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یکس, ضیچو شد مستعد ف بجهد

زهر در کرد يرو به و, يابد سعادت

جزآنک افتیمقصود ره ن يبه کعبه  یکس

سر کرداز  يپا,راه نیراه و در ا شناخت

دراز انیمگر انکه سال میحک نشد

و گوش فرا داد و خواند و از بر کرد نوشت

دید یهست يکه رو ینیبب ستین چیه نه

بر کرد یستین بیسر از ج, هست چیه نه

نگرفت یستیرنگ ن!جان پسر وجود

کرد گریچه هر دم خود را به رنگ د اگر

شاه شکست يچو پشت عدو زیت غیت به

ن هنر مسخر کردگرفت و جها قلم

"يناصر اعتماد"

.به حرکت در آورد نیرنگ زم يو کاروان مقدس آن را در پهنه خاکستر دینام آنکه عشق را آفر به

و گفته  دانمیشما را غمخوار خود م.کنم مینوشته ام را به او تقد سندگانینو گریندارم تا همچون د یرا در زندگ یکس

گذارمیم انیرا با شما درم میها

را  رتشانینگاهشان عمق بص ياز ژرفا.ببرم یکه فقط من از ان مطلع هستم به احساساتشان پ ییهاینشان ياز رو توانمیم

و از رنگ رخسار آنها به تمام آنچه که در وجودشان  میگرفته شان به تکلم دلشان پاسخ گو يصدا ياز رو.جستجو کنم

.کنمیم ياریرا با اشک آب میکشتزار گفته ها.ببرم یاست پ
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 نهیشوم يبرا زمیرا کنار گذاشتم و از انبار ه یزنگ تلفن تنبل يصدا دنیبا شن.دیبار یماه بود و برف م يد اواسط

بود جا به جا کردم که ناگهان برق قطع  نهیکه کنار شوم يرا با چوب بلند زمهایه.زد یتلفن همچنان زنگ م.آوردم

تولدم بود  هیهد يکه روز یبا فندک.رنگ خانه نقش بسته بود یخواناست وارید يرو زمهایاز آتش ه ییبایز ییروشنا.شد

با قطع شدن برق زنگ تلفن هال قطع شد اما تلفن اتاقم .شمعدان را روشن کنم يرفتم تا شمعها يغذاخور زیبه سمت م

که  ییه هاگذشت.دمیشیاند مینشستم و به گذشته ها نهیکنار شوم یمبل چرم ياعتنا به صدا رو یب.زد یهمچنان زنگ م

تا ان زمان من از زمره  دیشا.در عمق خود داشت یخاص ینیریدم به دمش به خون و غم آغشته بود اما حالوت و ش

خط بطالن بر گذشته ها بکشم و  دمیکوشیم.آن را از اندوه جدا کنم نیریعشق و طعم ش کردمیم یبودم که سع یکسان

 سیاز آن زمان که رئ یشغل وکالت را انتخاب کرده بودم ول همنیهمبه خاطر .کنم جادیتازه در دل خانواده ها ا يدیام

و  دمیشیاند یرا که به آن م سیجمله کازانتزاک نیو آنگاه ا.دیروزگار ناخوشم فرا رس گریشدم د 1152شعبه  يدادسرا

.آوردم ادیآن را باور نداشتم به  یحت

".باشد ایدن نیموجود در ا يشاد نیعشق بزرگتر دیشا"

همچون من موجودات  يو من و افراد ستندین شیب یکه عشق و دوستداران آن همه شبه کردمیزمان تصور م آن تا

.موضوع را به من اثبات کرد نیعکس ا ياما روزگار به چه شکل بد.بود میخواه یکره خاک نیا یواقع

 نیچن نیو ا دیتاز ینم انهیحشو نیچن نیزمانه ا یکاشک.میماند یم یباق یو او همچنان هست اریمن همچون خشا یکاشک

.آمد یمجازات عشق به وجود نم يبرا یکاش قانون ينواخت و ا یسوزناك نم

.تخت نشستم يبه اتاقم رفتم و رو.دیزنگ تلفن به گوش رس يصدا مجددا

بله؟-

ه؟یزند يآقا-

.دییبفرما-
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.خاطره.هستم یمن مرعش.سالم-

حال شما؟.کنم یخواهش م-

د؟یخواستم بپرسم کار پرونده به کجا کش یمهیجناب زند.متشکرم-

.رسد یبه دستتان م گریدو ماه د یقطع جواب

هست؟ يدیام-

کردم  یم هیسوزاند و گر یرا م میبغض گلو.دمیکش زیرا گرفت و تلفن اتاقم را از پر میجمله بغض گلو نیا دنیشن با

.را انتخاب کرده بودم یشغل نیکه چن نیفقط به خاطر ا

به ارمغان  ستنیگر يبرا یآرامش یبرف ابانیمه گرفته آپارتمانم و سکوت خ يها شهیرنگ آتش ش یجنارن حرارت

.کرده بود جادیا وارید ياز من رو يکریبزرگ و غول پ هیداخل شمعدان سا يشمعها ییروشنا.آورد

 رهیخ رونیب یبرفو  دیبه منظره سف 11از طبقه هفدهم برج شماره .سمت آشپزخانه رفتم و پرده را کنار زدم به

خود را  يکردم به بهانه ا یم یسع.تفکر را از من سلب کرده بودند شدندفرصتیم ریکه بر صورتم سراز ییاشکها.شدم

آوردم  رونیب خچالیاز  وهیم یکم.را روشن کردم يترک.قهوه داغ پنداشتم کیراه را درست کردن  نیبهتر.سرگرم کنم

قانون  دیکردم که چگونه با یفکر م.نشستم و تا آنجا که توانستم فکر کردمآشپزخانه  یصندل يرو.گذاشتم زیم يو رو

.کنم ادهیبودم پ یقاض کیخود که  يرا برا

بود و به  ییبایمنظره ز.خورد یرنگارنگ به چشم م یشهر تهران همچون نقاط يخانه چراغ خانه ها يکم سو ییروشنا در

.داد یمن آرامش م

 يبه موها.ستادمیا نهیوارد سالن شدم مقابل آ.شتریساعت هم ب کیدیشا.ل شدتا برق وص دیطول کش يادیز مدت

نبودند چشمان  یشیاگر چشمانم م دیبا خود پنداشتم که شا.و بر تخت خود لعنت فرستادم دمیکش یام دست یجوگندوم

با  گریشد د یخلق نم به نام عشق ییرویکه اگر ن دمیشیاند یبا خود م.گرفتم یم دهیاش را ناد یو نگاه وحش یسبز هست
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که عشق  میما هست نیکه ا دمیفهم یآمدم م یکه به خود م یخوردم و اما زمان یاز آن شکست نم یحت ایدمیجنگ یآن نم

چشمانم نمناك شده .قهوه مشغول شدم دنیو در سکوت شب به نوش دمیخودم خند یبه سادگ.مینیآفر یرا م

کاغذ  يفورا آن را رو دیبه خاطرم رس يجمله ا.آزرد یمرا م يما دردا رمیاشک خود را بگ يجلو کردمیم یسع.بودند

:نبود که نیجز ا يزیوارد کنم و آن چ زیجمله را ن نینوشتم تا هنگام ثبت خاطراتم ا

گذرد و  یسال م نیچند سال و چند.پسندند در خود نگاه دارند یرا که م یکوشند که شکل کس یم هودهیچشمها ب"

 یجز کهولت سن و گذشت زمان ظواهر را نم.گریرنگ د ایسبز  ایبودند  اهیآورند که چشمها س یمن ادیبه  یآنگاه حت

".گذارد یرا به جا نم صیو خصا دیشو

 زیم يکه کنار من رو يبا قطع و وصل کردن دکمه آباژور.مبل سبز رنگ سالن نشستم يروزگار رو یاز خستگ خسته

 نمیاز داخل پرونده عکسش را بب توانستمیم.تنگ شده بود یهست يم برادل. دادمیم نیقرار داشت خود را تسک یکوچک

خواست که من فاقد ان  یقطور تاب و تحمل م روندهپ نیاما خواندن ا. و در سکوت با او صحبت کنم شمیندیبه او ب

 یا بسته بود و هستپنجره ه.تاخت یو ظلمت بر من م ختندیگر یها از من م ییاما روشنا. کردمیبا تمام قوا مبارزه م.بودم

 یسع.دمیخواب ونیزیکاناپه کنار تلو يرو.بود دهیچیاو در خانه ام پ یشگیعطر هم ياما بو. در خانه من وجود نداشت يا

دلم را  یچهره مظلوم و آرام کس.عادل را داشته باشم یقاض کیاحساس  شهیکردم که هم یتالش م.مینگر کردمیم

همه فکر و دغدغه مرور  نیفرار از ا يراه برا نیبهتر.را از کوره به در نبردم يا انهیزمخت و وحش يو صدا ازاردین

از ظبط پخش  یمیمال کیموز. کردیاز خود منعکس م یمیمالسوخت و نور  یآرام م نهیداخل شوم زمیه.خاطراتم بود

ه مجددا تلفن هال به ننوشته بودم ک يچند کلمه ا.روح نوشتن را در من تازه کرده بود یاحقیلنیدلنواز و نیطن.شدیم

:دیمن در نوار پخش گرد يزده شد و صدا ریگ امیدگمه دستگاه پ.کردم جواب ندهم یسع.صدا در امد

.دییخود را بفرما غامیسوت پ يصدا دنیلطفا پس از شن.متشکرم دیکه گرفت یاز تماس-

:دیبه گوش رس يدختر يصدا
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...استیدن نیانتقام در هم نمیب یم نکهیاستاد خوشحالم از ا-

.شد یظبط م ینوار تلفن يمختلف رو يجمله ها صداها نیبود که ا يبار نیچندم نیا.بعد صدا قطع شد و

 ياو همچون افسانه ا زیمن و سرگذشت غم انگ یناگهان داستان زندگ.سخت آزرده خاطر شدم یهست تیخاطر مظلوم به

ان را تا  دیامد و من با یاو به استقبال من م.گذاشتم یمام مداستان را نات نیا دینبا نکهیمثل ا.مقابل چشمانم جلوه گر شد

.خواندم یبه انتها م

شعبه  استیکه من عالوه بر شغل ر دیدانشکده حقوق دانشگاه تهران تا به انجا رس سیرئ یدکتر رضا سنائ يآقا اصرار

 میبرا يفوق العاده ا يایمزا.مدانشگاه انتخاب شد نیچهار کالس عصرانه ا یو جرم شناس ییدرس حقوق قضا يبه استاد

هم رشته  انیدانشجو يبرا سیبود تدر تیحائز اهم میکه برا يزیچ.به ان نداشتم يازیدر نظر گرفته شده بود که البته ن

 یمسئول موظف م کیبود و من خود را به عنوان  دهیدر کشورمان به اوج رس يو بزهکار تیخصوصا انکه جنا.خودم بود

 یب عتین گام طبیاما از همان نخست.اموزمیخود دانسته و در ذهن خود جا داده بودم به همنوعان خود بدانستم انچه را که 

.محابا به من تاخت

 یخشک و رسم اریخانه را بس طیکرد مح یم ادهیدر خانه پ هیزند مساریمرحوم پدرم ت شیکه سالها پ یخاطر انظباط به

بود  یهمچون دوست میکتاب برا.کردم یسر خود را با مطالعه گرم م و دمیخز یبه کنج عزلت م شتریکردم ب یاحساس م

را  ماتیکنم نامال یاموخت که چگونه زندگ یم.اموخت یتنها به من م.داشت جایازرد و نه از من توقعات ب یکه نه مرا م

.ندازمین ریچگونه متحمل شوم و همه گناهان را ناجوانمردانه به گردن تقد

 یچرا که درست ضد هم عمل م.شد یشب و روز م ریبرادر بزرگم تعب اشاریاشنا از من و دکتر خانه و نزد دوست و  در

بودم  يداشت و اما من فرد يادیبود و دوستان دختر ز طانیاو جراح دندانپزشک چرب زبان خوش مشرب و ش.میکرد

بودم کم حوصله به دور از تملق  يفرد.کردمیم رین خود سیپرداختم و در گذشته مراجع یوقتم را به مطالعه م شتریکه ب

 اشاریشد  یرفتار من بود که سبب م نیو هم.قابل تحمل ریها غ یبرخ يبرا دیو باالخره شا یخشک و رسم یو چاپلوس
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 دشرفتار تن لیدل لیاز همان اوا.دیبا من سخن نگو یامد کالم یاو پش م يکه برا ییاتفاقها ایکارش و  طیراجع به مح

جدا  يرا برا يگونه ا یکه هر کس دیفهم یم دیبود و با لکردهیتحص کیاما او .نمود یمادر عنوان منسبت به من را مرگ 

 لیاو خانواده و فام یشیپدر و کج اند يکوته فکر.استثناء باشد کیتوانست  ینم زیو مادر ن ندیگز یبرم ایدن نیشدن از ا

گدار  یب شدیاند یبد نم چگاهیه مساریت کیکردند  یصور مکه ت ییاز انها.دمیرنجیاز ان م.قرار داده بود ریرا تحت تاث

.دندیپرست یم یزند و در گفتار او را همچون بت یبه اب نم

 متیبا ق يگذشت که باالخره خانه ا یم يدو هفته ا دیشا.کردم یم يجدا شبها را در هتل سپر يخانه ا دیزمان خر تا

ورود آشپزخانه به چشم  يدر ابتدا.داشت ییباید و چشم انداز زبرج بو کیدر طبقه هفدهم  یخانه قشنگ.دمیمناسب خر

 يدر گوشها نهیشوم. سالن قرار گرفته بودند يدر انتها زیهم ن ردو اتاق در کنا.ییرایخورد و پشت آن سالن هال وپذ یم

 نیتز ئ لیاست یو سالن را با مبلمان چرم دنیخواب يرا برا يگرید منینش ياتاق را برا کی. از سالن جا داشت

 همهها  یشده بود و قال دهیپوش یاز سنگ مرمر مشک نیکف زم. مبل چندنفره جاگرفته بود يباال يلوستر بلند.کردم

.و دستباف بودند کرنگیکوچک 

در کنار فر قرار  یبزرگ زریبودند و فر یچوب نتهایجا داده بودم کاب شخوانیکنار پ یبلند چوب یآشپزخانه چند صندل در

 يکتابخانه ا ییرایهال و سالن پذ نیب.سقف نصب شده بود يآشپزخانه رو يهایبه رنگ کاش زین یسبز رنگ لوستر. داشت

در ان جا  دیرس یبه صدها جلد م دیمربوط به رشته ام را که شا يهااز جنس چوب گردو قرار داشت که در هر طبقه کتاب

در امتداد .از سالن جا گرفته بودند يشتند در گوشه اقرار دا يا شهیبزرگ ش زیم يکه رو یو ظبط ونیزیتلو. داده بودم

 یلوستر قرمز رنگ.داد یبه اتاقم م ییباینصب شده بود و در کنار پنجره منظره ز واریبه د یرنگ دیتختخوابم کتابخانه سف

 يو صدا ان در اتاق خواب میدر کنار تختخوابم قرار داشت که نور مال زین یسقف نصب شده و آباژور کوچک يبر رو زین

 یها به ذهن م نیسرزم نیاورد خاطراتم را از دورتر یبه ارمغان م میبرا یفیکه در هنگام خواب ارامش لط کیموز میمال

مسئول  ینظافت از مرادعل يالبته برا. کرده بودم یدگیخانه رس ناتیکه به تزئ گذشتیم یماه کیدیشا. اورد
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تنها نقص خانه ام پرده ها بود که پس از .شناختم یاز او نم ریرا غ يگریشخص د.ابدارخانه دادسرا کمک خواستم

پرده .خانه او سفارش دادم دهاز پر دیداشت به تقل ییبایمجلل و ز اریکه خانه بس يمراجعه به منزل همکارم دکتر مهدو

.ها را به رنگ بنفش و از جنس مخمل انتخاب کردم

* * *

بر صفحات درهم نوشته کتابم خم شده .کردم یآتش را تماشا م يعله هاآلود ش اسیو  انهیرقص وحش یفیخف ینگران با

 یصداها را م.دیبه نظرم رس بیعج یکم.جارو جنجال مانع کارم شد يصدا دیشا.اما منصرف شدم رمیبگ یمیبودم تا تصم

بلند  يه بجز صداخان طیاما در مح دمیشنیفراوان م يمجادالت بودم و ناسزاها نیدادگاه به وفور شاهد ا طیدر مح.میگو

 هیدختر همسا ادیو فر هیگر شهیشکستن ش يدلخراش صدا غیج.داد یمرا ازار نم يگرید يصدا هیدختر همسا کیموز

 یکردم با رفتن به حمام موضوع را به دست فراموش یسع.ساعت ارامش خانه ام را به هم زده بود نیهمه در ا

از  ينمود میآتش گرفته برا زمیه.خود را اماده کردم نهیناد شومقهوه در ک دنینوش يبرا.گرفتم یدوش اب گرم.بسپارم

که  یاز زمان.مالحتش بودم فتهیو ش ییبایکامل نداشتم فقط مجذوب ز یاو آگاه یبود که تا ان زمان از زندگ یهست

ذهنم ساخته که ان را در  لیتخ کیکردم که  یپنداشتم و باور نم ینم چگاهیداشتم اما ه یبیعج لیتخ يرویکودك بودم ن

هرز وجودم را فرا  يهمچون علفها رایز ندازمیتوانستم افکار گذشته ام را دور ب ینم گرید. کند دایپ یبودم چهره واقع

.گرفته بودند

درك احساسم .توانستم چشمانم را باز کنم یداشتم اما نم يداریذهن ب.دیکوب یها م شهیو بر ش دیبار یم يتند رگبار

ام در دفترم ثبت کنم تا  دهیشیو اند دهیشن دهیکردم آنچه را که د یم یحال سع نیبا ا یول مشکل بود یهر کس يبرا

از احساساتم را درك  يرا بخواند و شمه ا میاو داستان زندگ وابمیسال به دنبالش بودم ب يرا که سالها یشخص دیشا

...کند

* * *
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.شوم داریآمد ب یام م یدر تختخوابم غلت زدم اما تنبل یکم يساعت شماطه ا يصدا با

 يبرا یوقت.بود یو برف دیهمه جا سف. کردم یرا نگاه رونیاز پشت پرده اتاقم منظره ب.از خواب برخاستم 7:45ساعت

 یلباس گرم. هوا سرد بود.ردیبه خود بگ یعیکردم تا حالت طب سیمجعد بود ان را خ میحمام نداشتم اما چون موها

 یبود اما برف هم دانه دانه م انیدر اسمان نما یکمرنگآفتاب . ز خانه خارج شدمو بدون خوردن صبحانه ا دمیپوش

 دمیهرچه فکر کردم او را کجا د.اشنا بود اریبس میکه چهره اش برا دمیرا د يدختر نگیبمحض باز کردن در پارک.دیبار

العاده  فوقییبایام از ز دهیو را دشباهت داشته باشد که قبال ا یتوانست به کس یدانستم که نم یم.دمینرس يا جهیبه نت

بودم اما هرچه  دهیگذرا د اریفقط او را دو بار ان هم بس دیشا.باشد یکس هیتوانست شب ینم جهیبرخوردار بود و در نت يا

 نیچن نیاز خانواده مرا ا ییتازه بودن مرگ مادر و جدا يدانستم که مشغله کار یم.اوردم یفکر کردم کجا بخاطر نم

بارش برف ان چنان . آمدم رونیب نگیرا روشن کردم و با دنده عقب از پارک نیباالخره ماش. ر کرده استفراموشکا

. امد یبوجود م میبرا یعجله داشتم مشکل يکار يهر وقت برا ایخدا.کرد یاز جا حرکت نم نیبود که ماش نیسنگ

.محل کار شدم یراه نیاشباالخره به کمک چند نفر پارو کن خود را از مهلکه نجات دادم و سوار م

 يهمچون گذشته ها پرونده ها رو.بودند ستادهیا اطیمراجع در ح اییصدها شاک.توسط نگهبان دادسرا باز شد يورود در

 یدوم. برد یبه شوهرش بود که در خارج از کشور به سر م يهمسر انتیپرونده در مورد خ نیاول.هم انباشته شده بود

به خاطر بد  هیکه از همسا يدختر يپرونده بعد.افراد خانواده اش کرده بود یاموس فروشکه اقدام به ن يمرد معتاد

کنار خانه ام  يکه گاه گدار یسبز چشم يبایچهره دختر ز یشناختم حت یرا نم یتا ان زمان هست.بود یاش شاک یچشم

.کرد یدر نظرم جلوه م یفقط ان دمیدیم

 دیشا. زود احساس کردم اریسرو کار داشتم اما گذشت زمان را بس ینده و شاکپرو يادیان روز با تعداد ز نکهیوجود ا با

در  ییسنا يسه روز هفته را به درخواست اقا. اورده بود دیاحساس را در من پد نیدر دانشگاه ا سیعشق به تدر

.مشغول بودم سیدانشگاه به کار تدر
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دانشگاه  یو راه لیس از صرف غذا فورا سوار اتومبپ. را به اتاقم اورد میبود که مسئول آبدارخانه غذا 2ساعت

به  دیبگو یداشت بدون انکه حرف يکه چشمان درشت و وحشتزده ا ییمو دهیپسر بچه ژول.بود بیعج میبرا.شدم

 يگرید ياز انتظار نبود اما نگاه ترسان پسرك بجا یمدل باال خال يلهاینگاه کردن افراد به اتومب.شد رهیخ لمیاتومب

از  دیکوش یشدم که در پشت بام دانشگاه به قصد انتحار م يکردم و متوجه دختر بینگاهش را تعق.ه بودمتوجه شد

حزن  يصدا. دانشگاه جمع شده بودند اطیدر ح يادیز تیجمع.خواستند او را نجات دهند فرار کند یدست چند نفر که م

. دانم چگونه خود را به پشت بام رساندم ینم. دکر یدر گوشم نجوا م فیضع اریکه با تضرع همراه بود بس دخترزیانگ

 یم نیمتناوب پا بر زم يدختر را گرفته بودند او با ضربه ها. دانشجو کیبودند و  دیدو خانم که از اسات دیسه نگهبان شا

بود که در زمان  ياو همان دختر.شده بودم خکوبیخود م ينگاهش کردم از تعجب بر جا.دیکش یم ادیو فر دیکوب

در دفتر دانشگاه در زمان ثبت نام او  یکه فقط آن ییبارویهمان دختر سبز چشم و ز.م از خانه متوجه او شده بودمخروج

.را مشاهده کردم

افتاده؟ یشده؟ چه اتفاق یچ-

:وحشتزده در پاسخ سوالم گفت يبا چهره ا دیرس یکه از همه جوانتر به نظر م ینگهبان

.دییبگو يزیچ دیکن ياستاد شما کار-

خواست  یاو همچنان م.بود یعمل احمقانه منع کنم به نظرم خشونت تصنع نیتوانستم دختر را از ا یکه م يشگرد تنها

.نجات دهد نیو توان از دست محافظ روین نیخود را با اخر

 يزیمرآیپا له کردم و نگاه تحق ریحس ترحم را ز. اشک تمام چهره اش را پوشانده بود. نگاهش کردم. سمتش رفتم به

بودند خواستم  ستادهیکه در پشت بام دانشگاه ا ياز افراد.ستینشست و هق هق کنان گر نیزم يرو.به دختر انداختم

داخل  يلهایاتومب ایو  اطیبود که افاد داخل ح ادیفاصله آنقدر ز.دانشگاه انداختم اطیبه ح یکه آنجا را ترك کنند و نگاه

من هم  يبایز یکنم هست یتصور م.سردم شده بود یداشت حساب یبیسوز عج هوا.امدند یکوچک به نظر م اریبس ابانیخ
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به  لماش را مقاب هیگر گرینخواست د یدر من وجود داشت که او حت يدانم چه جاذبه ا ینم. احساس را داشت نیهم

اره پشت کن زیقرن يرو یمقابل هست. کرد یسرفه م زین يگله گدار. ختیر یآرام آرام اشک م. بگذارد شیمعرض نما

و سر صحبت را  دمیکش میبه موها یدست. زشیاش شده بودم تا کار نفرت انگ ییبایمجذوب ز شتریب. بام نشستم

:گشودم

.داشتم يشتریاست؟ من از شما توقع ب یچه رسم گرید نیا-

.واداشت هیبود که او را به گر يطور میصدا لحن

.نداشتم نیجز ا ياره اچ. خواهم یشما دست بلند کردم معذرت م يرو نکهیاز ا-

.ردیتوانست سرش را باال بگ یفرط شرم نم از

م؟یبه داخل ساختمان برو دیدوست دار. هوا سرد است-

.شد یتر م رهیت جیو اسمان به تدر دیبار ینم نمک برف م. داد ینشان نم یگفت و عکس العمل یسخن نم یکالم

. دیخواهم که سواالتم را بدون پاسخ نگذار یم دیم جواب بدهبعد به سواالت دیخوب گوش کن میخواهم به صحبتها یم-

باشه؟

:دمیپرس.نشان نداد زین ینزد و عکس العمل یحرف

ه؟یاسمت چ-

 تیجمع.پشت بام رفتم یبا او به سمت در خروج. بلند شود شیاز او خواستم از جا.اش بلند شد هیگر يهم صدا باز

اش  يو بلور دیصورتش را با دستان سف.دادند یم لیانان را دختران تشکشتریبودند که ب ستادهیپله ها ا يرو يادیز

.شاهد چهره اش نباشند گرانیپوشاند تا د

.سالم استاد کالس شروع شده-

د؟ییایبه کالس ب دیخواه ینم میعقب هست یلیخ میبرخورد کرد یلیاستاد دو جلسه به تعط-
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و به خاطر  میبه نفس هست یمتک یما همگ. دینینب شانیه چشم ارا ب گرید انیکنم شما دانشجو یدکتر خواهش م يآقا-

.میزن یاحمقانه نم يخورده دست به کارها ریقلب ت

به  یدختر و پسر همراه هست انیدانشجو ياعتنا به گفتگو یب. انداختم یدوش هست يرا از تن در آوردم و رو میپالتو

.طبقه سوم امدم

؟...خانم-

.آزاده هستم-

شما؟ لیفام-

.یسحاب-

.هستم 304من کالس .دیاوریب میبرا کیو ک يلطفا از بوفه دو فنجان چا یخانم سحاب-

سوم نشست و من مقابل او پشت به تخته بر  فیرد یصندل ياو رو. زدم يبه او لبخند.داخل کالس شدم یهست همراه

 امیپ يبود که روز یهمان صندل.اختماند یان جا گرفته بود نگاه يبر رو یکه هست یبه صندل.اول جا گرفتم فیرد یصندل

.کردم خودم را کنترل کنم یسع.حالم دگرگون شده بود.نشست یان م يرشته حقوق رو يدانشجو نیبهتر

.دیبلند شو یصندل نیا يلطفا از رو-

.بسپارم یرا به دست فراموش امیکردم موضوع مرگ پ یسع.به من انداخت ینیغمگ نگاه

.بسپار یآمرزش کن و موضوع امروز را به دست فراموشاز خداوند طلب  یخانم مرعش-

.کالس زده شد در

.دییبفرما-

.دیکه گفته بود يو چا کیاستاد ک-

!است یکیفقط  نکهیا-
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(!!!تا 2اومد گفت  ینم ادشیواقعا  یعنی(د؟یخواست یخودتون نم يمگر برا-

.رونیب دییمتشکرم بفرما-

احساس  یواقع يبه معنا یاحساس کردم و از همان جا بود که پ یا به هستانجا بود که حسادت دختران دانشجو ر از

.او بردم فیلط

کردم او را  یسع. ساکت کالس را شکست ياش فضا هیگر يافتاد صدا هیبه گر.گذاشتم یرا مقابل هست يو چا کیک

خود  يگوشه برا کین در پسرا.نگاه کردم اطیبه منظره ح. خود بلند شدم و در کالس قدم زدم ياز جا. راحت بگذارم

دروس خود را مطالعه  ایزدند و  یبا دوستان خود قدم م اطیدر گوشه و کنار ح زیداده بودند و دختران ن لیتشک يا رهیدا

.کردند یم

م؟یبعد به کالس برو میرا با هم صرف کن يو چا کیک يدوست دار-

.تکان داد یرا به عالمت نف سرش

ل؟یچرا؟دل-

.شوم یمرتکب خالف نم گریمن د.دیاستاد شما برو-

.به او زدم و از کنارش رد شدم يلبختند

.و محزونش نگاه کردم و سپس از کالس خارج شدم بایبه صورت ز يلحظه ا ستادمیدر کالس ا کنار

 يدانشکده آقا سیرئ.شدند یم دهیسواالت پشت سر هم از من پرس.بود یمرعش یموضوع فقط هست دیدفتر اسات در

.موضوع شده بود يریگیخواستار پ دیرس یبه نظر م يو جد یعصب اریبس يمردکه  ییسنا

.دهم تکرار نخواهد شد یبه شما قول م.به او وارد شده بود یفشار عصب یکم-

به شما عالقهمند  نیاز ا شیب دیلطفا نگذار.کند یم تیمسئول جادیما ا يمسائل برا نیا هیدر هر حال جناب دکتر زند-

.شود
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.فهمم یظورتان را نمبه من؟من-

متوجه , به موضوع انتحار او توجه نکرد اال شما ياستاد چیاز دوستانش گفته که ه یکیچرا که او به .منظورم واضح است-

؟...که دیشو یم

.میا هیاستاد و دانشجو همسا کیما عالوه بر .به من ندارد ياو عالقه ا یبله ول-

! ...چه بدتر-

 میبه حرفها,چهره درمانده و مستاصل من دیاز مرگ شدم و او به خاطر شا یث نجات شخصاگر من باع. فهمم یمن نم-

است؟ یبر عالقه و دلبستگ لیدل نیگوش داده ا

:از جا برخاست و گفت تیدانشکده با عصبان سیرئ

.دیدفترچه را مطالعه کن نیشبه است ا ياگر جا.دیکن یو خوب منظور من را درك م دیهست یقاض کیشما -

 يجز نوشته ها زیچ چیدر آن لحظه به ه.شتریبرگ هم ب ستیاز دو دیشا,بود یدفترچه پر ورق.متعجب شدم یمک

خواستم به راز  یم.او آشنا شوم تیو شخص یخواستم هر چه زودتر ان را بخوانم تا با هست یم.دمیشیاند یدفترچه نم

.ببرم یاش پ یزندگ

که از  ییسنا يبه آقا يدانشگاه با لبخند دیاز اسات گرید یکیزین ياهدخانم شهرناز ز.انداختم ییسنا يبه اقا ینگاه

.کالس درس شوم یرا ترك کنم و راه دیکرد تا دفتر اسات قیطرفداران پروپا قرص او بود مرا تشو

حمل ت دیاما با,تاب و تحملم را از کف داده بودم یباز کردن دفترچه خاطرات هست يبرا.کردم یم یط یکیرا دوتا  پلکان

کردم محبت  یگاه فکر نم چیه.تک و تنها نشسته بود 304در طبقه سوم اتاق  یکالس در طبقه دوم بود و هست.کردم یم

(!يدید کجاشوحاال ! عجب. (باور کنم نیچن نیرا در دلم ا يدختر

 سیتدر يبرارا  یگذاشتم و کتاب جرم شناس فمیدفتر را داخل ک.از جا برخاستند انیدانشجو,وارد شدن به کالس با

دلهره .دیمرد به گوشم رس کیيو ناسزاها ادیفر يصدا یکلمه درس جرم شناس نیبمحض خواندن اول.مقابلم باز کردم
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 یبود که با هست کتنیيمستخدم آقا يصدا.بودم دهدرست حدس ز.فورا از کالس خارج شدم.داشتم یهست يبرا یبیعج

.کرد یصحبت م یبه درشت

شده؟ یچ ه؟یچ-

.هیاو روان,برود رونیخواهد از دانشگاه ب یر مدکت يآقا-

رد؟یاجازه خروج از مدرسه بگ دیمگر محصل است که با. نکرده يخوب کار بد-

 یکه دارد فکر نم یوضع نیبا ا,دیخودتان که ظهر مشاهده کرد.ندازدیب نیماش ریممکن است خودش را ز,جناب دکتر-

...يکنم چند روز

.دیا بدانحد خودتان ر,دیدرست صحبت کن-

.افتاده بود قیکنار آالچ نیزم يحال رو یب یهست

 انیاز م يروزیف يآقا يصدا.اطرافمان را گرفته بود يادیز تیدوباره جمع.نداشت یحالت خوب.را از جا بلند کردم او

.شد یم دهیشن انیدانشجو

.دیاجازه بده.دیکنار برو-

مانده بودبا عطوفت و زبان مادرانه  یشان باق یان بازنشستگبه زم یسال کیو خانم دکتر سپهر که حدود  يزاهد خانم

شده سخت آزرده  ریخوار و حق گرانیدر نزد د نیچن نیمن ا یواقع يایکه تنها رو نیبه خاطر ا. زدند یرا صدا م یهست

.خاطر بودم

 ییچه انسانها انهیواقعا ا.کرد یاست مرا به شدت عصبان یآزاده سحاب يدانستم صدا یاز دختران که م یکیيصدا

کرد؟ ینم نیآنهارا غمگ یو خسته هست ماریچهره ب ایبودند؟ آ

 نیهم از ا یمرعش یکنم هست یفکر نم.برد یرا به کار م يشگرد,به عشق دلخواهش دنیرس يبرا یهر کس,خانم دکتر-

.باشد یقانون مستثن
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:به طرفم امد يروزیف يآقا

موضوع را به خانواده اش اطالع  نیفرصت ا نیلطفا در اول.میه نداردر پروند یاز مرعش یشماره تماس,هیدکتر زند-

.برد یرنج م یروان یناراحت ایو  يماریدهد که او از ب یشواهد نشان م.کند یبدانند دخترشان چه م دیآنها با.دیبده

.کنم قیموضوع تحق نیدرباره ا دیمن با.ستیطور ن نینه ا-

.به زحمت شما نخواهد بود یجاینوشته شده و احت زیدر دفترچه همه چ-

مشغول  سیرا تنها بگذارم و به تدر یتوانستم هست ینم.به آبدارخانه دانشگاه برده شد یهست,کمک چند دانشجو  با

 انیدانشجو يرا برا یاش بود در خواست کردم درس جرم شناس يکاریزنگ ب یکه دو ساعت ياز خانم دکتر زاهد.شوم

.دهند حیتوض

بغضش .نگاهش کردم.را باز کرد شیچشمها یربع ساعت گذشت که هست کیدیشا.آبدارخانه گذراندمرا در  یساعت مین

اند؟یگر یم نیاو را چن یداد و چه رنج یآزار م نیاو را چن يدانستم چه درد ینم.ستیبلند گر يو با صدا دیترک

که او  میبگو دیدانستم چه با ینم,دهمنشان ب یچه عکس العمل دیدانستم با ینم.دادم و نگاهش کردم هیستون اتاق تک به

اما , شان او را در آغوش گرفته بود یکینشسته بودند و  یکنار هست گرید يمسئول آبدارخانه و دو دانشجو.را آرام کنم

.ستیگر یاو همچنان م

 یآمدم و کم رونیب از دانشگاه,بدون انکه به دفتر اطالع بدهم.توانستم داخل دانشگاه بمانم ینم,آمدم رونیآبدارخانه ب از

احساس  یهست يبرا.خوردیروها به چشم م ادهیدر پ يادیز تیجمع.انقالب رفتم ابانیخ يها یبه کتابفروش.راه رفتم

را  فمیافتاد که ک ادمیناگهان .اوردیسر خود ب ییخاطر بود که مبادا بال نیاز همه به ا شتریب دیشا.کردم یم یبیعج یدلتنگ

را  یموضوع ییسنا يخصوصا پس از انکه اقا,کرده بودم دایدختر پ نینسبت به ا یبیشق عجع.داخل کالس جا گذاشته ام

 دایام دست پ یقیحق يایبه رو,بردارم یکردم بدون انکه خودقدم یاحساس م. اطالع بودم عنوان کرد یکه من از ان ب

 یخوب به نظر نم ادیز یحال هست.رفتماول به آبدارخانه .سردرگم بودم نگونهیدانم چرا ا ینم,به دانشگاه رفتم.کرده ام
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 يخانم زاهد.چند ضربه به در زدم.کالس شدم یو راه دمیکش یقینفس عم.بودند ستادهیکنار او ا زیخانم ن يتعداد.دیرس

.بود در را باز کرد ستادهیکنار در ا,کالس يانتها دیرس یکه به نظر م

.خواهم یمعذرت م-

.دکتر يکنم آقا یخواهش م-

.کنم یفرصت جبران م نیدر اول.خواهم که امروز وقت شما را گرفتم یرت مواقعا معذ-

روشن  يگاریس.رفتم دیاز کالس خارج شدم و به دفتر اسات.را برداشتم فمیاعتنا به لبخندش وارد کالس شدم و ک یب

.دشده بو ییسنا يعمل من باعث خنده آقا نیزدم و ا یم گاریبه س یمحکم يپکها یاز فرط ناراحت.کردم

د؟یدفترچه را مطالعه کرد,دکتر-

.خوانم یسر فرصت م,هنوز نه-

.دارد یروان شهیر شیها یناراحت-

د؟یشما دفترش را مطالعه کرد-

و در کالس  دمیرا سر کش يفنجان چا.نزدم یحرف.نوشته بود یخانوادگ يفقط از دعواها.انداختم یبه صفحات اول نگاه-

 یمرا سخت عصب يدختر يجایپرسش ب.خود را کردم یسع یول, نداشتم سیرتد يبرا یابدا امادگ.حاضر شدم يبعد

.کرده بود

مطالعه  نیکجاست اثر ا.دیخوان یاخالق م,دیکن یدرس عدالت را مطالعه م,دیخوان یشماها درس حقوق م نکهیمثل ا-

کردن ها؟

داشت  يقد بلند بایدختر که تقر.مقدر احمقانه عمل کرد نیدانم چرا ا ینم.کردم یقدر جسورانه صحبت نم نیگاه ا چیه

به عشق خواندن دفترچه .درس را ادامه دادم.کالس را فرا گرفته بود يهمهمه ا.تند از جا برخاست و از کالس خارج شد

.ماندن در کالس را تحمل کردم یساعت کی,یهست
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مستخدم و مسئول آبدارخانه کنار  فقط. از کالس خارج شدم و به آبدارخانه رفتم يدرس بود که به بهانه انجام کار اواسط

 يصورتش همچون بچه ها. برد یبود و در خواب به سر م حالیهنوز ب یهست. روشن کردم يگاریس. نشسته بودند یهست

. بود ختهیرنگش از کنار مقنعه بر صورتش ر ییخرما يموها. بود یهمجون نوزادان صورت شیکوچک ملوس و گونه ها

.بود یاشتنو دوست د بایخداوندا چقدر ز

.کالسم او را به خانه اش ببرم یلیتا پس از تعط دینکن دارشیخانم لطفا ب-

پالتو مال شماست؟ یبرود راست نجایچند بار بهانه گرفت که از ا!اقا دکتر-

چطور؟-

.کرد یم هیو بعد گر دیبده هیزند يگفت به صاحبش آقا یآورد و م یآخر پالتو را در م-

!بابا يا-

که مورد سرزنش من قرار گرفته بود  يدختر قد بلند. کالس شدم یود را خونسرد نشان دادم و مجددا راهخ يلبخند با

داد که  یلحن صحبت و طرز حرکات دستش نشان م. کرد یدانشکده صحبت م سیبود و با رئ ستادهیدر گوشه راهرو ا

کردم  ینم یسع یبه خاطر بسپارم ول را انیانشجوکردم چهره د یم یسع شهیهم. داخل کالس شدم. است یشاک یحساب

.اسم کوچکشان را در ذهنم جا دهم

کنم؟ یتوانم جسارت یاستاد م-

.مسلم است که نه-

.میخواهم بگو یاست که م يشنهادیپ کیاستاد -

.دییبفرما. است گریمساله د کینیا-

هر چه که به خاطر دارم . کند یپاره م درس رشته افکار من را انهیشما در م يکه وقفه ها میخواهم بگو یم. دیبخش یم-

.خواهم یباز هم از شما معذرت م. دیکالس را ترك نکن گریلطفا د. کنم یخواهم به خاطر بسپارم فراموش م یو م
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 یول-خوب به تماشا گذاشته بود یحسادتش را به هست رایز-دانستم یدختر را م یاسم و نام خانوادگ نکهیوجود ا با

.کردم مجددا اسمش را سوال

خانم؟-

.قبال گفتم آزاده هستم-

.دییتان را بگو ینام خانوادگ لطفا

.یسحاب-

خوشحالم که من در خدمت  اریبابت بس نیاز ا. دیکن یم انیب یخوب نیرا به ا قیمتشکرم که حقا یخانم سحاب-

.همچون شما هستم یممتاز و باذوق انیدانشجو

.اشت کردبد برد یطنز آلود نبود اما سحاب میصدا لحن

.کتابش را گشود و صفحاتش را پشت هم ورق زد تند

د؟یکالس حاضر شد نیبپرسم چرا سر ا توانمیم. دیستیمن ن ابیحضور و غ ستیشما در ل!یخانم سحاب-

.دیاوردین فیچون زنگ قبل شما تشر-

.را فرستادم يمن که خانم دکتر زاهد-

(چه پرو.(من با نحوه درس دادن شما آشناترم-

 6ساعت . ساعت بعد زنگ کالس به صدا درآمد مین. بر لب نشاند و من هم با تمسخر پاسخش را دادم يمسخره ا دلبخن

فورا به . دیبار یبرف نم گرید. گرفتم رونیاز پنجره راهرو سرم را ب. شده بود کیتار بایداد و هوا تقر یرا نشان م

.بست یرا م فشیداشت ک يسنا يرفتم آقا دیبه دفتر اسات. دخور یدر آبدارخانه به چشم نم یاصال کس. آبدارخانه رفتم

.خواهم یدکتر معذرت م ياقا-

بله؟-
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کجا هستند؟ یخانم مرعش-

.از دانشگاه خارج شده انیاز دانشجو یکیبا  ایگو-

آقا؟ ایخانم -

.بپرس کتنیاز . دانم ینم-

.دانشگاه بود رفتم داریسکونت سرا يکوچک برا یاز راهرو که اتاقک يدوان به گوشه ا دوان

افتاده؟ کجاست؟ یچه اتفاق یمرعش يبرا! کتنی-

.رفت یبا خانم سحاب-

؟یدان یتو از کجا اسمش را م ؟یسحاب-

.خودش گفت-

که چه؟-

.رفته است یبا سحاب میرا گرفت بگو یگفت اگر استاد سراغ مرعش-

حالش چطور بود؟ یمرعش-

.کرده بود یانگار قاط. نداشت یخوب حال

.نظرت را نخواستم. دمیفقط حالش را پرس-

 هیخاطر سر کالس ما یفقط از فرط آزردگ لیافتاد که بدون دل ينگاهم به همان دختر بلند قد. راهرو خارج شدم از

.دیکش یرا م یانتظار کس دیشا. بود ستادهیدانم چرا آنجا ا یاش شدم نم یناراحت

خانم؟-

.استاد بله

.دست خودم نبود.خواهم یتند صحبت کردم معذرت مامروز با شما  نکهیاز ا-
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 یشده ام که از دختر عذر خواه یدر همان لحظه احساس کردم مرتکب اشتباه بزرگ. زد و از کنارم رد شد يلبخند دختر

به نظرم آمد که چهره .مقابلم ظاهر شد یپسرك روزنامه فروش.را جا به جا کردم نیاز دانشگاه خارج شدم و ماش.کردم

 دیاز خر یحت,صبح را به خاطر اورم زیمجددا داستان غم انگ مچون نخواست.کنم یظهر را مشاهده م دهیپسرك ژول همان

.پا را بر پدال گاز فشار دادم و به سمت خانه رهسپار شدم.روزنامه منصرف شدم

انگار امروز .ش بودمانتحار زیصحنه غم انگ ادیو به  یهست ادیفقط به .شد یپخش م لمیدر ضبط اتومب یمیمال کیموز

 یکم يپاك شده و از قناد جاتیو سبز وهیاز سوپر مقدار م.دمیونک رس دانیبه م.شد يماه سپر کیمن مثل  يبرا

شلوغ بود  اریبس ابانیخ.قایآفر ابانیخ یانیخط م ییرباالدر س,ییآن هم چه جا.تمام کرده بودم نیبنز.دمیتر خر ینیریش

از  يرا به گوشه ا نیبتوانم ماش دیشدم تا شا ادهیپ.نداشتم ياما چاره ا,ناراحت کرده بوداعصابم را  لهایبوق اتومب يو صدا

.دیبه گوشم رس ییآشنا يکنم که ناگهان صدا تیهدا ابانیخ

د؟یکن یآقا چرا حرکت نم-

کرد؟ یاما او آنجا چه م,همان دختر بلند قد کالس بعد از ظهر بود بله

:زدم و گفتم يلبخند

.کردمتمام  نیبنز-

.توانم کمکتان کنم یم.دارم رهیمن ذخ-

رفتارم  ياز او تشکر و مجددا به خاطر تند.را به دستم داد نیصندوق را باز کرد و گالن بنز.انداختم لشیبه اتومب ینگاه

.کردم یدر کالس از او عذرخواه

در  یبوق پ يصدا,انه پارك کردمرا کنار در خ لمیاتومب نکهیکردم و بمحض ا یاز او خداحافظ يگریگفتن جمله د بدون

.دیبه گوشم رس یلیاتومب یپ

.ریشب بخ!استاد-
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.کند دایخانه ام را پ یکرده بود تا نشان بیاو مرا تعق.دمیهمه ماجرا را فهم.تکان دادم یرا به قصد خداحافظ دستم

 یمنزل او را نم قیدق یشاناما ن,به خانه رفته است یشدم که هست یمطمئن م دیبا.گذاشتم نگیرا داخل پارک لیاتومب

 کیبا روشن شدن .شد دهید ینام مرعش 14باالخره در زنگ .انداختم یزنگ در خانه نگاه يرو يبه نوشته ها.دانستم

.چراغ زنگ خانه را فشردم

بله؟-

؟یمرعش يمنزل آقا,دیببخش-

شما؟,دییبفرما-

.روبرو هستم هیهمسا,هیدکتر زند د؟منیآور یم فیلحظه تشر کی

.داخل دییکنم بفرما یهش مخوا-

درست .مقابل در ظاهر شد راهنشیبه رنگ پ يا يبا لباس بلند گلدار و روسر یخانم.ستادمیکنار در .خانه باز شد در

.خدمتکار خانه بود.حدس زده بودم

...خواستم بپرسم که یم.خواهم یمن واقعا معذرت م,خانم-

افتاده؟ یشده؟چه اتفاق یچ-

.رمیرا از او بگ میهستند تا جزوه ها یخواستم بدانم خانم مرعش یمفقط ,ستین یمهم زیچ-

 یلیهرچند که خ.هنوز از مطب دکتر برنگشته است یکنم هست یفکر م دفقطیکن یصحبت م يدر چه مورد دانمیمن نم-

.شنبه ها وقت دکتر دارد شهیهم یول,شده رید

؟یخواهم دکتر چ یمعذرت م-

.داردوقت  يدکتر اوالد شیهر هفته پ-

چرا؟چرا هر هفته؟-
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ست؟ین يامر.دانم یم نجایمتاسفم من فقط تا ا-

.مزاحم شدم دیبخش یم.متشکرم-

او را به خانه اش برده  دیشا.پس آزاده کار خودش را کرده بود.ستیدر خانه ن یمتوجه شدم که هست.در خانه را بست و

شماره  دیشا.شگاه بروم تا پرونده آزاده را مطالعه کنمگرفتم مجددا به دان میتصم.هزاران فکر به ذهنم خطور کرد.بود

وارد خانه ,باالخره پس از کلنجار رفتن با خودم.دفتر دانشگاه دست من نبود دیاما کل,ابمیاز او ب يا ینشان ایتماس و 

را  یفتکیبرنج شستم و گوشت ب یکم.گذاشتم خچالیرا داخل  ینیریرا شستم و ش يو سبز وهیم.خسته بودم یلیخ.شدم

را  ونیزیتلو.شمبنو يرا روشن کردم تا قهوه ا يتا زمان پختن شام کتر.آوردم رونیگذاشته بودم ب خچالینییکه در پا

با .نوار ضبط نشده بود يکس رو چیه يخدا را شکر صدا.را زدم ریگ امیدگمه پ.داد ینشان م یاخبار ورزش.روشن کردم

 یبه نظر م یمیجلد دفتر قد.ببرم یاش پ یباز کنم و به راز زندگرا  یرفتم تا دفترچه هست فمیآسوده سر ک یالیخ

پس داده شده  یقلم ایدرست در همان جا جوهر خودکار .آمد یو جمع شده م دهیاز صفحاتش به نظر چروک یبعض.دیرس

نج جوش کلمه بر نیبا خواندن اول.کرده است یم هیاو در زمان نوشتن گر دیموضوع بود که شا نینشان از ا نیبود و ا

 ینیزم بیکندن س ستپو يبرا.را آماده کردم فتکیتا برنج و ب دیطول نکش شتریب يا قهیفقط پنج دق دیدانم شا ینم.آمد

.آشپزخانه نشستم و دفترچه را مقابلم گشودم یچوب یصندل يغذا را پختم و رو.وقت الزم بود که من نداشتم

 يبو یو حت دیتابه چسب یزغتل به ته ماه کیچه وقت مثل  فتکیب.شد نیته نش يآب کتر.چقدر گذشت دمینفهم گرید

 یم متیغن یخواندن خاطرات هست يهر لحظه را برا.تمام شده بود ونیزیبرنامه تلو.برنج سوخته را احساس نکردم

متن را  یوقت.نفسم بند آمده بود.آرام شود یکم امختهیروشن کنم تا اعصاب درهم ر يگاریتوانستم س ینم یحت.شمردم

 میاست که برا یهست نیکردم ا یچرا که احساس م,نداشت یتیاهم میاما برا,افتادم یم هیخواندم به گر یبلند م يا صداب

...عاشقانه دوستش داشتم و دارم و اما نیچن نیکه ا یهست.خواند یم

* * *
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بلند  يو قد دیفپوست س,کوچک ینیب,ییخرما يموها,چشمان سبز ياز نظر ظاهر.ساله ام 27هستم و  یمرعش یهست

مردم در کوته جمالت  نیدلنش يچرا که گفته ها,با آنها فرق دارد ییبایاما نگاه من به ز,پندارند یم بایمردم مرا ز.دارم

سال  يدانشجو.کنم یم یزندگ قایآفر ابانیخ 23در شماره .رسدیبه بلندا م زشانیتضرع آم يشود و گفته ها یخالصه م

 يا ندهیدر آ ایتوانم به آنچه که در حال حاضر هستم  یم.کنم یم لیانشگاه تهران تحصهستم و در د ییسوم حقوق قضا

زاریاز آن ب شهیکه هم يزیچ,شده است یبر من مستول یاما عجز و درماندگ,خواهم بود احساس غرور کنم کینزد

.بودم

* * *

لحاف کز کرده  ریفرط سرما ز خاموش شده بود و من از نهیشوم.از خواب برخاستم یپرندگان صبحگاه يآوا با

را تکان  میانگشتان پا.شمردم یلحاف را م يرنگها فمیبا انگشتان ضع.را نداشتم يحوصله انجام کار,کسل و خسته.بودم

.افتادم یمنظره به خنده م نیا دنیدادم و از د یم

سخت مخالف ,ندهیتم و هر چند آام را ساخ ندهیآ, به خاطر خاطراتم.کردم یم یفقط من بودم که با خاطراتم زندگ دیشا

.دیپروا و سرسختانه با من جنگ یمن عمل کرد و روزگار ب

که در حق  ییها یبه خاطر محبتها و دوست.است هیدکتر زند يآقا تیکنم در مالک یم یکه هم اکنون در ان زندگ يا خانه

چشمانش به رنگ .داشت يستبر و محکم و بازوان دیسف يدندانها.بود ییبایجوان ز.هستم ونشیمد شهیهم,من کرد

از همان نگاه اول در دفتر کارش متوجه اصالت .دییگرا یپوست صورتش به سبزه م.بود یجوگندم شیو موها یشیم

که اسمش سرور  دمیبعدها فهم.بود ینیخانم برازنده و مت زیاو ن یمنش.داشت یکیدفتر مجلل و ش.او شدم یخانوادگ

ان را  یو حت ندیب ینم لیو تخ ایان را در رو یکه انسان حت ییجا!دهد یکجاها سوق مانسان را به  ریواقعا دست تقد.است

 نیخواهند بدانند که دست انتقام در ا یدانند و نم یام را بنگارم تا انان که نم یداستان زندگ دیبگذار.کند ینم اساحس

 یداشته باشند که گناه برخ مانیا.داشته باشند نمایموضوع را باور کنند و به ان ا نیا,ردیگ یدامن بزهکاران را م زین ایدن
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تا  ردیاز انان بگ ایدن نیاز انتقام انها را در ا یمیانقدر بزرگ است مگر خداوند به انها رحم کند و ن یفان يایدن نیها در ا

:نوشته بود ییخاطرات مادرم افتادم که در جا ادیبه ... رندیبگ یدرس عبرت دیشا

کرد تا دختر عشق چوپان را فراموش کند چرا که پدربزرگ از  یم هیشده بود و پدرش گر ینعاشق چوپان جوا مادرم

 نیو باالخره هم دیتا به عقد چوپان درا دیورز یکرد و اصرار م یالتماس م) مادربزرگ(اما دختر ,محله بود انیاع

رها کرد و مادربزرگ از غصه به  دخترك را.بنده نشد رابعده خدا  وستیپ انهایبه گروه اع,دیرس ییچوپان به جا.شد

...کند نیچن ریدانست که دست تقد یچه م یمبتال شد و اما کس یصعب العالج يماریب

 میبهتر است بگو ایکه داشتم و  یعکس مرحوم مادرم خواهد بود چرا که طبق مرام دنیدهم د یکه انجام م يکار نیاول

 یعکس رنگ.دانستم یخود مبارك م يو را از صبحگاهان براعکس ا دنید,کرده بودم نیکه دردل به خود تلق یمرام

اما در هر حال ,نبود یمادر خوب میتوانستم مرگش را تحمل کنم هرچند که برا ینم.انداخت یگذشته ها م ادیمادر مرا به 

 یکردن قدم بر م یخوش بودن و خوش زندگ يبرا.کرد یم یخود زندگ يمادر ساده لوح که فقط برا کی,مادر بود کی

 تنمادرم با داش,سیدر کشور انگل یمرعش خسرویک زمیپدر عز یپس از مرگ ناگهان.اما روزگار چه بد با او تا کرد,داشت

 یاو هم مرعش یلیفام,یدرامد که از کارگزاران ساواك ان زمان بود که متاسفانه به صورت اتفاق يدو فرزند به عقد مرد

.بود

را  میدرد پلکها نیزند و من از فرط ا یسوزن م میبر پا یکس ایگو.شده متوقف میپا يکنم خون در رگها یم احساس

 يناسزا يکه نزاع پدر و مادر و صدا شمیاند یم يبه گذشته ا.شمیاند یگذشته م یبندم و به زندگ یمحکم م

وان که در زمان عن نیفقط به ا دمید یخانواده الزم م روجود مادر د.خانواده بود یحرمت یو ب ییرسوا,فحشا انگرینما,انها

و وجود  میانها در امان باش يجایب يخواهر بزرگم از دست گفته ها.هم صحبت او باشد و من و خاطره يبا ناپدر یاشت

 "سلمان"ام  يشدم و دوست داشتم ناپدر یم یدانستم که از دست مادر عاص یمکمل وجود مادر م یرا زمان يناپدر

.از سنگ که ساخته نشده ام,خر من انسان هستما.او را مورد سرزنش قرار دهد شتریب چههر
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روحم از  یخاطر در خانواده سرد و ب یاز فرط ازردگ ایاوردم و  یکه بر زبان م يصادقانه ا يمرا فقط بخاطر گفته ها مادر

خواست من در مقابل سواالت احمقانه  ینم یاو حت.داد یگفتم مورد مالمت و سرزنش قرار م یافراد همسن خود سخن م

 انیخواهر بزرگ من در قضاوت م,خاطره.اورمیاخم بر چهره ب یتح ایاز حق خود دفاع کنم و  لیفام زیرامیتحق و

من منجر به  ایمادر و  ایپدر  هیپاسخ عل کیدانست فقط گفتن  یماند چرا که م یخاموش و ساکت م یاختالفات خانوادگ

به خاطر  اشتممادرم را دوست د.را پنهان کنم قتیو حق رمیپذتوانستم دروغ را ب یاما من نم,خواهد شد ییافتضاح و رسوا

.شدند ینم دهیرنگها د نیاما محبت مادرانه هزار رنگ دارد و در خانواده ما ا,که مادرم بود نیا

مرا  تیخانه همه شخص طیدر مح.صحبت کنم لوفریخاستم که به دانشگاه بروم وبا ن یاز خواب بر م دیام نیرا به ا صبح

 یاز خانه تا آنجا که م رونیاما در ب,کرند یم یتلق وانهیآرام بخش مرا د يو به خاطر خوردن داروها ردندکیخرد م

.بسپارم یخانه را به دست فراموش طیکردم مح یم یتوانستم سع

* * *

ندن درس خوا يرا جمع کردم و برا میکتابها.مادر به ستوه آمدم يجایب يبلند سلمان و جواب دادنها يصدا دنیاز شن

 يکه رو يدوست داشتم با مجسمه ا.دیرس یآنها رساتر به گوش م يصدا.خانه رفتم نیزم ریبه ز یاخالق اسالم یمبان

زمان از هر « در آ.داد یبه من دست م يآنها حالت بد يصدادنیبا شن.آنها بکوبم يحوضخانه قرار داشت بر سر هر دو

کردند هنوز جوان هستند و دعوا  یتصور م دیشا.به حد اعال رسانده بودند را ییو رسوا ییآبرو یب. آنها متنفر بودم يدو

عوامل  نیهم.آوردند یبه زبان م یاوقات در زمان خوش یافکار را گاه نیآنها ا,زنم یطعنه نم.است انیزندگش یچاشن

رفتم تا بتوانم درس گ یرا م میگوشها,با دو انگشت کوچکم.نشان ندهم یشد تا من نسبت به آنها عالقه و محبت یسبب م

 یاما من که در جنگل زندگ,بکشم ادیدوست داشتم فر.کرد یعمل هزاران فکر به ذهنم خطور م نیاما با انجام ا,بخوانم

 یم یرا دال بر عجز و درماندگ هیاما گر,میدوست داشتم بگر.نباشم ائلق یحرمت گرانیخود و د يکردم تا برا ینم
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مجسم  دگانمیرا مقابل د هیچهره همسا.دیشکستن ظرف به گوشم رس يصدا.ر بودماز ان متنف شهیکه هم يزیچ.دانستم

به  زین يگشت و ناپدر یمادر دور باغچه م.به طبقه باال رفتم,از کتابم را مطالعه کرده باشم يصفحه ا نکهیبدون ا.کردم

بپندارد کف  یشوخ کیصحنه را  نیخانه مان ا واریبه د وارید هیتوانستم انجام دهم تا همسا یکه م يتنها کار.دنبال او

انداختم  یم نییسرم را پا.کرد یناسزا ها را نثارم م نیصحنه بدتر نیا دنیبا د يناپدر.ام بود یتصنع دنیزدن من و خند

.شدم یو داخل خانه م

انشگاه اخر به د.خودم يسوزد و دوم برا یاو م ياول دلم برا,ساله است 24خاطره ,ساله هستم 21زمان که من  نیا در

که خواهرم در وجودش  یتیاورند و مظلوم یبه بار م نمیکه والد ییها ییاما با رسوا,دهینرفته و زمان ازدواجش هم رس

اما همانگونه که گفتم ,ستیبهره ن یب ییبایالبته خاطره از ز.او شود احاضر به ازدواج ب يمرد ایکنم پسر  یتصور نم,دارد

.ا بوددر خانواده م ییابرو یمساله فقط ب

شب .درس نخواندم يذره ا.کردم يناهنجار و گوشخراش مادر سپر يادهایو فر يناپدر يرا با فحش و ناسزاها امروز

واقعا چرا ما .بود یدر شب ناراض ییروشنا دنیاز د يچرا که ناپدر,میکرد یچراغها را خاموش م دیاما با,بود دهیرس زین

گفته  یکس دیشا! کنند؟ یم یمانند ما زندگ زین گرانید ایگذاشت؟ ا انرا انس توان نام ما یم ایا! م؟یکنیم یزندگ نگونهیا

فرض  یفراموش شدن یرا رمان نهایا یکس دیبپندارند و شا ينوشته با قلم ساده ا کیرا  نهایا دیشا.را درك نکند میها

.وجود نخواهد داشت یگاه فراموش چیمن ه االتیاما در خ,کند

 نکهیمن شهامت ا.ترمم را بخوانم نداشتم انیپا ییدروس انتها یچراغ شمع ییبا روشنا یبتوانم حت نکهیشجاعت ا من

بتوانم از خود دفاع کنم را  نکهیجسارت ا ایو .اورم نداشتم رونیب خچالیاز  يریپن ایتکه نان  یبتوانم در زمان گرسنگ

چرا ! کنم؟ یو بدبخت زندگ ریاج نیچن دیچرا من با! گذاشته ام؟ دمق ایدن نیچرا من به ا! مگر من که هستم؟.نداشتم

من نه بد بودم .گنداب خانه را شاهد نباشم طیدر خواب به سر ببرم و مح شتریکنم تا ب یارام بخش زندگ يبا داروها دیبا

بدانم که  دیاما با.نبوده و نخواهد بود گرانیبه د یکیام جز ن شهیچرا انها به من بد کردند؟اند.دمیشیاند یو نه بد م
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.پندارند یم قیکنند و مرا ال یم یکیبه من ن زین گرانید

 دنیبا د.برد هزاران فکر در خاطرم نقش بست یچهره معصوم و ارام خاطره که در خواب به سر م دنیشنبه با د امروز

 یوش اقبالبه خ ییزناشو یاما در زندگ,نیبود و نه مت بایشعله دختر خاله ام افتادم که نه ز ادیو محزونش به  بایصورت ز

 دنیاما با د, دانستم یبر عجز خود م لیرا دل هیچرا که گر,مینگر دمکر یم یتوانستم سع یتا انجا م.شد یمثل زده م

خاطره  یشانیبر پ.ام را به هالکت واگذار کرده بود یجوان يبایدوران ز ریدست تقد.افتادم هیبه گر نهیچهره خودم در ا

دانشگاه  یو راه دمیشمانتو پو.برساند شید مهربان خواستم تا او را به ارزوهادل از خداون میزدم و از صم يبوسه ا

مقابل چشمانم  روزیصحنه د.ستادمیخود ا يدر جا واریبه د وارید هیهمسا ستمیس نیاخر لیامدن اتومب رونیبا ب.شدم

نه جا گذاشتم داخل خانه را در خا يا لهیوس نکهیبهقصد ا,به هنگام نزاع پدر و مادر دنمیدست زدن و خند.شد یتداع

.بود ختهیو به هم ر شانیپر شیموها.چهره اش به وحشت افتادم دنیبا د.وداز خواب برخواسته ب يناپدر,شدم

.کتابم را جا گذاشتم-

؟يرا جمع نکرد لتیمگه شب وسا-

.کتابخانه بردارم يرفت کتابم را از رو ادمیشدم  داریچون زود از خواب ب یول,چرا,چرا-

.وانهید يدختره .در خواب است شهیکند هم یکه قرص مصرف م نقدریا یبزرگ نیدختره به ا.مشوبرو گ-

با وجود .بود ستادهیهنوز کنار در ا هیهمسا لیاتومب.از خانه خارج شدم,بدهم يناپدر یحرمت یبه ب یان که پاسخ بدون

مخالف  ریدر مس یاما از فرط حواس پرت,شد یکه خانه ما در ان جا قرار داشت به بن بست ختم م يکوچه ا يانتها نکهیا

با خود .بود ستادهیا نیهنوز ماش.به پشت سر نگاه کردم یرچشمیز دمیکوچه که رس يانتها.قدم برداشتم یشگیهم

به کنار .شد یم يتر سپر یطوالن میکوچه برسم زمان برا يکردم تا به ابتدا یرا تندتر م میهر چه قدمها.مبارزه کردم

 یجور راه م ره.شدم ابانیانداختم و وارد خ نییسرم را پا,نگاه کنم نشیماش ایبدون انکه به او .دمیرس هیهمسا لیاتومب

مادر در ذهنم نقش  بیدر تعق يبه دور باغچه گشتن ناپدر یدر ان لحظه فقط تداع.دارد يرادیکردم ا یاحساس م,رفتم
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را  رمیناخوداگاه مس.افتاد لشیددا نگاهم به اتومبمج.مچاله کردم میمانتو بیرا در ج میاز فرط شرم دستها.بست یم

کار را  نیاما شهامت ا,نمیرا بب ریداشتم به عقب نگاه کنم تا مجددا ام دوستیلیخ,رفتم ابانیبه ان سمت خ,عوض کردم

ه و با گفت ستندینگر یمرا م زیحسادت آم يدانشگاه بودند به گونه ا یکه در کنار من راه ییدختران دانشجو.نداشتم

.دادند یمرا مورد استهزا قرار م زیتمسخر آم يها

دست تکان  شیبرا.ام افتاد یمیدوست صم لوفرینگاهم به ن.سپردم و وارد دانشگاه شدم یخانه را به دست فراموش نزاع

که  نیبه خاطر ا دیشا,کردم یاوقات به او حسادت م یالبته گاه.بود یدختر خوب و مهربان.دادم و به طرفش رفتم

پدر و مادرش با هم ,شیحدود پنج سال پ.کرد یم یزندگ درشتنها با ما لوفرین.در خانه اش حکمفرما بود یبیش عجآرام

روشن  يا ندهیاو مرا به ا.میکرد یهم بازگو م يدلمان را برا يما رازها.بودم یمیصم اریبا او بس.متارکه کرده بودند

خاطره  يرنج آسا یکنم زندگ انیب شیدادم برا یخود اجازه نمگاه به  چیکه ه یتنها موضوع زیکردو من ن یم دواریام

را که من به او داشتم نسبت به من  یهزارم محبت کییدانم او حت یالبته م.کند يدلسوز شیبرا یدوست نداشتم کس.بود

.نداشت

کند؟کنکور شرکت نکرد؟ یخوب خاطره چه کار م-

.رس خواندن نداردحوصله د گریکه د یعنی.ردیپذ ینم میگو یهرچه م,نه-

.کند سیتدر ییکند؟ابتدا ینم یخصوص سیچرا تدر-

دانند متوجه شوند؟ یهم که نم يدو سه نفر یخواه یخانواده م ییبا همه رسوا-

با وجود ان .در وجودم اوج گرفته بود ریو عشق به ام یشور جوان.افتادم ریام ادیناخودآگاه به .کالس به صدا در امد زنگ

به من عالقه  زیکردم او ن یاما عاشقانه دوستش داشتمو احساس م,ما دو نفر رد و بدل نشده بود انیمیکه هنوز صحبت

.دارد

همچون شاگردان  یول,میبود یهر دو در رتبه عال یو از نظر درس مینشست یکنار هم م لوفریمن و ن.میکالس شد یراه
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...میبا هم نداشت یرقابت,يمدرسه ا

کنم  یاستاد که فکر م.از جا برخاستند اال من انیهمه دانشجو.سر کالس حاضر شد یناسنوبخت استاد جامعه ش خانم

:به من گفت تیبه من انداخت و با عصبان یاش نگاه ینیذره ب نکیع شهیداشت از پشت ش یسال 50بایتقر

د؟یبلند شو تانینداده اند هنگام ورود استاد از جا ادیبه شما -

ام را انجام  فهیدانستم مقصرم چرا که وظ یبا وجود آنکه م.رمیعتاب و سرزنش قرار گنداشتم از همه جا مورد  دوست

.را فشرد میاما بغض گلو,نداده ام

کند؟ یم یبه حال شما فرق-

؟یکه چ-

ر؟یخ ایکه بلند شوم -

باشد شما  ادتانینیا.دیمشکل دار یآداب اجتماع هیاما در قض,دیموفق هست اریبس یلیشما از نظر تحص!یخانم مرعش-

 نیفقط به ا.شیشود نه با شکل ظاهر یم دهیبا اخالق و رفتارش سنج شتریب,دانشجو کیییبایز. دیدانشجو هست کی

.دیوش یاز کالس اخراج نم دیخوب من هست انیخاطر که از دانشجو

 یواده مرفه و راحتکرد من در چه خان یآخر او تصور م.نگاه داشتم یاما موضوع را همچنان مخف,دمیفکر استادم خند به

 یخانم نوبخت بود و امروز هم مستثن,دیپرس یکه در دانشگاه درس م يتنها استاد. درس آغاز شد.بزرگ شده ام

کردم  یفکر نم چیه.خود تکانن خوردم ياز جا,یمرعش یهستاسم  دنیبا شن.وجودم را فرا گرفته بود یبیدلهره عج.نبود

چون درس ,بود جایانگار دلهره ام ب.درس را از من سوال کرده بود زیه گذشته نآخر او شنب.کار را بکند نیخانم نوبخت ا

.که خانم نوبخت را شرمنده کرده بودم لذت بردم نیاز ا.را خوب پاسخ دادم

.توانست باشد یهم م نیبهتر از ا یخوب بود ول.دییبفرما-

 انیشد و باالخره کالس به پا دهیپرس هم درس گریاز سه نفر د.شدم رهیخ,به خانم نوبخت يزینگاه تمسخر آم با
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 یبه دانشگاه م دیبود که با يروز نیکنم که امروز آخر يادآوری.گذشت بیترت نیزنگ بعد وبعد هم به هم.دیرس

کردم  یم یاما خود را راض,بود نیسنگ اریبس میخانه برا طیمح نکهیبا ا.شد یامتحانات آغاز م ندهیچرا که از هفته آ,رفتم

.متحانات تحمل کنمکه به خاطر ا

* * *

اسفندماه دوازدهم

 یراحت م یدر راه مرتبا از خداوند طلب آرامش و زندگ.خانه شدم یکردم و راه یگرم یخداحافظ لوفریدوستم ن با

 يکه شکالتها يریپسرك فق دنیبا د.برده بودم ادیاز  یرا بکل ریرفتن به خانه دلهره داشتم که ام يآنقدر برا.کردم

 دواریام یخود را به زندگ,گذاشت یم شیبه معرض نما هفروش با زبان کودکان يستش بود و آنها را برادر د یرنگ

.نواستیکردم که پسرك هم مثل من درمانده و ب یتصور م دیشا.ساختم

 به کوچه.اشک در چشمانم حلقه زد.کرد یم یاالتیو خ ییایمرا رو يابر يهوا.دیبار یبود و نم نمک باران م يابر هوا

 یبه نظر م شهیتر از هم دهیخسته و تک.مقابلم ضاهر شد انیگر یبا صورت.به مادر سالم کردم.زنگ خانه را فشردم.دمیرس

شد به آشپزخانه رفتم تا  یم یبالها و مصائب از او ناش نیا یچرا که تمام,اش را بپرسم یتوانستم علت ناراحت ینم.دیرس

.شدم یعصبان یلیخ.دیرس یا به مشام نمغذ ياما بو,پخته است ییمادر چه غذا نمیبب

 یمرا م یچشم ریمادر ز.نشان دادم و به طبقه باال رفتم الیخ یکه در دهانم بود خود را ب یبادکردن آدامس با

در .به اتاق خاطره رفتم.کردم یاما خود را کنترل م,ام گرفته بود هیگر.بود شیخو يبرا يهمدرد يدر جستجو.ستینگر

.سراغ خاطره را از او نگرفتم گرید,جواب گذاشته بود یدر سوال اولم را بچون ما.اتاقش نبود

....!خاطره؟,خاطره-

تا از او سوال .بود کدندهیلجباز و  یلیخ.آمد یحرکاتش بدم م نیاز ا.بود جهینت یب,بدهد یچه منتظر شدم مادر جواب هر

مرا گرسنه تر هم  يبهار يگرسنه بودم و هوا یلیخ.رفتم نییلباسم را درآوردم و به طبقه پا.داد یکردم پاسخ نم ینم
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.دیرس یبهار به مشام م ياما بو,البته هنوز اواسط اسفند بود.کرده بود

م؟یندار اجیغذا احت م؟بهیستیما آدم ن ؟مگریچرا غذا نپخت-

.دمیترس یلیخ.آشپزخانه شدم یصندل ریشکسته ز يها شهیمتوجه ش.با گفتن چند ناسزا به اعتراض من خاتمه داد مادر

چرا شکسته؟ شهیش-

:دوباره سوال کردم.دمینشن یجواب

شکسته؟ شهیمامان چرا ش-

.کرد یاو هم تالف,را به طرفش پرت کردم يگاریجاس.شدم یمن عصبان.را شکست شهیپدرت ش-

االن کجاست؟-

.درمانگاه-

خاطره چطور؟-

.با پدرت رفت دستش را پانسمان کند-

کند؟ یتوانست رانندگ یسلمان م-

.دیزحمت کش یعیسم يآقا,نه-

.سوال کردم یو اضطراب خاص جانیبا ه.فرط تعجب چشمانم گرد شده بود از

؟یچ يبرا.یعیسم,یعیسم يآقا-

بردم؟ یاو را م دیهمه دعوا و ناسزا من با نیبا ا يکرد یفکر م ه؟پسیچ

:دمینال یو خستگ یفرط ناراحت از

پدرش؟ ایری؟امیعیکدام سم-

.ستیگرسنه و درنده مرا نگر یهمچون گرگ ریکلمه ام دنیشنبا  مادر
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.خان شما رفتند ریبله با ام.انگار شوهرت است,ریام ییگو یم نیهمچ-

 دیصحنه درام با نیسوخت که در کشمکش ا یاز خودم م شیخاطره ب يدلم برا... خواستم یناراحت بودم که م آنقدر

هال در  ونیزیکاناپه قرمز رنگ کنار تلو يرو.بگذارد شیبه معرض نما ریام يبند و بارش را جلو یخود و خانواده ب

کردم و مادر هم  یم يباز میبا ناخنها.حرف بزند ریاز ام میو برا دیایدوست داشتم هر چه زودتر ب.انتظار خاطره نشستم

.کرد یخود را سرزنش م شیهایدر آشپزخانه بخاطر ندانم کار

.ستماز جا برخا يناپدر يصدا دنیشن با

.واقعا متشکرم.دیلطف کرکرد,خان ریممنونم ام-

به هم  شانیپر يموها,گشادش یچشمان طوس.بود ستدهیخاطره پشتش ا.سالمش کردم.کنار در خانه رفتم اریاخت یب

 يدیدست سلمان با باند سف... انداخت یها م شهیهنرپ ادیکه از فرط شرم سرخ شده بود مرا  شیو گونه ها ختهیر

.داد يفرار رشمرا از کنا,بر سر مادر ادیفر دنیبا کش يناپدر.بود پانسمان شده

.از تو متنفرم,رونیاز خانه من برو ب-

.قرار دادم یرا داخل ساک شیلباسها.به اتاق مادر رفتم فورا

.بود میما هم راحت خواه.آنجا اعصابتان راحت تر است.دیرا به خانه مامان بزرگ برو يچند روز,دییایمامان ب-

؟ياوریمن ب يخان را جا ریو ام یبده يخانه فرار نیمرا از ا یخواه یم... رده شور تو و ساك را ببردم-

شدچرا که  یجمالت نزد سلمان گفته م نیدوست نداشتم ا.حرف بزنم يکلمه ا یتوانستم حت ینم.درد گرفته بود قلبم

 يتنها کار.کرد یمرا با خشم نگاه م,جواب يودر جستج يناپدر.ابراز کند یزشتش را به راحت دیتوانست عقا یم گرید

:جمله بود که نیگفتن ا هدتوانستم انجام دهم تا او مرا مورد سرزنش قرار ند یکه م

.خواهم یمعذرت م-

کردم و سر خود را به  یم هیگر,دمیکش یم غیج.دانم چرا تحملم را از دست داده بودم ینم.به صورتم زد یمحکم دهیکش
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:زدن کرد و فحش داد ادیشروع به فر دید نیادر که اوضاع را چنم.دمیکوب یم وارید

.شود با تو ازدواج کند ینم ینفر هم راض کی,یده یکه انجام م یحرکات نیبا ا,تو به فکر خودت باش-

:داد یمادر پاسخ م يگفته ها دییدر تا يناپدر

.روند یم "يازچهر"هم باشد به  ییخواهند چه کنند؟اگر تماشا یم وانهیمردم د,واقعا-

چند قرص آرام بخش .دیلرز یم میدستها.بود ينگاه خاطره به من سرشار از ترحم و دلسوز.شده بودم یعصبان یلیخ

چون مجبور بودم دوباره .زد میمجددا صدا يناپدر.قرصها را خوردم,آب بنوشم يبدون ان که جرعه ا.بود میداخل کشو

دانستم که من در  یاصال نم.کار را انجام دادم نیا تمیثیحه خاطر آبرو و ب یول,کردم یم یتیشخص ینزد او بروم احساس ب

.دارم یتیان خانه چه شخص

از خودم ,کردم یدرمانده احساس م نیخود را چن نکهیاز ا.يدر کنار زیمقابل من نشسته بود و مادر و خاطره ن سلمان

از  ریسلمان راجع به ام.دیکش زیه تلفن را از پرخاطر,به خاطر اوضاع خانه.دیزنگ تلفن به گوش رس يصدا.متنفر بودم

.زدم یهوا حرف م یبحال  نیبا ا یول میدانستم چه بگو ینم.من سوال کرد

.دانم یچه م ر؟یام-

.کنم یم رونتیجواب سرباال نده که با لگد از خانه ام ب-

:گفتم تیبا عصبان لیدل نیتم به همداش تیجمله حساس نینسبت به ا میبگو دیبا یعنیآمد  یبدم م يگفته ناپدر نیا از

.نسبت به شما و مادر ندارم یاحساس چیمن ه دیدان یشما که م.برم نجایاز ا شهیهم يبرا دینکن يکار-

 اطیبه ح.کردم یدست و پا احساس م یب اریدر ان لحظه خود را بس.دیبه دنبالم دو.از جا برخاست یبدن هیقصد تنب به

 یو ناراحت یاز فرط خستگ.ترم کرد یعاص,با هل دادن من به سمت عقب.خانواده ما نشودمتوجه نزاع  هینرفتم تا همسا

دادم و  هیتک ونیزیتلو زیکه بتوانم خود را سرپا نگه دارم ناخودآگاه به م نیا يتعادلم را از دست دادم و برا,اعصاب

 ادیبه .دمیدو اطیآن به سمت ح ياآمدن دگمه ه رونیو ب شهیشکستن ش يبا صدا.شد نینقش بر زم ونیزیمتاسفانه تلو
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.افتادم ریام

خانه ما  يمتوجه سر و صدا ریبه خاطر آن که ام.ماند ینم یباق ییآبرو گرید دید یاگر مرا م.کردم یم دیچه با ایخدا

و  ریدوست نداشتم ام.دیدنبالم دو.به خودم آمدم اطیچهره سلمان در ح دنیبا د.زدم یدر کنار استخر آرام قدم م,نشود

 يو پرتاب کردن سنگ کنار باغچه سبب شد بر جا يناپدر اشگوشخر يصدا.موضوع مطلع شوند نیخانواده اش از ا

در سرم احساس .خود نشستم يبر جا,سر و احساس درد در تمام بدنم يبزرگ بر رو یبا خوردن تکه سنگ. ستمیخود با

 نیو مادر را از ا يخواستم ناپدر ینم.رم شدمخون از س زشیمتوجه ر.که چهارزانو نشستم يکردم طور یم يدیدرد شد

دستم .دلسوز خود بپندارم ایانها را غمخوار و  يتوانستم لحظه ا ینم یآنقدر از ان دو متنفر بودم که حت.مطلع کنم ضوعمو

را نسبت به  گرانیو حس ترحم د میدوست نداشتمبگر.دمیبلند خند يبا صدا یسرم قرار دادم و از فرط ناراحت يرا رو

.زمیخود برانگ

:دیبه گوش رس شیصدا. خود را جا به جا کردم یکم,ریباز شدن پنجره خانه ام يصدا دنیشن با

!ییبه به عجب هوا-

با .را به سمتش برنگرداندم میحال ناراحت بودم رو نیآنقدر شرمنده و خجل و در ع.شده بود جادیا يبدنم رعشه ا در

 يبا کندن علفها.نشان دادم الیخ یبا گذاشتن دست به سرم خود را ب,دآم یم يدیآنکه از قسمت راست سرم خون شد

ناخودآگاه از جا بلندم ,باز شدن پنجره اتاق يصدا.دادمیم نیبود خود را تسک دهیکه در کنار سنگفرشها روئ يهرز

مادر  يصدا.شومنگاه نکردم تا متوجه عکس العملش  ریبه چهره ام گرید.کردم و وارد خانه شدم یرا ط اطیح ریمس.کرد

:دیبه گوش رس

بدهند؟ تیها دلدار هیکارها همسا نیبا ا یخواه یم ؟یکن یم يباز لمیف اطیچرا در ح یبا آبرو و با شرف یلیتو که خ-

آنقدر ناراحت و درمانده .آورد یسخنان را بر زبان م نیدانستم ندانسته ا یم. نامهربان بود ينامادر کیمصداق  رفتارش

 يمرا در جا "سرت چه شده؟,دختر يوا يوا"ياز پله ها باال رفتم که صدا.نداشتم جوابش را بدهمبودم که حوصله 
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 دیبا.بلوزم آنرا پاك کردم نیاما تند با آست,شد يجار نماشک از جشما.فشرد یرا م میبغض گلو.کرد خکوبیخود م

سلمان با من به  گریدانستم که د یه مدر ان لحظ.دادم یسر م زیرا ن هیدادم گر یچرا که اگر پاسخ م,بودم یساکت م

سرم  ورا سر داد  هیگر,خاطره کنار من امد,يگفته ناچدر دنیبا شن.به اتاق خواب خود رفتم,خشونت رفتار نخواهد کرد

.دیرا بوس

.خودت را ناراحت نکن,سنگ به سرم خورد,ستین يزیچ-

.و مادر وارد اتاق شدند يناپدر.دادم یاش گوش م هیگر يو من خاموش به صدا ستیگر یم خاطره

.امد یبه بار نم ییرسوا نیشدم و ا یالل م یکاشک,دختر نازم چه بر سرت آمده؟خدا لعنتم کند,دخترم يوا يا-

بست سرم را  یکه به خاطر آرتروز دور کمرش م یبا شال.مهربان مبدل شده بود يسلمان به چهره ا یخشن و عصب چهره

:دیخاطره به گوشم رس يصدا.را بستم میم چشمهابزن یبدون انکه حرف.پانسمان کرد

.اورژانس.الو-

.تلفن را قطع کن.دیایرا بگو ب یعیسم.چرا اورژانس-

:به خاطره افتاد که با تعجب گفت چشمم

.هفته بگذرد کیدیحداقل بگذار.االن دستتان را پانسمان کرد.دیآبرو ندار د؟شمایمگه عقلتان را از دست داده ا ر؟یام-

.انگل. ساکت باش گریزند تو د یهر که حرف م.مفت خور يو دختره خفه ش-

.کرد دیتهد ریفرستادن به خانه ام يسلمان او را برا.نگفت يزیچ خاطره

.دیخودتان برو.روم یمن نم-

.دانم چه شد که از هوش رفتم یو نم دمیکش ادیکند که من فر هیبار خاطره را تنب نیاز جا برخاست تا ا يناپدر

در  یکوچک دیسف خچالی.بودم دهیخواب یدر اتاق قشنگ.شد انیمقابلم نما مارستانیب طیمح,چشمانم را باز کردمیوقت

در سرم .بود یمسن بایکنار من خانم تقر ماریب.داد یبه من م یرنگ اتاق آرامش خاص یگوشه اتاق قرار داشت و پرده آب
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در  یطوالن ياطر خوردن قرص آرام بخش تا ساعتهابخ.ادد یسرم آزارم م يپانسمان رو.کردم یم ینیاحساس سنگ

که شب  يماریب.مادر و سلمان در کنار تختم نشسته بودند,خاطره,که از خواب برخواستم یصبحگاه زمان.خواب بودم

.از مادر سراغش رل گرفتم,خورد یبه چشم نم گریامروز د,بود دهیگذشته کنار تختم خواب

.مرخص شد-

:دیدکتر پرس.سرم را پانسمان کرده بودند.از اتاق رفتند يگریاهل خانواده به سمت د,تمآمدن دکتر به کنار تخ با

حالت چطوره؟.سالم-

:ناراحت شد و گفت اریحرکتم بس نیاز ا يناپدر.ندادم و فقط سرم را تکان دادم یجواب

؟یده یچرا با سر جواب م,يمگر زبان ندار-

.کرد یصحبت م یخاص دکتر با متانت و آرامش يآقا.را بستم چشمانم

.دیشو یفردا مرخص م.خانم-

:سلمان نزد دکتر مرا سرزنش نکند در جواب گفتم نکهیا يبرا

.متشکرم یلیخ-

.دیجواب بده دیخانم هرطور راحت هست-

 یام از دکتر سوال م یروح تیخاطره راجع به وضع.از اتاق خارج شد يناپدر.خود را کنترل کردم.ام گرفته بود هیگر

دکتر آرام .کردم یفقط او را نگاه م.ختیانگ یو دلسوزانه حس ترحم دکتر را بر م جایب يادر با گفتن جمله هام.کرد

:گفت

.دیریرا سخت نگ یزندگ.دارند يهمه مردم گرفتار.خانم-

خاطر  مادر به.از من تشکر کرد يبا لبخند.اول به دکتر تعارف کردم.برداشتم یتیسکویکه کنار تختم بود ب يزیداخل م از

.رفت رونیاز اتاق ب يانجام کار
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.است یدختر با احساس.دیاز او خوب مواظبت کن.دیدار یخواهر مهربان-

:به من گفت یدکتر با نگاه مهربان.زد يلبخند خاطره

.شود یدرست م زیهمه چ-

:دکتر به طرفم آمد و آرام گفت يآقا.کرد دیو گفته دکتر را تا دیبه سرم کش یدست خاطره

.میزن یبا هم حرف م یکم یمناسب تیقعدر مو-

با ....کرد یم یدران مرا همراه ینیریش ياهایکه رو یقیخواب عم,نشان ندادم و دوباره به خواب رفتم یالعمل عکس

در ان لحظه تعجب کردم .دیرس یشلوغ به نظر م اریاتاق بس.شاهرخ از خواب برخاستم ییخاله شهرناز و دا يصدا دنیشن

.بعدها متوجه علت شدم یول,دارد مارستانیشدن در ب يبه بستر اجیسر احت یگشکست کیکه چطور 

تمام با  اقیهوا و با اشت یخورد و مادر ب یم تیسکویسلمان تند و تند ب.اقوام را نداشتم یمعن یپاسخ به سواالت ب حوصله

به من دارد  یو مهربان یکردم حس دوست یکه احساس م یتنها شخص.کرد یصحبت م شیها شیخاله راجع به قوم و خو

.کرد یم يباز,شده بود زانیکه از پرده کنار پنجره آو ییبا نخها.گفت یسخن نم یکالم.خواهرم خاطره بود

از .آمده بودند یاحوالپرس يبود که همراه خواهرش برا ریام يصدا.را از هم گشودم میپلکها ییآشنا يصدا دنیشن با

که  يفلز لهیم لیدل نیبه هم,نبود که سرم به دستم وصل شده است ادمی اصال.از جا بلند شدم.فرط خجالت سرخ شدم

با  ینشان داد و شروع به احوالپرس الیخ یخود را ب ریام.دمیخجالت کش یلیخ.افتاد نیبه زم,سرم به آن متصل بود

اما در ,ته من بودکه هم رش ریاز حدش از اتاقخارج شد و آزاده خواهر ام شیب يایحجب وح لیخاطره به دل.خانواده کرد

 ریاعصابم در ز نیتسک يبرا.را کنارم گذاشت ینیریکرد کنارم آمد و جعبه ش یم لیتحص يگریدانشکده د

.را جمع کردم میپا شتانانگ,مالفه

.کرده یشما را مثل عروسک ناز و دوست داشتن,دیبانداژ سف نیا.يخوشگل تر شد,يخوشگل بود,خانم یهست-

در اتاق من  شیجمع شدن قوم و خو لیفکر کردم که دل یاما وقت,لذت بخش بود میبرا ریامجمله در مقابل  نیا دنیشن
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.کردم دایپ ياحساس بد,چه بوده است

داشت و  شیته ر.کرده بود دایپ يو مردانه ا بایز اریبس يو چهره  دهیپوش یمشک نیخوشرنگ و شلوار ج راهنیپ ریام

و  يکردند سرشار از ترحم و دلسوز یکه مرا نگاه م یه تک تک کسانچهر.داد یبانمک جلوه م اریصورتش را بس نیهم

احساس کنند من  گرانیو تند خو نشان دهم تا د یرا عصب خودکردم  یبا خود فکر م.بردم یرنج م اریبابت بس نیمن از ا

 یم یعمل دیبودم و با را گرفته میتصم نیاما ا,دیرس یبه نظر م يفکر احمقانه ا دیشا.روز افتادم نیبه ا تیاز فرط عصبان

.کردم

د؟یجنازه شرکت داشت عییدر تش د؟مگریصورتتان را اصالح نکرده ا د؟چرایا دهیپوش رهیچرا لباس ت,خان ریام-

تفاوت نشان دهم مجددا  یکه نسبت به عکس العمل آنها خود را ب نیو من به خاطر ا ستندیرا نگر گریبا تعجب همد همه

:گفتم ریبه ام

.دیرنگ روشن بپوش ماریهنگام مالقات ب باشد ادتانی-

:گذرا به خاطره در جوابم گفت یو با نگاه دیکش یبه صورتش دست ریام

...به خاطر.داند یمامان م,در ضمن اگر صورتم را اصالح نکردم,است یبلوزم که رنگ.ام دهینپوش یمن که مشک-

...؟یخاطر چ ؟بهیچ-

.حوصله اصالح صورتم را نداشتمیحت یبود که از فرط ناراحت نیبه خاطر ا-

بر همه  گریآوردم د یبه زبان م يگریاگر جمله د.احساس کردم که مرا مورد استهزاء قرار داده اند.زد يلبخند خاطره

.کردم اریچشمانم را بستم و سکوت اخت لیدل نیبه هم.هستم یروان یشد که من مبتال به ناراحت یحجت م

 یاو آنقدر احمقانه م.کرد یکه در حضور همه با دکتر فراز صحبت م دمیشن یرا م يآرام ناپدر يصدا,ساکت بود اتاق

.نخواهد شد شیمتوجه حرفها یکس دیآرام سخن بگو يحنجره اما با صدا يکرد اگر از انتها یکه فکر م دیشیاند

 یاما او قبول نم.شدداشته با یآمادگ یخود هست دیبا ندیگو یهمه م.با او چه کنم؟با چند روانپزشک صحبت کرده ام-
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.ردیگ یاوج م شیماریبا باال رفتن سن ب ندیگو یها م یبعض,کند

چرا افسرده شد؟-

مثال در بحبوحه .و بداخالق است یعصب یلیخ,درست برعکس خواهرش.رفت یدر الك خود فرو م یدانم از بچگ ینم-

...کند و یحبت مبا خودش ص نهیمقابل آ.خندد یبلند م يدعوا و مجادله من و مادرش با صدا

:با طعنه گفت ریام

د؟یشما هست یمسبب اصل دیکن ینم د؟فکریدان یشما واقعا خودتان را مقصر نم-

نه چرا من؟-

شما .دیرا قبول کن قتیبه سر او زده است؟حق یآمده؟سنگ را چه کس نجایا لیدخترتان به چه دل ؟اصالیپس چه کس-

د؟یندازیروز ب نیرتان را به ادخت دیتوان یچگونه م,دیهست يمرد باتجربه ا

سلمان نزد همه افراد .عالقه ام به او صدچندان گشت,شد یم انیکه از همه اعماق وجودش ب ریام يبایگفتن جمالت ز با

 وانهیواقعا من د دیشا.سخن نگفتم یحبس کردم و کالم نهیباالجبار نفس در س زیقلمداد کرده بود و من ن وانهید کیمرا 

 یکنند؟و اگر م یرا خالف عقل م يدانند که چه کار یباخبرند؟ مگر م داز احساس خو وانگانیمگر د.دانمیام و خودم نم

.شدند یآن کار نم يدانستند که مجر

توانستم تمرکز کنم و گفته ها را  یشکل بهتر م نیبه ا.پلکهام را بر هم فشردم,شمیندین يزیبه چ گریکه د نیخاطر ا به

.در ذهنم مرتب کنم

 تیهمه جمع نیگردآمدن ا لیدانستم دل یفقط نم.سپرده شده بودم یمشغول صحبت با هم بودند و من به فراموشهمه

در اتاق من چه بود؟

 هیبا مشاهده چهره خندان و بشاش همه افراد حاضر در اتاق از ته دل گر. لحظه چشمانم را باز کردم کیيبرا

 یتیاهم میبرا گرید.در اتاق حکمفرما شد يریسکوت چشمگ.ه گرفتدرنگ نبض و فشارم را انداز یدکتر فراز ب.کردم
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نگاهم به دکتر ! قلمداد کرده بود یروان کیمرا  اونزد  يچرا که ناپدر,دارد یتیدر مورد من چه ذهن رینداشت که ام

 یمرا م زیترحم آم یهمه با نگاه.کردم ینزد همه احساس کمبود م. فشرد یرا م میگلو ینیبغض سنگ.افتاد

:دکتر کنترلم را برهم زد يصدا.ستندیگرن

...يفور,رونیاز اتاقم ب-

در  ریهمه از اتاق رفتند و فقط ام.و با متانت تمام از آزاده خواست که اتاق را ترك کند دیکش شیبه موها یدست ریام

پاشنه کفشش  يصدا.را بر هم گذاشتم تا غرورم حفظ شود میپلکها.توانستم به چشمانش نگاه کنم ینم.اتاقم مانده بود

لحظه  نیدر آخر.شد یاز من دور م جیکه به تدر دمیشن یم,کردیصدا م نیزم يرا که بر اثر برخورد با سنگ مرمر

.را به سمت من برگرداند شیشد رو یکه از اتاق خارج م یزمان.نگاهش کردم

بر اعصابم  یدر دست مچاله کردم تا کمگوشه مالفه تختم را .رفت و اتاق ساکت بود ریام.را سر دادم هیبلند گر يصدا با

.مسلط شوم

* * *

:دیتا آن را جا به جا کند و پرس دیکش نیزم ياش را رو یصندل.فرزاد وارد اتاق شد دکتر

؟يناراحت شد-

.ستیمهم ن-

؟یکن یفکر م یتو به چ... است فیمعلوم است که اعصابت ضع-

.سرم خورده يرو هیبخ نکهچندیبه ا-

:و گفت دیبلند خند يته دل و با صدافراز از  دکتر

؟يمالقاتت آمد عالقه دار يکه برا ییبه آقا-

.نزدم یحرف
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جوان از تو درخواست ازدواج کرده؟ يآقا-

د؟یپرس یسوال را م نیچرا ا-

.دوست دارم بدانم-

.را بستم میپلکها.نداشتم به سوال دکتر جواب بدهم یلیتما

مادرم کجاست؟-

م؟یب با هم صحبت کنمگر قرار نبود امش-

اما ساعت چند است؟.بله.بله-

؟يدار لیم يچا... 12حدود -

.دانم ینم-

.بر لب دکتر نقش بست يلبخند

.مواظب باش که خوابت نبرد,زنم یاالن پرستار را صدا م-

.کنم یم یسع-

به  طانیش یاش کم چهره.که بر تن داشت واقعا برازنده اش بود یپزشک دیلباس سف.از چند لحظه دکتر برگشت پس

.دیرس ینظر م

.اورندیب يگفتم چا-

.متشکرم-

م؟یراحت صحبت کن یلیبا هم خ يدوست دار-

.البته-

؟یسال چندم-
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.سوم-

ست؟یرشته ات سخت ن-

هستم؟ يکه من چه رشته ا دیدان یشما از کجا م-

.مادرت گفت-

چرا؟چرا در مورد رشته ام با شما صحبت کرد؟-

.شود یه تا زمان امتحانات ترم حالت خوب مخواست بداند ک یم-

د؟یدار يشما چه نظر-

.شود یطور م نیمطمئنا ا,دیرا فراموش کن یاگر مسائل عشق-

.شوم یمتوجه نم-

شما  تیشخص,یاما اختالفات خانوادگ,دیرا عاشقانه دوست دار یاز ان است که کس یحالت شما حاک.منظورم واضح است-

.کرده است فیرا خوار و خفرا نزد ان فرد خرد و شما 

:زدم ادیخود برخاستم و فر يجمله از جا نیا دنیشن با

کنم و به  یعمل م,شمیندیمن هرگونه ب.برد ینم نیمرا از ب تیشخص یکس چیه,تواند مرا خوار کند یکس نم چیه-

.ندارم يکار انمیاطراف

:مه دادادا شیمن به صحبتها ياعتنا به گفته ها یزد و ب يفراز لبخند دکتر

توانم حق را به  یم يگرفته ا شیکه شما پ يرفتار نیتند و زننده باشد؟با ا یحرکات شما کم دیکن یفکر نم,یخانم هست-

.پدرتان بدهم

دکتر بلند ,زیم يبا نگاه به کشو.خوردم یم تیسکویب ایینیریرا با ش يچا شهیهم.آورده بود يچا,به اتاق امد مستخدم

 یعکس العمل چیبدون ه.او متوجه منظورم شده بود.از حرکت دکتر خنده ام گرفت.در اورد را از کشو تیسکویشد و ب
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در .و تعجب بود رتیاز ح ینگاه دکتر به من حاک.کردم کراز او تش میبا بستن پلکها.را در دستم گذاشت تیسکویب

 اریبس میبرا.بردم یملذت  یسکوت نیدر چن يچا دنیو من از آشام دیرس یاتاق ساکت به نظر م يهنگام صرف چا

.صحبت کنم –یباشد چه فرد معمولحاال چه پزشک  –موقع شب  نیجوان در ا يکه با مرد دیرس یمشکل به نظر م

.خسته ام یلیخ,خواهم بخوابم یم,دیرا بکش گارتانیلطفا هرچه زودتر س-

.آرام بخش است ياستعمال داروها لیشما به دل یخستگ-

:کند به صحبتش ادامه داد يجه ابدون آنکه به حرفم تو دکتر

معالجه ات  يرفتار خاصت در لحظه اول که برا لیبلکه به دل,ات ينه بخاطر شکل ظاهر,یرا بخواه قتیحق.یخانم هست-

 یاتفاق م نیاگر فردا ا.میمالقات داشته باش یشب نیخواست خداوند بود که من و تو در چن دیشا.یدر دلم جا گرفت,آمدم

...بود آنوقت يگرید مارستانیب در کمیافتاد و کش

.دیکرد یمالقات م يا گهیبا دختر د دیخوب شا-

شود؟ یم دایدختر مثل شما هم پ-

شود؟ مارستانیب یضربه از پدر راه لیکه به دل يدختر-

نه منظورم چهره شماست؟-

.شود دایاز من هم پ باتریخوب ممکن است ز-

.یهست بایکه چقدر ز یدان یپس خودت م-

مطمئن بودم که .از صحبت کردن با من ندارد یخوب تیاحساس کردم او قصد بجا و ن.زد يزیآم طنتیفراز لبخند ش ردکت

:خاطر از او سوال کردم نیبه هم.ستیمثل رابطه او با من ن مارشیپزشک با ب کیرابطه 

د؟یشما ازدواج کرده ا-
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.شیچهار سال پ-

د؟یکن یطور صحبت م نیپس چرا با من ا-

.کرده ام دایبه شما پ یعالقه خاصچون -

.اندازند یکه مردان متاهل را به دام خود م ستمین یاما من از ان دختران-

.دیکار را بکن نیمن هم از شما نخواستم ا-

چه طرز حرف زدن است؟ نیا-

.دردل کنم شیرا نداشتم تا برا یکس یاست که از زمان کودک نیبه خاطر ا دیشا.دانم ینم-

اش را بست و به من  یپزشک دیروپوش سف يدگمه ها.کنار تختم قرار داشت در دست گرفت زیم يکه رورا  کتابش

.گفت ریشب بخ

در آن موقع او رشته .دمید یاو را م لیبه آن روزها که در راه مدرسه اتومب.دمیشیاند ریخودم با ام ییروز اول آشنا به

که به خاطر  دمیشیاند یم ییبه آن روزها.هفده ساله بودم يخترگذراند و من د یم یرا در دانشگاه یبازرگان تیریمد

.کردم یها از حق خود دفاع م هیمساآبرو شدن نزد ه یپدر و مادر و ب دیشد يدعواها

چرا که با وجود آنکه از نظر ,دردآور بود اریبس میبرا نیاجازه خروج از خانه را به من نداد و ا يناپدر,یلیماه سال تحص به

مدت  نیا یدر ط.شدم یدچار افسردگ لیدل نیاما اجازه رفتن به مدرسه را نداشتم و به هم,بودم یرتبه عال در یلیتحص

بار من  نیبود که اول یبا من رابطه مشکوك او با زن يبد تا کردن ناپدر علتتنها ,روان پزشک نبردند کیمرا نزد  یحت

تنها .روزانه خود ادامه دادم یعیو نشان دهم به رفتار طبعمل ا نینسبت به ا یمتوجه آن شدم و بدون آنکه عکس العمل

تند با او صحبت کردم ,تگرف یکه سراغ سلمان را م دمیرا پشت تلفن شن یزن يکه تلفن خانه زنگ زد و من صدا يروز

ا به کردم هر روز محبتم ر یاما سع,به موضوع نکردم ياشاره ا چیاما به خاطر حفظ حرمت و آبرو ه,بو برد یو مادر کم

از اندازه  شیجنبه بود و محبت ب یحماقت من بود چرا که مادر هم همچون سلمان ب لیدل نیا دیکنم و شا شتریمادر ب
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.ردیگ یمحبت از کجا نشات م نیدانست ا یحال آنکه نم.پنداشت یم یساده لوح کیفرزند به مادر را 

طاقت فرسا بود که به  یلیخ میشد و برا شهیبدتر از همرفتار سلمان با من ,يزن به ناپدر تیآن روز پس از شکا باالخره

.را از من سلب کند لیحرمت شوم و پدر اجازه تحص یب نگونهیا بهیغر کیخاطر 

او از خواب بر  يروز به روز بدتر شد تا آنجا که هر روز صبح با ناسزاها يرفت و ناپدر رانیاز ا بهیزن غر یاز مدت پس

 یبه خواب م یروانیش ریتنها نشستن در اتاق ز اییبدن هیاز فرط تنب ایو کوفته خسته  یو شب با تن میخاست یم

 يبارش وضع ناگوار کیواقع شد و چند بار مادر که  یبدن هیتنب وردسه بار م ایمدت خاطره دو  نیدر طول ا دیشا.میرفت

.آمد شیپ

ترس تمام وجودم را فرا گرفته .شود یم ادجیدر من ا يسر مادرم آمد حالت بد ییکه چه بال,صحنه آن شب يآور ادیبا

:بلند شد ادمیبود و ناخودآگاه فر

...!پرستار,پرستار-

 يگرید,گرفت ینفر نبضم را م کی.دکتر فراز در کنار تختم ظاهر شدند يو باالخره آقا ياتاق کنار ماریهمراه ب,پرستار

پس از اندك .کرد یدکتر فراز ساکت به من نگاه م.به تخت چسبانده بود,بدنم را که از شدت ترس به تشنج افتاده بود

.دکتر از پرستار و همراه خواست که اتاق را ترك کنند یزمان

د؟یزد ادیافتاد که فر یچه اتفاق-

توانم به خانه بروم؟ یشود و م یفردا حالم خوب م.به من دست داد يدفعه حالت بد کی.دانم ینم-

را مالقات  مارمیدوست دارم دوباره ب.جا ختم شود نیالقات من و شما به ااما دوست نداشتم م,اگر خدا بخواهد بله-

بد تا  يخواهد و مادر برا یبد فرزندش را نم چگاهیپدر ه کیکه  اموزمیبه او ب,اموزمیرا به او ب یزندگ حیراه صح,کنم

.دیشده ا نیبدب نتانیوالدسوءتفاهم است که شما نسبت به  کینیا.دکن ینم قیاو را تشو چگاهیکردن پدر با فرزندش ه

و سرد خانه را تحمل کنم  نیسنگ طیکند که من بتوانم مح یخاطر عنوان م نیموضوع را به ا نیدانستم دکتر فراز ا یم
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.گفت و از اتاق خارج شد ریبه من شب بخ يبا لبخند.در جواب دکتر ساکت ماندم.

چهره  مارستانیب یبا لباس آب.از جا برخاستم.کرد داریمرا از خواب ب يادیو فر ونیش يخواب رفته بودم که صدا به

را از دست  زشیکنم عز یفکر م.سالن انداخته بود انیافتاد که خود را در م يچشمم به مادر.کرده بودم دایپ یمضحک

به او .بلند کنم شیکردم او را از جا یاما سع,شده بودم فیضع اریبس یاز نظر قدرت بدن نکهیبه طرفش رفتم با ا.داده بود

:گفتم

.خواست خداوند است نیو ا میهست یما همه امانت اله.خانم-

مجددا مرا به تختم .افتادم نیرفت و ناخودآگاه بر زم جیسرم گ.دیمن به گوشش نرس يبلند بود که صدا شیصدا آنقدر

.برگرداندند

* * *

نشسته  یصندل يتخت و مادر رو ين روسلما,خاطره کنار در.شد داریهمه افراد خانواده در مقابل چشمانم پد چهره

.وارد شد زیپس از چند لحظه دکتر فراز ن.کرد یرا ثبت م یاتیح میپرستار عال.بودند

.شود یامروز مرخص م.دیشما دنبال پرونده برو-

رود؟ ینم جیسرش گ گریدکتر خطر رفع شده؟د يآقا.خوب خدارو شکر-

.به شما دارد یبستگ-

؟دیایب شیپ يممکن است خطر-

:رو به سلمان کرد و گفت یمرا نگاه کرد و پس از اندک,جواب نداد دکتر

.دیریالزم شد با من تماس بگ.شماره مطب من است نیا-

 یدوباره به خانه م دیبا نکهیاز ا.دمیرا پوش میلباسها.کرد یلباس مرا همراه دنیمادر در پوش.ام از اتاق خارج شد يناپدر
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 يا شهیکنار در ش دیدکتر فراز با لباس سف.مرخص شدم مارستانیاز ب.نبود يا چاره اام,کردم یم یاحساس ناامن,رفتم

نگاهش .نسبت به من در او به وجود آمده بود یدانم چه احساس ینم.بود جاو نظاره گر خروجم از آن ستادهیا مارستانیب

.و دوستانه بود یمیصم اریبس

امروز  ریبه خاطر وجود ام.به طبقه باال رفتم.روح یه سرد و بهمچون گذشت يخانه ا.میخانه شد یخانواده راه همراه

 لشیاتومب.خانه شان را نگاه کنم اطیبه کنار پنجره رفتم تا ح.کرده بود دایپ یتازگ میخانه برا طیبود که مح يبار نینخست

لباس خانه را به .دفورا از کنار پنجره عقب رفتم تا متوجه ام نشو.بودآن  يمشغول شستشو ریپارك شده و ام اطیدر ح

.دمیتخت خواب يتن کردم و رو

در سال چهارم .دارم دوشنبه بعد از ظهر بود و من کالس فوق العاده داشتم ادیبه  قایدق.افتادم مانییروز آشنا نیاول ادیبه

و عبور  ینیماش چیبسته شده بود و ه شیبه تجر اورانین ریمس نیبه خاطر بارش برف سنگ.کردم یم لیتحص یانسان

 کیتار بایهوا تقر.کردم یط ادهیواقع شده بود پ هیزعفران ابانیکه در خ ههمه راه را تا خان لیدل نیبه هم.کرد یمرور نم

عبور  هیکنار در خانه دهها رهگذر و همسا,شب یکیدر تار.گفت یمادرم داشت به من ناسزا م.دمیشده بود که به خانه رس

دانستم که  یچه م اما.نشنود یرا کس میکردم از خود دفاع نکنم تا صدا یسع.خوردم یاز سلمان کتک مفصل,کردند یم

.رسد یکند و او به داد من م یم شیرا ر هیسکوت من دل همسا

افتاده؟ یاتفاق ؟چهیمرعش يشده آقا یچ-

ه شد ریام فتهیش یشب و در همان نگاه اول حساب یکیدر تار.پاره شده بود میمانتو نیو آست ختهیدر هم ر میموها

 نیهم يبرا,رفته بود میشده بودم و آبرو ریخوار و حق ارینزد او بس.بود یمحجوب و دوست داشتن اریچهره اش بس.بودم

 ابانیخود را به خ یهوا و با وجود آن همه خستگ يسرد ودبا وج.که شده غرورم را حفظ کنم بیکردم به هر ترت یسع

کوچه رساندم و باالخره در  يدوان دوان خود را به ان سو.کند هیبتا مرا تن دیدو یسلمان همچنان به دنبالم م.رساندم

 نیا فرزنددیکردم با یفکر م.کنم هیتوانستم گر ینم یآنقدر ناراحت بودم که حت.کردم یاو مخف دیخود را از د یکیتار



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 49

چرا ,ندارم ییهمتا لیدوست و فام نیب زیاز نظر نجابت ن,قرار داشتم یدر رتبه عال یلیخانواده باشم؟من که از نظر تحص

...دختر هرزه جلوه کنم؟ کیها  هینزد همسا لیدل یب دیبا

پا  يتوانستم رو ینم یشده بودم که حت هیآنقدر تنب.خود برخاستم ياز جا.نداشت يا دهیفا میدر کنار کوچه برا نشستن

 یم.کار چه بود نیا لیدل دانستم ینم.خانه خاموش بود يهمه چراغها.لنگان لنگان خود را به خانه رساندم.ستمیبا

:دیبه گوشم رس يدختر يصدا.دمیترس یاما م,خواستم زنگ بزنم

ست؟یخانه ن یخانم کس-

شما؟.کنم یفکر م-

.دییایشوم به خانه ما ب یخوشحال م ستیمنزل ن یاگر کس.شما هستم يکنار هیمن همسا-

.باشد سر فرصت.نه متشکرم-

.اسم من آزاده است.شماست لیهر طور م-

.است یاسم من هم هست-

.خوشوقتم-

که ربع ساعت  يکردم او با پسر یفکر نم چیه.خوردم یدر زمان صحبت کردن داشت غبطه م یکه آزاده حت یآرامش به

هرچه زنگ زدم و در را .در هر حال دختر رفت و من تنها در کنار در ماندم.داشته باشد یبا پدرم صحبت کرد نسبت شیپ

سرم  يکردم شالم را رو یسع.در آمد يجلو هیپسر همسا االخرهتا ب دمیساعت انتظار کش مین دیاش.بود جهینت یب,دمیکوب

.توانستم دست چپم را تکان دهم یاما نم,مرتب کنم

اند؟ امدهیهنوز ن-

 یب لیاما به دل,کتک خورده بودم لیدل یبا وجود انکه مقصر نبودم و ب.نگاه کنم ریتوانستم به صورت ام یوجه نم چیه به

.دمیکش یخجالت م یلیبه خود و خانواده ام خ یحرمت
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.دیمن آزاده را فرستادم که شما پشت در انتظار نکش-

.ممنونم

.ندارد یصورت خوب یکیتار نیدر ا ستادنیکنار در ا.دییایکنم بهتر باشد به خانه ما ب یفکر م-

ورود  يدر ابتدا.بود ییبایز اریخانه ب.خانه شان رفتم شدم و به میمقابل عمل انجام شده قرار گرفته بودم و باالخره تسل در

وجود  اطیدر وسط ح رهیبه شکل دا یاستخر بزرگ.شده بود دهیقرار داشت که همه از درختان چنار و سرو پوش اطیح

داده  اطیبه ح ییبایمنظره ز,در وسط باغچه روشن شده بودند یرفمنظره سرد و ب نیکه در ا یپارک يچراغها.داشت

 يکه با فاصله ها یسبز رنگ لیشده بود و مبلمان است دهیپوش یاز سنگ مرمر مشک نیکف زم. وارد خانه شدم.بودند

در سه  یانآپارتم يگلدانها.به خانه داده بود یخاص ییبایز یسنگ مشک نیا يرو,مناسب در امتداد هم قرار گرفته بودند

هال و سالن  وارید يرو میمال اریبس يها يزیبا رنگ آم یشنقا يتابلوها.شلوغ جلوه داده بود یرا کم طیمح,گوشه خانه

.بود یقشنگ اریدر هر حال خانه بس.پرده ها به رنگ سبز و از جنس مخمل بودند.قرار داشتند

 شتریاما ب,دستم را ماساژ داد.موضوع را به آزاده گفتم.داشت یبیسوزش عج.کردم یاحساس م یبیدستم درد عج در

که من  دیآ یخاطر نم نیبه ا ریدانستم ام یم. که در خانه آنها بودم فقط آزاده کنار من بود یهنگام.احساس درد کردم

.کنم یمعذب نباشم و در خانه شان احساس راحت

.آمده باشند دیرم؟شایتوانم با خانه مان تماس بگ یآزاده خانم م دیببخش-

.کنم یخواهش م-

فکر کردم اگر در مورد دعوا با آزاده حرف بزنم .داد یجواب نم یکساما ,شماره را گرفتم.آورد میرا برا میس یب تلفن

 انیدر م.نداشته باشد یتیروشن کنم تا نسبت به من سوءن شیخواستم موضوع را برا یم یول,کوچک شوم دیشا

باشد  هدید یبیدستم آس دیکه مرا نزد دکتر ببرد شا واستخ ریآزاده از ام.بود دهیدرد دست امان را از من بر میصحبتها

در هر حال .اما تلفن دوستش را بهانه کرد,دیایاز آزاده خواستم که همراه ما ب.شروع شد ریمن و ام ییجا آشنا نیو از هم
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.خجالت را کنار گذاشته بودم گریآنقدر درد داشتم که د

...نه ایتوانست در آن لحظه احساس من را درك کند  یم یدانستم کس ینم.شدم ریام لیاتومب سوار

 یاز او خوشم نم چیمن که ه.است یو بددهن یعصب اریشما مرد بس يناپدر,کنم یاحساس شما را درك م,یخانم هست-

.کرد که به ازدواج مجدد تن داد یمادرتان اشتباه بزرگ.دیآ

یمن م یتیشخص یخانواده ام باعث ب يدانستم دعواها یکه م نیبه خاطر ا.افتادم هیبه گر ریام يگفته ها دنیشن با

:گفتم نیبا وجود ا.برد یم یام پ یبه سادگ,خواستم از خانواده ام دفاع کنم یحال اگر م نیاما در ع,شود

.داشتم ریتاخ یساعت کیحدود .آمدم ادهیآخر همه راه را پ.من مقصر بودم دیشا-

.نبود نیا ریساعت تاخ کیجواب .یاما خانم هست-

مادرشان به مطب آمده  ایرا که با پدر و  یچهره دختران.وپد نبوددکتر ارت.میدیبه مطب دکتر رس.نداشتم یحرف گرید

 یبغض.بود دایمن واقعا از چهره ام پ یبدبخت.کردند به خاطر سپردم یکمر لوس م ایبودند و خود را به خاطر درد پا 

از دستم عکس .میکه بدون نوبت وارد مطب شد گفتچه  یبه خانم منش ریدانم ام ینم.فشرد یرا م میگلو

.و پانسمان شد يدستم آتل بند.مو برداشته بود,استخوان مچ دستم بر اثر ضربه,رفتگ

شده دخترم؟ یصورتت چرا زخم-

.بود تیو انسان ینگاه ما نسبت به هم مملو از دوست.بزند یمنتظر بودم او حرف.نگاه کردم ریام به

.خورده نیزم-

.دیاین شیپ گریکه د دوارمیام-

 یم رونیاز مطب ب نکهیا نیدر ح.میکرد یاز او خداحافظ.توجه نشان داد یاما خود را ب,شد دکتر متوجه موضوع البته

:گفت یبه دخترش م یخانم,میآمد

.کند یخدا در و تخته را خوب با هم جور م,یچه زن و شوهر خوشگل-
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.توجه جلوتر از او قدم برداشتم یزد و من ب يکرد و لبخند یبه من نگاه ریام

.میآ یاالن م,دیشما سوار شو-

 ینم.شده بود جادیدر من ا يحالت بد.که دور دستم بسته شده بود نگاه کردم يدیبه گچ سف.باز کرد میرا برا نیماش در

رو شوم تا  ادهیخواستم وارد پ یم نکهیبمحض ا.شدم ادهیپ نیباالخره از ماش.بود یاحساس کمبود و شرمندگ دیشا,دانم

.دیبه گوشم رس ریام يصدا,خودم تنها به خانه بروم

!کجا؟-

.گذاشت خوب حرف بزنم یشد نم یم ریکه از چشمانم سراز یاشک

؟يدار ؟دردیکن یم هیچرا گر-

 نیسوار ماش.کنم یرا تحمل م یدانست که من چه رنج یفقط او م دیشا.برد نیرا گرفت و مرا آرام به طرف ماش دستم

.بود دهیمرغ و نوشابه خر چیدوتا ساندو.شدم

؟يهار نخوردحتما نا-

خودش هم با اشتها .پاره کرد و همراه نوشابه به دستم داد مهیرا تا ن چیرا پارك و کاغذ ساندو نیماش.نزدم یحرف

:بود که نیا میکه توانستم بگو یتنها حرف.خورد یم چیساندو

.دیشما از من گرسنه تر بود-

.جا سر صحبت باز شد نیو از هم.منتظره بود ریغ جالب و اریبس شیبرا یشوخ نیا.کرد دنیبلند شروع به خند يصدا با

.شود اال به خاطر غذا یدر خانه ما دعوا نم.من به پدرم رفته ام-

حاال چرا غذا؟.جالب است-

فرق  یلیخ رونیخانه با ب يغذا یدان یاما خودت که م,خورم یآنجا غذا م,روم یموقعها که من به دانشگاه م شتریآخر ب-

.دارد
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.دیببرخوب از خانه -

.دهد یبه خوردمان م چیاوقات ساندو شتریدر ضمن ب.مادرم در غذا پختن تنبل است-

.کند یفرق نم ادیز رونیب يپس با غذا-

.شود یم ياز خورشت و پلو هم خبر لیتعط يروزها يخوب گاه گدار-

مگر مادرتان شاغل است؟-

.بله استاد دانشگاه است-

کند؟ یم سیتدر يچه رشته ا-

.رانسهزبان ف-

!است یزبان قشنگ.اوه-

د؟یدان یشما فرانسه م-

.کرده یآخر هفده سال آنجا زندگ,پراند یم ییزهایدرس چ انیدر م ياز استادانم گاه گدار یکیاما ,نه-

.است یبله زبان قشنگ-

د و پدر کنار در در خانه ما باز بو.بود 7:45بایساعت تقر.روشن شده بود گریچراغ خانه ما د.میدیبه خانه رس باالخره

.وحشت تمام وجودم را گرفته بود.بود ستادهیا

.پدرم کنار در است... يآقا-

.را طبق دستور بخور تیداروها نیفقط ا.شوم یمن با او طرف م.ستیمهم ن-

.بفهمد که من با شما به مطب دکتر رفته ام دیاو نبا.دیکنم با او جروبحث نکن یاز شما خواهش م,متشکرم-

.موضوع را بفهمد نین دوست دارم که ااتفاقا م-

.شد و به طرف من آمد و در را باز کرد ادهیپ نیاز ماش ریام.توانستم سماجت کنم ینم
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.یمرعش يسالم آقا-

دختر من با شما کجا رفته بود؟!بله؟-

.حرکت لذت بردم نیاز ا.او را با دست گرفت ریام,خواست به طرفم حمله ور شود نکهیا بمحض

؟یتا کجا؟تا ک,که دستش شکسته دیزد يبه او چنان ضربه ا.دیکشخجالت ب-

.کنم یم تشیدختر من است و هر طور که بخواهم ترب.ستیبه تو مربوط ن,مزخرف کهیمرد-

اثنا با  نیکردند و من در ا یسخت با هم بحث م.در آمدند يها جلو هیهمسا,ریجارو جنجال سلمان و ام يصدا از

به  زیرا سر داد و خاطره ن ادیفر یمن همچون زنان کول دنیاما او با د.رمیا از مادر کمک بگوارد خانه شدم ت یشرمندگ

.من چشم غره رفت

.کمک کرد مرا به مطب دکتر برد یعیسم يآقا.دستم شکسته-

.ندیدستت ضربه نب گریکه د یگذاشت یقرارت را زودتر م-

.کرد یم دییکان دادن سر تامادر را با ت يهم که حسادتش گل کرده بود گفته ها خاطره

* * *

خاطره و به دنبال او مادر به اتاقم ,بودم دهیتخت خواب يکه رو یدر زمان.به خانه آمدم مارستانیاز مرخص شدن از ب پس

را  میپلکها.نسبت به مادر و خاطره نداشتم ینظر خوب,شده بودند یکه در ذهنم تداع یبعد از آن همه خاطرات.آمدند

.ماند یرفت و تنها خاطره در اتاق باق ادرم.عمل آنها را از اتاق خارج کنم نیبستم تا با ا

.را باز کردم میبه گوشم خورد چشمها ریاسم ام تا

.فهمم یمنظورت را نم-

کنه؟ یاو با تو ازدواج م یکن یتو واقعا فکر م-
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؟یکن یطور صحبت م نیا یچ يبرا-

شود به  ینم یراض چگاهیه,دارد یعال اریبس يتهایموقع ریام.یکن یزندگایدر رو شهیکه دوست ندارم هم نیبه خاطر ا-

.ندازدیخودش را به دردسر ب,خاطر تو

به او دادم؟مگر من خواستم که مرا به دکتر ببرد و دستم را  ییو آشنا یدوست شنهادیچرا به خاطر من؟مگر من از اول پ-

رد؟یگچ بگ

.دهند بیتوانند تو را زود فر یاست که مردم م يتو طور فهایاما ق,ندارم يحرفها کار نیمن به ا,یهست-

.طور باشه نییکنم ا یمن را؟فکر نم-

...اما,کنم فیتعر تیبرا ستیدرست ن تیموقع نیالبته االن در ا-

؟یاما چ-

کرد؟ یم یچگونه با تو شوخ يدیاما د,سن بابا را دارد بایاو تقر.مثال رفتار دکتر فراز-

چرا که مرا ,شود یم یاو از حسادت ناش يدانستم که حرفها یدر ضمن م.ث با خاطره را نداشتمحوصله جر و بح اصال

:زدم ادیفر تیبا عصبان.شناخت یخوب م

.رونیاز اتاقم برو ب-

.است نیضمنا قسمت اعظم عشق تلق.تلخ است قتیکه حق یبدان دیاما با,کنم یکار را م نیمن ا-

.نزد یحرف گرید زیندادم و خاطره ن یجواب

مدت حالم  نیا یدر ط.مانده بود یپنج روز به شروع امتحانات ترم باق.شد يسپر یروز آرام و بدون مجادله خانوادگ آن

و مادرم فقط گاه  يناپدر.امدین شیمدت پ نیدر ا یخوب مطالعه کردم و اتفاق خاص زیرفت و دروسم را ن يرو به بهبود

از پشت پنجره اتاقم  یمدت فقط به صورت پنهان نیا یدر ط زیرا ن ریام.کردند یبحث م یبر سر مسائل جزئ يگدار

.برد یطبق معمول در خانه به سر م زیخاطره ن.کردم یمشاهده م
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* * *

و عشق  لوفریام ن یمیدوست صم دنیبه عشق د.بود یامتحانم متون ادب نیاول.رفتم یبه دانشگاه م دیشنبه بود و با صبح

خاطره کنار پنجره .از خواب برخاستم یعیسم ریگرفته بودم و از همه مهمتر عشق به ام ادیب دادن امتحانم که آن را خو

.من وحشت زده شد دنیبا د.دیکش یرا م یانتظار کس ایگو.بود ستادهیا

.امدهین ریهنوز ام-

:زدم و گفتم يلبخند.حرف را زده بود نیاز هولش ا یطفلک

؟يدیکش یتو انتظارش را م-

.ام ستادهیا نجایا به خاطر تو,نه-

در آشپزخانه  يناپدر.رفتم نییبه طبقه پا.ها را بر من آشکار کرد زیچ یلیموضوع صحبت ان روز خ.نزدم یحرف گرید

.خواست من را به دانشگاه برساند یانگار م,نشسته بود و کت و شلوار به تن داشت

.سالم-

.مشد داریبه خاطر تو زود از خواب ب,زود صبحانه ات را بخور-

چرا؟-

.یممکن است وسط راه غش کن.یستیچون قابل اعتماد ن-

.کنم ینم یاحساس ناراحت چیمن حالم خوب است و ه-

با وجود آنکه رفتن به ... را خورد و از من خواست زود صبحانه ام را بخورم يچا.ساکت شدم لیدل نیبه هم.کرد اخم

.شدم نیاجبار سوار ماش يترس و از رو لیبه دلاما ,دیرس یمشکل به نظر م میدانشگاه همراه با او برا

 نکهیبه بهانه ا.اعتنا از کوچه خارج شد یپدر ب.به چشمم خورد ریام يبایو ز.ام.یب,سلمان از گاراژ لیخروج اتومب بمحض
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جز او  زیچ چیکس و ه چیدر آن لحظه به ه.نگاه کردم ریام نیعقب بگذارم به ماش یصندل يخواهم کالسورم را رو یم

 دنیپدر از د.کردند لبخند زدم یگذر م ابانیکه در کوچه و خ یمبه مرد.کردم یدر دلم احساس مسرت م.دمیشیاند ینم

برخورد  نیجالبتر از همه بود اول میکه برا يزیچ.رمیبه خود بگ یعیکردم حالت طب یاما سع,حرکاتم به وحشت افتاده بود

.ن شدو الفتشا ییبود که بعدها باعث آشنا ریسلمان با ام

 نیبه خانه ما آمدند و هم ریکار ام یخانواده آنها به خاطر عذرخواه.هیهمسا يمزاحمت برا کی,که چه عرض کنم ییآشنا

...حفظ کند هیرا با پسر همسا هیسبب شد پدر بتواند ظاهر قض

خوب پاسخ  زیم نبه سواالت امتحان.مالقات کردم لوفریبا دوستم ن.به دانشگاه رفتم یعیسم ریام ادیروز را به  آن

 يابر يکردم هوا یبود و احساس م يآن روز هوا ابر.خانه شدم یراه لوفریهمراه ن.امتحانم تمام شد 10ساعت .دادم

در حمام  زیمادر ن.خواند یاز بالزاك را م یداشت رمان خاطره.وارد خانه شدم.خواند و خوشحال بودم یشب را زود فرا م

بزرگ مبلمان در  يکنم سلمان گالر يادآوریدیبا.رفته بود يطبق معمول به گالرزین يمشغول شست و شو بود و ناپدر

.داشت ردامادیم ابانیخ

ام  یهر روز احساس ضعف و خستگ.تخت افتادم و به خواب رفتم يرو,میبمحض در آوردن مانتو.خسته بودم یلیخ

.دانستم یم یار عصبو فش ادیاز درس خواندن ز یرا ناش نیشد و ا یم شترینسبت به روز گذشته ب

وقت .کردم و خرسند بودم یها احساس آرامش م هیدر خانه آرامش حکمفرما بودو من نزد همسا يچند روز نکهیا از

 یم يباز,که درست کرده بود ییمادر در انتظار سلمان با ساالد کاهو.میغذا نشست زیخاطره و مادر سر م,من.ناهار بود

که در آشپزخانه حکمفرما شده بود  یاز سکوت.دیکوب یم میمال ياش ضربه ها ینیبا قاشق به بشقاب چ زیخاطره ن.کرد

به مادر نگاه .پنداشتم یجدال و منازعه م يبرا يدرآمد شیسکوت را همچون گذشته ها پ نیا.کردم یاحساس دلهره م

حوصله ام .شده بودرهیبه حرکات من و مادر خ زیخاطره ن.آمد یبه نظر م یخشک و رسم اریزد و بس ینم یحرف.کردم

سرخ شده در آن  ینیزم بیمرغ و س يبشقابم را برداشتم و مقدار رمیبدون آنکه از مادر اجازه بگ.سر رفته بود دایشد
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:گفتم يبا لبخند.به من رفت يچشم غره ا.ختمیر

.گرسنه ام یلیآخر خ.با اجازه شما-

.شدم یعصبان اریآشپزخانه بس نتیو برخورد ان به کابنیزم يرو یصندل دنیبا کش.بلند شد زینزد و از سر م یحرف مادر

د؟یکن یبا هم دعوا م یپس چرا مثل خروس جنگ,دیغذا بخور دیتوان یو بدون هم نم دیشما که عاشق هم هست-

:لب زمزمه کرد ریز مادر

سرت خورده من  به یحاال که سنگ بزرگ,مغزت خراب بود یآن موقع که سابقه نداشت.حوصله جر و بحث با تو را ندارم-

.شد یتو بودم مغزم جا به جا م يهم جا

.نشان ندادم یاما عکس العمل,شدم یحرف سخت عصبان نیا دنیشن از

* * *

بود که شش دختر  ینیزن مت.نظافت آمده بود يخانم برا میروز دوشنبه بود و طبق معمول دوشنبه ها مر آن

خانم .رفت یم یعیسم يمان آقا هیهفته به خانه ما و خانه همساهر  یشوهرش معتاد بود و او به خاطر فقر مال.داشت

امتحان  يظروف به طبقه باال رفتم تا خود را برا ستنرا خوردم و پس از ش میغذا.کرده بود یاو را به مادر معرف یعیسم

.فردا آماده کنم

:دیبه گوشم رس يناپدر يصدا یمحض باز کردن کتاب درس به

دو تا انگل  یچ ي؟برایده یخانواده را به خانه راه م یب نیکه ا يمگر خودت دست و پا ندار,کنرونیبدکاره را ب کهیزن-

کنند؟ یمفت بخورند و خرج تراش ؟کهيکرده ا تیترب

 یم ادیمادر فر.پرت کرد گریخانم داخل آبکش پاك کرده بود به سمت د میرا که مر ییها يتمام سبز يبا لگد سپس

لب  ریو ز ختیر یپاك شده را دانه دانه داخل آبکش م يها يخانم هم سبز میمر یفلکط.زد یو بر سر خود م دیکش

:دز ادیفر يآمدم که ناپدر یم نییداشتم از پله پا.خواند یورد م



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 59

؟يسالم نکرد ؟چرايمگر زبان ندار-

؟يدیمگر نشن.صبح که بلند شدم سالم کردم-

.یخواهم نکن ی؟ميصبح سالم کرد-

خاطره از ترسش در اتاق .به او کمک کردم هایخانم نشستم و در جمع کردن سبز میکنار مربزنم  یآنکه حرف بدون

.ستادمیبلند در برابر سلمان ا يبا صدا,خانم افتاد میمر انینگاهم به چشمان گر یوقت.شده بود یمخف

کرده؟ یگناه ؟چهیکن یم یطفلک خال نیچرا سر ا يدار یناراحت گرید يشما اگر جا-

!يکرد یکلفت زاده از کارگرت دفاع نم کیمثل  یاصالت داشت اگر.خفه شو-

 یمورد ب یدوست نداشتم کس.من بود یوانگید لیهمه دل نهایا دیشا.مقابل دستم بود به طرف در پرت کردم هرچه

.محتاج بود نیچن نیخانم که ا میمثل مر یخصوصا شخص,خانواده ما واقع شود یحرمت

 یبلند فحش ناسزا م يبا صدا زیمادر ن.و او را از من جدا کرد دیکش ادیخاطره فر.آمدبه قصد کتک زدن به سمتم  سلمان

کرد و  یم هیخاطره گر.رسد یم زیان طرف تر ن ابانیکردم تا دو خ یآن چنان بلند بود که فکر م ادشیفر يصدا.گفت

.دبه فحش و ناسزا خاتمه ده گریخواست که د یاز پدر م

 یچند ساعت خانه در سکوت محض فرو م يخوشحال بودم که الاقل برا.رفت رونیانه بلباس به تن کرد و از خ مادر

.رفت

شد و  7ساعت .امتحان فردا ساده بود و از قبل ان را مرور کرده بودم.خورد و باالخره خفه شد یغر غر کنان غذا م سلمان

مبل هال  يخاطره رو.رفتم نییطبقه پا به.شدن بود کیهوا رو به تار گرید.برد یخانه در آرامش به سر م.امدیمادر ن

ناگهان سلمان .اش بلند شد هیگر يصدا.زدم يبر سرش بوسه ا.ختیریکرد و اشک م یتماشا م ونیزینشسته بود و تلو

.مقابلم ظاهر شد

؟يرو یبه دانشگاه م یچ ي؟برايدختر مگر درس ندار-
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.ندادم یجواب

.نمیبب نجایا ایستم؟بیمگر با تو ن-

را  ونیزیزد که خاطره تلو ادیفر يناپدر.به اتاقم رفتم.دلم از جا کنده شد هیبسته شدن در خانه همسا يداص دنیشن با

.رمان ناتمام خود شد هیکنم مشغول مطالعه بق یفکر م.ناراحت بود و به اتاق خود رفت اریخاطره بس.خاموش کند

 نییبه طبقه پا عیمن و خاطره سر.دیگوش رس به,داد یمحکم بسته شدن در که آمدن مادر را خبر م يصدا باالخره

:کرد یپدر با مادر جر و بحث م.میرفت

؟يکجا رفته بود-

.گورستان-

!هرزه ؟کثافتيآمد ؟چرايپس چرا نمرد-

.سپس به مادر حمله ور شد و

صداها ,شب بودچون .زد یکار او را کتک م نیبه خاطر ا زیزد و سلمان ن یم ادیمادر فر.شده بودم وانهید! خداوندا يوا

 يکه توانستم انجام دهم تا انها را ساکت کنم به دروغ صدا يتنها کار.دیرس یها م هیو به خانه همسا ابانیرساتر به خ

به نظرم .فورا به سمت در رفتم.بود دهیرنگش پر یحساب یطفلک,گفتم هموضوع را به خاطر.زنگ خانه را در آوردن بود

 يصدا.امدیکس کنار در ن چیه.رفتم يگرید گهیزنگ فشار دادم و فورا به طرف د يدستم را رو.اوج گرفته بود شانیصدا

لباس خانه به  اچهره من که ب دنیکردند و با د یپسرها از کوچه عبور م.دیوز یم يدیباد شد.قطع شده بود زین ادیفر

هم  دیکل.در خانه بسته شد باد دیوزش شد لیبه دل.دادند یاز خود نشان م یمختلف يعکس العملها,کنار در آمده بودم

کوچه  يچراغها.بود جهینت یاما ب,کردم؟به پنجره باال نگاه کردم تا خاطره را متوجه کنم یچه م دیخداوندا با.نداشتم

 دنیبا د.گفتم یدر دل به پدر و مادر ناسزا م.خانه را به صدا در آورم نداشتم زنگمجددا  نکهیشهامت ا.خاموش بودند

ها متوجه من  هیاز همسا یرا به سمت در کردم تا کس میو رو ابانیپشتم را به خ,در کوچه یلیتومبنور زرد رنگ چراغ ا
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.نشان ندادم یعکس العمل,یدو بوق متوال يبا صدا.دیبه گوشم رس,یلیترمز اتومب يصدا.نشود

کو؟ تیآمدن است؟مانتو رونیچه وضع ب نیا.خانم خانمها-

 دیشا ایکرده اند و  رونیکرد که مرا از خانه ب یمطمئنا او تصور م.گرید ییوارس کیباز .بود ریام يصدا!خداوندا يوا

.آمده ام رونیاز خانه ب یسرد زمستان يوقت غروب در هوا نیهستم که ا وانهیکرد که من د یتصور م

دعوا شده؟ د؟بازیآمد رونیب ينطوریچرا ا.یخانم هست-

.کند یدر را باز نم یکس-

کرده اند؟ رونتیب

.دیشما هم درست صحبت کن.کند رونیجا ب نیجرات ندارد مرا از ا یخانه من است و کس نجایا,رینخ-

 دهیآنقدر ترس.زنگ خانه را زد ریکردند ام یوضع مسخره م نیا دنیکه مرا با د یابانیولگرد خ يپسرها يصدا دنیشن با

.بودم که چشمانم را بستم تا شاهد چهره خشن سلمان نباشم

کند؟ یباز نم در را یچرا کس-

.ستین یگفتم که کس-

.آورند یمردم حرف در م,این رونیطور ب نیا گریدر ضمن د.امد یم لمیف يصدا شیپ قهیده دق نیهم.چرا هست-

و در را باز  دیایبه داخل خانه ما ب اطشانیح قیاز من خواست وارد خانه شان شوم تا از طر ریام.بودم ستادهیا ساکت

سرم  يرا از تن در اورد و رو رشیکت ج.کار منصرف شد نیبلند است و از انجام ا اریبس اطیح واریکه متوجه شد د,کند

 يشده بودم و طور یشده کنار در خانه مخف يپشت ستون گچ بر.امد یاش خوشم م یو مردانگ رتیاز غ.قرار داد

نه دوباره شروع به گوش جنجال در خا يصدا.رمیقرار نگ دیدر معرض د,بودم که بمحض باز شدن در خانه ستادهیا

.دیرس

خاطر بود  نیمن به ا يکه تمام کارها یدر صورت,میرسانده بود یرا به حد اعل یینزد او رسوا گرید.زنگ خانه را زد ریام
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.ما نشود یمتوجه نزاع خانوادگ ریکه ام

. خاطره چند ناسزا گفتمبه .دست تکان داد و از او خواست که در را باز کند شیبرا ریام.شد دهیپشت پنجره د خاطره

.شد انیدر نما يباز و سلمان جلو کدفعهیدانم چطور در خانه  ینم.نشان نداد یعکس العمل ریام... ) حقش بود دختره(

؟يکجا رفته بود-

:خنده کنان پاسخ داد ریام

.هوا بسته شد یخاکروبه آورده بود که در ب-

تو هستم ؟بايگفتم کجا رفته بود-

.نرفتم یمهم يجا-

:پشتش را به طرفم کرد و گفت,او را آرام کند نکهیسلمان قرار داد و به قصد ا يدست خود را بر بازو ریام

.فرزندتان است د؟آخریکن یطور م نیگناه دارد چرا با او ا.دیتو را به خدا بر اعصابتان مسلط باش,یمرعش يآقا-

:زدم ادیفر تیبا عصبان.کند يمن دلسوز يبرا ینداشتم کس دوست

.ربط ندارد یبه احدالناس.روم یهر جا که بخواهم م.بروم رونیدوست داشتم ب-

که بر دست  يدیبا ضربه شد.گرفتم خانه را ترك کنم میتصم.اشک در چشمانم حلقه زد.به گوشم زد یمحکم یلیس

تن کردم و به طبقه  مانتو به.را جمع کردم و داخل ساك قرار دادم میکتاب و لباسها.وارد کردم داخل خانه شدم يناپدر

را به سرم  ياو روسر ياعتنا به گفته ها یب.ترك نکنم راخاطره دستم را گرفت و التماس کنان گفت خانه .آمدم نییپا

.بستم و از خانه خارج شدم

و و فقط به خاطر آبر,آمده بود شیپ میکه برا یهمه اتفاقات.بود 8:15ساعت .بودند ستادخیهنوز کنار در خانه ا ریو ام پدر

دانستم چرا  ینم.چنگ زد و مرا به داخل خانه هل داد میسلمان به موها.برباد رفت شیاز پ شیبود که متاسفانه ب تمیثیح

 ادیفر يصدا.خواستم هر طور که شده خود را از دستش نجات دهم یم,دستش را گاز گرفتم.مثل سگ هار شده بودم
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 گرید.و از من خواست که آرامش خود را حفظ کنم ستادیمن ا کنار ریام.دیرس یم ابانیخاطره و مادر تا ان طرف خ

 یکس اتنه.سوزاندند یصورتم را م يزخمها,شدند یم ریبر صورتم سراز یدر پ یکه پ ییاشکها.غرورم شکسته شده بود

با  ساك بسته شده ام دنیمادر با د.مادر بزرگ بود,قائل بودم شیبرا یو در همه حال احترام خاص شهیهم لیکه در فام

:بلند گفت يصدا

؟یکه چ يطور به روز خودت آورد نیرفتن ارزش داره؟ا رونیلحظه ب کیارزه؟ یم.بدبخت-

 شیکه پ یکه مادر را به خاطر سوءتفاهم دیرس یخاطره به گوش م يصدا.را به عقب هل دادم و از خانه خارج شدم ریام

.کرد یآمده بود سرزنش م

...خواست زنگ بزند که یم,رفت رونیشماها را ساکت کند از خانه ب نکهیطر ابه خا ید؟طفلکیکن یچرا بد قضاوت م-

خانه مامان .شوم یرفتم تا سوار تاکس ابانیبه ان طرف خ.را عنوان کرد یکه در ادامه جمالتش چه موضوع دمینشن گرید

مسن  يکه مرد ینده تاکسران.شدم نیسوار ماش.کردم یم یرا تا انجا ط يادیراه ز دیونک بود و من با دانیبزرگ در م

.تکان داد ينگاهم کرد و سر نهیبود در آ

بکنم؟ یتوانم کمک ید؟میشما ناراحت-

:در ادامه گفته راننده ادامه داد دیرس یبه نظر م یطانیجلو که مرد ش یصندل مسافر

.خدا بزرگ است.شه یدرست م.ستیمهم ن-

.سکوت را شکستام  هیگر يصدا.را که در دستم بود فشار دادم یساک بند

د؟یکن یم هیچرا گر-

...اه!کدندهیسمج و  يآدمها نیدست ا م؟ازیرس یم یراننده ک يآقا-

:گفت یتاکس راننده

.از همان اول که حرکت کردم دنبالمان بود,کند یم بمانیتعق یعقب نیماش نکهیمثل ا-
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پارك  ییراننده در جا.و جور کردمعقب جمع  یخود را در صندل.توانستم نفس بکشم یاز ترس نم. دمیشدت ترس به

.کرد حالم بد شده است یفکر م.کرد

.شود کیبه شما نزد دینگذار. کنم با سرعت برو یخواهش م! آقا برو-

 دانیبه م قهیدق 40باالخره پس از . با تعجب نگاهم کرد ییمسافر جلو. سرم را به در کوباند, از حد راننده شیب سرعت

.متوجه نشود يپشت سر لیکند که اتومب ادهیپ ییاستم مرا جااز راننده خو. میدیونک رس

.است ییبایو ز.ام.یعجب ب میخودمان یدارند؟ ول فیتشر ينکنه خانم فرار-

.بود که به دنبال من امده بود ریام.نگاهم را به عقب دوختم.تعجب کردم یلیخ

.شوم یم ادهیپ.دینگه دار-

.دیخواه یچه م دیدان یهم نم ستم؟خودتانیبا دییگو یحاال م,تند بروم دیشما که گفت.بابا يا-

.اورمیفراموش کرده بودم پول همراه ب!خداوندا يوا

.اورمیپولم را ب فیمن فراموش کرده ام ک.خواهم یآقا معذرت م-

 لیام را حساب کرد و همراه من از اتومب هیکرا ییمسافر جلو.نشان ندادم یعکس العمل.به زبان آورد یحرف زشت راننده

:زد و گفت يا انهیلبخند موذ.از او تشکر کردم.شد ادهیپ

د؟یبر یم فیتوانم بپرسم کجا تشر یحاال م.کنم یخواهش م-

:جواب دادم تیعصبان با

.خانه مادر بزرگم-

:سر داد و گفت يخنده بلند مرد

.دهم یمن حق را به شما م ؟البتهيموقع شب قهر کرد نیچرا ا.ینیعجب دختر نازن-

.شد ریرازس اشکم
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.شود یآسوده نم المیتا شما را به خانه تان نرسانم خ-

کدام خانه؟-

د؟یرو یاالن کجا م-

.گفتم که به خانه مادربزرگم-

خانه مادر بزرگ کجاست؟.روم یرسونم بعد م یشما را م.میرو یباشه با هم م-

خود را جا به جا  یمرد کم,کوچه يبه ابتدا ریامدن امبا .بتوانم او را از خود دور کنم دیمرد را نگاه کردم تا شا تیعصبان با

.کرد

د؟یخانم چه کار دار نیبا ا-

د؟یشما با او چه کار دار-

روشن شد؟.از خانه قهر کرده,با او حرفم شده .او همسر من است-

در خانه  یاما کس.در را باز کند یخواستم که کس یفقط از خداوند م.کنار خانه مادر بزرگ رفتم و زنگ خانه را زدم فورا

.شهامت وارد شدن به ان خانه را نداشتم گریکجا بروم؟من که د دیخداوندا پس با.نبود

مجادله انها بر سر من اتفاق افتاده بود  نکهیبه خاطر ا.در حال جر و بحث با مرد بود ریام.را به عقب برگرداندم میرو

ناراحت شدم و با .زد ادیسرم فر يبدجور ریام.کوچه رفتم يابه ابتد یساك را کنار خانه مادر بزرگ گذاشتم و دست خال

:گفتم تیعصبان

.وقت به خود اجازه نخواهم داد که همسرت شوم چیکارت ه نیو به خاطر ا ستمیمن همسرت ن-

 کیبا گفتن . انداختم نییسرم را پا.نتوانستم نگاهش کنم.زد یبرق م ریرنگ ام يچشمان قهوه ا,شب یکیان تار در

.ز من جدا شدجمله ا

.يببر یرفتار احمقانه و حرکات ندانسته ات پ نیبه ا يروز دوارمیام.خدا از دلت بشنود-
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شمردن که هر گونه  یحرمت نم یب نیمرا چن گرانیقائل بود د تیمن شخص يلحظه احساس کردم اگر پدر برا کیدر

.دانند صحت داشته باشد ینم یکه مرا شخص عاقل یبرخ يگفته ها دیشا. بخواهند با من صحبت کنند

فقط من و ان مرد ,از خود منعکس کرده بودند ییکم سو یینور چراغ سر در خانه ها که روشنا ریشب و ز یکیتار در

 یلرانیاتومب ستیکه در پ یرستانیهمچون پسران دب.شد نیسوار ماش.کردم یم بیرا تعق ریبا چشم ام.میبود ستادهیا

خورم  یبه خدا قسم م.اما من که مقصر نبودم,شدم راحتنا یلیخ.خارج شد ابانیخ گذارند با سرعت تمام از یکورس م

همه اماده جدال و ,یهمه خشک و رسم.روح نفس بکشم یتوانستم در ان خانه سرد و ب ینم يلحظه ا یحت گریکه د

چشم  رهیم و به اسمان تسرم را باال گرفت.از اندازه ترسو بود شیاما ب,دیرس یمهربان به نظر م,فقط خاطره دیشا.منازعه

.مرموز حکمفرما بود یسکوت.وختمد

.ستیدر خانه ن ید؟کسیچه کن دیخواه یم,خوب خانم-

:هول شدم و گفتم یکم

.ستیدر خانه ن یبله کس.بله-

د؟یکن یخوب چه م-

.دیایکنم تا مادربزرگم ب یصبر م-

!د؟یایو اگر امشب ن-

.مدباالخره خواهد ا.ستمیا یجا کنار در م نیهم-

.است خوابتان ببرد د؟ممکنیستیکنار در با دیخواه یم یتا ک-

.دیاو هم خند.گفته اش خنده ام گرفت نیا از

.درس بخوانم دیبا.اخر فردا امتحان دارم.برد ینه خوابم نم-

؟یکیتار نیدر ا-
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.ندادم جواب

د؟یشما محصل هست-

.سال سوم حقوق هستم-

.دیرا تحمل کن گرانید دیتوان یکه نم دیدار يپس کله پر!عجبا,به به-

.توانند مرا تحمل کنند ینم گرانید-

 يبا خود تصور کردم اگر مادربزرگ سر برسد و من را در کوچه با مرد.کردم دایلحظه در دل احساس دلشوره پ کی

:مقدمه گفتم یب لیدل نیبه هم.مشاهده کند نظرش نسبت به من عوض خواهد شد بهیغر

االن  نیهم دیشا.دیکن یخوشحالم م دیبرو نجایو از ا دیاگر محبت کن.خوشحال شدم اریا بسبا شم ییمن از آشنا-

افتد؟ یم یچه اتفاق دیدان یم,ندیان وقت اگر من را با شما بب,مادربزرگ سر برسد

.شماست لیحاال هر طور که م.شما را تنها نگذاشتم تیانسان يمن فقط از رو.دیهر طور که شما راحت هست-

کردم  یبه آسفالت کوچه نگاه م یچشم ریز.کردم تا هرچه زودتر از من جدا شود گریرا به سمت د میزدم و رو يلبخند

 قهیپس از گذشت چند دق.بود جهینت یاما هر چه منتظر شدم ب,نمیرا که در حال دور شدن از من است بب يمرد هیتا سا

که  دمیاش به دنبال او نرفته بود؟بعد فهم هیچرا سا,دمیستر یلیخ.دمیاز مرد ند یاما نشان,را به عقب برگرداندم میرو

.او را پوشانده بود هیسا يزیدرخت تبر هیسا

 یرا بان ياما چون ناپدر.شده بودمخود را سرزنش کردم یعمل زشت نیمرتکب چن نکهیاز ا.ده بود.ساعتم نگاه کردم به

.کردم یطلب م شیسخت برا یدانستم از خداوند عذاب یکار م نیا

از رهگذران  یکیتیبا استفاده از کبر.دادم یقرار م فمیشمع به نذر امامزاده داخل ک کیشهیهم.دیبار یدانه برف م انهد

 يراستا بر رو يتعادل شمع را به گونه ا دمیکوش یهر چه م.شمع را روشن کردم دیرس یبه نظر م یمهربان رمردیکه پ

امد که دودش  یبه نظر م.کنار خانه مادربزرگ چسباندم یسنگ وارید هبآن را  لیدل نیبه هم,حفظ کنم قادر نبودم نیزم
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شمع درست کردم  يبرا یگاه هیتک,افتاده بود يکه کناره جو ییبا تکه چوب و سنگها.کند یم اهیرا س دیسف یسنگ وارید

برف که بر  ياما دانه ها,نمکامتحان فردا خود را آماده  يبرا یکتابم را باز کردم تا کم.مقابلم قرار دادم ستادهیو ان را ا

سرم را باال گرفتم و به آسمان نگاه .کرده بود يکفر یداشت مرا حساب یو موج ان را به حرکت وام دیبار یشعله شمع م

 هینشسته بودم و گر ییهوا نیدر چن نیزم يچهار زانو رو يبه گونه ا ریهمچون کودکان فق.دیبار یم يبرف تند.کردم

که کنار در خانه مادربزرگ  یشورلت لیاتومب.شمع را خاموش کرده بود,وزش باد... کنم حملتتوانستم  ینم.کردم یم

وارد خانه مادربزرگ  هیهمسا وارید يوا داشت که از ان باال بروم تا بتوانم از رو الیخ نیمرا به ا,پارك شده بود

, کوچه را پر کرد يفضا نیماش ریآژ يو سپس بر سقف قرار گرفتم که صدا نیماش يرو یساك بر دوش به آرام.شوم

 ادیو فر ستادیا ینیخشن کنار ماش اریبس يدر خانه مجاور باز شد و مرد.نشده بودم یوحشت نیدر طول عمرم دچار چن

:زد

.است شیهمان دزد هفته پ نیا... دزد... دزد-

که  یپسر ها با تلفن همراه.آمدند رونیاز خانه ب گانیاز همسا يادیتعداد ز.حبس شده بود نهیفرط ترس نفسم در س از

ام گرفته  هیگر. بودند دهیمادرشان را چسب یزدند و بچه ها دو دست یم ادیزنها فر.را خبر کردند یدر دست داشتند آگاه

.واقع شده بودم تو شکس ریاز همه جا و از همه طرف مورد تحق.بود

آمدن از سقف  نییدر حال پا.آورد رونیز ابهام برا ا تیهمه جمع نیکردم هر چه زودتر مادر بزرگ سر برسد و ا یم دعا

کردند و  یم دیمرا تهد کیرک يو ناسزاها یحرمت یبا ب.را مقابل چشمانم مشاهده کردم انسالیبودم که دو مرد م لیاتومب

 یم یسع.شد یباعث رنجش خاطرم م نیو ا دیکش یبه بلندا م شانیاهامتوجه شده بودند من دختر هستم ناسز نکهیاز ا

 يدو پا نشستم و زار يرو.کرده بودند یمرا عاص میمردان با زدن سنگ بر پا.اما به لکنت افتاده بودم,میبگو یدم حرفکر

 نیمن نشانگر ا هچهر ایتوانستم دزد باشم؟آ یمن م ایآ.ستندیگر یچقدر احمق بودند که به چهره من نم.ستمیکنان گر

 شهیعوامل بود که هم نیاورد؟همیاز انها را به درد ن یکیمن دل  يرو زا هیهمه گر نیا ایبدکاره هستم؟آ يبود که دختر
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من را مورد  میها یاز همکالس یکیاگر در دانشکده .شندیاند یکردم مردم چقدر بد هستند و چقدر بد م یفکر م

کنم و  میرا تسل گفتم تا او یآنقدر به او ناسزا م,شدم یم زیبا او گالو یخاطر حت یاز فرط ناراحت,داد یبازخواست قرار م

.ملقب شده بودم یروان يها بود که در دانشگاه به دختر نیهم

 هیگر دیدانستم چگونه با ینم.من شده بود ریدامنگ یاله ياز عقوبتها گرید یکی,از فرط ترس به لکنت افتاده بودم بله

در هر حال از .داشتم یه حالدانم چ ینم.کردم یدر تمام بدنم احساس ضعف م.اصال کنترلم را از دست داده بودم.کنم

.کانل برخوردار نبودم یسالمت

 یم یهر کس حرف.ببرم نیابهامات را از ب یکردم تمام یم یسع دیبا.به خود آمدم یآگاه لیاتومب ریآژ يصدا دنیشن با

بدنم به ,که در دستش بود یبا لوله تفنگ.مرا از جا بلند کرد سیخشن مرد پل يصدا.کرد یم يا دهیگفت و اظهار عق

 میکه از درون ساك لباسها يزیچ نیلباسها و باالخره آخر,هاکتاب.گشتند یدو نفر داخل ساك را م.وارد کرد يضربه ا

 شتریب یدانستم با اندوه یم نیقیکه از غم و اندوه آغاز شده بود و به  یدفترچه خاطرات.دفتر خاطراتم بود,آوردند رونیب

 دیاحساس شد چارحالت من د نیاز ا زیافراد حاضر در آنجا ن ایگو.افتادم هیدفترم به گر دنیبا د.دیرس یم انیبه پا

.شده بودند یعاطف

ه؟یساك مال ک نی؟ایکن یچه م نجایا-

.خاطراتم را در دستم فشردم دفتر

 یچه م نجایا,را بگو قتیحق,مینداشته باش يبا تو کار یخواه یاگر م.میستین یما هم تماشاچ,ستین نمایس نجایخانم ا-

؟یکن

با شعله فندکش چهره ام  سیپل.ستندینگر یم زیابهام آم یهمه با نگاه.کردم یتک چهره ها را با چشمانم ورانداز م تک

.را برانداز کرد

.بود جهینت یاما ب,میبگو یکردم حزف یسع.شده بود جادیا يهمهمه ا,دمیکش یشده بود دست یکه خاک میمانتو بر
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...م... م-

به  يدر مجله خانواده افتادم که از فرط ترس نامادر یمیتیداستان پسرك  ادیبه .وانستم حرف بزنمت ینم گرید خداوندا

ترس از مخلوق  چگاهیه.داستان است کیفقط  نیپنداشتم که ا یخواندم با خود م یداستان را م یوقت.لکنت افتاده بود

.بر من ثابت شد طرز فکر نیو ا جملهنیاما ا,کند یروز دچار نم نیخدا انسان را به ا

خشن و حمله  ياصل بود که آنهمه ناسزا و چهره ها نیتعجبم بر ا.سمیکاغذ بنو يرا رو میخواستم تا گفته ها سیپل از

کردم که  یموضوع فکر م نیبه ا,کاغذ يبا گذاشتن نوك قلم بر رو.مات و مبهوت بدل شده بودند يور بر من به صورتها

شند؟یاند یو چه م ندیگو یبودنم است؟مردم چه م وانهیکردنم دال بر دصحبت ن ایشده ام؟آ وانهیمن د ایآ

.نوشتم یمحض در کوچه همچنان م یکیوجود تار با

به خانه مادر  یمن به خاطر اختالفات خانوادگ.فقط از ترس به لکنت افتاده ام.ستمیدزد هم ن.ستمیمن الل ن سیپل يآقا-

.است یم خانم مرعشخانه مادربزرگ 9خانه شماره .بزرگم آمده ام

فقط .چهره افراد فراموشم شده بود.نگاهم کرد,کرد یم جادیکاغذ ا يرو ییکم سو ییکه روشنا یبا زدن فندک سیپل

.کردم حرف بزنم یم یسع

...چ... چ... چ-

را ادا  بود کلمات ستهیکه من قادر بودم زبانم را بچرخانم و آنگونه که شا يدار یتو چه قدرت! خداوندا.بود دهیفا یب

اما چرا؟چرا؟.کنم

.دیلرز یگرفته بود و لبانم م میگلو هیفرط گر از

:گفت یخانم

.نجاستیخانه مادربزرگش ا,دزد نبود یطفلک-

.تا به حال نگفته بود نوه اش الل است یول,مادربزرگش است) یمرعش(آزاد  نیخانم ام-
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.دیرس یناراحت به نظر م.چهره زن نگاه کردم به

جه شد من چه گفتم؟او متو یعنی-

.شنود ینه الل که نم-

.دیرا شن سیپل ياما حرفها-

.خود بلند کرد يمرا از جا دیرس یناراحت به نظر م بایکه تقر سیپل يصدا

که مردم را  ینکن يکن کار یسع یول,یهست یدهد دختر خوب یچهره ات نشان م.پاشو برو خانه مادربزرگت.پاشو خانم-

.کن یکار عذر خواه نیردا به خانه ات برو و از پدر و مادرت به خاطر ابعالوه ف.يندازیبه شک ب

 یکه م یکنم در حال یتوانستم از او عذر خواه یچگونه م.سلمان بود فیاز وجود کث یاتفاقات ناگوار ناش نیا یتمام

است؟ یدشمن من در زندگ نیدانستم او بزرگتر

به .رفتند شانیها به خانه ها هیهمه همسا.دا داخل ساك قرار دادمآمده از ساك را مجد رونیب يلباسها هایکول همچون

آنها به  اطیح قیمجاور از من خواست که از طر هیبا اجازه همسا سیپل.مثال فردا امتحان داشتم. 11:25.ساعت نگاه کردم

.طور هم شد نیخانه مادربزرگ وارد شوم و هم

چراغها  هیبق,مادر بزرگ چراغش را روشن گذاشته بود,دزد دیردت لیبه جز آشپزخانه که ان هم به دل.نشستم اطیح در

از فصل زمستان  يبا وجود آنکه دو ماه و اند.به سمت استخر رفتم.نداشتم ياما چاره ا,دمیلرز یاز سرما م.خاموش بود

 یمرا منعکس  ریتصو,آن را پوشانده بود يرو خیيا هیکه ال ییاز جاها ریاما هنوز اب استخر به غ,گذشت یم

آنجا  یراحت یتک صندل يرفتم و رو وانیبه طرف ا.بود زیبس هولناك و غم انگ يا ندهیاز آ یمن نشان ریتصو.کرد

همچون گذشته ها  دیمن نبا ایآ.جمع شده بود الیدر عالم خ میها برا یبدبخت يهمه .دمیشیاند یبه گذشته ها م.نشستم

در هنگام  یکه از مجادالت خانوادگ یو خانواده اش را به استقبالریبخندم و ام لمیم رغمیخانه عل اطیوا کنم؟در ح بل

منع سازم؟,بستن پنجره خانه شان به خاطر مزاحمت ما خواهند کرد
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شکنجه و  نهمهیحداقل با ا.کتابم را باز کردم.خانه مادر بزرگ قرار داشت روشن کردم وانیرا که بر ا یسقف چراغ

.شدم یموفق م لیدر تحص دیبا بتیمص

تا  ختمیآنقدر اشک ر.ختمیر یشده بود اشک م بمینص یکه در زندگ ییهایبه خاطر بدبخت,آمد یبودم و خوابم م تهخس

...باالخره خوابم برد

* * *

و مادر مرا  يناپدر ياز سو يامروز دلهره ا نکهیاز ا.شدم داریاز خواب ب ابانیدر کوچه و خ لهایبوق اتومب يصدا دنیشن با

امتحانم شروع  میساعت هشت و ن.رفتن به دانشگاه نداشتم يبرا یساعت هفت بود و من پول.حت بودمرا,کرد یدنبال نم

 ادهیرا پ ریمس نیکه بخواهم ا دیرس یاحمقانه به نظر م یلیبود و خ یطوالن اریبس زیانقالب ن ابانیونک تا خ ریمس.شد یم

 هیپول ته يم تا بتوانم از خانه مادر بزرگ مقدارداالن را بشکن يدر ورود شهیش یگرفتم با تکه سنگ میتصم.کنم یط

 ینم ییعقلم به جا.دمیکشیمرتب در ذهن خود نقشه م.شود یناراحت م ندیرا بب يصحنه ا نیاما اگر مادر بزرگ چن,کنم

متاسفانه .را شکستم و داخل خانه شدم شهیش.ام را اجرا کنم یقبل میمجبور شدم تصم قهیدق ستیساعت هفت و ب.دیرس

 ریهر چه ز.کردم دایطال و نقره در ان قرار داده بود پ ياش را که مقدار یمیفراوان فقط صندوقچه قد ياز جستجوپس 

 کیمجبور شدم .دمید یاز پول نم ياثر,گنجه قرار داشت گشتم يرا که رو یمیقدقلک  یداخل گنجه حت,ها یقال

.بال پول بدهمدر ق یکوچک طال را در دستم بگذارم تا به راننده تاکس يانگشتر

کردم تا  عیرا سر میقدمها.شد انیآشنا مقابلم نما يچهره پسر,کردم یم یکه کوچه را ط يریدر مس.دانشگاه شدم یراه

آنقدر او را .داد یتفاوت نشان م یخود را ب کیمتناوب به الست يبا زدن ضربه ها... بود ریبله ام.نمیهرچه زودتر او را بب

به .به او عالقمند شدم شیاز پ شیب,اش یانسان يکه بخاطر انجام کارها دمیبال یه خود مب شیدوست داشتم و از محبتها

.کردم یعذرخواه,بدون گفتن سالم اریاخت یکه شب گذشته نسبت به او کرده بودم ب يا یادب یب لیدل

...ا... ا-
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.رمیاز فرط خجالت نتوانستم سرم را باال بگ.را به سمتم دوخت چشمانش

...ر... ذ ...مع... من-

به او لبخند .به خود گرفته بود یعیرطبیغ یاز فرط تعجب چشمش حالت. به طرفم آمد ریرا فشرده بود و ام میگلو بغض

 نیبه هم.وم یموجب رنجش خاطرش م شتریب,حرف بزنم شتریدانستم اگر ب یم.نپندارد يجد ادیزدم تا موضوع را ز

.ستادمیخود ا يساکت بر جا لیدل

است؟ یلمیچه ف رگید نیا,یهست-

:ادامه داد نیریش يبا خنده ا سپس

!؟یو سلمان را مسخره کن يو بخند یبچرخ اطیگذشته است؟در ح ياز همهن برنامه ها-

.نزدم یحرف.فکر کند نیچن نیا الشیداتم در خ دوست

.از دست تو چه کنم دیدانم با یسوار شو که نم!یسوار شو هست-

که دست دختران خود  یبه پدران,نگاه کردم رونیبه ب.خود حرکت کرد يباد از جا همچون یبا سرعت.شدم نیماش سوار

کردند  یمدرسه م یخود را راه يبچه ها,مهربان يکه با لبخند یبه مادران,بردن به مدرسه در دست گرفته بودند يرا برا

 یعجله م يبه کار ادار دنیرس يااما شاد بر,متکبر يبا چهره ا ولم داده بودند  یشخص يلهایکه در اتومب يو به افراد

...کردند

 جهینت یاما ب,کنم قیکردم تا او را به صحبت تشو ینگاه م ریبه ام.سپردم یرا به دست فراموش نیماش زیغم انگ سکوت

به  دنیتا رس.بابت ساکت بود نیکرد و از ا یم یاحساس ناراحت,بود دهیام را د يوضع ظاهر نکهیا لیدانستم به دل یم.بود

.دادن سر از او تشکر کردم تکانبا .من و او رد و بدل نشد نیب یشگاه کالمدان

؟يگرد یامروز به خانه خودتان بر م-

.توانستم انجام دهم یبود که م یعکس العمل نیبهتر نیا.دانم تکان دادم یرا به نشان گفتن کلمه نم لبم
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.یکن یم یرا عاص ه؟آدمیچ هایمسخره باز نیا.بگو يزیچ.بزن یحرف-

کنم به خاطر  یفکر م.دستم خون آمده بود.شدم و به دانشگاه رفتم ادهیپ نیاز ماش,به گفته اش یعکس العمل چیه بدون

.خانه مادربزرگ بود شهیشکستن ش

مردد  یالیبا خ.جمع شد زهایم ياز رو نیورقه ها توسط مراقب.راحت به سواالت پاسخ دادم.دیزمان امتحان فرا رس باالخره

با .بود ستادهیا قیکنار آالچ لوفرین.سالن امتحان را ترك کردم,خانه مادربزرگ شوم یراه ایخانه بازگردم  به دیکه با

.با شتاب به سمت من آمد دنمید

امتحان چطور بود؟,یسالم هست-

نگفت و از  يزیاز فرط خوب بودن چ.شده بود یمتوجه موضوعات شیکم و ب.گرفته است میوانمود کردم که صدا يطور

 ابانیدوان دوان خود را به خ.به وحشت افتاده بودم نمیسلمان را کنار دانشگاه بب نیماش نکهیاز ا.کرد یخداحافظ من

 یو راه یسوار تاکس.مادربزرگ همراهم بود يفقط انگشتر.مرفتن به خانه نداشت يبرا یهمانطور که گفتم پول.رساندم

با .دمیظهر به خانه رس کینزد لیدل نیبوجود آمده بود به هم رعصیول ابانیدر خ یبیراه بندان عج.خانه مادربزرگ شدم

به  ار يانگشتر.توانم حرف بزنم یمتوجه شد که نم.شوم ادهیخواهم پ یزدن دست بر پشت راننده به او فهماندم که م

.نشانش دادم هیعنوان کرا

...فر... ب-

ه؟یانگشتر چ,بده هیخانم کرا-

را به طرفش  يانگشتر,که گفته بود یبه خاطر حرف زشت.شد یعصبان اریبس.ستیراهم ناشاره به او فهماندم که پول هم با

.شدم ادهیپ نیپرت کردم و از ماش

.گم یم یچ یفهم یو نم یهر چند که کر هست.اش را حدس بزن هیو خودت بق میآ یم نجایهم,فقط اگر طال نباشه-

 میزمان برا نیدر ا یناگهان بتیمص نیاما ا,شد یم یتلق يعاد میامر برا نیا دیشا,قادر به تکلم نبودم یاز زمان کودک اگر
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 دنیبا شن.بود ستادهیا نیهنوز ماش.نگاه کردم یبه راننده تاکس یرچشمیبه طرف خانه مادربزرگ رفتم و ز.درد آور بود

.خوشحال شدم فونیمادربزرگ پشت آ يصدا

...ما... ما-

...یپول گرفت يکه آمد روزید زمیعز-

ي... ت... س. ..ه...ه-

.هنوز که وقت ناهار نشده.میآ یکن االن م ؟صبریگ یم یچ-

 دیشا.دانم صدا متعلق به که بود ینم.در رساند يتا خود را به جلو دیطول کش یاندك زمان.ستادمیکنار در خانه ا منتظر

.مهربانو خانم بود,درست حدس زده بودم.باشد انهیهمان مستخدم ماه

.ناراحت شدم یلیخ,نگاهم کرد تیعصبان با

...ما... ما-

مامان بزرگ کجاست؟ میخواستم بگو یم

راحت شد؟ التیخ,یانداخت مارستانیرا گوشه ب رزنیپ چارهیب... یکن يباز لمیف یتون یم ه؟خوبیچ-

من؟... م-

.يکرد یدرست صحبت م شهیهم.چه طرز صحبت کردن است نیا ؟حاالیپس ک-

 يبرا یاما قدرت,جسورانه صحبت کند ناراحت بودم نیچن نیداد تا با من ا یم مستخدمه به خود جرات کینکهیا از

.حرف زدن نداشتم

مهربانو را در دست  راهنیپ.نکردم شیدایپ,هر چه دنبال مادر بزرگ گشتم.هل دادم و وارد خانه شدم واریرا به کنار د او

.دیمادر بزرگ را به من بگو ياز او خواستم که جا انهیگرفتم و وحش

.عصریول ابانیخ... ییقلب رجا مارستانیب-
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دانم چه شد که  ینم.پول قرض کردم ياز مهربانو مقدار.دمیترس یلیخ.شده است یشدم که قلبش دچار ناراحت متوجه

.افتاد هیکنم به گر ینم يباز لمیدر حرف زدن ف نکهیو از ا دیسرم را بوس,محبتش گل کرد

در راه مرتب .از خانه خارج شدم عیسر.دوخته بود به دستم داد راهنشیپ ریدر ز يرا داخل پارچه ا یهزار تومان اسکناس

.دمیرس مارستانیباالخره به ب... خواستم تا مادربزرگ دچار حادثه ناگوار نشود یاز خداوند م

 113اتاق  تک تک اتاقها را نگاه کردم و باالخره به.دمیترس یم یلیخ.اطالعات شماره اتاق مادر بزرگ را سوال کردم از

 ریاز ز دشیسپ يبود و موها دهیتخت آرام يمادربزرگ رو.با گفتن نام خدا داخل اتاق شدم.دلهره داشتم.دمیرس

شخص .کرد یم يباز شیکنار مادرش نشسته بود و با موها یصندل يرو,پشت به در اتاق يناپدر.زده بود رونیب يروسر

 شیبردم که مسلما با سلمان دعوا یموضوع پ نیر اتاق نشدم به امتوجه مادر د نکهیاز ا.شد ینم دهیدر اتاق د يگرید

دهیدر چشمانش د يحالت بد.پا سر خود را به عقب برگرداند يصدا دنیسلمان با شن.آرام داخل اتاق شدم.شده است

ر دست را راحت د میزد تا بتواند موها يشال سرم را به کنار.به سمتم آمد.سرم را به عالمت سالم تکان دادم.شد یم

.شد ریکه اشک از چشمانم سراز جاندیآنقدر گوشم را پ.بود دهیدر آرامش خواب,به مادربزرگ نگاه کردم.ردیبگ

؟يکرد یمادرم را قربان,یدست و پنجه نرم کن یبا من نتونست!بیسوخته نانج ؟پدریزن یچرا حرف نم-

صورتم برداشت و با زدن تک  ياد دستش را از روتا چشم سلمان به او افت.دکتر وارد اتاق شد يحرفها آقا نیهم نیح در

.تعادلم را از دست دادم,از فرط شرم و خجالت.مرا به سمت جلو هل داد,بر سر يضربه ا

.لطفا ساکت.است مارستانیب نجایا!زیعز يآقا-

.روز در آورد نیمادرم را به ا,شود زیسر مادرم آورده؟با من نتوانست گالو ییچه بال دینیب یدکتر نم-

.اما قادر نبودم,بزنم یخواستم حرف یم.کرد یام را ثابت م یگناه یکه ب ینگاه.دکتر نگاه کردم به

د؟یشما با مامان بزرگ اختالف داشت,خانم-

.بود دهیاشک چشمم امانم را بر.را تکان دادم سرم
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آمده؟ نجایچرا مادربزرگ به ا-

که فقط خداوند متوجه  یبا زبان.قلبش گذاشتم يم را رودست.کنار مادربزرگ رفتم.را سر دادم هیو گر دیترک بغضم

.بود و ضربان قلبش کند بود دهیآرام خواب.دعا کردم,شد یم میحرفها

.نمیرا نب یصورتم گذاشتم تا کس يدستم را رو,در اتاق ییپا يصدا دنیشن با

.باشد یعیتواند طب یحال نم نیاو در ا.دیبه پدرتان حق بده.دیخودتان را ناراحت نکن,خانم-

* * *

فراموش کردم قادر به تکلم  یمنظره خوشحال شدم که بکل نیا دنیآنقدر از د.مادر بزرگ کم کم باز شدند چشمان

 دهیبر دهیمادربزرگ بر.بلند و با لکنت از خداوند تشکر کردم يمادربزرگ گذاشتم و با صدا نهیس يسرم را رو.ستمین

عرق صورت مادربزرگم را  يقطره ها.کردم یم دییتا انهرا ناباور شیته هاگف شتریهرچه ب یمن با توجه.گفت یسخن م

نگاهم به دکتر .شده بود صورتش را پاك کردم یخون شهیکه به خاطر شکستن ش یبا همان دست.کرده بود سیخ

 يضرور میرادر ان لحظه آنقدر وجود مادربزرگ ب.کرد یبود و به حرکاتم نگاه م ستادهیا نهیکنار پنجره دست به س.افتاد

.کردم یکس جز او فکر نم چیکه به ه دیرس یبه نظر م

.داد از اتاق خارج شد یرا به دستم م یکه جعبه دستمال یمحزون در حال يبا چهره ا دکتر

دستم را بر صورتش .زد یلبخند مهربان.کردم یو به خاطر عملکرد زشتم از او عذرخواه دمیمادربزرگ را بوس سر

.دییگرا یم ينداشت و رخسارش به زرد ییاش سو یبچشمان آ گرید.گذاشت

از تو خواهش  یول,ستیدست خودش ن.ناراحت نشو شیاز کارها.به سلمان هم گفتم.يریتقص یتو ب.دختر نازم,یهست-

.نکن نیوقت او را نفر چیکنم ه یم

.کرد انیب دهیبر دهینفس و بر یجمالت را با تنگ مادربزرگ
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...باشد مینفسها نیآخر دیشا.میبه او بگو یخواهم حرف یم.دیایبه سلمان بگو ب,یهست-

دکتر قلب و عروق و دو پرستار ,سلمان,ضجه ام يصدا دنیبا شن. آمد یاز عهده ام بر نم نیاز ا شیب يکار.زدم ضجه

 يصدا دنیبا شن.سخت ناراحت و وحشت زده بودم,که ندانسته و ناخواسته سبب شدم یبه خاطر عمل.وارد اتاق شدند

.گوش فرا دادم شیبغضم را خوردم و به گفته ها,مادربزرگ آرام

همسرت .نخواهم بود یراض... تو... از تو چوقتیباشد ه نیاگر خالف ا.است یاو دختر مهربان.خوب باش یبا هست,پسرم-

واگذار خانه را به تو ,اتاق خوابم است زیم ينامه من در کشو تیوص... را دوست داشته باش و با خاطره خوب رفتار کن

.کنم یم

که به من حمله ور شده و  دمید یرا م گرانید یهوشیدر عالم ب.افتادم نیبر زم هوشیمادربزرگ بسته شد و من ب چشمان

.زنند یم میقاتل صدا

را کنار تختم  یدکتر جوان,که چشمانم را باز کردم یاما در هر حال زمان,به هوش آمدم یکه چه ساعت ستین ادمی

 يبا صدا نشیریش يگذشته ها ادیبه ,نیدلنش يگفته ها ادیمادربزرگ و  ادیبه .از انترنها بود یکیکنم  یفکر م.دمید

.کردم هیبلند گر

.دیبود زیمرگ غم انگ نیا يبرا يبود و شما فقط بهانه ا دهیاجل مادربزرگ شما سر رس.دیخانم خودتان را ناراحت نکن-

.نداشتم یمن گناه.شد یام بلندتر م هیگر يصدا,کرد یدکتر صحبت م هرچه

ماجرا اتفاق افتاد؟ نیا يچطور دیکن فیخودتان تعر-

را پاك  میاشکها,به من داده بود یمانیکه دکتر ا یبا دستمال.را بهانه قرار دادم هیتوانستم حرف بزنم گر ینم چون

.بدون اجازه از جا بلند شدم... کردم یم یاحساس عجز و بدبخت.کردم

د؟یرو یکجا م-

 مارستانیدانم چگونه از ب ینم.که در گوشه اتاق قرار داشت خود را نگاه کردم يا نهیمقابل آ.دمیکش یس دستلبا بر
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 یبا تعجب نگاهم م ادهیپ ایاتوبوس و ,نیکودکان در ماش,زنان,مردان.به کجا بروم دیدانستم با ینم.خارج شدم

.را تماشا کنم وانهید کیشتمچون من هم دوست دا,کردم یاحساس همه انها را درك م.کردند

مورد سرزنش  نکهیاز ا.با اشاره دست از من خواستند که شالم را بر سر کنم.به خود آمدم یانتظام هیناح نیماش دنید با

.دانند یم وانهیمرا د زین گرانید,عالوه بر خانواده دیشا دمیشیبا خود اند یآن.تعجب کردم,آنها واقع نشده بودم

نشستم و  یکنار مجسمه سنگ,درخت سرو ریدر ز.توانستم در انجا آرامش داشته باشم یکه م بود ییملت تنها جا پارك

که  ياما افراد,خسته بودم یحساب.دمیپاش یبر صورتم آب.شد نگاه کردم یم يجار نیپلکان بر زم يکه از رو يبه آبشار

رفتم تا در  یبه خانه م دیبا.رامش داشته باشمشدند که من در انجا آ یم نیمانع از ا,قرار داده بودند حیپارك را بهانه تفر

.بردند مارستانیدانستم چه وقت او را از ب یاصال نم.کردم یمراسم ختم مادربزرگ شرکت م

خود را تندتر  ينصب شده بود قدمها دانیکه در وسط م یساعت بزرگ دنیبا د.کردم یخانه را ط,نداشتم یپول

 یبر تمام وجودم مستول یخستگ.خانه نشستم يپله ها يرو.بود جهینت یب هر چه زنگ زدم.دمیبه خانه رس 2:10.کردم

نزول کنم؟ یبدبخت يبه قهقرا نیچن نیا دیچرا من با... شده بود

.دیبه گوشم رس یخانم يبردم که ناگهان صدا یبه سر م يگریعالم د در

؟ینشست نجایچرا ا,زمیعز!جان یهست-

توانستم  یچون نم.اما سرشار از ترحم بود,مودبانه اریو نحوه گفتارش بس طرز محبت.زد یم میبود که صدا ریام مادر

.را بهانه قرار دادم هیگر میبگو یحرف

افتاده؟ یزم؟اتفاقیعز هیچ-

از من خواست .شده بود زیاما از چهره درمانده و خسته من متوجه همه چ,نشده است يزیاشاره سر به او فهماندم که چ با

.رفتمیدر مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بودم و باالخره پذ.ان شومکه با او وارد خانه ش

 نیبه خاطر ا دیشا.کرد یجلوه م باتریبار خانه به نظرم مجلل و ز نیا.میو داخل ساختمان شد میکرد یرا ط اطیح ریمس
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در وسط ان  يا شهیوار ش رهیدا زیسالن بزرگ با م کیدر  یمشک یمبلمان چرم.میوارد خانه شد يگریبود که از در د

 يفضا یآپارتمان يگلها.کرد یم ینورافشان ییبایبه ز يا لههشت شع ستالیلوستر کر.به خانه داده بود یقشنگ يفضا

داخل  ریام لیاتومب نکهیاز ا... در وسط ان جا گرفته بود یبزرگ زیآشپزخانه در پشت سالن و م.خانه را شلوغ کرده بود

.ندیست نداشتم مرا با ان وضع ببدو.خوشحال شدم اریبس,نبود اطیح

.توانستم قبول کنم یاما نم,گرسنه بودم اریبا ان که بس.از من خواست غذا بخورم یعیخانم سم.میآشپزخانه رفت به

.دیدر به گوش رس يصدا

.پسر ما هم امد,خانم یخوب هست-

.شده بودو صورتم همچون آتش داغ  خیهمچون  میدستها.بود دهیقلبم به اوج خود رس ضربان

؟ییمامان کجا-

!میدار يزیچه مهمان عز نیپسرم بب ایب.آشپزخانه-

.رفت رونیبه من زد و از آشپزخانه ب یچشمک یعیسم خانم

:گفت یبا خوشحال ریو مادرش برگشتند و ام ریام

حال شما؟!خانم یهست.به به-

.خداوند سلمان را لعنت کند.میبگو یتوانستم حرف ینم.را تکان دادم سرم

تمام نشد؟ لمیف-

 ختهیافکار در هم ر.لکنت گرفتن هم به ان اضافه شد,کم بود میهایبدبخت.هولناك قرار گرفته بودم يمخمصه ا در

.خود بلند شدم ياز جا یعیخانم سم دنیبا د.را از من سلب کرده بود دنیشیاند

.ن... م-

.یشوخ کیحد در  یول,به من گفته بود ریاست؟ام يچه باز گرید نیا زمیعز,یهست-
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در گوش  یعیخانم سم.دیکش یاش دست م يقهوه ا يبود و به موها ستادهیکنار در ا نهیدست به س ریام.ام گرفت هیگر

.اورد انیمقدمه حرف شرکت را به م یب ریاو گفت و ام

.رد کرد شگاهیفرش را در نما رشیپذ یشرکت آلمان-

چرا؟-

.ستیگفتند فرشها از نوع مرغوب ن یم-

.رفتم اطیبلند شدم و به ح میاز جا اریاخت یب

.ستین یعیحرکاتش طب,روان پزشک نشان داد کیاو را به  دیبا ریام-

 يبه جلو دنیبمحض رس.زد اعتنا نکردم میصدا ریهر چه ام.گفت ریآهسته به ام اریبس يبا صدا یعیجمله را خانم سم نیا

 یاستقبال.کردم شیزدم و صدا ادیفر یاز فرط خوشحال.کرد یرا باز م اطیدر خانه چشمم به خاطره افتاد که داشت در ح

که به خاطر بد صحبت کردنم شرم  یاز تنها کس.قاتل بودم کیدر تصورش من  دیشا.دادم یمن حق را به او م یول,نکرد

.خاطره بود,داشتم

خاطره,خا,خا-

.کنار در امد ریحال ام نیدر هم.با تعجب نگاهم کرد خاطره

.یهست یتو دختر بزرگ.مامش کنت,خسته شدم,یهست-

:خاطره ادامه داد سپس

چه طرز صحبت کردن است؟ نیا,یافتاده؟هست یچه اتفاق.یعیسم يسالم آقا-

 نیا يبرا ریام.افتادم هیباز هم به گر.توانستم حرف بزنم یاما نم,هر چه زودتر در را باز کند میخواستم به خاطره بگو یم

.همراه خاطره داخل خانه شدم.به خانه برگشت,است دهیمرا ند ختنیکه وانمود کند اشک ر

.خودت را بکن ی؟سعيبه لکنت افتاد ؟چرايکرد یصحبت نم ينطوریتو که ا!یهست-
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:و گفت دیخاطره صورتم را بوس.خاطره بازگو کردم يموضوعات اتفاق افتاده را برا یزبان یزبان ب با

؟يفردا امتحان دار.زمیعز ستیمهم ن-

* * *

خاطره از من ترسو تر  نکهیبا وجود ا.سلمان دلم از جا کنده شد لیاتومب يصدا دنیبا شن.رفت یم یکیو به تارر هوا

.داد یم میاما دلدار,بود

 یلیاگر خ,میکه ما از او وحشت دار يا يناپدر نیهم.رترید یکیزودتر و  یکی,میریم یم يما روز ؟همهیترس یچرا م-

دانستم  یم نکهیبا وجود ا.است هودهیپس ترس انسان از انسان ب.رود یم ایدن نیاز ااو هم  نیبنابرا.عمر کند صد سال

 يخاطر یتسل,نیاما گفته اش در دلم جا گرفت و هم,ندارد یگاهیاکدام ما ج چیاست و در ذهن ه یگفته ها فقط لفظ نیا

.بود دهیمن دل شکسته و رنج يبرا

عجبا که امروز مادر .روح خانه منعکس شد یسرد و ب طیاش در مح مشمئز کننده يصدا,به داخل خانه يورود ناپدر با

.کرده بود اریسکوت اخت

.اوریام را ب یمشک راهنیپ,زن-

من مسبب مرگ مادربزرگ نبودم؟ یعنی.دست خداست یگفته دکتر افتادم که مرگ و زندگ ادیبه

* * *

.خانه خسته کننده بود طیمح

امده؟یدختره ن-

.کردم یخودم را در گنجه مخف,رفح نیا دنیشن بمحض
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.نه-

 میگو یبه همه آنها م.برم یرا م شیآبرو,رود یفردا به دانشگاه م.ستیدر خانه ن شیجا گهید نیا.خانه مادرم که نبود-

.قاتل مادرم است,هرزه نیکه ا

.8:25.انداختم یساعتم نگاه يبه شبنما.تمام وجودم را گرفته بود يدیشد لرزش

 شیپ يدانم چه مساله ا ینم.بود جهینت یاما ب,کردم شمرده شمرده صحبت کنم یم یسع.شده بودمیگنجه مخف داخل

و  يزیافتادم که مجددا آبرور ریام ادیبه .گوشخراش مادر تکانم داد غیسلمان بلند شد و دنبال ان ج ادیفر کهویامد که 

.گذاشته شد شیبه نما شیخانه ما برا يبند و بار یب

 یول,کند تیمجرم شکا کیخواست در دادگاه از من به عنوان  یبود که سلمان م نیه شدم دعوا سر اطور که متوج ان

قد علم کرده  یام در مقابل سلمان حساب یگناه یبه خاطر ب زیخاطره ن.شد یم مشیمانع از انجام تصم ادیمادر با داد و فر

.بود

در گنجه را باز کرد و از من .به طبقه باال امد دنیخواب يه برابود که خاطر 11بایساعت تقر.و گفته ها ادامه داشت صحبتها

کرد و من چون قادر به حرف زدن نبودم فقط با نگاهم  یآرام صحبت م اریو بس انهیمخف.رفتمیپذ.خواست به اتاقش بروم

.کردم یم دییرا تا شیگفته ها

آسمان صاف بود و ستارگان .ه را کنار زدمپرد,بودم دهیتخت خواب يدر همان حال که رو.امد یخوابم م.وقت بود رید

افکار بودم که به خواب  نیدر ا.حکمفرماست یبیاز خانه سوز عج رونیدانستم که ب یم.خورد یدر ان به چشم م يادیز

 يدستش رو.دیکش یاش را باال م ینیخاطره بود که بغض کرده بود و اب ب.ناگهان از جا بلند شدم,ییصدا دنیبا شن.رفتم

.دیدرخش یجنگل م یکیدر تار یهمچون نور چراغ شیبایز یچشمان طوس.گاهش کردمن.سرم بود

"؟يزیر یاشک م ؟چرایکن یم هیخاطره چرا گر"به من بگو ,به من بگو.مثل گذشته ها حرف بزن یهست-
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.نشان ندادم یجوابش عکس العمل در

* * *

نشده بود به دانشگاه  داریکه سلمان ب یمردم و تا زمانش یم متیزمان را غن دیبا.دارم یامروز امتحان حقوق مدن,6ساعت

که  یرا شستم و با رطوبت میدست و رو انهیمخف.همه چروك شده بود.بودم اوردهیرا ن میمانتو یخداوندا من حت.رفتم یم

شده  ییو تکه نان برش دار مربا يفنجان چا کیخاطره با .شانه زدم رامیموها.از دستم مانده بود ان را مرتب کردم

اما  "!یشناس فهیچه خدمتکار وظ": میمزاح به او بگو يدوست داشتم همچون گذشته ها حرف بزنم و برا.کنارم امد

.رفتم رونیکه سلمان متوجه نشود از خانه ب يو طور یتند صبحانه خوردم و پنهان.متاسفانه قادر نبودم

خواندن نداشتم  يهم برا یالبته کتاب.دانشگاه شدم یاهاز کتابم را شب گذشته مطالعه کرده باشم ر يانکه صفحه ا بدون

 یدر محوطه به چشم نم یپسر کس ياز چند دانشجو ریبه غ.چون همه داخل ساك در خانه مادربزرگ جا مانده بود

.زود از خانه خارج شده بودم یلیآخر صبح خ.خورد

خود را ,ردگم کردن يبرا.بود فمیک که در يداخل کالسورم بود با خودکار يدیفقط ورقه سف.نشستم مکتین يرو

.کردم یسرگرم نقاش

را  انیبا دقت تمام دانشجو,بودند دیاز اسات یمراقبها که برخ.کند میاریاز خداوند خواستم که ,دیامتحان فرا رس زمان

عدا ب.داشت ریبه ام یبیشباهت عج.آشنا بود اریبس میبرا يچهره مرد.شوند یکردند تا مبادا مرتکب خالف یکنترل م

دختران دانشجو وسط امتحان هم دست از .دکتر حقوق بود.هیزنداریدکتر خشا. هاست يمتوجه شدم که استاد سال آخر

.بود یمحجوب و دوست داشتن اریچهره اش بس.داشتند یسر او بر نم

م؟یکامل بده حیسوال چهارم را توض,دکتر يآقا-
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.ندارد؟چقدر مشکل است یدکتر انتخاب يآقا-

.سواالت من خوب چاپ نشده,ردکت يآقا-

به خاطر .همه نگاهم کردند.دمیکش یکوتاه ادیاما فر,نتوانستم حرف بزنم.کالفه شده بودم گریحرف زدند که د آنقدر

امتحان  یوقت.جواب دادم یسواالت امتحان هیانداختم و به بق نییسرم را پا,نگاه دارم یمخف هیزند دیکه خود را از د نیا

دختران .کردم تا از دانشگاه خارج شوم یپر دلهره پله ها را ط یبا قلب.نبود يخبر هیزند يقااز آ گریتمام شد د

در زمان خروج از ,مرا در آورده بودند يسالن را شلوغ کرده بودند و صدا طیکه در زمان امتحان مح ییدانشجو

.کردند یبلند مسخره م يمرا با صدا,جلسه

.واقعا که خنده دار است.لم وکالت کندافراد سا يخواهد برا یم,یدخترك روان-

مانده بودم  یفقط بر سر دوراه.بودم یراض,که امتحانم را خوب داده بودم نیاز ا.آمدم رونینزدم و از دانشگاه ب یحرف

...ابانی؟ قدم زنان در خ...ایخانه مادربزرگ ,کردم یم یکه زندگ يبه خانه ا,کجا بروم دیکه با

.مرا ببرد يو آبرو دیایمبادا به دانشگاه ب,وجودم را فرا گرفت يدلهره ا.را به خاطر آوردم يناپدر شبید يها گفته

بود  ستادهیکه کنار در منتظرم ا لوفریدوست داشتم به ن یلیخ.افتاد لشیچشمم به اتومب.اتفاق هم افتاد نیهم متاسفانه

 لوینتوانستم مقصودم را به ن, توانستم حرف بزنم  یماما چون ن, با او صحبت کند و مانع از آمدنش به دانشگاه شود میبگو

.فر بفهمانم

 یم یط یکیدانشگاه را دوتا  يپله ها.سلمان نباشم  دیبودم که در معرض د ستادهیا ییجا, فر از دانشگاه خارج شد  لوین

در . و شرارت به خرج بدهددیایرفتم ممکن بود به آنجا ب یاگر به خانه مادر بزرگ م. فوراً از دانشگاه خارج شدم .کرد

.رفت یم نیها داشتم از ب هیهم که نزد همسا يا ماندهیباق يصورت اندك آبرو نیا

امد؟یبابا سلمان به دانشگاه ن, یهست-

.در دست داشت به سمتم آمد يخرد کردن سبز يکه برا ییمادر با چاقو. اشاره سر جواب مثبت دادم  با
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 یلیخ تیبرا دمیروز تو رو ند کینکهیبا ا ؟يچرا مرا مطلع نکرد يخانه بود وزریجاطره گفت د. مامان, یهست-

.کردم یدلتنگ

از  میمستق ریغ يقادر نبودن به حرف زدن و مرگ مادربزرگ به گونه ا,ها یبدبخت,ها ییرسوا یدانستمتمام یچون م-

.او را از ادامه سخن گفتن منع کردم يبا نگاه تند,شد یم یوجود مادر ناش

:در اتاق خاطره نشسته بودم که مادر کنارم آمد-

؟یکن یم فیموضوع مامان بزرگ را تعر.دخترم-

.هم گذاشتم يچشمانم را رو یبهانه خستگ به

؟یزن یچرا حرف نم.بدانم تو چت شده است دیمن با.حرف بزن یکم.اعصابم از دست تو داغون شده,یهست-

 میمرا تسل هیبا سردادن گر دید یم جهینت یرا ب زیدر آخر که همه چ.کرد یم حرف خود را ادا هیبا کنا يگاه گدار مادر

.کرد

من  يبه خاطر حماقتها.کن ادیمن فر يمثل گذشته ها به خاطر حماقتها,بگو يزیچ.کنم حرف بزن یخواهش م یهست-

.ظرفها را بششکن و ناسزا بده

.تندسیگر یمادر و خاطره م.بر زبان آوردم دهیبر دهیکلمه بر چند

* * *

.سلمان آمد,یهست-

 چیکه ه یخود را از شخص دیبا دم؟چرایترس یهمچون خود م یاز انسان دیچرا با.کرد دمیخاطره ناام يگفته  نیا

کردم؟ یبه او نداشتم پنهان م یو عاطف یخون یوابستگ

.شو میبرو قا.بهانه دستش نده.کند هتیممکن است تنب.سلمان اومد!یهست-
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در  زیخاطره ن.مادر از ترسش به طبقه باال رفت یطفلک.کردم يباز میاعتنا به گفته مادر با ناخنها یو بمبل نشستم  يرو

.سرگرم کرد ییظرفشو يآشپزخانه خود را با ظروف شسته شده باال

شد نسبت به گفته  یکه سبب م یتنها عامل.گرسنه به طرفم حمله ور شد یهمچون گرگ.تکان سر به سلمان سالم کردم با

.اش بود یلباس سراپا مشک دنیبمانم د یسلمان بدون عکس العمل باق يها

به کادر دانشگاهت .هم اطالع داده ام یقانون یبه پزشک.شناسند یهمه تو را مجرم م.یتو مادر من را کشت,لجن,کثافت-

!بی؟نانجیچه کن یخواه یحاال م.کنند یتو را از دانشگاه اخراج م گرید.گفتم

-م ...تل...قا...ن قا...م...

دختر  کیاز  ریبه غ.نندیب یم وانهیدر دانشگاه همه تو را به چشم د.يبود وونهیاز نظر من د شهیتو هم.وونهیخفه شو د-

 نیخانم بگو به ا.هستند یمادر و خواهرت از دست تو عاص یحت.داند ینم یدوست قیتو را ال یپدر و مادر کس یبدبخت ب

خاطره .يچه حرفها زد وانهید نیو تو پشت ا.به دختر مهربانو داد يبوددهیخر شیه براک یمتیابله که چرا لباس گران ق

داد؟ یم ياش خود را دلدار هیگر يبود و با صدا ستادهیا نهیآ يچرا که جلو يدیهرزه ترس نیبگو که آن روز از ا

از  زیوجودم لبر يسراپا.فکر انتقام بودمبه .کردم و باال رفتم یط یکیپله ها را چند تا  تیجا بلند شدم و از فرط عصبان از

.کشاند یبه بدبخت نینچنیحس انزجار و تنفر از مادر بود که چرا من را ا

.میرو یشب هفت مادربزرگ م يبرا.خاطره آماده باش.را بپوش ؟لباستیزن کجا هست-

روز  کیدوست داشتم  شهیهم.تندآنها رف.نشان ندادم یاما عکس العمل,ناراحت شدم اوردندیمرا آدم به حساب ن نکهیا از

.خواهم نفس بکشم یشامم و آنگونه که م ایب,راحت بخورم,کنم یاستقالل داشته باشم و تنها زندگ یدر زندگ

به  یکم.آماده کردم يخود چا يپس از خوردن غذا برا.گرم کردم,مانده بود خچالیغذا که از روز گذشته در  يمقدار

جرات نداشتم ان را .خاموش شده بود نهیشوم.نشستم نهیقرمز رنگ کنار شوم یتراح يکردم و سپس رو یدگیخانه رس

بدن  يرا گرم کرد بود،برا طیکه از قبل در خانه،مح ییاما اندك گرما,شوفاژ خانه را هم خاموش کرده بود.روشن کنم
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.بود یخسته و رنجور من کاف

با روشن کردن .به اتاقم در طبقه باال رفتم يو فور را خاموش کردم نییطبقه پا يچراغها.بود دهیآمدن انها رس زمان

که هر لحظه  یفقط به جنجال.کرد به انتظار نشستم یم یشب نور افشان يوالیترس از ه لیکه ان هم فقط به دل يزیروم

.کردم یم ،فکرشد یمرگ مادربزرگ برپا م يدر خانه به خاطر من برا

از خودم به خاطر  یواداشته بود که حت یلهره آور خانه مرا به ترسبزرگ و د يدر فضا دهیبر دهیکردن کلمات بر ادا

.دمیترس ینداشتن قدرت تکلم م

.خاطره به طبقه باال آمد.وقت بود که خانواده آمدند رید

.سالم-

 رمیقرار بگ یحرمت یمانده تا مجددا مورد اهانت و ب یباق یکردم اندك زمان یاحساس م نکهیاز ا.را تکان دادم سرم

 7:40:به ساعتم نگاه کردم.سر داد ادیسلمان با وارد شدن به داخل خانه،فر.جا نبود یدلهره ام ب.کردم یم یاس ناامناحس

.غروب بود

.قاتل است نیا.مادر مظلوم مرا به کشتن داد.دختره بدکاره-

.بودن اطیدر ح نیخوشبختانه ماش.نگاه کردم ریخانه ام اطیرنگ اتاق به ح یآب یگوشه پرده مخمل از

.کشم یمن تو را م.نییپا ایب بینانج وانهید-

به .تخت نشسته بودم يرو.سلمان باال آمد.را بر هم فشردم میدندانها.کرد یو تحکم با سلمان صحبت م تیبا جد خاطره

 يناپدر.کرد،خسته شده بودم یرا دلهره پر م میدم به دم زندگ نکهیاز ا.طرفم حمله ور شد و به صورتم چنگ انداخت

در دهانم  يخون طعم شور زشیشکسته ام ضربه خورد و ر انبار بر دند نیدوم يبرا.گفت کیرک يکم زد و ناسزاهاکت

 دیمن شده بود که با ریدامنگ یکرد؟چه نحوست یم نیچن نیچرا سلمان با من ا.شده بود ختهیبه هم ر میموها.کرد جادیا

 زنمب یدوست داشتم حرف.بود يمن مملو از ترحم و دلسوز مادر و خاطره به يکردم؟نگاها یرا تحمل م بتیهمه مص نیا
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.بود دهیفا یخود را ثابت کنم،اما ب یگناه یو در مورد اتفاقات گذشته ب

کرد و مادر با حرکات سر،مثل  یم هیبلند گر يخاطره با صدا.قرار گرفتم یبدن هیمورد اهانت و تنب یطوالن یزمان مدت

.زد یزار م يمراسم سوگوار

دندان شکسته .ستادمیا نهیمقابل آ.پاك کردم راهنمیپ نیبود با آست ریکه در اثر شکستن دندانم از دهانم سراز را یخون

گرفت و بدون  یو اهانت قرار م یحرمت یمورد ب نیچن نیکه ا یکس يستم،برایخودم گر يبرا.ام کاسته بود ییبایاز ز

که  یبه خواب.افکار به خواب رفتم نیو با ا وبیصبر ا ادیم وبه افتاد عقوبیافسانه حضرت  ادیبه .شد یم هیتنب یلیدل چیه

...افسوس دم،اماید یرا م کین يدر ان خواب روزگار

کرده بودند  انهیخانه مان آش يزیدرخت تبر يپرستوها و چلچله ها رو. کالغها از خواب برخاستم يصدا دنیبا شن صبح

 ینم.شب گذشته،تمام تنم را کوفته کرده بود یخستگ.سرودند یم زیدل انگ ییبه خاطر آرامش دل رنجور من نوا دیو شا

 یم یکه با کتابخانه بزرگم هماهنگ یچوب شیآرا زیم.کردم وراندازاتاق را  لیوسا.بچرخانم یتوانستم سر خود را به سمت

به وجود آورده  میبرا يخاموش بود،منظره خسته کننده ا شهیاتاقم که با ان همه شمع و شعله هم ستالیکرد و لوستر کر

را  یبزرگ چرم لمب يجا.کنم یدگیاتاق رس ناتیبه تزئ یسلمان از خانه خارج شد، کم نکهیگرفتم پس از ا میتصم.بودند

فورا پنجره اتاق را باز .میعوض کن زیرا ن مانیکه آباژورها رمیبتوانم از خاطره اجازه بگ دیعوض کنم و شا شیآرا زیبا م

از کنار پنجره به .را به صدا در آورد یستالیلوستر کر يو اشک ها دیوز یم يباد سرد.داتاق عوض شو يکردم تا هوا

.بود اطیدر ح.نگاه کردم ریخانه ام اطیح

آشپزخانه شده  یخوردن صبحانه راه يبه دنبال او برا زیشده و مادر ن داریسلمان از خواب ب.گذشته بود 8از  ساعت

قرار نگرفته و  هیکردم؟مطمئنا نه،چرا که خاطره مورد اهانت و تنب یم نیچن دیمن هم با ایآ.رفت نییخاطره هم پا.بود

به کشتن  زینبود و مادربزرگش را ن وانهیاز نظر سلمان خاطره د.توانست هنوز حرف بزند یدندانش نشکسته بود و م

باشم؟ وانهید کیتوانم  یکنم چگونه م یم لیکه در رشته حقوق تحص یمن!خداوندا.نداده بود
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.کرد یاز حد من،با مادر و خاطره خوب تا م شیسلمان به قصد آزردن ب.در اتاقم ماندم یمک

کار کوچک دارم،انجام بدهم  کیمن هم .با مامانت،به خانه مامان بزرگ برو يات را که خورد زم؟صبحانهیخاطره،عز-

.میآ یم

در  بهیغر کییحت ایرا با مادر و خواهرم و  ياام رفتار مودبانه  يناپدر يروز دمید یم نکهیباور نکند از ا یکس دیشا

.گرفته،چقدر خوشحال بودم شیپ

.به صحبت کرد ،شروعيزیآرام سلمان و لحن محبت آم يصدا دنیبا شن.دیشیاند یهمچون گذشته احمقانه م مادر

.دهد ینشان ماز خود  یمضحک يجلب توجه کند،عکس العملها نکهیاو به خاطر ا.عوض کن یرفتارت را با هست!سلمان-

شگردش هم  نیآخر.خانه اختالف به وجود آمد نیکه من او را به خانه ام آوردم در ا ياز روز.یستیخانم تو متوجه ن-

.مرگ مادرم است

به او خورانده باشد؟ يزیچ یکن یفکر م-

شکسته را که  شهیش.ردیخواست انتقامش را از من بگ میمستق ریکار را نکرده باشد،به صورت غ نیمعلوم است اگر هم ا-

.يدید

.زده باشد يکار نیکردند،دست به چن یها او را مسخره م هیهمسا نکهیخوب ممکن است به خاطر ا-

ها چه کردند؟ هیمگر همسا-

.کرد فیداده بودم،تعر حیتوض شیرا که من الل گونه برا یبا آب و تاب موضوعات خاطره

 یم تیهمسرم،من از او شکا ایچه خودم باشم و چه دختر خوانده ام و .در هر حال هر چه باشد او باعث مرگ مادرم شد-

.کنم

مادر آرام آرام با سلمان .شندیاند یدوست داشتم بدانم که آنها در مورد من چه م دم،امایپسند یسمع را نم استراق

.کرد یصحبت م
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اگر او مثل خاطره .فراط در محبت استا لیدانند به دل یم وانهیاو را د گرانیاگر د.مهربان و حساس است اریبس یهست-

دهد  بیرا فر هیکه همسا دیخند یخانه به دروغ نم اطیدر ح گریرا کمتر دوست داشت،د شیو بداخالق بود و آبرو يجد

.میکرد یمیتلق یدختر روان کیما او را  گریکنم د یو فکر نم

فکر کنند؟ نینچنیدرباره من ا دیچرا با.ام گرفته بود هیگر

تونه صحبت کنه؟ یچرا نم یکن یحاال فکر مخاطره -

...به خاطر موضوع مادر بزرگ،گفتم که-

باشه؟ لمیف یکن یفکر نم-

است که در بحبوحه  يهمان دختر یهست دیپدر،شما فراموش نکن.یکن یبد قضاوت م یتو در مورد هست.مامان لم؟نهیف-

را به  متشیلباس گران ق.د،چرا که از خانم قهر کرده بودرا به مهربانو دا شیبه غذا داشت،غذا اجیکه بدنش احت يماریب

موضوع  نیا انیاعصابش است که همه دانشجو یخاطر ناراحت ند،بهک یبا او صحبت نم یاگر در دانشگاه کس.دختر او داد

روانپزشک  کیگفت او را نزد  یکه به شما م دیمگر خودتان جواب تلفن استاد فلسفه اش را نداد.اند دهیرا فهم

.مشکل داشته باشد دید،شایبرب

:گفت تیبا جد پدر

.زدیکند تا حس ترحم ما را برانگ یحرکات را م نیا.یکن یصحبت م يادیتو هم ز-

تواند صحبت کند؟ یو م دیگو یدروغ م یهست یکن یفکر م یعنیسلمان -

 یمادرش که تو باش یکس حت چیکه ه داند ینم رد،امایکند که مورد توجه قرار بگ یکارها را م نیاو ا.تواند یالبته که م-

.رغبت حرف زدن با او را ندارد

استخدام  ییتوانست زودتر درسش را تمام کند و جا یرفت،مثال اگر م یخانه م نیاز ا یاگر هست یدانم؟ول یچه م-

.است یخانه بر سر هست نیا يدعواها شتریدانم ب یمن م.شد یخوب م یلیشود،خ
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.داند که حرکاتش نابجاست یاو نم.شود یکارها م نیا ندانسته مرتکب یمامان،هست-

.هر سه ساکت شدند.به انها بفهمانم نییکردم آمدن خود را به طبقه پا یسع.را بشنوم شانیتوانستم حرفها ینم گرید

.با نفرت نگاهم کرد و مادر با ترحم،با اشاره سر سالم کردم سلمان

؟هان؟يمگر زبان ندار-

من فرزند خوانده .افتاد یو اهانت م هیتنب ادیمن به  دنیبا د ينقش بسته بود که ناپدر يزیچه چدانم در صورت من  ینم

به طبقه .شده بودم یعصبان یلیخ.بودن او با من باشد بهیتوانست به خاطر غر یو اهانت نم یحرمت یهمه ب نیاو بودم اما ا

.نمیچهره انها را نب گریباال رفتم تا د

انگل در  کیاگر فاسد بودم،اگر همچون .بود که سلمان به اتاقم آمد و به صورتم چنگ انداخت نگذشته يا قهیدق چند

دانم من که  یهمه مجازات نبودم،اما نم نیا ستهیدادم باز هم شا یقرار م یحرمت یکردم،اگر انها را مورد ب یخانه رفتار م

دادم  یخانه را انجام م يتمام کارها يکاریزمان ب کردم،در یم لیتحص یباز هر نظر موجه بودم،در دانشگاه در رشته خو

شدم؟ یواقع م یحرمت یمورد ب نینچنیچرا ا

داره؟ اتیسالم هم مال یعنی.باعث مرگ مادرم شده،حاال طلبکارم هست!دختره مزخرف-

زند به احترام فر ستهیشا.محبت نبودند ستهیشا نهایداشتم که به لکنت زبان مبتال شده بودم؟ا يریمن چه تقص خوب

را در چمدان جمع کردم و  میو لباسها یدرس ياز کتابها یوبعض لیوسا یتمام.را گرفته بودم ممیتصم گرید.نبودند نیوالد

نداشتن .نقش بسته بود یچشمم هاله کبود رنگ ریز.انداختم ینگاه مبزرگ کنار پله ها به صورت نهیدر آ.رفتم نییبه پا

دست به طبقه  کیدوش و چمدان در  يساك رو.داد یجلوه م ختیا بدردهان،صورتم ر ییدندان هم در قسمت جلو

نگاه  ریام هبار به خان نیاخر يبرا.رفتم رونیاز در خانه ب.دادم یم حیترج یزندگ نیرا به ا دنیخواب ابانیدر خ.آمدم نییپا

رفتند تا اشعه  یبه کنار مکه در فصل زمستان  يدالبر يشدند و به پرده ها یباز م اطیکه رو به ح ییبه پنجره ها.کردم

.کند یآفتاب،داخل خانه را نورافشان
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 نکهیبا ا.ام بود یمیدوست صم لوفریکردم ن یکه به خود احساس م يفرد نیکترینزد.کردم یخانه را ط ریکنان مس هیگر

.نداشتم يمشاهده کند،اما چاره ا يوضع بد نیدوست نداشتم مرا با چن

کردم و کنار در  اریتوانستم حرف بزنم،سکوت اخت یچون نم.شد دهیشن فونیپشت آ لوفرین يصدا.خانه او را زدم زنگ

در آمد و با  يجلو لوفرین.کردن هینه توان حرف زدن داشتم و نه توان گر.را فشرده بود میبغض گلو.ستادمیخانه منتظر ا

.دمداخل خانه ش لوفریهمراه ن.بود متنها عکس العمل ستنیگر.من،مرا در آغوش گرفت دنید

 ،دختریآخر مادرم مکه رفته،چون من و کت.من با خانه ات تماس گرفتم.خوشحالم یلیخ يمن اومد شیپ نکهیاز ا یهست-

متاسفانه پدرت تلفن را جواب داد و من قطع  ،امايایمن ب شیپ یخواستم که هر وقت تونست میخاله ام تنها بود

...خوشحالم زم،چقدری،عزیهست...کردم

.کردم اریاخت و سکوت دمیکش یآه

چه شده؟ ،دندانتیهست-

.ست...ین...ین...ي...زیچ...زیچ-

 دوارمیکه ام يا ندهیدر آ ایکه به خاطر اتفاقات گذشته چهره عوض کنم و  ستمین ییمن از آنها یدانیتو که م.به من بگو-

است که به تو  یشوك عصب کینیا.یکن صحبت کن یسع یهست.تو حسادت بورزم یهرچه زودتر سر برسد به خوشبخت

.وارد شده

بدبخت  نیچن نیا نکهیاز ا.نمیرا در چشمانش نب لوفرین يانداختم تا احساس دلسوز نییشد،سرم را پا ریسراز اشکم

کردم؟ یم دیشدم آزرده خاطر بودم،اما چه با یبودم و از هر جا مورد اهانت واقع م

چطور است؟.میرو یم یو بعد با هم به دندانپزشک میخور یم يپزم،بعد غذا و چا یناهار م ،منیکن یاول حمام م یهست-

دل ناراحت  میاز صم.بازگو کردم شیماجرا را برا دهیبر دهیبر.کردم یاحساس آرامش م لوفرین نیدلنش يصدا دنیشن با

.شد
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* * *

.خانه ام را رها کنم و نزد دوستم پناه ببرم،شرمنده بودم دیچرا با نکهیحمام رفتم،از ا به

.ناهار حاضر است یهست-

هال و .داشت يریگرم و دلپذ طیکوچک بود،اما مح یخانه،آپارتمان نکهیبا وجود ا.خوردن غذا به آشپزخانه رفتم يبرا

سبز  کیاز سرام نیکف زم.شده بود نیتزئ لیشد که با مبلمان است یم دهیدر پشت آشپزخانه د یکوچک ییرایسالن پذ

بود  يلوستر اتاقها پارچه ا.داد یبه آنجا م يریسبز و دلپذ يدر گوشه سالن فضا یآپارتمان يگلها.شده بود دهیرنگ پوش

رنگارنگ با  يها رهیو دستگ یکوچک نقاش يداخل آشپزخانه تابلوها.کرد یم یاز خود نورافشان ییبایز يو با رنگها

.دیرس یشلوغ به نظر م بایخانه انها تقر.شده بودند زانیآو وارید يفاصله رو

از طرز .از من خبر ندارد دیفهماندم که بگو لوفریبا اشاره به ن.خاطره بود.که تلفن زنگ زد میا خوردن بودغذ مشغول

 یکرد،از داستان کودک حتیصحبت کرد،نص یبا من کل لوفریپس از قطع تلفن،ن.افتادم هیصحبت کردنش با خاطره به گر

...کرده بود و لیرا به جهنم تبد شانیسرو پا زندگیب يا بهیپدرش که به خاطر غر يها تیاز آزارها و اذ.اش گفت

مورد شکنجه  لوفریتفاوت که ن نیمن و او وجود داشت،با ا نیب يادیقبل از متارکه پدر و مادرش وجه اشتراك ز تا

.واقع نشده بود یجسم

* * *

.میرو یدکتر م شیپ ؟بعدایموافق.میامتحان فردا مطالعه کن يدرس برا ی،کمیهست-

و چند بار آن را از  نیدلسوز چند یکرد و همچون معلم یرا مطالعه م یلیتحل خیبلند درس تار يبا صدا لوفرین.رفتمیپذ

رفتن به مطب  يو سپس برا میخورد يم،چایاستراحت کرد یپس از مطالعه،کم.من بشود يبرا يگفت تا مرور یبر م

را  گرانیگفته د لوفریو مورد قبول نشان دهم تا ن دهیسنج راتوانم حرکاتم  یکردم تا آنجا که م یسع.میدکتر آماده شد
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.نکند دییمن تا یوانگیدر مورد د

:گفت یمنش میمطب که مراجعه کرد نیبه اول.میو به سمت مطب دکتر حرکت کرد میشد یتاکس سوار

د؟یاوریب فیتشر گریتا هفته د سمیاسمتان را بنو دیخواه یمسافرت هستند،م يدکتر نبو يآقا-

.رمنه متشک-

اگر .بود جهینت یو ان هم ب دیرس یم 9کنم نوبت ما به بعد از ساعت  یان قدر شلوغ بود که فکر م.میرفت يگریمطب د به

اعتقاد بودم،به من  یو سرنوشت اعتقاد نداشتم،روزگار وقت را تلف نکرد و انچه را که من به ان ب ریتا ان روز به تقد

.ثابت کرد

 ای.تمام دندانپزشکها اعتصاب کرده بودند نکهیمثل ا.میکرد یرا ط عصریول ابانیخ ریسم ادهیگرفته بود،پ يدیشد برف

مطب دکتر  یرهگذر و رهگذر نشان نیاز ا دنیباالخره پس از پرس.نداشتند فیآقا و خانم دکتر تشر ایمطب شلوغ بود و 

.داده شد ردامادیم ابانیدر خ هیزند اشاری

 زین یو ضبط ونیزیتلو.شده بود دهیپوش يمرمر دیاز سنگ سف نیکف زم.دبو کیمجلل و ش اریبس.میمطب شد وارد

 کیبود که در  یناتیتزئ نیتر قهیو با سل نیقشنگتر دمیباالخره تا انجا که د.قرار داشت یبزرگ خانم منش زیمقابل م

.سالن جا گرفته بود ازيدر گوشه ا زیدو گلدان ن.خورد یبه چشم م یمطب دندانپزشک

پس از رفتن دو .برگه ثبت کرد کینشسته بود،اسم من را در  زیپشت م شیدکتر که با هفت قلم آرا یمنشییرضا خانم

کرد تا نگذارد درباره خانه مان فکر  یبا من صحبت م لوفریمدت ن نیا یدر ط.دینفر به داخل مطب دکتر،نوبت به من رس

.کنم

:صدا زد ییرضا خانم

.دییبفرما ،لطفایخانم مرعش-

.احترام کردم يسالم کرد و من هم با اشاره سر ادا لوفرین.میداخل اتاق دکتر شد لوفرین همراه
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دانم چرا قلبم ناگهان تکان  ینم.ام دهیبه او را کجا د هیکه فرد شب دمیبعدها فهم.دیآشنا به نظرم رس اریلحظه اول بس در

کردم؟ یم دیباچه .قدرت حرف زدن هم نداشتم ایخدا.داشتم یبیدر هر صورت حالت عج.خورد

.نجایا دییخانم،بفرما دییبفرما-

دیشا.ام آمد یکرد و سپس کنار صندل یدکتر جوان دستش را با الکل ضدعفون.چراغ قرار گرفتم ریو در ز یصندل يرو

.چشمانم را بستم.دمیخجالت کش.هوا نگاهم کرد یشد که ب يا قهیدق کی

.توانم کارم را انجام دهمیمن اگر تنها باشم بهتر م.رونیب دییخانم بفرما-

از اتاق  لوفریدر هر صورت ن.است دهیکش يصحبت کردن با من نقشه ا يدانستم دکتر جوان برا یم.نگاه کردم لوفرین به

 یم يزیچانه گذاشته بود و به چ ریدستش را ز.خود قرار گرفت زیاز اتاق،دکتر پشت م لوفریپس از خروج ن.خارج شد

.بزنم یتوانستم حرف یمن هم که نم.منوال گذشت نیهم به قهیده دق دیشا.دیشیاند

!چرا شکسته؟!ییدندانت چه شده؟ان هم دندان جلو!يوا.دهانت را باز کن زیخوب،خانم عز-

.تفاوت نشان دادم یزدم و خود را نسبتا ب يلبخند

که خداوند به شما داده  را ییبایز نیرا،ایگ با،چشمیپوست ز نیخانم؟ا ستیتو ن فی؟حیستیبابت ناراحت ن نیتو از ا-

که بر سر دندانتان چه آمده است؟ دییگو یحاال به من م...دیقدر بدان

...نم... تو... تو... یم م من نم-

.دندانم کار کرد يساعت رو کیدم،حدودیدرد کش یلیخ.به کارش ادامه داد یحرف چیبدون ه هیزند دکتر

کارت .که هزاران سخن در ان نهفته بود يلبخند.زد یلبخند مهربان.ردماز او تشکر ک.دیرس انیکار دندانم به پا باالخره

.را که در ان اسم و شماره تلفن مطبش نوشته شده بود،به من داد تشیزیو

توانم  یم... دیانداز یخاطرات گذشته ام م ادیشما مرا به .آشنا شوم شتریدوست دارم با شما ب.کارت من است نیا-

د؟یت کنصحب دیخواه یبپرسم چرا نم
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.نشان نداد یدکتر هم عکس العمل.دمیخند

* * *

.داخل اتاق شد لوفرین ،یمعطل یاز کم پس

د؟یشما دوست خانم هست-

.بله-

بود که  نینگاهم ا ينگاه کردم،معنا لوفریبه ن.بدانم ییزهایشوم در مورد صحبت نکردن دوستتان چ یخوشحال م-

.نزند یحرف

.به نفعتان است ينطوریا.دینکن یرا از ما مخف یم،حرفیهست مارانمانیب يرازها دکترها محرم ز،مایعز يخانمها-

:گفت یبا مهربان لوفرین

.شود یم یناش یاختالف خانوادگ کیاز  ست،موضوعیکردن ن یموضوع مخف-

در اثر ضربه شکسته است؟ شانیدندان ا دییبگو دیخواه یم یعنی-

.بایتقر-

و صحبت نکردنشان؟-

.توانستند صحبت کنند ینم یاز بچگ شانیا دید؟شایمبتال به لکنت شده است،اما شما از کجا متوجه شداز فرط ترس -

.دهد که دچار شوك شده اند ینشان م قایخانم دق نیطرز صحبت کردن ا.خوانده ام یمن دو سال روانشناس-

.دیهست يشما دکتر فوق العاده ا.بله-

؟...خانمِ-

.هستند یمرعش-
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؟اسم کوچکشان-

.یهست-

؟یخانم هست ستین نطوریا!یو در ضمن چه اسم غمناک.ییبایبه به،چه اسم ز-

.زدم یتلخ لبخند

.دیحتما خانم را نزد او ببر.آدرس دکتر رهنما متخصص اعصاب و روان است نیا.زیخانم عز-

دکتر؟ يآقا یول-

.توانند با مراجعه به دکتر رهنما دوباره صحبت کنند یم شانیا.ندارد یول-

خود برخاستم تا از اتاق خارج شوم،اما  ياز جا.وجودم را فرا گرفته بود یبیعج تیمظلوم.افتادم هیدانم چرا به گر ینم

 يدیام خون شد ینیبلند کند،از ب نیرا گرفت تا مرا از زم میبازو لوفرین.افتادم نیبه زم کدفعهیدانم چه شد که  ینم

.افتاده بود هیبه گر لوفرین.نشاندند یصندل يرا بلند کردند و روهر سه م لوفریو ن ،دکتریخانم منش.شد يجار

.دیخودتان را ناراحت نکن.خانم ستین يزیچ-

چه  لوفریدانستم به ن ینم.انها به سالن رفتند.را صدا کرد لوفریدکتر،ن.ام گذاشته بود یشانیپ يرا رو یسیدستمال خ یمنش

.کردندیمطمئن بودم که در مورد من صحبت م یگفت ول یم

.دیورز یهمچنان اصرار م لوفرین رفت،امایدندانم نپذ میرا بابت ترم یمبلغ چیدکتر ه.حالم بهتر شد باالخره

.کنم نهیتا او را دوباره معا دیاوریمرا ب ماریب گریهفته د. خانم دییبفرما-

.نشان بدهم یملعکس الع چیتوانستم ه یشده بودم که نم فیجمله تعجب کردم،اما آنقدر ضع نیا دنیشن از

به آن طرف  یسوار شدن تاکس يکه برا یوقت. میو از مطب خارج شد میکرد یخداحافظ ییو خانم رضا هیدکتر زند از

:دیدکتر به گوشمان رس يم،صدایرفت ابانیخ

.رسانم یمن شما را م. دیصبر کن-
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.دیآ یم ریگ یتاکس نجایا.میرو ینه متشکرم،خودمان م-

.دوست نداشتم در مقابل اصرار او ضعف نشان دهم.دیورزیهمچنان اصرار م دکتر

.شماست لیهر طور م-

.در گلو شکست شیکردم صدا حس

افتاده؟ یدکتر؟ چه اتفاق يشده آقا یچ-

.شماره خانه من است نیا. کنم یعمل م یاحساسات یمن کم. خاهم یخانم معذرت م-

؟یتون یم یهست. تواند صحبت کند یاما او که نم-

.نه-

از .زد و شماره را از دکتر گرفت يلبخند لوفرین.مسلما خوب خواهد شد. رمیگ یاز دکتر رهنما وقت م شیفردا برا-

.میو از او جدا شد میدکتر تشکر کرد

* * *

.نمود یدوستانه با من رفتار م اریکرد و بس یحسادت نم يذره ا. دوست داشتم یلیرا خ لوفرین

ر؟یام ایبهتر است  نیا یهست-

او به دکتر موضوع .صحبت کرد میاو و دکتر در سالن رد و بدل شده بود،برا انیکه م ییاز حرفها لوفرین.نزدم یحرف

دانستم و نه  یچطور؟نه من م.نجات دهد بتیمص نیخواست مرا از ا یم تیمن را گفته بود و دکتر به قصد انسان یزندگ

.لوفرین

* * *
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 دیچون طبق دستور دکتر نبا.دیو نشاسته خر ریش یپاکت میبرا.قرار داشت یمارکت پرلوفر،سویکنار خانه ن ریمس يانتها در

.خوردم یم يگرید يغذا

ند،بداقبالند؟یبایانها که ز ندیگو یم يدی،شنیهست-

.را تکان دادم سرم

.یکنم تو استثنا باش یاما فکر م-

.لطف داشت،خوشحال بودم نینچنیبه من ا لوفرین نکهیاز ا.زدم لبخند

از گرفتن  هیشود؟اما دکتر زند یدندان چقدر گران تمام م میترم نهیهز یدان یم چیه... چرا؟ یبدان یخواه ینم-

.کرد یپول،چشم پوش

.کردم نگاهش

پر کردن  يبرا يگریدندان،دندان د نیاو به من گفت عالوه بر ا رد؟نهیگ یپول را م گریدفعه د ییبگو یخواه یه؟میچ-

.کند یکه ان هم درست م يدار

به خاطر جلب  یبود که حت یانقدر مهربان و دوست داشتن لوفرین.در خانه بود ونیکتا.میدیبه خانه رس.میدیدو خند هر

.رفتیپذ لیکند،او هم با کمال م يرا در خانه خودش سپر گرید يمن از دختر خاله اش خواست شبها تیرضا

 یپس از مطالعه درس و کم.پختن شام خود را اماده کرديبرا ونیکتا.میبه درس خواندن مشغول بود لوفرین همراه

مرغ پخته  تسلیخودشان شن يو برا یمن فرن يبرا.میصرف شام به آشپزخانه رفت يبرا ونیکتا يصدا دنیگفتگو با شن

.بود

.کرد یم لیتحص فیشر یدر دانشگاه صنعت يمعمار یبود و در سال چهارم مهندس یدختر مهربان ونیکتا

از زمان ازدواج با شوهر مرحومش،زمان .کرده بود جادیا مانیبرا یحیزنگ تفر ونیم،کتایا خوانده بوددرسمان ر چون

دوستان،اقوام و افراد خانواده  انیاز م.بودند یدنیو شن ریدلپذ میبرا شیحرفها.زد یحرف م... در دانشگاه و شانیدوست
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دوخت  یدر زمان صحبت نگاهش را به من نم ونیکتا هنکیو از ا ادد یهنگام صحبت مرا مخاطب قرار نم لوفریجز ن یکس

 یب ایو  یفرهنگ یقائل باشم و سخنان خانواده ام را دال بر ب یخود ارزش يتوانستم برا یم.کردم یم ياحساس شاد

.خود قبول نکنم یاقتیل

لمینام ف.مه دادخود خات يبه گفته ها یینمایس لمیف ونبخاطریزیخاموش شدن کردن لوستر هال و روشن کردن تلو با

 یکه ناش یاختالف ایکرد و  یکه پدر به فرزندش م یو به خشونت میکرد ریس لمیساکت در عالم ف.بود "طالق يبچه ها"

 ییمرا به اتاق خوابش راهنما لوفریلم،نیف انیپس از پا.بودم تهقرار گرف لمیف ریتحت تاث دایشد.شد فکر کردم یاز ان م

شد که  یم دهید یرنگ یآباژور کوچک صورت زیکنار تخت ن یعسل يرو.شده بود نیه تزئتخت و کتابخان کیفقط با .کرد

غم  انهمگام با داست.شد يگریاتاق د یگفت و راه ریشب بخ دنیخواب يبرا زین ونیکتا.کرد یرا پخش م یمینور مال

 يغمبار يکه فردا کردم یاحساس م.کردم یکه در ان احساس آرامش م یخواب.به خواب رفتم لوفرین یکودک زیانگ

.ازاردینخواهد امد تا دوباره مرا ب

تخت خوابش را  ونیصبحانه را اماده کرده بود و کتا لوفرین.از خواب برخواستم يزنگ ساعت شماطه ا يصدا دنیشن با

 عیو سراز جا بلند شدم  ونیاز کتا دیبه تقل.دانستم چه کنم یشده بودم و نم داریمن مدتها بود از خواب ب.کرد یمرتب م

 لوفرین.از خانه خارج شدم لوفریکردم و همراه ن یخداحافظ ونیکتا زبا اشاره سر ا 7:30ساعت .رختخوابم را جمع کردم

.کند تیرا در وجودم تقو الیکرد ترس را از من دور و آرامش خ یم ید،سعیبخش یبه من جرات م

* * *

کردم  یکند،اما چون فکر م یبه دفتر دانشگاه مرا همراهخواست تا آمدن  لوفرین.به دفتر دانشگاه احضار کردند مرا

 يان زمان آقا.تنها به دفتر دانشگاه رفتم.شدم،مخالفت کردم یشرمنده م لوفریبابت نزد ن نیسلمان امده است و از ا

 يا ستهیاشده بود رفتار ش دهیگروه برگز استیکه به ر یالبته او از زمان.به من انداخت ينگاه بد.گروه بود سیرئ يریکب

چرا؟.بودند یدختر در کالس از من شاک انیاز دانشجو یلیبا من نداشت،چرا که خ



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 102

نسبت به حرکات جلف و زننده و  دیالبته من مقصر بودم،نبا.را نداشتم انیاز دانشجو یبعض يجایحوصله سواالت ب خوب

کنند و  تیاز من شکا يریکب يانها نزد اقاانکه  يبود برا یلیدل نیهم.دادم یمورد انها عکس العمل نشان م یسواالت ب ای

.دانشگاه دفاع کنم سیکرده بودم،نتوانم از حق خود نزد رئ انیانشجواز د یکه به برخ ییها یاحترام یمن به خاطر ب

.احترام کردم ياشاره سر،ادا با

باشد؟ یکنم سالم کردن کار مشکل ینم د،فکریدانشجو هست کیشما -

.انداختم نییرا پا سرم

... روشن شود دیبا یامده که حت شیپ یمسائل نکهیمثل ا د،امایدانشگاه هست نیخوب ا انیشما از دانشجو!یخانم مرعش-

...دییبگو يزید،چیبزن یحرف

:زد ادیفر تیبا عصبان يریکب يساکت بودم،اقا چون

...بزن ی،هان؟حرفيگناهکار يپس خودت هم قبول دار-

.صحبت کرد يریکب يتمام با اقا تیو با قاطعشد  شیدایاز کجا پ لوفریدانم ن ینم

بتوانم  دوارمیام.دیاز من بپرس دیکه دار یگرفته،هر سوال شیاست،صدا ماریب یخواهم،مرعش یدکتر،معذرت م ياقا-

.باشم یکمک

.به وساطت ندارد اجیدو کلمه حرف زدن احت.رونیب دییبفرما-

.نگفت و از دفتر خارج شد يزیچ لوفرین

.دیدر امتحانات شرکت کن دیتوان ینم گریبه عرضتان برسانم که امروز د دیبا،یخانم مرعش-

؟...را... چ... چ-

د؟یدرست صحبت کن-

؟...را... چ... چ-
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.کرده بود داریهم اشک چشمانم،حس ترحم را در وجود او ب دیشا.شده بود ییزهایهم متوجه چ يریکب ياقا نکهیا مثل

دوست نداشتم .بود بیعج میمن عنوان کرد که واقعا برا يرا برا یپدرت موضوعات.سفمکه واقعا متا میبگو دی،بایمرعش-

.مثل شما را از دست بدهم یخوب يدانشجو

 قیاز کنار آالچ یحرف چیبدون ه.کرد شیبا تکان دست مرا متوجه خو لوفرین.آمدم رونیاز دفتر ب.ام گرفته بود هیگر

.گذشتم و از دانشگاه خارج شدم

کردند؟ رونتی؟بيرو یم ،کجایهست-

...را تکان دادم سرم

.میرو ینرو،امتحان دادم با هم به خانه م ییجا-

در ان ثبت شده بود نگاه  یاخالق تیکه حکم اخراجم به خاطر عدم صالح يداشتم و به ورقه ا یقدم بر م اریاخت یب

که  یبه دنبال زمان.رمیدم که از او انتقام بگبو یزمان يفقط در جستجو.کردم یبا سلمان تا م دیدانستم چگونه با ینم.کردم

.بکشانم یعجز و درماندگ ياو را به قهقرا

* * *

رفتم؟ یبه کجا م دیبا

 کهییاز آنها.دمیورز یکردند حسادت م یانقالب قدم زنان گذر م ابانیخ يرو ادهیکه در پ ییدختران و پسران دانشجو به

.شده بودم زاریکردند،ب یم یتنبل یو خوشگذران يانگار سهل يتوانستند درس بخوانند،اما از رو یم

.پاسخ داده بودم یلیتحل خیتوانستم امتحان بدهم تا به االن به تمام سواالت تار یاگر م.گذشته بود 9از  ساعت

 کنار در منتظرش.بود رفتم لوفریکه خانه ن ییجا عصریول ابانیبه خ.دارد تیبر همه جا ارجح لوفریکردم خانه ن فکر

.فکر کنم يزیتوانستم به چ ینم یانقدر ناراحت که حت.ناراحت بودم یلیخ.شدم
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:دیکش ادیمن فر دنیاز شوق د.امد لوفریانتظار،ن قهیاز چند دق پس

را در  يادیز يهایمن و تو سخت یهست.دوستت دارم یلیباور کن خ.يامد نجایخوب شد که ا زم،چقدریزم،عزی،عزیهست-

.میتحمل کرده ا یزندگ

(رمیبم یاله. (ستمیسپردم و زار زار گر لوفریام را به دست ن یاخراج گهبر

گفته دروغ،تو را از  کیبعالوه مگر مملکت قانون ندارد که با .بودند یاستادها از تو راض ،همهينکرده ا يتو که کار-

حکم اخراجت را  یحتموضوع را ثابت کنند و به را نیتوانستند سه روزه ا يدرس خواندن محروم کنند؟در ضمن چطور

(!واال به خدا(بدهند؟مگر مملکت قانون ندارد؟

اماده کردن غذا به  يبرا لوفریهمراه ن.ظهر بود کینزد.میکرد داخل خانه شد یبا تحکم صحبت م نکهیا نیح در

.آشپزخانه رفتم

دارد  یناراحت یکم یون هستتماس گرفتم و به او گفتم چ ونیبا کتا میایبه خانه ب نکهیاز ا م،قبلیبگو يزیچ کی،یهست-

.یمزاحم یلیخ یخودت بدان دیخنده گفتم که شا يبعد برا.یشوم که شبها را در خانه خودت بمان یخوشحال م

.تفاوت نشان دهد یب هیکرد تا خود را نسبت به قض یصحبت م نگونهیا لوفریدانستم ن یم

* * *

.جا آورد یپس از غذا حالمان را حساب يدو فنجان چا.بود یپلو ماه يو سبز روزیمانده ناهار د یان روز باق يغذا

بعالوه به .بهتر بود دید یصحبت کردن من اگر او مرا نم تیوضع نیکردم،اما با ا یاحساس م ریام يبرا یبیعج یدلتنگ

.دادم یم حیروح ترج یرا به خانه سرد و ب نجایداشتم ا لوفریکه در خانه ن یخاطر آرامش

کرد،چون من از دادن امتحان محروم شده بودم،خود را به خواندن کتاب  یامتحان فردا آماده م يخود را برا لوفرین

داد تا من احساس  یحوصله نشان م یدر زمان درس خواندن،خود را ب.بود یدختر مهربان لوفرین.داستان مشغول کردم
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.کرده بودند مهیه اسمم ضمب وانهیدانم چرا نام د یکردم،اما نم یرا درك م نهایمن تمام ا.کمبود نکنم

 قیاز طر زین ونیکتا.مدت مادرش دوبار با او تماس گرفت نیا یدر ط.گذشت یم لوفریهفته از اقامت من در خانه ن کی

.شد یم لوفریحال من و ن يایجو انیروز در م کیهر  یتماس تلفن

 دیار به دانشگاه مراجعه کرده بود شادوب يمدت ناپدر نیا یدر ط.دیرس انیبه پا لوفریامتحان ن نیروز صبح،اخر ان

.موفق نشده بود رد،امایاز من بگ یبتواند سراغ

.بعد از ظهر 5بایتقر ساعت

.نبود ادمیاصال .يوقت دکتر دار ،امروزیهست-

اگر  دیشا.عادت کرده بودم یکم زیام ن دهیبه دندان کش.از صورتم محو شده بود يآثار کبود.کردم دییاش را تا گفته

 یبا خود صحبت م یکم زیمدت ن نیا یدر ط.دمیلباس پوش.بود بایز نیننگ يام مثل گذشته ها دم،چهرهیندخ ینم

بود که تا چند روز  "خ"ادا کردن کلمه  تمیموفق هاتن.دیرس یبه نظر م جهینت یکردم،اما همچون چند روز گذشته ب

.بودم ییتوانا نیگذشته فاقد ا

دلهره وجودم را .بودم تا توجه دکتر را به خود جلب نکنم دهیپوش يلباس ساده ا.میمطب دکتر شد یخانه خارج و راه از

با .بحران کشانده بود نیترس دندان درد مرا به ا گریو از طرف د هیمجدد دکتر زند داریطرف،د کیاز .فرا گرفته بود

را که  شیخورد و رو یچرخ یدلصن يرو.اتاق را پر کرده بود يفضا نادکل يبو.زدن دو ضربه به در وارد اتاق دکتر شدم

.به سمت پنجره بود به من کرد

.الم... س...س-

.دیشما قرار بود به قولتان عمل کن.سالم از ماست.یبه به،خانم هست-

 یجلب م شتریتوجهش ب نکهیکردم با رفتارم او را از خود دلسرد کنم،مثل ا یم یهر چقدر سع.کردم نگاهش

معالجه  ایمن و  دنیداد از د یبود که نشان م يو لحن گفتارش همه به گونه اصحبت کردن  ش،طرزیاخر،نگاهها.شد
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.کند یدندانم را دنبال م

د؟یدکتر رهنما برو يآقا شیمگر قرار نبود روز سه شنبه،پ-

روم،اما فکر کردم اگر قادر هم  یلکنت زبان،نزد متخصص اعصاب و روان نم کیکه به خاطر  میداشتم به او بگو دوست

.وقت گرفته بود میبرا تینبود،چرا که او به خاطر انسان يگرید زینشانه چ یادب یحرف را بزنم،جز ب نیابودم 

:دیپرس

د؟یفراموش کرده بود-

.بله-

.کند یبدون نوبت قبول م.من است یمیدوستان صم م؟ازیبرو شانیا شیکارمان تمام شد،با هم پ یوقت دیخواه یم-

.تم..دوس... لو.. ین-

.رسانم یمن خودم شما را به خانه م.توانند بروند یم شانیا-

.رفتمینپذ

د؟یستیاو ن شیمگر شما پ.خانم موضوع را گفته لوفرین.دیآ ینم شیپ یشد مشکل ریهم د یچرا؟اگر کم-

.را.. چ... چ-

ندارند؟ یخوب،خانواده که اطالع-

مبل سالن  يرو لوفرین.در اتاق را باز کردم.منگاهش کرد تینسبت به من دارد،با عصبان يفکر کردم دکتر قصد بد فورا

.خواند ینشسته بود و مجله م

افتاده؟ یشده؟چه اتفاق یچ یهست-

.زود.میبر... بر-

:گفت یمرا به مطب برگرداند و با مهربان یبا متانت خاص دکتر
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اعصابتان .دیآرام باش یکمد؟یقبول کن دیخواه یچرا نم.نسبت به شما ندارم ییمنظور سو چیمن ه رمیگ یخدا را گواه م-

.دیرا کنترل کن

 ریتحت تاث دیشا.با من صحبت کرد یکم.رفت یم جیسرم گ تیآرام شدم،از فرط عصبان یکم.به دستم داد یآب وانیل

.قرار گرفته بودم شیحرفها

من چند دینیبب... من دوست دارم که در خدمت شما باشم،اول به خاطر خودتان است و دوم خودم ،اگریخانم مرعش-

تفاوت که اخالقش مثل شما  نیبه شما داشت،با ا یبیهمسر سابقم شباهت عج.ازدواج کردم اما شکست خوردم شیسال پ

پدرم را که از  "رها"دو سال آزگار به خاطر  نم.است بیپر از فراز و نش یزندگ.یخانم هست.نبود یتند و رسم

کنند،ترك  یبر خانواده حکومت م ینیپلیسیبا چه د هایکه ارتشدیخودتان بدان دیکشور بود و شا يمسارهایت نیمعروفتر

اما جوان بودم و .سازد یرا نم یظاهر زندگ ییبایکه ز ندیگو یانها به من م.و تنها برادرم را رها کردم مارمیمادر ب.کرده ام

.و را از پا در آوردکنم غصه من ا یها وانمود کردم که برادرم باعث مرگ مادرم شد،اما فکر م یلیبه خ.کردم یجوان

 شییبایدر لحظه اول محو ز.روت کانال دندان به مطب من مراجعه کرد يشروع شد که برا یمن و رها از زمان ییآشنا

خود  فتهیدر او وجود داشت که مرا ش ییبایجز ز ییرویدانم چه ن ینم.درست برعکس شما.داشت یطانیچهره ش.شدم

.کرده بود

 یکه از داخل ظرف یدستش را شست و با پنس.خود بلند شد ياز جا.است ینگاهم از خستگفکر کرد .دکتر نگاه کردم به

.ان را در اورده بود به کنارم امد

.دیزنم مرا ببخش یبدون آنتراکت حرف م نکهیاز ا-

...نه-

د؟یبخش ینم-

:گفتم یزدم و به سخت يلبخند-
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.ا... چر-

.دیآور یتان را بدست م ینما دوباره سالمتدکتر ره يدهم با مراجعه به آقا یبه شما قول م-

:زد،شروع به صحبت کرد یبه لثه ام م یکه آمپول یدر حال دکتر

و  نیدر بهتر یخانوادگ تیدر رفاه کامل بودم،از نظر موقع یاز نظر مال دیشا.داشتم يدرد آور یزندگ ،منیخانم هست-

و  یکردند که من وابستگ یها تصور م یلیخ.دور کرد زیه چشده بودم،اما عشق او مرا از هم دهییخانواده زا نیتر لیاص

اگر من در زمان آمدن به خانه دست .و برادرم بودند "رها"،همسرمافراد نیبه خانواده دارم،از جمله ا يدیعطوفت شد

بلکه به ان لوس بودن من نبود، ایدردانه بودن و  لیکردم،دل یم میتعظ نهیپدرم دست به س يبرا ایو  دمیبوس یمادرم را م

نکه برادر کوچکترم در یرساندند،از ا نجایاند تا من را به ا دهیمن زحمت کش يچقدر انان برا دمیفهم یخاطر بود که م

شدم  یقائل م نمیوالد يکه تا قبل از ازدواج برا ياز اندازه ا شیکرد و به خاطر احترام ب یرفتار م یخانه خشک و رسم

با او  یتوانستم بعدها رابطه ام را بکل یبود که م يبهانه ا نیهم دیو شا.دمیکش یاب مداد،عذ یمرا مورد استهزا قرار م

.قطع کنم

 نیچن.ستندیانها از تو متنفر ن.اند دهیتو زحمت کش ياست که پدر و مادر برا نیهمه صحبت ها بر سر ا یهست خانم

ا به وجود آورده اند،مادر که فرزندش را با که خود انه یهست يزی،چیامکان ندارد،چرا که تو از وجود انها هست يزیچ

.نکن نیوقت موضوعات بد را به خودت تلق چیشد،هتواند از او متنفر با یهزار زحمت بزرگ کرده است نم

:داد یکرد،به صحبت ادامه م یم میهمچنان که دندانم را ترم دکتر

 یامروزت سرزنش م يخود را به خاطر کارها هشیو هم یده یانها را از دست م يروز.قدر پدر و مادرت را بدان.یهست-

.یکن

ما  یزندگ انیدانستم او در جر یکرد تا نظر من را نسبت به خانواده عوض کند،چون م یهمچنان صحبت م دکتر

.نکردم یتوجه شیگفته ها ست،بهین
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.کرد يادآوریروکش گذاشتن  يسه شنبه را برا.دندانم تمام شد يریقالبگ

د؟یدیرا شنم ي،حرفهایخانم هست-

...له.. ب-

د؟یدیپسند-

.تکان دادم یرا به عالمت نف سرم

.را پرداخت کند یخواست مبلغ یم لوفرین مجددا

لطفا در مورد .کردم یم افتیاز اول پول در مارانیب هیاگرم قصدم گرفتن پول بود،مثل بق.صحبت پول نشود گریلطفا د-

.دینکن یپول صحبت

.میخانه شد یهو را میکرد یدکتر خداحافظ از

* * *

ابتدا .بودند ستادهیا لوفریخانه ن يجلو سیپل نیمامور.میشد خکوبیوارد شدن به داخل کوچه مات و مبهوت در جا م با

.خورد یبه چشم نم يو زار هیاز گر یاتفاق افتاده،اما نشان یتیفکر کردم در ان محل جنا

.دیکن رشیخودشه،دستگ وونهید نیجناب سرهنگ ا.خودشه-

.کرد یم یها معرف هینزد همسا یسلمان بود که دختر خوانده اش را به افسر شهربان يصدا

.زد لوفریبر صورت ن یمحکم دهیگفت،کش یم یزشت يکه همچنان به من ناسزاها يزد و ناپدر یم ادیفر لوفرین

من مرده باشم که  ؟مگريارا در خانه خودت حبس کرده  وونهید کیکه  يداد یبه ما اطالع م دینبا ب،تویدختر نانج-

.خانواده یدختره ب.بخوابد يگرید يدخترم شب را جا

کلمات را از گذشته هم .قدرته به من عطا کرده بود يماورا یخداوند قدرت ایگو.بودند ستادهیو مادر کنار کوچه ا خاطره



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 110

.کردم یبهتر ادا م

؟...آخر چرا... چرا... چرا-

...بیخفه شو،آدم کش نانج-

باالخره دلش را به  نکهیاو شدم،از ا یناراحت هیما نکهیاز ا.کرد هیبلند شروع به گر يچه شد که سلمان با صدا دانم ینم

من بد .کرد یکس احساس من را درك نم چیه.بر لبم نقش بست ياو لبخند هیگر دنیبا د.بردم یدرد آوردم لذت م

ارباب  کیتوانم سوگند بخورم که رفتار  یکردند؟م یچه مبا من  نکنم،اما آنا يبد زین گرانینبودم و دوست نداشتم به د

.بهتر از رفتار سلمان با من بود تشیبا رع

را فراموش کرد و مرا در آغوش  زیفحش و ناسزا از سلمان به خاطر حرف زدن من،همه چ دنیبا وجود شن لوفرین

.گرفت

...يتو دوباره صحبت کرد... يحرف زد ،تویهست-

موضوع مرگ مادربزرگ .حقم دفاع کنم م،ازیبگو یتوانستم حرف یدوباره م.بودم طیمح ریتحت تاثتا آن لحظه  خداوندا

خواهش کنم  يریتوانستم به دانشگاه بروم و از دکتر کب یکنم،م انیدانستند ب یآنان که مرا متهم به مرگ او م يرا برا

.رندیکه مجددا مرا در دانشگاه بپذ

:گفت یمکه به مادر  دمیخاطره را شن يصدا

.جلب توجه بود کیتونست صحبت کنه،ان کار فقط  یم یهست.دیگفت یمامان شما و بابا راست م-

به مادر .افراد،خانواده ام را مقصر جلوه دهم گریو د سیکردم که نزد پل یم يکار دیفقط با.نشان ندادم یالعمل عکس

مجددا نزد دکتر شرمنده  نکهیبه خاطر ا.انم زدسلمان به ده.دانستم یم میهایکردم و او را مقصر همه بدبخت نیتوه

.رسدن یبیبه دندانم آس گریکردم تا د ارینباشم،سکوت اخت

هل  نیمرا به داخل ماش یشده بودم که دو افسر انتظام یدانم مرتکب چه گناه ینم.ستیگر یکنان م يزار لوفرین
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کند؟ یپا له م ریرا ز میکند،چرا آبرویم نیچن نیدانستم من که هستم،چرا سلمان با من ا یاصال نم.دادند

:گفتم لوفریرفتم به ن یم نیکه به سمت ماش یحال در

.تنها محبت سلمان نسبت به من بود نیمعجزه بود که دوباره توانستم حرف بزنم،ا کینیا دیلوفر،شاین-

.افتادم هیبه گر ناگهان

.يکرد یرا خانه مردم سر نمدو شب  يبود بیاگر نج.يبه اسم پدر ندار یتو شخص.برو گم شو-

.مشغول صحبت با افسر بود يناپدر.شدم نیماش سوار

ام  هیگر.است میهایشاهد بدبخت ياست آسمان ابر یدانستم مدت یم.دوختم يرا بلند کردم و نگاهم را به آسمان ابر سرم

 يکه جلو يسرباز.شدممجددا خون دماغ .رفت یم جیسرم گ.دار کنم حهیخواستم غرورم را جر یگرفته بود،اما نم

 یبود که هر زبان نفهم انینما زیدر چهره من چه چ نداخداو.را به دستم داد ينشسته بود،جعبه دستمال کاغذ نیماش

 میمانتو نیبردارم آن را به جلو پرت کردم و با آست یبدون آن که دستمال.کرد یخواست با من رفتار م یهرگونه که م

.ام شدم ینیب يزیمانع از خونر

 نیبه سرعت از ماش!!!) جان يا.(بود ریام ام یماندن ادیو به  یدوست داشتن يایرو.مرا به خود آورد یلیترمز اتومب يصدا

 شهیاز هم.به تن داشت یرنگ يسورمه ا يو پالتو نیشلوار ج.کنم یاو مخف دیکردم خودم را از د یم یسع.شد ادهیپ

 يمادرم در گوشه ا.را گم کرده بود شیدست و پا.توجه کردم طرهبه عکس العمل خا.جلو آمد.دیرس یبه نظر م باتریز

با .دیرس یبه نظر م یعصبان اریبس ریام.کرد یسلمان با احترام به او رفتار م.داشت يچهره بدبخت و درمانده ا.بود ستادهیا

 ياز آقا.شد نیمن در ماش ،متوجهیسلمان و افسر شهربان نیرد وبدل شده ب ياز گفتگوها.من بود ينگاهش در جستجو

.بود اجازه صحبت گرفت یآگاه سیرئ دمیکه بعدها فهم یبشارت

؟يچه کار کرد ،بازیهست-

 هیاش مرا به گر یو در کل،چهره محجوب و دوست داشتن شیمجعد،ته ر يغمبارش،موها يقهوه ا چشمان
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.بود نیسقف ماش يواداشت،دستش رو

.نکن،از خداوند کمک بخواه هی،گرینکن هست هیگر-

 نینچنیبه ا ياز طرف ناپدر دیچرا با.دمیشیاند ینکبت بار و دردآورم م یبه زندگ.کردم یدندان شکسته ام فکر م هب

فکر کرد  يزیدانم ناگهان به چه چ ینم... دهنده دل دردمندم بود نیر،تسکیشدم؟چشمان اشکبار ام یم دهیکش یافتضاح

:تمام کوچه را پر کرد شیکه صدا

 نیبا ا د؟چرایایب ایکرده،مگر او خواست که به دن یگناه د؟چهیکن یطور م نیا ست؟چرایشما ندختر  یمگه هست!آقا-

از خانواده  يهستم به او احساس ترحم دارم،چطور با او که عضو بهیکه غر د؟منیکن یطور م نیطفل معصوم ا

روز در وجود خودتان او را نه ماه نه .دیهست چهب نیمادر ا ،شمایمرعش ز،خانمیعز د؟خانمیکن یم نیچن نیشماست،ا

کرده،بد  د؟گناهیببر نیذره ذره وجود او را از ب دیخواه یکرده،حاال چرا مثل زالو م هیخون شما تغذ د،ازیپرورش داده ا

 دیفکر کن یکرده؟کم یواقعا گناه اورده؟نهیبد در ن يشما سر از جاها يها ییآبرو یها و ب ییهمه رسوا نیکرده که با ا

بس .دیکن نیچن نیکه از او سر زده با او ا يها ییبه خاطر تند خو دیاست،نبا یدختر بزرگ.جو استدختر دانش نیا

.شنوم یخشن شما را م يهر روز صدا.داغون شدم.بس است،خسته شدم گهید.است

:زد،رو به افسر کرد و گفت یم ادیهمچنان فر ریام

.هر چقدر که باشد.خرم یرا م شیآزاد-

.باشد يدیام يکنم جا یفکر نم.است شانیا ،پدریشاک ایثان.مرگ مادربزرگشان روشن شود هیقض دیاول با.متاسفم-

تواند  یچگونه م.دختر است نیا يمرد ناپدر نید؟ایاو را متهم به مرگ او کن دیخواه یم یبه چه جرم.مرگ مادر بزرگ-

 کیسوءتفاهم بوده نه  کیله مسا نیا.کرد فیرا تعر ییزهایداشته باشد؟مادرش چ یتیدختر حسن ن نینسبت به ا

.روشن شود دیبا نیا.قتل

.شود یهم م د؟روشنیدار يچه عجله ا-
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را  يزیچه چ دیخواه یشما واقعا م.دیگناه روبه رو هست یدختر تنها،درمانده و ب کیبا  دیشما فراموش کرده ا نکهیمثل ا-

د؟یثابت کن

:دیکش ادیبلند بر سر او فر يبا صدا ریداده بود،چون ام او را هل نکهیمثل ا.نگاه کرد ریبه ام تیبا عصبان سلمان

؟یده یمن را هل م!یمردك عوض-

تر و  یوحش.لحظه سلمان نگاهم کرد نیدر آخر.در جمع حاضران شد ریادامه جمالت ام دنیام مانع از شن هیگر يصدا

مقصر جلوه ندهد و در کل خانواده را  ریکه پدر و مادر را نزد ام نیا لیخاطره به دل.دیرس یدرنده تر از گذشته به نظر م

.گوش دهد شیکرد تا به گفته ها یرا راض ریموجه جلوه دهد،ام

:زد ادیفر ریام

 یبه او حسادت م ،تويندار یذره هم به خواهرت وابستگ کیجون خواهرها به هم بسته شده،اما تو .حرف نزن گهیتو د-

گم؟ یم یکه چ یفهم ی؟میفهم ی،میکن

.از او تشکر کردم زیبه خاطر همه چ ينگاه کردم و با لبخند لوفریبه ن.فته و غم آلود بودگر ریام يصدا

هر دو مات و مبهوت با .کردم ینگاه م لوفریو ن ریبه چهره ام زانیاشک ر.نگاهم را به عقب دوختم.میکوچه خارج شد از

.کردند یم بیرا تعق نینگاهشان ماش

ترم کرده  وانهیکنند،د یم نیچن نیچرا خانواده با من ا نکهیاحساس ا.ستندیرنگ یما را م نیماش یخاص دیبا د مردم

از آمدن من به دادسرا نگذشته بود که سلمان و  يا قهیچند دق.آزرد یمرا م نیگذشته وجود غمگ يصحنه ها یتداع.بود

.به آنجا آمدند زیمادر ن

خواهد  یدانستم که م یم.دیرس یبه نظر م یخوب و ستهیدادسرا انسان شا سیرئ.اتفاقات گذشته را بازگو کردم همه

 يکردم گاه گدار یکه صحبت م یدر زمان.پدر از فرزند بود تیمردد بودنش،شکا لیتنها دل رد،امایرا بپذ میحرفها

همچون گذشته ها لب وا کنم و کلمات را خوب  نستمتوا یروز مجددا م 15داشتم،چرا که پس از گذشت  یاحساس خوب
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.ادا کنم

بود که وارد  ریام.جا خوردم یلیخ.دیچند ضربه در به گوش رس يزدم که ناگهان صدا یدادسرا حرف م سیبا رئ مداشت

.به من نکرد یتوجه یبود که حت یآنقدر عصبان.زدم يبه او لبخند.اتاق شده بود

.قرار گرفته بودم ییوو مورد بازج ستادهیا سیرئ زینشسته بودند و من در کنار م ریجلو سلمان و مادر و ام یصندل در

آخر .داشت یچهره متعجب دیمن را د یشعبه قبل از وارد شدن من به اتاق،پرونده ام را مطالعه کرده بود،اما وقت سیرئ

توانستم باعث مرگ مادربزرگم شوم؟ یمن چگونه م

؟يکه مادربزرگ مرد کجا بود یشب-

.او صبح مرد-

؟يخوب تو کجا بود-

.گ خانه او بودمشب قبل از مرگ مادر بزر-

؟یچرا به انجا رفت-

.از دست خانواده ام کالفه شده بودم-

از خانه پدرش قهر کند؟ دیدختر خوب مثل شما با کیدختر خانواده دار، کیایآ-

.کنند یمرا ناراحت م نهایا-

کنند؟ یم يآخر چرا؟با خواهر و برادرت هم،بدرفتار-

.خواهر دارم کیمن فقط -

.دادسرا او را وادار به سکوت کرد سیخواست حرف بزند،رئ یم سلمان نکهیا بمحض

؟یخانه مادر بزرگ را شکست شهیچرا ش-

.پول نداشتم نکهیا يبرا-
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؟يکار را نکرد نیچرا شب قبل ا-

.عقلم حکم نکرد-

.است وانهیکند که د یجناب،خودش هم اعتراف م دیدید-

 یها عاقلتر به نظر م یلیاز خ قتیبه حق.مینیب یدر شما نم یوانگیاز د یبر خالف گفته پدرتان،نشان ،مایخانم مرعش-

.دیرس

 انیب یقاض کیموضوع از زبان  نیکردم،چرا که ا یم یشده بودم،احساس خوشحال یفرد عاقل معرف کینزد او  نکهیا از

.شده بود

د؟یسال سوم حقوق هست يکه دانشجو دیشما گفت-

.بودم-

چه؟ یعنی-

فکر هم که در  یعده آدم ب کی.کردند تیمتهم شکا کیر من هستند در دانشگاه از من به عنوان آقا که اسما پد نیا-

.آقا را قبول کردند و باعث اخراجم از دانشگاه شدند نیا ينکرده،گفته ها قیکنند،تحق یم استیآنجا ر

:بعد رو به من کرد و گفت.با تعجب چشم به سلمان دوخت یقاض

.کن فیرآن شب را تع يتمام ماجرا-

در هر .خورده است کهیکردم که  یاحساس م يگاه گدار.کرد یبود که چرا مات و مبهوت مرا نگاه م نیا يبرا تعجبم

.سوخت یاو م يصورت دلم برا

از راه دانشگاه به خانه  یوقت.دمیبود،من او را ند يبستر مارستانیکه مادر بزرگم در ب یزمان ،تایقاض يآقا-

بودم،چون صبح همان  دهیمن مادربزرگم را ند.شده است يقلب بستر مارستانیفت که او در برفتم،خدمتکارش به من گ

.دیبپرس اه هیاز همسا ایاز خدمتکارش و  دیتوان یروز امتحان داشتم،م
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 ایدر رو یالت،حتیدر خ یحت یتوان یتو م ایدارد؟آ یبا فرزندش دشمن يپدر چیه ایکنم،اما آ یرا قبول م نیخوب من ا-

قصد آزردن بچه اش را دارد؟ يپدر یکنتصور 

سه سال  زیمن ن دیکرده ا لیرا که شما در دانشگاه تحص يام و در ضمن رشته ا دهیمن با شما هم عق یجناب قاض-

.دهد یم سیتشخ یقانون یکه علت مرگها را پزشک دیبدان دیبا یخوانده ام،ول

.ان در جواب دادن قاطع باشمخواست که همچن یسر از من م دییبا تا.نگاه کردم ریام به

که با تحکم با  یدر آخر خطاب به قاض.کردم فیسرکوفت آنها رد يرا برا یندارم چه کلمات ادیبودم که به  یعصبان آنقدر

:زدم ادیبلند فر يکرد،با صدا یمن صحبت م

کرده ام  یچه گناه مند؟یمحاکمه ام کن دیخواه یکنم؟پس چرا م یعمل نم یروان کیمثل  ستم؟مگرین وانهیمگر من د-

چرا؟... چرا...گرگ صفت شده ام؟آخر چرا يآدمها ریآمده ام؟و اس ایبه دن یکه در خانواده مرعش

 یکه چهار زن مجرم در آنجا زندان یچشمانم را باز کردم خود را در اتاق یوقت.افتادم نیرفت و به زم جیگ سرم

.سلمان لعنت فرستادم فیبر وجود کث.دمیبودند،د

 میبرا.آمدند ریهمچون روز گذشته پدر و مادر و باز هم ام.شدم یحاضر م سیدر اتاق رئ دیآن روز دوباره با يفردا

بالطبع به او عالقه داشتم،با خبر است؟ زیبه من داشت و من ن ریکه ام یسلمان از عشق ایکه آ دیرس یبه نظر م بیعج

که نسبت به شخص  یحرمت یمرا آزاد کند،به خاطر ب قهیوثدادسرا خواست که با  سیرئ یمیکر ياز آقا ریروز ام همان

.را رد کرد شنهادیپ نیکرده بودم،او ا یقاض

* * *

.بودم ستادهیا یقاض يجلو نشسته بودند و من جلو يها یدر صندل ریروز گذشته،سلمان،مادر و ام همچون

د؟یا او جر و بحث کردبار ب د،چندیرفت یکه به خانه مادربزرگتان م یطول مدت ،دریخانم مرعش-

.کنم یاحترام یبار هم به خودم اجازه ندادم که نسبت به او ب کییحت-
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.دیبه مرگ کرده ا دیکه مادرش را تهد دیکه دو سه بار به خود او گفته ا دیگو یاما پدرتان م-

.خانواده ام را ایمن را بکش  ای!بود که خداوندا نیکه در دعوا عنوان کردم ا يزیچ-

بودم که با  دهیکش یو ناراحت یسخت یآن قدر در زندگ.شده بود فیضع اریام بس هیروح.افتادم هیجمله به گر نیتن اگف با

.افتادم هیدهنده دل من بود به گر نیجمله که تسک کیگفتن 

ه من ب یدوست نداشتم کس.شده بودم زاریبود که از خود ب يطور ریخانواده و باالخره نگاه ام ،نگاهیگفتار قاض لحن

.را شلوغ کرده بودم طیمح.بلند به سلمان و مادرم ناسزا گفتم يبا صدا.کند يدلسوز میترحم و برا

.کردم یتکه تکه م يفرزند نیچن تیاو را به خاطر ترب دیبا.من مادربزرگم را کشتم.بله-

بلند مرا به خاطر  يصداو با  تیبا عصبان ریام.کنم یخواستم دلم را خال یم.زدم یگفتم،فقط حرف م یدانم چه م ینم

.کرد یبر ان زده بودم،سرزنش م دییبه دروغ مهر تا یکه نکرده بودم،ول يکار

.دیسکوت،لطفا سکوت کت-

.کرده است جادیا ،سوءتفاهمیاختالف خانوادگ.گناه است یشود؟بخدا قسم او ب یخانم چه م نیا فیتکل یقاض يآقا-

 یرا م یو موجه بیکدام دختر نج دم،شمایسوال را از شما پرس نیاهم  گریبار د کید،ییبگو ،خودتانیخانم مرعش-

که از خانه پدرش قهر کند؟ دیشناس

 يخانه پدر يدر ضمن ان جا روز.شود یم بیو مادرم،نانج يزشت ناپدر يگفته ها دنیدر خانه ما با شن یبیهر دختر نج-

.من بود

.میندار يو با گذشته ها کار میکن یم یما در حال زندگ-

.مرگ مادربزرگم در گذشته انجام شده است یول-

.دندیبلند خند يو مادرم با صدا ریجمله ام نیگفته ا با

در ان .ردیبود تا از من انتقام بگ یفرصت نیآمد که سالها منتظر چن یبه نظرم م.بود شانیو پر ختهیسلمان درهم ر يموها
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 ییتند خو ایو  یبه خاطر بد خلق نشانیکه از والد ین و پسرانآمد،در متن روزنامه و مجالت دخترا ادمیلحظه بود که به 

و به دست  میخواند یما فقط آنها را م.کردند یرا دنبال م یبودند،چه حق یشد،شاک یم یتلق يعاد اریبس يکه مساله ا

.میسپرد یم یفراموش

 یقلب یدر ضمن از ناراحت.شکستمرا  شهیگرفتن پول از خانه،ش يبرا ستم،فقطیمن قاتل مادربزرگم ن!یقاض يجناب آقا-

.اطالع بودم یاو ب

.شد میبلند مانع از ادامه صحبتها يبا صدا سلمان

آرام  يداروها شهیدختر هم نیا... دیاو را باور نکن يحرفها... دیگو یدروغ م یقاض يآقا.مزخرف نگو.یتو او را کشت-

است،من به عنوان پسر  یروان کیاو .زند یخودش حرف مو با  ستدیا یم نهیمقابل آ یطوالن قیدقا.کند یبخش استفاده م

 یم رد،امایخواهم بم یسرپرستش هستم نم د،چونیرا مجازات کن وخواهم که ا یدختر از شما م نیان مرحومه و پدر ا

ب خو یزندگ.بسازد یآنجا بتواند از او آدم خوب طیمح دید،شایهم که شده او را در زندان نگه دار یچند ماه يخواهم برا

.اندتا قدر خانواده اش را بد دیایب نجایبه ا يهم شانسش باشد که بتواند روز نیا دیشا.او را هار کرده

:بار مادر عکس العمل نشان داد نیا

که مرگ مادرت خواست  یدان یاو مادرت را نکشت،تو خودت م.ستیگناهم قاتل ن یفرزندم،دختر ب.خواهم ینه،من نم-

.خداوند بود

بود  کلیبدچهره و بده یام خانم یبار هم سلول نیا.بازداشتگاه شدم یراه سیهمراه دو مامور پل یتور قاضبه دس باالخره

.شده بود ریدستگ يکه به جرم شراکت با چند مرد هنگام دزد

دند دا یمدت مادرم تا آنجا که به او اجازه م نیا یدر ط.حدود چهار روز دیبردم،شا یدر بازداشت به سر م ياطالع ثانو تا

 دهیکه به ان مبتال شده بودم سخت رنج يهمه گرفتار نیاز ا.کردم کمتر با او صحبت کنم یم یسع.زد یبه من سر م

.خاطر بودم



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 119

 ریبار فقط مادرم و ام نیا.بروم یقاض شیاز من خواست که پ یبردم،سرباز جوان یکه در بازداشتگاه به سر م یچهارم روز

 طیمح نیخواهند مرا از ا یکه آنها م دمیفهم ریام يو لبخندها یاز نگاه قاض.دندنشسته بو یمیکر یقاض يدر اتاق آقا

.نجات دهند

او کرده بود و با مبلغ قابل  يبه خاطر اعترافاتش که مادر از قبل برا یمیکر يمن و آقا نیاز گفتگو و مباحثه ب پس

تفاوت  ینسبت به موضوع ب.ام داده شد يآزادکرده بود،حکم  شنهادیدادگاه پ سیبه رئ قهیبه عنوان وث ریکه ام یتوجه

.بود تیاهم یب میخانه برا طینبودنم در مح ایبودن .قائل نبودم یخود ارزش يبرا گریبودم و د

:گفت یشکست،قاض یرا م یام که سکوت اتاق قاض هیمن و گر ياشک ها دنید با

فرض .دیبر هتک حرمت خود نپندار لیاشتگاه را دلچهار روز ماندن در بازد.دیاز ابتدا هم مقصر نبود ،شمایخانم مرعش-

.به شما وارد شد میمستق ریبود که از طرف پدر شما به صورت غ هیتنب کینیا دیکن

شعبه  سیرئ یمیکر ياز آقا.ستیگر یکنان م يو مادر زار دیدو دست خود را بر هم کوب یاز فرط خوشحال ریام

که من با او هم سلول بودم،با من  یکس يحظه آخر،مالقات کننده در ل.میو از دادسرا خارج شد میکرد یخداحافظ

:دیمامان پرس.داشت یکرد،ظاهر آراسته و خوب یاحوالپرس

!يکرد یگرم یبود؟چه احوالپرس یک!یهست-

.که با من هم سلول بود یدوست خانم-

.يکرد یبا او صحبت م دیتو نبا-

.میروتا به خانه ب میراه افتاد.جر و بحث نداشتم حوصله

:بود که به مادر گفتم هیزعفران ابانیخ یکینزد

.میآ یمن به خانه نم-

؟يعقلت را از دست داده ا مگر
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کنم؟ یتوانم در آن خانه زندگ یهم م ،بازيزیهمه آبرور نیبا ا دیکن یشما فکر م-

:گفت تیبا جد ریام

!را از امروز شروع کن یزندگ.یهست-

.کند یمیزندگ شیاما انسان با گذشته ها-

.میکن یبا آن زندگ میکه بخواه مینداشت یما گذشته خوب.میهست یقانون مستثن نیمن و تو از ا-

و به خانه  رفتمیحرف مادر را پذ.شدم دواریام ام ندهیآ یزندگ دم،بهید ریکه در کالم ام یبه خاطر آرامش خاص فقط

.رفتم

شود؟ یآماده م یک نتانیخان ماش ریام-

.فردا... انشاا-

شده؟ یمگر چ-

.تصادف کرده ام-

؟یبا چ-

.با اتوبوس واحد-

بود؟ یک ریتقص-

.من مقصر بودم-

.دینرس یبیخدارو شکر که به خودت آس-

باالخره  یداشت،ول یدانم چه حالت ینم... کرد تا یمادر به دروغ سرفه م میکرد یبا هم صحبت م ریکه من و ام یزمان در

.خاتمه دهم ریبا ام میبه گفتگوهابهانه بود تا من  یسرفه ها همگ

را جدا کرد،سپس همراه مادر  رشیمس.کردم يبود،سپاسگزار دهیچند روز کش نیکه در طول ا یبه خاطر زحمات ریام از
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.میو راه خانه شد میکرد یاز او خداحافظ

 گارشیبه س یک محکمدر پاسخ سالم،پ.باز هم مثل گذشته ها از من متنفر بود.به سلمان سالم کردم فهیعنوان وظ به

که خانواده در  ییبه خاطر ظلم ها.از او دلخور بودم دایشد.کرد یو اظهار خوشحال دیکش ادیمن فر دنیخاطره با د.زد

نشان  یپدرم بر من وارد شد عکس العمل هیکه از ناح يا ییآبرویبه خاطر ب.حقم کرده بودند از همه آنها متنفر بودم

دوست نداشتم همچون گذشته ها .گران تمام شده است اریاو بس ين در بازداشتگاه براندادم و فکر کردم که ماندن م

.به طبقه باال رفتم.شوم تیشخص ینزد مادر و خاطره ب

؟يرا گرم کرد میخانم غذا-

سلمان متوجه  ياز گفتگو ها.دیزنگ تلفن به گوش رس يصدا.او همچون گذشته ها قلبم به تپش افتاد يصدا دنیشن با

.کرد یسلمان گستاخانه با او صحبت م.است لوفریمادر ن شدم که

.از خاطره نداشتم ینگاه کنم،اما دل خوش ریداشتم به اتاق خاطره بروم و از کنار پنجره اتاقش به خانه ام دوست

 و عطوفت یت،مهربانیمیو صم یکه گرم يهمهن خانه ا.را کرده بود لوفریخانه ن يدلم هوا.دمیتختخوابم دراز کش يرو

و تنقالت پس از شام به هنگام  يشام حاضر ایبعد از ظهر و  يقهوه دم کرده  ایيچا يبو.شد یدر ان کامال احساس م

دلهره و عذاب  دیبود؟چرا با ییو صفا یگرم نیچن نیما فاقد ا خانهچرا .کرده بود ییهوا ،مرایونیزیتلو يبرنامه ها دنید

شد؟ یروحمان م يغذا

را قلقلک  میو پهلو دیکنار تختم آمد،صورتم را بوس.خود را به خواب زدم.دمیله ها شنخاطره را از پ يپا يصدا

شد،با  یم ریسراز شیبایز یاشکش را که از چشمان طوس.خاطره هم مثل من حساس شده بود دیشا.نگاهش کردم.داد

.خاطرم شده است باعث رنجش ینادان يرو زا دیبا خود فکر کردم شا.سوخت شیدلم برا.پاك کرد فشیانگشتان ظر

* * *

.نییپا دییایغذا حاضر است،ب دییایبچه ها ب-
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در  يناپدر.به آشپزخانه رفتم.کردم یقبول م دیبا نم،امایغذا کنار آنها خصوصا سلمان بنش زینداشتم سر م دوست

.آشپزخانه نبود

خورد؟ یبابا غذا نم!مامان-

.دیخواست شما راحت باش یم.را خورد شیغذا-

مبتال شده  يا یبدبخت نیکردن او با سلمان،من به چن یدانست به خاطر زندگ یم نکهین شرمنده بود،به خاطر ااز م مادر

تحمل  يباالخره برا د،امایرس یبه نظر نم ستهیمثل من،شا یدختر جوان يقرص آرام بخش در روز برا نیخوردن چند.ام

.کردم نزد مادر و پدر،کمتر با خاطره صحبت کنم یسع انستمتو یتا انجا که م.کردم یقرص مصرف م دیوضع با نیا

 يداد که دلسوز یم رونیب نهیاز س یمادر آه يگاه گدار.به خاطره کمک کردم زیجمع کردن م يو برا میرا خورد غذا

.اش را نسبت به من ابراز کند

به اتاق  یچشم ریپاگرد ز انیدر م.خاطره هم دنبالم آمد.سپس به طبقه باال رفتم.تفاوت به جمع کردن ظرفها پرداختم یب

 یم ریس یدانستم که او در چه عالم یبود و من م نیالبته ظاهرا چن.مشغول بود یبه خواندن کتاب.سلمان نگاه کردم

باره با او  نیدر ا دیآغاز کنم،اما نبا ریجمله را درمورد ام نیاول شتمدوست دا.کندخاطره از من خواست تا به اتاقش بروم

.کرده است داینسبت به من پ یدانستم خاطره حس حسادت یا که مزدم،چر یم یحرف

چطور بود؟خوش گذشت؟ لوفریخانه ن.کن فیتعر یخوب،هست-

.بهتر بود نجایاز ا-

را تحمل  ییچه عذابها ينبود نجایکه ا یدر مدت یاگر بدان.که مثل جهنم است نجایا.يدانم،حق دار یم.یدانم هست یم-

...کردم

 د،پسیاز شر من خالص شو د،تایمن شهادت دروغ جمع کرد هید،علیهمه دست به دست هم داد.مچرا؟ من که نبود-

؟يدیچرا عذاب کش
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نشو،مگر من چه کار کرده ام؟ ،لوسیهست-

.کردم یرا بستم و از ادامه صحبت چشم پوش چشمم

 یخواه یاو گفت که م.ودصحبت نکردن تو را مامان گفته ب ستم،موضوعیبخدا قسم من مقصر ن.را باز کن ،چشمتیهست-

.یجلب توجه کن

؟يکرد یم دییمامان را تا يها دگفتهیو تو هم در ان بحبوحه،داخل کوچه با-

...بزنم یخواستم حرف یم... دانم یچه م-

ن؟یهم-

؟يکرد یآن روزت چطور؟سر صبحانه با مامان و سلمان صحبت م يحرفها-

؟یک-

؟ییگو یباره چه م نیدر ا.دیمن آورد یانگوید يبرا یلیکه هر کدامتان دل يهمان روز-

!یحساس یلیخ ،تویهست-

؟یام دانست یوانگیبر د لیمن را دل يسر زده که تو محبتها ياز من کار.طفره نرو-

...خوب در دعوا که-

.تو و مامان و سلمان بود نیصحبت کوتاه ب کیآن روز دعوا نبود،فقط -

لقب  نیا ،بابایشناخت یکه نم یکه نسبت به هر کس یتینها یب ي،محبتهایبچگاحمقانه ات از  يمن به خاطر کارها زیعز-

.را به تو داده

.خواهم بشنوم ینم گرید-

.ییایب رونیاز سوءتفاهم ب دیبا.يبشنو دینه،با-

.خواهم بشنوم ینم-
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.یبزن یوانگیرا به د وانه،خودتیشود که با کلمه د ینم لی،دلیهست-

:بلند گفتم يصدا با

.بس است گرید.وخفه ش-

بلندم به  يصدا.زد یتصنع يشکست خورده ام،لبخند یدانست چقدر در زندگ یکه م نیا لیبه دل یاخم کرد،ول خاطره

 اریسکوت اخت گرید.کند يادآوریکرد تا وجود خود را در خانواده  يسلمان سرفه ا لیدل نیبود،به هم دهیرس نییطبقه پا

شده اتاقم چشم  يو در سکوت به سقف گچ بر دمیدراز کش متخت يرو.نه باشمدوست نداشتم آغازگر دعوا در خا.کردم

.دوختم

* * *

 يداخل کوچه و صدا کلتیموتور س يصدا.طاقت فرسا بود میبرا نیگذشت و ا یم رید اریزمان بس. 15:30ساعت

 یم قتیبه حق ندهیکه در آ ییاهایکردم،به رو یفکر م ریفقط به ام.حوصله ساخته بود یدرختان چنار مرا ب يکبوتران رو

.وستندیپ

از جا کنده  ر،قلبمیدر خانه ام يبا بسته شدن صدا.من و او بود نیب یزد که نشانه همدل يلبخند.خاطره کنارم آمد دوباره

.شد

؟...کدفعهی،چرایهست-

.طرز صحبت خاطره به خنده افتادم از

.را جدا کرد رشیوسط راه مس ام،امیمان چه خبر؟البته ما با او آمد هیخاطره،از همسا-

.خانه رفته اند نیآخر از ا-

رفته؟ نجایاز ا ری؟امیچ-
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.خانه را فروخته اند شیماه پ کیگفت  یم یعیخانم سم.آره

نگفت؟ يزیبه من چ ریپس چرا ام-

.خواست ناراحتت کند یحتما نم-

.مامان هم اشاره نکرد-

.ستیعوالم ن نیمامان در ا-

.فشرد یرا م میو بغض گلو گرم شده بود صورتم

.ناراحتم یلیخاطره،خ-

.يحق دار-

 یم یرا از من مخف يزیکردم چ یاحساس م.خود را جمع کرد يو پا ر،دستیدانم چرا خاطره در هنگام صحبت از ام ینم

.کند

؟یرا دوست داشت ری،امیهست-

.شتریتوانم قسم بخورم از تو هم ب یبله،م-

ود؟طور ب نیاو هم ا یکن یفکر م-

.شده بود ییها زیاز نگاه من متوجه چ نکهیکرد؟مثل ا یطور صحبت م نیچرا خاطره ا.خوردم جا

دوست داشت؟ یلیهم تو را خ ریکه ام یکن یم ،فکریهست-

؟یزن یحرف را م نیچه ا ي؟برایکن یطور صحبت م نیچرا ا-

؟يردا ادیخواستند تو را به دادسرا ببرند به  یرا که م ییخوب،ان روز کذا-

.است ادمی.بله-

.کرد یم يچقدر پافشار ریام-
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چرا او از .کردم یفکر م ریفقط به ام.حوصله صحبت نداشتم.کرد،اصال خوشحال نشدم يادآوریصحنه ان روز را  یوقت

سلمان به  يدر فکر بودم که صدا.کند یطور صحبت م نیدانستم چرا خاطره ا یرفت و مرا تنها گذاشت؟اصال نم نجایا

.دیگوشم رس

د؟یریباال بم دیاگر شما را صدا نکنم با-

 کیخواستم در آرامش فکر کنم،اما ما در ان خانه مثل  یم.اصال دوست نداشتم اتاقم را ترك کنم.رفت نییفورا پا خاطره

 را تجسم زمیعز ریتوانستم خانه ام ینسبتا دور م ياز فاصله ا.پرده اتاق را کنار زدم يلحظه ا.میکرد یم یزندگ ریاس

 انیکه از م ییسبز کاشته شده بود و به سنگفرشها يچمنها يبر رو لشک لیباغچه مستط انیکه در م ییبه چراغها.کنم

.رفتم نییحوصله پرده را انداختم و به طبقه پا یب.انداختم یبود نگاه دهییرو ییآنها خزه ها

 يمجله سر گرم کرده و خاطره به تماشا خود را با خواندن زیمادر ن.بود پیپ دنیدر هال نشسته و مشغول کش سلمان

کنار مبل .مشغول کنم يخود را به چه کار دیدانستم با ینم.خانه منزجر بودم یروح یو ب ياز سرد.مشغول بود ونیزیتلو

.ستادمیان نشسته بود،ا يکه خاطره رو يا یراحت

.نی؟بنشيا ستادهیا زیچرا مثل کن-

مرگ مادرش افتاده  ادیگذشته به  ادیدوباره به  دیگفت،شا یسخن م يلحن بدکرد و با  ینگاهم م يبا حالت بد میناپدر

.آزرده خاطر بودم.بود

دانستم که او به خاطر رفتار زشت و زننده سلمان با من احساس  یم.خاطره خود را جمع و جور کرد.مبل نشستم يرو

.کند یم یناراحت

 یدانم سلمان چه احساس ینم.میکرد يما رد و بدل شود،سپر نیب يسه ربع ساعت را در سالن بدون ان که کلمه ا دیشا

.برد یچرا از زور گفتنش به ما و تحکم کردن لذت م.داشت

همانطور مثل مجسمه  نکهیا ایمیخود بلند شو ياز جا دیدانستم با ینم.عصرانه به آشپزخانه رفت يخوردن چا يبرا او
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.مینیداخل سالن بنش

 يسوختم،برا یخود م ياز ان چه که برا شتریب.رفت يبر تن کرد و به گالر ،لباسيرا شکر که پس از صرف چا خدا

را که از او به  ییها نهیتمام ک.شد ینم دایپ شیبرا یمناسب ،خواستگارییبایبا وجود ز.کردم یم يخاطره احساس دلسوز

.دل داشتم فراموش کردم

.از رفتن سلمان،با خاطره شروع به صحبت کردم پس

.میبگو يزیواهم چخ یخاطره،م-

.بگو-

؟یده ینشان نم يالعمل بد ؟عکسیکن یتعجب نم دنشیاز شن-

آمده؟ ریشده؟ام یچ-

د؟یآ یبدت م ریمگر از ام-

بگم؟ یچ یول.نه-

.بودم دهیخاطره را ان طور ناراحت ند چوقتیه

م؟یداشته باش یخانه مستقل يخاطره،دوست دار-

؟یگ یم بی؟غیزن یچه حرفها م-

.کنم یم نه،سوال

دادم؟ یتن م تیوضع نیا م،بهیکوچک هم داشت یلیخانه خ کییاگر حت یکن یفکر م.معلومه.خوب-

که پدر نسبت  يا یاحترام یمادر با او صحبت کرد و به خاطر ب.است لوفریموقع تلفن زنگ زد،حدس زدم که ن نیهم در

 شتریواقعا به او ب.خوشحال شدم یلیخ دمیخط شنرا پشت  لوفرین يصدا یوقت.کرد یکرده بود،عذر خواه لوفریبه مادر ن

.دوست خوب عالقمند بودم کیاز 
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.يکنم امروز وقت دکتر دار يادآوریزدم که  ،زنگیهست-

.بود ادمی.بله-

؟ییآ یبا من م-

.میایب رونیکنم اجازه داشته باشم از خانه ب یمن فکر نم-

.يبگو وقت دکتر دار-

.میکن یم يکار کیحاال تا بعد از ظهر -

؟یده یم یخبرش را ک-

.گریساعت د میتا ن-

.از چهار گذشته بود بایساعت تقر.مادر مشغول پختن شام بود.کردم یاو خداحافظ از

.مامان،من امروز وقت دکتر دارم-

؟یدکتر چ-

فتم،امروز دکتر ر شیبودم دو جلسه پ لوفریخانه ن یآخر دندان من شکسته است،وقت.برد یمرا به دندان پزشک لوفرین-

فقط اگر امروز بتوانم به .روم یوقت بدهد نم گریکنم هفته د یکه فکر م یدندان تحتان میترم يبرا.جلسه است نیآخر

.شود یم میمطب بروم،دندانم ترم

.زود برو و برگرد-

د؟یایخاطره هم ب-

.از خودش بپرس-

.روم یا خاطره مپشت خط به او گفتم که ب یمزاح و شوخ یپس از کم.زنگ زدم لوفرین به

ام؟یمن ن یعنی-
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.ایب يدوست دار-

م؟یکجا بر يسه نفر-

.هیزند اشاریدکتر  يمطب آقا-

.دیاز ته دل و با صدا بلند خند لوفرین

.دیایکن از خاطره خوشش ب يکار کی.دیخودتان برو.میآ یمن نم-

.کردم یاز دوست خوبم خداحافظ.دمیبار من از ته دل خند نیا

* * *

 رتیما تعجب کرد و ح يهر دو دنیمادر با د.را به تن کرد شیمانتو نیباتریخاطره ز.میمطب شد یخاطره راههمراه

.بود دهیند بایاو را آن قدر برازنده و ز چگاهیخاطره بود که ه لیاز حد او به دل شیب

بدون نوبت ما را  ییخانم رضا.کردم یم یتوانستم مجددا صحبت کنم،احساس خوشحال یم نکهیاز ا.میدیمطب رس به

که در سالن نشسته بودند،فرستادن ما  یضیبا وجود سه مر م،امایالبته ما از هفته گذشته وقت گرفته بود.اتاق کرد یراه

.دیرس یدور از انصاف به نظر م

.در سالن نشست و من وارد مطب دکتر شدم خاطره

.نگاهم کرد.ضربه به در زدم چند

.سالم-

ا؟شم ،حالیسالم خانم هست-

.متشکرم-

.دیبه نظر سالمت هست ياز نظر ظاهر-
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.است نطوریبله،هم-

خانم آمدند؟ لوفرین-

.نه با خواهرم آمده ام-

د؟یخانه رفت د؟بهیکرد یبا خواهرتان آشت-

.شود یم يهفته ا کیحدود .بله-

من در شما اثر کرد؟ حینصا یعنی.خوشحالم یلیخ.عجب-

.که من مجددا به خانه برگردمباعث شد  ياجبار قیتوف کیدیشا.نه-

.متشکرم دیکن یم انیرا ب قتیو حق دیقدر رك هست نیا نکهیاز ا-

.خورده ام یدر زندگ یبزرگ يخاطر است که شکستها نیبه هم دیطورم،شا نیهم شهیمن هم-

تا به حال باعث هر چند که .دیکن یصحبت م ییبایز نیشما به ا نمیب یم نکهیخوشحالم،خوشحالم از ا ،واقعایخانم هست-

.ستیمهم ن د،امایکدورت خاطر دوستم دکتر رهنما از من شد

من؟ یچ يچرا؟برا-

.دینکرد یشما نوبت گرفتم،اما اصال توجه يآخر من دوبار برا-

انتخاب  دنیخواب يدانستم شب را برا یاوقات نم یگاه یو مشکل داشتم که حت يگرفتار نقدریمن ا.خواهم یمعذرت م-

.اصبح ر ایکنم 

:کرد و گفت يخنده ا دکتر

.دیمن را فراموش نکرد یوقت،وقت قبل چیباشم که ه دواریام یلیخ دیپس با-

:گفتم يجد یکه تصور نکند من به او عالقمند هستم با لحن نیخاطر ا به

.کرد يادآوریبه خانه ما زنگ زد و  لوفریکردم،امروز هم ن یوقت را فراموش م شهیهم د،منیرا بخواه قتیحق-
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.بله.اوه-

:کرد و گفت يمجددا خنده ا دکتر

.واقعا از توجه شما متشکرم-

خورده  یکه در زندگ یکرده بود و بعالوه درباره شکست يادیدر حق من لطف ز هیکه تا به حال دکتر زند نیخاطر ا به

:گفتم يمن در دل کرده بود،جسارت را کنار گذاشتم و با لبخند يبود،برا

.کنم یشما را فراموش نم يوقت محبتها چیمن ه.دیدر حق من کرده ا یشما لطف بزرگ.دیمن را ببخشدیدکتر واقعا با-

.من است فهیوظ نیا.کنم یخواهش م-

.به طرف من آمد یحس یآمپول ب کیپنس و  کیبا  سپس

ربع  کی.بکشد خواستم از کارش دست یاز دکتر م قهیبه فاصله هر چند دق.آزرد یوجودم را م يحس شد،اما درد یب لبم

.به ادامه کارش مشغول شد زیخوب شد و دکتر ن بایحالم تقر.منوال گذشت نیساعت به هم

.دیبه متخصص اعصاب مراجعه کن دی،بایخانم هست-

.خواهم نزد دکتر بروم یتوانستم خوب صحبت کنم،اما باالخره با اشاره به او فهماندم که نم یحس بود نم یدهانم ب چون

* * *

 یم یبابت احساس خوشحال نیاز ا.دندانم مثل گذشته شده بود.ستادمیاتاق دکتر ا نهیمقابل آ.دیرس انیدانم به پادن کار

.کردم

.ندیدندانم را بب نکهیکه هم با دکتر آشنا شود و هم ا دیایاز خاطره خواستم که داخل اتاق ب.آمدم رونیاتاق دکتر ب از

.هول شده بود یلیخ یطفلک

.سالم-
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.با شما خوشوقتم ییاز آشنا.یانم مرعشسالم خ-

.طور نیمن هم هم-

!درست کرده اند یدکتر چه دندان يآقا نیبب.خاطره-

.دکتر واقعا از شما متشکرم يآقا.خوب است یلیخ!واقعا-

 یظر مبه ن بایز اریها خاطره بس یلیاز نظر خ.طور بود نیدانم چرا ا ینم.به خاطره ندارد یکه توجه دمینگاه دکتر فهم از

.نداشت یظفلک شانس خوب د،امایرس

.است امدهیخوشش ن هینظرم امد که خاطره هم از دکتر زند به

.منتظرند رونیم،بیدکتر نشو يمزاحم آقا.یخوب،هست-

دنبالتان آمده؟ یکس-

.منتظرند ضهایاست که مر نینه،منظور خاطره ا-

.دیشو یرا متوجه م شانیشما چقدر خوب حرف ا.اوه،بله،بله-

...کرده ام یسال با خواهرم زندگ 21من  نکهیدکتر مثل ا يآقا-

که دکتر در حق من کرده  یباز هم به خاطر لطف.رفت و منتظر من ماند رونیکرد و از اتاق ب یاز دکتر خداحافظ خاطره

اتاق  در یصندل يرو میبگو یبدون آنکه به خاطره حرف.بمحض خروج از اتاق،خون دماغ شدم.بود از او تشکر کردم

کرد که من با دکتر در حال گفتگو  یاو حتما فکر م.است تدانستم که در حال حاضر خاطره چقدر ناراح یم.دکتر نشستم

.و خوش و بش هستم

خواست  یبود و م نیکه غمگ یو به آسمان ستادیفقط کنار پنجره ا.نزد یحرف چیمن ه ماریچهره ب دنیبا د دکتر

.ببارد،چشم دوخت

.متعجب شد اریو دکتر را کنار پنجره،بس دید یصندل يمن را رو یوقت.که مجددا خاطره وارد اتاق شدگذشت  قهیدق چند



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 133

؟يشده؟خون دماغ شد ی،چیهست-

.رفت قطع شده بود یام م ینیاز ب جیکه بتدر یحالم بهتر شده بود و خون یکم.را تکان دادم سرم

نم؟لحظه با خواهرتان تنها صحبت ک کیتوانم  یم یخانم مرعش-

.رفت رونیشد و از اتاق ب رایگفته دکتر را پذ یتصنع يبا لبخند خاطره

که چه از  يازیبا هزاران امت یکه دکتر جوان دیرس یبه نظر م بیعج میبرا.چشمانش پر از اشک بود.دکتر نگاه کردم به

.کند يمن دلسوز يدارد،برا یو چه از نظر خانوادگ یاز نظر اجتماع ،چهينظر ماد

؟...ایدیکن یم هیشما به خاطر من گر!تردک يآقا-

؟یچ ای-

خانم رها؟ يبرا ای-

:بر لب آورد و گفت ینیریکرد،خنده ش یکه اشکش را پاك م یدر حال هیزند دکتر

دوست ندارم از خانواده تان جدا  نکهیبا ا.خانه ام را آورده ام دیکل.روم یم رانیاز ا گریسه روز د دینی،ببیخانم هست-

و با پدر برخورد  دیکرد دایپ یکنم هر وقت که دلتان گرفت و از خانه و خانواده ناراحت یز شما خواهش ما د،امایشو

 ياگر روز.نخواهم آمد رانیبه ا گریسال د کیچون من تا .است ودتانخانه خ گریالبته د.دیخانه من برو د،بهیداشت

.موضوع فرق خواهد کرد دیبه من جواب مثبت بده دیبرگشتم و خواست

 یرا در زندگ يگریگفتم که من شخص د یبه او م دیبا.متعجب بودم شیاز کارها.گذاشت فمیرا داخل ک دیدسته کل دکتر

:انداختم به دکتر گفتم یرا داخل سطل م یکه دستمال خون یدر حال.کند دیدوست دارم تا از من قطع ام

.میبگو يزیخواهم چ یدکتر،م يآقا-

.کنم یم د،گوشییبگو-

.میبه هم عالقمند.میورز یما به هم عشق م.تر،من نامزد دارمدک يآقا-
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.اش باشم یدوست نداشتم شاهد ناراحت.کردم دکتر را نگاه نکنم یسع

.شانس ندارم یوقت در زندگ چیدانستم که ه یدانستم،م یم-

چشمانش را .نمیرا ببتوانستم خوب چهره اش  یم نهیاز داخل آ.ستادیا نهیو مقابل آ دیکش شیبه موها یجوان دست دکتر

.به طرفم آمد.کند يریاش جلو گ هیبسته بود تا بتواند از گر

کن در  یمبله است،سع.من را انتخاب کن ،خانهیداشت یتا قبل از ازدواجت،اگر با خانواده مشکل.ستیمهم ن.ستیمهم ن-

 یس،ولیا به صورت خاطره بنوانها ر یاگر دوست داشت ایخاطرات خانه ات را فراموش کن و .یانجا آرامشت را حفظ کن

آسان تر خواهد بود و  تیبرا ،باورشیرا بزرگ کن یاگر موضوع س،چونیرا بنو قتیحق یتوان یکن تا انجا که م یسع

 کیبه  دیبوده،تو نبا ایدر کییکه خودش چه بسا به بزرگ دمیرا که از دوستت شن ياتفاقات غمبار.من دوست ندارم

.تو هستند نیراموش نکن که آنها والدباالخره ف.یکن لیتبد انوسیاق

رود و من ممکن است با همسر  یم گریکرد د یفکر م نکهیدکتر هم به خاطر ا.ام گرفت هیدکتر گر يخاطر حرف ها به

.افتاده بود هیآغاز کنم،به گر يدیجد یام زندگ ندهیآ

د؟یرو یدکتر کجا م يآقا-

.دایفلور-

چرا؟-

.کنم یم فیتعر تیرا برا زیشتم همه چبر گ ياگر روز.میتوانم بگو ینم-

معطل نشوند از  گرید مارانیب نکهیبه خاطر ا.قرار گرفته بودم ریبه شدت تحت تاث.شد ریاشک از چشمش سرا ز مجددا

.و باز هم از زحماتش تشکر کردم یاو خداحافظ

.دیرس یدلخور به نظر م یخاطره کم.بدرقه ام آمد يکنار در برا تا

!يا یالنچه خون دماغ طو-



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 135

:سر داد و گفت يخنده ا دکتر

.دیخواهم که معطل شد یمعذرت م-

:صدا زد م،دکتریاز در مطب خارج شو میخواست یم نکهیبمحض ا.نزد یحرف خاطره

 يصحنه ها یکه تلخ دیموقع نوشتن خاطرات تلختان از ان بخور.گذاشته ام زیم يظرف شکالت رو کی،یخانم هست-

انجا که نوشته شده سوم .يبرنج هم در انبار.است زریگوشت و مرغ در فر يضمن مقدار در.دیرا فراموش کن یزندگ

.ام دهیخر ندیآ یم دتانیکه به خانه جد یشما و کسان يهمه را برا.است سهیداخل پنج ک.یشرق

.با تعجب به من و دکتر نگاه کرد خاطره

!یهست-

مجدد  دارید دیبه ام.دیاستفاده کن یاز ان خانه به خوب دینتوا یشما هم م.خانه دست خواهرتان است دی،کلیخانم مرعش-

.یخانم هست

 نیدر ا ییچه انسان ها.کردم یم يبا او احساس همدرد!!!) یحساب(کند، یعمل م یینمایس اریامد که دکتر بس ینظرم م به

!يخوب و فدا کار يچه انسان ها!شوند یم دایپ ایدن

.برسد "رها"دکتر به همسر سابقش  يخواستم که روز یاز خداوند مدر راه .خانه شدم یبا خاطره راه همراه

 یبیمتوجه شدم که حسادت عج شیحال از صحبتها نیدر ع یناراحت شد،ول یلیکردم،خ فیخاطره تعر يرا برا موضوع

 یه زندگچرا ک.به من حسادت بورزند گرانیباشم که د نیا ستهینه آنکه من شا.هم نبود ریتقص یب د،البتهیورز یبه من م

 یاما به خاطره حق م.من باشد يداشت به جا یدوست م یسکنم ک یمن آنچنان نکبت بار و دردمندانه بود که فکر نم

 یالبته م.خوب را به طرف خود جذب کند ياز انسانها یتوانست مثل من بعض یدادم،چون او به عنوان خواهر بزرگتر نم

با محبت و فدا  يخواست خدا بود که انسانها نیا.کردم یتوجه نمجلب  يبرا یتالش چیتوانستم قسم بخورم که من،ه

.کرد یمن م فتهیرا ش يارک



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 136

 یانسان با شرافت عمل م کیانسان بود و همچون  کیکه  لیدل نیعالقمند شده بودم فقط به ا اشاریدکتر  به

ا احساس و با او نسبت به برادرش بود که درد همخونش ر يکرد،احساس من نسبت به او همچون احساس خواهر

.کرد یم یهمدل

* * *

 انیخاطره درم يگاه گدار.میغذا را اماده کرد زیم.مانده بود یساعت به امدن سلمان باق کربعیگذشته  يدوشنبه ها مثل

.کردم یامتناع م یم،ولیکرد موضوع را به مادر بگو یم یمرا راض شیصحبتها

بر  يخاطره لبخند بردبارانه ا.همچون گذشته ها نبودم.شدت گرفتضربان قلبم ناخودآگاه .سرد شده بودند میدستها

بر من  یاحساس نیدانم چرا چن ینم.در من به وجود آمد یبیعج ،دلشورهيسرفه ناپدر يصدا دنیبا شن.لب داشت

ردم احساس ک.انداختم یدکتر به من داده بود نگاه هک يدیلحظه به اتاقم رفتم و به دسته کل کیيبرا.شده بود یمستول

 يناپدر.میخوردن ناهار در آشپزخانه خود را آماده کرد يبرا.به من عطا کرده است روهایمافوق ن ییرویخداوند ن

کردم که  یاحساس م.داشتم یبیافتادم،احساس عج هیدکتر زند يگفته ها ادیبه .دیرس یبه نظر م یهمچون گذشته عصبان

.ابمیخواهم به استقالل و آرامش دست  یمگرید

* * *

.دمیعلت را پرس.دیرس یخاطره خوشحال به نظر م.میرا جمع کرد زیاز صرف غذا با کمک خاطره م پس

را مرهون لطف  نیا.گذاشته است ارمانیدر اخت يا ،خانهیآدم خوب مهربان نیخوشحالم که چن یلیکن خ ،باوریهست-

.خداوند بدان
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* * *

تصور کردم .دیزنگ در به گوش رس يصدا.از خانه خارج شد يو سبزوهیم دیخر يبرا زیرفت و مادر ن يبه گالر سلمان

 یخانم مسن.اظهار تعجب کرد و پشت در رفت فونیخاطره در پشت آ.خانه را همراه داشت دیکل شهیمادر است،اما او هم

.بودم دهیتا به حال آنها را ند.همراه دخترش به خانه ما آمده بودند

.متوجه شدم که حتما خواستگار هستند دهیکار ياز گل ها بایسبد ز کیدنید با

.خود،داخل خانه شدند یو معرف یاز سالم و احوالپرس پس

آوردم و  رونیرا از داخل بوفه ب یرنگ يبشقابها.به آشپزخانه رفته بود ینیریو آوردن ش يدم کردن چا يبرا خاطره

از او خوشم آمده  بایتقر.الستیه اسم دختر لرد و بدل شده متوجه شدم ک ياز گفتگو ها.مقابل خانم و دخترش گذاشتم

 هیدست زنان خانه دار کار کرده و زمخت بودند،اما روح لمث شیدستها.شباهت داشت هایصورت سبزه اش به جنوب.بود

باالخره پس از  نکهیخوشحال بودم از ا.کرد یخود م فتهیشاد و آزادش که به ظاهر از مادر به ارث برده بود،آدم را ش

و  مادرنیکه ب یاز مکالمات.در خانه ما را زد و سراغ خواهرم را گرفت،اما زود قضاوت کرده بودم ياستگارمدتها،خو

 یعیکردم و حسادت طب یاحساس خاطره را درك م.کرده اند يدختر رد وبدل شد متوجه شدم که آنها از من خواستگار

.جنوب بودند یه حدس زده بودم از اهالهمان طور ک.پسر خانم،مهندس شرکت نفت بود.دمید یاو را به چشم م

.کنند يمن زده شوند و خاطره را خواستگار ال،ازیانجام دهم تا خانم سپهر و دخترش ل يکردم کار یسع

رفتار کند که  يخواستم مادر طور یم نکهیخوشحال از ا.خوشحال شدم یلیخ.شد دهیخانه شن اطیمادر در ح يپا يصدا

خانه،با هول و  وانیکنار ا.شدم اطیو داخل ح دمیدو رونیاز ساختمان ب يفور.رندیر نظر بگپسرشان د يآنها خاطره را برا

.هراس با مادر صحبت کردم

.مامان خواستگار آمده-

خاطره؟ يخواستگار؟برا-
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.کردم که از من سرد شوند ییکارها کیمن آمده اند،اما من  يدر اصل برا.کن که خاطره را قبول کنند يکار کینه -

.کردم یاحساس عمل م ياز رو دیبا نجایشوند،اما در ا یم یام تلق یوانگید لیگونه حرکات احمقانه دل نیدانستم ایم

؟يخودت را نشان داد ،چرایهست-

.خواستگار هستند دمیوارد شدند،فهم نکهیبعد از ا.دانستم یچه م-

 ریام ادیبه .داد یرا در پنجره تکان م یوچکخانم داشت مالفه ک.کردم ریبه عالم گذشته س هیباز شدن پنجره همسا با

من  دنیبا د الیل.داخل خانه شدم.همه خاطرات گذشته ام و چهره ام در هم رفت،اما خود را کنترل کردم ادیافتادم و به 

.زد يلبخند

د؟یشما دانشجو هست.خانم الیل-

.دوست داشتم به دانشگاه بروم،اما ازدواج مانع شد یلینه متاسفانه،خ-

د؟یما ازدواج کرده اش-

.بله،من دو تا بچه دارم-

.دیدار يچهره بچگانه ا-

.بابت خوشحالم نیاز ا-

.صحبت نکنم ادیبا اشاره چشم از من خواست که ز مادر

:ادامه داد مادر

خانم سپهر،شوهرتان چه کاره است؟ خوب

....عمرش را به شما داده-

.خدا رحمتش کند-

.رزدامیخدا رفتگان شما را هم ب-
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دور از پسرم باشد شوهرم مهندس .البته جواب سوالتان ناگفته نماند.آمدن پدرش را از دست داد ایقبل از به دن الیل-

.حادثه انفجار کشته شد کیدر .شرکت نفت بود

و خانم  الیمادر،ل نیب يگفتگوها.کرد یم ییرایخاطره پذ...به خنده افتادم نشیریطرز صحبت خانم سپهر و لهجه ش از

.خانه نجات بدهد نیکرد تا خاطره را از ا یتالش خود را م نیمادر آخر یطفلک.سپهر گرم شده بود

:دندیمهمانان پرس.میرا گم کرد مانیخاطره دست و پا. من و مامان .دیسلمان به گوش رس لیاتومب يصدا

افتاده؟ یاتفاق یخانم مرعش-

.ستین يزینه،نه چ-

.در رفتم يما به خاطر آبرو فورا جلومتنفر بودم ا ياز ناپدر نکهیا با

.سالم-

.را نداد جوابم

.میبابا مهمان دار-

ه؟یک-

ه؟یک یکن یفکر م-

؟یش یبعد الل م یزن یات گل کرده؟خودت حرف م یوونگیباز چه ات شده؟ د-

.با هزاران ترس و دلهره به پدر سالم کرد خاطره

م؟یگه،مهمان دار یم یدختره چ-

.ار آمدهخواستگ یهست يبرا-

 یسلمان دست کم م يمادر هم از ترس و د لهره،خود را برا.شده بود یمخف منیخاطره در اتاق نش.از جا کنده شد قلبم

 یم.نبود که بخواهد به ظواهر امر توجه کند ییاما پدر از انها.کرد یم فیبا خانم سپهر از او تعر شیگرفت و در صحبتها
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سر .نبود تیانتظارم به دور از واقع.ام شود ییرسوا هیکند که ما یميلما کاردارد مس نهیدانستم چون نسبت به من ک

.گرفت یاوج م شیصدا يگاه گدار.باال رفتم و در اتاقم را به خود بستم.زد ادیبر سرم فر یمساله پوچ

 ،ازیکش یکند؟از من خجالت نم یخواهد ازدواج کند؟واقعا شرم نم یم وانهید نیحاال ا.مانده نجایدختر بزرگم ا-

.خواهرت خجالت بکش

* * *

.میدلدار يخاطره به اتاقم آمد و مادر به دنبالش برا.خروج خانم سپهر و دخترش نشدم متوجه

گذارد و  ینم یباق میبرا یآبرو و حرمت چیدانستم سلمان ه یم.کردم یرا ترك م نجایا دیبا.افتادم هیخانه دکتر زند ادیبه

.کند ینم دمانیعا يزیدست خود نابود کند،چ ما را با یاز آنکه زندگ ریغ

کند  هیتوانست گر ینه م.داشت يداده بود احساس بد يخواستگار را هم فرار نیپدر اول نکهیاز ا.ناراحت بود یلیخ مادر

:تفاوت نشان دهم از مادر سوال کردم یخود را نسبت به کار پدر ب نکهیا يبرا.بزند یتوانست حرف یو نه م

.ه کاره بود؟خانه دار نبودالیمامان،ل-

.بود یشرکت بازرگان کییمنش-

:گفت خاطره

را قبول کردند؟ یهست یکن یمامان فکر م-

.زنگ بزنند دیبا.دانم یچه م-

.تفاوت نشان داد یخود را ب ست،امایدانست منظور من از نگاهم چ یاو م.خاطره نگاه کردم به

خانواده اش خوشت آمد؟ ،ازیهست-

.يگذشته مرا فراموش کردنکهیمثل ا-
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چطور؟-

.کشم یمان نفس م هیهمسا ادیمن هنوز به -

؟یزن یچرا خودت را گول م.گرفت یاگر تو را دوست داشت،با تو تماس م.یزن یحرفها م ،چهیهست-

:در ادامه صحبت خاطره گفت مادر

 میخواه یگفتند ما م یکردند و میکردند،قهر م یگذشت که دخترها خودشان را لوس م میقد يزمانها ،انیهست نیبب-

همه تمام  تیرومئو و ژول تا،یو مجنون،راما و س یلیعاشقانه ل يقصه ها.زمیاره عز.میکن ینم م،ازدواجیدرس بخوان

توانم در  یم دیآ یخانواده خوشت نم نیبعالوه اگر از ا.نکن دواریخودت را ام.شود ینم دهیعشقها د نیاز ا گرید.شدند

.ا صحبت کنممود خاطره با آنه

:زد ادیفر تیبا عصبان خاطره

شده ام؟ لیکرده اند،مگر من به شما تحم يخواستگار یاست؟آنها از هست یچه حرف نیمامان ا-

:که خاطره را آرام کنم در جواب گفتم نیناراحت شدم به خاطر ا یلیخ.دیلرز یم تیخاطره از فرط عصبان يصدا

.شود ینم شانیدایپ گرید یان مرعشسلم يآقا ییرسوا لیبه دل دیمطمئن باش-

.روم یدنبالشان م.خوب-

؟کجا؟یدنبال ک-

.را گرفتم الیمحل کار ل ینشان-

:گفت تیمجددا با عصبان خاطره

 یبپسندند خودشان تماس م ؟اگریشرکت کن دهیدر مزا یخواه یم.ستین یکه فروش ؟دختریزن یم یمامان،چه حرف-

.رندیگ

.نها شماره بدهمپدرت فرصت نداد به آ زمیعز-
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.یالزم نکرده شماره بده.از دست تو مامان يوا-

؟یباالخره چ-

.از پدر جدا شو.بکن يفکر کیباالخره -

جدا  يبرا یدر ضمن من پول.ندارد یصورت خوش یی،جدایهمه سال زندگ نیبعد از ا.خاطره،عاقالنه فکر کن نیبب-

.کردن ندارم یزندگ

من آمده  يخواستگار يکه برا يبعالوه خانواده ا.دانستم چقدر ناراحت است یو م زدم يخاطره لبخند يخاطر حرفها به

.تر ساخته بودند يبودند او را جر

.دیبه خاطرم رس يآن نکته ا کی

.دانست یاسمت را هم م یدانست؟حت یتو را از کجا م یلیمامان،خانم سپهر،فام-

.دانست یمن و تو را هم م ،اسمیهست-

.کرده اند قیحتما تحق.اند امدهین که يطور نیخوب،هم-

.دهد رییخواست سرنوشت ما را تغ یمنتظر ادامه صحبت مادرم بودم که چگونه م.نگفتم يزیچ گرید

.به اتاق خاطره رفتم.مادر خود را به خواب زد یطفلک.میسلمان هر سه به وحشت افتاد ادیفر يصدا با

.را گرفته ام ممیخاطره تصم-

؟یکه چ-

.روم یخانه م نیاز ا گریروز دمن تا چند -

کجا؟-

.رمیرا بپذ شنهادشیخواهم پ یکه م میگو یزنم و م یبرود به او تلفن م نکهیقبل از ا.هیخانه دکتر زند-

؟یکن یشرم نم ؟واقعایکش ینم ،خجالتیهست-
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.مردم يم،نه براکن یم یخودم زندگ يبعالوه من برا.ندارد یمعن دنیخانه اش را به من داد،پس خجالت کش دیاو کل-

؟یده یم حیترج ریرا به ام هیتو دکتر زند یعنی!... که ن؟واقعایهم-

:گفتم تینکند،با قاطع یتراش لیرفتن من به خانه دکتر دل ينگه دارم و برا یکه خاطره را راض نیبه خاطر ا فقط

 یه دکتر با من چگونه رفتار مک يدید یهنوز با من تماس نگرفته،ول ریبه قول خودت ام.انسان است یلیاو خ.البته-

.خانه اش را به من داد دیکل یکرد،حت

.کردم،ناراحت بودم یگله م ریگفتم و به دروغ از ام یحرفها را به خاطره م نیا نکهیا از

:بدون مقدمه سوال کرد.دیشیاند یدانم خاطره به چه م ینم

.دارم یتو سوال ،ازیهست-

.بگو-

.ا بدهبه چشمانم نگاه کن و جوابم ر-

.کنم یبگو،نگاه م-

؟یبخش یتو من را م-

تو را ببخشم؟ دیمن؟چرا با-

.واقعا از تو شرمنده ام ،منیهست-

.بگو خالصم کن.يجان کرد مهیتو من را ن-

 نیاو به خاطر تو خانواده اش را مجبور کرد ا.دوست داشت و هنوز هم دوست دارد یلیتو را خ ریام میبگو دی،بایهست-

.خانه باشد نیتو در ا بتیو مص یتوانست شاهد بدبخت یاو نم.وشندخانه را بفر

.فهمم یمنظورت را نم-

.از مادر خواست که با من صحبت کند ری،اميدر بازداشت بود نکهیروز پس از ا ،دویهست-
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د؟یخوب؟کجا صحبت کرد-

کردم  یبه تو حسادت م یلیم،خداشت یبیبودم،احساس عج نشیدر ماش یوقت یباور نکن دیشا یهست.من را به پارك برد-

.مرا دوست داشت ریمثل ام یگرفتم،اما کس یو اهانت قرار م یحرمت یتو در خانه مورد ب يمن به جا یکه کاشک

؟یگ یم یخاطره، تو چ-

را  ایکه حجب و ح یدختران جوان دنیبا د میدیبه آنجا رس یوقت یول.حرف نزد نیدر ماش یبه پارك،کالم دنیتا رس-

.رده بودند،به صحبت پرداختفراموش ک

که نثار دخترش  ییفهمد فحشها یان وقت م.دیاوریپارك ب نیروز به ا کینباشد،پدرتان را  یخاطره خانم،اگر جسارت-

.است یچه کسان ستهیکند شا یم

بل از ق.شود یرود،اما تحملش کم م یرود،توقعش هم باال م یکه سن انسان که باال م نیحرفها گفت از جمله ا یلیخ او

عالقه  کیکردند من  یمادرم فکر م یدر خانه ما آرامش برقرار بود،پدر و حت شهیبازداشت شود هم یکه هست نیا

از او  شهیمن هم ست،امایدارد، اما اخالقش خوب ن بایز هرظا کیفقط  یگفتند هست یدارم،آنها م ینسبت به هست يظاهر

 گرید ،پدرمیپس از بازداشت هست.کردم یاش دفاع م ین دوستانسا یو حت تیاش،به خاطر مظلوم یگناه یبه خاطر ب

 االخرهمن به آنها گفتم که ب.داد یدختر مرا مورد اهانت قرار م نیبه خاطر دفاع از ا یکرد و حت یتوجه نم میبه گفته ها

.کنم یازدواج م یبا هست يروز

حرفها را به تو گفت؟ نیا ریام-

.میبگذار غامیاش پ یمنش يت اگر خودش نبود براگف.شماره تلفن به من داد کیاو .اره-

.نگفت و شماره را به خودم نداد يزیخوب پس چرا به من چ-

.کار را بکند نیمامان ا شیخواست پ ینم دیشا-

؟یخوب شماره را گرفت-
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نداختم،اما کاغذ را مچاله کردم و ا.کردم يمن در ان لحظه به تو حسود.یمرا ببخش دیبا میگو یم نیخاطر هم ،بهیهست-

.دیآ ینم ادمیکنم کجا  یهر چه فکر م

؟یداخل پارك انداخت-

.آمدم خانه ینه،وقت-

آخر چرا خاطره؟-

.هنوز هم دوستت دارد ریام.به خانه دکتر نرو میگو یاست که م لیدل نیبه هم.دانم ینم.یدانم هست ینم-

خداوند بخواهد به ما  دیشا.دارم اجیمن به آرامش احت.کنم یکار را م نیکه من به خاطر ارامشم ا یقبول کن دیخاطره با-

ما  يکس برا چیکه ه يخانه ا کیحساب کن،.شود بتیبخت خوب نص کیدی،شاییایمن ب شیاگر تو هم پ.کمک کند

 ینابود م میخانه باشم،زندگ نیدانشگاه بروم،اما اگر در ا هب دیبا.به درسم ادامه دهم دیمن با.کند ینم جادیمزاحمت ا

.شود

زمان به هم  نیکه تا ا یو به خاطر عشق میدیرا بوس گریما همد.دانست یشد که تا به حال نم ییزهایمتوجه چ خاطره

.میستیگر م،سختینگاه داشته بود یناخواسته ان را مخف یم،ولیداشت

ته خاطره را تکرار شام،گف زیتنها بودن سر م لیو من هم به دل دیخاطره امتناع ورز.خوردن شام ما را صدا زد يبرا مادر

.کردم

.رمیخورم،س ینم-

به  ییاینسبت به من،مرا همچون در ریخاطره در خصوص عشق ام يگفته ها ینیسنگ.بردم یبه سر م یاوج خوشحال در

.تالطم واداشته بود

.بود یواقعا که مرد وحشتناک.خوردن شام صدا کرد يما را برا یوحشتناک ادیبا فر سلمان

 دمیعنوان کنم،اما ترس شیدوست داشتم موضوع خانه را برا.آزرد یمادر مرا م دهیسته و رنج دچهره خ.میرفت نییپا



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 146

مادر بازگو کنم،چون او با تجربه  يخاطره از من خواست پس از خوردن غذا موضوع را برا.نشان دهد يعکس العمل بد

.میچه کن دیداند با یاست و م

 یرا نوازش م میموها.کرد یبه من محبت م تینها یبود که آن شب ب دهیدر من د زیدانم مادر چه چ ینم.صرف شد شام

.فتدیخواهد ب یم یدانستم چه اتفاق یواقعا نم.دیبوس یکرد و سرم را م

باالخره قبول کردم که موضوع را .کرد یگفتن موضوع اصرار م يخاطره برا.میمامان و خاطره به طبقه باال رفت همراه

را به او نشان دادم،موضوع را  دیدسته کل یوقت یداشته باشد،ول قتیکرد حق یفکر نم.شدابتدا مادر متعجب .عنوان کنم

.باور کرد

ممکن است؟ یعنیم؟یداشته باش یراحت یزندگ میتوان یما م یعنی!یهست-

.میاست که به خانه دکتر برو یشرمانه و زشت یکار ب دیگو یم ؟خاطرهيدار يمورد چه فکر نیتو در ا.مامان-

به  ییو بگو يریبا شماره او تماس بگ یتوان یبعالوه تو م.ماند ینم رانیدکتر در ا یخودت که گفت ،اوالیسته نیبب-

.دیریکنم که اجاره از من بگ یخانه شما را قبول م یشرط

.پرداخت اجاره ندارم يبرا یاست،اما من که پول یحرف جالب نیمامان،ا

.گذارم یبابت اجاره تو کنار مپول هست،من آن را  يمن مقدار یدر حساب بانک-

بار چهره  نیاول يکه پس از سالها برا نیاز ا.آورد یبه بار م یخوب جیاوقات صحبت با بزرگتر ها چه نتا یکه بعض واقعا

.کردم یم یخوشحال دم،احساسید یمادر را شاد م

.است سلمان متوجه شود د،ممکنینزن یمورد حرف نیدر ا گریبچه ها،د-

* * *

تختم که کنار  يرو.به اتاق خود رفت دنیخواب يهر کس برا.بود دهیرس يوقت خواب اجبار بایگذشته و تقر 9ز ا ساعت

رنگ را که آسمان شب را روشن کرده بود،مشاهده  یاز درز پرده نور مهتاب آب.دمیقرار داشت،خواب يسراسر يپنجره ا
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صاف  یآسمان حساب.شدند یم دهیدر آسمان د يادیزارگانکه ست د،چرایبار ینم یبرف گریاحتماال فردا د.کردم یم

به خاطر حسادت خاطره،او را در دل سرزنش کردم،اما بعد .کردم یفکر م ریخاطره در خصوص ام يبه حرفها.بود

.شدم مانیپش

را در ان با چشمان بسته مشاهده  قیاز حقا ياریکه بس یقیبه خواب عم.چشمک زن،به خواب رفتم يستاره ها يتماشا با

.کردم

* * *

گفتن سالم به مادر،سراغ  يکه به جا دمیترس یآنقدر از سلمان م.مادر از خواب برخاستم يصدا دنیبا شن صبحگاه

.سلمان را گرفتم

.شگاهیرفت نما-

.و صورتم را شستم دست

.نمخانه با او صحبت ک رشیپذ طیو در مورد شرا رمیاز من خواست که هر چه زودتر با دکتر تماس بگ مادر

.است 9تازه ساعت .امدهیمامان هنوز ن-

 داینجات پ يگرفتار نیصحبت کند تا از ا يا بهیکرد که حاضر بود دخترش با غر یرا تحمل م يمادر چه زجر چارهیب

.کند

.ساعت گذشت و با مطب دکتر تماس گرفتم کیحدود

؟ییخانم رضا-

.دییبله بفرما-

.نددکتر صحبت کن يلطفا آقا.هستم یمن مرعش-
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.لطفا یگوش-

.دییبفرا-

.دکتر يسالم آقا-

حال شما؟.یسالم خانم هست-

د؟یشما خوب هست.متشکرم-

.شما يها یاز احوالپرس-

.دیمرا درك کن تیموقع دیشود،بعالوه با یکه فرصت نم دیباور کن-

.دیکنم خودتان را ناراحت نکن یخواهش م.متوجه هستم-

.میشما بگورا به  یخواهم موضوع یدکتر،م يآقا-

.است ریکه خ... انشاءا-

شما را انتخاب کنم و به آنجا  ،خانهیکه من در زمان ناراحت دیو خواست دیکه به من لطف کرد میخواستم بگو یم.بله-

درسته؟.میایب

.کامال درسته-

.دیریاجاره بگتوانم لطف شما را قبول کنم که بابت اقامت من در خانه تان، یم یکه من در صورت میخواستم بگو یم-

د؟یبپرداز ییکه بابت آن اجاره بها دیانتخاب کن يگریخانه د دیتوانست یمگر شما نم رم؟یبله؟اجاره بگ-

.بزند یحرف نیفکر نکردم چن چیه.جالب و بجا بود اریدکتر بس حرف

...د،منیدان یم.دکتر يآقا-

.دیتلفن به گوشم رس يپا يزیچ يکردم صدا یکه با دکتر صحبت م یحال در

دکتر؟ يالو،آقا-
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.نداد یجواب

...الو... الو-

:جواب داد ییمجددا خانم رضا.تلفن را قطع کردم و مجددا تماس گرفتم.بود جهینت یب

.بله-

افتاده؟ یدکتر چه اتفاق يآقا يبرا ییخانم رضا-

.لحظه کییگوش-

رفته بودند تا من بتوانم  رونیاز اتاق ب آنها.دیرس یپچ پچ خاطره و مادر به گوشم م يصدا.منتظر ماند يلحظه ا چند

.راحت با دکتر صحبت کنم

.الو-

د؟یرا انداخت یافتاد؟چرا گوش یدکتر چه اتفاق يآقا-

.خواهم یمعذرت م.حالم بد شد کدفعهی-

د؟یآ یبر م یمن کمک د؟ازیاالن چطور-

:کرد و گفت یخنده کوتاه دکتر

ان .شماست يبرا یادداشتی.گذاشته ام زیدوم م يرا در کشو يبرگه ا دیبه خانه آمد ی،وقتیفقط خانم هست.نه،متشکرم-

با من تماس داشته  د،فقطیتلفن نباش نهینگران هز.نامه نوشته ام ریبعالوه شماره تماسم را هم در ز.دیرا با دقت بخوان

.شما باشم حال يایهر هفته جو دیمن با.پرداخته ام ستاناز دو یکیتلفن به  نهیرا بابت هز یمبلغ.دیباش

ست؟یچ يهمه محبت برا نیآخر ا... بدانم که آخر دیدکتر من با يآقا د،امایشما به من لطف دار-

که دوستش  یاگر با کس.در هر حال خانه من مال توست م،امایبگو تیرا برا لشیبرسد که بتوانم دل يکنم روز یفکر نم-

 گری،ديا دهیکه باالخره به هدفت رس ری،با من تماس بگبار به من بگو کیفقط .را فراموش کن ،منيازدواج کرد يدار
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.زنم یمن به ان خانه زنگ نم

...در خانه شما يگریبا مرد د د؟منییگو یشما چه م!دکتر يآقا-

...بس است گریبس است،د-

:داد ادامه

.یهر نکنو از خانه پدرت ق یباش یدختر خوب یدوست دارم شماره خانه ات را داشته باشم،اما اگر قول بده-

م؟یایمن به خانه شما ب دیبعالوه شما دوست ندار.بالها را سر من آورده است نیاو ا دیدان یشما که م.کنم یمن قهر نم-

است که خانه  نیخانه را به تو دادم؟منظور من ا دیاگر دوست نداشتم پس چرا کل!یزن یبچگانه م يحرفها ،واقعایهست-

شود،ان  یو پدرت باعث آزارت م یستیکه مقصر ن یداشت نیقیاگر واقعا .نباشد یخانوادگ يدعوا يبرا يدوست،بهانه ا

به تو  يزیبگذار چ یچه بزرگتر باشد باورش آسانتر است،ول هربار هم گفتم،دروغ  کی،یهست نیبب.خانه را انتخاب کن

م؟یگو یه مچ يشو یمتوجه م.یکن یدر اضطراب و دلهره زندگ دیتو نبا.یآرامش داشته باش دیبا م،تویبگو

د؟یزن یحرف را م نیبله،اما چرا ا-

:و گفت دیکش یآه دکتر

!نیفقط هم.من هم مثل تو هستم نکهیا يبرا-

.افتادم هیاز او به گر یدر لحظه آخر خداحافظ.و درمانده بود نیغمگ اریدکتر پشت تلفن بس يصدا

؟یکن یم هیمن گر يبرا ،تویهست-

.دانم ینم-

:و گفت دیخند يلحظه ا يبرا دکتر

مثل من  دیباشد که تو نبا ادتینیا.یافسانه هست کیمن مثل  يتو برا.منتظره بود ریبا تو غ ییآشنا میگو یهنوز هم م-

که؟ يشو یمتوجه م.یبمان ،وفاداریکن یم یکه با او زندگ یبه ان کس دیبا ،تویباش
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...نشده بود جادیمن او ا نیب یتیمیصم نیوقت مثل امروز چن چیه.ناراحت شدم یلیدکتر خ يگفته ها دنیشن از

.چشمانم قرمز شده بودند.را گذاشتم یکردم و گوش یاو خداحافظ از

اشک  یکن یدکتر صحبت م ،بایکن یم هیگر يشنو یم ریبه ام ؟راجعيعالقمند یاصال معلوم هست به چه کس ،تویهست-

.آورندیحرف در م تینباش،مردم برا یقدر احساسات نیا... بابا ي،ايزیر یم

است؟ وانهید کییهست ندیگو یکه م نیاز ا ریند؟غیگو یچه م-

دکتر چه گفت؟ نمیبس کن،خوب بگو بب-

.ناراحت شد یلیبه خاطر دکتر خ یطفلک.مادر گفتم يرا برا موضوع

.نمیدارم او را بب ،دوستیهست-

.بهتر است ینینه مامان،نب-

است؟ بیبد ترک نقدریا یعنی-

.دیکنیشما فکر م یهر چ-

.ام زد یشانیبر پ يشوم،بوسه ا یکرد تنها منم که باعث نجاتش م یفکر م نکهیزد و به خاطر ا يلبخند مادر

.ستیمعلوم ن زیچ چیمامان هنوز که ه-

 یطور م نیاست که ا یعصب يمادر و خاطره گفتند به خاطر فشارها.رفت يدیام خون شد ینیحالم بد شد و از ب مجددا

.بود دهیرپ یرنگم حساب.شوم

* * *

.تلفن زنگ زد.مادر و خاطره خانه نبودند.میشد یم کیبه فصل بهار نزد.هوا کم شده بود ياز سرد گرید.از ظهر بود بعد

.بله-
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؟یمرعش يمنزل آقا... الو-

.دییبفرما-

؟یی،تویهست-

شما؟-

حالت چطوره؟.هستم ریمن ام-

.شنومیرا م تیخوشحالم که صدا ؟چقدریخودت ر،واقعایام-

؟ییگو یم يرا جد نیا-

...به تو د؟منیخانه رفت نیچرا از ا ریام-

؟یبه من چ-

.از تو نداشتم یشماره تماس چیباور کن من ه ریام-

برادرش از  يام را به قصد خواستگار یمنش.نشد ياز تو خبر یتوانم باور کنم؟من شماره را به خاطره دادم،ول یچطور م-

...مشخصات پدرت را شرح دادم رند،همهیمشخصات خاطره را گفتم که با تو اشتباه نگ ی،حتخاطره به خانه ات فرستادم

؟ییگو یتو چه م ریام-

د؟یشود،پس چرا با من تماس نگرفت دایکار را کردم تا خاطره ازدواج کند تا بعد سر و کله من پ نیمن ا.بله-

م؟یبا کجا؟با کجا تماس نگرفت-

را نداد؟ نجایشما تلفن اخانم سپهر به .شرکت نیبا هم-

...اما آخر.چرا داد-

؟یآخر چ-

.گفتند یزدند که نظرشان را م یزنگ م دیانها با-
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من را نداد؟ غامینگفت؟پ يزیبه تو چ الیل-

.از خودش بپرس یخواه یم.شنوم یحرفها را م نیبار است که دارم ا نیمن اول.نگفت یاصال حرف.نه-

.رفته.ستین نجایا گرید عجب،او

کجا؟-

.رفت یم دیشوهرش به آبادان منتقل شد،بالطبع او هم با-

نزد؟ یاو ازدواج کرده بود،چرا در مورد تو به من حرف-

.کرده بود دیکاند گرید یکس يمن را برا دیشا-

؟یزن یچه حرفها م ریام-

.خواهرش بقاپد يا برامن ر دیکه هستم،خانه ندارم که دارم،مسلم است با ستمین پیکه هستم،خوش ت ستمیپولدار ن-

خواست؟ یخواهرش م يرا برا ر،تویام-

.خواست یمن م ينه،خواهرش را برا-

.کردم یاحساس آرامش م دمیشن یرا م ریام يصدا نکهیا از

؟ينامه دادسرا را دار.میرو یهم به دانشگاهت م م،بایبگذار يبرنامه ا دی،بایهست-

؟یکه چ-

.دهات ثابت ش یگناه یب نکهیا.بابا يا-

.گرفتم یهم کپ یکی.برگه دارم کیبله بله .کنم یفکر م-

.کنم یهر وقت موقعش شد خبرت م.خوب است یلیخ-

.ریهم با من تماس بگ ر،بازیام-

خوب است؟ تیموقع-
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.شهیمثل هم.نه-

.دلواپست شدم یلیخ.دمید يخواب بد شبیخواستم زنگ بزنم،اما د یامروز هم نم-

؟يدیخواب د یچ-

.خوب نبود-

به ضررم تمام شد؟-

.ینگ یبگ-

.زنم یمن هر وقت توانستم زنگ م.شماره شرکت را به من بده ریخوب ام-

.دمیکش یکردم و نفس راحت یاز او خداحافظ.شماره را داد ریام

رشته  یکه حت يبدبخت و درمانده هستم طور نیچن نی،ایخانوداگ تیخداوند مهربان تشکر کردم که اگر از نظر وضع از

من را  ه،اطرافیو دکتر زند لوفریر،نیمثل ام یکنار گذاشته ام،اما افراد خوب یمثل حقوق را به خاطر جدال خانوادگ یسبمنا

.کنند یم دواریام یگرفته اند و مرا به زندگ

* * *

خانه ما  طیدر مح يخانمان برانداز يدعوا چیخوشبختانه تا ان روز ه.گذشت یم دایبه فلور هیروز از رفتن دکتر زند چند

بتوانم  يبهانه ا کیدوست داشتم به  یلیچند روز خ نیدر طول ا.به ترك خانه کند قیخاطره را تشو اینشد که من،مادر 

آمد به خانه اش  شیپ ینوشته بود بخوانم،اما به من گفته بود اگر مشکل میرارا که ب يبروم تا نامه ا هیبه منزل دکتر زند

.بروم

* * *
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 یشب را نشان م 9هال  يواریساعت د.دیطول کش یساعت کییطبق معمول مکالمه تلفن.له شهرناز بودخا.زنگ زد تلفن

.خاطره اظهار تعجب کرد.وارد خانه شد یو افسردگ یاز خستگ يبا بار زیسلمان ن.داد

.دیآ یامروز به نظر آرام م.چقدر خسته است یطفلک.یهست-

.که اسما پدر است،حماقت محض استيمرد يبرا يدلسوز.نده بیخودت را فر.خاطره-

.نگفتم يزیمن که چ یفهمم،ول ی،میفهمم هست یم-

.ندیگو یرا م زیچشمانت همه چ-

دو .بود یآرام يگر،فضاید يآشپزخانه برخالف شبها يفضا.کرد یمادر مثل خاطره دلسوزانه عمل م.حاضر شده بود شام

دانم  یبا وجود مال و ثروت فراوان نم.بود دهیبه او بخش يده اپدر که افتاده بودند،چهره بدبخت و درمان يدندان کنار

.کرد یچرا دندان خود را معالجه نم

:گفت م،سلمانیخورد غذا

.دیآ یم يخانم،فردا مشتر-

؟یچ يبرا-

.خانه نیا يبرا-

.فهمم یخانه؟منظورت را نم نیا-

انداخته  نییونت را شاهد بودم،سرش را پادر چهره اش خش شهیکه هم يپدر.نگاهم ررا به سلمان دوختم اریاخت یب

 دهیاش را ند هیگاه گر چیافتاده بود،ه هیبار که ان هم به خاطر اتهام من در مرگ مادربزرگ به گر کیاز  ریبه غ.بود

 هیبه گر يقرار گرفته بود و بدون بهانه ا ریتحت تاث دایدخاطره ش.آشپزخانه را پر کرد ياش فضا هیگر يصدا.بودم

آن هنگام که به خاطر  ادیافتادم،به  نشیگذشته ننگ ادیبه .نشان ندادم ینگاه کردم،اما عکس العمل میناپدر به.افتاد

نکرده  دزد،چرا که من با آن خانم با احترام برخور یلیسال از خودش بزرگتر بود به صورتم س نیکه چند يمعشوقه ا
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.بودم

.را سوال کرد سلمان هیعلت گر زیترحم آم ،امایتصنع يخنده ها مادر

.میو برو میخانه را ترك کن نیا دیخاطر است که با نیمن به ا هیگر-

:دیبا تحکم پرس مادر

چرا،آخر چرا؟-

...به خاطر... به خاطر-

.کنم یبتوانم کمک دیشده؟به من بگو شا یچ-

.من برگشت خورده اند يچند تا از چکها-

؟ینگفت يزیچرا تا حاال چ ؟پسیچ-

گفتم؟ یم دیبا گفتم؟چه یچه م-

داد و مادر به دنبال  یم يخاطره،سلمان را دلدار.داشت بهت زده شده بودم يعاد بایتقر یسلمان امروز حالت نکهیا از

.فقط من ساکت بودم.کرد یم فیرا پشت هم رد ییخاطره،حرفها

م؟یرو یم م؟کجایکن یم یخوب حاال کجا زندگ-

.کرد هیبار بلندتر گر نیا سلمان

.دانم ینم، چه مدا یچه م-

:گفت یبا خوشحال خاطره

...بابا،خانه مامانبزرگ-

روم،اما شماها را کجا بگذارم؟ یمن به زندان م.تازه عالوه بر پول خانه،دوازده تا کم دارم.با آنجا حساب کردم-
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* * *

.حال بچگانه مادر منجر به جدال سرنوشت ساز ما شد نیصادقانه و در ع جواب

.میرفتن دار يبرا ییبگو که ما جا.زنم ینم یمن حرف.بگو به پدرت یهست-

از فرط .سلمان با تعجب نگاهم کرد.به ستوه آمده بودم یشیو ساده اند يهمه کوته فکر نیاز ا.شده بودم وانهید ایخدا

.ترس به طبقه باال رفتم

:زد میصدا مادر

.یچه کن دیبا یدان یتو اصال نم.شود یخورم که پدر خوشحال م یقسم م.مامان ای،بیهست-

افتاده؟ یشده؟چه اتفاق یچ نمیبگو بب-

خاطر  نیرفته،به هم کایبه امر ياو رفت،به خاطر کار شیدندان پ میترم يبرا یکه هست یسلمان،دکتر دندانپزشک نیبب-

ر نشان بده خانه را به پد دی،مامان،کلیهست.کند یخواهد در خانه او زندگ یخواسته که تا هر وقت که خودش م یاز هست

.میگو یکه بفهمد راست م

از دماغم خون .به صورتم چنگ انداخت.به من حمله ور شد کدفعهی.دمیآمد شن یرا که از پله ها باال م میناپدر يپا يصدا

.لیمثل دفعات قبل بدون دل ایدانم به خاطر ضربه بود  ینم.شد يجار

شده  یتوفان یو حسرت بیعج یدستخوش خشم.اکتر بودوحشتن شهیچهره سلمان از هم.زدند یم ادیو خاطره فر مادر

:گفت یپدر همچنان به من و مادر ناسزا م.دیکوب یخود م نهیمادر بر سر و س.بودم

...هرزه ؟دختريکرده ا تیبچه ترب-

به خاطر .شد یموضوع گران تمام م نیپدر ا کیاز نظر .حق با او است دیکردم شا یفکر م.داد یهمچنان فحش م او

.نشان ندادم یکه از او خوردم،ساکت و خاموش نشستم و عکس العمل ییاضربه ه
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؟يبا او آشنا شد يچطور-

در  تیترحم،احساس انسان يذره ا.بود يهمچنان از صورتم خون جار.زد یلیمجددا به صورتم س.انداختم نییرا پا سرم

.مرد وجود نداشت نیا

؟یرا گرفت دیچرا کل... يبا تو هستم،دختره -

:ام را کنار زد و گفت يناپدر.سپر کرد و به طرف من آمد نهیمادر س.مرا مورد ضرب و شتم قرار داد هم باز

.ولش کن نامرد.یبچه ام را کشت.بس است-

ست؟یبه من بگو،موضوع خانه چ-

.گذاشت حرف بزنم یشده بود نم يو دهانم جار ینیکه از ب یخون

.کرد یم هیکنان گر يزار مادر

.برو نجایاصال از ا.برو ،پاشویپاشو هست-

.به طرف مادر حمله ور شد سلمان

 یمن را م يآبرو ؟چرايکرد قیرا تشو وانهید نیچرا ا.یکن یتو آنها را فاسد م.یکن یدخترها را بد نام م نیتو ا!بینانج-

د؟یبر

پدر به .بلند شوم خود يتوانستم از جا ینم یشده بودم که حت فیآن قدر ضع.کردم یم بینگاهم حرکات پدر را تعق با

 یاز ب یناش نهایتمام ا.خورد یمادر از پدر کتک م.دیکش یرا م انیامروز انتقام همه سال ایگو.سمت مادرم حمله ور شد

زدم و  یم ادیفر.چشمانش قرمز شده بودند.سخت آزرده بود راو بور مادر دلم  دیسف دهیژول يموها.من بود یتوجه

.داشتم يبود،حالت بد گرفته میصدا.کردم یخاطره را صدا م

 هیدهم،ما نیکه دل خودم را تسک میبگو یکردم اگر حرف یتصور نم نکهیاحساس ا.داشتم يگریموقع احساس د آن

.شوم یپدر م یآزردگ
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 یم.خواستم فرار کنم یکار را نکنم،من از دست تو م نیمامان گفت من ا.بس است،من خودم خواستم خانه دکتر بروم-

.مادر مرا ول کن.ولش کن.دیایمامان دوست داشت با من ب.ببرم خواستم مامان را هم

سلمان دچار جنون .فشرد یاو را م يدستانش به دور گردن مادر حلقه شده بود و گلو.تر کرده بود يپدر را جر میحرفها

.کرده است دیدانستم موضوع فروش خانه جنونش را تشد یم.کامل شده بود

 یدستان سلمان همچنان فشرده م ریاش در ز دهیساده ام،گردن چروک زم،مادریعزدم؟مادرم،مادرید یچه م خداوندا

خاطره دوان دوان .بود دهیجنونش به اوج رس.بزنم ادیتوانستم فر ینم یحت.بلند شدن نداشتم ينا.زد یشد و نفس نفس م

 یگرفته م يبا صدا.ستمیگر یم.کرد یم يخود را سپر یلحظات زندگ نیمادر با تکان دست و پا،آخر.به اتاق آمد

انگشتان دستش .لحظات جان دادنش بود نیمادر پاره پاره شده و آخر راهنید،پیکش یرا م شیخاطره مو ها.ستمیگر

.ماندند رهیبه سقف خ شیصاف شد و چشمها

کار شده  نیا یکردم،چرا که من بان یخود را سرزنش م.دیهال کوب نیآهن يو خود را به نرده ها دیکش غیج خاطره

را پشت سر گذاشت؟چه  ییهایرا متحمل شد؟په سخت ییمادر من چه رنجها.کنم يقادر نبودم کار گریخداوندا د.مبود

طور  نیشدم که ا یآشنا م هیبا دکتر زند دیمن با چرا؟چراایدر ذهن پروراند؟خدا دیآمدن به خانه جد يرا برا ییاهایرو

گرفتار شوم؟

.اه کردمجان مادر نگ یب يو خاموش به چهره  رانیح

* * *

تنها .را خاطره به من گفت خیتار نیا.بودم يبستر یروان شگاهیسال و هفت ماه در آسا کی.مادر،افسرده ام کرد مرگ

 يبرا ریام.خاطره هنوز ازدواج نکرده بود.بودند ریو خاطره و ام لوفریآمدند،ن یم دنمیمدت به د نیکه در طول ا یکسان

از کارکنان آنجا نامزد کرده  یکیشده و با  یاستخدام رسم يدگستردر دفتر دا لوفریجدا گرفته بود و ن يخود خانه ا

.بود
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ها  یبعض.دندیخند یزدم،آنها به من م یم ادیکه از فرط درد فر يگاه گدار.دمید یم شگاهیرا در آسا يادیز يها چهره

دانستم  یم.کلمه هم حرف نزدم کیمدت  نیدر طول ا.مات بودم.بالعکس یافتادند و بعض یبه خنده م هیاز فرط گر

کس را به  چیخداوندا ه.رمیتوانستم سراغش را بگ ینم چرادانم  یوجود داشته،اما نم میبه نام سلمان در زندگ یشخص

!مبتال نکن يروز نیچن

لباس خود  يبا کندن دگمه ها يگرید.کرد یفنجان را سرد م يبا بزاق دهانش،چا یکیکرد،  یم سیخود را خ يجا یکی

.صحنه ها بودم نیاما من خاموش و افسرده،تنها و درمانده شاهد همه ا... گرفت و یم ادییاطیثال خم

 ادیبه .روز اتفاق افتاده بود نیداشتم،چرا که مرگ مادرم در هم ادیبه  قایشنبه ها را دق شهیهم.کنم شنبه بود یم فکر

در کنار در  هیکه با دکتر زند دمیخواب د.کنم دواریامیخود را به زندگ یبودم،توانستم کم دهیکه شب گذشته د یخواب

 نیبه خاطر ا زین بهیغر يو خانواده اش و مرد ریهمه افراد خانواده ما به همراه ام.در دانشگاه مالقات کرده ام یخروج

 يا بهیمرد غر.کنم یم هیزند اشاریرا به دست دکتر  ییبایو حلقه ز ستمیا یم ریمقابل ام.کرده اند دایمالقات ما حضور پ

.دیگو یم کیرا تبر اشاریو ازدواج من با  زدیر یدر آنجا اشک م

از من دور شده بود و من  یافسردگ گرید دیشا.را آغاز کنم يدیجد یزندگ دیاز خواب برخاستم احساس کردم با یوقت

ها و کدورتها را  نهیک.کنم را فراموش هایکردم بد یسع.پا گذاشته ام ایدن نیشدم که به ا یم يدیجد یدوباره هست دیبا

که بعدها  يمادر.او قاتل مادرم بود.میگو یاو را ترك م شهیهم يبرا.میگو یرا ترك م میحال ناپدر نیبا ا زم،امایدور بر

است که من در  یبا خود پنداشتم که خاطره تنها کس.دمیورز یچقدر دوستش داشتم و چقدر به او عشق م دمیفهم

دل  هب یکرده بودند،از او کدورت يبستر یروان شگاهیآسا کیکه مرا در  نیاز بابت ا.دارم اجیبه او احت یزندگ

.دیترس یام م ياراد ریاو از چهره من و از رفتار غ دیشا.نداشتم

* * *
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کردم که  یفکر م.در دست خاطره بود یساک.آمده بودند شگاهیبه آسا لوفریخاطره و ن.رفت یرو به بهبود م حالم

.دستم را گرفت.بود یهمچون گذشته مهربان و دوست داشتن لوفرین.پرداخت کرد یرا به خانم یمبلغ.دباش میلباسها

:زدم و با متانت گفتم يلبخند

تو .شناسم یتو را م.توانم راه بروم یهنوز م.نشده ام که کنترل راه رفتنم را از دست بدهم وانهید نقدریهنوز ا لوفرین-

.يبرد هیدکتر زندشیکه مرا پ یهست يلوفریهمان ن

.میافتاد هیجمله هر دو به گر نیگفتن ا با

خدا،آخر چرا،چرا،چرا؟ يا.بردم یمطب نم نیشکست و تو را به ا یم میقلم پا یکاشک-

:گفت یو با مهربان دیکنارم آمد،صورتم را بوس شهیتر از هم نیخاطره ناراحت تر و غمگ.ختمیر یاراده اشک م یب

 دیتو با.یازدواجت انتخاب کن يرا برا یفرد مناسب دیتو با.یرا شروع کن يدیجد یزندگ دیبازم،تویعز ،خواهریهست--

.میدر و آن در صحبت کن نیاز ا.میکن یشوخ.میمن قول بده که مثل گذشته ها با هم حرف بزن ،بهیهست.یباش دواریام

:نکنم گفتم هیکردم گر یم یکه سع یدستش را گرفتم و در حال-

.کنم یدا توکل مبه خ.دوارمیام-

.به من داده بود يدیجد هیتازه،روح ياستشمام هوا.میآمد رونیب شگاهیآسا یدر خروج از

؟يخاطره پول دار-

؟یخواه یم یچ يبرا-

:در جواب گفت يفور لوفرین

.دارم ؟منیخواه یچقدر م-

اگر در زمان زنده .رز بود يهااو عاشق گل.بخرم شیبار گل برا نیاول يخواهم برا یم.خواهم سر خاك مامان بروم یم-

کردم،از  یم نیرا به خود تلق نهایشده است و ا میهایکردم او باعث بدبخت یگوش نکردم،اگر فکر م شیبودن به حرفها



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 162

.دمنبو یاو فرزند خوب يمن برا.کنم یخداوند طلب بخشش م

.میافتاد هیجمالت من،هر سه به گر دنیشن با

آرام با  لوفریخاطره و ن.داد یم یتازگ يگلخانه بو يفضا.م رنگ گل را انتخاب کنمدوست داشتم خود.میرفت یگلفروش به

کردم متوجه  یزنند،اما هر چه سع یمتوجه شدم که راجع به سلمان حرف م شانیاز گفته ها.کردند یهم صحبت م

خواستم آنها  ینم من یخواست پول را بپردازد،ول یخاطره م.دمیخر دیچند شاخه گل رز سف.بود جهینت یموضوع شوم ب

.ندارم یعیبوده ام،حالت طب شگاهیکه من در آسا نیفکر کنند به خاطر ا

.خواهم خودم بپردازم یپول را بده،م-

از آنجا  يدادم و سه نفر یپول را به صاحب گل فروش.پول خاطره را گرفتم فیک.به هم کردند ینگاه لوفریو ن خاطره

.میخارج شد

.داشتم یبیبودم و احساس عج دهیرا ند رونیب طیبود که مح یطوالن مدت

؟ییایبه آرامگاه ب یخواه یهم م لوفر،توین-

.میآ یمن هم م يبله،هر جا تو برو-

.زدم و به خاطر محبتش نسبت به خود تشکر کردم يلبخند

.خواندم،اما حوصله سوال کردن نداشتم یاحساس را در چشمانش م نیمن ا.داشت یبیدلهره عج خاطره

.يرو یم دنشیشود که تو پس از مدتها به د یخوشحال م یلیخ مامان،یهست-

.طور باشد نیکه هم دوارمیام-

:شده بود یبه دلم وح يزیچ.میشد هیقبرستان ابن بابو یو راه میدربست گرفت یتاکس

امد؟ین ریخاطره،چرا امروز ام-

.هول شد یلیخ
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ه؟افتاد یاتفاق.امدهیمن ن دنیاصال چند روز است که به د-

:با تعجب به خاطره نگاه کرد و گفت لوفرین

 يطور نیا.یبه خرج ده تیمسائل کوچک حساس يبرا دینبا.یرا اغاز کن يدیجد یشد تو امروز زندگ ،قراریهست-

.يخور یشکست م

 یدان یافتاده؟تو که م یخاطره،اتفاق.چه آمده است ریبه من بگو بر سر ام.کنم موضوع را عوض نکن یخواهش م لوفرین-

نگاه  لوفریخاطره ساکت به ن.را از من پنهان نکن يزیشده ام،پس چ دهیآب د گرید.ام دهیکش یبدبخت یمن به اندازه کاف

:گفت يندبا لبخ دیرس یبه نظر م یراننده که مرد مسن.کرد

!جوانها نیامان از دست ا-

خواستم مجددا  ینم.خواستم بشنوم ینمگرید.افتاده است یاتفاق ریام يبه من فهماند که برا لوفریخاطره و ن سکوت

.پولش را به دستم داد فیخاطره ک.باشم يدیجد یو درماندگ یشاهد بدبخت

.را حساب کتن هیکرا ،تویهست-

کردم به بدنم سوزن  یاحساس م.میدیبه آرامگاه رس.دلم گرفته بود.افتادم هیقدر حساس بود،به گر نیخاطره ا نکهیا از

به آنجا  زشانیآنانکه به خاطر مرگ عز ادیبه .افتادم شگاهیآسا یروان مارانیب ادیبه .رفته بودآنجا مرا گ طیمح.زنند یم

 یبه موازات من در کنارم قدم بر م لوفرین.پشت خاطره حرکت کردم.بودماز زمره آنان  زیپناه آورده بودند و من ن

.کرد یو مرا نوازش م دیکش یمحبت دستش را به سرم م ياز رو یهر از گاه.داشت

از غرب مادر پدر،و  یخانم،سوم کییپدر بزرگ،دوم یاول. میقبر در ان قرار داشت رفت نیکه چند یداخل اتاق به

به .با همه سنگها فرق داشت.به نظرم آمد متیارزان ق اریکنار قبر مادر بزرگ قبر مادرم بود،سنگ قبرش بس یچهارم

دوست داشتم با او .قبرش گذاشتم يسرم را رو.کردم هیلند گرب يدرمانده بود با صدا یدر زندگ شهیهم نکهیخاطر ا

 یاحساس م.قرار داشت،سنگ قبر مادر را شستم واریکه کنار د يبا آب کوزه ا.قبرش گذاشتم يگلها را رو.صحبت کنم
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م؟چرا کرد یحرمت یچرا قدرش را ندانستم؟چرا به او ب!خداوندا.کند یم یبا من زندگ ییکردم او هنوز در همان خانه کذا

زد تا مثل سلمان دندانم را بشکند و دهانم را پر خون کند؟ یدر جواب من به دهانم نم او

که سبب مرگش  يا یندانسته اش،به خاطر ساده لوح يخاطر کارها ستم،بهیمادرم گر تیبلند به خاطر مظلوم يصدا با

.ستمیگر زیشد و به خاطر همه چ

 یبلند به سلمان ناسزا م يبا صدا.و از من خواست که خود را کنترل کنم دیدستش را پشتم گذاشت،سرم را بوس لوفرین

.کردم یخود را سرزنش م زیهمه چ يکردم و باالخره برا یگفتم،او را قاتل خطاب م

.مرده کوتاه است به آنها فحش نده ،دستیهست-

 يچشم انداخته بود و زار يرا رواز آرامگاه،شالش  يخاطره در گوشه ا.کرد یدر چه مورد صحبت م لوفریدانستم ن ینم

.ستیگر یکنان م

.يو از گناهانش درگذر یخواهد او را ببخش یکشد،م یاست که انتظارت را م يگریطرف تر کس د ا،آنیبا من ب یهست-

در زمان آمدن  زیاست که انها ن ریگر،امیفکر کردم شخص د.کرد و خود را در آغوشم انداخت هیبلند گر يبا صدا لوفرین

 لوفرین يام به بازو هیتک.توانستم قدم بردارم ینم.ستادمیا میپاها يرو یبه سخت.نگفتند یآرامگاه راجع به او حرفبه 

.توانستم حرف بزنم ینماز فرط تعجب .مرا به آن طرف آرامگاه برد.بود

 يرو.به من دست داد يکرد؟حالت بد یچه م نجایا دم؟اوید یچه م! خداوندا.ام سلمان بود يآن قبر متعلق به ناپدر.بله

پاك کردن  يدستم را برا یبار نتوانستم حت نیا.شد يام خون جار ینیمکان مقدس باز هم از ب نیدر ا ایخدا.افتادم نیزم

.توانستم بکنم یاتفاقات را در خواب هم نم نیا ورتص یحت.سرد شده بود یبدنم بکل.بلند کنم ینیب

خواستم دست به  یم.داشتم یخداوندا چه احساس.مادر انتخاب شده بود ل،مثیارزان اریاز نوع بس زیقبر سلمان ن سنگ

 يروینشود؟ن یهست ریبود که دامنگ یبال و بدبخت چیه ایانسان هستم؟آ کیقتیمن به حق ایدانستم آ ینم.انتحار بزنم

اشک .برش برداشتمسنگ ق يرا از رو دیاز رز سف يشاخه ا.رگشتمراه رفتن نداشتم و با هزار زحمت به طرف قبر مادر ب
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خداوندا چه .طلب آمرزش کردم شیکنار قبر سلمان رفتم و برا.نمیرا روشن و واضح بب طیگذاشت که مح یچشمم نم

 آنهارا از دست  گرانیو د یخوابان یطور آرام م نیدر تو وجود دارد که بندگان گستاخ و شرورت را ا یقدرت ،چهییروین

؟یکن یخالص م

.ش گذاشتمسنگ قبر يگل را رو شاخه

از خاطره  یام،دستمال ینیخون از ب زشیبه خاطر ر.و خاطره سکوت آرامگاه را شکسته بود لوفرین هیگر يصدا

.افتادم و از هوش رفتم نیناگهان بر زم.رفتند یم یاهیسرد شده بودند و چشمانم س میگفتم،پاها

 دهیتخت دراز کش يکوچک،رو ینبودم،بلکه در آپارتمان ییدر ان خانه کذا گریچشم باز کردم د یوقت

مال خاطره  نهایا.عطر چه آشناست يبو نیکرد،اما ا یم ینورافشان بایکجا بود؟لوستر اتاق چه ز نجایا!خداوندا.بودم

 رونیکه از آرامگاه مادر در دلم بود ب یند،بغضسرد بود میهنوز دستها.خانه خاطره بود؟از جا بلند شدم نیا یعنی.است

.دادم

!بود یچه خانه قشنگ!ایخدا.آمدم رونیاز اتاق ب.متوجه شدم خاطره است.آمد یشپزخانه مظرف از آ يصدا

م؟یکجاست؟ما کجا هست نجایخاطره،ا-

چطور است؟ ؟حالتيشد ،بلندیهست-

.ضعف دارم یکم کی.خوبم-

.افتاد هیزد و ناگهان به گر يبه صورتم بوسه ا خاطره

شده؟ یخاطره چ-

.کنم یکباب درست م تیاالن برا نیهم.دکتر گفت خون ساز است.ام دهیجگر خر تیبرا.ستین يزیچ-

؟يدکتر کجا بود؟مگر من را دکتر برد-

...يبود هوشیروز تمام ب کیبله و تو -
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است؟ یکجاست؟خانه ک نجایخاطره ا-

.شد شیاست که مامان فدا يهمان خانه ا نجایا-

ه؟یدکتر زند ه؟خانهیزند اشاریدکتر -

.آنها اصال رحم نداشتند.طلبکارها در خانه را از جا کندند.میایب نجایشدم به امجبور .یآره هست-

؟یچ لشیخانه فروش رفت؟وسا-

...همه را-

.قدر مرا در اضطراب نگذار نیا.ندارم یخاطره،من حال خوب.بزن ه؟حرفیچ-

.اطالعم یمن ب.به عهده گرفت ریرا ام تشیهمه مسئول-

اگر من را .افتاده است یخواهم بدانم چه اتفاق ینم.با من حرف نزن ریمورد امدر .میخواهم بگو یم زیچ کیفقط -

.زنده است ریفکر کنم ام ،بگذاريدوست دار

.واقعا زنده است ری،امیهست-

.دانم یمن م.ییگو یتو دروغ م-

.نشستم نیزم يبنشانم رو یدم تا حرفم را به کرس یکه ضجه م یحال در

 یچه م دینبود ما با اشاریم؟اگریداشته باش يخانه ا دینبا م؟چرایمبتال شو یوضعنیبه چن دیخاطره،چرا ما با-

من تو شد؟آخر چرا،چرا،چرا؟ بینص یهمه بدبخت نیا م؟چرایکرد

:و مرا محکم در آغوش گرفت و ادامه داد دیسرم را بوس خاطره

ندارد که ما در  ینم،چون صورت خوشک یخانه زندگ نیاست که در ا لیثق یلیمن خ يبرا.را ناراحت نکن ،خودتیهست-

.میکن یوجود ندارد زندگ گریکه د یخانه شخص

.متوجه گفته خاطره شدم يپس از لحظه ا.به خانه انداختم ییگذرا نگاه
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وجود ندارد؟ گریکه د یشخص ییگو یم ه؟چرایمنظورت چ-

.مرده اشاری،یهست-

!رفت کایبه امر ؟اویزن یحرف را م نیچه ا يبرا-

.معالجه رفت يبرا.نجا مرددر هما-

؟یمعالجه؟معالجه چ-

شوم که  یم سم،متوجهینو یخاطره را م نیهم اکنون که ا.ستیبلند گر يدوباره مرا در آغوش گرفت و با صدا خاطره

بود به فرزندش ابراز کند،به  ستهیمادر شا کیچرا محبتش را آنچنان که .چرا آن روز خاطره با من ان صحبت ها را کرد

...داد یوز ممن بر

...جوان بود یلیچرا؟چرا؟خ.مرد؟او که سالم بود یچ يبرا اشاریخاطره،-

:زدم یحرف م یبه سخت.توانستم نفس بکشم ینم.رفته بود کایمعالجه به امر يسرطان خون داشت،برا ،اویهست-

به تو خبر داد؟ یک-

که انها به من دادند تماس  یاند،چون با تلفنخانواده اش هم از ان خانه رفته  نکهیمثل ا.از همانجا تماس گرفتند-

.کس جواب نداد چیه یگرفتم،ول

آنها را در ذهنم مرور کردم متوجه شدم که  یوقت.فکر کردم هیآن زمان دکتر زند يخاطره به گفته ها يحرفها دنیشن با

.حرف خاطره صحت دارد

که از خانه به دور بودم و در  یچند ماهسال و  کیدر طول .داشته باشم یآگاه زیدوست داشتم از همه چ گرید

که اصال دوست  دیباور نکن دیشا.خبر بودم یاز آنها ب یآمده بودند که من بکل شیپ یبردم،اتفاقات یبه سر م شگاهیآسا

 يکردند؟و باالخره دهها چرا یم یرا مخف ریموضوع ام هو خاطر لوفریچه مرد؟چرا ن يام برا ينداشتم بدانم ناپدر

...گرید



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 168

* * *

 یآنچنان يشده و با تابلو فرشها نیتزئ يپارچه ا متیگران ق اریکه با مبلمان بس يخانه ا يکردم که روز یفکر نم چیه

که از  يدیکند و با سنگ مرمر سف یم ییسقف خودنما يکه رو یمتیگران ق ياست و لوستر ها زانیآو وارید يکه رو

 ينامه ا تیچرا که در وص.دو چندان کرده،متعلق به من شود رام نقش دستباف ه يها یقال ییبایزند و ز یبرق م يزیتم

رفتم  یبه دفترخانه م دیفقط با یعنی.خانه متعلق به من بود نیوجود داشت ا هیگفته دکتر زند ز،طبقیدوم م يکه در کشو

.کنمیزندگ نگونهینبودم که بتوانم ا ییاما من که از آن آدمها.تا سند آن را به نام خود ثبت کنم

:عنوان نوشته شده بود نیبا ا یدر آخر نامه،جمالت.و اندرزگونه بود زیمملو از کلمات محبت آم هیدکتر زند نامه

که آن روز در مطب  یسوءتفاهم میبهتر بگو ایناخواسته مثل اتفاق و  يکنم تا خدا یخطاب م یشما را خانم هست هنوز

.دینشو یآمد،دچار ناراحت شیپ

 يهر چند که بد.دینکن يانسان ساده برداشت بد کیو چه پس از مرگم از من به عنوان  اتمیچه در حخواهم  یشما م از

 چیه ،منیخانم هست.دور است،اما در هر حال من شکست خورده ام و محتاج به محبتم یاز شما به کل دنیشیو بد اند

اما در .را از خانواده ام دور کردم ،خودینوایپوچ و ح مسائلبه خاطر .طور شود نیخود خواستم که ا یعنیکس را ندارم،

مناسب  یمحتاج به زوج ایغم دارم و  يکرد من ذره ا یکس تصور نم چیکردم که ه یرفتار م يخانه همچون هنرپسشه ا

 م،امارا آغاز کرد یسخت یبودم که با پدرم زندگ یبرادرم خانه را ترك کرد،من تنها کس نکهیپس از ا.مثل شما هستم

حوصله تر .کردم يبستر شگاهیآسا کیاو را در .شد یپدرم به خاطر مرگ مادر،دچار افسردگ.بد با ما تا کردروزگار چه 

پدر من .کند یروزگار انسان را خوار م.باور کن یهست.گرفتم خانه را بفروشم تیاز او رضا.و خشک کردن او را نداشتم

 يخانه ا نیدادم،خانه را فروختم،تا توانستم ا بی،او را فرفرزند او بودم کهمملکت بود،اما من  يمسارهایت نیاز مقتدرتر

به  فتدیب یاتفاق تیناخواسته برا ينبودم قبل از آنکه خدا يروز ،اگریهست.،بخرمیکن یم یرا که تو فعال در آن زندگ
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.خود را ثبت کرده ام تیمن وص.محضر برو و سند را به نام خودت کن

که ممکن  يبه همسر.دوستت دارم شتریهر چه از تو دور هستم ب.ردم مرا ببخشخطابت ک یجاها،هست یدر بعض نکهیا از

.باش ،وفاداریبا او ازدواج کن ندهیاست در آ

شماره تلفن من در  نیا.یخودت ارزش قائل باش يو برا یات بکوش یخواهم که در حفظ سالمت ینامه ام از تو م انیپا در

.بار در هفته اکتفا کن کیرا بشنوم اما به تیدوست دارم هر روز صدا یلیاست،خ دایفلور

.هم از تو متشکرم باز

که چطور خاطره در طول  دیرس یبه نظر م بیعج میبرا.خاطره خواندم ينامه را برا.افتادم هیبه گر اشاریخواندن نامه  با

.اطالع بود یسال و چند ماه هنوز از متن نامه ب کینیا

.نامهربانم يو ناپدر زمیمادر عز ياندم و به دنبال آن برافاتحه خو هیزند اشاریيدر دل برا و

.آماده کنم هایمبارزه با همه بدبخت يبا روزگار را کنار بگذارم و خود را برا يباز گریکردم د یسع

سرش آمده است؟ ییخواهم بدانم او کجاست و چه بال یم.بدانم ریخواهم راجع به ام یم.خاطره-

؟یمسلط باشکه بر اعصابت  یده یقول م-

.کنم یم یسع-

.در زندان است ریام-

کجا؟-

.زندان-

چرا؟-

.یعلت مرگش را بدان ینخواست یبود که حت ادیچه مرد؟تنفر تو نسبت به او آنقدر ز يبابا برا يدیاصال نپرس ،تویهست-

:دمیپرس نانیشدم و محض اطم یخاطره متوجه موضوعات يگفته ها از
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ن رفت؟چرا به زندا ریطفره نرو،ام-

.گرفت و باعث مرگش شد ریاو پدر را ز.عمد ریبه جرم قتل غ-

بود؟ ییچه بال گرید نیا.مقابل چشمانم ظاهر شدند يمنتظره ا ریغ يچه ماجراها.دمیشن یم ییها زیچه چ!ایخدا يوا

کدام زندان؟-

...زندان-

که در مرگ  یرا که به خاطر سوءتفاهم میادبودم که حکم آز يکه کردم به دنبال پرونده ا يکار نیاول.را گرفتم ممیتصم

کرده  يخاطره چه کار عاقالنه ا.ام بود یمدارك دانشگاه انیم.کنم و باالخره موفق شدم دایآمده بود،پ شیمادربزرگ پ

.بود که انها را از خانه آورده بود

.يبرو رونیتنها ب دیعجله؟تو نبا نیبا ا ؟کجايرو یکجا م یهست-

و  دیرس یبه اوج م یگاه.شده بود يبهار يدرد بدنم همچون هوا.و از خانه خارج شدم دمیپوش لباس.نکردم ییاعتنا

.شد یقطع م یگاه

.شد که به آنجا نرفته بودم یم یسه سال دیکه شا ییبه جا.انقالب و به دانشگاه تهران رفتم ابانیخ به

تعجبش  دیشا.نشان دادم،اظهار تعجب کرد نامه را به او.گروه شده بود سیرئ يحمزه ا يآقا.شدم سیدفتر رئ وارد

از حوصله ام خارج .آخر آنها را هم با خودم آورده بودم.بود دهیگذشته ام را د يبود که نمرات ترمها نیبه خاطر ا شتریب

توانستم  ،باالخرهيو خانم زاهد ياختر يبا کمک آقا.سمیرا بنو اوخودم و  نیرد و بدل شده ب ياست که تمام گفتگو ها

.خوشحال بودم یلیخ.سال آخر دانشگاه ثبت نام کنمدر 

طول  یلیکارم خ.در نامه ثبت کرده بود،مراجعه کردم اشاریاش را  یکه نشان ياز خروج از دانشگاه به دفتر خانه ا پس

.کردم یبا خود مبارزه م یخواهد مرا از پا در آورد،ول یم يکردم درد یخسته بودم و احساس م یحساب.دیکش

و در مورد  هیزند اشاریيدرمانده شده بودم از دفتردار محضر خواستم خانه را به نام آقا یلحظات که حساب نیآخر در
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مهم  میبرا.من از سهم خود خواهم گذشت.هیزند اشاریيکردم به نام آقا دیکه الزم باشد وقف کند،باز هم تاک یهر مکان

حال از کارم  نیبا ا.میندار یاستقالل مال چیکه ه يدختر م؟دویبرو کجابکنم؟به  دیشود؟من چه با ینبود که خاطره چه م

.نبودم مانیپش

.کرد یمن اظهار خوشحال دنیبا د دم،خاطرهیبعد از ظهر بود که به خانه رس بایتقر

؟یتلفن بزن کیدیتو نبا.کجا؟من که مردم ،تویهست-

:سر دادم و گفتم يا خنده

.دانم ینم خانه را نیباور کن من هنوز شماره تلفن ا-

:او گفت.خاطره بازگو کردم يرا که امروز انجام داده بودم برا یثبت يرا که در روز اتفاق افتاده بودند و کارها یموضوعات

.میکن یم یچادر با آرامش زندگ کیریز م،دریاگر خانه هم نداشته باش.خدا بزرگ است-

.خاطره خوشم آمد يحرفها از

* * *

و دوستانه  یمیصم اریخانه بس طیمح.گرفت یبود که امروز پس از روزها سراغ ما را م لوفرین.دیخانه به گوش رس زنگ

 فیاز مادرم،ح فیرفت،ح ایدن نیاز ا هیزند اشاریمثل  یکه جوان فیفقط ح.داد یما را عذاب نم يدلهره ا گرید.شده بود

...من نتوانستم نکهیاز ا

* * *

حس  یکردم تمام بدنم ب یاحساس م.بار با همه روزها فرق داشت نیا.به من دست داده بود يحالت بد مجددا

شده و  دیسف یرنگم حساب.نشان دهم یتوانم عکس العمل یزند و من نم یسوزن م یانگار بر سلول سلول بدنم کس.است



کتابخانه نودهشتیا  رکسانا حسینی -اندوه شیرین عاشقی 

w W w . 9 8 i A . C o m 172

.شده است ریام خون سراز ینیباز هم همچون گذشته از ب

.من تماس گرفتند یو با دکتر شخص ستندینان گرک يکه از موضوع مطلع بودند،زار لوفریو ن خاطره

.کنم دایپ یتا قوت قلب سمینو یم.کنم دواریام یتوانم خود را به زندگ ینوشتن ندارد،اما با نوشتن م ينا دستم

 يکنم و اگر بدانم روز يکار ریام يبرا دیاگر زنده بودم خودم با.رمیکنم تا مدرکم را بگ لیامسال در دانشگاه تحص دیبا

.کنم تا او را از حبس نجات دهد یخواهش م یروم،از کس ینار پدر و مادرم مک

مبتال به سرطان خون .آوردم،بر من ثابت شدند یکه سالها بود آنها را باور داشتم،اما به زبان نم ییزهایچ.آمد دکتر

هر  يخداوند برا.وده استنب یاز معن یکه با من همدرد بوده خال هیزند اشاریدکتر  يها يمتوجه شدم که دلسوز.بودم

.رقم زد نیچن نیا رامن  زیزند و سرنوشت غم انگ یرا رقم م یکس سرنوشت

و چهره ترحم  ختندیر جیبه تدر میموها.رفتم یم کینیبه کل یدرمان یمیش يبرا لوفریبار با خاطره و ن کیيا هفته

.از آن متنفر بودم شهیکه هم يزیچ.کردم دایپ يزیانگ

اوقات با نامزدش  شتریآنکه ب يبه جا.هنوز ازدواج نکرده بود لوفرین.من بود يکردن برا يو زار نستیخاطره گر کار

.برد یباشد،در خانه ما بسر م

* * *

.رفتم یم ریمالقات ام يبرا... به زندان يمدت گاه گدار نیا یدر ط.چهارم را ادامه دادم ،سالیهزاران عذاب و بدبخت با

که از  یبا تلفن.مبتال شود یوضع نیبه چن يمن روز ریکردم ام یوقت فکر نم چیه.ر زده بودندرا با نمره چها شیموها

.کردم یکرد با او صحبت م یارتباط را برقرار م شهیپشت ش

.سالم-

!دهیچقدر رنگت پر.یسالم هست-
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.ستین يزیچ-

؟یکن یرا از من پنهان م یموضوع-

باشم اتفاق  وانهید کیدیکه شا یحوادث به خاطر من،من نیتمام ا.ممن واقعا شرمنده ا ریام.فتادهین یاتفاق.نه-

...و یدوست دارم مرا ببخش.افتاد

؟یگ یم یچ ،تویهست-

؟یام را نکشت يفقط به من بگو تو عمدا ناپدر ریام-

.به من سرشار از غم و محبت بود ریام نگاه

.راز باخبر نکنم نیا خاطره را از یکس حت چیخورم که ه یقسم م.فقط به من بگو ریام-

؟يخور یقسم م-

.خورم یقسم م-

.یخاطر که به آرامش برس نیفقط به ا.کار را کردم نیفقط به خاطر تو ا-

کرد؟ فیتو تعر يموضوع را برا یچه کس-

حالش خوب  یراست.را گفت زیخودم تماس گرفتم و خاطره همه چ.يبود به من زنگ نزد یمدت.دلواپست بودم یلیخ-

است؟

؟يخودت را به خاطر ما خراب کرد یزندگ ؟چرايکار را کرد نیا ر،چرایام-

فقط من بدانم و .نگو يزیبه خاطره چ ی،حتیفقط هست.شود یتمام م يپنج سال را چشم به هم بگذار.تمام شد گرید-

.گرفتم ریز یکند که پدرت را اتفاق یخاطره فکر م.تو

.دارم يحال بد.حرف نزن گرید ریام-

.کرد یم هیکنان گر ادیکه فر دمید یچهره اش را م دم،امایشن یرا نم ریام يصدا.ز دستم افتادتلفن ا یگوش
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 ینشان.خانه شدم ینشستم و راه لیدر اتومب يبا کمک افراد.دندید یسرم را همه م یاز سرم عقب رفته و طاس يروسر

.کرده بودند دایبود پ فمیکه داخل ک یمیخانه را از تقو

نزد مادر و  يزود نیدانستم که به هم یم.کرده بودم دیقطع ام یاز زندگ گرید.آنجا بود لوفریهم ن باز.خانه رفتم به

به خاطر آن که از بار  دیشا ایگاه آنها را تنها نگذارم،و  چیبود که من ه نیسرنوشت ا دیشا.ام خواهم رفت يناپدر

.رفتم ینزد آنها م دیگناهانم کاسته شود با

* * *

که ترم آخر را بدون اضافه  نیبه خاطر ا.بابت خوشحال بودم نیمجددا حالم بهتر شده بود و از ا.تگذش يروز چند

فقط دوست داشتم هر چه زودتر .شدن الزم بود گرفتم لیفارغ التحص يواحد را که برا ستیب یبگذرانم،تمام يواحد

ناآشنا  میهمه چهره ها برا.کردند یم سیدردروس را ت یفاستادان مختل.اقدام کنم ریام يآزاد يو برا رمیمدرکم را بگ

که دختران  يهمان استاد.مراقب بود یجلسه امتحان کیدر  شیاستاد که آن هم حدود سه سال پ کیبودند،جز چهره 

هم چهره اش و هم نام  هیدکتر زند.هیزند يآقا.مان بود ییاستاد حقوق جزا.فروختند یناز و کرشمه م شیبرا يادیز

را در  یچرا که از قبل موضوعات.است یهمان جلسه اول بود که متوجه شدم او چه کس دیشا.آشنا بود میاش برا یادگخانو

.و خوانده بودم دهیخصوص او شن

گذشته،دچار دلهره شدم و بالطبع  يصحنه ها یو به خاطر تداع یدرس جرم شناس ه،استادیزند اریدکتر خشا دنید با

من  يماریو استاد متوجه ب انیکنم که دانشجو يکردم کار یسع.کردبر من غلبه  یهمان حاالت ضعف و افسردگ

من شاهد آن  ایوجود نداشت و  ایدن نیدر ا یترحم و عطوف گریاز کالس خارج شدم،د.درد کالفه ام کرده بود.نشوند

.نبودم

کالس،از دانشگاه یلیقبل از تعط.حدود هفت قرص با هم خوردم دیشا.آبدارخانه دانشگاه نشستم تا حالم بهتر شود در
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.خارج شدم

 یاحساس ناراحت شتریدم،بید یآنجا را م طیهر وقت مح.به زندان رفتم.اما باالخره باز هم مبارزه کردم.خوردم یتلو م تلو

.زدود یو عالقه به او درد را از وجود من م ریکردم،اما عشق به ام یم

.افتاد هیگرمن به  دنیبا د.همچون شمع آب شده بود.دمیرا د ریهم ام باز

 کییحت.امیب رونیفقط دعا کن هر چه زودتر ب.يمبتال شده ا يا يماریگفت که به چه ب.را گفت زیخاطره همه چ!یهست-

من  يخداوند دلش برا دیبندم،شا یم حیبرم،تو را به ضر یم يامامزاده ا ،بهییروز هم که به عمرم مانده باشد تو را به جا

روز  نیخاطر من،به خاطر من که خودم را فقط به خاطر تو به ا هه کن،الاقل بکنم مبارز یخواهش م!یهست.بسوزه

؟يد یمن قول م ؟بهيد یبه من قول م.انداختم

:گفتم يبا لبخند.پنهان کنم ریآزرد،از ام یکه وجودم را م يکردم درد یسع.افتادم هیگر به

 یسع.خاطره را رها نکن میبگو دیتو جدا کند،با سرنوشت حکم کرد من را از يکه خوب شوم،اما اگر روز دوارمیر،امیام-

...اشاریر،خانهیام.از عشق است يدرصد نیتلق.کن نیدانم مشکل است،اما به خودت تلق یم.یکن مراقبش باش

.کرده است فیخاطره تعر.دانم یرا م زیدانم همه چ یم-

با خاطره ازدواج کن و  يندان آزاد شداز ز ياگر روز.آن خانه را به نام خودش وقف کردم.خوب کارم را راحت کرد-

.از تو ندارد ریرا به غ یاو کس.باش یاو همسر خوب يبرا

جدا شدم و با  ریرا گذاشتم و قبل از آنکه درد وجودم را آزار دهد از ام یگوش.نتوانستم به حرف خود ادامه دهم گرید

بود که جان  یمنیخانه بد.توانستم از پله ها باال بروم ینم یحت.کردم و به خانه رفتم یها را ط ابانیها خ وانهیعجله مثل د

.من... و اشار،مادرمی.سه نفر را گرفته بود

را  یدرس جرم شناس.ندازمیب ینگاه میکردم به درسها یسع.رفتم یبه دانشگاه م دیفردا هم با.شد يروز هم سپر آن

 یاست؟واقعا چه خانواده خوب و محترم اشاریر او براد یبه راست یعنیخداوندا،.استادم افتادم ادیبه .مطالعه کردم
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...درست برعکس خانواده ما.بودند

که در  ییبه خاطر انجام کارها ریام.دیدو یمحابا م یبود و ب زانیاز من گر دم،خاطرهید یکابوس وحشتناک.دمیخواب ظهر

کردم نگاهش کنم،از  یم یهر چه سع.بود دهیمادرم در آرامگاه خواب.کرد یمرتکب شده بودم،سرزنشم م یطول زندگ

.ستیگر یمکنان  يمن زار دنیبا د يگرداند و ناپدر یبر م يمن رو

.دیایخاطره از او خواسته بود ب نکهیمثل ا.خدمتکار بود.زنگ خانه از خواب برخاستم يصدا با

به .ره صحبت کردمبودم با خاط دهیکه د یکتابم را بستم و در مورد خواب.دمیشیاند یبودم م دهیکه د یبه کابوس فقط

:گفت یشوخ

.شود یم رید یدرمان یمیش.فعال لباست را بپوش.شود ریواقعا تعب دی،شایهست-

کرد و از نظر خشونت دست  یم یزندگ نییکه در طبقه پا ییکه آقا يطور.کردم يدیشد يمساله با او دعوا نیسر هم بر

.را به سکوت وادار کرد بر سر من و خاطره،ما ادیام نداشت با داد و فر ياز ناپدر یکم

م؟یارزش بود یب نیچن نیما ا یعنی

خود از  ییجدا يخودم برا.مرا از پا در آورد يماریگذارم ب ینم گرید... روم یبه دانشگاه م یفردا وقت.را گرفتم ممیتصم

.کنم یاقدام م ایدن نیا

* * *

شد که من از پشت بام  نیبار مانع از ا نیدوم يبرا.دکر دواریام یهمچون برادرش مرا به زندگ هیزند اریدکتر خشا امروز

 فایچه جالب نقش ا ریدست تقد.است ياو هم مرد برازنده ا.خاتمه دهم میپرت کنم و به زندگ اطیدانشگاه خود را به ح

.کند یکه فعال من در آن ساکن هستم زندگ رشخانه براد یگیدر همسا دیاستاد با نیکرد که ا

 یکنم بتوانم اندک یفکر م ینرسم،ول یدرمان یمیکنم به ش یفکر م.حالم بد است!يدار یتو چه قدرت!خداوندا
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:یجمله را حک کن نیسنگ قبر من ا يخواهم رو یم يآزاد شد ياگر روز!ریام.سمیبنو

.است دهیمکان آرم نیدر ا "ستمین وانهیمن د": گفت یم شهیکه هم یکس: یمرعش یهست

دیدیهست يکه رو ینیبب ستین چیه نه

برکرد یستین بیهست سر از ج چیه نه

من را فراموش  ،خاطراتيآزاد شد يخواهم اگر روز یبعالوه م.مهربان باش ياو همسر يبرا.را تنها نگذار ر،خاطرهیام

پس از  يکردم دانشگاه بروم تا بتوانم روز یسع یهمه درد و بدبخت نیکه من با ا يبود زیعز يمن بقدر يتو برا.یکن

...تو را آزاد کنمگرفتن مدرك،

.دوستت دارم شهیهم

* * *

خبر  یرفت و مرا ب ایاز دن شیپدرم که سالها پ ياو،برا يبرا.ستمیگر شیرا خواندم و برا یهست زیغم انگ داستان

.زیعز اشاریتنها برادرم  يگذاشت و برا

کرده بود به دست من  انیل را بدر دفترش موضوع قت یکه هست یپرونده همان جوان.دفترم در دادسرا نشسته بودم در

.افتاد

تقاص  نیچن دیکه به او عالقمند شده بودم، با يتنها دختر يچرا برا.کردم یم فایا نجایرا در ا یدانم من چه نقش ینم حال

کردم؟ یچگونه صادر م دیقاتل سلمان را با ریعادل،حکم ام یقاض کیدادم؟من به عنوان  یپس م

که در متن  ییبه خاطر حرفها ریحکم ام.کند یم يادیز يکارها ایدن نیدر ا تیانسان.ردمپرونده را مرور ک زمیم پشت

و درمانده  نیزتریدوستدار عز تیتوانم حکم محکوم ینوشته شده است،اعدام است،اما من چگونه م یخاطرات هست

ه افکار من در تهاجمات داد،اما او بدون توجه ب یمکه مدتها در فکرم جوالن  یرا صادر کنم؟کس میفرد زتدگ نیتر
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.غرق شده بود یزندگ

گفته  یکاشک.رمیبگ میتوانم تصم یقرار داده است که نم یکه در زمان قضاوت امضا کرده ام مرا در وضع يا سوگندنامه

.کردم یمبتال نم بتیمص نیو خود را به ا رفتمیپذ یمادرم را م

 ادیرا داشت و با  ری،امیهست.است یدختر کاف کیيق براعش کیکه  میگو یدل درمانده ام م نیتسک ياوقات برا یگاه

 يبود که زمانه بر هر دو لیدل نیهم دیآورد؟شا انیعاشقانه خود را به م يباز نیکرد،اما چرا برادر من در ا یم یاو زندگ

ه بودم چرا که حادث نیبازنده ا نیکردم و سوم یم فایا ینقش سوم اشقانهع يباز نیکاش من هم در ا يآنها تاخت و اما ا

.آورد یدرمان مرا از پا در م یب يدردها نیکه چگونه ا دمید ینبودم و نم گرید

بار من  نیا یشکست، ول یخواند و سکوت را م یم نینچنیبود که داستانش را ا یتا به حال هست.دیبار یآرام برف م آرام

.میگر یکنان م يزار شیکنم و برا یرا خاموش م یهست یقیسکوت حق ادکنانیفر

مبتال  بتیمص نیو خود را به ا رفتمیپذ یگفته مادرم را م یکاشک.کردم وفا کنم ادیکه  يبه سوگند دیبا.شده است صبح

.دیخداوند مرا ببخشا.توانم قائل باشم حبس ابد است یم یعیسم ریکه در جرم ام یفیتنها تخف.کردم ینم

* * *

سوخته را در سطل زباله  يهمه غذا.نمانده ياثر چیه شبید يذااز غ.رسد یمرغ حق به گوش م يصدا.شده است صبح

سنگ  يخواست رو یعمل کنم و آنچه را که م یهست تیرفتم تا به وص یم دیبا.رفتم یم دیبا.دمیلباسم را پوش.ختمیر

.قبرش حک کنم

.زمیریخوانم و اشک م یفاتحه م شیبرا.دهد ینوشته سنگش دلم را آزار م.روم یم یآرامگاه هست کنار

.شده ام یوانگیروزگار و دست سرنوشت مبتال به د يمن هستم که از باز نیکه ا میبگذار بگو یاما هست و

.گردم یپر از غم به خانه باز م يشوم و با کوله بار یاز جا بلند م.است دهیامانم را بر هیگر
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