلرز امنشست و چانه

به طرفم آمد و    د،ی به سارا رفت و او لبش را گز   یاچشم غره  درخشانی آقا
 . دیسرم را در آغـوش کش



  رم،یم ینکن دارم م   ه یبه جان تو قصدم ناراحت کردنت نبود. تو رو خدا گر  -
 غلط کردم. 

 گفتم:   زدمیهق م   کهیحالدر 

 . ستی خاطر تو ننه سارا به -

ب  سرم آغوشش  از  سرانگشت  د یکش   رونیرا  با  اش خوردهالک  یهاو 
 را پاک کرد.  م ی هااشک

 . جوشهیو سرکه م   ر ی خدا دلم مثل سشده؟ به ی خب پس بگو چ  -

پشت  سرم به  رنگ  هیتک   یصندل  یرا  با  سقف که  به  و  مختلف    یهادادم 
 شدم و گفتم:  رهیبود خ شده  یزیآمرنگ

 بگم؟  یچ -

 بلند شد و گفت:  اشیصندل یاز رو درخشانی آقا

 که... .   رونی ب رم یمن م -

 جدا کردم و لب زدم:  یصندل ی را از پشت سرم

 . دیبمون  -

را    شی هاشلوارش فرو برد و شانه  بی را در ج   شی هادرخشان دست  یآقا
 باال داد. 

 .یدرد و دل کن که سبک بش  یمزاحم بشم، کم   خوامینم -



 . ندی دست اشاره کردم که بنش با

 . یست یمزاحم ن  -

قدر با هم  آن  م، یاش، مشغول به کار شده بودکه در مغازه  یآن چند ماه  در 
 با او درد و دل کنم. ی که بتوانم به راحت  م یدوست شده بود

 نشست.  شیرا به طرف من چرخاند و رو اشیصندل   درنگیب  سارا

 و نشست.   دیرا جلو کش وار ی کنار د  یهایاز صندل یکی هم   درخشانی آقا

 چشم دوخت.  م ی هابه لب نه ی دست به س سارا

 .ی پکر  قدر نیشده که ا  ی خب...بگو چ -

 بود،  را بسته  م یو بغض راه گلو  درد

 و لب زدم:  دمیکش   یفرو دادم، آه  ی دهانم را به سخت آب

 پارساست.   م یهمه درد و بدبخت  -

باال رفت و همزمان    شانیهر دو به من زل زدند، ابروها   درخشانیو آقا  سارا
 گفتند: 

 کرده؟   کار یچ -

 انتخاب نشد؟ ی اصل  م ی ت ی برا ادتونهی -

 با افسوس سرش را تکان داد و گفت: سارا

 شو لعنت کنه.   یخدا باعث و بان  -



 که ضرب گرفته بودند، نشست.   م یا هقهیشق  یرو   م ی هاانگشت

 بود.  ده ید لمشو ی. بابام امروز فمونیبه زندگ  زنهیداره گند م  -

بر   م،یها بودند با بستن پلکصف بسته    م ی هاکه پشت پلک  یاشک  قطرات
 روان شدند.  م ی هاگونه  یرو 

  ختم ی قدر اشک رکردم و آن  فیتعر   شانیرا برا   ز ی همه چ  هی هق گر هق  انیم  در 
 در وجودم جان گرفت.  یبالشد و حس سبک یکه دلم از غصه خال 

  ی هارا در انگشت  فشیظر   یهاسارا انگشت  زدمیکه حرف م  یتمام مدت  در 
 . فشردیم ی دردبود و از سر هم  لرزانم قالب کرده

  نرویب   ی را از جا دستمال  یبار دستمال کاغذ  کیدرخشان هر چند لحظه    یآقا
 . دادیو به دستم م د یکشیم

 ینوازش کرد و با صدا  ی را به آرام  می که تمام شد، سارا بازوها  م ی هاحرف
 لب زد:  یلرزان

 ت. دل پر غصه یبرا رم یبم -

بود و با دست   گذاشته  گرشید یبازو  یدستش را بر رو   کیدرخشان  یآقا
 . دیرا مال   شی هاآزادش پلک

  د، یریجلوشو بگ   دیکار از کار بگذره با  کهنیواقعًا براش متاسف شدم، قبل از ا  -
 .شهیکه نم   یطورنیا

 . دم یکش  امینی ب ینمدارم و سپس جلو  یهاچشم  ر یرا ز  یکاغذ  دستمال



 باور کنن، اما امروز... .  خواستنیمتأسفانه پدر و مادرم تا حاال نم -

 . مد یکش  یقیسکوت کردم و نفس عم  یالحظه

 . بستیو راه نفسم را م  زدمیبر دلم چنگ م  یپارسا در حال نئشگ تجسم

 تازه کردم و زمزمه کردم:   ینفس

 . انی به خودشون ب لمیاون ف دنیخداکنه با د -

 را چنگ زدم.  م ی گذاشتم و زانوها   م یزانوها   یلرزانم را رو  یهادست

 فرستاد.  رون ی ب  ینی از ب یدرخشان نفس تند یآقا

 کمک من حساب کن.   یرو  -

حرف دلم رو برات    تونمیو راحت م   یکه هست  نیممنونم از لطفت. هم   -
 ارزشمنده.  ی لیبگم برام خ

 چهره ناراحتش را پوشاند و گفت:  یلبخند

 روزهاست.  ن یهم یبرا یدوست ، یدار ار یاخت -

 . ستادی را صاف کرد و دست به کمر ا شی گلو  سارا

 . دیار یاشک منو در ن گه، ی بسه د -

 بلند شد.  شیاز جا د یخندیم  که یحالدرخشان در  یاآق

 از دست تو سارا! -



 صورتم نشاند.   یرو  یارفتن او سارا بوسه با

 .ی ش یو کور و زشت م  ر یغصه نخور پ  -

 بلند شدم.  م ی انداختم و از جا  امیشانی به پ ی نیچ

 کردم و سرم را جلو صورتس بردم و پچ زدم:   ز یرا ر  می هاچشم 

 . یسمسار ت یزیکارت و  -

 . دیام نشست و با صدا خندشانه یرو  دستش

کوتاه    یلحظات   یهرچند برا  ینشست و شاد  م ی ها لب  یاش، لبخند رو خنده  با
 گرفت.   یدر دلم جا

زنان  با درخشان و سارا، قدم  یبرداشتم و بعد از خداحافظ  ز ی م  یرا از رو   فم یک
 خانه شدم.  ی هرا

  ی به پستو  المی و در خ  دیچرخ یم   شدند،یکه از کنارم رد م  یمردم   یرو   نگاهم 
 . دمیکشیذهنشان سرک م 

رنگارنگ    یهااز کرم  ینقاب   ر ی که صورتش را ز  جوانیدر نگاه مات زن  ره یخ
 . رفتم یم  شی پنهان کرده بود، پ

 . کردندیها پنهان مرا پس رنگ شانی هاها بود که درداز همان دیشا

که   یپهن کرده بود و وقت  ابانیکه بساطش را کنار خ  یرمرد یزدم به پ  زل
اش را در هم  صورت آفتاب سوخته  د،ی چیها را در کنارم هم م و شال  یروسر



را در پارک و در   اشیدوران بازنشستگ   خواستیدلش م   دیبود. شا  دهیکش
و کنار هم  بگذراند  و ساالنش  ن   دمی شا  سن  ز  از،یهم  را  و کنار    بآفتا   ر یاو 

 نگه داشته بود. ابان یخ

هم  را به  می هاچند پسرجوان به سن و سال پارسا، لب  ی هاخنده  ی صدا  از 
 زد. شتر ی ن می هادوختم و اشک به چشم 

 قهقهه سر بدهد.  د یقیب   قدر نیکه پارسا هم دوباره هم   دی رسیم یروز  کاش

پر    یمحسن، دلم به سو  ییدا  ن یماش   دنیبا د  دم،یکوچه که رس   به خانه 
 .  د یکش

  ییبود و استکان چا  داده  ه یمبل تک  یپکر، به پشت   یاافهی محسن، با ق  ییدا
 . کردیمزه م که در دستش بود را مزه

غمگ  ی رو   ی رنگلبخند کم   دنم ید  با رو   اش نیصورت  نگاهم که    ی نشاند، 
 را چنگ زد.   م یاش نشست، بغض گلو سرخ یهاچشم 

 رو صورتش نشاندم و کنارش نشستم.  یاطرفش پا تند کردم، بوسه به

 ؟ یاوردیرو چرا ن الی . اهل و عجونییدا  ییتنها  -

 منتظر باباتم.  م، ی خواستم تنها باش  -

حلقه    میها و اشک در چشم   دیلرز   میهاپلک  د، یاسم پدرم دلم لرز   دن یشن   با
 زد.

 رد. دست نشست و فش یرو   محسنییدا دست



 شده.  ی هم گفت که چبه ن یمیس -

لرزانم صورتم را   یها با دست  دیدو  م ی ها نهگو  یاز کنج چشمم بر رو   اشک
 پوشاندم و هق زدم.

سرمه. مثل    یبابا هنوز تو  ی صدا  رم، یگیم  شی بکن. دارم آت  ی کار  هی  یی دا  -
 فرق سرم.  کوبنشیپتکه که هر لحظه م هی

 محسن بغض داشت.  یی دا یصدا

 نکن.  ر یکمپ. تو خودت رو درگ  مشیفرست ی. م زمی عز شه یدرست م  -

 گفتم:   دم،یرا باال کش امینی ب که نیرا باال گرفتم و بعد از ا  سرم

. پارسا  یدیشنیبابا رو م   یصدا  دینگاه مامان بنداز، با   هی.  تونم یطور م چه  -
 هم ما رو.  کنهیذره هم خودش رو نابود م داره ذره

 . دیدسته مبل کوب یدستش را مشت کرد و رو  ییدا

 . م ی کرد  یکوتاه  -

خشکش را به    یهاآمد، لب  رون یاز آشپزخانه ب   وهی که با ظرف م  یوقت   مادرم 
 و رو به من زمزمه کرد. دیدندان کش 

 مادر.  یخسته نباش  -

 قربونت برم مامان جون.  -



ها  کنار بشقاب  ز،ی م  یرا از دستش گرفتم و رو   وه ی بلند شدم و ظرف م  میجا   از 
 ما نشست.  ی رو و روبه دی کش  یگذاشتم. آه

 بود و رنگ به رو نداشت.  خشک شده ه، یاز فرط گر شی هاچشم 

 . کنهیرو منصرف م د یحم  هیبا گر شهی و کمپ م   ادیهر وقت که بحث اعت  -

 که چند وقته لب نزده.   گهیو م  بافهیم  سمونیآسمون ر  یکل

  ی شدستیبرداشتم و داخل پ  وهیاز ظرف م  یاباال انداختم و خرمالو  یاهشآن
 محسن گرفتم.   یی، به طرف داگذاشتم 

دل    ساده  یها رو خط بکشه. بابابرنامه  ن یکه دور ا   دهیبعدش هم قول م   -
 .کنه یمن هم باور م

 فرو برد.  اهشیس  یموها  انیو دستش را م د یکش  یمحسن آه  ییدا

 نداره.  دهیکرده، فا   ر ی گ  یچه گل  یتا خودش قبول نکنه که تو -

مثل    کنه،یم  هیها گرمثل بچه  شناسم،یاصال پارسا رو نم  کنم یاحساس م  -
 . گهیدروغ م  یبه راحت  زنه، یم حرف  لسوفیف هی

م  ییدا دست گرفت، گره  یخوروهیمحسن کارد  در  ابروها  یارا    شی به 
 انداخت.

خودشو باخت. تنها کمپ    شیشکست زندگ   ن یبا اول  ه،ی فیپارسا پسر ضع  -
 نجاتش بده.  تونه یم



 بره.  بشه که یاگه راض  -

 . شهی م  ی باالخره راض -

 هم فشرد و با بغض لب زد: را در  شیها دست مادرم

 نباشه.  ر یخدا کنه اون روز د -

باز شد، هر سه سر چرخاند  یوقت از رو   م ی که در هال  را    یو پدر که حوله 
از   شی هالب  یرو   یرنگ لبخند کم   داشت،یبرم   یاجاحوله بعد  و  نشست 

 پا تند کرد.  محسن ییخشک کردن صورتش به طرف دا

 پدر را فشرد.  بلند شد و دست شی از جا محسن ییدا

 محسن جان.  ی خوش اومد -

راست که    شی هاچشم   یرو   نگاهم  به  خانه کرد،  دلم  در  غم  که   ینشست، 
 کمرش شکسته بود.

 داد. ه یمبل تک یبه پشت  د یکش  یآه د، یرا دزد نگاهش

 بچه چه کنم، عاجزم. نیبا ا  دونمینم -

 کمپ.   مشی ببر دی از دوستام حرف زدم، با  یک یمن با  -

 و گفت:   دیانگشتش را به گوشه لبش کش  پدر 

 . امیکه از پسش برنم  من

 پدر زل زد.  یها و به چشم  د یمحسن، گوشه لبش را به دندان کش  ییدا



  دی. با کنهیچون انکار م  ار ی کردنش با من، فقط امروز رو به روش ن  یراض  -
 . م ی اعتمادش رو جلب کن

 فشرد. شی هاانگشت ان یمبل را در م   یدسته چوب پدر 

 چشم.  -

  ی د، آه بلند ش  شیکه ازجا   یهم دوخت و وقترا به  شیهامحسن، لب  ییدا
 . دیکش

 را باال انداخت.   شی سرش را باال گرفت و ابروها پدر 

 .یبر  ذارمیکجا آقا محسن؟ مگه من م  -

حم   - م  د یبا  دخان، یچاکرتم  زنگ  پارسا  به  دارم،  کم  و کم   زنم یبرم، کار 
 . کنم یم  شی راض

 انگستش قفل شده بود.   ان یم  میها انگشت اط، یبه ح  دن یرس  تا

 زمه کرد.ام نشست و زم رو گونه دستش

 محکم باش دختر، دل پدر و مادرت رو گرم کن.  -

 نشاندم.   م یها لب ی رو   یلبخند

 . ییسخته دا -

 . انی. نذار از پا درب یبتون دیسخت هست، اما با -

 را رو هم فشردم و بغضم را فرودادم. میها پلک



  دیو ام   گذاشتم یسرپوش م   م ی دردها  یرو   دیبا   شدم،یمرهم زخمشان م  دیبا
 . داشتم یرا در پدر و مادرم زنده نگه م 

.  خوردیدر سکوت اتاق گره م  شی و آوا  زدیم  یلیباران به پنجره س   قطرات
خاله  یاگهواره  یصندل  یرو  خانه  دوم  طبقه  پنجره  از  و  به    یپرنشسته 
 بودم.  پر تردد زل زده ابان یخ

کاس نور  و انع  دیبارینرم نرمک م   دن،یها بار خسته از ساعت  یزییپا   باران 
 کرده بود.   نیرا رنگ سی آسفالت خ  رو،ادهیپ  یهاچراغ

خانه بخت    یاز آرزو راه   یی ای با دن  یکه باال آمده بود، چون نو عروس  یجوآب
 گرفتم.   ابانیچشم از خ م ی لرزان مر ی. با صداشدیم

 الغر شده، پگاه.  یل یپارسا خ -

 . ردیرا بگ  شیها اشک زش یر ی لبش را به دندان گرفت تا جلو م ی مر

 شوکه شدم.  دمش،یکه د   روز ید -

 . کشم یم  یچ  کنم یم  یمن که باهاش زندگ  نیبب -

 فکش منقبض شد. دیانگشتش را به گوشه چشمش کش  سر 

 تابلو شده.  شافهیق -

 باال انداختم و گوشه لبم را به دندان گرفتم.  یهاشآن

 ... . ی کش شده اون زهرمارخورد و خورا  -



 تا صبح پلک رو هم نذاشتم.   شبید -

را پاک    شی هاو بالفاصله با پشت دست اشک  د یبار  شیها که زد چشم   پلک
 کرد. 

داغونم پگاه. هر وقت باهاش    د، یکشیم   یتو و خاله چه زجر  دونمیاالن م   -
 . شم یبفهمن، نصف جون م  نای بابا ا کهنیاز ترس ا رونیب رم یم

 رفتم و لبه تختش نشستم.  می و به طرف مر دمی از ته دل کش یآه

 کنه یجرأت نم  یکرده انگار که طاعون داره و کس  یپارسا با خودش کار  -
 بشه.  کیبهش نزد

گردنش حلقه    نیآم   و پالک طرح مرغ  فیظر  ر ی انگشتش را دور زنج  م ی مر
 لب زد: طاقت یکرد و ب

 تو رو خدا.  نگو   یپگ یوا -

 ضرب گرفتم.   رنگشیاروزهی ف ی روتخت  یباال انداختم و رو  یاشانه

 . حق هم دارن.قتهیحق -

 اما... .  -

 .دمی حرفش دو انیرا فرو دادم و م  بغضم 

 ده یچه فا  م، ی اصال بهتره تمومش کن  م،یکرد یرو شروع نم   یباز  ن یکاش ا   -
 . یافتیتو دردسر م   کهنیداره جز ا



 خانه کرده بود.  شی هاو درد کنج چشم  رت یح  د، یلب ورچ  م ی مر

 . ره یگ   ششی . دلم پ تونم ینم -

با    ی دردانه آقا مصطف  م، ی را پس زدم و سرم را باال گرفتم، اتاق مر   می هااشک
 . دیچرخ یمجلل و نواش، دور سرم م  لیهمه وسا 

 بود.  یباز هی  ن یا ؟یگ یم  یچ -

 . دیاز سر افسوس کش یآه م ی مر

  وونه ی د  نمشیهم وابسته شده، اگه دو روز نب به  یل یاولش آره اما...پارسا خ  -
 . م ی زنیبا هم حرف م  یها تلفن. ساعتشهیم

رفت، نگاه مبهوت من را به    رش ی تحر  ز یبلند شد و به طرف م   شیاز جا  ی وقت
 دنبال خود کشاند. 

 . دیچ یدر اتاق پ  دهیاز ها  یرا که باز کرد و آهنگ  تابشلپ

 . ارمیدارم کم کم سر از کارش در م -

گرفت. بدون    شیها دست  نیانداخت و سرش را ب   یصندل  یرا رو   خودش
دو هم   که نیا نگاهش کردم. هر  بزنم،  با آهنگ خواند پلک  و اشک    میآوا 
 . م ی ختیر

با    رساند،یهم مها را بهکه آن  یو پارسا دل باخته هم شده بودند و پل  م ی مر
  م ی هاهیگر   هقو من باعثش بودم. با هق  ختی ر یرو مو ف  شدیهرقدم آوار م

دهانم گرفتم    یو نفسم به شماره افتاد، زار زدم و دستم را رو   دیلرز  میها شانه



پارسا   توانستینوپا م  قعش  نیا کاشینرود. ا رونی ب م ی ها ضجه  یکه صدا
 سالم و سالمت.  رد، یو در کنار معشوقش آرام گ  اوردیرا به راه ب

 . دادیو سرش را تکان م خت ی ریاشک م صدا یب  م ی مر

هقم  و هق  دیلرز   امچانه  د، یدلم لرز  ر یام   دن یبه در اتاق و د  یاخوردن ضربه  با
 پوشاندم.  میها شد. صورتم را با دست شتر یب

 هراسان در اتاق را بست، به طرفم آمد و کنارم نشست. ر یام

 شده پگاه؟  یچ -

 هقم لب زدم:هق  انیو درم  ده یبر دهیصورتم برداشتم، بر  یا از رور   م ی هادست

 . تونم ینم گهید ر، یم ام خسته -

  د،یدوختم. خون به صورتش دو  ر یاشک نگاهم را به صورت امپشت پرده  از 
برق  یهاچشم  محجوبش  و  فکش    یگرم  خود گرفت،  به  درد  و  خشم  از 

 منقبض شد. 

 رم. اشکاتو ندا  دنینکن، دل د ه یپگاه. گر -

دست  م ی هادست در  مردآن  یهارا  و  حسگرم  فشرد.  و  از    ی هاش گرفت 
ها  شد که ماه  یاز آرامش  ز ی و وجودم لبر  دیپوستم دو  ر یز   تیو امن  یدلگرم

 آرام شدن نداشت.  الیشد و خ تر تابیبود. دل پردردم ب زانیبود از من گر

 ... . چرخونهیقلبم چاقو م  ی تو ی ک یانگار   افتهیچشمم به پارسا که م -



 و لب زد:   دیکش  یآه  ر یام

 . م ی کن یکمکش م   -

 لب زدم:  تابانهیب

 کرد.   یبراش کار  شه یتا خودش نخواد نم   ؟یجورچه -

م  التیخ  - زم  دونهیراحت خودشم خسته شده.  داره    ن یبا سر خورده  و 
 سرپا شه.   زنهیدست و پا م

 را گرفت.   شیهانم اشک یکاغذو با دستمال دیرا باال کش  اش ینیب  م ی مر

 دوخت و لب زد:  امیباران  ی هارا به چشم  اشینگاه مخمل ر یام

  د یسه نفر اون وقت من با   د یشیم   ادیهات رو. مامان ب تو هم پاک کن اشک  -
 بذارم.  ابانیسر به ب

 را پاک کردم.   م ی هابه سمتم گرفته بود، اشک میکه مر   یا یدستمال کاغذ با

لب   ستاد ی ا  نهی آ   ی رو روبه  م ی مر رژ  رو   ی و  به    ششیآرا  ز ی م  یاز  و  برداشت 
  ی را رو   اشییبلند و خرما  یو موها  دی را مداد کش  شی هازد، چشم   شی هالب

 خت یاش ر شانه

 نشست.  ر یام یهالب یرو  یپوزخند

 . یکرد  هیگر  ستی اصال مشخص ن -



  ی ام را رو را باال دادم، انگشت شصت و اشاره  م ی گوشه ابروها  م ی هاانگشت  با
 و لب زدم:   دمیکش   امینیب

مامان و    شیجور برم پ پف کرده چه  یهادماغ گنده و چشم   نی حاال با ا  -
 بابات؟ 

 گفت:   طنتیو با ش دیصورتش را در هم کش  ر یام

 . کردمینم هیگر  وقتچیشما بودم ه  ی ! من جاد یشد یزشت   یچه دخترا -

 پرش نشاند.  یبازوها  یرو   یاضربه  م ی مر

 . ارهیرو از پا درم   لیف ت یدلگرم -

 گذاشت.   شی بازو  یدرآورد و دستش را رو  م یمر یبرا یشکلک ر یام

 ها! نهیدستت سنگ -

 نشاند و لب زد:  شیابروها   یرو  ی ساختگ  یاخم  ر یام

 خودت رو جمع کنه.  د یبا ی کی  ،یبد شی دلدار که نیا یحقت بود، به جا  -

 و نگاهش را به صورتم دوخت.   دیکش   یآه سپس

 ؟یاوردیچرا خاله رو ن -

 .دمیخشکم کش  یهاو زبانم را به لب دمیرا باال کش  امینیب

طال  خونه ننه  یخونه حبس کرده. حت  یواریخاله خانمت خودشو تو چارد   -
 . رهیهم نم 



 فشرد. یرو را   شیها برد و لب  اهشی س یموها انیدستش را م  ر یام

 برم دنبالش؟  یخوای. مشهی که نم  یجورنیا -

 دل و دماغ شو نداره.  اد، ینم -

درست    ی زیبا غصه خوردن که چ  ؟یکرده که چ   نینشخاله خودشو خونه  -
 . شهینم

  رهیبود، خ  چاندهیپ   شی هارا دور انگشت  شیکه موها   م یو به مر  دمیکش  یآه
 شدم.

گندش همه جا رو برداره، سرشکسته    ی که بگنده و بو  تی زندگ وه ی م  گه یم -
 . یسرتو بلند کن ه یتو در و همسا  ی تونیو نم   یش یم

 افتاد و لب زد:  شیزانو   یشل شد و رو  م ی مر دست

 . دیبه پارسا کمک کن دیبا  د،یخودتون رو بباز  دیشما نبا -

نم - آسونه.  تو    یشده. هر ک   یمون چه وضعخونه  یدون یگفتنش  سرش 
 الک خودشه. 

بس نشسته    یواری سر کار، اما مامان تو اون چارد  می ریخوبه من و بابا م  باز 
 . خورهیو فقط غصه م

 زل زد.   م ی را از من گرفت و به مر  اش سینگاه خ  ر یام

 بهش سر بزنه. شتر یب   گم یبه مامان م  -



 را تکان دادم و لب زدم:  سرم

خونه، انگار    رمی خاله بتونه. ازسر کار که م  د یمامان نشدم، شا  فیمن که حر   -
 . کنهیطور تحمل ممامان چه  دونم ی... . نمذارمیپامو تو جهنم م

 گفت:  یجد یرا باال داد و با لحن  شی ابروها ر یام

 ... . ن یترامن شه ینگو پگاه، خونه هم -

 لب زدم:  دانهیدستم را به طرفش گرفتم و ناام کف

 پر شده از استرس و تنش.  ست، یامن ن گهی. خونه دریام  ست ین -

رو  ر یام را  از گرما  یدستش  صورتم    یدستم گذاشت،  به  خون  دستانش، 
 . دیدو 

االن مامان    میشام بخور   میبر   د یپاش  شه،ی درست م  یباش پگاه، همه چ   یقو  -
 . ادیصداش درم

از    یصرف شد و خبر  یپردوستانه و پر از آرامش خانه خاله  یدر فضا  شام
 نبود.  ی آقامصطف ی هایفخرفروش 

ام شام را بدون  تا قبل از آن اتفاق شوم، من هم در کنارخانواده  کهنیا  فکر 
دلم را آشوب کرد و    خوردم، یم   ی پر از خوشبخت  یسقف  ر ی دغدغه با هم و ز

 چنبره زد.   امنهیس  یبغض رو 

با آهنگ    ر یام   ر یمرا به خانه رساندند.ئدر تمام مس  م ی و مر  ر ی ماز شام ا   بعد
دست   می و مر  کرد یم   ی خوانهم   شد، یپخش م   نشی که از ضبط ماش  یشاد



فرار    یداده بودم و برا  ه یعقب تک  یصندل   یو من که سرم را به پشت  زدیم
ها همراه شده بودم. به که مثل خوره به جانم افتاده بود، با آن  یاز افکار

 ی ارا فشرد و بوسه  میها و دست  دیبه عقب چرخ  م ی مر  م،ید یخانه که رس
از ماش  م ی برا پ   نیفرستاد.  صورتم نشست،   یرو  یشدم، سوز سرد  اده یکه 

 فرو بردم.  م ی پالتو ب یدستم را در ج

 هم خوش گذشت، ممنونم. به یل یامشب خ -

 نشاند.   شیهالب یرو  یزد و لبخند یچشمک  م ی رم

 به منم خوش گذشت. -

 . دیرا به صورتم پاش  قرارشینگاه ب  ر یام

 پگاه. مواظب خودت باش.  -

 را بستم و بغضم را فرو دادم.  میها پلک

آوردم و در قفل چرخاندم    رون یب   فم یرا از ک  د یدست تکان دادم و کل  شان یبرا
در    ر ی ام  نیدور شدن ماش   یبعد صدا  هیان و در را پشت سرم بستم. چند ث

مکث کردم    هیشد. پشت در چند ثان   یو وجودم پر از دلتنگ   دیچ یپ   می هاگوش
 شدم.  رهیخ  م ی رو و به روبه

بود، اشک  ی زیانگدر سکوت وهم   خانه رفته  رو   ییهافرو   ی هاگونه یگرم 
در    م ی هاهرم نفس  دم، یکه کش   قیو دلم را لرزاند. چند نفس عم   دیسردم لغز 

 . دیچی هوا پ



و به طرف ساختمان   دم یبلع  م ی هوا را همراه بغض گره خورده در گلو  یسرد
 پا تند کردم. 

. اما  کردیاش را تماشا ممورد عالقه  ال یمبل لم داده و تکرار سر   یرو   مادر 
.  کردیم   ر یس   یگرید   یای و در دنبود    دهیرا از درد در هم کش   اش هیصورت تک

را از سر تعجب باال    شیبودم، ابروها   ستادهی ا  شیمن که روبه رو  دن یبا د
 داد و لب زد:

 مگه ساعت چنده.   ؟یاومد یکِ   -

 مبل انداختم و به آشپزخانه رفتم و صدا بلند کردم.  یرا رو  فم یک

 .کردیدرد م یل یمن زود اومدم. سرم خ -

داروها قرص مسکن   از  بو  یسبد  انداختم.  در دهان  و  جا   مه یق  ی برداشتم 
آشپزخانه آرامش را مهمان    یبود و گرما  دهیچی افتاده مادر در آشپزخانه پ

 دل پردردم، کرد. 

 ام گذاشت.شانه یبه آشپزخانه آمد و دستش را رو  مادرم

 ؟ یستیگرسنه ن   -

 آب گرفتم.  ر یش  ر یبرداشتم و ز  یوان یل

 بخوابم.  کمهینه مامان. دستت درد نکنه. برم   -

 گاز را کم کرد.   اجاق گاز رفت و شعله  یو به طرف قابلمه رو   دیکش  یآه   مادر 



رو   فم یک از  وقت  ی را  و  برداشتم  اتاقم شدم، گوش   ی مبل  ب  ام یوارد    رونیرا 
  ی انداختم و وقت  ی صندل  یگذاشتم. پالتو و شالم را رو   یپاتخت  یو رو   دمیکش
گرم و   م ی هازدم. تازه چشم   م ی هابند را به چشم تخت ولو شدم، چشم   یرو 

 .دی پدر خواب از سرم پر  یادهایسرم آرام گرفته بود که با فر 

 رفته.  یپسر؟ باز کدوم گور  نیکجاست ا   -

پ  یعصب   یصدا سرم  در  غلط  یرو   د، یچی پدر که  برق زدم    ی تخت  مثل    و 
ب گرفته ت  ستادمیا  حرکت یها  صدا  ز ی و گوش  به    گرفته  یکردم.  را  مادر 
 . دمیشن  یسخت 

 . شهیم  داشیاالن پ  ن، یبش  ر یبگ -

  ر ی انداختم و ز  یابرداشتم و با حرص گوشه  میها چشم   ی را از رو   بندچشم 
 لب غر زدم: 

 .« دیبرنامه جد  ه یمن رو مرگ بده. بازم  ا ی. خدا»َاه

مال  م ی ها چشم   سرانگشت  با خم  دم یرا  شقدم یکش   یاازهی و    ر ی ت  م ی هاقهی. 
 تخت نشستم.  یپدر اوج گرفت و من رو  ی . صدادیکشیم

 .رمیگیم  شی خانم؟ دارم آت یگ یم  یچ -

 پارسا نوشتم.   یبرداشتم و برا یپاتخت   یرا از رو  امیعجله گوش با

 خونه  ایزودتر ب  ؟ی زد یباز چه گند -



سرجا  یگوش  ب گ  شی را  و  م   حوصلهیذاشتم  را    ی موها  انیدستم 
ها را پشت سرم  توالت بود، آن  ز یم  یکه رو  ییموبردم. با کش  امختهی رهم به

بود.    مبل نشسته  ی برافروخته، رو   یرفتم. پدر با صورت   رون ی و ب  جمع کردم
  داده  هیتک   شیو آرنجش را به زانوها   گرفته  شی هادست  انی سرش را درم

آب    یوان ی که ل  یآمد در حال  رونی . طفلک مادرم. با عجله از آشپزخانه ببود
دست در  د  لرزانش گرفته  یهارا  با  فرو  آن  دنیبود.  دلم  حال،  آن  در  ها 

سرش    دنم یگرفته سالم کردم. پدر به د  یی. بغضم را فرو دادم و با صدا ختیر
که    یاانهچ   ااش را به من دوخت و ببه خون نشسته  یهارا بلند کرد، چشم 

 لب زد: دیلرز یم

 سالم باباجان.  -

را به   وانیمبل کنار پدر نشست و ل   یسرش را با افسوس تکان داد و رو   مادر 
 دستش داد. 

 آب بخور.  کم هی -

به    آبوانی ل  پدر  و  نفسدیسر کش  بارهکیرا گرفت  س   ی.  از    رونیب   نهیتند 
شستم و به مادر  . بدون حرف کنار پدر ندیکوب  یعسل  یرا رو   وان ی فرستاد و ل

را باال داد، لبش را به دندان    شیاست؟ مادر ابروها   اشاره کردم که چه شده
مبل    ی رو   ار ی اختیب   می هاو با انگشت  دم یکش  ی گرفت و من سکوت کردم. آه

  ی دلم نبود. با خشم  یضرب گرفتم. تا آمدن پارسا چشمم به در بود و دل تو
.  دمیلرزیترس به دلم چنگ انداخته و از درون م زد، یکه در نگاه پدر برق م 

هال   یهر سه چشم به در ورود  اط، یباز شدن در ح  یبعد با صدا  قه یچند دق



کاسه خون بود، در آستانه    هک  ییها وارفته، چشم   ی. پارسا با ظاهرم ی دوخت
 :لب زد ی گنگ  یرا باال داد و با صدا  شیدر ظاهر شد. ابروها

 سالم.  -

و    دیچ یپ یدماغم م   ر ی بود، ز  که زده  ی عطر تند  ی طرف ما پاتند کرد، بو  به
پر از درد و    یهابه نگاه  توجهی. پارسا بدمیناخوادآگاه صورتم را در هم کش

 و لب زد:  د یکش  ینی از ب یمبل ولو شد. پدر نفس تند  یما، رو  رت یح

 خونه.  یشما قبل از نهار اومد میدیو د میعجب نمرد به شازده پسر! چهبه -

حرف  پارسا  و  رفتار  آب گلو   ی اکهیپدر    یهااز  و  داد،    شی خورد  قورت  را 
 کنان لب زد: ِمنِمن

 شده؟  یزیچ -

  شیزل زدم و تمام خشمم را در چشم ها   اشحیوق  یهابه چشم   حرفیب
 پر از خشم لب زد:  یی داد و با صدا شیبه ابروها   یا. پدر گرهدمیپاش

 ؟ یادامه بد ی خوایم  ی تا کِ  -

 . دیگوشه لبش را به دندان کش  د،یاز رخ پارسا پر  رنگ

 . دیکن یخدا شما در مورد من اشتباه فکر م کردم؟ به  کار یمگه چ  -

را با حرص    م ی هاکردم و ناخن  ز یرا ر  میها چشم   دم،یاز سر خشم کش  ینفس
 . دمیدسته مبل کش  یرو 



که    فی ...حواریو محکم بکوبم به د  رمی سرتو بگ  تونستمیپارسا. کاش م   ی »وا
 کار رو دارم و نه توانش رو«   نینه دل ا

 . دیکش  ادیبود سرش فر شده ز ی که کاسه صبرش لبر  مادرم

 جا رو برداشته. گندت همه  ی! بوی بس کن پارسا؛ خر خودت -

 . رمینزنم و پارسا را به باد مالمت نگ   اد یلبم فشردم که فر  یرا رو   م یها دندان

به  پشت پرده  از  التماس به مادرم اشاره کردم که  با  خاطر حال پدر  اشک، 
 ادامه ندهد. 

 . دیو غر  دیدسته مبل کوب  یچندبار کف دستش را رو  پدر 

تو    ه؟یاافهیو ق  ختیچه ر   ن یپسر. ا  رم یبه سر بگ  ی من از دست تو چه گل  -
 . یپولم کرد کیسکه   هیهمسا در و 

  ییبلند شد و با زانوها  شی پدر نداشت، از جا  یهاحرف  یبرا   یکه جواب   پارسا
 لرزان به سمت اتاق گام برداشت. 

پارسا را چنگ    شرتی برداشت و از پشت، ت  ز ی مبل خ  یاز رو   بارهکیبه    پدر 
 . دیانداخت و عربده کش

 . یبش  ن ینشکه خونه  شکونم ی. قلم پاتو مکنم یتو رو آدمت م -

خم شد و تعادلش را از   شی بود، زانوها  شده  ر یکه از حرکت پدر غافلگ   پارسا
 افتاد. نیزم  ی دست داد و با پشت رو 



زد    مه یپارسا خ   فی بدن ضع  یبلند شود. پدر رو   شی نداشت که از جا  ی رمق
عصبان  با  همه  اشقهی  تیو  زد.  چنگ  آن   ز ی چرا  نگاه    ی در  افتاد.  اتفاق 

بود و مات    مبل نشسته  یحرکت رو   یام را به مادرم دوختم، ب زدهوحشت
 .کردیو مبهوت نگاه م

 کردیاو هم فکر م   دی بکند. شا  یبخواهد کار  ایتر از آن بود که بتواند  مرده  دل
پارسا    یزهرمار  لی وسا  روز،ی د  نیمادرم هم  چارهیاست. ب  نیکه چاره کار هم
  ی که به پارسا نشان داده بود، او بعد کل   یکرده و وقت   دا یرا داخل حمام پ

به طرف پدر و پارسا    هم رفته بود. نگا   رونیاز خانه ب  یداد و قال و بد دهن
شدم که زبان به    ره یشد و باز هم به مادر خ   دهیبودند، کش  ز یکه با هم گالو

م  پدر و تنها برادر   دن یدهان گرفته و در خود شکسته بود. طاقتم طاق شد. د
 آور بود. خفقان می بار، براتأسف تیدر آن وضع 

  و درد و غم، قلبم را چنگ انداخته  دی چ یپ   ام نهی در قفسه س  ی بی عج  سوزش 
 . دمیبه طرف پدر رفتم و لباسش را کش مه یبود. سراس 

 . شینه بابا...توروخدا ولش کن. بابا کشت  -

ارسا را  پ  قهیمن،    ی هاتوجه به ضجه  یو ب   د یباریپدر آتش م   یهاچشم   از 
ز  م  ی هادست  ر یکه  پا  و  دست  ال  گرفته  زد،یقدرتمندش  از  و    یبود 
 . دیغریاش مهم فشردهبه یهادندان

م   - پاتو  و  اون  بندمیدست  تخت،  اونبه  مقدر  اون    یمون یجا  فکر  که 
 . فتهیاز سرت ب  یزهرمار



 رو لباس نقش بست.  م ی ها ناخن یپدر را چنگ زدم که جا  راهنیپ  قدر آن

را دور    میها فرستادم، دست  رون یب  یرا به تند   ام نهیحبس شده در س   نفس
 . دمیپارسا کنار کش  ف یبدن ضع   یاز رو   یکمر پدر حلقه کردم و او را به سخت 

نشسته  کرد؛یم   ه یگر  پارسا تماشا  به  مغموم  و  همچنان گرفته  و    مادر 
قلبش نشست؛ به    یپدر رو لرزان    یهابود. دست  صورتش از درد کبود شده

 فرستاد. رون یب  نهیاز س دهیکش  ییها داد و نفس هیتک  وار ید

آن  نی ب  نگاهم  تند کردم؛  هرسه  پا  آشپزخانه  طرف  به  بود،  سرگردان  ها 
م نفس  نفس  هراسانم گذراندم.  نگاه  از  را  دست  زدمیآشپزخانه    میها و 

هم  را محکم به  خچالیو در    دمیکش  رونیب  خچالی . پارچ آب را از  دیلرز یم
  ی رو   وان یبود. دستپاچه چند ل   م ی همه دردها  یانگار که باعث و بان   دمیکوب 

، سرش را باال گرفته  را دراز کرده شیگذاشتم و به هال رفتم. پدر پاها   ینیس
 بود.   و به سقف زل زده

  ی هاشی رته  یاش راه افتاد و بر رو به خون نشسته  یهااز گوشه چشم   اشک
 آب به دستش دادم.  ی وانی و دلم را لرزاند. ل  دیلغز  دشیسف

 آب بخور.  کم هیبابا.   -

 آب را گرفت. وان ی و ل د یبه صورتش کش یدست

هم فشرد و لب به دندان  را به  شی هاگره خورد، پلک  رانشیدر نگاه ح   نگاهم 
 . دیگز



  دمیصورتش پاش   یآب رو   یرا از آب پر کردم به طرف مادر رفتم، کم   یوان یل
 کردم.  کیا به دهانش نزدآب ر  وانی و ل

 !ا یمامان؟ مامان به خودت ب -

 . سرد بود و رنگ به رو نداشت.دمیصورتش کش   یرا رو   دستم 

 بگو.   یزیچ ه یمامان،  -

رو   شیها شانه دادم؛ دستم  تکان  بار  و چند  صورتش نشست؛    ی را گرفتم 
 صورتش قل خورد.  ی و قطرات اشک بر رو  د یاش لرزچانه د؛یبغضش ترک

ام افتاد شانه  یرا دور گردنش حلقه کردم و محکم فشردم، سر مادر رو   دستم 
 و هق زد. 

 گوشش پچ زدم:   ر ی ز آرام

 خودت رو کنترل کن. ده،ی مامان پارسا ترس -

 را از دور گردنش باز کرد و زمزمه کرد.   م ی هالحظه بعد، دست چند

 پارسا. من جونش رو ندارم.  شی برو پ -

رو چرخ  سر  دوختم.  چشم  پارسا  به  و  افتاده  نیزم  یاندم  بود؛    دمر 
 بود. فرش زل زده یها را مشت کرده و به گل شی هادست



داد و از   هیتک   ن یلرزانش را به زم  یهاهق افتاد. دستبه هق  ه یفرط گر  از 
بلند شد که به اتاقش برود. دستپاچه به طرفش پا تند کردم که    ن یزم  یرو 

 : دیکش   ادیرا پس زد. فر  م ی هاکمک کنم اما دست

 دست از سرم بردار. ولم کن.  -

پر  حرکت یب تا    شی هاکه در چشم   یزل زدم. درد  شانشی به صورت  بود، 
 مغز استخوانم را سوزاند. دلم آشوب شد و بغض راه نفسم را بست. 

 « یتو با ما پارسا، کمر همه رو شکوند یچه کرد »آخ،

 کنان به اتاقش رفت و در را از داخل قفل کرد. لخ لخ پارسا 

  که پارسا به پا کرده   یچمباتمه زده و در گرداب   یاو مادرم هر کدام گوشه  پدر 
 .زدندیبود، دست و پا م 

که تمام آن    خواستیم  ینداشتم و دلم گوشه خلوت  یرمق  کهنیوجود ا  با
 . دمیرا چنهار  ز یلحظات را زار بزنم به آشپزخانه رفتم و م

 هم زل زدند، گفتم: نشستند و به  ز یبه پدر و مادرم که در سکوت دور م  رهیخ

 .ادیپارسا م   نم یبرم بب  -

نگاه  نگاهم  شانه  ی هادر  و  خورد  گره  هم    یاماتشان  من  انداختم.  باال 
با وجود آن همه   دانستیم  د یاما با   کندیباز نم   م ی که در را به رو   دانستم یم

 نهار آزار دهنده  ز یسر م  اشیخال  یاست و جا  ز یعز   مانی اتفاق تلخ هنوز برا



  دم یکش  یقیعم . نفس  دمینشن   یجواب  چیاست. چند ضربه به در زدم اما ه
 زمزمه کردم:  یو به آرام 

 پارسا...ناهار حاضره.  -

 پارسا از پشت در پشتم را لرزاند.  یعصب  یکه به در زدم، صدا  گر ید یاضربه

 پارسا ُمرد.  -

آ   یصدا پ  نهیشکستن  سرم  در  بغض  دیچی اتاقش،  س  یو  در  گره    امنهی که 
 بود سر باز کرد. خورده

را با پشت دست پاک کردم و    دیرقصیصورتم م  یرو   امانیکه ب   ییهااشک
اهم از  با به آشپزخانه برگشتم. بغضم را فرو دادم و کنار مادر نشستم. نگ

  ی هادست  ی ُسر خورد و رو   مه یق  یها نخورده و بشقاب  برنج دست  سید
  ا ر   ر یبه خوردن غذا نداشتم، اما کفگ   ی لیدر هم قالب شده مادر نشست. م 

برا  و  و به    دمیتختم دراز کش   یبعد رو   ی. ساعت دمیغذا کش   شان یبرداشتم 
را مهمان  که به جانم افتاده بود، خواب    یاجهی سقف زل زدم، سر درد و سرگ

باز   میها که سکوت اتاق را در هم شکست، پلک  یکرد. زنگ گوش  م ی هاچشم 
دم و  یکش  یروتخت   یاتاق گم شد. کف دستم را رو   یکیشد و نگاهم در تار 

در   م ی مر  یچسباندم. نجوا م ی هاکردم، آن را با گوش  دایرا پ  یکه گوش   یوقت
 . دمیو به پهلو چرخ  دیچی گوشم پ

 ؟ یشده پگ یچ -

 شده؟  ی چ یچ -



  دم یکش   م یها به پلک  یگرد شد. دست   میها خش داشت که چشم   میمر   یصدا
نشست،ساعت نه    یواری ساعت د  یخواب را روشن کردم. نگاهم رو و چراغ

 شب بود. 

 . ختم یپارسا بهم زنگ زد، پا به پاش اشک ر  -

 ضرب گرفت.  م ی هاقهی و شق   دیلرز  امچانه

 با بابام بحثشون شد. -

 گره خورد.  امنهی نفس در س د،یکه کش   یتند  ینفس

 !م ی چه خوب که تو رو داره مر -

 که به زبان آورد مثل پتک بر فرق سرم نشست.   ییهاو حرف  دیکش  یآه

نداره، دوست    یی جا   گه یشما د   ن یب  کنهیحس م  گهیپارسا ازتون ناراحته، م  -
بهتون    ی. حت یحت  د، یازش متنفر   کنه یو فکر م   دونه یتون رو ترحم م داشتن

 . ده یهم حق م

 نشست.  میزانوها  ی مشت شد و رو   م ی هادست

 ؟ یگفت  یتو چ -

اشتباه م  - اونا دور کرد  ییتو  نیا   ،یکن یبهش گفتم  از  رو  و    یکه خودت 
 گرمه.   گهیجا د هیسرت  

 .کنهیم  تو اعتراف کرد که مصرف شیپ -



م   شی صدا چاه  ته  از  ب  آمدیانگار که  قلب من  د  امانیو    ام نهی س  وارهیبه 
 . دیکوب یم

هر وقت از حال خرابش    گه،یم   ییزایو چ  رهی وقتا از دهنش در م  یآره، بعض   -
 نفس بکشم.  تونم یانگار که پاشو گذاشته رو گلوم و نم گه،یم

 هم فشردم.  یرا رو  م ی هاو پلک دمیبه دندان گز لب

 ؟یگ یبهش نم  یزیچ -

 آلود لب زد: و بغض  دیلرز  شی صدا

اما بعدش    ذارمیم   گر یزبونش بکشم دندون رو ج  ر ی از ز  شتر یب   کهنیا  یبرا  -
 . رمیگیم  شیآت

  اشیو از شور  دمی خط لبم محو شد را بلع   یو رو   دیام لغزگونه  یکه رو   یاشک
 .دمیلب به دندان گز

 شده؟ رت یهم دستگ   یزیتو دختر. چ  یدار  یعجب صبر -

 اسم چند نفر رو گفت و... .  -

 م**س.ت شد.  م ی هاو دست  دمیرا در هم کش  م ی ابروها

 ؟ یچ -

 . سازهیگفت که کجا خودش رو م  -

 رو شدند.  ر ی رنگارنگم ز  ی هاو الک دم یتوالت کوب ز ی م  یرا رو   مشتم 



 . کنم یم  خونه رو سرشون خراب برم،یجا، آبروشونو م برم اون دیبا -

 ؟ یطرف ایبا ک یدون یم  ه؟ی چه کار خطرناک ی دونیپگاه م  یگ یم  یچ -

چ  - م  کار یپس  م اون  یدونیکنم؟  رو  خانواده  چندتا  خون  تو    کننیجا 
 شه؟ یش

 محسن بگو.  یی و دا ر ی تو نه پگاه، به ام  -

 ... . خوامینم -

 باال رفت و من سکوت کردم.  شی صدا

  کشه یهم من م  ر یام  شن، ی م یهر دوشون از دستت کفر  یپگاه اگه تو بر -
 هم تو رو!

 چنگ کردم.  میموها  انیو دستم را م  دیچ یتندم در اتاق پ   یهانفس یصدا

 قدر دوستت داره؟ چه دونم ینم  یفکر کرد -

 . زنم یقطع کن. االن بهش زنگ م  -

را   ر ی و شماره امفرستادم    رونیب   نهیاز س  یتختم نشستم و نفس تند  یرو 
 گرفتم. 

 عجب!سالم پگاه، چه -



برق چشم   یرا رو   م یها پلک   ی ل یدر ذهنم نقش بست، خ  شی هافشردم و 
  شی هایپرساو بود که با احوال  ن یبودم و ا  ده یوقت بود که حالش را نپرس 

 لب زدم:  طنتیبا ش  کرد،یگرمم مدل

 . ستی ن طمعیسالم گرگ ب -

 م دربست. چاکر خانوم گرگه -

 را مهار کردم و به حالت قهر گفتم:  ام دهخن

 من گرگ شدم؟  گه یحاال د -

 خانوم.   یقنار  هیچه حرف  ن یا  گفتم یم  د یمن با  دونم یگرگ. م  یخودت گفت  -

  یامثل روزنه  ر یحبس شد. عشق ام  ام نهی گر گرفت و نفس در س  م یها گونه
 . دیبخشیو زمستان درونم را گرما م  دیدرخش یم  یک یبود که در دل تار

 ؟ یبگ  یخواینم -

 . رهیجا مکردم که پارسا هر روز اون  دایاسم و آدرس پ ه یمن  ر،یام -

 ؟یطورچه -

دوختم؛ دروغ گفتن به    م ی به رو رو   نهیو نگاهم را به آ   دمیرا به دندان کش   لبم 
 را فاش کنم.   م یراز مر خواستمیرا بلد نبودم اما نم ر یام

فک منقبض    توانستم یم  د،یچی خط در گوشم پ  یاز آن سو  ر یام  یعصب   یصدا
 اش را تصور کنم. شده



 دنبالش؟  یپگاه نکنه که راه افتاد -

 نشست و سرم را تکان دادم.   م یها لب یرو  ی تلخند

 کار رو کردم، اما سر از مغازه بابا درآوردم.   نیا بار هی -

 ست؟یکارا کار تو ن  نیدنبال ا  فت یبهت نگفتم ن -

قل خورد، کاش    م ی ها گونه  یرو   یهم فشردم و قطره اشک  یرا رو   م یها پلک
 بود.   ر یپارسا هم مثل ام 

 فرستاد. رونیب  نهی از س یبود را با نفس تند شیرا که در صدا ی خشم

 جا. اون م ی ر یمحسن م یی کن. با دا  امکیآدرس رو پ  -

 . دیقول بده دعوا راه ننداز  ر یام -

 . م یکن یم دشی ا، فقط تهد نه باب -

 ؟ یبشه چ یاگه پارسا عصبان  -

 نباشه.  ت یتو کار -

 تخت ولو شدم. یو رو  دمیکش   یق یعم نفس

 شد خبرم کن.  ی . هر چفرستم یاالن برات م  -

 چشم.  -

را رو جزوه  کیپالست  با کنجکاو   ز یم   ی ها  از نظر    یسارا گذاشتم و  را  مغازه 
 گذراندم. 



 ومدن؟ی خان ن پدرام -

  رونی ب  یک ییک یها را  بلند شد و جزوه  یصندل  یکرد؛ از رو   یزیخنده ر  سارا
 . دیکش

 . رونی اومد؛ رفت ب شی پ  یبراش کار -

 یکنار بخار  یصندل  ی کردم و رو   زانی آو  ی لباس  چوب  یو شالم را رو  پالتو
 نشستم. 

 گرفتم و لب زدم:   یبخار  یسردم را رو  یهادست

 . ریبگ  یها؛ زودتر کپ  یدست نکنسارا دست -

 را باال انداخت و غر زد.  شی ابروها

 ؟ یگیخب بابا. چند بار م  یلیخ -

 گند بزنم به امتحانا.   ترسم یدرس نخوندم. م  ی ترم اصاًل درست و حساب  نیا  -

 و سرش را تکان داد. دیقرمزش را به دندان گز  یاقلوه یهالب

 آخ آخ. وضع من از تو بدتره.  -

 گفتم:   هیزدم و با کنا یچشمک 

 چرا؟  گهید تو  -

 را در آورد. می انداخت و ادا اشیشانی به پ ی نیچ

 چرا؟   گهیخودت د -



 را در هم قالب کردم.  میها و دست  دمیکش   ی. آه دیخندیم  شی هاچشم 

 جنگ.  دونیشده م  ؛یدونیمون رو که موضع خونه -

 اما پگاه... .  یدار یسخت   طی شرا دونمیم -

و دستش را به طرفم دارز کرد. دستش را گرفتم و    دیرا جلو کش  اش یصندل
 بود.  کرده  تر یبه صورت بشاشش زل زدم. رژ لب قرمز صورتش را خواستن

 به خودت برس. کم هی -

 .یبابا؛ حوصله دار یا -

 را تنگ کرد. شیها انداخت و چشم  شی به ابروها ی اگره

 ها.   یدیم ی رو فرار ر ی ام افهیق  نی. با ایشد رزنا یمثل پ  ؟یچ  یعن ی -

 و درمانده لب زدم:  دم یکش  یآه

 کنم؟   کار یچ  یگ یم -

 ی خوریرخت و لباس شاد بپوش؛ به پوست صورتت برس. از بس غصه م  -
 پوستت داغون شده. 

 هم فشردم.   یرا رو   م ی هاتکان دادم و پلک یصندل  یرا به پشت سرم

 رو ندارم.  یکاریچی دل و دماغ ه ؟یگ یم  ی سارا چ یوا -

 بشه؟  یکه چ  یبغل گرفت یغم رو دو دست  یزانو -



بود    م ی ها یگرد شد و به صورتش زل زدم؛ او از دور شاهد بدبخت   م ی هاچشم 
 . شودیکه در دلم جا خوش کرده نم  یمرهم زخم   ز یچ  چیه  دانستیو نم

تو کثافت    شتر یپارسا روز به روز ب   نم یبیم  ی وقت  ارمیخودم ن   ی طور به رو چه  -
 شه؟ یغرق م 

 کرد و گفت:   یاهقروچ دندان

 . یکنیخودتو غرق م یتو هم دار -

 باال انداختم.  یاو شانه  دم یکش  رونیرا از دستش ب  م ی هادست

  شی دلم آت   نم ی بیوضع م  ن یبابا و مامان رو تو ا  یوقت   س؛ی دست خودم ن  -
 . کمرشون شکسته. رهیگیم

 بشه؟  ی که چ  ی خوریغصه م  یخودی ب ست یازت ساخته ن  یکار  یوقت -

 . دمیغر  میها دندان یو از ال  دمیرا در هم کش  م ی ابروها

 . م ی دار یچه وضع   ینی بیتو که نم  -

خودتو نابود    ی. دارنمتیب یکه م  رونیاما از ب  ستم؛ یتو ن   یدرسته من جا  -
 وقت تو... . اون کنهیو حال م  ف ی خودش ک ی. پارسا داره برایکنیم

 م. را باال گرفتم و با بغض حرفش را قطع کرد  دستم 

 . کنهی. داره خودشو نابود مستی ن  یگذرون خوش -



  ر یز   یگ ی. مگه نمکنهیرو دوا نم  یبفهمه؛ غصه خوردن تو درد  دیخودش با   -
 کنه؟یاصاًل اون به شماها فکر م ره؟یبار نم

و گزنده  یهاحرف تلخ  نم   سارا  من  و  را    رمیبپذ   خواستم یبود  خودم  که 
 ام. فراموش کرده

 تونم شاهد... .  ی سارا اون برادرمه و نم یگ یم  یچ -

 . ایتو به خودت ب  گم یم  یچ دونمیمن م -

اشک    یهابلند شدم که سارا حلقه  یصندل  یسرم را تکان دادم و از رو   کالفه
 .ندی نب  میها را در چشم 

 آخ سارا... .  -

 ا خاتمه دهد. تر از آن بود که به بحث ر اما مصمم  سارا

. اون پگاه  یهام فکر کن...تو خودت رو فراموش کرد! به حرفر یجبهه نگ  -
چند وقته که    یدونیداشت. م   اشندهیآ   یبرنامه برا  یکه کل   یستی سابق ن

 . یدینکش د یجد ینقاش  هی

  ی رو   یهاپستالکارت  یبلند شد و به من که مشغول تماشا  یصندل  یرو   از 
 شد. کی بودم، نزد   نیتر یو 

  نجا، ی شده ا  تیهمه زندگ  نجا،یا  یایدانشگاه و م   یریم  ی آهنآدم  هی مثل    -
 . یش تو خودتهمه



  اش یشانیطرف پ  ک یاش که  فر خورده  ییشدم به موها   رهیو خ  دمیکش  یآه
 بود.  را پوشانده

را پشت   م ی هایبر خالف من که همه دخترانگ  دیرسیواقعًا به خودش م  سارا
 بودم.   بود، حبس کرده تلنبار شده ام نهیس یکه بر رو  ییدردها

کردم بحث را   ینداشتم بغضم را فرو دادم و سع  شی هاحرف  یبرا  ی جواب
 . کردمیفکر م شیهاعوض کنم. در خلوت به حرف

 ؟ یتو چرا درست رو نخوند -

 نشست.  یصندل ی را باال اندخت و رو  شیابرو یتا   کیزد و   یبشکن 

 درس نخوندن من داستان داره! -

را باال انداختم و    میابرو  یتا  کیبحث عوض شده بود،    نکهیاز ا  حالخوش
 پنهان کردم.  یزورک  یرا پس لبخند م ی هادرد

 ناقال.  یا -

 !یکن یم  ر یس  گهید یا یدن هی تو  گمیم -

 ه؟ یخبر -

 گوشات.   نیهم ر یبله! ز  -

 رفتم.  به طرفش زده جانیرا تنگ کردم و ه  می هاچشم 

 ؟ یگیکلک، راست م   یا -



 زد و با زبان لبش را تر کرد.  یبرق شی هاچشم 

رو تو دلم نگه دارم و به تو نگم! راستش...    یزیچ  تونم یکه من نم  یدون یم  -
. 

 دخترانه رنگ به رنگ شد!  ی صورتش از شرم  یالحظه یبرا

 واقعًا عاشقش شدم.   کنم یحس م -

م  سارا پر  گفتیراست  افکار  در  دوست  شانمیآنقدر  به  بودم که  و    ی غرق 
 بودم. توجهیاو و پدرام کاماًل ب  ی کینزد

 ؟ یپدرام چ  -

 و گفت:   دیخند

  یو ابراز دلتنگ فرستهیم  امیمغازه برام پ امیاونم گرفتار شده...هر وقت نم -
 . دهیهم که با نگاهش من رو قورت م   نجایو ا   کنهیم

 لبخند زدم.  شی رو را گرفتم و به  شی هادست

  جان ی من هم سرگرم کننده و ه  یبرا  دیرابطه جد  ک یشدن سارا در    وارد
داشت که    ی دل در گرو عشق  بار نیخوشحال بودم که ا  شیبود و برا  ز یانگ

 اش بود. و دلباخته  شدیدلتنگش م 

 گفتم:   باخنده

 به قول خودت خدا شانس بده.  -



 گفت:  زانیکرد و با لب و لوچه آو   یاخم

 . یکنیباز که منو مسخره م  یِا پگ  -

 ام گرفت. بود خنده که به خود گرفته  یاافهیق از 

 . هایکن  کار یچ یخوب بلد ی خدا. ولنه به -

 عشوه گفت:  با

 . ستم ین خی مثل کوه  ون یقابل توجه سرکارخانم. در برخورد با آقا -

 را باال انداختم و لب زدم:   م ی ابروها

 در حقم.  یکن یم  ی کم لطف  یدار -

درست کن.    - م  ر ی ام  دونههیرفتارتو  ورت  و  فرار  نیبب  پلکه یدور    یاونم 
 . یدیم

من    ر یبود در ذهنم رنگ گرفت؛ ام ناگفته یهاکه پر از حرف  ر یام  ی هاچشم 
ه که در  چ از عشق به او بود؛ اما هنوز آن  ز یرا دوست داشت و قلب من لبر

بود و من دلم    اوردهیبه زبان ن   زد؛یم  اد یرا فرآن  شی هادل داشت و چشم 
 گرم بود.  شی به نگاها

 لب زدم:  حوصلهیرا از خود راندم و ب افکارم

سارا واقعًا االن دل و دماغ    ؛یآموزش انتخاب کرد  نیا  یرو برا   ی بد موقع  -
 کارها رو ندارم.   نیا



 باال انداخت و گفت:  یاشانه سارا

 نکن دردت دوتا بشه.  یکار   هی. یخود دان -

روزها که در الک خودم    ن یکرد؛ ا  خیتنم را   ر یاز دست دادن نگاه گرم ام  فکر 
 . دیپرس یو تلفن حالم را م   امکیاما او هر روز با پ دمشیدیبودم؛ کمتر م

بل باز  زبونش مثل بل  ؛یو در باغ سبز نشون بد  ی که به خودت برس  کم هی  -
 . شهیم

  ی ا برگرفت و قهقههتمام وجودم را در   یمخمل   یحس   ر یفکر ابراز عشق ام   از 
 سر دادم. 

  ر یپشتم را نوازش کرد و ز   یسارا دور گردنم حلقه شد؛ به گرم   یهادست
 گوشم زمزمه کرد. 

 بود.  هات لک زدهخنده یدلم برا -

 را دور صورتم قاب گرفت و گفت:  شی هادست

فاصله    توننی نذار ب  د؛یدوست دار  گرو یشما که همد   ر؛یم دل بده به دل ا   -
 . فتهیب

 دستش گذاشتم.  ی حلقه زد و دستم را رو  میها در چشم  اشک

 بزنه.   یحرف خوامیدوستم داره؛ اما فعال نم  دونمیم -

 در مغازه که باز شد نشست.  ی اش رو شانه یاز باال نگاهم 



انداخت.    نیآهنگش در گوشم طنقلبم به تپش افتاد و ضرب  ر،یام   دنید  با
 لب پچ زد: ر یام زد و ز شانه یسارا رو 

 زاده!چه حالل -

 اش زل زدم.خسته یها پا تند کردم و به چشم  ر یطرف ام  به

 شد؟  ی. چریام -

 . م ی حرف بزن رونیب میبر -

حبس شد و    امنهینفس در س   د یچیتندش که در گوشم پ   یهانفس  یصدا
 لرز به جانم نشست. سرم را تکان دادم و به طرف سارا رفتم. 

 شده؟  یچ -

 گفتم:   دمیپوش یام را مکه پالتو  یوقت

 ... . گمیدر مورد پارساست؛ بعدًا بهت م  -

 پا تند کردم.  ر ی را فشردم و به طرف ام دستش

 زل زدم.  ر ی ام ی هادادم و به چشم  ه یتک  شهی که شدم؛ به ش  نیماش  سوار 

 د؟ یدعوا کرد -

 نگاهش شدم.  خیحبس شد و م امنهیدر س نفس

ساعت    می ن  ه یرفت تو همون خونه    م؛ ی کرد  بشیتعق  محسنییظهر با دا  -
 زهر ترک شدن.   م؛یتو. اولش فکر کردن مأمور   م یکه گذشت ما هم رفت



 هم دوخت و سرش را تکان داد.را به شی هالب

 صد و ده.   زدم ید و گرنه زنگ م جا بوپارسا اون  ف یبود؛ ح  ی دونآشغال  هی  -

 . دیرو د لمیبابامم همون ف -

 شد.  ره یو به جلو خ  دیفرمان کوب یرا رو  دستش

 جا بود. اون یکه بگ   یو مواد  یدن یافتصاح بود پگاه؛ هر جور نوش -

 پارسا... .  -

  ی ل یخ  ییدا  کرد؛یانگار برق گرفتش؛ داشت سکته م   د؛یکه ما رو د   نیهم  -
م   یکفر داره؟ همون  خواستیبود  زدن  پارسا  مگه  ناکارش کنه؛ گفتم  جا 

  مشی ببر  ادین  گهیبهش گفت اگه تا دو روز د   یی دا   رون؛ی ب  میپارسا رو اورد 
 . مشیبر یو م  م ی بندیکمپ دست و پاشو م

 دادم.  هیتک ی صندل  یفشردم و سرم را به پشت  ی را رو  میها پلک

 گفت؟   یاون چ -

 . ُمردیداشت م ییاز ترس دا  د؛ یلرزینداشت که بگه؛ فقط م یزیچ -

 . دمیپاش شی هارا به طرفش چرخاندم و نگاه قدرشناسم را به چشم  سرم

 االن کجاست؟  -

 خونه.  مشیبرد -

 . دیرا تنگ کرد و گوشه لبش را به دندان کش   شی هاچشم 



 . یکرد  دایآدرس رو از کجا پ  -

 رو پشت سرش دوختم و آب دهانم را قورت دادم.  ادهیرا به پ  نگاهم 

 کش رفتم.   شویگوش  -

س  ین یسنگ  از  در  نفس  به چشم   امنهی نگاهش  را  نگاهم  خورد؛    شیها گره 
 گر گرفت.   م ی ها نگاهش گونه یدوختم و از گرم

 . ریممنونم ام -

به گرما  می هادست لب  شیها دست  یرا  و  دستم    شی ها سپرد  پشت  را 
 گذاشت. 

 حبس شد.  امنهی و نفس در س دی کوب یم  نهی به قفسه س وار وانهی د قلبم 

 . دمیهم فشردم و آب دهانم را بلع ی را رو  میها پلک

ال  دی خورش   جانیب   نور  از  رو   یکه  بلند   هیسا  دیرقص یم   ر ی تحر  ز یم   یپرده 
کرد    یدراز را در ذهنم تداع بابا لنگ  لمیجزوه، ف  یرو   م یها خودکار در دست

صندل به  را  پشتم  و  بستم  را  جزوه  آورد.  لبم  به  لبخند  دادم.    ه یتک  یو 
باز کردم وگردنم را به چپ و   نیرا به طرف  میها کردم و دست  یادرهدهن

پچ  یراست چرخاندم. صدا و  را شکست  خانه  تلفن سکوت  مادر  زنگ  پچ 
 هال نشسته   به هال رفتم. مادر گوشه  درنگیب   خت؛یرا برانگ  امیکنجکاو 

 تابشیب  یها. چشم کردیرا بغل کرده و با تلفن صحبت م   شی بود؛ زانوها



  شی هاکه رد دندان  دیچنان به دندان گز صورتم نشست. لبش را آن  یرو 
 آن ماند.  یرو 

 . گم ینم  ی زیباشه. من چ -

  دمیس نشستم و کنجکاو نگاهش کردم. با اشاره چشم پر   ن یزم   ی رو   کنارش 
به سوالم بغضش را فرو داد و دستم را    توجهی. ب کندیصحبت م  یکه با ک 

 چنگ انداخت و فشرد. 

انگار    افتهیچشمم به چشمش م   ی...وقتدونهیمن رو دشمن خودش م  -
اما    رفتیمن و پگاه در م  ی...جونش برادونم یم  چرخونه؛یکارد تو دلم م

 ... .یمواد کوفت  نیا

 هم فشرد و لب زد:را به  شیها پلک

 . م ی گینم  یزیراحت ما چ التیخ -

که از گوشه چشمش ُسر خورد را پاک کردم؛ بغض    یبردم و قطره اشک  دست
کرد و حرفش را خورد سپس نگاهش را به سقف دوخت و آب دهانش را 

 فرستاد.  ن ییپا

 جان...منتظرم. باشه محسن -

 شت. گذا  ز ی م یرا رو  یتماس را قطع کرد و گوش  مادر 

 شده مامان؟  یچ -

 که سر باز کرده بود لب زد:   یبغض  انیو م  دیرا از درد در هم کش صورتش



 پارسا رو ببرن   انیب خوان یبابات و دو نفر م  گهی ساعت د هی -

نگفته   شیبرا   یزیچ  روز ید  ی قولش بزند؛ از ماجرا  ر ی پارسا ز  که نیترس ا   از 
 اش زل زدم. به اشک نشسته ی هابودم. به چشم 

 ا؟ کج  -

 کمپ.   -

 شد؛ آرام پچ زدم: دهیاتاق پارسا کش  نگرانم به در بسته  نگاه

 ؟یباهاش حرف زد  -

 هم گفت. نه؛ محسن االن به -

 و لب زدم:  دمیکش   یاز سر آسودگ  ینفس

 ؟یکن یم  هی. پس چرا گررهیخودش م تی پارسا که با رضا -

 محسنت گفته از ما دو تا متنفره.  یینکنم؟ به دا هیگر  -

من    ی هاها از حرفوقت  شتر ی شدم. پارسا ب  ره یلرزانش خ  نهبه چا  ناباورانه 
 .کرد یو پرخاش م  شدیم  ی و مادر عصب

که مصرف    هیمواد  ر ی ش تأثرفتارها همه  ن یا  ؟ یکنیمامان تو که باور نم   -
 . کنهیم

 بره کمپ.  خوادیکه پسرم م   سوزهیم نی دلم از ا دونم؛یم -



اشک  دامنش زد.  چنگ  رو   ر یسراز  مهابا یب   شیهارا  را  سرش  و    یشدند 
 گذاشت و هق زد.   شی زانوها

بود دردآور هم بود. چه   قدر که خوشحال کنندهپارسا به کمپ همان  رفتن
 پارسا به کمپ باز شود.   یکه پا  کردیفکرش را م یکس 

 اش حلقه کردم و او را تنگ در آغوش گرفتم. را دور شانه م ی هادست

 . شنوهیمامان آروم باش پارسا م  -

 بعد که زنگ خانه به صدا در آمد لرز به جانم نشست.  یساعت 

بودم؛ تا فکر رفتن   افتاده  ها نتیمدت دستکش به دست به جان کاب   تمام 
را از    یبود؛ دستمال کاغذ  مبل ولو شده  یپارسا کمتر عذابم دهد. مادر که رو 

مبل    یرا پاک کرد. از رو   شیها و اشک  دیکش   رونیب  ی عسل  یرو   ی جادستمال
 لرزان گفت:  ییبلند شد و با صدا 

 اومدن.  کهنیمثل ا -

د  فونیآ   دکمه به  و  زد  دق  که یت  وار یرا  چند  صورت   قهیداد.  با  پدر    ی بعد 
 لب زد:  یا گرفته  یبرافروخته وارد شد و با صدا

 پارسا کجاست؟  -

 اتاقش.  -

داخل شد. مادر به اتاق پارسا چشم    ی به در اتاق زد و به آرام  ی اضربه  پدر 
که    اشنهی قفسه س  ی بود. نگاهم رو   را به دندان گرفته  شیها و لب  دوخته



. چند لحظه  دمیست و لبم را به دندان کشنش  رفت؛یم  نیی باال و پا   یبه تند
آمدند.    رونیبدر دست از اتاق    یبعد پدر و پشت سرش پارسا با ساک کوچک

دور از    یامادر نشست. ناخودآگاه خودم را به گوشه  ینگاه سرد پارسا رو
هم زل به  ه یرا نداشتم. پارسا و مادر چند ثان  دنشینگاه پارسا کشاندم؛ تاب د

افتاد و به طرف مادر پا تند    ن یزم   ی لرزان پارسا رو   یهازدند. ساک از دست
و او را دربر گرفت و هر دو با هم    دپارسا باز کر   یکرد. مادر آغوشش را برا

برداشت    نی زم  یهم فشرد؛ ساک پارسا را از رورا به  شیها زار زدند. پدر پلک
پارسا؛ آشوب به جانم انداخت و اشک در   یحال شانیپر   دنیرفت. د رونیو ب 

و با حرص داخل    دم یکش  رونیها را از دستم بکشچشمم حلقه زد. دست
  یطوفان د یچی مادر و پارسا که در خانه پ هق هق  ی انداختم. صدا یی شوظرف

  دست  ی لرزان به طرفشان رفتم و دستم را رو   ی هادرونم به پا کرد. با قدم
 از هم باز کردم.  ی را به سخت امدهیهم چسب به یهامادر گذاشتم. لب

 مامان. بابا منتظر پارساست.  -

. دیرا باال کش  اشین ی مادر جدا کرد و ب  یهاسرش را از حصار دست  پارسا
 صورتم نشست و دلم را لرزاند.  یرو  پناهشینگاه ب

قطره  ُپر  و  شد  منقبض  فکش  نگاهش کردم؛  رو   یاشک   درد  صورت    یبر 
 ُسر خورد. با سرانگشت اشکش را پاک کردم.  اشدهیتک

ب  در  م  رمقشیآغوش  را  پارسا دستش  زدم.  زار  و  دادم    م ی موها   انیجان 
 و در گوشم پچ زد: د یکش



 کردم.   یببخش پگاه اگه تند -

کرد.    مانیپدر از هم جدا  یداکردم. ص  شتر ی اش برا دور شانه  م ی هادست  فشار 
بزند به طرف در هال پا تند کرد و در را پشت سرش    ی حرف  که نیبدون ا 

چه    اش یخالیزل زدم. جا  اش یخال  زانو زدم و به اتاق  نیزم   یبست. رو 
  د یکوب  اشنهیس  یکنان دستش را بر روهقزد. مادر هق  شخندی ر  م ی زود به رو 

 و به اتاق پارسا رفت.

غر  آسمان ندیکه  اتاق  برق  و  رعد  اتاق    کیتارمهی .  پنجره  و  روشن کرد  را 
 . کتاب فروغ را بستم و به طرف پنجره پا تند کردم. دیلرز

هر لحظه    اطیو آب حوض کوچک داخل ح  خوردیبه شدت به پنجره م  باران
بود.    بندبند وجودم را در برگرفته  یندیخوشا  ی . احساس دلتنگشدیم  شتر یب

پنجره مه گرفته را پاک کردم و نگاهم    یو با نوک انگشت رو   دمیکش   یآه
ز دوختم.  باران  سرکش  قطرات  به  غم   ر یرا  تمام  دعا کردم  که    ییها لب 

 بود با باران شسته شود.   انداخته ه یام سا گذشته بر دل خانواده  سالکی

بر   یبه زود  پارسا  برا   م ی بود  زده  جان ی و همه ما ه  شت گ یم به خانه    ی و 
که در   یدر مدت دو ماه  اش یخال  ی. جا م یکرد یم   یشمارلحظه  دارشید

.  دیکشیبودنش پر م   یبود و من دلم برا  کرده  قرار یکمپ بود؛ همه ما را ب
اما    ر . من و مادرفتندیم  دنشیدو سه بار به د  یامحسن و پدر هفته  ییدا
  رفت ی. هر وقت که پدر به کمپ مم یکمپ نرفت   او به  دنی د  یوقت برا چیه

 ی زیو خالصه هر چ   لم یکتاب، ف  د،یمورد عالقه پارسا، لباس جد  یمادر غذاها
اش  مادرانه  ر یخ  یو همراه دعا   کرد یآماده م   شیکه پارسا دوست داشت برا 



جا  پارسا را آن  هکه دلش را نداشت ک  ییجا. از آندیچ یپیدر بقچه م  شیبرا
را با    اشیو دلتنگ  نشستیکنار باغچه م   گشت یکه پدر برم  یتا وقت   ،ندیبب

  ن ی. در تمام اختی ریپارسا اشک م   ی و برا  کرد یباغچه قسمت م  یهاگل
پارسا بودم. و حاال    یبرا  اشیپنهان  یها هیو گر   هایقراریمدت من شاهد ب 

بود. به جان    شی هایشمارروز  اتمام  به  به قول خودش  رو  و  افتاده  خانه 
ب  خواستیم برق  را  پر کرده  زر یفر  خچالی.  ندازدی خانه  بود که هر    را هم 

 بپزد.  شیکه پارسا دوست داشت برا   ییغذا

 زدم.   ی. چرخ کردیجا م   زر یرا داخل فر  یدور مادر که بسته سبز  زدهجانی ه

 رو داره.  د یع  یمامان خونه حال و هوا -

 و لب زد:  دیکش   یآه مادر 

 . م ی همه رو فراموش کن  خوامیچند وقت دلمون خون بود؛ م  نیا -

بود از ذهنش    را متالطم کرده  مانیکه زندگ  یفکر اتفاقات تلخ  کهنیا  یبرا
 نشاندم.   یصندل   یبرانم؛ دستش را گرفتم و رو 

 تموم شد؛ پارسا خوب شده.  گه یغصه د -

 خورد. گونه گلگون مادر ُسر   یاز سر شوق رو  ی اشک قطره

 پارسا... .  شهی باورم نم رم؛یابرها راه م  یانگار رو  -

 انداختم و لب زدم:   م ی به ابروها ی اگره

 دار بشه... . بچه ، یریفردا پس فردا که براش زن بگ ه؟یِا مامان بازم گر -



 گذاشت.   نهیس  یسر ذوق آمد و دستش را رو  مادرم

 . شم ی وقت ذوق مرگ مجانم. اون یا -

 . یقبول کن د یبا گمیم  یزیچ  هیمامان   -

 جون بخواه.  -

 بلندش ُسر دادم و لب زدم:  اشیجوگندم  یموها  انیرا م  دستم 

 موهاتو رنگ کن.  -

 اش را باال انداخت.دستم را پس زد و شانه مادر 

 رفتن ندارم.  شگاه ینه دختر حوصله آرا  یوا -

 خودت برس.   به کم هیِا مامان.  -

 نشست.  شیها در چشم  یشاد برق

 اش کردم و لب زدم: حواله یگرم رو صورت مادر نشاندم؛ چشمک   یابوسه

 . ارهی گفتم ب  م یبه مر  -

 ؟ یگی وقت االن به من ماون یدیهاتو چبرنامه پارهشیآت یا -

 . شهیم  دا یش پبله. االن سر و کله -

 بلند شد. ام یزنگ گوش ی بود که صدا حرفم تمام نشده هنوز 

 را باال انداختم و لب زدم:   م ی ابروها



 م؟ ی مر  الو -

 از پشت خط بلند شد. م ی کالفه مر  یصدا

 شدم.  سی در رو باز کن خ -

 را قطع کردم و به طرف در پا تند کردم.  یگوش 

 داد زد: مادرم

 چتر رو ببر دختر.  -

 لب غر زدم:   ر یبرداشتم و ز  یرا از کنار جا کفش  چتر 

 . کنهیغش م   فونیآ  نی ا  ادیچرا هر وقت بارون م  دونمینم -

 رفتم.  اط یسرم گرفتم و با حالت دو به طرف در ح  یرا رو   چتر 

 . دیچی پیدر سرم م  شی و صدا  دیبار یچتر م یرو  انهیمثل تاز باران 

سرر  یرو   نگاهم  حوض که  ح  کرده  ز ی آب  در  و    اطی و  نشست  بود  روان 
  امنهیدستش را به س  میکه باز کردم مر   . »ماشاهلل« در رادیباال پر  م ی ابروها

نشست و آب    ر یام  نیماش   یزد و به طرف ساختمان پا تند کرد. نگاهم رو 
بلع را  پا  ن ی ماش  شهی ش  ر یام  دم؛یدهانم  و    یهاچشم   د؛یکش   نییرا  گرم 

 .دی خندیم  حجوبشم

 ؟ یخوب -

 تو؟ ی ایسالم. نم -



 را باال انداخت و لب و دهانش را جمع کرد.  ابروانش

 . ندازمیلنگر م جا نیپارسا برگشت. ا ی وقت -

 انداختم و لب زد:   م ی به ابروها ی نیچ

 جا؟ نیا  یایخاطر پارسا م مگه فقط به -

 . دیپاش میها نگاهش را به چشم  یگل انداخت و گرم   شیها گونه

 هواسرده برو تو.  -

 ر گرفت.نگاهش گُ  یوجودم از زالل  بندبند

 محجوب و نگاه ملتهبش دوختم.   یهارا به چشم   نم یشرمگ  نگاه

م  نیا خوب  چه  ا  توانست یپسر  ب  ی کالم   کهنی بدون  لب  با   اوردی بر 
 حرف بزند. شی هاچشم 

 در را بستم.  یحرف چ یهیهم فشردم و ب ی را رو  میها پلک

توجه به باران چتر را بستم و به آسمان زل    ی دادم و ب  ه یرا به در تک   پشتم 
 زدم.

 را به دست باران سپردم. م ی هاگونه  یداغ

 دل کندم.  اط یاز ح  دیچ ی که در کوچه پ  ر یام  ن یماش یصدا

 آمد.  رون یدر دست از آشپزخانه ب  یچا ی نی با س مادر 

 ؟ ی. مگه تو چتر نبردیشد ده یدختر؟ مثل موش آب کش هیچه وضع  نیا -



 زد و من اخم کردم.  ینشست؛ چشمک  م ی مر  یرو   نگاهم 

 از بس خل و چل شده دخترت خاله جان.  -

  م یدر آوردم. به طرف مر   میمر   ی و زبانم را برا  دم یرا بلع  ن یدارچ   یچا  عطر 
 بود؛ رفتم. گرفته  یبخار یرا رو  شی هاکه دست

 دسته مبل پهن کردم که خشک شود. یو شالش را رو  پالتو

را رو   نی زبان آخر  استاد را داخل    کینوشت و ماژ   بردتیتخته وا  یلغات 
 ها گفت:رو به بچه  د یپشتش کشکم   یبه موها   ی انداخت سپس دست   فشیک

که قصد دارن تو کنکور ارشد شرکت کنن    ییمهمه؛ کسا   ی لیدرس خ   ن یا  -
 تمرکز کنن.   شتر ی درس ب نیا  یرو 

پهمهم  یصدا در کالس  دانشجوها  وسا   د؛یچ یه  جمع کرد؛    لشی استاد  را 
 گفت و از کالس خارج شد.  دیخسته نباش 

ام ُسر  خودکار و کتاب را داخل کوله  ده یسپ  یدرپ یپ  یهابه سوال  توجهیب
 بلند شدم.  یصندل  یدادم و از رو 

 اش انداخت و گفت:رنگ شده یاقهوه ی به ابروها یاگره  دهیسپ

 عجله؟  ن یکجا با ا  -

 و گفتم:   دمیکش  مقعنه ر یرا ز امختهی هم ربه یموها

 کنم.   یکه منم از روش کپ  سیکار دارم. قربون دستت همه رو مرتب بنو  -



 سرش را تکان داد و مشغول نوشتن شد.  ده یسپ

 برو به سالمت.  -

خود را با عجله    م ی ها یو همکالس   هایصندل  ان یکردم و م   یاو خداحافظ  از 
 دانشگاه رفتم.  اطیو به ح دم یکش  رونیب

 کنم.  دایقرار دادم و چشم چرخاندم که سارا را پ   می هاچشم   بان هیرا سا  دستم

با گوش  ر یز  یها چمن  یرو   سارا و مشغول صحبت    ی درخت کاج نشسته 
 بود. لشیموبا 

 کرد.   یلب خداحافظ ر یزد و ز  یبرق شی هاشدن من چشم   کینزد با

 ؟ یاومد -

 .دمی بود کش  زدم و دستش را که به طرفم دراز کرده یچشمک 

 . دیهم بود شی پ  روز ید  نیهم  د؛یزنیقدر حرف مچه -

 خندانش را به من دوخت.  یها سارا گل انداخت و چشم  یهاگونه

 و لب زد:  دیرنگ کوتاهش کش  یاسرمه ی به مانتو یدست

 . ومدهیبه تو ن ای فضول نیا -

 . م ی پا تند کرد  اطیزدم و به طرف در ح  شی به بازو  یآرام  یضربه

 آقا مجنون.  گهی گوشت م  ر یز  یعالمه کار دارم. چ   هیزود باش؛  -



حال   کردیم  یکه سع  سارا در  برساند؛  به من  را  نفس   یخودش  نفس  که 
 لب زد:  زدیم

 خوش ُکَنک. دل یهاحرف -

 .ادیتو هم که بدت نم  -

 و لب زدم:   دمیکش  م ی هاهیرا به ر  یخنک بهار  یو هوا  دمیکش  یقیعم  نفس

 برات؟  شهی نم یتکرار -

  ان ی دستش را م  آمدیعاشقانه پدرام به وجد م  یهاکه هر لحظه از حرف  سارا
 و پچ زد:  دیکش  شی موها

 . یتو احساس ندار شمیکم مطمئن مدارم کم  -

 . ادیخوشم نم ا یبازلوس نی . من از ا وونهید -

و خبر از آمدن    دانشگاه که تازه شکوفه زده  اط یح   یهاخترا به در   نگاهم 
 دوختم.  دادیها معروس فصل

 . دیکش  یق ینفس عم سارا

 . کشم ینفس راحت م  هیترمم تموم بشه؛  نیا -

 ؟ یارشد شرکت کن  ی برا یخواینم -

 . دیکش   نیی باال انداخت و گوشه لبش را پا یاشانه

 . دونم ینم -



و    میدست تکان داد  ستادی که ا  یتاکس   ن یاول  ی برا  م ی دیکه رس  ابانیسر خ  به
 . م ی سوار شد

 دلم نبود که زودتر به خانه برسم.  یتو دل

 بود.  دهیورودش تدارک د یو مادر برا   آمدیپارسا به خانه م  امروز 

 بود. دهیچی اجاق گاز در خانه پ یرو  یاسفند و غذاها  یبو

روز تولدش   یمن و پارسا برا  هیکه هد   یرنگ  یبلند آب  راهنی در پ  دهیپوش   مادر 
 بود.  رو فرش ضرب گرفته  شی و با پاها  نشسته  ونی زیمبل جلو تلو   یبود؛ رو 

 رها شده... .  شیها شانه یکه رو  رنگشیبلوط  یزدم به موها زل

خنده  م ی مال  شیآرا   با و  چشم   یاصورتش  در  بود؛   خانه کرده  شی هاکه 
 . دیرس یبه نظر م شه یتر از هم جوان

 چهره شادش قند در دلم آب شد. دن ید با

 اش نشاندم. گونه  یگرم رو   یارا قاب صورتش گرفتم و بوسه م ی هادست

 !یقدر خوشگل شدمامان بزنم به تخته چه  یوا -

 . دیام نشاند و خند گونه  یرو  یابوسه

 . انیتو هم برو حاضر شو؛ االن م  -

 مبل انداختم.  یرا از سرم برداشتم و رو  اممقنعه

 ان؟ یتنها م  -



 هم بزنه.خلوتمون رو به خوادیمحسن گفت نم   ییآره دا -

 مبل ولو شدم.   یمانتوام را باز کردم و رو  یهادکمه

 ه؟ یوا چه حرف -

. م یحرف دل من رو زد؛ دوست دارم امشب فقط خودمون باش   ییجورا هی  -
 .می ها با هم شام بخوربعد از مدت کهنی ا ی دلم لک زده برا

 دادم. هی مبل تک ی را بستم و به پشت می هاچشم 

 . یآخ گفت  -

 طوره. پارسا چه  هیروح نمی بب دیالبته با کنم؛ یرو دعوت م فردا شب همه -

 در ذهنم نقش بست و با خنده لب زدم:  م ی مر  چهره

 . شهی مطمئنم خوشحال م -

 برو لباست رو عوض کن.  -

 ل بلند شدم و به اتاقم رفتم. مب  یرو  از 

 . دمیو پوش   دم یکش  رونیو شلوار ستش را از کمد ب   یتون ی سبز ز  ز یشوم 

 لبم زدم.  یرو  یبستم و رژ کم رنگ  ی را دم اسب  م ی موها

 به طرف پنجره پا تند کردم و پرده را کنار زدم. اطیدر ح ی بلند شدن صدا  با

را باز    اطیو در ح   زدیمنقل کوچک اسپند را با دست باد م  که یحال در   مادر 
 کرد. 



  ستاده یخندان ا   یا در آستانه در ظاهر شد و پشت سرش پدر با چهره  پارسا
 بود. 

 دستش را به کمر پارسا زد و او را به جلو هل داد. پدر 

گرفتن آن دراز   یچند قدم عقب رفت منقل را به پدر که دستش را برا  مادر 
 پارسا باز کرد.   یبود داد و آغوشش را برا  کرده

 حلقه زد. م ی هادر آغوش مادر حل شد و اشک در چشم  پاسار 

 .کردیرا در خانه منعکس م  یشاد نیطن  بار نیهق مادر اهق یصدا

 پا تند کردم.  اطیرا رها کرده و به طرف ح  پرده

حلقه کرده  مادر  پارسا  شانه  دور  را  از کنار گلبو  دستش  هم  با  و    ی هاد 
 زده باغچه گذشتند. جوانه

 بود.  پوستش رفته ر ی را به پارسا دوختم؛ صورتش بشاش و آب ز  نگاهم 

 . دمیرا در آغوشش انداختم و از ته دل خند خودم

 پارسا. ی خوش اومد -

 لب زد:  ی دستش را دورم حلقه کرد و به آرام پارسا 

 بود. دلم برات تنگ شده -

 تو از جهنم بدتر.  خونه بدون  -

 . م ینشاند و دست در دست هم داخل شد  م یموها   یرو  یابوسه



 سال بود.  یانیپا  یروزها

ام فرود  خانواده  یکرهی بر پ  ی پر تالطم که امواج خروشانش؛ چون شالق  یسال
 بود.  آمده

ع   شور  و جشن  بهار  آمدن  شوق  رنج  د یو  همه  شد که  باعث  و  نوروز؛  ها 
  ی بودند را به ورطه فراموش  چنگ انداخته  مانیندگکه به دامن ز   ییها آشوب
 . م یبسپار 

 . م ی نوروز بود یدر تکاپو همه

تازه در    یو فصل  دی با طراوت که خاطرات تلخ را از وجودمان بشو  ینوروز
 بکارد.  مانیهادل

و نشاط را در   یحس تازگ  اشیبود که با وجود سخت   ییاز کارها   یتکان خانه
 .کردیم  دار یهمه ب

تخت انداختم و او    یرو   ی کی  یکیو    دمیکش   رونی پارسا را از کمد ب  یهالباس
 را مخاطب قرار دادم.

 گرمت رو بنداز تو ساک.   یهالباس -

 ها را از هم سوا کرد. لباس  زد یلبه تخت نشست؛ همانطور که سوت م  پارسا 

 ذاشت. تا کرد و داخل ساک گ  یکی  ی کیرا   ها آن

 ساک رو کجا بذارم؟ -



 .ن یرزم ی ز م ی بر یبذارش جلو در بعدًا م -

 رفت.  شی هاساک را جلو در گذاشت و به طرف قفسه کتاب پارسا 

 گذاشت.   راشیتحر ز یم  یرو  یک ی  یک یرا  هاکتاب

کمد را دستمال    یها وارهی نشست و به من که د  یصندل  یکرد و رو   یمکث 
 زل زد. دمیکشیم

 ؟ یپگ -

 کمد ماند و به او چشم دوختم.   وارهید  یرو   دستم 

 زمزمه کرد.   یرنگ به رنگ شد و به آرام  اش چهره

 بهت بگم.  یز یچ  هی  خوامیم -

را تنگ کردم و    م ی هاچشم   دم؛یکمد کش  رهی دستگ  یرا رو   یریگردگ  دستمال
 . دمیرو به او پرس

 ؟ یچ -

 و با نوک انگشت سرش را خاراند.  دیرا به لبش کش زبانش

 ... . م یدرباره مر  -

نفس    دانم؛یرا م   میاو و مر   یپارسا متوجه شود که راز دلدادگ  که نیفکر ا   از 
 حبس شد. امنهیدر س

 و به طرفش رفتم.  دمی را به دندان گز   لبم 



 دادم.   هیتک   ز یهم جمع کردم و به لبه م   ی را رو   ز ی م  ی رو   تلنبار شده  یهاکتاب

 خب... .  -

 گرفت.  یرا به باز  شی هاانداخت و انگشت نیی سرش را پا پارسا 

 دوستش دارم.  -

 نشست.  اش یشانی پ  یسرخ شد و عرق رو  شی هاگوش

  زدهجانی داشت. ه  یندیآ حس خوش  میها از زبان پارسا برا حرف  نیا   دنیشن
 خبر ندارم.   یزیو وانمود کردم از چ   دمیهم کوب را به  م ی هاکف دست

 ؟ یگ یپارسا راست م یوا -

 و مصمم گفت:   دیدرخش  شیها چشم در  یشاد برق

 باهاش ازدواج کنم.   خوامیم -

و عجول بود. آب دهانم را به    یجد  یل یگرد شد؛ پارسا خ   م ی هاچشم   مردمک
 قورت دادم و لب زدم:  یسخت 

 ؟ یمطمئن -

 . م ی رو دوست دار گهی معلومه. ما همد -

 اما... .  -

 به اشک نشست و فکش منقبض شد.  شی هاچشم 

 من چند ماهه که ترک کردم.  -



 را به دست گرفتم و فشردم.  اشیدرس ی هااز کتاب  یکی

 .ستین  نیمنظورم ا  -

 فکر کردم. زایچ  نیا یهمهاگه منظورت شغل و درآمده به -

بود و عجله پارسا    ی کم  ار یدو ماه زمان بس   دم؛یلبم را به دندان کش  گوشه 
 اضطراب به جانم انداخت.

 گه؟ یم  یچ  م ی مر -

 . دیبورش کش یموها  انی بلند شد و دستش را م ی صندل  یرو  از 

 با خبر بشه.  یفعاًل کس خوادینم -

به پارسا    نهیانداختم و دست به س  ز یم   یو کتاب را رو   دمیکش  یقیعم   نفس
 که لبه تخت نشست زل زدم. 

دهن جفتتون    ه؟ی چ  ی همه عجله برا  نیتو کارت دخالت کنم اما ا  خوام ینم  -
 . دهیم  ر یهنوز بو ش

 . دیخند  یو عصب  دیلرز  شی ها چشم  مردمک

 . رنمونی گیم  ر یتا روبه راه شدن کارها. از ش  -

 و به طرفش رفتم.  دم یخند ار یاخت یب

 شغل پر درآمد.  ه یکردن   دایرس و پد ،ی. سربازادهیکارات ز  -

 دوست داره درسم رو ادامه بدم. م ی مر -



 را باال دادم و به صورتش چشم دوختم.  م ی ابرو  ی تا کی

 ؟یدوست دار یخودت چ -

 مرد درآمد مهم تره.   کی  یبرا یمهمه ول الت ی تحص -

 ؟ی پس فکراتو کرد -

 سرش گذاشت و به سقف زل زد.   ر یدستش را ز  د؛یتخت دراز کش   یرو 

 . دمیمدت با بابا کار کنم؛ کنارشم درسم رو ادامه م  هی  خوامیم -

 نشاندم؛ با شوق گفتم:  اشیشان ی پ  یرو  ی اشدم و بوسه خم 

 . یخوشحالم برات داداش  یلیخ -

 نشست.  شی هالب یو خنده رو  دیدرخش  شی هاچشم 

 . م ی  شدطال ننه یخانه  یراه   لیبعد از سال تحو  یروز ن یاول

طال وسط هال پهن کرده بود نشسته و به پارسا که  که ننه  یسفره بزرگ  کنار 
زل زده    د؛یپاش یم   م ی مر  یاش را به رو عاشقانه  یهانگاه  هیدور از چشم بق

 بودم. 

متوجه التهاب    ی بود که کس  نی و همه حواسش به ا  دیدزینگاهش را م   م ی مر
 درونش نشود. 

از سفره هفت  نگاهم  ننه  ین یسرا  باالکه  به    دهی سفره چ  یطال  و  بود کندم 
 دوختم.  لی و آج ی نی ریو ش وه ی بزرگ م  یهاظرف



  مانیرنگارنگش به رو   یاو سفره  سنگ تمام گذاشته بود  شه ی مثل هم  طالننه
 . زدیلبخند م 

رو   شی هالب رو   یرا  نگاهم  و  باز کرد  را که  آن  و  قرآن گذاشت   ی کتاب 
 از ته دل سر دادم.  یانو نشست و خنده یهااسکناس

 همه را داد.  ید یشروع کرد و ع یاز آقامصطف  طالننه

 . دیچی در خانه پ یخنده و شاد  یصدا

 . گذرندیم  دغدغهیکه ب   یمخصوصًا لحظات  شود؛یم یبه سرعت سپر زمان

  خوشش را به ما نشان داده   ی رو   یبود زندگ   که پارسا ترک کرده  یوقت   از 
 بود. 

  غصه از صورتشان محو شده یدر دل پدر و مادرم جوانه زده و ردپا آرامش
 بود. 

 بودند  شده ی جار  مانیدر دل زندگ  البی که مثل س  یوجود اتفاقات با

برا  ترک پارسا  پ   یکردن  به راحت   ی بر دشمن  یروز یما حکم    ی را داشت که 
 . بکشاند یست ی ن  را به  یاهر خانواده  توانستیم

 . دمیرسیم  میآسوده به کارها  ی الیهم با خ   من

بود که    یساعت   کی بودند و من    رفته  رون ی پدرام و سارا با هم ب  یروز آقا  آن
 بودم.  یکارت عروس  یمشغول طراح



 . دمیها را مال گذاشتم و آن  م یها پلک یاشاره و شصتم را رو   انگشت

 بود. ی بخشذتبر اما لکار زمان  یعروس   یهاکارت  یطراح

 . دمیکش  یاازهیطرح را که زدم؛ مشتم را باز و بسته کردم و خم  نیآخر

 بلند شدم. م ی کردم و از جا  رهیرا ذخ لیفا

 سرد کن پر کردم. برداشتم و از آب ز یم  یرا از رو  وانم یل

گذاشتم و به   ز یم  یرا رو  وانی پارسا در آستانه در مغازه جا خوردم. ل  دنید  با
 طرفش رفتم. 

 ؟ یسالم پارسا؛ راه گم کرد -

 و زبانش را در آورد.  د یصورتش را در هم کش پارسا 

 برگردم؟  یخوایم -

طرح  کاغذها  پالستک  یرا کنار  ز یم  یرو   یها و  و  دست   یگذاشت  در  که 
 قراداد. ز ی م ی داشت رو 

 ستن؟ ی همکارات ن -

 . رونی رفتن ب -

رو   نگاهم  پالست دا  یسنت   یهایبست  یکه  لبم    کیخل  بر  را  زبانم  نشست 
 گفتم:   زدهجانی و ه  دمیکش

 ؟یبه. چه کردبه -



 کنم.   م یسه میشاد  یامروز بابا بهم حقوق داد؛ گفتم تو رو هم تو -

 گفتم:   زدهجانی هم زدم و هرا به  م ی هادست کف

 . یدیمنو خجالت م  یریگیکه حقوق م  یجونم. تو هر سر یا -

 نوش جونت.  -

کوچک    خپالیگرفتم و سهم پدرام و سارا را داخل    شی را جلو  هایاز بستن  یکی
 مغازه گذاشتم. 

را به دهان بردم و    ی از بستن  ی پارسا نشستم و قاشق یبه رو رو   ی صندل  ی رو 
 به او زل زدم. 

 . کنهیبرام مغازه رهن م گهیبابا گفت چند ماه د -

 ؟ یگ یم یجد -

 به دهان گذاشت و بعد از خوردنش گفت:  یقاشق

 می زیبر  م یار یها رو ب و کفش  فیک   نیدتریجد  م ی بر   یایباهام ب  دیاوهوم. با  -
 مغازه.   یتو

اش  شد؛ در دل قربان صدقه  یاز شاد  ز یراه شدن پارسا قلبم لبر ذوق سربه  از 
 رفتم. 

 لب زد: یگذاشت و به آرام   ز ی م یرا خورد و کاسه را رو اش یبست پارسا 

 . یصحبت کن  م یبا مامان درباره من و مر خوامیم  ی پگ -



 نگاهش کردم.  رهیدر دهانم ماند و خ ی بستن قاشق

 و منتظر جواب بود.   را به من دوخته شی هاچشم  پارسا 

 ؟ یمطمئن -

افتاده  ی هاازم خواست واحد  م ی چون مر  یپگ   ن یبب  - مو پاس کردم؛  عقب 
 دانشگاه بخونم.  یسر و سامون دادن مغازه خودم برا بعد از  دمیقول م 

 باال انداختم و لب زدم:  یاشانه

رو که    یآقا مصطف  ؟یقبول نکردن چ   نایمامان که از خداشه. اما اگه خاله ا  -
 . رهیگیقدر سخت مچه ی شناسیم

 بشه.   یارتباطمون رسم خوام یفقط م -

 . گم یباشه بهش م -

 ام نشاند. گونه  یرو یابلند شد و بوسه شی از جا پارسا 

 .یکن یم  کار یچ  نم یبب -

 پنهان کردم و دستش را فشردم. یزورک  یلبخند ر یرا ز   امیدلواپس 

 راحت.  التیخ -

ولو شدم    یصندل  ی که به جانم افتاد؛ رو   یارفت و من ماندنم و دلهره پارسا 
 گرفتم.   م ی هادست ان یو سرم را م 

 خندان برگشتند. ییهاهم با چهر که گذشت سارا و پدرا   یکم



 سردکن رفت.داد و به طرف آب لمیتحو  یسالم گرم  پدرام

 لب پچ زد: ر یداد و ز  هیکنارم تک  ز یبه م  سارا

 ؟ یتو فکر -

 دادم.  هی تک  یصندل ی و به پشت دم یکش  یآه

 بود. جانیپارسا ا -

 پهنش را باال داد و لب زد:  یابروها

 خواست؟ یم  یچ -

 .دمیصورتم کش  یدستم را رو  ی کالفگ  با

 .خواد یاوف! زن م -

 به طرف ما چرخاند.  یو پدرام سرش را با کنجکاو   دیبلند خند  سارا

 . مزهیب -

 پدرام گفتم:  روبه 

 گذاشتم. پارسا آورد.  خچالی  یشما و سارا رو تو ی آقا پدرام سهم بستن -

 بلند گفت:  ی رفت و با صدا خچالیبه طرف   پدرام

 .خواستمیم  گهی د ز یچ  ه یکاش از خدا   -

 را باال دادم و رو به سارا لب زدم:  م ی ابرو  ی تا کی



 مادر زن دوستش داره.  -

 زد و سرش را جلو آورد و پچ زد:  یچشمک  سارا

 .ادیمتأسفانه مامانم از پدرام خوشش نم  -

 پچ زدم:   یگرد شد و به آرام   م ی هاچشم 

 ؟یدوستش دار دونهیم -

 بهش نگفتم هنوز.  یزینه؛ چ -

 تر لب زد: را کنار زد آرام اشیشان ی پ  یرو  یوهام

 مون. خونه ادی م اد یآرش ز -

 خب؟ -

 محضر واسه طالق. رنیروزها م نی هم -

 را تنگ کردم و پچ زدم:  می هاچشم 

 و تو؟  -

 اش را در پوست دستش فرو برد.زدهالک  یهاناخن کالفه؛

 دو به َشکم.  -

 شه؟یم  یپدرام چ  فی تکل -

 هم فشرد. برگشته و بلندش را به یباال انداخت و مژها یاشانه



 . م ی بشناس شتر ی رو ب  گهیکه همد   م ی من و پدرام از اولش قرار گذاشت -

 پلکه؟ یآرش دور و برت م -

 زل زد. آمدیمان م را تکان داد و به پدرام که به طرف سرش

 را به دست سارا داد و به طرف دستگاه چاپ رفت.   یبستن پدرام

 از پارسا بگو.  -

 . خوادیرو م  م ی که به مامان بگم که مر  خوادیم -

 کرد و لب زد:   یاخم سارا

 د؟ یگ یچرا نم  -

 زوده.   یلیپارسا هنوز شش ماهه که ترک کرده؛ خ -

 گفت:  یداد و به تند  شی به ابروها ی نی چ سارا

 . دیر یگیسخت م یلی خ م ی زوده؟ تو و مر   وی چ یچ -

 .دمیکش   امیشانی پ یرا رو  م ی هاباال انداختم؛ انگشت یاشانه

ا  - از خدامونه  ول  یارتباط رسم   نیما که  ا  ی بشه    م ی مر  یبابا  نهیترسمون 
 قبول نکنه. 

چ   - هر  حاال  تا  د  دی شما گفت  یپارسا که  داده؛  جونش    یچ  گهیانجام  از 
 ن؟ ییخوایم

 : کردم و گفتم   نگاهش یورکی



 .یزن ی بابا؛ تو هم که حرف پارسا رو م یا

 رفت.  زشیباال انداخت و پشت م  یاشانه

 . یاز من گفتن؛ خود دان -

 را باال انداختم.  میابرو یتا  کیلبم را به دندان گرفتم و   گوشه 

 . شهیم  ی چ نمیبب  گم؛یبه مامان م  -

تخت ولو شدم و به سقف زل زدم. خسته از چند ساعت کار در مغازه    یرو 
 هم فشردم.  ی را رو  میها پلک

 سکوت اتاق را در هم شکست.  لمیموبا  یزنگ گوش یکه صدا  دینکش  یطول

 برداشتم.  ی پاتخت یرا از رو   یزدم و گوش  ی غلت

 نقش بست.  امیصفحه گوش   یرو   م ی خندان و آرام مر چهره

 لب زدم: ی و به آرامرا صاف کردم  م ی صدا

 م؟ی مر  یطورچه -

 کردم.  ز ی را ت م ی ها گوش  د؛یچی که در گوشم پ  م ی نگران مر یصدا

 . جوشه یو سرکه م   ر ی . دلم مثل سی پگ  ستم ی خوب ن -

 فرستادم و گفتم:  رون یب نه ی از س یتند نفس

 شده.  یچ -



 دست به سرش کنم.  تونم ینم  گهید -

 منم کالفه کرده. ازم خواست که با مامان صحبت کنم.  -

 :دیچ ی پ  یدر گوش  م ی زده مروحشت یصدا

  خوامی. من نم فهمهیوقت بابا م اون  گه؛ ی. خاله حتمًا به مامان مینه پگ   -
رو حرف پدرم حرف    تونمیکه نم   یدونیاوضاع خراب بشه. خودت خوب م

 بزنم. 

شد؛ در   دهیکش   وار ید   ی رسا رو خودم و پا  یهایبه قاب عکس بچگ   نگاهم
شده  یهادست  انیم محصور  پارسا  تپل  و  لب  کوچک  و   یهابودم 

 بود. کرده  سرخم جا خوش یهاگونه  یرو  اش یگوشت

 آن روزها قنج رفت. یبرا دلم 

از عهده پارسا    گهیکه با پارسا حرف بزنه. من د  رمیگ ینترس از مامان قول م   -
 . امیبر نم 

 کرد.   هیبگذره که بشه بهش تک د یبا شیاز پاک دوسال  ی کیحداقل  -

 هنوز زوده. دونمیم -

 بودم وجودم پر از دلهره بود. را شروع کرده  یباز ن یا که نی ا از 

قدر  که چه  یدونیاست؛ م   زدهجانی هم ه  ی لیپارسا ترک کرده و خ   م ی مر  -
 حساسه... . 



 زمزمه کرد.  یبا درماندگ  م ی مر

 م بفهمن.خانواده دینبا گم یحساسه بهت م دونم یچون م  -

که پارسا گند زد به    یسال  هیخاطر اون  . نه فقط بهکنهیبابا قبول نم  مطمئنم 
 براش مهمه.  یل یو شغل خ الت ی . بابام قانون خودشو داره؛ تحصشی زندگ

 . گفت:دادیبغضش را فرو م  کهیحالدر  سپس

 برگرده.  ی که پارسا به زندگ  م ی همه خون دلم خورد  نیا -

 را چنگ زدم.  میو موها دم یکش  یآه

  دادم؛یبود و اما به او حق م  ی ریگمرد سخت  ی آقا مصطف  که نیوجود ا  با
 تنها دخترش برنامه داشت. نده ی آ  یاو هم مثل همه پدرها برا

برا  یطرف  از  م  یدلم  ا   سوخت؛یپارسا  پا  از سقوطش سر  بعد  و    ستادهیاو 
 بود؛  دوباره در وجودش جوانه زده یدیام

که دوستش دارند به او    ییها غرور شده و مطمئن بود که آن  ز ی لبر  وجودش
 اند. اعتماد کرده

  رفته   راهه یبه ب   بار کیکه    ینبود؛ کس   یاکردن به پارسا اما کار ساده  اعتماد
 داشت. از یبود که به زمان و مراقبت ن  ییبود مثل کودک نوپا

 . تاخت یکرده بود و م  نیاسبش را ز  شی هابه خواسته  دنیرس   ی پارسا برا  و 



لبم   ر ی دوختم و انگشتم را ز  د، یخند یم  نه یکه در آ   یرا به دختر شاداب  نگاهم 
 سرم مرتب کردم.  یرا رو   رنگم یشم ی  ی. سپس شال زمستان دمیکش

 که به پنجره خورد به طرفش پا تند کردم و پرده را کنار زدم.   یاضربه با

 نشست.  د، یدرخشیم  رنگشیاشال قهوه ر ی صورت مادر که ز  یرو   نگاهم 

 پگاه؟ شب شد دختر.   یاومد -

 ؟ یحاضر شد ی مامان تو ک  یوا -

 سر داد و لب زد:  یاقهقهه

 بجنب.  -

 . امی االن م سای وا -

دوباره به خودم در    یرا برداشتم و نگاه   لم یو موبا  ف یرا رها کردم، ک  پرده
 شال فرستادم.   ر یرا به ز  میانداختم و موها  یقد نهیآ 

 رفتم.   رونیرا بستم و با عجله از اتاق ب امیدرشت پالتو مشک یهادکمه

مدت  مادر  از  برا  اشینیی تز  یها کارهابعد  و  بود  سر گرفته  از   د یخر   یرا 
 . میشد یبازار م یه را  لشیوسا

  ی بود و دامن پالتو  ستاده ی منتظرم ا  اطیبه مادر دم در ح   دم یکه رس  اطی ح  به
 زدم.   یچشمک شیزل زدم و به رو   تکاند،یبلندش را م 



را به طرفم دراز    گرشیجا کرد و دست د مچ دستش جابه  یرا رو   فشیک
 کرد. 

 . م ی در دست هم قدم در کوچه گذاشت دست

 . م یبر  ادهیمامان پ -

 ست؟ یسردت ن  -

 نه هوا خوبه. باهات حرف دارم.  -

 دوخته شد. میها کنجکاو مادر به لب  نگاه

 ؟ یچ -

 در مورد پارسا.  -

خانه کرد و گوشه لبش را به دندان    شی ها در چشم   یدلواپس  ستاد،یا   مادر 
 . دیکش

 کرده؟   یکار  -

 م گرفت. ش خندهنگران  افهیق از 

 بله . عاشق شده.  -

 لحظه سکوت کرد که حرفم را هضم کند.  چند

 شده.   یپگاه. عاشق ک  ینصف جونم کرد -

 لب زدم:  بارهکی به



 !م ی مر -

 و دستم را چنگ زد.   دیدرخش  شیها در چشم  رتیح برق

 ؟یاز ک  ؟یگ یراست م -

 را لو ندهم، آب دهانم را فرو دادم و لب زدم:  قتی بود که حق  حواسم 

 ترک کرد.  م یپارسا به عشق مر  -

 از تعجب گرد شد و کنج لبش جمع شد.  شی هاچشم 

 پگاه.  یگ یم  یدار یچ -

 و آرام لب زدم:  دم یکش  ی، آهدر ذهنم  اه یس یآن روزها  یتداع با

  کردیم  یسع  م ی مر  م، ی زدیپارسا ضجه م  ی که من و تو برا  ییهمون روزا  -
 کنه بره کمپ.  شی راض

 قلبش گذاشت و بغضش را فرو داد. یدستش را رو مادر 

 دختر معصوم برم. نی من قربون ا  یاله -

 گوشش نجوا کردم:   ر یسر دادم و ز  یاقهقهه

 . رکاهی معصوم اما آب ز  -

 زد.   م ی به بازو  یا نازک کرد و سقلمه  ی . پشت چشمدیخندیم  شی هاچشم 

 ِا رو عروسم اسم نذار. -



 . یتریش یمامان، تو که از پارسا آت  نیی پا ای همه راهو، ب  نیا  رهی م  یاوه ک -

 : دیرا تنگ کرد و پرس   شی هاچشم 

 پارسا؟  گه یم  یچ -

 ام فرو بردم.پالتو بی را در ج م ی هادست

 .ی باال بزن  ن یزودتر براش آست خوادیم -

 برق زد. جانیو ه  ی از خوشحال شی هاچشم 

 .خوادیخدا. پسرم زن م  یا -

 .دیباشد، لبش را به دندان گز  آمده ادشی ی زیکه تازه چ  انگار 

محال تر اون    ؛یبره خواستگار  طیشرا  ن یمحاله بابات قبول کنه که تو ا  یول  -
 وصلت بشه.   نی به ا  یراض ی که آقا مصطف

باعث    ت یو ازدحام جمع  ها نیبوق ماش  یصدا  م؛ی بود  دهیرس   یاصل   ابان یخ  به
 تر صحبت کنم. شد که بلند

و مر   - ن   م، ی گی رو م  نیهم   مم یمن  بدهکار  پارسا گوشش  . پسرت  ستیاما 
به شش    ی ک  چیهمه بهش اعتماد دارن و ه  کنهیمغرور شده فکر م  یلیخ

 . کنهیفکر نم  ششی ماه پ

 را به صورتم دوخت.  شیها چشم  ی با اوقات تلخ مادر 



رو    شی که تا آخر عمر چوب ندونم کار  ستیم. قرار ن برا بچه  رمیبم  یاله  -
 شو بخوره. 

پاشو از رو گاز برداره، امتحان خودشو    دی. اما باستینه مادر من، قرار ن  -
 پس بده بعد. تبش تنده گل پسرت. 

را تلخ کرد و صورتش را در هم    اشیگران تمام شد و شاد کام   شی برا  حرفم 
 . دیکش

 . خوادیانگار دختر تو رو م یزنیحرف م یجور -

 بود.  احساسات مادرانه، منطقش را کور کرده  اورم،یکردم از دلش در ب  یسع

 . م یستادیا  فروختیم  ینیی تز  لیکه وسا   یامغازه ن یتری و   پشت

به    ی. اصال کاریمثل پارسا دختر بد  یبه کس   یکن یآخه خودت قبول م  -
 داره.  یاندازه پسرفته، ن یپارسا نه سرباز  م،یندار ششی سال پ کی

از س  یآه  مادر    یستال ی کر  یهاداد و نگاهش را به گلبرگ  رونیب  اشنهی از 
 دوخت. 

 .یبرا خودت درست کرد ی اچه پرونده ن یآخ پارسا بب -

اگه به گوش خاله و شوهرخاله برسه اصال    ،یکن منصرفش کن  یمامان سع  -
به    یچ  دونهینگاهم به پارسا بندازه. اون وقت خدا م  م ین   هی   م ی مر  ذارنینم

 . ادیسرش م 

 بود گفت:  زده مهیخ  شی هادر چشم  ی که دلواپس  مادر 



 کنه دختر چه وقت حرف زدن بود.   کارتیبگم چ خدا

 اوا چرا؟  -

 ندارم.  دیدل و دماغ خر  گه، یدلم آشوب شد. د  -

 م. کرد  تشیکمرش گذاشتم و به داخل مغازه هدا  یرا رو   دستم 

 ِا مامان. برو تو.  -

 کنه.   ر ی خخدا به -

وارد مغازه شد یوقت رو  م،ی که  در    یکمال  یآقا  ینگاهم  صاحب مغازه که 
مشتر با  صحبت  چشم   یحال  سحر،  همسرش  دنبال  به  و  نشست  بود، 

 چرخاندم. 

نگاهش در   کرد،یمرتب م  ن یتر یو   یرنگ را رو رنگا  یهاکه دکمه  یوقت   سحر 
 نشست.  شیها لب ی رو   ینگاهم گره خورد و لبخند

 را به طرفم دراز کرد.  دستش

 . یبه به پگاه خانم خوش اومد -

 فشردم.  ی را به گرم  دستش

 . زمیممنون عز  -

  ی رو   یابود، بوسه  یمغازه کمال  یشگی هم  انیبود از مشتر   یکه چند سال  مادر 
 سحر نشاند.  یصورت گندم 



 طوره؟دختر نازت چه  زم،یعز  یطورچه -

 . دییبفرما د،یسالمت باش -

 لب تشکر کردم و سحر مشغول کارش شد.  ر یزدم و ز  یلبخند شیرو  به

رد  ز ی را ر  شیهاچشم   مادر  و به  و   دیمروار   ی هاسهی ها و رگلبرگ  فی کرد 
 لب پچ زد:  ر ی بود، ز زل زده وار ی د یرو  یهادکمه

 دوزم. رو ب م ی دوست دارم خودم لباس عروس تو و مر -

 لب زدم:  یرا جلو بردم و به آرام  سرم

 . م ی شب عروس بش هیطوره تو  چه -

 م گذاشت.گونه  یو دستش را رو   دیخند

 . رمیگ یاونوقت از ذوق دل ضعفه م  -

بلند    ها یبدون توجه به حضور مشتر  ط یتصور احساسات مادر در آن شرا   با
 . دمیخند

طرف عروست   هیاز   رهیطرف دخترت م هیمامان، از    شهیم  یدنید  تافهیق  -
 . ادیم

 را باال انداخت و نگاه مشکوکش را به صورتم دوخت.  شیابرو  ی تا کی

 ه؟ ینکنه خبر -

 نه جونم حاال حاالها ور دل خودتم.  -



 رنگ رفت.رنگا یهاو به طرف قفسه گل  دیخند

 نشست. می هالب یو لبخند رو  ر ی ام یبه سو  دیپر کش  فکر 

 . م یاز مغازه خارج شد خواستیکه م  یلیساعت بعد با وسا مین

 

 *** 

  گر یچند روز د  کردم؛یم  ی بودم و با خودکارم باز  جزوه را باز کرده  هودهیب
پارسا و احساسش    ی اما من افکرارم در پ  شدیامتحانات آخر ترم شروع م 

بودم، کالفه    یباز  نیشروع کننده ا   کهنی و از ا  کردیم  ر ی س  م ی نسبت به مر
 .شدیدرس متمرکز نم   یبودم و ذهنم رو 

بلند شدم و از اتاق    ی صندل  ی فرستادم، از رو   رون یب   ی حوصلگیاز سر ب   ی نفس
 رفتم.   رونیب

 بود، دوختم.  نشسته نیزم  ی را به مادر که رو   نگاهم 

که    یامطالعه  نکی بود و ع   وز کرده که پشت سرش جمع کرده  یآن موها  با
 . دیرسیبه نظر م  شهی تر از همبود، خسته دهتا نوک دماغش آم 

آن    یکارش را رو   ل یو وسا   پهن کرده  ن یزم  یرو   یرنگ یبزرگ طوس   پارچه
 بود. فون یآ  ن ییتز یرز برا پخش و در حال درست کردن گل

 . ینباش لب گفتم: خسته ر یفرو بردم و ز  م یموها  انیرا م  دستم 



 کرد و لب زد:   یچی را ق ی گلساز  م یس

 . زحمتیب  ز یرو تازه دم کردم دو تا بر  ی قربونت برم، چا -

 چشم.  -

 بود.  دهیچ ی در آشپزخانه پ نی دارچ یچا یو بو  یسوت کتر یصدا

چا  دو  از کاب  ین یس  یرو   یاستکان  نبات  و چند شاخه    رونیب  نتی گذاشتم 
 آوردم. 

استکان  یچا داخل  ررا  ب   ختم ی ها  آشپزخانه  از  و ک  رونیو  مادر  رفتم  نار 
 نشستم. 

 تموم نشد؟  -

 نمونده.  یزیچ -

 هم زدم.   یکی  یک یها انداختم و را داخل استکان هانباتشاخه

 ؟یچند تا درست کرد -

 ... . تیی و زندا  یطال و خاله پرننه  یسه تا -

 اش را به صورتم دوخت. خسته  نگاه

 ؟ یتو فکر -

 ؟یم. با پارسا حرف زدکالفه  -

 دختر بچسب به درست. -



 را به دستش دادم و گفتم:   یچا استکان

 .فته یب ی ش استرس دارم که نکنه اتفاقتمرکز ندارم، همه -

مغازش    که نیدلم. باهاش حرف زدم، بهش قول دادم بعد از ا  ز ینترس عز   -
 ت بگم. کم به خالهرو باز کرد، کم 

 را باال گرفتم و به صورتش زل زدم. سرم

 گفت؟ قبول کرد؟   یاون چ -

 گذاشت.   نی زم یبود، رو   را که کامل کرده یتکان داد و گل  ی سر مادر 

  یرفت خواستگار  شه ی که نم  یمگه دست خودشه؟ بهش گفتم دست خال  -
 دختر مردم. 

  کینزد  شدیکه از آن بلند م  یو صورتم را به بخاررا در دست گرفتم    استکانم 
 . اوردیکه حالم را جا ب   دیکردم، شا

 خدا کنه پارسا سر قولش بمونه.  -

 را به دستم داد. ی و تفنگ چسب حرارت د یکش   یق یعم نفس

 شده.   ر ی خختم به هیشاهلل. فعال که قضان -

 پشت سرش اشاره کرد و لب زد:  ز ی پر به

 . زیبرام بزن به پر نویا -



بود،   که قبال برش زده  یپارچه ساتن  یکه داغ شد، گل را رو  یحرارت  چسب
 گذاشت و آن را چسباند. 

که کنار در هال بود رفت    فونیبا ذوق به طرف آ  اشیچا  دنیاز سر کش بعد
 نصب کرد.  شیو گل را رو

 عقب به طرفم آمد.لحظه بعد، عقب چند

 طوره؟ چه -

 . شدمیم  زده جانیه   اشین ییتز  یکارها  دنیاز د شهی هم

 بزن.  یمتنوع  یشده مامانم، فقط طرحا ی عال -

 . دیرا با دست مال شیهاو شانه دی کارش درخش  دنیمادر از د   یهاچشم 

 چشم خانم.  -

 . یبه بابا نگفت  -

 مبل رها کرد.  یگذاشت و خودش را رو   یعسل  یرا رو   نکشیع

 کنم.   ر یذهنشو درگ خوام ینه، فعال نم -

 ها!  یبه خاله بگ ی رن خواهردو  ی مامان نر -

 .دی کمرش گذاشت و خند   یرا رو  دستش

 نه بابا.  -

 . م یبود  مان ی کارها  ر ی بود و هر کدام درگ آسوده شده المان یخ  یمدت  یبرا



مر  من درگ  م ی و  سارا  بود  یهاامتحان  ر یو  ترم  با ه م ی آخر  پارسا  و    جانی. 
 . قیخودش تحق و هم درباره مغازه  کردیپشتکار هم در مغازه پدر کار م

 یبود و مطمئن بود که به زود  اشیهم منتظر جواب آزمون استخدام   ر یام
 . دیآ یستخدام بانک در م به ا

 کنج لبم نشست.   تیاز سر رضا  یسوال را که جواب دادم، لبخند  نیآخر

رو   چشم  نگاهم  و  خال   یهایصندل  یچرخاندم  اکثرًا  امتحانات که    ی سالن 
 شده بودند، نشست.

با خلوت شدن سالن، استرس به جانم افتاد و آب دهانم را فرو    شهی هم مثل
 دادم.

انداختم.    م ی هابه جواب  ی سرسر  ی نگاه  ،ی صندل  ی وقت بلند شدن از رو   به
و تا آمدن    دمیکش  یآسودگ  یاز رو   یدادم و نفس   ل یبرگه امتحانم را که تحو

 رفتم.  اطیسارا به ح

 بودند، دوختم.  پخش شده  اطیکه داخل ح   ییها را به دانشجو  نگاهم 

که در دست    ییهاو نمونه سوال  کردندیامتحان آمده م  ی خود را برا  یاعده
 . خواندندیهم م  یبلند برا  یداشتند را با صدا

خسته و گرفته درباره    یهاچهره  بودند و با  امتحانشان را داده  گر ید   یاعده
 .کردندیآن صحبت م 



کندم و به آسمان    شد، یتر مدانشگاه که هر لحظه شلوغ  اطی را از ح  نگاهم 
نور کم   یابر خورشدوختم.  پشت  دیجان  م ابر   از  سرک  سوز    دیکشیها  و 

 . دیوزیم یسرد

  هیتک   مکت ینشستم و سرم را به پشت ن   اطی داخل ح  یهامکتیاز ن   یکی   یرو 
 دادم.

 .شد یبود و دانشگاهم تمام م مانده  گر یچند امتحان د  فقط

 . کردمیکنکور ارشد آماده م   یخودم را برا ی شتری ب تیبا جد  د یوقت با آن

به هنرم    هانیبود که همچنان در مغازه پدرام کار کنم و در کنار ا  نیا   قصدم
 اختصاص بدهم.  یشتری وقت ب

بودم که سارا با    زل زده  م ی روبه رو   ان یبه درخت عر  م ی اها یدر رو  ور غوطه
 مقابلم ظاهر شد و کنارم نشست.  دیناام  یاچهره

 . دمیکردم و پرس  ز یرا ر  می هاچشم 

 ؟ یباز گند زد -

 و سرش را تکان داد.   دیرا در هم کش شی ابروها

 بدجور.  -

 کتفش زدم.   یدست را رو  با

 خاک. چه مرگته دختر؟  یا -



 . داغونم. ی پگ  رهیذهنم درگ -

 ؟ یافت یواقعًا م -

 باال اومدم.   ز ی خ نهی نه بابا. س -

 .دیساعدش کش   یرو  یهایاش را کنار زد و دستش را به تقلب کاپشن  نیآست

 . ومدی کدوم به کارم ن  چیه  ، یلعنت  -

 افسوس سرم را تکان دادم.  با

 .یکردیحداقل چهار صفحه خرخون م  -

 سرش ضرب گرفت.   یاش نشست و با انگشت رو خسته  یهادر چشم   اشک

ش تو خونمون پالسه، از طرف  طرف آرش که همه  هی. از  کشهیمخم نم   -
 کنم؟   کار یمن چ ی گی. تو م ذاره یپدرام خان که طاقچه باال م گهید

 نشست.  شیها ناخن  رنگیالک ارغوان   یباال انداختم و نگاهم رو  شانه

 ؟یبا خودت چند چند نیفکر کن بب  نی . بشدونم یچه م  -

 م کرده. کالفه  کنه،یراه منو امتحانم مبهپدرام درخشان مزخرفه، راه -

 ؟ یآرش چ -

 که براش درد و دل کنه.   خوادیفقط دو تا گوش شنوا م کنم یحس م -

 کدوم؟ چیه  یعن ی -



 جلو.   انی کدومشون مثل بچه آدم م  نم ی منتظرم بب  دونم،ینم -

 نگاهش کردم.  ره یرا از تعجب باال انداختم و خ   م ی ابروها

که هر کدوم    یدست دو تا آدم  یتو بسپار  نده یآ   یخوایسارا تو واقعًا م   -
 . شونی بار گند زدن به زندگ هی

 جا کرد. رنگشاهیمقعنه س ر ی را ز اشیشان ی پ  یرو  یموها

 ن م  هیندارن و فقط کاف ی م با آرش مشکلپگاه واقعًا سر درگمم، خانواده -

 بشناسمش.  شتر ی ب خوامیرو بگم، اما خودم م  بله

 ؟یا ی مغازه هم که نم -

ست چون آقا  اما بهانه  امی ترم نم  یبه پدرام گفتم بخاطر امتحانا تونم،ینم  -
 . ادیآرش از پدرام خوشش نم 

 و لب زدم:  دم یرا مال میها انگشت شست و اشاره پلک با

 ست. فاتحه عشقت به پدرام خونده نمی بیکه من از تو م   یزیچ -

 بلند شد و دستم را گرفت. مکت ین  یرو  از 

 هر دوشون.   یسردمه، گور بابا م ی پاشو بر -

 . م یرا گرفتم و با هم از دانشگاه خارج شد  دستش

 ترمز کرد.  مانیپا  یجلو ر یام نیکه ماش  م یبود یمنتظر تاکس  ابان ی خ سر 

 ن دوخت. و نگاه خندانش را به م دیکش   نییرا پا  شهیش



 . بپر باال.یسالم پگ -

 گوشم آورد.   کیزد و سرش را نزد  م یبا آرنج به پهلو  سارا

 زده.  یشنگوله، چ   یلیخ -

 زدم.  شی آرنج به پهلو با

 سوار شو.   ای. بشنوه یِا کوفت، م  -

 ... . دیمزاحم بشم، شا   خوامینم -

 اش را تمام کند جمله کهنیاز ا قبل

 گرفتم.   یجا ر یعقب را باز کردم و به داخل هلش دادم و خودم کنار ام در 

 . دیخندیم  شیهارا به صورتش دوختم، چشم   نگاهم 

 ر؟ یام یطورچه -

 پچ زد: زدهجانیه  ر یام

 . یعال -

 لب زد: هیاز پشت سر با کنا  سارا

 خدا شانس بده.  -

 و به من گفت:   دیبا صدا خند ر یام

 پگاه تو آزمون قبول شدم.  -



 . دمیهم کوبرا به  م ی ها گرد شد و به نفس نفس افتادم وکف دست  م ی هاچشم 

 ؟ یگیراست م  ر یام یوا -

 حلقه زد و سرش را تکان داد. شی ها در چشم  اشک

 سرش را جلو آورد.  سارا

ب   - پ  هی منو    زحمتیبه به مبارکه.  پگاه رو    یخوایم  دونم یکن م  ادهیجا 
 کوفت کنه.   ینیر یش یببر

 به سارا دوخت و گفت:  نهی نگاهش را از آ  ر یام

 . رهی نم  ییپگاه که بدون تو جا -

عم  یخستگ   اش،یقبول  دنیشن نفس  در کرد؛  به  تنم  از  را    یق یامتحانات 
 بود، پس زدم.  دنیبه انتظار بار میهاکه پشت پلک  یو اشک شوق  دمیکش

 . دینگاه مشتاقش را به صورتم دوخت و لبش را به دندان گز ر یام

 هستم.   کیبه او نزد یگری از هر زمان د شتر یکردم ب  حس

 ؟ی دوست دار یچ -

دوختم؛    ابانیآتش گرفت و نگاهم را به خ  م ی هادرخشش نگاهش، گونه  از 
 زبان در دهانم بچرخد، سارا غر زد.: کهنیقبل از ا

 گه؟ یبوقم د جانیمن ا  -

 و سرم را به عقب چرخاندم.   دمیگلو خند  ر د



 . یش  ادهیپ ی خواست یتو که م  -

 داد. هیتک  ن یماش  یسرش را به صندل سارا

 شاپ.  یم بخوره. برو کافبه کله  یباد هی  خوامینظرم عوض شد. م -

 شی شهر که کمتر پ  شاپ یبه طرف تنها کاف  یی با گفتن چشم بلند باال   ر یام
 راند.   م،ی جا بروبه آن یی به تنها  آمد یم

 د یدلباخته بود، چرخ یخلوتگاه جوانان یدنج  شاپ یدور تا دور کاف نگاهم 

 که به صورتم چشم دوخته بود، نشست.   ر ینگاه ام  یرو  و 

حبس    امنهینفس در س   اشینشست و از داغ  م ی هادست  یرو   شی هادست
 هم گذاشت.  یرا رو  م ی هاشد و پلک

 سرش را جلو آورد و گفت:  سارا

 . دیش  یحداقل شطرنج  د، یمن برم راحت باش ن یخوایم -

ب  ر ی ام  صورت را  و فشار دستش  دندان   شتر ی گلگون شد  به  و من لب  کرد 
 . دمیگز

ز  شی هادست  سارا بچانه  ر ی را  نگاهش  و  زد  ام   ن یاش  و    د، یچرخ  ر یمن 
 نشست و گفت: شیها لب ی رو   یلبخند

تکل  - پسرم،  ب   فی خب  زودتر  نکن  دست  شد، دست    ا یکارت که مشخص 
 . یخواستگار



 . دمیکوب  شی پا  ی رو   ز یم  ر یرا باال دادم و از ز  م ی ابروها

 ؟ یزن یچرا م  -

 زاللش دوختم.  یهاکه بلند شد نگاهم را به چشم   ر یخنده ام یصدا

  ی نی ریانگشتر خوشگل و گل و ش   هی  خوام یحقوقم رو که گرفتم. م   ن یاول  -
 .یخواستگار ام یبخرم و ب

 من گر گرفت.   یهاو گونه  دیچی سارا و کف زدنش در کافه پ غی ج یصدا

مورد    م یت   کنانیشده و با هر حرکت باز  رهیخ   ونی زیبه تلو   یچهار چشم  پارسا
 .شدیم  ز یخ م ین  ونیز یاش به طرف تلوعالقه

 گ... .   ،ی گل شو لعنت  -

  اد یو فر  دیدسته مبل کوب   یرا رو   شیها که وارد دروازه شد، پارسا مشت  توپ
هم را به  م ی ها ام گل خورده بود، لبمورد عالقه  میسر داد و من که ت   یشاد

 دوختم. 

 . یریتوپ بگ  هی  یتون یمرده شور تو ببرن نم -

 ضرب گرفت.  ی مبل عسل یو رو  د یخند پارسا 

 . نهیا -

  رونیپر از شلغم داغ از آشپزخانه ب   یسی ر که با درا از او کندم و به ماد   نگاهم 
 آمد، دوختم. 



 . شدیم   دهیشلغم به وضوح د س یخندانش از پس بخار د  نگاه

  امانیپنجره ب  یکه آن سو  یدرشت  یها و به برف  دمیاز سر حرص کش  ینفس
 چشم دوختم.  آمدند،یفرود م 

پ   یدست شیپ   ی رو   ی شلغم  مادر  و  طرفم گرفت  به  و    یدست شیگذاشت 
 به پارسا داد. یگرید

گزارشگر    یپارسا بود، با صدا  ی به رو رو   ی عسل  یکه رو   لم ی موبا  ی گوش  یصدا
 شد و یک یفوتبال 

 را برداشت و لب زد:  ی گوش  مادر 

 . مهیمر -

  رفتم، یم   ام یگرفت و به من که به طرف گوش   ونی زینگاهش را از تلو   پارسا 
 چشم دوخت. 

 . م ی مر  الو -

 خط مرا به فکر فرو برد.  یسواز آن  م ی گرفته مر  یصدا

 مغازه؟  ی پگاه. نرفت ی خوب -

 ه؟ یچه کوالک  ین یبینه نم  -

 . نم ی بینم یچ ینه ه  -



پر   م ی ابروها پارسا که    دیباال  به  و    ک یو  به من  به    کیچشمش  چشمش 
 بود، زل زدم.  ونی زیتلو 

 شده؟  یزیچ -

 بلند شدم.  میگذاشتم و از جا  یعسل   یرا رو   یستدشیپ

به پارسا که همه   اششهیطرف بوفه کوچک گوشه هال رفتم و از داخل ش  به
 من بود، زل زدم.  یحواسش پ 

 گفت:  بارهکیبه   ی بعد از مکث کوتاه م ی مر

 . برام خواستگار اومده. یپگ -

  دمیشد، لبم را به دندان گز  ی خال  می پاها  ر یخبر احساس کردم ز   نیا   دن یشن  با
 بوفه نشست.  یرو  ده یپر  یهارنگ یناخنم رو  و 

و لب به دندان    دی لرز  م ی هارا بشنود، دست  مانیها پارسا حرف  کهنیترس ا  از 
 پچ زدم: ی و به آرام دم یگز

 ؟یک  -

 . انیپسر خاله بابام. قراره فردا شب ب  -

 . دمیبه جانم افتاد و آب دهانم را بلع  دلهره

 ؟ یگفت  یتو چ -

 هم فشردم.  ی را رو   م ی هاپلک د،ی چی پ  یاش که در گوش درمانده یصدا



نم  - گفت  انیب  خوام یگفتم  مامانم  کردم؛  بهانه  رو  درسم    یی آشنا   ه ی. 
 . انیهر دو راض  دونمیمن م ی ست ولساده

 من بود،  یکه تمام حواسشان پ   دمیدیبوفه پارسا و مادر را م   شهی داخل ش  از 

 . ماندیپارسا نم  یبرا ی شانس  چیبا وجود آن خواستگار ه  دانستم یم

 م؟ یمر  ی کن  کار یچ یخوایم -

 . خوامیکه چقدر پارسا رو م  یدونیخودت م  -

 ؟ یبگ یزیت به پارسا چ از عالقه یخر نش م ی مر -

 گفت:   هیگر  انیآب شد و در م  بغضش

 . ارنیم  لی دل هیاونا   ارمیم  یاکنم. من هر بهانه  کار یچ  دونم ینم

 می معلومه که اونا برات تصم  ینشون بد  فی . خودت رو ضع  مینکن مر   هیگر  -
 . رنیگیم

 کنم؟   کار یچ  یگ یم -

ب  دمیرا در هم کش  م ی ابروها و    یدگ یرنگ پر  یرو   شتر یو ناخنم را  فشردم 
 . دمیخراش

 . ومدی بعدش بگو آرش خوشم ن ادیبذار ب  -

 . کنهیم  فیمامانم چقدر آرش تعر   یدونینم -

 . ادیتو خوشت ب  دیتو با -



 ؟یشناس یمن رو نم یپگاه مامان و بابا  -

تو    یخودمون رو جا  م یتون ینم  گهید  کس چیتو، نه من نه ه   ی زندگ  نیا  -
 . م یبذار

 حواست باشه پارسا نفهمه.  ی پگ -

 و لب زدم: دم یکش  یآه

 بهش بگم.  یموندم چ  کنه؛ یداره نگام م -

 : دیچی در گوشم پ  اشدهیبر  یهانفس یسکوت کرد و صدا م ی مر

 به خرج بده.  استیس  کم هی  م ی مر -

مجبورت کنه به خواستگارت   یاگه بابات بفهمه پارسا رو دوست دار  دیشا  -
 .یجواب مثبت بد

 . ستی جلودارش ن ی کس  گهیکه فکر کنه حق با خودشه د  یبابام وقت -

 سوخت.  پارسا  یبدنم به رعشه افتاد و دلم برا  یگریبا د  م ی تصور ازدواج مر   از 

 کردم.   یخداحافظ میلب از مر  ر یطرف مادر و پارسا سر چرخاندم و ز به

شده    خیم   می هالب  ی و نگاه هر دو به رو   را خاموش کرده  ون یز یتلو  پارسا 
 بود. 

 فشردم.  م ی هارا در دست ی خوردم و گوش کهی دنشید با



به چشم   یرو   از  را  پرسشگرش  نگاه  و  آمد  طرفم  به  و  شد  بلند    می ها مبل 
 . دوخت

 شده؟  یچ -

 دخترونه. یهاحرف -

 اش لب زد: هم فشردهبه یهادندان یمنقبض شد و از ال فکرش

 براش خواستگار اومده آره؟  -

 ... . یپسرخاله عمو مصطف -

اش را به طرفم گرفت و نعره  شد و انگشت اشاره  تر کی قدم نزد  کی  پارسا
 زد:

 . نم یب یاگه شوهرش بدن همه رو از چشم تو م -

 .دندی در هم لول  م ی هاماتم را به صورتش دوختم و انگشت  نگاه

 ه؟« یمن چ »گناه 

 شده و فکرش منقبض شده بود.  ی کیتندش با ضربان قلبم    یهانفس  یصدا

 فرستادم.  رونی ب یرا فرو دادم و نفس تند  بغضم 

 . هیمنف   م ی نشده، جواب مر  یزیچه خبره پارسا. هنوز که چ -

 پارسا را گرفت و به طرف مبل برد.   یهادست مادر 

 . نیهم ه یخواستگار ه یفقط  نینگران نباش مادر، ا -



را تنگ   شیها چشم   د، یمادر کش   یهادست  انیلرزانش را از م   دست  پارسا
 : دیکرد و غر 

 .گفتیبود به منم م یاگه جوابش منف  -

به    ین ینشست و چ  زد،یم   یکه به سرخ  شی هاچشم   ید یسف  یرو   نگاهم 
 انداختم.  ام یشانیپ

 ؟یشک دار  م ی به مر   تو

 . دیچ یدر خانه پ  ادشیزد و با فر رون ی گردنش ب   یهارگ

 . م ی هم تو هم مر د،ی گ ینگفت؟ دروغ م  ی زیچرا به من چ  -

 و درمانده سرش را تکان داد.  دیکش   یآه مادر 

 خودش خبر داده.  م ی بهت دروغ بگن؟ مر دیرسا. چرا با دست بردار پا -

باالتر م   شی و صدا  دیلرزیپارسا م   یهادست و رو به من    رفتیهرلحظه 
 . دیغر

 . دهیجواب تلفن منم نم ی چرا به تو زنگ زد؟ اما حت -

 گفتم:   یاش نشست و به آرامرو شانه م ی هادست

 ؟ یکن یدوستت داره. چرا باورش نم ی لیخ  م ی نگرانته. مر کهنیا یبرا

فکر کرد   - بابا  نم  یبرو  اجازه  چرا  داره  دوستم  اگه  برم    دهیمن گاگولم؟ 
 ؟ یخواستگار



 . دیکش  ینشست و نفس تند شی هالب یمادر رو یهادست

 م؟ یمگه ما با هم حرف نزد -

 ؟ یصبر کن. آخه تا ک  دیش گهمه -

 آمد.  رون یپشنش ببه طرف اتاقش رفت و چند لحظه بعد با کا پارسا 

بش  - به حرف شما  د  نمیاگه  روز  دور  نگاه کنم،  عروس  میمر  گه یو    شیبرا 
 . کنهیدعوتم م

 .می دیبه طرفش پا تند کردم و کاپشنش را کش مه یسراس

 ؟ یریکجا م  -

 زد.  اد یو فر  دیدستش را کش پارسا 

 ولم کن.  -

 رفت.  رونیبه طرف درب هال پا تند کرد و ب  پارسا 

 شد.  دهیبه دنبالش کش یکرد و با دلواپس   یا روچهی دندان  مادر 

 سر مادر داد زدم.  پشت

 ؟ یریمامان کجا م -

 به طرف تلفن خانه رفتم و مه یسراس

 را گرفتم.  م ی مر  شماره



 جا... . اون ادیپارسا داره م   م ی الو مر -

 بودند، نبودم.  هجوم آورده  م ی هاکه به پشت پلک  ییهاجلودار اشک گر ید

 . خودت بهش زنگ بزن. رمینتونستم جلوشو بگ -

رو   یگوش  رو   یرا  و  حصار    ی تلفن گذاشتم  در  را  سرم  و  شدم  ولو  مبل 
 گرفتم.   م ی هادست

 شد؟ یتمام نم   یکابوس لعنت  نیا چرا

اتفاق    خواهم یور که م طآن  ز یچ   همه  کردم یبودم که فکر م   الی خوش خ  چه
 . افتدیم

  سر و لباسش نشسته   ی که رو   ییهازده برگشت، زل زدم به برفشتاب  مادر 
 که با وحشت به من دوخته شده بود.   ییهابود و چشم 

 کنه.   یزیآبرور  ترسم یم   ،ی خونه پر میزنگ بزن آژانس بر -

 . م یبود  یپربعد در خانه خاله قهیآژانس را گرفتم و کمتر از ده دق  شماره

  نفسم را گرفته   یپرخانه خاله  یهاآشوبه به جانم افتاده و باال رفتن از پله  دل
 بود. 

در    شد، یم   دهیمادر را که به دنبالم کش  یهابه طبقه دوم دست  دن یرس  تا
 بودم.   م فشردهزده  خی یهادست

 . دیرس یتا پشت در م  یآقا مصطف یصدا  م ی دیه رسپاگرد دوم ک به



 به لرزه افتاد.  پشتمرهی ت زد،یموج م  شی که در صدا  یتی عصبان از 

 . یسی خودت وا  یپا   ی رو   یکه تونست   یاونم نه االن وقت   ا؛ی ترت ب برو با بزرگ  -

چنبره زده بود را فرو    ام نهیس   یکه رو   یزنگ نشست و بغض   یرو   م ی هادست
 خوردم. 

 که رنگ به رو نداشت، نشست.   یپرخاله یهال باز شد و نگاهم رو  در 

  ه یهار مادر دوخت و لب به گالو نگاه ناباورش را به چشم   دیلرزیم   اشچانه
 باز کرد. 

 ن؟ یمیس  گه یم  یپسرت چ  -

 تکان داد.   یلرزانش را به سخت یهارا شل کرد و لب اشیگره روسر  مادر 

 . اهیروم س -

و    رونی ب  یاز سرما  می. پاها م ی کنار رفت و من و مادر داخل شد  یپر  خاله
 . دیلرزیجا مآن نیسنگ یفضا

  دم یپشت دستم کش  یرا رو   م یها بود، ناخن  مادر که تا شده  یزانوها  دنید  با
 و با خشم فشردم. 

 رو شروع کردم. یباز نی به من که ا  لعنت

و دهانم مزه    دیچرخیدور سرم م   اشیبا مبلمان سلطنت   یپر   بزرگ خاله  هال
 .دادیزهرمار م 



 بود پا تند کرد. نشسته یآقا مصطف ی به طرف پارسا که روبه رو  مادر 

 پارسا.  -

 کرد.  مبل بلند شد و دستش را مشت ی از رو  پارسا 

 د؟ یکنیرفتار م یطورنیمگه گناه کردم عاشق شدم؟ چرا با من ا -

 آورد و ملتمسانه لب زد:  نییرا پا  شی صدا

 ... . دیکه داشت  یهر شرط  دمیمن قول م  د،یشما فقط بله رو بگ -

چ  یهالب  یمصطف   یآقا و  جمع کرد  را  پ   ی نی کلفتش  بلندش    ی شانیبه 
 انداخت.

 کن.   رونیاز سرت ب شه یهم   یرو هم برا م ی تون آقا پارسا؛ فکر مر برو خونه -

 لب زمزمه کرد:  ر یمبل بلند شد و ز   یاز رو  سپس

. پسرتو  ادیب  شیپ  یکدورت   خوامینم  ؛یتر  ز یخانم از خواهر برام عز   ن یمیس  -
 ببر. 

 : دیانداخت و لب گز ر ی سر به ز مادر 

 . یآقا مصطف  د یخودتون ببخش  یشما به بزرگوار -

  م ی را باال داد و نگاهش را به در بسته اتاق مر  شیابرو  یتا   کی  ی مصطف  آقا
 گفت:   یبلند  یدوخت و با صدا

 پر قو بزرگ شده.  ی دختر من ال -



 را به پارسا دوخت و گفت: زشی رآمیتحق  نگاه

 . شهی نم  ی زن هر کس -

 بلند شد و به اتاقش رفت.  شی از جا یحرف چیه  بدون 

  یت آن در چه حالپش   دانست یکه فقط خدا م   م ی زدم به در بسته اتاق مر  زل
 دارد.

حقارت  شیسرتاپا   کهیدرحال  مادر  حس  مصطف  ی از  آقا  رو   یکه    مانیبه 
 . دیغر  شی هادندان یدست پارسا را گرفت و از ال دی لرزیبود، م دهیپاش

 خونه.  م ی بر ا یب ،یتو کرد  یزیآبرور  -

 . دیهم ساب  یرا رو  شیها بود و دندان زده رون یگردن پارسا ب  یهارگ

 . خورمیتکون نم  جانی روشن نشه از ا فم یتا تکل -

  شی صورتش نشست و صدا  ی باال رفت و رو   باره کیلرزان مادر به    یهادست
 تند پارسا گم شد.   یهانفس ان یدر م 

 ؟ یدیروشن شد. نفهم فت یتکل -

 صورتش گذاشت و با خشم به مادر زل زد.  یدستش را رو پارسا 

  دی. هنوز باور نکرددینی بیم   ی آدم عوض  ه یتون من رو به چشم  همه  دونمیم   -
 که من ترک کردم. 

 زد.  ادیو با بغض فر  دیکوب   اشنهی س یرا رو  دستش



 .دیهنوز بهم اعتماد ندار -

 .دیبار ینفرت م  شی ها و از چشم   زدینفس مطرف درب هال که آمد نفس  به

 شد.  ر یسراز  شیها و اشک از چشم  دیبه را دندان گز لبش

دلم تلنبار   یذهنم نقش بست و دردش رو   یرو   شهی هم  یدردمندش برا   نگاه
 شد.

 لب زمزمه کرد.  ر یبه طرفم آمد و ز  انشیگر  یهابا چشم  مادر 

 . یببخش پر -

 دست مادر را گرفت.  یپر خاله

 آب بدم... .  وانی ل ه ی نی . بشنیمی نرو س  ی جورنیا -

 گذاشت.   یخشک خاله پر یهالب یدستش را رو مادر 

 آژانس دم در منتظره.  نه خواهر دستت درد نکنه -

  را چنگ زده  م ی که گلو  یرنگ گرفتم و با بغض   ییطال  یها را به نرده  دستم 
 . م ی شد ر ی ها سراز بود، از پله

  م ی رو   به   یپردر خانه خاله  شهیهم   یحس کردم برا   اطی شدن در ح بسته  با
 بسته شد. 

  ون یز یتلو  یو مشغول تماشا  دهیدراز کش   یپدر کنار بخار  م،ید یخانه که رس  به
 بود. 



 و چهارزانو نشست.   دیرا در هم کش شی هاما سگرمه دن ید با

 د؟ینبرد هاتونو یشماها. چرا گوش   دییکجا  -

  می هالب  یرو   یو تلخند  دیبود، چرخ  یعسل  یکه رو   امیاز پدر به گوش   نگاهم 
 نشست. 

 لب سالم کردم.  ر یز

به طرف بخار  میپالتو  یهادکمه باز کردم و    ی را رو   م ی هارفتم؛ دست  یرا 
 بود.  شده حس یاز سرما ب  میها گرفتم؛ نوک انگشت  یبخار

 چند لحظه دم در ماند.  مادر 

بود، سرخ و متورم    ختهی ر  نیکه داخل ماش  ییها بر اثر سرما و اشک  دماغش
 بود. 

 سرخش ُسر خورد.  یهاگونه  یاز رو   یو قطره اشک دین گزرا به دندا  لبش

 جلو آمد و کنار پدر زانو زد، با بغض لب زد:  یآرام  به

 سرد کجا رفت.  یهوا   نیتو ا  دونم ینشد. نم  نیکردم سوار ماش   یهر کار -

 پدر از تعجب گرد شد.   یهاچشم 

 شده؟  یچ -

 کرد.  یخواستگار  یرو از آقا مصطف م ی مر  ،یپارسا رفت خونه پر -

 . دیاش کشبه صورت برافروخته یدست  پدر 



 ؟ یتر نداره، چرا جلوشو نگرفت غلط کرده. مگه بزرگ -

 . دیکوب  شی زانوها  ی سرش را به چپ و راست تکان داد و با دست رو   مادرم

شن  نیهم  - آت  م ی مر  یبرا  دیکه  اومده،  ما    یشی خواستگار  تا  رفت؛  و  شد 
 بود. کار از کار گذشته  م ی دیرس

 . دیدسته مبل کوب  یرو  ی اپیدستش را مشت کرد و چند بار پ  پدر 

 بود؟   م یمگه خاطرخواه مر -

 و سکوت کرد.   دیلب ورچ مادر 

 زد:  اد یفر پدر 

 ؟یزن یچرا حرف نم -

 . گفتم فعاًل صبر کنه.یخواستگار  م ی بهم گفت براش بر  شی آره، چند وقت پ  -

 : دیکرد و غر   ی اقروچهدندان پدر 

 ؟ی و دوخت یدیخودت بر  ؟یبه من بگ  د یوقت االن بااون -

  تیدوخت با عصبان   د،یلرزیاش م بارش را به مادر که چانهنگاه شماتت  پدر 
 بودم، زل زد.   ستادهیبلند شد و به من که همچنان سر پا ا   شیاز جا 

 ؟ ینگفت یزیتو چرا چ  -

 خشکم به زحمت از هم باز شد. یهالب



از کمپ برگشته    ی از وقت  ، م ی منصرفش کن  م ی کرد  یسع   ی لیخ   م ی من و مر  -
 ... . یکرده بره خواستگار  لهیپ

 . خبرمیگوشم افتاده و من ب   ر یاتفاق ز  همهنیاهلل، ا   یالال إله  -

 پدرم دلم به درد آمد.   یدرماندگ  از 

 . رمیرا بگ   م ی هااشک زشیکه جلو ر   دمی را به دندان گز   لبم 

  می. خواست یخواستگار  دیبر   دیکنینمقبول    دیشما بفهم  میخدا گفت   بابا به  -
 تا... . 

با اون کبکبه و    یکه مصطف   دیکرد  الی . خیخواستگار  رفتم یمعلومه که نم  -
 ده؟ی من دختر م  یالقباهیش به پسر دبدبه

 .دینشاند و لبش را به دندان کش  شی هالب یرو  یپوزخند

 بماند که آقا دو روزه از کمپ برگشته. -

 منه، من... .  ر یش تقصهمه -

 تخت ولو شدم.  ی امانم نداد به طرف اتاقم پا تند کردم و رو   هیگر

 که آتش به جانم انداخته   یو زشت اهیشب. به لحظات س  یاه یزدم به س  زل
 بودند. 

مصطف  یهاو چشم   یپرخاله  افهیق سرخ شده  یآقا  از خشم   ک یبود    که 
 . شدیلحظه از جلو چشمم دور نم



النه    شی هاکه در چشم   یحس غربت  د،یکه ماجرا را شن   یناباور پدرم وقت   نگاه 
 است.   خبر یاش باز راز دل اهل خانه دی که فهم  یکرد وقت

 بود و راه نفسش را گرفت.  پارسا چنبره زده  نهیس  ی که رو   یبغض  و 

به او اعتماد    کهنی از ا   داد،یمثل ناقوس مرگ در سرم صدا م  شی هاحرف
 دل خون بود.  م، ی نداشت

به    یپربود، در خانه خاله  دوانده  شهی که بعد از ترک در وجودش ر   یغرور  و 
 درهم شکست. بارهکی

 بود.  فرو رفته  یزیانگ شب گذشته و خانه در سکوت وهم  هیاز نم  یساعت 

 خانه، در حال انفجار بودند.  یاز سکوت و درد اهال وارشیو د در 

خاموش، مچاله شده و   ون ی زیتلو   یمبل روبه رو  ی ساکت و مغموم رو   پدرم
 . گفتیلب ذکر م ر یو ز  گرداندیرا دور م  اشحیتسب 

بعد از جر و بحثش با من و مادر،    د،ی کش یاز ته دل م  یآه   یچند گاه  هراز 
 بود.  کلمه هم حرف نزده  کیکند،   شی ا دیو زنگ زدن به مشاور پارسا که پ

صورت    ی و همچنان که به پهنا  اش را پهن کردهدر اتاق پارسا سجاده  مادر 
 .کردیپارسا دعا م یبرا  ختی ریاشک م

  تماممهیتختم چمباتمه زده و به تابلو ن   یهم دراتاقم، خسته و دلمرده رو   من
 بودم.  بود، چشم دوخته  شده ر ی که پ  ین یجن



ب  یبرا  امینگران  دل و  مر   یخبریپارسا  انداخته  م یاز  جانم  به  بود،    رعشه 
 .شودیسرم آوار م یهر آن سقف خانه رو   کردمیاحساس م

را باز کردم و شماره پارسا را گرفتم اما قبل   امیبار قفل گوش  ن یچندم  یبرا
 سا جوابم را بدهد.بوق قطع کردم، محال بود که پار  ن یاز اول

 داد؟ینه. اصاًل جوابم را م  ایزنگ بزنم   م ی دل بودم که به مر دو 

 فرستادم. یامک ی پ شیزدم و برا  ایبه در دل

 ؟یداریب -

 ی زل زدم و به انتظار جواب نشستم. طول   ام یو به صفحه گوش   دم یکش  یآه
 دوباره روشن شد.  ام یکه صفحه گوش  دینکش

 که پارسا کرد، خوابم کجا بود؟   یزیبا آبرور -

 به وجودم چنگ انداخت و راه نفسم را بست.  یق یعم درد

 . رمیگ یم  شی واقعًا متأسفم. خودمم دارم آت  م ی مر -

بلند شدم و به طرف    می جواب از جا  دنی. تا رس دیرس   میجواب مر  رتر ید  نبار یا
با سنگ  کیکه    یانهیآ  برا   ییهاروز با شوق، قابش را  پارسا  آورد و    م یکه 

 کرده بودم، رفتم.   نشییتز

به رو   نهیآ  آ زدهکرد و چهره ماتم   یم   ی دهن کج  م ی کدر و زشت    نه یام در 
 بود.   مرده



 رفتم. امیبه طرف گوش امکیپ  یباصدا

شده چوب دوسر   یسرکوفتم زد؛ بعد از بابا نوبت مامان شد؛ طفل  یبابام کل  -
از دستم ناراحته که چرا بهش نگفتم پارسا رو دوست دارم. فقط   ی لیطال. خ

و بابام رو آروم کرد. پگاه، دوست دارم    دیبه موقع رس   ر ی شانس آوردم ام
 . رمیبم

 زد.   شتر ین  م ی هاو اشک به چشم  دیام لرز چانه م، ی مر یها خواندن حرف با

با  صدا  و هم   دمیکش یکنارش بودم و سرش را در آغوش م  خواستیم   دلم 
 . م ی زدیهم زار م 

 نوشتم:  شیبرا

 حرف رو نزن.  نی تو رو خدا ا   م ی مر -

وحشت به جانم افتاد، نگاهم   اورد،یسر خودش ب  یی بال م ی مر   که نیترس ا از 
م   مهین  کی ساعت که    یرو  نشان  را  ام  داد، یشب  شماره  و  را   ر ی نشست 

 گرفتم. 

 . دیچی پ  یدر گوش   ر یآلود امخواب یاز چند بوق صدا بعد

  که پارسا راه انداخته   یا. با الم شنگهم ی چه بگو  دانستمیو نم  د یلرزیم  م ی صدا
  ی خواستم قطع کنم که صدا  یرا نداشتم. م  ر یصحبت کردن با ام  یبود رو 
 شد.  ی کیتپش قلبم    یباصدا ر ی گرم ام

 ؟ یزنیالو پگاه چرا حرف نم -



 م. بود جواب داد به یخودم هم غر  یکه برا   ییرا فروخوردم و با صدا  بغضم 

 بگم.  یچ  دونم ی...من واقعًا متأسفم نم ریام -

 در پنهان کردنش داشت. یبود که سع  ی خشم   شیصدا  در 

با  - باش   دیتو چرا  تو خودتو درگ   ؟یمتأسف  بار بهت گفتم    یکارها ر یچند 
 پارسا نکن؟ 

 نشستم. میزانو  یمشت شد و رو   دستم 

 اشتباه کردم. اما... .  دونم،یم -

من از پارساست    یکه ناراحت   یبدون   خوامیسرزنشت کنم فقط م  خوامینم  -
 تو بشه.  ی باعث شرمندگ د یاون نبا یو کارا

 و از سر حرص فشردم.  میموها  ان ی انداختم م چنگ

 هستم.   م یمن نگران مر  ر یام -

 . دمیراه نفسم را بست و لب ورچ   د،یکه کش   یآه

کلمه هم حرف بزنه. بعد از    هینتوست    یشد؛ حت  تیاذ  ی ل یامروز خ  یطفل  -
نداشت، رفت تو اتاقش    یمامان که تموم  یهابابا و سرزنش  یدادهایداد و ب

 . ومدی ن رون یهم ب گهید

 شد.  شیدلم ر م ی مر  یکسیهم فشردم، از تصور ب ی را رو  میها پلک

 شش؟ ی پ  ینرفت -



 تنها باشه.   خوادیگفت م  -

 دست خودش بده.  ی کار  ترسم ینذار تنها باشه. م ر یام -

 خاطر گفت:   نانیبا اطم ر یام

م  - بخوابن  مامان  و  بابام  منتظرم  بهش هست،  حواسم  نباش    رمینگران 
 . ششیپ

 اون واقعًا پارسا رو دوست داره.  -

 :د یچی لرزانش در گوشم پ یلحظه سکوت کرد و صدا چند

! پارسا هم  ی. لعنت وردمی. اما به روش ن دمیاز برق چشماش فهم   دونم،یم  -
دلش    یبگم که پا رو   م ی به مر  تونم یطور م. من چهارهیش گند باال مه همهک

 پارسا... .  یبذاره و پارسا رو فراموش کنه؟ از طرف 

 . دمیکشیحرف بزند خجالت م نطور یدرباره پارسا ا ر یام  که نی ا از 

 و از سر حرص فشردم.  دمیدندان کش  ر یاشاره ام را ز  انگشت

 ... . ...پارسا خوب شده. اونریام -

 پچ زد:  ، ی میبالحن مال  ر یام

برا  - پارسا  غر  یپگاه  م   ی لیخ  ستین  بهی من  نگران    شناسمش؛ یخوب  تو 
 .گذره یم  نم ینباش. ا 



تنها   می هااشک احساس  زدم؛  پس  ب  ییرا  حصار    یکس یو  در  را  وجودم 
 گرفته بود.  رحمشیب

لحن صدا  ر ی ام  یهاحرف ا   دلگرم کننده  شی و  از  و  اتفاقات    ن یا  که نیبود 
 . دیدلم لرز ندازد،یفاصله ب  نمانیب

 را فرو خوردم.  بغضم 

 .یممنونم به حرفام گوش داد ر یام -

 نفسم را بند آورد.  ش،یها نفس یچند لحظه سکوت کرد. صدا ر یام

 خوشحال شدم. یلیصدات خ دن یاز شن  -

 . دیام لرزم نشست و چانهآتش گرفته یهاگونه  یرو   م ی هاانگشت

 . ریخبهشب ،ی حالم که هستخوش -

 فشردم.  امنهیرا به س  ی را بستم و گوش میها پلک

 د، یلغز میها گونه  یرو  یدلتنگ  اشک

از ال  اط یباز شدن در ح  یصدا  با و  پرده،    یبه طرف پنجره پا تند کردم و 
که    ییها برف  انیافتاده در م   یهاکج و شانه  یپارسا که با گردن  ینگاهم رو 

 نشست.  آمد،یرا پوشانده بود، به طرف ساختمان م  اط یح

 رفتم.  رونیرا رها کردم و از اتاق ب   پرده



 زل زده   ون ی زیمشت شده و به صفحه تلو   اش یشانیپ  یپدر رو  یهادست
 بود. 

 پارسا برگشت بابا. -

چشمان   مادرم داشک  ی با  و  آمد  طرفم  به  رو   ی هاستبار  بر    ی لرزانش 
 نشست.  میها شانه

تکان خورد و پارسا آرام و    ی در نشست که به آرام  ره یدستگ   ی رو   مان نگاه
 . دیبدون سر و صدا به داخل خز

لب سالم    ر ی خورد و ز  ی اکهی  م،یهرسه ما که چشم به او دوخته بود   دن ید  با
 کرد. 

چشم   مرهیخ   نگاه نشسته  یهااز  خون  کلبه  دسته  به  در    یدیاش  که 
پدر از هم باز شد و نفس    ین یب   یهاشد. پره  ده یکش   فشرد،یم  شی هادست

 . دیکش   یق یعم

 ؟یسالم. کجا بود کیعل -

 به پدر و سپس به پارسا انداخت و لب زد:  یزده نگاه شتاب مادر 

 مادر؟ یشام خورد -

 بخوابم.  خوامیتون م بله مامان. خونه دوستم بودم االنم با اجازه -

 پارسا و پدر سرگردان ماند.  نیمضطرب مادر ب  نگاه



دهان نشست و در دل   یدستم رو   د،ی کوبیم   م نهایس  واره یبه د  امان یب  قلبم 
 . فتدین یخدا خدا کردم که اتفاق

 کرد.   ر یخقائله را ختم به یساختگ یبا لبخند پدر 

 . ریخبهشبت -

اتاق محو شد و    ی کی تار  انیبه اتاقش رفت، در م  یابدون گفتن کلمه  پارسا
 در را بست. 

 ، بود مانده ره ینگاهش به در بسته خ  یدر حال  مادرم

 لب زد:  مت یپدر کرد و با مال روبه 

 که حالش خوب بود.   یدیپاشو برو بخواب، د -

 . زدیگرفته انگار با خودش حرف م  ییبا صدا  پدر 

 ؟ یبخواب  یتون یخواب. تو م -

 بارش زل زدم. غم   یهاپدر را گرفتم و به چشم  رمق یب یهادست

 بابا جونم بد به دلت راه نده.  -

 بلند شد.  شی و از جا د یکش  م یاز سر تسل  ی آه پدر 

 . دهیبدجورم ترس  ده؛یچشمم ترس -

 را بست.  شی ها و پلک  دیلبش را به دندان کش  مادر 

 به خدا توکل کن.  -



 فرو رفت. ی بیغر  ی کی بعد خانه در تار یساعت 

روشن بود، زل زدم    مهین  اطیشب را به سقف اتاقم که با نور چراغ ح  تمام
  ی عشق   شودیچه م  م ی پارسا و مر  قرار یب  یهادل  فی فکر بودم که تکل  نیو ا

 آمد؟ یبودند چه بر سرش م گرفته  دهیناد ی رحمیترها با ب که بزرگ

  یی هاو با خواب  دی م خز خسته  یهوا باالخره خواب به چشم ها  شیو م   گرگ
 . دمیظهر خواب یها کیآشفته تا نزد

  م ی ها خواب از چشم   کردند،یم  یبازکوچه که برف  یهابچه  یسر و صدا  با
 . دیپر کش

  شان یسرم ضرب گرفته بود و از صدا   ی هانشست؛ رگ  امیشان یپ   یرو   دستم 
  ام یتخت بلند شدم و گوش   ی سرسام گرفته بودم. از رو   د،ی چ یپ یکه در سرم م 

 برداشتم.  ی پاتخت یرا از رو 

 بود، قلبم به تپش افتاد.  فرستاده  شیدو ساعت پ   ی کی که    م،ی مر  امیپ   دن ید  با

 بود:  نوشته

 . م یخواستگارا رو فعاًل جواب کرد  -

 نشست،  م ی هالب یرو  یجان یبخش، لبخند بخبر مسرت ن ی. با انی هم

 انداختم و به طرف اتاق پارسا پا تند کردم.  ی پا تخت یا رو ر  یگوش 

  ی کار سخت  م یبرا   شب ی روبه رو شدن با پارسا بعد از اتفاق د  که نی وجود ا  با
 بود. 



 . دمیاعتماد به نفسم را جمع کردم و به اتاقش خز تمام 

 تخت مچاله شده و پشتش به من بود.  یرو  پارسا 

 پارسا.  -

 بدهد.  که جواب  دیطول کش  هیثان  چند

 . دیسرش کش ی را رو  پتو 

 پگاه.   کنهیسرم درد م -

 خبر خوب برات دارم.  هی -

 لب زد: تفاوتیب پارسا 

 رو ندارم.  یخبر چیه  دن یحوصله شن  -

 . خواستگار رو جواب کردن. هی خبر مهم نیاما ا  -

 گفت:   قرار یکالفه و ب   پارسا

 . کنهیم  یچه فرق مید یکه جواب رد شن  یمن یبرا -

 شدم.  ک یبه تختش نزد جانیه  با

 ... . یصبور باش همه چ ، ینه داداش -

 :دیغر  پارسا 

 دست از سرم بردار پگاه.  -



و خ   م ی هادر چشم   اشک  د،یماس   میها لب  یرو   خنده نگاهش    ره یحلقه زد 
 کردم. 

 در اتاق رو ببند.  رونیب  یرفت -

 .دی لغز  م ی ها گونه  یرا با افسوس تکان دادم و اشک رو  سرم

 آب فرو دهم.  ی وان یه رفتم که بغضم را با ل آشپزخان به

پ  یغذا  یبو پارسا در آشپزخانه    ف یکث  یهابود و ظرف  دهیچی مورد عالقه 
 .کرد یم  ی به من دهن کج نک یداخل س

که نصفش را    ینیزم   بیدستش ظرف س  کیو با    نشسته  یصندل   یرو   مادر 
  شی هارا به گوش  ی گوش  گرشیو با دست د  گرفته  یبود را به باز  خالل کرده

 چسبانده بود. 

 .د یشنیبود که از پشت خط م ییهاحواسش به حرف تمام 

  یصورتش رنگ به رنگ شد و اشاره کرد که خاله پر  د،ی که من را د  یوقت
 است، سپس کالفه لب گشود.

 زه بده منم حرف بزنم. ...اجایدرسته...آره حق دار -

 بلندگو بگذارد. یرا رو  یکردم که گوش  اشاره

 سکوت آشپزخانه را درهم شکست.  یو ناراحت خاله پر  یعصب  یصدا



نبا  - م  دیخواهر من...تو  م   گهی دونفر همد  ن یا  یگفت یبه من    خوان؟ یرو 
و کم   م ی مر شاجوون  است،  اون  د یتجربه  خودمم که  دخترم  مقصر  قدربا 

باهام در م  ستم ی دوست ن اما تو چ  ونی که حرف دلش رو  تو که    ؟یبذاره 
 . یخواهرم 

 کرد.   یخال هاینی زمبیس  یو حرصش را با چاقو رو   دیلبش را گز  مادر 

دار  - تازه فهم  ؛یحق    یطیپارسا چه شرا   ی. خودت که شاهد بوددمیمنم 
 ارسا رو خدا دوباره به من داده. که پ  یدونی. مم ید یکش  یداشت و چ 

 :د یغر  زد، یدر آن موج م  رتیبلند که ح   یبا صدا یپر خاله

 . ی. تو فقط به فکر پسر خودتی خودخواه باش قدر نیا کردم یفکر نم  -

 به آنها لب زد:  توجهیشدند و او ب  ز یدست مادر ر  ر ی ز  ینی زمبیس   یهاخالل

. االنم تو  ستیکم ن   امی بدبخت  ی دونیبودم. خودت که م   ممی من به فکر مر  -
از تو    شبی. پارسا از دلرزهیش دست و دلم مهمه  شورن،یدلم انگار رخت م

 . ومدهی ن  رونیاتاقش ب 

ب  یالحظه  یپر  خاله سپس  و  باال کش  اشینی سکوت کرد  صدا  د،یرا    ی با 
 گفت:   یلرزان

  جا، نیکه اومده بود ا  روز یخودمه. د  ر ی. پارسا مثل ام یدی کش  یچ  دونم یم  -
 تا مرز سکته رفت.  ی مصطف



طرف    هیطرف شوهرم    هیبگم،    یاصاًل چ  دونستم ی. نمخبریاز همه جا ب  منم 
تو   مم یتا اذان صبح چشم رو هم نذاشتم. مر  شبیطرفم شما. د  هیدخترم و  

ام به  حبس کرده.  رو  خودش  به    ر یاتاقش  داره.  دوست  رو  پارسا  گفته 
 . ستیبشو ن   یراض  یمصطف  ن،یمیبهت بگم س  ی. ولادین  می خواستگارشم گفت

 شدند و با بغض لب زد:  ر یمادرم سراز  یهااشک

  شه ی اصاًل روم نم  ؛یخواستگار  ام یب  ط یشرا  نیبا هم   خواستم یمن که نم   -
 .یبراش برم خواستگار

 . دیاز ته دل کش ی آه ی پر خاال

  شی پ  یچ  م ی نی رو خط بکشه، بب م ی بگم واهلل. فعال به پارسا بگو دور مر یچ -
 . ادیم

 هم فشرد.   یرا رو  شیهاپلک  مادر 

 خوب شد. م ی جگر گوشته، اما پارسا به عشق مر  یحق دار -

از من نخواه اجازه بدم از دخترم به عنوان طعمه استفاده    کنمیخواهش م   -
 ؟ یکن

 را باال داد و ناباورانه لب زد:  شی حرف، ابروها  ن یا دن یبا شن  مادر 

 ه؟ یرو دوست دارن، طعمه چ گهی همد   نایطعمه؟ ا  -

و پر    دیکش  ییکنترل اعصابش را نداشت، چند نفس عم  گر ی که د  یپر  خاله
 حرص گفت: 



داشتن  - ب  یدوست  نکه  من  دختر  صالح  نمستی ه  خداشاهده    خوام ی. 
 ناراحتت کنم اما به منم حق بده. 

 . دیکوب  ز ی م ی و دسته چاقو را با حرص رو  دیکش   یآه مادر 

 .یحق دار -

 مادر ماند.  ی هاتلفن در دست  یتماس را قطع کرد و گوش خاله

 . م ی شد  رهی هم خدو بدون حرف به هر 

 بود.  دنیو بغضش در حال ترک   ادهگود افت  شیها چشم  ر ی ز د، یلرزیم  مادرم

 را در دست گرفتم.  شی هادست

 از خواهرم.  نمی از پسرم ا نیکردم؟ ا   یمگه من چه گناه  -

بر روحم فرود    انهی مثل تاز  دیلغز  یمادر م  دهیتک  یهاگونه  یکه رو   ییهااشک
 که سرش را درآغوش گرفتم، گفتم:   یکرد، وقت   شی و دلم را ر  آمد یم

 منه مامان. منو ببخش.  ر یش تقصهمه -

 منه... .  اه یاز بخت س  نیا  ؟یدار ینه مادر تو چه گناه -

 حرف رو نزن.  نیمامان تو رو خدا ا  -

حق داره من فقط به   یکشم. پر  یم  یچ  یکه بفهم   یستی آخ پگاه. مادر ن   -
 فکر پسر خودم بودم.



  ی . حاضرم هر کارلرزونه یاره خونه خرابم کنه تنمو مپارسا دوب  که نی ا  فکر 
 نره.   یزهرمار  نیبکنم اما پارسا سراغ ا

 بود را پس زدم.  دن یبار  یایکه مه   ییهاو اشک  دمیرا به دندان کش   لبم 

 . م یمواظبش باش   یلیخ  دیبا -

 را پاک کرد.  شیها سرش را باال گرفت و اشک مادر 

 که به مشاورش زنگ بزنه.   م یبهش بگ  رونیبابات گفت اگه رفت ب -

 کنترلش کنن.   توننیاونا بهتر م  -

 رفت.  یبلند شد و به طرف کتر ی صندل   یاز رو  مادر 

 . زمیبرات بر   یبرو دست و صورتت رو بشور، چا -

 رفتم.  رونی و از آشپزخانه ب دم یبه صورت مادر پاش یجانیب لبخند 

 *** 

و خواب    دیچی جر و بحث پارسا با مادرم، چون ناقوس مرگ در سرم پ  یصدا
 گرفت.  م ی هارا از چشم 

را در کاسه   می هاانداختم، چشم   یارا با وحشت برداشتم و گوشه  بندم چشم 
 چرخاندم و اتاق را از نظر گذراندم. 

 برداشتم. ز ی لرزان به طرف در اتاق خ ییو گنگ، با پاها   جیگ



شکستن    ی و به دنبال آن، صدا  گرفتیاوج م   شتر ی بپارسا هر لحظه    یصدا
 . دیچ یافتاد، در خانه پ نیزم یکه به رو   یوان یل

 به آشپزخانه رفتم.  هراسان

چشم   مادرم زده  ییهابا  زانو  آشپزخانه  کف  نشسته  خون  و    به  بود 
م  وان ی ل  ی هاشکسته جمع  نفسکردیرا  پارسا که  م .  صورت    زدینفس  و 

 منقبض شده به طرفم آمد.  ی بود، با فک  از خشم سرخ شده اشدهیپررنگ

 . دم یدیرا م  گر یدکیکم    یلیو خ   م ی بود از آن اتفاق با هم حرف نزده بعد

 بود، رعشه به جانم انداخت.  خانه کرده شی هادر چشم  یو نفرت  خشم

 زل زد.  م ی ها را تنگ کرد و به چشم   شی هاچشم 

 به زحمت از هم باز شد.  میها لباز همه جا به صورتش زل زدم،  خبر یب

 شده؟  یچ -

که در نگاهش بود، وحشت تمام وجودم    ی در چشمم دوخت، از نفرت  چشم 
 را در بر گرفت. 

 .دیداد یمنو باز   م ی تو و مر -

 را فرو دادم.   م ی نگاهش کردم و آب گلو زدهرتیح

 تو... .  ؟یباز -

 .دییهم سا را از خشم به  شی هادندان پارسا 



 . دیفتیهر دوتون به دست و پام ب   کنم یم یکار  -

قالب کردم   نت یکاب  یفلز رهیدستگ یپلک زدن نداشتم؛ دستم را بر رو  جرأت
 و از ترس فشار دادم.

 . کنم یشده و هر آن سقوط م   یخال م ی پاها ر ی کردم ز  احساس

 شد. کیجانم نزد یب  یهالرزان پارسا به دست یهادست

جا  دونب سر  آب گلو  میحرکت  چشم   م ی ماندم؛  به  و  دادم  قورت    یهارا 
 چشم دوختم.  نشیخشمگ 

کرد و    یاقروچهاز هم باز شد. دندان  اش ینی ب  ی هاو پره  د یپر یم   شیها پلک
 گفت:   شیهادندان یاز ال

 ازت متنفرم پگاه.  -

 مان پا تند کرد.به طرف هیسراسم  مادرم

مشت گره  یوقت پارسا  رو کردهکه  بر  را  ج  د، یکوب   نت یکاب  یاش    غی من 
 . دمیکش

 حبس شد.   منهیکه نفس در س   زدینفس م نفس  چنان

 و رفت. د یکوب  نتی کاب  یرا تکان داد و دوباره مشتش را رو  سرش

 رنگ آشپزخانه آوار شدم.  یریش  یهاکیسرام یتا شد و رو   م ی زانوها

 و در هوا ماند.  دیرس ر یمادرم د  یهادست



 . دمیکشیرا بست و به زحمت نفس م  میراه گلو   بغض

را گذاشت    م ی هاشانه  یدستش را رو   د،یلرزیاش مکه چانه  یدر حال   مادرم
 آلود لب زد: و بغض

 . زی. تو خودت نرزمی بزن عز غی نفس بکش جان مادر. ج -

 رفت.  یاهیس  م ی هاو چشم  دیلرز یوجودم م تمام 

 زمزمه کردم:  یزدم و به سخت  نفسنفس

 بهش کمک کنم.  خواستمیمن فقط م  -

 هق زد:  مادرم

 ... .سوزهیداره م گرمی مادر، ج دونمیم -

از هر    شتر یبدهم؛ خودم ب   اشیدلدار  توانستمیحرف بزنم؛ نم  توانستم ینم
 داشتم.  از ین  یبه دلدار یکس 

 و نفسم را گرفت.   و نفرت پارسا تا عمق وجودم را سوزاند نه یپر از ک  نگاه

 و زار زد.  د یکوب  شی زانوها یدستش را رو مادر 

 کرد؟   کار یچ  یدیدوباره خودتو گرفتار نکن. د رون،ی بهش گفتم نرو ب -

 . رمیرا بگ   م ی هاباران اشک یکه جلو  دمی را به دندان گز   لبم 

فا   هیگر چه  وقت   یادهیکردن  چشم    یداشت،  به  را  مادر  و  من  پارسا  که 
 . دیدیدشمنانش م 



 .دمی هم فشردم و آه کش ی را رو  میها پلک

ذره  بود و ذره  مثل خوره به جانم افتاده  ، یمانیبود و پش   شده  نیسنگ   ام نهیس
 .خورد یوجودم را م

  ن یکه درد دلش را تسک  م یچه بگو  دانستم یرا نداشتم و نم  م ی مر  دنید یرو 
 بدهم. 

را کج کردهدوب  پارسا راهش  بهانه  اره  به  و  مغازه   ی مختلف  یهابود  به 
 بود.  و خانه دوباره رنگ غم به خود گرفته  رفتینم

 را به آسمان دوختم و پر حسرت نفس زدم.   نگاهم 

از پشت  دیخورش نور کم   دیکشیابرها سرک م   که  را به همه جا  و  جانش 
 بود.  پخش کرده

 پارک پا تند کردم.   یردم و به طرف ورودآو رون یب  م ی پالتو ب یرا از ج  دستم 

به    ده یچسب  ی بود را از دور گردنم باز کردم و موها  بافته  می که مادر برا  یشال
 را کنار زدم. م ی شانیپ

کرد. دستم را    شتر ی را ب  م نهی سوز س  ،یابر   یهوا  دم، یکه کش  قینفس عم  چند
 چشم چرخاندم.  م یکردم و به دنبال مر  م ی هاچشم  بانهیسا

 کردند، یم  یهوا باز  یچند کودک که بدون توجه به سرما  یو صدا و شاد  سر 
بلند    ی دلم را لرزاند و به حال و روزشان غبطه خوردم. آتش درونم را با آه

 خاموش کردم. 



 . شدمیوقت بزرگ نم   چیه  کاش

بود. از کنار    ها زل زدهو به بچه  کنار شمشادها نشسته  یمکتین   ی رو   م ی مر
 بود، گذشتم و به طرفش گام برداشتم.  که تازه هرس شده  ایدرخت اقاق

 کردم.  ر ید  دیببخش -

 که غرق در افکارش بود، سرش را باال گرفت و نگاهم کرد.   م ی مر

 منم تازه اومدم.  -

  ی . وقتدیرف خود کش سردش را به طرفم دراز کرد و من را به ط  یهادست
و بغض قلبم    یدلتنگ  م،یرا در آغوش گرفت   گر ی چند لحظه محکم همد  یکه برا

 بهتر از من نبود.  م ی دار کرد. حال مررا نم  م ی هارا لرزاند و چشم 

.  ختی ریفرو م   یتلنگر   نی تراشک بود و با کوچک  ز یدرشتش لبر   ی هاچشم 
 بود.  گود افتاده  شیها چشم  ر یو ز  ده یرنگ پر  شش،یصورت بدون آرا 

 شد.   یاشکش جار  لیس   یو به آن   دمی تبدارش کش  یهاگونه  یرا بر رو   دستم 

 دختر؟  یکرد  کار یبا خودت چ  -

 لب زمزمه کرد. ر یزد و ز  یپوزخند

 عشق؟   ایمن   -

 را فشردم.   شیها فرستادم و دست رونیب  نهی از سر حسرت از س یآه

 خت؟ یمثل آوار فرو ر  ز یچدوباره همه یدید -



 و لب زد:   دیرا درهم کش صورتش

 آوار رو پارسا رو سرمون خراب کرد. نیا -

 انداختم.  ن ییو سرم را پا دمیلبم را گز زده شرم

 . شناسمشینم  گهید -

 کنه؟ یم  کار یچ -

اتاق خودش رو    ای  زنهیخونه پرسه م  رونیب  ایرفته تو الک خودش    - تو 
 . کنهیحبس م

چشم دوخت    خوردند،یسرسره ُسر م   ی از رو   یکه با شاد  ییهابه بچه  م ی مر
 لب زد:  یو به آرام 

 دادم اما جوابم رو نداد.  امیاون شب بعد رفتنش بهش زنگ زدم، پ  -

 پارسا شرمم شد.   یمحلیب از 

 . کنه یفقط داره با خودش لج م -

 با افسوس سرش را تکان داد. م ی مر

حد    نیر اد  شهیقدر سفت و سخت باشه. باورم نمآن  کردمیاصاًل فکر نم  -
 منو دوست داشت. 

 . دیم لرزرا چنگ زد و چانه میرفتار پارسا، بغض گلو  یادآوری با

 شده.  ر ی گناراحت و گوشه یل ی. خزنه یبا من اصاًل حرف نم -



 را با سرانگشت دست پاک کرد.  دی که از گوشه چشمش چک   یاشک قطره

. پارسا  کنهیخاطر من همه کار م قدردوستم داره که بهاون  کردم یفکر م  -
 . فهیضع   یلیخ

 لب زدم:  یو به آرام  دمیصورتش کش   یرا رو   دستم 

 شد، فکر از دست دادن تو... .  گهی آدم د هی بعد از اون شکست پارسا  -

 کالفه دستش را در هوا تکان داد.  م ی مر

شکست    کشن،یم   ی سخت  شونی پگاه. همه تو زندگ  حهی ش توج همه  نایا  -
 اما پارسا... .  خورن یم

را به    شیها شمشادها رفت و شاخه  یبلند شد و به طرف بوته  شی جا  از 
 گرفت.   یباز

 . کنم یم ی شده. احساس خفگ  ی کیپگاه دلم براش تنگ شده. شب و روزم   -

 گرفتم.   یانداختم و گوشه شالم را به باز نییرا پا  سرم

 م. بگم. واقعا شرمنده دیبا ی چ دونمیمن نم -

 کرد و به طرفم آمد.   یاخم م ی مر

 ؟ یشرمنده باش  دیتو چرا با  -

 . شنیها تموم مکابوس  نیا  م یکردیکه فکر م   م یبود الیخ چه خوش -

 . کنم یبه پارسا فکر نم گه ی. د واسه من تموم شده  یهمه چ -



 نگاه ماتش چشم دوختم و لب زدم: به

 ؟ یتون یم -

 را فرو داد. بغضش

  شیدوباره پ  خوامی. نم ذارمیمعلومه که نه. برام سخته، اما پا رو دلم م   -
 کنم.   لی خودم رو بهش تحم خوامیقدم بشم، نم

 زل زدم وگفتم:   شیهابه چشم  ناباورانه

 . یکن  یاباتو راضب ی که تو نتون  ترسهیم د یپارسا دوستت داره. شا  م ی مر -

 انداخت.  اشیشانی به پ ی نیو چ  دیلب ورچ  م ی مر

وجود من انتظار داشتم    نیکه بابام مخالفه، با ا   دونستیپارسا از اولش م   -
ها قهر  مثل بچه  کهنینه ا  م، یبا هم حرف بزن   رهیمثل سابق با من تماس بگ 

 کنه. 

پشت ابرها پنهان شده بود و    د یکه نگاهم را به آسمان دوختم،خورش  یوقت
 هوا سردتر شد. 

باز  هابچه مشغول  و صدا  یهمچنان  شاد   یها غیج   یبودند،  سر   شانیاز 
 بود.  سکوت پارک را درهم شکسته

 از ته دلشان قنج رفت. ی هاخنده یبرا دلم 

 هوا سر شد.  م ی پاشو بر -



 انداختم. و شال را دور گردنم   دیکش  یآه

.  دیرسیبود و صدا به صدا نم  ده یچی دستگاه چاپ در مغازه پ  یو صدا  سر 
  ی درپیپ   یهاآورش عادت نکرده بودم. سرفهسرسام  یبه بو و صدا  وقتچیه

هم بگذرد و    قهیکه آن چند دق   کردمیم  یشمارم کرده بود و لحظهکالفه
 چاپ بنر کامل شود.

 یداغ را رو   یچا  یها وانیچاپ شده را لول کردم و به سارا که ل   یهاقسمت
 چشم دوختم.  گذاشت،یم  ز یم

بنر که تمام شد اشاره کردم که دستگاه را خاموش کند. سارا کالفه به    چاپ 
وقت و  رفت  چاپ  دستگاه  سکوت   یسمت  زد،  را  خاموشش  دکمه   ی که 

و در    د یکش  رونی بخش مغازه را فرا گرفت. ماسک را از دور دهنش بآرامش
 دستش مچاله کرد. 

 . یکار کنم پگ  جانی ا  خوامینم  گهید -

 : دمیرا باال دادم و پرس م ی ابرو  ی تا کی

 خاطر آرش؟ به -

 شون. خاطر جفتبه -

 لب زد:  ظی انداخت و با غ ز یم  یرا رو  ماسک

 . از هردوشون متنفرم. هایلعنت  -

 را مشت کرد و جلو لبش گرفت. دستش



 . کننیراه منو امتحان مبهکدومشون به من اعتماد ندارن، راه  چیِا ِا ه -

 ولو شدم.  یصندل   یبابا انداختم و رو  یاشانه

 !یاخودته، بس که ساده ر یتقص  -

 فرستادم.  رونیب یدهنم برداشتم و نفس تند یرا از رو  ماسک

از کنج   دوباره اشک  و  شد  قرمز  سرفه  از شدت  و صورتم  افتادم  سرفه  به 
غ با  و  داد  ماساژ  را  با کف دستش پشتم  آرام  سارا  راه گرفت.    ظی چشمم 

 گفت: 

 بد کردم باهاشون رو راست بودم؟  -

 دستش را به طرفم گرفت.  کف

 مثل کف دست بودم. -

  فته یآرش خودش  به اون   یزیاز احساست به پدرام چ  دینبا  نه، یاشتباه تو هم   -
 . یگفتیم

 بغض کرد.  سارا

 گفتم؟ یبهش دروغ م یعن ی -

 به خودش مربوطه.  یگذشته هر کس   یگفتیم  ؟یگفت یراستشو نم -

 سرش را تکان داد و لب زد:  کالفه



مدت منو امتحان کرد، االنم    نیتمام ا   ه، یعوض   ی ل یکردم. آرش خ  تیخر  -
 دورم انداخت. کثافت لجن.  یمثل دستمال کاغذ 

 . یکردیدوباره اعتماد م  دینبا  ی سرزنشت کنم، ول خوامیسارا نم -

 انداخت. یصندل   یحلقه زد و خودش را رو  شی ها در چشم  اشک

ا   - از  بعد  رو!  دو  وع   همهنیمردک  م  د، یوعده  هم    گهیبهم  درد  به  ما 
 . شهیم  شی به پدرام حسود دونمیمن که م م، ی خورینم

 .یپدرامم از خودت دور کرد ، ی تو با ندونم کار -

 انداخت و پر حرص لب زد:  شی به ابروها ی اگره

  دون یم  یزود  نیبه ا  دینبا  خواستی. پدرام اگه واقعا من رو مزمیعز   ر یخنه  -
 . کردیم  یرو خال

 . دمیرا به طرف خودم کش  یچا وان ی کردم و ل  یاخم

 .یگرفت   دهیراحت پدرام رو ناد   یل یخاطر آرش، خسارا تو به -

پلک  یوقت اشکش سراز   شی هاکه  و  س  ر یرا فشرد   یرو  ملشیر  یاه یشد، 
 راه گرفت.  شیها گونه

 . یریگیتو هم که طرف پدرام رو م -

  ی کردیدلت رو با پدرام روشن م  ف یتکل  د یتو با  ی ول  ستم، ی ن   ی من طرف کس  -
 آرش.  شنهادیسراغ پ یرفت یبعد م 



 و با نفرت لب زد:  د یرا در هم کش صورتش

 . ستنین  یکدوم مرد زندگ  چیه -

 در دست گرفتم.  دیلرز یم  تیرا که از عصبان   شیها و دست  دمیخند

 ؟ یکنیم  هی پس چرا گر -

 خرم.  ی لیمن خ که نیخاطر ا به -

 .یا ساده ، یست ی خر ن -

 کنه؟یم  یچه فرق -

هوا   کهنیا  یبرا و  لبخند  شیحال  شود،  صورتم    یرو   ی ساختگ  یعوض 
 نشاندم. 

 . ادی. خودتو جمع کن االن پدرام میخب خر یلیخ -

 اش لب زد:هم فشردهبه  یهادندان یرا در هم کرد و از ال  شی هاسگرمه

 .هاش یمحل ی از ب رهیگیحرصم م یآ  -

کنار    شیمدت گذاشت  ه یهست    شه یپدرام هم  ی سارا، تو فکر کرد  اد یبدت ن  -
 ؟یداشت  یچه برخورد ی بودپدرام   یسراغ آرش، تو جا یرفت

 سرش را تکان داد و پر حرص گفت: سارا

ب  نگرفته  یقطع  میتصم   نیپدرامم همچ   - ش  همه  ، یخواستگار  ادی بود که 
 .کردیدست به سرم م 



 را به دستش دادم و لب زدم:  یچا وانیل

 پس حقش بود.  -

 . دمیو لپش را کش  دمیخند هوایب

 .یقدرپکرنی روزا ا نیتو چرا ا  -

 زدم.  شیبه رو ی تلخند

 عوض شده.  یل یخ  کنه،یهم نگاه مبه شی پارسا به چشم دشمن خون -

 دونه؟ یهنوزم تو رو مقصر م  -

 که قصد هجوم داشتند را پس زدم.   ییهارا تکان دادم و اشک سرم

  ز ی گذاشتم و پشت م  ز ی م  یداغ را کنار کره و مربا و عسل، رو   یچا  استکان
 نشستم. 

 کره و عسل به دهان بردم.   یالقمه یل یمیب با

 آلود به آشپزخانه آمد. خواب یا شسته اما چهره ییبا دست و رو مادر 

 رفت؟  ی بابا ک -

 پشت گوشش زد.  حوصله یرا ب شی شانی پ  یرو  یو موها   دیکش  یآه

 نزده رفت. آفتاب -

 هم فشرد. اش را از درد بهافتاده یهاداد و پلک هی تک یصندل یپشت به



 صبححونه نخورده.  -

پارسا اومد ختا صبحح چشم رو هم نذاشت، نصف  شب ید  -   یلی شب که 
از بابات نداشتم، پاهام جون نداشت از اتاق    ی ناراحت بود. منم دست کم

 . نمشی و بب رون یب  امیب

به سخت  لقمه ب  ن ییپا  ی را  من هم  در    دار یفرستادم، خود  را  و سرم  بودم 
و استکان    دمیکش  ی نرود. آه  رونیب  می هاهیگر  یبالشت فروکردم که صدا

گفتم و لب    یلبم سوخت. آخ  یچا  یکردم، از داغ   کینزد  م ی هارا به لب  یچا
 زدم:

 بابا با مشاورش حرف نزد؟  -

 ه. بهش گفت راهیبد و ب  یجواب نداد، پارسا کل  گهی اون هم د -

 در هم رفت و پرحرص لب زدم:  م ی هاسگرمه

 لعنت بهت پارسا! -

 گفت:   یقاشق را در عسل فرو برد و به آرام هدف یب  مادر 

 سراغش.  فرسته یها رو ممشاورش گفته بچه -

 لب زدم:  حوصلهیو ب دمی نوش  ی چا یاجرعه

 . رهیناپذ یری اگه آقا پا بده، س -



پدر سکوت خانه را    نی خشمگ  ی هال و به دنبال آن صدا  باز شدن در   یصدا
 . م یشد ره ی خ گر یدکیدر هم شکست. من و مادر با تعجب به 

 به زحمت لب زد: مادر 

 زود برگشت؟  قدر نیچرا ا -

 پدر اوج گرفت. یصدا

 پارسا.  -

ب  هراسان آشپزخانه  به  م یرفت   رونیاز  مادر  بود،  پارسا  اتاق  در  پشت  پدر   .
 . دیپا تند کرد و پرس طرفش

 ؟ یشده، چرا برگشت یچ -

 . دیدر اتاق کوب  یلرزانش را رو  یهادست پدر 

 پارسا.  -

 شده.  یچ  یبگ  یخواینم -

بود. دوباره با    نشست و فشرد. در اتاق بسته  رهیدستگ  ی پدر را رو   دست
 . دیمشت به در کوب 

 ؟ یکنیدر اتاقت رو چرا قفل م -

 لب زد: یشانه پدر گذاشت و به تند یدستش را رو مادر 

 کرده؟  کار یبابا نصف جون شدم، چ یا -



اش را به طرف  بود، صورت برافروخته  خورده  پرپشت پدر در هم گره  یابروها
 : دیغر  شی هادندان یمن و مادر چرخاند و از ال

 مثل دزدا رفته سر وقت گاوصندوق.  شبید -

 . دیاز تعجب گرد شد و نال شیها چشم  مادر 

 ؟ یگ یم  یچ -

 . دمیو لبم را به دندان گز  سوخت یاز وحشت م  میگلو 

 کار پارسا بوده بابا؟   یمطمئن -

 مغازه رو داره؟  دیکل   یمعلومه، جز پارسا ک -

 را چرخاند.  رهی گدوباره دست پدر 

 دم؟ یمگه من هر ماه بهت پول نم ؟ی. چرا به خودم نگفت رونیب  ایب -

پر از درد به چهره منگ پارسا    ییها باز شد، هر سه با چشم  یبه آرام اتاق در 
 . دیکش  اشدهیژول  یموها  انیکرد و دستش را م  یادره. او دهنم ی زل زد

 پدر من؟   یکن یم   دادیچرا داد و ب -

 را تنگ کرد و فکش منقبض شد. شیها چشم  پدر 

 کشاند.   ییرایداخل پذ یهااز مبل  ی کیدستش را گرفت و به طرف   مادر 

 . ادینفست جا ب ن یبش -

 در هم درفته لب زد:  یی هارو به پارسا با سگرمه  سپس



 پارسا.   جانیا  ایب -

 نشست.  شی رو مبل روبه  یبه طرف پدر رفت و رو  یال یخیبا ب  پارسا 

 سراغ گاوصندوق؟  یچرا رفت  -

 گفتم من برنداشتم.   -

قدر راحت از  که آن  کردمینم  پارسا نشستم و به صورتش زل زدم، باور  کنار 
 اعتماد پدر سواستفاده کند. 

 پارسا؟ یکرد  کار یچ -

خورد و نفسم    آلودش گرهبا غضب نگاهم کرد، نگاهم در نگاه غضب  پارسا
 گرفت. 

 زر نزن.  یک یتو   -

 .د یبه پارسا توپ مادر 

 با خواهرت درست حرف بزن پارسا! -

 : دیمبل بلند شد و غر  یاز رو  تیبا عصبان  پارسا 

. اول  دیراحت باش  دی. بگدیبزن  یمونده بهم انگ دزد  نیگفتم مگه؟ هم  یچ  -
 من دزدم.  ؟یکه چ  یکنیداد و هوار م یاومد یصبح

  ی خوردند. پدر دستش را مشت کرد و رو   کهیو مادر از وقاحت پارسا    پدر 
 . دیدسته مبل کوب



 ؟ی فت یکه پس ن   یریگ یم  شی دست پ -

م  یهادست  پارسا را  پره  شی موها  انیلرزانش  زد.  چنگ  و  برد    ی هافرو 
 بود و با خشم به پدر زل زد.  از هم باز شده شی نیب

 حقم رو برداشتم.  -

 بلند شد و ناباورانه نگاهش کرد.  شیاز جا  پدر 

 حقت؟ -

بعد مثل پادوها دو تومن   ی کشیآره حقم، چند ماهه مثل سگ ازم کار م   -
 م؟خرهکف دستم. مگه من مس  یذاریم

 لب گفتم: ر یرا به دندان گرفتم و به طرف پارسا رفتم، ز   لبم 

 پارسا؟  یگ یم  یچ  یفهم یم -

اش  از شدت ضربه  د؛ یام کوبشانه  یکف دستش را به رو   تیبا عصبان  پارسا 
 افتادم.  نیزم  ی تعادلم را از دست دادم و رو 

 بهت گفتم تو فک نزن.  -

رو   پدر  خشم  با  دستش  و  رفت  پارسا  طرف  خوابص   یبه  آلودش  ورت 
 نشست. 

 ؟ یکنیمگه من ُمردم رو دخترم دست بلند م -



پر از نفرتش را به من   یهاصورتش گذاشت و چشم   یدستش را رو  پارسا 
 زل زد. دمیچیپ یپر خون پارسا به خود م ی هاام و چشم که از درد شانه

 .دین یبیآشغال م   هی منو به چشم    ستم، ی فقط پگاه براتون مهمه. من که آدم ن   -

  ون یز ی.به طرف تلود یتنگ شده، لبش را به دندان کش  ییهابا چشم   سپس 
 انداخت.  ن یزم یحرکت آن را رو  ک یرفت و با 

 .دی چی من در هال پ غی و ج   نیبا زم  ونیزی برخورد تلو  یصدا

پر از بغض   د،یلرزیاز ترس م  شی صدا  زده به طرف پارسا رفت.وحشت  مادر 
 لب زد: 

  ی رو انداخت تو زندگ   شیآت   نیکه ا  یشده؟ خدا از اون  ل یزل  تو چت شده  -
 ما نگذره. 

گردنم    یسرم رو   داد؛یو مثل طبل در سرم صدا م   زدینبض م   م یها قهیشق
 . کردیم  ینی سنگ

  وان ی با ل  نفره،کیخاموش نشستم؛ سفره    ونی زیتلو   یرو ظرف املت روبه  با
 . کردیم  یکجدهن م ی آب و چند تکه نان به رو 

 بغضم را فرو دادم. ونی زیترک برداشته تلو   صفحه دن ید با

 به دهان گذاشتم.   لیمیگرفتم و ب  یالقمه

 . زدندیم  شخندیر  م ی خانه به رو  وار یو در و د   دادیخانه آزارم م سکوت



  ر ی از گوشه چشمم سراز  یزد؛ پلک زدم و قطره اشک  حلقه  م یها در چشم   اشک
 . دیام لغزگونه  یشد و رو 

 بودم اتفاقات صبحح را هضم کنم.  نتوانسته  هنوز 

و من تنها در خانه در    یبود و پارسا از خانه فرار  مارستان یتخت ب   یرو   پدر 
 بودم.  خود مچاله شده

ترس به    شی که سکوت خانه را در هم شکست، از صدا  لم یموبا   یگوش   یصدا
 جانم افتاد. 

  یرا از رو  یسفره گذاشتم. خم شدم و گوش  یکه در دستم بود را رو   یالقمه
 برداشتم.  یعسل 

 :دمیپرس  زده جانی اسم مادرم ه دن ید با

 طوره؟ مامان. بابا چه -

 آورد.  نییرا پا  شی و صدا دیکش   یآه مادر 

 بخش زدن.بهش آرام -

 کرد و با بغض زمزمه کرد.   یث مک

 . دنیجام مآن ی خدا فردا آنژوپالست دیبه ام  -

 ُسر خورد.  م ی هاگونه  یگذاشتم، اشک رو   امیشان یپ  یرا رو   دستم 



که از شوک    ی با صورت  مارستانیتخت ب   یرو   دنشیظهر در کنار پدر بودم، د  تا
 بود، دردآور بود.  پارسا درهم مچاله شده ی دگیدر

مساعت  جانشیب  یهادست زار  و  بود  دستم  در  جسم    زدمیها  که 
 .ردی دوباره بگ ی جان رمقش، یب

 هزار بار مردم و زنده شدم. ی وگرافیجام دادن تست آنژ آن تا

رگ  یکی  در  لخته  یها از  خون  با  شده  قلبش  زودتر  چه  هر  و   د یبود 
 .کردیم  یوپالست ی آنژ

 من و مادر آرام گرفت و  تابیب یها کننده دکتر، دل  دوار یام  یهاحرف با

 طال رفتم. از آن به اصرار مادر به خانه ننه بعد

 مامان.   زنهیبابا پر م   یدلم برا -

 نگران تو و پارساست.  کنه، یم  یتاب یب  یلیباباتم خ  -

 فشردم.   م ی هارا در دست  یاش مچاله شد و گوش پدرانه  یها یاز دلواپس   قلبم 

 خونه.  ومدهیپارسا هنوز ن  -

 بابات رو نداره.  دنید  ی بهش زنگ زد؛ گفته حالش خوبه. رو   حسنتم ییدا  -

 و هق زد:  دیترک  بغضش

 . چرخهیدور سرم م ا یپارسا چه به روزمون آورد؟ انگار دن یدید -

 مامان. خودت رو نباز. بابا... .  -



 ها گذشته. حرف نیکار من از ا   -

  م ی بازو   یقرمز، رو   شرت یسو  یرا از رو   میها مبل نشستم، ناخن  یرو   چهارزانو
 . دمیکش

  د یرا باال کش  اشین ی، آب ب  گرفتیمادر، نفسم را م  دهیبر   ی هانفس  یصدا
 لب زد:  یو به آرام 

 . یموندیطال م کاش خونه ننه  -

 دوست داشتم خونه خودمون باشم.  -

آن  طالننه مادر  و  پدر  برگشتن  تا  اصرار کرد که  چه  طاقت  هر  بمانم  جا 
باوردمین بننه  یهایقراری.  را  دلم  م   شتر ی طال،  درد  حس    آوردیبه  و 

 .سوزاندیتا مغز استخوانم را م   یسرشکست

 راهه. روبه ی چنگران نباش مامان. همه -

 راحت بخواب.  ال یشماهاست. درها رو قفل کن با خ  شیدلم پ  -

 . ریخم مامان. شبت بهچش -

کردم و    یامبل انداختم؛ دندان قروچه  یرا قطع کردم و رو   یکه گوش   یوقت
 پرت کرد.  وار ی کوسن را برداشتم و به طرف د

 . دیچ یهقم در خانه پ هق یبغض سر باز کرد و صدا دم؛ی را به دندان گز   لبم 



به دامنمان    شتر یو ب  شتر ی که هر لحظه ب  یبتی . از مصامیبودم، از ناتوان  خسته
 . زدیچنگ م 

و با پشت   دمیکش   یق یگرد شد و نفس عم  م ی هامردمک  فون،یزنگ آ   یصدا  با
 را پاک کردم.  میها دست اشک

صدا   فون یآ   یگوش   مردد برداشتم،  در گوش   ر یام  یآشنا  یرا    د،یچی پ  یکه 
دندان گز   دیلرز   میها پلک به  لب  برا  دم؛یو  چشم   یدلم  پر   شی هاآرامش 
 . دیکش

 باز کن.  ی پگ -

به   یگذاشتم و دست   شی را سر جا  یگوش  مهی که دکمه را زدم، سراس  یوقت
 را مرتب کرد. میو موها   دمیکش   م یها پلک

 را باز کردم.  یقفل در وردو سپس

 . دیباال پر  م ی در آستانه در، ابروها  ر ی پارسا و ام دن ید با

 بود.  آور رتی ها حجا بعد از مدتدر کنار پارسا آن هم آن ر ی ام بودن

سالم کرد و با    یبرق زد، به آرام  شی ها نشست، چشم   ر یام  یکه رو   نگاهم 
 افسوس سرش را تکان داد. 

ام  هنوز  نچرخ  ر یجواب سالم  دهانم  جا    دهیدر  در  پارسا  به  نگاهم  بود که 
 کرد.   خکوبم ی م



پاره    نیاز سر و صورت پارسا که غرق در خون بود گذشت و به آست   نگاهم 
 شد.  دهیش ک  اشیو شلوارش خاک  راهنیپ

را    شی که بغض گلو  یاش را به من دوخت وقت به خون نشسته  یهاچشم 
 شد. ن یی باال و پا شیگلو   بیکه فرو داد، س 

 است.  بسته میو راه گلو  رسدیکردم خون به مغزم نم  احساس

 ؟ ینزنم که پارسا با خودت چه کرد  ادی تا فر  دمیگز  لب

 را نداشتم.   م یها بود و قدرت مهار کردن اشک دهیزبان به کامم چسب اما

کرد که آرامم کند و پارسا را به داخل حمام بر سپس    یبا اشاره ابرو سع  ر یام
 رو به من گفت: 

 . اریبراش حوله و لباس ب -

 پلک بزنم به طرف اتاق پارسا پا تند کردم.   کهنیا بدون 

دراور پارسا   کشو  یو با مشت به رو  دمیرا پر حرص به دندان کش  م ی هالب
 . دمیکوب 

 . دمیشدت درد صورتم را در هم کش  از 

 و به طرف حمام رفتم.   دمیکش  رونیپارسا را ب  ی هالباس

 پشت در.  ذارمیهاشو م لباس ر یام -

 را روشن کردم.  یکتر   ر ینماندم؛ به طرف آشپزخانه رفتم و ز   ر ی جواب ام  منتظر 



 آمدند.  رونیب  دم،یلرزیرا که من در آشپزخانه به خود م   یبعد قهیدق چند

ام   یوقت رفت،  اتاقش  به  حرف  بدون  پارسا  من که کف    ر یکه  طرف  به 
 بودم، آمد.  را بغل گرفته میآشپزخانه نشسته و زانوها 

 دوختم. شیها را باال گرفتم و نگاه پرسشگرم را به لب سرم

  شد، یم   شتر یپارسا که هروز ب   یهایردرباره گندکا   ر یزجرآور بود که با ام  م ی برا
 حرف بزنم. 

 .کرد یم  شتر یدردم را ب  ز،یانگپارسا در آن وضع رقت دنید

عم  ر یام رو   دیکش  ی ق ینفس  به    یهاکیسرام  یو  و  نشست  آشپزخانه 
 زل زد.  می هاچشم 

 ها بهم زنگ زد. از بچه یک ی. دونم ینم  ی با دوستش دعوا کرده، سر چ -

 فرو کردم.  گرمیدست د یرا رو   م ی هاو ناخن  دمیکش   یاز سر درمانگ  ینفس

 .دیرا در هم کش   شیدستم را گرفت و ابروها  ر یام

 کار رو.   نی نکن با خودت ا  -

 . دیگند جد  یرو   هیهر روز    کنه؟یم  کار یپارسا داره چ -

 دهانم گذاشت و هق زدم. یرا رو   دستم 

 ؟ ینگفت یزیله که چو خا میبه مر  -

 و لب زد:   دیکش  یآه  ر یام



 . گم یراحت نم  التیاوضاع خراب هست، خ ی به اندازه کاف -

 پارسا.   یوا یا -

 بود را به صورتم دوخت. سرخ شده یاز ناراحت شی هاچشم 

 ... .دونم یپگاه. نم  -

 .دیساکت شد و لبش را به دندان گز ناگاه

محجوب و گرمش زل زدم. تمام وجودم    یهارا بلند کردم و به چشم   سرم
 شد.  ی پر از دل گرم  یالحظه یبرا

م   گرشتیآغوش حما  دلم  م   خواست،یرا  در    خواستیدلم  محکم  را  من 
روزها مثل پتک بر فرق    ن یکه ا  یو تمام درد و غم  ردیاش بگآغوش مردانه

 کشد. ب  رونیب  م ی هاشانه  یسرم نشسته بود را از رو 

 انداخت. ر ی باشد سر به ز که از نگاهم افکارم را خوانده  انگار 

 اش گرفت. مردانه  یهادست ان یرا در م   رمقم یب  یهاشد و دست تر کینزد

 هم گذاشت،   یرا رو   شیها پلک

به همان حالت    هیو چند ثان   دیکرد و بوس  کیرا به خودش نزد  م ی هادست
 نگه داشت. 

 حبس شد.   منهی گر گرفت و نفس در س  م یها گونه

 .دیچ ی پیدر سرم م شی و صدا  دیکوبیم نهی در س امانیب  قلبم 



و   دیدوباره در وجودم دم  یاش جانبود و بوسه  ز ی از آرامش لبر  شی هادست
 فرو برد. نیریش  یامن را در خلسه

 باشد.  ادامه داشته ای تمام وجود دوست داشتم آن لحظه تا آخر دن با

 غرق شدم.   م ی هاچشم  ی لرزانم را به صورتش دوختم و در زالل نگاه

 از نم اشک تر شد، فکش منقبض شده بود.  اهشی بلند و س یهاهمژ 

 بلند شد و رفت.  شیرا رها کرد و از جا م ی هادست کبارهی به

در   شتر یب  یکاش کم   یمن غرق در آرامش و بهت، رفتنش را نگاه کردم، ا  و 
 . ماندیکنارم م

 هجوم آورد،   م ی هابه چشم  اشک  لیس

 قلبم گذاشتم و لباسم را چنگ انداختم.  یرا رو   م یها زدم و دست هق

 خود آرامش بود. ر ی ام بودن

و سرم    دمیسرد آشپزخانه به پهلو دراز کش  یهاکیسرام  یهمان حال رو  به
 گذاشتم.   م یبازو یرا رو 

  یزل زدم و دستم را رو   هاکیسرام  نی ب  رهیت  یهاپشت پرده اشک به خط  از 
 را بستم.  میها و پلک  دمیکش  کیسرام

زنگ خانه، من را از    ی در پ  ی پ  یچقدر در آن حال بودم که صدا  دانم ینم
 . دیکش  رونیور بودم بکه در آن غوطه  ر یام یحال و هوا



بود، به    بدنم کرخت شده  سوخت، یم می هاباز شد، چشم  ار یاخت یب   میها پلک
 . دمیکش   م ی به بازوها  یو دست  ستادمیا می پاها  یرو  یسخت 

 ی بود، به سخت کرخت شده  بدنم 

 داخل هال دوختم، ساعت از دوازده گذشته بود.  یواریرا به ساعت د  نگاهم

 را جواب دادم.  فون یکه آ   یوقت

 از پشت در وحشت را به جانم سُر داد. یانکره یصدا

 دم در.  ادی. بگو پارسا ببم یمص  -

 فرستادم.  رونیب ینفس تند ین یرا باال انداختم و از ب  م ی ابروها

 دم، یکوب  شی را که سرجا یگوش 

چوب  چادر  از  را  ب  یلباسمادر  و  برداشتم  در  سپس    دمیپوش   حوصلهیکنار 
 رفتم.  اطیسالنه به حسالنه

 . دمیچ یتر به خود پ سوز سرد اسفند ماه، بدنم مور مور شد و چادر را محکم   از 

پارسا که پشت سرم بود. سکوت شب    ی. صدادمیسر   اطیبه وسط ح   یوقت
 را در هم شکست. 

 و نگاهش کردم.   ستادمیا

 و لب زد:  دیرا از من دزد زانشیگر   نگاه

 . رم یخودم م -



  زد یدر آن حال چنگ به جسم و روحم م   دنشیقلبم نشست، د  یرو   دستم
 . سوزاندیو بند بند وجودم را م

  ستاده ی ا  میکه رو در رو  ییپارسا   دهیاز وجودش پر کش  شناختم یکه م  ییپارسا 
 از درون سوخته و رنجور بود.  یبود، جوان 

لب  یی ها پلک  با افتاده،  به  یهافرو  و  موهاکبود  و    دهیژول  ییهم دوخته، 
 بود.  زده رون یکه ب  یااستخوان گونه

بود که    ین یمثل زخم چرک   کرد،یم   ییچشمش خودنما  ر یکه ز   ییهایکبود
 در دلم سر باز کرده بود. 

 هم قفل شد.به میها و دندان د یچی ناخودآگاه در هم پ م ی ابروها

 توانستم کمکش کنم؟ ی طور مچه  دم،یبلند کش یآه

او اعتماد کنم، چشمم را بر رو   م ی لحظه تصم   همان   یگرفتم که دوباره به 
 ببندم.   هایاعتمادیتمام ب

بود،    و خون به جگرمان کرده  به پا کرده  روز ی که د  یآشوب  یرا رو   چشمم 
 بستم

پ  برگشتم  دوسال  چشم   شیبه  اندازه  به   م ی هاکه  و  داشتم  اعتماد  او  به 
 . کردمیوجودش افتخار م

 قدم جلو رفتم.   ک یزدم و   یلبخند

 . کنم یبرو تو، من باز م  -



 تو.  ارمشیب  خوامی. برو تو اتاقت مرمیبا من کار دارن، خودم م -

 دوختم و حالتشیب  ی هاو متعجبم را به چشم   رهیخ  نگاه

 کرد؟ یشرم نم  شیطور از کارها. چهدیچی سرم هزاران سوال پ در 

سر    یی بود چه بال   رفته  ادشیطور  چه  گرفت، یم  دهیرا ناد  ز یچهمه  طور چه
 پدرمان آورده. 

 را مشت کردم.   م ی هافرستادم و دست رونیرا پر حرص ب  نفسم

 دم.  ی قت خودم جوابشو موقت شب؟ برو تو اتا  نیا -

 لب زد:  حوصلهیب

 نکن.  ت یپگاه اذ -

 زدم. ادیفر ار یاخت یب

  یهر کس  دمیبس کن پارسا. سر وصورتت رو داغون کردن، من اجازه نم   -
 خونه.  ن یتو ا  یاریرو ب 

حبس کردم و به آسمان پر ستاره که غرق در آرامش بود    نه یرا در س   نفسم
 زل زدم. 

 حلقه زد، بغضم را فرو دادم و به طرف در پا تند کردم.  میها در چشم  اشک

 و دیکوب یم  ام نهی به قفسه س امانیب  قلبم 



را به خانه    هابهیبود که آن وقت شب غر  نی ا  کردمیکه فکر م  یزیتنها چ   به
 ر و مادرم نبودند.راه ندهم، مخصوصا که پد 

بودند،    ستادهی در ا  ک یکه نزد  یدو جوان  ی نگاهم از رو  اط،یباز کردن در ح   با
کوچه مثل    یکیکه سوار بر موتورش بود و در تار  یکی آن    ی گذشت و رو 

 ترسناک بود، نشست.  یشبح 

  کردند،یرا برانداز م   م ی سر تا پا  شان دهیدر  ی هاکه با چشم   ییآنها  دن ید  با
 . دمیدلم آشوب شد، آب دهانم را را بلع

هم فشردم، تصور رفاقت پارسا  را به  م ی هاو دندان  دمیرا در هم کش  می ابروها
 ها دلم را به هول و وال انداخت. با آن

 سرم نگه داشتم.   یلرزانم دو طرف چادر را چنگ زدم و محکم رو  ی هادست  با

 را تنگ کردم و م ی هاچشم  د، یکشیزبانه م   م ی هاو نفرت در چشم  خشم

را    اطیداخل ح  زشی بود و با نگاه ه  ستادهیچشم آنکه جلوتر ا   یزدم تو  زل
 . دیکاویم

 بود، افتاد و فکم منقبض شد.  زانی که گردنش آو   یپهن ر یبه زنج چشمم 

  دیشد و دلم پر از جرأت شد، نبا  ان ینما   میها پدر و مادرم جلو چشم   افهیق
 . باختم یخودم را م 

 را فرو دادم و با تحکم گفتم: م ی گلو  آب

 . دییبفرما -



جا  کی سر  من  و  آمد  جلو  امحکم   م ی قدم  قبل  از  بو  ستادم،ی تر  گند    یاز 
 جمع شد و نفسم را حبس کردم.  امینیب  ش،یها لباس

چادر را محکم جلو   گرمی دستم را به چهارچوب در گرفتم و با دست د  کی
 داشتم.  صورتم نگه

 با پارسا کار دارم.  -

 : دمیپرس  پروایزل زدم و ب   اشدهیدرشت و ورقلمب یهاشم چ به

 ه؟ یکارت چ  -

وقت  از  و  خورد  جا  دست   یجسارتم    ی تا  ک یو    د یلبش کش  به گوشه  یکه 
 ی پت و پهنش را باال داد، نگاهم رو  یابروها

 اش نشست. انگشت اشاره یبا طرح جمجمه رو  ی انگشتر

شون رو تو دست هم  تبا کامران دعوا کرده. اومدم دس  ،یآبج   تشی راست  -
 نداره دو تا دوست... .  تیبذارم، خوب 

شدم، حتما    رهی خ  کرد،یپا و آن پا م  نی و ا  ستادهی که پشت سرش ا  یپسر  به
 کامران او بود. 

 بود.   کرده  تر هیاش را کرآن، چهره  یرو   ی مردگو خون جر خورده  لبشگوشه

 زل زدم و با نفرت گفتم:  اشرهیو ت   یاستخوان یهاگونه  به

 شون تو دست هم باشه. الزم نکرده، دست -



سرخ    تی سازنده مواد شهر است، صورتش از عصبان  دمیکه بعدها فهم  بیمص 
 تف انداخت.   ن یزم  یاش با حرص از هم باز شد و رو گنده  ین یب  ی هاشد؛ پره

 . شدیم  شتر یو لرزش بدنم ب   دیرس یهر حرکتش ترس و نفرتم به اوج م با

شن  یهانفس  یصدا سرم  پشت  از  را که  با    دم،یپارسا  و  برگرداندم  رو 
هولش    اط یو به داخل ح   دم یکوب  اشنهیس  یکف دستم را بر رو   تیعصبان
 دارم.

 : دیلب غر ر ی چند قدم جلوتر آمد و ز بیمص 

 . یبا پارسا حرف دارم آبج  -

 .دمیرا تنگ کردم و تمام نفرتم را به صورتش پاش  می هاچشم 

 ؟ یدر خونه مردم که چ یاومد  ی نصفه شب -

 گشود.   هیحرف به طرف موتور رفت و لب به گال نیا  دنیشن  با

 ولگرد؟  م ی دست شما درد نکنه حاال ما شد -

  ران ی تنش آو   یرو   شی هاو الغرش جلو آمد؛ دست  دهیبا قامت خم  کامران
ُسر  کم   یموها  انیرا م  کشیبار   یهاکه انگشت  یبود و وقت   مانده پشتش 

 داد، لبش را تکان داد که حرف بزند. 

 انداختم.  ییروخاموش خانه روبه یها به پنجره ینگاه 

 : دیغر  م ی هادندان ان یلبم گرفتم و از م  یام را جلواشاره  انگشت



 س؟ یزنگ بزنم پل ا ی د یریم -

و به طرف دوستانش    دیرا در هم کش   کشیبار   ی منفبض شد و ابروها  فکش
 که کنار موتور بودند، رفت. 

بودند و در چشم به هم زدن  چند   ی صدا  ی لحظه بعد هر سه ترک موتور 
پ در کوچه  پنجرهدیچی موتور  به  زدم؛  زل  خلوت کوچه  به  خاموش    یها. 

 شب.  یاه یکه غرق در آرامش بودند. به س   ییهابه خانه ها، هیهمسا

در    یو تمام حرصم را رو   دم یهم دوختم آه کشرا به  م ی هاخشک و لب  میگلو 
 کردم.   یخال

 . دیپشت سرم در چهارچوب لرز در 

ح  ی هاکییموزا   یرو  دست  اطیسرد  و  شدم  رو کردهگره  یهاآوار  را    ی م 
 . دمیآه کش  دم،یکوب  م ی زانوها

 را در گلو خفه کردم. ادم یو فربه آسمان کبود دوختم  چشم

 را در گلو خفه کردم. ادم یبه آسمان کبود دوختم و فر چشم

 . سوختم یسرد بود اما من از درون م  هوا 

ا   نیا که    یجسورانه حرف زدم. چشم در چشم جوانان  نطور یمن بودم که 
 بود. از آنها ساخته یبودند و هر کار را باخته شان یزندگ 

 را چنگ انداختم.  م ی زدم، و زانوها هق



 پارسا به طرفم آمد.   امهیهق گر هق با

را در م  یحال   در  ب   ک یبار  یهاانگشت  انیکه دستم  بود،    گرفته  جانشیو 
 داشت. گرشیرا در دست د لشیموبا  یگوش 

 لب زدم:  ملتمسانه 

  ی تو به بزرگ  بی. آقا مصه یعصب  کم یخاطر اون  به  ست،ی حال بابا خوب ن  -
 خودت ببخش. 

بود که در قلبم فرو    یمانند خنجر  شد،یکه از دهانش خارج م  یاکلمه  هر 
 . بردیم

و    دیکشیم   ر ی بود، سرم ت  روحم را به رگبار بسته  بیبه مص   شیها التماس  با
 . سوختیدر کاسه م می هاچشم 

 . زمینمانده بود که بر   یاشک   دم، یکش  رون ی دستش ب  انینفرت دستم را از م  با

 کردم.  یا و دندان قروچه دمی را به دندان گز   لبم 

 از وجودش رخت بسته بود، دوختم.  یکه برادر  یناباورم را به برادر  نگاه

  یاقدرخراب که نصفه شب عدهبود، حالش خراب بود آن  از دست رفته  پارسا
 کرد یکه مأمن تنها خواهرش بود، دعوت م   یاولگرد را به خانه

خرجم    رتیو پارسا غ   دیا یکه ب  یبودم به روزدل خوش کرده    هودهی من ب  و 
 کند. 



پارسا جا   ترحمم  به تنفر  شیبه  که تا عمق وجودم    یداد، تنفر  قیعم  یرا 
 . دیرسوخ کرد و جانم را به آتش کش

  م ی سرم ُسر خورد. پاها  یاز رو   ی بلند شدم؛ چادر مادر به آرام  م ی از جا   درمانده 
 بود. کمرم شکسته  کردند،ینم  امیهمراه

  ده یبعد پوش   قهیبه حال و روزم به داخل خانه رفت و چند دق  توجه یب  ا پارس
 رفت.  رونیدر کاپشن گرمش از خانه ب

که   یگرفتم و با تمام توان   م یها قهیرا مشت کردم و دو طرف شق  م ی هادست
 بود، فشردم. میها در دست

 زدم:  ادیاز گل زل زدم در دل فر ی خال پشت پرده اشک، به باغچه از 

 شه؟« ی تموم م ی کابوس کِ   نی»ا

مبل ولو شدم و به سقف    ی رو   دم یبه داخل خانه خز  یی که از ترس تنها  یوقت
 زل زدم. 

سو  فکرم م  د؛یپر کش  ر یام  یبه  ب   ماند؛یکاش کنارم  زمان    شتر یدلم  هر  از 
که به   خواستیرا م  شیها شانه  خواست؛یرا م   شی هادست  یگرم  یگرید

 خوفناک را با او قسمت کنم.  ییتنها نی کنم و ا  هیها تک آن

 و من هق زدم.   دی چی در گوشم پ  شیبعد صدا  قه یرا برداشتم و چند دق  یگوش 

 جا؟ نیا  یایم -

 :دیآلودش پر از اضطراب شد و پرس خواب یصدا



 شده؟  یزیچ -

 .ترسمینه، فقط م  -

 اومدم.  -

و نگاهم را به در هال دوختم؛ از ترس    دمیاز ترس به خود لرز  ر،یآمدن ام  تا
 . دیلرزیاش برگردند، همه تنم مو دار و دسته  بیپارسا همراه مص  که نیا

  ر یدادم و چشم به راه ام  هیدر، تک   یروروبه  وار یرا که زدم به د  فونیآ   دکه
 ماندم. 

 وا شد. آ آهنگ قلبم هم با ضرب  شی هاقدم یرا بستم و صدا میها پلک

از هم باز شد و به آغوشش پناه   م ی هاپلک  د،یچی که در خانه پ  شی صدا  آهنگ
 بردم.

  یی الال  م ی تندش برا   ی هانفس  ی حلقه شد و صدا  میها دور شانه  شی هادست
 شد.

 اش گذاشتم و هق زدم:شانه یرا رو  سرم

 ؟یچرا رفت  -

 شده؟ پارسا کجاست؟  یچ -

برا   یوقت و  باز کنم  لب  خواستم  نگاه  شی که  آن  یادهیدر  ی هااز  با  ها  که 
 بودم  دهیجنگ



 .دیچ ی هقم در خانه پسکسکه امانم نداد و هق م،ی بگو

را در دستش فشرد و مرا به طرف    م یهادست  ر ی که دلم آرام گرفت، ام  نی هم
اش نشاند و دستش را  شانه  ی مبل که نشست، سرم را رو   ی مبل برد. رو 

چه که در نبودش اتفاق افتاد  گفتم از آن  شیسر داد و من برا   میها مو  یرو 
 . زدیم  شتر یچه که به قلبم نو آن

 : دیلب غر ر یرا مشت کرد و ز  شیهادست ر یام

  اد ی. تف به روت بکردمیشون خورد م اگه بودم دندوناشون رو تو دهن  -
 . رتیغ یب  یپارسا

فشردم و عطر تنش را بو    ی را رو   میهادلم گرم شد؛ پلک  ش، ی لرزش صدا  از 
 و وجودم پر از آرامش شد.  دمیکش

 پاشو برو تو اتاقت بخواب.  -

 دوختم و لب زدم:  نشیخشمگ یهارا به چشم   نگاهم 

 ؟ یبر یخوایم -

 . خوابم یمبل م  یرو ار؛یپتو ب   هینه  -

 سرده، برو تو اتاق بابا و مامان. جانیا -

چانه  یهاچشم   یرو   نگاهم  نشست؛  لرزمحجوبش  در    دیاش  اشک  و 
دست  شی هاچشم  قاب  در  را  صورتم  زد؛  وقت  شی هاحلقه  و  که    یگرفت 



نشاند، وجودم آتش گرفت و اشک از کنج چشمم    امیشان ی پ  یرو   یابوسه
 راه گرفت. 

 را گرفت.  م ی هاسرانگشت نم اشک با

 . رهیگ یم  شی نکنم دلم آت هیگر  -

 نشست.  م ی هالب یرو  یندو لبخ دمیرا باال کش  امینیب

 زشت شدم؟  -

 سر داد و گفت:  یتلخ قهقهه

 . یلیخ

جا  ی وقت چشم   می از  شدم،  ر   م ی هابلند  رو   ز یرا  دستم  و  اش  شانه  ی کردم 
 نشست. 

 .ی ممنون که اومد -

 فشرد ولب زد:   یرا رو   شیها پلک

 .یممنون که زنگ زد -

و    دیرس  انی با آرامش به پا  ر یاش با آمدن ام و دلهره  یبا همه تلخ   شبآن
 شدم.  دار یدر از خواب ب  اطی بسته شدن در ح ی صبح با صدا

 رفته بود.  ر یام

 . دمیکمرم کش  یو دستم را رو   دمیکش  ز ی را از پر یجاروبرق



کرم رنگ    یهابه فرش  تیاز سر رضا   یبه تنم دادم و نگاه  یو قوس   کش
 هال انداختم. 

 بودم.  و همه جا را برق انداخته  را به جان خانه افتادهبعدازظهر  تمام 

که پدر و مادر را به    رفتیم  مارستانی به ب  محسنییدا گر ی دو ساعت د یکی
 . اوردی خانه ب

بو  طالننه و  بود  آشپزخانه  ق  ی در  که    یریش و سوپ  بادمجان مهیخورشت 
 بود. دهیچی بود، در خانه پ شام پخته یبرا

  خت،یر یرا داخل قابلمه سوپ م  ر یبود و ش  ستادهی طرفش که کنار اجاق ا  به
 رفتم. 

 . دمیطال را از پشت در آغوش کشو ننه  دم یخوشمزه را بلع  یبوها  زدهجانی ه

 جونم. به به. چه کرده ننه -

 .دیگذاشت و به طرفم چرخ   نتی کاب  یرا رو  ر یظرف ش طالننه

 دم را نوازش کرد. بلن یاش گذاشت و موها شانه یرا رو  سرم

 . نم یو غمت رو نب رم یننه قربونت بره. من بم -

 طال. خدا نکنه ننه -

 نشست.  شیدر صدا بغض

 . رهیگیم  شی دلم آت  اد،ی هر کدومتون که ب  یخم به ابرو  -



 .دی و لپم را کش  دیخند

 بشه، مادر نشه.  ابون یبآدم گرگ -

 نشاندم.  نشیبلند و پرچ  یشانیپ   یرو   یاو بوسه  دمییرا بو   اشییحنا  یموها

 . دیچی در خانه پ  فونیزنگ آ  یصدا

 . میسر برگرداند فون یاپن به طرف آ  یدو از باال هر 

 . کنم یمن باز م -

 از پشت در صدا بلند کرد: ر یرا که برداشتم، ام  فون یآ  یگوش 

 باز کن.  ی پگ -

 را بستم و لبم را به دندان فشردم.  م ی ها پلک  زدهنجای ه

 تو.   ایب -

لب    کرد، یبود و نگاهم م  اپن گذاشته  یرا رو   شی هاطال که دستنهبه ن  رو
 زدم:

 . رهیام -

 قلبش گذاشت.  یو دستش را رو  د یطال از شوق درخشننه یهاچشم 

پا تند    اطیسرم انداختم و به طرف ح  یرا رو   ی را مرتب کردم و شال  م ی موها
 کردم. 



  اط یح ی هاکییموزا ی رو   ان،یعر  یخرمالو  شاخه درخت  یاز ال یزرد  آفتاب
 بود.  شده دهی کش  وار یبلندش تا د هیو سا   پهن شده

 و مشامم را نوازش کرد. د یقبل از خودش رس ر یعطر تلخ ام  یبو

را در دست داشت، داخل شد و    یدیس جعبه نسبتا بزرگ ال  که یدرحال   ر یام
 را بست. اط یبا پا در ح 

پرش نشست و    یها لب  ی رو   ی کارتون باال گرفت و لبخند  یرا از ال  اشچانه
 کارتون به طرفم آمد و لب زد:   ین یسنگ ر یز  یوقت

 سالم.  -

 کی جکیبا ج   هاکییموزا   یرو   م یها یدمپا  یبه طرفش رفتم، صدا  دواندوان
 شد.  یک یشاخه درخت    یرو  یهاگنجشک

 را به طرفش داراز کردم و لب گشودم:   دستم 

 بده کمکت کنم.  -

 طرف کارتون را گرفتم.  ک یکه   یوقت

 نفسش را فوت کرد و نگاه خندانش را به صورتم دوخت. ر یام

 ؟یطورچه -

 که... .  ونم یز یخونه، تلو ادی . بابا داره مشهینم  نیبهتر از ا -

 نشاند و گفت:  شیابروها  ان یم  ی اگره



 ؟ یپس من چ  -

 سر دادم و گفتم:  یاقههقه

 خودت رو لوس نکن، مرد گنده.  -

 دونه نو گرفتم ها.  هی -

 ؟یجد -

 بردارم.  یقسط یک یدرست بشو نبود، خاله گفت براتون  یک یاون  -

بود در هال را باز کرد و قربان   که دستش را به کمرش گرفته  یدر حال   طالننه
 رفت.  ر یصدقه ام 

  ان ی طال رفت و او را در مبه طرف ننه  ر یام   م، ی گذاشت  نیزم  یرا که رو   کارتون
 گرفت.   شی بازوها

 خوشگلم بشم.  یقربون طال -

 .ی زیزبون بر   خوادیخدا نکنه پسر. نم  -

 سر داد و رو به من لب زد: یاقهقهه ر یام

 . م ی چسباش رو باز کن   ار یچاقو ب  هیبرو   -

 گفت:  یبه آرام طالننه

 . ومدنی ن ن یمیو س   دیبه راهش کن تا حم ننه زودتر رو  -

 چشمش گذاشت و کنار کارتون نشست. یدستش را رو  ر یام



 لب زدم: آمدمیم  رونیچاقو به دست از آشپزخانه ب کهیحالدر 

 سوت و کور بود؛ دستت درد نکنه.  یل یخ ونیز یخونه بدون تلو -

را باز بسته    شی هانشست و پلک  ر یصورت گلگون ام  یپت و پهن رو   ی لبخند
 کرد. 

 طال شرمم شد. حضور ننه در 

 نگاه ملتهبش ذوب شدم.   ر یحس کردم ز  د؛یچی پ  م ی هاقلبم در گوش تپش

 لب زمزمه کرد: ر یز  دیخند طالننه

 تصدقت بشم.  -

 لنگان به طرف آشپزخانه رفت.را به کمرش زد و لنگ دستش

 تبدارم نشست و نوازش کرد.  یهاگونه  یرو  ر ی ام دست

و در حال    ستادهیطال کنار اجاق ا مضطربم را به آشپزخانه دوختم، ننه  نگاه 
 بود.  ی دم کردن چا

 به گز گز افتاد. میها صورتم، گونه  یرو  ر ی ام ی هاتماس دست از 

ام برداشتم  گونه  یدستش گذاشتم، دستش را از رو  ی رو   لرزانم را   یهادست
 کردم.  کی نزد م ی ها و به لب

 و روحم به پرواز در آمد.   دمییو بو  دم یبوس



دوخت، صورتش از شرم سرخ شد و لبش    می هارا به چشم   شنشینگاه آت   ر یام
 . دیرا به دندان کش 

 قالب کرد و فشرد.  میها را در انگشت شی هاانگشت

 لب زمزمه کرد:  ر یز

 دوستت دارم. ی پگ -

 نشست.  م ی هالبش گذاشت، اشک در چشم  یلرزانم را رو  یهاانگشت

قلبم د  یوقت از  مثل برق گرفته  کوفت،یم  امنهی به قفسه س  وار وانهی که  ها 
 پا تند کردم که نفس بکشم.   اطیبلند شدم و به طرف ح میجا

  ی بود، بر زبانش جار  کرده  خانه  شی هاها در چشم که سال  ینی مخمل  حس
 بود.  شده و قلبم را نشانه گرفته

ا  زدهجانی من ه  و  را ، همراه    امنهیدر س  احساس، نفس حبس شده  نیاز 
 آوا کردم. سرد غروب هم   یهوا

 شد. یک یخانه   ی پچ اهالبا پچ  ونی زیتلو   یبعد، صدا یساعت 

به   هدیدراز کش  م ی بود  پهن کرده  شی برا  ی که کنار بخار  یتشک  ی رو   پدر  و 
 بود.  زل زده دیجد یدیسال

جان  کم   یهارو گرفت و به شعله  ونیز یو از تلو  دیرا در هم کش   شی هاسگرمه
اش گذاشتم  افتاده  یهاشانه  یشد.کنارش زانو زدم و سرم را رو   رهیخ  یبخار

 و در آغوشش حل شدم.



رو نوازش  دست را  موها   یاو طره  دیکش م ی موها  یگرش  باز  م یاز  به    ی را 
 گرفت. 

 . دیلرز  شی هاو لب د یپلکش لرز  د؛یلرز  شی هادست

 گردنش خط انداخت.  یاز کنج چشمش راه گرفت و رو اشک

زبرش    ی هاگونه  یرو  ی اسرانگشت نم اشک را از صورتش گرفتم و بوسه  با
 نشاندم. 

 . دمیبابا؛ بهت قول م شهیدرست م یهمه چ -

رو   شیها پلک کم   ی را  لبخند  و  فشرد  خشکش    یهالب  یرو   یرنگ هم 
 نشست. 

 مثل روز اولش.  شود، یدرست م ز یدادم.قول دادم که همه چ  قول

 خودم هم گنگ بود. یکه برا  یقول

مبل   یکه ساکت رو   ر یو به ام  د یصورتش کش  یمحسن حوله را رو   ییدا
دست   دوخت،یرا به من م  اشیچشم  ر ی نگاه ز  یرو نشسته و هر از گاهروبه
 داد.

 . دیپدر و دختر خلوت کرد -

 فشرد.  شتر ینشست و دستم را ب  شیها رو لب  ی جانیلبخند ب پدر 

 دختر عمر باباشه. نیا -



دا  دستش بلند شدم.به طرف  از کنارش  و    یرفتم، رو   محسنییرا فشردم 
 صورتش نشاندم.  ی رو  ی اه پا بلند شدم و بوسهپنج

 فرستاد.  م یدر هوا برا  ی او بوسه دیکمرم کش   یمحبت دستش را رو  با

 . کردندیپچ مو ننه طال در آشپزخانه پچ  مادر 

  یگذاشت و رو   ز ی م  یپا بند نبود، حوله حمام را رو   یرو  ی از خستگ   مادر 
 و رو به من لب زد:   دیکش   ینشست، آه  ی صندل

 ومده؟ ی ن پارسا  -

 نه. -

 گفت:   طالننه

 . اره ی از دل باباش درب ادی ب ارتش؛یهست ب  یی به محسن بگو بره هر جا -

 گذاشتم و گفتم:   ین یس  یرا رو  دار هیپا  ی هااستکان

 . گم یم  ییمامان، تو برو حمام من به دا  -

 در هال باز شد.  د،یبگو یزیلب باز کرد که چ مادر 

رو   یرو   از  نگاهم  و  بود،    یاپن چشم چرخاندم  در  آستانه  در  را که  پارسا 
 نشست. 

همزمان از    محسن ییو دا  ر یکه پارسا نگاهش را در هال چرخاند، ام   یوقت
 بلند شدند و شانیجا



 هم فشرد.  یرا رو  شیها پلک  پدر 

 لب زمزمه کردم: ر یز

 خودش اومد.  -

 بلند شدند.  شانیطال از جا و ننه  مادر 

پاآن  دن ید  با   پارسا  را  انگشت  ن ییها سرش  و  باز   شی هاانداخت  به   یرا 
 گرفت. 

سالنه به طرف پارسا رفت و او را  گرفت. سالنه  ز یدستش را به لبه م   طال ننه
 به آشپزخانه کشاند.

 انداخت. ر یسر به ز  پارسا 

 و حوله را چنگ زد.   دیمادر لرز  چانه

 رو به پارسا لب زد:  طالننه

بود گذشت ننه قربونت. دست پدر و مادرتو ببوس، دلشون رو    ی هر چ  -
 نشکون. 

را به دندان گز   پارسا با پشت دست اشک  دیلبش  و    شی ها و  را پاک کرد 
 اش ینیب

 . دیباال کش  را



  یها. دستدیرا به طرف مادر دراز کرد و او را در آغوش کش  شی هادست
 بود و مانده  زانی مادر آو 

 شرد.را از درد در هم ف صورتش

 کمر پارسا نشست و فشرد.   یرو  شی هادست یآرام  به

 خطاکار در آغوشش زار زد.   یمثل کودک  پارسا 

 و لب زد:  د یکش   رونیسرش را از آغوشش ب مادر 

 بابات؛ دلش لک زده برات.  شی برو پ -

 را پاک کرد.  شی هاگلدارش اشک  یبا گوشه روسر طالننه

 از مادر جدا شد و به هال رفت.  پارسا 

رو  شرمزده را  پدر نشست، دستش  پدر که در هم قالب    یهادست  یکنار 
 بود، گذاشت.  اشنهیس  یشده و رو 

 دستش بوسه زد.  یبرد و رو  کیرا نزد سرش

 هقش لب زد: هق  انیزد و در م  زار 

 کردم.   تیغلط کردم بابا؛ خر -

پلک  اشک سراز   یهااز  پدر  رو   ر یبسته  و  پشت گوشش    ییموها  یشد 
 سر پارسا نشست.  یو رو  دینشست.دستش لرز 

 .ستادیو کنارم ا  د یرا باال کش اش ینی ب ر یام



 زانمیبودم و به عز   داده ه یتک  وار ید به

 بود، زل زدم.  را تر کرده شانیهانم اشک چشم  که

 م؟ ی که هست قبول کرد  یجور نیپارسا رو هم  که نیا  یعن ی  نیا -

 . دیکش  شی هاچشم   ر ی دستش را ز ر یام

 بشه.  یکه از خونه فرار  نهیبهتر از ا ی جورنیا -

  ی که در کوچه باز  یاکردهخندان و عرق  یهاصورت  یام را روخسته  نگاه 
 دوختم.  کردند،یم

 بود. کرده  دار یب  یشان، محله را از خواب زمستان خنده یصدا

اطرافشان    یاهویکه در راه بود و فارغ از ه   یبهار  یاز عطر هوا  سرخوش
 . دادندیو قهقهه سر م  دندیدویم

که از کنارشان رد شدم، لبخند   یوقت   شان،یمن غرق لذت و حسرت به رو   و 
 بر لبم نشست. 

دستم سپردم و با دست   کیبودم را به    دهیکه خر  ییهارنگ  ک یو پالست  بوم
 . گشتم یم  دم یبه دنبال کل فم یدر ک گر ید

 . دمیرس  دیو رو کردم تا به کل ر ی را ز فم یداخل ک یها وپرتخرت فهکال

 باز شد.  اطیرا در قفل چرخاندم، در ح دیکه کل   نی هم



رنگ    باره کیبه    دنم یبود با د  لنگه در گذاشته  ک ی  ی که دستش را رو   پارسا
 . دیاز رخش پر

و پلکش چند بار پشت سر هم    زدیدو دو م   شی هاچشم   ی اهیکه س  یوقت
 . دیپر

 از بودنش در خانه تعجب کردم.  ی غروب دم

 را تنگ کردم و لب گشودم:  می هاچشم 

 ؟ یاشده که خونه یسالم. چ  -

 نشاند و فکش منقبض شد.  شی ابروها نی ب یارا فرو داد و گره شی گلو  آب

  ام یم   د،یدیم  ر یگ  جور هی  ستم ی به تو هم حساب پس بدم؟ خونه ن  دیبا  هیچ  -
 جور؟هیخونه  

 که رد شود.   دمیباال انداختم و کنار کش  شانه

 را برانداز کرد. میسرتاپا   د،یجو یگوشه لبش را م   کهیدرحال

رو   دستش رو   دیلباسش کش   یرا  نگه داشت و س   ب یج  ی و    بیشلوارش 
 شد. ن یی باال و پا شیگلو 

 باشند.  در کوچه که گذاشت، شتابان رفت؛ انگار که دنبالش کرده قدم

 را بستم.  اطیفرستادم و با پشت پا در ح رونیب  نهی از سر حرص از س ینفس



شکوفه  دیپر کش   نگاهم  رو   یهاسمت  لبخند  و  خرمالو    م ی هالب  ی درخت 
 نشست. 

شد به در باز هال. با افسوس    پله که گذاشتم، نگاهم دوخته  ن یاول  یرو   قدم
 تکان دادم.  یسر

 آقا پارسا.«  بستینم اطم یوگرنه در ح دم یشد به موقع سر رس »خوب

بود،    دهیچی که در خانه پ  یگاریس   یروشن که گذاشتم از بو  مهیبه هال ن   قدم
 را جمع کردم.  ام ین یب ار یاخت یب

 به اتاقم رفتم.  راست کیکردم و    یاقروچه دندان

  یبودم را رو   دهیکه خر  یلیبود. وسا   در امان نمانده  گار یس   ی هم از بو  جاآن
تخت انداختم    یو با شالم رو   دمیکش  ن یی را پا  شرتم یی سو  پ یتخت گذاشتم؛ ز

 دادم.  هیسپس پنجره اتاق را باز کردم و به لبه پنجره تک 

را تنگ کردم و دور تا دور    می هاچشم   ام،مانتو  یهاوقت باز کردن دکمه  به
 اتاق را از نظر گذراندم.

 ده؟« یبو م قدر نیچرا ا جانی»ا

که    امیصندوقچه چوب  یو رو   دیچرخ  میها لباس  باز مهیکمد ن  یاز رو   نگاهم 
 نشست.  کرد،یم  یی تاج تخت خودنما  یرو 

رو   یوقت نگاهم  شکسته  یکه  رسقفل  و    بارهکیبه  د،یاش  رفت  نفسم 
 . دیباال پر م ی ابروها



ام چنگ شد و به  معده  یدستم رو   د،ی ام در هم لولمعده  ات ی که محتو  یوقت
 طرف صندوقچه پا تند کردم. 

به طرف گلدان    ناباور  و نگاهم  را در دست گرفتم  قفل شکسته صندوقچه 
 . گذاشتم یآن م ر یرا ز  د یکل  شهی هم د؛یپر کش ر یتحر ز یم  یکاکتوس رو 

 نشست.   م ی گلو  خیو بغض ب   دیو صندوقچه را برداشتم، دستم لرزبردم    دست

 تا شد و کف اتاق آوار شدم.   م ی زانوها

رو   زدهبهت را  خال  م ی گل   یصندوقچه  اتاق  چشم   یکف  و    یرو   م ی هاکردم 
 دو دو زد. اتشیمحتو 

 ی هاسر و دستبندو رو کردم، فقط چند سنجاق  ر ی ها را زوپرتخرت  ارادهیب
 رنگارنگ.  یامهره

 داخلش را برداشتم.  یها زدم و پول چنگ

چه  ادمی صندوقچهنبود  داخل  پول  م  قدر  نگاه که  اما  نصف   کردمیبود، 
 نبود.  شترشیب

 و چندباره شمردم؛ نبود.  دوباره

 باز... .  م ی هابود و چشم   شده نیسنگ  نفسم

 پشت گوش زدم.  حوصلهیرا ب یشان ی پ  یرو  یموها



  ر یاز دستبند طال و پالک و زنح   یو رو کردم و خبر  ر یصندوقچه را ز  دوباره
 ستش نبود.  فیظر

به    شهیرا هم   م ی هارا لمس کردم؛ گوشواره  م ی هادست بردم و گوش  ارادهیب
 اما دستبند و... .  انداختم یگوشم م

 بودم. گذاشته  یپاتخت  یداخل کشو دیشا

پاتخت  یوقت طرف  به  پا  و  چهاردست  و    ی که  رو   ر ی زرفتم  کردم؛    شی و 
 .دی داغ شده و سرم سوت کش م ی هاگوش

به  حس رو   یسطل   بارهکیکردم  داغ  خال   یآب  رگ  یسرم  و    یهاشد 
 ضرب گرفتند.  حمانهر یب میها قهیش

را مشت    می هاو دست  دمیکه از سرم گذشت، لبم را به دندان گز  یفکر  از 
 . دمیکوب   م یزانوها   یکردم و رو 

 . دیچی در اتاق پ ادمیفر دم، یکوب  نیرا برداشتم و زم   صندوقچه

 !یلعنت  -

 . دیچرخ یبودم و اتاق دور سرم م  نفس نفس افتاده به

 . دمیبه به سمت پنجره چرخ   اطیباز شدن در ح  یصدا با

پر    آمدند، یپدر و مادر که به طرف ساختمان م  یپنجره باز نگاهم به سو  از 
 . آن روز پدرم نوبت دکتر داشت. دیکش



 بودند را پس زدم.   صف بسته میهاکه پشت پلک  ییها اشک دنشانید با

تخت کشاندم    ر یرا را ز  نی زم  یرو   یهاوپرتو خرت  دمیکش  قینفس عم  چند
 . دمیکش   امینی ب ر ی و پشت دستم را ز 

 . دمیبه صورت سرخ شده از سر خشمم انداختم و لبم را به دندان کش  ینگاه 

پا تند   رفت،یاتاق را پشت سرم بستم و به طرف مادر که به اتاقش م  در 
 کردم. 

 گفت؟  یسالم. دکتر چ -

 اش برداشت و لب زد: شانه یرا از رو  فشیک   مادر 

 بود.  یخداروشکر دکترش راض  -

ذهنم کشاندم و مادرم را    یپدر به پستو  یخبر سالمت   دنی را با شن   امیآشفتگ
 . دمیدر آغوش کش

 بابا کجاست؟  -

 رفت دست و صورتش رو بشوره.  -

 بذارم.   یبرم چا -

م  به آشپزخانه  با صورت  رفتم یطرف  پدرم  در هال    یکه  آستانه  در  بشاش 
 برداشت.  ی اجاحوله یظاهر شد و حوله را از رو 

 سالم بابا جونم.  -



 و صورتش را غرق در بوسه کردم.   سر و گردنش شدم زانیآو 

 .سه ی خبرته دختر، سر و صورتم خچه -

 باشه.   سیخ -

 انداخت.  یاجا حوله یو حوله را رو   دیرا بوس  ام یشانیپ

رو   میها پلک وقت   یرا  و  ز  یهم فشردم  رفتم،  آشپزخانه  به  را   یکتر  ر یکه 
 آشپزخانه آوار شدم.  یصندل  ی روشن کردم و رو 

 گرفتم و بغضم را فرو دادم.   م ی هادست انیرا در م سرم

 . دیکش   رونی ام نشست و من را از افکارم بشانه یمادر رو یهادست

 شیها نشست.چشم   رنگشیبلند آب   راهنیپ   ی را باال گرفتم و نگاهم رو   سرم
 . زدیم   ادیرا فر یخستگ 

 دختر؟  ی تو فکر -

 م. نه. فقط خسته -

 ؟ یدیخر  لتوی وسا  ؟یاومد یک  -

 . شهی م  یساعت م ین -

 نشست و دستم را گرفت. م ی روروبه  مادر 

 تنته.  رونیو هنوز لباس ب یساعته اومد م ین -



ب   یوقت لبخند  دادم،  فرو  را  دهانم  آب  و    می هالب  ی رو   ی جانیکه  نشاندم 
 که هنوز بر تنم بود.   ییشد به مانتو  نگاهم دوخته

 .یبود شونی پر  ی لیخ  رونیب یاز اتاقت که اومد  -

 را تکان دادم و لب زدم:  سرم

 حالم خوبه.  -

 نشست. زانم یرا باال آورد و نگاه نگرانش در نگاه گر  امچانه

 برام روئه.  شهی دستت هم  ، یچون ی منو بپ ی تونیبه قول خودت اصاًل نم  -

بابت    الشیحال خوبش را خراب کنم، تازه بعد از چند هفته خ   خواستمینم
 بود.  پدر آسوده شده

 م؟ یش حرف نزن درباره شهی مامان م -

 برق زد.  شیها را باال انداخت و چشم   شیابروها  مادرم

 دستم ناراحت شد. از 

 زده«.  یپارسا چه گند یکه بشنو  نهی بهتر از ا یدستم ناراحت بش »از 

 را دم کنم.   یبلند شدم که چا  یصندل  ی که بلند شد، از رو   یسوت کتر  یصدا

 رفت که شام درست کند.  خچالیبلند شد و به سمت    حرفیمادر ب   و 

نهار و   ز ینبودنش سر م  م؛ی شام بود  ز یبعد بدون حضور پارسا سر م  ساعتکی
 شده بود. یعاد  مانی روزها برا نی شام ا



و    ر ی پلو را ز  ی هادانه  هوا یو با قاشق و چنگال ب   رفت ینم  ن ییپا  میاز گلو   غذا
 . کردمیرو م

 . گفتینم یز یاما چ  کردینگاهم م  یچشم ر یز  مادر 

  ی بود، هراز چندگاه  دهیکه در مطب د  یمارانیپدر با صحبت راجع به ب   و 
 . شکستیرا م مان نیب ن یسکوت سنگ

 به اتاقم رفتم.  حرفیها را شستم و ب ظرف ز،یکردن م از جمع بعد

 شد.  ده یتخت کش  ر یرا که روشن کردم، نگاهم به ز   المپ

 . دمیکش  رونیتخت ب   ر یرا از ز  لمیو وسا  دم یکش  یآه

  یهاسر خورد و از پس پرده اشک نگاهم را به نقش  میهاگونه  یاز رو   اشک
 طال دوختم. دستبافت ننه م ی گل

ب   دهیزبانم خز  ر ی ز  یتلخ   طعم    رم،یشدن دستبند و زنج   ده یاز دز  شتر یبود، 
 بود.   یدردم از بودن دزد خانگ

 بود.  نیسنگ  میبرا نیو ا   دهیاز خانه پر کش تیامن  ،یاز آرامش و شاد بعد

در    زد یدر چشمانم زل م  پروایب  نطور یبود که ا   دهیپارسا به کجاها کش   کار 
 .فشردیم  بشی را در ج  م ی انداز و طالهاکه پس  یحال

کردم و به مادرم زل    م یباز شدن در اتاق، ناخودآگاه صندوقچه را پشتم قا   با
 زدم.



 داد.  هیتک  وار ی در اتاق را بست و به د مادر 

 ؟ی شده که مثل مرغ سر کنده شد یچ -

 انداختم.  نییو سرم را پا  دم یکش  رونیرا از پشتم ب   صندوقچه

داشتم به برادرم    دیرا پارسا برده، شا   م ی طالها  م ی بگو  کهنیاز ا   شدیم   شرمم 
 . زدمیتهمت م

به طرفم    ن یسنگ  یی هانگاه ناباورش را به صندوقچه دوخت و با قدم  مادر 
 آمد.

 آوار شد.  نیزم  ی حرکت نداشت و رو  توان

 ست؟ی ط...طالهات ن -

 کردند؛ سرم را تکان دادم.   ز یسرر  محابایب  م ی هااشک

 پولم توش بود؟  -

رو    زم یبر   کردمیش امروز و فردا مخودمه؛ همه  ر ینبود؛ تقص  اد یآره اما ز  -
 کارت. 

 و دامن لباسش را چنگ زد.  دیکش   آه

 بچه.  نیانگشتر منم برد. مثل زالو شده ا  -

 اش دوختم. نشستهخون به یهاناباورم را به چشم   نگاه

 ؟ یمامان. چرا بهم نگفت -



 و با بغض لب زد:   دیکش  اشینی ب ر یرا به ز  دستش

 تف سر باالست.  گفتم؟یم  دیبا  یمثل االن تو. چ  -

 طالهات کو؟  هیبق -

 . رهیاونارم کش م   دونم یکردم؛ اما م   شونم ی قا از ترس -

 و سرش را تکان داد.  دیرا به دندان کش لبش

 تو نبودم؟  یَاه چرا به فکر طالها -

 بکن.  ست یسرو یبرا یفکر هیمامان   -

 ؟یچه فکر -

 جا.اون مشون ی ذاریبانک، م رم یفردا م -

از    شی هاهق زد و دستش را جلو دهانش گرفت؛ مردمک  بارهکیبه    مادر 
 . آمدیبود و نفسش باال نم  زده  رونیشدت درد ب 

 به طرفش پا تند کردم.  هراسان

 ها! یکنیمامان نکن با خودت. مامان دق م -

 ها!  یوقت به بابات نگ ه یخدا منو بکشه راحت شم.  -

اشک  بغضم  و  دادم  فرو  خوب  م ی ها را  وقت  زدم؛  پس  بارش    یبرا  ی را 
 نبود.  امیابر یهاچشم 

 بابا تنهاست. رونیب  م ی راحت. بر  التیخ -



 . دیرا باال کش   اشین یبرداشت و ب ی پاتخت یرا از رو  یکاغذ  دستمال

پلک یوقت رو   شی هاکه  اتاق   دیکش  قیهم فشرد. چند نفس عم  یرا  از  و 
 رفت.  رونیب

  رهیشدم، سرم را باال گرفتم و نگاهم به سر در بانک خ  اده یکه پ  یتاکس   از 
 ماند. 

  می ها سر صبح چشمم را نشانه گرفتند، چشم   د، یخورش   ییالکه انوار ط  یوقت
 قرار دادم.  بانشانیناخودآگاه تنگ شد و دستم را سا

صبح  م ی نس پاش نوازشگر  صورتم  به  را  نوروز  آمدن  خبر  در   دیگاه  اشک  و 
 نشست.  می هاچشم 

 چنگ شد.   فمیک  یشکالت را در دستم جابه جا کردم و دست آزادم رو  جعبه 

  نه یاز س   یبه طرف بانک پا تند کردم و نفس تند  دم،یکه بغضم را بلع  یوقت
 فرستادم و داخل شدم.  رونیب

شماره  یخانم  یصدا م   ی دهنوبت  ی هاکه  اعالم  م   کردیرا  پچ  پچ  ان یدر 
 بود.  اندک بانک گم شده نیمراجع 

ستخدام شده بود،  که  یکنم، در مدت دو ماه  دا یرا پ  ر یدم که امچرخان  چشم
 . رفتم یم  دنشیبود که به د یبار ن یاول نیا



بود، نشسته و مشغول    سی رئ  ز یم  یرو که درست روبه  یشخوان ی پشت پ  ر یام
م   پیتا مرد  و  بود  به    نشسته  شی رو روبه  یصندل  یرو  یانسالیکردن  و 

 . دادیپاسخ م  شی هاسواال

 پا تند کردم.   ر ینوبت گرفتم و به طرف ام  یده دستگاه نوبت از 

 کردم.  یاسرفهتک ستادمی که ا  شیروروبه

رو  ر یام به    بور یک  یکه دستش  را  ناباورش  نگاه  و  باال گرفت  را  بود سرش 
 صورتم دوخت. 

 بلند شد.   شیبرداشت و از جا  بوردیک  یدستش را از رو  بارهکی به

و   دیپاش   م ی بود را به رو  کنج لبش نشستهکه    یلبخند شهی گ  شهی پشت ش از 
 لب زد:  یبا شادمان

 .یپگاه! راه گم کرد  -

  ها یاز صندل  ی کی  یو خودم رو  ندیزدم و با دست اشاره کردم که بنش   یلبخند
 نشستم. 

 را بستم.  م ی هاو پلک دم یکش  یاازهیخم

از    ز ی بود، وجودم لبر  دهیکش   یادیزحمات ز  شی که برا  ییدر جا  ر یام  دنید  با
 کرد، یرا کج نم  رشی فکر کردم اگر پارسا مس   ن یزده به اشد و حسرت  یشاد

 نداشتم.  یغم   چیه  گر ید



افکار یوقت افتاده  یکه غرق در  زالو به جانم    یبودند، صدا  بودم که مثل 
 . دیچی در بانک پ کردیکه شماره من را اعالم م  یدهدستگاه نوبت

رفتم و جعبه    ر یر دست داشتم انداختم و به طرف امکه د  یابه شماره  ینگاه 
 به طرفش گرفتم.  شه یگ  شه یش  یرا از باال یعروسک   یهاشکالت

 نشاند و جعبه را گرفت.  شیها لب ی رو   یلبخند

 ؟ید یچرا زحمت کش  -

 دوختم و شرمزده لب زدم:   نییرا به پا   نگاهم 

 . اومدمیم  نای زودتر از ا دیبا -

 آورد.  نییرا پا  شی زد و صدا یچشمک 

 . یسر من و کل بانک منت گذاشت یایهر وقت ب  -

و او چشم چرخاند و    دمیرا به صورتش پاش   دیدرخش  م یهاکه در چشم   یبرق
 زد.  دیاطرافش را د 

از م  سپس  و  باز کرد  را  با    ی کیها  آن  ان یبالفاصله جعبه شکالت  برداشت؛ 
 جلدش را باز کرد و به دهانش برد.  طنتیش

 را به طرف من گرفت.  هیو بق  دیاز شکالت را به دندان کش یاتکه

 . یش ن یریبخور ش  -

 انداختم و شکالت را از دستش گرفتم.  ر یرا به ز  نگاهم 



 خبر؟ خب. چه -

بودم، چند لحظه بدون حرف به    جا رفتهچه به آن  یبرا  کهنیا  یادآوری  با
 صورتش زل زدم. 

 بود،  جا خوش کرده امنهیرا که در س یو بغض   دمیرا به دندان کش   لبم 

 دادم.  فرو 

 شده پگاه؟  یزیچ -

 . جا نیخودم و مامان رو بسپرم صندوق امانات ا یاومدم که طالها  -

شده  شکالت به    آب  را  دهانش  و گره  باره کی در  داد    نیب   ز ی ر  ی اقورت 
 نشست.  شی ابروها

  ی زیو او هم چ  م ی را بگو  لشینگاهش آب شدم.دوست نداشتم دل  ی نیسنگ   ر یز
 . دینپرس

 را به طرفم گرفت.  یدستش کاغذ ر یز  یکاغذها  انیم  از 

 ؟ یحساب دار جانیرو پر کن. ا  نایا -

 نه. -

 حساب باز کنم.  هی برات  دیخب پس با  -

را    امیشناسنامه و کارت مل   یبردم و کپ  فم یرا تکان دادم و دست در ک  سرم
 . دمیکش  رونیب



 بودم را در قفلش چرخاندم.  که به امانت گرفته  یصندوق  د یبعد کل  ساعت م ین

 زل زدم.  ر یو به ام دم یکش  رونی ب فم ی طالها را از ک  جعبه

 فرستادم.  رون ی ب  ینفس تند  امینی ب یهاو از پره  دمیرا به دندان کش   لبم 

 امن بذارن.  یجا هیطالهاشونو   دیهمه با  زم؛یبغض نکن عز -

 نشست.   م یها لب یرو  ی تلخند

 دارن؟  یکه دزد خونگ   ییفقط اونا ایهمه   -

 دستم گذاشت و فشرد. یرا رو  دستش

 ! خودتو عذاب نده. ی پگ -

 شده بودند، اشاره کرد و گفت:  دهی چ  فیبه رد  ف یکه رد  ییهاصندوق به

 طال توشونه.  شترشونم یهمه صندوق هست ب   نیا  نیبب -

ُسر   ام دهیرنگ پر   یها گونه  یرا فشردم و اشک رو   می هاطاق شد؛ پلک  طاقتم
 خورد. 

 دلم گرم شد.  ش،ی هادست یرا پاک کرد و از گرما  م ی هاسرانگشت اشک با

که در    یعشق  یاش دوختم و همهبه اشک نشسته  یهارا به چشم   نگاهم 
 . دمیرا به نگاهش پاش دیکش یجودم زبانه م

شد و من دلم قنج    ن ییباال و پا  شی گلو  بیو س   هم فشرد  یرا رو   شیها پلک
 اش.صورت مردانه  یرفت برا



را در    د یخاطر وجودش شکر کرد و کلو در دل خدا را به  دمیکش   یقیعم   نفس
 چپاندم.  فم یک

اشک  پلک قطره  زدم،  رو   یکه  و  گرفت  راه  چشمم  کنج   ی هاگونه  یاز 
 ام قل خورد.پردهرنگ

  ن یگرفتم و به سفره طرمه که هفت س  یازهرو یف  ینهیرا از آ   فروغم یب   نگاه
 داده بود، دوختم.  ی را در خود جا

که    ییکوچک تنها   ی گل  یفرستادم و به ماه   رونیب  نه یپر حسرت از س  ی آه
 زل زدم.  زد،یدر تنگ بلور پرسه م

 را بهم دوختم.   م ی هاو لب  دیدلم لرز  اش،یو سرگردان   ییتنها  از 

خاطر  را نداشتم، به  ن یسو سفره هفت  لی دل و دماغ سال تحو  که نیوجود ا  با
سفره    یکردم و رو   یزیآمرا رنگ  نیسهفت  یهاپدر و مادرم ظرف  یخوشدل
 . دمیچ

که در    یاآمد.سبزه  شیها یدیبا ع  د،ی هفته قبل از ع   کیمثل هر سال    طالننه
 ی ن یظرف گرد چ

بود، ظرف  جوانه آ   یسفال   یهازده  و سفره طرمه    و شمعدان  نهی و  ستش 
 دلبرانه بود.  یهاکه پر از طرح  یرنگ یاروزهیف

 هر چهار نفرمان.   یبرا یی کادوها   و 



 رحم یب   ی هاکه در حصار چروک  شیهاکشاند؛ لب  یارفتن مرا گوشه  وقت
 نشست.  شی هاو اشک در چشم   دیزمانه گرفتار بودند، لرز

دخترم مامانت دل و دماغ نداره؛ خودت دست بجنبون؛ شگون نداره سر   -
 . دیغصه بخور   دینی لخت و عور بش لیسال تحو 

 جون. چشم ننه -

ها در دلم که از رنگ کردن سفال  یکوچک  یروز پارسا زهرش را به شاد  آن
 .ختی جوانه زده بود، ر

 . خواستیپول م اش ینئشگ یبود و برا  خمار 

 کاسه خون بود.   شی هاو چشم  دیز لر یم  شی هادست

د  مادرم ب  دنیبا  زارش  وقت  چونیحال  و  داد  را  پولش  چرا  او    یو  که 
آوار شد و    نی زم  یتا شد و رو  شی رفت، مادر اما زانوها  رون یتلوتلوخوران ب 

 زار زد.

  د یشد و ام  نیو چرک  اهیدر دستم، س  یسبز و آب  یهادر رنگ  دهیپوش  پالت
 بود، پژمرد. طال در دلم جوانه زدهننه یهاکه با حرف  یکوچک

 باشد.  از پا درد سرپا نبود؛ انگار که فلج شده گر یاز آن مادر د بعد

 جمله بود.  کی بردنش به دکتر فقط   یبرا اصرارم

 دردمو دوا کنه.  تونه ینم یدکتر چیدق جلومه، ه  نه یآ  ن یا ی تا وقت -



  شیبود، مبادا که برا   پنهان کرده  پا داشت و دردش را از همه  کی  مرغش
 کنند.   یدلسوز

ا  پدر   ن یپارسا، روزگارش را چرک  یمادر و پژمردگ   ی دلمردگ  کهنیبا وجود 
 بود.  جام دادهرا آن ها دیبود مثل هر سال تمام خر   کرده

رنگارنگ   ی هاین یریو شکالت و ش   لیسرخ گرفته تا آج  یها بیپرتقال و س  از 
 . دمیسفره چ   یو من همه را رو 

نهار نشاندم و    ز یبودم سر م  پخته  بار نیاول  یرا که برا  یا یو پلو ماه   یسبز
 . م ی نهار کشاند ز یبه اصرار مادرم را سر م 

  یپر حسرت پدر صرف شد و وقت   یهافروخورده مادر و آه  یهابا بغض  نهار 
مادر    د؛یکش یشد پارسا در اتاقش خرناس م  لیبعد که سال تحو   یکه ساعت 

  ین یسهفت  یو من نگاه پوچم را رو   خواند یدست به دعا بود و پدر قرآن م 
 نهفته در خود داشت دوختم.  یراز نشیکه هر س 

 ونیز یکه از تلو  یمقلب القلوب  ای و    د یچی و فشفه که در کوچه پ  کیشل   یصدا
 . دهیه کامم چسبپخش شد و اشک از گوشه چشمم راه گرفت و زبان ب 

  ی بو  بیپدر حلقه کردم، عج  یهارا باز زبان تر کردم و دستم را دور شانه  لبم 
 .دادیم  ی دلتنگ

 کندن نداشتم. بود و دل دل دهیچی در دلم پ  چه یپکه مثل دل  یایدلتنگ



نشاند    ی شانیپ  یرا رو   شیها و لب  دیلغز  می موها  ی نوازشگر پدر رو   یهادست
 داشت.  یاو هم حس گنگ  د؛ییو بو

 از دل دل کردن من.  تر یشد؛ طوالن  ی طوالن مکثش

 ماند.  ره یخ  د،یرقص یکه در آب م   ییکوچک تنها   یبه ماه  می هاچشم 

در   ی مادر نشست که سع  یباران   یهاچشم   یپدر نگاهم رو   ی هاشانه  ی رو   از 
 داشت.  شی هاپس زدن اشک

از دور شانه  م ی هاحلقه دست  ی به آرام   پدر  تنها ارا  باز کرد و  بر دلم    یی ش 
 چنگ انداخت. 

  زدهرفت و نگاه غم   اطیبلند شد و سالنه سالنه به ح   یصندل  یکه از رو   یوقت
 شد.  ده یمادر به دنبالش کش

را در م   یهادست و    دیکش  یام فشردم، آه زده  خی  یهادست  انیسردش 
 آغوشش حبس کرد. انیم  ییمن را جا

 . دیدلم لرز د،ی چی در اتاق پ اشهیهق گر که هق  یوقت

 شگون نداره.  ه ی گر  لیموقع سال تحو  گهیطال مننه -

خوش کردن اهل دلمرده خانه دل  یکه برا  یینو   یزیشوم   یرو   شی هادست
 به تن کرده بودم، چنگ شد. 

ذره جلو چشمت  ت ذرهجگر گوشه  کهنیبدتر از ا   یایآخ پگاه، چه بد شگون  -
 جون بده. 



 هم فشردم.   یرا رو  میها و پلک  دمیش را به دندان ک   لبم 

 اشکاتو نداره.  دنیمامان طاقت د  -

 اش لب زد: هقهق  انیو م دی را باال کش اش ینیب

د  - ندارم؛ مثل چ  یهایخودخور  دن یمنم طاقت  رو    یاشکسته  ینیبابات 
 نتونه بندش بزنه.  یبندزن  ی ن یچ  چیشده که ه

 مامان؟  -

 شل شد و پر حسرت لب زد: شی هادست

 دلم آشوبه پگاه.  -

چشمانش    ی سیام برداشت، از خشانه  ی که سرش را از رو   یو وقت   د یورچ  لب
 . دیدلم لرز

م  یوقت  - پارسا  تو چشم  م   افتهیچشمم  پاره  دلم  ب  شه؛ی بند   جون یپاهام 
 . شنیم

نم   زبان  دهانم  برا  دیچرخیدر  حرفدل  یکه  بغض    یخوش کردنش  بزنم؛ 
 خس افتاده. به خس ام نهیاد و س امانم ند

 ام بازگشت. انداخت، نفس رفته نیکه در اتاق طن   لمیزنگ موبا یصدا

که در آن دست و    یطال بود، چه به موقع مرا از گرداببدهد.ننه  رشیخ  خدا
 . دیکش  رونیب زدم یپا م



 را پاک کرد.  شی هادست برد و اشک مادر 

  ک یرا تبر   دیمهربانم سال جد  یطالگوشه لبم نشاندم و به ننه  یزورک   یلبخند
 گفتم. 

 یهاناخن  ینگاهم رو   کردم،یرا دسته م   یعروس   یهاکه کارت  طور همان
 پسر جوان حلقه شده بود، نشست.  یبلند و قرمز رنگ دخترک که دور بازو

  ی و در جواب لبخند از ته دلش، لبخند  زدیبرق م  یاز سر دلخوش   شی هاچشم 
 خشکم نشست.   ی هالب ی سرد رو 

صورت چون گل شکفته    یرا به دست نامزدش، که نگاه گرمش از رو   هاکارت
 دادم.  شد،یدخترک جمع نم

رو   یاهر خنده  با م  یهالب  یکه  دخترک  بر    یحس  نشست،یسرخ  گنگ 
 .زدیم  مهی وجودم خ

 بود..   اشیکه حسرت و غبطه چاشن  ندیخوشا  یحس

 . دیشااهلل خوشبخت بشان -

دندان  دیخند   دخترک کش   فشیرد  ی هاو  رخ  به  رو   د،یرا  از    ی خنده 
 . شدیمحو نم شان یهالب

لب تشکر کرد و دست در دست هم به طرف در مغازه پا تند   ر یز   نامزدش
 کردند. 



در    کرد،یکه از وجودشان ترواش م  ی و عشق   ن یریادکلن ش  یاما بو  رفتند
 و مشامم را قلقلک داد.   دیچی مغازه پ

 شد.  نهیبه س  نهیها سدر هم با آن ییهادرخشان با سگرمه پدرام

 . دندیو نامزدش کنار کش  دخترک

لب معذرت خواست و پا به درون مغازه گذاشت و زوج عاشق    ر یپدرام ز  و 
 شان را گرفتند و رفتند. راه

 ولو شد.   یصندل ی فرو برد و رو  شی موها  انیم  ی کالفه دست  پدرام

 جمع شد و جلو رفتم.  اش یحالیاز رفتار و ب  م ی هالب

 شده؟  یزیچ -

سرش را کج کرد    د، یبود را به صورتم پاش   خانه کرده  شیها که در چشم   یغم
 و لب زد: 

 ؟ یدون یکه نم  یبگ  یخوایم -

 نکردم.   دایپدرام پ  هیکنا  یبرا  ییبازار آشفته ذهنم جا  در 

 بدونم؟  دیچرا من با  -

 زد.  یپوزخند

 . گهی چون که سارا آبم بخوره به تو م -

 . دمیرا باال انداختم و گوشه لبم را به دندان گز   م ی ابروها



 ساراست؟   دیناراحت ل یگفته اما...دل  ییزای چ هی -

  شی گلو  بیرا که فرو دادر س  شیهم فشرد و آب گلو   یرا رو  شیها دندان
 شد.   نییباال و پا

 زد: نشسته بود، لب  شیکه در صدا  یاندوه با

 نه؟ یسنگ ی لیشکست خ ه یازم گذشته تکرار  یمن که سن  یبرا یدونیم -

س   از  در  نشسته  نزد  اش نهیبغض  رو   تر کیدلم گرفت،  و    یصندل   یشدم 
 نشستم.  اش یکنار

همه سال    نیکاش تو ا  ؛یکن یفرق م  شناسم یکه م  ییتو با همه دخترها  -
 .یدادیم  ادشیذره معرفت   هی  تونیدوست

 را در هم قالب کردم.  میها و دست دمی را به لبم کش زبانم

 ست.دوطرفه یهمه چ   کردمیمن فکر م  -

لب    زند،یغمبارش را به پشت سرم دوخت و انگار که با خودش حرف م  نگاه
 زد:

که    یو زخم   ی میها دوباره اعتماد کردم؛ عاشق شدم. عشق قدبعد از سال  -
 م. بهم زد رو فراموش کردم و به سارا دل بست 

 رفت.  ادشیاونم تا چشمش به از ما بهترون افتاد، منو  اما



دلم   دیغلت یم  اشیاستخوان   یهاگونه  یبر رو   یراحتکه به  ییها اشک  دنید
 را لرزاند. 

که داشت دلش    یشکسته؛ برعکس ظاهر آرام درخشان تنها بود و دل  پدرام 
 . کوفتندیم  ییبود که به هر سو  یمتالطم یهاپر از موج

بود که آن روز سر باز کرده    ین یپوسته آرامش، پر از درد چرک  ن یر یز  یهاهیال
 بود. 

را در دست گرفتم و    شی هالرزانش را به طرفم دراز کرد؛ دست  یهادست
 را فشرد. میها که ازم ساخته بود. دست  یفشردم. تنها کار

 .یهست   یمهربون یتو دوست کوچولو -

از او داشت و من در    ی هم دل پر  نشست؛ سارا  م ی هالب  ی رو   ی کمرنگ  لبخند
 را قضاوت کنم.  شانکدامچیه  خواستم ینم  انیم  نیا

 بدم.  نیدردتو تسک   تونستمیکاش م   -

 . نم یسارا رو بب خوامینم  گهید -

 . گم یبهش م -

 دوست توئه.  نیتریمی حالش اون صمبهخوش -

منه؛ اما شما هم به اندازه سارا برام    یدرسته که سارا دوست چند ساله  -
 شدن شما بود.  ی کی من   یآرزو  د؛یارزشمند



 کرد.  کینزد شیهارا باال برد و به لب م ی هادست

 . دهیبودن تو بهم آرامش م  -

آتش گرفت و دلشوره بر وجودم چنگ    ام نهینفس در س  ،ی کی آن همه نزد  از 
 انداخت.

 . دمیرا پس کش  م ی هادست د،ی به صورتم دو خون 

 شده و قدرت بلند شدن نداشتم.   یخال  م یپاها  ر یکردم ز  حس

 .دیچرخیدور سرم م لشیبا تمام وسا مغازه

 کردم بلند شوم.   یگذاشتم و سع  ز ی را به لبه م  دستم 

به حالم، دوباره دستش را دراز    توجهیب  فتاده ین   یاتفاق  چیکه انگار ه   پدرام
 . ردیرا بگ   م ی هاکرد که دست

 به نگاه ملتهبش، دستش را پس زدم.  توجهیب

 به دوران افتاده بود، از لبخند و نگاهش چندشم شد.  سرم

 انداخته بود.  نیطن شی در صدا التماس

 . کنهیحرف زدن باهات منو آروم م م؛ی حرف بزن ن یبش -

 داشت.  یبر پا شده بود که سر ناسازگار ی دلم طوفان در 

 رفتم.  فم یبه طرف ک شی هاتوجه به حرف بدون 

 شد.  تر کیقدم نزد کیرا باال انداخت و  شی ابروها



 ؟ یریم یدار -

 را پس زدم و سرم را تکان دادم.  م ی هااشک

 گرفت.   شی هازد و مچ دستم را در حصار دست چنگ

 نگاهش.  ی گرم بود به گرم  شی هادست

 ام برد و سرم را باال گرفت. چانه ر ی را ز   گرشید دست

د  شی هاچشم  به    یگریجور  کردن  نگاه  از  پرحرارت.  و  سوزان  بود؛ 
 واهمه داشتم.   شی هاچشم 

از چشم   نگاهم به پشت سرش، جا   شیهارا  و    شه ی که سارا هم  ییگرفتم 
 زل زدم. نشست یم

باشم اما    سارا رو دوست داشته  که نیپگاه من...من دوستت دارم؛ قبل از ا   -
 تو اصاًل حواست به من نبود. 

از خشم   م یها و گونه  دیلرز یم   شی هابرد؛ دست  م یها را به طرف گونه  دستش
 آتش گرفت. 

 غر زدم: دم، ییسا یهم مکه از سر خشم به  ییهادندان یال از 

 . ذارمیت نم مغازه یوقت پامو تو  چیه  گهید -

چرخد و نفرت و انزجارم نسبت به او   ی رم مدور س  ایدن  کردم یم   احساس 
 .گرفتیم  شهی و در قلبم ر  شدیم  شتر یو ب   شتر یهر لحظه ب 



 را پاک کنم.  شی که جا  یرا چنگ زدم جور م ی هادست

  ه یگر   ر یدل س   کیبزنم و    اد یفر  یکه بتوانم با آسودگ   خواستیرا م  ییجا   دلم 
 کنم. 

بود    یخلوتگاه امن   می بودم برا  زانیکه از خانه گر  یپدرام در تمام مدت   مغازه
سرم آوار    ی که رو   یبود؛ درست مثل قلعه مخوف  شده  رانی و   بارهکیکه به  

 باشد.  شده

 گرفتم.   شی راه خانه را در پ ناخودآگاه 

عم  یدرپ یپ نفس  اشک  دم یکش  ق یچند  چشم   ییها و  به    شتر ی ن  می هاکه 
 را پس زدم.  زدندیم

تاز  درد را م   آمدیروحم فرود م  بر   انهی مثل  قلبم چنگ    گرفتیو نفسم  و 
 . زدیم

 .کردیو ذوبم م   دیکشیحقارت در وجودم زبانه م احساس

 روادهیکه در پ   یمردم  ی اهویو ه   ها نی پدرام درخشان و بوق ماش   یهاحرف
 بود.   هام کردو کالفه  دیچی پیدر سرم م دند، یلولیم

ن   »اصالً  زندگ   ست؛ یمهم  رو   یاینه  پارسا  نگاه    یکه  نه  آوار کرده،  سرمون 
 پدرام و نه از دست دادن کارم.«   دهیدر

 که در خلوتش زار بزنم.   خواستم یاتاقم را م  فقط

 . م ی کردم مادر خانه نباشد که مجبور نباشم دروغ بگو  دعا



چه که اتفاق افتاده بود را به  چه را که در دل دارم و آنآن  توانستم ینم   اصالً 
 . رماو یزبان ب

 . ندی خانه مرا نب ر ی در مس مانیاز آشناها  ی کردم کس  دعا

که    یمردم   انیاشکم در م  ل یس  که نیکردم خدا دلم را آرام کند، قبل از ا   دعا
 شود.   یجار شناختم، ینم

  دن ینفس کش   یبرا  ییجا  رحم یب  یای دن  نی ا  یکجا  چیه  کردمیم  احساس
 . ستیمن ن 

 . زدمیتنه م شدند،یکه از کنارم رد م  یبه عابران هوایب

را از    امنهیدرد تازه س نیا  که نیتند کردم که زودتر به خانه برسم قبل از ا   پا
 هم بدرد. 

 بلند شد.  لمیزنگ موبا یصدا  دمیسر کوچه که رس  به

نداشت    یتوان  گر یکه د  ییبا پاها  ام،یسرسام آور گوش   یها به ناله  توجهیب
 . رفتم یم  شیپ

 دوبار... .  بار، کی  دم،یکش  قیهم فشردم و چند نفس عم ی را رو  میها پلک

 . دمیرا باال کش  امین ی و ب دم یکش  م ی هااشاره و شصتم را گوشه پلک  انگشت

که در کوچه    یت یخانه بودم، سر و صداها و جمع  یکه در چند قدم  یوقت
 ام کرد. زدهبودند، بهت جمع شده



 گشاد شد،   م ی هاو چشم   دیچرخ نگاهم 

 بزند.  رونیرا بشکافد و ب   امنهیس  کردیتقال م  قلبم 

  دمینشست، آب دهانم را بعل   سی پل  نی آمبوالنس و ماش  یکه نگاهم رو  یوقت
 را تند کردم. م ی هاو قدم

رو   م ی هادست بچه  ی را  پسر  راهم   ی اشانه  سر  ب  که  و  نشست    رمق یبود 
 کنارش زدم. 

 . زدیدو دو م م ی ها و چشم   دیچرخیدر دهانم نم  زبان

دنگ صدا  ها در سرم دنگپچکنار رفتند و پچ  یکی   یک یمن    دنیبا د  ت یجمع
 . دیکوبیم  وار وانهی و قلبم د  دادیم

و    سوخت یبند بند وجودم م  د،یلرزیام م شانه  یکه رو   فم یداخل ک   یگوش 
 .کردیگز گز م  امنهیس

در دست به سرعت از کنارم رد شدند و به    یمأمور اورژانس با برانکارد  چند
 .دند یداخل خانه خز 

 بودند.  کرده  غی را از من در شانیار یدست  م ی بند آمده بود و پاها نفسم

 نشست و نفس زدم.  اطی در ح یرا رو   دستم 

گچ بود، به    یدیفکه به س   یبا صورت   وارمانیبه د  وار ید  ه یخانم همسا  تایآز
 طرفم پا تند کرد. 



 . دیلرز  شی هارا با گوشه شالش گرفت و لب اشیباران  شیها چشم  نم 

 ؟ یپگاه جان اومد -

 دستم را گرفت.  مهی را چنگ زدم و او سراس شی هادست

 . خیسرد بود و  شی هادست

 از سال بود؟  یچه فصل مگر 

م   چرا سرما  از  وجودم  بود؟  سردم  لب  دیلرزیمن  تشنگ   م ی هاو   یاز 
 . سوختیم

 خانم به زحمت من را به داخل کشاند.  تایآز

 ... . گرید  یُسر خورد و بعد مأمور گر ی به مأمور د یاز مأمور نگاهم 

  شان شناختم یو من نم  دندیکوبیخود م  یبر سر و رو   دنم ی که با د  یاشباح   به
 آشنا بودند، چشم دوختم.  م ی اما برا

 . کردمینگاه م  جیو گ   گنگ

و پژمرده به رو  یهایشمعدان از    زدندیم   شخندیر  م یلب حوض خشک  و 
 . دیچکیشان خون مخشک یهابرگ

از خون  یرو   نگاهم  پر بود  بود و    یحوض کوچک نشست،  دلمه بسته  که 
 و رو کرد.   ر ی ام را زمعده



  اط یح   یصندل  یطال که روننه  یو رو   دیهراسانم در کاسه چرخ  یهاچشم 
 مچاله شده بود، نشست. 

از    یزیو من چ   کردیم   هیو مو   دیخراشیبود، صورتش را م   قرار یب  طالننه
 . دمیفهمینم شی هاحرف

 شدند.  ر یها سرازدر دست از پله یاورژانش با برانکارد پوش دیسف  مأموران

کرد،    که در دهانم جا خوش  یبه مزه خون  توجهیبرا به دندان گرفتم و    لبم 
 جلو رفتم. 

بود نشست و نفسم   برانکارد افتاده  یپارسا که غرق در خون رو یرو   نگاهم 
 به شماره افتاد. 

و درد بود که در    کردیم   یکج دهن  م ی صورتش به رو  یرو  ژنی اکس  ماسک
 .گرفتیتوانم را م یو همه دیچ یپ یدلم م 

 لب زدم:  یبود، به سخت  دهیخشک و زبان به کامم چسب دهانم

 شده؟  ی ...چیچ -

 و عق زدم.  دی چی ام در هم پدل و روده د،یچی پ  امینی ب  ر ی خون که ز یبو

  که دلمه بسته  یآلودش نشست، از خون خون  نه یس   یلرزانم رو   یهادست
 کرخت شد و  م یها بود؛ انگشت

 هم عق زدم.   باز 



پارسا،    نیخون  نهیس   یکه رو   م ی هاجه به دستاورژانس بدون تو  مأموران
 چنگ شده بود، او را بردند. 

  د یکه شا  ییرا، جا  امنهیسوزانم، س  یها نشست و نفس  ام نهی س  ی رو   بغض 
 بود، سوزاند. یقلب  یروز

سالنه به طرف  بود را پس زدم و سالنه  نشسته  م یها شانه  ی که رو   ییهادست
 ها رفتم. پله

 و فکش منقبض شد.   دیلبش را به دندان کش دنم یپله با د  نیاول یرو  ر یام

ام به گز گز  اش نشست؛ دلم آشوب شد و معدهصورت آشفته  ی که رو   نگاهم 
 ام چنگ شد.معده  یرو  نم یافتاد و دست رنگ 

 آمد.  ن ییپا  یک یها را دوتا پله هراسان

 . جانی ا ای پگاه ب -

 کشاند.   اطیگوشه ح  یهایام حلقه شد و مرا به طرف صندلدور شانه  دستش

 لب زدم:   آمدیکه از ته چاه م  ییرا پس زدم و با صدا  شی هادست

 . ریولم کن ام -

چانه  نگاهم  زن  ی هااز  رو  ییدا لرزان  و  مصطف  یمهتاب گذشت  که   یآقا 
 بود، نشست.  ستاده ی ا میروروبه

 . دیاش کوب قدر چه  یرا از من گرفت و با دست رو   نشینگاه خون یامصطفآق



تندم، در سرم زوزه    یهانفس  یو صدا  زدیام دو دو مزده  وق  یهاچشم 
ها  در دست داشتند از پله  یگریکه برانکارد د  ی. دو مأمور اورژانسدیکشیم

  لگونیآسمان ن  اه یس   ی برانکارد، چون ابر  یرو   د یسف  ی؛ پارچهشدند  ر یسراز
 را در برگرفت. امیزندگ 

 پارچه نشست و آن را چنگ زدم.   یرو   جانم یب یهادست

رو   ی وقت ز  ینگاهم  در  پدر که  سف   ر ی چهره  بود، نشست،    دهی آرم  دیپارچه 
بودند    اطی که در ح  ییهاهق و همهمه آنبلندم با هق  یها غی زدم و ج  ادیفر

 آوا شد. هم 

 با! بابا!با -

رو  م ی هاانگشت روبسته  یهاپلک  یاز  و  خورد  ُسر  صورتش    یزبر  یاش 
 نشست، 

 . صدایو ب   جانیپدرم بود؟ ب  نیا

به لب  زل رو   یها زدم  و  راه گرفت  از گوشه چشمم  و اشک    یخاموشش 
 نشست و محو شد. دشیسف  یهاشی رته

 نشاندم؛ اشنهی س یرا رو  سرم

درونم    یزیبست و چ   خیسرم    یهاو خون بود که در رگ  دیتپ ینم   قلبش
 . ستادی بندم دلم بود که پاره شد و قلبم از تپش باز ا  دیسقوط کرد؛ شا



از نظرم   شه یهم   یملحفه پنهان شد و برا  ر یصورت غرق نورش ز   باره کی  به
 آوار شدم.   اط یتا شد و کف ح   م ی محو شد. زانوها 

 بردن.«  »بابامو 

  زدهخی  ی هاکییموزا  یحلقه شد و مرا از رو   می هانهدور شا  ر ی ام  یهادست
  باره کیکه به    یهمه وجودم از زمستان  د؛یبلند کرد و به طرف خود کش   اط یح

 . دیلرزیوجودم را احاطه کرد، م 

بلند سقف    یهاادی فرود آمد و فر  اشنهیس   ی تخت  یرو   امان یب  می هامشت
 آسمان را لرزاند. 

 و من را به طرف خود کشاند.   دیام لغز شانه یطال رو ننه یهادست

رو   نگاهم  خون  یهاچشم   یکه  ماتمنشسته  به  از  سرخورد،  در    یاش  که 
چنگ   م یگلو   خیالنه کرده بود، نفسم به شماره افتاد و بغض ب  شی هاچشم 

 انداخت.

 صورتم نشست.   یمهتاب رو  ییدازن دست

 پگاه.  -

 لب زدم: یچارگ ی ب با

 ؟مامان...مامان کجاست -

 .دی هم دوخت و نگاه دزد را به شی هالب



 خیصورتم گر گرفت سپس ذره ذره وجودم از سرما    یالحظه  یاما برا  من
 بست. 

خودم    یکه برا  ییو صدا   شدیم   شتر ی هر لحظه ب  م ی هافک و دندان  لرزش
ها  ناله  ان یام خارج و در م بهم دوخته شده  یهالب  یهم نامفهوم بود، از البال

 . شدیگم م 

 کم آوردم.   دن ینفس کش  یو رو شدند و هوا برا  ر یز  م ی هاچشم  مردک 

 ره ی صورتم نشست، خ  یزد و دستش رو   ادی که فر  مهتابییداماتم به زن  نگاه 
 ماند. 

 . دیچرخیبودند، دور سرم م اطیکه داخل ح  ییهاآن همه

 دم؛یبلع یم  دن ینفس کش  یو هوا را برا  دندیلول یم در هوا در هم    م ی هادست

 نداشت.  ییراه به جا  اما

 نشست که نفس بکشم.  ام نهی قفسه س یرو  م ی هادست

 . زدمیدست و پا م  یمرگ و زندگ   نیاما ب  من

 چنگ شد میگلو   یغمباد راه نفسم را بست، دستم رو   یوقت

 را تار کرد. دگانم یو ظلمت د  یاه یس  و 

 که تنها پناهم بود، آوار شد.   یامردانه ی بازوها  انیدر م  جانمیب جسم

 .دمینفهم چیه  گر ید و 



ام  مهی ن  یهاپلک  ی ال  از  به  که کنار پرده   مهتابییداو زن  ر ی بازم، زل زدم 
 . کردندیپچ م و پچ  ستادهیا  رنگیآب

 . کردیم  ینی گردنم سنگ  یو رو   دادیدنگ صدا مدنگ سرم

و ابرو    دیچی پ  ام ینیب   ر یز   یکل و موادضدعفونال   یبو  دم،یکه کش  یقیعم   نفس
 . دمیدر هم کش

ترک    یهالب  یو زبانم را رو   دم یکه در دهانم جمع شده بود را بلع  یبزاق
 . دمیام، کشبسته

 ما...مان؟  -

 شد،  دهیصورت پدرم کش ی رو  ی رحمیکه با ب  یدیسف یملحفه یادآوری با

 چنگ زد.   میگلو   یرو   م ی هاو دست د یترک  بغضم 

 ام شد.و سوزشش باعث ناله  دیپشت دستم را خراش کتیانژو 

 به طرفم پا تند کردند. ر یو ام  مهتاب ییدازن

 ...پگاه. زمیپگاه...نکن عز  -

 بود، چنگ شد.   زده مه یخ  م ی مهتاب که رو  یی دازن یبازوها   یرو   دستم 

 خونه.  دیمنو ببر  -

 . دیکش  یکالفه سرش را تکان داد و نفس تند  ر یام

 بذار سرمت تموم بشه بعد.  ست؛یپگاه حالت خوب ن -



 االن.  نیمنو ببر خونه. هم  -

 بود،  که از پشت دستم راه گرفته  یبه خون  توجهیب

را کنار کش   ی وقت ن  دمیملحفه  زنشدم  ز یخ م ی و  مهتاب کمک کرد    یی دا، 
 . نمی بنش

 ه. خون دیتو رو خدا منو ببر  -

 لب زد:  د،یدزد یکه نگاهش را از من م  ر ی رو به ام مهتاب ییدازن

 کن.  هیبرو تسو ر یام -

 . دیش کنچشم، شما آماده -

 رفت و چند لحظه بعد  ر یام

 زل زد.  میهاو داخل شد.با اخم به دست  دیپرده را کنار کش ی پرستار

 ؟یکرد  نیچنبابا هنوز سرمت تموم نشده چرا هم  یا -

اش  زده  ملیپر ر  یها مژه  ر یرنگش که ز   یعسل  یهاچشم   ی نشست رو   نگاهم 
 . کردیم  ییخودنما 

 برم.   خوامیم -

و چسب  دیزخم کش  یرا رو   یبا افسوس سرش را تکان داد و پد الکل   پرستار 
 زد.

 نبود.  یزیام چاما در مقابل گزگز معده  کردیگز گز م   هنوز 



 ام را بستم. مانتو ی هاسرم مرتب کردم و دکمه یشال را رو  حوصلهیب

ه بود به سالن  مهتاب که دستش را دور کمرم حلقه کرد  ییداکمک زن  به
 . م یرفت

و قدم به    م ی گذشت  یپرستار  ستگاهیاز ا  جانیب  ییو پاها  ده یبر   ییها نفس  با
 . م ی اشتسالن انتظار گذ

بودند    یدهشتناک   یهاهچون در   وار ید  ی رو   یهاو ترک  رفتیم  جیگ  سرم
 را داشتند.  دنمیکه قصد بلع 

که به    یونی زیپوش چرک سالن به تلو و از کف  د یدر کاسه چرخ  می هاچشم 
 ماند.  ره ینصب بود، خ  وار ید

تار  ر یام   نیماش   ی هاچراغ  نور  دل  نشست،    م ی هاچشم   یرو   ،ی کیدر  که 
 هم نشست.  یرو  میها پلک

 . نم یعقب بنش ی صندل یشد و کمک کرد رو اده یپ  نیاز ماش ر یام

 هم فشردم.   یرا رو  امیزخم  ی هادادم و پلک هیتک   یصندل ی پشت به

 بسته لب زدم:  یهاکه روشن شد و راه افتاد، با چشم   نیماش

 . رمیگ یم  شیبه سرم اومده؟ دارم آت یچ  دیبهم بگ -

 . گم یخونه برات م  میبر -

 زل زدم و پرحرص گفتم:  ر ی به ام نهی را باز کردم و از داخل آ  میها پلک



 االن بگو.  نی هم

 مهتاب چرخاند. یی داو سرش را به طرف زن  دیکش  یآه  ر یام

اما نه به سمت خانه خودمان، به سمت خانه    دیچ یپ   ابانیدر خ   ر ی ام  نیماش
 طال . ننه

 زدم:  انداختم و لب  م ی به ابروها ی اگره

 خونه خودمون؟  یریچرا نم  -

 لب زد:  ی و به آرام د یمهتاب به طرفم چرخ یی دازن

 پگاه جان.  ستیجا ن اون یکس  -

 زل زدم. ر ی ام یهابه چشم  نه یداخل آ  از 

 ماما... .  -

 . دیو لب به دندان گز  دینگاهش را دزد ر ی ام  یوقت

 زدم: ادیفر ار یاخت یب

 نه؟  ایبه سر مامانم اومده    یچ د یگیبهم م -

دهانش   یداد و دستش را رو   هی تک  یصندل  یمهتاب سرش را به پشت  ییدازن
 گذاشت. 

 و لب زد:   دیآب دهانش را بلع ر یام

 .یرو جواب نداد تیگوش  م؛ی بهت زنگ زد یل یبعدازظهر خ -



زنگ    م ی صبور پدرام درخشان باشم، مرسنگ خواستم یکه م  یالحظه درست
 خاطر پدرام زد و من به

 گذاشتم.   برهی و   یرا رو   امیگوش 

 !« ی لعنتت کنه پدرام! َاه لعنت »خدا

را در    م ی هاو از دردش پلک  دم یکوب  م ی هازانو  یام را رو گره کرده  یهادست
 هم فشردم. 

 پر از حسرت و افسوس شد،  وجودم 

و رو شد و بزاق در دهان خشکم    ر یام ز پدرام و رفتارش، معده  ی ادآوری  از 
 جمع شد. 

 .دمی کش   یدرپیو چند نفس پ   دمیکش   نییرا پا  نیماش   شهیش

 . دمیچ یخنک صورتم را نوازش داد و من از درد معده به خود پ   یهوا

 . دیصورتش کش   یفوت کرد و دستش را رو  رون یبه ب  ی آه تند ر یام

 . م ی دیطال که رسکوچه ننه  به

 شد و زنگ در را فشرد.  ادهیمهتاب قبل از ما پ ییدازن

 یخلوت کوچه را در هم شکست وقت اط یباز شدن در ح یصدا

 شد.  یگذاشتم، دلم پر از دلتنگ  کی تار  اطیدر ح قدم

 آزاردهنده بود.  ی طال غرق در سکوت ننه یپر صدا خانه



 زد.  مهیخ  امنهیقفسه س  یوجودم را لرزاند و بغض رو  ی دلتنگ

ترد  ییدازن برا  دمیمهتاب که  د  یرا  رو   دیداخل شدن  را  کمرم   یدستش 
 گذاشت. 

 بود. داده هیبه چهارچوب در تک  میمر  م، ی ها که باال رفت پله از 

پف کرده  یهاچشم  و  رودرشت  چرخ  یاش  در    د یصورتم  اشک  برق  و 
 نشست. شی هاچشم 

را در حصار    رمقمیکرد و تن ب   یزده طشتاب  یی هارا با قدم  نمانیب   فاصله
 نش گرفت. لرزا  یهادست

دندان گز  یچارگ ی ب  با به  را  حلقه    شیها را دور شانه  م ی هاو دست  دم یلبم 
 کردم و بغضم آب شد.

رعبهق  ی صدا  ی وقت سکوت  ننه  ز یانگهقمان  بزرگ  هم  خانه  در  را  طال 
  ینشست و به آرام   میها دست  یمهتاب رو   یی داسرد زن  ی هاشکست، دست

 لب زد: 

 جون نداره.   م؛ی تو مر   ارشیب -

من گره خورد و درد در   ی نهیشد و نفس در س  شتر ی ب میمر   ی هادست فشار 
 .د یوجودم زبانه کش 

قالب شد و من را به دنبال خود    میهادر انگشت  م ی مر  زده خی  یهاانگشت
 . دیکش



 وسط هال نشاند و کنارم نشست.  یهااز مبل یک ی  یمن را رو   م ی مر

 . دیسرم برداشت و سرم را در آغوش کش  یرا از رو  شال

 ورتر کرد. آتش درونم را شعله اش،نهی ضربان قلب و خس خس س یصدا

 پرت شد سرم را باال گرفتم.   یعسل  ی که رو   ر یام یو گوش  چییسو   یصدا با

 نشست. مانیرو و روبه  دیکش  یآه  ر یام

رو   یغم سا  ی که  مژه  انداخته  ه یصورتش  پشت  از  را  به    سم یخ   یهابود 
 . دمیدیضوح م و 

 . نمشی بار پشت سر هم پلک زدم که بتوانم بهتر بب چند

 شده؟  ی چ دیبهم بگ  ن یخواینم -

زل    م ی را در هم فشرد و به مر  شی هاپلک  د،یکش  شی هامو  انیم  یدست  ر یام
 زد.

 آمد و کنارم نشست.   رون یشربت آلبالو از آشپزخانه ب  ی نیمهتاب با س   یی دازن

لرز به    شی هادست  یسردش سپرد، از سرد  یهارا به دست  میها دست  م ی مر
 بود.  دهیجانم نشست؛ انگار که روح از بدنش پر کش

 لب زد:  شد یاش بلند مکه از حنجره سوخته  ییصدا  با

  ی اواخر. چند بار  نیمون قطع شد, تا ابعد از برخورد بابا با پارسا، ارتباط  -
 داد. امکی زنگ زد، پ



 زل زد.  ر یام یهارد و به چشم را با زبان تر ک  لبش

بودم    بهش گفته  دادم؛یاما جواب نم   زدیدلم براش پر م   کهنیبا وجود ا  -
 . شنوهینه صدامو م نهی بینه منو م  وقتچیتا ترک نکنه ه

داد.    ام یپ  دم، یکه جواب نم  دیبازم چند بار پشت سر هم زنگ زد، د   روز ید
 نوشته بود... . 

لب  یمکث   م ی مر اشک  دیلرز   شی هاکرد،  رو   یسرکش  یهاو  اش  گونه  یکه 
 را با پشت دست پاک کرد.  دیلغز

 .« نمتیبار بب نی آخر یبرا خوامیبود: »م نوشته -

به تو زنگ زدم اما جواب    یمعطلیدلم آشوب شد. ب  دم،یرو که د  امشیپ
 جواب نداد.  یتونم کسخونه ،ینداد

 و گرفتم. بودم، شماره خودش ر  نگران شده یلیخ

رو   یهادست  م ی مر را  اشک  یلرزانش  از    مهابایب   شی هادهانش گرفت؛ 
 ُسر خورد. شی ها گونه  یروان شد و رو   شی هاچشم 

جمله  با مر  یاهر  م   گفت،یم  م ی که  جانم  به  نوک    افتادیرعشه  از  و 
 . دیلرز یتا فرق سرم از سرما م  م ی پا یهاانگشت

 لب زدم:  یتلخ به

 . م ی مر یجون به لبم کرد -



 . دیرا باال کش  اشین یرا گرفت و ب   شیها با سرانگشت نم چشم  م ی مر

  یل ی. بهم گفت...گفت خزدیحرف م  دهیبردهیخفه بود؛ بر  یل یصداش خ  -
 ... . امتیبه ق دار یگفت د  ؛یمعرفتیب

چنگ    شی زانوها  یبلندش را رو   یهاو ناخن  دیچی در خانه پ  م ی مر  هقهق
 کرد. 

جا   ییدازن از  دستپاچه  ل   شیمهتاب  و  شد  مر   یوان یبلند  به  و    م یرا  داد 
 را گرفت. شیها شانه

 و نفس نداشت.  زدیاما ضجه م  م ی مر

 کرد، یکه در دل و جانم رسوخ م  شیهابه ضجه توجهیب

 نشست.  ر یسرخ ام  ی هاچشم  ی پرسشگرم رو   نگاه

شربت را به دستم داد و دوباره سر    وانیهم فشرد و ل   یرا رو  شی هالب  ر یام
 نشست.  شیجا

 بود،  آتش گرفته امنهی س دم،یسر کش بارهکیرا گرفتم و به  وانیل

 آتش نشد.  یآب رو  شیشناور رو یهاخیآلبالو و  شربت

 گرفت.  یرا به باز شی هاانداخت و انگشت ن ییسرش را پا ر یام

 تون. خونه م ی رفت یمعطلیشده، ب یکه بهم گفت چ  م ی مر -



  ی تو  دمیباال رفتم، پر  وار ی د  یدر رو باز نکرد.از رو   یکس   م یزنگ زد  ی هرچ
 باز کردم.  م ی مر ی و در رو برا اط یح

 ومد، ی ن ی صداتون کردم جواب  یبار چند

 هال چارطاق باز بود.  در 

 تو... .  میرفت  یدزد اومده، اما وقت دیفکر کردم شا  اولش

  ن یاش ببه خون نشسته  ی هاو چشم   دیکش   شیموها   انی م  ی کالفه دست  ر یما
ام  گره کرده  یهاسپس به من که دست  زدیمهتاب دو دو م   ییداو زن  م ی مر

 زل زد.  فشردم، یم   م ی زانوها یرا رو 

افتاده  هیبابات...بابات    - مر   گوشه  به  و    م یبود.  اورژانس  بزنه  زنگ  گفتم 
 گذاشتم.   شنهیس  یخودم کنارش زانو زدم؛ سرم رو رو 

فرو    یفشرد و آب دهانش را به سخت نشی ریلب ز  یرا رو   شی هادندان  ر یام
 شد و فکش منقبض.   نییباال و پا  شیگلو   بیداد؛ س

از درد در هم    کهنیا  بدون  بزنم و نفس بکشم به او که صورتش را  پلک 
 ل زدم.بود، ز دهیکش

 و گفت:  دیکش  یآه  ر یام

نم  - مر دیکش ینفس  بود؛  سرد  سرد  دستاش  خودش    م ی.  به  ترس  از  که 
کنم، فکرم از کار    کار یچ   دیبا  دونستم یشماره اورژانس رو گرفت. نم   دیلرز یم

 بود. افتاده



 . دیلغز شیها شی رته  انیسبزش راه گرفت و م ی هااز گوشه چشم  اشک

 چنگ شد.  شیموها   انی افتاد و دستش م نییپا  سرش

آشپزخونه    ی.غرق خون، چاقوم ی کرد  دایاتاق مامان و بابات پ   ی پارسا رو تو  -
 بود.  اشنهیدرست وسط س 

 و مشت کرد.  دی دهانش کوب ی بلند شد، دستش را رو  شیکالفه از جا   ر یام

حرف  من و  بود  شده  وجودم گوش  همه  حالج   شی هااما  ذهنم  در   یرا 
 . کردمیم

ب  م ی هاپشت دست  م یها خننا به سوزش پوست دستم    توجهیفرو رفته و 
 زل زدم:  ر یبه ام حرکتیطور بهمان

 کنار تخت افتاده بود.  نیزم یخاله رو  -

 سرش پر از خون بود. ر یز

بود،    نگاهش را به دوردست دوخته  که یحال بغضش را فرو داد و در   م ی مر
 لب زد: 

اون وضع  یوقت  - تو  آوار شد.ب   دم،ید  تی باباتو    اراده یانگار خونه رو سرم 
 اتاق.  یرفتم تو  ر یدنبال ام 

 شد.  ی پاهام خال  ر ی نفسم بند اومد و حس کردم ز  دم، یو خاله رو که د  پارسا 



نفس  کنار  و  بود  دستاش گرم  رو گرفتم.  دستش  و  شدم  ولو  نفس  پارسا 
 . زدیم

 . گفت: دمیشنیصداش رو م  ی رو از هم باز کرد، به سخت هاش پلک

 . دیخدا حرف دلم رو شن  یدم آخر نی...ا یباالخره اومد -

  از دست داده   یاد یل..*باش گذاشتم که حرف نزنه خون ز  یرو رو   دستم 
 ، ادامه داد:به حالش توجهیبود، اما اون ب 

مامان رو بردارم، از شانس بدم مامان    ی لعنت به من، اومدم خونه طالها  -
 و بابا برگشتن خونه.

 انگار برق گرفتشون.  دنیه تو اتاق د رو ک من

  شیها و دست  دی را باال کش   اش ینیمهتاب ب  یی داهق افتاد، زنبه هق  م ی مر
 را در دست گرفت. 

 گرفته لب زد:   ییصدا  با

 . زمیآروم باش عز -

 افتاد و زار زد.   اشنهیس  یو نفسش را فوت کرد و سرش رو   دیلب ورچ  م ی مر

ام بسته  ل یقند  یهارا به دست  شی هادست  یزانو زد و گرما  م ی رو روبه  ر یام
 کرد.   قیتزر



از هم جداشون    کنهیم  یو مامانت سع   شن یم   ز ی پارسا و بابات با هم گالو   -
 .خوره یو سرش به لبه تخت م   دنیکنه، مامانت رو ُهل م

 شد.  یکی مهتاب    ییدا و زن  م ی مر  ونیبا ش  اشهیگر  یو صدا  د یترک  ر ی ام  بغض

 بود. دهیکه مادرم کش  ی پدرم و پارسا و عذاب یریدرگ تصور  با

  ر یکم آوردم؛ مغزم ت   دنینفس کش   یوجودم به لرزه افتاد و هوا برا   ذره ذره
 .سوختیدر کاسه م  میهاو چشم  د یکشیم

 . شدیاز آب هم خاموش نم ییایبود که با در به جانم افتاده  یآتش

 ماما... .  -

 .دیلرزیو فکم م  دیچرخیدر دهنم نم  زبان

را    زانم ی عز  دن یلحظات نفس کش  نیبود، نبودم که آخر   شده  اه یس   روزگارم
 . نم یبب

 را پاک کرد.  شیها با پشت دست اشک ر یام

 تموم کرد.  مارستان یخاله تو راه ب -

 زل زدم: ر یپلک بزنم به ام  کهنیا بدون 

 . نشستیمثل پتک بود که بر فرق سرم م   شی هاحرف

ح   درد اما  نمداشتم  زمهر  کردم،یس  از  وجودم  جانم    یریبندبند  به  که 
 .دیلرز ینشسته بود، م



 دم، یخند هوایب

پدر گالو  پارسا  از خشم  ز یو  و  بودند  نگاه ی شده  در  زانوها که  بود،   میشان 
 . دیلرز

م  مادر  پ  زدیدر خون خودش غلت  به خود  از درد  آن  دم یچی و من  قدر  و 
 تا از نفس افتادم.  دمیخند

 . دمیهر سه نفرشان دوختم و خند  زده  رون یاز حدقه ب  یها را به چشم   نگاهم 

  اشنهیمادر زل زده بود و درد در قفسه س  جانیپدر به جسم ب   نی خون  نگاه
 ام چنگ شد. معده  یزدم و دستم رو  ادم یو فر  دیچ یپ

خند  م ی ها از گوشه چشم   اشک باز هم  و  زدم  عق  زندمیراه گرفت.    ییدا . 
 حلقه کرد.   م یها مهتاب از پشت دستش را دور شانه

 پگاه.  -

 م ی هارا به چشم   نشیخون   یهارا قاب صورتم کرد و چشم   شی هادست  ر یام
 دوخت. 

 پگاه...بس کن. پگاه! -

پارسا را شکافته بود، چشمانم    نه ی که س  ییرا پس زدم و از تصور چاقو   دستش
 سرم آوار شد و قهقهه سر دادم.   یرو  ا یرفت و دن  یاه یس

 صورتم نشست.   یرو  بارهکیبه  ر ی ام دست



لرزانش    یهالب  یمنقبض شد و اشک از کنج چشمش راه گرفت و رو  فکش
 محو شد. 

 را در هم فشرد.  شیهاو پلک دیبه دندان کش  لب

 فرو بردم و هق زدم: اش نهیرا در س  سرم

 . شهیباورم نم  -

مون آشوب بود؟ من نبودم و  خونه  یکه من نبودم تو   یا اون لحظه  درست
  ختن؟ یافتاد؟ من نبودم پارسا و بابا خون مامان رو ر   مونیبه زندگ   شیآت

 . سادیقلب بابام وا 

 ؟یکرد  یبهت پارسا...پارسا چه غلط لعنت

 هقش لب زد: هق ان یدر م  م ی مر

 کرد.   رو تحمل کنه؛ خودش رو خالص بتیمص   نینتونست ا  -

 مشت شد و نعره زدم:   م ی هادست

 . کردیاش مهام خفهدست ن یخودم با هم کردیکارو نم   نیاگه ا  -

 . دیرا به هم دوخت و نگاهش را دزد شی هالب ر یام

 نداشت. اون... .  یپگاه، پارسا حالت عاد -

 ؟ یندار یرمون یچرا س یخدا لعنتت کنه پارسا، آخه لعنت  -

 زدم:  ادی فشردم و فر  میگلو   یرا رو  میها ناخن



 .دیکش یو سرم سوت م  سوختیم  میگلو 

که    دمیکوب   امنهیچنگ شد، مشتم را به س  امنهی قفسه س  یدستم رو   یوقت
 راه نفسم باز شود. 

 . دیچرخیو خانه دور سرم م دیلرز یم  م ی و پا دست

گوشه لبم جا داد و وادارم کرد    یلرزانش قرص  یهامهتاب با دست  ییدازن
 م. که آب بخور 

 . دندیچرخ یبودند که دور سرم م  یا زدهسه نفرشان مثل اشباح وحشت هر 

 و نفسم به شماره افتاد.  دم یشنیرا از دور دست م شانیهاهی و سا صداها 

  شدیآوا م عزادارن هم   ونی ش  یبا صدا  خاستیم بر   یکه از کالم قار  یسوز
 . نشستیبر فرق سرم م  یو چون پتک

زده  ام کرده بودند، فلکاحاطه  یاه یمن در حصار عزاداران که مثل اشباح س  و 
 بودم.   ختهی فرور نی زم یبا زانو رو ران ی و ح

 . کردیو زهرآبش کامم را تلخ م  آمد یباال م   م ی گلو  خیتا ب   بغض

را    میها . پلکزدمیو ناباورانه پلک م   زد یدو دو م  گر یبه قبر د  یاز قبر  نگاهم 
 زار زدم تا راه نفسم باز شود.   هم فشردم و   یرو 

 ها خاک.خروار  ر ی جا مدفون بودتد، زبا هم آن زانمی عز  همه

 که در آغوش گرمشان بودم.   دیپر کش   نیر یش یبه روزها المیمن خ   و 



زار  گندم  انیکه در م  یرا به دست باد سپرده بودم و وقت  شانم ی پر  یموها
 .دی چ یپ یدر دشت م  م ی هاخنده دم، یدویم

فشرد،    اشنهیسرم را که در س  د؛یپدر از پشت مرا در آغوش کش  یهادست
 غرق عطر تنش شدم.

 که نیا   الینشست، به خ   اهم یس  یگره روسر  یرو   ی با درماندگ  می هاانگشت
 اش را باز کردم. راه نفسم باز شود، گره

 میشد و مشت مشت خاک بود که بر سر و رو  دهیخاک کش  ی رو   م ی هادست
 . شدیآوار م 

را    م ی تا سر و رو   دی رقصیم  یآب زالل جو  انی کوچک پارسا در م  یهاستد
 کند.   یآب پاش

جدا کرد تا از    نیمردانه پدر دور بدنم حصار شد و من را از زم   یهادست
 هجوم آب در امان بمانم. 

 که دل پارسا را بسوزانم.   زدمیپهنش قهقهه م  یهاشانه یاما رو  من

 دردانه بابا من بودم.  ز یعز

ب  ل یس ب   ی هااز گونه  ار یاختیاشک  و  ال  رنگمیسرد  و  خورد    ی موها  یُسر 
 به گردنم محو شد.  دهیچسب

 شد،  نییباال و پا  یبه سخت  ام نهیس

 .دمی هم فشردم و هوا را بلعرا به میها پلک



 . رفتیهوا به کامم فرو م  ی بود که به جا زهر 

 . زدمیو کودکانه قهقهه م دیلغز یپدر م  اهیس  ی موها  یکوچکم ال  یهادست

 تلنبار شده فروآمد،  ی هاخاک یرو  یرحمیبا ب   م ی هامشت

 شدند و ر یسرکش سراز  یهااشک لیهق زدم و س   یوقت

 . دیرو هم لرز   م ی هاو دندان دیخشک  میدر گلو  صدا

ب   از  ب  ی کسیدرد  پ   یپناه یو  ناخن  دمیچیبه خود    م ی هاگونه  یرو   م ی ها و 
 و سوخت.  دمیچنگ شد، خراش

 و خون بود و اشک که صورتم را شست.   دم،یخراش

رو  یهادست م   امییطال  یموها  یمادر  و  بود  زار    بافتینشسته  من  و 
 . فرستادمیپارسا بوسه م ی و برا  زدمیو من قهقهه م   بافتی. م زدمیم

خاک    خروارها   ر ی. پارسا اما زکردمیم  ن یو من در دل پارسا را نفر  بافتیم
که به جانم انداخته بود.    یبود، فارغ از آتش   دهیدر کنار پدر و مادرم خواب

 . دمیچنگ شد و خراش  م ی زانوها   یدستم رو 

 ها همسفر شده بود؟بود که با آن  دردانه شده ز ی عز  یکِ   پارسا

و مثل دندان درنده    دیکشیهق عزاداران در سرم زوزه م هق  یمن صدا  و 
 . دیدریبود که پوست و گوشت تنم را از هم م  ی گرگ



تر  کامم را تلخ  م یهالب  ی بود، رو   زده  مه یخ  می که رو   یاهیسا   ی هااشک  یشور
  یهازخم   ی که رو   ی و باد خنک   د یرقصیصورتم م  یرو   یرنگ اهی کرد. شال س

 .د یپاش یزخمم م  یمثل نمک بود که رو  نشست؛ یصورتم م

ام  هم دوختهبه  یها اما لب  نشست یصورتم م   یبر رو   امانیب   یدست  ضربات
 . شدیاز هم باز نم 

در س   ینفس نم  گره خورده  امنهیکه  باال  و  در س   کی و    آمدیبود    ی اهیآن 
 غرق شدم.  یق یعم

و در ام    زدیبودم که بند بند وجودم را چنگ م  ی ایدر لحظات ظلمان  غرق
 . شکستیم

فشار    بارهکیبه    کر،ی پ غول  ییهادست با  و  شد  حلقه  گردنم  دور 
 راه نفسم قطع شد.  شان رحمانهیب

ز  نشی پوست چرک  یرو   میها ناخن از    ر یفرو رفت و خون و چرک بود که 
 فواره کرد. میها ناخن

تر  صورتم نشست، حلقه دور گردنم تنگ و تنگ  یرو   ی داغ  ی هانفس  ی وقت
 هقهه سر دادم.زده، قوق یی ها شد، من اما با چشم 

ها با هر نبض در و رگ  دیجوش یداشت، م   انیسرم جر  یها که در رگ  یخون
 . دندیکشیو سوت م   دندیلول یهم م 



ام  گرد شده  یهاهم شکست و مردمکسکوت اتاق را در   م یها و قهقهه  ادیفر
 دوخته شد.  ک یبه سقف تار

از    ی باران  ر ی و من ز  کردیها شره مبود که خون از آن  ییهاپر از ترک  سقف
 . دمیرقص یخون م

که جانم را    کردیسرم آوار م  یاتاق را رو   یوارهای ام دو قهقهه  دم یرقصیم
 . ردیبگ

 ام حلقه شد. دور شانه ییها اتاق روشن شد و دست بارهکی به

ز کنج  سرکش ا   ییها فوت کردم، اشک  دهیبر  ده یداغم را بر  یهانفس  ی وقت
 .دیلغز  ام دهیو ژول   شانیپر  یموها یچشمم راه گرفت و ال

  که مرا تا مرز جنون کشانده   یو من را از اوهام  دیچ یطال در سرم پ ننه  یصدا
 . دیکش  رونیبود، ب 

 . ن یمیس -

 و نوازشم کرد،  دیلغز م ی موها  یرو  شی هاکه دست  یوقت

  رونیب  ی را به سخت   ام نهی چنگ شد و نفس حبس شده در س  م ی گلو   یرو   دستم
 فرستادم و به سرفه افتادم. 

قدم  یصدا و  پ   یتند  یهاهمهمه  اتاق  نفس  دیچ یدر  را  رفته  یهاکه  ام 
 بازگرداند. 



هوا  با پنجره،  شدن  عرق    یهاگونه  ی رو   یخنک   یباز  به  بدن  و  ُگر گرفته 
و بدنم    دیهم لرز  یرو  م ی هاکه پوست تنم مور مور شد؛ دندان  دیام وزنشسته

 به رعشه افتاد.

سراس  یپر خاله  یهادست ترک  وانیل  مهیبود که  لبان  به  را  ام  بسته  آب 
 کرد.   کینزد

 سر جاش. ادی قلوپ بخور نفست ب هی -

 رفت.  نیی پا م ی از گلو  یاز آب به سخت  یاجرعه

 . دمیفهم یرفتن را حاال م  نییآب خوش از گلو پا  یمعن 

 اش نهیقفسه س   یرا به طرفم دراز کرد و سرم را رو   شی هادست  محسن ییدا
 گذاشت. 

دلتنگ  وجودش هم  و  بود  آرامش  را    ؛یهم  پدرم  آغوش  دلم  من  اما 
 . خواستیم

ا  کردم یفکر م   چرا ر   هانیهمه  را  نه   کرد؟یم   شی ترحم است و دلم  مگر 
 بودند.  زانم یها عزآن که نیا

 هق زد:  گذاشت و  م یموها   یمحسن سرش را رو   ییدا

 کن.   هیگر  ؛ییدا ز ی کن عز  هیگر  -

  خت یدر هم آم   محسنییدا  ی هاطال با ضجهو ننه  یهق خاله پرهق  یصدا
 و دلم را لرزاند. 



 لب زدم: یاخفه یی از هم باز شد و با صدا  ی به سخت م ی هالب

 بابا و مامان تنگ شده.   یدلم برا -

فرستاد    رونیب  یبود، نفس تند  شی گلو  یکه رو   یهمراه بغض  محسن ییدا
 . دیتر در آغوش کشام را تنگو جسم درهم شکسته

 مون. برم خونه  خوامیم -

 تره. راحت  مونالیخ یطال باش خونه ننه -

 دوست دارم برم.  -

 سر  هی برو   یهر وقت خواست   زم؛یباشه عز  -

 ی ها انگشت  یرا رو   شی هاانداخت و دست  ن یطال طنننه  یدر صدا  بغض
 ام نشست.هبست خی

نگاه به محسن و    هیتو بوده؟    ینکن مادر، مگه فقط بابا  ی تابی. بنیمیس  -
 بنداز.  یپر

به    یهامحسن بلند کردم و نگاه ماتم را به چشم   ییدا  نهیس   یرا از رو   سرم
 طال دوختم. خون نشسته ننه

س   د یورچ  لب چارقد  با گوشه  اشک  اهشیو  سپس    شی ها نم  را گرفت 
 سپرد.  جانشیب یهادست یرا به گرما م ی هادست

 و محسن دوست داشت.   یاز پر شتر ی رو تو رو ب ییکربال  امرزهیخداب -



 محسن، سرگردان ماند.  ییو دا  یخاله پر نیام ب زدهوحشت  نگاه

 و زار زد. د یکوب  شیزانوها   یرا رو   شیهادستش یپر خاله

 خدا مرگم بده! یوا یا -

 . دیمحسن درهم رفت و به خاله توپ  ییدا یهاسگرمه

 . یتر پرآروم -

 .دیرا به دندان کش  شی ها لب یپر خاله

 لب زد:  یبه آرام اشنهی خس خس س انیو در م  د یطال لرز ننه یصدا

 شده مادر؛ موندم دست تنها با سه تا بچه.   یپشتم خال -

 . دمیکوب  م ی زانوها یام را رو گره کرده  یهاو مشت  دمیرا به دندان کش   لبم 

 گه؟ ی م ی ننه طال چ  ، ییدا -

  ده یصورت زبرش کش   ی فرو رفت و تا رو   شی موها  ان یمحسن، م   ییدا  دست
 شد.

 ... . نیم یپگاه دختر س   نیمادر، ا -

 هم دوخت.را به شی ها گفتن نام مادرم، بغض کرد و لب  با

 داد.  نییرا پا  شیها و گوشه لب دیرا در هم کش   شی ابروها طالننه

 ؟ یهست  یک   تو -



 نشست. زد،یکه پشت سر هم پلک م  یپر خاله یرو   نگاهم 

نفس  طور همان م که  و  ننه  یهادست  زد، ینفس  دست گرفت  در  را  طال 
 ها نشاند. آن یرو  یابوسه

 ... . دیبا ست یمامان، حالت خوب ن  -

 لب زد:  ی و به آرام د یکش  رونیب ی را دست خاله پر شی هادست طالننه

 کرد.   یمعرفتیداداشت ب ید یبانو، د  ن یریش -

 بهت زده لب زد:  یپرخاله

 . امیمن پر  ستم؛ین  نی ریمن عمه ش -

 گفت:   یپرمحسن رو به خاله  ییدا

 راحتش بذار.  -

پوست   یرا رو   م یهاو ناخن دمیرا باال کش امینی طال بحال و روز ننه دنید با
 . دمیدستم خراش

 د در خودم مچاله شدم.و از در   دیچ یدر اتاق پ  ام هیگر  هقهق

 خشکش را پشت دستم نشاند.  یهادستم را فشرد و لب طالننه

چنگ    ام نهیس   یزار زدم و دستم رو   د،یخراش یرا م  میکه گلو   یهقهق  ان یم   در 
 شد و نگاهم را به سقف دوختم. 

 فشرد.  اشنهیس  یام حلقه شد و سرم را رو طال دور شانهننه یهادست



 . لرزاندیو دلم را م  دادیمادرم را م یکه بو   یدر عطر تنش شدم، عطر غرق

نشست و    چرخاند، یرا در قفل م  دیلرزان سارا که کل  یهادست  یرو   نگاهم
 می هاباشد، جلو چشم   دهیدور سرم چرخ  ا یانگار که دن  دیهمزمان با چرخش کل

 ضرب گرفت.  م ی هاقهی رفت و شق یاه یس

زده  هم فشردم که بغض چنبره  یرا رو   م یها و پلک  دمیرا به دندان کش   لبم 
 را، فرو ببرم. میدر گلو 

  یبارش را رو که نگاه حسرت  ی حلقه شد و وقت  م ی دور بازو  می مر  یهادست
 قل خورد.  م ی هاگونه  یاشک از رو  یها و گلوله د یام لرزچانه د،یصورتم پاش

 .دایبه پا شد آن سرش ناپ یدلم آشوب  در 

هقم در  را در هم شکست و هق اطیح  ز ی انگسکوت وهم   اطیناله در ح  یصدا
 گلو خفه شد. 

دور ح   اطی در ح  قدم تا  دور  نگاهم  رو   دیچرخ  اط یکه گذاشتم،  و    ز یم  یو 
 جا بود، نشست. که مادر آن  اطیگوشه ح  یصندل

بود به پدر که    و زل زده  زد یرا هم م  ن یلبخند به لب، شربت سکنجب  مادر 
 . دیپاشیباغچه آب م  یبود و رو  آب را در دست گرفته لنگیش

 کرد یم  یپران بود که رنگ  باغچه نشسته  یهاگل  یرو   از رنگ  یکمان نیرنگ
 . دیتابیم  م ی ها و انعکاسش به چشم 

 زد و دستش را به طرف دراز کرد.  یچشمک دنم یبا د مادر 



طرف  هوایب دستبه  تا  تند کردم  پا  به گرما  می هاش    شی هادست  یرا 
 بسپارم. 

  می هارا در هم شکست و دست  اطیسارا سکوت ح  یهاتق تق صندل  یصدا
 . دیماس  م ی هالب یدر هوا معلق ماند و لبخند رو 

 زد، یم  شخندین  م ی به رو  اشیخال یرفته بود و جا   مادر 

پژمرده    یهاو برگ  زدندیله م له  یآبیباغچه از ب  یهاجا نبود و گلآن  پدر 
 . رفتندیتک درخت خرمالو چون خار در چشمم فرو م

  اطیآلود حخاک  یها کییموزا  یرو   ختهی فرور  یواری تا شد و چون د  م ی زانوها
 آوار شدم. 

  ی که بو  یاخانه  گذاشتم، یبود که قدم در خانه م  یبار  نی ها اولاز هفته  بعد
 . دیبارینکبت م  وارشیو از در و د   دادیخون م

 دوخت.  میها نگاهش را به چشم  یشان یکنارم زانو زد و با پر   سارا

 م؟یبرگرد  یخوایم -

 نه. دلم تنگ شده. -

 لب زد: ی حلقه شد و به آرام میها دور شانه م ی مر  یهادست

 تو.   م ی پاشو بر -



ب   یرو   نگاهم چشم   قرارش ینگاه  به  شی هانشست،  نشست،    که  اشک 
 . دیو رنگ از رخش پر  دیاش لرز انهچ

  خت ی داغش در هم آم  یهابا نفس  م یها فرو بردم و نفس  اشنهیرا در س   سرم
 آوا شد. مان با هم هم هقو هق

بلند   م ی سردم نشست و کمک کرد که از جا  یهادست  یسارا رو  یهادست
 شوم. 

 اش گذاشتم. شانه یرا رو  میها و دست دمیرا باال کش  دماغم 

 ها را باال رفتم. پله  رفت،یم  ی اهی س ییهاو چشم  دیلرز یکه م   ییپاها با

خانه    د؛یبرق لرز  دی کل  ینبود، دستم رو   دنینفس کش  یدر خانه برا   ییهوا 
 . شدیروشن نم  ی چلچراغ چیبود که با ه یایکیدر روز روشن غرق در تار 

 ام به گزگز افتاد. و معده  دیچی کرده هال، درد در دلم پدم یسکوت و هوا از 

  ی ها را کنار زدم؛ پنجره را باز کردم و هواطرف پنجره پا تند کردم و پرده به
 .دمی ماه را بلع ر ی گرم ت

حبس    امنهیسوخت و نفس در س  م ی گلو  رونی ب  یهوا  یاشک و داغ  یشور  از 
 شد.

  مد یرا باال کش  امین یب  گرفتم،یرا م  میهاکه با پشت دست نم چشم   طور همان
 و سالنه سالنه به طرف اتاق پدر و مادرم رفتم. 



قاب    یو رو   دیکه در اتاق را باز کردم، نگاهم دور تا دور اتاق چرخ  نی هم
 پشت تخت نشست.  وار ی د یعکس رو 

بود چون   ماندگار شده یدر آن عکس خانوادگ   شهی هم  یکه برا   ییلدای   شب
 گذشت.   م ی هااز مقابل چشم  لم یف

حال  من دست  یدر  م  م ی هاکه  دور  که  مادرم  و  پدر  شانه  از    ز ی دور  پر 
 بود.   بودند، حلقه شده  نشسته لدای شب  یهایخوراک

بافته  یپارسا کاله قرمز و سبز  و  به    یبود را رو   که مادرم  سرم گذاشته و 
 . م یبود  زل زده ن یدورب

ها به خنده باز بود  داشت و لب  یها رنگ شادشب زمستان، نگاه  نیاول   در 
 بخش محفلمان بود. عشق گرما  و 

  ن یجدا کردم هم   وار ی قاب عکس نشست و آن را از د  یلرزانم رو   یهاانگشت
 فشردم؛  امنهیکه قاب عکس را به س

 . دیهم لرز  یرو  م ی ها به جانم نشست و دندان لرز 

  ی تا شد و رو   میزانوها   د،یچسب  وار یقدم عقب رفتم و پشتم که به د   چند
 آوار شدم.  ن یزم

دادم و نگاهم را به تخت دو نفره دوختم،   هیتک وار یکرده سرم را به د  بغض
ن  یخال  یجا چشمم  به  مادرم  و  را    زدیم   شتر یپدر  وجودم  عمق  تا  و 
 . سوزاندیم



توالت گذشت و به کف    ز یُسر خورد و از م  رنگیآب  ر یپرده حر یاز رو  نگاهم 
رس   یخال که  را    یهاانگشت  د،یاتاق  رنگ  کرم  یهاکیسرام   یرو لرزانم 

 . دیچ ینشست و درد در دلم پ 

پارسا رنگ   یفرش  یخال  یجا دهن    م ی کرده بود به رو   نشیکه خون مادر و 
  ام نهی نفس در س  د؛ یمن را به کام خود کش  یاچاله  اهیچون س  کردیم   یکج 

 حبس شد و بغضم آب شد. 

 انداخت.  نی هقم در اتاق طن صورتم گرفتم و هق ی عکس را جلو قاب

را فشرد و با سر    ام زدهخی  یهاقاب عکس را از دستم گرفت و دست  سارا
 را گرفت.   م یها انگشت نم چشم 

 سارا.   شمی دارم خفه م -

ز  شی از جا  سارا را  از    یگرفت و من به سخت  م یبازو  ر یبلند شد و دستش 
 شدم.  کنده  نیزم

به در بسته اتاق پارسا    شان ی پر  ی ون نشسته و صورتبه خ   یهابا چشم   می مر
د  هیتک با  بود،  زنج  دنم یداده  و  به طرفم گرفت  را  پالک    ر ی کف دستش  و 

 .د یلرزانش درخش  یها در دست یفیظر

 سر خورد.   شی هاگونه  یشد و اشک از رو  به هم دوخته شی هالب

و    ر یگرفت؛ زنج   شی هاانگشت  انیرا م  ر ی برد و زنج  شی را پ   گرش ید  دست
 گرفت.  دنیرقص  میهاچشم  یپالک جلو



کمر نشست   رهیو درد تا ت  دینشست، دلم لرز   م ی پالک اسم مر  یکه رو   نگاهم 
 . ختم یو قلبم فرو ر 

 فشرد اشنهی و پالک را به س  ر ی زنج م ی مر

 لب زد:  یتلخ به

 . دیباالخره به دست صاحبش رس -

 گرفتم.   م ی هادست ان یمبل ولو شدم و سرم را م   یرو 

 ؟ یتو خونه خودتون بمون یخوایکه م  یمطمئنپگاه،   -

 را به سارا دوختم.   سم یرا باال گرفتم و به نگاه خ  سرم

 باشم.  یکس   یسر بار خوامینم ست؛ی روز دو روز که ن  هیحرف  -

 ام نشست و لب زد: شانه یرو م ی مر  یهادست

 . یست ی ن ی، تو سربار کس پگاه -

  یوقت  ره ی گینفسم م   نه؛ یبرام سنگ   کشهیطال مکه ننه  یزجر   دن یتحمل د  -
 . کنهیصدام م ن یمیس

 دلش به بودنت گرمه.  ؛ یاخاله ادگار یتو   -

 و بغضم را فرو دادم.  دمیرا به دندان کش   م ی هالب

 طالم نگران ننه -

 هم فشرد و به طرف آشپزخانه رفت. را به شی هالب م ی مر



 . کنم یم  دایبرا خوردن پ  یزیچ  نم یبب  رم یم -

کنترل    کهنیانداخت بعد از ا   م ی زانوها  یشالش را از سر برداشت و رو   سارا
 .ندی به طرفم آمد که بنش  داشتیبرم ز یم  یرا از رو   ونی زیتلو 

  م ی هاپارسا و پدر، لب  ی دعوا  یادآورینشست با    ونیزی تلو   ی که رو   نگاهم 
 . دیچی هم دوخته شد و درد در وجودم پ به

هم    یرو   میها نشست و پلک  م ی هاگوش  یدستم رو   ونیزی روشن شدن تلو   با
 و لرز به جانم نشست.   دیشکستنش در سرم سوت کش   یفشرده شد؛ صدا

 ام حلقه شد و تکانم داد. سارا دور شانه یهادست

را به دندان   می اهاش زل شدم و لبزدهوحشت  ی هابه چشم   میها پلک  یال  از 
 . دمیکش

 لب زد:  یبا درماندگ  سارا

 . پگاه -

 سپرد. شی هادست ی سیرا به خ میها کنارم نشست و دستم   م ی مر

 . یاریدوام ب جا نیا  یتونیپگاه لج نکن تو نم  -

 دراز کردم و هق زدم:  ونی زیرا به طرف تلو  دستم 

 دغ. نه یبکش رو اون آ  ی زیچ هی -

 گفت:   یبه تند سارا



به    یش یم   ونهیخونه د  نیا   یتو  ؟یکن   م یرو قا   ونیز یتلو  یخوایم  یتا کِ   -
 خدا.

 لب زدم: یدرماندگ  با

 بتونم.  دیخودمو از آب بکشم؛ با  میگل   تونم یمن م -

 خونه.  نینه تو ا  یزود نی اما نه به ا ؛یتونیبله م  -

 : دمیدادم و پرس  هیمبل تک   یرا به پشت سرم

 زم؟ یبه سرم بر  یچه خاک  یگ یم -

 لب زد:  یو به آرام   دیصورتم کش یدستش را رو سارا

 طالت. ننه شی برو پ گهی مدت د  هیجمع کن   هاتو لهی وس  گم یمن م -

 ؟ یبعدش چ -

خونه رو بفروش   ؛ یبمون جا نیا  ی اگه نتونست جا نیا  ا یحالت که بهتر شد ب -
 . ریبگ  کیخونه کوچ هی

 . گهیراست م -

و   دم یکش  یسارا فکر کردم، آه   یهاو به حرف  دمیرا به دندان کش   م ی هالب
 لب زدم: 

 . ستی ن یبد فکر -

 بلند شد.  شیاز جا   یبه تند م ی مر



 جمع کن.  هاتولهیمون؛ تو هم وس دنبال ادی زنگ بزنم ب ر یپس من به ام -

ن   کمتر  لبا  م یاز  بعد،  و وساسساعت  بزرگ   امیشخص   لیها    ی را در چمدان 
 بودم.  دهیچ

و به طرف    د یکش  نیزم   ی چمدان را رو   می به صدا در آمدن زنگ خانه، مر  با
 در هال پا تند کرد. 

مأمن آرامشم بود و حاال   شی چند وقت پ  نیکه تا هم  یا را به خانه  نگاهم 
 دوختم و بغضم آب شد.  کرد،یم  یدهج  م ی به رو  کی تار یامثل دخمه

 . ختی خونه فرو ر نی هم  یپا گرفت و تو جانی ا م ی همه زندگ -

نبض    میها قهیو شق  دیکه پشت سرم بسته شد، بند بند وجودم لرز  اطیح  در 
 نی را پشت در جا گذاشتم و به طرف ماش  نم یر یگرفت. همه خاطرات تلخ و ش

 پا تند کردم.  ر یام

 اما کند و تلخ. گذشت،یم  زمان

و دل من اما    دندی رسیو به انتها نم  آمدند یکش م   هاهی از زهر و ثان  تر تلخ
 . شدیم  قرارتر یب

و همه    شدیم   تر قی بود که روز به روز عم  یاام مثل حفرهخانواده  یخال  یجا
 . کشاندیوجودم را به کام خود م 

  توانست یو تا م  نشست یبه جانم م  یکس یسوز ب  گذشت،یروز که م   هر 
 . زدیم  شتر ین



من از حرکت    یبراها بود که  ماه  شیها که عقربه  یواریرا از ساعت د  نگاهم 
شده بود، چشم    یاش طوالن طال که سجدهبود، گرفتم و به ننه  ستاده یباز ا 

 دوختم. 

بود را    که به چادر نمازش زده  یعطر گل محمد  یکنارش نشستم، بو  یوقت
 .دم ینفس کش ق یعم

م   ر یز زمزمه  را  خدا  نام  ش  کردیلب  از  آرام    شیصدا   ییوای و  دلم  بود که 
 گرفت. 

 لب زدم:  یاش نشست و به آرامشانه  یرو   دستم 

 طال.قبول باشه ننه -

رو  سرش از  نگاهم  باال گرفت،  سرخ   یرا که  به  سبزش  مخمل    ی سجاده 
 نشست. شی هاچشم 

  ی به آرام شی هاو لب د یلغزیلرزانش م ی هاانگشت ان یم   رنگشیآب  حیتسب 
 نجوا کرد: 

 دلتنگ آقاتم.  -

 . دیاش لرزنهبه اشک نشست و چا شی هارا که گفت چشم  نیا

 شد.  راهمهی ن قیرف -

 و بغضم را فرو دادم. دمیبه دندان گز لب



 . رهی گینفسم م  شه،یمنم دلم تنگ شده؛ خونه که خلوت م -

 ام نشست و نوازشم کرد. گونه  یسردش رو  دست

ها  که شب  رمی گیشون رو م اجازه  یبمونن؛ اگه بخوا  شتر ی به دوستات بگو ب  -
 بخوابن.  شت یپ

 . دمیپاش  شی هابه چشم   یشد و لبخند ز یلبر اشیان از مهرب دلم 

 بمونن؟ جانیچند وقت ا  ه یو محسن بگم   یبه پر -

 گره خورد.  امنهیس  یرا تکان دادم و بغض رو  سرم

 شه؟ یم  ی چ شونی. کار و زندگ انی اونا که هر روز م -

 دختر.  یسر خودت رو گرم کن  دیبا -

 حوصله ندارم.  ره؛ی نم یکاریچی دستم به ه -

 مادر؛ دلت رو بسپار به خودش.   دهیخدا صبر م -

 شد.  یمحمدرا که از سرش برداشت، خانه پر از عطر گل چادر 

سالنه به آشپزخانه  بلند شد و سالنه  شیکرد و از جا   نیرا ستون زم   دستش
 رفت.

وگرنه در    کردم،یمشغول م   یخودم را با کار  د یبا  گفت،یراست م   طال ننه
 . شدمیبودم، خفه م  ده یکه دور خودم تن   ییواحصار انز 



  ی اازهیخم   آمدند، یطال کش م خانه ننه  ییکه در تنها   یاز تکرار لحظات  خسته
 هم فشردم.  یرا رو  میها و پلک  دمیکش

ظرف  یصدا  دنیشن  با پشت  یشکستن  و  آشپزخانه  ننهدر  ناله  طال،  بندش 
 سقف نشست.  یباز شد و نگاهم رو  میها پلک

 را فرو دادم و به طرف آشپزخانه پا تند کردم.   امنهی حبس شده در س نفس

  ی و رو   در هم قالب شده  شیها گوشه آشپزخانه کز کرده و انگشت  طالننه
 نشسته بود.  اشنهیس

 .د یه گرفت و لب ورچ من اشک از کنج چشمش را  دن ید با

بافت  نگاهم  که در فصل    ییاشهی ش  یقور  یکه بر تن داشت رو   یاز ژاکت 
 سر خورد.  کرد، یسرما در آن دمنوش درست م

 حلقه کردم.  شی هارا دور شانه میهاو دست د یلرز دلم 

 شد؟  یچ  یدید ن یمیس -

هجوم آورد را    میهاکه به چشم   یانداز و جارو که رفت، اشکطرف خاک  به
 نشاندم. میها لب یرو  ی زدم و لبخند  پس

 .دیاش لرز و چانه  دیچند بار پر  شیها پلک

 . ییحموم نچا  یگفتم برات دمنوش درست کنم رفت   -

 و گفتم:  دمیبه دندان گز لب



 . کنم یم زشیجون خودم تماشکال نداره مامان -

بودن دردناک    نیم یقدر س هم دوختم و بغضم را فرو دادم، چهرا به  م یها پلک
 بود. 

 گذاشتم.   نتی کاب  یو جارو را از دستش گرفتم و رو   انداز خاک

 لنگان به اتاقش بردم. را گرفتم و او را لنگ دستش

در خانه    فونیزنگ آ   یبدهد، صدا  هیکمک کردم که به تاج تختش تک   یوقت
 شد.  دهی نجره کشپ  یو نگاهم به آن سو  دیچ یپ

شد، قلبم به    انیچهارچوب در نما  انیکه در م   ر یباز شد و قامت ام   اطیح  در 
 حبس شد. امنهیتپش افتاد و نفس در س

و حضورش    زدیرا در قفل بچرخاند، زنگ در را م  دیکل   کهنی قبل از ا  شهی هم
 . کردیرا اعالم م

 شد و لب زد: قیام دقبه چهره طالننه

 گل از گلت شکفت مادر.   -

 . دمیگر گرفت و نگاه دزد   م ی هارا که گفت گونه نیا

 .ی زنش بش   یخوایم  ؟یدوستش دار -

 حبس شد.  ام نهیقلبم شدت گرفت و نفس در س ضربان

 را با پشت دست پاک کردم.   دیام لغز گونه  یرا که رو   یو اشک  دیلرز   میها پلک



 ست و لب زدم: نش شی هادست ی رو   رنگیآب یها رگ یرو   نگاهم 

 هاتو حنا بذارم؟ انگشت یخوایم -

نا  ذارمیم  ینداره. هر وقت عروس شد  تیخوب  م؛یاالن نه مادر عزادار  -  .
 عروس شه.  خوادیدخترم م یسالمت 

  ی نشست و چشمک  شیها لب  یرو   یلبخند   د،یچی که در خانه پ  ر ی ام  یصدا
 زد.

 . هیپسر خوب -

 . دمیرا به دندان کش  م ی ها را فرو خوردم و لب  بغضم 

 ؟ ییخونه، مهمون اومده. کجاصاب -

 طال را فشردم و صدا بلند کردم.ننه یهادست

 . ریام جانیا  ایب -

 . دیپر کش  شیرا که باال گرفتم، نگاهم در نگاهش گره خورد و دلم برا  سرم

 خوشگل.  یهاسالم خانم  -

 .دمینگاهش، پاش  یرا رو  امینگاهش کردم و دلتنگ  حرفیب

لبه تخت    ی نشاند و وقت  شی هالب  یرو  یلبخند  د، یدرخش  ر ی ام  یهاچشم 
 طال نشاند. ننه یشان یپ  یرو   یانشست، بوسه

 طال جون چطوره؟  -



وقت  ننه پ  ین ی چ  یطال  لب  اشیشان ی به  و  جمع کرد،    شی هاانداخت  را 
 .دیدرخش  شی هاچشم 

 ، یایترت م دفعه بعد با بزرگ -

 . ارنیحرف در م  ه یبسه پسر، در و همسا ی نامزد باز گهید

 گر گرفت.  م ی هاآوا شد وگونهبا ضربان قلبم هم  ر ی ام یقهقهه

 حبس شد.   امنهینگاهش، نفس در س   یچشمانم که زل زد از داغ به

 به چشم، طال خانم.  یا -

جا د شدم و به آشپزخانه رفتم که آنبلن  م یاز جا   بارهکیبه    دم،یرا دزد  نگاهم 
 کنم.   ز یرا تم

 صف بسته بودند.  نت یکاب  یرو  ر ی ام ی هادیخر  کیپالست 

که کف آشپزخانه پخش شده بودند، رد    یقور  یهااز کنار شکسته  اطیاحت   با
 شان افتادم. انداز و جارو را برداشتم و به جانشدم و خاک

  ختمیانداز ر خاک  یرا رو   ها شهی افتاد، خورده ش  هایکاش  یکه رو   ر ی ام  یهیسا
را باال گرفتم و نگاهم در نگاه ب گره خورد و بغضم را فرو    قرارشیو سرم 

 دادم.

 نشاند و لب زد: شیها لب ی رو   یلبخند

 ؟یطورچه -



  ی انداز را در سطل آشغال گوشه آشپزخانه خالو خاک  دمیکش   یقیعم  نفس
 کردم. 

 . ستم یبد ن -

 . ستادمی ا شی رو بلند شدم و روبه  م ی جلو آمد، از جاقدم که  چند

شدم و ضرباهنگ   نشیدوخت و من غرق نگاه مخمل  م ی هارا به چشم   نگاهش
 قلبم اوج گرفت. 

 شده؟  یچ -

 . دمیکش  م ی هاباال انداختم و زبانم را به لب شانه

 . ستی طال روبه راه ن ننه -

 حلقه کرد و فشرد.  میها را دور انگشت شی هاانگشت

 محسن بعدازظهر براش نوبت دکتر گرفته.   ییدا -

مهتاب    ییداو زن  ی. درسته خاله پر کنهیطال داغ دلم رو تازه م ننه  دنید  -
تو خودش غرق    شتر ی طال بننه    شه،یکه خونه خلوت م  نیاما هم   انیهر روز م

خودمم    تونم ینم   ی براش بکنم؛ من حت  یکاریچ یه   تونمیو من نم  شهیم
 آروم کنم. 

 شد. ر ی سراز م ی هاامانم نداد و اشک  هیکه آب شد، گر  بغضم 



خوندن دارم  نه حوصله درس  کشه؛یعمر طول م   ه یهر لحظه برام اندازه    -
 خونه... .  ن یا وار ی در و د گه،یکار د  چینه ه 

 وخت. را به صورتم د   سشیدو طرف صورتم نشست و نگاه خ شی هادست

 به جونم نشسته.  ی شیچه آت  دونهیکس نم   چیه -

نشاند و من هق    اش نهیس  یشد، سرم را رو   ر یسراز   شیها که از چشم   اشک
تا که    ختی اشک ر  میها هی نشست و با گر  میموها   یرو   شیها زدم. دست

 قلبم نشسته بودند کنار رفتند و دلم آرام گرفت.  یکه رو   یاهیس  ییابرها 

و بغض و حسرت    دیبودنش پر کش   یکه از عطر تنش پر شد، دلم برا   م یها هیر
 آوار شد.  م ی اها یقدر زود همه آرزوها و رو نشست؛ چه ام نهیس  یرو 

 . یتنها باش  جا نیا  خوامینم  گهیبا پدر و مادرم صحبت کنم؛ د  خوامیپگاه م   -

 . دمیجدا کردم و ابرو در هم کش   اشنهیرا از س سرم

 . تونم ینم ر، ینه ام  -

رو به    کنهیم  ینی دلت سنگ  یکه رو   یباشم و بار  قتیپگاه اجازه بده رف  -
 دوش بکشم. 

چنگ شد و    م ی موها  ان یوسط آشپزخانه که نشستم، دستم م   یصندل   یرو 
 ساز مادر دوختم. نگاهم را به گلدان دست

و نبودنش، مثل پتک بود که بر سرم    دادیمادرم را م   یخانه بو   یجا  همه
 . نشستیم



 ره؟« ی بگ ی شو از کدخترت خواستگار اومده؟ اجازه یمامان برا   یی»کجا

 من عزادارم.  ر یام -

 زل زد.  م ی هاام نشست و به چشم چانه ر ی که آمد، دستش ز  جلوتر 

 . برهیم تو خوابم ن  ییها از فکر تنهاکنارت باشم؛ شب  خوام یمن فقط م  -

 . دمیدر چشمم دوخت و از التهاب نگاهش، لب به دندان گز چشم

 . یخواستگار ام یاجازه بده ب -

رو   میها پلک و چانه  ی را  لرزهم فشردم    می هالب  ی رو   یپوزخند  د،یام که 
 نشست. 

  نهی که س  یاز پدر ومادر  ؟یریمو بگ اجازه  یخوایم   ی . از کیهه! خواستگار  -
بکه    یمادربزرگ  ای قبرستونن   اشتباه گرفته؟  دخترش  با  رو  بد    یکس یمن 

 داره.  یسوز

که اندوه در بندبند وجودم   یی بود اما نه آن روزها   م ی شدن آروز  ر ی ام  عروس
سرم را که    ی حوصله خودم را هم نداشتم، از طرف  ی رسوخ کرده بود و حت

و دل کندن    شدیم   یگرم و دل  ت یوجودم پر از امن  گذاشتم یم  اشنهی س  یرو 
 مثل مرگ بود. م ی از او برا 

رو   یچا  ی نیس رو   ز ی م  یرا که  نگاهم  ننه  یهاچشم   ی گذاشتم،  طال  مات 
 نشست. 

 مبل بلند شد،   یپلک زد و از رو  چندبار 



 لب زمزمه کرد.  ر یکنم، ز   اشیحلقه کردم که همراه شی را دور بازو   دستم 

 تو اتاقم.   رمیم م مادر، خسته  نی تو بش -

 نشسته بود،   مهتابییدامبل کنار زن یکه رو  محسنییدا

 کرد.  یسرد خال  یرا از آه  اشنهیس

 لنگان به اتاقش رفت. شد و او لنگ دهیطال کشبه دنبال ننه هانگاه

  دیکش   اشین یب   ر یرا ز   ی نگاهش را از در اتاق گرفت، دستمال کاغذ  ی پر  خاله
 . دیمحسن چرخ  یی مهتاب و دا  ییدازن نیو نگاهش ب 

 گفت؟  یدکترش چ -

  شی نشاند، صدا  شی زانوها   یبه جلو خم شد و آرنجش را رو   محسن ییدا
 . آمدیانگار که از ته چاه م 

 . کنهیم  ر یاز گذشته س ی بخش ی. داره توی افسردگ -

 .د یاش لرزو چانه دیکش   ینی ف یپر خاله

 که آقام فوت شد؟   یاون سال -

 . دیصورتش کش  یدستش را رو  محسن ییدا

 بهش وارد کرده.  یشوک بزرگ   ن یمی س آره، مرگ  -

و به   دم ینشست و راه تنفسم را سد کرد، آب دهانم را بلع  م ی گلو  خیب   بغض
 چشم دوختم.  یخاله پر



پف   اهی س  یهاو چشم   دهیدو  رنگشیا قهوه  یموها  یالالبه  یدیسف  یموها
 مادرم کرده بود.   هیشب  شهی از هم شتر یاش او را ب کرده

 پارسا آشوب بود.   یهایکارکه دلش از گند  ییآن روزها  هی شب درست

 . م یکن   کار ی چ دیحاال با  -

  ی کنار زد و شالش را رو   یشانی پ  یرا از رو   اهشیس   یمهتاب موها  یی دازن
 شانه انداخت. 

ب  دینبا  - روش  تو  م یاری به  س  یکه  باکنهیم  ر یگذشته  مراقبش    یلیخ  دی . 
 . میباش

 و بغضم را فرو دادم.  دمیرا به دندان کش   لبم 

 ... . شتریب  کنم یم  یسع -

 . دیام نشاند و گوشه لبش را به دندان کششانه  یدستش را رو  یپرخاله

 .یدار  از ی از مامان به مراقبت ن شتر ی خودت ب  ؛یتونینم  ییتنها  -

 برداشت و گفت:  ی نیس  یرا از رو   ییاستکان چا   وانیمحسن ل   ییدا

نفرمون    هیبه بعد هر روز    نی تو خارجه؛ از ا  یپگاه؛ از عهده  گهیم راست    یپر  -
 . م یمون یتا شب م   ادیم

 یی دا  یزانو  ی هم فشرد و دستش را رو   ی را رو   شی هامهتاب پلک  یی دازن
 محسن نشاند. 



عز   - نباش  بنوحواس  زمی نگران  داروهاشم  دستور  هست؛  بهش   س یمون 
 حتما سر وقت بخوره.  دیبا خچال؛یدر   میبچسبون 

 بلند شد.  شی را که گفت از جا ن یمهتاب ا  یی دازن

 محسن رو به او گفت:   ییدا

 طال بزن. سر به ننه هی -

 و گفت:  دیکش   م یبه موها  یدست یپر خاله

 به خودت برس؛ رنگ به روت نمونده.  کم هیجون   خاله -

 نشست و خواستم زبان باز کنم که  می هالب یرو  یبندم ی ن لبخند 

 طال صدا بلند کرد. مهتاب از اتاق ننه یی دازن

 . ستی طال تو اتاقش نمحسن، محسن ننه -

و به طرف    م یبلند شد  مانیگرد شده، همزمان از جا  یهاسه نفر با چشم   هر 
 . م یطال پا تند کرداتاق ننه

  د،یطال چرخ ننه  یل تخت خا  ی مهتاب رو   یی داکه از چهره برافروخته زن  نگاهم 
 آه از نهادم بر آمد. 

 !اطیرفته تو ح  دی...شا دیشا -

 یی مهتاب و دا  ییداهجوم برد و زن  اطیرا گفت و به طرف ح  ن یا  یپر  خاله
 شدند.  دهیمحسن به دنبالش کش



اتاق چرخ   نگاه دور  تا  دور  اتاق  دیهراسانم  به  اما    دمیسر کش   گر ی د  یهاو 
 نبود.  یخبر

 . م یدو اط یو شالم را برداشتم و به ح   مانتو

 .دی رس  یخال  قیها گذشت و به آالچدرخت یالاز البه نگاهم 

دلم   اط، ی ها کف حبلند درخت  هیزده بود و سا   مه یخ اط ی که در ح  یسکوت از 
 . م ی و به کوچه دو   دیلرز

و    کردیصحبت م  شد، یم   نشی محسن که سوار ماش  ییبا دا  مهتاب ییدازن
 . دیدو یخاله در کوچه م

نشسته و گرم صحبت بودند    یاچند خانم که دم در خانه  یالاز البه  نگاهم 
رو  و  باز  ییهابچه  ی گذشت  و صدا  کردند یم   ی که  در کوچه   شان ی و سر 

 بود، سر خورد. ده یچ یپ

 را که روشن کرد، به طرفش پا تند کردم و سوار شدم.  نشی محسن ماش  ییدا

 باال آمده بود را فرو دادم.  میکه تا گلو   یرا پس زدم و اضطراب   م ی هااشک

 مهتاب گفت: یی دامحسن رو به زن  ییدا

 برگرده.  دیخونه شا  بمون

 . دیکوب یم  امان یو قلبم ب د یلرز یم  م ی هادست

 . رمیم یاز دلشوره دارم م  ییدا یوا -



 نبود رفت تو اتاقش.  قهیش ده دقدور شده باشه؛ همه ادیز  دیبان -

زده از عرض  شتاب  یی هاشال برد و با گام  ر ی را ز  شانشیپر  ی موها  یپر  خاله
 مان آمد و گفت: زنان به طرفکوچه گذشت، نفس

. تو برو تو  گردمیاطراف رو م   نی من هم  ، ییجا  ، یی رفته باشه نونوا   د یشا  -
 . ابونیخ

 . دیچی پ  ابانیفرستاد و به سمت خ رونیب  نهی از س یمحسن نفس تند  ییدا

  ر یو ز   زدیدر رفت و آمد بودند، دو دو م  روادهیکه در پ  یمردم  ن یب  نگاهم 
 . فتدین یطال اتفاقننه یکه برا  گفتم یلب ذکر م 

 زد:  ادیو فر  دیفرمان کوب یمحسن محکم رو   ییدا

 . م ی کن  داشی پ  دیبشه با  ک یهوا تار  کهنیقبل از ا -

فشردم و فکر کردم کجا ممکن است رفته    م یها قهیشق  یرا رو   م ی هادست
 باشد.

 رفته قبرستون.  دیشا -

 فرستاد و گفت:  رون یب  ینی از ب یمحسن نفس تند  ییدا

 کنه.   خدا



جا بارها اضطراب در جانم  به آن  دنیسرعت به طرف قبرستان راند و تا رس   با
  ییسنگ قبرها  ینگاهم رو   لرزاند،یدواند.  دم غروب قبرستان دل را م  شهیر

 نشست و بغضم آب شد. 

هقشان در دل شاخ و برگ درختان  نشسته و هق  یکنار سنگ قبر  ینفر  چند
 . دیچی پیکاج م 

ه  گر ید  یاگوشه  در  جوان  م   یرو   زمی چند  برا  گذاشتندیام  تازه    یکه 
 آتش روشن کنند.  یادرگذشته

 . م ی کرد  دایرا بر سر قبر آقاجان پ طالننه

 سنگ قبر گذاشته بود.  یرا روشن کرده و رو  ی شمع

و دستم رو یآرام   به به جانم    یکنارش نشستم  لرز  و  سنگ سرد نشست 
 افتاد.

 نجوا کرد:  یبه آرام دنم،یبا د فرستادم یلب فاتحه م  ر ی که ز  طالننه

 اومدم سر قبر آقات شمع روشن کنم. -

و   ستادهیمحسن که پشت سرش ا   ییدا  یطال گذشت و رو لرزانم از ننه  نگاه
 نشست.   د،یلرز یاش م چانه

 سنگ قبر گذاشتم.  یفرود آمدند و سرم را رو   محابایب  م ی هااشک

خاطرات    ان یحضورش را در م   شه یبودم اما هم  ده یآقاجان را ند  وقت چیه
 .کردمیطال به جا گذاشته بود، حس م ننه یاکه بر   ین یریش



 آسمان چشم دوختم.  ی را باال گرفتم و سرخ سرم

 طال در را از داخل قفل کردم. رفتن ننه رونی که شدم، از ترس ب  اطیح  وارد

 با سارا لب حوض نشستم.  امیطوالن  ی رو  ادهیاز پ خسته

  ی ده بود به خنکارا در آب فرو بردم و صورتم را که از گرما عرق کر   م ی هادست
 آب سپردم. 

 . دیپر کش ر یام  یآسمان دوختم و فکرم به سو یرا به آب  نگاهم 

و هنوز از او   د یآ یم  ی خوب  یفرستاد که فردا با خبرها  امکی غروب پ  روز ید
 نبود.  یخبر

محسن نشست    ییو دا  ی پرخاله  یهاکفش  یها که باال رفتم نگاهم رو پله  از 
 . دیباال پر  م ی جا ابروهاو از بودنشان آن وقت روز در آن

 جان؟« نی شده که اونام ا  یمهتاب بود. چ  ییدانوبت زن »امروز 

جان عصرگاه  که کنار پنجره، نور کم   دمی را د   تایهال که شدم، ننه طال و آن  وارد
 . آمدیها از داخل آشپزخانه م آن یو صدا   انددهیخواب

مبل گذاشتم و به قصد رفتن به آشپزخانه، راهم را کج کردم    ی را رو   فم یک
حبس    ام نهی و نفس در س  د یچی در اتاق ننه طال پ  یپرهق خالههق یکه صدا

 شد.

  که یت  یکه به پشت   یپردر نگاهم را به خاله یشدم و از ال  خکوبی در م پشت
 را بغل کرده بود، دوختم.  شیداده و زانوها 



 خاله را بند آورد.  هیهق گرمهتاب هق  ییدامتعجب زن یصدا

 رو دوست دارن.   گهی همد  ر ی ظلمه. پگاه و ام گهی د نیا -

 پر حرص گفت:  یپرخاله

اما زورم به    زنه یپگاه بال بال م  یبرا  ر یکه ام  نمی بیم  ستم؛یمن که کور ن   -
 . رسه یباباش نم

  ی هارا خفه کنم بلکه حرف  امانشیب  یحبس کردم که صدا  نهی را در س  نفسم
 ها را درست بشنوم. آن

ام  - ب  یگفتم کار   ر یبه  بابات قدغن کنه  ننه طال؛ گوش    م ی ای نکنه که  خونه 
 نکرد که نکرد. 

 دادم. هیتک  وار ی چنگ شد و به د ام نهیقفسه س یرو   دستم 

اولم   ی مصطف  شب ید  - از  روسرش؛  رو گذاشت  حم  خونه  آقا  با    د یدلش 
 .صاف نبود  امرز یخداب

 و صدا بلند کرد.  دیحرفش پر  انیمهتاب م یی دازن

 ته. بچه یندهیبحث آ  ؛یایکوتاه ب   دیجون شمام نبا یپر -

 هم نشست.   یرو   میها پلک ش،یزانو   یرو  یضربه دست خاله پر  یصدا با

که   م ی مهتاب؛ خدا مرگ منو بده راحت شم؛ اون از مر  رسهیزورم بهش نم   -
 . ریاز ام نم یست، ا مثل مرغ سر کنده



 و پر حرص گفت: دیلرز یخاله پر یصدا

  مه،یپارسا و مر   نی ب   یچ   گفتنیاز اول به من م   سر رهیخ  ی دخترا  ن یاگه ا  -
 بکشه.   جاهانی بفهمه و کار به ا ی مصطف  ذاشتم ینم

دهانم   یجوم آوردند را پس زدم و دستم رو ه  م یها که پشت پلک  ییهااشک
 نشست. 

 و محکم صدا بلند کرد: یمحسن عصب   ییدا

  م یدوتا جوونه. دل مر   یصحبت زندگ   ؛یباهاش حرف بزن   دیخواهر من با  -
 رو شکوند بس نبود؟

شکست،    ی آقا مصطف  ی هاحرف  ن یبار سنگ  ر یکه پارسا ز   یآن روز   ی ادآوری  با
 .دم یبه دندان کش  رحمانهیرا ب   م ی هالب

پدر و پسر    ی نیبب   یکه نبود   شبید  ؟ی زن یم   یی بابا محسن چه حرفا   یا  -
که خدا به سر شاهده    زدیم   یی تو خونه راه انداختن. حرفا  ی اشنگهچه الم 

 . گرفتم یهام نبود طالقم رو ازش ماگه به خاطر بچه

 دادم.  هیتک وار یبه گز گز افتاد و سرم را به د  اممعده

 عروسش بشم.«  خوادینم یفمصط »آقا

دار باشه؛  عروسم اصل و نسب  خوام یم   گفتیم  کشه؛یمردک خجالت نم   -
 دار باشه. خانواده

 بود.  نیسنگ  یآقا مصطف  یهاآوار شدم؛ حرف  نیزم  یو رو   دیلرز   م ی هادست



 . گهیم  قشهیکه ال  یو هر چ  کنهیمن نگاه م ی تو رو  -

 مهتاب، بغض داشت.   ییدا زن یصدا

 گفت؟یم  ی چ ر یام -

 .دیخند یعصب یپرخاله

 . خوامیمن پگاه رو م  نیزم  اد یگفت آسمون ب   -

 در ذهنم مجسم شد.  ر ی ام ی هاقلبم چنگ شد و چشم  یرو   دستم 

کردنش    یدور  لیپدرش له شده بود و دل  ی پاها  ر ی همه ذوق و شوقش ز  آن
 بود. ن یاز من هم

 . امدین  رونیسردرد را بهانه کرده بود و همراه ما ب  م ی مر  یحت

اتفاقات  میمر  طفلک ب  یهمه  برا  نیکه  افتاد، دوباره  پارسا  و    ی تداع  شیاو 
 شده بود.

. باباشم  کنهیگفت چه بابا اجازه بده چه اجازه نده با پگاه ازدواج م   ر یام  -
 حق نداره پاشو تو خونه بذاره.  گهی کارو بکنه د  نیگفت اگه ا 

 محسن پر حرص گفت:  ییدا

 ه؟ یمرد چ   نیآخه حرف حساب ا -

 گفت:   یعصب  دیرا باال کش   اشین یب  یپر خاله



  خواد یم  ر ینداره و ام یپگاه حال و روز درست و حساب  گهیم  دونم،یچه م -
 ترحم باهاش ازدواج کنه.  یاز رو 

 شی هاها بود که در چشم سال  ر ینشست؛ عشق ام  م ی هالب  یرو   یپوزخند
 و پدرش آن را باور نداشت.  دیدرخشیم

 نخونده باشه.  ر یکه عشق رو از تو چشم ام  هیبابا، ک یا -

زن  نیا چانه  ییدارا  و  لرزمهتاب گفت  ا  د،یام  وجود    وقتچیه   نکهیبا 
ن عشق زبان  به  را  ام  م، یبود   اورده یمان  نگاه  از  را  خوانده    ر ی اما همه عشق 

 بودند. 

مگه حرف حساب    مینزنه، هنوز عزادار   یمن بهش گفتم فعاًل حرف  دونم، یم  -
 . رهیش م تو کله

 رفتم.  اطیبه ح نیپاورچ  نی هم فشردم و پاورچ  ی را رو  میها پلک

 آن  ر یهمه آنچه را که الزم بود و کمرم خم شد ز   دمیشن

چه    رامونمان ی نسبت به پ  ر ی و من و ام  کندیر مکه عشق کور و ک   یراست  به
 . م یبود تفاوت یب

 . دمیدوختم ک آه کش یلیرا به آسمان ن  نگاهم 

 کردم.   یوجودم را خال  سوازندیکه م   یرا از آتش امنهیو س   دمیکش   آه

تندر   ی هاشاخه بدرخت  دهیهم  و  شده  حلقه  گردنم  دور    رحمانهیها 
 . فشردندیم



 . دندیچرخ یها دور سرم مختو در   دیکش یم  ر یها در سرم ت کالغ  یصدا

 گره خورده بود.   امنهی و نفس در س سوختیم می هاچشم 

و    جیدور باشم؟ گ  ر ی از ام توانستم یکنم؟ مگر م  یزندگ ر یبدون ام  شدیم  مگر 
 را در آب حوض فرو بردم. میگنگ لبه حوض نشستم و پاها 

را    میها آب حوض چشم   یو زالل   دیکوبیم  امنهی به قفسه س  وار وانهی د  قلبم 
 . کردیو تار م  رهیرا ت دگانمیو د   زدیم

 و بغضم را فرو دادم.   دمیکش  یدرپینفس پ چند

 راه گرفت.  می هاکرد و اشک از چشم   ز یسر ر  بغض

 شستمیم  دم،یپاشیصورتم م یکه رو  یمشت آبرا با مشت  م ی هااشک

 کوتاه آمدند داشتند.   الیمگر خ  اما

 بود، رو برگرداندم.  ستاده ی مهتاب که پشت سرم ا  ییدازن  یصدا با

 و گفت:   دیرا به دندان کش   شی هالب دنم ید با

 !؟یاومد یکِ   -

 رفتم.  رون ینشاندم و از حوض ب  م یها لب یرو  ی تلخند

حلقه شده بود را پس زدم و آرام    م یمهتاب که دور بازو  ییدازن  یهادست
 زمزمه کردم. 

 حالم خوبه.  -



 ها پا تند کردم. را فرو دادم و به طرف پله  بغضم 

 بودند.  ستاده ی ها اپله  یرو  محسنییو دا  یپرخاله

از هم باز    دنمیدر آغوش کش  ی را برا  شیها به طرفم آمد و دست  یپرخاله
 کرد. 

 اما سرم را به چپ و راست تکان دادم و به اتاقم پناه بردم.  من

 کرد.  م یشد و صدا دهیمحسن به دنبالم کش  ییدا

 ما... .  یپگاه صبر کن، همه -

 را فرو دادم قبل از بستن در اتاق، صدا بلند کردم.   بغضم 

 تنها باشم.  خوامیم  ، ییدا  کنم یخواهش م -

 فرو بردم. تخت ولو شدم و سرم را در بالشت   یرو 

 فرو برده بود.  بانیلبه پرتگاه نشسته و سرش را در گر دخترک

  شی از موها  تر شانی و قلب من پر  دندی رقصیم  شانش،یپر  یوزش باد موها  با
 . شدیم

ها ُسر آن  یآغشته به رنگ را رو   یموقلم   شان، ی پروایرقص ب   دنیاز د  قرار یب
را پوشانده بودند،    ام یآسمان نقاش   یکه آب   یاهیس  ی ابرها  یمعطل یدادم و ب 

 کردم.   تر رهیت

 نمانده بود. یز یشدن آسمان و سقوط دخترک به ته دره چ  یطوفان  تا



 . کردیشره م  امیشانی پ یکرده بود و عرق از رودم قیآالچ  یهوا

 زل زدم،  ز یم   یرو  یهاپشت پرده اشک به رنگ از 

س  وپ یت غ  اه یرنگ  با  خال  یرو   ظ ی را  ق  یپالت  و  در    ی مولم کردم  را  بزرگ 
با بغض  بردم  فرو  و دخترک    دیبوم سف  سوزاند، یرا م  می که گلو یظلمتش 

 کشاندم.   ی اه یترسان را به س 

 دوختم و بغضم آب شد.  د یدرخشیم  ی اهیکه از س  یرا به بوم سمیخ  نگاه

  ی اهیس   ر ی از ز  ادشیو فر  زدیدست و پا م  اشیغرق در ظلمات زندگ  دخترک
 . دیکشیدر سرم زوزه م 

رو   م ی هادست  کف که  کش   یاه یس   یرا    رگونشیق  یاه یس  دم،یبوم 
 شد.  ر ی سراز می هارا در برگرفت و اشک از چشم   م ی هاانگشت

رو   میها ناخن صدا  دمیبوم کش   ی را  هق  می هاناخن  یو  در    ام هیهق گر با 
 انداخت. ن یطن قیآالچ

و    گرفتیرا در برم  م یها بوم و دست  شتر ی هر لحظه ب  یاه یس  شد،ینم  پاک
 .دادیجوالن م  امنهیس  یدرد رو 

  م ی و با پاها  دمیکوب  نیزم  یو با نفرت رو   دمیکش   نییپا   هیسه پا   یرا از رو   بوم
 .دادیجان م   م یپاها   ر ی ز ینقاش  یو دخترک تو زدم یم  ادی رفتم؛ فر  شی رو 

مرا به طرف خودش   مه ینشست و سراس  میها شانه  یطال رو ننه  یهادست
 . دیکش



 جانم؟   ن یمی شده س یچ -

و    دم یعادت کرده بودم، صورتم را در هم کش  شیها گفتن  نیمی که به س  من
 زدم:  ادیفر

 طال. ننه  ترکه یدلم داره م  -

 شدم.  شی موها یش گذاشت و غرق عطر حناشانه یرا رو  سرم

که    یریام  یبرا  بی پارسا، دلم پر کش  ی پدر و مادرم؛ برا  یبرا  دیپر کش   دلم 
 که کنارم باشد.   خواستندیبود اما نم 

  اط یح   ن یو سکوت سنگ  خت ی طال در هم آمننه  ی هابا ناله  میها هی گر  هقهق
 بزرگ را در هم شکست. 

  جانیب   یهادر دست  میها بودم و دست  ده یمبل دراز کش  یبعد رو   یساعت 
 طال جا خوش کرده بود. ننه

رو نشسته و  مبل روبه  ی محسن که رو   ییدا  ی نگاهم رو   چرخاندم و  چشم
 در حال خوردن هندوانه بود، نشست. 

 .کردمیچت شد دختر؟ از پنجره داشتم نگاهت م دفعههی -

 . دمیهم فشردم و آب دهانم را بلع ی را رو  میها پلک

 خونه رو بفروشم.  خوامیم -



صورتم    یش رو گشاد شده  یهامحسن ماند و مردمک  ییدر دهان دا  چنگال
 نشست. 

 .دی پرس م ی هابه لب رهی جمع شد و خ شیها گوشه لب  طالننه

 ؟ یاجازه گرفت دیاز آقا حم  -

 چشم دوختم.  شی هارا به نشانه بله تکان دادم و به لب سرم

 پدر و مادرته.  ادگار ی جا اون -

 که به خون نشست.   یادگاریآره   -

 ش بدم؟ اجاره یخوایم -

 هم فشردم و بغضم را فرو دادم. ی رو   را میها پلک

 بفروشم.  خوام یم  ،یی نه دا -

 زل زد:  م ی هاو به چشم   دیمحسن گوشه لبش را به دندان کش  ییدا

 بنگاه.  رم ی م  یباشه عصر -

 مبل بلند شد.   یدسته مبل گرفت و از رو  یدست لرزانش را رو  طالننه

 پاشم نمازم رو بخونم.  -

 شد.   دهیطال کش همحسن به دنبال نن  ییدا یهاچشم 

 . خونهیبار چندمه نماز م  -



طال آتش درونم  نگاهش کردم و بغضم را فرو دادم، حال و روز ننه  حرفیب
 .کردیور م را شعله

 لب زد:  یمحسن به آرام  ییدا

 سر کارت؟  یبرگرد  یخواینم -

 در هم رفت. م ی ها سگرمه دارمانید  نی پدرام درخشان و آخر یادآوری با

 شو ندارم. اصاًل حوصله -

 گذاشت و گفت:   یعسل یمحسن بشقاب را رو   ییدا

 . یارشد بخون یقرار شد برا -

 . ییکشش درس خوندن ندارم دا  -

 ... . خوادیم  ر یام -

 . امیبا خودم کنار ب  دیبه خودشم گفتم، با نویا  ،ییدا تونم یفعاًل نم  -

  ی برا  یاد که خانهفرستاده بو   امک یپ   شب ید  ست؛ یچ   ر یبرنامه ام  دانستم یم
 .دیآ یطال م ننه ی بوسدست یبرا یکرده و به زود  دایاجاره پ

راه    یخاطر من در خانه خاله پرکه به  یکه از جنجال  دانستینم   یکس   هنوز 
 افتاده بود، خبر دارم.

 . دمیچنبره زده بود را بلع  امنهیس ی که رو   یو بغض دمیکش   یق یعم نفس

 ند، یمحسن شکستنم را بب  ییدا خواستم ینم



 رفتم.  قیمبل بلند شدم و به طرف آالچ   یرو  از 

ب  یم یتصم لحظه  هر  بودم  گرفته  م  شتر یکه  مصمم   گرفتیقوت  ترم  و 
 . کردیم

ام فرو  که مثل دندان گرگ در حنجره  ییهاهمه ترحم و حرفاز آن  خسته
  شب چشم   یاه یحلقه کردم و به س  می هارا دور شانه  م ی ها دست  رفت،یم

 دوختم. 

را مشت کردم، وقتش بود    م ی هاو دست  دم یکش  م یها هیخنک را به ر   م ی نس
 . ستم ی با  م ی پاها  یکه رو 

 یبستن  جیآب هو  وانی که ل  ر یرا در هم گره کردم و نگاهم را به ام   م ی هادست
 گرفته بود، دوختم.   یرا به باز

بهش سر    م ی تونیطالست، راحت م خونه ننه  کیکردم، نزد  دایکه پ  یاخونه  -
 . م ی بزن

کوچک    ز یم   یبراقش در آن سو  یو نگاهم را به موها  دمیرا به دندان کش   لبم 
 دوختم.  شاپیکاف

 . یبدون د یهست که با یموضوع مهم  ر یام -

ل  قاشق در  د  یبستن   وان ی را  از  و  مزه    شد،یکه آب م یبستن   دنیچرخاندم 
 دهانم مثل زهر شد.

 برم.   خوامیم -



 دوخت.  می هاگرش را به چشم و نگاه پرسش د یباال پر شی ابروها

 کجا؟   -

 چشم برداشتم.  یگذاشتم و از بست   وانیرا داخل ل  قاشق

 . تونم ینم گهیخراب شده؛ د نی از ا ر یغ  ییهر جا -

 . دیلبش کش یرا گوشه شی هاگذاشت و انگشت  ز یم  ی را رو  وان ی ل ر یام

 دونن؟یمحسن م  ییطال و داننه ؟یفروخت  نیخونه رو برا ا  -

 بدونه.  یزیچ  ست یقرار ن  یکس  -

 در هم رفت و لب زد:  شی هاسگرمه

 پگاه؟  یگ یم  یدار یچ -

که در نگاهش    یبغضم را فرو دادم و به بهت   دم، یصورتم کش   یرا رو   دستم
 شدم.  ره یخ  دیدرخشیم

 نگو.  یزیچ ه یبه بق یول  ی حقت بود که بدون  کنم،یخواهش م ر یام -

 زد: ی ش را به صورتم دوخت و تلخندگرد شده  یهامردمک

 شم؟ یمن، من متوجه حرفات نم -

ُسر    م ی ها گونه  یلجوجانه رو   یهم فشردم، قطره اشک  یرا که رو  میها پلک
 خورد. 

 کنم.   یاومدم ازت خداحافظ -



 اونم االن که...! ؟یمن رو تنها بذار  یخوایم -

 .دمی را به دندان کش  م یها و لبسرم را تکان دادم   یدرماندگ  با

 . یت بگذرخاطر من از خانوادهبه خوامینم  ؟یاالن که چ -

 : دیلبش را به دندان گرفت و با خشم غر  د، یکش  شی موها  یرا ال  شی هادست

 ؟ یفهم یازت بذارم. م تونمیدلم بگذارم؛ نم  یپا رو   تونم یمن نم -

دختر  یرو   نگاهم  و  رو   یپسر  به  رو  از    مانیکه  نشست،  بودند،  نشسته 
رو   ییخندها  ام  یکه  به  را  نگاهم  و  خوردم  غبطه  بود،  جوان  پسر    ر ی لب 

 دوختم. 

ت از هم بپاشه.  باعث بشم خانواده  خوامیجون ندارم، نم  گه یمن د   ر ی ام  -
 . ستم ی خودم با یرو پا  خوامیم

را باال    شی ابرو   یتا  ک یش گذاشت و  چانه  ر یرا ز  شی هازد، دست  یپوزخند
 .داد

 ؟ یکنیفرار م  یپس چرا دار -

 را فرو خوردم و لب زدم:   بغضم 

 کس منو نشناسه.   چیکه ه  ییبرم جا   خوام یم  نه؛یشهر برام سنگ   ن یا  ی هوا  -

 جمع شد و درمانده لب زد:   شیها حلقه زد، گوشه لب  شی ها در چشم   اشک

 پگاه من بدون تو... .  -



خانه کرده بود،    شیها که در چشم   یدرد  دنیرا از صورتش گرفتم؛ د  نگاهم 
 .کردیم  شیدلم را ر

  خوام یزالل بمونه؛ م   طور نی پا له بشه؛ بذار هم  ر ی عشقمون ز  خوامینم   ر یام  -
 کنم.   یزندگ  ادشیبا 

با   ی نی بینم  ؟یاصاًل لعنت  ی نی بی. منو م یکنیبه عشقمون پشت م  یتو دار -
 دم؟یمن جون م چکه یکه از چشمت م   یهر اشک

 را پس زدم.  میهازدم و با پشت دست اشک یپوزخند

 . ر یدلم سوخته ام -

فوت    رونیبه ب   یو نفس تند   دیکوب   ز ی م  یش را رو مشت کرده  یهادست
 کرد. 

 . کردندیمان مهمه داشتند نگاه د؛یاطراف را کاو نگاهم 

 بره.  ادتیباشم که همه دردات  گاهتهی تک خوام یمن فقط م  -

که مثل    ییها دوختم به روزهادر دوردست  یی را به پشت سرش جا   نگاهم
 شدم.  رهیخ د یرا در هم کوب ز یبرق گذشت و مثل طوفان همه چ

منو به عنوان    خوادیبود و من خواهر پارسام. پدرت نم   می پارسا عاشق مر  -
 عروسش قبول کنه. 

 خاطر تو حاضرم از همه بگذرم. بهت که گفتم به -



ام   - چ  ر؛ینگذر  درد    ستی ن  ی زیخانواده  من  پشت کرد.  بهش  بشه  که 
 . ینخواه که شکل من بش ه؛یپشتم خال   دم؛یکش  یکسیب

 ُسر خورد و نگاه دردمندش را به صورتم دوخت.   شیهاگونه  یاز رو  اشک

 دل وامونده چه کنم؟  ن یپگاه با ا -

 . اگه... . کردمیرو شروع نم ی؛ اگه اون بازمن مقصرم -

رو   دستش و   شی هادست  یدستم گذاشت.از گرما  یرا  آتش گرفت  دلم 
 . دیرا چسب م ی گلو  خیبغض ب 

 به تو نداره؛ پارسا راهشو انتخاب کرده بود. یاتفاقات ربط نی پگاه ا -

 . دمیرا باال کش  امین یرا پس زدم و ب   م ی هااشک

 طال باش.مواظب ننه -

 .د یرا در هم کش  شی را در هوا تکان داد و ابروها  شدست

 باهات.  امیم  یبر ییهر جا -

 . رینه ام  -

نم  ؟یفرض کرد  یپگاه منو چ  - اجازه  بهم  یبر   یی تنها  دمیمن  اصاًل چرا   .
 ؟ یگفت

 . دمیخشکم کش یهاهم فشردم و زبانم را به لب ی را رو  میها پلک

 کنم.   م یرو باهات تقس   م ی زندگ تونمیقدر داغونم که نماون -



 .یبر  ییجا  ییازم نخواه که اجازه بدم تنها -

 برم. یمن نخواستم بدون خداحافط  ر؛یام کنم یخواهش م -

 نشاند.  شی هالب ی رو  یحلقه زد و پوزخند شی ها در چشم  اشک

 پس برات مهم هستم.  -

 . دندیمان چرخها دوباره به طرف و چشم   دمیخند  بلند

رو   یبغض  به چشم   امنهی س   یکه  و  دادم  فرو  را  بود  به خون    یهانشسته 
 ش زل زدم: نشسته

 . یتو هست  یزندگ ی من تو  یگرمتنها دل -

 . دیکوب   ز یم  ی از کنج چشمش راه گرفت و مشتش را رو  اشک

 نکن. ونهیپگاه منو د -

 برام سخته. دنمینفس کش جا نیمدت دور باشم. ا هی بذار  -

 .دیگذاشت و غر   شیش رو زانو کردهمشت یهادست

 شه؟ ی عوض م   یزیچ بی شهر غر  ی مگه بر -

 فرستادم و لب زد:  رونیب یرا به تند  امنهی حبس شده در س نفس

 شانسم رو امتحان کنم.  خوامیم -

سپرد و    شی هالب  یسردم را به گرما  یهابلند شدم، دست  یصندل  یرو   از 
 دستم حک کرد.   یرو   شهی هم  یاشک و حسرتش را برا



 لب پچ زدم:  ر ی هم فشردم، ز  ی را رو  میها را فرو دادم و پلک  بغضم 

 نگو.  یزیچ ی به کس  کنم یخواهش م -

 کنم؟  کار یچ  ،ی کنیم  ران ی پگاه با رفتنت همه وجودم رو و  -

 کردم.   کینزد  م ی هارا باال آوردم و به لب شی هادست

 ت. تو و خانواده ن یبشم ب یوارید خوامیبذار برم؛ نم  -

 چنگ کرد.  شی موها  یو ال د یکش  رونیب میها دست انیرا از م  شی هادست

 . ذارمیپام رو تو اون خونه نم   وقتچیه  ، یو چه نباش ی چه باش -

 شکستن قلبش را بشنوم.  یپاتند کردم و نماندم که صدا ی طرف خروج به

 رفتنم لنگ شود.   یآوار و پا دلم  یکه بغض رو  نماندم

  یاهم فشردم تا دلهره ی را رو  م ی هاپشت سرم، پلک  اط یبسته شدن در ح   با
 بود را مهار کنم.  دهیچی پ امنهیکه در قفسه س 

پشت   طور همان رو   یکه کوله  مشانه  یرا  جا  در    یاضطراب  دادم، یام  که 
پنهان کردم و سپس به    یدود  نکیخانه کرده بود را در پس ع  م ی هاچشم 

 پا تند کردم.  ابانیطرف خ

که وسط آسمان لم داده بود دوختم و با پشت دست    دی را به خورش   نگاهم 
 نشسته بود را پاک کردم.  امیشانیپ  یکه رو   یعرق



د  کیاز    کمتر  ننه  یپرخاله  گر یساعت  برمو  خانه  به  خدا   گشتندیطال  و 
  ی ام، چه حالترکشان کرده  شهی هم  یکه برا  دندیفهم یکه م  یوقت   نستدایم
 . شدندیم

هم فشردم    یرا از سر خشم رو   می هاطال، لبننه  ی حال آن روزها  ی ادآوری   با
 و بغضم را فرو دادم.

 را از او گرفته بودم.  نشیمی بار دوم س یبرا

 یهر رهگذر  یو رو   دیچرخ یدر کاسه چشمم م  امانیب   زانم یگر  یهامردمک
 . نشستیم  شد،یکه از کنارم رد م 

 . شدیم  یخال  ام نهی از س یاز سر آسودگ  ی با ناشناس بودنش، نفس و 

بر م   تند تا رس  داشتمیتند گام  نفس جلو    ک ی  یاصل   ابان یبه سر خ  دن یو 
 رفتم. 

 . نم یرا بب   یی مبادا آشنا  نداختمیهم به پشت سرم ن   ینگاهم ین  یحت

 لب پچ زدم:  ر یترمز کرد سوار شدم و ز  م ی پا  یکه جلو  یتاکس  ن یاول

 راه.  س یپل -

 را بهم دوختم.   م ی هافشردم و پلک  امنهی را به س کوله 

  دم یکش   یقیشدم، نفس عم   ادهیکه پ  نیبودم. از ماش   راه سی بعد در پل  ی کم
 چشم دوختم.   میروو به کوه روبه



هنوز نرفته دلم تنگ    د،یدو   م ی گلو   ر یحلقه زد و بغض تا ز  میها در چشم   اشک
 . دیلنگیرفتنم م ی شده بود و پا

اتوبوس  نگاهم  ا  ییهارا سمت  جلو  بودند،    دهیصف کش  یبازرس   ستیکه 
 دوختم. 

  زدندیم  ادیاتوبوس را با فر  ی خال  یها یکه تعداد صندل  ییهاشاگرد  یصدا
که در دهانم    یآب  کر یپ غول  یهااتوبوس  دنیو با د  دیکشیدر سرم سوت م 

شد  بلعجمع  را  بود  سرگ   دمیه  کنم.شلوغ   امجهی تا  مهار  و    جاده  یرا 
ها  مغازه  هآمد بودند را از نظر گذراندم و ب و که به سرعت در رفت  ییها نیماش

 مسافران بودند چشم دوختم.  ی رایکه پذ  ییهاو رستوران

آ   من و  مقصد  با  بودم  مسافر  و    یاندهی هم  دادم  فرو  را  بغضم  مبهم، 
ها گرفتم و  بود لگد کردم. نگاهم را از اتوبوس  م ی پا  ر یرا که ز  یازهیرسنگ
از آنهمان دور مطور که  ماش   شدم یها  برا یشخص   ی هانیبه  سوار    یکه 

 زل زدم. راندند، یم  یکردن مسافر به آرام

برخ   نگاه بذر  تنها کنار جاده به چشم    یها به دخترراننده  یناپاک  طعمه، 
 . دیپاشینفرت و انزجار را در دلم م

دست  یپشتکوله س  کردیم  ین یسنگ  م ی هادر  قفسه  بغض  را    امنهیو 
 . سوزاندیم

 . دیکشیدرد در وجودم زبانه م کردند،ینشناخته قضاوتم م نکه ی ا از 



را از سر خشم   م ی هادوخته و لب  م ی هاپس پرده اشک، نگاهم را به کفش  از 
 بهم فشرده بودم که ناگاه با 

که قصد خفه کردنم را داشتند،   یاز شر افکار هولناک   ،یبخش زن آرامش  یصدا
 خالص شدم. 

  ده یکش   رونیرنگ ب  د یسف  یدیپرا  شهی را به زن جوان که سرش را از ش  نگاهم 
 بود، دوختم. 

 پگاه خانم! -

رو   می هاچشم  نگاه کنجکاوم  و  تنگ کردم    اش یبادام  اه یسچشمان    ی را 
و به مغزم فشار آوردم که او    دمیخشکم کش  یهالب  ینشست؛ زبانم را رو

 . امدهیرا کجا د

در    د،یپریم  نییعقب باال و پا   یکودکش که در صندل  یخنده آشنا  یصدا
 و مغزم را به کار انداخت.   دیچ یسرم پ 

 ؟ یفراموش کرد یزود ن یبه ا -

را دور فرمان حلقه    شیها که دستآشنا    ی اراننده نشست، چهره  ی رو   نگاهم 
 کرده و صورتش رو به من بود اما نگاهش را به جلو دوخته بود.

  م،ید یخریها م مادرم را از آن  ینیی تز  لی که وسا   یکمال  یخاطر آوردن آقابه  با
 . دیدرخش م ی ها در چشم  ییبرق آشنا



و اطراف را از نظر    دیدر کاسه چرخ   م ی ها چشم   زد،یم  یقلبم به تند   ضربان
بعد کنار    هیدر عقب نشست و چند ثان  رهیدستگ   یگذراندم سپس دستم رو 

چشم    رساند،یکه مرا به ناکجا م   یانشسته و به جاده  نشانی ریدختر بچه ش 
 دوخته بودم. 

 زم؟یحالت خوبه عز -

 نشناختمت.   دیممنونم، ببخش  -

 ه.مغاز  یومدیوقته ن   ی لیخبرا؟ خ . چهیتو فکر بود   یلیخ -

 . دمیرا به دندان کش  میها به غم نشست و لب نگاهم 

 شد، سحر سرش به عقب چرخاند و لب زد:   یکه طوالن  سکوتم 

 شده؟  یزیچ -

لب    آمد یکه از ته چاه م   ییو با صدا  دم یخشکم کش  یها لب  یرا رو   زبانم
 زدم:

 مامان و بابام فوت شدن.  -

 .دیباال پر  شیگرد شد و ابروها   شی هامردمک

 متأسفم. یل یخ دونستم؛ی! نم یوا یا -

 لب زد:  ی ثابت ماند و به آرام میبه رو نه یحامد از آ   نگاه

 ناراحت شدم.  ی لیخ  امرزه؛یخداب -



 لب تشکر کردم.  ر ی نسشته بود را فرو فرستادم و ز م ی گلو  خیکه ب  یبغض 

و تاب افتاد، حتما تا االن از نبودنم آگاه شده    چیکه گذشت، دلم به پ   یساعت 
 ام را خوانده بودند. و نامه

س  یآشوب  از  بودم،  جا گذاشته  به  سرم  پشت  در   ام نهیکه  درد  و  سوخت 
 جان گرفت. میها قهیشق

 نداشتم.  یاکه با خواندن نامه دلشان خواهد شکست، اما چاره  دانستم یم

که به جانم نشسته بود را    یدرد  را کف دستم فرو بردم و همه  میها ناخن
 هم فشردم.   یرا رو   م ی هاکردم و پلک  یدر پوست و گوشتم خال

 . دیبارش را دزآب به طرفم گرفت و نگاه غم  یوانیل  سحر 

 کردم.   یاریخشکم را آب  یو گلو  دمیسر کش  کباره یرا گرفتم و به  وانیل

رو را داخل کوله  دستم  و  بردم  خاموشم چنگ شد، دل روشن    یگوش یام 
 کردنش را نداشتم. 

چشم    خواستیدواند، دلم م  شهیدر بندبند وجودم ر  دی ترد  یالحظه  یبرا
پ  ساعت  چند  به  برگردد  عقب  به  زمان  و  ننه  شیببندم  خانه  طال که  در 

 نشوم.  یاش فراردر کمد باشد و از خانه میها لباس

  ام نهی و س  دیور بودم، دلم لرز که در آن غوطه  یاهیس   ییروزها  یادآوریبا    اما
 سوخت. د، یتپیدر آن م  ی که قلب  ییجا

 . رمیرا بگ  م ی هااشک زشیرا چند بار، باز و بسته کردم که جلو ر  میها پلک



 بود، زل زدم:  کنارم نشسته  یصندل  یکه رو   ینی ریدخترک ش  به

شوق  رنگشیاقهوه  یهالهیت ب   یاز  و  زد  برق  صورتم    توجهیکودکانه  به 
 اش به خنده باز شد. غنچه  یهازده و عبوسم، لباتم 

 شه یکه از ش  ینشاندم و صورتم را به دست باد  م ی هالب  یرو  یزورک   یلبخند
 سپردم. د، یوز یبه داخل م  دهیکش  نییپا

 دوباره نگاهم را به او دوختم.  ،ی فرار از آن حالت لعنت یبرا

 . دمیتپلش کش یهاانگشت یرا رو  میها زدم و انگشت یچشمک 

 را به طرفم دراز کرد و بدن تپلش را به طرفم کشاند.  شی هادست

دم  یجان   شی هادست  ی گرما وجودم  در  برا  د یدوباره  همه   یلحظات   یو 
 بردم. ادیرا از  م ی دردها

 .م ی شد ادهی خوردن نهار پ  یو برا ستادی کنار جاده ا   نیظهر، ماش  یهایکینزد

و او سرخوش از آغوش گرم    دیرقص یدر دست باد م   یهست  ییطال   یموها
 حل شده بودم.  اش یو من در سرخوش  رفتیم  سهی پدرش، از خنده ر

به سحر که صورت    خاست، یبرم  یی چا   وان یکه از ل   یرا از پس بخار  نگاهم
 بر اثر وزش باد سرخ شده بود، دوختم.  اشیگندم 

سن، تو آغوش    نی ا ا باز خوش به حال تو که ت  نه؛ یسنگ  ی ل یخ  ی می تیدرد    -
 .یدی پدر و مادر قد کش



 ش گره خورد. زدهحلقه کردم و نگاهم در نگاه غم  وانیرا دور ل  م ی هاانگشت

وقت  - مرب  یاز  شناختم  خودمو  بچه  هایکه  خانواده  یهاو  م  پرورشگاه 
 همه کس هم.   م یبودن.بعد از پرورشگاه، من و حامد شد

 چشمانش را به دست باد سپرد. نشاند و غم  شیها لب ی رو   یلبخند

که حامد شاگردش   یارفته بودم مغازه  تسم؛یخودم وا  یرو پا  خواستمیم -
 بخرم و عروسک درست کنم.   لهیبود وس

 ماه بعدش زنش شدم.  دو 

 را باال دادم و لب زدم:   م ی ابروها

 ؟ یچ یهمه عجله برا  نیا -

که دل سپرده بود،    ییروزها   یادآوری ش گرم شده و از  که تازه چانه  سحر 
 غرق لذت بود، لب زد:

 . م ی رو بچش یزودتر طعم داشتن خانواده واقع میخواست یم  کهنیا یبرا -

 هم فشرد.  یرا رو  شی هاو پلک  دیکش  یآه

 . کردیم  ین یسنگ   ی ادیمون ز دوش  یرو  یکس یورشگاه بود؛ بحامدم بچه پر   -

 . دیپر کش دند، یدو یو حامد که به دنبال هم م یسمت هست  نگاهم 

 . یکرد  دایحالم که جفتت رو پخوش -

 و حامد تکان داد.   یهست  یرا بهم دوخت و دستش را برا شی هالب



  می شروع کرد  ن یرزمی ز  ی اتاق تو  هیو    یاز شاگرد  میداشت  ادیز   نییباال و پا   -
 به اون مغازه.  م ی دیتا رس 

  شیهانشسته بود و برق عشق در چشم  شیها لب یرو   یلبخند کهیحالدر 
 پچ زد: د، یدرخشیم

اون روزها م  - از  که باالخره    کنم یو هر روز خدارو شکر م   گذره یده سال 
 خوشش رو بهم نشون داد. یرو  یزندگ 

  ی ماند و ما هم در شاد  تماممهین  مانیها و حامد، حرف  یشدن هست  کینزد  با
 . م ی شد  م یسه  شان ی هاو خنده

  ن یکه پهن زم   ییلویز  یرو   نشاند،یرا کنار سحر م  یکه هست  یدر حال  حامد
 رو به سحر گفت:  یبود، نشست و با لبخند

 . یخانوم ز ی دبشت بر یهایدونه از اون چا هی -

را به رخ   اشیصدف  یهادندان  یخندسرخوش از نگاه گرم مردش، با لب   سحر 
 . دیکش

 . گم یم  مونییآشنا یپگاه جون از روزها  یبه چشم آقا! دارم برا یا -

سر داد و دستش   یا آن روزها، قهقهه  یادآور یرا به حامد دوختم که با    نگاهم 
 سحر نشست.  یهادست یرو 

با    تخس و سرکش بود که   ینگاه به االنش نکن پگاه خانم؛ از اون دخترا  -
 . آوردینگاهشون چشم آدم رو در م



ابروها  یاگره سحر  د  کشیبار   ی به  با دست  و  دست    یرو   گرشی انداخت 
 حامد زد: 

 من تخس و سرکش بودم؟ -

 لب زد: کردیکه سفره کوچک را پهن م  طور همان

 و... .   یرتیغ  یحامدم از اون پسرها -

 نشست.  شانیها لب یگرم آن دو در هم گره خورد و لبخند رو   نگاه

 رنگش را به طرفم گرفت و لب زد:  ی صورت یت ی عروسک ک  یهست

 تو رو ببوسه. خوادیم  یتی خاله جون، ک -

  د، یکشیم   رون یب  لی ها را از داخل زنبطور که بسته نان و ظرفهمان  سحر 
رو  شصتش  و  سبابه  هست   ی ن یب  ی انگشت  ب  یکوچک  و  ذوقنشست   ی ا 

 مادرانه، لب زد:

 برم عمر من.  ت ینی ریقربون ش -

 نشاندم.  م ی زانوها ی دراز کردم و او را رو  ی را به طرف هست م ی هادست

 تره. مامانش خوشگل ی ول  یچه عروسک خوشگل -

ز  شی هاچشم  خورش   ر ی که  ش  د، یدرخشیم  دینور  با  و  زد    ی زبان  ن یریبرق 
 گفت: 

 !یتو هم خوشگل  -



 نشاندم. اش ییطال یموها   یرو  یابوسه

 گرفتم.   یا لقمه یهست  یسفره بود، برا یکه رو   یاهیاز ساالد اولو و 

نوازم را نشکنم  مهمان  زبانان یدل م   نکهیا  ی به خوردن، برا  ام یلی میوجود ب   با
 . دمیچند لقمه غذا با بغض بلع 

که از    یایقیگرفت، با موس   شی راه جاده را در پ  نیبعد که ماش  قهیدق  چند
و من    زدندیو سارا و حامد بشکن م  دیرقصیم   یهست   شد،یبط پخش مض

 ترکش کرده بودم.  یخداحافظیبود که ب یا فکرم در پس خانه

برا  دهیپر کش   دلم  پر ه  یبود  برا   یاهوی خانه  با    ییروزها   یمادربزرگ،  که 
 . م ی رفتیم سه یاز خنده ر  م ی مر

  وار ی بر در و د  بستیم سهیر   یکه خنده و شاد  ییروزها یتنگ بود، برا  دلم 
 .خوردیخانه گره م  ی اهال یهاطال و بر لبخانه ننه

  یسفران هم   یرا بهم دوختم و دل دادم به شاد  م یها را فرو دادم و پلک  بغضم 
 . دندیفهمیرا خوب م  ی کسیکه درد ب 

کرد و رو به من   نشیرینثار دخترک ش   یبه عقب سر چرخاند و لبخند  سحر 
 زد:  یچشمک 

ا  ی وسط دو صندل  ی هست رو   کیو    ستاد ی جلو  را  و    شانه  ی دستش  حامد 
 شانه سحر گذاشت. یرا رو  گرشیدست د

 عروسکم بخوابه؟ میبخون ییالال  یمامان -



 بخون مامان جان. -

  ی صندل  یبرد و عروسکش را از رو   شی بود، دست پ  ستادهیکه ا   طور همان
 برداشت و شروع کرد به تاب دادنش. 

 ... . دهیخواب یخواب مخمل آبتو رخت ده؛یعروسک قشنگ من قرمز پوش -

د  سحر  دست  انگشتش کف  دو  هم   گرشیبا  و  با هستضرب گرفت    ی آوا 
 زمزمه کرد. 

 عروسک من، چشماتو وا کن.   ده، یروز مامان رفته بازار اونو خر هی -

. نگاهم  دیچ یپ   نیدر اتاقک ماش  شانیدا هم شروع به خواندن کرد و ص  حامد
آن از  رشتهرا  به  دوختم  چشم  و  همانند    یاوستهی پ  یکوهاها گرفتم  که 

  کر یبر پ  روار یکه زنج   ییها شده بودند. مثل زخم   دهیبه دنبال هم کش  ر،یزنج
 .تاختندیمن م  یزندگ 

خ  م ی هاچشم  افق  به  و  تنگ کردم  چه  رهیرا  هر  نزدشدم.    تر کیقدر که 
 . شدیاز ما دور و دورتر م   م ی شدیم

  ی آسمان  یبود.نگاهم به آب   ده یکه به آسمان تنوره کش   دمی پر ام  یاهایرو  مثل
 شد.  ده یکش   زد،یم  ی که به سرخ

خورش  با رخت    د،یغروب کردن  دلم  در  انگار که  نشست،  جانم  به  دلهره 
 . شستندیم



نماز    یالحظه  ر یام   ن یخون  نگاه  دور  برا  شدیخاطرم  دلم    ی هادست  ی و 
 . دیگرمش پر کش

 و رو بر گرداندم.   دمیبه دندان کش  رحمانهیرا ب   لبم 

چسبانده بود،    نهیعروسکش را به س   ، یزبان نیریهمه ش  خسته از آن  یهست
 هم افتاده بود.   یرو  شیهاداده و پلک هیتک  ی صندل  یسرش را به پشت 

 گفت:   گرفت،یشده را به طرفم م  قاچ بیبشقاب س   کهیحالدر  سحر 

 !پاره شی آت ده،یخواب یچجور  نیبب -

 شد.  دهیکش  یاز نگاه مادرانه سحر، به هست  نگاهم 

 لب تشکر کردم.  ر یرا از دستش گرفتم و ز  بشقاب 

 ؟ یسالمتپگاه جان درس و دانشگاهت تموم شد به -

 و لب زدم: دم یکش  یآه

 گرفتم.   شیمدرکم رو چند ماه پ  -

 ؟یادامه بد ا یسرکار  یبر یخوایم -

 برم سرکار.  خوامیم -

 شد گفت:  ره یطور که به جلو خ نشست و همان شیها لب ی رو   یلبخند

 شاءاهلل. ان -



حاکم شد و هر کدام غرق در    ماننی ب  نیسنگ  یسکوت  ، ی هست  دنیخواب   با
 . م ی افکار خود شد

که از ضبطش پخش    یبخش آرامش  کی و موز   رفتیم  شی پ   یبه آرام   نیماش
 مرا به خلسه فرو برده بود.  شد،یم

که با    ییهانیدادم و نگاهم را به جلو و ماش  ه یتک  نیماش   شهی به ش  سرم
 دوختم. شدند،یسرعت از کنارمان رد م

آوا  حامد هم   ادیبا فر  نیبوق ممتد ماش   یگرم شده بود که صدا  م ی ها پلک  تازه 
 .دی چ یپ  شد و در سرم

 جلو چنگ شد.   یصندل ی از هم باز شد و دستم رو  بارهکیبه   میها پلک

از کنارمان رد    ی کزاکی و به صورت ز  ادی با سرعت ز  آمد، یکه از جلو م   ییپژو 
 شد.

 حامد که دور فرمان حلقه شد دوختم.  یهاام را به دستزدهوحشت  نگاه

فرستادم، دستم را به    رونیب   یگره خورده بود را به تند  امنهیکه در س   ینفس
 . دمیدراز کردم و سرش را در آغوش کش ی طرف هست

 . دیچرخیو زمان دور سرم م  نیو زم   رفتیم  ی اهیس می هاچشم 

 حضرت عباس! ای -



را از    م یها و لب  شدیم  دهیسحر چون پتک در سرم کوب  یدرپیپ  یهاغیج
تر شد.  بود تنگ  یهست   پناهیکه دور تن ب  م یها ترس بهم دوختم.حلقه دست

 غرق شدم.   یاهیاز س یی ا یبرخورد کرد و من در در  لیبه گارد ن یماش

  انیجر  م ی هاسرانگشتانش، خون در رگ  یاز گرما  د؛یلغز  امیشانیرو پ   یدستان
 برگشت.  ام نهیگرفت و نفس به س

  ی برا  م ی هاو پلک  دادیرا غلغلک م   م ی ها چشم   د،یتابیکه بر صورتم م  ینور
 باز شدن به تکاپو افتادند.

 انداخته بود.  نیمادرم بود که در سرم طن  یصدا

 . ستیپگاه، پاشو االن وقت خواب ن  -

 به طرفش به پرواز در آمدند.   م یها عطر تنش م**س.ت شدم و دست از 

و من افسون عطر به جا مانده از تنش    دیمادر پر کش   الیکه گشودم، خ   پلک
پلک کنج  از  اشک  شورر   می هاشدم.  و  رو   اش یاه گرفت   م ی ها لب  ی که 

 نشست، کامم چون زهر شد. 

 .دیرس یبه گوش نم ییصدا  چیتندم، ه یها نفس ی صدا جز 

  می هااز حصار دست  کرد، یم   ینی سنگ  میپاها   ی را که رو   ی کوچک هست  تن
 رها کردم و سرش را باال گرفتم. 

دلمه بسته بود، نفسم به شماره    اشیشان ی پ  یکه رو   یماندم به خون   رهیخ
 که نشست،   شنهی قفسه س یافتاد و سرم رو 



 . دمیبرگشت و آب دهانم را بلع  امنهی نفس به س ش،ی هانفس دنیشن  با

که در وجودم رخنه    یضرب گرفت و از درد  میها قهیکه چرخاندم، ش  چشم 
 هم دوختم. را به  م ی هاکرده بود، لب

بود، نشست؛    پرت شده  رونیجلو به ب شهیحامد که از ش  یام رو زدهوق نگاه
 در گلو خشک شد.  ادم ینفسم به شماره افتاد و فر

  ی سر هست  دم؛یهجوم آورد و صورتم را از درد در هم کش  میها به چشم   اشک
 . دیلرز یچسباندم و بغضم را فرو دادم؛ همه وجودم از ترس م نه یرا به س 

صورت   دنیبا د  و   د یسحر چرخ   یوجواز پس پرده اشک به جست  نگاهم 
 . دمیچی زدم و از درد به خود پ  ادیغرق خونش، فر

 ...تو رو خدا... . دیسحر...آقا حامد...پاش -

 و اتاقک را در برگرفت.   ختیدر هم آم  یهست یها هیبا گر امهقهق

  ی نشست، اما جان رهیدستگ  ی آزادم رو  را در آغوشم فشردم و دست  یهست
 باز کردنش نبود.   یبرا میها در دست

دوانده بود، راه نفسم را گرفت و بند بند وجودم   شهیکه در وجودم ر  یادلهره
 به رعشه افتاد.

 هق افتادم. فکر حبس شدن در آن اتاقک تنگ، نفسم رفت و به هق از 

 کمک...کمک... .   -



شده  یزانوها ماش تا  در  طرف  به  را  درد  نیام  از  در    یکشاندم،  که 
 زدم:  ادیهم دوختم و فر  را به  م ی هاپلک د،ی چی پ  م ی هااستخوآن

 ... . ایخدا -

را فشردم و    شیهادردم را فراموش کردم و دست  ، یهست  هیگر   دنیشن   با
 راه نجات، چشم چرخاندم. افتن ی یبرا

که سد راهمان شده بود، دوختم   لیشکسته و گاردر  یهاشهیرا به ش  نگاهم 
 و زار زدم: 

 سحر...سحر...آقا حامد... .  -

که در هم گره خورد، سرش را در آغوش    یهست  یهاکه با ناله  امهیگر  هققه
 . دمیکش

 آروم باش قربونت برم.  -

 ... . یمامان -

 گوشش پچ زدم:   ر ی نشست و ز شیموها   یرو   م ی هالب

 . زمینترس عز -

تندش که با    یهانفس  یبند آمد و صدا  یهست   هی کوتاه گر  یالحظه  یبرا
 گم شد.   د،یرس یکه به گوش م   یاهمهمه انیدر م  خورد یبغض گره م



نشست، وحشت زده در خود مچاله    نی در ماش  ی که بر رو   یایدرپیپ  ضربات
 شدم.

نفسم در   د، یچی که در تمام وجودم پ  ینشسته بود و با درد   میگلو   خیب   بغض
 گره خورد.   نهیس

 . لرزاندیدلم را م  شد، یقش گم مههق ان یکه در م   یهست ی هاگفتن  مامان

  دن ینشست و راه نفسم باز شد.با شن   میها دست  یرو   یخنک   ی آن هوا  کی
 مردانه که گفت: یی صدا

 ن. خداروشکر زنده -

 شد.  ر ی آب شد و اشکم سراز بغضم 

 ام نشست، شانه یرو  ییهادست

 بسته نشست.  نهی پ  ییهادست یکه باز کردم، نگاهم رو   چشم 

 بچه رو بده من دختر جون.  -

بود که در نگاه نگرانش آرامش    یرزنی ها دوختم؛ پرا به صاحب دست  نگاهم 
 . دیبود و ام 

حلقه شد و او را از آغوشم    زد،یکه ضجه م  یدور تن هست  رزنیپ   یهادست
 . دیکش  رونیب

 کرد، یمهار م   یرا با صبور ی هست  یهادست و پا زدن رزنیکه پ   یوقت



 . دمیرا به دندان کش  میها چنبره زد و لب ام نهی در س بغض

  ن یزم  یرو   م ی که پا  نیکشاندم و هم   نیزحمت خودم را به طرف در ماش   به
 خس و خاشاک آوار شدم.   یو رو   دیکش   ر ی ت می فرود آمد، زانوها

را    م ی هاپلک  د،یکشیکه در همه وجودم زبانه م  یها و دردسوزش دست  از 
که دورمان را احاطه کرده    یمردم  یاهو یه  انی در م  ادمیبهم دوختم و فر

 بودند، گم شد.

 . دیرا در آغوشش گرفته بود، چرخ  یکه هست  رزنیام به طرف پدرمانده  نگاه

  ی ش نگه داشته بود، چند قدمشانه  یرا رو  ی طور که سر هستهمان  رزن،یپ
 نشست.  یتکه سنگ   یدور شد و رو  ن یاز ماش

آرام    ی فشرد و آغوشش را برا  شنهیبه س   زد،یرا که همچنان هق م  یهست
 .دادیتکان م  کردن او همانند گهواره

 نکن... .  هیگر   زجان،ینکن عز  هیگر  -

 . دمیرا را باال کش ام ین یرا پاک کردم و ب م ی هاپشت دست اشک با

  ن یکه حامد را از الشه ماش  ییبرگرداندم و چشم دوختم به چند مرد روستا  رو
نگاه گر  ییو به جا   دندیکشیم  رونیب از  هقش دل  که هق  یهست   انیدور 

 بردند.  کرد،یسنگ را آب م

 بلند شدم.  م ی گذاشتم و به زحمت از جا  نیزم یرا رو   م ی هادست کف



جلو آوار شده بود،    یصندل   یبه طرف سحر که تن غرق خونش رو   لنگانلنگ
 رفتم.  شیپ

 . مانده بود زانیآو  جانشیب یهافرود آمده و دست نهی س یرو  سرش

را به   جانشیبردم و سرش را به عقب چرخاندم، بدن ب   شی را پ  م ی هادست
 صورتش نشست.   یدادم و نگاهم رو   هیتک ی صندل  یپشت 

دلمه بسته   شیموها   خرمن  انیراه گرفته و در م  شی هاو گوش  ینی از ب  خون
 . دمیو صورتم را در هم کش د یام لرزبود؛ چانه

 و هق زدم: دم یدهانم کوب یرا رو   دستم 

شده    رهیها خدر دوردست  یی که به جا  شیها چشم   یباال رفت و رو   نگاهم 
 بود، نشست. 

  میها خوردم، کف دست  یزده عقب رفتم و سکندروحشت  شرهینگاه خ  از 
 حبس شد.  ام نهیسوخت و نفس در س

را که   جانشیب   و دست  ستادم یا  م ی زانوها  ی رو   زدم، ینفس مکه نفس  یوقت
 زده بود، در دست گرفتم.  نرویب ن یاز ماش

 بست.  خی  امنهیقفسه س  انی در م یی جا ش،ی هادست یسرما از 

 را به آسمان دوختم و زار زدم:  نمی خون یهاچشم 

 ؟ یارینمونده که سرم ب یی خدا! بال -



که دست    یآمبوالنس گم شد؛ زل زدم به امدادگران  ر یآژ  یدر البال  هقم هق
 .دندی کش  رونیب  م ی هاسحر را از حصار دست

 ماند. رهیخ  اشیخال یو نگاهم به جا   دیدر هوا لرز م ی هادست

  میها دست  انی چنگ شد و خس و خاشاک را در م  نیزم  ی رو   م ی هاانگشت
. درست مثل مادرم که مرا  یزدم. سحر رفته بود، بدون هست  ادی فشردم و فر

 رده بود. رها ک  یکی پر از تار   ییایدر دن

رو   چشم  نگاهم  و  به    یکه هست رزنی پ  یچرخاندم  و  را در آغوش داشت 
 نشست. آمد،یطرفم م 

م   ی هست  امانیب  هق هق سرم  فرق  بر  پتک  را   نشستیمثل  دلم  درد  و 
 . کردیور مشعله

به داخل آمبوالنس منتقل    دیدر پارچه سف  دهیپوش  یهاجنازه  یدر پ   نگاهم 
 گره خورد.   امنهی و نفس در س  دیچرخ  شدند،یم

دراز کردم   د، یکشیم   ر ی چپم را که از درد ت  یپا  د، یکه به آغوشم خز  یهست
هم فشردم و بغضم آب    یرا رو   م یهاچسباندم، پلک  امنهیو سرش را به س 

 شد.

تر از قفس بود و راه نفسم  تنگ  م ی که ما را به کام مرگ کشانده بود برا  یدشت
 را بسته بود. 



  زدی. زار مزدیچنگ شده بود، و زار م   میبازوها   یرو   یپل هستت   یهادست
بابا  و  مامان  م  شیو  پ  خواست یرا  نگاه  در  من،  درمانده  نگاه  که    یرزن ی و 

 شده بود، گره خورد.   امیناج

 طرف جاده، در دامنه کوه دراز کرد و گفت:آن  یی را به جا دستش

جلو   دیچ یپ   یجورچه  خبر یکه اون از خدا ب  دمید  دم؛یچیم   شن یداشتم آو  -
 خدا صبرت بده.  نتون؛ی ماش

 : دمیو غر دم یبه دندان کش  رحمانهیرا ب   م ی هالب

 . تونم ینم  گهید -

به  م ی هالب ماشرا  به  و  دوختم  راه  ییهانیهم  به  که  و  بود  باز شده  شان 
 چشم دوختم.  گذشتند، یاز کنارمان م  ی آرام

 ده؟ ید  بیآس  تونییجا -

دو مرد امدادگر که    یرا به سمت صاحب صدا چرخاندم و نگاهم رو   مسر 
 بودند، نشست.  ستادهی ا مان یرو روبه

آن  ی کی رو   شهیاول  ی هاکمک  ف یها کاز  وقت  نیزم  ی را  و  که   یگذاشت 
سرش را عقب    یکرد، هست  کینزد  یهست   یشانیرا به زخم پ   شی هادست

 . دیو نال د یکش

 . ستی ن ق یعم  ی لیخداروشکر خ  -

 شد.  دهیام کشدراز شده یو تا پا  دیصورتم چرخ  یرو  گر یامدادگر د   نگاه



 را مخاطب قرار داد و گفت:  رزنیپ

 .دیرو نگه دار  لطفا بچه -

نشست و لب    م یزانو   یدستم رو   د،یکش   رونیرا از بغلم ب   یکه هست   رزنیپ
 زدم:

 .کنه یدرد م یلیخ -

 بلند شد.  ادمیکه نشست، فر  م ی مچ پا  یرو  شی هادست

 پاتون شکسته! -

 هم فشردم.   یرا رو  م ی هاام نشست و پلکورم کرده  یپا  یرو   نگاهم 

مهربان که اصرار    رزن یو پ  یبسته، در کنار هست آتل  ییلحظه بعد با پا  چند
 شدم.  مارستانیب ی کنم در آمبوالنس راه  شیصنم صدا داشت ماه

آرام  ییهاقدم  یصدا  دنیشن  با به    ده یاتاق کش  یهاکییموزا  یرو   یکه 
 از هم باز کردم.  ی را به سخت میها پلک شد،یم

 . دمیرا درهم کش م ی ابروها د، یچی پ  امین یب  ر یالکل که ز  یبو

  ی نگاه   یچشم  ر ی و ز  دیچ یپ   امنهی درد در قفسه س  دم،یکه به پهلو چرخ  یوقت
 که تا زانو در گچ فرو رفته بود، انداختم.   م یبه پا 

ام گره کرده  یهادست  م،یها بود بر درد  یدییام مهر تأگچ گرفته  یپا  دنید
 فشردم.  یرا رو  م ی هاو پلک دمیتخت کوب یرا رو 



 محو شد.  میموها   انیقل خورد و در م م ی هاگونه  یسرکش رو  ی اشک قطره

رنگ و رو رفته    یلیبود و پرده ن   ستادهی صنم کنار پنجره ا چرخاندم؛ ماه  چشم 
 . زدیرا کنار م

 یبه داخل اتاق هجوم آورد و هوا   یخنک شبانگاه  یباز کردن پنجره، هوا  با
 کرده اتاق، پا به فرار گذاشت. دم

 شد.  ده یکش   رفت،یم  امیصنم که به طرف تخت کناربه دنبال ماه نگاهم 

 و بغضم را فرو دادم.   دمیتخت، لبم را به دندان کش  یرو یهست  دن ید با

ز  یهست  ی موها  ی رو   نگاهم  و صحنه    ر یکه  نشست  بود،  باند جمع شده 
 از ذهنم گذشت.  کبارهی تصادف به 

  یهایو دلبر  ی خندان سحر، نگاه پرعشق حامد به سحر و هست  یهاچشم 
  یشد، بغض رو  یپدر و مادرش، همه و همه در ذهنم که تداع  یبرا یهست

 نشست.  ام نهیس

را    م ینشاند و موها   امیشانیپ  یرا رو   شی هابه طرفم آمد و دست  صنم ماه
 نوازش کرد.

 دخترم؟  ی خوب -

 به اشک نشست.  م ی ها انداخته بود، چشم  نیطن  شیکه در صدا   یمهر از 

 . م یباعث زحمتتون شد -



 شد.   شه یاز هم   تر یش خواستن پشتش داد، چهرهکم   یبروهاکه به ا   یاگره  با

 مادر؟  هیچه حرف نیا -

 طوره؟ حالش چه یهست -

 گفت:  یشد و به آرام  دهیکش   یصنم به سمت هستماه  نگاه

سطح  - زخمش  اطم  یخداروشکر  محض  رو    نانیبود،  امشب  خواستن 
 . م یبمون  مارستانیب

  اش یبه طرف گوش  یبه چاالک   د، یچ یصنم که در اتاق پماه  ی زنگ گوش  یصدا
 وسط دو تخت بود رفت.  ز یم  یکه رو 

 ش را به گوشش چسباند و آرام پچ زد: ساده یگوش 

هوش اومده...الحمداهلل حال جفتشون خوبه...نه مادر  ...آره بهزمیسالم عز  -
زندگ  ه ی  نی هم و  به کار  تو  هستم؛  خودم  دخترم   تی امشبه؛    برس...نه 

د   ی مرخص برو  سر کارت...  بمون  رو  بچه  گه یچرا  رو گذاشتن  خونه  هات 
 سرشون. 

دکمه    ی را جلو صورتش گرفت و انگشت اشاره دست آزادش را رو   یگوش 
 فشرد سپس نگاهش را به من دوخت.

 آتوسا دخترمه...معلمه.  -

 شون کنه.خدا حفظ -



راست رو   وار یداره که د  طونیپسر ش   هیدختر و    هیمادر،    یسالمت باش   -
 . رنیباال م  رن یگیم

 کرد و نگاه کنجکاوش را به صورتم دوخت.   یمکث 

 برادرزاده؟   ایته  خواهرزاده یهست -

 من مسافرشون بودم.   کدوم،چیه -

 صورتش چنگ شد و ناباور لب زد:   یرو  دستش

 م؟ یبه خانوادشون خبر بد   یجورمادر؟ چه  یگ یراست م -

اتاق چرخ  نگاهم  تا دور  تار   ی و رو   دیدور    د، یدرخشیم  یکیماه که در دل 
 نشست. 

 رو ندارن.  ی اونا کس -

 وارد شد. ی به در اتاق خورد و پرستار یاضربه

 به تصادف ازتون سوال بپرسن. راجع خوان یاومدن م ی از آگاه -

 وارد شد و سالم کرد.  یپرستار تمام نشده بود که مأمور  حرف

 را باز کرد.  گذاشت و آن  یرا رو   پرونده

 خاطرتون هست؟  یزیاز صحنه تصادف چ -

 . دمیخشکم کش یها را تکان دادم و زبانم را به لب سرم



با   تی شکا   می تنظ  یبرا  - در جر  ی آگاه  د یاریب   فی تشر   دیبعدًا  حتمًا    انی و 
 که راننده فرار کرد.   دیهست

 لب زدم: ی هم فشردم و به آرام ی رو را از خشم  میها دندان

 بله. -

 د؟یدار ی با آقا و خانم کمال ی چه نسبت -

 .می هست   یهمشهر -

 اش زمزمه کرد.همان لحن خشک با

 د؟ یندار یل ینسبت فام چیه -

 پشتش نشست و لب زدم: کم   یموها  یرو   نگاهم 

 رو نداشتن.  ی هر دو بچه پرورشگاه بودن؛ کس -

 گفت:  یو پس از مکث کوتاه  دیلبش را به دندان کش  گوشه 

 داده بشه.  یست ی بهز ل یبچه تحو دیپس با -

  یپدر و مادرش مثل خنجر  یو تکرار زندگ   یست یبه بهز   ی سپردن هست  فکر 
 گفتم:   یشانیبود که بر قلبم فرو رفت و با پر

 نه -

 دوخت و سپس رو به افسر گفت:  میها نگاه مطمئنش را به چشم  صنم ماه

 داره.  از ی من بمونه؛ بچه به مراقبت ن  شی فعاًل پ دیاگه اجازه بد -



 گفت:  نوشت،یم یزی چ کهیحالدر  افسر 

 . دیجا هماهنگ کنبا اون د یو شما با  دمیگزارش م  یست ی من به بهز -

 زد. یلبخند صنم ماه

 بله جناب سروان.  -

 رفت. رونی تند از اتاق ب  یی ها سرش را تکان داد و با قدم افسر 

ماه  نگاهم  سخاوتمند  لبخند در چشمان  و  خورد    می هالب  یرو   یصنم گره 
 نشاندم. 

 قد علم کرده بود،  اط یح  وار ی د یکه رو   یخروس سمج یصدا

 ربود.   م یها را از چشم  خواب 

 آسمان، دوختم.  یبه آب  ی و نگاهم را از پنجره چوب  دمیپهلو چرخ به

با پارس   دادیصدا م   نگیدگنیکه د  یا گاو و گوسفندها و زنگوله  یو صدا  سر 
  ادیبود، فر  ب یغر  میرا که برا   ییروستا  یزندگ   یو آوا  ختهی سگ گله در هم آم 

 . زدیم

آغوشم چسب  یهست  سر  به  تمام شب  رو   دهیرا که  از  را  کنار    میبازو  یبود 
 نشاندم. شی موها  یرو   یاو بوسه  دمیکش

و دل من را به    را در تب پدر و مادرش سوخته  شبیمعصوم تمام د  طفل
 آتش کشانده بود. 



 مارستان یکه در ب   یپر التهاب   و شب  شیکه به تصادف مرگبار چند روز پ   المیخ
 نشست و بغضم آب شد.  امنهیدرد در قفسه س د، یپرکش  م،یگذارنده بود

به سخت گچ گرفته  یپا را  براجابه  یام  و  از سوز سر صبح   یجا کردم  ،  فرار 
 . دمیام باال کش چانه ر ی لحاف مخمل قرمزرنگ را تا ز

شده بودند، دوختم    ده یچ   فی سقف اتاق که به رد  یچوب   یهار ی را به ت  نگاهم 
  ی و رو   دیشدم، نگاهم چرخ  رهایت  نی مرتب ما ب  یهاتخته  یو محو تماشا

 اتاق نشست.  ز یاما تر و تم ی ِگل  وار ید

 ی رو  ی ته استکان   نکی و ع  د یسف  ل یو سب  شی با ر  یرمردی از پ  ی قاب عکس  به
اتاق از هم    یجا خوش کرده بود، زل زده بودم که لنگه در چوب  شی هاچشم 

 باز شد. 

 در ظاهر شد و به طرف پنجره پا تند کرد.  ه یصنم از الو چابک ماه  ز ی ر جثه

و سر چرخاند که    دیکش   نیی سرخ داشت، پا  ز ی ر  ی هاسبز رنگ را که گل  پرده 
 برگردد.

 اشیسرخ و آب  یگلگ  یصورت شادابش که در روسر  یرو   یندلبخ  دنم ید  با
 قاب شده بود، نشست. 

 لب سالم کردم. ر ی شدم و ز ز ی خم ی ن میجا  از 

 نشست.  نشیپر چ  یهالب یرو  یلبخند دنم ید با

 . یبخواب کم هی کنم   پیمادر؟ گفتم پنجره رو ک یداریب -



 بود چنگ شد.   را که خواب رفته م ی بازو   یرو   دستم 

 تون درد نکنه.دست -

 فشرد.  شی هارا در دست م ی ها کنارم زانو زد و دست  یآرام  به

م   تی خوب  - زم  تی نداره  بسپر  نی رو  زودتر  بهتره که  دست    شون م ی بمونه؛ 
 خاک. 

 . دم ینشست و لب ورچ ی چهره معصوم هست یچرخاندم و نگاهم رو  چشم

 . دیشما بگ یهر چ -

 کم پشتش را بهم گره زد.   یابروها

 ندارن؟  یشی قوم و خو یمطمئن -

 را به نشانه »بله« تکان دادم.  سرم

 را درهم فشرد.  نشیپر چ  یها سرش را باال گرفت و پلک صنم ماه

 مصلحتت رو شکر. -

 کرد، ینم یکنجکاو   امیو نسبت به زندگ   شناختیمرا نم که نیوجود ا  با

  شی هاش آورده بود و مادرانهما را به خانه  مارستانیاز مرخص شدن از ب   بعد
 .کردیرا با سخاوت تمام خرجمان م 

 صنم به خود آمدم و نگاهم در نگاهش گره خورد. پچ ماهپچ با



که    یدونیاگه صالح م   ؛یشناس یبندگون خدا رو م   نینباشه تو ا  یهر چ  -
 . م ی دفنشون کن جانی هم

 بغضم را فرو دادم و سرم را به نشانه بله تکان دادم.  دم؛یورچ  لب

 . م یر یگیمراسم آبرومند م ه یفردا براشون  نی هم -

 را در هم قالب کرد.  شی هاحلقه بست و دست زشیر  یهادر چشم  اشک

 . ارمیپاشم صبحونه رو ب -

 بلند شد.  شیبافت ستون بدنش کرد و از جافرش دست یرا رو  دستش

ام را که کنار  و کوله  دمیصنم بسته شد، به پهلو چرخماهاتاق که پشت سر    در 
 بود، به طرف خودم کشاندم.  وار ید

  رونیرا از کوله ب  لم یموبا  یفرستادم و گوش   رون یام را به بحبس شده  نفس
 . دمیکش

  اشییآمدگودکمه روشنش نشست و آهنگ خوش  یلرزانم رو   یهادست
 سکوت اتاق را در هم شکست. 

  یاکه تعدادشان کم نبود نشست؛ دلشوره  یپاسخیب  یاه تماس  ی رو   نگاهم
 در دلم بر پا شد. 

ام  تماس گرفته  همه جز  به  معطل  ر؛یبودند  پ   یبدون  باز    هاامیصندوق  را 
 کردم. 



 را خواندم.  ر ی ام یها امیاز همه پ اول

 .« یپرس که ترکش کرده بودم فقط »سالم و احوال  یمدت سه روز در 

 و سرزنش بود.   هی محسن پر از گال یی دا صفحه 

رو از تو نداشتم؛ حالت رو    یرفتار  نی انتظار چن  وقتچیه   معرفت،یب   »پگاه
رو به دوش بکشن    ت یدرد دور   دیما که با   ی هالحظه به دل  کیاما    فهممیم

برات ارزش   یقدرکاش اون  خبر؟یچرا ب  یتو که قصد رفتن داشت  ؟یفکر کرد
  برات  خواستیکه دلت م  ی. هر شهریبگذار  انیداشتم که من رو در جر

به روت بازه و همه چشم به راهت    شهی هم  یم برا. در خونهگرفتم یخونه م
 .« م ی هست

 .دمی را به دندان کش  م ی هااز کنج چشمم راه گرفت و لب اشک

 زدم.   م یمر  یهاامیبه پ  یسر

  توانست یکه او هم م   خواستیو دلش م  دادیاو بود که به من حق م  تنها 
 جا را ترک کند. آن

 چسباندم و هق زدم. ام نهیرا به س  یگوش 

 . دمیبالشت کوب  یام را روگره کرده  یها و مشت  دمیرا به دندان کش  می هالب

رو   یهادست بوق  یلرزانم  با  قلبم  تند  ضربان  نشست،  سارا    ی هاشماره 
 م گره خورد. در ه  یگوش 

 . دیچی پ  یسارا در گوش  زدهجانی ه  یاز چند بوق آزاد، صدا بعد



 سر؟رهی خ یدختره ییالو...پگاه...کجا -

 هم فشردم. یرا رو  م ی هاو پلک د یلغز م یپا   یرو   م ی هاانگشت

 نپرس سارا.  -

محسنت صد    یی دا  ان؟ یت چه حال خانواده  ی دون یبود...م  یچه کار  ن یا  -
 بار بهم زنگ زد.

 به اشک نشست و بغضم آب شد.  می هاچشم 

 . یش بدبختهمه  اه،یکه من برم مثل شب س  ییسارا، هر جا  -

 برات افتاده؟  یحالت خوبه، اتفاف  -

 انداخته بود.  نیطن  شی در صدا ی نگران

 زنگ بزنم.   شهی ، روم نمنه. نگرانم نباش؛ جام امنه. بهشون بگو حالم خوبه  -

 دور کردم.  م ی هارا از گوش  یکه باال رفت، گوش  شی صدا

 ؟یبرگرد  یخواینم -

 . دمیکش  امیشانی پ  یرا رو   م ی هاو ناخن دم یکش  یآه

 فرار کنم.  شکستمیبرگردم که گردنمو نم   خواستم یاگه م -

داغونه؛    زنهیالم تا کام حرف نم  ر یام  گفتیم  م ی کار رو؛ مر  نیپگاه نکن ا  -
 شون از رفتنت ناراحتن. همه



بمونم؛ تو رو خدا    تونستمیرو براشون گفتم؛ نم  ز یمن که تو نامه همه چ   -
 حداقل تو درکم کن.

 پگاه، دلم برات تنگ شده... .  -

 .دیانداخت و نال  نیطن  شیدر صدا بغض

 .ستی ن ی ک  چیانگار ه  ی ست یآخ پگاه تو ن  -

 . دیپر کش می با هم گذرانده بودکه    ییلحظه به لحظه روزها یبرا دلم 

 خبر از آرش؟ چه -

 ولش کن. گور باباش! -

 نشست.   م یها لب یرو  ی تلخند

 ؟ یمطمئن -

موس  ش موسآره، خوب خودش رو نشون داد؛ فعاًل که داره برا دختر خاله  -
 . کنهیم

 . دیاز تعجب باال پر  م ی ابروها

 پسر.  ن یاشتهاست اعجب خوش -

  کدومشونچیبا ه   گه یوقته که د  یلی پدرام؛ خ بره به درک، هم اون هم    -
 ندارم.  یحرف

 هردوشون؛ بچسب به درست...من برم سارا.  یگور بابا  -



 ها! ینذار  خبرمیخوشحال شدم پگاه؛ ب  یلیخ -

 . بوسمتیم -

 ام ُسر دادم. را خاموش کردم و داخل کوله ی که قطع شد، گوش  تماس

نرده  امشانه به  تک   یهارا  امامزاده  مقبره  رنگ  رو   هیسبز  نگاهم  و    یدادم 
انوار خورش  یسبز  یهاپارچه   یشان را ربوده بود، دور زد و رو رنگ  د یکه 

 ها را پوشانده بودند، نشست.که نرده  یرنگارنگ   یهاحیتسب 

م  باد سرخوشانه  مپارچه  د،یوزیکه  هوا    دندیرقصیها  به  خاک  و  و گرد 
 . خاستیم بر 

که    یلرزانم گرفتم و نگاهم به سمت هست  یهار حصار دستسالمم را د   یپا
 .دیچرخ  کرد،یم  یصنم بازماه یهابا نوه

که    یتی از مصب  یقدر کم سن و سال بود و درک درستکه آن  حالشبهخوش
 بر سرش آوار شده بود، نداشت. 

  ی قبرستان، فارغ از شکاف  یچمنزار آن سو  یها رو دست در دست بچه  یهست
 .زدیقهقهه م کشاند،یرا به کام خود م  زانشی ان عزکه در قبرست 

که بر سر داشت کنار قبرها    یبا کاله سبز  یرمردیپ   ،یقبرستان کوچک آباد  در 
 . خواندیقرآن م شیرسا  یچهار زانو نشسته و با صدا

که در   یب یاجساد غر   ی و در سکوت برا  ستادهی دور تا دور قبرها ا  یآباد  مردم
 . کردندیم یبودند، عزادار  ده یآرم شان زانیکنار عز 



نشسته    می درحیکه کنار س  یاحلوا و خرما را به دست پسربچه  ی نی س  صنمماه
 را گرفت.  شی هانم چشم  اهشیبود داد و با گوشه چارقد س

بود که   شیصدا  نی و ا  دیجنب یم  دشی سف ی هالی سب ر یز  م ی رح  دیس  یهالب
 فاصله کوتاه، من را به خلسه فرو برده بود.  ن یدر ا

 . زدیتلنبار شده دو دو م   یهاو خاک  دی خندیکه با صدا م   یهست  نیب   نگاهم 

که   یور بودم، مات و مبهوت به قبرستان که در آن غوطه  یاییا یترس دن  از 
 شده بودم.  ره ی بود، خ امامزاده زبانیچنار و م  یها در حصار درخت

 کرد یم   ن یکم  یناباور هست  یهادر پس نگاه  یگاه   د،یچرخیم  شانم ی پر  افکار 
 د یچرخ یو م زدیدور م کرد،یطال، پرواز م شکسته ننه  و گاه به سمت دل

 . شدیحبس م  امنهینفس در س  دیرسیقبرستان که م  به

لحظه همراهم  بهو نگاه گرمش بود که لحظه ر یسبز ام   یها لهیت   ان یم   ن یا  در 
 بود. 

س  یآه در کنج  تند  امنهیکه  به  را  بود  خورده  و    رونیب  یگره  فرستادم 
 هم فشردم.  ی را رو  میها پلک

مادر و    بخشیزندگ  یهاپر مهر پدر، لبخند  یهادست  یبه سو   دیپر کش  دلم 
 پارسا که هنوز دلم با او صاف نشده بود.   یهاحماقت

  یام را نشانه گرفته بود و عرق رو زدهماتم   ی هاگونه  د،ی خورش   یی طال   انوار 
 .دمیصورتم را در هم کش   د،یچی پیم   می که در پا  ینشسته و از درد  ام ینشایپ



طرف قبرستان  که آن  یآب  ی لنگان به طرف جوبغلم زدم و لنگ  ر یرا ز   عصا 
 بود، رفتم. 

دراز کردم سپس    ن ی زم  یام را رو گچ گرفته  یسالمم خم شدم و پا  یپا  یرو 
 فرو بردم.  ی عصا را در آب جو

  یراه  ی قبرستان چون نوعروس   ی اهوی فارغ از ه که    یآب روان  یتماشا  محو
سرم را    شد،یم  کی که نزد   ییهاقدم  ی بودم که با صدا  شد، یخانه بخت م 

 باال گرفتم. 

 نشست.  م ی هاچشم  یرو  د،یرقصیها م شاخه یکه از البال  دیخورش نور 

سرم    یکه باال  یقرار دادم و نگاهم را به زن جوان  می هاچشم   بان ی را سا  دستم
 بود، دوختم.  ستادهیا

اشک  شی هاچشم  نم  سف   از  و  بود  سرخ  شیها چشم   یدیتر    زد، یم   یبه 
 نور گرم آفتاب گل انداخته بود.  ر یز  اشیصورت گندم 

 را به طرفم دراز کرد.  دش یتپل و سف یهاکنارم نشست و دست  یآرام  به

 . گم یم  تی تسل -

 را با گوشه لباسم گرفتم و دستش را فشردم.   م ی هادست ی سیخ

 لب زد:  ی سرخش نشست و به آرام یها لب یرو  ی تلخند

 حتمًا سخت گذشته.  -



 که برام گذاشتن... .   یفقط چهار پنج ساعت همسفرشون بودم اما درد -

  ییکه جا  یرا بهم دوختم و به گنجشک  می هاراه نفسم را سد کرد، لب  بغض 
 شدم.  ره یخ  زد،یها پرسه مشاخه انیم

 گرفت.   شی دخترشون آت یدلم برا -

 افسوس سرم را تکان دادم و لب زدم: با

بچه    ه ی  ی برا  نه؛یشیرو سرت م   هوایکه ب   مونهیم  یمثل آوار  ی می تیدرد    -
 دردآورتره.  یل یپنج ساله خ

 آب دوختم.  یداخل جو  یهام را به سنگو نگاه دمی را به دندان گز   لبم 

 . فهمم یرو فقط من م  یحال هست  -

 صنم هم پدر شد برام و هم مادر. فوت کرد؛ ماه شیپدر من ده سال پ  -

 . امرزهیخداب -

 رفت، یها را در دست داشت و به طرف خانه مصنم که دست بچهماه  یصدا
 گذاشت.   تماممهیمان را نحرف

 . میبر  م ی خوایدخترا؛ م ن یایب -

رو   آتوسا ا  نی زم  یاز  از  بعد  و  شد  لباس    کهنی بلند  دامن  دست  با کف 
 را تکاند، دستش را به طرفم دراز کرد. اهشیس

 . م یعزاداران بود، شد زبانیصنم که مخانه ماه یلنگان راه  لنگ



 گذاشتم.   نیی پا  یورود  ،ی مان یرا از تک پله س   م ی زنان پا هن هن

  رنگیبه طرف در آب  داشت یقدم برم  می وسا که پا به پادر دست آت   دست
 . م ی اش باز بود، رفتکه هر دو لنگه  اطیح یفلز

 فرستادم. رون یب یجا کردم و نفس تندبغلم جابه ر یرا ز عصا 

ن  ی هست نو  ال ی با  خروس  د یو  و  مرغ  دنبال  ح به  دور  تا  دور    اط یها، 
 بود. دهیچی پ  اطیدر ح شان یهاخنده یو صدا   دندیچرخ یم

 نشاندم و روبه آتوسا گفتم:   م یها لب ی رو   یلبخند

 آتوسا جون.  یموندیم  گهی کاش چند روز د  -

 . زمیندارم عز   یمرخص -

ب   اشیدست  فی ک  آتوسا بوسهبهجا  شی هادست  نیرا  و    ی رو   ی اجا کرد 
 نشاند.  میها گونه

  صنم ماه  شی پ  یکنیگچ پاتو باز م  یتا وقت   ها،ینشنوم از رفتن حرف بزن  -
 بمون. 

ها  مرغ  ی صنم چشم چرخاندم و او را در حال بستن در النه توردنبال ماه  به
 . دمیبود، د اط یکه گوشه ح 

  نی زم یها را از رو مرغکه در النه را چفت کرد، سبد پر از تخم   یوقت صنم ماه
 پا تند کرد.  م،ی بود  ستادهی ا اط ی برداشت و به طرف من و آتوسا که وسط ح



 زحمتشون بدم. ن یاز ا شتر یب  خوامینم -

نشاند و    نشیپرچ  یشان ی پ  ی رو   نیدلنش  یاخم   د، یکه سر بزنگاه رس  صنم ماه
 لب زد: 

 .دیرحمت  یدختر؟ تو و هست  هیزحمت چ  -

  دندیدو یم   ی بختها که چوب به دست، به دنبال مرغ نگونرا به بچه  نگاهش
 زد:   ادیها فردوخت و رو به آن

 . دینکن تیها مرغمو اذوروجک  یآها -

 لب زمزمه کرد.  ر ی رو به من، ز  آتوسا

 ؟ یستیبهز  شی فرستیپگاه؟ نم ی کن  کارشی چ یخوایم -

 گفتم:   درنگیشده بود، ب ش ندهی و آ   یبود که همه فکر و ذکرم هست  روزها

 خودم نگهش دارم. شی پ  خوامینه، م -

 گفت:   یو بعد از مکث کوتاه  دیگوشه لبش را به دندان کش   آتوسا

 هم سنت کمه.  ،یقبول نکنه؛ هم مجرد  ی ستیممکنه بهز  -

  اطیزبان باز کنم، در ح   که نیخسرو همسر آتوسا قبل از ا   ن یبوق ماش   یصدا
 انداخت.  نیطن

 . دیچرخیپارک شده بود، م  اط یکه دم در ح  نیآتوسا و ماش  نیب  نگاهم 

 زد:  ادیآورد و فر  رون یب  شهی را از ش شیهادست خسرو



 . دیسوار ش ن یایها ب بچه -

 که خسرو بشنود، گفت:   یطور آتوسا

 . م ی ای االن م سای وا

 سرش را به طرف من چرخاند.  سپس

 . رمیگیرو م شی سرپرست  یستیشده از بهز یهر طور -

 را باال داد و مردد پچ زد.  شیابروها  آتوسا

 شه؟یم  یچ ت ندهیآ  ؟یفکراتو کرد -

  نیها به طرف ماش بچه  یپاکه هم   یشدم به هست   رهیرا باال بردم و خ  دستم 
 . دیدویم

هست  ندهیآ   - و  مبه  ی من  همه کار  خورده؛   کهنیا   یبرا  کنم یهم گره 
 قبول کنه.  یستیبهز

که در    ییهابود، اشک نشسته  م ی هادرد و دل ی به پا شبی که تمام د  آتوسا
 نشست را پس زد.  شی هاچشم 

 ... . نهیهز  ی کل  ه،یکار سخت   ییبچه اونم تنها  ه یگ کردن بزر  -

 را فرو دادم و لب زدم:   بغضم 

مثل    یک یبا    خوام یم   د؛ یش به من رسبابام همه  ختن ی عمر عرق ر  ه یحاصل    -
 کنم.   مشی خودم تقس



 قالب کرد.  م ی هارا در انگشت شیها و انگشت دیکش   یآه صنم ماه

  ی دلم راض  یسرم رو بذارم ول   یک   یدونیدرسته که آفتاب لب بومم خدا م  -
 . کنم یمنم کمکت م  ؛یستیبهز  میبچه رو بفرست  نیکه ا   شهینم

  شیرا به نما  فشیرد   ی مصنوع  یهانشست و دندان  شیها لب  یرو   یلبخند
 گذاشت. 

 . کنم ینم غیدر ادیازم برب  یهر کار -

جمع کردم و    م ی هابود در چشم   یزل زدم، هر چه قدرشناس  شیها چشم   به
 .دمی پاش  شیسپس به رو ختم ی در نگاهم ر

  شیها لب  یرو   یآتوسا لبخند   م،یشد  کینزد  نیزنان به ماشکه قدم  یوقت
 نشاند و لب زد: 

دنبال کارا؛    فته یمشورت کنه ب  ل یوک  ه یکه با    زنم یمن با خسرو حرف م  -
 . کنم یخبرت م 

 .افتنیتو زحمت م  -

 ام زد، زمرمه کرد. شانه  یبا سر انگشت رو  آتوسا

 . م ی بش م ی سه رت یکار خ  یتعارف نکن دختر؛ اجازه بده ما هم تو -

 نشاندم و دستش را فشردم.   م یها لب ی رو   یلبخند



تخم   آتوسا ماهمرغسبد  از  را  اها  از  بعد  و   ی رو   یابوسه  کهنی صنم گرفت 
 رفت.  نی ماش  صورت مادرش نشاند به طرف

 داده بود، نشست.  هیتک  ی گل  وار ی کرده به د  که بغ  یهست  یرو   نگاهم 

دست    ی هست  یبودند و برا  دهیکش  رون یب  شه یسرشان را از ش   دیو نو   الین
 .دادندیتکان م 

شده بود، به طرفش پا تند کرد و او را در    ی هست  ی که متوجه دلتنگ  صنم ماه
 . دیآغوش کش

 . م یز یمرغا دونه بر یبرا م ی که بر  ادیدختر خوشگلم ب  -

با لغزش قطره اشکهم   ن ی بوق ماش  یصدا چشمانم، در    یاز گوشه  ی زمان 
 .دیچ یکوچه پ 

 صنم فرو رفت.در آغوش ماه یحرکت کرد و سر هست  ن یماش

لب   یاجا کردم و با لحن کودکانهغلم جابهب ر یرا فرو دادم و عصا را ز  بغضم 
 زدم:

 جونم، مرغا منتظرتن ها! یهست -

 ها قدم برداشت. را در دست گرفت و به طرف النه مرغ  یدست هست   صنم ماه

د  - روز  م  گردن یبرم  گهی چند  هم  با  شد  بهتر  پگاه  حال    میر یدخترکم. 
 شون. خونه



 را با پشت دست پاک کرد و لب زد:  شیها اشک یهست

 .ی و مامان  یی بابا  شی پ د یمن رو ببر -

 . دیلرز م ی که شدت گرفت، آتش به جانم افتاد و زانوها  یهست  هیگر

 را به طرفش دراز کردم و لب زدم:  دستم 

 دور.  یجا هیرفتن  ییبا بابا  یمامان -

 چرا من رو نبردن؟ اونا که من رو دوست داشتن.  -

 آسمان دوختم و لب زدم: یبرا به آ   نگاهم 

 ها حواسشون به تو هست. هنوزم دوستت دارن؛ اونا تو آسمون -

 و زمزمه کرد: د یور چ لب

 رو با خودشون بردن.  د یو نو  الیخاله آتوسا، ن   یول -

 نشاند و لب زد:  ی هست  یموها یرو  یابوسه صنم ماه

 خوشمزه بدم بخوره.  وهی باغ و م یدختر خوشگلم رو ببرم تو خوامیمنم م -

صنم قفل شد و دست در دست هم  در دستان ماه  یکوچک هست  یهادست
 به طرف باغ رفتند. 

لنگان پشت سرشان  گره خورده بود را فرو دادم و لنگ  امنهی که در س  یبغض 
 به راه افتادم 

 . دیدو  م ی هاانگشت یزک رو ُسر دادم، کفشدو  هاحانیر ی را که البال  انگشتم 



  ر یکه ز  یبه طرف هست   رفت، یکه کفشدوزک پشت دستم رژه م   طور همان
جوجه با  و  نشسته  آلو  باز  یادرخت  بود  شده  همدمش  روزها  آن   یکه 

 سر چرخاندم. کرد،یم

 کردم.   دایپ  یچ  ن یبب  ایب  یهست -

 نگاه کنجکاوش را به کفشدوزک دوخت و لب زد: یهست

 خاله؟  هیچ  نیا -

 کفشدوزک.   -

و کفشدوزک از   دیتابیکفشدوزک م  یها بر روشاخه  یالاز البه  دیخورش   نور 
 . داشتیبا شتاب گام بر م  م ی ها انگشت  یو رو  د یدرخشیم  ییبا یز

از شده بود، دستش را به طرفم در   زدهجانی کفشدوزک ه  دنیکه از د  یهست
 کرد و گفت: 

 من؟   شیپ  ادی ب شهی م -

ُسر دادم، از   یرا به طرفش گرفتم، کفشدوزک را که کف دست هست  انگشتم 
 . دیکش   غی ج جان ی ه

در دست داشت و مشغول    یل یصنم که بماه  یچرخاندم و نگاهم را رو   سر 
 بود، دوختم.   جاتشیسبز  یاریآب

ها و  گنجشک  کیج   کیهم فشردم و گوش سپردم به ج   یرا رو   م یها پلک
 . زدندیباغ پرسه م لگون یکه در آسمان ن  ییهاغارغار کالغ



گردو و بادام و    یهادرخت  ی و از البال  د یرا باز کردم و نگاهم چرخ  میها پلک
  ی هاکرت  یبود، گذشت و رو  وهی پر از م شان یهاکه به شاخ  بیآلو و سزرد
 نشست.   ار یو گوجه و خ  یسبز

 .کردیرا اداره م   یبزرگ   نیتنه باغ به ا  کیکردم که    نیصنم را تحسدل ماه  در 

ها  که النه کرم  یسوراخ  یو انگشتم را رو   دم یشاخه چ  یرا از رو   یسرخ   بیس
 شده بود، فشردم. 

رو   یهست  یهادست نگاهم  شد،  چنگ  لباسم  دامن  به  صورتش    ی که 
سرخ    ،یریگو بهانه  گاه یگاه و ب   یهاهیاز گر   شه یمثل هم  اش ینی نشست. ب
 شده بود.

 کفشدوزکم رفت خونه خودش.   -

 اش سر خورده بود را پاک کردم. گونه  یکه رو   یسر انگشت، قطره اشک  با

 .کنم یم   دا یبرات پ  گهی د  یک یصنم  ماه  شی پ  م ی بر  ا ینکن خوشگل من؛ ب  هیگر  -

داخل کارتن کوچکجوجه  یهست را  النه  یاش  روزها  آن  بود،    ش شده که 
 گذاشت. 

 قالب کرد.   میها انگشت انیرا در م شی هاانگشت

و چند    م ی نشده بودند، رد شد  یاریکه هنوز آب  ییهاکرت  ی الاز البه  لنگانلنگ
 . م یدیآب نشسته بود، رس  یصنم که کنار جولحظه بعد به ماه



صنم در باغ در هم  ماه  ل یبا زنگ موبا  ،یهست   یجوجه  کیجکیج  یصدا
 . ختی آم

 زده گفت:  جانیرا به دستم سپرد و تماس را که وصل کرد، ه   لیب  صنم ماه

... خدا رو شکر...باشه دو_سه  ؟یگ یراست م  ،ی سالم مادر، خوش خبر باش  -
 ها رو ببوس...سالم برسون. مادر؛ بچه ی ...سالمت باشم ی ایم  گه یروز د

را به صورت من و    دیدرخش یم   که در نگاهش  یرا قطع کرد و ذوق  یگوش 
 . دیپاش  یهست

درخواست    ی ستی بهز  یبر  د یصحبت کرده؛ گفته با  ل یوک  هیآقا خسرو با    -
 .یبد

 کنن؟یقبول م یعن ی -

چون بچه    یبدن؛ ول   یبه سن تو سرپرست   ی به دختر  ادی م  شیگفته کم پ   -
 با توئه.   تیاولو یکرد  دایرو تو پ 

 را نوازش کرد و لب زد:  یگونه هست   صنم ماه

  ه یبشه همسا  ی که هست  م ی ریگ یخونه م   هی تو محله آتوسا برات    م ی ریاول م   -
 . دیو نو  الین

 . دیچ یدر باغ پ شی و صدا د یپریم  نییباال و پا  زده جانی ه  یهست

 سر دلم مونده داره.   ی حرف  ه یتو کارت دخالت کنم؛ اما    خوامیپگاه جان، نم   -



 دوختم.   شدیم   دهی د  یها به سخت شاخه  یاز البال  آسمان که   ی را به آب  نگاهم 

 هم افتاد.   یرو  میها نشست، پلک میها چشم  یکه رو  دیخورش نور 

 صنم؟ ماه یچ -

 ؟ یطالت رو بپرسحال ننه یخواینم -

 صنم. ماه  شهیروم نم  -

دور براش    ن یاز هم  ره؛یم   ادشی  یچن؛ صداتو که بشنوه همهمادرا دل گنده  -
 کن.   یدختر

را که پشت    امیم یقد  کارت م یو س   دمیکش  رونیلباسم ب  ب یرا از ج  ام یگوش 
 .دم یکش   رونیکرده بودم، ب  م یجلدش قا

آب    ی جو  ی طال ، نگاهم رو و گرفتن شماره ننه  مکارت یاز جا انداختن س  بعد
از ال  یک یبار به سمت کرت رسنگ و کلوخ  یکه  را  باز   حانی ها راهش  راه 

 بود دوختم. کرده  

  د، یکوبیم  امانیآب با ضربان قلبم که ب   یجو  یرا بستم و صدا  میها پلک
 آوا شده بود. هم 

  م ی هاانگشت  انیرا م  دیدو یآب م  یکه رو   یرا فرو دادم و شاخه خشک  بغضم 
 گرفتم. 

حبس    امنهینفس در س   د،یچ ی پ  ی طال در گوشننه  یلحظه بعد که صدا  چند
 شد.



 . دییبفرما -

دندان کش  لبم  به  با  دمیرا  دادم،  فرو  را  بغضم  سننه  یبرا   دیو    ن یم یطال 
 . شدمیم

 طال؟ ننه ی خوب -

 مادر؟  ییتو ن یمیس -

طال را  گرفته ننه  یفشردم که صدا   م ی ها انگشت  ان یتر در م را محکم   یگوش 
 بشنوم. 

 ؟ یبه مادرت سر بزن  یای دختر؟ چرا نم ییکجا  -

 شاخه، تکه تکه شد. م ی هافشار انگشت با

 . امیمامان، م  ام یم -

 چشمم به در خشک شد مادر.  -

 شد.  ر یسراز میها آب شد و اشک از چشم  بغضم 

 . دیلرز میهاو دست  دیخط به گوش رس یاز آن سو یپرخاله یصدا

 مامان؟  یزن یحرف م  یبا ک -

ا   قبل پر  کهنیاز  س  ی خاله  و  قطع کردم  را  تماس  را    کارت م ی صحبت کند 
 آوردم.  رونیب

 صنم دوختم و بغضم را فرو دادم. ماه  یهارا به چشم  سمیخ  نگاه



را در س  می هاانگشت  انیصنم مماه  یهادست فرو    شنهی قالب شد و سرم 
مثل مادرم،    کرد ینثارم م   ی داشتچشم   چ یهیکه ب  یبردم و دل دادم به مهر

 طال. مثل ننه

  یرو   شی هاسترا وسط هال کوچک پهن کرد و د  یمترفرش شش  صنم ماه
 . دیفرش لغز یرو  یهاگل

  ده یخر  یاز سمسار  روز یرا که د یدوممن و آتوسا، مبل دو نفره دست یوقت
 م؛ی جا داد یدیسال یرو روبه  م،ی بود

  د، یکش یم  هاکیسرام  ی صنم رو مبل تک نفره که ماه  یهاهیپا   ژ یژقیق  یصدا
 گم شد.   دند،یچرخ یها که دورتادور هال مبچه یاهویه  ان یدر م 

 ها تشر زد: رو به بچه  آتوسا

 . م ی سر سام گرفت ها؟پارهشی خبر تونه آت چه -

و همزمان که به    دندیها پرمبل  یبدون توجه به اعتراض آتوسا، رو   هابچه
از ته دلشان، در آپارتمان    یهاخنده  ی صدا  کردند،یقول خودشان بپربپر م

 . دیچی کوچک پ

 هم فشردم.   ی را رو  میها مبل ولو شدم و پلک  یرو 

ا   بعد پا  که نیاز  بار سنگ  م ی از شر گچ  مثل  م   ین یکه    دمشیکشیبه دوش 
که با خانه آتوسا چند    یهفتادمتر  یکه داشتم آپارتمان  یخالص شدم، با پول 

 . دمیکوچه فاصله داشت، خر



صنم، فقط چند روز طول  خانه به لطف آتوسا و ماه  لیوسا  دیو خر  نظافت
 . دیکش

روسرهمان  صنم ماه باال  اشیطور که گره  بسته  یرا که  باز    سرش  بود، 
 به طرف آشپزخانه پا تند کرد. کردیم

 دهنمون مثل چوب خشک شد.  زم؛یبر  ییچا  هی برم  -

روشن را    یاگاز صفحه  ر ی صنم داشت زماه  م، ی بگو  یزیمن چ  کهنیاز ا   قبل
 . کردیم

ماه  نگاهم  رو   لیاست  یصنم که کتراز  م   یرا  چند   گذاشت،یاجاق گاز  به 
 . زدندیبرق م یزیشد که از تم  دهیکش  رنگیو طوس دیسف  نتی کاب

 مبل ولو شد و لب زد:   یرو   آتوسا

 بعد از نهار.  یها بمونه برا اتاق -

 . دیزحمت افتاد ی حساب -

 انداخت و گفت: شیابروها  ان یم  ی اگره

بده بستون    یگیدختر؟ همسا  یتعارفات دست بردار  نی از ا   یخوایم  یکِ   -
 من.  ی برا زهییپا  یخونه تکون  یایتو م   گهی داره؛ دو روز د

 گذاشتم.   م ی ها پلک  یو دستم را رو   دمیصورتش پاش ی رو   یلبخند

 به چشم.  یا -



پشت    شانیپا تند کردند و سر و صدا   ی کنان به طرف اتاق هستخنده  هابچه
 در بسته اتاق گم شد.

  هیکه همسا   یرنگ  یریش   ر یحر  یپرده  یو رو   دیدورتادور هال چرخ  نگاهم 
 صنم دوخته بود، نشست. ماه

نامعلومم    ندهیپنجره و آ   یسوبلند شدم و به طرف پنجره رفتم و به آن  میجا   از 
 چشم دوختم. 

قد علم کرده بود، چشم گرفتم و به    می رو که روبه  یو از کوه   دم یکش  یآه
 که در دامنه کوه بودند، زل زدم.  ییهاباغ

را کنار پنجره قرار دهم و کوه    امهیچهارپا  کهنیبود و با تصور ا   یدنج  یجا
با رودخآنو درخت بوم    یهمه را رو   د، یخروشیکه در کنارشان م   یهاها 

  یرا در پس لبخند  جانم یبکشم، دلم به هول و وال افتاد و ه  ر ی به تصو دیسف
 کشدار، پنهان کردم.

 دی باز شد و نو   باره کی به    ی زنگ خانه که به صدا در آمد، در اتاق هست  یصدا
 .دی دو  فون یبه طرف آ 

  انیگواهللیکه در دست داشت    ییتزای پ  یهابعد آقا خسرو با کارتون  یکم
 وارد شد. 

  ی که به طرف خسرو رفت، شال را رو   یمبل بلند شد و وقت  یاز رو   آتوسا
 سرم مرتب کردم و به طرف آقا خسرو رفتم. 



 لب زد: سپردیرا به دست آتوسا م تزاها یکه پ  یدر حال خسرو

 به به! مبارک باشه. -

 لب زمزمه کردم.  ر ی رنگ و رو رفته دادم و ز یهاکی را به سرام   نگاهم 

 . دید یها رو شما و آتوسا جون کشزحمتهمه   -

 . یسرپرست   یدنبال کارها یستیبهز  دیبر  دیتونیشااهلل از فردا م ان -

 به هال آمد و با خنده گفت:  یچا  ی نی با س صنم ماه

 شاهلل مادر. ان -

 گفت:   دادیقرار م ی چوب یعسل  ی را رو  ی نی ریظرف ش کهیدرحال آتوسا

 . وتریهم کامپ   ،یآموزش نقاش   یبه چندتا آموزشگاه سپردم، هم برا -

 جمع شد و گفتم:  م ی ها همه سخاوت، اشک در چشم  آن از 

 ممنونم.  -

رو ماه  یهادست رگ  م ی هادست  یصنم  به  را  نگاهم  و    ی آب  یهانشست 
 پشت دستش دوختم. 

 . شهیدرست م   یچ توکلت به خدا باشه مادر، همه -

در دام پا گرفته بود و ساختن    دیام  ر،یام   یبرا  امیو دلتنگ   ها یمتی همه نامال  با
 همه فکر و ذهنم شده بود.   یهست  یبرا ی آرام یزندگ 



  ز ی که پشت م  یخانم سرابند  یامام )ره( ُسر خورد و رو   از قاب عکس  نگاهم
 کردن بود، نشست.   پیمشغول تا   ت،یریمد

س   امانیب   قلبم  قفسه  پاها   کوفتیم   ام نهیبه  با    یهاکیسرام  یرو   میو 
 ته بودم. رنگ ضرب گرفکرم

 ام، فشردم ومانتو ی ام را بر رو عرق کرده  یهادست کف

 فرستادم.  رونی ب یگره خورده بود را به تند  م ی گلو  خیکه ب  ینفس

صنم  ماه  ی هاکه دور انگشت  یرنگ یآب  حیتسب  یچرخاندم و نگاهم رو   چشم
 حلقه شده بود، نشست. 

و رو به خانم    کردیسرش مرتب م   یچادر را رو  گرش،یبا دست د   صنم ماه
مان  یسرابند از صفحه  را  نگاهش  سرتاپا  تور یکه  و  بود  برانداز    م ی گرفته  را 

 زد. یلبخند کرد،یم

دخترم خونه گرفته و نصف خونه    یگ یجان، پگاه تو همسا  یخانم سرابند  -
 زده.  یرو به نام هست 

از   می و گلوحبس شده    ام نهینفس در س  ، یخانم سرابند  ن یسنگ  ی هانگاه  از 
 بود. دهیبهم چسب ی خشک

را صاف    شی که گلو  یو وقت  دیگوشه لبش را به دندان کش  یسرابند  خانم 
 . دمیکش  یاز سر آسودگ  ی کرد، نفس

 ه؟ یشغلتون چ -



اضطراب را از    کردم،یم  یکه سع  یو در حال  دمیکش   م یها لب  یرا رو   زبانم 
 دور کنم لب زدم:  م ی صدا

  ی و قصد دارم نقاش   کنم یم  س یتدر  وتر ی آموزشگاه، کامپ  ی تو  هیچند روز   -
 هم آموزش بدم. 

رو   نکشیع  یسرابند  خانم جدجابه  اش یعقاب   ی نی ب  ی را  با  و    ت یجا کرد 
 . دیپرس

 د؟ید یخونه آموزش م یتو -

 را تکان دادم و آرام لب گشودم.  سرم

 مغازه اجاره کنم.  هی  خوامینه نه، م  -

 ش گرفت.اچانه یچادرش را رو  صنم ماه

بد  - اجازه  شما  م  ه ی  دیاگه  هم  رو  هفته  از  بچه  ادیب  تونهیروز    ی هابه 
 درس بده. یستیبهز

 سرش را تکان داد و من را مخاطب قرار داد.  یسرابند  خانم 

 ت بگو. شاءاهلل، از خانوادهان -

ز  یاخانواده  یادآوری  با لرز  ر ی که  دلم  بودند،  در    دیخروارها خاک  و اشک 
 نشست.  می هاچشم 

 پدر و مادر و برادرم فوت کردن،  -



  زانمیکه عز  یحبس شد و از روز نحس   امنهی و نفس در س  دم یدهانم را بلع  آب
 گفتم.   یخانم سرابند  یرا از من گرفته بود، برا

حرف  یسرابند  خانم به  سکوت  در  م   م ی هاکه    ی رو   یموها  کرد، یگوش 
 سپس   د،یکش   رنگشیزرشک یروسر ر یرا ز  اش یشانیپ

 را به طرفم گرفت و ادامه داد.  یکاغذ

 . دیسی کاغذ بنو  یرو برام رو  تونیشهر و محل زندگ  قیلطفا آدرس دق -

خودکار  نگاهم  و  به کاغذ  رو   یرا  از  و  دوختم  بود،  طرفم گرفته  به    ی که 
 بلند شدم. یچرم  ی صندل

 که کاغذ را به دستم داد گفت:  یوقت   یسرابند  خانم 

 . میکن   قیتون تحق درباره دیما با  -

 صنم ادامه داد.به ماه رو 

جر  - در  دخترها  دیهست  انیحتمًا  به  ز  یکه    ی سرپرست  سالیس   ر ی مجرد 
تنها   که نی به پگاه خانم و شما عادت کرده و ا  یاما چون که هست   دن؛ ینم

مدت شش ماه، اونم    ی براالبته فعالً   م؛ی کنیما قبول م  د یبچه هست   یآشنا
 تحت نظر ما. 

 که در نگاهش بود زمزمه کرد:  یزد و با آرامش  یلبخند صنم ماه



خودش و    م یگل  تونهیو م   هیراحت، پگاه جانم دختر زبر و زرنگ   تونالیخ  -
وقت   ی هست تا  منم  بکشه.  آب  از  زنده  ی رو  ازشون  که  تخم چشمم  مثل  م، 

 . کنم یمواظبت م 

مژگان   یبرداشت، نگاهم رو   شیها چشم   یرا از رو   نکیکه ع   یسرابند  خانم
 و بلندش نشست.  اه یس

به گفته  - هستروانشناس  یبله  خوشبختانه  شرا  یمون،  داره    یطیاز  که 
با مرگ خانواده  شیو اوضاع روح  ه یراض ش کنار خوبه؛ هر چند که هنوز 

 . ومدهین

 را که نوشتم، کاغذ را به دستش داد و گفتم:  آدرس

 باهاش کنار اومد.  یراحت  ن یکه بشه با ا  ستی ن یزیمرگ پدر و مادر چ -

 زد و گفت:  شی ها را به چشم  نکشی ع  یسرابند  خانم 

 البته.  -

 گفت:  یرا به آدرس دوخت و بعد از مکث کوتاه  نگاهش

آزما   بعد تأ  یشی از دوره  دائم رو   یسرپرستدادگاه حکم    د،یشد  دییاگر که 
 . کنهیصادر م

کردم و از پس پرده اشک نگاهم را به   ی را خال  امنهیس  یگره کرده رو  نفس
 صنم دوختم. ماه

 گفت:  زدهجانی نشاند و ه شی هالب یرو یلبخند صنم ماه



 مبارکت باشه.  -

نشست و نگاهم را    م یها لب  یرو   یقرار دادم، لبخند  هیسه پا  یرا که رو   بوم
 بود، دوختم.  اش یخی  ی زدن به بستن س یکه در حال ل  یبه هست

را نوازش کردم و    شی هاو با پشت دست لپ  دمیکش  می هارا به لب  زبانم 
 نشست. اش ینی نوک ب  یانگشت اشاره رو 

 را به طرفم گرفت.   اشیبستن 

 ؟ی خوریم  یبستن  -

 دلم؛ خودت بخور.  ز ی نوش جونت عز -

 .کردیم نیر یو کامم را ش بردیدلم را م   شی هایزبان با بلبل  نم، یر یش  دخترک

  ه یپا کنار سه  ز ی م  یآوردم و رو  رونینو را از کارتن ب  یهاپالت و رنگ  ی وقت
 .دمیکش   یاز سر آسودگ یگذاشتم، نفس 

ا  دست دور گالر  ستادم،ی به کمر  تا  دور  چرخ  ینگاهم  رو   دیکوچکم    یو 
 نشست.  شد، یباز م ابان یکه رو به خ  یاپنجره

  ی کرده گالردم  یرا کنار زدم و پنجره که باز شد، هوا  رنگیعناب  یتور  پرده
 پا به فرار گذاشت. 

فرار از    یکه برا  یداران که تازه باز شده بودند و مغازه  ییها زدم به مغازه  زل
 پناه برده بودند،   رو ادهیپ  یهادرخت ه یسا ر یگرما به ز 



 را کالفه کرده بود.ماه همه   ور ی گرم شهر  یهوا

  یخنک   ی به چرخش در آمد و هوا  ینشست، پنکه سقف   د یکل  یکه رو   دستم 
 دی صورتم پاش یرا رو 

 ُسر خورد.   لم یموبا  یگوش  ینشستم، نگاهم رو  ز یپشت م   یوقت

انداختم،    نم ی به پوشه مخاطب  ینگاه  ی برداشتم و وقت   ز یم   یرا از رو   یگوش 
نبود و از تعداد    یا شماره  د،یجز شماره آتوسا و ماه صنم و چند شماره جد 

 . دیدلم لرز  نمیاندک مخاطب

 انداختم.  یگوش   یو رو   دمیکش  رونیرا از پشت جلد ب  امیم یقد مکارت یس

مواجه   پاسخ،یب  یها و تماس  هاامیپ  ادی که روشن شد و با حجم ز  یگوش 
 نشست.  ام نهیس یبغض روشدم، سرم به دوران افتاد و 

 شعر بود.   تیچند ب  ر یام  ام یپ

 ، یاه یاز س  دن ی"چرا هراس 

آور  مانده عطر خواب  یچه از شب به جا  الماس است، آن  ی هاپر از قطره  شب
 است."  اسیگل  

 . یو دلتنگ  ی پرساحوال م ی مر  یهاامیپ

نداشت   ی انی کالمش بود که پا  یمحسن تلخ  ییدا   تیو عصبان   هاهیگال   نیا   و 
 و هنوز منتظر بود که برگردم. 



  غاتیتبل   یهاکاغذ  یو رو   د یچرخ  یو نگاهم دور تا دور گالر   دم یکش  یآه
 .کردیم  ییخودنما شانیرو  ینشست که نوشته ز یم  یرو 

سال. همه روزه از ساعت سه   ۱۵تا  ۵  نیب  یسن یهاهنرجو در رده رشی »پذ
 تا شش عصر.« 

 هم دوختم. را به  م ی ها و لب د یدر وجودم زبانه کش یبا دلتنگ توأم ی جانی ه

  یهاکییموزا   یو رو   دمیکش   رونیب  یرا از گوش   امیمیقد  مکارتی س  کبارهی  به
 رنگ و رو رفته انداختم. 

رو   م ی پا  پاشنه رو   دمیکش   شی را  فشردنش  با  همزمان    کارت،م یس   یو 
 . دمییبهم سا  ظ یرا از سر غ  مییها دندان

حلقه زد بود را با پشت دست پس زدم و بغضم را   م ی هاکه در چشم   یاشک
 فرو دادم. 

 کردم.   یخال نه یاز س  یهم فشردم و نفس تند ی را رو  میها پلک

 به گذاشته وصل کند.  یپل چی را ه  دمیجد  یزندگ خواستینم  دلم 

  ی صندل  یسرم را به پشت   دم،یکش  یقی چنگ شد و نفس عم  م ی گلو  یرو   دستم 
 دادم و نگاهم را به سقف دوختم.  ه یتک

 گرفت.  یدر ذهنم جا ر ی ام شعر 

  نش،یریرا گرم و خاطرات ش   امبستهخیراه دور وجودم    ن یاز هم   ر ی ام  عشق
 . کردیرا پر م ام یکسیو ب  ییتنها 



م   م ی زانوها  یرو   یهست   یهادست از  مرا  و    ر یام   یهاعاشقانه  ان ینشست 
 کشاند.   رونیب

 ؟یرو خورد  یبستن  -

 و سرش را تکان داد.  دیسرخ و براقش کش یها را به لب زبانش

 خوشمزه بود.  -

 . دمیرور صورتش پاش ینشست و لبخند شی موها   یرو   دستم 

 جونت.  نوش -

 م سر رفت. حوصله ان، یم  یپس کِ  -

و چند لحظه    دیچی در سالن پ یتند یها خنده و قدم یرا که گفت، صدا نیا
ها به داخل هجوم آورده بود،  قبل از آن  شان یهاکه خنده  دیو نو   الی بعد، ن

 در آستانه در ظاهر شدند.

 بودند. ی دوست داشتن ی من آن سه کوچولو  یشاگردها ن یاول

 سالم خاله جون.  -

از هم گشودم و هر دو در آغوشم   شاندنیدر آغوش کش   ی را برا می هادست
 شد.  یاز شاد ز یگرفتند و دلم لبر  یجا

که    ینشست و آتوسا در حال  یدر فلز  یرو   یاجدا شدند، ضربه  آغوشم که  از 
 گذاشت.  یپا به درون گالر  زد، ینفس نفس م 



  م ی هالب  ی رو   یش نشست، لبخندصورت سرخ و عرق کرده  یکه رو   نگاهم 
 نشاندم. 

 . یخوش اومد -

 . دیچرخ یفرستاد و نگاهش در گالر  رونی ب یتند نفس

 مبارک باشه.  -

از    ی کی   یرا از دور گردنش باز کرد و با دست خودش را باد زد و رو   شال
 نشست.   هایصندل

 گرمه.  یلیخ  رونیب -

 و به دستش دادم.  ختم ی آب ر  یوانیل  شیبرا ز یم  یکلمن رو   از 

دفترها  یوقت بسته  ی نقاش  ی که  رو   یمدادرنگ   یها و  گذاشتم،    ز یم   یرا 
رو   یهاشاگرد به   شان یهایصندل   یکوچکم  را  نگاه مشتاقشان  و  نشسته 

 دوختند.  هالهیوس

را    وان یل  آتوسا  ن   د یسر کش  باره کیآب  به  با سر  نو   ال یو  و    دیو  اشاره کرد 
 باخنده گفت: 

 خدا بهت صبر بده.  -

 و کنارش نشستم.  م ی شدند و خند  لشان ی سرگرم وسا هابچه



که   یگالر  نیاول   جانی ا  شه؛ی سرت شلوغ م  یبشه حساب  لی مدارس که تعط  -
 . دهیشهر به خودش د نیا

 زل زد.  م ی ها را تنگ کرد و به چشم   شی هاچشم 

 ؟ یدمغ -

 . دمیکش  یقیباال انداختم و نفس عم  یاشانه

 رو شکوندم.  کارتمم یس -

 گرمش گرفت.   یهاو دستم را در دست  دیرا به دندان کش  شی هالب

ه خود گرفته  را از نگاهش که رنگ غم ب  یاما همدرد  اورد؛یبه زبان ن  یحرف
 حس کردم.  شی هادست یبود و گرما

  ی از البال  طنتیشب گذشته، آفتاب سر صبح با ش  یآسا  لیاز باران س   پس
 . دیرقص یم  ی صورت هست یو رو  دیکش یپنجره سرک م

  خته ی اشک ر  م،ی هاکرده و با اشک  ر یها ستمام شب را با من در گذشته  یهست
 بود. 

  شیهاچشم   یدیسف   یبرداشت، نگاهم رو   م ی زانوها  یسرش را از رو   یوقت
 بود، نشست. سرخ شده ه یکه از فرط گر

 . یدیکش   یقدر سخت پگاه جون چه -



لختش   یاز موها  یا ُسر دادم و طره  اشیاقهوه  یموها  یرا البال   م ی هاانگشت
 جا خوش کرده بود، پشت گوشش زدم. اشیشانی پ  یرا که رو 

 .  گهیگذشت د  -

پر کش  دمیکش  یآه فکرم  روزها   دیو  ب  ییبه  رو   رحمانهیکه  را  دلم    یپا 
  یی ذهنم رانده و دل داده بودم به کودک تنها   یگذاشته و عشقم را به پستو

 نداشت. یکه جز من پناه 

م   شدهیو کش  ک یبار   یهاانگشت در  به    م ی ها انگشت  انیرا  و  قالب کرد 
 فشرد. شی هالب

 که هستم نبودم.   ین یو ا  شدمیپرورشگاه بزرگ م  ی من تو یاگه تو نبود -

نبود، همه    یفکر کردم که اگر هست  ن یحلقه زد و به ا  میها در چشم   اشک
 . گذشتیبر من چگونه م ب،یغر یها در شهر سال نیا

 . دمیفکر نبودش، لب به دندان گز  از 

 نداشتم.  یزندگ  ی برا یلیدل چی ه  ،یاگه تو نبود -

 شد.   رهی خ م ی ها ام گذاشت و به چشم شانه ی را رو  سرش

 نقو بودم؟نق  یلیخ -

که   یکودک   تیبار مسئول  دنیبه دوش کش   دم،یبلند خند   شیها یبچگ  ادی  به
 بود. یاز او نداشتم کار سخت  یشناخت 



برات قصه بگم    کهنیا  ی ها براشب  ؛ی شدیسرتق م   یلیها خ وقت  ی بعض  -
و    یسوزوندیم  شی ش آتاما روزها همه  یشدیم   ع یبره کوچولو مط  ه یمثل  

 . یگرفت یبهونه م

  ن یریرو نشست و خاطرات ش روبه  وار ی د  یرو   یجمع عکس دسته  یرو   نگاهم 
  م یها لب  یرو   یشد، لبخند  یتداع  میصنم که براامسال در باغ ماه  لی تحوسال

 جان گرفت. 

خماه  - آتوسا  و  ن   یل یصنم  با  رو  روزت  همه  کردن؛  نو  ال یکمکم    دیو 
 .یگذروندیم

گاه که به داخل  سرد صبح  یبه طرف پنجره رفت و آن را باز کرد؛ هوا  یهست
 هم فشردم.  یرا رو  م ی هاصورتم نشست و پلک  یهجوم آورد، رو 

 شهرتون؟  یبر ینخواست  وقت چیه -

 یجا خوش کرده بود، خال   امنهیس  یرا که رو   یو حسرت  دمیکش   یقیعم   نفس
 کردم. 

  یدارحضانت بودم بعد هم سر گرم کار و بچه  یکارها  ر یدرگ   ینه.چند ماه   -
 رو.  شزهیشدم؛ نه وقتش رو داشتم و نه انگ 

 ام برگردم، اما... .نبود که وسوسه نشوم که به گذشته ی روز 

 .دندیپنجره رقص   یرو  میها تخت بلند شدم و به طرفش رفتم، انگشت  یرو   از 



  ی هم فشرد و به آرام هرا ب  شی هادوخت، لب م ی هاغمدارش را به چشم   نگاه
 زمزمه کرد. 

 بشه.  کیبهت نزد ار ی کوه  ینخواست  وقتچیچرا ه فهمم یحاال م  -

 نشست و بغض راه نفسم را گرفت.  م یها لب یرو  ی تلخند

  وقتچیرو ه  ار یکردم؛ عشق کوه  یزندگ  ر ی ها با خاطرات امسال  ن یهمه ا  -
 نتونست دلم رو بلرزونه. 

 حلقه زد. شی ها در چشم  اشک

 .ی گرفت ینم م ی تصم ر یام  ی کاش به جا  -

ب  دمیکش  یآه پنجره  از  سرم  هوا  رون یو  بلع  یسرد   یبردم،    دم،یرا که 
 نتوانست التهاب درونم را فرو بنشاند. 

  ی زندگ  موندم یاگه م   سه؛ یش وا خانواده  یخاطر من تو رو به  خواستمینم  -
 . دیپاشیاز هم م یپرخاله

 ... . دیشا -

 . دمیحرفش دو  ان یهم فشردم و بغضم را فرو دادم و م  ی ا رو ر  میها پلک

 کنم.   لیخودم رو به بهشون تحم خواستم ینم -

ام نشاند، به طرفش برگشتم و سرش را در آغوش  شانه  یرا که رو   دستش
 . دمیکش



 نکن؟  داتیرها که پ  یاسم خودت رو گذاشت -

 آب شد و اشک از چشمم راه گرفت. بغضم 

  سی آموزشگاه تدر  یصبح تو  ره؛یگیکار دلم آروم م  نیبا ا  کردمیآره، فکر م  -
  گذروندم یو شاگردهام م   هایبا نقاش  یگالر  یو بعد از ظهرها رو تو  کردمیم

 ها... . اما شب

رو   میها پلک رو   یرا  نفس گره کرده  و  فشردم  ب   امنهیس  یهم    رون یرا 
 فرستادم. 

کابوس بود    دمیخوابیهم م  یکه خوابم ببره؛ وقت   کردمیم  هیقدر گراون  -
 . گرفتیکه خواب رو ازم م 

 . دیکش  م ی هاپلک  ر ی را ز شی هابرداشت و دست امنهی س ی را از رو  سرش

 ؟یبرگرد  یخواینم -

 گوشه اتاق رفتم.   یقد نه یسرم را تکان دادم و به طرف آ  زدهشتاب

هم نشست،    یرو   می هاو پلک  دمیکش  امیاستخوان  یهاگونه  یرا رو   انگشتم 
 . شناختمشینم  گر ی بود، که د اد یقدر زام با پگاه آنفاصله

 منتظرم باشه.   یبعد از ده سال کس کنمیفکر نم  -

 شد  م ی هاسد راه نفس قت یحق یتلخ 

 . دیرنگ از رخم پر  و 



 هجوم آورد.  می هاو اشک به چشم   دی کوب یم  امنهیبه قفسه س   وار وانهید   قلبم 

را    م ی هاروز و شب  ادش یو با    دیکشیهنوز در وجودم نفس م   ر ی به ام  عشق
 . دوختم یهم م به

 فرستادم.  رونیب  ،ی از سر آسودگ ینشستم و نفس  وار ی کنار د  یصندل  یرو 

ُسر    گر ید  یبه تابلو  ییتابلو  یاز رو   د،یچرخ  شگاهی دورتادور سالن نما  نگاهم 
 دلم غنج رفت.  دنشان یخورد و از د

و با    دهیبود که در کنارم قد کش  ییهاها حاصل دسترنج بچهکدام از آن  هر 
 بوم و رنگ انس گرفته بودند. 

بازدپچ  یصدا که در سالن پخش   یبخشآرامش  یق یو موس  دکنندگانی پچ 
و غرور در وجودم جوالن    یآوا شده و شادبا ضرب آهنگ قلبم هم   شد، یم
 . دادیم

نوجوان  ن یب  نگاهم در   یهنرمندان  م  که  به    دند یخرامیسالن  را  آثارشان  و 
م  کنندگاندیبازد رو   دیچرخ یم  دادند،ینشان  لبخند   می هالب  یو 

 . نشستیم

 صورتم گرفت و گفت:  یرا رو  لشی موبا  ی گوش  یهست

 پگاه خانم بخند.  -

 و لب زدم.   دیباال پر م ی ابروها

 پگاه.  -



  امنهیدر س   نفس  دنشینام نخوانده بود و با شن  ن یمرا به ا  ی بود کس  ها سال
 . دیحبس شد و خون به صورتم دو 

 را که گرفت، با خنده گفت:  عکس 

 . یعشق من  ، یباش یچه پگاه چه رها، هر ک  -

 گفت:   زدهجانیام نشاند و ه گونه  یرو  یابوسه

 . ادیداره م -

 در هم گره خورد.  م ی ابروها

 ؟یک  -

 کنه؟ یرو دنبال م  جمی پ شه یم نفر هست که ه  هیگفتم   ادتهی -

 کرده.   چتی هم سوال پ ی آره، کل -

 هم فشرد. را به شی هاقلبش نشست و لب یرو  دستش

ا   - اومده  مجانیبله،  باورت  اومده. گفت که    یخاطر کارهابه  شه ی .  من 
 . اندازهیم  یزیعز  ادیمن اون رو  یهاینقاش

ال  اشگونه وقت   ی را  و  شصتم گرفتم  و  سبابه  م ناله  یانگشت  در   ان یاش 
 گوشش پچ زدم.   ر ی ها، گم شد زخانواده جان ی ه

 رو نخور. هاحرفنیصدبار گفتم گول ا  -

 امروز ازم آدرس گرفت. ، ین یبیو خودت م  ادیبابا، حاال م  یا -



 را به حالت دعا باال گرفتم.  م ی هارا به سقف دوختم و دست  نگاهم 

 خدا کنه.  -

 مسخره کن.   یحاال ه -

مادر ک   یاخنده طرف  به  و  دادم  قربان  ارشیسر  پسرش  که  تابلو  صدقه 
 پا تند کردم. رفت، یم

 دستم را فشرد. گرش،یقلبش گذاشت و با دست د ی دستش را رو  کی

 . شم ی نم  ر یس  دنشونیرها جون از د یوا -

خ   ی ل یخ  ارش یبودم ک   بهتون که گفته  - و  استعداده  پ  یلی با    شرفتی زود 
 . کنهیم

 کنن.   شرفتی پ دم یتو با  ی به دلسوز یبا وجود استاد -

 به اشک نشست و دستش را فشردم.  می هاچشم 

 البته که اگه تالش خودشون نبود... .  ارم، یخودمم دارم بال درم -

 مامان جون.  -

  کرد، یم  م ی جون صدامامان  هابهیدر حضور غر   شهیکه هم  یطرف هست  به
 سر چرخاندم و نگاه کنجکاوم را به او دوختم. 

انداخته بود و چشم   شیها گونه به    د، یدرخش یم   جان ی از سر ه  شیهاگل 
 لب زد:  ی آرام



 اد؟ ینگفتم م  -

حبس شد    ام نهیبه پشت سرش ُسر خورد، نفس در س  ینگاهم از هست  ی وقت
 . دیو زبان به کامم چسب

 گوشم آورد و پچ زد:  ر ی ت و سرش را زدستم را گرف  یهست

 !پهی چه خوشت -

داده بود، ُسر    نتی را ز  شیها قهیکه شق  یدیسف  یی موها   ی ماتم از رو   نگاه 
 نشست.  شی هاچشم  یخورد و رو 

درونم    ر ی گرم که زمهر  قدر نیها و همان نگاه محجوب و گرم، ا چشم   همان
 . دیبه آتش کش  بارهکیرا به  

 . دیچ یپ   امنهیسنجاق شد، درد در قفسه س  م ی هاچشم   یکه رو   قرارشیب  نگاه

آوا شده  بود، هم   ضرب گرفته م ی هاقهی که در شق   یضربان قلبم با نبض  یصدا
 .د یچی پیو در سرم م

  میها که هر شب مهمان چشم   ییاهای بود، درست مثل رو   ایخواب و رو  دیشا
 شده بودم.  یاالتیحتمًا بازم خ شدند،یم

  شه ی هم  یو آن لحظات برا  دیا یزمان کش ب  خواستیچه که بود، دلم م   هر 
 ثابت بماندند. 

م   مه ین  ی دهان  با که  من  به  چشم   دم،یلرزیباز،  و  بود  زده    شی هازل 
 . دیدرخشیم



رو   یهست   یهادست چانهشانه  یکه  نشست،  لرزام  از کنج    د،یام  اشک 
 چشمم راه گرفت و به نفس نفس افتادم.

دل  و دل  دیدر هوا رقص  امزدهخی  یهاشدم و انگشت  کی قدم به او نزد  کی
 نه.  ای نندیبنش   شیها گونه  یکه رو   کردندیم

در هوا    م ی هاو انگشت  دمیباشد، لب به دندان گز  ایحضورش رو  که نیفکر ا   از 
 معطل ماند. 

وجودش دلم   ی**س.ت عطر تنش شدم و گرماشد و من م  کیقدم نزد  کی
 را لرزاند. 

و   ختیحضورش در هم آم   ی نیر یکه به خود زده بود با ش  یادکلن تلخ   یبو
 . دمینفس کش صانهیمن حر 

 یراه گرفت و رو  شی هاو اشک از چشم   د یلرز  شی هاپلک  د،یلرز  اشچانه
 . دیدو اشیاستخوان  یهاگونه

 پگاه؟ -

رو   میها پلک  رش،یسحرانگ  یصدا  دن یاز شن   سرمست  فشردم و همه   یرا 
 شود.  یکه بر زبانش جار  گر ید  ی حرف دنیشن یوجودم گوش شد برا

به گرما  م ی هادست لرز  شی ها دست  ی را که  دلم  گر    م ی هاو گونه  دی سپرد، 
 گرفتند. 



خ  خودش و  سال  دیپر کش  الم یبود  روزها   یهابه  عشقش    ییدور،  از  که 
 م جانم بود. سرمست بودم و نگاه تبدارش آرا

 بود، زل زدم.   ستادهی ا م ی که رو به رو   یریرا باز کردم و به ام میها پلک

 دستانش ،همه وجودم را به آتش کشاند.  یرا فشرد و گرما  م ی هاانگشت

ها دلم را  سال  نیکه ا  ییاهایباشد مثل همه رو  ییایباز هم رو  که نیفکر ا   از 
 حبس شد.  ام نهیگرفته بودند، نفس در س   یبه باز

 دستش را چنگ زدم.  د، یکه دور سرم چرخ  سالن

پا   د،یلرزیوجودم م  همه هم بند    یرو   م ی هاو دندان  م ی از فرق سر تا نوک 
 . شدینم

 را دور کمرم حلقه کرد و هراسان گفت:   گرشید دست

 ! یلرز یم  یپگاه دار -

تار شد. نفس در   دگانم ی، د و از شوق حضورش  دیچ یلرزانش در سرم پ   یصدا
 گره خورد.  امنهیس

 *** 

  شانشی نگاهم را به صورت پر  سم یمژگان خ یرا که باز کردم، از ال م یها پلک
 دوختم. 



لرزانش   یهارا در حصار دست  م ی هانشسته و دست  م ی رو روبه  یصندل  یرو 
 گرفته بود. 

رو   ی وقت را که  به    ینگاهش  خون  شکار کردم،  بود،  شده  سنجاق  صورتم 
 . دیجنب شی هاو لب  دیصورتش دو

 حالت خوبه؟  -

  یو دوباره رو   دیچرخ  شگاهیدلم را لرزاند، نگاهم در اتاق نما   ش،یصدا   لرزش
 صورتش نشست. 

 شی شد و دل من برا  نییباال و پا   شی گلو   بیس   د، یدهانش را که بلع  آب
 ضعف رفت. 

 آب به طرفم آمد. یوانیهراسان با ل  ی اتاق باز شد و هست در 

 ؟ی رها جونم، خوب -

لب  آب  وانیل به  از گلو   کینزد  م ی هارا  خنک که  آب  رفت،    نییپا   میکرد، 
 گرفت.  یالتهاب درونم را به باز اش یخنک

 هم دوختم و بغضم را فرو دادم. را به  م ی هالب

 شدم.  نشیصورتم را قاب گرفت و من غرق در نگاه مخمل  شی هادست

 به اشک نشست و فکش منقبض شد.  شی هاچشم 



همه سال و    نیبود بعد از ا   ستاده ی کنارم ا  ر ی ام  دم،ینگاهم را دزد  زده شرم
به عشقش پشت    یکه روز  یمن   یبرا  د،یدرخشیهنوز عشق در نگاهش م

 کرده بودم. 

پلک  ام نهیس  یرو   بغض را گرفت،  نفسم  راه  و    ل یو س   دیلرز  م ی هانشست 
 روان شد.   م ی ها اشک از چشم 

 کردم.  داتیباالخره پ  -

 هم دوخت و در سکوت نگاهم کرد.را به شی ها جنباند و لب سر 

 . دیکش یو آتش درونم زبانه م  رفتیپر التهابش، نفسم م  یهانگاه از 

 ی هایهمه نقاش  یخود خودت.حضورت رو تو   ؛ یمطمئن بودم که خودت  -
 .کردمیحس م یهست

ا  م یهالب  یرو   یتلخند بدون  و  دست  کهنینشاندم  محصور    م ی هااز  که 
 بود، چشم بردارم لب زدم. شی هاانگشت

 طور... . . چهییجانیا شه یباورم نم  -

 ها را پشتم گوشم زد:و آن  دیلغز   امیشانی پ  یرو   خته یر  یموها   انیم   دستش

 . دیچرخیم  ر ی من و ام  نیکه نگاه کنجکاوش ب  ی شد به هست ره یخ

 کردم.   داتیپ ی هست  یهارنگ یال همه سال دنبالت گشتم و البه  نیا -

 را دور گردنم حلقه کرد. شی هادست تابانهیب  یهست



 . شهی رهاجون، خودشه؟ باورم نم -

اون   زدیم  اد یهمه وجودم فر  ام،یبهت گفته بودم که م  یهست  - که   یکه 
 تو، کنار تو.   یهاینقاش  یدنبالشم تو

 گفتم:   آمدیکه انگار از ته چاه م   ییو با صدا  دیلرز  امچانه

 ؟ یتو...تو من رو فراموش نکرد -

  شیها برق اشک در چشم   د، یلبش را که به دندان کش   د،یباال پر   شی ابروها
 نشست. 

 فراموشت کنم؟  تونستم یمگه م -

از عسل    تر نیریاشک، ش  یشور  دم،یاز اشکم کش   سیخ  ی هارا به لب  زبانم
 بود. 

... دمتید  یها با خودم عهد کرده بودم وقتسال  نیپگاه؛ همه ا   یمعرفت یب  -
. 

 زده گفتم: نشاندم و شرم م ی هالب یرو  یپوزخند

 گوشم؟   ر یز ی چک بخوابون هی -

 ... . یهر چند حقته ول  -

 زل زد: م ی هارا تنگ کرد و به چشم  شی هاو چشم   دیکش  یآه

 پگاه.  شمی نم  ر ی س دنت یاز د -



 براق سالن زانو زد؛ یهاکی سرام یبلند شد و رو  ی صندل  یرو  از 

نشاند.    میزانوها   یقالب کرد و سرش را رو  م ی ها را در انگشت شی هاانگشت
ا ب  ، یهمه خوشحال  نی از  د  امانیقلبم  به    امنهیس  واره یبه  نفسم  و  کوفت 

 شماره افتاد. 

  شیموها   یرا رو   میها که آب شد و اشک از کنج چشمم راه گرفت، لب  بغضم 
پ  عطر  زدم.  و هق  موها  دهیچ ینشاند  نفس کش  شی در  از گرما  دمیرا    ی و 

 زمستان وجودم بهار شد.  ش،یها نفس

 ها بود.عروس فصل  ز ییداشت، پا  گر ید یی رنگ و رو  یزندگ 

که    یمن   یبرا  دیکشیِکل م   یزییپا  م ی و نس   دند یرقصیرنگارنگ م  ی هابرگ
 .دمیخرام یم ،یزییپا  یهافرش شده با برگ  یادر کوچه ار یدست در دست  

اش گذاشتم، دستش دور کمرم حلقه شد و من را به  شانه  یرا که رو   سرم
 کرد.  تر کیخودش نزد

 . ختم ی هم ر  رو به  تیاتفاق زندگ ن یبهتر -

 دوختم، گفت:  شی هانگاه پرسشگرم را به چشم   یوقت

 . گه ید شگاهینما  ه یافتتاح -

 نشاندم.  شی بازو  ی نرم رو  یاسر دادم و ضربه یاقهقهه

بکش  ی خوایم  - حرف  زبونم  م   ؟ یاز  مهم   ر ی ام  گم یباشه  اتفاق    ن یترخان؛ 
 بلند بگم که همه بشنون؟ یخوای. مجاستنی من اومدنت به ا یزندگ 



 ر ید و ز کوچه دوخت، سپس سرش را خم کر   یاش را به خلوتزدهشتاب  نگاه
 گوشم پچ زد: 

 خود خودم باشه.   یت فقط برادلبرونه یهاحرف خوامینه م  -

  یهابه خنده باز شد و گونه  شی هاو لب  دیدرخش  شی هااشک در چشم   برق
 من گر گرفت. 

 .یشد  یخودت کس  یخوشحالم که برا  -

سوار بر دوچرخه که با سرعت از کنارمان گذشت،    یابه دنبال پسربچه  نگاهم 
 نشاندم.   م ی هالب  یرو  یصورتش نشست و لبخند  یشد و دوباره رو   دهیکش

 لب گشود:  م،ی هادر چشم  رهیو خ  ستادیا  بارهکی به

 مامان؟   گهی ...چرا بهت میهست -

 زدم و با خنده گفتم:   ی چشمک شیرو  به

 چون مامانشم.  -

دل   در  و من  نگاهم کرد  براسکوت  در چشم   یحسادت  ی م    ن یکم  شی هاکه 
 کرده بود، قنج رفت.

  دن یرو سر راهم گذاشت که بتونم نفس کش  ی خدا هست  ه؛یش طوالنقصه  -
 . ارمی بدون تو رو تاب ب

 . شهی م  م ی کم بهش حسودداره کم  -



 صورتش نشاندم. یو دستم را رو  دمیرا به دندان کش   لبم 

 . یبی رقینتونست پر کنه؛ تو ب یک چیتو رو ه یجا -

به    یروز  و  زندگ  باره کیکه  و  شدم  هست   امیمادر  با  قسمت کردم،    یرا 
 گفتم.   شیبرا

 و لب گشود.  دیکش  یقینفس عم  م، ی ها حرف دنیشن  با

هر جور که حساب    کنه؛یجون م جون مامانمامان  قدر نیکه ا   ستی ن  خودیب  -
هست   کردمیم مامان  بود که  باش  یمحال  تو  ؛ یتو  قلمت  رد  همه   یاما 

 . رسونهیمن رو به تو م  ی که هست  گفتیبود؛ حسم بهم م  هاشینقاش

رو   چشم  نگاهم  چرخاندم  درخت  یکه  د  انی عر  یتک    ، یم یقد  ی واریکنار 
 نشست. 

 گرفت.   یداد و انگشتم را به باز ه یبه تنه درخت تک ر یام

بازو   ستادمی ا  شیروروبه دور  را  دستم  عم   شی و  نفس    ی قیحلقه کردم؛ 
 زل زدم.  شی هاو به چشم   دمیکش

  یبگ   یخوایبهم گذشت. نم  یچ  یخبریب   یهاسال  نیکه تو ا  یدیتو فهم   -
 شد؟  ی بعد از من چ

 و پر حسرت گفت:   دیکش  شی هالب یرا رو  زبانش

م آوار  رو سر   ایانگار که دن  ارم،یکه بابام گفت حق ندارم اسمت رو ب  یوقت  -
از تو دل بکنم؛ مامانم    تونستمینه م  ستم ی بابام وا  یتو رو   تونستمیشد؛ نه م 



  هینه بابا مرغش    دم یاما د  فته« یب  اب ی ها از آسکه آب  م یگفت: »فعاًل صبر کن 
براش    یت یاهم  نیتروچکاحساس من ک   زنه،یکه م   ییهاپا داره و با حرف

 رو شکست.  م ی که قلب مر  یطورنداره. همون

. با خودم عهد کردم که  گرفتیازت دل بکنم، نفسم رو م   کهنیتصور ا یحت
دن  یحت برا  ا یتمام  بشن،  راهم  کار  دنیرس  یسد  هر  تو  عشق    یبه 
 ...اما... . کنم یم

 حلقه زد: شیها و اشک در چشم   دیبه صورتش دو  خون 

 دست و پاهام بسته شد.   ،یتو سد راه عشقمون شد ی اما وقت -

آسفالت رنگ و رو رفته کوچه   یکه رو   ی زرد و خشک  یها ا به برگر   نگاهم
 را در پوست دستم فرو بردم.   م ی ها را پوشانده بودند، دوختم و ناخن

ت احترام بذارم؛ بهت حق دادم؛ دوستت داشتم که به خواسته  یقدراون  -
 . یاریجا دووم ب اون یتونست ینم یموند یاگه م دیشا

رو  شی هادست دوردست  شی هاقهیشق  یرا  به  را  نگاهش  و  ها  فشرد 
 دوخت. 

 *** 

  تور یدر هم نگاهم را به صفحه مان   ییها گرفته و با سگرمه  یرا به باز  موس 
 دوخته بودم. 

 . دندیچرخیآرام و قرار نداشتند و م  قرارم، یمثل دل ب   می رو و ارقام روبه  اعداد



را چند بار باز و بسته کردم که    می هاو پلک  دمیکش  شی به موها  ی دست  کالفه 
 حواسم جمع حساب و کتابم شود. 

  یپگاه که هر وقت رو   یزدهماتم   یهابه نگاه  دیبود، فکرم پر کش   دهیفایب  اما
 . دندیدرخشیو م  گرفتندیرنگ م  نشست،یم می هاچشم 

  خواند، یم   م ی ها عشق را در چشم   یآب بود و وقت  یتشنه  ی گل مثل شاخه  پگاه 
 . شدی شکفته م

که خودم را شناختم،    یکه از وقت   ییبود؛ اما دل کندن از او  ز یعز  م یبرا   پدر 
گرفته بود، ناممکن    شهی ر دندشیمحبتش در وجودم جوانه زده و با قد کش

 بود. 

آن  پگاه بود،  رفتن کرده  تنهاعزم  به  از    ییهم  درمانده  و من  بدون من  و 
 مانع از رفتنش شوم در خود مچاله شده بودم.  توانستمینم  که نیا

 آن را برداشتم و تماس را وصل کردم.  حوصله یب  ز،یم   یرو   امیلرزش گوش  با

 . دیباال پر میابروها  د، یچی پ  یلرزان مادر که در گوش یصدا

 ؟یاز پگاه خبر دار ر یالو ام -

 .دمیرا به دندان کش می هاخشک شد و لب بارهکیبه   میگلو 

 ؟ یشنویم  ر یام -

 نه. -



 . دمینشست و آب دهانم را بلع می گلو  یرو   دستم 

 پگاه«  یکار خودت رو کرد  »پس

 فرود آمد.  ز یم  یمشت شد و رو   دستم 

 !« ی »لعنت

 . دیباال پر  شی نشست و ابروها م ی هادست یهمکارم رو   رهیخ  نگاه

بلند    یصندل   یچنگ شد و از رو   می موها  ان ی دستم م  د؛یلرز یوجودم م   همه 
 شدم.

همکارم، گوش  توجهیب پرسشگر  نگاه  رو   امیبه  از  به    ز یم   ی را  و  برداشتم 
 پر تردد پناه بردم.  ابان یخ

دادم، نگاهم را به آسمان    ه یساختمان بانک تک  وار ی به د  یو وقت   دم یرا بلع  هوا 
 دوختم. 

 پگاه؟«  یکجا پناه برد  »به

 هم دوختم. را به  م ی هالب د،یکه لرز  امچانه

نفس  رحمانهیب   م یا هقهیشق با  و  بود  ب  یتند  یهاضرب گرفته  از    ینی که 
 . دیکشیآوا شده و در سرم سوت م هم  فرستادم، یم  رونیب

  ی و آن را جلو صورتم گرفتم، نگاهم رو   دیلرز   م ی هادر دست  لم یموبا   یگوش 
 محسن نشست.   ییاسم دا



 لب زدم.  یاخفه یحرف زدن نداشتم و با صدا  یبرا یی نا

 ؟ ییبله دا -

شن محسن  ییدا   ییصدا و  بود  خشن  داشت،  لرز  درد    شی هاحرف  دن ی، 
 داشت.

 پگاه رفته.  ر یام -

دوختم و زمزمه   گذشتندیم  ابانیکه به سرعت از خ  ییهانیرا به ماش نگاهم 
 کردم: 

 . دونم یم -

 . دیچ یناباورش در سرم پ  یصدا

 ؟ یدونستیتو م -

  ادی فرودآمد و فر  وار ی د  یو مشتم رو   دم یرا به دندان کش میها لب  رحمانهیب
 زدم:

 ؟ ییدا  کنهیم  یچه فرق -

 بود. ادمیبلندتر از فر ادشیفر

 ؟یچرا جلوشو نگرفت  کنه؟ ینم یفرق -

 چنگ شد.  میموها   انیمنقبض شد و دستم م فکم 

 جلوش رو نگرفتم؟«  »چرا



سوال مثل پتک بر فرق سرم نشست و جانم را به لبم   نی ها اسال  نیا   تمام
 رساند. 

 ر؟ یام ییکجا  -

مثل رعد و برق    ها، نیو بوق ماش   گذشتند یاز کنارم م  ره یخ  یی ها هبا نگا  عابران
 . دیغریدر سرم م

 . ییدا سوزمی. دارم م زنمیدارم تو جهنم دست و پا م -

 کردم؟یمحسن سکوت کرد و من از درد در خودم مچاله شدم، چه م   ییدا
م چه دا  توانستم یطور  به  شوم؟  رفتنش  م  یی مانع  اگر   گفتم؟ یمحسن 

 گفت:   یبه آرام محسن یی. دا شکستیاعتماد پگاه در هم م شد،ی مانعش م

 کنم.   دایازش پ ی بتونم نشون دی شا نال، ی ترم رم یم -

قد علم    م ی رو تنومند که روبه  ی به درخت  د،یچی پ یبوق آزاد که در گوش  یصدا
در هم    یهاشاخه  ی الاز البه  ادم یزدم؛ سرم را باال گرفتم و فر  پا یکرده بود، ت

 . دیگذشت و به آسمان رس   اشدهیتن

 پگاه، پگاه! -

سست وارد    ییهارا در قفل چرخاندم و با گام  دیو روشن کوچه، کل  کیتار  در 
 شدم.  اط یح

  ام یهمراه   یارایبه گز گز افتاده بودند و    چند ساعته  یرو ادهیاز پ   م یپاها   کف
 را نداشتند. 



بودند   یها مثل اشباحنداشت؛ شاخه درخت  ییدر نبود پگاه رنگ و رو   اطیح
را به طرفم دراز کرده و به قصد خفه کردنم، دور گردنم    شانیها که دست

 حلقه شده بودند. 

هم فشردم    ی را رو   می هادادم و پلک  رون یرا ب  امنهیس  یگره کرده رو  نفس
و با    کردیباز م   م ی خانه را برا   نی که پگاه در هم  ییبه روزها  دیو فکر پر کش 

 .آمدیبه استقبالم م نیشرمگ  ینگاه 

پلهسالنه  ی وقت رو سالنه  دستم  رفتم،  باال  را  و    ی ها  فکر  و  صورتم نشست 
 . دیپر کش   الشیخ

 زدند.  شخند یر  م ی زده اهل خانه به رو ماتم   ی ها، صورتهال را که باز کردم  در 

غم    یزانو  یاکه گوشه  م یو سپس مر   مهتابییدازن  یماتم از مادر رو   نگاه
 بغل گرفته بود، ُسر خورد. 

ننه  ایآنت اسبابکنار  و  نشسته  چ  شی هایباز طال  هال  برا  ده یرا گوشه    ی و 
 . ختیریم  یی مهمانش چا

طال غبطه خوردم، چه خوب بود که  نشست و به ننه  م یها لب  ی رو   یتلخند
 چه بر سر دلم آمده است.  دانستینم

مبل انداخت و    یرا رو  لشیموبا  یآمد و گوش  رون یمحسن از اتاق ب  ییدا
 مبل ولو شد.   یخودش رو 

 و پر حرص گفت:  دیکش  یآه



 !ن یانگار آب شده رفته تو زم -

رو  یوقت ماتم   ینگاهش  دمن که  به  نشست   هی تک  وار ی زده  بودم،  داده 
 . دیو غر  دیرا در هم کش شی ابروها

 که... .   یگفتیحداقل به من م  -

 آوار شدم.  نیزم  یو رو   دمیرا به دندان کش   م ی هالب

 . ییبذار راحت باشه دا -

 را تنگ کرد. شیها انداخت و چشم  شیابروها  ان یم  ی اگره

 کجاست؟  یدونیم -

 نبودم.   جانیاالن ا  دونستمیاگه م -

و   اشیشان یپ   یرو   یزده موهاشتاب  مادر  تند کرد  پا  به طرفم  زد،  را کنار 
 کنارم نشست. 

ز  یوقت را  رو   د،ی کش  م ی ها پلک  ر یدستش  خون    یهاچشم   ینگاهم  به 
 اش نشست.نشسته

 . دیگردنش لغز   یراه گرفت و رو  شی هاو اشک از گونه  دیلرز شیها پلک

 گفت:   یدارخش یو با صدا  دیلرز  شی هالب

... یکالنتر  م ی زنگ بزن  گم یاما من م   م؛ی تو نامه خواهش کرده دنبالش نگرد  -
. 



 .دمی حرفش دو انیرا فرو دادم و م  بغضم 

ش حرمت قائل  خواسته  نیا   یبهتره حداقل برا  شکنه،یم   شتر یب   کار نیبا ا  -
 . م یش

 انداخت و سرش را تکان داد. شی به ابروها ی اگره

 ؟ یچ فته یبراش ب   ینکرده اتفاق  ییاگه خدا  -

اتفاق  م یهالب  یرو   یتلخند چه  داغ   ینشست،  قلب  آن که  از  دارش  بدتر 
 شکسته بود. 

 سوزانم را به در اتاق پگاه دوختم.   نگاه

 .رسنی بد زودتر م یراحت خبرها التیخ -

 زل زدم. شی هاشانه مادر گذاشتم و به چشم  یرا رو   دستم 

 هاتو پاک کن مامان برو خونه. م نپاشه؛ اشکپگاه رفت که خانواده ما از ه  -

 انداخت.  اش یشانیبه پ ی نیو چ   دیلرز  اشچانه

 . فتهیچشمم تو چشم بابات ب  خوام یاصاًل نم -

 گفت:   اشهی هق گر هق ان یآب شد و در م  بغضش

 ... .جانیآواره شده و من ا  مشیتیمرد؛    نیکرد ا  اهی من جلو خواهرم روس  -

 م گفتم: بلند شدم و محک میجا  از 

 . ادیاز پس خودش برب  تونهیپگاه م  -



نشست و دلم از    مینگاه مات مر   یشدم نگاهم رو   کیبه اتاقش نزد  ی وقت
 به درد آمد. اشیصبور

 .دندیلولیدر هم م شی هاو انگشت  ختی ریاشک م صدا یب

م  دیکش  ی آه  مهتابییدازن را  در    شی هادست  انیو سرش  من  و  گرفت 
 حل شدم. د،یکشیکه تا امروز صبح پگاه در آن نفس م   یاتاق

 زد.  شتر ی به قلبم ن  اش یخال  ینشست و جا  دیخوابیکه م  یتخت  یرو   نگاهم 

 و سرم را در بالشتش فرو بردم.   دمیتخت دراز کش   یرو 

 .دم یو عطر به جامانده از تنش را بلع دمیکش   یق یعم نفس

همه از آن    شی تابلوها  ش، ی هاکتاب  ش،ی هارفته بود اما تختش، لباس  پگاه 
 ها!اتاق به جا مانده بود و دل من خوش بود به آن ن یدر ا

 و چند قدم از آن فاصله گرفتم.   ختم ی آو  وار یتابلو را به د  نیآخر

باغ  از کوچه  ارشی و دست در دست    نده ی دخترک که پشت به بب  یرو   نگاهم 
 قل خورد. گذشت،یم  یبرف

  د یها به جا مانده بود، لغزبرف  یدیکه در سف  شانی رد پاها  یرو   م ی هادست
 باشد.   دهیکش  نیسرم را با موچ  ی هارگ  یانگار که کس   د،ی چی و درد در سرم پ

 . دیچرخ یی را یمبل ولو شدم و نگاهم دور تا دور پذ  یرو 



  یجا  لشیپگاه رنگ و رو گرفته بود و وسا  یهایادگاریبا    امیااجاره  خانه
 . زدندیم  ادیاش را فرخاله

خودنما  وار ید  ی رو   اشینقاش  ی تابلوها  تکتک  کردند، یم  ییخانه 
 ها بود. در قفسه کتاب شی هادر کمد جا خوش کرده و کتاب شیها لباس

ابروها   یناآشنا  یصدا آمد  در  صدا  به  خانه که  پر  م ی زنگ  هنوز    د،یباال 
 عادت نکرده بود. شی به صدا  م ی هاگوش

 . رفتم  فون یباال انداختم و به طرف آ  شانه

 دکمه را زدم و به آشپزخانه رفتم.  د،ی چی پ  یکه در گوش   م ی گرفته مر  یصدا

 مهمان من و پگاه بود. ن یاول م ی مر

پ  م یمر   یهاقدم  یصدا با س  دیچی در خانه  استقبالش    ین یو من  به  شربت 
 رفتم. 

را که در دست داشت به طرفم    ی نشست و دسته گل  شیها لب  ی رو   ی تلخند
 گرفت. 

 . دیپرش نشست، دلم لرز ی مات و ابروها یهاچشم  یرو   نگاهم 

 . ختی ر یهنوز عزادار پارسا بود و در خفا اشک م  م ی مر

د  دسته دست  و  گرفتم  دستش  از  را  ز  یگود  یرو   گرمیگل    ر ی کبود 
 نشست. شی هاچشم 



 . دیکشیم  ادیبه رو نداشت و صورتش غم را فر  رنگ

 هم فشرد.  یرو را   شی هارا به صورتم دوخت و پلک فروغشیب  یهاچشم 

 کرد که رفت، کاش منم قد اون جسور بودم.  یپگاه کار خوب -

رو   دیلرز  اشچانه و  گرفت  راه  چشمش  کنج  از  اشک    ی هاگونه  یو 
 ُسر خورد.  اشیاستخوان

 گذاشتم و او هق زد.  م ی پا  یرا آروم رو  سرش

 . لرزاندیو دلم را م  دیبار هیکوچکم غم داشت و مثل ابر بهار م  خواهر 

در قلب    ی شکاف  ار،ی  یخال   یجا  کردم،یدرکش م   شتر یه پگاه نبود، بک  حاال
  ند،ی نشیو دردش که در جان م  شودیم  تر قیکه روز به روز عم  کندیباز م 

 . ُبّردینفس م 

 مامان کجاست؟  -

 که تو خونه نباشه خونه براش زندونه.   ر ی طال، گفت امخونه ننه -

 بابا؟  -

 نشاند و گفت:   شیها لب یرو  یبرداشت، تلخند  م ی پا  ی را از رو  سرش

 خونه.  یگردیو برم   پرهیاز سرت م یعشق و عاشق گه ی دو روز د گه یم -

که خود    م ی و زل زدم به مر  دمیپدر صورتم را در هم کش  یهاحرف  شین  از 
 مبل رها کرد. یرا رو 



 حرص گفت:  پر 

کم داشت    یه چ باشه؛ مگه پگا  احساسیب   قدر نیبابا ا   کردمیاصاًل فکر نم   -
 . دونستیعروس بودنش نم قیکه اون رو ال 

 سر خورد و گفتم:  شیها چشم  یو رو  دیچرخ نگاهم 

روزم    هیخاطر مامان نبود،  اگه به  کنه؛ینگاه م  هیاز باال به بق  شهیبابا هم  -
 .موندمیشهر نم  نیتو ا 

 بره؟  خوادیپگاه بهت گفت که م -

 از هم باز شد. امین یب یآن روز، فکم منقبض و پرها  یادآوری با

 آره.  -

 . یرفتیکاش باهاش م  -

 آوار شدم. یمبل کنار  ی نشاند و رو  م ی هالب یرو  یپوزخند

 نخواست که برم.  -

 ؟ یکن  کار ی چ یخوایم -

جا خوش    ،یعسل   یخندان پگاه که در قاب عکس رو   یهارا به چشم   نگاهم 
 بم نشست. قل ی کرده بود، دوختم دستم رو 

 قلب منه.  ی پگاه تو ی! جایزندگ  -

 لب زمزمه کردم: ر یز  و 



  ها قهیدق  ها،هیثان  ها،یخوشدل  ها، یدلتنگ  ست؛ یش زندگهمه  هانی"پس ا  -
  می اام، برسد، ما زندهنوشته  ت یکه برا  ی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقم  ی حت

هنوز    رای ز  م ی مندو رستگار و سعادت  م یخواب یچون م  م ی اما زنده  م؛ی داریچون ب
گستره پانش  یهارانهیو   یبر  باق  یبرا  ین یوجودمان،  عشق    یگنجشک 

 ." م یا گذاشته

 « ی پناه  نی»حس 

و به خزان    دیکنار پنجره نشاندم، نگاهش را دزد  یصندل  یرا که رو   طالننه
 کاشتم.   اشیشانی پ ی رو  ی او بوسه دم یکش  یپنجره، زل زد. آه  یآن سو

 به خون نشسته مادر، نشست. یهاچشم  یلرزانم رو  نگاه

شده بود و رنگ مو هم نتوانسته بود،    شتر ی ب  شی هاچشم   ر یز   یهاچروک
 بود را مهار کند.  ده یدو شی موها ی الکه البه  یسرکش دیسف  یموها

سپس    دیو گوشه لبش را به دندان کش  دیچند بار پشت سر هم پر  شیها پلک
 چرک انداخت.  یهارا چنگ زد و آن را در سبد لباس دار نم  ی رو تخت

آن را   یبرداشت و وقت  ز یم  ی پد محافظ تشک را از رو  یبند بسته ی معطلیب
 . دیاش لرزتشک انداخت، چانه ی باز کرد و رو 

بغض  توجهیب ب  ی به  روکش  م ی گلو   خیکه  بود،  خوش کرده    ی هاقرص  جا 
 انش گذاشتم، لرز  یهاطال را باز کردم و آن را کف دستننه

 ها را در دهان بگذارد.آب به دست، منتظر ماندم که آن وانیل



 ها را در دهانش چپاند.قرص لیم یو ب  دی در هم کش ییابرو

هم دوخت را به  شی ها ها لبآن  یو از تلخ  د یجرعه سر کشآب را جرعه  وانیل
 و دلم را لرزاند. 

 به مادر که در حال مرتب کردن تخت بود، گفتم:  رو 

 اد؟یم  یک   یشکوه -

 لب زد:  یانداخت و به آرام  اش یبه ساعت مچ ینگاه 

 بشه.  داشیاالناست که پ  -

 دش؟ یشناسیم -

از    شی موسسه معرف  - کرده، محسن گفت که ده ساله که کارش مراقبت 
 سالمندانه. 

 ه؟ یکار درست  دیمطمئن -

 ش کش آمد. مادر رنگ غم گرفت و گوشه لب  نگاه

صبح زودم رفت    مونده  دار یتا ساعت پنج ب  شبی د  م یمر  م؛یندار   یاچاره  -
اومدن و رفتن؛ من    قدر نیسر کار؛ محسن و مهتابم از کت و کول افتادن ا 

 رو زخمم.  پاشه یهاش نمک م کردن  که هر وقت برم خونه بابات با غر غر 

سراغ    شی برا  ی دل مادرم تلنبار شده بود و درمان  یکه رو   ییهاحرص درد  از 
 نداشتم، 



 فرستادم.  رونی ب ی نیاز ب  یو نفس تند دم ییهم سا  یرا رو  میها دندان

  ستاد ی طال او تخت را که مرتب کرد، پشت سر ننه  د یلبش را به دندان گز  مادر 
 سر داد. اشییحنا یموها  انی و برس را م

 .شه یراحت م  المونی خ  ادیپرستار که ب -

جمع    شی هاگوشه چشم   یهانینگاه ماتش را به تخت دوخت و چ   طالننه
 .دیلرز  شیها شد و لب

شده  یهاگونه  یرو   م ی هاانگشت روآب  و  نشست  دور   یهاچروک  یاش 
 .دمی پاش  اشیبه نگاه خاکستر یُسر خورد و تلخند شی هالب

  ی رو   یاد و بوسهاش ُسر دا طال را دو طرف شانهبافته ننه  ی هاسویگ   مادر 
دار مادر، گره  نشاند. زنگ در که به صدا در آمد، نگاهم در نگاه غم  شی موها

 و گفت:  د یکش  یخورد، نفس تند

 اومد.  -

  ییهابود و مغزم پر از سوال  نیسنگ  م ی طال، برادر کنار ننه  ی ابهی بودن غر  درک
 شیمثل مادر برا   توانستیشد که مثل خوره به جانم افتاده بودند؛ پرستار م 

خرجش   غیدریمحبت ب  م ی را به جان بخرد؟ مثل مر   شیکند و دردها  یدختر
 بسوزاند؟مهتاب دل   ییدا و مثل زن  اوردیکند و او را سر ذوق ب

 چنگ شد و نگاهم را به پنجره دوختم.  میموها   انیدستم م کالفه



الغراندام  اطی ح  در  جوان  خانم  شد،  باز  آرام  ی که  ح  ی به  درون  به    اطیپا 
  یی ها را برانداز کرد سپس با گام  انیعر  یهاختگذاشت و سر چرخاند و در 

 گام برداشت.   اطیپر شتاب در ح

طال را فشردم؛  ننه  ی هانگاهم را از او گرفتم؛ دست  د،یکه رس  اطیح   یانهیم  به
 به هال رفتم. 

وارد هال که شد به    یخانم شکوه  ستاد،یا   یکرد و کنار  در هال را باز   مادر 
 هم دست دادند. 

 . ی. خوش اومددییبفرما -

 رنگش برد،  ی اشال قهوه ر ی را ز اهشیس  یجوان موها خانم 

 لب سالم کرد.  ر یزد و ز یصورتم نشست، لبخند یکه رو   اهشیس یهالهیت

م   یحال  در  براندازش  موشکافانه  ن   کردم، یکه    م یها لب  یرو   یبندم یلبخند 
 نشاندم و مبل اشاره کردم. 

 . دینیبش  د ییبفرما د؛ی سالم خوش اومد -

گذاشت   شی پا  یرا جلو  اشیدست  فشیکه نشست، ک  یوقت   یشکوه  خانم 
 و تشکر کرد. 

و من در سکوت به او چشم دوختم فکر کردم    میو مادر کنار هم نشست   من
تشر    شی اخم کند و به رو   که نی طال را تر و خشک کند بدون اننه  تواند یم

 بزند؟



 را صاف کرد و گفت:  شی صدا  مادر 

 برادرم که باهاتون صحبت کردن؟  -

نشاند   شیهالب  یرو  یکه در حرکاتش بود، لبخند  یبا آرامش  یشکوه  خانم 
 و گفت: 

 . کنم یاز فردا کارم رو شروع م  د یاگه اجازه بد بله،

 شرفتیمادرم پ   یماری ب  د؛یازش چشم برندار   کنمیحتمًا. ازتون خواهش م   -
بهش سر    م یا یداره؛ البته خودمون هر روز م  از ین   یشتریکرده و به مراقبت ب

 . میزن یم

 مادر نشست.   یو دوباره رو   دیچرخ یکنجکاو خانم شکوه  نگاه

 . کنم یبله، خواهش م -

حتمًا    دیالزم داشت  ی زیچ  ا یو    د یبر  ییجا   دیهر وقت خواست   زمی فقط عز  -
 . دیهماهنگ کن

 اتاق پگاه بود اشاره کرد و گفت:  یکه روز  یبه در بسته اتاق مادر 

 اتاقه.  نی اتاقتون هم هم -

 در اتاق سنجاق شد.  یو نگاهم رو  دمیدهانم را بلع آب

و در خانه خودم جا دادم،    دمیکش  رونیپگاه را از اتاق ب  لیکه وسا   یروز  از 
 در اتاق بسته مانده بود. 



م   از  سال  چند  روز  ب  گذشت یآن  دل  د  قرارم یو  تب  در    دارشیهنوز 
 . سوختیم

 نشاند و گفت:  شی زانوها یدستش را رو  ،ی شکوه  خانم 

 طال آشنا بشم. با ننه  دیاگه اجازه بد -

 طال گام برداشت. بلند و به طرف اتاق ننه شیاز جا  مادر 

 . دییرمابف -

  د یکشیپر م   ییها روان شدم؛ فکرم به هر سوبلند شدم و به دنبال آن  م ی جا  از 
 . ختی ریهم م  و اعصابم را به

 . سوختیمادرم م   یطال به درد آمده و از درماندگننه یاز ناتوان  دلم 

 طال نشست و دستش را فشرد. ننه ی رو   یمهربان خانم شکوه  نگاه

گشت و    ییاز آشنا  ی به دنبال رد  ی شکوه  به یدر سکوت به چهره غر   طال ننه
  ی بر زبانش جار  یی آشنا   یتکان خورد و آوا  شیها نکرد، لب  دایکه پ   نی هم

 شد.

 . ن یمیس -

 من و مادر سرگردان ماند.  ن یب یپرسشگر شکوه   نگاه

 گفت:  یو به آرام  د یلب به دندان کش مادر 

 .ومدی وقت با مرگش کنار ن چ یخواهر مرحوممه؛ مادرم ه ن یمیس -



 جمع شد.   شیها در هم گره خورد و لب یپهن خانم شکوه یابروها

 . امرزهیمتأسفم، خدا ب  -

 یطال را در دستش فشرد و لبخندننه تخت نشست و دست ی لبه ی آرام به
 .دی صورتش پاش  یرو 

مهربان و صبور   یهم فشردم؛ خانم شکوه  یرا رو   م ی هاو پلک  دمیکش  یآه
م  نظر  ام  دیرس یبه  همان   دوار یو  ننه  یبودم که  آرامش  باشد که  به  را  طال 

 برساند. 

 یکه رو   ی رفتم که غم  اط یفرستادم و به ح   رونیب  نه یپر حسرت از س  ی آه
 از آن نفسم را تنگ نکند.  شتر یب  کرد،یم  ی گی سن ام نهیس

ح پله  یرو   از  دور  تا  دور  نگاهم  خزان  د؛یچرخ   اطی ها،  باغ،    یزدهدرختان 
در آسمان    یها سر خوش از آن همه برهنگو کالغ زدندیرا زار م   شان یان یعر
را در    اط یسکوت ح   شان ی( و صداکردندی)پرواز م  گستراندندیبار بال مغم 

 هم شکسته بود. 

 شدم.  ر ی ها سرازو از پله دمیبه دندان کش  لب

 آب شناور بودند، زل زدم.  یکه رو   یخشک  ی هاحوض نشستم و به برگ  لبه

باز  روزگار  ب  ییهایعجب  و  پ  زدیم  انهیتاز   رحمانه یداشت    ی زخم   کر ی بر 
 . مانیزندگ 

 باغچه خشک خانه نشست.   ی و رو   دیچرخ  اطیدور تا دور ح  نگاهم 



 ها صفا بدهد. کند و به گل  یارینبود که هر روز صبح باغچه را آب طالننه

کف    یهازل زدم به لجن  دم؛یسطح آب کوب  یام را رو گره کرده  یهامشت
 م؟ یآب حوض را عوض کرده بود یبار ک نیحوض. آخر 

 بود.  دهیطال پر کشاز خانه ننه  یرفتن پگاه روح زندگ با

محسن هنوز دلخور و خون به جگر    ییدا  زد،یبا حسرت از او حرف م  مادر 
مر و  م  م ی بود  غبطه  پگاه  رفتن  خون گرو    خوردیبه  از    کردم یم   ه یمن 
 نبودنش. 

را در   د یخر  یهاکی پدر که پالست   یبا صدا بسته شد و نگاهم رو   اطیح  در 
 نشست.  آمدیسالنه به طرفم م دست داشت و سالنه

  شی هاچشم   یرا از رو   اشیآفتاب  نکی رها کرد و ع  اطیرا وسط ح  هاکیپالست 
 کوتاهش سر داد.   نیآست راهنیپ  بیبرداشت و داخل ج 

 به شازده پسر! چه عجب چشممون به جمالت روشن شد.به -

خورش  م یجا   از  نور  شدم،  بلند  ال  د یکه  کمشاخه  ی که  بود،    نیها  کرده 
 را نشانه گرفت. می هاچشم 

 کردم و نگاهم را به صورتش دوختم.   م ی هاچشم  بانهیرا سا   دستم 

 سالم بابا.  -

 اومد؟پرستاره   نیا  ،ینشست  جانیچرا ا -



 بله. -

 افسوس سرش را تکان داد و لبه حوض نشست.  با

موها   من به  زدم  زل  و  نشستم  پ  دشیسف  دستکی  یهم    یریکه گرد 
 جا خوش کرده بود.  شانیرو 

بود، به    ق یقدر عمچه  نمانی فرستادم، فاصله ب  رونیب  نه یپر حسرت از س  ی آه
 گوشه چشمانش.   یپرعقاب   ی هاچروک یق یعم

 . گذشتیعمر شتابان م  کرد،یفاصله را کم م نیا  دیبا

  سپرهی. مگه آدم عاقل خونه رو م کننیم   ییهم عجب کارا  یمحسن و پر  -
 به؟ ی دست غر

طال دست  فکر کردم که سپردن ننه  نینشست و به ا   م ی هالب  یرو   یپوزخند
 اش؟ یخانه و زندگ ا یاست  ی وانگید ها بهیغر

 من.  نکردن پدر  داشیکه پ   ابونیاز گوشه خ  -

 نگاهم کرد.  یورکی پهنش نشاند و   یابروها  انیم  یاخم

  راحت  تونالیمرکز که خ  دیطال رو بفرست. چند دفعه گفتم ننهیحاال هرچ   -
 باشه اما حرف حرف خودشونه. 

 زد،یپرسه م   اشانهی که دور آش  یو نگاهم را به گنجشک   دمیبه دندان گز   لب
 یهااز گزند باد  شی هاندن جوجهدر امان ما  یاش را برادوختم، حتمًا النه

 .کردیم  منی ا ، یزییپا



 طال خونه داره.ننه -

 به نگاه متعجبم گفت: رهیباال رفت و خ باره کیبه   شی صدا

رو از    ن ی. کاش تو هم احترام به والدیتو هنوز با من سر جنگ دار  ر یخنه  -
 . یگرفتیم  ادی و مامانت   ییدا

 . دمیرا پس زدم و لب به دندان گز  زدیم  شتر یکه به قلبم ن   یبغض 

 طال... . به شما نکردم، بابا، فقط گفتم ننه ی احترامیب -

 اش را به طرفم نشانه گرفت.و انگشت اشاره  دیحرفم پر  انیم

  ن یهم ا  به یخونه بابات؛ هفت پشت غر   ی ایمهمون م هیپنج ساله که مثل   -
 منم دل دارم؟  یگ ی . نمکنهیکارو نم

دلتنگ  میهالب  یرو   ی تلخند از احساس و    زدیحرف م  ی نشست؛ پدر من 
 که به جان پسرش انداخته بود، فکر کند.   یبه آتش کهنیبدون ا

 . رنیاز خونه باباشون م  یروز  هیها  همه بچه -

 را تنگ کرد.  شی هاکرد و چشم   شی را ستون زانو دستش

  شینی دختر داره مثل پنجه آفتاب؛ بب  هی   یمحب   یآقا  ن؛ییپا  ایب   طونیاز خر ش   -
 . یشی دل نه صد دل عاشقش م هی

جار  شی هاحرف وجودم  در  داشت که  م  شدی م  ی زهر  بندبند    سوزاند یو 
 وجودم را. 



 . ینی بب  یخوایدل نه صد دل عاشقم بابا؛ شما نم هیمن   -

 .د یکوب   شیزانو  یکرد و کف دستش را رو   یاقروچه دندان

 ... . چشم یب ی . دخترهیاریره رو به زبون بنشنوم اسم اون دخت گهید -

قدر  گره خورد، چه  امنهیاز سر خشم از هم باز شد، نفس در س  امین یب   یهاپره
 . کردیم   نیاو بود، توه  یکه همه احساسم برا   یراحت به دختر

خونه قد   نیها، با دختر خودت تو هم   یزنیدرباره پگاه حرف م یبابا، دار -
 . دیکش

 گم؟ یم  راهیمگه ب  -

 هم فشردم و دستم مشت شد.  یرا از سر خشم رو  میها دندان

 بازم... .   افتادیم  میمر  یاتفاق برا نی انصافت کجاست بابا؟ اگه ا -

 نشاند.  شی هالب یرو  یپوزخند

  ی . خودتو آالخون واالخون کردکردیترکت نم   خواست یاون اگه تو رو م   -
 سر.  ره یخ  یاون دخترهبه  ی باباتو ارزون فروخت ؟یکه چ 

 فرو دادم.  سوزاند،یرا م ام نهیکه س   یهم فشردم و بغض ی را رو  میها پلک

بابا،    - و دخترت سر کش   بار هیبس کن  درد دلشون    ین یبب  یدیبه دل من 
 خاله.  یبه زندگ یانداخت  شیآت یبا خودپسند  ؟هیچ

 انداخت و صدا بلند کرد.  اشیشانی به پ ی نیچ



 اهلل.  یاون پسر ُم...ال اله ال  ای  شونی انداختم به زندگ شیمن آت  -

  ن یا  وقتچیه  دیشا  د،یکرد یپارسا ترک کرده بود؛ اگه اون برخورد رو نم   -
 . افتادیاتفاقا نم 

 و پوزخند زد. د یکش  نیی لبش را پا  گوشه 

 ؟ یپاپت  یرتبچه ق  هیدختر دست گلم رو بسپرم دست   یداشت  الیخ -

حت  - حم  ینه.  عمو  و  م   نیا  دمیخاله  اما  نداشتن؛  رو  با    یتونستیانتظار 
 . یخردش کن  که نینه ا   یباهاش حرف بزن متی مال

 شده بود.  دی سف شیها و دور لب دیلرز یم  شی صدا

به جون من؟ پارسا    ی بنداز  شی ها آتحرف  نی با ا  یخوایبس کن بچه. م   -
 دادم؟ یبهش م دی با ی اآدم بشو نبود که نبود، چه وعده

 ر یرا تار کرد، پلک نزدم که سراز   دگانم ینشسته بود، د  م ی ها در چشم   یاشک
 کنند.  م ی نشوند و رسوا

 . یفاصله انداخت نمونیبود که ب یگناه من و پگاه چ   ؟یپگاه چ -

سرم ضرب گرفته بودند و مثل   یهانشست و رگ امنهیقفسه س  یرو   بغض
 .دادندیطبل صدا م 

 قلبم چنگ شد و صدا بلند کردم. یرا رو   دستم 



وامونده فقط به    ن یا  رم؛ی که من زن بگ  دیکن  رونیفکر رو از سرتون ب  نیا  -
 . تپهیعشق پگاه م

 را تنگ کرد.  شی ها را باال داد و چشم  شیابرو  ی تا کی

 از کجا معلوم اون دختره االن ازدواج نکرده باشه؟  -

 میها حبس شد و خون در رگ  امنهینفس در س  ،یگریفکر بودن پگاه با د  از 
 در نگاه غمدارش لب زدم. ره ی بلند شدم و خ میزد. از جا  خی

 . رهیکه دلم آروم بگ   نم یخودم بب  یهابا چشم  دیبا -

 پا تند کردم.  طا یهم دوختم و به طرف در حرا به میها پلک

 به شماره افتاد.  می هابا صدا بسته شد و نفس اطیح در 

  ن یسوزانش را پخش زم  یکه وسط آسمان لم داده بود و گرما  دیخورش   به
 را تنگ کردم.  م ی ها کرده بود زل زدم و چشم 

 . یپگاه؟ دلم رو خون کرد ییکجا  -

قدر به احساسش نسبت به خودم  دل بسپارد؟ آن  یگریپگاه به د  شد یم  مگر 
 . کردمیرا باور نم ی گریدل دادن او به د وقتچی داشتم که ه  مانیا

 باور کنم.  خواستم ینم

  دیسف   یهاو به دور شکوفه  دند یپر یم  گر ی به شاخه د  یااز شاخه  ها گنجشک
 . کردندیم  ی کوبیها، پا درخت رنگیو صورت



 . کردیم ی فخرفروش طال، خانه ننه اط ی در ح بهار 

طال حلقه شده بود،  ننه  یکه دور بازو   یخانم شکوه   یهادست  یرو   نگاهم 
 لب زمزمه کردم.  ر ینشست و ز زدد،یها قدم مدرخت یاو البال یپاهم 

 طال به بودن پرستو عادت کرده. ننه -

 ها نشست و گفت: آن یرو  میخندان مر   نگاه

با خواهش و تمنا، غذا   ست،ین  که پرستو   یعادت کرده؟ وابسته شده؛ وقت  -
 . خورهیو داروهاش رو م

آمده    یکه خانم شکوه  یاول   یو در دل خدا را شکر کردم، روزها  دمیکش   یآه
 شود. تیو اذ  دیایطال نتواند با او کنار ب بود که ننه نیبود، ترسم از ا 

دست  لمیموبا   یگوش  رو   دیلرز   م ی هادر  نگاهم    ن یا   امیپ   نیتریتکرار   یو 
 نشست. ر، یاخ  یروزها

 د؟« یصحبت کرد  م ی مر  »با

  ی چوب  مکت یرا به پشت ن   شی هاکه دست  م یرا باال انداختم و به مر   می ابروها
 آسمان دوخته بود، زل زدم. یداده و نگاهش را به آب  ه یتک

 ؟یبنده خدا رو بد  نیجواب ا  یخواینم -

 دوخت.  م ی هاچرخاند و نگاه پرسشگرش را به چشم  سر 

 ؟یک  -



را    م یها دندان  شان،یو از صدا   دمیکش  قیکف آالچ  یهازهی رسنگ  یرا رو   م ی پا
 . دمییهم سا  یرو 

 . کردمیاون بودم همون پارسال اخراجت م  ی. من اگه جاستیرئ یآقا -

 غره رفت.را باال انداخت و چشم  شیابرو  ی تا کی

 . یست ی ن سم یالحمداهلل که تو رئ  -

 خوش کردم. نشست، دل  شی هاکه در چشم   یو به برق  دمیخند

خ   - پسر  م   ه؛ی خوب  ی لیروزبه  ساله که  داره،    ش؛یشناسیچند  دوستتم که 
 ه؟ یمشکلت چ

 هم دوخت.را به شی هاحلقه زد و لب شی ها در چشم  اشک

دست به    ی تونیرو نم  یک ی  ن یچند سال از مرگ پارسا گذشته؟ ا  یدونیم  -
 کرده.   ر ی دلش گ یچون بدجور یسر کن 

 را در هم قالب کرد.  شی هاو دست  دیکش  یآه

وقته با مرگ پارسا کنار اومدم و اون اتفاق تلخ رو فراموش کردم.    یل یمن خ  -
 تو چرا... . 

 گرد شده به او زل زدم.   ییها کردم و با چشم   یرا چند بار پر و خال ام نهیس



  ؟ یکشیدل من رو وسط م   یپا  شهی تو چرا هر وقت بحث ازدواجت م  -
دست دست  هیدردت چ  ؟یروزبه حرف بزن  یفقط درباره  یلطف کن   شهیم
 ؟ یکنیم

 را باال برد.  شی ها گوشه لبش نشاند و دست  یلبخند

داره  که    سوزهیم  تهیآخه دلم برا اون دختر طفلک همسا   م،ی باشه تسل  -
 .زنه یبال مبرات بال

شدنش به من    کی نزد  ی که برا  م ی رو روبه  ه یدختر همسا  تا،یآرم   ی ادآوری   با
 نشاندم.  م ی ها لب یرو  یتلخند زد، یم  یبه هر در

  ،ی دونیم   ی دلت برا روزبه بسوزه؛ تو بهتر از هر کس   یبلد   یاگه دلسوز  -
 . رهی پگاه رو بگ یجا  تونه ینم یک چیه

 .ی از بس سر سخت -

 دل ببندم.  تونم ی. نمیانصافیب -

را در برگرفته بودند،    قیکه دور دور تا دور آالچ   یچک ی پ  یهاگل  یرو   انگشتش
 پر زد و رفت.   زد،یها پرسه م گل  یکه رو   ینشاند؛ شاپرک

رنگ شده  وجودمه؛ نگاه آخر پارسا هنوزم هست؛ کم   یتو ی بی ترس عج  هی -
 اما هست. 

 و محکم گفتم:   دمیا به دندان کش لبم ر  ی گوشه

 .ی فراموشش کن  دیبا



 . ستی ن ن یفقط ا -

 زل زدم. قرارشیب  یهارا باال دادم و به چشم  م ی ابرو  ی تا کی

 . ترسم یبابا روزبه رو رد کنه م  که نی از ا -

 نگاهش کردم.  ره ی و خ  دمیرا در هم کش  م ی ابروها

 .یدیکه آخرش روزبه رو از دست م   یدیرو کش م ه ی قض ن یقدر ااون -

 نشاند.  اشیشان یپ  یو دستش را رو   دیکش  یآه

. دفعه قبلم  یدست رو دست بذار  ،یکه داشت  یخاطر تجربه تلخ به  دیتو نبا   -
 . یچو بابا پا گذاشت رو همه یو دم نزد  ینشست ، یاشتباه کرد

 هم فشرد.  یرا رو  شی هاو پلک  دیاش لرز گذشته چانه  یادآوری با

اون    گه یتو د  ؛یت بجنگخواسته  یو برا  یایرو گفتم که به خودت ب  نایا  -
پ  م ی مر سال  داریستین  شی شش  دوست  رو  روزبه  بگو که  بابا  به  و    ی. 
پاش    دیو با  یبد روزبه رو دوست دار  ا ی. خوب  ی باهاش ازدواج کن  یخوایم
 . یسی وا

ش را به دور  و نگاه  د یدرخش  شیها نشست و چشم   شیها لب  یرو   ی لبخند
 ها دوخت. دست

  د یجد  امک یپ  یرا شکست و نگاهم رو   نمانی سکوت ب  امیهشدار گوش   یصدا
 نشست. 



 جا.« اون امیب خوام یم  ،ی اجازه بد »اگه 

 . دمیو بلند خند  دیباال پر م ی ابروها

 جا؟ نیا  ادیداره م -

 .دی انداخت و پرس اشیشانی به پ ی نیچ

 ؟یک  -

 مجنون خان.  -

 گم شد.   م یهاخنده انیدر م ادشیصورتش نشست و فر   یرو  دستش

 ! روزبه؟ یوا -

 زد:  ادیفر کردیکه به طرف ساختمان پا تند م  طور همان

 ها!  ستم ین  جانیمن ا  -

 بلند کردم:  صدا

 نشه.  یکن که فرار  ییرا یاز خواستگارت پذ  ار؛یدرن یبازبچه -

 نشاندم و نوشتم.  میها لب ی رو  یلبخند سپس

 « .یاومد »خوش 

 . دیبالفاصله رس  یبعد امکیپ

 رو باز کن لطفا.«  »در 



 . دیباال پر  م یسر دادم و ابروها  م ی موها   یرا ال  دستم 

 پشت در بود؟ -

در    رهینشاندم و خ  ق یوسط آالچ   ز ی م  یرز را رو  ی هابعد، سبد گل  قهیدق  چند
 نشسته بود، پچ زدم:  میروبهروزبه که رو   ی اقهوه یهاچشم 

 .یخوش اومد  یلیخ -

در    اش یواشکیشد و نگاه    انیرنگش نما  یصدف  یهازد که دندان  یلبخند
 . دیچرخ میمر  ی و جوجست

 براقش زل زدم.  اه یس  یگذاشتم و به موها  یگری د ی را رو  میپا  کی

 .یخبر؟ راه گم کرد خب آقا روزبه چه -

 و گفت:  د یگوشه لبش کش  یدست

خانم باشه، ده سال   م ی طاقتم طاق شده؛ اگه به مر گه یجان راستش د ر ی ام -
 که خانم فکراشون رو بکنن.   م ی صبر کن د یهم با گهید

 در نگاه مشتاقش، گفتم:  رهی و خ  م ی دیخند  بلند

ز اون  اده؛یز   م ی حوصله مر  - که به قول مادرم حوصله همه رو سر    ادیقدر 
 . برهیم

صورت روزبه نشست؛    یپر شکوفه، رو   یهاشاخه  یاز البال  دینور خورش   یوقت
 داد. ه یرا به سا شیو نور جا د یها دادم؛ گنجشک پر کشنگاهم را به شاخه



  ن یاز ا  شتر ی اما...راستش ب  د یبدون  یاومدن من رو حمل بر گستاخ   د یشا  -
 صبر کنم.   تونستم ینم

را    م یمر   توانست یبه نظرم همان بود که م   آمد؛یجسارت روزبه خوشم م   از 
 خوشبخت کند. 

 . دیعشقتون رو نشون داد زانیجناب. فقط م  د یینفرما -

 هم فشرد. یرا رو  شی هانشاند و پلک نهی س یرا رو  دستش

 ؟یخانم صحبت کرد  م ی. با مر یلطف دار -

 شماست؛ فقط هنوز نتونسته با بابا صحبت کنه.   شی بله. دلش پ -

 . دیرنگ شد؛ نگاهش درخش بهاش رنگسبزه صورت 

 هستن! یخانم دختر تودار م ی مر -

 و گفتم:   دمیکش  م ی هارا به لب زبانم

 نه.  ا یم براتون گفته از پسرخاله میمر  دونمینم -

 گفت:   یو به آرام  دیرا دزد نگاهش

 هستم، متأثر شدم.  انیبله. در جر  -

  میها هی را به ر  چکی پ  ی اهگل  یو بو  دم یکش  یق یو نفس عم  دیپر   میها پلک
 . دمیکش

 که بابا مخالفت کنه.  ترسهیبهتر شده و فقط م   یل یخ  میخداروشکر حال مر  -



 .دیو لب به دندان گز دی و پرپشت روزبه باال پر  اه یس  یابروها

 گفتم:   ینشاندم و به آرام  م یها لب ی رو   یلبخند

 . مهیفقط تصور مر  نیا -

 را گرفتم.  م ی برداشتم و شماره مر ز یم  یرا از رو   امیگوش 

 د؟ یارینم  ف یها! تشر ومدنی خاطر من نآقا روزبه به -

 بلند شدم. م ی را که قطع کردم و از جا  تماس

و بهتون    رم یگیمن با پدر و مادرم تماس م  د،یها سنگاتونو وا بکن تا شما  -
 . دیاری ب  فی با خانواده تشر ی که کِ   دمیخبر م

 فشرد.  یبلند شد و دستم را به گرم  شی از جا زدهجانیه  روزبه 

 محبتتون رو جبران کنم.   نیا یطور چه دونمینم -

 و گفتم:  دمیصورت خندانش پاش  ی رو   یلبخند

 من خوشبخت شدن تنها خواهرمه.   یآرزو  -

 تصور وصال دو عاشق، بغضم را فرو دادم و به طرف ساختمان پا تند کردم.   از 

و    زدیبرق م  یکه صورتش از شاد  م ی مر  ی بودم؛ نگاهم رو   اط یح   انه یم  در 
 شربت را در دست داشت، نشست. ی نیس

 ؟یچرا تنهاش گذاشت  -

 و با خنده گفتم:   دمیرا در هم کش صورتم 



 که لولو بخوردتش.   ستی ن ی نترس خوردن -

 نشاند.  اشیشانی پ ی رو  ن یدلنش یاخم

 باش. ی جد ر،یِا ام -

 به بابا خبر بدم.   خوامیم -

 و با دلهره گفت:  دیرا به دندان کش  شی هالب

 . ترسمیم -

 دادم.  م ی به ابروها   یاو گره  دمیکش   آه

 کردن بابا با من؛ برو گربه رو دم حجله بکش.   یراض -

 ؟ یکن  شیراض  ی خوایم  یجورچه  ره،یجوب نم  هی یتو و بابا آبتون تو  -

 در نگاهم مضطربش گفتم:   رهی اش نشاندم و خشانه یرا رو   دستم 

 داره... .  و به قول بابا اصل و نسب  رسهیروزبه دستش به دهنش م  -

 و گفت:   دیحرفم پر  انیم

 که بابا رو دلخوش کنه.   یون حدنه در ا  -

 را باال دادم و گوشه لبم را به دندان کشدم. م ی ابرو  ی تا کی

 تر از دوتاست. قابل تحمل یاغیبچه  هیبابا مخالفت کنه،   کنمیفکر نم  -

 آرام به طرف روزبه رفت. یی هاباال انداخت و گام یاشانه



 ر را گرفتم. که رفتنش را به تماشا نشسته بودم، شماره پد  طور همان

  یبلند شد و همزمان صدا  شیشد، روزبه از جا   کیکه نزد  قیبه آالچ   م ی مر
 .دیچ ی پ  یپدرم در گوش

 ؟ی خوب ر،یسالم ام -

کرده و    یازش خواستگار  م یمر   س یسالم بابا...زنگ زدم بهتون بگم که رئ  -
 و منتظر جواب شما!  جاستنیاالنم ا

و من   دیچ یپ   یتندش در گوش   یهانفس  یلحظه سکوت کرد و صدا  چند
 ها دوختم. پله  یرو  یشمعدان  ی هانگاهم را به گل

 حتمًا عاقدم تو راهه.  -

 لب زدم:  ینشست و به آرام  م یها لب یرو  ی تلخند

  ن یو ا   دیشما مخالفت کن  دهیترس  خوره؛یبدون اجازه شما آب هم نم م ی مر -
گذاشته و    شیشازده خودش پا پ  کهنی همه مدت دست به سرش کرده تا ا 

 . ادیبا خانواده ب  دیمنتظر شما اجازه بد

 اش بلند شد. پدر که همزمان با جمله ی هاخنده یصدا

 داره؟  یمال و منال چ -

 گفتم:   یفرستادم و به آرام  رونیب  ینی از ب یتند نفس



مهندس  سی رئ  - م  ه؛یشرکت  دهنش  به  سالم  رسه؛یدستش  هم    ی پسر 
 دوست دارن.  یل یرو خ  گهیتر همد هست. از همه مهم 

 . انیبگو ب ؛ی تو قبولش دار کهنیبگم! مثل ا  یچ -

 نشست.  میهالب یرو  یو لبخند  دیباال پر م ی ابروها

 چشم.  -

با هم پچ  می را قطع کردم و به طرف مر  یگوش    کردند، یپچ مو روزبه که 
 رفتم. 

محسن، او را به    یی طال حلقه کردم و و همراه با دا ننه  یدور بازو   را  دستم 
 . م ی برد نیی ها پااز پله ی آرام

دا  صدا م  یی بلند کردم که  در  را    م ی هامهمانان، حرف  ی اهویه  انیمحسن 
 بشنود.

 . دیبه خودش ند یرنگ شاد  گهید  اطی ح نی شما ا یبعد از عروس  -

 و گفت:  د یخند تلخ

 بود؟ نیدستم سنگ  یبگ  یخوایم -

  ده یچ   اطی که دورتادور ح  ییها یو صندل  ز یزدم و نگاهم را به م   یپوزخند
 شده بودند، دوختم.

 .اط یح ی چراغون یدلم لک زده بود برا -



  اط ی که در ح  ییو هو  ی به ها توجهیگام شده و ب در سکوت با ما هم   طال ننه
 س و داماد نشست. عرو  گاهیکنار جا   یصندل   ی هاش به راه افتاده بود، رو خآن

 پشت دستش نشاند و رو به من گفت: یا محسن بوسه  ییدا

 من برم به مهمونا برسم.  -

 طال نشستم و گفتم: کنار ننه  یصندل  یرو 

 . مونم یم  ششیمن پ -

پاشنه بلندش    یهابا کفش  ،یدر لباس کوتاه سبزرنگ   دهی پوش   یشکوه  خانم 
 ت: زده گفشرم  ی سالنه به طرفمان آمد و با لحنسالنه

 . ریشرمنده آقا ام -

 طال هست. . من حواسم به ننهدیامروز رو خوش بگذرون ه؟یچه حرف نیا -

 قرمزش نشاند و قدرشناسانه نگاهم کرد.  یها لب ی رو   یلبخند

 ... .دی بخوا  دیتنها خواهرتونه شا یممنونم، اما شما هم عروس  -

 و گفتم:   دمیلبم را به دندان کش  گوشه 

شما    ست؛یکمرم ن   یتو  یاما واقعًا قر  مه یروز زندگ   نیبهتر  میمر   ی عروس  -
 . دیخوش باش  دیبر

 بودند، رفت.   ی کوبی که مشغول رقص و پا  ییهاو به طرف مهمان  دیخند   بلند



ر   دمیکش  یآه به  را  نگاهم  رو   یچراغدار  یهاسهیو  ها  شاخه  یکه 
 نشست.  میها لب یرو  یبند م یدوختم و لبخند ن  دند، یدرخشیم

باز  یهاانگشت دور  وقت  م ی پگاه  و  بود  شده  شانه  یحلقه  به  ام گام  شانه 
که در    یو عشق  دیدرخش یم  شی هالب  یرو   ز ی سحرانگ  یلبخند   داشت،یبرم

 . دیپاشیگرش بود را در نگاهم مچشمان افسون

 گوشش بردم و پچ زدم:   ر ی را ز سرم

 . کنهیم  وونه ی نگاهت من رو د -

اش را نوازش گر گرفته  یهاکردم که گونه  کیآزادم را به صورتش نزد  دست
 کنم. 

  ان یبه پرواز در آمد و رفت، و من خودم را تنها در م   نشیر یش  یایناگاه رو  به
 . دمید دند،ی رقصیکه م  یمردم

طال در دستش بود،  و دست ننه  ستاده ی ا  می که رو به رو   یرا به خانم   نگاهم
 دوختم. 

 ر؟ یآقا ام  یکن یم  ر یکجا س   -

  یبور که باال  ییرا تنگ کردم و نگاهش کردم؛ سارا بود؛ با موها  می هاچشم 
 را پوشانده بود. شی که صورت آشنا   یظ یغل  ی شی سرش جمع کرده بود و آرا

 . دیخوش اومد د؟ییشما -

 . دیتو فکر بود یبدجور -



  دند، یرقص یکه دست در دست هم م   ی باال انداختم و به زنان و مردان  یاشانه
 شدم.  ره یخ

 د؟ یتو جمعشون باش ن یخواینم -

 را فرو داده و به نشانه نه سرم را تکان دادم.   بغضم 

 . شهیتنها خواهرتونه؛ ناراحت م  یاما عروس -

 . کنهیدرک م مینه مر  -

 و پر حسرت گفت:  دیکش  اشیشان ی پ ی بلندش را رو   یهاناخن

 ازش نشد؟  یخبر -

پگاه بود و حضورش،   قیتکان دادم و در سکوت نگاهش کردم؛ او رفرا   سرم
 . کردیزنده م م ی خاطرات پگاه را برا 

 رنگ غم گرفت و گفت:  نگاهش

 . هیخال ی لیجاش خ  جا،نیبا پگاه اومدم ا یچندبار -

 و دستش را باال برد و صدا بلند کرد.   دیدرخش شی هااشک در چشم  برق

 ن؟ی مع -

 نشست.   آمد،یچهارشانه که به طرفمان م   یمرد  یچرخاندم و نگاهم رو   سر 

 فشرد.  ی را به طرفم دراز کرد و به گرم دستش

 . گمیم  ک یتبر -



موها  نگاهم  رو   اشرهیت   یاقهوه  یاز  و  خورد  ز   شی هالب  ی سر    ر ی که 
 نشست.   کرد، یم  ییخودنما   کشیبار  یهالیسب

 . دیخوش اومد  -

 فشرد. شی هالب »تشکر« کرد و دست سارا را در دست ر یز

شدند،    ر ی سراز  یهمهمه مهمانان باال گرفت و همه به طرف در ورود   ی وقت
 شد.  دهینگاهمان به آن سو کش

صورتش را پوشانده    ی که رو   یعروس و تور  د یدر لباس سف  ده یپوش  م ی مر
 . دیخرامیعروس و داماد م   گاهیبود، دست در دست روزبه به طرف جا

 حلقه زد. م ی هاکه در حرکاتش بود، اشک شوق در چشم   یشوق از 

  م ی و دخترک چهار ساله سارا بود. مر   تا یآن  یهالباس بلندش در دست  دنباله
ا  از  ن   گاهیبه جا  کهنیقبل  و  برود به طرف من  طال آمد.  نهعروس و داماد 

شانه  شی هادست دور  رو ننه  یهارا  را  و سرش  حلقه کرد  او    یطال  شانه 
 گذاشت. 

به او زل    حرکتیطال ب هم دوخت، ننهرا به  شی هارا بست و لب  شیها پلک
طال را گرفت و  که شل شد، روزبه دست ننه  میمر   یهازده بود. حلقه دست

 پشت دستش نشاند.   یابوسه

 می دوخته شد. مر  م ی همه وجودم چشم شد و به مر  و   دمیبه دندان گز  لب
 را به او دوخت و گفت:  سشیآمد و نگاه خ  رونیاز آغوش سارا ب



 .یخوشحالم که اومد یلیخ -

 گذاشت.  م ی مر  یهاشانه یرا رو  شی هاو دست  دیخند  سارا

به خنده باز شد و خودش را در آغوشم انداخت، دستم    می سرخ مر  یهالب
 نشاندم. شیها شانه  یرو  یارا دورش حلقه کردم و بوسه

 گوشم آورد و پچ زد:   ر یرا ز سرش

 عشقت برگرده.  یبه زود کنمیدعا م  -

 .دمی تر کردم و عطر تنش را نفس کشرا تنگ میها دست حلقه

 هر کوچولو!خوا دمیکه به عمرم د  یهست  ی عروس  نیباتریز -

 شد.  شی هامهمان لب ق یعم یهم فشرد و لبخند   یرا رو   شیها پلک

 شد.  یاز شاد ز یخانه کرده بود، دلم لبر  شی هاکه در چشم   یآرامش  از 

 *** 

 هم فشردم. را به میپا  ی هاسقف دوختم و انگشت  ی کیرا به تار   نگاهم 

م   م یپاها  مدت   کردیگز گز  بود،  افتاده  دوران  به  سرم  ننه  یو  طال  بود که 
 . دیخواب یوقت نم  ر ی ها تا دو شب کردیم  یقراریب

 . نشستیو لرز به جانم م  آمدیدلم به درد م  رمقش،یب  یهاناله از 

 به خواب رفتم.  شانیپر ی و با افکار  دمیسرم کش ی را رو  پتو 



و از شر    دیپر کش  میها خواب از چشم   د، یچ یمضطرب مادر که در اتاق پ   یصدا
 که آتش به جانم انداخته بودند، خالص شدم.  ییها کابوس

  بانهیرا که از هم باز کردم، نور المپ نگاهم را تار کرد، دستم را سا   میها پلک
 کردم و نگاهم  م ی هاچشم 

پشت سرش جمع کرده بود سر    حوصلهیاش را بآشفته  ی مادر که موها  از 
 نشست.  داد،یکه پنج صبح را نشان م  یواریساعت د یخورد و رو 

 اش زل زدم. به خون نشسته  یهارا جمع کردم و به چشم   م ی هالب

 کرد؟یسر من چه م  ی وقت روز باال  نیا

 پچ زد:  یو به آرام   دیلرز  اشچانه

 . ایب ست یطال حالش خوب ن ننه -

پتو را کنار زدم و به دنبالش روان    مهیو رعشه به جانم افتاد، سراس   دیلرز  دلم 
 شدم.

  یی چهارچوب در نشست و نگاهم از ظرف کوچک حنا   یلرزانم رو  یهادست
  می هاننه طال نشست. لب  ی پاها  یمهتاب بود رو   ییدازن  یهاکه در دست

 . دیچی پ ام نهی و درد در قفسه س  دیلرز

  یهادستحنا را با    خت، ی ریطور که در سکوت اشک ممهتاب همان  یی دازن
 .گذاشتیننه طال م یهاناخن ی لرزانش رو 



  یرا فرو دادم و چشم چرخاندم و نگاهم رو   ام نهیس  یگره کرده رو  نفس
 طال گذاشته بود، نشست. ننه نه یس  یمحسن که سرش را رو   ییدا

طال را پوشانده بود، مرتب  را که صورت ننه  ی ایبرد و روسر  شیدست پ   مادر 
 آوار شد.  ن یزم یکرد و رو 

 . کردندینم  امیاری م ی و پاها   د یلرزیم  میها پلک

 کردنم چه گفت؟  دار یمغزم فشار آوردم و فکر کردم که مادر موقع ب  به

اند و انگشت پس چرا صورتش را پوشانده  ست،ینگفت حالش خوب ن   مگر 
 اند؟ را به هم گره زده شی پا

 شدم و کنار مادر زانو زدم.  کی طال نزد لرزان به تخت ننه ییها قدم با

از سرد  شی ها دست  یلرزانم را که رو   یهادست دستانش دلم    یگذاشتم؛ 
 و نفسم به شماره افتاد.   دیلرز

. لعنت به  نمی بار او را بب  نیآخر  یرفته بود و من نتوانسته بودم برا  طالننه
 بود.  را ربوده  یار یخواب که هوش

 مامان؟  ینکرد دارمیچرا ب -

 . دیاش لرزطال چنگ شد و چانهملحفه ننه یمادر رو یهادست

 شدم، تموم کرده بود.  دار یکه ب  یخودمم وقت -

 . دیلرز میهاو پلک  دیچ یمحسن در اتاق پ   ییهق مادر و دا هق یصدا



نفس نداره،    دمیشدم د  دار ینماز ب   یخوابش برد، صبح که برا  ر ی د  شبید  -
 . شی سوگول  شیمامان رفت پ 

 مهتاب آب شد.   ییدامحسن اوج گرفت و بغض زن یی مادر و دا هق هق

 می زده از جاهم دوختم، بهت  را به  م یها در هم گره خورد و لب  م ی هادست
 . دمیبلند شدم و در اتاق چرخ

 بر پا بود که قدرت مهار کردنش را نداشتم.  ییدلم غوغا  در 

با چشم   م ی مر  ینگاهم رو چرخاندم و    چشم و نگاهخواب  یی هاکه    ی آلود 
 داده بود، نشست.  هیبه چهارچوب در تک  ران یح

 طال نشست، ننه یرو  م ی زده مر وق  نگاه

 چنگ شد.  شی موها  انی قدم جلوتر آمد و دستش م چند

شد.   ان ی در آستانه در اتاق نما  مه یروزبه سراس  د، یچی که در اتاق پ  ادشیفر
 . دیچنبره زده بود را فرو دادم و لب به دندان گز ام نهیس  یرا که رو  یبغض 

فر  دیلرز   م ی مر  چانه ادوباره  ادیو  از  قبل  و  انداخت  به جانم  لرز   که نی اش 
 آوار شد.  ن یزم یروزبه به او برسد، رو 

دهانم مشت شد، به هال رفتم و با    یها اوج گرفت و دستم روضجه  یصدا
 افتادم. نیزم  ی زانو رو 

 و هق زدم.   دمیکوب  م ی زانوها  یرا رو   م ی هاشتم



سرم را باال گرفتم و از پس پرده    د، یچی که در هال پ   هانی آ   یهاهیگر   یصدا
بودند،    ده یکه در آن خواب   یاشک نگاهم را به او که چهار دست و پا از اتاق

 دوختم.  آمد،یم  رونیب

 ه ی هق گرهق  انیو در م  چرخاندیسرش را به چپ و راست م  م ی دنبال مر  به
 . کردیاو را صدا م 

 ماما... .  -

 را پاک کردم و به طرفش رفتم. م ی هاپشت دست اشک با

 خودش را در آغوشم انداخت و هق زد.  دنم ید با

 تپلش را شسته بود، پاک کردم.  یهاکه گونه  یزالل یهااشک

دانه  به زدم؛  را کنار  پرده  و  رفتم  پنجره  آرام  ی هاطرف  به  فرود    یبرف 
 . پوشاندندیم  دیجامه سف انیعر  یهاو درخت دندآمیم

ش  هی گر  یصدا  از  ننه  یون یو  اتاق  در  پ که  را   ده یچ یطال  خانه  و ستون  بود 
 گره خورد.  امنهی هم فشردم و نفس در س  یرا رو  می هاپلک  لرزاند،یم

که کوچه    یکردم و نگاهم را به نور چراغ  یپر حسرت خال  یرا از نفس   امنهیس
 ود، دوختم. را روشن کرده ب 

دهانم نشست. از پس پرده اشک نگاهم را به    یو دستم رو   د یلرز  امچانه
 دوختم.  ر یام

 . دیرا باال کش اشینیو ب   دیکش   شی موها  انیم  یدست



  م یها گونه  یرا که رو   ی را به من دوخت و با سرانگشت، اشک  سشی خ  نگاه 
 ُسر خورد، را به دام انداخت. 

 نشاند و من هق زدم.  اشنهی س یرا رو  سرم

 اش بودم. رفته بود و از نبودنم شرمنده طالننه

که با مرگ او، خانواده متحمل شده بود، دلم به درد آمد و بغض    یزجر  از 
 را چنگ انداخت. میگلو 

 اش نهیس   یهقم گم شد، سرم را از رو هق  انیکه در م  لم یزنگ موبا  یصدا
 را پاک کردم.  م ی هابرداشتم و اشک

سبز را   کنی آ   ینقش بست و وقت  یصفحه گوش  یرو   یان هست خند  چهره
 لمس کردم. 

 : دیچی خندانش در گوشم پ یصدا

 ساعت چنده؟  ی دونیم  د؟یدار ف یپگاه خانم کجا تشر -

 .کردیکه با نگاه مشتاقش نگاهم م   ر یزدم به ام  زل

 . مگه ساعت چنده؟ م ی رونیب -

 ست؟ین  کیجا هوا تاراون  اناً یاح -

 و روشن آسمان دوختم.  ک یو نگاهم را تار  دمیخند

 . نن یخانت رو بب ر ی . منتظرن امجاستنیصنم ا ماه -



 . دمیخند ز ی هم فشردم و ر ی را رو  میها پلک

 خونه.  میا یاالن م -

 . دمیسر دادم و نگاهم را به صورت خندانش پاش فم یرا داخل ک  یگوش 

 خونه.  میبر -

قالب    می هاکه دور انگشت  را  شی هاهم گذاشت و انگشت  ی را رو   شیها پلک
و به    د یگرمش، دلم گرم شد و غم درونم تنوره کش  یهاکرد، از لمس دست

 . دیآسمان پر کش 

 مانی هاکه دل  ییو از روزها  م ی به خانه حرف زد  دن یدر دست هم تا رس  دست
 . م ی گفت   سوخت،یدر تب عشق هم م 

را در    دیو کل  دمیکش   م یها هیرا به ر  ز ییو سوز سرد پا   دمیکش  یقیعم  نفس
 قفل چرخاندم. 

ام  یبار  ن یاول خانه  ر ی بود که  م به  ه   آمدیام  سر  از  دلم  و  دست    جانیو 
 . دیلرز یم

صنم و نگاه  مشتاق ماه  یهاچشم   یبه درون خانه که گذاشتم، نگاهم رو   پا
 کنجکاو آتوسا نشست. 

 داخل شد.  ی به آرام ر ی رفتم و ام کنار 

 دراز کرد.  ر ی امخسرو جلو آمد و دستش را به طرف  آقا



 !دار یمشتاق د د، یآقا خوش اومد  -

 زد و دستش را فشرد.  یلبخند ر یام

 . دیلطف دار -

شده    گاهشهیتک  یی روزها عصا   نیصنم که ارا به طرف ماه  ر یام   آقاخسرو
 بود، برد.

دستش    یرو   یادستش را در دست گرفت و بوسه  دیبه ماه صنم که رس  ر یام
 نشاند. 

 ممنونم.   ایدن هی   د؛یکرد  یدر حق پگاه مادر که نی از ا -

 . دیکش   ر ی سر ام ی و رو   دیکش  رونیدستش را ب صنم ماه

 دلمه.  ز یپگاه عز  -

 زد:  یو روبه من چشمک   دیبلند خند آتوسا

 مون آب شد به خدا. دل د؛یخداروشکر که باالخره اومد  -

 . دیانداخت و خند  ر ی زده سرش را به زشرم ر یام

صدا    ک یآمدند و    رون یاز آشپزخانه ب   وهی و ظرف م  ی چا  ی نی با س  د یو نو  ال ین
 سالم کردند. 

داشت، خنده  یکوچک   کیبا ک  ی سرشان هست  پشت  در دست  به که  کنان 
 گذاشت.   ز یم  یطرفم آمد و آن را رو 



 بشه.  لی تون تکمدوباره دار ی! که جشن دک یک  نم یا -

 هم کوفت و صدا بلند کرد: را به  شیها دست دینو

 بزن دست قشنگه رو.  -

 . دیچی در خانه پ  یخنده و شاد یهمزمان دست زدند و صدا ی و هست  الین

 حلقه کردم و به طرف مبل کشاندم. ر ی ام یرا دور بازو   دستم 

نشست و اشک در    دندیرقص یکه م   دی و نو  ی و هست  الین   ی خندانم رو   نگاه 
 حلقه زد. می هاچشم 

 گوشم پچ زد:  ر یرا جلو آورد و ز  سرش  ر یام

 . یکن  یمادر  یخوب بلد شد -

 را فرو خوردم.  جانمی و ه   دمیرا به دندان کش   لبم 

 .یدار  یخانواده مهربون -

 . دیلغز می هاگونه  یحلقه زده بود، رو   م ی هاکه در چشم   ییهااشک

  ی اخزان زده  یهاکنار پنجره نشسته و نگاهش را به باغ  ی صندل  یرو   ر یام
 دوخته بود.  کردند،یم  ییشهر خودنما نییرودخانه پا  ه یکه در حاش

را نفس    یگذاشتم، عطر چا  ز ی م  یرا که رو   نیهل و دارچ  یچا  یهاوآنیل
 . دمیکش

 شدم.  رهیدادم و در نگاه سبزش خ کهی ت وار ی به د  نهیسبهدست



 زد:  یو چشمک را شکار کرد    نگاهم 

 .ی پگاه مهمون دار -

 . دیبلند خند دم،یصورتش پاش  یکه نگاه کنجکاوم را رو   یوقت

 برات مهمون دعوت کردم.  دهیهستم از گرد راه نرس   یعجب مهمون -

 نشاندم. میابروها  نی ب یاو گره میخند

 ؟ یتو مهمون  -

 گرفت.  طنتیرا باال انداخت و نگاهش رنگ ش شی ابروها

 ستم؟ ین -

رو   ی او ضربه  دم یخند نگاه شانه  یآرام  نشاندم،  د  ی اش   یواری به ساعت 
 را تنگ کرد.  شی هاانداخت و چشم 

 قدر راهه؟ چه جانیباشن، از فرودگاه تا ا  ده یفکر کنم رس -

 گرد شد.  م یها و مردمک  دیباال پر م ی ابروها

 ندارم.  شویمن...من آمادگ ؟یردک  کار ی . تو چریام -

 زد و با سرانگشت گوشه لبش را خاراند.  یچشمک 

برا  - رو  دا  یکارکتک  ی خودت  کن؛  مطمئنم   ییحاضر  که  رو  محسن 
 . برهیهات رو مگوش



  م ی هاگوش  یدستم که رو   د؛یها دلم لرز ام بعد از سالبا خانواده  دار یفکر د  از 
 . دیبلند خند ر ی نشست، ام

 کوفت.   امنهیس  یبه قفسه وار وانهی را دورم حلقه کرد. قلبم د دستش

 نترس.   یچی از ه  یتا من رو دار -

و گونه  امنهیدر س  نفس را رو   م ی هاحبس شد    شی موها  یگر گرفت، سرم 
 گوشم پچ زد:   ر یهم فشردم. ز  یرا رو  می هانشاندم و پلک

 ... . ایت اوناس دار یاز شوق د زنه؟یگنجشک داره م  هی قلبت مثل قلب   -

 . م ی را از او دزد  م ی را باال گرفتم و نگاه شرمگ سرم

 . رمی میدارم از استرس م  -

 تا االن بهت نگفتم.  نی خاطر همبه -

 هم دوختم. را به م ی هاچنگ شد و لب  امنهیس  یرو   دستم 

 گره خورد.   امنهیو نفس در س  دیچی زنگ خانه مثل رعدوبرق در خانه پ  یصدا

را حصار تن لرزانم کرد و نجوا    شیهابلند شد و دست  ی صندل   یاز رو   ر یام
 کرد. 

 !ی افتیآروم باش دختر پس م  -

 . م ی رفت  فونیانگشتانم قالب کرد و به طرف آ  ان یانگشتانش را در م   یوقت



رو   میها پلک ب  ی را  قلبم که  ضربان  به  سپردم  و گوش  فشردم    امانیهم 
 . زدیم

از هم    م ی هاپلک  ییها دن قدمش  کیبعد در هال باز شد و با نزد  قهیدق  چند
 باز شد. 

ز   ن ینشست که چ   ی زن  یرو   نگاهم ده    شی هاچشم   ر یو چروک  اندازه  به 
نگاه    هی بود و پر از درد و نگاهش درست شب  ق یبودمش؛ عم  دهیکه ند  یسال

پر خاله  بود؛  جلو  یمادرم  را  لرزانش  بهت  یدست  و  زده  دهانش گرفت 
 نگاهم کرد. 

 ؟ یپگاه خودت -

.  دمیرا به دندان کش   م ی هاشد و لب  ر یسراز   می هاکه زدم، اشک از چشم   پلک
قامت خم به  ا  یادهینگاهم    یی شد؛دا  دهیبود، کش  ستادهی که پشت سرش 

  شه ی تر از هماش، با ابهتو صورت جا افتاده  یجوگندم  یمحسن با آن موها 
 از او دور بودم.  ی خبریب یهاو به اندازه تمام سال  دیرسیبه نظر م

 را نداشتم، نگاه از او گرفتم رانشینگاه ح  دن ید اب ت

 تحمل وزنم را نداشت.  میو پاها  دیلرز یوجودم م  همه

لرزانش دورم حلقه شد، در آغوشش   یها شد و دست  کی که نزد  یپر  خاله
 اش نشاندم.شانه یافتادم و سرم را رو



ن  محس  یینمدار دا  یهاچشم   ی ام رو نگاه شرمزده  ،یشانه خاله پر  یرو   از 
 نشست. 

 . دیو خون به صورتم دو  دی را تکان داد و لب به دندان گز سرش

 حلقه شد.  رمقم یمحسن دور تن ب  ییدا یهاکه کنار رفت، دست  یپرخاله

 شد.  ره یخ  م ی هاام نشاند و به چشم چانه ر ی را ز دستش

 درد داست، خشم داشت اما پر از محبت بود.  نگاهش

 و دلم را لرزاند.  دیکه لرز  شی صدا

 دختر؟ یکجا رفت  -

که    یگاههی تک  دم؛یی عرق بودم؛ بو  سی وجودم از شرم گر گرفته بود؛ خ  همه 
 کرده بودم.   غی ها از خودم درسال ن یتمام ا

و دستم را در دست    دیچ یمحسن، پ   یی هق من و دا  انیدر م  م ی مر  یصدا
 رفت. گ

 دلم آب شد. نمشی منم بب  دیبابا بذار  یا -

  کیلرزان نزد   ییهابا گام  ی آقا مصطف  رم ی جا بگ  می در آغوش مر  که نیاز ا   قبل
 شد و دستش را به طرفم دراز کرد. 

 گره خورد.   امنهی و نفس در س  دیدلم لرز د،یماتم را که به صورتم پاش  نگاه

 بد کردم دخترم؛ بد کردم. -



 هق افتاد. و به هق  دیلرز  اشچانه

قلبم جا  زانم یکه همه عز   حاال ها  حرف  ن یا  یبرا  ییرا در کنارم داشتم، در 
 نشاندم. شیرو یافشردم و بوسه ینبود. دستش را به گرم 

 . دیخوش اومد  -

  م یمر   ی هاحواسم به حرف  ی نشسته و همه  م ی زانوها  یرو   هانیبعد آ   یساعت 
 بود. 

در حال    شناختیسر از پا نم  دشیخانواده جد  دن ید  ی که از خوشحال  یهست
 صنم و آتوسا در راه ملحق شدن به مهمان. بود و ماه ییرایپذ

 دوختم.   ر ی که وسط سفره عقد بود، نگاهم را به ام  یانهیداخل آ  از 

 گوشم پچ زد:   ر یو ز   دیکش   شی هارا به لب زبانش

 خوشگل شد. یلیخ -

 . دمیرا به دندان کش  میها و لب دی به صورتم دو خون 

 شد.  ده یکش  امییطال  ییزل زدم و نگاهم تا موها  نه یدر آ  م ی ها لب به

  یی ها . از درختدیسرم انداختم و نگاهم دور تا دور باغ چرخ   یرا رو   دیسف   تور 
که در باغ    ییها یو صندل   ز یتا م   ی خشک و زرد و نارنج  ییهادر برگ  دهیپوش 

 شده بودند.  دهیچ

 .زدهجانی را به طرفمان گرفت و ه اشیعکاس  نیدورب  یهست



 عروس خانم آقا داماد، لبخند لطفًا! -

 . دیبرقص دیتنبال؛ پاش  دیمان آمد، پاشعکس گرفت و به طرف چند

 . دیبلند شد و دستم را گرفت و به طرف خود کش  شیاز جا بارهکیبه   ر یام

و دستم را    دمیصورت بشاش پاش  یرو  یلبخند  ،ی عروس  دیپس تور سف  از 
 حلقه کردم.  شیدور بازو 

و    م ی که کنارم بودند، دنباله بلند لباسم را در دست گرفتند و مر   الیو ن   تایآن
 .دندیمهتاب کل کش یی دازن

 مهمانان گم شد.  یهازدنکف  انیدر م شان یصدا  و 

 . زدندیصنم دست م و آتوسا و ماه ند دیرقص یدر کنار پدرش و روزبه م  دینو

بود نشست و    دهیکه مرا به بخش   محسنییخندان دا   یها چشم   یرو   نگاهم 
 لبخند زدم. شیبه رو 

 فرستاد.  م ی برا یازد و بوسه یچشمک 

  یهادست  یو دل من برا  دیدویم  هانیبه دنبال برادرش آ   کنانیتات   انایآر
 .رفت یتپلش قنج م 

 دختر باشه لطفًا.  خوام؛یمنم بچه م -

 نشست.  میهالب یملتهبش دوختم و لبخند رو  یهارا به چشم   نگاهم 



  یاز شاد  ز یکاشت و دلم لبر   م یموها   یرو  یارا در دست فشرد و بوسه  دستم 
 شد.

 

 . انیپا
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