
افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١

  آرام عشق:نام کتاب 

افسانه نادریان: نویسنده 

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com  



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢

اول فصل

خوابم برد و تو  میکه حرف زد یلیخ.يداد هیجعبه عشق و آبنبات بهم هد کیباز هم  دم،یهم خواب تو را د باز

.یرفت

 يتار مو کی یست؛حتیدر صورتم ن یچروک چیه میدو ابرو انیبه جز خط م نم،یبیه خوابت را مک شودیسال م چند

 یآسمان. بود باور نکنم فتادهیبود، در زمان اتفاق ن یعشقت آسمان.شده ادیهمه از تو دورم و تحملم ز نیا یعنی د،یسف

.و من تنها ماندم یکه شد تو رفت

 ینیام سنگ نهیس يرنج رو سهیک کی رود،یغش م میافتد، پاها یران مسرم به دو ست،یکه حالم خوب ن مدتهاست

.دهمیکردن ادامه م یزندگ يخود یو من به ب شودیم ریسراز يخودیاشکم ب.کندیم

 ییکه چمدانم را بستم و به تنها یکه آن اتفاق افتاد و من تنها شدم، از وقت یاز وقت. ستیهاست که حالم خوب ن مدت

 نیاو که ا چارهیب. دوستش دارم دمیفهم یوقت ست؛ازیحالم خوب ن شیقبل پ یلیاز خ. دمکردن عادت کر یزندگ

که مجبور به تحمل ماست، ناچار است وجود  یزندگ چارهیب مان،یما آدم ها و سرنوشت ها چارهیب. همه دوستم داشت

که  گر،یکند تا زمان تولد داستراحت  یو دم کندینفس تازه م دیرس انیخسته ما را بر دوش بکشد، عمرمان که به پا

که  جاو تحما کند و آن ندیما را بب رانهیما را بر دوش بکشد و اعمال و رفتار حق انیپا دیباز او نو مجبور است تا خط سف

.شودیاش تمام م فهیوظ سپاردیما را به دست مرگ م

که  نیبا ا. من را دوست نداردحتما مرگ .که دوستشان ندارد شودیم ییمجبور به تحمل انسانها یمرگ هم گاه یحت

 قیمثل من، چه ال يریموجود حق. ستمین قشیحتما ال. شنودیرا نم میاش کنم صدا یتا همراه کنمیهمه اصرار م نیا

نگذار آرام میتنها:چدیپیدر گوشم م ییصدا یول رومیم راه مهیتا ن ردیگیو درد م سوزدیکه قلبم م یگاه. با او یهمراه

 کی. و من مجبور به بازگشتم؛ به خاطر او مجبور به بازگشتم "رمیمیبدون توم":زندیم ادیالن است که فر يصدا
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.گردمیبرم یجعبه آبنبات در دستم است وقت

 دم،یکه به گذشته برگشتم و به خانه رس یچند سال.شده بودم یساله بودم؟ به گمانم تازه وارد نوزده سالگ چند

 يبا شاخه ها رسیپ يدارهایبلند و کوتاه کاج و صنوبر، سپ يبا درختهابزرگ  اطیح. ظاهر شد میرو به رو تیواقع

.سرودند یم يو آواز شاد خوردندینوازش باد تکان م ریبلند، ز

 یول. زدندیم يرنگ داده بودند و به خاکستر رییکوچک که بر اثر گذشت زمان تغ ياز آجرها ییساختمان با نما کی

با فاصله نقش بسته بود که نشان دهنده  يمواز یچندتا از آنها خطوط يرو. من از تک تک آن آجرها خاطره داشتم

باالتر از همه  یکیکنار هم نشان از قد دخترها و  يمتهاعال. مختلف بود نیآرزو، بنفشه و بهاره در سن ،يقد من و امد

بعد بهاره و آخر ازهمه عالمت قد من بود ، بعد آرزو،  يخط بعد.از همه بلندتر بود شهیبود، که هم دینشانه قد ام

.جا داشت قد بکشد یلیبنفشه که هنوز خ

.هرچه زودتر به او برسم خواستیعالمتها دلم م نیدرتقابل ا یبودم، حت دمیدر حال رقابت با ام شهیهم من

را  نمیریتلخ و ش االتیو خ دادیرا م میاهایبه من امکان پرواز رو ،ییایدن نیدر چن یبود زندگ یاحساس خوب چه

.ساختیم

 گرفتیهر وقت که دلم م. پر خاطره بود میهم برا دیاز سنگ سف ییما، با ساختمان دو طبقه و نما واریبه د وارید یحت

در را  نیزن عمو نسر ایآرزو  یگاه. باز بود می،در ِ آن خانه به رو شدمیو از مساحت بزرگ خانه خودمان خسته م

.دادیعمو بود که راهم م بش يخرهاو آ دیام میپسر عمو یگاه کردندیباز م میبرا

که در خانه خودمان، کنار پدر و مادر، بهاره و بنفشه  یاز آرامش قتریعم یگاه کردم،یآن خانه احساس آرامش م در

زن عمو و  يقربان صدقه رفتن ها ایموقع خوردن صبحانه  دیام يها یشبانه با آرزو، شوخ يدرد و دل ها. داشتم

دلم  یعادت کرده بودم ول نهایا نیبه هم. خودمان خانهو به عقب انداختن زمان بازگشت به ماندنم  ياصرار عمو برا

دوباره به مساحت  ییشب جدا کیرا مثل اتاق خودم دوست نداشتم و بعد از  ییجا چیو ه شدیاتاقم تنگ م يبرا
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.گشتمیرنگ برم یآب لیآرامش بخش آن مربع مستط

را باحرکت  يبهار میکه نس یلین یآب يکنار پنجره بلند با پرده ها ریرتح زیپشت م ای دمیکشیتخت دراز م يرو

.دادیرا به من نشان م اطیح داریچنار و سپ يدرختها يو بلندا دادیآرامش به اتاق راه م

 يدست ها يخشک را از رو مهیو چند برگ ن گرفتمیاز درختها اجازه م ز،ییآسمان، در فصل پا يمن رو به بلندا و

و ساعت ها  کردمیاتاقم دعوت م یرا به مهمان زییپا.داشتمینگه م يادگاریبه  میکتابها يو البه ال دمیچیبلندشان م

کمرنگ نور از  يو با باز کردمیشمارم را مرور م یب يبه سقف، آرزوها رهیو خ دمیکشیتخت دراز م يهمان طور رو

.زدمیو شروع شب را حدس م دیاتاقم، غروب خورش یآب وارید يرو شهیپشت ش

 ياسم آدم ها رو گفتیم یوقت لیدل نیداشت ،به هم بیو غر بیعج يپر از آرزوها يهم درست مثل من سر آرزو

 یهمخوان انشیپا یب يدورودرازش و آرزوها ياسم او که با فکرها. کردمیباور م گذاردیشان اثر م ندهیو آ تیشخص

. شدیلبش پاك نم يوقت لبخند از رو چیبود و ه نجایمثال بهاره درست مثل بهار، شاد و سرحال و پره ایداشت، 

و افسرده  نیو بعد غمگ شودیم یعصبان نیمثل گلوله آتش یبنفشه هم مثل گل بنفشه گاه آرام و خندان بود و گاه

به  گریتا دوباره به حال اولش برگردد و مل د میکردیم شیو تا ساعت ها در آرامش و سکوت اتاقش رها پژمردیم

 یخوف مثل آب کحرفیبا  عیسر یلیو خ شکستیدلش مثل برگ گل نازك بود؛ زود م.میبود دهدت کراو عا يحالتها

.کردیو غم را فراموش م شدیسبزش تازه م يها شهیخنک بر ر

و با تعجب . است نطوریحتماً ا یکیآنها اثر نداشته باشد اسم تو  تیشخص يرو گرانیاگر اسم د یحت: گفتیم آرزو

 ستین لیدل یپس ب ؟یبزن ادیفر ای یو اخم کن يدلخور بشو ای یعصبان يزیوقت از چ چیشده ه اصالً: دیپرسیاز من م

.که اسم تو آرام است، اسم من آرزو و اسم شراره هم شراره

و او  ؟يکرده ا دایمگر باز باهاش مشکل پ.باز آخر همه حرفها به دوستت شراره ختم شد: گفتمیمن لبخند به لب م و

و الم شنگه به پا  شودیم یدختر سر هر مسئله کوچک عصبان نیچرا ا دانمینم: گفتیانداخت و م یم نییسرش را پا
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 نیمن فقط از ا.  کندیدرست مثل اسمش زود شر به پا م ماو ه: گفتیو م کردیلبانش را جمع م يبعد با دلخور. کندیم

به  دنشیبا د یهست که هر کس یکی ردمکیبعد فکر م. حق با تو باشد دیشا: گفتمیو م زدمیاو لبخند م يریگ جهینت

...دیبود، ام دیو او فقط ام شودیم دوارینشده ام ینیب شیاتفاقات پ یلیو به خ ندهیبه آ ،یزندگ

بعدها .داشتن دیمثل ام يبود و برادر نیو زن عمو نسر زیکردن با عمو پرو یام، زندگ یمیقد یلیخ ياز آرزوها یکی

 ریرا غ يپدر و مادر چیرا مثل خانه خودمان و ه ییجا چیکه ه دمیو من فهم شدیمگم  میآرزوها شدمیبزرگتر م یوقت

.خواهمینم یزندگ ياز پدر و مادر خودم برا

نه مثل بنفشه خودم را لوس مامان .مستقل بودم شهیهم یبودم ول یخواهر وسط مکهیبا ا. يبودم، نه آخر ینه اول من

. کردیم ياقتصاد يو با پدر بحث ها دیکشیتر بودنش را به رخم مسه سال بزرگ شهینه مثل بهاره که هم کردمیم

.کردمیم یاحساس بزرگ

. یارزش و مقام لیداشت و در فام یخودش ابهت يو برا وتر،یکامپ یهم سن بهاره بود، سال آخر رشته مهندس دیام

 میمن از رازها. ردکیدختر هم سن و سال خودم با من درد و دل م کیمثل  دیرسیبه من که م میتنها پسر عمو

.شیو او از همه آرزوها گفتمیم شیبرا

به  دیبود ناام دیام میتنها دوست و هم باز یو از که از بچگ میسال بود آخر بود که ناخودآگاه از هم دور شد چند

من غرق . میاز دو جنس مخالف دیکه من و ام دمیزود فهم یلیخ یول کردم،یفکر م يبعد يکسل کننده  يروزها

.را قبول کردم تیاقعباالخره و. گذراندیوقتش را در دانشگاه م شتریشدم و او بدرس 

وقت فراموش  چیه. کنار هم بودند شهیآمد هم یم ادمی یبه هم وابسته بودند و از وقت یلیو پدرم خ زیپرو عمو

. نواده عمو رد کرده بوداز خا يرا به خاطر دور گرید يبهتر و انتقال به شهر یشغل شنهادیچطور بارها پدر، پ کنمینم

.مادربزرگ قبل از مرگ بود تیوص لشیدل زدمیحدس م

پدربزرگ و خانواده اش، تولد دو پسر با  يدیآمده بودند ونا ام ایکه مرده به دن ياز چهار پنج دختر و پسر بعد
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با  یزرگ در جوانمادربزرگ بعد از مرگ پدر ب. را عوض کرده بود دمیمادر بزرگ نا ام یچند سال زندگ یفاصله سن

 تیدو را به جدا نشدن از هم و کنار هم ماندن وص هرقبل از مرگ هم . دو پسر را بزرگ کرده بود نیا ادیز یسحت

.مادرشان عمل کرده بودند تیخوب به وص یلیکرده بود و عمو و پدر خ

مختلف  يها يو مشتر لهایمبجورواجور بود و با انواع و اقسام اتو يها نیاز ماش یبزرگ شگاهیمالک نما زیعموپرو

حال  نیبا ا.زدیبانک بود و با اعدام و ارقام و مراجعه کنندگاه به بانک سر و کله م سیپدر رئ. سر و کار داشت

.دکرده بو تیعمو و پدر بود که به همه ما سرا نیب یتیمیصم

من و  نیب کیرابطه نزد. رزوو رازدار هم بودند، درست مثل من و آ یمیعمو و مادر، مثل دو خواهر با هم صم زن

.برقرار نشد میکدام از خواهرها چیمن و ه نیوقت ب جیآرزو ه

 یخواستگار بهاره تلفن نیاول یوقت. با خبر نشوند یو افراد خانه بغل افتدیاز خانه ها ب یکیدر  ینداشت اتفاق امکان

برادرش را  نیچنان با سرعت کوچکترزن عمو بود که زودتر از ما باخبر شد و  نیرا گذاشت، ا يقرار خواستگار

زن عمو به بهاره و  دیاز مدت ها قبل عالقه شد. میدیمکدام از ما نفه چیخواستگار خوش شانس کرد که ه نیجانش

در  هیبود که همه اتفاقات خانه عمو هم در عرض چند ثان نطوریافتاده و ا ارشیاش ک چارهیآتش عشق در دل برادر ب

.شدیخانه ما پخش م

و آرزو  دیاز من و ام ریکس غ چیرا ه دیمن و ام نیمدت ب یطوالن يقهر ودعوا نیچطور اول کردمیتعجب م فقط

خودشان  ياصالً به رو ایمن گذاشتند،  يها يو مثل گذشته به حساب بچه باز دندیفهم هیهم بق دیشا. دینفهم

ام را  یکه زندگ زهایچ یلیخ يشد برا يزآغاو . مهمتر دیام يبرا کردمیمن مهم بود و فکر م يبرا یول. اوردندین

 رشییآن روزها شکل گرفته بود؛ سرنوشتم که ارده ام تغ يبرا یقبل از کودک یلیام از خ یهم زندگ دیشا. داد رییتغ

.درش نداشت

شرکت در امتحان کنکور آماده  يو خونسرد برا الیخ یاز همان روز صبح که من ب کنمیکجا شروع شد؟ فکر م از
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.دم در منتظرته دیام ایب. آرام يکجا موند: را پاره کرد نمیریمادر، افکار ش يصدا و شدمیم

.شدم ریزدم و از پله ها سراز نهیبه صورتم در آ يلبخند یول. شده داریکله سحر ب دیام نیکردم با از ا فکر

و  دمیرا د دیام نیر ماشچند قدم جلوت. کرد میبرا تیموفق يو آرزو دیقرآن رد شدم و مادر صورتم را بوس ریز از

.صاحب منتظرش دست تکان دادم يبرا

.لبخند زدم دیبه نگاه نگران ام يدلشوره ا چیه ینشستم ، آرام بودم و ب دیکنار ام نیدر ماش ییوقت

کارت ورود به جلسه امتحان که فراموشت نشده؟ مداد و پاك کن چطور؟ ؟یرا برداشت زیهمه چ: دیپرس ینگران با

امتحان  يبرا کنمیفکر نم شتره؟یتو از من ب ینگران نکهیفراموشم نشده، مثل ا يزینگران نباش، چ اصال: گفتم

؟یدلشوره داشته باش نطوریخودت ا

.کندیرا از آدم دور م یاعتماد به نفس تو هر دلواپس-

که من دوست دارم  يکار. ستیمهم ن میدر دانشگاه آنقدر ها برا یاست که قبول نیا يراحتم برا نقدریاگر من ا-

چطور به عالقه ام جامه عمل  ستیمهم ن میبرا ادیپس ز.یدانیبدون مدرك دانشگاه هم قابل انجام است، خودت که م

.بپوشونم

 نیا گرید يدادیامتحان کنکور م یمهندس ياز رشته ها یکیو در  ،يکردیاگر به حرف من گوش م. بله، آرام خانم-

.يزدیحرف ها را نم

 یدانیخودت م. است یکاف يکرد لیچند ساعته را به من تحم ییامتحان کذا نیقدر که ا نیروع شد؟ همباز ش: گفتم

.افتد یچون شما نم يزیسخت گ يو به دست آقا شودیاز دست اراده و عالقه ام خارج نم گریکه انتخاب رشته د

.یبکن یخواهیکار م یعکس چ میو چند فر نیدورب کیتو با  نمیبب ندهیباشه، قبول، فقط دوست درام در آ-

من هنوز حرف  یول میبود دهیرس یبه حوزه امتحان. گفتم ندهیآ يدادن کردم و از نقشه ها حیمن شروع به توض و

تا دختر  رمیازت بگ بایعکس تمام رخ ز کی یکنیو التماس م یزنیم يزانو میخود تو جلو پا يروز کی: گفتم. زدمیم



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨

 يعکس ها يتماشا يهم برا دیشا د،یآقا ام. تو شود  ابا ازدواج ب یت ببرد و راضبه محسان صورت یمورد عالقه ات پ

دعوت نامه هم  تیبرا یسر و دستت بشکند، آن وقت منم که حت شگاهیکه من باشم پشت در نما یعکاس معروف

.فرستمینم

 ست،ین التمیخ نیع ن،یکیمبا من بحث  ياصالً قبول، امتحان شروع شد و تو دار ،یتو بگ یباشه، هر چ:عجله گفت با

.کار کنم؟ عجله کن یتو چ یالیخ یمن از دست ب

.عالمت بزن یرا که مطمئن یکن، عجله نکن، اول جواب سواالت میوقتت را تنظ: شدنم دوباره گفت ادهیاز پ قبل

لرزش دستم  از در حوزه امتخان وارد شدم یوقت یتکان دادم ول شیدستم را برا الیخ یحرف در را بستم و ب یب من

 میبرگه ها که جلو. به همه وجودم انداختم یبیو استرس عج جانیه ع،یسر يقابل کنترل شد و قلبم به تپش ها ریغ

 گریانداختم و غرق در سواالت شدم ود نییپا راسرم  هیشد همه اضطرابم فراموشم شد و من درست مثل بق دهیچ

.زمان چطور گذشت دمینفهم

 ادیبه . خوب به سوال ها جواب داده بودم یلیخ. سالن خارج شدم، آرامش دوباره برگشتکه تموم شد و از  امتحان

.گل کرد طنتمیافتادم و ش دیام

ام  هیآنقدر گر. ماهر شهیهنرپ کیدرست مثل  خت،یریم میآمدم اشک بودکه از چشم ها رونیدر دانشگاه که ب از

.بود که خودم هم باورم شد یعیطب

شده  یچ: دیپرس یشد و به طرفم آمد و با نگران ادهیپ نیاز ماش دینتظرم بود، تا مرا از دور دم نیکه داخل ماش دیام

آرام؟

باالخره کار  یالیخیبا آن ب دانستمیم ؟يامتحان را خراب کرد.سوار شو ایب: گفت. کنمیم یشوخ میفرصت نداد بگو و

تا باورم  گذارمیسر به سرش م یحساب طورهنیحاال که ا. نداشت نانیف کر کردم پس به من اطم.یدهیدست خودت م

.دارد نانیبه من اطم دیحداقل ام کردمیفکر م. کند
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ساکت بود و هر از  شتریاست، ب کردیکه فکر م يزیوضع خرابتر از چ دیکردم و او که د هیبه خانه گر دنیرس تا

حاال چطور به بابا و مامان : تمگف میدیدر خانه که رس يجلو. زدیم يکننده ا دواریحرف ام يدلدار يبرا یچندگاه

م؟یبگو

همه که سال اول . کنمیخودم کمکت م ،یکنیم یاصال نگران نباش، دوباره سع:من برگشت و گفت يبه سو مهرورزانه

.شوندیقبول نم

.هیکاف میبرا پلمید نیهم.  مدهمیامتحان ن گریمن د یول: گفتم

.یدرست را ادامه بده دیاب ،یبا استعداد من يتو دختر عمو. گذارمیمگه من م-

.ستین يدیام گرید. نه گهید: گفتم

.گهید دمیمن ام ؟یپس من چ: گفت

همانطور که با . شدیخنده ام قطع نم.کنم یوانمود به ناراحت توانستمینم گرید. صورتش خنده ام گرفت يحالت جد از

...هم دین خنده دار بود؟شاحالت خوبه؟ حرف م: دیو پرس دیشده بود، دستش را عقب کش رهیتعجب به من خ

.افتاد شیبه قول خودش دوزار. متوجه شده بود انگار

.حقه باز يا ؟يکرد یتمام مدت مسخره ام م نطور،یپس ا: گفت

ام  یقبول ياسمم تو روزنامه باش؛ برا دنیمنتظر د: گفتم نیشدم و قبل از بستن در ماش ادهیپ نیاز ماش. پس بود هوا

.دهمیم يخامه ا ینیریبهت ش

در خانه و  دمی، دو دمیخندیشود، همانطور که م ادهیتا خواست پ. تمام صورتش سرخ شدهد بود  تیفرط عصبان از

آورم، صبر کن،  یآرام، اشکتو در م کشمتیم. سر کارم نگذاشته بود  ينطوریکس تا حاال ا چیه: که گفت دمیفقط شن

در را پشت سرم بستم و تو دلم به سر به سر گذاشتنش و ،  شیها دیاز تهد الیخ یو من ب.ارمیسرت در م شویتالف

.دمیخندینشده ام م ینقشه از قبل طراح
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 یباق. گذراندمیام م یعکاس نیوقتم را با دورب شتریو من استراحت بعدازامتحان کنکور را داشتم؛ ب گذشتیم روزها

 نطورینمانده بود، هم یعکس ای ینقاش شگاهینما گرید. مختلف داده بودم يها شگاهیاز نما دیوقتم را اختصاص به بازد

.باشم دهیند نمایپرده س يرو یلمیف

اتفاق روز کنکور را کامال . پنهان کنم و گذشت زمان را سرعت ببخشم يطور کیداشتم انتظارم را  یسع دیشا

انتقامش از  ریکه ت نیو من از ا گذاشتیدرست مثل گذشته شوخ و مهربان سر به سرم م دیام. فراموش کرده بودم

و نقشه  کردمیفکر م میو فردا میکارها هب الیخ یکرده خوشحال و ب رونیرا از سرش ب یسرم گذشته و فکر تالف

در کنکور  یقبول ای کردندیحفظ کرده بودم که همه فکر م يو ظاهرم را طور دمیکشیو ورود به دانشگاه را م ندهیآ

صبرانه  یکه من ب دیفهم د،یفهمیم دیکه نباش یفقط آن کس. شومیصد در صد وارد دانشگاه م ای ستیمهم ن میبرا

.کنمیم يگرفتن جواب روز شمار يو برا هستم جیمنتظر اعالم نتا

که  دمیرا د دیام رون،یمعروف از در خانه آمدم ب يها ستیاتورینیم ینقاش شگاهیاز نما دیبازد يروز که برا کی

و  دیاومرا د یشوم ول میج یواشکی خواستمیم. آماده حرکت استآورده و  رونیخانه شان ب نگیرا از پارک نیماش

عجله؟ نیسوسکه؛ کجا با ا هسالم خال: مسخره گفت یآورد و با حالت رونیب شهیسرش را از ش

.هیسالم آقا موش: هم درست مثل خودش گفتم من

؟يرو یعجله کجا م نیبا ا: دیبر لب پرس لبخند

.ینقاش شگاهینما رومیدارم م: گفتم

.رسانمت یم نیبش ایب-

.نه وقتش را يکه تو نه حوصله اش را دار دانمیم. شومیمزاحمت نم: گفتم

میبه اسم هنر شو یبزرگ يو وارد واد میاوریما هم سر از هنر در ب يو باعث شو دیاتفاقا شا-

هوس هنرمندشدن به  کبارهیدارد که آقا به  یخاص لیدل: دمیپرس شدمیم نیسوار ماش یستیرودربا یکه ب همانطور
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سرشان زده؟

.خورد ینیچن نیوازدواج و موارد ا ندهیبه درد آ دیشا.يدیخدا را چه د. هم داشته باشد یخاص لیممکنه دل-

است که چنان قاپ پسر  یحاالکدام دختر خوشبخت. یدهیرا هدر نم تیوقت گرانبها لیدل یپس بگو، تو ب: گفتم

و گذشتن از هفت  قهیسل رییردن خودش در دل شاهزاده خانم مجبور به تغجا ک یاندک يکه برا دهیرا دزد میعمو

خان رستم شده؟

.کنمیشما را با شاهزاده خانم آشنا م کینزد ندهیدر آ: گفت

.یکن ادیاطالعاتت را ز دیبا نطورهیحاال که ا: گفتم

 تیشخص یز تجربه هنرمندها، معرفاستفاد ه ا شگاه،یاز موزه و نما دیاز محاسن بازد شگاهیبه نما دنیتا موقع رس و

.حرف زدم شیمعروف هنر برا يو کتابها يمهم هنر يها

 یکم شدم،یداشتم هنر و هنرمند زده م گرید م،یدیخدا را شکر که رس: و گفت دیکش ینفس راحت میدیرس یوقت

.دیکشسرم سوت  دم،یکشیو خط م هیدختر هنر یو دور هر چ شدمیم مانیاز ازدواج هم پش گذشتیم گرید

.و محود تماشا شد ستادیتابلو ا نیاول يساکت شد و روبه رو گریها، د ینقاش دنیبا د میوارد سالن شد یوقت

.رفت يبعد يدر سکوت تابلو را تماشا کرد، بعد سراغ تابلو قهیشد؟ چند دق یپس چ دیام: گفتم

خطوط  خکوبیو نگاهش م چرخدیم يکه مشتاقانه به سمت تابلو بعد دمیدیو صورتش را م کردمیتعجب نگاهش م با

.شودیتابلو م فیظر

د؟یچت شده ام: دمیپرس

است؟ اتورینیم شگاهینما یچرا از اول بهم نگفت-

.يشویم خکوبیم نطوریا دانستمینم-

.دهمیعالقه نشان م نقدریاست که ا ستیاتورینیاش کند م یبه من معرف ندهیکه قراره در آ يکردم حتما دختر فکر
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.ها شدم ینقاش يمزاحمش نشدم و سرگرم تماشا گریقکر د نیاز ا بعد

رم؟یوقتتان را بگ توانمیمهندس، م يآقا دیببخش: و گفتم ستادمیساعت بعد بود که کنارش ا کی کنمیم فکر

!بله: گفت الیخ یب

؟یکنیم ریدر عالم هپروت س ای یینجایا د،یام: گفتم

؟يتو کجا بود دیببخش-

.به اسم آرام همراهت است ییفراموشت شده که دختر عمو کردمیکر مدور و برها، ف نیهم-

.نرفته بود ادمینه -

 رونمانیتمام شده و االن است که ب شگاهیچون ساعت نما میبرو دیبده تیحاال اگر کارتان تمام شده رضا: گفتم

.کنند

.میآ یشو، من االن م نیو سوا ماش ریرا بگ چییسو ایتو ب: گفت

.شد شیدایدر دست پ يبعد با بسته ا قهیچند دق. را گرفتم و به سمت در سالن رفتم چییسو غرغرکنان

ه؟یچ نیا: گفتم

.هیهد کی: گفت فقط

!دختر مورد بحث؟ يبرا-

کدام دختر؟-

.همان شاهزاده خانم هنرمند شما-

.بایتقر! دختر يدار يچه حافظه ا-

.فراموشش شودو  یصبحت کن بیدختر از رق کی يبرا شودیمگه م-

آرام؟ ییگویم يجد: تعجب نگاهم کرد و گفت با
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.هم يآن هم روبه رو بیکردم، آرام و رق یشوخ: در آوردم و گفتم یو شکلک دمیخند

؟یپس من چ-

.کنمیبه داشتنش افتخار م شهیکه هم دیام یمهربان يپسر عمو کیتو فقط -

...فقط: را آرام کرد و گفت شیصدا

.کردمیکار م یچ ياگر تو نبود کنمیفکر م یگاه. از فقط شتریب یلیخ: گفتم

؟يکردیم کاریخوب چ: دیپرس

.یچیه: و گفتم دمیخند

وجود داشته باشد که تو  يروز نده،یبکنم،چه در گذشته چه در آ توانمیمن فکرش را هم نم یول: گفت يجد یلیخ

.ینباس

 میحرف برا چیه يبود که جا يصورتش آنقدر جد حالت. نگاهش کردم. زده باشد دیحرف را ام نیا شدینم باور

.شد و به دلشوره افتاد نینگذاشت، فقط قلبم سنگ یباف

.ام نباشد یدر زندگ یفکرش را هم بکنم که آرام توانمینم یحت: گفت دوباره

.زدم دنیکر شدن بود، خودم را به نشن شیتنها راه فرار از حرفها.شده بودم الل

 میودلشوره رها دیلبم خشک يو من لبخند رو میبه خانه هر دو ساکت بود دنیتا موقع رس .بود ییدر دلم غوغا یول

.میشد يو هر کدام وارد خانه ا میکوتاه از هم جدا شد یخداحافظ کیبا  میدیرس یوقت. نکرد

 يها یبه شوخ ایرا باور کنم  شیدانستم،حرفهاینم ن؟یغمگ ایخوشحالم . دانستمیداشت؟ نم یچه معن شیحرفها

گذشته اش اضافه کنم؟

که از او  يافتاد که باعث شد بفهمم دختر هنرمند یآرامش را از من گرفت تا باالخره اتفاق یمدت يچه بود برا هر

 یکردم منطق یسع. نیهم خوشحالم کرد هم غمگ دنشیفهم. از من است ریدختر خوشبخت غ کی زد،یحرف م
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و باور کنم که راهمان از هم  همنسبت بد شیبه دختر عمو پسر عمو کیرا فقط محبت فراوان  شیباشم، حرفها

.باور کنم گذاشتیکاش م يا. جداست

 ردیجواب بگ نترنتیاز ا دیدر خانه نشستم و قرار شد ام یکامل از قبول نانیمن با اطم د،یرس جیجواب و اعالم نتا روز

.به من خبر بدهد یو تلفن

نشد اضطراب به جانم افتاد؛ چند با تلفن اتاقش را  دیاز تلفن ام يخبرگذشته بود و  جیکه از اعالم نتا یساعت چند

که قبول  نیاز ا ریبه سرمزد غ الیهزار جور فکر و خ. است نترنتیبوق اشغال به من فهماند که هنوز در ا یگرفتم ول

د با من تماس فکر کردم اگر آن ها اسمم را خوانده باشن یول رمیتماس بگ میبا دوست ها خواستمیم. نشده باشم

را  یگوش یمعطل یتلفن زنگ خورد و من ب دنیباالخره بعد از چند ساعت انتظار کش. ندیبگو کیتا تبر رندیگیم

.بودم دهیبود که در عمرم شن ییصدا نیباترید رآن لحظه ز دیام يصدا. برداشتم

شد؟ یچه خبر؟ چ: دمیپرس يفور

چه خبر؟ یچ: گفت

رم؟یمیم جانیشد؟ دارم از ه یکنکور چ جهینت دهم،یدارم جان م! ستین تالیخ نیع نکهیمثل ا: زدم ادیفر

.ینگران باش شودیباور نم. دهی؟ از تو بع!جانیتو و ه: گفت يخونسرد با

؟يکرد دایشد؟ اسمم را پ یچ. ستیحرفها ن نیحاال وقت ا: گفتم

؟.میچطور به تو بگو دانستمینم یام ول دهیرا د جهیوقت است نت یلیراستش خ-

؟ییگوینم کیبه من تبر ؟یچ یعنی: گفتم

.ينه چون متاسفانه قبول نشد-

؟یکنیم یشوخ: گفتم. ام گرفت  خنده

.يقبول نشد. دو ساعت دنبال اسمت گشتم. میگویم يباور کن جد-
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 نیزم يگرفتم تا رو واریدستم را به د. رفت یاهیس میچشم ها. کنمیچه کار م دمینفهم گریاز دستم افتاد ود یگوش

که زد تو  دیدر صورتم د یچ دانمینم رون،یام لبخند به لب از آشپزخانه آمد ب یمادر که مطمئن از قبول.ولو نشوم

چت شده آرام؟. خدا مرگم بده: صورتش و گفت

سرت، چرا  يفدا: آب قند درست کرد و گفت میبرا يبود، فور دهیرا فهم هیمامان که قض یول. الل شده بودم من

؟یکنیم ينطوریا

زد  میهر چه مادر صدا. من در سکوت آب قند را به سرعت قورت دادم تا بغضم نترکد و بدون حرف به اتاقم رفتم و

. کردم میو شروع به پر دادم آرزوها دمیتخت دراز کش يرو زمیاشک بر يقطره ا یحت نکهیبدون ا. الل شده بودم

بودم ، چه  دهیکش ییداشتم و چه نقشه ها نانیمدم اطهمه به خو نیکه ا یمن يآن هم برا. سخت بود یلیباورش خ

به خودم . آنقدر فکر کردم تا بالخره باورم شد. دود شد و به هوا رفت هیثان کیهمه در . پروراندمیدر سر م یاالتیخ

 یزمان نیهمچ ياز اشتباه برا يدرصد یتا تو باش ،یهمه به خودت مغرور نباش نیا یحقته؛ تا تو باش زدمیم بینه

.ینقشه نکش لیدل یب ی، تا تو باشيگذارب

اسمم  یحت. شدم یخال یشد و من خال چیکه از خودم داشتم ه یانگار تمام شناخت. بردم ادیخودم را از  هیثان کی در

به هر کدام از  دنیرس يکرده بودم و برا يبزرگم را طبقه بند يفراموش کردم آروزها یرا فراموش کردم، حت

.ردمک يزیروزها برنامه ر

خودم  گریحاال د. را نداشتم گرانیروبه رو شدن با د يرو گرید. حس کردم شکستم یچند ساعت گذشت ول دانمینم

.گرانیرا فراموش کرده بودم و فکرم فقط شده بود د

. سال گذشته بود  کی میبرا. افکارم را پاره کرد يهمهمه ا يدر اتاقم بمانم که ناگهان صدا شهیهم يبرا خواستمیم

 کیزدند تبر ادیداخل اتاقم و هر سه با هم فر دندیپر ادیو فر غیبهاره و بنفشه و آرزو با ج یتار شد وقت میم هاچش

.که زده بودند یو شوك ِ وارد شدنشان، بلکه از حرف ترسمن حس کردم روح از بدنم جدا شد؛ نه از . مییگویم
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مانده که شما سه تا سر به سرم  نمیهم. دینها بگذارمسخره ها، ت: زدم ادیفر شدیبلند نم میوقت صدا چیکه ه یمن

.دیبگذار

!قابل باور نبود ریغ نقدریتو ا يکه برا یخبر قبول.آرام يقبول شد: بهاره گفت. سه با تعجب به هم نگاه کردند هر

.ندارد تیبرا یلطف گریو گفتن ما د ياالن خودت خبر دار میما را بگو فکر کرد: گفت آرزو

!من که قبول نشده ام ؟ییگویشما چه م:مدیپر میجا از

.گذاردیهم سر به سرمان م دیشده بچه ها، شا وانهید: زد و گفت یهم حرف بنفشه

خش خش روزنامه مثل خش خش . پهن کرد میو روزنامه را جلو. در روزنامه هم چاپ شده ن،یبب ایب: گفت بهاره

.ا با شماره ام مطابقت دادماسمم ر یو خوش صدا بود وقت یدوست داشتن زییپا يبرگ ها

.چقدر خوشحالم دختر: شد و آرزو بغلم کرد و گفت ریموقع بود که اشکم سراز همان

...دیپس چرا ام. شودیهنوزم باور نم: زبانم باز شد، گفتم قهیبعد از چند دق یوقت

 یول. فراموش کرده دادیم در سرش بوده و ظاهرا نشان یهنوز فکر تالف. کار کرده بود یچ دیام دمیبعد تازه فهم و

..دیام کشمتیم: کردمیفقط تکرار م. بوده یتالف يبرا یاز روز امتحان منتظر فرصت

دارد؟ دیبه ام یچه ربط! برادر من چارهیب ؟يشده ا وانهیدختر د: خبر از همه جا گفت یب آرزو

.نشانش بدهم يا چارهیب کی. چارهیآره ب: گفتم

شته؟باز سر به سرت گذا: گفت بهاره

.شدم ریشده و چند سال پ دیسرم سف يموها کردمیحس م. نصفه عمرم کرد: گفتم

.یبه خودت مغرور نباش نقدریا یحقت بود، تا تو باش: گفت بنفشه

.شومیرا کف دستش نگذارم آرام نم دیتا حق ام یآره حقم بود، ول: گفتم

.کرد یشوخ چارهیب: گفت بهاره



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧

وقت از  چیکه من و تو ه دانستمیم م؛یریجشن بگ ایرا، ب دیولش کن ام: گفت دیبوسیهمانطور که صورتم را م آرزو

.فقط با چند متر فاصله، در دانشکده هنر م،یخوانیدانشگاه درس م کیبا هم در  یستیخوشحال ن. میشویخم جدا نم

.خوشحالم یلیخ: گفتم

.بودم دیکردن خشمم بر سر ام یلخا يبرا یکمرنگ شد و من فقط دنبال زمان یدر فکر تالف یقبول یخوشحال

که دوست داشتم وارد  ینیریجعبه بزرگ از ش کیپدر هم با . به خانه ما آمدند کیعمو و زن عمو و آرزو تبر شب

نه  دمیو شام فهم ینیریاز ش يزیبود و نه چ دیکار ام یکه همه فکر من تالف فیح یول. میجشن کوچک گرفت کی. شد

.گرانید یو خوشحال کاتیاز تبر يزیچ

: گفت خبرمنیاز همه جا ب يزن عمو. نکرده بود یرسانده بود که خودش را آفتاب دیمرا به ام غامیکنم آرزو پ فکر

.آد یاگر برسد آخر شب م.دیایبود، نتوانست ب شیاز دوست ها یکی يمعذرت خواست، نامزد دیام

.است یهمه اش دروغ مصلحت: گفتیآرزو به من م لبخند

انتقامم  ریو ت دیایب دیکه ام کردمیم يشمار هیمن ثان یول. روحش هم خبر نداشت  چارهینه زن عمو، ب دیدروغ ام البته

 یو خوشحال جانیام را حمل بر ه ياشتها یو همه ب دمینفهم يزیاز شام که چ. را در کمان آماده نگه داشته بودم

از . کنمیمن در را باز م: و گفتم دمیاز جا پردر که آمد  نگز يصدا. شب انتظار تمام شد يآخرها. گذاشتند یقبول

.که فراموشت نشود اورمیسرت ب ییمنم بال.  يکه آمد ییپر رو یلیخ: گفتمیبا خود م گذشتمیکه م اطیح

 يسبد بزرگ پر از گل ها کی دیصورت ام يخشن کرده بود که به جا يرا که باز کردم، خودم را آماده برخورد در

کمکش کند، سبد که کنار رفت  توانستینم نباریا یاز عالقه ام به گل خبر داشت ول. فتقرار گر میروبه رو بایز

.شد انیبه لب نما يبا لبخند مسخره ا یکیدر تار دیصورت ام

د؟یکار داشت یبله، با ک: گفتم

.یرشته عکاس يدانشجو یبا خانم آرام تهران-
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.میندار یکس نیما چن: گفتم

...آرام ستادهیا میکه روبه روخانم خوشگل اخمو  نیا یول-

.اسمم را از زبانت بشنوم خواهمینم گرید: گفتم

 یحت ،يرا قطع کرد یگوش عیسر یلیتو خ یکنم ول یخواستم شوخ. دیمن بگذر راتیاز سر تقص کنمیتمنا م: گفت

را  تیواقع ،بعد يکردیم کاریچ يشدیاگر قبول نم ه،یعکس العملت چ نمیبب خواستمیم. میبگو يزیچ يفرصت نداد

.یرا گذاشت یگوش يتو فور یول. میبهت بگو

.ات ناجوانمردانه بود یتالف یول ،يدروغ ها بردار نیبهتره دست از ا. یکن یتالف یخواستیتو فقط م: گفتم

منو ببخش، . حق با توئه، اشتباه کردم. مانمیبود، حاال هم پش ینداشتم، فقط شوخ یباور کن قصد تالف: گفت

حاال هم منو . مهم باشد تیهمه برا نیا کردمی،فکر نم يدادینشان م يگریآخر طور د. یقدر حساس نیا دانستمینم

.ببخش

.ببخشمت توانمیندارد، نم يا دهیفا یمعذرت خواه: گفتم

.حرف را زدم و برگشتم تا داخل خانه شوم نیا

 چیه.  ياوریاسمم را ب خواهمینم گرید: زدم ادیفر تیو با صحبت نگاهم کرد برگشتم و با عصبان. صبر کن: گفت

.نامرد بخشمتیوقت نم

باشد خانم خانم ها، : آمد گفت یم رونیب شیکه از ته گلو ییانداخت و با صدا نییاز من برگرفت، سرش را پا نگاه

.آورم یاسمت را نم گرید ،ییتو بگو یهر چ

.اشت؛ پر از غمد یبیحالت عج شیچشم ها. شد رهیلحظه سرش را بلند کرد و به صورتم خ کی

 ستادهیدر ا يچقدر گذشت و مات جلو دانمینم. شد بیکوچه غ یکیتار انیرفت و م رونیبرگشت و از در ب بعد

بود؟ يچه رفتار بچه گانه ا نیبودم؛ چرا لج کرده بودم؟ ا
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 دنمیدوارد ساختمان که شدم همه با . دروغ اماده کردم کی يکرد متوجه سبد گل شدم و فور میمادر صدا یوقت

و  دیایمعذرت خواسته که نتوانسته ب. کارت است کی شیسبد گل فرستاده، رو میبرا دیام: گفتم.تعجب کردند

.گفته کیبه من تبر نطوریا

، تو  شدیم رید دیایب خواستیآرام جون، حتما تا م دیببخش: زن عمو گفت. نبود دیبع دیکارها از ام نیا خوشبختانه

.دیگویم کیخودش به تو تبرو  دیآ یببخش، فردا حتماً م

.قشنگه،دستش درد نکند یلیسبد گل خ نیا امده،یخودش ن. اشکال ندارد: گفتم

.قهیو با سل بایچه ز: گفت بنفشه

.گهیداداش منه د: گفت آرزو

 دیخود ام دنیحال خوشحال است، از د نیزده و در ع جانیسبد گل ه نیا دنیقدر که آرام از د نیا: گفت بهاره

.شدینمخوشحال 

به  اطیرفتن از ح رونیقبل از ب یلحظه آخر ، وقت دیصورت ام. چطور خودم را تا آخر شب کنترل کردم دمینفهم

من بودم که احساس  نیحاال ا. نبودم یاز دستش عصبان گریکه د نیا بیعج. بود میچشم ها يشد، جلو رهیصورتم خ

.ما اتفاق افتاده بود نیها ب یقهر و آشت نیاز ا هابار. ودشیتمام م زیو همه چ بنمشیفکر کردم صبح م. کردمیم ریتقص

هفته  کی یوقت.نشد يباز خبر یول نمش،یبیفکر کردم باالخره م امدین یوقت یول دیآ یمطمئن بودم که دوباره م صبح

 یشدم و فراموش کردم چه اتفاق گرید ياز او نشد، من سرم گرم ثبت نام دانشگاه و کارها يگذشت و خبر

 دادیچطور خودش را نشان نم یول لوغه،باز فکر کردم حتما سر او هم ش دمشیماه گذشت و ند کی یوقت.هافتاد

مشکوك نشود، من هم خوب  یکه کس يآورد طور یم يبه خانه ما هر بار عذر و بهانه ا امدنین يبرا. دانستمینم

 نیکه ب دندیبهاره و بنفشه هم نفهم یحت. مینیبیرا م گریما همد کردندیهمه فکر م. ندارد یتیاهم میبرا دادمینشان م

فراموش کردم  گرید. دانشگاه شروع شد يکالس ها یوقت. کردمیخوب ظاهرم را حفظ م یلیخ. ادهافت یما چه اتفاق
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.کنم رونیرا از سر ب یخودم را مقصر ندانم و فکر آشت گریگذشت زمان باعث شد د. دارم دیبه اسم ام ییپسر عمو

 رییتغ فمیشده بودم دانشجو و وظا گرید. داشت که تمام فکرم را مشغول کرده بود یانقدر تازگ دانشگاه يها کالس

.کرده بود

سر کالس نشسته  جانیاز بچه ها که با اضطراب و ه يبرعکس تعداد. کنمیوقت فراموش نم چیروز را ه نیاول

. کردم و بعد منتظر ورود استاد شدم یمعرف میها یراحت و با آرامش خودم را به چند نفر از همکالس الیبودند، با خ

.دمیکشیخجالت م يزیبودم و نه از چ ینه نگران موضوع

 گریشد که د دمیجد يدرس و دوست ها گریشد که د دمیجد يبعد سرم آنقدر گرم درس و دوست ها يروزها

.امدیسراغم نشب به  مهیدر خانه مان ن يشب جلو یکیدر تار شیبغض صدا دنیو شن دیکابوس نگاه ام یحت

فراموش کرده . نداشت یتیاو اهم يبرا گریمن هم د دنیانگار د دم؛یشن یم ياش را از گوش آرزو یخبر سالمت فقط

راحت مرا  الیممکن است، حاال با خ ریغ شیبدون وجود من برا يتصور روز کردیاو که ادعا م.وجود دارد یبود آرام

.گرفته بود دهیناد

موضوع به من  نیعکس ا دنشیبا د یعادت کرده ام، ول دنشیبه ند کردمیفکر م دم،یرا د دیمبعد از دو ماه ا باالخره

.ثابت شد

دوم فصل

صبح ها من .کرد یدانست و خودش را پنهان م یدانم چطور ساعت رفت و آمد من را م ینم.گشتم یدانشگاه بر م از

دانم چطور شد که آن  ینم. داده بود رییا تغساعت رفت و آمدش ر یول میشد یساعت از خانه خارج م کیو او سر 

و من زودتر از  امدینشد و استاد ن لیچون کالس ساعت آخر من تشک دیشا.روز همه حساب ها اشتباه از آب در آمد

.آمدم خانه میآمدم و مستق رونیدانشگاه ب
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 دنشید يکه آرزو نیباا. است دیمطمئن بودم خود ام.دمیرا از پشتسر شن نشیماش يبودم که صدا دهیرس سرکوچه

.را حفظ کنم میکردم خونسرد یسع یرا داشتم ول

از  یوقت.اتفاق افتاده بود نیبارها ا.کند یو چند قدم مانده به در خانه من را سوار م ستدیا یکردم مثل قبل م یم فکر

در  يشدم و جلو یم نشیسوار ماش دید یو من را م میاگر چند قدم با خانه فاصله داشت یگشتم، حت یمدرسه بر م

 یچقدر راه طوالن: گفت یم دیام.میدیخند یو م میبرد یم لذتکار  نیبود و هردو از ا حیجور تفر کی.شدم یم ادهیپ

.دمیرس یتا شب هم به خانه نم ياگر تو نبود: گفتم یم یبود و من هم با مسخرگ

.بماند ابانیشب تو خ میکه دوست ندارم دختر عمو یدان یم: گفت یم او

تا من خسته نشوم؟ یرسان یخودت را م نیبه خاطر هم: گفتم یم-

.يبرو ادهیپ یرسانم تا تو مجبور نباش یهر جا که باشم سر ساعت خودم را م شهیهم: گفت یم

کنارش باشم  يتر یطوالن ریمس ستادیا یرا کند کردم تا وقت میقدم ها.ستدیا یبار هم مثل گذشته م نیا کردمیم فکر

را که  نیماش يچرخ ها يصدا یوقت. بود دهید نهیفکر کنم من را در آ.کرد ادیلوتر از من سرعتش را زج یاو کم یول

در  دم،ید یاو را نم گرید. ستادمیا میو همان جا سر جا مکرد خی دمیگاز داد و حرکت کرد را شن يشتریبا سرعت ب

نا نداشتم راه  خواستمیاگر هم م. کند کردم را میها نم؛قدمیخواست او را بب یدلم نم گرید.کوچه محو شده بود چیپ

امده را  اهر دم،یو خودش ند نیاز ماش ياثر یوقت یول. نمیبودم او را بب دواریکوچه را که گذراندم باز هم ام چیپ.بروم

 يکوچه ها انیبرگشتم و تمام راه آمده را در م. شد ینگرانم نم یکس. حال به خانه بروم نیتوانستم با ا ینم.برگشتم

دو .زنده شد میبرا یام سر در اوردم و تمام خاطرات کودک یدر مدرسه بچگ يپر درخت قدم زدم تا باالخره از جلو

که چهار  نیآمد، با ا یبه دنبالم م دیمادر،ام يروزها به جا یبعض یوقت.دمیرا هم د دیسه کوچه آن طرفتر مدرسه ام

مدرسه در بزرگ  يآن روزها بابا.شود یقت فراموشم نمو چیه.مادر راحت بود الیخ یسال از من بزرگتر بود ول

و  میآورد یباز کرده باشند به کوچه هجوم م شانیکه در زندان را برا ییها یکرد و ما مثل زندان یمدرسه راباز م
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 ان يرد ادهیداده به درخت پنار کنار پ هیکه تک دیام دنیبا د م،یرا احساس کن يتا زودتر آزاد میپشت در منتظر بود

ذوق  دیکش یانتظارم را م دیمادر،لبخند ام يبه جا یوقت.شدم یچقدر خوشحال م دیکش یانتظارم را م ابانیطرف خ

به خانه با عجله  دنیو تا موقع رس میدیخر یبود که سر راه م یخی ینبست يبرا میخوشحال شتریب دیشا.شدم یزده م

 نیباز از ا: گفت یکرد و م یو اخم م دیفهم یرا م زیزبانم همه چ ياز رنگ قرمز رو شهیمادر هم.میکرد یتمامش م

؟يدیباز چشم من را دور د ؟يها خورد یخی یبستن

.دهیرا خر یبستن میبرا دیگفتم که ام یوقت نم چیمن ه و

 يو به رو دیفهم یهم م دیشا ؟ینارنج ایسرخ است  ایزبانم  دیآ یدنبالم م دیکه هر بار ام دیفهم یمادر نم چطور

.آورد یخودش نم

حتماً همه نگران شده .شده بود کیهوا کامالً تار دمیدر خانه که رس يجلو. هم قدم زدم گریساعت د کیافمار  نیا با

.دمیفهم يدر ورود يزن عمو و آرزو جلو يرا از کفش ها نیا.حدسم درست بود.بودن

.بود وآنها هم نگران، منتظرم بودند دهیکردنم به آنها هم رس رید خبر

که دلم هزار راه  ؟منيتا حاال کجا بود ،يتو که مارئ نصف عمر کرد: و گفت دیکش ینفس راحت دنمیا دب مادر

.دیکالسم طول کش:و گفتم دیدروغ حاضر و آماده به فکرم رس کی.رفت

.میگفت نگران نباش یحق داشت م دیام:عمو گفت زن

؟یگفت یو ک يزد یتلفن م کی دیانب.یهست يفکر یداند تو چه دختر ب یبهتر از ما م دیام:گفت مادر

.نداشته یحتماً به تلفن دسترس: گفت آرزو

.بود دهیاو کخ من را د.هم نبوده من کجا رفته ام الشیخ نیع دیکردم ام فکر

.به اتاقم رفتم یبعد، به بهانه خستگ. دمیو صورت او را بوس. مادر دیببخش: زحمت بغضم را کنترل کردم و گفتم به

و فاصله  تیواقع یکرد، گاه یوصل م یمن را به خاطرات بچگ یگاه.چند روز فکرم را مشغول کرداتفاق تا  نیا
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.داد یرا نشانم م نمانیب

زن عمو زودتر آمده بود تا به مادر . بهاره همه در خانه ما جمع شده بودند يشب خواستکگار.دیطول نکش ادیز یول

.عمو و پدرم هم هر دو با هم آمدند. کمک کند

 ندهیآ ییکه بهاره قرار بود زن دا نیاش در آورده و خوشحال از ا ییباالخره سر از راز دا نکهیخوشحال از ا آرزو

.گقت کیمرد و زودتر از همه به بهاره تبر یبا همه روبوس. دسته گل به خانه ما آمد کیاش باشد،با 

.نمشیخواست بب یم گردلمین اتفاق دبعد آ یول.او هم بود ییدا ارشیباالخره ک.دیآ یهم م دیکردم ام یم فکر

به جز لحظه  یعنی.بودم دهینفهم يادیز زیمن که چ.که تمام شد، خواستگارهاه با دست پر رفتند يخواستگار مراسم

 امدنین میبه درس ها یدگیبه اتاقم رفتم تا به بهانه رس.دمیرا نشن شانیحرف ها یورودشان که در سالن بودن باق

.کنم یرا حالج دیام

اصالً اشتها نداشتم .نییخوردن شام بروم پا يکرد که برا میآرزو آمد به اتاقم و صدا. شام ماندند يو زن عمو برا موع

در . شود یم ادیخوردن ز يکند و اشتها برا یرا باز م یبا نمگش اخم هر ادم ناراحت يها یآرزو با حرف و شوخ یول

.زنگ در آمد يکه صدا میبود زیم دنیحال چ

به  يفور. شناختمش یزنگ در بود که من م يدر صدا کرازی. طور بو نیهم شهیهم.شناختم یگش را مزن يصدا

 یخودم هم نم یحت.دهد ینشان م یدانستم چه عکس العمل ینم.نباشم شیشود جلو یوارد م یآشپزخانه رفتم تا وقت

.مهم و با ارزش است میوانمود کنم که مثل گذشته برا دیدانستم چطور با

 یم زیشک برانگ شتریب بتمیغ.بهانه ماندن در آشپزخانه هم تمام شد، برگشتم به سالن گرید قهیبعد از چند دق یوقت

 ،آرامیام:آرزو که متوجه شده بود گفت.تا چشمم به او خورد خودش را سرگرم صحبت کردن با بهاره نشان داد.شد

د؟یرا ند

!هاه؛ سالم خاله سوسک:گفت الیخ یرا بلند کرد و ب سرش
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.سالم آقا موشه کیعل: گفتم ییهم خودم را نباختم و با پررو باز

.میریبگ ادیهم  ،مایجالب کیچه سالم و عل:لبخند به لب گفت بهاره

.حرص دادن آقا داماد بعداً به دردت بخورد يبرا دیشا:گفتم

.ندارد یهم خوشحال ادیخاله سوسکه بودن ز یفهم یزود م یلیدلت نخواهد بهاره جان،چون خ ادیز:گفت دیام

بودن بهتر  ست؛ساکتیدانستم اگر جوابش را بدهم دست بردار ن یم یرا از حرص به هم فشار دادم ول میها دندان

.بود

ه؟یچ ارشیعمو جان،نظرت راجع به ک:دیشام عمو از بهاره پرس زیم سر

 مانیکه رشته ها میه مهمتر ااز هم.است يو موقر نیشناخت دارم، به نظرم پسر سنگ یچون از قبل کم:گفت بهاره

دکتر قول دادند بعد از تمام شدن درسم پرستار  يآقا.تواند کمکم کند یم میخورد و در درس ها یبه هم م

.شودم یخودشان م مارستانیب

.ستیدر کار ن یانتخاب.زدند یداماد فقط راجع بع کارشان حرف م يعروس خانم و آقا:گفت بنفشه

 گهید زیچ هیمن  ارشیک ییهر چند دا.سخت است یلیگار که بهاره دارد انتخاب خهمه خواست نیبا ا:آرزوگفت

.است

.معلومه بهاره متوجه شده است:گفت دیام

.شد یم یچ دیاگر شما دو تا مبلغ نبود:گفت بنفشه

آمد  آرام یبود، وقت دهیمادر بزرگ که تا به حال بهاره را ند.جالب افتاد یلیاتفاق خ کی:مقدمه گفت یعمو ب زن

کردن و  فیتعر شیداخل سالن فکر کرد آرام عروس خانم است، شروع کرد به قربان صدقه اش رفتن و از قد و باال

 یمادر بزرگ م چارهیب.میهمه ما از خند روده بر شده بود.نوه گلم بشود بیقراره نص یکه چه عروس خوشگل نیا

 شونیگرفت و مادرم گفت که عروس خانم ا شیلورا ج يچا ینیکه بهاره آمد و س نیتا ا.دیخند یچرا م:دیپرس
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.هستند مادرجون

 میمر يکند مادر،همه دختر ها یم یچه فرق:و گفت دیبزرگ متوجه اشتباهش شد و خودش هم خند مادر

.و خانم هستند نیخانم،سنگ

اهش نگ کهوی.مادر بزرگ گول ظاهر را خورد،حتماض در دلش گفت چه خوب زود متوجه شدم چارهیب:گفت دیام

.دیطلب یانگار من را به مبارزطه م.لبش بود يرو یلبخند مضحک.کردم

.خانم قصد ازدواج ندارند رانیا یدختر وسط دیو ازم پرس دینه مادر،اتفاقاً موقع رفتن کنارم کش:عمو گفت زن

.انگار چشم مادر بزرگ آرام را گرفته:گفت آرزو

 فیضع شیمادر بزرگ چشم ها:توجه به منفقط گفت یاو ب یدم ولنگاه کر دیبار من بودم که لبخند به لب به ام نیا

.است

مادر بزرگ متوجه همه محاسن آرام شد .قربان دختر گلم بشوم:زن عمو دست بردار نبود،گفت یول دندیخند همه

.آرام من تک است.صورتش باست،همیآرام هم اخالقش ز.ها زرنگ تر از ما هستند یمیقد.دیکه پرس

.شود یام م ينگو زن عمو حسود:گفت يفور بنفشه

.شتریمن ب:گفت آرزو

.دیشما همه تان خوب:عمو گفت زن

به خصوص بهاره که قراره زن برادر شما بشود مگه نه مامان؟: زد و گفت یچشمک آرزو

هر :سرخ شد و گفت ؟بهارهیکن یقبول م یعنیقربانت بشوم، یاله:و گفت دیعمو بلندشدفصورت بهاره را بوس زن

.زن عمو ندیو مادرم بگوپدر  یچ

 ارشیخانم،هم خود ک نینسر میشناس یهم خانواده شما را م.میرا سراغ ندار یکس ارشیما که بهتر از ک:گفت پدر

بهاره هم  دیانداخت و زن عموکه فهم نییبهاره سرش را پا.میندار یباشد من و مادرش حرف یاگر بهاره راض.را
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برادرم االن دل تو .بدهم ارشیرا به ک وبخبر خ نیزودتر بروم ا:فتتعارف کرد و گ ینیریاست به همه ش یراض

.جواب است ست،منتظریدلش ن

چه جفت .دکتر هم به جمعمان اضافه شد يآقا کی، میپرستار داشت کی:عمو که رفت تلفن بزند،آرزو گفت  زن

.یجالب

.بردار لمیف ایشود  یم شهیهنر پ ای يحتماض داماد بعد:اش گل کرده بود گفت یکه شوخ بنفشه

دارد؟ یچه ربط: گفتم

.با هنرمند ازدواج کند دیبه نظر من هنرمند با. شدم یتو بودم خوشحال م ياگر جا ه،منیاتفاقاً عال:گفت آرزو

.حرفت موافقم نیبا ا:گفتم

شته وجود ندا یارتباط یاگر از لحاظ شغل یحت ه،حاالیبه نظر من همان که تفاهم دو طرفه باشد کاف:گفت بنفشه

.نگاه کرد دیبعد ناگهان به ام.باشد

 ریمن زدم ز.ازدواج کند یمتخصص فن ای وتریمهندس کامپ کیبا  دیبا دیبا حساب تو و آرزو، ام:گفت بهاره

مگه بد است؟:آرزرو هم لبخند به لب گفت.خنده

ام را  ندهیهمسر آ مدانیمن خودم م. دیخودتان را بخور د،غصهیبهتره شما به فکر من نباش:اخم کرد و گفت دیام

.چطور انتخاب کنم

جان؟ دیام يسر دار ریرا ز یمگه کس:دیپرس مامان

.مانده درسم تمام شود یلینه زن عمو،هنوز خ:سرخ شد و گفت دیام

بلند شدم و به بهانه درس .راجع به او را يرا بشنوم نه حره ها شینه صدا گریخواستم د ینم دیکش دیکه به ام بحث

.امدمین نییهم پا یقم رفتم،تا زمان خداحافظخواندن به اتا

بودم و خودم را غرف درس  یعکاس لیکتاب و وسا هیدانشگاه و ته يمن سرگرم کالسها.گذشت یمتوال يروزها
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.برود رونیاز سرم ب شیو حرف ها دیکنم تا فکر ام

.اش بدتربود یتوجه یب یکرد ول یخودش را پنهان نم گریهم د او

که به  یگاه.گذشت یشد و از کنارم م یم نشیبدون نگاه کردن به من سوار ماش یول دمید یا مدر او ر يجلو یگاه

زد و  ینم یحرف چیه گریکرد و د یخاله سوسکه، بهم سالم م زیآم ریبا همان لفظ تحق شهیآمد مثل هم یخانه مان م

.دمکر یبه مثل م ابلهدر عوض درست مثل خودش مق یبزنم ول ادیخواست فر یمن دلم م

 یمارد و بدل نم نیچند کلمه حرف هم ب نیکه اصالً هم دمید یبود،اگر تنها او را م گرانید يجلو میسالم و عل نیا

با .روز باالخره به زبان آمدم کی یکردم،ول یم یتالف يکنم بدجور یحاال که خوب فکر م.رفتار من بدتر بود.شد

رو به رو  يدرس و دانشگاه را بهانه کرده بودم و برا.رفتم یکن آن جا م یلیخ گریاصرار آرزو رفتم خانه شان، د

.رفتم ینم زیخانه عمو پرو ادیز دینشدن با ام

اتفاقات مصادف شد  نیا.رفتم یبار هم خانه عمو نم کی يآنجا بودم،حاال هفته ا انیروز در م کی ایکه هر روز  یمن

نشدنم را در جمع حمل  یو آفتاب یحوصلگ یهمه ب.نشد هیمتوجه قض یمن در دانشگاه و کس یبهاره و قبول يبا نامزد

.بودند ينامزدمامان و زن عمو هم سرگرم مقدمات . گذاشتند یبر درس م

بهاره و  ينامزد يکه برا یاصرار آندو به آن جا رفتم تا لباس ست،بایخانه ن دیمطمئن شدم ام یآن روز وقت باالخره

.بود را نشانم بدهد دهیخر ارشیک

آمدم به  یم یوقت شهیهم.باز بود مهیدر اتاقش ن.رد شدم دیدر اتاق ام يپا به اتاق آرزو بگذارم از جلو نکهیاز ا قبل

من  دیفهم یامد م یم یمرتب مب کردم و او وقت شیو نامرتب بود برا ختهیکردم و اگر به هم ر یم یاتاق سرکش

از مرتب شدن :گفت یاو هم م ؟يدیفهم از کجا:فتگ یآرام آمده بود؟آروز م:دیپرس یاز آرزو م.آنجا بودم

.ما عادت شده بود يهر دو يبرا گرید.اتاقم

تنگ  شیاتاق،ناگهان دلم برا یختگیبه هم ر دنیآن روز هم با د.وقت بود که ترك عادت کرده بودم یلیخ یول
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آگاه پا ناخود.مرتب کردن اتاقش يبار یو درد دل کردن باهاش تنگ شده بود؛حت شیصدا دنیشن يدلم برا.شد

آرزو .آنجا رنگ غم داشت.بود شستهاتاقش ن يایهمه اش يگرد و خاك رو. همه جا نامرتب بود.گذاشتم در اتاقش

.پشت سرم وارد اتاق شد

جا چه خبره؟زلزله آمده؟ نیا:گفتم

 لیگذارد من و مامان هم دست به وسا یکند،نم یکه مرتب نم گه،خودشیشلخته است د دینه،اتاق ام:گفت آرزو

.میکن زیکدام از ما اتاقش را تم چیدانم چطور امروز در اتاقش را قفل نکرده،چون دوست ندارد ه ینم.میاقش بزنات

.مرتب کنم شیبرا میایحتما منتظره من ب:گفتم

داند چطور  یآرام م د،فقطیستیکدام بلد ن چیآره،شما ه:اونم گفت.حرف را به او زد نیمامان هم روزیاتفاقاً پر-

نه گداشت و نه برداشت و .معرفت یب يما را قبول ندار قهیپس بگو سل:من هم گفتم.ندیبچ را لمیوسا

.آرام قهیفقط سل قهیآره،سل:گفت

د؟یآ یم یحاال ک:دمیحرف آرزو ذوق کردم و پرس نیاز ا من

.دیآ یم رید.دارند نگیتیم شیامروز با دوست ها.دیایفکر نکنم زود ب-

آوردم و  يریدستمال گرد گ کی يفور.پس وقت دارم:ا فراموش کردم و گفتمام ر يدانم جرا همه دلخور ینم

.کردن اتاقش کردم زیشروع به تم

.شود،من خواستم لباسم را نشانت بدهم یزحمتت م:گفت آرزو

.بهش نگو مار من بوده شود،فقطیکارم تموم م م،زودیرس یبه آن هم م:گفتم

با فاصلع زدع بود را  وارید يرو قهیسل یبود و ب دهیه گمانم تازه خرچند تابلو که ب يجا.دیطول کش یساعت کی کارم

 بیرا مرتب در کتابخانه اش به ترت شیهمه اتاق را برق انداختم،کتاب ها.دمیچ بایعوض کردم و کنار هم با شکل ز

نگ شد،کارم تمام شده بود که تلفن اتاقش ز مرتبکه  دم،تختشیچ بیها را به ترت يد یتمام س.قد گذاشتم
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چهار پنج بار که زنگ .من را به سمت تلفن کشاند ییرویدانم چه ن ینم یرا بردارم ول یخواستم گوش ینم.خورد

.را برداشتم یتکرار شد گوش

دارند،رنگم  فیخان تشر دیام:دیپرس یوقت.شدم خکوبیبود که م بایو ز فیآن طرف خط ان قدر ظر يصدا

ر،شما؟ینخ:گفتم.دیپر

.هستم شانیا از دوستان یکیمن :گفت

عالقه  شیکنم دشمن ها یجون فکر نم دیاز دوستانش هست یکیکه واضح است  نیا:گفتم يدانم چرا با لحن بد ینم

.رندیداشته باشند باهاش تماس بگ يا

.رمیگ یخودم مجدد تماس م:و گفت اوردیاو هم کم م یحرف را زدم،ول نیچرا ا دانمینم

ام تماس گرفتند؟ن یخانم ب میبگو دیپس من به ام:گفتم

.دمیبود که خودم خجالت کش الیخ یو ب نیو خنده اش آن قدر دلنش دیخند

.تماس گرفت چهریپر دییبگو دیلطف کن:ناز گفت با

.را قطع کردم یو گوش! حتماً:گفتم

بود  یدختر ک نیا.که اصال بهش بر نخورده بود ناراحت هم بودم نیخودم نه تنها خوشحال نبودم از ا یحاضر جواب از

همه ناز و عشئه  نیصدا با ا نیا.بود شیها یاز هم کالس یکیتماس گرفته بود؟حتما  دیخود ام میکه با شماره مستق

همه شناخت دود شد و به هوا  نیا.شناسم یرا نم دیلحظه حس کردن اصال ام کی.آمد یجور در نم دیام قهیاصال با سل

تخت  ي.ر.ام شده بود يدانم چرا حسود ینبود،نم چهریپرشناخت  يفقط کنجکاو.شد بهیغر میبرا دیرفت و ام

خبر  یمدت ها بود که ازش ب.خبر گذاشته یبه خرج داده و ما را ب قهیهمه سل نیا دینشستم و فکر کردم چطور ام

 یبه هر حال به من ارتباط.بود شیها یبود،حتما از هم کالس یدختر،به تو چه که ک يشد وانهیبعد فکر کردم د.بودم

است که فقط کار  دیبا ام قه،حقیدستت درد نکند،عجب با سل:افکار بودم که آرزو به اتاق آمد و گفت نیتوا.شتندا
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.تو را فبول دارد

.شده،البته در انتخاب صدا قهیها خوش سل یتازگ دیانم:گفتم

شده؟ یچ:دیتعجب پرس با

ش؟یشناس یم!دارد ییعجب صدا.تماس گرفت چهریدوستش پر:گفتم

.است دیام يها یهم دانشگاخآره،از -

خواند؟ یم وتریکامپ یعنی-

.خواند یم کیالکترون ینه مهندسس-

ست؟یها که ن یماستان یباستان نیاز ا: گفتم

.و مدرن است کیهم ش یلینه،اتفاقا خ:و گفت دیخند

.شیدیپس تو هم د.حدس زد ییها زیچ کیشد  یم شیاز صدا-

.هم خوشگل است هم خانم و مهربان.هم بود چهریپر.کوه میهمه با هم رفت.کباریفقط -

 یفکر نم.هم خوش اسم ما،یرا باهم دارد؟هم خوش صدا، هم خوش س یپس همه چ:دمیپرس.قلبم تندتر شد تپش

.و زرنگ باشد قهیقدر با سل نیا دیکردم ام

.دهد یدم به تله نم ها یراحت نیبه ا دیر،امینگ يجد ادیالبته ز.بوده قهیخوش سل چهریبه نظر من که پر:گفت

.دمیقهم دهیند.کرد خکوبیصدا که من را م نی،ايدیخدا رو چه د:گفتم

خسته  یلیزم،خیتازه دم هم بر ییلباسم را نشانت بدهم،دوتا چا میبرو ایب.میره،بگذریسخت گ یلیخ دیام:گفت

.يشد

باستان  يآخر هم کاوش ها بهاره و يما خالصه شد به پارچه و مدل لباس و نامزد يساعت بعد همه حرف ها کی

.انجام بدهد ندهیخواست در آ یکه آرزو دلش م یشناس
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 وهیرفت م ادمیکه  میآن قدر حرف زد:آرزو گفت.خواستم بلند شوم بروم خانه یم. از هفته گذشته بود ساعت

تا تو تماشا .يکه دوست دار ییاز همان ها.کرده ام دایپ دیاز تخت جمش یجالب يعکس ها.میآ یاالن م نیبش.اورمیب

.من آمدم یکن یم

تخت  يعکس ها.رانیا یخیتار يو بزرگ از مکان ها یرنگ يکتاب بزرگ پر بود از عکس ها کی.نشستم دوباره

زد  یم ادیخودش که فر يبعد هم صدا.دمیرا شن دیدر اتاق ام يسرگرم تماشا بومدم که صدا.فوق العاده بود دیجمش

متوجه حضور .را بشنوم شیکردم تا بهتر صدا بازدر اتاق آرزو را  ير و آرام الد يجلو دمیدو.کرد یو آرزو را صدا م

.من نشده بود

؟يآمد یک د،تویشده ام یچ:از داخل آشپزخانه گفت آرزو

م؟یاالن آمدم ،مهمان دار نیهم-

نه چطور؟-

.شنودقلبم را ب يحبس کردم تا مبادا صدا جانیبود؟نفسم را از ه نجایآرام ا:دیپرس دیام یوقت

؟یپرس یم یچ يبرا:گفت الیخ یب آرزو

مرتب کرده؟ یاتاقم را ک-

.کار من بوده دیقول داده بود نگو.جواب نداد آرزو

جا بوده مگه نه؟مطمئنم کار خودشه؟ نیآرام ا:دیدوباره پرس دیام

.سرخ شدم جانیاسمم از زبانش از فرط ه دنیشن با

 یباالخره آشت: که گفت دمیکردم و شن زیگوشم را ت. زدیدش حرف مآرام تر از قبل شد،انگار با خو یکم شیصدا

.آرام خانم يکرد

.يآور یطاقت نم دانستمیم: با خودش بود چون گفت یول دهیکردم مرا د فکر
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.شنومینم ؟یگیم یچ: آرزو دوباره گفت يبود و صدا یزده لبخند زدم، پساو هم منتظر آشت ذوق

جا؟ نیآمد ا یآرام ک ،یجیه-

مگه من گفتم آرام آماده بود؟:به سرش زده بود چون گفت دیهم هوس سر به سر گذاشتن ام زوآر

.دمیخودم فهم ،یینبود تو به من بگو یاجیاحت-

.بوده نجایآرام ا یفهمیاتاقت م يزیاز تم. کندیاتاق تو را مرتب م دیآ یهر وفت م چارهیب گر،یآره د-

رفت؟ یحاال ک: گفت دیام

؟یک: دیپرس آرزو

.يآور یدر م يتو چت شده مسخره باز گه؟یآرام د-

عکس ها  يکتاب را به دستم گرفتم و خودم را سرگرم تماشا يمن فور. حرف را گفت و به طرف اتاق آرزو آمد نیا

.نشان دادم

.هنوز نرفته، تو اتاق منه: آرزو آرام تر گفت يصدا

؟یپس چرا زودتر نگفت-

گفتم؟یم یچ-

.نبود يخبر دیاز ام. آمد کنارم وهید ، آرزو با ظرف ماتاق باز ش در

؟یناراحت شد سر به سرش گذاشت: گفتم

.يدیرا شن شیتو حرفها ؛يبدجور-

.که نزد يحرف بد یول-

.يتو آمد دیفهم یچقدر خوشحال شد وقت یاگر بدان! ؟یتو اتاقش باهاش حرف بزن يرویم-

ه؟یکاف نیشوم، ا یم شقدمیمن پ یآَت يبرا. باشه خواهر مهربان  :خنده ام گفت و گفتم. ملتمسانه بود نگاهش
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.یاسمت آرام و مهربان و باگذشت دانستمیم: و گفت دیرا بوس صورتم

.خدا کند ضرر نکنم-

و لبخند به لب  دمیکش یقیپشت در اتاق نفس عم. از صفحه قلبم پاك شده بود دیام يحرفها دنیبا شن میدلخور همه

 زیپشت م. طبق معمول در را باز کردم و پا به اتاقش گذاشتم .  دمینشن یاتاقش زدم و جواب چند ضربه به در

.سالم: گفتم. برنگشت نگاهم کند یحت.نشسته بود وتریکامپ

دروغ بود،  شیسالم خاله سوسکه، داغ شدم پس همه حرفها کیعل: بدون نگاه کردم به صورتم با تمسخر گفت یوقت

.طالقتم تمام شد گرید. کند ،حاال هم دست بردار نبود يبگذارد و در دلش شاد سر به سرم خواستیفقط م

...میصدا ينطوریا گهید شهیم: گفتم

.شهینه، نم: گفت

؟یفهم یمن اسم دارم، اسمم آرام است، م: گفتم

را به حق ندارم اسمت  گرید یرفته خودت گفت ادتی نکهیمثل ا. یکن يادآوری ستین یاجیاحت دانم،یآره م: گفت

.کنم تیصدا ينطوریمنم مجبورم ا. اورمیزبان ب

دارند؟ تیاهم تیبرا میحرفها نقدریا: گفتم

.را گوش ندهم میحرف دختر عمو شهینم-

.خسته شدم تیبگم که از دست کارها دیچطور با ن،یبب: گفتم

داره؟ تیهم برا یتیپس اهم ؟يجد-

.یبهتره رفتارت را عوض کن د،یآ ینماز رفتارت خوشم  گرانید يفقط جلو. نه، واقعا -

عکس  توانمیمن هم نم یروش نده رییو تغ ینیتو رفتار خودت را نب یتا وقت. تونم رفتارم را عوض کنم یمن نم: گفت

.یتحملم کن یستیبهتره، مجبور ن ینیرا نب ختمیر نکهیمثل ا. نشان بدهم، پس متاسفم يگریالعمل د
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.يبهتره، هر جور دوست دار یلیخ ينطوریآره، ا: گفتم تیعصبان با

.یکنیکه ضرر م ییتو نیفقط بهت گفته باشم ا: گفت

.يذوق زده شد میجا نیکه ا نیچطور از ا دمیفعال که د: تمسخر گفتم با

متاسفانه  یام ول دهیرا شن شیآوردم که حرفها یخودم م يبه رو دینبا. بود نیهم میکه ممکن بود بگو یحرف نیبدتر

.میگویدارم م یچ دمیفهم یشده بودم که نم یاش عصب يسردآنقدر از خون

 يغرورش شکسته؛ غرور احمقانه ا دمیفهم ستادیم ا يبلند شد و روبه رو یوقت. صورتش کامال مشخص بود یسرخ

.دیاز ام شتریکه من داشتم، صد برابر ب

.بود يگرید زیاز چ میخوشحال میبگو دیمتاسفم که با گفتک

.چقدر من احمقم. يکردم خوشحال شد زیخدمتکار حرف گوش کن تم کمیاتاقت را مثل  هنکیحتما از ا: گفتم

.زندیموج م شیدر چشمها یچه حس دمیو صورتش را از من پنهان کرد و من ند برگشت

از گذشته از  یذره مهربان کیهنوز  کردمیفکر م ؛يرا دار اقتشیتو ل کردمیخودم متاسفم، فکر م يبرا: گفتم

.یرا داشته باش يمانده که ارزش هر کار میوجودت برا

مثل . که هر لحظه ممکن بود ببارد سمیخ يبود با چشم ها میاز بغض صدا دانمینم. برگشت. مهربان شد ناگهان

چت شده آرام؟: گفت یگذشته پر محبت بود وقت

.یچیه: گفتم

گفتک به خدا منظورم  یکنم، وقت هیگر یحساب خواهدیبار حس کردم دلم م نیاول يبرا. من هم آرام شده بودم یول

و  يبا من بود ندهیگذشته، حال، آ ،یاز بچگ. یشناسیپستم؟ تو که منو خوب م نقدریمن ا یکنیچرا فکر م. نبود نیا

...درست مثل ،یمهم یلیخ ،یبا ارزش یلیخ میکه برا یبفهم یخواهیچرا نم ،یهست

هما  یشده بود، ول خکوبیم شیحرکت لبها يرو میاچشم ه. کلمه آرخش همه وجودم گوش شده بود دنیشن يبرا
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.تماس گرفت، باهات کار داشت چهریدوستت پر د،یام يراست : در اتاق ظاهر شد و گفت ين موقع آرزو جلو

چرا  دانمیکاره ماند، نم مهین شیحرفها. کرد رییتغ زیهمه چ شد،ینم نیبدتر از ا گریشوك آن لخظه بود ، د نیبدتر

 يافتاد رو يچون آرزو آباژور کنار تخت را روشن کرد و نور کردمیهم اشتباه م دیشا د،یرفکر کردم رنگش پ

.دیصورت ام

.نجایا اورمیب تانیبرا ای میبخور يچا میبرو: آرزو گفت. تخت نشستم يرو

.آنجا میآ یم: فقط گفت دیام

.نکند خیتا  دیایگفتک پس زودتر ب آرزو

.منتظر نگذار، گناه دارد یلیتلفن بزن، خ دوستت نیزودتر به ا: تمسخر گفتم با

.دانشگاه است ياز بچه ها یکی ستیدوستم ن: گفت

آنوقت به  ست،یدوستم ن ییاگر بگو شومیمتاسفم م تیبرا. است تیاز دوستها گفتیخودش که م کند،یم یچه فرق-

از  یم که هست، چقشنگه، خوشگل و خوش اخالق ه یلیخوش صدا که هست، اسمش هم خ. کنمیات شک م لقهیس

.ستیادعا کند که دوستش ن یقگیسل یبآشنا بشود که همه محاسن را داشته باشد آنوقت با  يآدم با دختر.بهتر نیا

به تو گفته؟ نارویا یک: ادامه بدهم که با خشم گفت خواستمیم

 یتا حاال هر چ یاز بچگنه،  میمون یدختر عموتم، مثل خواهر و برادر م یداره من بدانم؟ نا سالمت یاشکال: گفتم

 فتهیتو ب یتو زندک یاتفاق مهم کی،حاال نطوریمن بارها با تو درد دل کردم ،تو هم هم. میدانیرا م شدهیمربوط به هم م

!و من ندانم

کدام اتفاق مهم؟-

.یخوب نیدختر به ا کیبا  ییآشنا-

کردم  ،فراموشییگو یراست م:گفت يدزد با خونسر یرا م بوردیک يبرگشت و همان طور که دکمه ها یآرام به
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.از همه مهم تر مهربانه.خوب را داره اتیهمه خصوص

؟یچ دیایاگر از من خوشش ن د؟فقطیچرا به فکر خودم نرس:گفت.نداشتم یحرف گرید.شده بودم الل

طور  نیه اک شیصدا.دیایباشد که از تو خوشش ن قهیقدر بد سل نیفکر نکنم ا:زحمت خودم را کنترل کردم و گفتم به

.گفت ینم

هستم؟ یقدر عال نیا يچطور تا به حال نگفته بود.یده یکه به من م یممنون از اعتماد به نفس-

.يبشنو ینخواست:گفتم

را بشنوم و خونسرد جوابش را  شیتوانستم آن جا بمانم و حرف ها ینم گرید.آمدم رونیرا گفتم و از اتاقش ب نیا

.بدهم

اصال نگاهش نکردم فقط بلند شدم و .میمان را تمام کرده بود ییسالن،من و آرزو چا که آمد به دیطول نکش یلیخ

.روم آرزو یم گهیخداحافظ،من د:گفتم

.رسانمت یدر م يصبر کن تا جلو:گفت دیام

.يشو یخسته م هیراه طوالن:تمسخر گفتم با

.تو نگران من نباش:گفت

؟یگ ینم کیبرت دیبه ام یراست:مقدمه رو به آرزو کردم و گفتم یب

؟یچ يبرا:دیخبر با تعجب پرس یاز همه جا ب آرزو

.وندهیبه جمع متاهل ها بپ يقراره به زود-

؟یباک-

خواست؟ یمگه تو دلت نم.گهید چهریبا پر-

.میبعد،بلند شو برو يباشه برا کاتیتبر:گفت دیام
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.لباس را من بپوشم نیباتریخواهم ز یم.لباش باشم هیه فکر ته دیبا:گفتم

.دیآ یبهت م یلیبهاره هم قشنگه،خ يلباس نامزد:گفت آرزو

.کنم یطور فکر نم نینظر توئه،خودم که ا نیا:گفتم

.يریگ یم "دست کم"شنوم خودت را  یباره که م نیاول يبرا:گفت دیام

دش از باشم که خو یگرفتم آن قدر عال میکه تصم دمیکلمه چنان رنج نیبود و من از ا یمعرفت یب یلیحرفش خ نیا

شدن  یبه عال یاجیمن احت:شدم گفتم یکه رد م دیام ياز جلو. کردم یبا آرزو خداحافظ.شود مانیکه زده پش یحرف

.ت دارمیجذاب یهم به اندازه کاف يطور نیندارم،هم يندارم چون کمبود

چه حرف فکر کردم .خنده ام گرفت دمیچه رس.بهک یوقت.دیحرف به ذهنم رس نیدانم چطور در آن لحظه ا ینم

.يخنده دار

دانستم  یاز همان اول م.همه طرفدار داشتم نیخوش صدا و به قول آرزو خوش اخالق بودم نه ا چهرینه مثل پر من

گذشته  يکه روز ها یفکر کنم،نه به آن کس یوقت نه به تالف چیه گریکردم د یسع نیبه خاطر هم.که بازنده هستم

.بیرقخوش  يفکرم را مشغول کرده بود،نه به صدا

 يچشم ها.زشت هم نبودم ینداشتم ول یخاص ییبایز چیبه نظر خودم ه.ستادمیاتاقم ا يقد نهیآ يشب رو به رو آن

تنها .داد یفاصله را خوب پوشش م نیبلندم ا يمژه ها یآمدند ول یبزرگ به نظر م يادیز کمیبار يابرو ریدرشتم ز

 يلب ها ينداشت و باال یبه عمل جراح اجیوقت احت چیم که ها ینیاز ب ریتوانستم به ان افتخار کنم غ یکه م يزیچ

شد بلند  یباعث م کمیو کمر بار يالغر یقد بلند نبودم،ول ادیکه ز نیبا ا.بود کلمید،هیرس یبزرگم کوچک به نظر م

راسم م يبار برا نیاول يبرا.به تنم برازنده بود دمیش.پ یکه م یو به قول بهاره هر لباس میایبه نظر ب کیو بار

شانه  يساده رو یلیصافم را خ. بلند  يموها.دمیتنم بود پوش پیبلند و خوش دوخت که ک راهنیپ کیبهاره  يامزدن

 شگاهیبه آرا یاجیاحت گریم،دیمال شیآرا کیبا .نرفتم شگاهیبودم و بر خالف آرزو و بنفشه به آرا ختهیام ر
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.برگشتند شگاهیاز آرا دیآرزو و بنفشه همراه ام.نداشتم

بهاره با .جمع شد میاشک در چشم ها یخانه شدند از خوشحال ییرایوارد سالن پذ ارشیکه بهاره همراه ک یوقت

از سنش  شتریب یلیخ ییمویبنفشه هم با آن کت و دامن ل.دیدرخش یم یصورت اسیدرست مثل  یصورت راهنیپ

نگاه پدر و مادر را به بهاره و  لحظه کی.شده یخودش خانم يکه خواهر کوچکم برا دمیهمان موقع فهم.داد ینشان م

 یزن عمو اسپند دود کرده بود و دور سر عروس و داماد م.کردند یکه با افتخار به دخترشان نگاه م دمید ارشیک

آن قدر سرگرم .بودم دهیرا ند دیاز خانه شان برگشته بودم ام يازآن روز که با دلخور.نبود دیاز ام يخبر.چرخاند

.بودم که فرصت فکر کردن به او را هم نداشتم رهبها يتدارکات نامزد

 یکت و شلوار مشک.کرده بود رییچقدر تغ.نمیب یرا م دیبار است که ام نیحس کردم اول دمیاو را د یان روز وقت یول

چشم و  ياش باال یشانیروغن زده اش را عقب زده بود و پ يموها.داشت یو کراواتش کامال هماهنگ دیسف راهنیبا پ

 تیمیو صم یبچگ ياز روزها.میبزرگتر شده بود یسال ندانگار چ.آمد یبه نظر م شهیاش بلندتر از هم یمشک يابرو

جور  کی.دیچقدر خوب که حالت صورتم را ند.همه وجودم را گرفت يو دور ییحس جدا.آن دوران خارج شدم

به حالم  یخواستم پ ینم.باز نگاهم روشن شده بود،فکرم.دمیفهم یحال خودم را نم.و تعجب در نگاهم بود نیتحس

 میهنوز هودم را آماده برخورد با او نکرده بودم که خودش جلو.متوجه من نشود یبردم تا کس ناهبه اشپزخانه پ.ببرد

 شیزد و صدا یحرف م یبا کس.دمیرا شن شیرا باز کرده بودم که صدا خچالیبرداشتن آب،در  يمن برا.سبز شد

 شیلب ها.میبود ستادهیهم ا يرو به رو خکوبیو م رهیخ.برگشتم.قطع شد شیبعد صدا.شد یم کتریهر لحظه نزد

 وانیشده بود و من ل یچشم ها طوالن یرگیسکوت و خ.از آن خارج نشد ییصدا یتکان خورد ول یگفتن حرف يبرا

ه ک دیطول کش یلیبه آشپزخانه آمده بود؟خ يچه کار يبرا.را ببندم خچالیآب در دست،فراموش کرده بودم در 

؟یده یآب به من هم م وانیل کی:گفت

.کردنش دایدوباره پ یبود و خوشحال جانیکرده بود،همه وجودم ه تیهم سرا شیبه صدا شیچشم ها یمهربان
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.زمیر یم تیاالن برا:گفتم

خم شدم .از دستم افتاد یکی ختمیر یها را که در پارچ م خی.آمده بود يکار ينشست،انگار نه انگار برا یصندل يرو

نگاهش  یواشکی میچتر موها ریرا که کنار زدم از ز میموها.تو صورتم ختیر میآبشار موها.تا برش دارم

نگاه از من  يفور یبود ول بینگاهش عج.دهمه وجودم گرم ش.دیدانم چرا دلم لرز ینم.کرد ینگاهم م رهیخ.کردم

کنار  گریفکرش هم د یبود و مات؛حتگذاشتم،نگاهش دور  زیم يرا رو وانیل یوقت.شد رهیگرفت و به رو به رو خ

.من نبود

؟يآمده بود يکار يانگار برا:دمیرا شکستم و پرس سکوت

.یبردن صندل يبرا:خودش آمد و گفت به

رفت  یکه م رونیاز آشپزخانه ب. را برداشت یصندل یو بلند شد و بدون حرف دیآب را تا ته سرکش وانیل

.ممنون:گفت

فکر کردم . چقدر عوض شده بود.کردمیاز پشت سر نگاهش م.شده بهیدوباره غر دانم چرا ناگهان حس کردم ینم

...دیام:آرام و کشدار گفتم. کرد میکه صدا د،یشده ام ادیچقدر ز نمانیفاصله ب

.وقت باهام قهر نکن چیه گرید: گفت

.چوقتیه: گفتم

باهام قهر نکن، باشه؟ چوقتیه گرید. شدمیم وانهیداشتم د-

:برگشت و صورتم را نگاه کرد و گفت. ستمین اهیخاله سوسکه و سوسک س گریپس د: گفتم

.يوقت نبود چیه-

.ینیباتریز شهیتو هم: رفتن گفت رونیقبل از ب و

. دمیآب را پشت سر هم سر کش وانیچنان ذوق زده شده بودم که دو تا ل. لبم نشست يرو قیحرفش لبخند عم از
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نگاه مهربان  کیاگر با . میبزن گریقشنگ به همد يحرفها شهیاه شود اگر همکوت تواندیفکر کردم فاصله ها چقدر م

.میبه تفاهم برس

هم ساخته  يآمدن که فکر کردم انگار از اول خلقت آن دو برا یآنقدر به هم م ارشیبهاره و ک. روز هم گذشت  آن

.شده بودند

. کردمیم میوقتم را صرف درس ها شتریمن ب یلو . ادتریشده بود و رفت و آمدها ز شتریدو خانواده ب نیب تیمیصم

.دمیرسیم میاز گذشته به کارها شتریو آرامش فکر، ب شیراحت شده بود با آسا دیاز طرف ام المیحاال که خ

 يزهایچ خواستیدلم م. دادیم رمییگذشت ساعت ها تغ یحت. شدیفکرم پخته تر م خواندمیکتاب م شتریچه ب هر

.و آدم ها را بهتر بشناسم نمیرا بهتر بب یرا کشف کنم، زندگ يدیجد

که در ذهنم بود پاسخ  يادیبا خواندن هر کدام به سواالت ز. آوردم يرو یعرفان و فلسف ،یروانشناس يکتاب ها به

دانشگاه هم  يجلسات و کنفرانسها. شدیم یقبل يسواالت و ناشناخته ها نیجانش گرید یسواالت یول شدیداده م

را  انشیآمده باشد، تازه خودش و اطراف حرفرا داشتم که تازه به  یحال کودک. سش نبودهمه پر نیا يجوابگو

.کندیرا کالفه م نشیو با سواالت فراوانش والد دهید

ندانسته ادامه  یو کور و کر به زندگ يشویو جهل غرق م یدر نادان یندان یخودم کالفه بودم از ندانستن، وقت من،

.یدهیم

. یرسیبسته م يبسته و مشتاق باز کردن هر در، به در گرید يو درها شودیباز م تیبه رو يدر یبدان یبخواه یوقت

 یم يکه با شناخت ِ ناشناخته ا یهر لذت. داشت یرا خواه شتریو ب شتریدانستن ب يهر با مشتاقتر و کنجکاوتر، آرزو

و غم را با هم تجربه  يه ها، شادکشف تاز يو در جستجو دادیم انیلذتم را پا یتمام دیجد يبردم، ناشناخته ا

.کردمیم

 دیبه قول ام ای یباز شده بود و من که در رشته مورد عالقه ام عکاس میبه رو تیواقع يایورود به دانشگاه در ِ دن با
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. شدمیگذشته کنده م کنواختیآرام و  ی، تازه، از زندگ يتجربه ا جانیثبت لحظه ها قبول شده بودم، غرق شور و ه

.نو يربا افکا شد؛یو بزرگ م کردیزه در من رشد متا یآدم

ترم دوم بود که به خودم .آورد رونیب ایترم اول، من را از در عالم رو يها تیکه گذشت، مشکالت و واقع یترم کی

.بگذارم ییهر کدام جا يبدهم و کنار هم برا یآشت تیرا با واقع میاهایکردم رو یآمدم و سع

گمش  متیگرانق يعکسا نیدورب کی دیموقع خر یگاه کردم،یم شیدایاستاد پ يحرفها انیسر کالس، م یگاه

 نیریش الیبا پول، خ شودیمگر م.  شدیو گم م زدیآمد آرزو پر م یصحبت پول و متعلقاتش که وسط م. کردمیم

من  يبرا شد،یم دیخا شا یبعض يآن ها را هم عوض کرد؟ برا يبا جا دیچ ایسرخ از درخت رو بیس کی ای دیخر

.ممکن نبود

فکر عکس  گریبعد از آن د یفکرم را پر کرده بود ول کنواختیو  یمعمول يکردن راهم، سوژه ها دایقبل از پ تا

در کتابخانه ساعت  ای رفتمیم نمایبا دوستانم س کردم،یم دیمختلف بازد يها شگاهیخواندم، از نما ی،کتاب م گرفتمیم

وقتم را با  شتریب. کنم دایپاسخ همه سواالتم را در او پ ات گشتمیم يده ادنبال گمش شهیهم یول گذراندمیرا م میها

 یبود همراه نویو نامزد م خواندیم يو البته کاوه هم که معمار گذراندمیام بود م یدوست و همکالس نیبهتر نوکهیم

 کیرا به  یر فلسفادامه دا يام بحث ها یدانشگاه يازدوستها گریو کاوه و چند نفر د نویبا م یگاه کردیمان م

آن دو، تالشم را  دنیبا د. میافتیجلو ب يگریتا از د میکردیم يو اطالعات جمع آور میکردیم لیدنباله دار تبد الیسر

. وقت چیمن ه یول شد،یافتاد، کاوه خسته از بحث از دور خارج م یعقب م نویم یگاه. شدیم شتریکردن ب دایپ يبرا

برد،  يام رو یعال يبا نمره ها دیاطالعات جد. بودم یو گاه اشم،ب نیبهتر شهیهمتا  زدمیم شیخودم را به آب و آت

.شدیآوردم غمم م یکم م یدر مسائل زندگ یدانشگاه ياز نمره ها ریکه غ یگاه. کردیخوشحالم م

 ،شدمیم زانیآو گریمسئله د کیآن وقت به . کردیکه مشکلم را حل م يزیچ کردم؛یم دایراه حل پ کی مشهیه یول

متعجب از نوع  نویم یگاه. دادمیم يرا از ذهنم فرار يدیو نا ام زدمیچنگ م یفکر خوب به زندگ کیدست به دامن 
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 دیدیکه او م ییتنها نبودم، تنها چیمن ه یول کرد،یم هیاحساس شب یآدم تنها و ب کیمرا به  کردویرفتارم، اخم م

 یگاه. دادمینم یتیمن اهم یبود ول یحفره خال کیپر بود ،  که در قلبم يادیز يرغم حفره ها یعل. قلبم بود ییتنها

چون : گفتمیم ؟یکنیدست و پا نم یعشق کیمسئله رمانت کیخودت  يارام، چرا برا: دیپرسیو م شدیم يکاوه مثال جد

.شودیتوانم حلش کنم و نمره ام صفر مینم

ادامه  دادمیاجازه نم...شنهادیهمه پ نیبا ا واهمخیبگو خودم نم ،يریگیم ازیصد امت یتو اگر بخواه:گفتیو م دیخندیم

 کی شنهادیحس عاشقانه دو طرفه و پ کی یدانیهنوز نم: گفتمیو م دمیبریم يخونسر یچیبدهد و حرفش را با ق

که  ینیاز هم ریغ یدوست شنهادیکه من از پ میبه تو بگو دیچطور با. رندیکنار هم قرار بگ تواندیوقت نم چیجانبه ه

تو را بدزدد و با  دیتا سوار بر اسب سف یهست تیاهایتومنتظر شاهزاده رو: گفتیم دیو او نا ام د؟یآیمهستم بدم 

.خودش به قصر باشکوهش ببرد

.فکر کن نطووریتو ا: گفتمیو م دمیخندیم

ا و رفتار آن روزم ر کردمیشب در اتاقم به خودم فکر م ییکه در تنها یگاه. مشابه کاوه داشت يهم افکار نویم

نکند  ند،یو کاوه درست بگو نوینکند م ،یهست یکس نینکند تو منتظر چن گفتمیبه خودم م کردمیم نیسبک و سنگ

که هستم  ینیاز ا ریغ يزیوقت، من چ چیه گفتمیبعد به خودم م ؟يشو یخام بچگ االتیو غرق خ یخودت را گم کن

.داد یفکر را درمن نشان م نیا میهاعکس . کردمیم تیواقع ریدرگ شتریو روز بعد خودم را ب خواهمینم

سوم فصل

 یخاطره ساز شدند و فراموش نشدن میبعد از آن که همه برا يو روزها شودیفراموشم نم چوقتیکه ه يروز تنها

.مطالعه به کتابخانه رفتم يبود که برا يهمان روز

 يکتابها يکتاب در قفسه  کیدستم به سمت .گشتمیکتاب مرجع م کیکوچک بود و من به دنبال  يا کتابخانه



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣

دست کنار دستم کتاب را  ازیتوجه به ن یمن ب.کتاب بود يهم همان لحظه رو گرید یشده رفت و دست دهیمرتب چ

صاحب ان .من دست کتابدار بود ي هبعد کاغذ نوشت قهیچند دق.دمیو صاحب ان دستها را ند دمیبه سمت خودم کش

کتابدار گفت و من  نیکنارم اسم کتاب مورد نظرم را به دوم یکس دمیشن.شد دیکتابها ناپد يدست پشت قفسه 

دست مردانه به  کیداشت ؛  یبیظرافت عج.دادم صیناکام را تشخ يافتاد و همان دستها زیم يرو ينگاهم به دستها

 لکیقد و ه نیبا ا یآدم.به کنار دستم انداختم یچشم نگاه ياز گوشه .ده بودمیند یدست نیمن که چن!ظرافت نیا

 يبه عکس و استفاده از آن دستها دیمن فکرم از کتاب پر!داشته باشد ییبایز نیبه ا ییدستها توانستیچطور م

 دیکتابدار پراند ، سوژه ام پر کش يرا صدا التمیتخ.هیفقط چند ثان.به ذهنم هجوم اورد يسوژه کامال هنر کیجالب و 

.دییبفرما:صدا که گفت کی.و رفت

 دهیهنوز کتاب را از کتابدار نقاپ.امانت داده شده یعنینکردم  دایتأسفانه کتاب شما را پم:گفت گرید يصدا کی و

لبخند  شهیو هم زدندیچون هر دو لبخند م فتدیقرار است ب یاتفاق دمیبودم که دو کتابدار به هم نگاه کردند و من فهم

به  میبرا یبود که داشتم ول يرز فکرچه ط نیا دانمیچه م.دادیاتفاق مهم را م کیدو نفر همزمان به من بشارت 

، نبود ،  شدیهم نم چوقتیکه قرار بود دعوا بشود و ه یچیمن ، مثل باز ماندن دهن ق يبود ، فقط برا دهیاثبات رس

گرد کوچک  يزهایو م یچوب يها یاتاق بزرگ با صندل نیدر ا گفتی؛ دلم م یکامال شخص يتجربه  کیبود ،  یواقع

 یکوچک يتابد با آن سقف بلند و چراغ ها یشده در قفسه ها م دهیچ يکتابها يبزرگ رو يه اکه از پنجره يبا نور

نبود ، دروغ  نیتلق.فتدیقراره ب یداشت ، اتفاق میبرا طیکه آن مح یتیسقف و جذاب يبه هم رو کیبا فاصله کم و نزد

 تیعکس هم نبود ، واقع يبراسوژه  کی یبه اسم آرام هم نبود ، حت یدختر احساسات کی ياهایهم نبود ، رو

 يکتابها ياز کتابها رو یکیو .خواستمیکتاب را م نیمن هم:صاحب دست ها گفت يکه صدا دمیفهم یرا وقت نیا.بود

توجه به اطرافم کتاب را برداشتم و  یب.من نه به صدا نه به دست فرصت ندادم یول.کنار دستم قرار گرفت

رو به  يگریو د میجلد را دار کی نیمتأسفانه هم:از آن دو گفت یکی.شد لبخند هر دو کتابدار شکفته.ممنون:گفتم
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.خانم نیا يالبته بعد از مطالعه  دیامانت ببر دیتوانیم:کنارم گفت يصدا

.چند ساعت الزمش دارم نیامروز و ا نیمن هم یول-

...اگر شما:گفت شتمگیم یخال یبرگشته بودم و با نگاهم دنبال صندل ییاعتنا یرو به من که با ب کتابدار

.کتاب را الزم دارم نیچند ساعت ا نیمن هم هم-

.دیکن یخانم را راض نیخودتان ا دیتوانی، م دیآ یاز دست من بر نم يکار:مستأصل گفت کتابدار

...زودتر قهیاگر فقط چند دق:صدا که انگار قصد مبارزه با زمان را داشته باشد گفت و

او دست بردار  ینشستم ول یخال یصندل يفاتحانه رو.دمیصدا را نشن يه بودم دنباله کرد دایرا پ یخال یکه صندل من

.دادیرا نشان م نیا شیصدا.آمد یبا سماجت دنبال من م نطوریداشت که ا اجیبه کتاب احت یلینبود ف به گمانم خ

...خانم دیببخش:سرم حسش کردم يباال

!بله:نگاه گفتم بدون

د؟یلحظه توجه کن کی شودیم-

.نه وقت ندارم-

.لحظه کیفقط -

.نه-

.نگاه کن قهیدق کیبابا  يا:گفت

:خنده ام گرفته بود ، هم متعجب سرم را بلند کردم و با اخم گفتم هم

!بله-

سرتان  يو به باال دیرا برگردان یگرام يرو قهیاگر چند دق.کندیبا شما صحبت م ستادهیا یکیسرتان  يباال.حاال شد-

.خانم محترم دیکرده ا یطف بزرگل دیندازیب ینگاه
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.دییهم لطف بفرما نیخب ا:را به سمتش چرخاندم و گفتم گردنم

.طرف شدم یبا بد کس:و گفت دیکش یقیعم نفس

از رفتار .دیرسیحال مضحک به نظر م نیحرف را زد مظلومانه و در ع نیا یحالت صورتش وقت.ام گرفته بود خنده

.دیزنیحرف م یحق با شماست با بد ادم:گفتمشدم و  مانیادبانه ام پش یخشک و ب

مهلت نداد  یو نشست حت دیکنارم را عقب کش یصندل.کرد دایبود جرأت پ دهیبه مقصودش رس يکه تا حدود او

چقدر بهش  دیکتاب ؛ اگه بدون نیفقط به خاطر ا دهمیسماجت به خرج م نقدریکه ا دیببخش:بزنم و گفت یحرف

.دارم اجیاحت

...گریروز د کیخب .دیچقدر سمج هست دیدیخودتان هم فهم خدا را شکر که-

،  گردمیکتاب م نیکنم ؛ مدتهاست دنبال ا ياز کتاب نت بردار دیامروز ؛ اگر اجازه بده نیمن که گفتم هم یول-

 دیکنفرانس مهم ، باور کن کی يساعته برا کی يمطالعه  کیاز دستش بدهم ، فقط  توانمیکردم نم شیدایحاال که پ

.کردمیاصرار نم نقدریچارم واال انا

چشمم  يبه خودم ، لطفا از جلو دیقبل از رفتن دوباره بده:گذاشتم و گفتم شیکتاب را رو به رو.سوخت شیبرا دلم

.جمع تر باشد المیتا خ دیدور نشو

احت باشه ؛ شما ر الیتا خ نمینش یکه هستم م نجایچه بهتر ، اصال هم:گفت.دادیرا نشان م تشیلبش رضا يرو لبخند

که نداره؟ یاشکال

.شماست لیهر طور که م:گفتم

از  یاو هم کاغذ و قلم.شدم گریکتاب د يتوجه به او مشغول مطالعه  یانداختم و ب نییسرم را پا يگریحرف د بدون

رو  به دیکتاب پر ينوشته ها ياراده فکرم از رو یب.از کتاب ياورد و شروع کرد به مطالعه و نت بردار رونیب فشیک

 ي؟کنجکاوی، کدام دانشگاه ، چه کنفرانس خواندیم يا رشتهاو چه .مثل خوره به جانم افتاد يو حس کنجکاو میبه رو
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که گذشت چنان مجذوب  یساعت کی.زود فراموش شد و من ماندم و کتاب مورد عالقه ام یلیبود و خ يمورد یب

فراموش  زیهمه چ.اش ادامه بدهد یکرد به فضولن يو روم شده بودم که کنجکاو ونانی ریفرهنگ اساط يمطالعه 

از درون  لیصورت آش یمن را غرق کرده بود ول طیهر چند آرامش آن مح.بردم ادیرا از  اطرافم طیمح یشد حت

 سیزئیبر.و من غرق نگاهش شدم کردیبه من نگاه م شیرایگ يروشن و صدا يبور ، چشمها يکتاب با ان موها

از .بود الیتر از خ یاقعصدا و یول کردیم میکه صدا دمیشنیرا م شیرایگ يرفتم ؛ صدااو قرار گ يشدم و رو به رو

.دیرسیبه نظر م دیبود بع وستهیمرده و به افسانه پ شیکه هزاران سال پ یلیآش

به  یبور ، چشمان يهمان جوان ، خودش بود ، با موها بتیبود با ه ستادهیا میرو به رو لیآش.را بلند کردم سرم

پسر  لیبودم نه او آش زسیدختر بر سیزئینه من بر.آمدم رونیب ایاز رو.دیتاب یکه به صورتم م دینور خورش یروشن

.انیخدا يزئوس خدا

 ی، حت کردیاو تشکر م.را بستم و دوباره باز کردم میچشمها.بود ستادهیسرم ا يجوان سمج بود که باال همان

بود ؛ همان  امدهین رونیب لیآش بتیاو هنوز از ه.بود تیواقع یمیو ن ایرو یمین.نتوانستم جواب تشکرش را بدهم

من که به  یبودم ول دهیبود که من د ينفر نیساعت قبل آخر کیچون  دیشا.که من تجسم کرده بودم یلیآش

 يمجعد روشن که درست رو ي، موها یونانی ینی، ب نمیرا بب یروشن نینشده بودم تا چشمان به ا قیصورت او دق

.خورده بود یقشنگ زیر يدش فرهابلن یشانیپ

همان تشکر .هم نگفته بود يادیز زیبه نظرم چ.بودم دهیرا نشن شیکلمه از حرف ها کی یبه خود امدم حت یوقت

 یشده توسط او و صندل يبود ، کنارش کتاب با ارزش نت بردار میفرهنگ قطور رو به رو کی.کوتاه و بعد رفته بود

.اش آن طرف تر یخال

نبودم آرام  سیزئیبر گریمن د.رفته بود رونیمحبوبم از فکرم ب تیآمدم درست مثل شخص رونینه که بکتابخا از

.او هم فراموش شد.وجود نداشت یلیبودم و اش
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را از  دنید ایبهاره خواهر بزرگترم فرصت رو يبنفشه خواهر کووچکترم و غرولندها يسر و صدا دمیخانه که رس به

 ریکه شاکم ادم را س نیا یکی؛  ستیچندان هم بد ن تیکرد فکر کردم واقع میصداشام  يمادر که برا.من گرفت

و  یمحبت واقع نکهیا گریو د کندیهم م قآدم را چا يادیمادرم که ز يبه خصوص که دست پخت خوشمره  کندیم

که  نیخصوص ا اندازد به یم ییبایصورت آدم نقش ز يو تا مدتها رو رودیو نم زندیپر نم ایلبخند مهربانش مثل رو

در صورتم  يزیدرشتم تنها چ اهیس يبه جز چشمها نیانداخت و ا یگونه ام م يرو یصورت من چال يانعکاسش رو

مبل لم  يکنارش رو یمردانه اش وقت يدستها ایمهربان پدرم ،  يصدا ای.بود ی، پس واقع دمیناز یبود که به ان م

که  دیام يها یشوخ ای.بودند یهمه وقاع دمیکشیتش سرك مدس يتو يو به روزنامه  شدیو دورم حلقه م دادمیم

 يو جا برا داندیپرواز م یجنسدر ذهنم انبار کرده بودم را با بد ایبودند و هر چه رو انهیاز حد واقع گرا شیب گرید

مشتاق زن عمو و  ينگاه ها یگاه یمن همه را دوست داشتم ف حت.گذاشتینم یام باق یستیآل دهیا نیریش االتیخ

و همه  گرفتیم یشکل واقع ایرو شدیم یشوخ تیواقع.دادیو آزارم نم شدیاش به صورتم هم لذت بخش م یرگیخ

خرمالو  اطیح يکه چطور در باغچه  کردمیبه گذشته فکر م.زدمیو من به همه لبخند م کردندیبا هم جا عوض م زیچ

گفت  لیدور کامل با آش کی ایدم و فقط در روشده بو یخودم خانم يحاال برا یول.کردمیله م دیسر ام يو رو دمیچیم

.کردمیو گو م

و آدم احساس وجود  شودیم ابتریز یزندگ شوندیم یکه واقع االتیخ یچقدر بعض دمیهفته بعد بود که فهم کی

.که فوق العاده است يگرید يبرا تیاست و موجود نیریچقدر ش تیحس موجود.کندیم

 نویم.میریعکس بگ میبرو:گفتم رونیب میاز کالس که زد نویمن و م.میتدو کالس وقت داش نیب یساعت کیروز  آن

؛  يدانشکده معمار میچرا اصرار دارد برو دانستمیم.میبزن يمعمار يعکس بچه ها شگاهیبه نما يداد سر شنهادیپ

گوشم به را در  تیزنگ واقع نویاصرار م.کرده تشرک شگاهیبود و مطمئن بودم که در ان نما يمعمار يکاوه دانشجو

آن موقع به نظر .، خنده دار بود ییجدا میساعت و ن کی، آن هم تنها بعد از  یعشق و دلدادگ تیواقع.صدا دراورد
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 يان هم خنده .اوردیبعد از آن خنده به لبم ن گرید چوقتیِ عشق ، ه تیواقع یول.من عشق چقدر مضحک بود

اش کردم  یمن همراه.ستادیعشق سد شد و ا يجلو دشیمگر م.نداشتم يگریکردم ، راه د بولناچار ق!زیتمسخرآم

.دمیبخش اتیشدم فرصت گرفتم مهلت دادم و به قلبم ح يجار

عکس  کیمن کنار .کند دایسر پا بند نشد ، رفت کاوه را پ گرید نویم.میشد يسالن بزرگ ساختمان معمار وارد

 شتریب.هم اتشکده بود دیمعبد ، شا کی؛  دادیساختمان را نشان م کیاز  ییعکس نما.ستادمیشده ا خکوبیجالب م

هر چه بود  یول!يمعمار ایبود  یباستان شناس يبچه ها شگاهینما.عبادتگاه بود کی دیو شا یباستان يمکان ها هیشب

عکس از :کردیمغزم تکرار م.ستیجالب شد بدانم عکاس ک میخوب که نگاه کردم برا.داشت یبیعج یحالت روحان

کمکتان کنم؟ تونمیم:دیاز پشت سرم پرس ییکه صدا گشتمیاب عکس مق ریاسم ز کی ه؟دنبالیک

...نیممنون ، فقط دنبال اسم ا:برگردم گفتم نکهیا بدون

.کار خودمه-

 ستادهیا میرو به رو لیو باز آش نمیبب ایبرگردم و باز رو دمیترسیاش و من م يرایآشنا بود ، گ ییکجورای صدا

او که به  يتعجب چشمها.مقاومت کنم دنشیتوانستم در برابر ند ینم گرید.میهر دو برگشت ستادیکنارم که ا.باشد

.مانددر ذهنم  شیچشمها بیو رنگ عج دیکرد تعجب خودم پر تیمن سرا

!چه جالب:گفت

.نمیسمج تو کتابخانه را بب يآقا چوقتیه گرید کردمیفکر نم:گفتم

.نمیبیا ماتفاقا برعکس من مطمئن بودم دوباره شما ر:زد و گفت لبخند

د؟یهمه تعجب کرد نیپس چرا ا-

...کیهمه نزد نیو ا يزود نیانتظارش را نداشتم به ا-

راجع به  حاتشیتوض.فرصت فرار نداد گریکردم و او د یمن هم ناچارخودم را معرف کندیم یرا که معرف خودش
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 رهیچشمانم به سوژه خ يجلو نیو حس کردم خودم انجا بودم و دورب دمید ایعکس آنقدر کامل بود که من باز رو

.چرا او دکالنشور را زد و لحظه ثبت شد دانمیفقط نم.شدم

ام  یذهن يبودم به جز برداشت ها دهیمعبد هم ند کی یاتشکده بود و من که در طول عمرم حت کی یرونیب ينما

چقدر معابد در  ، ستیمسجد ن کیبه  هیشب یندارد حت يبه محل عبادت امروز یشباهت چیه:گفتم.نداشتم يزیچ

.مختلف با هم متفاوتند ينهاید

 یمشترك باطن ينقطه  کیهمه  یول کندیفرق م گرید نیبا د نیمحل عبادت در هر د.از لحاظ نما و ظاهر بله:گفت

نشان دهنده  دی؛ شا سایکل کیمسجد با  کی ایآتشکده فرق دارد ،  کیبا  ییمعبد بودا کی.شیایدارند ؛ عبادت و ن

از نظر بنا و  سایکل کیمثال .باشد شودیم نشانیکه مختص د یتیهر خصوص ای شانیدرون تی، شخصانسان ها  ي

ناقوس؟ ایگنبد .مسجد فرق دارد کیبا  يمعمار

.به هم هستند هیوجود خدا کامال شب ای دهندیکه به انسان م ی، آرامش یحالت روحان یول:گفتم

.ردانها وجود دا يبله ، خدا و قرب به خدا در همه -

د؟یشما تجربه اش را داشته ا:گفتم

و چند بار در مسجد  نیرا دارم که چند یعبادت همان احساس يلحظه  سایدر کل کشنبهی؛ هر  يمساو يتجربه ا-

.کندینم یبه خدا و حس کردنش فرق یکینزد یتر ، ول قیعم یکم یگاه نمیبه خاطر د دیشا.کردم دایپ

.یحسش کن یتوانیم یاگر به او دل بده یهر کجا که باش-

.سالن شاوغ نیمکان در ا نیلحظه در ا نیدر ا یحت:گفت

...سایدر کل کشنبهیهر :افکارم را پاره کرد يرشته  شیبه عقب ، صدا برگشتم

د؟یهست یشما ارمن:دمیپرس ناخوداگاه

از :را داشت و گفتانگار تجربه اش .اصال ناراحت نشد.دمیکه من پرس يبود ، البته با لحن بد يادبانه ا یب سوأل
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.در هر صورت من خداپرستم ی، ول دیشدیمتوجه م دیاسمم با

.انیالن صفائ:شدیدر دلم تکرار م اسمش

 لیمن هنوز در فکر آش دیشا.دانمیکرد؟نمیهم م یمگر فرق.دمیاول نفهم ياحمق بودم که همان لحظه  چقدر

مثل :کرد کاوه گفت یکه ما را به هم معرف نویم.شد، کاوه هم پشت سرش به جمع ما اضافه  ستادیکنارم ا نویم.بودم

.يدیکش یجان تو زحمت اضاف نویقبال با هم اشنا شده اند ، م نکهیا

د؟یخوانیم یپس شما عکاس.نه کامال:گفت الن

؟يدیما را د يماکتها:دیپرس نویم.الل شده لودم من

.نه هنوز:گفتم

.است نویمن همه زحمات م يعکس ها:گفت کاوخ

.معمار و خانم عکاس يآقا دیکنیبه هم کمک م يهر کار يشما برا:گفت الن

.میکن دایپ یزندگ يسقف برا کی میچرا با کمک هم هنوز نتوانسته ا دانمیفقط نم:گفت کاوه

.ماکت کیهم با  دیف شا میکن یبا عکسش زندگ میناچار بشو دیشا:گفت نویم

.سه لبخند زدند به جز من هر

بودم؟ دهیچطور من تا به حال الن خان شما را ند:دمیپرس نویدر رستوران دانشکده از م میکه برگشت شگاهینما از

 ؟کاوهی، سال اول یشناس یدانشگاه را م ياز بچه ها کیخودمان کدام  يها يتو به جز کاوه و چند نفر از هم رشته ا-

حاال به نظرت چطور امد؟.چون نامزد منه یشناسیرا هم م

.یمعمول یلیخ-

فلسفه  ایمعارف  يمعمار يبه جا توانستیاگر م.قابل شناخت و درونگراست ریغ ییجورا کی،  شیشناختپس ن-

.خواندیم



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥١

توانست؟ یمگر نم-

.هینه چون ارمن-

!دارد؟ یخب چه ربط:گفتم

چرا حالت گرفته شد ؛ حتما مرد  دانمیم:گفت يجد یبعد با لحن.اش است یربط یربطش به ب:و گفت دیخند

که هست ،  افهیخوش ق يبرادر يجا یهرکول را دارد نه هوش و ذکاوت هرمس را ول ينه بازوها.ستین تیاهایرو

.باشد وسیهل تواندیم

.ندارد تیاست که اهم يزیتنها چ نیا:گفتم

؟یاش چ یصورت نوران-

...نور ، نور:کردمیمن تکرار م یول دیاو خند!؟یصورت نوران:دمیتعجب پرس با

چهارم فصل

شدند و  یهمراه م نویاو و کاوه با من و م یگاه.که در دانشگاه کالس داشتم ي؛ هر روز دمید یروز او را م هر بایتقر

و ما هم عکسمان را  شدیمشکل آنها هم حل م یگاه.میقد ي، معمار دیجد يمعمار.میعکس داشت يبرا یابیسوزه 

.میگرفتیم

و سانس بعد باز ما  شدیفراموش م لمیکه ف دیکشیزا مآنقدر به درا لمیف کیو وسط  نمایداغ در سالن س يها بحث

، هر  یوانگیو آخر ِ د شدیدنبال م نمایس یکیلب در تار ریآرام و ز يبار بحث با صدا نیو ا میهمانجا نشسته بود

هم  یگاه.شدمیم نیغمگ کردیآمدم و او قبول م یکه من کوتاه نم یوقت.انداخت یچهار نفرمان را به خنده م

بود که در بحث  یکس نیاو اول.بردمیلذت م شدمیکه مغلوب م یام بودم و گاه دهینشاندن عق یبه کرسخوشحال از 

و  لیبا دل شهیهم.شدینم یراض دادیاش را به خوردم نم دهیعق ایو  کردیرا ثابت نم يزیو تا چ شدیراحت مغلوب نم
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با افکارم هماهنگ  يآور رتیرز حبه ط دشیکه گذشت عقا یکم.شدیراحت هم قانع م یلیکرد ، خیمدرك قانعم م

خود را آدم  کردمیم یسع لیاوا.کردمیاحساسش را با تمام وجودم حس م یفکرش و هماهنگ یگانگیشده بود و من 

 زدمیو ساز مخالف م کردمیدورن مغزم را از او پنهان م انیدر اصل محتو ایبا سماجت خودم را .نشان بدهم يگرید

دست  گرید.بود دهیشد ، فکرم سر رفت و او همه را خواند ، از اول هم فهم دهیفا یکه گذشت مقاومت ب یکم یول

.او هیکامال شب يخودم نبود ، خودم شدم ، موجود

از  کردیکه صحبت م ياز هر مقوله ا.کنار گوشم بود شیاو هم در آن شرکت داشت و صدا یوقت شدیم نیریش بحث

 گریحرکت کردم و خودم را به او رساندم د شیهم پا به پا من یوقت یول کردمیاحساس کمبود م عشیاطالعات وس

از  زدیاز عرفان که حرف م.عقب تر مچند گا یچند قدم جلوتر ، گاه ی، گاه کردمیکنارش حرکت م.کوچک نبودم

 نیز اولتا شادکامان دره قره سو ، ا تی، از رمئو و ژول لویتا پائلوکوئ تیاز هدا.کردمی، با او سفر م ایاوشو تا لئوبوسکال

پانزدهم  ییشاه تا لو نیو ناصر الد ی، از اسکندر مقدون فلیو وب ، از چهل ستون تا برج ا نترنتیتا ا یعکاس نیدورب

در  یمیقد دیو سف اهیعکس س کی یگاه.به همه بودم کیشناختم ، از نگاه او ، نزد یهمه را م گریمن د.و ناپلئون

و  انیخدا ينگفتم و از خدا شیبرا لی، و من تنها از آش یتالیجید یگعکس کامال رن کی ی، گاه میشدیثبت م يموزه 

.میزد ینم یحرف چکدامیه)ص(و من از محمد )ع( حیاو از مس

که ما راجع به مرگ و بازگشت روح بحث  یتازه ، وقت ی، شروع کردندیصحبت م یو کاوه راجع به زندگ نویم

.میکردیم

اگر در دانشگاه  میروزها و ساعت ها شتریگذشته نبودموب یآرام تهران همان گرید.شدمیبزرگ م کردمیم رییتغ من

او  یرا گاه میسوژه ها.کردمیرا تجربه م یعکاس.شدیمختلف م يها شگاهیاز موزه ها و نما دیصرف بازد گذشتینم

 يستم رود.سوژه از او ، نگاه از من.شدیم یآن عکس ها عال يهمه .کردمیخودم ثبتش م دیو من از د کردیانتخاب م
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ما هم در به وجود .زدیلبخند م یکیته دلم .کردیو تشکر م زدیاو لبخند م شدیلحظه که ثبت م رفتیدکالنشور که م

.شدیخاطره در ذهنمان ثبت م کیماند ،  یم یاز ما باق یماندن ادیعکس به  کی.میبود کیبا هم شر يزیآوردن چ

مگر دست ما بود که .دانمیرا نم شیچرا.شد کیم نزده مانیدل ها میشد کیبه هم نزد يکه از نظر فکر یلیخ

خواستم که  یهم نم دیشا.به جز درون خودم دمیدیهمه را م.دانستم یبود؟من اما هنوز نم یدل بخواه م؟مگریبدان

چطور اتفاق افتاد ، تا ان  دمیبود که من نفهم مرور، آنقدر کند و به  دیبود که بشود فهم فتادهیاتفاق ن عی؛ سر نمیبب

.حس مبهم آن را نشانم داد کیروز که 

 يها یما نقاش يدار يتو چه اصرار:دیدر طول راه کاوه پرس.دعوت کرد ینقاش شگاهینما کیاز  دیما را به بازد الن

م؟ینیخانم را بب نیا

.ارام است يخانم هم سبک عکس ها نیا يها ینقاش-

.دیرفتیم خودتان؟یرا به زحمت انداخت نویپس چرا من و م:با خنده گفت کاوه

.من خبر نداشتم:گفتم

.يشویعالقمند م ینیها را بب یاگر نقاش:گفت

؟يا دهیها را د یمگر تو قبالً نقاش:دیاز الن پرس نویم

 یخوب با سبک نقاش نقدریچرا ا میدیکرد ، فهم یکه معرف کیما را به دختر خاله اش ژن شگاهینما يسرسرا در

 دمیفهم شیآنطور که از صحبتها.سرد و گرم ياز رنگ ها یجالب ونیسیبا کمپوز آبستره ییداشت ؛ تابلوها ییآشنا

از .به مذهب بندیپا یدختر ارمن کیاز  يبود ، نماد يو مطابق مد بایز اریتازه از فرانسه برگشته بود ؛ دختر بس

آب نشان را با شکل و قالب اَبر ، باد و  حیآرامش بخش که مصلوب شدن مس ییو تابلو دمیفهم شیحرفها

.ما بود يبه خدا که در دل هر دو یکی، نزد کردمیرا حس م يزیبه تابلو چ رهیخ.دادیم

 حیگفت و مصلوب شدنش من همان جا مس میبرا) ع( حیو با اشاره به ظرافت درون تابلو از مس ستادیالن کنارم ا یوقت
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از  چوقتیه کردمیمن فکر م زدیحرف ماو که .نگفتم يزیبه او چ چوقتیه يرا باور کردم ، و لیرا شناختم و انج

خرده  یخدا که در دلش به کوچک زیناچ يبنده  زج ستمین يزیدر درون اوست و من چ حیو مس شودیجدا نم حیمس

.شومیهم نم بیچوب کنده شده از صل ي

 کیم ژنبرگشت یوقت.الن آنجا نبود رفته بود.لحظه خدا هم رفت کی يبرا.رفت حیرفت ، مس لیشدم و دور ، آش دور

به  میچشمها.کردیشده بود صحبت م شیاز تابلوها یکی دنیکش ریکه باعث به تصو یو کاوه از الهام نویم يبود و برا

روشن و  یچشمان یمحو ول یمه و ابر با صورت يالبال ی؛ زن اندبود ثابت م ستادهیا شیکه او روبرو ییدنبال الن به تابلو

 اهشیزالل و س يچشمها یبود و مه گرفته ، ول یفکر همه آب يبه جا.دشیخوانده م شیواضح همه فکرش از چشم ها

جور .و روشن ، سرد و گرم ، همه را کنار هم داشت رهیکامال روشن بود و کنتراست ت دیو سف یآن همه آب انیم

.یبود ؛ کامال آبستره و همه آب یخاص

 يزیچ ادیمرا :گفت.ستادمیبار من کنار الن ا نیا.دمکه با آن برقرار کرده بودم مبهوت مان یتابلو و ارتباط ییبایز از

...هم دی، شا سیزئیاندازد ، بر یم

.لیآش يافسانه :مرا گرفت و گفتم برق

.ماند یم نهیا کیمثل :شد ، گفتم یطوالن سکوت

.تو ادیاندازد من را  یخودت م ادیتو را -

.میشده بود رهیهر دو به چشمان زنِ درون تابلو خ.میبه هم نگاه نکرد یحت

.کندیبا قلب آدم ارتباط برقرار م یخوشرنگ نیبه ا يچشمها:گفت

؟ينکند عاشقش شد:گرفتمش یزنگ در گوشم صدا کرد که من به شوخ کی

.عاشق همزادش:گفت فقط

 تیشوند بدون نگاه کردن به درون چشمانش به جد يجد نیاز ا شیب شیحرفها خواستمیرفت و من که نم و
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.بود یمنظورش به ک دمینفهم یول دمیرا گرفت و لرز میسر تا پا جانیبردم و ه یحرفش پ

 هیبه بق يسرسر یرفتند من هم نگاه شانیشروع زندگ يبرا يآپارتمان اجاره ا کیکردن  دایپ يو کاوه که برا نویم

.رونیکردم و زدم ب یخداحافظ کیشدن را بهانه کردم با ژن ریتابلوها انداختم د

.یرسیزودتر به کارت م ينطوریا.دارم نیرسانمت ، من که ماش یم:کرد و گفت رمیدر غافلگ يجلو الن

.يتابلوها را تماشا نکرده ا يتو که هنوز خوب همه  یول-

.هفته وقت دارم کیاست  شگاهینما ي، امروز تازه روز دوم برگزار ادهیوقت ز-

.من رفتم:فقط گفتم دیسبه ذهنم نر يزیچ یول گشتمیم يگرید يدنبال بهانه .کردمیو من م من

.آسمان را نگاه کن!ساعت نیا-

...هی، باران هیقشنگه ، ابر:به لب گفتم لبخند

.شده کیو تار-

...باران به لب قدم زدن نیریش يآسمان پر ابر با قطه ها ریخب چه بهتر در شب ز-

...شدن رهیو هزاران چشم به آدم خ-

.دیبده تیاهم زهایچ نیها هم به ا یشما رامن کردمیفکر نم:گفتم

 تواندیم یاز آنها را به اسم الن ، ضمنا هر کس یکیبه خصوص  یشناس یها را م یکم ارمن یلیمتأسفانه تو خ:گفت

...ندارد ، فقط اگر یو مذهب ارتباط نیتعصب داشته باشد به د

.ينکرد یخداحافظ کیبا ژن:گفتم میسورا شد یوقت.نیماش نمیا:گفت.را تمام نکرد من هم ادامه ندادم حرفش

.من عادت دارد ياخالقها نیندارد او به ا یاشکال-

به ادب و نزاکتت؟-

.الوقوع ظاهر شدنم بیشدن و قر بینه ، به غ-
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.بودنت يبگو به جن و پر-

.آماده داشته باشند یجواب یهر حرف يمسلمان برا يدخترها کردمیفکر نم:و گفت دیخند

...باشد فقط اگر طرفشبلبل زبان  تواندیم يهر دختر:گفتم

؟يخب پس چرا حرفت را تمام نکرد:گفت.کردم سکوت

.میگویمن هم م يدرست مثل خودت ، هر وقت تو تمام کرد-

.مهم نبود یمن که از دست تو مدتهاست تمام کرده ام ، حرفم ول-

.مهم بود یلیحرف من خ یول:گفتم

.میگویبهت م يروز کی-

.مانم یمباشه زبل خان نگو ، منتظر :گفتم

مقدس ، من را از دست الن خان و  حیمس ای:صورتم گرفتم و گفتم يرا در هم قفل کردم و جلو میدستها

.رساندنم به خانه نجات بده يبرا شیهایزورگو

.کردینگاهم م رهیبازشان کردم خ یبسته بود وقت میچشمها

.چراغ سبز شد:گفتم جیگ.دیلرزیم میدر کار نبود صدا يا یشوخ گرید

.قشنگ بود یلیحالتت خ:گفت کردیحرکت م یخودش امد وقت به

.دمیموضوع را فهم قتیبا گذشت روزها تازه حق.نگرفتم يباز هم جد من

را به  میکه چشمها یبودم و مهم تر از همه کس نویکاوه و م یدوست ونیرا مد راتمییاز تغ یمیکرده بودم و ن رییتغ

بودم  یکیبا او  کردمیم ریس ایدر رو یوقت.شدمیتر م کیز گذشته به او نزدا شتریو من هر روز ب کردیباز م ایدن يرو

 کی یو من آرام تهران گرفتیها مرا دربر م ستیرئال يایدن کردیم ییخودنما میرو هب رو یزندگ تیواقع یوقت یول

 يخانواده  کیاز  یپسر ارمن انیبا الن صفائ یوجه اشتراک چی، ه یمیقد یسنت يخانواده  کیاز  یرانیدختر مسلمان ا
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.کردمینم دایمذهب پ بندیپا

را مدام تکرار  نیا.دادینم یتیمطمئن بودم که او هم اهم.دادمیم میکه ما نساخته بود يبه تضاد یتیمن چه اهم یول

، ما به  میریگیم ادی زهایچ یلیداشت ؛ ما از هم خ یتیتضاد چه اهم نیا.کردمیو سکوت تکرار م ییدر تنها.کردمیم

من که قرار نبود عاشق او باشم ، او هم .میکنیرا پر م گریدهم یخال ي، خال ساعت ها میکنی، بحث م میدهیم دایهم 

، شاد بودم  کردمیم ی، زندگ دادمی، ادامه م رفتمیم شیراحت پ الیو من با خ شدیمثل من نم يعاشق دختر چوقتیه

دوست داشتم ادامه  شهی، همانطور که هم دنیو مهم تر از همه زنده بودن ، نفس کش یبه زندگ.دمیخندیم

سرش  يپر از آب رو یکه سطل یکه از بنفشه در حال ی؛ عکس شدیعکس خالصه م کیام در  یزندگ یاهگ.دادمیم

و  گرفتمیاز او م دیو سف اهیعکس س کی زدیم دیفرا میها تیکه آرزو از آزار و اذ یوقت ای.گرفته بودم شدیم یخال

با  یکه از بهاره وقت يریتصو ای.دادمیو معجون به دست امده را به خوردش م کردمیمخشونت را با خنده مخلوط 

اش را که  یلنگه کفش کتان کیتا  کردیم یو باغچه را کالبدشکاف اطیمثل باستان شناس ها ح ریکوله و کاله آفتابگ

 دایباغچه پنهان کرده بود پ يشاخ و برها يکفش من برده بود و البال يبه جا یاشتباه دیام ي ندهیگربه بدجنسه نما

.گرفتمیکند م

شکار لحظه است و من از صورت  یعکاس.کردیرا خلق م يادیمستند ز ي، چون صحنه ها گرفتمیم ادیعکس ز دیام از

.کردمیرا ثبت م یعیبد يو لحظه ها گرفتمیعکس م دیخندان ام ای تیاخمو و سرخ شده از عصبان ای ریمات و متح

از کجا شروع شد؟.ت داستان ما هم شروع شدکه گذش گریترم د کی

داستان .که دلش بود ییآنجا پالس بود ؛ جا شهیهم.دمیکشیرا م نویکه انتظار م ی، در حال يساختمان معمار يراهرو

 يکرد که عطش ، من را به سمت آبخور دایادامه پ یوقت.شروع شده بود من حسش کرده بودم شیوقت پ یلیما از خ

آب از  سیسرد کن پر نشده بود که قطرات خ باز آب خنک داخل ا وانمیهنوز ل.کشاند يمارساختما مع يراهرو

شده  سیبود مقنعه ام خ دهیفا یب یول دمیمن شوکه شده خودم را کنار کش.ختیسرم ر يسرم مثل باران رو يباال
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.دیچکیآب م میبود و از موها و مژه ها

.وانهید:گفتم

.احمق يبچه کوچولو:گفتم.زدیلبخند م میالن رو به رو.اخم از صورتم رفت دیچیخنده اش در گوشم پ يصدا یوقت

.، امروز جشن آب بود من ناچار بودم ، تو هم ناراحت نشو ییباشد هر چه تو بگو-

؟یواقعا که ، جشن ِ چ:زدم ادیفر

.جشن آب-

!دم؟یو بعد هم بخن میکه به هم آب بپاش-

جشن احترام  نیکه گذشتگان ما به ا یدانستیم يوانده بودخ خیاست اگر تار یمیجشن قد کی نیا:گفت

...شدهیرسم بوده که هر ساله اجرا م کی نیا.گذاشندیم

.يکه موفق شد ینیبب دهیمرا مثل موش آب کش یخواستیم ؟بگوياور یم لیخب ، حاال چرا دل یلیخ:گفتم

 یکار الن فقط مرا عصبان دمیفهم.نقش بست نشایلبها يلبخند به رو دنمیو کاوه به جمع ما اضافه شدند و با د نویم

کرده  سیرا خ نویبا او م یاش و همراه یمیبه مراسم دوست صم يبندیپا لیاز الن و به دل دیکاوه هم به تقل.کرده

خودشان را به خوردم بدهد و من  يها نییو آ راسمهم به خودم هم به او که قرار بود م دمیمن هم خند.بود

.مبود نیسرسخت تر از ا

مان را  یمذهب ودیام تا آن زمان تمام ع دهیمحکم چسب نمیو من به او ثابت کردم که به د دیزمانش فرا رس باالخره

...و ریقد دیقربان ، ع دیگفته بودم ؛ ع کیبهش تبر

ترس و  یب.استادش ظاهر شدم نیرتریدر کالس سخت گ يشده جلو چیکائپ يبسته  کیبعد روز مورد نظرم با  و

 يبا آن کادو.باز هم من فاتح بودم دمیاستاد را که شن دییبفرما يصدا.ا اعتماد به نفس کامل به در ضربه زدموحشت ب

درس ِ  يورود من وسط ها.بود وارد کالس شدم گرفتهرا  میاز صورتم تا چشمها یمیهمه دستانم و ن بایبزرگ که تقر
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را در چشمان  نی، ا شدیدر دانشگاه محسوب م فاحعه قرن نیمثل او وحشت آورتر ینیپلیسیاتساد با نظم و د

و  یتک صندل يکالس نشسته رو يکه وسط ها گشتمیاو م يدنبال نگاه آشنا.دمیهمه دانشجوها د يوحشت زده 

الن را محو  يوحشت زده  د؟نگاهیداشت يکار:دیپرسیاستاد که م يجد يصدا.دمکر شیدایبه خودم پ رهیخ

 کیبه شما تبر خواستمیبله استاد ، م:و گفتم دمیباز هم لرز.شده بود رهیاستاد به من خ نیخشمگ يچشمها.کرد

.کنمیم میتقد انیصفائ يناقابل را به آقا هیهد نیضمنا ا.، روزتان مبارك میبگو

؟!وسط کالس من-

.انیآقا يبرا یخیروز تار کیمهم بود؟ یلیخ-

.خانم رونیب دییبفرما":زد ادیخنده استاد فر ریکه زدند ز دخترهای همه

.چشم استاد-

بعد الن  قهیو چند دق.رونیشما هم ب:که گفت دمیشن یاستاد را م ادیفر يپشت در کالس صدا.اطاعت کردم يفور

کرد؟ رونتیب:دمیمظلومانه به او نگاه کردم و پرس.بود ستادهیکنارم پشت در ا

.که ینیبیم-

.میریگیجشن م ییندارد عوضش دو تا یاشکال:گفتم

.آخر ترمم رحم کند يمره خدا به من و ن-

.کندیرحم م مانشیخوب و با ا يبنده ها يخدا به همه .غم نداشته باش يتا من را دار-

.از دست تو-

.میریجشن بگ میبرو یپس موافق:گرفتم خنده به لبم آورد و گفتم هیکه از لبان قشنگش هد يلبخند

ِ نمره و استاد و درس و دانشگاه؟ الیخ یب یعنی:گفت

.الیخ یب-
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،  میپر درخت دانشگاه نشست يسبز رنگ داخل محوطه  مکتین يرو یوقت.گرفتم شیکادو را جلو يجعبه  و

نه؟ ایارزشش را داشت  نمیهست؟بب یچ ؟داخلشیبزرگ نیبه ا هیچ نیحاال ا:گفت

.کوستیندارد هر چه از دوست رسد ن بیع!چقدر سبکه:گفت.دمیخندیرا به دستش دادم؟م جعبه

چندشم شد و  دیپر رونیب یبه آن بزرگ يقورباغه بزرگ سبز رنگ از داخل جعبه  کی یوقت.را باز کرد عجله کائو با

 دنشیآه کش یول.بود ییاش تماشا افهیق.گرفته باشم اطیح ياز گوشه  یخودم ان قورباغهه را با بدبخت کردمیباور نم

.تکان نی، اول فیلرزش خف نیدلم را لرزاند ؛ اول

و نور است ، برکت و نعمته ، تو  یی، آب روشنا دمیمعرفت ، من به تو آب پاش یب يا:گفت زیمسرزنش آ ینگاه با

؟يانداز یقورباغه به جانم م!یچ

.است تیپرش و موفق يقورباغه هر چه بلندتر بپرد نشان دهنده :گفتم

.پردیکجاها م اری الیدل ما کجاست و خ دانمی، فقط م دانمینم یقورباغه را گرفت نیچطور ا:کرد و گفت اخم

.پردیکجا م یباشد که نگران ارتیمن که نخواستم قورباغه :گفتم

.ستیبه حال خود گر دیمثل قورباغه باشد با اریآره اگر فهم و شعور -

و پشت سرش  رودیم يکرد یکی، اگر بفهمد که شعورش را با شعور قورباغه  اری چارهیب:به خودم نگرفتم و گفتم باز

.ندکیرا هم نگاه نم

.نگاه کن آرام میبه چشمها:نگاهم کرد و گفت رهیخ

.ریبه چشمانم نگاه کن و از من نگاه برنگ:به لب گفتم لبخند

.نگاه کن میبسه گفتم به چشمها یشوخ-

.تکان نیدوم دیچشم قربان و قلبم باز لرز:گفتم.دیرو لبم ماس لبخند

...یوانگی، محبت ، د ؟حماقتینیبیم یچ میتو چشمها:گفت
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.خشونت ، وحشت:فتمگ

.تر قی، عم ينه آنطور:گفت

ه؟یالن ، منظورت چ کنمیوحشت م:گفتم

.ستیبفهم آرام ، آنقدرها هم وحشتناك ن:گفت

آن حس .چون دوستش داشتم دادیم ينگاهش مرا فرار.که وحشتم از فوران احساس در درون قلبمه دانستینم چرا

عمرم را پر و از آن ِ خودش  ير بزرگ بود که تمام سالهاآنقد.ام کرد یاز همان لحظه تا آخر عمرم همراه

روشن  شیچشمها.و شاد دواریاسمش ام ثلبود و آرام ، و درست م يقو.نبود دینبود ، خشن و ناام ینگاهش خال.کرد

به گمانم هر دو شنا .شنا کردم شیچشمها ي اچهیبلند ، آرام شدم و در در یلحظات يبرا.خوشرنگ یآب کیبود ؛ 

عشق  یپاك محبت به زالل یمن که دود گرفته و مرداب گونه بود و من در آب يچشمها اهیس ي اچهیاو در در.میکرد

نگاهم .خواستم باشم ینم گریو د دمیلرز یم.ام آرامش را از من گرفت نهیدرون س شتکان و لرز کی یول.دمیرس

 خواستیدلم م.دانمینم يزی، از چه چ دیرزلیم ی، قلبش آرام تر از من بود ، دستانش ول راهنشیپ ي قهی يرو دیپر

در دستش گذاشتم  کهجعبه را .داشتم شیبرا يبهانه ا.اوردم رونیب فمیکوچک را از ک يجعبه .به او آرامش دهم

.یواقع هیهد:گفتم.دیلرز شیچند لحظه دستها يبرا

ه؟یچ نیا:دیزده پرس جانیه

.دهمیم هیتو هد، من هم به  دهیامروز روز ع نی، فقط هم هیهد کی:گفتم

.کنمیباور نم-

به )ع( یرسم ما است که روز تولد حضرت عل نیباور کن ، ا یول یکه باور نکن يبعد از آن شوك حق دار-

.میده یم هیهد مانیمردها

!مانیمردها:کرد تکرار
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...که یبرادر ، پدر ، دوستان و کسان:ناچار درستش کردم یآمد ول یالبته بدم نم.اشتباهم شم متوجه

!دیکه دوستشان دار:حرفم تمام شود گفت نگذاشت

.میکه دوستشان دار یکسان یبه نوع:گفتم

؟يکردیرا اضافه نم یشد به نوع یحاال نم-

.ارزش و ساده یب یلیبود ؛ خ متیارزان ق يانگشتر فلز کی.برق زد یاز خوشحال شیرا که باز کرد چشمها جعبه

از  ریغ يزیآنقدر پر بود از صداقت و عشق که چ یسرش بگذارم ول سر به خواستمیکه م شودیکردم متوجه م فکر

.دید یرا نم کیبار يفلز يآن حلقه 

خودت بگذار :آورد و کف دستم گذاشت و گفت رونیبودم که او حلقه را از جعبه ب يانفجار يخنده  کی ياماده  من

.در انگشتم

.تلبخند از لبم پر زد و رف یخاموش شد ، حت میدر صدا خنده

 ینگاهم م انیگونه در م نیمحبتش که ا ياراده و غرق چشمه  یخاموش شدم و ب دمیرا که د دوارشیام ي چهره

سرد را لمس کرد ، وارفته و شل حلقه را وارد انگشت جلو امده اش  يدستم حلقه .مات شوق وجودش شدم دیجوش

اشک  يپرده .بود شیبایو ز دهیگشت کشآمد و درست به اندازه ان یچقدر به دستش م.دانمی؟نمیکیکدام .کردم

دوست  يصدا یمرده بود و من به سادگ یخنده خفه شده بود لودگ.بودم جیگ.نداشتم یحس چیه.نمیکه بب گذاشتینم

.جان دادم

الن اغاز بود و .جواب که او بود و من تمام شدم نیکمیآن روز من بودم و هزاران سوال ، من بودم و او ، و هزار و  از

را  ای، در دستان او اش دمیکشیاو بود که نفس م ي، در نفسها دمیدرخشیدر چشمان او بود که م.آرام نبودم رگیمن د

مطهر شده .شودیعوض نم يزیافتد و چ ینم ایدر دن یاتفاق چیه رکه انگا زدیآنقدر راحت با من حرف م.کردمیلمس م

 کردمیکه حسش م یگاه.ستمیمن هستم که ن نیا ایاست  الیخ کردمیوجود داشته باشد ، فکر م شدیبودم و باورم نم
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، جز  سیقد کیاو جز  گفتمیبه خودم م.که هم او هست و هم من وجود دارم کردمیباور م.دمیدرخش یدر نگاهش م

 کرانیب يدر فضا رانیح يکوچک ، پروانه ا يدرگاهش ، شاگرد دانیاز مر یکیو من  ستین يزیواال چ یسانان

.کردمیبت دورادورش پرواز ممح ياطرافش ؛ بر هاله 

پنجم فصل

شد  یبا باالرفتن سنم عمرم کم م.شد یگذشت،عمرکوتاه م یزمان م.کم شد طنتمیگذشت،ش گرکهیترم د کی

در .قیشدم وعم یپخته م.شد یعشق اضافه م.دخترخام وکودك گذشته نبودم.گرفت یرام شیجا قیعم يها یوخوش

 استیبه س يا عالقهکدام  چیچون ه میشد ینم استیواردس.فتمر یفروم یو روانشناس یفلسف يدرس،بحث ها

.مینداشت

 متیارزان ق يآپارتمان ها يومعمار ییازدواج دانشجو يازدواج،جشن ها یروانشناس يوکاوه عاشق بحث ها نویم

.جوان ومواردمشابه بودند يزوج ها يبرا

بعدکه  یشناسمش،ول یکردم نم یکه حس مشد یدرافکارش غوطه ور م قیالت ان قدرعم یگاه.میرفت یدورترم ما

بزرگ  یراداشتم که به کشف یحس کالبد شکاف.کرد یوجودم راپرم يهمه  يکردم شاد یدوباره اوراکشف م

.بودم دهیروحش رس یقلبش ونازک یرگ وپ انیدروجود،م

من اما،ناراحت .میکه مانساخته بود يبه نام مذهب،حصار یسد،مانع کی.من واو بود انیم يزیچ شهیحال هم نیباا

 یرام تیکرد ومن واقع یرامتوقف م میاهایگرفت،رؤ یرا م التمیتخ يجلو.بهتراست يطور نیکردم ا یفکرم.نبودم

 یبودم تاب داکردهیراپ یکردم وحاالکه انسان یموازآن فرار دمیترس یازعشق م.نبود يتجربه بد یواقع یوزندگ دمید

 یزندگ تیفاصله،عقل را،واقع کیودوست باشم،چه بهترکه  داکنمیپ یقیترس و واهمه با او حرف بزنم،ارتباط عم

ازدواج مسخره  کیا عیسر یلیوخ میشد ینم کیگرنزدیکدیهمه به  نیبود،ا يگریداگرطوردیشا.آورد یم ادمیرا،به 
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.بودم که درکش کنم دهینرس يمن اهل ازدواج نبودم وهنوزبه مرحله ا یول.میکرد یتمامش م

هم  چارهیدبیروشن فکر وسربه کتاب فرورفته شدم،ام یدرسخوان،کم يبه دختر لیم شد وتبدکه ک میها طنتیازش

راگفت،آن هم درست  نینبود،خودش ا یانگار راض یول.برداشت شیسربه هوا يدخترعمو يها تیاز دست آزارواذ

 یذهنمان هجوم م شتربهیگذشته ب میشو یدانم چراهرچه بزرگترم ینم.به سراغم آمده بود یروز که خاطرات کودک

من .شوند یبه هم متصل م یوکودک يریانگارپ.میگرد یزودبه عقب بازم یلیخ میرو یچراما آدم ها جلوترکه م.آورد

من .یکن یخودت رابزرگترحس م یدقت کن زیبه عمق هر چ یوقت.کردم یاحساس رشدم یبودم هنوزنه،ول رنشدهیپ

ازحس  یمیدانستم ن ینم یکردم،حت یم یحساس بزرگزدم ا یقدم م ذشتهپردرخت گ يهمان طورکه درکوچه ها

 یکردم وکامل م یبه خودم نگاه م يگرید دیمن ازد.است که در درونم شکل گرفته یدرونم به خاطراحساس یبزرگ

.دید یطورم نیونقص،چون اوبود که ا بیع یب.شدم

کوتاه  يبه بعد چندباربرخوردبهاره  يازنامزد.بودمش دهیوقت بودکه ند یلیخ.دافتادمیادامیبه خانه  دهینرس

 یمن چرانم.بود شیدانشگاه يکارها اسرگرمیاونبود ایرفتم  یآنجا م اآرزوبهیزن عمو دنید يهربارکه برا.میداشت

 نیب جادشدهیسرگرم بودم وفاصله و شکاف ا.گردد یدمیجد یحس ادنبالیکند یفرار م يزیکه ازچ دمیفهم

شدومن  یشکاف هرلحظه بزرگترم.شد یم ادآوریرابه من  راتییتغ.کرد وزمان حال یما،گذشته رازا مادورم

که خودم  نیبدون ا.آمده بودم رونیازفکرالن ب.نداشت یتیاهم لشیدل.ماازهم بود يدور دمیفهم یکه م يزیتنهاچ

 یفکرم يگریاست که درونم را انباشته کرده وفکرم رامشغول،ناخواسته به د یتیمتوجه باشم که الن واقع

 ي وارخانهید واربهیراهم راکج کردم،چندقدم آن طرفتر،د.تنگ شد دیام يدلم برا دمیدرخانه که رس يکردم،جلو

را درگذشته گم  يزیدچیبه فکرم نرس یدانستم،حت یافتاد نم یاتفاق م نیچراحاالا.نمیتوانستم اورابب یخودمان،م

.دادم یب مسؤال جوا کیکردم وبه  یرا کشف م يزیدچیبا.بودم دجاگذاشتهیکرده بودم؛شا

بود ازاو، ذهنم راروشن  یجواب که سؤال دهمانیبودم راگرفتم وشا دهیپرس یکه اشتباه یسؤال د،جوابیام دراتاق
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تو؟ میایتوانم ب یم: دمیبه درنزده پرس دم،تقهیپشت دراتاقش که رس.رانشانم داد تیکرد و واقع

 يرو زروبهیرا روشن کرده بود و او پشت ماتاق  ينورکمرنگ غروب از پنجره،گوشه ها.باز بود مهین دراتاقش

من عکس العملش  دویتاب یصورتش م يرو تورینورمان.انگارفراموش کرده بودچراغ روشن کند.بود وترنشستهیکامپ

رنگ  يفور یلبش شکفته بودول يولبخندر کی.دمید تورکاملیروشن اتاق بانورمان کیخودم درتار دنیراباد

.يچه عجب،قدم رنجه کردبفرما،:بلندشدوگفت شیازجا.باخت

.میجا نیا شهیمن که هم:گفتم

.يجابود نیا-

.ام امدهیجان نیوقته به ا یلی،خيحق دار:گفتم

 رییتغ یلیآرام،خ يتوعوض شد:شروع کرد ياش راچرخاند طرف من وفور یصندل.اورمیب لیفرصت نداد دل یحت

.يکرد

.ضوع باتوصحبت کنممو نیخواستم راجع به هم یم.يچه خوب که توهم متوجه شد-

.شناسمت یگرنمید میازهم فاصله گرفته ا-

کنم؟با اودرد دل  یاوموشکاف يتوانستم احساساتم رابرا یپس چطورم.نبود راتمییطور،اوموافق تغ نیکه ا پس

 گهین،دیمنوبب.ام بزرگ شده ام رکردهییمن تغ.يگرد یتوبه دنبال آرام گذشته م:وگفتم ستادمیا شیکنم؟روبه رو

.گذشته وجودندارد يو سربه هوا طونیبچه شدختر

.یفرورفت ،درخودتیستیگرشادنیچون د يتوعوض شد-

.است يکه در درونم جار يا يکنم؛شاد یراکامالًحس م يشاد یواقع یحاالمعن-

...میدانشگاه،عکس،دوست ها.من عالئقم رادوست دارم.جوشد یدراعماق وجودم م عشق

؟یپس من چ ؟یخانواده ات چ گر،پسید نیهم-
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؟یکن یمسخره ام م:گفت.خنده ام گرفت-

.من یاحساسات ينه،پسرعمو:گفتم

.کنم یصحبت م يمن دارم جد:گفت

 یترم قیدارم چون عم شتردوستشانیکارکردم؟خانواده ام که هستند،ازقبل هم ب یمگرمن چ:گفتم

باران وفصل  يشق بوکه عا ابهارهیاست، دروجودشیدانم چه حس یبنفشه،حاالم نیمثالًهم.شناسمشان

گذرد،چه  یمفهمم دردلش چه  یشوم وم یم رهیبه مامان خ یگاه.زند یلبخندهم نم کی یاوقات حت یبهاره،چرابعض

بهارنارنج  يادبهاروبویقدر من را  نیراکه چرا ا نیخواهدعمورابهتربشناسم و زن عمونسر یم ادلمیکند، یم يفکر

اش  یانتخاب رشته باستان شناس لیکنم،دل یکه خوب دقت م شیف هاحر ابهیکنم  یبه ارزوکه نگاه م.اندازد یم

.فهمم یرام

پدرومادرم ...میکرده،بگذر یبهارنارنج زندگ ياش راتوشمالو وسط درخت ها یمامان همه بچگ دچونیشا:گفت

؟یمن چ ،پسیبشناس يآرزو رادوست دار یوحت

.پسرعمو یچ ؟توهمهیتوچ-

 یمرام یمهربان بودوپراز احساس ول.شد رهیخ میبه چشم ها.ابودمیرؤهنوزغرق .بود یدرست مثل بچگ لحنم

.ترساند

دارم؟ تیاهم تیباورکنم که برا یعنی؟ییگو یازته دلت م:گفت

 میبه مقدسات قلبم که برا:زانوزدم،دودستم رادرهم قفل کردم و گفتم شیپا يام گل کرده بودجلو یکه شوخ من

...من ي وانهید ي،توپسرعمویمهم یلیخ

بود که تا آن  یدرصورتش حالت.چهره ام حس کردم سرم رابلندکردم ينگاه مهربانش راکه رو یبود،ول نیپائ سرم

رادر  گرید یاز پدرو مادرم عشق ازنوع ریغ یبار درنگاه کس نیاول يمن برا.بودم،به گمانم عشق بود دهیزمان ند
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 یبهاره،ول يبودم؛روزنامزد دهیگرهم دیبارد کیآمد ادمی.دمید یشده بود م رهیکه به من خ یکس يچهره 

به شناخت آدم هاواحساساتشان وگذشتن  دنیورس یبچگ يها طنتیحاالبعدکناررفتن ش.بودم دهیچرانفهم

 یم.لرزاند یسرم مرام يباال ستادهیانداختم،صورتش ا نیسرم راپائ.زد یحرف م يبدجور شیازحصارظاهر،چشم ها

شدم  یبلندم دیبا.کردم یدوباره نگاهش م دینبا.رمیرابگ شیجلو توانستم ینم یفتد،ولیب یدانستم قراراست اتفاق

 یم.بودم ادبردهیرا زا  یمن شوخ.را که احساس کردم تشیدست حما.بودم دهیچسب نیتوانستم،به زم ینم یول

سرم  يباال.کرد خکوبمیم شیبلند شوم،صدا میگرفتم از جا میهمان لحظه که تصم یخواستم فرارکنم ول

.دارم آرام تدوست:گفت

.مدت هاست که دوستت دارم:سکوتم راعالمت موافقتم دانست وادامه داد.الل شده بودم من

کرده بودم  رییتغ دچونیشا.دانستم یرانم شیچرا.ابرازعالقه اش دروجودم نبود دنیمتقابل باشن یاحساس

...گذشته نبودم گرآرامیود

سکوت .میدانستم چه بگو ینم چیحااله یدادم ول یم يبهترجواب  دمیشن یحرف را از زبانش م نیهاقبل ا اگرماه

عالقه  یکم کیدارم پس  تیاهم تیبرا ییگو یقدرکه م نیاگرا:احمقانه ام راعالمت موافقت دانست ودوباره گفت

..عشق یکم کیو

 یلیهم،خد یم تیبه تواهم د،منیام یکن یاشتباه م:گفتم.نگذاشتم حرفش راتمام کند.توانستم ساکت بمانم یگرنمید

.يکه توفکرکرد ينه آن طور یاد،ولیز

؟يدوستم ندار-

.ادیز یلیچرادوستت دارم،خ-

کنم؛ازدوست داشتن  انیتوانستم احساساتم راب یراحت م.عشق ودوست داشتن رابفهمم نیتوانستم فرق ب یگرمید

.دمیفهم یق راممحبت وعش نیب گرفرقیبود،فرسنگ ها فاصله،حاالد يادیتا عشق،ازعشق تا ازدواج راه ز
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؟ییگو یم گرچهیپس د:گفت

.وقت نداشتم دوستت دارم چیکه ه يبرادر م،مثلیمثل پسرعمو.یاشتباه نکن دوارمیفقط دوستت دارم وام-

...من یول-

اش که خم شده  ینیبلندشدم وسرم چنان محکم به ب يفور.گذاشتم ادامه بدهد یدمید،نبایبگو يزیچ نگذاشتم

و فقط درذهنم  دمیاش راشن ینیپاره شدن رگ ب يضربه،صدا ياستخوان،صدا يکه صدا بودتانگاهم کند خورد

 یتکرار م یاش گذاشته بود ومن بادل نگران ینیاودست به ب.شد یمن قاط يوا يآخ اوباصدا يساختم وصدا

فکرم که به کار .رشدیسراز میاش فوواره زد،اشک شورازچشم ها ینیسرخ که ازب د؟خونیشده ام یچ:کردم

پاره شدن  يدرگوشم است،صدا شیهنوزصدا:گفتم یاش قرارگرفت و من م ینیب يرو خیپراز یفتاد،دستم بادستمالا

.ات ینیرگ ب

نشده،مگه رگ صدادارد؟ يزی؟چيدیقدرترس نیچرا ا:ولطف گفت یبامهربان

.ادزدیکه فر دمیراشن شیآره،من صدا-

.ادیمثل فر ییصدابود؛صدا کیباورکن :رم گفتمرفتا هیتوج يبرا.زدم يحرف مسخره ا دمیزد،فهم لبخندکه

.من بود ي چارهیدل ِ ب ادیفر يآن صدا-

.نکن یشوخ-

.یوناراحت مانیپش يکه به من زد ییآرام،توخودت هم از حرف ها میگو یم يجد-

.يدانم که دوستم دار یراهم م نیدانم،ا یآره م-

 میایب رونیکه ازاتاقش ب نیرانش بودم وقبل ازاهمچنان نگ یاش رهاکردم،ول ینیب يرارو خیبلندشدم،

.ایب رونیب د،ازاشتباهیراهم نزن ام گرحرفشید:گفتم

دردانشگاه هم دل ودماغ نداشتم وبحث ها  یحت.درخودم فرورفتم شترازگذشتهیکردوب ینم میدرهایها فکرام تامدت
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خسته  م،منیکه باهم بود یزمان وسالن اجتماعات ادرمحوطهیدررستوران دانشکده  یگاه.کرد یزودخسته ام م

.دادم یم حیراترج ییوتنها شدم یازجمع کنده م یگاه.رفتم یازبحث ساکت درگرداب افکارتلخ خودم فروم

زنده  گردرقلبمیاحساس د کیکه من  یهم زمان فتد،آنیاتفاق ب نیدایکردم آخه چرا؟چرابا یمدت فکرم تمام

 یبادل وجان جواب مثبت به ابرازعالقه اش م دمیشن یدمیزبان امحرف ها را از نیدرگذشته ا يروز داگریشده؟شا

بودم که  ییزهایچ گردنبالیحاالد.رمیبگ هتوانستم عشق رابامحبت اشتبا یگرنمید.بود رشدهید یلیگرخید یدادم،ول

 یام،ول داکردهیکردم خودمراپ یخواستم؟مدت هابودکه فکرم یام چه م یاززندگ.کردم یدرگذشته فکرشان را نم

کند  یدم که به هرطرف نگاه م.شده بو انوسیوسط اق قیغر یکیمثل .تفاق آن رزوباعث شدخودم رادوباره گم کنما

.نجات داشتم يبرا یونه راه یخشک ،نهيا رهی،نه جز یساحل ند؛نهیب ینم يزیبه جز اب چ

خام وسربه  يازدخترگشتم که مرا از گذشته ام، یم يزیزدم وبه دنبال چ یوسردرگم دراعماق آبفدست وپام جیگ

 یراخودم م نیبدبود،ا یلیحالم خ.کردم یکردم وخودم راهم گم م ینم شیدایپ.کرده بود لیتبد دیجد یهوا،به آرام

.متوجه حال و روزم شده بودند يهم تاحدود گرانیدانستم،د

ساده  یروع زندگش يبرا یآپارتمان نقل کی داکردنیپ نوهنوزاندرخمیکاوه وم.روزدررستوران تنهانشسته بودم آن

دانشجوهادررستوران  يراحت،تنهاوباسروصدا الیدانستم الن آن ساعت کالس دارد،باخ یشان بودند ومن که م

 یادفکرنمیهم ز دیبه ام یگرحتید.کردم وبه خودم یفکرم یچیباسکوت درون خودم خلوت کرده بودم وبه ه

 یحت.وسکوت ییفقط به همان لحظه،به تنها.ندهیآ خواست به همان لحظه فکرکنم؛نه به گذشته ونه به یدلم م.کردم

 یقهوه که م.ساختم یقهوه ته فنجان شکل م يباته مانده .گذاشت یفکرش راحتم نم یول.کردم یهم فکرنم لیبه اش

جالب  گرشکلیطرف د کیچرخاندمش  یساخت وبعدکه م یفنجان م گوشه یطرف،ته مانده اش شکل کیدیلغز

ومن ان .تازه یاتیدساخت؛حیجد ردادوشکلییراتغ يزیشدچ یآرام م یحت حرکت کیبا.آمد یدمیپد يگرید

داشتم فقط  یسع.دمیگذشت ومن نفهم یلیکه خ دمیادیورؤ دمیبه اشکال درون فنجانم بخش اتیقدرشکل ساختم وح
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دانم چرافکرم رفت به  یکه ظاهرشد،نم بیصل کیمثل  يزیچ یبه آن لحظه وآن اشکال فکرکنم ول

سرم  ینافذ،را ازبال يالن،همان صدا يراخوانده بودم وبعد صدا لیشدکه انج یم يتازه چندروز دچونی،شا)ع(حیمس

که تو االن درش  یشدوآدم رابه عالم هپروت لیمهلک تبد يتلخ،به زهر يقهوه  کیتلخ با التیخ:که گفت دمیشن

.یوعاشق کش ی،آرزوکشیخودکش الیم،خیرمستقیغ یجورخودکش کیبرد؛ یم یکن یرمیس

نشست گفتکحالت خوبه ارام؟ یم میطورکه روبرو نهما

.از گذشته تا ان لحظه،درهردوصورت خوب نبودم ایگفت  یهمان لحظه رام دمینفهم

.دخترمسلمان رابپرسد کیحق نداردحال  یپسرارمن کیدیشده؟باشا يزی،چیستیچندرزوه که خوب ن نمیب یم:گفت

.بگو،آرام يزیچ کی:گفت.داکردیبود وسکوتم ادامه پ نییپا سرم

.قشنگه م،سکوتیسکوت کن ایب:گفتم

 رکردهیچندروزه خودت رابه آن زنج نیکه درا یباشد،نه سکوت دکنندهینا ام يکه پرازحزف ها ینه سکوت-

سکوت خرخره ام . ندارم  يحرفها کار نیمن به ا: گفتم.را تحت الشعاع قرار داده ده،افکارتیرا ازت دزد ي،آزاديا

.آورد، من دوستش دارم، قشنگه، از حرف خسته شدم یسرم م ییهر بال.کندیخفه ام مرا گررفته و دارد 

 کیکه فقط  ؟یطناب دار اعتقاد دور گردنت انداخت ؟یکشیحرف را تودلت م ؟یکنیم یخودکش يپس واقعا دار-

آره؟ ،يزیگریم يزیازچ ،یکنیهم فرار م دیرا رها کند و تمام؟ شا تیپا ریز هیشود و چهارپا داینفر پ

 شیچشم ها ینکند ول رمیرنگش تسخ یعسل يتر آوردم تا چشم ها نییسرم را پا. زل زد میشد و به چشم ها خم

فکرم رفت سراغ رنگ . کارخودشان را کرده بودند شیفکرم رفت سراغ رنگ چشم ها. کار خودشان را کرده بودند

کار  یناب يطال انشیکار م برنز کیو  بود دهیکش رهیخط ت کینقاش ماهر دور چشمش  کمیانگار . شیچشم ها

به خاطر رنگ روشن . بود شدهیشهد پا شیچشم ها يزنبور رو دیشا! نبود یعسل شیاو که چشم ها یول. گذاشته بود

 یآسمان یآب راهنشیآن روز پ. شیبار فکر کرده بودم آسمان را آورده در چشم ها کیافتاد که  ادمی. بود راهنشیپ
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.و آسمان را کنار خودم داشتم شدمیها غرق م یآب انیدرم یانداخت و من پنهان یم هیسا شیچشم ها يبود که رو

وباهام همکالم  یشکنیسکوتت را م یکنیفکر م یبه چ يدار میاگر بگو: گفت یآسمان یبا لخن شیبار صدا نیا

؟يشویم

.ییبگو یامکان نداره بتوان: را بلند کردم و گفتم سرم

.آورم یچند روزه ساکتت کرده ، ازش سر در نم نیکه ا يبه جز افکار. ام خانمآر خوانمیهمه فکرت را م-

: گفتم. بود الیکه واو توانستیاگر م. فکرم را بخواند تواندیو م دیگویتا بدانم واقعا درست م دیداشتک که بگو دوست

ار آن حرفهاست  گزید ینفکر خوا یبه هم است، ول هیمان شب لقهیو س پردیبه هم م کینزد یلیدرسته که فکر ما خ

 کیرا من با  گذردیفکر در سرت م یهر چ میاگر بگو: فتلبش بود که گ يلبخند رو! سیتازه تاس ومیالن خان، مد

؟ییگویچه م فهمم،یم تینگاه به چشمها

دروغگو-

بر دروغگو لعنت-

بشمار: گفتم

تلخ  االتیخ نکهیا يجعبه آبنبات برا کی نمیا: و گفت میخوشگل گذاشت جلو یجعبه صورت کیو او  دمیدوخند هر

ات را، و افکار تلخ و  يقو التیهم آن تخ ،یکن نیریآبنبات هم دهنت را ش ینیریو با ش يزیبر رونیرا از ذهنت ب

.یعوض کن یرا با روشن اهیس

چه خوشگله: گفتم

.و خوشمزه-

انگار . با زخمت قورتش دادم وداغ شدم یول مشدیخفه م م،داشتمیبه گلو دینگاه او پر ریز. را گذاشتم در دهانم یکی

 یوقت. شیبه گلو دیدرست مثل من پر. برداشت  یکیاو هم . دیرسیو به قلبم م شدیم ریسراز میعشق بود که از گلو
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رفت حس  یم نییپا میاز گلو یوقت.خوشمزه بود یشدم ول یداشتم خفه م نکهیبا ا:گفت. میدیقورتش داد هر دو خند

.،عشقییت،رهاداستم؛نجا یخوب

.دهد یجعبه عشق و آبنبات چقدر بهآدم آرامش م کی:گفتم

.باستیعشق ز نکهیا يبرا-

 دهیشود و رو تک تک آبنبات ها رنگ پاش دایتو به من پ ییجعبه آبنبات اهدا کیکه داخل  یبه خصوص وقت:گفتم

.شده باشد

.آرام خودم يدوباره شد:خنده گفت انیم

.فقط خودمم گر،منیکس د چیتو،نه او،نه ه ؟نهیفهم یم ستمیکس ن چین آرام هم:گفتم.دیرو لبم ماس خنده

.کردم یشوخ ؟يشد یحاال چرا عصبان-

.يمچت را گرفتم، خودت را لو داد: شد و گفت رهیبه صورتم خ طنتیش با

.بلوف ها من را نترسان نیتو هم با ا. نکرده بودم که حاال لو رفته باشم یرا مخف زییمن چ-

؟يدیپس فهم:گفت

.نسبت قشنگ نیآن هم با ا ن،یکیهم من را به خودت وصل نم گریکه تو صد سال د فهمدیم یهر احمق-

.میاصال بگذر...کردمیکاش صد سال عمر م: گفت

؟يدوستش دار: دینگاهم کند پرس نکهیبدون ا هیاز گذشت چند ثان بعد

؟یاش ناراحت يپس چرا از خواستگار: دیکرد پرس دایکه ادامه پ سکوتم

.ستمیعاشقش ن نکهیا يبرا-

.مشکل دو تا شد: و گفت دیکش آه

.حداقل از طرف من ست،ین انیدر م یمشکل چیاتفاقا ه: گفتم
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فکرت را مشغول کرده؟ نقدریپس چرا ا: دیپرس

کنم و دلش  ادینه، که چطور جرات پ ای، که من باعثش بودم .اتفاق افتاد نیکه چطور ا ستمیاز خودم ناراحت ن: گفتم

.دیایب رونیکنم که از فکرم ب يرا بشکنم، چطور کار

 نمان،یاز فاصله ب مان،یاز خانواده ها ،یگفتم، از احساساتم، از دوران کودک دیاز ام. کردم فیتعر شیرا برا زیچ همه

 کی. ستمیعاشقش نکه  دانمیخوب او را مفهمم و م یلیکه خ نیو ا قمانیعال نیروابطمان، از فاصله ب یکیاز نزد یحت

حاال که  یعشق کودکانه،ول کیعاشقش هستم؛ کردمیدم فکر میفهم یعشق را نم یهنوز معن یدر گذشته وقت يروز

.ستین یکاف نیازدواج ا يحسش کرده ام،فقط دوستش دارم و برا کیام و از نزد دهیعشق را فهم یواقع یمعن

 شیها ؟چشمیکن یه به تو دوخته شده چه کار معاشقش ک يحاال با چشم ها:دیکه تمام شد پرس میها حرف

.را باز کن شیچشم ها ،پسیکورشان کن يتو که دل ندار.منتظرند

.وابسته شود شتریترسم ب یترسم اشتباه متوجه شود،م یم:گفتم

مرد کامل،تو  کی.تمام است زیهمه چ یکن یم فیطور که تو از او تعر نیا.نیرا بب تیاز خودت فرار نکن،واقع:گفت

و به قول خودت  يو تو که دوستش دار ستیسد راه شما ن یمشکل چیاش،خانواده ات،ه ،خانوادهیشناس یه او را مک

.يدوباره عاشقش شد دی،شايروز عاشقش بود کی

 یدر سالن به آن شلوغ شیبه عقب برگشت و افتاد و صدا یبود که صندل عیآن قدر حرکتم سر.بلند شدم میجا از

تو از احساسم :شدم و گفتم رهینگاه ها به چشمان او خ ینیتوجه به سنگ یمن ب ین کردند ولچند نفر نگاهما.دیچیپ

 یهمه احساسم را م ییگو یبشوم؟تو که م یک شقکه عا یکن یم فیتکل نییتع میقدر راحت برا نیکه ا یدان یچه م

دست خود آدم است که  ؟مگریکن یم فیتکل نییتع شیعشق،عقل است که برا ،مگریخوان یافکارم را م ،همهیدان

شاخه تردم،که به هر سمت که  کی يبخورد؟حتما فکر کرد ریت شیتو يکه دوست دار یبه سمت یقلبت را برگردان

من  شتریهر کدام که ب.باد قبل از باران باشم ایعاشق طوفان  یصبح،گاه میعاشق نس یاهکه گ.شود یباد بوزد خم م
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 ینمانده باشد،ول دنمیبه خشک شدن و پوش يزیاخه کنده شده باشم و چبرگ بدبخت تنها از ش کی دیشا.را بلرزاند

...گذارم ینم.شوم لیبدشوم و به خاك ت د،پودریایله شوم و خش خش قلبم در ب گرانید يپا ریدهم ز یاجازه نم

 یشناسد؟فکرم را م یکرد که من را م یچطور ادعا م.توانستم آنجا بمانم ینم گرید.رونیسالن زدم ب از

نبود؛اصال خبر نداشت قلب آدم ها  شتریاش ب یحیاحساس از نوع مس یآدم ب کیاو .ند؟چقدذر اشتباه کرده بودمخوا

 یتپش عشق در قلب به لرزش م دست،ازشود،چطور  یم یزند،چطور نگاه آدم ها از عشق پر و خال یچطور ضربه م

.شیکند از صدا یمعشوق و تب م شود از نگاه یسوزناك عشق،بدن داغ م يسوزد از نفس ها یم نهیافتد،س

همه سال  نیکه ا نیا د،بایام دنیند.سخت تر بود میفرار از او برا یهم،ول دیاز ام.کردم یبعد از او هم فرار م يروزها

.شد ترك عادت کرد یعشق نبود،فقط عادت بود،م.بهش عادت کرده بودم راحت بود

مثل گذشته نبود،متفاوت .خورده بود وندیقلبم پ یبا رگ و پکه من به او داشتم  یعشق.شد فراموش کرد میرا ن عشق

.بود

آنقدر در  یگاه.کردم یاتاقم حبس م يها وارید انیرا در م دم،خودمیشن یم اطیرا از ح شیآمد و صدا یکه م دیام

با زن  ای منیرا بب دیدر خانه ام يلحظه جلو کی یآمدم تا نجبور نباشم حت یبه خانه م ریزدم و د یها پرسه م ابانیخ

.خواندم یم نگاهشرا در  زیعمو و نگاه ملتمسش روبرو شوم؛نگفته همه چ

دم؟ید یبودم،حاال چرا م دهیهمه سال ند نیا

.دیاز ام یکردم،در جمع خانوادگ یدانشگاه از آلن فرار م در

احساسم را  دیر باچطو گرانید.خواستم بفهمند،چون خودم هم باورو نداشتم ینم یعنی دیفهم یکس حالم را نم چیه

 یسوق م ندهیدر آ یواه یمعشوقم باور نداشت و من را به سمت عشق یوقت.خودم باور نداشتم یکردند وقت یدرك م

احساس بدتر  دنینفهم نیبود و ا شکستهغرورم .بدتر از شکست در عشق بود نیسرخورده شده بودم و ا.داد

من فقط با آرزو درد  یول دندیفهم یم يزیاز چهره ام چ گرانید دیآرزو بود وشا دیفهم یکه حال مرا م یتنها کس.بود
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. دوست داشت یلیکه دوستم داشتو برادرش را هم خ انیآرزو با .خودم يکدام از خواهر ها چیکردم نه ه یدل م

 چیحال ه نیکردم،با ا یم ریس التمیو من در تخ دید یرا م تیاو واقع.شد یناراحت نم میهاوقت از حرف  چیه یول

دانست  یم یوقت از عشق با او نگفتم ول چیکه ه نیبا ا.کنم چون خود او هم عاشق بود یاه به من نگفت اشتباه مگ

.کند یپرواز م دیام ياز هوا ریغ يگرید يکه دلم جا

 یگره م دیعشق کودکانه مرا به ام کی يروز دیشا.نداشتم دیبه ام يگریاحساس د چیمن جز احساس محبت ه.

 يدم،جورید یم يگریحاال هر چه که بودم،عشق را طور د.دانستم ینم يزیکه من از عشق چآن وفت  یزد،ول

اگر  یواهمه داشتم؛حت احساسماگر از زبان آوردن  یساخته شده بود؛حت التمیاگر با تخ یحت.خواستم یم يگرید

باالخره .باور نکرده بودمخودم را  یخبر از همه جا بود و من حت یاگر معشوقم ب یبر سر راهم بود؛حت يادیموانع ز

.کردم یهنوز خودم باور نم یهم متوجه اخساسم شد ول دیام

ششم فصل

تک تک  يآسمان ها ، رو يدرخت ها ، رو يشاخه  ياتاق ، رو يپنجره  رونیافکارم ب یاتاقم نشسته بودم ، ول در

.ختیر یم نیزم يو روخورد  یسبز درخت ها سر م يبرگ ها يو رو دیچک یکه از آسمان م یقطرات باران

بود  یهم مهمان دیبودند ، شا نییهمه پا. کرده بود ، شام حاضر بود و اصال اشتها نداشتم  میقبل آرزو صدا قهیدق چند

.دادم ینم یتی، من که اهم

 يبرا یمعمول حرف یاز سالم و احوال پرس ریمن غ یبودند ول نیی، عمو و زن عمو و آرزو همه پا ارشیو ک بهاره

چند . خواست با او روبرو شوم  یهم آمده بود و من دلم نم دیحاال ام. فتن نداشتم و به اتاقم پناه آورده بودم گ

کرد ، سردرد  میبار دوم صدا يآرزو که برا. باشد  موجهگذشته بود و من درس را بهانه کرده بودم تا عذرم  یساعت

کردم ، هم فکرم آنقدر پر  یفرار م دیهم از روبرو شدن با ام. م کرد یشانه خال هیرا بهانه کردم و از روبرو شدن با بق



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٦

 يصدا ارهبعد از رفتن آرزو ، دوب قهیچند دق. شود و احساساتم لو برود  انینما يزیدر صورتم چ دمیترس یبود که م

.کند و اشتها ندارم یزدم ، گفتم که سرم درد م ادیفر. در اتاقم افکارم را پاره کرد 

 کیگفت  دیام يصدا یفقط وقت.  نمیقدر سماجت به خرج داده بود را بب نیکه ا یبرنگشتم تا کس ید حتکه باز ش در

از او تشکر کردم.  ندیشد که بعد از آن حرف ها دوباره بخواهد مرا بب یباورم نم. آورده ام ، برگشتم  تیمسکن برا

.

 یول. منتظر بودم برود . بود  ستادهیا میمانطور روبروه. گذاشتم  زیم يرا که به دستم داده بود رو یآب وانیو ل قرص

با من :  دمیشدم ، پرس دیاز حرف زدن او ناام ی، وقت یطوالن یبعد از سکوت. بود  ستادهیکنار پنجره پشت به من ا

 ییوبه من بگ یخواست یرا م نیا: کالفه گفتم . چقدر قشنگه  اتاقت يباران از پنجره  يمنظره : ؟ گفت  یداشت يکار

؟ من خسته ام سرم درد  یگفتم چه حرف. خواستم باهات حرف بزنم  یم: که برگردد و نگاهم کند گفت  نی؟ بدون ا

.یشود بعدا با من حرف بزن یکند ، م یم

کردم بگو ؟  ی؟ اگر اشتباه یزن ی؟ چرا باهام حرف نم یکن ی؟ گوش کن ، چرا فرار م یکن یکه باز هم ازم فرار م-

؟ ییگو یرا به من نم زیشته همه چچرا مثل گذ

؟ میبه تو بگو دیرا با یچ-

 ستیدانم ک ینم. ستمیمطمئنم که من ن. که فکرت را مشغول کرده  یاز کس. زنم  یحرف م یاز چ یدان یخودت م-

 يداد ینم یجواب منف حیکرده وگرنه آن قدر قاطع و صر ریهست ، قلبت را تسخ یدانم که هر کس یرا م نی، فقط ا

.ییخواهم خودت بگو یتو قلبته مگه نه ؟ م گرید یکی. 

بگم ؟ دیبا یخب ، چ: گفتم  الیخ یب

بگو تا  يدار یگذارد ؟ اگر هم مشکل ینم شی؟ چرا پا پ یکن یاش نم یچرا معرف ستین یرا ، اگر مشکل زیهمه چ-

اگر  دیشا. دهد  یاالن هم آزارت م نیکه هم نمیب یکند ، م یم تتیادامه نده ، اذ نصورتیا ریکمکت کنم ، در غ
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.نابودت کند يجلوتر برو

.یکن یاشتباه م-

.کنم به حرفم گوش کن یازت خواهش م. آرام  دیگو یاحساسم دروغ نم-

عشق هم احساسات  ریدو انسان غ نیشود ب یکه م یفهم یچرا نم.  ستین یکن یباور کن آنطور که تو فکر م-

.یکن یاشتباه م گرانیتو هم مثل د یوقت میبهت بگو یتر و باالتر چ قیعم یباشد ، احساس يگرید

در گرداب عشق غرق  یزمان کی.  دیگو یکنم ، احساسم دروغ نم یرا حس م نیفهمم ، باشه قبول ، فقط ا ینم-

،  يرتو تجربه اش را ندا. شده باشد  رید دیاالن هم شا نی، هم ياست و راه برگشت ندار رید یلیکه خ يشویم

.آرام جان یشکن یکند ، م یداغونت م

 یکن یقدر مطمئن راجع به من و احساساتم اظهار نظر م نیا یچه حساب يتجربه اش را ندارم ؟ رو یدان یاز کجا م-

؟

؟ ی؟ تجربه اش را داشت یداشت:  دیتعجب به من نگاه کرد و پرس با

را در قلبم خاموش  شیزود شعله ها یلیعشق بچگانه که خ کی يدارد ؟ آره داشتم ، تجربه  یتیداشتم ؟ چه اهم-

.چون از ابتدا هم اشتباه بود. کردم 

عشق بچگانه ؟ از گذشته ؟ کی-

.شیوقت پ یلیآره از قبل ، از خ-

.نگران نباش یول یممنون که به فکر من هست: شدم و گفتم  بلند

؟ یوقت به من نگفت چیهچرا :  دیبود ، دوباره پرس دهیرا نشن میحرفها انگار

؟ یکه نگرانم نباش نیرا ؟ ا یچ-

...عشق ينه ، از تجربه -
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گفتم ؟ یم دیچرا با-

...یدانم ول ینم-

، چون صاحب آن همه احساس تو  يبود هیطرف قض کی، چون خود تو  میتوانم به تو بگو یکردم نم یفکر م-

.يبود

؟ یمن را بدان يراز ها يهمه  دیبا یکن یفکر م: مکث گفتم  یاز کم بعد

.دانم یرا راجع به تو م زیکردم همه چ یفکر م ی، ول دیکه با نینه ، نه ا-

 یشبانه ام را ازم م يها هیتا فراموشش کنم ؟ گر يکرد یافتاد ؟ کمکم م یم یچه اتفاق یدانست یخوب ، اگر هم م-

.امیباهاش کنار ب يکرد یهم کمکم م دی؟شا یگرفت

.حرف نزن آرام يطور نیا-

. دانم چرا نتوانستم  ینم یول. کنم  رشیبزنم و باز هم تحق ادیخواست سرش فر یصورتش نگاه کردم ، دلم م به

.را بشکنم میکنم و بغض خاموش گلو هیخواست گر یکردم که فقط دلم م یم یکس یوب ییآنقدر احساس تنها

کنم  میرا با او تقس میرا نداشتم تا غصه ها یشد و من تنها کس ختهیقلب من ر يعالم رو يغم و غصه ها يهمه  انگار

،  ستمین یکن یکه فکر م یباور کم آن آدم: و گفت  ستادیا میرا کوتاه کرد و درست روبرو نمانیچند قدم فاصله ب. 

.از احساس یسرد و خال یکن یآنقدر ها هم که فکر م

.دانم یم:  گفتم

؟ يعشقت را نداشت که فراموشش کرد اقتیل يکه عاشقش بود یکس:  دیپرس

 یعاشق کس یبچگ ياز رو گریکردم فراموشش کنم و د ی، سع دمیفهم یوقت. از من بود  شتریب یلیخ اقتشیل-

.به من ندارد يگریاحساس د چینشوم که جز محبت ه

ات نبود ؟ یهمان احساس واقع یبود ؟ مطمئن یبچگ ياز رو یمطمئن-
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دارد ؟ يا دهیتمام شده ، حرف زدن راجع بهش چه فا زیهمه چ گهید-

ها خودت را  تیآزار و اذ نیو حاال با ا. بار با فراموش کردن  کی. یوارم اشتباه نکرده باش دیفقط ام. حق با توئه -

.یده یعذاب م

.نگرانم نباش-

:گفت میچشمها انیم در رهیگونه ام گذاشت و صورتم را به سمت خودش برگرداند و خ يدستش را رو-

.هم فکر کن آرام گرانید یبه نگران.  ینکن يو از جمع خانواده دور ینکن یکه خودت را زندان نیبه شرط ا-

.میآ یکند ، همراهت م یرا راحت م التیشام خ يآمدن من برا نییاگر پا-

.نییپا میبرو: گفتم  يه من فورک دیبگو يزیخواست چ یانگار م. لبانش تکان خورد . را عقب زد  میموها آرام

باز هم  شانیلبها ي، مادر و زن عمو به هم نگاه کردند و لبخند همزمان رو میهم وارد سالن شد يهر دو پا به پا یوقت

 يزیکردم به چ یبودم که سع يمهم تر يمن آنقدر خسته از فکر ها یول. را به من داد  یمثل گذشته بشارت اتفاق

.کر نکنماز همان لحظه ف ریغ

و  ارشیبهاره و ک یشام ، خوشحال زیآن شب فقط به م. دادم  یحال را هم از دست م یداشت وقت یتیچه اهم ندهیآ

.فکر کردم یجمع خانوادگ

.بود يشاد يدوستانم روز ها يسخت و کشنده بود ، برا شیها هیگذشت و ثان یم ریمن د يروز ها اگر برا آن

پرنده شده  یاز خوشحال. بودند  یشدند و سرگرم تدارك مراسم عروس یآپارتمان نقل کیو کاوه باالخره فاتح  نویم

بودم که کمتر  يفرار ییبودم ، آهو میها یدنبال بدبخت نیزم يکردند و من که رو یآسمان ها پرواز م يبودند و رو

.دمید یآنها را م

.نشاند یم میبه لبها يلبخند کوتاه و زودگذر یگاهکرد و  یآنها بود که من را از غم مداوم خارج م يتنها شاد یول

.  دندید یمشترك را م یتدارك زندگ یها را پشت سر گذاشته بودند و خوشحال و فارغ از مشکالت زندگ یسخت
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.با الن روبرو شوم نیب نیتوانستم بهشان کمک کنم مبادا در ا ینم یحت

 یآفتاب ادیدر رستوران و کتابخانه ز.  فتدین يتمان معمارکردم تا آنجا که ممکم است گذرم به ساخ یم یسع یحت

زحمت  یکند ، ول رمیشدم تا مبادا در محوطه غافلگ یم میشد ج ی، کالس که تمام م نمیشدم مبادا الن را آنجا بب ینم

دلم زد و  یم یحرف کیرفتارم . نبودم  یهم راض ينطوریا یول. نکرد  دنمید ياو هم تالش برا یکم شد وقت میها

. جالب را از دست داده بودم  يصحبت ها يهمپا ، برا کیدوست ،  کیهم صحبت خوب ،  کی. گفت  یم گرید زیچ

.کردم یم یهم او را ، چون احساس دلتنگ دیخودم را گم کرده بودم ، شا

 یچطور از خستگ نویکنم که م یفراموش نم. افتاد  يممکن بود ، باالخره گذرم به ساختمان معمار یهم تا زمان فرار

 نویم ياگر پا. گشتم  یدنبال کاوه م. خانه شان ضعف کرده و حالش به هم خورد  لیوسا دنیچند روزه و چ ادیکار ز

گفته بود فقط خودت برو دنبال کاوه  نویم. گذاشتم  ینم يمارخراب نبود پا به ساختمان مع نقدریوسط نبود و حالش ا

 یول. گذارند که من حالم خرابه  یکند بچه ها سر به سرش م یفکر م. کند  یتو باور نم ریکس را غ چی، او حرف ه

.کند یحرف نزده باور م ندیتو را که بب يرنگ و رو

 میدستها.  دمیرا د شیکاوه او را و چند نفر از دوستها يدر راهرو به جا. شدم  يبه ناچار وارد ساختمان معمار من

 يام برا یسع. محکم باش : و در دل تکرار کردم  دمیکش یقیبه او نفس عم ؟ چند قدم مانده دیلرز یم نقدریچرا ا

درست . بود  دهیاز دور من را د. کردم  یروبرو شدن با او آماده م يخودم را برا. بود  زیآم تیحفظ ظاهر موفق

کرد  یم شدم حسم یاگر کور هم بود ، از کنارش که رد م یحت. بود  ستادهیا شیمن و پشت به دوستها يروبرو

 میهم بودم ن بهیغر کیاگر . رفتار کرد که انگار اصال وجود نداشتم  يطور. آنطور که من احساساتم را نشان دادم 

مطمئن . بود  دهیمن را د.  دمینه در صورتش نه در رفتارش ند یعکس العمل چیه یول. انداخت  یبه من م ینگاه

ام  هیسا.  چیاز طرف او ه یبرگشت ول شیاز دوستها یکیمن  يپا يبا انعکاس صدا یحت. راهرو خلوت بود . بودم 

از حال خرابم وحشت .  دیها به دادم رس لهپ انیداشتم و کاوه م يدیضعف شد.  دیلرز یم دیسف يها کییموزا يرو
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 درنقیا نویحال م یعنی.  يدار اجیبه دکتر احت شتریخودت که ب: گفت  یدر راه بازگشت به ساختمان هنر م. زده شد 

سرش اومده ؟ ییخرابه ؟ چه بال

 یتیچه اهم میحرفها. گرفته بود  دهیمرا ند. سوختم  یکدام ، م چی؟ ه یعصبان ایبودم  دهیشده بودم ، رنج غرق

 یها موروث یارمن يدل شکاندن در همه  ایداشتم ؟ آ یتینبود ؟ اصال چه اهم الشیخ نیدر تمام مدت ع یداشت وقت

؟ مافتاد یتفاوت م نیا ادیافتاد  یم که یبود ؟ چرا هر اتفاق

عذاب آور  میکردم ؟ برا یبزرگش م ایبزرگ بود  میبرا.انداخت  یما فاصله نم نیب نیاز ا ریغ يزیبود و چ نیهم

چه . زدم  یخودم را گول م.بود و وجود داشت  تیدانستمش ؟ هرچه بود واقع یمن فاصله م ایانداز بود  ییبود ، جدا

 کیاگر  دیکردم شا یفکر م یاعتراف کنم که گاه دیبا.  استمخو یکه خود او را م یبود ، وقت نشیو داو  نیب یارتباط

.قدر دوستش نداشتم نیخودم ، ا نیبود ، هم د گریآدم د

اول به آن اشاره کرده بود ،  يهمان لحظه  نویکه صورتش را روشن کرده بود ، و م يکه در وجودش بود ، نور يزیچ

کردم که کاوه متوجه  یو خدا را شکر م.الن نبود  میگشت یاز راهرو که برم.بودم  دهیند گریکس د چیدر صورت ه

.مشد یگرفته شده ام ، خرد م دهیند دیفهم یاگر م. نشد  يزیچ

من . بهتر شد ی، سرم بهش وصل شد و حالش کم میرساند یمرکز پزشک کیرا به  نویکه م نیساعت بعد از ا چند

شدم به قطرات سرم که از  رهیکنار او ، خ. بود  يگرید يفکرم هنوز جا.  شیروبرو ستادهیکاوه ا نشسته کنارش و

قطره بشوم ، با آرامش وارد  کیتوانستم  یکاش م يا.  شدیم نویم يسرنگ قطره قطره و با آرامش وارد رگ ها

نتواند  گریکه د يبه طور شوم یکیپخش شوم و با خونش  شیرگ ها انیم.  رمیبدنش شوم ، تمام وجودش را بگ

.بدرخشم شیو در چشمها ردیبگ دهیمرا ناد

شوند ؟ یم دایپ شیچشمها انیاز م زندیریم نویم يقطرات سرم که در رگ ها نیکاوه ، به نظر تو ا:  دمیپرس

ه جمع نشود چون آن وقت است ک شیفقط خدا کند در بازوها. دانم  یرا که نم شیچشمها: لبخند زد و گفت  کاوه
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.دارد دنیناز شسطش چش

.نکن نشانت بدهم يکار: اخم کرد و گفت  نویم

.بکش تو باشم ي سهی، من حاضرم ک زمیعز ریتو جون بگ-

 شیصدا نویم. دهند  یوجود م يبه همه  روی، قطرات سرم و ن زندیر یآدم ها هم م يفکر کردم ، پس در صدا من

کوچک سرم بودم ، و داخل  يقطره  کیاگر من . کرد  یم تیهم سرا هیبه بق شیکاوه خنده ها. بلند تر شده بود 

شد ؟ یم يچطور شیکردند صدا یم قمیتزر شیرگ ها

ازتان نبود ؟ ي؟ خبر دیشد میج نجایبچه ها ، شما ا: آشنا گفت  ییصدا

زد  يدر و لبخند يداده به لنگه  هیتک.  دمیبه در ، قد بلند او را د رهیبرگشت ، من سرم را برگرداندم و خ کاوه

.را برگرداندم میرو يفور.

همه  نی؟ چرا ا يشویحاضر م شمیاند یشنومت ؟ هر وقت به حضورت م یکنم ، م یفکر م تیهر وقت به صدا چرا

و از تو دورم ؟ کیبه تو نزد

.شما یاز احوال پرس: در همان حال گفت .  ندیشد تا او را بهتر بب زیخ میتخت ن ياز رو نویم

نحست نبود ؟ ختیاز ر ي؟ خبر يکجا بود: گفت  کاوه

.دراکوال ي هیسا ریدور و بر ها ز نیهم-

قطره شدن  کیخواستم به خونش اضافه شوم ، با  یفقط م. ؟ من که خون آشام نبودم  هیکردم منظورش به ک فکر

.یچیه يافه به اض یقطره ، همه چ کی يبه اضافه  کی. شدم  یبهش اضافه م. گرفتم  یازش نم يزیچ

چیه گریو د! سالم : آرام گفتم ! سالم : نوازشگر گفت  شی، صدا ستادی، کنار من که ا یبه صندل دهیتخت ، چسب کنار

.

غش  ينطوریا یکردن خانه و تدارك عروس دایپ يمن هم برا ي ندهیهمسر آ یعنیخانم چطورند ؟  نویم: گفت  بلند
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.خواهم یزن محکم م کیکند ؟ من  یم

.میکن یم تشی، تقو میشو یم نیتامیو یراجع به تو ، مولت مانیکن ، ما با حرفها شیدایتو پ: گفت  وهکا

.فتدیپس ب يترسم آن طور یم: گفت  الن

.یستیآن قدر ها هم بد ن:  گفتم

.زد ینگاه او لبخند م یول. از حرفم تعجب کردم و ساکت شدم  خودم

...همراه خانمت پرواز.  یمان ینم نجایچون ا.  ينداربه خانه  اجیتو که احت: گفت  نویم

.را درآورد مایهواپ يکاوه هم صدا. را نشان داد  مایهواپ کیبا دستش حالت پرواز  و

.ادتهیخانم نقاشه که : به کاوه گفت  نویم

توانم تلفظش  یکه نماست  ییچه اسمها نیدانم ا ینم.  ادمهی، آره  ییزهایچ نیهمچ کی.  تیژن...  یژن: گفت  کاوه

.کنم

.بود کیسواد ژن یب: گفت  نویم

و بمش را حس  ریآشنا بود و ز میبرا شیقدر تن صدا نیچرا ا.  دمیفهم شیرا از لحن صدا نیا. شد  يزود جد الن

 یحالت درونش را تماما حس م. دارد  یچه حس دمیفهم یم دهی، ند دمید یحاالت چهره اش را م یوقت! کردم ؟ یم

.دمکر

.دیسر به سرش بگذار دیکن دایرا پ گرید یکی.  گهیبسه د یشوخ:  گفت

...يکرد ، حاال که تو آمد یشود باهاش شوخ ینم. کند  یم ریآرام که اصال تو هپروت س نیا: گفت  کاوه

 زدیبرسرم باشد و از چشم آدم ها  يخواست قطره ها یجطور آرام دلش م ینیبب ينبود.  یخال تیجا: گفت  نویم

.رونیب

!نویم: کردم و گفتم  اخم
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، قطره شدن و از چشم ها  هیتز جالب: نگاهم نکرد ، فقط گفت  یالن حت. دیای، االنه که اشکش درب میخوب ، بگذر-

.شدن ریسراز

 رونیب زدیریآرام دارد م يقطره شده و از چشمها یک: جمع شده بود گفت  میبه من که اشک در چشمها رهیخ کاوه

.ادب ها یاز شما ب یکیکدام  ؟

.حرفها بپر پرستار را صدا کن نیا يتمام شد جا نویسرم م: گفت  يفور الن

.بلند شدم و سرم را بستم میاز جا من

.توانستم کنارش بمانم ینم.  ستادمیدر ا يمن جلو. پرستار آمد . که رفت  کاوه

. بروم  ادهیخواهم پ یم: کردم و گفتم  یوتر از آن دو خداحافظمن جل.  رونیب میداده به کاوه از در آمد هیتک نویم

.  فتدیب یقرار است اتفاق دمیمگر حرف من خنده دار بود ؟ فهم. و کاوه همزمان به هم نگاه کردند و لبخند زدند  نویم

.شهیمثل هم. را حسم به من گفت  نیا

.بار گذشت کن نیا.  ياوردیات را ن یآهن يکفش ها: گفت  کاوه

.رمیگ یم یاگر خسته شدم تاکس:  گفتم

 دهیچطور رنگت پر دمتیدانشگاه د يتو راه پله ها یوقت ادمهی.  ستیتو هم حالت خوب ن. نکن  يلجباز: گفت  کاوه

.بده یلیحالش خ نویبود و من باورم شد م

.خواهم قدم بزنم یفقط م. حالمم خوبه . کنم  ینم يلجباز-

.سوار شو آرام. شود ها  یباز حالم بد م.  دیکن یر بحث مچقد: کالفه گفت  نویم

.الن هم نطقش کور شده بود یحت. در سکوت  یول. سوار شدم  ناچار

.شوم یم ادهیمن هم پ: گفتم  میو کاوه را که رساند نویم

.را نشانت بدهم ییخواهم جا یم-
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.وقت ندارم-

.مهمه یلیخ.  رمیگ یرا نم زتیوقت عز ادیز-

او فقط . رود  یکجا م دمیفهم ینم.  مینگذاشت و منو قلبم اطاعت کرد میاما و اگر برا يداشت که جا يزیچ شیصدا

.نمانیب يرفت و من دلداده بودم به آرامش و سکوت فضا یم

 یلثسبز رنگ ، گنبد بلند و مث يفلز يساختمان بزرگ با نرده ها کی زیو تر و تم دیسنگ سف ي، نما ستادیا یوقت

.شدم ادهیظاهر شد و من مبهوت ابهت آن ساختمان پ میجلو بیعالمت ل کیناقوس و  کیشکل با 

؟ يا دهید کیرا از نزد سایکل کیتا حاال داخل : در بزرگ و گفت  يدرست روبرو. ستادیپشت سرم ا او

.نه-

.خواهم نشانت بدهم ی، م ایب-

؟ يآورد نجایچرا من را ا-

.یکن یحسم مکه  نیا يبرا-

.یام کن وانهید یخواه یمن تو را حس کرده ام ، م-

سکوت و . حالت التماس و خواهش  کی،  دیدر درونم جوش يزیاز همان لحظه چ.  میجلو و من پشت سر وارد شد او

او با  .کرده بود  خیبدنم . ها  مکتین يسالن ، محراب جلو يانتها يشده  دهیچ فیرد يها مکتی، ن میآرامش روبرو

ها را به  مکتین فیدو رد نیب ریو من مسخ شده مس. کرد  یم شیکه پدر صدا دمیشن یفقط م. زد  یحرف م یکس

 يجلو. به پا بود  ییدر درونم غوغا. شکست  یسکوت درونم را م یآرام یقیموس يصدا.  مودمیپ میدستور پاها

 بیعج یبلند بعدش به آرامش يها هیو ثان هیانث کیکه ظاهر شد  دهیکش بیبه صل حیمس می، روبرو دمیمحراب رس

همه وجودم پا شد و زانو زد و . کرد ، قلبم صاف شد  سیصورتم را خ يقطرات اشک همه  هک نیبعد از ا.  دمیرس

 حیمس. خودم نبودم  گریقفل شده در هم و من د میدست ها. به روبرو  رهیهمه نگاه شد و خ سمیخ يچشم ها
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و روشن و  اضحدوباره و.  دیچک یقطره از چشمم م کیشد در  یمات و کدر م.  دیلغز یمصلوب شده در نگاهم م

 ریسراز میدستها يو رو دیچک یچانه ام م يو رو شدیقطره م کیاشک  یسیدرون خ. مات و دوباره واضح . تکرار 

من . وجود نداشت  يزیخارج از من چ.  دمیفهم یرا در اطرافم نم يزیو من چ. شد  یقلبم خشک م يو بعد رو شدیم

حس شد ،  یکه خواب رفت و ب میپاها. همه گوش شدم .  دمیشن یقلبم را م يصدا.  دمید یدرونم را م يهمه 

. کرد  ینم تیزد و شکا یچند روز حرف نم نیمثل سکوت ا. دلم ساکت بود . را بستم و غرق خدا شدم  میچشمها

در  شیسکوتم را کامل کرد عشقم را کاملتر صدا یکس يصداباز . ، غرق نور ، غرق خدا ، غرق عشق  یسکوت واقع

:گفت یوقت اندمغزم ثابت م

و به شما داده خواهد شد دیبخواه

افتی دیو خواه دییبجو

و بر شما گشوده خواهد شد دییبگو

به دست آورد خواهدیهر آنکه م رایز

ابدیم دیجویم آنکه

گرددیبراو گشوده م کوبدیآنکه م و

.تیو دلم برگشت به عشق و واقع دیلرزیاز هق هق م میخته شده بود و شانه هابر من دو نگاهش

تنها تو را  ایخدا شدیدر دلم تکرار م ییصدا.دیصورتم چسب يقفل شده روبرو يام به دستها یشانیآمد و پ نییپا سرم

.خواهمیو از تو کمک م پرستمیم

قطره نبودم او ذره  گریمن د.دیفرو چک نیزمخون پاك از نوك انگشتان دستان گره خورده اش بر  يا قطره

.همه بود و خدا همه در کنارمان.نبود

؟يحسش کرد:دیسکوت شکست و پرس میکه قدم زد یطوالن یبرگشتن مدت موقع
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.تمام وجودم با

؟يشد وانهید

.کردم دایآرامش پ نه

تو به  شومیم رهیخ بین به صلما کنارمان م يدر قلب من در دل تو در فکر هر دو.خدا همه جا هست ینیبیم پس

کردم تو  شیدایپ لیانج يمن در نوشته ها) ص(محمد  يها یتو با سخت برمیرنج م حیعذاب مس يادآوریمن با .اهللا

.هست یخدا هر کجا که نگاه کن یبه اسم قرآن ول يگرید یدر کتاب اسمان

؟یچ گرانید یول یدانیتو هم م دانمیمن م

مشکلت حل شد؟:دیپرس

تو دارد؟ يبرا یتیاهم چه

.ستیبا توئه بمن مربوط ن حق

.چرا اصال بتو گفتم دانمینم

؟یمانیپش:دیپرس

 دنیآنقدر آزارم نداد که نفهم يساختمان معمار يگرفتنم در راهرو دهیند گذردیکه در دلم چه م يدیچون نفه آره

.کرد تمیاحساسم در رستوران دانشکده اذ

.مهم هستم تیبرا پس

 نمانیراه فاصله ب قتیگفتم؟حقیچه م دیبا شیاو هم برگشته بود بعد فرار از اسارت چشمها.ش کردمو نگاه برگشتم

...را

.دیمر کیبرادر  کیدوست  کیمثل  یمهم میبله برا:گفتم

.ادامه نده:گفت
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.یبدان یخواست خودت

.را تیواقع یول آره

.والن ت ییتو تیدختر مسلمان واقع کی.منم  تیسفسطه نکن واقع:گفتم

.یواقع یحیمس کینگفتم  گرید

.در نگاه آدمها پنهان هست تیواقع:گفت

.یکن یسع دیفقط با نشیپس در نگاه بب:گفتم

دارد؟ یچه معن یسع ندیآدمها نخواهند فرار کنند و دروغ بگو یوقت:گفت

 یکم.کرد هیکبهت ت چکیپ کیکه بشود مثل  یدرخت کیمحکمتر از تنه  کردمیفکر م. يشد دیزود ناام یلیخ:گفتم

.ستیبودن بد ن نیواقع ب

 کیدور نزد يفکرش حس کردنش از فاصله ها رینظ یشباهت ب.آرام است قلبشه آرامش نگاهشه تیواقع:گفت

.است دنشید

و تو را  اندازدیمن را دور م.آورد  یکه فاصله را بوجود م یاست همان يگرید زیچ تیواقع اندیرو الندیخ نهایا:گفتم

.دورتر

.زندیاش نکن نگاه تو روشنه با آدم حرف م ینگاهت مخفدر :گفت

.حرفم را قورت دادم...عاش کیمعتقد حرف بزن نه  یحیمس کیبس کن الن مثل :گفتم

چرا خودمان را گول . یدانیخوب م یلیخودت خ ستمین شیمن کش یمهم یلیخ میتو برا نیبب.بگو ادامه بده:گفت

 هیو بخاطرش مدتها تنب.ام یجور گناهه نگفتن احساس واقع کی نمیخسته شدم ا يکار یاز مخف گرید م؟منیبزن

...نتیشدن و قهر را تحمل کردن و ند

.را خرابش نکن یدوست نینگو ا يزیپس ادامه نده چ يبرگرد نتیاز د خواهمیمنهم نم یستین شیتو کش:گفتم
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.بگذار حرفم را بزنم:گفت

.لحظه صبرکن کی:کرد و گفت یتامل.شده رید یلیخ نیماش نمیا:گفتم میبود دهیرس نیماش به

.بروم دیبا توانمینم:گفتم

.تمام نشده میحرفها هنوز

منم  نیا نیبب:به صورتم گفت رهیو او خ نیداده به ماش هیمن تک.ستادیا میبر هم گره خورده بود که روبرو نگاهمان

پسر  کیمنم الن  تیواقع:گفتبعد .صورتش و ناخودآگاه چانه اش را لمس کرد  يدستش را گذاشت رو.تیواقع

؟يکه قبول دار نرایخانواده معتقد ا کیاز  ماندختر مسل کیآرام  ییتو تیواقع. کندیم یزندگ رانیکه د را یارمن

.آوردم نییافتاد سرم را پا دستم

ن ما یاحساسات قلب ياحساس درونشان نه؟چرا ما آدمها پا یاست ول تیظاهر آدمها واقع.یکنیپس چرا فکر م خوب

اتفاق مهم که  کیصحبت از  یم؟ولیریگیرا به مسخره م قمانیرم؟عالیگیم یرا به شوخ زیهمه چ دیآ یم انیکه به م

.يدرونم را بشنو تیپس بگذار همه واقع يتو که با همه فرق دار میهمه را بگو م؟بگذاریشویم يجد شودیم

و  زدیبرق م شیچشمها لهیت. زدینگاهش با من حرف م.شدم قیدق شیرا بلند کردم و در چشمها سرم

من تو را دوست دارم اصال نه .نهیا تیواقع:بود سر بخورد تو نگاهم که من نگهش داشتم گفت کینزد.دیلرزیم

با عشقت شبم  کنمیم یزندگ تیمحض با حرفها قتیتره حق یواقع نی؟ایفهمیمن عاشقتم م ستین تیواقع نهمهیا

 یکیکه من ناخواسته انتخابش کردم و از لحظه تولد با من بوده  یمذهب ایکه مذهبت  کاردارمیمن چ.شودیروز م

که ما  يمن و تو فاصله است فاصله ا نیممکن است و ب ریدارم که از نگاه مذهب ازدواج من و تو غ کاریچ ست؟منین

من و  جدا کننده ينهاییکنم که موافق رسم و آ کاری؟من چ مینداشت ینقش لشیدر تشک یو حت میاوردیبه بوجودش ن

.رمید رعشقت اس خواهمیو با تمام وجودم م فهممیتو را کامل م.منه  تیواقع نیعاشقتم ا ستم؟منیتو از هم ن

من :را به زحمت از لرزش درآوردم و ارام گفتم میصدا.خودم را کنترل کردم یول دیلرزیتمام بدنم م نکهیا با
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.و در بندت کنم نمیبال و پرت را بچ خواهتیپرنده آزاد دلم نم کی يتو آزاد.کنم رتیاس خواهمینم

با تو که حرف  کشمیپر م نمیبیتو را که م شومیآزاد م کنمیبتو فکر م یوقت هیاسارت بدست تو آزاد خواهمیمن م یول

.شنا کرد شودیم تیدر چشمها.کنمیسفر م زنمیم

.مان را خراب نکن یرا خراب نکن دوست زیادامه نده همه چ:گفتم

.که مصالحش همه عشقه شودیساخته م دیجد يمعمار کی ایساختمان  کیشه آرام تازه شروع نیا:گفت

 يجلو يسد.پنهان کردم شیحرفها دنیام را از شن يهمه شاد.بودم دهیرس میبه آرزو.دیلبم ماس يرو لبخند

 توانستمیماو را  یخودم را گول بزنم ول توانستمینم.خرابش کنم توانستمیو من نم تیساخته شده بود واقع میارزوها

شعله  توانستیدروغ م زدیعشق متعلق را کنار م.کردیرا قبول نم يزینبود چ يگریراه د شدمیبه دروغ متوسل م دیبا

زود  یلیو خ پردیدر باز م يا شهیصداقت که نباشد عشق هم مثل الکل داخل ش.توانستیعشق را خاموش کند حتما م

.دهنده است که ازار ماندینم یالکل باق يجز بو شهیته ش يزیچ

.دارم دنیشن يبمن بگو ارزو:گفت

چت شده الن؟:گفتم

.ندارم پر شده ام شیگنجا گریقرار شده ام ؟آره حق با توئه د یب

 یعروس دیبا ام گریاست چون قراره چند ماه د دهیفا یحرفها ب نیا. شودیمنطق سرت نم يشده ا وانهیتو د:گفتم

.کنم

.فتدیاتفاق ب نیبچه نشو چرا دروغ؟امکان نداره ا:گفت لبش بود که يرو يزیتمسخر آم لبخند

.است نیهم تیواقع یتو باور نکن ول ندیگویرا م قتیحق شهیها هم بچه

عاشقش .يچون دوستش ندار یکنیرا نم نکاریتو هم ا. ندیگویرا نم قتیحق شهیبزرگ اگر چه بچه شوند هم يآأمها

.يرا دوست دار يگریچون د یستین
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.از او دوست ندارم ریرا غ یکس من

 نانیکه ته دلم بهش اطم يزیدانستن چ. رمیاز تو اعتراف بگ خواهمیمن نم. یتوانیبخودت که نم یدروغ بگو ول بمن

بهم .ستیمان نیب يسد چیکه ه یباور کن یوقت کروزیخودت .ندارد یلذت دنشیکش رونیدارم و بزور از زبانت ب

احساسات  يپا یوقت.دوام است یاند ب تههم ساخ يخودشان براظالم  يسدها که آدمها با دستها نیا ییگویم

.است یآرامش درون و احترام واقع ماندیکه م يزیو تنها چ شوندیم رانیوسط باشد سدها و یخداگونه و عشق واقع

 یحرف گرید.کلمه هم حرف نزد کی دنینگفت و تا موقع رس يزیچ گریاو هم د.شدم نیدر سکوت سوار ماش من

شدن الن  ادهیقبل از پ مانیجلو دیچیپ نشیبا ماش دیام میدیدر خانه رس يجلو.همه را گفته بود.نمانده بود

.میشد ادهیآوردم بعد پ نییخودشه؟من سرم را پا:دیپرس

کردم کم کم صورتش رنگ گرفت و لرزش  یالن را به او معرف یوقت یآمد ول دهیرنگ پر دیاول بنظرم ام لحظه

 دیبا ام یمرد واقع کیمانع درست مثل  کینه مثل  بیرغ کینه مثل .ت برخورد کرد راح یلیالن خ.کم شد شیصدا

حال آرامشش عالقه ام را چند  نیع درتسلط و . کردیاش مرا خلع سالح م يو خونسرد یالیخ یب نیهم.روبرو شد

و  میالدر چشمان م قتیحق.بود یزشت آدم صیارام و مهربان و دور از خصا سیقد کیدرست مثل .برابر کرد

اسم او را که  دیام.صادق باشم خواستمیو نم دمینگاهش آنقدر پاك و صادقانه بود که فقط من د.زدیآرامش موج م

و هم  یمعمول یمسلمانش جز دوست يو دختر عمو یپسر ارمن کی.ستیاش ن همتوج ياز طرف او خطر دیفهم دیشن

که مدتها قبل  یبکند کس توانستیکرش را هم نمف یحت.داشته باشند توانستندینم يگریبودن رابطه د یدانشگاه

.راحت او را به شام دعوت کرد یلیخ لیدل نیبهم.راجع به او با من صحبت کرده بود الن باشد

نگاه در صورت  کی.را راحت کرد  دیام الیاسم خ کی.با هم برخورد نکردند  بیمثل رق چکدامیعذر خواست ه الن

.نشان بدهم نتوانستم يگریدم خودم را طور دکر یو من هر چه سع.الن را الیمن خ

در را  یلحظه آخر وقت.من ناموفق بود  ياش جلو يکار یالبته مخف.واقعا دوستت دارد دیام:الن بمن گفت بعدها
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.یچیتو ه یول.در نگاهش ظاهر شد زیشد به صورتت همه چ رهیباز کرد و خ تیبرا

.هم مطمئن نباش ادیز:گفتم

هفتم فصل

هزاران . فکر الن و برخوردش با امید رهایم نمی کرد. خوابیدند ولی من خوابم نبرد و برگشتم به سالنشب همه  آن

چقدر آرامش در این زن بود و من . روي یک مبل نشسته بود و بافتنی میبافت. مادر هنوز بیدار بود. فکر در سرم بود

.پهلو آن پهلو می شدم بی قرار در رختخوابم غلت می زدم و به دنبال ذره اي آرامش این

سرم را روي زانوهایش گذاشتم و پاهایم را روي کاناپه . لیوان آب خنک خوردم و یک لیوان هم براي او آوردم یک

همیشه اینطور بود، چیزي نمی پرسید از صحبت هاي بعدي جواب سؤال . او حتی نپرسید چرا نخوابیدهام. دراز کردم

.نپرسیده اش را می گرفت

.این طوري که تو سرت را گذاشتی روي پاهایم، میل بافتنی می رود تو چشم هایت: گفت فقط

را کنار گذاشت، دستش را روي سرم گذاشت، نوازش دست هاي مهربانش روي موهایم همه لذت دنیا، همه  میل

.آرامش زندگی ام بود

ینقدر مهربان بوده؟اسم مادر یکی از دوستهایم مریم است، هم اسم تو، یعنی او هم مثل تو ا: گفتم

بوده؟: پرسید

.چند سال قبل فوت کرده: گفتم

خدا رحمتش کند، جایش در بهشت باشد، اگر دوستت مثل تو مادرش را دوست داشته باشد، پس حتماً مهربان -

.بوده، همه مادرهاي دنیا مهربانند آرامم

؟!خوب: که سکوتم طوالنی شد پرسید بعد
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.دم و خنده ام گرفتدر صورت خیره اش نگاه کر من

مامان، در خانواده شما، یا خانواده ي بابا، از گذشته تا حاال کسی بوده که بدون خواستگاري و از روي : پرسیدم بعد

عشق ازدواج کرده باشد یا این که یک قصه ي پر هیجان عشقی در زندگی اش مثل یک راز داشته باشد؟

گاهی در نگاهم همه چیز را می خواند و من اصالً . ل را پرسیدمدانستم که هیچ وقت نمی پرسد چرا این سؤا می

.نه مجبور به اعتراف بودم نه اصرار می کرد خودم را لو بدهم، دلیل سؤاالتم را هم نمی پرسید. ناراحت نمی شدم

پدرت، حتی در خانواده ي : فکر فرو رفته بود ولی نگاه کنجکاو و مشتاقم را که دید بعد از چند ثانیه سکوت گفت در

خانواده ي زن عمو نسرینت همیشه ازدواج با یک خواستگاري و آشنایی قبل یا بعد از آن اتفاق افتاده ولی در 

.خانواده ي ما، یادم می آید که یک ماجراي جالب و در عین حال غم انگیز اتفاق افتاده بود

راجع به خودتان؟: هیجان پرسیدم با

.به عمه اي که تا مدت ها چیزي راجع به واقعیت زندگی اش نمی دانستم مربوط به خیلی گذشته است، راجع-

برایم تعریف می کنید؟-

یک عمه خیلی پیر داشتم، گاهی با مادرم به او سر میزدیم، در یکی از محله هاي : (( نقطه اي دور خیره شد و گفت به

درم اینقدر دوستش داشت، من هم وقتی نمی دانم چرا ما. قدیمی تهران تو یک خانه قدیمی تنها زندگی می کرد

. نگاه سبزش مهربان و صمیمی بود و جاذبه ي عجیبی در ته چشم هایش بود. میدیدمش احساس آرامش می کردم

کامالً مشخص بود که در . صورتش با آن پوست چروکیده و موهاي یکدست سفید باز هم زیبایی عجیبی داشت

میشه می گفت که عمه گل، در میان زن هاي فامیل پدرم تک بود، هم از مادرم ه. جوانی دختر خیلی زیبایی بوده

.لحاظ زیبایی، هم از فهم و کماالت، درس خوانده بود

آن زمان یک دختر با تحصیالت عالیه مثل یک گل نایاب تک بود و من هزار بار که می دیدمش و یا از او می  در

حتی پدرم هم به او سر نمی زد؛ طوري . چرا اینقدر تنهاست فقط تعجب می کردم. شنیدم بیشتر ازش خوشم می آمد
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((.که خواهر پیرش تک و تنها زندگی می کرد

هیچ کس راجع به او حرفی نمی زد، حتی مادرم، انگار می ترسیدند : ((نپرسیدم چرا، چون مادر خودش ادامه داد من

داستان زندگی اش را برایم تعریف کرد که ولی باالخره یک روز خودش . راجع به گذشته ي عمه گل چیزي بگویند

مرد جوان هیچ شباهتی به بقیه ي . عجیب رفهچطور در جوانیاش عاشق یک مرد انگلیسی شده بود؛ یک عشق دو ط

انگلیسی هایی که در کشورمان بودند نداشت، عاشق ایران بود و فارسی را کامل یاد گرفته بود، حتی گاهی قاطی 

عمه گل معلم زبان فارسی اش بود و . ی فهمید یک انگلیسی با آنها هم صحبت شدهمردم می شد و هیچ کس نم

وقتی در مدرسه ي انگلیسی ها به بچه ها درس می داد با آن . خوب صحبت می کرد یخودش هم انگلیسی را خیل

ثابت چشمهاي روشن و شکل و قیافه ي اروپاییاش همه فکر می کردند یک زن خارجیه، فقط اسمش و معروفیتش 

ارتش زبان یاد  نبعد از مدرسهچند ساعتی به چند نفر از خانم هاي درجه دارا. می کرد از یک خانواده اصیل ایرانیه

((.می داد و به مایکل که یکی از آنها بود فارسی، این طور شد که به هم عالقمند شده بودند

بعد چی شد؟: طاقت بیاورم و پرسیدم نتوانستم

بعد از تمام شدن مأموریت پدرش، خانواده شان برگشتند به انگلیس . می خواست ایران بماندمایکل : (( گفت مادر

ولی او راضی به بازگشت نبود، خانم گل را واقعاً دوست داشت و تصمیم گرفته بود براي همیشه در ایران زندگی 

اتفاقات بعدش . کردند خانواده ي عمه گل که فهمیدند، به خصوص برادرش که پدر من بود، آشوب به پا. کند

وقتی عمه برایم تعریف می کرد که از اشک ها و لرزش صدا و دست هایش فهمیدم چه زجري را . دردناك بود

مایکل تصمیم گرفته بود مسلمان شود و قبل از این که . پیرزن عذاب بدي در راه عشقش کشیده بود. تحمل کرده

ولی پدرم و پدر بزرگم قبل از این که آن دو نقشه شان را عملی . با هم فرار کنند وندخانواده ي خانم گل متوجه ش

کنند متوجه شدند، عمه را در خانه حبس کردند و یک شب در تاریکی کوچه اي خلوت، یک ناشناس با چند ضربه 

.هیچ کس نفهمید کار کی بود. چاقو کار مایکل را تمام کرد
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. مظلومانه کشته شد. را طرد کرده بودند هم مرگش مهم نبوداز عمه حتی براي خانواده ي مایکل که پسرشان  غیر

.حتی پلیس هم قاتلش را پیدا نکرد

بعد از مردن به همراه . وقتی فهمید، تصمیم به خودکشی گرفت ولی مادرش فهمید و زود به دادش رسیدند عمه

ی گشت و عشقش را صدا می عشقش نا امید شد، مثل دیوانه ها شبها، فانوس به دست می گرفت و کوچه به کوچه م

.کرد

پدرش وقتی دید آبرویش رفته او را . دیگر همه شهر او را می شناختند. کس نمی توانست جلویش را بگیرد هیچ

بعد از چند سال همه . ولی آنجا هم نتوانست دوام بیاورد. براي مدتی به شهرستان پیش یکی از اقوام دورش فرستاد

((.خر عمر تنها در یک گوشه ي این شهر زندگی کردو تا آ. تردش کردند و تنها شد

.بیچاره مایکل: گفتم

.بیچاره خانم گل: گفت مادر

عمه تا آخر عمرش ازدواج نکرد؟: اشک هایش را پاك کرد من هم بغضم را فرو دادم و گفتم مادرم

. درم به دیدنش رفته بودیمآن روز هم من و مادرم مثل همیشه به سفارش پ. نه، وقتی هم که مرد، تنهاي تنها بود-

یک قاب عکس در دستش بود، قاب . در اتاقش را که باز کردیم روي تخت دراز کشیده بود. مادرم کلید داشت

مادرم تا عمه را دید . جلوي در ایستادم مانمن ه. چشم هایش بسته بود. عکس مایکل بود، انگار بغلش کرده بود

مادرم قاب قاب عکس را . ط گریه می کرد و من فهمیدم که عمه گل مردهفق. قضیه را فهمید و نگذاشت جلوتر بروم

خیلی خوش قیافه و جذاب . عکس مایکل در لباس نظامی بود. که از دستش بیرون نمی آمد به زحمت بیرون کشید

یکل را عمه را که دفن کردند، مادرم طبق قولی که به عمه داده بود عکس ما. را پنهان کرد کسمادرم از ترس ع. بود

هیچ کس غیر از من و مادرم نمی دانست که قبر خانم گل درست . کنار قبرش یک گوشه اي زیر خاك پنهان کرد

. را کجا دفن کرده بودند مایکلعمه به من گفته بود که . کنار جایی که جسد مایکل بیچاره دفن شده بود قرار گرفته
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بعدها کنار آن قبر گمنام براي . ن کرده بودند تعقیب کرده بودچند نفر از آدم هایی را که نیمه شب او را پنهانی دف

.خودش قبري خریده بود

.یعنی خانم گل و مایکل زیر خروارها خاك کنار هم خوابیده اند؟ درست شبیه قصه ها می ماند: گفتم

.یک قصه ي پر غصه اما واقعی-

و به عشقش پایند مانده بود؟یعنی خانم گل تنها کسی در فامیل بود که عاشق شده بود : پرسیدم

پایبندي به عشق می تواند در . نه دخترم، خیلی هاي دیگر هم بودند ولی هیچ کدام سرنوشت این چنینی نداشتند-

شاید بعضی به یک ازدواج اجباري تن . قلب آدم باشد؛ خود آدم فراموش می شود ولی عشق هیچ وقت نمی میرد

.ولی عشق واقعی همیشه زنده است کند،د یا مرگ آنها را از هم جدا بدهند یا براي همیشه تنها زندگی کنن

شما چطور، عاشق پدر : بعد پرسیدم. مادر را که روي موهایم کشیده می شد جلوي صورتم گرفتم و بوسیدم دست

شدید؟

خواستگاري شروع  مثل خیلی از ازدواج ها، با. بعد از ازدواج بله، ولی قبل از ازدواجمان اصالً پدرت را نمی شناختم-

.شد

مادر، هیچ وقت دوست نداشتی با عشق ازدواج می کردي؟: گفتم

بلند شو، دیگه نصف شب شده و هم تو صبح خواب می مانی و هم من و کسی نیست بیدارت کند و به بقیه : گفت

.صبحانه بدهد

بگیر بخواب دختر، : قم و گفتفقط لبخند زد و هلم داد سمت اتا. اي مامان کلک، خوب از جواب فرار کردي: گفتم

!ببین آخر عمري چه سؤالهایی ازم میپرسید

صبح از فکر عمه ي مادر و آن سرباز انگلیسی چشم هایم بسته نشد و جواب مادرم؛ یعنی مادر هم عاشق شده  تا

می بود؟ البته مگر می شود آدمی پیدا بشود و عشق را حس نکرده باشد و عاشق نشده باشد؟ در زندگی هر آد
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است یا از طرف خود آن آدم در  نوعهباالخره یک عشق ممنوعه وجود داردکه یا از طرف اجتماع و قوانینش مم

در هر صورت تا آدم وجود دارد عشق هم وجود دارد، تا زندگی هست محبت قلب آدمها هم . قلبش ممنوع می شود

.به حیاتش ادامه می دهد

الن هم کار را راحت کرد؛ دیگر . میکردم و به قلبم دستور می دادم روزهاي بعد به سرنوشت آن دو عاشق فکر تا

با این که خودم چیزي نمی گفتم ولی . ولی او که احساساتش را پنهان کرد، من آرزومند شنیدن شدم. اعتراف نکرد

قلب آدم همیشه به عالقه ام به او صد برابر شده بود؛ . ورممنتظر بودم از او بشنوم و قلبم بلرزد و به خودم ایمان بیا

. لبریز می شود. وقتی صاف و آرام می شود که سرچشمه را هم براي خودش داشته باشد. دنبال محبت می گردد

به خودم اطمینان . حتی اگر بخواهد چشمه را بخشکاند یا زاللی را ازش بگیرد، ولی آرامش را در قلبش حفظ می کند

جلوي احساساتم را نگرفت تازه فهمیدم در راه عشق هم می شود جان  دانستن ماجراي عمه نه تنها. کرده بودم اپید

از طرف انسانی چون او مورد محبت بودن . خودم را باور می کردم. داد، تا ابد عذاب کشید ولی عاشق واقعی بود

الهه ي آب  او. از آب گوارا بود، من لب هاي تشنه پراو سبویی . او مرادم بود و من مرید. آرزویی برایم نمی گذاشت

براي مردن تالش می کردم ولی او . بود، من ماهی کوچکی شناور بر آب که سعی بر پریدن بیرون از آب را داشتم

.در خشکی هم به دادم می رسید، قطره می شد و به لبانم می چکید و من دوباره از او زنده می شدم

یک ازدواج، یک پیوند، ما را . روشن تر می شدبه عروسی کاوه و مینو مزدیک می شدیم آرزو در چشمان او  هرچه

ولی هیچ حرفی از . کنار هم براي پیوند دوستانمان تالش میکردیم. نزدیک شده بودیم. هم به یکدیگر پیوند می زد

شنیده . محبت در صورتمان به تصویر در می آمد رد،چشم ها حرف می زدند، رفتار اعتراف می ک. عالقه زده نمی شد

و من در دل شادي می کردم . گوش ها کر بود، چه اهمیت داشت، چشم هامان می دید. دیده می شد نمی شد، فقط

ناباورانه نگاهش می . جام وجودم لبریز از شادي و شور بود. که الن عاشقم بود و من دیگر هیچ آرزویی نداشتم

او کشیش نبود ولی من مسلمان . فاصله برایم وجود نداشت. اگر نمی گفت باز هم می دانستم د؟کردم، عاشقم بو
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چرا نگاهم روشن بود، چرا دچار تردید نمی شد؟ راهش را چطور بلد بود؟ در یک . بودم، ولی او دچار تردید نمی شد

ما . تالش می کردم چیزي نگویم یهودهمن ب. نگاه مخفیانه غافلگیرم می کرد یا با یک لحن مهربان مچم را می گرفت

مخالف فاصله ي بینمان بود، . دوباره به آن می چسبیدیمو او مرا در واقعیت باور داشت از واقعیت دور می شدیم و

.این من بودم که مسلمان بودم، این من بودم که زن بودم. من اما نمی توانستم قبول نکنم

د، در عروسی دوستهایمان، روزي به یاد ماندنی بود که در خاطره ها نقش بست؛ بر دل هاي آنها نقش هستی ز روز

حلقه که به انگشتانشان لغزید و برق عشق زد، من صورت مینو را بوسیدم، الن صورت کاوه را .خاطر من مهر نیستی

چقدر هماعنگی و اشتراك مساعی : کرد و گفت گلکاوه باز شوخی اش . و هدیه مشترکمان را بهشان تقدیم کردیم

.سود آور

.سی با دیگريعالیه، ولی نه هماهنگی هر ک: خندید و گفت الن

.و به سکه درون جعبه نگاه کرد. هماهنگی تو و آرام که عالی بود: گفت مینو

اگر الن با یک نفر دیگر شریک میشد هدیه بهتري . قابل شما دو تا را ندارد، ولی نمی دانید که ضرر کردید: گفتم من

.می خرید

چقدر خوب که همه . ازه ازدواج کرده نمی خوردهیچ هدیه اي بهتر از این سکه، به درد زوج بدهکار ت: گفت کاوه

.جیب هایشان را گره بزنند

.بهتر می شود اگر دو نفر محبت قلبشان را به هم گره بزنند: گفت الن

.الن خان گره محبت، شکم خالی را پر نمی کند، فقط دل و روده را به هم گره می زند: گفت کاوه

.ویش باشتو فقط به فکر جیب و اسکناس ت: گفت مینو

.مثل همیشه رئالیست: گفتم

.رئالیسم با جیب خالی به چه درد آدم می خورد: گفت کاوه
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.به جایش عشق عالی می آورد: گفت الن

.تو که در عالم خیالیسمی-

.پس منتظر باشید، به زودي ایده هایم با واقعیت منطبق می شود-

جز تکه اي از قلبم که غم گرفته بود باقی همه شادي و به . شاد بودم. جشن عروسی شروع می شد. شده بودم ساکت

ژنیک دختر خاله ي الن که روبرویم ظاهر شد قلبم از . سرور بود، ولی چند دقیقه بعد همه قلبم را غم گرفته بود

من . نگاههاي تحسین گر دیگران را به او دیدم قتیزنجیر دور گردنم می پیچید و. زیباي اش به اسارت کشبده شد

:بالتکلیف صداي کاوه را شنیدم که به مینو می گفتولی 

این دختره این جا چی کار می کند؟-

.ناسالمتی دختر خاله ي بهترین دوستمان است. من دعوتش کردم-

این چه کاري بود کردي مینو؟! خوب چه ربطی دارد-

.این طوري بهتره... بی دلیل من... الزم بود: مینو آرام و آرام تر شد و من فقط این کلمه ها را شنیدم صداي

.نشناختیش.. آرام... اشتباه می کنی-

پس . او هم متعجب به ژنیک نگاه می کرد. او را پیدا کردم نگاهش را جستجو کردم. به دنبال الن می گشت چشمم

...چه اهمیتی داشت؟ از چی می ترسم؟ یک صورت زیبا یا اندام تراشیده با صداي موزون. الن هم خبر نداشت

نه از نعمت هاي خدادادي، از یک خانواده بودن او و الن، خانواده ي اقلیت مذهبی، از تفاوت هایی . می ترسیدم آرخ

موجودیتش مهم نبود، قدرت جدا کنندگی . که ما انسانها به وجود آورده بودیم و بزرگش کرده بودیم می ترسیدم

.اش عذاب آور بود

. دادم، بعد از تبریک به عروس و داماد وقتی با الن احوالپرسی می کرد چطور جواب احوالپرسی اش را نفهمیدم

قلبم از جا بیرون میزد و حسادت از گلویم باال . نفهمیدم چطور از سالن بیرون آمدم، در اتاق مینو خودم را پیدا کردم



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٠

که من داشتم و چقدر وحشتناك بود حسی . بزنم فریاددلم می خواست . می آمد و نمی توانستم بیرون بریزمش

من که حسود نبودم، ولی حاال بودم، پس خیلی او را می . چرا خودم را نشناخته بودم. اولین تجربهام سخت بود

او را اینطور . اعتقادي بهشان نداشتم. چون تفاوت ها مرده بودند. واقعیت وجود نداشت. خواستم، فقط براي خودم

امید حق داشت نباید درگیر . هنوز فرار راحت ترین راه بود. ه استحتی اگر مطمئن بودم بین ما فاصل م،می خواست

چیزي نداشتم که به آن . من در هر صورت بازنده بودم، حتی اگر هم دین او بودم هم بازنده بودم. عشق می شدم

. دفرشته، عشق به اطراف پراکنده کن وندو چشم سیاه عاشق به چه درد آدم می خورد وقتی صورت دیگري چ. بنازم

.حسادت چشمانم را کور کرد و من دیگر چیزي نداشتم

!کجایی دختر؟: اتاق که باز شد، مینو با لباس عروس روبرویم ایستاد و پرسید در

.باید بروم: دانم چرا گفتم نمی

وا، کجا؟ دیوانه شدي؟-

.داحافظی کنمآره دیوانه شدم، از کاوه عذر خواهی کن، نمی توانم با او خ: را برداشتم گفتم مانتویم

فرار می کنی؟ جا خالی می کنی؟: را گرفت و گفت جلویم

.نه، واقعیت را می پذیرم-

.واقعیت تویی، نه دختر خاله اش-

فقط . فکر نکن من خرم و نفهمیدم این یک نقشه بود که من را با احساسم روبرو کند. ممنون که دلداري ام می دهی-

بهم بگو الن خبر داشت یا نه؟

ز چی حرف می زنی؟ا: گفت

خودت را به ندانستن نزن عزیر، من از این حقه هاي قدیمی پرم، الن خبر داشت؟-

.من ژنیک را دعوت کردم. به جون کاوه، الن روحشم خبر نداشت-
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خوب، خیالم راحت شد، حداقل هنوز آنقدر میشناسمش و آن قدر برایش ارزش دارم که نخواهد این طوري آزارم -

.بدهد

.ذیت می شوي؟ خبر نداري چه زجري به آن بیچاره می دهیپس ا-

این ظلم خارج از ماست، من ناچارم، تو چرا این حرف را می زنی؟ واقع بین تر از . من هیچ زجري به کسی نمی دهم-

.تو کسی را سراغ ندارم

آخه مشکل شما قابل حله، چرا لجبازي میکنید؟-

من نمی خواهم از خانواده اش طرد شود، من هم که مشکالت خودم را  .از تو بعیده که این قدر راحت فکر کنی-

.دارم

.برو ممنون که میخواستی کمکم کنی: گفتم. از بیرون صدایش کرد یکی

مانتو هنوز در دستم بود ولی . اتاق بیرون رفت من جلوي آینه ایستادم و به چشم هاي پر اشکم در آینه خیره شدم از

در اتاق مینو که باز شد من پشت به . فکر کنم خیلی گذشت و من همان جا ایستاده بودم. مقدرت نداشتم آن را بپوش

حاال چرا . خوش دوخت چقدر خواستنی تر از قبل شده بود وسیتمام قد با کت و شلوار ط. در او را درون آینه دیدم

یعنی همیشه رقیب چشمان . بود حاال که وجود رقیب را حس می کردم عالقه ام به او بیشتر شده! متوجه شده بودم؟

انسان را باز می کند تا تا معترف به وجود کسی که دوست داري باشی؟ رقیب، یعنی واقعیت، موجودیت او را به من 

بی فایده است، ! من او را می خواستم در همین دنیا، بعد از مرگ میخواستم چی کار، دیدار به قیامت. نشان می داد

نی هم که بشود روي زمین، زیر آسمان همین دنیا، با همین جسم، همین روح، همین آسما. عشق من زمینی است

نمی توانم این گونه ببینمت، . چشمان خشک شده اقلب و صورت و سیما تو را می خواهم، نه پودر شده، نه مرده ب

حس کردم و در همین من عشق را با این قلبم که در سینه ام می تپید . روحم همیشه زنده بود، روحت همیشه جاوید

.دنیا می خواهم
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در خم چانه ام یکی . اشکم مدام از روي صورتم سرازیر می شد. در آینه با نگاهم به الن حرف زدم، نمی دانم چقدر

همان طور خیره به آینه . روي یقه بلند پیراهن شبم گم میشد. دیگري می چکید روي گردنم. اش ناپدید می شد

گریه می کنی؟: دشنیدم که یکی از ما پرسی

دیگر نمیتوانستم پشت به او . من بودم که با تعجب به چشم هاي او به دوري آینه خیره شدم. درون خودم بود صداي

گریه می کنی؟: درست روبرویش تکرار کردم. چند قدم مانده به در را چطور پیمودم نمی دانم. برگشتم. بایستم

.این تویی که گریه می کنی: گفت

هم؟تو : گفتم

.همراهی ات می کنم، نمی توانم خودم را کنترل کنم-

مگر می شود در اشک هم شریک شد؟. باور نمی کنم: پرسیدم

باور کن، از تو می هواهم باورم کنی، هیچ مردي را ندیده اي که همراه عشقش گریه کند؟-

آخه چرا؟-

.به همین دلیل که چشم هاي تو خیس میشوند-

. ی نرسیده به گونه اش عقب نشینی کرد و افتاد پایین، کنارم بی خود و بی فایده ماندرفت طرف صورتش ول دستم

چرا گاه آرزوها صبح گاه تحقق نمی یابند و بی ثمر می مانند؟ حتی انگشتان دستم اختیار خودشان را نداشتند و 

مهرورزي به . انجام بدهند حتی کار مفیدي که دلشان میخواست نمی توانستند. زندانی حصاري ناخواسته شده بودند

.کسی که دوستش داشتم، دلداري یک مرد

.بگذار رها باشم و هر طور دوست دارم همراهی ات کنم: گفت

.نمی شود، نمی توانی: گفتم

.تو نمی خواهی، نمی گذاري-
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.می خواهم، باور کن، همه آرزویم همینه-

...چشم هایت: را پایین انداختم و گفتم سرم

انی نگاهم کنی؟نمی تو: گفت

.تحملش را ندارم-

چرا؟ نگاهم کن، من روبرویت ایستاده ام، چرا مرا نمی بینی؟-

.نگاهت من را می کشد، حالم را بفهم-

باشه، من می روم، اگر وجود نداشته باشم تو زندگی می کنی؟: را پایین انداخت و گفت سرش

.نه: را بلند کردم و گفتم سرم

بمانم؟: پرسید

ز من می پرسی؟ا: گفتم

.چون تویی که دلیل وجودي-

.بیا آسمانی شویم، دور از گناه: گفتم

.ما آسمانی هستیم، دور از گناهیم، چون هر دو عاشقیم: گفت

.نه نیستیم، همه اش اشتباه است-

چرا فرار می کنی؟ بگو مرا نمی خواهی، چرا بهانه می آوري؟: گفت

...الن: طاقت و هیجان زده گفتم بی

...آرام من: تگف

ببین این اسم تو، این اسم من، این کوچکترین نشانه است، ما از هم جداییم، چرا قبول نمی کنی؟ کسی بیرون، : گفتم

.او به تو می رسد، کنارت، من ولی از تو دور می شوم. در سالن هست که این فاصله را به ما نشان می دهد
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.ر نیستبیا مبارزه کنیم، بیا ثابت کنیم که این طو-

.من نمی توانم: گفتم

.ترسو-

.چون من یک زنم. ن مبارزه بی نتیجه است.چ. چون دست هایم بسته است. آره من می ترسم-

.خیلی از هم جنس هاي تو، قوي تر از این بودند-

اگر این طور بودم تو باز هم دوستم داشتی؟-

.من قدرت را در تو دیدم، بعد خواستن آمد-

سعی نمی کنی؟ تو آزادي، بال و پرت را نبسته اند، چرا پرواز نمی کنی؟چرا خودت : گفتم

.چون چیزي از پرواز نمی دانم، پریدن بلد نیستم-

.پس دنبالم نیا، نمی توانم پرواز یادت بدهم، خودت باید یاد بگیري-

:التماس گفت با

...اگر تو کنارم باشی، اگر مطمئن باشم که گذشتن از دینم-

اگر به خاطر . بدون وجود من بخواه که پرواز کنی. من هیچی نیستم که به من تکیه کنی. ین را نمی خواهممن ا: گفتم

.من بخواهی نمی شود

تو هم منو نخواه، دینت که منو نخواست، اگر می خواست در یک خانواده ي مسلمان به دنیا می : لجبازي گفت با

اول بی خیال بودم، بعد خودم را . وقتی که تو را دیدم و شناختمتآمدم ولی اینطور نشد، من چیزي نمی دانستم تا 

اي نیست، ما هستیم، هر دو، خواستن آمد،  فاصلهگول زدم، بعد چشم هاي روشن و صادق تو را که دیدم فهمیدم 

هم این پل کمکم کم تا با . فهمیدم من یک مردم، فاصله دهن باز کرد و من از تو دور افتادم، تو دورتر، باید پل بزنم

.را بسازیم
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تصمیمت را بگیر، چشم هایت را باز کن و ببین من این طرف . من نمی توانم، خودت باید پل را بسازي: گفتم

رودخانه افتاده ام و دستم به تو نمی رسد، چطور کمکت کنم؟

.اهغیر ممکن ترین ها را از من نخو. از خانواده ام، از فامیل طرد می شوم. من نمی توانم: گفت

راه ما از هم جداست الن و . من نمی خواهم این اتفاق برایت بیفتد، چون نمی توانم جاي همه ي آنها را پر کنم: گفتم

.من هیچ ارزشی ندارم

.ولی این را بدان گنج من جایی است که دا من آنجا باشد. باشه برو: گفت

.بود، من هم از ساختمان زدم بیرون اتاق بیرون آمدم، دیگر نمی توانستم بشنوم، منطق فرار کرده از

با . خالی از اعتماد به نفس، احساس بدبختی می کردم. که گذشت تالشم براي پیدا کردن خودم بی نتیجه ماند خیلی

.فکر دوري و سرنوشت شوم خودم و تسلیم سرنوشت شدن و خفه کردن احساس درون قلبم زندگی می کردم

. ما تفاوتی با هم نداشتیم، ما یکی بودیم. من و الن بود؛ تضادها نه تفاوت هاکسی پر کننده ي تضادهاي بین  شاید

محیط اطرافمان آن را می ساخت، ما بی گناه بودیم و گناه، محیطی بود که ما را احاطه کرده . تضاد خارج از ما بود

.کردکه هر لحظه تنگ تر، خفه مان می  یفضای. مایعی که دور تا دور ما را گرفته بود. بود

مذهبش را ازش می گرفتم و خودم را به او تزریق می . که فکر می کردم هیچ می شدم و همه او را می خواستم خوب

به جاي مسیح مصلوب، آرامی که ظلمی ندیده بود را . عشق جاي خود را داشت، دین و ایمانش که نبودم. کردم

می کردم و تنها جرأت می کردم خودم را با  ارفر. ممن حتی براي اعتقاداتم، عشقم نجنگیده بود. تحمیلش می کردم

چرا من همه چیز را اینقدر بزرگ می کردم؟ شاید چون بزرگ و دور . خداي او و من یکی بود. مسیح او مقایسه کنم

 .بود

هشتم فصل
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کنمفکر  دادمیبه خودم وقت نم.دانشکده فکرم درس و برعکس بود در خانه مادر و پدر و اتفاقات روزمره در

 دمیدیتا صبخ کابوس م دمیخوابیبعد اگر م يشبها کردمیشبها تا صبخ فکر م یخودم بود گاه يبرا میشب ها یول

به روح ناکامم به جسم خسته  کردمینه آنطور که دوست داشتم به سرنوشت شومم فکر م یمال خودم بود ول میشبها

گول خورده بودن گرانیگول زدن خودم د بودبس  زنده است دروغ گفتن شهیالن در قلبم هم کردمیفکر م یام گاه

 کیعالقه ما به هم  کردندیاز همان ابتدا هم فکر م دیتن داده ام شا تیباور کرده بودند که من به واقع نویو م کاوه

چند سال بعد  میکنیبا هم رشد م میریگیم ادیما با هم  شودیکه با گذشت زمان کمرنگ م یدوست کیاست  یشوخ

ام که من را  یرونیخود ب کنمیاش من خودم را باور م یزندگ یپ رودیاو م شومیمن خودم م شودیهم جدا مراهمان از 

که با من ناهماهنگ است مذهبش  یرونیخود ب شودیاحاطه کرده مذهبم اعتقادم خانواده و جامعه ام و او خودش م

شهر  انیکه در م ییسایدرون کل يدمهاآ کندیم یزندگ یکه درون شهر بزرگ یاعتقادش خانواده اش و جامعه کوچک

پرستند به مراسمشان  یو خدا را م کننیعبادت م دهندیادامه م اتشانیاذانش به ح يگنبد و مناره و صدا ازپر  یبزرگ

که دوستشان داشتم همرنگشان نبودم نیرغم ا یعالقه داشتم چون وجود داشتند و من عل

را  نویانتظار م يساختمان معمار يه بود ؟ از آنجا که در راهروگذشته برگشتم داشتان ما از کجا شروع شد به

دل : بودم کجا خوانده بودم  دهیحرف الن افتادم کجا شن ادیآنجا پالس بود همان جا که دلش بود  شهیهم دمیکشیم

 دایپ یجمله را وقت نیاز ابتدا تا انتا همه را خواندم و ا رهرا باز کردم دوبا لیاست که گنج من آنجا باشد انج یییمن جا

جمله را در قلبم حک کرده بود داستان ما از آنجا شروع شد ادامه  نیا شهیهم يالن تکرارکنان برا يکردم که صدا

گرفت انیکرد و کم کم پا دایپ

نگاهش  ریز زدیکردم در جمع با من حرف م یقلبش از آن من بود در خلوت حسش م یول میهم دور افتاده بود از

زنده  میهمه خوابها انیم میدر همه شبها یبودم ول دهیبود مدتها بود او را ند الیهمه خ دمشیدینم یول زدمیپرپر م

 یبه سرم نپاشد ول دیساختند تا نور خورش یسرم چتر م يرو یشاخه ها گاه زدمیپر درخت قدم م يبود در گوچه ها
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برگها و شاخه ها  ییسبز و طال يباشک باز میم قاسر يسبز باال ينور البال يمن سرم را باال نگه داشته بودم و ب باز

زدمیبا خورشد خدا لبخند م

را در دست گرفتم و  زدیشبنم که با من حرف م سیبرگ خ کیسبز شده بود  یزندگ کردمیگوش م نیآواز زم به

او توجه به راهم ادامه دادم  یب کردیم بمیتعق یدمکسید هیسا کیپشت سرم  میدور که زد کی دمیبا آن رقص

شده بود  یکیزمستان با بهار  بودپوش  دیکوچه همه سف يکرده بود انتها یکیآرام من  يرا با قدمها شیقدمها

برف تنشان بود و  راهنیبودند پ دهیپوش دیبودند آدمها همه سف دیسف دیسف ابانیکاج پل سنگفرش خ يدرخت ها

شد برف  دهیلبه پل کش يدستم رو يدیوسط سف دنیرا فراموش کردم دو بیکردند من ترس تعق یم يبرف باز

را لمس کردم آوازشش قطع شده بود  نیپوست دستم حس کرد زم ریاش ز یبود و در دستم آب شد و نرم یواقع

 دمیسرفه اش را شن يصدا دمیاز برفش کش دهیپوست پوش يدستم را رو یوقت دمیشنیخش خش سنه ام را م یول

و گلوله شد و چطور برگشتم و گلوله ب  سیچطور برفها در دستم خ دمیترسینبود او بود که من ازش نم نیزم یول

دمینفهم خوردشانه اش 

دور از چشم او کنار درخت  گشتیم یبود دنبال کس ستادهیاز برف ا دهیدرخت پوش کی ریبود ز عیسر حرکتم

 بیر کردم و او در تعقشد من فرا ریپوش شد غافلگ دیدرخت او سف يرا تکاتن دادم و به جا شیو شاخه ها ستادمیا

بود تا  دهیاو که به من رس دمیبرفها غلت يدیسف انیسر خوردم و م نیزم يدیو سف یسیخ يجلوتر رو یمن کم

 دانمیکه نم يزیشده بود و از چ سیبرف ها مدفون صورتم خ ریشده بودم و ز ریغافلگ ختیر میبرف روم توانستیم

ام که  یقبر برف يدیسف ریبلند شدم از ز میسردم شد از جا سوخت یلرزاند م یبرف ومرام يسرد ایاشک بود 

بودم نیدارم غمگ یچه حال دیآمدم فهم رونیب

چطور  دانستمیمن نم یباخبر بود ول گرید يایاز دن دیبودم چرا ؟ او فهم نیکردنش غمگ دایدوباره پ ياوج شاد در

 دیچیگرمش پنهان کردم شال گردنش را دورم پ يپالتو ریصورتم را ز دیفهمیحالم را م شناختیغم اعماق دل را م
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 هیو در ر دمیرا با تمام وجودم نفس کش يابد يو من آ بو دادیمحبت م يام بو ینیسرما و غم رفتشال گردنش کنار ب

گشتم از  یجوابم م یبه دنبال سواالت ب خبریبرف خبر داشت و من ب يدینگه داشتم چطور او از سف يادگاری میها

شال گردنش گرفته بودم یام را در گرم دهیده بود و من جواب همه سواالتم نپرسآم گرید يایدن

.در فکرم نبود یجواب یسوال ب یمجهول گریشدم د داریخواب که ب از

شده بود من به  یدو ترم چه قدر طوالن نیفاصله ب میرساندیم ییعشق را به جا نیا دیو با میرا دوس داشت گریهمد

از  عتیحرکت طب يها هیثان يقطره اشک از  کیلبخند  کیاز  عتیحرکت طب یاطرافم از ثان از دادمیادامه م یزندگ

از  اینور بر اش راتیپدر از تغ يدستها يها روكو چ نیگونه مادر چ يبوسه رو کیقطره اشک از  کیلبخند  کی

بود به نظرم نور و  دیو سف هایس میعکسها شتریها بودم ب هیو پر اطرافم و من فقط غرق ثبت ثان یخال يآدمها از فضا

تر بودند و با آدم حرف  یداشت به نظرم رنگ یرنگ ياز رنگ درون عکس ها يشتریب تیدر آنها خاص یاهیس

 یم رییآمد فصل ها تغ زییزد تابستان تمام شد پا یبا من حرف م یاهیشد و نور و س یصدا م یگاه یرنگ یب زدندیم

محبت یاز قطره کوچک غیدر یول مدیدیکردند و من همچنان خواب برف را م

 يخبر نویم یگهگاه زدندیاز او نم یتنها باشم حرف خوامیم کردندیکه فکر م نویاز او نداشتم کاوه و م يخبر چیه

مربوط به او را  يشدم و همه چشم و همه حرف ها یآمد همه گوش م یاسم الن که م شیصحبتها انیم دادیمبهم م

سپردم یبه خاطر م

او و کاوه را به من گفته بود  يساعت کالس ها نویم دمشیچند هفته بعد هم ند دمشیوع کالس ها ندهفته شر کی

مجبور شدم  یبرداشتم حت شیمخالف روز کالس ها يرا روزها میتمام واحدها کردمیم يلجباز یمن با چه کس

خودم خاموش  یم ولداشتم فراموشش کنم خاموشش کن میروزها را انتخاب کنم تصم نیساعات و بدتر نیبدتر

داد  یمن جواب نم يبرا دمیسوال را از خودم پرس نیبرفت ؟ بارها ا دهیواقعا از دل برود هر آنکه از د ایآ شدمیم

نشست اریبرفت بر دو چشم بسته  دهیهر آنکه از د گفتمیم دیبا
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و چند نفر از بچه  نویو م من نیمشترك ب يدر رشته مورد عالقه ام کار لیدو سال تحص جهینت یعنی یعکاس شگاهینما

امدیکه برگزار شد باز هم او ن یعکاس يها

عمو و زن عمو هم آمده  یکرده بودند حت دنید شگاهیهمه از نما بایروز سوم تقر امدیدسته گل م کیهر روز با  کاوه

او  يو من فقط برا امدین یآمد ول یم دیهم که شده بود با نویخاطر م يمن نه برا ياز آلن نبود برا يخبر یبودند ول

گذاشته بودم  شیبزرگ و کوچک به نما ینور افکن ها در قاب چوب ریو بلند ز دیسف واریرا به د میبود که عکسها

از  دیروز چهارم ام یوقت یول امدیو او ن شدیسوز در برابر باد خاموش م مهیشمع ن کیشوق و ذوقم مثل شعله 

گذاشت لبخند به لبم برگشت و من  شگاهیمس در دست پا به نماش وانید کیسبد گل و  کیمسافرت برگشت و با 

نگاه او بودم یمهربان ونیدرون قلبم را مد يهنوز هستم و وجود دارم را حس کردم شوق برگشت و من شاد

از اظهار نظر  گفتیاش را م دهیو بعد عق ستادیا یمقابل عکس م قهیچند دق گفتیم يزیچ دیرسیکه م یهر عکس به

همه دقت و اطالعات داشت و من خبر نداشتم چقدر کم شناخته بودمش و چه  نیاو ا یعنی کردمیب متعج قشیدق

بود با  تیواقع يدیهر چه م رفتیدور نم یلیبازتر از من بود افق نگاهش خ یبه زندگ دشیبود و د نیقدر واقع ب

 بیس توانمیست دراز کنم مکردم اگر د یکه فکر م يبود طور یقیدرون قلبش که حق یاز احساس واقع یمخلوط

نمیدرخت فکرش بچ يشاخه ها ياحساسش را از باال

تو از همه بهتر  يعکسها: آورد و کنار گوشم گفت  نییو با آن قد بلندش سرش را پا ستادیکه تمام شد کنارم ا تماشا

.بود

نظر توئه نیا:  گفتم

را گفتم تیواقع-

ییگو یرا م نیا يچون دوسشان دار-

دکمه رفته و همه را به  يکه رو ییشده انگشتها رهیخ نیکه به سوراخ کوچ دورب ییعکس ها را هم چشمهاهم :  گفت
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اسم خودش به ثبت رسانده را دوست دارم تو را دوست دارم آرام

.قشنگ قشنگ نزن و ذوق زده ام نکن يحرفها نیاز ا نجایباش و ا یخوب يپسر عمو: را گاز گرفتم و گفتم  لبم

؟ یکنیم نمچرا باور-

 یشوم حت زیلبر شیتهایکنم و از حما هیکه به او تک یبرادر کس کیدوست خوب  کیباورت دارم به عنوان -

...نه آن طور که تو یخواه ینه آن طور که تو م یدوستت هم دارم ول

مانم یمن منتظر م یاست ول گرید يدانم دلت جا ینگو م يزیچ گریباشه ادامه نده د-

صبر کنمیصبر م:  کردیخودش تکرار م رفت با یم یوقت

که همه  یکه او نداشت ؟ کس خواستمیرفت به خودم فحش دادم چرا رنجاندمش ؟ من خودخواه چه م رونیب یوقت

را که  یکس توانمیرا راحت گذرانده بودم فکر کردم چرا نم یهمراهم بودو با او زندگ یعمرم کمکم کرده بود از بچگ

درهم و مغشوش است چرا  ایدن زیچرا همه چ کنمباور  خواهمیرا که نم یکس دیعوض با باور کنم در خواهدیدلم م

است که از لحظه  یچه جور انتخاب نیا میشویمتولد م میکه مجبور يهمه جاها با هم عوض شده چرا ما از پدر و مادر

ست تولد در مکان و ا ریتقد یهم نوع یخودکش یو مرگ حت یقدرت انتخاب زندگ یتولد از ما سلب شده است حت

 میسوالها يبرا یبرگشتم جواب تیاز ناخواسته ها شدم به واقع یلیخ میو من تسل رنوشتس یزمان خودش نوع

 دهیمودب و مهربان بود آنقدر فهم دانستمیبود م یبودم خواستن دهید دیرا به ام میدختران همکالس ينداشتم نگاه ها

 یبه قول الن همه چ کردیه حماقت من بردند کاوه با احترام از او صحبت مب یپ دنشیهم با د نویکاوه و م یبود که حت

؟ يراجع به او به ما نگفته بود يزیچرا تا حاال چ ییچه پسر عمو: و گفت  دیکنارم کش نویتمام شده بود م

بود امدهین شیحرفش پ-

مدت تو نخش بودم دنباله نگاهش معلومه که دوستت دارد تمام  يکه راجع به او صحبت نکرده بود يا قهیچه بدسل-

شدیبه تو ختم م گرفتمیرا که م
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؟ يبود دیچشم کاوه روشن تو نخ ام:  گفتم

ازش خوشش آمده یلیکاوه هم خ-

بازش کن قهیچه باسل: شمس دستم بود گفت  وانید

اگر  ینم حتما یعاشقت م شهیآرام هم نمینازن يبه دختر عمو میتقد: باز شد نو شته بود  میاول جلو رو صفحه

سکوت جواب هزاران حرف نگفته ام باشد

خفقان آور  يفضا توانستمینم گریخودم ؟ د ایسوخت  یم دیام يچرا اشک در چشمانم حلقه زد دلم برا دانمینم

رها  زیم يرا رو وانیآورد د یهمه به قلبم فشار م دیو ترد یخودم دودل یزندگ دیالن عشق ام ادیسالن را تحمل کنم 

هوا بخورم رونیروم ب یگفتم م نویه مکردم و ب

باران سردم شد و اشک  سیکه از نم نم خ یلیکردم  میها هیرا وارد ر زییخنک پا يکه هوا یلیکه قدم زدم خ یلیخ

 يبه جز چند نفر از بچه ها شگاهیبرگشتم به نما دمینرس يا جهیکه فکر کردم و به نت یلیام کر د خ یگرمم همراه

و  ستادهیکرده و نشسته بودند دو نفر فنجان بدست ا دایپ يزیچ يبود بچه ها هر کدام گوشه انمانده  یخودمان کس

چه آمده بودم ؟ يرفتم برا یم دیبا فیجلو در بالتکل ستادهیا زدندیبا هم حرف م

 چراغ کوچک کی مینور مال ریز وارید يرا رو نیعکس چرا ا نیدر اول يهمان جلو ستادمیا میاز عکسها یکی يجلو

بود نگاهم به سوژه  يگریجا داشت سوژه اش مال د ایگذاشته بودم ؟ چون کوچک بود و در قلبم به وسعت همه دن

با  نمیکردم دورب یم میرا تنظ کیفوکوسن هکنار گوشم بود و من حلق شیصدا زدیحرف م يگریقلبم با د یبود ول

 يصدا یکالنشور بود ول يلحظه آخر دستم رو بود ؟ نگاهم دوخته به منظره وبرو يلنز تله منتظر چه سوژه ا کی

آمد و من  نیلنز دورب يجلو میچشمها يجلو بایو ز فیحلقه ظر کیبود که دست او با  دهیرا گوشم نشن کیکل

 کینزد فیساخته شده او را دستش و حلقه ظر يبایز بیو ترک دمیرا شن کیکل يصدا دمیدینم يزیشده چ ریغافلگ

آبراه شد بود  يورود ایتونل  کی ينور انتها هیخودش را از دست داده بود درست شب یحالت اصل یبه چشم مصنوع
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یینقطه طال يدرست رو

نصبش کرده بودم  دیبلند سف وارید يعکسم بود جلوتر از همه رو نیباتریبود و من که به نظرم ز دهیرا ند عکس

بود که در  يبود حلقه ا يا هیچه هد نیدستم ثابت ماند ا حلقهیچشمم رو دمیدستش در عکس کش يدستم را رو

بود با گذاشتنش در  امدهیدلم ن یو حت شترا دا اینبود ارزش همه دن متیارزان ق یشاده بود ول دیدرخشیدستم م

 هیدیع: گفت  هیچ نیا دمیپرس یانگشتم مخالفت کنم و او خودش به دستم گذاشته بود وقت انیدستم با درخشش م

باشه : گفت  يحرف دستم رفت به طف حلقه فور نیو با گفتن ا ستین يوندیپ چیه:م و من گفت ودیپ کیاز  ينماد

؟ ستیسوزناك ن یبهتر شد فقط به ظرت کم يطور نی؟ گفتم ا یکنیچرا لج م ییجدا کینماد 

ستیما که سوزناکتر ن یواقع یندارد از زندگ یبیع-

 نیا میچطور باهاش روبهرو شو ای میداشته باش ازش یداره چه برداشت یهم شاده بستگ لیخ تیواقع: باز گفتم و

 یزندگ میخواهیآن طور که م میتوانیما هستشم که نم نیا: و او گفت  میریگیرا سخت م یکه زندگ میخود ما هست

شودینباشد م راگ یخواه ادهیز میتوانیم میاگر بخواه: و در پاسخش گفتم  میکن

.ام است یمه زندگه ستین یخواه ادهیز خواهمیکه من م يزیچ یول-

ياوریبدست ب یخواه یلحظه م کیات را فقط در  یچه کم اشتها زندگ-

اگر سالها طول بکشد یآدم حت کیلحظه کنار  کینه در -

خوش به حال آن آدم-

خوش به حال من که دوستش دارم-

میبا هم دوست بمان نطوریهم ایتا آخر دن ایب-

؟ یاگر نشد چ-

میفقط اگز بخواه میاگر بخواه شودیحتما م-
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خراب شد فقط چند ماه زیبود که همه چ دهیسال نکش کیبه  یحت

؟ مینخواسته بود ما

اتفاقات خارج از خواسته ماست یلیخ فهممیم حاال

 وانیکه د دمیآن گاه او را د دمیشن دهیرا نشن شیاول حسش کردم بعد صدا دمیتمام نشده بود که الن را د فکرك

را حس کرده  نیقبل ا قهیآمده بود ؟ چند دق یزند ک یو دارد کتاب ورق م ستادهیا زیم شمس من در دستش کنار

را به  دارشید يبود و من آرزو ستادهیا میاو روبهرو کنمیفرار م زیفکر کردم از چه چ ستادمیکه ا شیبودم روبه رو

گور نبردم

 شیبود الغر شده بود چشمها دایهره اش پمرگ در چ ریبود تصو دهیسالم او که سرش را بلند کرد رنگش پر:  گفتم

عزادار چه بود ؟  دیپوشینم رهیت چوقتیرنگ لباسش بود او که ه یرگیبه خاطر ت دیبود شا رهیبرق نداشت مات و ت

بود دهیعزادار عشق ؟ حتما به مرگ رس

 شیود نداشت تنها صدانبود انگار اصال وج یچگونه بودن مهم تر بود او بود ول ستیفقط بودن مهم ن دمیفهمیم حاال

مال تو بود زیم يآن شاخه گل رز رو میگویم کیتبر:گفت  یالن خودم بود وقت

که  یهمان ینیچه رنگ قرمز آتش: شدم و گفتم  رهیخ زیم يبه گل رو یدهیچرا بود ؟ چرا خودت به من نم:  گفتم

من دوست دارم

شدم صد سال  یم ریمدت پ نیمنم که در ا نیو ا يا شهیماز ه التریخیتو ب: که زدم به صورتم نگاه کرد و گفت  لبخند

؟ ستیبس ن

ها کم هم هست دهیاز پد یلیدرك خ ينه برا زهایچ یلیکردن خ دایپ يبرا گفتم

عذاب آورتر کشنده است يزهایچ دنیو بعد فهم:  گفت

دارد غیت تینگذشته و تو حفها يادیزمان ز:  گفتم
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فتادهیما ن یب یاتفاق چیانگار ه یزنیحرف م يجور کیگفت  یهنوز در دستش بود وقت وانید

شده ؟ يزیمگه چ:  گفتم

از تو نبود و  يخبر چیه ینیکه من را نب یبرداشت يرا طور تیواحدها ينشده از من فرار کرد يزیهمه مدت چ نیا-

که از آنها  يا دهیرس جیچون به نتا یکنیکردم از احساساتت فرار م یچرا من احمق تمام مدت فکر م فهمیحاال م

اشتباه کردم فهممیحاال م یشده ول دایپ لتمن چشم انتظار تو در د ياحساس برا یکردم کم یفکر م یترسیم

 یچه احساس دیخودم بهت گفته بودم ام یتو که خبر داشت: شمس در دستش نگاه کردم و گفتم  وانیصقحه اول د به

يدیهمفیخوب من را م یلیتو که خ دهیبه من دارد از تو بع

؟حاال  دمیبه جان خر یدست یرا خودم دست بیچرا عذاب وجود رق ییچرا گذاشتم به من بگو کردمیاشتباه م-

رومیکردم م یاست حاال که اشتباه م یحاال که نشدن خواستمیخودم تنها م يکردم من تو را فقط برا یاشتباه م فهممیم

.زنمب يگریبه من فرصت نداد حرف د یرفت و حت رونیاز در ب-

نهم فصل

 يزغم نگاها یعل. فکر نکرده بودم يهنوز به دور. رفتن او را باور کنم تینتوانستم واقع یگذشت و من حت روزها

و اشاره  مایهمزمان آن دو به من و ا يکه من از نگاه ها يناگفته بود و تبادل فکر يمادر و زن عمو که پر از حرفها

. دانستم یم تیرا واقع يگریهنوز فکر د دم،ید یآن دو داشت م نیمشترك ب ییشان که نشان از فکرها يها

حس حسادت را در  ایکرد  یدر گذشته ناراحتم م يروز دیکه شا دمیشن ییزهایچ یحت. دمید یاطرافم را نم تیواقع

کردم؟ ینم دایپ یاحساس چیه چهریزن عمو راجع به پر يحرف ها دنیحاال چرا با شن یآورد ول یمن به وجود م

 فیکرد و تعار چهریاش با پر یاز روبرو شدن اتفاق فیشروع به تعر دیقصد تا مرا د يزن عمو انگاراز رو یقتو

 يگریعوض شده بودم و احساساتم از آن د. کردم یاز خودم تعجب نم. ننداشتند یتیاهم میکدام برا چیاش، ه يبعد
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وقت فکر چیبود و من ه

 دمیزن عمو را شن يصدا. کردم یباور م دیبا یدوست داشتم دور کند، ول که یمرا از کس تیکردم باالخره واقع ینم

 یم يرادیا کیکنم  یم شنهادیرا پ یکه هر کس رهیکجا گ دیدانم دل ام یجون، نم میآره مر: گفت یکه به مادر م

.کند یو رد م شیگذارد رو

 یم شیرا پ دیحرف ام يبه هر بهانه ا ونیم. داد یاحساسم به من هشدار م نو،یکاوه وو م يها يرغم گنهان کار یعل

.دهم یاش جواب مثبت نم يگفت و اشتباه من که چرا به خواستگار یم دیام يها یو کاوه از خوب دیکش

آن روز آن قدر خودم را به  یول. میام با الن قطع شده بود؛ از هم دور افتاده بود یخاموش شده بود، ارتباط قلب حشم

.نمیب یداشتم، مطمئن بودم که او را م یبیگرفتم اعتراف کنم، حس عج میکردم که تصم یحس م کینزد

. ندیخواهد تو را بب یدانشکده در اتاقش م سیرئ: از دانشجوها به من گفت یکیآمدم،  رونیکالس آخر که ب از

.کرد و من با هزار سؤال پا به دفترش گذاشتم یاطالع یچه کارم دارد؟ و اظهار ب یدان ینم: دمیپرس

چون  دیشا. شد شتریوحشتم ب دمیرا د سیوارد شدم و صورت رئ یدانم چرا ترس برم داشت، و وقت یدفتر نم يلوج

 يقرار بود اتفاق بد. کردند یرا از من جدا م يزیطور صورت ها چ نیا شهیهم. گفت یبه من م يزیصورتش چ

.دمیاستاد فهم يدر لحن صدا یرا حت نیا فتد؛یب

؟یخانم تهران: دیپرس

وقفه  یهنوز نشسته، ننشسته بود که ب. دییبفرما: را نشانم داد و گفت زشیم يروبرو یآوردم، صندل نییرا که پا رمس

از رفتار و از ظاهرتان کامالً مشخص  تان،یاز نمره ها د؛یهست یو باانظبات یعال يشما دانشجو: شروع به صحبت کرد

کردم که  یبا خود شما صحبت م دیالبته من با ده،یشما بع زا: نگاه کرد و بعد به صورت من شیبه کاغذ جلو. است

دانم که شما  یم. قبول کردنشان اشتباه بود يآدم ها و فور یحرف ها از زبان بعض نیا دنیشن. کار را کردم نیا

راجع بهتان  یمیتصم چیو با شما صحبت کنم و تا مطمئن نشوم ه نمیخودم خواستم شما را بب د،ییگو یدروغ نم
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.رمینگ

...راجع به: گفتم

.يمعمار ياز دانشجوها یکیارتباط شما با _

.از دوستان من هستند یکینامزد  يکاوه مظفر يآقا: گفتم

هستند؟ یارمن شانیا: دیپرس

.است انیصفائ يمنظور شما آقا: گفتم

د؟یپس قبول دار_

...انیصفائ يارتباط من با آقا. هستند يمظفر يآقا یمیدوست صم شانیا_

.میا دهیشن گرانیکه ما از د ییآقاست و حرف ها نیمشکل مذهب ا. ستیل ارتباط شما نمشک_

.بدهم حیشما توض يدانم چطور برا یمن واقعاً متأسفم و نم. ادهیز یلیحرف ها خ نیاز ا: گفتم

 یمن فقط م. است ادیمثل شما ز یتیو با شخص بایحرف ها به خصوص پشت سر دختر ز نیحق با شماست، از ا_

.دیمواظب خودتان و رفتارتان باش شتریخواستم گوشزد کنم ب

 دایادامه پ ده،یکه به گوش شما رس ییحرف ها نیدهم که اجازه ندهم ا یشما ممنونم استاد، قول م حتیاز نص: گفتم

.کند

د؟یسازها نگذار عهیشا يحرف برا يکه جا دیپس قول داد. کنم یمن حرف شما را باور م_

.دهم یبله، قول م: گفتم

و به زحمت اشکم  دیلرز یسردم بود، لبم م. بود دهیفکر کنم رنگم پر. بود ستادهیا میآمدم، الن روبرو رونیاتاق ب از

 یدونستم اتفاق یکه م نیرغم ا یآرام شدم، عل یاو، ول دنیبا د. نشود ریسراز میکردم تا از چشم ها یرا کنترل م

.فتدیقرار است ب
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من . آورد و وارد اتاق شد نییسالم، تو را هم خواستند؟ و او سرش را پا: میو من بگو سالم ییفرصت کرد بگو فقط

.آمد رونیکه ب دیطول نکش شتریب قهیچند دق. دادم واریبه د هیپشت در تک. نانداشتم حرکت کنم

گفتند؟ یبه تو چ: دمیپرس

.میبرو ایهمان حرف ها، ب_

با هم؟: گفتم

دارد؟ یالبته، چه اشکال_

 دهیدرونم رس تیداده بود و من به واقع يترسم را فرار یکیذهنم را روشن کرده بود،  یکس. اع شده بودمشج من

دانشکده، با  سیدونستم، فقط با خودم، با رئ یحاال چرا؟ خودم هم نم یعشقم به او و اعتراف به او، ول تیبودم؛ واقع

با  رم،یبگ جهیتمام شود، نت زیخواستم همه چ یم. ام هانوادبا خ یسازها، با همه لج کرده بودم، حت عهیشا يحرف ها

.شد یپاك م ییو جدا نمانیب ۀمردم، فاصل ۀاتمام حجت به قلبم، به او، به عم

.میوشاد باش میبخند ایب م،یشجاع باش ایب: گفتم

.کند یحتماً شادم م تیشود شجاع بود؟ لرزش صدا یصورتت م ةدیرنگ پر دنیبا د_

.یتوان یرا که م نیا م،ینخند ایپس ب: گفتم

.توانم بخندم یوقت تا آخر عمرم نم چیه گرید: گفت

!بهت گفتند؟ اخراجت کردند؟ بگو یمگر چ: دمیپرس

.گهیبگو د: گفتم. بود و دلشوره به جانم انداخته بود ساکت

.یچیه فتاده،ین یاتفاق چیه: گفت

؟ییگو یمطمئن، راست م_

؟يا دهیمگر تا حاال دروغ از من شن_
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.وقت چیه: گفتم

.پس باور کن_

حرف ها  یلیکرده ام، ذهنم روشن شده، خ دایچقدر شجاعت پ یاگر بدان. خواهد بخندم یکنم و دلم م یباور م: گفتم

.میو با هم حرف بزن میقهوه بخور م،ینیبنش میبرو ایب م،یدارم که به تو بگو

...یول: گفت

بود، کج و کوله بود، جور  یلبخندش کامالً خال.میده یم، با هم قورتش مچند تا آبنبات هم دار نیبب ا،ینداره، ب یول_

.چرا دمیفهم یمن هنوز نم یکرد ول تیبه قلبم سرا شیکه لرزش صدا یخاص

.میهم نشست يروبرو ،یشگیهم یصندل يدانشکده، رو يایکافه تر در

.تنگ شده بود تیدلم برا: گفتم

 هیکه منتظر جوابش، ثان یلیخ. تنگ شده بود تیبرا یلیدلم خ: باره گفتمدو. شده بود رهیبود و به فنجانش خ ساکت

.دل من هم تنگ شده بود: سکوت را شمردم، گفت يها

؟یگفت یگفت، تو چ یدانشکده به تو چ سیفقط قبلش بگو، رئ م،یحرف دارم بهت بگو یلیخ: گفتم

.بسته شد شهیهم يسازها برا عهیشا ۀکه دهن هم ينماند، طور یحرف چیه يگفتم که جا برا يزیچ: گفت

 ندهیتوانم، آ یم دمیکردم، فهم دایجرأت پ ستادمیپشت در اتاق منتظرت ا یوقت یول. بودم دهیچقدر ترس: گفتم

.دارم، خودم هستم و تو را دارم

.بود دهیرا نشن میاصالً حرف ها انگار

.نگذاشت يرادیا چیه يکه گفتم جا برا یحرف: کرد تکرار

!؟یقدر ناراحت نیفهمم تو چرا ا یالم، فقط نمخوشح: گفتم

گفتم؟ یچ یاگر بفهم یحت ،یواقعاً خوشحال: دیرا بلند کرد و با تعجب به صورتم زل زد و گرس سرش
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.زنم یحدس م: گفتم

؟یچه حدس_

کلمه،  کیهنوز . بودم اعتراف کنم دهیکش ندهیآ يکه برا ییام، تالش ها و نقشه ها یخواستم به احساسات واقع یم

: شانه اش و گفت يشد زد رو یالن که از کنارمان رد م ياز دوست ها یمیبودم که  دهیخودم را نشن يصدا، صدا کی

.نداد او هم رفت یالن که جواب. نرود ادتی ینیریالن خان ش

که من درش  یآمده بود، اتفاق شیپ يحادثه ا. نداشت يندیخوشا نیطن یدر گوشم بود ول شیکه رفت، صدا او

.نداشتم ینقش

. نشسته بود فکر کنم میاز خودمان فکر نکنم و فقط به آن لحظه و او که روبرو ریغ يزیکردم به چ یحال سع نیا با

.ياست که دوست دار ییآبنبات بردار، از همان ها کی: گفتم

.توانم ینه، نم: گفت

که عاشق نباشد،  یآدم یعنی ش،یبه گلو دیپر یتکه عشق م کیآبنبات کوچک را نداشت،  کی شیاش گنجا معده

.گرداند یزند، برش م یعشق و آبنبات دلش را م ینیریش

.یگفت یخوب، م: گفت

.تو بگو: گفتم

.بعد يباشه برا: بلند شد و گفت د،یاش را تا اخر سر کش قهوه

.نرو ،یکه نگفت نیو قبل از ا نیبنش: زد، شجاعت در من فوران کرد و گفتم ادیدر من فر یکی

!خوب؟: برداشتم و گفتم يخودم، دستم را فور ییدستش، اهدا فیظر ۀخورد به حلق دستم

...ات یخوشحال ست،ین شیالن جا: گفت

نزد و قانع شد؟ یحرف گریکه د یگفت یاالن وقتشه، تو به استاد چ نیهم_
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.را تیرا گفتم، واقع زیهمه چ_

؟یچ تیواقع: گفتم

.آرام، ازم نخواه میوتوانم بگ ینم: گفت یشده بود وقت مهربان

؟یازش حرف بزن یتوان یکه نم يکرده ا يچه کار_

...یتو خوشحال تر از آن ست؛یبگذار سر فرصت، االن وقتش ن_

؟يکار کرد یباشم، آره؟ بگو چ تیدانستن واقع قیکه ال نیو احمق تر از ا_

و کاوه بهت نگفتند؟ نویم_

.همم یلیخ ه،یآنها هم خبر داشتند؟ پس اتفاق مهم_

 یاستاد قانع شده بود، من ناراحت م شیحرف ها دنیبا شن. دمیرا کنار هم چ شیدر ذهنم حرف ها عیسر یلیخ بعد

فرصت نداد به افکارم ادامه بدهم و به ... مهم بوده؟ یلیداد، خ یقورت نم د،آبنباتیوقت نم خند چیه گریشدم، د

.برسم جهینت

.نامزد کردم کیبا ژن: مقدمه گفت یب

پنهان کردن همه احساسم، چه احمق بودم،  يچرا االن؟ خنده برا ،يچه عکس العمل احمقانه ا دم،یدمه خندمق یب

دل  یکند، درسته کور شده بودم، بعد از آن کر هم شدم، حتماً وقت یبودم، عشق واقعاً آدم را کور م دهیچرا نفهم

.کند یشود، نفرت آدم را کر م یم یخال

.مبارك باشد: گفتم

.چقدر خدا دوستم داشت. را خراب کنم زیبود با لو دادن احساسم همه چ کینزد ،یراحت نیهم به

.ممنون: گفت

اتفاق افتاد؟ نیا یک: دمیپرس. ادامه بدهم یممنون که نگذاشت: هم در دل گفتم من
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.دو هفته قبل یکی_

ح؟یتولد مس: دمیپرس

.است یمنیآره، روز خوش _

.دیها اعتقاد دارروز نیپس شما هم مثل ما به ا_

.برود شهیهم يبگذارد و برا میخواست تنها یم. شد بلند

 یخواستگارم را دوست دارم؟ حاال من از تو م: دیپرس گهیمرد د کیکرد،  ياز من خواستگار يمرد يروز: گفتم

؟يدوستش دار: پرسم

؟یمهمه که بدان تیبرا: گفت

.یلیآره خ م،یتوانم بگو یدروغ نم: گفتم

چرا؟_

تو چرا مهم بود؟ يابر_

.یخواست بدون عشق ازدواج کن یچون دوستت داشتم دلم نم: گفت

.ندارد گریدور بود، حاال د یلیفعل مضارع خ. داشت دوستم

کند؟ یم یحاال چه فرق یول. یمهمه چون تو مهم میبا: گفتم

دمیجدا بود، چرا نفهم گریحق با توئه، راه من و تو از اول هم از همد: گفت

.دمیوقت نفهم چیمن ه یول يبود دهیتو فهم دیشا. دانم ینم

؟يات دعوت کرد ينامزد يو کاوه را هم برا نویفقط قبل از رفتن به من بگو، م. پس برو يدیحاال که فهم_

.امدندین یآره، ول_

.خوب نبود نویکه حال م نیمثل ا: گفت. قدر معرفت داشتند که نروند نیکردم حداقل ا فکر
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نرفتن  يطور وانمود کرده بود تا برا نیهم ا دیشا ایخبر، حالش بد شده بود  نیا دنیبا شن نویگر ممن، ا بدبخت

دادم، نه حاال بلکه  یرا از دست م يزیشد، نه، من چ یعوض نم يزیکردم؟ چ یکار م یچ دیبهانه داشته باشد، من با

میزینه، من چ. تراف کنما بزنم و اعیگرفته بودم شجاع باشم، دل به در میکه تصم یدرست زمان

.شد ینم

.خداحافظ: گفتم

باالخره  دمش،ید یبار بود که م نیکلمه را گفتم که دل خودم هم سوخت، انگار آخر کی نیا يدانم چطور ینم

 مانیآرزوها و خواسته ها. مذهب شده بود سمیرئال يعشق، فدا سمیال دهیمذهب ما را از هم جدا کرده بود، ا ۀفاصل

 یکه من از او داشتم چ یدرک ؟یبه هم چ وحمانر یکیو نزد دیشد ۀعالق ،یکردم، هماهنگ یزندگ تیعواق يرا فدا

شد؟ یم

. کردم رفته، چرا حس نکرده بودم، احساس مرده بود یفکر م. بود نییسرم پا. دمینشن یینکرد، من صدا یخداحافظ

 یمختلف از اشک يو شکل ها دیلرز یدر دستم م بار فنجان نیا. شده بودم رهیبود و به ته فنجان قهوه خ نییسرم پا

.ساخت یم دیپک یدر فنجان م میکه از چشم ها

؟یکن یم هیگر: صدا گفت_

.نه: من گفتم و

هستند؟ یقطره ها چ نیپس ا: گفت صدا

که مال خودم باشد، خودم قطره شوم، سر  ش،یکنم به رگ ها قیقطره ها را تزر نیخواست ا یروز دلم م کی_

مو، من خود  کی یبه نازک یحت ندازدیما فاصله ن نیب يزیچ م،یشو یکیروم تو وجودش، من و او هر دو بخورم ب

شوند و در فنجان قهوه  یازم کنده م ست،یالزمشان ندارم، دست خودم ن گرید زم،یر یم رونشیحاال ب. خودش باشم

.عشق یکل ده،یآرزو خواب یتو هر کدام کل. چکند یم
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شد  یم ریافتاد، اشکم مدام سراز یسرم به دوران م. که آرامش داشت و سکوت ياریرفتم به دصدا رفت و من  بعد،

آورد و من  یام فشار م نهیس ۀبه قفس ییلویهزار ک ۀوزن کی. شد ینفسم تنگ م خت،یر یو باز تکرار، از قلبم خون م

.حس و ساکت یردم، بم یبعد انگار که م دم،یلرز یکردم و بعد از سرما م یتب م. حس مرگ را داشتم

مچ دستم، و  دم،یهمان روز که دستم را بر. دیخشک میبار، قلبم مرد و من ساکت شدم، احساس در رگ ها نیآخر

 يرو ده،یخواب مارستانیتخت ب يخون را بند آورد و من رو یکیخون که فواره زد من سبک شدم، راحت شدم، 

آسمانها پرواز

 یاشک اصالً نم. بستم لیدخ ییطال حیداده به ضر هیامام زاده تک کیبعد در . شد یخال يطور نیشجاعتم ا. کردم یم

.بود ینداشتم، خال يزیچ یعنی ختم،یر

زدند، جز  یزدند، به گمانم که حرف م یهمه حرف م. مادرم يصدا یگاه یبودند، حت بهیخانه، صداها همه غر در

مادرم  ينوازش دست ها یحت اوردیست آهم را دربتوان یآن هم نم ینداشتم ول یحس چیسوزش آمپول به دستم ه

ریآسمانها س رمن پاك شده بودم و د. کرد یرا در من زنده نم يگرید زیبه جز سکوت چ

.کردم یم

 لیکه آمد حا حیمس. افهیزشت و بدق. کرد یسرم پرواز م يباال سیهمان شب که ابل. دمیرا د حیشب خواب مس کی

که  ییفضا به جا ۀنور از هم. رفت و هوا روشن شد سیابل. دمیشد و به آرامش رس خوابم روشن ستاد،یا طانیمن و ش

 يزیبار که از چ نیاول. شد یام بود که تکرار م یگزند یواقع يخوابم صحنه ها ۀادام. دیتاب یبودم م ستادهیمن ا

با خانواده ات آشنا . ازیحال ترسش را دوست داشتم، خواهش بود و ن نیبرخورد پدر الن بود، با ا دمیترس یم یواقع

.ازیشناختن ن شتریشدن خواهش بود و تو را ب

از همه،  شتریدانستند، من ب یهمه م ،یتو وجود داشت ؟يکه من را هم دعوت کرد یثابت کن یخواست یرا م يزیچ چه

.چون سر تا پا همه، تو بودم
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از  ينماد دیسنگ سف کیها  یدر قبرستان ارمن سال ها بود که یعنینبود،  م،یما مر يبه نظر هر دو ایمادرت،  ایمار

قدر  نیچرا ا. شناسم یاز نگاه او،حس کردم تو را نم دمیپدرت را که د یول. حال عدم وجودش بود نیوجود ودر ع

 یمحبت مادرت را چه کس یخال يجا. دمیفهم یرا م نیا يشناختم؟ حاال که کنار خوانواده ات بود یکم تو را م

. همه کور بودم  نیچه قدر دوست داشتم و ا. تالش کرده  یلیکه خ دیشد فهم ید؟ازنگاه پدرت مپر کرده بو تیبرا

ییدر جمع دانشجو. طور نشد  نیا یشوم ول یخانواده ات از تو دور م دنیکردم با د یفکر م

با  دیفهم یکس نم چیکه ه دیشده بود یکی هیچنان با بق تیاز پسر عمو ها یکیبرادرت و  کیها ، تو ، ادو بچه

 يقدر تفاوت ها نیچرا ا.  الیو ما خ میبود تیو شما واقع میهم ما متفاوت بود دیشا. دیفرق دار یکم گرانید

.انداخت یمن و تو فاصله م نیچون ب دیکرد ؟ شا یکوچک به نظرم بزرگ جلوه م

داشت ، زبان متفاوت  یتیاسم چه اهم. تفاوت هم فراموش شد نیشدم که ا یکیکه گذشت، من چنان با جمع  زمان

،ان  میدیفهم یم دیگفت که ما نبا یبه تو م يزیچ ایکرد  یصحبت م یارمن کیادو ای تیکه با پسر عمو یپدرت گاه

 ی، وقت دمیچ یخودم م ي قهیرا با سل زیم یوقت یکه نداشت يمادر يجا یگاه. از شما شدم یکیشد که من  يقدر عاد

 يآب خنک نگه داشتم ، خواهر ریآب سرد را باز کردم و دستت را ز ریدستت سوخت و من ش يچا ختنیموقع ر

.تمام شد زیهمه چ یشد ؟ ول یم. کردم  یمقدس و خدمتت را م يراهبه بودم ،خواهر کی کاشیا. بودم  یکه نداشت

آدم سلب از  ارشیاخت. شود  یاز او گرفتار م گرید یشد، در هر زمان یاز آن انسان م یدر زمان يزیطور که چ همان

.اتفاق افتاد نیگذشته ا ياز زمان ها عتریسر یبار کم نیمن ا يبرا. شود یم

 یشد ول یمتوجه نم یکس دیشا. قدم گذاشته بودم . در خانه ات که با وجود تو گرم بود. تو را حس کرده بودم  من

در نگاهم  نیبدون دورب دقت کردم و آن ها را یعکاس نیدورب کیآن خانه ، به چشم  يایزوا يبه همه  قیمن دق

.ثبت کردم

 ایهر چه در دن ،يبود زیتو صاحب همه چ.  دیتپ یم يتو که صاحب آن خانه بود يقلبم بود که فقط برا نیدورب آن
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جعبه آبنبات ، از همان  کیبا  ینگاه لحظه اولت وقت یحت ،يکرده بود ممیوجود داشت ، هرچه من نداشتم و تو تقد

.جعبه آبنبات کی: یو گفت ی، وارد شدم و تو جعبه را باز نکرده گرفت میکه دوست داشت ییها

؟يدیاز کجا فهم:  دیپرس نویم

.دانم یم:  یگفت تو

.گرفته از بر شده هیاز بس آبنبات هد: گفت کاوه

د؟یده یم هیقدر آبنبات به هم هد نیدانم چرا شما دو نفر ا ینم: گفت  نویم

.یاگر بدان:  گفتم

.رود یم نی، لطفش از ب یدان یهمان بهتر که نم :گفت الن

به  یجعبه خال کیبعد . شود  یتو دهنت آب م يگذار یشود ، تا م یداره ؟ آبنبات زود تمام م یچه لطف: گفت  کاوه

خورد ؟ یچه درد آدم م

؟ يتا حاال شده با عشق، آبنبات بخور: گفتم

عشق را با آبنبات ؟ ای: گفت  الن

.نه: و گفتند دندیدو خند هر

.میما تا حاال آبنبات عشق نخورده ا: گفت نویم

.میآبنبات خورد ادیز یتو بچگ یعشق یعشق یول:گفت کاوه

همه آبنبات دوست  نیا میمن و تو هست نیکه فقط ا نیمثل ا: به آن دو ، الن نگاهم کرد وگفت میدیبار ما خند نیا

.میدار

.میگبزر يچون فقط من و تو بچه ها:  گفتم

.میکرد دایپ يطور نیچون فقط من و تو عشق را ا-
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لباس ها  هیآمد کجا گذاشته بودم ، کنار بق ینم ادمیگشتم ،  یو کاوه،دنبال پالتوام م نویکه رفتند ، من ماندم و م همه

أتش را جر یپا در اتاقش نگذاشته بودم،کنجکاو بودم ول میآمده بود یدر اتاقش مکث کردم ؛از وقت يجلو. نبود

نه ؟ ایاجازه داشتم . بودم دودل بودم  کشیقدر نزد نیحاال که ا. نداشتم

اتاق چطور  کیتار مهین يدر فضا. کردم  دایاتاق پ يرنگ ها انیمطبوع ، در م يگرما کیکه در اتاقش گذاشتم ،  پا

او ، من  يگرفته بود ، بو یبیعجآشنا و  ياتاق را بو يفضا.دانم  یدادم ، نم صشانیکردم و از هم تشخ دایرنگ ها را پ

 یاهیاتاق تا چشمانم به س یکیداد و در تار صیاز هم تشخ اشود آدم ها ر یم ییایبا حس بو دمیهمان موقع فهم

.کردم میها هیاو را وارد ر يعادت کند بو

 کیآ مده بود ؟  نجایچطور ا. کردم دایتخت پ يرا رو میروشن اتاق پالتو کیدر تار.  دمی، د دهیکردم و او را ند بو

 یپنجره م رونیاتاق شدم، فقط نور ماه از ب يچند قدم جلوتر از در ، وارد فضا یوقت. را روشن کرد  زینور همه چ

.يتو نبود یبرق را زد ، ول دیکل ی،که کس دیتاب

.شده بود دهیرق کشب دیو کل وارید يدست خودم بود که رو. کرده بودند دایانگار من را تنها با تو پ. شدم  دستپاچه

 ي، رو میمن ، درست روبرو دید ي هیدر زاو بیصل کیتخت بردارم  يرا از رو میکه برداشتم تا پالتو گریقدم د کی

قاب  کی، کنارش  زیم يو چند شمع بزرگ و کوچک رو رشیکوچک ز زیم کی. کرد  خکوبمینصب شده ، م وارید

.شده بود هدیکش بیبه صل حیقاب عکس ، مس يعکس و درست باال

.نشود ریمتعجبم را بستم تا اشکم سراز يچشم ها من

من .آمده بود ایتولد با تو به دن ۀکه از لحظ یکردم ؛ حس یات جدا م یکار کرده بودم،تو را از اعتقاد قلب یبا تو چ من

.میبده هیبه تو هد ینیعشق زم کیجدا کنم و در عوض  یعشق اله کیداشتم تو را از  میتصم

، کنار  زیم يشمع روشن رو کیرا گفت،  نیگفت ، قاب عکس مادرت ا یرا به من م نیا بید خواه بودم، صلخو من

را به من گفت و من حق نداشتم تو را از نیخاموش ا يشمع ها هیبق
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 ینیمگر من که بودم؟ مگر تو زم.  یکن دایخواست به من تعلق پ یات ، از خانواده ات جدا کنم ، چون دلم م شهیر

.خودخواه عاشق بودم کیطور با تو رفتار کنم؟ من فقط  نیکه ا يارزش بود یب یی،شيودب

 تیاز وجودت ، خارج از خودم و از واقع ب،خارجیخارج از صل. آمدم  رونیرا پاك کردم و با عجله از اتاقت ب اشکم

چرا.  يزد یلبخند م میروبرو ستادهیدر اتاقت ، تو ا رونیب. فرار کردم 

.يتر بود یاتاق واقع رونیجا ب نیقبل در اتاقت تو را حس کردم ،حاال ا قهیدق کی؟  يراقبم بودجا م همه

،  ي، خودت را لو داد یغرورت را شکست: یگفت یم یزد وقت یبا من حرف م ،نگاهتییگو یدانستم در دلت چه م یم

نگاه قشنگت فرار کردم، ریو از ز دمی؟ من شن ي، چرا فرار کرد يدیحاال د

.حرف ،در سکوت ینداشتم جز آن که با نگاهم جوابت را بدهم ،ب يزیچ

رخ ،  میاز ن يکرد یصحبت م يگریبا د یکردم ،وقت یجمع،من،بدون حرف ، فقط تو را نگاه م انیبعد م قهیدق چند

.يبود ستادهیا ییطال ۀرا عوض کردم ،داخل کادر بزرگ دل من ، تو در نقط دیِِِِد هیزاو.نبود  یکاف یول

 يشد یم یهارنگ میفر ۀمال تو بود و تو در هم میفر نیستاد،چندیا یم شیجلو یشد، کس یکه کادر کوچک م یگاه

.يکرد یرا پر م یخال ةقلبم ، حفر ییدر نقطه طال شهیو هم يزد ی،لبخند م ستاده،نشستهیدایوسف اهیس ی، گاه

. يشده بود رهیکه به مخاطبت خ دمید یت تو را مراح الیبا خ ت،یبایو من، غرق کلمات ز يدید یمرا نم تو،اما

صاف با  یشانیگونه ات، پ ی،برجستگ تیچشم ها يتوانستم سبز ینم ینبود تا خجالت بکشم، حت مینگاهت روبرو

.را به خاطر بسپرم تتصور اتییو جز رمیات را تحت نظر بگ یشانیپ يرو ةنرم فرخورد يموها

 یسرما م یافتاد،گاه یشد و به همه جانم م یتب م یگاه. کرد ینم میو رها خورد یحاال به دردم م اتییجز نیهم و

.لرزاند یشد و تمام بدنم را م

رفت،ومن بارها  یم یکیآمد،  یم یکی.انداخت یعقب م هیسرم ،فکر او را چند ثان يهاله باال کیمثل  گران،ید وجود

که روحم را خسته  ییفشار کابوس ها ریعد زب يشب ها دم،چهیرا شن شیالن را کرده بودم،چه ان شب که صدا
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. شدم  یتر م فیگرفت و من روز به روز ضع یتب وجودم را م. رفت یم لیکرده بود و جسمم کوفته تر از قبل تحل

مادر و بنفشه . شناختم  یخودم را هم نم یقدر زود شکستم ؟پس حت نیکه ا یام در حال يقو یلیکردم خ یچرافکر م

و  دمید یسرم م يرا باال دیکردم ام یچشم که باز م.  اورمیسر خودم ب ییبگذارند مبادا باز بال میتنها دندیترس یم

 گریافتاد و قول داد د میشب در خواب،کنارم آمد ، به پا کیگذاشت،  ینم میالن تنها. کردم یهم حس م اوجود او ر

از خواب  یوقت. گذاشت میاو هم تنها یو آرام شدم ،ول دمیرا شن شیمن صدا. نگذارد  مینکند و تنها ییوفا یب

درخت گم شد و رفت  يشاخه ها يالبالشب  یکیاز گوشه باز پنجره سر خورد و در تار ظیغل یمثل مه دارشدمیب

 يدستمال خنک رو کیکه  یوقت. سرم بود و مادر را صدا کرد  يبنفشه باال.کردم  یم شیزدم و صدا یم ادیفر.

 نیا.فرو رفتم  قیعم یآمپول در دستم را حس کردم ،ناخواسته به خواب کیزش سو قهیام و بعد چند دق یشانیپ

.نه او وجود نداشت ،وینه صورت ییصدا ،نهيزیچ گریبارد

اش و اضطراب  رهیخ يچشم ها ینگران م،یچشم ها. دمشید یم یکردم ول یحسش نم.تمام روز کنارم بود دیام

 یصداها را م نیگوش ها آخر. دمیشن یرا م شیصدا یر،ولواضح ت ید،گاهید یاز مه م يصورتش رادر هاله ا

انسان  ییشود حس شنوا یدر حال اغما هم خاموش نم یوقت حت چیکه به جز مرگ ه یتنها حس. دندیشن

باز  یشدم،ول یآرام م دهیبسته نخواب يزد،با چشم ها یحرف م یکه از بچگ یمهربان بود و کم دیام يصدا.هاست

برف و  يستاره ها و ماه ،صدا يخواست،صدا یکه کمک م یکس يسکوت و صدا گشت،شب و یاضطراب بر م

 یکرد،ول یصداها را از هم جدا م ۀاو،هم يصدا البه دنب میگوش ها.دمیشن یصدا را م نیکوچکتر. درخت و شب پره

 دمیاو را شن يداتقه به در زد و من ص یکیبار  کی. لب اسمش را صدا کرده بودم ریاز او نبود و من بارها ز ياثر چیه

آرام:که گفت

.او نبود یکردم ول شیبازشد،من صدا در

 انیکه دستم در م یدرحال.بغلم کرده بود نویم. شدند یخاطرات زنده م.و کاوه که آمدند من حالم بهتر شد نویم
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با هم  قدر نیشما ا میاصال ما باعث شد. میگفت یبه تو م دیماست،با ریهمه اش تقص:کرد یدستانش بود تکرار م

.دیشو یمیصم

؟يشد یتو باعث چ:دمیپرس

.دیرا دوست داشته باش گریقدر همد نیکردم که شما ا یفکر نم-

عالقمند شد، کدام دو نفر؟ یبه ک یک:دمیپرس

.یچیه:گفت

خوب یلیخ میگوش ها یرا بسته بودم ول میمن چشم ها.گفت یبه او م يزیچ یواشکی بهاره

.ست خودم نبودد.خواستم بشنوم  ینم. دیشن یم

...کند یمدام تکرار م: گفت یکی. باعث شد که دقت کنم شیاسم آشنا وسط صحبت ها کی

...دیایتواند ب ینم: گفت يگرید

.تو بهش بگو: گفت یکی بعد

که  يا يشوم، در واد یبودند که چرا من گم شدم، چرا غرق م دهیکه همه فهم يهمان روز. من باز حالم بد شد و

.نداشت واردش بشود سرگردان مانده بودم کس اجازه چیه

بود  دهیکه فهم نیبا ا. دیام یپدر، حت یکرد، نه انکارم کرد، حت خمیزد، نه توب ادیکس که سرم فر چیکه ه نیا بیعج

.کرد یکرد، باز هم مهربان تر از قبل نگاهم م یکه فکرش را هم نم یرا دوست دارم، تنها کس يگرید

 يفکرها دم،یلرز یم يخود یکردم، ب یتب م یالکل. مثل نعش افتاده بودم. بدم آمدکه گذشت، از خودم  یلیخ

.فتدیخواست ب یم یچه اتفاق. بچگانه، دست خودم نبود؟ البته که بود ياحمقانه، رفتارها

کس در شبه  چیه. بکند جز خودم میبرا يتوانست کار ینم یکس د،یرس یکس به دادم نم چیشدم، ه یبلند م دیبا

در . شد قدم نگذاشته بود یوصل م یطرف به خشک کیکه اطرافش را آب گرفته بود و از  یسرگردان هریجز
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حاال . وارد شده بودم یقاچاق. بودم هشد رهیمسافر جز دهیمن نخر. بود دهیمسافرت نخر يبرا طیبل یخانواده ما کس

بودم که راه را نشانم  ینبودم، منتظر کس راه چهار را بلد. شدم یم دهیراهم را گم کرده بودم و فقط به طرف آب کش

.بدهد

:کردم یلب تکرار م ریز. حرکت کردم. بلند شدم میجا از

/ تا ته بودن دیدو دیبا/ دیابهام را شن/ گل را نگاه کرد/ در امتداد وقت قدم زد/ بلند شد دیبا/ کتاب را بست دیبا

و  يخود یب انیم ییجا/ انبساط کینشست نزد دیبا/ دیدرخت و خدا رس يبه ملتفا دیبا/ خاك فنا رفت يبه بو دیبا

.کشف

چون وجود  ستم،یشکست خورده ن دمیفهم دم،یبه کشف که رس. نشستن خسته شدم کجایبودن و  خکوبیاز م من

.ن زنده ام.دارم، چ

 ياز جا ،يجلوتر که آمد یبعد کم. از رکود و رخوت بهتر است یول ستیانتخاب ن نیانتخاب، بهتر نیکردم اول فکر

.یرس یشود که درآن مقطع به آن م یم یو انتخاب برتر همان یکن یبهتر فکر م ،یکن یحرکت م ،يات کند یقبل

 يکار چیمن ه. کردم یم یسع دیبا. کردم ینم شیصدا گریانتظار معجزه را نداشتم، د گرید. دمیمن به آن رس و

 یاو را م شهیهم يعذاب گناه؛ من برا ایودم حسرت کتاب خوانده ب کیدر . نکرده بودم جز نشستن و غصه خوردن

از  یلیخ. دهم، نه در قلبم یاز دستش نم تکنم، راح یخودم تنها حفظش م يدارم، برا یخواستم، تا ابد نگهش م

آلشان را به  دهیانسان ا یثروت، حت ،یعشق، خوشبخت: خواهند یرا که م يزیدهند، در عوض چ یرا م یآدمها زندگ

پول و  ایبه هم بزنند  یهم کسب کنند، اسم ینام دیشا. کنند یپشت سرشان را خراب م يپلها ید ولآورن یدست م

 یبا آنها فرق دیمن با. افتند یدور م تیاز آدم یول اورند،یرا داشتند به دست ب شیآرزو که یعشق یحت ای یمقام

شدن هم  میتسل یگاه. انتخاب برتر کیفکر بهتر،  کیانجام بدهم که متفاوت باشد،  يکار دیداشته باشم، پس با

.نبوده جهینت یهم ب یلیکه خ یبعدا بفهم دیجور انتخاب است که شا کی
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 نیزم يبه زحمت رو یقدرت حرکت نداشتند ول میکه پاها نیبا ا. حالم بهتر شده بود. بلند شدم میجا از

که تازه راه  يبودم، درست مثل بچه ا چند قدم که برداشتم وضعم بهتر شد، راه رفتن را فراموش کرده. دمشانیکش

.شوند یعادت ها هم اگر تکرار نشوند فراموش م یحت. افتاده باشد

که  میچشمها دیروز گذشته بود؟ دو روز گذشته بود؟ د کی. بود بیعج خشیتار. نگاه کردم وارید يرو میتقو به

خودم و . او را باور کردم یحت. ا باور کردمروز و من فاصله ها ر کیماه بود و  کیروز نبود  کی دمیفهم. بهتر شد

خلوت  االتمیبا خ هیثان کی يانسان عاشقم و برا کیلحظه حس کنم  کیخواست  یفقط دلم م. که بودم يزیچ

.کردم

با . شد یخم م یاز فرط خستگ میزانوها. داده بودم هیبه لبه پنجره تک. ستمیمن موفق شده بودم با. اتاقم باز شد در

خواست از له پنجره پرواز کنم  یدلم م. ندیب یم ایروح را داشتم که راحت تر رو کیحس  دیاب سفآن لباس خو

در و سرش  يبنفشه از ال يصدا. نمیرا بب ایهمه دن ششاخه ا نیو از باالتر نمیدرخت پنجره ام بش يشاخه ها يرو

 کیصورتم کنار زدم،  يام را از رو دهیژول يموها. و در بسته شد. ادتتیآمده ع یکی: خم شده از گوشه باز در گفت

 یطور به نظر م نیرنگ صورتم ا یدگیکنار پر دیشا ایشده بود  اهیچقدر س میموها. انداختم نهیینگاه کوتاه به آ

در دوباره باز شد و من . نمیطور بب نیخواست خود را ا یدلم نم. برگشتم. یکمرنگ شده بود و خال میچشم ها. دیرس

 میگوش ها یبودم ول یکس یواقع يصدا دنیمنتظر شن. خواست یدلم م زهایچ یلیو هنوز خ مدید یم ایهنوز رو

.آرام من: که گفت دندیرا شن اینوازش آب و موج در يصدا ،یواقع يصداها دنیاعتصاب کرده بودند و خسته از شن

را تنگ  مینجره ام چشم هادور افق پ يتا دورها. نداشتم ایپنجره ام که در يروبرو ،ینیریش يایکردم چه رو فکر

ارواح جنگل؟ يصدا ا،یپرنده و در يصدا دن،یآرامش را شن يشهر شلوغ صدا نیچطور ممکن بود، در ا. کردم

مثل همه  میدر گوشم زنگ زد، الن روبرو تیبرگشتم؛ واقع. شود يهمه آرامش در اتاقم جار نیشد ا ینم باورم

. و تعادلش به هم خورد دیکه رنگش پر دیدر صورتم د يزیدانم چه چ ینم. بود ستادهیداده به درر ا هیتک میاهایرو
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به هم خورد، دستم را به لبه پنجره فشار دادم تا  ممن تعادل. زانو زد میپاها يچند قدم که به طرفم برداشت، جلو

بلند  یکیبود،  زانیامبلند و ن مینفس ها. به قلبم، که به گمانم از فشار قبر بدتر بود، قابل تحمل شود نهیفشار قفسه س

 یول ندک یم هیفکر کردم که دارد گر. شدم یو من داشتم خفه م گرید یکیبعد  هیسه ثان گر،ید یکیبعد  هیثان میو ن

.من يخدا: گفت یکردم و او فقط م یم هیمن بودم که گر نیا

.کار کردم، چرا باورت نکردم یمن با تو چ: که گفت یوقت

. دیرس میباال آمد و به گلو میعشق از پاها. ام تر و سرما از وجودم رفت و من سوختمآر میآرام شد و نفس ها دلم

سردم داغ  يدواند و انگشت ها شهیر میبعد در دستها د،یپر رونیب میآه از گلو کیمثل . دانم چرا خفه نشدم ینم

تو هم بشکنش،  مینجایحاال که ا. را شکستم تیقعمن وا: گفت شیبه صورتم سرش را بلند کرد و صدا رهیخ. شد

.بگذار بشنوم قه،یفقط چند دق

چند شب : دمیپرس. غرق شدم ایمن در در. بود یآب شیچشم ها یرگینبود، خ سیخ یسرخ بود ول شیها چشم

.دمیکه کابوس د ییدانم، درست به اندازه شب ها یخودم م ؟يدینخواب

.بشکنش قهینگو، فقط چند دق تیاز واقع: گفت

.رمیبگ دهیتوانم تو را ناد ینم ،یتیتو واقع: گفتم

.بگذار بدانم زنده ام قه،یفقط چند دق: کرد التماس

.الن يشو یغرق م: گفتم

.یارزد به همه چ یم: گفت

.يشو یگم م: گفتم

.من هم، کمکم کن ،یگم شوم، تو مدت هاست که سرگردان يواد نیبگذار در ا: گفت

.کن دایخودت را پ: گفتم
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.نمیببگذار در تو ب: گفت

!یخودت خواست: گفتم

.تو هم بخواه: گفت

.است میخواهم، دانستنش همه آرزو یم: گفتم

.را خرد کن تیپس بشکن، واقع: گفت

.نه، شکستمش؛ عاشقتم: گفتم

.شمع در اتاقم روشن کرد کیدر نگاهش گره خورد، لبخندش  نگاهم

.دوستت دارم آرام: گفت

ت؟یهمه واقع: دمیپرس

.نه همه همه: گفت

.پس بشکنش: گفتم

.شکستم؛ عاشقتم: گفت

.میبشکن قهیچند دق يرا برا تیواقع میما فقط توانست یها را عقب زدم ول هیشد، ثان یکه طوالن لحظه

شمع بلند که نور  کیام داغ نگاهش بود و  یشانیپ. داد یالن را م يهوا بو یبود ول یاتاقم خال دم،یاز خواب پر یوقت

ماند آن گاه  یدر گوشم باق شهیهم يبرا شیصدا. کنار تختم روشن بود یعسل يروشن را داشت رو يهمه المپ ها

:که قبل از رفتن گفته بود

.که ظاهر نشود، هر آن که گوش شنوا دارد بشنود ستین يا دهیپوش چیکه آشکار نگردد و ه ستین یپنهن

گذشته ام  یآمدم و به زندگ رونیته بعد از اتاقم بکردم و چند هف دایکنارم بود و من آرامش پ یرفته بود ول او

 یکه فکر م یبودم و باال خره هم اتفاق گرانیمنتظر عکس العمل د. رازم برمال شده بود گریحاال د یبرگشتم، ول
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.اوردندیب رونمین حال و هوا بیخواستند زودتر از ا یبودند و م دهیهمه ترس. کردم افتاد

دهم فصل

داد که  ینشان م دیرفتار ام. ترسو شده بودم و ساکت. نتوانستم مخالفت کنم یافتاد و من حت دمیترس یکه م یاتفاق

که همه  دیرس يباالخره روز. بود دهیدانستم چطور فهم ینم. داند یرا م زیکه حالم بد شود همه چ نیقبل از ا یلیخ

 یمن که حال خودم را نم.ندارم ادی از آن روز به يادیز زیچ. یرسم يرا به من گفت، همان روز خواستگار زیچ

حس کردم . و عمو در آغوشم گرفت دیزده شد و زن عمو صورتم را بوس دمیشن یرا که نم ییفقط حرفها دم،یفهم

تمام نشده  زیهنوز همه چ: که نشسته بود بلند شد، به من نگاه کرد و گفت یمبل ياز رو دیتمام شده، که ام زیهمه چ

.رام صحبت کنمخواهم با آ یمادر، من م

.شماست پسرم يحق هر دو نیا: ساکت شدند و فقط پدر گفت همه

...در اتاق آرام: گفت بهاره

.در اتاق من نه: میحرفش تمام شود و توانستم بگو نگذاشتم

ار کاناپه کن يمن رو م،یوارد اتاق بنفشه که شد. از او پا به اتاقم بگذارد ریغ یخواست کس یاز رفتن الن، دلم نم بعد

او گفت . دمیرا شن شیمقدمه شروع به صحبت کرد و من همه حرف ها یدر ب يجلو ستادهیا دیپنجره نشستم و ام

 ایاز من و الن  ییگفت که عکس ها. سخت بوده شیبرا اچطور متوجه عالقه من به الن شده و چطور باورش تا مدته

وباالخره . کرده دایپنهان کرده بودم را پ اطیگوشه حخانه ام  کیخود الن را که من مدتها قبل گرفته بودم و در تار

از عکس ها در نگاهش  یکیدر  ینبود ول یخاص زیچ دم؛یداشته باشم عکس ها را د یکه قصد فضول نیبدون ا: گفت

به دست  نیاست که دورب یبلکه به کس ستین نیخوب دقت کردم متوجه شدم نگاهش به دورب یبود که وقت يزیچ

حالت بد شد،  یوقت یسخت بود ول میعکس ها ذهنم را روشن کرد، هر چند باورش برا هیبق. استشده  رهیبه او خ
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.باور کردم گریود. کردم یاست که اصال فکرش را هم نم یکرده کس ریکه قلب و فکر تو را تسخ یکس دمیفهم

تو را مجبور به  میواستگاربخواهم با خ ایرا ندارم،  تیوضع نیقصد سواستفاده از ا یخواهم بدان یهم فقط م حاال

تحمل رنج و  نم،یتو را بب یتوانم ناراحت ینم ؛یخواهم تو خوشحال باش یفقط م. موجود کنم تیازدواج و فرار از وضع

.تو را ندارم آرام یضیمر

که  ياصرار به کار گریروم و د یمن هم م ،یاگر تو نخواه. مهمتر است میبرا زیتو از همه چ یکن خوشبخت باور

.کنم ینم يت نداردوس

را دوست  گرینفر د کیفکر دنبالم باشد که تو قبال  نیاگر تمام عمر ا یمهمتر است حت میبرا يزیتو از هر چ تیرضا

مانده  یباق میمحبت از گذشته در قلبت برا یکم دیشا. است يزیمهم تر از هر چ میباز هم داشتن تو برا ،یداشت

؟یهست یراض مخواهم بدان یفقط م. من به همان کم هم قانعم آرام. باشد

؟ینینش یچرا نم: سرم را بلند کردم و فقط گفتم ؟ییگو ینم يزیچرا چ: شد، گفت یکه طوالن سکوتم

خودت بوده؟ تیبا رضا يخواستگار نینگاه کن و بگو که ا میبه چشمها: با فاصله نشست و گفت کنارم

.بودم یخودم راض: که نگاهش کنم گفتم نیون ابد. او اصرار داشت بداند یگفتن نداشتم ول يبرا یحرف

:دیشد و پرس رهیخ میشدم و به چشم ها رهیکردم و به او خ سربلند

آن عشق  ییشود بگو یم ،یگفت میبار از عشق بچگانه برا کی. فقط به من بگو یاست ول يدانم سوال احمقانه ا یم

بود؟ یمال ک

؟یبدان یخواه یچرا حاال م: دمیپرس. گذاشت یدروغ نم يجا برا میچشمها یرگیخ

سوال  نیجواب هم ط،یشرا نیبودنم با ا نجایمن و ا يدواریذره کوچک از ام کی لیدل دیمهمه آرام، شا یلیخ میبرا-

.باشد

.ندارد یتیاهم گرید: گفتم
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من بودم مگه نه؟ یکه دوست داشت یمهم است؛ آن کس یلیخ میبرا! لطفا بگو-

که  یکس. نداشت یتیاز گذشته اهم یتیرا از دست داده بودم، گفتن واقع زمیهمه چ یتوق. کرد یم یچه فرق گرید

.نداشتند یتیاهم گرید ينشسته باشد کنارم نبود، حرف ها دیام يدوست داشتم االن به جا

همه اش خواب و  دمیفهم. فراموش شد زیبعد همه چ یعاشقت بوم، ول یدر عالم بچگ یوقت کی. يآره، تو بود: گفتم

.بوده و فراموشش کردم ایرو

.يخواهد باور کنم که هنوز هم دوستم دار یاش را نگو، دلم م هیبق-

 یکاش من احمق همان موقع م يا ،یگفت یم يزیکاش چ يا: گفت یگره خورده بود وقت گرید کیبه  نگاهمان

.دمیفهم

...تو که ،یتو که دوستم نداشت يدیفهم یاگر م یکرد، حت یم یچه فرق-

. دمیفهم یکاش م يا ،يدیفهم یکاش م يعاشقت بودم و هستم، ا شهیمن هم: گفت يحرفم تمام شود، فور ذاشتنگ

.خواهد تو را خوشبخت کنم ینشده، فقط دلم م ریحاال هم د

با . یبهتر از من قیخواهم تو را هم بدبخت کنم، تو ال یحاال، نم گهینه د د،یشوم ام یخوشبخت نم زیچ چیمن با ه-

.شده رید یلیخ گریتوانم به تو عشق بدهم، د یتو را دارد، من نم اقتیازدواج کن، او ل هرچیپر

من  ؟یفهم یچرا نم: گفت. کرد یانگار از نگاهم فرار م. آورد نییسرش را پا. کالفه نگاه از من برگرفت یحالت با

آرام، با عشق تو بزرگ شدم، با  يودتمام فکر و ذکرم تو ب یاز همان بچگ. را دوست ندارم گریکس د چیاز تو ه ریغ

 میکه فقط تو برا یکن یباور نم. ادامه دادم اتیتو به ح يادو با سالمت و ش دمیتو شن يکردم، با صدا یاسم تو زندگ

و هست؟ يمهم بود

حاال چقدر خوب عشق . انیهمه التماس و خواهش بود و عشق کامال از نگاهش نما شیرا بلند کرد، چشم ها سرش

.بود یفقط نگاه من حس متقابل نداشت و خال. دمیاز نگاه او فهم. شناختم یرا م یواقع
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خواهند،  یعروس خوب م کیبه فکر عمو و زن عمو باش، آنها  ،يخواهم بدبخت شو یکنم، فقط نم یباور م: گفتم

.یو زنده ماندن اسم تهران جهینوه و نت

دهم، حرف از  یگوش م ییهر چه تو بگو. گرینه کس دمن است  یزندگ نیا. خواهم یاز تو نم ریغ يزیمن چ-

.ممکنه آرام ریغ میبرا یخواهم، فقط کنار من باش، بدون تو زندگ یازت نم يزیزنم، چ ینم زیچ چیه

.باشه: دانم چطور گفتم ینم

 شیدانستم که دلم برا یم. زود نقش اش بر چهره ام محو شد یلیخ یکمرنگ به لبم آورد، ول ياو لبخند لبخند

ادامه بدهم، در اتاقم  يآن طور یتوانستم به زندگ ینم گریهم باعث شد قبول کنم؛ د گریحس د کی یسوخته ول

اگر می . دیگر از تنهایی می ترسیدم. ومکه دوست داشتم فکر کنم و دیوانه نش یبمانم و ساعت ها به نبودن کس

از تنهایی در می آمدم ولی قلبم براي همیشه تنها می خواستم زنده بمانم و زندگی کنم باید از آنجا می رفتم، باید 

.ماند

.دلم براي امید می سوخت که بدبخت میشد فقط

دیگر نمی خواستم . توانستم چیزي که می خواست را به او بدهم ولی خودش این طور می خواست و راضی بود نمی

تنها چیزي که می توانست کمکم کند . مانمبه چیزي فکر کنم، فقط دلم میخواست از آن وضعیت خارج شوم تا زنده ب

.ازدواج و زندگی با امید بود

حتی وقتی آرزو به من گفت اشتباه . پدر و مادر، عمو و زن عمو با ناباوري بنفشه و مینو و کاوه همراه بود خوشحالی

ه حرف هایی که نمی خواستم به هیچ کس فکر کنم، نه به نگاههاي دیگران، نه ب. کردم، هیچ حسی بهم دست نداد

می دانستم اگر حتی تمام . امید هم زیاد فکر نمی کردم دحتی به محبت هاي بیش از ح. به من یا با دیگران می زدند

.محبت و عشق و عالقه دنیا را هم با قلب پاکش به من بدهد، باز هم نمی تواند جاي الن را در قلبم بگیرد

ریع تمام شود و من عذاب تحمل آن ساعت ها را از وجودم خارج می خواست روزها زود بگذرند و همه چیز س دلم
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فقط می . امید خیلی مهربان بود ولی من نمی توانستم محبتش را حس کنم و جواب بدهم. دیگر تحمل نداشتم. کنم

، ولی این که روزهاي مثالً نامزدیمان کند گذشت با. دیدم و می شنیدم ولی حسی نداشتم تا متقابالً پاسخگوي او باشد

بعد از یک ترم . اگر کمک هاي آرزو و روزهاي دانشگاه نبود، هیچ وقت زمان نمی گذشت. باالخره تمام شد

عالقه اي به تمام کردن تحصیالتم نداشتم ولی . مرخصی، دو ترم باقیمانده را گذراندم و درسم را باالجبار تمام کردم

دانشگاه دیگر . ط گذراندم و با معدلی متوسط مدرکم را گرفتمبود همه واحدهایم را با نمره هاي متوس بختیبه هر بد

الن درسش . می دانستم دنبال نگاه دیگري گشتن یا جاي پاي او قدم گذاشتن بیهوده است. نگرانی برایم نداشت

با شاید هم به خاطر من یا روبرو نشدن . نبود ومطمئن بودم که روزهاي سختی را گذرانده ولی دیگر ا. تمام شده بود

می دانستم کاوه، کارهاي مربوط به پایان نامه اش را انجام می دهد؛ . من بود که دیگر پا در دانشگاه نمی گذاشت

خودم را بی تفاوت نشان می دادم و در خیال، او را کنار ژنیک خوشبخت می . کارهایی که به دانشگاه مربوط می شد

.کمی بهتر می شد و نامزدیم با امید توجیه پذیر با این فکر حالم. می کردم فراموشم کرده فکردیدم و 

فکر . همه ي راه هاي ارتباطی بسته شده بود. آخر دانشگاه مثل پرنده اي که از قفس آزاد شده، پر پر می زدم روز

دیگر . عادت دیدن او هنوز با ندیدنش ترك نشده بود. می کردم دیگر تمام شد عذاب و رنج بودن در جایی بدون او

همه اتفاقات مثل قطاري . که با دیگري پیمان ببندم تماو ترکم کرده بود و من می رف. به ترك چیزي نبودممجبور 

سریع السیر روي ریل اصلی مسیر خودش را می پیمود، فقط مسافرانش اشتباهی سوار شده بودند؛ هر کسی با 

ه بودم به نظر خودم راه را دیگري جا عوض کرده بود و من چون مسافري غریب و سردرگم راهم را گم کرد

.نظر دیگران راهم درست بود و باید به مقصدي که آنها میخواستند می رسیدم بهاشتباهی آمده بودم و 

پدرم چند شب قبل از عروسی ببا من صحبت کرد، فهمیدم که علی رغم عالقه شدیدي که به من دارد، از این  وقتی

من همه راضی بودند غیر از بنفشه و آرزو، حتی امید هم زیاد راضی نبود؛ در خانواده ي . اتفاق راضی به نظر می رسد

از خود گذشتگی بود، صبر بود یا . نمی کردم كقلبم به من می گفت که رضایتش براي خاطر حسی است که در
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ی امیدواري به آینده؟ نمی توانستم احساسش را بفهمم، برایم قابل هضم نبود که او بخواهد براي من، خوشبخت

خودش را نادیده بگیرد، یا شاید خوشبختی را در زندگی با منی که حتی در نگاهم به او محبت هم وجود نداشت می 

.که در گذشته عالقه اي وجود داشته و در آینده هم ممکن است تکرار شود ایندید، یا با فکر 

واستم زنده بمانم و دیوانه نشوم و واقعیت زندگی همه چیز را نشانم داد و فهمیدم همان طور که من می خ بعدها

راضی به ازدواج با او شدم، یکی از دالیل او هم زنده بودن و زندگی کردن بود و وقتی می گفت من دلیل زنده بودن 

براي زندگی کردن به من احتیاج داشت؛ می  ولیهرچند مطمئن بود که عاشقش نیستم . او هستم باورم میشد

.بختی خودش فکر نمی کردخواست خوشبخت باشم و به خوش

زمانی از عشقم گذشتم که . من چیزي نداشتم که به خاطر او از آن بگذرم. از خودگذشتگی او هم آزارم می داد این

.دیگر خیلی دیر بود

شاید تنها عروسی در دنیا بودم که بی خیال و خونسرد صبح عروسی از . عروسی من و امید پایان همه چیز بود روز

حتی در خرید لباس عروسی و حلقه و باققی وسایل . ون آمدم و بدون دلشوره راهی آرایشگاه شدمرختخواب بیر

یک حلقه ساده، درست . دخالتی نکردم؛ همه را مامان و زن عمو خریده بودند فقط حلقه را امید انتخاب کرده بود

دستم گذاشته بود و من هیچ وقت از  مثل آن قبلی که دستم بود؛ فقط کمی پهن تر و سنگینتر از حلقه اي که الن به

.انگشتم بیرون نیاورده بودم

.یکی نازك و پر از خاطره بود و دیگري پهن و سنگین ولی خالی. عروسی ام قرار بود آن قبلی قرار بگیرد حلقه

گاه دلم نمی خواست به خودم در آینه ن. آرایشگر که تمام شد، با نگاه هاي تحسین آمیز دیگران مواجه شدم کار

نمی خواهی خودت : موقع پوشیدن لباس وقتی آرزو کمکم کرد تا لباسم را بپوشم، بهاره که همراهمان بود گفت. کنم

را ببینی آرام جان؟

.باشه بعداً: گفتم
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یک لحظه کوتاه خودم را نشناختم و فوري رو . اولین بار وقتی خودم را دیدم که آرزو آینه را جلو رویم گرفت براي

دومین بار وقتی امید جلوي در انتظارم را می کشید و . و آرزو دیگر اصراري براي ادامه ي این کار نکرد برگرداندم

چقدر تغییر . باورم نشد که تصویر در آینه خود من هستم. من از جلوي آینه تمام قد رد می شدم خودم را دیدم

مراسم که تمام می شد می توانستم خودم . بود این من نبودم که قرار بود با امید ازدواج کند، دیگري! کرده بودم

چشمان سیاهش خیس اشک بود و من حتی یک قطره . روبروي امید که ایستادم، به نگاه خیره او لبخند زدم. باشم

چرا گریه می کنی؟: دستم را که گرفت تا ببوسد، پرسیدم. اشک هم نداشتم

.نمی شود این تو باشی، عروس زیباي من خودم هم نمی دانم، فکر کنم از خوشحالی باشد، باورم-

چقدر خوب که می فهمید دلم نمی خواهد حرف بزنم؛ خدا را شکر که . طول راه تا خانه را در سکوت گذراندیم تمام

به خانه که رسیدیم زیر باران تبریکات و تحسینات مهمان ها و پدر و مادر، در میان . حداقل خوب من را می فهمید

اول در جواب تبریک دیگران فقط سرم را تکان می  یقهچند دق. زدن هاي فامیل خودم را گم کردمدود اسپند و کف 

امید . در سالن حالم بد شد، احساس خفگی می کردم؛ هوا به ریه هایم نمی رسید. دادم، ولی بعد دیگر چیزي نشنیدم

نفس هاي عمیق می کشیدم و . آوردممتوجه حالم شد، مادر را صدا کرد و من دیگر نفهمیدم چطور سر از حیاط در 

دلم می خواست باران شوم و ببارم، شاید این نفس تنگی و بغض راحتم بگذارد ولی . بودن تالش می کردم ندهبراي ز

. می خواهم تنها باشم، چند دیقیقه دیگر میآیم داخل ساختمان: مادر با لیوانی شربت کنارم آمد گفتم. نمی توانستم

یک کمی که استراحت کند . برمش خانه خودمان یم: در وارد شد و رو به مادر و امید گفتهمان موقع آرزو از 

دستم را که گرفت . نگران نباش، زود برمیگردیم: به چشم هاي نگران امید نگاه کرد و گفت. حالش بهتر می شود

.حالم بهتره تو برو: گفتم

.یکی می خواهد تو را ببیند: گوشم گفت کنار

وارد خانه که شدم حس عجیبی پیدا کرده بودم، نفسم باز شده بود، . چطور مرا همراه خودش برد نفهمیدم دیگر
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دیگر بغض گلویم را فشار نمی داد، به آرامش رسیده بودم،از هیاهو و سر و صداي مهمانها خبري نبود، هوا دم کرده 

! یعنی این منم: م، به خودم گفتمکه رسید رسراجلوي آینه قدي س. نبود و سکوت خانه ي آنها به دل می نشست

.هیکل تمام قد کسی پشت سرم در آینه ي رو به رویم افتاده بود. باورم نمی شود

. خودتی آرام: صداي آرام و نوازشگر آب را بهم هدیه کرد وقتی گفت! به نظر تو این منم؟ خود من؟: پرسیدم

هم رؤیا می بینم و تو را در کنار خودم دارم؟ پس چرا اینقدر از خودم دورم؟ پس چرا حاال، این جا: پرسیدم

.من واقعیتم: گفت

حق با او بود، اگر صدا واقعی نبود، خود او که رو به رویم ایستاده بود واقعیت بود؛ الن حقیقی با کمی  برگشتم،

.ی رسیدمتغییرات، با خط کبودي زیر چشم، با موهایی پریشان ولی زیبا تر از همیشه، و من چقدر زشت به نظر م

.چقدر دلم می خواست این لحظات مال من بود: به نگاهم گفت خیره

.مال توئه الن، همه لحظات زندگی ام مال توست: گفتم

.نه آرام، درگر از رؤیا دیدن خسته شده ام؛ می خواهم در واقعیت زندگی کنم-

.باشیم تو خواستی و انتخابت را کردي، من و تو میتوانیم در رؤیا کنار هم: گفتم

به خاطر همین است که تو زیباي من االن اینجا هستی، این پراهن سفید به تن توئه و تا چند دقیقه دیگر هم با : گفت

چقدر ناتوانی سخته، حاال میفهمم چقدر خواستن و نداشتن سخت . می دانم. یک نفر دیگر غیر از من ازدواج میکنی

.است

.ی بلندش را دیدم، پهناي چسبی سرتاسر پیشانیاش را رفته بودپیشان. البه الي موهایش کشیده شد دستش

هم دنباله نگاهم را گرفته بود، چون انگشتهایش شل شد و موهاي عقب زده از پیشانی اش برگشت سر جایش و  او

ناخودآگاه . فکرم از حرفهایش برید و به پیشانی اش رسید. چشب دوباره زیر موهایش پنهان شد ولی من دیده بودم

این چیه؟: پرسیدم
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چی؟: خیال گفت بی

.این چسب روي پیشانی ات: گفتم

فهمیدم که می خواهد بگوید هیچی ولی تا سرش را بلند کرد نگرانی نگاهم در حسرت چشمهایش حل شد و او  کامالً

می رود چی وقتی اینطوري با نگرانی چشم هایت را به نگاه خالی ام می دوزي، یادم : نتوانست منکر شود و فقط گفت

.نمی شود به صداقت چشم هایت دورغ گفت. باید بگویم

.ولی نگفتم حسرت را در آن دیدم. نگاهت خالی نبود: گفتم

.ولی مهم نبود: گفت

این زخم آن قدر مهم بود که اینطوري زیر پریشانی موهایت مخفی شود؟: گفتم

خواهش میکنم دیگر چیزي . هایش است این فقط نتیجه لجبازي هاي یک مرد براي به کرسی نشاندن حرف-

.نپرس

کار پدرته؟-

.فکر کردم با اعتصاب میشود در هر کاري موفق شد. نه، اشتباه خودم بود-

زمین خوردي؟ کسی به سرت زد؟ با کسی دعوا کردي؟ پیشانی ات شکسته؟-

حقم . ، از بلندي سقوط کردمفقط سرم گیج رفت و چشم هاي کورم پله هایی بلند را ندید. کسی که جرأت نکرد-

.یکی از نداشتن، آدم را از آن باالها، عرش اعال هم که باشی، پرت می کند به داخل دره عمیق نادانی. بود

درست مثل من، حس می کنم زیر پایم هر لحظه خالی تر می شود و تمام پله هایی که با وجود کسی در کنارم : گفتم

.باال رفتم در حال خراب شدن است

.دوباره می شود باال رفت، این بار از پله هایی درست-

.پله هایی که من رفتم اشتباه نبود، سعی نکن توجیه کنی یا گولم بزنی-
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بعضی اوقات چنان پله ها را باال می رویم که فکر می کنیم هیچ وقت سقوط نمی کنیم ولی وقتی خدا ما را از آن : گفت

مان خالی می شود و غرور دیگر به دردمان نمیخورد و به کمکمان نمی آید، آن وقت باال پرت می کند پایین و زیر پای

به ارمغان بیاورد ما را از زیباترین حسی که بشر داشته هم دور  یمانمیفهمیم این غرور به جاي آن که همه دنیا را برا

.کرده و خالی شدیم از همه چیز، حتی از عشق که زیباترینش است

ما صاحب هیچی نیستیم، . ما را تا آن باال، تا عرش اعال برده، به خاطر غرورِ داشتن بهترین هاستهمانی که : گفتم

.حتی احساس تملک نسبت به چیزهایی که مال ما نیست، کار دستمان می دهد و این طوري تنها می مانیم

آرامش دنیا از آن من بود  غرور مرا پرت کرد، غرور داشتن همیشگی تو، فکر می کردم دائمی است، بیشترین: گفت

.وقتی تو بودي و خودم خرابش کردم

.تو نخواستی الن: گفتم

کاش قبول می کردي که من می خواستم، خیلی مبارزه کردم، کاش فکر نمی کردي، من هیچ کاري نکردم و فقط -

.این تو بودي که جنگیدي

.جنگیدیم، همه چیز اشتباه بود هر دو ججنگیدیم ولی کافی نبود، شاید هم اصالً نباید می: گفتم

به این زودي پشیمان شدي، به این زودي بودنمان را با نبودن عوض کردي؟: گفت

.زود نیست الن، آخر دنیاي ماست: گفتم

من تو را باور . تو آرامم، همیشه در دنیاي من زنده اي، حتماً نباید بود تا باور کرد. براي من آخري وجود ندارد-

تو جاودانه هستی عزیزم، هستی بدون این که خودت . چیزي که نیست وجود فانی است. نباشی کردم حتی اگر

.بدانی

می خواهی با خیال زندگی کنی؟: گفتم

این مهم است که تو در اعماق قلبم در یک . من همیشه تو را دارم، برایم جاودانی هستی. نه، با واقعیت، اشتباه نکن-
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.کرده اي گوشه ي دنج براي همیشه خانه

دلم می خواست در عمق نباشم، این باال باالهاي . بعد از یک مدت کمرنگ می شوم و آخر از همه فراموشم می کنی-

.قلبت جلوي چشمت باشم

.تو هستی مثل یک حس زنده در همه وجودم، حتی اگر تصویرت کمرنگ شود-

رویم را برگرداندم تا . اشکم سرازیر شد. کیدحرف را که زد دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و بغضم تر این

.ضعفم را نبیند

می شود نگاهم کنی؟ می خواهم همه حالت هاي صورتت را به خاطر بسپارم، حتی این قطرات اشک که : گفت

.صورتت را پوشانده

.تو دیگر نه، خواهش می کنم: گفتم. چشمان آبی اش تیره از اشک بود برگشتم،

.به من اجازه بده براي آخرین بار همراهیت کنم. وانم وقتی تو می باري بی خیال بمانمبار گفتم که نمی ت یک

چرا این طور شد؟ همیشه فکر می کردم آدم هر چیزي را که واقعاً بخواهد : با بغض پرسیدم. طاقت نیاوردم دیگر

.بدست می آورد

حاال چی فکر می کنی؟-

.شدمن واقعاً خواستم ولی ن. که اینطور نیست-

.چیزي اشتباه بود: گفت

!احساسات بعضی با بعضی دیگر؟: گفتم

.نه، جاي آدم ها با هم عوض شده بود-

.ولی یکی همیشه جاي خودش باقی میماند، یک گوشه در قلبم: گفتم

.براي من در همه ي وجودم باقی می ماند: گفت
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شده بودم ولی چیزي در وجودم تکرار می درجا خشک . ناي حرکت نداشتم. حرف را گفت و تا جلوب در رفت این

.کرد چیزي بهش بده، یک هدیه، باید چیزي از خودم به او می دادم

با . چیزي از من را با خود می برد. لحظه دیگر هیچ وقت بر نمی گشت و من براي همیشه از او کنده می شدم این

کیف . دنبال چیزي می گشتم. م بلکه از آن او بودنخی نامرئی تکه اي از وجودم را می برد که خودم به او نداده بود

حتماً مامان گذاشته بود تا نگرانی ام را بگیرد و به  د،قران کوچکم داخلش بو. کوچک سفید عروسی ام را باز کردم

.من آرامش بدهد

ر د. من یک قرآن سفید کوچک بود. دست هاي هر دوي ما به طرف هم دراز شده بود. از جلوي در برگشت وقتی

.دست او یک جعبه تو دست هایم قفل شد که فقط حس مشترك بینمان در آن لحظه به یادم ماند

بعدها وقتی بازش کردم یک گل سینه ریز زیبا همراه با یک یادداشت خیلی کوچک . در کیفم جایش امن بود جعبه

راي نوشتن به زبان خودش می دانستم دلیلش ب. هیچ وقت سعی نکردم بفهمم چی نوشته بود. به زبان ارمنی بود

نرو، ولی نه من چیزي گفتم نه : میخواستم فریاد بزنم. همه حرفها را در آن یادداشت کوچک گفته بود. همین بوده

سکوت نگاهمان وقتی براي لحظه ي . هر دو در سکوت با هم وداع کردیم. فریادها را زده بودیم و بی نتیجه بود. او

: رداشت و به چند قدم برداشته ي من رسید، در دلم حرف می زد و تکرار می کردآخر دوباره برگشت و چند قدم ب

خاطر بسپار، این چشم ها، این اجزاي زیباي صورت، این پیشانی زخمی، این لب هاي خسته از فریاد،  هاین نگاه را ب

ان گود رفته از بی این چانه لرزان از بغضی فرو خورده، این موهاي خوشرنگ، معترض به قوانین دنیا، این چشم

.خوابی هاي بی نتیجه شب ها

دوستت دارم و من گفته : را از سال ها قبل می شنیدم که جلوي نگاه دوربین ایستاده بود و آرام می گفت صدایش

.دوست دارم همیشه در مقابل دریچه ي نگاهم، رو به رویم، تو ایستاده باشی: بودم

روي مبل نشستم و بی خیال . دیگر نمی توانستم بایستم. راهنم می چکیدبی محابا از روي صورتم روي دامن پی اشک
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.شنیدن صدایم به هق هق افتادم

بهتره زودتر برویم، امید خیلی وقت است منتظرته، می گه حتماً حالت بد شده که نمی : که آمد با نگرانی گفت آرزو

.آیی

.مگر دیوانه شدي؟ همه میفهمند. تاالن وقت گریه نیس: هاي سرخم را که دید وحشت زده گفت چشم

.دست خودم نیست: گفتم

.کنترلش کن، آرایشت خراب می شود-

.گور باباي آرایش-

.کارها را خراب نکن، به امید فکر کن، عاقد منتظره-

.پس به الن بیچاره فکر کن: را تکان دادم گفت سرم

.برویم: گفتم. را پاك کردم  صورتم

ندارم، حتی صداي خودم را هم نمی شنیدم، شاید چون حرفی نمی زدم احساس می کردم همه مراسم را به یاد  باقی

.لب ها تکان می خورد، حاالت فریاد و شادي ها و لبخند آن ها را می دیدم ولی هیچ صدایی نمی شنیدم. الل شده اند

به چشم هایم خیره شد که  چنان. صورت امید لحظه ي اول ورودم تا ساعت ها ببعد جلوي صورتم باقی ماند فقط

.فهمیدم از نگاهم متوجه همه چیز شده، ولی نه او چیزي گفت و نه من حرفی زدم

هر لحظه بیشتر . داشتم غرق میشدم. که شروع به خواندن خطبه عقد کرد، حس کردم روي آب شناور شده ام عاقد

حاال . فریاد شده بود و در گوشم می پیچیدصداها . فکرم درگیر بود. دست و دریا مرا می گرفت و من فرو می رفتم

آنقدر بلند بود که گوشم را کر میکرد و  رمدیگر کوچکترین صدا را می شنیدم حتی صداي ساییدن قند باالي س

بار دوم و سوم که خطبه خواندده شد، سکوت همه ي اتاق را پر . عروس رفته گل بچینه: صداي بهاره که می گفت

سرم را از . ست از باال دراز شد و از عمق آب ها مرا بیرون کشید، دستم را به او داده بودمفکرم باز شد، یک د. کرد



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٧

من نجات پیدا کرده . آوردم صورت الن رو به رویم بود و نگاهمان به یکدیگر گره خورده بود یرونزیر آب که ب

.نگاهش همه التماس و خواهش بود و من حکم یک غریق نجات یافته را داشتم. بودم

نگاه کردم، نگاهم به نگاه . راهم را پیدا کرده بودم! من که دیگر به آن احتیاج نداشتم. چقدر طوالنی شده بود سکوت

پس چرا چیزي نمی گی؟ بهاره : مادر از باالي سرم لبش را گاز گرفت و گفت. امید بود و با التماس نگاهم می کرد

.عروس گلم نمی خواهد بله را بگوید: فتگزن عمو مهربان . بار سوم هم خطبه خوانده شد: گفت

. از هر طرف صدایی می آمد. همین یک کلمه سر و صدا را زیاد کرد! نه: جایم سریع بلند شدم و شنیدم که گفتم از

هنوز جلوي . همه چیز عادي شده بود، کثل گذشته. چشم ها از حدقه می زد بیرون و دیگر صدایی اذیتم نمی کرد

.بشین: فتبودم که پدر شانه هایم را فشار داد و گ سفره ي عقد ایستاده

.نمی توانم، نمی خواهم با امید ازدواج کنم: گفتم

.تو بی خود می کنی، بشین و ساکت باش: این بار فریاد زد پدرم

انم به منو ببخشید، ولی نمی تو: گفتم. من براي اولین بار فریاد پدرم را می شنیدم، با این حال آمادگی اش را داشتم و

.حرف شما گوش کنم

عمو جلو آند و . هایش دو گلوله آتشین بود وقتی سرم را بلند کردم و براي یک لحظه به صورتش نگاه کردم چشم

.این چه حرفیه می زنی دخترم، چرا همه چیز را به هم می ریزي؟ االن وقت این حرف ها نیست: گفت

.اتفاقاً االن وقتشه: گفتم

.ن، الهی فدایت شوم، همه چیز را خراب نکنآرام جا: عمو گفت زن

.دیدي چی شد، آبرویمان رفت: فقط لبش را گاز می گرفت و زیر لب می گفت مادر

.سپس از جایش بلند شد. اگر دختر راضی نباشد، من نمیتوانم ادامه بدهم: باالخره گفت عاقد

.یک لحظه صبر کنید حاج آقا: عمو گفت زن
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.با آبرویم بازي نکن دختر، حاال وقتش نیست: رد و گفتدر چشم هایم نگاه ک پدرم

: گفتم. را گرفته بودند و من امید را نمی دیدم، انگار فراموشش کرده بودم، حتی متوجه سکوتش نشده بودم دورم

.نمی توانم، تو رو خدا مرا ببخشید، ولی من نمی خواهم با امی ازدواج کنم

:چید که گفتامید در آن فضاي درهم و برهم پی صداي

.بس کنید دیگه-

:ولی امید بی توجه به او گفت. خودت را ناراحت نکن پسرم: عمو گفت زن

.اگر آرام هم بخواهد دیگر با او ازدواج نمی کنم-

شدن سریعش را از جایش دیدم و دنباله ي نگاهم شانه هاي افتاده او بود که از در سالن بیرون رفت و همه چی  بلند

بقیه دنبال او راه افتادند و من رها از بند، چشم هایم رابستم و صداها را در گوشم خفه کردم بجز  .به هم ریخت

در صدایش خورد شدن یک مرد را شنیده . ازدواج کنم آرممن دیگر حاضر نیستم با : صداي امید که تکرار می کرد

.بودم

ازدهمی فصل

 گرید يکردم در یرا که باز م يهر در. کردم یفرار م يزیتنها از چ يتنها. کابوس وحشتناك دم،ید یم کابوس

کردم و دنبال راه  یکرد و من فرار م یم بمیتعق یبه طور وحشتناک دمشید یکه نم یشد و کس یسبز م میروبرو

 ییوحشت، مرگ را با دستها یکیدر تر مزدها رونیاز حلقه ب يو چشم ها دمیبن بست رس کیبه . گشتم یم ینجات

.کرد یفشرد تجربه م یرا م میدور گردنم حلقه شده بود و هر لحظه تنگ تر گلو که به یینامر

 بهیغر میبرا زیهمه چ یدر اتاقم بودم ول. عرق شده بودم و تب تمام وجودم را فرا گرفته بود سیخ. دمیخواب پر از

 يسالن با صدا یتخلو. دیچیدر سرم پ دیبعد از رفتن ام يشدم و سکوت شکسته شد و صداها رهیبه سقف خ. بود
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 يشده بود و مادرم با آب قند ریمن بودم و او؛ همه رفته بودند بجز عمو و زن عمو که چند سال پ. پدرم شکسته شد

امشب : گفت یپدرم که رو به من م يو صدا دیچیپ یهمه در سرم م يحالتها. داد یکه بنفشه به زور به خوردش م

 نیبا ا تیرابطه من و عمو ،یگرفت دهیناد لیبرادرم و کل فام شیرا پ عزت و احترامم ،يبرد لیفام شیرا پ میآبرو

من  ،یستیدختر من ن گریتو د. يچشم همه خرد کرد يبه هم خورد، تنها پسر برادرم را جلو شهیهم يراکار تو ب

 رگید. یمثل من داشت يبه اسم آرام داشتم، تو هم فراموش کن که پدر يکنم که دختر یفراموش م شهیهم يبرا

دق من  نهیخواهم آ ینم. يرو یم انهخ نیو از ا یکن یرا جمع م لتیهمه وسا گریتا چند روز د. نمتیخواهمت بب ینم

. يبال را سر خانواده ات، آورد نیکه بخاطرش ا یکس شیپ یحت. يبرو يهر جا دوست دار یتوان یم. یو مادرت باش

 یآن را به تو م ؟یخواست ینم يمگر تو آزاد. فت کنمکه دوست ندارم مخال يزیکه با چ ستیمن مهم ن يبرا گرید

.یستیدخترم ن گرید یدهم ول

.تمام قدرتم تمام شد و از حال رفتم دمیرفتنش را از سالن که د رونیزد سر پا بودم، ب یحرفها را م نیپدرم ا یوقت تا

دانم چه  ینم. ندیخواست مرا بب ینم یبود حاال حت دیارزو هم که مخالف ازدواج من و ام یحت. فراموش شدم انگار

 يآوردند با حالت دلسوز یشدند، و اسم او را که م یم رهیخصمانه به من خ یآمده بود که همه ا نگاه دیسر ام ییبال

 ایطرد شدن بودم  نیو ا یتوجه یهمه ب نیمستحق ا ایآ یدانم اشتباه از من بود ول یم. و اشک جمع شده در چشم ها

در اتاق  گریاگر چند ساعت د دیسرنوشت من بود و شا نیا دیشا. رسم ینم يا جهیدم به نتکر ینه؟ هر چه فکر م

 يباز يگریآدم د یکه با خوشبخت یآدم. بودم یکردم حاال به ظاهر آدمخوشبخت یتحمل م گرانید لیعقد مطابق م

در  یهر اتفاق گریبرود، د شیپ لشانیمطابق م زیفقط همه چ. دهند یم یتیچه اهم زهایچ نیبه ا گرانید یول. کرده

.ستیافتد مهم ن یروح و روان آدم م

شود که من  یظاهر م میطرفه جلو رو کی یصحنه از جنگ کیکنم  یهر وقت به گذشته فکر م دم؟یبا چه جنگ من

 يبتوانم راحت تر از روزها دیحاال بعد از چند سال شا. را به من آموخت زهایچ یلیهمان جنگ خ یمغلوبش شدم ول
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من . شود یها اشک در چشمانم جمع م یلیخ یلتنگو د يو از دور. لرزد یهنوز بدنم م یبه آن اتفاق فکر کنم ول اول

خواهم و توانستم به همه  یام چه م یدانم از زندگ یکردم و م دایحداقل خودم را پ یهمه را از دست دادم ول دیشا

ها، پله  يفراموش شده و شاد شیها یسخت گریال دحا یسخت بود ول یلیخ یلیهر چند خ. توانم یثابت کنم که م

.اش از همه مهمتر است جهیهر چند اندك، در ذهنم مانده و نت ش،یها ینیریلذت ها و ش ،یترق يها

لحظه در کنار آنها بودن را داشته باشم  کی يکسانم، حاال اگر آرزو نیتر کیاز طرف نزد یرفته، حت ادیاز  من

به  یو ول ردیآنها را بگ ينتوانم در قلبم جا دیدارم که شا گرید يزهایچ یلیر عوض خد یول. است رممکنیغ میبرا

 یحس پوچ نیرا از دست دادم در کنارم بود ا همهکه به خاطرش  یاگر کس دیشا. کند یدلخوشم م ندهیو آ یزندگ

 يو را هم ندارم و براا یحت یول. دیرس یم یآمد و حس تکامل و شناخت از خودم به تعال یبه سراغم نم یگاه گاه

دهم و  یو خاطره او ادامه م ادیدر قلبم زنده است و با  شهیاز دستش داده ام، فراموشش هرگز نکرده ام، هم شهیهم

 کیدانم  یم یخودم ندارمش، ول ياگ برا یحت. باالتر بود يزیو کندم به خاطر چ دمیاز همه دست کش گرا نکهیا

 دیشا. دانم یچرا دنبالش نرفتم؟ نم. کند یم یفکر من است و به خاطر من زندگبزرگ او هم به  يایدن نیگوشه از ا

اگر  یزودگذر که حت يزیبوده و نه چ هوسنبوده، نه  يگرید زیخواستم به همه ثابت کنم که هدفم جز عشق چ یم

.کنارم نباشد من او را دارم و در همه لحظاتم زنده است

او بود و او را کنار  یشود ب یم دمیکردم، فهم یزندگ ییدر تنها یوقت یول روزها تنها فکرم کنار او بودن بود آن

.صرف شد يگریو تالشم در راه د یگذاشت و سع

و آن حادثه  میایمادرم توانستم به خودم ب یپنهان يبهتر شد و من با محبت ها و مراقبت ها یهفته بعد حالم کم چند

.رمیکرده بود را بپذ لشیوحشتناك تبد يثه ابه حاد دیپدرم و رفتار ام يحرف ها شتریکه ب

 یسع. را جمع کردم لمیاست، وسا یکه تکرار نشدن يام بود، روز یروز زندگ نیکه به نظرم سخت تر ییروزها در

.باشد تا بتوانم حملش کنم دیکردم مختصر و مف
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. شدم ریم و از پله ها سرازآمد رونیصبح زود بعد از مطمئن شدن از رفتن پدر، چمدان به دست از اتاقم ب یوقت

در سکوت به  ؟یروب؟ چمدان بست یکجا م: که گفت  دمیرا شن ادشیبار فر نیاول يو برا ستادیا میمادرم روبرو

؟يرو یکجا م دمیپرس: تو گف ستادیسر راهم ا. او دست بردار نبود یراهم ادامه دادم ول

.بروم دیکه با ییهمانجا: گفتم

.زد و فراموشش کرد یحرف کیرت پد ،يرو یجا نم چیتو ه-

.من فراموش نکردم مادر یاو فراموش کرده باشد ول دیشا-

.آرام يدیفهم ،يرو یجا نم چیتو ه یکن یتو هم فراموش م-

.را گرفته ام ممیکنار مادر، من تصم دیبرو میکنم از جلو یخواهش م-

.کرد یبه من بود و محافظتم م شیکه رو يسپر ستاد؛یا میسپر جلو کیرا باز کرد و مثل  شیدستها

کند  يدار اریخودش اخت يسن و سال برا نیدختر با ا کیدارد  یچه معن. من نباشم نکهیمگر ا يرو ینم چجایتو ه-

رد؟یبگ میو تصم

.ستمیا یم شیکار را کرده ام و تا آخر هم پا نیفعال که ا-

 ی، نه آنطور که به تنها زندگ ردیگ ینم یعروس کیبه بهم خوردن  يرادیا چیکس ه چیآن مسئله اش جداست، ه-

.به سن و سال تو يکردن دختر

 نهیخواهم تا آخر عمرم آ ینم. بروم دیمن با. نکن هیتوج میرا برا يزیکنم چ یخواهش م. کند مادر ینم یفرق چیه-

به خصوص با خانواده  رانگیارتباط شما با د ينابود يبرا لیوس کی ای لیفام يمثا برا کی ایباشم  گرانیدق تو د

.عمو

.ردیدخترم را از من بگ گرانیدهم دخالت د یاجازه نم. کند یندارد که دخترم چکار م یکس ارتباط چیبه ه-

تا  یسر ما بکش يپرنده بال و پرت را رو کیمثل  دیکه نبا شهیمادر، من چند هفته قبل، از شما گرفته شدم، هم-
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.بتوانم حداقل به خودم ثابت کنم که اشتباه نکره ام دیبروم تا شا دین بام. فتدیب مانیبرا یمبادا اتفاق

؟یکن یثابت م گریاشتباه را با اشتباه د کی-

.کنم یاشتباه بزرگ تر ثابتش م کیآره، اگر به نظر شما اشتباه کردم، آره با -

و  مانهیسخت تو پش یضیاز آن مراالن بعد  نیشود و هم یمدت آرام م کیپدرت هم بعد از . گذارم یمن نم یول-

.نکن که پدرت تا آخر عمر خودش را سرزنش کند يتو هم کار. دیگو ینم يزیچ

راهم کنار  ياز جلو. از شما يدور یهستم حت زیکردم، حاال مستحق همه چ يباز شیپدر حق دارد، من با آبرو-

.دیبرو

.يبرو یخواه یکجا م نمیبرو بب ایباشه ب-

.گذارد بروم یوقت نم چیکردم ه یفکر م. سرش به دلم انداخت میاز جلو رفتن مادر کنار

 ل؟یخانه فام ایدوستانت  شیپ ؟يبرو یخواه یکجا م. نکن آرام يلجباز: زد ادیفر. در آمدم يسست تا جلو يپاها با

؟يآواره شو ابانهایتو خ ای

.رمیروم که بم یم: گفتم

 يجمع شد و چشم ها میاشک در چشم ها. به صورتم زد یمحکم یلیه سمقدم یقدم مانده به من را برداشت و ب چند

.و حقارت سوخت يبه اسم ناباور يزیچ يزیشده مادرم، از ت دیبه صورت سف رهیناباورم خ

.بس کن وبرو تواتاقت گهیپس د يببر شیاز پ يکار ییتنها یتونست ینم ياگه پسرم بود یمنطق ،حت یدختر ب_

 میخوردم ووپا يکه سکندر اطیبه ح دمیچنان با سرعت دو.کنم یم کاریچ دمیفهم ینم گهی،پشت به او د برگشتم

 یم میپشت سرم صدا.او که به من برسد يشدبرا یفرست نیهم.فتمیبودبا سرچندپله ب کیسورخوردونزد

.گفت نروم یکردوالتماس کنان م

سوخت و واقعا  یفتاده بودو من جگرم مبه التماس ا.را از پشت گرفت  میدستها.توانستم بمانم ینم گریمن د یول
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از  مانیاز زجر دادن مادرم پش مانیپش. کنم  يتوانستم پا فشار ینم گرید.کردم  یدر دلم را حس م يزیسوختن چ

 يچشمها یوقت.کرد یزجه مانندش التماسم م هقهق  انیوم ختیر یمادر اشک م.مانم یم میرفتن ،برگشتم تا بگو

کرد ومن الل شده بودم وگفتن سخت شده  یخواست التماس م یمذرت م.ش کردم،بغل دمیوملتمسش را د سیخ

 خیبه اتاقرفت و من  يگریبدون حرف د. لحظه صبر کن کیبرو،فقط  يبرو یخواه یحاال که م: بال خره گفت.بود

جعبه .ستادیا میدر دست دوباره روبرو يبا جعبه ا.را بروز ندادم  میمانیوپش وردمکرده از قبول رفتنم حرفم را خ

 کیدرش را بازکرد .مادر بزرگ بود ادگاری یمیجعبه قد کی.گذاشت یرا داخل جعبه م شیطالها.شناختم یرام

 دیان وقت شا تا، یکن دایخودت پ يبرا يتا کار یراحت باش یتوان یپول م نیبا ا:دسته اسکناس ببه دستم دادوگفت

.به دستم داد يدیلیبعد ک. یبمان نجایا یخواه یحاال که نم.بکنم تیبرا يکار هیبتوانم 

مادر؟ هیچ دیلیک نیا: گفتم

دانم  ینم.ندهباشدیآ يبرا هیسرما کیبه اسم من است تا  دوسندشیخر یآپارتمان نقل کیپدرت چند سال قبل _

چندسال اجاره .خانه را دارم نیداند من ا یکس نم چیمانده وه یخانه خال.ام است هیجورپرداخت مهر کی دیشا

.مانده یاست که خال یاالن چندسال یبودول

...توانم قبول کنم اگر پدر بفهمد ینم:گفتم

 کیدنبال  ابانیشود دختر قشنگش در خ یم یراض یکن یفکرم.شود یراحت م لشیاگر هم بفهمد خ>فهمد یاو نم_

 ای يتر فراردخ کیحق باشماست مادر،دوست ندارم مثل :وگفتم  دمیصورتش را بوس......نکرده ياتاق بگرددوخدا

.میایبه حساب ب گریجور د

.نکرده بودم دایمن من راهم را هنوز پ.اشک بدرقه ام کرد لیآدرس خانه را دادوبا س_

بردم؟دفترچه پس  یبدون پول به کجا پناه م یخواستم بکنم؟حت یمن بدون سر پناه چه کار م.با مادر بود حق

گشتم؟چقدر  یم يکردند اگردنبال اتاق اجاره ا ینگاه هم متوانست کمک کند؟مردم چه جور  یم یاندازمگر تا ک
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نوزادبه بند  کیدرست مثل ا.خورده ام  هگر يزیکردم به چ یحس م.بود دهیرس ادمیخوشبخت بودم که مادرم به فر

 یکردم،م یفرار نم يزیخواستم ،از چ یمن استقالل نم.کرد یموضوع ناراحتم نم نیا یناف مادرم وصل بودم،ول

 ینیچن نیا يها یتوانم بدون نگران یجمع بودکه م المیحاالخ. گرانینه دور از د یخودم را ثابت کنم ولخواستم 

.خودم را بشناسم

 یجمع م میسوزدواشک در چشمها یکنم قلبم م یکه بعد از گذشتن از سد سالها وماهها به آن روز فکر م اکنون

بودم و  چیگر او ه تیحما يبدون دستها.ام نا معلوم بود ندهیمادرم آ يباز هم مطمئنم که بدون کمک ها یشود،ول

.داند یمنتظرم بود،خدا م یچه سرنوشت

اگر .بود يکننده ا وانهید ییتنها.است نیریش شیآور ادی یسخت بود ول.کردمیم یط یکی یکیرا  یترق يپله ها خاال

 کیرستوران وآغوش گرم او،حاال من  کیگوشه دنج  ای ابانیقرار مالقات در خ ایمادرم نبود  یپنهان يتلفن ها

 دنیچند لحظه از دور د يوبرا دمیکش یم کیشبانک محل کارپدرم ک يکه هرچند جلو میبگذر.بودم یروان ضیمر

دانشگاه  یقبول ینیریوش دمید یآوردم یم میکه مادر برا ییرشدپسربهاره رتادرعکسها.کردم یم ياولحظه شمار

محروم مانده بودم  دنشانیکه دوستشان داشتم وازد یها،فوت کسان یضیها،مر یعروس ل،مثلیبنفشه واتفاقات توفام

.بردم یم ادیرا از يوحس دور دمیشن یهمه را از زبان مادر م

قبول شدم  سانسیهمرمان فوق ل.داکردهیکاردرمجله پ کی سانسیبا مدرك ل یسخت تمام شد وقت يروزها

تا  یومثل بچه ها توتاکس دمیخر یم یخودم بستن يدمه بودم،براکه به دست آور يا مهیوخوشحال از استقالل نصف ن

..زدم یم سیل مییبه خانه تنها دنیرس

 ییگذشته مجله وعکس ها ياز شمارها یکی نودریاسم م دنیباد دیهمه مدت حاال با نیدانم چه طوربعد از ا ینم

چطور مسافت محل کار  دمیآن روز بعد ازظهرنفهم.گشت یگذشته برم یخوشحال شیاختصا ص شگاهیازنما 

شدندومن روزآخروساعت  یقرمز م دنمیکردند،چراغ ها با د یهارکت نم نیما ماش. کردم یقرار ط یرا ب شگاهیتانما
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.دادم یم نوراازدستیآخر م يها

فراموش کردن من واتفاقات گذشته دنبالم نگشته  يآنها هم برا.نمینکرده بودم،مجبوربودم او وکاوه رانب فراموشش

حق  ییبگو یهرچ:به او گفتم میکرد هیودرآغوش هم گر میدیگررادیهمد یراوقت نیا.کس مقصر نبود چیه.دندبو

.ترسو خانم يدار

.من وکاوه تو را ناراحت کند دنینکند د دمیترس یحق با توئه م_

.کند یناراحتم نم يزیچ گرید_

؟يفراموش کرد یعنی_

.وقتت چینه ه_

 یواوب رکردهییسرنوشتم چطوردرعرض چندساعت تغ دکهیذشته گفتم،تازه فهمکردم وازگ فیتعر شیبرا یووقت

.میخودچندسال را ازدست داد یچه ب:اوگفت.بود دهیجهت از من بر

 یم نتیبه چندسال ند  دنید تیهمه معروف نیرفت وکاوه را با ا شیهمه پ نیتورابا ا.خودنبود یچندتان هم ب:گفتم

.ارزد

.دمینرس نجایدفعه که به ا کی؟یام کن یپله همراه پله یبدجنس،تحمل نداشت يا_

.خوردن رانداشتم ینیریوش دنیگفتن وکادو خر کیهرببارتبر حوصله

بالخره دلم .زدیاشک درچشم ها حلقه م ینشست وگاه یلبمان م يلبخندرو یگل کرد،گاه نمانیهاکه ب صحبت

خوشبخت کجاست؟ يآقا نیپس ا:دمیاوردوپرسیطاقت ن

.دنبالم ندیآ یگرمیساعت د کیتا_

.را داشتم همراهش باشد دنشید يکه آرزو ینکندکس.دنیترس یم يزیبسته ،ازچ دمچراجمعینپرس

.روم یم گهیمن د:ساعت بعد بلندشدم وگفتم مین



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٦

.شانینیبب یخواه یکجا؟نم:دیراگرفت ورس دستم

.طور نیبروم؟آدرست را که دارم،توهم هم شهیهم يخواهم برا یمگه م: گفتم

وقت  فهیچند دق.شود یم ریاز تو دلگ یحساب یقبل از آمدنش رفت قهیوچند دق يبود نجایه اگربفهمداکاو_

.کنم ینفر را به تومعرف کیخواهم  یم.میبخور رونیشام راب ییچطوره چهارتا ؟اصاليندار

.راندارم دیجد يحوصله با آدم ها_

بارعاشق شدم  کی:ناخودآگاه گفتم.يشو یمعاشقش  شینیاگربب.کند یفرق م یکی نیا یول:لب گفت  لبخندبه

.پرداختم شیبرا یوتاوان سخت

.ینکرده باش دازدواجیشود با ام یهنوزباورم نم:واومتفکرگفت

....اگر الن:مقدمه گفت  یب بعد

اصال :او گفت یدوباره ادامه بدهد،ول دیحرفش سکوت کردم تاشا هیبق دنیشن يحرفش را خوردومن برا يفور

؟يسئوال فراموشش کرد کیفقط .کند یدانم ناراحتت م ی،ممیحرفش را نزن

.وقت چیه_

از اوداشته  يتا خبر دمیدانست من سالها انتظارکش یکه نم فیح.خواهد گذشته برگردد یمن فقط دلم نم_

.نمیلحظه اورا بب کی يرا بدهم وبرا زمیحاضرم همه چ.باتشم

الن همراه  دمیترس یدم؟نکندمیترس یم ینهازچ ایطلبد  یم همه وجودم الن را دکهیبه کدام سئوال بود؟فهم جوابش

.دفرارکنمیکاوه باشدبا

به  انصافانهیب یمن راحت نبود ول يبرا.میچه راحت ازهم گذشته بود.ازمن گذشته بود ناراحت بودم نکهیاز ا دیشا

 یوچندسال ب نمشیخواستم بب یانتقام از خودم واو بودکه نم يدبرایشا.که او راحت گذشت زدمیم بیخودم نه

.کردم یم یتنهازندگ گرانیخبرازاوود
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 يرو ختهیبلند ر يدرشت وموها یباچشمان بایز يکاوه وپشت سرش پسربچه ا ی،چندسال گذشت وقت قهیدق چند

لحظه چنان مبهوتم کرده  کی يبرا نویبه م شباهتشییبایز.به پشت سرکاوه شدم رهیمن خ.ازدر واردشدند شیشانیپ

 رهیکاوه باتعجب به من خ.شدم عاشقشبچه  دنیازآب درامدومن باد نودرستیحرف م قایدق.دمیندبود که کاوه را

.ازهمان لحظه دل از من برد.دیچسپ میپاها.لبخندزد میرو هیدرویکه تازه رس يشده بودومن به پسربچه ا

پسرم؟ يمن،باخاله آرام دست داد انیهم شا نیا:نوگفتیم

؟يدیشده کاوه؟ روح د یچ:شانه اش زدوگفت نوبهیهنوز مبهوت بودکه م کاوه

شود یرنمیس دنشیکه ادم از د بایروح ز کیبله :شوخ وبذله گوگفت شهیمثل هم کاوه

.چشمم روشن: نوگفتیم

.کردم یبا کاوه احوال پرس دمیخند یم همانطورکه

.رودها یکند وم یروح خوشگل بردار،فرارم نیحاالچشم ازا:نوگفتیم

.....بعداز ازدواج.ینیمارابب يدوست ندار میکرد یمافکرم.نمتیدبعدازچندسال دوباره ببشو ینم دباورمیببخش_

شام  میمعدهام راسوراخ نکرده برو ینمردم وگرسنگ یحاالبهتره تا ازخستگ. میزنیبعدا راجع بهش حرف م:نوگفتیم

.میبخور

 نویکنارلبخندآرام م نیریش يدصورت پسربچه ا دارم،طرحیبسته ام وروح ب يچشم ها انیشب موقع خوابدرم آن

 يکرده ام،خانواده ا دایخانواده پ کیرا درمن دوباره زنده کردوحس کردم  یوصورت مردانه کاوه احساس خوشبخت

.دادند یسئوال چندساله ام م هی دچوابیکه شا

.دانستن ا ش رادارم يدندچقدرآرزویفهم یوقت نم چیوه دمیرس یوقت نم چیکه ه یسئوال

خاطره شده و فراموشش  میالن برا شهیهم ياهرم را انقدرخوب حفظ کردم که هردو فکر کردند برابعدظ يروزها

.کرده ام
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 ياز دوستها یبدانم حت يزیآنروز در خانه شان گفتم دوست ندارم راجع به گذشته چ یناباورانه کاوه وقت نگاه

.ام را نشانش بدهم یعالقگ یدانشگاه بمن ثابت کرد که خوب توانستم ب

.مهم است یلی؟خیبدان يزینفر خاص چ کیراجع به  یخواهینم:گفت نحالیا با

.میخسته اش نکن مانیرا گذرانده بهتره با حرفها یآرام دوران سخت:او و گفت يزد به پهلو نویم

.آرام طیشرا نیمهم است آنهم در ا یلیحرف خ نیا یول:گفت کاوه

.ستین االن وقتش:به کاوه رفت و گفت يچشم غره ا نویم

حس کردم .تو آشپزخانه کارت دارم ایب:آرام به کاوه گفت نویم میبود يباز نیمشغول ماش انیمن و شا یوقت

اسمش را هم  گریبداند پس د يزیکه دوست ندارد چ ینیبیم:گفت نویم.شد زیگوشم ت.مربوط بمن است شانیحرفها

.اورین

.کند دایوضع ادامه پ نیا دیبا یتا ک.حق آرام است حق الن هم هست نیل یول:کاوه بلندتر گفت و

.ستیرا گذرانده االن وقتش ن يچه دوران بد ینمفهم چرا

رومویبچه ها من دارم م:در آشپزخانه گفتم يشدم جلو بلند

.يدار يچه عجله ا:گفت کاوه

 یرا راض انیشا يچطور يو برو يدست پخت کاوه را نخور گذارمیمگر من م:دستپاچه گفت نویم

.مبل خوابش برد يرو انیشا:؟گفتميکرد

.یفرار کن یخواهیم همان

و با چند نفر قرار مصاحبه گذاشته  رمیبروم چند جا عکس بگ دیفردا از صبح با.بود ادیامروز کارم ز.خسته ام یلیخ نه

.ام

.رسانمتیمن م:گفت کاوه
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؟یکنیتنبل خان از غذا درست کردن فرار م:گفت نویم

.آرام نجات دهنده من است آره

.دیمف یلیکاوه تکرار کرد خ.انجام بدهم دیکار مف کیخوشحالم که توانسته ام :و گفتم دمیخند

من به گذشته  یول زدمیآنها حرف نم يجلو.شدیمن زنده م يخاطرات گذشته تنها برا نویدوباره کاوه و م دنید با

پر حرف  يندار یر کنند تو حرففک گرانیو د ینگفته داشته باش يتنها و چقدر سخت بود حرفها يتنها گشتمیبرم

بدانم  دیهست که با يزیافتاده چ یاتفاق دانستمیالن دوباره برگشته بود گذشته برگشته بود و من م.پر سوال یباش

.دمیترسیم دنیاز پرس یول

 یب يخسته از روزها و شبها کروزیباالخره .من فرار کردم ایمانع شد  نویم ایهربار  یول دیچندبار خواست بگو کاوه

اتاقم در دفتر  یید رتنها تیمسئول نهمهیخسته از معروف شدن و ا یترق يخسته از پله ها گذشتیکه م يا دهیفا

از او  یعکس کوچک.نوشتم  دلهرهیترس و ب یب...الن لندستم بارها و بارها نوشتم ا يجلو یکاغذ خط خط يمجله رو

.اهش کردم و با او حرف زدمنگ رهیآوردم و ساعتها خ رونیبود را ب فمیدر ک شهیکه هم

حاال  یول.شد و کجا رفت یالن چ دمینه فهم دمید اینه رو چوقتیه گریگذشته برگشتم بعد از رفتن او من د به

بود و سرد  تیواقع رونمیمن ب یول دیجوشیالهه الهه آب که در درون م کیبود؟ یجرات داشتم به او فکر کنم الن ک

الن چطور آمد  دمینفهم چوقتیکه چطور من ه دمیفهمیحاال م.یزندگ تیاز واقع ریغ يزینه چ ینه لرزش ینه جوشش

که الن در وجودم همانطور مانده بود من نه شکسته  دمیفهمیم کردمیحاال که آزادانه به او فکر م.و چطور رفت

در دلم  قصر با شکوه کی.خانه ساخته بودم  شیگوشه برا کیبودمش نه کشته بودمش و نه فراموشش کرده بودم 

 ینگاه شده بود و به کودک یکالم بود گاه نیباتریاو ز يحرفها. دیپریم رونیصدا شده بود و از حنجره ام ب یگاه

بعد کل جعبه در دست من بود و کودك خندان .شدیم رهیدر دست داشت خ یجعبه آدامس ابانیکه گوشه خ نیغمگ

.دادیم یو همه پول را به دستان کس دیکاویرا م فمیو ک میدر انگشتها شدیحس م یگاه.شدیدور م
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لبخند  يا بهیبه صورت غر میلبها يو رو شدیعشق م یگاه کردیم یرا ح یو زندگ شدیمخلوط م تیبا واقع یگاه

 نیبا ا کردمیم یدرونم بود تنها زندگ تیهم نبود در دل من اما واقع الیحسود نبود دورو نبود دروغگو نبود خ. زدیم

لبخندش در همه ثبت  دمیخندیاگر او نبود با او م بودمکمال با او  يپله ها.عشق بود ید تجلبو اتیح ستمیزیوجود م

.واضح بود میها هیثان

 یکیمن دو نفر بودم .مالک بود در قلبم همه او بود میها هیبر وجودم نداشت بر همه ثان یتیآن او بودم اگر مالک از

از  يتکه ا.شد یحفره در قلبم خال کیاز مادر جدا شدم  یشت وقتدا ییدر قلبم جا یهر آدم.آرام الن يگریآرام و د

کنارش  یکیاز قبل داشت  یخال يقلبم جا.را پر کند حفرهنتوانست آن  چوقتیه يگریآدم د چیقلبم کنده شد و ه

ا آنه يتوان پر کردن جا يگریآدم د چیدر قلبم کنده شد که ه یبزرگ یخال يالن رفته بود و بعد حفره ها.کنده شد

صفحه شطرنج  انیم یخانه خال کیرا جابجا کرد؟ شیمگر قلب آدم صفحه شطرنج است که بشود مهره ها.را نداشت

الن که .نبود یعوض شدن يگریخودش را داشت که با د يهر مهره در قلب من هم جا.شودیاشتباه پر نم هرهم کیبا 

دردناك کنده و خارج  نطورینج قلبم ااز صفحه شطر يمهره ا چیه چوقتیه گریرفت من هم رفتم فکر کردم د

...هنوز مات نه یشده بودم ول شیرفته بود و من ک ریوز شودینم

 رفتمیرا باال م یترق يپله ها شکاهیپشت نما شگاهینما کردمیها را ثبت م هیثان نمیو کاوه را بب نویقبل از آنکه م تا

در .شدمیمعمار قلبم او بود و من عوض م کردیم یزندگ در نگاهم.زنده بود میها هیو او د رهمه ثبت ثان شدمیبزرگ م

را داشتم که خط  ریآدم پ کیحس  یول دیسف يخال مو کی یحت نهمان آرام بود بدو کردمیبخودم که نگاه م نهیآ

 کباریفقط .شوم ریزودتر پ خواستیدلم م دادمیهم نم یتیاهم شدیام پاك نم یشانیاز صفحه پ میدو ابرو نیاخم ب

 زمیم يافکارم را پاره کرد و خوشحال روبرو نویم نکهیآرزو در قلبم بود تا ا نیا یو باور کنم ول نمیا بباو ر گرید

 يچه کار يبه عکس فراموش کرد برا رهیافتاد و اوخ نیزم ياو رو يعکس الن از دستم رها شد و روبرو.ستادیا

.آمده بود
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دوازدهم فصل

 دایکه دوست داشتم پ ییسوژه مناسب از نوع سوژه ها کی دمین فقط شنآدرس داد و م کیماه بعد کاوه به من  چند

شود با عکس  یاست که دوست دارم و م ییگفت از همان سوژه ها یکاوه م.  مدمیکرده بود نفه دایپ میبرا یک. شده

ر حال د یمیمسجد قد کی. شدم ادهیکردم و پ پارك یبزرگ يدر فلز يرا جلو نیماش. برپا کرد شگاهینما کی شیها

.کردم یارتباط برقرار م شیدلخواه که با حال و هوا یمکان. ظاهر شد میمکان مقدس جلو کی،  يبازساز

 يمکان مقدس جا نیجا در ا نیا. بردم  یبه همه جا م شهیدرونم را از گذشته تا هم سهیرا در وجودم داشتم ، قد الهه

 رونیاز ب. دستور داد  میاو استفاده کردم و به پاها يها ییااز راهنم. درونم بود  سهیهمراه قد هیثبت ثان يبرا یخوب

.سبز رنگ عکس گرفتم يپشت نرده ها یاز گوشه و کنار، حت ،يدر فلز

قدم به محوطه که گذاشتم گنبد . یگنبد آب يبه سو دمیکش یزدم ، پر م یاجازه نامه ام در دست نگهبان ، دل دل م

.کجا بودم؟ به بهشت پا گذاشته بودم. کردند  یسرم پرواز م يکه باال يدیسف يو پرنده ها دمید يکاره ا مهین

، الهه درونم از خواب  دمیکه رس یلین یآب يها يکار یکاش رونیگنبد ، ب کینزد. برد یو م دیکش یمرا م میپاها

.ام افتاد نهیس يرا از دور گردنم رها کردم ، رو یعکاس نیبند دورب. خواست  یم تیواقع میشد و چشم ها داریب

. باشد  دهیآنها را نقش زده و کنار هم چ زادیشد دست آدم یبودند که باورم نم بایها آنقدر ز ینبود، کاش یکاف چشم

بود؟ دهیکدام دست آنها را کنار هم چ

قدم درش نگذاشته بودم که . دشت بود  کی،  دمید یم ایرو یطوالن يبار بعد از مدتها نیاول يبرا. غرق شدم  من

.دیستیخانم کنار با: صدا کرد  یکی

به  دیسربند سه گوش سف کی. چسباند یم یگنبد ، کاش ریمرد ز کیداربست ،  يباال. شد  دهیعقب کش میپاها

 کیکنم ، از  دایپ يبهتر يدور زدم تا جا. دستمال سرش ثبت شد  دی، سف میچشم ها يدر تار. سرش بسته بود 
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 یدلم م. شد  یبودم کامل نم ستادهیکه من ا ییااز ج ینگاه چیتر از آن نبود ، هبه يا هیزاو چیه ی، ول گرید ي هیزاو

آمد و من  یبر سرم فرود م یکاش کیاگر  یباال سرم را در نگاهم ثبت کنم ، حت يگنبد ، گرد ریخواست درست ز

آسمان خراش  کی يبلند يرو. بودم  دهیرا به جان خر یخطرات نیبارها چن.  دیارز یم سکشیبه ر. مردم  یم

.گشتم یبال پرنده م يدیبالکن ، دنبال سف کیلبه  يکردم ، رو یم لرا دنبا دیغروب خورش

 یپله زندگ نیباالتر. بگذار فراموش کنم . خوردم  یسر نم گریبار د نیا یول. پله عشق سر خوردم  نیباالتر يرو

.بود زیچقدر ل

نه آن  یداشت ول یچه لذت دنیبلند د يسبز درخت ها يخه هاشا يها را در البال یآب یلی، ن دمیچرخ یخودم م دور

.کردم یتماشا م کیها را از نزد یو خطوط هنرمندانه کاش دمید یبدون سد ، رودررو م میقدر ، که مستق

کردم ،  یزندگ تیلحظه با واقع نیرا شکستم سپس تا ا تیسال ها قبل واقع. را تیخواستم ؟ واقع یم يزیچه چ من

 یم رونیو از قلبم ب دیجوش یآوردم ؟ چرا حسم م یم ادیخاطرات را به  نیحاال چرا ا. م دروغ گفتم به خود یول

دور و  ینکند کس. کنم به اطرافم یتراوش م وکنم  یآب گرم قل قل م يکنم ، مثل جوشش چشمه  ی؟ تب م ختیر

همه مدت ، کنترلش  نیند من نتوانم مثل انک. شود  ادیفر می، متوجه تب و لرزم شود ، نکند در صدا ندیبرم باشد و بب

تار اشک  میچشم ها.  دهدیرا نشانم م يزیمکان چ نیقلبم خراب شده ، چرا؟ ا يهمه سال، حاال چرا خانه  نیکنم ، ا

خورد  ی، سر م شودیقطره م لیدل یاشک نشده بود، چرا ب سیخ نطوریا میمرگ آرزوها يبرا ی، چرا؟ حت ودش یم

کند و آزادانه  یم ینافرمان میلرزد ، چشم ها یدلم م لیدل یحاال ب دم؟یداشتمو نبار لیهمه دل نیاگونه ام؟ چرا  يرو

، من فراموش نکرده بودم ، فقط  دهیجوش ونمآب در يشوم؟ الهه  یشوم ، چشمه م یم سیچرا من خ. بارد  یم

.خشک شود میو چشم ها نمینب شود، من اهینگاهم س دیرا دوباره به چشم زدم ، شا اهیس نکیع. پنهانش کردم 

 دمیکه رس یدر نگهبان يجلو. کامال معلوم بود  میحالم بد شد، لزرش دست ها. راه آمده را برگشتم يهمه  برگشتم،

.آوردم نییخانم ؟ من فقط سرم را پا ستیحالتان خوب ن: دیپرس دی، نگهبان که مرا د
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داغ با نبات در دستم بود و من در آن اتاقک کوچک و  يچا نوایل کیبعد در اتاق نگهبان نشسته بودم و  قهیدق چند

 یکیهر روز . رنگاورنگ ، خوشرنگ يجعبه آب نبات با عشق ، آب نبات ها کی دم،ید یم ایقدر رو نیگرم ،چرا ا

کنار تختم آن را گذاشته  زیم ينفر، رو کی. پر بود  شهیجعبه هم. شد  ینداشت و باز اضافه م یتمام یخوردم ول یم

دو دانه آب نبات  یکیمرگ عشقم را با  یتلخ یحت. را داشت شهیعشق و آب نبات هم ینیریو رفته بود و زبانم ، ش

.کرده بودم نیریعشق ش

راحت بود که تنها  المیبود؟ خ دهیکدام آسمان خواب ریرا در کدام قبرستان دفن کرده بودم ؟ صاحبش ز عشقم

برود و از او  دنشیبه د یآب را قسم دادم گاه يالهه . ا تنها نباشدآب نبات عشق گذاشته بودم ت شیبرا ست؛ین

.مراقبت کند

 یم ایبلند شدم، حالم بهتر شده بود چون رو دم؟ید یم ایهمه رو نیجا، ا نیداغ با نبات ؟ چرا من ا يچا نیچرا ا حاال

.دمید

،  ستادمیداربست ا يگنبد، روبرو يجلو برگشتم ،. من را کجاها برده بود وانینبات داخل ل. ام سرد شده بود  يچا

پشت سرم  نییپا. که گذشت، گردنم درد گرفت  یلیخ. بار مرد دستمال به سر نبود  نیسرم را بلند کردم ، و ا

.قشنگه نه: گفت ییصدا

.دمیباران را شن يمن صدا و

نور چشم . ، گذشته ام کنارم بود برگشتم. گذشته ام يبله، همه : آورد؟ گفتم  یشما م ادیرا به  يزیچ: گفت  دوباره

 نمیاگر دورب. نور يبود و من روبه رو ستادهیبسته ا يبودم ، او پشت به نور، با کادر ستادهیا يبد يچه جا. را زد میها

.اهیشد ، صورتش س یم اهیزد باز عکس س یفالش هم م

آب بود، آرامشم  يالهه .  اهیمن س او روشن بود و صورت يچهره  میچشم ها یاهیبار از نگاه من ، در س نیا یول

سه  ریاش از ز یشانیپ يرو ختهیروشن ر يموها د،یبا صورت سف یقشنگ یسرش ، هماهنگ يرو دیداد، دستمال سف
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.داشت شیایرنگ در يدستمال و چشم ها دیسف يگوشه لبه 

.انداخت یم یکس ادیبود ، رنگ آسمان و من را به  یآب راهنشیلباسش ، پ ي قهی يرو دیپر میها چشم

.دیاوریب فیمهندس تشر يآقا: صدا کرد  یکی

به سرم داشتم ،  اجیبار مثل هزاران بار گذشته ، احت نیا. باز حالم بد شد. بودم جیگ دم،یاو رفته بود و من آه کش و

.توانستم از آنجا دل بکنم و بروم ینم یضعف کرده بودم ول

 یکیپالست يسوراخ شده بود ، نه لوله ا یسوزن شینه دستم به ن. کرد  دایپ انیجر میبار او قطره شد و در رگها نیا

 ریمن صاف و پاك ، تطه. در بدنم  یقیتزر ییشفاف به دستم وصل بود، نه دارو یعیما يبزرگ محتوا يبه بطر یمنته

.شده بودم و دوباره پر یمن خال. شده بودم

و تنفس شفاف او، معلوم بودم ،  زیتم يو پر از هوا یگزند يآلوده  ياز هوا یرنگ خال یشفاف و ب یبادکنک چون

.درونم شفاف شده بود تیواقع

 یاگر ب یگنبد ، که حت يروبه رو یخال مکتین ياز آه ، دوباره و دوباره، بعد رو یبلند خال ينفس ها دم،یکش نفس

.بر وجودم شد، نشستم لیرا آن جا گذاشته بودند، دل مکتین لیدل

 نیچرا مثل ا امد؟ین الشیچرا خ. دمید یمن چشم شده بودم و م یدور بود ول یلین یآب يها یو کاشام از گنبد  فاصله

توانستم  یگفته بود بشکن، حاال چرا نم ییصدا. جا بود نیا تیکنارم بود، واقع دم؟خودشید ینم ایهمه سال رو

چشم  یحت. شفاف تر از گذشته یبا چشمان بلندترو قد  کتریبار ینه، کم یلیبشکنم؟ عوض شده بود، ظاهرش خ

گذشته پر  يایکه از رو یلیخ. پر بود تینداشت ، در واقع يزیچ میبود و برا یخال میدر کابوس ها یکه گاه شیها

 یمحو م. زد یشاخه ها چشم را م ينور البه ال يباز دند،یچرخ یشدم، دوباره حالم بد شد، درخت ها دور سرم م

رفتم  یمن جلو م دیرس یتا به قلبم م کیشد و دورتر ، دوباره نزد یدور م میوشدند و دوباره واضح ، گنبد روبر

 يبسته  یاهیبسته شد و در س میدادم ، چشم ها هیکه تک یچوب مکتین یبه پشت. شدم  یدور م مکتی،سوار بر ن
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کرد ،  یمحرکت ن يزیچ گهیمتوقف شد؟ د زیدفعه همه چ کیچرا  یول. دمیلرز یم. دیچرخ یباز همه چ میچشم ها

شده بود و  یآب میچشم ها يبسته  یاهیکردند، غارغار کالغ ها خاموش شد، س یبلند، جا عوض نم يدرخت ها

.نرفت جیسرم گ گرید.  ینوران

حالت خوبه؟: دیآب پرس نوازش

، بود  بایدرون نگاه بسته ام ز یاول باز نشد، آب میگذشت؟ چشم ها یبود م دهیکه پرس يبار نیسال از آخر چند

!سرد یچوب مکتیکنارم بود؟ کنار ن تیواقعا واقع ایآ. خوب شد یحالم خوب نبود ول

حالت خوبه؟: دیکه پرس دوباره

.بهتر شدم: گفتم

؟ییایب گریروز د کی یچرا نرفت ،يخوب نبود: گفت نگهبان

سرم، سرم را باال نگه  يباال ستادهیا. مطمئن شدم گریحاال د. دانستم یبود؟ م تیواقع. را باز کردم میچشم ها يفور

خودش بود و من باور کردم . میبه پاها رهیتر آورد ؛ خ نییماندم سرش را پا شیبه چشم ها رهیکه خ یلیداشتم و خ

.مرا شکست تیهستم و واقع ایدر رو نکهیمثل ا: و گفتم 

؟یهست یپس تو چ: دیپرس

.عوض شده زیمن خوابم و همه چ: گفتم

.ينکرد رییفقط تو تغ: گفت

.تنها یلیو من تنها بودم، خ يتو عوض شد: گفتم

.کردم یبا تو زندگ شهیمن همراهت بودم، هم: گفت

.تیمن با صدا: گفتم

.من همانم،عوض نشده ام:گفت
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.و هنوز دور از من یتو همان: گفتم

. و خط چانه ینیهمان ب ،یشانیشدم، همان چهره آرام، همان پ رهیرخش خ مینشست با فاصله؛ به ن مکتین يرو کنارم

 دیسف ياش موها قهیشق يو درشت بود و رو زیر يچشمش چروك ها يگوشه . شینگاهم برگشت به چشم ها

.دمیرا د ههم ادیو من بدون دقت ز يدیدیتا م يکرد یدقت م دیبا یلیبورها، خ يالبال

.آورد یم ادمینکرده بود، همان الن بود، چهره اش سکوت را به  رییکردم، تغ یاشتباه م نه،

؟يضعف کرد: دینگاهم کند پرس نکهیبدون ا د،یرنگم پر دوباره

 دیدستمال سف کیکس را ندارم ، تنها مانده ام، مشتش را باز کرد ،  چیاست، ه یام خال یخسته ام؛ زندگ: گفتم

.قرمز، سبز نداشت د،یسف ،یکوچک کف دستش بود ، چهار گوشه اش را باز کرد، چند آب نبات ؛ آب

.ردیگ یضعف را م يدار، جلوبر: گفت

.ندارم يدیسوزد، ام یندارد خنک شوم؟ قلبم م یینعنا: گفتم

؟یمن چ ست؟ین دیام! واقعا: گفت

؟يهنوز فراموش نکرده ا ؟یکن یم يحسود: گفتم

.شود و هنوز فراموش نکرده ام یم میآره، حسود تیدر واقع-

.وقت فراموشت نکردم چیو من ه يدبو یول ت،ینه در واقع ،يهمراهم بود شهیتو هم: گفتم

 ؟يتنها ماند یکن یچرا فکر م ؟يضعف کرد ،يسوزد؟چرا خسته شد یچرا قلبت م ،يپس اگر من را دار: دیپرس

؟یگذاشت میچرا تنها ؟يازدواج نکرد دیکه با ام یوقت نگفت چیچرا ه

.کند یبردار، آرامت م یکی: کرد ، دوباره گفت دایکه ادامه پ سکوتم

هاست؟ یاز همان قبل: دمیپرس

.پر از عشقه یآره، اگر بخواه-
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.آورد یم ادمیعشق را به . داد، گرمم کرد یم یبرداشتم، قرمز بود، طعم توت فرنگ یکی

.خوشمزه است نه،یریش:  گفتم

.همه اش مال تو: گفت

.شد یاز او ، مال من م يزیتو دستم گره خورد، دستم مشت شد، چ دستمال

 ریمن عشق را ز. بود دهیخواب دیسف یخواست، تو تک تک آب نبات ها با روکش یق که جعبه نمنداشت، عش جعبه

 یحس خفگ کیشد  یاز گلو که رد نم.شد یوجودم پر از عشق م يدادم و همه  یکردم و بعد قورت م یزبانم آب م

و من عشق را با آب  لذت بخش بود دلاش در  ینیو بعد سنگ یرفت ، سبک یم نییشد و پا یداشت، بعد که رد م

.دادم ینبات قورت م

؟یکن یجا چه کار م نیتو ا: دمیپرس

کنار  تیواقع. نیسنگ يقهوه ا ي، با آجرها الهیخ کینقش  یهر کاش يرو. کنم یهمساز م الیرا با خ تیواقع: گفت

.پازل کنار هم کیها را مثل  یو کاش نمیچ یهم م

؟ طرح خودت کو؟ یگذاشت ینم يگریکار د يتو که دست رو یول! يبازساز: گفتم

چند سالمه؟ یدان یم ،يریصورتم است، پ يطرح رو. ندارم یطرح گهیمن د-

.ينشد ریبا تو بودم، پس پ شهیهم ،یتو جوان یآره، حسابش را دارم ول-

 ؟ینک یکردم مرا همانطور که بود، تصور م یفکر م شهی؟هميچطور حسابش را دار ،يرا شکسته بود تیکه واقع تو

.و در نگاهت قفل شدم يلحظه ثبتم کرد کیدر 

؟یمن با تو رشد کردم ، تو چ: گفتم

صورتم که  ،يشد یشدم تو هم م یمن که عوض م ،يتو هم بود میروزها يکردم، در همه  یمن با تو زندگ: گفت

 کمینزد دهیدن. کردم یتو را حس م شتریچون ب. يبود بایهمه اش ز یول ،يشد یم ریافتاد تو هم پ یچروك م
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و تو ، ندانسته بارها  يآورد یلبخند به لبم م م،یشند یرا در گوشم م تیصدا دهینشن ،يشد یدر ذهنم زنده م ،يبود

.يو بارها جهالت قلبم را پر داد

.میوقت از هم جدا نبود چیمن و تو ه: گفتم

.ها کار من است، طرح من آن ستون ن،یآن جا را بب: گنبد اشاره کرد و گفت  يجلو يدست به ستون ها با

.قشنگند یلیخ: گفتم

.شود یدارد تمام م گرید. و ساختم ختمیو من طرحش را ر يتو ساختم، از تو الهام گرفتم، تو نشانم داد يبرا-

؟یبعد چ: دمیپرس

.توست، من تو را دارم يگذرد و همه اش برا یم یزندگ. ستیهم ن نینبوده، آخر شیاول ،یچیبعد ه: گفت

.در همه وجودم پنهان شده م،یها هیتو را داشتم، ثبت شده در ثان شهیمن هم: گفتم

.میها با سکوت گذشت و ما در سکوت، درست مثل سالها قبل با هم حرف زد هیثان

.میدور بود تیما از واقع. زنم یقدم م ایکردم در رو یگشتم، احساس م یبرم یوقت

 يگریمن بدون حرف د. بود ادیما ز نیب يگونه نبود، فاصله  نیا تیواقع یول م،یرا داشت گریهنوز همد الیخ در

.داشتم ازیبه زمان ن. کردم یباور م دیبرگشتم چون با

 یگذاشتم به او فکر م یرا که گرفته بودم را داخل مواد ظهور که م ییعکس ها يها میخانه، فر کیروز ، در تار آن

.ظاهر شد و من وجود او را باور کردم میرو از صورت الن جلو یطرح هیبعد از چند ثان. کردم

من آزاد بودم، . هنوز وقت الزم بود ای م؟یبود دهیرس دیکه با یزود؟ به زمان ایبود  ریحاال؟ بعد از چند سال، د چرا

. هنوز همان الن بود  یول. ام وجود نداشت که نگرانم کند  یدر زندگ يا بهینبسته بودم، غر يگریبا د يعهد چیه

اتفاقات دوباره  يهمان الن بود، همه  یشه به من فکر کرده بود، ولیرفته بود، الن هنوز و هم کین آزاد بود، ژنمثل م

شد ، خودم را  یبودم خراب م دهیاحساساتم کش يکه جلو رو يواریگشت ، د یشد،احساسات گذشته برم یشروع م
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 یبار به مرگم منته نیدانستم که ا یم. کرد یموجودم را خراب  وار،یخراب کردن د. کرده بودم یغرق کار و زندگ

.ما وجود داشت نیفاصله هنوز ب. شد  یم

آنها هم سکوت کرده بودند تا راحت تر  یحت. فرصت را به من دادند؟ شب تا صبح فکر کردم نیو کاوه چرا ا نویم

 يترس و هراس برا یم بخواست یم یو عشق یزندگ. وجود ندارد  يتکرار گریدانستم که د یو من م رمیبگ میتصم

نه  یبه من بدهد ول يا یعشق و زندگ نیچن نستتوا یالن م. بدون دغدغه و در آرامش يتازه ا یعمرم ، زندگ یباق

.ما وجود داشت نیگفت؛ فاصله هنوز ب یطور م نیو مذهب ا نیی، آ یاجتماع يقراردادها. شهیهم يبرا

.نمانیب يبا فاصله ها میشته بودما همان آرام و الن گذ. نکرده بود  رییتغ يزیچ

 کیقلبم با . کرد  یدوباره الن غرقم م دنید. گرفته شده بود  ممیکار داشتم و تصم یکل. شدم داریب دهینخواب صبح

.سوخت یطور م نیکوتاه ا دارید

.و تکرار در من نبود یقدرت فراموش. توان تکرار نداشتم  گرید

بهتر . عشقی که الن هدیه ام کرده بود را به من ارزانی کند ولی به کم قانع بودم  این که می دانستم کسی نمی تواند با

چند سال گذشته بود و من نتوانسته بودم کسی را جایگزین او .باید از نو آغاز می کردم. از نداشتن هیچ بود

مادر را از پشت گوشی  وقتی صبح صداي. تکلیف معلوم بود اوحاال با دیدن دوباره ي . کنم،شاید هم نخواسته بودم

خبر هاي جدید را .تلفن شنیدم نا خودآگاه اشکم سرازیر شد، ولی خودم را کنترل کردم ، نباید متوجه چیزي می شد

تنها عشقی بود که نه در دلم می مرد نه هیچ . چقدر به آغوش گرمش احتیاج داشتم. بهم داد و از دلتنگی اش گفت

فقط .از صدایم متوجه دلتنگی ام شد.نم بود که هیچ وقت تنهایم نگذاشته بودوقت تغییر می کرد و او مادر نازنی

چرا به فکر خودم نرسیده بود ؟ هیچ وقت زمان را براي .تو که این قدر خسته اي امروز کار را تعطیل کن :گفت

دادم بدون ساعت هایم را از دست می . داشتم دنخودم نخواسته بودم ،فقط شب ها از آن من بود و فرصت فکر کر

.این که لذتی از زندگی ببرم
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ساعت یک مصاحبه را از دست دادم و به جاي رفتن به آتلیه مینو ،کلید انداختم و وارد خانه شدم ، اصال از این  وقتی

که آن جا بودم احساس پشیمانی نکردم ، بوي مطبوعی فضاي خانه را پر کرده بود و همان نشانه ي وجود مادر 

چقدر . را به آغوشش انداختم و همه چیز فراموش شد  مر که روبرویم ظاهر شد نفهمیدم چطور خودماد.نازنینم بود

تا چند ساعت بعد، مثل گذشته، سرم روي پاهایش روي مبل ، در . آرامش عمیق آغوش مادر شیرین و اثر گذار بود 

قلب هاي ما . وت با من حرف زدسکوت نشستیم و من از نوازش دست هاي او بهره مند شدم و او مثل همیشه در سک

پدرت : و او در کمال آرامش گفت . مادر دیرت شد ، پدر می فهمد: خیلی که گذشت گفتم. حرف ها را می فهمیید 

از جایم بلند شدم و با تعجب . همه چیز را می داند، خیلی وقت است می داند که تو این جایی و من به تو سر می زنم

چطور فهمید؟:گفتم. تش تپش تند قلبم را تبدیل به ضربانی یک دست کردنگاهش کردم،ولی آرامش صور

.خودم گفتم ، الزم بود بداند ،نگرانت بود و من تحمل نگرانی او را نداشتم، اگر بدانی چقدر پشیمانه-

بیا برگرد خانه آرام،پدرت پشیمانه، : هایم را محکم در دستش گرفت و خیره به چشم هایم بی مقدمه گفت دست

با این که . پدرت از دوري ات خیلی غصه می خورد. دیگر در فامیل کسی کنجکاوي نمی کند . همه فراموش کرده اند

.دخیالش راحت است که تو صحیح و سالمی ولی باز دارد نابود می شو

.نمی توانم مادر،حاال دیگر اصال نمی توانم:گفتم

ش را از دست داده، متوجه اشتباهش شده، حتی عمویت تو که به همه ثابت کردي می توانی،حرف پدرت هم اثر-

.هم او را سرزنش می کند

.دیگر برایم اهمیتی ندارد:گفتم

بین . پل هاي پشت سر هنوز خراب نشده . کله شقی نکن دختر ،نگذار دیر شود و دیگر هیچ وقت نتوانی برگردي -

به همه ثابت کردي که می توانی ، به . بگذار  تو و پدرت هنوز محبت هست و عشق پدر،فرزندي ، لجبازي را کنار

.بیا برگردیم.هدفت رسیدي ، به آرزوهایت 
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.به آرزوهایم رسیدم،آره به همه شان رسیدم:زدم فریاد

ولی آرزو هایی که تو از آن حرف می زنی اشتباه بودند، فکرهاي خام ،امید هاي بیهوده،احساسات به الن از اول هم -

.اشتباه بود

فکر می کنید این عزلت وگوشه گیري من فقط براي طرد شدنم از خانواده . ا هم این فکر در سرتان استپس شم-

بوده؟فکرمی کنید گذشتن از الن راحت بود؟ بیهوده شمردن عشقم از طرف شما و پدر کشنده تر بود و بدتر از همه 

....خرد کردن

اسمش در گلویم قفل شده بود و هیچ وقت هم به زبانم از روز عروسی .اسمش را بیاورم،زبانم بند آمد نتوانستم

.نیامد

.امید برگشته:شوك بهم وارد کرد وقتی گفت مادر

امید کجا رفته بود که حاال برگشته بود؟امید کی . برگشته،امید برگشته،انعکاس این صدا در گوشم تکرار می شد امید

.بود؟یک آشنا از گذشته، حاال برایم اسمش هم غریبه بود

امید چند ماه .هیچ وقت نپرسیدي و من هم نخواستم عذابت را بیشتر کنم:جواب سؤال نپرسیده ام را داد و گفت مادر

بعد از به هم خوردن مراسم عقد کنان از ایران رفت؛در کانادا ادامه ي تحصیل داد و چند سالی که تو این جا زندگی 

.هم برگشته و اصال امید گذشته نیست ،حاالمدرکش را که گرفت رفت. کردي،او هم اصال ایران نبود

چرا این چیزها را به من گفت؟ حتما فهمیده بود یکی از دالیل برنگشتنم وجود امید و روبرو شدن با او بود، ولی  مادر

.حاال که وضعیت بدتر شده بود

پیر شده؟:آگاه از دهنم پرید  ناخود

.سنش نشان می دهد ولی مثل همیشه نگاهش مهربان است که نه ، ولی موهایش خیلی سفید شده، دو برابر پیر

.فقط نگاهش مثل گذشته بود پس



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٢

امید دیگر امید گذشته نبود، فقط نگاهش حقیقی بود و مثل .ها وقتی دوباره دیدمش فهمیدم حق با مادر بود  بعد

ش، معلومه خیلی غصه بمیرم الهی برا:مادر خیلی دوستش داشت، این را وقتی فهمیدم که گفت. گذشته پر محبت 

قربان قد و باالیش،خوش تیپ .شده ندمیصورتش مثل پسر بچه هاست ولی موهایش جو گ. خورده و سختی کشیده

چرا این حرف ها را به من گفت؟ مطمئن بودم براي شکستن من نبود یا به رخ کشیدن چیزي از . تر از قبل شده

.گذشته که آیا اشتباه نکرده ام یا حق با من نبود

شاید روزي این حرف ها ناراحتم می . با من درد دل می کرد و حرف هاي ته دل مانده اش را به من می گفت مادر

کرد ولی حاال دیگر اثري نداشت، پس خوب گوش کردم و مادر گفت که زن عمو این چند سال چقدر غصه خورده 

اگر من هم بر می گشتم توبره ام پر افتخار بود؟  ابود ولی بی نتیجه نبود و امید دست پر بر گشته بود، پر افتخار ، آی

یک سؤال ذهنم را . نه، مطمئن بودم که خالی بود،پس راه برگشتی نبود و پل هاي پشت سر همه خراب شده بود

ازدواج نکرده؟. مشغول کرد و نتوانستم مقاومت کنم و پرسیدم

اگر کرده باشه ناراحت می شوي؟:باهوشم فوري گرفت و گفت مادر

.نه،اصال چه اهمیتی دارد، فقط دلم می خواهد خوشبخت و خوشحال باشه:هم باهوش تر گفتم من

تو به جاي او بودي خوشبخت می شدي؟-

حاال این سؤال را می پرسید؟ چرا

چرا بد بختش کردي را می دانم ولی فکر می کنی . این چند سال نپرسیدم که یک همچین روزي ازت بپرسم-

خوشبخت می شود؟

.آره می شود،مطمئنم که می شود_

.پس برگرد و کمک کن تا مثل گذشته دور هم جمع شویم_

مادر ، شما راجع به من چی فکر می کنید؟ من دیگر هیچ وقت بر نمی گردم، غیر از الن هیچ کس را در قلبم جا _
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.نمی دهم

فقط می خواهیم . گر امید گذشته نیستاگر هم ما بخواهیم او دی. من که نمی گویم بیا و امید را تو خوشبخت کن_

.فکر کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده و دوباره مثل گذشته دور هم باشیم

.دیگر نمی شود مادر ، نمی شود فکر کرد هیچ اتفاقی نیفتاده_

کمی هم به من و پدرت فکر کن؛ به . تو فقط به خودت فکر می کنی و به عشق و گذشته ات . اگر بخواهی می شود_

.زن عمویت که پیر شدند و آرزوي خوشبختی بچه هایشان روي دلشان مانده عمو و

.آرزو که خوشبخت است_

وقتی هنوز جواب درست و حسابی به خواستگاري پسر دایی اش نداده و آرزوي .آرزو هم خودش خوشبخت است_

.پدربزرگ شدن عمویت و دیدن عروسی دخترش را به دلش گذاشته چه فایده دارد

دش دوست دارد مجرد زندگی کند و دور دنیا را بگردد ؛ چرا باید به خاطر دیگران پا روي عالیق و وقتی خو_

آدم ها هیچ وقت . خوشبختی اش بگذارد؟ مطمئن باشید او هم باالخره از مسافرت خسته می شود و رضایت می دهد

.تنها نمی مانند، حتی اگر صد سال از عمرشان بگذرد

عمو و زن عمویت چی؟_

چرا پدر و مادرها همیشه دنبال ارضاي خودخواهی هاي خودشان هستند؟_

.تو مادر نشدي تا بفهمی_

خدا را شکر که نشدم،ولی مطمئنم اگر مادر هم بودم بچه ام را به خاطر خودم نمی خواستم بلکه به خاطر خودش _

ایشان نرسیدند در عوض بچه دلم می خواست به آرزوهایش برسد و خوشحال باشد،اگر عمو و زن عموم به آرزوه

.هایشان خوشبخت هستند

به نظر تو امید خوشحاله؟_
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فکر می کنی اگر با من ازدواج کرده بود این همه پیشرفت می کرد؟.او هم یک جورایی خوشحاله_

ایزد ز حکمت ببندد دري، گر

.رحمت گشاید در دیگري ز

.امید رحمت ایزد پربارتر از حکمتش بود براي

او حاضر بود همین جا می ماند و حتی درسش را . ور فکر کن،من که می دانم در دل امید چی می گذردتو این ط_

...ناتمام می گذاشت ولی تو

به من چه که چی تو دل او می گذرد،من خودم را فدا ....بسه دیگه امید ،امید:گفتم. حرفش را تمام کند نگذاشتم

د ساله فکرش خوره شده و خواب شب هایم را ازم گرفته،دیگه چن. کردم،دیگر نمی خواهم به عواقبش فکرکنم

زندگی کنم؛ با فکري آزاد و وجدانی  خودمکافیه، حاال که خیالم راحت شده می خواهم آرامش پیدا کنم و براي 

.آسوده

اگر نمی خواهی برگردي بر نگرد ولی حداقل در مراسم نامزدي بنفشه مثل یک مهمان :قبل از رفتن گفت مادر

.رکت کنش

پس پدر با این خواستگارش موافقت کرد؟:گفتم

پسر خوبیه، خانواده اش را هم دیدیم؛ هم دانشگاهی بنفشه است . گذاشت به عهده ي خود بنفشه ،او هم قبول کرد_

.و همدیگر را می شناسند

.پدر چطور به این راحتی موافقت کرد؟حتما می ترسد گذشته ي شوم دختر دیگرش تکرار بشود_

.بنفشه عاقل تر از این حرف هاست،گذاشت به عهده ي پدرت،پدرت هم بعد از تحقیقات رضایت داد_

حق با شماست،من مجنون بودم،بنفشه همیشه دختر عاقلی یود، حتی براي عاشق شدن هم با عقل تصمیم می _

.می شود خودش به من گفت که اول همه ي جوانب را در نظر می گیرد و بعد به طرفش عالقمند. گرفت
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.من افسار قلبم را رها کردم ولی

هیچ وقت غبطه احساست .هیچ دو انسانی شبیه بهم نمی شوند:صورتم را بوسید،بعد سرم را نوازش کرد و گفت مادر

پس فکر نکن اشتباه .هرکسی نمی تواند عشق پاك را در قلبش پرورش بدهد.را نخور؛عاشق شدن پشیمانی ندارد

کنند و احساسشان را به سوي دریاي  نمیکسانی که از قلبشان درست استفاده .شق باشیتو قلب داري تا عا.کردي

تو هم با .درست مثل یک جنین که به ناف مادرش وابسته است.تو با قلبت زنده اي.عشق پرواز نمی دهند مرده اند

.قلبت زندگی می کنی

.اي کاش می توانستم با عقلم پیش بروم-

.احساسشان مرده و قلبشان حتی حضور یک عشق را هم حس نکرده.را می خورندکسانی هستند که غبطه تو -

.فقط راهی که رفتم درست نبود.من هیچ وقت از عاشق شدنم پشیمان نیستم-

تو نمی توانی بدون احساست زندگی کنی؛احساس یعنی خانواده،یعنی عشق .حاال برگرد و از اول شروع کن دخترم-

.تا دیر نشده برگرد.ار دوستانبه دیگري،یعنی زندگی در کن

.به من فرصت بده.باید فکر کنم مادر-

نه تا وقتی که .فقط تا قبل از نامزدي بنفشه.تا هروقت که بخواهی:صورتم را محکم تر از قبل بوسید و گفت دوباره

.خیلی دیر بشود

زنگ در که به صدا .زده بودبخصوص حرف هایی که راجع به امید .مادر رفت،هنوز فکرم از حرف هایش پر بود وقتی

در آمد و سروکله مینو پیدا شد،رشته افکارم از هم گسیخت و نگاه امید وقتی در چشمانم خیره می شد و به من می 

زودباش :گفت که دوستم دارد فرار کرد و چشم هاي خندان مینو جایش را گرفت و صدایش که تند تند می گفت

.می خواهیم چهارتایی برویم بیرون.ندحاضر شو،کاوه و شایان تو ماشین منتظر

.حالم خوب نیست.نمی توانم بیایم:گفتم
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شایان بدون تو .زودباش تنبلی نکن و جفتت را تنها نگذار که خیلی غصه می خورد.چند روز عزلت گزیدي کافیه-

می خواهی صدایش کنم خودش راضی ات کند؟.نمی آید

.اره ام می کندشایان را نفرست،بیچ.نه نه، می آیم:گفتم فوري

در ماشین کنار شاهین نشستم و صورت مثل ماهش را بوسیدم و از بوسه هاي آبدارش اشباع شدم،کاوه شروع  وقتی

نرسیده .چه جفت خوبی:گفتم.شایان سرش را روي پایم گذاشت و نرسیده به رستوران خوابش برد.به گله کرد

.خوابش برد

کاوه . ه ما هم خوابش می بد و این همه خرج روي دستمان نمی گذاشتکاشکی همرا:به کاوه اشاره کرد و گفت مینو

تو دست نوازش روي سرم بکش،آن وقت می .اگر من هم در حالت شایان بودم خوابم می برد:چشمک زنان گفت

.بینی اطاعت می کنم یا نه

.الزم نکرده:نیشگونی از بازوي کاوه گرفت و گفن مینو

از تو آینه نگاهی بهم .فقط کاوه متوجه بغضم شد.و اشک در چشمانم جمع شددانم چرا ناگهان دلم گرفت  نمی

حالت چطوره آرام؟:انداخت و گفت

.صبر می کردي موقع برگشتن حال آرام را می پرسیدي: گفت مینو

.مگه تو براي آدم حال و احوال می گذاري با آن آدرس هایی که می دهی:متوجه منظورش شدم و گفتم من

کاوه چی کار کرده؟:ب به کاوه نگاه کرد و گفتبا تعج مینو

یعنی تو خبر نداري؟:گفتم

دیدیش؟.مینو نمی گذاشت،ولی من دیگر نمی توانستم صبر کنم.الزم بود:گفت کاوه

.آره:گفتم

پس چرا به من نگفتی؟:رو به کاوه کرد و گفت مینو
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.می گفتم و مثل همیشه منصرفم می کردي و مانعم میشدي:گفت کاوه

.خواهش می کنم دیگر حرفش را هم نزنید.چیزي عوض نشده:تمگف

!یعنی چی؟:گفت کاوه

.خوب دیدمش،همین-

...یعنی چه همین؟بعد از این همه مدت،آن همه عشق-

...یک آرامش ئر وجودش بود که تکانم داد و.تغییر کرده:گفتم

.خوب بعد،زود بگو:گفت مینو

.چیزي براي گفتن ندارم:گفتم

.الن هم همین حرف ها را به من زد.ا هردو مثل هم هستیدشم:گفت کاوه

...حاال که همه چیز عوض شده با موقعیتی که او پیدا کرده.یعنی رفاموشش کرده اي؟باورم نمی شود:گفت مینو

نمی دانم چقدر وضعیتش عوض شده؛شاید خیلی تغییر کرده باشد ولی .براي خودش کاره اي شده.می دانم:گفتم

من .از همدوي شما ممنونم که به فکر من هستید.خواهش می کنم بگذارید راحت باشم.اهمیتی ندارد براي من دیگر

.فکرهایم را کرده ام،نمی خواهم دوباره به گذشته برگردم و یک عشق بی حاصل برگرد

.من که فکر نمی کنم این عشق اصالً فراموش شده باشد که یادآوري اش باعث ناراحتی بشود:گفت مینو

او به خاطر تو فداکاري بزرگی کرد،همین طور تو به خاطر .آرام خوب فکر کن.ولی این بار فرق می کند:گفت هکاو

.بیشتر فکرکن.پس راحت تصمیم نگیر.او

فداکماري او .ضمناً فداکاري من،خانواده ام را از من گرفت،مرا در تنهایی رها کرد.فکرهایم را کرده ام:گفنم

.شومچی؟دیگر نمی خواهم تکرار 

.فقط کاري نکن زمان را بیشتر از این از دست بدهی.هرچور میل توست:خواست حرفی بزند که مینو گفت کاوه
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یادآوري گذشته،حتی اسمش حالم را بد می کرد و فشار به مغزم می .از حرف هاي آنها درد گرفته بود سرم

.دستم را روي پیشانی ام فشار دادم.آورد

اوه نگاهی کرد و سرش را باال برد یعنی دیگر ادامه نده و کاوه بیچاره هم که سعی داشت متوجه حالم شد و به ک مینو

باور کن قصد من .من دیگر حرفی نمی زنم:شانه باال انداخت و گفت.با توضیحات بیشتر خود نرا قانع کند، ساکت شد

.خواهیم یما فقط خوشحالی شما را م.و مینو ناراحت کردنت نیست

.ري خوشحال ترماین طو:گفتم فقط

شب هاي بعد این بی خوابی ها باز هم تکرار شد و من هربار که .شب باز هم فکر الن تا صبح بیدار نگهم داشت آن

آخ از نگاهش که رهایم .سعی بر فراموش کردن دیدار دوباره مان داشتم،صدایش در گوشم می پیچید و نگاهش

.نمی کرد

کسی صدایم می .بی هاي شب هایم را داشتم و هنوز او فراموش نمی شدیک ماه بعد از آن،من هنوز بیدار خوا تا

فکرش آنقدر بزرگ بود که حتی فکر پدر و حرف هاي .کرد،کسی چیزي می گفت و من سعی بر نشنیدن داشتم

.مادر و بازگشت امید را هم فراري می داد

حتی .روج از قلبم را به آن نمی دادماز عمق قلبم صدایم می کرد،حسی در وجودم پرپر می زد و من اجازه خ چیزي

چه اهمیتی داشت یکی عاشقم باشد وقتی همه رازها در .کنجکاوي در من مرده بود.کنجکاو احساس دیگري نبودم

زندگی می کردم با کارم و روزهایم را به .بودممن تمام دنیا را از دست داده .من مرده بود؟کشف یک راز مهم نبود

موز فراموش شده بود،سالهاي شیرین زندگیم خراب شده بود و من نمی خواستم صاحب همه ر.شب می رساندم

چرا این عشق فراموش نمی شد؟من الن را با خودم داشتم،تمام .ولی قلبم با یک دیدار کوتاه آزارم می داد.تکرار شوم

ه فکر می کردم فاصله ها حاال ک.من آزاد بودم ولی فرار می کردم.این سال ها همراهم بود،او زنده بود،فقط رها نبود

فردا چه اهمیتی داشت فقط توان گذشته را .می توانستم لحظه را داشته باشم.بی اهمیتند اعتقادم عوض شده بود
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و گذشتن از همه خودخواهی ام را  نهاییت.این بار دیگر او را براي همیشه براي خودم می خواستم،تنها خودم.نداشتم

.ي خودم صدبرابر شده بودومن در لحظه اسیر شده بودمولی نه، خواستن او برا.کشته بود

روز نفهمیدم چطور فرمان ماشینم پیچید و من از اتوبان هاي شمال شهر،از خیابان هاي خلوت و پردرخت،به  آن

.کوچه هاي قدیمی و باریک،به جایی که حاال آرزویم رسیدن به آنجا بود،رسیدم

حسی در قلبم .شجاعت چندساعت قبل رفت.ترس برم داشت.ودل بودمنرده هاي سبز بلند که رسیدم،هنوز د جلوي

.حتی دیگر توان نادیده گرفتنش را هم نداشتم.زنده می شد که قادر به کنترلش نبودم

در نگهبانی که رسیدم،نگهبان با دیدنم به استقبالم آمد و این بار بدون نشان دادن برگه اجازه نامه  جلوي

هر جاي دیگر ارهم .پرده اند شما که آمدید بدون معطلی بفرستمتان به دفترکارشانآقاي مهندس س.بفرمایید:گفت

که از دوستان آقاي مهندس هستید؟ یدچرا همان دفعه اول نگفت.که دوست داشته باشید می توانید ببینید

!چه حافظه خوبی دارید:گفتم

فراموش می کردم شما را هیچ وقت در هر صورت هرکسی را هم .شغلم باعث شده:تعریفم خوشحال شد و گفت از

.فراموش نمی کردم

...خیلی مزاحمتان شدم،حق با شماست،دفعه قبل:زدو و گفتم لبخند

می بخشید که این حرف را می زنم،فکر نکنید آدم فضولی .چه مزاحمتی دخترم: حرفم تمام شود،گفت نگذاشت

ورتتان می خندد و وقتی آن روز با آن حال دیدمتان وقتی لبخند می زنید انگار تمام ص.هستم،ولی برایم خیلی عجیبه

.انگار تمام صورتتان گریه می کرد

بعضی آدم ها احساساتشان را نمی توانند مخفی کنند،من هم جزو همان :را از حرفش مخفی کردم و گفتم تعجبم

.فقط همین.دسته از آدم ها هستم

...ولی سما با همه فرق می کنید:گفت.بردار نبود دست
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...شما و آقاي مهندس:از اینکه از جلویش رد بشوم دوباره گفت لقب

فکر کردم شما از اقوام ایشان هستید؟ براي :من و آقاي مهندس؟نکند متوجه چیزي شده بود؟وقتی گفت.لرزید قلبم

حاال آقاي مهندس کجا هستند؟:اینکه ادامه ندهد گفتم

.نزدیک صحن مسجد-

به قایم باشک بازي نور البالي .نگشت اشاره اش را گرفتم و حیاط را دور زدمبا دست اشاره کرد و من مسیر ا او

. شد یعشق من هم درست مثل آن برگ ها مانع ورود نور به قلبم م.شاخه ها زیادي خیره شدم و گردنم درد گرفت

...کردم یفراموش م دیکردم، با یفراموش م دیبا

آورده بودم باز کردم،  شانیرا که برا یپاکت ارزن. آمده ام یچ يرفت برا ادمیاز  دمیکه رس دیسف يکبوتر ها کنار

از گذشته  دشانیو سف یطوس يبال ها ریکنار صحن و تصو شانیکرد؛ صدا یدور م تیمرا از واقع شانیبغ بغو يصدا

ه من اراده ب ینبود که ب میفقط دست و پا. خواست یخواست آنجا باشم، از قبل دلم م یدلم م. در ذهنم مانده بود

.کردم که فرار کنم یم یسع هودهیکشاند و من ب یفرمان داد، قلبم من را آنجا م

 یفکر کردم با پرنده ها م نیزم يمن زانو زده رو.شد دیهمه جمع شدند و دور و برم سف ختم،یر شانیارزن برا یکم

.است یاز آلودگ یپاك و خال دشانیسف يبه رنگ بالها شانیشود حرف زد، دلها

کرد و از دستان پر ارزنم دانه برداشت، نوکش که ببه کف دستم خورد  ییبغ بغو یکی دم،یرا ازشان پرساو  حال

احساسم پاره  یبدنم را گرفت و خواب رفتگ یکرخت یدردناك بود ول یبود، کم یکردم، حس خوب یاحساس زندگ

.میپا يدر رگها دیشد و خون تازه دو

.یخوب هیچه هد: سرم گفت يباال ییصدا

درست مثل .در صورتش بود يلبخند.سرعت داد و من همانطور نگاهش کردم دنشیقلبم به تپ. را بلند کردم رمس

.پر بود شیو چشمها دیخند یکه نگهبان زدتمام صورتش م یحرف
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.آوردم هیتو هم هد يبرا: گفتم

ارزن؟_

.جعبه کینه، _

آب نبات؟_

تکان که خورد . کرد ینور گوشه صورتش را روشن م. شتمتوجه شده بود، پس گذشته را هنوز به خاطر دا درست

 میچشمها. کردم یبا چشمان بسته او را حس م. را بستم و بلند شدم مینور از پشت سرش چشمم را زد و من چشمها

.دست بود کیهم نبود،صاف و  نینگاهش شاد نبود، غمگ نباریا. بودم ستادهیا شیرا که باز کردم رو به رو

ه؟یکه خال نیا: در نگاهم گفت رهیخ. بازش کرد ،یجعبه آب کیش گرفتم؛ را به طرف جعبه

.تعجب به داخل جعبه نگاه کردم؛ پر بود با

چه بود؟ منظورش

.میرا به هم بچسبان تیواقع ایب: گفت

؟ینیب یآب نبات ها هستند ، چرا نم نیا تیواقع: گفتم

 یگذشته تکرار نم. ياوریب میرا برا هیهد نیا يجبور نبودتو م. هینگاه توست که خال تیخواهم واقع یکه منم يزیچ_

.وجود ندارد گریشوم باور کنم گذشته د یو دور است که مجبور م ینگاه تو آنقدر خال یدانم، ول یم.شود

.اورمیب ادیتوانم گذشته را به  یرا فراموش کنم پس نم تیتوانم واقع یبگو، حق با توست، من نم تیاز واقع: گفتم

چطوره؟ کیژن یراست: دمیپرس تیمن بودم که از واقع نیسکوت کرد ا یوقت

.سیاز او ندارم؛ همان موقع برگشت به پار يکه خبر هیادیمدت ز_

.شده شیهم حسود سیبه پار یکردم حت فکر

؟ياز رفتنش ناراحت شد: دمیپرس
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.شکاندن دلش ایم؛ رفتنش ناراحت شد شتریب یفراموش کردم از چ. داشتم یدونم چه حال یگذشته و نم یلیخ_

.يپس تو هم دل شکستن بلد_

.بلد بودم_

حاال چطور؟_

.یرو نشکن یدل کس یکن یم یسع ،یخودت دل شکسته باش یوقت_

.زود برگشت یلیخ: را عوض کردم و گفتم حرف

.گذشته یلیبه نظرم خ شیبعد ينماند، همان روز ها رفت و روزها ادیز_

 یم ریزمان د یتو که نباش: گفت ینگاهش دور بود وقت. م انگار با خودش حرف زددر نگاه رهیساکت شد و خ بعد

.تر ریماه د کی نیا.گذرد

همه مدت حاال  نیبعد از ا ؟يچرا آمد: دیاش به صورتم بررگشت و پرس یرگیناگهان نگاهش زنده شد و خ بعد

چرا؟

.انداختم تا از نگاهش فرار کنم نییرا پا سرم

...ریهمه د نیا یشده؟ چطور توانست رید یلیخ يکردفکر ن: گفت دوباره

...خواستم یمن نم: گفتم

نو؟یم ایدانستم، کاوه مجبورت کرد  یم_

.کدام چیه_

.ناراحت بود؟ حتما از من متنفر بود یکرد؟ از چ یچرا اشتباه م.مجبورت کرد يپس حتما کنجکاو_

.ییدانستم کجا یرفته، نم کیخبر نداشتم ژن: گفتم

.يخبر از همه فرار کرد یگوشه و ب کی یفقط رفت. یبفهم ينکرد یو سع یدانست یها را نم زیچ یلیتو خ_



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٣

بپرسم؟ تیچه کار کنم؟ لحظه ببه لحظه از زندگ یتوقع داشت: گفتم

.عوض نشده زیچ چیه ؟یکن یفکر م یچ

.بجز احساسات تو_

فرصت  یول. دیگو یرا م نیکه خالف ا تیحرفا ؟يمگه هنوز دوسم دار ؟يمگه تو عوض نشد میخواستم بگو یم

:دیمقدمه پرس ینداد ب

چه خبر؟ دیاز ام_

 ینم چیاما از حال دل من ه دیپرس یدارد، از او م تیاهم شیاز من برا شتریهم ب دیسرنوشت ام یکردم حت فکر

.دیپرس

تر  فیضع. د و حالم بد شده بوداز زبان او بد تر بو دنشیحاال شن.کردم یم خیآمد  یکه م دیاسم ام. بود دهیپر رنگم

بعد از چند سال در گوشم  شیظاهر شد و صدا میکابوس جلو کیمثل  دیصورت ام. کردم یبودم که فکر م یاز آن

گفت  یهمه مادر م نیبا ا یو با دست پر، ول شتهو سالم برگ حیدانستم حالش خوبه و صح یکه م نیبا ا. دیچیپ

بدبختش کرده  دم؟یکش یفقط من رنج م ایطور عذاب آوره  نیهمه ا يرادلشکستن ب. مطمئن نباشم که خوشبخته

 نیبه ا شرفتیگفت پ یوجدانم م. نداشتم یشانس را در خانه اش فرستاده بودم؟هرچه بود احساس خوب ایبودم 

.خواسته یرا نم متیق

.دیکش رونیاو بود که باالخره مرا از افکار تلخ ب يصدا

ناراحتت کنم، حالت خوبه آرام؟ خواستم یخوام، نم یمعذرت م_

؟ياو ضرر نکرد، حاال هم خوشبخته، مگه خبر ندار: روح جواب داد یب میصدا

.ادیز یلینه خ یبهم گفته ول ییزایچ هیکاوه _

؟یمهمه که راجع به او بدان تیپس برا_
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 یول ردیدر دستش بگ را میخواهد دستها یفکر کردم م. دیلرز یدوخت؛ به گمانم دستم م میرا به دست ها نگاهش

. شد رهیمهربان تر به لرزش لبم خ نباریا. شد رهیرنگم دوباره خ یدگیبه پر.دیلبم لرز.را مشت کرد شیدستها

؟یبدان دیخواهد راجع به ام یدلت م یلیخ: دمیدوباره پرس

 دهیکش ید که چخواست از خودم بپرس یدلم م یبود ول دهیهمه را از کاوه پرس ؟حتمایدلم گفتم راجع به من چ در

.مهم است میبرا ییجا نیکه تو ا نیبدانم، فقط ا ستیمهم ن مینه، برا: مقدمه گفت یاو ب یول. بودم

 یحاال بعد از چند سال هنوز هم با مهربان. شد لیصورتم تبد یرنگم به سرخ یدگیفشرده شد، داغ شدم و پر قلبم

.م را بلرزاندطور دل نیتوانست ا یفقط او بود که م. دمیلرز یم شیصدا

در حق او  یظلم لطف نیکه ا نیکشم، با ا یدانم، عذابش را هم چند سال است دارم م یظلم کردم، م دیبه ام: گفتم

.او بهتر شد يبرا. توانستم قلبم رابهش بدهم ینم. بود

خودت؟ يو برا_

.من فقط تنها شدم و از دستش دادم_

؟یاو را داشته باش یتوانست یتو که م_

خانواده ات را از دست  یوقت ،ینداشته باش يرا که دوست دار یکس یوقت. عمر گذشته کی يبا میگو یرا نم دیام_

روز ها و شب ها چنان  ،یفکر کن تیزندگ یدگیفا یو به ب يفکرت غصه بخور ییو در تنها يطرد شو یوقت ،یبده

کند سرپا  یاالجبار با هر صبح مجبورت مب یندگشود و شروع دوباره ز یگذرند که عمر آدم هر لحظه تمام م یم رید

.یات ادامه بده یمعن یب دنیو به نفس کش یستیبا

 ه،یعال یلیهمه افتخار خ نیا ،يکرد شرفتیپ یلیدانم که خ یم. دارد یقلبت، هر لحظه معن دنیتنفس تو تپ یول_

؟یخواه یم یچ گهید

. شد یوقت از آن من نم چیگذشته دوستم داشت هاگر مثل  یحت. بود دهیفا یگفتنش ب یتو را، ول میبگو خواستم
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گره  يگریاو را به د شیدر انگشتها ياگر تنها بود و حلقه ا یاو هنوز هم دور از من بود؛ حت. گفت یرا م نیا تیواقع

سکوتمان را شکست  بهیغر ییصدا. میکرد یفکر م ذشتههر دو در سکوت به گ میزد یهمانطور که قدم م. نزده بود

:و گفت

؟یینجایهندس ام_

من را به  یوقت. ها بود شیدرو هیبلند که شب یشیمرد قد کوتاه با ر کی. دست داد یو او با کس میدو برگشت هر

 نجایگردم و باالخره ا یساعت هاست که دنبالت م: گفت یم چارهیمرد ب. برگشت تیکرد واقع یهمکارش معرف

.کردم تیدایپ

را نشانم داد و اگر  تیآن مرد واقع یاز مه گمشده بود وقت يدر پرده ا انگار صورتش یول دمیشن یاو را م يصدا

در چند  یکه خوشبخت دمیفهم یوقت نم چیبردم و ه یبه سر م یهمانطور در نادان دمیشن یرا از زبان او نم تیواقع

 يبرا ،یحافظقبل از رفتن، قبل از خدا. ام عوض شد یکلمه همه زندگ کیدر . دانستم ینم چیام بود و من ه یقدم

.که او نبود، الن من نبود دمیفهم شهیهم

:رو ببه الن گفت یرا نشانم داد وقت تیآن مرد واقع يصدا

شود؟ یتمام م ندهیجان، به نظر تو کار تا هفته آ یعل_

؟ افتاده یشده، اتفاق یاشتباه ه؟یک یعل. نبود گریالن من د! شدم؛ الن نبود یآن مرد تکرار م يرو لب ها رهیخ من

...لحظه کیحاال در . را ازم گرفته بود میکه سالها یممکن ریکرده؟ غ رییتغ يزیچ

 سیخ میو چشمها دیلرز یصورتم م يتمام عضله ها. به صورتم داده بود یبیحالت عج يرفت و ناباور یم جیگ سرم

 یدانست که نم یاو م یعنی. ستمیتوانستم آنجا با ینم گرید. نکرده فقط برگشتم یخداحافظ. سوخت یشده بود و م

خواست بداند احساسات گذشته ام را دارم  یم مه دیدانست، شا ینگفت؟ نه مطمئن بودم که نم يزیدانم و به من چ

. میگو یعالقه از رفتن م یحال ب نیکرد که خبر دارم و با ا یفکر م. دانست ینه، مطمئن بودم که نم.دیو بعد بگو
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بود که من تمام مدت  یالن نبود، عل. من آمدم او هم رفته بود یوقت. نبودم گشت من یاو برم یوقت. کردم یخداحافظ

 ؟یک. افتاد افتاده بود یم دیبا شیوقت پ یلیکه خ یاتفاقات. را داشتم شیکه سالها قبل آرزو یزدم؛ کس یم رفبا او ح

بدون فاصله  ک،ینزد رنطویا تیدر واقع یکردم، حت یحسش م کینزد نقدریکه چرا ا دمیفهم یحاال م. دانستم ینم

بود؟ فتهبه من نگ يزیچ یچرا کس. شد یوجود نداشت؟ باورم نم یمانع. يا

.از عمرم بود ییاشتباه، از دست دادن سالها نیبشنوم تاوان ا يزیخواستم چ ینم. نداده بودم اجازه

شد و نفسم  یفشرده مقلبم . پهن پر درخت نگه داشتم ابانیخ کیدر  يکنم، گوشه ا یتوانستم رانندگ ینم گرید

 یاسم ها در ذهنم ببا هم عوض م د،یچیپ یصدا در گوشم م. داد یرا به من نم ییجا دنیاشک اجازه د. بند آمده بود

.شده بود لحاص يرییدر قلب ها عوض شده بود، در اعتقادات تغ یشدند، حس

 ادیخواستفر یا پر کرد که دلم موجودم ر یقیعم يخواست غصه از دست دادن را بخورم، چنان شاد یدلم نم گرید

از آن من  يا ندهیآ. کند سیشود و صورتم را خ ریبه اشک اجازه دادم سراز شیرا کنترل کردم و جا ادمیفر. بزنم

.شد ندهاز آن من بود و آرزو در من ز ایبود، او را داشتم،پس تمام دن

زدهمیس فصل

حس .مختلف لبخند زدم يبه خودم نگاه کردم و به شکلها هنیآ يساعت ها جلو.دمیخند يخود یب دمیخانه که رس به

کنند که  ياز ته دل شاد توانندیفقط آنها م ایفقط از آن بچه هاست؟ یواقع يها يشاد یعنی.کردم دوباره بچه شده ام

.را گرفته بود شا یزندگ هیهد نیزتریرا داشتم که عز یحس کودک نطوریمن ا

اتفاق افتاده  زیهمه چ عیسر نقدریچطور ا.گشتمیسال به دنبالش م نیندبه من داد که چ یو سکوتش آرامش شب

مهم  میبرا گرید.بود دهیام سرعت بخش یاتفاق به زمان زندگ کیلحظه  کیگذشته بود و در  يبود؟زمان به کند

.بود نیپس منظور کاوه از گذشت او هم.نبود چطور مسلمان شده بود
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.؛ انگار تازه عاشق شده بودم کردیقبلم را زنده م یزه نبود ولحس تا کیعشق به او .دوستش داشتم چقدر

دسته گل و جعبه  کیبا  یوقت.از آن من بود ندهیو ا یتازه متولد شده بودم و زندگ ییگو.اصال خسته نبودم صبح

رد چنان باز ک میکه در را به رو نویم.لبخند بزنم توانستمینم.ستادمیو کاوه منتظر ا نویم يدر خانه  يجلو ینیریش

 انیبه سر و صورت شا.کردیحرکات من را تماشا م عجببودمش و او با ت دهیانگار سالهاست ند دمیصورتش را بوس

 انیبا شا.به دست برگشت يچا ینیس نویم.کردمیباز م شیرا برا هیهد يکودکانه کاغذ کادو يو با شاد زدمیبوسه م

 ينطوریافتاده؟چت شده آرام؟مدتها بود که تو را ا یتفاقچه ا:دیو پرس اوردیباالخره طاقت ن.شده بودم يهم باز

!ودمب دهیند

.باشم ينطوریا شهیبه بعد هم نیگرفته ام از ا میتصم یخوشحال نبوده ام ول نقدریمدتهاست که ا نکهیا يبرا-

.دینداشت یخوب انهیوقته که با هم م یلیدارد؟تو و لبخند خ یخاص لیدل-

.عجب نکنت ادیجداً؟چقدر بد ، حاال ز-

،  میو ما خبر ندار انهینکنه تولد شا.داشته باشد لیدل دیبا هیهد نی، ا ینیریجعبه ش نیدسته گل ، ا نیآخه چطور؟ا-

.سالگرد ازدواجمان عوض شده خیهم تار دیشا

.تشکر است يبرا نهایا يهمه -

؟یچ يتشکر از من ، آخه برا-

 میچند سال که دور از هم بود نیا ي، برا دیکه به من داد یبزرگ ي هیهد يلبخند ، برا کی ي، برا انیتو ، کاوه ، شا-

.فردا ي، برا

.اورم یدر نم تیمن که سر از حرف ها-

.، فقط ازت ممنونم ستیمهم ن-

، چقدر  يامروز چقدر خوشگل شد:شد و گفت رهیبدون تعجب به صورتم خ نباریو او ا دمیصورتش را بوس دوباره
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.دیآ یبهت م حیلبخند مل نیا

اخمو بودم ، مگر نه؟ یلیتا حاال خ-

الن حق .قشنگت يبه خصوص چشمها خنددیصورتت دارد م يبودمت ، انگار همه  دهیند نطوریتا حاال ا ینه ول-

...عاشقت باشد نقدریداشت ا

.سرد شد ي، چا زنمیحرفش را نم گریرفت ، د ادمی دیببخش:تمام گذاشت و گفت مهیرا ن حرفش

عادت الن را به اسم گذشته اش صدا  بقیاو و کاوه هنوز ط.شومیاسم الن ناراحت م دنیهنوز از شن کردیفکر م چارهیب

.متوجه شوم ریباعث شد من د نیهم کردندیم

در  یجانیاو چنان ه يمنتظره  ریبا ورود غ دیجوشیکه در درونم م یحس.افتاد بیبا ورود کاوه آن اتفاق عج شب

بار در کتابخانه داشتم ؛  نیبود که اول یحس هیدرست شب.میدیبار بود که او را م نیکه انگار اول ختیوجودم برانگ

.را کنترل کنم خودمفرصت داشتم تا  هیچند ثان.دیشد یجانیهمراه با ه يکنجکاو

هر دو دستپاچه شده  یباشند ول الیخیب کردندیم یظاهرا سع.بود زتریانگ جانیع نویکاوه و م يمن برا بیعج برخورد

کاوه و او باز کرد و الن وارد سالن  يدر را به رو نویاز همان لحظه که م.را گم کرده بودند شانید و دست و پابودن

عکس العمل .دیبگو يزیچ نویداشت به م یو اشاره سع مایدچار لکنت شد و با ا چارهیظاهر شد کاوه ب میشد و روبرو

را فراموش کردم و خونسرد با او  جانمیحالت آنها ه دنیخنده دارتر بود و من که تازه متولد شده بودم از د نویم

.روبرو شدم

 شتریبه او رفت تا ب يچشم غره ا نویم ؟باالخرهیچرا تماس نگرفت:گفتیم نویکاوه مدام به م.هم تعجب کرده بود او

روز  يدارمهمان  دانستمیتنگ شده بود اگر م انیشا يمزاحتمان شدم دلم برا دیببخش:الن گفت.خراب نکند نیاز ا

.آمدم یم يگرید

 یچه عال:هم گفت نویم.خبر آمده بود یکار را نکرده بود و به دنبال احساسش ب نیچرا او ا دانستمیفقط من م انگار
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.بود یخال یلیخ تیجا گرفتیمدام سراغت را م انیشا ستیآرام که مهمان ن.يکه امد

به کاوه عالمت داد تا پشت سر او به  ندیمبل بنش يرو میالن درست روبرو نکهیحرف قبل از ا نیبعد از گفتن ا نویم

.آشپزخانه برود

 هیچه هد نیبب یعمو عل":الن نشست و گفت يپاها يپدر و مادرش استفاده کرد و رو بتیفرصت و غ نیاز ا انیشا

.گرفتم یقشنگ ي

.کندینشسته که اسمش مرا از او دور م میروبرو يا بهیلحظه حس کردم غر کی

ده؟یخر يبرا ی، ک یقشنگ نیچه ماش:گفت یدوباره او را به من برگرداند وقت شیصدا یول

.خاله آرام-

.دیخریها م هیهد نیاز ا میخاله آرام داشتم تا برا کیخوش به حالت ، کاش منم -

تو هم بخرد؟ يبرا میبهش بگو یخواهیم:کنار گوش الن گفت انیشا

.دهیخر هیهد تیدوست داشته و برا یلیتو را خ.خردیم هیکه دوست دارد هد یکسان يخاله آرام فقط برا-

.خردیم هیاو هد يرا دوست دارد حتما فقط برا گرید یکیخاله آرام  یحق با توئه عمو عل:اخم کرد و گفت انیشا

تو :دیپرس انیکه من راحت بشنوم از شا يبلند طور يالن کنجکاو شده بود چون با صدا.نگاه کردم انیتعجب به شا با

طان؟یش يکوچولو یدانیجا ماز ک

من که فکر .گفتیم یکه به مامان دمیامروز خودم شن:گفت یکه از حرف الن خوشش آمده بود با خوشحال انیشا

.نگفتم و مانع صحبت آنها نشدم يزیچ زندیم یحرف ينطوریهم انیشا کردمیم

گفت؟یم یچ یبه مامان:دیبا تعجب پرس الن

.نمونده ادمیداشت که  یبیاسم عج کیهه آقا.دوستش دارم گفتیم یبه مامان-

 نتیبرو تو اتاقت با ماش انیشا:گفتم يلو نروم فور شتریب نکهیا يشده بودم و برا انیشا يتازه متوجه حرفها من



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٠

.کن يباز

رو به الن .نمانده بود لو بروم يزیچ.شده بود فورا حرفم را گوش کرد و به اتاقش رفت تمیکه متوجه عصبان انیشا

؟یکنیم قیتشو یچه را به فضولب:گفتم

ادامه بدهد؟ يکردینم قشیتشو يتو بود شنومیم یجالب یلیخ يحرفها:بار نگاهم کرد و گفت نیاول يبرا

.وقت چیه-

؟يشد یعصبان شیکه از حرفها يکردن دار یمخف يبرا يزیچ دیشا-

بپرس تا خودم  شودیات م يکنجکاو يجوابگو ؟اگریپرس یچرا از خودم نم.کردن ندارم یمخف يبرا يزیمن چ-

.میبگو

 گذاشتیما م نیب زیم يرا رو يچا ینیس کهیآمد و در حال رونیبزند کاوه از آشپزخانه ب یخواست حرف تا

رون؟یب میشام برو دیموافق:گفت

.ستمیمن که ن:از جا بلند شدم و گفتم من

!عجله؟ نیکجا با ا:ظاهر شد و گفت میلودر دست ج وهیبا ظرف م نویچند قدم از مبل فاصله نگرفته بودم که م هنوز

.بروم دیبا:گفتم کردمیبه خودم نگاه م نهیکه در آ همانطور

 میکه کرده بودم چشمها یشیداده بود ، آرا یبرق خاص میعشق به چشمها يشاد.ام خوب بود افهیرا شکر که ق خدا

نگاه .برگشت به پشت سرم نهیاهم در آنگ.آمد یچقدر بهم م نیو شلوار ج یو بلوز صورت دادیرا درشت تر نشان م

لحظه  کیفقط  زیهمه چ یزدم وه به او ، ول ندلبخ نهیو من به خودم در آ زدیلبخند م میالن به رو زیام نیتحس

.یزنیها لبخند م وانهیبروم و مثل د دیبا ییگویبمان ، م میگویم:گفت.شده بود رهیبا اخم بهم خ نویم.برگشتم.بود

.بدهم لیفردا تحو يبرا دیتمام دارم که با مهین يمقاله  کیامد  ادمی.میبرو دیمنو ببخش ، با:گفتم

...دفعه کیحاال  یچطور تا حاال نداشت-
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.من بروم بهتره.من مزاحم شدم نکهیمثل ا:بار الن که متوجه بحث ما شده بود از جا بلند شد و گفت نیا

؟يرویبابا تو کجا م يا:گفت کاوه

هم  یتمام مهین يرفتن ندارد مقاله  يبرا يعجله ا یکس گریمن اگر بروم د:گفت.بود دهیرسدر کنار ما  يجلو الن

.ماند ینم

.من راست گفتم یول:گفتم

.مزاحم شدم دانمیدنبال بهانه نگرد م-

.دیحرفها را تمامش کن نیشما ا ي، بهتره هر دو یچ یعنی:گفت کاوه

اصرار کنند و خود  شتریب گرانیرا سست کرده بود منتظر بودم د میبروم و ان لبخند هم پاها خواستیکه دلم نم من

.او نازم را بکشد

.میخوریدست پخت کاوه را م میروینم رونیاصال ب:گفت نویم

.آخ جون ، املت:بود گفت دهیامده و حرف مادرش را شن رونیکه از اتاقش ب انیشا

اخ جون داره؟ گهیبابات داملت دست پخت  طونیآخه ش:گفت انیالن رو به شا.ام گرفت خنده

.یکنیم دییرا تأ انیشا يحرفها يبله ، تو هم اگر املت کاوه را بخور انیمن و شا يبرا:گفت نویم

فاصله مان کم بود و من فکر کردم االن دستم را .دستش را به طرفم دراز کرد يگریبه من بدون حرف د رهیخ الن

تکرار  زیکاش همه چ يا.امد و محبت نگاهش ادمیبه  شیدستها یرفتم به گذشته و گرم.ردیگیدر دستش م

در نگاهم  رهیرا از دستم گرفت و خ تومان یوقت.امدم رونیب ایاز رو.گرفتیدستم را در دستش م خواستیدلم م.شدیم

.بگذار من هم کمکت کنم:به کاوه گفت کردیم زانیهمانطور که مانتو را دوباره آو.عاشقش شدم شتریلبخند زد ب

.خوردن دارد گریاملت د نیا:گفت نویم

.دمیگرفتن دستم را د يدر نگاهش آرزو یوقت کنمیم ریس ایمن هنوز در رو و
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اسم  یدر صحبتها وقت.ما پر خاطره شد يدرست کردند برا گریکه کاوه و الن با کمک همد یاملت.بود نویبا م حق

جا  میزود اسمش برا یلیو خ کردمینم یبیاحساس غر ای شدمیشوکه نم دمیشن یم نویرا از زبان کاوه و م دشیجد

و  کردندیخطاب م یراحت او را عل کردندیصدا نم ندر گذشته او را ال چوقتیانگار ه.آمد یافتاد و چقدر هم به او م

نشسته بود را الن صدا کرده بودم  میکه روبرو يمرد يروز شدیفراموشم م جیبه تدر.دادیراحت جواب م یلیاو خ

را عوض  نشیکه د یوقت از زمان یلیخ زدمیحدس م یول. میچه بگو دانستمینم.سم نخوانده بودمهنوز او را به ا یول

من هم .گذشته يادیعادت زمان ز نیانگار عادت شده بود و از ا.کنندیراحت برخورد م نقدریکه همه ا گذردیکرده م

ما رد و  نیب یحرف چیوع شده ام هموض نیآوردم که تازه متوجه ا یخودم نم يو به رو کردمیاز صدا کردن او فرار م

که هنوز  نیکه مهم بود ا یتنها سوال.شتما وجود ندا نیب يادیز يسوال ها.چقدر راحت بودم ينطوریبدل نشد و ا

 ایمهم نبود ، خود او بود و وجودش که کنارم بود و قلبش که هنوز از عشقم پر بود  میبرا ینه؟باق ایدوستم داشت 

آن شب همه اتفاقات دست به دست هم دادند تا .خبر نداشتم مسلمان شده روزیمن تا د دهیکه فهم دانستمینه؟م

نه؟ ایمطمئن شوم دوستم دارد  نکهیاز ا ریغرا بهمم ،  زیهمه چ

آنقدر  نویچرا موقع برگشتن به خانه کاوه و م دانمیو نم بردمیم رگاهیبه تعم دیرا همان روز با نمیچرا ماش دانمینم

.همراه بود بروم و زحمت رساندنم به گردن او افتاد اصرار کردند تا

و هر  ي، شاد یصورتش ناراحت يچرا هنوز هم از حالتها.ناراحت شد یکم دیبرابر اصرار انها مقاومتم را که د در

 نقدریا میچرا خون در رگها.زدندیهنوز هم با من حرف م شیخواندم؟چشمهایکه وجود داشت را م يگریاحساس د

.کردیعشق او گرمم م دیجوشیم هک میخون در رگها.بود یکیکه مهرش با خونم  ی؟تنها کسدوستش داشتم

 ینم ياگر دوست ندار یلیهر جور که ما:لب باز کرد و گفت.شد رهیبه صورتم خ يبا دلخور شیها چشم

.یکنارم باش خواهمیم:گفت يگرید زینگاهش چ یول.رسانمت

.میآ یم:جواب دادم و گفتم شیو به چشمها دمیاهش را شننگ يلبش صدا يصدا دنیشن يبه جا ناخودآگاه
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 یمن که سردر نم:گفتیم نویکه م دمیآنها را پشت سرم شن يدر راه پله صدا.متعجب نگاهم کردند نویو م کاوه

 نیا فهممیهمه مدت هنوز نم نی، من هم بعد ا يآور یهنوز هم سر در نم یشناس یتو که آرام را م:کاوه گفت.آورم

 یدو تا کبوتر در نم نیسر از کار ا چوقتیاز من و تو ه ریهم غ گرید چکسیناراحت ، ه یخوشحالند ک یدو تا ک

.ما را بشناسد توانستینم چکسیحق با انها بود ، بجز خودمان ه.خنده ام گرفته بود شانیاز حرفها.اورد

قبل از سوار شدن .بود ستادهیا در به انتظارم يجلو.دمیرا د شیمدل باال نیماش یدر لبخندم محو شد وقت يجلو

.کردم یتعجبم را مخف

از  یکیشده که کاوه هم  یعامل و سهامدار شرکت بزرگ ریاو و کاوه متوجه شده بودم که حاال مد يصبحت ها نیب

مرمت  يهمه امکانات چرا رو نیاوردم با ا یسر در نم.رودیاست و به قول معروف پولش از پارو باال م شیسهامدارها

.کندیآن مسجد کار م يسازو باز

که  يمرد نیا دمیشدم و کنارش نشستم فهم نشیسوار ماش یدر ان لحظه وقت یهمان الن گذشته بود ول یگاه

قبول  دیبا.است یو مهندس يعامل شرکت بازرگ معمار ریمد انیصفائ یعل ستیمن ن يکنارش هستم الن گذشته 

موارد  نیا يهم شامل همه  شعوض شده و حتماً احساس هازیچ یلینامش خ رییکرده و با تغ رییکه تغ کردمیم

.شدیم

 زیهمه چ.کردیاز آن استفاده م شهینبود که هم يعطر همان عطر نیا.را پر کرده بود نیماش يعطرش فضا يبو

را از دست داده بودم هنوز غرور  زهایچ یلینداشتم و خ یچیاگر ه.نبود يدیام گریمن د يعوض شده بود و برا

 نقدریتو که ا!يکرده ا رییتغ:دمیپرس قدمهبدون م.دادمیام را نشانش م یاحساس واقع دینبا.مانده بود یقبا میبرا

؟یکنیخودت را خسته م یمیآن مسجد قد يمثل بازساز یسخت يوضعت خوبه چرا با کارها

من از صفر .يوبش نیظاهر ب نقدریا چوقتیه یکیتو  ردمیفکر مک.يکرده ا رییتو هم تغ:نگاهم کرد و گفت خونسرد

را  يکار یول دمیرس خواستمیکه م ییزهایچ يبه همه  نکهیرا فراموش نکردم ، با ا قمیوقت عال چیشروع کردم ، ه
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نگاهت  کردمیفکر نم یول يکرده ا رییتغ یلیخ هک دانستمیم.که دوست دارم فراموش نکرده ام و به دنبالش هستم

.شده باشد یسطح نقدریا

به دست  یخواستیرا که م ییزهایواقعا همه چ:نپرسم توانستمینم یول شدمیم یساساتاح دینبا.سرخ شد صورتم

؟يآورد

.را دارم خواهدیاش م یادم از زندگ کیتمام آنچه که :نگاهم کند گفت نکهیا بدون

.خوشحالم یلیخ:گفتم دیناام

واقعاً؟-

.يدیرس یخواستیکه م ییزهایالبته چرا خوشحال نباشم؟حداقل تو به چ-

خودت  يبرا هیآتل کی،  یو معروف هست راژیپر ت يمجله  کیمسئول  ریخبر دارم که مد.يدیکه تو هم رس دانمیم-

 یعکاس ينهایدورب نیدتریکه جد دانمیچون م يساده را ندار یعکاس نیدورب کی دنیخر يآرزو گریو حاال د يدار

 يزیپس هر چ.یکنیم دایات پ یجنجال يها رشرا در مصاحبه ها و گزا يکه دنبالش بود یجانیه.ات هست هیدر آتل

.يدار یخواستیکه م

...چون نیظاهر ب یکه به من گفت ستمیناراحت ن گری؟دیکنیفکر م نطوریا-

.کنمینگاه م هیخود منم به ظاهر قض-

.آوردم نییپا دییرا به عالمت تأ سرم

و هر روز با آن  میکه هست يزیاز چ ریغ یکنیچرا فکر م.ماست ياست که روبرو يزیهمان چ یزندگ يهمه -

در وجود ماست؟ يگریادم د میشویم يروبرو

شود؟یپس احساس چه م-

تالش فرار  یو بعد کل ردیگیرا ازمان م یکه زندگ میباش يزیدنبال چ دهد؟چرایبه ما م یاحساس زندگ نهایا ي همه
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گذارد؟یم مانیو پوچ تنها یو خال رودیو م کندیم

؟يعاشق بود يروز نکهیا ، از یمانیاز گذشته ات پش-

...حاال یکه نباشم ول توانستمینم شدمیعاشق م دی، ان زمان با ستمین مانینه پش-

.تکرار شود یخواهینم گریحاال د یول-

 ایبود  تیواقع.را بخوانم يزیچ شیکه نتوانستم از چشمها عیکوتاه به چهره ام انداخت ، آنقدر سر یو نگاه برگشت

بدون فکر  ؟ناگهانیچرا من هنوز عاشق بودم و او خال.شناختمش ینم گرید دمیفهم ی؟نمکردیچرا فرار م!دروغ؟

.يعابد شده بود کیآن مسجد درست مثل  يآن روز در محوطه :گفتم

و حاال؟-

؟يفرق کرده ا یلیبا آنروز خ-

؟يپسند یرا م نیتو ا.فقط عاشق خدا باشم دیاگر قرار باشد عابد باشم با-

.را بپسندم يزیچ ای یمن کس ستیقرار ن-

.یینظرت را راجع به من بگو یتوانیحداقل م یمیدوست قد کیبه عنوان  یرا ول يزیچ ای ینه کس-

 يزیو چ نمیشکست غرورم را بب توانستمینم گرید!بودم یمیدوست قد کیمن فقط  نطوریافتاده بود؟پس ا یاتفاق چه

من نداشت؟ به یاحساس چیه کهیچرا هنوز عاشقش بودم در حال.مینگو

به خودمان  میکنیم یسع هودهیهمان است و ما انسان ها ب یعشق را ندارد جز خدا ؛ عشق واع اقتیل چکسیه:گفتم

.یعابد باش کی یتوانیتو نم یول.عشق باشند قیال توانندیکه آدم ها هم م میبقبوالن

.توانمیچرا نم-

.باشد روزیپ یحان عشق الهدر امت تواندیشکست خورده نم ینیکه در امتحان عشق زم یکس-

.من شکست نخوردم ، شکستم دادند ، اصال خُردم کردند-



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٦

.الن يعوض شده ا یلیخ یجبران کن يکرد یو تو سع-

.ستمیالن ن گریمن د یول یهنوز همان آرام:بار از نگاهش خواندم که گفت نیا.نگاهم کرد دوباره

.ستمیالن ن گریمن د:که گفت دمیشن

.دانمیم-

؟یرفت یو بدون خداحافظ يآن روز فرار کرد نیر همبه خاط-

.و فرار کردم دمیرا شن دتیاسم جد یشوکه شدم وقت کردمیباور نم-

.مطمئن نبودم یول زدمیم ؟حدسیدانستیتو نم یعنی-

.متوجه شدم چقدر خوشحال شدم یوقت.کرد تیکنم که ان مرد صدا یباهات خداحافظ شهیهم يبرا خواستمیم-

؟یحالهنوز هم خوش-

.خودته که خوشحالم يخوشحالم ، برا شهیهم-

 شودیآدم عاشق که نباشد دروغگو هم م.اشتباه کرده ام دمیخودم خوشحال بودم که فهم يبرا شتریب.گفتمیم دروغ

.دیفهم یم دیمن عاشق بودم و مجبور به دروغ ، نبا یول

.دارم تیاهم تیممنونم که هنوز برا-

.در ارزش دارد که به خاطرش شاد بودآنق یمیدوست قد کیباالخره -

...دوست کی؟یمیدوست قد کی:کرد تکرار

.یبود آرام و چه عشق ییچه روزها:توجه به حرفم فقط گفت یب بعد

رد؟یگیخنده ات نم یکنیاالن که بهش فکر م-

.زد درست بود انیکه شا یحرف کنمیباور م نیخاطر هم رد؟بهیگیتو خنده ات م.چوقتیه-

کدام حرف؟-
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بود ؛ چرا  بیعج انیاسم که به نظر شا کی.يکه تو دوستش دار دیزدیحرف م ياز مرد نویهمان که گفت ؛ تو و م-

.میهست یمیقد يکن ؛ باالخره ما دوست ها فی؟تعرییگو یرا نم قتیحق

ده ام را آنقدر غرق بود که خن.ندیرا برگرداندم تا خنده ام نب میرو.چه راحت دچار اشتباه شده بود.ام گرفت خنده

که در صورتم  يلبخند.دارم تیاهم تیپس هنوز برا!یشکنیقلب مرا م نطوریزود خودم را کنترل کردم ؛ که ا.دیند

خاطر او بود که هر چه کاوه اصرار  ؟بهیکن یبا من خداحافظ يبه خاطر او بود که امده بود:و گفت دیمانده بود را د

؟يشد دنمیبه د ی؛ چرا دوباهر راض يه بودکه فراموشم کرد ؟توينبود دنمیبه د یراض کردیم

روحم خبر نداشت تو ممکنه انجا .، فقط آدرس را داد و مرا فرستاد یکاوه نگفته بود تو انجا هست.من خبر نداشتم-

.یباش

؟يآمد ینم یدانستیاگر م-

.دانمینم-

.همه اش به خاطر آن مرد است-

.آره همه اش به خاطر او بود:گفتم

مسئله راجع به تو هم صدق  نیا کردمیفکر نم یول کنندیو فراموش م شوندیم ها زود زود عاشق مبودم آد دهیشن-

.کند

.راجع به ما-

...وقت چیه!...راجه به من؟-

؟یوقت چ چیتو ه:گفتم

:گذشت گفت رید یلیکه به نظرم خ هیکرد و بعد از چند ثان مکث

.میبود عاشق يحق با توئه ، راجع به ما ؛ اگر بشود گفت روز-
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 یی، حرفها تیحاال انگار واقع یبود ول تیواقع میبود نکهیا.حداقل گذشته را خرابش نکن!م؟ینبود یکنیفکر م یعنی-

.میشد داریاز آن ب ریبود که د نیریخواب ش کیاست ، گذشته فقط  مییگویکه االن م

را در  تیواقع خواستمیاهم کند ، منگ خواستیبه روبرو ؛ دلم م رهیاو ساکت بود و خ.میبود دهیدر خانه رس يجلو

خواست؟چرا عشق  ینم ای دیترس یبود؟م نداختهیبه من ن قینگاه دق کی یحت میسوار شد یچرا از وقت.نمینگاهش بب

 نیکه با ا يلطف کرد:گفتم یبود وقت يا گهید المدر ع گفت؟انگاریم يگرید زیدر نگاهم خشک شده بود و زبانم چ

.يهمه مشغله من را رساند

.کردیاز سوزش قلبم کم م یکم دیشا!بود که زدم یچه حرف نیا

.یمیخداحافظ دوست قد:در را باز کردم ، باز هم سکوت ؛ باالخره دستم را دراز کردم و گفتم.نگفت يزیچ

 گریام که د دهیمگر نه؟حاال فهم میکن یزندگ دیسال بس بود ، با د؟چندیانتظار کش دیچقدر با:؟گفتمیفیچه تکل:گفت

زنده ام ، انتظارم  دانمیهست ، م یباشد ، ول یقلبم خال دیباشد ، شا یهوا خال دیشا.کنم و نفس بکشم یانم زندگمتو

.لنخداحافظ ا.تمام شد.بود هودهیاگر ب یتمام شد ، حت

.دیدیمرا م دی، نبا دمشید یم دی، نبا گشتمیبرم دینبا گرید.شدم پشت به او اشکم را نتوانستم کنترل کنم ادهیپ یوقت

.یلعنت:که گفت دمیشن.شهیهم يخداحافظ برا:گفتم دوباره

.بود ستادهیشده بود و حاال مثابلم ا ادهیچطور پ دمینفهم.سبز شد میقدم برنداشته بودم که روبرو کی هنوز

ست؟یبه من بگو ان مرد خوشبخت ک یقبل از خداحافظ:گفت.ترس سرم را بلند نکردم از

.کندیم یفرق دارد؟اصال چه تیتو اهم يبرا-

حق را به  نیتو کشاند ا کیکه مرا امشب نزد ییرویکه بدانم؟همانطور که آن ن یدهیحق را م نیا.کندیفرق م یلیخ-

.دهدیمن م

دوباره شروع شده؟ شود؟چرایتمام نم یکیحس نزد نیچرا ا.که من را به آن مسجد کشاند ییرویهمان ن:گفتم
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.تمام نشده بود يزیچون چ:گفت

از هم  ينطوریا میبرو کنار تا مجبور نباش میما وجود داشته و حاال تمام شده پس از جلو نیب يزیظر تو چاگر به ن-

.میکن یخداحافظ

؟یترسیم یچ شود؟ازینم تی؟روییگو یرا نم قتیچرا حق:توجه به حرفم گفت بدون

.رمیشدن احساسم را بگ ریسراز يجلو کردمیتالش م هودهیو من ب سوختیم میآورد ، چشمها یفشار م شتریب اشک

،  یتکرار است فقط به من بگو که خوشبخت یخواب ب کیو گذشته  يبه من ندار يعالقه ا گریکه د دانمیم:گفت یوقت

نگاهش در نگاهم  یغرور شکست وقت.قابل کنترل نبود گریاحساساتم د.دیچکیاز قلبم خون م.شد ریاشکم سراز

.گفت دروغ شدینم گریکه د دانستمیماند ، م رهیخ

 يرو دیسف يدر صورتش متوجه چند تار مو رهیخ.شدم رهیرد شوم و فرار کنم در نگاهش خ شیاز جلو نکهیاز ا قبل

کنار  کیبار یتازه متوجه خطوط.امد و جلوتر یانگار صورتش جلو م.خوشرنگش شدم يموها ياش البال قهیشق

 دیلرز یاشک در چشمش م.شدم رقگاهش غدوباره در ن.زدندیانگار تمام آن خطوط با من حرف .شدم شیچشمها

؟یکنیم هیگر:دیپرس یوقت

 شوند؟دوبارهیم سیخ نطوریا تیاشکم چشمها دنیکه مثل گذشته با د يهنوز دوستم دار یعنیکردم  فکر

.یبهم بگو خوشبخت:دیپرس

چرا الل شده .دانمیاز قبل دوستش دارم؟نم شتریسماجت کردم؟چرا نگفتم که چقدر ب چرا

دور  شیعقب عقب رفت ، صورتش از من دور شد ، دستها.کلمه بود کی نیانگار منتظر هم.خوشبختم:بودم؟گفتم

.خداحافظ:شد ، دور زد و قبل از گذشتن از کنارم گفت

از او  ریغ یکس زدمیکه راجع به او حرف م ياو رفت و من نگفتم مرد.لحظه تمام شد کیدر  زیچ همه

.ام کرد وانهیبعد د ينگفتنم تمام روزها نیا.باشد يگریاز الن مرد د ریغ توانستینم.نبود
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که همان طور که  یغرور لعنت نیامان از دست ا.دادیغرورم اجازه نم یول زدیرا م دنشیبعد دلم پرپر د يهفته  تمام

 یولسخت بود  یلیصدا کنم ؛ خ یکه او را عل کردمیم نیبا خودم تمر.خانواده ام را ازم گرفته بود او را هم گرفته بود

دوستش دارم؟ شهیبود هنوز و هم دهیچرا نفهم.دسخت تر بو شیو تحمل حرفها یبگیغر.نبود رممکنیغ

 دانمینم.به صدا در امد لمینگذشته بودم که زنگ موبا ابانیگرفتم هنوز از چند خ رگاهیرا که از تعم نیهفته ماش آخر

احساس را در من القا  نیو دفتر مجله هم هیلزنگ تلفن خانه و ات يصدا یحت لرزاندیزنگش بدنم را م يچرا صدا

امکان نداشت بعد از ان حرفها دوباره با من .است تباهاش يفکر دانستمیاو باشد و م دیشا کردمیفکر م.کردندیم

.ردیتماس بگ

؟يکرد کاریچ چارهیب نیتو با ا:داد و گفت انیانتظارم را پا شیآخر حرف ها.شروع شد هیبود ؛ گال نویم

ده؟ش یمگر چ-

آزارش  ينطوریچرا ا يتو که دوستش ندار!ياخالقت را ترك نکرده ا نیهنوز ا!دختر؟ يادم شو یخواهیم یک-

؟یدهیم

؟يام کرد وانهیشده ، د یبگو چ-

.ردیگیراحت شد ، دارد زن م التیبشود ، خ یخواستیم یچ گرید-

.نه؟دروغه:گفتم.ختندیبر سرم ر يباز ماند ، انگار آب سرد دهنم

خمره سفارش بدهم؟ يحاال چطور.يکه کار دست خودت داد ياز خودت مطمئن بود رقدیا-

.، اگر دستم بهت نرسد ی، تو که منو کشت یروان ي وانهید:گفتم.خنده ریناگهان زد ز بعد

؟يکرد دشیو ناام یپس چرا بهش چرت و پرت گفت.يپس هنوز دوستش دار-

 خواستمیندارد ، هنوز باور نکرده فقط او را دوست دارم ، م نانیهنوز به من اطم.باور کن نگذاشت حرف بزنم-

.امتحانش کنم
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تا دلت خنک شود؟ یآزارش بده یخواستی، فقط م ياش کرد چارهیالن که سالهاست امتحانش را پس داده تو که ب-

.دمیانتظار کش شیچقدر برا دهینبود ، فقط دلم سوخت که چطور نفهم نطوریباور کن ا-

از  یلیمنتظرش نگذار ، به خاطر تو خ گریبار د نیشود باهاش حرف بزن ؛ ا رید نکهیقبل از ا.یکن بهتره تمامش-

.و صبر کرده یخودگذشتگ

.شودیچطور م نمیحاال بب:گفتم ییهم با پررو باز

.آرام يشو یوقت ادم نم چیتو ه:زد ادیفر تیعصبان با

تفاوت باشم ، پس  یب توانستمینم گرید.چقدر دوستش دارم که یدانیبا خودم گفتم زود باور تو هم نم.ام گرفت خنده

 يبه خودم آمدم که من و گذشته جلو یوقت.ام کرد یشد و همراه نمیگذشته سوار ماش.کندیهنوز هم به من فکر م

 کردم؟چهیچه کار م نجایمکث کردم ؛ اصال ا ینگهبان نیکاب يجلو.میشد ادهیپ نیاز ماش یمیسبز مسجد قد ينرده ها

بلند ،  يدوباره درختها دنیبا د.نبود ، وارد محوطه شدم نشیجور کنم؟نگهبان در کاب دنشید يبرا يه ابهان

بار بود  نیاول يانگار برا.شد داریدر من ب يمسجد حس تازه ا يکاریو گنبد کاش يمرمر يو ستونها دیسف يکبوترها

که در  یژنیو اکس دمیکش یقینفس عم.بودم کرده بود تازه شده ریینگاهم تغ.دمید یرا م بایز يها هصحن نیکه ا

 یبا نگاه.توانستم منتظر بمانم ینم گرید.کردم میها هیدرخت در هوا معلق بود را وارد ر يبرگها يتازه البال يهوا

 يکاریکاش يکاره  مهیمسجد و سقف ن حنبه ص یوقت.زمان را فراموش کرده بودم.تازه از همه مناظر عکس گرفتم

امده  يچه کار يامد کجا هستم و برا ادمی؛ زمان برگشت و من  دمیرس يفلز يداربست هارنگ و  یآب يشده 

تمام .خودم را اماده کرده بودم تیگفتن واقع يقلبم آرام بود و من برا.که به دنبالش آمده بودم نبود یاز کس ياثر.ام

مرد  ياز او صدا يریتصو يجابه  یول.مید یاو را م يلحظه ا ياگر فقط برا شدیم يجارلبم  ياحساس قلبم رو

.یسالم خانم تهران:که گفت دمینگهبان را از پشت سر شن

.کار کوچک داشتم کی:گفتم.کارتان تمام شده کردمیفکر م:گفت.طرفش رفتم و جواب سالمش را دادم به
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مهندس؟ يبا آقا-

.کنندیکار م نجایفکر کردم حتما ا.بله ، در محوطه نبودند-

.ندیآ یامده و نم شیدر شرکت پ شانیبرا يتماس گرفتند و اطالع دادند کار و امدندینه امروز ن-

.رومیو م رمیگیم گریشما چند عکس د يبا اجازه  ستیمهم ن:حال گفتم نیشدم با ا دیناام

شماره تلفن دفترشان را بهتان بدهم ،  دیدار یاگر کار واجب:ام شده بود گفت یکه از صورتم متوجه ناراحت نگهبان

...را هم دارم که اگر الزمتان شد لشانیشماره موبا.االن آنجا هستند حتما

.ستین یاجیممنون احت-

 یدر اصل يچطور جلو دمیرا به او داده باشم از کنارش گذشتم و نفهم يگریفرصت حرف د نکهیا بدون

انجا در محوطه کنار دل و دماغ سرکار برگشتن را نداشتم ؛ گذشته را هم گریشدم د نیدوباره که سوار ماش.دمیرس

 ندهیتا به آ خواستیم یدنج و راحت يجا لمد.حاال خودم تنهاتر بودم.کاج بلند تنها گذاشته بودم يکبوترها و درختها

.فکر کنم

توقع .بار اشتباه کرده بودم نیا.بدجور تو ذوقم خورده بود.سکوت خانه هم نتوانست آرامم کند دمیخانه که رس به

بعد از چند سال دوباره  کردیکه ما را به هم وصل م یما برقرار باشد ؛ کشش نیب شهیهم یهنگو هما روین نیداشتم ا

.ما به وجود آمده بود نیب

کوله بار رنج قلبم را .و من آرام گذشته نبودم ادیز راتییشده بود با تغ یالن ، عل.کردمیم یزندگ تیدرواقع من

و  دانستمیاز گذشته دوستش داشتم چون قدر عشق را م شتریب دیشا.از من ساخته بود يداده بود و آرام تازه ا قلیص

فاصله داشتند خبر داشتم که  یکه از عشق واقع ییآنقدر از احساسات آدمها.روشن شده بود میمنزلت عشق برا

 يزهایچ یلی؛ افتخار به خاطر گذشتنش از خ کردمیحاال به او افتخار م.دادمیم صیتشخ یواقع ریرا از غ یعشق واقع

مگر من چه داشتم .وصالش را داشت يآرزو یکه هر کس يازدواج با دختر ی، حت نشی، خانواده اش ، د یمهم زندگ
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 ياریشده بود که بس يعشق مرد ییکه فدا یاز عاشق رینبودم غ یچیه گذاشتمیغرورم را کنار م بودم؟اگر ی، اصال چ

از نو  دیبا.بهتر بود نطوریا دیاو نبود و شا میا بگوقلبم ر قتیداشتم حق میحاال که تصم.به او اموخته بود زهایچ

باز  شیهنوز متعلق به من بود قلبم را برا شنکرده بود و قلب رییتغ يزیاگر چ شناختمیاو را م.کردمیم شیدایپ

.کردمیم

 کشاندیم هراهیو افکارم را به ب کردیام م وانهیآرامش خانه داشت د.دمیزنگ تلفن لفکارم را پاره کرد و باز لرز يصدا

.ادم را بلرزاند ییچه خوب که صدا

به خاطر آن :گفت دیرا که شن میصدا یخستگ.را پاره کرد االتمیرا برگرداند و کاغ خ عتیپشت تلفن واق نویم يصدا

 یدوباره م دیاصال نبا دیندارد حق با تو بود شا یاشکال- .شده بودم وانهیآخر از دستت د خواهمیحرفها معذرت م

.دمشید

.دیاز شما از دست برو یکیشود و  رید دیترسیم یبهش گفته بودم هنوز زوده ول.کاوه است ریاش تقص همه-

.حاال هم از دست رفته ام نیهم.منم یکیخبر ندارد آن -

 نقدریا ؟چرایحرفها را به خودش نگفت نیچرا ا.يهنوز هم دوستش دار يتو که به من گفته بود!ه؟یچه حرف نیا-

؟ییگویرا به او نم تیاقعو و یکنیدست دست م

کند؟یکه او هم به من فکر م یتو مطمئن-

...ستمیاز طرف تو مطمئن ن یوقت-

.ستین دیبع گریبه عالقه ام ندارد از تو د ینانیاو شک دارد و اطم یوقت يدار ؟حقيبه من شک دار یعنی-

؟يدوستش ندار گرید کندیفکر م یعنی-

.کردمیفکر را م نیاو بودم ا ياگر من هم جا دیشا.مورد حق با اوست نیدر ا.ستیمهم ن-

، از نگاه هم  دیحرفها ندار نیبه ا یاجیکه اصال احت د؟شمایزن یبه او فرصت بده ؛ اصال چرا مثل قبل با هم حرف نم-
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 کردیفکر نم یوقت کس چیه نکهیبا ا.خوردندیان موقع ها در دانشکده همه به سما دو تا غبطه م ادمهی؛  دیدیفهم یم

 یعشق ب کی ریاس کردندیفکر م نکهیبا ا.همه باخبر بودند ماز عشق شما به ه یول دیبا هم ازدواج کن دیتوانب

 یو دوست یآن همه عشق دروغ نیب.خوردندیو پاك بود که همه غبطه م یباز هم انقدر عالقه تان واقع یول دیسرانجام

 نفرهمان دو  شودیباورم نم.کردیتان همه را مبهوت م ی؛ فکر خوان بتانیارتباط عج.دیشما دو تا تک بود یالک يها

.دیباش

.میستیالن و آرام گذشته ن گریباور نکن چون د-

، دوباره شروع  دیخواهیچه م گری؛ د دیرا دار ندهیشما آ.دیبه گذشته برگرد ستین یاجیاصال احت دیباش دیتوانیم-

.دیخواهیفرصت م یآرام؟فقط کم يکه وجود دارد چرا دنبال گذشته ا یآرام و عل نیبا ا.دیکن

را ندارم ،  جانیهمه ه نی، تحمل ا توانمینم گری، د خواهمی، آرامش م نویفرصت نمانده خسته ام م يبرا یزمان گرید-

.بروم مسافرت دیشا

 یلیشما دو نفر به خاطر هم از خ.نبوده که زود فرامش شود یچند سال زمان کم نیا.يرینگ میبهتره زود تصم-

.را بگو ؛ بگذار باورت کند زیاو بگذار بهش همه چ يخودت را جا.دیزود از هم بگذر دینبا گرید دیگذشت زهایچ

.نه ای توانمیم دانمینم-

.یتوانیحتماً م-

چهاردهم فصل

شدم؟ یخواب م یب يهر شب به بهانه ا دیچرا با. شب فکر سفر خواب را از چشمانم ربود آن

هفته  کیخواستم  ياحمد يمجله آقا ریاز سر دب. کردم یهفته مرخص کیواست با مجله تماس گرفتم و درخ صبح

 افهیتحمل ق گریحتما او هم د. ناراحت نشد ادیز. کارها را روبراه کند ییتنها ستمیکه ن يهفته ا کی ستمیکه ن يا
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.دیدار ازین مسافرت نیشما واقعا به ا: گفت یوقت. اخمو و کسل کننده ام را نداشت

.تحمل شده ام رقابلیچقدر غ که دمیفهم

روم، نگران شد و باز هم  یدانم کجا م یگفتم خودم هم نم یوقت. مادر تماس گرفتم و خبر مسافرتم را به او دادم با

پس چرا من . هم گذشته را فراموش کرده دیام یفرق کرده حت زیکرد همه چ دیاصرار کرد به خانه برگردم و تاک

 نویبا م. بزنم يبعد از برگشتن از سفر به خانه سر دیرا راحت کردم، گفتم شا الشیتوانستم فراموش کنم؟ خ ینم

از  یکیبا . خواستم منصرفم کند ینم گرید. زد یهم مدام بوق اشغال م هیتماس گرفتم، در خانه نبود، تلفن آتل

. جور کند میبرا يفور طیبل کیکرد تماس گرفتم و از او خواستم  یکار م ییمایکه در آژانس هواپ میدوست ها

 رازیکه به مقصد ش ییمایدر هواپ یصندل کی. نبود بیعج شیداشت و برا ییآشنا میکارها نیبا ا. ودمقصد مهم نب

را بستم و فکرم را  میاسمان بودم چشمها يرا که رو یساعت کی. شدم مایبود و من مسافر آن هواپ یرفت خال یم

را خاموش  لمیام را دادم و موبا یمتخبر سال. با مادر تماس گرفتم در هتل مستقر شدم نکهیبعد از ا. پرواز دادم

.خواستم بدون فکر از بودن در آنجا لذت ببرم یم. کس را نداشتم چیحوصله ه. کردم

بار هم  نیا. گرفته بودم یخوب يبارها با حافظ درد و دل کرده بودم و جواب ها. بود هیکه رفتم حافظ ییجا نیاول

باز هم  مایاز سوار شدن به هواپ دارمقبلید نیهفته بعد آخر. بهم داد یگوش کرد و جواب خوبحافظ به درد دلم 

:بود بیپاسخم از خواجه لسان الغ ودکه ذهنم را مشغول کرده ب يزیدر ذهنم تنها چ. لود هیحافظ

یساق يا ستیعشق نداند که چ فرشته

زیبه خاك ادم ر یجام و گالب بخواه

ستین لیحا چیعاشق و معشوق ه انیم

زیبرخ انیحافظ از م يخود حجاب خود تو

.خواستم یهنوز هم فقط الن را م. را باور کرده بودم یشده بودم و عل آرام
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را گرفته  ممیتصم. آرام تازه متولد شده که از همان بدو تولد عاشق بودم کیبودم  يگریبه خانه برگشتم ادم د یوقت

 یاز نو شروع م دیبود با یکاف ییتنها گرید. گشتم یبه خانه بر م شهیهم يبرازدم بعد هم  یاول با الن حرف م.بودم

دلم درد و دل کردن با . مادر يخواست و نوازش دست ها یدلم آغوش گرم پدر را م. در کنار خانواده ام.کردم

و به  ستمیاب شیخواست تا ساعت ها روبرو یغل و غش بهاره؛ دلم پنجره اتاقم را م یب يخنده ها دنیبنفشه و د

.برگ درخت ها نگاه کنم زشیر

 یقینفس عم. همه جا چقدر قشنگ بود. لبم بود يلبخند رو. پا به دفتر مجله گذاشتم شهیسرحال تر از هم شنبه

چرا . دیلبم خشک يمواجه شدم لبخند رو نیهمکارها بیعج يبا نگاهها یدر دفتر وقت. و وارد ساختمان شدم دمیکش

دادند؟ یند و جواب سالمم را مکرد ینگاهم م ينطوریا

: بلندتر گفت یکی. شد شیدایباالخره پ: گفت یم يگریبه د یکیکه  دمیصحبت کردن دو نفر را شن یدر گوش يصدا

.خدا شانس بده

ادامه  نکهیا يگفتم؟ برا یم دیچه با. یخانم تهران میگو یم کیتبر: گفت ییبه زبان آمد و با پررو یکیباالخره  و

.ممنون: ط گفتمدهد ندهد فق

سبز شد و بعد از  میکردم روبرو یفرار م شیاز همکاران جوانم که از نگاهها يمحمد يدمآقایدر اتاقم که رس يجلو

؟يمحمد يافتاده آقا یاتفاق: گفتم. شد رهیبه دستم خ یسالم و احوالپرس

.است قهیبا سل نقدریدر انتخاب حلقه هم ا نمیبب. گشتم ینه، فقط دنبال حلقه م-

شده اند؟ ينطوریامروز همه چرا ا-

داشت که با  یفقط مانده ام چه جرات. قدم شد شیاست که از ما زرنگ تر بود و زودتر پ یبه خاطر مرد خوش بخت-

.دیشما به هدفش رس ياخالق خشک و جد نیا

!شوم یمتوجه منظورتان نم-
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.دیشو یمتوجه م دیبه اتاقتان برو-

. بزرگ گل پر کرده بود يتمام اتاقم را سبدها. م را باز کردم و با آن صحنه مواجه شدمدر اتاق يگریحرف د بدون

هر کدام  يرو. همه سبد گل از کجا آمده بود؟ جلوتر رفتم نیا. شد یلبه پنجره باورم نم ن،یزم يرو ز،یم يرو

سالم : وارد اتاقم شد و گفت ردایبودم که سرا نخواندهرا  یهنوز اول. ها را برداشتم ادداشتی. بود یکوچک ادداشتی

د؟یبرگشت ی، ک یخانم تهران

آقا؟ هیگلها مال ک نیا: توجه به سوالش گفتم بدون

داد به  یسبذ گل م کیآمد و  یم یاز گلفروش ییآقا کیهر روز صبح  دیکه رفت ياز همان روز گر،یمال شماست د-

.هنوز تازه مانده اند. دیمه شان آب دادم نگران نباشبه ه. گذاشتم در اتاقتان یمن که به دست شما برسانم و من م

ه؟یاز طرف ک يدینپرس: گفتم

از  دیدان یشما نم یعنی. ها را بخوانم ادداشتیتوانستم  یاجازه شما هم نم یب. نگرفتم یجواب درست یول دمیپرس-

ه؟یطرف ک

.دانم ینه خودم هم نم-

فضول دفتر  يادمها نیب ییچه غوغاها دیاگر بدان. دیرا بخوانها  ادداشتیپس زودتر : گفت جانیو ه يکنجکاو با

چند نفر هم خواستند چند . اورندیکار در ب نیکردند تا سر از ا یم يبرگشتن شما لحظه شمار يبوجود آمده، همه برا

.من اجازه ندادم یها را بخوانند ول ادداشتیتا از 

.ياحمد يآقا دیکرد يممنون که امانت دار-

.کند یجرات م یمگر کس. دیمسئول مجله هست ریشما مد نکهیمثل ا-

.مش جعفر يبزرگم کرد یلیخ: ام گرفت و گفتم خنده

.یخانم تهران دیشما بزرگ هست-



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٨

.است قهیبا سل یلیهست خ یهر کس یول: زد و گفت يلبخند رمردیپ

مش جعفر تو : گفتم. دیرکت یاز حسادت داشت م. بزند یکند حرف یجرات نم ياحمد يکه حداقل آقا خوشحالم

؟؟...هم

.کردم یفضول دیببخش-

امده؟ین گریامروز د: دمیو پرس دمیچ زیم يکردم و رو فیپشت سر هم رد خیتار بیها را به ترت ادداشتی

کدامه؟ شیاول: کردم گفتم یها نگاه م ادداشتیشاد کاغذ  يکه به رنگها همانطور

.است هیهمان صورت یدو تا سبد کم است اولنه،  گریاز پنجشنبه تا حاال د: گفت يمشد

بود چون  شتریجعفر ب يمشد يانگار کنجکاو یبخوانم ول ییها را در تنها ادداشتی یواشکیخواست  یم دلم

.کرد ینگاه م زیم يرو يبود و به کاغذها ستادهیهمانطور ا

.يممنون مشد:  گفتم

.کنم وظبفه ام بود یخواهش م: گفت ستادهیا همانطور

.در را هم پشت سرت ببند یرفت رونیب: گفتم ارناچ

.رفت رونیاز اتاق ب یبا ناراحت او

 دنیفهم يشب تا صبح برا کی. متوجه شدم رید نقدریمنو ببخش آرامم که ا: نوشت بود. را برداشتم ادداشتی نیاول

.یلع -فقط با محبت قلبت منو ببخش. بود و من احمق وقت را از دست دادم ادیز یلیخ تیواقع

سر در  شیاز حرفها یول. بودم باشد دواریکه ام یتنها کس. خط خودش بود. لبخند به لبم برگشت دمیرا که د اسمش

.داشتم کیبر فراموش کردن گذشته هرچند نزد یهفته گذشته بود و من سع کی. آوردم ینم

رفته بودم،پس چرا سبد گل را منکه هنوز مسافرت ن. شنبه هفته گذشته بود.نگاه کردم ادداشتی خیبه تار دوباره

بودم؟ دهیند
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آنها ناراحت  یهم از فضول. هم خنده ام گرفت. عقب دندیبودند و پر ستادهیهمه پشت در گوش ا. را باز کردم در

!بودم نجایفرستادند؟ شنبه که من ا میبرا یسبد گل را ک نیمش جعفر اول: حال گفتم نیشدم، با ا

سرکار،  دیبرنگشت گریو بعد د دیریعکس بگ دیشما رفته بود. فرستادند تانیبرا را ظهر شیاول: آمد و گفت جلوتر

.مسافرت دیفردا هم گفتند شما رفته ا

.دانشگاه است يدوستها ست،ازین بهیراحت، فرستنده گل ها غر التیخ يممنون، ضمنا مشهد: گفتم

.مبارکه انشاءاهللا:گفت یخوشحال با

چه :که گفت دمیرا شن يمحمد يقبل از بستن در پشت سرم صدا.بودند تا او هیم بقصحبت هیبق شتریب.به اتاقم برگشتم

.داشته يصبر

:دوم نوشته بود ادداشتیدر .نشستم زیم دم،پشتینشن يزیچ گرید

من به خودم و به .بکشاند یوانگیکند و به مرز د ریس یتواند آدم را از زندگ یدر عشق چطور م دیفهمم ترد یم حاال

را  يهمه دور نیطاقت ا گریو راحتم کن،د يدیفقط بگو که مرا بخش.شوم یم هیو حاال دارم تنبتو شک کردم 

.ندارم،صبرم تمام شده،باز هم منو ببخش

.ات را ندارم يهم تحمل دور زم،منیکردم من هم صبرم تمام شده عز فکر

من .به تو دست داد یهمم چه حالف یم.من وبدم که دچار اشتباه شدم نیرا گفت و ا قتیحق انیشا:نوشته بود یسوم

عوض شده ام آن قدر که به تو  یفکر کن یباور ندارم و تو حق داشت گریخودم را هم د بیو غر بیاسم عج یحت

.زمیباز هم منو ببخش عز و یدوستم داشته باش شهیخواهم مثل هم یشک کردم و به عشقمان؛ازت م

منتظرم  یلیر؛خیباهام تماس بگ یهنوز با من هم احساس ،اگریحرفت هست ياگر هنوز هم رو:نوشته ود یچهارم

.نگذار تیدر انتظار قدمها نیاز ا شتریرا ب تیشوم؛خاك پا یم وانهینگذار،دارم د

 نی،ايشنو یرا م میصدا.زمیتو هستم عز يقلب تو؛من خاك پا يرا چه به قدم گذاشتن رو زمیناچ يپاها:کردم فکر
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همه  نیدانم چرا ا یانتظار خسته ام کرده،صبرم تمام شده،نم:نوشته بود تادداشی نیآخر.تو هستم ییمنم که فدا

ام  وانهیاز طرف تو د یغامیانتظار پ.دهد یم آزارمچند روز صبر  نیقدر آزاردهنده نبود که ا نیمدت صبر کردم و ا

.کند یم

و بگو  ریرا ازم بگ میدهایترد.يکنم که اشتباه نکرده ام و هنوز هم دوستم دار یباور م یامروز با من تماس گرفت اگر

 يجوابم را نده،تو را مجبور به کار یتوان یاگر نم.که به تو دارم متقابل است یکه گذشته فراموشت نشده و احساس

الن - دوستت دارم.دهم یآزارت نم گریکرده ام و د اشتباهفهمم که  یم یاگر سکوت کن.کنم ینم يکه دوست ندار

.تو

انتظار کشنده تنها گذاشته بودم؟حتماً  نیکه من نبودم او منتظر بوده،چطور او را در ا يفته اه کیتمام .شد ینم باورم

بود؟از چهارشنبه به بعد  دهیکس نگرس چیپس چرا از ه.هم خبر نداشت نویم یخبر نداشت که مسافرت رفته ام،حت

.نگذاشته بود میبرا یغامیپ

نگفته بود؟همان روز  يزیبه من چ یکس دم؟چرایا زودتر نفهمچر.دانستم چه کار کنم یو نم دمیچرخ یخودم م دور

فرستاده  غامیپ میگذاشتم او به دنبال همان احساس برا یم یمیمسجد قد ۀکه من به دنبال احساسم پا در محوط

ود ب دهیگذشته بود و او چقدر انتظار کش غامیپ نیخرسه روز از آ.دوباره و دوباره.ها رت خواندم ادداشتیدوباره .بود

گشتم و خبر نداشتم آرامشم در  یکردم و دنبال آرامش م یگردش م رازیش يها ابانیراحت در خ الیو من با خ

.از طرف من بوده یغامیتهران ناآرام،منتظر پ

 د،خطشانیلطفاً چند لحظه منتظر باش:اسمم گفت دنیبعد از پرس یخانم منش.شماره تلفن دفترش را گرفتم فوراً

.مشغول است

آمدم و  رونیچطور از اتاق ب دمیرا گذاشتم و نفهم یگوش.صبر نکردم،مطمئن شدم که در دفتر کارش است رگید من

 یرا هم از دست م هیثان کی دینبا.آمدم نییپا یکیو منتظر آسانسور ماندن،پله ها را دو تا  یبدون حرف با کس
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گذاشت و من حس پرواز را داشتم و  یر مشهر را پشت س ياتوبان ها ادیز یشده با سرعت ریتازه تعم نیماش.دادم

در  يجلو.کردم یصحبت با او م ةنشده بود و من برگشته ودم و خودم را آماد رید یلیکردم که خ یخدا را شکر م

 یقبل از سالم و احوال پرس.حال جواب دادم نیوقت حرف نداشتم،با ا.بود نویم.زنگ خورد لمیساختمان موبا

.رازیگورستان ش:ام گرفت و گفتم خنده؟یهست يمعلومه کدوم گور:گفت

.مردم ینگران ؟ازيداد یبه من خبر م دیمعرفت،نبا یباشه بخند ب-

.تکرار تماس نداشتم ۀهم حوصل د،منینداشت فیتشر:گفتم

.يمسافرت،که فکر کرده بود مرد يبرو یخواه یم یگفت ینم وانه،اگرید-

.حاال حاالها قصد مردن ندارم،تازه اول راهه-

.دمیکننده ازت شن دواریحرف ام هیچه عجب -

.رمیگ یالن،بعداً باهات تماس م شیروم پ یمعلوم شده،دارم م زیهمه چ گرینو؛دیخوشحالم م یلیخ:گفتم

 نیاز ا شتریتوانستم ب ینم یصبر کردم ول هیچند ثان.در آسانسور نفس تازه کردم يجلو.دیبگو يزیندادم چ فرصت

و هر چه  نمیخواست او را زودتر بب یدلم م.قدر دلشوره نداشتم که حاال داشتم نیرا ا ساعت راه مین.منتظر بمانم

.نمدلشوره داشتم تمام شود و تا آخر عمر در آرامش کنارش بما

قدم به او  کی یحت.که واردش شده بودم هم مانعم نشد و من آسانسور را فراموش کردم یو ابهت ساختمان ییبایز

 يرو.در ذهنم بود شیها ادداشتی ينوشته ها.فتمیبه نفس نفس ب یکیداشت که دو پله شدن ارزشش را  کترینزد

آمد  یکه به قلبم م يبلند و فشار ينفس ها بهتوجه  یشد و من ب یتکرار م میروبه رو شینوشته ها يبایپله خطوط ز

تمامش  دیبودم،با دهیخر رسبه آ.همه احساس را نداشت نیا شیگنجا گریقلبم د.بلند را با سرعت باال رفتم يپله ها

 کیحاضر نبودم  یآمد ول ینفسم باال نم گرید دمیهفتم رس ۀبه طبق یوقت. ماند یم یمخف يزیچ دینبا گریکردم،د یم

.نفس تازه کردن از دست بدهم يگر هم براید یۀثان



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٢

اسمم را  یوقت.مدیرس یمنش ياز آن سالن بزرگ گذشتم و جلو.باز شد میتازه چشم ها دمیکه رس یمنش زیم يجلو

.داخل،منتظرتان هستند دییبفرما:گفتم،او گفت

نوشته شده بود  ییطال یدر با خط ينشانم داده بود و رو یکه منش یلحظه مکث در اتاق کیشدم و بدون  خوشحال

.عامل باز کردم ریمد

.دلم زیعز:در دل تکرار کردم.بود دهیچیخنده اش در اتاق پ يصدا

خورد  یرو به رو به صورتم م يسرتاسر ةکه از پنجر يادیاق بزرگ و روشن با نور زوقت بود که در آن ات آن

 ۀو کلم.منتظرت گذاشتم،منو ببخش یلیخ:پفتم.بود ستادهیکه باز هم پشت به نور و رو به من ا دمیاو را د.ستادمیا

.دمشیحل شد و فقط خودم شن میآخر حرفم در نفس نفس زدن ها زمیعز

!انتظار:فتالن با تمسخر گ يصدا

 يصدا یوقت.طور بود نیبه گمانم هم.دمید یرا نم يگریکور شده بودم،کور عشق و د.دمیدانم چرا فقط او را د ینم

که پشت به من بود بلند شد و با ناز به طرفم آمد و  یکه از مبل دمیتازه آن زن را د دیچیدر گوشم پ ییبایز ةخند

الن .بود ستادهیا میپوش روبه رو کیو ش بایز یزن.دمشیدحظه بود که تازه آن ل.ام را پر کرد ینیعطر تندش ب يبو

از هم  یکی یهم آرام خانم تهران شانیا.هستند زمیاز همکاران عز یکی نینازن:گفت.کرد یما را به هم معرف

.یمیقد يها یدانشگاه

.شده بود دیده سفبه گمانم رنگم مثل مر.کردم خی.فراموشم شد دنینفس نفس زدنم قطع شد،چون نفس کش يصدا

.کاره ماند مهین مانیصحبت ها:کرد و گفت زشیهمکار عز نیتوجه به وجود من رو به نازن بدون

درد آن قدر .سوخت یرفت و م یاز قلبم به پشتم فرو م يریچپم بدجور درد گرفته بود،انگار ت يد،بازویکش ریت قلبم

 یاشک م يسوزش و تار نیبود که صورت او را ب میکردم،فقط چشم ها یاز آن حس نم ریغ يزیبود که چ دیشد

:که گفتم دمیآمد شن رونیکه از دهانم ب يو تنها کلمه ا دید
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.آمدم رید یلیخ نکهیا مثل

وجود  شیبایلب همکار ز يکرد و لبخند رو یم یزد و به صورتم دهن کج یذوق م يتو يلب الن بدجور يرو لبخند

.کشاند یم جهینت یب يزه اداد و مرا به مبار یرا نشانم م بیرق کی

به .رفت یم جیخوردم و سرو گ یتلو تلو م. آمدم رونیاز اتاق ب يگریبود،بدون حرف د دهیفا یمنتظر بودن ب گرید

همه قدرتم را  یرود ول یم میشوم و آبرو یم نیفکر کردم االن نقش زم.دیچیخوردم و درد در کمرم پ یمنش زیم

 یم رونیب بایسالن بزرگ،آن ساختمان ز اق،آناز آن ات دیت در کشاندم؛باجمع کردم و به زحمت خودم را به سم

.که در سرم بود رفتن بود يتنها فکر.متوجه ضعفم شود یکه کس نیآمدم بدون ا

و چنان با شدت به  دمیبا عجله به سمت در دو.خواستم فرار کنم یم.آمدم حالت تهوع د اشتم رونیآسانسور که ب از

جا  نیا:دیآشنا پرس ییصدا.افتادم یم نیآمد خوردم که اگر دستم را نگرفته بود با سر به زم یم که از رو به رو یکس

آرام؟حالت خوبه؟ یکن یچه کار م

.بروم دیخوبم،فقط با:میمن فقط توانستم بگو و

 یار مطور تکر نیهم.دنبالم آمد و نگذاشت بروم.او دست بردار نبود یول.دمید یصورتش را نم یکاوه بود ول يصدا

ده؟یقدر پر نیرنگت ا ؟چرايکرد یجا چه کار م يشده؟ا یست،چیتو حالت خوب ن:کرد

.دست از سرم بردار،حالم خوبه:را باال دادم و گفتم میزحمت نفس ها با

شده؟ ی؟چيدیرا د یعل.دیگو یم يگرید زیات چ افهیق یول-

 نیگذارم با ا ینم:گفت یبا درشت.توانستمن یکردم خودم را از دستش خالص کنم،ول یسع.حالت تهوع برگشت باز

به تو گفته؟ يزیشده؟ آلن چ یآخه چ.يحالت برو

.صدا کند دشیتوانست او را با اسم جد یکاوه هم نم انگار

چطور سوار  دمیو نفهم ابانیخ يتو دمیپر.به درك دیبرو یهمه تان متنفرم،تو و اون عل ؛ازیولم کن لعنت:زدم ادیفر
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بود با آن حال  ادمیاگر هم .خودم آمده بودم نیفراموش کردم با ماش یشدموحت ستادیا میپا يکه جلو یتاکس نیاول

.روم یدانستم کجا م ینم.کنم یتوانستم رانندگ ینم

چشمم را  نهایا ۀتوجه به هم یو من ب دیچک یلباسم م يآمد رو یام م ینیکه از ب یقلبم دست بردار نبود و خون فشار

.بسته بودم

 نیبار بود که ا نیول.شده بود کیهوا تار یشدم زمان به نظرم اصالً نگذشته بود ول ادهیپ یرراه از تاکسچها نیآخر

 یکردم االن م یمدام تکرار م.و من متوجه گذشت زمان نشده بودم دیچیپ یبدنم م ۀقدر حالم بد بود؛درد در هم

فکر  دمیکوچه که رس کیسر .بودند بهیها غرکوچه  ۀهمراه را گم کرده بودم،.رسم یجا خانه است،االن م نیرسم،ا

و دنبالم  دیپر رونیکه به نظرم آشنا بود ب یاز داخل باغ بزرگ یکوچه سگ بزرگ يوسط ها.رسم یکردم دارم م

ادامه دادم تا به  دنیمن به دو یول امدیدنبالم ن گرید دمیکه دو یلیخ.شد پا به فرار گذاشتم کینزد یلیخ یوقت.کرد

با مشت به در رو به  دم،چنانیفهم یحال خودم را نم ایدانم از ترس بود  ینم.آشنا بود میکه برا دمیدر بزرگ رس کی

کنار آن در  يحس شد،در یدستم کامالً ب یوقت.نداشت دنیتپ ينا گریزدم که دستم درد گرفت و قلبم د یم میرو

آشنا بود و همان طور بود که  میبراکرد  یم میبود و صدا ستادهیکه کنارم ا یچقدر قشنگ بود کس شیصدا.باز شد

و  دمینفهم يزیچ گریحس کرد و د یبدنم را ب شیکرد،گرما یرا راحت م المیهمخون خ کیآشنا و عطر تن  يبو

.چشمانم بسته شد و از حال رفتم

 کیشدم، یروشن کیبود،بعد وارد  کیگذشت؟همه جا تار یقدر سخت و دردناك م نیبار زمان ا نیا چرا

سوزش .داشت اهیس يبودم پرده ها يکه درش بستر یمارستانیاتاق ب یشد؛حت اهیدوباره همه جا س عیسر یلینور،وخ

صد  يبود،انگار وزنه ا نیسنگ رمس.رفت حس هزاران سوزن فرو رفته در تمام بدنم را داشت یکه در دستم م یسرم

.نددیکش یرا با طناب م میکرده بودند و دست و پاها زانیآو میبه موها ییلویک

 میبرو:اشک آلود مادرم گفتم يها که صبح شدند و من شمردمشان و سه روز و چهار شب گذشت،به چشم ها شب
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.خانه

 یبود؟م رانیمگر آرزو ا.آرزو هم بود.عمو و زن عمو یکنارم بودند؛پدرم،مادرم،بنفشه،به اره و شوهرش،حت همه

شده  زیو شهر ون ایتالیساکن ا شهیهم يکرد برا یم یندگز ایتالیاش که در ا ییدانستم که بعد از ازدواج با پسر دا

بنفشه به هم خورده بود چون  يآمد؟نامزد یم ادمی زیچ هچرا حاال هم.گشتن برداشته بود ایبودند و دست از دور دن

 یتات یتات شیپسر بهاره چه بزرگ شده بود و دختر گوچولو.را دوست داشت يگرینامزدش را دوست نداشت و د

.کرد یم

عمو همان طور قد بلند و .گفتم یرا بهم م نیکنار لبش ا يو چروك ها دشیسف کدستی يشده بود،موها ریپ پدر

.الغر مانده بود

 یدلش را م يصدا.را نوازش کرد میموها شیرا باز کردم،دست ها میچشم ها یوقت.دیخند یزن عمو م يها چشم

:گفت یکه م دمیشن

 میبرا شیدانستم،در نامه ها یآروز بچه نداشت،م.کردم یبغل م مراینوه ها و من هم يعروس من بود دیاالن با تو

.اش را دوست داشت ییپسردا ینوشته بود که ازدواجش اگر چه به اصرار عمو و زن عمو بود ول

کس  چیه.دوستش داشتم یکه ره راست یاز کس ریدر اتاق همه بودند غ.دنبالش گشت مینفر کم بود،چشم ها کی

مادر  ینبود ول رانیکه ا دیام.بودم دهیحتماً خواب د.شد ینبودش کامالً حس م. گردد یگاهم دنبال او مکه ن دینفهم

 يروز.نداد یجواب یو کس دمیرا نه؟من نپرس ورتشص یآورم ول یم ادیرا به  شیها یگفته بود برگشته؛چطور مهربان

همان طور محکم  دمیتختم دراز کش يآمدم و رو نییپدرم که پا يدست ها ياز رو.دمشیکه مرخص شدم هم ند

خواب رفت و چشم  میکردم که دست ها هیآن قدر گر.کردم هیاش فرو بردم و گر نهیس ينگهش داشتم،سرم را تو

دوباره که چشم باز کردم نگاه مهربان .بود ینیریچه خواب ش.کردم یآرامش م ساساح.ناخودآگاه بسته شد میها

؟يکه ندار زم؛دردیعز يبهتر شد:گفت کنار گوشم شیصدا.سرم بود يپدر باال



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٦

.مطمئن نبودم یرا به عالمت نه تکان دادم ول سرم

.يکرد یدر خواب ناله م:بود گفت ستادهیسرم ا يآن طرف تر باال یمادر که کم يصدا

.دمید یکابوس م:گفتم

.نبود حیبه توض یاجیاز من نخواست؛احت یحیکس توض چیه

خانم را به  نینازن شیشد؟با آن خنده ها یچرا فراموشم نم.دمیآرامش را د يگرم و صدا يشب خوابِ دست ها آن

 ینم یشوم ول داریخواستم ب.دیچیپ یدر گوشم م شیخنده ها يصدا یکرد ول رییکرد،بعد صورتش تغ یم یمن معرف

 هید ثانچن یاتاقم چشم گرداندم،کس یکیتاردر . چشم باز کردم شیاز بو.بود دهیچیدر اتاقم پ یعطر کس.توانستم

دم؟ید یخواب م ایجا بود  نیا یکس:گفتم.حاضر شد يفور.مادر را صدا کردم.قبل در اتاقم بود

.رود یزند و م یهر ورز بهت سر م.نگرانت بود-

.اورمیاسمش را به زبان ب دمیترس یم.دمیبود؟نپرس یک منظورش

شده  یجوگندم اهشیس يبود،موها عوض شده دم،چقدرید یرا م دیبار خواب ام نیا.رابستم میچشم ها دوباره

.شده بودند رهیگذشته آرام و صبور به صورتم خ طنتیو بر عکس ش دندیخند یم شیچشم ها.بودند

 دیکردم،ام یفرار م یرفتم،از کس یمن عقب عقب م.کرد میصدا یمخمل یبا نگاه پیخوش ت ةمرد جا افتاد کی

زدم،لب  یم ادیفر.آمد ینم رونیب میصدا از گلو.اب بدهمتوانستم جو ینم ینوازشگر بود ول شیکرد،صدا یم میصدا

مرا به  ییصدا میپا ریز.بودم ستادهیا قیعم ةدر کیلب .شد ینم دهیشن میاز گلو ییصدا یخورد ول یتکان م میها

 شیزدم و صدا ادیآخر فر ۀلحظ.بود دهیفا یمقاومت ب.کشاند یمن را به داخل دره م ییروین د،یکش یطرف خودش م

.کردم

نم؟یب یخواب نم گری؟دیتی،واقعییتو دیام:دمیپرس هیگر انیم

.آره خودمم-
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؟یباالخره برگشت-

.نجامیوقته ا یلیخ-

؟يدیمنو بخش-

.برگشتم یخاطر همن دمت،بهیوقته که بخش یلیخ:با محبت نگاهم کرد و گفت-

.تنگ شده بود تیدلم برا:گفتم

.تنگ شده بود تیدل من هم را:کفت

.بودم دهیکه در خواب د ینشستم نگاهش کردم،همان صورت شیکم رو به رو يافاصله  با

.نمیبلند شو بب:گفتم.تخت نشسته بود يرو

وقت  چیافتاد ه یم تیبرا یاگر اتفاق.بودم ،نگرانتیراحت شد که سالم المیخ:گفتم.بلند شد.لبش بود يرو لبخند

.دمیبخش یخودم را نم

راحت شد؟ التیحاال خ-

.شهیتر از هم پیبودم؛خوش ت دهیکه تو خواب د یهمان:گفتم.دیدور چرخ کی.آوردم نییرا پا سرم

.را چطور برداشت کنم دختر عمو فیتعر نی؛اینیریش فیچه تعر:اش گرفت و گفت خنده

.طانشیش ياز پسر عمو ضیمر يدختر عمو کی فیتعر:و گفتم دمیخند

.دبار نگاهش نگران بو نیا.تخت نشست يکنارم رو دوباره

 یرا لمس م شیخواست دوباره انگشت ها یدلم م.شدم رهیپتو خ يرو شیانداختم و به دست ها نییرا پا سرم

.کردم

بردم،مگه نه؟ یبه گور م دیرا با دنتیدوباره د يبود آروز دهینکش مارستانینشده بودم و کارم به ب ضیاگر مر:گفتم

ه؟یچه حرف نیا-
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.يآمد ینم دنمیوقت به د چینبودم ه ضیمر د،اگریام تهیواقع-

.يرا بر من گشود یاول راه آشت ۀلحظ ،همانيتو که فرصت نداد-

.افتاده یچه اتفاق دمیحالم آن قدر بد بود که نفهم.نمیب یفکر کردم خواب م.يبود یتو واقع:ام گرفت و گفتم حنده

.يدیشانس آوردم که نفهم-

فتاد؟یکه ن يشد؟اتفاق بد یبعدش چ-

.به اخالقت ساخته یخارج حساب يپسر؛آب و هوا يبال شد یلیخ:و گفتم دمیرا کشلپش .دمیخند

هنوز فراموش نکرده .لبم خشک شد يخنده رو.هر چند با تو نساخت.گریسازه د یبا آدم م اریاز  يو دور غربت

:چون فوراً گفت دیصورتم فهم یدگیاز رنگ پر.و نفسم تنگ شد دیکش ریدوباره قلبم ت.بود

.کردم ینداشتم،شوخ يد آرام؟ببخش،منظورچت ش کهوی

؟يدیتو هنوزم منو نبخش-

.دمیچرا بخش-

.يپس هنوز فراموش نکرده ا-

.تو ریاتفاقات گذشته را،غ ۀدروغ چرا،هم:نگاهم کرد و گفت رهیخ

مگه نه؟ یدان یرا م زیتو همه چ:را بستم و گفتم میها چشم

.آره-

.زدم یکردم و لبخند تلخ نگاهش

.کنم یکه نتوانستم با الن عروس یخوشحال یلیاً خحتم-

.یآروز داشتم خوشبخت باش شهیست،همیطور ن نیباور کن ا-

.زده و حاال مطمئن شدم شمیطور آت نیکردم آه تو ا یفکر م شهیهم-
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فکر  یوقت یخواست فقط تو را داشته باشم،ول یم ،دلميتو بود میآرزو شهیآرام،هم میرا بگو یتیواقع کیبگذار -

که  یو در کنار کس یکردم که تو خوشبخت یم ،باوریدوستم نداشت ،چونيشو یکردم تو با من خوشبخت نم یم

.یگذران یرا م يلحظات شاد يدوستش دار

کس راجع به تو  چیبرگشتم از ه یوقت.تو را هم نداشتم یبدبخت يبا نداشتنت آروز یخواستم،آره،ول یتو را م من

کردم  یچند بار سع ینگرانت بودم،حت شهیهم.افتاده یچه اتفاق دمینبودنت فهم شان،ازیاز حرف ها یول دمینپرس

به تو بدهکارم چون  یمعذرت خواه کیمن .دمش یم مانیهر بار از ترس عکس العملت پش يو سمینامه بنو تیبرا

که  يتو بود شهیکه هم نیبا ا.نکردم عمو را از قهر با تو منصرف کنم یسع یتنها گذاشتم،حت یطیتو را در بد شرا

کمک به تو،ترك کردنت  نیکردم بهتر یآن لحظه فکر م.نکردم کمکت کنم ی،سعيام بود یآدم زندگ نیمهم تر

.است

.دانم یم يازم متنفر شد.و آن طور خوارت نکنم رمیخواهد بم یفکر کردم دلت م-

و  يشو یوقت از او متنفر نم چیو ه یکنیر ماز عشق فک ،فراتریرا واقعاً دوست داشته باش یاگر کس.یکن یاشتباه م-

.یکن یاش قناعت م یبه نبودنش هم به شرط خوشبخت

.وقت خوشبخت نبودم چیمن ه-

من بودم؟ یکن یفکر م-

.دمیکش یقدر عذاب نم نیو ا يکاش بود يا-

.کنم یهم نخواستم که شاد باشم و خوشبخت زندگ دینکردم؛شا یسع دیآن قدر که با دیشا-

نگرانت .فتدیخواست آن اتفاق ب یدلم نم میو بگو نمتیبار هم که شده بب کیخواست  یمدت دلم م نیتمام ا:تمگف

.دمیترس یبودم و م

را که دوست دارم داشته باشم و  یکس دیچا نبا.هستم ییتنها نیکردم چه کار کرده ام که مستحق ا یفکر م شهیهم-
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 يجا کیهم  دیکه نکرده بودم،شا يکار يبود برا هیتنب یانگار نوع.ر کنمدور از خانواده ام تک و تنها به گذشته فک

.شیکجا دمیوقت نفهم چیه یکارم اشتباه بود ول

.من بودم که همه را به دردسر انداختم و تاوانش را هم پس دادم نی،ايوقت اشتباخ نکرد چیتو ه-

.فکرش را هم نکن گرید-

.دمیترس یم ییترسو شده بودم،از تنها شه،چقدریهم ياز براب دیرود،شا یفکر کردم دارد م.شد بلند

مگه نه؟ يگرد یبر نم گریتو که د:  گفتم

.آمده ام که اگر بشود بمانم.بود یکاف میچند سال برا نیا-

کشد و وجدانم شب ها کابوس به  ینم ریقلبم از نبودنت ت گریخوشحالم ، ممنون؛ د: و گفتم  دمیکش یراحت نفس

.رستدف یخوابم نم

.مهم باشم تیقدر برا نیکردم ا یکردم ، فکر نم تتیمنو ببخش که اذ: کرد و گفت  نگاهم

.يدوستم بود نی، تو بهتر یبا ارزش میبرا شهی، هم یخوبم هست يتو پسرعمو: نگاهش کردم و گفتم  یمهربان با

....شهیتو هم هم-

, وقت مالقات تمام شده : در تو آورد و گفت  يال را تمام نکرده بود که در باز شد و بنفشه سرش را از حرفش

دانم  ینم.شد بیکرد و دوباره غ یما قفل شد و معذرت خواه يدست ها ينگاهش رو. استراحت کند  دیبا ضیمر

.دیچرا رنگش ناگهان پر

.حمت شدم، من مزا یاستراحت کن شتریب دیتو با: مرتب کرد و گفت میرفتن از اتاق پتو را رو رونیقبل از ب دیام

.بلند شوم دیبا گریفکر کنم د.خسته شده ام دنیاز خواب: گفتم

.صبر کن حالت کامال خوب شود گریچند روز د-

.يممنون که آمد-
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که  ییزهایچ ينداشتم همه  یدلواپس گریکه رفت د یوقت.از قبل راحت کرد شتریرا ب المیبه لب آورد خ يلبخند

 یبه خواب میرفت و چشم ها ادمیخنده اش از  يالن و صدا يلحظه ا يبراباعث سوزش قلبم شده بود فراموش شد و 

.بسته شد یآرام و طوالن

 فتادهین یاتفاق چیانگار ه.  دیطول نکش ادیخودمان ز يبه خانه و دوباره مستقر شدنم در خانه  لمیوسا برگرداندن

 يبه اندازه  یو هفت سالم بود ول ستیب.تفاوت که چهار سال از عمرم گذشته بود نیمن در اتاقم بودم با ا.بود

.تجربه کسب کرده بودم شتریسال ب نیچند

در ظاهر  يهمان لحظه جلو دیچرا آن شب با حال خراب پشت در خانه بودم و چطور ام دیکس از من نپرس چیه

پدر و مادر خبر  رسانده و به مارستانیمن را به ب دیام دمیفهم. ما نبود  يخانه  یآورده بودم چون کس یچه شانس.شد

کس  چیافتاده ه یبود چه اتفاق دهیدکتر پرس یوقت یحت مارستانیدر ب.داده بود و عمو و زن عمو را با خبر کرده بود

.دانست ینم يزیچ

ماند و قلبم آن قدر  یمثل سم م میبرا یدکتر به آنها گفته بود فشار عصب. مرخص شدم  مارستانیهفته بعد ، از ب کی

 کیدرست کنند؛  میآرام و دور از استرس برا یطیمح دیاضطراب شوم، با ای جانیدچار ه دیاشده که نب فیضع

.فتدیاز کار ب شهیهم يبرا قلبمآورد و ممکن بود  یدوباره به قلبم فشار م جانیه ای یناراحت

در آغوش هم  کرد و هر دو یگذارد تنها بمانم ، به خاطر اتفاقات گذشته از من عذرخواه ینم گریگفته بود د پدر

.میکرد هیگر

را نشان داده بود که دکتر اخم کرده و دور از چشم من با پدر  يزیکاغذ نوار قلبم چه چ يدانم خطوط رو ینم

.صحبت کرده بود

 یبود که من نم جانیدور از ه یزندگ یعنیدکتر به آرامش و استراحت کامل  ي هیتوص,  دمیکه فهم يزیچ تنها

 يکردند ؛ کابوس ها یفراموش نم میمن فراموش کرده بودم ، شب ها. روع شده بود تازه ش جانیتوانستم ؛ ه
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و من تمام  ،ییکذا یو آن معرف نینازن يخنده ها يکه در اتاق آن شرکت گذشته بود، صدا یقی، تمام دقا يتکرار

.دمیلرز یشب م

پانزدهم فصل

رغم مخالفت پدر و مادر به سر  یبهتر است و عل يزیکه سر کار رفتن از هر چ دمیرس جهینت نیاز دو هفته به ا بعد

.کار برگشتم

بودم  ضیگفتم که مر ياحمد يبه آقا. داشتند  ییام آشنا یناگهان يشدن ها بیهمه با غ. از من نداشت  يخبر یکس

ده کر دایپ یمشکل قلب دیفهم ینکرد، مخصوصا وقت يا هیگال گریشده بودم د يبستر مارستانیدر ب دیفهم یو وقت

 جانیاز عکس ها و ه گریو د نینش زیشدم پشت م لرا کم کند؛ در اص میها تیبودم و من فقط از او خواستم مسئول

.نبود يخبر میو گزارش ها نشانیریش

را  يخبر يهم عکس ها يمحمد يگزارش ها را به عهده گرفت و آقا هیخوبم ته ياز همکار ها یکیپارسا  خانم

را به آنها گوشزد کرد و  دشانیجد تیصحبت کرد و مسئول هیریتحر يبا بچه ها يددر جلسه ، احم.کرد یم هیته

.ام است یو جسم ینا مساعد روح طیام شرا ینیعقب نش لیمتوجه شده بودند که دل گرانید. همه قبول کردند 

 دمیکش یقیفس عمن. خدا را شکر مش جعفر همه را جمع کرده بود . از سبد گل ها نبود يدر اتاقم که گذاشتم اثر پا

.همه نگران شده بودند. خدا را شکر که حالتان خوبه خانم : ظاهر شد و گفت  میاو فورا جلو. نشستم  زمیو پشت م

:گفتم

!معلومه

.ندیبگو يزیترسند به شما چ ی، همه نگران بودند منتها م میگو یدروغ نم-

 ينشان دهنده  میرنگ و رو. دیبگو يگرید زید چو جرات نکر دیهم فقط حالم را پرس يمحمد یبا او بود، حت حق
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.مینگرانتان شده بود یلیخ: گفت  يمحمد. حالم بود

.نداشت يمورد یممنون ، نگران: گفتم

 میدوست ندار دیکن یچرا فکر م: بود ، باالخره گفت  ستادهیا زمیم يرفت ، او همان طور روبرو رونیجعفر که ب مش

م؟ینیشما را بب

.دیزودتر از دستم خالص شو دیدوست دار دییبهتره بگو-

.یکن یاشتباه م یول-

.برگشت يحرف را گفت و با دلخور نیا

.دیبه هر حال ممنون که به فکرم بود: گفتم

.به فکرت هستم شهیهم: برود گفت  نکهیاز ا قبل

 ادداشتی يکاغذ ها ادیبه . نداشتم ، اصال قلبم خاموش شده بود  جانیحوصله ه گریگرفتم ، د دهیرا نشن حرفش

 یدر گذشته م يزیچ ادیمن را . ییموی،سبز ، ل ی، آب یافتادم، کشو را که باز کردم آن جا بودند ؛ رنگ وارنگ ، صورت

 میچشم ها يجلو گریبستم تا د يرافور زیم ي، کشو دید یچشمم تار م. یرنگ يانداختند؛ رنگ وارنگ آبنبات ها

.نکنند ییخودنما یکمان نیرنگ يها ادداشتی

حداقل گذشته ناراحتم . به گذشته سفر کردم  ایگذاشتم و غرق خواب و رو زیم يساعت بعد سرم را رو کی تمام

.کرد سفر کردم یرا کامل م میبه آن قسمتش که آرزوها.کرد ینم

 یدلم نم که نیبا ا.کردم یسالم و احوالپرس نویتلفن در دستم با م یبرگشتم ، گوش.زنگ تلفن سفر تمام شد يصدا با

آن قدر نگران بود که فراموش .نکرده بود یکه گناه نویم یآورد بشنوم ، ول یم ادمیکه او را به  یکس يخواست صدا

.گفتم حالم خوبه یو فقط م منداشت یافتاد و من اشک هیبه گر میصدا دنیکردم با شن

سرگردان همه جا . افتاده یکه چه اتفاق باخبرم ، کاوه گفت زیاز همه چ: گفت  فتادهین یدادم که اتفاق حیتوض یوقت
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،  یجمع شد که سالم المانیفقط خ يرا برده ا لتیها گفتند وسا هیهمسا میبه در خانه ات که رفت. میگشت یدنبال تو م

کاوه .راحت شد المیخ يرا جمع کرده ا لتیخودت وسا تات گف هیهمسا یوقت.یکن یاسباب کش يکه توانسته ا

آمده  نیبردن ماش يبرا یو به نگهبان شرکت سپرده بود اگر کس دیکشیم کیکش نتیاشم يهر روز جلو چارهیب

.خبرش کند

.اصال فراموش کرده بودم: افتادم ، گفتم  نیماش ادی تازه

.دیگو یبه ما نم يزیکه چ یشده؟ عل یآخه چ:  دیپرس

حرفش را هم نزن، اگر  گریکنم د یخواهش م.یدان یخدا را شکر که نم: گفتم .گفتن ندارد يبرا یکردم، حرف فکر

.نمتانیخواهم بب یما واال نم يخانه  ایامشب ب ینپرس يزیکه چ یقول بده یتوان یم

.او ناراحت نشد و قبول کرد.نداشتم يچاره ا یمرتکب نشده بود ول یاو که گناه.زده ام يدانستم حرف بد یم

؟ییجا نیتو ا:  دیناباورانه پرس.نزند یقبول کرده حرف دمیما آمد ، فهم يتنها ، به خان  یوقت شب

روشن شد، از  میمسائل برا یلی، خ میناشکر بمان دیهم نبا ادیز. بود  نیکه داشت هم یتنها حسن انیجر نیا:  گفتم

خدا دوباره پدرم را به من داد ، بنفشه و بهاره را ، و از همه مهم . کردم دایکه خانواده ام را دوباره پ نیهمه مهم تر ا

.را دیام تر

برگشته؟ دیام:  دیتعجب پرس با

.دیو او مرا بخش میکرد یبا هم آشت. و آرام گذشته دیام میشود؟ دوباره شد یآره ، باورت م-

...یچرا تو و عل دمیخوشحالم ، فقط نفهم-

.شناسم یاسم نم نیبه ا ی، ضمنا من کس میباشه قرار گذاشت ادتی-

.منظورم الن بود-

.مرده ، پس حرفش را هم نزن یاسام نیبا ا یسمن ک يبرا: گفتم
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.شد رهیرا در دستش گرفت و با التماس به چشمانم خ دستم

 یشوند ، عشق ها م یکنند ، قلب ها خاموش م یم رییگذشته مرده؟ آدم ها تغ یبگم که تو باور کن دیبا یچ: گفتم

.رندیم

کارت به  دیفهم یوقت. کاوه که بدبخت شده . کنم  یمچقدر احساس گناه  یاگر بدان. تو رو خدا به من بگو آرام -

کند اگر دور از  یفکر م. دینیرا بب گریخودش را مقصر دانست که چرا باعث شد شما دوباره همد دهیکش مارستانیب

شده؟ یآخه چ.  گریجور د کیجور ، او  کیحداقل حالتان خوب بود ؛ تو  دیهم بود

نگفت؟ يزیخودش چ د؟یدان یتو و کاوه نم یعنی-

از  یکیکه با  دهیبه اتاقش رفته ، د یبار وقت نیآخر دیگو یکاوه م. شده  بیغ دمش،یند گریاز آن روز د-

 یرود ، عل یکاوه به اتاقش م یوقت. کرده رونیرا از اتاقش ب چارهیکند، بعد هم دختر ب یشرکت دعوا م يهمکارها

ود؟ار الزم بک نیدانم ، به نظر تو ا یاشتباه کردم ، م:  دیگو یم

ها  وانهیهم مثل د یعل. یرفت رونیبود که با حال خراب از شرکت ب دهیافتاده؟ تو را د یچه اتفاق: پرسد  یم کاوه

.کردم یاشتباه بزرگ: کرد  یتکرار م

 شیصدا. هر دو نگرانت شده بودند . خبر تو را از من گرفت من هم با خبر شدم  یتلفن یعل یساعت بعد ، وقت چند

...آرام را از دست دادم شهیهم يبرا:گفت یوقت.کرده بود هیقدر گرفته بود که اول نشناختم،انگار گرآن 

 یکن یخوام بدانم،چرا ناراحتم م یگفتم که نم.ستیمهم ن میبرا يزیچ گرید!به جهنم:ادامه بدهد،گفتم نگذاشتم

نو؟یم

انجام بدهم؟ يبتوانم کار دیشده شا یبگو چ:نوگفتیم

.میرا هم نزن نو،حرفشیم ستیوب نحالم خ:گفتم

.کنم بگو یخواهش م-
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.خواهم استراحت کنم یارزش گفتن ندارد،حاال برو م-

آورد یم ادمیاز گذشته بود و او را به  يهم تکه ا نویم.کردم؟دست خودم نبود یطور رفتار م نیبا او ا چرا

قرص  کیآب قند درست کرده بود و  میردم مادر برادوباره باز ک یرا بستم،وقت میرفت،چشم ها رونیاز اتاق ب یوقت

.زبانم گذاشت ریز

 جانیمگر دکتر نگفت ه:گذشته بود؟مادر رو به من گفت هیچند ثان.کرد یدستم را گرفته بود و هرسان نگاهم م نویم

.ستیخوب ن تیبرا

.بود نویخطابش به م شتریب یگفت،ول یمن م به

.قدر حالش بد باشد نیکردم ا یفکر نم دیباور کن:گفت نویم

که  نویم.به سقف دوختم و همان طور باز نگه داشتم دنیرا از ترس کابوس د میچشم ها دمیتخت که دراز کش يرو

حالت بهتر شد؟:دیرفت،مادر دوباره به اتاقم آمد و پرس

.اورمیب نییپا دییمن فقط توانستم سرم را به عالمت تأ و

کاش  يداشتم،ا دنیکاش قدرت جنگ يتوانستم مبارزه کنم،ا یکاش م يفکر کردم ا يداریخواب و ب نیشب ب آن

.کردم ینکرده بودم و خودم و عشقم را به او ثابت م یزود جاخال

.شد یم دهیاو کش يهمه وجودم به سو.نداشتم یقدرت گرید یول

از قبل دوستش داشتم  شتریکردم از او متنفرم باز ب یتکرار م یکه از او داشتم،وقت يدر آن حالت،با تمام دلخور یحت

.دیطلب یاز قبل او را م شتریو دل عاشقم هر لحظه ب

زد و کارم که تمام  یسر م هیبه آتل یگاه.رساند یاوقات مرا به دفتر مجله م یآمد و گاه یم دنمیهر روز به د دیام

گرفت  یه دلم مآخر شب ک یکرد و گاه یمن را به شام دعوت م گرانیو د نویمتعجب م يچشم ها يشد جلو یم

از  یکیآوردم  یکه به دست م یکه آرامش نیداد،غافل از ا یحرف زدن با او به من آرامش م.داد یم میدلدار یتلفن
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دلم  شهیاز هم شتریکه ب دمیفهم یراز را آن شب باران نیا.آزار او بود  متیآرامشم به ق.کند یرا ناراحت م زانمیعز

که  نیبود و فکر ا يساعت بد یول رمیگرفتم با آرزو تماس بگ میاول تصم.کردم یصحبت م یبا کس دیگرفته بود با

.کرد مانمیمزاحم استراحتش شوم پش ستممکن ا

باران لذت  یسیطراوت و خ ریدرخت ها را که ز يو حسرت برگ ها ستادمیشد،پشت پنجره ا ادیباران که ز يصدا

کردن به آن ها حالم را بدتر  يحسود.م هجوم آوردگرفتند به قلب یبردند و شاخه ها جان تازه م یرا م یزندگ

.آنها بودم يخواست جا یدلم م.کرد

خواند و  یروزنامه م یکیسالن با پدر و مادرم رو به رو شدم که  انیم.آمدم رونیطاقتم تمام شد و از اتاقم ب گرید

من بودم که جدا افتاده  نیاهمه دور هم بودند،.کرد یتماشا م ونیزیبنفشه هم تلو.در دست داشت  یبافتن يگرید

هوا و  یکیوقت بودن و تار ریمادر رو به رو شدم که د فتقدم بزنم،طبق معمول با مخال یکم رمیگفتم م یوقت.بودم 

 یندارد همراه يو اگر کار يریتماس بگ دیچطور با ام:گفت دیپدر که اخمم را د.ام را بهانه کرد ومانعم شد ییتنها

.ات کند

.باشد هیقدم زدن کار اشتباه ییتنها دیکن یاگر فکر م:گفتم

.بهتره يطور نیآره،ا:گفت يفور مادر

.باشد دهیاالن خواب دیکنم ام م؟فکریایمن همراهت ب یخواه یم:موقع بنفشه گفت همان

.دیایبا شما ب دیبا یکیکه بدتره،باز  يکند؟تو همراه آرام برو یم یچه فرق:گفت پدر

.قدم بزنم ییخواستم تنها یمثال م:گفتم

 تیرو ر،اگریاتاقش را بگ ا،شمارهیب:تلفن را به دستم دادو گفت یده؟گوشیساعت خواب نیا دیگفته ام یک:گفت مادر

.میشود من بگو ینم

.شد یاضیحل ر رقابلیمسئله غ کیهوس من چطور  کی نیبب:کردم و گفتم اخم
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م؟یایخودم همراهت ب یخواه یم:گفت  پدر

.تاقم بمانم بهترهشدم،در ا مانینه پش:گفتم

بزنم که شماره را گرفت و  یهنوز فرصت نکرده بودم حرف.تلفن را از دستم گرفت یگوش.دست بردار نبود مادر

.ییبگو دیبهتره خودت به ام:را به دستم داد و گفت یدوباره گوش

دختر  کی يداروقت :گفتم.را برداشت یگوش دینخورده بود که ام شتریزنگ ب کی. بود دهیفا یب یکردم ول اخم

؟یکن یقشنگش همراه يقطراتش و با صدا یخنک ریعاشق باران را ز ۀوانید

.البته که وقت دارم-

.بزنم یتوانستم حرف ینم گرید

.ماندم ینشوم که در خانه م سیخواستم خ یاگر م:گفتم.ام را به دستم داد یرفتن،مادر باران رونیاز ب قبل

.که سردت نشود نهیا يفقط برا نی،ايخور یسرما م-

.گردم یزود بر م:وگفتم دمیپدر را بوس دم،صورتینگاه پدر و بنفشه را که د.دمیپوش ناچار

.کنم یم یتو را هم خال يجا:بنفشه هم گفتم به

.بگذرد ست،خوشین یاجیاحت:گفت. بود یجور خاص نگاهش

 ییجا ییجرأت نداردتنها ،آدمیشناس یمادر ها را که م نیمزاحمت شدم،ا دیببخش:گفتم.در منتظرم بود يجلو دیام

.برود

.کرد یم میباران از پنجره صدا يآوا.باران قدم بزنم ریخواست ز یاتفاقا من هم دلم م:گفت

.یاز آن فاصله بهش جواب بده ینداشت میتو که تصم:گفتم

.ام کند یهمراه یکیمنتظر بودم :زد و گفت لبخند

.و کوچهت يزد یم رجهیخوب شد من آمدم واال تو ش-
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م؟یحاال کجا برو:گفتم.دیخند

.یپر درخت بچگ يتو کوچه ها-

.بود یمیقد یکم شنهادتیممنون؛پ-

.ندهیقشنگ آ يها ابانیپس تو خ-

.یچپ کن ينخور زیل ن،بپایحتما با ماش:گفتم

.مثل گذشته،خوشحالم که حالت بهتره ،درستيجواب دار یهر حرف يتو برا:و گفت دیهم خند باز

.کند یگذشت زمان آدم ها را عوض م.شوم یوقت مثل قبل نم چیه:گفتم

.الیخ یرا ب ندهیو آ م؛گذشتهیراجع به امروز حرف بزن ایاصال ب:زنان به او گفتم لبخند

.ییهر چه تو بگو-

 دیکنم زمان نگذشته و من و تو همان آرام و ام یاوقات فکر م یگاه:در طول راه گفت.میزنان از خانه دور شد قدم

.میهست یبچگ

که ممکنه سرما  ستین المانیخ نیو ع میشو یم سیباران خ ریز میکه دار نیم؟همیستیمگه ن:به لب گفتم لبخند

.جور بچه شدنه ترس از باران مال بزرگترهاست،چتر مال ترسو هاست کیخودش  میبخور

.حرف را عوض نکن:گفت

؟یقراره ازدواج کن یاال بهم بگو کباشه،ح:و گفتم ستادمیا شیرا آزاد کرده،روبه رو دستم

.بهم بده یکینگفتم شوك الکتر گرید:و گفت  ستادیهم ا او

خدمت  تیخواد تو عروس یم ه؟دلمیچ متی،تصمینگفت:دمیتوجه به حرفش،کنارش به قدم زدن ادامه دادم و پرس یب

.يشو یوقت بزرگ نم چیتو ه!طنتیهنوز همان ش:و گفت دیخند.کنم

.خواهد بچه بمانم یم مخدا را شکر، دل-
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.یات را بچزون چارهیو شوهر ب یکن یو عروس يزودتر بزرگ شو یرفته دوست داشتن ادتی یول-

.کنم یوقت عروس چیخواهد ه یخواهد کوچک بودم و دلم نم یحاال دلم م. کردم یاشتباه م-

.نیآدم را بب يآرزو ها-

را در نظر نگرفته؟ یکس ؛مادرتینگفت-

.را دارند شانیازدواج و بدبخت کردن بچه ها يمان از دست مادرها که فقط آرزوا...مادرم-

؟یباالخره نگفت-

 یم يشد یم لیظهر که تعط ادتهی:داد و گفت هیدرخت تک کیبه . میبود دهیکوچه پر درخت مدرسه مان رس به

به خانه تمامش  دنیا قبل از رسو دور از چشم زن عمو ت میدیخر یم یخی یاز سر کوچه بستن ییآمدم دنبالت و دوتا

.ییبهم نگو یتوان ید؟نمیام هیچ متیتصم. دشو یوقت هم فراموشم نم چیادمه،هی نهایا ۀآره،هم:گفتم. میکرد یم

.میگو یبهت م يحاال که اصرار دار!دختر یچه سمج گریتو د-

.به صورتش منتظرم ماندم رهیو خ ستادمیا شیبه رو رو

.فکر نکنم يدختر چیبه ه ينکرده ا یکه تو عروس يوزگرفته ام تا ر میتصم:گفت

؟یگفت یچ:زدم ادیفر ناگهان

؟یزن یم ادیچرا فر:را بلند کرد و گفت سرش

؟یعمو و زن عمو هم گفت ؟بهیاست که گرفت یمیچه تصم نی؟ايفکر کرد یبزنم،تو چ ادیکه فر دیبا:تر گفتم آرام

.بله-

.وقت ازدواج نکنم چیمن ه دیشا-

.کنم یمن هم ازدواج نم خوب-

؟!دیام يشده ا وانهید-
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.که قبلش از شما اجازه نگرفتم دیشده ام و ببخش وانهیآره د-

:شدم و گفتم رهیخ شیرا کم کردم و به چشم ها نمانیب ۀفاصل-

،آره؟يریانتقام بگ یخواه ی؟میآزارم بده یخواه یم-

.بود انداخته و سکوت کرده نییداد،سرش را پا ینم یجواب

.حق با تو بوده؟که من اشتباه کردم آره؟باز سکوت کرد یو به همه ثابت کن یخردم کن یخواه یم:زدم ادیفر

؟ییگو ینم يزیچرا چ ؟یده یچرا جواب نم-

کرده اند که به خاطر اشتباه  یچه گناه رون،مردمیب یکشان ینزن،همه را از خانه شان م ادیقدر فر نیا:گفت باالخره

.و سر و صدا را تحمل کنند یخواب یب یما،نصفه شب

.بزنم ادیفر شتریخواست ب یم دلم

مگه نه ؟ يدیهنوزم منو نبخش ،يشوند ، ازم متنفر یخواب م یبه جهنم که مردم ب: دادم و گفتم  تکانش

ستم کشم تا همه از د یطوره خودم را م نیباشه ، حاال که ا: گفتم . طاقتم تمام شد  گرید. بود و سکوت  سکوت

.يشو یتو هم راحت م رمی، به خصوص تو ، اگر بم دیراحت شو

.گهیبس کن د: کرد و گفت  يا نانهیغمگ نگاه

.یباشه ، خودت خواست:  گفتم

تکان بخورم  توانستمیکه نم نیو آن قدر خشمگ دیرس یبه نظر م نی، حاال او بود که خشمگ نمشینب گریتا د برگشتم

؟ يریکجا م: گفت . 

، اجازه هست ؟ رمیبم رومیم_

.دهمیبه تو نم ياجازه ا چیه گرینه د_

.همه را راحت کنم به خصوص تو را خواهمی؟ م يکارها یتو چ_
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 یلحظه فروکش کرد ، و آن قدر نگاهش مهربان شد که نتوانستم حرف کیدر  تمیهمه عصبان گریکدیدر نگاه  رهیخ

.بزنم

کرد گفتم  دایسکوتش که ادامه پ. کرد  یبا نگاه مظلومش التماسم م یوقتشدم  خکوبیتنها و بدبخت م يآدمها مثل

.عشقه یو هر چ یلعنت به عاشق يا:

.میبگو يزیبشنوند و زبانم الل شود و نتوانم چ میو گوشها یلعنت به من که تو به خودت لعنت نفرست_

.نیتر از ا ایگو دیبگو خواستیچه م گریدانم د ینم

.ندارد دهیفاصله هم فا یحت. نجاتمان مرگ است  تنها راه:  گفتم

.یحرف مردن را نزن گریتا تو د رمیمن بم یاله: اش و گفت  یشانیزد به پ محکم

.؟ ساکت شو هیچه حرف نیا: او گفتم  به

.میبگو دیآخه چطور با_

.کنمینگو خواهش م_

.سخت بود میبرا دنشیشن ی، ول دیبگو خواهدیدانستم چه م یم

باز . آرامم کند  تواندیفقط مرگ م. آرام  هیحق با تو. که چقدر دوستت دارم  یدانیتو م.  مینگو توانمینم گرید:  گفت

مدت نقش  نیبود ، تمام ا جهینت یب یکردم ول یبه خاطر تو سع. کردم ، باور کن  یسع یلیکنم ، خ یهم فراموش نم

.کنم یفکر نم گریکس د چیاز تو به ه ریغهنوز هم عاشقم و . کردم  یم يپسر عمو را باز کی

.لعنت به من: زدم  ادیفر.  شدیباورم نم. عقب رفتم  عقب

.کردم یو از آنجا فرار م دمیدویم دیبا. خواستم فرار کنم  یم

.صبر کن آرام: گفت  یکنم ، دنبالم آمد و به مهربان یم يشد که چه فکر متوجه

بروم، آخه چرا ؟ دیبا_
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.يتو با آن حرفها مجبورم کرد یول میبگو خواستمین نمباور ک_

.خوبم: ؟ گفتم  ستی، حالت خوب ن دهیرنگت پر: تنگ شده بود ، گفت  نفسم

باور کن .  کنمیاز تو فکر نم ریغ یوقت به کس چیفقط گفتم دوستت دارم و ه. از تو نخواستم  يزیمن که چ_

که ازدواج نکرده  یو تا وقت یخواهم تو خوشبخت باش یفقط م خواهمینم يزی، اصال چ یدوستم داشته باش خواهمینم

.کنم ینم دایآرامش پ يا

؟ یمجبورم کن ي؟ چرا دوست دار یخواه یرا از من م نیچرا ا_

؟ یبه او فکر نکن یکنیم یو سع یدهی، چرا خودت را آزار م يکه هنوز هم آلن را دوست دار دانمیم_

 هودهیعشق به او هم ب. دوستم ندارد  گریکه او د يتو که خبر ندار میخواستم بگو یم. تاده اف یچه اتفاق دانستیم چه

.بود

غصه منو نخور ، فقط قول : انداختم و در را باز کردم گفت  دیکل یوقت.  میدر خانه سکوت کرد يراه را تا جلو هیبق

.یکن رونیفکر را از سرت ب نیبده ا

.لبخند بزنم نکهیقبل از ا نمیت را ببلبخند خواهمی، م توانمینم_

.اگر من بخندم یحت یزنیلبخند نم يطور نیوقت ا چی، تو ه ییگویکردم چرا دروغ م فکر

.راحت شد المی؟ خ یبرگشت: آمد و گفت  رونیسالن که شدم مادر با لباس خواب از اتاق ب وارد

.کن خشک شود زانیات را آو یباران: آب بودم ، گفت  سیخ

.ناراحت برگشته بودم يبا فکرها یباران آرام شوم ول ریبا قدم زدن در ز خواستمیم. کرده بودم  راموشف

؟ يدیهنوز نخواب: گفتم . را با حوله خشک کردم که در زدند و بنفشه پا به اتاق گذاشت  میاطاقم موها در

.نه ، نتوانستم بخوابم_

؟ یستیاالها فکر خواب نحاال ح نکهیمثل ا: گفتم . تخت نشستم  يرو
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.ازت بپرسم يزیچ کی خواستمیم_

.، بگو زدمیحدس م_

؟ ییگو یراستش را به من م_

.خواهر کوچولو دهمیقول م_

.هنوز کوچکم يکرد یکاش فکر نم يا_

.خانم يواال تو که سرور ییآ یتو به نظرم کوچک م کنمیم يریکردم ، راستش از بس احساس پ یشوخ_

را بهم زدم و  میچرا نامزد یمنتظر بودم از من بپرس شهیهم: شد و گفت  يزد و دوباره جد ییبایز لبخند

را  تیکه فقط واقع ییاز تو ، تو ریغ دندی، همه پرس يدیوقت نپرس چیتو ه یول. دهم  یجواب رد م میبخواستگارها

.گفتم یبه تو م

 ی، م دانمینم یک یول ينفر را دوست دار کی. زدم  یم ییها البته حدس. کنم  یفضول خواستمیفقط نم.  يحق با تو_

؟ ییگو یبپرسم ، حاال اگر بپرسم م دمیترس

.میگو یم یاگر به سوالم جواب بده_

.باشد یخوب بپرس ، هر سوال_

؟ يدوست دار یلیرا خ دیام_

.دوست دارم یلیخ_

.زدم یحدس م: انداخت و گفت  نییرا پا سرش

.هنوز عاشق آلن هستم یدوست دارم ول یلیرا خ دیام:  گفتم

 یم يزیدر درونم به من چ یصدائ هی. شد  یسرش را بلند کرد باورم نم یجمع شده بود وقت شیدر چشمها اشک

....دیممکن بود ، بنفشه و ام ریقبول کنم ، غ توانستمیگفت که نم
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 دمیاز همان موقع که فهم. که عاشقش هستم  مدت هاست. دوستش دارم  یلیخ: بودم که خودش گفت  جیگ هنوز

را دوست دیام.  هیعشق چ

.داشتم

.من چارهیخواهر ب:  گفتم

: شانه ام بود که گفت  يسرش رو. محکم بغلش کردم .  یعشق ریپس تو هم اس: تخت کنارش نشستم و گفتم  يرو

 يدر نگاهش به تو همه آرزوها نکهیبا ا.  تسیدست خودم ن ی، ول شهیتو را دوست دارد ، هنوز و هم دیکه ام دانمیم

 يبه عشق تو و دل تو انتیخ نیکردم ا یهر بار فکر م. دل  نیلعنت به ا. باز هم دوستش دارم  یمن خالصه شده ول

.فرستادم یبه خودم لعنت م. 

چطور .  برادر دوست دارم کیخوب ،  يپسر عمو کیدوست ،  کیرا مثل  دیمن ام.  زمیعز يکرد یاشتباه م_

!!ممکنه آلن را فراموش کنم ؟

 يدیخند یو م یرفتیم رونیب دیبا ام یوقت.  يتمام شده و آلن را فراموش کرد زیخانه ، گفتم همه چ یبرگشت یوقت_

 ادیخواستم فر یم نمیرا بب شانیانشااهللا زودتر عروس گفتیهر بار بعد از رفتن شما مادر م یوقت. شدم  یم وانهید

.آرام خوشبخت شود ، انگار بنفشه خوشبخت شده مگفت یباز م یرا دوست دارم ول دیکه ام منم نیبزنم ا

.خواهر مهربان من: و گفتم  دمیرا بوس سرش

.اش دارم يکرد و من دلدار هی، او گر میرا بغل کرد گریهمد

.یتو که درست باران را از پشت بست. تمامش کن . دختر  سهیخ سیلباسم خ: گفتم  باالخره

 يا.چقدر سبک شدم : برود گفت  رونیب نکهقبل از ای. تفاهم برطرف شد ٔخدا را شکر که سو: زد و گفت  لبخند

زدم یکاش زودتر با تو حرف م

.يسبک شد یختیاشک رو لباسم ر لویک کی:  گفتم
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.کاش من هم مثل تو بودم يا. یکنیات را حفظ م هیخوش بحالت ، در همه حال روح_

.یمانده تا به من برس یلیخ:  گفتم

قرص ،  کینمانده بود و خوردن  يزیاصال نخوابم ، تا طلوع صبح چ دمیشب آنقدر فکر در سرم بود که بهتر د آن

.داد و خوابم برد نیرا که به سراغم آمده بود تسک يسردرد

 یبود همان م خواستهیر چه مه ریتقد. بود  دهیفا یتالش ب. گرفتم خودم را به دست زمان بسپارم  میتصم باالخره

.گرفته بود به انتظار زمان بماند میانگار او هم تصم.  دمید یرا نم دیام. شد 

. رفتم  نیناچار به سراغ ماش. کنم  یرانندگ توانستمیحالم بهتر بود و م. افتادم  نیماش ادیروز که گذشت  چند

فرستادن ، نشان از ضعف  نیرا دنبال ماش یکس.  نمیببوقت آلن را  چیه گریامکان نداشت د. فرار کنم  خواستمینم

.شه دست از من برداشتهیهم يبرا دانستمیم. بفهمد  يزیچ یخواستم کس ینم. داشت 

 لیشرکت آنها تعط دانستمیم. کردم  یط ادهیپ يرا پا ابانیخ یی، سرباال يبعد از ظهر آن روز ، بعد از ساعت کار

خلوت را باال رفتم و  ابانیخ ییسر باال یوقت. کرده بود  خیکرده و همه وجودم  انشیرا پر میموها يسوز سرد. شده 

 ریرا که ز ییتعداد برگها. انداختم  نییسرم را پا. کرد  شتریقلبم را ب یدلتنگ میپا ریز يزییپا يخش خش برگها

رو چمباتمه زده بودم  ادهیاز پ يگوشه ا بانهیکه غر شانیکیخواست از  یدلم م. شمردم  یشدند را م یخرد م میپا

 تبا سرع. آورد  ادمیخودم را به  ییو تنها یاش ، دلتنگ یبیغر یشدم وقت مانیپش یول. گرفتم  یم يادگاریعکس 

.که مطمئن بودم هنوز آنجاست باال رفتم نیبه سمت ماش

 چیه. زد  یه چشم را مبود ک ینیماش نیتریمیقد دیسف يرنو کیمدل باال  يها نیماش فیرد انیم. با من بود  حق

.افتاد یمن به سرش نم نیماش دنی، فکر دزد نیدر برابر آن همه ماش يدزد

، تو هم مثل او فراموشم  یمیتنگ شده بود همراه قد تیدلم برا: و گفتم دمیرا انداختم ، دست به فرمان کش چیسو

؟ يکرده بود
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.جلو بغل دستم نشست یصندل يباز شد و آلن رورا مرتب کردم و حواسم به بستن در بود که در کنارم  نهیآ

وقت  چیبه او ؟ ه هیشب یکس ایآلن بود . شد  یباورم نم. بودم  داری؟ قلبم به لرزش در آمده بود پس ب دمیدیم خواب

.توانستمیکردم خودم خودم را خونسرد نشان بدهم نم یهر چه سع.او نبود  هیکس شب چیه

در کنارم ظاهر شده بود  هیچطور در چند ثان. کردم  یم ریس يگریدر عالم د.  داشتمیدانم چرا چشم از او بر نم ینم

نداشت و  ینگاهش تمام. نگاهش صورتم را داغ کرد  یرگیبود ، چون خ تیانسان ؟ هر چه بود واقع ای؟ فرشته بود 

.نمیبیم ایرو به رو فکر کردم رو شهیبه ش رهیمن صورتم را برگرداندم و با نگاه خ

کرده بود و خط  رهیکه صورتش را ت یشیبود و خسته ، با ته ر نیغمگ. شد  یچشمانم تکرار م يجلو نباریا ورتشص

 یخستگ. دوباره برگشتم . بود  بایز یمجعدش ول يموها یدگیژول. زد  یذوق م يتو يبدجور شیچشمها ریگود ز

لذت  یچقدر قشنگ بود و به دلم لرزش شقعاش رهینگاه خ. چقدر نگاهش آشنا بود .  زدیبا من حرف م شیچشمها

.شود بینگاه ازش بردارم و غ. فرار کند  دمیترس یم.  دیبخش یبخش م

بود که  روزید نیما نگذشته ، انگار هم نیب يروز چی؟ فکر کردم ه يمحبوبم باالخره آمد: کنارم گفت  یصدائ یوقت

قلبم پاك پاك شده . داده بود  هیعشق را به من هد قبل بود که در نگاهش هیچند ثان نیهم. گفت دوستم دارد  یم

.کرده بودم یرفته بود تا امروز زندگ اوآمده بودم و از همان لحظه که  ایتازه به دن ییبود و گو

؟ یکن یم هیدوباره نگاهت را به من هد.  عینگاهت سر هیچند ثان نیگذاشتند و ا ریروزها د نیچقدر ا: گفت  دوباره

.دمینم نم خسته باران را شن ين صداو م دیپر ایرو

.غرقم کند رو برگرداندم شیچشمها یرگیدوباره خ نکهیبرگشتم و قبل از ا.  شدینم باورم

 تیهستم که باران حرفها نجایاصال ا.  يحق دار ییبگو یهر حرف.  ياز من بدزد نطورینگاهت را ا يحق دار:  گفت

.بزن یلیشو و به صورتم س البیبزن ، س ادیفر. بگو  يزیبزن ، چ یپس حرف. غرقم کند 

.بزنم ادینمانده تا فر میبرا یقلبم شکسته ، صدائ:  گفتم
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چند روز آنقدر  نیا. و قلبت را شکستم  دانمیم. را ازت گرفتم  تیصدا. منم  نهایو مقصر همه ا زمیعز دانمیم_

که تو را از دست  نیهم.  کنمیام وجود حس مقلبت فکر کردم که همه را با تم ینیچ یو به شکستگ دمیانتظار کش

و به درد  دمیکه به سراغم آمد و من نخواب یو افکار شوم دمیکه کش يبه انتظار ارزدی، م ارزدیم ایندادم به همه دن

.کردم یگرفت و من فقط به تو فکر م یکه همه وجودم را م يدور

خودم داشتم ،  يبار تو را برا نیچون ا. ه متولد شده بودم دوبار. کردم دوباره از نو شروع کرده ام  یفکر م:  گفتم

اگر تا آخر  یحت.  ایدن يارزد به تمام پله ها یلحظه کنار تو بودم م کیکردم  یآمدم فکر م یپله ها را باال م یوقت

آسمان پله ها را باال بروم

چند روز حاضر  نیا.  ایبه همه دن ارزد یم دنیرا شن تیلحظه کنارت بودن و صدا کیمن  ي، برا ياشتباه نکرد_

.تو را بشنوم و نگاهت را از آن خود کنم گریبار د کی.  نمیام را بدهم و دوباره تو را بب یبودم زندگ

شد و  تی، اسمم پتک واقع ستمین شتریب یمیقد یهمکالس کیکه  يکردنت به من فهماند یبا معرف یوقت:  گفتم

.ام یعاشق ینیریش االتیخورد به خ

کوچک از تنها  غامیپ کیهفته منتظر  کیسرخورده که  شانیآدم پر کی یوانگید. من غلط کردم : گفت  یناراحت با

 ییوفا یکه تنها عشقش ب نیا الیکه به خ یشانیآدم پر.  یگرفت يجد یلیخودش کرده بود را خ یعشقش از خود ب

 یچه حال دانمیم. بار هم بازنده بودم  نیا یول کردم یدل بسته ، آن لحظه تنها به انتقام فکر م گریکرده و به کس د

.یداشت

 دیچیپ یدرد در قلبم م.  دمید یرا م یینه جا دمیشن یم يزینه چ. را از دست داده ام  زیکردم همه چ یفکر م:  گفتم

.درد نداشت شیگنجا گریسرم خراب شده بود و قلبم د يرو ایهمه دن.  رمیخواست بم یو دلم م

.دیخر یخواست کنارت بود و تمام درد و غمت را به جان م یچقدر دلش م وانهیآن د نیپس بب_

.يوقت نشناختمش و تو عوض شده بود چیبودم که ه یتو را نشناخته ام ؛ عاشق آدم کردمیفکر م_
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را در آغوش  یمن همانم ، همان عاشق دلخسته که تنها خواسته اش ، تو را از آن خودش کردن و خوشبخت_

.است دنیشک

.یکنارم بمان شهیخواهد هم یدلم م يو برو یوقت پر بزن چیه خواهدیکه دلم نم ینیریش الیخ کیتو :  گفتم

.کنارت هستم شهیمن هم_

.ینشوم و تو کنارم بمان داریوقت ب چیکاش ه يا_

.مانمیتا آخر عمرم کنارت م یآرام ، اگر تو بخواه. هستم  تیمن واقع: گرفته گفت  یصدائ با

.بود تیواقع. نگاهش کردم  رهیخ دوباره

؟ یکن یجا چکار م نی؟ ا ییآلن تو:  گفتم

.دمیکش یانتظارت را م:  گفت

بشه ؟ یکه چ_

.میاز نو شروع کن.  میزمان را از دست نده نیاز ا شتری، ب میشو تیواقع ایب.  میتمامش کن ایب میو بگو نمتیکه بب_

.توانستم شروع کنم یکاش م يا.و من مدت هاست تمام شده ام  يشده ا ی؛ تو عل میاشده  تیمدت هاست واقع_

.دارم آرام اجیتحملم تمام شده و به تو احت گریخسته ام ، د یلیمن خ.  میکن یلحظه شروع م نی، از هم میتوانیم_

؟ میکنار هم شروع کن میتوانیم یکنیفکر م:  گفتم

.که حاال دودل باشم دمیمه سال انتظار نکشه نیا.  میتوانیمطمئنم که م_

.هیکاف دیترد يبرا نهایا.  میما عوض شده ا:  گفتم

رنج به روحمان خورده و بزرگ شده  قلیفقط ص. قلبمان ، احساسمان همان است .  میسابق هست يمن همان آدمها_

.میا

.نمانده میبرا یقلب. شده ام آلن  ریپ_
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شاد و  هیبا همان احساسات قشنگ ، با همان روح. با همان قلب پر از عشق و محبت  . یتو هنوز همان آرام_

 کی یبدون تو حت توانمینم گریخواهم که د یم نقدریا. خواهم آرام  یتو را م. کنم  یکه هر لحظه حسش م یهماهنگ

چه را از دست داده  دانستمینم تا به حال. دارم  دوستتاز قبل  شتریب یلیکه خ دمیچند روز فهم نیا. کنم  یروز زندگ

نداشته  یول یرا بخواه یکس یبتوان یکه وقت دمیتازه فهم. خواهم  یاز قبل تو را م شتریب یلیام خ دهیحاال که فهم. ام 

 یممذهب که ن بندیپا یپسر آرمن کی. تو را داشته باشم چون آلن بودم  توانستمینم یزمان. چقدر سخته  یباش

از تو  ریکس را غ چیوقت ه چیه.  ينبود گریخواستم و توانستم تو د یوقت. ش مخالفت کند توانست با خانواده ا

.دهیعشق ته قلبم خشک. نخواسته ام 

 یکه م یی، تو يکه در وجودم خانه کرده بود ییتو يبرا. از نو شروع کردم . شدم  زیصاحب همه چ.  دمیکش یسخت

 توانستمیو من م یبرگشت يکه رفته بود یتو با همان آرامش یوقت.  کردم یزندگ يشده بود یکیو با روحم  دمیپرست

چون سالها گذشته .  یخواه یکرده را نم رییمن تغ.  یاهخو یمرا نم گریکه د ییتو نیکردم ا یتو را بخواهم ، فکر م

اختم مهربان شن یکه من م یکردم آرام یفکر م. دو دل شدم .  میما آرام شده بود يهر دو.  میبود و عوض شده بود

همه منتظرم گذاشته و طاقت  نیکه ا ستیآرام من ن نیا. کرد  یم هیعشق به همه هد زدیکه م یبود و با هر حرف

.ام را دارد يدور

تازه  یبود ووقت یزندگ يصدا تینفسها يصدا يظاهر شد میفرشته رو به رو کیدر اطاقم مثل  یتا آن روز وقت

که قلبت را شکستم قلبم  يا قهیچند دق يبرا.  يو با خودت برد يقلبم را کند.  خواهمیکه چقدر تو را م دمیفهم

.دمیفهم رید دمی، فهم يبه من گفت تهران نبود نویم یوقت. سوخت 

 توانمیکه از آن روز گرفتم ، امروز نم یمیرغم تصم یکه من احمق عل ینیبیحال م نیبا ا.  دمیدرد کش یلیخ:  گفتم

.اشقماعتراف نکنم که چقدر ع

خوشحالم که هنوزم همان .  یاعتراف نکن یتوانیخوشحالم که نم: گفت . من هم منعکس شد  يبه لبها شیبایز لبخند
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.نگذار میتنها. آرامش بخش روح خسته ام .  یآرام من

و  قطرات اشک صورتم را پوشند. را گرفت  دمید يقطراتش جلو یسیشد ، خ لیتبد تینم باران که به باران واقع نم

در برابرش . بود  دهیفا یقاومت ب گرید. طاقت زار زدم  یصورتم گذاشتم و ب يرا رو میدستها. تار شد  میچشمها

!تو هم ؟: بودند ، گفتم  سیخ. نگاه کردم  شیکه آرام شدم به چشمها یکم. شده بودم  میتسل

.ات نکنم یهمراه توانمیکه نم يطور ببار نیتو ا یوقت يفراموش کرد_

.نمیتو را بب يطاقت ندارم اشکها گریبار د نیا: محبت به او نگاه کردم و گفتم  با

.يزیدهم نگذارم تو اشک بر یقول م: لبخند گفت  با

.خوانمیبهم فشرده ات م ي، از نگاهت و از لبها دانمیم يخسته ا:  گفتم

شود  یرا با در کنار تو بودن م دنیو انتظارت را کش نیماش یصندل يکردن رو یچند هفته زندگ یخستگ: گفت

.ماندم یدر کنارت م دمتیکاش همان اول که د يا.جبران کرد  عیسر

....و يبود نیمدت در ماش نیتو تمام ا:  دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

.دمیکش یانتظارت را م_

.میمان یفقط من و تو م. انتظار تمام شدم  گرید_

کنار هم ؟:  دیپرس

.ه کنار همالبته ک_

.به دست آمده ام را در آغوش گرفتم رید یرا بستم و خوشبخت میچشمها

.پدال گاز فشردم يرا رو میآمدم پا رونیپارك که ب از

.شود آرام من کنارم باشد یباورم نم:  گفتم

.اریدر ن يمسخره باز: را به حرکت در آوردم و گفتم  نیسرعت ماش با
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.نکن همیتنب يطور نیحاال ا.  مدهیقول م.  میباشه تسل_

.الزمه تیبرا هیتنب:  گفتم

؟ يبر یم يحاال منو کجا دار_

.لحظه ازت دور بمانم کی ترسمیم. بگذارم  تیترسم تنها یم گرید_

.چقدر دوستت دارم: آرام گفت  يصدا با

.، بلند تر بگو دمی؟ نشن یگفت یچ:  گفتم

.دوستت دارم: زد  ادیفر

.نه به اندازه من : گفتم

.از تو شتریصد برابر ب:  گفت

.یرسیمن نم يدر عشق به پا:  گفتم

.دوستت دارم ایقد همه دن: را درست مثل بچه ها باز کرد و گفت  دستش

.میتسل:  گفتم

.می، سر مقدار عالقه مان به هم چانه زد دنیو تا موقع رس میدیدو خند هر

شانزدهم فصل

با مهر نگاهم کرد ، باور  یوقت یول. سخت بود  میبرا یلیهمه مدت خ نیباورش بعد از ا. کردم  یاز مابرها پرو يرو

مبل  يپدرم رو يخانه مان رو به رو ییرایدر سالن پذ یصورت ياز روزها یبا سبد بزرگ يخواستگار یوقت. کردم 

عهده خودم گذاشت و با ازدواج ما موافقت  را به زیچ همه یمخالفت چی، پدرم بدون ه يدر کمال ناباور ینشست ، وقت

به گردنم انداخت و  ییبایبلند و ز ریزنج دیگفتند و ام کیعمو و زن عمو با لبخند به من تبر يشب نامزد یکرد ، وقت
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.را بستم تا باور کنم می، چشمها يخوشبخت شو دوارمیکنار گوشم گفت ام

سعادت و  يآرزو مانیگفت و پدر برا کیو تبر دیا بوسصورت آلن ر یوقت.  دیرس یبه نظر م یعمو راض یحت

.دمیرا فهم نیکرد ا یخوشبخت

به همه  يباور کنم که به زود نهیخودم در آ دنیبا د گرید کباریبا مهمانها به اطاقم رفتم تا  یشب بعد از خداحافظ آن

.رسمیم میآرزوها

شدند  روزیچشمانم پ. رنگم مسابقه گذاشته بود  يریشبلند  راهنیبراق پ يزد و با سنگها یبرق م نهیدر آ چشمانم

دوباره باز  یاشک شوق ، چشمانم را بستم ، وقت یحت ختمیریاشک م دینبا گریبار د نیا.  دیبرق اشک درخش یوقت

.زدیلبخند م نهیکردم آلن درون آ

 گرید. بار آخر بود  نیا ی، ول میبا هم اشک رخته بود رهیخ نهیشد ؟ چند بار درون آ یاتفاق دوباره تکرار م نیا چرا

.لبم تکرار شد يادامه لبخندش رو.  شدیوقت چشمانم به اشک پر نم چیه

درست مثل . مال من شده باشد  زندیکه به من لبخند م بایفرشته ز نیا کنمیباور نم: گفت  نهیبه من درون آ رهیخ

.یدوباره باز کنم تو رفته باش یو وقترا ببندم  میترسم چشمها یاز نور ، م يدر هاله ا یمانیم ایرو

،  ایمن نه خوابم نه رو. سرم است  يبراق تاج رو يها نیلباسم و نگ يسنگها ينور انعکاس نور اباژور رو نیا:  گفتم

.کنمینم دایپ ایدن يکجا چیاز تو بهتر ه. که بروم  ستمین وانهید. کنمیوقت هم فرار نم چیام ، ه یقیآرام حق

.رمیکه مطمئن شوم بگذار دستت را بگ نیا يپس برا_

من ، نکند خواب  يبایز لیآش یحرفها من را هم به اشک انداخت نیتو با ا: گفتم  ستادمیکه ا شیرو به رو.  برگشتم

.نمیبیم

.قبل از من تو را بدزدد و ببرد گرید یکی دمیترسیکه م  يامشب انقدر خوشگل شده بود:  گفت

.کارها بکند نیکه از انشده  وانهیکس د چیه_
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.دیآ یها بدش نم یوانگید نیاز ا گفتینفر بود که با نگاهش م کی یول_

؟ هیمنظورت ک_

هنوز هم دوستت دارد مگر نه؟ دیام_

شود ؟ یم تیحسود_

 یکار را م نیزودتر ا یلیخ یبده حیاو را به من ترج یخواست یتو اگر م دانمیچون م سوزدیم شینه فقط دلم برا_

.يکه تو مرا انتخاب کرد میگویم نیو به خودم آفر شومیمغرور م نی، به خاطر هم يکرد

 ینگاه میو ن دیدیو دور و برش را بهتر م داشتیرا از من بر م شیکاش چشمها يا.منه  یفقط خوشبخت دیام يآرزو_

هم به نگاه آرزومند

.انداخت یم داشتیکه چشم از او بر نم یکس

.کند یکه عشق چشم آدم را کور م فینفشه شدم ، حمن هم متوجه ب_

منو بگو که دلم خوش بود چشمت . از من  ریبود غ یمهمان ي؟ پس حواست به همه آدمها يدیتو هم فهم یعنی_

.فقط به منه

د از خو ریبود که فکر کنم همه متوجه شدند غ رهینگاه بنفشه آنقدر روشن و خ ی، ول زمیحواسم به تو بود عز:  گفت

.دیرا هم د يگریشود د یمگر م یتو باش ینداشت ، وقت يریتقص چارهیهر چند ب.  دیام

که چشم همه  يآنقدر خوشگل و تو دل برو شده بود.  ینداشت یخودت هم دست کم. نظر لطف شماست آلن خان _

 ينکردم واال ، االن به جا یمعرف لیتو را به فام يشانس آوردم قبل نامزد. به دنبالت بود  رهیخ لمانیفام يدخترها

.يبود دهرا خوشبخت کر لمانیفام ياز دخترها یکیمن معلوم نبود کدام 

.کرد یبنفشه باز م يهم در قلبش را به رو دیکاش ام يا: گفتم

.ندیباز شود و نگاه عاشق بنفشه را بب شیچشمها نیبعد از ا دیشا_
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همه سال به خاطرت صبر کردم که ظرف چند ساعت  نیا يرد، فکر ک طانیاو ش: نگاهم کرد و گفت  یمهربان با

زحماتم را هدر دهم ؟

 تیموها.  یبپوش یخوش دوخت نیبه ا يکت و شلوارها یستیمجبور ن گرید.  ترسمیات م ی، از خوشگل دانمیچه م_

.بهتره یرا هم نزن شی، ر یرا باال بده

.شوم یدفعه بگو هپل کی: و گفت  يخند

.اورندیاز دستم درت ب یشلخته هم باش ترسمیباز هم م یبهتره ، ول يطور نیااره ، :  گفتم

پر از  میگوشها.  ندیبیفقط تو را م میچشمها. کرده  رهیقلبم فقط عشق تو را ذخ.  تواندیاز تو نم ریکس غ چیه_

راحت شد ؟ التیحاال خ.  هیقشنگ تو يصدا

.اره_

.کرد یبنفشه باز م يهم در قلبش را به رو دیکاش ام يا: گفتم

.ندیباز شود و نگاه عاشق بنفشه را بب شیچشمها نیبعد از ا دیشا_

 گفتهینم يزیرا دوست دارد و تا حاال به خاطر من چ دیام یلیکه خ دانمیم.  سوزدیبنفشه م يدلم برا: گفتم  یناراحت با

.را متوجه نکرده یهم کس شیجواب رد به خواستگارها یحت. 

.دیرسیکه خوشحال به نظر م تیزن عمو.  دندیکنم امشب همه فهم فکر یول_

.بود یخال یلینفر خ کی يفقط جا:  گفتم

وقت من را  چیکه ه دانمیم یول. بود  یخال یلیخ شیجا: طرف پنجره رفت و نگاهش را به دورها دوخت و گفت  به

.بخشدینم

ند؟یایمان ب يمراسم نامزد يود براگفته ب لتانیچرا به همه فام دهیآار پدرت تو را نبخش_

دارد ؟ يا دهیچه فا امدهیخودش ن یوقت_
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حضور نداشته غصه خورده و  يدر مراسم نامزد نکهیدوباره پدرش است و از ا دنید شیارزو دمیحرفش فهم نیا از

.پدرش را پر کند یخال يوجود برادرش هم نتوانسته بود جا یحت. بود  اوردهیخودش ن يبه رو

ما  لیآنها چنان با فام. ام شده بود شرکت کردن اقوام و دوستانش در مراسم بود  یکه باعث خوشحال يزیچ هاتن

.گذاشت نمانیب یشد فرق یشده بودند که نم یکی

را در وجودش  يزیخال چ میشد یتر م کینزد یهر چه به روز عروس یول.  نمیآلن را خوشحال بب خواستیم دلم

.کردم یحس م

 هیآن زمان چقدر دوست داشتم سا. به آن فکر کرده بودم  ییبود که سالها در تنها يزیه درونش بود چک يدرد

کردم یشده او را خوشحال م يهر طور دیمن با. احساس را داشت  نیافتاد و او حاال ا یم میپدرم بر شانه ها تیحما

.

 یبا تنها آدرس. بودم  يآلن حاضر به هر کار یالخوشح يبرا. پا گذاشتم  ری، غرورم را ز یروز مانده به عروس چند

.که از قبل داشتم سراغ پدرش رفتم

پدرش اراده ام  يبودن جا یو خال يروز نامزد ياداوریهر بار آلن و  یگرفتم راه رفته را برگردم ول میبار تصم چند

باز کرد فکر  میدر را که به رو.  دمیزود به آنجا رس یلینکرده بود و خ رییخوشبختانه آدرس تغ. را محکم تر کرد 

در کنار  يسالم کردم مرا شناخت و از جلو یوقت. طور نشد  نیا یکند ؟ ول نیاگر راهم ندهد ؟ اگر بهم توه: کردم 

.رفت و من سرافکنده وارد شدم

غم ،  يبوخانه را  يفضا. قبل را نداشت  يدرست مثل چند سال قبل فقط حال و هوا. نکرده بود  يرییتغ چیه خانه

.و سکوت پر کرده بود ییتنها

نشست ، فرصت پرسش را  مینشستم و او با دو فنجان قهوه داغ برگشت و رو به رو یچرم يهمان مبل ها يرو یوقت

او  يام را برا یمکث قصه زندگ يلحظه ا یوقفه شروع به صحبت کردم و با سرعت و بدون حت یاز او گرفتم و ب
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.کنم یزندگ توانمیاو نم دونب گریاعتراف کردم د یبه آلن گفتم و حت از عالقه ام. کردم  فیتعر

شده بودم تا عکس العملش را از  رهیبه صورت او خ. بود  دهیرنگم پر. که تمام شد به نفس نفس افتادم  میحرفها

.بوده است جهینت یب میفکر کردم صحبتها. گفت  ینم يزیصورت او چ یبفهمم ول میحرفها

خوبه دخترم ؟حالت :  گفت

.نگاهش کردم رهیآوردم و دوباره خ نییرا پا آرام

؟ اورمیآب ب تیبرا یخواهیم. قهوه ات سرد شد :گفت  خونسرد

گفتن نمانده بود و او  يبرا یحرف گرید دانستمیم. بود  دهیفا یب میحرفها. شدم  رهیکردم و به فنجان قهوه خ تشکر

.همچنان سکوت کرده بود

.دهمیانجام م دییشما بگو ی، هر چ میجا نیحاال من ا: ش کردم و گفتم نگاه ملتمسانه

؟ میبگو دیبا یچ_

.دینکن رونمیفقط ب.  یهر چ_

وقت مانعش نشدم  چیه. خودش خواست که برود . نکردم  رونی؟ آلن را هم من ب کنمیم رونتیب یکنیچرا فکر م_

که رفت آلن را هم  يما وجود نداشت ، مار نیب يبود فاصله امادرش زنده  یوقت. گرفت  یم میخودش تصم شهیهم. 

.  دهمیم حیشتر دوست دارم و برادرش را به او ترجیرا از او ب کیکرد من ادو یفکر م شهیاو هم یول. از دست دادم 

 وقت اجازه ندادم عالقه ام را نشانش دهم و روز به روز از من چیه یدوستش داشتم ول شهیقسم که هم حیبه مس

چه  لیفام.  يطور بزرگ شده ا نی، تو ا یتوانیبه او گفتم نم. مسلمان شوم  خواهمیروز گفت م کیفاصله گرفت 

شده و بعدأ که  یکردم احساسات یفکر م. نتواند تحمل کند  دمیترس یم. کردم مانعش بشوم  یسع. کنند  یم يفکر

بار نرفت  ریز یکند و برود فرانسه ول یعروس کیشود ، مجبورش کردم با ژن یم مانیبرگردد پش شیعقلش سر جا

اگر هر چه زودتر مسلمان .  ندوضع را تحمل ک نیا تواندینم گریآمد خانه و گفت که د شانیو پر یروز عصب کی. 
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 نیا.  دهدیتو تا نشان م یو دودل یخودش سست لیدل نیگفتم ا.  دهدیرا که دوست دارد از دست م ينشود دختر

.  رندیپذ رییتغ شانیآدمها قلبها.  يبگذار زتیآدم از همه چ کی، به خاطر  خوردیچه دردت مطور مسلمان شدن به 

.ماندیمدر قلب  شهیاست که هم حیمس نیا

به خودش لعنت .  گشتیم يزیانگار دنبال چ.  شیکتابخانه ، عکسها يرا بهم رخت ، کتابها زیهمه چ. شد  یعصبان

به اتاقش رفت و ساعتها . کند  دایفکر کردم بگذارم خودش راهش را پ. ست اراده ا یب نقدریفرستاد که چرا ا یم

به سراغش رفتم هنوز زانو زده بود  یوقت. مه شب یتا ن یو عکس مادرش زانو زد و دعا کرد حت حیمجسمه مس يجلو

.کرد یم ازیو راز و ن

و  دانمی؟ نم خواستیم حیاز مس یچ .نکند  يبهش گفتم تمامش و با خودش لجباز. بلندش کنم قبول نکرد  خواستم

با  یحت یرا دنبالش فرستادم ول کیادو.  اوردیسر خودش ب ییباال دمیترسیرفت ، م رونیصبح با همان حال از خانه ب

دوست دارد انجام بدهد ، من  ياو گفتم هر کار بهظهر برگشت ، به اتاقش رفتم و . کرد  یبرادرش هم دردل نم

بود و به  دهیتخت دراز کش ياو رو یکه دوست دارد ول يبا ازدواج با دختر یندارم حت با مسلمان شدنش یمخالفت

 ختیریهر چه گفتم در سکوت فقط گوش کرد ، باالخره همان طور که اشک م.  دادینم یشده بود و جواب رهیسقف خ

.شهیشده ، امروز عروس رید یلیخ گریتمام شد ، د زیچهمه  گریگفت د

.گفتن نداشتم يبرا یحرف گرید. زد  یها با خودش حرف م وانهیشده ، مثل د رید یلیخ کردیتکرار م مدام

 دیرسیم اطیکه به ح ییپله ها نییباالخره پا. همه جا را دنبالش گشتم . برگشتم نبود  یوقت یول رونیاتاق آمدم ب از

اش پارش  یشانیپ. رساندمش  انمارستیبه ب يفور. رفته و از چند پله سقوط کرده بود  جیسرش گ. کردم  شیدایپ

.کرد زیاستراحت تجو شیزد و پانسمان کرد و برا هیشدئوه بود و دکتر چند بخ

.شد و رفت ادهیپ نیاز ماش. زد که نگاه دارد  ادیفر کی، ناگهان سر ادو میدیکه رس ابانیخ کیراه برگشت ، به  در

.از دستش بدهم دیشما باعث شد: فت گ یچه دنبالش رفتم تا مانعش شوم قبول نکرد ، فقط م هر
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 يراحت شد ؟ آرامم برا التانیخ: فقط گفت . شد  شیدایبودم که پ ستادهیدر ا يجلو یشب از فرط نگران تمام

. را جمع کرد  لشیبه اتاقش رفت و وسا. از دستش دادم  شهیهم يبرا.  نمشیبیوقت نم چیه گرید. رفت  شهیهم

چند .  دینگران نباش. فراموش کنم  دیتا شا رومی؟ فقط گفت م يرویکجا م دمیپرس یچمدانش را برداشت ، وقت

را جمع  لشیهمه وسا. چند روز بعد برگشت .  رومیم شتانیاز پ شهیهم يبرگشتم برا یوقت.  رازیش رومیم يروز

را  یکس گریحاال که مادر و آرام را ندارم د: گفت . نگذار قبول نکرد  مانیکرد و هر چه التماسش کردم تنها

 گرید. وقت برنگرد  چیه گرید يرویم يحاال که دار: زدم و گفتم  ادیتمام شد ، فر رمصب گریمن هم د.  خواهمینم

.برنگرد گرید یاگر رفت. به اسم آلن ندارم  يپسر

.را تنها گذاشت کیاو با سماجت رفت و من و ادو یول

 نیا دانستمینم.  دیباور کن. دارد  اجی؟ واقعا به محبت شما احت دیا دهیحاال او را بخش: گفتم .  میکردیم هیدو گر هر

.دیما را ببخش يهر دو کنمیخواهش م. دهد  یکارها را به خاطر من انجام م

حاال هم . کردم خوشبخت و سالم باشد  یآرزو م شهیمن هم. بچه اش را نخواهد  يکه شاد ستین يپدر چیه_

.نمشیبب توانمینم یول دهیرس يخوشحالم که باالخره به آرزو

....دیفقط اگر شما اجازه بده.  مانهیپش دیباور کن.  کشدیشما پر م دنید يدلش برا_

.را از من نخواه دخترم نیا.  توانمینم_

.، فقط به خاطر خودش دیمشکله او را ببخش تانیدانم که برا یم_

.پا گذاشته ریرا ز زهایچ یلیآلن خ.  تواننمینم_

زد که  یم بیبه من نه ییروین یول. بود  دهیفا یاصرار ب. در صورتش نبود  یاحساس چیه گفتیحرفها را م نیا یتوق

در سکوت .  کشدیشما با او عذاب م ییجدا نیروحش از ا دیدانیم. به خاطر مادرش : دوباره گفتم . مقاومت کنم 

: گفت  یوقت.  دندیلرز یم شیدستها. انداختم  ینگاه دشیسف کدشتی يصورتش و موها يبه چروکها. نگاهم کرد 
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.توانمی، اما نم ستیما از هم ن ییبه جدا یوقت راض چیه يکه مار دانمیم

.حق با شما باشد دیشا:  گفتم

خودم  توانمیمن نم یبگذرد ول زیآلن حق داشت به خاطر تو از همه چ. منو ببخش دخترم : در رفتم ، گفت  يجلو تا

.توانمیتو هم نم يبه خاطر گل رو یمنو ببخش که حت. کنم  شدنیبه د یرا راض

.را به دست آورد اقتیل نیا دیچطور با دانمینم. عروس شما بودن را ندارم  اقتیکه ل دیمرا ببخش دیشما با:  گفتم

.را عوض کنم يزیچ توانمیمن نم. نگو دخترم  يزیچ گرید_

.دیپسرتان را باور کن دیتوانیم یول_

....به خاطر او.  میدار اجیبه شما احت یلیخ دیباور کن: کنسول کنار در گذاشتم و گفتم  يرا رو یعروس تکار

.دیخوشبخت شو دوارمیپسرم ام يبرا یطور همسر خوب نیهم.  یتو عروس خوب من هست_

تنها  دیکنباور . باشد ، روحش از آن شماست ، هم خون شماست  یاگر عل یپسر شماست ، حت شهیآلن هم_

ردیعالقه اش به شما را بگ يجا تواندینم یعشق چیه دیمطمئن باش. دوباره شماست  دنید شیآرزو

.کنم یم یخوشبخت يآرزو تانیبرا. احساس را دارم  نیچون خودم هم هم دانمیم: انداخت و گفت  نییرا پا سرش

.دارید دیبه ام:  گفتم

مرد دلشکسته خسته  کی يشود و قلبم از غصه ها سیصورتم از اشک خ آمدم خودم را رها کردم تا رونیدر که ب از

.گرفت

مشترکمان  یدوست نداشتم زندگ. شود  دینا ام دمیترسیم. به آلن نگفتم  يزیچ ئانیصفا يمالقات آن روز با آقا از

.میشروع کن یرا با غصه و ناراحت

.بود يزمان شاد گرید

 یبود و چند روز مانده به عروس ختهیکه تاره و نقشه اش را خودش ر يخانه ا. اشتم بار پا به خانه اش گذ نیاول يبرا
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.بودم دهیآمد که در عمرم د يخانه ا نیباتریبه نظرم ز. را کامل کرده بود  ونشیدکوراس

.را داشتم شیارزو ایکه در رو يزیچ همان

؟ دیآ یخوشت م نجایاز ا:  دیپرس جانیبا ه یوقت

.خواستیاست که دلم م يزیدرست همان چ!  هیباور نکردن: زدم  غیزده شدم و ج جانیا همثل بچه ه درست

.را بستم تا باور کنم میبلند بود ، چشمها يشکل با پنجره ها رهیمشترکمان دا قهیکه مطابق با سل یسالن بزرگ در

.و مد روز انتخاب شده بودند قهیهمه با سل لیوسا

به نظرت چطوره ؟: دیپرس بود ستادهیکه پشت سرم ا او

؟ یرا ساخت نجایچطور ا.  دمیدیخانه را م نیا میاهایدر رو شهیهم!  شودیباورم نم: گفتم  جانیه با

.مهم نقشه اش بود که خوب از آب در آمد.  خواستیم يادیز زمان

.اتاق ها را نشانت بدهم هیتا بق ایب حاال

!ییایچه رو: گفتم. داده بود یرنگ يبه پرده و کاناپه ها یه خاصنور اباژور شکو. شدم رهیمشبک خ يها شهیش به

؟یخواست یکه م یدرست همون-

.ونددیبپ تیبه واقع میایروز رو کیکردم  یفکر نم-

.باال يو بعد هم اتاق ها نیاشپزخانه را بب ایحاال ب-

چهارنفره و  زیم ایآمد،  یحساب م به ياتاق غذا خور کی ییان قدر بزرگ بود که تنها. کم نداشت يزیچ اشپزخانه

.به سبک مدرن ییهایصندل

ست؟یبزرگ ن يادیز نجایبه نظرت ا: گفتم

.یکن یخواهد احساس راحت یم دلم

:در همان حال گفت. باال برد چیمارپ يمرا به دنبال خودش از پله ها و
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.مهمش مونده قسمت

 نییتز یکوچک شهیش زیبه همان شکل و م يا کاناپه اشد که ب یختم م یشکل رهیپله ها به سالن کوچک دا يانتها

.شده بود

.بلند باغ را نظاره کردم يزده به سمت کاناپه رفتم و از پنجره ا ذوق

:که در دو طرف سالن واقع بود را باز کرد و گفت ياز درها یکی الن

.زمهیجا اتاق کار عز نیا

به جا و مناسب  لیهمه وسا. دوست داشتم شهیبود که هم یان شلبه هم یاتاق. کردم یباور نم.  ستادمیدر اتاق ا يجلو

 واریبه د یچوب يکه درون قاب ها یبزرگ و کوچک يعکس ها. نقص بود یب. دمیپسند یبود که من م يو همان طور

ظهور هنر  يخانه برا کیهم تار نیا: را باز کرد و گفت یدر کوچک. وارد اتاق شدم. بود زیانگ رتیزده شده بود ج

.ماش

بود و  ستادهیا میخونسرد روبرو. را کرده بود زیدم، فکر همه چ رهشیبا اتاق و بعد هم به صورتش خ ناباورانه

.زد یعاشقانه لبخند م

.نتوانستم در برابر احساسم مقاومت کنم گرید

هنوز هم : دمیرساتاق کار خودش را نشان داد، پ یوقت. دمیآن گاه بود که همه عشق را با تمام وجودم به اغوش کش و

.رفتم يباشم؟ به طرف در بعد دهیمونده که ند ییجا

.را ببند تا نشانت دهم تیچشم ها: گفت

!نمیاتاق را هم بب نینکن، بگذار ا یشوخ: گفتم

!شود ینم: در گذاشت و گفت رهیدستگ يرا رو دستش

.را بستم در اتاق را باز کرد و من چند قدم به داخل اتاق برداشتم میها چشم
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.را باز کن تیحاال چشم ها: گفت

و روشن از  رهیت يو اباژورها یاسیبزرگ با همان رنگ، کاناپه  یرنگ بود با تخت یاتاق صورت کی. نبود یکردن باور

کنار هم قرار  یبا چنان نظم و هماهنگ لیهمه وسا. بودند یو صورت دیاز رنگ سف یبیهمان رنگ، پرده ها همه ترک

 ریبود که انسان را تحت تاث یدر رنگ صورت یآرامش. کم يزینه چ دیرس یاضافه به نظر م يزیگرفته بودند که نه چ

.شدم رهیخ رونیب یکیو به تار ستادمیکنار پنجره ا. اتاق بزنم لیدست به وسا دمیترس یم. داد یقرار م

.دمید یکاش روز بود و بهتر همه جا را م يا: گفتم

.حاال صبر کن: گفت

که رو به باغ  یپنجره اتاق خواب، روشن شده بود و من پا به بالکن بزرگ يروبرو میپا ریتمام باغ، زبعد  هیثان چند

.داشتند و باغ را روشن کرده بودند زیسخر انگ يشدم که نور ییچراغ ها يقرار داشت گذاشتم و محو تماشا

؟يتعجب کرد یمیقد يدرخت ها دنیاز د: گفت

.متکان داد دییرا به عالمت تا سرم

 يدانستم تو عاشق کاج ها یم. اش دست نزدم یمیقد يجز ساختمان که نقشه خودم است، به باغ و درخت ها به

.یاسی يمجنون، بوته گل رز و درختچه ها يدهایبلند و ب

.از گذشته و امروز پشت پنجره اتاقمان است یمحلوط باست؛یچقدر ز: گفتم

.رسد یتو که نم ییبایبه ز-

.ینیریش يایچه رو: گفتم

.شود یم تیواقع زیهمه چ میاگر بخواه-

مگه نه؟ میخواه یم: گفتم اقیاشت با

!هم و در کنار هم با
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.بخرند میبرا يزیکه مامان و بابا چ ستین یاجیاحت گریخانه مبلمان شده د نیو ا لیوسا نیبا ا: گفتم

....که تو را به من دادند نیهم. نبود یاجیاز اول هم احت-

.کنم یم یبیاحساس غر يزور نیا یول-

.یخونه عادت کن يو همه قسمت ها لیکشد که به مد وسا یطول نم ادیز-

.وقت بهش عادت نکنم چیترسم ه یم ؟یهمه را به من داد چ نیکه ا یکس یول د،یشا لشیبه خانه و وسا-

.یعاشقم باش شهیو همداشته باشم  یتازگ تیبرا شهیخواهد هم یدلم م. یوقت عادت نکن چیچه بهتر که ه-

....ياگر تو نبود. اشنا و دلچسب شوند میبرا لشیخانه با تمام وسا نیشود همه ا یوجود تو باعث م-

؟یاگه من نبودم چ-

کرد قبول  یم شکشیقصر را به من پ نیاز تو ا ریغ یهر کس. آوردم یجا دوام نم نیهم ا هیثان کی ياگر تو نبود-

.خواهم یفقط تو را م. کردم ینم

.نگاهش کردم رهیرا باال اوردم و خ سرم

و در همان جا متوقف شد؟ دیرس میبه لب ها میاز چشمها نگاهش

.دهم یم هیبه تو هد یهر چه بخواه ،یباشه بعد از عروس: زدم گفتم یلبخند م یهمان طور که با بدجنس و

 یو منو م یچقدر سربه سرم گذاشت ادتهینرفته؟  ادتیزمان دانشگاه  يها یطونیبدجنس، هنوز هم ش يا-

؟يچزوند

؟يشد یم ،يشد یکردم که تو عاشقم نم یکارها را نم نیاگر ا. شود یوقت فراموشم نم چیه-

به سمتت  دمیاز همان لحظه اول که تو را در کتابخانه د. خواستم یعاشقت بودم و تو را با تمام وجودم م شهیمن هم-

من فرستاده و همان  يمطمئن شدم خدا تو را فقط برا دمتیعکسم که د يبرورو يمعمار شگاهیجذب شدم، در نما

.کشاند یر قابل کنترل من را به سمت تو میو غ بیعج ییروین. یخواست مال من باش یموقع بود که دلم م
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و همه  يچطور شد، در لحظه نبود، به مرور قلبم را از ان خودت کرد دمیبعد عاشقت شدم، اصال نفهم یلیمن خ یول-

.يکرد ریوجودم را تسخ

و به انگشتم  رمیبگ يحلقه را جد يکرد یفکرش را هم نم یحت يکرد هیان حلقه نقره را به من هد یوقت ادتهی-

.کردم هیو بهت هد دمیخر تیمن با همه وجودم ان حلقه را برا یول یکن یشوخ یخواست یتو م. بگذارم

 يکرد یحلقه را به دستت بگذارم و خوشحال به انگشتت نگاه م خودم یخاص خودت بهم گفت تیبا مظلوم یوقت-

.عاشقت شدم شتریفراموشم شد و ب شهیهم يبرا یو لودگ یریال مسخرگ

هفدهم فصل

ان قدر پر بودم . دمید یکس را نم چیه. کردم یابرها پرواز م يمانده بود و من در اسمان ها رو یروز به عروس چند

.دمید یو زن عمو را نم دیام که غم نگاه ياز عشق و شاد

 انیم. امدم یم نییاز طبقه باال پا دهیچیحوله پ يامده بودم و با موها رونیتازه از حمام ب. دمیروز باالخره فهم کی یول

 یبرم، هر چ شهیهم يخوام برا یگه م یشده، م ووانهیپسره د: گفت یکه به مادر م دمیزن عمو را شن يپله ها با صدا

.ستیبه اونه گوشش بدهکار ن دمانیام مییگو یبهش م

؟يد یخودت را عذاب م نقدریحاال چرا ا: گفت مادر

خواد  یم شهیهم يکه زده به سرش و برا دیهم از ام نیآن از آرزو که گذاشت و رفت و ا. کنم کاریچ یگ یاخه م-

 ادیکنه و  یواش من را ناراحت مآب و ه ابانهاش،یخ ران،یا يگه بو یبمونه، م نجایتونه ا یگه نم یم. برود کانادا

.اندازد یآرام م

.دختر من باعث عذاب شما شده نیجون، ا نیببخش نسر: بغض کرده گفت يبا صدا مادر

 شیبرا يفکر کیمقصر خودم هستم که زودتر . است شیمن و عمو یآرام خوشحال یخوشبخت ه؟یچه حرف نیا-
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.را بند نکردم شینکردم و دست و پا

.رهیگ یاتش م گرمینکن، ج هیگرتو رو خدا -

زن عمو که  يآمدم و وسط هال روبرو نییپا یکیپله ها را دو تا . اوردمیطاقت ن گرید دمیزن عمو را شن هیگر يصدا

.شد رهیمادر با تعجب به من خ. ستادمیمبل نشسته بود ا يکنار مادر رو

؟يآمد رونیب از حمام یتو ک: راپاك کرد و مادر گفت شیعمو تند تند اشک ها زن

کجاست؟ دیام: توجه به سوالش گفتم یب

؟يکار دار یچ دیبا ام: گفت مادر

ات باش  یتو فقط به فکر روز عروس: گفت. ام دهیرا شن شیکه همه حرف ها دیفهم. عمو سرش را بلند کرد زن

.شده، تو خودت را ناراحت نکن وونهیپسره د نیدخترم، ا

کجاست زن عمو؟. نیمخوام باهاش حرف بزنم، ه یم: گفتم

.خوره یبهتره، کمتر غصه م نهیتو را نب دیتو دخالت نکن، ام: گفت مادر

 يکنه تا برا یرا جمع م لشیخواد بره، داره وسا یگه م یحاال م یفراموشت کرده ول میکرد یفکر م: عمو گفت زن

.برود شهیهم

.دیشما نگران نباش. کنم یمن منصرفش م: گفتم

بودم که  یآن قدر عصبان. اطیداخل ح دمیدو سیخ يوله را از سرم برداشتم و همان طور با موهاح. صبر نکردم گرید

مگه به من قول نداده بود؟. کس جلودارم نبود چیه

.زنگ آن قدر فشار دادم تا باالخره باز شد يرا رو دستم

تخت پر  يهم رو یکیق بود، چمدان گوشه اتا کی. کند یرا جمع م شیکه لباسها دمشیکه در اتاقش گذاشتم، د پا

.از لباس
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.نبرده دیفکر کردم مادرم کل: تعجب نگاهم کرد و گفت با

؟یکن یم کاریچ يدار: گفتم

.روم یدارم م-

.کرد راهنیبه تا کردن پ شروع

کجا؟-

.کنم یزندگ ییروم تنهها یم ایآرزو  شیپ ایروم،  یم شهیهم يدارم برا-

.يرو یجا نم چیتو ه: گرفتم و گفتم از دستش تیرا با عصبان راهنیپ

. گردم آرام یوقت برنم چیه گریرا روبراه کرده ام، د میگرفته ام، همه کارها طیبل: نگاهم کرد و گفت يخونسرد با

.کنم یتا باهات خداحافظ يچه خوب شد که خودت امد

؟یافت یازدواج نم نکردم به فکر یتا عروس یمگه نگفت ؟یزن یقولت م ریچرا ز د،یام يتو قول داد-

.قولم نزدم ریز-

کند؟  یو زن عمو از غصه دق م یکن یبا رفتنت عمو را داغون م یفهم یچرا نم ؟یکن یم تیچرا پدر و مادرت را اذ-

.دیام يفقط تو دشانیام

.یفهم یآرام، تو هم نم یفهم یتو هم نم-

:تخت نشستم و گفتم يرو

.تا بفهم بگو

 یلباس، چه م کیجنس،  کیرا مثل  شانیچرا پدر مادرها توقع دارند تا اخر عمر بچه ها د؟یکن یام م یچرا زندان-

که دوست دارند از خودشان جدا نکنند و وابسته به خودشان نگه دارند؟ يا لهیوس کیدانم، 

؟یکن یخودت زندگ يبرا یخواه یو م ياراده دار ،یهست یثابت کن یخواه یم ندیتنها نقدریچرا حاال که ا-



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٨

.توانستم ینم یخواستم خودم باشم، ول یخواستم برم، م یم شهیهم-

؟یتوانست یچرا نم-

. يبود نجایخواست زود برگردم چون تو ا یآرام، هرجا که بودم دلم م یگذاشت یخواستم، تو نم یچون تو را م-

توانم  ینم گریکه د یفهم یمچرا ن ؟ینیب یچرا فقط خودت و عشقت رو م ؟یفهم یچرا نم ،يام تو بود یزندگ لیدل

بمانم؟ نجایبدون تو ا

دنبال  يرو یو م یکن یاگر ازدواج کنم فراموشم م یگفت یم یوقت. يزد ،گولمیسرم کاله گذاشت ،تویتو دروغ گفت-

.یگفت یات دروغ م یخوشبخت یو پ یزندگ

تو  یتوانم بمانم وقت یطور مدل ببندم؟ چ يگریتوانم به د یچطور م. را نگفتم قتیفقط حق. گفتم یدروغ نم-

؟یستین

تو هم خودت  نم،یب یو عشقت را؟ آره، اگر من خودم و عشقم را م ینیب یچرا فقط خودت را م د،یدست بردار ام-

شده را  رهیرا که بهت خ ینگاه عاشق. نیرا باز کن و بب تیچشمها. ینیب یرا نم گریکس د چیجز خودت و عشقت ه

از ظاه،  یکن یکند و دل م یتش نگاهت را روشن میشفاف. ینیب یعشق را م یزالل یقت کناگر خوب د ؟ینیب یچرا نم

.يکه برو یو بخواه يو باعث شده از همه ببر دهیات کرده، تو را دربند کش یکه زندان یعشق نیاز ا یکن یدل م

؟یزن یحرف م یاز چ-

را از طرف تو دارد و تو کور شده  یگاه میانتظار ن زند و یپر م يکه برا یاز قلب عاشق ،ینیب یکه نم ياز نگاهها-

.ینیب یو فقط خودت را م يا

.از تو ریغ ینه کس ییخواهم تو یکه من م یمن کور نشده ام، آن نگاه-

نشان  یخواست یم ،یخودت را ثابت کن یخواست یدست بردار، م یعشق لعنت نیاز ا. يخسته ام کرد د،یبس کن ام-

؟یخواه یچه م گرید دند،یهمه فهم ،یمدر عشق ثابت قد یده
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.حال و روزم نبود نیخورد؟ اگر ثابت شده بود که ا یهمه به چه دردم م نیاثبات ا-

 یواقع یو عشق را به معن ینیخوب که بب. را باز کن تیچشم ها. ستیاثبات عشق به معنب دوام و ثباتش ن شهیهم-

.يبند یهمه نم يدلت را به رو یاش درك کن

؟يکار کرد یچ تو-

تو را هم دوست دارم و  نیهم يهمه را دوست دارم، برا نم،یب یهمه را م! نه گهیحاال د یول. من هم مثل تو بودم-

.مهمه میات برا یزندگ

.یدوستم داشته باش يطور نیا یخواه ینم-

ها را، پدر و مادرت  نیم ترو مه يقدر مهمم که به خاطرم بگذارم برو نیا یکن یچرا فکر م. دیام ستمین یچیمن ه-

؟یرا، از دست بده

.توانم بمانم ینم-

.نیفقط خوب بب ؛یکن یهم زندگ ،یهم عاشق باش ،یهم بمان یتوان یم-

نم؟یخوب بب یدر قلبم را بست یقلبم دست توئه آرام، چطور وقت دیکل-

 یلیز من دوستت دارد و ارزشش خا شتریکه ب یکیدهم به  یقبلت دست منه؛ پس من هم م دیکل ییگو یمگر نم-

.از من شتریب

؟یزن یحرف م یاز ک-

 دندیهمه او را د. شینیب یرا باز کن، خودت م تیچشم ها ش؛یدیوقت ند چیو تو ه ییاش تو یکه زندگ یاز کس-

.از تو ریغ

آرام؟ یزن یحرف م یاز ک ؟يریگ یقدر سخت م نیچرا ا-

.يرو یجا نم چیه یباز کن، تا قبل از مراسم عروس چمدانها را هم نیا. کن شیدایخودت پ-



افسانه نادریان -آرام عشق  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٠

.را گرفته ام ممیمن تصم ؟يشده ا وانهید-

.زنم یمراسم را بهم م یاگر قبول نکن ،ینه قبل از مراسم عروس یقبول برو، ول-

...راحت شد المیحاال که خ نم،یخواستم تو را خوشبخت بب یم-

.زم یرا بهم م یکه گفتم، عروس نیهم-

کت و  کیبهتره به فکر : آوردم و گفتم رونیرا از چمدان ب شیانداخت و سکوت کرد لباسها نییسرش را پا یتوق

.یباش کیشلوار ش

 میه دوستشان داشت یهمه کسان یول مینداشت يادیکه مهمان ز نیام بود، با ا یشب زندگ نیباتریز یعروس شب

.دعوت شده بودند

در دلم  دمید نهیرا در ا شگریکار ارا جهینت یوقت. دیو کارمان تا ظهر طول کش میفتر شگاهیو بننفشه تز صبح به ارا من

. به خودم مغرور شوم ادیز دیبوده و من نبا یعال شگریمطمئن شدم کار ارا دم،یبنفشه را که د. گفتم نیبه او افر

 شهیبلندتر و الغرتر از هم قد یمشک راهنیپ. باورم شده بود خواهرم بزرگ شده گرید. بنفشه فوق العاده شده بود

.داد ینشانش م

من کوتاه شده ام؟ ای يا دهیقد کش: گفتم

.باور نکن قدم بلند نشده، گفشم پاشنه بلنده: باال زد و گفت یرا کم راهنشیپ دامن

.میگذار یرا کاله م هیپاشنه بلند خوب سر بق يکفش ها نیبا ا: و گفتم میدیدو خند هر

.همه ماکسه نیا راهنمیچرا پ يدینفهم-

.خوش به حال الن: نگاه کرد و گفت میسر تا پا به

توانم سرش کاله  یم یعنی. را بپسندد یجنس تقلب نیا یمطمئن: شده بودم گفتم رهیبه خودم خ نهییطور که در ا همان

بگذارم؟
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.يعاشق خودت شو سیترسم مثل نارس یبه خودت نگاه نکن، م ادیآرام، ز یتو تک: و گفت دیخند

.کنم ینم یاشتباه نیهمچ: گفتم

دنبالت؟ امدهیپس چرا الن ن: به ساعت نگاه کرد و گفت یمگران با

.در اتاق عقد ند؛یخواهد در خانه من را بب یدلم م. دیایخودم گفتم ن: گفتم

م؟یبرو يپس چطور-

.دنبالت دیایب دیقراره ام-

؟یپس تو چ-

.میآ یخودم م نیمن با ماش-

.رود یم لیفام يجلو مانیاگر پدر و مادر بفمند ابرو !يشد وانهید-

.گردند یبرم شگاهیشود و همه عروسها خودشان از ارا یاتفاقا از فردا مد م-

دختر؟ یکن یم يزیچت شده؟ چرا ابرور: گفتم. دیکه امد، رنگ بنفشه پر دیام

دنبالم؟ دیآ یم دیکه ام یچرا قبال به من نگفت-

.يبرگردد و تو با آژانس برو میگو یاالن م يشو یاگر ناراحت م-

....نه، فقط گفتم: شد و گفت دستپاچه

.ییاست، بهتر حرف دلت را به من بگو تیموقع نیبهتر نیلوس نشو دختر، ا-

پا  ریغرورم را ز یدوستش دارم ول یلیخ نکهیآرام؟ با ا يراجع به من چه فکر کرد. کنم یکار را نم نیوقت ا چیه-

.است دهیفا یب دیکه گفتن احساسم به ام نانیاطم نیالبته با ا. گذارم ینم

. یکه غرورت را به رخش بکش شینیب ینم ادیز یغرور را بده ول نیاشتباه را بکن و پز ا نیباشه، مثا خواهرت ا-

.جاال باز ناز کن ست؛یجا بند ن چیدستت به ه گریرود و د یم شهیهم يبرا یبعد از عروس
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خواهد برود؟ یکه م یچرا زودتر نگفت: جمع شد و گفتدر چشمانش  اشک

.يکرد یم یو احساست را مخف يکرد یکرد؟ تو باز خودت را لوس م یم یچه فرق-

فقط به خاطر تو تا امشب نگه اش . زحمات من را هدر نده. یکن یکار م یچ نمیبب: رفت گفتم رونیاز در ب دیناام یقت.

.داشتم

.تیموفق دیبه ام: و گفتم دمیرا بوس صئرتش

همه نگاهم  ستادمیپشت چراغ قرمز که ا. گشتم یبرم شگاهیبودم که تنها و بدون داماد از آرا یعروس نیاول دیشا

لرزان  ییبا صدا. الن بود. بودم که تلفنم زنگ زد دهیهنوز به سر کوچه نرس. به او عجله داشتم دنیرس يبرا. کردند

؟ییکجا: گفت

.با تو فاصله ندارم شتریب یچند قدم گرید ک،ینزد یلیخ: گفتم

.توانم، صبرم تمام شده است ینم گرید ا،یزودتر ب-

؟یترس یم ؟ینگران نقدریچرا ا-

.دستم به تو نرسد گریو د یترسم مثل پرنده پرواز کن یم! ترسم یآره م-

.شوم ینگران نباش، آخرش هم مال خودت م زم؟یعز یمگه تو قفس-

.دختر یکن یام م وانهید تیکارها نیتو با ا-

.ات را هم دوست دارم یوانگیمثل تو شدن هم لذت بخشه، د يا وانهیهمسر د-

.منتظرمان نگذار ادیز. پدر و مادرت نگران شدند؛ به فکر آنها باش-

؟یش مانیپش-

رده انتظار کشنده و ک يشمار هیثان يروز نیچن يو برا دهیلحظه را کش نیکه سال ها انتظار ا یکس يوقت، برا چیه-

.سخته، آرام يصبور
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.االنه که بهت برسم کم،ینزد یلیخ-

 دمید یم نیکوچک ماش نهیکه در آ ییبایز نیبه خودم انداختم؛ مطمئن بودم ا نهیدر ا ینگاه. بودم دهیدر رس يجلو

پله  يرو. رسد یمکند و به جفت دلخواهش  یعشق شنا م اچهیدر يرا داشتم که رو ییحس قو. متعلق به خودم بود

و  ییمجعد به رنگ خرمن گندم طال ییبا موها هقد بلند و چهارشان. خواب بود کیدرست مثل . بود ستادهیها ا

همه  یوقت. چند پله را چظور باال رفتم نیا دمیرا باز کرده بود و من نفهم شیدست ها. دیخند یم میکه به رو یچشمان

. اشک الود مادر و لبخند پدر پا به اتاق عقد گذاشتم ياسپند چشم ها انیم. دمیرا د گرانیدست زدند، تازه د مانیبرا

خواند دلم  یعاقد که خطبه عقد را م. بود یخال یلیپدرش خ يجا. آمده بودند کینزد لیو فام یمیدوستان قد شتریب

دستان  انیکه در م قرآن ریالن متوجه حالم شد و از ز. شدم رهیاشک را به زحمت کنترل کردم و به روبرو خ. گرفت

کاش پدر او هم بود و  يشدم و آرزو کردم که ا رهیکتاب خ اتیبه آ. فشرد یمان جا گرفته بود، دستم را به ارام

نگاه . شد یباورم نم. دمیشدم، پدرش را د رهیدوباره که سرم را بلند کردم و به روبرو خ. شد یمان کامل م یخوشحال

اشکم قابل  گریرا بغل کردند د گریپدر و پسر که همد. نمیب یهخواب نممطمئن شدم ک دمیمتعجب الن را که د

 يآقا م؛یرا گفت تیرضا يبایخطبه عقد که تمام شد و هر دو کلمه ز. شده بود سیهمه چشم ها خ. بودکنترل ن

.میتا آخر عمر ممنونتان هست: بغلم کرد گفتم یو وفت دیصورتمان را بوس انیصفائ

.کردم یروس گلم را خوشحال مع دیبا نهایزودتر از ا-

را  ایکه هدا لی، پدر و مادر و فام انیصفائ ياقا. دیرس شینشد و الن به ارزو ریکردم که چقدر خوب است که د فکر

و چه  هیهد هیته يدارد، چه برا يبهتر جهیمشارکت نت شهیهم: گفت نویم. دیو کاوه رس نویم هیدادند نوبت به هد

جعبه طال را باز کرد و . میقبل تو و الن را جبران کن لمشارکت چند سا میکرد یاوه سعمن و ک ،یزندگ لیتشک يبرا

 يگریرا کاوه به گردن الن انداخت و د یکی. آورد رونیبلند از جعبه ب ریشکل با دو زنج کی هیدو گردنبند درست 

.به گردن من نویرا م
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.است يبرابر نیکه جبران چند نیا: گفتم

.ینیدلنش چه مشارکت: گفت الن

که فراموش نشده؟ تیارزوها ل؛یو اش سیزئیتعجب نکن، بر: گفت نویم.. گردن بند نگاه کردم يشکل رو به

.میکن ینم شیوقت از خودمان جدا چیکه ه دیبه ما داده ا يا هیهد. دارم لیحاال دوتا اش: زدم و گفتم لبخند

تازه به ان  نویمن و م د؟یداد یم هیهد گریکدیات به هست ابنب ادتانی. میدیتازه به حس مشترك شما رس: گفت کاوه

.میا دهیحال شما رس

 متیگران ق يها هیهد یستیمجبور ن گهیچون د. يدیحس رس نیتوئه که تازه به ا یهم از زرنگ نیا: گفت نویم

 یگ یمکنم  یهم اعتراض م یوقت. يآور یرا هم م هیجعبه شکالت سر و ته قض کیشاخه گل و  کیبا  ،يبخر میبرا

.چقدر عاشق هم هستند ادتهیالن و ارام 

.به حال درك احساس من و ارام يوا: و گفت دیخند الن

بعد از گرفتن عکس از  یوقت. و نشاط مهمان ها با سرعت گذشت يو لبخند من و الن، با شاد يشاد انیمراسم م هیبق

منتظر فرصت شدم و . خوشحال شدم یلیخ. ندکن یکه با هم صحبت م دمیرا د دیبنفشه و ام م،یآمد رونیاتاق عقد ب

؟يدیرس جهینتبه  نکهیشد؟ مثل ا یچ: دمیآوردم و پرس ریبنفشه را تنها گ

.دهیهنوز نفهم ره؛یگ یسخت م یلینه بابا، خ: و گفت دیخند

.نهییاش پا یدرصد هووش. خودت را ناراحت نکن ادیز-

....دیام چارهیب ؟یچ گهید: گرفت و گفت میاز بازو یشگونین

.خدا رحم کنه ؟یکن یرا م شینشده طرفدار یچیه: گفتم

.ارام يخوشگل شد یلیخ: و گفت ستادیکنارمانا دیهمان موقع ام. بود یلبخندش نشان خوب یول

و ان دور ا به سما  دیریهم تو و بنفشه هم بگ يادگاریچطوره چندتا عکس : کرد و من از ترس گفتم یاخم بنفشه
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: دمیپرس نویاز م. کنارمان نشستند انیو شا نویهمان موقع م. مبل کنار الن نشستم يخودم رواتاق عقد هل دادم و 

پس کاوه کجاست؟

.ما را فراموش کرده دهیاش را د یدانشگاه يدوست ها-

.يرا دار یکیتو هم : خودم اشاره کردم و گفتم به

.اریعمو، گوشت را ب: و گفت دیگوشه کت الن را کش انیشا

.گفت که الن به خنده افتاد يزیلن چگوش ا کنار

بهت گفت که گل از گلت شکفت؟ یچ انیشا: دیپرس نویم

.شده يا کهیخاله چه ت گهیبه من م. نویپسرت م نیا هیعجب پدرسوخته ا: گفت الن

ان؟یشا يبود زد یچه حرف نیا: گفت نویم

حرف را  نیبابا هم یپوش یاس خوشگل مو لب یکن یم شیگفتک مگه هر وقت تو ارا يکودکانه ا تیبا مظلوم انیشا

گه؟ یبهت نم

.نمیبب ایحرفها، ب نیبه جون گرفتهف بچه را چه به ا شیات: از خجالت سرخ شد و گفت نویم

.دیحرف ها نزن نیبچه از ا يجلو دیتا شما باش د،یاز بچه شن دیحرف راست را با. يکارش دار یچ: گفتم

.کنه به شوهرت بگو خودش را کنترل: گفت الن

؟یگفتم مامان یم دیپشت دامنم پنهان شد و گفتک نبا انیشا

.از خود ما هستند ینداره، خاله ارام و عمو عل بیحاال ع: دلش سوخت و گفت نویم

.میاهایگه ملکه رو یکنه و م یبوس م ينداره بگم بابا دستت را چطور بیع پس

 يحرفها میفقط خودمان بلد میکرد یرا بگو فکر م ما د؟یحرف ها هم بلد بود نیبدجنس ها، از ا يا: گفت الن

.میعاشقانه بزن
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قبل . کرد یخوشبخت يارزو مانیو برا دیصورتمان را بوس یخداحافظ يهم برا انیصفائ يهمه مهمانها رفتند، اقا یوقت

درست مثل مادرت تو شب  تیچشم ها: از رفتن الن را محکم بغل کرد و با دقت صورتش را نگاه کرد و گفت

.زند یم يبرق شاد یعروس

باز کند و سوار  میرا برا نیاز انکه الن در ماش شیپ. سعادت کرد ياروز مانیدست ما را در دست هم داد و برا پدر

را  دیحرکت کند برگشتم و ام نیماش نکهیقبل از ا. میهمه دست تکان دادم و صورت مادر زن عمو را بوس يشوم برا

 رهیناخوداگاه به بنفشه خ دیام. بود ستادهیبنفش کنارش ا. ندک ینگاهش ما را بدرقه م در و با يجلو ستادهیکه ا دمید

.دست تکان دادم شانیمن لبخند به لب برا اوردویبر لب ن یبنفشه سرخ شد و کالم. شد

.راحت شد المیخ: کشدم و گفتم یقیعم نفس

.من هم راحت شد الیخ: نگاهش مهربانش را به من دوخت و گفت الن

؟يپس تو هم نگران بود تمکگف

.خوشحالم: اورد و گفت نییرا پا سرش

.میخودمان خوشحال باش يبرا میتوان یبه بعد م نیاز ا: دستم را در دستش گرفت و گفت بعد

.میبرو ادهیپ ایب: در باغ گفتم يجلو. میکرد رهیذخ مانیرا در قلب ها يبه قصر در سکوت شاد دنیرس تا

.میرفت ادهیدر ساختمان را پ يکرد و دست در دست هم مسافت باغ تا جلو در پارك يرا جلو نیماش

.شود یهنوز باورم نم: گفتم م،یکه به سالن بزرگ خانه مان گذاشت پا

.باور کن. منم نیا: گفت

حلقه خوشگل  کی. خوش رنگش که با دقت به عقب شانه شده بود نگاه کردم يبه موها. بود ستادهیا میرو روبه

او هم حالت . با دست ان حلقه را به عقب زدم. کودکانه به صورتش داده بود یاش نشسته بود و حالت یانشیپ يجلو

.دستش گرفت رصورت را با دقت نگاه کرد و دستم را د يتک تک اجزا. من را داشت
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ادته؟ی يکرد ینگاه م ينطوریهم ا گریبار د کی: گفتم

.عهحاال تازه شرو. بار بود نیاون موقع اخر: گفت

.به جز نگاهت که هنوز همان نگاهه. کند یچقدر حاال با ان روز فرق م-

.خوانم یتا عمق وجودت را م ينگاه کوچک به من بنداز هیاست  یکاف. زنند یبا من حرف م تیچشم ها-

گم؟ یم یکه چ يشنو یم-

....و يخوشحالم که منو کنارت دار ،يدوستم دار یگ یبا نگاهت به من م-

.خوام که تا ابد در کنارت بمانم یهمه مهم تر م از-

. میکرد یم يباز یل یل اطیو در ح میدیخند یم دیمن و ام. شادش يو روزها یخواب بچگ. دمید یم یخوب خواب

بنفشه ناقال، در  يفکر کردم ا يداریخواب و ب نیب. شدم داریو از خواب ب دیکش یبافته ام را از عقب م يبنفشه موها

.بود دیام شیدلت پ یاز همان بچگ/ يدار یدست از سرم برنمخواب هم 

. مانده بود تنم بود میکه از گذشته برا يو بلند دیلباس خواب سف. شدم رهیو به خودم در ان خ ستادمیا نهیا يجلو

.دمید یم ایخود شده رو ینشسته بود و من از خود ب میالن زانو زده روبرو. بودم ستادهیکار پنجره اتاقم ا

 نیتفاوت که ا نیبا ا. بودم، همان لباس خواب تنم بود ستادهیشد، کنار پنجره ا یگذشته بود و صفنه ها تکرار م سالها

بچه شده  هیچقدر شب. زنده بودند میبلند بافته شده دو طرف شانه ها سینبود، دوگ دهیبلندم ژول اهیس يبار موها

بار  نیا. بود نگاه کردم دهیبود و ارام خواب دهیتخت دراز کش يروبه الن که  نهییاز درون ا. بود یاحساس خوب. بودم

 یاز خوشبخت يکرد و نماد یم فیام را تعر یکه زندگ یعکس. حک شده بود ییبایز ریاتاق خوابم تصو نهیدرون ا

  .بود يابد
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